บทน�ำ
ที่ปรึกษา

บนเกาะซิซิลใี นอิตาลี หากมีใครเอ่ยถึงตระกูลใดว่าเป็ น

ตระกูลทีม่ เี กียรติ นั่นหมายความว่าตระกูลนัน้ คือลาฟามิลดิ า1
ซิซิล ีคื อ ดิน แดนแห่ ง ความขัด แย้ง เป็ น ดั่ ง สะพานเชื่ อ ม
ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตก ท่ามกลางคลืน่ ลมจาก
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซิซลิ ไี ด้ถกู ระบบขุนนางหยัง่ รากลึกมาตัง้ แต่
เมือ่ หลายศตวรรษก่อน ฉากหน้าของซิซลิ ใี นปัจจุบนั เป็ นเมืองทีอ่ ดุ ม
ไปด้วยทรัพยากรและประวัตศิ าสตร์ แต่ฉากหลังนัน้ ถูกควบคุมโดย
ตระกูลคอสตาซา
ฟรานเชสโก คอสตาซา
ชื่อนี้ถกู ทางการบันทึกไว้ในฐานะนายธนาคารเชื้อสายขุนนาง
เก่าแก่ผมู้ ั่งคั่ง สือ่ มวลชนเรียกขานเขาว่า ‘นายธนาคารของพระเจ้า’
เพราะเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวาติกนั และเหล่าอาร์ชบิชอป
ฉากหน้านัน้ ขาวสะอาด แต่ทกุ คนรูว้ า่ เขาคือคาโปแห่งตระกูลมาเฟี ย
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ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุ โรป หลายคนเชื่อว่าเขามีส่วนเกี่ยวขอ้ ง
กับสันตะปาปาองค์ปจั จุบนั แต่นั่นก็เป็ นเพียงข่าวลือ
เขาเกิดในปาเลอร์โมบนเกาะซิซลิ ี และยังคงปกครองกลุ่ม
มาเฟี ยอยู่อย่างเงียบๆ เป็ นเวลาหลายปี เมือ่ กระแสเงินไหลหลั่ง
เขา้ มามากขึ้นอย่างไม่มวี นั หยุด อาณาจักรธุ รกิจของเขาจึงขยาย
กว ้างขึ้นเรื่อยๆ ราวกับสัตว์รา้ ยทีก่ ำ� ลังกลืนกินโลกใบนี้
ภายในห ้องอาหารหรูใจกลางเมืองคาทาเนียซึง่ อยู่ทางตอนใต้
ของเกาะ ฟรานเชสโกเคาะนิ้วบนโต๊ะไม้โอ๊กอย่างใช้ความคิด ปี น้ ี
เขาอายุสามสิบหา้ ร่ างกายสู งใหญ่ บกึ บึน เห็นมัดกลา้ มภายใต้
เสื้อเชิ้ตกึ่งล�ำลองอย่ างชัดเจน ดวงตาคมเฉี ยบสะกดผู พ้ บเห็น
รอยยิ้มและเรียวปากแสนจะมีเสน่ห ์ มาดนิ่งๆ ขับเน้นให ้เขาองอาจ
สง่างาม จ้องมองมาเหมือนเทพแห่งสายฟ้ าทีพ่ ร้อมจะฟาดท�ำลาย
ทุกสิง่
เขามาเพือ่ เจรจาครัง้ สุดทา้ ยกับตระกูลฟิ โอเร ตระกูลมาเฟี ย
ทีอ่ พยพออกจากซิซลิ ไี ปตัง้ รกรากทีส่ หรัฐอเมริกาตัง้ แต่ปี 1900
ธุรกิจของคอสตาซานอกเหนือจากการฟอกเงินผิดกฎหมาย
แล ้ว ยังมีการปั่นหุน้ การเก็งก�ำไร ผันเงินทุน การค้าอาวุธสงคราม
และนิวเคลียร์ระหว่างยุโรปตะวันออกกับตะวันออกกลาง แต่สำ� หรับ
ตระกูลฟิ โอเรนัน่ จะเน้นการก่อกวนตลาดหุนและใช้คอมพิ
้
วเตอร์เป็ น
อาวุธหลัก นั่นจึงเริ่มกลายเป็ นปัญหาของตระกูลคอสตาซามากขึ้น
เรื่อยๆ
“คาโป พวกเขามาถึงแล ้วครับ”
วีโต้ มือปื นผู้มใี บหน้าแสนอ่อนโยนเขา้ มารายงานเจ้านาย
ของตน ล�ำดับขัน้ ในองค์กรจะถูกจัดอย่างเคร่ งครัด เริ่มตัง้ แต่
โซลดาติ หรือพวกทหารเป็ นล�ำดับล่างสุด ไล่ไปจนถึงคาโป ดี คาปิ
ซึ่งหมายถึงเจ้าพ่อผู อ้ ยู่ จุดสู งสุ ดขององค์กร วีโต้ช ำ� นาญการใช้
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ปื น และมีด รวมทั้ ง ถนัด การทรมานเพื่อ รี ด เค้น ข อ้ มู ล พร้อ ม
‘ท�ำความสะอาด’ ซึง่ วิธที เ่ี ขาชอบใช้คอื ยัดของทีต่ อ้ งทิ้งไว ้กระโปรง
ท ้ายรถแล ้วส่งมันไปบดอัดท�ำลายทีส่ ุสานรถยนต์
คู่ เจรจาของเขาในวันนี้คือ ไมเคิล ฟิ โอเร เป็ นคาโปของ
พวกมาเฟี ยอเมริกนั ชายผู้น้ ีขบั ไล่อทิ ธิพลของคอสตาซาออกจาก
อเมริก าเหนื อ จนเกือ บหมดสิ้น ทุก คนในแวดวงต่ า งเล่า ลือ ถึง
ความหล่อเหลาบาดใจ ทัง้ ดวงตาสีดำ� เขม้ และรอยยิ้มอ่ อนโยน
เป็ นสุภาพบุรุษ สไตล์อนั เป็ นเอกลักษณ์และบุคลิกแบบคุณชาย
ผูส้ ูงศักดิ์ของเขา ท�ำให้ใครๆ ต่างก็ตดิ อกติดใจหนุ่มรูปหล่อคนนี้
แต่ฟรานเชสโกรู้ดีว่าคนผู้น้ ีรา้ ยกาจ จะประมาทไม่ได้
ขบวนรถเมอร์เซเดสนับสิบคันพุ่งตรงจากสนามบินมาถึง
ใจกลางเมืองคาทาเนีย ศู นย์กลางความเจริญของซิซลิ ี คาทาเนีย
เป็ นเมืองอาณานิคมมาตัง้ แต่สมัยกรีกและโรมันถูกรุกราน ถูกท�ำลาย
จากภูเขาไฟ ถูกกดขีจ่ ากพวกหน้าเลือด ตระกูลคอสตาซาถือว่าตน
คือผู ้ปลดปล่อย ในขณะเดียวกันนัน้ ก็เป็ นผู ้ท�ำลายด้วย
เมือ่ คู่เจรจามาถึง บรรยากาศภายในร้านหนักอึ้งในฉับพลัน
คาโปของตระกูลฟิ โอเรมาตามค�ำเชิญแล ้ว
ฉากหน้าของไมเคิลเป็ นนักธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จ เริม่ ต้น
จากพื้นฐานชาติตระกู ลชัน้ น�ำส่งใหเ้ ขาก้าวขึ้นเป็ นผู บ้ ริหารระดับ
แนวหน้าได้ไม่ยากเย็น แต่ผลงานทีเ่ ป็ นทีป่ ระจักษ์และผูค้ นใหก้ าร
ยอมรับ ว่า เขาแตกต่ า งจากทายาทตระกู ล ร�ำ่ รวยคนอื่น ๆ ก็ คือ
รับช่วงต่อและขยายอาณาจักรให ้กว ้างใหญ่ครอบคลุมทัว่ โลก ดังนัน้
จึงช่ วยไม่ได้ท่ีเสน้ ทางการเงินของฟิ โอเรจะเบียดซอ้ นคอสตาซา
ด้วยประวัตสิ ่วนตัวทีไ่ ม่มใี ครหาญเทียบ ท�ำให ้ ไมเคิล ฟิ โอเร เป็ น
บุรุษหนุ่ มผู้ได้ช่ือว่าน่ าหมายปองที่สุดในเวลานี้ แต่ราคาที่ไมเคิล
ต้องจ่ายก็คือขาทัง้ สองขา้ งเป็ นอัมพาตจากเหตุลอบวางระเบิดเมือ่
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หลายปี ก่อน
เอกลักษณ์ของตระกู ลฟิ โอเรภายใต้การน�ำของไมเคิลคือ
ใช้คนรุ่นใหม่ ทุกคนแต่งตัวดีมาก ใส่สูทเข ้ารูปดูทนั สมัย เสื้อเชิ้ต
เรี ย บกริ บ แม ห้ น้า ตาจะไม่ โ ดดเด่ น แต่ ก ารดู แ ลตัว เองอย่ า งดี
บวกกับบุคลิกน่าเกรงขาม ท�ำให ้กองทัพขององค์กรดูราวกับกองทัพ
นายแบบ
เมื่อประตู รา้ นหรู เปิ ดกวา้ งต้อนรับผู ม้ าเยือนจากนิวยอร์ก
วีลแชร์ไฟฟ้ าทันสมัยก็ว่งิ เขา้ มาช้าๆ เป็ นพาหนะน�ำพาชายผู ท้ รง
อิทธิพลในอเมริกาเหนือมาพบชายผู อ้ ยู่ จุดสู งสุ ดของวงการมืด
ในยุโรป
ไมเคิลสบตาคู่เจรจาของตน ต่างฝ่ ายต่างเป็ นชายผู้เงียบงัน
และหล่อเหลาในวัยสามสิบต้นๆ แข็งกร้าวและดุดนั ด้วยกันทัง้ คู่
และสถานที่เจรจาเป็ นร้านอาหารที่เคร่ งขรึมเป็ นการเป็ นงานและ
ไม่โรแมนติกเลยสักนิด เฟอร์นเิ จอร์แต่ละชิ้นคงความเก่าแก่คลาสสิก
สไตล์ผู้ดี เต็มไปด้วยชายวัยกลางคนร�ำ่ รวย นักต่ อรอง ทนาย
หัวหมอ นายหน้าค้าหุน้ และพวกนายธนาคาร มันคือเขตแดน
ศักดิ์สทิ ธิ์ของเพศชายมาช้านาน และหญิงสาวคนหนึ่งก็กา้ วเข ้ามา
พร้อมกลิน่ หอมอ่อนๆ
คนของฟรานเชสโกท�ำ ท่ า จะเข า้ มาขวาง แต่ ไ มเคิ ล เอ่ ย
เสียงเฉียบ
“เธอมากับฉัน”
“คุ ณ ทอปัด เชิญ ทางนี้ ค รับ ” คนของตระกู ล ฟิ โอเรแสดง
ความนอบน้อมต่อหญิงผู้น้ ีอย่างเห็นได้ชดั ยิง่ ท�ำใหเ้ ธอดูมสี ง่าราศี
เกิดเป็ นเสน่หล์ ำ�้ ลึก เมือ่ ร่างบอบบางมาหยุดอยูต่ รงหน้าฟรานเชสโก
เธอก็ถอื ว่าอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของหนึ่งในองค์กรทีท่ รงอิทธิพลทีส่ ดุ
ในโลกแล ้ว
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ชื่อในวงการของเธอคือทอปัด (Topaz)2 ไม่มใี ครรู ป้ ระวัติ
ความเป็ นมาหรือฐานะที่แน่ ชดั ในตระกูลฟิ โอเร เพราะเธอมักจะ
ปรากฏตัวพร้อมสวมหน้ากากฮันเนีย3 ตามศิลปะละครโนของญีป่ ่ นุ
ฟรานเชสโกมองพิจารณาเธออย่างรวดเร็ว รู แ้ ค่ ว่าเธอสู งเพรียว
สวย ผิวขาวอมชมพูตดั กับเดรสสีดำ� ราคาแพง กิรยิ าท่าทางสุภาพ
เรียบร้อย นั่งสงบเสงีย่ มอยู่ขา้ งไมเคิล แม้ว่าจะไม่พูดไม่จาใดๆ
แต่เธอจะคอยมองเขาผ่านหน้ากาก
ฟรานเชสโกสะดุดใจสงสัยตัง้ แต่เธอผู้น้ ีปรากฏตัว ใบหน้า
คมเข ม้ สบตาเธอ แม จ้ ะไม่ ไ ด้บ่ ง บอกพื้น อารมณ์ ใ ดๆ แต่ เ ขา
ก็สงั หรณ์ใจชอบกลว่าต่อไปนี้โลกของเขาคงจะไม่เหมือนเดิมอีก
อินเทอเรสซาเต้...(น่าสนใจดี)
“พาผูห้ ญิงมาท�ำไม คิดว่าทีน่ ่ีเป็ นช็อปปิ้ งมอลล์หรือต้องการ
พาเมียเก็บมาอวด”
แน่ น อนว่ า การเจรจาเริ่ ม ต้น ขึ้น ด้ว ยการยั่ ว ยุ แต่ ไ มเคิ ล
ไม่ปล่อยให้ตวั เองโดนข่มแน่
“เธอมาในฐานะคอนซิเกรียเร4 ของตระกูลฟิ โอเร และฉัน
ขอเตือนว่าอย่าท�ำให ้เธอโกรธจะดีกว่านะฟรานคาโป”
ฟรานเชสโกเลิกคิ้วขึ้นอย่างประหลาดใจ ก่อนจะยืน่ มือแกร่ง
ให้จบั อย่างเป็ นมิตร เธอยังเกร็งๆ อยู่นิดหน่อย ค่อยๆ ยืน่ มือมา
สัมผัสทักทาย และก็เป็ นอย่างทีค่ ิด มือของเขาร้อนมาก แข็งแรง
ทรงพลัง เป็ นมือของผูช้ ายที่น่ามองไม่นอ้ ย ฟรานเชสโกกระชับ
มือนุ่มนิ่มของเธอ ตาจ้องตา
พลอยสีเหลือง, บุษราคัม
หน้ากากปี ศาจหญิง (Hannya) เป็ นหน้ากากทีใ่ ช้ในโรงละครโน (Noh) สือ่ ถึงวิญญาณหญิงสาว
ทีก่ ลายเป็ นปี ศาจเนื่องจากเป็ นสาวทีม่ คี วามอิจฉา มีเขาแหลมคมสองข้าง มีตาเป็ นโลหะ และปาก
ทีฉ่ กี ยิม้ จนถึงหู
4
ทีป่ รึกษา
2
3
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“จะไม่แนะน�ำตัวหน่อยหรือ”
“เรียกดิฉนั ว่าทอปัดก็ได้ค่ะ ยินดีทไ่ี ด้พบค่ะซินญอร์คอสตาซา”
“เรียกฉันว่าฟรานคาโปก็ได้”
“คาโปของดิฉนั มีเพียงคนเดียวค่ะซินญอร์”
เธอหมายถึง ไมเคิล ฟรานเชสโกจึง ยิ้ม อย่ า งชวนหัว แต่
เสียงหัวเราะของเขาอันตรายและหนักหน่ วง ต่างยังคงจ้องตากัน
ไม่ลดละ
“นึกไม่ถงึ ว่าฟิ โอเรจะขาดแคลนคนจนต้องเรียกตัวผู ห้ ญิง
มาท�ำงาน ตามธรรมเนียม เราจะเก็บผู ้หญิงไว้ทบ่ี ้าน” ฟรานเชสโก
จงใจยัว่ ยุ บุคลิกของชายรูปงามร่างก�ำย�ำผูน้ ้ เี ย็นชาปานภูเขาน�ำ้ แข็ง
เขาพร้อมจะตัดสินชีวติ ทุกคนที่ผ่านเขา้ มาด้วยการตีราคาเป็ นเงิน
แต่ทว่ารอยยิ้มเฉียบขาดของเขามีเสน่หม์ าก ยิง่ เขาจงใจโปรยเสน่ห ์
เขาก็ยง่ิ ร้ายกาจ
ถือ ว่ า เป็ นการพบกัน ครัง้ แรกที่ไ ม่ น่ า ประทับ ใจ ทอปัด
ไม่ตอบโต้ เธอเมินใส่ดว้ ยซ�ำ้ ไป
“เจ้านายให้ฉนั มาคุยกับไดโนเสาร์หรือคะ”
