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คำนำ

เรื่องบางเรื่อง ไม่รู้เสียยังดีกว่า

สำหรับริคโทเฟ่น ยิ่งทราบคำตอบในปริศนาที่หลอกหลอนเขามานาน 

ก็ยิ่งทำให้เจ็บปวด...ทั้งร่างกายและจิตใจ 

กลุ่มคนที่เขาเคยเชื่อใจ นับเป็นเพื่อนตายสมัยเป็นนักเลง กลับไปอยู่ 

ฝ่ายชามัลลี เป็นกลุ่มฆาตกรต่อเนื่องที่ตำรวจทั้งครีตเชียร์ไล่ล่า

คูห่ทูีเ่ขาฝากชวีติไว ้กลบัไมใ่ชค่นนา่เชือ่ถอื และกลบักลอก หลอกลวง 

เขามาตลอด

แม้แต่หญิงสาวที่เขามอบหัวใจให้ ก็อาจไม่ใช่คนที่เขาคิดว่าเธอเป็น

ทว่าถึงความจริงจะเจ็บปวด แต่ปริศนาบางอย่าง...คำโกหกของคน 

บางคน ก็ไม่อาจเมินเฉยได้ 

เพราะหากไม่รู้ความจริงเบื้องหลังคำลวงนั้น...เขาอาจต้องเสียใจไป 

ตลอดชีวิต

 Sataporn Fantasy

 สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

ติดตามความเคลื่อนไหวของ Sataporn Fantasy

ได้ที่เพจ www.facebook.com/SatapornFantasy
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เด็กตัวน้อยคนหนึ่งลืมตาดูโลกในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2533 

เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ตาแป๋วๆ ทอประกายระยิบระยับ พ่อแม่เห็นแล้ว 

ก็ชอบใจ สุดท้ายก็ตัดสินใจตั้งชื่อให้ว่าแป๊กกี้...เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก 

เธอเติบโตเป็นสาวน้อยน่ารักตาคมตัวคล้ำ (แบบฉบับสาวใต้แท้) เธอรับ 

ทุน พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ใช้ชีวิตเริงร่าสุขสบายแบบฉบับเด็กวัยรุ่น 

วัยร้าย 

ต่อมาก็เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาฟิสิกส์  

เธออยากเป็น The Star เพื่อนๆ ทุกคนรักมากจึงรวมใจกันเตะส่งข้ามทวีป 

มาเรียนที่ University of Florida, Gainesville ในระดับ ป.โท-เอก สาขาดารา-

ฟิสิกส์ (ดาราในภาควิชาฟิสิกส์? #ไม่ใช่) กิจกรรมยามว่างที่เธอทำมาตลอด 

ตั้งแต่สมัย ม.ต้นจนถึงปัจจุบันคือ การฝึกวาดรูป และฝึกเขียน (เรื่องสั้น/ 

นิยาย) ปัจจุบันนี้เธอก็ยังคงทำต่อเนื่องแทบทุกวัน จนเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง 

ของชีวิตไปแล้ว! เธอพยายามขีดเขียนทั้งแนวรัก แฟนตาซี แอกชัน เพื่อทำให้ 

นยิายทีก่ลัน่ออกมานัน้ไดอ้รรถรสไมซ่ำ้ใคร และใหผู้อ้า่นไดเ้สพนยิายแนวใหม่ๆ   

ซึ่งเป็นฝีมือของคนไทย 

ปัจจุบันเธอพยายามผลิตงานเขียนและงานวาดออกมาอย่างต่อเนื่อง 

ให้ถูกใจกลุ่มผู้อ่านทุกท่าน และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะหรือคำติชมเสมอ 

ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง (จนกว่าเซเว่นในเมืองไทยจะปิด) 

สำหรบัขอ้มลูขา่วสารทัง้เรือ่งงานเขยีนและงานวาดปกนยิาย สามารถ 

ติดตามได้ที่ www.facebook.com/pakkiedavie

ประวัตินักเขียน
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‘ความพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จ’

ถึงแม้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกัน แต่ความเพียรเป็นสิ่งที่ 

ทกุคนตอ้งมเีหมอืนกนัเพือ่ทำใหบ้รรลเุปา้หมาย หากขาดความมมุานะอตุสาหะ 

แล้ว เราคงไม่สามารถเดินทางไปจนถึงความฝันของตนเองได้

ผูเ้ขยีนพบวา่หลายครัง้ทีต่วัละครในเรือ่ง ปรศินาแหง่ดอนการด์ ตอ้งใช ้

ความตั้งใจและความพยายามอย่างมากเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ ตัวอย่างเช่น 

รินเลอเลส ซึ่งเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่ง ขาดความมั่นใจและความ 

เด็ดเดี่ยวในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ หากแต่เมื่อเธอตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน  

ก็สามารถรวบรวมความกล้าและความพยายามเพื่อต่อสู้และเอาชีวิตรอด 

ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายไปได้

บ่อยครั้งที่พวกเราทุกคนเจออุปสรรคมากมายนานัปการ เสมือนสิ่ง 

กีดขวางที่ทำให้เราหาทางออกให้ชีวิตไม่ได้ หากเราใช้ความพยายามต่อสู้กับ

ปัญหาเหล่านั้นและก้าวข้ามมันไป เราจะกลายเป็นคนเข้มแข็งและรับมือกับ 

อุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้

นักเขียนขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ที่เดินไปพบกับ ‘ทางตัน’ หรือเจอ 

ปัญหา ขอให้เรียนรู้จากข้อคิด อย่างเช่นกรณีของรินเลอเลส ใน ปริศนาแห่ง 

ดอนการ์ด ภาคนี้ และต่อสู้เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้น

แล้วเพื่อนๆ จะพบว่า เบื้องหลังความเพียรพยายาม มักมีสิ่งสวยงาม 

รออยู่เสมอ

Pakkie Davie

จากใจนักเขียน
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บทนำ

ชินซูรีเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐครีตไชร์และเป็น 

แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ บรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 

เดินทางมายังหาดทรายขาวสะอาดทอดยาวจดขอบฟ้าทิศตะวันออกของเมืองท่า 

แห่งนี้ มีชาวครีตไชร์จำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจย้ายที่พักอาศัยมายังเมืองท่า 

เพื่อเริ่มต้นสร้างฐานะและกิจการร้านค้าริมทะเล 

อดีตคุณนายเลมเบอสท์ หรือพันย่า เครตต์ เองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคน 

เหล่านั้น ซึ่งพยายามสร้างเนื้อสร้างตัว หล่อนร่วมหุ้นกับพี่ชายช่วยกันเปิด 

ภัตตาคารหน้าหาดพุลุนกิลด์ตลอดระยะเวลาหกปีที่ผ่านมา 

กิจการของสองพ่ีน้องค่อยๆ เติบใหญ่ จนกลายเป็นร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียง  

มสีาขามากมายปรากฏทัว่ทกุมมุเมอืงชนิซรู ีบรรดาชาวบา้นในละแวกตา่งรูจ้กัด ี

มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยอุดหนุนร้านของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง เหล่า 

พนักงานจึงแทบไม่เคยมีวันหยุดพัก

พันย่ากลายเป็นผู้หญิงเข้มแข็งที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้ำพักน้ำแรง 
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ของตน นานหลายปีแล้วที่นางตัดขาดจากสังคมในเมืองหลวง ไม่เคยได้รับ 

ข่าวคราวใดๆ เกี่ยวกับสามีอีกเลย นับตั้งแต่ย้ายออกจากบ้านเลขที่สิบหก 

บนถนนชิพมาน 

ทีจ่รงิ...พนัยา่เกอืบลมืไปเสยีแลว้วา่ตนเคยใชช้วีติในเมอืงหลวง แตง่งาน 

กบัชายหนุม่ผูม้หีนา้ทีก่ารงานมัน่คง เปน็ทีเ่ชดิหนา้ชตูาในสงัคม นางทิง้ความ 

ทรงจำทุกอย่างไว้เบื้องหลัง เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองท่าชินซูรี ไม่เคยสนใจ 

สิ่งที่ตนทิ้งไว้ในเมืองหลวงอีก นอกเสียจากสิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียวที่นางยังคง

เฝ้าห่วงหาตลอดมา

ลูกชายของพันย่า...

รคิโทเฟน่ เลมเบอสท.์..ทัง้สองไมไ่ดพ้บกนัอกีเลยตัง้แตว่นัทีน่างตดัสนิใจ 

แยกตัวจากครอบครัวเลมเบอสท์ พันย่าไม่เคยกลับเข้าไปในเมืองหลวง และ 

ริคก็ไม่เคยเดินทางไปเยี่ยมแม่ในเมืองท่า 

เด็กนั่นไม่ได้สนใจแม่ตัวเองเลยสักนิด รู้ไหมว่าเขาเดินทางไปพักร้อน 

ในชินซูรีทุกปี แต่แทนที่จะเยี่ยมพันย่า กลับใช้เวลาสูญเปล่าไปกับพวกเพื่อน 

ในแกง๊อนัธพาล...เพือ่นขา้งบา้นนนิทาเสยีงดงัไมเ่คยเกรงใจเจา้ของชือ่มานาน

หลายป ีแตเ่ดก็หนุม่กไ็มเ่คยสนใจ เขาปลอ่ยใหค้ำซบุซบิดถูกูของเหลา่แมบ่า้น

ลอยไปในสายลมทุกเย็น โดยไม่เคยคิดตอบโต้

แหงละ เขาไม่ยอมเสียเวลาสนทนากับบรรดาเพื่อนข้างบ้านที่แสน 

นา่เบือ่หรอก เพราะรูด้วีา่ในสายตาของผูค้นละแวกถนนชพิมานนัน้ ตนกเ็หมอืน 

เด็กหัวโจกที่คอยสร้างวีรกรรมแย่ๆ ให้สังคมประณามจนเสื่อมเสียชื่อเสียง 

ของคุณเลมเบอสท์และวงศ์ตระกูล

แต่ใครจะรู้บ้างว่าทุกเย็น หลังจากริคกลับมาที่บ้าน เดินเข้าไปในห้อง 

นั่งเล่น ทิ้งตัวลงบนโซฟานุ่ม...สิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นคือการโทรศัพท์สนทนา 

กับแม่

ไม่มีใครรู้หรอก แม้แต่คุณเลมเบอสท์เองก็ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลย 

สักนิด

ริคมักสนทนากับมารดาเพียงลำพังในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนอาหารเย็น 

ตวั
อย
่าง



Pakkie Davie     11

บางคราก็ใช้วิดีโอคอลสนทนาผ่านหน้าจอโทรศัพท์ และเห็นใบหน้าของ 

ทั้งสองฝ่ายได้อย่างชัดเจน

พนัยา่มคีวามสขุทกุครัง้ทีไ่ดเ้หน็ลกูชาย นางมองเหน็การเตบิโตของเขา  

เห็นการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่วันที่นางตัดสินใจเดินออกมาจากครอบครัว 

เลมเบอสท ์ถงึกระนัน้กห็วงัวา่สกัวนัหนึง่จะมโีอกาสไดพ้บลกูอกี ไมใ่ชเ่พยีงเสยีง 

หรือภาพที่เคลื่อนไหวบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเช่นนั้น หากแต่เป็นตัวตนจริงๆ ของ 

ลูกชายที่จับต้องได้

โชคดีที่ความหวังของนางกลายเป็นจริง หลังจากริคโทเฟ่นได้รับ 

นามสกุลที่สอง ลูกชายของนางกลายเป็นเด็กหนุ่มผู้มีชื่อเสียงคับฟ้า ริคได้รับ

โอกาสพเิศษใหเ้ดนิทางมาเยีย่มแมแ่ละพกัผอ่นในเมอืงทา่ชนิซรูบีอ่ยขึน้ ทำให้

ความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินกลับมาใกล้ชิดผูกพันยิ่งกว่าที่เคย 

พันย่าไม่ได้รู้สึกว่าหัวใจของนางแตกร้าวหรือมีเศษชิ้นส่วนใดขาดหาย 

อีกต่อไป ชีวิตของนางสมบูรณ์แบบนับตั้งแต่วันที่เห็นลูกชายหน้าบ้าน นาง 

ได้กอดร่างสูงนั้นอย่างอบอุ่น...จึงตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ 

อะไรอื่นเลย นอกจากลูกชายคนเก่งคนนี้เพียงคนเดียว

นางมคีวามสขุ...และความสขุนัน้กท็ำใหผู้ค้นรอบตวัพลอยยิม้อิม่เอมใจ 

ไปด้วย

“วันนี้ริคจะแวะมาหาพวกเรานะพันย่า รีบปิดร้านเถอะ” ชายร่างท้วม 

ตัวโต ไว้หนวดเครารุงรังเดินมาหาน้องสาวหน้าเคาน์เตอร์พลางหันไปตะโกน

ลาเหล่าพนักงานในร้าน

“ฉันเพิ่งจัดการกับเงินเดือนของพนักงานทุกคนเสร็จน่ะอาเธอร์”  

พันย่ากล่าวพลางนับธนบัตรอีกครั้ง แล้วจึงวางเอาไว้ในเครื่องเก็บเงินสด  

“ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเตรียมตัวต้อนรับริคยังไง”

เสียงเธอสั่น พูดรัวเจือความตื่นเต้นดีอกดีใจ อาเธอร์เห็นเช่นนั้น 

ก็หัวเราะเสียงเบา

“นานๆ ทีเธอจะได้เจอลูกนี่จริงไหม”

พันย่าสูดหายใจลึกๆ 
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“ฉันจะบอกให้แอนนาเตรียมอาหารเย็นเอาไว้ให้ริค ส่วนเธอก็รีบกลับ

บ้านเตรียมจัดปาร์ตี้ต้อนรับลูกเถอะ”

“ขอบคุณมากนะอาเธอร์ คืนนี้พี่คงว่างมาพบหลานใช่ไหม”

“แน่นอนสิ ฉันมีหลานแค่คนเดียวนี่นา” 

“แล้วเชอร์เบ็ตกับไรอันล่ะ พี่คงไม่ทิ้งให้ลูกทำการบ้านอยู่ที่บ้านในคืน

ที่ริคมาเยี่ยมใช่ไหม”

“แน่นอนสิ ฉันจะพาพวกเขาไปที่บ้านของเธอคืนนี้”

“เยี่ยม!” พันย่าเบิกดวงตาสีน้ำตาลที่เปล่งประกายพลางยิ้มพราย 

“ริคต้องดีใจมากแน่ๆ ที่ครั้งนี้พี่มีเวลาพาครอบครัวมาแนะนำให้เขารู้จัก”

อาเธอร์หัวเราะร่วนยินดี “เชอร์เบ็ตกับไรอันคงตื่นเต้นมาก เพราะ 

สองคนนี้อยากเจอนามสกุลที่สองใจจะขาด” 

ว่าจบก็เดินออกจากร้าน โทรศัพท์บอกภรรยาให้เตรียมของฝากและ 

อาหารสำหรับหลานชายทันที

ทุกครั้งที่ริคเดินทางมาเยี่ยมแม่ เขาจะกลายเป็นแขกผู้มีเกียรติที่สุด 

ของตระกูลเครตต์ บ้านหลังเล็กบนถนนสายแคบๆ ใกล้หาดพุลุนกิลด์จะเต็ม 

ไปด้วยกล่องของขวัญมากมายและแสงไฟประดับตามรั้วและต้นไม้บริเวณ 

สวนหน้าบ้าน จะมีเสียงกีตาร์คลอบรรยากาศเบาๆ ขณะที่อาเธอร์ร้องเพลง 

ร่วมสมัยให้ริคโทเฟ่นกับพันย่าฟัง ภายใต้กลิ่นหอมๆ ของอาหารเย็น 

การต้อนรับอย่างอบอุ่นของพันย่ากับอาเธอร์นั้นยังเหมือนเคย... 

ริคโทเฟ่นจะได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดเท่าที่สองพี่น้องตระกูลเครตต์ทำได้

หลังจากปิดร้านแล้ว พันย่าก็รีบเดินทางกลับบ้านโดยไว สีหน้าของ 

นางแจ่มใส ใบหน้าของหญิงวัยกลางคนแลดูเต่งตึงผิดหูผิดตาทันทีที่ทราบว่า 

ริคโทเฟ่นเดินทางเข้ามาในเมืองท่าชินซูรี และกำลังจะมาถึงบ้านในไม่ช้า 

นางรีบจัดบ้านให้เรียบร้อยสะอาดตา ตกแต่งเครื่องประดับตามจุด 

ต่างๆ ขณะที่แอนนาก็เดินทางมาช่วยทำอาหารและจัดวางบนโต๊ะตัวยาว 

ท่ามกลางแสงเทียนดูโรแมนติก 

ส่วนเด็กหญิงและเด็กชายอายุราวๆ เจ็ดขวบสองคนนามว่า เชอร์เบ็ต 
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และไรอัน ต่างยืนหน้าประตูรั้ว ถือกล่องของขวัญรอต้อนรับลูกพี่ลูกน้องด้วย

ความตื่นเต้นดีใจ ทางด้านอาเธอร์ก็ช่วยเลือกผ้าปูเตียงและจัดห้องนอนสีฟ้า

กับน้ำเงินให้ริค อีกทั้งยังช่วยยกโทรทัศน์ขนาดยักษ์มาไว้ในห้องนอนชั่วคราว

ของเด็กหนุ่มด้วย

ทุกคนทำทุกอย่างเพื่อหลานรัก วันนี้จึงเป็นวันพิเศษที่ตระกูลเครตต์ 

มีความสุขมากที่สุดในชีวิต

ไมน่านนกัชว่งเวลาทีร่อคอยกม็าถงึ...รถแทก็ซีส่ดีำมนัวาวจอดรมิถนน 

ตรงกบัสนามหญา้หนา้บา้น คนขบัรถแทก็ซีเ่ดนิออ้มมาเปดิประตใูหล้กูคา้ระดบั 

วีไอพี ก่อนร่างสูงโปร่งในชุดสูทสีดำของเด็กหนุ่มนามสกุลที่สองจะปรากฏ 

ดวงตาสเีขม้และเรอืนผมสเีขม้เจอืนำ้ตาลถอดแบบจากมารดาของเขา 

ทุกกระเบียดนิ้ว รอยยิ้มปรากฏบนริมฝีปากบางทันทีที่เห็นพันย่าและญาต ิ

ของเขารอต้อนรับหน้าบ้าน

เด็กหนุ่มไม่ได้สนใจคนขับรถแท็กซี่ที่พยายามจะขอลายเซ็น หรือ 

แม้กระทั่งสายตาของเพื่อนบ้านซึ่งออกมายืนมองนามสกุลที่สองไม่วางตา 

เขารบีสาวเทา้ยาวๆ ขา้มสนามหญา้ ถลาเขา้โอบรา่งมารดาดว้ยความถวลิหา 

สุดจิตสุดใจ 

พันย่ากอดลูกชายแนบแน่น น้ำตาคลอเบ้าด้วยความรู้สึกยินดีมากล้น

“ลูกกลับมาแล้ว”

“ครับ” ริคโทเฟ่นมองรอยยิ้มตื้นตันของผู้เป็นแม่แล้วก็ใช้นิ้วปาดน้ำตา 

ของนางเบาๆ ทกุคนหวัเราะรา่เรงิและทกัทายกนั จากนัน้กช็ว่ยนำสมัภาระของ 

เด็กหนุ่มเข้าไปในบ้าน ก่อนเริ่มรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

“ริค นี่เชอร์เบ็ตกับไรอัน พวกเขาเป็นน้องของลูกน่ะ” พันย่าแนะนำ 

ครอบครวัของอาเธอรใ์หล้กูชายรูจ้กั เปน็ครัง้แรกทีเ่ดก็หนุม่ไดเ้จอลกูพีล่กูนอ้ง 

ตัวเล็กๆ ตระกูลเครตต์ เขานั่งยองๆ ยิ้มยินดีให้สองพี่น้องที่วิ่งเข้ามากอดเขา

พร้อมกัน

“ว่าไงเชอร์เบ็ต ไรอัน ฉันมีของฝากให้พวกเธอด้วย” ริคโทเฟ่นว่าจบ 

ก็หยิบกล่องช็อกโกแลตมาให้เด็กๆ ทั้งสอง พวกเขามองของฝากตาลุกวาว 
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พลางปรบมือแปะๆ ดีอกดีใจ ทำเอาผู้ใหญ่หัวเราะคิกคักไปด้วย

“นีเ่ปน็ของขวญัจากฉนักบัเชอรเ์บต็” ไรอนัสง่เสยีงเจือ้ยแจว้ พยายาม 

เขย่งเท้ายื่นสร้อยคอที่มีจี้เป็นรูปเปลือกหอยให้เด็กหนุ่ม ริคโทเฟ่นรับไว้พร้อม

กล่าวขอบคุณอย่างยินดี 

เขาอยากหยดุชว่งเวลาดีๆ  แบบนีไ้วต้ลอดไป ไมอ่ยากไปไหนหรอืคน้ควา้ 

คน้หาความจรงิอะไรมากไปกวา่ความสขุเลก็ๆ ทางใจซึง่ไดร้บัจากครอบครวั...

เด็กหนุ่มคิดพลางลูบศีรษะลูกพี่ลูกน้องด้วยความเอ็นดู

“ไรอันพูดถึงเธอทุกวัน” อาเธอร์บอก “เขาอยากเป็นนามสกุลที่สอง”

“ใช่ๆ ฉันอยากเป็นนามสกุลที่สอง”

“หนูก็อยากเป็นนามสกุลที่สอง” เชอร์เบ็ตยกมือกระโดดเหยงๆ มอง 

ริคโทเฟ่น 

ทุกคนต่างเผยยิ้มและหัวเราะร่วนระหว่างกินสเต๊กร้อนๆ

“เป็นอย่างไรบ้างริค พันย่าบอกฉันว่าเธอทำงานแทบตลอดเวลา”

“ทำนองนั้นครับ” ริคยักไหล่

เดก็หนุม่เลา่เรือ่งฐานะนามสกลุทีส่องใหอ้าเธอรก์บัแอนนาฟงั แตล่ะคน 

พยักหน้ารับอย่างเข้าใจ พวกเขารู้ดีว่างานของนามสกุลที่สองยุ่งยากวุ่นวาย  

อีกทั้งชื่อเสียงก็ทำให้ริคอาจไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงอีกเลย เพราะเขา 

กลายเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้ว

สว่นทางดา้นอาเธอรก์บัแอนนากเ็ล่าใหฟ้งัวา่พวกตนเปดิอพารต์เมนต์ 

แห่งใหม่หน้าหาดพุลุนกิลด์ให้นักท่องเที่ยวและชาวชินซูรีเช่า พวกเขาต้องการ 

จะมอบกจิการรา้นอาหารและแฟรนไชสท์ัง้หมดใหพ้นัยา่เปน็ผูด้แูล แตป่ญัหา 

มอียูว่า่พนัยา่ไมส่ามารถดแูลกจิการคนเดยีวได ้ทัง้สองจงึขอใหร้คิซึง่เปน็ลกูชาย 

คนเดียวคอยจัดการ เด็กหนุ่มนั่งฟังพลางนึกตรองหน้าที่อันหนักอึ้งนั้น สักครู ่

ก็ตอบตกลงโดยง่าย

“เรื่องแค่นี้ผมรับผิดชอบได้ครับ” ได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ทุกฝ่ายโล่งใจ

อาหารเย็นจบลงด้วยความอบอุ่นและความสุขชื่นบาน เมื่อครอบครัว 

ของอาเธอร์กลับไปแล้ว ริคก็เก็บกวาดเช็ดถูบ้านแทนมารดา ก่อนชวนนาง 
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ไปเดินเล่นหน้าหาดยามค่ำคืนด้วยกันสองแม่ลูก ในครานั้นเองที่ริคได้รับฟัง 

ความรู้สึกที่แท้จริงของพันย่า ความรู้สึกที่มารดามีต่อเขา...

“แม่อยากให้ลูกอยู่ที่นี่”

“แมก่ร็ูว้า่เปน็ไปไมไ่ด”้ เดก็หนุม่สวนทนัควนั เขาทอดตามองแสงจนัทร ์

นวลส่องกระทบผิวคลื่น เกิดเป็นริ้ววิบวับบนท้องทะเลสีหมึก กระแสลมเบาๆ 

พัดโชยพาเม็ดทรายสู่ท้องทะเล “ทำไมแม่ไม่ย้ายมาอยู่กับผมล่ะ”

คำถามนั้นทำให้พันย่ายืนนิ่ง เธอเลี่ยงไม่ตอบและยิ้มให้ลูกชายด้วย 

สีหน้าเห็นอกเห็นใจทั้งที่แววตาสั่นระริก ฉายแววแห่งความหวัง “ลูกก็รู้...”

“ทำไมพอ่กบัแมถ่งึไมอ่ยูด่ว้ยกนั” รคิไมเ่คยถาม...ตลอดเวลาทีผ่า่นมา 

หลายปี เขาไม่เคยได้รับคำตอบ “เป็นเพราะผมใช่ไหม”

“เปล่าเลยลูกรัก” มือเรียวบางลูบแก้มเย็นของเด็กหนุ่มอย่างแผ่วเบา 

ฝ่ามืออุ่นๆ นั้นทำให้ความรู้สึกบอบช้ำในใจของริคสลายไป “ไม่เกี่ยวกับลูก”

“ผมมันไม่เอาไหน เป็นเด็กนิสัยเสียที่สร้างปัญหาให้พ่อกับแม่...”

“ไม่เอาน่าริค อย่าพูดแบบนี้”

เดก็ชายซบศรีษะบนไหลเ่ลก็ๆ ของมารดากอ่นโอบกายนางไวแ้นบแนน่ 

เขาไม่อยากให้นางจากไปไหน...ไม่อยากเห็นนางเดินหันหลังให้เขาอีก ภาพ 

ในอดตีซอ้นทบักบัความรูส้กึเจบ็ปวดทีก่ำลงัถาโถมใสอ่กจนเขาแทบจะหายใจ 

ไม่ออก 

“ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า”

“เปล่าครับ” ทว่าเสียงนั้นสั่นเครือจนมารดาต้องมองใบหน้าแดงก่ำ 

ของริค จู่ๆ น้ำตาอุ่นๆ ก็ไหลอาบแก้มที่แห้งผากมานานแสนนาน พันย่าอุทาน 

เสียงหลง รีบลูบแผ่นหลังกว้างของเด็กหนุ่มเบาๆ “ผมแค่ดีใจ...ที่ได้เจอแม่ 

อีกครั้ง”

“แม่รู้...แม่รู้” พันย่าตอบรับ จู่ๆ หล่อนก็นึกสงสัย แม้จะรู้ดีว่าลูกชาย 

คิดถึงนางมาก แต่ริคไม่เคยร้องไห้ให้เห็น นางจึงเชื่อว่าริคโทเฟ่นอาจมีปัญหา

อัดอั้นตันใจ “ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า บอกแม่ได้ไหม”

ริคโทเฟ่นมองแม่ด้วยดวงตาช้ำแดงแล้วฝืนยิ้ม เขาแสร้งหัวเราะแผ่วๆ 
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ก่อนส่ายหน้า จากนั้นจึงชวนมารดาเดินไปตามถนนคลิฟฟอร์ด กลับสู่บ้าน 

หลังเล็กอันแสนอบอุ่น

เด็กหนุ่มมองรูปภาพตามผนัง รูปเหล่านั้นคือริคโทเฟ่นในวัยเด็ก เขา 

มองดูพัฒนาการของตัวเองและเรียกความทรงจำเก่าๆ กลับคืนมาทีละน้อย 

ภาพถา่ยเหลา่นัน้มตีัง้แตร่คิยงัอยูใ่นครรภม์ารดาจนกระทัง่ลมืตาดโูลก 

...ตอนที่ริคยังเด็กมาก เขาดูเหมือนเด็กผู้หญิง ตากลมโตสวย น่ารักน่าชัง  

เขาเห็นรูปร่างที่ค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ ภาพหนึ่งเป็นรูปเด็กชายยืนหันหน้า 

หากล้องในชุดเทควันโด อีกภาพก็ถือไม้เบสบอลซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวเอง 

สองเท่าประจันหน้ากับคุณเลมเบอสท์ ภาพถัดไปคือภาพที่ริคขี่คอคุณเลม- 

เบอสท์ขณะอาบน้ำร่วมกัน 

ความทรงจำดีๆ  เหลา่นัน้ชา่งมคีณุคา่ยิง่นกั เดก็หนุม่จดจอ้งรายละเอยีด 

ของภาพถ่ายราวกับเป็นของมีค่ายิ่งกว่าขุมทองใดๆ ในโลกนี้ ริคมองสีหน้า 

เปี่ยมสุขของคุณพ่อ รูปเก่าๆ ช่างมีความหมายกับเขาเสียเหลือเกิน รอยยิ้ม 

แห่งความปลื้มปีติเผยออกมาบางๆ ก่อนเสียงของมารดาดังขึ้นเบื้องหลัง

“พรุ่งนี้ลูกต้องรีบกลับเมืองหลวง แม่จะไปส่งลูกที่สนามบินนะ”

“ครับ”

“คืนนี้นอนหลับฝันดีนะลูก” ว่าจบก็กอดลูกชายพร้อมจูบแก้มอุ่นๆ  

ก่อนมองริคโทเฟ่นเดินหายเข้าไปในห้องนอน 

แม้ว่าพวกเขาได้ใช้เวลาด้วยกันเพียงน้อยนิด แต่ทุกวินาทีนั้นมีค่า 

ยิ่งนัก 

ริคโทเฟ่นรู้สึกพึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับตลอดช่วงเย็น มันคือความรัก 

แท้จริงที่ไม่มีความรักอื่นใดในโลกทดแทนได้ เด็กหนุ่มพ่นลมหายใจเบาๆ  

อย่างผ่อนคลาย ก่อนถอดชุดสูทซึ่งสวมมาตลอดทั้งวันนับตั้งแต่ทำงานในช่วง 

เชา้และเดนิทางมาหาแมใ่นชว่งเยน็ เขาลม้ตวัลงนอนบนเตยีง ความเหนือ่ยลา้ 

ทำให้เด็กหนุ่มหลับไปทันที
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ปึง ปึง!

“...”

ปึง ปึง!

“อ๊ากกก!”

พันย่าลุกพรวดจากเตียง หอบหายใจถี่ๆ อย่างตื่นตระหนกเมื่อได้ยิน 

เสียงร้องโหยหวน นางกวาดตามองรอบห้องที่มืดสนิทด้วยความระแวดระวัง 

เสียงอะไรกัน

ตุบ ตุบ! 

ฉึก! เพล้ง!

พันย่าสะดุ้งโหยง หันมองไปทางประตูอย่างประหวั่น มือเกร็งกำ 

ชายผ้าห่ม นัยน์ตาเปิดกว้างมองต้นเสียงด้วยความกังขา แล้วโน้มกายไปกด 

เปิดสวิตช์ไฟในห้อง ก่อนเหยียดกายลุกจากเตียง ตั้งใจจะเดินออกไปดูว่า 

เกิดอะไรขึ้นภายนอกกันแน่ แต่แล้วในตอนนั้นเองเสียงขู่กรรโชกจากห้องโถง 

ชั้นล่างก็ดังสะท้อนขึ้นมา

“อย่า!”

ฉึก! เพล้ง!

“อ๊าก!”

พนัยา่เบกิตา อทุานเสยีงเบาทนัททีีไ่ดย้นิเสยีงการตอ่สู ้หญงิวยักลางคน 

หนา้ถอดสเีมือ่นกึขึน้ไดว้า่วนันีน้างไมไ่ดอ้ยูใ่นบา้นคนเดยีว ทวา่มแีขกคนสำคญั 

ที่สุดในชีวิตมาพักอยู่ในห้องถัดไป คิดได้เช่นนั้นพันย่าก็รีบเปิดประตู กระโจน 

ลงบันไดด้วยความตกใจสุดขีด เกรงว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย 

“ริค! ริค!”

ทันทีที่ลงมาถึงห้องโถง สิ่งที่เห็นคือความเละเทะของเครื่องใช้ในบ้าน 

ทีถ่กูทำลายจากการตอ่สู ้เศษแกว้เศษแจกนัเกลือ่นพืน้ ผา้มา่นหลดุลุย่ กระจก 

หน้าต่างแตกร้าว และในตอนนั้นเอง...

บรึ้ม!

เสียงระเบิดดังขึ้น แรงอัดทำให้พันย่าซึ่งยืนอยู่ในโถงทางเดินกระเด็น 
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กระทบกบัราวบนัไดจนรา่งรา้วระบม เนือ้ตวัเจบ็แปลบ กระดกูแทบหกั รา่งผอม 

บางร่วงลงบนพรมขณะไฟลุกพึ่บ ลามเลียผ่านประตูห้องรับแขกที่พังทลาย 

ราบคาบ 

ร่างของชายสองคนกระเด็นออกมาจากห้องนั่งเล่นกระทบกับประตู 

ห้องครัวฝั่งตรงข้าม

พันย่าไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนัก นางไม่มีเวลาแม้แต่จะสงสัยถึงสาเหตุ 

ของการต่อสู้และเหตุการณ์อันตรายใดๆ ในบ้านหลังนี้ นางพยายามพยุงตัว 

ขณะสติเริ่มวูบหาย เลือดก็ไหลผ่านหน้าผากลงมาถึงดวงตาสีเข้ม นางเห็น 

ภาพเลือนรางของลูกชายค่อยๆ ตะเกียกตะกายลุก 

“ริค! ริค!”

หากแต่เจ้าของชื่อไม่ได้ยิน เขาไม่สนใจแม้กระทั่งไฟที่ลุกโชนท่วมผืน 

พรมล้อมรอบตัว ควันไฟโขมงจนหายใจไม่ออก พันย่าสั่นสะท้านขณะมอง 

ลูกชายเงื้อมีดสูงเหนือศีรษะ

นางมองร่างในเปลวไฟนั้นตาไม่กะพริบ แล้ววินาทีถัดมา ริคโทเฟ่น 

ก็ใช้มีดจ้วงลงบนร่างของเหยื่อที่บุกเข้ามาในบ้านอย่างไร้ความปรานี

ฉึก! ฉึก! ฉึก!

อีกมือก็ยึดคอเสื้อ กดร่างของศัตรูเอาไว้แนบพื้น

ฉึก! ฉึก! ฉึก!

“ริค ริค” ผู้เป็นแม่ยกมือปิดจมูก ตะเกียกตะกายเข้าไปหา

เลือดสาดเป็นทาง ทั้งมีดและร่างของริคชุ่มเลือด สีหน้านิ่งเรียบ 

ไรอ้ารมณข์องเดก็หนุม่ทำใหพ้นัยา่ตกใจจนรา่งชาวาบ ไมค่าดคดิเลยวา่บคุคล 

เบื้องหน้าคือลูกชายของนางจริงๆ

“แค็ก แค็ก”

ริคโทเฟ่นทิ้งมีดลงบนพื้นก่อนหันมองร่างของแม่ข้างราวบันได แล้ว 

ก็รีบเข้าไปช่วยพยุงนางออกจากบ้านหลังเล็กซึ่งบัดนี้มีเปลวไฟลุกโชน

เพื่อนบ้านต่างรีบโทรศัพท์แจ้งพนักงานดับเพลิงโดยไม่รู้เลยว่าเกิด 

อะไรขึ้นในบ้านของพันย่า หลายคนเดินออกมามุงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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ริคหอบเสียงต่ำ ดวงตาแน่วแน่เพ่งมองผ่านเปลวไฟ ยังเห็นศพบนพื้น 

ทางเดินบริเวณห้องโถง

“เกิดอะไรขึ้น!” พันย่าถามอย่างตื่นตกใจ “ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า 

ริค!”

มือเรียวสำรวจตามเสื้อผ้าซึ่งเต็มไปด้วยเลือดของลูกชาย อีกฝ่ายก้ม 

มองหญิงวัยกลางคนก่อนพยุงนางขึ้นจากพื้นโดยไม่ตอบคำถามใดๆ ทั้งสิ้น

“เราต้องหนี”

“อะไรนะ”

“แม่...ไปอยู่กับผม”

พันย่าเบิกตามองอีกฝ่ายด้วยความไม่เข้าใจ

“ไปอยู่กับผม” ริคกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นอีกครั้งขณะหอบ “มีคน 

ตามล่าผมอยู่”

“ใคร...ใครตามล่าลูก” ได้ยินเช่นนั้นนางก็ยิ่งตื่นตระหนก ใบหน้าซีด

ราวไก่ต้มขณะมองดูลูกชายหันซ้ายหันขวา กวาดตามองบรรดาเพื่อนบ้าน 

อย่างระแวดระวัง

ริคโทเฟ่นไม่รอช้า รีบกระชากอีกฝ่ายให้วิ่งไปตามทางเดินโดยไม่หัน 

หลังกลับไปมองบ้านซึ่งเต็มไปด้วยเปลวไฟและควันโขมงด้านหลังอีก

“ลูกจะทำอะไร เกิดอะไรขึ้น”

“พวกเราจะไม่กลับมาที่นี่อีก” ริคบอก

“ทำไม! นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น!” ความว้าวุ่นใจทำให้นางแทบสติแตก 

ริคเห็นท่าทีของผู้เป็นแม่เช่นนั้นก็หันกลับมา สายตาเปลี่ยนไป แววตา 

เขาดูขึงขังมุ่งมั่นและน่าหวั่นเกรงอยู่ในที มือหยาบนั้นกุมหัวไหล่ของมารดา 

เอาไว้ ก่อนกล่าวแทบเป็นเสียงกระซิบ

“มีคนพยายามฆ่าผม...และเขาอาจจะพยายามฆ่าริคกี้ด้วย”

“อะไรนะ”

ริคกี้? พันย่านิ่ง...ริคกี้คือริคโทเฟ่น และริคโทเฟ่นก็คือลูกชายของนาง

ที่ยืนอยู่เบื้องหน้า ณ ตอนนี้
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เด็กหนุ่มนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ เขาสูดหายใจลึกๆ ก่อนบอกความจริง 

ในที่สุด 

“ผมไม่ใช่ลูกชายของคุณ พันย่า” ในน้ำเสียงจริงจังนั้นแฝงด้วยความ

เจ็บปวดใจลึกๆ 

คราวนี้ผู้เป็นแม่ได้แต่เบิกตาโพลง งุนงงกับคำตอบ

“ผมคือคนที่ครีตเชียร์ต้องการตัวมากที่สุด” เด็กหนุ่มกระซิบข้างใบหู 

ของหญิงวัยกลางคน คำตอบนั้นทำให้หัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้น “ผมคือ 

ฆาตกรต่อเนื่อง...เป็นคนที่มีค่าหัวมากที่สุดของครีตเชียร์ในตอนนี้”
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เมืองกิวก้าได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหลในดินแดนทาง 

ตอนเหนือของสาธารณรัฐครีตไชร์ เมืองศิวิไลซ์แห่งนี้ห่างจากเคททามีร์ 

ไมก่ีส่บิไมลเ์ทา่นัน้ สถานเรงิรมยต์ัง้อยูด่าษดืน่ทัว่ทกุซอกทกุมมุถนน ตกึระฟา้ 

ปรากฏหนาตา

ผู้คนต่างใช้เวลาช่วงเช้าในบริษัท และช่วงค่ำดื่มด่ำจัดปาร์ตี้ตามผับ

ต่างๆ 

ไม่เคยมียามใดที่แสงสว่างเจิดจ้าและความครึกครื้นจะจางหายไป 

จากเมืองกิวก้า...ไซเฟอร์ คุนท์ จึงเลือกเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพียงลำพัง 

กลางดึก 

ชายร่างสูงโปร่งสวมชุดคลุมสีน้ำตาลซีดยาวจดข้อเท้าและหมวก 

คาวบอยสีขาวเดินจ้ำอ้าวข้ามถนนเฉอะแฉะ ลัดเลาะไปตามทางเดินสายยาว 

ขา้งตกึระฟา้ สายตาคมกรบิซอ่นอยูใ่ตเ้งาปกีหมวก เขาสำรวจรอบๆ ถนนอยา่ง 

ระแวดระวัง 

1

ฮามิลตัน เคิร์ก
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สองข้างทางเต็มไปด้วยหนุ่มสาวในชุดท่องราตรีที่เตรียมพร้อมร่วม 

ปาร์ตี้ในผับใกล้ๆ มีเสียงโห่ร้องครึกครื้นและเสียงเพลงแดนซ์ผสมกันจนฟัง 

น่ารำคาญมากกว่ารื่นหู

ไซเฟอร์เดินล้วงกระเป๋าเสื้อนอก ก้มหน้าก้มตาหลบหลีกผู้คนที่ยืน 

ขวางทาง สาวเท้าเข้าไปยังซอยเล็กๆ ข้างอาคารแห่งหนึ่ง บริเวณนี้มีกลิ่นสาบ 

ของหนูและขยะเหม็นเน่า น้ำแฉะๆ เจิ่งนองบนพื้น ส่งกลิ่นตลบอบอวลจน 

แทบหายใจไม่ออก 

“เงิน ขอเงินหน่อย”

ไซเฟอร์เพิกเฉยต่อเสียงแหบแห้งของบรรดาคนไร้บ้านที่ใช้ซอกหลืบ 

แห่งนี้ซุกหัวนอน คนเหล่านี้ไม่ต่างจากขอทานที่หมายปองเพียงเหรียญหรือ 

ธนบัตรสักใบจากกระเป๋าสตางค์ของผู้คนที่เดินผ่านไปมา 

“เงิน อยากได้เงิน”

คนไร้บ้านที่นั่งข้างถังขยะยืนขึ้นก่อนเดินตามหลังไซเฟอร์ไม่ห่าง  

แต่เขาก็ไม่ได้สนใจ ยังคงเพ่งมองเพียงเส้นทางเบื้องหน้า มีแสงสว่างรำไร 

ของหลอดไฟเกา่ๆ ปรากฏเหนอืบานประตสูเีขยีวใกลท้างตนั บรเิวณนีเ้งยีบมาก 

ปราศจากผู้คน มีเพียงเสียงกระหึ่มของเครื่องจักรและเสียงน้ำไหลผ่านท่อ 

สกปรกด้านหลังอาคารเท่านั้น 

ไซเฟอรพ์น่ลมหายใจสง่ไอสขีาวเบาๆ ลอยผา่นอากาศเยน็เฉยีบ ดวงตา 

คมกริบใต้หมวกปีกกว้างมองประตูสีเขียวค่อยๆ เปิดกว้าง เผยให้เห็นร่างสูง 

ของชายแปลกหนา้อกีคนในชดุโคตสนีำ้ตาลและหมวกแกป๊ ทัง้สองจดจอ้งมอง 

กันตาไม่กะพริบ 

ไซเฟอร์หยุดเดิน...

“สายัณห์สวัสดิ์” อีกฝ่ายทักด้วยน้ำเสียงลุกลี้ลุกลน

ไซเฟอร์เงียบ เขาเพ่งพินิจพิจารณาท่าทีของอีกฝ่ายนานนับนาที ก่อน

ชายผู้นั้นจะดึงฮู้ดขึ้นมาคลุมศีรษะเอาไว้ พร้อมล้วงมือลงไปในกระเป๋า และ 

ก้มหน้าก้มตาเดินจ้ำอ้าวผ่านไซเฟอร์ไปอย่างรวดเร็ว 

หมอนี่ดูมีพิรุธ...ชายหนุ่มคิดพลางส่ายหน้า แล้วเดินขึ้นบันไดขั้นเล็กๆ 
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ไปหยุดยืนหน้าประตูสีเขียว เขาเคาะประตูสองครั้งเบาๆ พอให้คนในอาคาร 

ได้ยิน

“เงิน...มีเงินไหม” คนขอทานยังตามมาไม่เลิก กลิ่นตัวเหม็นหึ่งยิ่งกว่า 

ซากศพ ทำเอาคนที่เผลอสูดดมต้องหันหน้าหนี สุดท้ายแล้วไซเฟอร์ก็ยอม 

หยิบเหรียญสีทองมาโยนใส่มือขอทานแปลกหน้าพร้อมโบกมือไล่ไปให้พ้นตา  

แล้วในตอนนั้นเองที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ บนประตูเปิดออก นัยน์ตาสีเทาของ 

ชายหนุ่มร่างใหญ่ผู้หนึ่งมองไซเฟอร์ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า ก่อนเอ่ยเป็น 

รหัสด้วยเสียงแผ่วเบา

“ที่นี่ไม่ใช่ร้านขายสัตว์เลี้ยง”

“เพราะที่นี่ขายอะไรมากกว่านั้น”

“ขายอะไร”

“ของที่ทำกำไรให้พวกคุณได้เป็นกอบเป็นกำ”

เมื่อได้ยินคำตอบนั้นแล้ว ชายร่างใหญ่ก็ทราบได้ทันทีว่าไซเฟอร์คือ 

คนที่เขารออยู่ จึงเปิดประตูให้พร้อมกับตะคอกไล่ขอทานลงไปจากบันได 

ก่อนปิดประตูใส่หน้าเสียงดังปัง!

“หัวหน้ารอคุณอยู่”

ไซเฟอร์ได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าน้อยๆ ขณะกวาดตามองห้องรับแขก 

ภายใต้แสงไฟสีส้มอ่อน เขาเห็นชายฉกรรจ์มากกว่าเจ็ดคนยืนพิงตู้กระจก  

หรือผนังตรงมุมห้อง และอีกสองคนนั่งอยู่บนโซฟานุ่มหน้าเตาผิง ทุกคน 

จับจ้องบุรุษแปลกหน้าซึ่งเดินเข้ามาด้วยความไม่ไว้วางใจ 

รอยยิ้มผุดขึ้นบนริมฝีปากบางๆ ของไซเฟอร์ขณะเขาเดินตามชาย 

ร่างใหญ่ผ่านผ้าม่านสีแดงไปยังทางเดินแคบๆ ในอาคาร เขาขยับแขนน้อยๆ 

จดจ้องมองแผ่นหลังของผู้นำทาง

“คุณคุนท์ คุณคงไม่ได้พกอะไรติดตัวมาด้วยใช่ไหม”

ไซเฟอร์รู้ดีว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไร “ไม่มี”

“ด”ี ชายรา่งใหญก่ลา่วกอ่นเปดิประตใูหไ้ซเฟอรเ์ดนิเขา้ไปยงัหอ้งโลง่ๆ 

ด้านใน ซึ่งมีโต๊ะกลมและเก้าอี้แปดตัววางล้อมอยู่ตรงกลางห้อง 
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มีชายหนุ่มสองคนเดินเข้ามายึดแขนไซเฟอร์ไว้ทันที

“เราขอค้นตัวคุณนิดหน่อย เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้ใครพกอาวุธ 

เข้ามา”

“ผมเพิ่งบอกคุณนะว่าไม่ได้พกอะไรมาทั้งนั้น” ไซเฟอร์กล่าวด้วย 

น้ำเสียงเหนื่อยหน่ายใจ เขายกแขนขึ้นช้าๆ ปล่อยให้ชายสองคนคลำตาม 

กระเป๋าเสื้อ

“ขอโทษด้วยนะ พวกเราก็แค่ตรวจเพื่อความแน่ใจเพราะมันคือ 

หน้าที่”

หึ...หน้าที่? งี่เง่าดีชะมัด...ไซเฟอร์นึกขันในใจ

เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น ชายร่างใหญ่ก็เชิญให้เขานั่งรอสักครู่  

ระหว่างนั้นเองไซเฟอร์มีเวลานึกตรองหลายสิ่งหลายอย่าง เขาก้มหน้านิ่ง 

และดึงปีกหมวกต่ำลงเพื่อปิดบังใบหน้าเอาไว้ ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงเดิน 

ตึงตังภายนอก ก่อนร่างของเป้าหมายจะปรากฏตัว 

ชายร่างท้วมเดินเข้ามาพร้อมสมุนอีกสามคน ทุกคนเหน็บปืนไว้ข้าง 

เอวและดวงตาหลังแว่นตาสีขุ่นนั้นก็เตือนให้ไซเฟอร์รู้ว่าการเล่นตุกติกไม่ใช่ 

ความคิดที่ดีนัก

เขาเลิกสนใจเหล่าลูกน้อง และหันมามองบุคคลซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม 

“สวัสดีคุณไซเฟอร์ คุนท์ มาก่อนเวลาสิบนาทีนะ”

“ผมอยากรบีคยุกบัคณุใหเ้สรจ็เรือ่งโดยเรว็ทีส่ดุนะ่ คณุกราดนิ บายอน”  

ไซเฟอร์สวนกลับทันควันพลางจ้องมองชายอ้วนตัวโต สวมชุดสูทสีเลือดหมู 

และมีสร้อยทองคำแท้มากกว่าสิบเส้นพันรอบลำคออวบอูม ใบหน้านั้นยับย่น 

คิ้วโค้งเข้มแลดูเจ้าเล่ห์ ริมฝีปากหนา รอยยิ้มที่หยิบยื่นให้แลดูไม่จริงใจเลย 

สักนิด

กราดินหัวเราะชอบอกชอบใจคำกล่าวของอีกฝ่าย “ฮ่าๆ ดี...ในเมื่อ 

คุณต้องการแบบนั้นเราก็ไม่ควรเสียเวลาให้มากนัก” ว่าพร้อมกวักนิ้วเรียก 

ลูกน้องมากระซิบเสียงออกคำสั่งอะไรบางอย่าง

“ของอยู่ที่ไหน” ไซเฟอร์โพล่งถาม
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“อีกไม่กี่วินาทีของก็จะมาถึงมือคุณแล้ว” กราดินกล่าวเสียงร่าเริง  

เขาหัวเราะตลอดราวกับคำถามรีบร้อนนั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่พบเห็นได้ 

เป็นประจำ “ว่าแต่ทางคุณเถอะ...เงินล่ะอยู่ไหน”

ไซเฟอร์ไม่รีรอ เขาเปิดเสื้อคลุมของตนเองซึ่งมีกระเป๋าใบใหญ่ซ่อนอยู่ 

และหยิบมันมาวางบนโต๊ะ ภายในกระเป๋านั้นมีธนบัตรวางเรียงเป็นระเบียบ  

กราดินและเหล่าลูกน้องจ้องมองของมีค่าน้ันด้วยความพออกพอใจเป็นอย่างย่ิง

“ฮ่าๆ ไม่เลวๆ แบบนี้สิถึงจะเรียกว่ามืออาชีพ” ว่าจบก็บอกเหล่าสมุน

ให้ยกกระเป๋าออกไปตรวจสอบ

อีกฝ่ายยิ้มหยัน “คราวนี้ก็สบายใจได้สินะ”

“แน่นอน ผมไว้ใจพวกคุณอยู่แล้ว คุณคุนท์ หัวหน้าของคุณทำธุรกิจ 

กับผมมานานหลายปี” กราดินบอกขณะมองลูกน้องนำปืนสามกระบอกมา 

วางบนโต๊ะ “นี่คือสินค้าที่พวกเรามี...และคุณจะต้องตัดสินใจเลือกในวันนี้  

ราคาของพวกมันไม่แตกต่างกันมากนัก” 

เขาหยิบปืนกระบอกหนึ่งซึ่งมีสีเงินมันวาว ขนาดกระชับมือ 

“เบเรตต้า92FS” ว่าพลางชักลำเลื่อน “โกร่งไกเป็นเหลี่ยม เพิ่มแป้น 

รอบสลักนกสับ ป้องกันลำเลื่อนหักเมื่อยิงกระสุนแรงพิเศษ...ใช้วัสดุโครง 

อัลลอยด์ ลำเลื่อนเป็นสเตนเลส ลำกล้องชุบฮาร์ดโครมซึ่งช่วยยืดอายุการใช้

งานขึ้นอีกนิด”

ไซเฟอร์ฟังอย่างตั้งใจ เขานั่งกอดอกจดจ้องมองปืนพกตาไม่กะพริบ

“แล้วก็นี่...สวิฟต์ ปืนกึ่งอัตโนมัติ ใช้กระสุนขนาดเก้ามิลลิเมตร ผลิต 

จากรสัเซยี ถกูออกแบบลำกลอ้งและโครงปนืใหล้ำกลอ้งไมส่ะบดัขึน้ในจงัหวะ 

ที่ลำเลื่อนตีกลับ1 ทำให้ควบคุมได้ง่ายหน่อย” กราดินว่าพลางย้ายพุงตัวเอง 

หันไปหาปืนสีเงินอีกกระบอก “แล้วก็สุดท้าย...ปืนลูกโม่ดัดแปลงจากบีบีกัน 

ของวินกัน โครงปืนเป็นโลหะ ลำกล้องเพิ่มเกลียว ด้ามกระชับจับง่ายด้วย”

ว่าจบก็เดินถือลูกโม่มาหาไซเฟอร์ ก้มหน้ามองลูกค้าด้วยรอยยิ้ม 

1 โบลว์แบ็ก (Blowback) – เป็นช่วงที่เกิดการสลัดปลอกกระสุนหลังเหนี่ยวไก
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เสแสร้ง

อีกฝ่ายนั่งนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ ตริตรองเลือกสินค้าขณะจ้องมองปืนพก 

ทั้งสามกระบอก

“สินค้าจะส่งถึงที่ภายในหกโมงเช้าวันพรุ่งนี้...คุณชอบแบบไหน”

“ผมต้องการทั้งสามแบบ”

กราดินชะงักกึก จ้องมองลูกค้าพลางเลิกคิ้วสูง “นั่นไม่ใช่ข้อตกลง 

ของผมกับหัวหน้าคุณ”

“ผมจะเปลี่ยนแปลงมันตอนนี้” ไซเฟอร์ยืนกรานพลางหันมองคนขาย

ปนืเถือ่น “ผมตอ้งการของทัง้สามแบบ จำนวนคอืทัง้หมดทีค่ณุมใีนคลงัสนิคา้  

ตอนนี้เลยด้วย” 

คำพดูเสยีงแขง็นัน้ทำใหเ้หลา่สมนุของกราดนิเอะใจ แตล่ะคนมองบรุษุ 

แปลกหน้า แล้วปลายนิ้วก็ค่อยๆ เลื่อนมาแตะด้ามปืน

ไซเฟอร์รู้ดีว่าตนกำลังเผชิญกับอะไร เขาเพียงส่งเสียงหึๆ ในลำคอ  

ขณะสังเกตท่าทีไม่ไว้วางใจของกราดิน 

ในตอนนั้นเองก็มีเสียงตึงตังดังขึ้นภายนอก ประตูด้านหลังเปิดออก 

ดังโครม! ชายร่างใหญ่สาวเท้าปึงปังเข้ามาหาไซเฟอร์ ยกปืนพกจ่อด้านหลัง

ศีรษะชายหนุ่มทันที

“นี่มันอะไรกัน ใครใช้ให้แกเข้ามา” กราดินบ่นเสียงขรมขณะถอยเท้า 

มองสถานการณ์ตึงเครียด เหล่าลูกน้องต่างพร้อมใจกันกระชับปืนแน่น  

ในขณะที่ไซเฟอร์ได้แต่หัวเราะเสียงแผ่ว

“มันไม่ใช่ไซเฟอร์ คุนท์” ลูกน้องของกราดินที่ถลาตัวเข้ามาในห้อง 

ตะเบ็งเสียงบอกเจ้านายด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้าง ทำให้ห้องทั้งห้องตกอยู่ใน 

ความเงียบอีกครั้ง บรรยากาศกดดันเต็มไปด้วยความสงสัย

“แกว่าอะไรนะ”

“ผมคอืไซเฟอร ์คนุทต์วัจรงิ” จู่ๆ  เสยีงของชายคนหนึง่กด็งัขึน้ดา้นหลงั  

ทุกคนหลีกทางให้ “ผมเป็นตัวแทนของคุณสแตนลีย์ในการเจรจาซ้ือปืนคร้ังน้ี”

กราดนิมองไซเฟอรท์ัง้สองคนดว้ยความงนุงงเปน็อยา่งยิง่ บดันีป้ลายปนื 
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ทุกกระบอกต่างจ่อใส่คนแปลกหน้า

“ไซเฟอร ์คนุท ์ตอ้งมรีอยสกัทีข่อ้มอืขวาเปน็รปูเหยีย่ว” สมนุของกราดนิ 

เอ่ยเสริม “นั่นคือสิ่งที่ใช้ระบุตัวจริงของลูกค้า”

คราวนี้ไซเฟอร์คนที่ยังคงนั่งอยู่กับที่หัวเราะร่า “รู้จนได้สินะ”

“แกเป็นใคร” กราดินเอ่ยถามเสียงกร้าว โมโหจนควันออกหู ใบหน้า 

กลายเป็นสีแดงคล้ำ ตัวอวบอ้วนใต้ชุดสูทนั้นร้อนเป็นไฟ “สายลับ? หรือพวก

อยากลองดีที่ไอ้เวรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งมา”

คำพูดถากถางนั้นทำให้ไซเฟอร์ตัวปลอมหงุดหงิด 

“แกกำลงัพดูถงึพอ่ของฉนัอยูน่ะ กราดนิ บายอน” เขาคอ่ยๆ เหยยีดกาย 

ลกุขึน้ทัง้ๆ ทีป่ากกระบอกปนืของสมนุกราดนิเลง็อยูต่ามจดุตา่งๆ ของรา่งกาย 

แล้ววินาทีถัดมา ชายร่างใหญ่ด้านหลังก็เข้ารวบตัวไซเฟอร์ตัวปลอมเอาไว้  

พร้อมกระชากหมวกคาวบอยที่อีกฝ่ายสวมออกทันที

ผมสีเข้มกระเซอะกระเซิงตามแรงสะบัด ขณะเจ้าของใบหน้าเนียน 

ขมวดคิ้วเข้ม มองพ่อค้าปืนเถื่อนอย่างไร้ความยำเกรง

“พระเจา้!” กราดนิรวมทัง้เหลา่ลกูนอ้งเอย่แทบจะพรอ้มกนั “เวรแลว้ไง! 

บ้าชิบ! ดูซิว่าเราเจอใคร!”

“เวรแล้วไงเล่า!”

“เจ้าหน้าที่ส่งตัวเขามา!!!”

“ฉันเคยเห็นหน้าเด็กคนนี้ในโทรทัศน์!”

“อย่าบอกนะว่า...” 

“นามสกุลที่สอง!!!”

“ริคโทเฟ่น นิลบาเล็ต!” 

เจ้าของชื่อหันขวับ จ้องมองไซเฟอร์ตัวจริงก่อนเหยียดยิ้มมุมปาก 

ปราศจากความหวาดกลัวใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าตนกำลังถูกจับตัวเอามือไพล่หลัง 

และโดนศัตรูล็อกข้อมือเอาไว้อย่างแน่นหนา

“สวัสดี” ริคเอ่ยด้วยน้ำเสียงผ่อนคลาย “ขอบคุณที่ช่วยเอาไอ้หมวก 

บ้านั่นออก ตอนนี้ฉันเห็นหน้าพวกนายทุกคนได้ชัดขึ้นเยอะเลย”
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“เด็กอย่างแกมาทำอะไรที่นี่ ไม่กลัวตายหรือไง” น้ำเสียงของกราดิน 

ฟังดูเครียดจัด เขาไม่รู้ว่าตนเองควรจัดการกับสถานการณ์นี้เช่นไร เพราะการ

ปรากฏกายของนามสกลุทีส่องเปรยีบเสมอืนเชือ้พระวงศเ์ดนิทางมาเยีย่มเยยีน 

ถึงถิ่นที่ซ่อน (แม้ว่าในกรณีนี้จะไม่ถูกเรียกว่าเยี่ยมก็ตาม) 

กราดินหรือประชากรชาวครีตไชร์ไม่เคยคิดหรอกว่านามสกุลที่สอง 

จะทำงานให้เจ้าหน้าที่ของครีตเชียร์ เพราะไม่มีทางที่คนชั้นสูงจะลดตัวลงมา 

ทำงานภาคสนาม จับกุมผู้ร้ายเหมือนริคโทเฟ่น เลมเบอสท์ 

“เจ้านาย เราปล่อยเขาไปไม่ได้นะ”

“ใช่...พระเจ้า! ให้ตายเถอะ เราจะทำอย่างไรดี”

“จับเขาไว้ก่อน แล้วค่อยหาทางคิดอีกที”

กราดินสบตาสีฟ้าประกายเงินของริคนิ่ง ราวกับกำลังอ่านความคิด 

ของเด็กหนุ่ม แน่ละ...พวกเขาไม่มีทางปล่อยเด็กเมื่อวานซืนออกไปจากที่นี่ได้ 

ริคต้องถูกฆ่าที่นี่...นั่นคือจุดจบที่ทุกคนในห้องแห่งนี้รู้ดี ทว่า...

“เด็กนี่มีค่าหัว”

“เจ้านาย...”

“เด็กนี่มีค่าหัว” กราดินกล่าวอย่างอารมณ์ดี ยิ้มกรุ้มกริ่มแฝงเลศนัย 

คิว้โคง้ยกขึน้เลก็นอ้ยแฝงเลห่เ์พทบุาย ทำใหร้คิรูส้กึอดึอดัทกุครัง้ทีม่องใบหนา้ 

อวบอูมของพ่อค้าขายของผิดกฎหมายรายนี้ “เขาจะทำให้พวกเราทุกคนรวย 

ชั่วข้ามคืน”

“เจ้านายหมายความว่า...”

“ใช่” กราดินลากเสียงยาว หันมองไซเฟอร์ตัวจริงอีกครั้ง “หึๆ เก็บตัว 

เด็กคนนี้ไว้ก่อน...ลาภลอยมาหาพวกเราแล้วนี่ พาเขาไปอีกห้อง จับตาดู 

ตลอดเวลาระหว่างฉันทำธุรกิจกับไซเฟอร์ คุนท์ สักครึ่งชั่วโมง” 

บรรดาเหล่าสมุนเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เปิดประตู ปล่อยให้ชายร่างยักษ์ 

ผลักริคไปตามทางเดินแคบๆ เลี้ยวเข้าไปในห้องอับๆ แห่งหนึ่ง 

“รู้อะไรไหม ถ้าหากนายผลักฉันอีกรอบละก็...ฉันจะอัดนายให้น่วม” 

ริคกล่าวเสียงเรียบ
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“หึ ปากดีไปเถอะ ต่อให้เป็นนามสกุลที่สองแต่ก็ไม่มีใครที่นี่เคารพ 

เด็กอย่างแกหรอกนะ”

“อ้อ! แน่ละ” ริคประชดจบก็โดนอีกฝ่ายผลักจนล้มหน้าคะมำเข้าไป

ในห้องโล่งๆ

เดก็หนุม่หนัขวบั นยันต์าขุน่ขึง้เขมง็มองชายรา่งยกัษ ์ในจงัหวะทีป่ระตู

ห้องปิดลงพร้อมเสียงแกร๊ก! หนึ่งครั้ง เด็กหนุ่มก็ใช้ฝ่ามือทาบบนลูกบิด

อึดใจนั้นเอง เส้นไฟฟ้าสีขาวก็วาบผ่านฝ่ามือของเขาพร้อมความร้อน 

ระอุ กระแสไฟฟ้านับหมื่นๆ โวลต์รวมกันอยู่บนฝ่ามือที่ร้อนแดงราวกับถูก 

ไฟเผา ห้องทั้งห้องสว่างวาบ เสียงซ่าๆ ดังลั่น แล้วทันใดนั้นเอง

ปึง!

บานประตูกระเด็นออกทับร่างของชายร่างยักษ์ซึ่งยืนขวางประตูอยู่ 

ดา้นนอก กระแสไฟฟา้ไหลไปทัว่รา่งศตัรจูนผวิกายมอดไหม ้ตาเปดิคา้ง ตวัสัน่ 

เป็นจังหวะขณะที่หัวใจกำลังจะหยุดเต้น

รคิกม้มองเหยือ่ดว้ยแววตาเหยยีดหยามเพยีงครูเ่ดยีว จากนัน้กใ็ชข้าเขีย่ 

บานประตู รีบล้วงหาปืนพกข้างเอวของชายร่างยักษ์ซึ่งสิ้นใจในวินาทีถัดมา

“เกิดอะไรขึ้น!”

“ไปดูซิ!”

เดก็หนุม่สดบัฟงัเสยีงรอ้งบรเิวณทางเดนิพลางควงปนืพกในมอื รบีขึน้

ลำแล้วเล็งปากกระบอกปืนไปทางด้านหน้าและด้านหลังสลับกัน 

ปัง!

เด็กหนุ่มเหนี่ยวไกอย่างไม่ลังเลเมื่อชายคนหนึ่งวิ่งเลี้ยวมาหาพร้อม 

อาวุธในมือ ศัตรูหงายหลัง แน่นิ่งไปทันที

“เสียงปืน!”

“ไปดูเร็วเข้า!”

“เกิดอะไรขึ้น!”

ริคโทเฟ่นเดินช้าๆ มองหาคู่ต่อสู้ขณะฟังเสียงฝีเท้าที่วิ่งวุ่นรอบอาคาร 

ตุบๆ 
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ปัง!

“อยู่นั่น!”

“เด็กนั่นมีปืน!”

“จับมันเดี๋ยวนี้!”

ปัง!

ริคเหนี่ยวไกยิงเข้าเป้ากลางหน้าผากของศัตรูอย่างใจเย็น เขาน่ะหรือ 

จะกลัว...มาสิ ออกมาให้จัดการยกรังไปเลย!

“จัดการมันซะ!”

รคิเอีย้วตวัหลบหมดัทีพุ่ง่เขา้ใสจ่ากทางดา้นหลงั กอ่นใชศ้อกกระทุง้เขา้ 

ที่สีข้างของศัตรู และสกัดด้วยการยิงกระสุนใส่ขาหนึ่งนัด ทำเอาศัตรูดิ้น 

พล่านร้องระงม

“มันอยู่ตรงนั้น! จัดการไอ้เด็กนั่นซะ!”

ปัง! ปัง! ปัง!

ริคหลบด้านหลังกำแพง หยิบแมกาซีนใหม่มาใส่ปืน และเหลือบเล็ง 

เหล่าโจร หาจังหวะสวนกลับอย่างฉับไว

ปัง! ปัง! ปัง!

“อ๊ากกก!”

ชายฉกรรจ์สองนายแทบจะล้มทั้งยืนทันทีที่กระสุนทะลุชั้นผิวหนัง

เจาะเข้าหน้าอกข้างซ้าย เลือดข้นซึมผ่านเนื้อผ้า...ริคโทเฟ่นไม่ได้สนใจนัก 

เขาเดนิทอดนอ่งตอ่ไปเรือ่ยๆ ผา่นพืน้ไมท้ีส่ง่เสยีงเอีย๊ดอา๊ดตลอดเวลา ระหวา่ง 

ฮัมเพลงก็หยิบปืนอีกกระบอกจากศพขึ้นมาถือในมือซ้าย เหยียดยิ้มมองศัตร ู

ที่มาจากสองทิศทาง เด็กหนุ่มไม่รอช้า กราดยิงห่ากระสุนใส่เหล่าโจร

ปัง! ปัง! ปัง!

“อ๊ากกก!”

เสียงร้องดังลั่นอาคาร ร่างของศัตรูคนแล้วคนเล่าร่วงหล่นพื้นราวกับ

ใบไม้ 

“กราดิน! มาเจอกันหน่อยสิ!” ริคตะโกนท้าดังไปจนถึงชั้นบน เขา 
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สัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวของพ่อค้าขายปืนเถื่อน เด็กหนุ่มหัวเราะหึๆ เงย 

หน้ามองขั้นบันไดเบื้องหน้าแล้วก้าวติดตามเสียงฝีเท้าของกราดินขึ้นไป 

ระหว่างทางก็ไล่กำจัดศัตรูอย่างไร้ซึ่งความปรานี

ปัง! ปัง! ปัง!

นัดแล้ว...

ปัง! ปัง! ปัง!

นัดเล่า...

ถึงกระนั้นสมุนของกราดินก็ยังดาหน้ามาปะทะกับริคโทเฟ่นอย่าง 

ไม่เกรงกลัว ทำให้เด็กหนุ่มได้แต่นึกขำในใจ 

เขาไม่ใช่เด็กวัยรุ่นธรรมดาในครีตเชียร์อีกต่อไปแล้ว...ไม่ใช่ริคโทเฟ่น 

เลมเบอสท ์ทีใ่ชช้วีติอยา่งสญูเปลา่ในฐานะหวัหนา้แกง๊อนัธพาล หรอืรคิโทเฟน่ 

นิลบาเล็ต ที่ใช้เวลากับการตามสืบเรื่องราวของคอนแทกต์เลนส์คู่หนึ่งหลัง 

ฉากบงัหนา้ฐานะนามสกลุทีส่อง...บดันีเ้สน้ทางทีเ่ดก็หนุม่กา้วขา้มนัน้ซบัซอ้น 

เข้มข้นมากกว่านั้น ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนับตั้งแต่วันที่ลงชื่อ 

เข้าร่วมกับกระทรวงกลาโหม เริ่มทำงานลับให้เจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษของ 

ครีตเชียร์ โดยมีเลปเปนลาฟเป็นผู้ประสานงาน และมีสตีเฟนสัน แบลดลีย์ 

เพอร์ตัน เป็นคู่หู

ปัง! ปัง! ปัง!

“ถ้าหากหมอนั่นอยู่ที่นี่อีกคน งานคงง่ายกว่านี้เยอะ” ริคพึมพำ 

ก่อนเอี้ยวตัวหลบกระสุน เขาก้มหยิบปืนบนพื้นอย่างไวว่อง 

ปัง!

เพียงนัดเดียวเท่านั้น ทุกอย่างก็เงียบ ดวงตาแหลมคมจับจ้องมอง 

รูโหว่บนหน้าผากของเหยื่อ ควันสีเทาบางเบายังโชยจากปากกระบอกปืน  

ขณะทีร่า่งของศตัรทูรดุลงบนพรมแดง โลหติเขม้ไหลรนิเปน็ทาง ตาเหลอืกคา้ง 

ฉายความประหลาดใจจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต

เด็กหนุ่มย่นคิ้ว มองเหยื่อสังเวยในการต่อสู้ของเขา ก่อนนับร่าง 

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

ของศพเพื่อล้วงหาปืนใต้เสื้อคลุม 

“นายน้อย”

ขณะเดียวกันนั้นเอง เสียงกระซิบก็ดังกังวานก้องโสตประสาท

“นายน้อย”

เสียงนั้นสะท้อนทั่ว ทำให้เด็กหนุ่มต้องตอบ “ว่าไง แบลลีย์”

“กราดินซ่อนตัวอยู่ชั้นบน”

“ยังมีพรรคพวกของมันอยู่ในตึกอีกไหม”

“มี...สองคน”

ริคเงยหน้ามองลอดผ่านราวบันได ฟังเสียงตึงตังด้านบน “หนึ่งใน 

สองคนนั้นคือฮามิลตัน เคิร์ก หรือเปล่า”

“ไม่ใช่”

เด็กหนุ่มได้ยินคำตอบเช่นนั้นก็ถอนใจ รีบก้าวกระโดดข้ามขั้นบันได 

ไปจนถึงชั้นสี่ 

“แสดงว่ามันคงหนีออกไปจากที่นี่แล้ว...เอาเถอะ ผมจะจัดการกับ 

กราดินก่อน เพราะมันต้องรู้แน่ๆ ว่าเป้าหมายของคุณอยู่ที่ไหน แบลลีย์”  

ริคบอกจบก็ต้องกระโดดหลบเข้าไปในห้องแคบๆ เมื่อศัตรูคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหา 

พร้อมกราดยิงใส่ไม่ยั้ง

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

ริครีบลุกขึ้นนั่งหลังแนบผนัง ขณะที่กระสุนเหล่านั้นพุ่งทะลุประตูจน 

เนื้อไม้และเศษอิฐแตกเป็นผง 

“แบลลีย์! ชี้ทางให้ผมที...ผมอยากรู้ว่ากราดินอยู่ที่ไหน”

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

“ออกจากห้องนี้แล้วเลี้ยวขวา เดินไปจนถึงมุมตึก เลี้ยวซ้าย เขากำลัง 

จะวิ่งผ่านบันไดหนีไฟ”

“มันจะหนีกลับลงไปชั้นล่าง” ริคเอ่ยอย่างหัวเสียขณะนั่งคุดคู้รอ 

จังหวะตอบโต้ แต่ก็ไม่สบโอกาส เด็กหนุ่มหมดความอดทน เขาจึงแบมือ 
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ข้างขวาออก ปล่อยพลังเหนือธรรมชาติที่อุณหภูมิค่อยๆ พุ่งสูงขึ้นจนฝ่ามือ 

ร้อนแดง

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

เพียงชั่วพริบตา ประกายไฟฟ้าก็ปรากฏขึ้น แสงสว่างจ้าฉายวาบ 

ริคโทเฟ่นกัดฟันกรอด เขาเอี้ยวตัวออกจากห้องทาบฝ่ามือลงบนกำแพง

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

กระแสไฟฟ้าแล่นผ่านปลายนิ้ว เกิดแรงอัดทำให้ผนังแตกเป็นริ้วๆ  

แล้วหลอดไฟตามทางเดินทุกดวงก็แตกกระจาย 

แรงดันนั้นพุ่งเข้าใส่ร่างศัตรูซึ่งยืนอยู่บนทางเดินห่างจากเด็กหนุ่ม 

ราวๆ สิบเมตร แสงสว่างแหวกผ่านอากาศ พุ่งเข้าใส่ชายฉกรรจ์ เกิดเสียง 

ซ่าๆ ขณะที่ศัตรูยืนอ้าปากกว้าง ตัวสั่น ตาเหลือกค้างมองเพดาน ไร้เรี่ยวแรง 

จะต่อต้านพลังเหนือธรรมชาติที่เด็กหนุ่มปลดปล่อยออกมา อึดใจเดียวศัตรู 

ของรคิโทเฟน่กล็ม้ลงกบัพืน้ แสงสวา่งมลายไป ทิง้ไวเ้พยีงละอองสขีาวบางเบา 

ดูคล้ายหมอกที่ทำให้เด็กหนุ่มสำลัก 

สุดท้ายทางเดินตลอดทั้งชั้นสามก็ตกอยู่ในความมืด 

“ให้ตาย...ผมมองอะไรไม่เห็นเลย”

“ฉันก็เหมือนกัน...แต่ฉันพอจะได้ยินเสียงฝีเท้าของกราดิน มันตกใจ 

กลิ้งตกบันไดไปเรียบร้อยแล้ว”

“เจ๋ง”

เด็กหนุ่มปาดเหงื่ออย่างเหนื่อยใจแล้วเหยียดแขนตึงๆ ใช้แสงสว่าง

จากฝ่ามือซึ่งยังคงร้อนระอุจนเปล่งแสงสีขาวส่องไปตามเส้นทางเบื้องหน้า 

แล้ววิ่งตรงไปหากราดิน บายอน

“อย่าเข้ามานะ!” เสียงเจือความหวาดกลัวก้องบริเวณบันไดหนีไฟ 

ปัง!

กราดินยิงปืนขู่หนึ่งนัด ทำให้ริคต้องหมอบบนพื้น มองหาเป้าหมาย 

อย่างระมัดระวัง

ปัง! เพล้ง!
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“อะ๊!” เดก็หนุม่อทุานเสยีงดงัเมือ่กระสนุนดัหนึง่พุง่ใสห่นา้ตา่งขา้งกาย  

เศษกระจกกระเด็นใส่เขา...น่าหงุดหงิดสุดๆ “อย่าหนีนะไอ้อ้วน!” 

คราวนี้ริครีบวิ่งเข้าไปหากราดิน ทั้งที่มีเสียงห้ามของแบลลีย์ซึ่งไม่ได้ 

ปรากฏกายให้เห็นตลอดการทำภารกิจคราวนี้

ฝ่ายศัตรูตกใจล้มลุกคลุกคลาน รีบกระโดดลงบันไดจนสะดุด ลื่นไถล 

กลิ้งไปบนพื้นชั้นล่าง ริคได้ทีรีบกระโดดลงไปหาโดยไว เขากระชากเสื้อของ 

ศัตรูข้ึนชกหน้ากราดินเต็มแรง จนอีกฝ่ายหน้าสะบัด เลือดทะลักออกจากปาก 

“แกถูกจับแล้ว กราดิน บายอน...” ริคกล่าวเสียงเย็นเยียบประดุจ 

น้ำแข็ง สายตาที่มองศัตรูแลดูน่าเกรงขามราวกับราชสีห์ตัวร้าย อีกฝ่ายตัวสั่น

งันงกไม่กล้ามองเด็กหนุ่มเลยแม้แต่น้อย “ฮามิลตัน เคิร์ก อยู่ที่ไหน”

ชื่อนั้นทำให้อีกฝ่ายสะดุ้งทันที

“บอกฉันมา”

“ฉันไม่รู้”

“บอกฉันมากราดิน...ลูกน้องของแกอยู่ที่ไหน ฮามิลตัน เคิร์กอยู่ไหน”

“ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นใคร”

แกร๊ก!

ริคเลื่อนปืนจ่อขมับอีกฝ่ายทันที 

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

ตะกายพยายามนั่งบนพื้น 

“ฉนัไมไ่ดส้นใจวา่มนัจะเปน็ลกูนอ้งแกหรอืเปลา่! บอกฉนัมาวา่ฮามลิตนั 

เคิร์ก อยู่ที่ไหน!” ริคข่มขู่ น้ำเสียงกร้าวทำให้อีกฝ่ายชะงัก

“มันออกไปแล้ว” กราดินเสียงสั่น สะอึกสะอื้นราวกับจะร้องไห้ “มัน 

ออกไปจากที่นี่ก่อนแกจะเข้ามาอีก”

“ออกไปนานแค่ไหนก่อนฉันเข้ามา”

อีกฝ่ายอ้ำอึ้งไม่ตอบ ริคจึงยกปืนประกบหน้าผาก 

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

คำพูดนั้นทำให้ริคกับแบลลีย์อุทานพร้อมกัน เด็กหนุ่มรู้ทันทีว่าผู้ชาย 
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สวมโคตสีน้ำตาลที่เดินสวนกันหน้าประตูก่อนจะเข้ามาในอาคารแห่งนี้คือ 

คนที่พวกเขาตามหาตัวอยู่ 

“หมอนั่นซ่อนตัวในองค์กรของแกมาสักพักแล้ว ใช่ไหม”

“...”

“ฉันถามว่าใช่หรือเปล่า!”

“ใช่! ใช่!”

“ที่ซ่อนตัวของฮามิลตันอยู่ไหน”

“ไม่ใช่ในอาคารแห่งนี้ มันอยู่ที่คอนโดของฉัน”

“บอกที่อยู่คอนโดของแกมาเดี๋ยวนี้”

“...”

“เร็ว!”

“สไตล์เพลสคอนโดมิเนี่ยม 097 ถนนบรีคที่สอง ห้อง 1720”

“แบลลีย์...ออกค้นหาเป้าหมายภายในรัศมีห้าสิบเมตร”

“รับทราบ!”

กราดินมองริคโทเฟ่นพูดกับตัวเองด้วยความงุนงง แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ 

อะไรนัก

“ฉันบอกแกแล้ว ปล่อยฉันไปเถอะ!”

ริคไม่ฟังคำขอร้องนั้น เขากระชากข้อมืออวบอูมของกราดินแล้วยัดลง 

ไปในกุญแจข้อมือขนาดพิเศษ ก่อนรีบวิทยุรายงานเจ้าหน้าที่ให้มาจับตัว 

พ่อค้าปืนเถื่อน 

“นีเ่ลมเบอสทพ์ดู ผมจะไมท่วนเปน็ครัง้ทีส่อง...สง่เจา้หนา้ทีเ่มอืงกวิกา้

ที่ใกล้ที่สุดมาจับตัวคนร้ายในอาคารสองสี่เจ็ด ทางออกฉุกเฉินหมายเลขสาม 

ถนนไรเวลเลยีน เดีย๋วนี!้” วา่จบกร็บีวิง่ออกจากทางออกฉกุเฉนิโดยไมฟ่งัเสยีง 

ร่ำร้องของกราดิน บายอน อีก

“หมอนี่ทำให้ผมเสียเวลา” เด็กหนุ่มบ่นขณะวิ่งออกจากอาคารผ่าน 

ประตูเขียว ย้อนกลับไปยังถนนใหญ่ด้วยเส้นทางเดิม บัดนี้ผู้คนบนท้องถนน 

ตา่งหยดุยนืบนทางเทา้หนา้โรงแรมฝัง่ตรงขา้ม จอ้งมองอาคารทีร่คิเพิง่ออกมา 

ตวั
อย
่าง



36     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

ด้วยความหวาดกลัว เนื่องด้วยได้ยินเสียงปืนหลายนัด

คืนนี้ไม่ใช่ค่ำคืนที่สวยหรูสำหรับงานเลี้ยงและงานสังสรรค์อีกต่อไป  

เมื่อตำรวจไล่ตามจับผู้ร้ายจนถึงรังลับ และบัดนี้ริคโทเฟ่นก็ต้องเดินทางไป 

ตามจับเป้าหมายสำคัญซึ่งเล็ดลอดจากมือของเขาไปได้อย่างหวุดหวิด

ฮามิลตัน เคิร์ก...นายอยู่ที่ไหน

“สไตลเ์พลสคอนโดมเินีย่ม 097 ถนนบรคีทีส่อง หอ้ง 1720! ซิง่ไปเลย!” 

ริคโทเฟ่นบอกคนขับรถแท็กซี่อย่างรีบร้อน มือหนึ่งถือปืน อีกมือก็ตบเบาะถี่ๆ 

ย้ำโดยไม่สนใจสายตาตื่นตะลึงระคนหวาดผวาของคนขับเลยแม้แต่น้อย 

“ไกลแค่ไหน”

“ไม่ไกลมากครับ...ห่างจากที่นี่ราวๆ สี่ไมล์เท่านั้น”

ริคเอนตัวพิงเบาะรถ ก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋ากางเกง  

“เลปเปนลาฟโทร. มา”

“เธอคิดว่าตัวเองควรจะรับสายเขาตอนนี้หรือเปล่า”

“ผมไม่คิดอย่างนั้นแน่ๆ” ว่าจบก็ปล่อยให้โทรศัพท์สั่นอยู่อย่างนั้น 

ขณะยัดมันกลับเข้าไปในกระเป๋ากางเกง “เลปเปนลาฟรู้แล้วว่าผมแอบมา 

ทำงานนี้คนเดียว”

“เขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาขัดขวางเธอตอนนี้หรือเปล่า”

“ผมคิดว่าอีกห้านาทีคงมีคนตามมาแน่ๆ” ว่าพลางเอี้ยวตัวมองผ่าน 

กระจกหลังรถ คอยสังเกตรถยนต์มากมายบนท้องถนนยามค่ำคืน 

“รีบกว่านี้หน่อยได้ไหม” ริคหันไปบอกคนขับด้วยน้ำเสียงจริงจัง 

ทำเอาอีกฝ่ายสะดุ้งโหยง

“ดะ...ได้ครับ ได้”

“ผมจะไม่ให้เลปเปนลาฟมารบกวนงานนี้เด็ดขาด” ริคกัดริมฝีปาก  

“เป้าหมายของเราอยู่ใกล้แค่เอื้อม ผมจะไม่ยอมให้หมอนั่นหลุดมือไปได้” 

เด็กหนุ่มเอียงศีรษะมองตึกระฟ้าที่ตั้งตระหง่านเบื้องหน้า แล้วรถ 

แท็กซี่ก็จอดที่ชั้นใต้ดินของตึก ริคไม่รอช้า รีบกระโดดลงจากรถ ขณะที่คนขับ

ยังมองเขาวิ่งหายเข้าไปในลิฟต์ด้วยความฉงน
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“เอาละแบลลีย์ หน้าที่ของคุณแล้วละ”

“โอเค...ฉันกำลังสแกนตำแหน่งของฮามิลตัน เคิร์ก ทีละห้อง”

เดก็หนุม่ฟงัพลางชกัลำเลือ่นสำรวจสภาพปนืพกในมอืทัง้สองกระบอก  

และใช้หลังมือปาดเลือดบนแก้มออก

“เจอแล้ว! เป้าหมายออกจากลิฟต์ กำลังวิ่งกลับไปที่ห้อง!”

“เสร็จฉันละ” ริคคำรามเสียงต่ำนัยน์ตาสีฟ้าประกายเงินมองประตู 

ลิฟต์สีเงิน

ติ๊ง!

ลิฟต์เปิดออกพร้อมกับเสียงกรีดร้องของคุณป้าและชายคนหนึ่งซึ่งยืน 

อยูห่นา้ลฟิต ์ตะกรา้ทีน่างถอืหลน่ลงพืน้ขณะทีเ่บกิตาโตมองรา่งของรคิทีช่โลม

ด้วยเลือดของเหยื่อ สองมือถือปืน ใบหน้าคมเข้มนั้นดุดันดั่งเสือ

เดก็หนุม่ใชน้ิว้อดุหขูณะปา้ยงักรีด๊ตอ่ไป เขาบน่อบุ รบีวิง่ไปตามทางเดนิ 

แคบๆ ขณะที่แบลลีย์ส่งเสียงชี้ทางไปจนถึงหัวมุม ริควาดปืนและหมุนตัว 

กวาดตาหาเป้าหมาย และในตอนนั้นเอง...

ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ!

เสียงกระสุนแหวกอากาศดังต่อเนื่องจนเหมือนมีห่ากระสุนพุ่งออกมา

จากปืนกล

“บ้าเอ๊ย!” กระสุนหนึ่งนัดเฉี่ยวแขนริค ความเจ็บปวดทำให้รู้สึกหนัก 

แขนซา้ย รคิเหลอืบมองผา่นขอบกำแพง พบวา่เปา้หมายของตนรบีวิง่ออกจาก 

ห้องพักพร้อมของสำคัญที่ซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อโคตสีน้ำตาล “หมอนั่น 

มีปืนกล”

“ไม่ใช่ปืนกล” เสียงของแบลลีย์ดังท้วงในศีรษะ 

“แต่ยิงรัวได้ขนาดนี้ มันน่าจะเป็นปืนกลสักรุ่นหนึ่ง”

“ไม่ใช่...เขาไม่มีปืน”

“หมายความว่ายังไง”

“กระสุนนั่นออกมาจากฝ่ามือของเขา”

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

ริครีบหมอบลงกับพื้นแล้วกลิ้งไปหลบข้างๆ ผนัง

“อย่าให้เขาหนีไปได้!”

“ฮามิลตัน เคิร์ก! กลับมาเดี๋ยวนี้!!!” ริคสับเท้าอย่างรวดเร็ว หมาย 

จะเข้าไปรวบตัวเป้าหมาย ทว่าอีกฝ่ายก็ยิงสกัดเขาไว้ก่อนวิ่งหนีไปอีก

รคิสะดดุเทา้ตวัเองจนแทบลม้คะมำลงบนพืน้ครัง้แลว้ครัง้เลา่เนือ่งดว้ย 

ความรบีรอ้น แมใ้นยามทีล่กูกระสนุพุง่ผา่นศรีษะ เดก็หนุม่รบีตดิตามฮามลิตนั 

ไปโดยไว 

“หลีกไป!” ริคตะโกนลั่น ผลักแม่บ้านและพ่อบ้านที่เดินออกจาก 

ห้องพัก

ปัง!

“กรี๊ด!”

สำหรับริคแล้ว เสียงกรีดร้องช่างน่ารำคาญยิ่งกว่าเสียงปืนเสียอีก  

เพราะมนัทำใหเ้ขาไมม่สีมาธไิลต่ามเปา้หมายเลยสกันดิ เดก็หนุม่รบีพุง่เขา้ไปหา 

ฮามิลตันเมื่ออีกฝ่ายชนชายคนหนึ่งที่เดินออกจากลิฟต์จนกระเด็นกลิ้งไป 

บนพื้น 

“ฮามลิตนั!” รคิถลาหมายจะเขา้ไปจบั ทวา่อกีฝา่ยกร็บีพลกิกายพรอ้ม 

สวนหมัดใส่

ผัวะ!

แก้มเนียนยุบด้วยแรงหมัดที่ทำให้ริคชะงัก อีกฝ่ายรัวหมัดอีกสองครั้ง 

ก่อนเด็กหนุ่มจะสามารถใช้ขาถีบคู่ต่อสู้ แล้วคลานหนี คิ้วเข้มขมวดเข้าจน 

แทบจะชนกนัดว้ยความหงดุหงดิ ขณะมองอกีฝา่ยตะเกยีกตะกายลกุวิง่หนอีกี  

ฮามิลตันวิ่งวนกลับไปตามเส้นทางเดินอีกครั้ง...บัดนี้ประตูฉุกเฉินคงเป็นหน 

ทางเดียวในการหลบหนี

ริคไม่รีรอให้อีกฝ่ายหนีห่างไปได้อีก เขาสะบัดมือแล้วทาบลงบนพื้น 

ทางเดิน กระแสไฟฟ้าแล่นจากฝ่ามือขวา ไหลผ่านพื้นพรม

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!
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วินาทีเดียวกัน กระแสไฟฟ้านั้นก็พุ่งทะลุส้นเท้าของฮามิลตัน กำลัง 

ประจุเพียงน้อยนิดเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้านั้นไหลท่วมร่างของเหยื่อภายใน

เสี้ยววินาทีถัดมา

“อ๊าก!”

“ริค! หยุด! เราฆ่าเขาไม่ได้!”

“อ๊ากกก!”

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

“ริค! อย่าฆ่าฮามิลตัน!!!”

ริครู้ดี...ทว่าไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เขารีบสะบัดมือ กำมือ 

และคลายเบาๆ เพื่อหยุดพลังเหนือธรรมชาติไว้ก่อนเป้าหมายจะแน่นิ่งไป  

เด็กหนุ่มได้ทีรีบวิ่งไปหาฮามิลตัน อีกฝ่ายนอนหงายไม่รู้สึกตัวไปชั่วขณะ 

“ฮามิลตัน! ฉันคือริคโท...”

ควับ!

หมัดหยาบกร้านยกขึ้นจดปลายจมูกของริค เด็กหนุ่มเบิกตากว้าง 

ด้วยความตกใจ

“หลบ!”

ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ!

ฝา่มอืของฮามลิตนัปดูขึน้ กอ่นกระสนุนบัรอ้ยนดัจะพุง่ออกมาทำลาย 

ทุกสิ่งที่ขวางหน้า...ริคผละถอยในเสี้ยววินาที เขาหาจังหวะถีบข้อมืออีกฝ่าย 

แรงๆ จนฮามิลตันร้องเสียงหลง 

ในตอนนั้นเองริคก็พยายามลุกขึ้นยืน แต่อีกฝ่ายวิ่งหนีไปเสียแล้ว 

“บ้าชะมัด” เด็กหนุ่มสบถอย่างหัวเสีย มองหาฮามิลตันที่วิ่งหนีกลับ 

เข้าไปในห้องพัก เด็กหนุ่มติดตามไปไม่ได้ห่าง

ผัวะ!

ไมเ้บสบอลหวดเขา้เตม็หนา้รคิทนัททีีว่ิง่ไปจนถงึประตหูอ้งซึง่เปดิกวา้ง 

ไว้หลอกล่อผู้ไล่ล่า เด็กหนุ่มทรุดตัวลงบนพื้น สติวูบไปครู่หนึ่ง ภาพเบื้องหน้า 

วูบไหว เขายกสองมือลูบขมับ พยายามเพ่งหาเป้าหมาย แล้วเด็กหนุ่มก็ต้อง 

ตวั
อย
่าง



40     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

เบิกตา นิ่งไปในบัดดลกับภาพรางเลือนเบื้องหน้า

ฮามิลตันพึมพำอะไรบางอย่างขณะผายมือออกกว้าง แล้วแสงสว่างก็ 

ปรากฏขึ้นตรงกลางห้องนั่งเล่น เป็นก้อนแสงสีรุ้งทรงกลมส่องประกายวิบวับ 

เพล้ง!

บานกระจกบริเวณระเบียงห้องและข้างโทรทัศน์แตกละเอียด เศษแก้ว 

ร่วงกราวลงมาราวกับสายน้ำ พริบตาเดียวก้อนแสงก็ขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ  

จนกระทั่งแสงสว่างนั้นสัมผัสพื้นห้อง กลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสีขาวสว่าง 

แลดูคล้ายประตู 

“เร็วเข้าๆ พระเจ้า! เร็วเข้า!” ฮามิลตันพูดด้วยความตื่นเต้น

สายลมพัดออกมาจากก้อนแสงนั้น เสื้อโคตตัวหนาของฮามิลตันปลิว 

สะบัด ในขณะที่ริคก็โดนลมพัดร่างกลิ้งไถลออกไปนอกห้อง ตัวของเด็กหนุ่ม 

ติดอยู่บนฝาผนัง แลดูคล้ายจิ้งจกยักษ์แปะอยู่ตรงนั้น

“มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย!” ริคพยายามเงยหน้ามองเหตุการณ์ในห้อง

พักแต่ก็ไม่สำเร็จ

ครู่ต่อมาลมก็แผ่วลง แล้วแสงสว่างตรงกลางห้องก็หายวับไป

“เฮงซวย! ซวย! ซวย!” ฮามิลตันตกตะลึงเมื่อแสงนั้นหายไป เขา 

จ้องมองความมืด แล้วจู่ๆ ก็เกิดอาการตื่นตระหนก ราวกับความหวังสุดท้าย 

มลายสลายไปกบัอากาศธาต ุเขาทรดุกายลงบนพืน้ ดวงตาเบกิกวา้ง เหงือ่ไหล 

ท่วม ร่างกายสั่นสะท้านไปหมดจนยากจะควบคุมได้อีก “ไม่จริง...ฉันทำได้...

ฉันเคยทำได้!”

“ที่จริงแกไม่เคยทำได้ ฮามิลตัน เคิร์ก”

เจ้าของชื่อหันกลับ ฟังเสียงทุ้มลึกของใครสักคนข้างกายด้วยความ 

ตกใจสุดขีด

ปัง!

เสียงปืนดังสะท้อน กระสุนเจาะขมับขวา ผ่านสมอง และทะลุออก 

ขมบัซา้ยของฮามลิตนั ดวงตายงัเหลอืกคา้ง แรงสะบดัของศรีษะทำใหค้วามคดิ 

ของชายหนุ่มหยุดลงในสามสิบวินาทีถัดมา เลือดสีแดงผสมของเหลวคล้าย 

ตวั
อย
่าง



Pakkie Davie     41

ตะกัว่ไหลติง๋ๆ ออกจากรบูนศรีษะ รา่งของชายหนุม่ฟาดลงบนพืน้ ไรซ้ึง่ปฏกิริยิา 

ตอบโต้ใดๆ อีก

“เกดิ...เกดิอะไรขึน้” รคิพมึพำขณะยนักายลกุ เงยหนา้มองสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

ในหอ้ง แลว้กพ็บวา่เปา้หมายนอนทอดกายตายอยูบ่นพืน้หอ้ง โดยมชีายอกีคน 

ยืนอยู่ข้างๆ ริคอ้าปากค้างตกใจสุดขีด ตาจ้องปืนพกในมือขวาของแขกไม่ได้

รับเชิญที่แทรกตัวเข้ามากำจัดเป้าหมายของเขาเสียดื้อๆ 

ริคมองร่างสูงโปร่ง ผมสีบลอนด์ ใบหน้าราวกับถอดแบบจากเขาทุก 

กระเบียดนิ้วภายใต้ชุดหนังสีดำมันขลับ แล้วความคิดทุกอย่างก็หยุดลงใน 

วินาทีนั้น เพราะบุรุษแปลกหน้าไม่ใช่ใครที่ไหน นอกเสียจากคู่หูของเขา 

...สตีฟ แบลดลีย์ เพอร์ตัน

ตวั
อย
่าง



พระเจ้า...

ริคร้องในใจอย่างตื่นตระหนก ตามองศพบนพื้นห้องกับเพื่อนซึ่งยืน 

หันหลังให้สลับกัน เขาเดินไปพิงกรอบประตูสังเกตท่าทีสงบนิ่งของคู่หูอยู่นาน 

ก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ 

“สตีฟ...นายรู้ไหมว่านายทำอะไรลงไป!”

“ฉันเพิ่งฆ่าคนที่ถูกประกาศจับตาย” สตีฟกล่าวเสียงเรียบ หันมา 

สบมองคู่หูด้วยดวงตาสีเทา แฝดต่างฝานิ่งเงียบเกิดความกดดันมหาศาล 

ระหวา่งทัง้สอง ในตอนนัน้เองเจา้หนา้ทีส่องนายกว็ิง่เขา้มาในหอ้ง สตฟีหลกีทาง 

ให้แต่โดยดี เขาเดินผ่านริคโทเฟ่นไปราวกับไม่เห็นว่าเพ่ือนของตนยืนอยู่ตรงน้ัน

เดก็หนุม่จอ้งมองฮามลิตนัดว้ยนกึเสยีดาย ความเจบ็ใจทำใหเ้ขากำหมดั 

แน่น รีบเดินปึงปังไปหาสตีฟ 

“สตฟี!” รคิเรยีก ไมส่นใจเจา้หนา้ทีซ่ึง่ลงพืน้ทีท่ำงานกนัอยา่งขะมกัเขมน้  

เด็กหนุ่มดึงไหล่อีกฝ่ายเอาไว้ “นายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง เลปเปนลาฟส่งนาย 

2

ชันสูตร
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มาใช่ไหม นายทำให้แผนของฉันพังหมดเลยรู้ตัวไหม!”

อีกฝ่ายได้ยินก็หมุนตัวกลับมาปัดมือริคออกอย่างไม่พอใจ

“ไม่มีใครส่งตัวฉันมาทั้งนั้น” สตีฟกระแทกเสียงใส่ “นายน่าจะขอบใจ

ที่ฉันช่วยชีวิตนายด้วยซ้ำนะริคกี้”

“ชว่ย? งานนีฉ้นัไมต่อ้งการใหน้ายชว่ยเลยสกันดิ ฉนัเกอืบจบัฮามลิตนั 

ได้แล้ว แต่นายเข้ามาขวาง!” 

สตีฟหลบตาที่มีแววขุ่นข้องของอีกฝ่าย ก่อนกล่าวสวนเสียงแผ่ว

“อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเพราะอะไรนายถึงแอบมาทำภารกิจน้ีคนเดียว”

คราวนีร้คิเงยีบกรบิ แววตาราชสหีห์ายไปในบดัดล ใบหนา้กราดเกรีย้ว 

คลายลงจนกลายเป็นความกระอักกระอ่วนใจ

“นายทำตัวลับๆ ล่อๆ มาหนึ่งเดือนเต็มๆ” สตีฟบอก “ฉันถามอะไร 

นายก็เลี่ยงไม่ตอบ...นายคิดหรือว่าฉันจะไม่สงสัย” 

ชายหนุ่มกล่าวอย่างใจเย็นระหว่างมองใบหน้าของอีกฝ่าย 

“นายเจอคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง แต่กลับ 

ปิดปากเงียบ ไม่บอกเลปเปนลาฟหรือทีมสืบสวนคนอื่นที่เกี่ยวข้อง”

“ฮามิลตันไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น” ริคเถียงทันที

“ถ้าหากมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นละก็ นายควรจะจับตายหมอนี่ตั้งแต่ 

วินาทีแรกที่เจอเขาแล้ว” สตีฟกล่าวอย่างรู้ทัน “นายปิดบังอะไรฉันเอาไว้”

ริคบ่ายหน้าหนีสายตาจับผิดนั้นทันที “มันไม่ใช่เรื่องของนาย นาย 

ไม่ควรเข้ามาขวาง”

“เข้ามาขวาง?” สตีฟหัวเราะประชด “ถ้าหากฉันไม่เข้ามาขวาง นาย 

ก็ตายไปแล้ว! เขาจะฆ่านาย! ได้ยินไหม คนพวกนี้ต้องการฆ่านาย!”

คราวนี้ทั้งสองสบตามองกันไม่กะพริบ ความหงุดหงิดทำให้ริคกำหมัด

แน่นจนเส้นเลือดปูด

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

ตะโกนลั่นดังขึ้นด้านหลัง ชายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่รูปร่างกำยำ สวมชุดไปรเวต 

วิ่งเหยาะๆ มาหาทั้งสองหน้าตาตื่น 
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“บอดกีารด์ของนายมาแลว้” สตฟีกระซบิขณะหนัมองโจเอล “จำไวน้ะ 

...ฉนัไมใ่ชพ่ีเ่ลีย้งของนาย ไมว่า่นายคดิจะทำเรือ่งวุน่ๆ อะไรอกี ฉนัจะไมย่ืน่มอื 

เข้ามาช่วยอีกแล้ว” 

นำ้เสยีงจรงิจงันัน้ทำใหร้คิชะงกั เขากลบัรูส้กึผดิเสยีอยา่งนัน้ เดก็หนุม่ 

มองเพือ่นเดนิไปสนทนากบัเจา้หนา้ทีส่องสามนายเกีย่วกบัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ 

โดยไม่สนใจเขาอีก

แทนที่ภารกิจลับจะสำเร็จลุล่วง ดูเหมือนเรื่องกลับตาลปัตร และ 

เด็กหนุ่มก็อยู่ในสถานการณ์ลำบากเสียแล้ว...

“คุณเป็นอย่างไรบ้าง” บอดีการ์ดร่างใหญ่กล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียด  

เขาคอยรายงานความเคลือ่นไหวใหเ้จา้หนา้ทีร่ายอืน่ๆ นอกตกึระฟา้ผา่นเฮดเซต 

แม้กระทั่งยามที่สบตามองริคโทเฟ่นในขณะนี้

เด็กหนุ่มไม่ได้ตอบคำถาม ยังคงจดจ้องมองสตีฟไม่วางตา

เขาไม่รู้...ไม่รู้เลยว่าตนจะปิดบังความลับและสิ่งที่ได้ลงมือทำจาก 

สายตาของคู่หูคนนี้ได้อย่างไร

เอาเถอะ สุดท้ายแล้ว...เขาทำภารกิจพลาด ฮามิลตันตายก่อนเขา 

จะไดข้อ้มลูซึง่สาวไปถงึตน้ตอของคดฆีาตกรรมตอ่เนือ่งในครตีเชยีรไ์ด ้ดเูหมอืน 

งานนี้จะยากเกินไปสำหรับริค และไม่รู้ว่าเขาต้องเจออุปสรรคอีกสักกี่ครั้งใน 

การทำภารกิจถัดไป

ภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมงเจ้าหน้าท่ีก็เร่ิมเคล่ือนไหว...พวกเขาตรวจสอบ 

ทุกซอกทุกมุมและข้อมูลทุกจุดเพื่อดึงทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับกราดิน 

บายอน มาสอบสวนอย่างละเอียด

ที่จริงแล้วกราดิน บายอน เป็นพ่อค้าขายปืนเถื่อนที่ตำรวจตามจับมา

นานสองเดือน หากแต่หลบหนีและไม่มีใครทราบว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหน จน 

กระทั่งริคโทเฟ่นเป็นคนพบและสร้างเรื่องในครั้งนี้ แม้ว่าเด็กหนุ่มจะได้รับคำ 

ชื่นชมจากบรรดาเจ้าหน้าที่ในเมืองกิวก้า แต่เขากลับถูกเลปเปนลาฟต่อว่า 

และถูกเรียกตัวให้กลับไปดรัมลิงตัน เซสเซ ทันที
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“ถ้าหากเธอไม่กลับมา ฉันจะไปรับตัวเธอเอง”

“โอเค ก็ได้...ผมจะกลับวันนี้” ริคบ่นอิดออดหลังจากวางสาย เขา 

ไม่สนใจสายตาของโจเอลซึ่งยืนกอดอกอยู่ข้างประตูห้องพักเลยสักนิด

“ผมบอกคุณแล้วว่างานนี้อาจไม่สำเร็จ”

“ผมรู้” ริคว่าพลางทิ้งตัวลงบนม้านั่ง มองผ่านกระจกโรงแรมไปยัง 

เมืองกิวก้าในยามเช้า ตึกสูงระฟ้าปรากฏตามจุดต่างๆ ทั่วเมือง อาคาร 

ลอ้มหนา้ลอ้มหลงัปราศจากทุง่หญา้เขยีวชอุม่และตน้ไมส้งูชะลดู ชา่งแตกตา่ง 

จากบ้านพักตากอากาศของพี่ชายบนเชิงเขาในเมืองเฮลเพนเบิร์กโดยสิ้นเชิง 

“ผมอยากพักผ่อน”

“คณุกอ่เรือ่งไวเ้ยอะ ผมไมค่ดิวา่เลปเปนลาฟจะอนญุาตใหค้ณุกลบัไป 

พักผ่อนทันทีที่เดินทางกลับไปเมืองหลวงหรอกนะ” บอดีการ์ดคนดีของเขา 

พูดตรงชะมัด คำพูดของโจเอลต่อยเจ็บจนริคแทบจุกไปเลยทีเดียว “ทำไม 

คุณต้องจัดการกับฮามิลตัน”

ริคเหลือบมองอีกฝ่ายด้วยหางตา

“ผมรูว้า่ผมมหีนา้ทีส่นบัสนนุการกระทำของเจา้นาย และไมค่วรถามวา่ 

คุณจะทำอะไร แต่หลายครั้งการกระทำลับๆ ล่อๆ ของคุณก็ทำให้ผมอดสงสัย 

ไม่ได้”

เด็กหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็ถอนใจยาว 

“ผมเชื่อว่าคุณรู้” ว่าพลางเกาศีรษะแกรกๆ 

“ฮามิลตันมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องใช่ไหม”

ริคมีท่าทีลังเล เด็กหนุ่มเลื่อนมือประสานท้ายทอยพลางถอนใจอีก

“มนัคอืคดทีีอ่นัตรายทีส่ดุในครตีเชยีร.์..ผมไมเ่คยเหน็คณุสนใจคดไีหน 

มากเทา่คดนีี”้ โจเอลวา่พลางขมวดคิว้มองเจา้นายดว้ยความเปน็หว่ง “ทัง้ๆ ที่

คุณก็รู้ว่าในฐานะนามสกุลที่สอง คุณมีความสำคัญกับประชาชนชาวครีตไชร ์

อย่างมาก ไม่ควรเอาชีวิตไปเสี่ยง”

“ในเม่ือนามสกุลท่ีสองเอาชีวิตไปเส่ียงไม่ได้ ผมก็จะเปล่ียนประวัติศาสตร์ 

คนทีไ่ดร้บัตำแหนง่นี”้ รคิเถยีงคำไมต่กฟาก “เลปเปนลาฟเองกอ็นญุาตใหผ้ม 
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มีส่วนร่วมในคดีนี้ เขาอนุญาตให้ผมมีส่วนร่วมออกภาคสนาม ผมสามารถ 

ตรวจสอบงานทุกอย่างของกระทรวงกลาโหม...ผมสามารถตัดสินใจที่จะ...”

“คุณมีสิทธิ์มากกว่าทุกคน แต่คุณก็ควรฟังความคิดเห็นของทุกคน 

เหมือนกัน...ในเมื่อผู้ใหญ่เตือน คุณก็ควรรับฟังและระมัดระวัง ผมไม่เห็นด้วย 

กบัภารกจิลบัในครัง้นี ้แตใ่นฐานะทีเ่ปน็บอดกีารด์ของคณุ ผมจะยอมชว่ยเหลอื 

คุณจนกว่าผมคิดว่างานนั้นเริ่มจะไม่ ‘โอเค’ ...และอันที่จริง การทำภารกิจ 

คนเดียวแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่อง ‘โอเค’ เพราะฉะนั้นคราวหน้าผมอาจต้องรายงาน 

ความต้องการของคุณให้เลปเปนลาฟฟังก่อน เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง 

นะรคิโทเฟน่” โจเอลกลา่วเปน็เชงิสัง่สอน ทำเอารคินัง่หนา้งอไมพ่อใจ “เอาเถอะ  

การตายของฮามิลตันคือคำตอบของคุณใช่ไหม”

“ไม่” ริคส่ายหน้า “ผมไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยจากหมอนั่น...ผมไม่ได้ 

ต้องการให้ฮามิลตันตาย...เอ่อ อย่างน้อยก็ไม่ตายจนกว่าผมจะได้ข้อมูลจาก

เขาน่ะ...ฮามิลตันรู้ว่าของที่ผมอยากได้อยู่ที่ไหน แต่เขาตายก่อนที่ผมจะสาว 

เอาความจริงเรื่องนั้นมาได้”

เด็กหนุ่มบอกตามตรง แล้วนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อวาน ขณะที ่

สตีฟลั่นไกใส่ฮามิลตันอย่างไม่ไยดี ในตอนนั้นริคทำอะไรไม่ได้เลยนอกจาก 

นอนเกลือกกลิ้งบนพื้นหลังจากโดนแรงลมปริศนาจากก้อนแสงสว่างลึกลับ

ผลักกระเด็นจนติดกำแพง...เขาไม่รู้ว่าสตีฟมาตอนไหน หรือรู้ได้อย่างไรว่า 

รคิอยูท่ีน่ัน่ แตเ่ดก็หนุม่กไ็มไ่ดส้นใจนกั เพราะเพือ่นคนดขีองเขาฉลาดเปน็กรด  

สตฟีมวีธินีบัรอ้ยในการตามหาตวัรคิโทเฟน่โดยไมใ่หเ้จา้หนา้ทีร่ายอืน่ๆ รู ้สิง่ที่ 

เขาสงสัยคือ แสงสว่างในห้องพักของฮามิลตันคืออะไร

ริคไม่รู้ว่ามันคืออะไร อาจจะเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ หรือ 

ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ฮามิลตันสร้างขึ้นเองก็ได้ เขาจำได้ว่าฮามิลตัน 

พยายามหนีจึงหาวิธีทำอะไรสักอย่างกับก้อนแสงนั่น

น่าแปลกแฮะ...ก้อนแสงนั่นจะช่วยให้ฮามิลตันหนีจากริคได้หรือ 

เด็กหนุ่มคิดไม่ออกเลย เขาคิดทบทวนอยู่เป็นนาน จนกระทั่งเสียงของโจเอล

เรียกให้หลุดจากภวังค์
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“พอจะบอกไดไ้หมวา่ของทีค่ณุตอ้งการจากฮามลิตนัคอือะไร” คำถาม 

ของบอดีการ์ดคนดีทำให้ริคกระอักกระอ่วนใจ

“คือ...ผมคิดว่า...”

อีกฝ่ายยังรอฟังคำตอบ

“ผมคิดว่าคุณไม่ควร...”

ก๊อก! ก๊อก!

เสียงเคาะประตูดังขึ้น ทำให้ริครู้สึกผ่อนคลายทันทีที่โจเอลหันไปเปิด 

ประตูต้อนรับแขก และจบบทสนทนาระหว่างพวกเขาลงแค่นั้น

“ริค” สตีฟเดินเข้ามาในห้อง ก่อนจะหันไปทักทายบอดีการ์ดของ 

เพื่อน “ฉันคิดว่านายคงอยากฟังเรื่องนี้แน่ๆ”

“เรื่องอะไร”

“ศพฮามิลตันถูกผ่าในวันนี้” 

“แล้ว?”

“ผลการตรวจภายในพบว่าเขาอาจจะไม่ใช่คน” 

“ฉันก็คิดว่าเขาไม่ใช่คน...ฉันหมายถึง เขาอาจไม่ใช่คนธรรมดา 

เพราะฉันเห็นเขาใช้ฝ่ามือยิงกระสุนออกมาได้”

“นายแน่ใจ?”

“คณุนามสกลุทีส่องพดูไดถ้กูตอ้งแลว้ ฝา่มอืของผูต้ายมแีนวโนม้ทำให้ 

เกดิแรงดนัมากพอในการดนัวตัถโุลหะชิน้เลก็ๆ ออกมา คลา้ยหลกัการทำงาน 

ของปืนกลมือ”

“ปืนกลอย่างน้ันเหรอ” สตีฟมองอย่างประหลาดใจขณะฟังแพทย์ชันสูตร 

อธิบายเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่โจเอลบอกลูกน้องให้ออกไปเฝ้าด้านนอกห้องชันสูตรศพ  

กอ่นลอ็กประตทูนัททีีรู่ว้า่บทสนทนาระหวา่งเจา้นายกบัแพทยน์ัน้เปน็ความลบั 

ที่พวกเขาไม่สามารถเปิดเผยแก่ใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานสืบราชการ 

ลับของครีตเชียร์ 

ตวั
อย
่าง



48     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

“เราจะเห็นว่าฝ่ามือของฮามิลตัน เคิร์ก มีรอยแผลเป็น” แพทย์ชันสูตร 

กลา่วตอ่ขณะรคิมองสภาพแผลบนฝา่มอืซดีๆ ทัง้สองขา้ง “ขา้งในมลีกูกระสนุ 

ฝังอยู่ใต้ผิวเต็มไปหมด”

“เขามีกระสุนฝังในฝ่ามืออย่างนั้นหรือครับ” ริคถาม

“ไม่เชิง ที่จริงเราต้องพูดว่าเขา ‘ผลิตกระสุน’ ด้วยตนเองต่างหาก” 

ได้ยินเช่นนั้นริคก็อ้าปากหวอ ประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง 

“หลงัจากการตรวจสอบ เรากพ็บสิง่ทีพ่สิดารยิง่กวา่นัน้ ในเลอืดของเขา 

เตม็ไปดว้ยตะกัว่เหลว มเีพยีงสว่นของสมองกบัหวัใจเทา่นัน้ทีพ่บองคป์ระกอบ 

ของเลือดอยู่บ้าง” 

“พระเจ้า เขามีชีวิตอยู่ด้วยกลไกการทำงานของโลหะตะก่ัวในร่างกาย”

“อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น” สตีฟพึมพำ ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับคำพูดของ 

นายแพทย์เลยสักนิด “กลไกการสร้างปืนกลด้วยมือคงอธิบายได้ไม่ยาก” 

ว่าพลางชี้ข้อมือของศพ นายแพทย์จึงเปิดแผ่นหนังขึ้น เผยให้เห็น 

เส้นเลือดซึ่งถูกตะกั่วปกคลุมแลดูคล้ายท่อโลหะเล็กๆ ฝังในแขน 

“เราจะบอกว่าเขากลายเป็นไซบอร์ก (ครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์) ไปแล้ว 

ก็ได้”

แต่ละคนมองศพด้วยสายตาเคร่งเครียด พวกเขาไม่รู้จริงๆ ว่ากำลัง 

เผชิญหน้ากับมนุษย์ประเภทไหนกันแน่

“ทีจ่ริงแล้วมนุษย์ไมส่ามารถมชีีวิตอยู่ได้หากขาดปริมาณเลือดทีเ่พียง 

พอ” นายแพทย์เอ่ยขึ้น “แต่ดูเหมือนว่ากรณีของฮามิลตันจะไม่ใช่อย่างนั้น”

“เขาคงไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกนะ” โจเอลเอ่ยขัด เหยียดยิ้ม 

ประชด

สตฟีถจูมกู ขณะครุน่คดินัน้ หลงัมอืกป็รากฏเสน้เลอืดดคูลา้ยรปูผเีสือ้ 

กระพือปีก ที่เกิดเมื่อเขาใช้ความคิดอย่างหนัก 

ริคเสียสมาธิทุกครั้งที่เห็นเจ้าผีเสื้อสีเขียวขยับอยู่บนหลังมือของเพื่อน 

และเขาก็ไม่สามารถละสายตาจากมันได้ 

สตีฟยิ้มให้ท่าทีอยากรู้อยากเห็นของริคโทเฟ่น ก่อนหันกลับมาสนใจ 
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ฟังนายแพทย์อธิบายต่อ 

“ลองสังเกตช่วงต้นแขน เราจะพบว่าเส้นเลือดโป่งออกให้พอดีกับ 

ขนาดของกระสุนเล็กๆ ซึ่งต้องอาศัยแรงดันมากพอในการยิงกระสุนออกจาก

ฝ่ามือ ส่วนตรงนี้เป็นสปริงรีคอยล์ซึ่งตัดต่อเข้ากับแขน” 

โจเอลกับริคก้มหน้าพิจารณาโครงสร้างบริเวณข้อมือ 

“เขาปรับเปลี่ยนร่างกายตนเองให้กลายเป็นอาวุธ...เขาคือไซบอร์ก”

“ช่างน่าอัศจรรย์ใจ” โจเอลเอ่ยอย่างตกตะลึง

คำพูดของนายแพทย์ตอกย้ำริคว่าโครงการดัดแปลงมนุษย์ให้กลาย 

เป็นเครื่องจักรคือเรื่องจริง และเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง

เด็กหนุ่มกัดริมฝีปากบางคิดหนัก ไซบอร์กตนนี้ทำให้เขานึกถึงหัวหน้า

กลุ่มฆาตกร...ชามัลลี

เขาจำได้ดีว่าชายคนนั้นต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตในอดีตเพียงใด  

และยังจดจำภาพที่ชามัลลีถูกจับตัวไปทดลองได้เป็นอย่างดี...ชายผู้นี้และ 

ฮามิลตันอาจพบโชคชะตาเดียวกันในวันที่ร่างกายถูกเปลี่ยนสภาพไปจน 

หมดสิ้น

วี้ดดด!

จู่ๆ วินาทีนั้นเองริคก็ได้ยินเสียงหวีดร้องในศีรษะ เสียงนั้นแหลมเล็ก 

แสบแก้วหูจนเด็กหนุ่มต้องยกมือปิดหู 

ตุบ!

“สตีฟ!” โจเอลร้องเสียงหลง เบิกตามองแฝดต่างฝาของเจ้านาย 

ล้มลงบนพื้น “เธอเป็นอะไรหรือเปล่า”

“โอเค ผมโอเค” สตีฟตอบขณะโจเอลช่วยพยุงขึ้นมาจากพื้น ทว่า

ดูเหมือนเขาจะหมดเรี่ยวแรงไปเสียเฉยๆ ผิวของเขาเย็นเฉียบและซีดเผือด 

ครู่เดียวสตีฟก็สลบไป

ตุบ!

“ริคโทเฟ่น!” นายแพทย์และโจเอลร้องลั่น

คราวนี้เด็กหนุ่มเป็นฝ่ายร่วงลงบนพื้น ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ 
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อกีเมือ่เสยีงหวดีในศรีษะดงัตดิตอ่กนัจนประสาทหลอน เขารอ้งอยา่งเจบ็ปวด 

ราวกับมีมีดเสียดแทงผ่านรูหู ริคดิ้นพรวดพราด พยายามสะบัดหน้าหวังว่า 

เสียงหวีดนั้นจะหายไป แต่มันกลับดังขึ้นเรื่อยๆ กลบเสียงกระวนกระวายของ

โจเอลไปจนหมดสิ้น 

นายแพทย์รีบตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่ข้างนอกให้เข้ามาช่วยเหลือริค 

กับสตีฟทันที

อ๊ากกก!

จู่ๆ ริคก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง เสียงนั้นกังวานชัด มันเป็นเสียงที่เขาเคย 

ได้ยินมาก่อน...เสียงร้องของชามัลลี เยเรเอส ในห้องทดลอง ภาพนั้นชัดเจน 

มาก เขาเห็นเลือดและเตียงพยาบาล เห็นภาพสยดสยองของร่างแหลกเหลว 

ของชายคนนีข้ณะกระแสไฟฟา้ไหลผา่นสายยาวซึง่เชือ่มเขา้กบัรา่งของชามลัล ี 

แวบต่อมาก็เกิดประกายไฟฟ้าน่ากลัว

เสียงกรีดร้องนั้นฟังโหยหวนนัก ความเจ็บปวดทรมานของชามัลลี 

ส่งผ่านมายังร่างกายของริคโทเฟ่น ขณะที่เสียงสะท้อนอันสับสนดังวนอยู่ใน

ศีรษะ เด็กหนุ่มก็ไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดรวดร้าวที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไป 

เขาสลบไปในวินาทีต่อมา แล้วทุกอย่างก็กลายเป็นสีดำ
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อากาศอบอุ่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้น 

ที่ดีในปีนี้ 

สำหรับรินเลอเลส เธอเองก็เริ่มต้นได้ดีในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

การย้ายที่อยู่...เรื่องอิสระในการเดินทางท่องเที่ยวทั่วครีตเชียร์ หรือเรื่องของ 

เธอกับริคโทเฟ่น เลมเบอสท์

ตลอดช่วงเวลาท่ีริคฝึกงานสายลับกับสตีฟ เขามีโอกาสใกล้ชิดรินเลอเลส 

มากขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองเริ่มต้นขึ้นในค่ายทัพกษัตริย์เมื่อปีที่ 

แลว้ กอ่นหนา้ทีข่องรคิจะทำใหท้ัง้สองไมไ่ดพ้ฒันาความสมัพนัธต์อ่ถงึหกเดอืน  

กระนั้นความรู้สึกดีๆ ระหว่างทั้งสองก็ไม่ได้จางหายไปไหน ริคจึงตัดสินใจคบ

กับรินเลอเลสอย่างจริงจังอีกครั้ง

รอยยิ้มผุดบนใบหน้านวลของหญิงสาวร่างเล็ก ยามนึกถึงทุกวินาทีที่

เธอได้ใช้ร่วมกับริคโทเฟ่นเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ใช่แล้ว...คุณได้ยินไม่ผิดหรอก 

สองสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง...นั่นหมายความว่าพวกเขาเริ่มคบกันอย่างจริงจังได้

3

องค์กรลับในหุบเขา
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เพียงสองสัปดาห์เท่านั้น ทั้งๆ ที่ต่างมีทีท่าจะคบหากันมาตลอดระยะเวลา 

หนึ่งปีที่รู้จักกัน 

อุปสรรคของทั้งสองไม่ใช่ความไม่เข้ากันหรืออุปนิสัยที่ไม่ลงรอยกัน  

หากแต่เป็นเพราะริคไม่มีเวลาให้สิ่งที่เรียกว่า ‘แฟน’ ต่างหาก 

ริคโทเฟ่น เลมเบอสท์ ไม่ใช่สามัญชน นับตั้งแต่เขาเข้าเรียนใน 

มหาวทิยาลยัดลิลคู เควเทอร ์เขาไดร้บัเลอืกเปน็นามสกลุทีส่อง อนัเปน็ตำแหนง่ 

ที่คนครีตไชร์ทุกคนปรารถนา 

ด้วยฐานะที่ยิ่งใหญ่ ภารกิจของเขาก็ใหญ่ยิ่งด้วย ริคต้องเดินทางทั่ว 

ครีตเชียร์ ติดตามผู้ปกครองนิลบาเล็ตเพื่อสร้างผลงานให้มากที่สุดตลอดทั้งปี  

70 เปอร์เซ็นต์ ของชีวิตต้องแบ่งให้หน้าที่ที่ทางตระกูลนิลบาเล็ตจัดสรรให้  

20 เปอร์เซ็นต์ คือการทำงานภาคสนามและรับคำสั่งจากเลปเปนลาฟแห่ง 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกๆ วันเขาต้องแบ่งเวลาฝึกร่างกายให้พร้อมเพื่อ 

เป็นสายลับที่เรียกว่าลับสุดยอดของครีตเชียร์ และอีก 10 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ 

คือชีวิตในมหาวิทยาลัย เขากลายเป็นนักศึกษาพิเศษที่ลงเรียนได้เทอมละหก

หน่วยกิตหรือน้อยกว่านั้น เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาเอาไว้

ใน 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ปรากฏเวลาว่างให้สิ่งที่เรียกว่าความรัก...

และเพราะเหตุนั้น เทอมอน่า นิลบาเล็ต จึงต้องเดินจากเขาไปโดยทั้งสองยัง 

ไมไ่ดเ้ริม่ตน้คบกนัอยา่งจรงิจงัเลยดว้ยซำ้ รคิจงึนบัวา่โชคดมีากทีไ่ดเ้จอผูห้ญงิ 

ตัวเล็กๆ คนหนึ่งซึ่งพร้อมจะให้โอกาสเขา และอดทนต่อระยะเวลาและระยะ

ห่างระหว่างทั้งสองได้

รินเลอเลสคือหญิงสาวคนนั้น เธอรอคอยและเข้าใจความรู้สึกของริค 

ดีกว่าผู้หญิงทุกคน เธอไม่ใช่เพียงแฟนคลับที่คอยตามกรี๊ดริคทุกที่ทั้งใน 

มหาวิทยาลัยและสนามบิน หากแต่เป็นคนที่ตระหนักดีว่าเขาชอบและ 

ไม่ชอบสิ่งใด เธอเคารพความคิดของเขา ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายด้วยการ 

มอบสีหน้าร่าเริงและรอยยิ้มอันสดใสให้ หญิงสาวต่างชาติผู้นี้จึงสร้างความ 

ประทับใจให้เด็กหนุ่มได้ไม่ยากนัก

ในตอนนี้รินเลอเลสก็ให้โอกาสริคอีกครั้ง...สองสัปดาห์ผ่านไปโดย 
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ทั้งสองไม่มีโอกาสเจอหน้าหรือสนทนากันเลยสักครั้ง ถึงกระนั้นหญิงสาว 

ก็ยังอดทนอดกลั้นต่อความคิดถึงแฟน 

“วันนี้เขาจะมาที่นี่” เสียงเริงร่าต้อนรับแสงแดดยามเช้าดังขึ้นทันทีที่ 

เจ้าของร่างเล็กใต้ผ้าห่มหนาตื่นนอน หญิงสาวพูดทวนซ้ำไปมาด้วยความ 

ตื่นเต้น ก่อนทอดตามองตึกระฟ้านอกบานกระจก 

เธอยืดอกสูดกลิ่นหอมของไอแดด ก่อนเดินไปหยิบแจกันมาวางไว้บน 

โต๊ะกระจกในห้องรับแขก หญิงสาวฮัมเพลงอย่างสุขใจขณะจัดดอกกุหลาบ 

ลงในแจกนัทลีะกา้น เสรจ็แลว้กเ็ดนิไปอาบนำ้แตง่ตวั สวมชดุเดรสสเีหลอืงออ่น 

ผูกผมด้วยผ้าลูกไม้สีเดียวกัน ใบหน้าหวานฉีกยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดี เธอ 

ออกจากห้องนอน รอคอยเวลาที่แฟนหนุ่มจะเดินทางมาเคาะประตูเพื่อรับเธอ 

ออกไปเที่ยวด้วยกัน

“เลิกฝันได้เลย วันนี้ริคโทเฟ่นไม่มาหาเธอหรอก”

“กรี๊ด!!!”

