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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

คนเราก็ทะเลาะกันทุกวันนั่นแหละ
เพราะอย่างนั้น นักเจรจาอย่าง คริสทีน่า มิลเลอร์  

จงึยงัมงีานท�าไม่ขาดมอื แต่จะบอกว่าใช้แค่มอืคงไม่ถกูเท่าไร 
เพราะเขา (หรือเธอ?) ต้องพูดจนเมื่อยปาก แถมบางที 
สองเท้ายังต้องท�างาน (?) ด้วย

พลิกหน้าต่อไป...รู้จักกับนักเจรจาแห่งเอ็ม.เฮาส์
แล้วคุณจะรู้ว่า นักเจรจาที่ดีนอกจากต้องมีวาทศิลป ์

ดีเลิศ บุคลิกน่าเชื่อถือ แต่งตัวเข้ากับสถานการณ์แล้ว ต้อง
ไม่ลืมพกยาฆ่าเชื้อกับตุ๊กตาสาปแช่งติดตัวไปท�างานด้วย!

 SPB Light Novel
	 ในเครือสถาพรบุ๊คส์



ค�ำน�ำนักเขียน

นักเขยีนแต่ละคนย่อมมภีาษาและส�านวนของตวัเอง...
เป็นเรื่องจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ การน�าภาษาและ

ส�านวนของคนสามคน มารวมกนัให้ได้จงึเป็นปัญหาน่าขบคดิ 
แต่แล้วสุดท้ายเราก็มีค�าตอบให้ค�าถามที่เราทั้งสามคนต้อง
ถามตัวเองอยู่นาน...จะท�าอย่างไรให้ภาษาเขียนของสามคน
อยู่ในเล่มเดียวกันได้อย่างสนุกสนาน 

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานการร่วมมือกันของพวกเรา
สามคนที่ปกติสนิทสนมกันอยู่แล้ว (ความจริงส่ีคนนะครับ 
เพราะ D-dora ช่วยด้วยอีกแรงตอนวางโครงเร่ืองและตัว
ละคร) หนังสือเล่มนี้เป็นเร่ืองของนักเจรจาแห่ง เอ็ม.เฮาส์  
ทีม่ชีือ่เสยีงลอืกระฉ่อนว่าท�างานไม่เคยผดิพลาด แถมชือ่เสยีง
เรื่องสร้างความวอดวายก็ไม่แพ้กัน และในครั้งนี้งานนั้น 
เริ่มขึ้นจากของมีค่าชิ้นหนึ่ง...

มงกุฎแห่งลาติม่า ซ่ึงน�าพาพวกเขาและเอ็ม.เฮาส์ 
ไปเกี่ยวข้องกับองค์กรลับที่อันตราย

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจะพาทุกท่านสนุกสนานไปกับ 
พวกเขา และเชือ่มโยงไปยงัอดตีลกึลบัของสองพีน้่องนกัเจรจา 
พร้อมๆ กับที่ปัจจุบันจะน�าพาความอลเวง ซาบซึ้ง และฮาเฮ
มาสู่ผู้อ่าน

ค�ำน�ำนักเขียน



ฮา ดราม่า เสือ่ม เกรยีน สนกุ พวกเราสามคนยนืยนั
ด้วยเกียรติของอดีตลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ว่าเรื่องท่ี 
ว่ามาเป็นความจริง!

สิง่ท่ีกล่าวมาอาจจะฟังดแูล้วเกนิจรงิไปบ้าง แต่พวกเรา
สามคนอยากจะขอยืนยันอีกครั้งว่า เมื่อผู้อ่านได้สัมผัสตัว
อักษรที่พวกเราช่วยกันร้อยเรียง ทุกท่านน่าจะไม่ผิดหวังกับ
เล่มนี้ มีค�ากล่าวไว้ว่า 

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น...
เพราะฉะนั้น วิธีง่ายที่สุด เชิญท่านผู้อ่านสัมผัสกับ 

ผลงานชิ้นนี้ ท่านจะพบค�าตอบของค�ากล่าวข้างต้น
และสดุท้ายนี ้พวกเราอยากจะพดูว่า หนงัสอืเล่มทีเ่รา

ภมูใิจเสนอไม่น้อยกว่าเล่มไหนๆ ทีพ่วกเราสามคนเคยเขียนมา
คริสทีน่ากับมงกุฎแห่งลาติม่า...

   V.Rondell, MaSaLaN,
       Season Cloud



พี่สาว	 : เฮ้!... ประธานส่ังเจ้าเซย์มาสัมภาษณ์ แต่ฉัน 
  ไล่ไปเพราะก�าลงัปรีด๊แตกเรือ่งหาซือ้หมวกแม่มด 
  ใบใหม่ไม่ได้ สัมภาษณ์อะไรกัน นายรู้เรื่องมั้ย

น้องชาย	: ก็คงแบบที่ไอ้พวกไม่ได้อนามัยคุยกันไร้สาระ 
  ไปก่อนหน้านี้ละมั้ง ชิ! เราสองคนต้องท�าอะไรที่ 
  ไม่ได้อนามัยแบบนั้นด้วยเหรอ...แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได ้
  จริงๆ ก็มาสัมภาษณ์กันเองให้มันจบๆ ไปเหอะเจ๊  
  จะได้ไม่ต้องเจอหน้าไอ้เซลส์แมนยาจกนัน่ ทีส่�าคญั 
  คอืวนันีซ้เูปอร์มาร์เกตเจ้าประจ�าจะลดราคาแอล- 
  กอฮอล์ฆ่าเชื้อถึง 50% แน่ะ ผมรีบมากเลย

พี่สาว	 : งัน้เริม่เลยนะ นายว่าเล่มของเรามนัเจ๋งตรงไหนอะ

น้องชาย	: ก็คงตรงที่ผมได้กระทืบพวกไม่ได้อนามัยละมั้ง   
  แหวะ! ตอนนั้นต้องซื้อรองเท้าเปลี่ยนใหม่ต้ัง 
  หลายคู่แน่ะ

พี่สาว	 : ฉันว่าเจ๋งตรงทีเ่ล่มของเรามคีนเขยีนตัง้สามคนแน่ะ 
  ว่าแต่...นายจ�าชื่อนักเขียนสามคนนั่นได้มั้ย

Character Talk



น้องชาย	: จ�าไม่ได้อะ แต่รู้สึกได้ว่า พวกน้ันไม่ได้อนามัย 
  ซักคน

พี่สาว	 : ฉันกจ็�าได้เลาๆ ว่าชือ่ มาสะเหล่อ แมงหวีร่อนเดล  
  และ สโีฟร์ซซีัน่ ว่าแต่...มงกฎุนัน่สวยนะ แต่ราคา 
  แพงจรงิอะไรจรงิ มนัเลยเป็นภารกจิของเราทีต้่อง 
  เจรจาให้ได้ราคางามที่สุด

น้องชาย	: มิน่าล่ะ พวกศัตรูมันถึงได้...เฮ้ย! ผมสายแล้วเจ๊  
  เดีย๋วแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้หมดโปร 50% เจ๊จะฝาก 
  อะไรถึงคนอ่านก็บอกไปเลยนะ...//ฟิ้ว!!!



แนะน�ำตัวละคร

ตัวหลัก	:	คริส มิลเลอร์ 
เพศ	 : ชาย
แผนก	 : เจรจา
  ชายหนุ่มผู้รักษาความ 
  สะอาดยิ่งชีพ รักสีขาว  
  เกลยีดของสกปรก มีร่าง
  ที่ฟื้นตัวเร็วจนใกล้กับ 
  ค�าว่าอมตะ แทงใส่ได้  
  ยิงใส่ได้ไม่เป็นไร เจบ็แต่ 
  ยังทนไหว แต่ถ้าเส้ือ 
  เปื้อน...นอตหลุดทันที

ตัวหลัก	:	ทีน่า มิลเลอร์
เพศ		 : หญิง
แผนก		: เจรจา
นิสัย		 :	พีส่าวทีค่ลัง่แม่มด (แต่ 
  ตวัเองไม่ได้เป็นแม่มด)  
  รักทุกอย่างเกี่ยวกับ 
  แม่มด สามารถสะกดให้ 
  เป้าหมายเหน็ภาพหลอน 
  ได้โดยต้องสัมผัสจาก 
  หน้าผากไปจนถึงเอว 
  ของเป้าหมาย และคลาย 
  สะกดโดยลบูแล้วเป่าที ่
  หลงัคอ แถมยงัใช้ตุก๊ตา 
  สาปแช่งได้อีกด้วย

•	เนียร์	ไวต์ฟลาวเวอร์	
เซลส์สาวของฝ่ายขาย หวานใจของ
เซย์ จรงิๆ แล้วเธอเป็นทายาทตระกลู
เศรษฐี



•	เซย์	ซิลเวอร์ไลต์	
เซลส์แมนยาจกแห่งฝ่ายขาย เรือ่ง
ฝีปากไม่มใีครเกนิ ตอนนีร้บัเลีย้ง 
(?) วิญญาณอีกดวงไว้ในร่าง

•	เซโร่	ไลฟ์ก็อต	
วิญญาณอกีดวงท่ีอยูใ่นร่างของเซย์ 
ช่วงกลางคืนจะได้ครอบครองร่าง 
นสิยัห่าม เป็นขาลยุคนหนึง่ของบรษิทั

•	ทูริก	แอตแนส	(มาสเตอร์)	
บาร์เทนเดอร์ประจ�าบาร์ของบรษิทั 
หนุ่มใหญ่ผู้มากปริศนา แต่คอย
เป็นห่วงพนักงานทุกคนเสมอ

•	เรย์โนอาร์	เบียนกี้	
หนุ่มแว่นหัวหน้าแผนกผู้กล้า 
เจ้าต�านานผู้สร้างความบรรลัย
ให้ทุกแห่งที่ไปท�าภารกิจ
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ใต้แสงโคมแก้วระย้าสีส้มและแดง	 กล่ินก�ายาน 
หอมอวลๆ โต๊ะอาหารว่างเปล่ายาวสิบกว่าที่นั่งตั้งตระหง่าน
อยู่กลางห้องโถงหรูหรา ผ้าปูโต๊ะสีงาช้างตัดกันกับพรมลาย
ซับซ้อนสะดุดตาจากตะวันออกไกล หน้าต่างบานสูงตลอด
แนวห้องโถงถูกบดบังไว้ด้วยผ้าม่านหนาหนักทั้งหมดจนยาก
จะบอกว่า ตอนนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน 

แจกันแก้วเจียระไนปักดอกไม้แดงสลับขาวต้ังอยู ่
กึ่งกลางโต๊ะอาหาร แบ่งโต๊ะออกเป็นสองฝั่ง ฟากหนึ่งหญิง
สาวผมแดงในชุดกระโปรงก�ามะหยี่สีด�านั่งยืดตัวตรงอยู่บน
เก้าอีข้องเธอ พร้อมกบัชายวยักลางคนท่าทางเฉยีบขาดด้วย
คิ้วหนาคมคนหนึ่ง และชายหนุ่มร่างสูงกล้ามล�่าที่คงเป็น 
บอดีการ์ด

ดวงตาของหญงิสาวผมแดงจบัจ้องไปทีโ่ต๊ะฝ่ังตรงข้าม
ซึง่มชีายหนุม่ผมทองท่าทางขาดความมัน่ใจสวมเสือ้กนัหนาว
สเีทาตัวยาวน่ังอยูบ่นเก้าอีห้ร ูข้างกายเขามชีายหญงิประหลาด
คูห่นึง่ประกบอยู ่ท้ังคูม่ผีมสดี�าสนทิ ฝ่ายชายใส่ชดุขาวสะอาด

1
คริสทีน่ำ มิลเลอร์



12    เล่ม 6  คริสทีน่ำ กับมงกุฎแห่งลำติม่ำ

ไปทั้งตัวแถมยังใส่ผ้าปิดปากเหมือนคนเป็นหวัด ผู้หญิงยิ่ง
ประหลาดหนักกว่าเมื่อสวมหมวกแหลมแบบแม่มดทับเรือน
ผมหยักศกสีด�า และสะพายไม้กวาดด้ามยาวคดงออยู่บน 
แผ่นหลัง

“อาเธอร์ โบแฮมพ์ นั่นหรือคะ นักเจรจาของคุณ” 
หญิงสาวย่นจมูกอย่างไม่ชอบใจ

“ค...ครบั มาดามเบน็เนต็ต์ นีค่อืคณุครสิทน่ีา มลิเลอร์
จากบริษัทเอ็ม.เฮาส์”

ร่างบางในชดุด�าชะงกัเมือ่คุน้หกูบัชือ่นกัเจรจามอืหนึง่
ของบรษิทัชือ่ดงัในเซนทรลั เธอเหลอืบมองผูห้ญงิใส่ชดุแม่มด
อกีครัง้ เจ้าหล่อนยิม้ แล้วก้มศรีษะให้อย่างมมีารยาท ขณะที่
ไอ้หนุ่มชุดขาวเริ่มเคาะเท้ากับพื้นหลายๆ ครั้งเหมือนชักจะ
หมดความอดทน

‘เอาคนนอกมาแบบนี้ ไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพเลย 
คุณนักเจรจาคนสวย’

มาดามเมอรลี เบน็เนต็ต์สะบดัพดัลกูไม้ซ่อนยิม้เป่ียม
ความมั่นใจว่า คนของเธอจะก�าชัยในการเจรจาครั้งนี้อย่าง
แน่นอน 

“มาเริม่กนัเถอะค่ะ อาเธอร์ ดฉินัไม่อยากเสยีเวลาไป
มากกว่านี้แล้ว เชิญค่ะ มิสเตอร์เลสัน”

ชายวัยกลางคนค้ิวหนาผู้เป็นนักเจรจาของฝ่ายเธอ 
โค้งค�านบัให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างมมีารยาทแล้วจงึนัง่ลงข้างเธอ 
อาเธอร์ โบแฮมพ์หันไปพยักหน้าให้หญิงสาวสวมชุดแม่มด 
เจ้าหล่อนโปรยยิ้มให้เขา ขยับแว่นตากรอบสีแดงแจ๊ด และ
นั่งลงที่เก้าอี้ทางซ้ายมือของเขาบ้าง
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“ท่าทางครั้งนี้พวกเราจะล�าบากเสียแล้วละค่ะ มอง
การตกแต่งที่นี่และระเบียบวินัยภายในบ้านก็พอรู้ว่าเจ้าของ
เป็นอย่างไร น่าท่ึงมากๆ เลยค่ะ มาดามเบน็เนต็ต์” ครสิทน่ีา
เอ่ยด้วยน�า้เสยีงนุม่นวลพลางตสีหีน้า ถ้าหเูธอไม่หลอกตวัเอง
ละก็ เธอได้ยินเสียงกระแอมไอราวกับคนส�าลักมาจากชาย
หนุ่มชุดขาวที่ดูเหมือนจะไม่อยากนั่งทั้งที่มีเก้าอี้เหลือเฟือ

“ขอบคณุค่ะ ดฉินัภมูใิจในเฟอร์นเิจอร์ทกุชิน้มาก มนั
แสดงความยิ่งใหญ่มั่งคั่ง และประวัติศาสตร์อันเลอค่าในวง
ทรัพยากรศาสตร์ของตระกูลเบ็นเน็ตต์ เราไม่ใช่คนที่ใครจะ
มองข้ามหรอืปฏเิสธได้ง่ายๆ” เธอมองไปรอบห้องอาหารใหญ่โต 
โคมระย้าเรยีงรายห้อยไล่ระดบัลงจากเพดานอย่างมศีลิป์ ท้ัง
กรอบรปูวาดราคาแพง เตาผงิสทีองอร่ามตลอดจนวอลล์เปเปอร์
สแีดงสลบัน�า้ตาลเข้มเจอืเส้นทองล้วนแต่เป็นของล�า้ค่าทัง้สิน้ 
เธอยิ้มแล้วเอ่ยเสียงดังฟังชัดว่า

“เริ่มกันเลยดีกว่า เชิญค่ะมิสเตอร์เลสัน”
นักเจรจาวัยกลางคนพลิกเอกสารในมือแล้วเอ่ยเสียง

สุขุมว่า
“น่ีเป็นการเจรจาครัง้ทีส่องของเราแล้ว มสิเตอร์อาเธอร์ 

โบแฮมพ์ ดังที่แจ้งไปตั้งแต่การเจรจาครั้งแรก มิสซิสเมอรีล
สนใจจะขอซื้อกิจการร้านไร้จันทราต่อจากครอบครัวคุณใน
ราคาสองร้อยล้านเหรียญ คุณและครอบครัวปฏิเสธ เราจึง
อยากเจรจาใหม่อีกครั้ง โดยเสนอที่ดินใหม่พร้อมเงินจ�านวน
สองร้อยห้าสบิล้านเหรยีญให้พวกคณุ หวงัว่าพวกคณุจะพจิารณา
อีกครั้ง”

 อาเธอร์ โบแฮมพ์ตอบเสยีงเรยีบๆ ว่า “ผมขอยนืยนั
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อีกครั้งว่าเราไม่ขายครับ”
ชายหนุ่มหัวอ่อนเกร็งไปทั้งร่างจนกระทั่งมือนุ่มของ

นักเจรจาชื่อดังไล้ผ่านข้างแก้มเขาลงไปจนถึงช่วงเอวเบาๆ  
เขาหน้าแดงกบัสมัผสัสนทิสนมนัน้ หไูด้ยนิเสยีงหนุม่ชดุขาว
ข้างหลังเคาะเท้ากับพื้นอย่างไม่พอใจ

“แหม...คณุอาเธอร์ไม่ต้องตืน่เต้นไปค่ะ ฉนัรูว่้าข้อเสนอ
ที่ว่าไม่สบอารมณ์ แต่ใจเย็นๆ นะคะ เดี๋ยวเราจัดการให้  
มาดามเบน็เน็ตต์เป็นคนดมีาก เขาอยากคยุกบัเรา” เสยีงหวาน
ใสดังลอดจากริมฝีปากอิ่มเอิบเคลือบด้วยลิปกลอสสีชมพู-
อ่อน คริสทีน่าเอียงคอพร้อมยิ้มหวานให้นักเจรจาของฝ่าย
ตรงข้าม

“ถ้าข้อเสนอนี้คงต้องขออภัยมาดามจริงๆ ค่ะ คุณ 
อาเธอร์คงรับไมตรีนี้ไว้ไม่ได้” หญิงสาวว่า “ว่าแต่ได้ยินมาว่า
มาดามมีเพชรน�้าหนึ่งท่ีงดงามมาก มารีนบลูส์...ใช่เม็ดที่อยู่
ตรงหน้าของฉันไหมคะ มันสวยมากจริงๆ ค่ะ” เธอเริ่ม 
เบนหัวข้อสนทนาเพื่อคลายสถานการณ์ที่ตึงเครียด

“จ�านวนเงินที่เราเสนอไม่เป็นที่น่าพอใจหรือครับ” 
ไม่ทนัท่ีมาดามเบน็เนต็ต์จะตอบค�าถามนัน่ นกัเจรจา

ของเธอกร็บีตัดบทดงึเข้าสูเ่กมสงครามวาจา ดทู่าเขาจะช�านาญ
ทางด้านนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว

“แหม...ฉันยอมรับด้วยใจเลยค่ะว่าเงินนั้นยั่วยวนใจ
ทุกคน จริงอยู่ว่าเงินตราซื้อไม่ได้หลายอย่าง แต่จ�านวนท่ี 
มันซื้อได้นี่สิ มีมากกว่าจนเทียบไม่ติดเลยนะคะ” 

คริสทีน่าพูดก่อนจะโปรยยิ้ม ค�าพูดของเธอที่ว่ามา
เป็นการดึงจังหวะการสนทนา เพื่อรอจังหวะที่จะพูดถึงเนื้อ
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ความส�าคัญที่คิดอยู่ในใจ 
“ร้านไร้จันทรานั้นออกจะพิเศษอยู่สักหน่อยค่ะ การ

ประกอบอาชพีพยากรณ์นัน้อาศยัทัง้ทีต่ัง้และท�าเล สถานทีต่ัง้
ของร้านนั้นเป็นท�าเลทองค�าตามหลักโหราศาสตร์ ต�าแหน่ง
ท้องฟ้าเจิดจ้า และแสงแรกของวันจะสัมผัสก่อนที่อื่น แถม
ในยามค�่าคืนจุดนี้จะเป็นต�าแหน่งรวมแสงจันทร์ เป็นท�าเลที่
หาไม่ได้อกีแล้ว ยงัไม่นบัเรือ่งทีเ่ป็นทีด่นิของบรรพบรุษุนะคะ 
อันนั้นมีค่าทางจิตใจเหลือล้น ประมาณค่ามิได้เชียวละค่ะ”

สิ่งที่เธอพูดท�าเอาเจ้าของสถานที่ตัวจริงต้องหันไป 
มองหน้า บางอย่างเขาไม่เคยแม้จะได้ยินด้วยซ�้า แต่ก็ไม่ได้
เอ่ยอะไรออกไป อาเธอร์ โบแฮมพ์เช่ือใจผู้หญิงที่นั่งอยู่ 
ข้างกายเขา

“ถงึแม้ช่วงนีจ้ะมนีกัเลงมาตัง้รกราก ก่อกวนเยอะแยะ
ไปหมดน่ะเหรอ ไม่น่าจะดีกับกิจการร้านไร้จันทราเลยนะ” 
มสิซสิเบ็นเนต็ต์เอ่ยพลางคลีพ่ดัลกูไม้ออกมาอกีรอบ แม้มอง
ไม่เห็นใบหน้าครึ่งล่างที่ซ่อนอยู่หลังพัด แต่นักเจรจาสาวรู้ดี
ว่าเธอซ่อนสิ่งใดไว้

เป็นรอยยิ้มอย่างแน่นอน ร่องรอยในแววตามั่นใจ 
บอกเธอเช่นนั้น ผู้หญิงคนน้ันม่ันใจในตัวเองว่าจะต้องเป็น 
ผูช้นะเสมอในทุกกรณ ีจากสถติกิช็นะมาตลอดจรงิๆ นัน่แหละ 
แต่มั่นใจเกินไป เวลาตกจากบัลลังก์ระวังจะเจ็บหนักนะคะ 
มาดาม...

