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ก�รทรยศ

ที่ถูกกำ�หนดไว้ตั้งแต่แรก

ความรู้สึกกระวนกระวายผลักดันให้หมายเลขห้าเร่งฝีเท้า

อย่�งรวดเรว็พุ่งทะย�นไปต�มโถงท�งเดนิ ห้องวจิยัอยู่ห่�งจ�กจดุที่เข�

ปะทะกบัหม�ยเลขส�มประม�ณสี่สบิเมตร ด้วยระยะท�งไม่ม�กห�กเข�

วิ่งเตม็ฝีเท้�คงใช้เวล�ไม่ถงึยี่สบิวนิ�ที

หม�ยเลขห้�คำ�นวณว่� ระยะเวล�ประม�ณยี่สบิวนิ�ท ีหม�ยเลข

ส�มคงยงัไม่คล�ยจ�กอ�ก�รเจบ็ที่ตรงึร่�งเอ�ไว้แน่ และเมื่อเข�ส�ม�รถ

เข้�สู่ห้องวิจัยสิ่งแรกที่จะทำ�ก็คือ เปิดสัญญ�ณเตือนภัยสำ�หรับกรณีที่

เกดิเหตรุ้�ยเกี่ยวกบัภยัพบิตัธิรรมช�ติ

เพร�ะระบบของฐ�นถูกออกแบบไว้ว่� ห�กมีก�รเปิดสัญญ�ณ

เตอืนภยัซ้อนกนัขึ้น สญัญ�ณเตอืนภยัที่ถกูเปิดขึ้นม�ภ�ยหลงัจะมคีว�ม

สำ�คญักว่� เพร�ะระบบจะถอืว่�สญัญ�ณเตอืนภยัที่ถูกเปิดขึ้นทหีลงันั้น
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ผ่�นก�รไตร่ตรองจ�กผูท้ี่เปิดม�กกว่�สญัญ�ณเตอืนภยัแรก ที่อ�จจะถกู

เปิดขึ้นด้วยคว�มผดิพล�ด

จดุประสงค์สำ�คญัที่หม�ยเลขห้�ตั้งใจจะเปิดสญัญ�ณเตอืนภยัที่

ใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมช�ตินั้น เพร�ะมันมีคว�มแตกต่�งจ�ก

สญัญ�ณเตอืนภยัที่ใช้ในกรณฐี�นถูกบกุรกุ

สัญญ�ณเตือนภัยที่ใช้ในกรณีถูกบุกรุกนั้นจะปิดท�งเข้�ออกทุก

ส่วนของฐ�น และตรวจสอบแต่ละท�งเข้�โดยเข้มงวดเพื่อไม่ให้มผีูบ้กุรกุ

เลด็ลอดเข้�ม� ต่�งกบัสญัญ�ณเตอืนภยัในกรณทีี่เกดิภยัพบิตัิ

สญัญ�ณเตอืนภยัที่ใช้ในกรณเีกดิภยัพบิตันิั้นจะเปิดท�งเข้�ออก

ขององค์กร เพื่อระบ�ยคนออกจ�กฐ�นให้หลบหนีไปยังที่ปลอดภัย 

แผนก�รที่หม�ยเลขห้�คิดไว้ก็คือ หลังจ�กเปิดสัญญ�ณเตือนภัยแล้ว 

เข�จะใช้ช่องท�งพิเศษที่ใช้ติดต่อกันในกรณีเกิดภัยพิบัติ ติดต่อไปยัง 

ส่วนหลักขององค์กรเพื่อสอบถ�มคว�มเป็นไปว่� มีเหตุก�รณ์เกิดขึ้น 

ต�มที่หม�ยเลขส�มบอกจรงิหรอืไม่ และจะใช้โอก�สนั้นบอกคว�มจรงิว่� 

ไม่ได้เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นต�มที่สัญญ�ณเตือน แต่เข�จำ�เป็นต้องเปิด