“ใจเย็นๆ เขาก็แค่กำ� ลังเรียกร้องความสนใจจากน้อง” ไมเคิล
สั่งน�ำ้ ผลไม้ให้ ส่วนตัวเขาเองสั่งกาแฟด�ำสักถว้ ย บรรยากาศจึงดู
ไม่ต่างอะไรจากเพื่อนมานั่งคุยกัน ซึ่งคนภายนอกมักจะมีภาพ
เขา้ ใจผิดเกี่ยวกับองค์กรมาเฟี ยว่าเป็ นพวกอันธพาลนั่งลอ้ มวง
สั่งฆ่าคน ไม่ก็นั่งนับเงินเป็ นฟ่ อนๆ จากธุรกิจผิดกฎหมายทัง้ บ่อน
และซ่อง แต่นั่นเป็ นภาพบางส่วนเท่านัน้ เพราะแทจ้ ริงแล ้วมาเฟี ย
ไม่ต่างอะไรจากนักธุรกิจระดับใหญ่ เป็ นเจ้าของโรงแรม ธนาคาร
ร้า นอาหาร กาสิโ น บริ ษ ทั ค้า หุ น้ ประกัน ภัย บริ ษ ทั ก่ อ สร้า ง
ขนาดใหญ่ โรงงานผลิตสินค้า รวมทัง้ เป็ นเจ้าของโรงพยาบาล
ตระกู ล ฟิ โอเรควบคุ ม สหภาพการขนส่ ง ทางทะเลทัง้ หมดของ
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อเมริกาเหนือ ในขณะทีต่ ระกูลคอสตาซาคุมการเงินในยุโรป รายได้
และผลประโยชน์ต่อปี อยูใ่ นระดับหมืน่ ล ้าน แต่ผลประโยชน์ทงั้ หมด
ไม่เกี่ยวข ้องกับคอนซิเกรียเร เพราะเธอมีหน้าทีด่ ูแลความสะดวก
ใหเ้ งินเหล่านัน้ ไหลเขา้ กระเป๋ าได้โดยไม่มกี ฎหมายใดมาขวางได้
เท่านัน้
“ยินดีทไ่ี ด้รจู้ กั ครับคุณทอปัด หวังว่าคุณหนู จะยัง้ มือให ้ตาแก่
อย่างกระผมด้วย” โลเรนซี คอนซิเกรียเรของตระกูลคอสตาซา
เขาเป็ นชายวัยกลางคนท่าทางภูมฐิ าน นัยน์ตาคมเหมือนเหยี่ยว
เขายืน่ มือมาทักทายฝ่ ายตรงข ้ามอย่างมีไมตรี เธอจึงรับไมตรีไว ้ด้วย
กิรยิ านอบน้อม
“ดิฉนั ต่างหากทีต่ อ้ งเป็ นฝ่ ายขอความกรุณาค่ะ”
โลเรนซีเป็ นทนายความชัน้ น�ำ มีหน้าทีด่ ูแลทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
กฎหมาย คอยจัดการเกี่ยวกับการต่ อสู ค้ ดี ยื่นประกันตัวพวก
โซลดาติ คอนซิเกรียเรจะมีมาเฟี ยที่ตนสังกัดเป็ นลูกความเพียง
หนึ่งเดียว ลูกความทีม่ ั่งคั่งจะดลบันดาลทรัพย์สนิ มูลค่ามหาศาล
เป็ น การตอบแทน ดัง นัน้ คนที่ท ำ� หน้า ที่น้ ี ไ ด้จ ะต้อ งได้ร บั ความ
ไวว้ างใจอย่างสู งและมีฝีมอื เฉี ยบขาดในวงการตุลาการ โลเรนซี
เป็ นทนายมาเกือบสามสิบปี เขายังไม่เคยรู้จักหรือได้ยนิ ชื่อทอปัด
เลยสักครัง้
เหตุใดคอนซิเกรียเรของตระกูลฟิ โอเรถึงเป็ นหญิงผูน้ ้ ี
ไมเคิลเรียกเธอว่า ‘น้อง’ แต่เท่าที่เขารู ้ ไมเคิลไม่มพี ่นี อ้ ง
ฟรานเชสโกสบตาโลเรนซี ออกค�ำสั่งด้วยสายตาว่า ‘รีบตรวจสอบ’
“ตามทีด่ ฉิ นั ทราบ ทางซินญอร์ย่นื ขอ้ เสนอขอลดค่าลิขสิทธิ์
เทคโนโลยีท่ีทางฟิ โอเรเป็ นผู ค้ รอบครอง โดยจะขอลดราคาอีก
สิบสองเปอร์เซ็นต์”
“ถูกต้อง”
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“แต่ทางเรามีความเห็นว่าต้องการเพิม่ ราคาอีกเป็ นเท่าตัวค่ะ”
“ตัวเลขผิดไปจากทีค่ ุยกันก่อนหน้านี้ ฉันยอมรับไม่ได้”
ฟรานเชสโกหันไปสบตาไมเคิล แต่ไมเคิลผายมือเชิงบอกว่า
สิทธิ์ขาดในการเจรจาอยู่ทเ่ี ธอ ไม่ใช่เขา
“ถ ้านายโน้มน้าวเธอได้ ฉันก็ไม่มปี ญ
ั หา”
“นายก�ำลังเล่นสนุกอะไรอยู่ ไมค์ อย่าเล่นกับฉัน”
บรรยากาศการเจรจาตึงเครียดขึ้นในพริบตา ใบหน้าหวานสวย
ที่อยู่ใต้หน้ากากกลับคลีย่ ้ ิม “ฟิ โอเรยินดีท่จี ะได้ร่วมมือทางด้าน
เทคโนโลยีกบั คอสตาซาค่ะ หากทางซินญอร์ยนื ยันเจรจาทีต่ วั เลข
เดิม ดิฉนั ก็ไม่ขดั ขอ้ ง แต่ มเี งือ่ นไขเพิ่มเติมโดยฟิ โอเรจะคิดค่ า
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็ นเงินก้อนต่างหากจ�ำนวนห ้าร้อยล ้านเหรียญ”
นอกจากจะไม่ลดราคาแล ้ว เธอยังเรียกเงินเพิม่ อีกห ้าร้อยล ้าน
ฟรานคาโปจิบน�ำ้ ชาขมๆ โดยไม่พดู อะไร แต่คนใกล้ชิดรู้วา่
นายของตนก�ำลังโกรธแล ้ว ร่างสู งใหญ่สบตาหญิงผูส้ วมหน้ากาก
อย่างเย็นชาขณะพิจารณาข ้อดีข ้อเสีย สถานการณ์ตอนนี้คอสตาซา
เสียเปรียบ หากการเจรจาไม่แลว้ เสร็จจะส่งผลกระทบต่ อธุ รกิจ
ที่เขาลงทุนในตะวันออกกลางมูลค่ าหลายพันลา้ น ซึ่งการเจรจา
ทีผ่ ่านมา...
‘การเจรจาทีผ่ ่านมา’ ฟรานเชสโกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมา
ในเสี้ยววินาที
“การเจรจาที่ถูกดึงเวลาล่าช้ามาตลอดสามเดือนก็เป็ นแผน
ของเธอด้วยสินะ”
“มิได้ ทางเราเพียงแต่ตอ้ งการร่างเอกสารและพิจารณาอย่าง
รัดกุมค่ ะ” เธอสงบนิ่งผิดไปจากที่ฟรานเชสโกคาดการณ์ไว ้ เธอ
รับมือเรื่องต่ างๆ ด้วยสีหน้าราบเรียบและตอบโต้เขาด้วยวาจา
ตรงไปตรงมา นั่นยิง่ ท�ำให ้เขารูส้ กึ สนใจเธอมากขึ้น
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‘ผู ้หญิงคนนี้รา้ ยกว่าทีค่ ดิ ’ มุมปากของฟรานเชสโกยิ้มเย็นเยียบ
ควบคุมอารมณ์ได้เป็ นอย่างดี
การเจรจาเกือบสิบครัง้ ผ่านตัวแทน ตัวเลขมีแต่ขยับสู งขึ้น
และขอบเขตเวลาบีบคอสตาซามากขึ้นเรื่อยๆ ฟิ โอเรเอาแต่อา้ งว่า
ไม่มขี ้อมูล ไม่พร้อมพิจารณาจึงไม่เคยมีข ้อสรุป จนกระทัง่ ทางฝ่ าย
คอสตาซาเริ่มมีนำ�้ โห ประกาศจะลม้ การเจรจา ฝ่ ายฟิ โอเรถึงได้
บินข ้ามฟ้ ามาถึงโดยแจ้งล่วงหน้าเพียงหนึ่งวัน ซึง่ เป็ นจังหวะทีท่ าง
ฟิ โอเรเก็บรวบรวมข ้อมูล วิเคราะห์แผนงานของอีกฝ่ ายมาเต็มทีแ่ ล ้ว
แผนปิ ดฟ้ าข ้ามทะเล
สร้างภาพลวงตา รวบรวมสรรพก�ำลังเต็มเปี่ ยมแลว้ บุกตี
โดยไม่ให ้เขาตัง้ ตัว
แววตาของเธอเปล่งแสงคล ้ายมองทะลุได้ทกุ สิง่ ฟรานเชสโก
ไม่เคยพบผู ห้ ญิงที่มขี วัญกลา้ เช่ นนี้มาก่ อน ถา้ เธอไม่เชี่ยวชาญ
กลยุทธ์สงคราม มีหรือจะน�ำมาพลิกแพลงใช้ได้อย่างเฉี ยบขาด
ขนาดนี้ ตลาดการลงทุนส�ำคัญๆ ซึ่งเดาทิศทางอะไรไม่ได้แน่ ชดั
ต้องใช้ข ้อมูลจ�ำนวนมหาศาลและสัญชาตญาณน�ำทาง หากไม่เก่งจริง
ไม่มที างท�ำได้
“ถ ้าวันนี้ฉนั ไม่รบั เงือ่ นไขนี้ละ่ ”
“คุณจ�ำเป็ นต้องรับเงือ่ นไขค่ะ”
“ท�ำไมถึงมั่นใจขนาดนัน้ ”
ฟรานเชสโกกอดอกนิ่ง ไม่เคลือ่ นไหวส่วนใดนอกจากดวงตา
คมกริบ เขาเกิดมาเพือ่ มอบค�ำสัง่ เพิง่ จะมีวนั นี้ทเ่ี ขาก�ำลังถูกผู ้หญิง
ปากดีออกค�ำสั่ง แทนทีจ่ ะโกรธ เขากลับยิ้ม ซึง่ บรรดาคนใกล้ชดิ
รูว้ า่ โทสะของเจ้านายก�ำลังเดือดพลุง่ รอยยิ้มนัน้ จึงทวีความน่ากลัว
ยิง่ ขึ้น
“เงือ่ นไขเล็กๆ น้อยๆ นี้อาจจะจุกจิกกวนใจ แต่มนั จะท�ำให ้
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ซินญอร์รวย”
“ฉันรวยอยู่แล ้ว”
“ไม่ใช่ ซินญอร์แค่คดิ ว่าตัวเองรวยต่างหากค่ะ”
เพียงค�ำพูดไม่กค่ี ำ� หญิงผู ้สวมหน้ากากสามารถดับเพลิงโทสะ
ของฟรานเชสโกได้อย่างฉับพลัน เขาหัวเราะ ในสายตาของเขา
มองภายนอกเธอเป็ นหญิงสาวทีด่ ูเผินๆ แล ้วไม่มอี ะไรแตกต่างจาก
ผู ห้ ญิงคนอื่นๆ ทว่าท่าทางและวิธีพูดของเธอสง่าและมีศกั ดิ์ศรี
อยู่ในที มีไม่ก่ีคนที่รูว้ ่าเธอเป็ นผูป้ ราดเปรื่องเรื่องการเงินพอฟัด
พอเหวี่ยงกับคอมพิวเตอร์ ทอปัดจึงถูกดึงตัวมาช่วยคุมการเงิน
ในอาณาจัก รของตระกู ล ฟิ โอเร ไมเคิ ล รู ค้ ุ ณ ค่ า ของมัน สมอง
อันเฉียบคม และแน่นอนว่าเขาคิดไม่ผดิ เพราะหากอยากจะรูเ้ รื่อง
การหลบเลีย่ งภาษี ช่องทางการลงทุนหรือวิธใี ช้เงินต่อเงินแล ้วละก็
จะหาใครเก่งกว่าเธอเป็ นไม่มี
“ไมค์ ฉันสนใจเด็กของนาย” ฟรานเชสโกหรี่ตาจ้องราวกับ
ต้องการจะทะลวงหน้ากากนั่นใหจ้ งได้ “ถา้ ฉันต้องการซื้อตัวเธอ
มาอยู่กบั ฉัน คิดเท่าไร”
“ฉันไม่คดิ จะขายลูกน้อง”
“บางทีเธออาจจะอยากขายนะ ฉันจะเพิม่ เงินให้อกี ร้อยล ้าน
เป็ นไง”
ฟรานเชสโกจงใจจ้องมองด้วยสายตาเปิ ดเผย ท�ำใหเ้ ธอ
นึกอยากจะยกนิ้วกลางใส่ แม้วา่ ในใจอยากจะด่าออกไป แต่เพราะ
รูว้ า่ เขาก�ำลังทดสอบเธอ เธอจึงจ�ำใจท�ำสิง่ ทีเ่ ธอควรท�ำคือยิ้มหวาน
“ดิฉนั มีเจ้านายเพียงคนเดียวค่ะซินญอร์”
“ใครบอกว่าฉันอยากจะเป็ นเจ้านายของเธอ”
เขาพูดด้วยน�ำ้ เสียงเย็นเยือก มุมปากมีรอยยิ้มดูไม่มพี ษิ มีภยั
แต่เธอรูว้ า่ รอยยิ้มแบบนัน้ นั่นแหละทีแ่ สนจะอันตรายและเชือดคน
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อย่างเลือดเย็น ดีทเ่ี ธอสวมหน้ากากไว ้ ไม่อย่างนัน้ เขาคงจะได้เห็น
ว่าเธอก�ำลังกัดฟันกรอด คนผูน้ ้ ี...คนแบบนี้...เธอเกลียดทีส่ ุดเลย
ฟรานเชสโกหัวเราะออกมาอย่างพอใจทีไ่ ด้แกล ้งยั่วโมโหเธอ
จนเดือดปุด
“นึกไม่ถงึ ว่าเสียขาไปแล ้ว แต่กไ็ ด้มนั สมองชัน้ ยอดกลับมา”
“ผิดแลว้ ฉันไม่เคยเสีย และนับจากนี้ยงั เหลือบัญชีท่ตี อ้ ง
ตามปิ ดอีกเยอะ” ไมเคิลตบต้นขาของตนพลางสบตาเขม็ง “ทอปัด
เป็ นคนสนิทของฉัน หากคราวหน้านายดูถกู เธออีก ฉันจะท�ำให ้นาย
ต้องชดใช้”
“หวงซะจริงนะ”
ชายฉกรรจ์ทงั้ สองจ้องตา ดุจเหล็กปะทะเหล็ก
ผูต้ ดิ ตามทุกคนล ้วนหายใจไม่ทั่วท ้อง
“ขออภัยส�ำหรับค�ำพูดไม่เขา้ หู” ฟรานเชสโกยื่นมือออกมา
เป็ นสัญญาณบอกว่ายอมรับขอ้ ตกลง ไมเคิลจึงยื่นมือออกไปจับ
ต่ างฝ่ ายต่ างออกแรงบีบแน่ น เมื่อคาโปของสองฝ่ ายมีความเห็น
ร่ ว มกัน ที่เ หลือ ก็ เ ป็ น หน้า ที่ข องคอนซิเ กรีย เรของสองตระกู ล
จะคุยรายละเอียดปลีกย่อย ทอปัดไม่เพียงเตรียมข ้อมูลมาพร้อม
เป็ นอย่างดี ทัง้ ด้านเทคนิค บุคลากร ตัวเลขเงินทุนและแผนงาน
ต่างๆ ร่ างเอกสารสัญญาที่เตรียมมาก็ทำ� ให้ฝ่ายฟิ โอเรได้เปรียบ
หลายประการ ฟรานเชสโกถึงได้นึกอยากรู เ้ ป็ นอย่างยิ่งว่าภายใต้
หน้ากากปี ศาจทีแ่ สนจะน่าเกลียด หญิงสาวร่างบอบบางคนนี้คอื ใคร
กันแน่
หลังจากการเจรจาสิ้น สุ ดลง ฝ่ ายฟิ โอเรรับเงินก้อนใหญ่
จากไป คาโปของตระกูลคอสตาซากลับยังคงนัง่ นิ่งอยูท่ โ่ี ซฟาตัวเดิม
ขอ้ นิ้วแข็งแรงหมุนควงซิการ์ไปเรื่อยๆ อย่างใช้ความคิด ดวงตา
ล�ำ้ ลึกมีประกายอ�ำมหิตวาบขึ้น
16 จอมมาเฟียคลั่งรัก