รินเลอเลสรีบถอยเท้ากลับเข้าไปห้องนอนทันทีที่พบว่ามีคนปรากฏ 

กายขึ้นข้างประตู เธอเบิกตามองผู้มาเยือนอย่างตื่นตระหนก

“เฮดรัล! เธอทำให้เราตกใจมาก!” หญิงสาวตีไหล่อีกฝ่ายซึ่งหัวเราะ 

ชอบใจกับหน้าตาหวาดผวานั้น “ทำไมจู่ๆ ก็มาที่นี่”

“มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนิดหน่อย...เธอไม่รู้สึกเลยเหรอ”

รินเลอเลสตีสีหน้างงใส่ 

“ไม่นะ” เธอกะพริบตาปริบๆ อย่างสงสัย รีบหมุนตัวเดินหนีไปยืนพิง 

โซฟาเมื่อสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายจ้องมองเธอตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าอย่างพินิจ 

พิจารณา เฮดรัลหัวเราะคิกคักจนทำให้รินเลอเลสหน้าแดงเหมือนลูกตำลึงสุก

“มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมาสักพักแล้วละ” เฮดรัลกล่าวจบก็ 

เป่าปาก ส่ายหน้าด้วยความเหนื่อยหน่ายใจในท่าทีใสซื่อของเพื่อนสาว

“อะไรคือสิ่งผิดปกติ”

เฮดรัลไม่ได้ตอบ เขาโยนกระเป๋าสีเขียวขี้ม้าคู่ใจลงบนโซฟา โยนหูฟัง 

และ Mp3 ไว้บนโต๊ะกระจกอย่างไม่ใส่ใจนัก ก่อนเดินเข้าไปในห้องครัว
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“เฮดรัล อะไรคือสิ่งผิดปกติ” รินเลอเลสถามย้ำอีกครั้ง เธอเดินตาม 

เพื่อนเข้าไปฉวยกระป๋องน้ำอัดลมจากมือของอีกฝ่าย นัยน์ตาสีเข้มกลมโต 

จ้องมองเฮดรัลด้วยความสงสัย 

“เดอ มา เทีย”

หญิงสาวนิ่งไป เบิกตาโตด้วยความประหลาดใจ

“มีคนพยายามแทรกแซงและทำลายความสมดุลในเดอ มา เทีย”  

เฮดรัลกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่ง นัยน์ตาสีน้ำตาลอ่อนมองหญิงสาวอย่าง 

จริงจัง “ฉันสลบไปสองครั้งตอนอยู่ในโรงเรียนทัพกษัตริย์อันดาร์ส ตื่นขึ้นมา

อีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องพยาบาล ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเดอ มา เทีย 

แต่มันทำให้...”

เด็กชายว่าพลางเลื่อนมือลูบต้นคอ 

“มันทำให้ฉันควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้”

“เป็นไปไม่ได้”

“มันคือเรื่องจริง” เฮดรัลย้ำ

“สตีฟรู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหม” สีหน้าของรินเลอเลสแลดูกังวลนัก

“ฉันเพิ่งบอกเธอยังไงล่ะว่า ริคโทเฟ่นมาหาเธอวันนี้ไม่ได้”

“หมายความว่ายังไง” รินเลอเลสไม่เข้าใจความหมาย แต่เมื่อลอง 

ทบทวนสิง่ทีเ่ฮดรลักลา่วอกีท ีกพ็อจะปะตดิปะตอ่เรือ่งราวได ้หญงิสาวหนา้ซดี 

ไปในบัดดล “นั่นหมายความว่า...”

“ใช่แล้วละ ทั้งนามสกุลที่สองและสตีฟเพิ่งถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล 

เมื่อวานนี้ สตีฟยังไม่รู้เรื่องที่ฉันสลบไปก่อนหน้านี้สองครั้งในโรงเรียนทัพ 

กษัตริย์เมื่อต้นเดือน” เฮดรัลขมวดคิ้วครุ่นคิด “เธอเข้าใจไหม ก่อนหน้านี้ฉัน 

สลบไป แลว้ตอนนีส้ตฟีกบัรคิกส็ลบไปอกี นีไ่มใ่ชเ่รือ่งบงัเอญิแน่ๆ  มนัเกีย่วขอ้ง 

กับความไม่สมดุลในเดอ มา เทีย”

“เฮดรัล เธอไม่ได้บอกใครเรื่องนี้ใช่ไหม”

“ยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้”

“นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ พวกเราต้องรีบไปหาสตีฟ”
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“เดี๋ยวก่อน” เฮดรัลรีบยกมือห้ามสาวน้อยที่พร้อมจะวิ่งออกจากห้อง 

ทันทีที่เธอกล่าวจบ สีหน้าตื่นตระหนกของรินเลอเลสทำให้บรรยากาศในห้อง 

กดดนัขึน้กวา่เดมิหลายเทา่ตวั “ทัง้สองคนอยูใ่นการดแูลของเจา้หนา้ทีค่รตีไชร ์ 

เธอเข้าไปหาพวกเขาไม่ได้หรอก”

“แต่ว่า...”

“เธอจะกลายเป็นตัวก่อกวนพวกเขา” คำพูดของเฮดรัลทำให้อีกฝ่าย

แทบจุก

“เราแค่ไปเยี่ยมพวกเขา”

“ไอ้คำว่าแค่ไปเยี่ยมของเธอมันใช้ไม่ได้ผลกับคนอารมณ์ร้อนสองคน 

ที่นอนอยู่ในห้องพักเดียวกันหรอกนะ” เฮดรัลหัวเราะคิกคัก รีบคว้ากระป๋อง 

นำ้อดัลมมายกซด “หากเธอจูจ๋ีก๋บัแฟนตวัเองใหส้ตฟีเหน็ คดิวา่อะไรจะเกดิขึน้...

สตีฟจะฆ่าแฟนเธอทิ้งตรงนั้นเลยละ”

“ไร้สาระ” รินเลอเลสทำหน้าบึ้งใส่เพื่อนซึ่งยังพูดจากวนประสาทได้ 

แม้ในยามคับขัน “เธอไปเยี่ยมพวกเขาแล้วใช่ไหม”

อีกฝ่ายไม่ตอบ ใช้นิ้วอุดหูแล้วก็เดินออกจากห้องครัวด้วยท่าทาง 

สบายอกสบายใจ 

“เฮดรัล นี่เป็นเรื่องสำคัญนะ”

“โอเค...ฉันบอกเธอก็ได้ ฉันไปเยี่ยมพวกเขาเมื่อวาน ทั้งสองคน 

ปลอดภัยดี...อย่างน้อยก็ออกจากห้องไอซียูแล้วน่ะ”

รินเลอเลสส่งสายตาขุ่นเขียวให้กับคำพูดกวนประสาทของอีกฝ่าย 

“คราวนี้เราจะทำอย่างไรต่อ กับความผิดปกติที่เกิดขึ้น”

”ฉันยังไม่รู้วิธีแก้ปัญหา” เฮดรัลโคลงศีรษะ พึมพำพลางหันมอง 

รินเลอเลส “ว่าแต่เธอไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไง”

“เธอหมายถึงอะไร”

“ความเจ็บปวดทุรนทุรายที่ทำให้ฉันถึงกับสลบไปน่ะ” แววตาคมราว 

เหยี่ยวจ้องเพื่อนสาวนิ่งราวกับกำลังอ่านใจ “ในเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฉัน 

สตีฟ และริค เธอเองก็อาจจะ...”
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รินเลอเลสตีสีหน้ากังวลใจ เธอกัดริมฝีปากบาง “ตอนนี้ไม่ได้รู้สึก 

อะไร”

“ดี” เฮดรัลกล่าวอย่างโล่งอก “บางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดอยู่  

บางทีอาจจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในเดอ มา เทีย แต่ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงนัก 

ฉันจะหาวิธีแก้ไขเอง”

รินเลอเลสยืนนิ่ง ยิ่งรู้สึกพะว้าพะวังเมื่อสีหน้าของเฮดรัลดูไม่สดชื่น 

เหมือนปกติ บางทีการสลบไปของสตีฟ ริคโทเฟ่น และเฮดรัล อาจมีสาเหต ุ

เดยีวกนั สิง่ทีเ่กดิขึน้ในครัง้นีอ้าจกลายเปน็ปญัหาใหญใ่นอนาคต...เธอคดิดว้ย 

ความทุกข์ร้อนใจ 

“หากมีอะไรให้เราช่วย เธอต้องบอกเรานะ” หญิงสาวกำชับ

เฮดรัลได้แต่ยิ้มกริ่มและส่ายหน้า 

“ไม่ต้องห่วง ฉันมาบอกเธอแค่นี้แหละรินนี่...ระวังตัวให้ดี” คราวนี้ 

สีหน้าของเด็กชายดูจริงจังขึ้นอีกครั้ง

ก๊อก! ก๊อก!

เสียงเคาะดังขึ้น ทั้งสองหันมองประตูซึ่งเปิดกว้างพร้อมร่างของแขก

คนใหม่ 

“สวัสดี” ชายหนุ่มตัวสูงในชุดสูทสีน้ำเงินกล่าว ผมสีช็อกโกแลตรับกับ

ดวงตาสีฟ้าเรียวสวยที่จ้องมองเฮดรัลกับรินเลอเลสอย่างชั่งใจ 

“ริชชี่” รินเลอเลสเดินเข้าไปหาแขกพร้อมรอยยิ้มหวาน เธอกอด 

ทักทายเพื่อน “คุณไม่ได้บอกว่าจะแวะเข้ามาที่นี่”

“ขอโทษทีนะที่ผมไม่ได้โทรศัพท์มาบอกคุณล่วงหน้าเหมือนทุกครั้ง  

คุณคงรู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้คุณชายเป็นอย่างไรบ้าง”

“เฮดรัลบอกเราเมื่อตะกี้นี้เอง”

“โอเค ทัง้คณุชายและรคิโทเฟน่นอนอยูท่ีโ่รงพยาบาล ทัง้สองคนสลบไป 

ที่ห้องชันสูตร...ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นอะไร”

“ฉันรู้...มันเกี่ยวกับเดอ มา เทีย” เฮดรัลสวนขึ้นทันที

“อะไรนะ”
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“มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่นั่น ฉันมาที่นี่ก็เพื่อบอกรินนี่...ทุกคนที่ 

รู้เรื่องเกี่ยวกับเดอ มา เทีย ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป” เด็กชายกล่าวด้วยเสียง 

นิ่งเรียบ ในขณะที่สายตาเต็มไปด้วยความฉงน 

“พระเจ้า นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นใช่ไหม” ริชาร์ดอุทานเสียงแผ่ว

เฮดรัลหรี่ตา ยักคิ้ว 

“ฉันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเดอ มา เทีย และใครเป็นคนแทรกแซง 

เรื่องนี้ ฉันจะต้องรีบหาคำตอบให้เร็วที่สุด” เด็กชายกล่าวจบก็เดินจ้ำอ้าว 

ออกจากห้อง ยกมือบอกลาเพื่อนๆ โดยไม่หันกลับไปมองอีก

“ผมอยากใหส้ิง่ทีเ่ฮดรลัพดูเปน็เรือ่งโกหก” รชิารด์เอย่ดว้ยสหีนา้กงัวล 

เขารีบโทรศัพท์รายงานใครสักคน ก่อนหันกลับมาสนใจหญิงสาวในชุดเดรส 

สีเหลืองอ่อนรับกับใบหน้าจิ้มลิ้มซึ่งกำลังมองเขาด้วยนัยน์ตาโตแสดงความ 

สงสัย “ผมจะกลับไปหาคุณชายระหว่างท่ีในห้องพยาบาลไม่มีใครคอยเฝ้าเขา”

“บอดีการ์ดของริคอาจอยู่ที่นั่น”

“ไม่เป็นไรหรอก ก็แค่โจเอล...ผมขอให้ไม่ใช่เลปเปนลาฟหรือ 

คุณเลมเบอสท์ก็พอ” ริชาร์ดกล่าวพลางถอนใจอย่างเป็นกังวล “รินนี่ 

คุณต้องกลับไปที่องค์กร”

“กลับองค์กร?”

“ใช่”

“ตอนนี้?”

“ถูก ตอนนี้เลย” ริชาร์ดย้ำชัดถ้อยชัดคำ “มอสติลและเพื่อนเก่าของ 

ริครอคุณอยู่ด้านล่างคอนโด”

“อะไรนะ เพื่อนเก่าของริค? เดี๋ยวนะ...ทำไมจู่ๆ ก็ให้เรากลับองค์กร 

พร้อมพวกเขา” รินเลอเลสประหลาดใจ

“คุณชายสลบไป พวกเราต้องเปลี่ยนแผนทันที”

“เปลี่ยนแผน?”

“ใช่ ผมต้องการให้คุณช่วยทำงานชิ้นหนึ่งตามแผนของคุณชาย”
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“คุณคือรินเลอเลสสินะ ยินดีที่ได้รู้จัก”

“อยากเห็นคุณแสดงปาฏิหาริย์จัง ทำได้ไหม”

“รินเลอเลส คุณเคยฆ่าใครหรือเปล่า”

“เธอไม่เคยฆ่าใครหรอก คุณชายไม่มีทางให้เธอทำแบบนั้น” คำตอบ 

ของมอสติล เฟลโร ทำให้บรรดาเด็กหนุ่มที่นั่งบนเบาะหลังต้องหันกลับไป 

มองชายในชุดสูทสีดำหน้ารถ

“แต่เธอเป็น...”

“ใช่ เธอเป็นแบบนั้น แล้วไง” คราวนี้นาพันบี คริฟกิ้น เอ่ยขัด

“ผมคิดว่าคนที่เป็นแบบเธอจะสามารถ...”

“ไมม่”ี เสยีงของมอสตลิหยดุคำโตเ้ถยีงของหนุม่ๆ ในรถ “ไมว่า่พวกเธอ 

คิดอะไรอยู่ รินนี่ก็ทำสิ่งที่พวกเธอคิดไม่ได้หรอก จริงไหมรินนี่”

รินเลอเลสนั่งกอดอก ทอดตามองต้นไม้ข้างถนน เธอถอนใจยาวๆ  

ตีสีหน้านิ่งและไม่เอ่ยปากสนทนากับเหล่าสหายเก่าของริคโทเฟ่นเลยแม้แต่

คนเดียว

แน่ละ...การวางเฉยคือหน้าที่ของรินเลอเลส เธอปิดปากเงียบ ทำเป็น 

ไม่รู้ไม่ชี้และทำตัวให้หลุดออกจากสังคมมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นั่นไม่ใช่เป็น 

เพราะนิสัยรักสันโดษเหมือนเฮดรัล เฮคเทล หากแต่เป็นคำสั่งและหน้าที่ 

เพื่อรักษาสถานะของเธอเอาไว้ในสังคม ยิ่งไม่มีใครสังเกตหรือสนใจ เธอยิ่ง 

ปลอดภัย...และความลับจะเป็นความลับต่อไป

หญิงสาวปรายตามองวิลเลี่ยมครั้งหนึ่ง ก่อนเอียงศีรษะพิงกระจก 

และถอนใจยาวๆ อีกครั้ง

“คุณรู้จักคุณชายชามัลลีมานานแค่ไหนแล้ว” นั่นเป็นอีกหนึ่งคำถาม 

จากทิม 

“นั่นสิ คุณชายเจอคุณได้ยังไง”

“มีคนบอกว่าคุณประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียความทรงจำไปทั้งหมด 

จริงหรือเปล่า”

“คุณชายช่วยคุณใช่ไหม”
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“หยุดได้แล้ว เด็กๆ” เป็นอีกครั้งที่มอสติลต้องขัด “เลิกคะยั้นคะยอให้

เธอตอบคำถามเสียที”

ได้ยินเช่นนั้นแต่ละคนก็ปั้นหน้าบึ้งอย่างเซ็งสุดขีด

“เราไม่มีอะไรพิเศษ” รินเลอเลสกล่าวเสียงเบา เรียกความสนใจของ 

เหล่าเพื่อนเก่าของริคให้หันไปมองเธอด้วยความอยากรู้อยากเห็น

“เป็นไปไม่ได้หรอก”

“ใครก็ตามที่ทำงานให้คุณชายต้องเป็นคนที่มีความสามารถ”

“คุณเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณชายมากที่สุด คุณต้องเป็นคนที่น่าสนใจ

มากที่สุดในองค์กร”

รินเลอเลสนิ่งเงียบทันทีที่หนุ่มๆ รุมล้อมพร้อมสาดคำถามอีกร้อยแปด

“รินนี่จะไม่ตอบคำถามพวกเธออีก เพราะว่า...” มอสติลมองแต่ละคน 

สลับกัน “มันไม่ใช่เรื่องของพวกเธอ เลิกเซ้าซี้ เข้าใจนะ”

คำตอบนั้นทำให้ทุกคนนั่งเงียบๆ และคิดไปต่างๆ นานา รินเลอเลส 

ถอนใจ มองมอสติลด้วยแววตาขอบคุณ

“อย่างน้อยพวกเธอก็รู้จักกันแล้วนะ” คริฟกิ้นตะเบ็งเสียงขณะขับรถ 

“พวกเราคือทีมเดียวกัน ทำงานให้คุณชาย”

“แล้ววันนี้รินเลอเลสมาทำอะไรที่นี่” วินด์สงสัยมาตลอดการเดินทาง 

มอสติลกับคริฟกิ้นเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนเจ้าตัวจะกล่าวแทรก

“เราต้องกลับองค์กรพร้อมกับพวกคุณ” รินเลอเลสตอบด้วยน้ำเสียง

จริงจัง 

“แล้วคุณริชาร์ด...”

“ริชชี่เฝ้าสตีฟกับริคที่โรงพยาบาล เขาจึงไม่ได้กลับมาพร้อมพวกเรา”

“อ่าฮะ”

“คุณมีอะไรสงสัยอีกไหม คุณมิชคิน” รินเลอเลสถาม จ้องวินด์ตา 

ไม่กะพริบ อีกฝ่ายเหยียดยิ้มอารมณ์ดีขณะมองนวลหน้าใสฉายแววจริงจัง

“ไม่มีแล้ว”

รินเลอเลสละสายตาจากเขา ก่อนหลุบตาลงฟังคริฟกิ้น
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“อีกสิบไมล์เราจะถึงองค์กร”

“อกีสบิไมลเ์ทา่นัน้เอง” แมกซล์บูหนา้ พมึพำดว้ยความตืน่เตน้ ขณะที ่

ฟรานซิสและทิมก็แปะมือไฮไฟฟ์กระหยิ่มยิ้มย่องอย่างพอใจ “นี่อาจจะเป็น 

ครั้งแรกที่เรียกได้ว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของทีมคุณชายชามัลลีอย่างแท้จริง”

รินเลอเลสถอนหายใจแผ่วๆ ขณะฟังเสียงหัวเราะพออกพอใจของ 

เหล่าเด็กหนุ่ม 

“ครั้งแรกอย่างนั้นหรอกเหรอ เรานึกว่าพวกคุณเคยเข้าไปที่องค์กร 

ซะอีก” คำถามของหญิงสาวทำให้ทุกคนชะงักหันมอง

“ใช่แล้ว รินนี่” มอสติลบอก “พวกเขาเคยนำตัวแฮบินอสไปส่งที่ 

องค์กร แต่ในตอนนั้นพวกเขาเดินทางผ่านสถานีรถไฟลับใต้ดิน ซึ่งเชื่อมต่อ 

กับรางรถไฟในดรัมลิงตัน เซสเซ และเส้นทางใต้ดินขององค์กร...ปลายสถานี 

คืออาคารของคุณชาย คราวก่อนพวกเขาทำหน้าที่ส่งตัวแฮบินอส เฮอร์กินส์ 

หลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปยังดรัมลิงตัน เซสเซ ทันที ทำให้พวกเขาไม่เคย 

รู้ว่าประตูทางเข้า...หรือตัวองค์กรอยู่ที่ไหน”

“พวกเราเคยพนันกันว่าองค์กรของคุณชายต้องซ่อนอยู่ใต้ดิน”

ชายในชุดดำทั้งสองหัวเราะคิกคักขำความคิดนั้น ทำเอาวิลเลี่ยม 

เบิกตามองมอสติลและคริฟกิ้นด้วยความงุนงง

“องค์กรไม่ได้อยู่ใต้ดินสินะ”

“ถ้าหากไม่ใช่ใต้ดิน ก็อาจซ่อนอยู่ในอาคารร้างหรือโรงงานสักแห่ง”

“ไม่ใช่”

ทิมเลิกคิ้ว พยายามครุ่นคิด “ถ้าอย่างนั้นองค์กรจะอยู่ที่ไหน ใน 

โรงเรียน กลางทุ่งนา หรือว่า...”

“ฉันจะให้เธอลองเดาดูอีกครั้งเท่านั้น” มอสติลบอก

วินด์กวาดตามองทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาตลอดสองฟากถนน 

อย่างนึกสงสัย

“เราอยู่ในเมืองเชอเชวส” ทิมวิเคราะห์ “ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของดรัมลิงตัน เซสเซ ภูมิประเทศแถบนี้เป็นเทือกเขาและที่ราบสูง สถานที่ 
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ซ่อนตัวไม่มีทางอยู่ในเมืองใหญ่เพราะจะทำให้เป็นจุดสนใจ”

มอสติลยิ้มให้ความช่างสังเกตของเด็กหนุ่ม ทิมกล่าวต่อไป

“หากไม่ได้อยู่ใต้ดินก็ต้องซ่อนในหุบเขาสักแห่ง”

“ซ่อนในหุบเขา? คำตอบใกล้เคียง” มอสติลหัวเราะชอบใจ เขาปล่อย 

ให้คำตอบเป็นปริศนาจนกระทั่งรถแล่นผ่านถนนบนภูเขาสูง อากาศเย็นลง 

อย่างรวดเร็วๆ ถนนร้างปราศจากการสัญจร ที่นี่ช่างเงียบเหงาและวังเวง 

หมอกบางปกคลุมทุกพื้นที่ ไอน้ำเคลือบบนกระจกหน้าต่างรถ รินเลอเลส 

เลื่อนนิ้วลูบไอเย็นนั้นเบาๆ ขณะที่คริฟกิ้นจอดรถบนถนน แล้วบรรดาหนุ่มๆ 

ก็ลงจากรถ ตามองตามคริฟกิ้น สังเกตกำแพงหินบนภูเขาด้านหลังต้นไม ้

สูงสีขาวสองต้นข้างถนน

“มีอะไรหรือเปล่าครับ” ฟรานซิสถามพลางกวาดตามองป่ารอบกาย 

ด้วยความฉงน “ทำไมเราต้องลงมายืนอยู่ตรงนี้”

คริฟกิ้นไม่ได้ตอบ เขาชะเง้อมองยอดไม้แล้วจึงโบกมือไปมา 

วาบ!

ในตอนนั้นเองที่แสงสว่างกะพริบจากใต้เงาไม้ แลดูคล้ายแสงสะท้อน 

จากกระจก สักครู่ทุกคนก็เห็นว่ามีลำแสงสีขาวปรากฏขึ้นเป็นแนวยาวจาก 

ยอดไม้ ผ่านกำแพงหิน พุ่งลงมาจดพื้นดินระหว่างต้นไม้สีขาวทั้งสองต้น 

แสงนั้นขยายขึ้นเรื่อยๆ อาบพื้นที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เผยให้เห็นสิ่ง

ที่ซ่อนอยู่ภายในลำแสงนั้นอย่างชัดเจน

“พระเจ้า” เหล่าเด็กหนุ่มอุทานแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเมื่อพวกเขา 

เห็นกรอบแสงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนภาพของโรงเก็บเครื่องบินขนาดมหึมา 

ปรากฏชัดเบื้องหลังกำแพงหิน 

“มันซ่อนอยู่ในภูเขา! องค์กรซ่อนอยู่ในภูเขา!” 

กำแพงหินก้อนยักษ์ที่แลเห็นนั้นเป็นเพียงภาพลวงตา แท้จริงแล้วมัน 

คือประตูบานใหญ่ที่ใช้เข้าออกองค์กร 

เหลา่เดก็หนุม่เบกิตาตะโกนรอ้งอยา่งดอีกดใีจเมือ่เหน็โรงเกบ็เครือ่งบนิ 

เบื้องหน้า พวกเขารีบเข้าไปทันที แล้วประตูขนาดใหญ่ซึ่งทำจากเหล็กนับ 
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ร้อยตันพันด้วยสายไฟนับร้อยเส้นก็ค่อยๆ ปิดลง ถนนเบื้องหลังหายไปจาก 

สายตา

ฟรานซิสมองโครงร่างของยานรบซึ่งกำลังถูกตรวจสอบโดยนักวิศวกร

กลุ่มหนึ่งอย่างสนใจ 

“ที่นี่คือองค์กร...ของเรา”

ใช่แล้ว...นี่คือองค์กรของชามัลลี เยเรเอส มันคือที่ซ่อนตัวของเขา!

“พวกเราเป็นเจ้าของภูเขาในแถบนี้ทั้งหมด” มอสติลบอก “พื้นที่ใน 

ภูเขาถูกเจาะเพื่อสร้างฐานกำบังให้พวกเรา ที่นี่เปรียบเสมือนโลกอีกใบที่มี 

ทุกอย่างพร้อม...มีการป้องกันระดับสูง แม้แต่ระบบตรวจจับจากดาวเทียม 

ก็ไม่สามารถค้นหาสัญญาณชีพของพวกเราในภูเขาแห่งนี้ได้”

“เหลือเชื่อ! มันน่าเหลือเชื่อมาก!”

บรรดาเดก็หนุม่ตา่งมองหนา้กนัเองกอ่นหวัเราะ แปะมอืไฮไฟฟส์ง่เสยีง 

ร้องอย่างพึงพอใจกับความยิ่งใหญ่ที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน แต่ละคน 

มองเหล่าวิศวกรและทหารที่เดินสำรวจเครื่องบินสี่ลำ บางลำก็กำลังถูกซ่อม  

บางลำก็จอดทิ้งไว้โดยมีเหล่าทหารยืนรายงานผลการลาดตระเวน 

มอสติล คริฟกิ้น และรินเลอเลสเดินมายืนเรียงหน้ากระดาน แล้ว 

ชายหนุ่มในชุดลายพรางสองคนก็วิ่งเหยาะๆ ตรงมาหา พวกเขาสนทนากัน 

ด้วยภาษาที่ยากจะเข้าใจ ก่อนเดินจากไปพร้อมรอยยิ้มอบอุ่น

“นานกว่าสองปีแล้วที่พวกเราไม่ได้กลับมาที่องค์กร” มอสติลว่า 

จบก็กวักมือเรียกทุกคนให้เดินตามไปยังประตูเหล็กบานหนึ่ง ซึ่งทันทีที่เปิด 

ออกก็ปรากฏเส้นทางทรงกระบอกแลดูคล้ายท่อยาวเชื่อมต่อกับอาคารส่วน 

อื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ในภูเขา 

ทางเดินเหล่านี้แตกแขนงออกเป็นรูปหกเหลี่ยมในแนวตั้ง หากดูจาก 

แผนที่สามมิติในท่อด้านขวามือ จะเห็นโครงสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง 

อาคารเหมือนรวงผึ้งคว่ำลงบนฐานภูเขา

“ตรงนีค้อือาคารอะไร” วนิดจ์ิม้ไปบนภาพสามมติ ิตรงตำแหนง่อาคาร 

ใต้ยอดภูเขา
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“มันคือบ้านพักของคุณชาย พวกเธอไม่มีสิทธิ์ย่างกรายเข้าใกล้จน 

กว่าจะได้รับอนุญาต” มอสติลบอกอย่างรู้ทัน ก่อนเดินนำทุกคนผ่านเส้นทาง 

ในท่อไปจนถึงทางแยกซึ่งมีบันไดเลื่อนสามทิศทางเชื่อมต่อไปยังอาคารอื่นๆ 

ทุกคนเดินตามมอสติลเล้ียวไปทางขวา ก้าวเท้าอาดๆ ไปบนบันไดเล่ือน 

แล้วในตอนนั้นเอง กำแพงท่อโลหะรอบๆ บันไดเลื่อนก็กลายเป็น 

กระจกใส แสงวิง้วบัสาดเขา้มาในทอ่ทำใหท้กุคนตอ้งยกมอืปอ้งตา วนิดพ์ยายาม 

มองผ่านกระจกผนังท่อ แล้วก็เห็นภาพหุบเขากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา 

“เฮ้ย!” เหล่าเด็กหนุ่มร้องเสียงหลง มองผนังท่อกระจกด้วยความฉงน 

“เราอยู่ในภูเขาไม่ใช่เหรอ ทำไมวิวภายนอกจึงเป็นหุบเขาเขียว” วินด์

ถามเสียงแผ่วพลางก้มมองเบื้องล่าง แล้วก็พบว่าแผงโลหะที่เขายืนอยู่เมื่อครู่

กลายเป็นกระจกใส ใต้ฝ่าเท้าเป็นเพียงอากาศเวิ้งว้างโดยพื้นหญ้าเขียวขจีอยู่

ห่างจากตำแหน่งที่เขายืนอยู่ในท่อราวๆ สามร้อยเมตร

“โว้ว! มันเกิดอะไรขึ้น” แมกซ์เผลอร้องตกใจเพราะกลัวความสูง เขา 

รีบกระโดดกอดคอฟรานซิสหลังจากก้มมองผ่านกระจกใสใต้ฝ่าเท้าด้วย 

ใบหน้าซีดเป็นไก่ต้ม “เรากำลังจะตก! เรากำลังจะตกลงไป!”

คริฟกิ้นเผลอหัวเราะคิกคัก

“ไม่มีใครตกลงไปหรอก” มอสติลว่าพลางวางมือบนราวบันได ก่อน 

ชำเลืองตามองหน้าผาสูงชันฝั่งขวามือ เขาเห็นน้ำตกสูงไหลลงมาจากหน้าผา 

แลดูงดงามจับตายามแสงอาทิตย์สีส้มสะท้อนละอองน้ำเป็นรุ้งกินน้ำสดสวย 

“มันคือภาพลวงตา” ชายหนุ่มกล่าวเสียงเรียบ ขณะที่บรรดาเด็กหนุ่ม

ต่างร้องเสียงหลง ตกอกตกใจกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

“ภาพลวงตา พระเจ้า! ทำไมมีภาพลวงตาในทางเชื่อมอาคารแบบนี้” 

แมกซ์พูดเสียงสั่น

“อย่าลืมว่าพวกเราทำงานอยู่ในภูเขาและต้องใช้ชีวิตอยู่ในภูเขาโดย 

ไม่มีโอกาสเห็นแสงอาทิตย์ หากไม่ได้รับอนุญาตให้รับภารกิจภายนอกองค์กร 

...พวกเราจึงใช้เทคนิคจำลองภาพสามมิติของธรรมชาติภายนอก ทำให้อัตรา

ความเครียดของคนในองค์กรลดลง 80 เปอร์เซ็นต์”
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“มันคือผลการวิจัยสินะ” ทิมถามพลางกอดอก หัวเราะเสียงเบา

“ใช่ เพราะฉะนั้นพวกเธอก็ไม่ต้องแปลกใจไปหรอกหากเดินทางผ่าน 

ท่อเชื่อมอาคารแล้วจะเห็นว่าผนังท่อเปลี่ยนเป็นภาพจำลองเหล่านี้”

แมกซ์ฟังจบก็ยิ่งหวาดกลัวจนแทบสลบไปบนแผ่นหลังของฟรานซิส

“อา...มันเหมือนจริงซะจนผมคิดว่าเราเดินอยู่ในอากาศเวิ้งว้างกลาง 

หุบเขา” วิลเลี่ยมกล่าวพลางล้วงกระเป๋า เขามองท่อกระจกสั่นเบาๆ ด้วย 

แรงลมจำลอง

“แนล่ะ ทางเชือ่มตอ่ในองคก์รและพืน้ทีใ่นอาคารถกูปรบัสภาพความดนั 

และอุณหภูมิให้เหมือนสิ่งแวดล้อมภายนอกมากที่สุด” คริฟกิ้นเสริม ก่อนเดิน 

ออกไปยืนที่จุดทางแยกใหม่ มีเหล่าทหารเดินเรียงแถวผ่านพวกเขาไปพร้อม 

อาวุธครบมือ เหล่าเด็กหนุ่มมองด้วยความอึ้งทึ่ง 

“ดูนั่นสิ”

แต่ละคนชะเง้อมองผ่านประตูอาคารเบื้องหน้า และเห็นยอดโดมสูง 

ด้านบน แล้วก็พบว่ามีเครื่องจักรกับหุ่นยนต์เล็กๆ คล้ายหุ่นกระป๋องลอยไป

ลอยมาในอากาศ หุ่นยนต์เหล่านี้มีไว้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น 

ภายในอาคาร

“ขอต้อนรับสู่องค์กรของเรา” มอสติลผายมือออกพร้อมยิ้ม “รินนี่ 

จะเปน็คนพาพวกเธอไปยงัหอ้งพกั ใหต้ามเธอไป สว่นฉนักบัครฟิกิน้จะไปประชมุ 

ในเวลาเที่ยงตรงมาเจอกันที่จุดทางแยกสี่เจ็ดสอง”

แต่ละคนฟังจบก็พยักหน้ารับ พวกเขาโค้งศีรษะลงเล็กน้อยเป็นเชิง 

ขอบคุณ ก่อนจะหันมองคนตัวเล็ก

รนิเลอเลสสบตาพวกเขาอยา่งไมเ่ปน็มติรนกัแลว้รบีเดนินำผา่นเสน้ทาง 

เลก็ๆ ในอาคารโดยไมพ่ดูไมจ่า เธอหนัไปทกัทายยิม้แยม้กบับรรดาทหารตวัสงู 

ซึง่ยนืสนทนาหนา้ประตหูอ้งอยา่งรูจ้กักนัด ีแตไ่มม่ทีทีา่ใสใ่จเพือ่นใหมเ่บือ้งหลงั 

เลยสักนิด ทำเอาวินด์ประหลาดใจ

เขาไม่เข้าใจเอาเสียเลยว่าริคโทเฟ่นชอบเธอได้ยังไง

“นี่คืออาคารที่ใช้ตรวจสอบผู้เดินทางเข้าออกองค์กร” รินเลอเลส 
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หนัมาบอก “มนัคอืดา่นชัน้นอกสดุ ทกุคนตอ้งไดร้บัการตรวจสอบกอ่นเดนิทาง 

ผ่านไปยังอาคารชั้นอื่นๆ ได้...ในองค์กรมีด่านตรวจชั้นนอกทั้งหมดยี่สิบจุด  

นั่นหมายความว่ามีทางออกจากองค์กรทั้งหมดยี่สิบเส้นทาง แต่ทางออกที่ 

พวกคุณใช้ได้มีแค่สองเส้นทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานให้หน่วยงานไหน 

ทีมใคร และห้องพักอยู่ตำแหน่งใดในองค์กร”

เหล่าเด็กหนุ่มฟังจบก็ถูกเรียกตัวไปเก็บข้อมูลทันทีในห้องแห่งหนึ่ง 

ที่เต็มไปด้วยทีมงานหน่วยตรวจสอบบุคลากร 

พวกเขาถูกเจาะเลือด ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

และตรวจสอบดีเอ็นเอเทียบกับข้อมูลในระบบของสาธารณรัฐครีตไชร์ เพียง 

ครึ่งชั่วโมงเด็กหนุ่มทั้งห้าก็ได้รับการตรวจสอบว่าเป็น ‘บุคคลที่มีอยู่จริง’

รินเลอเลสมอบปากกาคนละด้ามให้หนุ่มๆ ทั้งห้าหลังจากผ่านห้อง 

ตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ปากกาทกุดา้มเปน็สทีองสลกัลายมงักร มเีลขประจำตวั 

ของแต่ละคนกำกับไว้ หญิงสาวเดินไปหาวินด์ เธอกดด้ามปากกาหนึ่งครั้ง 

แล้วแผ่นแก้วโปร่งใสสีเหลืองก็หล่นลงมา มันลอยค้างเติ่งกลางอากาศ 

ก่อนหมุนไปมาอย่างช้าๆ 

เมื่อเธอใช้นิ้วลูบขอบแผ่นแก้ว แสงสีขาวก็ค่อยๆ สว่างออกมาจาก 

ขอบนั้น พลันเอกสารสี่หน้าก็ปรากฏชัดขึ้นบนแผ่นแก้วสีเหลือง 

“เปลี่ยนภาษาตรงนี้” รินเลอเลสหันไปบอกแมกซ์ ก่อนจิ้มนิ้วลงบน 

แผ่นแก้ว “นี่คือข้อมูลของพวกคุณ” 

ว่าพร้อมชี้ภาพข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมา

“ปากกาด้ามนี้ใช้ระบุตัวตนของคุณ การกระทำของคุณจะถูกบันทึก 

ลงในระบบทุกวัน ทุกครั้งที่เดินทางไปที่ไหนคุณต้องพกมันติดตัวไปด้วย”  

รินเลอเลสว่าพลางเลื่อนนิ้วเปิดเอกสารหน้าต่อไป ภาพกระดาษแตกออก 

เป็นเสี่ยงๆ ก่อนกระดาษหน้าถัดไปจะปรากฏขึ้นบนแผ่นแก้วอีกครั้ง 

“หากปลอกปากกาเปลีย่นเปน็สเีขยีว นัน่หมายความวา่มขีอ้ความใหม ่

ให้เข้ามาเช็กที่ตรงนี้” เธอพูดพร้อมจิ้ม “ตรงนี้คือจุดที่ใช้หาตำแหน่งของ 

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

ทันที”

“โอเค” วินด์บอกพลางเหยียดยิ้มแฝงเลศนัย ทำเอาอีกฝ่ายแทบสะดุ้ง 

เขาเพ่งพินิจมองเธอตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าด้วยความสนใจ 

“มีอะไรหรือเปล่า”

“เปล่าหรอก” ว่าพลางสอดปากกาลงในกระเป๋ากางเกงและเดินตาม 

ผู้นำตัวเล็ก ผ่านบันไดลิฟต์ออกสู่อาคารแห่งใหม่ 

บริเวณนี้มีผู้คนเดินผ่านไปมา โดยไม่ลืมเอ่ยทักรินเลอเลสเลยแม้แต่

คนเดียว 

เหล่าเด็กหนุ่มหันไปสนใจวิทยาการที่ก้าวล้ำในองค์กรด้วยความอึ้งทึ่ง  

บุคลากรแต่ละคนมีอุปกรณ์สื่อสารพกพาที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ คือเป็น 

แผน่แกว้ทรงรรีปูไข ่บรเิวณขอบตอ่สายเสยีบหฟูงั และมปีุม่เลก็ๆ บนแผน่กระจก 

เรืองแสง...ทันทีที่ใช้นิ้วสัมผัส หน้าจอภาพสามมิติสีขาวก็จะปรากฏเหนือ 

แผ่นแก้วนั้น

“เราจะได้อุปกรณ์แบบพวกเขาด้วยหรือเปล่า” วินด์ถามพลางชี้นิ้วไป 

วินด์ มิชคิน

สัญชาติ ครีตไชร์  เชื้อชาติ ครีตไชร์

อายุ 20 ปี 3 เดือน 

ส่วนสูง 177 เซนติเมตร  น้ำหนัก 65 กิโลกรัม 

กรุ๊ปเลือด O  ศาสนา คริสต์

สถานะ โสด

ประวัติ ดี (ดูต่อในหน้า 3)

สุขภาพ ดี (ดูต่อในหน้า 4)

หน้าที่ หน่วย 73 ทำงานให้เจ้าหน้าที่มอสติล เฟลโร
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ยังหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งยืนก้มหน้ามองอุปกรณ์สื่อสาร และสนทนาเพียงลำพัง

โดยไม่ใส่ใจเหล่าเด็กหนุ่มกับรินเลอเลสที่เดินผ่านไป

“ไม่ได้หรอก มันขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่คุณได้รับ” รินเลอเลสบอก “เราเอง

ก็ไม่เคยได้รับของแบบนั้นจากคนในองค์กร”

ว่าจบเธอก็พาทุกคนเดินไปยังเส้นทางซึ่งไม่ค่อยมีคนเดินผ่านนัก  

บริเวณนี้ปรากฏประตูเรียงเป็นแถวยาวและพื้นปูด้วยพรมแดง แลดูคล้าย 

หอ้งหบัในโรงแรมหร ูวนิดแ์ละผองเพือ่นจงึเดาไดไ้มย่ากวา่หอ้งพกัของพวกเขา 

คงอยู่ตรงนี้ 

“พวกคณุตอ้งรอในหอ้งพกัจนกวา่คณุมอสตลิและคณุครฟิกิน้มาเรยีก 

นะคะ”

รนิเลอเลสลบูแผงวงจรสเีงนิหนา้หอ้ง แลว้ประตหูอ้งพกักเ็ลือ่นเปดิออก 

หญิงสาวผายมือเชิญหนุ่มๆ เข้าไปข้างใน แต่ละคนส่งเสียงร้องว้าวไม่หยุด  

มองโถงทางเข้าที่แลดูเหมือนย้ายพระราชวังทั้งหลังมาไว้ในห้องพักแห่งนี้ 

“พระเจ้า มันเจ๋งมาก!”

“บอกฉันทีว่าเรายังอยู่ในครีตเชียร์”

“วู้ว!”

แต่ละคนเดินไปมารอบห้องโถง บ้างก็ขึ้นบันไดสำรวจห้องชั้นบน 

ส่งเสียงตื่นเต้นดีอกดีใจไม่หยุด

ส่วนวินด์ก็ล้มตัวลงบนเบาะโซฟาในห้องนั่งเล่น ก่อนปิดตาลงอย่าง 

ผ่อนคลาย แต่แล้วสักพักก็รีบลุกขึ้น เขามองหารินเลอเลสหน้าประตูห้องพัก 

แต่ก็พบว่าเธอหายตัวไปเสียแล้ว เด็กหนุ่มจึงรีบวิ่งออกจากห้อง ติดตาม 

รินเลอเลสไปทันที

“เฮ้! คุณจะรีบไปไหน นึกว่าจะคอยเฝ้าพวกเราเสียอีก”

“เฝ้า? เพื่ออะไร” รินเลอเลสเอียงศีรษะมองเด็กหนุ่มผมสีแคร์รอต 

ที่เดินทอดน่องมาหา 

“คุณกำลังจะไปไหน” วินด์ถามอีกครั้ง

“ทำงาน”
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“คราวนี้คุณจะบอกได้หรือยังว่ามันคืองานอะไร”

รินเลอเลสจ้องอีกฝ่ายนิ่งๆ ดวงตาสีนิลคู่โตนั้นแลดูจริงจังเจือความ 

ประหวั่นลึกๆ “คุณไม่จำเป็นต้องรู้”

วินด์ยิ้มกริ่ม

“...มีอะไรหรือเปล่า”

“คุณเป็นคนที่มีความลับเยอะนะ”

“...”

“ผมอยากรู้จริงๆ ว่าเพราะอะไรริคกี้กับคุณชายถึงชอบคุณนัก...สิ่งที่ 

ผมเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้คือผู้หญิงที่มีแต่ความลับ หากผมเป็นริคกี้ ผมคง 

ไม่มองคุณเลยด้วยซ้ำ” คำพูดเสียดสีนั้นทำให้รินเลอเลสนิ่วหน้าด้วยความ 

ไม่พอใจ วินด์เลิกคิ้ว น้ำเสียงแฝงเลศนัยนั้นทำให้อีกฝ่ายประหวั่น “แต่รู้อะไร 

ไหม...ยิ่งคุณปิดบังความจริงจากผมมากเท่าไร ผมก็ยิ่งอยากรู้มากเท่านั้น”

รินเลอเลสกระแอมเสียงเบาก่อนบ่ายหน้าหนี 

“บางอย่างคุณก็ไม่ควรต้องรู้ เพราะหากความจริงนั้นทำให้คุณ 

ไม่สบายใจ สู้ไม่รู้เลยเสียจะดีกว่า”

“เหมือนกับอดีตของคุณน่ะเหรอ”

รินเลอเลสเบิกตามองวินด์พร้อมอุทานอย่างประหลาดใจ

“ผมไม่รู้หรอกว่าในอดีตของคุณเป็นอย่างไร...มอสติลบอกว่าคุณ 

ได้รับอุบัติเหตุและเสียความทรงจำไปทั้งหมด”

“...”

“ในเมือ่คณุไมรู่ว้า่อดตีของตวัเองคอือะไร มนัคงทำใหค้ณุรูส้กึสบายใจ 

กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จริงไหม”

รินเลอเลสมีท่าทีกระอักกระอ่วน เธอกำมือจนสั่น พยายามไม่สนใจ 

สิ่งที่อีกฝ่ายพูด 

“เราไม่รู้ว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไร”

วินด์กระหยิ่มยิ้มพอใจเมื่อตนเองพูดแทงใจดำอีกฝ่ายได้ 

“หากให้ผมเดานะ...งานที่ทำให้คุณต้องเดินทางกลับมาที่องค์กร 
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ในคราวนี้ อาจทำให้ความทรงจำในอดีตของคุณกลับคืนมาด้วย และคุณ 

ก็ระแวง คุณไม่อยากกลับมาที่องค์กรเพราะกลัวว่าความทรงจำในอดีตจะ 

กลับมาทำร้ายความรู้สึกของคุณ”

“นั่นไม่เกี่ยวกับงานของเราเลยสักนิด” รินเลอเลสทำหน้ามุ่ยไม่พอใจ  

เธอเบื่อหน่ายการสนทนาที่พยายามกดดันให้เธอจนมุม “คุณพยายามจะพูด 

อะไร คุณมิชคิน”

“ผมชื่อวินด์”

รินเลอเลสกัดริมฝีปากบาง ก่อนเดินจากไป 

“เฮ้! จะรีบไปไหน ผมอยากให้คุณช่วยอะไรสักอย่าง”

อีกฝ่ายหมุนตัวกลับมามองคนขี้สงสัยอีกครั้ง 

“คุณคิดว่าเราควรช่วยคุณหรือเปล่า”

“เห็นแก่ริคโทเฟ่น...ผมเชื่อว่าคุณจะช่วยผม”

รินเลอเลสกอดอก หรี่ตามองอีกฝ่ายอย่างไม่สบอารมณ์เลยสักนิด

“มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะ ช่วยผมหน่อย” วินด์พยายามโน้มน้าว 

เขาฉีกยิ้มกว้าง ใบหน้าร่าเริงผิดสังเกต หญิงสาวถอนใจก่อนยอมตอบ 

“เรื่องอะไรว่ามาสิ”

“เยี่ยม...โอเค...คุณเป็นควีนขององค์กรแห่งนี้ ผมเชื่อว่าคุณคงเข้านอก

ออกในทุกอาคารได้สบาย”

รินเลอเลสอยากจะแย้ง แต่เธอก็ปรามตัวเองเอาไว้เสียก่อน 

“แล้วไง”

วินด์ชั่งใจครู่หนึ่งก่อนกล่าวต่อ 

“ผมอยากให้คุณพาผมไปเจอใครสักคนหน่อย ผมสัญญาว่าจะไม่ทำ 

อะไรทั้งนั้น...แค่อยากเจอและทักทายในฐานะคนรู้จักกัน”

รินเลอเลสเลิกคิ้วประหลาดใจ เธอมองสีหน้าจริงจังของอีกฝ่ายก่อน 

ตัดสินใจพยักหน้ารับ 

“คุณอยากเจอใคร”

“แฮบินอส เฮอร์กินส์ และคุณนายเลมเบอสท์”
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“ริคไม่สบาย เขายังอยู่ในโรงพยาบาล”

“พระเจ้า! เขาเป็นอะไรไป”

“ไม่รู้สิ เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาเป็นลม” 

“แค่เป็นลมถึงกับต้องไปนอนในโรงพยาบาลเลยเนี่ยนะ ไม่ใช่แน่ๆ!”

“ฉันก็ไม่เชื่อหรอกอัล แต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับริคกี้กันแน่...

เมื่อเช้าริคกี้เพิ่งฟื้น รูดี้กับฉันก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยม”

“เฮ้อ!” อัลเบิร์ต เดเลอร์ มอร์แกนถอนใจอย่างโล่งอกหลังจากฟัง 

แฮริสัน นิลบาเล็ต รายงานจบ 

บัดนี้สองหนุ่มนั่งอยู่บนอัฒจันทร์ในมหาวิทยาลัยดิลลูค เควเทอร์  

ยามเย็นเช่นนี้มีเพียงนักกีฬาส่วนน้อยที่ยังซ้อมอยู่ในสนามอเมริกันฟุตบอล  

อัลเบิร์ตซึ่งปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งควอเตอร์แบ็กตัวจริงก็ต้องลงซ้อมเช่นกัน

“นายคิดว่าริคกี้อาจจะทำงานหนักจนไม่สบายหรือเปล่า” อัลเบิร์ต 

ถาม

4

ภัยคุกคาม
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อีกฝ่ายยักไหล่ตอบ “ไม่รู้สิ แต่ก็เป็นไปได้...มั้งนะ”

“เขาไม่ได้ไปมหา’ลัยมาหลายอาทิตย์แล้วนี่”

“แน่ละ หมอนั่นปั่นงานตัวเป็นเกลียวเลย” แฮริสบ่นพลางเปิดฝา 

กระป๋องเบียร์และยกซดทีละนิด

“ฉันไม่เคยเห็นริคกี้ไม่สบายมาก่อนเลยนะ”

“เหอะ” แฮริสส่ายหน้าอย่างระอา “ไม่สบายน่ะดีแล้ว”

“ทำไมนายคิดแบบนั้น”

“เขาจะได้มีเวลารับงานสืบสวนน้อยลง”

อัลเบิร์ตเลิกคิ้วมองเพื่อนด้วยความประหลาดใจ 

“ทกุครัง้...เสรจ็ธรุะจากงานของนามสกลุทีส่องทไีร รคิกีก้ต็อ้งรบีเขา้ไป 

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกที”

“นายไม่อยากให้ริคกี้เป็นสายลับ?”

“ทำนองนั้น”

อัลเบิร์ตฟังพลางเอนตัวลงบนที่นั่ง มองเพื่อนๆ บนสนามวิ่งเหยาะๆ  

ข้ามเส้นห้าสิบหลาไปยืนรวมตัวกันฟังโคชอธิบายแผน 

“ตั้งแต่เขารับงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของครีตเชียร์ 

เขาก็กลายเป็นผู้ใหญ่ไปเลย ริคกี้กลายเป็นคนขี้ระแวงและละเอียดรอบคอบ

มาก...แม้ว่ายังเจ้าอารมณ์เหมือนเดิม”

“นั่นไม่ใช่สาเหตุจริงๆ ที่ฉันไม่อยากให้ริคกี้เป็นสายลับหรอกนะ”

“อ้าว! แล้วเพราะอะไรนายถึงไม่อยากให้ริคทำงานสืบสวนล่ะ”

แฮริสโคลงศีรษะ ส่งเสียงพึมพำในลำคออย่างเหนื่อยหน่ายใจ 

“ริคกี้มักใช้โอกาสที่ทำงานให้เลปเปนลาฟ ตามสืบเรื่องลับอื่นๆ ที่ไม ่

สมควรรู้เพียงลำพังบ่อยๆ ยังไงล่ะ”

“เรื่องที่ไม่สมควรรู้?” แววตาอัลเบิร์ตทอประกายอยากรู้อยากเห็น

“แมว้า่รคิกีจ้ะไมเ่คยบอกหรอกวา่เขาทำอะไร แตท่า่ทลีบัๆ ลอ่ๆ กท็ำให้ 

ฉันเดาได้ไม่ยากหรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่” แฮริสเอ่ยยานคาง “ช่วงนี้เขา 

แทรกแซงงานของเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับบ่อยๆ และสร้างวีรกรรมให้ 
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เลปเปนลาฟหัวปั่นทุกวัน”

“ริคกี้คงสนุกกับงานของเขา” อัลเบิร์ตเอ่ยติดตลก

“แหงละ” แฮริสบอกพลางซดเบียร์อึกใหญ่จนแก้มสีซีดเปลี่ยนเป็น 

แดงก่ำ “สนุกจนต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ เลยน่ะสิ”

ระหว่างที่แฮริสบ่นอยู่นั้นเอง ดวงตาสีอ่อนก็เห็นใครคนหนึ่งเดินขึ้นมา 

บนอัฒจันทร์ แฮริสจ้องเขม็ง สังเกตคนแปลกหน้าผู้นั้นก่อนสบถเสียงเบา 

“บ้าชิบ!”

“อะไรเหรอ”

“เอ้อ! เปล่าหรอก” แฮริสว่าพลางกอดไหล่เพื่อน แสร้งยิ้มหน้าบาน 

“นายต้องรีบลงสนามนะอัล ตอนนี้ถึงเวลาซ้อมแล้วไม่ใช่หรือไง”

อัลเบิร์ตมองท่าทางที่เปลี่ยนไปของผู้เป็นเพื่อนอย่างฉงน

“มันก็จริงอยู่นะ แต่ว่า...”

“รีบๆ ไปซ้อมได้แล้ว อาทิตย์หน้านายต้องลงแข่งกับมหา’ลัยฉันนะ  

ฉันจะเชียร์นาย ฉันหมายถึงฉันเชียร์นาย แต่ไม่ได้เชียร์ทีมของนาย เพราะ 

ยังไงนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยดิเอนเซอร์ก็เหนือกว่าดิลลูค เควเทอร์ หลาย 

ร้อยเท่า” อัลเบิร์ตฟังเพื่อนพูดรัวเร็วด้วยความงุนงง แฮริสตบบ่าแล้วผลัก 

อีกฝ่ายเบาๆ เป็นเชิงเตือน “ไปได้แล้ว ฉันอยากดูนายซ้อม”

อัลเบิร์ตปล่อยให้เพื่อนผลักอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจลุก 

“โอเค แล้วเจอกัน” 

เด็กหนุ่มเกาศีรษะ โบกมือลาเพื่อนแล้วจึงเดินลงจากอัฒจันทร์เข้าสู่ 

สนาม สว่นแฮรสิไดแ้ตถ่อนใจ เขาหรีต่ามองนกักฬีาวิง่รอบๆ สนามดว้ยสหีนา้ 

เคร่งเครียด สักพักก็ตัดสินใจตะเบ็งเสียงผ่านความเงียบบนอัฒจันทร์ว่า 

“นายมาทำอะไรที่นี่ เฮดรัล”

เจา้ของผมชีฟ้สูนีำ้ตาลและตุม้หรูปูกญุแจตดิปกีเดนิออกจากความมดื 

มานั่งลงข้างๆ แฮริส เขาทักทายด้วยการยกมือขึ้นและยักคิ้วตอบ นัยน์ตา 

สีน้ำตาลคมกริบคู่นั้นจดจ้องแฮริสด้วยเลศนัยที่ยากจะหยั่งถึง เด็กชายคว้า 

กระป๋องเบียร์จากแฮริสไปหน้าตาเฉยและซดเบียร์ที่เหลือจนหมดกระป๋อง
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แฮริสไม่ว่าอะไรสักคำ เขาปิดปากเงียบ กัดฟันและกำหมัดแน่นอย่าง 

รังเกียจก่อนเหลือบตามองรอยยิ้มเจ้าเล่ห์นั้นด้วยความหมั่นไส้ 

“รู้อะไรไหม ถ้าหากนายไม่ใช่คนที่ฉันรู้จัก แล้วจู่ๆ มาแย่งเบียร์ไป 

จากมือ ฉันคงต่อยนายปากแตก”

เฮดรัลได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะเสียงเบาอย่างพออกพอใจ เขาคืน 

กระป๋องเบียร์ให้อีกฝ่าย แต่แฮริสก็ปัดมันตกลงไปบนขั้นบันได

“ผมเองก็อยากให้คุณต่อยอยู่หรอกคุณแฮริสัน...แต่เผอิญว่าผมเก่ง 

เกินไป หมัดของคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก” เฮดรัลว่าพลางยักคิ้วท้าทาย 

ทำเอาอีกฝ่ายหัวเสีย 

แฮริสมองอัลเบิร์ตในสนามกีฬา นึกอยากจัดการคนที่นั่งข้างๆ ให้หาย 

เจ็บใจ แต่เขารู้ดีว่าไม่มีทางทำเช่นนั้นได้ 

“นายมาทำอะไรที่นี่”

“มาทักทาย”

แฮริสนิ่งไปครู่หนึ่ง เขาหันมองเฮดรัลด้วยความสงสัย ในเมื่ออีกฝ่าย 

ไม่พูด เขาจึงเป็นฝ่ายถามต่อ

“ฉันได้ข่าวมาว่าคุณนายเลมเบอสท์ถูกพวกนายจับตัวไป”

เฮดรัลหัวเราะในลำคอ “ใครบอกว่าจับตัวไป สตีฟรับแม่ของริคโทเฟ่น 

ไปเลี้ยงต่างหาก”

“แบบนั้นแหละที่เขาเรียกว่าจับตัวไป” แฮริสสวนทันควัน ก่อนก้มลง 

หยิบเบียร์กระป๋องใหม่ ใช้นิ้วดึงฝา จิบเบาๆ ทีละนิด คราวนี้เขาเบี่ยงตัวหนี 

ทันทีที่เฮดรัลยกแขนหมายจะคว้ามันไปอีก 

“สตีฟปกป้องคุณนายเลมเบอสท์อยู่นะ” เฮดรัลบอก

“ปกป้อง? เพื่ออะไร คุณนายเลมเบอสท์ไม่ใช่แม่ของสตีฟสักหน่อย”

“ถึงแม้จะไม่ใช่ แต่คุณนายเลมเบอสท์ก็อาจตกอยู่ในอันตรายหาก 

ปราศจากการคุ้มกันของสตีฟ”

“ไม่มีทาง ฉันเชื่อว่าริคกี้ปกป้องแม่ของเขาได้ดีกว่าให้สตีฟยื่นมือ 

เข้ามายุ่ง”
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เฮดรัลชอบใจนักยามที่อีกฝ่ายเถียงคำไม่ตกฟาก เพราะการเอาชนะ 

คนอื่นด้วยการต่อล้อต่อเถียงเป็นสิ่งที่เขาถนัด

“แฮบบี้เป็นอย่างไรบ้าง” แฮริสถาม

เฮดรัลฟังคำถามนั้นพลางโคลงศีรษะ “สบายดี”

“เขาอยู่ที่ไหน”

“คุณคงไม่คิดว่าผมจะบอกหรอก จริงไหม”

แหงละ...แฮริสก็แค่หวังว่าอีกฝ่ายอาจตอบ แม้รู้ดีว่ามันไม่มีทาง 

เป็นไปได้

“พวกนายทำอะไรเขาหรือเปล่า”

“ผมไม่คิดว่าจะมีใครในองค์กรทำร้ายแฮบินอสนะ เขาเป็นแขกคน 

สำคัญเหมือนคุณนายเลมเบอสท์” เฮดรัลกล่าวตามตรง “ที่จริงผมไม่ได้กลับ 

ไปที่นั่นเกือบปีแล้วละ...เอาเถอะ อย่างน้อยผมก็รู้ว่าเพื่อนคุณสบายดี”

แฮริสนั่งเงียบไปครู่ใหญ่ ครุ่นคิดเกี่ยวกับเพื่อนซึ่งหายตัวไปร่วมปีแล้ว 

“ฉันคิดว่าพวกนายควรพาตัวเขาออกจากองค์กรของสตีฟได้แล้วนะ  

แฮบบี้อยู่กับพวกนายนานเกินไปแล้ว”

“คุณก็น่าจะรู้ว่าใครก็ตามที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของ 

คณุชายชามลัลจีะตอ้งกลายเปน็เบีย้ลา่งใหเ้ขาตลอดไป” เดก็ชายถอนใจ กลา่ว 

ลอยๆ “คุณต้องยอมร่วมมือกับชามัลลี และหากไม่ยอมทำตาม คุณก็ต้องถูก 

กำจัดทิ้ง...ผมเชื่อว่าคุณคงไม่อยากเห็นแฮบินอสถูกเป่าสมองต่อหน้าต่อตา 

หรอก” 

“...”

“แฮบินอส เฮอร์กินส์ และคุณนายเลมเบอสท์ไม่มีทางกลับไปใช้ชีวิต 

ตามปกติในดรัมลิงตัน เซสเซ ได้ จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะจบลง”

จนกว่าทุกอย่างจะจบลง?...น่าขำ ทำไมนะ...ทำไมแฮริสกลับคิดว่า 

มันจะไม่มีวันนั้น

“เบื่อไหมที่ยืนอยู่บนยอด” เฮดรัลกล่าวเสียงแผ่ว ทอดมองอัฒจันทร์ 

อีกฟากที่ปราศจากผู้ชม “เบื่อไหมที่ต้องก้มลงมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่าง 
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ในบ้านเมืองตัวเอง มองเห็นพวกเราบุกรุกเข้ามาแทรกแซงพื้นที่ของคุณ และ 

อำพรางตัวได้อย่างแนบเนียนในสังคมโดยตัวคุณทำอะไรไม่ได้ คุณทำได้เพียง

แค่ยืนมองบนยอดตรงนั้น ยืนมองด้วยความเกลียดชัง แต่ก็ต้องปล่อยให้การ

บุกรุกเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ คุณเบื่อไหมแฮริสัน”

เฮดรัลใช้นิ้วเคาะขอบที่นั่งเบาๆ ก่อนเผยยิ้มอารมณ์ดี 

“ที่จริงการทำงานของพวกเราคงสะดวกกว่านี้หากเจ้าหน้าที่ครีตไชร ์

ไม่เข้ามายุ่ง...คำว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องจะไม่เกิดขึ้น คำว่าฆาตกรต่อเนื่อง 

จะไม่มี และคำว่าชาวต่างด้าวจะไม่ปรากฏสู่สายตาของชาวครีตไชร์ตลอด 

กาล มเีพยีงเงาทีค่บืคลานผา่นพวกเขา และสลายไปพรอ้มการทำงานสมบรูณ ์

แบบ...คุณรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาแทรกแซงระหว่างพวก 

เรากับนักวิจัย”

“...”

“หากเจ้าหน้าที่ครีตไชร์พยายามเข้ามายุ่งมากๆ พวกเขาก็จะถูก 

กำจัดเหมือนพวกนักวิจัยที่พยายามขัดขวางการทำงานของชามัลลี”

“สตีฟทำร้ายเจ้าหน้าที่ครีตไชร์ไม่ได้หรอก” แฮริสเถียงด้วยน้ำเสียง 

ดุดัน “หมอนั่นสัญญากับรูดี้แล้ว เขาลงชื่อสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรใน 

เอกสารลับสุดยอดที่มีเพียงผู้ปกครองนิลบาเล็ตและพระราชาเท่านั้นที่รับรู้  

เขาบอกวา่เขาตอ้งการยมืพืน้ทีส่รา้งฐานทีม่ัน่ในครตีเชยีรเ์พือ่กวาดลา้งนกัวจิยั  

โดยจะไม่ทำร้ายประชาชนคนใดในครีตเชียร์”

“จะบอกอะไรให้...กฎมีไว้แหก...และคุณชายชามัลลีก็แหกกฎได้อย่าง 

แนบเนียนทุกครั้ง” เฮดรัลส่ายหน้าพร้อมหัวเราะเสียงเบา “เมื่อวันก่อน 

ทหารของพวกเราเผลอฆ่าคนบริสุทธิ์ไปถึงหกคน คุณคิดว่าชามัลลีจะลงโทษ

ทหารเหล่านั้นอย่างไร”

“ฆ่าพวกเขาทิ้ง”

“ถูกต้อง ชามัลลีฆ่าทุกคนที่ฝ่าฝืนคำสั่ง เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก ่

ทหารทกุนาย และเปน็การแสดงความจรงิใจตอ่สาธารณรฐัครตีไชร.์..แตรู่อ้ะไร 

ไหม ลูกทีมทุกคนที่ถูกฆ่าด้วยน้ำมือของเขา เขาจะจดจำไว้จนวันตาย เขา 
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จะไม่โทษว่าตัวเองเป็นผู้กระทำผิด แต่จะโทษว่าพวกคุณต่างหากที่ทำให้เขา

ต้องฆ่าลูกน้องตัวเอง”

“...”

“ชามัลลีปกครองบ้านเมืองมาตั้งแต่อายุยังน้อย เขารู้วิธีรักษาน้ำใจ 

ราษฎร ประชากรทั่วทั้งแกรนติเนลเคารพบูชาเขาและเกลียดชังกลุ่มรัฐบาล 

ที่เป็นเสี้ยนหนามของเขา...จะบอกอะไรให้ ที่จริงชามัลลีไม่สนใจหรอกว่า 

คนครีตไชร์จะตายหรือไม่ เขาคิดเพียงหาวิธีกำจัดเป้าหมายที่หลงเหลืออยู่ 

ในครตีเชยีร ์แลว้จงึหาทางกลบัแกรนตเินล...หากพวกคณุสง่เจา้หนา้ทีค่รตีไชร ์

เขา้มาแทรกแซงบอ่ยๆ ละก ็คนของพวกคณุจะกลายเปน็เหยือ่ดว้ยเหมอืนกนั”  

เฮดรลับอกตามตรง “ผมแนะนำใหร้ดูีร้บีจดัการกบัหนว่ยงานของเลปเปนลาฟ 

...เขาเข้าใกล้คำตอบเกินไป ที่จริงผมคิดว่าเลปเปนลาฟอาจจะรู้แล้วด้วยซ้ำ 

ว่าสตีฟคือใคร เขาแค่ไม่แน่ใจและยังมีหลักฐานไม่มากพอจะจับกุมสตีฟ 

หากรูดี้หยุดเขาไว้...คนครีตไชร์รายต่อไปที่ต้องตายก็อาจไม่ใช่เลปเปนลาฟ”

เฮดรัลกล่าวได้ถูกต้อง เขามีเหตุผล...นั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นใน 

ครีตเชียร์ และแฮริสไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากมองเหตุการณ์เหล่านั้น 

เกิดขึ้น เขาคงทนไม่ได้หากชามัลลีฉีกสัญญาทิ้งและกำจัดคนครีตไชร์ทุกคน 

ที่ขวางทาง...แฮริสคงทนไม่ได้หากคนต่างชาติคนนี้เหยียบย่ำประเทศของเขา  

ทิ้งรอยเท้าสกปรกๆ เอาไว้ และเดินจากไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น...เขาทน 

ไม่ได้จริงๆ

นบัตัง้แตว่นัทีช่ามลัลเีขา้มามบีทบาทในสาธารณรฐัครตีไชร ์ความสงบ 

ก็ไม่เคยกลับมาอีกเลย และภัยคุกคามก็ลุกลามไปจนถึงนอกประเทศจนคน 

ในองค์กรของชามัลลีกลายเป็นตัวอันตรายร้ายแรงระดับโลกที่ทำให้นักสืบ 

สากลหัวปั่น 

พวกเขารา้ยกาจ อนัตราย และนา่กลวั ลงมอืกำจดัเหยือ่ภายใตเ้งามดื 

ของสังคมทั่วทุกพื้นที่ เสมือนนักฆ่าในรัตติกาลที่แฝงตัวอยู่ใต้เงาแสงจันทร์ 

แฮริสไม่เคยไว้วางใจพวกเขา และอันที่จริงเขาก็เกลียดคุณชายชามัลลีเข้าไส้ 

“ตกลงนายมาที่นี่ทำไม”
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เฮดรัลเอียงคอมองอีกฝ่ายด้วยแววตาจริงจัง “มีเรื่องอยากให้ช่วย”

“ฉันจะไม่ช่วย”

เด็กชายได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มอารมณ์ดี

แฮรสิทำเปน็ไมส่นใจ เขาหนัไปตบมอืถี่ๆ  ตะโกนเสยีงกอ้งเชยีรอ์ลัเบริต์ 

เมื่อเพื่อนหมุนตัวหลบคู่ต่อสู้และโยนบอลข้ามสนามไปให้ปีกขวารับได้อย่าง

สวยงาม

“คุณก็รู้ว่าไม่มีทางปฏิเสธได้หากผมบอกว่า ‘ผมอยากให้คุณช่วย’ ”

“รู้อะไรไหมเฮดรัล คำพูดนั้นมันจะได้ผลถ้าหากนายเดินไปบอกรูดี้ 

ไม่ใช่ฉัน” แฮริสกล่าวตามตรง

“ผมถึงบอกว่าอยากให้คุณช่วยไง” เฮดรัลเถียง “ช่วยไปบอกพี่ชาย 

ของคุณหน่อย”

“...”

“มันเป็นเรื่องสำคัญ” 

คราวนีแ้ฮรสิเงยีบกรบิ เขาตัง้ใจฟงัอกีฝา่ยพดูดว้ยความสนใจ “สำคญั 

แค่ไหน”

“สำคัญเท่าที่คนอย่างผมคิดว่ามันสำคัญ” แม้ว่าคำพูดนั้นฟังดูยียวน

กวนประสาท แต่แฮริสก็รู้ดีว่าอีกฝ่ายจริงจังแค่ไหน “คุณคงแปลกใจไม่น้อย 

ที่ริคโทเฟ่นกับสตีฟต้องเข้าโรงพยาบาลพร้อมกัน”

“ริคสลบไปเพราะมันเป็นแผนของสตีฟ” แฮริสออกความเห็น

“เปลา่เลย...นีไ่มใ่ชแ่ผน นีไ่มใ่ชก่ลลวง” เฮดรลัสา่ยหนา้ “สตฟีบาดเจบ็ 

เขาไม่ได้จงใจบาดเจ็บหรือแสร้งทำเป็นเจ็บ...เขาเจ็บจริงและถูกทำร้ายจริงๆ”

“หมายความว่ายังไง” แฮริสแปลกใจ “ฉันไม่เคยคิดหรอกว่าจะมีใคร

ทำให้หมอนั่นบาดเจ็บได้นอกจากตัวเขาเอง”

เฮดรัลเงียบเสียงไปครู่หนึ่งระหว่างครุ่นคิด 

“คุณก็น่าจะรู้ว่ามีคนอยากฆ่าชามัลลีอยู่เต็มไปหมด ไม่เว้นแม้แต่คุณ 

แต่ไม่มีใครสักคนทำแบบนั้นได้เพราะไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับเขา”

“เพราะแบบนั้นยังไงล่ะ จึงไม่มีใครทำอะไรหมอนั่นได้ และฉันก็ขอ 
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ยืนยันว่าสาเหตุที่ริคกี้สลบไปจนต้องเข้าโรงพยาบาลก็เป็นแผนการบางอย่าง

ของสตีฟ”

“ครั้งนี้คุณเข้าใจผิดเต็มๆ”

“ถ้าอย่างนั้นใครจะทำร้ายสตีฟได้” แฮริสเถียงด้วยคำถามเดิม

เฮดรัลหลุบตาลงนึกตรอง “มีคนที่ทำแบบนั้นได้อยู่ไม่กี่คน”

“ใคร” คราวนี้ทั้งสองมองกันด้วยสายตาจริงจัง

“บอกตามตรงว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเล่นงานสตีฟ แต่ผมอาจ 

เปน็คนเดยีวทีห่าคำตอบนัน้ได.้..ในไมช่า้นี”้ เฮดรลักลา่วพลางดงึกระปอ๋งเบยีร์ 

จากมือของแฮริสทีเผลอแล้วรีบยกซด

“มันหมายความว่าไง” แฮริสไม่เข้าใจ

เฮดรัลสบตา มองสีหน้าฉงนของแฮริสก่อนตอบในที่สุด 

“ปัญหามันเริ่มขึ้นในมิติที่สี่”

“มติทิีส่ี”่ แฮรสิพมึพำดว้ยสหีนา้เครง่เครยีดขณะมองอกีฝา่ยทีพ่ยกัหนา้ 

นิ่งๆ 

“พวกเราเรียกมิติที่สี่ว่า เดอ มา เทีย...ที่จริงก็มีไม่กี่คนหรอกที่รู้ว่า 

มิติที่สี่มีอยู่จริง และผมก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น” เฮดรัลบอก 

“มันเกี่ยวอะไรกับการที่สตีฟถูกทำร้าย”

“มันเป็นวิธีเดียวที่ทำร้ายเขาได้โดยไม่ต้องลงมือต่อสู้...พูดง่ายๆ คือ 

การคุกคามสตีฟผ่านมิติที่สี่เป็นวิธีลอบกัดที่ใช้ได้ผล” เฮดรัลกล่าวตามตรง  

“ผมบอกอะไรคุณเกี่ยวกับมิติที่สี่ในตอนนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมฝากเรื่องนี้ 

ให้รู้ดรับรู้โดยด่วนที่สุด ผมเชื่อว่าเขาฉลาดพอจะหาทางติดต่อริชชี่อย่างลับๆ  

เพื่อทำความเข้าใจเรื่องมิติที่สี่ ก่อนปัญหาจะบานปลาย”

แฮริสฟังพลางขมวดคิ้วคิดหนัก

“เมื่อเดือนก่อน...ใครสักคนพยายามทำร้ายผมผ่านมิติที่สี่ (เดอ มา  

เทีย) และคนคนเดียวกันก็ลงมืออีกครั้งกับสตีฟเมื่อสามวันที่ผ่านมา สตีฟ 

ไม่ได้เตรียมรับมือเรื่องนี้จึงถูกลอบทำร้ายอย่างง่ายดาย แม้ว่าร่างกายจะ 

ต้านทานการคุกคามได้ แต่ก็หมดสติไปพร้อมๆ ริคโทเฟ่น...ลองคิดดูให้ดี  
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การที่ใครสักคนใช้มิติที่สี่ทำร้ายสตีฟ มันหมายความว่าคนคนนั้นไม่ได้หวังดี

ต่อครีตเชียร์ด้วย”

“ครีตเชียร์?” แฮริสงง “ทำไมการกำจัดสตีฟถึงเกี่ยวโยงกับครีตเชียร์”

“หมอนี่ไม่ได้ต้องการกำจัดสตีฟคนเดียว เขาต้องการกำจัดผมและ 

ริคโทเฟ่นด้วย” เฮดรัลกอดอก กล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง “เขาต้องการกำจัด 

ทุกคนที่รู้ว่ามิติที่สี่มีอยู่จริง นั่นหมายความว่าเขาจะกำจัดทุกคนที่มีความ 

สามารถมากพอในการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงสังคมระดับชาติได้”

แฮริสได้ยินเช่นนั้นก็จ้องอีกฝ่ายอย่างตกใจ

“ผมคิดว่าหมอนี่อาจเป็นคลื่นใต้น้ำ”

“คลื่นใต้น้ำ?”

“ใช่”

“หมายความว่ายังไง”

“หมายความว่าคนร้ายรอโอกาสมาสักพักในการโจมตีสตีฟทีเผลอ... 

คุณก็เห็นว่าสตีฟกำลังเร่งมือกำจัดเหล่านักวิจัยให้หมด เขาจึงไม่ได้สนใจว่า 

อาจมีใครบางคนลอบกัด”

“ลอบกัดสตีฟอย่างนั้นเหรอ”

“ใช่ คนร้ายทำตัวเหมือนคลื่นใต้น้ำ...เขารอให้สตีฟและนักวิจัยต่อสู ้

กันจนไม่ลมืหูลมืตา แลว้ในจังหวะนั้นแหละทีค่นรา้ยจะลงมือทำรา้ยสตีฟจาก 

ด้านหลัง”

“ฟังดูวุ่นวายชะมัด” แฮริสย่นคิ้วคิดหนัก “มีใครรู้เรื่องมิติที่สี่บ้าง”

เฮดรลัลบูเสน้ผมพลางมองผา่นแสงไฟสลวับนอฒัจนัทร ์ดเูหลา่นกักฬีา 

ซ้อมบนสนามกว้าง 

“ผมบอกคุณเรื่องนั้นไม่ได้...เอาเป็นว่า ผมรู้ว่าคนที่ลงมือทำร้ายสตีฟ 

ผา่นมติทิีส่ีไ่ดจ้ะตอ้งเปน็คนทีม่พีลงัพเิศษเทา่นัน้ ซึง่แนน่อนวา่คนทีม่พีลงัพเิศษ 

เป็นอันตรายต่อทุกคน หากเขาไม่ได้รับการควบคุมตัว และสิ่งที่เขาแสดงออก 

ในตอนนี้ก็บอกให้รู้ว่าเขาเป็นอันตรายต่อสตีฟและคนทั้งองค์กร...พูดให้ถูก 

คอื คนคนนีไ้มไ่ดร้ว่มมอืกบัองคก์รของเรา ไมไ่ดร้ว่มมอืกบันกัวจิยั ไมไ่ดร้ว่มมอื 
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กับครีตไชร์ และไม่ได้ร่วมมือกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม 

ต่อเนื่อง...เป้าหมายของเขาชัดเจนมาก มันคือการกำจัดชามัลลี โค่นล้ม 

อำนาจของชามัลลีเพื่อครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง...ลองคิดดูสิว่า คนที่ยืนอยู ่

ในจุดที่สูงกว่าชามัลลีได้จะเป็นอย่างไร”

คำพูดนั้นทำให้แฮริสหัน เบิกตามองอีกฝ่ายอย่างประหลาดใจ 

“เขาเป็นพระเจ้ายังไงล่ะ” เฮดรัลกล่าวเสียงหนักแน่น “หากปราศจาก 

ชามัลลี ผมคงรับรองไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้”

ว่าจบเด็กชายก็ลุกขึ้นบิดขี้เกียจ ก่อนโยนกระป๋องเบียร์ลงบนตักของ

แฮริส 

“ริคกี้จะได้รับผลกระทบด้วยไหม”

“อย่างที่คุณเห็น” เฮดรัลบอกพลางเสียบหูฟัง “เขาเป็นคู่สมมาตร 

ของคุณชายนี่นา ทันทีที่สตีฟสลบไป ริคโทเฟ่นก็สลบตามไปด้วยอีกคน” 

แฮริสยกมือลูบหน้าผากด้วยความหนักใจ

“ปัญหาครั้งนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ใครก็ตามที่ทำตัวเป็นคลื่น 

ใต้น้ำระหว่างชามัลลีกับนักวิจัยนับเป็นศัตรูที่น่ากลัวกว่าศัตรูคนใดที่ชามัลลี

เคยเจอมา”

แฮริสขมวดคิ้วจนแทบเป็นปม เขาใคร่ครวญคำพูดนั้นด้วยความ 

ประหวั่น 

“ผมมาบอกคุณเท่านี้ หวังว่าคงช่วยอะไรได้บ้าง” 

เฮดรัลกล่าวจบก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่ลาเหมือนเช่นเคย แต่แฮริส 

ไม่ได้ใส่ใจนัก เขายังคงครุ่นคิดหาคำตอบให้ปริศนาใหม่

เรื่องที่ควรจะจบก็ยังไม่จบ และปัญหาใหม่ก็แทรกมาอีก

แย่ชะมัด...แฮริสไม่รู้เลยว่าเขาควรทำเช่นไร เขามองไม่เห็นว่าอนาคต 

ของเขาหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร

ช่างมืดแปดด้านเสียจริง

ตวั
อย
่าง



“ฉันไม่ได้ทำ ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแหละ”

หนึ่งสัปดาห์แล้วที่กราดิน บายอน ได้แต่พูดพร่ำประโยคนี้ซ้ำทั้งวัน 

ภายในกรงขังแคบๆ แสนอึดอัด 

“ให้ตายเถอะ! ปล่อยฉันไปนะไอ้ตำรวจหน้าโง่ พวกแกไม่มีสิทธิ์ 

จับตัวฉัน ระวังเอาไว้เถอะ หากฉันออกไปจากที่นี่ได้ พวกแกทุกคนต้องเจอด ี

แน่ๆ ปล่อย!”

ปึง!

เขาทุบประตูกรงอย่างเจ็บใจ มืออวบช้ำแดง แก้มกลายเป็นสีคล้ำ 

เขียว ควันแทบออกหู...กราดินทิ้งตัวลงนั่งบนพื้นห้องขัง จ้องมองเจ้าหน้าที่ 

สองนายเดนิมายนืมองเขาหนา้ประตกูรง ชายสองคนซบุซบินนิทาและหวัเราะ

เยาะ ดื่มกาแฟอุ่นๆ ทำทีเป็นไม่สนใจคำพูดของเขาเลยแม้แต่น้อย

นับตั้งแต่วันที่กราดิน บายอน ถูกริคโทเฟ่น เลมเบอสท์ จับตัวได้ 

เขากไ็มไ่ดร้บัการประกนัตวั ในขณะเดยีวกนั ขอ้มลูเบือ้งหลงัธรุกจิสดีำของเขา 

5

ศัตรูคนใหม่
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ก็ถูกรื้อค้นตรวจสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานมัดตัวกราดินในชั้นศาล 

ชายหนุ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับ เขาส่งเสียงสบถทุกค่ำคืน ฟังดูคล้าย 

เสียงเห่าหอนจนน่ารำคาญหู

“คุณต้องการทนายไหม คุณบายอน หากคุณไม่มีทนาย...”

“ฉันมีทนาย...ฉันจะฟ้องพวกแกทุกคน!”

บรรดาเจ้าหน้าที่ได้แต่ยืนส่ายหน้าหัวเราะ แล้วก็กลับไปทำงาน เลิก 

ฟังคำขู่ของคนที่ไม่มีทางสู้ในกรงขัง

“บัดซบ!” ชีวิตช่างบัดซบนัก

ใครจะคิดว่าวันหนึ่งผู้ที่มีอิทธิพลในเมืองกิวก้าเฉกเช่นกราดิน บายอน 

จะถูกจับยัดกรงขังแบบนี้ ช่างน่าอับอายนัก ยิ่งนึกก็ยิ่งแค้นและเจ็บใจ  

หากริคโทเฟ่นไม่เข้ามาป่วนกิจการของเขา กราดินคงไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน 

เช่นนี้ ชายหนุ่มยิ่งนึกก็ยิ่งแค้น อยากจับนามสกุลที่สองมาหั่นให้เป็นชิ้นๆ 

ให้สาแก่ใจ

“เอ้านี่...อาหารเย็น”

กราดินสะบัดหน้าหนี เขาเลื่อนตัวหลบเข้ามุมห้อง ไม่สนใจเสียงเรียก 

ของเจ้าหน้าที่

“ผมจะไม่พูดซ้ำอีกครั้งนะ หากคุณไม่กินผมก็จะเอากลับไป”

“...”

“โอเค” ว่าจบเจ้าหน้าที่ก็เดินจากไปพร้อมอาหารอันมีค่า

เสียงท้องร้องจ๊อกๆ ยิ่งทำให้กราดินรู้สึกปวดกระเพาะ เขาหิวจนไส้ 

แทบขาด แต่ทว่าความหยิ่งในศักดิ์ศรีก็ทำให้ยอมอดอาหารมาตลอดสองวัน 

...น้ำตาอุ่นๆ ไหลอาบแก้มด้วยความรู้สึกสูญสิ้น เขารู้ว่าชีวิตของตนเองจะ 

เป็นเช่นไรนับจากนี้ นับตั้งแต่วันที่ขาดอิสรภาพ เขาก็กลายเป็นพญาอินทร ี

ปีกหัก ไร้ซึ่งอำนาจและพละกำลัง

ริคโทเฟ่นคนเดียว...ไอ้เด็กเวรนั่นคนเดียวที่ทำลายชีวิตเขา

ลูกน้องของเขามากกว่าสามสิบคนตายเพราะเด็กหนุ่ม ส่วนที่เหลือ 

กห็นกีระจดักระจายหายไป ไมโ่ผลห่นา้มาชว่ยเหลอืเขาสกัคน ชวีติของกราดนิ 
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จบสิ้นแล้ว

มันจบสิ้นแล้ว...

ชายหนุ่มก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้น รู้สึกรันทดใจในชีวิตอันน่าหดหู่ 

ของตัวเอง ไม่หลงเหลือความน่าเกรงขามที่เคยวางก้ามในเมืองกิวก้าเลย 

แม้แต่น้อย กราดินกัดฟันใช้แขนเสื้อเช็ดน้ำตา ก่อนนอนทอดตามองเพดาน 

เขาคิดถึงความแค้นที่มี คิดถึงวิธีเล่นงานทุกคนที่จับเขามาอยู่ที่นี่ แม้เขาเอง 

ก็คิดไม่ออกหรอกว่าจะหนีออกไปได้อย่างไร

ปึง!

ในตอนนั้นเองที่เสียงประตูเรียกความสนใจของกราดิน

ปึง!

เสียงนั้นดังก้องพร้อมกับเสียงเจ้าหน้าที่สองนายตะโกนไม่ได้ศัพท์ 

เพียงชั่ววินาทีถัดมา ทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้ง 

ตึก ตึก ตึก

มีเสียงฝีเท้าถี่ๆ บนทางเดินถี่ๆ กราดินเลื่อนหูแนบกับลูกกรง พยายาม 

ฟงัหรอืมองเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ภายนอก แลว้ในตอนนัน้เองทีร่า่งของเจา้หนา้ที่ 

กระเด็นกระทบกำแพง เครื่องแบบอาบเลือด ไถลนั่งลงบนพื้นเย็น ทันทีที่ 

คอพับลง กราดินก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าหน้าที่รายนั้นตายแล้ว 

กราดินมองกลุ่มชายหนุ่มแปลกหน้าในชุดเสื้อกล้ามสีเทา สวมแว่นตา 

และโพกผ้าลายพรางเดินตบเท้าตรงมาหา แต่ละคนแลดูคล้ายทหาร ทว่า 

ชุดลำลองที่สวมอยู่นั้นแตกต่างจากเจ้าหน้าที่ครีตไชร์โดยสิ้นเชิง

พวกนี้เป็นนักฆ่า...กราดินสรุปได้ทันที เขาจ้องมองกลุ่มคนแปลกหน้า 

ซึง่บกุรกุเขา้มาหาถงึหอ้งขงัดว้ยความประหลาดใจ สหีนา้นิง่เรยีบของชายหนุม่ 

กลุ่มนี้ไม่สามารถอ่านได้ กราดินจึงถอยเท้าออกห่างจากลูกกรงอย่างระมัด 

ระวัง

แปะ! แปะ!

มีเสียงปรบมือเบาๆ เบื้องหลัง พร้อมการปรากฏกายของชายร่างเล็ก 

คนหนึ่ง ใบหน้ายาว จมูกโตงุ้ม ดวงตาโปนแทบถลนออกจากเบ้า คิ้วโค้ง 
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ขยับขึ้นลงพร้อมมุมปากที่ยิ้มดูเจ้าเล่ห์ ผมสั้นสีน้ำตาลเข้มตัดเรียบติดหนัง 

ศีรษะ เขาก้าวเท้ายาวๆ ผ่านกลุ่มชายฉกรรจ์ที่เป็นลูกน้องของตน ก่อนดีดนิ้ว

หนึ่งครั้งสั่งให้ใครสักคนช่วยเปิดประตูห้องขังให้ กราดิน บายอน

“พระเจ้า ชิวเวอร์ เลปพาร์ด!” กราดิน บายอน รู้สึกโล่งอก เขาทรุด 

ลงนัง่คกุเขา่ ความรูส้กึยนิดเีออ่ลน้เมือ่สหายชว่ยปลดปลอ่ยเขาจากกรงขงัแหง่นี ้

“เลปพาร์ด...คุณมาช่วยผม โอ...พระเจ้า ผมไม่รู้จะบอกขอบคุณอย่างไรดี” 

เขาว่าพลางเดินออกจากประตูกรงด้วยความตื่นเต้นดีใจ ชิวเวอร์  

เลปพาร์ดตบบ่าสหายก่อนกล่าวด้วยเสียงแหลมเล็ก 

“ผมทำงานร่วมกับคุณมาหลายปี คุณเป็นพ่อค้าที่ดี ผมไม่มีทาง 

ปล่อยให้คุณถูกจับได้หรอก” ว่าจบก็เดินนำอีกฝ่ายไปตามทางเดิน ผ่านศพ 

เจ้าหน้าที่นับสิบนาย ทันทีที่ออกจากห้องขัง กราดินก็ต้องผงะค้างกับศพและ

เลือดที่พุ่งกระจายสาดบนผนัง กลิ่นคาวทำให้เขาต้องอุดจมูก 

“รีบออกจากที่นี่ก่อนเจ้าหน้าที่จะตามมาสมทบเถอะ” เลปพาร์ดว่า 

พลางดึงคอเสื้อของกราดินพลางชี้นิ้วไปทางขวามือ “ทางนี้ต่างหาก เราต้อง 

ออกทางด้านหลัง ไม่ใช่ประตูหน้า”

“เร็วเข้า!” ลูกน้องของเลปพาร์ดกล่าวจบก็วิ่งไปหลบหลังเสาทันทีที่ 

ได้ยินเสียงรถตำรวจด้านนอก

กราดินวิ่งอุ้ยอ้ายตามเลปพาร์ดและลูกน้องไปด้วยสีหน้าตื่นตระหนก

ปัง! ปัง! ปัง!

เสียงปืนทำเอาชายอ้วนอุทานตกใจ วิ่งไปหลบด้านหลังพวกพ้องของ 

เลปพาร์ด

“มันมาแล้ว พวกตำรวจมาแล้ว!”

“วิ่งออกทางด้านหลังเร็วเข้าหัวหน้า!”

เลปพารด์ไดย้นิลกูนอ้งกลา่วเชน่นัน้กร็บีสาวเทา้ยาวๆ ดว้ยทา่ทางสงบ

นิง่ออกจากลานจอดรถไปพรอ้มๆ กบับอดกีารด์ จากนัน้กเ็ดนิซอกแซกผา่นทาง 

เดินแคบๆ ไปยังถนนอีกฟากหนึ่งซึ่งมีรถยนต์คันเล็กๆ จอดรออยู่แล้ว 

กราดินรีบมุดเข้าไปนั่งบนเบาะ หอบอย่างเหนื่อยอ่อน เหงื่อแตกพลั่ก 
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ทว่มกาย ตามองฝา่ความมดือยา่งระแวดระวงั เกรงวา่เหลา่เจา้หนา้ทีจ่ะตดิตาม 

มาได้

“ไปได้แล้ว” เลปพาร์ดออกคำสั่งกับคนขับอย่างใจเย็น ขณะเลื่อนมือ 

ขยับเนกไท

“ครับ”

รถยนต์คันเล็กดูไม่น่าพิสมัยเคลื่อนที่ไปบนท้องถนน ปะปนกับรถยนต์

นับร้อยคันใจกลางเมืองกิวก้า 

“เรารอดแล้ว ฉันรอดแล้ว” กราดินรำพึงพร้อมถอนใจอย่างโล่งอก  

เขาพร่ำขอบคุณพระเจ้านับครั้งไม่ถ้วนจนเลปพาร์ดและลูกน้องขบขัน

“คุณสบายใจได้แล้ว คุณบายอน”

“ขอบคุณมากคุณเลปพาร์ด คุณช่วยชีวิตผมเอาไว้ คุณอยากได้อะไร 

ผมให้คุณทั้งหมดเลย” กราดินกล่าวรัวเร็ว น้ำเสียงกระตือรือร้น

คำพูดนั้นทำให้เลปพาร์ดพอใจนัก เขาเลิกคิ้วพลางแสยะยิ้ม มอง 

อีกฝ่ายอย่างจริงจัง 

“คุณพูดจริงนะ”

“จริงสิ คุณก็รู้ว่าผมพูดคำไหนคำนั้น ผมมีปืนจำนวนมหาศาล จะ 

ยกให้คุณหมดทั้งคลังสินค้าเลยก็ได้”

เลปพารด์ไดย้นิเชน่นัน้กถ็จูมกู ใชค้วามคดิ มองถนนสายยาวเบือ้งหนา้ 

ก่อนเอ่ยเสียงแผ่ว 

“คุณแน่ใจนะ”

“แน่สิ” กราดินกล่าวเสียงขึงขัง ถึงกระนั้นเขาก็รู้สึกทันทีว่าตนเอง 

พลั้งเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ควรไปเรียบร้อยแล้ว

เลปพาร์ดฉีกยิ้มกว้าง ปลายนิ้วเรียววางประสานบนหน้าตัก สายตา 

คมกริบเจ้าเล่ห์นั้นทำให้อีกฝ่ายประหวั่น 

“ผมมีลูกค้ารายใหญ่ที่จะทำให้เราสองคนรวยล้นฟ้าเลยทีเดียว”

ได้ยินเช่นนั้นนัยน์ตาสีเข้มของกราดินก็ทอประกายวาววับ 

“ถ้าหากสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริง ผมจะยอมยกเลิกสัญญากับลูกค้า
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ทุกรายเพื่อคุณเลยนะเลปพาร์ด”

อีกฝ่ายหัวเราะอย่างพึงพอใจ “ดี แบบนี้คงคุยกันง่ายหน่อย”

“ครั้งนี้คุณจะทำหน้าที่เป็นนายหน้าให้ผมใช่ไหม คุณเลปพาร์ด”

“ทำนองนั้น” เขาตอบพร้อมยักไหล่

“ลูกค้าของเราคือใคร เราไว้ใจเขาได้ไหม”

“ไดแ้นน่อน” เลปพารด์โนม้ตวักระซบิ “เขาคอืเจา้ชายจากแดนอาหรบั 

ผมส่งมือปืนรับจ้างชาวคุนนีให้ตามสืบและพบว่าการติดต่อครั้งนี้เชื่อถือได้  

ผมเขา้พบเจา้ชายตวัตอ่ตวัและเจรจากบัเขาเมือ่สปัดาหท์ีผ่า่นมา...เขาตอ้งการ

สินค้าจำนวนมากในการทำสงคราม ผมจึงคิดว่าคุณคงช่วยเหลือเขาได้”

“เยี่ยม...ผมช่วยคุณได้แน่นอนเลปพาร์ด ขอเวลาจัดการเรื่องสินค้า  

แล้วจะสรุปยอดปืนที่จัดหามาได้ภายในอาทิตย์นี้”

เลปพาร์ดพยักหน้ารับอย่างอารมณ์ดี ก่อนกล่าวต่อ “ที่จริงเขามี 

เงื่อนไขนิดหน่อยในการทำธุรกิจครั้งนี้”

“เงื่อนไข?”

“ใช่ เราต้องช่วยงานเจ้าชายชิ้นหนึ่ง ก่อนเขาจะตกลงเซ็นสัญญา 

ทำการค้ากับเรา”

“ช่วยงานอะไร”

เลปพารด์ฟงัคำถามนัน้พลางยิม้พราย “ตามหาสิง่ทีม่คีวามยาวสองนิว้ 

และเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งเซนติเมตร ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ภายใน 

บรรจุเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับบันทึกข้อมูล...ใช่แล้ว มันคือไมโครชิป”

กราดินฟังด้วยความสนใจ “เขาต้องการให้เราตามหาไมโครชิป?”

“ถูกต้อง ลูกค้าของเราไม่สามารถลงมือได้ด้วยตนเอง เจ้าชาย 

ไมส่ามารถสง่ทหารหรอืสายลบัจากประเทศมาบกุรกุพืน้ทีส่าธารณรฐัครตีไชร ์

เขาจึงมอบหมายให้ผมช่วยตามหาไมโครชิป”

“การตามหาของสักชิ้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมอยู่แล้ว”

“ดี”

“ไมโครชิปชิ้นนั้นอยู่ที่ใคร”
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“มันอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่ง” เลปพาร์ดบอก

“ผู้หญิง? เยี่ยม!” กราดินได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มกว้าง “โอเค ผมจะออก 

ตามหาผู้หญิงคนนั้น เราจะจับเธอมา แย่งไมโครชิป...แล้วฆ่าปิดปากเธอซะ” 

เลปพาร์ดฟังแผนการจบก็หัวเราะ “ประเดี๋ยวก่อนคุณบายอน...ผม 

ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าเราจะฆ่าปิดปากเธอและแย่งไมโครชิปชิ้นสำคัญมา”

“แล้วคุณจะให้ผมทำยังไงเล่า”

“เราจะหาตัวเธอให้พบและส่งเธอให้เจ้าชาย”

“แต่เราก็ต้องตามหาไมโครชิปจากเธออยู่ดี จริงไหม”

“ใช่ เราจะบีบให้เธอบอกความจริงที่ซ่อนของไมโครชิป ซึ่งผมเชื่อว่า 

มันซ่อนอยู่กับตัวเธอนั่นแหละ”

“เราจะเอาไมโครชิปมาพร้อมตัวเธอ และส่งเธอไปให้เจ้าชาย?”

“ถูกต้อง! คุณบายอน”

“ว่าแต่เธออยู่ที่ไหน...เป็นใคร”

“เธอซ่อนตัวอยู่ในครีตเชียร์ เรายังตามสืบไม่พบและยังหาประวัติ 

ของเธอไม่ได้ แต่เราได้ภาพถ่ายมาจากลูกค้า”

“ผมขอดูภาพถ่ายนั้นหน่อยสิ”

เลปพาร์ดหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋ากางเกง กดเบาๆ บนหน้าจอ 

แล้วภาพของหญิงสาวก็ปรากฏ กราดินมองภาพนั้นนิ่ง เขาเห็นใบหน้านวล 

เรือนผมสีดำขลับ และคิ้วโค้งสวยชัดเจน นัยน์ตาโตดำสนิทประกอบกับ 

รอยยิ้มหวานนั้นทำให้เธอดูมีเสน่ห์แม้เป็นเพียงภาพถ่าย

ใช่แล้ว...ภาพหญิงสาวบนหน้าจอนั้นคือรินเลอเลสนั่นเอง!

กราดินยิ้มอารมณ์ดี สำหรับเขาแล้ว การตามหาผู้หญิงคนเดียวไม่ใช่ 

เรื่องยากเลยสักนิด สิ่งที่เขาคิดถึงมีเพียงผลประโยชน์ที่กำลังจะได้รับใน 

อนาคต

“ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองเลปพาร์ด ผมอยากเล่นเกมไล่จับกับ 

สาวๆ มานานแล้ว หึๆ”
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“ชวิเวอร ์เลปพารด์ เปน็ผูม้อีทิธพิลในเมอืงกวิกา้ มคีวามผดิทาง 

กฎหมายหลายคดีแต่ศาลยกฟ้องทั้งหมดเพราะหาหลักฐานมามัดตัวไม่ได้  

เขาใช้ทหารเก่าจากประเทศคุนนาเซียนเป็นฉากบังหน้า ทหารพวกนี้ผันตัว 

เป็นมือปืนรับจ้างและหนีมาซ่อนตัวในครีตเชียร์ เราเพิ่งได้รับคำขอร้องจาก 

เจ้าหน้าที่ชาวคุนนี (ประชากรจากประเทศคุนนาเซียน) ให้ช่วยตามหาทหาร 

ที่หลบหนีไปอยู่กับเลปพาร์ดรวมทั้งสิ้นสามสิบคน” 

กระดาษแผ่นสุดท้ายถูกทิ้งลงบนโต๊ะประชุม ก่อนเจ้าของร่างสูง 

ในชุดสูทสีเข้มจะเลื่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้นุ่มด้วยท่าทางครุ่นคิดหนัก ดวงตา 

สีน้ำตาลขุ่นค่อยๆ เลื่อนมองรองผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที ่

หน่วยสืบราชการลับอีกสามนายซึ่งหนึ่งในนั้นคือเลปเปนลาฟ และเจ้าหน้าที ่

หน่วยสืบราชการลับสากลหกนาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือชาลส์ ฮัสกิน ที่เป็น 

ตัวแทนจากอิตาลี

รู้ด นิลบาเล็ต และทุกคนเดินทางมายังพระราชวังเบชเชียร์ตั้งแต่ 

ช่วงเช้าตรู่เพื่อเข้าร่วมการประชุม โดยมีเหล่าองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการ 

แทนพระองค์ ในขณะที่ทุกคนรอเหล่าองคมนตรี รู้ดก็ปรึกษาปัญหาล่าสุด  

กอ่นเริม่การประชมุอยา่งจรงิจงัภายในสองชัว่โมงขา้งหนา้ บรรดาขา้ราชบรพิาร 

ต่างรวมตัวกันฟังคำกล่าวของชายหนุ่มอย่างตั้งใจ

เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งลุกขึ้นท่ามกลางความเงียบในห้องประชุม 

“เมื่อวานนี้ชิวเวอร์ เลปพาร์ด ปรากฏตัวขึ้นและหลบหนีไปพร้อมๆ 

กับกราดิน บายอน...ตามรายละเอียดที่แจ้งมา ตอนนี้เราทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ 

ครีตไชร์เสียชีวิตยี่สิบคน และทหารคุนนีที่ทำงานให้เลปพาร์ดเสียชีวิตเจ็ดคน 

ทางประเทศคุนนาเซียนสั่งให้เราจับกุมตัวมือปืนรับจ้างทุกคนกลับไปดำเนิน 

คดีต่อในประเทศของเขา เรื่องนี้ผมจะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่คุนนาเซียน 

เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป” 

ทุกคนพยักหน้ารับทราบพร้อมกัน

“การปรากฏตัวของเลปพาร์ดไม่ใช่เรื่องปกติ เขาอาจมีแผนการที่ส่ง 

ผลเสยีตอ่ครตีเชยีร ์เพราะฉะนัน้ผมเสนอใหเ้จา้หนา้ทีเ่ดเพวสิชว่ยประสานงาน 
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กับพันเอกเนลสัน ครินช์ เพื่อค้นหาตัวเลปพาร์ดมาดำเนินคดีต่อไป” เลป- 

เปนลาฟกล่าวขึ้น ก่อนเจ้าหน้าที่เดเพวิสจะจดบันทึกการประชุม

“ผมไม่แนะนำให้เจ้าหน้าที่เดเพวิสจัดการเรื่องนี้” ในตอนนั้นเอง 

ที่รู้ดรีบออกความเห็น ทุกคนหันไปมองต้นเสียงทันที “ส่งสตีเฟนสัน แบลดลีย์ 

เพอร์ตัน ไปทำงานนี้”

“อะไรนะ” บรรดาเจ้าหน้าที่เบิกตามองรู้ด นิลบาเล็ต ด้วยความ 

ประหลาดใจ 

“สตีฟเป็นแค่เด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่เลปเปนลาฟ เขา 

ไม่มีอำนาจมากพอจะดำเนินการทุกอย่างด้วยตัวเองเพียงลำพัง โดยเฉพาะ 

งานที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและมาเฟียข้ามชาติ”

ทำไมจะทำไม่ได้ล่ะ...รู้ดตระหนักดีถึงความสามารถของชายคนนี้ 

เขาหลุบตาลงพร้อมถอนใจยาวๆ ทางด้านเลปเปนลาฟก็มองรู้ดโดยไม่พูด 

ไม่จา ใบหน้าเคร่งขรึมแลดูเคร่งเครียดมากขึ้นเป็นสองเท่า

“เขาช่วยเราได้” รู้ดบอกด้วยน้ำเสียงจริงจัง

คำพดูเพยีงไมก่ีค่ำนัน้ซอ่นความหมายเอาไวม้ากมาย ทัง้คณุเลมเบอสท ์

เลปเปนลาฟ และชาลส์ ต่างรู้ดีว่ารู้ดคงวางแผนไว้ แต่พวกเขาไม่มีทาง 

คาดเดาได้ว่าแผนของรู้ดคืออะไร 

นับตั้งแต่วันที่กราดิน บายอน ถูกจับตัว และฮามิลตัน เคิร์กตาย  

เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับทุกคนก็ทราบดีว่า ฮามิลตัน เคิร์ก คือหนึ่งใน 

นักวิจัยซึ่งมีส่วนพัวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง 

เขาถูกสตีฟกำจัด...รู้ดรู้ว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญ แม้ริคโทเฟ่นจะบอก 

เขาด้วยความมั่นใจว่าสาเหตุที่สตีฟฆ่าฮามิลตันเป็นเพราะต้องการปกป้อง 

ริคโทเฟ่น แต่ชายหนุ่มก็เชื่อมั่นว่าการตายของฮามิลตัน เคิร์ก มีเบื้องลึก 

เบื้องหลังมากกว่านั้น

สตีฟเป็นคนฉลาดล้ำเลิศ เขาคงใช้โอกาสที่เหมาะสมสร้างสถาน- 

การณ์การสังหารนักวิจัยต่างด้าวได้อย่างแนบเนียนต่อหน้าต่อตาแฝดต่างฝา 

โดยที่ริคโทเฟ่นไม่ระแคะระคายสงสัย 

ตวั
อย
่าง



90     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

สตีฟไม่มีทางปล่อยให้เป้าหมายหลุดมือ เพราะฉะนั้นฮามิลตัน เคิร์ก  

ไม่มีทางรอดชีวิตจากเงื้อมมือของมัจจุราชเช่นคุณชายชามัลลีได้ ไม่มีทาง...

ถึงแม้ว่ารู้ดจะรู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้น แต่เขาก็ต้องเมินเฉย ปล่อยให้สตีฟ 

ทำงานโดยไม่เคยยื่นมือแทรกแซง ทว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกัน เพราะกราดิน  

บายอน เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วย

กราดิน บายอน รับฮามิลตัน เคิร์ก เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มค้าปืน 

ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นเขาต้องถูกสอบสวนเพื่อให้มั่นใจว่าชาวครีตไชร์ผู้มี 

อทิธพิลในเมอืงกวิกา้รายนีไ้มม่สีว่นรูเ้หน็กบันกัวจิยั และไมเ่คยรบัรูว้า่ความลบั 

ของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเป็นเช่นไร

แต่โชคร้ายนัก...บัดนี้กราดินหลบหนีไปพร้อมกับชิวเวอร์ เลปพาร์ด  

รู้ดจึงเชื่อว่าสตีฟต้องวางแผนทำอะไรสักอย่างกับกราดินเร็วๆ นี้ 

ดี...รู้ดเองก็อยากรู้ว่าสตีฟทำอะไร เขาจะมอบหน้าที่ให้สตีฟเป็น 

คนจัดการเรื่องกราดิน บายอน และชิวเวอร์ เลปพาร์ด ที่หลบหนีไป...นี่คือ 

โอกาสที่ดีที่จะส่งเสือกลับสู่ป่าไล่ล่าเหยื่อ และเป็นโอกาสเดียวที่รู้ดจะติดตาม

ได้ว่าสตีฟวางแผนอะไรอยู่

ชายหนุ่มตรึกตรองอย่างรอบคอบ ก่อนพยักหน้ากับตนเอง 

“ผมเชื่อว่าสตีฟสามารถทำงานนี้ได้ตามลำพัง”

“ทำไมคุณจึงคิดว่าเขาทำงานนี้ได้ด้วยตัวคนเดียว” เจ้าหน้าที่ถาม 

อย่างสงสัย เสียงสนทนาเบาๆ ดังขึ้นรอบห้อง 

“เป็นไปไม่ได้ที่เราจะมอบหมายหน้าที่ให้สตีฟทำคนเดียว งานครั้งนี้ 

เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง เราควรส่งทีมงานที่มีศักยภาพที่สุดใน 

ครีตเชียร์ออกปฏิบัติการ”

เจ้าหน้าที่หลายนายยกมือขึ้นต้องการแสดงความเห็น แต่แล้วรู้ด 

ก็ยกมือห้ามเอาไว้เสียก่อน

“ข้อเสนอของผมอาจฟังดูเห็นแก่ตัวเกินไป แต่นั่นเป็นเพียงทางเลือก 

หนึ่ง...สาเหตุที่ผมเลือกเขาเพราะสตีฟทำงานได้คล่องแคล่ว เขาเป็นคนมี 

ไหวพริบดีมาก สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างฉับไว ผมเชื่อว่าหากสตีฟ 
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ทำงานชิ้นนี้คนเดียวคงสำเร็จได้ไม่ยาก แต่อย่างไรก็ตาม หากสตีฟขาด 

ผู้ช่วยเหลือ โอกาสปิดคดีก็ยากขึ้นอีก...เพราะฉะนั้นเขาควรมีทีมงานที่ดี 

หนนุหลงั และผมคดิวา่คณุเลมเบอสทก์บัคณุเลปเปนลาฟจดัลกูทมีใหเ้ขาได”้  

รู้ดมองผู้ถูกเอ่ยถึง 

ทั้งคุณเลมเบอสท์และเจ้าหน้าที่เลปเปนลาฟเข้าใจความหมายของ 

รู้ดทันที พวกเขาพยักหน้ารับอย่างจำยอม แน่นอน...ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะ 

ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรู้ด นิลบาเล็ต แต่สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าอย่างไร... 

งานนี้สตีฟจะต้องจัดการเพียงลำพัง

“ทำไมคณุจงึตดัสนิใจใหส้ตฟีจดัการงานนี”้ คณุเลมเบอสทถ์าม

ทนัททีีก่ารประชมุเสรจ็สิน้ลงในเวลาสีโ่มงเยน็ และทกุคนเดนิทางกลบัออกจาก 

พระราชวังเบชเชียร์เรียบร้อยแล้ว

“เขาเป็นคนเก่ง และผมเชื่อว่าเขาเองก็อยากทำงานนี้มาก” รู้ดบอก 

ตามตรง ก่อนมองออกไปนอกหน้าต่างรถลีมูซีน

คณุเลมเบอสทม์องสายตาเลือ่นลอยของชายหนุม่ขา้งกายแลว้กเ็ขา้ใจ 

ทุกอย่าง ที่จริงเขาอ่านสีหน้าของรู้ดได้หมดเปลือก และตอนนี้คุณเลมเบอสท์

ก็รู้ดีว่ารู้ดกำลังสับสน 

รู้ดคงไม่เคยไว้ใจสตีฟเลยแม้สักครั้ง นับตั้งแต่วันที่เด็กชาวต่างชาติผู้นี้

ย้ายมาทำงานในครีตเชียร์

อย่างไรเสีย...คุณเลมเบอสท์ก็ไม่มีทางปล่อยให้สตีฟทำงานคนเดียว

แน่ๆ 

“เขายังเด็กเกินไป” นั่นคือเหตุผลที่ทำให้รู้ดได้แค่เพียงยิ้มกริ่ม 

“ผมไมค่ดิวา่เขาควรทำงานนีค้นเดยีว” คณุเลมเบอสทว์า่พลางสา่ยหนา้ 

หงดุหงดิ ยิง่คดิกย็ิง่นกึถงึลกูชายตวัดทีีช่อบแอบทำงานคนเดยีวบอ่ยๆ ซึง่งาน 

แต่ละชิ้นที่ริคออกปฏิบัติหน้าที่ล้วนแต่เสี่ยงอันตรายทั้งสิ้น คุณเลมเบอสท์ 

ส่ายหน้าเหนื่อยหน่ายใจ เขารู้ดีว่าอารมณ์ร้อนและนิสัยดื้อดึงของริคนั้นมา 

จากใคร 
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“เชือ่ผมเถอะครบัคณุเลมเบอสท ์สตฟีรอโอกาสทำงานคนเดยีวมานาน 

แล้ว เหมือนริคกี้นั่นแหละ ทั้งสองคน...เป็นแบบนั้น” สีหน้านิ่งเรียบของรู้ด 

ปราศจากอารมณ์ “แม้ว่าเลปเปนลาฟจะลงโทษหรือกักขังพวกเขาสองคน 

เอาไว้ อย่างไรก็ตาม สักวันหนึ่งพวกเขาจะหลุดรอดหนีไปได้เหมือนเช่น 

ทุกครั้งที่ผมส่งเจ้าหน้าที่ให้คอยสังเกตการณ์พวกเขา”

คุณเลมเบอสท์ได้แต่ถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อน เขาทิ้งตัวลงพิงเบาะ 

ท้ายรถ ตามองนาฬิกา 

“ตอนนี้ริคอยู่บ้าน ผมจะไม่ยอมให้เขาออกไปไหนทั้งนั้นระหว่างโดน

กักบริเวณ”

“คุณก็รู้ดี คุณเลมเบอสท์” รู้ดย้ิมบาง “เขาไม่ยอมถูกขังง่ายๆ หรอก”

“ผมคิดว่าหากสตีฟต้องทำงานคนเดียว ริคต้องยื่นมือเข้ามายุ่งด้วย 

วธิใีดวธิหีนึง่” คณุเลมเบอสทก์ลา่วอยา่งไมส่บายใจนกั “เขาไมม่ทีางปลอ่ยให้

เพื่อนทำงานคนเดียว เพราะสองคนนี้ทำงานร่วมทีมเดียวกันมาตลอดหนึ่งปี”

รู้ดเห็นสีหน้ากังวลของคุณเลมเบอสท์แล้วก็ต้องถอนใจด้วยความ 

รู้สึกเดียวกัน 

“คุณเป็นห่วงพวกเขาสองคนสินะคุณเลมเบอสท์”

“...”

“ผมเองกเ็ปน็หว่งพวกเขา” รูด้กลา่วตามตรง...นัน่คอืความรูส้กึแทจ้รงิ

ทุกครั้งที่เขาได้พบริคโทเฟ่น นิลบาเล็ต...และชามัลลี เยเรเอส

“ผมเกลียดเขาจะตายไป พี่คิดว่าผมจะเป็นห่วงเขาเพื่ออะไร” 

เสียงขุ่นๆ ของน้องชายตัวดีดังขึ้นทันทีที่รู้ดกลับมาถึงบ้าน เขาล้มตัว 

ลงบนเตียงในห้องนอนหรูหรา ไม่ได้เหลือบมองน้องชายที่กระโดดขึ้นมาบน 

เตียง นอนพาดขาบนแผ่นหลังตนเลยสักนิด “ผมไม่ใช่คนแคร์ความรู้สึกของ 

คนอื่นมากเหมือนพี่...รู้ไหม ถ้าผมเป็นพี่นะ...ผมจะใช้อำนาจทางทหารสั่ง 

ทำลายฐานที่มั่นของชามัลลี และฆ่าชามัลลีด้วย...”

“แฮริส” รู้ดเอ่ยเสียงแผ่ว ทำเอาคนถูกปรามสะดุ้ง
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แฮริสมองสีหน้าจริงจังของพี่ชายด้วยความประหลาดใจ นานเท่าใด 

แล้วที่เขาไม่เห็นแววตาดุดันเช่นนี้ของรู้ด

“เขาคือ...คู่สมมาตรของริค”

“ผมไม่สนทั้งนั้นแหละ” เด็กหนุ่มบ่น “ผมไม่รู้หรอกว่าไอ้คู่สมมาตรที่ 

พี่หมายถึงคืออะไรกันแน่ และผมเชื่อว่าริคกี้เองก็ยังไม่เข้าใจความหมายของ 

มันจริงๆ หรอก...ทำไมพี่ต้องใส่ใจ ทำไมพี่ต้องแคร์ด้วยว่าชามัลลีพูดอะไร 

พีเ่ชือ่สตฟี พีย่อมรบัในสิง่ทีค่นเลวๆ ทำ...ตกลงแลว้พีย่งัเปน็ผูป้กครองนลิบาเลต็ 

หรือทำงานให้ชามัลลีกันแน่”

“แฮริส!” รู้ดลุกพรวด ปัดขาน้องชายออกจนอีกฝ่ายเกือบกลิ้งตกเตียง  

คราวนี้แฮริสเป็นฝ่ายเงียบ สีหน้าขึ้งโกรธและแววตาหงุดหงิดนั้นบอกให้ 

เด็กหนุ่มรู้ว่าเขาไม่ควรกระเซ้าอีกฝ่ายต่อ 

“เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชามัลลีเลย...เธอไม่ควรกล่าวหาเขา ฉันเข้าใจ 

แล้วว่าทำไมชามัลลีถึงกำชับไม่ให้เธอยุ่งเรื่องนี้”

ไดย้นิเชน่นัน้แฮรสิกป็ัน้หนา้บึง้ไมพ่อใจบา้ง เขากดัรมิฝปีาก มองพีช่าย 

ด้วยสายตาท้าทาย “พระเจ้า...ผมเพิ่งรู้วันนี้เองว่าพี่ให้ความสำคัญแก่ฆาตกร

มากกว่าน้องชายตัวเอง พี่ถูกพวกมันเป่าหูไปแล้ว!”

“เอาอะไรมาพูด”

“พวกมันเก่งเรื่องนี้...พวกมันพูดจาหว่านล้อมให้พี่ยอมเชื่อฟัง เหมือน 

ที่เฮดรัลบอกว่าตอนนี้แฮบบี้สบายดีนั่นแหละ...ผมคิดว่าแฮบบี้ก็คงโดนหลอก 

เหมือนพี่”

รู้ดเลิกคิ้วมองอีกฝ่าย “เธอเจอเฮดรัลที่ไหน”

“เมื่อวาน เขาเข้าไปหาผมในมหา’ลัยดิลลูค เควเทอร์ ตอนที่ผมแวะไป 

ดูอัลซ้อมกีฬา”

แปลก...

“ทำไมจู่ๆ เขาแวะไปหาเธอในมหา’ลัย รู้ไหมว่าเฮดรัลหายตัวไปจาก 

การติดตามของเจ้าหน้าที่นานแค่ไหนแล้ว”

“ผมไม่รู้หรอก รู้แค่ว่าเขามีเรื่องอยากบอกพี่”
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ยิ่งแปลกเข้าไปอีก...

“เรื่องอะไร”

“มิติที่สี่”

รู้ดเลิกคิ้วสูงอย่างประหลาดใจ “มันคืออะไร”

“ไม่รู้สิ ผมเดาว่ามันเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เขาอาจหมายถึง 

สิ่งที่อยู่นอกเหนือ 3D - สามมิติ”

“4D - สี่มิติ”

“ใช ่ผมคดิวา่เฮดรลัหมายถงึแบบนัน้...โดยทัว่ไปนยิามของคำวา่สามมติิ 

คือความกว้าง ความยาวและความสูง แต่หากพูดถึงสี่มิติ ก็คงมีอะไรมาก 

กว่านั้น...เฮดรัลย้ำว่ามิติที่สี่มีจริง และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้” แฮริส 

กล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง ก่อนเดินไปพิงเสาเตียงนอน “ที่สำคัญ...เฮดรัลบอก

ว่ามิติที่สี่เป็นจุดอ่อนเดียวของชามัลลี ตอนนี้มีใครบางคนกำลังใช้มิติที่สี่เล่น- 

งานเขาอยู่...พี่คิดว่าคำพูดของเฮดรัลเชื่อได้มากแค่ไหน”

รู้ดได้ยินเช่นนั้นก็มองน้องชายด้วยสายตาเคร่งเครียด 

“ฉันไม่เคยเห็นเขาโกหกมาก่อน”

แฮริสยืนกอดอก ก้มหน้ามองพรมก่อนจะถอนใจยาวๆ 

“พี่เคยรู้หรือเปล่าว่ามิติที่สี่มีจริง”

“ไม่เคยเลย ไม่มีใครเคยพูดถึงเรื่องนี้”

“แสดงว่านี่เป็นความลับสุดยอดของชามัลลี” แฮริสเอ่ยสวนโดย 

ไม่สงสัย “มันอาจเป็นจุดอ่อนเดียวของเขา”

เด็กหนุ่มกล่าวอย่างกระตือรือร้น น้ำเสียงมุ่งมั่น 

“เฮดรัลบอกว่าการโจมตีในครั้งนี้อาจส่งผลเสียต่อครีตเชียร์ด้วย”

“เพราะอะไร”

“เพราะคนที่กำจัดชามัลลีได้ อาจมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น”

ทั้งสองมองกันอย่างเคร่งเครียด...รู้ดรู้สึกถึงความกดดันมหาศาล 

รอบกาย ความปวดหัวจู่โจมจนทำให้เขามึนงงราวกับโดนชก ชายหนุ่มฟัง 

น้องชายกล่าวต่อไป
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“ใครสักคนที่ทำตัวเป็นคลื่นใต้น้ำในครั้งนี้ อาจมีเป้าหมายในการยึด 

ครองครีตเชียร์ หรือโลกนี้ทั้งใบ”
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“ริค ริค...ริคคะ ตื่นได้แล้ว” เสียงแหลมเล็กดังขึ้นข้างกายพร้อม 

ด้วยแรงดึงผ้าห่มเบาๆ ปลายนิ้วนุ่มเลื่อนลูบแก้มเย็นๆ ของเขา เด็กหนุ่มเผลอ 

ยิ้มสบายอกสบายใจ เขาค่อยๆ เผยอเปลือกตา มองแฟนสาวอย่างอารมณ์ดี

“ริค ตื่นได้แล้ว”

“ขอนอนต่ออีกสักนิดสิ” เด็กหนุ่มกล่าวยานคาง ก่อนยิ้มพราย 

มองนัยน์ตาสีนิลกลมโตของอีกฝ่าย

“ไม่ได้นะ สายแล้วค่ะ ตื่นนอนได้แล้ว”

“ผมเพิ่งหายป่วย คุณแกล้งคนป่วยเหรอ” 

อีกฝ่ายแค่นหัวเราะแลดูน่ารักน่าชัง ริคโทเฟ่นได้ทีดึงตัวของเธอมา 

กอดข้างกาย

“ริคคะ อย่าทำแบบนี้”

“ทำไม่ได้เหรอ” เขากระซิบข้างหูอีกฝ่ายเบาๆ ก่อนโน้มใบหน้าหมาย

จะขโมยจูบบนแก้มใส

6

ชีวิตที่แสนจำเจ
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“ริค อย่าค่ะ” รินเลอเลสดันคนตัวใหญ่กว่าออกห่าง เธอมองแววตา 

ขี้เล่นนั้นแล้วก็เผลอหัวเราะ

“ใจรา้ยจงั ขอหอมแกม้นดิเดยีวเอง” รคิวา่พรอ้มกบัโนม้ใบหนา้เขา้หา 

อีกครั้ง

“ไมค่ะ่” รนิเลอเลสสา่ยหนา้ รบีขยบัตวัลกุ แตแ่ลว้รคิกแ็กลง้รัง้ตวัเธอไว ้

“ริค อย่าทำอย่างนี้ค่ะ”

“แฟนแค่ขอหอมแก้มเองนะครับ คุณรังเกียจผมเหรอ”

รินเลอเลสหันขวับ จ้องมองอีกฝ่ายนิ่ง ใบหน้าหวานใสหมองลงทันที 

“ผมไม่ใช่แฟนคุณ”

เสียงหนักแน่นฟังเหมือนเสียงผู้ชายซ้อนอยู่ในเสียงแหลมเล็ก ทำเอา 

ริคสะดุ้งตกใจ มองสีหน้าดุดันแปลกตาของอีกฝ่าย

แลว้ในตอนนัน้เองทีใ่บหนา้หวานใสของรนิเลอเลสกเ็ปลีย่นไป กลายเปน็ 

ใบหน้าขาว มีจมูกคมเป็นสันโด่ง และดวงตาเรียวเล็กที่คุ้นเคย 

“เฮ้ย!”

ริคโทเฟ่นร้องเสียงหลง สะดุ้งโหยง รีบถอยห่างออกจากบอดีการ์ด 

ทันที 

“โจเอล! คุณมาทำอะไรในห้องนอนผม!”

บอดีการ์ดคนดีมองนายน้อยที่หน้าซีดเป็นไก่ต้มแล้วหัวเราะ

“มาปลุกคุณให้ลงไปทานอาหารเที่ยง คุณนอนหลับนานกว่าสิบสาม

ชั่วโมงแล้ว”

“งั้นเหรอ” ริคต้องถอนใจอย่างโล่งอก...โชคดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้ทำ 

อะไรมากกว่านั้น “ให้ตาย เมื่อตะกี้นี้ผมจะจูบคุณ พระเจ้า! เกือบไปแล้ว”

“คิดถึงแฟนสินะ”

เด็กหนุ่มไม่ได้ตอบ เขาเลื่อนมือเกาศีรษะ ก่อนเดินตามอีกฝ่ายลงไป 

ชั้นล่าง กลิ่นหอมของชีสและขนมปังอบร้อนๆ ตลบอบอวลทั่วห้องโถง

“คุณไม่ได้เจอรินเลอเลสมานานแค่ไหนแล้ว”

“ไม่รู้สิ หนึ่งเดือนมั้ง ผมไม่ได้คุยกับเธอเลย” ริคว่าพลางมองอาหาร 
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บนโต๊ะ แล้วท้องก็ร้องเบาๆ เขารีบนั่งลงกัดแฮมเบอร์เกอร์คำโต “นับตั้งแต ่

เดินทางไปทำงานในยุโรปจนถึงตอนนี้...ผมก็ไม่เคยเจอเธอเลยสักครั้ง”

น้ำเสียงของเด็กหนุ่มเศร้า เจือความผิดหวัง แตกต่างจากสีหน้า 

เรียบนิ่งอย่างสิ้นเชิง

“คุณอยากให้ผมไปรับเธอที่คอนโดหรือเปล่า”

“ไม่ต้องหรอกครับ เธอส่งข้อความมาหาผมเมื่ออาทิตย์ก่อนว่าจะไป 

เที่ยวต่างประเทศกับเพื่อน ตอนนี้ผมติดต่อเธอไม่ได้เลย”

“งั้นเหรอ”

“เธอคงกำลังเที่ยวสนุกเลยละ”

“ฟังดูเหมือนคุณน้อยใจเลยนะ”

“ผมไม่ได้น้อยใจ จะน้อยใจได้ยังไงในเมื่อผมเป็นฝ่ายไม่มีเวลาให้เธอ

เลย”

“ตอนนี้คุณมีเวลาว่าง แต่รินเลอเลสกลับไปเที่ยว...คุณก็เลยน้อยใจ”  

โจเอลอ่านสายตาของอีกฝ่ายเพียงปราดเดียวก็เข้าใจ ริคโทเฟ่นเลิกเถียง เขา

บ่ายหน้าหนีทำทีเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายกล่าว

โจเอลเผลอยิ้มให้ความรักวัยใสของเจ้านาย 

ตลกดี...เขาไม่คิดเลยว่าผู้ชายอารมณ์ร้อนอย่างริคโทเฟ่นจะมีอารมณ์

อ่อนไหวแง่งอนผู้หญิงได้มากถึงเพียงนี้

วันที่เด็กหนุ่มออกจากโรงพยาบาลตรงกับช่วงปิดเทอมของ 

มหาวิทยาลัยดิลลูค เควเทอร์ พอดิบพอดี...พอล เลปเปนลาฟ จึงกำชับให้ 

โจเอลผู้เป็นบอดีการ์ดแสนดีคอยเฝ้าดูแลริคทั้งวัน

เด็กหนุ่มไม่รู้ว่าตนควรใช้คำว่า โคตรเบื่อ หรือโคตรเซ็ง ในการนิยาม 

ชีวิตประจำวันที่แสนจำเจตอนนี้ 

“ผมช่วยพวกคุณตามหาตัวกราดิน บายอน จนเจอนะเลปเปนลาฟ...

