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ยินดีต้อนรับสู่มีนัมดัง! 
ส�านักพิศวงของร่างทรงสุดหล่อ ผู้มีนามว่า นัมฮันจุน
บอกเลยว่าที่นี่แปลกไม่เหมือนใคร นอกจากหน้าตาหล่อเหลาแล้ว 

ร่างทรงคนเก่งยังมีวาทศิลป์เป็นเลิศ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหรูแบรนด์เนม  
บุคลิกสะอาดสะอ้าน เนี้ยบตั้งแต่หัวจรดเท้า เรื่องรักความสะอาดก็ 
ไม่เป็นรองใคร แถมทักษะการดูดวงยังแม่นเป๊ะ ชนิดที่ลูกค้าต้องร้องว้าว! 

ส่วนลกูศษิย์ข้างกายเขากไ็ม่ใช่คนธรรมดา คนหนึง่เป็นนกัสบืเอกชน 
ร่างกายสูงใหญ่อย่างกับหมี กล้ามแน่น บู๊กระจาย อีกคนเป็นถึงแฮกเกอร์
สาวยอดอัจฉริยะ อดีตเจ้าหน้าที่เอฟบีไอฝีมือฉกาจ 

ฮั่นแน่! สงสัยกันล่ะสิว่า นักสืบเอกชนและแฮกเกอร์มาอยู่ใน 
ส�านักทรงเจ้าได้อย่างไร แล้วส�านักมีนัมดังแห่งนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่  
อยากรู้ก็มาร่วมข�ากระจายไปกับ ร่างทรงสุดหล่อขอป่วนคดีลับ ได้เลย!

 ส�านักพิมพ์ฟูริน

  



แม้เป็นช่วงเวลาส้ัน ๆ  เพียงห้านาที แต่บางเรื่องนั้นอาจกลายเป็น 
ความทรงจ�าที่สนุกสุดเหวี่ยงในชีวิตของใครหลายคนแล้ว ผมจึงหวังให้ 
คุณผู้อ่านมีความสุขกับการอ่านหนังสือเล่มนี้ แม้อ่านไปเพียงเสี้ยวนาที 
ก็ตาม ส�าหรับผมเท่านั้นก็พอแล้ว

ขอขอบคุณตัวแทนคิมฮีแจ นักเขียนชอนกอนอู พีดีคิมจียอง และ 
สมาชิกทุกท่านใน Allthatstory ด้วยใจจริงนะครับ เพื่อเข็นต้นฉบับ 
ท่ีเล่ือนส่งไม่จบไม่สิ้นให้ออกมาเป็นรูปเล่ม ทุกท่านคงเหนื่อยกันมาก  
ผมรับปากว่าจะตอบแทนบุญคุณครั้งนี้อย่างแน่นอน



ขอบคุณครอบครัวที่มอบความรักให้ผม ผู้ซึ่งยังอ่อนประสบการณ์  
เพื่อน ๆ  ท่ีแม้จะมีนิสัยเฉยชาไปบ้าง แต่ก็คอยอยู ่เคียงข้างผมเสมอ  
ขอบคุณจริง ๆ  ครับ ผมจะตั้งใจเขียนต่อไปเรื่อย ๆ

ก่อนจะมาเป็นนักเขียน ผมเคยเป็นนักอ่านที่โปรดปรานนิยายลึกลับ 
เหมือนกัน ผมจึงโปรยความรักมอบแก่แฟน ๆ  ไว้ทุกหน้าในหนังสือเล่มนี้  
ถ้าผู้อ่านท่านใดสัมผัสได้ โปรดยิ้มกว้าง ๆ  ให้ผมสักครั้งด้วยนะครับ

 ชองแจฮัน
 (정재한)
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บนประตูรั้วสีแดงแปร๊ดของบ้านเลขที่ 777-17 แขวงยอนนัม  
เขตมาโพ กรุงโซล มีป้ายแขวนไว้ว่า ‘ส�านักมีนัมดัง’ นอกจากสีประตูรั้ว 
ดูเด่นสะดุดตาชวนฉงนสนเท่ห์แล้ว เลขที่บ้านและชื่อที่ปรากฏอยู่บนป้าย 
ยงัส่งกลิน่อายลกึลบับางอย่าง ถงึกระนัน้บ้านหลงันีก้ลบัมเีสยีงดงัเอะอะมะเทิง่ 
จากคนที่แวะเวียนเข้ามาทุกวันไม่ขาดสาย จนน่าหวั่นใจเหลือเกินว่า 
ธรณปีระตจูะสกึเอาได้ ถงึแม้มีการจองคิวไว้ล่วงหน้ายาวเป็นหางว่าวเลยต้อง 
รอเป็นเดือนกว่าจะถึงคิว แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่สน พวกเขาประกาศกร้าวว่า 
ต่อให้รอนานแค่ไหนกต้็องมาทีน่ีใ่ห้ได้สกัครัง้ เพราะอะไรน่ะเหรอ ลองเลือ่น
ประตูกระดาษแล้วสาวเท้าเข้าไปดูสิ…

“หน็อย! เจ้าหมอนี่ ตัวเองไม่ซื่อสัตย์แท้ ๆ  ยังกล้ามาที่นี่อีกเรอะ?”
มีเสียงตะโกนทักทายดังลั่นจนแก้วหูสั่นสะเทือน ก่อนตามมาด้วย 

ค�าผรุสวาทที่พุ่งอัดหน้ามาแบบจัดหนักจัดเต็ม ท�าให้คุณไม่มีโอกาสโต้แย้ง
อะไรทัน เพราะเนื้อหาที่ได้ยินได้ฟังท�าเอาจุกจนพูดไม่ออก

“แค่เห็นก็รู้แล้วว่าทิ้งเมียไปนอนกกเด็กสาวคราวลูก แล้วเด็กนั่นก็ 
หักหลังเชดิเงนิหนีไปใช่ไหม? น่ีแหละน้า...สวรรค์ลงทณัฑ์ หนัหน้าเข้าก�าแพง
รีบส�านึกผิดซะสิ ยังมีหน้าคลานมาถามว่าควรท�ายังไงดีอีกเรอะ?”
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เจอแบบนี้เข ้าไปคงอ้าปากค้างจนต้องหาทางหุบกันเลยใช่ไหม  
ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณคงได้แต่มองหน้าเขาตาปริบ ๆ  พลางรู้สึกพิศวง 
ตรงที่ชายคนนั้นแค่มองหน้าปราดเดียวก็อ่านคนทะลุปรุโปร่งไปหมด แถม
การแต่งกายยังไม่เหมือน ‘ร่างทรง’ ทั่วไปอีกต่างหาก

อาจเปลี่ยนสไตล์ไปบ้างตามสภาพแวดล้อมในแต่ละวัน แต่ส่วนใหญ่
เขามักสวมสูทที่ตัดเย็บมาอย่างเนี้ยบเหมือนกระดาษคมกริบที่แค่เอามือ 
แตะ ๆ  ก็บาดได้ แถมยังดูดีมีมาดด้วยการแสกผมในอัตราส่วน 8:2* และ
ชโลมโพเมด** เต็มพิกัด ซึ่งดูไม่เข้ากับสถานที่เอาซะเลย คนตรงหน้า 
ชวนให้สับสนว่าตอนนี้คุณอยู่ในมิลานแฟชั่นวีกหรือส�านักทรงเจ้ากันแน่ 

เอาละตั้งสติ! อย่าลืมจุดประสงค์ที่มาที่นี่สิ!
ขณะเหม่อมองสายตาคมกริบของเขาอยู่นั้น ก็ฉุกคิดถึงความเก่งกาจ

ของหนุ่มหล่อตรงหน้าขึ้นมาได้ คุณจึงคุกเข่าแล้วสะอึกสะอื้นอ้อนวอน
“ช่วยผมด้วยเถอะครับ! ถ้าไม่มีเงินก้อนนั้น บริษัทต้องล้มละลายแน่  

ผมควรไปตามหาที่ไหนดี?”
แค่นี้เองน่ะเหรอ? ท�าไมกระจอกขนาดนี้นะ? น่าผิดหวังชะมัด! 
ร่างทรงหนุม่ฮึม่ฮัม่พลางพ่นลมออกจมกูไม่หยดุ แต่เม่ือเหน็ผูม้าเยอืน

ร้องขอสุดชีวิตก็...
“เอายันต์ไปบูชาแผ่นหนึ่งแล้วไปได้”
เขาตัดบทอย่างไม่สนใจไยดีอีกต่างหาก นี่เป็นหนึ่งในธรรมเนียมของ 

การท�าพิธีทรงเจ้า ‘แต่เด๋ียวนะ ท�าไมต้องใช้ยันต์ด้วยล่ะ?’ แม้ข้องใจ 
จนค�าถามนั้นแทบจะหลุดออกมาเหมือนเปลือกไข่ที่ต้มไว้นานจนล่อน แต ่
คุณก็ท�าได้เพียงเก็บไว้ในใจเป็นหมื่นล้านค�า ไม่กล้าถามออกมา ครั้นจะหา

 *  อัตราส่วน 8:2 เรียกว่าการแสกข้างแบบ 8:2 ก็ได้ ข้างหนึ่งแปดส่วนอีกข้างแค่สองส่วน 
 ** โพเมด (Pomade) คือ ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มีน�้าหรือน�้ามันเป็นส่วนผสมหลัก  

ส่วนใหญ่ไว้จัดแต่งทรงผมที่ต้องการความเรียบหรู
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ค�าพูดเหมาะ ๆ  เพื่อวกกลับเรื่องเดิม...
“กล้าดียังไงถึงไม่ยอมรับยันต์ไปบูชา ท�าไม!? ไม่อยากได้เงินคืน 

