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เพลิงวายุ & พรรษฟ้า

นิ วยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ณ สวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์กซึง่ อยู่ในเขตปกครองแมนฮัตตัน
เป็ นหนึ่งในสถานที่หลักซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาสัมผัสเมื่อ
มาเยือนนิวยอร์ก ขนาดเนื้อที่ราวแปดร้อยเอเคอร์เพียงพอส�ำหรับ
เป็ นทัง้ แหล่งพักผ่อนของคนเมือง และเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ซึง่ จะเห็นนักท่องเทีย่ วทัง้ ทีม่ าเป็ นกลุม่ หรือมาเป็ นการส่วนตัวโดยไม่ตอ้ ง
มีไกด์แนะน�ำ เดินเที่ยวชมรวมทัง้ ท�ำกิจกรรมต่ างๆ โดยเฉพาะการ
ถ่ายภาพเพือ่ บันทึกไว ้เป็ นความทรงจ�ำ
เพลิงวายุ รังสิมนั ต์ ปรายตามองบรรยากาศจากรอบนอกของ
เซ็นทรัลปาร์กพร้อมเคาะปลายนิ้วกับพวงมาลัยรถเป็ นจังหวะตามเพลง
ซึง่ เจ้าตัวเปิ ดฟังแก้เบือ่ สายตาคู่คมมองบรรดาสุนขั ทีช่ ายวัยกลางคน
ร่ างทว้ มจูงมาแลว้ ยกยิ้มเมื่อเจ้าพวกหมาดื้อท�ำท่าไม่ยอมเดินต่ อแม ้
เจ้าของจะพยายามดึงรัง้ สายจูงแค่ไหน
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“หมาไม่ด้ อื ไม่เทพสินะ”
เขานึ กถึงบรรดาหมาที่เลี้ยงไว ้ ซึ่งเป็ นของตนเองและพี่น อ้ ง
ไซบีเรียนฮัสกี้คือสุนขั คู่ บุญของครอบครัว พ่อแม่รกั หมาพันธุ น์ ้ ีมาก
พวกเขาก็โตมากับบรรดาหมาๆ ขนฟูตาเขียวตาฟ้ าและกวนประสาท
บางตัวก็โลกส่วนตัวสูงจนน่าเตะสักป้ าบ เมือ่ เรียนจบท�ำงานพ่อแม่กย็ งั
จัดน้องหมามาให ้เล่นเป็ นเพือ่ นคนละตัว
ร่างสูงร้อยแปดสิบห ้าเซนติเมตรเอนลงบนพนักพิงของรถสปอร์ต
สีเขียวแสบตา ฮัมเพลงในล�ำคอพร้อมทัง้ คิดเรื่องของตนเองระหว่าง
รอคน โดยเฉพาะพีช่ ายคนโตถ้ารูว้ า่ โดดงานมาท�ำเรือ่ งนี้ มีหวังหูสองข ้าง
ต้องจมน�ำ้ ลายแน่ เพลิงวายุนึกถึงสีหน้าครุ่นคิดพร้อมคิ้วขมวดรับกับ
ริมฝี ปากที่พรั่งพรู วาจาเชือดใจที่ฟงั ชินจนคิดว่าพี่ชายก�ำลังร้องเพลง
กล่อม บางครัง้ คิดว่าถ ้าเพลิงเมฆาไม่เอาดีทางธุรกิจน่าจะไปเป็ นอาจารย์
รับรองนักศึกษาจมน�ำ้ ลายตายเรียบ
สายตาคู่ คมสีนำ�้ ตาลเขม้ มองกระจกด้านขา้ งเมื่อเห็นหญิงสาว
คนหนึ่งคว ้าร่างของเด็กหญิงวัยสามสีข่ วบทีก่ ำ� ลังวิง่ ไล่ตามลูกบอลสีสวย
ลงถนน เจ้า ของร่ า งสู ง ราวร้อ ยเจ็ด สิบ เซนติเ มตรโอบร่ า งเด็ก หญิง
ขึ้นมาแนบกายทัง้ ที่บนร่ างผอมเพรียวนัน้ มีกระเป๋ าสะพายใบโตและ
แฟ้ มเอกสารในมือ เขาตวัดตาจากภาพด้านทา้ ยรถมายังกระจกด้าน
ผูโ้ ดยสารซึง่ เจ้าของร่างสูงในชุดล�ำลองสีเข ้มเคาะกระจกรถเบาๆ มือหนา
ปลดล็อกให ้ผู ้มาเยือนเข ้ามา ทัง้ คู่ยกั คิ้วให้กนั เป็ นการทักทาย
“รอนานไหมวะ โทษทีท่ีช า้ เกือบถูกจับได้เลยต้องเสียเวลา
เบี่ยงความสนใจ” ดิว-ดนัยภพ พงษ์พฒ
ั นา เอ่ยบอกเสียงติดหอบ
เพราะเจ้าตัวเดินแกมวิง่ มาตลอดทาง
เจ้าของรถหันไปหยิบขวดน�ำ้ ทีว่ างในกล่องด้านหลังคนขับมาส่ง
ให ้เพือ่ น “ดืม่ ก่อนค่อยเล่า ว่าแต่ไม่มใี ครตามมาแน่ใช่ไหม” เพลิงวายุ
กวาดตามองบริเวณรอบรถด้วยสายตาระแวดระวัง
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“ไม่มแี น่ กูเดินวนไปวนมาสองสามรอบจนมั่นใจว่าสลัดคนตาม
ส�ำเร็จถึงรีบวิ่งมาหามึง ไปเถอะ หาอะไรยัดปากค่ อยไปหาไอ้ทนาย
ป่ านนี้มนั ร่างค�ำร้องส่งฟ้ องกูไปแล ้วมัง้ แต่จะว่าไปไอ้ทนายมันมีบญ
ุ นะ
สามารถใช้กูลูกชายเจ้าสัวใหญ่ กบั มึง ซีอีโอบริษทั จดทะเบียนหลัก
พันล ้านมาช่วยงานสืบข่าวให้”
“เพราะใครก็คาดไม่ถงึ ไงว่าเราสองคนจะมาท�ำงานแบบนี้ ไอ้ทนาย
มันถึงหลอกใช้งานพวกเราบ่อยๆ” เพลิงวายุย้มิ มุมปากเมือ่ อีกฝ่ ายบ่นถึง
เพือ่ นอีกคนในกลุม่ ทีเ่ ป็ นทนายความชือ่ ดังและปากร้ายเมือ่ อยู่กบั เพือ่ น
โดยเฉพาะคนขา้ งๆ เขาที่เวลานี้ท้ งิ ร่ างพิงเบาะเพราะเหนื่อยจากการ
กระดกน�ำ้ ไม่คิดชีวิตแบบโง่ๆ “กระดกน�ำ้ ตอนเหนื่อยดีไม่จุกตาย”
มันหันมาชูน้ วิ กลางให ้เพราะด่าไม่ออก เขาหัวเราะแล ้วเคลือ่ นรถออกไป
เพราะเลยเวลานัดมากว่าสิบนาทีแล ้ว
เสียงเครื่องยนต์และความจอแจของการจราจรบนทอ้ งถนน
ในนิวยอร์กเป็ นอะไรทีค่ นเดินดินคุน้ ชิน พรรษฟ้ า นรากรเดินจิบชาร้อน
ในแก้วกระดาษด้วยจังหวะก้าวเดินที่ไม่เร่งรีบแต่ก็ไม่ชา้ จนกลายเป็ น
เอื่อยเฉื่ อย หลังจากสอบชิงทุนมาเรียนปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์
ทีน่ วิ ยอร์กส�ำเร็จ แต่เธอก็สละทุนทีไ่ ด้ให้ผอู้ น่ื ไปเมือ่ ผู ้ปกครองประสงค์
จะให้ยมื เอง ด้วยเหตุผลทีเ่ ธอปฏิเสธไม่ได้
สุรยิ ะ สุรยิ ะสงคราม เจ้านายของพ่อแม่เป็ นคนเสนอทุนให้ยมื
แม้ใจจริงเธอรู ว้ ่าท่านต้องการออกทุนใหฟ้ รี แต่ คงรู้ว่าเธอไม่รบั แน่
เหตุผลที่ถูกน�ำมาเอ่ยอ้างคือ เธอเป็ นลู กสาวของคนที่ช่วยชีวติ ท่าน
ระหว่างที่ทำ� หน้าที่เป็ นบอดี้การ์ด และท่านก็มเี งินมากพอที่จะใหเ้ ธอ
ยืมเรียนโดยไม่เดือดร้อน สละทุนหลวงใหค้ นที่ไร้โอกาสจริงๆ ดีกว่า
ท่านบอกว่าเมือ่ เธอเรียนจบจะกลับมาช่วยงานที่ไร่ก็ยนิ ดี หรือพอใจ
จะท�ำงานที่อ่ืนก็ไม่เป็ นไร ขอแค่ ส่งข่าวมาบา้ งว่าสุขสบายดี ส่วนเงิน
ทีใ่ หย้ มื เรียนก็ให้จ่ายคืนปี ละครัง้ เท่าทีเ่ ธอมีกำ� ลัง หลังจากนอนคิดอยู่
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สามวันสองคืนเธอจึงยอมรับข ้อเสนอ อย่างน้อยก็มคี นหนึง่ ทีไ่ ด้รบั โอกาส
จากทุ น ที่เ ธอสละสิท ธิ์ โดยเธออยู่ ใ นความดู แ ลของ เปลวตะวัน
สุรยิ ะสงคราม
พรรษฟ้ าเป็ น ก�ำ พร้า เพราะพ่อ แม่เ สีย ชีวิต ตัง้ แต่ เ ธอยัง ไม่เ ข า้
มหาวิทยาลัย พ่อท�ำงานเป็ นหัวหน้าบอดี้การ์ดใหส้ ุริยะซึ่งเป็ นเจ้าของ
ไร่องุน่ และกิจการหลากหลายทางภาคเหนือของประเทศไทย แม่เป็ น
พนักงานบัญชีท่โี รงงานไวน์ของไร่ เธอเติบโตมาในไร่ องุ่นกวา้ งใหญ่
สุดลูกหูลูกตา โดยเป็ นเพือ่ นเล่นกับลูกสาวของสุรยิ ะเพราะอายุทต่ี ่างกัน
ไม่มาก ชีวติ วัยเด็กสนุ กสนานไปตามวัย ก่ อนจะถึงจุดเปลี่ยนเมื่อ
สูญเสียทัง้ พ่อและแม่
พรรษฟ้ าเดิน ทางมาเรี ย นต่ อ ที่นิ ว ยอร์ก ได้เ กื อ บสามปี แ ล ว้
สองสามเดือนแรกแทบนอนร้องไหด้ ว้ ยความไม่คุน้ ชินกับการมาเผชิญ
โลกกว า้ งตามล�ำ พัง หลายครัง้ ที่คิ ด จะติด ต่ อ ไปหาเพื่อ นสนิ ท ของ
เปลวตะวัน ซึง่ ท�ำธุรกิจอยู่ทน่ี ่ีตามนามบัตรทีเ่ ปลวตะวันเคยให้ไว้ แต่
เธอก็ฮดึ สู ด้ ว้ ยตัวเองโดยเก็บนามบัตรใบนัน้ ไวซ้ อกลึกสุดของกระเป๋ า
สตางค์ พอเข ้าเดือนทีส่ เ่ี ธอค่อยๆ ปรับตัวได้ เริ่มมีพส่ี าวพีช่ ายซึง่ เป็ น
คนไทยมาท�ำความรู้จกั บางคนท�ำงานแล ้ว บางคนมีครอบครัวอยู่ทน่ี ่ี
พวกเราพบกันตามร้านกาแฟหรือไม่ก็ตามซู เปอร์มาร์เก็ตเพราะเป็ น
คนไทยเหมือ นกัน จึง พู ด คุ ย ถามไถ่ ก นั ตามประสาคนชาติเ ดีย วกัน
ซึ่งบางคนถูกชะตาก็มแี ลกไลน์ไว้ติดต่อกัน แต่บางคนที่ดูไม่น่าไว้ใจ
ก็เลีย่ งๆ ห่างๆ แยกจากกันไป
พอเข ้าเดือนทีห่ กพรรษฟ้ ามีความสุขดีกบั ชีวติ ในต่างแดน ชีวติ
ในมหาวิทยาลัยก็เป็ นไปตามปกติ ไม่โดดเด่นไม่แข่งขันกับใคร นอกจาก
มีป ฏิส มั พัน ธ์ท างสัง คมตามมารยาท เธอไม่เ ป็ น ที่รู้จ กั และมีเ พื่อ น
น้อยมาก เมือ่ ว่างจากเรียนก็หางานพิเศษท�ำ ซึง่ หาได้ตามป้ ายประกาศ
หรือไม่พส่ี าวพีช่ ายคนไทยทีร่ จู้ กั แนะน�ำมา ไม่วา่ งานแปล งานพิมพ์เอกสาร
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หรือรับเลีย้ งเด็กตามบ ้านเธอรับหมด และได้งานประจ�ำท�ำทีร่ ้านอาหารไทย
ในโรงแรมดัง เธอประจ�ำอยูท่ แ่ี ผนกเครือ่ งดืม่ รายได้ดพี อสมควรเพราะ
เจ้าของร้านใจดี
พรรษฟ้ าหย่อนถ ้วยชาลงในถังแล ้วก้าวเดินเมือ่ เหลือบมองนาฬกิ า
เห็นว่าใกล้ถงึ เวลานัดแล ้ว ใบหน้าคมสวยรับกับผิวขาวเหลือง เครือ่ งหน้า
ไม่เรียกว่าสวยโดดเด่นแต่ ก็ชวนมองยามที่เจ้าของใบหน้าเสริมแต่ ง
พรรษฟ้ ามองซองเอกสารในมือพร้อมรอยยิ้ม เธอมีนดั สัมภาษณ์งาน
ที่บริษทั ซอฟต์แวร์ย่หี อ้ ติดหูชาวโลก หากได้งานนี้ชีวติ เธอจะก้าวไปสู่
ความมั่นคง ตัง้ ใจท�ำงานพร้อมเรียนปริญญาโทด้านบริหารอีกสักใบ
เผือ่ วันหน้าอาจเปิ ดกิจการเล็กๆ ของตนเอง
“โอ๊ะ...หนู นอ้ ย” ร่างผอมเพรียวถลาเข ้าไปโอบร่างเด็กหญิงซึง่ ก�ำลัง
วิง่ ตามลูกบอลสีสวยทีก่ ลิ้งลงถนน “โอ๋ๆ เด็กดี อันตรายนะคะ”
เด็กหญิงมองหน้าหญิงสาวแปลกหน้าแล ้วชี้ไปยังลูกบอลทีค่ า้ งอยู่
บริเวณล ้อหลังของรถสปอร์ตทีจ่ อดติดเครื่องอยู่ “บอลหนู ”
พรรษฟ้ ามองตามแล ้วพยักหน้าให ้พร้อมยิ้มหวาน “เดีย๋ วพีเ่ ก็บให ้
เนอะ”
“ขอบคุณค่า” เด็กหญิงยืน่ ใบหน้าไปจุบ๊ แก้มพีส่ าวใจดีแล ้วยิ้มเขิน
พรรษฟ้ าหัวเราะเอ็นดู เธอวางซองเอกสารไวบ้ ริเวณหลังกระโปรงรถ
เพือ่ ให้มอื ว่างไปหยิบลูกบอลให ้เด็กน้อย “อึบ...ได้แล ้ว” เธอยืน่ ให ้เจ้าของ
ทีม่ องลูกบอลตนเองตาโต
“พีส่ าวเก่งๆ” พรรษฟ้ าเดินไปหยุดบริเวณข ้างสวนเพือ่ ให ้ห่างไกล
จากถนน “คุณพ่อคุณแม่ไปไหนคะ ท�ำไมมาอยู่คนเดียว”
“มัมให ้รอตรงนี้”
พรรษฟ้ าพยัก หน้า อย่ า งเข า้ ใจ เด็ก หญิง คงท�ำ บอลหลุ ด มือ
จึงวิง่ ตามเก็บ เธอหันไปมองหญิงสาวอเมริกนั ผมทองซึง่ เดินมาหาด้วย
สีหน้ากังวล คงเป็ นแม่เด็ก เธอเอ่ยบอกเด็กหญิงยิ้มๆ “แม่มารับแล ้ว
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ไปหาเร็ว” สีหน้าแม่เด็กดีข้นึ เมือ่ เด็กหญิงวิง่ ไปหาทันทีเมือ่ เธอวางร่างเล็ก
ลงพื้น
“มัม พี่สาวใจดี” เด็กหญิงฟ้ องเสียงใส แม่เด็กละสายตาจาก
ลูกสาวเพือ่ ส่งยิ้มให ้หญิงสาวแปลกหน้าทีล่ ูกสาวชื่นชม
“ขอบคุณค่ะ โรซีบ่ อกลาพีส่ าวเร็ว”
พรรษฟ้ าโบกมือพร้อมส่งยิ้มใหส้ องแม่ลูกที่โบกมือลาก่ อนจะ
เดินจากไป เธอมองมือทีว่ า่ งเปล่าแล ้วหันไปยังสิง่ ทีเ่ พิง่ นึกถึง ถอนใจยาว
เมื่อเอกสารยังคงวางนิ่งอยู่ท่เี ดิม เธอสาวเทา้ ไปทันทีแลว้ หยุดชะงัก
จ้องสิง่ ทีเ่ รียกว่ารถซึง่ ก�ำลังเคลือ่ นทีจ่ ากไป พรรษฟ้ ารีบวิง่ ไปหวังควา้
เอกสารส�ำคัญทัน แต่ชา้ ไปเสี้ยวนาทีเมือ่ ยานพาหนะสีเขียวพุง่ ฉิวจากไป
แมเ้ ธอจะโบกมือส่งสัญญาณหวังว่าเจ้าของรถอาจมองเห็นทางกระจก
มองหลังบ ้าง แต่กไ็ ม่เป็ นผล
“โธ่ เ อ๊ย ท�ำ ไมซวยแบบนี้ ก้า วเท า้ ไหนออกจากบ า้ นกัน นะ
ยายพรรษฟ้ า” สบถบ่นตนเองด้วยสีหน้าขัดใจ พรรษฟ้ ามองตามเอกสาร
ซึง่ ปลิวจากทา้ ยรถร่วงหล่นลงบนถนนและถูกยานพาหนะบนทอ้ งถนน
เหยียบเล่นทีละคันๆ แม ้อยากได้เอกสารคืนเพียงใด เธอก็ไม่อาจหาญ
วิง่ ลงไปเก็บกลางถนนแน่
พรรษฟ้ าถอนใจยาวเมื่อ เดิน ทางมายัง บริษ ทั ที่น ดั สัม ภาษณ์
นอกจากเธอจะสายไปสิบนาที เอกสารก็ไม่นำ� มา นี่คือความผิดพลาด
จากความสะเพร่าของเธออย่างแทจ้ ริง เจ้าของร่างเดินมาทิ้งกายลงบน
มา้ นั่งด้วยสีหน้าหงอยๆ เพราะเสียดายโอกาส เมือ่ วันนี้เธอไม่พร้อม
โอกาสย่อมต้องเป็ นของคนอืน่
“ไอ้รถบา้ รอหน่ อยก็ไม่ได้ ไอ้คนขับรถใจด�ำจะจอดนิดก็ไม่มี
แล ง้ น�ำ้ ใจ” อารมณ์ พ าลมาเต็ ม แม จ้ ะรู อ้ ยู่ แ ก่ ใ จว่ า อี ก ฝ่ ายไม่ ผิ ด
“จ�ำทะเบียนได้นะเฟ้ ย เจอทีไ่ หนจะฝากรักสักสามสีแ่ ผล” นั่งอาฆาตรถ
ดับอารมณ์แล ้วหยิบมือถือขึ้นมาดูตารางงาน
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“เอาละ ยังมีงานสอนภาษาไทยให ้ท�ำชดเชยความซวยในวันนี้”
เคต เมสัน มิลเลอร์ คือหญิงสาวอัจฉริยะร่ างเล็กนิสยั น่ ารัก
เคตจ้างเธอสอนภาษาไทยและบอกเล่าเรื่องส�ำคัญเกี่ยวกับประเทศไทย
ให้ฟงั ค่าตอบแทนงามจนเธอปลื้มปริ่ม และเพิง่ ได้เงินค่าจ้างก้อนใหญ่
จาก สคาร์เล็ต พอร์ตแมน เจ้านายของเคต จากการช่วยงานส�ำคัญ
ทีพ่ กความสามารถด้านการพนันเป็ นตัวช่วย
พ่อเธอเป็ นเซียนไพ่มอื ทองเพราะเคยท�ำคดีเกี่ยวกับกาสิโนเถือ่ น
จึงฝึ กฝนความสามารถด้านนี้เพื่อแฝงตัวเขา้ ไปท�ำงาน พ่อเล่าด้วย
สีหน้าภูมใิ จว่านัน่ เป็ นคดีใหญ่ทส่ี ดุ ในอาชีพต�ำรวจของพ่อ ความสามารถ
ด้านนี้ เ ธอได้ร บั มาเพราะความสนใจ ความสนใจในที่น้ ี ของเธอคือ
ความสงสัยน�ำมาก่อน เช่นจะรู้ได้เช่นไรว่าใครจะชนะเดิมพัน
พ่อจึงสอนเทคนิคในการจับสังเกตผู้ร่วมเล่นและคนแจกไพ่
ตายิ่งไวยิ่งดี และเธอเกิดมาพร้อมดวงพนันซึ่งน้อยครัง้ ที่จะแพ ้ เมือ่
อ่ านสีหน้าแววตาผู เ้ ล่นได้ยิ่งค�ำนวณได้ว่าเกมไหนจะพ่ายน้อยหรือ
พ่ายมาก บวกกับดวงพนันที่ติดตัวมาเป็ นของขวัญ เธอจึงชนะใน
เกมพนันเสมอมา เบาๆ ก็แค่เสมอตัว แต่ถามว่าเธอชอบการพนันไหม
ก็ไม่ เธอแค่สนใจการละเล่นแขนงนี้ แต่ไม่สนใจการพนันขันต่อ แค่
เล่น สนุ ก ๆ กับ เพื่อ นสมัย เรีย นยามเข า้ ค่ า ย ใครได้ม ากสุ ด คนนัน้
เลี้ยงข ้าวคนทีเ่ สียทุกคน เธอมองการเล่นไพ่เป็ นการละเล่นกระชับมิตร
และฆ่าเวลายามว่าง ไม่พสิ มัยใช้ทางนี้หากินกับเพือ่ น
พรรษฟ้ ามองหน้าจอเมือ่ มีเสียงเรียกเข ้า เธอกดรับ เอ่ยทักทาย
เสียงรื่นเริงแม้ใจจะบอบช�ำ้ จากการพลาดงาน “เฮ้ ตื่นแล ้วเหรอคีต...
โทร.มาชวนกินข ้าวร้านอร่อยทีไ่ หนอีก” นิ่วหน้าเล็กน้อยเมือ่ ปลายสาย
มีอาการตื่นเต้นหรือตื่นตระหนกจนพูดผิดๆ ถูกๆ
คีต-พิณเพลง สังคีต สาวยิ้มสวยสดใสอ่อนหวาน ลูกสาวอาจารย์
มหาวิทยาลัยดังของกรุงเทพฯ คีตมาเรียนต่อด้านดนตรี อายุนอ้ ยกว่า
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เธอสองปี เป็ นคนแรกทีเ่ รียกว่าเพือ่ น พวกเราอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกัน
และคุยกันถูกคอจึงสนิทกันเร็ว
พรรษฟ้ าปลอบเสียงอ่อนเมือ่ ปลายสายเสียงเครือเหมือนจะร้องไห ้
แต่พยายามกลัน้ อยู่ “ใจเย็นๆ คีต ฮึบไว ้อย่าเพิง่ ร้องไห ้ ตัง้ สติสูดหายใจ
เข ้าลึกๆ แล ้วค่อยๆ เล่า” เธอนิ่งฟังเสียงลมหายใจของปลายสายและ
รอให้อกี ฝ่ ายพร้อม
คีตเสียงสัน่ แม ้จะพยายามตัง้ สติ เมือ่ สูดหายใจเข ้าออกลดอาการ
ตื่นตระหนกตามพรรษฟ้ าบอก ก็พอช่วยได้แค่พูดรูเ้ รื่อง “แกลกับนิก
ถูกท�ำร้าย ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแถวมหาวิทยาลัย พรรษ คีตกลัว”
“ใจเย็นๆ แถวนัน้ มีตูข้ ายเครื่องดืม่ ไหม ถ ้ามี คีตไปซื้ออะไรก็ได้
ทีห่ วานๆ มาดืม่ นะ พรรษจะรีบไป”
พรรษฟ้ าลงจากรถแท็กซีเ่ ดินแกมวิง่ เข ้าไปยังโรงพยาบาล โทร.หา
คีตเพือ่ หาพิกดั เธอมาหยุดหน้าห ้องฉุกเฉินกวาดตามองหาเพือ่ น แล ้ว
หันไปมองเมือ่ ได้ยนิ เสียงเรียกชือ่ ร่างผอมบางของคีตวิง่ มากอด ท่าทาง
เสียขวัญไม่นอ้ ย เธอลูบแผ่นหลังใต้โค้ตสีชมพูอย่างปลอบประโลม
“ใจเย็นๆ ถึงมือหมอแล ้ว มานั่งก่อนแล ้วค่อยเล่า”
พรรษฟ้ าจับร่างเล็กนัง่ ลงบนเก้าอี้รมิ ทางเดิน เอื้อมมือไปจับมือคีต
ซึง่ ยังสัน่ อย่างเห็นได้ชดั “พอจะเล่ารายละเอียดได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้น”
