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ค�ำน�ำนักเขียน

องครักษ์แดนทราย เป็นนิยายเล่มแรกท่ีผู้เขียนได้มี 

โอกาสตีพิมพ์กับสถาพรบุ๊คส์ และเป็นจุดเริ่มต้นของนามปากกา 

เก้าแต้มที่ใช้มาจนถงึทกุวนันี้ พลอตเรื่องได้รบัแรงบนัดาลใจมาจาก

การเสดจ็เยอืนประเทศไทยของเจ้าชายพระองค์หนึ่ง ข่าวนั้นเป็นที่

สนใจของคนไทยเป็นจำานวนมาก เพราะพระจรยิวตัรอนังดงามของ

พระองค์ รายละเอียดต่างๆ มีการนำามาทำาเป็นสกู ๊ปและบท

สัมภาษณ์ ส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนสนใจคือ ทีมอารักขาและทีมตำารวจ

คุ้มกัน จึงทำาให้ผู ้เขียนอยากเขียนนิยายที่พระเอกเป็นเจ้าชาย  

แต่เนื่องจากค่อนข้างอ่อนแอในด้านราชาศัพท์ ทำาให้ไม่สามารถ

เขยีนออกมาอย่างที่ตั้งใจได้ จงึนำามาปรบัเป็นนยิายทะเลทรายแทน 

นางเอกของเรื่องคือพิณธารา ต่างจากบอดีการ์ดทั่วๆ ไป

เพราะฝีมืออ่อนหัด แต่เพราะโชคช่วยทำาให้เธอช่วยชีวิตชีคหนุ่ม 

เอาไว้ได้หลายต่อหลายครั้ง ส่วนชคีอาห์ซาราน รามลิ อาร์ดนี นั้น 

เป็นแบบอย่างของผู้ชายที่ถอืตวัเองเป็นใหญ่ คดิว่าตวัเองคอื กฎ 

ความรกัของทั้งคูจ่งึเผชญิกบัอปุสรรคมากมาย ทั้งรกั โกรธ เกลยีด 
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และให้อภยั ก่อนจะลงเอยด้วยบทสรปุที่แสนหวาน 

พอตอนนี้ทางสถาพรบุ๊คส์จะนำามาตีพิมพ์อีกครั้งก็ทำาให้ 

ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านทวนและพบความสดใสในอดีตของตน ได้

มองเห็นแครักเตอร์ของตัวละครหลายตัวที่เคยจินตนาการเอาไว้ 

หลายตอนที่เขยีนแล้วแอบร้องไห้ หลายตอนที่แอบอมยิ้มกบัความ

น่ารกั ดงันั้นจงึหวงัว่านกัอ่านที่ยงัไม่เคยอ่าน องครกัษ์แดนทราย 

จะชื่นชอบนยิายเรื่องนี้  ได้ร่วมมคีวามสขุ มรีอยยิ้ม ซาบซึ้ง และ

ได้ร่วมย้อนอดตีไปยงัจดุตั้งต้นที่ทำาให้เราได้รู้จกักนั

ขอบคณุพี่ดาว ปู และเบญ ที่อยู่เคยีงข้างกนัมาตลอดตั้งแต่

นยิายเล่มนี้วางแผง

พบกนัใหม่ในเล่มหน้ากบัผลงานล่าสดุ นยิายเรื่อง มายาไพลนิ 

เป็นแนวลึกลับ และเป็นจุดลงท้ายของซีรีส์ เสน่หาอัญมณี ของ 

ผู้เขยีนด้วยค่ะ 

คำาเตอืน ก่อนอ่านนยิายเล่มนี้ โปรดระวงัทา่นอาจจะหลงรกั 

ชคีอาห์ซาราน โดยไม่รู้ตวั 

 ขอบคุณจากใจ

 เก้าแต้ม
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“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”
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เก้าแต้ม  7

บทนำ�

“ทำาไมถึงทำากับพิณแบบนี้”

