บทน�ำ

ท่านประธานาธิบดี

ณ ประเทศบริสเซีย

ดิ น แดนที่ป ระชาชนในประเทศเรี ย กประเทศของตัว เองว่ า
‘บริสเซียดินแดนชวนพิศวง’ คงเป็ นเพราะพื้นที่ส่วนหนึ่งของบริสเซีย
อยู่ ท างเอเชีย เหนื อ แต่ เ พราะพื้น ที่ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศตัง้ อยู่ ใ น
ทวีปยุ โรป รวมถึงเมืองหลวงของบริสเซียก็อยู่ ในทวีปยุ โรปเช่ นกัน
บริสเซียจึงถูกจัดอยู่ในทวีปยุโรป
ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั มีนามว่า ซีกา้ อัลฟาเกรโดร ซึง่ ถ ้าหาก
มีการจัดอันดับประธานาธิบดีทอ่ี ายุนอ้ ยทีส่ ุดในโลกก็คงขาดชือ่ ของซีกา้
ไปไม่ได้ ปี น้ ีเป็ นการครองต�ำแหน่งสมัยทีส่ องของ ซีกา้ อัลฟาเกรโดร
จากการถูกเลือกด้วยคะแนนท่วมทน้ ! คะแนนนิยมในตัวผู้นำ� ประเทศ
ถ ้าหากเป็ นนักปกครองก็คงต้องรูส้ กึ ภาคภูมิ
แต่…
ส�ำหรับท่านประธานาธิบดีซกี า้ นัน้ …
6 ประธานาธิบดีมาเฟีย

“จับมันมากระทืบให ้เข็ด! ไอ้คนทีแ่ อบถ่ายฉัน และให้มนั ลบภาพ
ทัง้ หมดทิ้งด้วย ไม่งนั้ มันตายแน่! ให้มนั เลือกระหว่างลบภาพกับลบชีวติ !
ไอ้บดั ซบ!”
ซีกา้ ตะโกนออกค�ำสั่ง ชายในชุดเสื้อยืดเนื้อบาง ขาด ยืด ย้วย
กางเกงยีนส์สซี ดี ทีท่ งั้ ขาดจริงและขาดจากการออกแบบเดินตรงเขา้ ไป
ในตึกสีดำ� ทีถ่ กู เรียกว่า
‘แบล็กเฮาส์’
ระหว่างการเดินทางซีกา้ ถูกแอบถ่าย และวันนี้กด็ นั มีเรื่องบัดซบ
เล็กน้อย เมือ่ รถยนต์ทใ่ี ช้ฟิล์มไม่ได้มดื สนิทเหมือนคันอืน่
ซีกา้ ใช้เวลาระหว่างการเดินทางผ่อนคลายความตึงเครียดจาก
การท�ำงาน และการผ่อนคลายของซีกา้ ก็คอื การออกแรงท�ำเรือ่ งเสียเหงือ่
ทีถ่ กู เรียกว่า
‘เซ็กส์!’
ทีม อารัก ขาของซีก า้ จับ ตัว คนถ่ า ยภาพได้ก่ อ น ไม่ อ ย่ า งนัน้
ภาพชุดนี้คงหลุดกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ซีกา้ ไม่ได้กลัวภาพหลุด
แต่เขาหงุดหงิดกับชีวติ ส่วนตัวทีถ่ กู รุกล�ำ้
‘งานยุ่งฉิ บหาย! จะนอนกับผูห้ ญิงแก้เครียด ก็ตอ้ งใช้เวลาท�ำ
ในรถระหว่างเดินทาง ไม่อย่างนัน้ ก็ไม่วา่ งท�ำ! ยังมีพวกสาระแนอยากรู ้
อยากเห็นอีกแน่ะ’
ซีกา้ เสร็จภารกิจก่อนรถยนต์เลี้ยวเขา้ มาในเขตของแบล็กเฮาส์
ผู ้หญิงสวยหุน่ เย้ายวน ดีกรีนางแบบชุดชัน้ ในชือ่ ดังระดับโลก ถูกส่งลง
จากรถหน้าแบล็กเฮาส์ และมีรถยนต์อกี คันรอรับเพือ่ น�ำเธอไปส่งยังทีพ่ กั
แบล็กเฮาส์คอื ทีท่ ำ� งานและทีพ่ กั ของท่านประธานาธิบดีคนปัจจุบนั
ของบริสเซีย ซีกา้ ตัง้ ชื่อที่น่ีว่าแบล็กเฮาส์ หรือเรียกแบบเสียดสีว่า
ท�ำเนียบด�ำ เพือ่ ให ้ตรงข ้ามกับท�ำเนียบขาวของผู ้น�ำในหลายประเทศ
‘ฉันจะเรียกอะไรก็ได้ เงินฉันทัง้ นัน้ ’
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ซีกา้ ไม่สนใจค�ำทักทว้ งของคนทีข่ อใหเ้ ขาตัง้ ชื่อใหม่ เพราะค�ำว่า
แบล็กเฮาส์หรือท�ำเนียบด�ำอาจไม่เป็ นมงคลนัก แต่ชายหนุ่มไม่สนใจ
ซีก ้าสร้างทีน่ ด่ี ้วยเงินส่วนตัวของเขา ใช้เงินไปหลายพันล ้านเหรียญ
เพื่อ เนรมิต ตึก สีด ำ� เหมือ นกล่อ งที่ไ ม่ ส ามารถมองทะลุ เ ข า้ ไปได้ ว่ า
ในตึกนั่นมีอะไรอยู่บ ้าง ลักษณะของตึกเหมือนกับกล่องทีม่ รี ูขนาดเล็ก
แล ้วก็สูงขึ้นไปยีส่ บิ ชัน้
ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ซึง่ ก็เป็ นของซีกา้ อีกเหมือนกัน เขาใช้เงินส่วนตัว
ในการเนรมิตสิง่ นี้ข้นึ มา ระบบรักษาความปลอดภัยชัน้ ยอด ทีมอารักขา
ฝี มอื เยีย่ ม
ระบบสแกนใบหน้าท�ำงานอย่างรวดเร็ว เปิดทางให ้ท่านประธานาธิบดี
เข า้ ไปในแบล็ก เฮาส์ ระบบภายในแบล็ก เฮาส์น นั้ ซับ ซ อ้ นมากกว่ า
จะมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า เพราะชัน้ แรกทีเ่ ดินเข ้าไปคือพื้นทีโ่ ล่งกว ้าง
และมองไม่ออกว่าจะกว ้างไปได้ถงึ ขนาดไหน นอกจากคนทีอ่ ยู่ในตึกนี้
และคนทีอ่ อกแบบเท่านัน้
“จัดการเรียบร้อยครับท่าน”
ฮาคิม หัวหน้าทีมอารักขาตามท่านประธานาธิบดีเขา้ ไปติดๆ
แลว้ ก็รายงาน เมื่อเทา้ ของซีกา้ ก้าวเขา้ ไปในลิฟต์ หัวหน้าบอดี้การ์ด
ฮาคิม และรองหัวหน้าบอดี้การ์ดอดีลก็ตามเข ้าไป
บอดี้การ์ดสวมชุดสูทสีดำ� รูปร่างสูงใหญ่ แว่นสีดำ� ปิ ดบังใบหน้า
แต่ แว่นสีดำ� ไม่ใช่ แว่นกันแดดธรรมดา แต่ มนั คือแว่นที่เต็มไปด้วย
เทคโนโลยีสำ� คัญหลายอย่าง
ซีกา้ ถอนหายใจ เขาพิงร่ างกับผนังของลิฟต์ส่วนตัว มือของ
ชายหนุ่มข ้างหนึ่งสอดเข ้าไปในกระเป๋ ากางเกงยีนส์ มืออีกข ้างถือแฟ้ ม
สีดำ� สามแฟ้ มเอาไว ้ ซึง่ เป็ นงานทีเ่ ขาน�ำติดตัวไปท�ำทีบ่ ้าน
ซีกา้ มีบา้ นนอกเหนือจากแบล็กเฮาส์ แต่ เขาก็ไม่ค่อยกลับไป
ทีน่ นั่ นัก เพราะทีน่ นั่ บิดาของเขาอยูก่ บั นางบ�ำเรอเป็ นโขยง ถึงจะแยกตึก
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ของนางบ�ำเรอออกจากตัวคฤหาสน์หลังใหญ่กต็ าม
“ให้มนั เซ็นสัญญายกอวัยวะทัง้ สามสิบสองให้ฉนั หรือยัง”
“คนของเราจัดการเรียบร้อยครับท่าน”
อดีลรับรายงานจากเครื่องส่งสัญญาณที่เหน็ บอยู่ บริเวณใบหู
ของเขา เมือ่ ขัน้ ตอนต่างๆ ด�ำเนินไป ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็จะรายงานเข ้ามา
“ดีมาก รอบนี้ปล่อยมันกลับไป ยึดของกลางไว ้ ให ้ค่ากล ้องมัน
ไปด้วย เดีย๋ วมันไปปล่อยข่าวว่าฉันงก ไม่รบั ผิดชอบ และคราวหน้า
ฉันจะเอาชีวติ มัน”
“ครับท่าน”
ฮาคิมกับอดีลรับค�ำพร้อมกัน และฮาคิมก็เป็ นคนออกค�ำสั่งผ่าน
เครื่องสื่อสารกับผู้ใต้บงั คับบัญชาที่จบั กุมนักข่าวชะตาเกือบขาดผู้นนั้
เอาไว ้ ใบหน้าของซีกา้ บึ้งตึง เขาท�ำงานหนักจนเวลานอนกลายเป็ น
ของหายาก แต่คนระย�ำพวกนี้ก็ตามยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเขาจนเขา
อยากฆ่ามันให ้ตาย
สัญญายกอวัยวะทัง้ สามสิบสอง ถูกน�ำมาใช้จนสัญญากองเป็ นตัง้
เมื่อจับได้ คนที่ถูกจับจะถูกขอร้องด้วยปื นที่จ่อขมับใหเ้ ซ็นสัญญานี้
และถา้ หากถูกจับเป็ นครัง้ ทีส่ อง อวัยวะในร่างกายจะถูกซีกา้ ริบเอาไป
โดยทีไ่ ม่สามารถท�ำอะไรได้ เพราะเซ็นสัญญายกให้ไปแล ้ว