คีตพยักหน้าเบาๆ พยายามตัง้ สติและรู้สกึ อุ่นใจเมือ่ มีพรรษฟ้ า
อยู่เคียงข ้าง “คีตนัดกับแกลว่าจะไปซื้อของกัน รออยู่หน้าอพาร์ตเมนต์
ตัง้ นานก็ไม่เห็นแกลมาตามนัด โทร.หาก็ไม่รบั สาย ก�ำลังจะไปหาทีห่ ้อง
นิกก็โทร.มา บอกถูกท�ำร้ายอยู่ ท่ีลานจอดรถคอนโดฯ ฝั่งตรงขา้ ม
ตอนนัน้ มีเสียงไซเรนทัง้ รถต�ำรวจรถพยาบาลดังตีกนั ให้วุน่ ไปหมด นิก
คงโทร.ตามมาช่วย คีตตกใจมากจึงรีบไปหานิก ไปถึงพบทัง้ นิกทัง้ แกล
ถูกจับใส่รถพยาบาล เลือดไหลเปรอะเต็มตัวไปหมด คีตท�ำได้แค่
ยืนตัวแข็งท�ำอะไรไม่ถูก ช่วยอะไรแกลกับนิกไม่ได้เลย” คีตปล่อยโฮ
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อย่างสุดกลัน้ แล ้วโผกอดพรรษฟ้ าแน่น
พรรษฟ้ าโอบร่ างคีตแน่ นทัง้ เห็นใจทัง้ สงสารเมื่อคนขวัญอ่อน
ต้องไปพบภาพสะเทือนใจแบบนัน้ “สรุปว่านิกกับแกลถูกท�ำร้ายทัง้ คู่
คีตอย่าเพิง่ วิตก ถึงมือหมอแล ้ว สองคนนัน้ ไม่เป็ นอะไรหรอก” เธอปลอบ
และพูดย�ำ้ ๆ ให้คตี คลายกังวล พรรษฟ้ าถอนใจเมือ่ นึกถึงเพือ่ นทีต่ ้องมา
เคราะห์รา้ ยบาดเจ็บสาหัสแบบนี้
ยายแกลเอ๊ย เธอนี่ดวงตกจริงๆ อยูด่ ๆี ก็มเี หตุเลือดตกยางออก
แกล-กชกร สิรวิชญ์ เป็ นนักศึกษาปริญญาโทด้านวรรณกรรม สาว
แว่นหนาหน้านิ่ง ลูกสาวนักเขียนชือ่ ดังของเมืองไทย แกลเป็ นคนเงียบๆ
เป็ นผู้ฟงั ที่ดีและมีแง่คิดดีๆ ใหค้ นรอบขา้ งเสมอเพราะอ่ านหนังสือ
มาเยอะ อายุยส่ี บิ สามแต่วางตัวเหมือนคนผ่านโลกมาห ้าสิบปี แกลเป็ น
เพือ่ นสมัยมัธยมปลายของคีต และบังเอิญมาพบกันอีกครัง้ ทีน่ ิวยอร์ก
พรรษฟ้ าเงยหน้ามองต�ำรวจสองคนทีเ่ ดินมาหาพวกเราด้วยสีหน้า
เคร่งเครียด เธอลุกขึ้นเอ่ยแนะน�ำตัว แล ้วตอบค�ำถามเท่าทีต่ อบได้
“ขอบคุณทีใ่ ห ้ความร่วมมือนะครับ ถ ้าทางเรามีอะไรคืบหน้าจะแจ้ง
ให ้ทราบทันที ช่วงนี้คุณและเพือ่ นๆ ก็ระมัดระวังอย่าไปไหนตามล�ำพัง
ในทีเ่ ปลีย่ วเวลาดึกๆ หากคนร้ายพุง่ เป้ ามาทีพ่ วกคุณอาจเกิดอันตรายได้”
นายต�ำรวจทีม่ ยี ศสูงกว่าอีกคนลอบถอนใจ หลักฐานไม่แน่นและก�ำลังคน
ไม่พอ แม ้จะสงสัยว่าหญิงสาวกลุม่ นี้อาจก�ำลังตกเป็ นเหยือ่ แต่ถ ้าไม่มี
หลักฐานชัดเจนก็ไม่สามารถขอก�ำลังคนมาคุม้ ครองได้
พรรษฟ้ าย้อนถามสีหน้าเป็ นกังวลเมือ่ เข ้าใจสิง่ ทีต่ ำ� รวจพยายาม
บอกเป็ นนัยว่าเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นไม่ใช่ปกติ “แสดงว่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึ้นไม่ใช่
การปล ้น แล ้วคนร้ายท�ำร้ายเพือ่ นฉันท�ำไมคะ พอจะสืบได้บ ้างหรือยัง”
ต�ำรวจหนึ่งในสองซึง่ แลอายุนอ้ ยกว่าอีกคนเป็ นคนตอบ “เราก�ำลัง
สงสัยว่าจะเกี่ยวกับคดีสำ� คัญทีก่ ำ� ลังสืบอยู่ หลังจากสอบถามผู ้เสียหาย
และลักษณะการลงมือหรือขนาดมีดทีใ่ ช้ คล ้ายกัน”
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“ฆาตกรต่อเนือ่ งหรือคะ” พรรษฟ้ าถามหน้าเครียด โดยมือข ้างหนึง่
บีบมือคีตเป็ นก�ำลังใจ เลวแท ้ ท�ำร้ายคนอืน่ เพือ่ อะไรวะ ไอ้ขยะติดท่อ
ต�ำรวจทัง้ สองคนมีสหี น้าล�ำบากใจแต่ก็ยอมบอก “ยังเป็ นเพียง
ขอ้ สันนิษฐานครับ โชคดีว่าเพื่อนคุณมีสติจึงรอดมาได้ ไม่เช่ นนัน้
คงร้ายแรงกว่านี้”
พรรษฟ้ าพยักหน้า ต�ำรวจสอบถามข ้อมูลของนิกกับแกลเพิม่ เติม
เพียงเล็กน้อยแล ้วลากลับไป พร้อมทัง้ รับปากว่าจะสืบเรื่องคนร้ายให ้
เร็วทีส่ ุด เธอนั่งลงครุ่นคิด หากเป็ นการท�ำร้ายโดยทั่วไปไม่วา่ จะปล ้นจี้
หรือเหตุสุดวิสยั นัน้ ไม่น่ากลัวเท่าพวกฆาตกรต่อเนื่อง ครัง้ นี้มนั พลาด
จากเหยือ่ ทีห่ มายตา ก็ใช่วา่ มันจะวางมือ
คีตถามเสียงเบาสีหน้าติดกังวล “พรรษจะโทร.บอกครอบครัว
สองคนนั่นไหม”
พรรษฟ้ าส่ายหน้า “รอถามก่อน เผือ่ สองคนนัน่ ไม่อยากให้ทบ่ี ้านรู”้
เธอตบหลังมือคีตเบาๆ เมือ่ เห็นหน้าหงอยๆ นัน้
คีตชะเง ้อมองทางห ้องฉุกเฉินทีเ่ พือ่ นทัง้ สองถูกพาเข ้าไป
“อีกนานไหมกว่าจะได้เข ้าเยีย่ ม”
“ไม่นานหรอก เดีย๋ วก็ได้พบ ใจร่มๆ ก่อน” พรรษฟ้ าพยายาม
ปลอบใหค้ นขี้กลัวคลายวิตก แล ้วนึกถึงสาวหา้ วประจ�ำกลุม่ ถ ้าเวลานี้
คนทีน่ ั่งอยู่ตรงนี้คือนิก บอกเลยว่าเธอคงหูชาไปเป็ นเดือนเพราะเสียง
สบถก่นด่าคนร้ายจะต้องเดือดพล่านราวลาวาภูเขาไฟก�ำลังปะทุ นึกถึง
เพือ่ นคนนี้กท็ งั้ ห่วงทัง้ เหนื่อยใจ
นิก-อินทนิล วรกานต์ หญิงสาวมาดเท่ ตาดุ ปากร้าย แต่
หน้าหวานขัดกับบุคลิกสุดๆ อนาคตวิศกรการบินทีส่ วยและโหด นิกเป็ น
ลูกสาวนายพล ทัง้ ชีวติ โตมากับพีช่ ายและลูกน้องของพ่อ ความสามารถ
พิเศษคือคาราเต้และมวยไทย ได้เหรียญทองมาเพียบสมัยเรียนอยู่
เมืองไทย เธอรู้จกั นิกเพราะเดินชนกันในหอ้ งน�ำ้ แลว้ เธอเก็บกระเป๋ า
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สตางค์นิกได้ จึงฝากแกลไปคืนเพราะเห็นชายหนุ่มทีแ่ กลรูจ้ กั มากับนิก
เธอมาทราบทีหลังว่าผูช้ ายคนนัน้ คือพี่ชายของนิกซึ่งก�ำลังจีบแกลอยู่
แต่ยงั ไม่ตดิ เพราะแกลอยากโฟกัสไปทีเ่ รื่องเรียนก่อน
เมื่อได้เขา้ เยี่ยมก็พบว่านิกอาการดีกว่าแกลมาก นิกถูกแทง
ทีบ่ ริเวณชายโครงด้านซา้ ยและบริเวณหัวไหล่เฉี่ยวๆ เพราะเสื้อทีส่ วม
หนาพอจะป้ องกันคมมีด ในขณะที่แกลถูกแทงถูกจุดส�ำคัญแต่ พน้
ขีดอันตรายแล ้ว เธอชนหมัดกับนิกเมือ่ สาวห ้าวประจ�ำกลุม่ ส่งก�ำปัน้ มาให ้
“เป็ นยังไงบ ้าง ปวดแผลมากไหม” พรรษฟ้ ามองใบหน้าซีดเซียว
ของนิกแล ้วถอนใจ หายซ่าไปพักใหญ่ละส�ำหรับรายนี้
“ยังชาๆ อยู่ แต่แค้นมันมาก...มันแทงไอ้แกลเหมือนไม่ใช่คน”
สาวห ้าวทีต่ ดิ ภาษาเหมือนผู ้ชายสบถนัยน์ตาอาฆาต
“แล ้วไปไงมาไงไปโผล่แถวนัน้ กันได้” พรรษฟ้ าถามเพราะสงสัยว่า
ทัง้ คู่ไปท�ำอะไรทีค่ อนโดฯ นัน้
“นิกโทร.หาแกลตัง้ ใจว่าจะชวนไปกินขา้ ว แต่แกลบอกนัดคีต
จะไปซื้อของ ก็เลยนัดเจอกันหน้าอพาร์ตเมนต์พวกแก นิกก�ำลังเดิน
ข ้ามถนน แต่เห็นแกลเดินไปกับผู ้ชายสวมโค้ตด�ำคลุมหัวมิดไม่เห็นหน้า
เห็นตา ทีส่ ำ� คัญแกลไม่สวมแว่น ตาสัน้ แบบแกลจะเดินแบบไม่สวมแว่น
ได้ไง จะเรียกก็ไม่ได้เดีย๋ วไอ้โค้ตด�ำมันรู ้ ก็เลยแอบเดินตามไปถึง
ลานจอดรถ มันใหแ้ กลขึ้นรถ แต่ แกลแปลกๆ คือเหมือนหุ่นยนต์
หรือไม่กเ็ มายาอะ นิกเดาไว้ก่อนว่าต้องมีอะไรแปลกๆ ก็เลยตะโกนทัก
ไอ้ชั่วนั่นมันหันมามองนิกตาขวางเหมือนคนบา้ เลย ส่วนแกลเหมือน
เพิง่ จะได้สติ สะบัดหัวไปมาเหมือนก�ำลังมึนอะไรสักอย่าง”
“แล ้วเกิดเรื่องได้ยงั ไง” พรรษฟ้ าถาม
“ก็พอแกลร้องถามว่า นั่นนิกเหรอ แว่นเราหายมองอะไรไม่เห็น
เลย แล ้วทีน่ ่ที ไ่ี หน นิกก็รูแ้ ล ้วว่าแกลต้องไม่ปกติ ก็เลยโวยวายเสียงดัง
ร้องเรียกให ้คนช่วย ไอ้สารเลวนั่นมันดึงมีดออกมาแทงแกลเลย นิกวิง่
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เข ้าไปถีบมัน แต่ไอ้นั่นยังดึงมีดติดมือไปได้อกี แกลก็ร่วงลงไปกองกับ
พื้นเลือดไหลนอง นิกเมาเลือดหน้ามืดเลยซัดกับไอ้นั่นไม่ยงั้ แต่มนั
มีมดี ไง ใจก็ห่วงแกลด้วย ละล ้าละลังไปหมด ก็เลยพลาดถูกมันแทง
นิกกัดฟันถีบหน้ามันสุดแรง แล ้วยึดมีดทีค่ าพุงไว้ไม่ให้มนั ดึงออกไปได้
พอมีเสียงคนวิง่ มาเอะอะโวยวายมันเลยรีบหนีไป ถ ้าไม่โดนแทงจะตาม
ไปกระทืบให ้ตาย”
คีตบ่นเสียงเขียว “พอเลย เพราะใจร้อนแบบนี้ไงถึงเจ็บตัว รูว้ า่
เก่งหมัดมวย แต่นิกเป็ นผู ้หญิงนะ จะไปสู ้แรงผู ้ชายถือมีดได้ยงั ไง”
พรรษฟ้ าส่ายหน้าอย่างระอาใจ มีเพือ่ นสามคน แต่ละคนสุดทุกคน
คีตขี้กลัว แกลไร้อารมณ์ ส่วนนิกหา้ วหาญเกินหญิง “ต�ำรวจบอกว่า
รถถูกขโมยมา มีดก็หาซื้อได้ทั่วไป มืดมนไปหมด นอกจากลักษณะ
รูปร่าง หน้าตาก็ถกู ปิ ดบังอ�ำพราง นิกคิดว่าถ ้าเห็นมันอีกจะจ�ำได้ไหม”
“ชะ...จ�ำได้สิ แววตามันต่อให ้ตายก็ไม่ลมื อย่าให ้เจออีก จะฆ่ามัน
ให ้ตาย” นิกเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันอาฆาตตาวาว
คีตปรามเสียงหวาดๆ “พอๆ อย่าเจอมันอีกเลยดีกว่า ขอให ้ต�ำรวจ
จับมันได้เร็วๆ หรือไม่มนั ก็หนีตำ� รวจออกนอกประเทศไปเลยยิง่ ดี”
นิกเบ ้หน้าก่อนจะหันมองพรรษฟ้ า “นิกคิดว่ามันต้องมีเงิน ไม่ใช่
คนร้ายหรือโจรทั่วไปแน่”
พรรษฟ้ าถาม “ท�ำไมคิดแบบนัน้ ”
“กลิน่ น�ำ้ หอมมันไง เสื้อผา้ มันด้วย แบรนด์เนมตัง้ แต่หวั จดเทา้
คนรวยป่ วยทางจิตเป่ าวะ” นิกซี้ดปากเมือ่ ขยับแรงจนสะเทือนแผล
“อย่าเพิง่ เล่นบทโคนัน ตอนนี้นอนพักเถอะ คีตกับพรรษกลับก่อน
พรุ่งนี้จะมาเยี่ยมแต่ เช้า แกลคงเยี่ยมได้แลว้ เหมือนกัน” พรรษฟ้ า
พยักหน้าให้คตี ซึง่ ขยับร่างลุกขึ้น
คีตหันไปบีบมือให ้ก�ำลังใจนิก “นอนเยอะๆ นะ พรุ่งนี้มาใหม่”
“กลับกันดีๆ ระวังตัวด้วย คีตอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวล่ะ
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ระแวงไวก้ ่ อน” นิกเตือนเสียงเขม้ แลว้ ยิ้มพอใจเมือ่ คีตพยักหน้ารับ
คนป่ วยหันมาทางพรรษฟ้ า “ในบรรดาพวกเรา แกฉลาดและช่างสังเกต
ทีส่ ุด ฝากดูคตี ด้วยนะ เราไม่รู้วา่ มันเป็ นแค่โจรโรคจิตหรือพุง่ เป้ ามาที่
พวกเราโดยเฉพาะ”
“ไม่ตอ้ งห่วง แมพ้ รรษจะบู๊ ไม่เก่ งเท่านิก แต่ เรื่องเอาตัวรอด
พรรษไม่เป็ นรองใคร พักเยอะๆ พรุ่งนี้เจอกันสหาย”
นิกมองตามแผ่นหลังบอบบางของพรรษฟ้ า หญิงสาวที่แลมี
วุฒภิ าวะทีส่ ุดในกลุม่ คีตอ่อนโยน แกลมั่นคง เธอใจร้อน ในขณะที่
พรรษฟ้ าเป็ นดังสายฝนเย็นฉ�ำ่ ที่พร้อมจะโหมกระหน�ำ่ ราวพายุภายใต้
สีหน้าเยือกเย็น “ฝากด้วยพีใ่ หญ่” ยกต�ำแหน่งให้งา่ ยๆ แบบนี้แหละ
พวกเราสี่คนมารวมกลุ่มกันทัง้ ที่นิสยั ความชอบต่ างกันคนละ
ทิศทาง แต่กลับคุยกันเขา้ ใจและถูกคอ คีตชอบดนตรีแต่นิกไม่ชอบ
ฟังเพลง แกลชอบอ่านหนังสือในขณะทีค่ ตี และนิกไม่อ่านถ ้าไม่เกี่ยวกับ
เรื่องเรียน พรรษฟ้ าชอบท�ำงานแต่สามสาวชอบมาหมกอยู่รา้ นทีพ่ ใ่ี หญ่
ท�ำงานพิเศษ โดยท�ำกิจกรรมทีต่ วั เองชอบระหว่างรอ คีตฟังเพลงผ่าน
หู ฟงั ในขณะที่เขียนเพลงไปด้วย นิกนั่งเล่นเกมสีหน้าดุดนั เป็ นจริง
เป็ นจัง บางครัง้ ก็หลุดสบถค�ำหยาบเมื่อหัวร้อน แกลปลื้มปริ่มกับ
หน้าจอไอแพดเพือ่ อ่านนิยายทีเ่ จ้าตัวมีเป็ นแสนเรื่อง และกลับไปปาร์ต้ ี
ชุดนอนทีห่ ้องใครสักคนวนไป
พรรษฟ้ าแยกตัวไปเข ้าหอ้ งน�ำ้ โดยให้คีตนั่งรอหน้าหอ้ งฉุกเฉิน
ซึ่งมีทงั้ หมอ พยาบาล ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่เต็มไปหมด จึงไม่ตอ้ งห่วง
เรือ่ งความปลอดภัย เธอครุ่นคิดถึงเรือ่ งทีเ่ กิดขึ้น ในขณะทีก่ า้ วเท ้าฉับๆ
ไปยังห ้องน�ำ้ ก่อนจะนิ่วหน้าเมือ่ ถูกวัตถุแข็งๆ บางอย่างกระแทกจนเธอ
เซถอยหลังเกือบล ้มทัง้ ยืน อุง้ มือบางขยุม้ เสื้อโค้ตผา้ เนื้อนิ่มสีเขม้ ของ
อีกฝ่ ายแน่นเพือ่ เป็ นหลักยึด
นัย น์ต าสองคู่ ส บกัน ในระยะหนึ่ ง ฟุต ทัง้ คู่ ต่ า งฝ่ ายต่ า งผละ
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ถอยหลังโดยอัตโนมัติ พรรษฟ้ าเป็ นฝ่ ายขอโทษเมือ่ เธอเป็ นฝ่ ายชนเขา
เองเพราะมัวแต่คดิ เรื่องคนร้าย
“คนไทยเหรอ”
พรรษฟ้ าชะงักเมือ่ อีกฝ่ ายถามเป็ นภาษาไทยส�ำเนียงชัดแจ๋ว เธอ
กวาดตามองเจ้าของค�ำถาม รู ปหล่อ หุ่นดี ผิวพรรณสะอาดสะอ้าน
แบรนด์เนมตัง้ แต่ทรงผมจรดรองเท ้าทีส่ วม คนละชนชัน้ กับเธอโดยแท ้
“ใช่ค่ะ ขอโทษอีกครัง้ ทีช่ นคุณ ขอตัวก่อนนะคะ”
เพลิงวายุมองหญิงสาวทีเ่ ดินผ่านหน้าไปโดยไม่แม ้แต่จะแนะน�ำตัว
“ใจร้ายจริง บอกชื่อให้รูห้ น่ อยก็ไม่ได้ ผู ห้ ญิงสมัยนี้นบั วันจะท�ำตัว
แข็งกระด้าง เดินเชิดหน้าอกผายไหล่ผ่งึ ไม่แยแสใคร” ผูช้ ายช่างบ่น
เลิกคิ้วเมือ่ หนึ่งในผู ้หญิงสมัยนี้หนั มา
“เพราะผู ้ชายสมัยนี้เป็ นแบบนี้ ผู ้หญิงก็เลยต้องปรับตัว”
จุกสิครับรออะไร เพลิงวายุส่งยิ้มยียวนเมือ่ ผูห้ ญิงต้องปรับตัว
แบะปากใส่แล ้วเดินฉับๆ ไปทางห ้องน�ำ้ “จิกเก่งนักยายลูกเจีย๊ บ นินทา
นิดๆ หน่ อยๆ ก็ไม่ได้ แลว้ มึงไปแหย่เขาท�ำไมวะไอ้ลม” บ่นตัวเอง
แบบงงๆ แล ้วเดินกลับไปหาดนัยภพซึง่ รออยู่ทร่ี ถ
พรรษฟ้ าเดินออกจากหอ้ งน�ำ้ เธอหยุดยืนอยู่กบั ที่เมื่อสัมผัส
บางอย่างได้ หันไปมองด้านซา้ ยมือซึง่ มีป้ายบอกทางไปยังหอ้ งเก็บของ
เธอกวาดตามองทางเดินซึง่ มีเพียงดวงไฟสีเหลืองนวลเปิ ดทิ้งไวพ้ อให ้
มองเห็นทาง พรรษฟ้ าก้าวเทา้ เดินต่อเหมือนไม่มสี ง่ิ ใดทัง้ ๆ ทีเ่ ธอรูว้ ่า
มีใครบางคนแอบมองอยู่ การดักสัตว์ สิง่ ทีค่ วรมีคือเหยือ่ ทีด่ ี กับดัก
ชัน้ ยอดและการรอคอยที่ยอดเยี่ยม ยิ่งใจเย็นมากเท่าไร สัตว์ท่ีเรา
มุ่งหมายก็ชะล่าใจเดินเขา้ มาติดกับดักจนได้ ใครบางคนที่เธอเคารพ
ดังพีช่ ายสอนมาดี แค่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้วชิ าเอาตัวรอดในป่ ามาใช้
กับมนุษย์ในเมืองใหญ่ในต่างแดน
เพลิงวายุและดนัยภพยืนมองหญิงสาวสองคนซึง่ ก�ำลังเดินออกจาก
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โรงพยาบาล ดนัยภพเปิ ดมือถือดูข ้อมูลทีเ่ พิง่ ถูกส่งมาเมือ่ สิบนาทีก่อน
“สองคนนี้เป็ นเพือ่ นกลุ่มเดียวกับเหยื่อวันนี้ จากที่อ่านประวัติ
คร่ า วๆ ผู ห้ ญิง สี่ค นนี้ ไ ม่ น่ า มารวมตัว กัน ได้ นอกจากเป็ น คนไทย
เหมือนกัน ไม่มสี ง่ิ ใดเหมือนกันเลย”
“ความต่างทีล่ งตัวไงถึงผสมกันได้” เพลิงวายุมองหญิงสาวทีเ่ ขา
ปะทะฝี ปากหน้าห ้องน�ำ้ แล ้วยิ้ม โลกกลมจริงๆ พบกันอีกแล ้วโดยมีงาน
เข ้ามาเอีย่ ว แบบนี้คงได้พบกันบ่อยๆ
“คงใช่ แต่คนทีน่ ่าสนใจทีส่ ุดในกลุม่ นี้ช่อื แปลกดี พรรษฟ้ า เป็ น
คนเดียวทีม่ ปี ระวัติชวี ติ สัน้ กุดแต่ประสบการณ์การท�ำงานยาวสุดลูกหู
ลูกตา คนอะไรวะ ท�ำงานวันละสามสี่แห่ง ขยันเหมือนบา้ นเป็ นหนี้”
ดนัยภพนินทาสีหน้าทึง่ ๆ
เพลิงวายุมองทอ้ งฟ้ ายามราตรีแลว้ นึกถึงหญิงสาวที่ดูน่าสนใจ
พร้อมๆ กับความหมั่นไส ้ เขาเขา้ ไปนั่งในรถโดยดนัยภพถูกยัดเยียด
หน้า ที่ส ารถี มือ หนากดเปิ ด ข อ้ มู ล หญิ ง สาวสี่ค นขึ้น มาอ่ า น และ
ให ้ความสนใจเป็ นพิเศษกับข ้อมูลของหญิงสาวนัยน์ตาว่างเปล่าคนนัน้
พรรษฟ้ าเกิดและเติบโตทีเ่ ชียงใหม่ พ่อแม่เสียชีวติ ทัง้ คู่จงึ อาศัย
อยู่กบั ญาติผใู้ หญ่ฝ่ายแม่ ปัจจุบนั เสียชีวติ ไปแล ้ว ไม่มญ
ี าติพน่ี อ้ งหรือ
คนรัก ฐานะพอกินพอใช้ เรียนจบปริญญาตรีทม่ี หาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคยสอบชิงทุนมาเรียนต่อปริญญาโททีอ่ เมริกา แต่สละทุนไปด้วยเหตุผล
ส่วนตัว แล ้วเดินทางมาเรียนตามก�ำหนดการเดิม ระหว่างเรียนท�ำงาน
ไปด้วยจนจบแล ้วเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารอีกใบในปัจจุบนั ท�ำให ้
รูจ้ กั หญิงสาวอีกสามคนและเป็ นเพือ่ นสนิทกัน บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้
ยามฉุกเฉิน
เปลวตะวัน สุรยิ ะสงคราม
!!!
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2