ดวงตาสีฟ้าอ่อนหลังแว่นกรอบแดงหรี่ลงเล็กน้อย  
ริมฝีปากเอิบอิ่มเม้มเข้า เธอก�าลังอมยิ้ม ดูท่าบางอย่างจะ
ท�าให้เธอพอใจ
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“อันนี้ฉันเข้าใจเลยค่ะ จริงๆ กลางเมืองเซนทรัล 
อย่างนี้ไม่น่าจะมีพวกนักเลงแบบนี้ได้เลยนะคะ และนักเลง
พวกนี้ก็ใจไม้ไส้ระก�าจริงๆ คอยมารังควานคุณอาเธอร์บ่อยๆ 
ที่จริงฉันก็อยากจะจัดการให้เกิดความสงบ ไม่ต้องการให ้
เกดิเร่ืองเกดิราว แต่เมือ่แจ้งไปทางต�ารวจกลบัไม่มกีารจดัการ
อะไรเลย” เธอเลื่อนสายตาลงแล้วส่ายหน้าช้าๆ หลังจากนั้น
ก็ยกชาดาร์จีลิงขึ้นจิบแล้วเปรยลอยๆ ว่า

“ไม่อยากคิดไปในทางไม่ดีเลยนะคะ แต่...มันคล้ายๆ 
อย่างกับมีใครติดสินบนสั่งให้เปิดทางอย่างนั้นเลย คงมีแต ่
คนโง่เท่านั้นที่ใช้วิธีต�่าๆ แบบในนิยายราคาถูกจริงไหมคะ  
ยุคนี้กระบวนการสืบสวนของเราล�้าหน้าจะตาย ท�าอะไร 
ไม่นานเรื่องก็แดงแล้วละค่ะ”

“นัน่มนัไม่เกีย่วกบัข้อตกลงของเราครบั มสิมลิเลอร์” 
เลสันเอ่ยเสียงเป็นทางการ “เจ้านายของผมเอ่ยเร่ืองน้ันขึ้น
มาเพือ่แสดงความห่วงใยเท่านัน้ครบั ในเมือ่ทีด่นินัน้อนัตราย 
และพวกคุณป้องกันตัวเองไม่ได้ ขายมันแล้วเอาเงินก้อนไป
ตั้งตัวใหม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่เหรอครับ”

นักเจรจาของมาดามเบน็เนต็ต์นิง่ไปครูห่นึง่ เมือ่ไม่เหน็
ปฏิกิริยาที่เขาคาดหวังจากอาเธอร์ โบแฮมพ์ ผู้ดูแลร้าน 
ไร้จนัทราคนปัจจบัุน เหมอืนกบัทีเ่หน็ในการเจรจาคราวก่อน 
ครั้งก่อนชายหนุ่มผู้รับภาระดูแลครอบครัวใหญ่ที่มีทั้งผู้หญิง
เด็ก และคนชรา ทั้งหวาดกลัวและกังวลจนเขาเกือบจะนึก
เห็นใจที่ร้านไร้จันทราดันมาต้องตาเจ้านายของเขาเข้า

แต่คราวนี้หนุ่มหัวอ่อนกลับนิ่งได้อย่างเหลือเชื่อ... 
ไม่ใช่แค่นัน้ นกัเจรจาทีอ่าเธอร์ว่าจ้างมาคราวนี ้คนละ
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ระดับกับคราวก่อนเลย
เธอจงใจบลฟัเจ้านายเขาเรือ่งนกัเลงและเรือ่งตดิสนิบน

ต�ารวจ เธอรูต้ืน้ลกึหนาบางด ีแต่เจ้านายของเขามปีระสบการณ์
เรื่องพรรค์นี้มามาก เธอไม่หลุดพิรุธออกมาหรอก

คริสทีน่ายืดตัวขึ้น มือประสานกันบนโต๊ะ เสียงยังคง
สงบและอ่อนหวาน แต่เริ่มเต็มไปด้วยความมั่นใจ

“คณุค่าทางจติใจของสถานทีห่รอืวตัถ ุบางคราวกม็ค่ีา
มากกว่าเงนิค่ะ ท�าเลนัน้จ�าเป็นต่อการท�างานอย่างมคีณุภาพ
ของครอบครัวโบแฮมพ์ คงต้องขอกล่าวว่าขายไม่ได้จริงๆ...
ถึงแม้คุณจะให้ราคาแค่ไหนก็ตาม”

“ฉันจะเพิ่มเงินให้เป็นสามล้าน” ราชินีแห่งเบ็นเน็ตต์
กรุ๊ปเสนอ

“ฉันเข้าใจมาดามนะคะ จากประสบการณ์ที่รู ้จัก 
นักธุรกิจมามากหน้าหลายตา เรื่องธุรกิจเงินๆ ทองๆ นี่เรา
คุยกันด้วยตัวเลข ราคาสมน�้าสมเนื้อ การตกลงก็เรียบร้อย 
วิน-วินทั้งสองฝ่าย” คริสทีน่าเอ่ยอย่างใจเย็น “แต่เรื่องที่เรา
ก�าลังคุยกันอยู่อาจจะมีข้อแตกต่างไปสักหน่อย เราก�าลัง 
คุยกันเรื่องศาสตร์แห่งการพยากรณ์ที่มีรายละเอียดซึ่งคน
ทั่วไปไม่รู้อยู่มาก จะขายทั้งกิจการทั้งชื่อนั้นเป็นเรื่องเสี่ยง 
ทัง้กบัตวัและลกูค้าในอนาคต ดไีม่ดอีาจจะเกดิอนัตรายขึน้ได้ 
อนันีใ้นกรณทีีม่าดามไม่รูศ้าสตร์เฉพาะของร้านอย่างถ่องแท้ 
แต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้มาดามรู้อยู่แล้วแน่ค่ะ” เธอพูดขู่พร้อมกับ
ป้อนลูกยอไปพร้อมๆ กัน

“ตระกูลเบ็นเน็ตต์ของเราศึกษาศาสตร์พยากรณ์มา
ไม่น้อย และฉันต้องการซื้อต่อทั้งชื่อและกิจการ” มิสซิส 
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เบ็นเน็ตต์เอ่ยเสียงเย็นเยียบจนแทบจะแช่แข็งคนทั้งเป็นได้ 
เธอไม่ชอบที่คริสทีน่าพูดเหมือนดูถูกมรดกความรู ้ของ
บรรพบุรุษ

เธอยกมือขึ้นกอดอกแล้วหันไปทางนักเจรจาของเธอ 
“มิสเตอร์เลสัน ดิฉันหมดความอดทนแล้ว”

“ครับ มาดาม” นักเจรจาหนุ่มพยักหน้า แล้วค่อยหัน
มาทางฝ่ายของร้านไร้จนัทราอกีครัง้ “เราจะยืน่ข้อเสนอให้คณุ
เป็นครั้งสุดท้าย สามล้านเหรียญ พร้อมที่ดินใหม่ และคน 
คุ้มกันระหว่างขนย้าย สนใจจะรับข้อเสนอไหมครับ”

ครสิทน่ีายิม้หวาน “แหม...ล�าบากใจจรงิๆ นะคะ” เธอ
ตีหน้าเศร้า “แต่...ขอปฏิเสธค่ะ”

มาดามเบ็นเน็ตต์ผุดลุกขึ้นจากโต๊ะทันที สีหน้าของ
หล่อนแปรเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบจนน่ากลัว

“ในเม่ือพดูไม่รูเ้รือ่งกค็งต้องใช้ก�าลงับงัคบักนัละ เดก็ๆ 
จัดการ!”

พลนัชายชดุด�าร่างใหญ่อกีห้าคนกโ็ผล่ออกมาจากห้อง
ข้างๆ บ้าง หลังม่านบ้าง แต่ละคนย่างสามขุมมาทางอาเธอร์ 
โบแฮมพ์ และนักเจรจาอย่างข่มขวัญ

“จะสิ้นชื่อก็วันนี้แหละ คริสทีน่า มิลเลอร์ บังอาจ 
มาต่อกรกับมาดามเมอรีล เบ็นเน็ตต์คนนี้” 

นักเจรจาสาวก้าวออกมาข้างหน้าอย่างไม่กลัวเกรง 
หล่อนล้วงมือเข้าไปในเสื้อคลุมแต่ยังย้ิมกว้าง “ก่อนหน้านี้
กลวัจะเสยีมารยาทเลยไม่ได้แจ้งบางเรือ่งกบัมาดาม แต่มาดาม
น่าจะยังสับสนเรื่องชื่อของพวกเรานะคะ” เธอหรี่ตายิ้มเย็น
ให้หญิงวัยกลางคนตรงหน้า
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“เรา?”
“ค่ะ เรา” เธอย�้าพลางดึงร่างอาเธอร์ที่ยังดูนิ่งเฉยขึ้น

จากเก้าอี ้“ไม่ใช่ครสิทน่ีา แต่เป็นครสิ ทน่ีา ครสิ...และทน่ีา”
“หา?”
หญิงสาวยิ้มกว้างพร้อมกับย่ืนมือไปด้านหน้าแล้ว 

ส่ายนิ้วชี้ไปมา “สายข่าวใช้การไม่ค่อยได้เลยนะคะมาดาม...
ไม่รู้หรือคะว่าพวกเราท�างานเป็นทีม”

โครม! 
ปัง!!!
ชายร่างใหญ่สองคนถกูเตะกระเดน็ไปกระแทกชัน้วาง

จานลายครามกับกระถางต้นบอนไซแตก ชายหนุ่มชุดขาว 
ก้มมองรองเท้าบูตหนังสีอ่อนของตนด้วยสีหน้าที่ก�าลังแสดง
ความรังเกียจอย่างเปิดเผย

“พวกแกมันไม่ได้อนามัย! โสโครกจริง! น่ีเจ๊ เรา 
กลับบ้านได้รึยัง ผมอยากอาบน�้าจะแย่แล้วเนี่ย” พูดพลาง
สวมถุงมือคล้ายถุงมือผ่าตัด แล้วก็หยิบขวดสเปรย์ฆ่าเชื้อ
ออกมาพ่นรอบๆ ตัวด้วยอาการเบ้ปาก

“ยังสิยะ! ท�าให้เสร็จก่อน นายก็กระทืบไอ้พวกบ้านี่
ไปอีกทีสองทีด้วยสิ! มันหยามฉันนะคริส! เจ้าพวกนี้หยาม  
ทีน่า มิลเลอร์ พี่สาวของนายนะ แค่นั้นยังไม่สาสม ตื้บมัน
ให้แหลกเลย!”

“ไอ้เรื่องที่มันหยามเจ๊น่ะช่างมันเถอะ แต่ที่มันท�าให้
รองเท้าของผมต้องไปสัมผัสกับไอ้ส่ิงมีชีวิตไม่ได้อนามัย 
นั่นมันส�าคัญกว่ากันเยอะ อย่าลืมให้นายจ้างซ้ือของใหม่มา
ให้ผมด้วย เพราะว่าไอ้ตวันีผ้มคงแขยงจนใช้มนัไม่ลงอกีแล้ว”
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“รู้แล้วน่า จัดการยัยมาดามกวนประสาทน่ันด้วย 
คริส!” ทีน่าสั่งน้องชายของเธอเสียงดัง

“กระทบืยายป้านัน่น่ะนะ เจ๊...ผมไม่มรีสนยิมกระทบื
ผูห้ญงินะ” ครสิ ชายในชดุขาวท�าหน้าไม่ค่อยอยากจะท�าตาม
ค�าสั่ง

“เออๆ! ไม่ต้องก็ได้ ยัยป้านี่ฉันจัดการเอง แต่นาย
ช่วยไปกระทืบไอ้พวกท่ีโดนเตะกระเดน็นัน่อกีคนละสองสามที
ได้ไหม หมั่นไส้ กระจอกแล้วมาท�าเสนอหน้า!” ทีน่าโวยวาย
แล้วชี้ไปที่ร่างชายในชุดสูทสีด�าที่ถูกคริสจัดการไปเมื่อครู่

คริสหันมองไปทางที่พี่สาวชี้ พวกที่ถูกเขาจัดการจน
ล้มแผ่ระเนระนาดคือเป้าหมาย เขาได้แต่ถอนใจขณะหยิบ
อุปกรณ์แสนส�าคัญอีกช้ินข้ึนมาประกอบร่างโดยเร็ว ส่ิงท่ี 
เรยีกว่าผ้าปิดปากท่ีจะท�าให้เขาป้องกนัสิง่ไม่ได้อนามยัทัง้หลาย
จากไอ้เจ้าพวกกุ๊ยตรงหน้านี่!

“ต้องมาเปลืองมืออีกจนได้ ไอ้พวกไม่ได้อนามัยเอ๊ย” 
คริสถอนใจ ก่อนจะวิง่สดุฝีเท้าตรงเข้าไปใช้สิง่ทีเ่รยีกว่าบาทา
หวดเข้ากลางล�าตัวเหล่า ‘เด็ก’ ของคุณนายเบ็นเน็ตต์จน
กระเด็นชนกันเองเป็นลูกพินบอลได้เลยด้วยซ�้า ไม่รอช้า 
เจ้าหนุ่มบ้าดีเดือดคนนี้ก็กระโจนเข้าไปซ�้าเหล่าชายฉกรรจ์ที่
ตัวใหญ่โตกว่าจนส่งเสียงร้องโหยหวนได้อย่างน่าเวทนายิ่ง

“ดี...จะได้จ�าใส่สมองว่าอย่ามาเล่นตุกติกกับพวกเรา 
คริสทีน่าไม่ใช่นักเจรจาที่นึกจะหยามอะไรกันก็ท�าได้” ทีน่า
หนัไปบอกน้องชายของเธอทีย่งัเดนิวนเวยีนแจกความสะบกั-
สะบอมให้พวกที่ตั้งใจเข้ามาท�าร้ายพี่สาวของเขาไม่เลิกรา 
หลังจากนั้นคนพี่สาวก็หันมาหาหญิงวัยกลางคนคู่กรณี แล้ว
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ยิ้มหวาน “แหม...อาจจะอึกทึกไปเสียหน่อยนะคะ มาดาม
เบ็นเน็ตต์และลูกน้อง บังเอิญพวกเรามีสถิติต้องรักษาอยู ่
นิดหน่อยค่ะ” ดวงตาสีฟ้าของหญิงสาวทอประกายกล้า ริม
ฝีปากแสยะยิ้ม มือของเธอดึงตุ๊กตาฟางสาปแช่งออกมาจาก
เสื้อคลุม 

“ส�าเร็จ 100% คือสถิติของเรา!” ส้ินเสียง ทีน่าก ็
เอือ้มมือไปกระชากผมมาดามเบน็เนต็ต์ออกมา จากเหตกุารณ์ 
ในตอนนี้ ท�าให้หนังสือพิมพ์เซนทรัลโพสต์ลงข่าวว่าเศรษฐีนี
สาวใหญ่ท�าอนาจาร เดนิออกไปกลางตลาดสดโดยสวมเพยีง
ชุดชั้นใน จากปากค�าของคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างบอกเป็น
เสยีงเดยีวกนัว่า มาดามเบน็เนต็ต์ ร้องตะโกนให้คนช่วยทัง้ๆ 
ที่ตัวเองท�าท่าเดินราวกับนางแบบชุดชั้นในบนแคตวอร์ก

สัมผัสของนิ้วเรียวลูบไล้หลังต้นคอเขาเบาๆ	 ท�าให้
อาเธอร์ โบแฮมพ์เริม่รูส้กึตวัตืน่อย่างช้าๆ ยงัไม่ทนัหายงวัเงยี
เขาก็รู ้สึกถึงลมหายใจอุ ่นๆ เป่ารดที่หลังต้นคอเล่นเอา 
ทั้งร่างสูงสะดุ้งเฮือก รู้สึกเหมือนกระแสไฟฟ้าแล่นวาบไป 
ทั้งร่าง

“เหวอ!!!...อ...เอ๋?”
อาเธอร์ โบแฮมพ์กะพริบตาปริบๆ เมื่อรู้สึกตัวว่าตน

ก�าลังนั่งอยู่บนเบาะหลังของรถยนต์คันใหญ่
“ตื่นแล้วหรือคะคุณอาเธอร์ ขอโทษที่ต้องปลุกนะคะ 

แต่เราเกือบถึงเซนทรัลแล้วค่ะ” เสียงหวานของนักเจรจาคน
สวยดังขึ้น ชายหนุ่มกลืนน�้าลายเอื๊อก เมื่อร่างมีส่วนเว้าส่วน
โค้งละมนุตาของหญงิสาวสวมหมวกแม่มดขยบัเข้ามาแทบจะ
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ประชิดร่างเขา ชวนให้หัวใจเต้นแรงจนยากจะควบคุม ถึงจะ
แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้าน แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าทีน่า  
มิลเลอร์เป็นสาวสวยทรงเสน่ห์คนหนึ่งเลยทีเดียว

หรอืว่า...บางทสีมัผสัเหมอืนคนลบูหลงัคอเขาแล้วเป่า
ลมหายใจรดก็คงจะเป็น...

ตึง!
“ว้ากกก โอ๊ย!!!” อาเธอร์ร้องลัน่เมือ่อยู่ๆ  รถกส่็ายไหว

อย่างรนุแรงจนเขาแทบหวักระแทกหลงัคารถ ทน่ีาส่งสายตา
เข้มมองลอดแว่นตาไปหาชายหนุ่มชุดขาวที่ก�าลังขับรถ

“เฮ้ย! ขับให้มันดีๆ หน่อยสิ คริส...!”
“โทษที พอดถีนนแถวนีม้นัไม่ได้อนามยัน่ะ” ชายหนุม่

พูดทั้งที่ยังหน้าถมึงทึง พอถอดผ้าปิดปากออกเห็นหน้าชัดๆ 
แล้ว คริส มิลเลอร์ น้องชายและคู่หูของทีน่าก็ดูหน้าตาดีขึ้น
มาทันใด เขามีส่วนเหมือนทีน่าอยู่เยอะ เว้นแต่ดวงตาสีเทา
อ่อนๆ และสีหน้าบึ้งตึงอยู่ตลอดเวลา 

เห็นอย่างนั้น แต่ก็เป็นคนดี...อาเธอร์คิด
คริสขบริมฝีปาก ฉวยจังหวะตอนรถติดหยิบสเปรย์

ฆ่าเชื้อมาพ่นรอบๆ ตัวอีกครั้ง แล้วคว้ากระดาษเช็ดหน้า
ปลอดเชื้อชุบแอลกอฮอล์เช็ดคอนโซลรถสุดรักด้วยท่าที
เกือบๆ จะแขยง...ละมั้ง

“เอ่อ แล้วการเจรจา...หือ...” อาเธอร์ส่ายหัวแรงๆ  
อกีท ีแวบหน่ึงเขารูส้กึว่าเขาแทบจะจ�าอะไรเกีย่วกบัการเจรจา
ไม่ได้เลย แต่พอนึกอีกทีเขาจ�าได้ทุกรายละเอียดเลยน่ีนา 
ตั้งแต่เจรจาดีๆ ไปจนถึงตอนที่ทีน่าปฏิเสธข้อเสนอสุดท้าย 
แล้วมาดามเบน็เน็ตต์คดิจะล้มโต๊ะเจรจาด้วยก�าลงั ทน่ีาพาเขา
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ออกมาที่รถแล้วบอกว่า คริสจะเป็นคนจัดการที่เหลือ
จากนั้นเขาคงเผลอหลับระหว่างรอเลยจ�าอะไรไม่ได้

อกีจนเดีย๋วน้ี อือ้! ใช่แล้วละ ถงึแม้ความทรงจ�าจะเบลอๆ นดิ
หน่อยแต่ไม่ผิดแน่

“การเจรจาก็ประสบผลส�าเร็จดีค่า...” ทีน่าเอนหลัง 
พิงเบาะรถพลางยิ้มกร่ิมก่อนจะหันไปทางน้องชายของเธอ 
“ใช่ไหม คริส” 

“อ๋อ ส�าเร็จเรียบร้อยสุดๆ เลยละครับคุณอาเธอร์ 
รบัรองว่าคณุจะไม่ถกูก่อกวนจากพวกเบน็เนต็ต์อกีเลยทัง้ชาต”ิ 
ชายหนุ่มผมด�าเอ่ยพร้อมรอยยิ้มที่ท�าให้ใบหน้าหล่อเหลาด ู
น่ากลัวนิดๆ

อาเธอร์ยิ้มแห้งๆ “ขอบคุณครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ 
ก็ดี”

“น่าจะรวมไปถึงชาติหน้าด้วยค่ะ รับรองว่ามาดาม 
เบน็เน็ตต์นัน่ไม่กล้ามายุง่กนัคณุแน่ๆ” ทน่ีาเอ่ยพลางหวัเราะ
เสียงดัง เมื่อเห็นชายหนุ่มหน้าแดงอีกรอบ

ขี้เขิน น่าแกล้งดีจริงๆ
“นี่เจ๊...บอกแล้วใช่มั้ยว่าถนนมันไม่ได้อนามัย นั่งดีๆ 

ส”ิ ครสิเริม่เสยีงด ุทน่ีาลอยหนา้ลอยตาไมรู่ไ้มช่ีแ้ลว้แลบลิน้
ใส่น้องชาย ก่อนจะชวนอาเธอร์คุยเรื่องศาสตร์แห่งการ
พยากรณ์อย่างสนใจ

ไม่ถึงสิบนาทีต่อมาพวกเขาก็มาถึงร้านไร้จันทราใน
ย่านกรุงเก่าของเซนทรัล ชายหนุ่มเจ้าของร้านเชิญพี่น้องนัก
เจรจาเข้ามานั่งจิบชาในร้าน ก่อนจะหยิบซองกระดาษบรรจุ
เงินค่าจ้างมาให้ตามที่ตกลงกันไว้
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คริสอิดออดอยากขอให้จ่ายค่าเสื้อตัวโปรดที่เปื้อน
ระหว่างท�างานให้ แต่ทีน่ากลับเตะขาน้องชายแรงๆ เมื่อ 
อาเธอร์ออกปากยินดีบริการดูดวงให้เธอทุกเมื่อ พร้อมให้ไพ่
ดูดวงส�ารับพิเศษของร้านแก่เธอเป็นของที่ระลึก

“ขอบคณุมากค่า ยนิดทีีไ่ด้บรกิารนะคะ มเีรือ่งเจรจา
ไกล่เกลี่ยจะส่วนตัวหรือธุรกิจ เรียกใช้ คริสทีน่า มิลเลอร์ 
ได้ทุกเมื่อ เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือความสุข 
ของเราค่า” ทีน่าโค้งให้เขาในทีส่ดุและกึง่ลากกึง่จงูร่างน้องชาย 
ออกมาจากร้านไร้จันทรา 

สองพี่น้องมาหยุดยืนที่ทางเท้าหน้าร้าน คริสหยิบ 
สเปรย์ฆ่าเชื้อมาฉีดทั่วตัวพลางบ่นเป็นหมีกินผึ้ง ขณะที่ทีน่า
พลิกมือขึ้นมาดูแหวนแปลกตาที่นิ้วกลางข้างซ้าย ตัวเรือน
ทองขาวเรยีบๆ ดไูม่มอีะไร ผดิกบัหวัแหวนทีเ่ป็นลกูบาศก์แก้ว
อันจิ๋ว

เธอบีบหัวแหวนเบาๆ แล้วมันก็ขยายใหญ่ข้ึน เห็น
แบบนี้ใครก็คงไม่เชื่อว่า นี่คืออุปกรณ์สื่อสารของบริษัทเอ็ม.
เฮาส์ หลายคนในบริษัทเรียกตามลิเคียวร์ว่า “โทรเหล่ียม” 
ยกเว้นนายเซลส์แมนสองวิญญาณที่ยืนกรานจะเรียกมัน 
อย่างมีระดับว่า “คิวบ์” แต่ส�าหรับเธอจะชื่อไหนมันก็ครือๆ 
กัน ในเมื่อเข้าใจตรงกันหมด

“เอเจนต์ 053 และ 054 ครสิ-ทน่ีารายงานตวั ภารกจิ
ร้านไร้จันทราเสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาค่ะ จะกลับถึงบริษัทในอีก
ครึ่งชั่วโมง...หา! อะไรนะคะ งานด่วน แต่ว่าพวกเรา...”