ตอนอายุยส่ี บิ ห ้า ซีกา้ อัลฟาเกรโดร เข ้าร่วมกับกองก�ำลังพิเศษ

เพือ่ ยึดอ�ำนาจ จากผูม้ อี ำ� นาจเดิมของประเทศบริสเซีย
เซอร์มา อัลฟาเกรโดร ลุงของซีกา้ เป็ นผู ้สนับสนุนกองก�ำลังพิเศษ
ที่เรียกตัวเองว่า ‘ฟ็ อกซ์’ ซึ่งกองก�ำลังฟ็ อกซ์นั่นถูกริเริ่มตัง้ แต่ ก่อน
ซีกา้ เกิด ค่อยๆ สะสมก�ำลังพลขึ้นมา กระทั่งเมือ่ สามปี ก่อน ฟ็ อกซ์
ก็สามารถยึดอ�ำนาจในประเทศบริสเซียจากขัว้ อ�ำนาจเก่าได้สำ� เร็จ
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เซอร์มา อัลฟาเกรโดร ควรได้เป็ นประธานาธิบดีคนแรกหลัง
การยึดอ�ำนาจของบริสเซีย แต่ เซอร์มาหัวใจวาย เมื่อได้รบั รายงาน
เรื่องการยึดอ�ำนาจส�ำเร็จ เซอร์มาจากไปพร้อมกับรอยยิ้ม ถึงแมเ้ ขา
จะเกิดอาการหัวใจวายกะทันหันก็ตาม
ซี ก า้ อัล ฟาเกรโดร ในวัย สามสิ บ ปี ต้อ งเข า้ รับ ต�ำ แหน่ ง
ประธานาธิ บ ดีชั่ ว คราวเป็ น เวลาสองปี เพื่อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห เ้ กิ ด การ
แย่งอ�ำนาจกันเอง และเพราะซีกา้ คือหลานชายของเซอร์มา รวมถึง
เป็ นหัวหน้ากองก�ำลังแบล็กฟ็ อกซ์ ซึง่ เป็ นทีมย่อยของฟ็ อกซ์ และเป็ น
ทีมทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ุด
เขาต้องแบกรับภาระบนบ่า โดยที่เขาไม่ได้ตอ้ งการ ซีกา้ ชอบ
การรบ แต่ เขาไม่ชอบท�ำงานในฐานะผู ป้ กครอง แต่ ระยะเวลาที่ถูก
ก�ำหนดไวส้ องปี ทำ� ให้ซกี า้ ยอมกัดฟันท�ำงาน และเพราะนิสยั ส่วนตัว
ทีเ่ ป็ นคนมุทะลุดุดนั ชอบเอาชนะ เสียหน้าไม่ได้ เสียศักดิ์ศรีไม่ยอม
เสียเกียรติยศยิง่ ไม่มวี นั !
ซีกา้ ท�ำงานหนัก เวลาสองปี ในการปกครอง เขาเฉียบขาด ฆ่าจริง
ปกป้ องจริง เป็ นพันธมิตรก็มชี วี ติ เป็ นศัตรูกไ็ ร้ชวี ติ ประเทศกลับเข ้าสู่
ความสงบในช่ วงสองปี และเมื่อครบก�ำหนดสองปี คนที่ม่งุ หวังจะ
เดินลงจากต�ำแหน่งแบบหล่อๆ กลับไปใช้ชวี ติ แสนสุขกับสุราและนารี
ก็ตอ้ งฝันสลาย
คณะรัฐบาลพวกนัน้ ลงมติใหเ้ ขาเป็ นตัวแทนในการลงสมัคร
รับเลือก ซึ่งตามกฎหมายฉบับใหม่ของบริสเซียหลังการยึดอ�ำนาจ
สามารถท�ำได้ นอกจากจะท�ำได้แล ้ว ยังท�ำให้ซกี า้ หัวเสียอีกด้วย เพราะ
เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ ถึงกับตะโกนเสียงดัง
“ฉันจะแก้กฎหมาย!”
และถึง จะมีผู ส้ มัค รกระหายในอ�ำ นาจ ลงสมัค รแข่ง กับ ซีก า้
เต็มจ�ำนวนการรับสมัคร แต่คะแนนเลือกตัง้ เก้าสิบหา้ เปอร์เซ็นต์เป็ น
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ของเขา!
วันลงคะแนนเลือกตัง้ ซีกา้ ดู ผลการนับคะแนนด้วยหวังว่าเขา
จะไม่ถกู เลือก เพราะชือ่ เสียของเขาก็มไี ม่นอ้ ย ทัง้ เรือ่ งดืม่ เหล ้า สูบบุหรี่
ใช้ชวี ติ ลับมั่วกาม เมือ่ เริ่มนับคะแนนไปได้ยส่ี บิ นาที ซีกา้ ก็ยง่ิ ขมวดคิ้ว
หน้าย่นเข ้าหากัน จนตีนการุมบุกรุกใบหน้าของเขาในวันเดียว เขาเปิ ด
บรั่นดีดม่ื เคล ้าไปกับการนับคะแนนเพือ่ ระงับอารมณ์
ระหว่า งการนับ คะแนน นัก ข่า วเอาไมค์ไ ปจ่ อ ปากสัม ภาษณ์
ประชาชนทีม่ าชมการนับคะแนนสดๆ ในพื้นทีก่ ารเลือกตัง้ ประชาชน
ที่ถูกสุ่มสัมภาษณ์ต่างพูดเป็ นเสียงเดียวกัน ว่าถึงพฤติกรรมส่วนตัว
ของท่านประธานาธิบดีซกี า้ จะค่อนข ้าง…
‘เพลย์บอย กักขฬะ หยาบคาย เหล ้า ผู ้หญิง การพนัน ไม่มลี ะเว ้น!’
แต่การท�ำงานของท่านประธานาธิบดีเพื่อประเทศบริสเซียและ
ประชาชนชาวบริสเซีย ไม่มขี ้อต�ำหนิเลย เพราะภายใต้การบริหารของ
ซีกา้ ประเทศพลิกฟื้ นขึ้นจนท�ำให ้ประชาชนเกิดความหวัง
“ฉันแค่ไม่ยอมเสียหน้า”
ซีกา้ ฟังค�ำสัมภาษณ์ของประชาชนแลว้ ก็สบถออกมา ตามด้วย
การดืม่ ดืม่ และดืม่ หนักขึ้น เมือ่ คะแนนทิ้งห่างจนรูผ้ ลแพ ้ชนะตัง้ แต่
นับคะแนนไปได้ชั่วโมงแรกของจ�ำนวนการนับคะแนนทัง้ หมด
ซีก ้ายิง่ หงุดหงิดจนทนไม่ไหว เขาให ้คนเรียกผู ้หญิงมาให ้กะทันหัน
แน่นอนว่าผูห้ ญิงทีซ่ กี า้ จะนอนด้วยไม่ใช่ใครก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นสาวสวย
ทีผ่ ่านเกณฑ์ความชอบของเขา ซึง่ ผูห้ ญิงในรายชื่อทีจ่ ะถูกเรียกก็ตอ้ ง
ยินดีในการปรนนิบตั ซิ กี า้
เขาดื่ม เหล า้ ! และมีค ำ� ่ คืน ที่เ ร่ า ร้อ นกับ นางแบบคนดัง ระดับ
ประเทศถึง ห า้ คน แต่ ไม่ได้ท�ำให้จิต ใจของเขาสงบเลย เพราะการ
นับคะแนน ผลของคะแนนมันสูงเกินไป
และเมือ่ ผลการนับคะแนนสิ้นสุดลง ผูช้ นะก็มกั จะต้องออกไป
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กล่าวแสดงค�ำขอบคุณประชาชนร่วมกับทีมงาน แต่ซกี า้ ไม่สามารถท�ำได้
เพราะ…
‘ดืม่ หนักจนเมา และมีเซ็กส์หนักจนหมดแรง’
หลังจากเมาหนัก ใช้ร่างกายหนัก จนร่างกายต้องพักผ่อนเยียวยา
ตัวเอง นอนนิ่งไปสองวัน ซีกา้ ก็ฟ้ ื นมาพร้อมกับเรื่องช็อก เพราะการ
ด�ำรงต�ำแหน่ งของเขาในครัง้ นี้ ไม่ใช่ การด�ำรงต�ำแหน่ งสี่ปีแบบปกติ
แต่เป็ นการด�ำรงต�ำแหน่งสิบสองปี !
“ไอ้ฉิบหาย! ใครเป็ นตัวการวะ!”
ซีกา้ ไม่มแี มแ้ ต่ อาการเมาค้างหลงเหลืออยู่ ระหว่างที่เขาหลับ
มีการลงมติกนั โดยใหป้ ระชาชนเขา้ ร่วมลงมติเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
อ้างอิงจากบัตรประชาชน และทุกคนก็เห็นด้วยทีจ่ ะให ้เขาครองต�ำแหน่ง
จากตัวเลขสูงสุดทีก่ ำ� หนดเอาไว้ในวันลงมติ
ซีกา้ ตัวสั่น ไม่ได้กลัว แต่โกรธ! เขาโกรธจัด! โกรธมาก! โกรธ
จนแทบจะฆ่ า คนได้ แต่ ซีก า้ ไม่ได้ร บั ความเห็น ใจใดๆ แม ก้ ระทั่ ง
ซีดาล อัลฟาเกรโดร ผู ้เป็ นบิดา ก็ยงั หัวเราะเขา แล ้วก็พดู ด้วยน�ำ้ เสียง
สบายอกสบายใจ
“ใครบอกให แ้ กเมาหนัก เซ็ ก ส์จ ดั จนหมดสติ ท�ำ ตัว เอง
รับผิดชอบเอง บริหารประเทศให ้สนุกนะไอ้ลูกชาย”
“แด๊ดไม่ช่วยผม เพราะผมไม่เชิญมาร่วมวงใช่ไหม”
“เออสิวะ สนุกคนเดียว โกรธโว ้ย”
“เฮ้ย! แด๊ด! จะท�ำแบบนี้กบั ผมไม่ได้”
“ถึง ตอนนี้ ฉัน คงช่ ว ยแกไม่ ไ ด้จ ริ ง ๆ ไอ้ลู ก ชาย มีลู ก เป็ น
ประธานาธิบดีมนั ก็ยดื อกได้นะ แกก็เป็ นๆ ไปเถอะ สิบสองปี เอง”
การบริหารประเทศไม่เหมือนการบริหารธุ รกิจ มันวุ่นวายและ
น่าร�ำคาญส�ำหรับซีกา้ แต่เขาก็ไม่มที างเลือกอีกแล ้ว ซีกา้ ต้องเข ้าสาบาน
รับต�ำแหน่ง วันรับต�ำแหน่ง ใบหน้าของเขาบึ้งตึง ไม่ย้ มิ ไม่ทกั ทายใคร
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แต่ เ พราะท่ า นประธานาธิ บ ดีห นุ่ ม แห่ ง ประเทศบริ ส เซีย นอกจาก
หน้าตาดีแลว้ ก็ไม่ได้มอี ธั ยาศัยที่ดมี าแต่ไหนแต่ไรแลว้ คนรอบขา้ ง
หรือแม ้กระทั่งประชาชนทีไ่ ปเฝ้ ารอดูพธิ กี ารรับต�ำแหน่ง ต่างก็ไม่ทราบ
ว่าอารมณ์ของเขาก�ำลังเดือดพล่าน สิง่ เดียวทีท่ ำ� ให้ซกี ้าจ�ำยอม ก็คอื เขา…
‘เสียหน้าไม่ได้!’
เมือ่ เสียหน้าไม่ได้ ก็ตอ้ งยอมท�ำตามขัน้ ตอน ในการรับช่วงต่อ
อ�ำนาจอีกครัง้ ถ ้าหากจะนับแบบเป็ นทางการ ก็คอื การเป็ นประธานาธิบดี
สมัยทีห่ นึ่ง แต่ถ ้าหากจะนับจากการท�ำงาน ก็คอื การเป็ นประธานาธิบดี
สมัยทีส่ อง
ซีกา้ เขา้ พิธีรบั ต�ำแหน่งและสาบานตน แต่สำ� หรับการสาบานตน
ชายหนุ่ ม ยอมสาบานในหัว ข อ้ อื่น เว น้ หัว ข อ้ การเป็ น แบบอย่ า งที่ดี
ในการด�ำเนินชีวติ เอาไว ้ นั่นก็เพราะซีกา้ ไม่คิดจะเป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้ใครทัง้ นัน้ หัวไม่ได้มีไว้กนั้ หูอย่างเดียว มีสมองก็ตอ้ งรู้จักใช้คิดว่า
เรื่องไหนดีเรื่องไหนไม่ดี ไม่ใช่รอท�ำตามเขา
ซีกา้ วางตัวเองในฐานะของคนท�ำงานบริหาร แต่เขาไม่ได้มหี น้าที่
สอนจริยธรรมและควบคุมความประพฤติของใคร ประชาชนในประเทศ
บริสเซียมีลูกมีหลานก็ตอ้ งสั่งสอนกันเอง ไม่ใช่ให ้ดูเขาเป็ นแบบอย่าง
“ผมจะบริหารประเทศอย่างเต็มที ่ ไม่โกงกิน เพราะผมรวยมาก
ทรัพย์สนิ ของแด๊ดคนเดียวก็มลู ค่าเกินครึ่งของคนทัง้ ประเทศนี้รวมกัน
พอแด๊ดตาย มรดกก็ตอ้ งเป็ นของผม ผมก็รวยขึ้นไปอีก เพราะฉะนัน้
เรือ่ งโกงกินผมไม่ทำ 
� เอื้อผลประโยชน์ให้อ�ำนาจคนใกล้ชิดก็ไม่มที าง
เกิดขึ้น เพราะผมไม่คบใคร แต่อย่าคิดว่าผมจะท�ำตัวเป็ นผูช้ ายแสนดี
เป็ นสุภาพบุรุษ ผมจะใช้ชวี ติ ส่วนตัวของผมในแบบทีผ่ มอยากใช้ ในเมือ่
พวกคุณเลือกผมใหท้ ำ� งาน ก็ดูทีผ่ ลงานเท่านัน้ พอ ส่วนคนทีท่ ำ� งาน
ใหแ้ ก่ รฐั บาล ถา้ จะโกงกินก็อย่ าให้จบั ได้ ตอนยังจับไม่ได้ เลิกซะ
ถ า้ ตรวจเจอย้อ นหลัง ยัง ลดโทษได้ แต่ ถ า้ ไม่ เ ลิก จนจับ ได้เ มือ่ ไร
กัณฑ์กนิษฐ์ 13

ตายเท่านัน้ ! ไม่มอี ะไรจะพูดแล ้ว จบ แยกย้าย”
นั่นคือค�ำพูดทีซ่ กี า้ ให้ไว้กบั ประชาชนของเขา ชายหนุ่มไม่สนใจ
ว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาต่ อต้านเขาหรือไม่ ถา้ หากต่ อต้านเขาจะรีบ
คืนอ�ำนาจทันที
เมื่อมีผูต้ ่อต้านพูดถึงซีกา้ ในอินเทอร์เน็ต กลุ่มผูส้ นับสนุ นที่มี
มากกว่าก็จะออกหน้าปกป้ องเขาทันที เพราะเกรงว่าเขาจะลาออกจาก
ต�ำแหน่ง
และไม่วา่ ซีกา้ จะเต็มใจรับต�ำแหน่งหรือไม่ เมือ่ ก้าวเข ้ามาท�ำงาน
แลว้ ชายหนุ่ มก็ทำ� หน้าที่ของตัวเองอย่างไม่บกพร่องในเรื่องของงาน
ซีกา้ พัฒนาประเทศบริสเซียในหลายด้าน เขาเป็ นคนใจร้อน บุคลิกห่าม
กักขฬะไม่ยอมใคร แต่เมื่อเป็ นเรื่องของประเทศ เขาตัดสินใจอย่าง
รอบคอบ
ซีกา้ ยังเป็ นคนทีพ่ ูดอะไรตรงๆ ไม่ตอ้ งใช้วาจาทางการทูต หรือ
ค�ำพูดสวยหรู ในการสื่อสารกับประชาชน เขามักจะพูดสัน้ ๆ ไม่ใช้
ค�ำหยาบคาย ฟังเข ้าใจง่าย แถมทา้ ยด้วยการข่มขูส่ ำ� หรับบางเรื่อง แต่
ความนิยมในตัวเขาก็สูงมาก สูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่เคยลด

ภ าพข่าวของท่านประธานาธิบดีในพิธีเขา้ รับต�ำแหน่ งถูก

ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศบริสเซีย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกก็ยงั
สามารถเข ้าชมในเว็บไซต์การถ่ายทอดสดของส�ำนักข่าวในสังกัดรัฐบาล
ของประเทศบริสเซียได้
“ค�ำปราศรัยแบบนัน้ มันคืออะไรกัน น่ าข�ำ ไร้ความน่ าเชื่อถือ
สิ้นดี”
คนพูด เหยียดริม ฝี ปาก แต่ ค �ำพูด ไร้ค วามน่ าเชื่อถือนี่ ก ลับมี
คนมากมายในประเทศบริสเซียเชื่อถือ ซึ่งเขาท�ำตัวเป็ นคนหู หนวก
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ตาบอดไม่ยอมรับว่า ทุกอย่างทีซ่ กี า้ ได้รบั ก็เพราะความสามารถของซีกา้
ทีเ่ ขาสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยผลงานทีช่ ดั เจน
“ค�ำปราศรัยแบบนัน้ ก็คอื ตัวตนซีกา้ นี่ครับ”
หลังได้ยินผู เ้ ป็ นบิดาใหค้ วามคิดเห็นเกี่ยวกับค�ำปราศรัยของ
ท่านประธานาธิบดีซกี า้ อัลฟาเกรโดร คนเป็ นลูกก็ตอบเรียบๆ
“พูดจาไร้ความเป็ นประธานาธิบดี”
“ซีกา้ ก็เป็ นแบบนี้มานานแล ้ว”
“ซีกา้ มันก็แค่คนบ ้าระห�ำ่ ”
“แด๊ดคิดแบบนัน้ จริงเหรอครับ”
เจอโรม อัลฟาเกรโดร คิดต่างจากผู ้เป็ นบิดา ซีกา้ ไม่ใช่แค่บ ้าระห�ำ่
แต่เขายังมีความสามารถอีกด้วย ไม่อย่างนัน้ ก็คงไม่สามารถควบคุม
ทุกอย่างไว้ในมือแบบนี้ ในตระกู ลอัลฟาเกรโดร ทายาทที่สามารถ
ท�ำธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ได้ก็คือ ซีดาล อัลฟาเกรโดร และยิ่งแข็งแกร่งขึ้น
เพราะ ซีกา้ อัลฟาเกรโดร ผู ้เป็ นลูกชายเข ้ามาช่วยบริหารจัดการ
แมก้ ระทั่งในตอนรับต�ำแหน่ งชั่วคราว ซีกา้ ก็ยงั มีส่วนในการ
ดู แลธุ รกิจ รัฐบาลของบริสเซียไม่มกี ฎขอ้ หา้ มเรื่องการท�ำธุ รกิจ แต่
มีขอ้ ก�ำหนดเรื่องการหา้ มใช้อำ� นาจในการเอื้อผลประโยชน์ต่อธุ รกิจ
ของตัวเอง ส�ำหรับคนที่ทำ� งานในรัฐบาลของบริสเซียทัง้ หมด ซีกา้
จึงยังสามารถช่วยบิดาของเขาดูแลธุรกิจได้
ธุรกิจของซีดาลนัน้ ท�ำเงินมหาศาล ไม่วา่ จะเป็ นอาวุธ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ก๊าซธรรมชาติในประเทศบริสเซีย รวมถึงการลงทุนในเหมือง
อัญมณี และเหมืองแร่ ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพยากรในประเทศบริสเซีย
ทีท่ ำ� เงินได้อย่างมหาศาล
ในขณะที่ เจอบี้ อัลฟาเกรโดร บิดาของเจอโรม ไม่สามารถ
ประสบความส�ำเร็จเทียบเท่ากับซีดาลได้ และก็มธี ุรกิจหลายตัวในมือ
ทีต่ อ้ งปิ ดตัวลงไม่สามารถด�ำเนินการต่อไป และซีกา้ ก็ไม่ใช่คนทีเ่ จอโรม
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จะมองข ้ามได้
“หรือไม่ใช่”
“ซีกา้ มีมากกว่าแค่ความบ ้าระห�ำ่ แน่ครับ”
“มันคือคนบ ้าไง”
“แต่กม็ คี วามสามารถมาก”
“แกชื่นชมมันหรือไง ฉันไม่เคยสอนใหแ้ กชื่นชมมัน แกต้อง
เอาชนะมันต่างหากเจอโรม”
“ก็ไม่เชิงครับ ผมคิดว่าเราต้องรูจ้ กั อีกฝ่ ายก่อน เราถึงจะสามารถ
เอาชนะได้”
“มันไม่มอี ะไรเทียบแกได้”
“ครับแด๊ด”
“ฉันเลี้ยงแกมาเพือ่ ให ้อยู่เหนือมัน ตอนนี้ยงั ไม่สำ� เร็จ แต่สกั วัน
แกต้องท�ำให ้ส�ำเร็จ อย่าท�ำให้ฉนั ผิดหวัง เข ้าใจไหมเจอโรม”
“ครับแด๊ด ผมเข ้าใจ”
เจอโรมเข ้าใจ เขาแข่งขันกับซีกา้ ตลอด ชายหนุ่มมีศกั ดิ์เป็ นพีช่ าย
ของ ซีกา้ อัลฟาเกรโดร เกิดและเติบโตขึ้นมาในตระกูลอัลฟาเกรโดร
เหมือนกัน แต่การด�ำเนินชีวติ กลับแตกต่างกัน รวมถึงบิดาของทัง้ คู่
ทีเ่ ป็ นญาติกนั ก็ไม่ถกู กันอีกด้วย
เพราะเจอบี้ไม่ชอบใจในตัวซีดาล แต่ไม่สามารถท�ำอะไรอีกฝ่ ายได้
ซีกา้ ซึง่ เป็ นหลาน จึงไม่ใช่หลานทีเ่ จอบี้ชอบหน้า ทว่าซีกา้ เองก็ไม่ชอบ
หน้าเขาเหมือนกัน ในเมื่อเจอบี้เป็ นศัตรู กบั ซีดาล และไม่ชอบซีกา้
ไอ้หลานชายน่าตายคนนัน้ มันก็ไม่แยแสเขา
แม จ้ ะรับ ต�ำ แหน่ ง สู ง สุ ด ในประเทศบริ ส เซีย แต่ ซีก า้ ไม่ เ คย
ให้อำ� นาจเขาในการท�ำธุรกิจบ ้างเลย ทัง้ ทีม่ นั ก็สามารถให ้เขาได้ พวกมัน
สองคนพ่อลูกคงกลัวว่าเจอบี้คนนี้จะประสบความส�ำเร็จเทียบเท่ากับ
พวกมัน หรือไม่กม็ ากกว่า
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ซีกา้ ไม่ใหอ้ ำ� นาจในการท�ำธุ รกิจ ไม่ช่วยกรุยทาง ปฏิเสธที่จะ
ให ้ความช่วยเหลือเขา แต่เจอบี้ไม่เชือ่ หรอกว่าซีกา้ มันไม่ได้ให้สทิ ธิพเิ ศษ
กับซีดาลผู ้เป็ นบิดา และธุรกิจทีพ่ วกมันสองพ่อลูกดูแลอยู่ ถึงแม้ซดี าล
จะเปิ ดเผยว่ามันท�ำทุกอย่ างถูกต้อง แต่ เรื่องที่ไม่ถูกต้อง ใครบา้ ง
จะหยิบยกขึ้นมาเปิ ดเผย
“เพราะเซอร์มาล�ำเอียง”
เจอบี้มองลูกชายของเขา เขาหวังมากทีจ่ ะให ้เจอโรมอยู่เหนือซีกา้
แต่ ค งเพราะเขาสนับ สนุ น เจอโรมได้ไ ม่ เ ท่ า ซีด าล ท�ำ ให เ้ จอโรมยัง
ไม่สามารถทัดเทียมกับซีกา้ ได้ แต่อกี ไม่นานหรอก เจอบี้มั่นใจว่าต้อง
มีสกั วันทีเ่ จอโรมอยู่เหนือซีกา้
“คุณลุงก็ตายไปแล ้ว เราอย่าพูดถึงเลยครับแด๊ด”
“เพราะเซอร์มาล�ำเอียง ใหค้ วามสนใจกับซีกา้ มากเป็ นพิเศษ
ซีกา้ มันถึงได้ถกู เลือกให้รบั ต�ำแหน่งชั่วคราว ท�ำให้มนั มีฐานเสียงจนได้
รับ เลือ กครัง้ นี้ ถ า้ หากเซอร์ม าสนับ สนุ น แก แกอาจจะมีช่ื อ เป็ น
ท่านประธานาธิบดีของบริสเซียในตอนนี้แทนซีกา้ ก็ได้”
“ผมไม่อยากเป็ นประธานาธิบดีหรอกครับ”
“แต่แกเหมาะสมกว่าซีกา้ ”
“ตอนนี้เราควรท�ำงานของเรามากกว่านะครับแด๊ด”
“เรื่องงานยังท�ำให้ฉนั หนักใจ”
“จากที่ตอ้ งระวังมากในช่ วงสองปี ท่ผี ่านมา นับจากนี้ก็คงต้อง
ระวังมากขึ้นไปอีก เพราะซีกา้ ยังด�ำรงต�ำแหน่งเหมือนเดิม”
“พูดถึงเรือ่ งงาน ไอ้ซกี า้ มันท�ำให ้งานของเรายิง่ ล�ำบาก มันพ ้นจาก
ต�ำแหน่ง ฉันก็คดิ ว่าจะจบแล ้ว แต่มนั ก็ดนั อยู่ทนอยู่นาน ปากบอกว่า
ไม่อยากเป็ นประธานาธิบดี แต่กย็ อมให ้ส่งชื่อเข ้ารับเลือก นิสยั ของมัน
เหมือนกับซีดาล ซีดาลมันท�ำตัวเป็ นคู่แข่งกับฉัน ซีกา้ ก็ทำ� ตัวเป็ นคู่แข่ง
กับแก”
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“ซีกา้ ไม่ผ่อนปรนแน่ครับ”
“และเราก็คงเปิ ดเผย ด้วยการยืน่ ข ้อเสนอแบ่งผลประโยชน์ให ้มัน
ช่วยเราไม่ได้ดว้ ย”
เพราะถา้ หากเปิ ดเผย เดินเขา้ ไปขอความช่ วยเหลือจากซีกา้
หรือว่ายื่นเสนอผลประโยชน์ให้ ไอ้หลานเวรนั่นอาจจะจับเขาเขา้ คุก
อย่างไม่ลงั เลก็ได้ การตัดสินใจของซีกา้ เป็ นเรื่องที่เจอบี้จะเสี่ยงไม่ได้
เป็ นอันขาด
“ซีกา้ ไม่ปล่อยเราเอาไวแ้ น่ ถา้ หากเราขอใหเ้ ขาใช้อำ� นาจเพื่อ
กรุยทางธุรกิจให ้เรา”
“เพราะมันเป็ นคนเห็นแก่ตวั จ�ำไว ้เจอโรม แกจะต้องเอาชนะมัน
ให้ได้ ถา้ หากแกอยู่เหนือมัน ชนะมัน ฉันจะมีความสุข และแกก็จะ
มีความสุข”
“ครับแด๊ด”
เจอโรมตอบรับ ถึงจะใช้นามสกุลร่วมกัน แต่กลับไม่ได้รกั ใคร่
ไยดีกนั มีแต่ความคิดทีห่ ำ�้ หั่นกัน เพราะความต้องการเอาชนะ เจอบี้
และซีดาลเป็ นอริต่อกันตัง้ แต่ยงั เป็ นวัยรุ่น และความบาดหมางก็ย่ิง
ซับซ ้อนเมือ่ ทัง้ คู่ไปชอบผู ้หญิงคนเดียวกัน
สาวสวยลู กครึ่งอเมริกนั -อังกฤษ ซึ่งเจอบี้ก บั ซีดาลมีโอกาส
ได้รู้จกั ที่องั กฤษตอนที่ทงั้ คู่ไปเรียนต่อ อิซาเบลลาคือสาวสวยคนนัน้
เจอบี้เจอกับอิซาเบลลาก่อนซีดาล แต่อซิ าเบลลากลับให ้ความสนใจซีดาล
มากกว่า
เจอบี้รู้สึก เสีย หน้า เพราะเขาหมายมั่ น จะแนะน�ำ อิซ าเบลลา
ใหค้ นในตระกูลรู้จกั ในฐานะคนรักของเขา คนเจ้าชูแ้ บบซีดาลจะสนใจ
ผู ้หญิงคนไหนจริงจัง มันก็แค่ความสัมพันธ์ฉาบฉวย มันไม่ตอ้ งยุ่งกับ
อิซาเบลลาก็ได้ แต่มนั ก็ยุ่ง
ซีด าลออกเดตกับ อิซ าเบลลาอย่ า งเปิ ด เผย และอิซ าเบลลา
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ก็ถกู แนะน�ำให้รู้จกั ในฐานะคนรักของซีดาล ท่ามกลางความเดือดดาล
ทีอ่ ดั แน่นอยูใ่ นอกของเจอบี้ และต่อจากนัน้ ไม่นาน ซีดาลกับอิซาเบลลา
ก็แต่งงานกันแบบลับๆ
เพราะทัง้ คู่ ย งั เรีย นไม่จ บ ท�ำ ให ค้ รอบครัว เลือ กที่จ ะปิ ด เป็ น
ความลับเอาไวก้ ่ อน เจอบี้รู้ทีหลังว่าที่ตอ้ งแต่ งงานกะทันหันเพราะ
อิซาเบลลาท ้อง และเด็กในท ้องนัน่ ก็คอื ซีกา้ หลังจากคลอดลูกได้ไม่นาน
อิซาเบลลากับซีดาลก็เลิกรากัน
แย่งเพือ่ เลิก! เจอบี้ฝงั ใจว่าซีดาลต้องการแย่งทุกอย่างไปจากเขา
ไม่ว่าเขาต้องการอะไร ซีดาลก็มกั จะได้ครอบครอง รวมถึงอิซาเบลลา
ด้วย เมื่อซีดาลแย่งได้สำ� เร็จ ได้ครอบครอง ท�ำใหเ้ ขาเจ็บใจ มันก็
ปล่อยมือจากอิซาเบลลา!