ร่วมงาน

ไ ทรีส อาร์มีเทจ ทนายความชื่อดังและเจ้าของส�ำนักงาน

นักสืบเอกชนชาโดว์แบล็กเงยหน้ามองประตูเมือ่ ถูกเปิ ดเข ้ามาโดยไม่มี
การส่งสัญญาณตามมารยาท เขาท�ำหน้าเอือมระอาเมือ่ เห็นเพือ่ นสนิท
เดินเข ้ามาพร้อมสีหน้ายียวนกวนบาทา
“ถ ้าจะมากวนตีนรีบเปิ ดประตูออกไปเลย มีงานมีการท�ำไม่วา่ งถีบ”
เพลิงวายุนั่งลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะท�ำงานของเพือ่ นขี้บน่
“จะล ้มละลายเหรอ ขยันอะไรนักวะ”
ไทรีสตวัดตามองหน้าคนพูดแล ้วก้มลงอ่านเอกสารต่อ
“คนทีก่ นิ แรงพีน่ อ้ งมีหน้าต�ำหนิคนอืน่ หรือไง”
“ใครบอกกินแรงวะ งานที่ตอ้ งใช้แรงบันดาลใจและไฟในการ
สร้างสรรค์ มันต้องใช้เวลา จะมาสุกเอาเผากินได้ยงั ไง” เพลิงวายุเถียง
สีหน้าไม่ใส่ใจ ซึง่ ไทรีสเองก็ทำ� หน้าไร้อารมณ์ใส่เช่นกัน
“อ้อเหรอ ข ้ออ้างของคนขี้เกียจมากกว่า กูละสงสัยนักท�ำไมมึง
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ไม่ได้เศษเสี้ยวความจริงจังในหน้าทีก่ ารงานมาจากพีช่ ายฝาแฝดบ ้างวะ”
เพลิงวายุยกั ไหล่ย้ มิ ๆ “ถา้ แฝดต้องเหมือนกันยันนิสยั กูว่าชีวติ
อับเฉาแย่ อีกอย่างถ ้ากูเหมือนพีเ่ มฆ เส ้นเลือดในสมองกูตอ้ งแตกตาย
ก่อนแก่แน่ ” เขานึกถึงความโดดเด่นของพีช่ ายแล ้วสยดสยอง ขนลุก
เกรียวทัง้ ตัว
เพลิงเมฆาพี่ชายฝาแฝดของเขาเป็ นมนุ ษย์ท่ีเกิดมาพร้อมกับ
ความจริงจัง เป้ าหมายชัดเจน และวางแผนชีวติ เป็ นขัน้ เป็ นตอนราวกับ
แผนทีก่ ารเดินทาง ชีวติ ตัวเองคนเดียวไม่เท่าไร แผนทีช่ วี ติ ของเพลิงเมฆา
มีเขาและน้องชายอีกสองคนพ่วงมาเป็ นหมุดปักระหว่างเดินทางไปด้วย
นี่สิ ซึง่ มีใครปฏิเสธไหม...ก็ไม่ ตัง้ แต่จำ� ความได้ เพลิงเมฆาว่าอย่างไร
ก็วา่ อย่างนัน้ ด้วยเหตุผลง่ายๆ ทีต่ ่างกันของแต่ละคน ส�ำหรับแฝดน้อง
แบบเพลิงวายุจะคิดเองท�ำไม เพลิงเมฆาว่าดีเพลิงวายุกว็ า่ ดี จบๆ ไป
ในบรรดาพี่นอ้ งที่ล่มหัวจมทา้ ยกันมาตัง้ แต่ จำ� ความได้ ไม่ว่า
จะเป็ นเรือ่ งดีและไม่ดี มีเพลิงเวหาคนเดียวทีร่ ่วมปักหมุดบนแผนทีช่ วี ติ
เพลิงเมฆาด้วยความมุง่ มัน่ ส่วนเพลิงวายุและเพลิงนทีถกู ต�ำแหน่งพีช่ าย
คนโตของเพลิงเมฆาค�ำ้ คอ และสีหน้ารวมทัง้ ประกายตาเย็นเฉียบของ
เพลิงเวหากดดัน ประดุจบอกเป็ นนัยๆ
‘ถ ้ารักชีวติ อย่าคิดนอกคอก’
ไทรีสตวัดปากกาเซ็นเอกสารสีหน้าจริงจัง พร้อมเอ่ยถามน�ำ้ เสียง
จริงจังยิง่ กว่า “มึงว่าธุระมาเลย ไม่ตอ้ งเล่นตัวมาก กูรำ� คาญ”
เพลิงวายุ สลัดใบหน้าพี่นอ้ งในสมองทิ้งหันมาสนใจเป้ าหมาย
ทีม่ าหาไทรีสวันนี้ “มึงช่วยเป็ นนายหน้าจ้างงานให ้หน่อย”
ไทรีสเริ่มรู้สกึ ถึงเค้าลางแห่งความวุ่นวายเมือ่ เพือ่ นสนิททีอ่ ยาก
เลิกสนิทเอ่ยปาก “คิดเรื่องชั่วอะไรอีก แค่ตามไอ้ดาวหกแฉกนั่นงาน
ยังน้อยไปหรือไง”
ดาวหกแฉกคือ ชื่อ ที่พ วกเราตัง้ ให ค้ นร้า ยที่ก่ อ คดีฆ าตกรรม
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หญิงสาว บนร่ างกายเหยื่อทุกคนจะมีสญ
ั ลักษณ์ดาวหกแฉกราวกับ
ลายเซ็น ลัก ษณะของเหยื่อ คือ หญิง สาวเอเชีย อายุ ร ะหว่า งยี่สิบ ถึง
ยีส่ บิ หา้ ปี ผมสีดำ� มีหญิงสาวตกเป็ นเหยือ่ ยีส่ บิ สองคนภายในเวลาแค่
สามเดือน อลิษาคนรักของดนัยภพก็คอื เหยือ่ รายทีส่ องของคดีน้ ี และ
เป็ นสาเหตุหลักทีพ่ วกเขาให ้ความสนใจคดีน้ ีเป็ นพิเศษ
ดนัยภพพยายามทุกวิถที างเพื่อหาฆาตกรรายนี้ออกมารับโทษ
คืนความเป็ นธรรมให ้คนรัก เขาซึง่ เป็ นทัง้ เพือ่ นและทนายความส่วนตัว
จึงต้องยืน่ มือเข ้าช่วย รวมทัง้ พ่อทอร์นาโดผูไ้ ม่แยแสโลกทีน่ งั่ อยูต่ รงหน้า
เขาด้วยซึง่ ยอมสะบัดก้นจากเก้าอี้ซอี โี อบริษทั ใหญ่มาแฝงตัวช่วยสืบหา
คนร้าย
เพลิงวายุบนิ ไปกลับญีป่ ่ นุ เกาหลี ไต้หวันและจีนเป็ นว่าเล่นเพือ่
ตบตาพี่น อ้ งว่า ไปดู ง าน ทัง้ ที่เ จ้า ตัว แฝงตัว เพื่อ สืบ หาคนร้า ยโดยมี
เป้ าหมายอยู่ท่มี หาวิทยาลัยซึง่ เป็ นสถานทีซ่ ่งึ เหยื่อทุกคนมีส่วนพัวพัน
ไทรีสท�ำเพราะเห็นใจดนัยภพที่สูญเสียคนรัก ในขณะที่เพลิงวายุทำ�
เพราะอยากหาเรือ่ งตืน่ เต้นท�ำ นัน่ คือสิง่ ทีห่ ลุดจากปากของเจ้าตัวตอนที่
ดนัยภพขอร้อง แต่ไทรีสรู้ทนั ไอ้คนฟอร์มจัดท่ามากปากอย่างใจอย่าง
แบบเพลิงวายุดี คนทีท่ ่มุ เทสืบหาคนร้ายถึงขัน้ ยอมปิ ดบังพีน่ อ้ งตนเอง
มาท�ำเรื่องเสีย่ งๆ เพราะค�ำว่า มิตรแท ้ต่างหาก
เพลิงวายุ เลิกคิ้วสู ง “ชั่วอะไร เรื่องงานลว้ นๆ เมื่อวานมีคน
ตกเป็ นเหยือ่ อีกราย แต่ถกู ช่วยไว้ได้ ซึง่ เป็ นเหยือ่ รายแรกทีม่ คี นขัดขวาง
เท่าที่เราศึกษาไอ้ดาวห่าเหวนั่น มันต้องแค้นเหยื่อรายนี้มากและต้อง
หาทางมาก�ำจัดจนได้ เลวแบบมันไม่มที างทิ้งเหยือ่ รายนี้แน่”
ไทรีสนิ่วหน้า “มึงจะให ้กูจา้ งเหยือ่ คนนัน้ มาเป็ นตัวล่อสินะ”
เพลิงวายุ ส่ายหน้า “เหยื่อคนนี้มีเพื่อนสนิทสามคน คนแรก
ถูกท�ำร้ายตอนขัดขวางคนร้าย ท่าทางช�ำนาญเรื่องลุยๆ ดี ภาพจาก
กล ้องทีล่ านจอดรถเห็นชัดว่าเป็ นมวย คนทีส่ องตืน่ ตระหนกตกใจท่าทาง
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เปิ ดเผยจริงจังแม้ติดจะขี้กลัวมากอยู่ แต่เกาะติดเพือ่ นในกลุ่มไม่ท้ งิ
ไปไหน คนสุดทา้ ยน่าจะเป็ นเจ้ใหญ่ของกลุม่ ประกายตาฉลาดทันคน
เหมือนพวกคมในฝัก ภายนอกดู เรียบๆ แต่น่าจะมีของ คนนี้แหละ
ทีน่ ่าใช้งาน ชื่อพรรษฟ้ า”
ไทรีสเปิ ดขอ้ มูลที่นกั สืบส่งมาให ้ “พรรษฟ้ าก็เหมือนหญิงสาว
ธรรมดาที่มาเรียนต่อพร้อมท�ำงานไปด้วย ต่างแค่ ทำ� งานเหมือนบา้ น
เป็ นหนี้ รายการอาชีพยาวเป็ นหางว่าว ไม่มญ
ี าติพน่ี อ้ งทีน่ ่นี อกจากเพือ่ น
ไม่ก่ีคน กับคนรู้จกั หลากหลายประเภท ตัง้ แต่เจ้าของธุ รกิจรายใหญ่
จนถึงคุณป้ าแม่บ ้านทัว่ ไป ซึง่ เก้าสิบห ้าเปอร์เซ็นต์เป็ นอดีตผูว้ า่ จ้างทัง้ นัน้
เอ๊ะ...รายนี้น่าสนใจ”
เพลิงวายุเลิกคิ้วสูงสีหน้าสนใจ “ใครวะ”
“เคต เมสัน มิลเลอร์ เลขาฯ คนสนิทของ สคาร์เล็ต พอร์ตแมน
เป็ นยังไง น่าสนใจพอไหม”
“เลขาฯ แฟนไอ้น้องน�ำ้ สองคนนี้รจู้ กั กันได้ยงั ไง” เพลิงวายุนกึ ถึง
หญิงสาวอัจฉริยะร่างเล็กซึ่งติดสอยหอ้ ยตามคนรักของเพลิงนที แต่
ไม่คดิ ว่าเคตจะรูจ้ กั พรรษฟ้ า
“เคตจ้า งพรรษฟ้ าสอนภาษาไทยมาเกือ บปี แ ล ว้ เท่ า ที่ดู จ าก
ภาพถ่ายทีแ่ นบมา สองคนนี้น่าจะเป็ นเพือ่ นกันไปแล ้ว” ไทรีสละสายตา
จากจอหันไปมองหน้าเพลิงวายุทน่ี ่ิวหน้าครุ่นคิดบางอย่าง
“ใกล้ตวั มาก ระวังโป๊ ะ” ไทรีสเตือนยิ้มๆ
เพลิงวายุน่ิวหน้า “ช่างเถอะ งานส�ำคัญกว่า จ้างพรรษฟ้ ามาได้
ก็พอ ยื่นขอ้ เสนอที่เราจะช่ วยสืบหาคนร้ายกับดู แลเพื่อนๆ ของเธอ
เป็ นตัวกระตุน้ จะได้ตดั สินใจง่ายขึ้น” เหยื่อที่รอดมาได้มลี กั ษณะ
ใกล ้เคียงกับพรรษฟ้ า หากคนร้ายจะเปลีย่ นเป้ าหมาย พรรษฟ้ าย่อมเป็ น
ตัวเลือกทีม่ นั ต้องการมากทีส่ ุด
“เออ...แล ้วจะจัดการให้” ไทรีสมองตามร่างสูงในชุดล�ำลองสีเข ้ม
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ทีล่ กุ ขึ้นจากเก้าอี้เดินล ้วงกระเป๋ ามุง่ ไปยังประตู “จะไสหัวไปไหนวะ”
เพลิงวายุโบกมือลาทัง้ ทีห่ นั หลังก้าวเดินไปจับลูกบิดประตู
“ไปส่องหญิง”
“ระวังน้องฝนฟ้ าจะมาแหกอกแก” ไทรีสอวยพรไล่หลังสีหน้าเอือมๆ
กับเพือ่ นผู ้เป็ นดังสายลม “เมือ่ ไรจะจริงจังกับชีวติ บ ้างวะไอ้ทอร์นาโด”