หรือไง? ยังไม่รีบรับไปอีกเรอะ?”
ร่างทรงหนุ่มตวาดขึ้นพร้อมกับเอากระดิ่งทรงเจ้าตีแสกกระหม่อม 

อย่างไร้ปรานี อย่าดูถูกว่ามันเป็นเพียงกระด่ิงอันเล็ก ๆ  เชียวนะ เพราะ 
เวลาสั่น คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่คล้ายกับมีเสียงกระดิ่ง  
กรุ๋งกริ๋ง ๆ  ดังก้องในหูเลยทีเดียว

มาถึงตรงนี้ คุณและคนที่มากอดขาอ้อนวอนคงรู้สึกประหลาดใจ 
กับร่างทรงผู้นี้ไปตาม ๆ  กัน และพากันคิดว่า ‘อาฮะ! เขาเห็นเงินทอง 
เป็นของนอกกาย แล้วฉันล่ะ อะไรส�าคัญส�าหรับฉันกันแน่!?’ แล้วทุกคน 
จะยิ่งดึงขากางเกงของคุณร่างทรงหนุ่มจนแทบย้วย ร่างทรงที่อารมณ์ขุ่นมัว 
เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงบอกปัดว่า ‘งั้นไม่ต้ององต้องเอายันต์มันแล้ว’ จน 
ในที่สุดคุณคงต้องยอม 

มนุษย์ก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้น
แม้คุกเข่าขอความเมตตาจนพ้ืนแทบเงาวับก็ตาม แต่การจะได้ยันต์

หรอืไม่นัน้เป็นการตดัสนิใจของร่างทรงแต่เพียงผูเ้ดยีว อย่าขดัใจ และยอมรับ
ยันต์ไปใช้แต่โดยดีเสียเถอะ จงจ�าไว้ว่า เมื่อร่างทรงสั่งอะไร คุณแค่รีบ 
ตอบรับว่า ‘เข้าใจแล้ว’ ก็พอ

“อีกหนึ่งสัปดาห์ให้มาใหม่”
ได้ยินค�านี้ก็ถือว่าส�าเร็จแล้วใช่ไหมนะ?
เมื่อเสร็จพิธีให้จ่ายค่าครูด้วยเงินสดแล้วรีบเผ่นออกมา ว่ากันว่า 

ถ้าเทียบกันแล้ว ค่าครูของที่น่ีราคาแพงหูฉ่ี ร้านอื่นคิดแค่ห้าหมื่นวอน*  

* คิดในอัตรา 10,000 วอนเท่ากับ 274.11 บาท ดังนั้น 50,000 วอนตรงนี้จึงแปลงเป็นเงินไทย 
ได้ประมาณ 1,370.55 บาท
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เท่านั้นเอง หากไม่มีเงิน ไม่พกเงินสดแล้วละก็ อย่าได้คิดย่างกรายเข้ามา 
ร้านนี้เด็ดขาด และอย่าถามเชียวนะว่า ‘ใช้บัตรเครดิตได้ไหม?’ หรือ  
‘สมัยนี้ยังมีร้านที่ไม่รับบัตรเครดิตอีกเหรอ?’ เพราะคุณจะถูกกระดิ่งทรงเจ้า
ตีแสกหน้าพร้อมไล่ตะเพิดทันที

หากปฏิบัติตามธรรมเนียมได้ถูกต้อง อีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง คุณจะ
ได้รู้ความจริงว่าผู้หญิงที่เคยแอบแซ่บเป็นชู้ แต่หลอกเชิดเงินบริษัทของคุณ
ไปนั้นก�าลังนอนกกกอดกับผู้ชายที่ไหน เมื่อเวลาแห่งความอดทนอดกลั้น 
จบสิ้นลง คุณก็คงกลายเป็น ‘แฟนตัวยง’ ของร่างทรงคนนี้เหมือนกับใคร
หลาย ๆ  คนไปแล้ว หนุ่มเมืองกรุงแสนเย็นชาและดูดีในชุดสูท ร่างทรง 
ผู ้มีสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใคร และไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในหน้า 
ประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ เขาคือนัมฮันจุน คนดังแห่งแขวงยอนนัม

วัยสามสิบสี่ปีเป็นช่วงที่เปล่งประกายอย่างเจิดจ้า สุกงอมก�าลังดีแบบ
ผูใ้หญ่และสดใสแบบวยัรุน่ ส่วนสงูกเ็ป็นตวัเลขน�าโชคคอืหนึง่ร้อยเจด็สบิเจด็ 
เซนตเิมตร ดวงตาคมกรบิ บุคลิกสะอาดสะอ้านดูดี ส่ิงทีช่อบคอืการกนิอาหาร
ชั้นเลิศปริมาณเท่าหยิบมือที่เสิร์ฟในภัตตาคารหรูหรา ขนมหวานแสนอร่อย 
สาวสวย เงินสดที่มีรูปของชินซาอิมดัง* โดยเฉพาะ ‘เงินสด’ ค�านี้ต้องเน้น 
ให้เห็นชัด ๆ  โดยใช้ฟอนต์กอทิกตัวเอียง ตบท้ายด้วยขีดเส้นใต้ย�้าอีกที

สิ่งที่ไม่ชอบคืออาหารรสเผ็ด ร้านอาหารท่ีมีห้องน�้าสกปรก ลูกค้า 
เจ้าปัญหาที่โพล่งถามว่า ‘จ่ายด้วยบัตรเครดิตไม่ได้เหรอ?’ งานอดิเรกคือ 
การตามหา ‘สถานที่ยอดนิยม’ อันทันสมัย และสเปกสาวคือน่ารักจิ้มลิ้ม  
เชิด ๆ  หยิ่ง ๆ  เหมือนแมวน้อย รูปหน้าเข้ากับผมสั้น เอวคอดกิ่ว และ 
สะโพกผาย 

* ชินซาอมิดงั (신사임당) เป็นจติรกรและกวหีญงิชือ่ดงัในสมยัโชซอน ภาพของเธอปรากฏอยู่บน
ธนบัตรห้าหมื่นวอน 
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แม้มีสาวสวยมากกว่าสองสามคนมาตกหลุมรักบุคลิกอันลึกลับ 
และตามต๊ืออยู่บ้าง แต่เขาไม่เคยหวั่นไหวกับหญิงสาวธรรมดาเหล่านั้น  
วัน ๆ  จดจ่ออยู่กับงานสมเป็นมืออาชีพ ท�าให้เขาต้องกินซุปกิมจิที่บ้าน 
เพียงล�าพัง

เอาละ! ตอนนี้ทุกคนคงสงสัยกันแล้วว่าท�าไมผมถึงรู้เรื่องของร่างทรง 
หนุ่มแห่งแขวงยอนนัมดีขนาดนี้

เหตุผลง่าย ๆ  เพราะร่างทรงคนนั้น...
ก็คือผมเอง
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“ไม่เลวนี่นา แต่ดูเพี้ยนชะมัดยาดเลย”
หากแยกเสยีงของมนษุย์เป็นสต่ีาง ๆ  ได้ เสยีงทีล่อยเข้าหมูาในเวลานี้ 

คงเป็นสีด�าปี๋ เหมือนจิตใจอันชั่วช้าสุมด้วยความแค้นของนักโทษที่เพิ่ง 
ออกจากเรือนจ�า ฮันจุนถอนหายใจยาวเหยียด

“พรุ่งนี้มีสัมภาษณ์เลยต้องซ้อมไว้นิดหน่อย”
“แค่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไม่ใช่เหรอ? ใครเขาอ่านกัน”
พูดให้ก�าลังใจกันเป็นไหม? 
ฮนัจนุผู้มีปากคอเราะรายไม่แพ้ใคร แต่กบัเจ้าของเสยีงทีอ่ยู ่ๆ  กโ็พล่ง

ขึ้นมาราวกับผี เขากลับท�าได้เพียงตั้งค�าถามในใจว่า ‘อยู่ต่อหน้ายายนี่ทีไร 
ท�าไมเราตัวเล็กลีบหงอจังวะ?’ ไม่จ�าเป็นต้องอธิบายเหตุผลอะไรให้ลึกซึ้ง  
แค่เห็นหน้ายายนี่ก็รู้ค�าตอบชัด ๆ  แล้ว ฮันจุนขบฟันแน่นก่อนหันกลับไปหา
ต้นเสียง

“ท�าไมเพิ่งโผล่มาตอนนี้? หายหัวไปไหน...”
ฮันจุนกลืนค�าพูดสุดท้ายลงล�าคอ เมื่อหันไปเห็นสภาพที่อธิบาย

สถานการณ์ทุกอย่างได้โดยไม่ต้องพูดสักแอะ ชุดวอร์มสีด�าโสโครกราวกับ
ใส่ซ�้ามานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ ผมมันเยิ้มติดกันเป็นก้อน คิดว่าน่าจะสระ 
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ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่หยิบชุดมอมแมมนั่นมาใส่ และใบหน้าบวมฉึ่งแบบ 
คนเพิ่งตื่นนอน

“เมื่อคืนเธอกินรามยอนก่อนนอนใช่ไหม?”
“กินไปนิดเดียวเองนะ”
ฮันจุนตรงดิ่งไปกระชากตู้เสบียงในครัว รามยอนหายไปสองห่อจาก

ที่ซื้อมาเมื่อไม่กี่วันก่อน เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่ แล้วหันกลับไปเรียก
“ฮเยจุน”
“อะไร?”
ฮเยจุน น้องสาวคนส�าคัญเพียงหนึ่งเดียวของฮันจุนเดาะลิ้นใส่ก่อน 