ยังพูดไม่ทันจบประโยค ร่างเล็กของเด็กชายในชุด
บุรุษไปรษณีย์แขนยาวย้วยก็ปรากฏตัวข้ึนตรงหน้าเธอ เขา
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ดันหมวกไปรษณีย์ขึ้นแล้วทักทายทั้งที่ยังอมอมยิ้มอยู่
“สวัสดีครับทีน่า คริส มารับกลับไปท�างานด่วนครับ

พ้ม”
“ฉันกับคริสก็ไม่อยากใช้โควตาเทเลพอร์ตตอนนี้นะ” 

ทีน่าปิดการติดต่อผ่านโทรเหล่ียม แล้วหันมาคุยกับไรเซล 
เล็ตเตอร์แมน บุรุษไปรษณีย์แห่งเอ็ม.เฮาส์แทน เห็นหน้าตา
บ้องแบ๊วน่ารัก ใครจะเชื่อว่าหมอนี่เป็นหนุ่มอายุยี่สิบเจ็ดที่ 
ตัวหดเพราะค�าสาปจากสมบัติในคลังบริษัท

“งวดนีป้ระธานสัง่มาเอง ไม่ต้องห่วง รบีมาเถอะครบั” 
ไรเซลยิ้มน้อยๆ พลางขบลูกอมในปากดังกร๊อบ

“ก็ได้ๆ” ทีน่าจับมือใต้แขนเสื้อไรเซลไว้ ถึงภายนอก
จะดูเหมือนใส่เครื่องแบบเดิมทั้งปีทั้งชาติ แต่เสื้อย้วยงวดนี้
ตัดด้วยผ้าหนาบุขนแกะนุ่มๆ ส�าหรับฤดูหนาวโดยเฉพาะ

ไปรษณีย์หนุ่มน้อยยื่นมือไปหาคริส ชายหนุ่มท�า 
หน้าย่นสบถดังๆ ว่า 

“นายมันไม่ได้อนามัย!”
ฟุ่ดดด!
เขาฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อใส่แขนเสื้อไรเซล ดึงกระดาษ

ทิชชูปลอดเชื้อจากซองที่ยัดไว้ด้านในเสื้อโคตออกมาเช็ด 
เร็วๆ โยนกระดาษลงถังขยะ แล้วค่อยขยับน้ิวคีบแขนเสื้อ 
ไรเซลด้วยสีหน้าเหมือนจะขาดใจตาย

“เดินกลับเองไหมครับ คริส” นายตัวเล็กคงหมั่นไส้
เลยเหน็บเข้าให้

คริสถลึงตาใส่ มือคันยุบยิบอยากหยิบสเปรย์ฆ่าเชื้อ
ฉีดใส่หน้าอีกฝ่าย แต่เจอสายตาคาดโทษของทีน่าจ้องเขม็ง
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มาจนหลังคอลุกชัน เขาเลยกลั้นใจพูดไปเร็วๆ ว่า
“รีบๆ ไปเถอะน่า ลุงนั่นรออยู่ไม่ใช่เหรอไง”

บรษิัทท่ีเต็มไปด้วยเรือ่งมหศัจรรย์	บรษิัททีเ่ตม็ไปด้วย
พนักงานประหลาดตั้งแต่ผู้กล้า ผู้มีสัมผัสที่หก มนุษย์สอง
วญิญาณ คนเทเลพอร์ตได้ ไปจนถงึไอ้บ้าบางคนทีค่ยุกบัสตัว์
รู้เรื่อง

เมื่อหลายปีก่อนถ้ามีคนมาบอกเขาว่า ไอ้บริษัทบ้าๆ 
พรรค์นั้นมีอยู่จริง เขาคงหัวเราะจนฟันหัก แต่ว่า...

ตอนนี้เขากับพี่สาวก็ก�าลังท�างานอยู่ในบริษัทที่ว่านั่น 
ท�ารายได้เป็นกอบเป็นก�า จนเช่าที่อยู่แจ่มๆ ย่านกลางเมือง
ได้สบายสมใจอยาก แต่เอาเข้าจริงๆ คริส มิลเลอร์ ก็พบว่า 
การเข้าบริษัททุกวันเป็นเรื่องสยองขวัญ ไม่สิ...ส�าหรับค�่า 
วันนี้ ต้องเรียกว่าวิกฤติเลยต่างหาก

“ม...ไม่นะ ถอยออกไป อย่ามายุ่งกับฉัน ไอ้เจ้าสิ่ง 
มีชีวิตไม่ได้อนามัย!!!” 

คริสร้องลั่นแทบจะกระโดดขึ้นเก้าอี้รับแขกที่เขา 
ไม่ไว้ใจ เมื่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหมา และมีนามเฉพาะเจาะจง
ว่า ‘คณุเซบาสเตียน’ ก�าลงัแลบลิน้แผลบ็ๆ พลางเห่าทกัทาย 
โดยไม่ได้รู ้เลยว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่สุนัขเซนต์เบอร์นาร์ด
หน้าตาใจดีอย่างที่พี่สาวเห็น เขาเห็นแต่เจ้าก้อนขนที่คงต้อง
มีเห็บหมัดริ้นไร และเป็นรังอสูรของเหล่าแบคทีเรีย ไวรัส 
และจุลชีวัน!

มันไม่อนามัย!!! ไม่อนามัยโว้ย!!!
“ฮะๆๆ นายนี่ยังเป็นคนที่น่าสนใจไม่เปล่ียนเลยนะ 
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คริส” เสียงที่น่ารังเกียจนั้นคงไม่พ้นไอ้เจ้าผู้กล้า เรย์โนอาร์ 
เบียนกี้ แน่ เกลียดมันเฟ้ย ชอบคลุกดินคลุกแบคทีเรีย เป็น
มิตรกับเจ้าก้อนขน แล้วที่แย่ที่สุด มันกล้าจีบเจ๊ของตรู! ไอ้ 
ผู้กล้าขี้หลี!

ฟุ่ดดด!
เรย์หัวเราะก๊ากพลางเอียงตัวหลบสเปรย์ฆ่าเชื้อ  

แล้วสะกิดคุณเซบาสเตียนเบาๆ “อย่าไปแกล้งคริสเขาเลย
ครับคุณเซบาสเตียน เรารีบไปกันดีกว่า แองจี้เขาบอกว่า 
จะพาคุณไปเดินเล่นแน่ะ”

ครสิเกอืบจะแยกเขีย้วขู ่ตรเูกลยีดมนัจรงิๆ นัน่แหละ 
ตรงที่แฟนสวยก็เกลียด!

“หึๆๆๆ ตลกดีจริงๆ ดูกี่ปีก็ไม่เบื่อ” เสียงคุ้นหูของ 
ทีน่าดังออกมาจากแผนกคลังข้อมูลในที่สุด

“เจ๊...เสรจ็สกัท”ี ครสิถอนหายใจโล่งอก นกึดใีจทีเ่สยีง
พ่ีสาวราวกบัเสยีงระฆงัช่วยชวีติ ทนีีเ้ขาจะได้ออกไปจากบรษิทั
ที่ไม่ผ่านมาตรฐานอนามัยแห่งนี้เสียที 

“แก้รายงานนิดเดยีวเอง ฉนัสะกดนามสกลุคณุอาเธอร์
นัน่ผดิไปตัวนงึ แต่นอกนัน้ยยัดาต้าให้ผ่าน งานวนันีแ้จ่มจรงิ 
รบัเหนาะๆ แถมได้จดัการให้ยยัเบน็เนต็ต์นัน่ไปโชว์เดนิแบบ
ชุดชั้นในกลางตลาดสดด้วย”

“ไม่โหดไปเหรอเจ๊” คริสถาม ทว่าเม่ือเห็นสายตา
คมกริบของพี่สาวจ้องตรงมาผู้เป็นน้องก็รีบโบกมือหย็อยๆ 
“อ...เอ้อ จริงๆ ยายป้านั่นก็สมควรโดนแล้วละ ว่าแต่...ถาม
จริงๆ นะ เจ๊ทนเดินไปทั่วบริษัทนี่ได้ยังไงเนี่ย มันสุดจะ... 
ไม่อนามยั!” ครสิค�าราม ใจหวงัจะกลบับ้านไปสลดัเสือ้เหมน็
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ก�ายานทิ้ง แล้วอาบน�้าล้างสิ่งโสโครกของวันนี้ออกไปให้หมด
“เรือ่งมากจรงิ เดีย๋วแม่จบัยดัถงัขยะเลยนี ่ไปกนัเถอะ 

วันนี้อยากชอปปิงแล้ว คันมือจริงเชียว!” ทีน่ายิ้มหวานพลาง
ควงไม้กวาดอนัโปรดสะพายข้ึนหลงั เธอไม่วายไล้ด้ามไม้กวาด
คดงอพิลึกพิลั่นด้วยท่าทางปลาบปลื้มเหมือนสาวๆ ทั่วไป
สัมผัสกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างภูมิใจ

“ชอปปิง! เจ๊ ไม่เบ่ือซ้ือของพรรค์น้ันทุกวันหรือไง”  
คริสกลอกตาเมื่อนึกถึง ‘ของชอบ’ ของพี่สาว

ทน่ีาไล้ปลายนิว้กบัจีห้้อยคอรปูเพนตาแกรม ดวงดาว
ห้าแฉกล้อมด้วยวงกลม สัญลักษณ์แห่งการผนึก แล้วสะบัด
ผมสลวยพลางยิ้มอย่างภูมิใจว่า

“แน่น้อน ก็เพราะฉันเป็นแม่มดยังไงล่ะ!”
นอกบริษัท ดวงตะวันที่ซ่อนอยู่หลังเมฆสีออกชมพู

เหมือนก้อนสายไหมเริ่มลดองศาต�่าลงๆ ทุกที สองพี่น้อง
ท�าท่าจะออกเดินไปยังย่านชอปปิงอย่างเคย แต่ยังไม่ทันก้าว
พ้นเงาอนุสาวรีย์ใหญ่เบ้อเร่ิมของท่านประธาน ร่างบางของ
หญิงสาวคนหนึ่งก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งมาทางเธอเสียก่อน

“เดี๋ยวค่ะ คุณทีน่า คุณคริส”
ทีน่าหันขวับทันที ชอบจริงๆ เวลาถูกเรียกแยกกัน 

ไม่มาเป็นแพ็กเกจแล้วเอาชื่อเธอที่เป็นพี่ไปไว้ข้างหลัง
หญิงสาวผมสีน�้าตาลอ่อนซอยส้ันสวมเส้ือโคตสีครีม

ทับเสื้อผ้าทะมัดทะแมงแต่ยังดูน่ารักยืนหอบหายใจอยู่ตรง
หน้าเธอ

“มีเวลาสักหน่อยไหมคะ” เนียร์ ไวต์ฟลาวเวอร์  
เซลส์สาวหวานใจเจ้าเซลส์แมนยาจกถามด้วยรอยยิม้อ่อนหวาน 
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ที่ท�าให้คริสอดขบฟันกรอดด้วยความเสียดายไม่ได้
ถ้าไม่ใช่แฟนเจ้าเซลส์ไร้อนามัยน่ัน...ถ้าเธอสวมชุด

ขาวสะอาดเหมือนนางพยาบาล และใส่หน้ากากกันเชื้อ จะ
น่ารักเพอร์เฟกต์สักเพียงใด

“ว่าไงเนยีร์ มอีะไรกว่็ามาเลย” ทน่ีาพดูพร้อมกบัถอน
หายใจที่ถูกขัดจังหวะการชอปปิง

เนียร์ก้มมองพื้น แล้วค่อยเงยหน้าขึ้นเอ่ยเสียงไม่ 
ดังนักเหมือนล�าบากใจอยู่ว่า

“คือว่า ฉันมีเรื่องอยากจะว่าจ้างพวกคุณหน่อยค่ะ”

“สมบัติประจ�าตระกูล?”	
ทีน่าอ้าปากหวอขณะที่มือจับหลอดในแก้วโซดาองุ่น

คนไปด้วย 
เนียร์ เธอ และคริสก�าลังนั่งอยู่ในร้านคาเฟ่หรูสไตล์

วิกตอเรียย่านใจกลางเมือง คริสน่ังยุกยิกไม่ค่อยมีความสุข
เท่าไร เพราะร้านสะอาดไม่ได้มาตรฐาน

“ท�าความสะอาดเบาะครั้งสุดท้ายเมื่อไรฟะเนี่ย มัน
ต้องมีเชื้อราเกาะแหงๆ...” เขาพึมพ�า ทีน่ามัวแต่ตั้งใจฟัง 
ทีเ่นยีร์พดูจงึลมืสนใจน้องชายตวัเองทีเ่ทีย่วเอาสเปรย์ฆ่าเชือ้
ฉีกรอบโต๊ะทุกห้านาทีไปเสียสนิท

เนียร์ยิ้มหวาน “ท�านองนั้นค่ะ มันเป็นของล�้าค่าที่ 
คุณปู่ทวดซื้อมาจากศิลปินท่านหนึ่ง”

“อะโห! นีค่ณุเนยีร์เป็นลกูสาวตระกลูเศรษฐหีรอืเนีย่! 
หรูสะบัด...” ทีน่าท�าเสียงตื่นพร้อมกับเปลี่ยนการพูดและ
สรรพนามเรยีกหญงิสาวตรงหน้า “รวยจรงิอะไรจรงิ แต่ถงึกบั
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มีสมบัติประจ�าตระกูลนี่มันเท่ชะมัดเลยแฮะ งั้นก็แปลว่า
ไวต์ฟลาวเวอร์นี่นามสกุลปลอมสินะคะ” 

“เรื่องที่จะบอกช่วยปิดเป็นความลับได้ไหมคะ ฉัน 
ไม่อยากให้คนรูเ้รือ่งนีส้กัเท่าไร ฉนัอยากเป็นเนยีร์ ไวต์ฟลาว-
เวอร์ตอนท่ีท�างานอยู่ในบริษัท ไม่อยากเป็นเนเทร่า” เนียร์
ยิ้มบางๆ แต่สายตาของเธอรอค�าตอบ

“หืม...เนเทร่า?” คราวนีค้รสิเริม่จะสนใจบ้าง แต่ท�าเป็น
ไม่แยแสด้วยการหยิบขวดน�้าอนามัยประจ�าตัวข้ึนจิบ อะไร
นะ! นามสกุลปลอม ท�าไมเขาไม่รู้มาก่อนเลยล่ะ

“แล้วของจริงคือ...” ทีน่าเอียงคอถาม
เนียร์เม้มปากแล้วเอ่ยเสียงไม่ดังนัก พอได้ยินกันแค่

สามคนว่า
“ไวส์แมนค่ะ เนเทร่า ไวส์แมน”
แค็ก!!!
คริสส�าลักน�้าทันที ขณะที่ดวงตาสีฟ้าของผู้เป็นพี่สาว

เบิกกว้างขึ้นอย่างประหลาดใจสุดขีด
“ไวส์แมน อภิมหาเศรษฐีที่มีเครือข่ายธุรกิจมหึมา 

ราชาอสังหาริมทรัพย์นั่นน่ะเหรอ” คริสถามเสียงเข้ม
“ตระกลูเซเลบอนัดบัทอ็ปเทน็ของเซนทรลั” ทน่ีาเอ่ย

เบาๆ
เนยีร์หวัเราะเขนิๆ แล้วพยกัหน้ารบั “ค่ะ...กรณุาเกบ็

เป็นความลับด้วยนะคะ” พูดพลางเธอก็ยกนิ้วแตะริมฝีปาก
ส่งสายตาขอร้องมาทางสองพี่น้อง

ท�าตาแบบนั้นใครจะปฏิเสธลงล่ะ...คราวนี้สองพี่น้อง
คิดตรงกันเป๊ะ
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ทีน่าขยับเรียวขาใต้ถุงน่องสีด�าข้ึนน่ังไขว่ห้าง มือ
ประสานกนับนโต๊ะ “ถ้าคณุจรงิจงัละก ็แจ้งมาเลยค่ะต้องการ
ให้เราท�าอะไรหรือคะ นักเจรจาคริส-ทีน่า มิลเลอร์ยินด ี
รับใช้”

เนียร์ล้วงกระเป๋าถือของตัวเองแล้วดึงสมุดบันทึก 
เล่มหนึ่งออกมา เธอเปิดสมุด แล้วยื่นรูปถ่ายที่คั่นอยู่ในนั้น
ส่งให้ทีน่า

“เจรจาซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสิ่งนี้ค่ะ คนที่ติดต่อ
เรามาเสนอราคามาค่อนข้างดี แต่คุณพ่อของฉันยังลังเลใจ 
คดิว่าน่าจะได้ข้อต่อรองทีส่มน�า้สมเนือ้กว่านี ้หรอืไม่กไ็ม่ขาย
เลย”

ครสิชะเง้อข้ามไหล่พีส่าวมาดรูปูในมอืเธอ สสีดใสของ
ภาพถ่ายบอกชัดว่าเพิ่งถ่ายภาพนี้มาไม่นาน

กล่องบุก�ามะหยี่สีแดงเข้มเหมือนไวน์ ยิ่งท�าให้มงกุฎ
ผลึกแก้วแสนงาม รูปร่างคล้ายกับเอาลูกกุญแจจ�านวนมาก
มาขัดกันเปล่งประกายได้อย่างน่ามหัศจรรย์

“เราเรยีกมันว่า มงกฎุแห่งลาตม่ิา ตามชือ่เมอืงทีศ่ลิปิน
สร้างมันขึ้นมาค่ะ”

“สวยแฮะ...” ทีน่าอุทานอย่างลืมตัว สมองเริ่ม
จินตนาการถึงเวทมนตร์ที่อาจถูกบรรจุอยู่ในสมบัติแสนสวย
ชิ้นนี้ สวมแล้วจะแปลงร่างได้ หรือมีพลังพิเศษอะไรกันนะ

“สวมแล้วไม่ได้พลังพิเศษอะไรหรอกค่ะ ตอนเด็กๆ 
ฉันลองมาหลายรอบแล้ว” เนียร์เอ่ยตัดความหวังเหมือนรู้ว่า
เธอคิดอะไรอยู่

“หา!?” ทีน่ากับคริสอุทานประสานเสียง คนหนึ่ง
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อุทานเพราะช็อก ผิดหวังที่สมบัติดันไม่เจ๋งดังคาด อีกคน
ตกใจเพราะหญงิสาวตรงหน้าพดูถงึเรือ่งลองใส่มงกฎุผลกึแก้ว
ราคาเฉียดร้อยล้านเหมือนพูดถึงของเล่น

เนียร์นิ่งไปนิดหนึ่งเอียงคอเหมือนคิดอะไรบางอย่าง 
“จะว่าไปแล้ว ถึงใส่แล้วจะไม่ได้พลังอะไร แต่ตัว 

มงกุฎเองมีพลังพิเศษแปลกๆ ค่ะ”
“อ๊ะ! ว่าแล้ว!” ทีน่าปรบมืออย่างสมใจ คริสเบะปาก

พลางฉดีสเปรย์ฆ่าเชือ้เพือ่ความชวัร์อกีรอบ นกึเซง็ความคลัง่
เวทมนตร์ บ้าแม่มดแบบรักษาไม่หายของพี่สาว

“ไม่ได้วิเศษอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ” เนียร์พูดยิ้มๆ 
“มันแค่ลอยได้เท่านั้นเอง”

“ลอย!” “สวมแล้วบนิได้!” สองพีน้่องประสานเสยีง คดิ
ตรงกันว่า นั่นเขาเรียกไม่ธรรมดาแล้ว คุณเนียร์!

“น่าจะเข้าใจผิดแล้วละค่ะ” หญิงสาวทายาทเจ้าของ
มงกุฎปฏิเสธ “มันแค่ลอยสูงจากแท่นวางหรือศีรษะผู้สวม
ประมาณสามหรอืสีน้ิ่วเสมอเท่านัน้แหละค่ะ แต่ไม่ได้เคลือ่นท่ี
ไปไหน คุณปู่เคยหาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่า
คริสตลัทีใ่ช้สร้างมงกฎุเหมอืนจะมพีลงัเกีย่วพนักบัเวทมนตร์
ต้านแรงโน้มถ่วงอย่างอ่อนๆ ค่ะ”

“ธ่อ...” ทีน่าท�าเสียงขึ้นจมูก
“ถึงจะไม่ได้มีพลังล�้าลึกอะไรมากมาย แต่แค่นั้นก็น่า

จะท�าให้คนในวงการสะสมสมบัติตีราคาสูงลิ่วแล้วนะ” คริส
เอ่ยเสียงเรียบๆ

เนยีร์พยกัหน้ารบั “ตลอดหลายปีทีผ่่านมามคีนมาขอ
ซื้อตลอดเลยค่ะ แต่คุณปู่ไม่ยอมขาย ตอนนี้ท่านเสียไปแล้ว 
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คุณพ่อท่านไม่ได้ติดอกติดใจมงกุฎเหมือนคุณปู่ ก็เลยคิดว่า
อาจจะยอมขาย ถ้าตกลงราคาหรือแลกเปล่ียนของมูลค่า
เทียบเคียงกันหรือมากกว่าได้ค่ะ”

“เดด็สมเป็นไวส์แมนจรงิๆ แฮะ” ทน่ีาพดูพลางยกรปู
ขึ้นดูเล่นอีกรอบ

เนียร์ยิม้รบัประโยคนัน้เหมอืนกบัรบัค�าชม “ค่ะ นัน่ละ 
คุณพ่อของฉันเลย”

รอยยิ้มนั่น! สว่างแสบตาจริงๆ  คริสนึกในใจอีกรอบ 
ใจไพล่คิดไปถึงไอ้เซลส์แมนหน้าจืดน่ัน มันมีเสน่ห์อะไรฟะ 
ถึงได้แฟนทั้งสวย รวย นิสัยดี และสะอาดสะอ้านซะขนาดนี้ 
สวรรค์ไม่ยุติธรรมเฟ้ย!