ประโยคตดัพ้อที่หลดุจากปากหญงิสาว รมิฝีปากอิ่มเม้มเน้น 

นำ้าตาคลอเบ้าจวนเจียนหยด พิณธาราอยากจะให้ทุกอย่างเป็น

ความฝัน ในโลกแห่งความจริงเธอกับฐานัสยังคงเป็นคู่รักที่ทุกคน

พากนัอจิฉา 

นับตั้งแต่เรียนจบและทำางาน เธอกับชายหนุ่มก็วางแผนจะ

แต่งงานกันในอีกสองปีข้างหน้า พิณธารามุทำางานหนักและ 

เก็บหอมรอมริบ เงินเดือนที่ได้ในแต่ละเดือนหญิงสาวเก็บไว้เป็น 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนที่เหลือก็ฝากเข้าบัญชี

ของแฟนหนุ่ม แต่ตอนนี้ตัวเลขในบัญชีที่หายวับไปกับตาทำาให้ 

หญงิสาวเข่าอ่อน แต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคอื เขายงัมหีน้ามาขอยมื

เงนิเธออกีหนึ่งล้านบาท

“ผมจำาเป็น ผมต้องใช้เงนิ”
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8  องครักษ์แดนทราย

“ใช้เงิน ทั้งหมดเลยหรือคะ เงินที่เราสองคนช่วยกันหามา

ตลอดสองปีนี้มนัเกอืบสองแสนเชยีวนะ ต้าเอาเงนิไปทำาอะไรกนัแน่

บอกพณิมาเดี๋ยวนี้นะ แล้วผู้ชายสองคนนี้เป็นใคร”

หญิงสาวเหลียวมองชายร่างหนาสองคนสวมสูทสีดำาสนิท 

ดูแล้วช่างเหมอืนกบัพวกลกูน้องมาเฟียกไ็ม่ปาน เจ้าของใบหน้าคม

ดยุนืนิ่ง เหยยีดมองทั้งคู่ด้วยหางตา

“ผมบอกไม่ได้ ถ้าพณิจะโกรธผมกโ็กรธเถอะ บอกมาว่าจะ

ให้ผมยมืเงนิหรอืไม่ให้”

“ทำาไมพูดกบัพณิแบบนี้ พณิรกัต้ามากรู้ไหม ที่ผ่านมาพณิ

ทำางานหนกัแค่ไหนกไ็ม่เคยบ่น แต่ตอนนี้ต้ากลบัมคีวามลบักบัพณิ 

ต้าเอาเงนิไปทำาอะไรกนัแน่บอกมานะ”

“กผ็มบอกแล้วไงว่า บอกไม่ได้ บอกไม่ได้ ถ้าพณิไม่ยอมให้

ผมยมืเงนิกป็ล่อยให้เขาจบัผมไปเลยดกีว่า ผมมนัเป็นไอ้ห่วยอยูแ่ล้ว 

พณิไม่ต้องมาสนใจผมหรอก”

“แต่พณิไม่มเีงนิมากมายขนาดนั้น พณิจะเอาที่ไหนมาให้ตั้ง

ล้านเชยีวนะ”

“พอๆ หมดเวลาแล้ว มงึมานี่ ไม่มเีงนิกม็ากบักูนี่”

ชายอีกคนซึ่งยืนฟังบทสนทนาของทั้งคู่ ปรี่เข้ามากระชาก 

คอเสื้อพร้อมกบัดงึให้ฐานสัเดนิตามไป

“เดี๋ยว ปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะ พวกคณุทำาบ้าอะไร บ้านเมอืง

ไม่มกีฎหมายหรอืไงถงึได้ทำาตามอำาเภอใจกนัแบบนี้”
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เก้าแต้ม  9

“อยากมีเรื่องหรือไงคนสวย ในเมื่อแฟนคุณมันติดหนี้ผม

เยอะแยะขนาดนี้ มีหนี้ก็ต้องชดใช้ หรือว่าคุณจะยอมช่วยใช้ 

ให้มนัล่ะ”

“แต่ฉนั...”

“ลังเลละสิ ทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับผู้ชายเฮงซวยพรรค์นี้เลย 

ปล่อยให้มนัตายเสยีดกีว่า งานนี้เจ้านายพวกเราคงไม่เอามนัไวแ้น่ 

อาจจะลงโทษด้วยการตดัมอื ควกัลูกตา หรอืว่า...”