สญัญ�ณเพร�ะเหตใุด

ต่อให้เรื่องที่หม�ยเลขส�มพูดจะจริงหรือไม่ก็ต�ม ช่องท�งที่ถูก

เปิดออกจะทำ�ให้มีบุคคลที่ส�มส�ม�รถเข้�ม�ยังบริเวณชั้นที่เข�เป็น 

ผู้รบัผดิชอบได้ง่�ยขึ้น รวมถงึรบัรู้เรื่องที่เข�พูด

หม�ยเลขห้�คิดว่� เมื่อมีบุคคลอื่นรับรู ้เรื่องที่เข�พิพ�ทกับ

หม�ยเลขส�ม จะทำ�ให้เข�ส�ม�รถมีข้อแก้ต่�งและมีพย�นรู้เห็น

เหตกุ�รณ์เพิ่มขึ้น เข�จะได้ไม่ถูกปรกัปรำ�ฝ่�ยเดยีวได้ง่�ยๆ

ช่องท�งที่ใช้ในกรณเีกดิภยัพบิตันิั้นเป็นช่องท�งพเิศษ ถงึแม้ก�ร
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สื่อส�รไร้ส�ยในชั้นที่เข�เป็นผูร้บัผดิชอบจะถกูตดัข�ดกไ็ม่กระทบกบัช่อง

ท�งนี้ นอกจ�กนั้นช่องท�งที่ใช้ติดต่อในกรณีเกิดภัยพิบัติยังส�ม�รถ

กระจ�ยเสียงไปยังส่วนต่�งๆ ได้ทั้งองค์กร จึงส�ม�รถติดต่อไปยังคน 

ส่วนใหญ่ได้ง่�ยๆ

หม�ยเลขห้�เหลือบมองดูน�ฬิก�ข้อมือของตนขณะที่กำ�ลังพุ่ง

ทะย�นไปต�มท�ง รูส้กึคล�ยคว�มกงัวลไปบ�งส่วนเพร�ะพบว่� ตนเอง

ใช้เวล�น้อยกว่�ที่คิดไว้ก็ม�ถึงห้องวิจัย หม�ยเลขห้�ท�บฝ่�มือลงบน

เครื่องตรวจสอบอตัลกัษณ์ส่วนบคุคลที่ตดิตั้งอยู่ด้�นข้�งประตูห้องวจิยั

ใช้เวล�ไม่กี่วิน�ทีเครื่องก็ส่งเสียงสัญญ�ณขึ้นสั้นๆ พร้อมกันนั้น

ประตูที่อยู่ต่อหน้�หม�ยเลขห้�กเ็ลื่อนเปิดออกไปด้�นซ้�ยมอื

หม�ยเลขห้�รีบถลันตัวเข้�ไปด้�นในห้องตั้งแต่ประตูยังเปิดออก

ไม่สุดด้วยซำ้� เข�วิ่งผ่�นสิ่งประดิษฐ์ด้�นวิศวกรรมที่ยังสร้�งไม่เสร็จซึ่ง

ว�งอยู่ในห้องตรงไปยังอีกฝั่งของห้อง จุดหม�ยคือปุ่มสีแดงและดำ�ที่ 

ตดิตั้งอยู่คู่กนับนกำ�แพงและถูกครอบไว้ด้วยกระจกแก้วอกีชั้นหนึ่ง

เสยีงกระจกแตกดงัเปรื่องเมื่อหม�ยเลขห้�ใช้หมดัขว�ของตนเอง

ชกเข้�ที่กระจกแก้วซึ่งครอบปุ่มทั้งสองเอ�ไว้ ก่อนจะกดไปที่ปุ่มสีดำ�ซึ่ง

จะถูกกดในกรณีที่เกิดภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ ทันใดนั้นเสียงสัญญ�ณ

เตอืนภยัพลนัดงัสะท้�นไปทั่วบรเิวณ

“นี่ผมหม�ยเลขห้� ถึงศูนย์ควบคุมกล�งได้ยินผมไหม นี่ผม

หม�ยเลขห้�ถงึศูนย์ควบคมุกล�ง ได้ยนิแล้วตอบด้วย!!”