แต่สิ่งที่คุณตอบแทนผมมันไม่ยุติธรรมเลยสักนิด”

“ฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอจะพูดอะไรนะริคโทเฟ่น เพราะนี่เป็นคำสั่ง 
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ของรองผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่ง...”

“ตำแหน่งของพ่อทำอะไรนามสกุลที่สองไม่ได้!”

“ถ้าอย่างนั้นฉันขอพูดใหม่...นี่เป็นคำสั่งของผู้ปกครองนิลบาเล็ต รู้ด 

กำชับไม่ให้เธอทำงานใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่าพวกเราจะลงมติให้เธอทำงานต่อได้”

เด็กหนุ่มหยุดเถียงทันที “แล้วสตีฟ...”

“สตีฟรับงานตามปกติ”

“แบบนี้มันไม่แฟร์!”

โจเอลรู้สึกไม่สบายใจเลยสักนิดขณะมองสีหน้าไม่พอใจของนายน้อย 

ส่วนเลปเปนลาฟนั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟาตัวนุ่มฝั่งตรงข้าม

“อะไรคอืคำวา่แฟรส์ำหรบัเธอ...แฟรค์อืการฝา่ฝนืคำสัง่เจา้หนา้ที ่ออก

ไปปฏิบัติภารกิจคนเดียวและกลับมานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลน่ะเหรอ”

“ผมก็แค่เป็นลม”

เลปเปนลาฟฟังอีกฝ่ายเถียงแล้วส่ายหน้าให้คำพูดอันไร้เดียงสา 

สุดๆ ชายหนุ่มลุกขึ้นเดินไปที่ประตูห้องนั่งเล่น ทว่าไม่ทันได้เอ่ยลา ริคก็เข้ามา 

ขวางเอาไว้เสียก่อน

“เลปเปนลาฟ ขอร้องเถอะ...บอกพ่อก็ได้ว่าอย่ากักบริเวณผมเลย...

ผมจะทำตามที่เขาบอกทุกอย่าง ขอร้องเพียงแค่อย่างเดียวคืออย่าทำแบบนี้”

“แบบไหน”

ริคนิ่งไปครู่หนึ่ง “ผมอยากทำงาน”

ชายหนุ่มส่ายหน้าให้คำขอร้องนั้น 

“เธอกร็ูว้า่ฉนัตอ้งตอบเธอวา่อยา่งไร...ชว่งนีพ้กัสกัหนอ่ยจะเปน็อะไรไป 

อยา่ลมืส ิเธอตอ้งรกัษาผลการเรยีนใหอ้ยูใ่นระดบัทีน่า่พอใจในฐานะนามสกลุ

ทีส่องดว้ย อยา่ทำงานจนลมืหนา้ทีส่ำคญั” วา่จบกเ็ดนิออกจากหอ้งนัง่เลน่ไป

โดยไม่หันมองเด็กหนุ่มอีก 

เลปเปนลาฟกลา่วลาโจเอลตามปกต ิและออกไปจากบา้นเลขทีส่บิหก 

บนถนนชิพมานทันที ในขณะที่ริคโทเฟ่นได้แต่กัดริมฝีปากนึกบ่นในใจอีกยาว

พรืด...เขาเกลียดการถูกกักขังเป็นที่สุด!
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ชว่งเวลาปดิเทอมนัน้แสนนา่เบือ่ เขาตอ้งทนอยูใ่นสภาพราวกบั

ติดคุกติดตะราง เมื่อถึงเวลาเปิดเทอมใหม่ โจเอลก็ส่งริคไปยังหอพักและเฝ้า 

เขาตลอดเวลาจนเด็กหนุ่มรู้สึกอึดอัด 

เขาไม่ได้เจอแฟนมาสามเดือน ขาดการติดต่อจากเธออย่างสิ้นเชิง  

ทั้งยังไม่มีโอกาสออกไปเที่ยวกับอัลเบิร์ตและแฮริส และตลอดสัปดาห์นี้ 

เขาพลาดงานกีฬาอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยทุกนัด! 

“คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอก...ผมดูแลตัวเองได้” ริคบอกจบก็หยิบนม 

กลอ่งใหญใ่สก่ระเปา๋ เดนิออกจากหอ้งครวัไปหยบิรองเทา้ผา้ใบมาสวมเตรยีม

ตัวออกจากหอพัก เพื่อไปมหาวิทยาลัยในช่วงเช้า

ริคหันมองสุนัขฮัสกี้ตัวใหญ่เดินเหยาะย่างส่ายหาง ติดตามออกมา 

จนถึงหน้าประตูห้อง เขาทักทายมันด้วยการลูบหัวเบาๆ ก่อนบอกโจเอลว่า

“ตอนนีผ้มมรีมูเมตหนึง่คนกบัฮสักีอ้กีตวั ชวีติแฮปปีร้าบรืน่...ผมเชือ่วา่ 

ไม่มีทางที่เรื่องร้ายๆ จะเกิดขึ้นได้หรอก”

โจเอลนะ่หรอืจะหลงเชือ่คำพดูหลอกเดก็ของอกีฝา่ย ชายหนุม่ไมส่นใจ 

เขาเดินตามริคโทเฟ่นออกจากหอพัก ทำเอาริคได้แต่ตีสีหน้าบึ้งตึง 

ถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มจะหัวเสียสุดกู่ แต่เขาก็ปั้นหน้ายิ้มหวานให้บรรดา 

แฟนคลับซึ่งพบเจอระหว่างเดินทางไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขาพยักหน้ารับ 

ยอมถ่ายรูปแจกลายเซ็นราวกับดาราดัง ก่อนจะรีบปลีกตัวเข้าชั้นเรียน

“ทกุอยา่งเปน็ปกต”ิ โจเอลรายงานเจา้หนา้ทีซ่ึง่ซอ่นตวัทัว่มหาวทิยาลยั 

ดลิลคู เควเทอร ์ทกุสามชัว่โมง ชายหนุม่ยนืรอรคิหนา้หอ้งเรยีนและหนา้ประตู

โรงอาหาร การกระทำของริคไม่พ้นสายตาของเขาแม้เพียงวินาทีเดียว

“เฮ้! ริคโทเฟ่น...นั่นคือบอดีการ์ดของเธอเหรอ”

เด็กหนุ่มมองตามปลายนิ้วของนักศึกษาสาวซึ่งชี้ไปยังหน้าประตู 

ห้องเรียน ริคโทเฟ่นสบตาโจเอลผ่านกระจกบานเล็กบนประตูครู่หนึ่ง ก่อนหัน 

มาจดเลกเชอร์ 

“อืม”

“ว้าว! เจ๋งไปเลย ฉันอยากมีบอดีการ์ดบ้างจัง” สีหน้าเคลิ้มฝันของ 
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สาวผมบลอนด์ทำให้ริคต้องหัวเราะหึๆ 

ไม่รู้เสียแล้วว่าการมีบอดีการ์ดเสมือนมีคุกอยู่ใกล้ตัว

“เขามาเฝ้าเธอทุกวันเลยหรือเปล่า”

“เฝา้ตลอดเวลาเลยแหละ” รคิประชดเสยีงเบาพลางฟงัอาจารยอ์ธบิาย 

ลักษณะวงจรไฟฟ้าและการคำนวณค่าความต่างศักย์ “ถ้าหากอาจารย์ 

อนุญาตให้โจเอลนั่งเรียนกับฉันได้ละก็ เขาคงรีบเข้ามาในห้องทันที”

เพื่อนๆ ต่างหัวเราะคิกคัก นึกว่าริคพูดตลก แต่หารู้ไม่ว่าเขากำลัง 

ประชดด้วยความเซ็งสุดขีด

“ผมอยากอยู่คนเดียว”

“ไม่ได้หรอก เพราะหน้าที่ของผมคือคอยระวังไม่ให้...”

“โธ่! โจเอล ขอร้องเถอะ นี่คือชีวิตของผม...นี่คือ...ชีวิตของผม!” 

รคิเนน้ยำ้เปน็พยางค ์แตอ่กีฝา่ยกไ็มส่นใจ โจเอลกอดอก จอ้งมองนยันต์าสฟีา้ 

ประกายเงินของริคอย่างจริงจัง “ผมเป็นนามสกุลที่สอง ไม่ใช่นักโทษนะ”

“ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณ แต่ว่า...” 

“คุณไม่เข้าใจจริงๆ หรอกโจเอล” ริคเถียงคำไม่ตกฟาก เขาหมุนตัว 

เดินปึงปังหนี และทันทีที่ได้ยินฝีเท้าของโจเอลดังไล่หลังมา เด็กหนุ่มก็รีบ 

สับเท้าอย่างรวดเร็ว

“เฮร้คิ! รคิโทเฟน่!” โจเอลพยายามเดนิตามผา่นอาคารเรยีน และทนัท ี

ที่ริคเลี้ยวลงบันไดหายไปจากสายตา ชายหนุ่มก็สบถด่าอย่างหัวเสีย เขารีบ 

แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านวิทยุทันที “พระเจ้า! เขากำลังจะหนี ติดตามเขาไปที่ 

สิบนาฬิกา ห้องโถงอาคารวิศวกรรมศาสตร์ เดี๋ยวนี้!”

บรรดาเจ้าหน้าที่เคลื่อนไหวทันที ริคโทเฟ่นใช้สัมผัสพิเศษตรวจหา 

บรรดาผู้แอบสังเกตการณ์ตามท้องถนนหรือบนสนามหญ้านอกอาคาร ก่อน 

ตัดสินใจวิ่งเลียบไปหลบหลังกลุ่มนักศึกษาบนทางเท้าระหว่างอาคาร ตา 

มองหาเป้าหมาย 

“แบลลีย์ แบลลีย์!”
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“ว่าอย่างไรนายน้อย” เสียงของชายหนุ่มขานกลับมาทันที 

“หาทางหนีให้ผมเดี๋ยวนี้!” ว่าพลางกระโดดข้ามพงหญ้า หลบหลีก 

บรรดาสายลับที่วิ่งตามเขามาด้านหลัง เหล่านักศึกษาหยุดเดิน มองการ 

ไล่ล่าของเหล่าเจ้าหน้าที่และนามสกุลที่สองอย่างประหลาดใจ

ริคกระแทกกลุ่มสาวๆ ซึ่งเดินเรียงแถวหน้ากระดานผ่านมา 

กรี๊ดดด!

เขากล้ิงหลุนๆ ไปตามทางเท้า เด็กหนุ่มหมุนตัวลุกข้ึนอย่างรวดเร็ว 

“ขอโทษครับ!” 

เขายื่นมือหมายจะช่วยพยุงนักศึกษาสาวคนหนึ่งขึ้นจากพื้น ทว่า 

เจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามมาในระยะประชิด เด็กหนุ่มผละหนี วิ่งข้ามสนามหญ้า 

ด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบ 

ริคมองถนนกว้าง สับเท้าถี่ๆ วิ่งตัดหน้ารถยนต์ เสียงเอี๊ยด! ดังขึ้น 

พร้อมเสียงแตรดังก้อง ทำเอาผู้คนบนทางเท้าและนักศึกษาในรถเมล์ต่าง 

หันมองหาต้นเสียงด้วยความโกลาหล

ริครีบหันกลับไปมองบรรดาเจ้าหน้าที่ซึ่งหยุดยืนริมถนน แต่ละคนมอง 

ริควิ่งตัดหน้ารถไปอีกฟากอย่างหัวเสีย เด็กหนุ่มยิ้มอารมณ์ดีทันทีที่พบว่า 

ไม่มีใครตามเขามาอีก 

“แค่นี้ก็สิ้นเรื่อง” ริคพึมพำพลางวิ่งเหยาะๆ ไปบนลานกว้าง 

แล้วในจังหวะนั้นเอง ชายร่างสูงก็โผล่ออกมากระโดดทับร่างของ 

ริคโทเฟ่นเอาไว้ เด็กหนุ่มร้องเสียงหลง ตกใจสุดๆ เมื่อแขนทั้งสองถูกกระชาก 

ไพล่หลัง

“โจเอล! ปล่อย!”

“คุณก็น่าจะรู้ว่าไม่ควรเล่นแบบนี้นะริคโทเฟ่น”

“ปล่อยผม!”

“ไม่มีทาง”

ป๊อก!

โจเอลหน้าสะบัด แรงปะทะหนักๆ บริเวณขมับทำให้ชายหนุ่มควบคุม 
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สติไม่ได้ เขาเผลอปล่อยริคโทเฟ่นหลุดมือ ส่วนตัวเองก็เซถลาล้มลงบนพื้น

ริคโทเฟ่นรีบถอยหนี มองคนแปลกหน้าทิ้งไม้เบสบอลก่อนกระชาก 

เด็กหนุ่มให้ลุกขึ้นจากพื้น 

“รีบมาเถอะ” 

เด็กหนุ่มยังคงยืนนิ่ง จ้องคนที่เข้ามาช่วยด้วยความฉงน เขาเพ่งมอง 

ใบหน้าที่ดูคุ้นตา เรือนผมสีน้ำตาลช็อกโกแลตรับกับรูปหน้าเรียว 

“ริชาร์ด สไตรเกอร์?” 

ริคจำได้ดี ผู้ชายคนนี้คือเพื่อนสนิทของรินเลอเลสกับสตีฟ เมื่อเดือน 

ที่แล้วริชาร์ดก็เป็นเพียงคนเดียวที่เดินทางไปเยี่ยมสตีฟในโรงพยาบาล 

“มาสิครับ” ริชาร์ดยิ้มบางพร้อมกวักมือเรียก ก่อนสาวเท้ายาวๆ โดย 

ไม่หันกลับไปมองบอดีการ์ดคนดีของริคที่ยังคงใช้สองมือตะเกียกตะกายไป 

ตามพื้นด้วยความมึนงง

เดก็หนุม่ยอมทิง้โจเอลไวด้า้นหลงั วิง่ตามรชิารด์ผา่นลานกวา้งทีบ่รรดา 

วัยรุ่นกำลังซ้อมเต้นบีบอย 

“เอ้อ ขอบคุณนะ”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมคงให้อิสระคุณได้ไม่กี่ชั่วโมงหรอก เพราะ 

อีกสักพักบอดีการ์ดก็คงตามคุณมาอีกนั่นแหละ”

ริคนิ่งเงียบ เหลือบมองอีกฝ่ายอย่างสงสัย 

“นายมาทำอะไรที่นี่”

“คุณลืมไปแล้วหรือไงว่าผมเรียนที่นี่”

“อา นั่นสินะ ขอโทษที...เราสองคนไม่ได้อยู่คณะเดียวกัน”

ริชาร์ดหัวเราะเสียงเบา เขาเดินข้ามถนนอย่างระมัดระวังเข้าสู่เขต 

ดาวน์ทาวน์ ชายหนุ่มเดินทอดน่อง ตาเหลือบมองร้านค้าข้างทาง

“หลังออกจากโรงพยาบาล คุณคงไม่ได้ติดต่อสตีฟเลยใช่ไหม”

“ใช่ เจ้าหน้าที่ไม่ให้ฉันทำแบบนั้น...เขาไม่ให้ฉันติดต่อใครเลยด้วยซ้ำ 

แม้แต่คนใกล้ตัว”

“เขาคงเกรงว่าคุณจะก่อเรื่องอีกสินะ”
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คำพูดตรงไปตรงมาของริชาร์ดทำให้ริคแทบจุก 

“ทำนองนั้น” เด็กหนุ่มเดินตามอีกฝ่ายไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำ 

“คนใกล้ตัวที่คุณหมายถึง คงไม่ใช่คนในครอบครัวหรอกนะ”

“ถูกเผง พวกเจ้าหน้าที่ไม่ให้ฉันติดต่อแม่ด้วย”

รชิารด์ไดย้นิเชน่นัน้กน็ิง่ไปครูห่นึง่ เขามองสหีนา้หงดุหงดิของรคิโทเฟน่ 

และเขา้ใจไดไ้มย่ากวา่ชว่งนีร้คิตอ้งเผชญิกบัความกดดนัแบบไหนบา้ง ชายหนุม่ 

ยืนพิงขอบสะพาน ทอดตามองคลื่นน้ำสะท้อนแสงเป็นสีฟ้าสว่าง

“ฟังดูแย่จังเลยนะครับ...ผมเคยได้ยินมาจากสตีฟว่า ครอบครัวของ 

คุณมีปัญหานิดหน่อย”

“ฉนับอกสตฟีไปวา่แมแ่ยกทางกบัพอ่” รคิยกัไหลแ่ลว้สารภาพ “ตอนนี ้

เธออยู่ในชินซูรี นานๆ ทีฉันจะแวะไปเยี่ยม...แต่ตอนนี้ฉันไปเยี่ยมแม่ก็ไม่ได้ 

ติดต่อกับเธอก็ไม่ได้...ฉันเกลียดการถูกลงโทษด้วยวิธีนี้ที่สุด”

“อีกสักพักคุณก็คงติดต่อเธอได้...ไม่ต้องกังวลหรอกครับ แม่ของคุณ 

คงสบายดี” ริชาร์ดกล่าวลอยๆ ขณะฟังเสียงถอนใจเบาๆ ของอีกฝ่าย 

ในตอนนั้นเองที่ริคพลันสังเกตเห็นลูกไฟสว่างลอยอยู่เหนือผิวน้ำ 

เขามองมันอยู่ครู่ใหญ่

“มีอะไรหรือเปล่าครับ”

“เปล่าหรอก ไม่มี” เด็กหนุ่มส่ายหน้า ยังคงเพ่งไปยังลูกไฟที่ค่อยๆ 

ขยายใหญข่ึน้ กอ่เปน็รปูจิง้จอกสเีพลงิตวัใหญ ่ขนของมนัพลิว้ไหวเหนอืคลืน่นำ้ 

แลดูคล้ายเนื้อผ้าบางๆ กำลังปลิวสะบัด นัยน์ตากลมเล็กนั้นมองริคนิ่ง

ริคโทเฟ่นรู้ได้ทันทีว่าจิ้งจอกสีเพลิงที่มีเพียงเขามองเห็นต้องการจะ 

สือ่สารอะไร เดก็หนุม่จงึพยกัหนา้ใหส้ตัวต์วัโตนัน้ครัง้หนึง่ แลว้เปลวไฟกล็กุโชน 

ท่วมร่างของจิ้งจอก พริบตาต่อมามันก็หายไป

ริชาร์ดพยายามชะโงกหน้ามองผืนน้ำเบื้องล่างด้วยความสงสัย 

“ไม่มีอะไรหรอกริชาร์ด ฉันแค่เห็นปลาตัวใหญ่ว่ายผ่านไป” เด็กหนุ่ม 

ฉีกยิ้มกลบเกลื่อน ก่อนเลื่อนมือเกาศีรษะ พยายามเบนความสนใจด้วยการ 

หันไปมองท้องฟ้าเบื้องบนและเท้าแขนลงบนขอบสะพาน “ริชาร์ด ฉันขอ 
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รบกวนอะไรหน่อยสิ”

เด็กหนุ่มรีบกล่าวต่อโดยเร็ว “ฉันขอแวะไปหลบอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ 

ของนายสักคืนได้ไหม ฉันไม่อยากให้โจเอลหาฉันเจอ”

คนถูกขอร้องชะงักไปครู่หนึ่ง ริชาร์ดจ้องนัยน์ตาสีฟ้าประกายเงินนั้น 

อย่างชั่งใจ สุดท้ายก็พยักหน้าอนุญาต 

“ได้สิครับ นั่นเป็นความคิดที่ดีทีเดียว”

“เชิญตามสบายนะครับ” ริชาร์ดบอกแขก พลางผายมือให้ 

ริคโทเฟ่นเดินเข้าไปในห้องพัก 

อพารต์เมนตท์ีร่ชิารด์พกัอาศยัอยูน่ัน้ตัง้อยูฝ่ัง่ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ 

มหาวิทยาลัยดิลลูค เควเทอร์ ส่วนหอพักของริคโทเฟ่นอยู่ทิศตรงข้ามเลย 

ทีเดียว ไม่น่าแปลกใจหากทั้งสองไม่เคยเจอกันเลยตลอดระยะเวลาหนึ่งปี 

ที่เรียนในมหาวิทยาลัยดิลลูค เควเทอร์

“ห้องนอนของคุณอยู่ตรงนี้” ริชาร์ดรีบบอกทันทีที่เห็นริคกระโดดขึ้น 

ไปนอนเหยียดกายบนโซฟาด้วยท่าทีรีบร้อน

“โอ้! โอเค ขอบคุณมากนะ” ริคบอกจบก็พุ่งปราดเข้าไปในห้องด้วย 

ความเร็วสูง เขาล้มตัวลงนอนบนเตียงทันที 

ชายหนุ่มได้แต่ประหลาดใจกับอาการรีบร้อนนอนเร็วของริคโทเฟ่น 

“คุณไม่สบายหรือเปล่า”

“เอ๋?”

“คุณดูรีบร้อนยังไงชอบกล”

“อ๊ะ! เอ้อ...ไม่มีอะไรหรอก ฉันก็แค่เพลีย อยากรีบพักผ่อนน่ะ”  

ใบหน้าปั้นยิ้มนั้นเป็นเชิงบอกปัดให้อีกฝ่ายเลิกเซ้าซี้ ริชาร์ดจึงเลิกสนใจแล้ว 

กล่าวราตรีสวัสดิ์ทันที 

ริครีบล็อกประตูห้องนอน เขาถลาตัวนั่งบนเตียงนุ่ม ก่อนกระซิบเสียง 

แผ่ว 

“แบลลีย์...แบลลีย์ คุณอยู่ไหน”
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“ฉันอยู่นี่” เจ้าของชื่อกล่าวจบก็เดินทะลุกำแพงออกมา

เขาคือแบลลีย์ซึ่งเป็นภาพจำลองจากคอนแทกต์เลนส์ที่ริคใส่อยู่ 

บัดนี้แบลลีย์อยู่ในชุดสูทเรียบๆ สีดำ สวมหมวกทรงสูงสีเดียวกัน รูปหน้าเรียว 

ประดับด้วยหนวดดกเงางาม...ใบหน้าเคร่งขรึมนั้นทำให้เขาดูเหมือนชายหนุ่ม

จากเมืองผู้ดีที่ยืนเคาะไม้เท้าเบาๆ บนทางเดิน 

ชายดอนการ์ดเอ่ยทักนายน้อย ก่อนยกมือโบกเบาๆ 

“แบลลยี ์ผมเหน็เคเจลโผลม่าทีส่ะพานขา้มแมน่ำ้ เขาตอ้งการบอกอะไร 

ผมหรือเปล่า”

ชายหนุม่ฟงัคำถามนัน้แลว้กย็นืกอดอกพงิผนงัหอ้ง มอืหนึง่ยกไปปส์บู 

พ่นควันบางๆ 

“เธอต้องเข้าไปในโลกของดอนการ์ด ตอนนี้”

“เพื่ออะไร”

แบลลีย์จ้องมองอีกฝ่ายอย่างจริงจัง “เพ่ือไปเจอกับเพ่ือนใหม่ของฉัน” 

“เพื่อนใหม่?”

“ใช่ เพื่อนของฉัน” แบลลีย์ย้ำ “ภายในโลกของดอนการ์ดมีระบบ 

หลายส่วนที่ถูกแช่แข็งเอาไว้เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้เป็น 

เจา้ของดอนการด์...ตอนนีน้ำ้แขง็กำลงัละลาย ทำใหร้ะบบสว่นหนึง่ภายในโลก

ของดอนการ์ดสามารถใช้งานได้ ผู้ดูแลระบบเป็นเพื่อนของฉันเอง”

ริคโทเฟ่นฟังจบก็ยิ้ม 

“เยี่ยม ผมจะรีบเข้าไปในโลกของดอนการ์ด” เขามุดตัวกลับเข้าไป 

ใต้ผ้าห่มแล้วกล่าวอย่างตื่นเต้น “เพื่อนของคุณคงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของ 

ซัวฟลูนีนสินะ”

“เปล่าเลย เขาไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงของซัวฟลูนีน” แบลลีย์สวนทันควัน

“แล้วเขาเป็นตัวอะไร”

แบลลีย์ยิ้มมุมปากอย่างขบขัน “เขาคือผู้เลี้ยงอินทรีในโลกของ 

ดอนการ์ด”
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ภายในโลกของดอนการ์ดน้ันมีส่ิงล้ีลับมากมายรอคอยให้ริคโทเฟ่น 

ค้นหา มันคือโลกอีกใบที่ไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงภาพมายาซึ่งถูกสร้างด้วยการ

ประมวลผลผ่านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นเล็กๆ ซึ่งฝังอยู่ในคอนแทกต์เลนส์ 

ริคเรียกมันว่า ‘ดอนการ์ด’ 

แบลลีย์เป็นภาพที่ดอนการ์ดสร้างขึ้น ริคโทเฟ่นจึงเป็นเพียงคนเดียว 

ที่มองเห็นและได้ยินชายหนุ่มสนทนากับเขา

เดก็หนุม่ไดร้บัดอนการด์มาจากนกัวจิยัตา่งดา้วผูห้นึง่นามวา่ แทบ็บนิส ์

มอร์นากีย์ เมื่อสองปีก่อน ริคไม่ทราบเลยว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้นำมา 

ซึง่ภยนัตรายใหต้วัเขานานปัการตลอดสองปทีีผ่า่นมา เขากลายเปน็ศนูยก์ลาง 

ในคดฆีาตกรรมตอ่เนือ่ง ซึง่ทัง้ชามลัล ีเยเรเอส และนกัวจิยัตา่งดา้วกพ็ยายาม 

ชว่งชงิขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัดอนการด์ไปจากรคิโทเฟน่ เพราะดอนการด์สามารถ 

เก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนอนันต์ และข้อมูลโครงการต่างๆ มากมายซึ่งเหล่า 

นักวิจัยสรรค์สร้างขึ้นมานั้นก็ถูกแช่แข็งเอาไว้ในดอนการ์ด มีเพียงเจ้านาย 

7

ผู้เลี้ยงอินทรี
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ของดอนการ์ดเท่านั้นที่ตรวจสอบได้

ริคจึงเป็นเพียงเด็กหนุ่มคนเดียวในโลกนี้ที่มีโอกาสรู้จักโลกของ 

ดอนการ์ด...โลกที่ไม่มีอยู่จริง โลกที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เมื่อเขา 

หลับสนิทเท่านั้น

ซ่าๆ

ทันทีที่ภาพมืดมัวถูกทำลายด้วยแสงสว่าง ริคก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ 

ท่ามกลางสายฝนพรำในป่ากว้าง เด็กหนุ่มรีบเดินไปหลบในถ้ำ เงยหน้ามอง

ท้องฟ้าสีหม่นในโลกของดอนการ์ด เสียงฟ้าร้องดังครืนๆ อากาศเย็นชื้นจน 

ทำให้ร่างสูงหนาวสั่น

“เคเจลอยู่ที่ไหน” เด็กหนุ่มถามเสียงก้อง ทว่าเขาก็ไม่ได้คำตอบจาก 

แบลลีย์อย่างเคย เด็กหนุ่มจึงลุกขึ้นยืน กวาดตามองผ่านม่านฝนหน้าปากถ้ำ 

แล้วก็ได้ยินเสียงเห่าหอนของบรรดาจิ้งจอกสีเงินอยู่ไม่ไกลมากนัก

ทนัททีีฝ่นหยดุตก รคิกเ็ดนิผา่นพืน้ดนิแฉะฉำ่นำ้ ลดัเลาะไปตามทางเดนิ 

เล็กๆ ในผืนป่ากว้าง กลิ่นอายของดินผสมหญ้าลอยเตะจมูก เขาลอบมอง 

ยอดไม้อีกคราเมื่อเม็ดฝนเล็กๆ ตกลงมาจนใบหน้าเปียก 

ซ่าๆ

คราวนีเ้ขาไดย้นิเสยีงกระพอืปกีพึบ่พับ่ของนกตวัใหญ ่นยันต์าสเีขม้นัน้ 

เห็นร่างสีดำของนกหลายตัวบินโฉบผ่านสายฝน หายไปในพริบตาเดียว  

เด็กหนุ่มอุทานเสียงเบาเพราะเขาไม่เคยเห็นนกในผืนพนาแห่งนี้มาก่อน

“ผู้เลี้ยงอินทรี” ริคโทเฟ่นพึมพำทวนคำพูดของแบลลีย์อย่างนึกฉงน  

ก่อนเดินเหยียบดินแฉะที่ทำให้เขาแทบจะลื่นไถลล้มลงจนก้นจ้ำเบ้า เด็กหนุ่ม 

พยุงตัวเองเอาไว้ด้วยเถาวัลย์ สาวเท้ายาวๆ ไปจนถึงลำธารสายเล็ก จาก 

ตรงนี้เองที่ริคโทเฟ่นสามารถมองขึ้นไปบนท้องฟ้า และเห็นฝูงอินทรีมากกว่า 

สิบตัวบินวนเวียนอยู่เหนือภูเขาสูงกลางผืนป่ากว้าง เด็กหนุ่มจ้องมองอย่าง 

ใคร่รู้ แล้วในตอนนั้นเอง เสียงสวบสาบก็ดังขึ้นด้านหลัง

จิง้จอกขนเพลงิตวัหนึง่ปรากฏกายขึน้เบือ้งหนา้รคิในวนิาทนีัน้...เคเจล 

นั่นเอง
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เคเจลเป็นหนึ่งในระบบรักษาความปลอดภัยของดอนการ์ด มีหน้าที่

ปกป้องโลกของดอนการ์ดไม่ให้ใครก็ตามบุกรุกเข้ามาได้ เคเจลมีลูกน้องเป็น 

จิ้งจอกสีเงินจำนวนมาก พวกเขาวิ่งวนรอบๆ โลกของดอนการ์ดและค้นหา 

สิ่งแปลกปลอม (ไวรัส) ตลอดเวลา วิธีกำจัดเหยื่อของพวกเขาคือการกินไวรัส

เหล่านั้นเป็นอาหาร

“ทีซีดดัสกี เคเจล...ว่าอย่างไรบ้าง”

อีกฝ่ายยืนนิ่งๆ บนผิวน้ำก่อนสะบัดพวงหางไปมา เคเจลมองริคนิ่ง 

ก่อนเอ่ยเสียงก้องกังวาน 

“มีข่าวร้าย”

“ข่าวร้าย?”

“มีคนพยายามลักลอบเข้ามาในดอนการ์ด”

“ใคร แล้วเป็นอย่างไร”

“คนร้ายลักลอบเข้ามาที่นี่ได้สำเร็จ”

ริคอุทานลั่น “อะไรนะ! ตอนนี้เขาอยู่ไหน!”

“เขายังอยู่ในโลกของดอนการ์ด จิ้งจอกสีเงินกำลังออกตามหา...ที่ฉัน 

เรยีกนายนอ้ยมาทีน่ีก่เ็พราะคดิวา่คนทีบ่กุรกุเขา้มาในครัง้นีอ้าจเปน็เปา้หมาย 

ที่เราตามหามานานแล้ว”

“เป้าหมายของคุณน่ะเหรอ”

“ใช่ เป้าหมายของพวกเราคือผู้ที่เคยเจาะรหัสเข้ามาในโลกของ 

ดอนการ์ดก่อนหน้านี้”

“ถ้าอย่างนั้นก็รีบออกตามหาเถอะ!”

“เดีย๋วกอ่น” เคเจลรัง้เอาไว ้“ปลอ่ยเรือ่งนีใ้หเ้ปน็หนา้ทีข่องจิง้จอกสเีงนิ  

นายน้อยไม่มีทางไล่ตามผู้บุกรุกได้หรอก ตอนนี้ฉันจะพานายน้อยไปพบกับ 

ราเนียวเสียก่อน”

ริคเลิกคิ้วสูง เขามองอีกฝ่ายหมอบลงบนพื้น

“ราเนียว? ราเนียวคือคนที่เลี้ยงอินทรีใช่ไหม”

“ใช่” เคเจลปล่อยให้ริคกระโดดขึ้นไปขี่บนแผ่นหลัง จากนั้นจิ้งจอก 
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ขนเพลิงก็วิ่งเหยาะๆ เลียบลำธารสายยาว เด็กหนุ่มหันมองเกล็ดน้ำแข็งเกาะ 

ตามใบไม้ อากาศบริเวณนี้เย็นเฉียบจนขนลุก “บริเวณนี้ถูกแช่แข็งมานาน 

ตอนนีน้ำ้แขง็กำลงัละลาย บรรดาอนิทรกีลบัมามชีวีติ และราเนยีวกค็งฟืน้แลว้ 

เหมือนกัน” 

รคิโทเฟน่ฟงัพลางมองสายธารเบือ้งหนา้ซึง่ปรากฏกอ้นนำ้แขง็มากมาย 

จับตัวหนาบนโขดหิน อากาศเย็นๆ ถูกแทรกด้วยความอบอุ่นจากแสงอาทิตย ์

รำไร เด็กหนุ่มเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้ง พบว่าเหล่าอินทรีอันตรธานหายไป

“ราเนยีวตืน่แลว้” เคเจลยำ้อกีครัง้และกา้วกระโดดขึน้ไปบนโขดหนิสงู 

ด้วยความคล่องแคล่วจนนายน้อยที่นั่งอยู่บนแผ่นหลังเกือบพลัดตก เด็กหนุ่ม 

รวบขนของอีกฝ่ายไว้แน่น ใช้สองขาแนบติดลำตัวแข็งแกร่งของเคเจล

ไม่นานนักริคก็เห็นม่านน้ำตกสีรุ้งสูงเสียดฟ้าเบื้องหน้า ทุกสิ่งรอบกาย 

แลดูสวยงามแปลกตา ฝูงนกตัวใหญ่สยายปีกกว้างพุ่งผ่านยอดไม้สู่ท้องนภา  

ดอกไม้สีขาวราวเกล็ดหิมะล่องลอยในอากาศ กลิ่นอายเย็นฉ่ำทำให้เด็กหนุ่ม

รู้สึกสดชื่น 

เคเจลไม่ปล่อยให้ริคได้ชมความงดงามของธรรมชาติที่กำลังกลับมา 

มีชีวิตในบริเวณนี้นานนัก เขารีบกระโดดขึ้นไปยืนบนก้อนหินก่อนหอนออกมา 

เสียงสะท้อนกระหึ่มทั่วผืนพนา 

จู่ๆ อินทรีนับสิบตัวก็ถลาร่อนโฉบผ่านน้ำตกสูง พุ่งสู่แนวป่าลึก 

เบื้องบน

เคเจลรีบกระโดดขึ้นไปบนเนิน จนถึงบ้านไม้หลังเล็กๆ บนยอดเขาสูง 

รูปโดม 

“ที่นี่คือบ้านของราเนียว”

คำกลา่วของเคเจลทำใหร้คิตอ้งเลกิคิว้สงู เดก็หนุม่เดนิยำ่ผา่นฝงูอนิทรี 

ที่เกาะตามขอนไม้ใกล้ข้างทาง ทันทีที่ริคก้าวขาขึ้นไปบนบันไดไม้ขั้นแรก  

ก็ได้ยินเสียงของเจ้าของบ้านตะโกนดังจนสะดุ้งโหยง

“เฮ้นายน้อย!” เด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับริคเปิดประตูผางออกมา  

ใบหน้าชื่นมื่น เขายิ้มร่าเริง มองริคโทเฟ่นกับเคเจลซึ่งบัดนี้นอนหมอบอยู่ 
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บริเวณตีนบันไดไม้ผุๆ 

“ราเนยีว?” รคิถามพลางมองเดก็หนุม่ผมสัน้สนีำ้ตาลเขม้ ใบหนา้เรยีว 

นัยน์ตาสีฟ้าสดใต้คิ้วโค้งสวยได้รูป เขาสวมเสื้อแขนกุดสีน้ำตาลซีดๆ มีมีด 

เล่มโตเหน็บเข็มขัดหนัง สวมกางเกงขายาวและรองเท้าบูตสีดำ

อีกฝ่ายไม่ได้ตอบ หากแต่ขมวดคิ้ว ยืนกอดอกแน่น 

“ฉันตื่นมาไม่ทันไรดูเหมือนจะเจอปัญหาเลยสินะ”

“ถูกต้อง” เคเจลกล่าวเสียงเรียบ สะบัดพวงหางไปมา 

ราเนยีวผวิปากยาวๆ ครัง้หนึง่ แลว้บรรดาอนิทรบีนฟา้กถ็ลารอ่นกลาง 

สายลม พวกมันบินเป็นวงโค้งกลับเข้าไปในป่า 

“มคีนลอบเขา้มาในดอนการด์ใชไ่หม” ผูเ้ลีย้งอนิทรกีลา่วอยา่งรูด้กีอ่น

เดินกลับเข้าไปข้างในบ้าน “ฉันส่งอินทรีสามสิบตัวให้ช่วยออกตามหา หวังว่า

วิธีนี้คงทำให้งานของนายสะดวกขึ้นบ้างนะเคเจล”

ริคหันไปมองดูเคเจลซึ่งนอนหมอบงีบหลับไปบนผืนหญ้าหน้าบ้าน 

ราเนยีวครัง้หนึง่ กอ่นตดัสนิใจเดนิเขา้ไป สำรวจรอบๆ บา้นไมห้ลงัเลก็ เดก็หนุม่ 

เปิดประตูด้านหลังซึ่งทะลุออกไปยังแปลงผักติดหน้าผาสูงชัน เสียงลมดัง 

หวีดหวิว ริคเลื่อนมือป้องหน้าจากลมแรงและเดินไปริมรั้ว ชะโงกหน้ามอง 

ทางน้ำไหลในหุบเขาเบื้องล่างจากบนผา

ราเนียวเดินฉับๆ มาหาพร้อมยื่นจานใส่องุ่นป่าให้แก่ริค 

“ภูเขาและพื้นที่รอบๆ บริเวณนี้ถูกแช่แข็งมานานหลายปีเพราะฝีมือ 

ของแท็บบินส์ มอร์นากีย์ ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องหยุดการทำงานไปด้วย 

...แตต่อนนีน้ำ้แขง็ละลายแลว้ ฉนักฟ็ืน้ขึน้มาอกีครัง้ บอกตามตรง...รูส้กึสดชืน่ 

ชะมัดเลย!” เขาพูดพลางยืนจังก้าบนแปลงผักพร้อมกางแขนขาสูดลมหายใจ 

เข้าเต็มปอด แล้วจึงหรี่ตามองแสงตะวันในม่านเมฆครึ้มด้วยความอิ่มเอมใจ 

เป็นอย่างยิ่ง “ต้องขอบคุณนายน้อย”

ริคยักไหล่พลางเดินกลับเข้าไปในบ้านหลังเล็ก เขาเงยหน้ามองโดมสูง 

แล้วก็พบว่าบนนั้นมีอินทรีตัวใหญ่เกาะอยู่ตามคานไม้เต็มไปหมด พวกมัน 

ส่ายหัวไปมามองแขกผู้มาเยือนด้วยดวงตาแหลมคม 
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“นายเลี้ยงอินทรีเพื่ออะไร”

“เลี้ยงเอาไว้เพื่อใช้งานยังไงล่ะ” ราเนียวตอบเป็นเชิงเหน็บแนม 

“นายก็น่าจะรู้”

ริคไม่เถียงต่อ

“พวกมันฉลาด ว่องไวและไหวพริบดีกว่าพวกจิ้งจอกสีเงินทุกตัว 

ในโลกดอนการ์ด ขอโทษนะเคเจลที่ฉันพูดความจริง” อีกฝ่ายไม่ได้ใส่ใจเลย 

สกันดิ จิง้จอกสเีพลงิยงันอนหมอบหลบัตาพริม้อยูต่นีบนัได “ไมม่เีหยือ่ตวัไหน

เลด็ลอดไปจากสายตาของอนิทรพีวกนีไ้ด ้เพราะฉะนัน้ไมต่อ้งกงัวลไปหรอก...

อีกไม่นานพวกมันจะตามหาคนที่บุกรุกเข้ามาในดอนการ์ดพบ”

น้ำเสียงมั่นอกมั่นใจนั้นไม่ทำให้ริคสบายใจขึ้นแต่อย่างใด ส่วนเคเจล 

ก็ได้แต่นิ่งเงียบ ยอมรับคำพูดโก้หรูของราเนียวโดยไม่ตอบโต้เลยสักนิด

ราเนียวเดินออกมาจากห้องครัวพร้อมโยนขนมปังให้แขก

“แสดงว่าหน้าที่ของนายคือป้องกันดอนการ์ดเหมือนเคเจลสินะ”

“เปล่าหรอก จริงอยู่ที่พวกอินทรีทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ 

รอบๆ ผืนป่ากว้างของซัวฟลูนีน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 

การเจาะระบบดอนการ์ดโดยบุคคลภายนอก แต่ฉันไม่ได้ทำหน้าที่นั้นหรอก” 

ราเนียวยักคิ้วหลิ่วตาเดินออกจากบ้านขณะเคี้ยวอาหารตุ้ยๆ เขาผายมืออวด

สนามหญ้าซึ่งเต็มไปด้วยอินทรีฝูงใหญ่ 

“เคเจลมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางภาคพื้นดิน” ราเนียวพูดพร้อม 

ชีไ้ปยงัเจา้ของชือ่ซึง่นอนสะบดัพวงหางสเีพลงิอยา่งสำราญใจ “สว่นฝงูอนิทร.ี..

ดูแลทั้งภาคพื้นดินและอากาศ”

ริคยืนพิงกรอบประตู หรี่ตามองบรรดาอินทรีบนขอนไม้

“ส่วนฉัน...หน้าที่คือเป็นสะพานเชื่อมต่อสถานที่สองแห่งเข้าด้วยกัน”  

ราเนียวยืดลำแขนปล่อยให้อินทรีตัวหนึ่งเกาะบนไหล่ของตน ก่อนจะป้อน 

อาหารให้มันทีละน้อย 

“เชื่อมต่ออะไรนะ” ริคสงสัย

อีกฝ่ายมองนายน้อยนิ่ง และกล่าวตอบในที่สุด 
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“โลกของดอนการ์ดกับมิติที่สี่”

“มิติที่สี่?” ริคเบิกตา อุทานอย่างประหลาดใจ “หมายความว่าอะไร 

มันคืออะไร”

“มันคือมิติที่ถูกสร้างขึ้นในการทดลอง...ความจริงก็คือ...โลกของคุณ 

ไม่ได้มีแค่สามมิติ แต่มีจำนวนมิติมากมายมหาศาล” ราเนียวว่าพลางมอง 

นายน้อยที่กอดอกครุ่นคิด

“มันเป็นเพียงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์”

“นายคงต้องถอนคำพูดนั้นเพราะว่ามันคือความจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎี 

เทา่นัน้” ราเนยีวเอย่ดว้ยนำ้เสยีงจรงิจงั “สิง่ทีน่ายสมัผสัไดอ้าจมเีพยีงสามมติ ิ

ซึ่งนั่นก็คือมิติที่มีความกว้าง ยาว และสูง...แต่มิติที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้น”

“มันเป็นยังไง”

“มันถูกแยกออกไป เหมือนกับการฉีกมิติระหว่างความกว้าง ยาว  

และสูงจนเกิดรอยแยกขึ้นกลายเป็นมิติใหม่ เป็นสถานที่แห่งใหม่...โลกใหม่ 

ที่ไม่ขึ้นกับเวลา ไม่มีการผันแปรไปตามอายุของจักรวาล มันเป็นเพียงสิ่งที่ถูก 

สร้างขึ้น คล้ายระบบหุ่นยนต์หรือระบบคอมพิวเตอร์”

“ที่นายอธิบายมันคือโลกของดอนการ์ดชัดๆ”

“ใช่ นั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึง...มิติที่สี่เองก็เหมือนกัน” ราเนียวยักไหล ่

ตอบ

“ถ้าอย่างนั้นโลกของดอนการ์ดก็นับว่าเป็นมิติที่สี่?”

“ไม่เชิงซะทีเดียว” อีกฝ่ายรีบปฏิเสธ “โลกของดอนการ์ดมีการพัฒนา 

มากกว่ามิติที่สี่...เราอาจจะเรียกโลกของดอนการ์ดว่าอยู่ในลำดับมิติอนันต์ 

ก็ได้”

“พระเจ้า” ริคโทเฟ่นรำพึงก่อนจะเลื่อนมือลูบผม

“มิติที่สี่ถูกสร้างขึ้นก่อนโลกของดอนการ์ดหลายสิบปี ผู้พัฒนาก็ไม่ใช่ 

ใครอื่นเลย นอกเสียจากชามัลลี เยเรเอส”

ชื่อของหัวหน้ากลุ่มฆาตกรต่อเนื่องทำให้ริคโทเฟ่นมองอีกฝ่ายอย่าง

จริงจัง
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“ที่จริง...นายเคยเข้าไปเห็นมิติที่สี่ในความทรงจำของชามัลลีมาก่อน

แล้ว”

“เอ๋? ตอนไหน” ริคประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง

อีกฝ่ายได้แต่ยิ้มเล็กยิ้มน้อย ก่อนหันไปมองเคเจลขี้เซาซึ่งนอนหลับ 

ไปแล้ว 

“นายจำไม่ได้หรือนายน้อย...นายเคยทำอะไรบ้างตอนที่เข้าไปใน 

ความทรงจำของชามัลลี”

ริคโทเฟ่นพยายามย้อนนึกถึงเรื่องต่างๆ ที่เขาเคยเข้าไปเห็น ไม่ว่าจะ 

เป็นเรื่องของมนุษย์เทียมบนเกาะโดดเดี่ยวมุนเตียว หรือภารกิจของชามัลลี 

ใน...

“โลกจำลอง!” เด็กหนุ่มโพล่งขึ้นด้วยความประหลาดใจ “อย่าบอกนะ 

ว่าสถานที่ในความทรงจำของชามัลลีครั้งแรกที่ฉันเข้าไปตรวจสอบคือมิติที่สี่”

อีกฝ่ายยักคิ้วหลิ่วตาแทนคำตอบ 

“ในตอนนั้นมันเป็นแค่ระบบที่เอาไว้ใช้ทางการทหาร มีไว้เพื่อจำลอง

สถานการณ์สงครามและการรบในรูปแบบต่างๆ ชามัลลีเป็นคนพัฒนามันขึ้น 

มาเองโดยอาศัยความรู้จากแท็บบินส์ มอร์นากีย์...ข้อเสียของมิติที่สี่ก็คือ 

เราไม่สามารถโยกย้ายร่างกายของมนุษย์เข้าไปในมิตินั้นได้...ในอดีต จึงใช้ 

รา่งตวัแทนทีถ่กูประมวลผลผา่นระบบคอมพวิเตอร ์แลว้กโ็ยกยา้ยรา่งนัน้เขา้ไป 

ในมิติที่สี่”

“นายคงหมายถึงร่างอวตารใช่ไหม”

“ถูกเผง มันเป็นเพียงร่างอวตารเท่านั้น เหมือนการสร้างแอกเคานต ์

ในอินเทอร์เน็ต คุณสร้างตัวละครขึ้นมาในโลกอินเทอร์เน็ตและใช้ตัวละคร 

ตวันัน้ทำกจิกรรมตามเวบ็บอรด์ตา่งๆ รา่งอวตารในมติทิีส่ีก่เ็ปน็แบบนัน้” ราเนยีว 

กลา่วตอ่ “หลงัจากชามลัลถีกูเหลา่นกัวจิยันำตวัไปทดลอง เขากแ็ทบจะกลาย 

เป็นคนเหนือคน หรือพูดง่ายๆ คือ...เขาแทบจะกลายเป็นพระเจ้าที่มีพลัง 

เหนือธรรมชาติไปแล้ว”

ริคโทเฟ่นค่อยๆ ตริตรอง เขาเลื่อนตัวลงนั่งบนตีนบันได มองผ่าน

ตวั
อย
่าง



Pakkie Davie     115

อินทรีหลายสิบตัวบนสนามหญ้าออกไปสู่เวิ้งอากาศกว้างบนยอดเขาสูง 

แล้วก็ยกมือขึ้นมา มองกระแสไฟฟ้าแล่นแปลบปลาบส่องแสงสว่างไสวรอบ

ปลายนิ้ว

“ใช่แล้วนายน้อย ชามัลลีมีความสามารถมากมาย และหนึ่งในความ 

สามารถพิเศษนั้นคือการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกจากฝ่ามือ แต่อันที่จริงเขา 

ไมไ่ดม้คีวามสามารถแคป่ลอ่ยกระแสไฟฟา้เทา่นัน้” ราเนยีวกลา่ว “เขาสามารถ 

สร้างมิติได้มากตามจำนวนที่ต้องการ เขาเพิ่งเปลี่ยนมิติที่สี่จากโลกจำลอง 

ธรรมดาที่นำไปใช้ทางการทหาร ให้กลายเป็นโลกแห่งใหม่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัย 

อยู่ภายในมิติที่สี่คล้ายกับโลกของดอนการ์ดได้...พวกเราเรียกมิติที่สี่ว่า เดอ 

มา เทีย”

“เดอ มา เทีย” ริครำพึงอย่างตกตะลึง “พระเจ้า เขาทำได้ยังไง!”

“พระเจ้า...ใช่...ชามัลลีเป็นพระเจ้าของมิติที่สี่” ราเนียวบอกพลางโยน 

ก้านองุ่นทิ้งบนสนามหญ้า “เขาเป็นคนสร้างมิติที่สี่ด้วยตัวเอง พัฒนามันขึ้น 

มาเอง และตอนนี้ก็ควบคุมทุกสิ่งในโลกนั้นด้วย” 

ริคฟังพลางขมวดคิ้วจนแทบจะเป็นปม เขายืนเงียบชั่วครู่ขณะนึก 

ตรอง “ถ้าอย่างนั้น...หน้าที่ของนายในการเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลก 

ของดอนการ์ดกับมิติที่สี่ก็คือ...”

“ถูกต้อง” ราเนียวกล่าวแทรกพลางควงมีดเล่มใหญ่ “มีเส้นทางจาก 

โลกของดอนการด์ไปยงัมติทิีส่ีอ่ยูใ่นปา่แหง่นี ้และฉนักท็ำหนา้ทีเ่ปน็นายทวาร 

ในการเปิดประตูให้สองมิติเชื่อมต่อกัน”

ริคโทเฟ่นอุทานเสียงแผ่วด้วยความอึ้งทึ่ง 

“นายทำให้โลกของดอนการ์ดเชื่อมกับมิติที่สี่ได้?” เขาเบิกตามอง 

เด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันเบื้องหน้าแล้วก็ยิ่งตกใจ

“มีเพียงคนไม่กี่คนที่เดินทางเข้าไปในเดอ มา เทีย ได้ และนายก็เป็น 

หนึง่ในนัน้...อยากเหน็ประตนูัน่ไหม ฉนัจะพานายไปด”ู ราเนยีวไมร่อใหอ้กีฝา่ย 

ตอบ เขากวักมือพร้อมหมุนตัวเดินอย่างกระฉับกระเฉงลงจากยอดเขาไป 

พร้อมกับอินทรีตัวใหญ่ที่เกาะอยู่บนไหล่
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ริคโทเฟ่นรีบขึ้นขี่หลังจิ้งจอกขนเพลิงผู้ภักดี แล้วติดตามราเนียวไป 

ทันที 

ทั้งสามเดินไปตามเส้นทางสั้นๆ เลียบลำธาร อ้อมน้ำตกสูง ขึ้นเนินเขา  

ไต่ผ่านหน้าผาเพื่อข้ามไปยังผืนป่าเขียวชอุ่มอีกฟากหนึ่ง ริคอุทานเสียงหลง 

ทุกครั้งที่เห็นความงดงามของธรรมชาติในโลกของดอนการ์ด ทุกอย่างแลด ู

ตระการตา สวยงามน่าอยู่มากทีเดียว

ราเนยีวแหงนหนา้มองทอ้งฟา้ ดฝูงูอนิทรทีีบ่นิวนรอบๆ พืน้ทีก่ลางหบุเขา 

แห่งหนึ่ง สักครู่ก็หันมายกมือห้ามริค 

“หยุดอยู่ตรงนั้นแหละ” เด็กหนุ่มว่าจบก็ก้มมองหน้าผา ราเนียว 

สูดหายใจลึกๆ ก่อนถีบตัวพุ่งออกจากขอบผา กระโดดลงไปเบื้องล่างทันที 

ทำเอาริคตะโกนร้องตกอกตกใจ 

“เฮ้ย! ทำอะไรน่ะ!” เขาวิ่งไปที่ขอบผา ชะโงกมองร่างเล็กๆ ดิ่งลงไป 

ยังผืนป่าเบื้องล่างด้วยสีหน้าตื่นตกใจ

“ราเนียวกระโดดลงไป” เคเจลช่วยตอบ

“นี่มันบ้าชัดๆ!”

จิ้งจอกขนเพลิงกะพริบตาปริบๆ มองนายน้อยอย่างงุนงง “มันเป็นวิธี

เดียวในการเดินทางเข้าไปยังทางเชื่อมระหว่างโลกของดอนการ์ดกับมิติที่สี่...

มาเถอะ”

“เอ๋ หา?” ริคหันมองเคเจลย่องมายืนข้างๆ “ว่ายังไงนะ”

“นายน้อยลืมไปแล้วใช่ไหมว่าพวกเราไม่ใช่มนุษย์” คำตอบของเคเจล

ทำให้ริคอุทานอย่างประหลาดใจ...นั่นสินะ เขาอยู่ในโลกของดอนการ์ดนี่นา  

แรงโน้มถ่วงไม่มีผลต่อผู้ดูแลระบบในดอนการ์ด

แต่...เขาล่ะ

“เดี๋ยว! เคเจลลล!!!”

รคิรอ้งลัน่ รา่งวบูหลน่จากความสงูมากกวา่สามพนัเมตร หวัใจหววิวาบ 

แทบจะหยุดเต้นขณะลมแรงปะทะหน้าจนเสียงก้องของเด็กหนุ่มหายไปใน 

อากาศ ริคโอบขนเงางามราวกับเปลวไฟลุกไหม้ไว้แน่น ขณะที่เคเจลตก 
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จากหน้าผาลงไปบนตีนเขา อากาศเย็นแทรกเสียดผ่านทุกรูขุมขน ริคแทบจะ 

สิ้นสติ

ตุบ!

ฝุ่นตลบอบอวล พื้นสะเทือน เปลวไฟจากขนของเคเจลลุกไหม้ลาม 

ท่วมผืนหญ้าเป็นวง 

ริคโทเฟ่นหอบแฮก แขนขาสั่นติดอยู่บนแผ่นหลังของเคเจล จิ้งจอกขน

เพลงิฟงัเสยีงหอบของนายนอ้ยครูห่นึง่กอ่นตดัสนิใจวิง่เหยาะๆ ไปตามแนวปา่ 

จนกระทั่งถึงทะเลสาบกว้างแห่งหนึ่งซึ่งมีเกาะเล็กๆ อยู่ตรงกลาง

“เกาะนั้นมีถ้ำอยู่ ภายในถ้ำเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกของ 

ดอนการ์ดกับมิติอื่นๆ ที่ชามัลลีสร้างขึ้นมา” ราเนียวว่าพลางเดินเหยียบ 

ผิวน้ำราวกับน้ำหนักตัวของเขาเบาเท่าขนนก คลื่นบางๆ กระจายออกจาก 

ปลายเท้า “ไปดูกันเถอะ”

เคเจลเดินตามไปบนผิวน้ำอย่างเชื่องช้าจนกระทั่งถึงเกาะ ริคโทเฟ่น 

กระโดดลงจากหลังจิ้งจอกขนเพลิง เขาเดินไปบนผืนทรายหยาบ ตามราเนียว 

เข้าไปในถ้ำเย็นชื้น ภายในมืดสนิท ทว่าทันทีที่ราเนียวดีดนิ้วดังเป๊าะ!

พึ่บ

คบเพลิงพลันสว่างขึ้นเป็นแนวยาวตลอดเส้นทางภายในถ้ำ ริคมอง 

กำแพงถ้ำซึ่งบัดนี้ปรากฏรูปดวงดาวพร่างพราวระยิบระยับลอยไปลอยมา  

บ้างก็หลุดออกจากผนังล่องลอยในอากาศ เด็กหนุ่มมองดาวเคราะห์และเศษ

น้ำแข็งพุ่งผ่านใบหน้าของเขาไปอย่างประหลาดใจ

“มันเป็นแค่ภาพลวงตา...มาทางนี้” ราเนียวกวักนิ้วเรียกก่อนกระโดด

ขึ้นไปบนหินก้อนใหญ่ แล้วจึงคลานผ่านช่องแคบๆ ออกสู่ห้องเล็กๆ แห่งหนึ่ง 

กลิ่นดินอับและสภาพชื้นแฉะเหนียวเหนอะในถ้ำทำให้เสื้อผ้าของเด็กหนุ่ม 

เปรอะเปื้อนด้วยคราบโคลน

รคิปาดคราบดนิบนใบหนา้ขาวของตน ตามองกำแพงสงูใหญเ่บือ้งหนา้ 

ซึ่งมีช่องประตูไม้เล็กๆ ปรากฏเต็มไปหมด แลดูคล้ายช่องหน้าต่างโรงแรม  

แสงสีทองส่องสว่างออกมาจากช่องว่างรอบๆ บานประตูแต่ละบาน บนประตู
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ไม้เหล่านั้นมีตัวอักษรสลักไว้และมีเถาวัลย์พันรอบวงกบ 

“ประตูเหล่านี้เชื่อมต่อกับมิติที่ชามัลลีสร้างขึ้น” 

ริคโทเฟ่นฟังพลางขมวดคิ้ว จ้องมองประตูนับพันบานเบื้องหน้าอย่าง 

ตื่นตะลึง 

“เขาสร้างมิติพวกนี้ขึ้นมาทำไม”

“เขาถูกบังคับให้ทำ”

เด็กหนุ่มมองราเนียวด้วยสายตาตั้งคำถาม

“นักวิจัยเคยเชื่อว่ามิติอื่นๆ ที่ชามัลลีสร้างขึ้นเชื่อมต่อกับโลกของ 

ดอนการ์ดได้ พวกเขาจึงใช้ความสามารถของชามัลลีในการสร้างมิติจำนวน 

อนันต์ขึ้นเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน...การทดลองของนักวิจัยล้มเหลวนับพันครั้ง  

มีเพียงมิติเดียวเท่านั้นที่เชื่อมต่อกับโลกของดอนการ์ดได้ ภายหลังจึงเรียกว่า 

มิติที่สี่ หรือเดอ มา เทีย...สถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกทั้งสองก็คือบริเวณนี้”

ริคฟังพลางเบ้ปาก

“สิง่นา่อศัจรรยจ์ากการเชือ่มสะพานระหวา่งมติทิีถ่กูสรา้งขึน้กค็อื การ 

ที่คุณโยกย้ายร่างกายของตัวเองเข้าไปในมิติอื่นๆ ได้โดยคุณจะมีสภาพเป็น 

อมตะ จนกว่าคุณจะตื่นนอน” ราเนียวกล่าวต่อไป “โชคร้ายที่มิตินับพันๆ  

ที่ชามัลลีสร้างขึ้นล้วนเป็นมิติว่างเปล่า”

เด็กหนุ่มพลางผายมือไปยังประตูจำนวนมากรอบกาย 

“ผมหมายถึงแบบนั้น ไม่มีอะไรเลยภายในมิติเหล่านั้น มันว่างเปล่า 

เหมือนหลุมดำที่ปราศจากสิ่งใดภายใน แม้แต่อากาศธาตุ”

“นั่นหมายความว่าตอนที่ชามัลลีถูกทดลอง เขาถูกบังคับให้สร้างมิติ 

แต่ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาภายในมิติพวกนั้น?” 

“ถูกต้อง มันเหมือนกล่องที่ว่างเปล่า หรือกรณีที่พระเจ้าสร้างจักรวาล 

ขึ้นมา แต่พระองค์ไม่ได้ทำให้ในจักรวาลนั้นมีดวงดาวและสิ่งมีชีวิต...คงมี 

เพียงมิติที่สี่เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการทดลอง พวกนักวิจัยมืดพบว่า

พวกเขาสร้างสิ่งต่างๆ ภายในมิติที่สี่ได้ ชามัลลีจึงใช้ความสามารถของตัวเอง 

ต่อเติมสิ่งต่างๆ จนปัจจุบันมันกลายเป็นโลกที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกของ 
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ดอนการ์ดไปเสียแล้ว”

ริคพยักหน้ารับด้วยสีหน้าเคร่งขรึม

“ผมเชื่อว่าชามัลลีมีเหตุผลมากพอที่เก็บรักษามิติที่สี่เอาไว้ เขาอาจ 

กำลังวางแผนอะไรสักอย่างในโลกจำลองนั้น คุณควรหาวิธีเข้าไปตรวจสอบ” 

ราเนียวเดินนำริคไปยังเส้นทางด้านขวามือ เขาชี้นิ้วนับประตูไปเรื่อยๆ จนพบ

ประตูบานหนึ่งที่มีตัวอักษรลักษณะคล้ายรูปคลื่นปรากฏอยู่ มีแสงสีขาวลอด

ผ่านออกมาจากใต้ประตู 

“ประตบูานนีค้อืมติทิีส่ี”่ วา่พรอ้มเลือ่นนิว้สมัผสัโซท่ีค่ลอ้งประตเูอาไว ้

“ดา้นหลงัประตบูานนีค้อืสะพานเชือ่มตอ่ระหวา่งโลกของดอนการด์กบัมติทิีส่ี ่

ทว่าตอนนี้มันถูกปิดตาย คุณไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้”

“ฉันต้องทำยังไงถึงจะเปิดประตูบานนี้ได้”

“คุณต้องตามหาทางเข้าทางอ่ืน แล้วประตูน้ีจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ”

“ทางเข้าทางอื่น?”

ราเนียวพยักหน้ารับ “ทางเข้าไม่ได้มีแค่สะพานด้านหลังประตูบานนี ้

เท่านั้น อันที่จริงแล้วมีทางเข้ามิติที่สี่มากกว่าหนึ่งช่องทาง แต่ไม่มีใครรู้ว่า 

ทางเข้านั้นอยู่ที่ไหน มีเพียงชามัลลีคนเดียวที่รู้เรื่องนี้”

ริคโทเฟ่นฟังด้วยความสนใจ

“ปัญหาก็คือ...คุณจะสูญเสียสภาพอมตะหากคุณไม่ได้เดินทางเข้าสู ่

มิติที่สี่ผ่านสะพานจากโลกของดอนการ์ด”

“หมายความว่ายังไง”

“หมายความว่า...” ราเนียวนิ่งไปครู่หนึ่ง “หากคุณเดินทางเข้าไป 

ในมิติที่สี่ด้วยประตูบานอื่นที่ซ่อนอยู่ในโลกแห่งความจริง คุณจะสูญเสีย 

ความเป็นอมตะ ชีวิตของคุณจะไม่ปลอดภัยในเดอ มา เทีย”

“อะไรนะ”

“ผมหมายความตามนั้น...แต่คุณต้องตามหาทางเข้ามิติที่สี่ให้เจอ 

ผมจึงปลดล็อกประตูบานนี้ได้”

“แต่ชามัลลีเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ว่าทางเข้านั่นอยู่ที่ไหน!”
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“นั่นละปัญหา” ราเนียวบอกพลางยิ้ม 

ในตอนนั้นเองที่อินทรีบนไหล่ของราเนียวกระพือปีกและส่งเสียงร้อง 

จนทำให้ริคตกใจ

“เกิดอะไรขึ้น”

ราเนียวปล่อยให้มันไต่ไปบนแขน เขามองอินทรีตัวโตส่งเสียงร้อง 

ไม่หยุด แล้วจู่ๆ สีหน้าของราเนียวก็แลดูตื่นเต้นตกใจ 

“พระเจ้า!” เด็กหนุ่มรีบมุดตัวผ่านช่องเล็กๆ ระหว่างหินก้อนยักษ์  

แล้วตะโกนเรียกจิ้งจอกขนเพลิงทันที “เคเจล! เร็วเข้า!”

“ฉันคิดอยู่แล้วเชียว...เข้าใจละ” เคเจลรีบหมอบเพื่อให้ริคขึ้นไปนั่ง 

บนหลัง

“เกิดอะไรขึ้นเหรอ”

นายน้อยแห่งโลกของดอนการ์ดถาม แต่อีกฝ่ายไม่ตอบ รีบตะกุย 

ดินโคลน กระโดดข้ามเนินหินออกจากถ้ำมาหยุดอยู่ริมชายฝั่ง ในตอนนั้นเอง 

ที่เคเจลเริ่มหอนยาวเสียงดังสนั่นจนผืนป่าสั่นไหว ไม่นานนักเสียงหอนของ 

จิ้งจอกสีเงินในฝูงก็ดังตอบกลับมาจากทุกทิศทุกทาง

“อยู่ไหน” ราเนียวถามพลางกระโดดขึ้นมานั่งซ้อนบนแผ่นหลังเคเจล

ด้วยอีกคน

“ทางตะวันตก ห่างจากที่นี่ราวๆ สิบไมล์”

“เจ๋ง! ไปจับมันเร็วเข้า!”

“เดี๋ยวก่อนนะ! เกิดอะไรขึ้น” ริคโน้มตัวไปข้างหน้าขณะเคเจลวิ่งด้วย

ความเร็วสูงพุ่งเข้าไปในป่าราวกับจรวด

“เราเจอมันแล้ว!” ราเนียวตะโกน

“ผู้บุกรุกน่ะ” เคเจลช่วยตอบ

“หา! อะไรนะ!” ริคร้องน้ำเสียงตื่นเต้น “เยี่ยมมาก!” 

เขาไม่เคยคิดหรอกว่าจะมีใครบุกรุกโลกของดอนการ์ดได้ 

“เคเจลเคยบอกว่าผู้ที่บุกรุกดอนการ์ดได้เป็นผู้หญิง”

“ใช่” ราเนียวตอบทันควัน
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“พวกคุณแน่ใจนะว่าดอนการ์ดคิดว่าเป็นผู้หญิง”

คราวนีร้าเนยีวยกัไหล ่“ไมม่ใีครเคยเหน็หลอ่นมากอ่น คนทีเ่จาะระบบ 

ดอนการ์ดนั้นล่องหน ไม่มีใครเคยเห็นหน้าคนร้าย”

ริคต้องขมวดคิ้วจนเป็นปม “ถ้าหากเขาเป็นมัวบลีดีละก็...”

ราเนียวได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะเสียงเบา เขารู้ดีว่านายน้อยของตน 

ไม่ชอบมัวบลีดีมากแค่ไหน 

“มาดูกันหน่อยว่าคนคนนั้นคือใคร” ว่าพร้อมผิวปากยาวๆ ครั้งหนึ่ง  

แล้วบรรดาอินทรีก็บินเรียงหน้ากระดานไปยังหุบเขาเบื้องหน้า

เคเจลรีบติดตามไปโดยไว จนกระทั่งเข้าสู่ป่าลึกซึ่งบริเวณนี้มืดสนิท 

ราวกบัอยูใ่นถำ้ ทวา่แสงจากขนเพลงิของจิง้จอกตวัโตกท็ำใหเ้สน้ทางเบือ้งหนา้ 

พลันสว่างไสวราวกับมีเปลวไฟลุกท่วมผืนป่า

บรรดาสัตว์เลื้อยคลานและแมลงตัวเล็กๆ ต่างรีบวิ่งหนีแสงสว่าง 

เคเจลย่องช้าๆ ผ่านป่าลึกออกไปยังภูเขาสูงชันอีกฟากหนึ่ง บริเวณนี้มีแม่น้ำ 

หลายสายทอดผ่าน ท้องฟ้าสว่างสดใส เบื้องหน้าเป็นผาสูง เมื่อริคมองข้าม 

ผาออกไปไกลๆ จึงเห็นที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งบรรดาจิ้งจอกสีเงินอาศัยอยู่ 

“ตรงนั้น!” ราเนียวยืดแขน ชี้นิ้วไปเบื้องหน้าก่อนกระโดดลงจากหลัง 

ของเคเจลแล้วไต่ผ่านโขดหินลงไปในถ้ำ

“โว้ว! เวอร์ติคอล เคฟ”2

เคเจลหยุดฝีเท้าเสียดื้อๆ ตรงปากทางเข้าถ้ำ ริคจึงเสียหลักหล่นลงไป 

ข้างล่าง 

“เฮ้ย! ช่วยด้วย!!!” เด็กหนุ่มร้องเสียงหลง พยายามคว้ากิ่งไม้แต่ก ็

ไม่พบ 

ฟุ่บ! ฟุ่บ!

เคเจลนัน้ไวกวา่ จิง้จอกขนเพลงิรบีไตไ่ปตามขอบถำ้ รบัรา่งของรคิโทเฟน่ 

2 Vertical Cave คือ ถ้ำที่มีพื้นที่ต่างระดับลึกมากจนไม่สามารถเดินหรือปีนลงไปได้  

จึงต้องใช้เชือกเพื่อไต่ลงไปแทน
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เอาไว้ได้ก่อนนายน้อยของตนจะหล่นลงบนพื้นถ้ำเบื้องล่างซึ่งอยู่ต่ำกว่า 

ปากทางเข้าราวๆ เจ็ดเมตร

“ราเนียว!” ริคโทเฟ่นเรียก

แล้วในวินาทีเดียวกันนั้น ทุกคนก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของหญิงสาว 

ดังขึ้น 

“เคเจล! ตามไป!” ริคตะโกนลั่น เคเจลรับคำสั่งและรีบวิ่งเข้าไปข้างใน 

ถ้ำทันที 

กรี๊ดดดด!

คราวนี้เสียงดังใกล้ขึ้น จิ้งจอกขนเพลิงจึงกระโดดลงไปในแอ่งลึก น้ำ 

จากเพดานถำ้ตกลงมาราวกบัหา่ฝน ถงึกระนัน้เคเจลกย็งัคงยำ่ผา่นนำ้ กระโดด 

เข้าไปในเส้นทางเล็กๆ ที่แม้แต่ริคเองก็คิดว่าเป็นทางตัน เด็กหนุ่มคู้ตัวลงต่ำ  

ปลอ่ยใหเ้คเจลขยบักายขา้มไปยงัหอ้งแหง่ใหม ่สกัครูท่ัง้สองกอ็อกมาเจอพืน้ที่ 

โล่งแห่งหนึ่งซึ่งเบื้องบนเป็นทางออก ริคเห็นแสงรำไรส่องกระทบโขดหินที่เขา 

ยืนอยู่ รอบกายมืดสนิท 

“เสยีงมาจากขา้งนอก...ขา้งบนนัน่” เดก็หนุม่ชีน้ิว้ แลว้เคเจลกร็วบรวม 

พละกำลังพุ่งทะยานขึ้นไปบนพื้นภายนอกซึ่งอยู่สูงกว่าสิบเมตร จิ้งจอก 

ขนเพลิงกระโดดพลิ้วราวกับจรวดพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า วินาทีต่อมาก็ร่อนลงบนพื้น

ดินข้างปากถ้ำอย่างสวยงาม ริคโทเฟ่นพลัดหล่นลงไปบนพื้นหญ้า กลิ้งหลุนๆ 

กระแทกกับโขดหิน เขาไอขณะมองเคเจลรีบวิ่งผ่านพงหญ้าเข้าไปในบึงกว้าง 

ข้างหน้า 

“เฮ้!” ริคร้องลั่น รีบวิ่งตามไปทันที เขาใช้มีดพับเล่มเล็กตัดเถาวัลย์ 

เบื้องหน้าด้วยความขัดใจ บรรดากิ้งกือยักษ์ไต่ลงมาตามต้นไม้ มองนายน้อย 

ของดอนการ์ดก่อนจะชูหัวโชว์ขาจำนวนมากมายขยับขึ้นลงเป็นรูปคลื่นเพื่อ

ทักทาย 

“อี!๋” เดก็หนุม่รบีกา้วถอยหลงัดว้ยความหวาดกลวั เขาหนัหาแสงสวา่ง 

จ้าจากขนเพลิงของเคเจล รีบตะโกนเรียกจิ้งจอกแล้ววิ่งกระโดดข้ามพงหญ้า

ตามไปทันที 
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เมื่อริคออกมายืนข้างบึงกว้าง เด็กหนุ่มก็ต้องอ้าปากค้าง เขาเห็นงูน้ำ 

ตัวใหญ่ ยาวกว่าห้าเมตรโผล่หัวพ้นน้ำขู่เหยื่อฟ่อๆ บรรดาจิ้งจอกสีเงินนั่งล้อม 

รอบบนตลิ่ง ขณะที่อินทรีก็บินวนเวียนเหนือบึงกว้าง เสียงเห่าหอนดังระงม 

ราเนยีวเดนิลงไปในนำ้ ขณะเดยีวกนังนูำ้อกีตวักก็ำลงัปลกุปลำ้กบัเหยือ่ทีม่อง 

ไม่เห็นด้วยตาเปล่า ริคมองเงารางๆ ของมนุษย์ที่หล่นลงไปในบึงผ่านหยดน้ำ

ที่กระเซ็นสาดไปทั่ว

“จับมันไว้! จับไว้!” ราเนียวว่าพลางแหวกว่ายเข้าไปหาเหยื่อ ส่วน 

งูน้ำก็ใช้หางฟาดลงบนตำแหน่งที่เหยื่อตกลงไปในบึง

ราเนียวชักมีดออกจากฝัก หมุนมองรอบตัวเพื่อมองหาเป้าหมายแต่ 

ก็ไม่พบ ไม่มีวี่แววว่าศพจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำ ทุกอย่างนิ่งสนิท 

“มันหนีไปแล้ว”

วนิาทนีัน้ผูบ้กุรกุกอ็นัตรธานหายไป เหลา่จิง้จอกสเีงนิเงยีบเสยีงครูห่นึง่  

ในขณะที่เคเจลวิ่งวนรอบๆ บึง มองหาเป้าหมายแต่ก็ไม่พบ

“มันอยู่ไหน” ราเนียวสบถยาวพรืดอย่างหัวเสีย “มันต้องอยู่แถวนี้ 

ไม่มีทางที่คนร้ายจะหนีไปได้ พวกเราล้อมเอาไว้หมดแล้ว ปรากฏตัวออกมา 

ซะ!” 

รคิยงัสบัสน เขารูด้วีา่ตนเองคงมองหาผูบ้กุรกุลอ่งหนไมไ่ด ้จงึตดัสนิใจ 

ยืนเฉยๆ แล้วในวินาทีนั้นเองที่เด็กหนุ่มเห็นผิวน้ำเบื้องหน้ากระเพื่อม 

จ๋อม!

ริคได้ยินเสียงลมหายใจฟืดฟาดใกล้หน้าอก ทำเอาเขาผงะค้าง วินาที 

ถัดมาคลื่นน้ำก็เคลื่อนผ่านไปทางขวา ริครู้ได้ทันทีว่าผู้บุกรุกอยู่ตรงนั้นและ 

กำลังจะหนีเข้าป่า

“ทางนี้! คนร้ายอยู่ทางนี้!” ริคตะโกนลั่นรีบติดตามเสียงสวบสาบไป

โดยไว 

อีกฝ่ายสับเท้าอย่างไวว่อง หลบหลีกสิ่งกีดขวางเข้าสู่ทุ่งหญ้ากว้าง 

ตอนนัน้เองทีเ่คเจลกระโดดพุง่ผา่นรคิไปตะครบุรา่งเหยือ่เอาไว ้จิง้จอก 

ขนเพลิงสัมผัสได้ว่าศัตรูดีดดิ้นอยู่ใต้อุ้งเท้า มันจึงเหยียบร่างที่พยายามสะบัด
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หนีนั้นจนแนบพื้นหญ้า

“ดีมากเคเจล! เจ๋ง!” ราเนียวและจิ้งจอกสีเงินวิ่งตามมาทันที

ริคได้ยินเสียงร้องโอดโอย เสียงนั้นช่างคุ้นเคยจนเด็กหนุ่มต้องขมวด

คิ้ว

เมือ่เหยือ่ถกูตอ้นจนมมุและหมดสิน้เรีย่วแรงขดัขนื รา่งทีเ่คยถกูอำพราง

ให้แลดูโปร่งใสก็ค่อยๆ ปรากฏขึ้นทีละนิด จากปลายเท้าเล็กๆ ไปจนถึงศีรษะ

ริคผงะค้าง จ้องมองคนร้ายด้วยความตกใจสุดขีด เขาอ้าปากค้างแข็ง 

ขณะหญิงสาวพยายามสะบัดหนีให้หลุดจากพันธนาการของเคเจล

“รินเลอเลส! หมายความอย่างไรกัน!” ราเนียวตะโกนก้อง 

เจ้าของชื่อนิ่งเงียบ เธอประสานสายตากับเด็กหนุ่มด้วยความกดดัน

มหาศาล

ใบหน้าของรินเลอเลสแดงก่ำ ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเขินอาย แต่เป็น 

เพราะความกลัวและความเสียใจ น้ำตาของเธอไหลออกมาทั้งที่ยังจ้องริค 

เขม็ง

“คณุ...รูจ้กัดอนการด์” รคิพดูดว้ยเสยีงสัน่เครอืพอๆ กบัความหวาดกลวั 

ของหญิงสาว “คุณคือ...”

เด็กหนุ่มกัดฟันแน่น...เขาไม่อยากเชื่อเลยว่าคนรักของตนมีความ 

เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง

ใช่!

เธอต้องรู้แน่ๆ ว่าเหตุการณ์กวาดล้างนักวิจัยที่เกิดขึ้นในครีตเชียร์ 

หมายถึงอะไร และเธอต้องรู้แน่ๆ ว่าฆาตกรต่อเนื่องคือใคร เพราะเธอทำงาน 

ให้พวกเขา!

ฟู่ๆ 

ไม่ทันที่รินเลอเลสจะมีโอกาสเอ่ยตอบ ร่างของเธอก็สลายหายไป 

พร้อมหยดน้ำตาที่ไหลอาบแก้ม แววตาโศกเศร้าที่ทอดมองริคนั้นเต็มไปด้วย

ความสำนึกผิด

“เธอหายไปแล้ว” ราเนียวรำพึง ก่อนยกมือสัมผัสละอองแสงใสๆ ที่ 
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เกิดขึ้นหลังการหายตัวไปของรินเลอเลส 

ไม่จริง ไม่ใช่...ริคฝันไป...นี่คือความฝัน ไม่มีทางที่รินเลอเลสจะเป็น 

ผู้บุกรุกดอนการ์ดได้ ไม่มีทาง ไม่มีทาง!
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“รนินี!่ รนินี!่ ตืน่...รนินี!่ คณุเปน็อยา่งไรบา้ง!” เสยีงของชายหนุม่ 

ดงักอ้งศรีษะ มอืหยาบกรา้นตบแกม้นุม่เบาๆ พอใหค้นตวัเลก็รูส้กึตวั หญงิสาว 

ค่อยๆ ลืมตาขึ้นรับแสงสว่างจ้าจากหลอดไฟเหนือเตียงนอน 

“รินนี่ คุณโอเคไหม”

“อยา่...อยา่เขา้มา!” เจา้ของชือ่รบีขยบัตวัหน ีใชส้องมอืผลกัคนรา่งผอม 

เบื้องหน้า แต่แล้วอีกฝ่ายก็รวบลำแขนเรียวเอาไว้ได้

“ใจเย็น...ใจเย็นๆ ครับ”

“อย่า...” รินเลอเลสหอบหนักๆ นวลหน้าเกลี้ยงเกลานั้นร้อนแดงด้วย

ความตื่นกลัว ดวงตาเบิกโพลง

“ใจเย็นๆ”

หญิงสาวหันมองรอบๆ เตียงนอนสี่เสา ก่อนสบตากับวินด์ มิชคิน  

ซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง และหันกลับมามองเด็กหนุ่มใกล้ตัวด้วย

ความตกใจ 

8

ความสามารถของรินเลอเลส
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“เรา...เรา” เสียงนั้นสั่นเครือ มือนุ่มเย็นชื้นจนอีกฝ่ายต้องช่วยลูบ 

แผ่นหลังเบาๆ 

“ชู่ว”

จู่ๆ น้ำตาก็เอ่อล้น หญิงสาวพยายามกัดฟันไม่ให้เสียงสะอึกสะอื้น 

เล็ดลอดออกมาแต่ก็ไม่สำเร็จ เธอโอบแขนของอีกฝ่ายไว้แน่น “แฮบบี้...เรา...

เรา”

เจ้าของชื่อลูบศีรษะหล่อนด้วยความเอ็นดู

“ขอโทษ” รินเลอเลสเค้นเสียงลอดผ่านไรฟัน “เรา...ขอโทษ”

“คุณกลับมาอย่างปลอดภัยก็พอแล้ว...คุณไม่เป็นอะไรแล้วละ รินนี่” 

แฮบินอส เฮอร์กินส์ กระซิบเสียงแผ่ว

วินด์ได้แต่นั่งมองทั้งสองอยู่ห่างๆ ก่อนเจ้าหน้าที่ในองค์กรสองนาย 

จะเดินเข้ามากระซิบบอกอะไรบางอย่างแก่แฮบินอส

“ริชาร์ดรู้เรื่องนี้แล้ว เขาจะรีบกลับมาหาคุณภายในเช้าวันพรุ่งนี้”

“เขา แต่...เขาอยู่กับริค”

“ใช่ ตอนนี้เขาอยู่กับริค”

รินเลอเลสยังคงเบิกตามองรอบกายด้วยความระแวดระวัง 

“อย่า” เธอสะบัดมือหนีทันทีที่แฮบินอสยกแขนของเธอขึ้นแล้วก็พบ 

ว่ามีรอยฟกช้ำเต็มไปหมด

“พระเจ้า...”

“คุณถูกทำร้าย” วินด์เดินเข้ามาหา มองสำรวจใบหน้าช้ำแดงของ 

หญงิสาวดว้ยความประหลาดใจ “โลกของดอนการด์อะไรนัน่ทำใหค้นทีล่กัลอบ 

เข้าไปบาดเจ็บได้จริงๆ น่ะเหรอ”

เขาพึมพำด้วยความอึ้งทึ่ง ไม่เคยนึกฝันเลยว่าการบุกรุกพื้นที่ในมิติ 

อนันต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์จะทำให้หญิงสาวตัวเล็กๆ เบื้องหน้า 

เกือบเอาชีวิตไม่รอด

วินด์เผยย้ิม จ้องมองรินเลอเลสด้วยความสนใจ...ผู้หญิงคนน้ีไม่ธรรมดา

“พระเจา้! เรยีกหมอดว่นครบั!” แฮบนิอสหนัไปบอกเจา้หนา้ที ่แลว้หนั
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กลบัมามองหญงิสาวดว้ยสหีนา้ตืน่ตระหนกเมือ่พบวา่แผน่หลงัของเธอเตม็ไป

ด้วยรอยข่วนคล้ายรอยกรงเล็บ เลือดไหลเป็นทางยาวบนผิวสีแทน

“เขารู้แล้ว” รินเลอเลสสูดหายใจลึกๆ บอกเสียงสั่น

“หมายความว่ายังไง”

“เขาเห็นเราก่อนที่แฮบบี้จะปลุก” สีหน้าของรินเลอเลสแลดูเจ็บปวด  

หญงิสาวรบันำ้ดืม่จากแมบ่า้นมาจบิทลีะนดิ “ถา้หากคณุไมป่ลกุเราเมือ่ตะกีน้ี ้ 

เราอาจจะ...เราอาจจะ...”

“ตายไปแล้ว” วินด์พูดแทรก ทำเอาหญิงสาวมองค้อน ไม่พอใจ

ครู่เดียวนายแพทย์ก็บุกเข้ามาในห้องนอน เขารีบนั่งลงบนเตียงและ 

ตรวจสอบบาดแผลของรินเลอเลส

“รอยเฉือนสะอาด เหมือนกับผิวหนังฉีกขาดเอง...นี่มันเกิดอะไรขึ้น”

“รินนี่ลองเข้าไปในโลกของดอนการ์ดเมื่อชั่วโมงก่อน”

“คุณทำแบบนั้นทำไม” นายแพทย์มองรินเลอเลสด้วยแววตาดุๆ  

“คุณน่าจะรู้ดีกว่าใครอื่นว่าโลกของดอนการ์ดไม่ใช่สนามเด็กเล่น”

รินเลอเลสไม่พูดอะไรทั้งนั้น เธอปิดปากเงียบปล่อยให้นายแพทย์ 

ปฐมพยาบาลให้ 

“เราต้องคุยกับริชชี่...เขาจะมาถึงที่นี่ตอนไหน”

“พรุ่งนี้เช้า”

“ไม่ได้...ช้าไป” หญิงสาวรำพึงอย่างกระวนกระวายใจ “เราขอติดต่อ 

กับเขาตอนนี้”

“ไม่ได้ คุณต้องทำแผลให้เสร็จเสียก่อน” นายแพทย์ว่าจบก็บอกให้ 

เหล่าเจ้าหน้าที่นำตัวหญิงสาวไปยังห้องพยาบาลทันที

“แต่ว่า...”

“รินนี่...ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ผมจะติดต่อเขาให้” แฮบินอสกล่าวเพื่อ 

ทำใหอ้กีฝา่ยสบายใจ ทวา่หญงิสาวกลบัยิง่วา้วุน่ใจ เธอยอมเดนิตามนายแพทย ์

ไปโดยง่ายแม้ว่าสายตาที่ทอดมองแฮบินอสนั้นเต็มไปด้วยความประหวั่น

“นายรู้ใช่ไหมว่ารินเลอเลสเข้าไปทำอะไรในโลกของดอนการ์ด”  
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วินด์ถามเสียงแผ่ว แต่อีกฝ่ายก็ไม่ตอบ เขาจึงเหยียดยิ้มกับท่าทางทำเป็น 

เพิกเฉยของหนุ่มแว่น “เราอยู่ทีมเดียวกันแล้วนะไอ้ขี้แย...ช่วยให้ความร่วมมือ 

หน่อยสิ”

แฮบินอสรู้ว่าอีกฝ่ายเสแสร้ง คนอย่างวินด์น่ะหรือจะยอมเป็นเพื่อน 

กับคนอ่อนแอแบบเขา...ไม่มีทางเสียหรอก แม้ว่าบัดนี้พวกเขาจะอยู่ในบ้าน 

หลังเดียวกันและรับใช้เจ้านายคนเดียวกัน อย่างไรเสียวินด์ก็ไม่มีวันผูกมิตร 

กับแฮบินอสแน่ๆ 

“ถึงนายไม่ตอบ ฉันก็ต้องหาคำตอบมาให้ได้อยู่ดี...ตอนนั้นนายอาจ 

จะลงไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าฉันแล้วก็ได้ นายลองคิดดูให้ดี”

“นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของรินนี่ นายไม่มีสิทธิ์ถาม”

“อ้อ! เดี๋ยวนี้นายกลายเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องส่วนตัวของเธอแล้วเหรอ”

“...”

“นายอาจจะมาอยู่ที่องค์กรก่อนฉันนะแฮบินอส แต่อย่าลืมว่าใคร 

เริ่มงานก่อน” วินด์กล่าวด้วยน้ำเสียงท้าทาย “กรุณาให้เกียรติรุ่นพี่บ้าง”

แฮบนิอสไดแ้ตถ่ลงึตาใสค่ำพดูดถูกูนัน้ กอ่นเลีย่งการปะทะ เดนิปลกีตวั 

ออกจากห้องนอน ปล่อยให้วินด์ได้แต่หรี่ตามองอีกฝ่ายเดินจากไปอย่าง 

เกลียดชัง

“คุณเป็นอย่างไรบ้างรินนี่” 

“ดีขึ้นมากแล้วค่ะ”

“ดี วันนี้นอนพักที่นี่สักคืนนะ”

“เราอยากกลับไปนอนที่ห้องมากกว่า”

“อย่าเลย...ไม่มีใครดูแลคุณหากคุณอยู่ในห้องพักคนเดียว ผมจะให้ 

ใครสักคนคอยเฝ้าคุณตลอดคืน ตกลงไหม”

รินเลอเลสกะพริบตามองริชาร์ด สไตรเกอร์ แล้วก็รู้สึกสบายใจ 

หญิงสาวพยักหน้ารับอย่างว่าง่าย ปล่อยให้อีกฝ่ายตรวจสอบบาดแผลตาม 

เนื้อตัว

ตวั
อย
่าง



130     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

“คุณเข้าไปในโลกของดอนการ์ดทำไม”

รินเลอเลสได้ยินเช่นนั้นก็แทบสะอึก เธอรีบบ่ายหน้าหนีทันที

“รินนี่...คุณไม่เคยขัดขืนคำสั่ง ผมรู้ว่าคุณมีเหตุผลที่ทำแบบนั้น” 

ริชาร์ดกล่าวอย่างใจเย็น “บอกผมสิว่าคุณเข้าไปทำไม”

หญิงสาวมีท่าทีกระอักกระอ่วน เธอปิดปากเงียบไม่ยอมตอบ จน 

กระทั่งพ่ายแพ้ต่อสายตาแน่วแน่ของอีกฝ่าย 

“เพราะมิติที่สี่”

ริชาร์ดปล่อยให้เธออธิบายต่อ

“นับตั้งแต่วันที่เฮดรัลบอกเรื่องมิติที่สี่ เราก็รู้สึกผิดปกติมาตลอด”

“ผิดปกติยังไง”

“เรามองเห็นภาพหลอน...เราคิดว่ามันเป็นความฝัน แต่แท้ที่จริงแล้ว 

ไม่ใช่ มันเป็นภาพหลอนของสตีฟ”

“?”

“เราได้ยินเสียงเขากรีดร้อง เราเห็นภาพรางเลือนของห้องทดลอง 

มีรอยเลือดเต็มไปหมด มันคือ...อดีตของเขา” รินเลอเลสกล่าวด้วยน้ำเสียง 

จริงจัง “ความเจ็บปวดนั้นมันทำให้เรา...กลายเป็นแบบนี้”

เธอว่าพลางปลดกระดุมออกทีละเม็ด ชี้นิ้วไปบนเนินอกข้างซ้ายเหนือ 

ชดุชัน้ใน บรเิวณนัน้ปรากฏเปน็รอยชำ้รปูผเีสือ้ รชิารด์เหน็เชน่นัน้กเ็บกิตาโพลง 

อย่างตกใจ

“มันกำลังทำร้ายคุณ”

รินเลอเลสพยักหน้ารับ 

“มันทำให้เราทรมานมากทุกครั้งที่เราเห็นภาพหลอน...เราคิดว่าเฮดรัล

กับสตีฟคงรู้สึกถึงความเจ็บปวดนี้มากกว่าเราหลายร้อยเท่าเลยทีเดียว นี่คือ

สาเหตุที่เฮดรัลต้องรีบตามหาว่าใครใช้มิติที่สี่ทำร้ายพวกเรา”

“แล้วคุณเดินทางเข้าไปในโลกของดอนการ์ดเพื่ออะไร”

“มันเป็นเส้นทางเดียวที่ เรารู้ว่ามีสะพานเชื่อมต่อสู่มิติที่สี่อยู่” 

รินเลอเลสตอบตามตรง จ้องมองริชาร์ดที่ส่ายหน้าพร้อมถอนใจ “สตีฟไม่เคย
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บอกใครว่าประตูมิติอยู่ที่ไหน...เราจึงต้องหาวิธีเข้าไปในมิติที่สี่ด้วยตนเอง”

ริชาร์ดยกมือแปะหน้าผาก 

“นัน่เปน็ความคดิทีโ่งม่ากนะรูไ้หม สิง่ทีอ่ยูใ่นโลกของดอนการด์ฆา่คณุ

ไดท้นัททีีค่ณุเจาะรหสัเขา้ไป” ดวงตาเครง่ขรมึมองอกีฝา่ยนิง่ “ถงึแมว้า่ปญัหา 

ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คุณบอกใครไม่ได้ แต่คุณก็ควรบอกผม”

รินเลอเลสนิ่งเงียบไม่พูดไม่จา

“มีใครรู้เรื่องนี้อีกบ้าง”

“แฮบบี้กับวินด์”

“รู้มากแค่ไหน”

“พวกเขารู้ว่าเราเข้าไปในโลกของดอนการ์ดได้” รินเลอเลสบอก “เรา

บอกให้แฮบบี้ช่วยปิดเรื่องนี้เป็นความลับเอง ส่วนวินด์นั้นแอบได้ยินที่เราคุย 

กับแฮบบี้ เราสามคนจึงรวมตัวในห้องพักของแฮบบี้”

“แล้วคุณก็ตัดสินใจเข้าไปในโลกของดอนการ์ด?”

อีกฝ่ายพยักหน้าหงึกๆ 

“คุณคิดว่าผมควรจะบอกคุณชายว่ายังไง” ริชาร์ดถามเป็นเชิงตำหนิ 

“คุณไม่ควรทำแบบนั้นอีก”

“แตว่า่...” รนิเลอเลสกดัรมิฝปีากบาง “สตฟียงัไมห่ายด.ี..ถงึแมเ้ขาบอก 

ว่าเขาไม่เป็นไร แต่เรารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเจ็บปวดแค่ไหน ทั้งสตีฟและเฮดรัล

กำลังพยายามหาต้นตอของผู้ที่ทำร้ายพวกเขา เราเองก็ควรทำอะไรสักอย่าง”

“รนินี.่..เชือ่ผม...คณุชายรูว้า่เขาทำอะไรอยู ่ปลอ่ยใหเ้ปน็หนา้ทีข่องเขา 

เถอะ”

ระหว่างที่ทั้งสองสนทนากันอยู่นั้น เสียงเคาะประตูห้องพักผู้ป่วยก็ดัง 

ขึ้น ก่อนลูกน้องของชามัลลีสี่คนในชุดลำลองจะเดินเรียงแถวเข้ามาในห้อง  

พร้อมหญิงวัยกลางคนในชุดกระโปรงสีขาวยาวคลุมเข่า

“สวัสดีคุณนายเลมเบอสท์”

“ได้โปรด เรียกฉันว่าพันย่า”

“ครับ คุณพันย่า” ริชาร์ดกล่าวพลางยิ้มอารมณ์ดี ก่อนผายมือให้เธอ 
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นั่งบนโซฟา “ระหว่างที่ผมไม่อยู่ พวกคุณสองคนคงรู้จักกันแล้วสินะ”

พันย่ากระแอมเสียงเบา จ้องมองรินเลอเลสนิ่งอย่างชั่งใจ

“สวัสดีค่ะ” หญิงสาวว่าพลางก้มหน้า ไม่กล้าสบตามองอีกฝ่ายเลย

แม้แต่น้อย

“คุณสบายดีใช่ไหมคุณพันย่า” ริชาร์ดเอ่ยถาม “หากแม่บ้านหรือใคร

ทำให้คุณไม่สะดวกใจ คุณแจ้งผมได้ ผมจะจัดการทุกอย่างให้” 

พันย่าส่ายหน้าช้าๆ “ลูกชายของฉันเป็นอย่างไรบ้าง”

“สบายดีครับ...ที่จริง...ตอนนี้เขาซ่อนตัวอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของผม 

ชั่วคราว”

สีหน้าของหญิงวัยกลางคนแลดูผ่อนคลายลง นางหันกลับมามอง 

รอยฟกช้ำบนเนื้อตัวของหญิงสาวร่างเล็กเบื้องหน้า 

“ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ที่แน่ๆ ก็คือตอนนี้ทุกคนทำให้ฉัน

กังวลมาก”

ริชาร์ดมองสีหน้ากลัดกลุ้มนั้นแล้วนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ 

“ไม่มีอะไรมากหรอกครับ คุณชายจะจัดการเรื่องทุกอย่างได้เอง”

“เขาจะกลับมาเมื่อไร”

“ผมไม่แน่ใจ เขาดื้อดึงไม่ยอมกลับองค์กร ตอนนี้ยังอยู่ที่คอนโดใน 

ดรัมลิงตัน เซสเซ”

“ฉันมีเรื่องต้องคุยกับเขา” น้ำเสียงของพันย่าแน่วแน่และเธอมีสีหน้า 

จริงจัง ดวงตาฉายแววแห่งความเอื้ออาทรและความรักที่ทำให้ชายหนุ่ม 

เบื้องหน้าเผลอยิ้ม

“คุณพันย่าครับ คุณก็รู้นิสัยของลูกชายตัวเองดี ริคเป็นแบบไหน 

คุณชายก็เป็นแบบนั้น” ชายหนุ่มกล่าวจบก็ยื่นผ้าชุบน้ำหมาดๆ ให้พันย่า 

ช่วยประคบบนรอยช้ำแดงรอบๆ หัวไหล่ของรินเลอเลส

“ฉันรู้ว่าฉันทำอะไรไม่ได้หรอก แต่อย่างน้อยฉันควรคุยกับเขาเหมือน

ที่ฉันต้องคุยกับริค”

รินเลอเลสฟังเสียงแข็งๆ ของคนเป็นแม่แล้วก็เผลอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่  
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อยา่งนอ้ยเธอกม็คีวามสขุในยามทีไ่ดเ้หน็วา่สมาชกิคนใหมใ่นองคก์รไมร่งัเกยีจ 

เธอ และยอมอยู่ทีมเดียวกันด้วยความเต็มใจ 

ทั้งแฮบินอสและคุณนายเลมเบอสท์ช่างใจกว้างเสียจริง...รินเลอเลส 

คิด

“ทั้งสตีฟและริคต้องหยุดทำตามที่พวกเขาคิด แต่ละคนต้องถอยหลัง 

คนละก้าว” แม้พันย่าจะไม่รู้หรอกว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงขององค์กรที่ซ่อนอยู ่

ในหบุเขาแหง่นีค้อือะไร และพวกเขามาจากไหน แตอ่ยา่งนอ้ยเธอกม็องออกวา่ 

สถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างสตีฟกับริคนั้นควรแก้ไขด้วยวิธีใด

โชคร้าย...ความคิดของเธอไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอก เพราะชามัลลี 

วางแผนระยะยาว เขาเดินมาไกลเกินกว่าจะวกกลับได้ เช่นเดียวกันกับริคโทเฟ่น 

ริชาร์ดจึงไม่พูดอะไรทั้งสิ้น นอกจากพยักหน้ารับคำแนะนำของหญิง 

วัยกลางคนตัวเล็กๆ คนหนึ่ง

“ผมจะไปบอกพวกเขาตามที่คุณเสนอมานะครับ” ริชาร์ดว่าพลาง 

ลุกขึ้นและเหลือบมองเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือ “ถึงเวลาที่ผมต้องกลับ 

ไปทำงานแล้ว”

“อะไรนะ” รินเลอเลสเอ่ยเสียงหลง “คุณเพิ่งมาถึงที่นี่เองนะ”

“ผมมาเช็กให้แน่ใจว่าคุณไม่เป็นอะไร ผมจะให้นางพยาบาลมาดูแล 

คุณ ตกลงไหม”

“แต่ว่าริชชี่...”

“คุณสไตรเกอร์...ฉันจะดูแลรินเลอเลสเอง” พันย่ากล่าว

รินเลอเลสได้ยินเช่นนั้นก็ชะงักไปครู่ใหญ่ 

“ที่จริงแล้วมันคืองานของเรากับคุณใช่ไหม ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา 

หมอพยายามเก็บข้อมูลเสียงของเราและดัดแปลงซี่ฟันของเราให้มีขนาดพอดี

กับเครื่องมือเปลี่ยนเสียงที่ติดตั้งบนซี่ฟันได้ แม้หมอจะไม่ได้บอกว่าเขาทำไป 

เพื่ออะไร แต่เราเดาได้ไม่ยากว่ามันเป็นงานที่เราต้องปลอมตัวและต้องออก 

ไปปฏิบัติการกับคุณ”

“...”
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“เราจะไปกับคุณ”

“ไม่ รินนี่ คุณอยู่ที่นี่” ริชาร์ดรีบห้ามทันที “คุณไม่ต้องไปไหนทั้งนั้น”

“เราต้องช่วยคุณ”

“บางทีคุณอาจไม่จำเป็นต้องช่วยก็ได้”

“ถ้าหากเราต้องไป นั่นหมายความว่า เรา-ต้อง-ช่วย...มันคืองาน 

อะไร”

“...”

“บอกเราที”

“พระเจ้า” ริชาร์ดถอนใจให้ความขี้สงสัยของอีกฝ่าย “รินนี่...หน้าที่ 

ของคุณคือพักผ่อน ตอนนี้ไม่มีงานอะไรสำหรับคุณทั้งนั้น...คุณพันย่า ผมฝาก 

รินนี่ด้วยนะครับ”

พันย่าพยักหน้ารับขณะมองชายหนุ่มเดินออกจากห้องทั้งๆ ที่ได้ยิน 

เสียงตะโกนห้ามของรินเลอเลส

“รินเลอเลส เธอควรพักผ่อน” เมื่อพันย่ามองมาด้วยแววตาอ่อนโยน  

หญงิสาวจงึไมส่ามารถขดัขนืได ้เธอคอ่ยๆ เอนตวัลงนอนบนเตยีงชา้ๆ ปลอ่ยให้ 

อีกฝ่ายใช้ผ้าประคบตามผิวกาย ท้ังๆ ท่ีในใจยังคงรู้สึกพะว้าพะวังตลอดเวลา

ไม่ได้หรอก...เธอต้องทำอะไรสักอย่าง

เธอไม่ควรอยู่นิ่งเฉยในยามที่มีใครบางคนพยายามลอบทำร้ายสตีฟ 

และเฮดรลั เธอคดิวา่ตวัเองมปีระโยชน ์ใช.่..นีค่อืชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทีเ่ธอสามารถ 

แสดงศักยภาพได้ รินเลอเลสได้แต่ข่มตาหลับ และพยายามคิดหาวิธีออกไป

จากองค์กรแห่งนี้ให้ได้

กลางดึกของคืนเดียวกัน ห้องพักผู้ป่วยพิเศษเงียบสนิท พันย่า 

นอนหลับไปบนโซฟาหลังจากป้อนอาหารมื้อค่ำให้รินเลอเลส เธอเหนื่อยล้า 

กับการเฝ้าหญิงสาวทั้งวัน แต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยใจที่จะดูแลใครสักคน 

อย่างใกล้ชิด สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพันย่า...เธอยินด ี

เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  ในองคก์รแหง่นี ้แมค้นทัง้โลกตา่งตตีราหาวา่พวกเขาเปน็ฆาตกร 
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ต่อเนื่องซึ่งทำให้บ้านเมืองปั่นป่วน

รินเลอเลสเหลือบมองหญิงวัยกลางคนที่หลับไปแล้ว เธอพยายามลุก 

จากเตียงนอน ทว่าบาดแผลบนขาทำให้ไม่สามารถทรงตัวได้ หญิงสาวไถล 

ตัวลงบนพรม

ตึง!

เสียงเบาๆ ทำให้พันย่าสะดุ้ง เธอขยี้ตาด้วยท่าทางกึ่งหลับกึ่งตื่น 

ก่อนพลิกตัวนอนต่อ

รนิเลอเลสถอนใจยาวๆ คอ่ยๆ ใชส้องแขนดนักายพยายามลกุดว้ยเสยีง 

ที่เบาที่สุด ก่อนเดินกะเผลกๆ ไปจนถึงประตูห้อง มือเรียวจับลูกบิด แต่แล้ว 

ก็ต้องชะงัก เพราะหญิงสาวรู้ดีว่านอกประตูบานนี้คงมีทหารสองสามนาย 

ยืนคุ้มกันอยู่ เธอขบคิดอย่างหัวเสีย

เอาไงดี...

หญิงสาวเขยิบเท้าถอยหันไปมองหน้าต่าง เห็นระเบียงมืดๆ นอกห้อง 

ภายใต้แสงจันทร์

แสงจันทร์ ไม่ใช่หรอก...ที่นี่ไม่มีระเบียงจริงๆ เสียหน่อย อย่าลืมว่าเรา 

อยู่ในองค์กรซึ่งซ่อนอยู่ในภูเขา...มันเป็นเพียงฉากบนกำแพงที่ถูกสร้างขึ้น 

เท่านั้น นั่นหมายความว่ามีทางออกเพียงทางเดียวคือประตูเบื้องหน้า

ตึก! ตึก!

รินเลอเลสผงะค้างเมื่อได้ยินเสียงเดินใกล้เข้ามา มีใครสักคนคุยกับ 

ทหารหน้าห้องพัก เธอจึงรีบเดินกะเผลกกลับไปที่เตียงแล้วดึงผ้าห่มคลุมโปง 

ทำทีเป็นหลับสนิทเมื่ออีกฝ่ายแง้มประตูเข้ามา

แอ๊ด!

เธอมองแขกและเห็นว่าเป็นแฮบินอส เฮอร์กินส์ ในตอนนั้นเองที่ 

แผนการหลบหนีแวบเข้ามาในสมอง

“หลับกันหมด” เด็กหนุ่มมองสองสาวผ่านกรอบแว่น ก่อนยิ้มบางๆ  

เดินไปวางขวดน้ำและแผงยาบนโต๊ะข้างเตียง 

หมับ!
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ในตอนนั้นเองรินเลอเลสก็รีบคว้าแขนของเขา ทำเอาแฮบินอสสะดุ้ง 

โหยง ร้องเสียงหลง 

“รินนี่...คุณทำให้ผมตกใจมาก!”

“ชู่ว!” รินเลอเลสทำท่าจุปากพลางกระซิบ “แฮบบี้ คุณต้องช่วยเรา”

“ช่วย? ช่วยอะไร”

“เราอยากออกไปจากที่นี่ ตอนนี้เลย” หญิงสาวกล่าวเสียงแผ่วใน 

ความมืด

“อะไรนะ”

“เราจะออกไปจากองค์กร”

“ไม่ได้ คุณคิดอะไรอยู่ คุณบาดเจ็บ แล้วทุกคนก็ไม่อนุญาตให้คุณ 

ออกไปไหนทั้งนั้น”

“แฮบบี้ คุณเป็นเพียงคนเดียวที่ช่วยพาเราหนีออกจากที่นี่ได้นะ” 

รินเลอเลสใช้น้ำเสียงออดอ้อน

“รินนี่ สิ่งที่คุณจะทำมันทำร้ายตัวคุณนะ” แฮบินอสพยายามทำให้ 

อีกฝ่ายใคร่ครวญดีๆ

รินเลอเลสทำหน้ามุ่ยไม่พอใจ “ตอนนี้สถานการณ์คับขัน เราต้องรีบ 

ออกไปโดยด่วน ริชชี่ไม่เข้าใจสิ่งที่เราต้องทำ”

“อะไรคือสถานการณ์คับขัน อะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำ คุณก็เห็นว่าการ

เดินทางเข้าไปในโลกของดอนการ์ดทำให้คุณได้รับอันตราย”

“เรารู้ดีแฮบบี้ แต่เราต้องยอมเสี่ยงเพราะตอนนี้สตีฟกับเฮดรัลอยู่ใน

อันตราย”

“ว่ายังไงนะ” แฮบบี้ไม่เข้าใจ

“เราพูดอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นความลับ” รินเลอเลสกล่าวเสียง 

จริงจัง “เราต้องช่วยอะไรพวกเขาสักอย่าง”

“ช่วย?” แฮบินอสนึกภาพไม่ออกเลยว่าหญิงสาวตัวเล็กเบื้องหน้าจะ 

ช่วยภารกิจต่างๆ ของชามัลลีได้อย่างไร นอกเสียจากก่อความวุ่นวายเท่านั้น

“โอเค ไม่ช่วยก็ได้” รินเลอเลสไม่อยากเถียงอีก “เราทำเพื่อตัวเราเอง 
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เข้าใจนะ”

ความหมายนั้นชัดเจน แต่แฮบินอสก็ไม่เข้าใจเป้าหมายของอีกฝ่าย 

อยู่ดี

“แฮบบี้ ได้โปรด...เราต้องออกไปจากที่นี่ ตอนนี้” หญิงสาวย้ำอีกครั้ง 

ทำให้เด็กหนุ่มต้องคิดหนัก เขาลูบหน้าพลางมองเพดาน

“รู้อะไรไหม ผมไม่รู้ว่าควรจะตอบยังไง...มันอันตรายเกินไป”

“เราจะขอร้องคุณเป็นครั้งสุดท้าย” รินเลอเลสว่าพลางหันมองพันย่า 

ซึ่งพลิกตัวไปมาบนโซฟา “ได้โปรด”

แฮบินอสถอนใจยาวๆ ก่อนพยักหน้าตกลงในที่สุด 

“คุณอยากให้ผมช่วยอะไร”

“นำยาตัวหนึ่งมาฉีดให้เรา”

“ยา?”

“ใช่ อยู่ในห้องทดลองที่ A7485 ในอาคารฝั่งเหนือหมายเลข 11 นั่น 

เป็นห้องที่ใช้ในการทดสอบร่างกายของเรา ไม่มีใครเข้าไปยุ่งในห้องปลอดเชื้อ 

และห้องเก็บสารเคมีได้ แต่คุณเข้าไปได้เพราะคุณเป็นผู้ช่วยของนักวิจัยใน 

องค์กร...เราต้องการสารเคมีตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า สปิคัส สารเคมีตัวนี้สร้างขึ้นมา 

เพื่อใช้ทดสอบกับร่างกายของเราโดยเฉพาะ”

“แล้วยังไง”

“มันทำให้เราล่องหนได้ชั่วคราว” หญิงสาวบอก “สารเคมีตัวนี้จะออก

ฤทธิ์ก็ต่อเมื่อคุณนำมันไปผสมกับยาในกลุ่มสกิน มิวแทนต์ หรือสารที่เปลี่ยน

สีผิวให้กลืนกับสิ่งแวดล้อมได้”

“เหมือนการอำพรางตัวของสัตว์บางประเภทน่ะเหรอ”

“ทำนองนั้น” รินเลอเลสบอก “หากเราล่องหน จะไม่มีสัญญาณ 

อะไรตรวจจับเราได้ เราจะหนีออกไปจากที่นี่ได้โดยไม่มีใครรู้...ปัญหาก็คือ  

เราไม่รู้ส่วนผสมที่แน่ชัดของยาสปิคัสกับยากลุ่มสกิน มิวแทนต์”

“ผมจะจัดการเรื่องนั้นเอง แล้วจะรีบกลับมา”

รินเลอเลสพยักหน้ายิ้มยินดี ส่วนแฮบินอสก็รีบเดินออกจากห้อง
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เด็กหนุ่มปั้นยิ้มให้เหล่าทหารก่อนปลีกตัวออกจากอาคารพยาบาล 

อย่างรวดเร็ว แฮบินอสพูดทวนหมายเลขอาคารและห้องทดลองที่รินเลอเลส 

บอก พลางสังเกตตำแหน่งท่อเชื่อมต่ออาคารต่างๆ ในองค์กร 

“แผนที่ดูยากชะมัด” แฮบินอสพึมพำ เลื่อนนิ้วผ่านรูปรวงผึ้งบนป้าย 

แลว้กถ็อนใจ เขาจดจำเสน้ทางอยูค่รูห่นึง่แลว้จงึเดนิขึน้บนัได คอยสงัเกตทา่ที 

ของบุคลากรในองค์กรที่เดินผ่านไปมา มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร แพทย์  

ทหาร และนักวิชาการรวมตัวกันประชุมในห้องสมุดขนาดยักษ์ เสียงปรบมือ 

ดังผ่านผนังกระจกขณะแฮบินอสเดินผ่าน

ในเมื่อไม่มีใครสนใจเขา เด็กหนุ่มก็ยิ่งสบายใจ เขาเดินทอดน่องผ่าน 

ตึกต่างๆ ไปจนถึงเขตอาคารทดลองทางวิทยาศาสตร์ อาคารแห่งนี้เป็นพื้นที ่

เดียวเท่านั้นที่มีเพียงนักวิจัยซึ่งได้รับอนุญาตสามารถเข้าออกได้ โชคดีที่ 

แฮบนิอสไดร้บัการบรรจใุนตำแหนง่ผูช้ว่ยนกัวจิยัขององคก์ร จงึเขา้ออกไดอ้ยา่ง 

อิสระ 

เด็กหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าและเดินผ่านห้องปลอดเชื้อเข้าไปในห้องโล่งๆ  

ทีม่จีอมอนเิตอรม์ากมายบรเิวณกลางหอ้ง และสายไฟฟา้ระโยงระยางเตม็ผนงั 

แฮบนิอสเลีย้วซา้ยไปกพ็บหอ้งเกบ็สารเคม ีเขาทกัทายนกัวทิยาศาสตรบ์รเิวณ

นั้นด้วยสีหน้านิ่งเรียบ ก่อนกรอกรหัสผ่านหน้าประตู จากนั้นก็เดินเข้าไปหยิบ

ตัวสารเคมีตามที่รินเลอเลสบอกไว้ 

“เอาละ สปิคัสกับสกิน มิวแทนต์สินะ” แฮบินอสรำพึงพลางชี้ฉลาก 

บนขวดสารเคมี เขาเห็นสารเคมีมากกว่าสามสิบขวดซึ่งเป็นชนิดที่มีฤทธิ์ใน 

การปรับเปลี่ยนสีผิว สารบางตัวทำให้สีผิวเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ บ้าง 

ก็เปลี่ยนเลียนแบบพื้นหลังที่เป็นธรรมชาติ แต่สิ่งที่เด็กหนุ่มตามหาอยู่คือ 

สารเคมีที่ทำให้ผิวโปร่งใส

แฮบินอสอ่านสูตรทางเคมีกับส่วนผสม และพอจะวิเคราะห์ได้ว่าสาร 

ตวัใดสามารถทำใหผ้วิโปรง่ใส เดก็หนุม่ยิม้อารมณด์ ีเขารบีหยบิสารเคมตีวันัน้ 

ก่อนชั่งตวงเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมตามอายุและน้ำหนักของรินเลอเลส

“สปิคัสห้ามิลลิกรัม กับสกิน มิวแทนต์ เจ็ดหยด” ว่าพร้อมเขย่าหลอด 
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ทดลอง ก่อนบรรจุส่วนผสมที่เป็นน้ำใสในหลอดฉีดยา ส่วนที่เป็นตะกอนก็ 

ละลายกับน้ำกรดและเททิ้งไป จากนั้นก็รีบซ่อนยาที่ผสมได้ เดินกลับไปหา 

รินเลอเลสในอาคารผู้ป่วยอีกครั้ง

“ผมได้มาแล้ว” แฮบินอสบอกจบก็นั่งยองๆ ข้างเตียงพยาบาล 

“ผมจะฉีดยาให้คุณ มันคงออกฤทธิ์ภายในห้านาที”

“โอเค” รินเลอเลสกล่าวด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้น ทุกวินาทีเธอต้อง 

หันมองพันย่า คอยสังเกตว่านางตื่นหรือไม่

“เจ็บหน่อยนะครับ” แฮบินอสแทงปลายเข็มผ่านผิวบางๆ รินเลอเลส 

สัมผัสได้ถึงฤทธิ์ยาที่แทบจะทำให้ตัวชาไปในบัดดล ครู่เดียวแขนของเธอก็ 

ค่อยๆ หายไป หญิงสาวมองสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอด้วยความพอใจ 

ฝ่ามือทั้งสองข้างค่อยๆ โปร่งใส 

“มันได้ผล” 

แฮบินอสพยักหน้า

“มันได้ผล แฮบบี้ คุณเก่งมากๆ” รินเลอเลสกล่าวจบ ตัวของเธอก ็

หายวับไปจากสายตา

“โอเค เอาไงตอ่” แฮบนิอสเอย่ถามเสยีงเบา “คณุอยากใหผ้มชว่ยอะไร 

อีกไหม ผมพาคุณไปส่งที่ทางออกได้นะ เพราะอย่างไรเสียคุณก็ต้องมีใคร 

สักคนคอยเปิดประตูออกจากองค์กรให้”

“ค่ะ เรารีบไปกันเถอะ” ว่าจบรินเลอเลสก็ลุกออกจากเตียง เธอ 

พยายามทรงตัวยืนอีกครั้ง แต่แล้วก็ล้มลงบนพื้น แฮบินอสได้ยินเสียงตึง! เขา 

มองไม่เห็นร่างของเธอ จึงใช้มือคลำหาจนพบตัว

“จับแขนผมไว้”

แฮบินอสประคับประคองรินเลอเลสออกจากห้องพยาบาลได้สำเร็จ 

โดยไม่มีทหารผู้ใดสงสัยเขาเลย 

“เราตอ้งใชท้างออกฉกุเฉนิเพือ่เลีย่งการเจอกบัคนในอาคาร” หญงิสาว 

กล่าวแล้วดึงแฮบินอสไปทางขวามือ “มีประตูออกจากอาคารห่างจากที่นี่ 
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ไปราวๆ สองร้อยเมตร”

แฮบินอสฟังพลางพยุงหญิงสาวเดินช้าๆ ตาก็ลอบมองทางเดินบริเวณ

ห้องพยาบาลด้วยความระแวดระวัง ก่อนเดินผ่านทางออกฉุกเฉินจนถึงบันได 

เลื่อนซึ่งทอดยาวสู่ทางแยกจุดแรก ที่เชื่อมต่อกับปากทางเข้าองค์กร 

“เอาละ” เด็กหนุ่มว่าพลางยกมือสัมผัสแผงสแกนลายนิ้วมือด้านข้าง

ประตู วินาทีนั้นประตูก็เปิดออก “ผมคงส่งคุณได้แค่ตรงนี้”

“ขอบคุณมากนะแฮบบี้” รินเลอเลสจับมืออีกฝ่ายแน่นแล้วเขย่าเบาๆ  

ให้อีกฝ่ายรู้ว่าเธอซ้ึงในน้ำใจของเขามากแค่ไหน “เราจะกลับมาท่ีน่ีให้เร็วท่ีสุด”

“ดูแลตัวเองด้วยนะ”

“ค่ะ” เธอว่าจบก็เดินไปที่ประตูทางออกอันเป็นภาพอำพรางตา เมื่อ 

หลุดออกมาจากภูเขา หญิงสาวก็พบว่าตนเองยืนอยู่บนถนนสายหนึ่งเพียง 

ลำพัง ไม่มีใครอยู่บริเวณนี้เลย ป่ามืดครึ้มส่งเสียงซ่าๆ อากาศหนาวในช่วงค่ำ

ทำให้ร่างของเธอสะท้านไหว 

วิ้ว! วิ้ว!

ในขณะที่ยังคงล่องหนอยู่นั้น รินเลอเลสก็เดินทอดน่องลงจากเนินเขา 

ไกลหลายไมล์ ร่างกายที่อ่อนล้าทำให้เธอต้องใช้เวลาราวๆ หนึ่งชั่วโมงลงมา 

จนถึงตีนเขา

บัดนี้ฤทธิ์ยาหมดไปแล้ว...สภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติ ผิวกาย 

ที่เคยล่องหนค่อยๆ ปรากฏชัดเจนอีกครั้ง 

ในตอนนัน้เองทีห่ญงิสาวเริม่เกดิความหวาดกลวั เธอมองถนนสายยาว 

ที่มีเพียงหญ้าสูงข้างทาง ปราศจากบ้านเรือน ทำให้ยิ่งเปลี่ยวเหงา รินเลอเลส 

ไม่รู้ว่าตนเองควรเดินต่อไปข้างหน้า หรือก้าวถอยหลังกลับองค์กร เพราะ 

สถานที่แห่งนี้ช่างดูอันตรายนัก 

บา้จรงิ...อตุสา่หห์นอีอกมาไดแ้ลว้เชยีว เธอไมค่วรหว่งหนา้พะวงหลงัอกี 

รินเลอเลสเตือนตัวเองก่อนก้าวต่อไปท่ามกลางแสงไฟอ่อนๆ ข้างถนน

บรรยากาศชวนให้ขนลุกซู่ รินเลอเลสรีบหมุนตัวมองรอบๆ เผลอ 

ก้าวถอยหลัง มองรอบกายอย่างระแวดระวัง ในครานั้นเองที่เสียงกระหึ่ม 
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ของรถยนต์คันหนึ่งดังขึ้นเบื้องหลัง หญิงสาวรีบกระโดดออกจากถนนเพื่อ 

ซ่อนตัวหลังพุ่มไม้ข้างทาง เธอมองรถยนต์คันนั้นแล่นผ่านจุดที่ซ่อนตัวแล้ว 

ก็ถอนใจด้วยความโล่งอก ไม่มีใครเห็นเธอ...

“เฮ้อ...อุ๊บ!” 

วนิาทเีดยีวกนั มอืหยาบกค็วา้ตวัรนิเลอเลสไวจ้ากทางดา้นหลงั มอืนัน้ 

ปดิปากเธอแนน่ สว่นมอือกีขา้งกด็งึเธอกลบัเขา้ไปในพงหญา้ หญงิสาวเสยีหลกั 

กลิ้งลงบนพื้น รินเลอเลสพยายามกรีดร้องสะบัดหนีแต่ก็ไม่ได้ผล

“ชูว่! ผมไมท่ำอะไรคณุหรอก” เสยีงเจา้เลห่ข์า้งใบหนูัน้ทำใหร้นิเลอเลส 

ต้องประหลาดใจ

“วินด์!”

เด็กหนุ่มผมสีแคร์รอตเหยียดยิ้มให้อีกฝ่าย เขามองดวงหน้าบึ้งตึง 

ในระยะใกล้แล้วก็ยิ่งขำ

“ปล่อย!”

วินด์ปล่อยอีกฝ่ายทันที เขาผายมือออกกว้าง 

“ผู้หญิงคนเดียวมาเดินเล่นบนถนนสายเปลี่ยวแบบนี้มันไม่ดีนะ”

รินเลอเลสไม่ได้เถียง เชื่อว่าอีกฝ่ายทราบดีทุกอย่างว่าเธอจะทำอะไร 

“คุณมาทำอะไรที่นี่”

“ก็แค่เผอิญเห็นไอ้ขี้แยมันทำตัวลับๆ ล่อๆ ในอาคารวิทยาศาสตร์ 

พิเศษ ผมก็เลยคิดว่าคุณกับมันคงวางแผนทำอะไรสักอย่าง...ผมแอบตามมัน 

ออกมา แล้วก็ได้ยินเสียงคุณคุยกับมัน จึงรู้ว่าคุณน่ะล่องหน” วินด์ว่าพลาง 

มองอีกฝ่ายนิ่ง “ไม่นึกเลยว่าคุณจะเป็นคนน่าสนใจขนาดนี้”

รินเลอเลสไม่มองหน้าเขา เธอรีบลุกขึ้น พยายามเดินหนีด้วยกำลัง 

ทั้งหมดที่มี ทว่าวินด์ก็ตามมาไม่ห่าง

“ถา้หากอยากไปชว่ยรชิารด์ทำงานละก.็..ผมไปสง่คณุไดน้ะ” เดก็หนุม่ 

ยกมือโอบไหล่ ทำให้เธอยิ่งไม่พอใจ รินเลอเลสปัดมือหยาบกร้านนั้นออก 

โดยไว

วินด์นึกขำ เขาชอบท่าทางดื้อดึงของอีกฝ่ายชะมัด 
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“ผมไม่เข้าใจว่าผมไปทำอะไรให้คุณไม่พอใจเมื่อไร ดูเหมือนคุณจะ 

ไม่ค่อยชอบหน้าผมสักเท่าไร”

รู้ตัวก็ดีแล้วนี่...รินเลอเลสคิดในใจ เธอสะบัดหน้า ทำท่าจะเดินจากไป 

แต่แล้วอีกฝ่ายก็ยกแขนมาโอบคอเอาไว้เสียก่อน 

“เลิกทำแบบนี้สักทีได้ไหม”

“ผมยังไม่ทันทำอะไรคุณเลยนะ” วินด์กระซิบบอกอย่างอารมณ์ดี

“คุณมันนักฉวยโอกาส”

“แบบนี้ไม่เรียกว่าฉวยโอกาส” เด็กหนุ่มกล่าวแย้งโดยไว “ถ้าหาก 

ทำมากกว่านี้ละก็ อาจเรียกว่าฉวยโอกาสจริงๆ”

เขาว่าพลางโน้มศีรษะแนบชิด จนปลายจมูกชนเข้ากับแก้มเย็นๆ

รินเลอเลสทนไม่ไหวจึงใช้ศอกกระทุ้งอีกฝ่ายจนหลุดจากพันธนาการ 

ไดส้ำเรจ็ เธอถลงึตาแสดงความโมโห ปากเผยอขึน้หมายจะโพลง่ดา่ แตค่ำพดู 

เหล่านั้นก็จุกอยู่ที่ลำคอเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยิ้มน่ารำคาญให้อีก

หญิงสาวตัดสินใจเดินปึงปังจากไป ไม่สนใจเสียงหัวเราะของเด็กหนุ่ม

อีก...วินด์ยิ่งชอบใจใหญ่ 

ดูเหมือนงานนี้จะมีเรื่องสนุกๆ ให้เขาได้ลองเล่นจริงๆ เสียแล้วสิ...
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มสีถานทีไ่มก่ีแ่หง่ภายในเมอืงกวิกา้ทีถ่กูปลอ่ยรา้ง หนึง่ในนัน้คอื 

โรงงานผลิตเหล็กหมายเลขแปดทางฝั่งใต้ สถานที่แห่งนี้เคยเกิดเหตุระเบิด 

เพราะแก๊สรั่วเมื่อสิบปีก่อน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่ายี่สิบคน ตั้งแต่ 

วันนั้นเป็นต้นมา โรงงานก็ถูกปล่อยร้าง บางส่วนถูกทุบทิ้งเพราะมีโครงการ 

จะสร้างใหม่ แต่ทุกอย่างก็ยุติไปเสียก่อน

ปัจจุบันโรงงานผลิตเหล็กจึงกลายเป็นสถานที่ร้าง ไม่มีผู้ใดอาศัยหรือ 

สญัจรผา่นถนนดา้นหนา้อกีเลย ทำใหบ้รเิวณนีป้กคลมุดว้ยตน้ไมแ้ละรากไมร้ก  

ถนนขรุขระเต็มไปด้วยใบหญ้าแลดูคล้ายพรมสีเขียวปูตลอดทาง สภาพ 

ภายนอกโรงงานที่แลดูรกร้างวังเวงเช่นนี้ ทำให้ไม่มีใครกล้าข้องแวะหรือยุ่ง 

เกี่ยว เพราะสำหรับบางคน มันแลดูเหมือนคฤหาสน์ผีสิงอย่างไรชอบกล

หลายคนเข้าใจว่าที่นี่มีผี แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อเรื่องนั้น 

และรชิารด์ สไตรเกอร ์เองกเ็ปน็อกีคนทีไ่มเ่ชือ่เรือ่งผสีาง เขารูด้วีา่ทีน่ีไ่มไ่ดร้า้งจรงิ 

ภายในโรงงานผลิตเหล็กยังมีคนอาศัยอยู่ หรือถ้าหากกล่าวให้ถูกต้องละก็...