เพลิงวายุขบั รถไปจอดย่านอพาร์ตเมนต์ทพ่ี รรษฟ้ าและกชกรพัก

เขามองทางเข ้าของอพาร์ตเมนต์ทท่ี งั้ คู่พกั ด้วยความรู้สกึ มึนๆ งงๆ ว่า
เขามาทีน่ ่ที ำ� ไม พรรษฟ้ ามีบางอย่างทีส่ ะกิดใจแบบทีไ่ ม่เคยรูส้ กึ มาก่อน
แต่ไม่ใช่ในทางชูส้ าวแน่ ๆ เขามั่นใจ แต่เป็ นความรู้สกึ ที่อธิบายไม่ถูก
เพลิงวายุมองเจ้าของร่างเดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์พร้อมกระเป๋ าผา้
สีเขม้ สะพายไหล่ เพลิงวายุกา้ วลงจากรถแลว้ เดินตามเป้ าหมายและ
พยายามทิ้งระยะห่างพอสมควร
เพลิงวายุเงยหน้ามองป้ ายหน้าร้านแล ้วผลักประตูกระจกเขา้ ไป
ด้านใน พนักงานในชุดสีชมพูหวานเดินมาต้อนรับพร้อมรอยยิ้ม
“มอคค่าร้อนเพิม่ ช็อตกับบิสกิตครับ” สัง่ เครือ่ งดืม่ เสร็จ เพลิงวายุ
ก็ เ ดิน ไปนั่ ง บริเ วณมุม ในของร้า นไม่ห่ า งจากเคาน์เ ตอร์คิด เงิน ซึ่ง มี
ชายหนุ่มร่างท ้วมยืนอยู่ เขามองบรรยากาศของร้านไปเรือ่ ยเปื่ อย พบว่า
มีลูกค้าอยู่สามโต๊ะไม่นบั รวมโต๊ะตนเอง โต๊ะแรกใกล ้ประตูทางออกเป็ น
ชายสูงวัยสองคนนั่งจิบชาสีหน้าเคร่งเครียดเพราะก�ำลังถกเถียงกันอยู่
ถัดไปอีกสองโต๊ะ ลู กค้าหญิงรู ปร่ างผอมกับโน้ตบุก๊ สีเงินหนึ่งเครื่อง
รายนี้คงเป็ นนักศึกษา โต๊ะทีส่ ามอยู่ใกล ้บริเวณประตูทางออกอีกฝั่งคือ
บุรุษร่างท ้วมสวมชุดสีดำ� กับกาแฟและหนังสือเล่มโต
“อลันสั่งเมล็ดกาแฟมาใหม่เหรอ หอมมาก” เสียงใสลอยมาก่อน
เจ้าของร่างซึง่ เดินออกมาพร้อมถ ้วยกาแฟควันกรุ่น
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ชายร่างทว้ มหลังเครื่องคิดเงินเป็ นทัง้ เจ้าของร้านและเจ้าของชื่อ
อลันเงยหน้ามองแล ้วยิ้มเอ็นดูคนถาม “พัตเตอร์ตน่ื เต้นอีกแล ้ว มันอะไร
นักกับเมล็ดกาแฟ”
“ก็มนั หอม อีกอย่างเราชื่อพรรษ เรียกง่ายจะตายยังจะเรียก
พัตเตอร์อยู่นั่น สองปี กว่าแล ้วนะคุณอลัน พัฒนาการด้านภาษาบ ้างซี”
อลันส่ายหน้า “ไม่ละ ฐานที่โดนยู หกั อก ไอจะเรียกพัตเตอร์
ยูจะท�ำไม”
พรรษฟ้ าท�ำเสียงจิจะ๊ อย่างหมั่นไส ้ “อกหักมากเนอะ ขอเดต
กับเราแต่ตามองฌอน เชื่อตายละว่าปิ ง๊ เรา”
อลันยกมือเกาทา้ ยทอยแก้เขิน เสมองเครื่องคิดเงิน “ก็ขอโทษ
แล ้วไง เราไม่รูจ้ ะท�ำยังไงนี่ แต่กข็ อบคุณ ถ ้าไม่ได้พตั เตอร์ ฌอนกับเรา
คงไม่ได้คบกัน”
พรรษฟ้ าโบกมือสีหน้าไม่ใส่ใจ “ใครบอกว่าช่วยฟรี ไอเห็นแก่
กาแฟฟรีตลอดชีวติ ต่างหาก แต่กค็ มุ ้ นะเพราะถ ้าไอไม่ชวนฌอนมาท�ำงาน
ทีน่ ค่ี นแถวนี้กไ็ ม่มรี กั แท ้ละนะ” หญิงสาวยักคิ้วให ้เมือ่ อลันแสร้งท�ำหน้ามุย่
ก่อนจะหัวเราะให้กนั
“ยูกเ็ ดตบ ้างนะ เรียนโทใบทีส่ องแล ้วไม่เคยเดตสักครัง้ จะเก็บซิง
ไว้ชงิ โชคเหรอ”
พรรษฟ้ าชี้หน้าอลัน “ปากเหรอนั่น ใครบอกว่าจะเก็บไว้ชงิ โชค
จะเก็บไว ้รอคนทีร่ กั ไอต่างหาก”
อลันท�ำหน้าเมือ่ ย “ยูไม่เคยแลใคร แล ้วคนรักยูจะตกมาจากฟ้ า
เหรอ”
“ก็ไม่แน่ วันไหนกามเทพเบือ่ ๆ อาจจะส่งเขามากับสายลมให้ไอ
ก็ได้” พรรษฟ้ ายักคิ้วให ้อลันด้วยสีหน้าทะเล ้นแล ้วยกถ ้วยกาแฟขึ้นจิบ
“ได้ข่าวเพือ่ นยูโดนท�ำร้าย น่ากลัวมาก” อลันวางมือจากเครื่อง
คิดเงินหันมาคุยเรื่องร้ายด้วยสีหน้าขึงขัง
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“อือ ...นึ ก แล ว้ โมโห จับ ได้ข อตบสัก ฉาด ท�ำ ร้า ยกัน ได้ท งั้ ที่
ไม่รจู้ กั กัน” พรรษฟ้ าบ่นสีหน้าหงุดหงิด
“โชคดีท่ีไ ม่ ร า้ ยแรง ขอให เ้ พื่อ นๆ หายเร็ ว ๆ นะ” อลัน รีบ
เปลีย่ นเรื่องคุยเมือ่ พรรษฟ้ าเริ่มใส่อารมณ์กบั เรื่องที่เกิดขึ้น “ว่าแต่ยู
ไม่กลับไทยบ ้างเหรอ ตัง้ แต่มาเคยกลับไปบ ้างหรือยัง”
“ไม่เคยกลับ ค่าเดินทางแพง อีกอย่างนอกจากผูม้ พี ระคุณ ทีน่ นั่
ไม่มใี ครใหห้ ่วงหรือคิดถึง ตัง้ ใจท�ำงานหาเงินใช้หนี้ท่ยี มื มาเรียนก่อน
แต่ส่งของไปให้ผมู้ พี ระคุณของเราช่วงเทศกาลพิเศษทุกปี ” พรรษฟ้ ายิ้ม
เมือ่ นึกถึง
“แลว้ คนนัน้ ไม่มาหาอีกเหรอ เห็นมาสองครัง้ เอง หรือว่าไปหา
ทีห่ ้อง” อลันถามนัยน์ตามีเลศนัย
“ถา้ ไม่ติดว่าใจดีกบั ไอตัง้ แต่แรกพบ ไอต่อยปากแตกแน่ นั่น
ลูกชายผูม้ พี ระคุณ ไอกับเขาไม่มอี ะไรกัน อีกอย่างคุณเปลวมีภรรยาแล ้ว
เขามาธุระทีน่ จ่ี งึ แวะมาเยีย่ ม ห ้ามคิดอกุศลเด็ดขาด คุณเปลวจะเสียหาย”
พรรษฟ้ าหน้าตึงจ้องอลันปากเสียเขม็ง
อลันยกมือยอมแพ ้ “ขอโทษที่เขา้ ใจผิด เห็นเขามองไอเหมือน
เครื่องสแกนเชื้อโรค ไอคิดว่าเขาหึงยู”
“เพราะท่าทางไม่น่าไว้ใจ คุณเปลวถึงเพ่งเล็ง เขาเป็ นห่วงเพราะ
รู้จ กั กัน มาตัง้ แต่ เ ด็ก พ่อ แม่ไ อก็เ คยช่ ว ยเลี้ย งเขาตัง้ แต่ เ กิด ไม่ใ ช่
ญาติแท ้ๆ แต่กเ็ หมือนคนรูจ้ กั ทีส่ นิทกัน” พรรษฟ้ าอธิบายเสียงอ่อนลง
เมือ่ อลันก้มหัวขอโทษซ�ำ้ ๆ
“ใกล ้เรียนจบแล ้วยังท�ำงานทีร่ า้ นอาหารต่อไหม” อลันถาม
“ตัง้ ใจจะท�ำไปจนกว่าจะหางานประจ�ำท�ำได้ คุณลลินก็ขอให ้ท�ำไป
จนกว่าจะมีอาชีพทีม่ ั่นคงจริงๆ เธอไม่อยากให ้ขาดรายได้”
อลัน ชม “คุ ณ ลลิน นี่ เ อ็น ดู ยู ม ากเลยนะ ถ า้ ยู อ ายุ น อ้ ยกว่า นี้
คุณลลินจับเป็ นลูกบุญธรรมไปแล ้ว”
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“ใช่ คุณลลินใจดี คุยด้วยแล ้วสบายใจ โชคดีทไ่ี ด้รู้จกั คนเก่ง
นิสยั ดีแบบคุณลลิน เห็นเธอยืนอยู่หน้าเตาแล ้วนึกถึงแม่ทกุ ที”
พรรษฟ้ ารูจ้ กั คุณลลินเจ้าของร้านอาหารไทย   ตอนทีไ่ ปช่วยหญิงสาว
เก็บผลสม้ ซึ่งหล่นเกลือ่ นพื้นเพราะถุงขาด คุณลลินขอบคุณด้วยการ
ขอเลี้ยงกาแฟ เมือ่ ได้พูดคุยจึงรูจ้ กั กันพอสมควร คุณลลินบอกว่าทีเ่ ปิ ด
ร้านอาหารเพราะสามีชาวอเมริกนั ต้องบินบ่อย อ้อ...สามีคุณลลินเป็ น
กัปตันไม่ค่อยอยู่บ ้าน จึงให ้คุณลลินหาอะไรทีช่ อบท�ำจะได้ไม่เหงา
ก่อนแต่งงานคุณลลินเคยเป็ นเชฟมาก่อน ร้านอาหารจึงเป็ นสิง่ ที่
คุณลลินถนัด ความตัง้ ใจเดิมจะเปิ ดเพียงร้านเล็กๆ กลับกลายเป็ น
ร้านขนาดกลางตัง้ อยู่ในพื้นทีห่ ้างสรรพสินค้าย่านกลางเมืองนิวยอร์กซึง่
ปัจจุบนั เป็ นทีร่ ู้จกั พอสมควร เพราะฝี มอื การท�ำอาหารและการบริการ
ของคุณลลิน แม้ชวี ติ คู่ของคุณลลินจะมาพร้อมกับการเดินทางของสามี
แต่ ท งั้ คู่ ก็ ย งั คงรัก กัน หวานชื่น แม จ้ ะแต่ ง งานกัน มาสิบ ห า้ ปี เธอจึง
ไม่ปฏิเสธเมือ่ คุณลลินชวนไปท�ำงานด้วย
“ดีแล ้วทีพ่ บคนดีๆ ไอเอาใจช่วยให ้ยูได้ท�ำงานในบริษทั ทีย่ ูชอบนะ”
อลันเอ่ยอวยพร
เสียงประตูเปิ ดเข ้ามาโดยหญิงสาวร่างเล็กพร้อมเสียงทักเจื้อยแจ้ว
“ขอโทษจ้า สายไปสามนาทีเพราะแวะทักทายแมวร้านขนมปัง”
“ฮาย...เคตคนเก่งเหมือนเดิมนะครับ” อลันยิ้มปากกว ้างเมือ่ เห็น
ลูกค้าขาประจ�ำเดินเริงร่าเข ้ามาเหมือนทุกครัง้
“แหมๆ หางกระดิกเชียวนะพอเห็นคนน่ารัก ทีไอมาไม่เห็นท�ำหน้า
ระรื่นแบบนี้ กาแฟก็ให ้ชงกินเอง” พรรษฟ้ าแขวะอลันสีหน้าหมั่นไส ้
“ท�ำแมะ...ท�ำไมไอจะต้องแคร์ยู น่ ารักไม่เท่าลูกสาวไอก็เหนื่อย
หน่อยนะ” อลันหันไปจิกพรรษฟ้ ากลับ สีหน้าหยามหยันคนขี้อจิ ฉา
“เอาทีส่ บายใจเลยมัมอลัน แต่ถามยังว่าเคตอยากให ้เป็ นแม่ไหม”
พรรษฟ้ าหัวเราะสีหน้าชนะเลิศ เมือ่ อลันค้อนควักๆ
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เคตถอนใจยิ้มๆ “เอาละค่า ทัง้ คุณแม่คุณครูอย่าตีกนั น้า เคต
ยินดีเป็ นลูกสาวกับลูกศิษย์สุดๆ”
อลันหัวเราะเสียงดังสีหน้าสมใจ “เคตน่ารัก ไปนั่งเร็วคุณลูกสาว
เดีย๋ วมัมยกเครือ่ งดืม่ ไปให้” เจ้าของร้านกาแฟหันไปมองหญิงสาวอีกคน
“ส่วนยูไปท�ำหน้าทีส่ ิ ค่าสอนแพงอย่าอู ้ ทิชเชอร์พตั เตอร์”
พรรษฟ้ าชี้หน้าอลันแบบฝากไว ้ก่อนแล ้วเดินน�ำเคตไปยังโต๊ะมุมๆ
ซึง่ มีกระถางต้นไม ้กัน้ ระหว่างโต๊ะด้านหลัง มีลูกค้าชายนัง่ หันหลังใส่หูฟงั
โยกหัวไปมาเบาๆ ท่าทางสุนทรียก์ บั เพลงสุดๆ
พรรษฟ้ านั่งลงพร้อมๆ กับเคตทีน่ ั่งลงฝั่งตรงข ้าม “คงไม่มงี าน
แปลกๆ มาให ้พรรษท�ำอีกใช่ไหม”
เคตหัวเราะ “ไม่มแี ล ้ว สองคนนัน้ ก�ำลังไปได้สวย ตอนนี้จบี กัน
หวานฉ�ำ่ ทีมชงชื่นใจ”
พรรษฟ้ าไม่ตอบโต้ส่งิ ใด รู้สกึ ยินดีท่เี ป็ นส่วนหนึ่งใหช้ ายหญิง
รักกัน “แต่กข็ อบคุณเคตกับสคาร์เล็ตมาก พรรษรวยขึ้นนิดหนึ่งเลย”
เคตหัว เราะ มองหญิง สาวเอเชีย ตรงหน้า ด้ว ยสายตาชื่น ชม
พรรษฟ้ าเป็ นคนขยัน มานะพากเพียร ตัง้ แต่รจู้ กั กันมา หญิงสาวคนนี้
รู้จกั แค่เรียนและท�ำงาน โชคดีท่ไี ด้รู้จกั กัน “สบายใจแล ้วสิ มีเงินคืน
ทุนเรียนแล ้วนี่”
พรรษฟ้ าส่ายหน้า “ยังรีบคืนไม่ได้ ไม่เนียน หากพรรษน�ำเงินล ้าน
ไปคืน ผู้มพี ระคุณต้องสงสัยแน่ ว่าน�ำเงินมาจากไหน ยังไม่อยากพบ
คุณเปลวรอบทีส่ ามของปี น้ ี”
เคตหัวเราะกับสีหน้าสยดสยองของพรรษฟ้ า เธอเคยพบเปลวตะวัน
เพราะชายหนุ่มคนนัน้ บินมาธุระและยืนยันจะมาพบพรรษฟ้ า ซึง่ ก�ำลัง
สอนภาษาไทยให ้เธออยู่ เมือ่ เธอบอกไม่เป็ นไร สามารถรอได้ พรรษฟ้ า
จึงนัดมาพบทีน่ ่ี
เปลวตะวันเป็ นลูกชายของผู้มพี ระคุณของพรรษฟ้ า ชายหนุ่ ม
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หน้าดุตาคมมาดยโสพร้อมประกายตาเฉลียวฉลาดเก็บรายละเอียด
ทัง้ ของเธอและอลันเพียงแค่ตวัดตามอง ซึ่งอลันถูกเพ่งเล็งเป็ นพิเศษ
เพราะเผลอตัวเย้าแหย่พรรษฟ้ าราวกับคนจีบกัน เท่าทีส่ งั เกต เปลวตะวัน
ห่ ว งพรรษฟ้ าเหมือ นคนในครอบครัว เพราะเอ่ ย ถึง ภรรยาของเขา
หลายครัง้ ยามพรรษฟ้ าบ่นว่าเกรงใจกับของฝาก ซึง่ เปลวตะวันบอกว่า
เขาแค่มาส่งให ้เพราะภรรยาสั่งมา
“แล ้วท�ำไมยังท�ำงานเยอะอีก” เคตมองพรรษฟ้ าซึง่ ใต้ตามีรอยคล�ำ้
เพราะนอนน้อย
“รอหางานประจ�ำได้ก่อน ก็ตงั้ ใจว่าจะหยุดรับงานพิเศษ นี่กเ็ พิง่
พลาดงานที่บริษทั ที่อยากท�ำมา เกิดอุบตั ิเหตุนิดหน่ อยก็เลยพลาด
นัดสัมภาษณ์ เสียดายมาก” พรรษฟ้ าถอนใจสีหน้าเสียดายสุดๆ
“ไปท�ำงานกับเคตไหม อยู่ฝ่ายไอทีก็ได้ สคาร์เล็ตชอบคนเก่ ง
ยิง่ ขยันแบบพรรษรับรองรีบจับเซ็นสัญญาจ้างด่วน”
“ขอบใจนะทีช่ วน ถ ้าหางานทีส่ นใจท�ำไม่ได้จริงๆ จะไปเกาะโต๊ะ
อ้อนของานท�ำน้า”
ทัง้ สองหัวเราะให้กนั ก่ อนจะช่ วยยกถว้ ยกาแฟและจานขนม
ออกจากถาดใบใหญ่ทอ่ี ลันแบกมา ก่อนเดินกลับไปดูลกู ค้าก็ยงั หยอกล ้อ
จิกกัดกันข�ำๆ เมื่ออลันเดินพน้ โต๊ะ สองสาวก็เริ่มบทเรียนของวันนี้
พร้อมจิบกาแฟและจิ้มขนมใส่ปากไปด้วย
เพลิงวายุซง่ึ ได้ยนิ บทสนทนาของสองสาวชัดเจนยิ้มมุมปาก คิดว่า
ใคร โลกกลมอะไรปานนี้ ตอนเห็นชื่อนามสกุลเปลวตะวันในรายชื่อ
ติด ต่ อ ฉุ ก เฉิ น ของพรรษฟ้ าก็ ย งั คาดเดาว่ า หญิง สาวคนนี้ เ ป็ น ญาติ
ฝ่ ายไหนของมัน เท่าทีจ่ บั ใจความได้ พรรษฟ้ าคงเป็ นลูกหลานคนงาน
ทีไ่ ร่เปลวตะวัน และผูม้ พี ระคุณทีใ่ ห ้ทุนเรียนของพรรษฟ้ าก็คงเป็ นลุงไฟ
สุรยิ ะ สุรยิ ะสงคราม เพือ่ นสนิทของพ่อเขาเอง
สองชัว่ โมงทีพ่ รรษฟ้ าสอนภาษาให ้เคตรวมทัง้ เล่าเรือ่ งประเทศไทย
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ให้ฟงั ซึ่งเคตสนใจวัฒนธรรมและวิถคี วามเป็ นอยู่ของคนไทย ทัง้ คู่
โบกมือลากันเมือ่ เคตต้องกลับไปงานเลี้ยงกับสคาร์เล็ต พรรษฟ้ าเดินไป
เอ่ยลาอลัน ทัง้ สองไม่ลมื ทีจ่ ะแขวะกันข�ำๆ ก่อนจากลา
พรรษฟ้ าเดินไปตามถนนเสน้ เดิมเพื่อกลับที่พกั และไม่ลมื ส่ง
ขอ้ ความไปบอกคีตให้ไปรับเพือ่ นทัง้ สองที่เคราะห์รา้ ยกลับบา้ นพรุ่งนี้
บางครัง้ เคยรู้สกึ ไม่เข ้าใจว่าท�ำไมคนเราถึงท�ำร้ายกันได้ลงคอ ไม่มใี คร
ชอบความสู ญเสีย ลาจาก โดยเฉพาะจากเจตนาของใคร ชีวติ ก็ยาก
แบบนี้แหละนะ ท�ำอะไรไม่ได้นอกจากเข ้าใจและยอมรับ
เสียงร้องของแมวด�ำซึง่ ยืนขนตัง้ อยูบ่ นถังขยะในซอกตึก พรรษฟ้ า
หยุ ดยืนมองแมวด�ำอย่ างสงสัยกับกิริยาขู่ฟ่อๆ นัน้ “หรือด้านหลัง
กองกล่องมีหมาเจ้าถิน่ ช่วยหน่อยละกัน”
พรรษฟ้ าเดิน ตรงไปยัง แมวด�ำ ด้ว ยฝี เ ท า้ แผ่ ว เบา มือ บางจับ
กระเป๋ าผา้ ขา้ งกายแน่ น แลว้ ยอบกายลงหยิบท่อนไมข้ นาดพอดีมอื
ขึ้นมา อย่างน้อยหากหมาจะกัดก็ยงั มีไมฟ้ าดกลับ เจ้าแมวด�ำหันมา
มองหน้าแล ้วหยุดท�ำท่าขู่ แต่ยงั คงร้องครางในคอ พรรษฟ้ าส่งสายตา
เป็ นนัยว่าให้น่งิ ท�ำไปโดยรูอ้ ยูแ่ ล ้วว่ามันไม่เข ้าใจหรอก แต่กท็ ำ� คิ้วเรียว
สีเข ้มย่นเข ้าหากันเล็กน้อยเมือ่ เห็นเงาตะคุ่มๆ ของคนแทนหมาเจ้าถิน่
ทีจ่ นิ ตนาการก่อนหน้านัน้
พรรษฟ้ าขยับ เข า้ ไปใกล ม้ ากพอจะเห็ น บางอย่ า งหลัง กอง
กล่องกระดาษซึง่ สูงระดับช่วงอกของตน นัยน์ตาลุกวาบเมือ่ เห็นเรียวขา
ของผู ้หญิงทีน่ อนนิ่งอยู่บนพื้น ทัง้ ตกใจทัง้ ตื่นตระหนกและสมองสั่งให ้
ตัดสินใจว่าควรจะวิ่งหนีหรือยื่นมือเขา้ ไปเกี่ยวขอ้ ง แต่ โชคชะตามัก
ไม่รอให้ใคร่ครวญ เสียงกระป๋ องโลหะดังแผ่วๆ แต่ก็ดงั มากพอที่จะ
ท�ำให ้เจ้าของเงาตะคุ่มๆ กับคนก่อเหตุได้ยนิ
พรรษฟ้ าก้มมองทีม่ าของเสียงด้วยสีหน้าหงุดหงิดกับความซวย
ของตนทีไ่ ปสะกิดโดนกระป๋ องเบียร์บนพื้น ใครมันช่างทิ้งขยะเรี่ยราด
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น่าฆ่านัก พรรษฟ้ าขยับถอยหลังเมือ่ เจ้าของร่างในชุดคลุมสีดำ� ขยับกาย
ลุกขึ้นยืนเต็มความสู ง มือขวาใต้ถงุ มือสีดำ� ถือมีดปลายแหลมเงาวับ
ยาวราวเจ็ดนิ้ว
“ตัดสินใจให้ดพี วก วางมือแล ้วทางใครทางมันหรือเสีย่ งกันกับ
ท่อนไม ้ยาวสีฟ่ ตุ บอกเลยว่าถึงเป็ นผู ้หญิงก็มแี รงสู”้ แม ้จะปากดีท ้าทาย
มีดในมือคนร้าย แต่เท ้าก็ขยับถอยหลังไปทีละน้อย
เจ้าของมีดในมือจ้องหญิงสาวเขม็ง ใบหน้าถูกปกปิ ดด้วยหมวก
ไหมพรมสีดำ� สิ่งที่เห็นมีเพียงดวงตาสีนำ�้ ตาลวาวโลด ท่อนขาแกร่ ง
แบบบุรษุ เตะกล่องทีข่ วางทางเพือ่ ขยับเข ้าไปใกล ้เหยือ่ ทีห่ ลงมาโดยไม่ได้
รับเชิญ
พรรษฟ้ าสู ด ลมหายใจเข า้ พยายามระงับ สติแ ละความกลัว
ที่แล่นพล่านทั่วร่ าง แม้ชีวติ จะไม่ได้สวยหรู เดินบนพรมแดงเหมือน
ลู กคุณหนู แต่ ก็ไม่ใช่ สายบู๊ท่ีจะฟาดฟันกับคนร้ายที่มีมีดพร้อมจะ
จ้วงแทงโดยง่าย “เอาน่ า ศิษย์คุณเปลว ต่ อให้ไม่เก่ งก็ไม่ยอมเจ็บ
ฝ่ ายเดียวละ”
พรรษฟ้ าสะบัดกระเป๋ าสะพายทิ้งลงพื้น กระชับท่อนไม้ในมือแน่น
สมองทบทวนความจ�ำเกี่ยวกับบทเรียนการเอาตัวรอดฉบับฉุ กเฉิ น
ซึง่ คุณเปลวสอนให้น้องสาวรวมทัง้ เธอด้วยทีโ่ ดนลากไปแจม เธอหรี่ตา
มองเมือ่ คนร้ายขยับเข ้ามาเพือ่ หาจังหวะเล่นงาน กฎข ้อแรกลงมือก่อน
ย่อมได้เปรียบ โดยเฉพาะเป็ นผู ห้ ญิงเพศที่ผูช้ ายฝังใจว่าพละก�ำลัง
น้อยกว่า อ่อนแอกว่า
ร่างเพรียวบางยอบกายลงฟาดท่อนไม้ไปทีห่ วั เข่าคนร้ายสุดแรง
ไม่รสู้ กึ ถึงความแสบร้อนของท่อนไม้ทเ่ี สียดสีกบั อุงมื
้ อเพราะสถานการณ์
ตรงหน้าบีบหัวใจเกินกว่าจะมาสนใจแผลเล็กๆ ที่อุง้ มือ เสียงร้อง
และแววตาคาดไม่ถงึ ของคนร้ายที่ไม่คิดว่าจะโดนเล่นงานก่ อนสร้าง
ขวัญก�ำลังใจทีด่ ี และลดความตื่นกลัวเพิม่ ขึ้นเมือ่ คนร้ายทรุดลงคุกเข่า
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บนพื้น