ถ้าหากถามว่าในการรับต�ำแหน่งท่านประธานาธิบดี ช่วงเวลาไหน

ทีซ่ กี า้ รูส้ กึ ชอบมากทีส่ ุด ก็คงเป็ นช่วงเวลาของการ ‘ดืม่ ’
“ขอดืม่ ให ้แก่ท่านประธานาธิบดีแห่งบริสเซียครับ”
หลังจากเขา้ ร่ วมงานเลี้ยงฉลองจากคนในรัฐบาลที่จดั ขึ้น ซีกา้
ก็ตอ้ งพาตัวเองมาเป็ นแขกผูม้ เี กียรติให ้แก่งานเลี้ยงฉลองภายในตระกูล
อัลฟาเกรโดร
“ดื่ม” ชายหนุ่ มบอกสัน้ ๆ เขาดื่มหนึ่งแก้วร่วมฉลองกับทุกคน
แล ้วก็คว ้าขวดบรั่นดีเดินดุ่มๆ ไปหามุมนั่งดืม่ คนเดียว
“ฉันจะรับรองทุกคนแทนเอง”
ซีดาลบอกกับสมาชิกในตระกูลทีม่ าร่วมงานกันเลี้ยงฉลองใหแ้ ก่
ท่านประธานาธิบดีซกี า้ ทีค่ ฤหาสน์ของซีดาล เพราะถา้ หากจัดขึ้นทีอ่ น่ื
ซีกา้ คงไม่ยอมไปร่ วมงานแน่ และซีดาลก็คงไม่ยอมปล่อยลูกชายไป
อีกด้วย เรื่องห่วงก็คงมีส่วน แต่ซดี าลไม่อยากจ่ายค่าเสียหาย เขาเบือ่
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ทีจ่ ะตามจ่าย เมือ่ ซีกา้ อาละวาด
“อย่าตามไปกวนท่านประธานาธิบดีของพวกเรา ไม่งนั้ จะหาว่า
ฉันไม่เตือนไม่ได้นะ เกิดอะไรขึ้นฉันไม่รบั ผิดชอบ ค่ารักษาพยาบาล
ก็ตอ้ งจ่ายเอง เพราะฉันเตือนแล ้ว”
ซีดาลกล่าวย�ำ้ ลูกชายของเขาก็ไม่เชิงว่าไม่มมี นุษยสัมพันธ์ แต่
มีเหตุผลต่างหาก นัน่ ก็เพราะคนทีเ่ ข ้าหาซีก ้า ไม่ได้เข ้าหาด้วยความจริงใจ
ชายหนุ่มถึงได้แสดงอาการต่อต้านด้วยความร�ำคาญ เพราะซีกา้ ไม่ชอบ
คนเสแสร้งแกล ้งปัน้ หน้า
“แค่ ได้มาดื่มฉลองใหท้ ่านประธานาธิบดีก็เป็ นเกียรติมากแลว้
ครับ”
“พูดได้ด”ี
ซีดาลกล่าวชมคนพูด ถึงเขากับซีก า้ จะมีปากเสียงกันบ่อยๆ
แต่พ่อลูกผูกพัน รักใคร่กลมเกลียวในแบบของพวกเขา กัดกันเองได้
แต่จะไม่ยอมให ้คนอืน่ มาร่วมวงถือโอกาสกัดพวกเขาเป็ นอันขาด มันคือ
การแสดงความรักในแบบของซีดาลและซีกา้
“เพราะฉะนัน้ ก็ แ ค่ ด่ืม ฉลองให้มีค วามสุ ข อย่ า หาเรื่อ งไปให ้
ท่านประธานาธิบดีตอ้ งร�ำคาญใจ เข ้าใจใช่ไหมทุกคน”
ทุกคนตอบรับและแอบปาดเหงือ่ ใช่วา่ ซีดาลจะไม่รู ้ ทุกคนทีม่ า
ทีน่ ่หี วังอยากมีโอกาสพูดคุยกับซีกา้ แม ้จะกลัวแต่กโ็ ลภมาก สิง่ ทีจ่ ะขอ
ไม่ใช่ ทรัพย์สนิ เงินทอง แต่ เป็ นใบเบิกทาง ซีดาลก็ปรามอยู่บา้ งเพื่อ
ไม่ให ้คนพวกนี้เข ้าไปรบกวนซีกา้
ลูกชายของเขาท�ำงานหนัก ถึงซีกา้ จะเป็ นคนโผงผาง แต่กท็ ำ� งาน
จริงจัง ลงทุนลงแรงไปมาก เพื่อหวังใหบ้ ริสเซียเป็ นประเทศที่ดีข้ นึ
ในเมื่อลูกชายของเขาพยายามถึงขนาดนี้ ซีดาลย่อมต้องภูมใิ จ และ
ยื่นมือไปช่วยป้ องกันลูกชายจากเรื่องน่ าร�ำคาญไม่ใหท้ ุกเรื่องต้องถูก
ส่งตรงไปกระทบกับซีกา้ ท�ำให ้ลูกชายของเขาต้องโมโหหงุดหงิดตายไป
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เสียก่อน ถ ้ามันไม่อยู่เสียคนซีดาลคงเหงา เพราะไม่มคี นโต้เถียงด้วย

“รบกวนหรือเปล่า”

เจอโรมเดินเข ้าไปหาท่านประธานาธิบดี ซีกา้ นัง่ พิงร่างกับก้อนหิน
ประดับภายในสวน ห่างออกมาจากบริเวณทีญ
่ าติๆ รวมตัวกันอยู่ เจอบี้
และเจอโรมได้รบั เชิญด้วย เป็ นการเชิญตามมารยาทของซีดาล แต่
สองพ่อลูกก็เดินทางมาร่วมงาน
“ฉันปลีกตัวออกมาแบบนี้ ดูไม่ออกหรือไงว่าอยากอยู่คนเดียว”
“ต้องขออภัยด้วยครับท่าน”
เจอโรมโค้งศีรษะท�ำตัวสุภาพ ยืนตระหง่านอยู่เหนือซีกา้ แต่
ชายหนุ่ มไม่สนใจ ท่านประธานาธิบดียกบรั่นดีข้ นึ ดื่ม คืนนี้จะเป็ น
คื น ที่เ ขาดื่ม อย่ า งเต็ ม ที่ และวัน พรุ่ ง นี้ เ ขาจะต้อ งเริ่ ม งานในฐานะ
ท่านประธานาธิบดีแห่งประเทศบริสเซีย หลังจากทีค่ ดิ ว่าจะรอดพ ้น
มันคือชะตากรรม มันคือหายนะในชีวติ ของเขา แต่ในเมือ่ ซีกา้
ถูกเลือกแล ้ว ก็ตอ้ งก้มหน้าท�ำงานต่อไป การเป็ นประธานาธิบดีไม่ใช่
เรื่องง่าย นอกจากงานกองท่วมหัว ปัญหาให ้สะสางไม่มวี นั หมด แค่จะ
นั่งดืม่ คนเดียวเงียบๆ ก็ยงั ถูกรบกวน
“ผมมาถึงช้า ยังไม่ได้ดม่ื ฉลองให ้ท่าน”
“งัน้ ก็ดม่ื สิ”
ซีกา้ ยกแก้วขึ้น เจอโรมยื่นแก้วในมือไปแตะกับแก้วของซีกา้
เขาดืม่ ให ้ แต่ทา่ นประธานาธิบดีไม่ได้หนั มามองเขาเลย ซีกา้ ยอมชนแก้ว
แล ้วก็หนั หน้าหนี ออกอาการร�ำคาญอย่างไม่ไว ้หน้า
“ขอให ้ท่านท�ำงานในหน้าทีอ่ ย่างปลอดภัย”
“ถา้ จะมีใครต้องการชีวิตฉัน ก็อย่ าใหเ้ จอนายในตอนจับกุม
พวกมันก็แล ้วกัน”
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“ผมจะไม่ทำ� ตัวโง่เขลาแบบนัน้ หรอกครับ”
“หมายถึงจะไม่ลงมือท�ำ หรือว่าจะท�ำอย่างแนบเนียน?”
ท่านประธานาธิบดีหนั ไปมองเจอโรม เขาไม่เสแสร้งเป็ นมิตร
กับเจอโรม ซีกา้ ไม่ได้เกลียดสองพ่อลูกนี้ แต่รำ� คาญมากจนไม่อยาก
เข ้าใกล ้
“ช่างเถอะ ไม่ตอ้ งตอบหรอก เพราะมันไม่สำ� คัญ”
เจอโรมยังไม่ทนั ได้ตอบซีกา้ ก็ขดั ขึ้น เขาโบกมือลา แสดงอาการ
ไล่ชดั เจน เจอโรมมองไปทีซ่ กี า้ แล ้วก็จำ� ต้องก้มศีรษะให ้
“ผมขอตัวก่อนครับ ขอบคุณส�ำหรับการให ้เกียรติ”
มารยาทที่ซกี า้ ปฏิบตั ิต่อเจอโรมนัน้ ห่างไกลจากค�ำว่าใหเ้ กียรติ
แต่ซกี า้ ก็รูว้ ่าเจอโรมพูดแบบนัน้ เพราะต้องการแดกดันเขา เป็ นผูช้ าย
ทีพ่ ดู จาไร้สาระเก่ง แทนทีจ่ ะเอาเวลาไปท�ำงาน วางมาดโก้หรูแต่ทำ� อะไร
ไม่สำ� เร็จสักอย่าง แล ้วก็กล่าวโทษคนอืน่ ไปทั่ว นิสยั แบบนี้ยง่ิ ท�ำให้ซกี า้
ไม่ตอ้ งการเปิ ดพื้นทีใ่ ห ้เจอโรมเข ้ามาใกล ้ เพราะเขาร�ำคาญมาก!