หาวหวอด ๆ
“ไม่ไปตัดผมสักหน่อยเหรอ?”
“ไว้ผมสัน้กบัมดัหางม้ามนัดนีกัหรอืไง? ขอร้องเหอะ...อย่ายุง่ได้ไหม  

จะออกค�าสั่งไปถึงเมื่อไหร่เนี่ย?”
ฮเยจุนเถียงฉอด ๆ  พลางเกาท้ายทอยแกรก ๆ  ด้วยความร�าคาญ  

ท�าให้รังแคเต็มหัวร่วงกราวลงมา เมื่อซ้อนทับกับท้องฟ้าเมฆสีเทาขมุกขมัว 
ฝั่งตรงข้ามระเบียง ก็อาจเข้าใจผิดชวนคิดว่ารังแคเป็นเกล็ดหิมะ ยิ่งเส้นผม
ยาวดกหนามากเท่าไหร่ ปรมิาณรงัแคและความมนัทีผ่ลติออกมากย็ิง่เพิม่ขึน้ 
เหมือนกองหิมะที่ทับถมเป็นชั้นจากพายุหิมะ 

ฮันจุนไม่ได้กู้เงินธนาคารซื้ออะพาร์ตเมนต์ขนาดสามสิบแปดพยอง* 
นี้มา เพื่อให้พื้นห้องเต็มไปด้วยของพรรค์นั้นหรอกนะ

“อะไร? ไม่พูดไม่จาแล้วดูท�าหน้าเข้าดิ”
ฮเยจุนไม่ได้ส�านึกผิดสักกะนิด ฮันจุนพยายามฉีกยิ้มปลอม ๆ  ให้
“ช่วงนี้เทรนด์ผมสั้นก�าลังมา หน้าเธอเล็กน่าจะเข้ากันดี”

* พยองเป็นหน่วยวัดขนาดพื้นที่ 1 พยองมีค่าประมาณ 3.30 ตารางเมตร ห้องนี้มีขนาดประมาณ   
125.4 ตารางเมตร
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“ตลกชะมัด ตอนนี้ค�าพูดพี่โคตรปลอมเปลือก เหมือนพวกที่บอกว่า
ต้อนรบัผูล้ีภ้ยัเข้าประเทศ แต่กไ็ม่ยอมให้เป็นแม้กระทัง่เพือ่นบ้านของตวัเอง
ท�าไมอยู่ ๆ  พี่มาบอกให้ตัดผมล่ะ?”

ฮนัจนุรูอ้ยูแ่ล้วว่าเขาไม่มีทางโน้มน้าวใจแม่ตัวดีทีช่อบเปิดศกึคย์ีบอร์ด
กับคนบนเน็ตทั่วโลก และมีสถิติชนะมากกว่าห้าครั้งได้หรอก 

ชายหนุ่มท�าเฉไฉแล้วหันหน้าหนี สายตาก็พลันสะดุดเข้ากับตู้โชว์ 
ที่มุมห้องนั่งเล่น แม้มีหุ่นฟิกเกอร์ซูเปอร์ฮีโรในเกมตั้งอยู่มากมาย แต่กลับ 
มีเพียงชิ้นเดียวที่โดดเด่นเตะตา นั่นคือบัตรเอฟบีไอใบหนึ่ง มันดูโดดเดี่ยว 
เมื่อเห็นแล้วก็ท�าให้รู้สึกว่ากาลเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วราวกับติดปีก

นัมฮเยจุน หญิงสาววัยยี่สิบหกปี น้องสาวคนส�าคัญเพียงหนึ่งเดียว
ของฮันจุน ฉายแววอัจฉริยะตั้งแต่ตอนเรียนชั้นประถม ด้วยการแก้โจทย์
เรขาคณิตและฟังก์ชันชนะบรรดานักศึกษาจากสถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นสูงได้อย่างง่ายดาย แต่ความเก่งกาจที่สามารถพลิกหน้า
ประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ดังกล่าวกลับเลือนหายไปจากสังคม เพราะหลังจาก
เข้าเรียนชั้นมัธยมต้น ฮเยจุนก็เข้าออกร้านอินเทอร์เน็ตเป็นประจ�าราวกับ 
แวะร้านขายต็อกโปกี

การถามเธอว่า ‘ชวีตินีจ้ะเอาแต่เล่นเกมหรอืไง?’ ถอืเป็นความผดิพลาด 
มหันต์ เพราะจากน้ันไม่กี่เดือนก็มีชาวต่างชาติสวมสูทสามคนมาบ้าน 
ของฮันจุน ทีแรกเขาคิดว่าพวกนั้นมาหลอกให้เข้าลัทธิสักอย่างจึงเตรียม 
ไล่ตะเพิด แต่ฮันจุนดันได้ยินค�าพูดอันน่าตกใจเสียก่อน

“เรามาจากเอฟบีไอ”
เขาเปล่ียนความคิดว่านี่คงเป็นการซ่อนกล้องแอบถ่ายจึงอดหัวเราะ

ออกมาไม่ได้ แต่พอได้ฟังจุดประสงค์จริง ๆ  ท�าให้รู้ว่าประโยคก่อนหน้านี้  
เป็นเพียงการเกริ่นที่ดูน่ารักไปเลย ฮันจุนถึงกับทรุดเข่าลงพื้น

“ไม่กี่วันก่อน น้องสาวของคุณแฮกไฟล์ลับส�าคัญของเอฟบีไอ”
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อย่าว่าแต่ฮันจุนเลย ขนาดพ่อกับแม่ที่ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มาตลอดชวีติและไม่เคยยุง่เกีย่วกบัเรือ่งผดิกฎหมาย ยงัเกอืบเป็นลมล้มพบัไป 
ผลจากการคาดคั้น ในที่สุดฮเยจุนก็ตอบอย่างภูมิใจประหนึ่งเป็นผลงาน 
ชิ้นโบแดง

“ท�าไปเพราะอยากเข้ากลุ่มน่ะ”
ฮเยจุนสารภาพว่าเธอเลือกแฮกข้อสอบเอฟบีไอแลกกับการได้เป็น 

ส่วนหนึ่งของกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อดังระดับโลก ซึ่งร้านอินเทอร์เน็ตคือที่ท�างาน
ของเธอ

“ฉันเป็นผู้สอบผ่านที่อายุน้อยที่สุดเลยนะ”
ฮเยจุนยังคงร่าเริงราวกับไม่เห็นว่าการที่เอฟบีไอมาหาถึงบ้านเพราะ 

โดนแฮกนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงอะไร สุดท้ายฮเยจุนถูกน�าตัวไปสอบสวนถึง
ส�านักงานใหญ่เอฟบีไอ ฮันจุนกล�า้กลืนน�้าตาพลางจับมือน้องสาว

“เดี๋ยวพี่ช่วยพูดให้ว่าเธอเคยได้รางวัลไอเอ็มโอ* เชียวนะ”
“อ๋อ...ก็แค่การแข่งขันกระจอก ๆ  ไม่ส�าคัญหรอก”
ฮเยจุนยักไหล่ก่อนออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกาท่ามกลางเสียง

คร�่าครวญของพ่อและแม่ ไม่นานพวกเขาก็ได้รับการติดต่อจากเอฟบีไอ 
อีกครั้ง

“ประมาณกี่ปีเหรอ?”
พ่อกับแม่ถามเสียงสั่น ค�าตอบที่ได้ยินไม่ใช่จ�านวนปีที่ต้องรับโทษ  

แต่เป็นข้อเสนอให้เข้าท�างานเป็นลูกเสือไซเบอร์ในส�านักงานสอบสวนกลาง 
เอฟบไีอต่างหาก ปกตแิล้วการจะเข้าท�างานในเอฟบไีอได้ต้องมบีตัรประชาชน
สัญชาติอเมริกัน แต่ฮเยจุนถือเป็นกรณีพิเศษ อย่าว่าแต่บัตรประชาชนเลย 
เธอยังได้รับการยกเว้นขั้นตอนต่าง ๆ  จากส�านักงานใหญ่อีกด้วย 

* ไอเอม็โอ (IMO) คือ การแข่งขนัคณติศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศ ชือ่เตม็คอื International 
Mathematical Olympiad
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ฮเยจุนรับข้อเสนอของเอฟบีไอด้วยความเต็มใจ จริง ๆ  เธอไม่สนใจ
ท�างานทีน่ัน่เลยสกันดิ แต่สิง่ทีฮ่เยจนุสนใจคือการเดินทวัร์ในบริษทับลซิซาร์ด 
เอ็นเตอร์เทนเมนต*์ ได้ตามใจชอบต่างหาก

แน่นอนว่าเหตุผลที่ฮันจุนเรียกน้องสาวว่า ‘แม่ตัวดี’ ไม่ใช่เพราะ 
รูปลักษณ์ที่ดูเป็นคนเฉลียวฉลาดเพียงอย่างเดียวหรอกนะ

ฮเยจุนถูกไล่ออกจากเอฟบีไอหลังท�างานได้แค่สองปี เขาเคยคิดว่า 
น้องสาวคงขี้เกียจหรือยังมีความสามารถไม่พอ แต่ความจริงไม่ใช่เลย  
ฮเยจุนปฏิบัติงานได้ยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบจนไม่น่าเช่ือว่าอายุเพียงสิบหกปี 
ต้นเหตุคือเหตุการณ์นั้นต่างหาก