‘จ�ำไว ้ ถา้ ลงมือต้องสุดแรง อย่าลังเล อย่าใจอ่อน และไม่ตอ้ ง
ค�ำนึงถึงผลทีจ่ ะตามมา ใครจะตายช่างมันแต่ตอ้ งไม่ใช่เรา ฟาดได้ฟาด
ฆ่าได้ฆ่า เราต้องรอด...จ�ำ’
ค�ำสอนสั่ งจากเปลวตะวันหัวโจกของทีมวัยละอ่ อนประจ�ำไร่
สะทอ้ นก้องในหัว เมือ่ ก�ำลังใจมาดี พรรษฟ้ าเงื้อไม ้หวดใส่ร่างคนร้าย
สุดแรง เป้ าหมายทีเ่ ล็งคือขมับด้านขวา เสียงร้องเพราะเจ็บของคนร้าย
ทีย่ กแขนขึ้นมากันดังลั่น
เสียงเอะอะโวยวายของเด็กวัยรุ่นสองคนซึง่ ไถสเกตบอร์ดผ่านมา
ท�ำให ้คนร้ายสบช่องหันหลังโดดข ้ามกองกล่องแล ้ววิง่ กะเผลกๆ หายไป
ในความมืด พรรษฟ้ าทรุ ดร่ างนั่งชันเข่าลงบนพื้น ถอนใจยาวด้วย
ความโล่งอกเมือ่ รูว้ า่ คืนนี้รอดแล ้ว
“พีส่ าวๆ โดนปล ้นเหรอ มันท�ำร้ายหรือเปล่า”
พรรษฟ้ าหันไปยิ้มแหยใหเ้ ด็กอเมริกนั ผมทองวัยสิบขวบเศษ
ทีเ่ ข ้ามาช่วงพยุง ส่วนอีกคนถือสเกตบอร์ดในมือแน่น กวาดตามองไป
ยังทิศทีค่ นร้ายวิง่ หนีไป เจ้าหนู น่ีใจสู้ใช้ได้ คงกะฟาดด้วยสเกตบอร์ด
ในมือหากคนร้ายกลับมา
พรรษฟ้ าและสองหนุ่ มน้อยอเมริกนั บอยยืนใหข้ อ้ มูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่เกิดขึ้นกับต�ำรวจ ร่ างในห่อผา้ สีขาวถูกหามใส่เปลเดินผ่านไป
โดยทีมพิสูจน์หลักฐานเดินลอดผ่านเชือกกัน้ สีเหลืองซึ่งถูกกันไวเ้ ป็ น
ทีเ่ กิดเหตุ ส่วนเจ้าแมวด�ำโดนจับใส่กรงกลายเป็ นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่ง
เพราะต�ำรวจสันนิษฐานว่าเป็ นแมวของเหยื่อ ต�ำรวจสันนิษฐานว่าเป็ น
พวกติดยาดักจี้ผูค้ นทีส่ ญ
ั จรผ่านไปมาบริเวณแถวนี้ซง่ึ เป็ นมุมอับและ
ค่อนข ้างเปลีย่ ว แต่เพิง่ มีเหยือ่ เสียชีวติ
เพลิงวายุ ยืนมองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นปะปนกับอเมริกนั มุงอยู่
อีกฟากของถนน เขามองพรรษฟ้ าซึง่ ถือถ ้วยเครือ่ งดืม่ ควันกรุน่ เหม่อมอง
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ตามร่ างคนตาย ผู ห้ ญิงคนนี้น่าสนใจ เสียงโทรศัพท์ดงั ขึ้น เขาลว้ ง
มือถือออกจากกระเป๋ ากดรับเมือ่ เห็นหน้าคนโทร.มา ยังไม่ทนั พูดอะไร
ปลายสายก็ตงั้ ค�ำถามประหลาดมาก่อน
“มึงไปยืนโรคจิตอะไรตรงนัน้ ”
ค�ำถามของไทรีสท�ำใหเ้ พลิงวายุ สงสัยว่ามันรู้ได้ยงั ไง พร้อม
กวาดตามองหา “มึงอยู่แถวนี้?”
“หึ...กูอยูส่ ำ� นักงาน แต่มงึ ท�ำตัวโรคจิตไปนัง่ เฝ้ าผู ้หญิงทีร่ ้านกาแฟ”
“ใครบอกมึง กูอยากดืม่ กาแฟไม่ได้ไง?” ผมเถียงพร้อมก้าวเดิน
ผละออกจากทีเ่ กิดเหตุ
น�ำ้ เสียงเย้ยหยันรู เ้ ท่าทันของไทรีสสวนกลับ “มึงไม่ด่ืมกาแฟ
เกินสองแก้วต่อวัน และวันนี้มงึ แดกแล ้วทีส่ ำ� นักงานกู ไม่เนียนไปเรียน
มาใหม่ สนใจเขาหรือมีแผนชั่ว ตอบกู”
เพลิงพายุกลอกตาขึ้นฟ้ า อยากเลิกคบมัน แต่มนั ไม่ยอม คิดแล ้ว
เหนื่อย “เออๆ กูตงั้ ใจ แค่อยากรูว้ า่ เขาใช้งานได้ไหม แล ้วก็กบู อกได้เลย
ว่าใช้ได้ จากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น ผูห้ ญิงคนนี้มสี ญ
ั ชาตญาณปกป้ อง
ตัว เองสู ง และมีส ติม ากกว่า ผู ห้ ญิง ธรรมดาทั่ ว ไป” รวมทัง้ วิธีก าร
เอาตัวรอดทีค่ งได้รบั อิทธิพลมาจากเปลวตะวัน เพราะท่วงท่าแกว่งดาบ
เอ๊ย ท่อนไม ้แบบนัน้ ระยะและเป้ าหมายในการจู่โจม เหมือนมีเงาของ
เปลวตะวันซ ้อนอยู่
“มึงนี่ชั่วมาก เห็นเหตุการณ์ตงั้ แต่ตน้ เสือกยืนมองเฉย เลวว่ะ”
ไทรีสต่อว่าเสียงเขียว
“เอาละ กูสำ� นึกผิดแล ้ว หยุดด่า กูแค่อยากรูว้ า่ เขาจะเอาตัวรอด
ยังไง ถา้ เด็กสองคนนัน้ ไม่มาเห็นกูก็ช่วย มึงหยุดรักความยุติธรรม
สักหน่อยเถอะ ด่าเป็ นพ่อเลย”
“สมควรด่า ยืนดูผู ้หญิงถูกท�ำร้าย ถ ้าไม่คดิ ว่ามึงมีเหตุผล กูให ้
ลูกน้องเข ้าไปช่วยแล ้ว กราบกูซะทีไ่ ม่ทำ� แผนมึงพัง”
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เลว ไทรีสเป็ นคนกวนบาทาและเขาชินแล ้ว “มึงอยู่ไหน”
“ส�ำนักงาน ท�ำไม คิดถึงกู?”
“กูจะขับเขียวจ๋าไปเหยียบหน้ามึง”
“คนบ๊องเท่านัน้ ทีต่ งั้ ชื่อรถว่าเขียวจ๋า เสียดายยีห่ ้อรถว่ะ”
“คราวหน้าจะขอคันสีแดงจากพี่เมฆ กูจะตัง้ ชื่อว่าแดงแจ๋แลว้
ขับไปเสยท ้ายไอ้ซวี ลิ ลอว์ของมึง”
ไทรีสขูฟ่ ่ อมาตามสาย “อย่ายุ่งกับลูกชายกู ไอ้เพือ่ นเฮงซวย”
“คนบา้ อะไรตัง้ ชื่อรถเป็ นระบบกฎหมาย เสือกมาวิจารณ์ช่อื รถ
คนอืน่ แค่น้ ี กูรำ� ค้าญ”
เพลิงวายุกดตัดสายเมือ่ เพือ่ นชัว่ หัวเราะไม่แยแส พวกเราคบกัน
ตัง้ แต่สมัยเรียน เป็ นเมตกันทัง้ ทีน่ ิสยั ต่างกัน แต่เข ้ากันได้และทนคบ
กัน มาจนบัด นี้ ในขณะที่ไ ทรี ส บอกว่ า ทนคบต่ อ ไปเพราะอยากได้
เพลิงเวหาเป็ นน้องชาย เพราะลูกคนเดียวแบบมันอยากมีนอ้ งชายดีๆ
มันต่างหากทีโ่ รคจิต ไอ้ทนายจิตไม่ปกติคดิ แย่งน้องชายชาวบ ้าน

พ รรษฟ้ าพาร่างตนเองในชุดสูทกางเกงสีสุภาพ เมื่อได้รบั

การติดต่อจากส�ำนักงานทนายความชื่อดังของนิวยอร์ก ทัง้ ทีเ่ ธอไม่เคย
ยืน่ ความจ�ำนงจะสมัครงานทีน่ ่ี แต่กลับได้รบั การติดต่อจากเลขาฯ ของ
ไทรีส อาร์มิเ ทจ ถึง แม้ไ ม่ คิ ด จะร่ ว มงาน แต่ ก ารผู ก สัม พัน ธ์ห รือ
มาท�ำความรู้จกั กับทนายดังก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ใครจะรู ้ วันหน้าอาจ
มีเหตุให ้ต้องพบกันอีก
หลังจากเกิดเรื่องแย่ๆ กับเพื่อนสนิททัง้ สอง แมค้ ดีความยัง
ไม่คืบหน้าไปไหน แต่ตำ� รวจก็ยงั ตามคดีต่อไม่กองดองแน่ ส่วนคดี
ทีเ่ ธอเข ้าไปร่วมเหตุการณ์โดยไม่ได้ตงั้ ใจก็ยงั จับคนร้ายไม่ได้ นอกจาก
รูว้ ่าหญิงสาวทีต่ ายเป็ นนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยเดียวกัน ก่อนเกิดเหตุ
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แฟนหนุ่มของเหยือ่ บอกว่าแฟนจะพาแมวไปเดินเล่น ซึง่ เป็ นเรื่องปกติ
แต่ ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุรา้ ยขึ้น เฮ้อ...ชีวติ คน แค่ พาแมวมาเดินเล่น
ใครจะรูว้ า่ นั่นจะเป็ นการจากลาคนรักเป็ นครัง้ สุดท ้าย
“สวัสดีค่ะ พรรษฟ้ า นรากร นัดกับมิสเตอร์อาร์มเิ ทจสิบโมงค่ะ”
พรรษฟ้ าบอกจุดประสงค์ทม่ี ากับพนักงานต้อนรับทีย่ นื อยูห่ ลังเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ พนักงานพยักหน้ารับยิ้มๆ กดโทร.เบอร์ภายในถาม
ใครบางคน แลว้ วางสาย หันมาบอกเธอใหเ้ ดินขึ้นลิฟต์ไปยังชัน้ ที่
ไทรีส อาร์มเิ ทจ รออยู่
พรรษฟ้ าเอ่ยขอบคุณแล ้วเดินตรงไปยังลิฟต์ เสียงติง๊ ดังขึ้นเมือ่
มาถึงจุดหมาย ชัน้ นี้คงเป็ นส่วนของส�ำนักงาน ทันทีทก่ี า้ วเทา้ ออกจาก
ลิฟต์กพ็ บห ้องท�ำงานซึง่ ถูกจัดแบ่งตามป้ ายชือ่ หน้าห ้องเกีย่ วกับคดีต่างๆ
และที่โ ดดเด่ น ที่สุ ด คื อ ห อ้ งสุ ด ทางเดิน ด้า นขวามือ ป้ ายชื่อ ไทรีส
อาร์มเิ ทจ พร้อมต�ำแหน่งโชว์หรา
ไทรีสเอ่ยอนุ ญาตเมือ่ ได้ยนิ เสียงเคาะประตู วางมือจากเอกสาร
บนโต๊ะ ขยับแว่นสายตาเล็กน้อยแลว้ ลุกขึ้นยืนเมือ่ หญิงสาวซึ่งนัดไว ้
เดินเข ้ามา พรรษฟ้ าคือหญิงสาวทีเ่ คยเห็นผ่านภาพถ่ายจากลูกน้อง และ
ประวัตสิ ่วนตัวทีส่ ำ� คัญ และเริ่มใหค้ วามสนใจเป็ นพิเศษเมือ่ เพลิงวายุ
สนใจหญิงสาวคนนี้ผดิ ปกติ
“ยินดีทไ่ี ด้พบมิสนรากร เชิญนั่งก่อน กาแฟหรือชาดีครับ”
มือหนาผละออกจากมือเล็กสัมผัสราบเรียบ ไทรีสวางตัวเป็ น
เจ้าบ ้านทีด่ แี ละเพิม่ ความเป็ นกันเองให ้ผู ้มาเยือน
“เช่ นกันค่ ะ ขอเป็ นชาร้อนละกันค่ ะ” พรรษฟ้ านั่งลงบนเก้าอี้
หนังแกะสีเลือดหมู กวาดตามองส�ำรวจเจ้าของห ้องและห ้องท�ำงานอย่าง
รวดเร็ว รอไม่นานเสียงเคาะประตูของสตรีวยั กลางคนร่างทว้ มซึ่งน�ำ
ชุดน�ำ้ ชามาเสิรฟ์ พร้อมมาการองหลากสีช้ ินพอดีคำ� จัดเรียงในถาดเงิน
ราวกับเหรียญเงินทีว่ างซ ้อนกัน
36 เพลิงรักวายุพรรษ