“วีโต้”
“ครับนาย”
“ไปจัดการซะให ้จบเรื่อง”
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1

ฉันต้องการผู้หญิงคนนี้

หากฟรานเชสโกจินตนาการว่าใต้หน้ากากนัน้ มีหญิงงาม

ซ่อนอยู่ เขาคงจะต้องผิดหวังเป็ นแน่
ชื่อ จริง ของเธอคื อ บุษ ราคัม ไม่ รู น้ ามสกุ ล จริง ซิส เตอร์
ทีเ่ ลี้ยงดูเธอบอกความหมายของบุษราคัมว่ามันคืออัญมณีสเี หลือง
ตระกูลคอรันดัม งดงามแพรวพราวเล่นไฟ ยิ่งแสงร้อนแรง เธอ
ก็ยง่ิ เปล่งประกายระยิบ นี่แหละธรรมชาติของเธอ
บุษราคัมเป็ นแค่หญิงสาวทีม่ รี ูปโฉมธรรมดาสามัญ เติบโตขึ้น
ในส�ำนักชีทร่ี บั เลี้ยงเด็กก�ำพร้า ไม่รวู้ า่ พ่อแม่เป็ นใคร มีแค่จดหมาย
ที่แม่ของเธอเขียนทิ้งไว ้ ท�ำให้รู้ว่าบุษราคัมเป็ นลู กครึ่งไทย แม่
พร�ำ่ เขียนค�ำขอโทษซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาอยู่หลายประโยค สัญญาว่าจะรีบ
กลับมารับตัวแต่ แม่ก็ไม่เคยท�ำตามสัญญา แม่หายไปจากชีวิต
ของเธอโดยสิ้นเชิง ในส�ำนักชีมเี ด็กก�ำพร้าทีม่ ปี ระวัตปิ มู หลังคล ้ายๆ
เธออยู่หลายคน และส่วนใหญ่ถกู ทิ้งเพราะแม่เป็ นโสเภณีข ้างถนน
บุษราคัมจึงถูกลงบันทึกประวัตไิ ว้ไม่ต่างกัน
18 จอมมาเฟียคลั่งรัก

เธอเคยนึกอยากรู ว้ ่าแม่เป็ นใคร แต่ก็ไม่เคยได้รบั ค�ำตอบ
และมีซสิ เตอร์ใจร้ายบางคนตราหน้าว่าเธอโตขึ้นก็คงจะกลายเป็ น
โสเภณีเหมือนแม่
ทว่าชาติกำ� เนิดมิได้กำ� หนดชะตาชีวติ ตอนทีเ่ ธออายุเก้าขวบ
นัน้ เอง บุษราคัมก็ได้พบไมเคิลเป็ นครัง้ แรก
เขาอายุ สิบเจ็ด มาเยี่ยมส�ำนักชีพร้อมกับมารดาในฐานะ
ผู ้บริจาครายใหญ่ คุณนายฟิ โอเรต้องการหาเด็กหน่วยก้านดีสกั คน
มาฝึ กงานในฐานะสาวใช้ภายในคฤหาสน์หลังใหญ่ในนิวเจอร์ซยี ์
คุณนายบังเอิญท�ำต่ างหู เพชรหล่นหาย คนที่เก็บได้คือบุษราคัม
แต่พอเธอจะน�ำมาคืน ซิสเตอร์ใจร้ายคนนัน้ ก็เข ้ามาข่มขู่ ขวางทาง
ไม่ให ้เข ้าไปในห ้องของคุณแม่อธิการ
“อย่าลืมเรียกรางวัลมาเยอะๆ และเธอจะต้องเอามาให้ฉนั
ทัง้ หมด ไม่อย่างนัน้ ฉันจะฟ้ องว่าเธอขโมยต่างหู”
“ได้สคิ ะ” บุษราคัมท�ำตัวว่าง่าย ไมเคิลยืนหลบมุมเพือ่ แอบ
สู บบุหรี่จึงเห็นเหตุการณ์ทงั้ หมดก็ยงั นึกสมเพช พวกเด็กก�ำพร้า
ก็ มีแ ต่ เ ด็ ก ขี้โ กหก เห็น แก่ เ งิน ละโมบไม่ มีท่ีส้ ิน สุ ด ซิส เตอร์
พาบุษราคัมไปหาคุณแม่อธิการเพือ่ เอาหน้ากับคุณนายฟิ โอเร รางวัล
ที่บุษราคัมขอไม่ใช่ตุก๊ ตา เสื้อผา้ หรือเงินทอง แต่เธอขอฟันหน้า
ของซิสเตอร์ใจร้ายหนึ่งซี่
ไมเคิลถูกใจความเฉียบขาดของเธออย่างยิ่ง บอกแม่ว่าเธอ
เกิดมาเพือ่ เป็ นลาฟามิลดิ า บุษราคัมจึงถูกอุปการะโดยตระกูลฟิ โอเร
ตระกูลมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งซึง่ เบื้องหลังคือตระกูลมาเฟี ยอันดับหนึ่ง
ของสหรัฐอเมริกา
เพราะความฉลาดเฉลีย วท�ำ ให เ้ ธอได้ร บั การเลี้ย งดู ด ว้ ย
ความรักอย่างเต็มเปี่ ยมจากคุณนายฟิ โอเร ข ้าวของทีใ่ ช้ล ้วนแล ้วแต่
สวยงามประณีต ได้รบั การศึกษาไม่ต่างจากไมเคิลลูกชายของท่าน
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แมจ้ ะได้ช่ือว่าเป็ นเพียงเด็กรับใช้ภายในตระกูล แต่ สถานะกลับ
ไม่ต่างอะไรจากน้องสาวของไมเคิล
นอกจากอ่านเรียนเขียนหนังสือแลว้ บุษราคัมมีหน้าที่เป็ น
ผู้ช่วยจดบัญชีค่าใช้จ่ายภายในคฤหาสน์ใหค้ ุณนาย เธอชอบที่จะ
นั่งฟังวิลเลียม คอนซิเกรียเรวัยชราเล่าถึงคดีต่างๆ เขาชอบคุย
กับเธอเป็ นชั่วโมงๆ เพราะไม่มใี ครสนใจฟังเรื่องคดีน่าเบือ่ ดังนั้น
สาวใช้ตวั น้อยจึงมักจะได้รบั หน้าทีช่ ่วยวิลเลียมพิมพ์สำ� นวนฟ้ องร้อง
ไม่กช็ ่วยอ่านเอกสารเป็ นตัง้ ๆ เสมอ
“คนของเราถู ก จับ ข อ้ หาขู่ ก รรโชกลู ก หนี้ มีพ ยานรู เ้ ห็ น
อัยการเขตรอจ้องหาเรื่องเราอยู่ เขาใช้เรื่องนี้เล่นหนักแน่ นายท่าน
สั่งใช้วธิ รี ุนแรงเพือ่ ปิ ดปาก แต่ฉนั ไม่อยากให ้ท�ำเช่นนัน้ ถ ้าเป็ นเธอ
เธอจะท�ำอย่างไร”
บุษราคัมคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบ “หนู จำ� ได้วา่ นายท่านเพิง่
ซื้อหุนหนั
้ งสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเมือ่ ปี ก่อน”
“ใช่ ถือหุนในนามนอมิ
้
นี”
“เราก็สั่งใหห้ นังสือพิมพ์ติดต่อลูกหนี้กบั พวกพยาน เสนอ
ค่ าตอบแทนอย่างงามหากพวกเขายอมให้สมั ภาษณ์ เมื่อถึงเวลา
ขึ้นศาล น�ำ้ หนักค�ำพูดของพวกเขาจะถูกบั่นทอนความน่าเชื่อถือ”
“ฉลาดมาก” วิลเลียมหัวเราะอย่างถูกใจ “เธอฉลาดมาก
แม่หนู นอ้ ย ฉันพยายามขอนายท่านแลว้ ว่าอยากรับเธอเป็ นลู ก
แต่นายท่านโมโหฉันใหญ่ บอกว่าเขานี่แหละพ่อเธอ”
“หนู ไม่อาจเอื้อมหรอกค่ะวิลล์” บุษราคัมยิ้มแฉ่ ง วิลเลียม
อายุเลยวัยเกษียณแล ้ว แต่นายท่านยังไม่ถกู ใจทนายคนอืน่ บางครัง้
วิลเลียมไม่ค่อยสบายและเริ่มท�ำงานได้ชา้ ลง บุษราคัมจึงเข ้ามาเป็ น
ผูช้ ่วย ไมเคิลเคยเสนอพ่อของเขาแล ้วว่าให ้บุษราคัมลองรับช่วงต่อ
หน้าทีน่ ้ ี แต่นายท่านสั่งหา้ มบุษราคัมเขา้ มายุ่มย่ามเรื่องในองค์กร
20 จอมมาเฟียคลั่งรัก

เด็ดขาด เรื่องนี้ทำ� ให้ไมเคิลทะเลาะกับพ่อของเขาใหญ่โต ขู่ว่าจะ
ส่งตัวบุษราคัมคืนส�ำนักชี ไมเคิลในวัยสิบแปดจึงต้องหยุดคิดเรื่อง
สนับสนุ นเธอไว้ชั่วคราว จ�ำกัดงานของบุษราคัมไวแ้ ค่ยกชาเสิรฟ์
กาแฟ แต่กไ็ ม่วายมีงานได้ค่าขนมเข ้ามาเรื่อยๆ
“หนู บุษ ๆ ช่ ว ยดู เ อกสารให ห้ น่ อ ยสิ” พวกลู ก น้อ งระดับ
โซลดาติมกั จะมาขอร้องบุษราคัมโดยหอบขนมตะกร้าใหญ่มาเป็ น
สินน�ำ้ ใจ บุษราคัมก�ำลังนัง่ วาดรูประบายสีอยู่จงึ เงยหน้าขึ้นมาอย่าง
สนใจ
“รายการภาษีเหรอคะโจโจ”
“ใช่ ฉันจะตายอยู่แลว้ ปกติวลิ ล์จะเป็ นคนจัดการ แต่ฉนั
รอมาสองเดือนแล ้ว วิลล์ยงั ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลย”
“แต่นายท่านสั่งไว้ว่าไม่ให ้หนู ยุ่งเรื่องงานในตระกูล”
“ไม่เป็ นไร ฉันอนุญาต” ไมเคิลสนับสนุนให ้เธอแสดงศักยภาพ
ออกมา “ถ ้าแค่ช่วยค�ำนวณรายการภาษี พ่อไม่วา่ หรอก”
“แน่ใจนะ ถ ้าโดนตีข้นึ มา หนูจะบอกนายท่านให้ตพี ไ่ี มค์แรงๆ”
“จ้าๆ”
บุษราคัมรับเอกสารมากวาดสายตาดู ใช้แค่กระดาษกับดินสอ
“หลักการมันเหมือนกันทุกประเทศในโลกคือไม่มกี ารเก็บภาษีซำ�้ กัน
ถา้ เสียแล ้วไม่ตอ้ งเสียซ�ำ้ แต่แน่นอนมันก็มชี ่องโหว่ เพราะฉะนัน้
ถ า้ โจโจท�ำ เอกสารปลอมว่ า ท�ำ งานอยู่ ต่ า งประเทศ โจโจจะหัก
ลดหย่อนได้มากกว่าคนอเมริกนั ทีอ่ ยู่อเมริกาเกือบสิบเท่า จ่ายภาษี
แค่ส่วนทีเ่ กิน”
“แต่ส่วนเกินทีต่ อ้ งจ่ายมันตัง้ สามแสนเหรียญ ฉันตายแน่”
“ไม่ยาก...เซาท์ดาโกตาและไวโอมิง สองรัฐนี้ไม่มกี ารจัดเก็บ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระดับรัฐ ท�ำให้อตั ราภาษีนิติบุคคลต�ำ่ มาก
ดังนัน้ หนู แนะน�ำให้โจโจย้ายชือ่ ไปทีน่ นั่ เปิ ดธุรกิจย่อยๆ หลายอย่าง
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เพื่อเกลี่ยเงิน หักลบกันแลว้ โจโจจะเสียภาษีบา้ นและที่ดินแค่
สองร้อยเหรียญ”
นับตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมา เธอจึงได้รบั มอบหมายหน้าทีค่ ำ� นวณ
ภาษีรายปี ท่แี สนจะน่ าปวดหัวใหบ้ รรดาโซลดาติทงั้ หลาย ทัง้ ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีขาย ภาษีการจ้างงานทีต่ ้องจ่ายให ้ท ้องถิน่
ไหนจะภาษีรายได้ท่ีตอ้ งจ่ ายใหส้ ่วนกลาง บุษราคัมสามารถหา
ช่องทางค�ำนวณภาษีในอัตราต�ำ่ ทีส่ ุดให้ได้เสมอ พวกเขาจึงเต็มใจ
ดูแลคุณหนู บษุ ราคัมเป็ นอย่างยิง่
เมือ่ วิลเลียมป่ วยหนักเสียชีวติ และยังหาคนมาแทนทีม่ ฝี ี มอื
ถึงไม่ได้ บุษราคัมจึงกลายเป็ นทีป่ รึกษาชั่วคราวของตระกูลฟิ โอเร
ไปโดยปริยาย ช่วงเริ่มแรกก็มคี นต่อต้านเธอไม่นอ้ ย เกี่ยงว่าเป็ น
ผู ้หญิงจะไปรูเ้ รือ่ งอะไร ผลงานครัง้ ล่าสุดนี้จงึ ถือว่าเปิ ดตัวบุษราคัม
อย่างเป็ นทางการ แม ้แต่พวกผู้ใหญ่หวั เก่ายังต้องอึ้ง
“เราชนะแลว้ ” บุษราคัมบอกอย่างลิงโลดเมื่อนั่งอยู่ในรถ
เมอร์เซเดส มุง่ หน้าตรงไปสนามบินซึง่ มีเครือ่ งบินส่วนตัวจอดรออยู่
นับ ตัง้ แต่ น ายท่ า นเสีย ชีวิต ไปและไมเคิล ต้อ งกลายเป็ นผู้พิก าร
นี่เป็ นครัง้ แรกทีฟ่ ิ โอเรสามารถตีโต้คอสตาซา และประกาศให ้มาเฟี ย
กลุม่ อืน่ ๆ รูว้ า่ ฟิ โอเรไม่ใช่หมูให ้เคี้ยวเล่น
“นี่แค่เริ่มต้นเท่านัน้ ”
ไมเคิลเองก็พอใจผลการเจรจาครัง้ นี้มาก เขาหัวเราะพลาง
เอื้อมมือมาช่วยปลดหน้ากากปี ศาจออกให ้ เผยใบหน้าอ่อนเยาว์
มีลกั ยิ้มน่ารักทีแ่ ก้ม นัยน์ตาของเธอสีดำ� ขลับเช่นเดียวกับเรือนผม
เป็ นลอนงามเหมือนเสน้ ไหม ดวงตาของเธองดงามแจ่มใส แม้ว่า
จะไม่ได้สวยงามหยาดฟ้ า แต่มสี ง่าราศีซง่ึ ยากจะมีผู้ใดเทียบเคียง
ฉายประกายออกมา หากบุษราคัมตัง้ ใจมองสบตาใครก็สามารถ
ท�ำให้อีกฝ่ ายสะทา้ น เธอคู่ ควรส�ำหรับค�ำชมทุกอย่างเท่าที่ผูช้ าย
22 จอมมาเฟียคลั่งรัก

ทุกคนจะคิดได้
“เธอเป็ นคนคิดแผนนี้ อยากได้อะไรเป็ นรางวัลล่ะ”
“บุษอยากไปเทีย่ วโรมค่ะพีไ่ มค์”
“อยากไปวาติกนั ด้วยละสิ” ไมเคิลรู้ใจเธอเสมอ บุษราคัม
จึงพยักหน้าด้วยแววตาเป็ นประกาย
“ใช่ค่ะ คุณแม่อธิการทีเ่ คยเลี้ยงฉันมาบอกว่าทีน่ ั่นสวยมาก
เลย” บุษราคัมกางแผ่นพับแผนที่ท่องเที่ยวกรุงโรมออกมาและ
เล่าถึงเหตุผลร้อยแปดที่ควรไปเที่ยวโรมสัก ครั้งในชีวิต ไมเคิล
ก็ไม่ได้ขดั ขอ้ งอะไร เขาตามใจบุษราคัมเสมอแต่ ก็แกลง้ ท�ำเป็ น
ไม่ยอมอนุญาต
“เราควรจะรีบกลับนิวยอร์ก อย่าลืมว่าเราอยูใ่ นถิน่ ของคนอืน่ ”
“บุษขอเวลาแค่ครึ่งวันเท่านัน้ แหละค่ะ บุษไปเองได้”
“แน่ใจนะว่าไปเองคนเดียวได้ น้องฉันคนนี้ยง่ิ ชอบเหม่ออยู่
คราวก่อนไปเทีย่ วเองก็โดนล ้วงกระเป๋ า คอนซิเกรียเรคนเก่งโดน
โจรกระจอกล ้วงเงินจนเกลี้ยง ฉันหัวเราะแทบสลบ”
“บุษโตแล ้วนะคะพี”่
“ฉันรูๆ้ ” ปี ทเ่ี ธอเข ้ามหาวิทยาลัย ไมเคิลต้องส่งคนไปคอยข่มขู่
พวกที่ตามวอแวจีบเธอ บุษราคัมผลิบานในชุดกระโปรงผา้ ฝ้ าย
สีสดใส วันไหนอากาศดีๆ พวกสมาชิกชมรมนักศึกษาชายจะชอบ
มานั่งสุมหัวดูสาวๆ ทีผ่ ่านไปผ่านมา แต่บษุ ราคัมมีประกายอะไร
บางอย่างทีท่ ำ� ให ้พวกเขาเป็ นฝ่ ายหน้าแดงเสมอ บุษราคัมใช้ช่วงเวลา
ในมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้สนใจเรื่องความรัก เธอเอาแต่หมกมุ่น
อยู่กบั ประมวลคดีกฎหมายทัง้ หลาย ทว่าต่ อใหเ้ ก่ งกาจแค่ ไหน
นายท่านผู ้ล่วงลับก็ประกาศิตไว ้อย่างชัดเจนว่าห ้ามเธอเข ้ามาท�ำงาน
ในองค์กรเด็ดขาด
แต่ จนแลว้ จนรอด บุษราคัมรู้ตวั อีกทีก็ถูกกลืนเขา้ มาอยู่
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ในโลกของพวกเขาไปแลว้ เธอฝ่ าฝื นค�ำสั่งของนายท่าน เปลีย่ น
มาใช้นามแฝงว่าทอปัดและสวมหน้ากากทุกครัง้ เพือ่ ปกปิ ดตัวตน
แน่นอนว่าไมเคิลยินดีสนับสนุ นใหค้ วามร่วมมือเต็มที่ เขาต้องการ
ผูช้ ่วยทีม่ ฝี ี มอื และไว้ใจได้ คนแรกและคนสุดทา้ ยทีก่ ล ้าปูดเรื่องนี้
จมอยู่ในแม่นำ�้ ไปนานแลว้ ชื่อของทอปัดจึงลึกลับไม่แพป้ ระวัติ
ความเป็ นมา
มีนอ้ ยคนนักที่จะเคยได้เห็นหน้าคอนซิเกรียเร แต่ช่ือเสียง
กิตติศพั ท์ของเธอก�ำลังเป็ นที่สนใจของ ฟรานเชสโก คอสตาซา
เข ้าแล ้ว