9

สิ่งที่ซ่อนอยู่ ในโรงงานร้าง
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มีคนกลุ่มหนึ่งซ่อนตัวอยู่

ทันทีที่ตะวันตกดิน บรรยากาศบริเวณตึกอันแสนทรุดโทรมก็แลดูเงียบ 

เหงาเปล่าเปลี่ยวขึ้น 

ริชาร์ดยืนนิ่งหน้าโรงงานร้าง ค่อยๆ ใช้ปลายรองเท้าเขี่ยเศษปูนเศษ 

อิฐบนพื้นสกปรก ด้านข้างโรงงานเต็มไปด้วยต้นไม้รกชัฏ ไม่ไกลจากอาคาร 

ฝัง่ตะวนัออกมากนกัมสีนามบาสเกตบอลถกูปลอ่ยรา้ง พืน้สนามแตกละเอยีด 

แทบไม่เหลือสภาพของสนามสำหรับเล่นกีฬา

ริชาร์ดค่อยๆ ย่องผ่านทางเข้าโรงงานอย่างระมัดระวังเมื่อได้ยินเสียง 

ฮึมๆ คล้ายเสียงสนทนาดังก้องอาคารร้าง 

แซ่ก แซ่ก แซ่ก

นกฝูงใหญ่โบยบินบนท้องฟ้าสีม่วงยามเย็น...ชายหนุ่มเงยหน้ามอง 

พวกมันพลางสดับฟังเสียงฝูงนกบินกลับรังใกล้ๆ โรงงานร้าง เสียงกระพือปีก

ผ่านลมแรงกลบเสียงเดินของเขาไปจนหมด

ริชาร์ดเดินอย่างเชื่องช้าผ่านพื้นที่มืดๆ ในอาคาร สภาพตึกที่พังทลาย 

ไม่ต่างอะไรกับกองเศษอิฐและเสาเหล็กขึ้นสนิมเขรอะ ชายหนุ่มกวาดตาผ่าน 

ความมืด ตัดสินใจสวมแว่นตากรอบสี่เหลี่ยม ใช้นิ้วกดเบาๆ บนขาแว่นเพื่อ 

ปรบัโหมดการรบัแสงใหม้องเหน็ในอาคารมดืๆ เวลากลางคนืได ้ภาพเบือ้งหนา้ 

ที่เคยมืดสนิทบัดนี้กลับสว่างไสวขึ้นทันใด 

“เอาละ มาเริ่มงานกันเถอะ” ชายหนุ่มค่อยๆ ย่องผ่านเศษอิฐบนพื้น 

ซึ่งส่งกลิ่นอับคละคลุ้งในอากาศแห้งจนแทบจะสำลัก

จู่ๆ  เขากเ็ริม่ไดย้นิเสยีงสนทนาเบาๆ เบือ้งหนา้ รชิารด์หยดุเดนิ ฟงัเสยีง 

เหลา่นัน้อยา่งระมดัระวงัอกีครัง้ คราวนีเ้ขาคูต้วัตำ่ เอือ้มมอืสมัผสักำแพง คอ่ยๆ  

ไต่ผ่านเศษซากเสาที่ล้มลงมากองบนพื้นโรงงาน เสาบางต้นล้มลงพาดอาคาร 

ชั้นบนเป็นมุมสี่สิบห้าองศา ชายหนุ่มจึงไต่อย่างแผ่วเบาเพื่อขึ้นไปยังอาคาร 

ชั้นบน ขณะที่ตาคอยมองหากลุ่มเป้าหมายในโรงงาน แต่ก็ไม่พบใครทั้งสิ้น

พวกมันคงกระจายตัวกันทั่วทั้งโรงงาน...เขาคิดพลางกระโดดเกาะ 

ขอบอาคารชัน้สอง แลว้ดนัตวัขึน้ไปยนืขา้งๆ เครือ่งจกัรขนาดยกัษท์ีม่หียากไย ่
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พันเกี่ยวโยงใย นัยน์ตาสีฟ้าอ่อนมองท่อระบายอากาศสีเงินยาวเหยียดที่ติด 

ขนานไปตามขอบเพดาน 

“โอเค...” ริชาร์ดรำพึงเสียงเบาขณะมองช่องระบายอากาศ ตะแกรง 

ที่เคยปิดช่องนั้นหล่นอยู่บนพื้น เขาจึงตัดสินใจไต่เข้าไปเพื่อหลีกเลี่ยงการพบ

เจอกับใครก็ตามที่อยู่ในโรงงานร้าง ในช่องระบายอากาศนั้นแคบ มืด และ 

เหม็นอับมาก ทว่าชายหนุ่มก็ไม่ได้ใส่ใจนัก เขาหันไปฟังเสียงแผ่วๆ ของกลุ่ม 

เป้าหมายดังอยู่ไม่ไกลนัก จากนั้นก็ลอบมองผ่านซี่กรงตามช่องระบายอากาศ 

ลงไป พบว่าเป็นทางเดินชั้นล่าง เขาเห็นกลุ่มมือปืนรับจ้างยืนสนทนาเรื่อง 

อาวุธและการหลบหนีออกจากครีตเชียร์

ริชาร์ดรู้ดีว่าพวกมันคือใคร เขาได้แต่กระหยิ่มยิ้มย่องในใจ ก่อน 

ไต่ต่อไปจนถึงปากทางออกช่องระบายอากาศบริเวณห้องน้ำ ชายหนุ่มหย่อน

ตัวลงบนพื้นอย่างเงียบกริบ มีเพียงเสียงน้ำหยดติ๋งๆ ที่อ่างน้ำทำลายความ 

เงียบในห้องเท่านั้น

คราวนี้เขาแนบหูกับประตู คอยสดับฟังเสียงฝีเท้าที่เดินผ่านไปมา 

ภายนอก 

“มีคนอยู่ข้างนอกหนึ่งหรือสองคน” เขาพึมพำพลางหาวิธีออกจาก 

ห้องน้ำ

ในตอนนั้นเองเสียงฝีเท้าของศัตรูเงียบไป 

แกร๊ก!

รชิารด์แทบสะดุง้ ลกูบดิถกูหมนุเบาๆ จากภายนอก เหน็ดงันัน้เขากร็บี 

เลื่อนตัวหนีห่างจากประตู วิ่งเข้าไปในห้องส้วมด้านในสุด เขาแง้มประตูลอบ 

สงัเกตศตัรทูีเ่ดนิเขา้มาเปดิไฟในหอ้งนำ้และเดนิไปยนืหนา้กระจก มนัพมึพำชือ่ 

ของกราดิน บายอน และริคโทเฟ่น เลมเบอสท์ น้ำเสียงฟังดูกลัดกลุ้มนัก

แน่ละ...คนกลุ่มนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน นอกจากบรรดาลูกน้องของกราดิน 

บายอน ที่หลบหนีการตามล่าของเจ้าหน้าที่เมืองกิวก้า

ริชาร์ดตามพวกมันมาจนถึงรังลับในโรงงานแห่งนี้ เขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อ 

กำจัดลูกน้องของกราดิน หากแต่มาเพื่อตามหาของสิ่งหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ 
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ระหว่างนึกตรองหาวิธีเข้าไปแย่งชิงสิ่งของมาจากศัตรูอยู่นั้น จู่ๆ  

ประตูห้องส้วมที่เขาซ่อนตัวก็เปิดผาง!

ปึง!

“อา้วๆ เราเจอใครกนัละ่นี!่” มอืปนืรบัจา้งแยกเขีย้ว ถลงึตามองรชิารด์ 

ด้วยสีหน้าแฝงเลศนัย

ริชาร์ดไม่รอให้อีกฝ่ายหยิบอาวุธออกมาข่มขู่ เขารีบตวัดปืนจ่อกลาง

ศีรษะของศัตรู 

“อย่าเข้ามานะ” ชายหนุ่มกล่าวเสียงแผ่วขณะกระชับปืนในมือแน่น 

จนแขนสั่น “ถอยไป...ถอยไปเดี๋ยวนี้”

“ใจเย็น” อีกฝ่ายยกมือทำท่ายอมแพ้แต่ก็หาจังหวะโจมตีริชาร์ด 

ทีเผลอ “แกเป็นใคร”

ริชาร์ดเงียบ พยายามรักษาสีหน้านิ่งสงบขณะเดินช้าๆ ตามองศัตรู 

เบื้องหน้าด้วยความหวั่นเกรง 

“เฮ้! มีอะไรในห้องน้ำหรือเปล่า! ออกมาได้แล้ว!” 

ในจังหวะที่มีเสียงเรียกจากข้างนอกนั้นเอง ริชาร์ดก็เผลอหันมอง 

ประตูด้วยความตกใจ

ควับ!

วินาทีถัดมา ปืนพกของริชาร์ดก็ไปอยู่ในมือของศัตรูเสียแล้ว!

“ฮ่ะ...แกเป็นใครไอ้เวร” อีกฝ่ายกล่าวด้วยน้ำเสียงกรรโชก ขยับนิ้ว 

หมายจะเหนี่ยวไก “บอกมาเดี๋ยวนี้! ไม่งั้นแกตาย!”

“เขาจะเป็นใครก็ไม่ใช่เรื่องของแก ไอ้โจรกระจอก” เสียงผิวปากใน 

ระยะประชิดด้านหลังดังขึ้นพร้อมกับใบมีดฟันปลาที่ถูกยกกดเข้ากับผิว

ฉัวะ!

มีดบาดลึกลงไปบนผิวลำคอนุ่มๆ มือปืนรับจ้างเบิกตากว้าง ตัวสั่น  

ปืนพกหล่นพื้น เลือดทะลักจากบาดแผลราวกับสายน้ำ รอยมีดยังเฉือนตัด 

หลอดลม แล้วร่างแข็งแรงก็ล้มลงบนพื้น ขาดใจตายในเวลาไม่นาน

“โอ พระเจา้...” รชิารด์ถอนใจอยา่งโลง่อก กอ่นมองเจา้ของมดีฟนัปลา 
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ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือเขาในวินาทีคับขัน “คุณมิชคิน? ทำไมคุณมาอยู่ที่นี่” 

“เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะ” วินด์ยืนควงมีดขณะก้มมองดูเหยื่อด้วย 

ความพอใจ แล้วจึงเอี้ยวตัวหันไปทางประตูห้องน้ำ ทันทีที่เสียงแอ๊ดดังเตือน 

ให้รู้ว่าใครสักคนเปิดประตูเข้ามาข้างใน 

“เฮ้! ฉันได้ยินเสี...” ลูกน้องของกราดินชะโงกหน้าพร้อมปืนเข้ามา 

สำรวจ แต่ไม่ทันจะมีโอกาสกล่าวจบ วินด์ก็ปาอาวุธใส่

ฉึก!

ใบมีดแทงเข้าตรงกลางลำคอ เหยื่อนิ่งกลายเป็นรูปปั้นชั่ววูบ ก่อน 

ร่างนั้นจะล้มลงกองกับพื้น

ริชาร์ดยืนมองการโจมตีที่รวดเร็วของวินด์อย่างตกตะลึง

“ตอนนี้ผมเชื่อรินเลอเลสแล้วละ ว่างานแบบนี้คุณทำคนเดียวไม่ได้” 

วินด์ว่าจบก็หันมองหญิงสาวที่หย่อนตัวจากช่องระบายอากาศลงมาบนพื้น 

ห้องน้ำ เธอร้องเสียงหลง ผงะค้างมองศพศัตรู ก่อนหันไปจ้องริชาร์ดซึ่งมอง 

เธอกลับตาเขียว

“ผมบอกว่าอย่ามาที่นี่”

“ถ้าหากพวกเราไม่มาที่นี่ คุณคงกลายเป็นศพลงข่าวหน้าหนึ่งใน 

หนังสือพิมพ์ขององค์กรแล้ว” วินด์บอกพลางเอียงตัวมองออกไปบริเวณ 

ทางเดินหน้าห้องน้ำ เมื่อพบว่าปลอดภัยก็กวักมือเรียกริชาร์ดกับรินเลอเลส 

ให้ตามตนเองไป

“ว้าย!”

รินเลอเลสเผลอร้องลั่นเมื่อศัตรูที่นอนอยู่บนพื้นจับขาเธอเอาจนทำให ้

สะดุดล้ม วินด์เห็นดังนั้นก็ตวัดมือฉวยมีดที่ซ่อนในรองเท้าบูตออกมาจ้วง 

แทงตรงกลางหน้าอกเหยื่อ 

เมื่อแน่ใจว่าอีกฝ่ายตายแล้ว พวกเขาก็เดินต่อไปภายใต้แสงสลัวจาก 

ตะเกียงเจ้าพายุซึ่งวางอยู่ตามจุดต่างๆ ของทางเดินในโรงงาน

วินด์ถือวิสาสะใช้มือเปื้อนเลือดจูงมือนุ่มของรินเลอเลสระหว่างเดิน 

ลอยหน้าลอยตาผ่านห้องผลิตเหล็ก โดยไม่รู้สึกรู้สากับการกระทำของตนเอง 
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ที่เพิ่งปลิดชีพเหยื่อเมื่อสิบนาทีก่อน สีหน้าของเขาช่างร่าเริงและเต็มไปด้วย 

ความพออกพอใจเมื่อรินเลอเลสปล่อยให้เขาแกว่งแขนไปมาโดยไม่ต่อว่า 

“ทางนี้” ริชาร์ดบอกแล้วเดินไปตามเส้นทางข้ามอาคารขวามือ ลม 

เย็นๆ โชยพัด อากาศชื้นและกลิ่นเศษอิฐหมกกับใบไม้แห้งทำให้รินเลอเลส 

สำลัก เธอรีบยกมือปิดปากก่อนจะถูกวินด์กระชากแขนเบาๆ ให้เดินตามไปต่อ

“เรากำลังจะไปไหน” วินด์ถาม แต่ริชาร์ดไม่ตอบ “เราจะไปไหนกันต่อ 

คุณสไตรเกอร์”

ชายหนุ่มเงียบ เขามองซ้ายมองขวาข้ามตึกบริเวณทางเชื่อมอาคาร 

“ต้องขึ้นไปข้างบน ผมคิดว่าของที่ตามหาอยู่คงซ่อนอยู่แถวนั้น แต่ 

บันไดเชื่อมอาคารถูกทำลายไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะ...”

ในเวลาเดียวกันน้ันเอง เสียงว่ิงตุบตับของกลุ่มคนก็ดังข้ึนจากเบ้ืองหน้า

“น่ันใครน่ะ” มือปืนรายหน่ึงส่องไฟฉายใส่ท้ังสาม “พระเจ้า ผู้บุกรุก!”

ทันทีที่ศัตรูตะโกนขึ้น เพื่อนๆ ที่นั่งล้อมรอบกองไฟชั้นล่างสุดก็เริ่ม 

วิ่งมาตามต้นเสียง 

ปัง!

ริชาร์ดยิงใส่ศัตรู เสียงปืนดังลั่นโรงงานร้าง บรรดานกบนต้นไม้ต่าง 

แตกตื่นรีบบินหนี ชายหนุ่มโยนปืนให้วินด์เพราะรู้ดีว่าเด็กหนุ่มรายนี้คงใช้ 

อาวุธได้ดีกว่า จากนั้นจึงรีบดึงรินเลอเลสไปหลบหลังกำแพงอิฐระหว่างคิด 

หาวิธีขึ้นไปชั้นบน

ปัง! ปัง! ปัง!

การปะทะเริ่มขึ้น วินด์ชะโงกหน้ามองหาเป้าหมายอย่างรวดเร็ว  

วินาทีถัดมาก็เล็งปืนยิงศัตรูเข้ากลางหน้าผากอย่างแม่นยำ

ปัง! ปัง! ปัง!

“คุณจะทำอะไรก็รีบทำเข้า! ผมถ่วงเวลาพวกมันได้ไม่นานนัก!” 

วินด์บอกจบก็วาดแขน เหนี่ยวไกใส่ศัตรูไม่ยั้ง

ปัง! ปัง! ปัง!

การต่อสู้ดุเดือดขึ้น เสียงนั้นดังสนั่นออกไปถึงถนนใหญ่ ริชาร์ดรีบวิ่ง 
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นำรนิเลอเลสผา่นเสน้ทางวกวนออกไปจนถงึมมุอาคารอกีฟาก บนัไดบรเิวณนี ้

ขาดออกจากกัน แต่ก็พอจะไต่ไปบนเสาแล้วกระโดดขึ้นไปยังชั้นสามได้  

ชายหนุ่มรับร่างเล็กเอาไว้ทันทีที่หญิงสาวกระโดดตามมา 

“คุณวิ่งได้ใช่ไหม”

รินเลอเลสพยักหน้า สีหน้าแลดูทุกข์ร้อนใจและตื่นกลัวจนปากสั่น

“ใจเย็นๆ รินนี่” อีกฝ่ายลูบแก้มของหล่อนเบาๆ “ใจเย็นๆ”

รินเลอเลสพยายามตั้งสติพลางพยักหน้ารับ

“มากันเถอะ” ริชาร์ดว่าพร้อมจูงเธอไปช้าๆ เขาคิดว่าการปฏิบัติการ 

ด้วยจิตใจที่สงบนิ่งของผู้นำในสถานการณ์คับขันอาจช่วยทำให้รินเลอเลส 

รู้สึกสบายใจขึ้น

แน่ละ...นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รินเลอเลสเห็นการต่อสู้ระหว่างพวกพ้อง 

ของเธอกับศัตรู หากแต่เป็นครั้งแรกที่เธอต้องเอาชีวิตตัวเองเข้ามาเสี่ยงโดย 

ไม่อาจรับรู้ได้ว่า จะมีโอกาสรอดออกจากที่นี่หรือไม่

เธอรบีเดนิเรว็ๆ ตามรชิารด์ไปจนถงึหอ้งทำงานแหง่หนึง่ เดมิทบีรเิวณนี ้

มีมือปืนรับจ้างอยู่ห้าคน แต่ส่วนหนึ่งรีบวิ่งลงไปชั้นล่างเพื่อจัดการกับวินด์ 

ซึ่งคอยหลอกล่อและวิ่งหนีไปรอบๆ โรงงานร้าง ทำให้ในห้องทำงานนี้เหลือ 

ศัตรูเพียงสองคน ถึงกระนั้นริชาร์ดก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถเข้าไปในห้องได้  

นอกจากจะขอความช่วยเหลือจากรินเลอเลส 

เมื่อหญิงสาวเห็นสายตาจริงจังของอีกฝ่าย เธอก็รู้ทันทีว่าหน้าที่ของ 

ตนคืออะไร รินเลอเลสชูเข็มฉีดยาที่แฮบินอสให้เธอไว้ขึ้น

“คุณมียาตัวนี้ได้ยังไง”

“แฮบบี้ทำให้”

“อะไรนะ คุณเฮอร์กินส์ทำให้”

“เรื่องมันยาว เขาเป็นคนช่วยเราออกมาจากองค์กร” เธอว่าพลางถลก 

แขนเสื้อ พร้อมกับยื่นเข็มฉีดยาให้ริชาร์ด

ทันทีที่ยาเข้าสู่กระแสเลือด ร่างกายของเธอก็โปร่งใส 

“โอเค” ริชาร์ดกล่าวเสียงเบา โบกมือไปมาเบื้องหน้าก็พบว่าไม่มี 
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แม้แต่เงาของรินเลอเลสปรากฏ 

“เราต้องทำอะไรบ้าง”

“เอาของชิ้นหนึ่งมาให้ผม...บริเวณมุมห้องทำงานมีนาฬิกาตั้งพื้น 

เรือนใหญ่วางอยู่ ในนั้นมีของสิ่งหนึ่งซ่อนอยู่...คุณต้องเอามันมาให้ผม”

“มันคืออะไร”

“เข้าไปแล้วคุณจะรู้เอง” ริชาร์ดบอกใบ้จบก็พยักหน้าเป็นเชิงออก 

คำสั่งให้หญิงสาวลงมือ แล้วจึงซ่อนตัวอยู่ในที่มืด ส่วนรินเลอเลสค่อยๆ ย่อง 

เข้าไปในห้องทำงานเงียบๆ 

หญิงสาวแทบผงะเมื่อพบว่ามีมือปืนอีกสองคนเดินกลับมา พวกเขา 

วิ่งผ่านเธอไปด้วยความเร็วที่ทำให้ลมเบาๆ พัดต้องใบหน้านวล เธอถอนใจ 

อย่างโล่งอก เลื่อนมือคลำกระจกขณะมองสำรวจรอบห้องทำงาน

ในห้องเต็มไปด้วยกองเอกสารและกระดานที่มีเพียงสมการทางเคมี 

และคณิตศาสตร์เขียนไว้ เมื่อเห็นเช่นนี้รินเลอเลสจึงสรุปได้ทันทีว่าที่นี่เคยเป็น 

ที่ซ่อนตัวของนักวิจัยต่างด้าว และเจ้าของห้องก็คือ ฮามิลตัน เคิร์ก ซึ่งตาย 

ไปด้วยฝีมือของสตีฟนั่นเอง

“อา...ริชชี่มาที่นี่เพื่อเอาของที่นักวิจัยคนนั้นซ่อนเอาไว้ก่อนตายนี่เอง” 

รินเลอเลสกล่าวเสียงเบา เธอรู้ด้วยว่าสิ่งนั้นต้องเป็นของสำคัญมากสำหรับ 

สตีฟ แม้ว่าตอนนี้เธอไม่มีทางรู้ว่ามันคืออะไรก็ตาม

หญิงสาวค่อยๆ ก้าวเท้าอย่างระมัดระวังเข้าไปในห้องทำงานอีกแห่ง 

ทีอ่ยูข่า้งในสดุ มองศตัรสูองคนทีก่ระชบัปนืและมองรอบดา้นอยา่งระมดัระวงั  

เมื่อเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งทำให้หญิงสาวสะพรึงกลัวจนต้องชักเท้ากลับทันทีที่ชาย 

คนหนึ่งเดินผ่านเธอไป รินเลอเลสหยุดเดินเพื่อให้มั่นใจว่ามือปืนทั้งสองไม่รู้ว่า 

เธอยืนอยู่กลางห้อง จากนั้นก็ค่อยๆ ขยับผ่านโต๊ะทีละตัวไปจนถึงริมหน้าต่าง 

“เจอพวกมันไหม”

“ยังไม่เจอ”

“รีบตามหาตัวมันแล้วฆ่าทิ้งซะ”

รินเลอเลสได้ยินศัตรูสนทนากันเพียงเท่านั้นก็หันมาสนใจนาฬิกา 
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ตั้งพื้นเบื้องหน้า เธอค่อยๆ สัมผัสกระจกอย่างแผ่วเบา นิ้วทั้งห้าสั่นด้วยความ 

กลัว เหงื่อแตกพลั่ก

รนินี.่..ใจเยน็ๆ หญงิสาวเตอืนตวัเองขณะสดูหายใจลกึๆ เธอมองมอืปนื 

ทีห่นัไปสนใจเหตกุารณภ์ายนอก แลว้จงึคอ่ยๆ กดบานกระจกใหเ้ปดิออก ในนัน้ 

มีลูกตุ้มห้อยอยู่ รินเลอเลสมองสำรวจไปรอบๆ เพื่อหาของสำคัญที่ถูกซ่อนไว้ 

แต่ก็ไม่พบอะไร เธอจึงเงยหน้ามองหน้าปัดนาฬิกาด้านบน แล้วก็พบว่ามีบาง 

สิ่งบางอย่างฝังอยู่ตรงตำแหน่งใจกลางระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาว เมื่อสังเกต 

ดีๆ  กพ็บวา่สิง่ทีซ่อ่นอยูต่รงนัน้คอืกระบอกแกว้เลก็ๆ ขนาดเทา่เมด็ขา้ว ภายใน 

บรรจุไมโครชิป

หญิงสาวกัดฟัน ขมวดคิ้ว...เธอรู้ทันทีว่ามันคือสิ่งที่ริชาร์ดตามหา มัน 

คอืไมโครชปิทีเ่กีย่วขอ้งกบัดอนการด์แน่ๆ  รนิเลอเลสรำพงึหงดุหงดิ ใชม้อืคลำ 

ไปรอบๆ กระจกเพื่อเปิดมันออกแต่ก็ไม่สำเร็จ

“ชู่ว! ได้ยินเสียงไหม” มือปืนทั้งสองหันกลับมามองมุมห้อง ตรง 

ตำแหน่งที่รินเลอเลสยืนหน้านาฬิกาตั้งพื้น 

“อะไร”

ศัตรูท้ังสองจ้องมองนาฬิกาน่ิงๆ เช่นเดียวกับหญิงสาวซ่ึงยืนตัวแข็งท่ือ

“ฉันได้ยินเสียงกุกกัก”

“เสียงอะไร ไม่มีหรอกน่า” มือปืนทั้งสองสนทนากันเองครู่หนึ่ง ก่อน 

เลิกสนใจ

รินเลอเลสได้ทีรีบก้มตัวหลบลงใต้โต๊ะ ใจเธอเต้นรัวด้วยความกลัว 

สกัครูก่เ็ลือ่นตวัชา้ๆ ผา่นขอบโตะ๊ เมือ่ศตัรหูนัหลงักลบัไปดไูมใ่สใ่จเสยีงผดิปกต ิ

ที่เกิดขึ้นอีก หญิงสาวก็รีบใช้มือคลำหาตำแหน่งเปิดกระจกหน้าปัดนาฬิกา  

เธอพบว่าต้องออกแรงใช้ปลายเล็บงัดหมุดที่ยึดรอบๆ กระจก ไม่นานนักเธอ 

ก็เปิดมันได้สำเร็จและรีบหยิบไมโครชิปอันเล็กใส่กระเป๋า

เพล้ง!

รินเลอเลสเผลอทำกระจกหน้าปัดหล่นแตกบนพื้นเสียงดังลั่น มือปืน 

ทั้งสองคนหันขวับมามองนาฬิกาตั้งพื้นด้วยความตกใจ พวกมันจ่อปืนใส่ 
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ตำแหน่งที่รินเลอเลสยืนอยู่ทันที

“อะไรน่ะ!”

หญิงสาวหน้าซีดเผือด หัวใจแทบจะหยุดเต้นขณะเบิกตามองมือปืน 

ทั้งสองที่เดินเข้ามาสำรวจ เธอสะบัดหน้า รีบพุ่งตัวหลบออกจากห้อง เสียง 

ฝีเท้าทำให้ศัตรูมองตามด้วยความสงสัย

ในจังหวะที่เธอวิ่งกลับไปหาริชาร์ด ฤทธิ์ยาก็หมดเสียแล้ว

“ริชชี่ เราได้แล้ว! เราได้แล้ว!”

“วิเศษ!” ริชาร์ดกล่าวพลางมองไมโครชิปในมือหญิงสาว “คุณเก็บ 

เอาไว้”

“เก็บไว้? นี่มันไมโครชิปที่เกี่ยวข้องกับดอนการ์ดใช่ไหม มันสำคัญกับ 

สตีฟมากไม่ใช่เหรอ”

“ตอนนี้ไม่ใช่เวลาตอบ รีบออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะ” ชายหนุ่มว่า 

จบก็รีบจูงมือคนตัวเล็กเดินฉับๆ หาทางออก

“มันอยู่นั่น!” เสียงของศัตรูดังลั่น คราวนี้บรรดามือปืนทั้งหลายก็ 

พยายามหาทางขึ้นมาบนชั้นสามเพื่อตามจับตัวผู้บุกรุกทั้งสองคน

“หนีเร็วเข้า!” ริชาร์ดตะโกนพร้อมกระชากแขนหญิงสาว วินาทีเดียว 

กันนั้นศัตรูก็กราดกระสุนใส่ทั้งสองไม่ยั้ง

“ตายซะ!”

“ฆ่ามัน!!!”

ปัง! ปัง! ปัง!

“อย่าให้มันหนีไปได้!”

ปัง! ปัง! 

วินด์รีบวิ่งไปซ่อนตัวบริเวณเสามุมตึก ตวัดตามองหาศัตรูขณะยืน 

หอบ เขาเปลี่ยนแมกาซีนอย่างรวดเร็ว แล้วทันใดนั้นเอง ลมวืดหวือผ่านใบหู

ก็ทำให้เด็กหนุ่มต้องก้มตัวหลบ

ปัง!
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เศษอิฐแตกละเอียด วินด์รีบหมุนตัวถอยหนีตามสัญชาตญาณและ 

ใช้จังหวะนั้นกระโดดหลบ เหวี่ยงมือปัดปืนของศัตรูออกให้พ้นตัว อีกฝ่าย 

ก็รีบเขยิบถอย เตรียมตั้งรับในท่าต่อสู้

“แกเป็นใคร”

“จะรู้ไปทำไม!” วินด์ตะโกนใส่

จังหวะนั้นเองมือปืนอีกคนก็เดินเข้ามาพร้อมเหนี่ยวไก

ปัง! ปัง!

“จะหนีไปไหน ไอ้เด็กเวร”

ปัง!

วินด์เร้นกายในซอกตึกแคบๆ หอบอย่างเหนื่อยอ่อน บาดแผลระบม 

หนักจนเขาไม่มีแรงวิ่ง 

“เจ็บใจชะมัด”

เดก็หนุม่พยายามคลานไปตามกำแพงดว้ยเสยีงเบาทีส่ดุ ยอ่งขา้มหอ้ง 

ซึง่มเีศษกระเบือ้งแตกละเอยีดกระจายบนพืน้ เขาหยบิกอ้นอฐิเลก็ๆ ปาออกไป 

ไกลๆ เพื่อหลอกล่อศัตรู

“มันอยู่ตรงนั้น!”

“ตามไปเร็วเข้า!”

วินด์รอให้พวกมันวิ่งเข้ามาใกล้ ก่อนกระโดดขึ้นไปยืนบนเนินอิฐ แล้ว 

เตะปลายเสาที่เอียงกระเท่เร่ให้ล้มทับขวางทาง 

ครืน! ครืน!

โครม!

บรรดามือปืนรับจ้างกระโดดหลบด้วยความตื่นตกใจ อาคารด้านหลัง 

สั่นสะเทือนเมื่อเสาอิฐล้มทับร่างของมือปืนรับจ้างสองคนจนแหลกเละ

เด็กหนุ่มยิ้มยินดี รีบกระโดดขึ้นไปบนชั้นสาม และมองหาพรรคพวก  

แล้วก็พบว่าริชาร์ดกับรินเลอเลสกำลังถูกไล่ล่า 

ปัง! ปัง! ปัง!

“เร็วเข้า!” วินด์โบกมือเรียกแล้วช่วยยิงสกัด
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ปัง! ปัง! ปัง!

“เราจะไปไหนต่อ!”

“ออกจากที่นี่!” ริชาร์ดตอบทันควัน “ทางสนามบาส!”

ชายหนุ่มว่าพร้อมรีบกระโดดข้ามเสาอิฐที่ขวางอยู่ตามพื้น ในขณะที่ 

วินด์ต้องช่วยประคองรินเลอเลสอย่างทุลักทุเลเพราะเธอไม่สามารถกระโดด 

ข้ามสิ่งกีดขวางที่อยู่สูงกว่าตัวเองได้ มิหนำซ้ำอาการบาดเจ็บจากแผลเก่า 

ก็กำเริบจนทำให้เธอก้าวขาต่อไปไม่ไหว สุดท้ายแล้วริชาร์ดจึงต้องช่วยอุ้ม 

หญิงสาวเอาไว้แล้ววิ่งกลับลงไปยังที่โล่งชั้นล่าง ทะลุสู่สนามบาสเกตบอล 

ได้สำเร็จ

ทว่า...

บรรดามอืปืนรบัจา้งเขา้มาลอ้มจากทกุทศิทาง คราวนีว้นิดไ์มส่ามารถ 

ต่อกรกับพวกมันได้เลย ทั้งสามยืนหันหลังชนกัน มองดูศัตรูจำนวนเกือบ 

สามสิบคนด้วยความครั่นคร้าม

พวกมันเหยียดยิ้มราวกับปีศาจร้าย ปากกระบอกปืนจ่อใส่พวกเขา  

ในวินาทีนั้นความกลัวแล่นเข้าจับจิตจนรินเลอเลสตัวสั่น ใบหน้าร้อนผ่าว 

หวั่นผวา ริชาร์ดกุมมือเธอแน่น แต่ก็ไม่ช่วยให้คลายความกลัวลงแม้แต่น้อย

“พวกแกจะไปไหน” เสียงหัวเราะฮี่ๆ ดังจากเหล่าคนเถื่อน “ทิ้งปืน 

ซะ”

วินด์หรี่ตามองพวกมันนิ่ง

“ฉันบอกให้ทิ้งปืน!” มือปืนคนหนึ่งเดินปึงปังมาจ่อปืนที่หน้าผาก 

ของวินด์

“วินด์ ทิ้งปืนซะ” ริชาร์ดสั่ง เด็กหนุ่มจึงต้องยอมทิ้งปืนอย่างเสียไม่ได้

ผัวะ!

“วินด์!” รินเลอเลสร้องตกใจ เธอเดินถอยหลังขณะมองพรรคพวก 

ของตัวเองถูกต่อยหลายครั้งจนวินด์ไม่เหลือเรี่ยวแรงยืนอีก 

เมื่อเด็กหนุ่มกลิ้งไปบนพื้น พวกมือปืนรับจ้างก็เข้ามารุมกระทืบด้วย 

ความสะใจ แล้วริชาร์ดก็ถูกกระชากออกไปบ้าง เขาถูกชกหมัดแล้วหมัดเล่า  
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แว่นตากระเด็นกระทบกำแพงอิฐจนแตกละเอียด เลือดจากริมฝีปากและ 

จมูกสาดกระจาย สองหนุ่มถูกทำร้ายจนร่างกายบอบช้ำ

รินเลอเลสได้แต่ยืนร้องไห้ ตะโกนร้องบอกว่าไม่ ไม่ ไม่...โดยที่เธอ 

ทำอะไรไม่ได้ ร่างกายแข็งทื่อราวกับท่อนไม้ เธอทำอะไรไม่ได้นอกจากมอง 

เท่านั้น น้ำตาอุ่นไหลเป็นทาง

ในตอนนั้นเองที่เหล่ามือปืนก็หันมาแสยะยิ้มให้หญิงสาว ก่อนดึงแขน

ของเธอและยื่นหน้าเข้ามาใกล้

“ตรงนี้มีผู้หญิงด้วย”

“ยงัเดก็ดว้ย เนือ้คงนุม่” เสยีงหวัเราะหึๆ  แฝงเลศนยันัน้ทำใหร้นิเลอเลส 

ตัวสั่น เธอพยายามขัดขืนแต่เรี่ยวแรงก็ขาดหายไปเสียดื้อๆ 

“มานีส่ ิมาสนกุกนัหนอ่ย” มอืปนืรบัจา้งใชม้อืทัง้สองลวนลามรา่งกาย  

โอบตัวเธอไว้และพยายามกระชากเสื้อตัวนอกออก

“ริน!” วินด์ร้องลั่นทั้งๆ ที่ใบหน้าบอบช้ำเปื้อนเลือด ดวงตาข้างหนึ่ง 

บวมจนไม่สามารถเผยอขึ้นได้

“ปลอ่ย ปลอ่ย” รนิเลอเลสรอ้งไห ้ขดัขนืเทา่ไรกไ็มส่ามารถสูพ้ละกำลงั 

ของบรรดาชายฉกรรจ์ได้ 

“หึๆ ” เสยีงหวัเราะอนันา่รงัเกยีจดงักลบความคดิของหญงิสาว พวกมนั 

กระชากเสื้อเธอจนขาด ร่างบอบบางกลิ้งไปบนพื้น รินเลอเลสได้แต่ขอร้อง 

มอืเลก็ๆ พยายามผลกัคนทีค่รอ่มรา่งของเธอเอาไว ้แตอ่กีฝา่ยใชม้อืหยาบกรา้น 

จับมือของเธอแน่น

“รินนี่! ไม่!” ริชาร์ดพยายามคลานเข้าไปช่วย แต่ก็ถูกศัตรูกระทืบ 

ข้อมือจนร้องโอดโอย

“ปล่อย! ปล่อย! ได้โปรด!” รินเลอเลสร้องลั่น เธอพยายามดิ้นหนี 

เมื่อถูกลูบไล้ไปตามทรวดทรง “ไม่! ไม่!”

“หึๆ มาสนุกกันหน่อยดีไหมจ๊ะ” มือปืนลามกแลบลิ้นเลียแก้มจน 

รินเลอเลสต้องร้องด้วยความตกใจปนขยะแขยง

“ปล่อย! อย่านะ!”
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มือนั้นค่อยๆ สัมผัสผิวท้องนวลเนียนของคนตัวเล็ก

“ปล่อย!”

อีกฝ่ายไม่สนใจ มือยังคงชอนไชผ่านเสื้อผ้าไปเรื่อยๆ 

“บอกให้ปล่อย!!!” รินเลอเลสกรีดร้องก้อง เกิดเสียงครืนลั่นและแรง 

สะเทือนจนพื้นสั่นไหว

ทุกคนหยุดอยู่กับที่ เงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยความตกใจ

ในขณะที่เหล่ามือปืนรับจ้างกำลังอึ้งทึ่งอยู่นั้น แสงสว่างก็ปรากฏขึ้น 

บนหน้าอกซ้ายของรินเลอเลส เส้นเลือดปูดโปนปรากฏเป็นรูปผีเสื้อสีขาว 

กระพือปีกผ่านเสื้อตัวบาง ครู่เดียวแสงสว่างก็วาบขึ้นจนแสบตา

อ๊ากกก!!!

เสียงร้องของบรรดามือปืนรับจ้างดังขึ้นทันทีที่คลื่นความร้อนปริศนา 

จากกายหญงิสาวแผดเผารา่งของพวกมนัแดงรอ้นจนแทบสกุ ผวิหลดุลอกเผย 

ให้เห็นกล้ามเนื้อสีแดงและเส้นเลือดใต้ผิวหนังที่กำลังถูกความร้อนแผดเผา 

ทั้งเป็น เพียงครู่เดียวร่างของเหล่าชายฉกรรจ์ก็กลายเป็นเศษขี้เถ้าลอยหายไป 

แสงสว่างนั้นค่อยๆ หรี่ลงทีละน้อยจนหายวับไป 

รินเลอเลสนอนหอบหมดเรี่ยวแรงอยู่บนพื้น ร่างกายอุ่นๆ หมดซึ่ง 

ฤทธิ์เดช เหลือเพียงร่างอันอ่อนแรงและอ่อนไหว 

วินด์เบิกตามองศัตรูที่หายวับไปในพริบตาด้วยความตกตะลึง เขานั่ง 

หอบบนพื้น จ้องมองรินเลอเลสอย่างประหลาดใจ เขาไม่อาจทราบได้ว่าเกิด 

อะไรขึ้น และสาวน้อยเบื้องหน้าคร่าชีวิตเหล่าศัตรูในคราวเดียวได้เช่นไร

“พระเจ้า...รินนี่ รินนี่!” ริชาร์ดค่อยๆ คลานไปหารินเลอเลสและยก 

ศีรษะเธอพาดบนแขนเปื้อนเลือดของตน

“รินนี่ รินนี่คุณโอเคไหม”

อีกฝ่ายร่ำไห้เสียงสั่นด้วยความหวาดกลัว เธอดึงอีกคนเข้ามาใกล้ๆ  

ก่อนปล่อยโฮด้วยความเสียใจสุดขีด 

“คุณไม่เป็นอะไรแล้วรินนี่ คุณไม่เป็นอะไรแล้ว”

“เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรลงไป ริชชี่ เรา...เราไม่รู้” หญิงสาวเค้นเสียง 
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สะอกึสะอืน้ ความหวาดกลวัยงัฝงัแนน่ในใจ มอืนุม่สัน่ราวกบัเธออยูท่า่มกลาง 

พายุหิมะ

“ไม่เป็นไรรินนี่ ชู่ว...คุณทำดีแล้ว” ริชาร์ดพยายามปลอบหญิงสาว 

ผู้ไร้เดียงสาที่ไม่เคยทราบเลยว่าเธอมีความสามารถเหนือมนุษย์ทั่วไปได้ 

เช่นไร

ในตอนนั้นเองที่วินด์เข้าใจว่าเพราะเหตุใดรินเลอเลสจึงมีความสำคัญ 

กับองค์กร ที่จริง...เธอเป็นบุคคลอันตรายเสียด้วยซ้ำ เพราะความสามารถ 

ของเธอในตอนนีไ้มแ่ตกตา่งจากชามลัลเีลย และเพราะเหตนุีเ้องทำใหค้ณุชาย

ชามัลลีเลือกเธอมาทำงานในองค์กร...วินด์ไม่แปลกใจอีกแล้ว
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เจ็บ...เจ็บชะมัด...เจ็บเจียนตาย...ความทรมานที่ได้รับทำให้เขา 

นึกย้อนไปจนถึงวันวานที่ร่างกายนี้เคยถูกใช้ในการทดลอง 

สตีฟสัมผัสความรู้สึกทุกข์ทรมานนั้นได้อีกครั้ง

มือหยาบกร้านที่เคยทรงอำนาจและแข็งแกร่งกลับอ่อนปวกเปียกด้วย 

ความเจ็บปวดแสนสาหัส ทรวงอกเจ็บแปลบ หัวใจเต้นระส่ำจนเขาหอบแฮก 

ร่างกายที่เคยยืนหยัดมั่นคงทรุดลงบนพรมสีเทาอ่อนหน้าโซฟา ชายหนุ่ม 

เป็นเช่นนี้ทุกๆ หกชั่วโมงจนไม่สามารถทำอะไรได้เลย นอกจากนอนซมอยู่ใน 

คอนโดหรูหรา ในเมืองหลวงดรัมลิงตัน เซสเซ

ฝ่ามือทั้งสองเรืองแสงสีเหลืองอ่อนๆ ร่างกายแปรปรวนไม่สามารถ 

ควบคุมได้ตามปกติ...นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เสียแล้ว เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน  

อีกทั้งยังไม่เคยเห็นภาพหลอนอดีตของตัวเองวนเวียนอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

เขารู.้..เขารูว้า่คนประเภทไหนทีล่อบแทงตนจากดา้นหลงัได ้แตส่ิง่เดยีว 

ที่ไม่รู้คือ...คนที่ลอบกัดเขาคือใคร

10

แผนใหม่
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น่าแค้นใจชะมัด

ชายหนุ่มได้แต่กำหมัดด้วยความเจ็บปวด นอนนิ่งๆ รอให้ความ 

เจ็บปวดตรงกลางทรวงอกสลายไป แล้วจึงเริ่มต้นกิจวัตรประจำวันของตัวเอง 

ใหม่อีกครั้ง

“คณุชาย คณุโอเคไหม” นัน่คอืเสยีงของรชิารด์ทีโ่ทรศพัทม์าตรวจสอบ 

เขาทุกวัน และสิ่งที่สตีฟตอบไปก็คือ

“ฉันโอเคดี ไม่ต้องส่งใครมาที่คอนโดทั้งนั้น” ว่าพร้อมกับเลื่อนมือ 

ลูบเส้นเลือดที่ปูดขึ้นมาเป็นรูปผีเสื้อตรงหน้าอกซ้ายอย่างหัวเสีย “ทางนาย 

เป็นยังไงบ้าง ได้ไมโครชิปมาแล้วใช่ไหม”

“ครับ”

“รินเป็นอย่างไรบ้าง” นั่นคือคำถามเดียวที่เขาอยากรู้คำตอบที่สุด

“...”

“รินอยู่กับนายหรือเปล่า”

“ใช่”

“ฉันขอคุยกับเธอหน่อย”

“เธออยู่ในห้องพยาบาล ผมเองก็นอนในห้องพยาบาลเหมือนกัน” 

คำตอบของรชิารด์ทำใหช้ายหนุม่ไมส่บายใจสกัเทา่ใด ดเูหมอืนภารกจิ 

ที่มอบหมายไปจะไม่ราบรื่นเหมือนที่คิด 

“นายส่งลูกทีมไปกี่คน”

“...”

“สไตรเกอร์? นายทำตามคำสั่งของฉันหรือเปล่า”

“ผมไม่ได้ส่งใครไปทั้งนั้น ผมไปคนเดียวเพราะไม่อยากทำให้เรื่อง 

ยุ่งยาก”

สตีฟหรี่ตาอย่างไม่สบอารมณ์ “แล้วริน?”

ริชาร์ดลังเลใจที่จะตอบ 

“เรื่องมันยาว...เธอมีปัญหานิดหน่อยผมเลยไม่อนุญาตให้ติดตาม

ไปด้วย แต่สุดท้ายเธอก็แอบตามผมไปจนถึงโรงงานร้างที่เป็นสถานที่ซ่อน 
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ห้องทดลองของฮามิลตัน เคิร์ก...ผม รินนี่ และวินด์ ทำภารกิจด้วยกัน...

ถึงแม้พวกเราจะถูกจับตัวได้ แต่ก็รอดมาได้”

สตีฟได้ยินเช่นนั้นก็ต้องถอนใจครั้งแล้วครั้งเล่า 

“คราวหน้านายต้องปรึกษาฉันก่อน ตกลงไหม”

“ผมปรึกษาคุณไม่ได้เพราะคุณป่วย” 

คำพดูแทงใจดำนัน้ทำใหส้ตฟีแทบจกุ ชายหนุม่เดนิกลบัไปนัง่บนโซฟา 

นัยน์ตาสีเทาทอดมองปฏิทิน 

“รินจะกลับมาที่คอนโดได้เมื่อไร”

“เมือ่เธอพรอ้ม ตอนนีเ้ธอ...ตกอยูใ่นอาการหวาดกลวัมาก...รูอ้ะไรไหม  

เธอไม่เคยปล่อยพลังเหนือธรรมชาติออกมาได้เลยจนกระทั่งตกอยู่ใน 

สถานการณ์คับขัน”

“อะไรนะ พลัง...มีได้ยังไง พลังอะไร”

“พลังของคุณชาย”

คราวนี้สตีฟนิ่งเงียบ

“ผมหมายถึงแบบนั้นจริงๆ ผมเห็นเธอระเบิดร่างศัตรูด้วยคลื่น 

ความร้อนจากกระแสไฟฟ้าในพริบตาเดียว” 

“...”

“คุณเองก็คงแปลกใจสินะ ผมคิดว่าเธอเลียนแบบพลังของคุณชาย 

ได้”

“เธอเลียนแบบความสามารถของฉัน” สตีฟพึมพำด้วยน้ำเสียงสนใจ 

“อืม...นั่นเป็นความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของเธอนี่นา ‘การเลียนแบบความ

สามารถของคนอื่น’ ” 

ชายหนุ่มยกมือขึ้นมองปลายนิ้วของตนเองอย่างฉงน สตีฟเชื่อว่า 

ร่างกายรินเลอเลสคงถูกกระตุ้นเพราะผลข้างเคียงจากการที่เขาโดนโจมตี 

ทางมิติที่สี่ ทำให้เธอใช้ความสามารถนี้ได้... 

“ฉันเดาว่าตอนนี้รินคงรู้สึกเจ็บปวดไม่ต่างจากฉัน”

“คุณพูดถูกแล้วคุณชาย...เพราะแบบนั้นแหละ รินนี่จึงพยายาม 
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หาทางเข้าไปในโลกของดอนการ์ดเพื่อเปิดทางเชื่อมมิติที่สี่ เธอรู้ดีว่าคุณไม่มี 

ทางยอมให้เธอจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองแน่ๆ”

“อะไรนะ!” สตีฟโพล่งพรวดด้วยความตกใจสุดขีด

ริชาร์ดเงียบเสียงไปครู่หนึ่ง เขาลังเลที่จะกล่าวต่อ 

“ก่อนเธอจะเข้าไปในโรงงานร้างเพื่อช่วยผมขโมยแผ่นไมโครชิปมา 

ตามแผนการของคุณชาย รินนี่แอบเข้าไปในโลกดอนการ์ดเพื่อหาทางเปิด 

ประตูเชื่อมมิติ...เธออยากเข้าไปในเดอ มา เทีย”

“พระเจ้า!!! นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน โลกดอนการ์ดไม่ใช่สนามเด็กเล่น 

นะ!” สตฟีสง่เสยีงคำรามอยา่งไมส่บายใจ ทัง้รูส้กึหงดุหงดิและกระวนกระวาย  

“ทำไมนายเพิ่งบอกฉัน”

“เพราะผมรูว้า่คณุตอ้งเปน็หว่งรนินีม่าก และเธอเองกก็ลวัคณุจะโกรธ...

ผมจึงไม่อยากรีบบอกเรื่องนี้เท่าไร”

“รินอยู่ไหน ขอให้ฉันคุยกับเธอ”

“เธอหลับไปแล้ว”

“ปลุกเธอเดี๋ยวนี้”

“คุณชาย” ริชาร์ดเอ่ย ใช้น้ำเสียงเป็นเชิงเตือนให้อีกฝ่ายเลิกเอาแต่ใจ 

“นี่มันเรื่องคอขาดบาดตาย ฉันต้องเตือนเธอไม่ให้ทำแบบนั้นอีก!”

“ผมเตือนเธอไปแล้ว” ริชาร์ดสวนด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบ พยายาม 

ทำให้อีกฝ่ายสบายใจ เขารู้ดีว่าสตีฟเป็นห่วงรินเลอเลสมากแค่ไหน “เรื่องมัน

ผ่านไปแล้วและเธอปลอดภัยดี...ผมผิดเองที่ไม่ได้บอกความจริงเรื่องนี้ให้คุณ 

รู้ตั้งแต่ต้น และผมก็พลาดซ้ำสองที่ไม่ได้นำลูกทีมไปในภารกิจเข้าไปเอา 

ไมโครชิปชิ้นสุดท้ายในครีตเชียร์ออกมาจากโรงงานร้าง” 

สตีฟได้แต่ถอนใจ “นายไม่เคยทำงานผิดพลาด”

“ผมขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวัง”

ชายหนุ่มส่งเสียงครางเป็นคำตอบ

“อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดี แล้วคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้าง

คุณชาย”

ตวั
อย
่าง



162     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

“ฉันดูแลตัวเองได้ ไม่ต้องส่งใครมาดูแลฉันทั้งนั้น ทำหน้าที่ของตัวเอง

และทำตามคำสั่งของฉันเท่านั้น” สตีฟกล่าวเสียงเข้มก่อนเดินไปสวมเสื้อเชิ้ต

สีขาวบางๆ คลุมร่างกายกำยำของตนเอาไว้

“แล้วคุณวางแผนจะทำอะไรต่อล่ะคุณชาย” 

คำถามนั้นทำให้สตีฟต้องนึกตรองครู่หนึ่ง 

แน่นอน...แผนการของเขาถูกเรียบเรียงอย่างดีในสมองที่แสนปราด 

เปรื่อง 

“นายก็รู้...ฉันกำลังสร้างแพะรับบาป”

“ไม่ใช่เรื่องนี้ ผมหมายถึงเรื่องที่คุณกับริคโทเฟ่นสลบไป”

ได้ยินอีกฝ่ายกล่าวเช่นนั้นสตีฟก็ต้องเลิกคิ้ว “นายรู้อะไรมาใช่ไหม”

“ใช่ ทั้งเฮดรัลและรินนี่บอกผมแล้ว”

“บอกว่าอะไร”

“คุณล้มป่วยเพราะอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมิติที่สี่”

สตฟีกลอกตามองเพดานกอ่นจะวางมอืบนหนา้ผาก เขาเงยีบไปครูใ่หญ ่

จึงตอบ 

“ใช่ ฉันสัมผัสได้ว่ามีคนใช้มิติที่สี่ทำร้ายฉันอยู่...มีใครรู้เรื่องนี้อีกบ้าง”

“ไม่มี มีผมรู้แค่คนเดียวเท่านั้น”

“ดีมาก” สตีฟถอนใจอย่างโล่งอก

“ทำไมคุณไม่บอกคนอื่นในองค์กรเรื่องมิติที่สี่ และผลที่อาจเกิดขึ้นกับ

คุณหากมีคนลอบทำร้ายคุณ ทีมงานของเราอาจจะช่วยคุณได้”

“ไม่มีใครช่วยฉันได้” สตีฟกล่าวสวนทันควัน “เรื่องนี้ฉันต้องจัดการ 

ด้วยตัวเอง...ปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับ อย่าให้ใครรู้ว่ามิติที่สี่ยังมีอยู่จน 

ถึงตอนนี้ เพราะมันจะทำให้พวกนักวิจัยมืดไหวตัวทัน และพวกมันคงหาทาง

กำจัดฉันด้วยวิธีนี้”

“คุณรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนทำร้ายคุณ”

“ยังไม่รู้...ฉันรู้แค่ว่าคนประเภทไหนทำร้ายฉันได้ เพราะมีไม่กี่คนที่รู้ว่า 

มิติที่สี่เป็นอย่างไร...ที่จริงมีเพียงแค่สี่คนเท่านั้นที่ควบคุมโลกที่ฉันสร้างเอา 
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ไว้ได้”

ริชาร์ดฟังพลางอุทานเสียงแผ่ว “สี่คนอย่างนั้นเหรอ”

“ใช่”

“พวกเขาเป็นใคร”

สตีฟหัวเราะหึๆ ประชด “พวกเขาเป็นผลผลิตจากการทดลองเหมือน

ฉันยังไงล่ะ”

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

ในตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น สตีฟจึงรีบตัดบท 

“เอาไวน้ดัเจอกนัในเมอืงหลวง ทีร่า้นกาแฟสกัแหง่ ฉนัคดิวา่ควรปรกึษา 

นายเรื่องนี้”

“ตกลง”

กล่าวจบสตีฟก็วางสายทันทีแล้วเดินไปเปิดประตูรับแขก 

“สวัสดีริคกี้ ว่าไง เข้ามาข้างในก่อนสิ” 

สีหน้าเคร่งเครียดเมื่อครู่แปรเปลี่ยนเป็นใบหน้ายิ้มแย้มสดใส ราวกับ 

สิ่งที่เอ่ยกับริชาร์ดไปเมื่อครู่เป็นเพียงเรื่องตลก

ควับ!

สตีฟมองปากกระบอกปืนที่จ่อใส่ตัวเองด้วยความงุนงง ก่อนจ้อง 

นยันต์าสฟีา้ประกายเงนิทีแ่ลดกูราดเกรีย้วระคนตืน่ตระหนกของคูห่ดูว้ยความ 

ฉงนเป็นอย่างยิ่ง

“ริค?”

“รินนี่อยู่ไหน”

“อะไรนะ”

“ฉันถามว่าเธออยู่ที่ไหน!”

“ริคกี้ ใจเย็น”

“ไม่ต้องพูดมากสตีฟ!” เสียงของเด็กหนุ่มสั่นเครือ แก้มแดงร้อนพอๆ 

กับแววตาร้อนรน

“ฉันไม่เข้าใจว่านายต้องการอะไร”
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“นายทำงานให้ชามัลลี เยเรเอส ใช่ไหม”

สตีฟเงียบไปทันที เขาพยายามเรียบเรียงเรื่องที่เกิดขึ้น...หากแผนการ 

ของเขาสำเร็จลุล่วง ริคก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาคือใคร ทว่าในเมื่อแฝดต่างฝา 

เริ่มระแคะระคายถึงตัวตนที่แท้จริงของเขา นั่นแสดงให้เห็นว่าแผนมีช่องโหว่

เป็นไปไม่ได้...สตีฟกัดฟัน มองอีกฝ่ายด้วยสีหน้าเรียบเฉย

แล้วในตอนนั้นเองเขาก็ปะติดปะต่อเรื่องราวทุกอย่างได้...

ใช่แล้ว...รินเลอเลสเดินทางเข้าไปในโลกของดอนการ์ด และคงโดน 

ดอนการ์ดจับตัวได้ ทำให้ริคโทเฟ่นรู้ว่าแฟนสาวนั้นแท้ที่จริงแล้วทำงานให้ใคร 

จึงทำให้สตีฟและเพื่อนๆ รอบกายหญิงสาวตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วย

“นายพูดถึงใคร” ชายหนุ่มตีหน้าซื่อ

“ฉันคิดว่านายน่าจะรู้จักชามัลลีดีกว่าใครอื่นนะ” ริคโทเฟ่นว่าพลาง 

ใช้ปากกระบอกปืนดันอกเพื่อนเบาๆ ทำเอาอีกฝ่ายต้องถอยหลังพร้อมกับ 

ยกสองมือขึ้นเป็นเชิงยอมแพ้ “พวกนายทำงานให้เขา”

“นายพูดถึงใคร”

“คนที่ทำให้เมืองนี้ปั่นป่วน คนที่ทำให้ชีวิตของฉันยุ่งยาก คนที่ริน 

ช่วยเหลือ คนที่อยู่เบื้องหลังความเลวทุกอย่าง”

“เดี๋ยวก่อนนะริคกี้...ใครคือคนที่นายพูดถึง เขาคือใคร”

“ชามัลลี เยเรเอสยังไงล่ะ!” ริคโทเฟ่นถลึงตาใส่ น้ำตาอุ่นๆ คลอเบ้า 

“พวกนายหักหลังฉัน!”

“ริค ฉันคิดว่านายเข้าใจผิด”

“ไม่มีทาง! ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น!”

“นายไม่รู้”

“ฉันรู้!”

“พระเจ้า นายต้องฟัง...”

“นายนั่นแหละที่ต้องหุบปาก สตีฟ!”

ปัง!

เสียงปืนลั่นดังสนั่นทันทีที่สตีฟฉวยโอกาสแย่งอาวุธมาจากอีกฝ่าย 
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และใช้ศอกหวดเต็มแก้ม ริคโทเฟ่นหน้าหัน ชายหนุ่มไม่รอช้า เข้าซ้ำด้วยเข่า

กระทุ้งเข้าตรงช่องท้อง ทำเอาอีกฝ่ายจุกเสียดพูดอะไรไม่ออก ในตอนนั้นเอง 

สตีฟก็รีบลากเพื่อนเข้าไปในห้อง ล็อกประตูเอาไว้ก่อนใครจะมาเห็นพวกเขา

สองคนต่อสู้กันเอง

สตีฟจ่อปืนใส่คู่หูที่นอนเหยียดกายบนพื้น ไร้ทางสู้

“นายมัน!!!”

“เงียบเถอะ ริคกี้! ฉันไม่รู้ว่านายพูดถึงเรื่องอะไร นายบังคับให้ฉันต้อง 

ทำแบบนี”้ สตฟียนืนิง่ มองเพือ่นอยา่งระแวดระวงั “เอาละ...เรามาคยุกนัหนอ่ย 

คุยกันแบบ...แบบที่เราเคยคุยกันตามปกติน่ะ”

เขากล่าวอย่างใจเย็นขณะอีกฝ่ายหอบเสียงต่ำและมองสตีฟด้วยโทสะ 

“ใครคือชามัลลี เยเรเอส นายรู้อะไรเกี่ยวกับเขา”

คราวนี้ริคโทเฟ่นไม่ตอบ เขาพยายามพยุงกายลุกขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จ

“ทำไมนายถึงคิดว่าฉันทำงานให้คนที่ชื่อชามัลลี รินเกี่ยวอะไรกับ 

เรื่องนี้ด้วย”

คำถามนั้นแทบทำให้เด็กหนุ่มจุกจนพูดอะไรไม่ออก ราวกับมีกำแพง 

บางๆ กัน้ขวางความจรงิทีเ่ขารบัรูเ้อาไวจ้ากเพือ่น เขาไมส่ามารถบอกความจรงิ 

กับสตีฟได้เพราะมันเสี่ยงเกินไป 

แน่นอน...ริคไม่ได้มั่นใจหรอกว่าสตีฟมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มฆาตกร 

ต่อเนื่อง ทว่าอารมณ์ร้อนๆ และการคาดเดาเท่านั้นทำให้เขาพลั้งเผลอทำ 

สิ่งที่แบลลีย์พยายามห้ามมาตลอด 

“ฟังนะริคกี้...นายต้องบอกฉัน นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติ”

“แน่ละ มันจะเป็นเรื่องปกติได้ยังไงในเมื่อรินโกหกฉัน” น้ำเสียงริค 

เจือความเศร้าในทุกพยางค์ “เธอ...หักหลังฉัน”

“รินหักหลังนายยังไง”

“เธอ...” ริคอ้ำอึ้ง “บ้าชะมัด!”

“เกิดอะไรขึ้น เธอหักหลังนายยังไง ฉันคิดว่ารินไม่มีทางทำแบบนั้น”

“เธอทำไปแล้ว!”
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“ยังไง”

“เธอ...” เด็กหนุ่มบ่ายหน้าหนี เขาชั่งใจว่าควรพูดความจริงหรือไม่  

“เธอมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง”

“นายเอาอะไรมาพูด” สตีฟขมวดคิ้วจนแทบจะผูกเป็นปม

“เอาสิ่งที่ฉันเห็นกับตาตัวเองมาพูดไง” ริคเถียงด้วยน้ำเสียงหนักแน่น 

ทั้งสองจ้องตากันด้วยความเครียด “เธอหลอกฉัน และบางที...บางทีนะ...

เธออาจจะหลอกนายด้วย”

ริคโทเฟ่นกัดฟันอย่างเจ็บปวด ใจของเขาแทบจะแตกสลายขณะ 

กล่าวออกไป 

“ฉันไม่มีหลักฐาน แต่ฉันเชื่อว่ารินอาจเป็นหนึ่งในคนที่เลปเปนลาฟ 

ต้องการตัวมากที่สุด”

สตีฟสังเกตสีหน้าแสดงความบอบช้ำของริคโทเฟ่น แต่กลับยิ่งรู้สึก 

ผ่อนคลายเมื่อความคิดบางอย่างผุดขึ้นในสมอง 

“ฉันจะบอกอะไรให้นายฟังนะริค”

อีกฝ่ายหอบเบาๆ แต่ก็รับฟัง

“ฉันไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรนายถึงสงสัยริน แต่ฉันคิดว่ามันอาจจะ 

เกี่ยวข้องกับงานที่ฉันเพิ่งได้รับจากเลปเปนลาฟก็ได้”

“นายหมายถึงอะไร”

สตีฟไม่ตอบ เขาเดินกลับเข้าไปในห้องนอน และหยิบเอกสารออกมา 

โยนให้ริคโทเฟ่นบนพื้น เด็กหนุ่มมองแฟ้มปกสีดำด้วยความสงสัยก่อนเปิด 

อ่านรายละเอียดภายใน

“นี่มัน...” ริคโทเฟ่นนิ่วหน้าอย่างฉงน เมื่อพบว่างานใหม่ที่สตีฟได้รับ 

คือการจับกุมตัวชิวเวอร์ เลปพาร์ด และกราดิน บายอน เพียงลำพัง โดย 

ปราศจากการช่วยเหลือจากลูกทีมในหน่วยงานของเลปเปนลาฟ 

น่าแปลกชะมัด...

“มันเกี่ยวอะไรกับรินไม่ทราบ”

“มันเกี่ยวกับรินตรงที่...เธอถูกเลปพาร์ดจับตัวไป” สตีฟกล่าวด้วย 

ตวั
อย
่าง



Pakkie Davie     167

น้ำเสียงจริงจัง แม้สิ่งที่เขากล่าวไปนั้นจะไม่ใช่ความจริงเลยแม้แต่น้อย

ทางด้านริคโทเฟ่นซึ่งอยู่ในอารมณ์หงุดหงิดกลับยิ่งสับสน เขาเบิกตา 

มองอีกฝ่ายอย่างงุนงง

“เลปเปนลาฟหรือรู้ดคงไม่มีทางบอกนายเรื่องนี้แน่ๆ”

“พวกเขาไม่ได้บอก”

“เห็นไหมล่ะ” สตีฟพ่นลมหายใจผ่านริมฝีปากบางเมื่อสังเกตเห็นท่าที

ผดิคาดของแฝดตา่งฝา “นายถกูกกับรเิวณมาตัง้แตว่นัทีอ่อกจากโรงพยาบาล 

จริงไหม รู้ดคงไม่อนุญาตให้นายรับงานไหนทั้งนั้น...แล้วรู้อะไรไหม ฉันต้อง 

ทำงานคนเดียวเพื่อหาหลักฐานจับตัวเลปพาร์ดกับกราดินเข้าตะราง และ 

นอกจากนั้นยังต้องหาวิธีช่วยรินด้วย เพราะพวกมันจับเธอไปเป็นตัวประกัน”

“จับไปตอนไหน”

“ฉันคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่พวกเราสองคนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

เพราะนับตั้งแต่ตอนนั้น ก็ไม่มีใครติดต่อรินได้อีก แม้แต่สไตรเกอร์...ไม่มีใคร 

สะกดรอยเลปพาร์ดและพวกพ้องได้อีกเลยหลังจากพวกมันหลบหนีไปแล้ว”

เรื่องที่ชายหนุ่มกุขึ้นสอดคล้องกันจนริคโทเฟ่นยากจะหาข้อข้องใจ 

“ทำไมนายเพิ่งมาบอกฉันตอนนี้”

“ฉันควรบอกนายเหรอ” ชายหนุ่มสบถเสียงแผ่ว “รู้ด เลปเปนลาฟ 

คุณเลมเบอสท์ และคนอื่นๆ ปกปิดเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้นายรู้ ยังไม่เข้าใจ

อีกเหรอว่าเพราะอะไรนายถึงต้องโดนกักบริเวณ” 

ตอนนัน้เองทีป่ระกายตาของรคิโทเฟน่กเ็ปลีย่นไป เดก็หนุม่แลดสูบัสน 

ว้าวุ่นและตื่นตระหนก

“ฉนัไมรู่ห้รอกวา่ทำไมนายถงึคดิวา่รนิเปน็คนรา้ย และมคีวามเกีย่วขอ้ง 

กับพวกฆาตกรต่อเนื่อง แต่ที่แน่ๆ ก็คือ...ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ และฉันก็ 

พยายามหารินมาหลายวันแล้วด้วย”

“พระเจ้า” ริคโทเฟ่นรำพึงเสียงแผ่ว ใบหน้าที่เคยร้อนผ่าวซีดลงใน 

บัดดล “พระเจ้า...นั่นคือสาเหตุที่ฉันได้รับข้อความจากเธอว่าเธอไปเที่ยว 

ต่างประเทศกับเพื่อน” 
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“ที่จริงแล้วรินไม่ได้ไปไหนเลย...เธอถูกจับและคนที่ส่งข้อความให้นาย

ก็คือพรรคพวกของเลปพาร์ด”

“ให้ตายเถอะ! รินกำลังตกอยู่ในอันตราย ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า 

เรื่องที่นายพูดเป็นความจริง”

แน่ละ...มันไม่ใช่ความจริง สตีฟแย้งอย่างสบายอารมณ์ในใจ นาย 

ตกหลุมพรางฉันแล้วคู่หู...

“ฉันจะช่วยริน”

“ว่ายังไงนะ”

“ฉันจะช่วยเธอ” แววตาของริคโทเฟ่นแลดูมุ่งมั่นจริงจัง 

“แต่นายก็น่าจะรู้ว่ารู้ดไม่มีทางเห็นด้วยแน่ๆ”

“ฉันไม่สนอีกต่อไปแล้วว่ารู้ดจะเห็นด้วยหรือไม่ ฉันจะไปช่วยรินให้ได ้

...ฉันจะร่วมมือกับนาย”

สตีฟได้ยินเช่นนั้นก็เผยยิ้มยินดี คำตอบของอีกฝ่ายเป็นที่น่าพอใจ 

“เอาสิ”

มาช่วยกันเล่นเกมกับฉันหน่อยจะเป็นอะไรไป...ริคโทเฟ่น นิลบาเล็ต

“ชิวเวอร์ เลปพาร์ด ช่วยกราดิน บายอน ออกมาจากห้องขัง 

ในเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาที หลบหนีไปทางตะวันตก ออกสู่ถนนใหญ่ และ 

หายไปที่ถนนเส้นที่ 207” ริคบอกพลางชี้นิ้วไปบนแผนที่บนหน้าจอโทรศัพท์

เมื่อเขาเลื่อนนิ้วไปมา ภาพแผนที่ก็หมุนไปตามตำแหน่งปลายนิ้ว “ฉันเคย 

ได้ยินชื่อของชิวเวอร์ เลปพาร์ด มาก่อน”

สตีฟเลิกคิ้ว เขายืนพิงโซฟาฟังอีกฝ่ายออกความเห็น

“เลปพาร์ดเป็นคนที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรองหาลูกค้าและจัดการหาปืน 

มาให้พวกซื้ออาวุธผิดกฎหมาย หมอนี่ทำตัวเหมือนพวกล็อบบียิสต์สายมืด  

(Lobbyist) หรือเรียกง่ายๆ ว่า นายหน้าขายปืนให้องค์กรใหญ่ๆ ในยุโรปและ 

เอเชียตะวันออก มันเคยทำงานร่วมกับกราดิน บายอน ราวๆ สามสิบครั้ง... 

ฉันเชื่อว่าการช่วยกราดินแหกคุกหนีการไต่สวนในชั้นศาลแบบนี้ คงมีสาเหตุ 
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มาจากการที่มันแน่ใจว่ากราดิน บายอน จะต้องแพ้คดี และผลประโยชน์ 

บางอย่างอาจหมดไปหากกราดินตาย มันจึงตัดสินใจบุกเข้าไปช่วยกราดิน 

ออกมาจากห้องขัง และหลบหนีไปด้วยกัน”

“แล้วยังไงต่อ” สตีฟสงสัย

ริคโทเฟ่นมองนัยน์ตาคู่สีเทานิ่งๆ ก่อนเอ่ยตอบ 

“เราจะหาทางจับสองคนนี้ไม่ได้เลยถ้าหากไม่มีหลักฐาน ซึ่งหายาก 

ยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร”

“ทำไมนายคิดว่าหายาก” สตีฟย้ิมกร่ิม ทำเอาอีกฝ่ายงงเป็นไก่ตาแตก

ชายหนุม่ไมร่อใหคู้ห่ถูามและเดนิไปหยบิกองเอกสารทีเ่จา้หนา้ทีส่ง่มา 

เก็บไว้ในคอนโดเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนออกมาวางบนโต๊ะกระจกหน้าโทรทัศน์  

เขารื้อเอกสารเหล่านั้นและหยิบแฟ้มปกดำที่มีชื่อชิวเวอร์ เลปพาร์ด แปะ 

เอาไว้พร้อมหมายเลขคดีติดบนหน้าปก 

“นี่เป็นข้อมูลที่เลปเปนลาฟจัดหามาให้ ฉันไม่เคยสนใจมันจนกระทั่ง

วันนี้”

ทั้งสองเปิดดูแฟ้ม ก่อนสตีฟจะหยุดลงตรงหน้าแผนที่ ทั้งสองมอง 

รายละเอียดสัญลักษณ์ต่างๆ อย่างสนใจ

“นี่เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าของพวกที่ทำผิดกฎหมาย” ริคโทเฟ่น

นิ่วหน้าเมื่อเห็นข้อมูลในตารางและเส้นทางบนภาพถ่ายเอกสารแผนที่บริเวณ

เมืองท่า

“โอกาสที่เหล่าพ่อค้าปืนเถื่อนจะเลือกใช้เส้นทางถนนหลวงหมายเลข  

44 เพื่อขนอาวุธข้ามสะพานไปยังเมืองฟิเลนมีอยู่ 64 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเส้นทาง 

การสัญจรอื่นๆ เช่น ทางเรือจากท่าเทียบเรืออัลบาในฟิเลนไปจนถึงท่าเทียบ 

เรือนิลดาน่าในชินซูรีมี 27 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือก็ใช้การลำเลียงผ่านตอน 

เหนือ คือข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน”

สตีฟบอกข้อมูลทางสถิติที่เขียนเอาไว้ 

“รู้อะไรไหม...เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เชื่อว่าเลปพาร์ดต้องเลือกใช้วิธีขน

ปืนข้ามประเทศผ่านชายแดนทางตอนเหนือ แต่เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคือ 
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เส้นทางที่อันตรายที่สุด...ฉันเชื่อว่าชิวเวอร์ เลปพาร์ด และกราดิน บายอน  

ต้องใช้ทางสัญจรเหมือนพ่อค้ารายอื่นๆ เพียงแต่พวกเขาเลือกช่วงเวลา 

เหมาะสมซึ่งทำให้ตำรวจไม่เคยจับได้ว่าขนส่งอาวุธข้ามชาติอย่างไร”

“นายคิดว่าพวกมันขนอาวุธช่วงไหน”

สตีฟยิ้มแฝงเลศนัย “ช่วงที่เจ้าหน้าที่คาดไม่ถึง”

ริคเลิกคิ้วสูงมองอีกฝ่าย

“ช่วงที่พ่อค้าขายอาวุธรายอื่นขนปืนเหมือนกันยังไงล่ะพรรคพวก” 

สตีฟยิ้มกริ่ม “นายลองอ่านชื่อพวกที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในปีนี้สิ”

ว่าพลางชี้ไปยังแฟ้มเอกสารที่รวบรวมรายชื่อของบุคคลที่ทำผิด 

กฎหมายค้าอาวุธปืนเถื่อนในเมืองฟิเลนและชินซูรี 

“ลองสังเกตดีๆ ทุกคนที่ถูกจับจะมีบุคคลในแก๊งคอยแจ้งเบาะแสแก่ 

เจ้าหน้าที่ด้วยชื่อปลอม”

“พวกมันหักหลังกันเอง”

“ใช่”

“ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงคิดว่าคนในแก๊งหักหลังกันเอง”

“นายลองคิดดูให้ดีสิว่าเพราะอะไรพวกมันต้องใช้ชื่อปลอมแจ้ง 

เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ซ้ำๆ กันหลายครั้ง นั่นก็เพราะแท้ที่จริงแล้วพวกที่แจ้งตำรวจ 

ให้ตามจับพ่อค้าอาวุธปืนเป็นลูกน้องของเลปพาร์ดไงล่ะ” 

เด็กหนุ่มฟังพลางคิดตาม

“...เมื่อกลุ่มพ่อค้าขายปืนเถื่อนถูกจับตัวไป ช่วงเวลานั้นทั้งเมืองจะ 

โกลาหลมาก ตำรวจคงลงพืน้ทีแ่ละปดิกัน้ทางเขา้ออกเกอืบทกุสายเพือ่ปอ้งกนั 

อาชญากรหลบหนี”

“แล้วเลปพาร์ดจะลำเลียงสินค้ายังไง”

สตีฟมองอีกฝ่ายพร้อมยักคิ้ว ก่อนชี้นิ้วไปบนภาพท้องทะเลในแผนที่ 

“เรือไง”

ริคโทเฟ่นอุทานอย่างเข้าใจความหมาย

“ระหวา่งทีพ่วกเจา้หนา้ทีส่นใจตามจบัพวกทีห่ลงเหลอือยูใ่นเมอืงฟเิลน
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หรอืชนิซรู ีพวกเขาจะลมืไปเสยีสนทิวา่อาจมพีอ่คา้บางรายกลา้ใชช้ว่งวกิฤตนี้

ขนสินค้าออกนอกประเทศ ปะปนกับสินค้าในล็อตอื่นๆ ผ่านทางทะเล”

“ใช่ นายพูดถูก” ริคขมวดคิ้วจนแทบจะเป็นปม 

“สรุปง่ายๆ เลปพาร์ดส่งทีมสอดแนมเข้าไปปะปนกับพวกพ่อค้าราย

เล็กๆ ที่ตนเองไม่ได้เจรจาทำการค้าด้วย...พรรคพวกของเลปพาร์ดสืบเวลา 

การขนส่งของผ่านถนนหมายเลข 44 จากนั้นก็แจ้งความให้เจ้าหน้าที่ไปจับ 

พ่อค้ารายเล็กเหล่านั้น ส่วนเลปพาร์ดก็ออกคำสั่งกับลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่งให้ 

ขนของขึ้นเรือ...การลำเลียงอาวุธของเลปพาร์ดเริ่มต้นทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่

จับกุมตัวพ่อค้ารายเล็กๆ ในเมืองและประกาศปิดพื้นที่ เมื่อการลำเลียงสำเร็จ 

เลปพาร์ดก็ได้กำไร” 

สตีฟยักไหล่ คำพูดที่ราวกับมองการกระทำของเลปพาร์ดออกได้ 

อย่างง่ายดายนั้นไม่ธรรมดา หลายครั้งแล้วที่ริคโทเฟ่นต้องร้องชมเพื่อนคนนี้ 

ในใจ และเขาไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยที่จะเอ่ยชมแฝดต่างฝาของตน

“งานนี้ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด” ริคพึมพำ “ฉันหวังว่าริน 

จะปลอดภัย”

สตีฟหัวเราะเสียงเบา 

“งานนี้ฉันขอจัดการกับกราดิน บายอน เองนะ” ริคบอก “ฉันอยาก 

สะสางปัญหากับมันให้จบ”

“นายคงค้างคาใจเรื่องฮามิลตัน เคิร์กอยู่สินะ”

ริคไม่ตอบ แต่ขมวดคิ้วอีก

“ฉันไม่คิดว่าคนพวกนี้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องหรอก 

นะ เพราะพวกนกัวจิยัแฝงตวัไปตามองคก์รอสิระในครตีเชยีรไ์ดแ้นบเนยีนมาก  

กรณีของฮามิลตัน เคิร์ก ก็ไม่ต่างกัน บางทีกราดิน บายอน อาจจะไม่รู้ก็ได้ 

ว่าลูกน้องตัวเองเป็นนักวิจัยในคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง”

“ฉันไม่ได้สนใจหรอกว่าจะได้คำตอบอะไรจากมันบ้างไหม ฉันจะ 

จัดการมันไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตาย”

สตีฟยิ้มอีกครั้ง เขารู้ว่าริคเป็นห่วงรินเลอเลสมากและอยากกำจัดคน 
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ทีท่ำรา้ยแฟนของตน แตร่คิโทเฟน่กไ็มใ่ชเ่ดก็หนุม่ขาดสตทิีล่มืหนา้ทีว่า่เขาตอ้ง

รีดเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับฮามิลตัน เคิร์ก จากกราดิน บายอน ให้ได้มากที่สุด

ฉลาด...คู่สมมาตรของเขาเลือกใช้วิธีเข้าถึงตัวกราดิน บายอน อย่าง 

ขาวสะอาด เพื่อล้วงความลับที่อยู่ของฮามิลตัน 

ริคโทเฟ่นใช้วิธีนี้ทุกครั้ง ทำให้เขาไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่จับผิด แตกต่าง 

จากสตีฟซึ่งใช้วิธีเจาะรหัสและล้วงความลับสถานที่ต่างๆ ทั่วทั้งครีตเชียร์เพื่อ 

ค้นหาตำแหน่งที่ฮามิลตัน เคิร์กหลบซ่อนอยู่ เช่น ในโรงงานร้างที่ริชาร์ดกับ 

รินเลอเลสไปเก็บไมโครชิปมา ถึงแม้วิธีการของสตีฟจะรวดเร็วและง่ายกว่า  

แต่เขาก็ต้องเสี่ยงต่อการถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม...ตอนนี้ริคโทเฟ่นช้ากว่าสตีฟอยู่หนึ่งก้าว เด็กหนุ่ม 

เบื้องหน้าคงไม่มีทางรู้ว่าไมโครชิปที่ตัวเองตามหาจากฮามิลตัน เคิร์ก ตกอยู่ 

ในมือของสตีฟแล้ว

สตีฟพยักหน้าพลางแกล้งพูดสมทบต่อไป 

“ดี...งานครั้งนี้คงสนุกแน่”
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“ทกุอยา่งเปน็ไปตามแผน” ชวิเวอร ์เลปพารด์ กลา่วอยา่งอารมณด์ ี

ตามองผ่านขอบฟ้ายามเย็นสีส้มสด

วันนี้เป็นวันที่เลปพาร์ดต้องขนสินค้าให้เจ้าชายอาหรับพระองค์หนึ่ง  

ซึ่งเป็นนายจ้างและเป็นผู้ออกคำสั่งให้ตามล่ารินเลอเลสด้วยจุดประสงค์ 

ลึกลับบางอย่าง

“ได้ตัวเธอมาแล้วใช่ไหม” เลปพาร์ดเอ่ยถามกราดินซึ่งยืนอยู่ข้างกาย

“ยังหรอก แต่อีกไม่นานลูกน้องของคุณก็คงจับตัวผู้หญิงคนนั้นได้”

“ผมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าแผนของคุณจะทำให้เราจับตัวเธอได้ทัน 

เวลา” น้ำเสียงของชายร่างเล็กฟังดูไม่ไว้วางใจอีกฝ่ายเลยสักนิด “คุณก็รู้ว่า 

ลูกค้าของเราต้องการตัวเธอให้เร็วที่สุด เราต้องจับตัวเธอให้ทันเวลาขนส่ง 

สินค้า”

กราดินหัวเราะร่าหันมองลูกน้องของเลปพาร์ดที่ยืนขนาบข้าง ก่อน 

พยักหน้าให้พวกเขาอย่างมีเลศนัย 

11

ลักลอบ
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“ใจเย็นน่า ทุกอย่างเป็นไปตามแผน”

เลปพาร์ดฟังพลางก้มมองนาฬิกาข้อมือด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง แล้วจึง 

หันไปตะโกนออกคำสั่งลูกน้องให้เร่งขนสินค้าขึ้นเรือ

ตลอดสองสปัดาหท์ีผ่า่นมา เลปพารด์วางแผนกบักราดนิลกัลอบขนสง่ 

อาวุธ พวกเขาหาตัวพ่อค้าอาวุธรายย่อยและหักหลังคนเหล่านั้นด้วยการ 

แจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ให้ไปจับกุมถึงรังลับ จากนั้นก็นำสินค้าใส่ในตู้คอน-

เทนเนอร์ ขนด้วยรถบรรทุกคันใหญ่จนมาถึงท่าเรือได้สำเร็จในวันนี้ 

แน่นอน...พวกเขาไม่มีทางขนสินค้าโดยใช้เรือส่วนตัวได้ เลปพาร์ด 

จึงยัดเงินใต้โต๊ะให้เจ้าของเรือสำราญลำใหญ่ที่รู้จักกันดีในการขนสินค้า 

ผิดกฎหมาย

“แทนทีค่ณุจะกงัวลเรือ่งผูห้ญงิคนนัน้ นา่จะเปน็หว่งเรือ่งความปลอดภยั 

ของเรือสำราญลำนี้ดีกว่านะ”

“ไมต่อ้งหว่ง โรสลนิเปน็เรอืสำราญทีด่ทีีส่ดุในโลก ผมกบัเจา้ของบรษิทั 

เรือโรสลินรู้จักกันเป็นการส่วนตัว อาวุธทุกชิ้นที่โหลดใต้ท้องเรือจะได้รับการ 

ป้องกันอย่างดี ไม่มีทางที่ใครจะรับรู้เรื่องนี้ แม้แต่เจ้าหน้าที่หน่วยลับสุดยอด 

ของครีตเชียร์” เลปพาร์ดกล่าวด้วยน้ำเสียงสบายอกสบายใจ ขณะทอดมอง 

เรือลำใหญ่สีขาวสะอาดลอยเด่นอยู่ในทะเลกว้าง 

“หากจับผู้หญิงคนนั้นส่งไปให้ลูกค้าพร้อมอาวุธได้สำเร็จ พวกเรา 

จะได้กำไรจากงานชิ้นนี้กันทุกฝ่าย”

กราดินหัวเราะสบายอกสบายใจ

“เจ้าชายอาหรับพระองค์นี้ยินดีจ่ายเงินให้ตามความต้องการของ 

พวกเรา” เลปพาร์ดว่าพลางหันไปกระซิบบอกบอดีการ์ดชาวคุนนีข้างกายให ้

ถ่ายทอดคำสั่งขนสินค้าทุกล็อตใส่ใต้ท้องเรือ ในขณะที่อีกฟากหนึ่งของเรือ 

สำราญกม็ผีูโ้ดยสารจำนวนมากทยอยเดนิขา้มบนัไดจากอาคารหลงัใหญเ่ขา้สู่

ดาดฟ้าเรือเพื่อเช็กอินบริเวณล็อบบี โดยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นใต้ท้องเรือ 

ชายร่างเล็กหรี่ตามองแสงสว่างจากช่องหน้าต่างบานหนึ่งด้านข้าง 

ลำเรือที่สว่างขึ้น ก่อนหัวเราะหึๆ 
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“พนันได้เลยว่า ทริปนี้จะต้องเป็นทริปที่สนุกแน่ๆ”

“นายแน่ใจนะ”

“แน่ใจสิ”

“โรสลินเป็นเรือสำราญนะ มันเป็นเรือของบริษัทที่เปิดโอกาสให้ 

นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทร 

แอตแลนติก”

“แล้วไง”

“ฉันเคยขึ้นเรือโรสลินไปเที่ยวอียิปต์กับอัลและแฮริสน่ะสิ”

“...แล้ว?”

“ฟังนะ มันอาจจะเป็นความคิดที่งี่เง่าก็ได้ ที่คนอย่างเลปพาร์ดจะ 

ใช้เรือสำราญในการขนสินค้า”

สตีฟได้ยินแฝดต่างฝาของตนกล่าวเช่นนั้นก็ยิ้มขบขัน

“นายไม่เห็นด้วย?”

“แหงละ...ยิ่งนายไม่เชื่อว่าเลปพาร์ดจะขนสินค้าด้วยเรือสำราญ ฉัน 

ก็ยิ่งมั่นใจว่ามันจะต้องทำอย่างนั้น” สตีฟกล่าวลอยๆ ขณะหยิบปืนพกเหน็บ

เอวและนั่งลงสวมบูต

ในขณะเดียวกัน ริคเองก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เขา 

มองสำรวจรอบห้องสะอาดสะอ้านของคู่หูด้วยความสนใจ ผ้าห่มสีดำถูกปูบน 

เตียงนอนเรียบร้อย ไม่มีแม้แต่รอยยับ พื้นพรมสีเทาปราศจากเศษขยะ และ 

บรรดาหนงัสอืกถ็กูจดัเกบ็เอาไวบ้นตูข้า้งโตะ๊กระจกอยา่งเปน็ระเบยีบ ผดิจาก

นิสัยอารมณ์ร้อนของสตีฟสุดๆ 

บริเวณเหนือหัวเตียงนอนแขวนภาพวาดขนาดใหญ่ เป็นรูปวาดของ 

ชายหนุม่ในชดุเกราะยนืหนัหลงัมองเมอืงเลก็ๆ ดา้นลา่งหบุเขา เหนอืกรอบรปู 

เขียนเอาไว้ว่า ‘แด่ผู้ที่สมควรรู้ความจริง’

ริคสังเกตฝีแปรงนั้นด้วยความสนใจ มันทำให้เขานึกถึงผลงานของ 

ชายคนหนึ่ง...ผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชายนามชามัลลี เยเรเอส 
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เขาจำได้ดี...ชามัลลีวาดภาพหญิงสาวผู้หนึ่งนั่งใต้ต้นไม้และถือร่ม 

สีแดง ดวงตาของเธอมองผ่านทุ่งกว้างลงไปยังหมู่บ้านเบื้องล่าง ฝีแปรงช่าง 

ไม่แตกต่างจากภาพนี้เลยสักนิด 

ริคโทเฟ่นจ้องมองงานศิลปะนั้นอย่างครุ่นคิด ขณะสตีฟอธิบาย 

แผนการไปเรื่อยๆ ระหว่างผูกเชือกรองเท้า

“เฮ้...” สตีฟผิวปากเบาๆ เรียกสติอีกฝ่าย “นายมองอะไร”

“ภาพวาดน่ะ” ริคบอกด้วยความสงสัย “สวยดี”

เจ้าของภาพได้แต่ยิ้มบาง ปล่อยให้เด็กหนุ่มสำรวจรอบๆ ห้องโดย 

ไม่สนใจ

“ใครวาด”

สตีฟไม่ได้ตอบ

“ฉันไม่เคยคิดเลยว่านายชอบงานศิลปะ”

สตีฟยักไหล่ “มีอะไรประดับเอาไว้ในห้องก็สวยดี จริงไหม”

“คนในภาพคือใคร”

“เกรตาร์ โบโลนส์”

“เกรตาร์?” ริคเอ่ยทวนเสียงแผ่วอย่างสงสัย “เขาคือใคร”

“เป็นทหารรับจ้างที่ภายหลังผันตัวเป็นนักล่าสมบัติ...เกรตาร์ โบโลนส์ 

มีชื่อเสียงมาก...นายไม่รู้จักเขาเหรอ”

“นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินชื่อของเขาเลยละ”

สตีฟพยักหน้าพร้อมพึมพำเสียงแผ่ว “ก็สมควรจะเป็นแบบนั้น”

“ภาพนี้มีความหมายหรือเปล่า”

“แล้วนายคิดว่ายังไง”

ริคไม่ได้ตอบ เขามองมันอย่างชั่งใจ 

“ไม่รู้สิ ฉันไม่ใช่ศิลปิน และฉันก็ไม่ชอบวาดรูปด้วย”

“เหอะ อย่างน้อยนายก็เคยพยายามวาดภาพให้เด็กไทยที่ชื่อทิว 

จริงไหม”

ริคโทเฟ่นหันมองอีกฝ่ายซึ่งหัวเราะคิกคักถูกใจ “เฉยเถอะน่า”
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สตีฟหัวเราะคิกคัก “ยังติดต่อกับเด็กคนนั้นอยู่หรือเปล่า”

“ก็คุยเรื่อยๆ ตามปกติ” ริคกล่าวลอยๆ 

“อย่าคุยให้มากกว่าแฟนตัวเองก็แล้วกัน”

รคิหนัไปถลงึตาใสค่นแซว ยกมอืหมายจะแกลง้ตบศรีษะอกีคน แตส่ตฟี 

ก็ยกแขนขึ้นกันไว้

“เอาเถอะ รีบไปกันดีกว่า” สตีฟบอกพลางโยนเฮดเซตกับปืนพกสอง 

กระบอกให้ริคโทเฟ่น แล้วจึงเหลือบมองหน้าปัดนาฬิกา “พร้อมแล้วใช่ไหม”

“แน่นอน ฉันพร้อมแล้ว”

“ดี ถึงเวลาล่าเหยื่อแล้ว”

เวลาสามทุ่มตรง เหล่าเศรษฐีและนักท่องเที่ยวต่างทยอยลงเรือ 

โรสลิน ทำให้ล็อบบีแน่นขนัดด้วยผู้คน บางคนก็ทยอยเดินไปตามทางเดิน 

ระหว่างห้องพักสุดหรูชั้นบน บ้างก็ลากกระเป๋าลงบันได เสาะหาห้องพัก 

ราคามาตรฐานชั้นล่าง บางส่วนรวมตัวกันในห้องแกลเลอรีเพื่อดูงานศิลปะ  

และบางส่วนก็รวมตัวในห้องแสดงละคร มีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นในเรือ 

โรสลนิระหวา่งกอ่นเรอืจะออกจากทา่ ทกุคนแลดตูืน่เตน้ตืน่ตา แมแ้ตเ่ลปพารด์ 

กับลูกน้องซึ่งอยู่ในท้องเรือก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกัน แต่ความรู้สึกดังกล่าวช่าง 

แตกต่างกับบรรดาแขกเหรื่อด้านบนอย่างสิ้นเชิง 

ขณะทีพ่วกเขาตรวจสนิคา้บนเรอื บรรดาลกูนอ้งชาวคนุนขีองเลปพารด์ 

เกือบสามสิบคนก็กระจายกันไปยืนประจำจุดต่างๆ รอบเรือโรสลิน ปะปน 

กับบรรดาแขกที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรทั้งสิ้น และใช้เวลาอย่างสำราญใจใน 

ช่วงวันหยุดพักร้อน

ทางด้านสตีฟกับริคโทเฟ่นก็ลอบสังเกตการณ์อยู่ข้างๆ ท่าเทียบเรือ  

ดวงตาสองคู่กวาดมองรอบทิศทางอย่างระแวดระวัง ทั้งสองวางแผนอย่าง 

รัดกุมและพร้อมจะลงมือจัดการเป้าหมายแล้ว ครู่เดียวกันสตีฟก็กวักมือเป็น 

เชิงบอกให้เริ่มปฏิบัติการ สองหนุ่มวิ่งลัดเลาะไปตามท่าเรืออย่างเงียบเชียบ 

ทั้งสองกระโดดลงไปเกาะบริเวณขอบกั้นบนท่าเทียบเรือ และซ่อนตัวหลังเสา
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ทันทีที่เหล่ากะลาสีเดินเรียงแถวขึ้นลงเรือ สายตาจับจ้องเรือเป้าหมายสักครู่ 

จากนั้นก็เหยาะย่างลงบันไดขั้นเล็กๆ ซึ่งเป็นทางแยกออกจากสะพานเชื่อม 

กับท้องเรือ 

สตีฟย่อตัวต่ำ เขากวาดตามองไปรอบกายในความมืดมิด สำรวจให ้

แน่ใจว่าไม่มีใครเห็น จากนั้นก็หยิบอุปกรณ์ชิ้นเล็กรูปสามเหลี่ยมสีดำมันวาว 

ออกมาจากกระเป๋า ทันทีที่เขาใช้ปลายนิ้วกดเบาๆ บนแผ่นสามเหลี่ยมนั้น  

ปลอกสีดำขลับก็กระเด้งขึ้นไปสู่ดาดฟ้า สายเชือกเส้นเล็กที่ขดอยู่ภายในก็ 

ยืดตามไปด้วย สตีฟกระตุกมืออีกครั้ง เชือกเส้นเล็กโผล่ออกมาจากมุมทั้ง 

สามทิศ พุ่งเข้าไปเกี่ยวราวแข็งแรงบนดาดฟ้าเรือสำราญโรสลินซึ่งอยู่ห่างจาก 

ระดับน้ำทะเลราวๆ สองร้อยฟุต ชายหนุ่มโหนตัวโดยใช้ปลายเท้าไต่กราบเรือ  

สองแขนออกแรงดึงเชือก เดินเป็นแนวตั้งฉากกับกราบเรือขึ้นไปบนดาดฟ้า 

อย่างช้าๆ 

ริคโทเฟ่นเงยหน้ามองสตีฟไต่กราบเรืออย่างเงียบเชียบ คราวนี้ก็หัน 

ไปสำรวจรอบกายอีกครั้งก่อนดึงอุปกรณ์ส่วนตัวออกมา แล้วจึงโหนเชือก 

ติดตามคู่หูไป 

ทัง้สองมองทา่เรอือกีฟากหนึง่ซึง่ผูค้นทยอยกนัเขา้ไปในเรอืจนหมดแลว้  

บอกใหรู้ว้า่อกีไมน่านโรสลนิกพ็รอ้มจะแลน่ออกจากทา่ สองหนุม่หนัมองกนัเอง 

ด้วยสายตามุ่งมั่น รีบก้าวเร็วๆ ไต่อย่างไวว่องจนกระทั่งมือทั้งสองเกาะราว 

เหล็กบนดาดฟ้าเรือ

“ชู่ว” สตีฟใช้นิ้วแตะริมฝีปากออกคำสั่งเพื่อนให้เบาเสียง ก่อนนั่ง 

ยองๆ ลงบนพืน้ กวาดมองรอบทศิแลว้กพ็บวา่ไมม่ใีครประจำอยูบ่นดาดฟา้เรอื  

ทั้งสองจึงรีบวิ่งไปหลบอยู่ข้างประตูบานโต ก่อนสตีฟจะเอียงศีรษะฟังเสียง 

เดินในเคบินชั้นบนสุด “ไม่มีใครอยู่แถวนี้”

“เรือกำลังจะออกจากท่า กะลาสีเรือคงขึ้นมาที่นี่ทันทีที่เรือออก”

“ใช่” สตีฟเห็นด้วย พลางนั่งคุกเข่าแล้วจึงหยิบกระป๋องสเปรย์ 

ขนาดเล็กออกจากรองเท้ามาฉีดลงบนพื้นทางเดิน ทันใดนั้นเองผงสีเขียว 

บนพื้นก็ค่อยๆ ลอยขึ้น เกาะกลุ่มกันเป็นรูปเรือโรสลินสามมิติ ริคโทเฟ่น 
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อุทานเสียงเบาอย่างประหลาดใจ นัยน์ตาสีฟ้าประกายเงินนั้นมองจุดสีเขียว 

เล็กๆ ที่เคลื่อนไหวไปมารอบๆ เรือสามมิติแลดูคล้ายฝูงมด 

“มันคืออะไร”

“แบบจำลองพิมพ์เขียวของเรือ” สตีฟกล่าวรัวเร็วก่อนชะโงกหน้ามอง 

ทางเดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่บริเวณนั้น “จุดเล็กๆ ในเรือนั้นคือ 

ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคน”

“นายสร้างพิมพ์เขียวของเรือโรสลินขึ้นมาจากสเปรย์?”

อีกฝ่ายยักไหล่ไม่ตอบ แหงละ...สตีฟทำให้ริคประหลาดใจนับเป็น 

ร้อยๆ ครั้งจนเขาไม่ควรตอบคำถามอะไรอีกแล้ว 

“ฉันไม่รู้หรอกนะว่ากราดิน บายอน อยู่ที่ไหน ชิวเวอร์ เลปพาร์ด  

กำลังทำอะไร หรือคลังสินค้าที่พวกมันซ่อนไว้อยู่ตรงตำแหน่งไหน...เรื่องนี้ 

พวกเราต้องตามหากันเอง”

“แล้วรินล่ะ รินอยู่ที่ไหน” น้ำเสียงของริคโทเฟ่นฟังดูกระตือรือร้น 

เป็นอย่างยิ่ง

สตีฟอุทานในใจ...เขาเกือบลืมไปแล้วว่าโกหกริคเรื่องอะไรเอาไว้บ้าง 

“เอ้อ! ใช่ ริน...ฉันก็ไม่แน่ใจ แต่พวกเราต้องตามหารินให้พบโดยเร็ว

ที่สุด”

“ฉันจะไปหาเธอเอง ฉันจะสาวเอาความจริงจากกราดินเรื่องของ 

ฮามิลตัน เคิร์ก ด้วย ส่วนเรื่องเลปพาร์ดและสินค้าผิดกฎหมายที่พวกมันขน 

ขึ้นมาบนเรือ...นายเป็นคนจัดการ”

“เฮ้! เดี๋ยวก่อน” สตีฟยกมือยั้งริคโทเฟ่นไว้ก่อนอีกฝ่ายจะลุกขึ้นและ 

เดินแยกตัวออกไป 

“ใจเย็น...อย่าลืมสิว่างานนี้ไม่มีลูกทีมของเลปเปนลาฟมาช่วยหรอก 

นะ...งานนี้มีแค่พวกเราสองคน” ชายหนุ่มกล่าวเตือนสติ “เราต้องวางแผน 

ให้ดีก่อนบุกเข้าไปหาพวกมัน”

“ฉันเดาว่ารินจะต้องถูกจับตัวไว้ในที่ปลอดภัย สถานที่ที่ไม่มีใคร

สามารถยุ่งเกี่ยวได้ อย่างเช่นใต้ท้องเรือชั้นล่างสุด หรือห้องเก็บสินค้า” 
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ริคโทเฟ่นกล่าวรัวเร็วอย่างรู้ดี “ฉันจะลงไปที่นั่นและพาตัวเธอกลับขึ้นมาบน

ดาดฟ้า”

“ริคกี้...นายไม่ฟังฉันพูดเลย”

“เราตอ้งรบีลงมอืกอ่นทกุอยา่งจะสายเกนิไป” นำ้เสยีงนัน้ฟงัดลูนลาน 

ร้อนรน เช่นเดียวกับสีหน้าหวั่นวิตกของเด็กหนุ่ม

“มันยังไม่สายเกินไป เราจะลงมือทันทีที่เรือออกจากท่า” 

สตีฟพูดไม่ทันขาดคำทุกคนก็ได้ยินเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์เรือ  

ก่อนโรสลินจะแล่นออกจากท่าอย่างเชื่องช้า ลมเย็นสบายบนดาดฟ้าเรือ 

พัดผ่านเส้นผมสีเข้มของเด็กหนุ่ม สตีฟต้องเขยิบตัวเข้าไปนั่งใกล้ๆ เพื่อนเพื่อ 

บอกแผนการ ในขณะที่เสียงอื้ออึงของกระแสลมและคลื่นซัดซ่าทำให้คำพูด 

ของเขาหายไปในอากาศ 

“ฟังนะ...ฉันเชื่อว่าคลังอาวุธที่เป็นหลักฐานในการมัดตัวชิวเวอร์  

เลปพาร์ด และกราดิน บายอน อยู่ใต้ท้องเรือ ฉันจะลงไปหามันเอง นั่น 

หมายความว่าฉันจะลงไปช่วยริน” สตีฟกล่าวเสียงแข็ง “ส่วนนายไปตามหา 

ตวักราดนิ...หากเจอเลปพารด์หรอืพรรคพวกของมนัระหวา่งทางใหร้บีรายงาน 

ฉันทันที”

เขาว่าพร้อมกับใช้สองมือปัดผงสเปรย์กลางอากาศ แล้วภาพแผนผัง 

ของเรือก็มลายหายวับไปกับตา 

ริคโทเฟ่นมีทีท่าลังเล แต่เขาก็ไม่อยากขัดใจเพื่อนมากนัก สุดท้ายแล้ว 

จึงพยักหน้าตกลง 

“เราจะเริ่มลงมือได้หรือยัง” เด็กหนุ่มรอคอยคำตอบ

สตีฟหันมองประตูทันทีที่ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆ ของกะลาสีเรือ 

สองนายขึ้นบันไดใกล้เข้ามา 

“เริม่เลย” ชายหนุม่วา่จบกแ็นบตวัตดิกำแพง รอคอยใหเ้หยือ่เปดิประต ู 

และทันทีที่กะลาสีเรือในชุดเครื่องแบบสีขาวเดินออกมายังทางเดิน สองหนุ่ม 

ก็ไม่รอช้า รีบคว้าคอเสื้อมาชกหน้า ทำเอากะลาสีทั้งสองสลบไปทันที 

ทัง้สตฟีและรคิโทเฟน่รบีสวมเสือ้กะลาสขีองเหยือ่ กอ่นลากรา่งไรส้ตนิัน้ 

ตวั
อย
่าง



Pakkie Davie     181

ไปซ่อนให้พ้นจากสายตาของบรรดาแขกซึ่งค่อยๆ ทยอยกันเดินขึ้นมาบน 

ดาดฟ้า 

ในขณะนี้เรือโรสลินเต็มไปด้วยเสียงเพลงและผู้โดยสารที่ดื่มด่ำกับ 

ความสุขยามค่ำคืน พร้อมอาหารเลิศรสข้างสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้า โดยหารู้ไม ่

ว่ามีสายลับสองคนลอบขึ้นมาบนเรือสำราญเรียบร้อยแล้ว

“กราดินอาจยังอยู่ที่ห้องพักของมัน ดังนั้นฉันจะตรวจสอบดาดฟ้าเรือ 

สามชั้นบนเอง” ริคบอกพลางมองเพื่อนส่งเสียงตอบในลำคอแล้วหยิบ 

เฮดเซตมาครอบใบหู

“อย่าทำตัวให้มีพิรุธล่ะ” 

สตีฟว่าพลางดึงปีกหมวกลงปิดบังใบหน้า เขาขยับคอเสื้อให้เรียบร้อย 

แล้วเดินไปคนละทางกับริคโทเฟ่น ในขณะที่บรรดาแขกเหรื่อซึ่งเดินทางมา 

เป็นครอบครัวต่างเดินเข้าไปในเขตสวนน้ำทางด้านท้ายเรือซึ่งจัดไว้ให้เด็กๆ  

ระหวา่งทีร่คิเดนิไปบนพืน้ไมก้วา้งขวางบนดาดฟา้เรอื เหลา่เดก็เลก็ในชดุวา่ยนำ้ 

ถือห่วงยางก็วิ่งต้วมเตี้ยมผ่านเขาเข้าไปในสวนน้ำและขึ้นไปบนสไลเดอร์ 

ไถลตัวลงมาตามทางคดโค้ง ส่งเสียงเฮฮาสนุกสนานโดยไม่สนใจริคโทเฟ่น 

ในคราบกะลาสีซึ่งจ้องมองเหล่าแขกในเรือด้วยสายตาส่อพิรุธ

“ทันทีที่นายเจอริน อย่าลืมรายงานฉันเด็ดขาด” ริคโทเฟ่นกระซิบ 

ย้ำผ่านเฮดเซต เขาได้ยินเสียงอีกฝ่ายขานตอบอย่างระอิดระอา 

“นายเองก็อย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นเป้าหมายของพวกเลปพาร์ด 

กับกะลาสีเรือก่อนล่ะ” 

สตีฟย้ำจบ ริคก็ต้องรีบเบียดตัวหันหน้าเข้าหาผนัง ปล่อยให้กะลาสี 

เรือสามคนเดินเรียงหน้ากระดานผ่านหัวเรือไป จากนั้นริคก็รีบเดินหนีเหล่า 

ผู้โดยสารซึ่งส่งยิ้มทักทายอย่างเป็นมิตร เขาผ่านประตูบานเล็กๆ ลงไปยัง 

ดาดฟ้าเรือชั้นล่างเพื่อตามหากราดิน บายอน 

พื้นที่บริเวณดาดฟ้าเรือชั้นสามจนถึงชั้นห้านั้นเป็นสถานที่พักผ่อน 

ของแขก ลอ็บบตีัง้อยูช่ัน้สาม มลีฟิตแ์กว้ใชส้ง่แขกไปตามหอ้งพกั...จดุเซนเตอร์ 

เป็นช่องระเบียงทรงกลมมองขึ้นจากชั้นสี่ไปจนถึงยอดโดมแก้วบนชั้นสิบได้  
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ผู้โดยสารสามารถชะโงกหน้าลงจากระเบียงแต่ละชั้นเพื่อดูกิจกรรมหน้า 

ล็อบบีชั้นสาม 

เหล่าผู้คนเดินเข้าออกร้านค้าและคลับเล็กๆ ตามทางเดิน มีการจัดบูท 

แสดงภาพถ่ายและกิจกรรมให้ผู้โดยสารได้ร่วมสนุกมากมาย ในช่วงเย็นของ 

วันนี้จึงไม่มีใครพักผ่อนอยู่ในห้องแคบๆ เลยสักคน ริคโทเฟ่นเปลี่ยนแผนทันที 

“สตีฟ” เขากระซิบผ่านเฮดเซตขณะหันไปพยักหน้าให้กลุ่มเด็กวัยรุ่น 

ที่เดินผ่านไปพร้อมกับคำซุบซิบนินทาว่า ‘กะลาสีเรือคนนั้นหน้าตาคล้าย 

นามสกุลที่สองมาก!’ 

“สตีฟ นายได้ยินฉันใช่ไหม”

“ได้ยินสิ”

“ฉันคิดว่ากราดินอาจจะไม่ได้อยู่ที่ห้อง”

“ลองไปเช็กดูก่อน”

“ไม่” ริคยื่นคำขาดทันทีที่เขาชะโงกหน้าผ่านระเบียงแล้วสังเกตเห็น 

กลุ่มชายฉกรรจ์ร่างใหญ่ในชุดลำลองเดินเรียงแถวเข้าไปในกาสิโนบนชั้นสี่  

- Night Club Deck 

“ฉันรู้แล้วละว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหน”

“โอเค ดี”

“ทางนายเป็นยังไงบ้าง”

“ฉันเพิ่งลงมาที่ชั้นสอง Main Deck ทางโล่งสบาย ไม่มีพ่อบ้านแม่บ้าน 

คนไหนสงสัย”

“ดี” 

ริคโทเฟ่นกล่าวจบก็เลิกสนทนา เขาสาวเท้ายาวๆ ลงบันไดขั้นเล็กๆ 

ไปยังชั้นล่าง แล้วจึงรีบถอยไปยืนอยู่ข้างๆ กระจกร้านขายเพชรพลอย ทันทีที่ 

สังเกตเห็นว่าเหล่าชายฉกรรจ์กลุ่มนั้นหันมากวาดตามองรอบหนึ่ง ก่อนเดิน 

หายเข้าไปในกาสิโน ทุกคนที่เข้ากาสิโนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้

การ์ดหน้าประตูเสมอ ทำให้เส้นทางรอบๆ ชั้นสองเต็มไปด้วยผู้คนยืนต่อแถว

ยาวเหยียดไปจนถึงลิฟต์แก้ว
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โชคดทีีร่คิโทเฟน่ปลอมตวัเปน็กะลาสเีรอื ทำใหเ้ขาเดนิเขา้ไปในกาสโิน 

ไดโ้ดยไมม่ใีครสงสยั มเีพยีงคำทกัทายและคำถามสัน้ๆ จากพนกังานในกาสโิน 

เท่านั้น

เด็กหนุ่มกวาดตามองไปรอบๆ กาสิโน เห็นผู้คนมากมายนั่งเล่นพนัน  

บางคนก็ยืนรุมดูตัวเลขบนลูกเต๋าที่ถูกทอยลงบนบอร์ดครั้งแล้วครั้งเล่าด้วย 

สีหน้าคาดหวัง บางคนก็เล่นเกมตู้หมุนรางวัล บ้างก็เล่นพนันบาคาร่า หรือ 

รูเล็ตต์ ตัวเลขเงินนับล้านที่แสดงอยู่บนหน้าจอนั้นทำให้ริคแทบจะหน้ามืด  

เขาคาดเดาไดเ้ลยวา่เจา้ของเรอืลำนีค้งไดก้ำไรจากการเปดิบอ่นบนเรอืมากมาย 

มหาศาล

ไม่นานนักสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับร่างอ้วนของกราดิน บายอน  

ซึ่งกำลังยืนคุยกับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์อย่างออกรสออกชาติ เด็กหนุ่ม 

รีบหันหลังก่อนอีกฝ่ายจะเห็นหน้า และลอบฟังคำสนทนาท่ามกลางเสียง 

เซ็งแซ่ของผู้คนในกาสิโน ริคโทเฟ่นไอเพราะกลิ่นบุหรี่คละคลุ้งเต็มห้องแคบ 

ขณะยืนเบียดกับเหล่าเศรษฐีจากต่างแดน แต่ละคนนั่งเล่นพนันด้วยตัวเลข 

สูงกว่าแปดหลัก 

สกัพกักราดนิ บายอน กเ็ดนิออกไปจากกาสโิน เลีย้วเขา้สูห่อ้งแกลเลอรี 

ที่จัดแสดงภาพวาดสีน้ำมันของศิลปินชื่อดังจากทั่วโลกซึ่งเปิดให้ประมูล 

ด้วย ทำให้เศรษฐีจำนวนไม่น้อยมารวมตัวในห้องนี้เพื่อจับจองผลงานระดับ

มาสเตอร์พีซ 

ริคโทเฟ่นต้องปลีกตัวออกมา ไม่เช่นนั้นบรรดาลูกน้องของเลปพาร์ด 

ที่คอยเดินตามกราดินไม่ห่างคงสังเกตเห็นเขาเสียก่อน 

“ฉันยังหาจังหวะเข้าถึงตัวกราดินไม่ได้ ฉันคงต้องปลอมตัวเป็นแขก 

ในเรือ...ว่าแต่นายเป็นยังไงบ้าง”

“...”

“สตีฟ?”

“...”

“สตีฟ?”
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ริคโทเฟ่นรอฟังเพื่อนขานรับ แต่ก็ไม่มีเสียงใดๆ ตอบกลับมา เขาจึงนึก 

บ่นทั้งๆ ที่กังวลใจ หากเกิดอะไรขึ้นกับสตีฟด้านล่างตอนนี้ เด็กหนุ่มเอง 

ก็อาจตามไปช่วยไม่ทัน

เอาเถอะ...เขาควรสนใจเป้าหมายเบื้องหน้าเสียจะดีกว่า

เมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วก็เดินออกมาจากห้องแสดงภาพ ลงไปยังชั้นสาม 

ด้านหน้าล็อบบีซึ่งรอบๆ บริเวณใจกลางลำเรือนี้เป็นห้องพักของแขกระดับ 

วีไอพี ริคเดินไปตามทางเดินแคบๆ ย่ำผ่านพรมแดง มองห้องพักสองข้างทาง 

กอ่นสะดดุสายตาเขา้กบัหอ้งทีม่รีถเขน็อยูข่า้งประต ูเดก็หนุม่รูท้นัทวีา่พอ่บา้น 

แม่บ้านคงเริ่มทำความสะอาดห้องต่างๆ แล้ว เพราะฉะนั้นแขกทุกคนจะต้อง

ออกจากห้องพักไปทำกิจกรรมในเรือ

“ขอโทษนะครับ” ริคตะเบ็งเสียงบอกพ่อบ้านซึ่งจัดผ้าปูที่นอนอยู่ใน 

ห้องวีไอพีขนาดใหญ่ “ขอโทษที ผมต้องขอเข้าไปตรวจห้องสักครู่”

“หืม?” อีกฝ่ายทำหน้างงเป็นไก่ตาแตก

“พอดีหัวหน้าสั่งให้ผมเข้ามาตรวจห้องนี้” ริคโกหก...เขาไม่รู้ด้วย

ซ้ำว่าตัวเองหมายถึงอะไร แต่พ่อบ้านร่างเล็กที่ค่อยๆ พยักหน้า (คิดว่า) 

เข้าใจความหมาย และเดินออกจากห้องไปอย่างว่าง่าย

ริคโทเฟ่นถอนใจอย่างโล่งอก เด็กหนุ่มไม่รอช้า รีบเปิดตู้เสื้อผ้า ค้นหา 

เสือ้ยดืกบักางเกงยนีขายาวและเดนิออกจากหอ้งพรอ้มของในมอื เขายิม้กวา้ง 

ให้พ่อบ้านคนดี จากนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า 

และโยนชุดกะลาสีลงถังขยะ

คราวนี้เขากลายเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาด้วยชุดธรรมดาและหมวกแก๊ป 

แสนธรรมดาที่ราคาแพงหูฉี่ เด็กหนุ่มสวมแว่นตาปิดบังดวงหน้า ตรวจใน 

กระจกให้แน่ใจว่าตนเองพร้อมลงมือทำภารกิจต่อไป จากนั้นก็เดินออกจาก 

ห้องน้ำและกลับขึ้นไปยังดาดฟ้าเรือ เด็กหนุ่มเดินเข้าไปในห้องประมูลโดยไว 

ตาก็สอดส่ายมองหาเป้าหมายซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาหน้าสุดข้างเวที

กราดิน บายอน นั่งไขว่ห้างปรบมือให้ภาพที่ถูกประมูลไปด้วยราคา 

สูงลิบลิ่ว ชายหนุ่มร่างท้วมแลดูมีความสุขอารมณ์ดี โดยหารู้ไม่ว่าอันตราย 
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กำลังคืบคลานเข้ามา 

ริคโทเฟ่นหรี่ตาสังเกตท่าทีของอีกฝ่ายและสำรวจเหล่าลูกน้องของ 

เลปพาร์ดที่เดินไปประจำตามจุดต่างๆ ภายในห้องประมูล

“สตีฟ...นายฟังอยู่หรือเปล่า” 

“เอ้อ...ใช่ ฟังอยู่”

“พระเจ้า” เด็กหนุ่มถอนใจยาวๆ “ฉันดีใจที่ได้ยินเสียงนายตอบ”

“มีปัญหาเกิดขึ้นนิดหน่อยน่ะ”

“ปัญหาอะไร”

“ฉันถูกจับตัว”

“ว่าไงนะ!!!” ได้ยินเช่นนั้นริคก็เผลออุทานลั่นด้วยความตกใจ  

“พวกมันเจอนายเหรอ”

“เปล่าหรอก คนที่เจอฉันคือกะลาสีเรือนี่แหละ...พวกเขาไม่คุ้นหน้าฉัน 

ก็เลยถูกกัปตันเรือสาวเอาความจริง” สตีฟกล่าวด้วยน้ำเสียงเหนื่อยใจ 

“นายอยู่ไหน!”

“อืม ในห้องสอบปากคำใต้ท้องเรือนี่แหละ” สตีฟกลอกตามอง 

รอบห้อง

บัดนี้ชายหนุ่มนั่งพิงพนักอยู่บนเก้าอี้นุ่มๆ โดยมีโต๊ะตัวใหญ่และห้อง 

อับๆ เป็นของประดับ พอจะทำให้สถานที่แห่งนี้แลดูมีสีสันขึ้นบ้าง 

ให้ตายเถอะ...เขากลายเป็นผู้ต้องหาไปเสียอย่างนั้น แม้ว่าจะไม่มี

กะลาสีคนใดทำร้ายเขา แต่ทุกคนก็พยายามเค้นคำตอบ โดยเฉพาะกัปตัน

เรือที่ทำให้เขาหงุดหงิดจนอยากเอาปืนพกออกมาจ่อปากคนขี้สงสัยรายนี้ 

น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาส 

สตีฟอยู่คนเดียว เขาไม่มีหนทางหนีออกไปจากห้องแห่งนี้ได้ จึงต้อง 

นั่งอยู่เฉยๆ และทอดตาผ่านหน้าต่างบานโต มองผืนทะเลสีหมึกภายนอก  

และแสงจันทร์ซึ่งทอลงมากระทบคลื่น กะพริบวิบวับราวกับเม็ดพลอย

สตีฟรู้ตัวเองดีว่าเขาไม่ควรอยู่ที่นี่นานนัก ไม่เช่นนั้นแผนการทุกอย่าง
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คงพังยับ

“สตีฟ นายบอกอะไรพวกมันไปบ้างหรือเปล่า”

“ไม่เลย”

“ฉันจะลงไปช่วยนายเดี๋ยวนี้”

“ไม่ต้อง ฉันจัดการเรื่องนี้เองได้...ตอนนี้ฉันอยู่ใกล้ๆ ห้องบังคับเรือ  

เชื่อได้เลยว่าเลปพาร์ดคงซ่อนอาวุธเอาไว้แถวๆ นี้ ฉันจะเก็บหลักฐานให้ได้ 

แล้วรีบส่งสัญญาณบอกเลปเปนลาฟให้ส่งกำลังเสริมมาจับตัวพวกมัน... 

ว่าแต่นายเป็นอย่างไรบ้าง” 

“ตอนนี้ฉันอยู่ในห้องประมูล ส่วนกราดินอยู่หน้าเวที...ฉันยังไม่รู้ว่า 

จะเข้าถึงตัวมันได้ยังไง” 

“พยายามจับตามองจนกว่ามันจะกลับเข้าไปในห้องพัก”

“ตกลง เพราะดูเหมือนนั่นจะเป็นหนทางเดียวที่ฉันจะจับตัวมันได้” 

ริคโทเฟ่นกล่าวเสริมในที

“ริค”

“ว่าไง”

“ฉันคิดว่านายต้องรีบหนี”

“?”

“เลปพาร์ดเดินมาที่ห้องบังคับเรือ” สตีฟบอกด้วยน้ำเสียงสงบนิ่ง 

ขณะมองรา่งเลก็ของชายหนุม่หนา้ตาเจา้เลห่เ์ดนิผา่นหนา้หอ้งไปพรอ้มกปัตนั

เรือ เสียงสนทนาฟังอื้ออึงไม่สามารถจับใจความสำคัญได้ เขาจ้องเลปพาร์ด 

ซึ่งหันมามองตอบด้วยแววตาสงสัย “มันมองฉันอยู่”

“มันเห็นหน้านาย?”

“ไม่ ฉันใส่หมวก” สตีฟว่าพลางก้มหน้า ฟังเสียงฝีเท้าของเลปพาร์ด 

ทีเ่ดนิผา่นไป “นีไ่มใ่ชเ่รือ่งทีด่.ี..ฉนัคดิวา่พวกมนัอาจเดาไดว้า่ฉนัเปน็สายสบื...

นายต้องระวังตัว รีบออกมาจากที่นั่นก่อนกราดิน บายอน จะหาตัวนายเจอ”

“บ้าชะมัด” ริคโทเฟ่นสบถเสียงแผ่วแล้วก็ตัดการสนทนาไปเสียดื้อๆ 

ทางด้านของสตีฟซึ่งนั่งเอกเขนกบนเก้าอี้ก็หันมองประตูซึ่งเปิดออก 
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กะลาสีเรือสองคนเดินเข้ามา ในตอนนี้เอง ชายหนุ่มตัดสินใจแล้วว่าควรพลิก

วิกฤตให้กลายเป็นโอกาสอย่างไร

“เอาละ เรามาคุยกันต่อสักนิด” กะลาสีเรือว่าพลางปิดประตูห้อง  

“กัปตันตัดสินใจส่งคุณกลับไปที่ท่าเรือ โดยที่คุณต้องโดยสารเรือสำราญอีก 

ลำทีจ่ะเทยีบทา่ทีเ่กาะฮลัมาในเวลาหกโมงเชา้ของวนัพรุง่นี ้ทางเราจำเปน็ตอ้ง

แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ หากคุณไม่ตอบคำถามทุกข้อที่ผมกำลังจะถาม”

“แจ้งความ?” สตีฟหัวเราะเสียงเบา ทำเอากะลาสีหนุ่มทั้งสองมี 

สีหน้าฉงน “พวกคุณจะแจ้งความเพราะผมแอบขึ้นเรือน่ะหรือ”

“แน่นอน มันเป็นความผิดของคุณนะครับ นี่ไม่ใช่เรือโดยสารทั่วไป”

“แหงละ”

“ถ้าคุณไม่ทำตามกติกา คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย”

“อา...ดูเหมือนว่าพวกคุณจะทำแบบนั้นกับผมไม่ได้หรอกนะ” สตีฟ 

กล่าวพลางยิ้มยิงฟัน เขาเลื่อนมือลงไปล้วงกระเป๋า ปลายนิ้วสัมผัสด้ามปืน 

“เพราะว่า...ผมไม่จำเป็นต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศนี้”

ควับ!

ว่าจบก็ตวัดปืนจ่อใส่กะลาสีเรือ ทั้งสองตกใจจนหน้าซีด

สตีฟรีบลุกจากที่นั่ง ถลาเข้าไปใช้ด้ามปืนตบเข้าที่ทัดดอกไม้ของ 

กะลาสีคนหนึ่งจนสลบไป แล้วจึงเหวี่ยงปืนไปหยุดที่ปลายจมูกของกะลาสี 

อีกคนซึ่งยืนนิ่งเป็นรูปปั้น ยกมือสองข้างขึ้นด้วยความตกใจสุดขีด

“ยะ...อย่า”

“ชู่ว!” 

สตีฟจุปาก หรี่ตามองท่าทางตื่นตระหนกของอีกฝ่ายครู่หนึ่ง ก่อน 

ตัดสินใจต่อยเข้าลิ้นปี่ อีกฝ่ายจุก เจ็บร้องไม่ออก ชายหนุ่มตีศอกย้ำตรง 

ท้ายทอย แล้วเหยื่อก็ฟุบลงบนพื้น แน่นิ่งไป โดยสตีฟไม่อาจคาดเดาได้ว่า 

เขาทำให้กะลาสีเรือทั้งสองสลบหรือตายไปแล้ว

ชายหนุม่ไมไ่ดส้นใจมากนกั เขาขึน้ลำกลอ้งปนื ลอบมองสำรวจทางเดนิ 

ภายนอก ก่อนตวัดปืนเล็งไปรอบๆ อย่างระมัดระวัง ก้าวเดินอย่างเงียบกริบ  
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คอยมองรอบทิศราวกับเหยี่ยวจ้องจับเหยื่อ 

ชายหนุ่มสาวเท้าผ่านห้องหับในเรือไปเรื่อยๆ คอยสดับฟังเสียงเดิน 

ตึงๆ ที่ใกล้เข้ามา แล้วก็ถลาตัวเข้าไปซ่อนในห้องมืดๆ ซึ่งเปิดประตูทิ้งเอาไว้  

ทันทีที่เหล่ากะลาสีเรือวิ่งผ่านไป เขาก็เก็บปืนไว้ในกระเป๋าตามเดิม แล้วจึง 

เดินออกจากห้องนั้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

เมื่อสตีฟมาถึงกลางลำเรือ เขาก็พบบันไดทอดตัวยาวลงไปยังท้องเรือ 

ชัน้ลา่งซึง่เปน็ทีส่ำหรบัเกบ็สนิคา้ ชายหนุม่ไมร่อชา้ เดนิสวนทางกบักลุม่ลกูนอ้ง 

ของกราดินลงไปด้วยสีหน้าเรียบเฉย

แล้วในตอนนั้นเองที่บรรดาศัตรูก็หันมามองเขาอย่างฉงน สตีฟได้ยิน 

เสียงซุบซิบชัดเจน

“หัวหน้าบอกเอาไว้แล้วใช่ไหมว่าห้ามใครก็ตามลงมาชั้นล่าง”

“แล้วไอ้กะลาสีคนนั้นมันเป็นใคร”

เมื่อได้ยินเช่นนั้นสตีฟก็รีบสาวเท้าลงบันไดไปยังห้องเก็บสินค้า ก่อนที่

ใครจะเดินมาลากคอเขากลับขึ้นไปชั้นบน

ทันทีที่เข้ามาในคลังสินค้า สตีฟก็พบกลุ่มลูกน้องของเลปพาร์ดหกคน 

นัง่อยูบ่นลงัไม ้พวกมนัจบัจอ้งมองแขกแปลกหนา้ไมว่างตา ชกัปนืออกมาอยา่ง 

ไม่ลังเล

ชายหนุ่มไม่รอให้อีกฝ่ายลงมือก่อน เขารีบกระชากชายคนหนึ่งมา 

ยกปืนจ่อขมับเป็นตัวประกัน สายตานิ่งเรียบนั้นขู่บังคับให้ศัตรูที่เหลือต้อง 

ลดปืนลงอย่างช้าๆ 

“ถอยออกไป”

แต่ละคนมองสตีฟนิ่ง มีเสียงรำพึงเบาๆ ว่า “นี่มันนามสกุลที่สอง!”  