หม�ยเลขห้�พูดอย่�งรวดเรว็กรอกลงไปในช่องรบัเสยีงที่ตดิตั้งอยู่

บรเิวณเดยีวกบัปุม่กด แต่ไร้ก�รตอบสนองเป็นเวล�เกอืบหนึ่งน�ท ีทำ�ให้

คว�มกระวนกระว�ยใจเล่นง�นหม�ยเลขห้�จนร้อนรน
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ลมหายใจของหมายเลขห้าเร่งกระชัน้ถ่ีขึน้เรือ่ยๆ ตามระยะ

เวล�ที่ผ่�นไป เพร�ะถูกคว�มร้อนรนเล่นง�น เมด็เหงื่อมนัปล�บอ�บชุ่ม

ใบหน้�ที่วติกหนกัของเข� ขณะที่ส�ยต�จ้องเขมง็ไปยงัลำ�โพงเลก็ๆ ที่อยู่

ใกล้ปุ่มกด รอคอยอย่�งจดจ่อว่�เมื่อไรจะได้รับก�รตอบกลับจ�กฝ่�ย 

ตรงข้�ม

“นี่มนัเกดิเรื่องบ้�อะไรขึ้นกนัแน่เนี่ย!”

เพร�ะเหตุก�รณ์ไม่เป็นไปอย่�งที่ค�ดคิดไว้โดยสิ้นเชิง ทำ�ให้

หม�ยเลขห้�สบถลั่น แววต�ทั้งสองข้�งปร�กฏคว�มวติกงนุงง

ทนัใดนั้นเสยีงบ�งอย่�งพลนัดงัขึ้นเรยีกคว�มสนใจจ�กหม�ยเลข

ห้� ทำ�ให้นัยน์ต�ที่กลอกตลบไปม�อย่�งสับสนของเข�มองเขม็งไปยัง 

ต้นเสยีง

เสียงนั้นดังขึ้นม�จ�กลำ�โพงขน�ดเล็กใกล้กับปุ่มกด แต่เสียงที่

ถ่�ยทอดออกม�เป็นเสยีงที่ถูกแทรกสลบั เหมอืนก�รถ่�ยทอดคลื่นเสยีง

ที่ถูกรบกวน แทบจบัใจคว�มไม่ได้

หม�ยเลขห้�พย�ย�มเพ่งสม�ธฟัิงเพื่อแยกแยะข้อมลูจ�กเสยีงซึ่ง

ดงัขึ้น แต่ในอกีไม่กี่วนิ�ทใีห้หลงั เสยีงที่แตกซ่�นจนฟังไม่ออกเริ่มชดัเจน

ขึ้นจนส�ม�รถฟังออกได้เป็นกลุ่มคำ� แต่ก็ยังไม่ชัดเจนม�กนัก เพร�ะ

แต่ละคำ�ห่�งช่วงกนัอย่�งตะกกุตะกกั

“นี่ศูนย์ ศูนย์ควบคมุกล�ง มะ หม�ยเลขห้� ห้� คะ คณุ...”

ในที่สดุ ก�รตดิต่อกข็�ดลงโดยสิ้นเชงิ ไม่มเีสยีงใดๆ ดงัผ่�นลำ�โพง

อีก หม�ยเลขห้�สะท้�นไปทั้งร่�ง นัยน์ต�ทั้งสองข้�งส�ดประก�ย

ตระหนกสงสยั ขณะที่แหงนหน้�กว�ดส�ยต�มองไปทั่วเพด�นห้องวจิยั 

เพร�ะว่�เสียงสัญญ�ณเตือนภัยที่ดังลั่นออกม�จ�กเครื่องกระจ�ยเสียง
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หยดุชะงกัไปเฉยๆ

แผนก�รที่หม�ยเลขห้�ว�งไว้พังทล�ยลง เข�ไม่ส�ม�รถติดต่อ 

ไปยงัศนูย์ควบคมุกล�งได้ เสยีงเตอืนภยักถ็กูระงบั เท่�กบัว่�หม�ยเลขห้� 

ไร้ช่องท�งก�รตดิต่อใดๆ ไปยงัส่วนอื่นขององค์กรโดยสิ้นเชงิ!