“ไม่ แกทำาอย่างนั้นไม่ได้ ฉ...ฉนัจะใช้คนืให้พวกแกแน่แต่ให้

เวลาฉนัหน่อย ฉนัทำางานเป็นบอดกีาร์ดแค่ไม่กี่งาน ฉนักห็าเงนิมา

ใช้คนืพวกแกได้แล้ว” 

พิณธาราจำาต้องโกหก เธอย่อมรู้ดีว่างานที่เธอทำานั้นก็แค ่

บอดกีาร์ดเฉพาะกจิ ลูกค้าของเธอคอื พวกคณุหญงิคณุนายไฮโซ

ที่ต้องการเพื่อนเดินทาง หรือไม่ก็คุณนายที่หวาดระแวงว่ากิ๊กของ

สามีจะมาทำาร้าย ค่าจ้างในแต่ละครั้งนั้นไม่มีทางเทียบเงินเป็น 

จำานวนล้านๆ นั้นได้เลย 

“เชอะ งานกระจอกๆ แบบนั้นน่ะหรอื แล้วกี่ปีพวกเราถงึจะ

ได้เงินคืน อย่ามาตอแหลหน่อยเลย ไปเร็วๆ ฉันไม่อยากฟังเรื่อง 

ไร้สาระ”

มอืหนาฉดุกระชากร่างสูงให้เดนิตาม ตามมาด้วยกำาปั้นชก

เข้าที่ใบหน้าและสขี้างอกีหลายครั้งเมื่อฐานสัทำาท่าขดัขนื

“โอ๊ย”
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10  องครักษ์แดนทราย

“หยดุ ปล่อยเขานะฉนัยอมแล้ว อย่าซ้อมเขา จะให้ฉนัทำา

อะไรฉนักย็อมทั้งนั้น”

“ไม่ได้นะพณิ พณิทำาแบบนี้ไม่ได้ แค่นี้ผมกเ็ลวมากพออยูแ่ล้ว 

อย่ามาทำาอะไรเพื่อผมอกีเลย ปล่อยให้ผมตายเถอะ ผมรกัพณิมาก 

ผมทนเหน็พณิต้องลำาบากเพื่อผมไม่ได้อีกแล้ว”

ใบหน้าคมเศร้า ไหล่ที่เคยผายลูล่ง รมิฝีปากแตกและมเีลอืดซบิ 

แค่นี้กเ็พยีงพอแล้วสำาหรบัพณิธาราที่จะใจอ่อน 

นบัตั้งแต่เลก็จนโต ผูช้ายเพยีงคนเดยีวที่รกัและเอาใจใส่เธอ

กค็อื ฐานสั พ่อแม่เธอเสยีไปตั้งแต่เธอยงัเลก็ด้วยอบุตัเิหต ุมารดา

ของฐานัสจึงรับพิณธารามาเลี้ยงดู เขากับเธออยู่โรงเรียนเดียวกัน

ตั้งแต่เล็ก จวบจนเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังเรียนที่เดียวกันอีก จาก

ความใกล้ชดิจงึแปรเปลี่ยนเป็นความรกั

“แกจะให้ฉนัทำาอะไรบอกมา บอกไว้ก่อนนะว่า ฉันไม่มทีาง

ขายร่างกายเดด็ขาด”

“โถๆๆ คนสวย ผมจะไปใจร้ายให้คุณทำาแบบนั้นได้ยังไง 

ไหนๆ คณุกเ็ป็นบอดกีาร์ดอยู่แล้วผมกจ็ะให้คณุทำางานที่ถนดันั่นละ 

แต่ว่า”

“แต่ว่าอะไร” พณิธาราเสยีงแขง็

“คุณต้องไปเป็นบอดีการ์ดให้แก่ภรรยาของชีคอาห์ซาราน  

รามลิ อาร์ดนี เป็นเวลาหนึ่งเดอืน”

“เขาเป็นใคร อยู่ที่ไหน”
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“ชคีอาห์ซาราน เป็นผู้ครองมาห์ฮาน ดนิแดนซึ่งอดุมไปด้วย