เมื่อได้ยินเช่นนั้นสตีฟก็รู้ว่าริคโทเฟ่นคงไม่ปลอดภัยแน่

ในขณะที่คิดหาวิธีดำเนินตามแผนการต่อนั้น สตีฟก็ได้ยินเสียงกริ๊ก! 

ด้านหลังครั้งหนึ่ง แล้ววินาทีต่อมา...

ปัง!

ชายหนุ่มขยับหลบจากวิถีกระสุนได้ทัน แม้กระสุนจะพลาดเป้า แต่ 
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ก็เฉียดเข้าที่ไหล่ขวา พุ่งทะลุลำคอของทหารชาวคุนนีซึ่งยืนอยู่ข้างหลังสตีฟ

เต็มเปา 

ปัง! ปัง!

ชายหนุม่รบีหมนุกายยกปนืเลง็ใสเ่ปา้หมายและเหนีย่วไกอยา่งรวดเรว็ 

จนบรรดาลูกน้องของเลปพาร์ดไม่อาจตั้งรับได้ทัน แต่ละคนย่อตัวลงต่ำ มอง 

หาเป้าหมายซึ่งเคลื่อนที่หนีหลบหลีกไปตามตู้สินค้า สตีฟวิ่งซอกแซกผ่าน 

ช่องเล็กๆ ระหว่างลังใส่ปืน ตามองอาวุธเหล่านั้นแล้วก็เผลอยิ้ม

สิ่งที่เขาต้องทำต่อไปก็คือหาวิธีถ่ายรูปของสินค้าในเรือและระบุพิกัด 

ที่หมายของสินค้าเหล่านี้เพื่อส่งให้เลปเปนลาฟทันที ให้ทางเจ้าหน้าที่  

ครีตเชียร์ดำเนินคดีกับพวกมันต่อไป ทว่าความคิดของเขาต้องหยุดชะงักเมื่อ 

บรรดามอืปนืรบัจา้งชาวคนุนตีา่งวิง่ลงมายงัใตท้อ้งเรอื พวกมนัทกุคนหมายชวีติ 

ของสตีฟ

ปัง! ปัง! ปัง!

ชายหนุ่มสะบัดหน้า รีบเลื่อนตัวหลบด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์เมื่อลูก 

กระสุนพุ่งเฉียดไป เขารีบเปลี่ยนแมกาซีนรวดเร็วแล้วจึงเอี้ยวตัว ยกปืนเล็ง 

เป้าหมาย

ปัง! ปัง!

เสียงร้องลั่นดังขึ้นในวินาทีนั้น ร่างของศัตรูร่วงลงพื้น เลือดจากรูบน 

หน้าผากกระเซ็นราวกับละอองฝน

ปัง! ปัง!

สตีฟนับจำนวนคนที่เขาสังหารในใจขณะเล็งนัดต่อไป นับหนึ่งถึงสาม

ในใจแล้วจึงเหนี่ยวไกอีกครั้ง

ปัง! ปัง! ปัง! 

ชายหนุ่มมองเหยื่อซึ่งยืนนิ่งอยู่เพียงลำพังท่ามกลางกองศพของเหล่า 

มือปืนรับจ้างชาวคุนนี เสียงต่อสู้เงียบไปแล้ว เหลือเพียงความกดดันมหาศาล

และเสียงฝีเท้าของสตีฟซึ่งค่อยๆ ก้าวเข้าไปหาศัตรูคนสุดท้าย

ดวงตาทีเ่คยนา่เกรงขามของลกูนอ้งเลปพารด์เหลอืเพยีงใบหนา้ขาวซดี 
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และกายเย็นเฉียบ สีหน้าลนลาน แววตาวอนขอชีวิต...ทว่า

...สตีฟไม่ใช่คนใจดีเหมือนริคโทเฟ่น

ปัง!

ชายหนุ่มเหนี่ยวไกยิงเหยื่อคนสุดท้ายตรงหน้าอกซ้าย เขามองร่างสูง 

ใหญน่ัน้ลม้ลงบนพืน้ ศรีษะกระแทกกบัขอบลงัไมอ้ยา่งจงั สตฟีมองความตาย 

ของเหล่าศัตรูด้วยสีหน้าเรียบเฉย ก่อนหันไปสนใจสินค้าในคลัง 

“เอาละ” เขาถอนใจเฮอืกใหญพ่ลางหยบิโทรศพัทม์อืถอืออกมาบนัทกึ

ภาพปืนในลังและถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ จากนั้นก็รีบส่งข้อความให้เลปเปนลาฟ

ตุบ! ตุบ! ตุบ!

โชคร้าย ขณะที่สตีฟอัปโหลดไฟล์ภาพให้เลปเปนลาฟ บรรดาลูกน้อง 

ของเลปพาร์ดอีกส่วนก็วิ่งลงมายังจุดเกิดเหตุพร้อมกับกะลาสีส่วนหนึ่ง 

“บ้าชะมัด”

“สตีฟ!” 

ชายหนุ่มได้ยินเสียงเรียกผ่านเฮดเซตเบาๆ รู้ทันทีว่าบรรดาผู้โดยสาร 

ด้านบนอาจทราบแล้วว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นใต้ท้องเรือ 

“สตีฟ...ฉันได้ยินเสียง เกิดอะไรขึ้น”

“นายอยู่ที่ไหน”

“ในห้องประมูล...แย่ละ...มีคนประกาศว่าเป็นเสียงปืน” พอริคโทเฟ่น 

ว่าจบ สตีฟก็ได้ยินเสียงกรี๊ด ในห้องแสดงภาพสีน้ำมันคงกำลังโกลาหล  

ริคโทเฟ่นต้องตะเบ็งเสียงผ่านเฮดเซต “เกิดอะไรขึ้นข้างล่างนั่น”

“ฉันเจอหลักฐานแล้ว...ตอนนี้กำลังส่งไฟล์ให้เลปเปนลาฟ”

“นายต้องรีบออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุด!”

“ฉันกำลังพยายาม!” สตีฟกล่าวจบก็หันมองเหล่ามือปืนรับจ้าง 

นับสิบคนที่ถลาเข้ามาในคลังสินค้าพร้อมอาวุธครบมือ พวกมันตะโกนลั่น  

เลง็ปนืใสช่ายหนุม่ทนัท ี“นายกร็บีหนขีึน้ไปบนดาดฟา้ซะ! เลกิสนใจเปา้หมาย 

ไปก่อน!”

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!
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คราวนี้สตีฟไม่สามารถหาจังหวะสวนกลับได้เลย เขากัดฟันนั่งพิงอยู ่

ด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์ ก่อนหาจังหวะไต่ขึ้นไปยืนบนลังไม้ พยายามสังเกต 

เหล่าศัตรูซึ่งวิ่งไปประจำตามจุดต่างๆ ในคลังสินค้า...พวกแกอยากต้อนฉัน 

ให้จนมุมสินะ มาสิ!

“ตายซะ ไอ้เวร!”

ปัง! ปัง! ปัง!

“ออกมาเดี๋ยวนี้นะไอ้ระยำ!”

สตีฟกัดฟันแน่น เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหาทางกำจัดพวกมัน 

ทุกคนให้เร็วที่สุด เพื่อเปิดช่องหนีจากใต้ท้องเรือให้ได้ 

“เอาละ...เตรียมตัวให้ดี”

ชายหนุม่กลา่วพรอ้มสะบดัมอืเบาๆ แลว้ในตอนนัน้เองทีแ่สงสวา่งสขีาว 

อมฟ้าวาบออกจากฝ่ามือของสตีฟ ความร้อนเพิ่มขึ้นสูงจนผิวหนังเปลี่ยนเป็น 

สีแดงราวกับถูกน้ำร้อนลวก วินาทีต่อมา เสียงเปรี๊ยะๆ ก็ดังขึ้นพร้อมกับ 

ประกายไฟสว่างจ้า

ทนัททีีช่ายหนุม่หนัฝา่มอืใสศ่ตัร ูกระแสไฟฟา้นบัหมืน่โวลตก์พ็ุง่เขา้ใส่ 

ร่างของมือปืนรับจ้างชาวคุนนี เหยื่อยืนสั่น ควบคุมตนเองไม่ได้ พวกมันกรีด 

ร้องลั่น ดวงตาเหลือกโพลง

อ๊ากกก!

ครู่ต่อมาศีรษะก็กระเด็นหลุดจากลำตัว เลือดกระฉูดพุ่งขึ้นเพดาน 

ตูม!

แรงระเบิดส่งผลให้กระแสไฟฟ้านั้นลุกลามไปยังเหยื่อรายอื่นๆ รอบๆ 

ห้อง บรรดาศัตรูของสตีฟทุกคนจึงถูกไฟฟ้าแรงสูงดูดจนขาดใจตาย ร่างถูก 

แรงดันจากภายในระเบิดจนสลายไป เหลือไว้เพียงเศษขี้เถ้า

อุณหภูมิในห้องเพิ่มขึ้น แสงไฟกะพริบถี่ๆ ติดๆ ดับๆ ครู่หนึ่งก่อน 

กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

สตีฟกระโดดลงจากตู้คอนเทนเนอร์ เขาเดินอาดๆ ไปยังประตูทาง 

ออกขณะก้มหน้ามองหน้าจอโทรศัพท์มือถือ 

ตวั
อย
่าง



192     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

“สตีฟ...เมื่อตะกี้นี้ไฟดับ”

“ใช่ ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น” สตีฟโกหกเสียงแผ่ว แต่เผยรอยยิ้มสบาย

ใจเมื่อไฟล์ภาพและวิดีโอถูกอัปโหลดและส่งไปให้เลปเปนลาฟอย่างสมบูรณ์ 

เพียงไม่ถึงนาที เจ้าหน้าที่สืบสวนหนุ่มก็ส่งข้อความกลับมาสั้นๆ ว่า ‘Onward’ 

(ไปข้างหน้า) ซึ่งเป็นการบอกสตีฟให้รู้ว่าเลปเปนลาฟรับรองข้อมูลของเขาและ

เชื่อว่าข่าวสารนี้เป็นจริง และจะส่งกำลังเสริมมาช่วยตามตำแหน่งที่สตีฟระบ ุ

ไว้ภายในครึ่งชั่วโมง แต่ปัญหาก็คือ...ตอนนี้เขาอยู่บนเรือที่เดินทางออกจาก 

น่านน้ำสาธารณรัฐครีตไชร์

เอาละ...เขามีเวลาไม่มากนัก สตีฟกับริคต้องรีบออกจากท่ีน่ีให้เร็วท่ีสุด

“สตีฟ! รินล่ะ! รินอยู่ไหน!”

ชายหนุ่มลืมเรื่องโกหกเรื่องนี้ไปเสียสนิท เขาไม่รู้ว่าควรจะตอบเพื่อน

เช่นไร 

“เอ่อ...”

ระหวา่งทีย่นืนกึอยูน่ัน้ จู่ๆ  สตฟีกร็ูส้กึเจบ็หนา้อกซา้ยจนควบคมุตวัเอง 

ไม่ได้ ความปวดร้าวกระแทกเข้าใส่ร่างของเขาโดยไร้ซึ่งสัญญาณเตือนใดๆ  

ทำเอารา่งสงูตอ้งลม้ทัง้ยนื เขาซวนเซพงิกายกบัผนงัชืน้ๆ หอบถี่ๆ  โทรศพัทม์อืถอื 

ตกลงบนพื้นโดยที่สตีฟไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลย นอกจากความทุกข์ทรมาน 

แสนสาหสั เขาพยายามตอ่สูก้บัรา่งกายของตวัเอง เขาหายใจอยา่งเหนือ่ยออ่น  

ก่อนทิ้งตัวลงบนพื้นไร้ซึ่งการควบคุม 

ให้ตายสิ...มิติที่สี่ที่เขาสร้างขึ้นกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เขากลายเป็น 

คนอ่อนแอไปในพริบตา เรี่ยวแรงในกายเหือดหายไป สตีฟพยายามตะเกียก- 

ตะกายลุกขึ้นนั่ง ตั้งสติเมื่อความเจ็บปวดค่อยๆ ทุเลาลง มือขวาล้วงผ่าน 

คอเสือ้ สมัผสัแผน่อกซา้ยแลว้กต็อ้งถอนใจยาวๆ โชคดทีีร่า่งกายยงัเปน็ปกตดิี 

ทุกอย่าง

แล้วในทันใดนั้นเอง

ตุบ!

ใครบางคนย่องเข้ามาทางด้านหลังและฉวยโอกาสนี้ใช้ของแข็งฟาด 
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ท้ายทอยชายหนุ่มอย่างจัง

สตีฟร้องไม่ออก เขาพยายามเอื้อมมือกุมแผลและหันหลังกลับไปมอง

อย่างยากลำบาก แต่แล้วกลับหน้ามืด สติดับวูบไปทันที

“สตฟี! สตฟี! สตฟี!” รคิโทเฟน่กรอกเสยีงผา่นเฮดเซตดว้ยความ 

กังวลใจ แล้วจู่ๆ เขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะของเลปพาร์ดดังขึ้น

“ฮี่ๆ...สวัสดี”

“แก...เลปพาร์ด!”

“ฉันคิดเอาไว้แล้วเชียวว่าต้องมีคนพยายามทำให้งานของฉันล่ม...

ฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใคร แต่เตรียมตัวเอาไว้...ฉันจะแล่เนื้อแกเป็นชิ้นๆ เหมือนที่ 

ฉันจะทำกับเพื่อนของแกนี่แหละ” 

เสียงในเฮดเซตถูกตัดไปทันที ริคโทเฟ่นพยายามตะโกนเรียกสตีฟ 

แต่ก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาอีก

“พระเจา้!” คราวนีเ้ดก็หนุม่หนา้ซดีเผอืด เขานกึไมอ่อกเลยวา่เกดิอะไร

ขึ้นด้านล่าง แต่ที่แน่ๆ คือ เพื่อนของเขาถูกจับตัวไปเสียแล้ว! “ฉันจะทำยังไงดี 

คิดสิ! ฉันจะทำยังไงดี!”

“ริค...ริค” ในตอนนั้นเอง เสียงของแบลลีย์ก็ดังก้องศีรษะ “กราดิน 

บายอนหนีไปแล้ว”

เด็กหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็มองหาเป้าหมายซึ่งหายไปจากโซฟาหน้าเวที 

เขารีบกวาดตามองหามือปืนรับจ้างชาวคุนนี แล้วก็พบว่าพวกมันกำลังเดิน 

ออกไปทางประตูหลัง ในขณะที่เศรษฐีในเรือต่างวิ่งวุ่นกรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง 

ด้วยความตื่นตกใจ

ริคหันซ้ายหันขวาหาทางออก ทว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเมื่อผู้คน 

มากมายกีดขวางเส้นทางเอาไว้ 

ในวินาทีที่เขากำลังคิดหาทางหลบหนี จู่ๆ ก็ถูกมือหยาบกร้านของใคร

สักคนปิดปากแน่น แล้วกำปั้นปริศนาก็ชกเข้าตรงกลางแผ่นหลังจนริคล้มลง 

ตุบ!
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เดก็หนุม่รอ้งเสยีงหลง หนา้มดืไปในบดัดล...รคิกม้หวัลง พยายามมอง

เห็นรองเท้าบูตสีดำอยู่เบื้องหน้า อึดใจเดียวกัน เสียงแกร๊ก! อันคุ้นเคยก็ดังขึ้น 

พร้อมปากกระบอกปืนประกบหลังศีรษะ

“ฉันเจอแกแล้ว นามสกุลที่สอง”

ริคโทเฟ่นพยายามต้ังสมาธิ เขาน่ิงเงียบท่ามกลางความวุ่นวายรอบกาย 

“มากับฉันเดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นฉันยิงแกแน่”

เด็กหนุ่มสูดหายใจลึกๆ ปิดปากเงียบขณะที่มือทั้งสองถูกจับไพล่หลัง  

ในจังหวะนั้นเอง!

ควับ!

ริครีบย่อตัวลงทันควัน

ปัง!

อีกฝ่ายลั่นไกอย่างไม่ลังเล ทว่ากระสุนนัดนั้นก็พลาดไปโดนพิธีกร 

บนเวที คราวนี้เสียงกรีดร้องดังสนั่นลั่นห้อง ผู้คนเบียดเสียดล้มทับ บ้าง 

กร็บีหมอบลงบนพืน้อยา่งหวาดกลวั เสยีงตะโกนของเหลา่มอืปนืรบัจา้งดงัขึน้

พร้อมกับเสียงปืนขู่อีกสองนัด

ปัง! ปัง!

ในตอนนั้นเองริคก็เหวี่ยงหมัดใส่ช่องท้องของศัตรู ทำให้อีกฝ่ายจุกไป 

ชัว่ครู ่เขาจงึมโีอกาสกระโดดหนจีากแนวปะทะ คราวนีร้คิโทเฟน่รบีวิง่หลบหลกี 

และชนแขกที่ยืนขวางทาง กระโดดเหยียบไหล่ของใครบางคนออกไปจาก 

ห้องประมูลได้ในที่สุด

ปัง! ปัง! ปัง!

เสียงปืนยังคงดังไล่หลัง แต่ริคโทเฟ่นไม่หันไปมองอีก เขาวิ่งลัดเลาะ 

หลบหลีกเด็กๆ และสวนกับวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ซึ่งวิ่งเรียงแถวหาทางออกจาก 

ชัน้สอง เดก็หนุม่กระโดดเกาะราวบนัได ไถลตวัลงไปยงัดาดฟา้ชัน้สาม วิง่ขา้ม 

ล็อบบี ในขณะที่เหล่ามือปืนรับจ้างชาวคุนนียิงปืนใส่จากด้านบน

ปัง!

ริคโทเฟ่นก้มหลบได้อย่างหวุดหวิด 
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“แบลลีย์! หาตำแหน่งของสตีฟหน่อย!”

“รับทราบ” ชายดอนการ์ดกล่าวจบก็เงียบหายไปครู่หนึ่ง ระหว่างที ่

นายนอ้ยของตนวิง่ผา่นทางเดนิหนา้หอ้งพกั ในตอนนีบ้รรดาศตัรยูงัคงตดิตาม 

มา พวกมันไล่กวด กระโดดข้ามรถเข็นหน้าห้องพักและผลักบรรดาพ่อบ้าน 

แม่บ้านให้พ้นทาง

“แกจะหนีไปไหน ไอ้เด็กเมื่อวานซืน!”

ริคโทเฟ่นรีบกระโดดลงบันไดสู่ใต้ท้องเรือ 

“ฉันไม่พบรินเลอเลสใต้ท้องเรือ ส่วนสตีฟถูกจับตัวไปแล้ว” แบลลีย์ 

รายงาน

“เขาอยู่ไหน” เด็กหนุ่มสบถอย่างหัวเสีย ก่อนหยิบปืนท่ีเหน็บไว้ข้างเอว

“เขาถูกนำตัวไปไว้ที่ห้องเล็กๆ บนชั้นสอง”

เมื่อได้ยินชายดอนการ์ดกล่าวเช่นนั้น ริคโทเฟ่นก็รีบวิ่งไปตามทางเดิน 

โดยไมส่นใจเสยีงตะโกนของเหลา่ศตัร ูหรอืเสยีงกรดีรอ้งตกอกตกใจของบรรดา 

ลูกเรืออีกต่อไป

“อย่าหนีนะ!”

ปัง! ปัง!

รคิกม้หลบแลว้หนัไปยงิสวนเพือ่สกดัไมใ่หอ้กีฝา่ยตดิตามมาได ้จากนัน้ 

แล้วก็รีบวิ่งลงบันไดไปข้างล่างอีกหนึ่งชั้น

ในตอนนัน้เองทีร่คิโทเฟน่ตอ้งผงะ เขาพบวา่ลกูนอ้งของเลปพารด์เกอืบ 

ยี่สิบคนยืนขวางเต็มทางเดิน ปืนพกมากกว่ายี่สิบกระบอกจ่อใส่เขา ในขณะที่

ชายร่างเล็กซึ่งยืนอยู่ตรงกลางกลุ่มหัวเราะชอบอกชอบใจ

“ฮี่ๆ นึกว่าใครที่ไหน...นามสกุลที่สองนี่เอง ไอ้ฝาแฝดของแกอีกคน 

คงเป็นตัวปลอมที่ส่งมาหลอกฉันให้งงเล่นๆ สินะ”

ริคโทเฟ่นรู้ดีว่าคำพูดของอีกฝ่ายหมายถึงสตีฟ แต่พวกมันคงไม่มีทาง 

รู้หรอกว่าคู่หูของเขาก็เป็นสายสืบให้เจ้าหน้าที่ครีตไชร์เช่นกัน...ไม่ใช่ตัวปลอม

ที่ส่งมาเพื่อหลอกให้เลปพาร์ดเข้าใจผิด

ในขณะเดียวกัน กราดิน บายอนก็เดินบ่นตลอดทางจนมาถึงชั้นล่าง  
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ทันทีที่เห็นริคโทเฟ่นอีกครั้ง มันก็โกรธจัดจนหน้าแดงควันแทบออกหู หน้า 

เหมือนหมูดูยิ่งน่าเกลียดน่ากลัวในยามโมโห 

“แก! ไอ้เด็กเวรที่ฆ่าลูกน้องของฉัน ไอ้...” กราดินตวาดด่าริคจนฟัง 

ไม่ได้ศัพท์ และออกคำสั่งให้พวกพ้องของตนจับตัวเด็กหนุ่มเอาไว้

ริคไม่มีทางเลือกนอกจากปล่อยให้พวกมันกระชากลากถูไปตามพื้น  

เขาถูกบังคับให้ทิ้งอาวุธทุกชนิดรวมทั้งมีดพับคู่ใจของตนเองด้วย

“เพื่อนของฉันอยู่ที่ไหน” ริคพยายามขัดขืน สะบัดกายให้หลุดจากมือ

คนตัวโตซึ่งจับเขามัดมือไพล่หลังเอาไว้แน่น

“แกไม่จำเป็นต้องรู้อะไรทั้งนั้น เชิญหลับให้สบายแล้วตายไปอย่าง 

สงบเถอะนะ”

เด็กหนุ่มมองหน้าเลปพาร์ดด้วยความโมโห...วินาทีนั้นมือของเขา 

ก็ร้อนผ่าวราวกับร่างมีเพลิงลุกท่วม เขากำหมัดแน่น หมายจะปล่อยกระแส 

ไฟฟ้าใส่บรรดาพวกลูกน้องของเลปพาร์ด ทว่าวินาทีเดียวกันนั้นมีของแข็ง 

ฟาดเข้าใส่ท้ายทอย

ตุบ!

แล้วในที่สุด...ริคโทเฟ่นก็สลบตามสตีฟไปอีกคน 

“นี่แน่ะ ลูกน้องของนายตามหาตัวผู้หญิงเจอแล้วนะ” กราดินบอก 

สหายของตนด้วยน้ำเสียงเหนื่อยใจ

เลปพาร์ดไม่ได้ตอบ เขาหันไปมองลูกน้องข้างกาย “จริงเหรอ”

“ครับ พวกเราเจอเธอแล้วครับ”

“เธอชื่ออะไร อยู่ที่ไหน”

“เธอชื่อรินเลอเลส อาศัยอยู่ในคอนโดใจกลางเมืองหลวงดรัมลิงตัน 

เซสเซ”

“ดี” ทั้งเลปพาร์ดและกราดินเอ่ยด้วยความพออกพอใจ “พาตัวเธอ 

มาที่นี่ เราจะส่งสินค้าพร้อมตัวเธอไปให้นายจ้างตามคำสั่ง...แล้วคราวนี้งาน 

ของเราก็สมบูรณ์แบบ” 

เหล่ามือปืนหัวเราะอย่างลำพองใจ 
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...สายตานั้นเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม แลดูชั่วร้ายราวกับปีศาจที่จ้องจะ 

จับเหยื่อ ใช่แล้ว...รินเลอเลสคือเหยื่อคนต่อไปของพวกมัน!

ตวั
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“สตฟีไมไ่ดอ้ยูใ่นคอนโด” รนิเลอเลสรำพงึทนัททีีเ่ปดิประตเูขา้ไป 

ในห้องแล้วพบกับความเงียบสงัดและความมืดสนิทยามค่ำคืน แสงไฟจาก 

ภายนอกส่องผ่านกระจกใสเข้ามาในคอนโดหรู “สตีฟไปไหน”

“ออกไปทำงาน”

“ทำงาน?”

“ใช่ แฟนของคุณก็ไปทำงานกับคุณชายด้วย”

“...”

“มีอะไรหรือเปล่ารินนี่”

“เรารู้สึกไม่ดี”

“หมายความว่ายังไง” ริชาร์ด สไตรเกอร์ ถามเมื่อเขาเปิดไฟในห้อง 

นั่งเล่น “คุณรู้สึกไม่ดีเรื่องอะไร”

รนิเลอเลสไมต่อบ เธอยนืพงิผนงักระจกใส กม้ดถูนนเบือ้งลา่ง สายตา 

เลื่อนลอยนั้นบอกให้รู้ว่ากำลังคิดถึงเรื่องบางอย่าง

12

ลักพาตัว
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นับเป็นอีกครั้งที่หญิงสาวตัดสินใจกลับมายังเมืองหลวงดรัมลิงตัน  

เซสเซ ด้วยเหตุผลว่าเธอไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรกับห้องพยาบาลแคบๆ  

ทีแ่สนนา่เบือ่ โชคดทีีร่ชิารด์อนญุาตและอาสาพาเธอมาสง่ถงึที ่ทวา่ความรูส้กึ 

ไม่สบายใจกลับเพิ่มขึ้นนับเท่าทวี ทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาในห้องนั่งเล่นเย็นๆ 

แห่งนี้

“น่าแปลก...เรารู้สึกเหมือน...” รินเลอเลสกัดฟัน เธอไม่ได้พูดต่อ  

อีกฝ่ายเห็นท่าทีเช่นนั้นก็เดาได้ไม่ยากว่าเธอเป็นอะไร

“มีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณชายใช่ไหม”

หญงิสาวมองรชิารด์ดว้ยดวงตาแลดเูศรา้หมองไรป้ระกาย มอืขา้งซา้ย 

สัมผัสตรงกลางหน้าอก เธอรู้สึกได้ว่าเส้นเลือดทุกเส้นกำลังขยับไปมาราวกับ 

มีชีวิต...ตุบ ตุบ ตุบ ตุบ ความรู้สึกเจ็บแปลบแล่นพล่านทุกอณูจนต้องกัดฟัน 

ร้องครวญเสียงเบา แล้วนาทีต่อมา ความรู้สึกเหล่าน้ันก็เลือนหายไปเสียเฉยๆ 

“คงใช่ คงมีอะไรเกิดขึ้นกับสตีฟ”

“คุณโอเคหรือเปล่า”

“เราสบายดี” รินเลอเลสพยักหน้ารับ

“ผมคงตอ้งกลบัไปทีอ่งคก์ร หากมอีะไรไมส่บายใจใหโ้ทรศพัทเ์รยีกผม 

หรือทีมงานทันที...ในพื้นที่รัศมีห้าร้อยเมตรจากคอนโดมีเจ้าหน้าที่ในองค์กร 

คอยเดินตรวจการณ์อยู่รอบๆ” ริชาร์ดกล่าวพลางตบบ่าอีกฝ่าย เขาพยายาม 

สงัเกตสหีนา้ของรนิเลอเลส ทวา่เธอกลบักม้หนา้ ไมย่อมสง่ยิม้ตอบเขาเหมอืน

เช่นเคย “คุณมั่นใจนะว่าคุณโอเค คุณต้องการบอดีการ์ดหรือเปล่า”

“เราโอเค ไม่ต้องส่งใครมาที่นี่หรอก” รินเลอเลสแสร้งยิ้ม ก่อนดัน 

หลังอีกฝ่ายให้ออกไปจากห้อง 

“ในเมื่อริคโทเฟ่นรู้แล้วว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับ 

คดฆีาตกรรมตอ่เนือ่ง ผมคดิวา่หลงัจากเสรจ็ภารกจินีเ้ขาคงมคีำถามมากกวา่ 

สองร้อยข้อให้คุณตอบ”

“...”

“ผมอยากรู้ว่าคุณจะตอบเขายังไง”
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“เราคงไม่ได้ตอบเขา”

“หืม?”

“รชิชี ่เราควรเจอเขาอกีอยา่งนัน้หรอื” รนิเลอเลสเอย่ดว้ยเสยีงสัน่เครอื 

น้ำตาอุ่นๆ คลอเบ้า “นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป...เรากับริคคงกลายเป็นศัตรูกัน”

หญิงสาวรู้สึกเจ็บปวดในทุกคำพูด เพราะความจริงที่ถูกเปิดเผยนั้น 

ทำให้เธอรู้สึกลำบากใจจนไม่อาจสู้หน้าแฟนได้อีก 

“นา่ตลกนะ เรากบัรคิเพิง่ตกลงคบกนัไมน่านมานีเ้อง...แลว้ในตอนนี.้..

ข้อตกลงนั้นคงไม่มีอีกแล้ว”

รชิารด์เหน็สหีนา้เศรา้สลดของอกีฝา่ยกย็ิง่สะเทอืนใจ เขารูว้า่รนิเลอเลส 

ต้องทนทุกข์กับความรู้สึกของตัวเองเพียงใด เมื่อคนที่รักกลับกลายเป็นศัตรู 

ผู้ไล่ล่าเธอในท้ายที่สุด แม้ริชาร์ดจะเชื่อว่าริคโทเฟ่นคงยอมรับฟังคำอธิบาย 

ของรินเลอเลส แต่เชื่อได้เลยว่าเหตุผลร้อยทั้งร้อยที่เธอมีในยามนี้...มัน 

‘ฟังไม่ขึ้น’

“เราจะรอพวกเขาที่นี่” รินเลอเลสบอก “เราจะรอทั้งริคและสตีฟที่นี่...

ไม่ว่าความจริงถูกเฉลยหรือไม่ก็ตาม ทุกอย่างจะต้องจบลงที่นี่”

ริชาร์ดเชื่อมั่นในความคิดนั้น เขาลูบศีรษะเธออย่างแผ่วเบาก่อนเดิน

ออกไปจากห้อง 

“คุณชายจะช่วยหาทางออกให้คุณเอง...เอาละ รีบพักผ่อนก่อนเถอะ 

พรุ่งนี้หมอจะแวะเข้ามาตรวจร่างกายอีกครั้งตอนเช้าตรู่ อย่าลืมพักผ่อนให ้

มากๆ คุณก็รู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณเจอกับเรื่องอะไรมาบ้าง”

“อืม” รินเลอเลสขานตอบอย่างไม่ใส่ใจสักเท่าใด เธอกล่าวลาเพื่อน 

ผู้คอยดูแลเธอราวกับพี่ชายที่แสนดีมานาน จนกระทั่งเขาปิดประตูลง

มอืนุม่สมัผสัอกซา้ยอกีครัง้ เธอรูส้กึไดว้า่หวัใจเตน้เปน็ปกตดิงัเดมิแลว้  

รนิเลอเลสจงึถอนใจเบาๆ กอ่นกวาดตามองรอบหอ้ง แลว้กพ็บวา่ประตหูอ้งนอน 

ของสตีฟเปิดทิ้งเอาไว้

“เอ๊ะ?”

หญิงสาวแปลกใจ แล้วก็ถือวิสาสะเดินเข้าไปข้างใน เธอมองเสื้อเชิ้ต 
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และกางเกงของริคโทเฟ่นที่กองบนเตียงนอน รองเท้าผ้าใบอยู่ข้างๆ เก้าอี้  

และปืนหนึ่งกระบอกวางอยู่บนโต๊ะทำงาน

“สตีฟกับริคคงแวะเข้ามาที่นี่ก่อนออกไปทำงานสินะ”

รินเลอเลสเดาได้ว่างานของสตีฟกับริคโทเฟ่นมีความเกี่ยวข้องกับ 

ชิวเวอร์ เลปพาร์ด และกราดิน บายอน อย่างไม่ต้องสงสัย

ในระหว่างสำรวจห้องนอนของสตีฟด้วยความเป็นห่วง เธอก็หันไป 

เห็นภาพบนหัวเตียง มันเป็นภาพวาดสีน้ำมันกรอบยาวประมาณสองเมตร 

สูงหนึ่งเมตร ซึ่งนับเป็นภาพที่ค่อนข้างใหญ่ บนผืนผ้าใบปรากฏรอยฝีแปรง 

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชามัลลี เยเรเอส

แน่นอน...นี่คือผลงานที่สตีฟ เพอร์ตัน วาดขึ้นมาเอง

รินเลอเลสไม่เคยเห็นผลงานชิ้นนี้ เพราะเธอไม่เคยถือวิสาสะเดินเข้า 

มาสำรวจห้องของสตีฟ ซึ่งโดยปกติจะลงกลอนไว้เสมอ และคนที่เปิดประตู 

ได้ก็มีเพียงสตีฟผู้เดียว

หญิงสาวได้ทีเดินขึ้นไปนั่งบนเตียงนอน เธอจ้องรูปวาดพักใหญ่ด้วย 

ความใครรู่ ้พยายามสงัเกตรา่งของชายหนุม่ในชดุเกราะแลดคูลา้ยนกัรบสมยั 

โบราณที่ยืนหันหลังอยู่ใต้ต้นไม้สูง ชายในภาพทอดตามองทิวทัศน์เบื้องล่าง 

เนินเขา บริเวณนั้นปรากฏแม่น้ำสายเล็กๆ และเมืองแห่งหนึ่งซึ่งมีหอคอยสูง  

รายละเอียดและองค์ประกอบของภาพทุกอย่างจัดวางอย่างลงตัวและสวยงาม

รินเลอเลสนิ่วหน้ามองอย่างพินิจพิจารณา แล้วครู่หนึ่งเธอก็พึมพำขึ้น 

มาว่า 

“นีม่นั...เขา...เขาคนนัน้...เกรตาร ์โบโลนส”์ วา่จบกอ็ทุานเสยีงแผว่ราว

กับนึกอะไรได้ เธอรีบลุกพรวด ถือวิสาสะใช้ปลายนิ้วสัมผัสบนผืนผ้าใบเบาๆ 

วูบ!

แล้วในตอนนั้นเอง เธอก็รู้สึกได้ว่ามีของเหนียวๆ ใสๆ ติดปลายนิ้ว  

จู่ๆ ผืนผ้าใบก็ขยับ แล้วน้ำเหนียวๆ ใสๆ ที่ปกคลุมบนผืนผ้าใบซึ่งไม่สามารถ

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็เคลื่อนไหวเป็นรูปคลื่น พุ่งออกมา

วาบ!
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ทันใดนั้น เกิดรูสว่างขึ้นบนรูปของชายหนุ่มในภาพวาด แสงนั้นค่อยๆ 

ขยายกว้างขึ้นทีละนิด ทำเอาสาวเจ้าซึ่งมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความตกอกตกใจ 

ต้องหลับตาปี๋

“พระเจ้า...ใช่แน่ๆ ต้องใช่แน่ๆ” เธอรำพึงอย่างดีอกดีใจ 

ตึง! ตึง!

ในตอนนั้นเองที่เสียงถีบประตูหน้าห้องนั่งเล่นดังขึ้นจนหญิงสาวเผลอ 

กรีดร้อง เธอเลิกสนใจภาพวาดแล้วรีบมุดเข้าไปใต้เตียงนอนของสตีฟ 

วูบ!

แสงสว่างบนภาพวาดสีน้ำมันเลือนหายไปในพริบตา แล้วทุกอย่าง 

ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

ตึง! ตึง! ตึง!

เสียงฝีเท้าตึงตังดังภายนอก และมีเสียงทุ้มของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง 

สนทนากนัฟงัไมไ่ดศ้พัท ์มนัไมใ่ชภ่าษาครตีชนีาเดยีน แตเ่ปน็ภาษาคนุนาเซยีน 

ซึ่งชาวคุนนีใช้กัน

เมื่อรินเลอเลสคิดได้เช่นนั้น หัวใจก็แทบหล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ่ม เธอรีบ 

ล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกง ควานหาโทรศัพท์เพื่อติดต่อกับลูกน้องของ 

สตีฟ ทว่าสิ่งที่เธอกำลังหานั้นแท้ที่จริงแล้วอยู่บนโต๊ะในห้องนั่งเล่น

“บ้าจริง!” หญิงสาวพยายามลอบมองผ่านรอยแง้มของประตู เห็น 

ลูกน้องของเลปพาร์ดเดินสำรวจรอบห้อง สักพักก็ได้ยินเสียงข้าวของถูกรื้อ 

กระจัดกระจาย แจกันหล่นแตก แก้วไวน์ซึ่งแขวนเอาไว้เหนือเคาน์เตอร์ก็ถูก 

ขวา้งทิง้ พวกมนัหวัเราะชอบใจกบัการทำลายสิง่ของภายในบา้นหลงันี ้สกัพกั

ใครคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในห้องนอนของสตีฟ มันเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วจึงร้องโอ้โห!  

ตกใจกับเสื้อผ้าแฟชั่นสวยๆ ที่มีป้ายยี่ห้อติดไว้ แต่ละชิ้นราคาไม่ต่ำกว่าพัน 

เหรียญ สักพักพวกมันก็ร้ือค้นทุกอย่าง และพบอาวุธของสตีฟท่ีวางอยู่บนโต๊ะ

“อะฮ้า...มันมีของดีอยู่ในห้องนอนนี่เอง”

รินเลอเลสใช้มืออุดปากไม่ให้เสียงร้องดังขึ้น เธอมองมือปืนรับจ้าง 

เดินออกไปจากห้อง 
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“เธอไม่ได้อยู่ที่นี่!”

“กลับ!”

พวกมันเหยียบเศษแก้วเกลื่อน ก่อนตัดสินใจออกไปจากคอนโดใน 

ที่สุด 

“เฮ้อ!” หญิงสาวหอบเบาๆ รู้สึกกลัวจนตัวสั่น เธอค่อยๆ เลื่อนกาย 

ออกจากใต้เตียงนอน หันมองสภาพเละเทะของห้องนอนด้วยความไม่สบายใจ

แย่ที่สุด...เพียงไม่กี่นาที ห้องที่เคยสะอาดสะอ้านเรียบร้อยก็สกปรก 

เละเทะ แสนโทรมจนไม่น่าอยู่ 

เธอไม่มีทางรู้ได้ว่าลูกน้องของเลปพาร์ดต้องการอะไร หากแต่เธอ 

ไมไ่ดส้นใจนกั หญงิสาวรบีฉวยโทรศพัทใ์นหอ้งนัง่เลน่ โทร. รายงานสถานการณ ์

ให้เพื่อนในองค์กรรับรู้ทันที

“เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในคอนโดของสตีฟ อยากให้รีบมาด่วนที่สุดค่ะ...

ตอนนี้เราปลอดภัยดี” รินเลอเลสกล่าวย้ำก่อนวางสาย

ทว่าอึดใจต่อมา มือหยาบก็คว้าตัวเธอเอาไว้จากด้านหลัง หญิงสาว 

ร้องลั่นด้วยความตกใจ ทว่าเสียงนั้นก็ไม่ได้เล็ดลอดออกไปไหนเมื่อคนตัวโต 

กวา่ใชฝ้า่มอืสกปรกปดิปากเธอเอาไว ้ศตัรผูลกัเธอกระเดน็จนลม้ลงบนพืน้หอ้ง  

หญิงสาวหน้าคะมำ เจ็บตัวเป็นที่สุด เศษแก้วบาดตามผิวนวลทำให้ยิ่งแสบ

ระบมนัก

“ฉันเจอเป้าหมายแล้ว!” มือปืนรับจ้างตะโกนบอกเพื่อน บรรดาชาว 

คุนนีที่ซ่อนตัวอยู่นอกห้องก็วิ่งเข้ามาช่วยจับแขนและขา ใครคนหนึ่งต่อยท้อง

รินเลอเลสจนร่างของหญิงสาวอ่อนยวบ หมดเรี่ยวแรงขัดขืน

“ไมโครชิปอยู่ไหน!”

“!?”

“ฉันถามว่ามันอยู่ไหน ไมโครชิปอยู่ที่ไหน!”

“เราไม่รู้!”

เพียะ!

ฝ่ามือหยาบตบเต็มแก้มเนียนจนใบหน้านวลแดงก่ำ 
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“ปล่อยนะ ปล่อย!” เธอร้องลั่นด้วยความตื่นกลัว พยายามสะบัดกาย 

แต่ไม่ได้ผล

บรรดาชายฉกรรจ์ใช้ผ้าโปะจมูกของเธอเอาไว้ ไม่กี่วินาทีถัดมาริน- 

เลอเลสก็สลบไป

“แค่นี้ก็เรียบร้อย” มือปืนรับจ้างหัวเราะหึๆ อย่างพึงพอใจกับงานที ่

เสร็จสิ้นลง จากนั้นมันก็รีบโทรศัพท์รายงานหัวหน้า “คุณเลปพาร์ดครับ เรา 

ได้ตัวเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว...ภายในหนึ่งวันจะพาเธอไปส่งที่ท่าเทียบเรือ 

หมายเลขเจ็ด เวลาหกโมงเช้า หวังว่าโรสลินจะมาตรงเวลานะครับ”

ว่าจบก็วางสาย แล้วจึงออกคำสั่งให้เพื่อนช่วยอุ้มร่างเล็กไร้สติของ 

หญิงสาวออกจากคอนโด

ภารกิจของเหล่ามือปืนรับจ้างสำเร็จเรียบร้อยแล้ว...

คงเหลือเพียงจัดการกับสตีฟ ริคโทเฟ่น และรินเลอเลส...เพื่อให้การ 

ขนย้ายสินค้าของพวกเขาสมบูรณ์แบบ และความลับจะต้องเป็นความลับ 

ตลอดไป
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ติ๋ง ติ๋ง

เสียงหยดน้ำกระทบท่อขึ้นสนิมเป็นจังหวะ ดังกังวานจนในที่สุด 

รินเลอเลสก็ตื่นจากการหลับใหลอันยาวนานเกือบสองวัน เธอรู้สึกเวียนศีรษะ 

จนแทบจะเป็นลมล้มพับไปอีกรอบ ทว่าเชือกที่มัดเอาไว้นั้นทำให้ร่างของ 

หญิงสาวติดตรึงกับท่อเหล็กสนิมเขรอะ อากาศภายในห้องแคบๆ นี้อับชื้น  

พื้นโคลงเคลงเอียงไปเอียงมาพร้อมเสียงเอี๊ยดอ๊าด ทำให้หล่อนยิ่งเวียนศีรษะ

ที่นี่ที่ไหน

คำถามผุดขึ้นในใจทันทีที่ดวงตาอันพร่าเลือนค่อยๆ กระจ่างชัด สิ่งที ่

เธอเห็นอันดับต่อมาคือลังสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ 

“นี่มัน...โกดัง” เธอรำพึงเสียงเบา ทว่าทันทีที่พื้นไม้โคลงเคลงอีกรอบ 

รินเลอเลสก็ต้องสะบัดหน้า เปลี่ยนความคิด “ใต้ท้องเรือ...เราอยู่ใต้ท้องเรือ”

ติ๋ง ติ๋ง

หยดน้ำเย็นกระทบแก้มใส อากาศในห้องแห่งนี้ช่างอับและน่าอึดอัด 

13

ใต้ท้องเรือ
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เสียเหลือเกิน

“เราตอ้งออกไปจากทีน่ี”่ รนิเลอเลสกระซบิกบัตวัเอง เธอรูส้กึหวาดหวัน่  

ถงึกระนัน้กย็งัพยายามรวบรวมสต ิและคดิหาวธิหีลบหน ีหญงิสาวมองไปรอบๆ  

คลังสินค้า อึดใจนั้นเองก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นนอกห้อง ทำให้หญิงสาวเผลอร้อง 

ตกใจ

เธอจอ้งมองบานประตซูึง่คอ่ยๆ เปดิออกอยา่งระมดัระวงั นยันต์ากลม

สีเข้มเห็นศีรษะกับไหล่ของผู้มาใหม่ผ่านลังไม้ที่กองทับสูงแทบจดเพดาน 

รินเลอเลสเงียบกริบ พยายามดูปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้าม แล้ววินาที 

ต่อมา บุรุษแปลกหน้าก็โผล่เข้ามาด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนรีบหาที่ซ่อนตัว 

ปึง!

คราวนีป้ระตหูอ้งเปดิออกกวา้ง ลกูนอ้งของเลปพารด์สามคนกวาดปนื 

ไปรอบๆ 

“มันไม่ได้อยู่ในห้องนี้!”

“รีบค้นหาให้ทั่ว!”

“ครับ!”

สิ้นเสียงออกคำสั่ง พรรคพวกของเลปพาร์ดก็ปิดประตูห้องแล้วเดิน 

หายไป

รินเลอเลสจึงรับรู้ได้ทันทีว่าบุรุษแปลกหน้าซึ่งแอบอยู่ด้านหลัง 

ตู้คอนเทนเนอร์ไม่ห่างจากเธอนักคงตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน

ใช่แล้ว...พวกเขาเป็นผู้ถูกไล่ล่า

เมื่อเสียงฝีเท้าของเหล่ามือปืนรับจ้างเงียบหายไป บุรุษแปลกหน้า 

ก็ย่องเงียบเชียบไปทางหนึ่ง

รนิเลอเลสพยายามจดจอ้งบานประตทูางออกกไ็มพ่บวา่มใีครเดนิออก 

ไปทางนั้น แสดงว่าคนแปลกหน้ายังวนเวียนอยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ แต่เขา 

หายไปไหน

หญิงสาวเริ่มพรั่นพรึง รีบกวาดตามองรอบทิศ...เธอคิดว่าหากอีกฝ่าย 

ถูกลักพาตัวมาเช่นเดียวกัน บางทีคนแปลกหน้ารายนี้อาจน่าไว้ใจพอจะช่วย
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เหลือเธอได้

อย่าไว้ใจใครทั้งนั้น...นอกจากผม เสียงของสตีฟดังสะท้อนในศีรษะ  

คำเตือนนั้นทำให้รินเลอเลสเริ่มชั่งใจ 

ขณะที่เธอบ่นกับตัวเอง จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงแกร๊ก! เบาๆ ข้างใบหู ไม่ทัน 

ที่นัยน์ตาคู่โตจะมีโอกาสเลื่อนมองต้นเสียง ชายแปลกหน้าก็เข้ามาประชิดตัว 

เธอเสียแล้ว

“อย่าตุกติก” เสียงทุ้มต่ำนั้นดังเป็นเชิงออกคำสั่ง ขณะที่ปากกระบอก

ปืนพกประกบเข้าที่ขมับซ้าย

รินเลอเลสค่อยๆ หลับตา เม้มปากแน่นด้วยความหวาดกลัว

“คุณคือใคร”

“...”

“บอกผมมา ก่อนที่ผมจะต้องจัดการกับคุณอีกคน”

“เราถูกจับตัวมา” หญิงสาวรีบกล่าวสวนทันที

คำตอบนั้นทำให้อีกฝ่ายชะงัก “ทำไมถึงถูกจับตัวมา”

“เราไม่รู้”

ทั้งสองเงียบเสียงไม่พูดไม่จา ปล่อยให้หยดน้ำจากท่อส่งเสียงติ๋งๆ  

เบาๆ ในห้องที่แสนจะน่าอึดอัด 

“คุณมาจากที่ไหน”

“ดรัมลิงตัน เซสเซ”

“เมืองหลวงของครีตเชียร์น่ะหรือ” ชายหนุ่มอุทานเสียงแผ่วอย่าง 

ไม่เข้าใจนัก สุดท้ายแล้วเขาก็ลดปืนลง ใช้มีดช่วยตัดเชือกเพื่อปลดปล่อย 

หญิงสาว

“ขอบคุณค่ะ”

“รีบออกไปจากที่นี่และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ” อีกฝ่ายไม่ได้ 

สนใจเธอเลยสักนิด เขาก้าวเท้าเร็วๆ ตรงไปยังประตูห้อง

รินเลอเลสมองอีกฝ่ายด้วยนึกประหลาดใจ เธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร มา 

จากไหน...ชายแปลกหน้าวัยกลางคนรายนี้มีรูปร่างสูงโปร่ง ใบหน้าคมคาย 
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ดวงตาสีเทาอ่อนรับกับจมูกเป็นสันโด่งและหนวดเคราบางๆ แลดูขึงขังในชุด 

กะลาสีสีขาวสะอาด ดูจากลักษณะภายนอกแล้วอาจเป็นกัปตันเรือลำนี้...

หล่อนคิดในใจเช่นนั้น

ถ้าหากกัปตันเรือต้องหลบหนีพวกโจรเลปพาร์ด นั่นหมายความว่า 

ความวุ่นวายคงเกิดขึ้นบนดาดฟ้าเรือชั้นบนอย่างไม่ต้องสงสัย และเรือลำนี้ 

ก็คงอยู่ภายใต้การควบคุมของศัตรูเสียแล้ว

ยิ่งคิดก็ยิ่งน่าปวดหัว...เธอไม่เข้าใจเลยว่าตนกลายเป็นเป้าหมายของ 

เลปพาร์ดได้อย่างไร

เธอไม่ใช่ประชาชนชาวครีตไชร์ ไม่มีบัตรประชาชนแสดงตัว ไม่มี 

หลกัฐานการมตีวัตนอยูใ่นครตีเชยีรเ์ลยแมแ้ตน่อ้ย ทวา่เลปพารด์กลบัตามหา 

เธอจนพบและจับตัวมายังเรือลำนี้ได้อย่างน่าประหลาดนัก

น่าแปลก...บางทีเรื่องราวเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับสตีฟ 

ไม่สิ...บางทีนี่อาจเป็นแผนของสตีฟเองด้วยซ้ำ 

ไม่! ไม่มีทางเป็นไปได้! สตีฟบอกเสมอหากเขามีงานให้เธอทำ...สตีฟ 

ไม่ได้ลงมือจัดการเรื่องนี้ เมื่อสรุปได้เช่นนั้นรินเลอเลสก็กัดฟัน เธอส่ายหน้าให ้

ความคิดอันงี่เง่า ก่อนเดินช้าๆ ติดตามชายฉกรรจ์ในชุดกะลาสีไปที่ประตู  

เธอนวดตามหัวไหล่แล้วจึงกลอกตามองรอบกายอย่างประหลาดใจ

“เราชือ่รนิ รนิเลอเลส คณุละ่...” แทนทีห่ญงิสาวจะไดร้บัคำตอบ อกีฝา่ย 

กลับยื่นมีดสั้นให้เธอหนึ่งเล่ม

“ใช้มีดเป็นหรือเปล่า”

“...”

“เคยใช้มีดฆ่าคนหรือเปล่า”

“...”

“เอ้อ...ขอโทษที” อีกฝ่ายถอนใจเมื่อรู้สึกได้ว่าคำถามของเขามันแสน

จะงี่เง่า ทว่าสีหน้ากลับยิ่งแลดูหงุดหงิด เมื่อประเมินได้ว่าบุคคลตรงหน้าคง 

ไม่มีทักษะการต่อสู้ “รับไปซะ ถ้าหากไม่อยากกลายเป็นศพเหมือนไอ้พวก 

เศรษฐีในเรือด้านบน ก็พยายามหัดใช้มีดให้เป็น”
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รินเลอเลสรับมีดมาอย่างว่าง่าย 

“เดี๋ยวก่อนนะ...เกิดอะไรขึ้นข้างบน เราไม่เข้าใจ”

ชายแปลกหน้าปิดปากเงียบ เขาชำเลืองหางตามองออกนอกหน้าต่าง 

ทรงกลมบนประตใูหแ้นใ่จวา่ไมม่ใีครเดนิผา่นไปมาหนา้หอ้งคลงัสนิคา้ จากนัน้ 

ก็ค่อยๆ แง้มบานประตูช้าๆ พร้อมย่อตัวลงต่ำ เขาย่องออกจากห้อง กวาดปืน 

เล็งไปตามทางเดินแคบๆ อย่างระมัดระวัง

“เราอยู่ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น” เสียงเล็กเอ่ยถามอย่างไร้เดียงสาเฉกเช่น 

แววตากลมโตคู่นั้น อีกฝ่ายจึงถอนใจด้วยความเบื่อหน่าย

“คุณไม่รู้อะไรเลยจริงเหรอ คุณถูกจับตัวมาจริงๆ สินะ”

“ใช่ เราไม่ได้โกหกคุณแน่ๆ” รินเลอเลสย้ำพลางมองอีกฝ่าย “เกิด 

อะไรขึ้นที่นี่”

“ตอนนี้เราอยู่ในเรือสำราญโรสลิน...เมื่อสองชั่วโมงก่อน สายลับของ 

เจา้หนา้ทีค่รตีไชรถ์กูจบัได ้แลว้พวกโจรทีซ่อ่นตวัอยูใ่นเรอืกอ็อกมาควบคมุเรอื 

ใครขดัขนืถกูฆา่ ใครไมใ่หค้วามรว่มมอืถกูฆา่ คนทีพ่ยายามหนถีกูฆา่ คนทีไ่มรู่้

อีโหน่อีเหน่ก็ถูกฆ่า...ในเรือเต็มไปด้วยศพ และตอนนี้...พวกเราอยู่ใต้ท้องเรือ”

ชายวัยกลางคนพูดเสียงเรียบ เขาหมุนตัวเดินฉับๆ ไปตามบันได ตา 

ก็เหลือบมองขึ้นไปข้างบน 

“นั่นไงล่ะ” 

ทั้งสองพบมือปืนรับจ้างสองคนยืนอยู่ด้านบน ชายหนุ่มจึงทำท่า 

จุปาก พร้อมย่อตัวลงนั่งยองๆ บริเวณมุมทางเดิน มองเป้าหมายพลางคิดหา

วิธีขึ้นไปยังดาดฟ้าชั้นบน

“คุณเป็นกะลาสีเรือสินะคะ ทำไมคุณถึงต้องหนีล่ะ”

“ทุกคนเป็นเหยื่อของโจร” อีกฝ่ายกล่าวสวน “พวกมันจับสายลับได้ 

สองคน แต่พวกมันคิดว่าสายลับในเรือน่าจะมีมากกว่านั้น จึงออกตามหา 

คนอื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นสายสืบให้ตำรวจ เพราะแบบนั้นทำให้ 

พวกมันยิงทุกคนที่น่าสงสัยทิ้ง”

“คุณเองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยสินะ”
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อีกฝ่ายยักไหล่ตอบอย่างขอไปที

“คุณบอกว่าสายลับสองคนอย่างนั้นหรือ” รินเลอเลสครุ่นคิด แล้ว 

วินาทีถัดมาเธอก็อุทานด้วยความตกใจ 

“มีอะไรหรือเปล่า”

“เปลา่” หญงิสาวสา่ยหนา้ แมใ้นใจจะรอ้นรุม่ เธอคดิวา่คนทีเ่ลปพารด์ 

จับตัวได้คงไม่ใช่ใครอื่น นอกจากสตีฟกับริคโทเฟ่น!

ไม่นะ! นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันแน่!

หัวใจของเธอเต้นเร็วแรงอย่างหวาดกลัวและหวั่นวิตก

หญิงสาวกลืนน้ำลายอึกใหญ่...ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในเรือลำนี้ 

กลับตาลปัตร เธอเชื่อว่าสตีฟกับริคยังรอดชีวิตอยู่...ใช่! พวกเขาต้องรอด!

“เราต้องไปช่วยพวกเขา”

“อะไรนะ”

หญิงสาวไม่ได้ตอบ เธอลืมไปเสียสนิทว่าเรื่องบางอย่างไม่ควรสนทนา

กับคนแปลกหน้า...เธอควรหาวิธีไปช่วยสตีฟกับริคโทเฟ่นด้วยตัวเอง 

“เรากำลังจะทำอะไรน่ะ” รินเลอเลสรีบเบี่ยงประเด็น

“ผมกำลงัหาวธิสีง่สญัญาณวทิยขุอความชว่ยเหลอืใหเ้จา้หนา้ทีป่ระจำ 

สถานีชายฝั่งรับรู้ เราต้องขึ้นไปที่ห้องบังคับเรือและติดต่อวิทยุภาคพื้นดิน... 

ปัญหาก็คือ พรรคพวกของเลปพาร์ดเฝ้าอยู่ทั่วไปหมด พวกเราต้องขึ้นไปยัง 

ชั้นเก้า แล้วหาทางลงไปที่ห้องบังคับเรือซึ่งอยู่ชั้นแปด”

“เราต้องขึ้นและลง?”

“ใช ่เราตอ้งขึน้ไปขา้งบนชัน้เกา้ และเดนิสามรอ้ยเมตรกลบัไปทีห่วัเรอื 

หาทางลงไปที่ห้องบังคับเรือให้ได้”

รินเลอเลสไม่รู้หรอกว่าสรุปแล้วห้องบังคับเรืออยู่ตรงตำแหน่งไหน  

แต่เธอเชื่อว่าอีกฝ่ายคงน่าไว้วางใจมากพอจะช่วยเหลือเธอได้ในยามนี้

“เอาละ ผมจะจัดการกับสองคนข้างบนนั่น คุณรออยู่ตรงนี้นะ”

รินเลอเลสพยักหน้ารับ ปล่อยให้อีกฝ่ายก้าวช้าๆ ขึ้นไปบนบันได ขณะ 

จ้องมองลูกน้องของเลปพาร์ดยืนพิงระเบียงสนทนากันโดยไม่รู้เลยว่ามีคน 
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ซุ่มโจมตีจากด้านล่าง 

ชายแปลกหนา้ในชดุกะลาสหียบิมดีเลม่เลก็ทีซ่อ่นอยูใ่นรองเทา้ออกมา  

ก่อนคู้ตัวลงต่ำจนแทบจะคลานไปตามขั้นบันได เขาค่อยๆ ย่องเข้าไปทาง 

ดา้นหลงั รอจงัหวะใหม้อืปนืชาวคนุนทีัง้สองคนสนทนากนัจบ เมือ่ศตัรคูนหนึง่ 

เดินแยกตัวไปสำรวจตำแหน่งอื่นๆ ภายในเรือ ชายแปลกหน้าก็ฉวยโอกาสนี้ 

รีบใช้ฝ่ามือแข็งแรงปิดปากของศัตรูคนที่เหลือแน่น แล้วใช้มีดกะซวกลงไป 

ข้างลำคอ เหยื่อของเขาดิ้นพรวดพราด เลือดสาดกระเซ็นเปื้อน ก่อนร่างนั้น 

จะสิ้นใจล้มลงบนพื้น

รินเลอเลสมองการสังหารเหยื่ออย่างฉับไวของอีกฝ่ายแล้วก็เบิกตา 

โพลงด้วยความประหลาดใจ...ดูเหมือนคนแปลกหน้ารายนี้จะมีทักษะการ 

ต่อสู้อยู่พอสมควร 

ระหว่างที่ชั่งใจอย่างหวาดหวั่นอยู่นั้น จู่ๆ ก็มีเสียงตะโกนจากทาง 

ด้านหลังทำเอาหญิงสาวสะดุ้ง

“ให้ตายเถอะ! ยัยนั่นหนีไปแล้ว นั่นไง...อยู่ตรงนั้น!”

“หยุดเดี๋ยวนี้นะ!”

มือปืนรับจ้างคำรามลั่น รีบวิ่งมาหา รินเลอเลสได้แต่ยืนอึ้ง เบิกตา 

มองมือปืนตัวโตเล็งปืนใส่เธอ

“รีบวิ่งสิ!” ชายแปลกหน้าเตือนก่อนกระโดดกลับลงมาชั้นล่างแล้ว 

กระชากแขนให้หญิงสาวหลบด้านหลังกำแพง

เมื่อศัตรูสองคนวิ่งเข้ามาประชิด ชายฉกรรจ์ในชุดกะลาสีก็ปล่อยหมัด

ใส่ท้องคนแรก ก่อนหันไปต่อยอีกคนจนพวกมันมึนงงยืนซวนเซ

“มัวแต่ทำอะไรอยู่เล่า รีบหนีไปสิ!”

รินเลอเลสลนลานจนทำอะไรไม่ถูก เธอยืนกำมีดแน่นจนแขนสั่น ตา 

มองการต่อสู้ในระยะประชิดด้วยความตื่นกลัวจนก้าวขาไม่ออก

ในตอนนัน้เองศตัรกูต็ัง้สตไิดอ้กีครัง้ ชายรา่งโตหนัมาหาเธอ มนัโถมตวั 

เข้าใส่ ผลักหญิงสาวกระแทกกับผนังทางเดินจนร่างเล็กกระเด็น กลิ้งหลุนๆ 

ไปบนพื้น
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“อยา่...อยา่นะ” หญงิสาวกรดีรอ้ง เธอโดนอกีฝา่ยตบดงัฉาดจนหนา้หนั  

มีดกระเด็นหลุดมือ...เลือดกบปาก เปรอะผิวหน้าเป็นทางยาว

ชายแปลกหน้าใช้มีดจ้วงแทงเหยื่อจนท้องแทบยุบ ก่อนหันมาหา 

คู่ต่อสู้อีกคนซึ่งกำลังลงมือทำร้ายรินเลอเลส

“ไอ้บ้าเอ๊ย!” เขากระชากคอเสื้อศัตรูให้ออกห่างจากหญิงสาว ชก 

คนรา่งโตกระเดน็ออกไปไกล มอืปนืชาวคนุนพียายามหมนุกายกลบัมา แตแ่ลว้ 

สติก็ดับวูบไป

“โอ พระเจ้า” รินเลอเลสตัวสั่นระริก เธอรู้ดีว่าตัวเองอ่อนแอแค่ไหน  

แมใ้นยามคบัขนักไ็มส่ามารถทำอะไรไดเ้ลย นอกจากยนืมองดว้ยความตืน่กลวั 

เท่านั้น...แย่...แย่ชะมัด

กา้วขาไมอ่อก เธอสมัผสัไดถ้งึความรูส้กึหวาดผวาเฉกเชน่วนัทีเ่ดนิทาง 

ไปทำภารกิจร่วมกับริชาร์ด สไตรเกอร์ และวินด์ มิชคิน...วันที่เธอและเพื่อนๆ  

ถูกล้อม วันที่เธอถูกทำร้ายและหมดหนทางสู้...ความรู้สึกนั้นหวนกลับมา 

อีกครา

“เฮ้! หลีกไป!”

ผัวะ!

มือปืนอีกคนถูกถีบกระเด็นใส่รินเลอเลส หญิงสาวรีบก้มตัวหลบ 

กรีดร้องเสียงหลง

ชายแปลกหน้าคว้าศัตรูของเขาเอาไว้พร้อมละเลงหมัดใส่ ทั้งสอง 

ต่อสู้กันนัวเนีย ผลัดกันชกและกระชาก บ้างก็ถีบจนกระเด็น ต่างคนต่าง 

แลกหมัด เลือดสาดท่วมปาก แต่ความรู้สึกเจ็บนั้นด้านชาไปหมดแล้ว

ในจังหวะที่ชายแปลกหน้ากำลังจะฉวยมีดออกมาปัดป้องกาย ศัตรู 

ก็ตวัดปืนยิงใส่

ปัง!

กระสุนลั่นหนึ่งนัดในระยะประชิดแต่ก็พลาดเป้า ชายฉกรรจ์ในชุด 

กะลาสีได้ทีใช้มือปัดปืนนั้นออกไปก่อนซัดหมัดใส่เต็มหน้า ทำเอาอีกฝ่าย 

ชะงักงัน...เมื่อได้โอกาสแล้วเขาก็รีบถีบศัตรูจนกระเด็นกระแทกกำแพงอีกครั้ง  
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เขากระชากร่างน้ันเหว่ียงลงพ้ืน แล้วจึงถีบหน้าย้ำหลายๆ คร้ังจนศัตรูแน่น่ิงไป

ขณะทีร่นิเลอเลสไดแ้ตย่นืมอง ศตัรอูกีคนกโ็ผลม่าดา้นหลงั มนัรวบตวั 

เธอเอาไว้พร้อมกับใช้ปากกระบอกปืนประกบท้ายทอย

“หยุดเดี๋ยวนี้นะ!” มันตะโกนลั่น ออกคำสั่งกับชายแปลกหน้าซึ่งคราง 

เสียงยาวด้วยความเหนื่อยหน่ายใจ เมื่อเขาต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพียง 

เพราะรินเลอเลสทำอะไรไม่ได้ นอกจากเป็นตัวถ่วง

“ทิ้งมีดซะ!”

ชายแปลกหน้าจ้องมองรินเลอเลสนิ่ง เป็นแกมออกคำสั่งให้หญิงสาว 

ลงมอืทำอะไรสกัอยา่ง ทวา่เธอกลบัเบกิตาคา้งมองชายแปลกหนา้คอ่ยๆ ทิง้มดี 

ลงบนพื้นโดยทำอะไรไม่ได้ และปล่อยให้ศัตรูจับตัวเขาอย่างง่ายดาย

“โธ่เว้ย! เร็วเข้า!” ชายแปลกหน้าตะเบ็งเสียงลั่น ทำให้มือปืนรับจ้าง 

หวาดระแวง มันหันปืนไปจ่อใส่เขาทันที ตอนนั้นเองที่ศัตรูเผยจุดอ่อน “มัว 

ทำอะไรอยู่ยัยบ้า!”

เมือ่อกีฝา่ยกลา่วเตอืนสตเิชน่นัน้ รนิเลอเลสกร็ูท้นัทวีา่เธอตอ้งทำอะไร 

สักอย่าง

หญิงสาวรีบพลิกกาย ใช้มีดที่ซ่อนไว้ในอุ้งมือแทงคนตัวโตด้านหลัง 

ฉึก! ฉึก!

เธอเสียบมีดผ่านช่องท้องสองครั้ง ทำเอาอีกฝ่ายเจ็บเจียนตาย วินาที 

ถัดมาหญิงสาวก็ตวัดมีดขึ้นในแนวเฉียงอย่างรวดเร็ว กรีดผิวใต้เสื้อผ้าฉีกเป็น

รอยยาวจนถึงหัวไหล่ เมื่อศัตรูหันปืนใส่เธอ หญิงสาวก็ทำอะไรไม่ถูกนอกจาก

กรีดร้องและถอยหนีไป

ปัง!

ชายแปลกหน้าได้ทีหยิบปืนของตนยิงมือปืนชาวคุนนี ก่อนที่อีกฝ่าย 

จะมีโอกาสโจมตีรินเลอเลสได้ 

“แทงมันซะ!” เขากล่าวย้ำอีกครั้งเมื่อศัตรูยังมีเรี่ยวแรงเอื้อมมือหมาย

จะคว้ารินเลอเลสเป็นตัวประกัน

หญิงสาวถอยเท้าหนึ่งก้าวอย่างชั่งใจ ทว่าทันทีที่ได้ยินเสียงออกคำสั่ง  
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สญัชาตญาณกส็ัง่ใหเ้ธอตวดัมดีปาดผา่นลำคอของศตัรอูยา่งแมน่ยำ เลอืดพุง่ 

ราวกับสายน้ำ กระเซ็นไปทั่วพื้น คนตัวโตกระตุกฮวบ สิ้นใจลงเบื้องหน้าเธอ

รินเลอเลสยังกุมด้ามมีดแน่น ยืนสั่นมองคนที่เธอฆ่า...

เธอฆ่าคน...เลือดเปื้อนฝ่ามือทั้งสองข้าง...เธอฆ่าคนจริงๆ 

หัวใจเต้นรัวด้วยความสับสน เธอก้มมองมีดอย่างประหลาดใจอยู่ 

ครู่ใหญ่

“ทั้งๆ ที่คุณก็ใช้มีดเป็น แต่ทำไมถึงไม่ใช้มันป้องกันตัวเอง” ชาย 

แปลกหน้าถามหลังจากประเมินลักษณะการต่อสู้ของหญิงสาวเมื่อครู่

“เรา...” เปล่าเลย...เธอไม่เคยใช้มันสังหารใครจนกระทั่งเมื่อครู่นี้ เธอ 

ไม่เคยรู้วิธีใช้มีดต่อสู้...เธอไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งสถานการณ์บีบบังคับให้ทำ

...จู่ๆ คำพูดของเฮดรัล เฮคเทล ก็ดังสะท้อนในศีรษะ

รู้อะไรไหม...เธอมีความสามารถในการเลียนแบบ และความพิเศษ 

ของเธอทำให้หลายคนหวั่นเกรง ไม่เว้นแม้แต่ริชชี่หรือสตีฟ สาเหตุที่พวกเขา 

ไม่อยากให้เธอทำอะไรในองค์กรเลยนอกจากเข้าห้องพยาบาลก็เป็นเพราะว่า 

...เธอพิเศษกว่าใครอื่น

บางทีคำพูดนั้นอาจเป็นเรื่องจริง...เพราะทันทีที่เธอจับมีด รินเลอเลส 

กลับรู้สึกว่าตนเคยผ่านการฝึกฝนใช้อาวุธมาหลายครั้ง ทั้งๆ ที่ตลอดเวลา 

ที่ผ่านมา สตีฟไม่เคยอนุญาตให้เธอต่อสู้เลย

“คุณใช้ปืนเป็นหรือเปล่า” ชายแปลกหน้าถามก่อนยัดปืนพกลงในมือ

เล็กๆ ของหญิงสาว

“ไม่เป็น”

“คุณต้องใช้มัน”

“แต่ว่า...”

“คุณต้องใช้มันป้องกันตัว” อีกฝ่ายกล่าวย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่น  

ใบหน้าเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งกรัง ดวงตาสีเทาคู่นั้นส่อแววจริงจัง

รินเลอเลสยอมรับปืนพกมาอย่างว่าง่าย

“เอาละ เราสองคนต้องช่วยกัน เพราะตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆ ว่ามีใครบ้าง 

ตวั
อย
่าง



Pakkie Davie     215

ในเรือที่ยังรอดชีวิตอยู่”

“หมายความว่ายังไง”

อีกฝ่ายยักไหล่ “พวกเขาอาจตายหมดแล้ว”

คำตอบนั้นทำให้รินเลอเลสหน้าซีด

“ผมบอกแล้วยังไงล่ะว่าพวกมันฆ่าคนไม่เลือกหน้า พวกมันฆ่าทุกคน 

บนเรอื ไมว่า่จะเปน็เดก็หรอืคนชรา...ทกุคนทีพ่ยายามหลบหนจีะถกูฆา่ เพราะ 

ฉะนัน้พวกเราอาจเปน็เพยีงสองคนบนเรอืทีย่งัรอดชวีติอยู ่เราตอ้งหาทางออก

จากเรือลำนี้และแจ้งความให้เร็วที่สุด”

รินเลอเลสพยักหน้ารัวเร็ว...ยิ่งได้ยินคำตอบเช่นนั้นก็ยิ่งหวั่นใจ เธอ 

ไม่รู้เลยว่าสตีฟกับริคโทเฟ่นจะเป็นเช่นไรบ้างในตอนนี้...เอาเถอะ...อย่างไร 

เสียเธอก็จะต้องหาพวกเขาสองคนให้พบ 

“ตกลงค่ะ กัปตัน”

“ผมไม่ใช่กัปตันเรือ” อีกฝ่ายแย้งขณะเปลี่ยนซองกระสุน

“แล้วคุณเป็นใคร”

คนถูกถามจ้องมองรินเลอเลสนิ่ง 

“เรือ่งมนัยาว” คำตอบนัน้ไมไ่ดช้ว่ยไขขอ้ขอ้งใจของหญงิสาวเลยสกันดิ  

“เอาเถอะ...ถึงแม้ว่าผมไม่ใช่กัปตันเรือ แต่ผมก็มีชื่อนะ”

“คุณชื่ออะไร”

“โรแรล...ผมชื่อ โรแรล ฟอร์เดน”ตวั
อย
่าง



จ๊อก...

เสียงนี้ไม่ใช่เสียงอื่นใดเลย นอกจากเสียงกระเพาะร้องครวญมา 

ตลอดหลายชั่วโมง

รนิเลอเลสกบัโรแรลยงัตดิอยูใ่ตท้อ้งเรอืชัน้หนึง่ โดยหาวธิขีึน้ไปดา้นบน 

ไม่ได้เพราะลูกน้องของเลปพาร์ดเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลา ทั้งสองจึงได ้

แต่เฝ้ารอโอกาสและซ่อนตัวเงียบๆ อยู่ในห้องแคบๆ 

ชายวัยกลางคนหันมองหญิงสาวรุ่นลูกแล้วก็ถอนใจยาว

“หิวแล้วละสิ”

“คิดว่าอย่างนั้น”

จ๊อก...

เสียงท้องร้องดังจนทำให้หญิงสาวรู้สึกอายเสียอย่างนั้น เธอหันมอง 

หน้าต่าง มองคลื่นทะเลในยามเช้าตรู่และแสงอาทิตย์รำไรกระทบขอบกระจก 

กลิ่นเกลือและความชื้นใต้ท้องเรือทำให้รินเลอเลสจามครั้งแล้วครั้งเล่า

14

สถานการณ์ปัจจุบัน
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เธอทั้งรู้สึกหิวและอยากอาเจียนเนื่องจากวิงเวียนศีรษะเพราะคลื่นที่ 

ทำให้เรือสำราญลำใหญ่โคลงเคลง อาการของเธอดูแย่กว่าที่โรแรลคิด และ 

สหีนา้ซดีๆ นัน่กพ็สิจูนใ์หรู้ว้า่รนิเลอเลสอาจไมม่แีรงตอ่สูห้รอืหลบหนจีากกลุม่ 

คนร้ายหากเธอขาด ‘ยารักษา’

“ผมจะพาคุณไปหาอะไรกิน”

คำพูดนั้นทำให้อีกฝ่ายต้องเงยหน้ามองด้วยความประหลาดใจ

“ไม่อย่างนั้นคุณคงไม่มีแรงวิ่ง”

รินเลอเลสเข้าใจดี เธอส่งเสียงขานรับในลำคอ แม้ยังไม่รู้เลยว่าเธอจะ 

‘หาอะไรกิน’ อย่างไร

“เราจะไปที่ไหน”

“ห้องครัว”

“ห้องครัว?”

“ใช่ ในเรือสำราญมีห้องครัวสามชั้น...หากประเมินจากตำแหน่งที่ 

พวกเราซ่อนตัวอยู่ ผมคิดว่าผมพอจะพาคุณไปที่ชั้นสี่ได้ ที่นั่นมีภัตตาคาร 

เรเนสต้า เราจะเข้าไปหาอะไรกินกัน”

รินเลอเลสฟังแล้วก็ถอนใจ “แต่พวกเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้นะ”

“ไดส้ ิเรามบีนัไดฉกุเฉนินะ” โรแรลบอกพลางควงปนืในมอื “ผมสงัเกต 

เห็นว่าพวกโจรไม่ค่อยเดินผ่านเส้นทางฉุกเฉินสักเท่าไร พวกเราน่าจะมีเวลา 

วิ่งไปที่บันไดและปีนขึ้นไปยังชั้นสี่ได้...อย่างน้อยสิบนาที ก่อนโจรจะเดินไป 

ตรวจบริเวณบันไดฉุกเฉิน”

หญิงสาวฟังพลางลูบท้องที่ส่งเสียงร้องตลอดเวลา 

“เราต้องรีบไปกันตอนนี้เลย” ชายวัยกลางคนกล่าวจบก็เปิดประตู 

เดนิอาดๆ นำออกไปจากทีซ่อ่น รนิเลอเลสจงึรบีสาวเทา้ตามไปอยา่งระมดัระวงั  

ในมือกุมด้ามมีดแน่น 

“เบาๆ นะ” โรแรลกระซิบบอกเมื่อได้ยินเสียงเดินไกลออกไป ตามอง 

เส้นทางเบื้องหน้า ตรวจตราให้มั่นใจว่าไม่มีใครเดินผ่านมา แล้วรีบเลี้ยวผ่าน 

ทางเดินแคบๆ ไปยังประตูสู่บันไดฉุกเฉิน 
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“เอาละ เราต้องทำยังไงกันต่อ” 

“ปีนบันไดขึ้นไปสิ”

รินเลอเลสชะเง้อมองขั้นบันไดที่ตั้งฉากกับพื้นเรือ นั่นหมายความว่า 

เธอต้องปีนขึ้นไปทีละขั้นด้วยความระมัดระวังที่สุด โดยไม่ทำให้เกิดเสียงดัง 

“คุณขึ้นไปก่อน” โรแรลบอกพลางยืนคุมตีนบันได หันหลังมองผ่าน 

กระจกทรงกลมบนบานประตูเพื่อความปลอดภัย ในขณะที่รินเลอเลสก็ค่อยๆ 

ไต่ขึ้นไปอย่างช้าๆ มองแสงสว่างจากประตูชั้นบนก่อนใช้สองมือดันตัวขึ้นไป 

ยืนหน้าประตูชั้นสอง เธอยืนหอบ พอลอบมองเข้าไปข้างในก็พบว่ามีมือปืน 

รบัจา้งชาวคนุนยีนืประจำอยูข่า้งประตลูฟิตไ์มไ่กลมากนกั หญงิสาวจงึคูต้วัตำ่ 

และกระซิบบอกโรแรลที่ไต่บันไดตามมา

“มือปืนอยู่ด้านหลังประตูฉุกเฉินชั้นสอง” 

“ไม่ต้องห่วง รีบไต่ขึ้นไปชั้นสี่เถอะ”

“เราหวังว่าจะไม่มีใครยืนขวางหน้าประตูบันไดฉุกเฉินบนชั้นสี่หรอก

นะ”

“ผมก็ขอให้เป็นแบบนั้น” โรแรลกล่าวด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง ก่อนชี้นิ้ว 

บอกให้อีกฝ่ายรีบไต่บันไดต่อ ไปยังชั้นสี่ด้านบน

รินเลอเลสทำตามอย่างระมัดระวัง จนในที่สุดทั้งสองก็ขึ้นมายังชั้นสี่

ได้สำเร็จ บริเวณนี้มีเสียงปืนดังไกลออกไป มีเสียงกรีดร้องและเสียงตะโกน 

ดังลั่นด้วย 

ปัง! ปัง! 

กรี๊ดดด!

คงมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นไม่ไกลนัก รินเลอเลสค่อยๆ เปิดประตูฉุกเฉิน 

ช้าๆ ก่อนโรแรลจะเดินนำเธอเข้าไปข้างใน 

ทันทีที่ก้าวขาข้ามกรอบประตู รินเลอเลสก็สังเกตเห็นรอยเลือดตาม 

ฝาผนงั และศพของผูโ้ดยสารในชดุสทูสซีดีนอนควำ่หนา้ขวางทางเดนิ หญงิสาว 

กลืนน้ำลายอึกใหญ่ เธอค่อยๆ ย่องไปพร้อมๆ กับโรแรล ผ่านห้องพักของแขก

ซึง่บดันีป้ระตหูอ้งทกุหอ้งเปดิกวา้งและของภายในหอ้งถกูรือ้คน้กระจดักระจาย  
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บางห้องก็มีร่างของพ่อแม่ลูกนอนตายอยู่

หญิงสาวต้องอุทานเสียงเบาด้วยความประหวั่นและเวทนา...พวกโจร 

ชา่งโหดร้ายเหลือเกนิ โหดร้ายยิง่กว่าพวกนกัวจิัยมืดเสียอีก เพราะการกระทำ 

ของพวกนักวิจัยมืดมีจุดประสงค์ที่แน่ชัด หากแต่การกระทำของมือปืนรับจ้าง 

ชาวคุนนีเป็นเพียงการสังหารหมู่เพื่อปิดบังความลับของพวกมัน หยาบช้า 

และชั่วร้ายเป็นอย่างยิ่ง

“ตามมา” โรแรลกวักนิ้วเรียกก่อนเลี้ยวขึ้นบันไดขั้นเล็กๆ ไปยัง 

ห้องอาหาร

หญิงสาวมองป้ายไฟที่เขียนเอาไว้ว่า ‘ภัตตาคารเรเนสต้า’ เธอเหลือบ

มองศพบนพื้นและที่พิงผนังกระจกอยู่อย่างสยดสยอง

ปัง! ปัง! ปัง!

เสียงปืนลั่นดังใกล้กว่าที่เคย โรแรลรีบคู้ตัวต่ำพร้อมเลื่อนมือสัมผัส 

ปืนที่เหน็บข้างเอวตามสัญชาตญาณ 

“เราไมค่วรอยูท่ีน่ีน่านนกั เพราะพวกโจรคงเดนิกลบัมาอกี” วา่พรอ้มกบั 

ย่องเข้าไปในห้องอาหารอย่างเงียบเชียบ ภายในสถานที่แห่งนี้ยังคงมีกลิ่น 

หอมกรุ่นของอาหารมื้อสุดท้ายซึ่งถูกเสิร์ฟให้แขกที่นอนตายคว่ำหน้าบนโต๊ะ  

แต่ละคนสวมชุดราตรีและชุดสูทเลิศหรูอลังการ แต่ความโอ่อ่าจบลงด้วย 

โศกนาฏกรรม ความตาย และการนองเลือดของเหล่าผู้โดยสาร โลหิตข้นๆ  

ไหลท่วมพื้นทำให้พรมสีเทากลายเป็นสีแดงฉาน

รินเลอเลสกับโรแรลย่ำผ่านกลิ่นคาวเลือดเข้าไปในห้องครัว พ่อครัว 

สามคนนัง่อยูบ่นพืน้ในสภาพทีห่มดลมหายใจไปเรยีบรอ้ยแลว้ บางคนกม็รีอย 

กระสุนฝังที่หน้าผาก บางคนก็มีรอยกระสุนฝังบนหน้าอกซ้าย เลือดข้นไหล 

ผ่านผ้าสีขาวชโลมทั่วร่าง แลดูน่าสะอิดสะเอียนและน่าหวาดกลัวยิ่งนัก

หญิงสาวจามเบาๆ ยกมือปิดจมูกแล้วเดินไปเปิดตู้เย็น 

“ฮ้า...” เธออุทานด้วยความผ่อนคลาย “ไก่...มีเนื้อไก่เต็มไปหมด 

เลย!”

“คุณจะกินไก่แช่เย็นอย่างนั้นหรือ” โรแรลถามอย่างสงสัยก่อนเปิด 
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ตู้กระจกและหยิบถาดเค้กออกมา “ตรงนี้มีขนมปังร้อนๆ กับฮอตด็อก”

หญิงสาวหันขวับมองอาหารที่อีกคนนำเสนอแล้วก็ยิ่งหิว เธอรีบถลา 

เข้าไปหยิบขนมปังร้อนๆ สองก้อนกับพุดดิ้งมากัดกร้วม กินอย่างรวดเร็วโดย 

ไม่สนใจสายตาของโรแรลที่มองเธออย่างนึกขัน

ชายวัยกลางคนหยิบอาหารเก็บเอาไว้ในเสื้อผ้า แล้วจึงเลื่อนตัวลงนั่ง 

ข้างๆ อ่างล้างจานพร้อมๆ รินเลอเลส

“เราไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าข้างนอก”

“พวกโจรคงไม่เดินมาแถวนี้อีกสักพัก”

“คุณแน่ใจเหรอ”

“ใช่” โรแรลตอบก่อนจะเปิดฝาเบียร์และจิบทีละนิดให้ร่างกายอุ่นขึ้น

“ตกลงแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ คุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อย 

ได้ไหม คุณเป็นผู้โดยสารของเรือลำนี้หรือ” รินเลอเลสสงสัย แม้ว่าโรแรล 

ไม่อยากตอบแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจบอก

“ผมเป็นพนักงานบนเรือ”

“กะลาสีเรือ?”

“ใช่”

“แล้วกะลาสีเรือคนอื่น...”

“พวกเขาถูกจับตัวไปไว้บน Sun Deck ดาดฟ้าชั้นสิบเอ็ด ซึ่งเป็น 

ชั้นบนสุดที่พวกแขกชอบขึ้นไปนอนอาบแดดและชมทะเล พวกโจรเจรจากับ 

กปัตนัแตห่าขอ้สรปุไมไ่ด ้พวกเราทกุคนจงึถกูขงัเอาไวใ้นหอ้งเกบ็ของ สว่นตวัผม 

นั้นหนีออกมาได้”

“คุณจึงถูกตามล่า”

“ใช่ ผมไม่ยอมทำตามคำสั่งของพวกมัน เลยหนีออกมาเพื่อหาทาง 

ติดต่อกับสถานีชายฝั่ง”

รินเลอเลสพยักหน้าอย่างเข้าใจ เธอคิดว่าอีกฝ่ายช่างกล้าหาญเสีย 

เหลือเกิน

“ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรือโรสลินเป็นเรือสำราญที่เจ้าของเรือ 
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อนญุาตใหช้วิเวอร ์เลปพารด์ และลกูนอ้งขนสนิคา้ผดิกฎหมายได.้..ตลอดเวลา 

หลายปีที่สินค้าถูกขนย้าย ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่คนไหนจับได้ ไม่มีใครรู้เรื่องนี ้

เลยนอกจากกัปตันเรือเพียงคนเดียว”

“ชิวเวอร์ เลปพาร์ด ขึ้นเรือลำนี้บ่อยสินะ”

“ใช่ เขาแวะมาทุกๆ สามเดือนโดยไม่มีใครเอะใจ พวกเรารู้ดีว่าเขา 

เป็นที่ต้องการของตำรวจ แต่ไม่มีหลักฐานมัดตัว พวกเราจึงทำอะไรไม่ได้ 

นอกจากปล่อยให้พวกเขาโดยสารเรือร่วมกับแขกบนเรือสำราญคนอื่นๆ”

“แล้วสินค้าล่ะ มันไม่ได้อยู่ในคลังใต้ท้องเรือหรอกหรือ”

“มันอยู่ในคลังใต้ท้องเรือ แต่อาวุธที่พวกมันต้องการส่งให้ลูกค้าถูกจัด 

แยกออกมาเก็บเอาไว้ในห้องพิเศษซึ่งไม่มีลูกเรือคนใดได้รับอนุญาตให้เข้า 

ไปยุ่ง และโดยปกติแล้ว พวกลูกน้องของเลปพาร์ดก็จะเดินตรวจสอบทั่วพื้นที ่

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครรู้ว่ามีการขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายมาในเรือ”

“เข้าใจละ” หญิงสาวพยักหน้ารับ

“แตเ่รือ่งทกุอยา่งถกูเปดิเผยขึน้เมือ่เลปพารด์จบัสายลบัสองคนบนเรอื 

โรสลินได้เมื่อวันก่อน” โรแรลกล่าวพลางถอนใจ “พวกเขาต่อสู้กัน เสียงปืน 

ดังขึ้นจากใต้ท้องเรือ ดังขึ้นมาถึงดาดฟ้า บรรดาผู้โดยสารก็เกิดอาการตื่นกลัว 

และวิง่หนไีมค่ดิชวีติโดยไมฟ่งัเสยีงหา้มของลกูเรอื พรรคพวกของเลปพารด์จงึ 

หยิบปืนมายิงพวกเขา และทันทีที่ผู้โดยสารคนแรกตาย...คนอื่นๆ ก็กลายเป็น 

ตัวประกัน ทำให้ทุกคนในเรือรู้ความลับว่ามีการขนอาวุธข้ามประเทศด้วยเรือ 

โรสลินลำนี้ เลปพาร์ดจึงต้องหาทางปิดปากทุกคนก่อนเรื่องจะบานปลาย”

“เขาก็เลยฆ่าทุกคนที่รอดชีวิต?”

อีกฝ่ายยักไหล่ตอบ “ยิ่งไปกว่านั้นคือ...เขาตั้งใจจะจมเรือลำนี้กลาง

ทะเลด้วย”

รินเลอเลสอุทานอย่างตกใจ

“เขาต้องทำลายหลักฐานทุกอย่างทิ้ง ไม่เช่นนั้นตัวเขา พวกพ้อง และ 

ลูกค้าที่เจรจาซื้อขายอาวุธปืนจะถูกนำตัวไปไต่สวนในศาลโลกซึ่งทำให้เกิด 

ปัญหาใหญ่...เรือโรสลินจึงต้องถูกทำลาย”
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“เพราะแบบนี้สินะ เขาจึงพยายามเจรจากับกัปตันเรือ”

“ใช่ เขาเรียกพวกเรา กะลาสีเรือทุกคนไปที่ดาดฟ้าเรือเพื่อหาข้อสรุป  

เลปพาร์ดบอกว่าเขาต้องการทำให้เรือลำนี้ล่มโดยที่ไม่มีใครคิดว่ามันเป็น 

การจัดฉาก เพื่อลบล้างความผิดของตัวเอง ทว่าไม่มีกะลาสีเรือคนใดเห็นด้วย 

พวกเราจึงถูกจับไปรวมตัวเอาไว้ในห้องแคบๆ แล้วเรือโรสลินก็ตกเป็นของ 

เลปพาร์ดอย่างสมบูรณ์”

รินเลอเลสได้ยินเช่นนั้นก็ต้องเบิกตาโพลงด้วยความตกใจ เธอไม่คิด 

เลยว่าเรื่องราวจะสับสนวุ่นวายถึงเพียงนี้ 

“ว่าแต่สายลับสองคนที่เลปพาร์ดจับตัวไป...”

“ผมไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน...ขอสารภาพตามตรงว่าไม่มีใครเห็น 

สายลับสองคนนั้นนับตั้งแต่ตอนที่เรือออกจากท่าจนถึงตอนนี้ บางทีอาจจะ 

โดนฆ่าปิดปากไปแล้วก็ได้” โรแรลกล่าวลอยๆ ทว่าคนที่นั่งฟังกลับเงียบงัน

ขอให้สิ่งที่โรแรลคิดไม่ใช่ความจริง...รินเลอเลสภาวนาในใจ

“ว่าแต่ทำไมคุณถึงถูกจับตัวมาที่นี่” โรแรลสงสัยบ้าง เขาอุทานเบาๆ 

เมื่อนึกอะไรบางอย่างได้ “ต้องเป็นตอนที่เรือเทียบท่าเมื่อวานตอนเช้าแน่ๆ”

“อะไรหรือคะ”

“ผมจำไดว้า่เลปพารด์สัง่ลกูนอ้งใหข้นหบีอะไรสกัอยา่งขึน้เรอื พวกเรา 

พูดติดตลกว่าเป็นหีบแวมไพร์...แต่แท้ที่จริงแล้วก็คือคุณ พวกมันลักพาตัวคุณ 

มาที่นี่”

รินเลอเลสพยายามปะติดปะต่อเรื่องราวหลังจากเธอสลบไป

“พวกมันจับตัวคุณมาทำไม”

หญิงสาวส่ายหน้าแทนคำตอบ 

“พวกมันบุกเข้าไปในคอนโด ค้นหาอะไรบางอย่างในห้อง แล้วก็...” 

จู่ๆ รินเลอเลสก็นึกขึ้นมาได้ว่าลูกน้องของเลปพาร์ดตะคอกใส่หน้า 

ถามหาไมโครชิปจากเธอ...ในตอนนั้นเองหญิงสาวก็เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเธอ

จึงถูกจับตัวมาที่นี่

“แล้วไงต่อ...”
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“แล้วเราก็ถูกทำร้าย เราสลบไปและตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตนเองอยู ่

ในเรือลำนี้” รินเลอเลสพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องของไมโครชิปซึ่งซ่อนอยู ่

กับเธอ แน่นอน...ไมโครชิปที่ได้มาจากการทำภารกิจร่วมกับริชาร์ด สไตรเกอร์ 

และวินด์ มิชคิน ยังอยู่กับเธอ

อยู่ใต้ผิวหนังของเธอ...

รินเลอเลสเลื่อนมือลูบรอยนูนคล้ายเม็ดข้าวบนหลังมืออย่างระมัด- 

ระวงั มนัซอ่นอยูท่า่มกลางรอยขดีขว่นบนแขนและแผลจากเศษกระจก รวมทัง้ 

ร่องรอยจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมา 

ไมโครชิปชิ้นเล็กถูกฝังอยู่ใต้ผิวหนังนับตั้งแต่วันที่เธอเดินทางกลับไป 

ที่องค์กร...ริชาร์ดเป็นคนบอกให้เธอรักษามันให้ดี และแนะนำให้เธอเก็บมันไว ้

ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งก็คือในร่างกาย โดยเธอไม่มีทางรู้ว่ามันสำคัญสัก 

เพียงใดหรือมีความเกี่ยวข้องกับฮามิลตัน เคิร์ก มากน้อยแค่ไหน...เธอรู้แค่ว่า

สตีฟต้องการให้เธอเก็บมันเอาไว้

สตีฟ...สตีฟสั่งให้เธอเก็บมันไว้ แทนที่จะเก็บไมโครชิปเอาไว้ในองค์กร 

คำสั่งของเขาในครั้งนี้ทำให้รินเลอเลสรู้สึกตงิดใจไม่น้อย

“คุณทำงานให้เลปพาร์ดหรือเปล่า” โรแรลเอ่ยถามขัดจังหวะ ทำให ้

หญิงสาวหลุดจากภวังค์

“เปล่า เราไม่มีความเกี่ยวข้องกับเขาจริงๆ เราสาบานได้”

ชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็ต้องคิดหนัก “ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องทำอะไร 

บางอย่างที่ขัดผลประโยชน์ของเลปพาร์ดแน่ๆ”

“เราไมรู่จ้กัเขาเปน็การสว่นตวั เราเคยไดย้นิชือ่ของเขาจากขา่วเทา่นัน้”  

รินเลอเลสรีบชี้แจงโดยไว

โรแรลเลิกสงสัยเมื่อเห็นอีกฝ่ายบ่ายหน้าหนี เขารู้ทันทีว่าหญิงสาว 

คงมีเรื่องคับข้องใจและไม่อยากเปิดเผยให้คนไม่รู้จักอย่างเขารับทราบ... 

ชายหนุ่มหันไปชะเง้อมองผ่านประตู เขาสังเกตเห็นแสงไฟกะพริบอยู่นอก 

ห้องอาหารก็เข้าใจได้ทันทีว่าพรรคพวกของเลปพาร์ดคงเดินผ่านมา 

“เลิกกินได้แล้ว...รีบซ่อนตัว” เขารีบกล่าวก่อนคลานออกจากห้องครัว
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หญิงสาวอุทานเสียงเบา เธอทิ้งเศษอาหารไว้บนพื้นแล้วจึงรีบคลาน 

ตามชายหนุ่มไปโดยไว

“หิวชะมัดเลยให้ตายสิ” เสียงแหบแห้งของศัตรูดังใกล้เข้ามามากขึ้น

“กลิ่นศพไอ้พวกนี้ก็เหม็นจนอยากจะอาเจียน”

“เอาน่า รีบหาอะไรกินแล้วเอาไปให้คนที่เหลือในล็อบบี” มือปืน 

ชาวคุนนีว่าพลางย่ำผ่านศพและเศษอาหารที่กระจายเกลื่อนพื้น มองสำรวจ 

ไปรอบๆ ห้องอาหาร ขณะที่ในมือถืออาวุธเอาไว้

รินเลอเลสกับโรแรลหลบอยู่ด้านหลังโต๊ะตัวใหญ่ที่ถูกกั้นแยกไว้  

ทั้งสองฟังเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นจนแทบหยุด 

หายใจ ชายวัยกลางคนกำมีดแน่นเตรียมพร้อมต่อกรกับศัตรู

“ดูนั่นสิ เนื้อย่าง...พระเจ้า!” ลูกน้องของเลปพาร์ดเดินห่างออกไป 

ทันทีที่เห็นอาหารในตู้ “อาหารราคาแพงทั้งนั้น”

“แหงละ นี่มันเรือโรสลินนะ ไอ้พวกหน้าโง่ชั้นเฟิสต์คลาสเท่านั้นละ 

ที่จะขึ้นเรือลำนี้”

พวกมันหัวเราะชอบใจระหว่างกินอาหาร ก่อนรีบนำขนมปังในตู้และ 

ซุปไก่ไปให้พรรคพวกซึ่งยืนประจำตำแหน่งอื่นๆ ภายในเรือ

เมื่อเสียงฝีเท้าเงียบหายไป ทั้งโรแรลและรินเลอเลสต่างถอนใจอย่าง

โล่งอก

“โชคดีที่พวกมันไม่เห็นเรา” หญิงสาวรำพึง

“โชคดีที่พวกเรายังรอดชีวิต” ชายวัยกลางคนกล่าวพลางหันมองคน 

ตัวเล็กข้างกายด้วยสีหน้าหงุดหงิด “ถ้าหากคุณใช้อาวุธเป็นก็คงดี”

รินเลอเลสนิ่งเงียบไปทันทีเมื่ออีกฝ่ายกล่าวแทงใจดำ

“ผมไม่อยากพูดว่าตอนนี้คุณกลายเป็นภาระของผมหรอกนะ เพราะ 

คุณเองก็มีทักษะการใช้อาวุธพอสมควร...ผมหมายถึงคุณใช้มีดได้น่ะ”

“ที่จริงเราใช้อะไรไม่เป็นเลยต่างหาก” หญิงสาวสารภาพ “แต่ใน 

สถานการณ์แบบนี้เราจะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุด”

สีหน้ามุ่งมั่นของเธอไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายสบายใจขึ้นเลยแม้แต่น้อย 
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โรแรลสั่นศีรษะอย่างนึกกังวล

“กอ่นเราบกุเขา้ไปจนถงึหอ้งบงัคบัเรอื ผมคดิวา่ผมควรสอนคณุใชอ้าวธุ 

คุณคิดว่าดีไหม”

รินเลอเลสเลิกคิ้วมองอีกฝ่ายอย่างงุนงง 

“เราไม่คิดว่าคุณจะพูดแบบนั้นระหว่างเราสองคนกำลังหลบหนีศัตรู

นะ”

โรแรลได้ยินดังนั้นก็ยิ้มบาง 

“ผมคงไม่เสียเวลาเปิดคอร์สทฤษฎีการใช้ปืนเหมือนหน่วยงานของ 

เจ้าหน้าที่หรอกน่า ของแบบนั้นเรียนให้ตายก็ใช้ปืนไม่เป็น”

“ถ้าอย่างนั้นคุณจะสอนเรายังไง”

“สอนจากการลงมือจริงยังไงล่ะ”

รินเลอเลสได้ยินเช่นนั้นก็แทบสะอึก “คุณหมายความว่า...” 

“ใช่...ผมจะสอนคุณฆ่าคนตอนนี้เลย”

ตวั
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“เฮ้! เอลตัน...อาหารเที่ยงอยู่ที่ล็อบบี”

“ฉนัจะตามไป นายขึน้ไปหาอะไรกนิกอ่นเถอะ” เจา้ของชือ่เอลตนับอก 

ขณะยืนพิงผนัง สักพักก็เดินทอดน่องอย่างสบายอารมณ์ไปตามทางเดิน 

ใต้ท้องเรือ ขณะสอดส่ายสายตามองหาเหยื่อ แต่ไม่มีใครเป็นเหยื่อให้เขาสักท ี

เพราะว่าแทบทุกคนบนเรือกลายเป็นศพเรียงรายอยู่ใต้ฝ่าเท้าไปเกือบหมดแล้ว 

เลือดแห้งกรังติดใบมีด เสื้อผ้าก็ติดกลิ่นเลือดจนร่างกายแทบจะอิ่ม 

กลิ่นคาวแทนอาหารมื้อเช้า 

ใกลเ้วลาพกัของเขาแลว้ เหลอือกีเพยีงครึง่ชัว่โมงเทา่นัน้ มอืปนืรบัจา้ง 

ชาวคุนนีรายนี้จะออกเวรและเสาะหาห้องสบายๆ สักห้องหนึ่งเป็นที่นอน 

ชั่วคราว จนกว่าจะถึงเวลาเที่ยงคืน

เอลตันผิวปากยาวๆ หันมองออกไปผ่านหน้าต่างทรงกลม

“วันนี้คลื่นสงบสุดๆ ฉันหวังว่าไอ้ขี้แยพอร์กเกอร์คงจะไม่เมาเรือนะ”

ควับ!

15

ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้
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ความคิดของเขาชะงักลงทันทีเมื่อมีมือคว้าคอเอาไว้ 

ตึง!

รา่งกายกำยำถกูซดัลงกองบนพืน้ เอลตนักลิง้ไปไมเ่ปน็ทา่ ปนืพกคูก่าย 

กระเด็นหายไป ชายหนุ่มรีบหันมองผู้ที่ทำร้ายตนเอง แต่แล้วหมัดหนักๆ ก็ซัด

เขา้เตม็หนา้จนเขาไมม่โีอกาสเหน็อกีฝา่ยเลยแมแ้ตน่อ้ย เอลตนัรอ้งโอดครวญ 

เลอืดกำเดาไหลเปน็ทาง จมกูชา แขนขาถกูศตัรถูบียำ้จนเขาไมส่ามารถลกุขึน้

ยืนได้อีก

“โอเค” โรแรลกล่าวอย่างผ่อนคลายก่อนหันไปมองรินเลอเลสซึ่งยืน 

กุมมีดอยู่ข้างกาย “ฆ่าเขาซะ”

“...”

“นี่เป็นโอกาสเดียวที่คุณจะรอดชีวิต...นี่ไม่ใช่เวลามีเมตตาให้คนที่ 

กำลังหมายชีวิตคุณอยู่นะ”

“แต่ว่า...”

“ฆ่าเขาซะ” โรแรลยื่นคำขาดแล้วเดินถอยออกมาเป็นเชิงบอกให้ 

หญิงสาวทำหน้าที่เสีย

รินเลอเลสมองศัตรูอย่างกล้าๆ กลัวๆ เธอค่อยๆ เดินเข้าไปหาอีกฝ่าย 

ตาจดจ้องเอลตันที่พยายามตะเกียกตะกายลุก จู่ๆ ความสงสารก็ทำให้เธอ 

ไม่สามารถทำร้ายบุคคลเบื้องหน้าได้

“ฆ่าเขา!” โรแรลขู่บังคับ

ในตอนนั้นเอง เอลตันก็ได้ทีใช้พละกำลังทั้งหมดคว้าตัวรินเลอเลส 

เอาไว้ หมายจะจับเธอเป็นตัวประกัน 

ควับ!

วินาทีเดียวกัน รินเลอเลสก็หมุนตัวหนี เธอเงื้อแขนขึ้น ใช้มีดจ้วงลงไป

บนหัวไหล่ของชายหนุ่มทันที 

“อ๊ากกก!”

เอลตันกรีดร้องลั่น เขากุมบาดแผลมองอีกฝ่ายด้วยสายตาเย็นชา  

รินเลอเลสรีบขยับตัวถอย เธอยกมีดขึ้นในระดับสายตา และทันทีที่เอลตัน 
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โถมตัวเข้าหา เธอก็สวนมีดแทงลงไปบนหน้าอกซ้ายอย่างแม่นยำ 

ฉึก!

แววตาหวาดหวั่นหายไปในพริบตา ทันทีที่สัญชาตญาณบอกให้ 

หญิงสาวต้องหาทางเอาชีวิตรอด มือเล็กที่กุมมีดขยับปลายด้ามเสียดลึก 

ทะลุหัวใจของศัตรู เอลตันตาเหลือกค้าง แน่นิ่งไปในบัดดล ในขณะที่โรแรล 

ได้แต่ยืนมองรินเลอเลสสังหารเหยื่อด้วยความรู้สึกอึ้งทึ่ง

หญิงสาวคนนี้ไม่ธรรมดา...

เธอมีทักษะการใช้มีดและจู่โจมศัตรูได้ราวกับฝึกฝนมานาน...

น่าแปลก...บัดนี้ความคิดของโรแรลขัดแย้งกันเอง เพราะสีหน้าท่าทาง 

ของรินเลอเลสแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเธอไม่เคยต่อสู้หรือฆ่าใครที่ไหน  

ทว่าปฏิกิริยาที่หญิงสาวตอบโต้ศัตรูที่พยายามปองร้ายนั้นมันต่างออกไป

หรือว่าเธอกำลังหลอกเขา เธออาจเป็นเสือที่ซ่อนเล็บอยู่ก็เป็นได้... 

ชายฉกรรจ์คิดพลางมองรินเลอเลสที่เบิกตาโพลงตกใจ ก้มหน้ามองคราบ 

โลหิตสดๆ บนใบมีด มือของเธอสั่นไปหมด

ทั้งสองไม่พูดไม่จา ปล่อยให้ความเงียบปกคลุมบรรยากาศหม่นหมอง 

แล้วในที่สุดโรแรลก็ค่อยๆ เดินเข้าไปหาอีกฝ่าย

“คุณทำได้...ที่จริงก็ทำได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลย”

รินเลอเลสตัวสั่นระริก มองเขาด้วยความกังขา 

“เราไม่รู้ว่าเราทำได้ยังไง” เธอสารภาพ

“เอาเถอะ รีบไปกันได้แล้ว” โรแรลกล่าวจบก็ปล่อยให้อีกฝ่ายยืนนิ่ง 

สงบสติอารมณ์ ก่อนเดินนำไปตามทางยาว ทั้งสองต้องไปทางท้ายเรืออีกครั้ง 

โดยที่ไม่สามารถใช้บันไดฉุกเฉินขึ้นไปยังชั้นบนได้อีกแล้ว เพราะเหล่ามือปืน 

รับจ้างชาวคุนนีกลับมายืนประจำอยู่บริเวณนั้นในช่วงบ่าย

ทั้งสองจึงกลับไปยังใต้ท้องเรือชั้นแรกสุดที่พวกเขาพบกัน ทว่าสถาน- 

การณ์ลำบากกว่าที่คาดไว้ เมื่อเสียงตะโกนโหวกเหวกดังขึ้นทั่วทั้งชั้น 

“พวกมันสองคน! ค้นให้ทั่ว หามันให้เจอ!”

“โรแรล เราจะทำอย่างไรกันดี”
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“ต้องฝ่าพวกมันไป”

คำตอบของโรแรลบอกให้รู้ว่าการต่อสู้จริงๆ ระหว่างพวกเขาสองคน 

กบักลุม่มอืปนืรบัจา้งกำลงัจะเริม่ขึน้ รนิเลอเลสขมวดคิว้ครุน่คดิ เธอสดูหายใจ 

ลึกๆ ก่อนสอดมีดเอาไว้ในกระเป๋ากางเกง...ถึงเวลาลุยจริงๆ เสียที 

นีไ่มใ่ชเ่วลาแสดงความออ่นแอ นีไ่มใ่ชเ่วลาถกูปกปอ้ง...หากรนิเลอเลส 

ต้องการช่วยสตีฟกับริคออกไปจากที่นี่ เธอต้องรอดชีวิตและค้นหาพวกเขาให ้

เจอ ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป ใช่แล้ว...เธอต้องกำจัดศัตรูเพื่อความอยู่รอด

เมื่อคิดได้เช่นนั้นกำลังใจก็พลันเต็มเปี่ยม แววตาที่เคยหวาดกลัว 

ค่อยๆ เลือนหายไปทีละน้อย สายตามุ่งมั่นนั้นทำให้โรแรลรู้สึกผ่อนคลาย  

ที่จริงเขาไม่ได้สนใจนักหรอกว่าเธอกล้าพอจะต่อสู้กับคนตัวใหญ่กว่าใน 

สถานการณ์คับขันหรือไม่ เขาแค่ไม่ต้องการผู้ร่วมเดินทางที่ทำให้มีภาระมาก 

ขึ้นเท่านั้น หากรินเลอเลสดูแลตัวเองได้ระหว่างที่เขาต้องประมือกับเหล่าศัตรู  

และช่วยเหลือเขาได้ในยามคับขันละก็...เพื่อนร่วมเดินทางรายนี้คงทำให้ 

เป้าหมายของเขาบรรลุผลแน่นอน

เอาเถอะ...เขาไม่ควรวาดแผนการเสียใหญ่โต ในเมื่อชีวิตยังแขวนอยู่ 

บนเส้นด้ายในทุกวินาทีที่ย่ำเท้าลงไปบนพื้นทางเดินในเรือสำราญลำโต  

ที่กลายเป็นสุสานให้เหล่าเศรษฐีจากทั่วทุกมุมโลกไปเสียแล้ว 

เมื่อทั้งสองเดินย้อนกลับไปท้ายเรือและขึ้นบันไดสู่ชั้นที่ห้า บริเวณ 

หัวบันไดก็ถูกปิดล้อมด้วยพรรคพวกของเลปพาร์ด 

โรแรลกับรินเลอเลสจึงต้องระมัดระวัง แนบตัวชิดกำแพง เงยหน้ามอง 

การเคลื่อนไหวของศัตรู พวกเขารอคอยให้ศัตรูกินอาหารมื้อกลางวันเสร็จ

เรียบร้อยและแยกย้ายไปประจำการตามจุดต่างๆ ในเรือ จากนั้นก็ค่อยๆ 

ย่องขึ้นบันไดไปข้างบนทีละชั้น...ทีละชั้น...

ปัง! ปัง! ปัง!

เสยีงปนืยงัคงดงัอยา่งตอ่เนือ่ง ไมม่ทีทีา่จะหยดุ มเีสยีงตะโกน เสยีงรอ้ง 

ขอชีวิต เสียงร้องไห้ และเสียงขู่กรรโชกฟังดูช่างวุ่นวายนัก 

“พวกเขาจะต้องถูกฆ่าตายทั้งหมด” โรแรลรำพึงพลางกระชับปืนพก 
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ในมือ

“พวกมันคงไม่คิดจะเก็บตัวประกันเอาไว้แน่ๆ” รินเลอเลสเสริม 

“ใช่ พวกมันเก็บแค่คนสำคัญๆ เอาไว้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ครีตไชร์ 

ค้นหาตำแหน่งเรือลำนี้เจอและบุกมาที่นี่ได้สำเร็จ...ตัวประกันจะมีประโยชน์ 

แค่ในตอนนั้นแหละ” โรแรลกล่าวจบก็หันมองมือปืนรับจ้างรายหนึ่งที่เดิน 

สวนทางมา ชายวัยกลางคนจึงรีบเลื่อนมือห้ามรินเลอเลสให้หยุดเดิน ก่อน 

ดันตัวเธอให้ถอยหลังกลับไปยืนบริเวณหัวมุม

หญิงสาวนิ่งเงียบ เธอหยิบมีดออกมากำแน่น ในขณะที่อีกฝ่ายก็รอ 

ให้ศัตรูเดินเข้ามาใกล้กว่านี้ 

สายตาคมกริบสีเทามองลูกน้องของเลปพาร์ดอย่างจดจ่อ เขาเลื่อน 

ตัวกลับไปด้านหลังกำแพงและฟังเสียงฝีเท้า

ตุบ! ตุบ! ตุบ!

เสียงนั้นดังเข้ามาใกล้มากขึ้น...มากขึ้น จนแน่ใจว่าเหยื่อเดินเข้ามา 

ในระยะประชิดแล้ว ชายฉกรรจ์ก็วาดมีดเป็นวงกว้างทันที! 

ฉัวะ!

ปลายแหลมแทงเข้าที่หน้าอกขวา มือปืนรับจ้างร่างสูงร้องลั่น มัน 

พยายามสะบดัตวัหนดีว้ยความเจบ็ปวด แตโ่รแรลกไ็มร่อชา้ รบีจว้งแทงหมาย 

จะปลิดชีพเหยื่อ ทว่าอีกฝ่ายยังมีพละกำลังมากพอจะโยกตัวหนีได้

“แก!” มันตั้งท่าเตรียมต่อสู้ทั้งๆ ที่เลือดไหลจากบาดแผลเป็นทาง 

และเนื้อตัวสั่นเทิ้ม “เข้ามาสิ!”

โรแรลถลาเข้าหาอย่างไม่หวั่นเกรง ทั้งสองแลกหมัดกัน

ผัวะ! ผัวะ!

“โรแรล!” รินเลอเลสเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกสับสน พยายามคิดหาวิธีช่วย  

แต่เธอไม่สามารถเข้าไปในวงปะทะได้...จึงตัดสินใจหยิบปืนพกออกมาจาก 

กระเป๋า แขนทั้งสองเหยียดตึง ตามองเป้าหมาย

ผัวะ! ผัวะ!

คราวนี้โรแรลเป็นฝ่ายถูกโจมตีกลับอย่างหนักจนร่างกระแทกผนัง 
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หญิงสาวร้องลั่นตกใจ เธอขึ้นนก ตะโกนบอกให้ศัตรูหยุด แต่ทว่าอีกฝ่ายก็ 

ไม่หยุด ซ้ำทั้งยังหันมาแสยะยิ้มและย่างสามขุมเข้าหาเธอด้วย

“หยุดตรงนั้นนะ!”

“เธอไม่กล้ายิงฉันหรอก”

รินเลอเลสถอยเท้า ขมวดคิ้วมองศัตรูด้วยความหวาดระแวง และ 

ในจงัหวะทีม่อืปนืรบัจา้งยกมอืหมายจะปดัปนืออกจากมอืเลก็ๆ ของหญงิสาว 

โรแรลก็ตะโกนลั่น

“ยิงมัน!”

ปัง!

กระสุนพลาดเป้า ปืนตกบนทางเดิน...ศัตรูได้ทีกระชากร่างของเธอ 

โยนไปบนพื้น 

ตึง!

รินเลอเลสร้องเสียงหลง กลิ้งหลุนๆ เธอรีบยันกายลุกขึ้นพร้อมหยิบ 

มีดสั้นที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋า และทันทีที่มือปืนรับจ้างหน้าเหี้ยมพุ่งตัวเข้ามาหา 

เธอก็หมุนตัวหนีฝ่ามือหยาบกร้านนั้น ออกแรงแทงมีดลงไปบนสีข้างพร้อมกับ 

ดีดตัวถอยออกมาเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายจับตัวเธอได้

“อ๊ากกก!”

คู่ต่อสู้แทบจะล้มทั้งยืน มือกุมบาดแผลฉกรรจ์ เลือดไหลเป็นทาง  

ความเจ็บปวดแล่นพล่านไปทั่วทุกอณูผิว รินเลอเลสไม่รอช้า เธอรีบวิ่งไป 

หยบิปนืพกทีห่ลน่พืน้ ในขณะทีคู่ต่อ่สูพ้ยายามวิง่ไลต่าม เธอหมนุตวัเลง็ปนืใส่

เป้าหมายซึ่งถลาตัวเข้ามาหา มือใหญ่กำยำบีบคอเล็กๆ ของหญิงสาว

“มะ...ไม่!!!” รินเลอเลสพยายามตะเกียกตะกาย ควานหาลมหายใจ 

ขณะที่สองมือของศัตรูกดลึกลงไปบนลำคออ่อนนุ่ม 

“ตายซะ! จงตายซะ!”

“ริน!” โรแรลรีบพยุงตัวเข้าไปหาก่อนจะกระชากร่างใหญ่ให้พ้นจาก 

หญิงสาว ทั้งสองตะลุมบอนเตะต่อยกันด้วยเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ ทางด้าน 

รนิเลอเลสกไ็อโขลกๆ รอบลำคอเนยีนปรากฏรอยแดงเถอืก เธอพยายามเหยยีด 
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แขนคว้าด้ามปืน ก่อนหันมาจ้องมองคู่ต่อสู้ซึ่งกำลังเคลื่อนไหวรวดเร็วปาน 

สายฟ้าแลบขณะแลกหมัดกับโรแรล

รินเลอเลสสูดหายใจลึกๆ ดวงตาที่เคยพร่าเลือนพลันแหลมคมราวกับ

นัยน์ตาของเหยี่ยว เธอมองเห็นการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนราวกับ 

ภาพเบื้องหน้ากลายเป็นภาพช้าผ่านตาทีละฉาก จู่ๆ ร่างกายก็วูบไหวด้วย 

ความร้อนที่กระตุ้นให้สมาธิของเธอกลับมา หญิงสาวรู้สึกราวกับการยิงปืน 

กลายเป็นเรื่องง่าย ทั้งๆ ที่เธอไม่เคยใช้มันมาก่อน

รินเลอเลสกลั้นหายใจ แล้วจึงเหนี่ยวไกอย่างไม่ลังเล

ปัง!

กระสนุเพยีงนดัเดยีวทะลหุนา้อกซา้ยของศตัร ูรา่งใหญล่ม้ตงึหงายหลงั 

ลงบนพื้น...โรแรลซึ่งกำลังเป็นฝ่ายเสียเปรียบต้องหันกลับมามองหญิงสาว 

อย่างตะลึงพรึงเพริด 

รินเลอเลสพ่นลมหายใจช้าๆ ภายใต้ความกดดันมหาศาลรอบกาย 

เธอพยายามยอมรับความจริง...ทั้งเรื่องที่เธอต้องฆ่าคนเพื่อมีชีวิตรอด และ 

ความสามารถลึกลับในตัวที่ค่อยๆ เปิดเผยออกมาทีละน้อย

ทางด้านชายวัยกลางคนก็ค่อยๆ ลุกขึ้นยืนช้าๆ พลางปาดเหงื่อ 

“ให้ตายเถอะ หมอนี่ล้มยากกว่าที่คิด”

รินเลอเลสนิ่งเงียบ เธอสอดปืนลงไปในกระเป๋าเสื้อตัวนอก สูดหายใจ 

ลึกๆ อีกครั้ง คราวนี้เธอหันมาสังเกตสีหน้ากังขาของโรแรลบ้าง 

“มีอะไรหรือเปล่าคะ”

อีกฝ่ายไม่ได้ตอบ เขาทำหน้าเหมือนครุ่นคิดบางสิ่ง ก่อนหันหลังและ 

เดินนำไปทันที

“โรแรล ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน”

“ดาดฟา้เรอืชัน้หา้ บรเิวณนีม้หีอ้งประชมุสำหรบัพอ่บา้นแมบ่า้นดว้ย” 

ชายวยักลางคนกลา่วอยา่งรูด้ ีเขาหนัมองแผนทีแ่ผน่เลก็ๆ บนผนงัดา้นขวามอื 

แล้วชี้นิ้วบอก “ตอนนี้เราอยู่เหนือจุดเซนเตอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งล็อบบีบริเวณ 

ชัน้สาม บรรดาลกูนอ้งของเลปพารด์คงมารวมตวักนับรเิวณนีเ้พือ่เฝา้ตวัประกนั 
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ที่ยังมีชีวิตอยู่”

“แล้วห้องบังคับเรืออยู่ไหน”

โรแรลชี้นิ้วไปข้างหน้า “นี่ไง...ตรงที่เขียนว่า Bridge นั่นคือห้องควบคุม 

เรือ”

“ดาดฟ้าเรือชั้นแปด” หญิงสาวพึมพำ

“ใชแ่ลว้ รบีไปกนัเถอะ” เขาวา่พลางขมวดคิว้จนแทบจะเปน็ปมระหวา่ง 

มองเส้นทางยาวซึ่งเต็มไปด้วยรอยเลือดและเศษผ้ากระจัดกระจายเต็มพื้น  

มีร่างของพ่อบ้านและแม่บ้านกองกันอยู่หน้าประตู ทั้งสองจึงต้องค่อยๆ ก้าว 

ข้าม 

ทวา่พวกเขายงัเดนิไปไดไ้มไ่กลนกั พรรคพวกของเลปพารด์กเ็ดนิลงมา 

ด้านหน้ามีตัวประกันรายหนึ่งซึ่งวิ่งรี่มาหาพวกเขาทันทีพร้อมร้องขอความ 

ช่วยเหลือ

“ช่วยด้วย! โอ พระเจ้า! พวกคุณ! ช่วยผมด้วย!”

“อย่าหนีนะ!” เสียงตะโกนของศัตรูดังก้องจากด้านหลัง 

โรแรลกับรินเลอเลสกระชากลูกบิดประตูที่ใกล้ที่สุดแล้วพุ่งตัวเข้าไป 

ซ่อน โรแรลรีบล็อกประตูไม่ให้คนแปลกหน้าวิ่งเข้ามา

ปึง! ปึง! ปึง!

“ได้โปรด! เปิดประตู ช่วยผมด้วย! ช่วยผม!”

ปัง!

ลูกน้องของเลปพาร์ดกำจัดตัวประกันด้วยกระสุนหนึ่งนัด โลหิต 

สีแดงข้นสาดท่วมกระจกบนบานประตู ทั้งโรแรลและรินเลอเลสต่างมอง 

ดวงตาที่เบิกค้างหน้าประตูนั้น ก่อนร่างคนแปลกหน้าจะร่วงลงกองบนพื้น 

เมื่อตัวประกันตายไปอีกหนึ่งศพ บรรดามือปืนรับจ้างก็เริ่มหัวเสีย

“ถ้าคุณเลปพาร์ดรู้เข้า แกจะเป็นรายต่อไปที่ถูกเขาฆ่าแน่ๆ รู้ไหมว่า 

ไอ้คนที่แกฆ่าไปมันเป็นใคร...มันเป็นคนใหญ่คนโตในครีตเชียร์!” 

มีเสียงบ่นอีกยาวพรืดต่อจากนั้น รินเลอเลสไม่ได้ฟัง เธอชะเง้อมอง 

ผ่านกระจกบนประตู มองพรรคพวกของเลปพาร์ดเดินกลับขึ้นไปชั้นบนโดย 
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ไม่เอะใจว่ามีผู้รอดชีวิตซ่อนตัวอยู่ รินก็ยิ่งรู้สึกโล่งอก เธอเปิดประตูและเดิน 

ออกจากที่ซ่อนตัวทันที

“เอาละ เราจะเดินขึ้นไปที่เทียเตอร์ชั้นเก้า ตามผมมา” 

หญิงสาวไม่รอให้อีกฝ่ายกวักนิ้วเรียก เธอรีบตามโรแรลขึ้นบันไดวน 

ไปจนถึงชั้นเก้าทันทีก่อนจะสับเท้าผ่านทางเดินโล่งๆ เป็นระยะทางสามร้อย 

เมตรจากท้ายเรือไปจนถึงอีกฟาก ซึ่งตรงสุดทางเดินปรากฏประตูบานโตสอง

บานและช่องจำหน่ายตั๋ว 

“บริเวณนี้จะมีการแสดงทุกวันทุกคืน ซึ่งด้านหลังเทียเตอร์มีบันได 

เล็กๆ เชื่อมกับห้องบังคับเรือที่อยู่ชั้นแปด ผมคิดว่าคงไม่มีลูกน้องของเลป- 

พาร์ดคนไหนรู้ว่ามีบันไดสำหรับลูกเรือซ่อนอยู่ด้านหลังเทียเตอร์นี้แน่ๆ เรา 

รีบเข้าไปกันเถอะ” ชายหนุ่มกล่าวพลางเปิดประตูบานใหญ่

หญงิสาวเดนิเขา้ไปในโรงละครรปูครึง่วงกลมซึง่จผุูช้มไดร้าวๆ หนึง่พนั 

ที่นั่ง แสงไฟสีส้มอ่อนทอลงมาจากเพดานสูง บริเวณหน้าเวทีปรากฏผ้าม่าน 

สีน้ำเงินเข้ม พื้นทางเดินปูด้วยพรมสีน้ำตาลอ่อน ห้องแห่งนี้แลดูอบอุ่นและ 

น่าใช้บริการ...หากรินเลอเลสไม่พบว่ามีเศษแก้วกระจัดกระจายและกลิ่น 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คละคลุ้งเต็มห้องละก็นะ 

ทั้งสองสันนิษฐานว่าบรรดาแขกเหรื่อซึ่งนั่งชมการแสดงที่นี่คงรีบ 

ลุกหนีออกไปทันทีที่เกิดเหตุไม่สงบขึ้นในเรือเมื่อสองวันก่อน...บัดนี้สถานที่ 

สวยงามแห่งนี้จึงร้างเปล่า ไม่มีใครเลยสักคน ช่างเงียบเหงาวังเวงและน่ากลัว 

พิลึก รินเลอเลสหันมองรอบตัวด้วยความครั่นคร้าม เธอยกแขนกอดกาย 

พลางเดินลงไปตามขั้นบันไดจนถึงหน้าเวที 

“ตามผมมา” โรแรลกวักนิ้วชี้ไปด้านหลังเวที

ทว่าไม่ทันที่หญิงสาวจะติดตามไป เสียงตะโกนจากภายนอกก็ดังขึ้น 

“ประตูเทียเตอร์เปิดทิ้งไว้ เข้าไปดูซิ!”

“แยล่ะ” โรแรลรำพงึ แลว้ไมก่ีอ่ดึใจตอ่มาลกูนอ้งของเลปพารด์สามคน 

ก็เข้ามาข้างใน 

“เฮ้ย!”
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“มีคนตรงนั้น!”

รินเลอเลสซึ่งยืนอยู่หน้าเวทีตกเป็นเป้าทันที

“ยัยนั่น! เจอตัวมันแล้ว!”

“เจอรินเลอเลสแล้ว!”

ลูกน้องของเลปพาร์ดหมายจะวิ่งออกจากเทียเตอร์เพื่อรายงานให้ 

พรรคพวกทราบ ทว่า...