หลังจากเครือ่ งบินส่วนตัวลงจอดทีท่ า่ อากาศยานเลโอนาร์โด

ดาวินชี-ฟี อมู ชี โี น ซึง่ อยูห่ า่ งจากกรุงโรมประมาณสามสิบห ้ากิโลเมตร
ไมเคิลอนุ ญาตใหเ้ ธอท่องเที่ยวในโรมแบบวันเดียวจบ แม้ว่าจะ
ไม่ได้ดูเมืองให้ทั่วแต่บษุ ราคัมก็พอใจมากแล ้ว เธอแต่งตัวเหมือน
นักท่องเทีย่ วทัว่ ไป สวมหมวกทีมเบสบอลแยงกีส ์ เดินทางเทีย่ วชม
กรุงโรมตามล�ำพังโดยเริ่มตัง้ แต่จตั รุ สั เวเนเซียซึง่ ด้านหนึ่งเป็ นทีต่ งั้
ของพระราชวังแห่งแรกของโรมในยุคฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบนั
ถูก ใช้เ ป็ น พิพิธ ภัณ ฑ์เ ก็ บ รวบรวมภาพวาด รู ป ปัน้ และผ า้ ปัก
ประดับฝาผนัง จากนัน้ ก็เดินเทา้ ต่อไปที่โคลอสเซียม แวะขอพร
ที่น�ำ้ พุเทรวี และตะลึงงันกับความงามของโบสถ์และมหาวิหาร
ซึง่ ตัง้ ตระหง่านบนลานกว ้าง
“กรุงวาติกนั เป็ นรัฐอิสระทีเ่ ล็กทีส่ ุดในโลก พื้นทีร่ ูปสีเ่ หลีย่ ม
คางหมูล ้อมรอบด้วยก�ำแพงสมัยยุคกลาง ยกเวน้ มุมหนึ่งที่เปิ ดสู่
จัตรุ สั เซนต์ปีเตอร์”
บุษราคัมหยุดดูแผนทีเ่ ป็ นระยะและแวะซื้อกาแฟดืม่ ท่าทาง
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แบบนักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่รูท้ างดึงดูดมิจฉาชีพใหเ้ ข ้ามาเสมอ แต่วนั นี้
บุษราคัมปลอดภัยดีเพราะเธอรูว้ า่ ไมเคิลไม่มที างปล่อยให ้เธอไปไหน
ตามล�ำพังจริงๆ เลยสักครัง้ ต้องมีคนคุม้ กันอยู่ห่างๆ อย่างน้อย
สามคนเสมอ ส่ ว นโจรที่เ คยล ว้ งกระเป๋ าเธอวัน นัน้ บุษ ราคัม
ก็ไม่แน่ใจว่าไมเคิลจัดการเขาด้วยวิธไี หน
ทุกอย่ างในนครรัฐวาติกนั ดู จะเคร่ งขรึมและหรู หราวิจิตร
นอกจากปราสาทราชวังสวยงามและสถานทีร่ าชการแล ้ว ทีน่ ่ีมคี ุก
มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มีตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ตและส�ำนักพิมพ์
ของตัวเองซึง่ ตีพมิ พ์หนังสือพิมพ์รายวันเป็ นภาษาคอปติก เซอร์เจียน
และทมิฬ ที่น่ี จึง เปรีย บเสมือ นพิพิธ ภัณ ฑ์มีชีวิต ตลอดทัง้ วัน
บุษราคัมเที่ยวชมและถ่ายรู ปพวกสวิสการ์ด5 ด้วยความตื่นเต้น
ตัง้ ใจว่าจะหาโอกาสมาเยือนอีก
เมือ่ ถึงเวลาที่จะต้องกลับ บุษราคัมแวะซื้อของที่ระลึกจาก
ร้านค้าซึ่งมีซสิ เตอร์เป็ นผู ด้ ู แล มีเสียงหวอดังแสบแก้วหู แต่ ก็คง
เป็ น เรื่ อ งปกติข องเมือ งใหญ่ เธอก�ำ ลัง จะกลับ ขึ้น รถแล ว้ แต่
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นท�ำให้ชวี ติ ของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เสียงโทรศัพท์มอื ถือดังขึ้น บุษราคัมกดรับสายเมื่อเห็นว่า
เป็ นใครโทร.มา
“บุษก�ำลังจะกลับแล ้วค่ะพี.่ ..ฮัลโหล...”
ปลายสายไม่พดู อะไร จู่ๆ สายก็ตดั แต่บษุ ราคัมได้ยนิ เสียง
ไซเรนรถต�ำรวจดังแว่วออกมาจากปลายสาย มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
แน่ ๆ ที่จ ะมีร ถต�ำ รวจแล่น ผ่ า นมาแทบจะเป็ น จัง หวะเดีย วกัน
บุษราคัมมองไปรอบตัวเห็นผูค้ นมากมายเดินขวักไขว่ การจราจร
ยามรักษาการณ์ชาวสวิส เป็ นกองทหารจ�ำนวน 120 คน ซึง่ เฝ้ าหน้าพระราชวังวาติกนั มีหน้าที่
พิทกั ษ์องค์สนั ตะปาปา สวิสการ์ดแต่งเครือ่ งแบบสีน้�ำเงินแดงและเหลืองฉูดฉาด ซึง่ ออกแบบโดย
ไมเคิล แองเจโล
5
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บนถนนคับคั่ง มีนกั ท่องเที่ยวก�ำลังนั่งดื่มกาแฟที่โต๊ะกลางแจ้ง
หน้าร้าน ถัดไปคือพนักงานเก็บขยะทีด่ ูเหมือนจะมาผิดเวลา หรือ
ผู ห้ ญิง ที่นั่ ง คุ ย โทรศัพ ท์อ ยู่ บ นระเบีย งชัน้ สองของโรงแรมและ
เอาแต่ มองเธอมาตัง้ แต่ เมื่อครู่ แลว้ ทุกอย่างกวนใจเธอจนรู้สึก
ไม่ปลอดภัย
มีเสียงโวยวายดังขึ้นท่ามกลางฝูงชนเพราะกระจกหน้าร้านค้า
แตกเป็ นรู สัญชาตญาณบอกว่านั่นเป็ นรูกระสุน วิถยี งิ เฉี่ยวศีรษะ
เธอไปนิดเดียว คนคุม้ กันของบุษราคัมปรากฏตัวและตอบสนอง
ต่อเหตุรา้ ยทันที แต่พวกเขาลม้ ลง ที่หน้าผากมีรอยกระสุนและ
เลือดไหลเป็ นทาง ผู ้คนแตกฮือเป็ นวงกว ้าง
เป้ าหมายของพวกมันคือคอนซิเกรียเรของตระกูลฟิ โอเร
บุษราคัมออกวิง่ เข ้าไปในอาคารรถไฟใต้ดนิ เธอโยนโทรศัพท์
ทิ้งเพราะรู้ดีว่าก�ำลังถูกตรวจจับสัญญาณ แมจ้ ะก�ำลังถูกตามฆ่า
แต่ บุษราคัมสงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งอยู่ในสถานการณ์
บีบคัน้ สมองเธอยิ่งท�ำงานอย่างฉับไว การที่สถานะของเธอถูก
เปิ ดเผย นั่นความหมายได้อย่างเดียวนั่นคือ เกลือเป็ นหนอน
เมื่อนึกถึงใบหน้าคมเขม้ น่ ากลัวของคนผู้นนั้ สายตาที่เขา
มองเธอเหมือนมองมดปลวกยังจ�ำติดตา บุษราคัมตัดสินใจใช้
ตู้โทรศัพท์สาธารณะโทร.หาคริส คนสนิทของเจ้านาย
“เราถูกตลบหลัง” คริสตะโกนตอบกลับมา ตามก�ำหนดการ
แล ้วไมเคิลจะรอเธออยู่ทร่ี า้ นกาแฟทีย่ ่านจัตรุ สั เวเนเซีย ทีน่ ่ีเป็ นถิน่
ของคอสตาซา การลอบสังหารครัง้ นี้ตอ้ งเกี่ยวขอ้ งกับคาโปแห่ง
ตระกูลคอสตาซาแน่นอน
“ฝี มอื ของฟัลโคนี รีบหนี”
“อะไรนะ เขาเป็ นลุงแท ้ๆ ของพีไ่ มค์นะ”
“ฟัลโคนีคิดว่าบอสขายฟิ โอเรใหค้ อสตาซา ตอนนี้ฉนั ก�ำลัง
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พาบอสไปทีส่ นามบินแล ้ว แต่บอสไม่ยอมไปไหนถ ้าไม่มเี ธอ”
“ขึ้นบินไปเลยไม่ตอ้ งรอฉัน นี่เป็ นค�ำสั่ง” บุษราคัมตัดสินใจ
อย่างรวดเร็ว ตัดเรื่องฟัลโคนีออกไป ตอนนี้เรื่องส�ำคัญคือชีวติ
ของไมเคิล เขาไม่ใช่แค่ พ่ชี าย ไม่ใช่เจ้านาย แต่เป็ นยิ่งกว่าญาติ
ทีเ่ ธอเหลือเพียงคนเดียว “ฉันจะเบีย่ งความสนใจของพวกมันไว ้เอง”
“ไม่! เราจะวนไปรับเธอ” เสียงของไมเคิลดังแทรกเข ้ามา
“พีถ่ กู ยิงรึเปล่า”
“แค่นิดหน่อยน่า!”
“หนีไป หนีไปซะ หาทางหนีไปก่อน บุษเอาตัวรอดได้ บุษจะ
ติดต่อไปทีหลัง ถ ้าไม่ไป พีม่ เี รื่องกับบุษแน่!”
เธอตัดสายทิ้งก่อนจะกึง่ เดินกึง่ วิง่ กลมกลืนไปกับคนนับร้อยๆ
ทีเ่ ดินไปเดินมาในสถานี เธอเห็นคนน่ าสงสัยสามสีค่ นวิง่ ลงบันได
สถานีมาแล ้วแยกย้ายกัน บุษราคัมจึงโยนหมวกเบสบอลทิ้งถังขยะ
ปล่อยผมสยายและถอดแจ็กเก็ตออกมาผู กที่เอว ตอนนี้จำ� เป็ น
ต้องหาทางหลบหนีออกจากพื้นที่อนั ตราย แต่การใช้บตั รเครดิต
จะทิ้งร่องรอยให้อีกฝ่ายตามได้งา่ ยดาย บุษราคัมจึงล ้วงหากระเป๋ า
สตางค์ แต่เวรเอ๊ย เธอถูกล ้วงกระเป๋ าอีกแล ้ว!
“แย่ทส่ี ุด” บุษราคัมบ่นพึมพ�ำ เศษเงินทีม่ ตี อนนี้พอใช้ซ้อื ตัว๋
ราคาถูกสุดได้แค่เทีย่ วเดียว แต่เธอต้องไป
เธอเสีย บตั๋ว เข า้ ช่ อ ง เหล็ก กัน้ เปิ ด ออกให เ้ ธอเดิน เข า้ ไป
ด้านในสถานี ลงบันไดมุง่ ตรงไปทีช่ านชาลา เสน้ ทางใจกลางเมือง
เต็มไปด้วยผู ค้ นมากมาย รถไฟทัง้ ขาไปขากลับวิ่งสวนกันและ
สามารถมองเห็นชานชาลาฝั่งตรงขา้ ม ขณะที่กำ� ลังรอขบวนรถ
ลมหนาวพัดมาตามอุโมงค์กระหน�ำ่ ใส่ร่างเธอไม่ยงั้ บุษราคัมแข็งใจ
ไม่หยิบแจ็กเก็ตออกมาใส่ อดใจรอจนกระทัง่ รถไฟใต้ดนิ แล่นมาถึง
ชายในชุดสู ทสองคนเดินลงมาทีช่ านชาลา สายตาหลุกหลิก
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มองหาคน ในมือมีรูปถ่าย ตอนที่พวกเขาเดินลงมาก็เป็ นจังหวะ
ทีบ่ ษุ ราคัมก้าวขึ้นรถ เธอเลือกทีน่ ั่งด้านทา้ ยขบวน ก้มหน้าลงและ
ภาวนาให ้รถออกจากชานชาลาเสียที
“ไปสักทีสๆิ เร็วเข ้า”
บุษราคัมใจเต้นระทึกด้วยความหวาดกลัว และสองคนนัน้
ก็เห็นเธอ เสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นถีๆ่ เพือ่ แจ้งว่าประตูกำ� ลังจะปิ ด
เสียงหัวใจของเธอก็ดงั รัวแรงเสียยิง่ กว่า พวกมันกระโจนขึ้นขบวน
ไม่ทนั หนึ่งในสองคนนัน้ จึงเดินตามขบวนรถทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นตัวช้าๆ
ยกปื นขึ้นเล็ง
ปัง!
มีใครคนหนึ่งเข ้ามาเตะสกัดมือปื นในวินาทีสดุ ท ้าย วิถกี ระสุน
พุ่งขึ้นเพดานชานชาลา รถไฟก็ว่งิ พน้ จากสถานี กลืนหายไปใน
ความมืดของอุโมงค์ บุษราคัมเหลียวมอง พอเห็นว่าเป็ นฟรานเชสโก
ทีย่ นื ตระหง่านราวกับเงามืดอยูบ่ นชานชาลา เธอก็รบี หลบก้มหน้าลง
ตามเดิม ฟรานคาโปหรี่ตาจ้องมองขบวนรถไฟตามไปจนสุดสายตา
ถึงจะไม่ทนั เห็นหน้า แต่เขาจ�ำได้ว่าเธอคือคอนซิเกรียเรของฟิ โอเร
ไม่ผดิ แน่...
ถ า้ อยากจะเล่น ไล่จ บั เขาก็ ไ ม่ ร งั เกี ย จ อยากจะรู้น กั ว่ า
คอนซิเกรียเรผูช้ าญฉลาดจะหาทางหนีรอดเงื้อมมืออิทธิพลของเขา
ได้อย่างไร ฟรานเชสโกผุดรอยยิ้มขึ้นมาบางๆ ก่ อนจะมองชาย
ชุดสูททัง้ สองคนทีถ่ กู วีโต้จดั การจนหมอบอยู่กบั พื้น ร่างสูงสง่าใช้
สน้ รองเทา้ กระทืบหลังมือของมือปื นอย่างแรง แต่อกี ฝ่ ายก็ไม่กล ้า
ส่งเสียงร้องสักแอะ
“วีโ ต้ ฉัน ต้อ งการได้ต วั ผู ห้ ญิง คนนัน้ แบบเป็ น ๆ ดัก จับ
ทีส่ นามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ ทุกช่องทางทีอ่ อกนอกเมือง บอก
เครือข่ายโรงแรมของเราด้วย ถา้ มีหญิงผมด�ำมาเช็กอินตามล�ำพัง
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แจ้งฉันทันที”
“ครับนาย”

บนขบวนรถไฟใต้ดิน บุษราคัมยังคงนั่งตัวแข็งทื่อด้วย

ความหวาดกลัว แม้ว่าจะพยายามสงบจิตสงบใจก็ตามเถอะ แต่
สายตาดุรา้ ยของเขายังคงตามหลอกหลอน ข่มขู่สติของเธอจน
กระเจิดกระเจิงจนอยากจะหนีไปให้ไกล แต่ จะไปที่ไหนดีเล่า...
มีทไ่ี หนทีเ่ ธอจะหลบผู ้ชายคนนี้ได้พ ้นบ ้าง
ทัน ใดนั้น เธอก็ คิ ด ออก มีอ ยู่ ท่ีห นึ่ ง ที่ค าโปแห่ ง ตระกู ล
คอสตาซาไม่มวี นั เอื้อมถึง และอยู่ไม่ไกลจากทีน่ ่ีเลย
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2