บ่อนำ้ามนัมากมาย เขาเป็นเศรษฐรีำ่ารวยตดิอนัดบัโลก ภรรยาเขามี

แผนทัวร์ยุโรปหนึ่งเดือน หน้าที่คุณก็แค่เป็นเพื่อนเที่ยวก็แค่นั้น 

เพราะชีคค่อนข้างจะหวงภรรยามาก ไม่ต้องการบอดีการ์ดเป็น

ผู้ชาย”

“ทำาไมต้องเป็นเขาด้วย”

“เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่สามารถจะจ่ายค่าจ้างให้คุณ

หนึ่งล้านในเวลาแค่เดอืนเดยีวน่ะส ิขนืปล่อยใหค้ณุทำางานกิ๊กก๊อก

ให้พวกคุณหญิงคุณนายแบบนี้ เมื่อไหร่เจ้านายผมจะได้เงินคืน 

กนัล่ะ”

“ฉันจะมั่นใจได้ไงว่า คุณจะไม่หลอกฉันไปเป็นนางบำาเรอ

ของผู้ชายคนนั้น”

“คุณไม่มีทางมั่นใจอะไรได้หรอกคนสวย ตามใจ ถ้าคุณ 

ไม่กล้าเสี่ยงละก ็ข้อตกลงของเราเป็นอนัยกเลกิ ผมขอนิ้วของแฟน

คณุไปเป็นมดัจำากแ็ล้วกนั นิ้วโป้งหรอืว่านิ้วชี้ด”ี

มีดเล่มคมส่องประกายวาววับจ่อที่มือขวา ฐานัสหน้าซีด

เผือด เหงื่อเปียกจนชุ่มตัว เขาจ้องพิณธาราด้วยสายตาเว้าวอน 

นานนบันาททีี่หญงิสาวนิ่ง เธอกำาลงัตดัสนิใจ

“กไ็ด้ฉนัตกลง”

“เซน็นี่ซะ อกีสองวนัคณุต้องเริ่มทำางาน”

พิณธารารับหนังสือนั้นมาและเขียนชื่อลงไป นัยน์ตาคู่สวย
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สบตาแฟนหนุ่มด้วยความเสยีใจอย่างสดุซึ้ง

“โธ่พณิ”

“กแ็ค่เนี้ย มงึโชคดนีะที่มแีฟนดีๆ  แบบนี้ ไป๊” 

พวกมันผลักฐานัสจนล้มลงกับพื้น ก่อนที่ชายสองคนจะ 

สาวเท้าออกไปจากห้อง ทิ้งให้ชายหนุ่มกับหญิงสาวอยู่ด้วยกัน 

ตามลำาพัง ฐานัสพยุงตัวเองลุกขึ้นและดึงร่างบางที่ยืนนิ่งเป็นหุ่น

มากอดไว้แน่น

“พณิทำาแบบนี้ทำาไม”

“เพราะพณิรกัต้าไง พิณทำาทกุอย่างกเ็พื่อต้า”

“ผมสญัญานะพณิ ผมจะรบีหาเงนิมาให้เรว็ที่สดุ อกีสองวนั

พณิจะได้ไม่ต้องไปทำางานให้พวกมนั ผมไม่ไว้ใจเลย ไอ้พวกเศรษฐี

นำ้ามนัพณิกร็ู้ว่าพวกนี้มนัเจ้าชู้จะตาย เผลอๆ เกดิมนัเอาพณิไปไว้

ในฮาเรม็ของมนัจะทำายงัไง”

“คงไม่อย่างนั้นหรอกต้า พณิไม่เป็นไร พณิจะรบีทำางานให้

เสรจ็ๆ”

“ไม่เอา ยงัไงผมกจ็ะหาเงนิมาใช้พวกมนัให้ได้ พณิเชื่อผมนะ 

ผมให้สญัญา หมดจากเรื่องร้ายๆ นี้เราจะแต่งงานกนั”
ตวั
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1

“พิณจะไปจริงหรือ แน่ใจได้ไงว่าจะไม่ถูกหลอก พิณ

รู้จกัมาห์ฮานหรอืไง รู้ด้วยหรอืว่ามนัอยู่ส่วนไหนของโลก”