“นี่มนัเกดิเรื่องบ้�อะไรกนัแน่!”

หม�ยเลขห้�คำ�ร�มลั่นจนใบหน้�เกร็งเขม็ง เข�ทุบลงไปบนปุ่ม

สญัญ�ณเตอืนภยัซำ้�อกีหล�ยครั้ง แต่กไ็ร้ก�รตอบสนองใดๆ กลบัม�

“บ้�เอ๊ย!”

เข�สบถลั่น ยกมือขึ้นลูบไปบนใบหน้�ที่อ�บชุ่มไปด้วยเหงื่อ 

พย�ย�มระงบัสตทิี่โดนสถ�นก�รณ์ไม่ค�ดคดิเล่นง�นจนเตลดิ พร้อมกบั

คดิวเิคร�ะห์ห�ท�งแก้ไขเหตกุ�รณ์เฉพ�ะหน้�

ขณะเดยีวกนัคว�มหว�ดกลวัในจติใจของหม�ยเลขห้�กท็วคีว�ม

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพร�ะใครก็ต�มที่พย�ย�มจะยัดเยียดให้เข�เป็นคน

ทรยศ ต้องมกี�รเตรยีมก�รว�งแผนม�เป็นอย่�งดแีละแนบเนยีนจนเข�

ไม่ระแคะระค�ย

ถึงหม�ยเลขห้�จะไม่ได้เป็นคนว�งระบบไฟฟ้�และช่องท�งก�ร

ติดต่อสื่อส�รทั้งหมดในฐ�นขององค์กร แต่เข�เป็นคนเขียนแผนผังของ

ฐ�นลับแห่งนี้ เข�ย่อมมีส่วนรับรู้ในก�รว�งระบบไฟฟ้�และระบบก�ร

ตดิต่อสื่อส�ร

หม�ยเลขห้�รู้ดีว่� ช่องท�งติดต่อฉุกเฉินที่สร้�งขึ้นเพื่อใช้แจ้ง 

เตอืนคนทั้งองค์กรในกรณเีกดิเหตกุ�รณ์อนัตร�ยร้�ยแรงนั้น มคีว�มมั่นคง 

สูงม�ก แทบจะไม่มที�งตดัก�รตดิต่อในช่องท�งนี้ได้เลย

แต่สถ�นก�รณ์เฉพ�ะหน้�ที่เข�กำ�ลงัเผชญิกลบัเป็นไปในท�งตรง
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กนัข้�มกบัทฤษฎทีี่เข�เคยเชื่อมั่น เพร�ะแม้แต่ช่องท�งสื่อส�รที่หม�ยเลข