หลบซ่อนตัว

สองเดือนต่อมา

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนติดปี ก ในสหรัฐอเมริกา
มีตระกู ลมาเฟี ยยี่สิบหกตระกู ล หา้ ตระกู ลอยู่ในนิวยอร์ก และ
ตระกูลฟิ โอเรก็แข็งแกร่งทีส่ ดุ และอ�ำนาจในองค์กรมีการเปลีย่ นแปลง
เมื่อ ไมเคิล ฟิ โอเร ถูกฟัลโคนีผูเ้ ป็ นลุงตามไล่ล่าและพยายาม
เปลีย่ นดุลอ�ำนาจ กวาดล ้างพวกกลุม่ ยังเติรก์ ในตระกูลให ้อ่อนก�ำลัง
ลง ไมเคิ ล เป็ น ผู บ้ ริห ารคณะกรรมการรุ่ น ใหม่ ซ่ึง มีบ ทบาทคุ ม
ทุกตระกูล ดังนั้นตระกูลต่ างๆ จึงลงความเห็นว่าขยายอิทธิพล
เร็ ว เกิ น ไป จ�ำ เป็ น ต้อ งลิด กิ่ ง เพื่อ ปรามไว เ้ สีย บ า้ ง ดัง นัน้ พวก
คณะบริหารจึงท�ำเป็ นไม่รูเ้ ห็นต่อการกระท�ำของฟัลโคนี
หลังจากถูกตามไล่ลา่ ไมเคิลเก็บตัวเงียบเพือ่ รอจังหวะโต้คนื
วันนี้เขาเพิง่ ออกมาจากสุสานของพ่อผูล้ ว่ งลับทีน่ ิวเจอร์ซยี ์ ตอนนี้
ส�ำนักงานในนิวยอร์กของเขามีพวกเอฟบีไอกับลูกน้องของไอ้ฟลั โคนี
ยัว้ เยี้ย สายตาของทุกตระกูลก�ำลังจับจ้องและพร้อมจะบดฟิ โอเร
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ให ้เละหากมีโอกาส
ไอ้พ วกคอสตาซาก�ำ ลัง หลบซุ่ ม เพื่ อ ดู ท่ า ที ข ององค์ก ร
ฝั่งอเมริกา ไมเคิลรูเ้ ท่าทันว่าฟรานเชสโกพร้อมจะสยายปี กเขา้ มา
มีอทิ ธิพลได้ทุกเมือ่ ซึง่ สถานการณ์ของไมเคิลตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไร
เพราะตราบใดทีเ่ ขายังเด็ดหัวลุงทรยศไม่ได้ เสถียรภาพในมือก็จะ
ยังคงง่อนแง่น แต่ถงึ อย่างนัน้ เขาก็ยงั คงส่งทหารและมือดีทงั้ หมด
ไปควานหาตัวบุษราคัมผู้ซึ่งถูกทิ้งไว้ทอ่ี ติ าลี
“ไม่พบ”
ไมเคิลเงยหน้ามองคริสแล ้วพูดด้วยน�ำ้ เสียงเกรี้ยวกราด
“หมายความว่ายังไง หาตัวไม่พบ!”
“หาทั่วทุกทีใ่ นโรมแล ้วครับบอส สืบข่าวผ่านทางพวกต�ำรวจ
แลว้ ก็ไม่มี ผมขยายการค้นหาไปที่เมืองรอบๆ และเมืองอื่นๆ
ในยุโรป บัตรเครดิต สัญญาณโทรศัพท์ ผมตรวจทุกอย่างแต่ไม่มี
เบาะแสเธอเลย...”
“พวกคอสตาซามีความเคลือ่ นไหวอะไรไหม”
“ฟรานเชสโกสั่ ง ตามล่ า คอนซิเ กรี ย เรของเราอยู่ เ ช่ น กัน
บอสครับ บางทีเธออาจจะ...”
“ตามหาให ้เจอ”
ไมเคิลค�ำราม กัดฟันกรอดจนเส ้นเอ็นทีล่ ำ� คอปูดขึ้นมา
“และฉันต้องการตัวน้องสาวฉันกลับคืนมาแบบไม่มอี ะไร
บุบสลาย”
“ครับนาย”
ไมเคิลตึงเครียด เต็มไปด้วยโทสะสังหาร เขากับบุษราคัม
เติบโตมาด้วยกันตัง้ แต่ เล็ก ไปพายเรือเล่นด้วยกันทุกหน้าร้อน
เขาชอบขี่จกั รยานแต่ เธอไม่ชอบ แต่ เขาก็ลากเธอไปขี่จกั รยาน
ด้วยกันจนได้เสมอ เขาจะหัวเราะสนุ กสนานตอนที่เชียร์ให้น้อง
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ออกแรงปั่นขึ้นเนินจนลิ้นหอ้ ย แล ้ววันต่อมาเธอก็เอาคืนด้วยการ
แย่งขนมของเขาไปกินจนหมด
เขาเป็ นลู กคนเดียว แต่ ว่าเวลาบุษราคัมมีปญ
ั หา เขาก็จะ
ถลามายืนตรงหน้า ทุบอกดังปึ กๆ แล ้วพูด
“ใครแกล ้งน้อง บอกพี”่
เมื่อโตขึ้นเป็ นผู้ใหญ่แลว้ ก็อย่าลืมว่าโลกแห่งความจริงนัน้
โหดร้าย ตอนนี้มศี ตั รูอยูร่ อบด้าน เขากลับไม่สามารถปกป้ องเธอได้
เวลานี้บษุ ราคัมก�ำลังต้องการความช่วยเหลือ แม ้จะรู้ดวี า่ บุษราคัม
เป็ นคนเฉลียวฉลาด คิดแผนการฉับไวและเอาตัวรอดได้ แต่ครัง้ นี้
บุษราคัมต้องดิ้นรนหาทางรอดเอาเองโดยปราศจากเกราะคุม้ กัน
“เจ้านายคะ” หญิงสาวสวยคนหนึ่งก้าวเข ้ามาวางมือบนไหล่
ก�ำย�ำ “ให้ฉนั ช่วยพาคุณเข ้าไปด้านในนะคะ”
ไมเคิลตวัดสายตาถมึงทึงและปัดมือของหญิงคนนัน้ ออกไป
“ถา้ ฉันเห็นเธอถอดหน้ากากนั่นอีกครัง้ เดียว ฉันจะโยนเธอลง
บ่อจระเข ้ หน้าทีข่ องเธอคือสวมหน้ากากนั่น คอยเดินตามฉันแล ้ว
หุบปาก”
“ค่ะ”
หญิงสาวถอยกรูดด้วยความหวาดกลัว รีบหยิบหน้ากากฮันเนีย
ขึ้นมาสวม ปลอมตัวเป็ นคอนซิเกรียเร
ไมเคิ ล จ�ำ เป็ นต้อ งปกปิ ด เรื่ อ งที่บุ ษ ราคัม หายตัว ไปเพื่อ
ความปลอดภัยของตัวเธอเอง และก็เพือ่ เบีย่ งเบนความสนใจของ
ฟรานเชสโกใหเ้ ลิกติดตามไล่ล่าเธอด้วย อิตาลีเป็ นถิ่นของพวก
คอสตาซา ฟรานเชสโกเป็ นผูล้ ่าเหยื่อที่ไร้เมตตา บุษราคัมเพิง่ จะ
หยามเขาด้วยการรีดเงินห ้าร้อยล ้านเหรียญ หากฐานะคอนซิเกรียเร
ของบุษ ราคัม ถูก เปิ ด โปงเมื่อ ไร ไมเคิล ก็ห วั่ น ใจว่า ฟรานเชสโก
จะฆ่าเธอทิ้งโดยไม่ลงั เลแน่
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“เธออยู่ทไ่ี หนกันแน่นะบุษ”

หากเป็ นเมื่อสองพันปี ก่อน โคลอสเซียมที่เหลือซากผุพงั

ในปัจจุบนั ก็คงจะยืนยงสง่างาม เสาหินแต่ละต้นสลักเสลาสวยงาม
อัฒจันทร์อดั แน่นไปด้วยผูช้ มทีม่ าดูการแข่งขันต่อสู้สงิ โต ส่งเสียง
โห่รอ้ งกระทืบเท ้าให ้แกลดิเอเตอร์หรือนักสูท้ ใ่ี ห ้ความบันเทิงแก่ผู ้ชม
เร่งจัดการสิงโต บนพื้นสังเวียนมีแต่เลือดและทราย เจ้าสัตว์รา้ ย
ตัวมหึมาจ้องมองเหยือ่ ด้วยความหิวโหย มันเดินประกบแกลดิเอเตอร์
ด้วยแววตาดุรา้ ย พร้อมจะฉีกกระชากเนื้อแกลดิเอเตอร์ผู ้อ่อนแรง
ให ้เป็ นชิ้นๆ
แต่ ณ ปัจจุบนั คือยุคคริสต์ศกั ราช 2020 สังเวียนเลือดพล่าน
มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และบุษราคัมรู ว้ ่าในตอนนี้เธอคือเหยื่อ ส่วน
ฟรานเชสโก คอสตาซา คือสิงโต สิง่ ทีเ่ หยือ่ ทีก่ ำ� ลังอ่อนแอควรท�ำ
คือหนี ถ ้าหนีไม่ได้กห็ ลบซ่อนตัว
ฟรานเชสโกยังคงตามควานหาตัวคอนซิเกรียเรตัวน้อยคนนัน้
อย่างไม่ลดละ แค่ ผูห้ ญิงต่ างถิ่นคนเดียวไม่ได้คณนามือเขาเลย
สักนิด หลังจากเวลาผ่านไปสองเดือน เธอกลับหายไร้ร่องรอย
ราวกับไร้ตวั ตนบนโลกใบนี้อย่ างสิ้นเชิง ถา้ ไม่ฉลาดเฉลียวจน
หลบหนีไปได้ก็อาจจะตายไปแล ้ว แต่เมือ่ เขาสั่งใหล้ องตรวจสอบ
ข ้อมูลคนตายในช่วงนี้กไ็ ม่พบบุคคลทีต่ รงกัน ความลึกลับของเธอ
ท�ำให ้เขายิง่ ตัง้ อกตัง้ ใจจับเธอให้ได้
“เธอคงไม่ได้อยู่ในโรมนานแลว้ และเธอก็ไม่ได้ปรากฏตัว
อยู่ขา้ งไมเคิลด้วย แสดงว่าเธอยังติดอยู่ในถิ่นของเรา สั่งใหค้ น
ขยายพื้นทีต่ ามหาออกไปทีป่ ระเทศข ้างเคียงด้วย”
“แต่ ภาพถ่ายล่าสุด ผู ห้ ญิงสวมหน้ากากที่ช่ือทอปัดอยู่กบั
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ไมเคิลแล ้วนะครับ”
วีโต้วางรู ปถ่ายที่สายของคอสตาซาส่งมารายงาน เป็ นภาพ
ไมเคิลนั่งรถเข็นโดยมีหญิงสาวสวมหน้ากากฮันเนียเดินตามไม่ห่าง
ภาพถูกถ่ายได้ทส่ี ุสานของอดีตผู ้น�ำตระกูลฟิ โอเร ซึง่ ดูจากภาพรวม
แลว้ ไมเคิลยังคงสามารถสั่งการใหค้ นของตระกูลเคลือ่ นไหวได้
แม้วา่ จะถูกลุงแท ้ๆไล่ลา่ อยูก่ ต็ าม แต่ฟรานเชสโกไม่สนใจดูภาพถ่าย
ตรงหน้าเลยสักนิด
“เขาก�ำ ลัง อยู่ ร ะหว่ า งหลบซ่ อ นตัว แต่ ก ลับ ถู ก ถ่ า ยภาพ
ในทีส่ าธารณะได้มากมาย ไม่คดิ ว่ามันแปลกหรือ”
“เอ่อ... ครับ”
“ค�ำตอบทีพ่ อจะอธิบายได้ก็คือผูห้ ญิงสวมหน้ากากทีอ่ ยู่ขา้ ง
ไมเคิลเป็ นตัวปลอม นายเร่งตามล่าผู ้หญิงคนนัน้ ให ้เจอก่อนไมเคิล
เธอจะเป็ นกุญแจส�ำคัญทีเ่ ราจะใช้ประโยชน์ได้”
“ครับนาย”
ฟรานเชสโกกับคนของเขาอาจจะรื้ออิฐบล็อกในโรมทุกก้อน
เพือ่ ตามหาเธอ แต่เขากลับลืมสถานทีแ่ ห่งหนึ่งไป เป็ นสถานทีท่ อ่ี ยู่
ใต้จมูกของเขานี่เอง คนทีม่ าเฟี ยสองตระกูลก�ำลังเร่งตามหานัน้ ก�ำลัง
เดินทอดน่องไปตามตรอกเล็กๆ ในนครรัฐวาติกนั ชุดเครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ดูขงึ ขังเป็ นการเป็ นงาน แต่สหี น้าที่สงบนิ่งท�ำใหเ้ ธอดู มี
เมตตาและอบอุ่นเหมือนแม่พระ เป็ นภาพลักษณ์ของสตรีผู ้อุทศิ ตน
ให ้พระเจ้า
ชื่อใหม่ของเธอคือแอนนา เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประจ�ำส�ำนักชี
วาติกนั
ตอนทีก่ ำ� ลังหลบหนี บุษราคัมนึกขึ้นได้ว่าคุณแม่อธิการเคย
เล่าถึงขัน้ ตอนการเตรียมพร้อมเป็ นนักบวชหญิง ดังนัน้ เธอจึงมุง่ หน้า
มาทีน่ ครรัฐวาติกนั และสมัครเข ้าเป็ นโปสตุลนั ต์ ซึง่ เป็ นล�ำดับขัน้
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การบวชก่ อนที่จะกล่าวถวายชีวติ รับใช้พระเจ้าเพื่อเป็ นซิสเตอร์
เต็มตัว
“เธอชื่ อ แอนนา ทอมป์ ส นั มาจากมู ล นิ ธิ มิ ช ชัน นารี
ทีน่ วิ เจอร์ซยี ์ เป็ นลูกศิษย์ของซิสเตอร์เทเรซ่า...มาพบฉันเพือ่ สมัคร
เข ้าร่วมคณะคาร์เมไลต์6 แต่เอกสารสูญหายเพราะถูกล ้วงกระเป๋ า”
“ค่ะ”
ซิสเตอร์วินเซนซา คุณแม่อธิการของส�ำนักชีวาติกนั มอง
บุษราคัมผ่านแว่นตา แววตาของหญิงวัยห ้าสิบดูเข ้มงวด บุษราคัม
อ้างชื่อเพือ่ นที่โตมาด้วยกันในส�ำนักชี แม้ว่าเธอจะได้รบั อุปการะ
จากตระกูลฟิ โอเร ส่วนแอนนามุง่ มั่นในเส ้นทางรับใช้พระเจ้า ทัง้ คู่
ยังคงติดต่อกันและแอนนาก็บอกเธอว่าก�ำลังเตรียมตัวเดินทางมา
วาติกนั
ซิสเตอร์หรี่ตาจ้องอย่างไม่ค่อยพอใจ เพราะบุษราคัมแต่งตัว
ผิดระเบียบการสมัครเขา้ ร่วมคณะ ซิสเตอร์วนิ เซนซาจึงส่ายหน้า
พลางพึมพ�ำ “นี่แหละหนา วัยรุ่นอเมริกนั ”
บุษราคัมหายใจไม่ทวั่ ท ้องขณะซิสเตอร์วนิ เซนซายกหูโทรศัพท์
ติดต่ อทางไกลกลับไปยังนิวเจอร์ซียเ์ พื่อตรวจสอบ เสียงเรียก
ปลายสายยาวนานในความรู้สกึ แต่ในความเป็ นจริงแล ้วสัญญาณ
โทรศัพท์ดงั แค่สามครัง้ ผู้ท่อี ยู่ปลายสายก็ตอบกลับมา ซิสเตอร์
วินเซนซาจ้องหน้าเธอก่อนจะขอพูดกับซิสเตอร์เทเรซ่า คุณแม่อธิการ
ผู ้ดูแลส�ำนักชีในนิวเจอร์ซยี ์ ทัง้ คู่ทกั ทายกันตามมารยาท และยิงเข ้า
ประเด็นทันที
“มีเด็กชื่อ แอนนา ทอมป์ สนั มาพบดิฉนั เพือ่ สมัครเข ้าร่วม
ชีลบั หรือชีมดื เป็ นนักบวชหญิงของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทีใ่ ช้ชวี ติ อย่างผูเ้ สียสละความยินดี
ทางโลก ตัดขาดจากญาติมติ รและสังคมภายนอก ซ่อนเร้นตนอยูใ่ นอารามเฉพาะเขตพรต มีชวี ติ
อยู่กบั การร�ำพึงภาวนาอย่างเคร่งครัด โดยไม่ย่างเหยียบออกมาสู่โลกภายนอกตลอดชั่วชีวติ
ถือกันว่าเธอได้ตายไปแล้วจากโลกเดิมเพือ่ ด�ำเนินชีวติ ใหม่เป็ น ‘นักโทษสมัครใจ’ ของพระเจ้า
6
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คณะคาร์เมไลต์ เธอยืนยันว่าเป็ นลูกศิษย์ของท่าน แต่ไม่มหี ลักฐาน
ระบุตวั ตน”
บุษราคัมกลัน้ หายใจ
“โอ...แอนนา เธอช่างมีศรัทธาแรงกล ้า” คุณแม่อธิการเทเรซ่า
ตอบกลับมา “เธอป่ วยหนักและออกจากส�ำนักชีเพือ่ กลับไปรักษาตัว
ทีบ่ ้าน แต่เธอยังมีศรัทธาทีจ่ ะเดินทางไปเพือ่ รับใช้พระเจ้า”
เมือ่ ได้ยนิ ค�ำยืนยัน ท่าทีเย็นชาของซิสเตอร์วนิ เซนซาก็คลายลง
บุษราคัมก็แอบถอนหายใจเฮือกใหญ่เมือ่ ซิสเตอร์วางหูโทรศัพท์
“ซิสเตอร์เทเรซ่ายินดีอย่างยิง่ ทีเ่ ธออุทศิ ตนรับใช้พระผู ้เป็ นเจ้า
และจะส่งเอกสารของเธอตามมาให ้ภายหลัง”
“ขอบพระคุณมากค่ะ”
“ส�ำนักชีคณะคาร์เมไลต์มอี ายุมากกว่าสองร้อยปี แล ้ว เราไม่ได้
ขังตัวเองอยู่ ในอารามเพื่อตัดขาดจากโลก แต่ เราเป็ นแสงสว่าง
ส่องโลกจากภายในนัน้ ต่อใหเ้ ธอมีศรัทธาจนสามารถต่อสู ค้ วาม
เจ็บป่ วยและมาถึงทีน่ ่ไี ด้ แต่ฉนั ต้องการค�ำตอบว่าเธอมีความมุง่ มัน่
ทีจ่ ะเข ้าร่วมได้มากน้อยเพียงใด”
“ดิฉนั ก�ำลังค้นหาค�ำตอบนัน้ ค่ะ”
“เธอมีความศรัทธาที่จะอุทศิ ตนเพือ่ พระเยซูดว้ ยใจบริสุทธิ์
ใช่หรือไม่”
“แน่นอนค่ะ”
“ฉันต้องแน่ ใจว่าเธอมีศรัทธาแรงกลา้ อย่ างแทจ้ ริง ไม่ได้
มาสมัครเพือ่ หนีชวี ติ ทางโลก เพราะชีวติ ในอารามไม่ได้สะดวกสบาย
เข ้าใจใช่หรือไม่”
“ทราบแล ้วค่ะ”
“ในระหว่างที่เอกสารยืนยันตัวตนของเธอยังมาไม่ถงึ ฉัน
ก็ไม่สามารถฝื นระเบียบได้ เพราะฉะนัน้ เธอจะต้องท�ำงานเป็ น
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เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำส�ำนักชีของเราไปก่อน คอยเรียนรูเ้ กี่ยวกับการบวช
และการใช้ชีวิต ในนี้ หากเอกสารมาถึง พร้อ มแล ว้ และเธอยัง มี
ใจแน่ วแน่ ฉันก็จะยินยอมใหเ้ ธอเขา้ ร่วมคณะ ไม่ทราบว่ามีอะไร
ขัดข ้องหรือไม่”
“ไม่มคี ่ะซิสเตอร์”
ซิสเตอร์วนิ เซนซามองเธออยู่อดึ ใจ ก่อนจะสั่นกระดิ่งเรียก
ซิสเตอร์ลูเซียเข ้ามาพบ
นับตัง้ แต่วนั นัน้ มา บุษราคัมจึงหลบซ่อนในส�ำนักคาร์เมไลต์
ในฐานะเจ้าหน้าที่ประจ�ำส�ำนักชี หากผ่านการประเมินจึงจะได้รบั
อนุ ญาตใหข้ ยับขึ้นเป็ นเด็กฝึ กภาวนา มีกำ� หนดระยะเวลาฝึ กหกปี
โปสตุลนั ต์จะอยู่ภายใต้การดู แลของซิสเตอร์หนึ่งคนเพื่อฝึ กฝน
ทบทวนการภาวนา การท�ำวัตร การร�ำพึงแบ่งปันพระวาจาของ
พระเจ้า ทบทวนหลักค�ำสอนและข ้อความเชือ่ ต่างๆ บุษราคัมเติบโต
ในส�ำนักชีย่อมเคยเล่าเรียนมาและรู ธ้ รรมเนียมปฏิบตั ิเป็ นอย่างดี
เธอจึงปรับตัวเขา้ กับสถานที่แห่งนี้ได้ไม่ยาก แมจ้ ะปลอดภัยแต่ก็
ระวังตัวทุกฝี กา้ วไว ้ก่อนจะดีกว่า
เมือ่ ทุกอย่างพร้อม เธอจะหาทางกลับนิวยอร์กให ้เร็วทีส่ ุด
ในสภาพถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแทบจะสิ้นเชิงนี้ทำ� ให ้
เธอไม่รู ว้ ่า เกิด อะไรขึ้น กับ ไมเคิล บ า้ ง ศึ ก งัด ข อ้ กับ ฟัล โคนี เ ป็ น
อย่างไรบา้ ง เธอหวังว่าเจ้านายจะตัง้ หลักตอบโต้กลับไปได้ก่อนที่
จะถูกพวกคอสตาซาฉวยโอกาส วันนัน้ ตอนที่บุษราคัมหลบหนี
ไปทีร่ ถไฟใต้ดนิ ชายคนนัน้ ตัง้ ใจจะเอาชีวติ เธอ
วันแลว้ วันเล่า คืนแลว้ คืนเล่าที่เธอนอนลืมตาโพลง รู้สึก
พะอืดพะอมมวนท ้องไปหมด บุษราคัมจะทบทวนความทรงจ�ำและ
อยู่คนเดียวเงียบๆ นับจากนี้ไปเธอต้องเอาตัวรอดเพียงล�ำพัง...
นี่ไม่ใช่ครัง้ แรก เพราะตัง้ แต่จำ� ความได้ เธอก็ไม่มพี อ่ แม่ ไม่มบี ้าน
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แมจ้ ะเติบโตและใช้ชีวติ อย่างเขม้ แข็งเพียงใด แต่ลกึ ๆ ในหัวใจ
ของบุษราคัมวูบโหวง หวาดกลัวและเต็มไปด้วยความวิตกกังวล
แต่ แ ล ว้ แสงตะวัน รุ่ ง อรุ ณ ตรงขอบฟ้ ากับ สายลมวู บ ใหญ่
ทีป่ ะทะร่างของเธอนัน้ ช่วยกันปลอบประโลมให ้ความหวัง แสงตะวัน
สีทองสะทอ้ นเขา้ นัยน์ตา อาบทั่วทัง้ บริเวณลานกวา้ งเบื้องหน้า
มหาจัตรุ สั ให ้งดงาม ดุจอาบชโลมด้วยทองค�ำเหลืองอร่าม
บุษราคัมปาดน�ำ้ ตาทิ้ง คนเราเกิดมาหนเดียวตายหนเดียว
ในเมือ่ เกิดมาตามล�ำพัง หากจะตายเพียงล�ำพัง มันก็ไม่แปลกอะไรนี่
เพราะฉะนัน้ ไม่มอี ะไรทีต่ อ้ งกลัว