“ไม่รู ้แต่พณิกไ็ม่มทีางเลอืก ถ้าไม่ทำาแบบนี้จะช่วยต้าได้ยงัไง 

อรไม่เหน็ตอนที่พวกมนัขู่จะทำาร้ายต้า พวกมนัโหดมาก ยงัไงพณิ 

กต็้องทำาเพื่อเขา”

มอืบางเอื้อมมากมุมอืเพื่อนรกัเอาไว้ นยัน์ตาคู่นั้นสบนิ่ง

“คดิให้ดีๆ  นะ อรไม่อยากพูดหรอกแต่มันกอ็ดไม่ได้ กี่ครั้ง 

กี่หนแล้วที่พณิต้องใช้หนี้เพื่อต้า พณิจำาตอนเรยีนมหาวทิยาลัยไม่

ได้หรอื ตอนนั้นเขากเ็ล่นพนนั พณิต้องทำางานพเิศษที่ผบัอยู่หลาย

เดอืนกว่าจะใช้หนี้หมด ครั้งนี้กค็งเหตผุลเดมิๆ พณิกำาลงัทำาให้เขา

เคยตัวนะ ขืนยังทำาตัวเป็นแม่พระแบบนี้ หมอนั่นยิ่งได้ใจใหญ่” 

องิอรแย้ง

“แต่เขาเป็นคนรักของพิณ เรารักกันมาก ถ้าเราเก็บเงินได้

ตวั
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เมื่อไหร่ เราสองคนจะแต่งงานกนั” 

“พณิแน่ใจหรอืว่านั่นเป็นความรกั มนัอาจจะเป็นความผกูพนั

กไ็ด้ พณิอยูใ่กล้ชดิเขามาตลอดตั้งแต่เลก็จนโต อาจจะเป็นความรกั

แบบพี่น้องกไ็ด้ใครจะไปรู้ ต้าเหน็แก่ตวัมาก เขานกึยงัไงถงึให้พณิ

ไปทำางานในที่ไกลๆ แบบนั้น อรว่าเขาน่ะแย่มาก” องิอรบ่น

“อย่าพูดแบบนี้สิ ต้าก็มีงานของเขา อีกอย่างพิณก็เต็มใจ 

พณิเป็นบอดกีาร์ดมาก่อน พณิไม่กลวัหรอก”

“แต่พณิกแ็ค่คุม้ครองพวกคณุหญงิคณุนาย ไม่ใช่งานที่เสี่ยง 

แบบนี้ ยงัไงซะกผ็ูห้ญงิคนเดยีวไปไกลขนาดนั้นใครจะช่วยได้ ทำาไม

พณิไม่ลองบอกให้ลงุของพณิช่วย” 

องิอรหมายถงึ พนัตำารวจโทบรูพา ซึ่งเป็นเพื่อนรกักบัพ่อของ

พณิธารา ท่านเอน็ดูหญงิสาวมากราวกบัลูก 

“แต่พณิไม่อยากรบกวนคณุลงุ งานของท่านกย็ุง่จะแย่อยูแ่ล้ว 

ท่านยงัต้องมาจดัการเรื่องของพณิกบัต้าอกี”

“แต่...”

“อย่าพยายามกล่อมพณิเลย พณิตดัสนิใจไปแล้ว”

“โธ่พิณ อรอยากเตือนเป็นครั้งสุดท้าย รักใครน่ะรักได้ แต่

อย่ารกัหมดใจ พอถงึเวลาขึ้นมาพณิจะเจบ็เจยีนตายเลยนะ”

“พอทเีถอะอร พณิตดัสนิใจแล้วพรุง่นี้กจ็ะเดนิทาง อย่าทำาให้

พณิเขวส ินี่มนักแ็ค่งาน อกีอย่างรายได้ดจีะตายไป นี่พณิกค็าดโทษ

ต้าเอาไว้แล้วด้วย เขาไม่กล้าทำาอกีหรอก ต่อไปพณิจะไม่ยอมแล้ว 
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เงินเก็บพิณจะใส่บัญชีพิณให้หมดเลย ต่อไปจะได้ไม่เกิดปัญหา

แบบนี้อกี”

“ตามใจพณิแล้วกนั ถ้ายงัไงไปถงึแล้วช่วยส่งข่าวบอกด้วยนะ 

อรเป็นห่วง แล้วข้าวของเตรยีมพร้อมแล้วหรอืยงั”