“พดูอยูด่ ีๆ  แล้วเงยีบไปท�าไมอะ? อ้าปากหวออย่างกบัพวกซือ่บือ้แน่ะ”
ฮเยจุนแหวใส่เสียงแปร๋น ปลุกฮันจุนให้ตื่นจากภวังค์
“อ๋อ...พี่ก�าลังนึกถึงเรื่องเก่า ๆ  น่ะ”
“เรื่องเก่า ๆ  เหรอ? เรื่องไร?”
“ตอนที่เธอยังอยู่เอฟบีไอ”
“อ๋อ...” 
ฮเยจุนระเบิดเสียงหัวเราะลั่นบ้าน
“ที่สร้างทีมโปรเพลเยอร์น่ะเหรอ?”
นั่นแหละ! นัมฮเยจุนผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะ 

ระดับโลกตั้งแต่ยังเด็ก อดีตสมาชิกอายุน้อยที่สุดของกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อดัง  
และอดีตพนักงานอายุน้อยที่สุดของส�านักงานสอบสวนกลางเอฟบีไอ แต่ถูก 
ไล่ออกจากงานเพราะสร้างทีมโปรเพลเยอร์ขึ้นมาในเอฟบีไอ ตอนนั้น 
เธออายุเพียงสิบแปดปี

 * บลิซซาร์ดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Blizzard Entertainment) เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิต 
และพัฒนาเกมของสหรัฐอเมริกา
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ถ้าลงรายละเอยีดสกัหน่อยกค็อื ฮเยจนุตัง้ใจท�างานมาก เหตผุลง่าย ๆ  
เพราะเม่ือตั้งใจมากก็ท�างานเสร็จเร็วมาก เธอจะได้รีบแจ้นกลับบ้านมา 
เล่นเกมต่อ ด้วยเหตนุีฮ้เยจนุจงึไม่ยอมท�างานกะกลางคนืหรอืท�างานล่วงเวลา 
โดยไม่จ�าเป็น เพื่อนร่วมงานต่างชื่นชมความเป็นอัจฉริยะของเธอที่ท�างานได้
สมบูรณ์แบบทั้ง ๆ  อายุยังน้อย 

ฮเยจุนตั้งทีมกับเพื่อนร่วมงานและเผยแพร่การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
ของเกาหลีใต้แก่พวกเขา โชคดทีีท่กุคนคุน้เคยกบัการใช้คอมพวิเตอร์อยูแ่ล้ว 
จึงปรับตัวได้รวดเร็ว ฮเยจุนดีใจที่เห็นลูกทีมมีความสามารถเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ  
ถ้าเรื่องราวด�าเนินต่อไปเพียงเท่านั้นก็น่าจะไม่มีอะไร แต่ปัญหาคือน้องสาว 
ของเขาฝันไปไกลมาก

“เสียดายความสามารถชะมัด เรามาตั้งทีมโปรเพลเยอร์กันเถอะ”

ค�าพูดของฮเยจุนเปรียบเสมือนน�้ามันที่สาดโครม ปลุกไฟปรารถนา
ของคนในทีมให้ลกุโชน แม้ขึน้ชือ่ว่าท�างานในเอฟบไีอ แต่เมือ่เทยีบกบัฮเยจนุ 
แล้ว...พวกเขายังเป็นแค่คนทั่วไป การท�างานไปด้วยและเล่นเกมไปด้วยเป็น
เรื่องเกินตัว คนในทีมเริ่มหักโหมเล่นเกมไล่ฮเยจุนให้ทัน แน่นอนว่าเรื่องนี้ 
ย่อมส่งผลต่องาน 

พนกังานทีฮ่เยจนุใช้กลยทุธ์อนัชาญฉลาดชกัจงูและล่อลวง(?) บางคน
ถึงขั้นลาออกจากเอฟบีไอ เพื่อฝึกเป็นโปรเพลเยอร์อย่างจริงจัง ส่วนบางคน
เริ่มใส่ใจงานน้อยลงและไม่สนใจป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ ผู้บริหาร 
มองว่าสถานการณ์ตรงหน้ายิ่งเลวร้ายมากขึ้นทุกที จึงเปิดการประชุม 
หาแผนรับมือ

ฮเยจุนพูดทิ้งท้ายไว้ว่า ‘เรื่องเกมก็ต้องเกาหลีใต้สิ’ เธอเก็บกวาด 
โต๊ะท�างานแล้วบินกลับเกาหลีใต้ทันที จากนั้นฮเยจุนทุ ่มอ่านหนังสือ 
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อยู่สามเดือนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยท่ีโด่งดังท่ีสุดของเกาหลีใต้ส�าเร็จ  
ผ่านไปสามปีฮเยจุนก็ตัดสินใจลาออก

คงไม่มีใครเก่งไปกว่านี้อีกแล้ว 
ขนาดฮนัจนุใช้ชวีติภายใต้คต ิ‘โลกนีก้ว้างใหญ่และมแีต่คนโง่เง่าเต่าตุน่’ 

เขายังรูส้กึว่าน้องสาวเป็นคนทีม่กีระบวนการคดิยอดเยีย่มอย่างหาตวัจบัยาก
“ว่าแต่...ต่อมศีลธรรมของพี่เกิดงอกขึ้นมาหรือไง?”
ฮเยจนุถาม ขณะทีฮ่นัจนุยงัคงท�าหน้ายุง่ยากใจพลางมองรงัแคบนพืน้
“พูดเรื่องไรนะ?”
“กพ็ีล่ดราคายนัต์ลงฮวบฮาบให้ตาลุงตอนเท่ียงไง ลดเยอะเกนิไปนะ”
น�้าเสียงของฮเยจุนฟังดูขัดใจเล็กน้อย
ขออธิบายเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกัน ตอนน้ีฮันจุนและฮเยจุนถือเป็น 

ทีมเดียวกัน ไม่ใช่ทีมสายสัมพันธ์รักครอบครัวชวนขนลุกอะไรนั่นหรอก  
ดูจากเรื่องที่คุยกันน่าจะเป็นเรื่อง ‘งาน’ มากกว่า 

ห้องท�างานของฮเยจุนอยู่บนชั้นสองของส�านักมีนัมดัง เมื่อเงยหน้า
มองขึ้นไปจะพบจอมอนิเตอร์ติดตั้งเต็มพรืดบนก�าแพง ฮเยจุนต้องเฝ้าโยง 
อยู่ในห้องนี้ เพื่อสังเกตการณ์พิธีทรงเจ้าของฮันจุน ท่าทางวันนี้เธอไม่พอใจ 
อะไรสักอย่างขณะท�าพิธี 

“เอาอีกแล้ว คิดว่าพี่เพิ่งเริ่มจับธุรกิจนี้หรือไง?” 
 ฮันจุนโบกมือไปมา
“ได้เงินแค่นั้นก็ดีถมเถแล้ว อย่าให้มันเกินไปนัก”
“แล้วเมื่อไหร่จะรวย! ท�างานพรรค์น้ีจะไปอวดนามบัตรใครต่อใคร 

เขาได้”
ฮันจุนยักไหล่ก่อนหันกลับเข้าไปห้องด้านหลัง ฮเยจุนตามจิกยิก ๆ  

พลางบ่นสบถไม่ยั้ง แต่ผู้เป็นพ่ีชายท�าหูทวนลม เขาหยิบสมุดบัญชีและ 
เงินปึกที่ได้มาในวันนี้ออกจากกระเป๋า ฮันจุนคิดอยู่เสมอว่าเวลานับเงิน 
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ต้องรีบท�าให้เสร็จในครั้งเดียว เขาจึงตั้งสมาธินับเงิน ผ่านไปไม่ถึงสามนาที 
ปลายนิว้พลนัหยดุเคลือ่นไหวพร้อมเสยีงดดีธนบตัรใบสดุท้าย เมือ่ชายหนุม่
ปล่อยมอื ธนบตัรทีน่บัไว้กด็ดีตวัดึง๋กลบัมารวมกนัเป็นปึกอกีครัง้ ก�าไรวนันี้ 
คอืสองล้านวอน ฮนัจนุมองเงนิฟ่อนโตทีส่่องประกายเจดิจ้าแสบตาราวกบัทอง 
แล้วยิ้มด้วยความปลาบปลื้ม ฮเยจุนเห็นพี่ชายยิ้มก็อดหมั่นไส้ไม่ได้

“อีตานักต้มตุ๋นเอ๊ย!”
ผู้อ่านหลายคนคงงุนงงกับค�าจิกกัดจากปากของฮเยจุน ดังนั้นเราขอ

สารภาพความลับบางอย่างเพื่อตอบแทนผู้อ่านที่อดทนฟังเรื่องราวต่าง ๆ   
มาจนถึงตอนนี้แล้วกัน

ความจริง...ฮันจุนไม่มีความรู้เรื่องการดูดวงเลยสักนิด
ถ้าอยากรู ้ว่าน่ีมันเรื่องบ้าอะไร คงต้องย้อนกลับไปเล่าเรื่องของ 

ตาลุงผมบางที่มาส�านักมีนัมดังในเที่ยงวันนี้
ฮนัจนุเดาปัญหาของตาลงุนัน่ได้อย่างแม่นย�าตัง้แต่วนิาทแีรกทีอ่กีฝ่าย

เหยียบส�านัก ทั้งยังท�านายทายทักว่าเหตุที่ชีวิตต้องพังพินาศและถูกผู้หญิง
เชิดเงินบริษัทหนีไป เป็นเพราะมีภูตผีรังควาน 