ทีน่าเคาะนิ้วกับโต๊ะกาแฟทรงกลมสีขาวอยู่ครู่หนึ่ง 
เธอหยิบสมุดปกหนังที่ดูเหมือนเย็บจากหนังสัตว์ประหลาด
สกัสบิชนิดขึน้มาจากกระเป๋าถอื พอพลกิๆ ดตูารางแล้วกถ็าม
เนียร์ว่า

“อืม...ทางฝ่ายที่อยากซื้อมงกุฎแจ้งไว้หรือเปล่าคะว่า
อยากจะเปิดเจรจาวันไหน เราสองคนยังติดงานถึงวันมะรืน
นี้”

“วนัมะรนืนีก้ไ็ด้ค่ะ เพราะเขาเป็นฝ่ายรอทางเราตอบ
รับไป ทีแรกเหมือนอยากจะเร่งให้เสร็จไปเร็วๆ แต่อยู่ๆ ก็
เปลี่ยนใจ คุณพ่ออยากจะจ้างนักเจรจามือดีสักคน ฉันก็เลย
อาสามาจ้างพวกคุณยังไงล่ะคะ”

“ฉันว่าถ้าเป็นระดับไวส์แมนแล้วละก็ ไม่จ�าเป็นต้อง
มาจ้างพวกเรากไ็ด้มัง้ อย่างเธอน่าจะรูจ้กันกัเจรจาเก่งๆ คนอืน่
ตั้งเยอะตั้งแยะ” คริสเอ่ยเสียงขรึม ในบริษัทเอ็ม.เฮาส์ กรณี
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พนักงานจ้างพนักงานด้วยกันเองอย่างเป็นทางการ ไม่ใช ่
ไหว้วานกันเหมือนปกติไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก ยกเว้นแต่กับ
แผนกไปรษณีย์ด่วน

เนียร์ยิ้มกว้างอีกคร้ัง ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนเฉดเดียว
กับสีผมมองตรงมาที่เขากับพี่สาวด้วยแววตาซื่อตรง

“ฉนัรูจ้กันักเจรจาคนอืน่ แต่ไว้ใจพวกคณุค่ะ ฉนัเชือ่ว่า
ถ้าได้พวกคุณมาร่วมงาน สุดท้ายผลลัพธ์จะออกมาราบรื่น”

สองพีน้่องอึง้ไปครูห่นึง่ ไม่คาดว่าจะถกูชมตรงๆ ทน่ีา
กลัน้หวัเราะแล้วยกมอืยอมแพ้ รองเท้าบตูส้นสงูเตะสะกดิขา
น้องชายเบาๆ จากใต้โต๊ะ

“ฉันยอมแพ้แล้วละ นายล่ะครสิ ตกลงจะรบังานไหม”
“เจ๊ว่าไงผมกว่็างัน้...แต่บอกซะก่อนนะว่าไม่ได้ใจอ่อน

เพราะเธอชมหรอกนะ” ชายหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบๆ
ทีน่าสอดรูปมงกุฎแห่งลาติม่าลงในสมุดบันทึกพร้อม

ยิ้มกว้าง “ตกลงค่ะ คุณเนียร์ พี่น้องนักเจรจา คริส-ทีน่า  
มิลเลอร์ยินดีรับใช้ แต่ว่าอย่าลืมมาจัดการสัญญาว่าจ้าง 
พรุ่งนี้เช้าด้วยนะคะ ไม่อย่างนั้นคุณดาต้าเธอจะโกรธเอา”

“ถ้างั้นพรุ่งนี้ก็ต้องเข้าไปในบริษัทไม่ได้อนามัยน่ันอีก
แล้วสิ...” คริสเอ่ยเสียงเหมือนจะตาย แต่สองสาวไม่สนใจ 
เขาเลย

เนียร์กับทีน่ากระชับมือกันแน่น ทั้งแทนมิตรภาพ 
และค�าสญัญาภารกจิ “ขอบคณุมากนะคะ คณุทน่ีา คณุครสิ”

“แหม...เราต่างหากล่ะคะที่ต้องขอบคุณ คุณลูกค้า 
อย่าลืมสิคะ ความพึงพอใจของลูกค้าคือความสุขของเรา”  
ทีน่าตอบอย่างมีไมตรี สายตาของเนียร์เลื่อนไปที่ไม้กวาด 
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ด้ามหงิกงอซึ่งเป็นของรักของทีน่า เธอล้วงกระเป๋าเสื้อโคต 
แล้วส่งกระดาษนามบัตรกับกระดาษพับหลายทบสีม่วงเข้ม 
ให้เธอ

“นี่เป็นนามบัตรของคุณพ่อของฉันค่ะ ส่วนกระดาษ 
สีม่วงนั่น ได้มาจากลูกค้าท่านหนึ่ง เดาว่าคุณทีน่าคงจะชอบ 
ขอโทษนะคะคุณคริสที่ไม่มีของฝากอะไรให้คุณ”

“ไม่เป็นไร ช่างมันเถอะ” เขาตอบแบบไม่ยี่หระพลาง
เหลือบมองพี่สาวที่เก็บนามบัตรเข้ากระเป๋าแล้ว และก�าลัง 
คลี่กระดาษสีม่วงออกมาดู

ทีน่าร้องกรี๊ดกร๊าดถูกใจเมื่อเห็นว่ามันเป็นคูปอง 
ลดราคาสินค้า “ร้านถ�้าแม่มด” ที่มีบรรดาสินค้าเวทมนตร์
เก่าใหม่ครบเครื่อง เธอหันมาขอบคุณเนียร์ด้วยดวงตาเป็น
ประกาย ในขณะที่คริสยกมือกอดอกอย่างประสาทเสีย

เหน็ทวีนัน้ีคงอกีชาตกิว่า เขาถงึจะได้กลบับ้านแหงมๆ 
ท�าไมตรูต้องมีพี่สาวแปลกๆ แบบน้ีด้วยฟะ! แล้ว 

ไอ้ร้านถ�้าแม่มดอะไรนั่นน่ะ มันถูกหลักอนามัยที่ไหนกัน!



“เจ๊!	ตืน่เรว็!”
“เจ๊! ตื่นสักทีสิ!”
โอย...มันจะตะโกนอะไรนักหนานะ...
เอาเข้าไป น่ีเจ้าครสิมนัจะตะโกนเรยีกอะไรกนัมากมาย 

เดี๋ยวแม่ลุกเดินไปตบบ้องหูเสียเลยนี่ แต่...ไม่ดีกว่า ถ้าลุก 
กต้็องตืน่...ต้องออกจากผ้าห่มลายค้างคาวน่ะส ิอากาศข้างนอก
หนาวจะตาย...

ฉันคดิในใจขณะทีคู่ต้วัอยูบ่นเตยีงทีป่ผู้าสดี�า ถงึจะยงั
ไม่ลมืตาและไฟในห้องมดืสนทิกจ็�าได้ว่าโยนหมอนรปูฟักทอง
เกอืบสบิใบไว้บนเตยีง ส่วนหมอนข้างทีก่�าลงักอดอยูก่เ็ป็นรปู
ไม้กวาดของแม่มดในต�านานที่กว่าจะซ้ือมาได้ต้องส่ังจองอยู่
หลายเดือน 

อา...พอใช้ขาก่ายไปแล้วมันช่างรู้สึกดีจนบอกไม่ถูก
แต่ก็นะ...ตอนนี้อากาศดีเหลือเกิน เวลาอยู่ในห้องท่ี

มีกลิ่นค้างคาวอบแห้ง กิ้งก่าดอง และกลิ่นเทียนอาคมหลาย
สิบเล่มวางอยูท่ั่วห้อง ท�าให้รูส้กึเหมอืนได้กลบัไปอยูใ่นกระท่อม 

2
ทีน่ำ มิลเลอร์
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หลังนั้น กระท่อมกลางป่าที่พวกเราสองพี่น้องเคยใช้ชีวิตอยู่
สิบกว่าปี 

อืม...รู้สึกคิดถึงจริงๆ
“เจ๊!”
“เจ๊โว้ย!”
ร�าคาญ...! เจ้าคริสนี่มันไม่รู้มารยาทเลยหรือไง คน

ก�าลังนอน...บ้าชะมัด! 
“บาราฟูดัส การาบูซ่า!” ฉันหลับตางัวเงียพูดศัพท์

อะไรออกไปตัวเองก็ยังพูดซ�้าไม่ได้ แต่มือน้ันช้ีออกไปนอก
ประตู หวงัในใจว่ามนัจะเป็นเวทมนตร์สาปให้เจ้าคนทีต่ะโกน
ร�าคาญหอูยูก่ลายเป็นหมเูหมน็ร้องค่อกๆ รบัรองมนัแต๋วแตก
ร้องไม่เป็นภาษาแน่ๆ เพราะว่าเจ้าบ้านั่นมันอนามัยจัด 

ถ้าต้องเป็นหมโูสโครกละก.็..เจ้าครสิมนัทรมานยิง่กว่า
ตายแน่ๆ

“เจ๊!” 
ว้อย...! มันจะเรียกท�าไมกัน...คนจะหลับจะนอน นี่

ถ้าไม่ติดว่าฉันหลับตาแล้วนอนอยู่จะเปิดประตูออกไปขว้าง
ตุ๊กแกดองใส่ไอ้น้องคนนี้เสียเลย...เอาให้มันร้องลั่น 

“จะสายแล้วเจ๊! เดี๋ยวโดนหักตังค์นะ!”
หา!?
หัก...ตังค์?
เงินฉัน?
“เฮ้ย!?” ฉันร้องล่ัน ประโยคที่ว่าทิ่มจี๊ดเข้าไปในใจ

อย่างกับแม่มดที่ก�าลังจะถูกเผาทั้งเป็น
พอเริ่มจะรู้เรื่องฉันก็รีบความหาแว่นตาที่หัวเตียงมา
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สวมแล้วลกุขึน้ราวกบับนเตยีงมหีนามแหลม ค�าว่า ‘หกัตงัค์’ 
มันร้าวลึกมาถึงก้นบึ้งจิตใจ ถ้าไปสายก็โดนแม่เจ้าประคุณ 
ยัยดาต้านั่นหักคะแนน แล้วพาลไปถึงการประเมินหักเงิน 
ตามมาด้วยแน่นอน แล้วถ้ารายได้ลดลง บรรดาของที่ฉัน
วางแผนจะซื้อไว้ก็เป็นอันมลายหายไปน่ะสิ 

แอปเปิลใส่ยาพิษของสโนว์ไวต์เอย 
หมวกฮูดแม่มดของเมลิฟิเซนต์เอย 
โอย...ถ้าไม่มีเงินซื้อแล้วคนอื่นเอาไปหัวใจฉันสลาย

แน่ๆ
“โว้ย!”
ฉันตะโกนลั่น ก่อนจะรีบลุกมาถอดชุดนอน คว้า

ผ้าเชด็ตวัสดี�าลงอกัขระมนตราเอาไว้มาพนัตวั หลงัจากนัน้ก็
รบีเปิดประตหู้องออกไป เจ้าครสิยนือยูไ่กลเกอืบสบิเมตร เจ้า
นัน่ไม่กล้าเข้ามาเคาะห้องเพราะเหน็ว่าพวกของสะสมน่ารกัๆ 
ของฉันมันไม่อนามัย 

เอ่อ...หมายถงึสกปรกนัน่ละ ฉนักไ็ปตดิค�าพดูเจ้านัน่
มาเสียได้

“กี่โมงแล้วคริส!” ฉันท�าหน้าเหลอหลาแล้วถามออก
ไป

“แปดโมงแล้วเจ๊...เรานัดพวกนั้นไว้แปดโมงครึ่ง” เจ้า
คริสตอบออกมา

“ไม่เป็นไร...เจ้าพวกนัน้เวลามนัเหลอืเฟือ” ฉนัรบีบอก
ก่อนที่จะวิ่งตรงเข้าห้องน�้าที่ใกล้ที่สุด

“เจ๊...!?” น้องชายร้องเสียงหลงก่อนที่ฉันจะเข้าไปใน
ห้องน�้า เสียงสูงของเจ้านั่นท�าเอาฉันต้องหันไปมอง
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“อะไรอีก! ฉันรีบนะ!” ฉันตะคอกใส่คริสที่ยืนท�า 
หน้าตื่น เจ้านั่นชี้มือมาข้างหน้าก่อนจะพูดขึ้น

“น่ันห้องน�า้ผม!” เสยีงตืน่กึง่โวยวายดงัขึน้เมือ่ฉนัใกล้
จะเข้าไป

“อ่อ...โทษที” ฉนัหนัไปบอกกบัเจ้านัน่พร้อมกบัโบกมอื
เบาๆ แล้วเดินไปทางซ้ายที่เป็นห้องน�้าของฉัน 

เจ้าครสิไม่ยอมใช้ห้องน�า้ร่วมกบัฉนั...ยิง่คนอืน่นีไ่ม่ต้อง
พูดถึง เจ้านี่เคยจับได้ว่าฉันแอบไปใช้ห้องน�้าเข้าทีหนึ่ง  
อะเหอ...งานใหญ่กันเลยทีเดียว พ่อเล่นใส่ถุงมือขัดอยู่นาน
แล้วใช้โซดาไฟสาดทั่วห้อง ตามด้วยเอายาฆ่าเชื้อถังใหญ่ 
มาเทใส่ เล่นเอาจมูกฉันแสบจากกลิ่นยาฆ่าเชื้อไปหลายวัน

แต่จะเอาอะไรกับพวกซักเสื้อผ้าเองเพราะกลัวไม่
สะอาดอย่างเจ้านัน่ล่ะ จะซกัผ้าแต่ละท ีบางครัง้แต่งตวัอย่าง
กับพวกลุยเขตชีวเคมีอันตราย...แค่นี้น่าจะนับว่าดีแล้ว

ฉันรีบเข้าไปอาบน�้าอย่างสบายอารมณ์ ก็พอจะรู้นะ
ว่าการไปสายอาจท�าให้ลกูค้าไม่พอใจ แต่ดเูหมอืนลกูค้าวนันี้
จะเป็นข้อยกเว้น เจ้าพวกนี้เป็นลูกค้าประจ�าของบริษัทเรา...
แหล่งเงินชัดๆ เพราะพวกมันทะเลาะกันได้ตลอดเวลา แถม
ยังมีเวลาเหลือเฟือจนน่าเบื่ออีกต่างหาก 

อยู่นานก็มีเงินเยอะ...ดี ฉันชอบ
“ครสิ! ลงไปเตรยีมรถ!” ฉนัเปิดประตหู้องน�า้ออกมา

ก่อนจะหันไปสั่งน้องชายที่ท�างานอยู่แผนกเจรจาด้วยกัน ก็
นะ...แผนกเดยีวกนัแต่วธิกีารเราต่างกนันดิหน่อย...นดิหน่อย
จริงๆ

“เสร็จเป็นชาติแล้วเจ๊” คริสตอบเสียงเอือม “ตอนนี้ก็
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เหลือแค่รอคุณนายเสด็จขึ้นรถเท่านั้นแหละ”
“ดี!” ฉันพูดแค่น้ันแล้วก็รีบวิ่งไปเปิดตู้เส้ือผ้า หลัง 

จากนัน้กต้็องยิม้แก้มปรกิบัคอลเลกชนัชดุแม่มดทกุชนดิจาก
ทั่วทุกมุมโลก แต่วันนี้ฉันขอใช้ชุดเก่ง ชุดกระโปรงสั้นสีม่วง
มรีะบายเป็นชัน้ๆ พอน่ารกั ถงุน่องด�า เสือ้นอกแขนยาวสดี�า
เอาไว้สวมทับ และหยบิผ้าพนัคอสม่ีวงแก่สลบัม่วงอ่อนมาพนั
รอบคอ

“ไอ้พวกนีม้นัจะทะเลาะกนัไปถงึไหน...” ฉนับ่นทีห่น้า
กระจกขณะหยบิหมวกปลายแหลมของแม่มดแต่ละใบมาลอง
ให้เข้ากับชุด

“แต่ถ้าพวกมันเลกิทะเลาะกนัเรากเ็สยีรายได้ส.ิ..ถ้าง้ัน
จงทะเลาะกันต่อไปเจ้าพวกงี่เง่า” ฉันพูดก่อนจะแสยะยิ้ม 
ชั่วร้ายแต่งดงามใส่กระจกบานสูงตรงหน้า ใจก็อยากจะถาม
ด้วยประโยคอมตะ แต่ดูเหมือนกระจกบานนี้จะยังไม่เจ๋งพอ

‘กระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิด ใครงามเลิศในปฐพี’
“ไม่ใช่เจ๊ก็แล้วกัน!” เสียงตะโกนดังผ่านประตูมาจาก

นอกห้อง ไม่รู้เจ้าบ้าคริสมันรู้ได้ยังไงว่าฉันคิดอะไรอยู่ ช่าง
เป็นน้องชายทีรู่ใ้จเสยีจรงิ แต่ถ้าเป็นไปได้...ทหีลงัไม่ต้องกไ็ด้
นะยะ!

“เดี๋ยวแม่ตบคว�่า” ฉันบ่นเมื่อโดนขัดจังหวะ
“นี่อย่ามัวเอาแต่เล่นสิ!” เจ้าคริสที่ยืนห่างจากห้อง

ตะโกนเร่ง ท�าให้ฉันต้องตัดสินใจเลือกหมวกสีม่วงเข้มจน
เกือบจะเป็นสีด�า บุด้วยผ้าเน้ือด้านๆ มือก็รีบเอื้อมไปคว้า
ตุ๊กตาฟางสาปแช่ง ของใช้จ�าเป็นส�าหรับกรณีงานหินเกินไป 
หลงัจากนัน้กค็ว้าไม้กวาดหนึง่ในสามด้ามทีว่างเรยีงกนั วนันี้
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น่าจะเหมาะกับด้ามที่หงิกๆ งอๆ ด้ามนี้...เพราะดูคลาสสิก
เข้ากับหมวกสีม่วงเฉิดฉายของฉัน

ท�าไมฉันต้องแต่งตัวอย่างนี้นะหรือ หึ...ค�าตอบมี 
อย่างเดียว...

เพราะว่าฉันคือแม่มดยังไงล่ะ!
“ไปๆๆ!” ฉันหันไปบอกคริสแล้วรีบปรี่ออกจาก 

ห้องพักของพวกเรา วิ่งหน้าต้ังลงไปที่รถสีเงินเปิดประทุน 
ซึ่งถูกเจ้าคริสใช้ผ้าใบสามชั้นคลุมไว้อย่างดีเพราะกลัวมันจะ
เปื้อนแล้วก็...ไม่อนามัย

คริสวิ่งตามมาทีหลัง ปล่อยให้ฉันจัดการเอาผ้าใบ 
คลุมรถออก ฉันสะบัดผ้าใบพรึ่บแล้วโยนไปกองขยุกขยุยไว้
ไม่ไกลนัก ท่าทางเจ้านี่จะปิดห้องล็อกบ้านให้เรียบร้อยก่อน
จะลงมา และเมื่อดูที่มือของเจ้าน่ันแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าต้องท�า
อย่างทีว่่ามาไม่ผดิ เพราะเจ้าครสิสวมถงุมอือยูส่องข้าง เวลา
เจ้านี่จะปิดประตูห้องฉันจะต้องสวมถุงมือเพราะรับไม่ได ้
กับห้องที่ถูกกล่าวหาว่าสกปรกและไม่อนามัย...ฟังไม่ผิด... 
เจ้านั่นมันกล่าวหา...

พวกค้างคาวแห้ง ตุ๊กแกดอง ลูกตาฉ�่าๆ คางคก 
ตัวอวบๆ มันน่ารักจะตายไป สกปรกอะไรที่ไหน มีแต่คน 
ใจสกปรกเท่านั้นละที่ปรักปร�าเจ้าพวกเด็กน้อยน่ารักของฉัน

“ขึ้นมาเร็วสิ!” ฉันเร่ง แต่คริสยังยืนใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อ
ฉดีตามมอืตวัเอง “ไอ้จอมอนามยัเอ๊ย...” ฉนับ่นแต่กท็�าอะไร
ไม่ได้ ท�าได้แค่นั่งรอแห้งๆ บนรถ รอให้น้องชายสุดที่รัก 
มาขับ

หลงัจากฉดีสเปรย์ใส่ตวัเองเรยีบร้อยครสิกเ็ดนิตรงมา
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เปิดประตูท่ีนั่งคนขับ พอน่ังลงบนรถได้ก็คว้าผ้าคาดปากมา
ปิดไว้พร้อมกับใส่แว่นกันลม อ่า...ถึงจะดูประหลาดแต่ฉัน 
ก็ยังไม่เคยบ่นอะไร น่าจะเป็นเพราะชินแล้วด้วยละ เห็นมา
ตั้งแต่เด็กๆ หลังจากออกจากสลัมน่ันมา แต่ถ้าฉันมีความ
สามารถอย่างเจ้านั่นนะ สาบานได้เลยว่าจะไม่กลัวความ
สกปรกอะไรแม้แต่น้อย

ทีน่าโฉมงามอมตะกันเลยทีเดียว...
คริสสตาร์ตรถแล้วเหยียบคันเร่งบ่ึงออกจากที่จอด

ทันที ฉันรีบดึงเชือกคล้องคางจากหมวกลงมาเพื่อกันของ 
สุดที่รักปลิวหล่นลงไปกลิ้งโค่โล่บนถนน และถ้าเกิดมีคน 
ขับรถตามมาเหยียบเข้าฉันอาจจะเบรกอารมณ์ไม่อยู่ ลงไป
ขยี้มันให้เละเทะก็เป็นได้ รู้นะว่าเขาไม่ได้ผิด แต่ในเมื่อ 
ของรักฉันเสียหายก็ต้องมีคนรับผิดชอบ 

และแน่นอน...มันไม่ใช่ความผิดฉัน คนอื่นถือว่าซวย
ไปก็แล้วกัน

คริสขับรถออกไปทางเมืองโทราฟรอที่เป็นเป้าหมาย
ในครั้งนี้ ฉันควักหมากฝรั่งออกมาเคี้ยวเล่นขณะนั่งรับลม 
พวกเราใช้เวลาราวสี่สิบนาทีกว่าจะถึงที่หมาย ซึ่งมันก็ปาไป
เกือบเก้าโมงครึ่ง ฉันนึกหน้าคนที่เป็นคนกลางจ้างพวกเรา 
ให้มาท�างานออกเลยทีเดียว 

อ้อ...ลืมบอกไปว่าที่เราก�าลังเลี้ยวรถเข้าไปนี่คือศาลา
กลางของเมืองโทราฟรอนั่นละ

“ลงๆๆ ลงใต้ดินเลยคริส” ฉันบอกแกมออกค�าสั่ง 
ให้ขับอ้อมไปด้านหลังที่จะมีทางลับจากที่จอดรถลงไปชั้น
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ใต้ดนิลกึลงไปอกี สถานทีน่ดัพบครัง้นีท้ัง้ชืน้และเหมน็อบั ซึง่
คริสไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไร แต่ก็จ�าใจต้องเข้าไป เพราะ
ลูกค้ารายนี้เงินดีแต่เรื่องเยอะ...เยอะจริงๆ