วันนี้ครบสองเดือนแล ้วทีเ่ ธอหลบซ่อนอยูห่ ลังก�ำแพงส�ำนักชี

บุษราคัมเดินไปตามระเบียงวิหารก็จะมาถึงเขตส�ำนักชี เป็ นอาคาร
สไตล์บาโร้กตัง้ ตระหง่าน ประตูสเี ขียวแกะสลักลายเปิ ด หินอ่อน
ตกแต่งผนังด้านนอกอาคาร สองมือหอบข ้าวของเต็มไปหมด
“ไปซื้อของแค่ น้ ีชา้ จริงๆ จัดการตากผา้ เสร็จเรียบร้อยแลว้
หรือยัง”
“ยังค่ะ ดิฉนั จะรีบไปเดีย๋ วนี้”
การเป็ นเด็กฝึ กงานในฐานะเจ้าหน้าที่ แปลว่าเธอยังมีสทิ ธิ์
ออกจากเขตพรตเพือ่ ไปติดต่อโลกภายนอกอยูบ่ ้าง แต่โลกภายนอก
ทีว่ า่ ก็มขี อบเขตไม่เกินก�ำแพงนครรัฐวาติกนั เธอได้สถานทีห่ ลบซ่อน
จากเงื้อ มมือ ของคาโปฟรานเชสโกได้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ แต่
ในขณะเดีย วกัน ก็ เ ป็ น กรงขัง เธอไว ้ ซิส เตอร์ลู เ ซีย เป็ น พี่เ ลี้ย ง
ที่เก่ งกาจในด้านกดขี่ใช้แรงงาน ตอนที่เธอถูกสั่งให้ซกั ชุดชัน้ ใน
และท�ำความสะอาดห ้องนอนให ้นาง บุษราคัมก็ถอนใจ ไม่นกึ เลยว่า
ชีวติ จะเหวีย่ งงานสาวใช้มาให ้จนได้ ตั้งแต่ได้รบั อุปการะจากตระกูล
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ฟิ โอเร แค่ล ้างถ ้วยกาแฟเธอก็ไม่เคยต้องท�ำเลยด้วยซ�ำ้
หลังจากซักผ ้าจ�ำนวนมากมายแค่ไม่ก่วี นั นิ้วเรียวงามนุ่มนิ่ม
ของเธอก็ถลอก พอซักผา้ เสร็จยังไม่ทนั ได้พกั ซิสเตอร์ลูเซียก็มี
งานใหม่ใหเ้ ธอไปเฝ้ าหน้าร้านขายของที่ระลึก ไปช่วยโปสตุลนั ต์
คนอื่นๆ จัดของขึ้นชัน้ วาง บุษราคัมก็เลือกตอบเฉพาะค�ำตอบ
ทีอ่ กี ฝ่ ายอยากได้ยนิ
“ค่ะซิสเตอร์”
“ถ ้าทางนัน้ ไม่มงี านแล ้วก็ให้รบี กลับมาช่วยทางนี้ทำ� ครัว”
“ค่ะซิสเตอร์” ต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีผ่ ู้ช่วยประจ�ำส�ำนักชีวาติกนั
ฟังดูดแี ต่แทจ้ ริงแล ้วก็ไม่ต่างอะไรจากคนรับใช้เลยสักนิด เนื้อตัว
ของเธอปวดเมื่อยเพราะงานหนักและต้องนอนบนเตียงไมแ้ ข็งๆ
ทีห่ ามุมสบายไม่เจอ นานเป็ นสัปดาห์ทเี ดียวกว่าบุษราคัมจะคุน้ กับ
ธรรมเนียมบ�ำเพ็ญภาวนาของคณะคาร์เมไลต์ เธอท�ำงานตามค�ำสั่ง
เงียบๆ โดยไม่ปริปากบ่น พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเพราะ
อาจจะต้องเจอค�ำถามทีต่ ามมามากมาย บุษราคัมพร้อมจะหลบหนี
กลับนิวยอร์ก ติดอยู่ปญ
ั หาเดียว...เธอไม่มพี าสปอร์ต
ทางเลือกของเธอมีสองทาง หนึ่ง...ออกจากนครรัฐวาติกนั
เพือ่ ไปติดต่อสถานทูตสหรัฐฯ
หรือสอง...หาทางติดต่อสันตะส�ำนัก7 เพือ่ ขอออกใบอนุ ญาต
ให ้ท�ำพาสปอร์ตวาติกนั
ทางทีห่ นึ่งตัดทิ้งไปได้เลย เชือ่ ขนมกินได้เลยว่าพวกคอสตาซา
ดักรอเธออยู่ ส่วนทางทีส่ อง เธอต้องได้รบั การรับรองจากหัวหน้า
คณะคาร์เมไลต์ และเธอจะมีสทิ ธิ์ก็ต่อเมือ่ ผ่านการฝึ กและได้รบั
สันตะส�ำนัก หรือ อาณาจักรอันศักดิสิ์ ทธิ ์ คือสถาบันฝ่ ายปกครองศาสนาในก�ำกับของมุขนายก
แห่งกรุงโรม อันเป็ นต�ำแหน่งประมุขของคริสต์จกั รโรมันคาทอลิกทัง้ หมดด้วย สันตะส�ำนักเป็ นทีต่ งั ้
ของรัฐบาลกลางของคริสต์จกั รโรมันคาทอลิก
7
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การยอมรับว่าเป็ นซิสเตอร์เต็มตัวแล ้วเท่านัน้
ปวดหัวจริง!

ห ากมองจากแผนที่ อิตาลีดูห่างไกลจากประเทศอื่นๆ

ในยุ โ รป ตามลัก ษณะภู มิป ระเทศอิต าลีถู ก กัน้ ด้ว ยทะเลและ
เทือกเขา แต่ทางด้านจิตใจแลว้ อิตาลีถูกแบ่งโดยความศักดิ์สทิ ธิ์
ของพระสันตะปาปา ร่องรอยของอดีตจะปรากฏทั่วทุกหนทุกแห่ง
บ า้ นเรือ นบางหลัง อาจจะปลู ก ทับ อยู่ บ นโบราณสถานยุ ค โรมัน
วิถชี วี ติ ของบางทอ้ งถิน่ เหมือนหยุดเวลาไว ้เมือ่ หลายศตวรรษก่อน
ในขณะทีค่ นรุ่นใหม่โดยสารรถไฟฟ้ ามุง่ หน้าสู่อนาคต
“ดีจริงที่เธอใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องนะ เราปวดหัวกับมัน
ทุกวัน” พวกซิสเตอร์ทบ่ี ำ� เพ็ญภาวนาในเขตด้านในต่างให ้ความสนใจ
กับคอมพิวเตอร์จอตูแ้ บบตกรุ่นไปเกือบสิบปี แต่คณะคาร์เมไลต์
ยังพอใจที่จะใช้งาน หน้าจอมันท�ำงานค้างบ่อย บุษราคัมก�ำลัง
หอบตะกร้าผา้ ไปซักจึงเขา้ มาช่วยดู ปรับโปรแกรม อัปเดตระบบ
นิดหน่อย
“เธอใช้โปรแกรมเอ็กเซลได้ใช่ไหม”
“ได้ค่ะ ฉันท�ำได้คล่อง”
“ดี เราต้องสรุปค่าใช้จ่ายส่งให้สนั ตะส�ำนักทุกเดือน ฉันใช้
โปรแกรมค�ำนวณไม่ถนัด ตัวเลขมันยุบยิบเต็มไปหมด แถมเกลียด
เวลาทีต่ ้องรับส่งเอกสารผ่านอีเมล กดผิดกดถูก โดนดุจากปลายทาง
ก็ บ่ อ ย มีอ ยู่ ค รัง้ หนึ่ ง ฉัน เปิ ด อีเ มลจากสัน ตะส�ำ นัก ไม่ไ ด้ ต้อ ง
ล�ำบากใหพ้ วกเจ้าหน้าทีช่ ่วยกันขนคอมพิวเตอร์ไปหาคนทีส่ ่ง อูย
ปรากฏว่าฉันลืมเปิ ดอินเทอร์เน็ต อายจนถึงวันนี้” พวกซิสเตอร์
สูงวัยหัวเราะกันคิกคักและขอให ้เธอช่วยสอนวิธสี ่งอีเมล
40 จอมมาเฟียคลั่งรัก