22 ประธานาธิบดีมาเฟีย

1

เวนิส

ส�ำหรับใครบางคน เรื่องนี้อาจเป็ นเรื่องที่ทำ� ใหต้ อ้ งร้องไห ้

ฟูมฟายเพือ่ ระบายความเจ็บปวด และนางเอกสาวคนดังของประเทศไทย
ในตอนนี้กต็ อ้ งเผชิญหน้ากับตัวเลือก
‘เวนิส วนิสรา ภควรัญ’
คือชื่อที่ใช้ในวงการ ชื่อของ วนิสรา ภควรัญ เริ่มเป็ นที่รู้จกั
เมื่อเธออายุได้สิบแปด จากผลงานซีรีสแ์ นววัยใสที่ทำ� ใหเ้ ธอโด่งดัง
เป็ นพลุแตก และตามมาด้วยงานแสดงอีกหลายเรือ่ ง นอกจากนี้ชอ่ื ของ
วนิสรายังเป็ นทีร่ จู้ กั ในหลายประเทศทีต่ ดิ ตามละครของประเทศไทย
ในวัยยี่สิบสี่ปี เวนิสคือนางเอกดังค่ าตัวแพงที่สุดในประเทศ
ไม่ ว่ า จะเป็ น ค่ า ตัว จากการรับ งานละคร โฆษณา หรือ ว่ า ถ่ า ยแบบ
เธอเป็ นนางเอกทีเ่ ลือกรับงาน เวนิสจะรับงานละครปี ละหนึ่งถึงสองเรือ่ ง
เท่ า นัน้ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีเ ธอเลือ กรับ งานโฆษณาก็ ต อ้ งเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์
ทีส่ ่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์
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ชื่อเวนิสจะส่งเสริมความหรู หราใหแ้ ก่ แบรนด์ และด้วยฐาน
แฟนคลับ ท�ำให้ไม่ว่าเวนิสจะเป็ นนางแบบใหแ้ ก่ ผลิตภัณฑ์ตวั ไหน
ก็ขายดิบขายดีสนิ ค้าหมดสต๊อกอย่างรวดเร็ว แต่ความโด่งดังของเธอ
ก็ยงั มาพร้อมกับข่าวลือเสียหาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องความเย่อหยิง่ นิสยั
จอมวีน เอาแต่ ใ จตัว เอง ทว่ า แฟนคลับ ก็ จ ะออกมาปกป้ องเวนิ ส
จนเรื่องพวกนี้ไม่สามารถท�ำลายความนิยมในตัวของหญิงสาวลงได้
นอกจากนี้เวนิสยังมีชวี ติ ส่วนตัวทีค่ ่อนข ้างลึกลับ
ไม่เคยมีภาพหลุดของหญิงสาวอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่
พักผ่อนในประเทศไทยเลย มีข่าวลือกันว่า ถา้ หากเธอไม่ได้ทำ� งาน
ในประเทศไทย หญิงสาวจะใช้ชวี ติ อยู่ทต่ี ่างประเทศอย่างอเมริกา และ
อีกหลายประเทศทั่วโลก
แฟนคลับของเวนิสก็คงมีนิสยั เหมือนกับคนดังที่พวกเขาตาม
สนับสนุน เพราะทุกคนจะอยูก่ นั เงียบๆ แต่เมือ่ ผลงานของเวนิสออกมา
ก็จะพาเหรดกันออกมาสนับสนุนจนเวนิสได้ช่อื ว่าเป็ นเจ้าแม่
‘out of stock’
นอกจากการสนับสนุ นผลงาน ส่วนมากแล ้วกลุม่ แฟนคลับของ
เวนิสจะไม่ยุ่งวุน่ วายกับเรื่องอืน่ ยกเว ้นเพียงแค่คนทีต่ อ้ งการจะท�ำลาย
ชื่อเสียงของเวนิส ที่กลุ่มแฟนคลับจะไม่ยอม จะออกมาปกป้ องและ
ถล่มคนทีใ่ ห ้ข ้อมูลไม่จริงจนราบเป็ นหน้ากลอง
แต่สำ� หรับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึ้นในตอนนี้ เวนิสคงต้องตัดสินใจ
ด้ว ยตัว เอง หญิง สาวที่ส วยเหลือ เกิน มองไปยัง บุรุ ษ ที่ได้ช่ือ ว่า เป็ น
‘แฟนหนุ่ ม’ ของเธอ แต่ เวนิสขอมอบค�ำว่า ‘อดีตแฟนหนุ่ ม’ ใหเ้ ขา
นับตัง้ แต่วนิ าทีน้ ีเป็ นต้นไป
ตระการ คือพระเอกชื่อดังระดับเบอร์ตน้ ของประเทศ เขาคบกับ
เวนิสอย่างเปิ ดเผย ถึงจะไม่ได้ควงแขนกันเทีย่ ว จนปาปารัซซีจบั ภาพได้
แต่ต ้นสังกัดของเวนิสและตระการก็ออกมายอมรับว่าทัง้ คู่กำ� ลังคบหาดูใจ
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กันอยู่

คนที่คบหาดูใจก็ควรต้องยืนอยู่เคียงขา้ งกัน แต่ตระการไม่ได้
ยืนเคียงขา้ งเวนิส เขายืนอยู่ตรงขา้ มกับเวนิส ภายในร้านอาหารหรู
ของโรงแรมชื่อดัง เพือ่ ความเป็ นส่วนตัว รติมาทีย่ นื ควงแขนตระการ
มองเวนิสด้วยสายตาเย้ยหยัน เลือกทีจ่ ะเหมาร้านและเชิญเวนิสมาทีน่ ่ี
เพือ่ ประกาศเรื่องของเธอกับตระการให ้เวนิสได้รู้
แม่นางเอกคนดังคงหน้าชาและต้องวิง่ โร่กลับบ ้านร้องไห ้ฟูมฟาย
เป็ นแน่ ทีพ่ ระเอกโปรไฟล์เลิศ แฟนหนุ่มสุดหล่อ ถูกเธอฉกมา รติมา
หรือรตี เป็ นนางเอกเบอร์รองที่ไม่สามารถขึ้นไปเทียบเวนิสได้เสียที
ท�ำให ้สะสมกลายเป็ นความริษยา
“ขอโทษด้วยนะเวนิส”
“ขอโทษเรื่องอะไร”
“เรื่องทีฉ่ นั กับตระการ เรารักกัน”
รติมาหันไปมองตระการ ชายหนุ่มไม่ได้สนใจเธอเลย แต่ดวงตา
ของเขาก�ำลังมองไปทีเ่ วนิสด้วยสายตาอ้อนวอนและเสียดาย
“เธอเรียกฉันมาดูอะไรตลกๆ แบบนี้น่ะเหรอรตี การแสดงของเธอ
เนี่ยมันแย่ทงั้ ในฉากและนอกฉากเลยนะ”
“ยายเวนิส!”
“เธอตัง้ ใจแย่งแฟนฉัน เพราะเธอคิดว่าฉันจะร้องไห ้ เสียใจ
ฟูมฟาย และเจ็บปวดงัน้ เหรอ ไร้สาระ”
เวนิสถอนหายใจเมือ่ พูดจบ เธอยังไม่ได้เริ่มต้นรู้สกึ รักตระการ
เลยด้วยซ�ำ้ ก็แค่ ชอบพอในอัธยาศัย และก็เปิ ดโอกาสลองศึกษาเขา
เพราะเธอยังโสดพอดีกเ็ ท่านัน้ เอง
“เธอจะบอกว่าเธอไม่รสู้ กึ อะไรเลยอย่างนัน้ เหรอ”
“ท�ำไมต้องรูส้ กึ อะไรด้วย อันทีจ่ ริงฉันก็ยงั ไม่ได้รสู้ กึ ชอบตระการ
เลยสักนิด เขาเหมือนเพือ่ นมากกว่า และตอนนี้ฉนั กับเขา เราก็ไม่ได้
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คบกันแล ้ว เพราะฉันตัดเขาตัง้ แต่ฉนั เดินเข ้ามาทีน่ ่ี ฉันกับเขา เราเลิกกัน
แล ้ว ต่อไปไม่ตอ้ งเรียกฉันมาเพราะเรื่องของเขาอีกนะ นึกว่าจะมีเรื่อง
อะไรทีน่ ่าสนใจกว่านี้เสียอีก ขอตัวก่อน”
“ยายเวนิส!”
รติมาจะถลาเขา้ ไปหาเวนิส แต่ ประตูของร้านอาหารก็ถูกเปิ ด
เขา้ มา รติมาถอยกรูด เมือ่ เห็นผูช้ ายหล่อเหลาสะดุดตา หล่ออย่างที่
ตระการเทียบไม่ได้ เดินเข ้ามาในร้านอาหารพร้อมกับชายในชุดสูทสีดำ�
อีกสีค่ น เขาเดินตรงเขา้ ไปหาเวนิส โอบแขนไปรอบไหล่ของหญิงสาว
ซึง่ เวนิสก็พงิ ร่างเข ้าไปหาเขาทันที
“ใครท�ำอะไรหรือเปล่า”
“เปล่าค่ะ แค่รำ� คาญนิดหน่อย”
“ถ ้าหากร�ำคาญ เราก็กลับกันเถอะ”
ทัง้ คู่สนทนากันเป็ นภาษาอังกฤษ ผูช้ ายรูปงามคนนัน้ ยกมือขึ้น
ลูบศีรษะเวนิส เมือ่ เขามองไปทีร่ ติมา หญิงสาวก็พยายามจะเก็บสีหน้า
ไม่พอใจ และท�ำตัวใหส้ วยต่อหน้าเขา ผูช้ ายคนนัน้ กวาดสายตามอง
จากศีรษะลงไปจนถึงปลายเท ้า แล ้วก็หนั ไปมองตระการ
“เหมาะกับคุณดี”
เมือ่ พูดกับตระการ ชายหนุ่มพูดด้วยภาษาไทยทีส่ ำ� เนียงแปร่งๆ
แต่กฟ็ งั รูเ้ รือ่ ง ตระการหน้าเรือ่ ขึ้น ใบหน้าของเขาร้อนผ่าวเพราะอับอาย
“นี่! มองแบบนี้หมายความว่ายังไง”
“หิวไหม”
“หิวค่ะ”
บุรุษผู้นนั้ ไม่สนใจที่จะตอบค�ำถามของรติมา ชายหนุ่ มหันไป
ก้มหน้าพูดกับเวนิสด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยน และก็ทำ� ให ้รติมาคันปากยิบๆ
“เธอไม่สนใจตระการ เพราะมีคนใหม่แล ้วใช่ไหม”
“หยุดเถอะรตี”
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ตระการเอ่ ยปากหา้ ม เวนิสเองก็ไม่ได้สนใจ การที่ชายหนุ่ ม
ข า้ งกายปรากฏตัว ขึ้น ก็ เ พื่อ ดึ ง ตัว เธอออกห่ า งจากสถานการณ์
น่าเบือ่ หน่าย
“ถ ้าหิวเราก็ไปกันเถอะ”
“ค่ะ ขอตัวก่อนนะคะตระการ หวังว่าผู ้หญิงของคุณคงไม่เรียกฉัน
ออกมาท�ำอะไรแบบนี้อีกนะคะ ส�ำหรับครัง้ นี้ ฉันยอมออกมาเพราะ
ฉันอยากรู ว้ ่าเธอจะพูดอะไร การแสดงแย่แบบไหนก็ยงั แย่แบบนัน้
ไม่แปลกทีด่ งั แซงหน้าฉันไม่ได้เสียที”
“เวนิส ผมขอโทษ”
“ไม่เป็ นไรค่ะ คนเราเปลีย่ นใจกันได้ แต่ถา้ หากคุณมีจติ ส�ำนึก
สักนิด คุณควรจัดการเรื่องของเราใหเ้ รียบร้อยก่อน เพราะฉันก็ไม่คดิ
จะรัง้ คุณไว ้อยูแ่ ล ้ว ฉันพูดเผือ่ ไว ้ส�ำหรับคราวหน้า ถ ้าหากคุณไปเจอใคร
ที่อยากคบด้วยมากกว่ารติมา ก็อย่าลืมบอกลาเธอใหเ้ รียบร้อยก่ อน
นะคะ”
“เวนิส แช่งฉันเหรอ”
“รติมา อะไรที่เคยท�ำครัง้ แรก ก็มกั จะมีครัง้ ต่ อๆ ไปตามมา
เราไปกันเถอะค่ะ”
เวนิสหันไปควงแขนชายหนุ่ มผู้นนั้ รติมาหัวใจร้อนผ่าว เธอ
อิจฉา ริษยา และผูช้ ายคนนัน้ ก็ดูดจี นตระการเทียบไม่ติด หญิงสาว
สะบัดแขนของตระการออกไปเมือ่ อยู่กบั เขาตามล�ำพัง
“ผู ้ชายคนนัน้ เป็ นใคร แล ้วท�ำไมคุณไม่ปกป้ องฉัน!”
“รตี คุณเป็ นคนหาเรื่องเองนะ ผมบอกแล ้วว่าผมจะบอกเวนิส
แต่คณ
ุ ก็รนั้ อยากจะท�ำแบบนี้ ถึงตอนนี้จะโทษใคร และก็ไม่ตอ้ งหาเรือ่ ง
ปล่อยข่าวเสียหาย ผูช้ ายคนนัน้ คือพีช่ ายของเวนิส ถ ้าหากคุณท�ำอะไร
บุม่ บ่าม ชื่อเสียงพังย่อยยับ อย่าหาว่าผมไม่เตือน”
ตระการบอกด้วยน�ำ้ เสีย งอ่ อนอกอ่ อนใจ ยอมรับว่าเริ่ม เบื่อ
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กับนิสยั ของรติมา

“หนูเวโอเคใช่ไหม”

ปารีส แกรนด์นีส ลูบศีรษะน้องสาว คนเป็ นน้องเงยหน้าขึ้นยิ้ม
ให้พช่ี าย ท่าทางของเธอไม่ได้บง่ บอกว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น
“โอเคมากค่ะ ถ ้าหากจะโกรธ ก็คงโกรธทีต่ ระการไม่บอกเวตรงๆ
เวไม่ได้ชอบเขาแบบคนรักหรอกค่ ะ ชอบแบบเพื่อน และความรู้สกึ
ก็ยงั ไม่พฒ
ั นาไปไหนเลย”
“ไม่เสียใจก็ดแี ล ้ว”
ปารีสก้มลงไปจูบศีรษะน้องสาว ทัง้ คู่เดินไปด้วยกันจนถึงรถยนต์
ของปารีส ชายหนุ่มก็ประคองน้องสาวขึ้นไปบนรถ และก้าวตามขึ้นไป
“แต่ละครฉากเมือ่ ครู่ไม่ค่อยสนุกเลยค่ะ”
“เธอไม่ชอบหนู เวใช่ไหม”
“ค่ ะ เธอไม่ชอบเว มองเวเป็ นคู่ แข่ง แต่ เวเฉยๆ กับเธอค่ ะ
ยั่วเล่นบ ้าง เวลาเธอโมโหเพราะสู ้เวไม่ได้แล ้วสนุกดีค่ะ”
“เด็กน้อยของพี”่
ปารีสโอบไหล่นอ้ งสาว เวนิสซุกตัวเข ้าไปสวมกอดพีช่ าย ชื่อจริง
ของเวนิ ส คือ เวนิ ส เวเนเซีย แกรนด์นี ส บิดาของเธอคือ กีซสั
แกรนด์นีส อภิมหาเศรษฐีเจ้าของกาสิโนชื่อดังระดับโลก กีซสั มีกาสิโน
หลายแห่งทั่วโลก โรงแรมกาสิโน รวมถึงธุรกิจอีกหลายอย่าง
นามสกุลที่เวนิสใช้ในวงการบันเทิงคือนามสกุลเก่ าของมารดา
ก่อนแต่งงาน ทิฟฟานี ภควรัญ คือคุณแม่คนสวยของเธอ ทีจ่ นถึงตอนนี้
แม ้จะเป็ นคุณแม่ลูกสี่ เพราะมีลูกชายสามคน ลูกสาวคนเล็กอีกหนึ่งคน
แต่ทฟิ ฟานีก็ยงั สวยพริ้มเพรา อ่อนเยาว์กว่าอายุจริง จนคนที่ไม่รู้จกั
ทัง้ คู่มกั คิดว่าทิฟฟาเป็ นพีส่ าวของเวนิสเมือ่ ทัง้ คู่อยู่ดว้ ยกัน
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“ถ ้าใครคิดจะรังแกหนู เว พีไ่ ม่ปล่อยไว ้แน่”
“เวทราบค่ะ พีช่ ายของเวทัง้ สามคน คอยปกป้ องเวเสมอ เวโชคดี
มากทีไ่ ด้เป็ นน้องสาวของพีๆ่ ”
“ก็นอ้ งสาวของพีน่ ่ารักนี่ครับ”
ปารีสจูบหน้าผากหอมแก้มน้อง แล ้วก็กอดเวนิสเอาไว ้ ส�ำหรับเขา
เวนิ ส ก็ ย งั เป็ น เด็ก น้อ ยเหมือ นในอดีต ถึง แม ต้ อนนี้ ห ญิง สาวจะโต
เป็ นสาวแล ้วก็ตาม พวกเขาสีค่ นพีน่ อ้ งเติบโตขึ้นมาจากครอบครัวทีอ่ บอุน่
สายสัมพันธ์ในครอบครัวก็แน่นแฟ้ น
“จริงสิ พีย่ งั ไม่ได้บอกใช่ไหม วันนี้มาร์ราคิชกับเคียฟจะมาหา
หนู เวทีน่ ่ี เรารีบกลับกันดีไหม อีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็คงมาถึง”
“เวเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะ จะได้เจอพีๆ่ ทัง้ สามคนเลย”
เรื่องของตระการไม่ใช่เรื่องที่ทงั้ คู่ ใหค้ วามสนใจอีกต่อไป และ
ถูกปัดทิ้งอย่างไม่ไยดี