ห้�มั่นใจว่�อย่�งไรกต็้องใช้ก�รได้กถ็ูกตดัข�ด นั่นหม�ยคว�มว่�ตวัก�ร

ที่ต้องก�รจะป้�ยคว�มผดิให้เข�ต้องมตีำ�แหน่งสงูในองค์กร และส�ม�รถ

เข้�ถงึระบบรกัษ�คว�มปลอดภยัต่�งๆ ได้

คว�มสงสัยก่อให้เกิดคำ�ถ�มต่�งๆ ผุดขึ้นวนเวียนม�กม�ยใน

สมองของหม�ยเลขห้� ใครคอืคนที่มคีว�มส�ม�รถม�กขน�ดนี้ และห�ก

วเิคร�ะห์ลกึลงไป ผู้ที่ประสงค์ร้�ยต่อเข�ต้องเข้�ใจแผนผงัของฐ�นลบัดี

พอๆ กบัตวัเข�หรอืไม่กอ็�จจะม�กกว่�ด้วยซำ้�

เพร�ะมนัมคีว�มส�ม�รถม�กพอที่จะปิดกั้นช่องท�งก�รตดิต่อใน

กรณีเกิดเหตุก�รณ์อันตร�ยซึ่งมีคว�มมั่นคงสูงได้ และดูเหมือนว่� 

ผู้ประสงค์ร้�ยยังส�ม�รถวิเคร�ะห์คว�มคิดหรือพฤติกรรมของตัวเข� 

ได้ค่อนข้�งละเอยีด หม�ยเลขห้�ที่อยูใ่นสภ�พอบัจนปัญญ� พย�ย�มเค้น

พลงัสมองวเิคร�ะห์สถ�นก�รณ์เพื่อแก้ปัญห� 

แต่ในระยะเวล�อนัสั้นนี้ สิ่งที่เข�ได้กลบัม�คอืคว�มว่�งเปล่�!

คว�มรู้สึกอับจนปัญญ�ทำ�ให้โทสะของหม�ยเลขห้�พลุ่งพล่�น 

คว�มส�ม�รถท�งสมองที่จดจำ�ทุกสิ่งทุกอย่�งได้กลับกล�ยเป็น 

ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชงิเพร�ะนกึไม่ออกแม้แต่น้อยว่� อะไรคอืจดุผดิพล�ด

ที่ตนเองละเลยไปจนต้องกล�ยเป็นแพะรบับ�ป

ยิ่งคิดอ�รมณ์ของหม�ยเลขห้�ก็ยิ่งเดือดด�ลด้วยโทสะ ใบหน้�

ของเข�เกรง็เขมง็ นยัน์ต�ทั้งสองข้�งเตม็ไปด้วยแววแห่งคว�มสบัสน

โครม! ตงึงง!

เกดิเสยีงปะทะดงัสนั่น ดงึหม�ยเลขห้�กลบัออกม�จ�กห้วงคว�ม

คดิที่สบัสนของตนเอง เมื่อเหลยีวมองไปต�มเสยีง ส�ยต�ของหม�ยเลข
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ห้�กส็บกบันยัน์ต�สแีดงสดร�วกบัเลอืดคู่หนึ่งที่กำ�ลงัมองผ่�นช่องกระจก