“มาการองร้านประจ�ำของส�ำนักงาน ชิมแลว้ ช่ วยยืนยันหน่ อย
นะครับว่าผมและพนักงานทุกคนทีน่ ่ีไม่ถกู หลอก”
พรรษฟ้ ากลัน้ ยิ้ม กับ มุก สร้า งความเป็ น กัน เองของทนายดัง
เธอรู้จกั เขาผ่านสังคมรอบตัวเนื่องจากสนใจรับฟังข่าวสารบา้ นเมือง
ชื่อ ไทรีส อาร์มเิ ทจ ปรากฏขึ้นตามข่าวคดีฟ้องร้องบุคคลส�ำคัญๆ และ
มีช่ือ เสีย งหลายต่ อ หลายครัง้ ไทรีส คือ ทนายที่ฟ าดมากยามท�ำ คดี
ไม่สนใจใครหน้าไหนทัง้ นัน้ และคดีท่เี ธอสนใจมากคงเป็ นคดีใส่รา้ ย
นักธุ รกิจอุตสาหกรรมยาว่ามีส่วนพัวพันกับยาเสพติด เพราะผู ถ้ ูก
กล่าวหาเป็ นคนไทยเหมือนเธอ คดีนนั้ จบลงด้วยดี รวมทัง้ จับคนบงการ
ได้ พรรษฟ้ ามอง ไทรีส อาร์มเิ ทจ แลว้ ยิ้ม ได้นั่งคุยกับทนายดัง
แต้มบุญคงพอมีเหลือละนะชีวติ นี้
ไทรีสมองหญิงสาวซึ่งเป็ นเป้ าหมายอย่างพิจารณา จากประวัติ
เท่าทีห่ าได้และวิถชี วี ติ ในปัจจุบนั ยอมรับว่านับถือผู ้หญิงตรงหน้านี้มาก
ถ ้าเอ่ยชมว่าพรรษฟ้ าเป็ นนักสู ้ เขาก็ไม่รสู้ กึ กระดากปาก “มิสคงสงสัยว่า
ผมติดต่อไปท�ำไม”
“เชิญมิสเตอร์ว่าธุระมาได้เลยค่ะ ยอมรับว่าแปลกใจ แต่คิดว่า
มารับฟังก็ไม่เสียหายอะไรมากนัก” พรรษฟ้ าขยับร่างนั่งตัวตรง สีหน้า
และน�ำ้ เสียงเป็ นงานเป็ นการ
ไทรีสวางแฟ้ มปกด�ำลงตรงหน้าพรรษฟ้ า โดยยังไม่อธิบายอะไร
ใหเ้ วลาอีกฝ่ ายอ่านสิ่งที่อยู่ในนัน้ รอไม่นาน นัยน์ตาคู่ สดี ำ� ก็ละจาก
เอกสารตรงหน้าเปลีย่ นเป้ าหมายมาจ้องหน้าเขาแทน
“ก�ำลังจะบอกว่า คนร้ายที่ทำ� ร้ายเพือ่ นๆ ของฉันเป็ นคนเดียว
กับคดีทพ่ี วกคุณตามอยู่”
ไทรีสพยักหน้า “ใช่ครับ ผมตามคดีน้ ีมาตัง้ แต่เหยื่อรายที่สอง
นอกจากสัญลักษณ์ ขนาดอาวุธ ลักษณะการตายที่ตรงกัน ทุกอย่าง
ยังมืดแปดด้าน ไม่ใกล ้เคียงความจริงว่าจะจับมันได้สกั นิด”
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พรรษฟ้ าจ้องหน้าทนายดัง “หนึ่งในเหยือ่ ของคนร้ายเป็ นคนทีค่ ณ
ุ
รู้จกั สินะ” ประกายตาไหววูบของทนายดังแสดงหลักฐานออกมาว่าเธอ
เดาถูก
ไทรีสยกยิ้มบางๆ “มิสเก่งจริงๆ ทีเ่ ดาถูก ใช่ครับ หนึ่งในเหยือ่
เคราะห์รา้ ยเป็ นคนรักของเพือ่ นสนิทผมเอง ในฐานะทนายส่วนตัวและ
ซีอโี อบริษทั นักสืบ จึงปล่อยให ้คนรักของเพือ่ นตายเปล่าไม่ได้”
พรรษฟ้ าหรี่ ต ามองแฟ้ มเอกสาร และสีห น้า ทนายดัง ยัง คง
ไม่เสียอาการแม้วา่ จะถูกเธอดักทางถูก “คุณต้องการให้ฉนั เป็ นเหยือ่ ล่อ
คนร้ายใช่ไหมคะ”
ไทรีสลอบกลืนน�ำ้ ลาย ผูห้ ญิงคนนี้เซนส์ดี น่ าจะมาเอาดีดา้ น
กฎหมาย มาถึงขัน้ นี้คงต้องแสดงความจริงใจ “มิสคิดถูก และรูไ้ หมครับ
ว่าท�ำไมผมถึงอยากร่วมงานกับมิสเรื่องท�ำคดีน้ ี”
พรรษฟ้ าพยักหน้า “เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของเหยื่อมีลกั ษณะ
ใกล ้เคียงฉันสินะ เอเชีย อายุ 20-25 ปี บุคลิกเรียบง่าย ไร้ครอบครัว
ที่น่ี และที่สำ� คัญเรียนอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย…และเป็ นสมาชิกหอ้ งสมุด
โรสลินท์”
ไทรีสนิ่วหน้า เขาเปิ ดแฟ้ มอีกเล่มดู แต่ไม่เห็นมีข ้อมูลทีพ่ รรษฟ้ า
เอ่ยถึง
“ไม่มขี ้อมูลส่วนนัน้ หรอก คุณไม่ตอ้ งหาหรอกค่ะ”
“แล ้วคุณทราบเรื่องนี้ได้ยงั ไงครับ” ไทรีสจ้องหน้าคนจุดประเด็น
สีหน้าสนใจ
“เพราะเหยือ่ ทุกคนฉันเคยเห็นหน้าอย่างน้อยครัง้ สองครัง้ ฉันเคย
ท�ำงานพิเศษทีร่ า้ นกาแฟข ้างห ้องสมุดนัน้ และสมาชิกใหม่ของห ้องสมุด
จะน�ำคูปองมาแลกกาแฟฟรีหนึ่งแก้ว บางคนก็มาเป็ นลูกค้าขาประจ�ำ
การจดจ�ำลักษณะของผูค้ นเป็ นสิง่ ทีฉ่ นั คุน้ ชินมาตัง้ แต่เด็ก เอ่อ...มีพ่อ
เป็ นต�ำรวจเก่าเลยติดนิสยั นี้มาจากท่าน”
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เมื่อ ทบทวนดู ดีๆ แกลและพรรษฟ้ ามีล กั ษณะตรงกับ เหยื่อ
รวมทัง้ เป็ นสมาชิกของหอ้ งสมุดนัน้ ท�ำไม เพราะอะไร หญิงสาวทีต่ ก
เป็ นเหยื่อถึงเกี่ยวขอ้ งกับหอ้ งสมุดนัน้ หากเธอไม่คุน้ หน้าของเหยื่อ
ประเด็นนี้อาจไม่มใี ครสังเกต พรรษฟ้ ามองหน้าไทรีส นิ่วหน้าเล็กน้อย
เมือ่ ตัดสินใจ
“ตกลงค่ะ ฉันยินดีเป็ นเหยือ่ ล่อคนร้าย”
ไทรีสยิ้มกว ้าง “ขอบคุณมากครับทีช่ ่วย รับรองว่าทุกอย่างจะต้อง
เรียบร้อย พวกเราจะดูแลคุม้ ครองความปลอดภัยให ้เป็ นอย่างดีครับ”
“พวกเรา? หมายถึง...”
ไทรีสยิ้มเมือ่ สีหน้าพรรษฟ้ าเต็มไปด้วยเครื่องหมายค�ำถาม
“ใช่ครับ นอกจากผมยังมีคนนัน้ ครับ คนทีจ่ ะดูแลคุม้ ครองมิส”
พรรษฟ้ าหันไปมองผูม้ าใหม่ เจ้าของร่างสูงโปร่งภายใต้เสื้อเชิ้ต
กางเกงยีนส์เข่าขาดกับเสื้อคลุมหนาสีเข ้ม เธอสบนัยน์ตาคู่คมติดรืน่ เริง
นิ่วหน้าเล็กน้อยก่อนจะชี้หน้าเอ่ยทักเสียงฉุน “นาย ปสด หน้าห ้องน�ำ้ ”
“ปสด...คืออะไรครับ” ไทรีสถามสีหน้างงๆ
“เอ่อ...หมายถึงเสียสติค่ะ แฮะๆ” พรรษฟ้ าอยากจะทึ้งผมตนเอง
เมือ่ เสียอาการ เธอลอบส่งสายตาข่มขูต่ วั ต้นเหตุไม่ให ้เขาพูดมาก
เพลิงวายุหวั เราะ “ยินดีทไ่ี ด้ร่วมงานกันครับคุณลูกเจีย๊ บ” จิกเก่ง
นัก เป็ นไก่ซะ
พรรษฟ้ าหันไปปรึกษาไทรีส “ไม่มคี นอืน่ หรือคะ”
ไทรีสมองหน้าเพลิงวายุซ่งึ ยืนส่งสายตาว่าไม่มๆี ทนายดังมอง
หญิงสาวและเพื่อนสนิทสลับกันไปมาแลว้ ถอนใจ “ทนร่ วมงานกัน
สักหน่อยได้ไหมครับ เวลานี้คดีล ้นมือจริงๆ นักสืบคนอืน่ ทีเ่ ชี่ยวชาญ
คดีฆาตกรรมไม่ว่างเลย และหมอนี่ฝีมอื ดีสุด” ช่วยอวยให้นิดหน่ อย
จดลงบัญชีบญ
ุ คุณซะ!
พรรษฟ้ าเม ้มปาก “ก็ได้ค่ะ” เมือ่ ไม่มที างเลือกเธอก็จะข่มใจทน
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เพลิง วายุ ย้ ิม ร่ า เดิน อ้อ มมายืน ข า้ งเก้า อี้ไ ทรี ส แล ว้ ยื่น มือ ให ้
เพือ่ นร่วมงานคนใหม่ “ยินดีทไ่ี ด้ร่วมงานกันครับ”
พรรษฟ้ ามองมือหนาที่ลอยอยู่ตรงหน้า เธอยกมือไหวพ้ ร้อม
เอ่ยแนะน�ำตัวอย่างเป็ นทางการ “สวัสดีค่ะ พรรษฟ้ า เวลาพบคนไทย
ทีส่ ูงวัยกว่าฉันถนัดแบบนี้”
ไทรีสกลัน้ ข�ำ เสมองนาฬกิ ากลบรอยยิ้ม ชอบโว ้ย ไอ้ทอร์นาโด
พบคู่ปรับแล ้ว
เพลิงวายุชกั มือกลับ จ้องหญิงสาวตรงหน้าสีหน้ารื่นรมย์ แม ้
ในใจอยากดีดหน้าผากเนียนนัน้ สักที “ไม่เป็ นไรครับ ผมอยู่อเมริกา
นานไปหน่อย ปกติถนัดกอด แต่เลือกคน ยินดีที่รจู้ กั เพลิงวายุครับ”
1:1 ส�ำหรับยกนี้ ไทรีสแอบจดแต้มลงแอปพลิเคชันในมือถือ
เมือ่ ศึกนี้น่าจะอีกยาวกว่าจะรูผ้ ล
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3

ร่วมหรือร่วง

พรรษฟ้ าหงุดหงิด หงุดหงิดมากเมือ่ ต้องท�ำงานร่วมกับผูช้ าย

ทีน่ ั่งละเลียดกาแฟอยู่ตรงหน้า ถามว่าท�ำไมไม่ชอบ ก็ไม่ถงึ กับไม่ชอบ
คนเราจะไม่ชอบคนที่เราเพิ่งรู้จกั ก็ดูจะใจแคบเกินไป แต่ผูช้ ายคนนี้
ท�ำให ้หงุดหงิดแบบไม่มสี าเหตุ
เพลิงวายุถาม “ถามหน่อยสิ ท�ำไมถึงยอมรับงานนี้ ร้อนเงินเหรอ”
รูล้ ะ ขอ้ แรกทีห่ งุดหงิดคือหมอนี่ปากไม่ดี ท่องไวๆ้ เพือ่ งานๆ
เพื่อความปลอดภัยๆ “มีส่วน คนท�ำมาหากินมีงานอะไรท�ำได้ก็ทำ�
กฎข ้อนี้ใช้เหมือนกันทัง้ โลก”
“ไม่ใช่ห่วงเพื่อนเหรอ ไทรีสรับปากจะส่งคนไปดู แลเพื่อนคุณ
ดูคุณสนใจมากกว่ายอดเงินทีไ่ ทรีสเสนอใหเ้ สียอีก ดีจงั ได้ร่วมงานกับ
คนดี”
ไม่ ต อ้ งชม รู ห้ รอกว่ า ไม่ จ ริ ง ใจ พรรษฟ้ าพยายามตัง้ สมาธิ
ไปยังเรื่องงานและตัดอคติท่มี ตี ่ อผู ช้ ายคนนี้ชั่วคราว “ขอบคุณที่ชม
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คุยเรื่องงานเถอะ ร่วมงานกันให ้รอด อย่าให้ร่วงก่อนจะได้เริ่ม”
เพลิงวายุย้ มิ สนุ กจัง เป็ นการช่วยงานไทรีสที่ไม่ได้แย่เหมือน
ทุกครัง้ “ในฐานะทีเ่ พือ่ นคุณโดนเล่นงาน เพือ่ นคุณพูดอะไรเกี่ยวกับ
คนร้ายบ ้างไหม”
“รวย ขอ้ แรกเลย คนร้ายต้องเป็ นคนที่ใช้ชีวติ ในสังคมอย่าง
สะดวกสบาย โดยเฉพาะน�ำ้ หอมทีใ่ ช้ แกลบอกว่าราคาหมืน่ กว่าเพราะ
เป็ นกลิน่ เดียวกับพ่อเธอใช้ เสื้อยืดและกางเกงยีนส์ รวมทัง้ เสื้อคลุม
ของบาเลนเซียก้าแบรนด์หรู ไฮเอนจากสเปน และค่ อนขา้ งหน้าตาดี
แกลคาดคะเนจากดวงตา ซึ่ง ข อ้ นี้ เ ปอร์เ ซ็น ต์ค วามน่ า เชื่อ ถือ น้อ ย
คนตาสวยหน้าแย่มเี ยอะแยะ”
เพลิงวายุพยักหน้า “ผมเห็นด้วย คนร้ายจะหล่ออะไรนัก แต่
น่าจะมีเงินในระดับหนึ่ง”
คุ ย เรื่อ งเดีย วกัน ไหมนี่ พรรษฟ้ าแสร้ง ท�ำ หน้า นิ่ ง ทัง้ ที่อ ยาก
กลอกตามองบนด้วยความร�ำคาญ “พวกคุณไม่มผี ูต้ อ้ งสงสัยบา้ งเลย
เหรอ สืบกันตัง้ หลายเดือนน่าจะได้เบาะแสอะไรบ ้าง”
เพลิงวายุส่ายหน้า “วงกวา้ งจนยากจะคาดเดา เพิ่งจะแคบลง
ก็ตอนได้คุณนี่ละ”
พรรษฟ้ าขมวดคิ้ว “พูดจาให้ดๆี อย่าให ้คนฟังตีความผิดๆ”
เพลิงวายุน่ิงคิดแล ้วยิ้มกว ้าง “ขออภัย รวบค�ำไปหน่อย เพิง่ จะ
แคบลงตอนได้คุณมาร่วมงานนี่ละ”
พรรษฟ้ ามองผู ้ชายตรงหน้าอย่างประเมิน หมอนี่กำ� ลังสนุก และ
นั่นน่าหงุดหงิดส�ำหรับเธอ “ฉันจ�ำกัดวงคนร้ายไว ้คร่าวๆ คุณสนใจฟัง
ไหม ถ ้าไม่จะได้ไม่พดู เหนื่อย”
“สนใจซี ผมตัง้ ใจท�ำงานจะตาย คุณก็เห็น”
ตรงไหนกัน แต่ไม่อยากต่อปากต่อค�ำ “คนร้ายพุง่ เป้ ามาทีผ่ ู ้หญิง
เอเชียอายุระหว่างยีส่ บิ ถึงยีส่ บิ ห ้า รูปร่างหน้าตาไม่มผี ล แต่บคุ ลิกเหยือ่
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ทุกคนคล ้ายกัน คือความเรียบง่าย แต่งกายสบายๆ ชีวติ หมดไปกับ
การเรียนการงาน และใช้ชีวติ ตามล�ำพังตามหอพัก คอนโดฯ หรือ
อพาร์ต เมนต์ เพราะง่า ยต่ อ การหายตัว ไป ซึ่ง กว่ า จะมีใ ครสัง เกต
ก็ผา่ นไปหลายวัน และทีต่ อ้ งหาให ้พบคืออะไรเป็ นสาเหตุทท่ี ำ� ให ้คนร้าย
ท�ำร้ายพวกเธอ เราอาจจ�ำกัดตัวคนร้ายได้แคบลง”
เพลิงวายุวางถ ้วยกาแฟลง “แค้นไหม ความแค้นท�ำให ้คนเป็ นบ ้า
หมอนั่นอาจจะเคยอกหักเพราะผู ้หญิงทีม่ ลี กั ษณะแบบนี้”
“ฉัน คิด ว่า ไม่ คนร้า ยก�ำ ลัง ตามหาบางอย่ า งหรือ ใครบางคน
เหยื่อรายอื่นๆ ที่ผ่านมา เมื่อไม่ใช่ จึงก�ำจัดทิ้ง รวมทัง้ อยากใหค้ น
ทีถ่ ูกตามหารู้ว่า เขาจะไม่หยุดตราบใดทีย่ งั ไม่พบ หรือไม่เขาก็ทำ� เพือ่
ชดเชยใครบางคนทีห่ ายไป”
“ท�ำไมคุณตัง้ สมมุติฐานแบบนี้” เพลิงวายุสนใจขอ้ สงสัยใหม่
ซึง่ ไม่เคยมีใครนึกถึงมาก่อน
“สัญลักษณ์รูปดาวหกแฉกต้องเป็ นอะไรทีส่ ำ� คัญหรือเป็ นโค้ดลับ
ระหว่างเป้ าหมายตัวจริงกับคนร้ายซึง่ ต่อไปเราจะเรียกว่า คลืน่ และดาว”
“ดาวหมายถึงไอ้หกแฉกผมพอเข ้าใจ ท�ำไมเป้ าหมายถึงเป็ นคลืน่ ”
เพลิงวายุมองพรรษฟ้ าซึ่งก�ำลังจดจ่อกับขอ้ มูลซึ่งเธอก�ำลังร่ างลงบน
หน้าจอไอแพดขนาดเจ็ดนิ้ว ซึง่ ไทรีสมอบให ้เพือ่ สะดวกในการท�ำงาน
“ไม่ผดิ ส�ำหรับคนร้าย ส่วนเป้ าหมายถา้ มีจริง ฉันก็หวังใหเ้ ธอ
เป็ นเกลียวคลืน่ บนผิวน�ำ้ ที่ไม่มสี ่งิ ใดจับต้องได้ แมแ้ ต่ดาวบนทอ้ งฟ้ า
ก็ตอ้ งแยกห่างไม่มวี นั ได้พบเจอ”
เพลิง วายุ ม องริม ฝี ป ากสีน�ำ้ ตาลอ่ อ นปราศจากสีข องลิป สติก
ซึง่ ก�ำลังเอื้อนเอ่ยสิง่ ทีเ่ ธอซ่อนไวแ้ ละเพิง่ หลุดออกมาทางอ้อม ผูห้ ญิง
คนนี้มคี วามปรารถนาดีต่อคนอื่นจากใจจริงแมจ้ ะไม่รู้จกั กัน เป็ นที่
น่าประทับใจ
น�ำ้ เสียงหนักแน่นจริงจังเอ่ย “เราต้องจับมันก่อนทีจ่ ะพบคลืน่ ”
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พรรษฟ้ ายิ้มใหค้ นพูดจากใจจริงเป็ นครัง้ แรก ก็ไม่ได้แย่ คิดว่า
เพลิงวายุจะเห็นเป็ นเรื่องสนุ กและไม่แยแสอะไรเสียอีก เธอคงตัง้ แง่
กับเขามากไป อย่างน้อยเขาก็ไม่อยากให้ใครต้องตกเป็ นเหยือ่ อีก ยอมรับ
เป็ นบัดดี้กไ็ ด้
“เพราะค่ าจ้างจากไทรีสยั่วใจซะขนาดนัน้ จบงานนี้ผมจะนอน
อาบแดดผึง่ อกอยู่รมิ หาดโปรยยิ้มให ้สาวๆ ให ้ช�ำ่ ปอด”
ขอสลายทุกอย่างทีค่ ดิ ก่อนหน้านี้ ไอ้หมอนี่แย่ทส่ี ุดของทีส่ ุดและ
ทีส่ ดุ จนไม่รวู้ า่ จะไปทีส่ ดุ ทีต่ รงไหน “ตัง้ ใจท�ำงานเถอะ จะได้รบี ไปเร็วๆ”
จบงานเชิญไปให้ไกลจากวงจรชีวติ เธอได้ยง่ิ ดี สาธุ
เพลิงวายุหวั เราะเบาๆ ผูห้ ญิงคนนี้ตลก เขาเดาว่าเธออยากด่า
แต่อดกลัน้ ไวเ้ พราะต้องท�ำงานร่วมกัน ความอดทนต่อสิง่ เร้ารอบกาย
สูงจริงๆ นิสยั แบบนี้เหมาะท�ำงานบริหาร “จบแค่งานเนอะ ต่อจากนัน้
เราเป็ นเพือ่ นกันเหมือนเดิม”
พรรษฟ้ ายิ้มแบบฝื นใจเต็มทน เชิญอินเฟรนด์ไปคนเดียวเถอะค่ะ
จบงานแยกทางมีขอ้ เดียวเท่านัน้ ส�ำหรับเธอและหมอนี่ จะว่าไปรู้สกึ
คุน้ ๆ ชื่อเขาเหมือนกัน “คุณเป็ นอะไรกับเพลิงเวหา”
“รูจ้ กั ?”
พรรษฟ้ าส่ายหน้า “ไม่เป็ นการส่วนตัว แต่รจู้ กั เขาผ่านสือ่ จากคดี
ของไทรีส ปกติคนไทยนิยมตัง้ ชือ่ ลูกคล ้องจองกัน เพลิงเวหา เพลิงวายุ
จะว่าไปรูปร่างหน้าตาก็คล ้ายกัน”
เพลิงวายุปรบมือเบาๆ “เก่ง ช่างสังเกต ช่างสงสัย ตีความและ
เชื่อมโยงเก่ง ไม่แปลกใจท�ำไมเรียนเก่ง ปริญญาตรีสองใบ ปริญญาโท
หนึ่งใบ และก�ำลังจะได้อกี ใบในอีกสามเดือนข ้างหน้า”
ไม่แปลกใจหรอกทีเ่ ขาจะรูข้ ้อมูลพวกนี้ของเธอ ไทรีสคงไม่เชิญ
เธอมาหากไม่สืบประวัติก่อน “ขอรับไวแ้ ลว้ กันส�ำหรับค�ำชม ไม่ขอ
ถ่อมตัวเพราะเรื่องจริงทัง้ นัน้ แล ้วค�ำตอบล่ะ หรือตอบไม่ได้ ล�ำบากใจ
44 เพลิงรักวายุพรรษ