เวนิสนอนหลับปุ๋ยอยู่บนเตียง ในหอ้ งนอนแสนหวาน ตกแต่ง

ในโทนสีขาวและสีชมพู ภายในเพนต์เฮาส์หรูทพ่ี ช่ี ายของเธอเป็ นเจ้าของ
ซึง่ ทีน่ ่ีจะมีหอ้ งนอนของทุกคนครบ รวมถึงหอ้ งส�ำหรับบิดามารดาของ
ทัง้ สีห่ นุ่มสาวด้วย
มาร์ราคิช พีช่ ายคนโตผู ้เคร่งขรึมดึงผ ้าห่มขึ้นคลุมตัวให ้น้องสาว
ปารีสพี่ชายคนรองค่ อยๆ สอดตุก๊ ตาเขา้ ไปในอ้อมแขนของน้องสาว
และเคียฟ พี่ชายคนที่สามก็หนั ไปหรี่โคมไฟบนโต๊ะขา้ งเตียงใหส้ ว่าง
น้อยทีส่ ุด เพือ่ ไม่ให ้รบกวนการนอนของน้องสาว
หลังจากดูแลน้องน้อยของพวกเขา มาร์ราคิชก็จบู เบาๆ บนศีรษะ
ของน้อง ปารีสเข ้าไปจูบหน้าผาก และเคียฟจูบแผ่วเบาทีแ่ ก้ม ก่อนที่
ทัง้ สามหนุ่ มจะเดินออกไปจากหอ้ งนอนของเวนิส เพื่อไปรวมตัวกัน
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ทีห่ ้องนั่งเล่น
เพนต์เฮาส์ห ้องนี้อยูบ่ นชัน้ สูงสุดของตึก และกินพื้นทีเ่ หมายกชัน้
เป็ นเพนต์เฮาส์ส่วนตัวที่มสี ่งิ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน และยังมี
ลานจอดเฮลิค อปเตอร์ส่ ว นตัว อีก ด้ว ย มาร์ร าคิช รับ หน้า ที่จ่ า ยเงิน
ค่าเพนต์เฮาส์ห ้องนี้ เมือ่ น้องสาวคนเล็กต้องมาท�ำงานในประเทศไทย
พวกเขาทัง้ สามคนประคบประหงมเวนิ ส ไม่ ใ ห ค้ ลาดสายตา
ทัง้ สามหนุ่ มท�ำธุ รกิจอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกที่เรียกรวมกันว่าเป็ น
ธุรกิจในเครือของแกรนด์นสี กรุป๊ และสับเปลีย่ นหมุนเวียนกันมาท�ำงาน
ในประเทศไทย เพือ่ อยูท่ น่ี ่เี ป็ นเพือ่ นเวนิส ในช่วงทีน่ อ้ งสาวมาถ่ายละคร
หรือว่าถ่ายโฆษณา
ในช่วงสองปี หลังจากเวนิสเรียนจบก็ตอ้ งอยู่นานหน่ อย เพราะ
จากที่เ วนิ ส รับ งานเฉพาะช่ ว งปิ ด เทอม ก็ ก ลายเป็ น การรับ งานยาว
ตลอดทัง้ ปี แต่พวกเขามีกนั สามคน การผลัดเปลีย่ นกันมาคอยดูแล
น้องสาว ไม่ใช่เรื่องยากล�ำบาก
“เลิกขาด?”
มาร์ราคิชถามปารีส เมื่อออกมาที่หอ้ งนั่งเล่น ซึ่งอยู่ห่างจาก
หอ้ งนอนของเวนิส เคียฟเป็ นคนเดินไปที่ดา้ นหลังเคาน์เตอร์เตรียม
เครือ่ งดืม่ และหอบเอาบรัน่ ดีกบั แก้วไปแจกจ่ายบรรดาพีช่ าย ทัง้ สามหนุ่ม
ยกแก้วขึ้นเพือ่ ดืม่ ฉลอง
“ขาดสะบัน้ ”
“ก็สมควร หมอนั่นไม่เหมาะสมกับเวนิสเลยสักนิด”
เคี ย ฟยกขาขึ้น พาดกับ โต๊ะ กลาง ดื่ม แล ว้ ก็ วิจ ารณ์ ต ระการ
เขาเคยเจอตระการสองครัง้ เพราะเวนิสไม่เคยปิ ดบัง เรื่องคนทีเ่ วนิส
คบหา น้องสาวจะบอกตามตรงเสมอ และเพราะครอบครัวเลี้ยงมา
แบบเปิ ดกว ้าง ท�ำให ้เวนิสมักจะปรึกษาพีช่ ายทุกเรือ่ ง ไม่เกีย่ งว่าพวกเขา
เป็ นผู ้ชาย
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“ดูเป็ นคนไม่หนักแน่น มั่นคง”
“พูดแบบนี้นายไม่ชอบหน้าหมอนั่นตัง้ แรกสินะปารีส”
“หรือนายชอบ มาร์ราคิช?”
“ไม่เลยสักนิด”
แต่ต่อให ้พวกเขาจะชอบหรือไม่ชอบ ทัง้ สามหนุ่มจะไม่ปริปากพูด
พวกเขาจะรับฟัง แต่ ไม่ขดั ขวางเวนิส และใช้โอกาสในการผลักดัน
คนที่พวกเขาคิดว่าไม่เหมาะสมกับน้องสาวออกไปจากชีวติ ของเวนิส
แบบแนบเนียน
ไม่ใช่เรือ่ งความมัง่ คัง่ หรือวงศ์ตระกูล พวกเขาเปิ ดกว ้างมากกว่านัน้
แต่ทใ่ี ห ้ความส�ำคัญก็คอื ผู ้ชายคนทีว่ า่ จะต้องเข ้มแข็งและดูแลเวนิสแทน
พวกเขาได้ ทว่าเท่าทีผ่ ่านมายังไม่เจอผู ้ชายแบบนัน้ เลยแม ้แต่คนเดียว
“หมอนี่กระเด็นเร็วกว่าทีค่ ดิ ”
“เพราะมีคนคิดแย่งน่ะ”
ปารีสตอบมาร์ราคิช แล ้วก็เล่าเรื่องทีเ่ กิดขึ้นให้ฟงั เคียฟหัวเราะ
ออกมา รติมาท�ำความดีความชอบแบบไม่รตู้ วั ผู ้ชายหลายคนทีค่ บกับ
เวนิส ถา้ หากเริ่มจากสถานะเพื่อน ก็ตอ้ งจบความสัมพันธ์ก่อนได้
เป็ นแฟน ถ ้าหากคบเป็ นแฟน ก็มกั จะเลิกในระยะเวลาไม่นาน
เวนิสได้รบั การทะนุถนอมจากครอบครัวและใกล้ชดิ กับพีช่ ายมาก
จนไม่คิดว่าเป็ นเรื่องแปลกที่เวลาเธอมีนดั กับคนที่คบหาดู ใจ พี่ชาย
คอยไปรับไปส่ง ไม่วา่ จะไปกินข ้าวหรือดูหนัง บางครัง้ พีช่ ายก็ร่วมโต๊ะ
ด้วย และความใกล้ชดิ ของครอบครัวแบบนี้ก็ทำ� ใหผ้ ูช้ ายทีเ่ วนิสคบหา
รูส้ กึ อึดอัดจนต้องถอยออกไปจากชีวติ ของเธอ
บรรดาพี่ชายของเวนิสท�ำใหเ้ รื่องพวกนี้กลายเป็ นเรื่องธรรมดา
ส�ำหรับคนในครอบครัว จนเวนิสไม่ทนั สังเกตว่าพีช่ ายของเธอใช้วธิ กี าร
ผลักดันผูช้ ายทีไ่ ม่เหมาะสมกับเวนิสออกไปจากชีวติ ของเธอ เพียงแต่
พวกเขาไม่พูดหา้ มจนท�ำใหเ้ ธอต่อต้าน พวกเขายอมรับการตัดสินใจ
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ของเธอ และหาวิธจี ดั การอย่างแนบเนียน
“แบบนี้ตอ้ งรายงานแด๊ดดี้”
เคียฟหยิบโทรศัพท์มอื ถือขึ้นมา แล ้วก็กดส่งข ้อความรายงานบิดา
เรื่องของเวนิสเป็ นเรื่องที่พวกเขาใส่ใจ พวกเขาหวงน้องสาวกับคนที่
พวกเขารูว้ ่า ผูช้ ายพวกนัน้ ไม่เขม้ แข็งพอทีจ่ ะดูแลเวนิสได้ แต่ถา้ หาก
วันหนึ่งพบคนทีเ่ หมาะสม พวกเขาก็จะก้าวถอยหลังไม่เข ้าไปวุน่ วาย
“แด๊ดดี้ชมว่าดีมาก”
“ท่าทางมีความสุขมากนะเคียฟ”
“แน่นอน บอกตามตรง ฉันไม่เห็นความเป็ นผูช้ ายมาดแมนจาก
อดีตแฟนของเวนิสคนนี้เลย แต่ ก็ช่างเถอะ มันจบไปแลว้ น้องเรา
ไม่เสียใจก็ดี ส�ำหรับเวนิส เนื้อคู่ทเ่ี หมาะสม อาจจะต้องเป็ นคนระดับ
ประธานาธิบดี?”
“ประธานาธิบดีท่นี ายพูดถึง เท่าที่ฉนั นึกออก ไม่มคี นโสดเลย
แต่ละคนอายุไม่นอ้ ยแล ้วนะเคียฟ”
มาร์ราคิชเตือนน้องชาย เขาขัดน้องชายเล็กน้อย เพราะทราบว่า
เคียฟเพียงแค่ พูดเล่นเท่านัน้ เนื้อคู่ ของเวนิสอาจจะมีหรือไม่มกี ็ได้
ต่อให้ไม่มี พวกเขาก็ยนิ ดีทจ่ี ะช่วยกันดูแลน้องสาวไปตลอดชีวติ

ภ ายในหอ้ งท�ำงานที่กวา้ งขวางของท่านประธานาธิบดีแห่ง

ประเทศบริ ส เซีย ต่ อ ให ห้ อ้ งกว า้ งสัก ขนาดไหน ก็ ดู เ หมือ นท่ า น
ประธานาธิบดีซกี า้ จะใช้พื้นที่ภายในหอ้ งอย่างสมบุกสมบัน เอกสาร
ทีก่ องอยู่บนพื้น บ่งบอกว่างานของเขากองท่วมศีรษะ!
ชายหนุ่ มคาบบุหรี่เอาไว้ในปาก เขาไม่ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ แต่นั่ง
อยู่บนพื้นทีเ่ จ้าตัวเอาแผนทีข่ องประเทศบริสเซียกางออกดู เครื่องแบบ
ท�ำงานในวันนี้ของซีกา้ คือเสื้อยืดเก่าๆ ขาดๆ เพราะสวมใส่สบายกับ
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กางเกงยีนส์สซี ดี จางเหมือนเดิม
ชายหนุ่มนิ่วหน้า ใช้ความคิด เขาสูบบุหรี่อดั ควันเข ้าปอด บุหรี่
ไม่ดี แต่ เขาก็สูบ ร่ างกายของเขา เขารับผิดชอบได้ ใครคิดว่าไม่ดี
ก็ไม่ตอ้ งสู บ ไม่ตอ้ งเสนอหน้าเอาเขาเป็ นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวติ
แล ้วเรียกร้องให ้เขาท�ำตัวเป็ นแบบอย่างทีด่ ี เพราะซีกา้ จะไม่ทำ�
ท�ำงานก็ปวดหัวจะตาย! ยังต้องมาเรียกร้องใหค้ วามประพฤติดี
อีกเหรอ ชายหนุ่ มดึงตัวขึ้นนั่งขัดสมาธิบนพื้น เขายื่นแขนออกไป
ผูช้ ่วยคนสนิทนามว่า โรบี้ ก็ยน่ื ทีเ่ ขีย่ บุหรีใ่ ห ้เจ้านายหนุ่ม และตามด้วย
บุหรี่มวนใหม่
เมื่อซีกา้ คาบบุหรี่ไว้ในปาก โรบี้ก็จุดบุหรี่ให ้ โรบี้ทำ� งานเป็ น
ผู ช้ ่วยคนสนิท ที่ซกี า้ จะสั่งงานทุกเรื่อง โรบี้เรียกตัวเองเป็ น ‘ผู ช้ ่วย
ส่วนตัว’ แต่ซกี า้ เรียกเขาว่า ‘พนักงานเบ็ดเตล็ด’ ซีกา้ นัง่ หน้าตึงมองแผนที่
เขาก�ำลังใช้ความคิด โรบี้อยากรูว้ า่ เจ้านายคิดอะไร แต่ไม่อยากเสีย่ งถาม
ให ้ถูกไล่กระทืบ
“โรบี้”
“ครับท่าน ท่านต้องการอะไรสั่งผมได้เลยครับ”
“ตอบรับก็พอแล ้ว ไม่ตอ้ งพูดยืดยาว ร�ำคาญ”
“ครับท่าน ท่าน…”
โรบี้หุบปากทันที เมื่อซีกา้ หันใบหน้าไปมองเขา ในยามที่ซกี า้
หงุดหงิดมากๆ แม ้แต่เสียงลมหายใจของโรบี้กส็ ามารถท�ำให ้เขาคลั่งได้
“พรุ่งนี้เตรียมรถไปเมืองนี้”
ซีกา้ จิ้มนิ้วลงบนชื่อเมืองที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ โรบี้รีบจัดการ
จดบันทึกเอาไว้ทนั ที เพือ่ เตรียมการให ้ถูกใจเจ้านายมากทีส่ ุด
“ค้างไหมครับ”
“สองคืน ผู ้หญิงสีค่ น บรั่นดีหนึ่งโหล”
“ครับท่าน”
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ซีกา้ ออกค�ำสั่งถึงสิ่งที่เขาต้องการ ความเครียดของซีกา้ ระบาย
ด้วยการดืม่ เหล ้า สูบบุหรี่ และมีเซ็กส์เพือ่ ให ้สมองปลอดโปร่ง คนอืน่
ระบายความเครียดแบบไหน ซีกา้ ไม่สนใจ เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเขา
เขาสะดวกของเขาแบบนี้

“อย่าท�ำหน้าแบบนี้สคิ ะ”

เวนิสพูดกับพีช่ ายคนโต มาร์ราคิชรับหน้าทีอ่ ยูเ่ ป็ นเพือ่ นน้องสาว
เพราะเคียฟต้องไปฝรั่งเศส ส่วนปารีสต้องไปอิตาลี และอีกสองวัน
มาร์ราคิชจะต้องบินไปฮ่ องกงจากประเทศไทย ทว่าน้องสาวของเขา
ปฏิเสธทีจ่ ะไปด้วยกัน
“เวรับงานไว ้ค่ะ”
“หนู เวอยู่คนเดียวได้แน่นะ”
“เวไม่ได้อยูค่ นเดียวนะคะ ผูจ้ ดั การส่วนตัวคอยดูแลเวอยูแ่ ล ้วค่ะ
เวตัง้ ใจรับงานพรีเซนเตอร์ เพราะหลังจากถ่ายงานเสร็จเวจะไปหาแด๊ดดี้
กับหม่ามี้ทบ่ี ริสเซียค่ะ”
เวนิสอธิบายใหพ้ ่ชี ายเขา้ ใจ ตารางการท�ำงานของเธอถูกส่งให ้
พี่ชายดู อย่างละเอียด พวกเขาวางตารางการท�ำงานใหค้ รอบคลุมกับ
ตารางของเธอ แต่เพราะเวนิสรับงานด่วน ท�ำใหช้ ่วงเวลาทีเ่ ธอควรว่าง
และเดินทางไปฮ่องกงกับพีช่ ายได้ กลายเป็ นไม่วา่ ง
“ไปบริสเซีย?”
“ใช่ ค่ ะ ปี น้ ี เ วเร่ ง ถ่ า ยละครไว แ้ ล ว้ สองเรื่ อ ง ท�ำ งานเจ็ ด วัน
มาตัง้ หลายเดือน ตอนนี้ถ่ายเสร็จครบแล ้วค่ะ รอออนแอร์ คงไม่รบั
ละครเพิ่ม แลว้ งานละครที่จะออนแอร์ก็มดี ีลกับผลิตภัณฑ์หลายตัว
เวอยากถ่ายงานไว ้ จะได้ไปพักผ่อนสบายๆ ที่บริสเซียหลายเดือน
หน่อยค่ะ พีค่ ดิ ว่าดีไหมคะ”
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“ดีทส่ี ุด หนู เวว่าดี พีก่ ว็ า่ ดี”
“อีกอย่างเวอยู่คนเดียวครึ่งเดือนเองค่ะ เวจะถ่ายรูปส่งให้พๆ่ี ดู
ทุกวันดีไหมคะว่าเวสบายดี”
“ขอดูตารางของหนู เวหน่อย”
มาร์ราคิชยื่นมือไปหาเวนิส หญิงสาวก็ส่งตารางงานของเธอให ้
พี่ชายดู เท่ากับว่าเมื่อเวนิสเสร็จงาน ก�ำหนดการบินไปบริสเซียก็จะ
ต้องบินไปคนเดียว
“หนู เวบินไปบริสเซียคนเดียวได้ไหม”
“ได้ค่ะ ไม่มปี ญ
ั หา เวจะไปหาแด๊ดดี้กบั หม่ามี้ของเรานะคะ”
กี ซ สั แกรนด์นี ส เกิ ด ตกหลุ ม เสน่ ห ์ป ระเทศบริ ส เซี ย เข า้
ประกอบกับ ต้อ งไปท�ำ ธุ ร กิ จ ที่ นั่ น ท�ำ ให้ กี ซ สั และทิ ฟ ฟานี ม กั จะ
ไปๆ มาๆ ระหว่างอเมริกากับบริสเซีย
“ถ ้ามีอะไรรีบโทร.หาพี่ โอเค้”
“โอเคค่ะ”
เวนิสหอมแก้มพีช่ ายคนโต กับพีช่ ายและคนในครอบครัว เวนิส
คือลู กสาวและน้องสาวที่น่าถนอม แต่ กบั คนอื่น เวนิสไม่ใช่ ผูห้ ญิง
ที่จะยอมใหค้ นอื่นรังแกง่ายๆ หญิงสาวคือยายตัวแสบส�ำหรับคนอื่น
บรรดาพีช่ ายก็รู ้ แต่นั่นคือวิธีการปกป้ องตัวเอง คนเราถา้ หากอ่อนแอ
นุ่มนิ่ม ก็คงถูกคนอืน่ เอาเปรียบและรังแก แต่ต่อให้รวู้ า่ เธอเอาตัวรอดได้
พวกเขาก็ยงั คงเป็ นห่วง