“จะไม่อยากท�างานน้ีก็เพราะสถานที่น่ีแหละ ไม่ได้
อนามัยจริงๆ” เขาพูดอู้อี้เม่ือขับรถวนลงไปตามทางลับที ่
เปิดออกเมื่อเห็นรถพวกเราแล่นเข้ามา และเมื่อวนลงไป 
สองสามรอบลึกลงไปราวยี่สิบเมตรเส้นทางก็เป็นทางตรงลึก
เข้าไปด้านในที่อับชื้นกว่าเดิม คริสขับรถเข้าไปในอุโมงค์มืด 
ไฟหน้าส่องไปตามผนังและด้านหน้า เมือ่ระยะทางทีร่ถแล่นไป
นับได้เกือบห้าสิบเมตรคริสก็ชะลอความเร็ว ลานกว้างที่พอ
จะใช้กลับรถได้และประตูเหล็กเก่าๆ กับผนังทรุดโทรมอยู่ 
ตรงหน้าของพวกเรา

เตรียมเริ่มงานกันได้...
“เฮ้ย รีบเปิดเร็วๆ สิโว้ย มันเหม็นอับนะ!” คริส

ตะโกนใส่ประตูเหล็กและก�าแพง ตอนนี้ฉันว่าเขาน่าจะก�าลัง
อดึอดักบัสภาพอบัชืน้ท่ีมตีะไคร่และเชือ้รากระจายอยูจ่นแทบ
ทนไม่ไหวแน่ๆ

แต่ยังโชคดี เพราะประตูเหล็กเปิดออกก่อนจะสิ้น
เสียงของคริสเสียอีก แสงไฟสีส้มนวลลอดออกมาทางประตู
บานนั้น เจ้าคริสรีบปรี่เข้าไปด้านในอย่างรวดเร็ว ซึ่งฉันเอง 
ก็ค่อยๆ เดินตามไป หลังจากหยิบไม้กวาดและจัดทรงหมวก
ให้เข้าที่เรียบร้อยแล้ว

“โฮ้ย! หายใจได้ชุ่มปอดหน่อย!” เสียงคริสดังมาจาก
ข้างใน ฉันยังไม่เห็นสภาพของเจ้านั่นแต่คิดว่าน่าจะก�าลังสูด
อากาศข้างในนั้นให้เต็มปอด ชดเชยที่ไม่ค่อยกล้าหายใจใน 
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ที่สกปรกแบบในอุโมงค์อับๆ
ฉันเดินเข้าไปด้านใน พนักงานสวมสูทสีด�าเรียบร้อย

ปิดประตูลงหลังฉันเดินผ่านไปได้สักระยะ ห้องนี้มีเพดานสูง 
ผนังรอบๆ บุด้วยหินอ่อน พื้นปูด้วยพรมสีแดง โคมไฟระย้า
หรูหราห้อยมาจากด้านบน ในขณะที่เชิงเทียนนับสิบถูกจุด
ท�าให้กลิ่นเทียนลอยมาแตะจมูกฉันบางๆ 

“คุณมาสายนะ” เสียงขุ่นๆ ของนายกเทศมนตร ี
ร่างกลมพูดขึ้น

“เอ๋...สาย? ไม่ใช่ม้ังคะ” ฉันท�าเสียงสงสัยขณะเดิน
เข้าไปทักทายกับนายกเทศมนตรีอ้วนพุงพลุ้ยแถมยังหัวล้าน
อีกต่างหาก

“น่ีมันกีโ่มงแล้วคณุ!” เจ้าอ้วนนัน่เริม่โวยวายพร้อมกบั
ชี้ไปที่นาฬิกาข้อมือของตัวเองที่บอกเวลาเก้าโมงครึ่ง

ฉันเอื้อมมือไปสัมผัสหน้าผากของเขาและเดินชิด
เข้าไปอีก หลังจากนั้นก็ลากมือผ่านสันจมูก ริมฝีปาก คาง 
และหน้าอกในขณะที่เจ้าตัวท�าตาโต

“ท่านคะ...อืม” ฉันท�าเสียงงึมง�าแล้วลากน้ิวผ่านพุง
ใหญ่ๆ ไปท่ีเอวของเขา...หลงัจากนัน้กช็กันิว้กลบัมา ไอ้เจ้าอ้วน
นั่นยืนแข็งทื่อ และเมื่อฉันเอ่ยปากออกไปอีกครั้งเขาก็สะดุ้ง
เล็กน้อย

“ไม่สายนะคะท่าน พวกเรามาทนัฉวิเฉยีดเลยค่า” ฉัน
พูดยิ้มๆ ขณะเอามือที่แตะตัวเขาล้วงเข้าไปในกระเป๋าที่ซ่อน
ผ้าเช็ดมือเอาไว้ แล้วเช็ดมือจนสะอาด ขอยืมค�าเจ้าคริสมา
ใช้หน่อยเถอะ

ไอ้อ้วนนี่มันไม่อนามัย!
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“ก็นี่มันเลยเวลามาต้ังเกือบช่ัวโมงนะคุณ!” เขายัง
ยืนยนัแล้วชีไ้ปท่ีนาฬิกาข้อมอื ฉนัยนืนิง่แล้วเลือ่นสายตาลงไป
มองที่นาฬิกาสีทองเรือนนั้นบ้าง และเมื่อเขาเห็นว่าฉันท�าท่า
ขมวดคิ้วสงสัยก็ก้มมองตามสายตาของฉัน

“อ้าว...ผมดเูวลาผดิหรอืนี.่..” เขาท�าหน้าประหลาดใจ
เมื่อมองเห็นนาฬิกาของตัวเองบอกเวลาว่าเป็นเวลาแปดโมง
ครึ่ง

“แหม...ไม่เป็นไรหรอกค่ะ บางครั้งตอนเช้าๆ ฉันเอง
กง็งๆ เหมอืนกนั ว่าแต่เราไปหาพวกนัน้กนัเลยดไีหมคะ” ฉนั
รีบถามถึงงานในวันนี้ ส่วนนายกเทศมนตรีเพนกวินก็ท�าท่า
งงๆ แล้วมองเวลาบนนาฬิกาอีกสองสามครั้ง เมื่อเห็นว่า 
เป็นเวลาแปดโมงครึ่งจริงๆ ก็ส่ายหน้าแล้วถอนหายใจ

“ท่าทางวอดคาเมื่อคืนจะแรงไปสักหน่อย...” เขาพูด
แล้วเดินน�าฉันไปยังประตูสีแดงขลิบทองหรูหราที่อยู่บนผนัง
หินอ่อน และมีรูปสลักหินอ่อนวางเรียงรายข้างผนังที่ว่า

เสียงรองเท้าส้นสูงที่ใส่อยู่กระทบพื้นส่วนที่ไม่ใช่พรม 
เสียงมนัก้องๆ อยูบ้่างแต่ฉนัรูส้กึชอบอย่างไม่รูเ้หตผุล แต่เมือ่
มาถงึห้องด้านในสดุกพ็บกบัคนราวๆ สบิกว่าคน อมื... จะว่าไป
ฉันก็พูดไม่ค่อยถูกต้องนักเรื่อง ‘คนราวๆ สิบกว่าคน’

“มาแล้วครับคุณเซอบินัส คุณคากอน...” นายก-
เทศมนตรีพูดอย่านอบน้อมต่อหน้าชายสองคนที่น่ังบน 
เก้าอี้นวมคนละมุมห้อง โดยที่ลูกน้องฝั่งละสี่ห้าคนมองหน้า
หาเรื่องกันแบบเอาเป็นเอาตาย

“คณุเซอบนิสั คณุคากอน...พบกนัอกีแล้วนะคะ” ฉนั
ทักออกไปขณะที่คริสยืนพิงผนัง แต่ก่อนพิงลงไปก็ไม่ลืมเอา
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สเปรย์ฆ่าเชื้อฉีดใส่ผนังที่หลังของเขาจะสัมผัสเสียก่อน 
สองคนตรงหน้านี่ฉันรู ้จักเป็นอย่างดี เพราะพี่แก

ทะเลาะกนัสม�า่เสมอ แทบจะเดอืนสองเดอืนครัง้ แต่เรือ่งอะไร
กข็ึน้อยูค่วามเฮงซวยของพวกมนัจะบนัดาล นบัว่าเป็นพวกที่
สร้างรายได้หลักให้ฉันเลยทีเดียว 

คนที่นั่งอยู ่บนเก้าอี้หลุยส์หรูหราสวมชุดเหมือน
ขุนนางโบราณ ผมสีทองยาวประบ่านั่นคือเซอบินัส สฟีเนเร่ 
ผูน้�าสงูสดุของตระกลูสฟีเนเร่ทีค่อยสนบัสนนุการเงนิให้นายก-
เทศมนตรีเมืองนี้และเมืองรอบๆ อีกสามสี่เมือง เอาเป็นว่า
รวยมาแต่ดั้งแต่เดิมตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อน 

รวยตั้งแต่เขายังไม่ได้เป็นผู้น�าตระกูลด้วยซ�้า
ดี...รวยๆ นี่ละ ค่าตอบแทนราคางามนักล่ะ...ถึงจะ

เสี่ยงหน่อยก็เถอะ ถ้าเงินมา...คริสทีน่าจัดให้อยู่แล้ว!
“ข้าว่าวันนี้ไม่ต้องมาพูดอะไรกันแล้ว พวกแกเล่นท�า

มัว่ซัว่อย่างนี.้..ล้างเผ่ามนัเลยดกีว่า!” ชายคนหนึง่ทีย่นือยูอ่กี
มุมห้องโวยวาย  ส่วนคนที่นั่งข้างๆ ซึ่งสวมชุดเสื้อยืดกางเกง
ยนีหนวดเครารงุรงั กล้ามเป็นมดัๆ ผมเผ้ากระเซงินัน่กไ็ม่ใช่
ใคร คนดังไม่แพ้เซอบินัส สฟีเนเร่ 

คากอน เบาเลเดอร์ ผู้น�าตระกูลเบาเลเดอร์ที่คอย
สนับสนุนเรื่องก�าลังคนที่จะปกป้องเมือง แถมยังรับท�างาน
สกปรกให้นายกเทศมนตรีและเมืองรอบๆ นี้เหมือนกัน

“แก!” ลูกน้องที่แต่งตัวอย่างกับขุนนางหลงยุคของ 
เซอบินัสชี้หน้าคนของคากอนอย่างเหลืออด และแทบจะ 
ทนัททีีเ่ป็นแบบนัน้ลกูน้องของคากอนกแ็หกปากค�ารามเสยีง
ดัง ตามด้วยเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นมนุษย์หมาป่าแยกเขี้ยวใส่
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พวกสฟีเนเร่ที่อยู่ตรงหน้า 
“เอาเข้าไป” ฉันบ่นกับตัวเองที่เร่ิมเห็นเค้าลางแห่ง

ความวุ่นวาย
แน่นอนว่าพวกสฟีเนเร่เองก็ธรรมดาเสียที่ไหน เจ้า

พวกนั้นหันไปแยกเขี้ยวยาวโง้งใส่มนุษย์หมาป่าน่ันทันที หู
ของพวกสฟีเนเร่ในชุดหรูหราเริ่มแหลมยาว เขี้ยวที่อยู่ด้าน
บนแหลมยื่นออกมา ใบหน้าบิดเบี้ยว หลังจากนั้นก็เปลี่ยน
เป็นใบหน้าของค้างคาวดูดเลือด ตอนนี้ฉันเริ่มเซ็งกับเรื่องที่
ต้องมาห้ามศกึมนุษย์หมาป่ากบัแวมไพร์โบราณเตม็ท ีแต่ไม่มี
ทางเลือก งานก็คืองาน ฉันจึงต้องเริ่มงานของตัวเองทันที

“เดีย๋ว!” ฉนันัง่ลงบนเก้าอีน้วมตวัใหญ่ทีอ่ยูก่ลางห้อง
แล้วไขว่ห้างสบายใจ ตีหน้าเข้ม ส่วนหมวกแม่มดปลายแหลม
ของรักวางไว้ข้างตัวบนปลายไม้กวาด เสียงของฉันส่งไปถึง 
ทั้งสองกลุ่มอย่างชัดเจน แล้วผลก็ปรากฏออกมาทันที

แวมไพร์กบัมนษุย์หมาป่าหนึง่คูพุ่ง่เข้าฟัดกนันวัเลยที
เดียว!

“เวร...หยดุก่อน! ฟังกนับ้างส!ิ” ฉนัตะโกนออกไปแต่
ดทู่าแล้วเจ้าสองตนน่ันไม่มทีท่ีาว่าจะหยดุสกันดิ แถมเจ้านาย
กับพวกของมันยังเชียร์กันเสียงดังสนั่น ฉันไม่มีทางเลือกจึง
ต้องหนัมามองหน้าเจ้าน้องชายตวัดทีีด่ทู่าจะรูง้าน เขาจดัการ
สวมถุงมือยางเหนียวเป็นพิเศษส�าหรับท�างานรอท่าอยู่ก่อน
แล้ว

“จัดการทีสิคริส” ฉันพูดเอือมๆ
“เฮ้อ งานเข้าจนได้ ไอ้พวกไม่ได้อนามัยทางความคิด

เอ๊ย!” คริสบ่นก่อนจะส่ายศีรษะอย่างไม่ค่อยอยากจะท�างาน
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ของตัวเองนัก แต่เขาก็เดินเข้าไปใกล้ๆ มนุษย์หมาป่ากับ
แวมไพร์ที่ยังสู้กันไม่หยุด 

“เฮ้ย! เลกิกดักนัได้แล้ว หรอืต้องให้เอาน�า้มาสาดวะ” 
คริสเริ่มเสียงขุ่น แววตาเจ้านั่นไม่สบอารมณ์สุดๆ ฉันรู้ทันที
ว่าฉากต่อไปน่าดูชมแน่ๆ เพราะถ้าคริสถามด้วยเสียงโทนนี้
ทีไร มันจะตามมาด้วยฉากบู๊มันๆ เสมอ...

“เฮ้ย! บอกให้หยุดไง” น้องชายฉันถอนหายใจ 
เฮือกใหญ่มองดูหมากับค้างคาวก�าลังกัดกันวุ่น สุดท้ายก็ 
ไม่วายต้องแหกปากออกมาอย่างเหลอืทนจนได้ “วุย้! น่าร�าคาญ
จริงโว้ย!”

ครสิพุง่เข้าใส่เจ้ามนษุย์หมาป่าเป็นเป้าหมายแรก มอื
ของเจ้านั่นจิกไปที่ขนหัวของมนุษย์หมาป่าที่มือยังบีบคอ
แวมไพร์อยู ่ครสิกระชากขนหวันัน่อย่างแรงท่ามกลางสายตา
ของเจ้านายและพรรคพวกของมัน ตามด้วยเหวี่ยงร่างท่ีมี
ขนาดใหญ่กว่าตัวเองถึงสองเท่าลอยไปกระแทกก�าแพงอย่าง
แรงจนห้องสั่นสะเทือน หลังจากนั้นก็เดินอาดๆ กลับมาหา
ฉันเอาขนของเจ้ามนุษย์หมาป่าที่อยู่ในมือมาให้

“เจ๊จดัการไอ้หมาบ้านีไ่ป ส่วนไอ้ค้างคาวนรกนัน่เดีย๋ว
ผมจัดการเอง” หลังจากคริสเอาขนหมาป่ามาให้เรียบร้อยก็
เดินตรงไปยังแวมไพร์ที่กลายร่างแล้ว เจ้าแวมไพร์นั่นหันมา
ขู่ใส่เขา แต่ฉันไม่ได้ห่วงน้องชายแม้แต่น้อย จะห่วงก็แค่เจ้า
แวมไพร์นั่นละ ว่าจะต้องให้เลือดทางสายน�้าเกลือหรือเปล่า
ตอนจบงาน

“อย่ารนุแรงนกัล่ะ” ฉนับอกกบัครสิทีเ่ดนิดุย่ๆ เข้าไป
หาแวมไพร์ชะตาขาดตนนัน้ ส่วนเจ้ามนษุย์หมาป่าทีโ่ดนเหวีย่ง
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ไปนอนกลิ้งอยู่บนพื้นเริ่มลุกขึ้นมาสะบัดหน้าแล้วขู่ใส่คริส
เขาว่าหมาเห่าไม่กัด แต่หมาขู่ล่ะ...จะกัดไหม
“อย่าวุน่วายนักจะได้ไหมคะ ฟังกนับ้างกจ็ะดนีะ แหม...

ต้องให้เกียรติฟังที่สุภาพสตรีพูดสิคะ พ่อแม่ไม่เคยสอนรึไง
คุณ” ฉันบ่นยาวยืด ก่อนจะหยิบตุ๊กตาฟางสาปแช่งออกมา
แล้วจัดการเอาขนของเจ้ามนุษย์หมาป่านั่นเสียบลงไป

คริสพุ่งเข้าไปบีบคอเจ้าแวมไพร์แล้วยกตัวมันลอย 
จากพื้น หลังจากนั้นก็ดันไปติดก�าแพงหินอ่อน และเมื่อเขา
หันหลังให้เจ้ามนุษย์หมาป่า...เปิดช่องให้ศัตรู มันพุ่งเข้าใส่ 
คริสทันที

“เฮ้อ...!” ฉันถอนหายใจเสียงดังก่อนจะบิดขาของ
ตุ๊กตาฟางสาปแช่ง ทันทีที่ท�าอย่างน้ันมนุษย์หมาป่าที่ก�าลัง
วิ่งเข้าใส่คริสจากทางด้านหลังก็ล้มคว�่าหน้าคะม�าทิ่มพื้น

เสียงจากกลุ่มของเจ้ามนุษย์หมาป่าดังขึ้นเมื่อเห็นสิ่ง
ที่ฉันท�า แต่ก็นะ เจ้าพวกนี้ก็เห็นมาหลายครั้งแล้ว และรู้ว่า
ตุ๊กตาฟางสาปแช่งของฉันน้ันสามารถบังคับเจ้าของร่างที่ถูก
เสยีบเส้นผมเข้าไปในตุ๊กตาได้ ซึง่ในกรณมีนษุย์หมาป่าน่าจะ
เรียกว่า ‘ขนหัว’ น่าจะถูกต้องกว่า

“จุ๊ๆๆ ไม่เอานะคะไม่เอา แหม...นอนน่ิงๆ ก่อน 
ดีกว่ามั้งคะคุณ” ปากฉันพูดสุภาพแต่มือก�าลังหักแขนขา 
ของตุ๊กตาฟางซึ่งส่งผลกับร่างจริง

“อ๊าก!” เจ้ามนุษย์หมาป่าร่างใหญ่ที่นอนอยู่บนพื้น 
ร้องลั่น ดีดดิ้นบิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวด “ก็บอกแล้วให้
พูดกันดีๆ ยังไงคะ” ฉันส่ายหน้าท�าท่าเสียใจ แต่จริงๆ แล้ว
ก�าลังสะกดตัวเองไม่ให้หัวเราะออกมา 
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แต่กน็ะ...สดุท้ายกเ็ผลอใช้ลิน้เลยีรมิฝีปากจนได้ เมือ่
เสียงร้องที่ว่าท�าให้ความรู้สึกดีมันแผ่ซ่านเข้ามาทั่วร่างกาย

“จะหยดุได้รยึงัวะเฮ้ย!” ครสิตะโกนใส่หน้าเจ้าแวมไพร์ 
และในตอนนั้นพวกของมันก็ท�าท่าจะพุ่งออกมาช่วย แต่ถูก
เซอบินัสซึ่งเป็นหัวหน้าห้ามเอาไว้เสียก่อน

“ไอ้มนุษย์!” เจ้าแวมไพร์ที่ถูกบีบคออยู่ตะโกนเสียง
แหบ หลงัจากนัน้มนักเ็อือ้มมอืลงไปแถวบรเิวณท้องของครสิ 
ด้วยความที่แขนของเจ้าแวมไพร์น้ันยาวกว่าแขนของคริสมัน
จึงคิดจะใช้มือที่มีเล็บแหลมกะซวกเข้าใส่ท้องของเขา

“แย่ละส.ิ..” ฉนัท�าเสยีงตืน่เมือ่มองเหน็น้องชายก�าลงั
จะโดนกะซวกไส้

“โลเกรย์ อย่า...!” เสียงเซอบินัสตะโกนห้ามลูกน้อง 
ตัวเองดังลั่น แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันการณ์เสียแล้ว มือ
ของเจ้าแวมไพร์ทะลวงเข้าไปที่ท้องของคริสจนทะลุ

“เวร...มีหวังเจ้านั่นดูไม่จืดแน่ๆ” ฉันสบถออกมาแล้ว
ก�าตุ๊กตาฟางในมือเอาไว้แน่น ก่อนจะเลื่อนมาเท้าคาง เสียง
ของเจ้ามนุษย์หมาป่าที่ตอนนี้ก�าลังกลับเป็นคนร้องโหยหวน 

เสียงที่ว่าท�าให้ฉันตกใจ...แล้วในที่สุดฉันก็รู้สึกตัว
“อุย๊ต๊าย...! โทษทค่ีะ ลมืตวัไปหน่อย” ฉนัพดูขอโทษ

ออกไปเพราะเผลอตัวก�าตุ๊กตาฟางเอาไว้ ท�าให้ร่างมนุษย์
หมาป่าเจ้าของเส้นขนถูกขยุ้มบิดเบ้ียวตามไปด้วย “มนุษย์
หมาป่าพลงัฟ้ืนตวัมมีากคงจะไม่เป็นอะไรนะคะ นดิๆ หน่อยๆ 
แก้ง่วงเอง” ฉันหันไปยิ้มหวานให้เจ้ามนุษย์หมาป่าที่นอนบิด
อยูบ่นพืน้ “แต่แวมไพร์นีส่.ิ..ไม่รูจ้ะฟ้ืนตวัไหวไหม” ฉนัพดูไป
ส่ายหน้าไปเมือ่เหน็มอืเจ้าแวมไพร์นัน่เสยีบทะลทุ้องของครสิ
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“ไอ้กร๊วกเอ๊ย!” ครสิทีเ่มือ่กีย้งัสงบเสงีย่มตอนนีถ้ลงึตา
ใส่เจ้าหน้าค้างคาวชะตาขาดที่อยู่ตรงหน้า เขาฟาดร่างที่มือ
ขยุ้มล�าคอไว้ลงกับพื้น หลังจากนั้นก็ดึงมือที่เสียบท้องเขา 
อยู่ออก สายตาของคริสจ้องเจ้าแวมไพร์ที่นอนแอ้งแม้งอยู่
ด้วยความโกรธ บ่งบอกว่าต่อไปนี้...เละเทะแน่นอน

“ลาก่อน...เจ้าครสิฟิวส์ขาดแล้ว แวมไพร์นัน่เน่าแน่ๆ” 
ฉันพูดออกมาราวกับบอกลาสัตว์ประหลาดตรงหน้า