“ไม่เหน็มอีะไรมากเลยกแ็ค่เสื้อผ้าธรรมดา คงเตรยีมใจมาก 

กว่ามั้ง ประเทศเมอืงร้อนขนาดนั้น พณิเองกไ็ม่เคยไปประเทศที่มี

ทะเลทรายเลยสกัท ีเคยแต่อารกัขาคณุหญงิคณุนายไปวนัๆ คราวนี้

กไ็ม่รู้จะเจอกบัอะไรบ้าง”

“เขาว่า ทะเลทรายมมีนตร์ขลงันะ ไม่แน่พณิอาจจะเจออะไร

ดีๆ  ที่นั่นกไ็ด้นะ อาจจะเจอเจ้าชายหล่อๆ รวยๆ สกัคนและกใ็ช้ชวีติ

แบบเจ้าหญงิเลยเป็นไง” องิอรกระเซ้า

“อรก ็พวกชคีคงมแีต่ตวัดำาๆ พงุพลุ้ยๆ เอาเถอะ ในเมื่อเขา

ให้ค่าจ้างดอีย่างนี้แค่เดอืนเดยีวพณิกก็ลบัมาแล้ว เชื่อมอืเถอะจ้ะ”

อิงอรมองเพื่อนรักที่อยู่ตรงหน้า พิณธารากับเธอนั้นรู้จักกัน

ตั้งแต่สมยัเรยีนมธัยม หลงัจากเรยีนจบพลศกึษา หญงิสาวกไ็ปเป็น

บอดกีาร์ดเฉพาะกจิให้แก่บรษิทัแห่งหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่รบัดูแลพวก

คณุหญงิคณุนายไฮโซที่ต้องการกึ่งผูช่้วยกึ่งเลขาฯ บางคนกว็ติกจรติ

กลัวว่ากิ๊กของสามีจะมาทำาร้าย หลายคนก็จ้างหญิงสาวไว้เพื่อ

ความโก้หรู

ถึงแม้จะเคยฝึกอาวุธ อีกทั้งศิลปะการต่อสู้มาพอตัว แต่

ปัญหาใหญ่ของผู้หญิงอย่างพิณธาราก็คือการมองโลกในแง่ดี 
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จนเกนิไป โดยเฉพาะผูช้ายซึ่งอยูข้่างกายคนนั้น คนซึ่งองิอรมองว่า

เป็นผู้ชายที่ชั่วร้ายที่สุด เอารัดเอาเปรียบเพื่อนสาวเกือบทุกอย่าง 

ไหนจะเรื่องการเก็บเงินเพื่อแต่งงาน ขณะที่พิณธาราทำางานหนัก

สายตัวแทบขาด แต่ฐานสักลบัใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

แต่ทำาไงได้ ความรกัทำาให้คนตาบอด ถงึจะพยายามอธิบาย

อย่างไร พิณธาราก็ไม่ยอมเชื่อ อิงอรได้แต่หวังว่าวันหนึ่งสวรรค์ 

เบื้องบนจะมีตา และทำาให้เพื่อนรักของเธอได้พบกับชายหนุ่ม 

ผู้แสนดเีหมอืนอย่างในเทพนยิายในเรว็วนั

“ว่าไง หาได้ครบไหม คราวนี้ได้กี่คน”

“แค่สามคนพี่ ช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไง ไม่มีผู้หญิงคนไหนสนใจ

ไปทำางานต่างประเทศเลย เหยื่อเลยหายาก นี่พวกผมกพ็ยายามหา

กันอย่างสุดฝีมือแล้ว ดีนะที่ไอ้ต้ามันคิดแผนหลอกเอาแฟนมัน 

มารวมถึงได้ครบสาม ไม่อย่างนั้นมีหวังไอ้อาหมัดคงเบี้ยวเงินอีก 

ไอ้หมอนี่ยิ่งเขี้ยวลากดนิอยู่ด้วย”

“แฟนไอ้ต้างั้นหรอื พวกเอง็แน่ใจหรอืว่าจะไม่มปัีญหา ไอ้ต้า

มงึอย่าทำาให้พวกกูเข้าปิ้งนะโว้ย”