เพราะข่าวของรติมากับตระการทีร่ ติมาต้องการเป็ นข่าวนักหนา

ว่าทัง้ คู่ กำ� ลังคบกัน ท�ำใหเ้ กิดปฏิบตั ิการขุดขอ้ มูลผ่านโลกออนไลน์
เพราะรติมาให้สมั ภาษณ์วา่ เธอและตระการคบหากันหลังจากทีต่ ระการ
เลิกกับเวนิสแล ้ว
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ผลจากการขุดท�ำใหข้ ้อมูลมากมายถูกน�ำมาเผยแพร่ทางโซเชียล
ต่ อใหเ้ ป็ นขอ้ มูลจริงบา้ ง เท็จบา้ ง แต่ เมื่อมันรวมกันและขอ้ มูลเท็จ
ก็เอนเอียงไปทางขอ้ มูลจริงที่เกิดขึ้น ก็ทำ� ใหร้ ติมาแทบจะร้องกรีด๊
เธอดังสมใจ แต่ดงั ในทางเสียหาย!
ชาวเน็ตขุดภาพของรติมาทีม่ กั จะโพสต์สอ่ื ถึงตระการ ในตอนที่
ยังไม่มใี ครรู ว้ ่าทัง้ คู่ คบกัน เป็ นช่ วงเวลาเดียวกับที่ตระการยังคบอยู่
กับเวนิส ท�ำใหข้ ่าวของรติมาและตระการโด่งดังไปทั่วประเทศ จาก
พระเอกชื่อดังและนางเอกเบอร์ตน้ ๆ กลายเป็ น
‘หญิงโฉดชายชั่ว’
ยิ่งรติมาปฏิเสธ ปฏิบตั ิการขุดก็ย่งิ เขม้ ขน้ ในขณะที่ฝ่ายเวนิส
ปฏิเสธทีจ่ ะให ้ข่าว ต้นสังกัดของเวนิสก็ปฏิเสธทีจ่ ะพูดถึงเรื่องนี้เช่นกัน
“หน้าแหกกระเจิงเลยค่ะน้องเว”
จิ้มลิ้มผูจ้ ดั การส่วนตัวของเวนิส น�ำข่าวมาให ้หญิงสาวอ่าน เวนิส
อ่านข่าวคร่าวๆ แล ้วก็ไม่ได้สนใจอีก เพราะรติมาท�ำตัวเอง
“รตีทำ� ตัวเองนี่คะ ถา้ หากรอเวลาอีกหน่ อยค่ อยเปิ ดตัว ก็คง
ไม่มเี รื่องแบบนี้”
“คงรีบอยากประกาศชัยชนะค่ะ จากที่จะรู้สกึ ว่าชนะ ก็เลยพัง
พัง และพัง”
จิ้มลิ้มพูดด้วยน�ำ้ เสียงสะใจ ไม่จำ� เป็ นต้องเป็ นคนดีกบั คนแบบ
รติมา ที่คอยจ้องจะหาเรื่องเวนิสอยู่เรื่อย ทัง้ ที่เวนิสไม่ได้ทำ� อะไรให ้
รติมา นอกจากแสดงดีกว่า ดังกว่า สวยกว่า รวยกว่า ก็เท่านัน้ เอง
ชื่อเสียของเวนิสที่มขี ่าวเป็ นระยะก็คงเป็ นฝี มอื ของคนที่อิจฉาเวนิส
แต่ ก็ทำ� อะไรเวนิสไม่ได้ เพราะวินยั ในการท�ำงาน เมื่อใครได้ทำ� งาน
กับเวนิส ก็อยากร่ วมงานด้วยอีก เวนิสเป็ นมืออาชีพ เตรียมตัวดี
ตัง้ ใจท�ำงาน เธอไม่สุงสิงกับคนอื่นมากนัก แต่เวนิสใหเ้ กียรติทุกคน
บุคลิกของเวนิสจึงถูกเรียกว่าเป็ นคนมีโลกส่วนตัวสูงแบบมีมารยาท
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เธอไม่ทำ� ตัวแข็งกระด้างใส่คนท�ำงานด้วยกัน ถา้ หากคนนัน้
ใหเ้ กียรติเธอ และงานที่เวนิสรับเธอจะตัง้ ใจอย่างเต็มที่ งานละคร
ก็เรียกได้วา่ อารมณ์ได้ บทเป๊ ะ ซีนทีเ่ ล่นปังทุกซีน ไม่มซี นี ไหนทีเ่ วนิส
ท�ำงานไม่เต็มที่
จิ้มลิ้มท�ำงานกับเวนิสก็เหมือนได้ข้นึ สวรรค์ ไม่ต ้องรองรับอารมณ์
เพราะเวนิสไม่ใช่คนจุกจิก เธอท�ำงานตามตาราง ถ ้าหากงานไหนทีเ่ วนิส
ไม่อยากรับ เธอจะบอกก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ ถ ้าหากนอกเวลางาน
เวนิสก็ยงั อนุญาตให้จ้ มิ ลิ้มพักเต็มที่ ไม่ตอ้ งคอยมายุ่งกับการดูแลเธอ
“พังถึงขนาดไหนคะพีจ่ ้ มิ ลิ้ม”
“พังแบบเกือบย่อยยับค่ ะ งานพรีเซนเตอร์ถอนเพียบ และมา
จ่อคิวรอคิวว่างน้องเว นี่พจ่ี ้ มิ ลิ้มก็รอใหน้ อ้ งเวเลือกอยู่ค่ะว่าอยากรับ
งานไหน”
“เวจะรีบเลือก และตอบภายในวันนี้นะคะ ถา้ หากเลือกแลว้
ต้องเจรจาก่อนนะคะว่าเวถ่ายงานได้ถงึ ก�ำหนดทีเ่ วบอกพีจ่ ้มิ ลิ้มไว ้เท่านัน้
เวต้องไปหาแด๊ดดี้กบั หม่ามี้”
“ไม่มปี ญ
ั หาค่ะน้องเว”
ต้นสังกัดของเวนิสให้อสิ ระเวลาเวนิสในการตัดสินใจ จากเริม่ แรก
ทีม่ คี นนินทาว่าเวนิสคือเด็กเส ้น เพราะมีขา่ วลือว่าเจ้าของบริษทั เป็ นเพือ่ น
กับมารดาของเวนิส แต่ ผลงานก็ได้พสิ ู จน์แลว้ ว่าเวนิสเป็ นคนมีของ
และรายได้หลักของบริษทั ในตอนนี้กม็ าจากการท�ำงานของเวนิส
“นึกถึงยายรติมานั่น ถา้ หากไม่เอาแต่ จอ้ งอิจฉาน้องเว ก็คง
ไปได้ไกลกว่านี้ค่ะ นี่อจิ ฉาจนท�ำให้ชวี ติ ตัวเองพัง อยู่ดไี ม่วา่ ดี”
“เวก็ไม่ได้ชอบเขาหรอกค่ะ ร�ำคาญจะแย่ แต่กไ็ ม่อยากยุ่งด้วย”
“พีจ่ ้ มิ ลิ้มไม่ได้แค่ไม่ชอบนะคะ เกลียดเลยค่ะ ชอบมาหาเรื่อง
น้องเว น้องเวของพีน่ ่ ะนางฟ้ านางสวรรค์เชียวนะคะ นางมารท�ำอะไร
ไม่ได้หรอกค่ะ”
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จิ้มลิ้มเข ้าข ้างเวนิสเต็มที่ ท�ำงานด้วยกันมาตัง้ แต่เวนิสอายุสบิ แปด
เวนิสไม่ใช่ผู ้หญิงนุ่มนิ่ม เรียบร้อยอ่อนหวาน แต่เวนิสก็ไม่ใช่แม่นางเอก
จอมวีนเหมือนในข่าว เวนิสมีโลกส่วนตัว แต่เธอจะบอกเสมอว่าต้องการ
หรือไม่ตอ้ งการอะไร
ขอแค่ จ้ ิมลิ้มไม่ลำ�้ เสน้ ก็จะไม่มีเรื่องใหต้ อ้ งต�ำหนิกนั เวนิส
บอกให้รชู้ ดั เจน ว่าช่วงเวลาไหนรบกวนได้หรือรบกวนไม่ได้ นอกจากนี้
จิ้มลิ้มก็รูว้ า่ เวนิสไม่ได้เข ้ามาท�ำงานในวงการบันเทิงเพราะต้องการเงิน
เวนิสรวยมาก รวยอย่างทีง่ านในวงการเป็ นรายได้แค่เศษเสี้ยวของเวนิส
เท่านัน้
หน้าทีข่ องจิ้มลิ้มคือรักษาความลับ ทีเ่ วนิสก็ไม่ได้ปกปิ ดแบบให ้
คนอืน่ รู้ไม่ได้ แต่ไม่พูดถึง เพราะไม่อยากดึงครอบครัวใหเ้ ป็ นทีส่ นใจ
แฟนคลับของเวนิส บางคนก็รู ้ แต่ก็ช่วยกันปกปิ ด ไม่ใหเ้ ปิ ดเผยมาก
เพราะไม่ตอ้ งการรุกล�ำ้ ความเป็ นส่วนตัวของเวนิส
“แล ้วน้องเวจะให้พต่ี ามไปบริสเซียไหมคะ”
“เวให้พ่ีจ้ ิม ลิ้ม พัก เต็ ม ที่เ ลยค่ ะ สัก เดือ นหรือ สองเดือ นก็ ไ ด้
แล ้วค่อยตามเวไป พีจ่ ้ มิ ลิ้มจะได้กลับบา้ นไปหาครอบครัว หรือถา้ เว
มีเรื่องด่วน เวจะบอกค่ะ ไม่ตอ้ งเป็ นห่วง”
“น้องเวน่ะดีแสนดีกบั พีจ่ ้ มิ ลิ้มอีกแล ้ว”
“พีจ่ ้ มิ ลิ้มก็ดกี บั เวค่ะ” เวนิสตอบแลว้ ก็ย้ มิ จิ้มลิ้มมีครอบครัว
ทีต่ ้องดูแลเหมือนกัน เวนิสก็ให ้เวลากับจิ้มลิ้มอยูก่ บั ครอบครัว เวนิสพัก
จิ้มลิ้มก็ได้พกั เพราะจิ้มลิ้มดูแลเวนิสคนเดียว
“พีส่ ่งรายละเอียดเรื่องงานให ้น้องเวแล ้วนะคะ”
เวนิสตอบรับ หญิงสาวจะเลือกรับงานทีเ่ ธออยากท�ำ ก่อนบินไป
บริส เซีย ก็ จ ะให เ้ งิน จิ้ม ลิ้มไว้ส กั ก้อ น เพื่อ เอาไว้ใช้จ่ า ยในช่ ว งที่เ ธอ
หยุดพักงาน
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2

การพบกันที่ไม่น่าประทับใจ

“ต�ำรวจจัดการส่งคนไปป้ องกันหรือยัง”

ส�ำ นัก งานต�ำ รวจแห่ ง ชาติข องประเทศบริส เซียได้ร บั รายงาน
เรื่องการขู่จะก่ อความไม่สงบที่สนามบินนานาชาติประเทศบริสเซีย
ข ้อมูลถูกรายงานลับมาถึงซีกา้ และเมือ่ เขาสอบถามความคืบหน้ากลับ
ปรากฏว่า
‘ไม่มอี ะไรเกิดขึ้น!’
“อะไรนะ!”
ชายหนุ่ ม ลุ ก ขึ้น ยื น เสี ย งตะโกนและเสี ย งตบโต๊ ะ ดัง สนั่ น
ผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจถึงกับสะดุงเฮื
้ อก การเผชิญหน้ากับท่านประธานาธิบดี
ไม่เคยเป็ นเรื่องง่ายส�ำหรับเขาเลย
“เอาแบบสัน้ กระชับ ฟังเข ้าใจ ตอบ!”
“ไม่มกี ารส่งก�ำลังไปดูแลเป็ นพิเศษครับ”
“แลว้ ท�ำไมไม่ส่งไป! จะรอใหพ้ วกมันระเบิดสนามบินทิ้งก่ อน
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หรือไง แล ้วค่อยขับรถต�ำรวจเปิ ดสัญญาณวิง่ ตามไล่จบั พวกมัน!”
ผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจเหงือ่ ซึมไปทัง้ ตัว การเผชิญหน้ากับซีกา้ ไม่เคย
เป็ นเรื่องง่าย และไม่มใี ครอยากมาอยู่ในห ้องนี้แม ้กระทั่งเขาก็ตาม
“ในแต่ละวันเราได้รบั ค�ำเตือน…”
“หุบปาก!”
ผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจหุบปากทันที ในแต่ละวันมีคำ� ขู่แบบนี้ถูกส่ง
ไปที่สำ� นักงานต�ำรวจ ซึ่งเป็ นค�ำลวงเพื่อหาความสนุ กเสียมาก ท�ำให ้
เรื่องนี้ถกู เพิกเฉย
“ทุกครัง้ มันขูจ่ ะระเบิดสนามบินไหม”
“ไม่ครับท่าน”
“ยังมีหน้ามายืนตอบ ส่งกองก�ำลังเพิม่ ไป ฉันจะไปดูดว้ ยตัวเอง
ถ ้าหากเกิดอะไรขึ้น เตรียมตัวหางานใหม่ตอนแก่ได้เลย!”
ซีกา้ ชี้หน้า ตะคอกสั่ง เรื่องที่ควรเป็ นหน้าที่ของต�ำรวจ ซีกา้
กลับ ต้อ งลงไปจัด การด้ว ยตัว เอง ผู้บัญชาการรีบก้มศีรษะให้ซีก้า
หมุนตัวเดินเร็วๆ ออกไปจากห ้องท�ำงานของท่านประธานาธิบดี รีบร้อน
ขนาดชนเก้าอี้เขาก็ยงั ไม่รสู้ กึ ตัว และก็ไม่ยอมหยุดขา
“แต่ละคน จ้างมาท�ำไมวะ”
ซีกา้ หัวเสีย ชายหนุ่ มเรียกฮาคิมและอดีล สั่งการใหฮ้ าคิมและ
อดีลแจ้งไปยังหน่ วยรบพิเศษของทหาร ต่อสายตรงถึงผู้บงั คับบัญชา
ของหน่ วย และออกค�ำสั่งโดยท่านประธานาธิบดีซกี า้ ใหส้ ่งกองก�ำลัง
ไปช่วยเป็ นเหตุการณ์พเิ ศษ