“เปิ ดเพลงด้วยได้ไหม ฉันอยากฟังเพลงของ ริกกี้ มาร์ตนิ
ฟังแล ้วกระชุ่มกระชวยดี”
“ได้ค่ะ” บุษราคัมไม่ขดั ข ้อง ถ ้ามีจงั หวะทีพ่ วกซิสเตอร์เผลอ
เมือ่ ไร เธอจะแอบติดต่อไมเคิล
แต่แล ้วสายตาของเธอก็เห็นอีเมลทีส่ ง่ มาจากมูลนิธนิ วิ เจอร์ซยี ์
คุณแม่อธิการส่งหน้าพาสปอร์ตซึ่งเป็ นเอกสารที่ยนื ยันตัวตนของ
แอนนา ทอมป์ สนั มาใหน้ านแลว้ แต่ซสิ เตอร์ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ไม่ได้สนใจเปิ ดอ่าน ไม่ส.ิ ..เปิ ดอ่านแล ้วแต่เครื่องปริน๊ ต์เสียก็เลย
ยังไม่ได้ส่งให้ซิสเตอร์วนิ เซนซารับทราบ บุษราคัมจึงแอบเนียน
ลบอีเมลทิ้งไป
“ปิ ดเพลงนั่นซะ! นรกตนใดดลใจใหพ้ วกเธอกระท�ำผิดบาป
นี่ มนั เลยเวลาเปิ ดใช้คอมพิวเตอร์แลว้ และไม่อนุ ญาตใหค้ นที่
ไม่เกี่ยวขอ้ งแตะต้องมัน” ซิสเตอร์ลูเซียจอมร้ายกาจเดินเขา้ มา
สีหน้าขึงขัง พวกซิสเตอร์คนอืน่ ๆ จึงรีบแยกย้ายออกไป บุษราคัม
ที่กำ� ลังแอบพิมพ์อีเมลเพื่อส่งข่าวให้ไมเคิล จึงจ�ำเป็ นต้องกดลบ
ขอ้ ความทิ้งไป จงใจซ่อนไอคอนโปรแกรมอีเมลเพื่อถ่วงเวลาให ้
พวกซิสเตอร์ทำ� งานยากขึ้น
บุษราคัมรีบปิ ดเพลงปิ ดคอมพิวเตอร์และยืนมองซิสเตอร์
ลูเซียซึง่ ผู ้ดูแลปิ ดล็อกห ้อง
“ดิฉนั เพียงแต่ช่วยให ้งานของซิสเตอร์โรซานาง่ายขึ้นค่ะ”
“มันไม่ใช่หน้าทีข่ องเธอ การถือภาวนาของเราคือการตัดขาด
จากโลกภายนอก หากเธอยังโหยหาอินเทอร์เน็ต เธอก็ไม่เหมาะ
กับทีน่ ่ี”
ก็ใช่น่ะสิ...บุษราคัมคิดในใจ ก่อนจะฉีกยิ้มแล ้วตอบ
“ค่ะซิสเตอร์”
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ยิ่งเวลาผ่านไป บุษราคัมก็ย่ิงร้อนใจและพยายามเตรียม

ความพร้อมเพือ่ ทีจ่ ะหลบหนีไว ้ ในนครรัฐวาติกนั แห่งนี้ พลเมือง
ที่อาศัยอยู่ล ้วนเป็ นคนที่ทำ� งานในนี้หรือเป็ นคณะทูตในนามโบสถ์
คาทอลิก ผู้ท่ีมีสิทธิ์จะได้พาสปอร์ตหรือได้รบั สิทธิพิเศษต่ างๆ
ทัง้ หลายนี้ จ ะผู ก พัน กับ องค์ส นั ตะปาปา เมื่อ เงื่อ นไขสิ้น สุ ด ลง
สิทธิพเิ ศษก็ถูกยกเลิกไปด้วย มีเพียงองค์สนั ตะปาปาผูเ้ ดียวทีจ่ ะ
ขาดจากสิทธิพเิ ศษนี้กต็ ่อเมือ่ ความตายมาเยือน ในขณะทีเ่ ธออาจจะ
ตายก่อนได้เข ้าใกล้สทิ ธิพเิ ศษนั่นด้วยซ�ำ้
และแล ้ววันหนึ่งคุณแม่อธิการ ซิสเตอร์วนิ เซนซาก็เรียกเธอ
เข ้าพบ และมักจะเริ่มต้นบทสนทนาด้วยค�ำชมเสมอ
“เธอเป็ นผูม้ ศี รัทธา”
“ขอบพระคุณค่ะ”
“รายได้ข องเรามาจากเงิน บริจ าคและการค้า ของที่ร ะลึก
ปกติแลว้ นักท่องเที่ยวไม่ค่อยสนใจซื้อสายประค�ำหรือไมก้ างเขน
ซึ่งเป็ นงานฝี มอื ของคณะคาร์เมไลต์เท่าไรนัก แต่ ซิสเตอร์ลูเซีย
บอกว่าวันไหนเธอไปเฝ้ าร้านขายของทีร่ ะลึก ใช้เวลาแค่ชวั่ โมงเดียว
สินค้าถึงกับหมดร้าน ไม่พอขาย เธอใช้วธิ อี ะไร”
บุษราคัมก้มหน้าลง ความจริงแลว้ เธอใช้วธิ ีข้ นึ ราคาเท่าตัว
เพือ่ สร้างภาพความศักดิ์สทิ ธิ์ เพราะความคิดของคนทั่วไปมักจะ
คิดว่าของแพงคือของดีมคี ุณค่า งานฝี มอื แกะสลักมีเพียงชิ้นเดียว
และไม่มที างซ�ำ้ ใคร บุษราคัมจึงสร้างภาพลวงตาผ่านราคาขายและ
ก็ได้ผลดีเยี่ยม ซึ่งวิธีน้ ี ทำ� ใหเ้ ธอพอจะแอบเก็บทุนรอนส�ำหรับ
หลบหนีได้พอสมควรแล ้ว ซิสเตอร์วนิ เซนซาเริม่ ระแคะระคายอะไร
แล ้วหรือเปล่านะ บุษราคัมแน่ ใจว่าซิสเตอร์จะต้องรังเกียจวิธีการ
แสวงหาผลก�ำไรด้วยการหลอกลวงแน่นอน ดังนัน้ เธอจึงเลือกทีจ่ ะ
ตอบว่า
42 จอมมาเฟียคลั่งรัก

“อาจเป็ นพระประสงค์ของพระเป็ นเจ้าค่ ะ ดิฉนั แนะน�ำให ้
ทุกคนหันมาฝึ กภาวนา หากค�ำสวดของดิฉนั สามารถเขา้ ถึงจิตใจ
อันบริสุทธิ์ได้ ดิฉนั ก็นอ้ มถวายพระผู ้เป็ นเจ้าด้วยความยินดี”
เธอตอบพลางไขว้น้ ิวไวข้ า้ งหลัง ‘นรกจ๋า...นรกเปิ ดประตู
ต้อนรับฉันแน่แล ้ว’
ซิสเตอร์วนิ เซนซาเลิกคิ้วก่อนจะพยักหน้าอย่างพอใจ
“เธอไม่ทำ� ให้ฉนั ผิดหวัง สมแล ้วทีซ่ สิ เตอร์เทเรซ่าให ้การรับรอง
เธอ”
“ขอบคุณค่ะ ดิฉนั ขอตัว...”
“อ้อ...ฉันได้รบั เอกสารจากซิสเตอร์เทเรซ่าแลว้ นะ เธอดู
ไม่เหมือนคนเชื้อสายอเมริกนั -แอฟริกนั เท่าไรเลยนะ”
“ค่ะ”
แอนนาตัวจริงเป็ นคนผิวสี! บุษราคัมหน้าซีดหดเหลือสองนิ้ว
แต่ ก็ยงั ฝื นยิ้ม “ดิฉนั ไม่ทราบว่าใครเป็ นพ่อแม่ค่ะ คนลงขอ้ มูล
เดาเอาจากลักษณะทีป่ รากฏ เอกสารของเด็กในอุปการะจึงไม่ตรง
หลายๆ อย่างค่ะ พูดตามตรงดิฉนั ก็ไม่รูว้ า่ ตัวเองมีเชื้อสายอะไร”
ข ้ออ้างข ้างๆ คูๆ แต่ซสิ เตอร์พยักหน้า
“เอาเถอะ ขาดก็แต่หน้าพาสปอร์ต เธอเองก็ต ้องท�ำพาสปอร์ต
เล่มใหม่ ฉันติดต่อสันตะส�ำนักให ้ประสานงานกับเอกอัครสมณทูต8
ประจ�ำสหรัฐอเมริกาไปแล ้ว ระหว่างทีร่ อเอกสารจากทางนัน้ ฉันจะ
ขยับหน้าที่ของเธอใหเ้ ป็ นผู เ้ ดินเอกสาร มีคณะซันตาเตเรซาจะ
เดินทางมาท�ำพิธมี สิ ซาร่วมกับเราในเดือนหน้า แต่เอกสารหลายอย่าง
ยัง ไม่เ รีย บร้อ ยดี ฉัน จะให เ้ ธอติด ต่ อ กับ ส�ำ นัก งานอาร์ช บิช อป
โจวานนีเพือ่ เดินเรื่อง รูใ้ ช่ไหมว่าส�ำนักงานอยู่ตรงไหน”
เอกอัครสมณทูต (Papal Nuncio; Apostolic Nuncio) ในทางทูตคือผูแ้ ทนถาวร (หัวหน้าคณะทูต)
ของสันตะส�ำนัก มีสถานะเป็ นเอกอัครราชทูตเช่นเดียวกับประเทศอืน่ ๆ
8
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“ทราบค่ะ”
บุษราคัมรับเอกสารแล ้วรีบหมุนตัวออกไปจากหอ้ งนัน้ ทันที
เธอจะต้องรีบหาทางหนีโดยเร็วแล ้ว

44 จอมมาเฟียคลั่งรัก

3

พบหน้า

ส�ำนักงานของอาร์ชบิชอปโจวานนีอยู่ท่ชี นั้ สามของอาคาร

สันตะส�ำนัก คนของส�ำนักงานเรียกขานเธอว่าตัวแทนของคณะ
คาร์เมไลต์...ฟังดู ย่ิงใหญ่ แต่ ความจริงแลว้ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ระดับล่างอย่างเธอก็มแี ค่ นำ� เอกสารไปส่งแลว้ ก็รอผูช้ ่วยของท่าน
โจวานนีจดั การ จากนัน้ ก็นำ� กลับไปส่งให้ซสิ เตอร์วนิ เซนซา
บุษราคัมเหลือบมองฝ่ ายที่มหี น้าที่ออกพาสปอร์ตวาติกนั
ถ า้ ไม่ รู ้ จ กั เส น้ สายก็ อ ย่ า หวัง เลยว่ า โปสตุ ล นั ต์ต วั เล็ก ๆ จะได้
เฉียดกรายเข ้าไปใกล ้จุดนัน้ บุษราคัมจึงถอนหายใจยาว สงสัยว่า
เธอคงต้องเลือกทางทีห่ นึ่งเสียแล ้ว
ร่างบางเดินทอดน่องขณะใช้ความคิด เธอรูจ้ กั ทุกซอกทุกมุม
ของนครรัฐวาติกนั ทีจ่ ริงแล ้วนครรัฐทรงอ�ำนาจแห่งนี้ไม่ได้มเี นื้อที่
มากไปกว่าหมูบ่ ้านเล็กๆ ทีม่ คี นอาศัยอยูไ่ ม่ถงึ หนึ่งพันคน ทุกอย่าง
ในวาติกนั เคร่ งขรึม เต็มไปด้วยรายละเอียดทางประวัติศาสตร์
ด้วยความทีอ่ งค์สนั ตะปาปาในยุคฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมต้องการให ้
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วาติกนั คือสรวงสวรรค์บนดิน พระองค์สงั่ ทุม่ ก�ำลังเงินและสรรพก�ำลัง
ในนามของพระเจ้า ดังนัน้ ศิลปิ นเอกทุกยุคสมัยจึงมารวมตัวกัน
ทีโ่ รมเพือ่ แสดงฝี มอื และความเชี่ยวชาญของตนแก่พระเจ้า
เธอมัว แต่ เ ดิน เหม่ อ ไปหน่ อ ย ไม่ ท นั ระวัง ว่ า ตรอกเล็ก ๆ
ระหว่างอาคารสู งนัน้ มีกระแสลมพัดกระโชกแรง เอกสารในมือ
หลุดปลิวว่อน ผูค้ นทีผ่ ่านไปผ่านมาไม่ได้สนใจช่วยเก็บ ปล่อยให ้
เด็กฝึ กงานจอมซุ่มซ่ามรับผิดชอบเอาเอง
“โปรดอนุญาตให ้ผมช่วยเหลือ”
และแลว้ ก็มคี นที่แสดงน�ำ้ ใจช่วยเก็บกระดาษบนพื้นขึ้นมา
ส่งให ้ เสียงของชายผูน้ ้ นี ำ� พาสายลมอ่อนๆ มาด้วย บุษราคัมได้กลิน่
โคโลญชัน้ สูงผสมกับกลิน่ ซิการ์จางๆ กลิน่ หอมรัญจวนนี้สามารถ
ดึงดูดหญิงทีม่ เี ลือดมีเนื้อทุกคนได้ในพริบตา น�ำ้ เสียงของเขาเข ้มข ้น
ดุดนั เต็มไปด้วยความมั่นอกมั่นใจ บุษราคัมตื่นตัวขึ้นในฉับพลัน
รับรูถ้ งึ กระแสแปลกประหลาดอะไรบางอย่างทีแ่ ล่นปราดไปทั่วร่าง
เมือ่ เขาก้าวมาปรากฏในสายตาของบุษราคัม เธอไม่รู้ตวั ว่า
เผลอเงยหน้าขึ้นและพูดอะไรไม่ออก ร่ างทัง้ ร่ างชาวาบไปหมด
เมื่อสบตาคมกริบคู่ นนั้ เขาสวมสู ทผา้ ไหมตัดเย็บอย่างประณี ต
รองเทา้ สีนำ�้ ตาลราคาแพงมันวาว ดูดที กุ กระเบียดนิ้วจนบุษราคัม
ละสายตาไม่ได้ เธอมองเขาราวกับไม่เคยเห็นผู ้ชายเลยทีเดียว
ฟรานเชสโก คอสตาซา...
เขามาอยู่ทน่ี ่ีได้อย่างไรกัน
บุษราคัมเผลอถอยห่างโดยไม่รู้ตวั ดวงตาคู่ งามเบิกกวา้ ง
หวาดผวาจนก้าวขาไม่ออกเป็ นครัง้ แรก สายตาเย็นเฉียบเลือดเย็น
คู่นนั้ ท�ำให ้พูดอะไรไม่ออก
คาโปแห่งตระกูลคอสตาซาดูเคร่งขรึมน่ากลัวกว่าทีเ่ คยจ�ำได้
วงคิ้วเขม้ เหมือนวาดขึ้น แววตาลุ่มลึก ร่ างสู งแข็งแรง สง่างาม
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น่าย�ำเกรง กลิน่ อายดุดนั ทีว่ า่ ยวนอยูร่ อบกายทรงพลังอย่างยิง่ สมอง
สัง่ ให ้หนี แต่ร่างกายแข็งทือ่ บุษราคัมไม่รูต้ วั เลยว่าแข ้งขาอ่อนยวบ
จนเกือบล ้มตัง้ แต่เมือ่ ไร รูเ้ อาเมือ่ ตอนทีน่ ้ ิวแข็งแรงของเขาสัมผัส
แตะต้อง ร่ างทัง้ ร่ างของเธอจึงสะดุง้ ไหว ก้มลงมองมืออุ่นร้อน
ทีก่ ำ� ข ้อมือเธอไว ้
บุษราคัมรีบดึงมือของตัวเองออก ตัง้ สติอย่างรวดเร็วว่าจะ
หลบหนีจากเขาได้อย่างไร แต่จะหนีไปทีไ่ หนได้เล่า!
คนระดับเขาไม่มที างปรากฏตัวโดยไม่มผี ู้ติดตาม ถึงเธอ
จะฉลาดเพียงใดแต่ก็เตะต่อยไม่เป็ น ไม่เคยจับปื นสักครัง้ เมื่อ
เผชิญหน้ากับคาโปแห่งตระกูลคอสตาซา เธอมันก็แค่ผู ้หญิงอ่อนแอ
ทีอ่ ยู่เพียงล�ำพัง จะอยู่หรือตาย เธอไม่ใช่คนก�ำหนดอีกต่อไป
ฟรานคาโปสบตาเธอก่ อ นจะพู ด ว่ า “ไม่ ท ราบว่ า ตอนนี้
ร้านขายของทีร่ ะลึกปิ ดแล ้วหรือยังครับ”
‘ร้านขายของทีร่ ะลึก? เขาจะมาไม้ไหนกัน’
บุษราคัมอ�ำ้ อึ้ง...ร้านขายของทีร่ ะลึกอะไร เธอเผลอยกมือขึ้น
จับแก้มตามความเคยชินเพราะนึกว่ามีหน้ากากฮันเนีย
จริงด้วยสินะ เขาไม่รจู้ กั หน้าตาของเธอ นี่เป็ นครัง้ แรกทีเ่ ธอ
ประจันหน้าโดยไร้หน้ากาก คนติดตามของเขาประมาณสามคน
วิ่งไล่เก็บเอกสารมาส่งคืนใหเ้ ธอจนครบ คอนซิเกรียเรตัวน้อย
จึงรวบรวมขวัญก�ำลัง เงยหน้าขึ้นสบตาคาโปฟรานเชสโกผู้ซง่ึ เป็ น
ศัตรูล ้างชีวติ หนี้เลือดวันนัน้ เขามีส่วนต้องชดใช้
ฟรานเชสโกรอค�ำตอบจากสาวกผู้รบั ใช้พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่าง
สุภาพ แต่เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำส�ำนักชีกลับยืนเงียบ สัญชาตญาณของเขา
จึงเริม่ ท�ำงาน
“ขอทราบชื่อได้หรือไม่” ค�ำถามง่ายๆ ไม่มอี ะไรยากสักนิด
แต่ กลับตอบยากเมื่อเขาเป็ นคนถาม เธอเกรงว่าฟรานเชสโกจะ
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จ�ำเสียงได้ ดังนัน้ จึงจับคอตัวเองแล ้วส่งเสียงอืออา แกล ้งท�ำเป็ นใบ ้
“ขออภัยในความไม่รูข้ องผมด้วย ผมต้องการซื้อไม ้กางเขน
แกะสลักด้วยมือไปฝากน้องสาว ไม่ทราบว่าทางส�ำนักชีจะใหค้ วาม
อนุเคราะห์ต่อศรัทธานี้ได้หรือไม่...”
เขาสุภาพอย่างยิง่ ค�ำพูดกระชับตรงไปตรงมา แต่บษุ ราคัม
รูว้ า่ เป็ นแค่ฉากหน้า แค่ไม ้กางเขนแกะสลักชิ้นเดียวย่อมไม่เหลือบ่า
กว่าแรงคนระดับเขาอยู่แลว้ ไม่เห็นจ�ำเป็ นต้องมาด้วยตัวเองเลย
สักนิด เธอควรจะเดินหนี แต่ ผูช้ ายคนนี้เป็ นคนแรกที่เชื่อมต่ อ
โลกภายนอกใหก้ ลับมาอีกครัง้ มีคำ� ถามมากมายทีเ่ ธออยากรู ้ เขา
ฆ่าเจ้านายของเธอไปแล ้วใช่ไหม เขาร่วมมือกับฟัลโคนีทำ� ร้ายไมเคิล
ด้วยข ้อตกลงใด
อยากรูแ้ ค่ไหนแต่ถามออกไปไม่ได้
เจ็บใจจริงๆ
ร่ างสู งสง่าเห็นว่าเจ้าหน้าที่สาวคนนี้ดูอึดอัดที่จะติดต่ อกับ
เพศตรงขา้ ม เขาจึงค้อมศีรษะเชิงขออภัยและจากไปอย่างองอาจ
ผ่าเผย
บุษราคัมจึงตัดสินใจตามไปห่างๆ หลบเข ้าซอกตึกแล ้วยืน่ หน้า
ออกมาแอบมอง ผูช้ ายคนนี้มรี ูปร่างสูงใหญ่บคุ ลิกไม่ธรรมดาเลย
มัดกล ้ามตึงแน่นใต้ชดุ สูทท�ำให ้เขายิง่ ดูน่าเกรงขาม เขากับผูต้ ดิ ตาม
เดินมุง่ หน้าไปทีร่ า้ นขายของทีร่ ะลึก และแล ้วเขาก็ขยับหน้ามาราวกับ
รูต้ วั ว่าถูกจับจ้อง เธอจึงรีบหลบ
ปกติแลว้ วันนี้เธอต้องมาช่วยงานที่รา้ นขายของ เขามาเพือ่
ตามจับเธอหรือเปล่านะ...
ความจริงแลว้ ฟรานคาโปผู ท้ รงอิทธิพลในโลกมืดมาเยือน
ทีแ่ ห่งนี้บอ่ ยเพือ่ พบบรรดาอาร์ชบิชอปด้วยธุระบางประการทีไ่ ม่เคย
ถูกเปิ ดเผย เขาจึงรู้ว่าต�ำหนักไหน ส�ำนักงานไหน ซอกมุมไหน
48 จอมมาเฟียคลั่งรัก