“แกกล้าดยีงัไงมาท�าให้เสือ้ของฉนัเป้ือนวะ ไอ้ค้างคาว
ไม่ได้อนามยั อยากลงไปนอนคยุกบัรากต้นมะม่วงนกัใช่มัย้!” 
หลังจากนั้นท้องของคริสที่เป็นรูโหว่ก็กลับมาเป็นแบบเดิม  
เจ้านัน่มพีลงัฟ้ืนตัวระดบัปีศาจและเรีย่วแรงมหาศาลมาตัง้แต่
เกิด สิ้นเสียงตะโกนหมัดที่สวมถุงมือยางชนิดเหนียวพิเศษ 
กต่็อยใส่ร่างท่ีอยูบ่นพืน้หลายสบิหมดั จนสดุท้ายเจ้าแวมไพร์
ตนนั้นถึงกับหมดสติไป...แต่คนที่ต่อยใส่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเลิก

“ใส่ยับเลยน้องฉัน...เจ้าโลเกรย์อะไรน่ันท่าทางจะสิ้น
สภาพไปอีกนาน” ฉันส่ายหน้าอย่างเวทนา เอ...รึจะสะใจนะ 
อยู่ดีๆ ปากมันก็เผลอยิ้มซะอย่างนั้น เอาน่า...เจ้านั่นหาเรื่อง
เอง คงจะช่วยอะไรไม่ได้ นอนน่วมมองเพดานสักพักก็น่าจะ
เหมาะแล้วละ 

“คริส!” ฉันตวาดเสียงดัง ถ้าเป็นในตอนปกติน่าจะ
หยุดเจ้าน้องชายบ้าเลือดคนนี้ได้ แต่ดูเหมือนวันนี้มันจะเกิน
ก�าลังเสียงของฉันที่ไม่ได้ดังมากขนาดร้อยกว่าเดซิเบลไป 
เสียหน่อย

“บ้าชะมดั...” ฉันพดูขณะทีเ่ซอบนิสัใช้สายตาไร้ความ
รู้สึกมองลูกน้องตัวเองนอนจมกองเลือด...ก็น่าจะเป็นเลือด 
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ที่เจ้านั่นสูบมาจากคนอื่นอีกทีนั่นละ
ไม่มทีางเลอืก ฉนัลบูมอืขวาไปบนตุก๊ตาฟางในมอืซ้าย

ในขณะที่ปากก็ร่ายมนตร์ เส้นผมที่ติดอยู่ลุกไหม้แล้วสลาย
ไป เจ้าหมาง่อยหลุดจากสะกด หลังจากน้ันฉันก็รีบล้วงมือ
เข้าไปในกระเป๋าเสื้อ ก่อนจะหยิบบางอย่างออกมายัดใส่
ตุ๊กตาฟางตัวเดิม

ฉันถอนหายใจยาวก่อนที่จะรวบแขนสองข้างของ
ตุ๊กตาฟางนั่นไว้ 

“อ๊าก…!” เจ้าคริสที่คร่อมอยู่บนร่างแวมไพร์ตะโกน
ลัน่ แขนสองข้างของเจ้าน้องบ้าเลอืดไม่ขยบั แต่แววตาทีม่อง
ดูร่างที่อยู่บนพื้นบอกชัดเจนว่ายังไม่หน�าใจ

ฉันนั่งรวบแขนตุ๊กตาฟางแล้วรออยู่สองสามนาที ทั้ง
มนุษย์หมาป่าและแวมไพร์ไม่มีใครกล้าขยับ 

แหงละ...ลองมาขยับพร�่าเพร่ือ แม่จะปล่อยเจ้าคริส 
กะซวกให้ไส้ไหลเลยคอยดูสิ

ในที่สุดคริสก็ค่อยๆ สงบสติอารมณ์ได้ เจ้าน้องสุด
อนามัยหันมองหน้าฉัน แววตาดูแล้วน่าจะกลับมาเป็นผู้เป็น
คน และเมื่อเห็นอย่างนั้น ฉันก็จัดการถอนค�าสาปจากตุ๊กตา
ฟางด้วยวิธีเดิม

หลังไฟสีด�าไหม้เส้นผมของคริสที่เสียบอยู่ เจ้าของ
เส้นผมนั้นก็ลุกขึ้นยืนก่อนจะพูดออกมาสองสามค�า

“ที่แกท�าเสื้อฉันเปื้อนถือว่าเจ๊ากันไป” ไม่รู้ค�าที่คริส
พดูไปจะถกูใจเจ้าแวมไพร์ทีส่ิน้สภาพอยูบ่นพืน้หรอืเปล่า แต่
ก็ช่างมันเถอะ...ยังไงมันก็ไม่น่าจะได้ยินอยู่แล้วละ

“ขอตัวไปจัดการกับไอ้คราบเลือดไม่ได้อนามัยนี่ก่อน
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นะเจ๊” คริสที่ตอนนี้ตัวเต็มไปด้วยเลือดเน่าๆ จากพวกผี
ตายซากนั่นพูดกับฉัน หมัดที่ก�าแน่นชุ่มด้วยสีแดง เขาเดิน
ตรงไปทางประตูแล้วหนักลบัมาบอกกบัทกุคน...นอกจากฉนั

“แล้วขอย�้าไว้ก่อนนะว่า ใครกล้าแตะต้องพี่สาวฉัน 
ละก็ พ่อจะล่อให้ขี้หักในเลยคอยดู”

‘น้องเอ๋ย...ไม่ต้องขูเ่จ้าพวกนีก้ห็น้าหงอกนัหมดแล้ว...’ 
ฉันคิดในใจ หลังจากจบค�าน้ันคริสก็เดินออกไปข้างนอก 
ปล่อยให้ฉันได้เริ่มท�าหน้าที่ส่วนของตัวเองต่อเสียที 

“เอาละค่ะ!” ในท่ีสดุกไ็ด้ฤกษ์เริม่งานกเ็สยีท ีฉนัลกุขึน้
ยืนแล้วปรบมือเสียงดังเรียกความสนใจจากทุกคน “เอาเป็น
ว่าเรามาคยุกนัดีๆ  ดกีว่านะคะทกุท่าน แหม...เรากค็นกนัเอง
ทั้งนั้น”

ฉันแถมรอยยิม้การค้าให้ทกุคนรอบห้อง จากนัน้กเ็ดนิ
ไปหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้หรู เลี่ยงที่จะไม่นั่งทับหมวก 
ปลายแหลมทีว่างไว้ข้างตวั ความนุม่ฟขูองวสัดทุีย่ดัอยูข้่างใน
พอจะผ่อนคลายอารมณ์ได้บ้าง คริสที่บ้าเลือดดูท่าจะเดินไป
เปลี่ยนเสื้อผ้า เจ้านั่นทนไม่ได้ที่สภาพตัวเองไม่สะอาดเอี่ยม 

ก็นะ...เละซะขนาดนั้น มันห่างไกลจากสะอาดเอี่ยม
ไปหลายขุม

“ทุกท่านค้า!” ฉันพูดขณะที่ยกมือขึ้นระดับอกแล้ว
ค่อยๆ เลื่อนมาประสานกัน ยิ้มหวานโปรยใส่ไอ้เซอบินัส
หัวหน้าแวมไพร์เน่า และคากอนหัวหน้าพวกหมาเหม็น

“ต้องสารภาพจากใจเลยนะคะว่า ครั้งนี้ฉันปลื้มจริงๆ 
ที่ได้มาท�างานอันทรงเกียรติกับทุกท่าน” ยิ้มหวานสาดใส่ทุก
ใบหน้าในระยะท�าการ “ตกลงว่าจรงิๆ วนันีม้อีะไรกนัหรอืคะ 
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อยากจะตกลงอะไรกัน” ฉันถามก่อนจะไล่สายตาไปที่พวก
เหี่ยวสฟีเนเร่ และตามด้วยพวกหน้าขนเบาเลเดอร์

“กไ็อ้ผดีดูเลอืดนีน่่ะส ิดนัมาป้วนเป้ียนในเขตทีพ่วกเรา
รับคุ้มครอง ดูดเลือดผู้หญิงไปสองคน แล้วอย่างนี้ใครจะมา
เชือ่ถอืพวกเรา” ลกูน้องคนทีย่นือยูข้่างคากอน หวัหน้าตระกลู
ที่นั่งนิ่งสะเหล่อพูดออกมาก่อนใคร

“อุย๊...เป็นเรือ่งทีไ่ม่ดเีลยนะคะเนีย่” ฉนัท�าหน้าเหน็ใจ
พวกหมาเหม็น

“คากอน...” เซอบนิสัพดูขึน้ขณะนัง่วางมอืทัง้สองข้าง
ไว้บนที่เท้าแขนของเก้าอี้ แวมไพร์ตนน้ีไม่รู้ว่าอยู่มาก่ีร้อยปี 
แต่เท่าท่ีพอจะได้ยนิมากน่็าจะสีห้่าร้อย เป็นอย่างต�า่ “พวกนาย
พูดเอาแต่ได้เกินไปแล้วนะ” สายตาหม่นๆ จ้องไปที่ผู้ชาย 
ร่างล�่าบึก ผมเผ้ารุงรังที่นั่งนิ่งราวกับเป็นใบ้ “เขตราเฟเต้ท่ี
พวกนายบอกว่าคุ้มครองอยู่ มันเป็นแหล่งหากินของพวกเรา
มานาน อยู่ดีๆ พวกของนายก็มารับหน้าที่คุ ้มครองดูแล  
อย่างนี้มันก็เหมือนไม่เห็นหัวสฟีเนเร่อย่างเรา”

“อย่าพูดม้าๆ นะโว้ย!” ลูกน้องของเจ้าคากอนนั่น
เดือดปุด แหกปากโวยวายทันที “พวกแกขยายพื้นที่หากิน
ออกไปเรื่อยๆ เองนะโว้ย ตอนแรกก็อยู่กันแค่รอบสุสาน  
ต่อมาก็ล�้าออกมาเขตบอร์โดโร่ เริ่มออกไปที่โทกานอฟและ
ไนต์เวล สุดท้ายแกก็จะขยายออกมาที่เขตราเฟเต้ ต่อไป 
ทั้งประเทศไม่ใช่ของพวกแกเลยหรือไง!” เสียงโวยวายดังลั่น
แสบแก้วหูอยู่บ้าง

อ่อ...สรุปแล้ว พวกหมาเหม็นรับหน้าที่คุ้มครองเขต 
ราเฟเต้ที่เป็นย่านโลกีย์ของเมืองโทราฟรอ แล้วบังเอิญไอ้ผี
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ดดูเลอืดพวกนีก้ด็นัค่อยๆ ขยายเขตหากนิเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ แล้ว
เจ้านายกเทศมนตรีนี่ก็ได้แต่นิ่งเฉยสินะ

เอาน่า...ลูกค้าคือพระเจ้า จะหมาหรือผีดูดเลือด ถ้า
จ่ายเงินมาพวกเราจัดการให้ได้หมด

“แหม...!” ฉันฉีกยิม้พร้อมวาดมอืไปข้างหน้า “เรือ่งนี้
เองหรือคะ น่าหนักใจอยู่นะงานนี้ แต่เราจะพยายามเต็มท่ี
ค่ะ!”

เฮ้อ...เอาจริงๆ ครั้งนี้มันก็น่าหนักใจอยู่หรอก ถ้าจะ
ให้สฟีเนเร่ไม่เข้าไปหากินในเขตนั้นมันคงไม่ยอม ส่วนถ้าจะ
ให้เบาเลเดอร์ยอมถอนตวัจากเขตทีว่่ากน่็าจะเป็นไปไม่ได้ ถ้า
อย่างนั้นเหลืออยู่แค่ทางเดียว

“ฉันขอเสนอแบบน้ีดีไหมคะ” แค่ฉันเร่ิมพูดสายตา 
ทกุคูก่จ้็องเข้ามาทนัท ี“เอาเป็นว่าเราใช้วธิโีซนนิง่กนัไหมคะ” 
ฉันยิ้มร่าทันทีที่พูดจบ แต่คนฟัง หมาฟัง ผีดูดเลือดฟัง ท�า
หน้ามึนไปตามๆ กัน

“โซนนิ่ง?” เซอบินัส สฟีเนเร่กอดอกมองนิ่งมาที่ฉัน
“โซนนิ่งอะไรของเธอ!” ไอ้หมาลูกกะจ๊อกโวยวาย 

ขณะลูกพี่ตัวจริงมันยังนิ่ง
“อือ...” คากอนท�าเสียงเพียงแค่นั้น
“โซนนิ่งหรือครับคุณทีน่า” นายกเทศมนตรีที่จ้างเรา

มายังทวนค�ากับเขาด้วย มันจะทวนอะไรกันนักหนา
“ใช่ค่ะ...โซนนิ่ง” ฉันพยักหน้ารับก่อนจะหันไปบอก

นายกเทศมนตรีที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุด “ท่านนายกเทศมนตรีคะ 
ขอแผนท่ีเมอืงโทราฟรอ ไม้บรรทดั กระดาษใส กรรไกร และ
วงเวียนหน่อยได้ไหมคะ” ฉนัพดูด้วยรอยยิม้แต่ในใจอยากจะ
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บอกกับเขาว่า...รีบไปเอามาให้ไวเลยไอ้อ้วน!
“เฮ้ย! ใครก็ได้ไปเอาแผนที่กับของที่คุณทีน่าส่ังมาซิ 

ให้เร็วด้วย!” นายกเทศมนตรีเพนกวินนั่นหันไปสั่งลูกน้อง 
แหม...ทีอย่างนี้ละท�าเป็นเก่ง ต่อหน้าหมากับแวมไพร์ละตัว
หดเป็นเด็กสามขวบ...ไอ้ง่อยเอ๊ย...

“รอสักครู่นะครับคุณทีน่า”
“ค่า...ไม่เป็นไรค่า รบกวนท่านนายกเทศมนตรหีน่อย

นะคะ เกรงใจจรงิๆ ค่ะ” ฉนัตอบกลบัด้วยสญัชาตญาณทนัที 
แต่หลงัจากนัน้เสยีงประตกูเ็ปิดออก ฉนัคดิว่าเจ้าคนทีไ่ปเอา
แผนท่ีกบัของอืน่ๆ คงจะกลบัมาแล้ว แต่เมือ่ฉนัเหน็พวกของ
เซอบินัสกับคากอนผงะไปก็รู้ว่าไม่น่าจะใช่อย่างที่ฉันคิด 

ดูท่าเจ้าคริสจะกลับเข้ามาแล้ว
ฉันหันมองไปด้านหลัง คริสที่อยู่ในชุดใหม่เอี่ยมยืน

กอดอกพงิหลงัอยูก่บัก�าแพง เขาตหีน้านิง่กวาดตาไปรอบห้อง
คอยระวังหลังให้ฉัน ส่วนชุดสะอาดเอี่ยมที่ใส่อยู่นั่นก็ไปเอา
มาจากในรถ คริสมีชุดส�ารองไว้หลายที่มาก น้องชายฉัน 
คนนีท้นความสกปรกไม่ได้จงึเตรยีมพร้อมไว้รองรบัสถานการณ์ 
เสมอ

ฉนัพยกัหน้าให้ครสิ และไม่นานนกัเจ้าคนทีไ่ปเอาของ
กก็ลบัมา ฉนัดนัตัวลกุขึน้ยนืแล้วเดนิตรงไปทีโ่ต๊ะสดี�าตวัใหญ่ 
กวักมอืให้ลกูน้องของนายกเทศมนตรวีางของทีส่ัง่ไว้ลงบนโต๊ะ 
ตัวใหญ่

“คุณคากอน คุณเซอบินัสเชิญที่นี่หน่อยค่ะ” ฉัน
เปลี่ยนเป็นเรียกชื่อคากอนก่อน เพื่อจะได้ดูว่าให้เกียรติ 
เท่าเทียมกัน งานหลักจริงๆ ของนักเจรจาอย่างเราคือต้อง
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เป็นคนที่น่าเชื่อถือว่ายุติธรรมและเป็นกลาง ไม่อย่างนั้น 
ทุกอย่างจะไม่มีทางส�าเร็จ เพราะถ้าคนอื่นไม่เช่ือว่าเราเป็น
แบบนั้น...ก็ป่วยการจะเจรจาต่อ

ฉันใช้สองมือรีดแผนที่บนโต๊ะให้เรียบ หลังจากนั้น 
กว็างกระดาษใสทบัลงไปก่อนจะหนัมองหน้าคูก่รณทีัง้สองคน 
โดยที่เริ่มถามจากเซอบินัสที่ยังเก๊กหน้าไม่เลิก 

“สุสานตรงนี้คือจุดศูนย์กลางของคุณใช่ไหมคะคุณ 
เซอบินัส” ฉันเริ่มจัดการงานของตัวเองต่อในทันที

“ก็ใช่” เสียงตอบกลับมาท�าให้ฉันเริ่มท�าเรื่องต่อไป  
ใช้เข็มที่ปลายวงเวียนจิ้มใส่เขตสุสานบนแผนที่ซ่ึงมีกระดาษ
ใสทับ หลังจากนั้นก็หันไปถามต่อ “เมื่อเดือนก่อนฉันเห็นว่า
เขตปกครองของพวกคณุสดุทีเ่ขตโทกานอฟ ถกูไหมคะ” ฉัน
จ้องเซอบินัสเขม็ง

“ก็ถูก” เขาตอบเสียงเรียบ
“ถ้าอย่างนัน้ต้องเป็นแบบนีค่้ะ” ฉนักางขาวงเวยีนอกี

ขาไปจิ้มไว้ที่เขตโทกานอฟซึ่งเป็นย่านค้าขาย หลังจากนั้นก็
หมุนวงเวียนในมือโดยใช้ทางด้านที่เป็นปลายเข็มเป็นจุด
หมุน...สุดท้ายวงกลมดิ๊กก็ปรากฏขึ้นมา

เซอบินัส คากอน แม้กระทั่งเทศมนตรียังไม่เข้าใจ 
สิ่งที่ฉันจะบอก แต่มันยังไม่ถึงเวลาอธิบาย ฉันจึงหันไปหา 
คากอนเป็นรายต่อไป

“ส่วนคุณคากอน พวกคุณมีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่บ้าน 
มูนไลต์” ฉันปักเข็มวงเวียนลงบนชื่อที่ว่าในแผนที่ทันที  
“พวกคุณมีเขตปกครองกว้างพอๆ กับสฟีเนเร่ ดังน้ันน่าจะ
อยูท่ีร่าวๆ น้ีนะคะ” ฉนัพดูก่อนจะกางขาวงเวยีนอกีด้านกว้าง
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เท่าๆ กับที่วงใส่เขตของเซอบินัส และในที่สุดวงกลมขนาด
เท่ากันสองวงก็อยู่บนแผนที่ เจ้าเซอบินัสที่ท่าทางจะคิดว่า 
ตัวเองฉลาดเริ่มพูดขึ้นก่อนทันที

“ถ้าจะแค่ก�าหนดเขตว่าใครหากนิได้แค่ไหนเราไม่ต้อง
เสียเวลามาจ้างนักเจรจาหรอก” เสียงแหบระคายหูดังออก
จากปากท่ีเขีย้วสองเขีย้วเหน็ชดัเจน ดแูล้วน่าจะจดัเจ้านีอ่ยูใ่น
จ�าพวก...โหดหน้าเหี่ยว คงไม่ผิดนัก

“ง่ายไปรึเปล่า” คากอนพูดค�าแรกออกมา ตั้งแต่เจอ
หน้ากันวันนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเสียงของเขาดังเป็น 
ค�าพดู ผูช้ายหน้าโหดๆ โฉดๆ ผมเผ้ารงุรงั แต่ไม่มกีารพดูจา
จิกกัด แล้วก็สายตาเจ้าเล่ห์ จริงๆ ฉันชอบเขามากกว่าเจ้า 
เซอบินัสหลายเท่า 

แต่อย่างว่า...งานนี้ต้องยุติธรรม
“ไม่ใช่ค่ะ” ฉันพูดขณะที่ใช้กรรไกรตัดวงกลมทั้งสอง

ออกจากกระดาษใส สดุท้ายกไ็ด้กระดาษใสสองวงทีว่างไว้ใน
ต�าแหน่งเดิมบนแผนที่ 

“ตอนนีค้อืเขตปกครองปัจจบุนัใช่ไหมคะ” ฉนัหนัถาม
เซอบินัสอีกครั้ง และเม่ือเจ้าน่ันพยักหน้ารับฉันก็เร่ิมเลื่อน
วงกลมใสนัน่ไปทางขวามอื ท�าให้มนักนิพืน้ทีย่่านอืน่ของเมอืง
โทราฟรอเพิ่มไปทางขวา ส่วนทางซ้ายพื้นที่ปกครองก็เหลือ
น้อยลง

“นี่แหละค่ะโซนนิ่งของฉัน ถ้าใครขยายเขตอิทธิพล 
ไปทางไหน เกิดเขตนอกการปกครองตัวเองเมื่อไรให้ถือว่า
ก�าลงัขยายอาณาเขต กลุม่นัน้กจ็ะเสยีเขตปกครองของตวัเอง
ในอีกด้าน และให้อีกฝ่ายปกครองเขตนั้นได้ค่ะ” ฉันพูดไปก็
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ยิ้มหวานไป “ฉันเข้าใจว่าพวกคุณคงไม่มีใครต้ังใจจะขยาย
อาณาเขตออกไปเรื่อยๆ ใช่ไหมคะ เพราะฉันรู้ว่าทางรัฐบาล
ให้พืน้ทีพ่วกนีแ้ก่พวกคณุ แต่ไม่ให้มกีารขยายอาณาเขตไปที่
อื่น โดยแลกกับการคงอยู่ของเผ่าพันธุ์ทั้งสอง” ฉันนี่ก็พูดไป 
เจ้าสองคนนี่มันต้ังใจจะขยายอาณาเขตกันทั้งคู่อยู่แล้ว เป็น
ไปได้มันอยากจะครองประเทศเลยด้วยซ�้า

“เอ่อ...” นั่นไง...เจ้าเซอบินัสนั่นอ�้าอึ้งก่อนใคร
“พวกเราถกูบงัคบัให้เป็นแบบนัน้” แหม...คากอนของ

ฉันแมนกว่าเจ้าเหี่ยวนั่นเป็นไหนๆ
“ถ้าอย่างนั้นเราจะใช้ข้อตกลงน้ีดีไหมคะ” เอาละ  

งานฉันใกล้จบแล้ว
“เธอคดิว่าพืน้ทีป่กครองของเรามนัง่ายเป็นแค่วงกลม 

นี่นะรึ” เซอบินัสหันมาพูดใส่หน้าฉัน หึ...ฉันรู้หรอกน่าว่า 
มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นอยู่แล้วละเว้ย!