ก็ไม่ตอ้ งพูด”
“ท�ำไมคิดว่าเรื่องแค่น้ ีผมต้องล�ำบากใจ”
“ใครจะรู ้ คุณอาจจะนิสยั แย่จนพีน่ อ้ งขับออกจากบา้ น ตัดขาด
ไม่เหลียวแลแยแสเป็ นปมในใจ”
“ผมว่าคุณลองเขียนนิยายบา้ งนะ มโนเก่งเกิน เพลิงเวหาเป็ น
น้องชาย ถ ้าคุณสนใจข่าวสารธุรกิจด้านยานยนต์คณ
ุ จะพบชือ่ เพลิงเมฆา
ถา้ คุณสนใจด้านไอทีและโลกของเกม คุณจะต้องได้ยินชื่อเพลิงนที
พวกเราเป็ นพีน่ อ้ งกันและเราก็รกั กันดี”
พรรษฟ้ าพยักหน้าอย่างเข ้าใจ แต่เธอไม่มคี วามจ�ำเป็ นต้องรู้จกั
หรือสนใจพีน่ อ้ งของเขาสักคน ทีถ่ ามก็แค่ความสงสัยเล็กๆ ของคนทัว่ ไป
ไม่มอี ะไรส�ำคัญ “ฉันคิดว่าหอ้ งสมุด...” ค�ำว่าโรสลินท์กลืนหายไป
ในล�ำคอเมือ่ คู่สนทนาของเธอมีสง่ิ มีชวี ติ ผมทองตาสีฟ้าโอบรอบคอพร้อม
แนบริมฝี ปากบนแก้มสากฟอดใหญ่
เพลิงวายุหนั ไปมองเจ้าของร่างซึง่ เข ้ามาทักทายเขาอย่างสนิทสนม
“มีอะไรกับผมหรือเปล่า ลิซซี่” น�ำ้ เสียงเรียบๆ ที่เอ่ ยทักทายท�ำให ้
หญิงสาวผูม้ าใหม่ขยับออกห่าง ส่งยิ้มใหเ้ พลิงวายุหวานหยดก่อนจะ
ถือวิสาสะนั่งลงข ้างๆ โดยไม่รอใครเชิญ
“ตัง้ ใจมาทักทาย เห็นขา้ งหลังมั่นใจเลยว่าใช่แน่ ว่างไหมคืนนี้
ตี้กนั ” เรียวเล็บยาวสีแดงสะกิดแขนเสื้อคลุมหนาอย่างออดอ้อน
เพลิงวายุมองเพือ่ นสาวแล ้วถอนใจ “มีนดั คุยงานกับไทรีส รูจ้ กั กัน
ไว้สิ พรรษฟ้ าเพือ่ นผม ส่วนนี่...”
ลิซซี่ขดั ขึ้นสีหน้าไม่แยแส “ไม่อยากรู้จกั มองแล ้วน่ าจะคนละ
คลาสกัน ว่าเรือ่ งของเราดีกว่าค่ะ ไปนะ เราไม่ได้เทีย่ วด้วยกันนานแล ้ว
หรือว่า...” ดวงตาคู่สฟี ้ าตวัดมองหญิงสาวเอเชียสีหน้าครุ่นคิด “เธอคง
ไม่ได้มาเสนอขายอะไรให ้คุณหรอกใช่ไหม”
ปึ ง!
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เพลิงวายุมองถว้ ยชาซึ่งถูกวางลงเสียงดัง ในขณะที่ลซิ ซี่มอง
คนท�ำแบบไม่รู้สึกรูส้ า
น�ำ้ เสียงราบเรียบติดเย็นชาเอ่ย “ฉันขอตัวก่ อน เชิญพวกคุณ
ตามสบาย อ้อ...ฝากบอกเพือ่ นคุณด้วยว่า ใช้สมองกับปากให้ดกี ว่านี้
หน่ อย จะได้ไม่มใี ครเขา้ ใจผิดว่าสมองมีแต่ เรื่องแย่ๆ ปากก็ยงั แย่
ไม่ต่างกัน อีกอย่างเลือกบ ้าง ครอบครัวจะได้ไม่เสียใจทีส่ ง่ มาเรียนไกล
แต่หาได้แค่น้ ี”
นอกจากเสียงขยับร่างลุกขึ้นเดินจากไป เพลิงวายุและลิซซีต่ ่าง
นิ่งงัน และคนที่ตงั้ สติได้ก่อนคือลิซซี่ เธอชี้น้ ิวตามร่ างที่เดินจากไป
ก�ำลังจะอ้าปากกรีด๊ แต่ตอ้ งหุบฉับ
“ถ ้าส่งเสียงกรีด๊ ให ้ผมร�ำคาญ วันหลังอย่ามาทักผมอีก”
ลิซ ซี่พ ยายามสงบจิต ใจ ละสายตาจากพรรษฟ้ าแล ว้ หัน มา
ส่งสายตาออดอ้อนเพลิงวายุแทน “ผู ้หญิงคนนัน้ ว่าเรานี่คะ”
เพลิงวายุปรายตามอง “ทีคณ
ุ ว่าเขามาขายอะไรให ้ผม ท�ำไมว่าได้
ถา้ เขาจะว่าคุณกลับก็ไม่แปลก คนเสียหายทีส่ ุดน่าจะเป็ นผมทีโ่ ดนด่า
อ้อมๆ ว่าโง่ทงั้ ทีน่ งั่ อยูเ่ ฉยๆ ลิซซี่ คุณเป็ นคนน่ารัก แต่คณ
ุ ท�ำให้ตวั เอง
ดูแย่จนความน่ารักเริ่มหายไป”
ลิซซีเ่ ม ้มปาก แม ้จะไม่พอใจแต่เก็บซ่อนไว ้ เพลิงวายุเป็ นคนตรง
ปากร้ายและเดาใจยาก หากเธอไม่ใช่ญาติของไทรีส เขาคงไม่นบั เธอ
เป็ น เพื่อ น ทัง้ ๆ ที่เ ธอชอบเขามาก ตือ๊ มาเป็ น ปี ๆ ความสัม พัน ธ์
ก็ไม่คบื หน้าไปไหน
“ขอโทษ ลิซซีห่ งุดหงิดไปหน่อย ให้ลซิ ซีข่ อโทษเพือ่ นคุณก็ได้นะ
คืนนี้ชวนไปกับเราดีไหม”
“เขาไม่ใช่คนทีจ่ ะเสียเวลาไปกับเรือ่ งแบบนี้ และเขาคงไม่ตอ้ งการ
ค�ำขอโทษเหมือนกัน ส่วนผมมีนดั คุยงานกับไทรีส ต้องขอตัว บายลิซซี”่
มือบางพยายามจะควา้ แขนเพลิงวายุซ่ึงเลื่อนเก้าอี้ออกพร้อม
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ลุกขึ้นเดินจ�ำ้ เทา้ ออกไปโดยไม่หนั กลับไปมองหญิงสาวทีม่ องตามด้วย
สีหน้าขัดใจ
ลิซซีก่ ำ� มือแน่น อยากร้องกรีด๊ ออกมา แต่หญิงสาวสองคนทีน่ ั่ง
โต๊ะขา้ งๆ มองด้วยสายตาแปลกๆ เธอจึงสะบัดร่างลุกขึ้นเดินออกไป
หน้าตาบึ้งตึง
“รู ปร่ างหน้าตาก็ดี แต่ งกายดู แพง แต่ นิสยั แย่สุดๆ ถา้ ผู ช้ าย
คนนัน้ คว ้ามาเป็ นแฟน น่าสงสารแย่” ศศิธรย่นจมูกใส่สหี น้าหมั่นไส ้
“จ้าวชอบคุณคนนัน้ ด่าผูด้ ี ไม่มไี อ้อสี กั ค�ำแต่เจ็บจริง” จ้าวจันทรา
ยิ้ม กับ ถ ว้ ยชา เธอกับ คู่ ส ะใภ้ ไ ด้ ยิน หญิ ง สาวต่ า งชาติ ค นนัน้ ดู ถู ก
ผูห้ ญิงไทยทีเ่ พิง่ เดินออกไปแล ้วหมั่นไส ้ สวยหรูดูแพงแต่ผูช้ ายไม่แล
เพราะนิสยั แย่กส็ มควรแล ้ว
“ฮาย...สาวๆ รอนานไหม อัย รี บ สุ ด ชี วิต ได้แ ค่ น้ ี เจ้เ กลือ
อย่าฟ้ องเฮียตรา น้องจ้าวอย่าฟ้ องพ่อเน้อ อาอัยพลาดไปแล ้ว สายแค่
ครึ่งชั่วโมงเอง”
สองสาวพยานเหตุการณ์ปะฉะดะของหญิงสาวโต๊ะขา้ งๆ มอง
เจ้าของค�ำสารภาพทีม่ สี ภาพประดุจลูกหมาตกน�ำ้ กาแฟข�ำๆ
จ้าวจันทราผูม้ ศี กั ดิ์เป็ นหลานเอ่ยยิ้มๆ “อาอัยนั่งเถอะ จ้าวท�ำใจ
ได้แล ้ว แล ้วนี่ไปท�ำอะไรมาเปี ยกไปครึ่งตัว”
“ส่วนฉันไม่อภัย ถ ้าไม่แลกด้วยกุชชี่คอลเลกชั่นล่าสุดพอกรุบๆ
เป็ นค่าปิ ดปาก” ศศิธรยกยิ้มเจ้าเล่หใ์ ห ้น้องเขยสามี
อัยการศึ ก ฟรานเชสโก พาลาดิโน่ นั่งลงพร้อมหยิบถว้ ยชา
หลานสาวไปซดเสียงดัง “กรรมของไอ้อยั แท ้ๆ ทีพ่ เ่ี มียมีเมียเค็ม นอกจาก
ต้องคอยรับใช้ราวกับทาสในเรือนเบี้ยยังต้องเปย์อกี เมียจ๋าอัยโดนรังแก”
สองสาวหัวเราะกับบทดราม่าเจ้าของต�ำแหน่งเบ๊ประจ�ำเรือนของ
ตระกูล
จ้าวจันทราหัวเราะน้องชายพ่อบุญธรรมของเธอยิ้มๆ อัยการศึก
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หรือทีเ่ ธอเรียกว่าอาอัย “ตกลงอาอัยไปท�ำอะไรมาเปี ยกแบบนี้”
อัยการศึกก้มดูตวั เอง “มีเด็กซุม่ ซ่ามน่าย่างรดน�ำ้ ต้นไม ้ รดเพลิน
ไปหน่ อ ยเพราะคิด ว่า อาหล่อ ราวดอกไม้จึง รดเผื่อ ด้ว ย กลุ่ม ใจแท ้
ความหล่อท�ำพิษ”
สองสาวมองหน้ากันส่งยิ้มให้กนั พร้อมกลัน้ ข�ำไปด้วย ศศิธรเอ่ย
ชวนจ้าวจันทรา “ไปเถอะจ้าว ก่อนทีค่ วามหล่อจะทิม่ ตาบอด” สองสาว
ท�ำท่าลุกจากทีน่ ั่ง
อัยการศึกร้องเสียงหลง “เฮ้ย สาวๆ อย่าทิ้งกัน” หยุดบีบน�ำ้ ตา
ร้องเรียกความสนใจเพราะร้องไปก็ไม่มใี ครสน น�ำ้ เสียงลุ ้นๆ ถามเมือ่
นึกบางอย่างขึ้นได้ “ตอนเดินเข ้ามาเห็นผูช้ ายไทยตัวสูงๆ เดินออกไป
หน้าตาคล ้ายพีเ่ มียเดวอน มองไม่ชดั น้องจ้าวเห็นบ ้างไหม”
จ้า วจัน ทรานึ ก หน้า พี่ช ายภรรยาของเดวอน แต่ ก็ นึ ก ไม่อ อก
“จ�ำไม่ได้ โธ่...อาอัย พีน่ อ้ งพีแ่ พรมีตงั้ หลายคน ใครจะไปจ�ำได้ ร้อยวัน
พันปี จา้ วกลับไทยครัง้ หนึ่งก็อยู่แต่บา้ นพ่อแม่ แล ้วตอนนั่งอยู่ก็สนใจ
คุยกัน ใครจะไปสอดส่ายสายตามองคนอืน่ กันเล่า”
“เหรอ นึกว่าจ�ำได้บ ้าง คนนี้ไม่รูค้ นรองหรือคนโต แยกไม่ออก
พวกฝาแฝดนี่ยากจ�ำจริงๆ แหละ ยิง่ นานทีพบกันทักผิดทักถูก”
ศศิธรท�ำหน้าถึงบางอ้อเมือ่ พอจะนึกออก “อ้อ...ทีม่ าเรียนแล ้วอยู่
ท�ำธุรกิจทีน่ ่ี ฝาแฝดสองคู่สแ่ี บบสีแ่ นว จ�ำไม่ได้ทกุ คนหรอก ตราศาล
กับ ฉัน รู้จ กั เพลิง นทีค นเดีย วเพราะเคยมาเป็ น นายแบบน�ำ้ หอมให ้
สามคนทีเ่ หลือเคยเห็นกันไกลๆ ตามงาน บางทีกท็ กั กันผ่านๆ ตามประสา
คนชาติเดียวกัน”
แล ้วบทสนทนาของสองสาวกับหนึ่งบุรุษก็เปลีย่ นไป จนถึงเวลา
นัดหมายจึงลุกเดินตามกันออกไป ศศิธรและจ้าวจันทราเดินควงแขน
คุยกันกะหนุงกะหนิงตามประสาหญิงสาวมีครอบครัวแล ้ว ส่วนอัยการศึก
เดินตามพลางเอามือล ้วงกระเป๋ า
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“เพลิงเมฆาหรือเพลิงวายุวะ เบือ่ แฝดโว ้ย แยกยาก”

พ รรษฟ้ าเดินเขา้ หอ้ งพักพร้อมถุงอาหารซึ่งแวะซื้อมาจาก

ร้านอาหารจีนรถเข็นเจ้าประจ�ำ เธอวางอุปกรณ์ต่างๆ ลงบนโต๊ะไม ้
แบบพับ แล ว้ เปิ ด ถุง หยิบ กล่ อ งหมี่ผ ดั ออกมาเปิ ด ฝา บิด ตะเกี ย บ
ออกจากกันแล ้วคีบเข ้าปากเคี้ยวแก้มตุย้ ๆ
เธอปรายตามองมือถือซึ่งช่ องสนทนายอดนิยมของสื่อสังคม
ออนไลน์โชว์รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อหรา และเธอไม่คดิ สนใจกดเข ้าไปอ่าน ดูทา่
คนส่งมาจะว่างจัด พรรษฟ้ ากินบะหมีจ่ นหมดกล่อง ละเลียดดูดชาเขียว
พร้อมครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทีผ่ า่ นเข ้ามาในชีวติ เธอมักย้อนนึกถึง
เรื่องราวทีผ่ ่านมาเพือ่ ระลึกถึงสิง่ ทีด่ แี ละสิง่ ทีไ่ ม่ดี เป็ นการเตือนตนเอง
ว่าชีวติ ไม่งา่ ย อย่าประมาท
พรรษฟ้ าเหลียวมองรอบหอ้ ง แกลย้ายไปพักคอนโดฯ ทีไ่ ทรีส
จัดหาให ้เพราะระบบความปลอดภัยทีด่ กี ว่า คีตจึงไปอยูเ่ ป็ นเพือ่ นเพราะ
แกลยังเสียขวัญอยู่ ส่วนนิกพีช่ ายมารับไปดูแล เป็ นแบบนี้กด็ เี หมือนกัน
อย่างน้อยเธอก็หมดห่วง ส่วนเธออ้างว่าติดงานจึงไม่สะดวกทีจ่ ะไปพัก
ด้วย แม้ทงั้ สามจะเป็ นห่วง แต่เธอยืนยันว่าดูแลตัวเองได้ ส่วนงานทีเ่ ธอ
รับปากไทรีสจ�ำต้องปิ ดไว ้ เพราะต้องถูกบ่นแน่หากสามคนนัน้ รู ้ คอนโดฯ
ทีไ่ ทรีสให้พกั เธอก็บอกว่ามีคนจ้างให ้ดูแล สองสาวนัน่ จึงยอมย้ายไปพัก
และดูแลให ้ด้วย ตอนนี้ได้แต่บน่ พึมพ�ำๆ กับตัวเอง
“ขอโทษทีโ่ กหกนะเพือ่ นๆ”
พรรษฟ้ ากลอกตาขึ้นฟ้ าเมือ่ มีสายเรียกเข ้า เห็นเบอร์คนโทร.มา
แล ้วอยากบล็อก แต่ไม่อยากท�ำตัวเป็ นเด็ก เธอกดรับสายแบบเสียไม่ได้
“สวัสดีค่ะ ธุระอะไรคะ”
“กว่าจะรับสายได้นะ ข ้อความก็ไม่ตอบ”
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เป็ นเสียงบ่นทีฟ่ งั แล ้วสบายใจดีจริงๆ พรรษฟ้ ายิ้มร้ายให ้ความคิด
ข�ำๆ ของตัวเอง “ธุระค่ะ ธุระว่ามาเลย”
“ขอโทษแทนเพือ่ นด้วยทีป่ ากเสียใส่”
อ้อ...นึกว่าเรื่องอะไร “ขอโทษคุณด้วยที่โดนลูกหลง ในฐานะ
ที่รู้จกั กัน ขอแนะน�ำจากใจเลยว่าหาใหม่เถอะ สงสารพ่อแม่คุณหาก
มีสะใภ ้แบบนี้”
“ลิซซีไ่ ม่ใช่แฟนผม ถ ้าผมมีจะพามาให ้คุณสแกนก่อนละกัน”
“แล ้วท�ำไมฉันต้องท�ำ” พรรษฟ้ าถามกลับสีหน้างงๆ
“พ่อแม่จะได้ไม่เสียใจไงทีส่ ่งผมมาเรียนตัง้ ไกลแต่มปี ญ
ั ญาหาได้
ไม่ดี ใหค้ ุณสแกนก่อน ถา้ คุณว่าโอเค พ่อแม่ผมจะได้ภูมใิ จว่าไม่ได้
เสียเงินส่งน้องลมมาเรียนอย่างสูญเปล่า”
“น้องลม?”
เพลิงวายุเลื้อยไปตามความยาวของเตียง ยิ้มอย่างอารมณ์ดเี มือ่
ลูกเจีย๊ บขี้โมโหยอมคุยด้วย “ชื่อเล่นผมไง อนุ ญาตใหเ้ รียก หรือคุณ
อยากเรียกชื่อสุดแสนยาวล ้านนาอย่างเพลิงวายุ ถา้ ตามระเบียบสากล
ก็มสิ เตอร์รงั สิมนั ต์ อะ...ชื่อหรั่งจ๋าที่เพื่อนๆ ที่น่ีเรียกก็มี ทอร์นาโด
แต่เชื่อเถอะ เรียกลมง่ายกว่า”
ใครเรียกร้องยะ ท�ำมาตีสนิทใหเ้ รียกชื่อลงชื่อเล่น “เรียกคุณ
ง่ายและจบดี”
“อ้าว แล ้วถ ้ายืนรวมกันกับคนอืน่ คุณจะทักไง หวัดดีคุณ ไม่งง
กันหมดเหรอ ตกลงทักคุณคนไหนหว่า”
พรรษฟ้ าหายใจฟื ดฟาดๆ “ถึงวันนัน้ จะเลือกเองว่าจะทักไหม
แค่น้ ีใช่ไหม ฉันมีธุระต้องท�ำ”
เพลิงวายุหวั เราะ “เฮ้อ...เป็ นลูกเจีย๊ บขี้โมโหจริงๆ พรุ่งนี้วา่ งไหม
จะชวนไปห ้องสมุด”
“ถ ้าเกี่ยวกับเรื่องงานก็ไป แต่เราจะไม่ไปด้วยกัน”
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“อะไร ยังไม่หายโกรธอีกเหรอ เรือ่ งแค่น้ เี อง ถึงขัน้ รังเกียจไม่ยอม
ไปไหนด้วยกัน เป็ นเศร้า เป็ นเสียใจ เป็ นเครียด เป็ นน�ำ้ ตาหยดติง๋ ๆ”
“เฮ้อ...ถ ้าเป็ นเพือ่ นสนิทจะบอกว่าเป็ นบ ้า ดีทค่ี ณ
ุ ไม่ใช่เลยไม่บอก”
เพลิงวายุหวั เราะจนไหล่สั่น แต่คีปลุคอยู่ “อะ...ก็คุณบอกเอง
จะไม่ไปกับผม”
“เราจะไปสืบหาคนร้ายและมีฉนั เป็ นเหยื่อล่อ คนร้ายเพ่งเล็ง
หญิงสาวที่ใช้ชีวติ ตามล�ำพัง หากเราไปด้วยกันคนร้ายตีความว่าเรา
เป็ นแฟนกัน มันจะมาจับฉันไปฆ่าไหม คิดสิคดิ เฮ้อ...เหนื่อย”
“คุณเก่งจัง รอบคอบ แบบนัน้ ตามหลังกันเข ้าไป จะได้ไม่มใี คร
สงสัย”
“ตามนัน้ มีอะไรอีกไหม”
“รีบเหรอ รีบเหรอ” เพลิงวายุพยายามกลัน้ ข�ำกับเสียงแบ๊วๆ
ตะแง ้วๆ ของตนเอง
“ก็ไม่รบี เท่าไร แค่ไม่อยากคุยถ ้าไม่ใช่ธุระจ�ำเป็ น บายค่ะบัดดี้”
เสียงบ่งบอกว่าถูกตัดสายไปแล ้วดังรัวๆ เพลิงวายุส่ายหน้า เขา
โยนมือถือไว ้บนหมอนอีกใบแล ้วนอนหงายมองเพดานหอ้ ง อย่างน้อย
คืนนี้ก็ไม่นอนเบื่ออยู่คนเดียว ร่างหนาพลิกกายเอื้อมควา้ มือถือเปิ ด
หอ้ งสนทนาสีเขียวขึ้นมา พิมพ์ขอ้ ความยิกๆ แลว้ กดส่ง รอไม่นาน
ปลายทางก็กดอ่านแล ้วส่งข ้อความกลับมาว่า
‘นอนนะ อย่าฟุ้งซ่าน นัดหมอไหม น่าจะขาดยา’
เพลิงวายุหวั เราะก๊ากลั่นหอ้ งเมื่อนึกถึงหน้าเบื่อๆ ของเจ้าของ
ข อ้ ความ “แค่ ส่ ง ภาพหล่อ ๆ ไปให พ้ ร้อ มบอกฝัน ดี ท�ำ ไมต้อ งร้า ย
ยายลูกเจีย๊ บเอ๊ย” เขาออกค�ำสั่งปิ ดไฟ ห ้องทัง้ ห ้องก็ตกอยู่ในความมืด
ส่วนคนสั่งก็คว ้าหมอนข ้างมากอดแล ้วหลับไปพร้อมรอยยิ้มกับใบหน้า
เพือ่ นใหม่ทค่ี ุยสนุกดี
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พ รรษฟ้ าเดินเขา้ มาในอาคารชัน้ เดียวสีขาวทัง้ หลัง ป้ าย