แน่นอนว่าชายคนดังกล่าวตกใจขวัญหนีดีฝ่อ จนถึงกับคุกเข่า 
ขอความช่วยเหลือ

ว่าแต่ฮันจุนผู้ไม่รู ้ศาสตร์ดูดวงอะไรเลยจะทราบได้อย่างไรว่า 
ตาลุงผมบางเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้าง ทุกอย่างมันเร่ิมต้นตอนที่ฝ่ายนั้น 
โทรศัพท์เข้ามาจองคิวนั่นแหละ

ลูกค้าหลงคิดว่าได้โทรศัพท์มาจองคิวกับส�านักทรงเจ้าของฮันจุน
โดยตรง แต่แท้จริงแล้วคนรับสายตัวจริงกลับเป็นส�านักงานนักสืบเล็ก ๆ   
ที่จับมือร่วมธุรกิจกับฮันจุนต่างหาก เครื่องโทรศัพท์แสดงเบอร์โทรศัพท ์
สายเข้า แล้วคู่หูนักสืบคนนี้จะรีบสืบข้อมูลส่วนตัวล่าสุดของลูกค้าจาก 
เบอร์โทรศพัท์น้ันแล้วส่งต่อให้ฮเยจนุ จากน้ันเธอกจ็ะเรยีบเรยีงและวเิคราะห์
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ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ และเอกสารต่าง ๆ  ของลูกค้าจากร่องรอยดิจิทัลที่ 
ทิง้ไว้บนอนิเทอร์เนต็ ถ้าล้วงลกึมากกว่านีฮ้เยจนุจะแฮกเข้าเวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง
ทันที แล้วฮันจุนเป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเป็นขั้นตอนสุดท้าย เขาจะ 
จดจ�าชื่อและปัญหาของลูกค้าให้ขึ้นใจ แสดงละครตบตาว่าหยั่งรู้ทุกอย่าง  
ขอแค่ส�านักมีนัมดังบังคับให้จองคิวเท่านั้น ก็สามารถจัดสรรตารางนัดได้ 
อย่างลงตัว แถมมีเวลาเตรียมตัวเหลือเฟือ

หากพูดค�าท�านายเฉย ๆ  อาจดูน่าเบื่อไม่เร้าใจ ฮันจุนจึงต้องเล่นใหญ่
อย่างสาดข้าวสารและแสดงสีหน้าท่าทางเหมือนร่างทรง มันก็เหมือนเหยาะ
เครื่องปรุงเพิ่มรสชาติในน�้าซุปน่ันแหละ เสียงที่พูดกับตาลุงคนเมื่อกี้ก็ 
ต่างไปจากทุกครั้ง แทนที่จะใช้น�้าเสียงขึงขังเอาจริงเอาจัง เขากลับใช้เสียง 
ดุดันตะคอกเหมือนเป็นการข่มขวัญอีกฝ่าย ท�าให้ทุกคนต่างรู้สึกงุนงงไป 
ตาม ๆ  กัน ต่อมาก็สร้างสถานการณ์ประมาณว่า ‘ฉันรู้เร่ืองที่แกท�าเมื่อคืน
แล้ว’ แถมท้ายด้วยการบีบบังคับให้ซื้อยันต์และขอเวลาพักผ่อนหนึ่งถึงสอง
สัปดาห์ ถ้าเป็นคดีที่ต้องสืบเสาะหาข้อมูลอย่างเช่นวันนี้ ฮันจุนจะมอบหมาย
ให้คู่หูนักสืบท่ีรักจัดการแทน ในกรณีที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน ฮันจุนก็ 
ร่วมสืบด้วยตัวเอง

เหตุผลที่ลูกค้าหันหน้ามาพ่ึงส�านักทรงเจ้าแทบจะเหมือน ๆ  กันหมด 
อย่างเช่น เม่ือไหร่ฉันจะได้แต่งงาน ดูเหมือนคนรักของฉันก�าลังนอกใจ  
การงานราบรื่นไหม ปัญหาเรือ่งงานต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง ทกุคนต่างมาด้วย 
เหตุผลคล้ายคลึงกัน ไม่ค่อยมีเรื่องซับซ้อนให้ฮันจุนต้องออกโรงหรอก  
เขาจึงดูแลเฉพาะลูกค้าวีไอพีเท่านั้น

แล้วถ้าเกิดมีค�าถามเกี่ยวกับอนาคตล่ะจะท�าอย่างไร ฮันจุนและ 
พรรคพวกจะล้างแคะแกะเกาแม้กระทั่งข้อมูลเล็ก ๆ  น้อย ๆ  เกี่ยวกับลูกค้า
คนนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัย ชีวิตประจ�าวัน ประเภทหนังสือที่ชอบอ่าน  
ภาพยนตร์ที่ชอบดู หรือเพลงที่ชอบฟัง
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อ๊ะ ๆ ! คงหวั่น ๆ  ละสิว่าข้อมูลแค่นี้จะช่วยให้หยั่งรู้อนาคตได้อย่างไร 
อย่าลืมว่าแค่เราเอาเรื่องเล็ก ๆ  ที่เปรียบเสมือนตัวจิ๊กซอว์มาต่อรวมกัน  
ก็ท�าให้ภาพชีวิตของคนคนหน่ึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว หากเข้าใจ
บุคลิกลักษณะทุกซอกทุกมุมโดยละเอียด ต่อให้เป็นฮันจุน คุณ หรือ 
ใครก็ตามที่ไม่มีพลังวิเศษก็สามารถสรุปเรื่องราวชีวิต และท�านายอนาคต 
ของผู้อื่นล่วงหน้าได้ในระดับหน่ึง แค่ใช้เทคนิคนี้ทุกคนบนโลกก็สวมบท 
เป็นร่างทรงได้ เพียงแต่การวิเคราะห์ของฮันจุนดูฉลาดหลักแหลมและ 
เฉียบคมกว่าคนอื่นเท่านั้นแหละ

อาจมคีนแย้งว่าแค่รูเ้บอร์โทรศัพท์จะท�าให้ล้วงข้อมลูทัง้หมดได้อย่างไร  
ผู้คนมักไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่ตนไม่รู้และคิดว่าคงไม่มีทางเป็นไปได้ เราขอ
ย้อนถามนิง่ ๆ  เหมอืนกนัว่า มจิฉาชพีหลอกขโมยข้อมลูส่วนตวัทางโทรศพัท์ 
ในจีนรู้ชื่อคนในครอบครัวหรือชื่อบริษัทของเหยื่อด้วยวิธีไหนกัน

การเอามิจฉาชีพกระจอกพวกนั้นมาเทียบชั้นกับทีมงานระดับเทพ 
อย่างเราก็เหมือนจะหยามส�านักมีนัมดังเกินไปหน่อย ขอข้ามไปแล้วกัน

ถ้าอย่างนั้นต้องท�าอย่างไรเมื่อท�านายดวงชะตาผิดพลาด ถือเป็น
ค�าถามทีด่ ีขณะตัง้ใจฟังสิง่ทีอ่กีฝ่ายเล่า ให้ชงิต�าหนติรง ๆ  ไปว่า ‘ท�าแบบนัน้ 
ไม่ได้หรอกนะ’ แต่ถ้าค�าท�านายไม่ตรงกับสถานการณ์ของอีกฝ่ายเลย  
เราก็สามารถจับโยงกันให้ได้ ด้วยการบอกว่า ‘สถานการณ์น่าจะกลายเป็น 
แบบนี้’ แทน

แม้นี่เป็นเพียงการอนุมานผลลัพธ์จากข้อมูลที่สืบค้นได้ ฮเยจุนกลับ 
ไม่ชอบงานที่ฮันจุนท�านัก เธอบอกว่าต่อให้ใช้ค�าสวยหรูแค่ไหน มันก็คือ 
การหลอกต้มตุน๋อยูว่นัยงัค�า่ ฮนัจนุคดิว่าฮเยจนุทีเ่คยรบัเงนิเดอืนจากการแฮก 
ระบบและเครือข่าย ไม่มีหน้ามาพูดประโยคพวกนี้ด้วยซ�้า แต่เมื่อนึกถึง 
เงินในบัญชีสมัยก่อนที่เหลือไม่ถึงสิบวอน ฮันจุนเลยท�าได้แค่ปิดปากเงียบ
เท่านั้น
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ฮเยจุนส่ายหน้าน้อย ๆ  ด้วยความสมเพช ก่อนเดินเข้าห้องน�้า เมื่อ
ได้ยินเสียงน�้าซู่ซ่าดังมาจากข้างใน ฮันจุนก็ได้แต่โล่งใจว่าบุญแค่ไหนแล้ว 
ที่เธอยังรู้จักอาบน�า้ ‘โอ้พระเจ้า! ขอบคุณสวรรค์!’ 