“อ้อ...แน่นอนค่ะคณุเซอบนิสั แต่เพือ่เป็นการตกลงท่ี
ง่ายที่สุด เพราะถ้าเอาจริงๆ วงกลมน้ีมันครอบคลุมเขตที่
สฟีเนเร่ไม่ได้ปกครองไปด้วย เท่ากับคุณก็ได้พื้นที่เพิ่ม โดย
ท่านนายกเทศมนตรจีะไม่แจ้งไปยงัรฐับาลหากพวกคณุเข้าไป
ในพื้นที่ที่ว่า...ใช่ไหมคะท่าน” ฉันถามมาหาไอ้อ้วนที่ยืนอยู่ 
ไม่ไกลนัก

“เอ่อ...มนัจะดหีรอืครบัคณุทน่ีา” เจ้านัน่ท�าหน้าเหลอ
หลา

“ดแีน่นอนค่ะ...” ฉนัยิม้ตอบทนัท ี“ถ้ามอีะไรเอม็.เฮาส์
รับผิดชอบเองค่ะ” เมื่อฉันย�้าค�านี้เจ้านั่นก็ต้องพยักหน้ารับ
อย่างจ�าใจ
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“สรุปว่าเอาอย่างนี้นะคะคุณเซอบินัส คุณคากอน” 
ฉันหันไปถามทั้งสองคน

“ถ้าเกิดไม่เป็นแบบที่พูดแล้วล�้าเขตกัน สุดท้ายเรา 
ก็ต้องฆ่ากันอีกอยู่ดี” คากอนพูดหน้านิ่ง 

อืม...แหงละ สองพวกนี้มันหาเรื่องฟาดปากกันมา 
แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันต้องซัดกันแน่ๆ

“เรือ่งใครล�า้เขต ไม่ต้องรบกวนทัง้สองฝ่ายเลยค่ะ แต่
คริสจะเป็นคนจัดการพวกที่ล�้าเขตให้เองค่ะ...อาจจะเสีย 
ค่าบริการนิดหน่อย แต่เราจะไปเรียกเก็บจากคนผิดนะคะ” 
ฉันพูดพร้อมกับมองไปหาคริส เจ้านั่นอมยิ้มท�าท่านึกสนุก

พวกลูกน้องของสฟีเนเร่กับคากอนสะดุ้งโหยง แต ่
เจ้าตวัหวัหน้ายงัเฉยๆ “ฉนัรูว่้าเจ้านัน่เก่ง แต่ไม่น่าจะจดัการ
พวกหมาป่าไร้อารยธรรมจ�านวนมากได้หรอก” เซอบินัสพูด
ขณะหันมองหน้าคริส 

“อันนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ เพราะถ้าวันดีคืนดีใคร 
โชคดีจะได้เรย์โนอาร์ เบียนกี้เป็นคนไปจัดการ...นะคะ” ฉัน
ยิ้มแสยะแล้วหันไปมองหน้าหัวหน้าทั้งสองกลุ่ม ดูเหมือน
ประโยคนี้จะท�าเอาแม้แต่ทั้งสองคนที่ตีหน้าเข้มถึงกับตาเบิก
กว้าง 

หึ...ไม่ต้องถามเลย เจ้าสองคนนี้รู้ข่าวนั้นแน่ๆ 
ข่าวที่เจ้าเรย์โนอาร์ เบียนก้ีแห่งแผนกผู้กล้าคนนั้น

ถล่มรังมังกรหินเอลเดสจนราบ พวกมังกรตัวเล็กตัวน้อย 
นับร้อยถูกจับมาเสียบไม้เตรียมรอคิวย่างเปิบพิสดาร

“เบียน...กี.้..” คากอนทวนค�าพร้อมกบักลนืน�า้ลายอกึ
ใหญ่
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“เรย์...โนอาร์ เบยีนกี.้..” เซอบนิสัท�าหน้าตืน่ เอาละ...
มาถึงตอนนี้น่าจะถึงเวลาปิดงานแล้วสินะ

“แต่ต้องรบกวนฝ่ายทีเ่ป็นคนล�า้เขตจ่ายค่าจ้างพวกเรา
นะค้า...” ฉันพูดก่อนจะตีหน้าย้ิมอายๆ “แหมๆๆ เอาละ!  
เอาเป็นว่า...ตกลงนะคะ” ฉนัหนัไปถามย�า้ทัง้สองคนทีส่หีน้า
บอกบุญไม่รับแต่ก็จ�าใจต้องพยักหน้าหงึกๆ

“โอเคค่า...!” ฉนัพดูพร้อมกบัปรบมอืเบาๆ “เรยีบร้อย
แล้วค่ะท่านนายกเทศมนตรี!”

เจ้าแก่พุงพลุ้ยมองหน้าเซอบินัสกับคากอน เม่ือไม่มี
ใครคัดค้านเขาก็หันมาหาฉันทันที

“ขอบคุณมากเลยครับคุณทีน่า!”
“ถ้าอย่างนั้นฉันต้องขอตัวนะคะ เพราะมีนัดกับคน

ส�าคัญมากๆ ด้วย” ฉันรีบบอกออกไป แล้วจ้องหน้าเพื่อทวง
บางอย่าง “งานเสร็จแล้วนะค้า” ฉันท�าเสียงหวานย�้า และใน
ที่สุดเจ้านั่นก็ท�าท่านึกขึ้นได้

“อ้อ...! นี่ครับๆ!” เจ้านายกเทศมนตรีนั่นยืนซอง 
สีน�้าตาลที่ข้างในมีเงินปึกใหญ่อยู่ หึ...งานยากๆ อย่างนี้ต้อง
ราคาสูงไปด้วยแน่นอนอยู่แล้ว

“ค่า...ขอบคณุท่ีใช้บรกิารนะคะ” ฉนัรบีรบัเงนิมาเกบ็ไว้
ทนัท ีหลงัจากน้ันกก็ลบัหลงัหนัแล้วเดนิออกไปด้านนอก ส่วน
คริสรอให้ฉันเดินออกมาก่อนค่อยเดินตามมา และนายก-
เทศมนตรีนั่นเดินตามมาส่ง

“งานน้ีไม่ได้คณุช่วยนีแ่ย่เลยนะครบั” เจ้านัน่พดูขณะที่
เราก�าลังจะเดินออกไปที่จอดรถ ท่าทางการเดินของมันก็ 
ไม่ได้มอีะไรแปลกนกัหรอก แต่มอืของมนันีส่.ิ..มอืมนัท�าเป็น
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จะประคอง...แต่มันจับก้นฉัน!
แม่มเอ๊ย! ไอ้โล้น! 
“แหม...เรยีกใช้ได้เสมอค่ะท่าน” ฉนัหนัไปยิม้รบั แล้ว

ใช้นิ้วชี้สัมผัสที่หน้าผากไล้มาที่ปลายคางก่อนจะเล่ือนลงไป
ถงึเอว ท�าเอาเจ้านัน่เคลิม้ไปเลยทเีดยีว...เดีย๋วแกกร็ูไ้อ้กร๊วก
เอ๊ย!

“เดี๋ยวพวกเราขอตัวก่อนนะคะ” ฉันรีบพูดแล้วแจก
รอยยิ้มการค้าให้อีกหนึ่งทีฟรีไม่มีชาร์จ หลังจากนั้นก็รีบ 
ออกไปที่รถกับเจ้าคริส สุดท้ายเราก็มาอยู่บนรถกันจนได้ 

ไม่กี่วินาทีต่อจากน้ัน...เสียงร้องโหยหวนของนายก
เทศมนตรีก็ดังลั่น

“ขยะก็เหมาะกับหลุม” ฉันพูดออกไปลอยๆ 
“คราวนีเ้จ๊จดัอะไรให้เจ้านัน่ล่ะ” เจ้าครสิทีเ่ดนิตามมา

ด้านหลงั และน่าจะเหน็พฤตกิรรมของเจ้าอ้วนนัน่ถามออกมา
ฉันแสยะยิม้ขณะทีค่รสิขับรถข้ึนจากใต้ดนิ เมือ่แสงแดด

ส่องกระทบหน้า และกลิน่อบัจางหายไปฉนักบ็อกกบัเจ้าน้อง
ชายด้วยใบหน้าสะใจ

“มันก�าลังเห็นว่าตัวเองตกลงไปในหลุมลึกไม่มีก้น 
น่ะสิ...”

“เจ๊นี่ก็โหดจริงอะไรจริง...”
ฉันยักไหล่ตอบทันทีที่จบค�าของคริส “อันนี้มัน

แน่นอน...ก็ฉันเป็นแม่มดนี่นา” ฉันพูดพร้อมกับสะบัดผมใส่ 
แล้วนั่งไขว่ห้างกางแขนวางบนเบาะพิง เจ้าคริสเริ่มเปิดเพลง
ขณะที่เราก�าลังมุ่งหน้าไปยังชานเมืองของเซนทรัล งานใหญ่
จริงๆ ของวันนี้หลังจากกับแกล้มเมื่อครู่นี้รอเราอยู่
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การไปพบผูน้�าตระกลูไวส์แมน...ชไวน์ ไวส์แมน ราชา
ด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ

ลมสบายๆ	 จากความเร็วพอประมาณสัมผัสใบหน้า 
เจ้าคริสพารถยนต์พุง่ไปด้านหน้าลดัเลาะไปตามถนนชานเมอืง 
รถสเีงนิพาเราแล่นไปบนถนนสายเลก็ทีม่รีถสวนมาเป็นระยะ 
ฉันไม่ค่อยชอบเพลงที่ก�าลังเล่นอยู่สักเท่าไร สุดท้ายก็เลย 
ส่งเสียงบอกออกไป

“เฮ้คริส!” ลมที่พัดสวนทางท�าให้ต้องพูดเสียงดังขึ้น
หน่อย และเมื่อเจ้าน้องชายได้ยินก็ท�าหน้าเซ็งๆ แต่ก็ละมือ
ข้างหนึ่งจากพวงมาลัยมาเปลี่ยนไปเป็นเพลงอื่น

อืม...เพลงนี้เข้าท่า...
“รบัเงนิเหนาะๆ คราวนีจ้ะซือ้อะไรอกีดน้ีา” ฉนัยิม้แป้น

พลางกรีดนิ้วที่แต่งเล็บไว้ จากนั้นก็จัดการดึงแซนด์วิชจาก
กระเป๋าเก็บความร้อนขึ้นมากิน 

...มันเรียกสายตาระแวงจากคริสได้ทันใด
“อย่าท�าเลอะนะเจ๊” เจ้าจอมสะอาดยังบ่นอุบ รายนี้

ไม่ยอมกินอาหารข้างนอกที่ดูไม่สะอาด จะกินแต่ข้าวกล่อง
ท�าเองที่พกออกมาจากบ้านเท่านั้น

“เรื่องเยอะจริง ไม่เลอะหรอกน่า ขับๆ ไปเหอะ เดี๋ยว
สายอีก ลูกค้าระดับหัวแถวเลยนะคราวนี้” ฉันโวยวายแต่ก็
พยายามไม่ท�าให้แซนด์วิชเลอะเทอะ

“เจ๊พดูเหมอืนสายเพราะผม ผมว่าเจ๊โบ้ยนะ” ครสิพดู
งึมง�า 

“เออๆ ฉันท�าสายเอง แล้วไงล่ะ มีปัญหารึไง” ฉัน
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สะบัดมือแต่ปากยอมรับ พูดจบก็อ้าปากงับมุมแหลมของ
แซนด์วิชที่ถือไว้ในมืออย่างสบายอารมณ์ “ฉันท�าสายนายก็
รบีจดัการให้มนัถงึเรว็กว่าเดมิส ิแค่นัน้กส็ิน้เรือ่ง ไม่เหน็ต้อง
ให้บอก เรือ่งแค่น้ีคดิเองบ้างกไ็ด้นะ” ฉนัพดูออกไป แล้วเหมอืน
จะได้ยินเสียงบ่นงึมง�าแต่ฟังไม่รู้เรื่อง

ถงึใครจะว่ายงัไง เจ้าครสิทีส่ะอาดจนโอเวอร์ ปากเสยี
จนน่าตบ แถมยงัเถือ่นสดุๆ กเ็ป็นน้องชายเพยีงคนเดยีวและ
เป็นคู่หูเพียงหนึ่งเดียวของฉัน เรามีกันแค่สองคนต้ังแต่เด็ก 
ดทีีพ่วกเราหนจีากโรงงานบ้านัน่ไปขลกุอยูใ่นสลมัจนประธาน
ไปเก็บพวกเรามา...

...ไม่รู้เขารู้ได้ยังไงว่าพวกเราภาวนาทุกวันว่าอยากมี
บ้านและครอบครัวของตัวเอง

ครสิเร่งเครือ่งเตม็ทีเ่พือ่จะให้เราไปทนัเวลานดั แผนการ
กค็อืใช้ถนนเลีย่งตัวเมอืงเซนทรลัตรงไปยงัคฤหาสน์ไวส์แมน
ที่อยู่ชานเมือง ทิวทัศน์รอบข้างตอนนี้ก็สวยดี ต้นไม้ใบโกร๋น
ดูสยึมกึ๋ย ทะเลสาบที่มีแผ่นน�้าแข็งบางๆ เคลือบผิวดูแล้ว 
น่าตกลงไปแขง็ตาย รมิทางมหีมิะอยูก่องโตเหมอืนถล่มทบับ้าน
ใครสกัคน เพราะเมือ่คนืหมิะดนัตกลงมาเสยีหนกั จรงิๆ แล้ว
ในตอนนี้ฉันค่อนข้างชอบฤดูนี้มากกว่าฤดูอื่น แต่เมื่อก่อน
ไม่ใช่เลยแม้แต่น้อย ฤดูหนาวเป็นช่วงที่ฉันกับคริสเกือบตาย
ไปหลายรอบ

ดทู่าอากาศสะอาดเอีย่มจะท�าให้เจ้าครสิเริม่อารมณ์ดี
ขึ้นบ้าง ขณะที่ก�าลังขับรถไปข้างหน้ามือก็เคาะจังหวะตาม
เสียงเพลงท่ีดงัออกมา ดแูล้วอาการนีน่้าจะอยูใ่นภาวะปลอดภยั
จากอารมณ์บ้าเลอืดของเจ้าน้องชายสดุห้าว และพอขบัไปได้
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สักพักพวกเราก็มองเห็นต้นสนเรียงรายยาวเป็นทาง ซึ่งเมื่อ
พ้นทิวสนที่ว ่าก็มองเห็นจุดหมายของเราที่ด้านหน้าไกล 
ออกไป

คฤหาสน์ขนาดใหญ่ของตระกลูไวส์แมน มนัคอืบ้านพ่อ
ของผูห้ญิงท่ีท�างานอยูบ่รษิทัเดยีวกบัเรา เธอเป็นพนกังานใหม่
ในฝ่ายขาย ลูกสาวเพียงคนเดียวของผู้น�าตระกูลนี้ เนเทร่า 
ไวส์แมน แต่พวกในบริษัทเรียกเธอว่า...เนียร์

งานครั้งนี้มีข้อแม้ว่าห้ามให้คนอื่นในบริษัทนอกจาก
ประธาน เจ้าเซย์หย็องกรอด ยัยไอด้าขาห้าว และไอ้เจ้าเซโร่
กากเกรียนนั่นรู้เรื่องของเธอ

คฤหาสน์ไวส์แมนปรากฏชดัหลงัเลีย้วเข้าสูถ่นนสายเลก็
ที่เหมือนจะเป็นที่ส่วนบุคคล ฉันเผลอท�าตาโตเมื่อเห็น หลัง
จากนั้นปากก็หลุดพ่นค�าอุทานออกมาทันที

“ใหญ่ขนาดนีเ้ลยเรอะ! รูว่้ารวย...แต่ไม่ได้บอกว่ารวย
สุดๆ นี่!”

เสียงฉันดังไม่ใช่เล่น ส่วนเจ้าคริสอ้าปากหวอ เออ...
พวกเราก็รู ้น่ะนะว่ามันใหญ่มาก...แต่นี่ไม่เรียกใหญ่แล้ว 
ระดับนี้มันโคตรใหญ่ต่างหาก!

“จะรวยไปไหน เจ้าเซย์น่ันน่ะนะมีแฟนรวยขนาดนี้ 
แถมหน้าตายังน่ารักอีก...มันท�าบุญด้วยอะไรของมัน” ฉัน
งึมง�ากับตัวเองใจก็นึกถึงค�าว่า ‘ดอกฟ้ากับเห็ดหูหนู’

“แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะ” เสียงขัดดังขึ้นแทบจะ
ทันทีที่ฉันพูดจบ ไม่รู้เจ้าบ้านี่ท�าไมอยู่ดีๆ ก็เริ่มอารมณ์ตึงๆ 
อีกแล้ว นับวันยิ่งอารมณ์ซับซ้อนแฮะเจ้าน้องคนนี้

คริสหักพวงมาลัยเล้ียวจอดหน้าคฤหาสน์ เจ้านั่น 
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แตะเบรกรถและหยดุกกึอยูท่ีห่น้าประตพูร้อมกดแตร พ่อบ้าน
และแม่บ้านอย่างละสองคนยนืรออยูก่่อนหน้านัน้แล้ว พวกเขา
เดินตัวตรงเข้ามาหาพวกฉันทันทีที่รถจอดสนิท

“พวกเรานักเจรจาจากเอม็.เฮาส์ มนีดักบัคณุชไวน์ค่ะ” 
ฉันฉีกยิ้มว่องไวตามสัญชาตญาณ 

พ่อบ้านโค้งให้พวกเราพร้อมกบัเสร์ิฟยิม้เป็นมติร “คณุ
ทน่ีาและคณุครสิ มลิเลอร์ใช่ไหมครบั คณุหนกูบัคณุท่านก�าลงั
รออยูเ่ลย ผมจะจดัการน�ารถไปจอดทีโ่รงรถให้ กรณุาให้ซาร่า
น�าทางคุณไปที่ห้องรับแขกครับ”

หลงัเลือ่นสายตาประเมนิความสะอาดพ่อบ้านสดุเนีย้บ
ตรงหน้าสองสามรอบ คริสก็ตัดสินใจส่งกุญแจรถให้พ่อบ้าน
ที่ยืนรอท่า

“โอเค ความอนามัยของนายถือว่าผ่าน แต่อย่าท�ารถ
ฉันเป็นรอยนะ” เจ้านั่นว่า ฉันได้แต่พยักหน้าแห้งๆ เมื่อ 
พ่อบ้านกับแม่บ้านที่ยืนอยู่ท�าหน้างงๆ แล้วรับกุญแจไปแบบ
มีมารยาทและไม่กล้าถามอะไร

พวกเราเดนิตามแม่บ้านหน้านิง่ตรงไปสูค่ฤหาสน์ เดนิ
ผ่านถนนที่ทอดตัวจากหน้าประตูใหญ่ไปจนถึงตัวคฤหาสน์ 
ให้ตายส ิไม่รูใ้ครสัง่ใครสอนพวกเศรษฐใีห้มสีวนใหญ่ขนาดนี้ 
แค่ฉันต้องเดินผ่านทางเดินที่ว่าก็เล่นเอาเสียเวลาไปพอดู

อีกสี่นาทีจะบ่ายโมงตรง นาฬิกาพกรูปฟักทองใช ้
หน้าปัดกบัเขม็ยาวเขม็สัน้ของมนับอกเวลากบัฉนั...สรปุว่าเรา
มาถึงก่อนเวลาสี่นาที...เจ้าคริสไม่ท�าให้ฉันผิดหวังจริงๆ

แม่บ้านคนนั้นพาพวกเราเดินเข้าไปในคฤหาสน์ หลัง
จากเข้าประตูไปแล้วก็ตรงไปยังห้องรับแขกที่อยู่ทางปีกขวา 
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หน้าต่างเรียงรายถูกเปิดไว้ให้แสงแดดส่องเข้ามา สวนที่อยู่
ด้านนอกน่าจะเป็นแปลงกหุลาบ แต่เพราะมนัหนาวเสยีขนาด
นี ้ดอกเดกิอะไรกไ็ม่มใีห้เหน็ กลายเป็นแปลงทีม่ลี�าต้นไร้ดอก
ชี้โด่เด่

ฉันละสายตาจากเร่ืองรอบตัวแล้วเดินตามไปเรื่อยๆ 
ดูเหมือนคริสจะพอใจคฤหาสน์หลังนี้ไม่ใช่น้อย จริงๆ แล้ว
ไม่ใช่ว่าคฤหาสน์ใหญ่แล้วครสิจะชอบไปทกุหลงั เจ้านีช่อบทีท่ี่
ดูสะอาดปลอดโปร่ง ผู้คนแต่งตัวสะอาดตา ไม่แต่งกันจน
รุ่มร่าม และคฤหาสน์ไวส์แมนหลังนี้ก็น่าจะเข้าเค้า เพราะดู
จากสายตาแล้วรูส้กึว่าน้องชายของฉนัไม่ได้รงัเกยีจสถานท่ีนี้
เลย

ในท่ีสดุเรากม็าถงึห้องหนึง่ทีอ่ยูท่างซ้ายมอื ประตสูขีาว
บานใหญ่ถกูแม่บ้านผลกัเบาๆ เพือ่เปิดเข้าไปด้านใน หลงัจากนัน้
เธอก็ยืนคอยอยู่ด้านนอกและผายมือให้เราสองคนเดินผ่าน
ประตูนั้นสู่ห้องที่น่าจะใช้เป็นสถานที่คุยกันเรื่องงานในวันนี้

ความอุน่จากเตาผงิแบบคลาสสกิแผ่กระจายไปทัว่ห้อง
รบัแขก ฉนักบัครสิเดนิเข้าไปด้านในห้องทีพ่ืน้ปพูรมนุม่ สโีทน
แดงเข้มท่ีใช้ตกแต่งถูกใจฉันเพราะดูร้อนแรง กล่ินหอมของ
ฟืนไม้แอปเปิลยิง่เสรมิให้บรรยากาศผ่อนคลายสบายอารมณ์ 
ฉันเดินตรงไปปล่อยให้ร่างจมลงบนเก้าอี้นวมนุ่มอย่างไม่
เกรงใจใคร แล้วจัดการถอดหมวกปลายแหลมใบโปรดวางไว้
ข้างตัว ไม้กวาดถูกวางพิงไว้ด้านหลัง

“เราซื้อเตาผิงบ้างดีไหมคริส” ฉันหันไปถาม แต่เจ้า
คนถูกถามนั่นเบ้หน้า

“ขี้เถ้ามันไม่อนามัย” เสียงตอบเบาๆ แต่ท�าเอาเรื่อง
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อยากได้เตาผิงของฉันจบข่าวด้วยความรวดเร็ว
“จะรบัชาอะไรดคีะ คณุทน่ีา คณุครสิ” แม่บ้านคนเดมิ

ที่เดินตามพวกเราเข้ามาทีหลังถามเสียงสุภาพ
ฉนัสัง่ชาเลดีเ้กรย์ทีม่กีลิน่อ่อนโยน และสมัผสัของส้ม