บริสเซียก�ำลังโปรโมตเรื่องการท่องเที่ยว เปิ ดการท่องเที่ยว

ก็ตอ้ งท�ำให ้ภาพลักษณ์ของประเทศปลอดภัยในสายตาของนักท่องเทีย่ ว
การข่มขู่ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ถา้ หากมีการข่มขู่อย่างชัดเจน
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ก็ตอ้ งป้ องกัน
ท่ า นประธานาธิบ ดีอ ยู่ ใ นรถควบคุ ม คัน หนึ่ ง ภายในรถมีจ อ
เรียงกันใหด้ ู ภาพจากสัญญาณกลอ้ งวงจรปิ ดตามจุดต่ างๆ ภายใน
สนามบิน ซีก า้ สู บ บุห รี่พ่ น ควัน โขมงอยู่ ใ นรถ เขาต้อ งใช้ค วามคิด
ชายหนุ่มสวมเสื้อยืดกับกางเกงยีนส์ รองเท ้าผ ้าใบเขรอะทัง้ ฝุ่นและโคลน
ซีกา้ ไม่ได้พถิ พี ถิ นั กับการแต่ งตัว ไม่ได้มาเดินแบบ หรือต้อง
มีประชุมกับผู ้น�ำประเทศอืน่ เขาไม่คดิ จะใส่ใจกับเสื้อผ ้ามากนัก ทีต่ อ้ ง
ใส่ใจตอนนี้ก็คือคนทีจ่ ะเข ้ามาก่อความไม่สงบต่างหาก ซีกา้ มาทีน่ ่ีเพือ่
บัญชาการ
การตัดสินใจของเขาคือการตัดสินใจทีเ่ ฉียบขาด ไม่มใี ครกล ้าขวาง
การท�ำงานที่ล่าช้า ท�ำใหต้ อ้ งระวังอย่างเต็มที่ ถา้ หากเกิดอะไรขึ้นกับ
สนามบินจะน�ำความเสียหายมาสู่บริสเซียอย่ างแน่ นอน เขาท�ำงาน
เหนื่ อยแทบตาย จะใหค้ นระย�ำมาท�ำใหแ้ ผนงานของเขารวน ซีกา้
ไม่ยอมแน่
“จับได้จะฆ่าทิ้งให ้หมด”
ชายหนุ่ มโน้มตัวไปขา้ งหน้า สายตาของเขากวาดมองจอภาพ
ไม่ให้สง่ิ ใดเล็ดลอดไปจากสายตาของเขาได้ การตรวจสอบในสนามบิน
ท�ำได้ยาก เพราะต้องท�ำอย่างเร่งด่วน และไม่ให้ผใู้ ช้บริการในสนามบิน
ต้องแตกตื่น
มันคือการระงับเหตุ ซีกา้ ขมวดคิ้ว เขาจับจ้อง และคอยบัญชาการ
ผ่ านเครื่องมือสื่อสารทันสมัยที่ติดตัง้ เอาไว ้ เพื่อให้ได้ของที่ดีท่ีสุด
ซีกา้ เลือกที่จะตรวจสอบขัน้ ตอนการส่งมอบงานด้วยตัวเอง ท�ำเอา
คนรับผิดชอบหน้าซีด
ชายหนุ่ มอารมณ์เดือด เมื่อเห็นของที่ถูกส่งมอบ เขาจัดการ
รวบตัวคนที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบทัง้ หมด สอบสวน รีดเค้น ร่ วมถึง
การข่มขู่ ถา้ หากพวกมันไม่ยอมรับ ซีกา้ สั่งประหารไปสองคนที่เป็ น
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ตัวการใหญ่ ปลดคนจากต�ำแหน่งไปมากกว่าร้อยคน เพราะร่วมมือกัน
ทุจริต
“จ่ายหลายพันล ้านได้งานหลักสิบล ้านหลักร้อยล ้านฉันไม่เอา!”
บริษ ทั ที่ร บั ผิด ชอบก็ ถูก ปรับ จนล ม้ ละลาย นอกจากไม่ ต อ้ ง
จ่ายเงินส่วนทีเ่ หลือ ได้เงินคืนกลับมา ซีกา้ ยังได้ค่าปรับ ส�ำหรับจ้างงาน
บริษทั ใหม่อกี ด้วย
“ดันพวกมันออกนอกพื้นทีใ่ ห้ได้”
“แต่วา่ ท่านครับ…”
“ท�ำตามทีฉ่ นั สั่ง ฉันมาเพือ่ สั่ง!”
ซีกา้ ตะโกนใส่อกี ฝ่ ายทันที ท�ำเอาค�ำปฏิเสธถูกกลืนลงคอ ซีกา้
ออกค�ำสั่งวิธีการผลักดันผู ต้ อ้ งสงสัยออกนอกพื้นที่ แลว้ ชายหนุ่ ม
ก็ปราดไปทีป่ ระตูรถ เปิ ดประตูแล ้วก็กระโจนลงไป

เวนิสมาถึงสนามบินนานาชาติของประเทศบริสเซียอย่างปลอดภัย

หญิง สาวเลือ กที่จ ะเดิน ทางด้ว ยสายการบิน แทนการให้พ่ีช ายส่ ง
เครื่องบินส่วนตัวมารับ แต่ถงึ อย่างนัน้ มาร์ราคิช ปารีส และเคียฟ
ก็ยอมตามใจน้องสาว เมือ่ เวนิสยืนยันจะเดินทางด้วยตัวเอง
หญิงสาวในชุดสวยสะดุดตา รองเทา้ บูต๊ สน้ สู งถึงหัวเข่าสีขาว
ทีเ่ น้นให ้เห็นเรียวขากลมกลึงเดินตรงไปยังประตูทางออกของผู้โดยสาร
ขาเข า้ เวนิ ส มีจุด รับ ประจ�ำ เมื่อ เธอเดิน ทางมาที่บ ริส เซีย เพื่อ มาหา
บิดามารดา เป็ นจุดจอดทีค่ นจอดค่อนข ้างน้อย แต่ต ้องเดินไกลสักหน่อย
หญิงสาวลากกระเป๋ าเดินทางไปตามทางเดิน เธอขยับแว่นกันแดด
รีบเดินออกไปใหเ้ ร็วทีส่ ุด เพราะเธอเป็ นดาราดัง ท�ำใหต้ อ้ งหลบเลีย่ ง
อ�ำพรางตัว เพื่อความเป็ นส่วนตัว ถึงที่น่ีจะไม่มคี นรู้จกั เธอ แต่การ
หลบหลีกผู ้คนก็เป็ นเรื่องทีเ่ ธอถนัด
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หญิงสาวเร่งฝี เท ้าให ้เร็วขึ้น เธอเดินมาถึงบริเวณทีไ่ ม่มคี นอืน่ อีก
นอกจากเธอ แลว้ เธอก็ได้ยนิ เสียงวิง่ หนักแน่ น เหมือนวิง่ กันมาเป็ น
กองพัน ดัง ขึ้น หญิง สาวหัน ไปมอง แล ว้ ก็ ยืน นิ่ ง ตัว แข็ง เมื่อ เห็น
ชายฉกรรจ์กลุม่ ใหญ่วง่ิ กวดกันมา
“ฉันจัดการเอง”
เธอได้ยิน เสีย งตะโกนมา เวนิ ส ไม่ เ คยเจอเหตุก ารณ์ แ บบนี้
หญิงสาวยืนตัวแข็ง วินาทีของความชุลมุน กระเป๋ าเดินทางของเวนิส
ถูกเตะกระเด็น ร่างอ้อนแอ้นถูกรวบเข ้าไปปะทะกับอะไรแข็งๆ แล ้วเธอ
ก็เพิง่ ส�ำนึกว่ามันคือแผ่นอกของมนุษย์ เมือ่ เขาพาเธอกลิ้งไปบนพื้น
เวนิสมึนงง แว่นกันแดดกระเด็นออกจากใบหน้า เผยใหเ้ ห็น
วงหน้างดงามจนชวนตะลึง แต่ซกี า้ ไม่มเี วลาสนใจกับความสวยของเธอ
ชายหนุ่มดึงตัวลุกขึ้น กระชากเอาเวนิสลุกขึ้นมาด้วย เขาขยับตัวไปนั่ง
ข ้างหน้าเธอ แล ้วก็เล็งบางอย่างไปยังเป้ าหมาย
“ปื น!”
“หุบปาก!”
เสีย งของเวนิ ส ถู ก สวนด้ว ยเสีย งตะคอกของซีก า้ หญิง สาว
ตกตะลึง เขายิงไปแล ้วใช่ไหม เธอไม่ได้ยนิ เสียง แต่มคี นล ้มลง และ
ผู ้ชายกลุม่ หนึ่งก็เข ้าไปรวบตัวเอาไว ้
“ต้องท�ำให ้เป็ นเรื่องสิน่า เคลียร์พ้นื ทีด่ ่วน”
ซีกา้ ออกค�ำสั่ง การเคลียร์พ้ นื ที่ดำ� เนินไปอย่างรวดเร็ว เวนิส
ไม่ได้ฝันไปใช่หรือเปล่า เพราะผู ้ชายกลุม่ ใหญ่เคลือ่ นตัวหลบจากสายตา
ของเธออย่างรวดเร็ว กระเป๋ าเดินทางของเวนิสถูกน�ำมาวางไว ้ พร้อมกับ
แว่นกันแดด
การยืนยันว่าเธอไม่ได้ฝนั ไป คือร่องรอยบนกระเป๋ าที่เกิดจาก
การครูดไปกับพื้น ผูช้ ายกักขฬะทีส่ ั่งใหเ้ ธอหุบปากลุกขึ้นยืน เก็บปื น
แล ้วเขาก็หนั ไปจับไหล่เธอดึงตัวหญิงสาวใหล้ ุกขึ้น เวนิสถึงกับนิ่วหน้า
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เพราะนิ้วแข็งกระด้างเหมือนคีม
“เจ็บนะ!”
“จับแค่เนี้ย เจ็บ เฮ้ย!”
เผียะ!
ใบหน้าของซีกา้ หันไปด้านข ้าง มือของเวนิสประเคนลงบนใบหน้า
ของเขา ชายหนุ่มหันหน้ากลับมา ก�ำลังจะอ้าปาก
เผียะ!
เขาถูก ผู ห้ ญิง ตบหน้า หัน เป็ น ครัง้ ที่ส องของวัน นัย น์ต าของ
ชายหนุ่มวาวโรจน์ เขายกมือขึ้นห ้ามฮาคิมกับอดีลทีข่ ยับตัว
“กรีด๊ ! ปล่อยฉัน!”
ซีกา้ ขยับได้เร็วกว่า ชายหนุ่ มควา้ ตัวเวนิสไวอ้ ย่ างหยาบคาย
เขาจับเอวเธอยกลอยขึ้นจากพื้น ดันตัวหญิงสาวไปติดกับก�ำแพง แล ้วก็
เบียดตัวเข ้าไปหา เท ้าของเวนิสยังลอยอยู่ หญิงสาวยกมือขึ้นจะท�ำร้าย
เขา แต่ตอ้ งหยุดมือกะทันหัน
“ตบอีก ที จับ ท�ำ เมีย ตรงนี้ แ น่ ลองดู ชอบไหม เซ็ก ส์แ บบ
เอาต์ดอร์”
ตัง้ แต่เกิดมาเธอไม่เคยเจอคนหยาบคายแบบนี้มาก่อน นอกจาก
หยาบคายแล ้ว การแต่งตัวของเขาก็ยงั ไม่น่าดูเลยสักนิด
“ปล่อยฉันลงนะ”
“อยู่ตรงนัน้ แหละ ดิ้นกระแด่วๆ ให ้พอใจ ร�ำคาญจนทนไม่ไหว
จะจับเหวีย่ งลงพื้น”
เวนิสหยุดดิ้นทันที ชายหนุ่ มกระชับมือเขา้ กับเอวของเธอ เขา
บีบแน่นจนเธอรูส้ กึ เจ็บ และร่างของเธอก็ถกู เขาจับลอยเอาไว ้แบบนัน้
‘คนบ ้าอะไร แรงเยอะชะมัด!’
“ยายผู ้หญิงเสียสติ คุณมาจากทีไ่ หน”
“คุณน่ะสิเสียสติ ฉันเดินของฉันมาดีๆ คุณเกือบท�ำให้ฉนั ตาย”
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“ตาย? ละเมอหรือเปล่า”
เวนิสอารมณ์เดือด ผู ้ชายตรงหน้าเธอเป็ นคนกวนโมโหขนานแท ้
และนอกจากนี้เขายังไร้มารยาทมากด้วย
“นี่คุณ!”
“ผมช่วยคุณ ไม่งนั้ คุณโดนมันจับเป็ นตัวประกัน คงเสียเวลา
ฉิบหาย และท�ำให ้คนอืน่ แตกตืน่ กลิ้งนิดกลิ้งหน่อย แลกกับความสงบ
ทีเ่ กิดขึ้น ไม่ตอ้ งบ่นได้ไหม”
“กลิ้งนิดหน่อย เสื้อผ ้าฉันเลอะเทอะและฉันก็เจ็บ!”
“ไหนขอดู เจ็บตรงไหน”
ซีกา้ วางเธอลงบนพื้น เวนิสไม่มโี อกาสได้หนี เขาสูงใหญ่ บังเธอ
จนมิด ชายหนุ่มใช้พละก�ำลังของเขากักขังเธอ รวบมือเธอ แล ้วนั่งลง
“ท�ำอะไร”
เวนิสแตกตืน่ เขานัง่ ลงแล ้วก็จบั ขาเธอยกขึ้นหน้าตาเฉย หญิงสาว
ตกใจจนท�ำตัวไม่ถกู ชายหนุ่มมองส�ำรวจเรียวขาสวย
“เปื้ อนนิดหน่ อย แผลถลอกเล็กน้อย ไม่เป็ นแผลเป็ น รักษา
ไม่ก่วี นั ก็หาย”
เขาส�ำรวจขาข ้างนี้เสร็จก็วางลง แล ้วก็ย ้ายไปส�ำรวจอีกข ้าง เวนิส
อยากจะตบเขาอีกสักที เมือ่ ชายหนุ่มเริ่มยกขาเธอสูงขึ้น
“คุณ! คนโรคจิต คุณจะจับฉันแหกขาแบบนี้ไม่ได้นะ”
“ก็อยากให ้ส�ำรวจไม่ใช่หรือไง”
“ฉันพูดตอนไหน”
“จะให ้ส�ำรวจต่อไหม”
“ไม่ตอ้ ง”
“ถ ้างัน้ ก็หยุดโวยวาย ได้ยนิ เสียงแหลมๆ ของคุณแล ้วหงุดหงิด”
“ฉันอยากได้ยนิ เสียงคุณนักนี่”
ชายหนุ่ มลุกขึ้นยืน เขาส�ำรวจใบหน้างดงาม แลว้ ก็แตะนิ้วลง
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ใต้คางเธอ เขาดันใบหน้าของเวนิสขึ้น มองส�ำรวจอีกครัง้
“หน้าไม่เป็ นรอยก็ใช้ได้ ทัง้ เนื้อทัง้ ตัว ก็มหี น้าเนี่ยแหละดีทส่ี ุด
รักษาเอาไว้ให้ดนี ะ”
“อีตาบ ้า!”
ซีกา้ รูว้ า่ เป็ นการเสียมารยาท แต่เขาสั่งสอนแม่ผู ้หญิงปากดีคนนี้
อุตส่าห์โกยคนออกไปหมดแลว้ ดันเสนอหน้ามาอยู่ในพื้นที่อนั ตราย
ถ ้าหากชายหนุ่มไม่ตดั สินใจท�ำแบบเมือ่ ครู่ เธออาจถูกจับเป็ นตัวประกัน
ถึงตอนนัน้ คงปิ ดข่าวไม่มดิ ตื่นตระหนกกันทัง้ สนามบินแน่
“คุณน่ะสิบ ้า จ�ำไว ้เลยนะ เรื่องทีต่ บผม ผมจะคิดบัญชีทหี ลัง”
“คุณท�ำให้ฉนั ตกอยู่ในอันตราย ไม่ขอโทษแล ้วยัง อุบ๊ !”
ซีกา้ ไม่อยากฟังเสียงเธอ ชายหนุ่มบีบปากเวนิส ประกบริมฝี ปาก
ลงบนปากนุ่ม เขาตัง้ ใจจูบเธอเพือ่ ลงโทษ จะตบผูห้ ญิงก็คงไม่ใช่เรื่อง
จูบก็เสียมารยาท แต่เขาอยากท�ำเสียอย่าง ใครจะท�ำไม
ชายหนุ่มบดริมฝี ปากจูบเธอ เวนิสถึงกับปากสั่น ใจสั่น มือสั่น
และเธอก็เริ่มสั่นทัง้ ตัว ปากร้อนผ่าวของซีกา้ ท�ำให ้เธอเข่าอ่อน
‘จูบแรกของเรา!’
ไม่ใช่แค่เอาปากประกบ! ชายหนุ่มยังดุนดันลิ้นเข ้าไปในปากเธอ
เวนิสควรกัดลิ้นเขา แต่ชายหนุ่ มก็บบี ปากเธอเอาไว ้ หญิงสาวกัดเขา
ไม่ได้ และยังถูกเขาบุกจู่โจมในทีส่ าธารณะ
“ไม่นะ ปล่อยฉัน”
เขาถอนริมฝี ปาก เธอก็ออกค�ำสัง่ ซึง่ ไม่มปี ระโยชน์เลย เพราะเขา
เลือกถอนปากออกห่างด้วยตัวเอง เวนิสอารมณ์เดือดเมือ่ สบตากับเขา
“รังแกผู ้หญิง!”
“คุณก็ฤทธิ์มากเหมือนกันนี่ คงไม่เรียกว่ารังแก เรียกว่าปราบพยศ
ดีกว่า”
ชายหนุ่ มแกลง้ ก้มหน้าลงไปหา หญิงสาวก็เบี่ยงหน้าหนีทนั ที
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เธอท�ำท่ารังเกียจเขา ซีกา้ ก็ย่งิ อยากเขา้ ใกล ้ เขายื่นหน้าเขา้ ไปใกล ้เธอ
ช้าๆ ชายหนุ่มไม่พลาด เมือ่ เธอหันมาอย่างรวดเร็ว และโขกศีรษะใส่เขา
ซีกา้ หลบได้ และเขาก็หวั เราะใส่หน้าเธอ
“คิดจะท�ำร้ายผม ต้องฝึ กอีกมากหนู นอ้ ย”
“ลืมแล ้วหรือไงว่าฉันตบคุณได้สองครัง้ แล ้ว”
“จริงด้วยสิ”
ซีกา้ ถูกตบ ตอนแรกก็โกรธ แต่พอได้จูบเธอ ความหงุดหงิด
ของเขาก็ลดฮวบ ผูห้ ญิงท�ำให้ซกี า้ อารมณ์ดไี ด้เสมอ แต่ผูห้ ญิงพยศ
ร้ายๆ แบบเธอ เขาเพิง่ เคยเจอ
“อยากโดนอีกไหม”
“รับรองว่าคุณไม่ได้ตบผมอีกแน่ และก็ดีท่ีคุณเตือนความจ�ำ
จูบเมือ่ ครู่ ถือว่าเป็ นการชดใช้ทค่ี ุณตบผม แต่แค่ครัง้ เดียวนะ”
“มันจะมากเกินไปแล ้วนะ!”
“ตรงไหน”
“จูบตัง้ นาน! จูบจนปากแทบเปื่ อย อึ้ย! ท�ำไมฉันต้องพูดเรือ่ งอะไร
แบบนี้กบั คุณด้วยนะ”
จากทีโ่ มโหซีกา้ หญิงสาวก็เริ่มโมโหตัวเองเพิม่ อีกด้วย เธอก�ำลัง
ถูกเขาปั่นหัว เวนิสไม่ควรเดินตามเกมของเขา
“ถือว่าครัง้ แรกทีค่ ณ
ุ ตบผม เราหายกัน แต่ทต่ี บอีกครัง้ ผมตามไป
คิดบัญชีแน่”
“ฝันไปเถอะ”
“หรือว่าจะจ่ายตอนนี้ให ้ครบ”
“คนบ ้ากามแบบคุณ ไปตายซะ!”
หญิงสาวกดสน้ รองเทา้ กระแทกลงบนเทา้ ของเขา ซีกา้ ไม่เจ็บ
เขาทนถึก หรือจะเรียกว่าหนังหนาก็ได้ แต่สงสารทีเ่ ธอโกรธจนแก้มแดง
ไปหมด และความโกรธของเธอก็ทำ� ให ้เขาเริม่ มีอารมณ์อยากท�ำมากกว่า
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จูบ ซีกา้ ยังมีเรื่องต้องจัดการ
เขายอมปล่อยให ้เธอหลุดจากพันธนาการ ท�ำให ้เธอดีใจนิดหน่อย
ว่าเธอสะบัดหลุดจากฝี มอื ของตัวเอง ชายหนุ่ มหมุนตัวหันไปมองเธอ
เวนิสมองเขาจากศีรษะลงไปหาปลายเทา้ เขาไม่เหมือนทัง้ นักท่องเทีย่ ว
หรือว่าคนปกติทส่ี มควรมีมารยาทดี
“ถ ้าเจอกันอีก ฉันจะท�ำให ้คุณเสียใจ!”
เวนิ ส ถลึง ตาใส่ เ ขา หญิง สาวรี บ เดิน ไปคว า้ กระเป๋ า เดิน ทาง
แลว้ ก็ลากกระเป๋ าเดินแกมวิ่งเร็วๆ ซีกา้ เหยียดยิ้มตรงมุมปาก และ
พูดไล่หลังเธอ
“บังเอิญว่าผมอยากเสียใจ”