บนบ�นประตูห้องวจิยัม�ยงัเข�

หม�ยเลขห้�สะดุ้งตระหนกขณะที่สบต�กับนัยน์ต�สีแดงเลือด 

เพร�ะเข�สัมผัสได้ถึงคว�มรู้สึกดุร้�ยอันตร�ยร�วกับแววต�ของสัตว์

กระห�ยเลอืด ที่ต้องก�รจะฉกีฆ่�เหยื่อเป็นชิ้นๆ

แล้วเสียงปะทะรุนแรงก็ดังขึ้นอีก เมื่อหม�ยเลขส�มตวัดเท้�อัด

กระแทกเข้�ใส่บ�นประตูห้องวิจัย จนเกิดรอยยุบจ�กก�รเตะบนบ�น

ประตูเหล็ก เพร�ะประตูห้องวิจัยต้องใช้ก�รยืนยันด้วยอัตลักษณ์ส่วน

บคุคลของหม�ยเลขห้�เพื่อผ่�นเข้�ออก

ขณะที่หม�ยเลขห้�วิ่งม�ต�มท�งเดินจนถึงห้องวิจัยและท�บมือ

ลงไปบนเครื่องตรวจสอบ หม�ยเลขส�มกฝื็นคว�มเจบ็จกุที่ตรงึร่�งตนเอง

เอ�ไว้ รบีลกุขึ้นวิ่งไล่ต�มหลงัหม�ยเลขห้�ม�อย่�งกระชั้นชดิ

ถงึแม้จะเร่งเร้�พลงักล้�มเนื้อทั้งร่�งโถมทะย�นต�มไปแต่กช้็�กว่�

หม�ยเลขห้�อย่�งฉวิเฉยีด เพร�ะเข�เหน็หม�ยเลขห�้ถลนัห�ยเข้�ไปใน

ห้องวจิยัแล้ว

หม�ยเลขส�มที่กำ�ลังถูกไฟโทสะผล�ญอ�รมณ์จึงลงมือเตะ

กระแทกเข้�ใส่บ�นประตูห้องวจิยัเพื่อระบ�ยคว�มโกรธ ถงึแม้ว่�เข�จะ

รู้ว่�แทบเปล่�ประโยชน์แต่กย็งัทำ�เพร�ะอ�รมณ์พ�ไป หม�ยเลขส�มรู้ดี

ว่�ประตูห้องวิจัยและกำ�แพงเป็นเหล็กหน�หล�ยนิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้

คว�มผดิพล�ดเช่นก�รระเบดิหรอืในกรณทีี่มชีิ้นส่วนเครื่องยนต์ซึ่งอ�จจะ

เป็นอนัตร�ยต่อเจ้�หน้�ที่คนอื่นๆ ในองค์กรกระเดน็ออกม�จ�กหอ้งวจิยั

ขณะที่หม�ยเลขห้�สบต�กบันยัน์ต�สแีดงเลอืดของหม�ยเลขส�ม 

เข�รู้สกึว่�ลำ�คอของตนเองตบีตนัจนนำ้�ล�ยกรงัเหนยีวจกุลำ�คอ ขณะที่
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ผิวหนังที่เหลือบนร่�งที่ไม่ใช่ผิวหนังเทียมเจ็บแปลบปล�บจ�กสัมผัส

สงัห�รที่ฝ่�ยตรงข้�มคกุค�มเข้�ใส่

ตอนนี้ใบหน้�หล่อเหล�ของหม�ยเลขส�มเกรง็เขมง็ดรุ้�ย นยัน์ต�

สเีลอืดส�ดประก�ยว�วโรจน์อนัตร�ยจ้องเขมง็ไปยงัหม�ยเลขห้�

“หม�ยเลขส�ม ผมรูว่้�ถงึพูดไปคณุกไ็ม่เชื่อแต่ผมกต้็องพดู เพร�ะ

มนัเป็นท�งเดยีวที่จะทำ�ได้ เรื่องนี้มคีนว�งแผนไว้ตั้งแต่แรก มนัเป็นก�ร

เข้�ใจผิด มันคือก�รจัดฉ�ก คนทรยศต้องก�รให้ผมกับคุณฆ่�กันเอง 

ต้องก�รทำ�ล�ยองค์กรของพวกเร�จ�กภ�ยใน!”

ใบหน้�หม�ยเลขห้�เต็มไปด้วยคว�มวิตก เข�เอ่ยอย่�งอ่อนล้�

อับจนปัญญ�เพร�ะไม่ส�ม�รถห�เหตุผลอื่นใดอีกแล้วม�ลบล้�งคว�ม

เข้�ใจผดินี้ได้ ทกุอย่�งไม่เป็นไปอย่�งที่เข�คดิ

คนที่ว�งแผนป้�ยคว�มผดิให้เข�เป็นคนทรยศว�งแผนม�อย่�งด ี

ทั้งช่วงเวล�และจงัหวะในก�รดำ�เนนิแผนก�ร ตอนนี้เข�ถกูตดัก�รตดิต่อ

สื่อส�รทกุช่องท�งที่จะใช้ตดิต่อไปยงัส่วนอื่นในองค์กรจนหมดสิ้น จงึไม่มี

สทิธิ์เอ่ยค้�นว่�ตนเองบรสิทุธิ์ต่อหน้�ประจกัษ์พย�นคนอื่นได้

“อมื...”