“ไม่มปัีญหาแน่ลกูพี่ เชื่อมอืผมเถอะ แฟนผมไม่มญีาตพิี่น้อง  

พ่อแม่กต็ายหมดเหลอืแต่ผมกบัแม่ ถ้าผมไม่พูดแล้วใครจะรู้” 

เขาอุบเอาไว้ว่า ลุงของพิณธารานั้นทำางานเป็นตำารวจ ขืน

หลดุปากให้ลูกพี่รู ้มหีวงัเขาคงชวดเงนิเป็นแน่ เขาอตุส่าห์ลงทนุให้
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เพื่อนสองคนแต่งตวัให้เหมอืนเจ้าหนี้หน้าเลอืดเพื่อหลอกพณิธารา

หวัหน้าแสยะยิ้ม ตลอดเวลาเกอืบห้าปีที่รู้จกักนัมา ปัญหา

หลกัของฐานสัคอื ตดิการพนนัและสดุท้ายกน็ำาทกุอย่างมาเปลี่ยน

เป็นเงนิ ทั้งรถ บ้าน โฉนดที่ดนิ แม้แต่โทรศพัท์มอืถอื มนัขายหมด 

ทกุอย่าง จนถงึตอนนี้ขายแม้กระทั่งแฟน

“เอง็นี่มนัชั่วจรงิๆ แล้วผูห้ญงิเขายอมหรอืถ้ารูว่้า จะโดนขาย

ไปแบบนั้น”

“ยอมไม่ยอมก็ช่างสิครับ ถึงเวลาไปอยู่กลางทะเลทราย 

แบบนั้นจะไปทำาอะไรได้ คงเอาแต่ร้องไห้สุดท้ายก็ต้องยอมอยู่ด ี 

อนัที่จรงิผมเองกเ็สยีดายเหมอืนกนัยงัซงิเลยนะพี่ ผมเองยงัไม่เคย

ได้แอ้มเลย อันที่จริงพี่น่าจะให้ผมมากกว่านี้อีกนิด แค่สามหมื่น 

มนัน้อยไปหน่อยสำาหรบัสาวบรสิุทธิ์”

“พอๆ เลยไอ้เวร แค่นี้ก็มากแล้ว อย่าลืมนะมึงติดหนี้กูอยู่ 

อย่ามาทำากวนส้นตนี”

“โธ่ๆ พี่ครบั ล้อเล่นนดิเดยีวเองทำาจรงิจงัไปได้ ผมกเ็หน็ว่า 

เธอยงับรสิทุธิ์ผดุผ่องอยู่น่าจะขายได้แพงกว่านี้”

“ไม่ต้องมาพดูมาก เอาไว้ข้าจะบอกไอ้อาหมดัเองว่า แฟนมงึ

คนนี้ขอให้ขายให้แพงหน่อย แต่มงึไม่ต้องมาขอส่วนแบ่งเสยีให้ยาก 

ไม่งั้นมงึเจบ็ตวัแน่”

“ผมกลัวแล้วครับ เออพี่ ผมว่าต้องให้ยาเธอหน่อย แฟน

ผมน่ะเรยีนพลศกึษามา เกดิมอืหนกัตนีหนกัลูกน้องของไอ้อาหมดั
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จะสะบักสะบอมเสียเปล่าๆ ถ้าไงผมจะหลอกให้เธอกินเองดีไหม 

จะได้หลบัสบายตลอดทรปิ ไปถงึจะได้ใช้งานได้เลย”

“เฮ้ย มงึนี่มนัหวัดฉีบิหาย เออกจูะเอายานอนหลบัให้มงึ มงึ

กใ็ห้แฟนกนิจะได้หลบัยาวๆ หน่อย พรุ่งนี้มงึพาไปขึ้นเครื่องให้ตรง

เวลา อย่าให้กูเสยีเวลานะโว้ย ถ้าขนืมงึตกุตกิ กูเล่นมงึเจบ็แน่”

“ผมไม่กล้าหรอกครบัพี่ ว่าแต่เงนิของผมล่ะครบั ผมขอเบกิ

ล่วงหน้าก่อนไม่ได้หรอื ผมเสี้ยนอยากเล่นสกัตาสองตา”