ชายหนุ่มหันไปค�านวณต่อให้เสร็จ หลังจากยัดสมุดบัญชีลงกระเป๋า
ใส่เอกสาร จดัการซ่อนเงนิในตูเ้ซฟลบัทีห้่องของตวัเอง ชายหนุม่คว้าไม้ถพูืน้ 
มาท�าความสะอาดตรงบรเิวณทีม่รีงัแคร่วงกราวเป็นการใหญ่ ขณะตัง้อกตัง้ใจ 
ท�าความสะอาดอยู่นั้น ฮเยจุนก็เปิดประตูออกมาจากห้องน�้า

“ท�าความสะอาดไปเมื่อเช้าแล้วไม่ใช่เหรอ?”
เธอถามพลางใช้ผ้าขนหนูเช็ดผม หยดน�้าที่เกาะพราวทั่วร่างราวกับ 

เพิ่งออกจากซึ้งไม่กี่นาทีเริ่มหยดลงพื้นทีละเล็กทีละน้อย
“ตอนนี้มันเย็นแล้วนี่”
มันเป็นสามัญส�านึกไม่ใช่หรือไงว่า เมื่อเห็นสิ่งสกปรกคนเราต้อง 

ท�าความสะอาดสิ ถามแบบนัน้ออกมาได้ไง? 
ฮนัจนุสดุแสนจะงงงวย ส่วนน้องสาวตวัดีร้องอีแ๋หวะพลางท�าหน้าเหยเก
“ไอ้อาการรักความสะอาดขึ้นสมองแบบนี้ก็เป็นโรคด้วยเหมือนกันนะ 

โรคกลัวเชื้อโรค!”
พูดจบฮเยจุนก็เดินเลี้ยวเข้าห้องไป แม้อยากประท้วงใจแทบขาดว่า 

‘ฉนัไม่ได้เป็นโรคกลวัเชือ้โรคหรอก เธอน่ะสกปรกเกนิไปต่างหาก’ แต่ฮนัจนุ
เป็นพี่ชายที่รักน้องสาวมากกกกก(?) วันนี้จะยอมให้หน่อยละกัน อีกอย่าง 
ถ้าท�าให้ฮเยจุนโกรธ ก็เกรงว่าเธอจะแอบโอนเงินที่หามาอย่างล�าบากในวันนี้
เข้าบัญชีแปลก ๆ  อีก เขาจึงได้กู่ร้องในใจว่าห้ามพลั้งปากโดยเด็ดขาด

หลังจากที่ร่างทรงหนุ่มถูพ้ืนอย่างสะอาดเอี่ยมอ่องและเอาขยะไปทิ้ง 
เขากวาดสายตาไปทั่วพื้น ตรวจสอบว่ายังมีสิ่งสกปรกอะไรตกค้างอยู่ในบ้าน
อีกไหม แม้อยากท�าความสะอาดห้องของฮเยจุนใจแทบขาด แต่เขาต้อง 
กัดฟันทน เพราะยายนั่นถือคติว่าต้องรักษาชีวิตส่วนตัวเป็นความลับยิ่งชีพ
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ฮันจุนเอื้อมมือไปเปิดตู้เย็นเพราะรู้สึกกระหายน�้า กอ่นหน้านี้เขาเพิ่ง 
ซื้อโซดาฝรั่งเศสจากร้านสะดวกซื้อเพิ่มเข้าไปทั้งแถว ส่วนชั้นล่างเป็น 
กล่องข้าวที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบ พอเห็นว่าไม่มีชิ้นไหนล�้าออกมาให ้
กวนสายตา ฮันจุนก็ยกยิ้มมุมปากโดยไม่รู ้ตัว ขณะกระดกโซดาขึ้นดื่ม  
ประตูห้องของฮเยจุนก็เปิดผ่างพอดี ฮันจุนเหลือบมองไปตามต้นเสียง  
สิง่ทีเ่หน็ท�าเอาชายหนุม่ถงึกบัพ่นของเหลวในปากออกมาพรวดเดยีวจนหมด

ตรงนั้นมีผู ้หญิงแปลกหน้าคนหน่ึงยืนอยู ่ เธอสวมชุดกระโปรง 
สีม่วงอ่อน สวมทับด้วยเส้ือโค้ตขนสัตว์สีน�้าตาลเข้ม ชายแขนเสื้อและ 
ชายกระโปรงจับจีบหวานแหววเสริมความเป็นผู้หญิงให้มากยิ่งขึ้น ผิวขาว 
กระจ่างใส พวงแก้มแดงระเรื่อ ริมฝีปากแดงฉ�่าดั่งกลีบกุหลาบ ดวงตา 
สนี�า้ตาลเป็นประกายใสแจ๋ว ให้ความรูส้กึเหมอืนเป็นคนต่างชาต ิสวยผดุผาด
ขนาดทีค่นเดนิผ่านแล้วต้องเหลยีวกลบัมามอง ฮนัจนุขยีต้าสองข้างแทบหลดุ 
กับภาพที่เห็น หลังขยี้เสร็จหน้าตาของเจ้าหล่อนยังคงเดิม แต่สีหน้าชักเร่ิม 
เย็นชาไม่เป็นมิตร

“บ้าชะมัด! เกือบโดนหลอกอีกแล้ว”
ไม่ได้เห็นลุคน้ีซะนาน จนเขาลืมหน้าตาคล้ายคนต่างชาติของฮเยจุน 

ไปเสียสนิท ยายน้องสาวตัวดีส่องกระจกที่ติดอยู ่ตรงประตูหน้าบ้าน 
พร้อมเติมลิปสติกอีกครั้ง ปากก็แดงแปร๊ดอยู่แล้วยังจะทาทับให้เข้มขึ้นอีก 
เห็นแบบนั้นฮันจุนถึงกับท�าหน้าหงิกงอ

“จะไปไหน?”
“เดต”
“จะไปหลอกใครอีกล่ะ? น่าสงสารหมอนั่นจริง ๆ ...”
ฮันจุนเดาะลิ้น
“กินข้าวเย็นได้เลยไม่ต้องรอนะ คงกลับดึก”
ฮเยจุนพูดทิ้งไว้แล้วเดินหายออกประตูไป
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คนเรา...ก่อนอาบน�า้กบัหลงัอาบเสรจ็ท�าไมมนัช่างแตกต่างได้ขนาดนี!้
ฮันจุนลูบแขนที่ขนลุกซู่แล้วหายใจเข้าลึก ๆ  เห็นว่าไม่กี่วันต่อจากนี ้

จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสักคนหน่ึงมาท�าพิธีทรงเจ้า ถ้าถือโอกาสนี้ 
เสนอความคิดเห็นให้ร่างกฎหมายเอาผิดฐานฉ้อโกงเพิ่มขึ้นอีก ก็คงจะดี
เหมือนกัน

ฮันจุนยืนค้างอยู่หน้าโทรศัพท์ในห้องน่ังเล่น เขากลุ้มใจมาประมาณ
สามนาทีแล้วว่าจะโทรศัพท์หาคู่หูนักสืบที่รักในส�านักงานนักสืบจอมจุ้น 
ดีหรือไม่ ชายหนุ่มอยากรู้ว่ายายน้องสาวไปเจอคนแบบไหน ในฐานะพี่ชาย
เขามีสิทธิ์รู้ไม่ใช่หรือไง แต่ถ้าฮเยจุนรู้ว่าฮันจุนเข้าไปยุ่มย่ามกับเรื่องส่วนตัว 
มีหวังยายนั่นฉกสมุดบัญชีของเขาแล้วเผ่นหนีไปแน่ ๆ  ฮันจุนเป็นพี่ชาย 
ที่ใจกว้างและเคารพในความคิดของน้องสาว เขาจึงวางหูโทรศัพท์ลง...แต่ก็
หยิบขึ้นมาอีก ที่ท�าอยู่นี่ไม่ใช่เพราะเป็นห่วงยายนั่นหรอกนะ ห่วงผู้ชาย 
ที่เป็นมนุษย์เพศเดียวกับตัวเองต่างหาก คงอ่อนต่อโลกจนไม่รู ้เท่าทัน 
กลอุบายของฮเยจุน เกิดถูกหลอกแล้วมาร้องไห้คร�่าครวญ ทีนี้คงต้อง 
ปวดหัวไม่จบไม่สิ้น หาเหตุผลให้ตัวเองเสร็จสรรพได้แล้ว ฮันจุนจึงต่อสาย 
หาคู่หูนักสืบที่รักทันที

“น้องสาวฉนัไปออกเดต ช่วยสบืว่าไอ้หนุม่นัน่อยูท่ีไ่หน? ท�างานอะไร? 
เป็นผู ้ชายที่คิดหลอกเจาะไข่แดงฮเยจุนหรือเปล่า? มีผู ้หญิงอื่นไหม?  
นิสัยเป็นยังไง? สืบมาให้หมดเลยนะ”

ท�าเอาปลายสายถึงกับสบถใส่ฮันจุน
[ไอ้บ้าเอ๊ย! ใจเย็น ๆ  โว้ย! ฉันว่านายป่วยแล้วละ]
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เวลาประมาณสองทุ่ม นายคิม(นามสมมติ) คนร้ายอายุยี่สิบเจ็ดป ี
ท่ีได้ก่อเหตุบุกเข้าไปล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวที่อาศัยอยู่เพียงล�าพัง 
ในโรงแรมแถวสถานีรถไฟฟ้าชินชน ก�าลังกะพริบตาปริบ ๆ  เพราะไม่เข้าใจ
สถานการณ์ตรงหน้า

ต�ารวจสายสืบสองนายได้รับแจ้งจากหญิงผู้เสียหายจึงรวมก�าลังออก 
ไล่ล่าและเอาผิด ฐานพยายามข่มขืนกระท�าช�าเรา นายคิมรีบเผ่นออกจาก 
สถานที่เกิดเหตุและหลบหนีไปตามตรอกซอกซอยที่คดเคี้ยว ซึ่งเขารู้จัก 
เส้นทางดีเพราะใช้อยู่เป็นประจ�า นายคิมเชื่อว่าถ้าพ้นตรอกไปยังถนนใหญ่
อนัพลกุพล่านได้ กจ็ะสลดัต�ารวจทีไ่ล่ตามมาไว้ข้างหลงั เขายิม้อย่างล�าพองใจ 
พลางกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้ตรงปากทางเข้า ทว่าเมื่อก้มหน้าลง 
สตาร์ตรถ วินาทีที่เงยหน้าขึ้น สายสืบสองนายก็มายืนดักหน้าและหลัง 
ไว้หมดแล้ว นายคิมออกอาการลนลานพลางหันซ้ายแลขวา ก่อนตระหนัก 
ได้ว่าสถานการณ์ของตนชักไม่ค่อยดี ด้านหน้าคือหญิงสาวผมสั้น รูปร่าง 
ผอมบาง ส่วนด้านหลังเป็นชายหนุ่มรูปร่างแข็งแกร่งก�าย�าท่าทางเจนสนาม 
ก�าลังมองมาด้วยสายตาเยาะเย้ย