หม�ยเลขส�มเพียงคร�งตำ่�ๆ ตอบรับคำ�แก้ตัวของหม�ยเลขห้� 

แต่เสยีงที่เปล่งออกม�คล้�ยกบัเสยีงสตัว์ร้�ยคำ�ร�มม�กกว่�จะเป็นเสยีง

ตอบรบัที่ยอมเชื่อในข้ออ้�ง

“หม�ยเลขส�ม จรงิๆ แล้วผม...โธ่เอ๊ย!”

หม�ยเลขห้�พย�ย�มอธบิ�ย แต่ในสภ�พคบัขนัทำ�ให้สมองของ

เข�ตบีตนัจนต้องสบถออกม� เพร�ะเข�ดูจ�กปฏกิริยิ�ของหม�ยเลขส�ม

กร็ู้แล้วว่� ไม่ว่�จะพย�ย�มอธบิ�ยแค่ไหนอกีฝ่�ยย่อมไม่ยอมเชื่อแน่
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“คณุต้องก�รให้ผมเชื่ออย่�งนั้นเหรอ ถ้�อย่�งนั้นเปิดประตสู ิแล้ว

ค่อยคยุกนั”

หม�ยเลขส�มพูดขึ้น นยัน์ต�สแีดงสดปร�กฏแววเยน็เยยีบคมกรบิ 

นำ้�เสยีงที่พดูออกม�เยน็ยะเยอืกแหบตำ่�น่�กลวัพอๆ กบัแววต�จนทำ�เอ�

หม�ยเลขห้�ขนลกุ

“หม�ยเลขส�ม ผม ผมรู้นะว่�ตอนนี้คณุไม่ได้อยู่ในอ�รมณ์ที่จะ

ทำ�ต�มที่พูดออกม�แน่”

หม�ยเลขห้�เอ่ยขณะที่ยงัจ้องนยัน์ต�สแีดงสดของอกีฝ่�ย ไม่ใช่

ว่�เข�พย�ย�มจะข่มฝ่�ยตรงข้�มกลบั 

แต่เป็นเพร�ะเข�รูส้กึว่�ห�กละส�ยต�จ�กฝ่�ยตรงข้�ม เข�จะถกู

โถมเข้�จู่โจมใส่โดยไม่ทนัตั้งตวั ทั้งๆ ที่มกีำ�แพงห้องวจิยัที่เป็นเหลก็หน�

หล�ยนิ้วกั้นอยู่

คว�มรู้สกึที่เกดิขึ้นม�จ�กคว�มกลวัในส่วนลกึของจติใจที่ไม่อ�จ

สะกดเอ�ไว้ เพร�ะหม�ยเลขห้�รูด้ว่ี�คว�มส�ม�รถท�งก�ยภ�พและก�ร

ต่อสู้นั้นเข�เป็นรองหม�ยเลขส�มม�ก ยิ่งตอนนี้หม�ยเลขส�มอยู่ใน

สภ�พที่ถูกกระตุ้นจนอ�รมณ์มืดลุกโหม ก�รต่อรองหรือเจรจ�ย่อมไม่มี

ผลใดๆ กบัก�รกระทำ�ของหม�ยเลขส�มแน่

อกีทั้งเข�ยงัผดิคำ�พูด ลอบจู่โจมใส่หม�ยเลขส�มเพื่อเอ�ตวัรอด 

จงึตระหนกัดวี่�เหตกุ�รณ์หลงัจ�กนี้ย่อมไม่มพีื้นที่ให้เจรจ�ด้วยคำ�พูด

“คณุกลวัผมอย่�งนั้นเหรอ”

หม�ยเลขส�มเอ่ยขึ้นด้วยนำ้�เสยีงแหบตำ่�ร�วกบัเสยีงคำ�ร�ม

“ไม่ ไม่ หม�ยเลขส�ม คณุ คณุไม่อยู่ในอ�รมณ์ปกตทิี่ผมจะคยุ

ด้วยได้เท่�นั้นเอง”
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