หรือประตูบานใดอยู่ทไ่ี หน รูก้ ระทัง่ ตารางเวลาและต�ำแหน่งยืนยาม
ของพวกสวิสการ์ด สองสามวันก่อนน้องสาวจอมเอาแต่ใจรูข้ า่ วว่า
ไม ก้ างเขนของส�ำ นัก ชีเ ป็ น ที่นิ ย มมาก ด้ว ยฝี มือ การตลาดของ
บุษราคัมท�ำให้ไม้กางเขนแกะสลักขายดีจนต้องจองข ้ามปี เขาจึงจ�ำใจ
เดินทางมาด้วยตัวเองเพือ่ ติดต่อผู้ใหญ่ระดับสูงในวาติกนั
ถึงจะฉลาดมีไหวพริบแค่ ไหน แต่ บุษราคัมก็ไม่รูว้ ่าเขามา
ปรากฏตัวต่อหน้าเธอด้วยจุดประสงค์อะไรกันแน่ เธอจึงวางท่าที
อย่างระมัดระวังและรีบร้อนกลับเข ้าเขตทีพ่ กั เพือ่ เก็บของเท่าทีจ่ ำ� เป็ น
เธอต้องรีบหนีทนั ที
“ท�ำ อะไรอยู่ มิท ราบ” ซิส เตอร์ลู เ ซีย โผล่ห น้า เข า้ มาต�ำ หนิ
คิดว่าบุษราคัมก�ำลังหาเรื่องอูง้ าน “ตอนนี้คุณแม่อธิการก�ำลังมีแขก
ช่วยชงกาแฟเข ้าไปเสิรฟ์ ด้วยนะ”
“ได้ค่ะ”
บุษราคัมนึกแปลกใจไม่นอ้ ยเพราะปกติแล ้วหากมีผู ้มาขอพบ
คณะนักบวช พวกเขาจะต้องพบกันโดยมีลูกกรงเหล็กกัน้ ขวาง
แขกผู ม้ าเยือนคนนี้คงจะส�ำคัญไม่นอ้ ย แต่ ช่างเถอะ...ร่ างบาง
เตรียมเป้ รอไว ้แล ้ว เสิรฟ์ เครื่องดื่มเสร็จเมือ่ ไรเธอจะดับเครื่องชน
หลบหนีออกจากนครรัฐวาติกนั แล ้วตรงดิง่ ไปสถานทูตสหรัฐฯ ทันที
หอ้ งท�ำงานของซิสเตอร์วนิ เซนซาตกแต่งอย่างสมถะ มีโต๊ะ
ไม้โอ๊กเรียบๆ และชัน้ วางหนังสือ เครื่องเรือนแต่ ละชิ้นเก่ าทึบ
เพราะเป็ นของทีม่ มี าแต่ดงั้ เดิมสมัยก่อตัง้ คณะนางชี บนผนังแขวน
ไมก้ างเขนใหญ่ทำ� จากไมห้ ยาบๆ กดทับใหบ้ รรยากาศภายในหอ้ ง
ดู ขรึมขลัง ตอนแรกมันก็ดูน่ากลัวอยู่หรอก แต่ ตอนนี้บุษราคัม
ชินแล ้ว ร่างบางยกถาดกาแฟร้อนด้วยมือข ้างเดียวก่อนจะเคาะประตู
ซึง่ เปิ ดอ้าอยู่เพือ่ ขออนุญาต
“เข ้ามาสิแอนนา”
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“ทราบแล ้วค่ะ” เธอเผลอตอบโดยไม่คดิ ดังนัน้ เมือ่ ก้าวเข ้าไป
ในห อ้ งแล ว้ เจอฟรานเชสโกนั่ ง อยู่ ท่ีเ ก้า อี้ไ ม เ้ นื้ อ แข็ง บุษ ราคัม
ก็อา้ ปากค้าง ก่อนจะรีบปรับสีหน้าให ้เป็ นปกติ ไม่รไู้ ม่ช้ ี
เขานัง่ โดยยกขาซ ้ายทับขาขวา ท่วงท่าสง่างามหาตัวจับได้ยาก
กลิ่น อายความสุ ขุม น่ า ย�ำ เกรงของเขายึด ครองสติ ข องเธอไป
จนเกลี้ยง ขนาดนั่งอยู่เช่ นนี้เธอกลับรู้สึกว่าเขายิ่งใหญ่ กดทับ
ใหท้ ุกสิง่ หดเล็กลง นี่อาจจะเป็ นบุคลิกเยี่ยงชายชาตรีกระมัง แต่
ไมเคิลเองก็สง่างามไม่แพ ้ผู ้ชายคนนี้หรอกนะ
ฟรานเชสโกได้ยิน เสีย งอ่ อ นหวานนุ่ ม นวลก็ ห นั หน้า ไปที่
เจ้าของเสียง สายตาคมกริบมองมาทีเ่ ธอแล ้วยิ้มขบขัน แต่แววตา
ของเขาไม่ย้ มิ
“ไหนบอกฉันว่าเป็ นใบ้ไม่ใช่หรือ”
บุษราคัมยังคิดหาค�ำตอบโต้ไม่ได้ สมองหยุดท�ำงานไปชัว่ ขณะ
ความลับเรือ่ งตัวตนทีแ่ ท ้จริงของเธอถูกจับได้แล ้ว ซิสเตอร์วนิ เซนซา
ส่งสายตาดุ ดึงสติของบุษราคัมให ้กลับมาแจ่มใส ในเมือ่ จนมุมแล ้ว
สิ่งที่เธอท�ำได้คือต่ อรอง แต่ ยงั ไม่ทนั พูดอะไรออกไป ซิสเตอร์
วินเซนซาก็จอ้ งหน้าเธออย่างคาดคัน้
“เธอเคยพบเขาด้วยหรือ”
“เจ้าหน้าที่คนนี้แหละที่ผมพูดถึง” สายตาของฟรานเชสโก
ขยับตามการเคลือ่ นไหวของบุษราคัมทุกอิรยิ าบถ มองชุดเครือ่ งแบบ
และไมก้ างเขนที่ประดับอยู่ตรงหน้าอก เขารู ว้ ่าเธอแอบจ้องเขา
ตอนที่แวะไปร้านขายของที่ระลึก ด้วยความที่เคยชินกับสายตา
ออดอ้อนเย้ายวนของสาวๆ อยู่แลว้ เขาจึงไม่ได้สนใจอะไร ทว่า
เจ้าหน้าทีฝ่ ึ กหัดคนนี้มอี ะไรบางอย่างแตกต่าง
สายตาของเธอท�ำ ให เ้ ขาครั่ น เนื้ อ ครั่ น ตัว อย่ า งบอกไม่ถูก
ดวงตาของเธอสุกใสดุจอัญมณี สะทอ้ นความรู้สกึ นับร้อยพันโดย
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ไม่ตอ้ งเอื้อนเอ่ย ถึงแม้ว่าเธอคนนี้จะหน้าตาธรรมดาแต่ ดวงตา
มีเสน่หม์ าก
“เราเพิง่ พบกันเมือ่ ครู่ครับแม่ แต่ดูทา่ ผมคงจะท�ำให ้เธอกลัว”
แม่? บุษราคัมท�ำหน้าเหมือนถูกผีหลอก ซิสเตอร์วนิ เซนซา
เป็ นมารดาแทๆ้ ของคาโปของตระกูลคอสตาซา และได้ถวายตัว
รับใช้ศาสนาเมือ่ ยี่สบิ ปี ก่อน จบกัน...เธอถูกจับได้เสียแล ้ว ท�ำไม
ถึงได้จดุ ไต้ตำ� ตอขนาดนี้ ในใจบุษราคัมได้แต่ก่นด่าตัวเองว่าโง่เง่า
เธอส่งตัวเองเข ้ากับดัก ส่งเนื้อเข ้าปากเสือแท ้ๆ
“ว่าไง ท�ำไมถึงโกหกว่าเป็ นใบ้”
ซิสเตอร์วนิ เซนซาคงจะแจ้งเรื่องเธอใหเ้ ขาทราบแน่ๆ ล�ำคอ
ของบุษราคัมเกร็งแน่ น ในเมื่อเขาจับเธอได้แลว้ เธอก็ไม่จำ� เป็ น
ต้องอ้อมค้อมอีกต่อไป
“ท�ำ ไมถึง ไม่ ต อบ” ระหว่ า งที่เ ธอก�ำ ลัง คิ ด ค�ำ ตอบ วีโ ต้
คนติดตามของชายหนุ่มก็เข ้ามาช่วยรับถาดเครือ่ งดืม่ หนักอึ้งไปจาก
มือ ส่วนท่าทีของชายผู ้ทรงอิทธิพลก็ยงั ดูสบายๆ เขาท�ำงานและดูแล
ผลประโยชน์ของตระกูลอย่างดุเดือดเลือดพล่านมาตลอด แถมยัง
ตามล่าตัวคอนซิเกรียเรคนส�ำคัญของ ไมเคิล ฟิ โอเร ไม่ได้ นัน่ ท�ำให ้
เขานึกร�ำคาญใจอย่างถึงทีส่ ุด จวบจนได้เจอหน้าเจ้าหน้าทีต่ วั น้อย
ทีม่ องเขาเหมือนลูกกวางเจอเสือ ดวงตากลมโตของเธอเผลอแสดง
ความรู้สกึ ตรงไปตรงมาแบบทีเ่ จ้าของไม่ทนั ระวังว่า ‘ฉันเกลียดคุณ
ไปให ้พ ้นหน้าฉันนะ’
อินเทอเรสซาเต้ (น่าสนใจดี) เขาต้องการค้นหาว่าอะไรท�ำให ้
เธอคิดแบบนัน้
“ลูกคงเข ้าใจผิดแล ้ว เธอไม่ได้เป็ นใบ ้ นี่คอื เจ้าหน้าทีช่ ั่วคราว
ที่แม่เพิง่ รับเขา้ มาใหม่ช่ือ แอนนา ทอมป์ สนั เธอเป็ นผู้ท่อี ทุ ศิ ตัว
เพื่อพระผู เ้ ป็ นเจ้าที่ดีเยี่ยม และพร้อมจะเขา้ ร่ วมคณะในฐานะ
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โปรตุลนั ซ์เร็วๆ นี้ แอนนา...นี่คอื ลูกชายของฉัน เขาเป็ นผู ้อุปถัมภ์
รายใหญ่ทส่ี ุดของคณะคาร์เมไลต์”
ซิสเตอร์วนิ เซนซาเป็ นผูแ้ นะน�ำทัง้ สองให้รู้จกั กัน สมองของ
บุษราคัมก็กลับมาปราดเปรียวอีกครัง้ อย่างรวดเร็ว หากซิสเตอร์
แนะน�ำชือ่ เธอว่าแอนนา ก็แสดงว่าความลับยังไม่ถกู ค้นพบ บุษราคัม
จึงรูว้ ่าตนยังมีโอกาส เธอแตะมือบนอกขา้ งซา้ ยและค้อมศีรษะลง
เป็ นการทักทาย เล่นละครไปให ้สุด
“มิ ชีอาโมแอนนา ปิ อาเชเร” (ฉันชือ่ แอนนา ยินดีทไี ่ ด้รจู้ กั ค่ะ)
“ปิ อ าเชเร” ฟรานเชสโกนิ่ ง ฟัง ส�ำ เนี ย ง จับ พิรุ ธ ได้ว่าเธอ
พู ด ภาษาอัง กฤษได้แ ต่ ไ ม่ ย อมพู ด ...ค�ำ ถามคื อ ท�ำ ไม “เปอร์
ฟาโวเรพาร์ลา อิงเกลเซ่” (กรุ ณาพูดภาษาอังกฤษ)
“เป็ นอะไรไปล่ะ ปกติเธอก็พดู ภาษาอังกฤษไม่ใช่ร”ึ ซิสเตอร์
วินเซนซาตัง้ ข ้อสังเกต บุษราคัมรู้ดวี า่ ถา้ ดื้อดึงจะยิง่ ถูกสงสัย เธอ
จึงเลือกทีจ่ ะใช้ภาษาอังกฤษส�ำเนียงอเมริกนั ตามปกติ
“ขออภัยที่ดิฉนั เสียมารยาทค่ ะ เป็ นความคิดไม่เขา้ ท่าของ
ดิฉนั เอง” บุษราคัมหายใจเข ้าอย่างเชื่องช้า ประกาศตัวตนออกมา
ผ่านแววตาเป็ นประกาย เธอจงใจดัดเสียงใหท้ มุ ้ กว่าปกติ รวมทัง้
ยืนเวน้ ระยะห่างจากชายรู ปงาม “ดิฉนั เกรงว่าอาจจะไม่เหมาะสม
ที่คนของส�ำนักชีจะติดต่ อพูดคุยกับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รบั
อนุญาต แต่หากพระผู ้เป็ นเจ้ามีประสงค์ ดิฉนั ก็ยนิ ดีค่ะ”
“เธอเป็ นผู้มศี รัทธาแรงกล ้า บริสุทธิ์งดงามมาก”
ฟรานเชสโกสบตาและเอ่ยปากชม แต่บุษราคัมรู ว้ ่าเขาไม่ได้
หมายความอย่างที่พูด ร่ างสู งใหญ่ ยกกาแฟขึ้นมาจิบพอเป็ นพิธี
เหมือนก�ำลังค้นลิ้นชักความทรงจ�ำ แววตาของเธอท�ำให ้เขารูส้ กึ คุน้
เหมือนเคยพบกันมาแล ้วแต่นึกไม่ออก
“เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า”
52 จอมมาเฟียคลั่งรัก

“ทุกอย่างย่อมเป็ นไปตามพระประสงค์ของพระผู ้เป็ นเจ้าค่ะ”
ฟรานเชสโกพยักหน้าพลางหัวเราะ นับว่าฉลาดทีต่ อบเช่นนัน้
ค�ำตอบแบ่งรับแบ่งสู ้ของเธอตีความได้หลายทางแล ้วแต่คนฟังจะคิด
สิ้นเสียงหัวเราะ ดวงตาคมกริบก็หรี่ลงครึ่งหนึ่ง ในตอนนัน้ เอง
ทีก่ ารชิงไหวชิงพริบทีแ่ ท ้จริงได้เริ่มต้นขึ้น
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