ตรอกนี้คับแคบสุด ๆ  ไม่มีที่ว ่างด้านข้างให้เบี่ยงตัวหนีได้เลย  
นายคิมมองสลับหน้าและหลังอีกครั้งก่อนตัดสินใจเหยียบคันเร่ง

“นี่...นี่...ไอ้บ้านี่!”
ต�ารวจหนุ่มที่อยู่ด้านหลังตะโกนขึ้น
“ไม่อยากตายก็ถอยไปซะ!!”
นายคิมตะโกนข่มขู่พร้อมเร่งเครื่องใส่ต�ารวจสาวที่ยืนขวางหน้า แม้

เครื่องยนต์จะค�ารามเสียงดังสนั่นและพุ่งทะยานใส่ แต่เธอยงัคงไม่ไหวตงิ  
จนนายคิมตัดสินใจว่า ‘ช่างหวัยายบ้านีแ่ล้วกนัเว้ย จะเป็นจะตายไม่เหน็จะสน’ 
ขณะทีม่อเตอร์ไซค์ห่างจากต�ารวจสาวเพียงหน่ึงช่วงแขน อยู ่ๆ  กม็ถ้ีวยกาแฟ 
พลาสตกิและมวลมหาขยะลอยหวอืมาปะทะอย่างรนุแรงเสยีงดงัสนัน่หวัน่ไหว 
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ส่งผลให้มอเตอร์ไซค์ของนายคิมล้มลงไถลไปบนถนนไกลกว่าสิบเมตร  
นายคิมกลิ้งหลุน ๆ  ออกจากมอเตอร์ไซค์ไปนอนแผ่หลาตรงปากทางเข้า

ไม่รู้ว่าเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดหรือเพราะดวงยังไม่ถึงฆาต 
กันแน่ นายคิมถึงกลิ้งออกมาก่อนจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง โชคดีที่ไม่ได้รับ
บาดเจ็บตรงไหนนอกจากกระทบกระเทือนที่หัวเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ระหว่าง 
ประคบัประคองสตอิยูน่ัน้ เขากไ็ด้ยนิเสยีงดงัแกร๊ก ตามมาด้วยความเยน็เฉยีบ 
บริเวณข้อมือ นายคิมก้มมองจึงพบว่าตนถูกล็อกกุญแจมือแล้ว ผู้หญิงที่ตน 
นกึว่าจะโดนมอเตอร์ไซค์ชนเมือ่ครูก่ลบัยนือยูต่รงหน้าเขา ต�ารวจสาวพดูด้วย
สีหน้าไร้อารมณ์

“ขอใช้อ�านาจจับกมุคนร้ายในข้อหากระท�าช�าเราและบกุรกุเคหะสถาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 212 โดยไม่มีหมายจับ แกมีสิทธิ์จ้าง
ทนายความมาสู้คดีได้”

“อะ...อะไรวะเนี่ย...?”
นายคิมก้ม ๆ  เงย ๆ  มองต�ารวจสาวต้ังแต่หัวจรดปลายเท้าอย่าง

ตระหนกตกใจ ใบหน้าของเจ้าหล่อนซดีขาว ชวนให้สงสยัว่ามเีลอืดไหลเวยีน
อยู่ในร่างกายหรือไม่ ท้ังยังใส่แค่เส้ือสเวตเตอร์คอเต่าสีด�ากับกางเกงยีน 
ในวันที่อากาศหนาวซะขนาดนี้ อย่าว่าแต่แผลเลย แม้แต่รอยขีดข่วนสักรอย 
ก็ยังไม่ปรากฏ

“แกเป็นผีหรือไง?”
นายคิมถามออกมาอย่างควบคุมสติไม่อยู่
“โอ๊ะ! บิงโก! ทายฉายาของต�ารวจหญิงฮันเยอึนของเราถูกด้วย”
ต�ารวจหนุ่มเดินวางมาดมาจากด้านหลัง เขาเหลือบมองถังขยะที่ 

บุบบิบบู้บี้ ก่อนตบกะโหลกนายคิมไปหนึ่งที
“ไอ้นี่...เดี๋ยวเพิ่มข้อหาท�าลายทรัพย์สินไปด้วยเลย”
ต�ารวจสาวฮันเยอึนลากนายคิมขึ้นรถต�ารวจโดยไม่พูดอะไรสักค�า
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“สมกับเป็นยายผี”
ต�ารวจหนุ่มทิ้งตัวนั่งบนเบาะข้างคนขับพลางยกยิ้มอย่างพอใจ
“รุ่นพี่จางความเร็วตกนะคะ บอกให้ออกก�าลังกายบ้างแล้วแท้ ๆ ”
เยอึนสตาร์ตรถด้วยสีหน้าเรียบเฉย
“ก็บอกว่ารอให้มีคดีรับผิดชอบเยอะ ๆ  ก่อน ค่อยลดทีหลังก็ได้นี่นา 

เฮอะ! ไม่รู้ใจรุ่นพี่เอาเสียเลย”
“เป็นข้ออ้างที่แปลกดีนะคะ”
“นี่...เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร? ฉันคือจางดูจิน มีประสบการณ์ท�างาน

ในแผนกคดีอาชญากรรมร้ายแรงมานานกว่าแปดปีเชียวนะ ยายเด็กบ้า!  
จะอะไรนักหนากับคดีกระจอกนี่”

เยอึนไม่ตอบโต้ใด ๆ  แต่เหยียบคันเร่งแรงขึ้น
“คือว่า...”
แล้วนายคิมที่อยู่ ๆ  ก็กลายเป็นคดี ‘กระจอก’ ค่อย ๆ  เปล่งเสียงถาม

อย่างระมัดระวัง ดูจินหันกลับไปมอง
“อะไร?”
นายคิมกะพริบตาปริบ ๆ
“เรื่องราวเป็นมายังไง...ช่วยเล่าให้ฟัง...”
ดูจินเขกกบาลนายคิมดังป้าบ
“ท�าผิดอะไรยังไม่รู้ตัวอีกเรอะ? ไอ้บ้านี่!”
“มะ...ไม่ใช่ครับ อันนั้นผมรู้...แต่สายสืบคนนั้นหลบได้ยังไง...?”
“อ๋อ...”
ดูจินฉีกยิ้ม
ผู้อ่านก็คงรู้สึกสงสัยจนคันยิบ ๆ  ในใจเหมือนกับนายคิมแน่ ๆ  ถ้าให้ 

อธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิด ก็ต้องย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่นายคิมก�าลังถูก 
ต�ารวจสายสืบสองนายนี้ไล่ล่า
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นายคิมมีลางสังหรณ์ว่าต�ารวจก�าลังมาจึงรีบหลบหนี เยอึนกับดูจิน 
วิ่งไล่สุดฝีเท้า แต่เอาชนะนายคิมที่ลัดเลาะไปตามตรอกอย่างช�านาญพื้นที่ 
ไม่ได้ เยอึนหยุดยืนมองบรรดาบ้านที่ปลูกสูง ๆ  ต�่า ๆ  แน่นขนัดราวกับ 
เพรียงหิน* ไม่ว่าจะเป็นก�าแพง บ้านเช่า หรือดาดฟ้าบนตึก อาคารใน 
ละแวกนีม้คีวามสงูต�า่และความกว้างยาวลดหล่ันกนัไม่มาก เยอนึจงึกระโดด
ปีนก�าแพงตัวเบาหวือ 

เธอวิ่งบนก�าแพงได้สบาย ๆ  เสมือนโลกนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วง จากนั้น 
ก็กระโดดจากก�าแพงไปยังดาดฟ้าของตึกข้าง ๆ  ดูจินที่เห็นเหตุการณ ์
ไม่ได้มีสีหน้าตกใจแต่อย่างใดเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังจนชินชา  
เขาเพียงแต่ต้องวิ่งตามอีกฝ่ายไปให้ทันเท่านั้น

การไล่ล่าจากที่สูงกว่า ท�าให้เยอึนรู้ว่านายคิมหลบหนีไปทางไหน  
เธอส่งสัญญาณให้ดูจินวิ่งไปยังตรอกที่อยู่ติดกับถนนใหญ่ ส่วนตัวเองก็ 
เร่งฝีเท้ากระโดดข้ามดาดฟ้าสลับกับวิ่งบนก�าแพงสูง เมื่อมาถึงตรอกทางเข้า
ฝั่งถนนใหญ่ เธอก็กระโดดตีลังกาลงมาปิดทาง จากนั้นไม่นานนายคิม 
ก็มาถึง ดูจินที่มาถึงหลังสุดก้ันทางออกด้านหลังไว้ นายคิมที่ก�าลังตะลึง 
ตัดสินใจบิดมอเตอร์ไซค์พุ ่งชนเยอึน เขาคิดว่าตรอกนี้คับแคบจนไม่มี 
ช่องว่างให้หลบ แถมอีกฝ่ายก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ  หากพุ่งเข้าหาในระยะ
ประชิดแบบนี้ เธอต้องเสียขวัญกรีดร้องและกระโจนหนีออกไปแน่นอน  
เขาจะฉวยโอกาสนี้ซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีไปบนถนนใหญ่