ปัง!

เสียงปืนดังลั่นโรงละคร กระสุนทะลุศีรษะด้านหลัง เจ้าของร่างสิ้นใจ 

ทันที...นัดนี้เป็นฝีมือของหญิงสาวเอง รินเลอเลสเหยียดแขนตึงๆ พลางกวาด

ปืนเล็งเป้าหมายอื่นขณะวิ่งเข้าไปซ่อนตัวด้านหลังเก้าอี้หน้าเวที

ทางด้านโรแรลก็รีบวิ่งกระโดดข้ามขึ้นเพื่ออ้อมไปซ่อนตัวด้านหลัง  

คอยช่วยสกัดศัตรูเอาไว้ระหว่างที่รินเลอเลสหาวิธีวิ่งไปซ่อนตัวด้วยอีกคน

ปัง! ปัง! ปัง!

เสียงปืนดังสนั่น รินเลอเลสหาจังหวะลุกขึ้นและเหยียดแขนเหนี่ยวไก

อีกครั้ง

ปัง!

การยงิอยา่งแมน่ยำของหญงิสาวทำใหโ้รแรลตอ้งตกตะลงึยิง่กวา่เกา่...

ระหวา่งนัน้เธอกร็บีวิง่มาหลบดา้นหลงัเวท ีกอ่นชะโงกหนา้มองหาศตัรอูกีหนึง่

รายซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังเสาบนแถวที่นั่งชั้นบนสุด

ปัง! ปัง!

หญงิสาววิง่อยา่งวอ่งไวผา่นผา้มา่น สอดสา่ยสายตามองหาเปา้หมาย 

แล้วในจังหวะนั้นก็เห็นเงาตะคุ่มของศัตรูด้านบน เธอรอให้อีกฝ่ายโจมตีกลับ 

มาขณะซ่อนตัวหลังผ้าม่าน

ปัง! ปัง! ปัง!

เมื่อเสียงปืนของศัตรูหยุดลง หญิงสาวก็เล็งปืนไปยังคู่ต่อสู้...สังเกต 

เห็นหัวไหล่ของอีกฝ่ายโผล่พ้นเสา เธอไม่รอช้า เหนี่ยวไกอย่างไม่ลังเล

ปัง!
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“อ๊าก!” อีกฝ่ายร้องลั่น เสียการทรงตัว ทันทีที่ศีรษะโผล่พ้นขอบเสา  

รินเลอเลสก็ยิงอีกนัดตรงกลางกระหม่อมอย่างแม่นยำ

ปัง!

การปะทะสิ้นสุดลงทันที เหลือไว้เพียงศพของมือปืนรับจ้างและอาวุธ

เกลื่อนพื้น

“พระเจ้า” โรแรลมองหญิงสาวซึ่งเดินออกจากหลังเวทีอย่างอาจหาญ  

ไม่เหลือความกลัวเกรงอยู่ในแววตายามที่รินเลอเลสต้องลั่นไก สัญชาตญาณ 

การล่าของเธอน่ากลัวกว่าที่เขาคิดไว้เสียอีก ชายฉกรรจ์ไม่อยากเชื่อเลยว่า 

คนบอบบางทา่ทางออ่นแอเมือ่ชว่งเชา้ จะกลายเปน็หญงิสาวทีม่จีติใจเขม้แขง็ 

และกล้าท้าทายอันตรายเบื้องหน้าได้ราวกับคนละคน

ที่จริงเธอเพิ่งเริ่มหัดจับปืนเสียด้วยซ้ำ แต่ทุกนัดที่เหนี่ยวไกนั้นแม่น 

ราวกับจับวาง

รินเลอเลสไม่สนใจหรอกว่าโรแรลสงสัยเธอหรือไม่ เพราะตัวเธอเอง 

ก็นึกประหลาดใจร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในสถานการณ ์

คับขันเช่นนี้เหมือนกัน 

หญิงสาวเดินไปสำรวจศพของเหล่ามือปืนก่อนหยิบปืนพกขนาด 

เหมาะมอืมาเกบ็เอาไว ้เธอเรยีนรูว้ธิเีปลีย่นแมกาซนีและใชก้ลอ้งเลง็ไดภ้ายใน 

เวลาไม่กี่นาที โดยที่โรแรลไม่ต้องเสียเวลาอธิบายเพิ่มเติม

“เราพร้อมแล้ว” เธอชักลำเลื่อน หันมาบอกชายฉกรรจ์ซึ่งเดินลงมา 

หน้าเวทีหลังจากไปเก็บแมกาซีนจากศพ

“รีบไปกันเถอะ” โรแรลว่าพลางสาวเท้ายาวๆ เข้าไปด้านหลังเวที 

อย่างระมัดระวัง

รินเลอเลสติดตามไปไม่ห่าง ระหว่างที่คนนำเดินลัดเลาะผ่านช่องทาง

แคบๆ เลี้ยวซ้ายทีขวาทีจนออกมายืนหน้าประตูบานขาว 

โรแรลเอื้อมมือเปิดประตูและพบบันไดวนทอดยาวลงไปเบื้องล่าง 

“ผมถามหน่อยสิ คุณหัดยิงปืนมาจากไหน”

“เราไม่เคยหัด”
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“หา! อย่าหลอกผมอีกเลย” โรแรลว่าพลางเผยยิ้มบาง

รินเลอเลสไม่อยากเถียง เพราะการแสดงออกเพียงเท่านี้ก็ทำให้เธอ 

ถูกโรแรลจับตามองมากพอแล้ว

“ผมพอจะเข้าใจแล้วละว่าเพราะอะไรเลปพาร์ดจึงจับตัวคุณมาที่นี่” 

ชายหนุ่มเอ่ยเสียงเบา “บางทีเขาคงคิดว่าคุณเป็นสายลับ”

“เราไม่ใช่สายลับนะ”

อีกฝ่ายหัวเราะหึๆ ในลำคอ ไม่ได้กล่าวแย้งใดๆ ทั้งสิ้น บัดนี้สีหน้า 

ของโรแรลนั้นดูไม่ค่อยเป็นมิตรนัก แน่ละ...เขาก็คงเริ่มหวาดระแวงตัวตนที่ 

แท้จริงของรินเลอเลสบ้างแล้ว

ถึงกระนั้นทั้งสองก็ยังร่วมมือกันได้ด้วยดี เพราะเป้าหมายของพวกเขา 

คือสิ่งเดียวกัน

“เอาละ เราต้องรีบลงไปที่ห้องบังคับเรือ” โรแรลกล่าวย้ำก่อนค่อยๆ 

เดินลงไปตามบันไดวน เขาใช้ปลายเท้าเหยียบขอบเหล็กเพื่อให้เกิดเสียงเบา

ที่สุด

ทันทีที่ลงมาถึงชั้นล่าง ชายฉกรรจ์ก็สาวเท้ายาวๆ นำหน้าหญิงสาว  

เปิดประตูออกไปข้างนอกอันเป็นทางเดินข้างราวกั้นรอบเรือ ลมเย็นๆ พัดผ่าน 

ประตูเข้าไปภายในลำเรือ 

รินเลอเลสสูดหายใจรับอากาศบริสุทธิ์ภายนอก เธอฟังเสียงคลื่นคลอ 

บรรยากาศยามบ่ายแล้วก็ยิ่งรู้สึกสดชื่น ลมเบาๆ ต้องผิวกาย หญิงสาวยืน 

เกาะราวเหล็ก มองขอบฟ้า สัมผัสอากาศและธรรมชาติในทะเลด้วยความ 

โหยหาหลังจากต้องทนหลบซ่อนตัวและเดินวนเวียนอยู่ในพื้นที่แคบๆ ในเรือ 

ลำใหญ่มานานหลายชั่วโมง

“เฮ้! ตามมาสิ” โรแรลไม่ปล่อยให้หญิงสาวมีเวลาพักมากนัก เขา 

บอกให้อีกฝ่ายรีบเดินกลับเข้าไปในเรือก่อนบรรดาลูกน้องของเลปพาร์ดซึ่งอยู่

บนดาดฟ้าชั้นบนจะเห็นเข้าเสียก่อน

ในตอนนั้นเองที่หญิงสาวเหลือบไปเห็นกลุ่มคนผ่านกระจกบนดาดฟ้า

ด้านหน้าหัวเรือ “เกิดอะไรขึ้นบนนั้นน่ะ”
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“หืม? ตรงไหน”

“นั่นไง”

โรแรลมองตามแลว้คูต้วัลงตำ่ มองกลุม่ลกูนอ้งของเลปพารด์ทีย่นืลอ้ม 

รอบห้องกระจก “นั่นมันห้องชมวิวหน้าหัวเรือบน Upper Deck...ดาดฟ้า 

ชั้นหก”

รนิเลอเลสใชม้อืปอ้งใบหนา้จากแสงแดด เพง่มองกลุม่ศตัรผูา่นกระจก 

เธอเห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางห้อง แล้ววินาทีถัดมาหญิงสาวก็ต้องผงะ 

ค้าง อุทานลั่นด้วยความตกใจสุดขีด เมื่อคนที่เธอเห็นไม่ใช่ใครที่ไหนนอก 

เสียจาก...

“ริค!!!”
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“ริค! ริค!”

เด็กหนุ่มซึ่งยืนอยู่ตรงกลางกลุ่มโจรคงไม่มีทางได้ยินเสียงตะโกนของ 

แฟนสาวจากภายนอกได้ หล่อนจึงทำได้เพียงยืนมองริคโทเฟ่นถูกพรรคพวก 

ของเลปพาร์ดรุมซ้อมอย่างหนักจนสะบักสะบอม...เธอเบิกตาโพลง ยกมือ 

ปิดปากเมื่อเห็นริคโทเฟ่นร่วงลงบนพื้นในท่าคุกเข่า คอตก และมีบาดแผลเต็ม 

ไปหมด ความเจ็บระบมแสนสาหัสจากการถูกทำร้ายคงทำให้เขาไม่สามารถ

ยืนขึ้นมาได้อีกครั้ง 

รินเลอเลสเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งใจเสีย 

“ไม่...อย่าทำร้ายเขา...อย่าทำร้าย”

“ริน! หลบเร็วเข้า!” โรแรลรีบดึงตัวของหญิงสาวกลับเข้าไปในเรือ 

ทันทีพร้อมใช้มือปิดปากเธอไว้ เป็นเวลาเดียวกันเมื่อมือปืนรับจ้างคนหนึ่งเดิน 

ผ่านมา มันชะโงกหน้าผ่านราวกั้น มองหาต้นเสียงสะอึกสะอื้นเมื่อครู่ด้วย 

ความสงสัย สักครู่ก็เดินจากไป 

16

ศัตรูที่แท้จริง
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“เขาอยู่ตรงนั้น เราต้องไปช่วยเขา” รินเลอเลสกล่าวรัวเร็ว ใบหน้า 

เปื้อนคราบน้ำตา ดวงตาช้ำ...เธอกระวนกระวายจนอยากจะกระโจนออกไป 

เกาะราวบนดาดฟ้าเรือเพื่อลงไปช่วยแฟน แม้ว่าจะไม่มีทางทำเช่นนั้นได้ 

“คุณเป็นบ้าไปแล้วหรือไง!” โรแรลรั้งตัวเธอเอาไว้ทันที แล้วกล่าว 

เตือนสติพลางขมวดคิ้วมองหญิงสาว “มันอันตรายนะ!”

“แต่ว่าเขาถูกจับตัว! เราต้องช่วยเขา!”

โรแรลฟังอีกฝ่ายพร่ำย้ำราวเสียสติ ดวงหน้าหวานใสแปรเปลี่ยนเป็น 

ดวงหน้าทุกข์ร้อนใจ แก้มใสเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำ ดวงตารื้นน้ำอุ่นๆ ท่าที 

ตกอกตกใจของหญิงสาวบอกให้รู้ว่าคนที่เธอพูดถึงคงเป็นคนสำคัญมาก

“คุณรู้จักใครบางคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในเรือลำนี้ใช่ไหม เขาคือใคร 

ริคคือใคร”

หญิงสาวไม่ตอบ เธอสะบัดแขนให้หลุดจากพันธนาการของอีกฝ่าย 

ก่อนเดินวนไปวนมาหน้าประตู ความคิดตีพันกันยุ่งเหยิงในสมอง

“เราต้องช่วยเขา เราต้องพาเขาออกมาจากที่นั่น...ทำยังไง จะทำ 

ยังไงดี”

โรแรลพยายามเรียบเรียงสิ่งที่เขารู้ขณะมองรินเลอเลส แล้วไม่กี่วินาที 

ถดัมากต็อ้งเบกิตากวา้งดว้ยความตกใจ สหีนา้ฉายแววประหวัน่ คิว้โคง้ขมวด 

จนเป็นปม นัยน์ตาคมกริบจับจ้องอีกฝ่ายอย่างจริงจังและดุดันราวกับเสือ 

“มิน่าล่ะ...” เขาพึมพำพลางหัวเราะ “เข้าใจละ ผมเข้าใจทุกอย่าง 

แล้ว”

รินเลอเลสหันมองอีกฝ่ายอย่างกังขา

“พระเจ้า...พระเจ้าไม่เคยช่วยเหลือพวกเราเลยสินะ ไม่เคยเลย”

“คุณพูดถึงเรื่องอะไร” หญิงสาวถามขณะมองอีกฝ่ายพร่ำเพ้อ

“คุณตีหน้าซื่อได้เก่งมาก” โรแรลกล่าวสวน เขาหรี่ตามองเธออย่าง 

ไม่เป็นมิตรพลางเลื่อนมือช้าๆ หมายจะหยิบปืนจากข้างเอว “ผมไม่คิดเลยว่า

สุดท้ายแล้วก็ต้องเจอชะตากรรมเดียวกันกับคนอื่นๆ”

รินเลอเลสได้แต่ยืนตีหน้าซื่อ งุนงงกับคำพูดอันกำกวมของอีกฝ่าย
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ในตอนนั้นเองโรแรลก็ชักปืนขึ้นมาจ่อหญิงสาว ทำให้หล่อนตกใจ 

สะดุ้งเฮือกรีบเลื่อนตัวแนบกับประตู ดวงตากลมใสมองคนตัวโตกว่าด้วย 

ความครั่นคร้าม ประหวั่นใจระคนฉงนในท่าทางผิดแปลกไป

“โรแรล คุณกำลังจะทำอะไร” 

“ผมเข้าใจแล้ว เข้าใจเรื่องทุกอย่างเลยด้วย...ผมรู้ว่าทำไมเลปพาร์ด 

ถึงจับตัวคุณมา ผมรู้ว่าทำไมเรื่องยุ่งยากจึงเกิดขึ้นบนเรือ...และผมรู้ว่าสาเหตุ

ที่แท้จริงคืออะไร”

“โรแรล...คุณกำลังจะบอกอะไรเรากันแน่”

คำถามนั้นทำให้อีกฝ่ายหัวเราะหึๆ ชายวัยกลางคนเงยหน้ามองฟ้า  

พร่ำบ่นกับตัวเองด้วยเสียงแผ่วเบา ก่อนหันมองคนถามด้วยแววตาวาวโรจน์

ราวปีศาจร้าย

“สิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือลำนี้ถูกจัดฉาก”

“อะไรนะ”

“ใช่ คุณได้ยินถูกแล้ว...เหยื่อทุกคนบนเรือถูกสังเวยเพียงเพื่อให้ 

แผนการบรรลุผล และใช่...คุณเองก็เป็นหนึ่งในคนที่จัดฉากเรื่องนี้ขึ้นมาด้วย”

“โรแรล คุณพูดเรื่องอะไร เราไม่ไดจ้ัดฉาก...เราจะจดัฉากเรื่องทีเ่กิดขึน้ 

ได้ยังไง”

“ทำได้สิ เพราะคุณไม่เหมือนใคร!” โรแรลคำรามลั่นก่อนเหนี่ยวไกปืน 

อย่างไม่ลังเล

ปัง!

รินเลอเลสร้องเสียงหลง เธอโยกตัวหลบพ้นวิถีกระสุนได้ในเส้ียววินาที 

เพล้ง!

กระจกบนบานประตูแตกละเอียด เศษกระจกร่วงกราวใส่ร่างเล็กของ

หญิงสาว ผิวเนียนถูกบาดเป็นริ้วๆ แลดูคล้ายรอยข่วนเต็มไปหมด รินเลอเลส 

เงยมองสีหน้าไม่เป็นมิตรของโรแรลแล้วก็ยิ่งใจหาย เธอรีบหมุนกายกระโดด 

ลงไปหนา้หวัเรอื และวิง่ไปซอ่นตวัดา้นหลงัผนงัขา้งหอ้งบงัคบัเรอื เธอพยายาม 

เปิดประตูห้องบังคับเรือแต่ก็ไม่สำเร็จ
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“เปิดสิ! เปิด!”

ปัง! ปัง!

โรแรลกระโดดตามลงมาและเหนี่ยวไกใส่อีกครั้ง

ปัง!

กระสุนพุ่งกระทบขอบประตู หญิงสาวกรีดร้องด้วยความตกใจ รีบ 

คลานหนีไปใต้บันได 

“โรแรล! เดี๋ยวก่อน คุณกำลังจะทำอะไร เราไม่เข้าใจ ได้โปรดอย่า 

ทำแบบนี้! เราไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น!”

“ไม่รู้เหรอ คุณอย่าโกหกผมเลย!”

ปัง!

รินเลอเลสมุดผ่านขั้นบันได รีบกระโดดขึ้นไปข้างบนโดยไม่สนใจเลย 

ว่าลูกน้องของเลปพาร์ดจะเดินมาสำรวจบริเวณหัวเรือหรือไม่

ปัง!

“หยุดนะ! โรแรล!” หญิงสาวตะโกนลั่นเป็นเชิงขอร้อง เธอรีบหยิบ 

ปืนพกออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วผลักประตูกลับเข้าไปข้างในเรือ ไถลตัวไป 

หลบหลังผนัง คราวนี้เธอรอจังหวะให้อีกฝ่ายเดินขึ้นมาช้าๆ เพื่อหาโอกาส 

โจมตีกลับ

ทนัททีีช่ายฉกรรจว์ิง่ตามขึน้มาบนบนัได หญงิสาวกไ็มร่อชา้ รบีเหนีย่วไก 

ยิงใส่อีกฝ่ายบ้าง

ปัง!

โรแรลพุ่งตัวลงไปบนพื้น เขารีบกลิ้งไปซ่อนด้านหลังผนังอีกฟาก แล้ว 

ยิงสวนทันที ไม่มีความเมตตาเหลืออีกต่อไป

ปัง! ปัง! ปัง!

รินเลอเลสคู้ตัวเลื่อนมือปิดหู เธอรู้สึกสับสน...เธอไม่เข้าใจท่าทางที่ 

ผิดแผกไปราวกับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือของโรแรลเลยสักนิด นี่มัน 

เกิดอะไรขึ้นกันแน่!

“โรแรล! อย่าทำแบบนี้นะ!”
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“ทำไมคุณไม่บอกตัวเองล่ะว่าอย่าทำแบบนี้กับผม!”

ปัง! ปัง! ปัง!

ยิ่งเจรจาด้วยก็ยิ่งไม่รู้เรื่อง ทำเอารินเลอเลสทั้งขัดใจทั้งว้าวุ่นใจกับ 

เหตุการณ์ที่กลับตาลปัตร หญิงสาวสอดส่ายสายตามองหาที่ซ่อนตัวแต่ก็ 

ไม่พบ ที่จริงเธอสามารถวิ่งเข้าไปแอบในห้องโดยสาร แต่นั่นนับเป็นการฆ่า 

ตัวตายชัดๆ รินเลอเลสจึงตัดสินใจโยกตัวออกจากหลังเครื่องกำบังและยิงใส ่

ตำแหน่งที่โรแรลซ่อนตัวรัวๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองวิ่งหนี

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

เสยีงปนืรวัสนัน่ ชายวยักลางคนไมม่โีอกาสโตต้อบ โรแรลจงึรอจงัหวะ

ที่เสียงปืนเงียบหายไปราวๆ ห้าวินาที จากนั้นก็วิ่งติดตามรินเลอเลสไปทันที 

ตุบๆ

รินเลอเลสเห็นเช่นนั้นก็รีบกระโดดลงบันไดไปยังชั้นล่าง เธอวิ่งสุดชีวิต

กลับไปตามเส้นทางที่เคยเดินผ่าน หญิงสาวมองซ้ายทีขวาทีด้วยความตกใจ 

เธอไม่รู้ว่าควรหนีไปทางไหน...สุดท้ายแล้วก็ใช้สัญชาตญาณย่ำผ่านพรมกลับ

ไปยังห้องเก็บสินค้าอันเป็นบริเวณที่เธอถูกจับตัวมาไว้ตอนแรกสุด

หญิงสาววิ่งหอบแฮกไปซ่อนตัวหลังตู้คอนเทนเนอร์ ในขณะที่โรแรล 

ก้าวเท้าผ่านประตูอย่างระมัดระวังเข้ามาในคลังสินค้า มองหาศัตรูสาวด้วย 

แววตาอาฆาต

รินเลอเลสเหลือบหางตามองหาโรแรลขณะย่องผ่านตู้คอนเทนเนอร์  

เธอฟังเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาทีละนิด และคลานผ่านลังสินค้าไปซ่อนตัวด้าน 

หลังห้องทางฝั่งขวามือ เนื่องด้วยลังไม้มากมายกองรวมกันสูงต่ำสลับไปมา  

ทำให้บริเวณที่รินเลอเลสซ่อนตัวกลายเป็นจุดอับและยากต่อการถูกพบ

หญิงสาวรอจังหวะให้โรแรลเดินเข้ามาใกล้ขึ้น แล้วเหยียดแขนเล็ง 

ปากกระบอกปืนผ่านช่องว่างระหว่างลังสินค้า ดวงตาเฉียบคมเห็นอีกฝ่ายยืน 

อยูไ่มไ่กลมากนกั ในพรบิตาเดยีวกบัทีร่นิเลอเลสจะเหนีย่วไก โรแรลกเ็คลือ่นตวั 

หายไปจากสายตา ราวกับรู้ว่าตนเองตกอยู่ในอันตราย

ฟุ่บ!
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รินเลอเลสอุทานเสียงเบาอย่างหงุดหงิดใจ 

วินาทีนั้นเอง! เชือกเส้นใหญ่ก็คล้องรอบลำคอของเธอ ก่อนกระชาก 

หญิงสาวลงบนพื้นอย่างง่ายดาย

ตึง!

โรแรลซึง่วิง่ออ้มเขา้มาทางดา้นหลงัไมย่อมปลอ่ยใหเ้หยือ่หลดุมอืไปได ้

เขาดึงเชือกให้แน่นขึ้น หมายจะรัดคอรินเลอเลสให้ตายเสียตรงนั้น

“มะ...ไม่!”

แววตาของโรแรลเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณ...หญิงสาวดิ้น 

พรวดพราด อ้าปากพะงาบๆ ควานหาลมหายใจ มือสั่นเทาทิ้งปืนไป และ 

พยายามแกะเชอืกรอบลำคอออกแตก่ไ็มไ่ดผ้ล เพราะแรงของอกีฝา่ยนัน้มากลน้ 

และเชือกเส้นโตนั้นก็รัดคอเธอแน่นจนแสบผิวไปหมด

“คุณเรียนรู้การต่อสู้เร็วก็จริง แต่คุณไม่มีทักษะในการต่อสู้...คุณ 

ไม่มีทางหนีผมไปได้หรอก”

รินเลอเลสหน้าแดงก่ำ พยายามพูดแต่ก็ไม่สำเร็จ ลำคอจุกเจ็บและ 

เธอกำลงัขาดอากาศหายใจ ความทรุนทรุายแสนสาหสัทำใหร้า่งกายยิง่ออ่นแอ

ไรห้นทางขดัขนื หญงิสาวดดีดิน้ดว้ยแรงเฮอืกสดุทา้ย นำ้ตาไหลพรากอาบแกม้ 

ดวงตาเปิดโพลงมองโรแรลด้วยความหวาดกลัวสุดขีด

เธอไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรแรลทำร้ายเธอทำไม แต่ 

ที่แน่ๆ คือ...เธอกำลังจะตาย

ร่างกายกระตุกวูบ ความทรมานอันมากล้นทำให้หญิงสาวอดทน 

ไม่ไหวอีกต่อไป 

“ลาก่อนนะ” โรแรลบอกพร้อมกับดึงเชือกให้แน่นขึ้นอีก

ในวินาทีที่ชีวิตกำลังจะจบสิ้น ร่างกายของหญิงสาวก็ยอมแพ้เสียแล้ว 

เธอพร้อมจากโลกนี้ไปอย่างสงบ...ทว่าปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น!

ฝา่มอืของหญงิสาวพลนัสวา่ง ประกายไฟสขีาวอมฟา้ลกุโชนทว่มพืน้ที ่

รอบๆ บริเวณที่ทั้งสองยืนอยู่

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!
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โรแรลเห็นเช่นนั้นก็ตกใจ รีบกระโดดหนีทันใด “พระเจ้า!”

บรึ้ม!

ลังสินค้าแตกกระจาย เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว แรงอัดทำให้ 

กระจกหนา้ตา่งทกุบานแตกละเอยีด ผนงัหอ้งบดิเบีย้วและบานประตกูก็ระเดน็ 

หายไป ส่วนร่างของโรแรลกระเด็นกระทบลังไม้

“ไม่!” 

ลังสินค้าจำนวนมากไถลลงหล่นทับร่างของเขา

ชั่ววินาทีของความเป็นความตายนั้น รินเลอเลสขาดสติ เธอไม่รับรู้ 

เลยว่าตนเองทำอะไรลงไปบ้าง เธอไอค็อกแค็ก กลิ้งไปบนพื้น พยายามเผยอ

เปลือกตาขึ้นและเห็นสภาพห้องอันเละเทะ

“พระ...พระเจ้า...เรา...” รินเลอเลสตกตะลึงกับสิ่งที่เห็น “เราทำอะไร 

ลงไป” 

หญิงสาวกวาดตามองหาศัตรู แล้วก็พบว่าโรแรลอยู่ใต้กองลังไม้ เธอ 

จึงอาศัยจังหวะนี้รีบตะเกียกตะกายคลานหนีออกไป 

“คุณไม่มีทางหนีพ้นหรอก!” โรแรลตะโกนลั่นพยายามดึงตัวออกจาก 

ใต้ลังสินค้า เขากุมอาวุธแน่นขณะถีบตัวพ้นสิ่งกีดขวางได้สำเร็จ

“อย่า อย่าเข้ามา!” หญิงสาวเหยียดมือออกเมื่อโรแรลเล็งปืนใส่เธอ  

ทันใดนั้นกระแสไฟฟ้าก็พุ่งออกจากฝ่ามือทำให้ผนังทะลุเป็นรู 

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

โรแรลเบิกตาโพลงตกตะลึง จ้องรูโหว่นั้นนิ่งๆ จากนั้นก็รีบหลบไป 

ด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์ 

หญงิสาวหายใจถี ่เธอไดท้รีบีพยงุรา่งทีไ่รเ้รีย่วแรงไปยงัประต ูมอือกีขา้ง 

ก็ถือปืนเอาไว้

“ผมกะแล้วเชียว! ให้ตายเถอะ กะเอาไว้แล้วเชียว!” โรแรลสบถอย่าง 

หัวเสีย “สิ่งที่ผมเดามันถูกต้องทุกอย่าง ถูกทุกอย่างเลย!”

รินเลอเลสเหลือบหางตามองหาเป้าหมายซึ่งไม่ปรากฏร่างให้เห็น  

มีเพียงเสียงสะท้อนดังไปทั่วห้อง 
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“คุณพิเศษกว่าคนอื่น”

คำพูดนั้นทำให้หญิงสาวต้องชะงัก...

“ใช ่คณุไมใ่ชค่น...แตค่ณุเปน็มนษุยเ์ทยีม...มนษุยเ์ทยีมทีย่งัมชีวีติรอด 

จากโครงการพัฒนางานวิจัยบนเกาะโดดเดี่ยวมุนเตียว”
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คำพดูของโรแรลทำใหร้นิเลอเลสแทบชอ็ก เธอยนืนิง่อึง้ทึง่เบกิตา 

ตกใจ

ไม่มีทาง...ไม่มีทางที่คนซึ่งไม่ได้มาจากองค์กรของคุณชายชามัลลี 

จะรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นใคร นอกเสียจากคนคนนั้นคือนักวิจัย!

หญิงสาวคิดได้เช่นนั้นก็ยิ่งประหลาดใจกว่าเดิม สีหน้าของเธอ 

ซีดเผือด 

“เป็นไปไม่ได้” เธอรำพึงเสียงแผ่ว ขณะที่อีกฝ่ายยังพล่ามไม่หยุด

“คุณคงรู้แล้วสินะว่าตัวตนที่แท้จริงของผมเป็นใคร...แฟร์ดีจริงไหม 

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่...ไม่มีอะไรในกอไผ่ คราวนี้คุณก็คงรู้แล้วว่าผมควร 

ทำอย่างไรกับคนที่พยายามจะฆ่าผม” เสียงของโรแรลฟังดูเย็นเยียบประดุจ

น้ำแข็ง เสียงนั้นก้าวร้าวและน่าหวั่นเกรงจนทำให้รินเลอเลสไม่กล้าหันหลัง 

กลับไปมองในคลังสินค้าอีก

หญิงสาวรีบพาร่างอันไร้เรี่ยวแรงออกจากห้องทันที เธอวิ่งด้วยความ 

17

ยามที่เธอปราศจากความหวัง
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เร็วเท่าที่มีไปยังบันไดฉุกเฉิน หมายจะหลบหนีให้พ้นจากเงื้อมมือมัจจุราช 

ที่ปรารถนาจะปลิดชีวิตเธอทิ้งให้ได้

“คุณหนีผมไปไหนไม่ได้หรอก!” โรแรลคำรามล่ันรีบไล่ล่าติดตามทันที

ปัง! ปัง!

รินเลอเลสวิ่งผ่านประตูและเหวี่ยงมันปิดโดยเร็วก่อนอีกฝ่ายจะมี 

โอกาสโจมต ีหลงัจากนัน้กร็บีไตข่ึน้ไปดา้นบน ความตืน่เตน้ตกใจทำใหร้า่งกาย 

หลัง่อะดรนีาลนีและพลนัมพีละกำลงัมากกวา่ปกตอิยา่งนา่เหลอืเชือ่ หญงิสาว 

ไต่ไปตามขั้นบันได ผ่านชั้นสองขึ้นไปยังชั้นสาม รีบรุดเข้าไปบริเวณทางเดิน 

ระหวา่งหอ้งพกัซึง่ทอดยาว คราวนีเ้ธอวิง่สดุชวีติบนพรมแดงสดสเีลอืดไปตาม 

เส้นทางวกวนภายในเรือ

ปัง! ปัง!

“ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน! คุณมนุษย์เทียม!” ชายหนุ่มกราดยิงใส่ 

ไม่ยั้ง

ตึกๆ ตึกๆ เสียงหัวใจเต้นรัวหวาดกลัวจับจิต

หญิงสาววิ่งวนไปรอบๆ ราวกับหนูถูกแมวไล่จับ เธอกระโดดเหยียบ 

ศพบนทางเดิน แต่แล้วก็สะดุดร่างของศพจนล้มหน้าคะมำกองลงบนพื้น

ปัง! ปัง!

“อย่าหนีนะ!”

รินเลอเลสก้มหลบ รีบตะเกียกตะกายลุกอีกครั้งก่อนรุดหนีผ่านช่อง 

ประตูเข้าไปในแกลเลอรี มีภาพวาดถูกจัดแสดงมากมายที่นี่ รินเลอเลสจึง 

แอบซ่อนอยู่ด้านหลังบอร์ดแผ่นใหญ่ซึ่งกั้นเป็นช่องทางเดินให้แขกที่เข้ามา 

ชมงานจิตรกรรม ช่องทางเดินมีลักษณะเป็นเส้นทางคดเคี้ยวไปมาคล้าย 

เขาวงกต สถานที่แห่งนี้จึงเหมาะแก่การซ่อนตัวอย่างมาก

“ถ้าให้ผมเดานะ” โรแรลตะเบ็งเสียงร้องพลางย่างสามขุมเข้ามาใน 

ห้องกว้าง กวาดมองรอบทิศขณะเปลี่ยนแมกาซีน “ริคโทเฟ่น เลมเบอสท์ 

กับคุณชายชามัลลีคือสายลับสองคนที่ถูกจับตัวมาที่นี่ แล้วสิ่งที่คุณกำลังทำ

คือการช่วยเหลือพวกเขา แต่ผมขอบอกอะไรไว้อย่างหนึ่ง...ผมจะไม่ให้คุณทำ 
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แบบนั้นได้เด็ดขาด!”

ปัง! ปัง!

ชายหนุ่มยิงปืนข่มขู่ให้อีกฝ่ายตื่นตัวและหนีออกจากที่ซ่อน ทว่า 

รินเลอเลสก็มีสติมากพอจะควบคุมตนเองในสถานการณ์คับขัน เธอจึงไม่ได้ 

วิ่งหนี แต่ค่อยๆ ย่องเข้าไปใกล้ๆ ศัตรูเพื่อหาวิธีลอบทำร้าย

“ผมจะไมย่อมใหค้ณุชายหลดุรอดออกไปจากทีน่ี.่..ถา้หากผมตอ้งตาย 

พวกคุณทุกคนก็ต้องตายพร้อมกันกับผม!” โรแรลตะโกนลั่น

จังหวะนั้นเอง...

พลั่ก!

รินเลอเลสกระโดดเข้าใส่ร่างคนตัวสูงกว่า อีกฝ่ายซึ่งไม่ทันตั้งตัวล้มลง 

บนพืน้ หญงิสาวใชโ้อกาสนีต้วดัมดีหมายจะจว้งรา่งของโรแรล ทวา่ชายฉกรรจ ์

ซึ่งผ่านการฝึกฝนด้านการต่อสู้มาพอสมควรก็รู้ทัน จึงใช้มือปัดป้องและผลัก 

ร่างเล็กกระเด็นออกไปไกล

หญิงสาวรีบพลิกตัวคว้ามีดเอาไว้ ก่อนคลานกลับไปหลังบอร์ดแผ่น 

ใหญ่และวิ่งหายไปในเส้นทางวงกตอีกครั้ง ทำให้อีกฝ่ายยิ่งหงุดหงิดใจจน 

ต้องสบถด่าอย่างหัวเสีย 

“ยัยบ้า! ไวนักนะ!”

รินเลอเลสหอบถี่ๆ เธอกุมมีดในมือแน่นระหว่างคลานหนีไปซ่อนตัว 

หลังเสา ตาก็มองหาคู่ต่อสู้ตลอดเวลา

บัดนี้ความไว้วางใจที่มีต่อโรแรลหมดสิ้นไปแล้ว 

สตีฟพูดถูก...ไม่มีใครน่าไว้ใจทั้งนั้น เธอไม่สามารถเชื่อใจใครได้เลย  

เพราะมติรในวนันีอ้าจเปน็ศตัรใูนวนัหนา้ เธอจะไมย่อมตายทีน่ีโ่ดยฝมีอืนกัวจิยั 

ต่างด้าวที่เจ้านายของเธอพยายามกวาดล้างไปจากโลกนี้อย่างเด็ดขาด

ปัง! ปัง!

“ออกมาซะ! คุณคิดว่าคุณจะหนีไปไหนได้อีก มนุษย์เทียมหมายเลข 

602!”

รินเลอเลสเกลียดชื่อเรียกนั้น...ใช่ เธอเป็นมนุษย์เทียม ผู้มีชีวิตรอด 
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มาจากโครงการสร้างมนุษย์เทียมบนเกาะโดดเดี่ยวมุนเตียว แม้ว่าหญิงสาว 

จะจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตบ้าง แต่เธอไม่ชอบให้ใครเรียกเธอว่ามนุษย ์

เทียม...เธอเกลียดคำนี้ มันเป็นคำที่เหยียดหยามเธอ และดูถูกชีวิตที่เธอ 

ไม่สามารถเลือกเกิดได้

แน่ละ...ไม่มีมนุษย์ผู้ใดชอบให้ใครกล่าวหาว่าตนเองไม่ใช่มนุษย์ 

หรอก...ร่างกายของเธอถูกสร้างขึ้นภายในห้องทดลองจริง แต่เธอก็ต้องการ 

เปน็สว่นหนึง่ในสงัคม ใชช้วีติในฐานะคนสามญัธรรมดาทีม่สีทิธิเ์ทา่เทยีมผูอ้ืน่ 

...ไม่ใช่มนุษย์เทียม ไม่ใช่เครื่องมือของใครทั้งนั้น!

ปัง! ปัง!

เสียงปืนยังคงดังต่อเนื่อง ยิ่งทำให้หญิงสาวหาช่องทางเข้าประชิดศัตร ู

ได้ยากขึ้นกว่าเก่า เธอนั่งครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจถอดรองเท้าและปามัน 

ไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อเรียกร้องความสนใจ

“ตายซะ!”

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

มนัไดผ้ล...โรแรลหนัมองตามเสยีงและกราดยงิรวัทนัททีีร่องเทา้กระทบ

กับฝาผนัง...รินเลอเลสรีบลุกขึ้นยืน เล็งปืนใส่โรแรลแล้วเหนี่ยวไกในทันใด

ปัง!

กระสุนพุ่งเข้าใส่หัวไหล่ของโรแรลอย่างจัง เลือดทะลักไหลเมื่อเม็ด 

กระสุนฝังลึกในชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อ ชายฉกรรจ์ร้องโอดโอย เขากัดฟัน 

หันมองรินเลอเลสที่รีบวิ่งตรงไปยังประตูด้านข้างแกลเลอรี 

“อยา่หนนีะ!” ชายวยักลางคนวา่พลางรบีวิง่ไลต่าม มอือกีขา้งประคอง 

บาดแผลเอาไว้

ในตอนนั้นเองที่ลูกน้องของเลปพาร์ดวิ่งเข้ามาผ่านประตูด้านหน้า  

แต่ละคนตะโกนลั่นเมื่อพบว่าทั้งสองคนยังมีชีวิตรอด พวกมันชักปืนทันที  

รินเลอเลสเห็นเช่นนั้นก็รีบกระโดดหลบหลังเสา

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

เสียงปืนรัวสนั่น...วินาทีนี้โรแรลเลิกสนใจรินเลอเลส เขาวิ่งซอกแซกไป
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ตามทางวงกตในแกลเลอรีเพื่อหลบหลีกกระสุน ขณะที่รินเลอเลสก็คลานผ่าน

เสาไปทีละต้นอย่างระมัดระวังไปยังประตูด้านข้าง 

ปึง! ปึง! ปึง!

“เปดิส!ิ เปดิ!” รนิเลอเลสกดัฟนัอยา่งหวัเสยี เธอออกแรงถบีบานประต ู

จนในที่สุดบานประตูก็กระเด้งหลุดจากวงกบ

หญิงสาวไม่รอช้า รีบแทรกตัวหนีออกไปก่อนลูกน้องของเลปพาร์ด 

จะเข้ามาเห็น

“บ้าชิบ” โรแรลรำพึงเมื่อกลุ่มมือปืนรับจ้างเข้ามาขัดขวางการต่อสู้ 

ของเขากับหญิงสาว ชายฉกรรจ์ต้องแทรกตัวซ่อนหลังผ้าม่าน แล้วจึงมุดหน ี

ออกไปทางประตูด้านหลัง

ทางด้านรินเลอเลสก็วิ่งไม่หยุด เธอไม่สนใจเสียงปืนหรือใครที่ 

ไลต่ามมาอกีตอ่ไปแลว้ หญงิสาววิง่ซอกซอน ผลกัประต ูและกระโดดขึน้บนัได 

ไปยังชั้นสิบ

เธอเดินทะลุออกมาที่ห้องอาหารแห่งใหม่ จากนั้นก็รีบปีนขึ้นบันไดไป 

ชั้นสิบเอ็ด หรือ Sun Deck ซึ่งบริเวณนี้มีกลุ่มมือปืนชาวคุนนีนอนเหยียด 

กายอยู่บนเตียงอาบแดดข้างสระว่ายน้ำ หญิงสาวย่อตัว ย่องอ้อมไปยังหัวเรือ 

อันเป็นบริเวณร้างผู้คน ตรงจุดนี้เองที่รินเลอเลสสามารถก้มลงไปเห็นห้อง 

ควบคุมบริเวณชั้นแปด 

“ริค...”

หญิงสาวพยายามเพ่งผ่านกระจก แล้วก็มองเห็นร่างของแฟนหนุ่ม 

สภาพสุดโทรมนั่งพิงผนังกระจกอยู่ตรงนั้น 

ริคคอตก ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดและรอยช้ำ เธอพยายามส่งเสียง 

เรยีกแตอ่กีฝา่ยกไ็มไ่ดย้นิ แนน่อน...เขาไมม่ทีางไดย้นิ และอนัทีจ่รงิเธอไมแ่นใ่จ 

ด้วยซ้ำว่าริคโทเฟ่นยังมีชีวิตอยู่...หญิงสาวได้แต่ภาวนา

ในขณะนั้นเองพรรคพวกของเลปพาร์ดก็เดินมาตรวจตราบริเวณ 

หัวเรือพอดี หญิงสาวจึงรีบปาดน้ำตา กระโดดลงไปยังดาดฟ้าหัวเรือชั้นสิบ 
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ที่ยื่นออกไปด้านหน้า แล้วจึงเดินหาที่กำบังใต้หัวเรือเพื่อซ่อนตัว 

โชคดีนักที่เสียงคลื่นทะเลรวมทั้งลมแรงช่วยกลบเสียงฝีเท้าของเธอไป 

จนหมดสิ้น ทำให้ไม่มีใครนึกเอะใจ พรรคพวกของเลปพาร์ดจึงเดินกลับไปยืน 

ประจำตำแหน่ง

รินเลอเลสถอนใจ...บัดนี้เธอเหนื่อยล้าเต็มทน 

สิ่งที่ถาโถมใส่เธอราวกับคลื่นยักษ์...สิ่งที่เธอต้องเผชิญหน้านั้นมัน 

หนักหนาสาหัสเกินไป ใจนั้นก็ยิ่งทุกข์ร้อนและปวดร้าวจนมือไม้สั่น ความรู้สึก

ตีพันกันยุ่งเหยิงจนเธอสับสน แล้วจู่ๆ น้ำตาก็ไหลรินอาบแก้ม

ระหว่างนึกบ่นในใจนั้น เสียงฝีเท้าของศัตรูก็ดังใกล้เข้ามาอีกแล้ว! 

“นั่นใครน่ะ! อ๊ะ!” อีกฝ่ายอุทานก่อนรีบวิ่งเข้าหารินเลอเลส “อย่าหนี 

นะ!”

หญิงสาวหลบแขนที่กวาดเป็นวงกว้างหมายจะรวบตัวเธอไว้ ก่อน 

ยกมีดขึ้นข่มขู่ ดวงตากลมโตหรี่ลง ส่อแววจริงจัง โจรร้ายจ้องมองเธอด้วย 

ความไม่พอใจ

“เธออยากตายหรือไง คิดว่าฉันกลัวหรือ”

รินเลอเลสไม่เสียเวลาต่อรองกับศัตรูอีก เธอพุ่งตัวเข้าหาพร้อมปลาย 

มีดแหลม หมายจะกะซวกท้องอีกฝ่ายให้หายแค้นใจต่อความวุ่นวายที่เกิดขึ้น

ตลอดวันนี้ แต่อีกฝ่ายก็โยกตัวหลบได้อย่างคล่องแคล่ว

มอืปนืชาวคนุนใีชจ้งัหวะนีจ้บัขอ้มอืของหญงิสาว แลว้เหวีย่งรา่งของเธอ 

ออกไปไกลๆ จนคนตัวเล็กกระเด็นชนราวกั้นบนกราบเรือ รินเลอเลสกรีดร้อง 

ด้วยความตกใจเมื่อเธอเกือบพลัดตกออกไปนอกลำเรือ หญิงสาวพยายาม 

ทรงตัว ทว่าอีกฝ่ายก็กระชากเส้นผมของเธอ และกดตัวเธอให้ชะโงกหน้า 

ผ่านราวกั้นลงไปข้างล่าง รินเลอเลสเบิกตามองคลื่นกระทบกราบเรือดังซ่าๆ  

จากความสูงร้อยแปดสิบเมตรเหนือระดับน้ำทะเล 

“กรี๊ด!”

รนิเลอเลสอทุานดว้ยความตกใจ มอืทัง้สองกำราวเหลก็แนน่ ไมเ่ชน่นัน้ 

เธอคงถูกอีกฝ่ายโยนทิ้งลงทะเลแน่ 
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ศัตรูได้ทีหัวเราะชอบใจใหญ่ “เป็นยังไงล่ะ อยากตายมากนักใช่ไหม”

หญิงสาวตะเกียกตะกาย พยายามออกแรงสะบัดทว่าก็ไม่สำเร็จ  

ความหงดุหงดิและความกลวัทำใหพ้ลงัของชามลัลปีรากฏขึน้บนฝา่มอืทัง้สอง 

ข้างอีกครั้ง แสงสว่างจ้าและประกายไฟแล่นแปลบปลาบกระโดดข้ามไปมา 

ระหว่างฝ่ามือทั้งสอง ก่อนพลังเหนือธรรมชาตินั้นจะพุ่งเข้าใส่ร่างของเหยื่อ

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

ชายหนุ่มตัวแข็งทื่อ ตาเปิดค้าง ความรู้สึกเหมือนไฟดูดนั้นทำให้เขา 

ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จู่ๆ ความร้อนก็พุ่งขึ้นสูงจนทำให้ของเหลวใน 

กายเดือดพล่าน วินาทีถัดมา ร่างกายของศัตรูก็ระเบิดออก ก่อนแสงสว่าง 

รอบกายของหญิงสาวจะเลือนหายไป

รินเลอเลสก้มมองฝ่ามือทั้งสองข้างด้วยความฉงน...ในวินาทีถัดมา

อาการผิดปกติก็เกิดขึ้นกับร่างกาย เธอรู้สึกชาจนหน้ามืดและต้องนั่งคุกเข่า 

พิงศีรษะกับระเบียง ไม่นานนักอาการเจ็บแสบบนหน้าอกซ้ายก็ยิ่งทวีความ 

รุนแรง มันบีบเค้นหัวใจจนเจ้าของร่างกายบอบบางต้องร้องโอดโอยอย่าง 

ทุกข์ทรมาน

หญิงสาวเลื่อนมือกุมเนื้อผ้าบนหน้าอกขณะกัดฟันแน่น ฝืนทนต่อ 

ความเจ็บปวดที่ได้รับ หล่อนส่งเสียงครวญ พยายามหายใจขณะพยุงร่างเดิน

กะเผลกๆ กลับเข้าไปในเรือ 

รินเลอเลสหอบแฮก แทบล้มทั้งยืนขณะมองหาห้องเล็กๆ เพื่อซ่อนตัว  

เธอรีบปิดประตูและนอนบนพื้นเย็นเฉียบ หอบอย่างเหนื่อยอ่อน ในทุกจังหวะ 

ทีห่วัใจถกูบบี ราวกบัมมีอืปรศินาสอดเขา้ไปตรงกลางทรวงอกแลว้ใชน้ิว้ทัง้หา้ 

ขยำหัวใจดวงเล็กๆ ของเธอเอาไว้ มันเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวที่สุดในชีวิต

ของเธอ

รินเลอเลสก้มมองเส้นเลือดปูดโปนก่อร่างเป็นรูปผีเสื้อโบยบิน เมื่อ 

เห็นเช่นนั้นจึงสรุปได้ทันทีว่า มิติที่สี่คงกำลังพยายามทำร้ายสตีฟอย่างแสน

สาหัส เธอจึงได้รับผลของความเจ็บปวดนี้ไปด้วย เนื่องจากร่างกายของเธอ 

เชื่อมต่อเข้ากับมิติที่สี่ ได้ เธอจึงได้รับผลกระทบจากการทำร้ายในครั้งนี้ไป 
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ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย

หญิงสาวสูดหายใจลึกๆ ขณะหลับตา ปล่อยให้ความปวดร้าวระบม

นั้นทุเลาลง

แย่...

เธอรู้สึกแย่ และสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็โคตรแย่...

ความกดดันมหาศาลรอบกายทำให้เธอเครียดหนักจนร่างกายต้อง 

ระบายด้วยหยดน้ำตาซึ่งค่อยๆ ไหลอาบแก้มแดงๆ ทั้งสองข้าง ความรู้สึก 

โศกเศร้าและกลัดกลุ้มถาโถมใส่จิตใจอันบอบช้ำ

รินเลอเลสไม่รู้ว่าเธอจะอดทนต่อการต่อสู้อันโหดร้ายและทารุณ 

ในเรือโรสลินลำนี้ต่อไปได้อีกนานสักเพียงใด เพราะเธอเป็นเพียงผู้หญิง 

ตัวเล็กๆ คนหนึ่งเท่านั้น...ต่อให้เป็นมนุษย์เทียม แต่เธอก็มีชีวิตและจิตใจ 

หญิงสาวรู้สึกท้อจนไม่อยากสู้ต่อ แต่หากไม่ก้าวไปข้างหน้า...หลุมฝังศพ 

ก็รอพร้อมแล้ว

เธอไม่มีทางเลือกอีก...ต้องสู้ต่อไปแม้ว่าบัดนี้จะเหลือตัวคนเดียว  

ในขณะที่ทุกคนบนเรือกลายเป็นศัตรูของเธอไปหมดแล้ว 

ความโดดเดี่ยวทำให้เธอยิ่งเศร้าและหวาดกลัว รินเลอเลสร้องไห้โฮ 

ปาดน้ำตาอย่างอ่อนล้า 

เธอค่อยๆ หลับตาลง...พยายามจะลืมทุกสิ่งแต่ก็ทำไม่ได้ เธอหาทาง 

ออกให้ตัวเองไม่ได้นอกจากนอนพักเอาแรง ตามองเพดานอย่างเลื่อนลอย

ความออ่นลา้ทัง้กายและใจทำใหเ้ธอแทบหมดสต ิแตแ่ลว้ในตอนนัน้เอง 

...โชคชะตาก็เข้าข้าง ปาฏิหาริย์อาจมีจริงก็ได้ในยามที่ชีวิตสับสนที่สุด ดังเช่น 

เวลานี้...

ริน...ริน

จู่ๆ ก็มีเสียงอันคุ้นเคยดังผ่านโสตประสาทเบาๆ เสียงสะท้อนนั้นพร่ำ 

เรียกชื่อเธอซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่า ฟังดูเป็นกังวล...เมื่อเสียงนั้นค่อยๆ ดังขึ้น  

หญิงสาวก็ร้องเสียงหลงด้วยความตื่นเต้นดีใจ เธอทราบทันทีว่าเสียงนั้นคือ

ผู้ใด
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ริน...ได้ยินหรือเปล่า

“พระเจ้า!” หญิงสาวรำพึงด้วยความดีใจ น้ำตาไหลพราก เธอปาด 

คราบนำ้ใสๆ บนใบหนา้ กอ่นมองออกไปยงัหนา้ตา่งทรงกลมบานโตเหนอืศรีษะ  

เธอเพ่งผ่านท้องทะเลกว้างใหญ่ไปยังขอบฟ้าสีน้ำเงินอย่างมีความหวัง

“เฮดรัล! เราได้ยินเธอแล้ว!”

ตวั
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“เฮดรัล! เฮดรัล! นั่นเธอใช่ไหม!” รินเลอเลสร้องลั่นดีอกดีใจ 

น้ำตาไหลพรากด้วยความปลื้มปีติ สายตาที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นคืนกลับมา 

ขณะมองผ่านขอบฟ้าสีม่วงยามเย็น แสงอาทิตย์รำไรกระทบผิวคลื่นเปล่ง 

ประกายระยิบระยับ 

เจ้าของนัยน์ตาสีนิลจ้องมองความว่างเปล่าเหนือคลื่นทะเลด้วย 

ความเชื่อมั่นว่า เพื่อนของเธอต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งบริเวณขอบฟ้า

อาจจะห้าสิบไมล์ทะเล...หรือไกลกว่านั้นสักเล็กน้อย ไม่เป็นไร...

อย่างน้อยเขาก็อยู่ตรงนั้น!

“เฮดรัล! เฮดรัล!” เธอร้องไห้โฮ ทิ้งมีดลงบนพื้น กอดตัวเองแน่น 

“เราต้องการความช่วยเหลือ ต้องการตอนนี้เลย! สตีฟกับริคก็ด้วย พวกเขา 

ตกอยู่ในอันตราย!”

เดี๋ยวก่อนนะ...รินนี่...ใจเย็นๆ ตอนนี้เธออยู่ที่ไหน เสียงของเฮดรัล 

สะท้อนก้องในศีรษะ ฟังดูนิ่งขรึมแต่เคร่งเครียดอยู่ในที

18

โทรจิต
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“บนเรือ...เรือที่ชื่อว่าโรสลิน เป็นเรือสำราญลำใหญ่” เธอว่าพลางหัน 

ไปรอบๆ หอ้งดว้ยสหีนา้ตืน่ตระหนก “พระเจา้...เฮดรลั...ทกุคนในเรอืตายหมด! 

พวกเขาถูกฆ่า เลปพาร์ดจับตัวเรามาที่นี่ เราต้องการความช่วยเหลือ”

รินนี่...ชู่ว...เฮดรัลส่งเสียงเบาๆ ตอบกลับมา ทำให้รินเลอเลสสงบสติ 

อารมณ์ได้ในที่สุด เธออยู่ที่ไหน ซ่อนตัวอยู่ตรงไหน

“ใตท้อ้งเรอื ตอนนีม้นีกัวจิยัคนหนึง่พยายามฆา่เรา เราจงึหนมีาซอ่นตวั 

ที่นี่ เฮดรัล...เราฆ่าคน เราฆ่าพวกเขา” น้ำตาไหลอาบแก้ม หญิงสาวพยายาม 

ฝืนพูด คำสารภาพนั้นทำให้เธอรู้สึกผิดจนยิ่งทุกข์ใจ

รินนี่...ใจเย็นๆ เธอมีเวลาซ่อนตัวนานแค่ไหน ตอนนี้เล่าเรื่องทั้งหมด 

ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหม เฮดรัลกล่าวด้วยน้ำเสียงปลอบประโลมที่ทำให้จิตใจ 

ซึ่งเคยเกิดรอยร้าวกลับมาปะติดปะต่อรวมเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันอีกครั้ง 

“เราซ่อนตัวอยู่ เราคิดว่า...คิดว่าปลอดภัย” เธอว่าพลางหันมอง 

ประตูด้วยความประหวั่น “เฮดรัล เธออยู่ไหน”

อยู่ในเรือสำราญบาบาร่า ฉันเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ เฮดรัลบอก  

เผอิญว่าฉันนอนเล่นอยู่บนดาดฟ้าเรือเพียงลำพัง แล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ 

ดงักอ้งอยูใ่นหวั ฉนัเลยคดิวา่เธอคงอยูไ่มไ่กล...อมื ใช!่ พกิดัของเธออยูห่า่งจาก 

ฉันราวๆ สี่สิบสามไมล์ทะเล

“ไม่ไกลนัก” หญิงสาวถอนใจยาวๆ 

โอเค ฟังให้ดีนะ...ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้น ห้ามออกไปไหนจนกว่าฉันจะ 

บอก

“ทำไม”

ฉันกำลังตรวจสอบตำแหน่งของเธอภายในเรือโรสลินอยู่...ฉันจะช่วย 

เธอเอง ไม่ต้องห่วง เฮดรัลตอบ บอกฉันมาว่าเรื่องราวเป็นยังไง...ไม่ต้องกลัว 

เธอก็รู้ว่ากำลังคุยกับใคร 

เสียงสะท้อนนั้นทำให้เธอโล่งใจประหนึ่งยกภูเขาออกจากอก

“เรา เรา...” รินเลอเลสส่งเสียงสะอึกสะอื้น เธอใช้แขนปาดน้ำตา 

พลางสูดหายใจลึกๆ เริ่มเรียบเรียงเหตุการณ์ที่จดจำได้ทั้งหมดแล้วอธิบาย 
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ให้เฮดรัลฟังช้าๆ แม้เสียงจะสั่นพร่าแสบคอ “เราถูกจับมาไว้บนเรือโรสลิน”

ใครจับเธอไป

“พรรคพวกของเลปพาร์ด”

เลปพาร์ดคือเป้าหมายของสตีฟนี่นา เฮดรัลรำพึง อ่าฮะ...ฉันเจอเรือ 

ของเธอแล้ว

“เฮดรัล เราอยากให้เธอช่วย...เรียกเจ้าหน้าที่ก็ได้ เรียกใครก็ได้มา 

ช่วยตอนนี้เลย”

เด็กชายไม่พูดอะไรทั้งนั้น เขาเงียบไปครู่หนึ่งเพื่อนึกตรอง ก่อนเปลี่ยน 

ประเด็น...เกิดอะไรขึ้นหลังจากเธอถูกพรรคพวกของเลปพาร์ดจับไป

“เราตื่นขึ้นมาใต้ท้องเรือ เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างว่าตัวเองเป็น 

กะลาสีเรือ เขาบอกว่าเรือโรสลินอยู่ภายใต้การควบคุมของกองโจรเลปพาร์ด  

มีการขนสินค้าผิดกฎหมายลงมาบนเรือสำราญ มีการฆ่าฟันเกิดข้ึนบนเรือด้วย”

สตีฟล่ะ

“ตอนนีเ้ราไมรู่ว้า่เขาอยูท่ีไ่หน ทีแ่น่ๆ  คอืถกูจบัตวัไป...ผูโ้ดยสารบนเรอื 

ตายเกือบหมดแล้ว เหลือเพียงบางคนที่ถูกจับเป็นตัวประกัน”

แล้วแฟนของเธอ?

“เราเห็นเขาบนดาดฟ้าเรือชั้นหก ด้านหัวเรือ เขาถูกซ้อมจนบาดเจ็บ 

สาหัส...เราพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ยังหาวิธีเข้าไปหาริคไม่ได้”

ดีแล้วละ

“...?”

ฟังนะ...ฉันเชื่อว่าสตีฟกับริคโทเฟ่นไม่ตายง่ายๆ หรอก และอันที่จริง 

เธอไม่จำเป็นต้องกังวลถึงชีวิตของพวกเขาเลยด้วยซ้ำ เฮดรัลกล่าวเสียงเรียบ 

ราวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนับเป็นเหตุการณ์ปกติ สิ่งที่เธอควรกังวลคือชีวิตของ 

ตัวเธอเองต่างหาก

“แต่ว่าพวกเขา...”

เธอกร็ูว้า่สตฟีกบัรคิโทเฟน่เปน็คนยงัไง พวกเขาไมย่อมถกูซอ้มจนตาย 

ง่ายๆ หรอกน่า
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“เฮดรัล เรากลัว...เราควรทำยังไงดี เราไม่มีทางซ่อนตัวอยู่ในห้องนี้ได ้

ตลอดเพราะพวกโจรต้องเดินลงมาตรวจ แล้วโรแรลก็อาจมาเห็นเราเข้า”

โรแรลคือใคร

“เขาคอืนกัวจิยั...เขาคอืคนทีช่ว่ยเหลอืเราและอา้งวา่ตวัเองเปน็กะลาส ี

เรือโรสลิน เมื่อชั่วโมงที่แล้วเขาจับได้ว่าเราคือมนุษย์เทียม...เขารู้ เขารู้ว่าเรา 

คือใคร” รินเลอเลสกัดฟันเอ่ยด้วยความเจ็บปวด

เธอกเ็ลยถกูหมอนัน่ตามลา่ดว้ยอกีคนสนิะ หญงิสาวไดย้นิเสยีงอกีฝา่ย 

ถอนใจยาวๆ ...รู้อะไรไหม เรื่องนี้มันน่าสนใจกว่าที่คิดเอาไว้ซะอีก

รินเลอเลสเลิกคิ้วประหลาดใจกับคำพูดที่ฟังดูไม่รู้สึกทุกข์ร้อนของ 

อีกฝ่าย

ฉันพอจะเดาเหตุการณ์บนเรือได้รางๆ แล้ว เธอสบายใจได้เพราะ 

สตีฟก็อยู่กับเธอที่นั่น

หญิงสาวไม่เห็นด้วย เธอส่ายหน้า “ตอนนี้สตีฟคงบาดเจ็บมาก 

บาดเจ็บแบบทุรนทุราย...เธอเข้าใจใช่ไหม”

อา...นั่นสินะ...ฉันเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไร อีกฝ่ายหัวเราะเสียงเบา 

เขาไม่ได้สนใจเหตุผลของรินเลอเลสมากนัก รู้อะไรไหม ต่อให้นอนพะงาบๆ 

หมดแรง...เขาก็มีวิธีช่วยเหลือเธอได้...เอาเถอะ เมื่อตะกี้นี้เธอรู้สึกเจ็บหน้าอก

ซ้ายหรือเปล่า

“เจ็บสิ เจ็บมากเลย...เราคิดว่าสตีฟก็คงรู้สึกเจ็บปวดทรมานมากจน 

ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้เลยด้วยซ้ำ เขาไม่มีทางช่วยเหลือเราได้”

เอาละ เราเจอปัญหานิดหน่อย เฮดรัลกล่าวสวนขึ้นทันควัน อันที่จริง 

ฉันสามารถเดินทางไปหาเธอก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ได้ แต่ดูเหมือนว่า 

พายุทางทิศตะวันตกอาจกลายเป็นอุปสรรค...เธอพูดถูก ตอนนี้เธอคงต้อง 

ดูแลตัวเองไปก่อน ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่ต้องตัดสินใจลงมือ 

ทำอะไรสักอย่าง เธออาจต้องฆ่าใครสักคน เอางี้...อย่าขาดการติดต่อกับฉัน  

เกิดอะไรขึ้นให้รีบรายงานฉันตลอดเวลา 

“ขอบคุณมากเฮดรัล ขอบคุณมาก” รินเลอเลสกล่าวรัวเร็ว รู้สึก 
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ซาบซึ้งในน้ำใจของเด็กชายซึ่งไม่มีทางที่เขาจะเห็นใจใครไปมากกว่าเพื่อน 

คนนี้อีกแล้ว

เอาละ ฉันรู้แล้วว่าเธออยู่ตรงไหน เฮดรัลบอก ดาดฟ้าเรือชั้นเจ็ด 

ห้องเก็บเสื้อหมายเลขเจ็ด ห่างจากจุดเซนเตอร์ราวๆ สามสิบเมตร

“เธอรู้ได้ยังไง เธอทำอะไรอยู่”

เหอะ...คำถามนั่นดูถูกฉันชะมัด เฮดรัลหัวเราะเสียงเบา ฉันมีมากกว่า 

สิบหนทางในการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของเรือ ระบุตำแหน่งของเธอ และ 

สร้างแผนผังเรือโดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลมากมายอะไรนัก

“ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรีบแจ้งความ เธอต้องช่วยแจ้งความตอนนี้เลย”

ไม่ เฮดรัลกล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดขาด ทำเอาอีกฝ่ายประหลาดใจ

เธอกลายเป็นชาวครีตไชร์ไปตั้งแต่เมื่อไรรินนี่...เธอยังไม่เข้าใจอีกหรือ 

ว่าเรื่องทุกอย่างมีสาเหตุมาจากอะไร

“หมายความว่ายังไง” หญิงสาวยิ่งงุนงง

เฮดรัลถอนใจยาวๆ ...เธอคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าเลปพาร์ดลักพาตัวเธอ

ขึ้นไปบนเรือโรสลินทำไม

“...?”

เธอมีของสำคัญบางอย่างที่พวกมันต้องการจริงไหม และหากให้ฉัน 

เดาละก ็มนัคงเปน็ของทีฮ่ามลิตนั เคริก์ เกบ็เอาไวใ้นโรงงานรา้ง ซึง่เธอกบัรชิชี ่

แย่งชิงมาได้

ใช.่..เดก็ชายกลา่วไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แมว้า่เขาไมเ่คยยุง่เกีย่วกบัภารกจินัน้ 

เลยแม้แต่น้อย

ฉันไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้ เอาเป็นว่าฉันคิดว่าฉันเข้าใจเรื่อง 

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเรือแล้ว ฉันเข้าใจอีกด้วยว่าสตีฟกับริคโทเฟ่นขึ้นไปอยู่ 

บนเรือลำนั้นได้ยังไง

“พวกเขามาทีน่ีเ่พือ่หาหลกัฐานใหเ้ลปเปนลาฟ” คำตอบของหญงิสาว 

ทำให้อีกฝ่ายหัวเราะลั่น

พระเจ้า! เฮดรัลรำพึงเสียงเบากับความไร้เดียงสาของหญิงสาว คน 
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อย่างสตีฟไม่เอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงบนเรือสำราญเพียงเพื่อหาหลักฐานมัดตัว

เลปพาร์ดหรอกรู้ไหม!

ลองคดิดใูหด้.ี..เธอถกูจบัตวัขึน้ไปบนเรอื เธอเจอนกัวจิยั เธอถกูไลล่า่...

ทั้งเธอ ริคโทเฟ่น และสตีฟ กลายเป็นเหยื่อ...นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

คำพูดของเพื่อนทำให้รินเลอเลสตระหนักถึงสิ่งที่โรแรลเอ่ยเป็นปริศนา

อีกครั้ง หญิงสาวเผลออุทานเสียงเบา 

“มันคือการจัดฉาก?”

ใช่...นี่คือการจัดฉาก มันคือการแหกตาระดับโลกเลยแหละ เฮดรัล 

กล่าวจบก็รีบเปลี่ยนประเด็น ฉันยังสรุปไม่ได้ว่าลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไร 

บ้าง เพราะฉะนั้นตอนนี้เลิกพูดถึงเรื่องการจัดฉากก่อน...สิ่งที่เธอต้องทำคือ 

เอาชีวิตรอดอยู่ในเรือให้ได้ระหว่างที่ฉันเดินทางไปช่วยเหลือ ขอบอกตามตรง 

เลยว่า ฉันก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่าจะไปถึงเรือโรสลินเมื่อไร

รินเลอเลสเหลือบมองเมฆครึ้มทางทิศตะวันตก คลื่นลมแรงทำให้ 

เรือโคลงจนตัวเธอโยกซ้ายทีขวาที...ความหวังแลดูริบหรี่ แม้เฮดรัลจะเป็น 

เพียงผู้เดียวที่เธอฝากชีวิตเอาไว้ได้ ทว่าสุดท้ายแล้วเธอก็คงต้องพึ่งตัวเอง 

เท่านั้น หญิงสาวต้องแข็งแกร่งและยืนหยัดเพียงลำพัง เอาชีวิตรอดจากความ

ตายในเรือโรสลินให้ได้ ก่อนที่เรื่องทุกอย่างเลวร้ายยิ่งไปกว่านี้

“เฮดรัล เราต้องออกตามหาสตีฟ” รินเลอเลสบอก “ตอนนี้เราไม่รู้ว่า 

เขาอยู่ไหนและเป็นตายร้ายดียังไง”

ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหน เพราะสิ่งที่ฉันมองเห็นจากแผนที่ตอนนี้ก็คือ 

ตำแหน่งที่เธออยู่ภายในเรือเท่านั้น เฮดรัลพึมพำ อืม...เธอบอกว่าเธอเจอแฟน 

ของเธอใช่ไหม กลับไปหาเขาได้หรือเปล่า ฉันเชื่อว่าริคโทเฟ่นอาจจะรู้ว่าสตีฟ

ถูกจับตัวไปไว้ที่ไหน

“เราจะกลับไปช่วยริค แต่เราไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร”

โอเค...ทำตามที่ฉันบอก เฮดรัลแนะนำเชิงบังคับ ทำตามทุกอย่าง 

เลยนะ

“ทุกอย่าง?”
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ใช่ ทุกอย่าง หากฉันบอกให้เธอต้องฆ่าใครเธอก็ต้องทำ

รินเลอเลสเม้มริมฝีปาก ขานรับด้วยความไม่มั่นใจเท่าใดนัก “โอเค”

เดี๋ยวก่อนนะ...เธอบอกว่าเธอฆ่าคนใช่ไหม แสดงว่าเธอคงมีอาวุธ 

ติดตัวอยู่บ้าง

“ใช่ เรามีปืนพกและมีดสั้น”

เฮดรัลฟังคำตอบนั้นแล้วก็ยิ่งสนใจไม่น้อย ตอนนี้เธอใช้เป็นหรือเปล่า

“เป็น...ไม่เป็น? ไม่รู้สิ...แต่เรายิงแม่นแบบที่เราเองก็คาดไม่ถึง” 

เธอว่าพลางพลิกด้ามปืนไปมา

ดี นั่นหมายความว่าเธอใช้มันเป็นแล้ว...เธอจับอาวุธครั้งแรกเมื่อไร

“เมื่อเช้านี้”

เจ๋ง เด็กชายกล่าวอย่างอารมณ์ดี ฉันคิดเอาไว้แล้วเชียวว่าเธอต้อง 

เรียนรู้ได้เร็วมาก

“เราไม่ได้อยากฆ่าคนนะ”

ฉันรู้หรอกน่า...เอาเถอะ รีบออกจากห้องนั้นไปได้แล้ว กลับไปหา 

ริคซะ...อย่าลืมส่งกระแสจิตติดต่อฉันมานะ

“รับทราบ”

แต่ระวังผลข้างเคียงด้วยนะ เด็กชายเตือนอย่างรู้ดี บางครั้งฉันก็รู้สึก 

หน้ามืดเวลาที่เราสองคนสื่อสารกันทางโทรจิตแบบนี้ ฉันจะปวดหัวหนักมาก 

หากต้องเชื่อมสัญญาณโทรจิตติดต่อกันนานเกินสิบนาที

“รู้อะไรไหม นั่นคือสิ่งที่เราเริ่มรู้สึกในตอนนี้” รินบอกตามตรงขณะ 

ลูบขมับ

ถา้อยา่งนัน้กค็อ่ยคยุกนัอกีท.ี..เอาเปน็วา่เมือ่เธอพรอ้มเมือ่ไรใหเ้รยีกฉนั  

ตกลงไหม อย่าตัดสินใจทุกเรื่องด้วยตัวเอง เพราะฉันคิดว่าเธอต้องทำอะไร 

โง่ๆ แน่

รินเลอเลสนิ่วหน้าไม่พอใจเมื่ออีกฝ่ายเหน็บแนม แต่เธอก็ไม่ได้เถียง 

กลับไป หญิงสาวค่อยๆ เหยียดกายลุกขึ้นยืนมองประตู แล้วก้าวเดินไปอย่าง 

ช้าๆ กลอกตามองเส้นทางภายนอก 
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ความอ่อนแอที่เคยมีเลือนหายไปหมดสิ้น...เพราะบัดนี้เธอรู้ตัวแล้วว่า

ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป ถึงแม้ว่าเฮดรัลไม่สามารถเดินทางมาช่วยเหลือเธอ 

บนเรือลำนี้ได้ แต่คำพูดของเด็กชายก็ทำให้อุ่นใจขึ้นทุกครั้ง เพื่อนสนิทไม่เคย

ทอดทิ้งเธอแม้ในยามที่หมดสิ้นความหวัง...ยามที่เธอล้มลง ใครสักคนจะช่วย

พยุงเธอให้ลุกขึ้นได้เสมอ เช่นเดียวกับคราวนี้ 

หญงิสาวสดูหายใจลกึๆ เพง่มองเบือ้งหนา้ดว้ยสายตาแนว่แนแ่หลมคม  

เธอย่างเท้าก้าวไปบนพรม 

...เอาละ...เปน็ไงเปน็กนั เธอพรอ้มแลว้ทีจ่ะรบัมอืกบัอปุสรรคเบือ้งหนา้ 

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น...เธอจะไม่ยอมแพ้และก้าวถอยหลังเหมือนพวกขี้แย

รินเลอเลสหรี่ตา ความคิดที่เคยแตกซ่านรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว เธอ 

คอ่ยๆ ผลกัประตเูปดิออกไปอยา่งชา้ๆ กอ่นสดูหายใจลกึๆ และเตอืนสตติวัเอง 

เบาๆ ว่า

“สู้ต่อไปรินนี่ เรามาเริ่มต้นกันใหม่อีกสักครั้ง”
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“เขายังอยู่ที่นั่น” รินเลอเลสเอ่ยเสียงแผ่ว ลอบมองขึ้นไปยัง 

ดาดฟา้หวัเรอื คราวนีก้ห็นัมาชะโงกหนา้ผา่นกระจกลงไปยงัชัน้ลา่งเพือ่สงัเกต 

แฟนหนุ่มซึ่งยังนั่งหมดสติอยู่ข้างประตู เธอเห็นคราบเลือดเปรอะเปื้อนตาม 

ร่างกายเขา ใบหน้าบวมช้ำ เนื้อตัวปรากฏบาดแผลเหมือนรอยขีดข่วน 

เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วก็ยิ่งใจหาย หญิงสาวทำได้เพียงร้องครวญในใจ 

เธอมองริคโทเฟ่นอย่างเป็นห่วง อยากหาวิธีกระโดดลงไปชั้นล่างและเปิด 

ประตูเข้าไปหาเด็กหนุ่ม ทว่าแผนของเธอไม่ง่ายอย่างที่คาด เพราะพรรคพวก

ของเลปพาร์ดยืนประจำอยู่หน้าประตูห้อง รินเลอเลสจึงคิดว่าเธอคงต้องเดิน 

อ้อมกลับเข้าไปในเรือและหาทางผ่านจุดเซนเตอร์ หรือตำแหน่งที่เยื้องมาทาง 

หนา้หวัเรอืเลก็นอ้ย เธอตอ้งหาวธิลีงไปทีน่ัน่ใหไ้ดโ้ดยไมถ่กูศตัรพูบเขา้เสยีกอ่น  

ซึ่งงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆ 

รินเลอเลสสะบัดหน้าไล่ความกังวลออกไป ก่อนเดินอย่างช้าๆ มอง 

ซ้ายขวาสำรวจรอบกายในความเงียบ ความวังเวงและความมืดในช่วงค่ำ 

19

การพบกันอีกครั้ง
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ทำให้เธอหวาดหวั่น บรรดาศพซึ่งนอนตายเกลื่อนบนระเบียงชั้นเจ็ดทำให้ 

หญิงสาวรู้สึกตื่นตระหนกตลอดเวลา

เธอกลัวผีหรือไง เสียงของเฮดรัลดังมาแผ่วๆ เขาหัวเราะเบาๆ 

“เปล่านี่”

เธอหายใจเสียงดังจนฉันตื่นนอน

“ขอโทษที”

กี่โมงแล้วล่ะ สองทุ่ม เฮดรัลว่าพลางหาวหวอด ชักจะหิวแล้วแฮะ...

เธอเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้อยู่ที่ไหน

“เรายังอยู่บนชั้นเจ็ด กำลังเดินลงไปข้างล่าง”

ปลอดภัยใช่ไหม

“ใช่” รินเลอเลสบอกพลางก้าวขาช้าๆ ผ่านซุ้มโค้งออกไปยืนบริเวณ 

ทางเดินรอบเซนเตอร์ ซึ่งเป็นทางเดินทรงกลมโดยมีโดมสูงอยู่บนชั้นสิบ และ 

พื้นเซนเตอร์อยู่ชั้นสาม (จุดที่มีล็อบบีปรากฏอยู่ตามแผนผังของเรือโรสลิน)  

เมื่อเธอชะโงกหน้าผ่านระเบียงมองลงไปเบื้องล่างจากดาดฟ้าชั้นเจ็ดก็เห็น 

ล็อบบีอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดิบพอดี เบื้องหน้าคือลิฟต์แก้วซึ่งเธอไม่มีวันเดินเข้า 

ไปในนั้นเด็ดขาด เพราะสิ่งที่เธอเห็นในลิฟต์แก้วคือศพของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ  

นั่งอยู่บนพื้นพร้อมตุ๊กตาตัวเล็กในมือ เลือดเปื้อนผนังแก้วเป็นทาง ข้างๆ ก็ 

เป็นศพเด็กผู้ชายและวัยรุ่นคนหนึ่ง สภาพน่าเวทนานั้นทำให้หญิงสาวต้อง 

ถอยห่างออกมา รีบมองหาประตู

บริเวณล็อบบีด้านล่างมีกลุ่มตัวประกันราวๆ สิบคนนอนหมอบบนพื้น 

บางคนก็ร้องไห้โฮ บางคนร้องขอชีวิตแต่พรรคพวกของเลปพาร์ดซึ่งยืนอยู่ 

รายลอ้มกไ็มไ่ดฟ้งัเสยีงออ้นวอนเหลา่นัน้ พวกมนันัง่ลอ้มรอบเหยือ่เปน็วงกลม  

โยนเศษขนมปังที่พวกมันกินให้ผู้โดยสารที่ยังรอดชีวิต

รนิเลอเลสคอ่ยๆ คลานไปเรือ่ยๆ เพือ่ไมใ่หศ้ตัรทูีย่นือยูเ่บือ้งลา่งสงัเกต 

เห็น 

“เฮดรัล...เราไม่รู้ว่ามีทางเช่ือมระหว่างช้ันเจ็ดกับช้ันหกบ้างหรือเปล่า” 

ลิฟต์แก้วกับบันไดไง
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“มีเส้นทางอื่นอีกไหม ช่วยตรวจสอบหน่อยสิ”

ได้สิ เธออยู่ที่จุดเซนเตอร์ชั้นเจ็ดสินะ อืม...

“ใช่ เราเห็นแค่บันไดบริเวณเซนเตอร์และลิฟต์แก้ว มันอันตรายเกินไป 

เราเดนิไปตรงนัน้ไมไ่ดเ้พราะพวกโจรอยูด่า้นลา่ง หากพวกมนัชะเงอ้มองขึน้มา 

คงเห็นเราพอดี”

โอเค ฉันจัดการเอง เฮดรัลบอกพลางขอเวลาสักครู่ แล้วไม่กี่วินาที

ต่อมาเขาก็เอ่ยขึ้นอีกครั้ง ตอนนี้เธออยู่ที่เซนเตอร์ถูกไหม เธอเห็นห้องชมรม 

‘วัยรุ่นโรสลิน’ หรือเปล่า มันอยู่ทางขวามือของเธอ

“เราเห็นแล้ว”

เดนิผา่นหอ้งนัน้ไป เธอจะเหน็เสน้ทางเลก็ๆ เชือ่มกบัหอ้งนำ้หญงิ/ชาย 

ให้เดินลัดเลาะไปอีกนิดหน่อย จะเจอกับเคาน์เตอร์เล็กๆ บริเวณนั้นมีบันได 

ซ่อนอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ 

“เข้าใจละ”

หญิงสาวว่าพลางค่อยๆ ขยับกายทีละน้อย เกรงว่าเสียงปลายเท้า 

ที่แตะลงบนพื้นหินอ่อนจะทำให้ศัตรูหันมาสนใจ พลางมองหาห้องชมรมที่ 

เฮดรัลกล่าวถึง 

“โฟโต้บูท...ไม่ใช่ตรงนี้” เธอรำพึงขณะเดินย่องไปข้างๆ ซุ้มถ่ายภาพ 

เธอย่ำบนภาพถ่ายนับพันรูปที่กระจายเกลื่อนพื้น ก่อนคลานข้ามประตูห้อง

ชมรมโรสลินไปได้สำเร็จโดยไม่มีใครสังเกตเห็น หญิงสาวกลิ้งตัวไปพิงผนัง 

จากนั้นก็รีบลุก ก้าวเท้าผ่านไปยังเส้นทางเล็กๆ ด้านข้างห้องชมรมโรสลินจน 

พบกับห้องน้ำทางขวามือ และศูนย์เกมตู้ทางซ้ายมือ มีแผ่นเกมเรียงรายใน 

ตู้กระจกด้านหลังเคาน์เตอร์ รินเลอเลสเห็นเช่นนั้นก็รีบเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร ์

ทันที

“เฮดรัล ไม่มีบันไดอยู่แถวนี้นะ”

มีสิ...ตามแผนผังที่ฉันนั่งดูอยู่นี่มีช่องว่างระหว่างชั้นเจ็ดกับหกตรงจุด

ที่เธอยืนอยู่พอดี

“จุดที่เรายืนอยู่...” คำพูดของอีกฝ่ายทำให้รินเลอเลสเอียงคอนึกฉงน 
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เธอเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนเพดานก็ไม่พบอะไร 

“อ้อ! รู้แล้ว” หญิงสาวอุทานพลางก้มหน้ามองร่องกระเบื้องบนพื้น  

เมื่อดันมันออกก็พบว่ามีขั้นบันไดเล็กๆ ที่ใช้ไต่ลงไปยังชั้นล่างได้ 

หญิงสาวค่อยๆ หย่อนขาลงไปทีละนิด ทว่า...

พรืด!

รินเลอเลสเผลอสะดุดขั้นบันได ร่วงลงไปบนพื้นด้านล่างจนก้นจ้ำเบ้า 

หญิงสาวร้องเสียงหลง 

“นั่นเสียงอะไรน่ะ”

ไม่ทันไรศัตรูก็วิ่งมาหาทันที

“ยัยนั่น!”

“หนีมาอยู่นี่เอง!”

รินเลอเลสวิ่งหนีทันทีโดยไม่หันไปมองสามหนุ่มที่วิ่งหน้าตั้งมาหา 

อย่างรวดเร็ว 

“กลับมานี่นะ!”

ปัง!

หญิงสาวเผลอร้องลั่น มือกุมศีรษะ คู้ตัวสับเท้าอย่างคล่องแคล่ว 

เธอกระโดดข้ามศพ คว้าเอารถเข็นเบื้องหน้าเหวี่ยงไปขวางทางศัตรูไว้

“ไปดักเธอด้านหน้า! บอกเฮสเตอร์!” พวกมันตะโกนลั่นออกคำสั่ง 

พร้อมทั้งวิ่งตึงๆ ติดตามเป้าหมายโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

รนิเลอเลสไดย้นิดงันัน้กย็ิง่ตืน่ตระหนก เธอควกัปนืออกจากกระเปา๋เสือ้ 

ก่อนเลื่อนรถเข็นมาขวางทางอีกครั้งเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ตนเอง

ปัง! ปัง!

เธอหอบหายใจ กุมปืนแน่น และรอจังหวะสวนกลับไปอย่างสงบนิ่ง

ปัง! ปัง!

สาวนกัแมน่ปนืเหนีย่วไกกำจดัเหยือ่ไดอ้ยา่งงา่ยดาย กระสนุพุง่ใสศ่ตัรู 

อย่างแม่นยำ ทำเอาเป้าหมายชะงัก ร่างสูงล้มลงบนพื้น

หญงิสาวสดูลมหายใจลกึๆ อกีครา คราวนีม้องศตัรอูกีคนทีก่ราดยงิใส ่
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เธอไมย่ัง้ รนิเลอเลสหยดุนิง่ รอใหเ้สยีงยงิหยดุไป จากนัน้กพ็ุง่ตวัจากหลงัรถเขน็ 

วิ่งเข้าไปยกปืนจ่อหน้าผากของอีกฝ่ายในระยะใกล้แล้วเหนี่ยวไก

ปัง!

แรงระเบดิของดนิปนืทำใหม้อืเลก็ๆ สะบดั พรอ้มสง่กระสนุหนึง่นดัออก 

จากรงัเพลงิ มนัพุง่ดว้ยความเรว็สงูใสห่นา้ผากเปา้หมาย เจาะทะลจุนเปน็รโูหว ่ 

เหยื่อเบิกตาค้าง อ้าปากกว้าง วินาทีต่อมาก็แน่นิ่ง กลายเป็นอีกหนึ่งศพบน 

ทางเดิน

รนิเลอเลสไดท้รีบีคลานหน ีทวา่เมือ่เธอลกุขึน้กเ็หลอืบไปเหน็โรแรลเดนิ

ผ่านเส้นทางเดียวกันพอดี ศัตรูคนใหม่ปรากฏตัวเบื้องหน้าในระยะสิบเมตร

ทั้งสองประสานสายตากันอย่างไม่เป็นมิตร โรแรลรีบหลบหลังกำแพง 

ส่วนรินเลอเลสก็วิ่งซอกแซก กระโดดไปซ่อนข้างบันได

ปัง! ปัง! ปัง!

โรแรลรีบเปิดศึก 

ปัง! ปัง! ปัง!

“คิดหรือว่าผมจะยอมเป็นเหยื่อของคุณง่ายๆ!”

ปัง! ปัง! ปัง!

ในขณะนั้นเอง แขกไม่ได้รับเชิญก็ปรากฏตัวขึ้นซะก่อน

“ไอ้เวรนั่น มันอยู่ตรงนั้น! ฆ่ามัน!”

“โรแรล แกตายซะ!”

ชายวัยกลางคนเลิกสนใจรินเลอเลส เขาหันไปจู่โจมลูกน้องของ 

เลปพาร์ดซึ่งโผล่ออกมาจากประตูทางด้านหลังด้วยศอก ทำให้อีกฝ่ายจุกและ 

สลบไปทันที คราวนี้นักวิจัยในคราบกะลาสีเรือก็รีบมองหาหญิงสาวซึ่งหน ี

หายไปแล้ว 

“บ้าชะมัด!” เขาสบถเสียงแผ่ว ก่อนออกตามล่าหาแม่มดอีกครา  

“อย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าคุณอยู่ไหน”

รินเลอเลสวิ่งเข้าไปในห้องจัดเลี้ยง เมื่อได้ยินเสียงข่มขู่ก็กระโดดข้าม

ไปแอบหลังเคาน์เตอร์โดยไว เธอหอบ เหงื่อแตกพลั่ก ไม่มีเวลาแม้แต่จะคิด
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หาวิธีหลบหนี 

“เฮดรัล! เฮดรัล!” เธอตะโกนลั่น ทำเอาเจ้าของชื่อซึ่งนั่งกินอาหาร 

ในภตัตาคารหรบูนเรอืสำราญบาบารา่สำลกัฮอตดอ็กรอ้นๆ ในปากดว้ยความ 

ตกใจ 

เกิดอะไรขึ้น

“เราจนมุม!”

ปัง! ปัง! ปัง!

“บอกแล้วไง ผมรู้ว่าคุณอยู่ไหน!” 

โรแรลตะโกนลั่น เขามองหารินเลอเลสในห้องกว้างที่เต็มไปด้วย

โซฟาตัวยาวตั้งเรียงรายล้อมรอบเวที ขวดไวน์และเบียร์แตกเป็นเสี่ยงๆ 

เศษกระจกกระจายเต็มพื้น เขาเดินช้าๆ มองหาเป้าหมายแต่ก็ไม่พบ 

เสียงฝีเท้าซึ่งเหยียบบนเศษกระจกทำให้รินเลอเลสไหวตัวทัน เธอรู้ว่า

อีกฝ่ายเดินไปในทิศทางใด จึงใช้โอกาสนี้รีบคลานจากเคาน์เตอร์ไปหลบหลัง

โซฟาอีกฟาก

“เฮดรัล!”

เดี๋ยวก่อนสิ ฉันกำลังตรวจสอบตำแหน่ง

“ตอนนี!้ เรว็ๆ เขา้!” ในขณะทีล่นลานออกคำสัง่ เธอกร็บีคลานกลบัไป

หลบใตเ้คานเ์ตอรอ์กีครัง้เมือ่โรแรลเดนิตรงมาหา เธอไดย้นิศตัรเูปลีย่นแมกาซนี 

แล้วเงาดำก็ทาบทับเหนือศีรษะ

โรแรลหันมองไปรอบๆ เคาน์เตอร์โดยไม่สังเกตเลยว่ารินเลอเลสซ่อน 

ตัวอยู่ข้างใต้ เธอนั่งคู้ตัว เคาน์เตอร์บังร่างเล็กไว้จนมิด หญิงสาวกำปืนแน่น  

เลื่อนมืออีกข้างปิดปากไม่ให้มีเสียงเล็ดลอดออกไป

ออกมาจากที่นั่นซะ เฮดรัลกล่าวเสียงเรียบ มีประตูทางออกสองด้าน  

คือด้านหลังบาร์ และข้างหน้าเวที

“เราออกไปไมไ่ด”้ รนิเลอเลสกดัฟนับอกเสยีงเบา เธอกลา่วเนน้หนกัเปน็ 

พยางค์

โอเค...งั้นฆ่าเขาซะ
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“จะบ้าเหรอ! หมอนั่นเป็นนักวิจัย!”

เจ๋ง...ดีแล้วที่เจอเป้าหมายของคุณชาย ฆ่าเขาซะเลย แล้วหนีไปทาง 

ประตูด้านหลังเวที วิ่งผ่านบันไดท้ายเรือ แล้วก็ไต่กลับขึ้นไปยังดาดฟ้าชั้นบน

คำพดูงา่ยๆ สำหรบัคนมไีหวพรบิเปน็เลศิเฉกเชน่เฮดรลั นบัเปน็เรือ่งยาก 

ที่สุดในสามโลกสำหรับรินเลอเลส หญิงสาวส่งเสียงครางเบาๆ อย่างไม่พอใจ

เอางี้ บอกฉันทีว่าเขาอยู่ไหน

“เรามองไม่เห็นเขา”

ดี นั่นแปลว่าเขาก็ไม่เห็นเธอ...ฟังนะ วิธีการฆ่าคนที่ตัวโตกว่าเธอ 

ไม่ใช่เรื่องยาก หากเธอว่องไวก็นับว่าโชคดี

“เราไม่ใช่คนว่องไว เธอก็รู้นี่”

นั่นไม่ใช่ปัญหาสักหน่อย เฮดรัลกล่าวลอยๆ ขณะเคี้ยวอาหารตุ้ยๆ 

เสียงดังเล็ดลอดผ่านการโทรจิต เธอก็แค่ย่องเบาๆ เข้าไปด้านหลังแล้วใช้ 

มีดแทงมัน...เวลาแทงนะให้ทำแบบนี้! เด็กชายว่าพลางทำไม้ทำมือบนโต๊ะ 

อาหารแม้หญิงสาวจะไม่มีทางมองเห็น แต่คนที่เห็นคือเด็กชายอีกสามคนซึ่ง 

นัง่กนิอาหารรว่มโตะ๊เดยีวกนักบัเขา ตะแคงมดีในแนวนอนและตวดัออกสดุแรง 

...แนะนำให้แทงตามข้อต่อ...แต่ฉันเชื่อว่าเธอคงแก้ไขสถานการณ์ไม่ทันแน่ๆ 

ถ้าอีกฝ่ายหลบได้และตอบโต้กลับ

รินเลอเลสไม่มั่นใจเลยสักนิดว่าเธอจะทำได้ แม้คำพูดของเฮดรัลเพียง 

ครั้งเดียวจะทำให้เธอมองเห็นรูปแบบการต่อสู้ผุดขึ้นในศีรษะเป็นฉากๆ และ 

จดจำท่วงท่าหรือเรียนรู้การใช้อาวุธนั้นได้โดยไม่ต้องฝึกฝนจนช่ำชองเลย 

ก็ตามที

เอาละ หาทางอ้อมไปด้านหลังมันให้ได้ ตอนนี้เลย

หญิงสาวเชื่อใจอีกฝ่าย เธอออกจากใต้เคาน์เตอร์ รอจังหวะเมื่อโรแรล 

หันหลังและเดินผ่านโต๊ะอาหารไปยังหน้าเวที แล้วเธอก็ค่อยๆ ย่องหลบไป 

ตามโซฟา แอบให้พ้นสายตาศัตรูในขณะที่โรแรลได้แต่พูดยั่วยุให้เธอแสดงตัว

“ออกมาเถอะ ผมไม่ทำร้ายคุณหรอก...แต่ถ้าคุณยังขัดขืนและซ่อนตัว

อยู่แบบนี้ ผมไม่ไว้ชีวิตคุณแน่”
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รินเลอเลสไม่สนใจ เธอฟังเฮดรัลแนะนำตลอดเวลาว่าควรย่องไปยัง

ทิศทางใดเพื่อไม่ให้ศัตรูพบตัวได้ และใช้หนทางไหนจึงเข้าใกล้ศัตรูได้อย่าง 

รวดเร็ว

เอาละ อ้อมไปทางขวา

หญิงสาวทำตามอย่างว่าง่าย ตามองศัตรูตลอดเวลาโดยอีกฝ่ายไม่มี 

ทางรู้เลยว่าเธอเข้าใกล้ตัวเขาในระยะประชิดแล้ว

อย่ารีบร้อน รอจังหวะ

โรแรลเดนิขึน้ไปบนเวท ีเขาเปดิมา่นตรวจดวูา่ไมม่ใีครซอ่นตวัอยูข่า้งหลงั  

จากนั้นก็เดินกลับลงมา หมายจะไปที่บาร์อีกครั้ง

ในตอนนั้นเอง...

ลงมือ!

รินเลอเลสซึ่งซ่อนตัวด้านหลังโซฟาหน้าเวทีลุกพรวดขึ้นและใช้มีด 

จ้วงลงที่ไหล่ขวา โรแรลตกใจร้องลั่น

ฉึก! ฉึก!

หญิงสาวไม่รอช้า รีบแทงย้ำแผลเดิม แต่แล้วคนแข็งแรงกว่าก็กัดฟัน 

ฝืนทนความเจ็บปวดแสนสาหัส กวาดมือจับด้ามมีดของอีกฝ่ายเอาไว้มั่น 

รินเลอเลสเสียหลัก มีดสั้นหลุดมือไป

เพียะ!

หลังมือแข็งแรงฟาดเข้าเต็มแก้มจนเธอกระเด็น

ริน ลุกขึ้น! เฮดรัลตะโกนลั่น หญิงสาวจึงรีบพลิกกายคลานออกจาก 

พื้นที่แคบๆ เพื่อไม่ให้โรแรลซึ่งยังบาดเจ็บจับตัวเธอได้ 

“มานีน่ะ!” โรแรลถลงึตามองรนิเลอเลสดว้ยความเคยีดแคน้เกลยีดชงั  

เขาเล็งปืนใส่เธอทันที

ปัง! ปัง! ปัง!

หญิงสาวหนีไปหลบหลังผ้าม่านได้ไม่ยากเย็นนัก

“เฮ้ย! ไอ้สารเลวที่ฆ่าพวกเรา มันอยู่ตรงนั้น!” ทันใดนั้นพรรคพวก 

ของเลปพาร์ดก็ตะโกนขึ้น พวกมันชี้นิ้วใส่โรแรลซึ่งยืนอยู่หน้าเวที อึดใจต่อมา
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การปะทะก็เริ่มต้นขึ้นอีก

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

รินเลอเลสรีบวิ่งหนีออกทางประตูด้านหลังเวที เมื่อเหล่าศัตรูไม่รู้ว่า 

เธอซ่อนตัวเงียบๆ อยู่ในเงามืด

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

“บ้าชิบ!” โรแรลสบถอีกยาวพรืด เขาใช้มือข้างซ้ายกุมหัวไหล่ขวา 

รีบวิ่งกะเผลกๆ หนีออกทางประตูด้านหลังบาร์

ส่วนรินเลอเลสก็ฟังเฮดรัลแนะนำตลอดเวลา

ขึ้นบันไดไปซะ

หญิงสาววิ่งผ่านอ่างจากุดซี่และเตียงอาบแดดด้านท้ายเรือ ก่อนก้าว 

กระโดดขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้นเจ็ด ในขณะที่เสียงการปะทะกันด้านล่างยังดัง

ก้อง พรรคพวกของเลปพาร์ดไล่ตามโรแรลไปโดยไม่สนใจตามหาตัวเธออีก 

หญงิสาวถอนใจอยา่งโลง่อก เธอคอ่ยๆ ผลกัประตกูลบัเขา้ไปยงัดาดฟา้ชัน้เจด็ 

อีกครั้ง และมองเส้นทางทอดยาวนับร้อยเมตรเบื้องหน้าผ่านพรมสีแดงสด 

ซึ่งเต็มไปด้วยคราบเลือดและศพ 

“เราต้องทำยังไงต่อ”

เธอไมค่วรเดนิผา่นเสน้ทางนัน้ เพราะหากเจอพวกของเลปพารด์ละก.็..

บูม! เกมโอเวอร์ น้ำเสียงฟังดูสบายใจนั้นทำให้รินเลอเลสหงุดหงิด

“เฮดรัล นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ!”

ฉนักไ็มไ่ดล้อ้เลน่กบัเธอเสยีหนอ่ย เอาละ...เดนิไปทางขวาราวๆ หา้เมตร 

เลี้ยวไปทางซ้ายและเดินตรงไป เธอจะเจอห้องอาหาร ให้วิ่งเลียบไปตาม 

ทางเดินด้านข้างห้อง อย่าเดินกลางห้อง เพราะเธอจะตกเป็นเป้าสายตา

หญิงสาวพยักหน้ารับอย่างเข้าใจ เธอเดินฉับๆ ไปตามเส้นทางในเรือ 

ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ตากวาดมองรอบกายอย่างระมัดระวังก่อนเดินเข้าไป 

ยังห้องอาหารอีกแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยเศษขยะ 

โชคดีที่ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยสักคนเดียว รินเลอเลสจึงเดินผ่านไปยัง 

ประตูด้านหน้าอย่างปลอดภัย
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คราวนี้ก็เลี้ยวซ้าย เดินผ่านห้องพักผู้โดยสาร แล้วลงบันไดไปชั้นหก 

จุดเซนเตอร์จะอยู่ทางขวามือ 

หญิงสาวชะงักทันทีที่รู้ว่าตนต้องเดินลงไปข้างล่างซึ่งบัดนี้เสียงปืน 

ยังดังก้อง 

ไม่ต้องห่วง ทำตามที่ฉันพูด

รินเลอเลสชั่งใจครู่หนึ่งก่อนจะย่องไปเรื่อยๆ ด้วยเสียงที่เงียบยิ่งกว่า 

เป่าสาก จนกระทั่งกลับลงมาที่ชั้นหก เธอเดินไปเรื่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง

จนไปถึงลานกว้างแห่งหนึ่งใกล้จุดเซนเตอร์ 

“เฮดรัล แย่ละ!” 

เธออุทานพลางซ่อนตัวหลังผนังเพราะเบื้องหน้าเต็มไปด้วยพรรคพวก 

ของเลปพาร์ดและตัวประกันรวมกลุ่มกันบริเวณใจกลางลานยกพื้นข้างประตู

ลิฟต์แก้ว

หน้าที่ของรินเลอเลสในคราวนี้คือการเดินข้ามลานกว้างไปยังทางเดิน 

ระหว่างห้องพักอีกฟากหนึ่งซึ่งทอดยาวผ่านจุดเซนเตอร์ไปจนถึงห้องกระจก

หัวเรือ 

“เราต้องทำยังไง ศัตรูยืนเต็มไปหมด เราข้ามไปไม่ได้”

ง่ายๆ เฮดรัลบอก เธอแค่ย่องผ่านพวกมันไปในความมืด 

หญงิสาวมองฝัง่ซา้ยมอืซึง่มโีซฟาตัง้ตดิหนา้ตา่งเรอื บรเิวณนัน้มดืสนทิ 

ถึงกระนั้นเธอก็ต้องเสี่ยงเดินออกไปซ่อนตัวในความมืดอยู่ดี

รู้อะไรไหม พวกมันจะไม่สนใจเธอเลย โดยเฉพาะในตอนนี้

“เพราะอะไร”

ยังมีเสียงปืนอยู่ใกล้ๆ หรือเปล่า

“ใช่”

นั่นคือคำตอบ เฮดรัลกล่าวพลางดื่มน้ำอึกใหญ่ รีบซ่อนตัวในที่มืด 

และย่องผ่านไปให้เบาที่สุด ระหว่างที่พวกมันไม่ได้สนใจเธอ

“ถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะ...แต่พวกมันก็อาจจะเห็นเรานะ”

ไม่มีทาง...เธอระแวงมากไปรินนี่...ถ้าหากเธอไม่กล้า เธอก็ไม่มีวันผ่าน 
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จุดนั้นไปได้ ทำตามที่ฉันพูดซะ เดี๋ยวนี้

รนิเลอเลสฟงัจบกเ็หลอืบมองลานกวา้งเพือ่ความมัน่ใจ เธอเหน็บรรดา 

มือปืนรับจ้างเดินตรงไปยังจุดเซนเตอร์และชะเง้อมองลงไปยังชั้นสามซึ่งเป็น 

ล็อบบี เหล่ามือปืนตัดสินใจส่งลูกทีมที่เหลือในล็อบบีไปช่วยกันกำจัดโรแรล 

ซึ่งยังต่อสู้กับพรรคพวกของเลปพาร์ดด้านท้ายเรือ

“มันฆ่าพวกเราไปสิบกว่าคนแล้วนะ!”

“ส่งคนไปเพิ่ม! แกก็รู้ว่าคุณเลปพาร์ดจะทำยังไงหากพวกเราจับ 

ไอ้กะลาสีเรือคนนั้นไม่ได้!”

รินเลอเลสใช้โอกาสนั้นเร้นกายเข้าไปในความมืด ตาก็มองพวกศัตรู 

อย่างระมัดระวัง เธอเห็นตัวประกันคนหนึ่งมองตรงมาบริเวณที่เธอซ่อนตัวอยู่  

หญิงสาวจึงยืนนิ่ง ส่งสายตาเป็นเชิงบอกให้อีกฝ่ายเงียบเสียงไว้ ทางด้าน 

ตัวประกันคนนั้นก็อ้าปากค้าง มองหญิงสาวราวกับเห็นผี เขารีบเลี่ยงสายตา 

ทำทีเป็นมองไม่เห็นอะไรในความมืด รินเลอเลสจึงถอนใจและย่องข้ามผ่าน 

ไปยังทางเดินระหว่างห้องพักอีกฟากหนึ่งได้สำเร็จโดยไม่ถูกใครจับได้

“เฮ้อ” เธอปาดเหงื่อ รีบวิ่งเหยาะๆ ไปเรื่อยๆ ด้วยความรู้สึกโล่งอก 

เป็นไง

“ผ่านมาได้แล้ว”

ดีมาก คราวนี้ก็เดินไปหาริคโทเฟ่น เขารอเธออยู่ที่ประตูด้านหน้า 

นี่เอง

รินเลอเลสยืนนิ่ง พึมพำเสียงเบาขณะมองบานประตูสีเหลืองอ่อนซึ่ง 

อยู่ห่างออกไปราวๆ ร้อยเมตร เธอรีบวิ่งไปเปิดประตูด้วยความตื่นเต้น ใช้มือ 

ทั้งสองข้างดันบานประตูหนักๆ ให้เปิดออกทันที 

“ริค!” เมื่อกวาดมองรอบห้องกระจกก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่เลย... 

นอกจากแฟนหนุ่มซึ่งยืนคู้ตัวพิงผนังกระจก สายตาเลื่อนลอยมองออกไปยัง 

ขอบฟ้ายามค่ำคืน ทันทีที่ได้ยินเสียงหญิงสาว เขาก็หันมามองด้วยความฉงน

“ระ...ริน?”

รินเลอเลสถอนใจเฮือก เบิกตามองแฟนหนุ่มของตนด้วยความตกใจ  
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ความรู้สึกทุกอย่างหลั่งไหลท่วมจิตใจราวกับสายน้ำ จนในที่สุดเธอก็ร้องไห้ 

ออกมา
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“ริค” เธอมองสภาพของอีกฝ่ายด้วยแววตาสั่นระริก แล้วก็ยิ่ง 

ปวดใจนัก

ริคโทเฟ่นเมื่อได้ยินเสียงเรียกก็หันไปมองด้วยนึกว่าเป็นศัตรู เขา 

ขมวดคิ้วเข้มจนเป็นปม ทั้งสับสนระคนประหลาดใจเมื่อพบว่ารินเลอเลสยืน 

อยู่เบื้องหน้า...เขาไม่ได้ฝันไป

บัดนี้รินเลอเลสไม่สนใจอีกแล้วว่าอีกฝ่ายจะคิดเช่นไร เธอถลาเข้าไป 

กอดเขาด้วยความคิดถึงและความเป็นห่วงอย่างสุดซึ้ง เสียงร่ำไห้นั้นทำให้ 

เด็กหนุ่มยืนนิ่ง แผลที่เจ็บระบมทั่วร่างด้านชาไปหมดแล้ว เขาไม่รู้สึกเจ็บปวด 

อีกต่อไปเม่ือหญิงสาวท่ีเฝ้าตามหากลับมายืนอยู่เบ้ืองหน้าโดยท่ีเขาคาดไม่ถึง

ชายหนุม่สวมกอดเธอแนน่ พรำ่ยำ้เรยีกชือ่เธอหลายครัง้พรอ้มพรมจบู

บนเส้นผมสลวยนั้นอย่างถวิลหา

“คุณมาได้ยังไง คุณหนีมายังไง” เสียงของริคสั่นเครือ แก้มของเขา 

แดงขณะที่น้ำตาเอ่อเต็มเบ้า เสียงสะอึกสะอื้นของอีกฝ่ายยิ่งทำให้ใจของเขา 

20

เรื่องที่ต้องสะสาง
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เจ็บช้ำ “ริน...คุณโอเคใช่ไหม ปลอดภัยใช่ไหม” 

เด็กหนุ่มจดจ้องแฟนสาวในระยะใกล้ เขาสังเกตดวงหน้าช้ำ คราบ 

เลือดและคราบน้ำตาเปรอะเต็มแก้มที่เคยเนียนใส

“ริค เราควรถามคำถามนั้นกับคุณนะ” เธอร้องไห้โฮ ซบศีรษะบนไหล่ 

ของอีกฝ่าย 

“ผมเป็นห่วงคุณมากนะรู้ไหม ผมดีใจที่เห็นคุณปลอดภัย” ริคโทเฟ่น 

เอ่ยด้วยน้ำเสียงก่ึงสุขก่ึงเศร้า เขาไม่มีแรงแม้กระท่ังเปล่งวาจาให้ชัดถ้อยชัดคำ

หญงิสาวปลอ่ยใหร้คิลบูแผน่หลงัของเธอเบาๆ ทัง้ทีต่นเองแทบไมเ่หลอื 

เรี่ยวแรงยืนหยัดอีกแล้ว เด็กหนุ่มพยายามประคับประคองร่าง แต่แล้วความ 

เจ็บปวดทั่วแขนข้างหนึ่งก็ทำให้เขาร้องเสียงหลง

“คุณบาดเจ็บ” รินเลอเลสเบิกตามองเลือดทะลักราวกับสายน้ำผ่าน 

บาดแผลจากคมมีด “พระเจ้า...คุณ...”

“ผมไม่เป็นไร ผมโอเค” ริคฝืนพูดทั้งๆ ที่สีหน้าแย่ 

“เราจะช่วยคุณนะริค...” รินเลอเลสว่าพลางฉีกแขนเสื้อมาพันรอบ 

แผลเพื่อห้ามเลือด “นี่เป็นผ้าสะอาดที่สุดที่เรามีอยู่ตอนนี้ คิดว่าสะอาดนะ...”

สีหน้าของเธอยังดูเป็นกังวลขณะมองคนหน้าซีด

“รบีออกจากทีน่ีก่นักอ่นเถอะ” รคิโทเฟน่ตดับท เขาใชม้อืซา้ยดงึขอ้มอื 

หญิงสาวเบาๆ ตรงไปยังประตูอีกฟากหนึ่ง 

“ริค คุณต้องรีบไปห้องพยาบาล”

“ไม่เป็นไรหรอก” ริคบอก เหลือบมองออกไปทางช่องหน้าต่าง 

บานเล็ก “ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอก ผมดูแลตัวเองได้”

เขาว่าพลางลูบแก้มนุ่มเปื้อนเลือดของแฟนสาว 

“มีใครทำร้ายคุณหรือเปล่า เลปพาร์ดจับตัวคุณมาใช่ไหม”

อีกฝ่ายพยักหน้า 

“เราตื่นมาอีกทีก็อยู่ใต้ท้องเรือ เราหนีออกมาจากที่นั่นเพื่อช่วยคุณ 

กับสตีฟ”

“สตีฟอยู่ชั้นสิบเอ็ด...Sun Deck”
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“คุณรู้ได้ยังไง” รินเลอเลสสงสัย

คราวนีส้ายตาของรคิทีม่องหญงิสาวเตม็ไปดว้ยความสบัสน เขาถอนใจ 

ไม่ตอบ ก่อนผลักประตูและเดินกะเผลกๆ ออกไปจากห้อง 

“คุณน่าจะรู้คำตอบนะริน เพราะคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผม แม้แต่ 

ความลับที่ผมไม่เคยบอกใคร คุณก็รู้ด้วย”

เมื่อได้ยินน้ำเสียงเย็นชาฟังดูไม่พอใจของอีกฝ่าย รินเลอเลสก็เข้าใจ 

ได้ไม่ยากว่าริคโทเฟ่นต้องการสื่อถึงอะไร 

แน่ละ...เธอเป็นคนบุกรุกโลกของดอนการ์ดนี่นา...ทำไมริคโทเฟ่นจะ 

ยอมลืมเรื่องนี้ไปเสียง่ายๆ 

รินเลอเลสยืนนิ่งไปชั่วครู่ ก่อนรีบสาวเท้าตามไปช่วยพยุงคนบาดเจ็บ

“ผมสบายดี” ริคสะบัดแขนออกเบาๆ “ผมเดินไหว”

“แต่ว่า...คุณบาดเจ็บ”

รคิโทเฟน่ไมพ่ดูอะไรทัง้สิน้ เขากระชากแขนของเธอหลบเขา้ชอ่งแคบๆ  

ในเงามืดทันทีที่พรรคพวกของเลปพาร์ดเลี้ยวผ่านเส้นทางที่ทั้งสองกำลังเดิน  

แกม้ของหญงิสาวซบบนไหลอ่าบเลอืด กลิน่คาวและคราบโลหติเยน็ๆ ทำใหเ้ธอ 

ยิ่งหวั่นใจ 

“เลือดยังไหลไม่หยุดเลย”

“ช่างมันเถอะ” เด็กหนุ่มพยายามเปล่งเสียงบอกทั้งๆ ที่กัดฟัน แข็งใจ 

ฝืนทนความเจ็บปวด เมื่อศัตรูเดินผ่านไปแล้ว ทั้งสองก็รีบออกจากที่หลบซ่อน

คราวนี้รินเลอเลสไม่พูดพร่ำอีก จูงมือแฟนหนุ่มเดินนำไปทันที

“คุณจะพาผมไปไหน”

“ปฐมพยาบาล”

“โธ่ ริน...”

“คุณอยากตายหรือไง” หญิงสาวหันมาถลึงตาใส่เมื่อเห็นความดื้อดึง

สดุทนของรคิ คำพดูหยาบกระดา้งทีเ่ธอไมเ่คยเอย่จากปากทำใหค้นรบัฟงัรูส้กึ 

อึ้งจนไม่กล้าเถียง

รินเลอเลสเดินนำหน้าไปทันที เธอชักปืนออกจากกระเป๋าเสื้อเตรียม
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พร้อม

“พระเจา้” รคิโทเฟน่เหน็แฟนถอือาวธุกแ็ทบหนา้มดื เขาอทุานเสยีงเบา 

เบิกตามองแฟนสาวด้วยความตกใจ “มีเรื่องอะไรอีกบ้างที่คุณไม่เคยบอกผม 

อย่างเช่น...การแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาตลอดเวลาที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่คุณยิงหัว 

ผมทิ้งได้ทุกเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน”

หญิงสาวไม่ได้ตอบ เธอสำรวจรอบๆ เส้นทางเบื้องหน้า ก่อนกระโดด

ข้ามซากศพไปยืนข้างประตูอีกฟากหนึ่ง

“คุณโกหกผม”

“เราไม่เคยโกหกคุณ” รินเลอเลสมองอีกฝ่ายอย่างจริงจัง ทั้งสอง 

สบประสานสายตากันด้วยความเจ็บปวดทรมาน...ท่ามกลางข้อกังขานับ 

ร้อยแปดอย่างที่ผุดขึ้นในสมอง กลับไม่มีฝ่ายใดกล้าเอ่ยถามความจริงสักคำ  

แต่ละคนตัดสินใจหลบหน้าและเดินย่ำพรมต่อไปเรื่อยๆ เพื่อหาห้องพยาบาล

“รู้อะไรไหม...ผมเกลียดคนโกหก”

“...”

“คณุรูว้า่ผมเปน็คนใจรอ้นแคไ่หน...คณุรูว้า่ผมจะทำยงัไงกบัคนทีโ่กหก 

ผม”

คำถามนั้นตอบไม่ยาก...เพียงแค่รินเลอเลสไม่อยากตอบคำพร่ำบ่น 

ของอีกฝ่าย เธอเชื่อว่าบัดนี้ริคคงหงุดหงิดและโมโหมากที่รับรู้ความจริงเกี่ยว 

กับตัวตนของเธอ ถึงกระนั้นหญิงสาวก็ยังรักษาสีหน้านิ่งเรียบราวกับไม่รู้สึก 

รู้สาต่อความผิดที่ตนเองก่อเอาไว้

“ยิ่งคนที่สนิทมากๆ หักหลัง มันยิ่งทำให้ผมเกลียดคนคนนั้นเข้าไส้”

“รคิ พอเถอะ” รนิเลอเลสหนัหลงักลบัมาเงยมองเดก็หนุม่ “คณุไมรู่ว้า่ 

อะไรเป็นอะไร”

“แล้วอะไรเป็นอะไร” ริคถามทันควันพลางหรี่มองหญิงสาวด้วยสีหน้า 

ว้าวุ่นใจ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องการระบาย แต่คำพูดทั้งหมดก็จุก 

อยู่ที่ริมฝีปาก...เขาไม่เคยรู้สึกสับสนเท่านี้มาก่อน มันเป็นความรู้สึกเหมือน 

หัวใจกำลังจะแตกสลาย
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รินเลอเลสยังคงเงียบ เธอย่นคิ้วมองเด็กหนุ่มพลางเม้มปากแน่น

“คุณโกหกผมทุกเรื่อง”

“เปล่า”

“ถ้าอย่างนั้นคุณก็ช่วยบอกสิ่งที่คุณ ‘ควรจะ’ บอกผมนับตั้งแต่วันแรก

ที่เราคบกันทีเถอะ” น้ำเสียงของริคโทเฟ่นฟังดูนิ่งเรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

เขาตอ้งฝนืกลัน้ความโมโหทีท่ำใหต้วัรอ้นผะผา่ว หากหญงิสาวเบือ้งหนา้ไมใ่ช่

คนที่เขาหลงรักละก็...เขาไม่มีทางเสียเวลาเสวนาด้วยแบบนี้แน่ๆ 

“ไปที่ห้องพยาบาลก่อน แล้วค่อยคุยกันเรื่องนั้น” รินเลอเลสตอบ 

ก่อนจะเดินฉับๆ เลี้ยวไปทางขวามือ พยายามหนีสายตาหวาดระแวงของ 

อีกฝ่าย

“ริน ห้องพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือต่างหาก” เด็กหนุ่มบอกระหว่างยืน 

รอให้หญิงสาวเดินวกกลับมาทางเดิม เธอก้มหน้างุดๆ เดินผ่านเขาไปโดย 

ไม่เหลือบมองเลยสักนิด 

“เดี๋ยวก่อน” ริคว่าพลางดึงไหล่เธอเอาไว้ เขามองสายตามุ่งมั่นคู่นั้น 

อึดใจหนึ่ง ก่อนโน้มใบหน้าเข้าหา ปิดริมฝีปากนุ่มด้วยจูบอ่อนละมุน

ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบ...

ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองค่อยๆ มลายหายไปจาก 

บรรยากาศสีเทาหม่น 

รินเลอเลสหลับตาพริ้ม ปล่อยให้คนตัวโตกว่าจูบเธอช่วงสั้นๆ ทว่า 

กลับรู้สึกว่ายาวนานมาก...ใช่ นานแล้วที่เธอไม่ได้รับจุมพิตอันหอมหวานจาก

เขา...นานจนเธอคิดว่าตนเองกำลังฝันไป

หญิงสาวฝืนกลั้นน้ำตาเอาไว้ เธอสบตาสีฟ้าประกายเงินในระยะใกล้

ด้วยความเสียใจ

“จูบนั่น...มันยังมีความหมายอยู่ใช่ไหม” ริคถามด้วยเสียงสั่นเครือ  

เขาสังเกตทีท่ากระอักกระอ่วนใจของอีกฝ่ายแล้วก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวด บาดแผล

บนจิตใจของพวกเขาทั้งสองนั้นร้าวลึกมากกว่าบาดแผลบอบช้ำบนเนื้อตัวใน 

ตอนนี้เสียอีก ริคโทเฟ่นไม่มีทางรู้ได้เลยว่ารอยแยกบนหัวใจที่เกิดขึ้นระหว่าง 
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พวกเขาจะเยียวยาได้อีกหรือไม่ เด็กหนุ่มได้แต่มองเธออย่างมีความหวัง

“อืม” ในที่สุดน้ำตาอุ่นๆ ก็ไหลอาบแก้มของรินเลอเลส เธอพยายาม 

ยิ้มให้ “มันมีความหมายมากที่สุดในชีวิตของเรา”

ริคโทเฟ่นได้ยินเช่นนั้นก็กอดแฟนสาวเอาไว้แน่น เด็กหนุ่มหลับตาลง 

ถอนใจอย่างโล่งอก...เขาคิดว่านี่คือสิ่งเดียวที่ต้องการจากเธอ แม้ในใจจะม ี

เสียงห้าม คอยโต้แย้งความคิดตลอดเวลา...แต่ใครจะสน เขารักเธอ และ 

ต่อให้เธอเป็นฆาตกรต่อเนื่อง ความรู้สึกที่เขามีให้หญิงสาวผู้นี้ก็คงไม่มีวัน 

เปลี่ยนแปลง

แกร๊ก!

ทันทีที่ประตูเปิดออก ก็ได้กลิ่นยาฟุ้งเต็มห้อง

รินเลอเลสเปิดไฟและเดินข้ามกระป๋องกับเศษผ้าก๊อซบนพื้น สภาพ 

เละเทะในห้องพยาบาลบอกให้รู้ว่าคงเกิดการต่อสู้ในนี้ 

ร่างของพยาบาลสาวสี่คนนอนเปลือยอยู่บนพื้น ทั้งสองเห็นเช่นนั้น 

แล้วก็เดาได้ไม่ยากว่าความตายของพวกเธอนั้นทรมานสักเพียงใด

“ไอ้พวกระยำ” ริคโทเฟ่นรำพึงด้วยความเกลียดชัง เขาบ่นอีกยาว  

ก่อนโดนรินเลอเลสดุให้เดินไปนั่งบนเตียงพยาบาล

หญิงสาวอ่านชื่อยาข้างขวดทีละขวดพลางพึมพำกับตัวเองเบาๆ 

“เฮดรัล เราอยากให้เธอช่วย”

“เฮดรัล?” ริคโทเฟ่นเลิกคิ้วประหลาดใจ จากนั้นเขาก็มองแฟนสาว 

คุยกับตัวเองอีกห้านาที 

“ผ้าก๊อซอยู่ไหน...เอ...เราไม่เห็นผ้าก๊อซเลยนะ” รินเลอเลสบ่นพลาง 

เดินไปเปิดตู้กระจก “ตอนนี้เราเจอทุกอย่างแล้วยกเว้นผ้าก๊อซ”

“ริน...คุณคุยกับใคร”

“เฮดรัล”

คำตอบตรงไปตรงมานั้นทำให้ริคต้องนิ่วหน้าประหลาดใจ 

“เขาอยู่ไหน”
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“เขากำลังมาที่นี่”

“กำลังมา?”

“ใช่”

“แล้วคุณคุยกับเขาได้ยังไง”

“ชู่ว” รินเลอเลสหันมาทำหน้าดุและทำท่าจุปากก่อนสนทนากับ 

เฮดรัลต่ออีกสักพัก แล้วก็เดินหายเข้าไปในห้องชั้นใน เธอรื้อค้นชั้นเก็บของ 

จากนั้นก็วิ่งกลับมาหาริคโทเฟ่น

หญิงสาวค่อยๆ ล้างแขนริคด้วยน้ำสะอาดและสบู่ จากนั้นก็ใช้ผ้าก๊อซ 

กดเบาๆ บนปากแผล ทำเอาเจ้าของแขนต้องร้องซี้ดด้วยความเจ็บปวด 

“โอเค” ริคหลับตาถอนใจยาวๆ ขณะคลายหมัดช้าๆ หลังจากความ 

แสบทุเลาลง

“ดีขึ้นใช่ไหม”

“ดขีึน้มากเลยละ” รคิบอกพลางพน่ลมหายใจยาวๆ แตแ่ลว้เขากต็อ้งหนั

มองประตูด้านหน้าตามสายตาของหญิงสาว ทันทีที่ได้ยินเสียงฝีเท้าภายนอก

ทัง้สองรบีเขา้ไปซอ่นตวัในหอ้งดา้นใน นัง่ยองๆ ขา้งๆ ประต ูเตรยีมตวั 

เตรียมใจต่อสู้หากศัตรูเดินเข้ามาตรวจ

โชคดีนักที่เสียงฝีเท้าเหล่านั้นผ่านห้องพยาบาลไป ไม่มีใครสนใจว่า 

พวกเขาอาจซ่อนตัวอยู่ในสถานที่แห่งนี้

“เอาละ” ริคสูดหายใจลึกๆ ก้มหน้ามองแฟนสาวข้างกาย 

“บอกผม” แววตาคู่นั้นส่อแววจริงจัง “บอกเรื่องที่ผมต้องรู้”

รินเลอเลสนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง

“คุณสัญญาว่าจะบอกผม”

หญิงสาวมีท่าทีกระอักกระอ่วนใจ แต่เธอก็พยักหน้ารับในที่สุด 

“เฮดรัลคุยกับคุณได้ยังไง โทรจิต?”

“ใช่”

ริคได้รับคำตอบเช่นนั้นก็เอนศีรษะพิงผนัง เขาหัวเราะตัวเอง 

“ผมมันโง่ชะมัด...คิดเอาไว้แล้วเชียวว่าหากคุณมีส่วนพัวพันกันกับ 
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ชามัลลี เยเรเอส...คนรอบกายของคุณก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น”

รินเลอเลสได้ยินเช่นนั้นก็แทบจุก

“เอาละ เรามาพูดเรื่องความลับที่ไม่เคยพูดถึงกัน ตกลงไหม”

หญิงสาวส่งเสียงขานรับในลำคอ ปล่อยให้อีกฝ่ายสูดหายใจลึกๆ 

เริ่มสารภาพความจริง

“ผมมดีอนการด์ ผมใสด่อนการด์ และผมกเ็ปน็เจา้นายของดอนการด์...

ผมรู้ว่าเพราะอะไรคดีฆาตกรรมต่อเนื่องจึงเกิดขึ้น ผมรู้เรื่องของนักวิจัยและ 

โครงการพัฒนาต่างๆ ที่พวกเขาสร้างขึ้น ก่อนจะโดนยับยั้งด้วยฝีมือของ 

หัวหน้ากลุ่มฆาตกร...ชามัลลี เยเรเอส”

“...”

“ผมรู้ว่าชามัลลีต้องการดอนการ์ดเพราะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชิ้น 

เล็กๆ ที่ฝังอยู่บนคอนแทกต์เลนส์ในลูกตาของผมตอนนี้สามารถเก็บความลับ 

ทุกชนิดบนโลกเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ...แต่ดอนการ์ดมีเจ้านายได้เพียง 

คนเดียว เขาจึงเฝ้าดูผมห่างๆ ก่อนหันไปกวาดล้างนักวิจัยและทำลายเอกสาร 

โครงการพัฒนาดอนการ์ดแทน และอันที่จริงแล้ว เขาก็พยายามขัดขวางผม 

ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญๆ ของดอนการ์ดได้ ชามัลลีรู้ว่าผมไม่มีทางปล่อย 

ใหง้านเอกสารชิน้ใดหลดุไปอยูใ่นมอืของเขาแน่ๆ  ถงึแมว้า่ผมจะไมรู่ว้า่ชามลัลี

คือใคร แต่ที่แน่ๆ คือคุณทำงานให้เขา”

“...”

“คุณทำงานอะไร”

รินเหลือบหางตามองสีหน้าจริงจังคาดหวังคำตอบนั้นแล้ว ก็ยิ่งรู้สึก 

ตกประหม่า “เรา...”

“คุณบอกไม่ได้?”

หญิงสาวถอนใจยาวๆ “ก็ได้...เราว่าคุณรู้นะว่าเราคือใคร”

“...”

“ริค...ก่อนที่เราจะสูญเสียความทรงจำไปเพราะอุบัติเหตุ เราคือ 

มนุษย์เทียมหมายเลข 602”
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คำตอบนั้นชัดเจนอยู่แล้ว...มันชัดเจนมากจนทั้งสองไม่ต้องเอ่ย 

ถามสิ่งใดอีกเลยนานเกือบสิบนาที ความรู้สึกน่าอึดอัดกลับมาอีกครั้ง

“มนุษย์เทียม...” ริคเอ่ยเสียงแผ่วแล้วอีกฝ่ายก็สวนทันควัน

“เราไม่ใช่คน”

เด็กหนุ่มเหลือบมองสีหน้าเศร้าสลดของอีกฝ่ายแล้วก็นึกเห็นใจ 

เธอเท้าคางบนเข่า สายตาเลื่อนลอยมองพื้นสกปรก

“เราเกิดจากการทดลอง เราพิเศษกว่าคนอื่น” เสียงสั่นเครือถูก 

เปล่งผ่านอากาศด้วยความรู้สึกปวดร้าวราวกับภูมิหลังของเธอ เป็นปมที่ยาก 

จะยอมรบัได ้“เราเขา้ไปในโลกของดอนการด์ไดเ้พราะรา่งกายของเราเชือ่มตอ่ 

กับระบบภายในนั้น เรามองเห็นสิ่งที่คุณทำ เรามองเห็นทุกอย่างในโลกของ 

ดอนการ์ด”

“คุณเข้าไปในโลกของดอนการ์ดหลายครั้งแล้วใช่ไหม” 

อีกฝ่ายยักไหล่

“คุณรู้มาตลอดว่าผมคุยกับดอนการ์ดได้ หรืออันที่จริงแล้ว...คุณอาจ 

จะ...”