สีน�ำ้ ตาลเขม้ ตัวอักษรสีขาวขนาดสบายตาติดอยู่ เหนือประตู ทางเขา้
‘หอ้ งสมุดโรสลินท์’ ที่น่ีเป็ นหอ้ งสมุดเอกชนที่ตงั้ อยู่ย่านมหาวิทยาลัย
ประวัตแิ ละจุดประสงค์ของการก่อตัง้ มาจากชายหญิงทีร่ กั กันมากคู่หนึ่ง
แต่ไม่สมหวังในรัก ฝ่ ายชายจึงสร้างหอ้ งสมุดนี้ข้ นึ เพือ่ ระลึกถึงคนรัก
เพราะหญิง สาวคนนัน้ เป็ น คนรัก หนัง สือ ปัจ จุบ นั นี้ ห อ้ งสมุด แห่ ง นี้
เป็ นของทายาทของผูก้ ่อตัง้ ซึง่ ยังคงเปิ ดให ้บริการส�ำหรับนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป พนักงานที่ดูแลลว้ นเป็ นลู กจ้าง ส่วนตัวเจ้าของจะส่ง
ทนายความมาดูแลผลประโยชน์และรับฟังปัญหาเดือนละครัง้
พรรษฟ้ าเลือกหนังสือส�ำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ตดิ มือมาสามสีเ่ ล่ม
แลว้ เลือกนั่งชิดริมกระจกโดยหันหลังใหก้ ระจกซึ่งมองเห็นภายนอก
อาคาร แต่ดา้ นหน้าเธอสามารถเห็นความเป็ นไปของหอ้ งสมุดแห่งนี้
เป็ นมุมกว ้าง
ที่น่ีเปิ ดบริการเก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่ม พนักงานรวมกันแปดคน
แบ่งเป็ นสีค่ นต่อหนึ่งกะ พนักงานสองคนผลัดกันอยูห่ ลังเคาน์เตอร์เพือ่
รับข ้อมูลการยืม-คืนหนังสือ ส่วนอีกสองคนจะมีหน้าทีจ่ ดั เรียงหนังสือ
และดู แลใหค้ ำ� แนะน�ำ บรรยากาศโดยรวมก็เหมือนหอ้ งสมุดทั่วไป
มีหนังสือรวมกันมากกว่าหมืน่ เล่ม ในยุคทีม่ นุ ษย์หนั ไปพึง่ เทคโนโลยี
อ่านทุกอย่างผ่านหน้าจอ แต่กย็ งั มีคนบางกลุม่ ทีย่ งั พิสมัยกับการสัมผัส
จับต้อง เสพกลิน่ กระดาษและชืน่ ชมกับจินตนาการของทีมออกแบบปก
และรูปเล่ม
สมาชิ ก ที่น่ี ว นเวีย นเปลี่ย นเข า้ มา บ า้ งก็ เ ดิน ออกไปอาจจะ
ไม่เนืองแน่ นแต่ก็ไม่เงียบเหงา ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาเขา้ มาใช้บริการ
และกลุ่มวัยท�ำงานบา้ งประปราย พรรษฟ้ ามองร่ างสู งซึ่งหยุดยืนอยู่
ตรงหน้าพร้อมรอยยิ้ม เธอเหลือบมองพนักงานก�ำลังเข็นรถเก็บหนังสือ
เดินผ่านหลังเพลิงวายุในระยะสองฟุต
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“สวัสดีครับอาจารย์ ผมเป็ นนักศึกษาทีต่ ดิ ต่อเรื่องเรียนไว ้ครับ”
พรรษฟ้ าแม ้จะงงในตอนแรก แต่เพียงเสี้ยวนาทีเธอก็เข ้าใจ
“เชิญนั่งค่ะ เรามีเวลาสองชั่วโมงส�ำหรับบทเรียนแรก”
ส�ำหรับระบบการศึกษาทีน่ ่ไี ม่ใช่เรือ่ งแปลกทีจ่ ะมีการสอนเพิม่ เติม
ส�ำหรับผู ้เชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ คนเรียนเองก็ไม่ได้จ�ำกัดแค่อายุวยั เรียน
ภาคปกติ มีมากมายที่อาจารย์อายุนอ้ ยสอนนักศึกษาที่อายุมากกว่า
เพลิงวายุใช้วธิ นี ้ ีจงึ ไม่เป็ นทีส่ งสัย
นัก เรี ย นปลอมนั่ ง ลงพร้อ มไอแพดและหนัง สื อ เกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์สองสามเล่ม เสียงทุมซึ
้ ง่ ไร้ความกวนเหมือนทุกวันถามเบาๆ
“คุณนั่งส�ำรวจแล ้วพอจะมีใครน่าสงสัยบ ้างไหม”
พรรษฟ้ าส่ายหน้า แสร้งท�ำเป็ นเปิ ดหนังสือทีเ่ พลิงวายุนำ� มาแล ้ว
วางลงเพือ่ หยิบไอแพดของตนมาปลดล็อกหน้าจอ เอ่ยเสียงเบากลับไป
“ไม่มี ทุกอย่างสงบมาก เรามาสร้างโมเดลผูต้ อ้ งสงสัยดีกว่า คุณเปิ ด
ไอแพดแล ้วขยับมานั่งข ้างๆ โหลดเกมทีฉ่ นั ส่งให้”
เพลิงวายุทำ� ตาม เมือ่ โหลดเสร็จจึงพบว่าเกมทีโ่ หลดมาเป็ นเหมือน
เกมเติมค�ำในช่องว่าง เมือ่ ท�ำส�ำเร็จจะได้เพชร หัวใจและเหรียญในการ
ฝ่ าด่านต่อไป เขาเงยหน้ามองพรรษฟ้ าซึง่ ก้มหน้ามองจอไอแพดในมือ
เพือ่ เติมช่องว่างในเกม เขาก้มมองจึงพบว่ามีอกั ษรเพิม่ ลงในเกมของเขา
ด้วย
“คล ้ายเกมออนไลน์ทเ่ี ล่นกับเพือ่ น ใครมีข ้อมูลอะไรก็เติมลงไป
จะได้ช่วยกันวิเคราะห์ วันนี้เรามาเพิม่ ตัวละครโดยอ้างอิงจากพนักงาน
ห ้องสมุด เปิ ดโหมดเพือ่ นบ ้านได้เลยคุณ”
เพลิงวายุยกยิ้ม ฉลาด ผู ้หญิงคนนี้มแี ต่เรือ่ งสนุก “คุณเขียนเกม
เองเหรอ จบวิศวะคอมพิวเตอร์น่ีนะ คงไม่ยาก”
“เกมง่ายๆ ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรมาก มาเริ่มงานดีกว่า
ก่อนอื่นตัง้ ชื่อแบ่งกลุ่ม ผูช้ ายมีหา้ คน เราจะใช้ตวั อักษรตัวแรกแทน
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ชื่อจริง หากมีข ้อมูลหลุดไปจะได้ไม่มีใครรู้”
“จะหลุดไปทางไหนคุณ” เพลิงวายุถาม
“ใครจะรู ้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ เช่น คุณเดินออกไปโดนรถชนหมดสติ
แล ้วมีมอื ดีฉกไอแพดคุณไป ข ้อมูลหลุดไม่หลุด?”
“หลุดสิ ถา้ ใครเปิ ดเครื่องได้ แต่ขอเถอะ ยกตัวอย่างดีกว่านี้
นิดหนึ่งนะ เอาแค่ผมเดินออกไปสะดุดรอยยิ้มสาวๆ แล ้วล ้มลงหมดสติ
เท่กว่ามากและไม่หวาดเสียวด้วย”
“ไร้สาระ เริม่ งาน บ ้านหลังแรกยกให้มสิ เตอร์พเี ป็ นตัวแทนผู ้ชาย
คนทีอ่ ยู่หลังเคาน์เตอร์ ป้ ายบนหน้าอกเขาคือปี เตอร์”
“คนนี้น่าสนใจ บุคลิกเหมือนพวกเก็บกด ทัง้ ทีท่ ำ� อาชีพบริการ
แต่ดูไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์เท่าไร ทัง้ ยังไม่สบตาใครเหมือนคนมีเรื่อง
ปกปิ ด” เพลิงวายุมองเป้ าหมายแล ้วก้มหน้าลงเมือ่ เป้ าหมายหันมามอง
“เขาเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยหลัก ใส่ดาวไวห้ ลังชื่อแลว้ กัน” พรรษฟ้ า
พยักหน้ารับรู ้ แล ้วเร่งมือสร้างบา้ นหลังทีส่ อง “บา้ นนี้ยกให้มสิ เตอร์ที
แทนพนักงานทีย่ นื คุยกับหญิงสาวเอเชียมุมนัน้ ” ทัง้ คู่มองไปยังชายหนุ่ม
ร่างสูงแต่งกายดูดจี นไม่คดิ ว่าจะมาท�ำงานทีน่ ่ี
“เหมือนพวกเพลย์บอยตกหญิง จับตาดูเป็ นพิเศษละกัน”
เพลิงวายุปรายตากลับมามองหญิงสาวที่หนั กลับมาสบตาเขา
พรรษฟ้ าก้มหน้าลงใส่ข ้อมูลตามทีเ่ ขาบอกทันที
“คนนัน้ ชื่อเอริกใช้ช่อื มิสเตอร์เอ ละกัน” พรรษฟ้ ามองเป้ าหมาย
เพลิงวายุมองตามสายตาพรรษฟ้ าไปยังชายหนุ่มร่างผอมซึง่ ก�ำลัง
ยืนเรียงหนังสือด้วยทีท่าทะนุถนอมหนังสือราวกับของล�ำ้ ค่า
“เขารักหนังสือมากเลยสินะ ไม่น่ามีพษิ ภัย”
“ส่วนคนที่เหลือฉันสอบถามมาแลว้ เป็ นพนักงานพาร์ทไทม์
เพิง่ มาท�ำงานได้ไม่ถงึ อาทิตย์ ไม่น่าใช่คนทีเ่ ราตามหา”
เพลิงวายุพยักหน้าเบาๆ แต่ไม่ออกความคิดเห็น ในขณะทีม่ อื
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ก็กำ� ลังสร้างบ ้านในเกมบ ้าง เขายิ้มเมือ่ โปรแกรมสร้างบ ้านในเกมให ้เลือก
เฟอร์นิเจอร์ห ้องนอน
พรรษฟ้ าละสายตาจากงานทีท่ ำ� เมือ่ สร้างบ ้านให ้สมาชิกในห ้องสมุด
ครบแลว้ เธอมองบา้ นหลังใหญ่ซ่งึ ถูกสร้างอยู่ตรงกลางแลว้ เงยหน้า
มองคนท�ำ “สร้างท�ำไม ตัวละครวันนี้ครบแล ้ว”
“ยังไม่คบ นี่ยงั ไม่ได้จบี เลย” คนเล่นมุกกลัน้ หัวเราะแล ้วซูดปาก
เบาๆ เมือ่ ถูกบิดท่อนขาจนเรียกว่าเนื้อเกือบหลุด
“อย่าไร้สาระ จริงจังบ ้างคุณ ชีวติ ไม่ใช่เรือ่ งตลก ว่าไง สร้างท�ำไม
เปลืองพื้นที”่
เพลิงวายุย้ มิ แลว้ ใส่ช่ือเจ้าของบา้ นลงไป หันมองหน้าคนขา้ งๆ
ซึง่ เงยหน้าขึ้นมามองพอดี
สีหน้างุนงงเอ่ยถาม “มิสเตอร์พแี อนด์มสิ ซิสพี ใคร?”
คนสร้างยกยิ้มอธิบายสีหน้าภูมใิ จ
“คุณกับผมไง คู่รกั ผู้สงั เกตการณ์ เห็นไหมบ ้านเราอยู่ตรงกลาง
ล ้อมรอบไปด้วยเพือ่ นบา้ นผูน้ ่ าสงสัย คราวนี้เราจะจับตามองได้อย่าง
ถึงพริกถึงขิง”
อยากจะบ ้าตาย หมอนี่กข่ี วบกัน เธอมองเสี้ยวหน้าด้านข ้างอย่าง
พิจารณา ผู ้ชายคนนี้มรี ูปลักษณ์ภายนอกทีค่ นส่วนใหญ่สามารถสะดุดตา
ตัง้ แต่แรกเห็น บุคลิกที่ดูสบายๆ กับทุกสิ่งรอบกายท�ำใหค้ นอยู่ใกล ้
สัมผัสได้ถงึ ความเรียบง่าย ค�ำพูดค�ำจาฟังผ่านๆ อาจคิดว่าเป็ นคนพูดจา
ตรงไปตรงมา แต่ความจริงแล ้วเขาแฝงบางอย่างทีส่ ำ� คัญไว ้เป็ นบางครัง้
คนคนนี้ถ ้าคบเป็ นเพือ่ นก็ไม่เสียหาย
“แอบมองผม หลงเสน่หผ์ มหรือเปล่า” คนถูกแอบมองถามยิ้มๆ
เพลิงวายุคดิ ว่าจะได้เห็นอาการเขินอายของพรรษฟ้ า แต่ผดิ คาด
สิ่งที่มองเห็นจากดวงตาคู่สวยตรงหน้านัน้ มีเพียงความนิ่งเรียบติดจะ
เฉยชาแกมเบือ่ หน่าย ไม่มคี วามเปลีย่ นแปลงใดๆ ในท�ำนองทีค่ าดว่า
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จะเห็นแมแ้ ต่นอ้ ย และเขาก�ำลังชิงชังรอยยิ้มของพรรษฟ้ า ที่มองมา
ราวกับเขาคือเด็กชายแปดขวบจอมเกเรที่มีโอกาสแกลง้ เด็กผู ห้ ญิง
ทีต่ วั เองชอบ
ในขณะทีค่ นถูกกล่าวหายังไม่ละสายตาไปจากใบหน้าของเพือ่ นใหม่
พรรษฟ้ าเอนร่ างพิงพนักเก้าอี้แลว้ เบือนหน้าไปมองวิวภายนอกยิ้มๆ
เธอมองครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่งซึง่ ก�ำลังจูงมือเดินผ่านหน้าไป
ชายอเมริกนั ร่างท ้วมในชุดแต่งกายเรียบง่ายจูงมือเล็กป้ อมของเด็กหญิง
ข า้ งหนึ่ ง ส่ ว นมือ เล็ก ป้ อมอีก ข า้ งอยู่ ใ นอุง้ มือ ของหญิง สาวผมทอง
เปี ยเดีย่ วไว ้ด้านหลัง
“คุณว่าครอบครัวนัน้ มีความสุขไหม”
เพลิงวายุมองตามสายตาของคนถาม ก่อนตอบ “มีสิ หรือคุณ
คิดว่าไม่ม”ี
พรรษฟ้ าตัง้ ค�ำถามราวกับมีบางสิง่ ติดค้างในใจ “แล ้วคิดว่าพวกเขา
จะมีความสุขแบบนี้ไปอีกนานเท่าไร”
“ไม่มใี ครรูห้ รอกคุณ ว่าจะสูญเสียคนส�ำคัญไปวันใด ต่อใหเ้ รา
เก็บซ่อนเขาไวน้ านเพียงไรหรือลึกลับแค่ ไหน เมื่อถึงเวลาย่อมต้อง
จากกัน ไม่ว่าจากเป็ นหรือจากตาย จากกันด้วยดีหรือจากกันด้วย
ความพยาบาท”
“ทัง้ ๆ ที่รูว้ ่าจะต้องสู ญเสียก็ยงั รัก แต่น่ีไม่ หัวใจของฉันไม่มี
ที่ว่างให้ใครเขา้ มาเพื่อทิ้งบาดแผลไวเ้ มื่อลาจาก จะจากลาด้วยสิ่งใด
ก็ไม่ปรารถนาทัง้ นัน้ คุณสบายใจได้ สิ่งเดียวที่ฉนั มีใหค้ ุณนอกจาก
เพือ่ นร่วมงานตามหน้าที่ก็คือมิตรภาพ ส�ำหรับคุณ ฉันเป็ นอะไรก็ได้
แต่สำ� หรับฉัน คุณเป็ นได้แค่สายลม ผ่านมาในวันทีอ่ ากาศดีแบบวันนี้
และพร้อมทีจ่ ะจากไปโดยไม่มใี ครคาดเดาได้”
เพีย งชั่ ว วู บ ที่รู้สึก หน่ ว งใต้แ ผงอก แต่ ก็ เ ลือ นหายไปราวกับ
ไม่เคยรู้สกึ “ดักคอปิ ดทุกช่องทางแบบนี้ รู้สกึ สงสารผมบา้ งไหมครับ
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คุณสุภาพสตรี” เพลิงวายุย้มิ ให ้สุภาพสตรีตรงหน้าและหันมาสบตาพร้อม
รอยยิ้ม
“คุณเป็ นคนสุดท ้ายทีฉ่ นั จะสงสาร”
พรรษฟ้ ายิ้มให้กบั ท่าทางแสร้งปวดหัวใจนัน้ เอาละ เธอรูแ้ ล ้วว่า
‘ผู ้ชายตรงหน้าก็ไม่ได้แย่ แต่เราแค่เพือ่ นกัน’
ทัง้ สองเบือนหน้าไปมองเสียงโครมครามเหมือนของหนักหล่นลง
กระทบพื้น ภาพตรงหน้า ที่เ ห็น สร้า งความตื่น ตระหนกให้ไ ม่ น อ้ ย
โดยเฉพาะพรรษฟ้ า
เพลิงวายุคว ้าก�ำปัน้ สั่นเทาของพรรษฟ้ ามาจับไว ้ “มือคุณอยู่ในที่
ปลอดภัยแล ้ว คราวนี้ผมคงต้องบอกคุณว่า ยินดีทไ่ี ด้ร่วมงานกันนะครับ
คุณพรรษฟ้ า นรากร”
พรรษฟ้ าก้มมองมือตนเองทีถ่ กู โอบไว้ใต้องุ ้ มือหนาแล ้วเงยหน้า
ขึ้นมองตามสายตาของเพลิงวายุ เสียงแผ่วเบาเอ่ยบอก “ยินดีเหมือนกัน”
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