ทว่าเขาคดิผดิถนดั ในวนิาททีีม่อเตอร์ไซค์เริม่ขยบั เยอนึกรี็บกวาดตา
มองรอบ ๆ  ตัวทันที ปากทางเข้ามีถังขยะขนาดใหญ่ตั้งอยู ่ เธอรอจน 
มอเตอร์ไซค์เข้ามาใกล้จวนเจียนจะชน แล้วคว้าถังขยะขว้างใส่มอเตอร์ไซค์ 

*  เพรียงหินมีเปลือกหินปูนแข็ง ๆ  ห่อหุ้มล�าตัวและช่วยยึดเกาะกับโขดหิน ท้องเรือ หรือเสาท่าเรือ 
มักอยู่ติดกันเป็นพรืด
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ที่ก�าลังแล่นเข้ามาด้วยความเร็ว เสียงโครมดังขึ้นพร้อมถังขยะอัดปะทะ  
หน้ารถมอเตอร์ไซค์อย่างจัง ตอนนั้นเองเยอึนกระเด้งตัวหลบด้วยท่า
กายกรรมกลางอากาศ เธอหมุนตัวสามตลบลงสู่พื้นอย่างสวยงาม ปล่อยให้
นายคิมและมอเตอร์ไซค์กลิ้งไถลไปกับพื้นถนน เรื่องมันก็เป็นเช่นนี้แหละ

“รู้หรือเปล่าว่าเรามีต�ารวจที่เป็นผีอยู่คนหนึ่ง?”
ดจูนิอ�านายคิมท่ีตอนน้ีสมองว่างเปล่าเป็นทีเ่รียบร้อย แม้เพิง่เข้าท�างาน

ได้ไม่ถงึสองปี แต่ต�ารวจสาวแห่งแผนกคดีอาชญากรรมร้ายแรงที ่2 ส�านกังาน
ต�ารวจเขตมาโพคนนี้ก็มีฉายาว่า ‘ผี’ แล้ว เหตุผลมีสองข้อ ช่วงแรก ๆ  มัก 
ได้ยินคนลือกันให้แซ่ดว่า ‘ต�ารวจนายน้ันเป็นคนหรือผีกันแน่?’ หรือไม่ก็  
‘ถ้าเป็นคนจะเคลื่อนไหวแบบนั้นได้ยังไง?’ นี่คือเหตุผลข้อแรก

“ว่าแต่รุ่นพี่ แล้วคดีนั้นล่ะคะ?”
ใบหน้าเปื้อนยิ้มที่บานเป็นกระด้งของดูจินหุบลงในพริบตา
“อะไรอีก!?”
“คดีคังอึนฮเยที่หายตัวไปในแขวงโดฮวาเมื่อเดือนก่อนไงคะ”
“หยดุพดูเรือ่งนัน้ได้แล้ว เฮ้อ...เธอนีม่นักดัไม่ปล่อยอย่างกบัพรายน�า้* 

ดื้อด้าน ตอนนั้นก็อธิบายไปหมดแล้วน่าจะเข้าใจสักที”
เหตุผลข้อที่สองคือ นิสัยของเยอึน เธอมักตามสืบคดีอย่างไม่ลดละ 

จวบจนวินาทีสุดท้าย
“ฉันสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเลย”
“รู้น่าว่าลางสังหรณ์ของเธอมันแม่นซะจนผียังอาย แต่นั่นเป็นแค่คดี 

หนีออกจากบ้านไม่ใช่เหรอ?”
“อาจเป็นการจัดฉากให้เหมือนหนีออกจากบ้านก็ได้นี่คะ”

* ตามต�านานเชือ่ว่า เมือ่พรายน�า้เลง็เหยือ่คนไหนไว้แล้ว จะพยายามฉุดกระชากลงน�า้จนกว่าเหย่ือ 
จะจมน�้าตาย
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“บ๊ะ! พอเลย! ตอนนี้จัดการผู้ร้ายที่จับมาก่อน คลี่คลายคดีได้แล้ว 
แท ้ๆ  แต่สีหน้านั่นคืออะไร บูดเป็นตูดเชียว”

เยอึนท�าหน้าบูดหน้าบึ้งขณะหักพวงมาลัยอย่างแรง
“จบัคนร้ายได้แล้วจะดใีจได้ไงคะ? ต้องไม่มคีนร้ายเลยสถิงึจะน่าดใีจ”
“เอาเถอะ พูดไปก็เท่านั้น”
ดูจินเดาะลิ้น ก่อนล้วงมือหยิบโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋าเสื้อ  

เขาเปิดแอปพลิเคชันหน่ึงขึ้นมาแล้วใช้น้ิวแตะหน้าจอด้วยความเคยชิน  
จากนั้นก็มีรูปขนาดใหญ่และข้อความหนึ่งบรรทัดปรากฏบนหน้าจอ

ดวงวนันี:้ ปีมะเมยี / ปีเกดิ 1978 / มโีอกาสไปพวัพนักบัเรือ่งใหญ่ 
ให้ระวังทิศตะวันออกและสีด�า

“นี่! ฝั่งเธอเป็นทิศตะวันออกใช่ไหม?”
“ฉันก็นั่งอยู่ข้างรุ่นพี่ไม่ใช่เหรอคะ?”
เยอึนถกแขนเสื้อไหมพรมสีด�าขณะจับพวงมาลัย
“โอ๊ย! เข้าเวรวันนี้รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเล้ย” 
ดูจินเอนหัวพิงเบาะพลางถอนหายใจ

ฮันจุนมีนัดกินข้าวเย็นกับซูชอล เจ้าของส�านักงานนักสืบขนาดเล็ก 
พ่วงด้วยต�าแหน่งคู่หูนักสืบที่รัก หากจะไปพบซูชอลควรรีบไปให้ตรงเวลา 
เสียหน่อย เพราะอีกเด๋ียวก็ถึงเวลาเลิกงานท่ีการจราจรติดขัดแสนสาหัส   
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ร่างทรงหนุม่เหยยีบคนัเร่งรบีออกรถทนัท ีแม้รูว่้าเร่งเครือ่งบนท้องถนนแคบ ๆ  
ในเกาหลีใต้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ทุกครั้งที่เคร่ืองยนต์เฟอร์รารี 360  
สไปเดอร์ส่งเสียงค�ารามกระหึ่ม เขาก็อดรู้สึกกระหยิ่มยิ้มย่องในใจไม่ได้ 

ถงึเป็นรุน่เก่านานชาตริาวกบัสร้างในยคุโชซอนโบราณ* แต่ยงัไงเจ้านี่
ก็เป็นถึงเฟอร์รารีไม่ใช่เหรอ? สิ่งส�าคัญคือความคลาสสิกต่างหาก แม้เวลา 
จะผ่านไปนานแค่ไหน แต่ความสง่างามยังคงไม่เสื่อมคลาย

“ที่สุดของความฟุ่มเฟือยจริง ๆ  นัมฮันจุน วัน ๆ  หมดเงินไปกับ 
ของโบราณพรรค์นี้ รีบเอาไปทิ้งเลยนะ”

ฮเยจุนช่างไม่เข้าใจความเพ้อฝันของพี่ชายเลยแม้แต่น้อย ถึงกับเคย
พาพ่อค้ารถมือสองมาตีราคาด้วยซ�้า เมื่อเทียบกับเงินที่เสียไปแล้วรถบ้านี่ 
ทั้งช้า ทั้งเก่า แถมสภาพก็ไม่เห็นจะดูดีตรงไหน เธอจึงไม่เข้าใจว่าพี่จะซื้อมัน 
มาท�าไม ในตอนน้ันฮนัจุนลงทุนนอนขวางหน้ารถเฟอร์รารแีล้วประกาศกร้าว

“ถ้าจะเอามันไป เธอต้องข้ามศพพี่ไปก่อน!”
แม้ถูกแขวะท�านองว่า ‘ไม่อายบ้างเหรอ? รถที่ใช้งานไม่ได้พรรค์นี้ 

จะมีไปท�าไม ใช้รถคันอื่นดีกว่าไหม?’ แต่กลับไม่เข้าหูฮันจุนเลยแม้แต่น้อย 
ใคร ๆ  ก็มีความฝันสักหนึ่งอย่างในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแหละ สุดท้ายฮเยจุน
จึงต้องจ�าใจพาพ่อค้ารถมอืสองกลบัไป น่ันเป็นเพยีงไม่กีค่รัง้ทีฮ่นัจนุสามารถ 
เอาชนะยายน้องสาวตวัดไีด้ ไม่ว่าเธอจะเข้าใจความรู้สกึของพีช่ายหรืออบัอาย
ท่ีคนรอบข้างเอาแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไม่หยุดหย่อน แม้ไม่รู้เหตุผลแท้จริง  
ขอแค่รักษาของส�าคัญไว้ได้ก็พอแล้ว

เครื่องยนต์ส่งเสียงโอดครวญในทุกคร้ังที่เหยียบคันเร่งชวนให้ 
ใจแกว่ง แต่ถ้าหมั่นท�าความสะอาดขันน็อตให้แน่นและเติมน�้ามันให้เตม็ถงั

*  โชซอนโบราณ หรือโคโชซอน (고조선) เป็นอาณาจักรในต�านานแห่งแรกบนคาบสมุทรเกาหล ี
ที่พระเจ้าทันกุน บุตรของเทพฮวันอุงและนางหมีอุงนยอสร้างขึ้น