“มองเห็นฉัน และเธอสามารถสื่อสาร หรือสัมผัสฉันได้ด้วย” เสียง 

ของแบลลีย์ดังแทรกผ่านบทสนทนาระหว่างทั้งสอง ทำเอาคู่หนุ่มสาวสะดุ้ง 

โหยง พวกเขาหันมองชายที่เดินทะลุกำแพงไปนั่งบนขอบเตียงพยาบาลฝั่ง 

ตรงข้าม แววตาดุดันนั้นเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจ

รินเลอเลสรีบหลบหน้าทันที

“เห็นไหมล่ะ...ฉันคิดเอาไว้แล้วเชียวว่าเธอเห็นฉัน” แบลลีย์กล่าว 

เสียงเย็น “เธอเห็นฉันสนทนากับริคมาตลอดแต่แสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น”

ริคโทเฟ่นเป็นฝ่ายนิ่งเงียบบ้าง เขาไม่อยากโจมตีแฟนตัวเองอีก

“ชามัลลีแทรกแซงแผนการของพวกเราได้เสมอ เพราะว่าเขาส่งเธอ 

มาสืบสินะ”

“เราไม่ได้มาสืบนะ” รินเถียง

“อ้อ! แล้วไอ้ที่เธอปกปิดมาตลอดหมายความว่ายังไง”
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คราวนี้หญิงสาวเถียงไม่ออก เธอหรี่ตามองแบลลีย์ด้วยความไม่พอใจ

“ในเมื่อพวกคุณก็รู้ว่าเราทำงานให้ใคร คุณก็น่าจะตอบได้นะว่าเพราะ 

อะไรเราจึงบอกพวกคุณไม่ได้” รินเลอเลสกล่าวพลางเบือนหน้าหนี...เธอเบื่อ 

การต่อล้อต่อเถียง เธอยอมรับกับริคโทเฟ่นเรื่องที่จำเป็นต้องปิดบังความจริง  

เธอได้ยินสิ่งที่พวกเขาสนทนากันแต่ไม่เคยนึกก้าวก่ายและทำเป็นหูทวนลม 

มาตลอด สิ่งที่เธอปรารถนาจากพวกเขาคือความเข้าใจสถานะของเธอเอง 

ที่ต้องปิดบังความลับไว้บ้าง ทว่าแบลลีย์ไม่ใช่ผู้ที่พร้อมจะให้อภัยคนที่บุกรุก 

เข้าไปในดอนการ์ด ซ้ำทั้งหลอกลวงนายน้อยของตนเองได้ง่ายๆ 

“รู้อะไรไหม...เคเจลฝากบอกอะไรเธอมาด้วย”

“...”

“โลกของดอนการ์ดต้อนรับเธอเสมอ...หากเจอกันอีกครั้งเขาจะส่ง 

จิ้งจอกสีเงินไปขย้ำคอเธอให้ถึงที่” 

“แบลลีย์” ริคเป็นฝ่ายไม่พอใจบ้าง

“คนที่โกหกหลอกลวงเจ้านายของดอนการ์ดคือศัตรูของฉัน และฉัน 

จะไม่มีวันให้อภัยในสิ่งที่เธอทำ”

“แบลลีย์ ขอร้องเถอะ” เด็กชายกล่าวห้ามทว่าอีกฝ่ายก็ไม่ฟัง ใบหน้า 

แบลลยีแ์ดงกำ่อยา่งเคอืงโกรธ ปลายหนวดกระตกุเบาๆ เขาสบูไปปแ์ละพน่ควนั 

ออกมาเป็นรูปหัวสิงโตพุ่งเข้าขย้ำศีรษะรินเลอเลส เธอกรีดร้องลั่นด้วยความ 

ตกใจ

“แบลลีย์! พอสักที!”

“เธอตา่งหากทีต่อ้งพอสกัทนีะรคิโทเฟน่” แบลลยีถ์ลงึตามองนายนอ้ย 

อย่างไม่สบอารมณ์ “ยัยนี่กำลังหลอกเธอ”

“ผมไม่ได้ต้องการความเห็นจากคุณตอนนี้” เด็กหนุ่มขบกราม มอง 

ชายดอนการ์ดด้วยความไม่พอใจ นี่อาจเป็นครั้งแรกที่ความเห็นของทั้งสอง 

ไม่ตรงกันจนแทบจะต้องทะเลาะกันเอง “พวกเราต้องช่วยกัน...ออกจากที่นี่  

หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็ค่อยว่ากันอีกที” 

“คราวนี้จะออกไปยังไง” แบลลีย์ถามพลางหันมองรินเลอเลส “เธอ 
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ไม่ลองโทรจิตถามเฮดรัลหน่อยเหรอ”

คำพูดจิกกัดนั้นทำให้รินเลอเลสกำหมัดแน่น มองชายหนุ่มในชุดสูท 

สีเทาแล้วก็อยากเดินไปทุบให้หายเคือง 

“ความสามารถล้นเหลือจริงๆ นะ เธอคงวางแผนซ้อนแผนเพื่อหลอก-

ลวงนายน้อยใช่ไหม”

“เราไม่เคยคิดอะไรบ้าๆ แบบนั้นนะ”

“ยิ่งเธอปฏิเสธ ฉันก็ยิ่งไม่ไว้ใจเธอ”

“โธ่! แบลลีย์ พอได้แล้ว!” ริครีบห้ามมวยก่อนหญิงสาวจะเดินไป 

ชกหน้าชายดอนการ์ดจริงๆ “ริน คุณคือมัวบลีดีหรือเปล่า คุณเป็นคนที่คอย 

ส่งข้อความลึกลับให้ผม และเคยทำร้ายผมด้วยหรือเปล่า”

สีหน้าของเด็กหนุ่มบ่งบอกว่าปรารถนาให้คำตอบไม่ใช่สิ่งที่เขาคิด

หญิงสาวส่ายหน้าช้าๆ 

“คุณก็รู้ว่าเราต่อสู้ไม่ได้ เราไม่เคยเรียนศิลปะการต่อสู้ และอันที่จริง 

เราก็ไม่เคยหลอกคุณ”

“ถ้าอย่างนั้นคุณรู้ใช่ไหมว่าใครคือมัวบลีดี”

“รู้” เธอบอกตามตรง

“เขาคือใคร” แบลลีย์กับริคโทเฟ่นจ้องมองอีกฝ่าย

รินเลอเลสมองทั้งคู่สลับกัน ก่อนตอบ 

“เขาคือคนที่กำลังเดินทางมาช่วยพวกเรา”

เด็กหนุ่มเลิกคิ้วสูงเมื่อได้ยินอีกฝ่ายเอ่ยเช่นนั้น

“ใช่ มัวบลีดีก็คือเพื่อนสนิทของเราเอง...เฮดรัล เฮคเทล”
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“ฉนัคดิเอาไวแ้ลว้...การคาดเดาของฉนัไมเ่คยผดิพลาด!” แบลลยี ์

ตะโกนก้องพร้อมหัวเราะประชด “พรรคพวกของชามัลลีเหลี่ยมจัดกันทุกคน”

“สิ่งที่พวกเราทำมันเป็นเพราะหน้าที่! แล้วเฮดรัลต้องการช่วยเหลือ 

พวกคุณนะ!” รินเลอเลสท้วง

“อ้อแน่ละ...ช่วยให้ฉันถูกยิง และนายน้อยของฉันเกือบเอาชีวิต 

ไม่รอด!” แบลลีย์ถลึงตามองอีกฝ่ายด้วยความโมโห

หญิงสาวทำท่าจะโต้ตอบ แต่เธอก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ในเมื่อ 

ความรู้สึกกับหน้าที่ของเธอมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง รินเลอเลสบริสุทธิ์ใจต่อ 

ริคโทเฟ่นเสมอ แม้ความลับนั้นจะยากที่จะทำใจยอมรับได้ 

จู่ๆ ฝ่ามือเย็นๆ ของริคก็กุมมือนุ่มของหญิงสาวเบาๆ เธอหันไปมอง 

เด็กหนุ่มนั่งหลับตาพริ้ม พยายามสงบสติอารมณ์ เขาสูดหายใจลึกๆ และ 

ครุ่นคิดเพียงลำพัง เมื่อรินเลอเลสเห็นเช่นนั้นแล้ว เธอก็ทราบดีว่าอีกฝ่าย 

พร้อมให้อภัยในสิ่งที่เธอทำ 

21

กำจัดตัวปัญหา
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“ริค...เธอก็เห็นว่าไอ้คนที่เธอเรียกว่าแฟนเป็นยังไง...เธอควรจะ 

ตัดสินใจใหม่แล้วรีบถอนตัวจากยัยนี่เสียจะดีกว่า”

“แบลลีย์ ผมไม่เคยบอกสักหน่อยว่าผมเลือกฝ่าย” ริคตอบอย่าง 

ใจเย็น

“หมายความว่ายังไง”

“แท็บบินส์บอกให้ผมปกป้องคุณให้พ้นจากชามัลลีและนักวิจัย แต่ 

เขาไม่ได้บอกเสียหน่อยว่าผมต้องเป็นปฏิปักษ์กับใครก็ตามที่มีส่วนรู้เห็น 

เรื่องนี้...ผมเข้าใจที่รินบอกว่า ‘มันเป็นเพราะหน้าที่’ เพราะสิ่งที่ผมกำลังทำ 

ก็ไม่แตกต่างกัน...ขอร้อง อย่ายัดเยียดให้ผมต้องเกลียดชังใครอีก”

แบลลีย์ส่ายหน้ากอดอกไม่เห็นด้วย “เธอถูกยัยนี่หลอกเข้าแล้วไง”

“ผมไม่ได้ถูกใครหลอกทั้งนั้น...ผมไม่คิดว่าชามัลลีกับรินมีความ 

เกี่ยวข้องกันตรงไหน รินไม่เคยทำร้ายใคร และเธอไม่เคยขัดขวางการทำงาน 

ของพวกเรา ทำไมคุณถึงอคติต่อเธอแบบนี้”

“กเ็พราะวา่เธอบกุรกุดอนการด์ เหตผุลแคน่ีเ้ธอกน็า่จะเขา้ใจไดไ้มย่าก 

นะริคโทเฟ่น” แบลลีย์ขึ้นเสียง มองนายน้อยอย่างไม่พอใจ

คราวนี้ริคโทเฟ่นต้องบ่ายหน้าหนี เขาไม่อยากเถียงอีกต่อไปแล้ว เขา 

ไม่อยากทะเลาะกับแบลลีย์ในตอนนี้

ในตอนนัน้เองรนิเลอเลสกบ็บีมอืรคิแนน่ เธอนัง่งอตวั กดัฟนัดว้ยความ 

เจ็บปวด ส่งเสียงร้องเบาๆ 

“ริน?”

หญงิสาวเลือ่นมอืกมุหนา้อกซา้ย นำ้ตาไหลพรากเมือ่ความเจบ็ปวดทวี

ขึ้นราวกับโดนใบมีดคมเสียดแทงกลางหน้าอก เธอไม่ได้ยินเสียงร้องเรียกด้วย 

ความเป็นห่วงของริคเลย จนกระทั่งอาการผิดปกตินั้นทุเลาลงในนาทีถัดมา

“รนิ รนิ!” รคิเขยา่ไหลอ่กีฝา่ยชา้ๆ เขามองเธอนอนหอบแฮก เหงือ่ไหล 

โซมใบหน้า ผิวซีดลงในบัดดล “คุณเป็นอะไร”

ไมท่นัทีอ่กีฝา่ยจะกลา่วตอบ รคิกร็ว่งลงไปบนพืน้อกีคน แบลลยีต์ะโกน 

ร้องอย่างตกใจ
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“ริค” รินเลอเลสหายใจถี่ๆ ดวงตาพร่าเลือนมองแฟนหนุ่ม

“ริค! เธอเป็นอะไร!” 

แบลลีย์เบิกตามองนายน้อยอย่างตกตะลึง เด็กหนุ่มส่งเสียงครวญ  

บิดตัว เขากุมหน้าอก ใบหน้าแดงก่ำ ความเจ็บปวดทุรนทุรายนั้นยิ่งกว่า 

อาการบาดเจ็บใดๆ ที่เคยผ่านมาในชีวิต เขาทรมานจนน้ำตาไหล ร้องไห้และ 

กรดีรอ้งเหมอืนคนบา้ สกัพกัความรอ้นในกายกพ็ุง่ขึน้สงูราวกบัรา่งกายจะแตก 

เป็นเสี่ยงๆ เขาดิ้นพรวดพราด บังคับตัวเองไม่ได้ราวๆ หนึ่งนาที แล้วจู่ๆ  

ความรู้สึกเหล่านั้นก็ค่อยๆ เลือนหายไป เด็กหนุ่มหอบอย่างเหนื่อยอ่อน ได้ยิน

เสียงรินเลอเลสพร่ำเรียกข้างใบหู เขาจึงลืมตามองเธออีกครั้งช้าๆ 

“เขาเป็นแบบนี้อีกแล้ว...มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่”

“มิติที่สี่” รินเลอเลสกล่าวสวนทันควัน

ทั้งแบลลีย์และริคโทเฟ่นได้ยินเช่นนั้นก็หยุดฟัง แต่วินาทีเดียวกัน 

แบลลีย์ก็ขัดขึ้นเสียก่อน “เกิดอะไรบางอย่างบนดาดฟ้าเรือชั้นบนสุด”

ริคหันมองตามชายดอนการ์ดที่เงยหน้าจ้องเพดาน “Sun Deck...”

“สตีฟอยู่ที่นั่นนี่นา”

“ใชแ่ลว้ สตฟีถกูพรรคพวกของเลปพารด์เลน่งาน ฉนัจะขึน้ไปตรวจสอบ” 

ว่าจบร่างของแบลลีย์ก็สลายไป เหลือไว้เพียงฝุ่นผงและละอองใสๆ 

“เราต้องรีบไปช่วยสตีฟ” หญิงสาวว่าพลางค่อยๆ ลุกขึ้นยืนโดย 

เอนกายพิงผนังครู่หนึ่ง “เขาบาดเจ็บสาหัส”

“ผมจะไปด้วย”

“อย่าเลย คุณบาดเจ็บมาก”

ริคส่ายหน้า 

“ผมแข็งแรงกว่าที่คุณคิดนะ และอันที่จริงนี่เป็นแค่แผลเล็กๆ เท่านั้น” 

ถึงแม้เขาจะยืนยันหนักแน่น แต่รินเลอเลสไม่รู้สึกมั่นใจในคำพูดของอีกฝ่าย 

เลยสักนิด

เด็กหนุ่มแบมือ “คุณมีปืนใช่ไหม”

หญิงสาวยื่นให้ทันทีพร้อมมีดพับ
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“เก็บมีดเอาไว้เถอะ คุณอาจต้องใช้มันในยามจำเป็น” ริคว่าพลาง 

ส่งมีดคืนให้ ก่อนตรวจลูกกระสุนในแมกาซีน จากนั้นก็รีบลุกขึ้นยืน

“เวลาจับมีดน่ะ...” เด็กหนุ่มไม่ทันบอก เขาก็เห็นรินโยนมีดสลับมือ 

ไปมา หันปลายมีดชี้ไปด้านหน้าและด้านข้างออกจากลำตัว เธอใช้นิ้วตวัดรับ 

ด้ามมีดอย่างคล่องแคล่วแล้วจึงเก็บใส่กระเป๋ากางเกงจนเด็กหนุ่มมองตาค้าง

รินเลอเลสเห็นสายตานิ่งอึ้งเช่นนั้นก็บอกตามตรง 

“เราเพิ่งเรียนรู้เทคนิคนี้จากเฮดรัลเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เอง”

“อะไรนะ คุณเพิ่งหัดใช้มีด...”

“อย่าลืมสิ เราไม่เหมือนคนอื่น เราเป็นมนุษย์เทียม” รินเลอเลสย้ำ 

อีกครั้ง “เราไม่เคยรู้เลยว่าสามารถเรียนรู้การต่อสู้ได้เร็วขนาดนี้ จนกระทั่ง 

ถูกลักพาตัวมาที่นี่”

“อ้อ!” ริคพยักหน้ารับอย่างอึ้งทึ่ง “น่ากลัวแฮะ”

หญิงสาวเงยมองอีกคนด้วยความประหลาดใจ

“เปล่า ผมไม่ได้หมายความว่าผมกลัวคุณหรอกนะ แค่ความสามารถ 

ของคุณมันน่าทึ่งเกินไป” เมื่อได้ยินเช่นนั้นสาวร่างเล็กก็ยิ้มอย่างพึงพอใจ 

“ผมไม่มีทางกลัวคุณหรอกริน...ผมบอกแล้วไงว่าผมเชื่อใจคุณ”

ริคว่าพลางลูบศีรษะอีกฝ่ายอย่างแผ่วเบา ก่อนเดินนำออกไปจาก 

ห้องพยาบาล

เด็กหนุ่มกวาดปืนไปทางซ้ายและขวา ตามองสลับสองด้านอย่าง 

รอบคอบ 

“แบลลีย์ คุณเจอสตีฟหรือเปล่า”

“เจอ”

“เขาเป็นยังไงบ้าง”

“เขาสลบไปแล้ว” เสียงสะท้อนของชายดอนการ์ดดังก้อง

เมื่อสองหนุ่มสาวได้ยินเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วสีหน้าเคร่งเครียด

“พาผมไปหาเขาหน่อยสิ”

“รับทราบ” เมื่อเสียงของแบลลีย์หายไป จู่ๆ ภาพหน้าจอสี่เหลี่ยม 
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ขนาดความกว้างหนึ่งเมตรก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้า ริคเลื่อนนิ้วไปมาเพื่อกด 

คำสั่งบนหน้าจอ ทันทีที่รูปแผนที่สว่างขึ้น ริคกับรินเลอเลสก็พบจุดสีแดงของ

ศพปรากฏทั่วทั้งลำเรือ 

“ดูนั่นสิ”

มีจุดสีเขียวปรากฏอยู่บนล็อบบีและดาดฟ้าชั้นบนสุด หรือ Sun Deck 

มีป้ายชื่อกำกับเหนือจุดสีเขียวนั้นอย่างชัดเจน “สตีฟกับคนที่รอดชีวิตอีกไม่กี่

คนรวมกันอยู่ในห้องนั้น”

“พวกเขาเป็นกะลาสีเรือ” รินเลอเลสบอก “เรารู้มาจากชายคนหนึ่ง 

ที่เจอกันในเรือ”

ปัง! ปัง! ปัง!

คราวนี้ริคได้ยินเสียงปืนติดต่อกันนานนับนาทีบริเวณชั้นสาม 

“นั่นใคร” ริคชี้นิ้วไปยังจุดเขียวที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตรงไปยังล็อบบี  

แล้วทันใดนั้นก็ปรากฏจุดสีแดง ซึ่งหมายถึงศพ รอบๆ จุดสีเขียวนั้นเต็มไป 

หมด “เขากำลังฆ่าทุกคนรอบๆ ตัว”

“โรแรลแน่ๆ” รินเลอเลสเอ่ยเสียงแผ่ว

“คุณรู้จักเขา?”

“เขากำลังตามล่าเราอยู่” หญิงสาวสารภาพ “เขาเป็นนักวิจัย”

“อะไรนะ!” เด็กหนุ่มอุทานเสียงดังด้วยความคาดไม่ถึง 

“พระเจ้า...คราวนี้เราเจอใครอีกล่ะ” แบลลีย์พึมพำ

“เขาเป็นนักวิจัย” รินเลอเลสย้ำ “ตอนแรกเขาช่วยเราออกมาจาก 

ใต้ท้องเรือ แล้วตอนหลังเขาก็จับได้ว่าเราไม่ใช่คนธรรมดา จึงไล่ล่าเรา ทำให้ 

เราต้องหลบหนีและหาทางช่วยคุณออกมาจากชั้นหกคนเดียว”

“เดี๋ยวก่อนนะ...คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นนักวิจัย คุณแน่ใจเหรอ”

“แน่ใจ เขาเป็นคนบอกเราเอง และเขารู้ด้วยว่าเราไม่ใช่คนธรรมดา... 

โรแรลคิดว่าเราเป็นคนวางแผนมาที่นี่เพื่อฆ่าเขา”

“แหงละ เธอมาที่นี่เพื่อทำอย่างนั้นนี่”

“เปล่าเลย” รินเลอเลสเถียง เธอหันมองรอบกายหาแบลลีย์ ซึ่ง 
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ไม่ปรากฏตัวให้เห็น “เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งตื่นขึ้นมาใต้ท้องเรือ  

โรแรลเป็นนักวิจัยที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มกะลาสีเรือโรสลินมาตลอด เขาพูด 

เหมือนกับเขาใช้ชีวิตที่นี่โดยไม่คิดว่าวันหนึ่งลูกทีมของชามัลลีตามหาตัวเขา

เจอได้”

“ฉันจะบอกอะไรให้...เรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากล” แบลลีย์ตั้งข้อสังเกต 

“นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่”

“แบลลีย์พูดถูก การเจอนักวิจัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญ...ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไร 

ขึ้นจนกว่าเราจะรู้ความจริงจากกราดิน บายอน เพราะเขาเป็นคนให้ที่พัก 

ฮามิลตัน เคิร์ก บางทีเขาอาจจะรู้เรื่องของโรแรลด้วยก็เป็นได้”

รนิเลอเลสเหน็วา่ทัง้สองตัง้ขอ้สงัเกตไดด้ ีเธอจงึไมไ่ดบ้อกอะไรเพิม่เตมิ 

และปล่อยให้เด็กหนุ่มเป็นฝ่ายตัดสินใจ

“กราดินอยู่ที่ล็อบบีบนดาดฟ้าเรือชั้นสาม” แบลลีย์บอก

“ดี รีบไปจัดการกับมันกัน”

“แต่ว่าโรแรลก็อยู่ที่นั่นนะ” รินเลอเลสเอ่ยเป็นเชิงเตือน อีกฝ่ายจึง 

เลิกคิ้วสูงมองอย่างสงสัย

“ผมเป็นเจ้านายของดอนการ์ด ผมเข้าถึงตัวของนักวิจัยได้ดีกว่าคุณ 

แตไ่มต่อ้งหว่ง ผมจะไมใ่หเ้ขาทำอะไรคณุเดด็ขาด” เดก็หนุม่กลา่วดว้ยนำ้เสยีง 

จริงจังก่อนจับมืออีกฝ่ายแน่น และเดินไปตามทางเดินกลับขึ้นไปบนชั้นสาม 

อย่างระมัดระวัง

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

เสียงปืนกระหน่ำรัวชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คราวนี้ทั้งสองได้ยินเสียงระดม 

กำลังของสมุนเลปพาร์ดไปยังบริเวณล็อบบีเพื่อกำจัดโรแรล ระหว่างที่ทั้งสอง

เดินไปยังลานต่อสู้ พวกเขาก็เห็นตัวประกันนับสิบคนวิ่งหางจุกตูดสวนทางมา 

แต่ละคนลนลานกรีดร้องหวาดกลัว รีบหาทางปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือ

“นี่มันเกิดเรื่องอะไรกัน”

“โรแรลกำจัดพรรคพวกของเลปพาร์ดไปสามสิบกว่าคนแล้ว” แบลลีย์ 

รายงาน “เขามีปืนกล”
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“ปืนกล?”

“เป็นไปไม่ได้” รินเลอเลสเอ่ยเสียงแผ่ว

“เป็นไปได้สิ เพราะปืนกลนั่นคือร่างกายของเขา” คำตอบของแบลลีย์ 

ทำให้ทั้งสองอุทานแทบจะพร้อมกัน “ใช่แล้ว เขาดัดแปลงแขนของตัวเองให้ 

เป็นเคร่ืองจักร เขากลายเป็นไซบอร์กท่ียิงกระสุนออกจากฝ่ามือได้!”

“เหมือนฮามิลตัน เคิร์ก”

“ใช่”

เมื่อสรุปได้เช่นนั้น พวกเขาก็ต้องชะลอฝีเท้าฟังเสียงปืนเพื่อไม่ให้ 

โดนลูกหลง บัดนี้มีเสียงกรีดร้องดังระงมสะท้อนไปถึงโดมสูงบนชั้นสิบ

“กราดนิ! แกคดิวา่แกจะหนฉีนัพน้เหรอ” โรแรลตะโกนลัน่ เขากระชาก

รา่งอว้นของศตัรเูหวีย่งลงบนพืน้พรมหนา้ลอ็บบ ี“เอาละ เรามาคยุกนัหนอ่ย...

ฉันได้ข่าวว่าแกรู้จักเพื่อนของฉัน”

“ไม่ ไม่...ฉันไม่รู้จัก” เสียงของกราดินฟังดูลนลาน เหงื่อตก ร่างกาย 

สั่นสะท้านหวาดกลัวขณะมองตาดุดันของอีกฝ่าย

“แกรู้จักเขา เพราะแกให้ที่ซ่อนตัวเขาเอง”

“แกหมายถึงใคร...ใคร ฮามิลตัน เคิร์ก?”

“ใช่ เขาไปไหนแล้วล่ะ”

อีกฝ่ายไม่ตอบ รีบพลิกตัวและคลานหนี ทว่าโรแรลก็ลากชายอ้วน 

กลับมาที่เดิมพร้อมกับเตะเข้าเต็มแก้มกราดินจนร่างอ้วนกลิ้งไปบนพื้น 

“ยะ...อย่า อย่าทำร้ายฉัน!”

“แกทำให้เขาตาย”

“เปลา่นะ! คนทีฆ่า่เขาคอืพวกตำรวจตา่งหาก ฉนัเองกเ็กอืบโดนพวกมนั 

ฆ่านะ ฉันไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้น!”

“แกฆ่าเขา” โรแรลยืนกราน “และแกก็กำลังจะฆ่าฉันด้วย”

“ไม่ ไม่...ฉันไม่มีวันทำอย่างนั้น ฉันสาบาน”

ชายฉกรรจ์ถ่มน้ำลายใส่อีกฝ่ายด้วยความเกลียดชัง 

“แกยังไม่รู้ตัวอีกหรือไงว่าแกทำอะไรลงไป”
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อีกฝ่ายผงะค้าง มองโรแรลด้วยความกังขา

“แกทำให้พวกตำรวจตื่นตัว ลากพวกเขาไปจนถึงรัง แล้วคนที่เดือด- 

ร้อนก็คือเพื่อนของฉัน...แกบอกที่ซ่อนตัวของฮามิลตันให้พวกตำรวจรู้ แล้ว 

ตอนนี.้..แกกท็ำใหส้ายลบัสองคนขึน้มาบนบา้นของฉนั แกทำใหพ้วกเขามาทีน่ี่ 

เพื่อเอาชีวิตฉัน ถึงตอนนี้แล้วยังจะกล้าพูดอีกน่ะหรือว่าแกไม่ผิด!”

“ปะ...เปล่านะ! ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น!”

โรแรลไม่ฟังกราดิน เขาจ่อปากกระบอกปืนใส่อีกฝ่ายซึ่งมีท่าทีลนลาน

ร้องลั่นตกอกตกใจ หน้าซีดเผือด ปากค้างแข็งไปเสียแล้ว 

“อย่า!”

“หยุดนะ!” ริคโทเฟ่นรีบเข้ามาห้าม เขาจ่อปืนใส่โรแรล

เมื่อชายฉกรรจ์เห็นเด็กหนุ่มโผล่มาอย่างคาดไม่ถึง เขาก็ผงะถอยเท้า 

ออกห่างจากกราดินด้วยความหวั่นเกรง โรแรลมองรินเลอเลสซึ่งซ่อนตัวอยู่ 

ด้านหลังริคโทเฟ่น จู่ๆ ความหงุดหงิดก็ถาโถมเข้าใส่อีก 

“หึ หนีไม่พ้นสินะ...ฉันไม่มีวันรอดพ้นจากเง้ือมมือของชามัลลีได้สินะ”

“คุณพูดอะไร ผมไม่ใช่ชามัลลี ผมคือ ริคโทเฟ่น เลมเบอสท์”

“อา...คู่สมมาตรของคุณชาย” โรแรลเหยียดยิ้ม ดวงตาดุดันจ้อง 

รินเลอเลสเขม็ง “น่าเสียดาย...ผมพบคุณช้าไป ไม่อย่างนั้นแล้วยัยนั่นคง 

ไม่ล่อลวงคุณให้หลงเชื่อ” 

ริคโทเฟ่นก้มมองหญิงสาวข้างกาย เขาสังเกตเห็นสีหน้าลำบากใจ 

ของรินเลอเลสแล้วก็ยิ่งเป็นกังวล ดูเหมือนว่าโรแรลทำบางอย่างกับเธอเอาไว้ 

ไม่เช่นนั้นเธอคงไม่กลัวโรแรลมากถึงเพียงนี้

“เอาละ เราอยู่ที่ฉากไหนกันแล้วนะ ฉากที่ผมกับคุณร่วมมือกันกำจัด

มนุษย์เทียม หรือฉากที่เราสองคนเป็นศัตรูกัน”

ในจังหวะที่ทั้งสองสบตาสนทนากันนั้น กราดิน บายอนก็ลุกขึ้นอย่าง 

อุ้ยอ้าย มันขยับตัวอย่างยากลำบาก วิ่งหนีออกจากวงล้อมของศัตรู แต่โรแรล 

ก็ไวกว่า เขาตวัดปืนเล็งใส่กราดินและเหนี่ยวไกทันที

ปัง!
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กระสุนฝังเข้าหลังศีรษะ ร่างของกราดินกระตุกวูบ ล้มลงบนพื้น...

เขาตายแล้ว

ริคโทเฟ่นจ้องศพอย่างไม่สบอารมณ์ เขานึกเสียดายที่ไม่มีโอกาส 

ถามไถ่เรื่องฮามิลตัน เคิร์ก จากกราดิน แต่เอาเถอะ...บัดนี้เขารู้แล้วว่า 

ฮามิลตัน เคิร์ก กับโรแรลเป็นนักวิจัยต่างด้าวจริง ทั้งสองมีความเกี่ยวพันกัน

อย่างไม่ต้องสงสัย 

“คุณไม่ใช่คน” เด็กหนุ่มส่งเสียงลอดไรฟัน

“ที่นี่มีใครบ้างที่ยังเรียกว่า ‘คน’ ได้” โรแรลหัวเราะประชด “คุณน่ะ 

เหรอ...ไม่ใช่หรอก...ไอ้การระเบิดพลังไฟฟ้าใส่ชาวบ้าน เขาไม่เรียกว่าคนปกต ิ

หรอก” 

โรแรลกลา่วแทงใจดำ เดก็หนุม่ไดแ้ตก่ดัฟนัถลงึตามองชายวยักลางคน 

อย่างไม่พอใจ 

“ส่งตัวยัยนั่นมาให้ผมจัดการก่อนทุกอย่างจะสายเกินแก้”

ริคโทเฟ่นยกมือขวางหญิงสาวข้างกายไว้ทันที 

“ไม่”

“เธอเป็นมนุษย์เทียม เธอเป็นบุคคลอันตรายและทำงานให้คุณชาย”

“เธอไม่ใช่คนอันตราย”

“งั้นเรอะ คุณคงไม่รู้หรอกว่าความสามารถของมนุษย์เทียมเป็นยังไง”

“ใครจะสน”

“ผมนกึวา่คณุจะเหน็ดว้ยกบัผมเสยีอกี” โรแรลกลา่วอยา่งอารมณเ์สยี 

“ผมไม่มีทางเลือกแล้วนะ ส่งยัยนั่นมาซะ!”

รคิหรีต่าดดุนัมองอกีฝา่ยแทนคำตอบ เมือ่โรแรลเหน็เชน่นัน้เขากห็วัเราะ 

หึๆ ก่อนจะเหยียดแขนตึงๆ 

“ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้” ว่าจบฝ่ามือก็ร้อนแดง ลูกกระสุนพุ่งออกมา 

ทันที

ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! 

ปรอทในร่างกายกลั่นเป็นเม็ด ถูกแรงดันขับผ่านฝ่ามือ ทำให้กระสุน 
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แต่ละนัดมีความเร็วเทียบเท่าความเร็วเสียง

รคิโทเฟน่ปลอ่ยกระแสไฟฟา้ออกมาลอ้มรอบรา่งของเขากบัรนิเลอเลส  

กลายเป็นเกราะป้องกันสีขาวโปร่งแสง เกิดพลังงานไฟฟ้าและแรงดันที่ช่วย 

ชะลอความเรว็ของกระสนุแตล่ะนดัใหช้า้ลงไดอ้ยา่งไมน่า่เชือ่ ลกูกระสนุกระเดง้ 

หล่นลงพื้น

“ริค!” รินเลอเลสสังเกตสีหน้าแสดงความเจ็บปวดของเด็กหนุ่ม 

ก็ทราบได้ทันทีว่าเขายังควบคุมพลังเหนือธรรมชาติได้ไม่ดีนัก เมื่อร่างกาย 

ของเขายังคงบาดเจ็บและห่ากระสุนที่สาดใส่ก็มากเกินกว่าจะควบคุมไหว  

หญิงสาวรีบดึงแขนของคนตัวโตไปหลบด้านหลังกำแพงทันที

ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! 

โรแรลยิ่งได้ใจ เขาโจมตีหนักหน่วงและต่อเนื่อง ไม่เปิดโอกาสให้ศัตรู 

หลบหนีไปได้

“คุณหลบอยู่ตรงนี้ ผมจะออกไปสู้กับมัน”

“ไม่ได้!” หญิงสาวรีบห้ามเอาไว้ขณะที่ริคลุกขึ้นยืนและเดินออกจาก 

ที่ซ่อนตัว ตามองโรแรลอย่างเกลียดชัง

ชายฉกรรจ์เห็นเด็กหนุ่มสาวเท้าเข้ามาหาด้วยแววตาดุดันปราศจาก 

ความหวาดกลัวก็ยิ่งนึกสนุก เขาเหวี่ยงมือและยิงกระสุนที่สร้างจากของเหลว

ในกายใส่ศัตรูอีกครั้ง

ริคกางบาร์เรียร์ล้อมร่างเอาไว้เช่นเคย ก่อนขยับเท้าถอย ตามอง 

คู่ต่อสู้ คราวนี้ริควาดแขนเล็งปืนใส่โรแรล เขายิงหนึ่งนัดถูกหัวไหล่อีกฝ่าย 

อย่างแม่นยำ

ปัง!

โรแรลรอ้งเสยีงหลง เซถลาถอยไปชนกบัเคานเ์ตอรห์นา้ลอ็บบ ีรอยแผล 

เก่าถูกฉีกลึกกว่าเดิมจนทำให้เขาไม่สามารถใช้แขนขวาจับอาวุธได้อีกต่อไป 

...โรแรลตัดสินใจใช้แขนซ้ายผลิตกระสุนแทนแม้จะรู้ดีว่าการกลั่นกระสุนออก 

จากฝ่ามือนั้นมีข้อจำกัดมากมาย เนื่องจากโลหะในร่างกายของเขาเปรียบ 

เสมือนเลือดหล่อเลี้ยงอวัยวะภายใน หากเขาเสียเลือดมากเกินไปก็อาจตาย 
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ก่อนได้มีโอกาสกำจัดศัตรู 

“บ้าชะมัด!”

ปัง!

เมื่อริคโทเฟ่นโจมตีอีกครั้ง โรแรลจึงหลบหลีกและกระโดดข้าม 

เคาน์เตอร์ เขาหลบอยู่ตรงนั้นระหว่างคิดหาวิธีกำจัดศัตรู

“แกจะหนีไปไหน!” ริคได้ทีวิ่งเข้าไปหา ทว่าโรแรลก็ลุกหนีและสาด 

กระสุนใส่อีกระลอก

เด็กหนุ่มเห็นเช่นนั้นก็รีบกระโดดหลบด้านหลังเคาน์เตอร์ทรงโค้ง

ที่ล้อมรอบประตูลิฟต์แก้ว เศษกระจกแตกละเอียดกระเด็นใส่ร่างของเขา 

เด็กหนุ่มกำปืนแน่น รอจังหวะให้อีกฝ่ายหยุดยิง จากนั้นก็สวนกลับไปบ้าง

ปัง! ปัง!

เมื่อโรแรลเลื่อนตัวหลบหลังล็อบบี ริคก็ไม่รอช้า กระชากชายฉกรรจ์ 

จากที่ซ่อนตัวทันที

ผัวะ! ผัวะ! ผัวะ!

เด็กหนุ่มต่อยอีกฝ่ายไม่ยั้ง โรแรลนิ่งไป ริคจึงเหวี่ยงร่างศัตรูลงบนพื้น

โรแรลพลกิตวัหนทีนัททีีร่คิยกขาหมายจะกระทบื คราวนีช้ายวยักลางคน

เป็นฝ่ายเหวี่ยงขากระแทกเข้าที่ข้อเท้าริคโทเฟ่นบ้าง เด็กหนุ่มล้มหน้าฟาดพื้น

ริคร้องเสียงหลง รีบหมุนตัวหมายจะลุกขึ้น แต่อีกฝ่ายก็ว่องไวกว่า  

โรแรลรีบถลาตัวเข้ามาหาพร้อมกับซัดหมัดใส่แก้มริคให้หายแค้น

ผัวะ!

เดก็หนุม่หนา้สะบดั เขารบียกแขนทัง้สองปอ้งกนัพลางขยบัตวัถอยหน ี

ในขณะที่คู่ต่อสู้รุกเข้าใส่ ไม่เปิดโอกาสให้โจมตีกลับได้

ผัวะ! ผัวะ!

ด้วยพละกำลังที่เหลือเพียงน้อยนิดและความเจ็บปวดจากการโดน 

ทารุณทำให้ริคโทเฟ่นไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ เขาต้องกัดฟันทนรับการ 

โจมตีอันหนักหน่วง ก่อนรวบรวมกำลัง ใช้จังหวะที่โรแรลต่อยเขาไม่ยั้งปล่อย 

กระแสไฟฟ้าออกจากฝ่ามือ
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“เฮ้ย!” โรแรลซึ่งคาดไม่ถึงว่าริคยังมีแรงเหลือผงะ

บึ้ม!

แรงดันมหาศาลเกิดขึ้นพร้อมๆ กับแสงสว่างวาบ พลังเหนือธรรมชาติ

นั้นผลักร่างของชายวัยกลางคนกระเด็นขึ้นไปถึงชั้นสิบ 

เพล้ง!

ร่างของโรแรลทะลุผ่านโดมกระจก พุ่งออกไปในอากาศ ก่อนตก 

กระแทกกับพื้นไม้ใกล้ระเบียงรอบนอก Sun Deck

ลมพัดกลิ่นทะเลยามค่ำคืนผ่านกระจกโดมที่แตกเป็นรูเข้ามาในเรือ

“ริค! ริค!” รินเลอเลสรีบวิ่งมาหาเด็กหนุ่มซึ่งนอนนิ่ง หายใจรวยริน  

เขาปลดปลอ่ยพลงังานแทบทัง้หมดจนไมเ่หลอืแมแ้ตเ่รีย่วแรงขยบัปากขานรบั

เสียงของแฟน หญิงสาวมองเขาด้วยความกังวลเป็นอย่างยิ่ง 

“ริค...คุณเป็นอย่างไรบ้าง ริค!”

“อย่า...” ริคพยายามเปล่งเสียง “อย่าปล่อยมัน”

จู่ๆ ความเจ็บปวดบนหน้าอกก็ทำให้ร่างเขาสั่นสะท้าน กล้ามเนื้อเกร็ง 

ไปเสียทุกส่วน เด็กหนุ่มกัดฟันแน่น ฝืนทนความทรมาน 

“ริน...อย่าปล่อยมัน”

หญิงสาวได้ยินดังนั้นก็หันไปมองบนระเบียงด้านบนสุด

“รินเลอเลส มันยังไม่ตาย มันกำลังจะหนี” แบลลีย์ส่งเสียงเตือน 

ให้รู้ว่าเธอต้องลงมือทำอะไรสักอย่าง ก่อนโรแรลจะหลบหนีไปได้

หญงิสาวไมร่อชา้ รบีวิง่ออกจากลอ็บบไีปยงัลฟิตแ์กว้ เธอกดหมายเลข 

ชั้นสิบรัวๆ อย่างใจร้อน เมื่อถึงก็วิ่งออกจากลิฟต์แล้วขึ้นบันไดไปจนถึงชั้น 

สบิเอด็ เธอเปดิประตผูาง กา้วกระโดดอยา่งฉบัไววิง่ไปยงับรเิวณทีโ่รแรลกระเดน็ 

ออกมา ทว่ากลับเห็นเพียงเศษกระจกเกลื่อนพื้น ปราศจากร่างของศัตรู

“เขาอยู่นั่น” แบลลีย์ตะโกนบอกอีกครั้ง 

รนิเลอเลสหนัไปทนัเหน็โรแรลทีว่ิง่ออ้มกลบัลงไปยงัชัน้สบิ เขายอ้นกลบั 

ไปหมายจะกำจัดริคโทเฟ่นที่นั่งหมดแรงอยู่บนพื้นล็อบบีที่ชั้นสาม 

หญิงสาวเห็นเช่นนั้นก็วิ่งกลับเข้าไปในเรือ เธอมองเหยื่อด้วยสายตา 
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มุ่งมั่น รีบอ้อมไปด้านหลังโรแรล จากนั้นก็หยิบมีดออกมา กระโจนใส่ศัตรู 

ทันที 

รินเลอเลสเงื้อมีดสูงๆ กรีดเสียงร้องพร้อมแทงเข้าตรงหัวไหล่

ฉึก!

“อ๊ากกก!”

โรแรลเหวี่ยงหญิงสาวลงบนพื้น ทำเอาจุกไปเกือบครึ่งนาที 

“ตายไปซะ!” เขาว่าพลางกางฝ่ามือใส่รินเลอเลส เม็ดกระสุนค่อยๆ 

ถูกดันออกจากผิวหนัง ในตอนนั้นเองหญิงสาวรีบพลิกกายหนี

คราวนีเ้ธอไมไ่ดซ้อ่นตวัจากโรแรลอกีตอ่ไป รนิเลอเลสสงัเกตวถิกีระสนุ 

ขณะวิ่งวนรอบศัตรู เธอวิ่งกระโดดขึ้นไปบนผนังและถีบตัวพุ่งใส่เป้าหมาย  

พร้อมเหวี่ยงมีดแทงศัตรูเข้าตรงกลางหน้าอก 

ฉึก!

โรแรลตาเหลือกค้าง ล้มลงบนพื้นในขณะที่รินเลอเลสทับร่างเขา 

เอาไว้...ชายวัยกลางคนหมดฤทธิ์ทันที 

ฉึก! ฉึก! ฉึก!

หญิงสาวไม่เหลือความเมตตาให้ชายคนนี้อีกต่อไปแล้ว เธอจ้วงซ้ำๆ 

จนแผลเหวอะหวะ เลือดกระเซ็นเต็มมือ และใบหน้าของเธอก็เปื้อนกลิ่นคาว 

ขณะที่ร่างของศัตรูแน่นิ่งไปเสียแล้ว โรแรลเปิดปากพะงาบๆ มือไม้สั่นเทา 

ไร้ซึ่งเรี่ยวแรงตอบโต้

หญิงสาวยืนมองเหยื่อด้วยความเกลียดชังสุดๆ เธอนิ่วหน้าจ้องศพ 

ครู่หนึ่งก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าคนสำคัญต้องการความช่วยเหลือ 

“ริค!” หญิงสาวรีบวิ่งจากไปโดยไม่สนว่าโรแรลจะตายเมื่อไร หรือเขา 

ต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายของชีวิตนานแค่ไหน 

“ริค! ริค!” รินเลอเลสออกจากลิฟต์แก้วตรงไปหาเด็กหนุ่ม  

“คุณเป็นยังไงบ้าง”

ริคโทเฟ่นพ่นลมหายใจยาวๆ เขาพยายามเปิดเปลือกตามองอีกฝ่าย
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“เราจะช่วยคุณนะ เราจะช่วยคุณ” รินเลอเลสกล่าวด้วยความ 

กังวลใจ เธอพยายามหิ้วปีกคนตัวโตเดินช้าๆ ออกจากล็อบบี ดวงตามอง 

โดมสูง “เราจะพาคุณไปที่ห้องพยาบาล...อดทนหน่อยนะ”

“อือ” ริคบอกพลางหอบแฮก “ผมยัง...ไหวนะ”

“โธ่ ริค” หญิงสาวได้แต่ครางเสียงเบาด้วยความหนักใจ 

“คุณไม่ควรขึ้นไปช่วยสตีฟคนเดียว”

“ไม่ต้องห่วง ตอนนี้เส้นทางปลอดภัย” รินเลอเลสบอก “อย่างน้อยเรา

ก็คิดว่าพรรคพวกของเลปพาร์ดตายไปจนเกือบหมดแล้ว”

“ใช่ พวกมันถูกโรแรลฆ่าเกือบหมดแล้ว” แบลลีย์ช่วยยืนกราน ถึง 

กระนั้นริคก็ไม่ฟัง เขาส่ายหน้า พยายามยืนขึ้นให้ได้แต่ก็ล้มลง

“ริค!” รินเลอเลสอุทานด้วยความตกใจ “คุณไม่ควรจะขึ้นไปข้างบน 

คุณต้องรักษาตัวเองเสียก่อน”

“ไม่”

“คุณต้องรักษาตัว” หญิงสาวออกคำสั่งเสียงเข้ม “เรื่องที่เหลือเราจะ 

จัดการเอง”

ริคโทเฟ่นได้ยินเช่นนั้นก็มองอีกฝ่ายอย่างชั่งใจ ทว่าเมื่อเห็นสายตา 

มุง่มัน่ของหญงิสาวแลว้กย็ากจะปฏเิสธ เดก็หนุม่พยกัหนา้อยา่งขอไปท ีทำให้ 

รินเลอเลสรู้สึกโล่งใจ

“เอาละ รีบไปกันเถอะ”

“ริชาร์ดคือใคร...”

“...”

“ถึงตอนนี้แล้วคุณไม่ควรปิดบังผม”

“เขาเป็นเพื่อนของเรา” รินเลอเลสกล่าวตามตรง “เขาทำงานให้ 

ชามัลลี”

“เจ๋ง” ริคประชด “มีใครบ้างที่ไม่ทำงานให้ชามัลลี”

หญงิสาวผลกัประตเูขา้ไปในหอ้งพยาบาลกอ่นจะเหลอืบมองดา้นหลงั 

เมื่อได้ยินเสียงวิ่งของใครสักคน เธอกวาดปืนเล็งไปยังตัวประกันคนหนึ่งซึ่ง 

ตวั
อย
่าง



Pakkie Davie     301

เดินผ่านมาทางนี้พอดี 

“ยะ...อย่า” เด็กวัยรุ่นชายคนหนึ่งส่งเสียงลนลานตกใจ ยกมือห้าม 

เป็นพัลวัน หญิงสาวเห็นเช่นนั้นก็ถอนใจ ปล่อยให้อีกฝ่ายวิ่งหนีหายลับตาไป 

ก่อนพยุงร่างอันหนักอึ้งของริคโทเฟ่นเข้าไปในห้องพยาบาล

“เราไม่สนใจหรอกว่าคุณไว้ใจเราหรือไม่ แม้ว่าเราจะบอกคุณทุกเรื่อง 

ไม่ได้ในตอนนี้ แต่เราจะไม่โกหกคุณ” รินเลอเลสกล่าวตามตรง

“ด”ี เดก็หนุม่สดูหายใจลกึๆ มองอกีฝา่ยนิง่พลางเลือ่นมอืลบูแกม้ของ 

เธอเบาๆ “ผมอาจจะไม่ได้คุยกับริชาร์ดบ่อยนัก แต่ว่า...เขาทำงานอะไรให้ 

ชามัลลี”

“เขาเป็นเพื่อนสนิทของชามัลลี รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆ ริชชี่เป็นรอง 

หัวหน้าองค์กร...บางครั้งเขาก็ออกปฏิบัติหน้าที่เอง หลายครั้งที่เขาจัดการ 

เรื่องแผนล่านักวิจัยเพียงคนเดียวด้วย”

“ดีชะมัด” ริคประชดพร้อมถอนใจ คอตก “รู้ไหม...ผมไม่รู้ว่าควรจะ 

โกรธตัวเองหรือโกรธที่พวกคุณไม่เคยบอกความลับกับผมดี”

“...”

“ผมงงไปหมดแล้ว”

“...”

“ผมควรจะทำยังไง”

ไม่มีคำตอบให้คำถามนั้น...นับเป็นความสับสนที่ไม่อาจประเมินค่า 

ได้เลย

ความจริงที่ได้รับรู้อย่างฉับพลันทำให้เขาตั้งตัวไม่ได้ ที่จริงริคอาจคิด 

มาตลอดว่าทั้งนักวิจัยและชามัลลีเป็นศัตรู แต่เมื่อความลับถูกเปิดเผย เขา

กลับรู้สึกราวกับโดนตบบ้องหู...คนใกล้ตัวของเขากลับกลายเป็นวายร้ายที่ 

เจา้หนา้ทีค่รตีเชยีรต์อ้งการตวัมากทีส่ดุดว้ยกนัทัง้นัน้! พวกเขาปดิบงัโฉมหนา้ 

ลอบแทงริคอยู่ด้านหลัง ความเจ็บใจเพิ่มพูนเท่าทวี แต่ความแค้นที่เกิดขึ้น 

กลับกลายเป็นความว่างเปล่า เมื่อในรายชื่อฆาตกรกลับมีชื่อของแฟนสาว 

ปรากฏอยู่ด้วย
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ถึงบัดนี้แล้วเขาก็คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเขาไม่ไว้วางใจเธอ อันที่จริง 

ยิ่งเขารับรู้ความลับมากเท่าไร เขายิ่งรู้สึกว่ารินเลอเลสเป็นตัวอันตราย แต่ 

กระนั้นแววตาใสซื่อและการกระทำอันบริสุทธิ์ใจกลับทำให้ริควางเฉยต่อ 

ความสงสัยนั้นไปเสียดื้อๆ อาจเป็นเพราะความผูกพันระหว่างทั้งสองตลอด 

ระยะเวลาที่รู้จักกัน แม้ว่ามันจะทำให้เขาเจ็บปวด แต่ด้วยความรักที่เขาทุ่มเท

ให้เธอ ริคโทเฟ่นก็พร้อมจะมองข้ามทุกสิ่งไป

เขาควรใหโ้อกาสเธออกีครัง้ เชน่เดยีวกบัทีร่นิเลอเลสมอบโอกาสใหเ้ขา 

...ดูเหมือนความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หากทั้งสอง 

มีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ 

เด็กหนุ่มน่ังมองอีกฝ่ายใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์และล้างแผลให้เขาเบาๆ 

“ทำไมคุณถึงเลือกอยู่ฝ่ายชามัลลี”

“เราเป็นหนี้บุญคุณเขา” คำตอบเรียบง่าย “เรามีชีวิตได้ก็เพราะเขา...

อย่างที่บอกไป เราเกิดในห้องทดลอง เราไม่มีอิสระนับตั้งแต่วันที่ลืมตาดูโลก 

ชีวิตเราถูกลิขิตเอาไว้อยู่แล้ว”

“แต่คุณมีสิทธิ์เลือก” ริคแทรก “เลือกที่จะ...ไม่ทำงานให้ชามัลลี”

รินเลอเลสเหลือบมองริคครั้งหนึ่ง ก่อนก้มหน้าทำแผลต่อราวกับจะ 

บอกอีกฝ่ายว่า ความคิดของเขาไม่มีวันเกิดขึ้นได้

“ผมหมายถึงตอนนี้”

“ตอนนี้?”

“ใช่” ริคกล่าวตามตรง “ทำไมคุณไม่ทำงานให้ผม”

คำถามชวนคิดทำให้รินเลอเลสต้องตริตรองตาม 

“มาอยู่กับผม แทนที่จะอยู่กับเขา”

“ริค” หญิงสาวยิ้มเศร้าๆ “เราคิดว่าทุกคนในองค์กรจับตาดูเราอยู่  

พวกเขาคิดว่าเรามีโอกาสหักหลังคนในองค์กรเพื่อคุณ”

เธอกล่าวพลางประสานมือกับริคเบาๆ 

“คณุรูอ้ะไรไหม...ทกุวนันีเ้ราอยูก่บัความสบัสนไมแ่พค้ณุเลย เราไมรู่ว้า่ 

ควรวางตัวเช่นไร เราอยู่ระหว่างคุณกับองค์กร เราไม่สามารถเลือกฝ่ายหนึ่ง 

ตวั
อย
่าง



Pakkie Davie     303

ฝ่ายใดได้ และชามัลลีกับริชชี่ก็รู้เรื่องนี้ดี”

“แล้วพวกเขาทำยังไง”

“คุณน่าจะรู้...พวกเขาไม่เคยสอนเราจับอาวุธเพื่อป้องกันตัว พวกเขา 

ไมใ่หเ้รามสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ กบัการกวาดลา้งนกัวจิยั หรอืขดัขวางการทำงาน 

ของคุณ พวกเขาไม่อยากให้เรามีส่วนพัวพันเรื่องนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เรา 

ต้องตัดสินใจว่าควรจะเลือกคุณหรือองค์กร”

ริคโทเฟ่นฟังจบก็นิ่งไปครู่หนึ่ง

ทั้งสองหยุดสนทนา ต่างก้มมองดูบาดแผลด้วยสายตาเลื่อนลอย 

สักพักรินเลอเลสจึงพึมพำเบาๆ 

“ริชชี่เคยบอกด้วยว่าชามัลลีไม่อยากให้เราใช้อาวุธเป็นเพราะเขา 

กลัวเรา”

“กลัว? กลัวเพราะอะไร”

“ริชชี่เคยบอกว่ามนุษย์เทียมมีความสามารถพิเศษที่อาจทำให้คนทั้ง 

องค์กรตกอยู่ในอันตราย ชามัลลีไม่อยากให้เราต้องลงมือทำร้ายใคร เขาจึง 

ไม่อนุญาตให้เราจับอาวุธ เขาไม่ยอมให้เราเรียนแผนยุทธศาสตร์หรือการ 

ปกครอง เรายอมรับเงื่อนไขนั้นได้เพราะเราไม่ชอบต่อสู้...เราชอบความเป็น 

อิสระ และนั่นคือสิ่งที่ชามัลลีมอบให้เราได้เต็มที่” รินเลอเลสบอก “เราจึง 

ชอบถ่ายรูปและบางครั้งก็เดินทางไปท่องเที่ยวกับเฮดรัล เราไม่ชอบอยู่ใน 

องค์กร เพราะแบบนั้นเรากับเฮดรัลจึงสนิทกัน”

“เข้าใจละ” เหตุผลแบบนี้ทำให้ริครู้สึกโล่งอก เมื่อเขารับรู้ตัวตนของ 

แฟนสาวมากขึ้น อาการคับอกคับใจก็มลายหายไป เขาเริ่มเข้าใจว่าเพราะ 

เหตุใดเธอจึงต้องมีความลับมากมาย เขาเข้าใจความรู้สึกสับสนที่เธอต้อง 

ยืนอยู่ระหว่างกลาง มันคงทำให้เธอลำบากใจไม่น้อยทีเดียว

แต่มีสิ่งหนึ่งที่เขายังคงสงสัยมาจนถึงบัดนี้ และริคคิดว่าเขาตอบ 

คำถามนั้นได้ แต่เด็กหนุ่มก็ไม่กล้าตัดสินใจตอบด้วยตัวเองเสียที...

“ถา้หากสิง่ทีค่ณุบอกเปน็ความจรงิทกุอยา่ง...ผมเดาไดไ้มย่ากวา่มใีคร 

คนหนึ่งที่โกหกและหักหลังผมได้อย่างเลือดเย็น”
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“...”

“เขาเป็นคนที่ผมวางใจที่สุดตลอดมา เป็นคู่หูที่ผมทำงานด้วยมา 

ร่วมปีและไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะทำกับผมแบบนี้” ยิ่งพูดก็ยิ่งช้ำใจ 

เขากัดฟันกล่าวต่อ “สตีฟ”

ในที่สุดริคก็ระแคะระคายเรื่องของแฝดต่างฝา

“หากผมเข้าใจไม่ผิด...สตีฟไม่ได้ทำงานให้ชามัลลี...เขาไม่เคยทำงาน 

ให้หัวหน้าของคุณ” ริคกล่าวอย่างมั่นใจ

“...”

“เพราะว่าแท้ที่จริงแล้ว สตีฟ...คือชามัลลี เยเรเอส”

คำพดูของเดก็หนุม่ทำใหห้ญงิสาวนิง่งนั เธอชัง่ใจมาตลอดวา่ควรตอบ 

คำถามนี้เช่นไร เธอพยายามคิดหาคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อทำให้สัมพันธภาพ 

ระหว่างพวกเขาสองคนรวมทั้งตัวเธอเองไม่เกิดปัญหา...แม้รู้ดีว่ามันเป็นไป 

ไม่ได้ 

แตใ่นเมือ่ปญัหาบานปลายมาจนถงึเพยีงนีแ้ลว้ หญงิสาวกไ็มม่อีะไรตอ้ง 

ปิดบัง ถึงกระนั้นเธอก็ไม่อาจคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาหลังจากนี้ได้เลย

รนิเลอเลสสดูหายใจลกึๆ จดจอ้งดวงตาของรคิอยา่งจรงิจงั กอ่นสารภาพ 

ในที่สุด 

“ใช่แล้ว เขาคือชามัลลี เยเรเอส เป็นหัวหน้าองค์กรกวาดล้างนักวิจัย 

และเป็นผู้ที่คอยตามล่าดอนการ์ด คอยเฝ้ามองชีวิตของคุณตลอดมา”ตวั
อย
่าง



เจ็บ...เจ็บปวดและทรมาน

แฮก แฮก

อาการปวดจนทรุนทรุายจวนเจยีนตายนีม่นัอะไรกนั ใครกลัน่แกลง้เขา 

อยู่

บดัซบ...ขอสาปสง่ใครกต็ามทีล่อบกดัเขา...รอไปกอ่นเถอะ จนกวา่เขา 

จะตามหามันเจอ ให้เขาฉีกร่างเป็นชิ้นๆ 

ชายหนุ่มพลิกตัวไปมา ตะเกียกตะกายลุกนั่ง บัดนี้เขาถูกจับมัดตัว 

เอาไว้ในห้องแคบๆ บนดาดฟ้าเรือชั้นสิบเอ็ด โต๊ะตัวยาวถูกโยนกองบนพื้นไม้

ท้ายเรือเพื่อให้พื้นที่คับแคบในห้องแห่งนี้กลายเป็นกรงขังชั้นดี ซึ่งมีเนื้อที่กว้าง

มากพอจะยัดเหล่ากะลาสีเอาไว้ได้ทั้งหมด

“พวกมันถูกโรแรลฆ่าตาย”

“จริงเหรอ โรแรลเป็นคนจัดการโจรเลปพาร์ด”

“พระเจ้า! เขาต้องช่วยพวกเราได้แน่!”

22

ด้านหลังฉาก
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“โรแรลช่วยพวกเรา!”

ชายหนุม่ไดย้นิเหลา่กะลาสสีง่เสยีงซบุซบิขณะเอาหแูนบประตแูอบฟงั 

เสียงรายงานของมือปืนรับจ้างชาวคุนนี เลปพาร์ดซึ่งยืนอยู่หน้าประตูตะโกน

ลั่นอย่างหัวเสีย เขาสั่งลูกน้องทุกคนที่คอยเฝ้าเหล่ากะลาสีเอาไว้ให้ลงไปช่วย

เสริมกำลังด้านล่างทันที

เมื่อเหล่ากะลาสีเรือมั่นใจว่าพรรคพวกของเลปพาร์ดมีจำนวนเหลือ 

ไม่มากนัก ก็วางแผนบุกออกไปจู่โจมศัตรู

มือปืนรับจ้างโดนรุมยำเละ ถูกกระทืบจนหมดสติ อาวุธที่มีอยู่ทั้งหมด 

ก็ถูกเหล่าลูกเรือแย่งชิงไป สตีฟปล่อยให้คนเหล่านั้นฆ่าฟันกันเองโดยที่เขานั่ง 

อยู่เฉยๆ 

“สตีฟ คุณโอเคนะ” หญิงสาวแปลกหน้าทักขณะมองดูสภาพบอบช้ำ 

สะบักสะบอมของชายหนุ่มหลังจากถูกซ้อมอย่างหนักจนไม่เหลือแรงลุกข้ึนน่ัง

สตีฟไม่ได้ตอบ เขาส่งเสียงหัวเราะหึๆ ในลำคอ

“สตีฟ?” อีกฝ่ายเลิกคิ้วประหลาดใจ

“ผม...เจ็บ” ภายใต้สีหน้าอ่อนแรงนั้น สตีฟกลับมีความหวัง เขายิ้ม 

พรายเมื่อได้ยินเสียงกะลาสีตะโกนร้องด้วยความโมโหเมื่อเหล่ามือปืนและ 

เลปพาร์ดหลบหนีกลับเข้าไปในเรือ

หนีไปสิ...คนอย่างมันไม่มีทางรอดออกไปจากที่นี่ได้หรอก สตีฟคิด  

เพราะที่นี่คือสุสานของพวกที่ไม่รู้ว่ามันกำลังเล่นกับใคร

“ฉันจะช่วยพยุงคุณออกไปจากท่ีน่ีนะ” สาวผมบลอนด์ว่าจบก็ห้ิวปีกชาย 

ร่างสูง ทั้งสองค่อยๆ เดินออกจากห้อง แต่แล้วสตีฟก็ล้มลงหน้าประตู

ให้ตาย...เขาหมดแรงจริงๆ แม้ว่ากำลังใจยังกล้าแข็ง แต่ร่างกายกลับ 

ปราศจากเรี่ยวแรง ชายหนุ่มไอออกมา เลือดไหลกบปาก 

ในตอนนั้นเองที่เลปพาร์ดวิ่งกลับขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือ เขาถูกไล่ต้อน 

จนมมุ ในขณะทีบ่รรดาลกูนอ้งกถ็กูศตัรสูงัหารไปจนหมด ชายรา่งเลก็วิง่ลนลาน 

กลับมายังบริเวณที่สตีฟยืนอยู่พร้อมกับสาวผมบลอนด์ เลปพาร์ดตกใจ  

รบีผลกัสตฟีลม้ลงแลว้จงึควา้สาวรา่งเพรยีวเอาไวเ้ปน็ตวัประกนั เมือ่กะลาสเีรอื 
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วิ่งกลับมา พวกเขาก็ต้องชะงัก

“หยุดนะ!” เลปพาร์ดยกปืนประกบขมับหญิงสาวร่างบาง พร้อมขู่ 

“ทิ้งปืนเดี๋ยวนี้นะ! ฉันบอกให้ทิ้งปืน!”

เหล่ากะลาสีเรือไม่มีทางเลือกนอกจากทำตาม แต่ละคนยกมือขึ้น 

ประสานหลังท้ายทอยและเชื่อฟังที่เลปพาร์ดกล่าวอย่างว่าง่าย ชายร่างเล็ก 

ได้ทีหัวเราะร่าสบายอกสบายใจ เมื่อตนควบคุมสถานการณ์ได้อีกครั้ง 

“ใครเข้ามาฉันฆ่ายัยนี่แน่!”

ปัง!

เสียงปืนดังก้อง ควันอุ่นๆ โชยจากปากกระบอกปืนที่สตีฟถืออยู่...

หญิงสาวกรีดร้องตกใจสุดขีด ส่วนเลปพาร์ดยืนนิ่ง ชายร่างเล็กค่อยๆ เลื่อน

สายตามองเลือดที่ซึมออกมาจากท้อง ในตอนนั้นเองเขาก็ตระหนักได้ว่าตน 

ถกูยงิ เลปพารด์ลม้ลง สง่เสยีงรอ้งลัน่ดว้ยความเจบ็ปวดรวดรา้ว...ทวา่โชครา้ย 

ที่ไม่มีใครสนใจหรือให้ความช่วยเหลือสักคน

สตีฟโยนปืนให้เหล่ากะลาสี แต่ละคนส่งเสียงโห่ร้องดีอกดีใจเมื่อ 

พวกเขายึดเรือสำราญคืนได้สำเร็จ 

สว่นสตฟีนัน้ไมไ่ดใ้สใ่จเทา่ใดนกั ดวงตาคมกรบิมองฝา่ความมดืขึน้ไป 

บนดาดฟ้าชั้นสิบสอง Sky Deck ซึ่งเป็นลานลู่วิ่งเล็กๆ ที่ถูกต่อเติมสูงขึ้นมา 

จากดาดฟ้าชั้นสิบเอ็ด หรือ Sun Deck...เขาสังเกตเห็นเงาของใครสักคนวิ่ง 

หายไป แล้วจู่ๆ ก็เห็นร่างเล็กๆ ปรากฏขึ้นอีกครั้ง 

“ริน!” 

“สตีฟ!” หญิงสาวตะโกนล่ันทันทีท่ีเห็นเขาน่ังอยู่บนพ้ืนไม้บนช้ันสิบเอ็ด 

“สตีฟ!” เธอกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือแฝงความกังวล และถลาตัวผ่าน 

เหล่ากะลาสีเรือ รีบเข้าไปสวมกอดชายหนุ่มด้วยความดีใจเป็นที่สุด 

“คุณปลอดภัยใช่ไหม! คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม” รินเลอเลสตะเบ็งเสียง 

กรอกขา้งหดูว้ยความตืน่เตน้ ชายหนุม่ตอ้งรบีเอานิว้อดุห ู“เกดิอะไรขึน้กบัคณุ 

บ้าง” 

“ผมแค่ถูกซ้อม ไม่เป็นอะไรหรอก” เขาว่าพลางพยุงตัวลุกขึ้น “ริค 
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เป็นยังไงบ้าง”

“เขาบาดเจ็บมาก”

สตีฟเลิกคิ้วมองรินเลอเลสที่มีท่าทีอ้ำอึ้ง “แล้วยังไงต่อ”

“เราจำเป็นต้องทิ้งเขาไว้ในห้องพยาบาล” หญิงสาวบอก “หากเรา 

ไม่ทิ้งเขาไว้ เขาคงหาทางขึ้นมากำจัดคุณ”

คำพดูกำกวมของอกีฝา่ยทำใหส้ตฟีขอ้งใจ เขาลกุขึน้รบีจงูมอืหญงิสาว 

เดินปลีกตัวออกจากกลุ่มกะลาสีซึ่งกำลังยืนปรึกษาหาวิธีขอความช่วยเหลือ

จากฝั่ง

“หมายความว่ายังไง” สตีฟถามอีกครั้งพลางจ้องดวงตากลมโตของ 

อีกฝ่ายนิ่ง เขามองลึกผ่านสีหน้าหวาดหวั่นใจ พยายามอ่านความคิดของ 

รินเลอเลส แล้วสักครู่หนึ่งชายหนุ่มก็นิ่วหน้าตรอง “ริครู้แล้วสินะ”

“...”

“หึ” ชายหนุ่มยิ้มหยัน “เขารู้มากแค่ไหน”

“...”

“เอาเถอะ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาตอบ” สตีฟเลิกสนใจ ทำเอารินเลอเลสนิ่ง 

อึ้งด้วยความสงสัย เธอคิดมาตลอดระหว่างวิ่งขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือว่าสตีฟ 

ต้องลงโทษเธอหรือไม่ก็ฆ่าเธอทิ้ง เพราะเธอสารภาพความลับให้แฟนหนุ่ม 

ทราบ เธอทำใจเอาไว้แล้ว...แต่ปฏิกิริยาของสตีฟนั้นผิดคาด

ชายหนุ่มหันไปมองเฮลิคอปเตอร์บนฟ้าสีหม่น และเมฆครึ้มบริเวณ 

ขอบฟ้า ในเวลาเดียวกันสายฝนพรำลงมาท่ามกลางแสงสว่างยามรุ่งอรุณ 

“โป๊ะเชะ!” เขายิ้มบางอย่างพออกพอใจ

“เฮดรัลมาแล้ว” รินเลอเลสเบิกตามองด้วยความตื่นตะลึง เธอรีบ 

ถลาไปเกาะราวกั้น บรรดากะลาสีเรือต่างชี้นิ้วตะโกนบอกพวกพ้องเมื่อพบว่า

มีเฮลิคอปเตอร์บินมา

สตีฟถอนใจโดยไม่พูดอะไร...เขาหลับตาลงช้าๆ เอนตัวพิงราวกั้น 

ยืนรับลมเย็นพร้อมเม็ดฝน

ซ่า! ซ่า!
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“ทุกอย่างจบลงแล้ว” รินเลอเลสกล่าวอย่างเหนื่อยใจ 

“รวมทัง้เรือ่งของผมกบัรคิดว้ย” สตฟีเอย่เสยีงแผว่ พลางเลือ่นนิว้เขยีน 

ชื่อเพื่อนบนพื้นไม้ ก่อนใช้นิ้วลากทับตัวอักษรเป็นรูปกากบาท 

“เราไม่มีทางเลือก” รินเลอเลสบอก อีกฝ่ายจึงสวนทันควัน 

“ใช่ คุณไม่มีทางเลือก” สตีฟหัวเราะพลางถอนใจยาวๆ ท่าทางโล่งใจ 

เป็นอย่างยิ่ง ทำเอาหญิงสาวยืนงงเป็นไก่ตาแตก “ไมโครชิปอยู่ที่คุณใช่ไหม”

อีกฝ่ายพยักหน้าและชี้นิ้วที่หลังมือ ชายหนุ่มถือวิสาสะลูบรอยปูด 

เล็กๆ ตรงตำแหน่งที่ซ่อนไมโครชิปอย่างแผ่วเบา 

“เมื่อกลับไปถึงองค์กรแล้ว ผมจะเอาออกให้นะ” 

“ทำไมเลปพาร์ดถึงตามล่าของชิ้นนี้”

สตีฟยืนยิ้ม ไม่ยอมตอบคำถาม

“สตฟี คณุรูอ้ะไรบางอยา่งใชไ่หม” รนิเลอเลสถามตอ่เมือ่เขาลบูศรีษะ 

เธอเบาๆ “หมายความว่ายังไง ทำไมเราจึงถูกจับตัวมาที่นี่”

ชายหนุ่มนิ่งเงียบหันไปโบกไม้โบกมือตะโกนเรียกเฮลิคอปเตอร์ซึ่งบิน 

ฝ่าสายฝนลงมาจอดที่ดาดฟ้า บริเวณลานยกพื้นท้ายเรือโรสลิน

“สตีฟ...ทำไมคุณไม่ตอบ” รินเลอเลสไม่พอใจ รู้สึกหงุดหงิดกับท่าที 

เพิกเฉยของอีกฝ่าย ทั้งๆ ที่เธอพยายามหาทางช่วยเหลือเขา แต่กลับถูก 

เมนิเฉยราวกบัเขาไมไ่ดแ้ยแสเลยวา่เธอจะมชีวีติอยูห่รอืไม ่หรอืเปน็หว่งเขามาก 

แค่ไหน

ชายหนุ่มได้ยินเสียงขุ่นๆ จึงหันกลับมาสนใจ เขาก้มหน้ามองพื้นไม ้

ครู่ใหญ่ ก่อนตัดสินใจตอบ “ที่จริงนั่นไม่ใช่ไมโครชิปหรอก”

“อะไรนะ” หญิงสาวถามด้วยความประหลาดใจ

สตีฟเลื่อนมือล้วงเข้าไปข้างในกระเป๋ากางเกง เขาหยิบสิ่งของชิ้นหนึ่ง 

ออกมา มันมีรูปทรงเหมือนเม็ดข้าว ภายในบรรจุไมโครชิปสีแดงขนาดจิ๋ว 

“แท้จริงแล้วส่ิงท่ีพวกมันตามหาไม่ได้อยู่กับคุณ แต่อยู่กับผมต่างหาก”

รนิเลอเลสเหน็เชน่นัน้กย็ิง่งนุงง แลว้ในนาทตีอ่มา หญงิสาวกเ็บกิตาโพลง 

จ้องมองอีกฝ่ายอย่างชั่งใจ
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“รนิ เลปพารด์คงจบัคณุขึน้มาบนเรอืเพือ่บบีใหค้ณุบอกทีซ่อ่นไมโครชปิ  

ใช่ไหม”

“ใช่ แต่เราไม่ได้บอกพวกมันเพราะเราหนีออกมาก่อน”

“ผมรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วละ”

“รู้?”

สตีฟพยักหน้า มองสำรวจร่างกายของอีกฝ่าย จู่ๆ เขาก็เลื่อนนิ้วลูบ 

รอยแผลบนแก้มของหญิงสาวเบาๆ 

“คุณรู้ได้ยังไง”

“...”

“สตีฟ นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่”

ชายหนุ่มฟังคำถามย้ำแล้วก็ต้องยอมจำนน 

“รินนี่ ผมรู้ว่าคุณคงเดาได้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง”

เธอขมวดคิ้วมองอีกฝ่ายอย่างว้าวุ่นใจ

“ผมขอโทษ”

“...ขอโทษเราเรื่องอะไร”

ชายหนุ่มก้มหน้ามองพื้นแล้วกล่าวต่อ 

“ขอโทษทีผ่มบอกคณุไมไ่ดว้า่ตลอดเวลาทีผ่า่นมา ผมทำใหค้ณุตอ้งเขา้

มาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้...ภารกิจของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามแผน”

หญิงสาวได้แต่ยืนอึ้ง...เธอยังไม่เข้าใจ

“เรา...ทำอะไรสำเร็จ”

“คุณทำทุกอย่าง...”

“อะไรนะ” รินเลอเลสงุนงงเป็นที่สุด “เรา...ไม่เข้าใจว่าคุณพูดถึงเรื่อง 

อะไร เราทำอะไรลงไป”

“คุณจะให้อภัยหรือเปล่าหากผมบอกความจริง”

คนถูกถามนิ่งงันไป สตีฟถอนใจยาวๆ เริ่มอธิบาย

“ฟังนะ นี่เป็นแผนตบตาครั้งใหญ่ที่จะทำให้องค์กรของพวกเรากลาย 

เป็นความลับตลอดไป”
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รินเลอเลสเบิกตาโพลง

“มันคือแผนซ้อนแผน” สตีฟมองอีกฝ่ายนิ่ง “นับตั้งแต่วันที่รู้ว่า 

เลปเปนลาฟกับชาลส์ระแวงผม ผมก็เริ่มหาแพะรับบาปเพื่อโยนความผิด 

เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอื้อฉาวไปให้ใครสักคนที่พร้อมจะเป็นเหยื่อ และผม 

ก็พบว่าชิวเวอร์ เลปพาร์ด กับกราดิน บายอน เข้ามาถูกจังหวะ...ผมจึง 

วางแผนเพื่อยัดข้อหาให้พวกมันสองคน”

“ยังไง”

เขาชี้นิ้วไปยังหลังมือของรินเลอเลส 

“ไมโครชิป?”

“ใช่” 

“ยังไง”

“ผมหลอกให้พวกมันตามหาไมโครชิปจากคุณ เพื่อให้พวกมันหลงกล 

เข้ามาอยู่ในแผน ตอนแรกผมวางแผนให้กราดิน บายอน และชิวเวอร์  

เลปพาร์ด ร่วมมือกันทำงานชิ้นหนึ่งซึ่งมีผลกระทบต่อครีตเชียร์ แน่นอนว่า 

มนัตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการขนสนิคา้ผดิกฎหมาย...ผมจงึหาทางตดิตอ่กบัชวิเวอร ์

เลปพาร์ด และโกหกว่าผมเป็นเจ้าชายชาวอาหรับที่ยินดีจะซื้อสินค้าจาก 

กราดิน บายอน...ผมพยายามแทรกแซงเข้าไปในกลุ่มพ่อค้าขายอาวุธเถื่อน 

ทุกกลุ่มทั่วโลกที่เคยทำงานร่วมกับชิวเวอร์ เลปพาร์ด ทำให้พวกมันวางใจ  

โดยไม่เคยระแคะระคายตัวตนที่แท้จริงของผม” 

ชายหนุ่มกล่าวพลางมองสีหน้าตกตะลึงของรินเลอเลส 

“จากนัน้ผมกร็อใหเ้ลปพารด์ขนสนิคา้ผดิกฎหมายขึน้มาบนเรอืโรสลนิ 

เพื่อไปยังสถานที่ที่ผมโกหกไว้...ระหว่างนั้นเองผมก็ถูกเลปเปนลาฟสั่งให้หา 

หลักฐานมัดตัวชิวเวอร์ เลปพาร์ด กับกราดิน บายอน พอดี...ผมจึงใช้โอกาสนี้

ลักลอบขึ้นมาบนเรือพร้อมกับริคกี้ เพื่อทำให้แผนการน่าเชื่อถือขึ้น”

“คุณลากริคเข้ามาให้เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้?”

“ใช่ เพราะหลังจากคุณเข้าไปในโลกของดอนการ์ดโดยไม่บอกผม  

ริคก็รู้ว่าผมน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชามัลลี เขาไม่รู้ว่าผมคือชามัลลี แต่เขา 
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ก็บุกเข้ามาที่คอนโด ตะโกนหาคุณและจ่อปืนใส่ผมด้วย...ผมจึงต้องหาวิธี 

ทำให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการครั้งนี้”

ยิ่งได้ยินความจริงจากปากของสตีฟ รินเลอเลสก็ยิ่งสับสน

“ผมมาที่เรือลำนี้เพื่อทำให้ตัวเองเป็น ‘เหยื่อ’ ทั้งผมและริคถูกซ้อม 

อย่างหนัก พวกโจรเลปพาร์ดไม่ฆ่าพวกเราเพราะผมกับริคเป็นตัวประกันชั้นด ี

ในการต่อรองกับเจ้าหน้าที่...สภาพของผมในตอนนี้คงทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อ 

หมดใจว่าเลปพาร์ดทำผิดจริง”

“สตีฟ...คุณรู้ใช่ไหมว่าในเรือลำนี้มีนักวิจัยอยู่ด้วย”

“รู้สิ ผมรู้เรื่องนั้นมานานแล้วละ แล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการ 

ของผม” สตีฟสารภาพ “โรแรลเป็นผู้ทำให้แผนไร้ที่ติ...เพราะทันทีที่เรือลำนี้ 

ถูกตรวจสอบ ชิวเวอร์ เลปพาร์ดจะกลายเป็นแพะรับบาป...เขาจะกลายเป็น 

ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง เพราะสิ่งที่เขาทำกับผู้โดยสารทุกคนในเรือ 

ลำนี้ และการปกปิดตัวตนของโรแรลซึ่งเป็นนักวิจัยผสมคนหนึ่งบนเรือลำนี ้

ยิ่งทำให้รูปคดีน่าเชื่อถือขึ้น”

เมื่อฟังอีกฝ่ายพูดจนถึงตอนนี้ หญิงสาวก็ได้แต่อ้าปากค้าง คาดไม่ถึง 

“แล้วเราล่ะ เราเองก็คง...”

“ใช่ คุณคือคนที่ต้องเข้ามาช่วยผม” สตีฟกล่าวเสียงหนักแน่นจริงจัง 

“คุณเป็นคนเดียวที่เข้าถึงตัวโรแรลได้โดยที่เขาไม่ระแคะระคาย...ผมใช้วิธี 

ดงึตวัคณุขึน้มาบนเรอืดว้ยการสรา้งเงือ่นไขใหเ้ลปพารด์ตามหาคณุ ผมสวมรอย 

เป็นเจ้าชายอาหรับ และสั่งให้เขานำไมโครชิปที่ซ่อนไว้กับคุณมาให้ผม” 

ชายหนุ่มว่าพลางลูบมือของอีกฝ่ายอย่างแผ่วเบา 

“ผมบอกสไตรเกอร์ให้ฝังอุปกรณ์สะกดรอยไว้ใต้ผิวหนังของคุณ ส่วน 

ไมโครชิปของจริงที่คุณกับสไตรเกอร์บุกเข้าไปเอาในโรงงานร้างนั้นอยู่ที่ผม  

นับตั้งแต่วันที่คุณกลับไปนอนพักในองค์กร”

“ไมโครชิปอยู่ติดตัวเรามาตลอด เป็นไปไม่ได้ที่มันจะถูกส่งไปให้คุณ”

“เป็นไปได้สิ เพราะตอนที่คุณถูกนำตัวกลับไปองค์กร...ของก็ถึงมือผม 

แล้ว” 
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คำตอบนั้นทำเอารินเลอเลสเงียบไปครู่ใหญ่ 

“นั่นคือสาเหตุที่เฮดรัลตามหาเราเจอสินะ”

สตีฟพยักหน้า “ใช่ เขาอยู่บนเรือสำราญบาบาร่านี่นา เขาตรวจสอบ 

ได้ว่าคุณอยู่ไหนในโลกใบนี้”

“เฮดรัลรู้เรื่องแผนการนี้ใช่ไหม”

“ไม่ เขาไม่รู้อะไรเลย เฮดรัลไม่ยอมทำงานให้ผม...ผมจึงหลอกล่อให้ 

เขาเดนิทางทอ่งเทีย่วบนเรอืสำราญบาบารา่เพือ่ใหค้อยชว่ยเหลอืคณุอยูห่า่งๆ 

โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าถูกผมหลอกใช้” 

“พระเจ้า...” รินเลอเลสอุทาน ตกตะลึงกับแผนซับซ้อนของสตีฟ 

“ทำไม...ทำไมคุณไม่บอกเรื่องนี้กับเรา”

“เพราะแผนครัง้นีจ้ะสำเรจ็ไดก้ต็อ่เมือ่ ‘คณุไมรู่เ้รือ่งอะไรเลย’ จนกระทัง่ 

ถูกจับขึ้นมาบนเรือ”

สตีฟหลุบตาลงพลางกล่าวอย่างใจเย็น 

“เมื่อคุณไม่เคยรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น โรแรลจะไม่สงสัยในตัวคุณ...ซ้ำ 

คุณไม่เคยมีทักษะการต่อสู้ด้วย เขาจึงต้องคอยอาสาช่วยเหลือจนกว่าคุณ 

จะเข้มแข็งมากพอ” 

“คุณวางแผนเรื่องนี้เอาไว้หมดแล้ว”

“ใช่ ผมเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเรือบ้าง...ผมรู้ว่าเมื่อเกิดความ 

โกลาหลขึ้น โรแรลจะเริ่มหาทางเอาตัวรอด จากสถิติของพวกนักวิจัยบริสุทธิ์

และนักวิจัยผสม ผมสรุปได้ว่าเขาจะต้องหาทางหลบหนีจากที่เกิดเหตุทันที...

และผมเชื่อว่าเขาต้องเจอคุณแน่ๆ เพราะฉะนั้นจึงหาวิธีหลอกให้เขาช่วยเหลือ

คุณให้ได้ หลังจากนั้นคุณจะเป็นคนกำจัดเขาแทนผม”

ความจริงที่อีกฝ่ายกล่าวทำให้หญิงสาวแทบล้มทั้งยืน...เธอกลายเป็น 

รูปปั้นที่ยืนฟังความจริงพรั่งพรูออกมาจากปากของชายหนุ่มที่เคยคิดว่าเธอ 

รู้จักเขาดีกว่าใครอื่น ทว่าบัดนี้...เธอกลับรู้สึกเหมือนไม่เคยรู้จักเขามาก่อน

ทุกอย่างที่เธอกระทำลงไปกลายเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของเขา...

ราวกับละครที่ถูกจัดฉากขึ้น เรื่องราวทุกอย่างดำเนินไปตามความคิดของ 
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สตีฟ

รินเลอเลสรู้สึกราวกับโดนตบจนแก้มชา...ถึงแม้ว่าเธอจะเข้าใจสาเหตุ 

ที่สตีฟต้องปิดบังความจริง แต่เธอก็รับไม่ได้อยู่ดี หญิงสาวเชื่อมั่นมาตลอด 

ว่าไว้ใจเขาได้ แต่บัดนี้...ความคิดนั้นกลับเลือนหายไป

“ผมขอโทษ” สตีฟบอก “คุณก็น่าจะรู้ว่าเจตนาที่แท้จริงของผมเป็น

ยังไง”

เพียะ!

ทุกอย่างเงียบกริบ...

สตฟีลบูแกม้ตนเองเบาๆ เขาไมไ่ดรู้ส้กึเจบ็ปวดไปมากกวา่ความเจบ็ชำ้ 

ที่รินเลอเลสได้รับ หญิงสาวถลึงตามองเขาด้วยความสับสน ใบหน้านวล 

ร้อนผ่าว แล้วน้ำตาก็ไหลอาบแก้ม 

เราจะไม่เชื่อใจคุณอีกแล้วสตีฟ! คุณเลวที่สุด! 

เธออยากพูดเช่นนั้น แต่คำพูดทั้งหมดก็จุกอยู่ในลำคอ ความรู้สึก 

โกรธและเสียใจตีพันกันยุ่งเหยิง ความสับสนอลหม่านในจิตใจทำให้กายของ 

เธอสั่น

ชายหนุ่มเห็นสีหน้าของหญิงสาวเช่นนั้นก็ยิ่งรู้สึกผิด...เขาไม่เคยเห็น 

แววตาของรินเลอเลสแสดงความเกลียดชังมากเท่านี้มาก่อน...ไม่เคยเลย 

ในขณะเดียวกัน เฮลิคอปเตอร์ก็จอดลงบนดาดฟ้าเรือเรียบร้อยแล้ว 

เฮดรัล เฮคเทลเดินออกมาคนเดียว...เขากระโดดลงจากดาดฟ้าเรือชั้นสิบสอง 

ไปสนทนากับกัปตันเรือโรสลินครู่หนึ่ง จากนั้นกะลาสีเรือทุกคนก็รีบวิ่งลงไป 

ใต้ท้องเรือเพื่อตรวจสอบความเสียหายและช่วยเหลือผู้ที่ยังรอดชีวิต พวกเขา

ช่วยนำตัวเหล่าผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือชั้นสิบเอ็ด 

เพื่อรอเฮลิคอปเตอร์อีกจำนวนหนึ่งมารับภายในครึ่งชั่วโมง

ทางด้านเด็กชายก็หันมาเห็นสตีฟและรินเลอเลสยืนนิ่งอยู่บนทางเดิน

พอดี 

“หืม?” คิ้วโก่งโค้งขึ้นอย่างประหลาดใจเมื่อรินเลอเลสเงื้อหมัดสั่นๆ 

ขึ้นสูง ขณะที่สตีฟยืนนิ่งราวกับรอการลงโทษ “เฮ้อ...ฉันคิดเอาไว้แล้วเชียว 
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ว่าต้องเป็นแบบนี้”

ทางด้านริคโทเฟ่นก็ถูกนำตัวออกจากห้องพยาบาล เขาเดินกะเผลก 

มาพร้อมกะลาสีเรือคนหนึ่ง ทันทีที่เห็นสตีฟกับเฮดรัล ความจงเกลียดจงชัง 

จากก้นบึ้งของจิตใจก็ปะทุออกมา

สตีฟหันมองแฝดต่างฝาครู่หนึ่ง ก่อนยิ้มหยัน เขาหัวเราะในลำคอ  

จากนั้นก็รีบกระชากแขนรินเลอเลสเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้นสิบสองด้านท้าย 

เรือ บริเวณที่เฮลิคอปเตอร์จอดอยู่

“สตีฟ!” รินเลอเลสร้องเสียงหลงเมื่อถูกอีกฝ่ายดึง “ปล่อย!”

เฮดรัลมองสตีฟอย่างงุนงง ขณะที่ชายหนุ่มเดินสวนไปพร้อมคว้า 

วิทยุสื่อสารในมือของเด็กชายไปด้วย

“สตีฟ! ปล่อยเราเดี๋ยวนี้!”

หญิงสาวสะบัดตัวหนี รีบวิ่งตรงไปหาริคโทเฟ่นซึ่งยืนอยู่ห่างออกไป 

ราวๆ ยี่สิบเมตร

“จบัเธอไว!้” สตฟีชีน้ิว้ออกคำสัง่ แลว้เฮดรลักร็บีควา้รา่งของหญงิสาว 

ได้ทันท่วงที

“เฮดรัล! ปล่อยเรา!”

“ริน!” ริคโทเฟ่นเห็นเช่นนั้นก็รีบผละจากกะลาสีเรือ เขาพยายามพยุง 

กายเดินไปหาแฟนสาว ทว่าสตีฟก็ลากเธอขึ้นบันไดไปจนถึงเฮลิคอปเตอร์ได้

สำเร็จ 

หญิงสาวกรีดร้อง ทุบประตูหมายจะออกจากเฮลิคอปเตอร์ให้ได้ 

แต่สตีฟไวกว่า เขารีบปิดล็อกประตูและเปิดระบบบังคับเพื่อนำเฮลิคอปเตอร์

บินขึ้นฟ้า

“รนิ!” รคิตะโกนลัน่ พยายามตะเกยีกตะกายหมายจะเขา้ไปชว่ยเหลอื  

เขาวิ่งขึ้นไปจนถึงจุดที่จอดเฮลิคอปเตอร์ จากนั้นก็รวบรวมกำลังวิ่งออกจาก 

ขอบเรือ กระโดดขึ้นไปหมายจะเอื้อมมือเกาะฐาน (Landing Skid) ของ 

เฮลิคอปเตอร์ แต่เฮดรัลก็เข้ามาขัดขวาง เด็กชายกระโดดโอบร่างริคโทเฟ่น 

จนทำให้ทั้งคู่ล้มกระแทกพื้น 
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“บ้าเอ๊ย!” เด็กหนุ่มได้แต่มองเฮลิคอปเตอร์บินห่างจากเรือโรสลิน 

อย่างหัวเสีย 

ริคโทเฟ่นหมุนตัวหันมองเฮดรัลอย่างไม่สบอารมณ์ เขาถลาเข้าใส่ 

อีกฝ่าย ชกศัตรูไม่ยั้งแรง แต่เฮดรัลยกมือขึ้นกันเอาไว้แล้วถีบริคจนกระเด็น 

ออกไป

“เสียใจด้วย...รินนี่เป็นคนของพวกเรา” 

“หุบปากไปเลยเฮด! นายไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้!” ริคถลึงตามองอีกฝ่าย 

เขาเหยียดตัวยืนตรง จ้องเด็กชายด้วยแววตาโกรธแค้น “ฉันจะต้องสะสาง 

ปัญหากับสตีฟ!” 

“ผมคิดว่าคุณน่าจะสร้างปัญหาซะมากกว่านะ”

“ฉันไม่มีอะไรต้องพูดกับหมอนั่นอีก! และอันที่จริงแล้วฉันก็ไม่ควร 

เสียเวลาเสวนากับนายด้วย” ริคถลึงตาใส่ ว่าพลางตั้งการ์ด “ฉันอาจเกลียด 

ชามัลลีเพราะคำพูดอันหลอกลวงของเขา แต่ฉันเกลียดมัวบลีดีมากกว่านั้น 

เป็นสิบๆ เท่า!”

เฮดรัลเหยียดยิ้ม ท่าทางอารมณ์ดี ดวงตาราวเหยี่ยวจ้องมองศัตรู 

อย่างท้าทาย เขากวักนิ้วเบาๆ 

“เชิญระบายความเกลียดมาที่ผมได้เลย”ตวั
อย
่าง



“ถ้าคุณชกผมได้สักครั้ง ผมจะยอมแพ้” เฮดรัลได้ทีสบประมาท

หลังจากเห็นสภาพสะบักสะบอมของคู่ต่อสู้

ริคโทเฟ่นกำหมัดแน่นด้วยความโมโห จ้องอีกฝ่ายอย่างเกลียดชัง 

“นายคดิวา่ถา้ยอมแพแ้ลว้ฉนัจะยอมปลอ่ยนายไปงา่ยๆ อยา่งนัน้เหรอ” 

เด็กหนุ่มถามพลางย่อตัวลง กำหมัดหลวมๆ 

“อ้อ! คุณจะฆ่าผมอย่างนั้นเหรอ”

“อยากรู้ไหมล่ะ!” ริคกล่าวจบก็ขยับขาพุ่งตัวเข้าใส่เฮดรัล

อีกฝ่ายโยกตัวหลบ กระโดดถอยออกไป เด็กชายเหยียดยิ้มพึงพอใจ 

ที่ได้เห็นสีหน้าดุดันราวราชสีห์ 

ริครู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมตัวเองไม่ได้ เขาย่างสามขุมเข้าหา ถลา 

ตัวหมายจับเด็กชายทุ่มลงพื้น แต่แล้วเฮดรัลก็หนีได้อีก เขาเงื้อศอกจะกระทุ้ง 

แผน่หลงัของรคิ แตเ่ดก็หนุม่เหวีย่งแขนปดัไดท้นั ทัง้สองเขยบิถอยไปคนละกา้ว 

ต่างตั้งท่าเตรียมพร้อมต่อสู้

23

เผยความลับ
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เฮดรัลหัวเราะหึๆ ในลำคอ เด็กชายเริ่มรู้สึกสนุกกับศึกในคราวนี้ ส่วน 

รคินัน้ไมม่อีารมณร์ว่มดว้ยเลยแมแ้ตน่อ้ย เขามองคูต่อ่สูน้ิง่ๆ พยายามคาดเดา 

การโจมตีครั้งใหม่

แล้วในวินาทีนั้นเอง!

ฟุ่บ!

หมัดเร็วแทรกเข้าจากด้านล่าง พุ่งใส่ใต้คาง ริคเกือบเผลอโดนหมัด 

อัปเปอร์คัตหากไม่ใช้สองมือป้องกันใบหน้าเอาไว้เสียก่อน เด็กหนุ่มพลิกมือ 

หมายจะล็อกแขนอีกฝ่ายเอาไว้ แต่เฮดรัลนั้นไวกว่ามาก เด็กชายสะบัดแขน 

หลุดและเหวี่ยงหมัดอีกข้างเสยคางคู่ต่อสู้ในวินาทีเดียวกัน

ปึก!

รคิโทเฟน่ใชแ้ขนปดัปอ้งและชกออกไป กอ่นยกขาถบีจนเฮดรลักระเดน็ 

ออกห่าง

เด็กชายหัวเราะชอบใจ ยิ่งรู้สึกสนุก ทว่าริคกลับยิ่งหงุดหงิดเมื่อรู้ว่า 

อีกฝ่ายไม่ได้จริงจังกับการต่อสู้ มิหนำซ้ำยังพยายามกลั่นแกล้งเขาด้วย 

“เฮ้อ! ให้ตาย” เฮดรัลอุทาน แต่ก็ยิ้ม เขาดีดตัวลุกขึ้นจากพื้น เงยหน้า 

มองทอ้งฟา้สขีุน่ เมด็ฝนเยน็ฉำ่โปรยลงบนแกม้ “คณุเหมอืนสตฟีไมม่ผีดิ ตอ่ให้ 

หมดแรงแล้วก็ยังสู้ไหว”

“อย่าพูดถึงหมอนั่นนะ”

“ทำไมล่ะ เขาเป็นคู่หูของคุณไม่ใช่เหรอ”

“เขาไม่ใช่คู่หูของฉันอีกต่อไปแล้ว!”

“อะไรกัน เมื่อวันก่อนคุณกับสตีฟยังเข้ากันได้ดีเป็นปี่เป็นขลุ่ย”

“ฉันบอกว่าอย่าพูดถึงหมอนั่น!”

“ผมจะพูดถึงสตีฟแล้วทำไมไม่ทราบ”

“หุบปาก!”

เฮดรัลได้รับคำตอบทันที 

ริคโทเฟ่นวิ่งเข้าใส่พร้อมรัวหมัดเป็นชุด เด็กชายจึงรีบโยกตัวซ้ายขวา 

หลบราวกับเขาอ่านการเคลื่อนไหวของริคโทเฟ่นได้ทุกท่วงท่า...สองมือขยับ 
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ไปมา บ้างก็ปัดป้องหมัดของคู่ต่อสู้ บ้างก็กวัดแกว่งซ้ายขวาเพื่อพยุงร่างกาย 

ไม่ให้ล้ม ขณะที่ริคก้าวเข้าประชิดและโจมตีไม่ยั้งจนเด็กชายต้องถอยเท้าหนี

“หึ” เฮดรัลปล่อยให้ริคโจมตีจนหมดแรง เมื่อเห็นช่องโหว่ก็รีบเหวี่ยง

หมัดใส่บ้าง 

ผัวะ!

แค่หมัดเดียวก็ทำให้เด็กหนุ่มเซถลา 

“เจ็บเป็นบ้า” เฮดรัลบ่นขณะสะบัดมือหงุดหงิด เขาต้องออกแรงมาก

กว่าปกติถึงสองเท่าเพื่อหยุดคนร่างสูงกว่า รวมทั้งแรงเยอะกว่าอย่างริคให้ได้

ในการโจมตีเพียงครั้งเดียว

ริคโทเฟ่นสะดุดขาล้มลงกองกับพื้น เขาพยายามทรงตัวลุกแต่ก็ไม่ไหว 

เสียงหอบดังแฮกๆ แทรกผ่านสายฝนพรำ เขาเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า และ 

หมดแรง แต่กระนั้นตาแหลมคมก็ยังสามารถมองผ่านคราบน้ำบนใบหน้า 

เห็นคู่ต่อสู้ได้อย่างชัดเจน 

“แก...”

เฮดรัลย่างสามขุมเข้ามาหาพลางก้มมองสภาพของอีกฝ่ายแล้วต้อง 

สา่ยหนา้...สว่นเดก็หนุม่กค็อ่ยๆ ลกุขึน้ยนื กวาดมองรอบกายอยา่งใชค้วามคดิ 

บัดนี้เขาคงไม่สามารถต่อสู้ด้วยมือเปล่ากับศัตรูที่แลดูไม่บาดเจ็บอะไรเลย...

เขาต้องหาตัวช่วย

“คุณแพ้ผมแล้วริคโทเฟ่น!” เด็กชายตะโกนลั่นวิ่งเข้าหาและเหวี่ยงขา 

หมายจะเตะใบหน้า แต่ริคก็ก้มหลบได้ทันท่วงที เขาพลิกตัวกลิ้งไปจนชน 

ราวกั้นดาดฟ้า 

เฮดรลักา้วเขา้หาหมายจะเตะซำ้อกีครัง้ รคิเหน็เชน่นัน้กร็บีโยกตวัหลบ 

ลุกวิ่งผ่านบันไดลงไปยังชั้นสิบเอ็ด

“จะหนีไปไหน” เฮดรัลหัวเราะชอบใจ เด็กชายวิ่งตาม รีบมองหาศัตรู

ที่เร้นกายหายไปแล้ว

ในขณะที่กำลังกวาดตาหาริคโทเฟ่นบนชั้นสิบเอ็ดอยู่นั้น เฮดรัลก็ไม่มี 

ทางรู้ตัวเลยว่าคู่ต่อสู้ขึ้นไปเกาะราวกั้นด้านบน ริครอให้เฮดรัลเดินมาจนถึง 
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จุดที่ตนโจมตีได้ จากนั้นก็กระโดดเข้าไปรวบตัวเป้าหมาย 

ตึง!

น้ำหนักของริคทำให้ทั้งสองล้มลงบนพื้น กลิ้งไปบนสนามกอล์ฟหรู 

บนชั้นสิบเอ็ด

“อย่าขยับ” เด็กหนุ่มกดปลายมีดเบาๆ บนลำคอของอีกฝ่าย ขณะที ่

เฮดรัลนอนคว่ำหน้าบนพื้น ส่วนริคโทเฟ่นก็คร่อมตัวเอาไว้ไม่ให้ศัตรูหนีไปได้

คราวนีเ้ฮดรลัเงยีบกรบิ เขาสมัผสัถงึความคมของมดีบนลำคอ เดก็ชาย 

หัวเราะอีกครั้ง 

“ดูเหมือนผมจะประมาทคุณไปหน่อย”

ริคยังคงหอบอย่างเหนื่อยอ่อน เขาต้องใช้สมาธิอย่างมากควบคุมตัว 

ศัตรูที่ว่องไวยิ่งกว่าหมาป่า แต่ลูกเล่นเยอะยิ่งกว่าลิง

“อยากฆ่าผมก็เชิญตามสบาย แต่ผมเชื่อว่าคุณไม่ทำ”

“...”

“ทำไมน่ะเหรอ เพราะผมมีประโยชน์กับคุณหลายอย่าง”

“นายพยายามจะบอกอะไรกับฉัน เฮด” ริคถามสวนทันควัน

“...”

เมื่ออีกฝ่ายไม่ตอบ ริคก็กดมีดลงบนผิว 

“เฮ!้ เดีย๋ว” เฮดรลัยงัยิม้ตหีนา้ซือ่ไมรู่ส้กึทกุขร์อ้น ทัง้ๆ ทีต่วัเองเปน็ฝา่ย 

เสียเปรียบ

“ฉันไม่เข้าใจการกระทำของนาย” ริคบอกตามตรง “นายฝ่าฝืนคำสั่ง 

ของชามัลลี นายปลอมตัวเป็นมัวบลีดีเพื่ออะไร เพื่อช่วยเหลือองค์กรของนาย 

หรือกลั่นแกล้งฉัน”

“ทำไมคุณถามในสิ่งที่รู้อยู่แล้วล่ะริคโทเฟ่น” เฮดรัลพึมพำ ยิ้มสบาย 

อารมณ์ “ผมทำเพราะผมอยากทำ ผมจะทำอะไรก็ได้ที่ผมต้องการ ผมจะ 

ไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการให้ทำ แต่ผมไม่อยากทำ”

ริคโทเฟ่นรำคาญคำพูดวกวนนั้น ที่จริงเขาก็คิดเอาไว้แล้วว่าเฮดรัล 

ต้องตอบคำถามกวนประสาทแบบนี้
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“พูดให้เข้าใจง่ายๆ...ผมเป็นอิสระ”

ระหวา่งทีเ่ดก็หนุม่พยายามสาวเอาความจรงิจากเฮดรลั เฮลคิอปเตอร์ 

สองลำและเรอืลำเลก็จำนวนมากกป็รากฏขึน้บรเิวณขอบฟา้ รคิโทเฟน่ปรายตา 

มอง ในขณะทีเ่หลา่ผูร้อดชวีติและตวัประกนับางสว่นกเ็ดนิขึน้มาบนดาดฟา้เรอื  

พวกเขายืนเกาะราวกั้น ต่างร้องตะโกนเรียกเหล่าทีมกู้ภัยโดยไม่สนใจเลยว่า 

เกิดอะไรขึ้นบนสนามกอล์ฟซึ่งอยู่ห่างออกไปราวๆ สามสิบเมตร

ริคโทเฟ่นเหลือบมองเลปพาร์ดซึ่งคาดว่าอาจยังมีชีวิตรอด บรรดา 

กะลาสีเรือหิ้วปีกโจรร้ายเข้าไปในเรือเพื่อทำแผลและกักขังไว้เพื่อดำเนินคดี 

ต่อไป

ระหว่างที่เด็กหนุ่มสำรวจรอบกาย เฮดรัลก็ใช้โอกาสนี้สลัดตัว ขยับ 

ศอกฟาดเข้าที่ข้างลำคอของริค ทำเอาเด็กหนุ่มมึนจนลงไปนั่งบนพื้น 

คราวนีเ้ฮดรลัไมป่ลอ่ยใหศ้ตัรเูลน่งานไดเ้ปน็ครัง้ทีส่อง เดก็ชายหยบิปนื 

จากซองตรงข้อเท้าออกมาจ่อริคโทเฟ่นในระยะประชิด เมื่อเด็กหนุ่มทำท่าจะ

ลุกขึ้นมาอีก เฮดรัลก็เหยียบแผ่นหลังของริคเอาไว้

“เอาไว้มาสู้กันตอนที่คุณมีแรงมากกว่านี้จะดีกว่านะ”

คำพูดนั้นดูถูกริคมากจนเขาโกรธ เด็กหนุ่มหันไปถลึงตาใส่คนหาเรื่อง 

แล้วในตอนนั้นเองฝ่ามือของเขาก็ร้อนแดง เกิดกระแสไฟฟ้าแล่นแปลบปลาบ

เฮดรัลเห็นเช่นนั้นก็ร้องอุทาน รีบกระโดดถอย

ริคโทเฟ่นวาดมือใส่คนที่กำลังวิ่งหนี รวบรวมพลังในกายปลดปล่อย 

กระแสไฟฟ้าใส่ศัตรู 

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ! 

เฮดรัลก้าวเท้าอย่างว่องไว วิ่งหลบหลีกและกระโดดหนีประกายไฟ 

กบักระแสไฟฟา้สขีาวสวา่งวาบทีพุ่ง่ผา่นไปอยา่งเฉยีดฉวิ เดก็ชายสง่เสยีงยะฮูว้ 

สนุกกับการหมุนตัวและตีลังกาหลายตลบไปรอบลำเรือ

“ว้าว! ปล่อยพลังของคุณมาอีกสิ!”

ริคโทเฟ่นโมโหจนต้องสบถอย่างหัวเสีย เขายืนหมดแรง หอบแฮกๆ  

ปล่อยให้เฮดรัลวิ่งไปมารอบสนามกอล์ฟ
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เด็กชายเข้าใจท่าทีของริคอย่างทะลุปรุโปร่ง ยิ่งในยามที่ริคไม่เหลือ 

พลังกายอีกแล้ว เขาก็กลายเป็นเพียงคู่ต่อสู้ที่สร้างความสนุกให้เฮดรัลเท่านั้น 

เมื่อริคล้มลงบนพื้น สูญเสียแรงกายไปทั้งหมด เฮดรัลก็เหยาะย่างเข้า 

มาหา...ทว่าในจังหวะที่เด็กชายยกปืนขึ้นหมายจะปลิดชีพเหยื่อนั้น เขาก็สูญ- 

เสียการควบคุมอย่างฉับพลัน 

วูบ!

สติหล่นหาย หน้ามืดไปครู่หนึ่งจนทำให้ตัวเขาล้มฟาดพื้นเมื่อไร 

ไม่อาจทราบได้ 

ไม่กี่วินาทีต่อมาเฮดรัลก็ค่อยๆ พยุงกายขึ้น สายตาพร่าเลือนนั้น 

บ่งบอกให้รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย

ริคโทเฟ่นเขยิบตัวถอยออกมาขณะจดจ้องเฮดรัลที่ค่อยๆ ส่งเสียงร้อง 

ด้วยความเจ็บปวด มือหนึ่งเลื่อนกุมหน้าอกซ้าย สีหน้าแลดูทุกข์ทรมานเป็น 

อย่างยิ่ง เฮดรัลกัดฟันก้มหน้า หลับตาพยายามฝืนทนต่อบางสิ่งบางอย่างที ่

เสียดแทงหัวใจของเขา สักครู่เด็กชายก็ล้มตัวนอนลงบนพื้น หอบแฮกอย่าง 

อ่อนล้า สภาพหมดแรงของเขาไม่แตกต่างจากของริคโทเฟ่นในตอนนี้เลย 

สักนิด...แม้กรณีของริคอาจจะรุนแรงกว่า 

ปึก!

ในตอนนั้นเองริคก็เริ่มรู้สึกราวกับว่ามีของหนักๆ ปะทะที่หน้าอก แรง

กระแทกนั้นทำให้เขาแทบหายใจไม่ออก วินาทีต่อมาความเจ็บปวดก็ทวีมาก

ขึ้นบริเวณหน้าอกซ้าย เส้นเลือดทุกเส้นปูดโปน ความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้น 

ทำใหร้คิโทเฟน่แทบตายทัง้เปน็ เขากรดีรอ้งเสยีงหลง ลงไปนอนกองบนพืน้ขา้งๆ 

เฮดรลั เขาดิน้ไปมาทนความปวดรา้วไมไ่หว เสยีงแบลลยีต์ะโกนบอกใหเ้ดก็หนุม่ 

กลั้นใจ แต่ร่างกายที่ไม่เหลือเรี่ยวแรงใดๆ ก็แทบจะทำให้เขาหยุดหายใจไป 

ในวินาทีนั้น

“บ้าชิบ” เฮดรัลสบถเบาๆ หายใจรวยริน สีหน้าที่เคยเข้มแข็งแลดู 

อ่อนแอราวกับเด็กตัวน้อย เขาค่อยๆ ดันกายลุกขึ้น “พระเจ้า...” 

ในตอนนั้นเองหน่วยกู้ภัยก็เดินทางมาถึง แต่ละคนรีบไต่ขึ้นมาบนเรือ 
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ลำโตเพือ่สำรวจผูร้อดชวีติ สว่นบรรดาเจา้หนา้ทีก่ก็ระโดดลงจากเฮลคิอปเตอร์ 

พร้อมอาวุธครบมือ พวกเขาตะโกนลั่นและวิ่งกระจายไปทั่วเรือ 

เฮดรัลยืนขึ้น ขณะก้มมองริคโทเฟ่นอย่างสิ้นหวัง

“นาย...นายตอ้งรูอ้ะไรเกีย่วกบั...เรือ่งนี.้..ใช.่..ไหม” รคิโทเฟน่พยายาม 

เค้นเสียงพูดด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส เขากำหมัดแน่น มองอีกฝ่ายด้วย 

หางตา “ใช่...ไหม”

เฮดรลัยนืหอบไมพ่ดูอะไรครูห่นึง่ กอ่นสดูหายใจลกึๆ เมือ่อาการปวดรา้ว 

ทุเลาลง 

“มิติที่สี่”

เมื่อได้ยินเช่นนั้นริคก็เบิกตาโพลงตกตะลึง 

“คณุตอ้งเคยไดย้นิเรือ่งนีม้าจากดอนการด์บา้ง...แนน่อน...มนัเกีย่วขอ้ง 

กับมิติที่สี่ และคุณกำลังตกอยู่ในอันตราย เพราะใครบางคนลอบทำร้ายผม 

รินนี่ สตีฟ และคุณ” เฮดรัลเค้นเสียงผ่านลำคอแห้งผาก ไม่ทันที่เด็กหนุ่ม 

จะมีโอกาสได้ถามต่อ บรรดาเจ้าหน้าที่ก็เข้ามารุมล้อมทั้งสองพร้อมเรียก 

ทีมงานให้ช่วยกันปฐมพยาบาล 

“ถ้าหากอยาก...รู้ความจริง...” เฮดรัลเอ่ยเสียงเบา “ตามผมมา”

เด็กชายแทรกตัวออกไปจากวงล้อม เขาเดินกะเผลกๆ กลับขึ้นบันได 

ไปจนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์เหนือสนามกอล์ฟและหาข้ออ้างขึ้นเฮลิคอป- 

เตอร์ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกสามนาย ทิ้งริคโทเฟ่นไว้ที่เรือ

เฮดรัลต้องการบอกอะไรกับเขากันแน่...

“นี่มัน...บ้าชิบ” ริคสบถ ใช้กำปั้นทุบพื้นเรือก่อนพยุงกายลุก บรรดา 

เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ แต่เด็กหนุ่มก็สะบัดออกโดยไว 

“พาผม...พาผมออกไปจากที่นี่” ริคบอกเสียงเบา เสียงของเขาค่อยๆ 

เบาลง แล้วเด็กหนุ่มก็ล้มลงอีกครั้ง 

บัดนี้ริคมองไม่เห็นอะไรนอกจากภาพรางเลือนเบื้องหน้า เขาได้ยิน 

เสยีงตะโกนของเจา้หนา้ที ่เขามองเหน็นายแพทยน์ัง่ขา้งกายชว่ยปฐมพยาบาล  

ในขณะที่ริคยังรำพึงรำพันพูดพร่ำเพียงคนเดียว เขาก็สิ้นสติไป 
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“มิติที่สี่...มิติที่สี่ มิติที่สี่”

“ริค...ริค...” เสียงของชายหนุ่มคุ้นหูดังขึ้นข้างกาย “ริค...ริค...”

เด็กหนุ่มปรือตาช้าๆ “ระ...รู้ด”

เจ้าของชื่อพยักหน้าก่อนถอนใจยาวๆ เมื่อพบว่าอีกฝ่ายปลอดภัย เขา 

หันมองนาฬิกาเรือนโตบนเพดาน 

“เธอหลับไปหนึ่งวันเต็มๆ”

“หนึ่งวัน” ริคโทเฟ่นพึมพำแล้วลุกพรวด เบิกตาตกใจ วินาทีถัดมาเขา 

ก็ต้องร้องครางด้วยความเจ็บปวด ร่างกายทุกส่วนยังคงบอบช้ำ “โอย...

ให้ตาย”

“พักผ่อนก่อนเถอะ”

“สตีฟ...สตีฟอยู่ไหนครับ!”

รู้ดเงียบ เขานั่งกอดอกก้มหน้านิ่ง มองน้องชายเซ้าซี้ด้วยท่าทีลุกลี้- 

ลุกลน

24

รอยเท้า
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“เฮดรัลล่ะ! เขาอยู่ที่นี่หรือเปล่า เกิดอะไรขึ้นบนเรือโรสลินหลังจาก 

เจ้าหน้าที่มารับผม”

“ริค...”

“พวกเขา...พวกเขารูอ้ะไรบางอยา่ง” เดก็หนุม่กลา่วรวัเรว็ “เฮดรลัรูอ้ะไร 

บางอย่าง”

“รคิ ใจเยน็ๆ” รูด้ปรามนอ้งชายดว้ยความเปน็หว่ง “เธอพดูถงึเรือ่งอะไร 

เธอละเมอถึงสิ่งที่เรียกว่ามิติที่สี่ตลอดเวลา”

เมือ่ไดย้นิอกีฝา่ยกลา่วเชน่นัน้ รคิกแ็ทบจกุ เขาอำ้อึง้ไปครูใ่หญร่ะหวา่ง

คดิหาคำตอบ ในขณะเดยีวกนักห็นัไปเหน็ละอองแสงสฟีา้คอ่ยๆ ขยายใหญข่ึน้ 

บนพื้นห้องข้างเตียงพยาบาล ก่อรูปร่างกลายเป็นรอยเท้ามนุษย์ เด็กหนุ่ม 

ขยี้ตา พยายามยืนยันว่านั่นไม่ใช่ภาพลวงตา...เขาจ้องมองมันครู่หนึ่ง แล้ว 

รอยเท้าเรืองแสงสีฟ้าตำแหน่งที่สองก็ผุดขึ้นใกล้ๆ กัน

“แจมัวเรี่ยน” เสียงของแบลลีย์สะท้อนเบาๆ “อาจจะเป็นแจมัวเรี่ยน 

ของเฮดรัล”

เด็กหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็เลิกผ้าห่มลุกพรวดออกจากเตียง ทำเอาพี่ชาย 

อุทานเสียงหลง

“ริค!”

“เดี๋ยวผมมา”

“เธอจะไปไหน”

เด็กหนุ่มมองรอยเท้าปรากฏเรียงกันไปจนถึงหน้าประตูห้อง เขาจึง 

เข้าใจได้ว่าแจมัวเรี่ยนกำลังบอกใบ้ให้เดินตามไปที่ไหนสักแห่ง

“ผม...มีธุระ”

“ริค” รู้ดสบตาน้องชายด้วยความประหลาดใจยิ่งนัก เขาเลิกคิ้วมอง 

สภาพอิดโรยของอีกฝ่ายขณะเดินช้าๆ ไปที่ประตู ชายหนุ่มต้องลุกขึ้นรีบคว้า 

ตัวน้องชายกลับมาพร้อมทำหน้าดุ “เธอจะทำอะไร กลับไปที่เตียง”

“พี่” ริคโทเฟ่นกล่าวเสียงจริงจัง “ขอร้อง...ผมมีเรื่องต้องทำ”

“เรื่องอะไร”

ตวั
อย
่าง



326     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

เด็กหนุ่มตอบไม่ได้ เขาก้มมองพ้ืนสังเกตรอยเท้าหายออกไปจากประตู 

“ผมต้องไป”

“ไปไหน นี่มันเรื่องอะไร เธอบาดเจ็บหนักและต้องรักษาตัว ฉันจะ 

ส่งเจ้าหน้าที่โจเอลมาช่วยดูแล”

“ไม่...ไม่ครับ” ริคสะบัดมือออกเบาๆ “รู้ด ผมต้องไป”

เด็กหนุ่มเปิดประตู ด้านนอกมีเจ้าหน้าที่ร่างสูงสีหน้าถมึงทึงยืนคุม 

ประตูอยู่สามคน เด็กหนุ่มจ้องพวกเขารายคน แล้วก็ได้แต่กะพริบตาปริบๆ ใส่  

ก่อนถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อน และหมุนตัวเดินกลับไปนอนบนเตียงพยาบาล

ทันที

“โอย อยากจะบ้า” ริคโทเฟ่นครางเสียงเบา เขารู้สึกหงุดหงิดเมื่อ 

ถูกห้าม 

“อยูท่ีน่ี.่..ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณอ์ะไรขึน้บนเรอืกป็ลอ่ยมนัไปซะ ทกุอยา่ง 

เป็นหน้าที่ของตำรวจ” รู้ดกล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดขาด

“พี่ไม่เข้าใจ”

“ฉันเข้าใจว่าเธอตกอยู่ในสถานการณ์ไหน”

“พี่ไม่เข้าใจ” ริคย้ำอีกครั้ง

รู้ดเลิกเถียง เขาถอนใจ มองคนโมโหหอบอย่างเหนื่อยอ่อนพร้อม 

ทั้งเลื่อนมือทาบบนหน้าผาก

“ผมต้องออกไปจากที่นี่ ตอนนี้เลย”

ชายหนุม่ประสานมอืบนเตยีง ฟงัสิง่ทีน่อ้งชายกลา่วแลว้กเ็ดาไดไ้มย่าก 

วา่เหตกุารณบ์นเรอืคงแยก่วา่ทีค่ดิ เขาไมม่วีนัปลอ่ยใหน้อ้งชายตวัดทีำภารกจิ 

คนเดียว หรืออันที่จริง อาจไม่ปล่อยให้ริคขัดขืนคำสั่งของเขาแบบนี้อีกเป็น 

หนที่สอง

“ผมต้องไป”

“รคิ...เธอตอ้งพกัผอ่น” รูด้บงัคบั สายตาดดุนัทำใหเ้ดก็หนุม่รบีเบอืนหนา้ 

หนี ไม่เช่นนั้นเขาอาจยอมใจอ่อนกับพี่อีกตามเคย

เด็กหนุ่มกำหมัดแน่น 
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“ไม่ได้...หากช้ากว่านี้...หากช้ากว่านี้ละก็...” ริคกัดฟันหลับตา เขา 

จับราวกั้นข้างเตียงนอน จู่ๆ ความร้อนจากฝ่ามือก็ถ่ายเทลงบนราวกั้นจน 

ร้อนแดง รู้ดมองความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างประหลาดใจ “ผมต้องออกไป”

อึดใจเดียวกันกระแสไฟฟ้าก็พุ่งขึ้นไปบนเพดาน หลอดไฟแตกเป็น 

เสี่ยงๆ 

วินาทีเดียวกันนั้น...ไฟฟ้าก็ดับลง ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบ 

“เกิดอะไรขึ้น!” เสียงตะโกนดังก้องทางเดินห้องพักผู้ป่วย

คราวนี้ไฟดับไม่แค่ห้องพักของริคโทเฟ่น หากแต่ดับทั้งโรงพยาบาล  

เสยีงกรดีรอ้งของพยาบาลและเจา้หนา้ทีด่งัไปทัว่ แตไ่มเ่กนิสบิหา้วนิาท ีไฟฟา้ 

ก็กลับมาใช้การได้อีกครั้ง ห้องพักผู้ป่วยพลันสว่างไสว

“เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับ” เจ้าหน้าที่ถือวิสาสะเปิดประตูเข้ามา 

สอบถาม พวกเขามองรู้ด ก่อนหันไปดูเตียงผู้ป่วยที่ว่างเปล่า

“พระเจ้า...เขาหนีไปแล้ว” บรรดาเจ้าหน้าที่รำพึงเสียงเบา รีบวิทยุ 

รายงานลูกทีมทันที

“กระจายกำลังตามหานามสกุลที่สองเดี๋ยวนี้!”

“ครับ!”

รู้ดได้แต่ถอนใจและนั่งคอตก

“คุณจะให้ผมทำยังไงต่อ” เจ้าหน้าท่ีถาม หากแต่รู้ดรีบยกมือข้ึนปราม 

“ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น”

“อะไรนะครับ”

รู้ดไม่กล่าวอีกเป็นครั้งที่สอง เขาสูดหายใจลึกๆ พลางหลับตาลงและ 

ไล่ทุกคนออกไปปฏิบัติหน้าที่ ชายหนุ่มหรี่ตามองผ่านบานกระจก ดูวิวเมือง 

ดรัมลิงตัน เซสเซ ในยามค่ำคืนด้วยสายตาเลื่อนลอย 

“ฉันคงต้องปล่อยเขาไป”

ใช่...บางทีเขาอาจจะต้องทำเช่นนั้น

ถึงแม้รู้ดจะเป็นผู้ปกครองนิลบาเล็ต มีอำนาจสั่งการแทบทุกอย่าง

ในครีตเชียร์ แต่เขาก็ไม่สามารถสยบชามัลลีซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขามา 
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หลายปไีด ้และบดันี.้..เขากไ็มส่ามารถควบคมุเหตกุารณใ์ดๆ ไดอ้กีตอ่ไป ทำได ้

เพียงมองอยู่ห่างๆ เช่นเดียวกับมองการหายตัวไปของริคโทเฟ่นในยามนี้

ปล่อยมันไป...

และหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น...นั่นอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของรู้ด  

นิลบาเล็ต ก็ได้

แฮก แฮก แฮก

“เร็วชะมัด!” ริคโทเฟ่นรีบวิ่งไล่ตามรอยเท้าซึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้า 

เขาข้ามถนน ตัดหน้ารถเมล์ เสียงแตรดังสนั่น ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจ รีบ

เลี้ยวเข้าไปในซอกอับแห่งหนึ่ง บริเวณนี้เองที่รอยเท้าเลือนหายไป แล้วอักษร

สีฟ้าสว่างก็ปรากฏขึ้นบนพื้นถนนแทน มันอ่านได้ความว่า

‘ผมรอคุณอยู่’

“รอ?”

“เขาพูดถึงอะไร” แบลลีย์สงสัย

คำถามของรคิไดร้บัคำตอบเมือ่รอยอกัษรบนพืน้ถนนปรากฏขึน้มาใหม ่

อีกครั้ง

‘ตามรอยแจมัวเรี่ยนไป มันรู้ว่าประตูมิติที่สี่อยู่ตรงไหน’

ริคโทเฟ่นอ่านจบก็เห็นรอยเท้าสีฟ้าผุดขึ้น เขารีบวิ่งติดตามแจมัวเรี่ยน 

ไปเรื่อยๆ มันค่อยๆ เดินอ้อมไปมาระหว่างอาคารสองฟาก ก่อนวกออกไป 

สู่ถนน คราวนี้เด็กหนุ่มค่อยๆ ข้ามถนนสายใหญ่อย่างระมัดระวัง วันนี้มีผู้คน 

มากมายเดินพลุกพล่านเต็มท้องถนน การจราจรติดขัด เสียงบีบแตรและเสียง

โฆษณาบนหน้าจอขนาดยักษ์บนตึกระฟ้าดังสนั่น ฟังดูสับสนวุ่นวายนัก

ริคก้มหน้าก้มตาเดินปะปนกับฝูงชน พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ใคร 

สังเกตเห็นชัดๆ ว่าเขาคือใคร แต่อย่างไรเสียก็ยังได้ยินเสียงซุบซิบสงสัยว่า 

เขาคือนามสกุลที่สองหรือไม่

“มันอยู่ตรงนั้น” แบลลีย์บอก

รคิโทเฟน่เหน็รอยเทา้เคลือ่นทีผ่า่นไปบนทางเดนิหนา้อาคารซึง่เขาเคย 
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สัญจรผ่านเป็นประจำสมัยเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยม คราวนี้เขาต้องอุทาน 

เสียงเบา มองตึกระฟ้าซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ สามแยก

“นี่มัน...คอนโดของสตีฟนี่นา” เด็กหนุ่มขมวดคิ้วจนแทบจะเป็นปม

“มิติที่สี่อะไรนั่นซ่อนอยู่ที่คอนโดของเขา?”