นั้นน้อยกว่าเอิร์ลเกรย์ที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยละมุนสักเท่าไร 
ส่วนเจ้าครสิสัง่ชาปรนิซ์ออฟเวลส์ทีร่สนุม่ละมนุ...ผดิกบันสิยั
ของตัวเองเมื่อนอตหลุดไปไกลโข 

ดเูหมือนว่าความสะอาดของคฤหาสน์นีจ้ะผ่านมาตรฐาน
ของคณุชายสะอาดแห่งเอม็.เฮาส์ เพราะเป็นอย่างนัน้ครสิจงึ
มีท่าทีผ่อนคลายลงบ้าง แต่ก็นะ...ฉันยังเห็นมือของเขาเลื่อน
ลงไปเตรียมขวดสเปรย์ฆ่าเชื้ออยู่แทบจะตลอดเวลา ท่าทาง
จะอยากให้ตวัเองอุน่ใจว่าสามารถจดัการกบั ‘ความไม่อนามยั’ 
ได้ทุกเมื่อ

ถ้าขอพรอะไรได้สกัข้อ ฉนัว่าเจ้านีต้่องขอให้แบคทเีรยี
ตายไปหมดทั้งโลกแหงๆ

ชากบัของว่างท่ีนีเ่จ๋งใช้ได้ ไม่นานนกัเนยีร์กเ็ดนิเข้ามา
ในห้อง วนัน้ีเธอแต่งตวัเป็นคณุหนจูดัเตม็เลยทเีดยีว ไม่เหมอืน
กับตอนที่อยู่ในบริษัทที่แต่งตัวบ้านๆ เดรสยาวสีขาวน่ันมัน
อะไรกัน งามหยดจนถ้ามีแบบสีด�าด้วยฉันอยากจะเอาไปใส่
เป็นชดุแม่มดสดุหรจูรงิๆ ยยันีว่นันีแ้ต่งหน้าบางๆ พนัผ้าพนัคอ
สีชมพูอ่อนไว้รอบคอ ดูแล้วก็ยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปอีกว่าเจ้าจืด
เซย์นั่นมีดีอะไรมามัดใจคุณหนูแบบนี้ได้ 

“ขอโทษนะคะ ทั้งที่นัดให้มาเวลานี้แท้ๆ แต่เกิดมี
โทรศัพท์จากที่บริษัทซะได้” 

“งานเหรอคะ คุณเนียร์ ฝ่ายคุณเนียร์น่ีเหน่ือยจน 
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น่าเห็นใจเลยนะคะ” ฉันทักออกไปทันที ก็รู้อยู่ว่าฝ่ายขาย 
พักนี้งานยุ่งสุดๆ แล้วพอผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่เจ้าเซย์ก็น่าจะยุ่ง
พอตัว เพราะไอด้าที่อยู่ในฝ่ายด้วยดูยังไงก็ไม่ใช่คนที่น่าจะ
ค้าขายได้สกัหน่อย แต่ถ้าเอายอดขายของสองคนนีม้าหารสอง
น่าจะพอเข้าท่าอยู่บ้าง 

แต่ก็นั่นแหละ ดูแล้วคราวนี้เราไม่น่าจะเจองานหมูๆ 
เพราะถึงขนาดคุณเธอหยุดงานมาร่วมเจรจาแสดงว่ามงกุฎ
อะไรนั่นต้องส�าคัญพอดู

ยากไม่ว่า...ถ้าค่าตอบแทนสมน�้าสมเนื้อ
“นิดหน่อยค่ะ ฉันจัดการตารางของวันนี้ไว้หมดแล้ว” 

เธอยิ้มหวานแล้วมองไปทางประตู เสียงใครคนหน่ึงที่น่าจะ
ก�าลังพูดอยู่ที่ทางเดินดังลอดประตูเข้ามาในห้อง ไม่กี่วินาที
ถดัมาฉันก็เห็นร่างของชไวน ์ไวสแ์มน เจา้ของอาณาจักรไวส์
แมน พ่อของผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าพวกเรา เขามาพร้อมกับ
คนรับใช้อีกคนซึ่งยกกล่องสูงๆ ใบหนึ่งมาวางบนโต๊ะ

“สวัสดีค่ะคุณไวส์แมน” ฉันรีบยืนขึ้นทักทายคนที่จะ
จ่ายเงินให้เราอย่างรวดเร็ว ป๋าท่าทางจะรวยอยู่นะคะเนี่ย...

“สวัสดีครับ” เจ้าคริสทักทายเฉพาะในส่วนที่จ�าเป็น
“คุณคริสกับคุณทีน่าสินะครับ เป็นครั้งแรกที่ผมได้

พบพวกคณุเลยทเีดยีว เชญินัง่ครบั เชญินัง่” ชายร่างสงูโปร่ง
ดวงตาสีเขียวกับผมสีด�าพูดกับพวกเรา บรรยากาศที่เขาอยู่
ด้วยตงึเครยีดขึน้ทันทสี�าหรบัฉนั มนัท�าให้รบัรูไ้ด้ว่าผูช้ายคนนี้
ไม่ใช่คนธรรมดา มองดูแล้วน่าเกรงขาม 

แต่เมือ่เขายิม้ออกมากลบัท�าให้ดเูป็นกนัเองเสยีอย่าง
นั้น...แต่ก็ไม่ลดความทรงภูมิลงแม้แต่น้อย
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“เนียร์เล่าเรื่องพวกคุณให้ผมฟังเยอะเชียวละครับ” 
ชายที่สวมสูทผ้าเนื้อดีที่นั่งอยู่ด้านหน้าของเราเริ่มพูดต่อ 
ขณะที่ลูกสาวของเขานั่งอยู่ข้างๆ 

“แหม...หวังว่าเนียร์คงไม่ได้เล่าเร่ืองแย่ๆ ของเราไป
นะคะ” ฟังแล้วฉันกเ็สยีว วรีกรรมทีพ่วกเราสร้างไว้มนัมากมาย
ซะขนาดนัน้ แถมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นเรือ่งดสีกัเท่าไรส�าหรบั
คนในบริษัท แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าแม่นี่พูดอะไรออกไปบ้างแล้ว

ชไวน์ ไวส์แมนนั่งหัวเราะร่วนก่อนจะตอบออกมา “ก็
มีบ้างครับ ทั้งเรื่องที่พวกคุณไปท�าตึกถล่ม ทั้งพังรถหรูที่อยู่
ในสถานที่เจรจา แล้วก็อีกหลายๆ เรื่องแหละครับ รวมทั้งที่
คณุครสิเข้าไปช่วยไอด้าในคดขีองไพรมาร ีออฟ ลนูาซสินัน่” 
เขาพูดจบก็ยังหัวเราะต่อไป ผู้ชายคนนี้พูดถึงเรื่องครั้งก่อนที่
เล่นเอาเราสองคนเหนือ่ยพอตวั ฉนักบัเจ้าครสิต้องไปจดัการ
ปีศาจบ้าอะไรสักอย่างที่ตอนนี้จ�าชื่อไม่ได้แล้ว แล้วจู่ๆ เจ้า 
ไรเซลกเ็ทเลพอร์ตมาขอพาครสิไปช่วยเจ้าเซโร่แล้วกแ็ม่ไอด้า
ที่อยู่ดีๆ ก็ขาดการติดต่อไปกลางทะเล ฉันเลยต้องรับเละใน
ส่วนของเจ้าคริสด้วย พูดไปก็อยากจะคิดเงินเพิ่มตงิดๆ

ฉันหนัไปฉีกปากยิม้ให้เนยีร์ เธอยิม้อายๆ ตอบกลบัมา 
แหม...ช่างน่ารกัเสยีจรงินะ แต่พดูกพ็ดูเถอะ บางเรือ่งไม่ต้อง
เล่าก็ได้นะแม่คู้ณ!

“เนียร์นี่ช่างคุยน่ารักจริงๆ นะคะคุณชไวน์” ฉันพูด
ลากเสียงเล็กน้อยพร้อมกับยิ้มพิมพ์ใจ

“ลูกสาวคนเดียวของผมก็อย่างนี้ละครับ”
“มันต้องแน่นอนอยู่แล้วละค่ะ เชื้อต้องไม่ทิ้งแถวค่ะ” 

นีต่ัง้ใจจะเข้าเรือ่งงานกนัเมือ่ไรนี ่ฉนัอยากรูแ้ล้วว่างานครัง้นี้
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มันคืออะไร และท�าไมเนียร์ที่ไม่อยากให้ใครรู้เรื่องบ้านของ
เธอถึงยอมจ้างเรามาท�าเรื่องนี้

ไม่น่าจะใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆ
“วันนี้ผมเรียกพวกคุณสองคนมาเพราะมีงานเจรจา

ส�าคัญ ซึ่งผมรู ้สึกว่าไม่ควรจัดการด้วยตัวเอง มันเป็น
สญัชาตญาณของคนท�าธุรกจิอย่างเรา ประมาณว่าเมือ่รูส้กึว่า
ตัวเองจะเสียเปรียบเราจะไม่อยากเข้าร่วม” หลังพูดจบชไวน์ 
ไวส์แมนก็เบ้ปากแล้วส่ายหน้าช้าๆ

ห.ึ..ผูช้ายคนนีไ้ม่ธรรมดาจรงิๆ ฟังดแูล้วไอ้ความรูส้กึ
ทีว่่าอาจจะไม่ได้มอีะไรสลกัส�าคญัมากนกั แต่ส�าหรบันกัธรุกจิ
นักลงทุน ถ้ามีสัญชาตญาณเรื่องที่ว่า รับรองได้ว่ารวยเละ

ท�าไมน่ะหรือ...
ลองคิดดูก็แล้วกัน สมมุติว่าเจอที่ดินสักแปลง แล้ว

เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะยุ่งด้วย ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะ
เป็นยังไง คนพวกนี้จะไม่ยุ่งกับที่ดินพวกน้ัน แต่ถ้าเกิดแค่ 
มองเห็นก็รู้สึกดี รู้สึกว่ามันจะต้องเจริญรุ่งเรือง เขาจะซื้อไว้
โดยสัญชาตญาณ และส่วนใหญ่สัญชาตญาณที่ว่าของคน 
พวกน้ีจะถกู ใครจะรวยกว่ากนักข้ึ็นอยูก่บัว่าความรูส้กึของใคร
จะคมกว่ากันนั่นละ

“ขอรายละเอียดงานได้ไหมคะ” ฉันข้ีเกียจจะหยอด
ย้ิมหวานกบัค�าพดูเพราะๆ แล้ว เพราะถ้าเจอพวกทีม่สีญัชาต-
ญาณอย่างท่ีว่า ต่อให้ค�าพดูเพราะขนาดไหน ต่อให้ฉนัมารยา
ใส่ขนาดไหน ถ้าเขารู ้สึกว่ามันไม่ใช่ขึ้นมาทุกอย่างก็จบ  
ตอนนีค้งต้องว่ากนัตามเนือ้งานกบัความสามารถของเราตรงๆ 
เลยจะดีกว่า
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“เรื่องมันก็เกี่ยวกันเจ้าส่ิงน้ีน่ันละครับ...มงกุฎแห่ง 
ลาติม่า”

พูดจบชไวน์ก็เปิดผ้าที่คลุมกล่องบนโต๊ะออก กล่อง 
สีเงินแวววาวอยู่ท่ีนั่น หลังจากน้ันเขาก็เปิดฝากล่องที่ปิดอยู่
ด้านบนออก...

‘โอ เมอร์ลนิพ่อข้า! นัน่มนัเจ๋งเป็นบ้า! สวยสดงดงาม
อร่ามแท้ อยากจะลองเอามาสวมหัวตัวเองดูสักทีจริงๆ!’

อนัท่ีจรงิฉันคดิแบบนัน้ แต่กย็งัตหีน้าขรมึหยบิถ้วยชา
ขึ้นมาจิบช้าๆ แล้วค่อยพูดออกไป

“ถึงมงกุฎชิ้นนี้ถึงจะไม่ใช่ของที่เปล่งพลังพิเศษอื่น 
ออกมานอกจากการลอยตัว แต่คุณค่าทางประติมากรรม 
นบัว่าอยูใ่นชัน้สงูเชยีวนะคะ” หลงัพดูจบฉนัพอใจกบัท่าทขีอง
ตัวเองมาก มันดู...จะว่ายังไงดีล่ะ ดูเนี้ยบมากเมื่อเจอกับ 
ของช้ินท่ีอยูต่รงหน้า...เพราะมนัสวยเสยีจนฉนัเกอืบหลดุมาด
สุดเฉียบของตัวเอง

มงกฎุผลกึแก้วใสเปล่งประกายลอยอยูเ่หนอืกล่องราว
สี่ห้านิ้ว รูปทรงเหมือนน�ากุญแจมาขัดกันไปมาเป็นวงกลม 
ลวดลายที่ฉลุอย่างวิจิตร ดึงดูดสายตาฉันจนอยากจะเอื้อม
มอืเข้าไปสมัผสั แสงวบิไหวเมือ่ถกูแสงไฟส่องกระทบเปลีย่น
ไปตามความเข้มแสงและมมุตกกระทบ บางครัง้เปล่งประกาย
เจิดจ้า แต่บางครั้งกลับง�าแสงให้มองดูลึกลับ 

ให้ตายเถอะ...มงกฎุชิน้นีท้�าเอาฉนัเกอืบจะถอนสายตา
ออกมาไม่ได้จริงๆ 

ผู้ชายตรงหน้าของฉันแค่ยิ้มบาง ก่อนจะสลับขาท่ี 
ไขว้อยูเ่ป็นอกีข้าง เขากอดอกแล้วเอนตวัพงิหลงัไปทีพ่นกัพงิ
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แล้วพูดออกมา 
“อย่างที่คุณก็รู้ ถึงยังไงเลือดที่ไหลอยู่ในตัวผมมันก็

เป็นเลือดของคนค้าขาย เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็ผมไม่ได้
ชอบมันมากถึงขนาดจะหวงเอาไว้เมื่อมีคนให้ราคาน่าสนใจ” 
เขาเว้นช่วงทิ้งจังหวะก่อนจะพูดต่อไป “ปัญหามันอยู่ท่ีว่า  
ตอนน้ีราคาท่ีเสนอมามนักแ็ค่ ‘เกอืบ’ จะพอใจเท่านัน้ ทางนัน้
ยินดีจ่ายค่ามงกุฎด้วยเงินหรือแลกเปลี่ยนกับสมบัติอย่างอื่น 
แต่ราคาที่เขาเสนอให้ ยังไม่พอที่จะท�าให้ผมอยากปล่อย
เจ้าของชิ้นนี้ไป” สิ่งที่ชไวน์ ไวส์แมนพูดเป็นความจริง ฉัน 
รู้สึกได้ 

แต่...ที่ว่ามามันจริงเพียงแค่ส่วนเดียว แค่เรื่องราคา
ผู้ชายคนนี้ไม่มีทางที่จะมาจ้างพวกเราหรอก มันต้องมีอะไร
มากกว่านั้นแน่ๆ

“ต้องขออภัยนะคะคุณชไวน์” ฉันตีหน้าจริงจังแล้ว
ตอบกลับไป “ฉันว่าเรามาตรงเข้าเรื่องดีกว่าไหมคะ เพราะ
ฉันว่าเรื่องต่อรองคุณไม่ต้องใช้พวกเราหรอก มีอะไรที่จะให้
เราจัดการบอกมาได้เลยค่ะ” ฉันยิงให้ตรงจุดที่สุดเท่าท่ีจะ
ท�าได้ และรอยยิ้มพอใจของเขาก็น่าจะแปลความหมายได้ว่า 
สิ่งที่ฉันพูดไปนั้นถูกต้องเลยทีเดียว

“สมแล้วท่ีขนาดเซย์ยงับอกว่าพวกคณุไม่ธรรมดา นีล่ะ
เหตุผลที่ผมให้เนียร์นัดพวกคุณมา”

อ้อ...มน่ิาล่ะ เรยีกพวกเรามาเพราะเจ้าเซย์นัน่แนะน�า 
ถ้าลองเจ้านัน่ทีเ่ขีย้วลากดนิเรือ่งราคาของไม่ยอมเจรจา แล้ว
ยกเรือ่งนีใ้ห้พวกเราช่วยคงจะไม่ใช่ธรรมดาแล้วละ ครสิเอ๊ย...
งานนี้เราสองคนหนักแน่ รับเงินหนักนะ ฮ่า...ฮ่า...
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“เราแค่อยากให้ลูกค้าพอใจน่ะค่ะ” ฉันก็ว่าไปเรื่อย
“นีค่รบั” ชไวน์ส่งรปูถ่ายของคูเ่จรจาพร้อมกบัเอกสาร

เบื้องต้นมาให้ฉัน และแน่นอน ฉันส่งมันต่อไปให้คริสเป็น 
คนตรวจเอกสารทีว่่าอย่างละเอยีด แต่ดจูากรปูถ่ายทีค่นของ
ไวส์แมนคงแอบถ่ายมา ชายชราผมทองสวมเสือ้สทูด�า ท่าทาง
ดูภูมิฐานแต่แผ่รังสีอันตรายออกมาอยู่ในรูปใบน้ัน ฉันอด 
ไม่ได้ที่จะหยิบรูปออกมาดูใกล้ๆ

“วินเซนต์ อามาโร่” ผู้จ้างงานครั้งนี้เอ่ยชื่อเป้าหมาย
ออกมา แต่เมื่อมองรูปแล้วฉันจึงต้องถามต่อไปทันที

“ด้วยก�าลงัของไวส์แมนน่าจะสบืเบือ้งหลงัของพวกเขา
ได้สบายนี่คะ” ฉันถามออกไปด้วยท่าทางสบายๆ เอนตัว 
พิงหลังไปยังพนักพิง ตามด้วยใช้มือจับคางของตัวเอง

“น่าจะตึงมอืของผม และผมไม่ค่อยอยากยุง่เรือ่งของ
คูค้่าด้วยตวัเอง มนัเป็นทัง้มารยาททางการค้าขาย เพือ่ป้องกนั
อันตราย และป้องกันการหมางใจ” เขาพยายามให้เหตุผล

“ไม่ว่าจะเป็นใครกไ็ม่มปัีญหาอยูแ่ล้วค่ะ งานของพวกเรา
ส�าเรจ็ร้อยเปอร์เซน็ต์เต็ม แต่เรือ่งราคากค็งจะหนกัหน่อยนะ
คะ” ฉนัพดูก่อนจะล้วงมือหยบิกระดาษกบัปากกาเขยีนตวัเลข
เจ็ดหลักแล้วยื่นให้ผู้ชายตรงหน้า จากราคาที่ฉันเสนอไป 
คิดว่าเขาคงต่อรองลงมาสักห้าหกแสน แต่ดูเหมือนฉันจะ 
คิดผิด

“ตกลงครับ แต่งานจะต้องออกมาราบรื่น ไม่มีชื่อคน
ของไวส์แมนไปเกีย่วข้อง และผลการเจรจาจะต้องไม่ต�่ากว่านี้
นะครับ” เขาพูดขณะท่ีเขียนตัวเลขระดับแปดหลักที่จริงๆ 
แล้วกดู็เหมอืนว่าจะเกนิราคาของชิน้นีไ้ปราวสามสบิเปอร์เซน็ต์ 
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มันท�าให้ฉันรู้ทันทีว่าชไวน์ ไวส์แมนรู้ราคาของชิ้นนี้แต่แรก
แล้ว แต่ไม่ไว้ใจคู่ค้าของเขาเท่านั้นเอง

“เจ๊...” คริสเรียกฉัน เขาน่าจะเจออะไรในเอกสารนั่น 
“ผมว่าถ้าดูจากธุรกิจของเขาในตอนนี้ ผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะมี
เงินพอจะซื้อมงกุฎชิ้นนี้”

ครสิยืน่กระดาษทีย่นืยนัว่าเป้าหมายท�าธุรกจิพพิธิภณัฑ์ 
คนพวกนีร้วยเอาการเลยทเีดยีว แต่ถ้าพดูถงึมลูค่าของมงกฎุ
แห่งลาติม่าแล้ว ฉันไม่คิดว่าธุรกิจนี้จะท�าเงินให้เขาได้มาก
ขนาดนั้น หรือถ้ามีทรัพย์สินเก่าแก่อะไร ก็ต้องลองตรวจ 
ภมูหิลงัของผูช้ายคนนีด้ ูอย่างนีน่้าจะต้องวานให้คนของบรษิทั
ช่วยเพื่อประหยัดเวลา จะเป็นใครเดี๋ยวค่อยลองคิดดูทีหลัง

“ตกลงเรารับงานนี้ค่ะ ถ้าค่าจ้างน่าพอใจ เรารับรอง
ผลงานเช่นเดียวกันค่ะคุณชไวน์ ไว้ใจพวกเราได้” ฉันพูด 
ออกไปอย่างมั่นใจในขณะที่คริสท�าหน้าเฉยๆ แล้วค่อยๆ 
ตรวจเอกสาร จนกระทั่งถึงใบสุดท้าย และเจ้าน่ันก็จัดการ
ตรวจมันอีกครั้งเป็นรอบที่สอง

สุดท้ายวันนี้ก็จบลงที่เรากินมื้อเที่ยงในเวลาราว 
บ่ายโมงครึ่งกับเนียร์และพ่อของเธอ เมื่อจบอาหารมื้อที่ว่า 
ฉนักบัครสิกอ็อกจากคฤหาสน์ไวส์แมน จดุหมายคอืไปทีร้่าน
ขายสนิค้าแม่มดชือ่ดงัเพือ่รบัหมวกของเมลฟิิเซนต์ แม่มดใน
ต�านานที่ฉันสั่งเอาไว้หลายเดือนกว่าจะได้ของมา มันท�าให้ 
วันนี้ช่างมีความสุข หยาดเหงื่อแรงงานของฉันกลายมาเป็น
ของรักแบบนี้ไม่รู้จะบรรยายความดีใจยังไงดีเลยเชียวละ

ส่วนเจ้าคริสก็ท�าหน้าที่ขับรถให้ฉันอย่างไม่เดือดไม่
ร้อนอะไร แต่ในตอนที่อยู่ในคฤหาสน์ไวส์แมน ฉันเห็นเจ้านี่
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แอบมองเนียร์อย่างชืน่ชม คงจะเป็นเพราะผูห้ญงิคนนีแ้ต่งตวั
สะอาดสะอ้าน ท่าทางเรียบร้อย แถมยังดูเป็นคนบริสุทธิ์ไป
ถึงหวัใจอกีด้วย เลยน่าจะเป็นทีช่ืน่ชมของเจ้าน้องชายรกัสะอาด
ของฉันไม่น้อยเลยทีเดียว

เรือ่งต่อยตีน่าจะระดบัเทพ แต่เรือ่งแบบนีน่้าจะระดับ
เด็กประถมอมตังเม...