“ไอ้ห่า มงึนี่ผพีนนัเข้าสงิจรงิๆ เอาไป อย่าให้หมดเรว็นกันะโว้ย

ไม่งั้นมงึต้องเอาแม่มาขายอกี”

“โธ่พี่ ผมไม่เลวอย่างนั้นหรอก ขอบคณุมากครบั”

ฐานสัรบัเงนิในซองขาวนั้นไปนบัอย่างรวดเรว็ เขาคลี่ยิ้มเมื่อ

นกึถงึการเสี่ยงโชคอนัคุ้นเคย 

“ขอบใจนะพณิที่ต่อชวีติให้ผม ผมรกัพณิจรงิๆ เกดิพวกมนั

ถูกใจขึ้นมาพณิจะได้สบายไง” เสยีงทุ้มบ่นพมึพำา

คฤหาสน์หลังงามกินพื้นที่เกือบห้าสิบไร่ซึ่งตั้งอยู่ใน

เมืองหลวงของมาห์ฮาน ด้านหลังของคฤหาสน์คือ ชายหาดยาว 

สดุลูกหูลูกตา นำ้าทะเลสฟี้าใสแจ๋ว ด้านข้างคือภูเขาสูง ข้ามไปอกี

สองร้อยไมล์คอื ดนิแดนแห่งทะเลทราย 

ภายในสิ่งก่อสร้างราคาหลายร้อยล้านบาทประดับประดา

ด้วยเครื่องเรอืนราคาแพง แบ่งออกเป็นห้องๆ ร่วมยี่สบิห้อง ตกึหลงั
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เล็กทางด้านหลังเป็นที่พักของข้าทาสบริวาร ส่วนหน้าสงวนไว้

สำาหรบัชคีเท่านั้น

“ได้เรื่องไหมอาจฟี”

ชคีอาห์ซาราน รามลิ อาร์ดนี เอ่ยถาม เขาคอืทายาทอนัดบั

ที่สบิสองของตระกูลอาร์ดนี ดนิแดนซึ่งอดุมไปด้วยแหล่งนำ้ามนัดบิ

มากมาย เกือบร้อยปีที่ผ่านมา มาห์ฮานขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ 

ติดอันดับรวยที่สุดของโลก แม้จะเป็นประเทศในดินแดนแถบ

ตะวันออกกลางซึ่งมีทั้งทะเลทรายและภูเขา แต่ยังมีอีกฟากหนึ่ง

ของประเทศที่ตดิทะเล ทำาให้มาห์ฮานกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ

แหล่งทรพัยากรต่างๆ 

แต่ปัญหาหลกัของมาห์ฮานคอืกองโจร ซึ่งกระจดักระจายอยู่

ในเขตทะเลทรายซึ่งกนิพื้นที่กึ่งหนึ่งของประเทศ และขณะนี้พวกมนั

กเ็หมิเกรมิเสยีจนกล้าบกุรกุเข้ามาในเขตแดนของชคี 

สองคืนก่อน โจรสองคนบุกรุกเข้ามาในห้องนอนแต่พลาด  

ถูกชคีอาห์ซาราน รามลิ อาร์ดนี จบัเอาไว้ได้ พวกมนัชงิกนิยาพษิ

ฆ่าตวัตายไปเสยีก่อนโดยไม่ยอมปรปิากว่าใครเป็นผู้บงการ

“ไม่ได้เรื่องเลยครบั พวกเราล้มเหลวอกีตามเคย ไม่ว่าจะสบื

จากเสื้อผ้าหรอืมดีดาบที่พวกมนัใช้ แต่กไ็ม่ได้เรื่องเลย”

“แล้วตราที่ห้อยเอวพวกมนัอยู่ล่ะ มนัสั่งทำามาจากที่ไหน”

“ผมถามช่างตเีหลก็ในเมอืงนี้ทั้งหมดแล้วทกุคนครบั แต่ไม่มี

ใครยอมรบัว่าเคยทำาตรานี้เลย มนับอกว่าไม่รู ้ไม่เคยเหน็กนัทั้งนั้น”
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