“เป็นไปไม่ได้...” ริครำพึง รีบวิ่งตามแจมัวเรี่ยนรูปรอยเท้านั้นไปอย่าง 

ว่องไว เขาแทบจะลืมความเจ็บปวดทันทีที่พบว่าเป้าหมายอยู่ไม่ไกลนัก

“ไม่น่าเชื่อ ถ้าหากมิติที่สี่อยู่ในคอนโดของสตีฟ พวกเราก็น่าจะหาเจอ 

ตั้งนานแล้ว”

“นั่นน่ะสิ” ริครีบกล่าวขณะวิ่งซอกแซกผ่านผู้คนไปจนถึงสามแยก  

เด็กหนุ่มรีบข้ามถนนจนคนขับรถยนต์บีบแตรใส่อีกครั้งอย่างหัวเสีย เขาไม่ได้ 

ใสใ่จนกั และเพง่มองรอยเทา้สฟีา้วิง่ไปจนถงึหนา้ทางเขา้คอนโดสงูดา้นซา้ยมอื 

คราวนี้ริคมั่นใจแล้วว่าประตูมิติที่สี่อยู่ในคอนโดของสตีฟอย่างไม่ต้องสงสัย

“สวัสดีครับคุณเพอร์ตัน เอ้อ...ไม่สิ คุณนามสกุลที่สอง” 

เด็กหนุ่มรีบวิ่งเข้าไปที่ล็อบบี ไม่ได้ฟังเสียงทักทายของพนักงาน 

หลังเคาน์เตอร์เลยสักนิด เขารีบกดปุ่มปิดลิฟต์พร้อมกับเลือกหมายเลขชั้น 

แล้วก็ยืนรอด้วยความว้าวุ่นใจ เหงื่อผุดเต็มแผ่นหลัง

จู่ๆ  แจมวัเรีย่นกป็รากฏขึน้บนพืน้ลฟิตอ์กีครัง้พรอ้มแสงสวา่งรปูรอยเทา้ 

จู่ๆ ละอองแสงนั้นก็แตกออกเป็นเสี่ยงๆ กลายเป็นตัวอักษรลอยอยู่เหนือพื้น

‘ผมขอบอกข่าวร้ายให้คุณฟังหน่อย...รินนี่เดินทางตามสตีฟเข้าไป 

ในมิติที่สี่แล้ว’

“อะไรนะ”

‘ส่วนข่าวดี...ไม่มีหรอก  ผมรอคุณอยู่ที่ประตูเชื่อมมิติ รีบมาก่อน 

ประตูจะปิด’

ริคโทเฟ่นอ่านจบก็พึมพำเสียงเบา รีบสาวเท้ายาวๆ ออกจากลิฟต์  

ตรงไปยงัหอ้งพกัของสตฟี เขาเปดิประตผูางเขา้ไปขา้งใน แลว้กพ็บวา่ไมม่ใีคร 

อยู่ในนั้น มีเพียงแสงไฟเปิดสว่างทุกห้องและสภาพห้องเละสุดๆ 

เดก็หนุม่กม้มองรอยเทา้สฟีา้สวา่งอกีครัง้ มนัเขา้ไปในหอ้งนอนของสตฟี 
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ริคไม่รอช้า รีบถลาไปเปิดประตูทันที

“ประตูมิติที่สี่ซ่อนอยู่ที่นี่น่ะเหรอ” ริคเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจขณะ 

กวาดตามองไปรอบๆ ห้อง

“สตีฟปิดบังพวกเราได้ยังไง” แบลลีย์แปลกใจ “รินเลอเลสก็อยู่กับเขา

ที่นี่ไม่ใช่หรือไง เธออาจจะรู้ความลับนี้มาตลอด”

“ไม่มีทาง รินบอกว่าสตีฟมักล็อกประตูห้องเอาไว้ ตามปกติแล้ว 

ไม่เคยมีใครเข้ามาในห้องนอนของเขาเลย” ริคบอกพลางเหลือบมองรอยเท้า 

ปรากฏบนหัวเตียงนอน และค่อยๆ ไต่ขึ้นไปบนรูปภาพบนกำแพง 

เด็กหนุ่มมองภาพวาดขนาดใหญ่นั้นด้วยความฉงน เขาเดินขึ้นไปบน 

ฟกูนุม่ สำรวจรปูของนกัรบในชดุเสือ้เกราะทีย่นืหนัหลงัอยูใ่ตต้น้ไมส้งู ทอดตา 

มองทิวทัศน์เบื้องล่างซึ่งปรากฏแม่น้ำสายเล็กๆ และเมืองแห่งหนึ่งที่มีหอคอย 

สูงตั้งตระหง่านอยู่ใจกลาง 

“นี่มัน...”

“รปูวาดของชามลัล”ี แบลลยีบ์อกพลางยน่คิว้ เขามองภาพวาดนัน้อยา่ง 

จริงจัง พินิจรายละเอียดฝีแปรง “ไม่ผิดแน่...สตีฟวาดภาพนี้ขึ้นมาเอง”

“มันเป็นภาพวาด” ริคพึมพำ “ภาพวาดคือประตูมิติอย่างนั้นเหรอ”

“ใครจะรู้” แบลลีย์ตอบ

ในขณะที่เด็กหนุ่มสงสัยอยู่นั้น เขาก็สังเกตเห็นว่าผ้าคลุมสีแดงสด 

ของนกัรบในภาพวาดกำลงัโบกเบาๆ เศษใบไมป้ลวิตามลม รคิโทเฟน่ถงึกบัผงะ 

ถอยออกห่างรูปด้วยความตกใจ 

“นี่มัน...”

ในตอนนั้นเองทั้งสองก็เห็นว่านักรบในภาพขยับขา เขาชักดาบออก 

จากฝกั เดนิลงจากเนนิเขา เมือ่รา่งสงูโปรง่ของนกัรบในรปูหายไปแลว้ ทอ้งฟา้ 

สว่างก็เปลี่ยนเป็นสีหม่นคล้ำ เมฆม้วนตัวรวมกันตรงยอดหอคอยก่อนจะแผ่ 

ขยายปกคลุมทั่วผืนนภาบนผืนผ้าใบ เกิดแสงวาบบาดตาเมื่อฟ้าฝ่าลงมาบน 

ยอดหอคอย เสียงเปรี้ยง! ดังสะท้อนออกมาจากภาพ พร้อมทั้งเสียงครืนๆ  

กระแสลมแรงทำให้ต้นไม้ในภาพวาดโบกสะบัด
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พริบตาเดียวกันภาพวาดนั้นก็บิดเบี้ยว เฉดสีผสมปนเปราวกับมีมือด ี

ใช้พู่กันปาดมั่วบนผืนผ้าใบ ริคโทเฟ่นชะโงกหน้าเข้าไปดูใกล้ๆ ด้วยความ 

ประหลาดใจ แล้วจู่ๆ อักษรสีฟ้าก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้า ทำเอาเด็กหนุ่มร้อง 

เสียงหลง

‘เข้ามาสิ’

อักษรนั้นเลือนหายไปจากสายตา แล้วภาพวาดก็ค่อยๆ สลายไปจาก 

ผืนผ้าใบ ฉับพลันนั้นแสงสว่างสีขาวแสบตาก็วาบผ่านกรอบรูป วินาทีถัดมา  

เส้นทางโล่งๆ คล้ายอุโมงค์ก็ปรากฏขึ้นตรงนั้น มีคบเพลิงจุดสว่างตลอดแนว 

กำแพงสองฟาก

ริคโทเฟ่นมองภาพวาดที่ปรากฏขึ้นมาใหม่บนผืนผ้าใบอย่างงุนงง

“นี่ไม่ใช่ภาพวาด” แบลลีย์บอกราวกับอ่านใจเขาได้

“คุณหมายความว่า...”

“นี่คือประตูเชื่อมมิติที่สี่”

ริคฟังจบก็ค่อยๆ เลื่อนมือสัมผัสกรอบรูป เขารู้สึกได้ถึงความเย็นบน 

ปลายนิ้ว ทันทีที่จิ้มลงไปบนผืนผ้า จู่ๆ คลื่นน้ำก็ขยายวงกว้างออกจาก 

ปลายนิ้ว

“นี่มัน...อะไรกัน” เด็กหนุ่มรู้สึกได้ถึงแรงหนืดที่ดึงดูดนิ้วของเขาให้ 

จมลงไปบนภาพวาดนั้น เขาอุทานเสียงเบาเมื่อนิ้วทะลุผ่านผ้าใบเข้าไปใน 

ภาพของช่องอุโมงค์โล่งๆ 

“เข้าไปสิ” 

ริคโทเฟ่นฟังอีกฝ่ายออกคำสั่งแล้วก็ชั่งใจครู่หนึ่ง ก่อนเลื่อนแขนทะล ุ

ผ่านภาพเข้าไปในโลกอีกด้านหนึ่ง เขารู้สึกถึงความเย็นและลมพัดเบาๆ จาก 

ปลายอุโมงค์ เด็กหนุ่มค่อยๆ ขยับกายสอดขาเข้าไปในภาพ แล้วจึงทิ้งตัวลง

บนพื้นอุโมงค์ในที่สุด

“เข้ามาแล้ว” เด็กหนุ่มกล่าวอย่างระมัดระวัง กวาดตามองรอบกาย 

ในขณะที่ประตูมิติด้านหลังปิดลง “ผมกลับออกไปไม่ได้แล้ว”

“มันต้องมีทางอื่น” แบลลีย์บอก

ตวั
อย
่าง



332     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

ริคทำหน้านิ่วครุ่นคิดเมื่อเห็นว่าห้องนอนของสตีฟหายไปในพริบตา 

“โอเค” เขาสดูหายใจลกึๆ แลว้จงึเดนิชา้ๆ ไปตามเสน้ทางมดืๆ ภายใน 

อุโมงค์ เด็กหนุ่มได้ยินเสียงหวีดหวิวของลมชัดเจน และความเย็นก็ถูกแทนที ่

ด้วยอากาศอุ่นๆ ซึ่งบอกให้รู้ว่าเขากำลังจะเดินไปจนถึงสุดปลายอุโมงค์

ในตอนนั้นเอง เสียงของใครสักคนก็ดังสะท้อนก้อง ก่อนร่างปริศนา 

จะเดินทะลุผ่านกำแพงมาหาริคโทเฟ่น 

“โว้ว!” เด็กหนุ่มรีบถอยเท้าหนี มองผู้มาใหม่อย่างตกใจ “ราเนียว!”

ทั้งแบลลีย์และริคมองชายผมสั้นสีน้ำตาลเข้มรับกับนัยน์ตาสีฟ้าสด 

ใต้คิ้วโค้งสวยได้รูป 

“ว่าไงนายน้อย”

ราเนยีวเดนิมาโอบไหลร่คิ กอ่นเดนิไปพรอ้มๆ กนั สรา้งความประหลาดใจ 

ให้แก่เด็กหนุ่มเป็นที่สุด 

“นาย...นายไม่ใช่ราเนียวใช่ไหม”

“พูดอะไรน่ะ...ฉันออกมาจากโลกของดอนการ์ดเองแหละ”

“อะไรนะ!”

“ฉันเป็นระบบท่ีทำให้โลกของดอนการ์ดเช่ือมต่อกับมิติท่ีส่ีอย่างสมบูรณ์ 

นี่นา เมื่อประตูมิติที่สี่ถูกเปิดออก สะพานระหว่างโลกของดอนการ์ดกับมิติ 

ที่สี่ก็เชื่อมกันอย่างสมบูรณ์ ฉันสามารถเดินทางเข้ามาที่นี่และเป็นส่วนหนึ่ง 

ของโลกใบนี้ได้”

“เหลือเชื่อ” ริคเบิกตามองอีกฝ่ายตั้งแต่หัวจดเท้า “ถ้าอย่างนั้นทุกสิ่ง

ที่อยู่ในดอนการ์ดก็ข้ามมาที่นี่ได้สินะ”

“ไม่ได้” ราเนียวกล่าวเสียงเรียบ “อย่าลืมว่าเคเจลมีหน้าที่อะไร... 

พวกเขาปกป้องดอนการ์ดและไม่ยอมเสี่ยงเดินข้ามสะพานมาที่นี่หรอก” 

เดก็หนุม่วา่พลางสบตานายนอ้ย “ฉนัเปน็หว่งเจา้นาย กเ็ลยแวะมาหา 

เฉยๆ”

“ในเมื่อนายไม่ได้เฝ้าดูสะพานเชื่อมต่อระหว่างสองมิติ ดอนการ์ด 

ก็มีสิทธิ์ถูกบุกรุกนะ”
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“มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก” ราเนียวว่า “ไม่มีใครมองเห็นว่าสะพาน 

เชื่อมระหว่างดอนการ์ดกับมิติที่สี่อยู่ที่ไหน นอกจากฉันและนายน้อย”

“ถ้าอย่างนั้นก็ดี” ริคถอนใจ

“แต่...” ราเนียวกล่าวค้างไว้ระหว่างครุ่นคิด “อาจมีใครสักคนมองหา

สะพานนั่นอยู่”

“ใครสักคน?”

“ฉันรู้สึกแบบนั้น” ราเนียวกล่าวจบ แบลลีย์ก็เอ่ยขึ้น

“ใช่...มีใครบางคนพยายามสแกนพื้นที่ทุกตารางนิ้วในมิติที่สี่เพื่อ 

ตามหาสะพานนั่น” 

“ชามัลลีหรือเปล่า”

“ไม่ใช่ ฉันคิดว่าเป็นศัตรูของชามัลลี หรืออันที่จริงก็อาจจะเป็นศัตรู 

ของเราดว้ย” ราเนยีวกลา่วอยา่งมัน่ใจ “ใครกต็ามทีอ่นัตรายมาก และดเูหมอืน 

จะเป็นภัยคุกคามต่อทุกระบบ...เขาไม่ใช่คนธรรมดา”

ริคได้ยินเช่นนั้นก็ต้องทำหน้านิ่วครุ่นคิด...ไม่อยากเชื่อเลยว่ามีมือที่ 

สามสอดแทรกเข้ามาระหว่างความขัดแย้งของเขากับชามัลลี ดูเหมือนสาเหตุ

ที่เฮดรัลเรียกเขาเข้ามาที่นี่จะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้ว
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“ฉันพอจะเข้าใจความเจ็บปวดไร้สาเหตุของนายกับสตีฟบ้าง 

แล้วละ” 

ราเนียวกล่าวพลางยืดอกรับอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาสูง หลังจาก 

ทั้งสองเดินออกมาจากอุโมงค์ราวๆ สามสิบนาที...ป่าเบื้องล่างสีเขียวสด 

ลมเย็นๆ โชยพัดกลิ่นหอมของดอกไม้ ไออุ่นจากแดดยามเช้าทำให้ทุกชีวิต 

ในผืนพนาสดชื่น

“มันเกิดจากอะไร” ริคสงสัย

“เกดิจากการทีน่ายนอ้ยเปน็คูส่มมาตรของสตฟี หากเกดิอะไรผดิปกต ิ

ขึ้นกับเขา มันอาจส่งผลกระทบกับนายด้วย” ราเนียวบอกพลางเดินนำลง 

จากเนนิเขา กวาดตามองผา่นยอดไม ้ทะลลุงไปจนถงึพืน้ดนิเบือ้งลา่ง “ตอนนี้ 

มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในมิติที่สี่ ความเจ็บปวดที่นายสัมผัสได้ก็เกิดจากผลของ

มิติที่สี่นี่แหละ”

“อะไรนะ” ริคเบิกตามองอีกฝ่ายด้วยความประหลาดใจ

25

ร่วมมือ
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“ใช่ ฉันก็รู้สึกได้...มีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่” แบลลีย์ 

ยืนกราน

“ฉันบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรผิดปกติ แต่ฉันคิดว่ามิติที่สี่ทำให้นาย 

บาดเจ็บสาหัส”

“เป็นไปได้ยังไงกัน” ริคถามอย่างสงสัย “มิติที่สี่เป็นเพียงโลกจำลอง  

มันไม่ควรเกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บของใครทั้งนั้น”

“เกี่ยวข้องสิ” เสียงของเด็กชายอีกคนดังแว่วขึ้นมา ริคโทเฟ่นต้องเงย 

หน้ามองบนต้นไม้สูงด้วยความตกใจ “มันเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งสี่คนเลย 

ด้วย”

ฟุ่บ!

เฮดรัลกระโดดลงมายืนบนพื้น สายตาเหมือนเหยี่ยวนั้นจับจ้อง 

ริคโทเฟ่นอย่างจริงจัง ทันทีที่เขาสอดมีดเข้าไปในปลอกที่เหน็บข้างเอว ริค 

ก็ถอยเท้าหนึ่งก้าวอย่างระมัดระวัง

“นายคือคนที่เคยทำร้ายแบลลีย์สินะ” ราเนียวกล่าวเสียงไม่พอใจ 

หรี่มองเฮดรัลอย่างไม่สบอารมณ์ ทว่าอีกฝ่ายกลับยิ้มบางๆ ให้แทนคำ 

ทักทาย

“คุณก็คงเป็นหนึ่งในระบบของดอนการ์ดสินะ”

“รู้ได้ไง” ริคพึมพำ

“เพราะผมเป็นคนดูแลระบบในมิติที่สี่ ผมแยกแยะได้ว่าข้อมูลแปลก 

ปลอมที่เข้ามาป้วนเปี้ยนในนี้คืออะไร”

ยิ่งฟังก็ยิ่งประหลาดใจ ริคเบิกตามองศัตรูอย่างสงสัย 

“นายบอกว่าอะไรนะ นายดูแลระบบ?”

“สตีฟคือพระเจ้าของโลกนี้ ผมกับรินนี่ก็เป็นศาสดาของโลกนี้” เฮดรัล 

สรุปให้ฟัง “มิติที่สี่เกิดขึ้นจากพลังเหนือธรรมชาติของสตีฟ โลกนี้เปรียบ 

เสมอืนสมองและหวัใจสว่นหนึง่ของสตฟี หากทีน่ีถ่กูทำลาย...คณุนา่จะเดาได้

ไม่ยากว่ามันต้องเป็นอย่างไรต่อไป”

น้ำเสียงของเฮดรัลคราวนี้ฟังดูขึงขังจริงจัง 
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“ผมซึง่เปรยีบเหมอืนศาสดาของโลกแหง่นีก้ต็กอยูใ่นสภาวะไมแ่ตกตา่ง 

จากสตีฟเท่าไร”

“เพราะฉะนั้นพวกนายก็เลยต้องออกตามหาต้นเหตุภายในมิติที่สี่?” 

ราเนียวถาม

“ใช่” เฮดรัลกล่าวตามตรง ก่อนทอดสายตามองขอบฟ้า “ตอนนี้ 

สถานที่หลายแห่งภายในมิติที่สี่ถูกทำลาย สิ่งมีชีวิตมากกว่าสามแสนตัวตาย

ภายในคืนเดียว เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น”

“ทำไมถงึไมรู่ล้ะ่ ในเมือ่นายเปน็ศาสดาของโลกนี”้ คำถามของราเนยีว 

ทำให้อีกฝ่ายยิ้มขำ เฮดรัลจดจ้องคนถามอย่างจริงจัง 

“ก็เพราะว่าคนที่เป็นพระเจ้าของมิติที่สี่ไม่ได้มีแค่สตีฟคนเดียวยังไง 

ล่ะ” คำตอบนั้นทำให้แบลลีย์กับราเนียวอุทานพร้อมกัน ในขณะที่ริคโทเฟ่น 

ยืนเรียบเรียงอยู่ครู่หนึ่ง

“ใคร ใครเป็นพระเจ้าอีกคน” แบลลีย์ถามอย่างสงสัย

เฮดรัลต้องหันมองรอบกาย ฟังเสียงสะท้อนของอีกฝ่าย เขารู้ดีว่า 

แบลลีย์ไม่สามารถปรากฏตัวในมิติที่สี่ได้ จึงตะเบ็งเสียงตอบ 

“มนุษย์เทียม”

“รินเลอเลสเป็นมนุษย์เทียม” 

“แหงละ แต่คุณคิดว่ามนุษย์เทียมมีคนเดียวในโลกหรือยังไง” เฮดรัล 

ท้วงก่อนยืนกอดอกพิงต้นไม้ “รินนี่มีความสามารถพิเศษหลายอย่างก็จริง  

แต่ความสามารถพิเศษของเธอไม่มีสิ่งใดโดดเด่นเท่าการบุกรุกโลกของ 

ดอนการ์ด...มีมนุษย์เทียมอีกคนที่คุณชายชามัลลียังหาตัวไม่พบ แน่นอน... 

ผมเชือ่วา่หมอนีค่อืผูท้ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการทำลายมติทิีส่ี ่เขาคอืพระเจา้ของมติทิีส่ี่ 

เหมือนสตีฟ เขาเป็นผู้ที่สามารถแทรกแซงระบบและกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่ง 

ในโลกนี้ได้เหมือนสตีฟ และตอนนี้เขาก็พยายามกำจัดสตีฟด้วย”

“นั่นคือการฆ่าตัวตายชัดๆ” ราเนียวแทรก “ในเมื่อศัตรูก็เป็นพระเจ้า 

เหมือนกัน หากเขาทำลายระบบนี้ เขาก็ต้องตายไปด้วย”

“ผมลืมบอกอะไรพวกคุณไปหรือเปล่า” เฮดรัลเลิกคิ้ว “มนุษย์เทียม
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ที่ผมกับสตีฟตามหาอยู่เป็นพระเจ้าของโลกใบนี้ก็จริง แต่เขาอยู่ในคราบของ 

‘ไวรัส’ ”

ทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งเงียบ

“เขาเป็นพระเจ้าที่ไร้ตัวตน แต่กระทำทุกอย่างได้เหมือนมีตัวตนอยู่ 

บนโลกนี้”

“นี่คือความน่ากลัวของมนุษย์เทียม” แบลลีย์รำพึง

“ใช่ นี่คือความน่ากลัวของมนุษย์เทียม” เฮดรัลเอ่ยเสริม คำตอบ 

ของเฮดรัลทำให้ทั้งริคโทเฟ่นและราเนียวต้องยืนครุ่นคิดอย่างหนักใจ “คุณ 

อาจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงหรอกนะ ริคโทเฟ่น...แต่ผมบอกคุณไม่ได้ว่า 

หากมิติที่สี่ถูกทำลาย คุณจะต้องตายตามพวกเราไปด้วยหรือเปล่า...เพราะ 

ฉะนั้นผมจึงต้องให้คุณช่วย”

“ช่วย?”

“มาช่วยกันตามหามนุษย์เทียมอีกคนที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกใบนี้ ก่อนที ่

มันจะหนีออกไปได้”

ริคโทเฟ่นได้ยินคำขอร้องเช่นนั้นก็ย่นคิ้วสบนัยน์ตาเหยี่ยวของอีกฝ่าย

อย่างจริงจัง 

“นายคิดว่ามันซ่อนตัวอยู่ที่นี่?”

“ไมไ่ดค้ดิ...แตม่นัอยูท่ีน่ีจ่รงิๆ” เดก็ชายบอก “มนัอยูม่านานพอสมควร 

แล้ว...ตอนนี้สตีฟกำลังตามหามัน”

“นายไม่คิดหรือว่าคนร้ายรู้แล้วว่าพวกเราอยู่ท่ีน่ีและจ้องทำลายมันอยู่”

“มันยังไม่รู้” เฮดรัลบอก “สตีฟ รินนี่และผม ‘ล่องหน’ ...ระบบไม ่

สามารถตรวจสอบพระเจ้าและศาสดาของโลกนี้ได้ ส่วนริคโทเฟ่นเป็นพระเจ้า 

ของโลกดอนการ์ด และคุณเองก็เป็นหน่วยสอดแนมจากโลกของดอนการ์ด 

พวกคุณ ‘ล่องหน’ อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นพวกเราไม่มีทางรู้ว่าคนร้ายอยู่ที่ไหน 

และคนร้ายก็ไม่มีวันรู้ว่าเราเข้ามาอยู่ในมิติที่สี่เมื่อไร”

“ฟังดูมีเหตุผล” ราเนียวเลิกคิ้วมองอีกฝ่ายอย่างประหลาดใจ

“เอาละ ว่าไง คุณจะช่วยไหม”
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ริคนึกตรองด้วยความหนักใจ 

“ฉันจะได้อะไรจากการช่วยนาย”

เฮดรัลยักไหล่ 

“ไม่มีค่าเหนื่อยในครั้งนี้” คำตอบชัดเจนและตรงไปตรงมา เด็กหนุ่ม 

กัดฟัน รู้สึกหงุดหงิดอย่างน่าประหลาด “ผมรู้ว่าคุณยังสับสนกับความจริง 

ทีเ่พิง่ทราบ ผมรูว้า่คณุไมไ่วว้างใจพวกเรา ผมรูว้า่พวกเราเปน็ศตัรกูนั แตต่อนนี้ 

คุณต้องวางปัญหาของพวกเราทั้งสองฝ่ายทิ้งไว้เสียก่อน แล้วหาทางช่วยกัน 

กำจัดใครก็ตามที่พยายามทำตัวเป็นมือที่สาม”

ริคโทเฟ่นยืนนิ่ง ขณะที่ราเนียวได้แต่พยักหน้า แน่นอน...สถานการณ ์

กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี้ยากนักที่จะปฏิเสธ 

“คุณอยากรู้เรื่องของฮามิลตัน เคิร์ก ใช่ไหม”

“...”

“ผมจะบอกความจริงเกี่ยวกับเขาให้ฟัง” เด็กชายว่าพลางเบือนหน้า 

มองท้องฟ้าสีคราม “เขาคือนักวิจัยผสมที่ใช้ร่างกายตัวเองในการทดลอง  

สตีฟกับคุณแวะเข้าไปดูศพของเขาใช่ไหม...คุณคงเห็นแล้วว่าเขาดัดแปลง 

ร่างกายของตัวเองอย่างไรบ้าง”

เด็กชายว่าพลางวาดมือไปบนอากาศ แล้วแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นบน 

ปลายนิ้ว พร้อมกับภาพหน้าจอสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก แสดงรูปภาพขาวดำ 

ของฮามิลตัน เคิร์ก ซึ่งกำลังวิ่งข้ามถนน สายตาของฮามิลตันในรูปแลดู 

ระมัดระวังแต่ก็ไม่วายถูกพรรคพวกของชามัลลีแอบถ่ายวิดีโอมาได้ 

“เขาพยายามหาทางหนีออกจากครีตเชียร์ด้วยการเดินทางข้ามมิติ  

จึงสร้างประตูมิติด้วยตัวเองโดยรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้ร่างของ

ชามัลลีเป็นตัวทดสอบ และบังคับชามัลลีให้สร้างประตูมิติจากพลังเหนือ 

ธรรมชาติของเขาเมื่อหลายปีที่แล้ว...ฮามิลตันเก็บข้อมูลงานวิจัยเอาไว้ใน 

ไมโครชิปซึ่งรินนี่กับริชชี่ไปขโมยมาได้จากโรงงานร้าง...อย่างไรก็ตาม การ 

ทดลองของเขาไมป่ระสบผลสำเรจ็ ฮามลิตนัยงัไมส่ามารถสรา้งประตมูติขิึน้มา 

ได้เอง มีเพียงชามัลลีคนเดียวที่สามารถทำแบบนั้นได้...เนื่องจากฮามิลตัน 

ตวั
อย
่าง



Pakkie Davie     339

พยายามสร้างประตูมิติ ทำให้ชามัลลีเชื่อว่าฮามิลตันต้องรู้ว่ามิติที่สี่ยังถูกเก็บ 

รักษาเอาไว้ เพราะฉะนั้นสตีฟจึงต้องรีบกำจัดฮามิลตันก่อนเรื่องนี้จะรั่วไหล”

ราเนียวส่งเสียงพึมพำในลำคอระหว่างฟัง

“มิติที่สี่เปรียบเสมือนสมองและหัวใจของเขา หากนักวิจัยล่วงรู้ว่า 

มิติที่สี่ยังคงถูกเก็บไว้ บรรดาศัตรูของชามัลลีจะหันมาเล่นงานเขาผ่านมิติที่สี่

แทนการต่อสู้กับเขาตรงๆ” 

“มิติที่สี่จึงต้องถูกเก็บเป็นความลับ”

“ใช่ มิติที่สี่ยังคงเป็นความลับจนกระทั่งสตีฟถูกลอบกัด ผมบาดเจ็บ 

รินนี่ป่วย และริคโทเฟ่นต้องเข้าโรงพยาบาล...นี่ไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญ แต ่

พวกเราถูกใครบางคนเล่นงาน”

“ซึ่งคนคนนั้นต้องเป็นมนุษย์เทียมที่ยังรอดชีวิตอยู่” ริคโทเฟ่นสรุป

“ใช่ นั่นคือสาเหตุที่ทำให้สตีฟ รินนี่ ผม และคุณ เข้ามาอยู่ที่นี่”

ความจริงกระจ่าง ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบงัน ทั้งสามปล่อยให้ 

สายลมพดัแผว่ผา่นใบห ูความอบอุน่ไลผ้วิกายในบรรยากาศแจม่ใสยามเชา้ตรู ่ 

เสยีงนกขบัรอ้งกงัวาน แตบ่ดันีร้คิโทเฟน่กลบัไมไ่ดย้นิเสยีงของมนัเลยแมแ้ตน่อ้ย  

เขาปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในภวังค์ ครุ่นคิดถึงคำพูดของอีกฝ่าย

“ว่าไง...คุณตกลงจะทำงานร่วมกับผมไหม” แววตาจริงจังของเฮดรัล

ทำให้ริคหนักใจ

ก่อนเดินทางเข้ามาในมิติที่สี่ จิตใจของริคเต็มไปด้วยความแค้นเคือง  

ทว่าบัดนี้ความจริงที่ได้รับรู้กลับทำให้เขายิ่งสับสน เด็กหนุ่มมองเฮดรัลล้วง 

กระเป๋าเดินลงเนินเขาไปโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะตอบรับหรือไม่

“เดี๋ยว” เด็กหนุ่มรีบวิ่งตามไปพร้อมราเนียว “ฉันจะร่วมมือกับนาย”

ได้ยินเช่นนั้นอดีตศัตรูก็เงยหน้ามองริคอย่างประหลาดใจ

“ฉนัจะรว่มมอืกบันาย” เดก็หนุม่กลา่วเสยีงเขม้ ทำใหเ้ฮดรลัเผยยิม้บาง 

“แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ”

เฮดรัลยื่นมือมาข้างหน้ารอให้อีกฝ่ายเขย่า 

“ยังไงก็ได้ทั้งนั้นแหละ”
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“แต่ขออะไรอย่างได้ไหม”

“...?”

ผัวะ!

ริคซัดหมัดใส่เด็กชายทีเผลอ ทำเอาราเนียวร้องอุทานด้วยความตกใจ 

เฮดรัลลูบแก้มเบาๆ รู้สึกแสบๆ คันๆ 

“ฉันรอวันที่จะได้ชกหน้าคนที่แทงฉันเมื่อสองปีก่อนมานานแล้ว 

ถ้าหากวันนี้ไม่ได้ชกหน้านาย ฉันคงไม่สะดวกใจร่วมมือกับนายแน่ๆ”

เด็กชายได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะเบาๆ ก่อนหมุนตัวและเดินนำเข้าไป 

ในป่าลึกเบื้องล่าง 

“คุณนี่เหมือนสตีฟไม่มีผิด”

“อย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับหมอนั่นนะ”

“ผมไม่ได้เปรียบเทียบ...คุณกับเขาเหมือนกันยิ่งกว่าแกะ”

“ฉันบอกว่าไม่ก็ไม่”

“เหมือน”

“ไม่เลย!”

“เหมือน”

“ไม่!”

“คุณเป็นคู่สมมาตรของเขานะ”

“จะเป็นอะไรก็ช่าง!”

“คุณสองคนเหมือนกันไง”

“ไม่เหมือน! ฉันไม่โหดร้ายเหมือนสตีฟ”

“แต่คุณโหดร้ายกับทุกคน”

“เอาอะไรมาพูด”

“การกระทำของคุณและสตีฟ”

“บอกว่าอย่าพูดถึงสตีฟไง!”

“ก็คุณเหมือนเขานี่”

“ไม่เหมือน”
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“เหมือน”

“ไม่เหมือนก็คือไม่เหมือน! โว้ย!”

ทั้งสองเถียงกันตลอดทางจนกระทั่งเดินเข้าไปในป่าลึก เสียงเจื้อยแจ้ว 

ดังไม่หยุด แม้แต่ราเนียวก็ได้แต่ถอนใจขณะเดินตามไปห่างๆ 

เรื่องราววุ่นวายมากถึงเพียงนี้ ทำให้ราเนียวเดาไม่ออกจริงๆ ว่าอะไร 

จะเกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไป...
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1

ณ เมืองหลวงดรัมลิงตัน เซสเซ 

หลังจากริคโทเฟ่นหนีออกจากโรงพยาบาล บรรดาเจ้าหน้าที่ 

ก็ออกตามหากันจนวุ่นวายทั่วดรัมลิงตัน เซสเซ มีการประกาศการหายตัวไป 

ของนามสกุลที่สองให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยรับทราบ ในขณะที่โจเอลต้องคอย 

วิทยุรายงานกับทีมงานตัวเองด้วยจิตใจว้าวุ่น 

“อยา่ใหค้ณุเลมเบอสทร์ูเ้รือ่งนี”้ รูด้กำชบั เขายงันัง่อยูใ่นหอ้งพยาบาล 

บนโซฟาตัวยาว โดยไม่สนใจเสียงตะโกนตกอกตกใจของเหล่าเจ้าหน้าที่ 

ภายนอก ตาคมหรีม่องเตยีงพยาบาลและผา้หม่ยบัยูย่ีป่ราศจากผูป้ว่ย ชายหนุม่ 

นั่งประสานมือถอนใจครั้งแล้วครั้งเล่า ขณะนึกตรองเรื่องต่างๆ เพียงลำพัง  

สักพักเขาก็ออกจากห้องและเดินทางกลับไปยังคฤหาสน์ตระกูลนิลบาเล็ต 

บนภูเขาสูง นอกเมืองหลวงดรัมลิงตัน เซสเซ ชายหนุ่มนึกถึงคำพูดของ 

บทสงทาย
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รคิโทเฟน่ตลอดเวลาขณะฟงัคำรายงานของเลปเปนลาฟเกีย่วกบัการจบักมุตวั

เลปพาร์ด และการสืบสวนเหตุการณ์ต่างๆ บนเรือสำราญโรสลิน

“เราต้องการให้สตีฟรายงานเรื่องนี้ แต่เขาหายตัวไป”

รู้ดทอดสายตามองถนนสายยาวเบื้องหน้า

“เราต้องการคำให้การจากริคโทเฟ่น แต่ตอนนี้เขาก็หายตัวไปอีกคน”  

มเีสยีงบน่อยา่งหนกัใจของเจา้หนา้ทีห่นุม่ลอดผา่นหฟูงั “ยงัไมม่หีนว่ยขา่วกรอง 

คนใดรู้ว่าสตีฟกับริคหายตัวไปไหน ไม่มีร่องรอยของพวกเขาเลย”

รู้ดไม่พูดอะไร เขาปล่อยให้เลปเปนลาฟรายงานจนจบและวางสาย  

ชายหนุ่มเงยหน้ามองบ้านหลังโตบนภูเขา ก่อนเหยียบคันเร่งเบาๆ เลี้ยวรถขึ้น 

ไปบนทางคดเคี้ยว

ไม่นานนักรู้ดก็มาถึงคฤหาสน์ มีพ่อบ้านและแม่บ้านออกมาต้อนรับ 

บริเวณบันไดหน้าประตูบานใหญ่ หลังจากชายหนุ่มจอดรถยนต์คันงามข้าง 

วงเวยีนนำ้พ ุเขากร็บีเดนิจำ้อา้วเขา้ไปในบา้น ขณะทีบ่รรดาคนใชร้บัสทูตวันอก 

จากรู้ดและนำน้ำดื่มมาให้อย่างว่องไว ชายหนุ่มโบกมือปฏิเสธแล้วเดินขึ้น 

เฉลียงบันไดที่ปูพรมสีแดงสดไปยังชั้นสอง จนถึงห้องนอนขนาดใหญ่บริเวณ 

มุมอาคาร 

“คุณชายต้องการรับประทานอาหารเที่ยงตอนนี้เลยหรือเปล่าครับ”

รูด้สา่ยหนา้ อกีฝา่ยจงึโคง้คำนบักอ่นเดนิจากไปทนัท ีชายหนุม่ถอนใจ 

อย่างเหนื่อยอ่อน เขาถอดเนกไทขณะเดินเข้าไปในห้องนอน ตอนนั้นเองที่ต้อง 

ผงะค้าง ทันทีที่เห็นใครคนหนึ่งเหยียดกายอยู่บนผ้าห่มหนาที่เตียงสี่เสา 

“แฮริส?” รู้ดพึมพำพลางทำหน้ามุ่ยอย่างไม่สบอารมณ์

“ไง”

“ทำไมเธอมาอยู่ในห้องนอนของฉัน ทำไมไม่ไปเรียน” รู้ดไม่พอใจ  

เขาหรี่ตามองน้องชายพร้อมถามน้ำเสียงขึงขัง 

“นึกว่าพี่จะรู้ซะอีกว่าทำไมผมต้องมารอพี่ที่ห้อง” แฮริสกระดิก 

ปลายเท้า ประสานมือหลังศีรษะ ตามองเพดานเตียงสี่เสา 

ชายหนุ่มเงียบเสียง เขาเดินไปวางเนกไทในตะกร้าใบโตข้างตู้เสื้อผ้า  
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ก่อนเดินกลับไปนั่งบนเก้าอี้บุนวมข้างๆ โทรทัศน์จอแบน มองน้องชายตัวดี 

อย่างหงุดหงิด

“พีป่ดิบงัคนอืน่ได ้แตป่ดิบงัผมไมไ่ดห้รอก” แฮรสิเอย่เสยีงเรยีบ “รคิกี ้

แอบไปทำภารกิจกับสตีฟใช่ไหม”

“...”

“ตอนนี้พวกเขาคงหายตัวไป”

“นี่ไม่ใช่เรื่องที่เธอ...”

“ริคกี้เป็นคนในครอบครัวของเรา” แฮริสกล่าวเสียงแข็ง เขาลุกขึ้นนั่ง 

บนเตียงนอน ประสานสายตากับพี่ชายอย่างไม่พอใจ “เขาคือนามสกุลที่สอง 

เขาเป็นทั้งเพื่อนและพี่ชาย ทำไมผมจะรู้เรื่องของเขาไม่ได้”

รู้ดฟังอีกฝ่ายเถียงแล้วก็ยิ่งเหนื่อยหน่ายใจ

“เรื่องนี้คุณเลมเบอสท์รู้หรือเปล่า”

“ยังไม่รู้” รู้ดบอก “ฉันออกคำสั่งไม่ให้ใครก็ตามติดต่อคุณเลมเบอสท์ 

...ตอนนี้เขาไปออกราชการที่ภาคเหนือ หากทราบว่าริคโทเฟ่นหายตัวไป คุณ 

เลมเบอสท์คงทิ้งภารกิจเพื่อกลับมาตามหาตัวลูกชายในดรัมลิงตัน เซสเซ”

แฮริสฟังพลางส่งเสียงครางในลำคอ

“เธอรู้เรื่องนี้มาจากไหน แฮริส ใครเป็นคนบอกเธอว่าริคโทเฟ่นแอบ 

ลักลอบขึ้นไปบนเรือสำราญ และทำภารกิจร่วมกับสตีฟ”

แฮริสยักไหล่ “พี่คงเดาได้ไม่ยาก”

ได้ยินอีกฝ่ายกล่าวเช่นนั้นรู้ดก็รู้คำตอบในวินาทีเดียวกัน

“ใช่ เฮดรัล...เขาติดต่อผมเมื่อวานนี้ ตอนที่เรื่องทุกอย่างบนเรือจบ 

แลว้ และสตฟีกบัรนิเลอเลสกห็นอีอกจากเรอืกอ่นเจา้หนา้ทีจ่ะเขา้ไปจบักมุตวั 

เลปพาร์ดได้”

“เฮดรัลพูดอะไรกับเธอบ้าง” รู้ดสงสัย ชายหนุ่มนิ่วหน้าประหลาดใจ

“พูดเหรอ เปล่าหรอก...กวนตีนใส่ฉันซะมากกว่า” แฮริสบอกพลาง 

หัวเราะหึๆ ประชด “หมอนั่นบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมิติที่สี่เหมือนเคย”

คราวนี้รู้ดต้องขมวดคิ้วจนชนกัน สีหน้าของเขาแลดูตึงเครียดยิ่ง 
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กว่าเดิม 

“บอกเรื่องอะไร”

“ประตูที่เชื่อมระหว่างโลกของเรากับเดอ มา เทีย เปิดออกแล้ว” 

แฮริสพึมพำ

รู้ดเบิกตามองน้องชายอย่างประหลาดใจ “ไม่น่าเชื่อ”

“ริชาร์ดบอกพี่แล้วใช่ไหมว่ามิติที่สี่คืออะไร” แฮริสสงสัย

“ใช ่อนัทีจ่รงิสตฟีเปน็คนอธบิายเรือ่งนีใ้หฉ้นัฟงัเอง” เมือ่ไดย้นิคำตอบ 

เชน่นัน้จากพีช่าย แฮรสิกอ็ทุานอยา่งเขา้ใจความหมาย “ตอนนีส้ตฟีคงเดนิทาง 

เข้าไปในมิติที่สี่เพื่อทำอะไรสักอย่าง”

“ใช่” แฮริสบอก “เฮดรัลบอกว่าสตีฟกับรินเลอเลสเข้าไปที่นั่นทันท ี

หลังจากหนีมาจากเรือสำราญ”

“พวกเขาเข้าไปทำอะไร”

แฮริสยักไหล่ “พี่น่าจะรู้สาเหตุ...สตีฟคงบอกพี่แล้ว”

“...”

“มีใครสักคนที่มีอำนาจสามารถทำร้ายสตีฟได้โดยใช้มิติที่สี่” แฮริส 

เอ่ยทวนจากความทรงจำ “เฮดรัลบอกว่าศัตรูของเขาอยู่ที่นั่น และพวกเขา 

ต้องรีบหาทางกำจัด ก่อนเดอ มา เทีย จะล่มสลาย”

รู้ดอุทานตกใจทันทีที่อีกฝ่ายเอ่ยเช่นนั้น น้องชายจึงมองเขาด้วยความ 

ประหลาดใจ

“มีอะไรหรือเปล่า”

“นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แล้วละ” รู้ดบอก

แฮริสมองพี่ชาย “เพราะอะไร”

“เพราะมิติที่สี่เสมือนอวัยวะสำคัญภายในร่างกายของชามัลลี เขา 

ขาดมันไม่ได้ และหากมิติที่สี่ถูกทำลาย ก็หมายความว่า...”

“สตีฟจะต้องตาย”

แฮริสกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่ง ในขณะที่พี่ชายได้แต่นั่งครุ่นคิด 

สีหน้าเคร่งเครียด
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“เจ๋ง เขาตายก็นับว่าเป็นเรื่องดี”

“เธอพดูอะไรออกมารูต้วัหรอืเปลา่” รูด้ชกัสหีนา้ นำ้เสยีงฟงัดไูมพ่อใจ 

ทำเอาอีกฝ่ายปั้นหน้าบึ้งตอบ

“ผมอยากให้สตีฟตายอยู่แล้วนี่”

“แฮริส” รู้ดขึ้นเสียง “ชามัลลีเป็นคู่สมมาตรของริคโทเฟ่น”

“แล้วไง”

“เธอยงัไมเ่ขา้ใจอกีเหรอ...การฆา่ชามลัลดีว้ยวธินีีจ้ะสง่ผลตอ่รคิโทเฟน่ 

โดยตรง”

“...”

“เดอ มา เทีย คือโลกจำลอง เป็นมิติที่สี่ที่ถูกสร้างขึ้นจากสติปัญญา 

และพลังเหนือธรรมชาติของชามัลลี สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลังเหนือธรรมชาติของ 

ชามลัลจีะเกดิการเหนีย่วนำใหร้คิโทเฟน่ไดร้บัความสามารถนัน้ไปดว้ย ไมม่าก 

ก็น้อย...และในกรณีที่มิติที่สี่ถูกทำลาย ริคคงได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน  

ฉันคาดคะเนไม่ได้ว่าริคจะได้รับบาดเจ็บมากแค่ไหน แต่มันไม่ใช่วิธีที่ควร 

เสี่ยง”

แฮริสได้ยินเช่นนั้นก็ต้องเบิกตามองพี่ชายอย่างตกตะลึง 

“เดี๋ยวก่อนนะ...หากริคกี้ได้รับผลกระทบไปด้วย ตอนนี้เขาก็...”

“ใช่ ฉันเชื่อว่าเขาคงพยายามหาทางเข้าไปมิติที่สี่ เหมือนสตีฟ 

รินเลอเลส และเฮดรัล เพื่อแก้ไขปัญหานี้”

คำพูดของพี่ชายมีเหตุผล...ใช่...ริคคงต้องทำแบบนั้นแน่ๆ ให้ตาย นั่น

เป็นความคิดที่งี่เง่าชะมัด! 

“เขาจะทำอะไรได้ ผมไม่คิดหรอกว่าริคกี้จะรู้อะไรที่เกี่ยวกับมิติที่สี่  

เขาเป็นคนที่ไม่เคยคิดหน้าคิดหลัง และต่อให้รู้ว่ามิติที่สี่คืออะไร ก็คงดั้นด้น 

หาทางเข้าไปอยู่ดี”

รู้ดโคลงศีรษะ ส่งเสียงในลำคอเออออกับน้องชาย

“และเชื่อไหม...ริคกี้คงไม่ได้เข้าไปในมิติที่สี่เพื่อกำจัดศัตรูของชามัลล ี

ในโลกจำลองหรอก...แต่เขาเข้าไปที่นั่นเพื่อหาวิธีล้างแค้นชามัลลีมากกว่า” 
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แฮริสว่าพลางเผยยิ้มประชด

“อย่างน้อยเฮดรัลก็อยู่ที่นั่นจริงไหม ฉันคิดว่าเขาควบคุมริคได้”

“พี่พูดว่าอะไรนะ” แฮริสทำท่าขยี้หู “ผมคิดว่าผมได้ยินพี่พูดผิด”

แน่ละ...เขาไม่เชื่อหรอกว่าเฮดรัลกับริคโทเฟ่นจะร่วมงานกันได้ใน 

สถานการณ์คับขัน

“ว่าแต่...เฮดรัลบอกเธอหรือเปล่าว่าทางเข้าเดอ มา เทีย อยู่ที่ไหน”

“บอก” แฮริสรีบตอบ “เฮดรัลติดตามรินเลอเลสไปจนรู้ว่าประตูอยู่ใน

ที่ที่อันตรายที่สุด แต่กลับปลอดภัยที่สุด”

รู้ดเลิกคิ้วสงสัย

“มันอยู่ในคอนโดของสตีฟ”

“พระเจ้า” แฮริสอุทานอย่างตกใจขณะเดินออกจากลิฟต์ไปยัง 

หอ้งพกัของสตฟี สายตาของเขาสะดดุตรงเศษขา้วของกระจายเกลือ่นทางเดนิ 

หน้าประตูห้องพักซึ่งเปิดกว้าง “ห้องของสตีฟถูกรื้อค้น”

รู้ดไม่สงสัยหรอกว่าสภาพเละเทะภายในห้องที่เห็นนั้นเกิดจากอะไร  

เขามีเพียงความกังวลใจถึงน้องชายตัวดีอีกคนที่เข้าไปอยู่ในเดอ มา เทีย 

เรียบร้อยแล้ว โดยไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองนับจากนี้

เศษแก้วเกลื่อนพื้น แฮริสเหยียบมันขณะก้าวบนพรมสีอ่อนเข้าไปใน 

ห้องครัว กลิ่นเหม็นของอาหารเน่าที่ถูกกองบนพื้นหน้าเคาน์เตอร์คละคลุ้ง 

ในอากาศจนทำให้เด็กหนุ่มสำลัก เขาผละไปมองประตูห้องของสตีฟที่เปิดทิ้ง 

เอาไว้ 

“เฮดรัลบอกว่าทางเข้าเดอ มา เทีย อยู่ในห้องนอนของสตีฟ” แฮริส 

ว่าพร้อมชี้นิ้ว แล้วจึงเดินนำพี่ชายเข้าไปทันที

นัยน์ตาสีอ่อนมองรอบห้อง ก่อนหยุดลงตรงรอยเท้าบนพรมซึ่งแสดง 

ให้เห็นว่ามีใครสักคนเดินขึ้นไปเหยียบบนเตียงนอน 

“เฮดรัลเดินขึ้นไปบนเตียง แล้วก็หยุดตรงหน้าภาพวาด” เขาพึมพำ 

แล้วขึ้นไปนั่งบนเตียงบ้าง จ้องมองภาพวาดขนาดใหญ่นั้นอย่างนึกฉงน
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รู้ดเลื่อนนิ้วดันกรอบรูปเบาๆ พลางชะเง้อมองผนังก็พบว่าไม่มีอะไร 

ซ่อนอยู่ด้านหลัง 

“ไม่มีประตู”

แฮริสนั่งกอดอก เลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ 

“มันอาจจะเป็นประตูที่มองไม่เห็น”

“แน่ละ มิติที่สี่เป็นมิติที่สายตาคนปกติไม่น่าจะมองเห็นอยู่แล้วนี่ 

จริงไหม” รู้ดเอ่ยเสียงเรียบก่อนหันมองน้องชายถอนใจ “คิดอะไรอยู่”

“ผมคิดว่าคนที่สามารถเข้าไปในมิติที่สี่ได้ต้องเป็นคนที่ได้รับอนุญาต 

จากระบบภายในมิติที่สี่เท่านั้น ทำให้คนทั่วไปมองไม่เห็นทางเข้า”

“ถูกของคุณ” จู่ๆ เสียงทุ้มของใครคนหนึ่งก็ดังก้องขึ้นด้านนอก สอง 

พี่น้องหันมองด้วยความตกใจ 

“สวัสดี” เจ้าของร่างสูงปรากฏกายขึ้นที่ข้างประตูพร้อมปืนซึ่งเลื่อน 

เล็งสลับสองพี่น้องอย่างระมัดระวัง

เด็กหนุ่มจ้องมองอีกฝ่ายที่เดินเข้ามาในห้องพร้อมลดปืนลง 

“ริชาร์ด...ทำไมคุณมาอยู่ที่นี่”

“ผมควรจะถามพวกคุณมากกว่านะว่า พวกคุณมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร” 

ชายหนุ่มเหยียดยิ้มเย็น ก่อนสางผมสีช็อกโกแลตของตนอย่างเบามือ ดวงตา 

สีฟ้าอ่อนมองรู้ด นิลบาเล็ต “พวกคุณคงไม่ได้คิดจะเดินทางข้ามไปยังมิติที่สี่

หรอก จริงไหม”

สองพี่น้องมองหน้ากันเองอย่างประหลาดใจในคำถามของอีกฝ่าย

“ไม่มีใครเข้าไปที่นั่นได้ เพราะตามธรรมชาติแล้ว มิติที่สี่เป็นมิติที่ไม่มี 

อยู่จริงสำหรับคนปกติ...คุณชายจึงต้องเดินทางเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง”

“แต่ริคกี้ก็ตามเข้าไปด้วยนะ” แฮริสบ่น

ริชาร์ดพยักหน้ารับ “บอกตามตรง...การกระทำของพวกเขาสี่คนทำให ้

ผมไม่สบายใจ”

“อืม” รู้ดถอนใจพลางย่นคิ้ว

“หากกำจัดศัตรูที่ซ่อนตัวในมิติที่สี่ไม่ได้ พวกเขาก็อาจตายอยู่ที่นั่น”
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“รคิกีไ้มม่ทีางตายไปพรอ้มๆ กบัพรรคพวกของคณุงา่ยๆ หรอก” แฮรสิ 

เถียงอย่างหัวเสีย รู้ดจึงต้องหันไปจ้องน้องชายเป็นเชิงเตือน

“ไม่มีอะไรรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งนั้น...นี่อาจเป็นครั้งแรก 

ที่ผมเป็นห่วงคุณชายมากขนาดนี้ เขาเองก็บาดเจ็บมากเพราะความผิดปกติ 

บางอย่างในมิติที่สี่ส่งผลต่อสภาพร่างกายของเขา ถึงบัดนี้ยังค้นหาคนร้าย 

ไม่เจอ แม้แต่เฮดรัลกับรินเลอเลสก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือ”

“นี่แสดงให้เห็นว่าคนร้ายคนนี้อันตรายมาก” รู้ดบอก

“ใช”่ รชิารด์เหน็ดว้ย “ผมเองกไ็มรู่ว้า่จะชว่ยพวกเขาไดอ้ยา่งไร ในเมือ่ 

คุณชายกำชับว่าห้ามบอกใคร พวกเขาจึงต้องจัดการเรื่องนี้เพียงลำพัง”

รู้ดฟังพลางครุ่นคิด

“ว่าแต่คุณมาที่คอนโดของสตีฟทำไม ในเมื่อไม่มีใครนอกจากพวกเขา

สี่คนเดินทางเข้าไปในมิติที่สี่ได้ คงมีปัญหาเกิดขึ้นในองค์กรใช่ไหม”

“คุณเก่งนี่” ริชาร์ดชม “องค์กรไม่สามารถปราศจากผู้นำได้ ต่อให้ผม 

รักษาการแทนคุณชาย แต่สุดท้ายแล้วคุณชายก็ต้องกลับมาทำหน้าที่ของเขา  

ทว่าตอนนี้คุณชายหายตัวไป คนทั้งองค์กรตั้งคำถามกับหน่วยรักษาความ 

ปลอดภัยและที่ปรึกษาของคุณชายทุกคน ผมจึงต้องเดินทางมาตรวจสอบ 

ที่นี่”

แฮริสได้แต่เหยียดยิ้ม หัวเราะหึๆ เขาไม่รู้ว่าตนควรดีใจที่สตีฟหายไป

จากองค์กรหรือไม่

“ผมต้องการให้คุณสองคนช่วย”

“ช่วย?” แฮริสขยี้หูอีกครั้งอย่างประหลาดใจ เขาสาบานได้ว่าตลอด 

หลายปีที่องค์กรของสตีฟซ่อนตัวอยู่ในครีตเชียร์นั้น พวกเขาไม่เคยขอความ 

ช่วยเหลือจากคนตัวเล็กๆ ทั้งสองคนในตระกูลนิลบาเล็ตเลยสักนิด พวกเขา 

มองข้ามความสำคัญของรู้ดกับแฮริสไปเสียด้วยซ้ำ ทว่าตลอดเดือนที่ผ่านมา 

เขาได้ยินเฮดรัลขอความช่วยเหลือสองครั้ง และริชาร์ดก็พูดให้ฟังอีกครั้ง... 

ช่างน่าประหลาดเสียจนแฮริสคิดว่าตนฝันไปเลยทีเดียว

“ช่วยอะไร” รู้ดถามบ้าง
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ริชาร์ดมองทั้งสองอย่างชั่งใจ 

“หาทางช่วยพวกเขา นำตัวพวกเขากลับออกจากมิติที่สี่”

“คุณก็น่าจะเห็นนะว่าพวกเราเข้าไปในมิติที่สี่ไม่ได้” แฮริสค้าน

“ใช่ ‘ตอนนี้’ เรายังไม่รู้วิธีเข้าไปในมิติที่สี่ แต่เร็วๆ นี้อาจมีวิธีก็ได้” 

ริชาร์ดเอ่ยเป็นนัย “อย่าลืมสิ...ผมมาจากแกรนติเนล บ้านเกิดของผมมี 

วิทยาการล้ำหน้ากว่าครีตเชียร์ ที่สำคัญก็คือเรามีทีมวิจัยในองค์กร พวกเขา 

พร้อมจะสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อให้เป้าหมายของคุณชายบรรลุผล...ผมคิดว่า 

หากพวกเราปรึกษากลุ่มคนที่น่าวางใจมากพอในองค์กรเพื่อร่วมมือกันเปิด 

ประตูมิติที่สี่ บางทีพวกเราอาจทำงานสำเร็จทันเวลา และช่วยเหลือพวกเขา 

ทั้งสี่คนได้”

คำพูดของริชาร์ดอาจเต็มไปด้วยข้อสงสัยมากมาย แต่รู้ดก็เชื่อมั่นว่า 

ชายหนุ่มเบื้องหน้าคงวางแผนแยบยลไว้ในใจเหมือนเคย และความคิดแต่ละ

อย่างของริชาร์ดก็น่าสนใจเสมอ

สุดท้ายแล้วรู้ดจึงพยักหน้าตกลงอย่างว่าง่าย เพราะอย่างไรเสียเขา 

ก็ต้องเห็นความสำคัญของนามสกุลที่สองมากกว่าใครอื่น 

“ต้องการให้ฉันช่วยอะไร”

“อันดับแรกคือปิดเรื่องนี้เป็นความลับ คุณควรทำยังไงก็ได้ไม่ให้ 

เจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนพิเศษสงสัยในการหายตัวไปของสตีฟกับริคโทเฟ่น... 

ผมอยากให้คุณใช้อำนาจสั่งการลูกน้อง”

“นั่นมันงานถนัดของเขา” แฮริสเอ่ยเสียงแผ่ว

“อันดับที่สองที่ผมอยากขอจากพวกคุณก็คือ...” ริชาร์ดหยุดนิ่งไป 

ครูห่นึง่ระหวา่งนกึตรอง เขารูด้วีา่การเอย่ปากขอในคราวนีอ้าจไมไ่ดร้บัอนญุาต 

จากสตฟี และชายหนุม่กเ็ชือ่วา่คำพดูของเขาอาจเปน็การขดัคำสัง่ของคณุชาย  

ถึงกระนั้น สถานการณ์ก็บังคับให้ริชาร์ดจำต้องเอ่ยปากในที่สุดว่า “ผมอยาก

ให้พวกคุณเข้าร่วมประชุมในองค์กรของเรา”

สองพี่น้องเบิกตามองริชาร์ดอย่างประหลาดใจ เพราะแน่นอนว่าที่ตั้ง 

ขององค์กรนั้นเป็นความลับ ไม่เคยมีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ทว่าบัดนี้รู้ดกับ 

ตวั
อย
่าง



Pakkie Davie     351

แฮริสได้รับอนุญาตจากรองหัวหน้าองค์กรให้เข้าไปในสถานที่ซ่อนตัวอย่าง 

เป็นทางการ

“เมื่อไร”

ริชาร์ดสบนัยน์ตาสีน้ำตาลของคนถาม ก่อนตอบ 

“ตอนนี้”

2

ณ องค์กรลึกลับในหุบเขา 

“รินเลอเลสเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจดีนะ ว่าไหม”

“...”

“ฉันคิดว่าฉันอาจจะชอบเธอมากกว่านี้ หากเธอไม่ใช่คนที่มีเจ้าของ”

“...”

“นายคิดว่าไง ฉันพอจะมีโอกาสจีบเธอหรือเปล่า”

“...”

แฮบินอส เฮอร์กินส์ ได้แต่นั่งฟังเสียงพร่ำเพ้อของเด็กหนุ่มข้างกาย 

อย่างอารมณ์เสีย เขาพยายามทำเป็นไม่สนใจขณะยืนเขียนสมการยืดยาว 

บนกระดาน ก่อนหันไปหยิบกระดาษมาจดอะไรบางอย่างลงสมุด

“แฮบบี.้..ฉนัคดิวา่นายนา่จะรูเ้รือ่งของรนิเลอเลสกบัรคิกีม้ากกวา่ฉนันะ 

นายคิดว่าสองคนนี้จะเลิกกันเมื่อไร” คู่สนทนาถามพลางเอื้อมมือโอบไหล่ 

แฮบินอสหันไปถลึงตาใส่อย่างไม่พอใจ ก่อนปัดมือของอีกฝ่ายออก 

“ฉันไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเพื่อนตัวเอง”

“อ่าฮะ...”

“ตอนนี้ฉันไม่ว่าง นายควรเลิกเซ้าซี้และเดินออกไปจากห้องทดลอง 

ได้แล้วนะ วินด์”

เจ้าของชื่อยืนกอดอก ปั้นหน้าทะเล้นใส่คนขี้หงุดหงิด แฮบินอสขยับ 

ขาแว่นแล้วมองอัตราส่วนทางเคมีในเอกสาร
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“ฉันก็แค่อยากชวนคุย” วินด์บอก

อกีฝา่ยไดย้นิเชน่นัน้กเ็หลอืบหางตามองสหีนา้ทะเลน้ของอดตีสหายรกั 

ของริคโทเฟ่นอย่างไม่วางใจสักเท่าใดนัก ต่อให้พวกเขาทำงานร่วมกันหรือ 

อยู่ทีมเดียวกัน เชื่อเถอะว่าแฮบินอสจะไม่มีวันข้องแวะกับเพื่อนเก่าของริค  

เพราะแต่ละคนเป็นถึงอดีตอันธพาลตัวร้ายผู้ที่ถูกหมายหัวโดยตำรวจทุกนาย

ในดรัมลิงตัน เซสเซ

แฮบินอสเลิกสนใจคนเซ้าซี้ เขาหมุนปากกามาร์กเกอร์ในมือ ก่อน 

ตวัดเขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

“ทำยังไงฉันถึงจะได้ไปอยู่ในบ้านพักระดับวีไอพี ในอาคารส่วนตัว 

ของคุณชาย” วินด์สงสัย 

“นั่นคงเป็นสิ่งที่นายอยากรู้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องนี้สินะ”

“แหงละ”

แฮบนิอสใชส้องนิว้นวดขมบัเบาๆ กอ่นวางเอกสารลงบนโตะ๊ ในตอนนัน้ 

เสียงออดก็ดังขึ้นพร้อมเสียงประชาสัมพันธ์ บอกให้รู้ว่าเวลาพักมาถึงแล้ว  

เด็กหนุ่มหันไปสนทนากับนักวิจัยในห้องแล็บ ก่อนเดินฉับๆ ออกจากอาคาร 

ในขณะที่วินด์ก็ติดตามมาด้วย

“ว่าไง ทำยังไงฉันถึงจะได้เข้าไปอยู่ในบ้านระดับวีไอพี...ฉันรู้ว่าคน 

ระดับฉันคงเข้าถึงตัวคุณชายได้ยาก บางทีการพยายามตีสนิทรินเลอเลส 

หรือนายอาจทำให้ฉันได้รับโอกาสนั้น จริงไหม”

“นายล้อเล่นหรือเปล่า” แฮบินอสหัวเราะหึๆ ไม่ได้หันไปมองอีกฝ่าย 

ขณะลงบนัไดเลือ่นทีท่อดตวัลกึลงไปเบือ้งลา่ง “นายกร็ูว้า่ฉนัไมม่วีนัเปน็เพือ่น 

กับนาย และรินนี่ก็ไม่โง่พอจะหลงคารมจอมปลอมของนาย”

วินด์ได้ยินเช่นนั้นก็ถูกใจ “นี่ถ้าฉันไม่ยั่วนายด้วยคำถามงี่เง่า นาย 

คงไม่เปิดปากพูดกับฉัน”

แฮบินอสนิ่งงันไปอีกครั้งเมื่อพบว่าอีกฝ่ายแกล้งถามเท่านั้น 

“นายต้องการอะไร”

“เปลา่นี”่ วนิดบ์อกพลางยนืเกาะราวบนัได กวาดตามองผูค้นรอบกาย 
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อย่างเลื่อนลอย 

“นายอยากบอกอะไรฉันกันแน่”

“ฉันก็แค่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกองค์กร”

แฮบินอสได้ยินเช่นนั้นก็เลิกคิ้วสูง

“มันแปลกไหม คุณชายหายตัวไปพร้อมรินเลอเลสและเฮดรัลอย่าง 

ไร้ร่องรอย”

“...”

“หายไปเป็นอาทิตย์แล้วด้วย” วินด์พึมพำเสียงแผ่ว 

“ฉันไม่รู้เรื่องของพวกเขา” แฮบินอสตอบ “ฉันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย 

นักวิจัย ทุกๆ วันฉันต้องใช้ชีวิตในห้องแล็บอย่างน้อยแปดชั่วโมง” 

วินด์ฟังพลางพยักหน้า 

“นายไปเยี่ยมคุณนายเลมเบอสท์บ้างใช่ไหม เธอรู้อะไรบ้างหรือเปล่า”

“ไม่เลย คุณนายเลมเบอสท์ไม่รู้เรื่องอะไรเลย”

“น่าแปลกชะมัด” วินด์พึมพำ “รู้อะไรไหม ฉันเดาไม่ได้เลยว่าองค์กรนี้

จะเป็นอย่างไรต่อไปหากปราศจากผู้นำอย่างคุณชาย”

“...”

“นายคิดว่าจะมีสักวันไหมที่ริคกี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้”

“เรื่องอะไร”

วินด์นิ่งไปครู่หนึ่ง “องค์กรของเรา”

“...”

“ริคกี้คือคู่สมมาตรของคุณชาย...สักวันหนึ่งเขาอาจจะร่วมมือกับ 

คุณชายก็ได้นะ”

“ฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้น”

“เพราะอะไร” วินด์สงสัยในคำตอบที่สวนทางกับความคิดของเขา

“เพราะเขาสองคนไม่ควรทำแบบนั้น” แฮบินอสบอก “พวกเขาไม่ควร 

รูจ้กักนัดว้ยซำ้ พวกเขาไมค่วรทำงานรว่มกนั เพราะมนัเปน็การฝนืกฎทกุอยา่ง 

ของธรรมชาติ”
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“หา...กฎธรรมชาติ” วินด์หัวเราะเยาะ “พวกนักวิทยาศาสตร์ก็คงคิด

แบบนายทุกคน”

แฮบินอสนิ่งไปครู่หนึ่ง 

“ฉันไม่รู้ว่าต้องทำงานให้ชามัลลีอีกนานแค่ไหน แต่ถึงอย่างไรฉันก็ 

ไม่เห็นด้วยที่ริคจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับองค์กรนี้...ทันทีที่งานของชามัลลีจบลง  

เขาควรถอนตัวออกไปจากครีตเชียร์ทันทีตามสัญญาที่ให้ไว้กับรู้ด”

“แหงละ คุณชายทำตามคำสัญญาของเขาเสมอ” วินด์มั่นใจ “แต่ 

มันคงไม่ง่ายแบบนั้น ตราบใดที่นักวิจัยมืดกลุ่มสุดท้ายในครีตเชียร์ยังไม่ถูก 

กำจัด”

“อีกไม่นานหรอก” แฮบินอสพึมพำเสียงเบาก่อนเดินไปตามทางเดิน 

กว้าง วกวนไปมาสู่ทางเชื่อมแห่งใหม่ ทั้งสองก้าวเท้ายาวๆ ตามเจ้าหน้าที่ 

กลุ่มหนึ่งเดินไปจนถึงโรงอาหาร พวกเขายืนเข้าแถวรอสั่งอาหาร

สถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่มาก มีเคาน์เตอร์ครึ่งวงกลมปรากฏอยู่ตลอด 

แนวพรอ้มเครือ่งจกัรขนาดยกัษ ์มแีถวรอรบัอาหารมากกวา่สบิแถวยาวเหยยีด 

จนถึงประตู ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องยืนเข้าแถวนานกว่าหนึ่งนาที  

เพราะเคร่ืองจักรผลิตอาหารออกมาภายในไม่ก่ีวินาทีหลังจากคนงานส่ังอาหาร

“ขอแฮมเบอร์เกอร์ไก่ ใส่เปปเปอโรนีและมะเขือเทศ อ้อ! ขอฮอตด็อก 

สามชิ้น ไข่ดาว และกาแฟเย็นหนึ่งแก้วครับ” แฮบินอสบอกพลางเงยหน้ามอง

หุน่ยนตต์วัสงูสขีาว หลงัจากมนัรบัคำสัง่เรยีบรอ้ยแลว้กเ็ลือ่นอปุกรณบ์างอยา่ง 

แลดูคล้ายเข็มฉีดยาฉีดสารละลายลงไปบนจานใบใหญ่ ครู่ต่อมาสารละลาย

นั้นก็ฟูฟ่องกลายเป็นอาหารที่แฮบินอสต้องการ

เด็กหนุ่มเดินไปหาที่นั่งเพียงลำพังขณะครุ่นคิดเรื่องสมการ แต่แล้ว 

วินด์ก็แทรกเข้ามานั่งด้วย 

“ทำไมนายไม่กลับไปหาเพื่อนที่บ้าน พรรคพวกของนายคงออกตาม 

หานายให้วุ่น” แฮบินอสถามอย่างสงสัย 

“บ้านพักของฉันอยู่ห่างจากอาคารนี้ราวๆ สองไมล์ นายไม่รู้สึกซึ้งใจ 

บ้างเลยเหรอ ฉันอุตส่าห์เดินทางมาที่แล็บเพื่อคุยกับนายโดยเฉพาะ”
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“ไม่เลยสักนิด”

วินด์ได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะเสียงเบา ก่อนกัดขนมปังคำใหญ่

“นายต้องการอะไร”

เมื่อดูเหมือนไม่มีทางปกปิดความลับจากแฮบินอสได้อีกต่อไป วินด ์

จึงเอ่ย 

“ฟังนะ...ฉันแอบได้ยินคุณเฟลโรกับคริฟกิ้นคุยกันเรื่องริชาร์ดเมื่อ 

ตอนเช้าตรู่” 

“เรื่องของริชาร์ด?”

“ใช่ เขาออกจากองค์กรไปเมื่อวานนี้โดยไม่แจ้งให้ใครทราบเลยสักคน  

มอสติล เฟลโร และนาพันบี คริฟกิ้น จึงตามไปสอดแนม และพบว่าริชาร์ด 

กลับไปที่คอนโดของคุณชาย รู้อะไรไหม รู้ดกับแฮริสก็อยู่ที่นั่น”

เมื่อได้ยินชื่อเพื่อน แฮบินอสก็ขมวดคิ้ว มองอีกฝ่ายอย่างประหลาดใจ

“ใช่ ไอ้หน้าตัวเมียอยู่ที่นั่น และพวกเขาก็คุยบางอย่างกัน เกี่ยวกับ 

สิ่งที่เรียกว่ามิติที่สี่”

“มิติที่สี่?” แฮบินอสเบิกตามองอีกคน อุทานเสียงหลง

“ดูเหมือนพวกเขามีความลับเกี่ยวกับคุณชาย และฉันเชื่อว่ามัน 

เกี่ยวกับการหายตัวไปของคุณชาย และรินเลอเลส” 

“ใครรู้เรื่องนี้บ้าง”

วินด์ยักไหล่ “ฉันไม่แน่ใจ”

“ไม่น่าเป็นไปได้” แฮบินอสพึมพำ

“อะไรคือ ‘ไม่น่าเป็นไปได้’ ” วินด์สงสัย

“มิติที่สี่”

“หืม?”

“มิติที่สี่คือเวลา ไม่สิ...คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามิติที่สี่คือเวลา” แฮบินอส 

บอก “มิติเปรียบเสมือนการระบุตำแหน่งของวัตถุ การวัดตำแหน่งทั่วไปใช้ 

สามมิติคือแกน x y และ z และนักวิชาการบางคนใช้เวลาเป็นมิติที่สี่ในการ 

ระบุตำแหน่งวัตถุ”
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“โลกของเรามีมากกว่าสามมิติอย่างนั้นเหรอ”

“ไม่เชิง...ในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เราสามารถระบุจำนวนมิติได้

เป็นจำนวนอนันต์โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่แล้วใช้ในวงการ

ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามิติอื่นๆ 

ที่มากกว่าสามมิติมีอยู่จริง”

“ถ้าอย่างนั้นมิติที่สี่ที่ฉันได้ยินมาหมายความว่าอะไร”

“ฉันไม่รู้” แฮบินอสกล่าวตามตรง “ในเมื่อริชชี่พูดถึงเรื่องนี้กับรู้ดและ

แฮริสละก็...ฉันคิดว่ามันคงมีอยู่จริง”

ไม่ทันที่แฮบินอสจะกล่าวจบ เขาก็เห็นกลุ่มชายในชุดสูทสีดำ สวม 

แว่นตาฉาบปรอทเดินเรียงแถวเข้ามาในห้องอาหาร

วินด์มองตามก็พบว่ามอสติล เฟลโร และนาพันบี คริฟกิ้น อยู่ใน 

กลุ่มนั้นด้วย

พวกเขาไม่ได้มาซื้ออาหาร หากแต่เดินข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปด้านใน  

สองหนุ่มจึงชะโงกหน้ามองตามจนพวกเขาหายลับตาไป

“นั่นมันทางไปห้องประชุมพิเศษ” วินด์เอ่ยด้วยน้ำเสียงประหลาดใจ

แฮบินอสย่นคิ้ว เลิกกินอาหาร เขาซดน้ำ ใช้หลังมือเช็ดปากแล้ว 

ก็ลุกพรวด รีบเดินจ้ำอ้าวตามกลุ่มชายในชุดสูทซึ่งเป็นเสมือนหน่วยงานพิเศษ

ผู้รับหน้าที่จากคุณชายชามัลลีโดยตรง

“รอฉันด้วย” วินด์ว่าจบก็ตามมา

“เรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆ”

วินด์ไม่เข้าใจหรอกว่ากรณีความไม่ธรรมดาของมิติที่สี่มันเป็นอย่างไร 

แต่เขาก็พอจะเดาได้ว่าคงมีความสำคัญกับคนในองค์กรไม่น้อย

“มานี่” เด็กหนุ่มรีบกระชากคอเสื้อแฮบินอสไปซ่อนตัวบริเวณทางเดิน

“นายทำบ้าอะไร”

“อยากถูกจับได้หรือไง” วินด์ชักสีหน้า “ไม่เคยสะกดรอยคนอื่นสินะ”

เขาพึมพำพลางเงยหน้ามองกล้องวงจรปิดบริเวณทางเดิน ก่อนกวัก 

มือเรียกให้อีกฝ่ายเดินตามตนเองไปอีกเส้นทางหนึ่ง
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“นายจะไปไหน”

“แอบฟังการประชุม”

แฮบินอสได้ยินเช่นนั้นก็รีบวิ่งเหยาะๆ มาเดินข้างๆ 

“นายจะทำได้ยังไง อาคารนั้นมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ทุกจุด”

“ใช่ เราก็เลยต้องหาทางอื่น” วินด์ว่าพลางเลี้ยวเข้าไปในห้องน้ำชาย  

“นายรออยู่ข้างนอก ถ้ามีคนเดินเข้ามาคนเดียว ให้เคาะประตูหนึ่งครั้ง แต่ 

ถ้ามากกว่าคนเดียวก็ให้เคาะประตูสองครั้ง”

เขาชี้นิ้วออกคำสั่ง ก่อนเดินเข้าไปยืนตรงหน้าอ่างล้างหน้า 

แฮบินอสยอมทำตามอย่างว่าง่ายด้วยความงุนงง เขายืนประจำหน้า 

ห้องน้ำราวๆ หนึ่งนาที ก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่หนุ่มคนหนึ่งใส่ชุดสูทสีดำเดิน 

ผ่านมา เขาเคาะประตูหนึ่งครั้งแล้วรีบหันหลังกอดอก มองไปรอบๆ เจ้าหน้าที่

แปลกหน้าเดินเข้าไปข้างในห้องน้ำและกล่าวทักทายวินด์ตามปกติ

เด็กหนุ่มย้ิมบาง ชวนคุยไปเร่ือยเป่ือยระหว่างท่ีอีกฝ่ายเดินไปปัสสาวะ

คราวนี้แฮบินอสเคาะประตูอีกครั้ง วินด์จึงหันไปมองเจ้าหน้าที่อีกคน 

เดินเข้ามาข้างใน เขาทำทีเป็นมองไม่เห็นอีกฝ่ายซึ่งกำลังวักน้ำล้างหน้าอยู่ 

ขา้งๆ และทนัททีีไ่ดโ้อกาส เดก็หนุม่กช็กัปนืออกมา ใชด้า้มปนืตบเขา้ทีท่า้ยทอย 

ของเหยื่อ

ตุบ!

เพียงครั้งเดียวเจ้าหน้าที่ข้างกายก็ล้มลงพื้น สลบไปทันที

“เฮ้ย!” อีกคนตกตะลึง รีบสวมกางเกงหลังจากปัสสาวะเสร็จเรียบร้อย 

วินด์ไม่รอให้อีกฝ่ายมีโอกาสชักอาวุธตอบโต้ เขาเล็งปืนใส่เป้าหมาย 

เสียก่อน 

“นี่มันอะไรกันวินด์”

“ไม่มีอะไรหรอกครับ” เด็กหนุ่มตอบเสียงแข็ง “ทิ้งอาวุธซะ”

สีหน้าเคร่งขรึมของวินด์ทำให้อีกฝ่ายต้องยอมตามอย่างว่าง่าย 

“การทำร้ายเจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความผิดมากแค่ไหน เธอรู้หรือ 

เปล่า”
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วินด์ย่างสามขุมเข้าไปหาและเหวี่ยงหมัดใส่อีกฝ่ายเข้าตรงกราม

ผัวะ! ผัวะ!

เขาชกย้ำจนแน่ใจว่าเหยื่อไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีก จากนั้นก็เก็บปืน

และถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อน ตะเบ็งเสียงเรียกแฮบินอส

“เข้ามาได้แล้ว”

“พระเจ้า นายทำอะไร!”

วินด์ไม่ได้ตอบ เขารีบล็อกประตูก่อนยืนเท้าสะเอว 

“เอาละ เราจะปลอมตัวเข้าไป”

“นายจะบ้าหรือไง! ที่นี่ปลอมตัวไม่ได้! ต่อให้นายปลอมตัวเข้าไปใน 

ห้องประชุม ก็ต้องถูกสแกนตรวจสอบดีเอ็นเออยู่ดี”

“รู้อะไรไหม” วินด์เอ่ยขัดพลางเหยียดยิ้มเจ้าเล่ห์ “เราจะไม่เข้าไปที ่

ห้องประชุมหรอก”

“แล้วนายจะไปไหน หมายความว่ายังไง” แฮบินอสงง

วินด์หัวเราะเสียงเบา “เราจะแอบฟังอยู่ในช่องระบายอากาศยังไงล่ะ

พรรคพวก”

ในที่สุดทั้งสองก็เดินผ่านทางเชื่อมอาคารไปยังอาคารพิเศษ 

ได้สำเร็จโดยไม่มีใครระแคะระคาย พวกเขาสวมชุดสูทสีดำ สวมแว่นตา 

ฉาบปรอท และเดินปะปนไปกับกลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษได้โดยไม่มีใคร 

สงสัย แม้ว่าแฮบินอสจะตัวเล็กไปหน่อย แต่ก็ไม่มีใครเอะใจว่าจะมีคนแฝงตัว

เข้ามาร่วมประชุมหรือไม่

“พระเจ้า...รู้ดกับไอ้หน้าตัวเมีย” วินด์อุทานอย่างตกตะลึงเมื่อพบว่า

หัวแถวมีชายสองคนที่เขาไม่อยากพบหน้าปรากฏกายขึ้นพร้อมๆ กับริชาร์ด 

สไตรเกอร์

“พวกเขาอยู่ไหน” แฮบินอสเอ่ยถามด้วยความตกใจ 

“ด้านหน้าสุด กำลังยืนคุยกัน...มีเจ้าหน้าที่เดินประกบคุ้มกันทั้งซ้าย 

ขวา” วินด์กล่าวเสียงแผ่วก่อนเดินตามเจ้าหน้าที่รายอื่นๆ ไป สายตาของเขา 
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เลื่อนมองทหารในชุดพรางยืนประจำจุดต่างๆ บนทางเดินทั้งสองฟากอย่าง 

เป็นระเบียบ

“คุณเฟลโรกับคริฟกิ้นล่ะ”

“พวกเขาก็อยู่ด้านหน้า” วินด์พึมพำพลางเลิกคิ้วสูง “ฉันไม่เห็นคุณ 

โพนแทน”

“เขาไม่น่าจะอยู่ที่นี่”

“ทำไม”

“ช่วงนี้เขาไปที่ห้องแล็บบ่อยๆ เพื่อตรวจร่างกาย” แฮบินอสชี้แจง 

“ตรวจด้วยตัวเอง”

“ตรวจด้วยตัวเอง?”

“ใช่ นายคงรู้ว่าวอร์ท โพนแทน เป็นใคร ก่อนย้ายมาอยู่ในองค์กร 

ใช่ไหม”

วินด์พยักหน้า

“เขาจึงไปตรวจร่างกายด้วยตัวเองบ่อยๆ ไม่จำเป็นต้องมีใครเฝ้า และ

แน่นอนว่าคนขี้หงุดหงิดอย่างเขาก็คงไม่ชอบให้ใครเฝ้าอยู่แล้ว...ตอนนี้เขาคง 

นอนพักฟื้นในห้องพยาบาลอีกนาน”

“เหอะ...ดีแล้วละ ฉันก็ไม่ค่อยอยากเจอเขานักหรอก คุณโพนแทนมัก 

ทำให้ฉันกับเพื่อนๆ มีปัญหาระหว่างปฏิบัติการเสมอ” วินด์ว่าพลางจ้อง 

หัวแถว มองมอสติล เฟลโร และนาพันบี คริฟกิ้น รับคำสั่งบางอย่างจาก 

ริชาร์ด แล้วเดินปลีกตัวไปจากแถว 

เมื่อเดินมาจนถึงหน้าประตูห้องประชุม วินด์กับแฮบินอสก็แยกตัว 

ออกไปจากแถวทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องตรวจจับหน้าประตูพบพวกเขา 

สองคนเสียก่อน

แน่นอน...การป้องกันของที่นี่ค่อนข้างแน่นหนา กล้องวงจรปิดบริเวณ

หน้าประตูนั้นตรวจจับลักษณะเฉพาะของบุคคลได้ทันที และระบุได้ว่ามีใคร 

แฝงตัวเข้ามาร่วมการประชุมหรือไม่ 

วินด์กับแฮบินอสเดินเข้าไปในห้องน้ำอีกเช่นเคย ทั้งสองมองช่อง 
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ระบายอากาศบนผนังเหนือโถส้วม 

“เราจะเข้าไปข้างใน” วินด์ว่าพลางเขย่งใช้มีดงัดฝาออกมา ก่อนบอก

ให้แฮบินอสช่วยพยุงตัวเองเข้าไปในท่อ 

“ขึ้นมา” เขาว่าพลางยื่นมือดึงแขนอีกฝ่าย แล้วทั้งสองก็ไต่ไปตาม 

ท่ออย่างว่องไวจนถึงห้องประชุมพิเศษ พวกเขาลอบมองผ่านซี่กั้นช่องระบาย

อากาศ จากจุดนี้ได้ยินเสียงสนทนาในห้องประชุมชัดแจ๋ว 

วินด์เผยยิ้มอย่างยินดีขณะฟังการสนทนา เขามองเหล่าเจ้าหน้าที่ 

ภายในห้อง

“มีเจ้าหน้าที่แค่สามคนและหัวหน้ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์สามคน?” 

แฮบินอสพึมพำอย่างงุนงง “คนอื่นๆ ล่ะ”

“คงเฝ้าอยู่หน้าประตู” วินด์บอกอย่างไม่ต้องสงสัย “เรื่องนี้ต้องเป็น 

ความลับสุดยอดแน่ๆ”

เขากล่าวด้วยความตื่นเต้นก่อนหันไปสนใจการสนทนาในห้อง โดย 

ริชาร์ดเป็นคนเปิดประเด็นการประชุมในคราวนี้

“ก่อนอื่นผมขอบอกตามตรงเลยว่าเรื่องนี้...ถือเป็นความลับที่อาจ 

ทำให้ผมถูกปลดออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าองค์กรได้” 

แต่ละคนอุทานลั่น สีหน้าแลดูเคร่งเครียดทันทีที่ได้ยินริชาร์ดเอ่ย 

เช่นนั้น เขาถอนใจเบาๆ ก่อนเงยหน้าสบตารู้ดกับแฮริสอย่างจริงจัง 

“ผมต้องบอกความลับที่ถูกเก็บมานานให้ทุกคนได้รับรู้ เพราะผม 

เกรงว่าหากสถานการณ์เลวร้ายลง พวกเราจะไม่สามารถรับมือกับปัญหา 

ต่างๆ ได้”

ทุกคนฟังอย่างตั้งใจ

“มันเป็นเรื่องของคุณชาย” ริชาร์ดสารภาพ “มันเป็นเรื่องที่เรียบง่าย 

แต่ก็อ่อนไหว...เป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจน และผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรกับมัน”

ทุกคนนั่งเงียบ มองสีหน้าแลดูสับสนของริชาร์ด สไตรเกอร์

“ทกุคนคงทราบดวีา่คณุชายหายตวัไปราวๆ สีห่า้วนัแลว้ และขาดการ 

ติดต่อกับองค์กรมาประมาณหนึ่งอาทิตย์...ทุกคนรู้ว่ามันผิดปกติ และใช่...
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เกดิเรือ่งบางอยา่งขึน้ เปน็เรือ่งทีไ่มม่ใีครแกไ้ขได”้ รชิารด์หลบัตานกึตรองครูห่นึง่ 

ก่อนกล่าวต่อ “มันเกี่ยวข้องกับมิติที่สี่”

บรรดาเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ในห้องต่างอุทานด้วยความ 

ตกใจ พวกเขามองหน้ากันเองอย่างตกตะลึง 

“เป็นไปไม่ได้” แต่ละคนส่ายหน้าปฏิเสธ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเรื่องที่ริชาร์ด 

พูดนั้นเป็นความจริง

“มิติที่สี่ถูกทำลายไปแล้ว” นักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งออกความเห็น “มิติ

ที่คุณชายสร้างขึ้นสูญสลายไปตั้งนานแล้ว ใครๆ ก็รู้เรื่องนี้ดี...”

“อย่างที่ผมบอก” ริชาร์ดเอ่ยขัด “นี่เป็นความลับสุดยอด ผมเองก ็

ไม่เคยรู้เลยว่ามิติที่สี่ยังคงอยู่จนกระทั่งคุณชายเริ่มป่วยตลอดสองเดือน 

ที่ผ่านมา เขาอ่อนแอลงโดยไร้สาเหตุ...ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งผม 

ทราบความจริงจากรินนี่...เธอพยายามเข้าไปในโลกของดอนการ์ดเพื่อหา 

ช่องทางข้ามไปยังมิติที่สี่”

เมื่อชายหนุ่มยืนกรานเช่นนั้น ทุกคนจึงยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความจริง 

“รินนี่ไม่ควรเข้าไปในมิติที่สี่ เกิดอะไรขึ้นที่นั่น”

“ไม่มีใครรู้” ริชาร์ดบอก “ผมจะบอกอะไรให้ฟัง ตลอดหลายเดือน 

ที่ผ่านมา...มีใครบางคนรู้ว่ามิติที่สี่ยังมีอยู่จริง คนคนนั้นจึงเริ่มโจมตีคุณชาย 

ทนัท ีทำใหร้า่งกายของเขาทรดุโทรมและคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัมติทิีส่ีค่นอืน่ๆ รูส้กึ 

ถึงความเจ็บปวดเหมือนคุณชาย พวกเขาจึงพยายามหาทางหยุดยั้งคนร้าย  

ก่อนที่คนร้ายจะทำลายมิติที่สี่ได้สำเร็จ”

“วิธีลอบกัด” ทุกคนรำพึงเสียงแผ่วด้วยความเครียด

บรรดานกัวทิยาศาสตรต์า่งปรกึษาหารอืกนั กอ่นหนัไปฟงัรายละเอยีด 

บางอย่างจากเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษทั้งสามคน จากนั้นก็หันมาสนทนากับ 

ริชาร์ด

“เท่าที่คุณอธิบายให้พวกเราฟังมา ผมพอจะสรุปได้ว่าคนร้ายเป็น 

มนุษย์เทียมอย่างไม่ต้องสงสัย”

เมื่อรู้ดกับแฮริสได้ยินคำพูดนั้นก็ต้องหันไปมองเหล่านักวิทยาศาสตร์
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ด้วยความฉงน

“มีมนุษย์เทียมเพียงคนเดียวที่พวกเรายังตามหาตัวไม่เจอ”

“ใช่ นั่นเป็นข้อสันนิษฐานของคุณชายเช่นกัน...คุณชายเชื่อว่าบุคคล 

นิรนามที่มีชื่อสมมติว่า ‘เอ็กซ์’ ไม่มีทางร่วมมือกับองค์กรของเรา และเชื่อว่า 

เอ็กซ์จะไม่ไว้ชีวิตทุกคนในองค์กรนี้ รวมถึงองค์กรของรัฐบาลด้วย”

“นั่นหมายความว่าเขาไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใด”

ริชาร์ดส่ายหน้า “เขาอาจจะคิดการใหญ่กว่านั้น”

ทุกคนนิ่งเงียบ ตั้งใจฟัง

“เขาอาจต้องการยึดอำนาจ จึงต้องกำจัดตัวปัญหาให้พ้นทาง การ

ลอบทำร้ายคุณชายด้วยวิธีการทำลายมิติที่สี่เป็นเพียงหนทางเดียวที่เอ็กซ์ 

จะกำจัดคุณชายได้ เพราะฉะนั้นผมจึงเป็นกังวลถึงอนาคตขององค์กร ใช่...

เราไม่สามารถทำภารกิจใดๆ ได้หากปราศจากผู้นำ ผมไม่อยากเห็นวันที่เรา 

ต้องสูญเสียคุณชายไปในมิติที่สี่ ผมไม่อยากให้เรื่องนั้นเกิดขึ้น”

“แตเ่ราไมม่ทีางชว่ยเขาได”้ เจา้หนา้ทีค่นหนึง่เอย่ขดั “ไมม่ใีครสามารถ 

เดินทางข้ามไปยังมิติที่สี่”

“ใช่ ไม่มีใครเลย” ริชาร์ดกวาดตามองรอบห้องอีกครั้ง “เพราะฉะนั้น 

ผมจึงวานให้พวกคุณช่วย”

“ยังไง”

“หาทางทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเข้าไปในมิติที่สี่ได้อย่างปลอดภัย”  

คำตอบของริชาร์ดทำให้คนฟังคิดหนัก “เราต้องลองค้นงานวิจัยเก่าๆ ของ 

พวกนักวิจัยมืด...เราได้ไมโครชิปจากคุณชายมาชิ้นหนึ่ง และอีกชิ้นอยู่ที่ 

คุณชาย...ในไมโครชิปมีข้อมูลงานวิจัยของศัตรูเก็บเอาไว้เป็นพันไฟล์ ผม 

อยากให้พวกคุณช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้ ศึกษามันและหาทางสร้างเครื่องมือ 

ที่ทำให้ร่างกายมนุษย์ธรรมดาถูกโยกย้ายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบมิติ 

ที่สี่ได้”

เหลา่นกัวทิยาศาสตรฟ์งัพลางจดบนัทกึสัน้ๆ ในสมดุโดยไมส่ง่เสยีงตติงิ 

พวกเขารู้ดีว่าหน้าที่ของตนสำคัญเพียงใดในยามที่ไม่มีทางเลือกอื่นในการ 
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ช่วยเหลือคุณชายชามัลลี

“ส่วนคุณสองคน ตามผมมา” ริชาร์ดว่าจบก็กวักมือเรียกรู้ดกับแฮริส 

ทั้งสองเดินตามชายหนุ่มออกจากห้องประชุมทันที

ทางด้านของวินด์ เมื่อเห็นดังนั้นก็รีบขยับตัวหันหลัง ไต่ไปตามช่อง 

ระบายอากาศกลับไปทางเดิม 

“รีบออกจากที่นี่ก่อนใครจะมาเห็นเถอะ”

แฮบินอสยอมทำตามอย่างว่าง่าย เขานึกตรองคำพูดของริชาร์ดด้วย 

สีหน้าเคร่งเครียด ก่อนทิ้งตัวลงบนฝาชักโครกและกระโดดลงไปยืนบนพื้น  

ทัง้สองจดัเสือ้ผา้ใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ผลกัประตหูอ้งสว้ม เดนิฉบัๆ ออกจากหอ้งนำ้ 

ด้วยสีหน้านิ่งเรียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

“นี่เป็นเรื่องใหญ่...ปัญหาใหญ่ที่อาจทำให้องค์กรสั่นคลอนเลยนะ”  

แฮบินอสกล่าวด้วยสีหน้าตื่นตระหนก วินด์ไม่ได้ใส่ใจนัก เขามองบรรดา 

เจ้าหน้าที่หน้าประตูห้องประชุมโค้งคำนับริชาร์ด สไตรเกอร์ และสองพี่น้อง 

ตระกูลนิลบาเล็ต

“ตามพวกเขาไป” วินด์บอกเสียงเบา ก่อนเดินแฝงตัวไปกับเจ้าหน้าที ่

หน่วยพิเศษคนอื่นๆ ทั้งสองก้มหน้าก้มตา เดินฉับๆ ผ่านอาคารพิเศษออกไป 

ยังอาคารรวม ในตอนนั้นเองที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษก็แยกย้ายกันเดินไป 

ประจำการตามจุดต่างๆ 

วินด์กับแฮบินอสจึงถอยออกมาอย่างช้าๆ พลางคิดหาวิธีติดตาม 

ริชาร์ดกับสองพี่น้องตระกูลนิลบาเล็ต

“เราจะทำยังไงกันต่อ”

“ดื่มน้ำยาที่ทำให้ล่องหนได้ไหม” วินด์เอ่ยถามอย่างสงสัย

“ไม่ได้ สารเคมีพวกนั้นใช้กับคนพิเศษอย่างมนุษย์เทียมได้เท่านั้น” 

แฮบินอสตอบ

วินด์ยืนนึกอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนหันไปมองเป้าหมายทั้งสามเดินผ่านท่อ 

เชื่อมอาคารทางฝั่งตะวันออก 

“มีวิธีไหนจะตามพวกเขาได้บ้าง” เขาถามพลางหยิบปากกาด้ามทอง 
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ออกจากกระเปา๋กางเกงและหมนุปลอกเบาๆ จากนัน้กก็ม้มองหนา้จอสามมติิ

ซึ่งลอยอยู่เบื้องหน้า ใช้นิ้วจิ้มลงไปบนรูปเพื่อเปิดแผนที่ในองค์กร

“อ่าฮะ ฉันมีลายนิ้วมือของริชชี่ เขาเคยเข้าไปตรวจร่างกายในห้อง 

แล็บของฉัน” แฮบินอสอุทานอย่างดีใจก่อนหยิบปากกาด้ามทองของตัวเอง 

ออกจากกระเปา๋บา้ง เดก็หนุม่ใชน้ิว้พมิพร์วับนอากาศเพือ่ปอ้นขอ้มลูใหห้นา้จอ 

สามมิติ เพียงครู่เดียวภาพแผนที่ก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับภาพลายนิ้วมือของ 

ริชาร์ด สไตรเกอร์ แฮบินอสใช้นิ้วลากรูปภาพนั้นใส่ลงไปในช่องว่างสำหรับ 

กรอกรหัสผ่าน มีเสียงติ๊ดๆ ดังขึ้นพร้อมแสงสว่างสีเขียวกะพริบถี่บนปลาย 

ปากกา 

“มนัใชไ้ดผ้ล” เดก็หนุม่เผยยิม้ขณะมองจดุกลมๆ สเีขยีวปรากฏขึน้บน 

แผนที่สามมิติ

“นั่นคือริชาร์ด?” วินด์ถาม

“ใช่ ฉันมีข้อมูลของริชชี่เก็บเอาไว้ จึงติดตามตัวขณะที่เขาอยู่ใน 

องค์กรได้” แฮบินอสว่าพลางสังเกตเส้นทางที่จุดสีเขียวผ่านไปตามทางเชื่อม

อาคาร “ริชชี่กลับไปยังอาคารของคุณชาย”

“หมายความว่า...”

แฮบินอสทำหน้ามุ่ย มองจุดสีเขียวนั้นขึ้นไปบนลิฟต์ ก่อนหยุดลงตรง 

ชั้นบนสุดของอาคาร อันเป็นสถานที่เฉพาะบุคคลของชามัลลี 

“หมายความว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในบ้านพักของคุณชาย”

“อาจจะเป็นประตูมิติ” วินด์ออกความเห็น

“หรืออะไรทำนองนั้น...” แฮบินอสยักไหล่พลางเก็บปากกาใส่กระเป๋า

“คราวนีค้งไมใ่ชเ่รือ่งยากทีจ่ะตามรชิารด์เขา้ไปในบา้นพกัระดบัวไีอพ”ี  

วินด์บอกพลางถอดแว่นตาออกและทิ้งเสื้อตัวนอกลงในถังขยะ “เพราะนาย 

อยู่ในอาคารนั้น”

ถูกแล้ว...บ้านพักของแฮบินอสอยู่ในอาคารส่วนตัวของชามัลลี เขา 

มีสิทธิ์เดินทางเข้าออกทุกส่วนในอาคารแห่งนั้น รวมทั้งบ้านพักของคุณชาย 

ในกรณีที่ได้รับอนุญาตด้วย
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“รีบไปกันเถอะ” แฮบินอสว่าจบก็วิ่งออกจากที่ซ่อนด้วยสีหน้าดูมั่นใจ

ขึ้น ในขณะที่วินด์เดินตามไปอย่างสบายอกสบายใจ

“ที่นี่ที่ไหน”

“อาคารของคุณชาย”

“คุณแน่ใจเหรอว่าที่นี่ซ่อนอยู่ในภูเขา สถาปัตยกรรมภายในคล้าย 

พระราชวังเบชเชียร์มากเลยนะ”

“อย่าลืมสิ...คุณกำลังพูดถึงคุณชายชามัลลี หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ...

เจ้าชายนาสเกียแห่งแกรนติเนล”

สองพี่น้องเงียบเสียง เงยหน้ามองเสาสูงสองข้างทางและชุดเกราะ 

อัศวินเรียงรายประดับข้างผ้าม่านสีแดงสด เจ้าหน้าที่ในชุดสูทสีดำสองคน 

โค้งคำนับริชาร์ดเล็กน้อยก่อนเดินผ่านพวกเขาไป

ทางเดินโค้งทอดยาวไปจนถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีโคมไฟสวยส่อง 

แสงสีส้มอมเหลืองห้อยระย้าลงมาจากเพดานสูง สลักลวดลายวิจิตรงดงาม 

พรมกำมะหยี่สีทองรูปวงกลมปูทับบนพรมแดงที่มีภาพมังกรปรากฏอยู่ แฮริส 

สงัเกตเหน็วา่ปกีของมนัขยบัไปมาและแววตาดดุนักจ็บัจอ้งมองแขกแปลกหนา้ 

ทัง้สอง เมือ่รชิารด์เดนิเหยยีบบนพรม เจา้มงักรกเ็คลือ่นทีไ่หลลืน่ผา่นปลายเทา้ 

ราวกับมีชีวิต

“คุณพาพวกเรามาที่นี่ทำไม” รู้ดรีบเข้าประเด็น

อีกฝ่ายเอามือไพล่หลัง มองทั้งคู่ก่อนกล่าวตอบ 

“ผมคิดว่าประตูมิติที่สี่อยู่ที่นี่และผมก็ไม่ไว้ใจใครมากพอจะอนุญาต 

ให้เข้ามาค้นหาประตูในบ้านพักของคุณชาย”

“คุณคิดเหรอว่าสตีฟจะสร้างประตูมิติอีกแห่งไว้ที่นี่” แฮริสกล่าวถาม

พลางกวาดตามองไปรอบๆ 

“ใช่ คุณชายเป็นคนรอบคอบ เขาคงวางแผนไว้ตั้งแต่สร้างอาคารนี้ขึ้น

มา” ริชาร์ดว่าพลางเดินขึ้นไปบนบันไดสู่อาคารชั้นบน

สองพี่น้องตระกูลนิลบาเล็ตตามขึ้นไปด้วย พวกเขาเดินผ่านเส้นทาง 
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วกวนราวกบัเขาวงกตในพระราชวงัหลงังามทีซ่อ่นอยูใ่นภเูขาจนมาถงึหอ้งโถง 

แห่งใหม่ เบื้องหน้าเป็นประตูบานใหญ่สูงจดเพดาน แฮริสเงยหน้ามองบาน 

ประตูยักษ์แล้วอุทานเสียงหลง

ริชาร์ดใช้นิ้วกดที่นัยน์ตาของหัวสิงโตสีทองบนประตู ฉับพลันนั้นบาน

ประตูหนักอึ้งก็ค่อยๆ เปิดออก 

“เข้ามาสิ” ว่าจบก็เดินนำสองหนุ่มไปตามทางเดินแคบๆ ที่มีกระจก 

และรูปปั้นนางฟ้าประดับสองฟากไปสู่ห้องรับแขก บริเวณนี้มีหน้าต่างโค้ง 

ตลอดแนวผนัง แสงอาทิตย์ยามเย็นส่องกระทบผ้าม่านสีส้มสวย อากาศอุ่นๆ 

ที่ถูกจำลองขึ้นทำให้ห้องแห่งนี้น่าอยู่

แฮริสทิ้งตัวลงบนโซฟานุ่ม เขาปล่อยให้พี่ชายเดินตามริชาร์ดไปยัง 

มมุหอ้งและสนทนากนัสองคนเกีย่วกบัการคาดเดาทีซ่อ่นประตมูติขิองชามลัล ี

ในอาคารชั้นนี้

“รู้อะไรไหม สตีฟน่ะฉลาดเป็นกรด เขาขี้ระแวงมากแค่ไหนคุณก็น่า 

จะรู้” แฮริสบอก “เขาต้องซ่อนของเอาไว้ในห้องที่ไม่เคยมีใครเข้าถึง”

“ห้องนอน” ริชาร์ดเอ่ยเสียงเบา ขมวดคิ้วคิดหนัก “นั่นเป็นสถานที ่

เดียวที่ผมไม่อยากเอ่ยถึง”

“ทำไมล่ะ ในเมื่อคุณพาพวกเรามาจนถึงที่นี่เพื่อตามหาประตูมิติ  

คุณก็น่าจะยอมฝ่าฝืนคำสั่งของชามัลลีในกรณีนี้” แฮริสสงสัย

“เพราะว่าคุณชายไม่มีห้องนอนในองค์กรน่ะสิ”

“หมายความว่าไง” ท้ังแฮริสและรู้ดมองริชาร์ดด้วยสีหน้าประหลาดใจ

ชายหนุ่มเสยผมสีช็อกโกแลตของตนเอง 

“ห้องนอนเป็นห้องเดียวที่ถูกรื้อถอนไปนับตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการ 

ก่อสร้างองค์กร”

“เพราะอะไร”

“คุณชายจะไม่ยอมนอนหากกลับมาที่องค์กร เขาจะกลับมาองค์กร 

เฉพาะเมื่อต้องการประชุม จัดการงานต่างๆ และวางแผน คุณชายมีห้องนอน 

แค่สองแห่งในครีตเชียร์คือในดรัมลิงตัน เซสเซ และในเมืองเคททามีร์ (ซึ่งเป็น 
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บ้านพักของทอมมี่ ดาร์กี้) ส่วนที่นี่...คุณชายสั่งให้รื้อห้องนอนทิ้งไปและจัด 

พื้นที่ในห้องเสียใหม่ให้เป็นห้องนั่งเล่นส่วนตัว”

“ห้องนั่นอยู่ตรงไหน” รู้ดถาม

“ทางนี้” ชายหนุ่มกวักมือเรียก ก่อนเดินผ่านประตูโค้งไปยังห้องกว้าง 

แห่งหนึ่ง มีรูปปั้นเทพธิดาถือดาบเงยหน้ามองท้องฟ้าซึ่งก็คือโดมกลางห้อง  

ฝั่งตรงข้ามมีตู้หนังสือตั้งเรียงรายเต็มไปหมด โต๊ะทำงานตั้งอยู่ข้างๆ 

ริชาร์ดเดินไปที่ตู้หนังสือก่อนดึงสันหนังสือเล่มหนึ่งออกมา แล้วทันใด 

นั้นกลไกของประตูกลก็ทำงาน ตู้หนังสือค่อยๆ เลื่อนเปิด เผยให้เห็นห้องลับ 

ด้านหลัง

ทั้งสามหนุ่มรีบเดินเข้าไปสำรวจทางโค้งซึ่งทอดสู่ห้องลับด้านหลัง 

ทันที

แฮริสมองไปรอบๆ ห้องนั่งเล่นกว้างซึ่งมีโซฟาครึ่งวงกลมตัวใหญ่แลดู

คล้ายเตียงนอนนุ่ม ประดับด้วยขนนกและดอกไม้บนขอบ ผ้าม่านบางๆ ร้อย 

ดว้ยเมด็ลกูปดัสรีุง้หอ้ยลงมาจากยอดเพดานสงู ไมม่โีทรทศันห์รอืคอมพวิเตอร ์

ทว่ารู้ดกลับเห็นบานกระจกสี่เหลี่ยมวางอยู่บนพื้น มีรูปปั้นและตู้ใส่เครื่อง 

ประดับกับนาฬิการาคาแพงระยับบริเวณมุมห้อง

“มันคืออะไร” แฮริสเอ่ยถามพลางเดินไปเหยียบบานกระจกหน้าโซฟา  

และทนัททีีป่ลายเทา้แตะเบาๆ บนกระจก แสงสวา่งกว็าบขึน้มา ทำเอาเดก็หนุม่ 

ผวาถอยห่างทันที

“โทรทัศน์ส่วนตัวของคุณชาย” ริชาร์ดบอกพลางมองหน้าจอสีฟ้า 

ปรากฏขึ้นกลางอากาศ ทุกคนสังเกตช่องสี่เหลี่ยมคล้ายหน้าจอโทรทัศน์ 

เรียงรายยาวจดมุมห้อง ภาพฉายเรียลไทม์ของเหตุการณ์ในครีตเชียร์ปรากฏ

ขึ้นบนอากาศ รู้ดเลื่อนมือกวาดผ่านหน้าจอโปร่งใสนั้น แล้วก็พบว่ามันเป็น 

เพียงภาพสามมิติที่จับต้องได้ 

“พระเจ้า ฉันพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมสตีฟถึงรู้เรื่องของคนอื่นดีนัก”  

แฮริสเบิกตามองภาพเคลื่อนไหวไปมาบนหน้าจอ มีช่องหนึ่งปรากฏรูปเลป- 

เปนลาฟนั่งทำงานในสำนักงาน เขากำลังโทรศัพท์คุยกับใครสักคน ซึ่งหาก 
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เด็กหนุ่มมองช่องถัดไป ก็จะพบว่าเป็นภาพของชาลส์ ฮัสกิน ในค่ายทหาร 

ยืนคุยโทรศัพท์อยู่

“ถอยออกมาจากตรงนั้นเถอะ” ริชาร์ดบอก “มันเป็นของใช้ส่วนตัว 

ของคุณชาย ไม่เคยมีใครได้รับอนุญาตให้ยุ่งกับมันได้” 

เขาหรี่ตามองเด็กหนุ่มเป็นเชิงห้ามปราม ก่อนเดินไปที่ตู้หนังสือ 

ในห้อง 

“ที่นี่คือห้องนั่งเล่นของคุณชาย บรรดาเอกสารและงานที่คุณชายทำ 

ถกูรวบรวมเอาไวใ้นชัน้วางตรงนี ้เขามกัใชเ้วลาคนเดยีวในหอ้งนัง่เลน่ มบีนัทกึ 

ลับของคุณชายเก็บเอาไว้ที่นี่แต่ไม่เคยมีใครแตะต้องมัน” ชายหนุ่มว่าพลาง 

ก้มมองหนังสือเล่มสีแดงในครอบกระจก “ผมลองสำรวจห้องนี้เมื่อเช้าและ 

ไม่พบว่ามีประตูมิติซ่อนอยู่”

“คุณรู้ได้ยังไง” แฮริสสงสัย “คุณมีเครื่องตรวจจับมิติที่สี่อย่างนั้น 

เหรอ”

“ไมเ่ชงิหรอก” รชิารด์บอก “เรามขีอ้มลูของรนินี.่..เธอเปน็คนทีเ่ดนิทาง 

เข้าไปในมิติที่สี่ได้ ข้อมูลทางการแพทย์ของเธอสามารถเปลี่ยนเป็นระบบ 

ดิจิตอล...เป็นรหัสในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรหัสนั้นเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อ 

ร่างกายของเธอกับมิติที่สี่”

“ฟังดูซับซ้อนแฮะ”

“เอาเป็นว่า...เราตรวจจับสถานที่ซ่อนประตูมิติได้น่ะ” อีกฝ่ายยักไหล ่

ก่อนกล่าวต่อ “ผมสามารถป้อนรหัสเหล่านั้นลงในเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ 

จับสัญญาณ ผลก็คือไม่มีประตูมิติซ่อนอยู่ที่นี่”

รู้ดฟังพลางกอดอกครุ่นคิดหนัก สักพักเขาก็อุทานเสียงเบา ก่อนหัน 

กลับไปมองทางเข้าห้องลับด้วยความประหลาดใจ

“มอีะไรหรอืเปลา่” แฮรสิถามพีช่ายทีเ่อาแตย่นืจอ้งชัน้วางหนงัสอืนาน

นับนาทีโดยไม่ปริปากพูดอะไร “พี่คิดว่าประตูมิติซ่อนอยู่แถวนี้หรือเปล่า”

“ไม่รู้สิ เดี๋ยวนะ” รู้ดโบกมือพลางกล่าวเสียงกร้าว “ใครแอบฟังอยู่ 

ตรงนั้นน่ะ...ฉันรู้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นแน่ๆ เปิดประตูเข้ามาซะ”
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ริชาร์ดกับแฮริสมองรู้ดอย่างประหลาดใจ

ครู่เดียวชั้นวางหนังสือก็เคลื่อนที่ออก เผยให้เห็นเส้นทางเข้าห้องลับ 

กับร่างของเด็กหนุ่มสองคนด้านนอก

“แฮริส!”

“แฮบบี้!” สองเกลอมองกันและกันด้วยความตกตะลึง

แฮริสหมายจะวิ่งก้าวกระโดดเข้าไปหาเพื่อน แต่แล้วรู้ดก็กางมือห้าม 

เอาไว้เสียก่อน 

“พระเจ้า! นายยังไม่ตาย!”

“แฮริส! ใช่...ฉันยังมีชีวิตอยู่ ไม่สิ...ฉันสบายดี!” 

สีหน้าของทั้งสองแลดูชื่นมื่นเบิกบานเมื่อพบว่าต่างฝ่ายต่างปลอดภัย

นับตั้งแต่วันที่แฮบินอสถูกจับมาไว้ที่องค์กร พวกเขาก็ไม่มีโอกาสได้ 

เจอกันอีกเลยนานนับปี ช่วงเวลาที่แฮบินอสกลายเป็นคนหายสาบสูญใน 

ครีตเชียร์นั้นช่างยาวนานเสียเหลือเกิน จนเด็กหนุ่มไม่รู้เลยว่าเกิดเรื่องราว 

อะไรบ้างภายนอกองค์กร

วินด์เขม่นมองแฮริสอย่างไม่สบอารมณ์นัก แน่ละ...พวกเขาสองคน 

จะเป็นศัตรูกันจนวันตาย ไม่ว่าชาตินี้ตระกูลนิลบาเล็ตกับตระกูลมิชคินจะ 

ตกลงทำธุรกิจร่วมกันได้หรือไม่

“ใครอนุญาตให้พวกคุณเข้ามาที่นี่” ริชาร์ดขบกราม คำถามนั้นทำให้

บรรยากาศตึงเครียดระหว่างแฮริสกับวินด์จางลงทันที “ใคร”

วินด์และแฮบินอสสบตากันปริบๆ สีหน้าของพวกเขาเจื่อนลง ท่าที 

อ้ำอึ้งกระอักกระอ่วนไม่รู้ว่าตนเองควรตอบเช่นไร...แน่ละ...พวกเขาไม่มีคำ 

แก้ตัวใดๆ ในสถานการณ์เช่นนี้

ในเม่ือท้ังสองไม่ตอบริชาร์ดจึงขมวดค้ิวมองพวกเขาอย่างไม่สบอารมณ์ 

“ผมจะไม่ถามว่าพวกคุณได้ยินอะไรที่พวกเราคุยกันบ้าง เพราะการ 

ฝ่าฝืนเพียงเล็กน้อยก็ต้องได้รับโทษ”

“เดี๋ยวก่อนนะ” แฮริสท้วง “ผมคิดว่าแฮบบี้มีเหตุผลมากพอที่จะ...”

“ผมไม่ต้องการเหตุผลในตอนนี้ คุณแฮริสัน” ริชาร์ดว่าพลางยก 
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ขอ้มอืขึน้มาใกล้ๆ  รมิฝปีาก กรอกเสยีงผา่นนาฬกิาขอ้มอืเพือ่เรยีกใหเ้จา้หนา้ที่ 

หน่วยพิเศษมาจับกุมเด็กหนุ่มทั้งสองทันที 

“คุณจะทำอะไร จะฆ่าเขาหรือไง” แฮริสถามด้วยความตกใจทันทีที่ 

ได้ยินเสียงวิ่งของเจ้าหน้าที่มาจากภายนอก

ริชาร์ดไม่ได้ตอบ เขายืนฟังวินด์และแฮบินอสพูดโพล่งด้วยสีหน้า 

ตื่นตระหนก

“เดี๋ยวก่อนครับริชาร์ด! พวกเราไม่ได้มีเจตนาร้าย”

“ใช่ พวกเราแค่พยายามช่วยเหลือคุณ”

“ผมไม่เคยอนุญาตให้พวกคุณยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผมนะ คุณ 

แฮบินอส คุณมิชคิน”

“แต่ว่า...” แฮบินอสกัดฟัน “ในเมื่อมันเกี่ยวกับริคกี้ ผมจะอยู่เฉย 

ได้ยังไง”

คำพูดของอีกฝ่ายทำให้พี่น้องตระกูลนิลบาเล็ตและริชาร์ดอึ้งไปทันที

“นาย...รู้เรื่องของริคกี้...” แฮริสเบิกตามองเพื่อน

“บอกมาเดี๋ยวนี้ว่าคุณรู้อะไรมาบ้าง” ริชาร์ดกล่าวเสียงเครียด “คุณรู้

ใช่ไหมว่าริคโทเฟ่นกับคุณชายอยู่ที่ไหน”

“...”

“ตอบผมมาเดี๋ยวนี้” แววตาโหดที่ไม่เคยมีใครเห็นจากริชาร์ดทำให้ 

สองหนุ่มแทบสะดุ้ง

แฮบินอสยอมสารภาพ 

“ครับ...พวกเราสองคน...รู้เรื่องที่พวกคุณ...ประชุม”

ริชาร์ดได้ยินเช่นนั้นก็เอามือทาบหน้าผาก ในขณะเดียวกันบรรดา 

เจ้าหน้าที่ก็วิ่งเข้ามาในห้องลับ พวกเขากวาดปืนไปรอบๆ ห้อง มองหา 

คนร้าย 

“พวกเธอแอบฟัง” รู้ดพึมพำเบาๆ 

“นายแอบฟังได้ยังไง ฉันไม่เห็นนายในห้องประชุม”

“เอ่อ...พวกเราก็...” แฮบินอสยืนแกว่งมือพลางหันมองวินด์ซึ่งรีบ 
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บ่ายหน้าหนีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

“การฝ่าฝืนคำสั่งหรือกฎขององค์กรไม่มีข้อยกเว้นสำหรับใครทั้งนั้น” 

ริชาร์ดว่าจบก็เรียกดีดนิ้วดังเป๊าะ! คราวนี้เจ้าหน้าที่สองคนก็เข้าจับกุมตัว 

แฮบินอสกับวินด์เอาไว้ทันที

“เดี๋ยวก่อนริชชี่! เราไม่ได้ตั้งใจ!”

“ตั้งใจหรือไม่ แต่ยังไงคุณก็ผิดอยู่ดี คุณแฮบินอส”

“ริชาร์ด เราน่าจะฟังเหตุผล...” แฮริสเข้ามาขวาง ทว่าชายหนุ่ม 

ไม่ได้ฟัง ยังมองเด็กหนุ่มทั้งสองพยายามสะบัดหนีจากกลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วย 

พิเศษซึ่งเข้ามารุมล้อม 

“เดี๋ยวก่อนริชาร์ด! มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด!”

“นำตัวพวกเขาสองคนไปขังไว้ที่อาคารเจ็ด รอการไต่สวน หากผิดจริง

ต้องทำโทษตามมาตรการข้อเจ็ดสี่สอง”

เมื่อได้ยินเช่นนั้น เด็กหนุ่มทั้งสองก็อุทานตกใจ หน้าซีด 

“เดี๋ยวก่อนริชาร์ด ได้โปรดฟังผมก่อน!” แฮบินอสตะโกนลั่นขณะถูก 

ลากตัวออกจากห้องลับ แฮริสได้แต่ยืนตกตะลึง เขาวิ่งไปหาเพื่อน แต่รู้ด 

ก็กระชากคอเสื้อเอาไว้เสียก่อนพร้อมส่งสายตาดุดันบังคับ

“ริชาร์ดเดี๋ยวก่อน! ผมรู้ว่าคุณกำลังตามหาอะไร!” แฮบินอสตะเบ็ง 

เสียง “ผมช่วยคุณได้...ผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน!”

คำพูดนั้นทำให้ริชาร์ดต้องโบกมือออกคำสั่งใหม่กับเจ้าหน้าที่หน่วย 

พิเศษ ซึ่งปล่อยตัวแฮบินอสกับวินด์ลงบนพื้นพรม แล้วเดินเรียงแถวออกไป 

จากห้องลับทันที

“คุณรู้หรือว่าประตูมิติที่สี่อยู่ที่ไหน”

“ก็...ใช่” คิดว่านะ แฮบินอสคิดพลางถอนใจ

“มันอยู่ที่ไหน” ริชาร์ดเลิกคิ้วมองอีกฝ่ายอย่างจริงจัง

“เท่าที่ผมฟังคุณพูด ผมพอจะสรุปได้แบบนี้คือ...คุณชายควรซ่อน 

ประตูมิติเอาไว้ในที่ปลอดภัยที่สุด อย่างเช่นห้องนอนในคอนโดของเขา (ซึ่ง 

ตอนนี้ประตูมิติถูกปิดไปแล้วหลังจากที่ริคโทเฟ่นเดินทางข้ามไป) หรือห้อง 
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นอนในองค์กร แต่ทว่าห้องนอนในองค์กรถูกรื้อใหม่และเปลี่ยนให้เป็นห้อง 

นั่งเล่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น คุณบอกว่าคุณไม่พบสัญญาณของประตูสู่มิติที่สี่ 

ที่นี่ ผมจึงคิดว่าประตูมิติคงถูกย้ายที่”

“ย้ายที่?” รู้ดรำพึงอย่างประหลาดใจ

“ใช่ครับ ที่จริงผมเชื่อว่าประตูมิติเคยถูกซ่อนเอาไว้ในห้องนอน แต ่

คุณชายไม่ต้องการให้ใครหามันพบ เขาจึงต้องรื้อห้องนี้ใหม่ ทำให้ประตูมิต ิ

ที่สี่ถูกย้ายไป”

“ย้ายไปยังไง” แฮริสสงสัย

แฮบินอสหลุบตาลงนึก 

“ประตูมิติอาจไม่ได้อยู่บนผนังหรือพื้น แต่อาจอยู่บนวัตถุบางชิ้น 

ที่เคลื่อนที่ได้ อย่างเช่น...”

“เตียงนอน” ริชาร์ดเอ่ยด้วยความประหลาดใจ

“ใช่” แฮบินอสตอบ “ประตูมิติอาจจะอยู่ใต้เตียงนอน”

“เป็นไปได้” รู้ดพึมพำ

“แล้ว...เตียงนอนนั่นอยู่ไหน” แฮริสหรี่มองเพื่อนอย่างฉงน

“คำถามนั้นไม่ยาก” ริชาร์ดว่าพลางเดินนำออกจากห้องลับ “ผมรู้ว่า

คุณชายเก็บของเก่าเอาไว้ตรงไหน”

“อย่าบอกนะว่าโรงเก็บขยะ” วินด์เอ่ยขำๆ โดยไม่คิดเลยว่าคำตอบ 

ของริชาร์ดคือ...

“ใช่ มันอยู่ที่โรงเก็บขยะ ของทุกชิ้นในบ้านพักของคุณชายจะไม่ถูก 

ทำลายจนกว่าคุณชายจะออกคำสั่ง” ริชาร์ดว่าพลางหันมองแฮบินอส “ผม 

ไม่เคยสงสัยเลยว่าเพราะเหตุใดคุณชายจึงไม่เคยทิ้งเตียงนอนนั่นไป บางที 

คุณอาจพูดถูก...มันมีความหมายซ่อนอยู่”

ทุกคนเดินตามริชาร์ดไปทันที ทว่าเมื่อแฮบินอสกับวินด์เดินออกจาก 

ห้องลับ เจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษก็กระชากตัวเด็กหนุ่มทั้งสองเอาไว้

ริชาร์ดหันมองลูกน้องก่อนโบกมือบอกให้เจ้าหน้าที่วางอาวุธ 

“ปล่อยพวกเขาทั้งสองคน” 
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บรรดาลกูนอ้งผูภ้กัดยีอมทำตามคำสัง่ของรชิารด์อยา่งวา่งา่ย พวกเขา 

โค้งคำนับและเดินออกไปจากบ้านพักของคุณชาย

“ขอบคุณครับ” แฮบินอสถอนใจอีกรอบด้วยความเหนื่อยหน่ายใจ

ทุกคนเดินออกจากอาคารของชามัลลีและขึ้นลิฟต์ที่เคลื่อนที่ไปตาม 

ท่อเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ซึ่งส่งตัวพวกเขาไปยังจุดต่างๆ ในองค์กรได้อย่าง 

สะดวกสบาย ภายในไมก่ีว่นิาททีกุคนกเ็ดนิทางขา้มอาคารหา้หลงัไปยงัอาคาร 

แห่งหนึ่งชั้นใต้สุด ซึ่งเป็นสถานที่เก็บขยะ

ริชาร์ดเดินผ่านเส้นทางเล็กๆ ซึ่งด้านข้างเป็นกระจกใสเผยให้เห็น 

ขยะมากมายในโรงเก็บขยะ บรรดาขยะเหล่านั้นจะถูกลำเลียงไปเผาทำลาย

หรือรีไซเคิล

ชายหนุ่มเดินนำไปเรื่อยจนเจอประตูบานใหญ่ เขาหยิบกุญแจสีทอง 

ออกมาจากกระเป๋ากางเกงและใช้ลายนิ้วมือสแกนบนประตู เปิดเข้าไปใน 

ห้องเก็บของเก่า

พวกเขาเดนิลดัเลาะไปจนถงึมมุหอ้ง แลว้กพ็บวา่มเีตยีงนอนสีเ่สาสวย 

หรูประดับด้วยผ้าม่านสีขาวและผ้าห่มนุ่มหนา สภาพเตียงใหม่เอี่ยม แฮริส 

เห็นเช่นนั้นก็ถลาไปนั่ง ไม่สนสายตาดุๆ ของพี่ชายเลยสักนิด

“เอาละ มาตรวจกันหน่อย” ริชาร์ดว่าพลางก้มมองใต้เตียง “ถ้าหาก

สิ่งที่คุณพูดเป็นความจริง ผมจะให้อภัยพวกคุณทั้งสองคน แต่หากไม่มีประตู

มิติที่สี่อยู่ตรงนี้ละก็ พวกคุณเตรียมตัวเข้าห้องขังได้เลย”

แฮบินอสได้แต่กะพริบตาปริบๆ ใส่รองหัวหน้าองค์กร

ริชาร์ดเลื่อนนาฬิกาข้อมือเข้าไปใต้เตียง เขาใช้นิ้วกดบนหน้าปัดเบาๆ 

พลันแสงสีเขียวก็สว่างขึ้น แล้วจู่ๆ พื้นไม้ใต้เตียงก็เผยให้เห็นภาพรางเลือน 

คล้ายกระจก

ทุกคนพยายามมุดศีรษะไปมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตกตะลึง

“ว้าว!”

“พระเจ้า...เราเจออะไรกันล่ะนี่”

ริชาร์ดเผยยิ้มบางขณะมองแสงสว่างวาบออกมาจากใต้เตียง ลม 
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บางเบาก็พัดออกมาจากทิวเขาในกระจกนั้น 

“นี่คือประตูมิติ”

“จริงเหรอเนี่ย!” แฮริสเบิกตามองอย่างประหลาดใจ เขาเลื่อนนิ้วไป 

บนกระจก สิ่งที่สัมผัสได้ไม่ใช่กระแสลมบางเบา หากแต่เป็นกรอบกระจก 

ที่กั้นขวางเอาไว้ 

“กระจก?” เด็กหนุ่มพูดพลางใช้นิ้วเคาะ

“ใช่...ใช่ ไม่มีใครเข้าไปในมิติที่สี่ได้นอกจากคนที่มีพลังพิเศษเท่านั้น”

“อา...นี่คือสาเหตุที่คุณต้องหาวิธีทำให้คนธรรมดาสามารถโยกย้าย 

ร่างกายเข้าไปข้างในมิติที่สี่”

“ถูกแล้ว คุณแฮริสัน”

“รู้อะไรไหม ผมคิดว่าผมอาจจะรู้วิธีที่ทำให้พวกเราเข้าไปข้างในมิติ 

ที่สี่ได้” คำพูดของแฮบินอสทำให้ทุกคนหันมองเขาด้วยความตกใจ

“คุณแน่ใจหรือ”

“ที่จริงก็ไม่แน่ใจหรอกนะ แต่ว่า...” แฮบินอสดูกระอักกระอ่วนใจ 

แต่ก็กล่าวรัวเร็ว “ช่วงนี้ผมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดอกเตอร์ฟิลตัน เขาให้ผมอ่าน 

งานวิจัยทุกชิ้นที่บันทึกเอาไว้ในไมโครชิปหมายเลข 927 ซึ่งคุณชายเก็บเอาไว้ 

กับตัวมาตลอด และได้มอบให้ทีมงานของดอกเตอร์ฟิลตันเมื่อสามเดือนที่ 

แล้ว หลังจากคุณนายเลมเบอสท์เข้ามาอยู่ในองค์กร ผมใช้เวลาทำความ 

เข้าใจงานชิ้นหนึ่งตลอดสามเดือน ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับมิติจำนวนอนันต์ ผม 

เข้าใจว่าหากแก้สมการอีกไม่กี่ตัว อาจสร้างร่างอวตารและหาวิธีโยกย้าย 

จิตใจของมนุษย์เข้าไปยังมิติที่สี่ได้” 

“นั่นเป็นรูปแบบที่คุณชายเคยทำในอดีต”

“ใช่” แฮบินอสบอก

“คุณคิดว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนทำความเข้าใจสมการที่เหลือ”

“อืม...ไม่กี่สัปดาห์ ผมคิดว่าหนึ่งหรือสองเดือน...และมันอาจง่ายกว่า 

นั้นหากคุณหรือดอกเตอร์ฟิลตันช่วยผมไขปริศนานี้ด้วยกัน”

รอยยิ้มผุดขึ้นบนริมฝีปากของชายหนุ่ม สายตาที่เขาจับจ้องแฮบินอส
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เต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่น

ไม่เลวเลย...แฮบินอส เฮอร์กินส์ ช่วยเขาได้เยอะเลยทีเดียว

“ดี...ถ้าอย่างนั้นเรารีบมาช่วยทำให้งานนี้สำเร็จสักที”

จบเล่ม 4
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