“คุณหนูครับ”

คนขับรถวิง่ เขา้ มาหาเวนิส เพราะคุณหนู ยงั ไม่ถงึ รถ ท�ำใหเ้ ขา
เป็ นห่วงจนต้องรีบเขา้ มาตามด้วยตัวเอง เวนิส รู้สึกโล่งอกเมื่อเห็น
คนที่มารับเธอ หญิงสาวนึกเสียใจที่เธอยืนยันจะเดินทางตามล�ำพัง
ถึงเวนิสจะเคยเดินทางด้วยตัวเองหลายครัง้ แต่สำ� หรับครัง้ นี้มนั คือ
ประสบการณ์ยอดแย่!
“ลุงเจมส์”
“ผมเป็ นห่วงครับ เลยเข ้ามาตาม เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับ”
เวนิสเกือบโพล่งพูดออกไป แต่ถ ้าหากเธอพูด เจมส์ตอ้ งรายงาน
คนในครอบครัว และอาจจะมีเรื่องให ้ต้องยืดยาวไปอีก บิดาและพีช่ าย
หวงเธอมาก คงไม่ยอมใหผ้ ู ช้ ายกักขฬะแปลกหน้าลวนลามเธอโดย
ไม่ได้รบั อันตรายแน่
เวนิสยังตกใจมากด้วย สมองเธอคิดหลายเรื่อง อยากเอาคืนเขา
แต่กไ็ ม่อยากให ้เขามีอนั ตรายถึงชีวติ ในเมือ่ ยังตัดสินใจไม่ได้ หญิงสาว
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ก็เลยเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้เอาไวก้ ่ อน เธอควรกลับบา้ น กลับไปยัง
สถานทีป่ ลอดภัยและท�ำใจให ้สบายก่อน
“ฉันซุ่มซ่ามก็เลยล ้มค่ะ”
“แล ้วคุณหนู เป็ นอะไรมากหรือเปล่าครับ จะให ้ผมแวะโรงพยาบาล
ก่อนไหมครับ”
“ไม่ได้เป็ นอะไรมากค่ะ ล ้มนิดเดียว”
อัน ที่จ ริง เวนิ ส ตกใจมากกว่า เจ็บ อ้อ มแขนของผู ช้ ายคนนัน้
กอดเธอแน่นมาก และยังใช้ตวั เขาป้ องกันเธอ
“ไม่เป็ นอะไรแน่นะครับคุณหนู ”
“ค่ะ เรารีบกลับบ ้านกันดีกว่านะคะ”
“ครับผม ผมจะลากกระเป๋ าให ้คุณหนู นะครับ”
เจมส์เขา้ ไปลากกระเป๋ าใหเ้ วนิสเสียเอง เวนิสเดินไปพร้อมกับ
เจมส์ เธอยังผวา มองซา้ ยขวาเหมือนกลัวว่าผูช้ ายหยาบคายคนนัน้
จะตามมา
“แด๊ดดี้กบั หม่ามี้อยู่ทบ่ี ้านไหมคะ”
“ไม่อยู่ครับ ไปธุ ระ แต่คุณผูช้ ายกับผูห้ ญิงฝากบอกคุณหนู ว่า
จะกลับมาทันเวลาอาหารมื้อค�ำ่ แน่นอนครับ”
“ถ ้าอย่างนัน้ กลับถึงบ ้านฉันขอพักผ่อนก่อนนะคะ”
เวนิสต้องการเวลาส่วนตัว เวนิสเก็บอาการ เมือ่ ไปถึงรถยนต์
เจมส์เปิ ดประตูรถด้านหลังให ้หญิงสาวขึ้นไปนัง่ ก่อน แล ้วตัวเองค่อยไป
เก็บกระเป๋ า เมือ่ เข ้าไปในรถ เวนิสก็เริม่ สงบลง หญิงสาวยกมือขึ้นกอด
เม ้มปากเข ้าหากัน แล ้วก็ต ้องรีบคลาย เพราะแรงเม ้มทีเ่ ธอกดลงไปท�ำให ้
ปากของเธอเจ็บ หลังจากถูกคนแปลกหน้าฉกฉวยโอกาสจูบอย่างดุดนั

“คิดว่าฉันว่างหรือไง!”
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ซีกา้ คว ้าคอหนึ่งในคนทีจ่ บั มาได้ ซึง่ ทุกคนก็พดู เป็ นเสียงเดียวกัน
ว่ามันเป็ นหัวหน้าขบวนการ ชายหนุ่มบีบแน่น หงุดหงิดจนอยากฆ่ามัน
ใหต้ าย ผู้บญ
ั ชาการอยากหา้ ม แต่พอซีกา้ ตวัดสายตาดุดนั มาหา เขา
ก็ตอ้ งปิ ดปาก
“ถ ้ามันไม่ตอบ ก็ไม่ตอ้ งตอบอีกต่อไป”
“หมายความว่ายังไงครับท่าน”
ผู้บญ
ั ชาการถาม คนร้ายที่ถูกจับมาได้ ต่อใหเ้ ป็ นคนร้ายก็ยงั
ได้รบั สิทธิ์การคุม้ ครองตามกฎหมายของบริสเซีย
“เก็บพวกมันซะ”
“มันผิดกฎหมายนะครับ”
“พวกมันท�ำผิดกฎหมายก็ตอ้ งถูกลงโทษ”
“แต่วา่ นักโทษต้องผ่านการ…”
“ท่านผูบ้ ญ
ั ชาการ”
ซีกา้ ขัดขึ้น ท่านผู้บญ
ั ชาการปาดเหงือ่ และก็ตอ้ งเลือกหุบปาก
เพราะไม่อย่างนัน้ เขาอาจเป็ นคนทีต่ อ้ งตายแทนคนกลุม่ นี้
“ทีน่ ่ีมที นายไหม”
“ไม่มคี รับ”
“ถ ้าอย่างนัน้ ก็ไม่น่าจะมีปญ
ั หา ใครจะเรียกร้องให ้พวกขยะสังคม”
“ท่านครับ พวกเราจะพูด พวกเราจะพูดครับ!”
“ฉันไม่อยากฟัง!”
ซีก า้ หัน ไปตะคอกใส่ พ วกมัน ชายหนุ่ ม เดิน ดุ่ ม ออกไปจาก
หอ้ งสอบสวน เมือ่ เขาออกไปจากหอ้ ง ประตูทก่ี ระแทกเข ้าหากันท�ำให ้
คนในหอ้ งสะดุง้ ถึงแม้หวั หน้ากลุ่มจะไม่แสดงอาการตื่นกลัว แต่กบั
ลูกน้องปลายแถวแตกต่างออกไป
“รีดเอาค�ำตอบจากพวกมัน แล ้วก็จดั การให ้เรียบร้อย”
ท่านประธานาธิบดีแสร้งท�ำใหพ้ วกมันหวาดกลัว แต่บทลงโทษ
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ของพวกมันใช่ว่าจะถูกเพิกเฉย ชายหนุ่ มบัญชาการบุกจับพวกมันมา
แบบลับๆ เขาก็จดั การแบบลับๆ เช่นกัน คนชั่ว ถา้ หากปล่อยออกสู่
สังคม ก็ไม่มกี ารรับประกันได้ว่าพวกมันจะไม่ทำ� ชั่วอีก
การตัดสินใจของซีกา้ เป็ นความคิดเห็นของเขาเพียงคนเดียว
ชายหนุ่ มก็รูว้ ่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่ดที ่สี ุด แต่ในช่วงเวลาที่เขาเป็ น
ผู ป้ กครอง สิ่งใดที่กำ� จัดได้ ซีกา้ ก็จะท�ำ ไม่เลี้ยงไว้ให้เป็ นอาวุธร้าย
ทีค่ อยกลับมาทิม่ แทงคนในประเทศบริสเซีย

เวนิสยกมือขึ้นจับแก้มของตัวเอง เธอส่ายหน้าไปมา แมจ้ ะ

อาบน�ำ้ ช�ำระลา้ งร่ างกาย หญิงสาวถูริมฝี ปากท�ำความสะอาด ถูไป
คิดถึงหน้าของผู ช้ ายแปลกหน้าคนนัน้ ไปด้ว ย เขาเหมือ นคนเถื่อ น
หลุดจากโลกโบราณมาอยู่ในยุคปัจจุบนั
ไร้มารยาท หยาบคาย หญิงสาวถอนหายใจ เธอไม่อยากให ้
ตัวเองคิดถึงเขา แต่กต็ ้องคิดถึง เพราะผู ้ชายหน้าตายคนนัน้ กล ้าฉกฉวย
จุมพิตเธอ เวนิสยอมรับว่าเธอโกรธ ไม่ใช่โกรธธรรมดา แต่โกรธมาก
ทว่าหญิงสาวต้องควบคุมตัวเอง
ถา้ หากเธอบอกเรื่องนี้กบั บิดา กีซสั แกรนด์นีส จะต้องตามหา
ตัว ผู ช้ ายป่ าเถื่อ นคนนัน้ แล ว้ จัด การเขาอย่ า งแน่ น อน ต่ อให้โกรธ
เธอก็ไม่ตอ้ งการชีวติ ของเขา หรือว่าท�ำใหเ้ ขาต้องได้รบั บาดเจ็บสาหัส
นอกจากนี้เวนิสก็ยงั ไม่รจู้ กั เขาอีกด้วยว่าเป็ นใคร
การที่เขาบัญชาการชายฉกรรจ์กลุ่มนัน้ ได้ เขาก็ตอ้ งมีอำ� นาจ
ที่สามารถท�ำได้ นอกจากนี้เขายังท�ำเรื่องแบบนัน้ ในสนามบิน ผูช้ าย
ป่ าเถื่อนที่เธออยากสาปแช่ง อาจเป็ นคนที่สามารถรบกวนธุ รกิจของ
กีซสั ได้เช่นกัน
เมือ่ ลองไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โทสะยังมีล ้นเหลือ แต่เรื่องนี้
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เวนิสตัดสินใจทีจ่ ะเพิกเฉย เธอกับเขาคงไม่มโี อกาสได้เจอกันอีก ถ ้าหาก
ได้เจอกันเป็ นครัง้ ที่สอง ก็นบั ได้ว่าเธอคือคนดวงตก ซวยมหาซวย
แห่งปี อาจจะเรียกได้ว่าซวยมากทีส่ ุดในชีวติ ตัง้ แต่เกิดมาก็เป็ นได้
“ฉันอยากจับคุณถลกเนื้อให ้เข็ด”
ริมฝี ปากของเขาเหมือนยังประทับอยูบ่ นปากนุ่ม การยังไม่ได้เจอ
บิดามารดาทันที มีขอ้ ดีคือท�ำใหเ้ วนิสมีเวลาในการปรับสภาพอารมณ์
ของตัวเอง
“คุณหนู คะ น�ำ้ ผลไม ้มาแล ้วค่ะ”
สาวใช้ประจ�ำบ ้านในชุดเครื่องแบบ เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงยาว
ถึงเข่าสีดำ� และมีผา้ กันเปื้ อนสีดำ� คาดอยู่บนเรือนกายเดินเขา้ ไปใน
ห ้องนอนของเวนิส
“น่าดืม่ จัง”
“คุณหนู ชอบแบบปั่นใช่ ไหมคะ คุณแมรี่เตรียมเป็ นพิเศษให ้
คุณหนู เลยนะคะ แล ้วก็มขี นมทีค่ ุณหนู ชอบด้วยค่ะ”
“สโคน ดีจงั สโคนฝี มอื แมรี่อร่อยทีส่ ุด”
คนรับใช้ย้ มิ แลว้ ก็เสิรฟ์ เครื่องดื่มกับขนมใหแ้ ก่คุณหนู คนสวย
เวนิสไม่ได้ชมแค่ปาก หญิงสาวยกแก้วน�ำ้ ผลไม้ขึ้นมาดื่มก่อน แล ้วก็
ชิมสโคน เอ่ยปากชมเชยไม่หยุด
“จริงสิ เอาถุงใบนัน้ ลงไปด้วยนะ ฉันมีของมาฝากจากประเทศไทย
แจกให ้ครบทุกคนล่ะ”
“ค่ะคุณหนู ขอบคุณมากนะคะ”
เวนิสอนุญาตให้อกี ฝ่ ายไปได้ เมือ่ ได้ดม่ื น�ำ้ ผลไม ้และรับประทาน
ขนมทีช่ อบ ก็อารมณ์ดขี ้นึ เล็กน้อย

ซีกา้ กลับไปถึงแบล็กเฮาส์ ชายหนุ่มยังมีงานต้องท�ำ งานของเขา
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เหมือนกับงานที่ไม่มีวนั สิ้นสุ ด มันจะจบลงก็ต่อเมื่อเขาก้าวลงจาก
ต�ำแหน่ งนั่นแหละ ซึ่งก็ยงั ต้องรออีกนาน ชายหนุ่ มหน้าตึง อารมณ์
ยิง่ บูดบึ้งเมือ่ คิดถึงระยะเวลาการท�ำงาน
“ท่านครับ”
เขา้ ไปในหอ้ งท�ำงานได้ไม่นาน ฮาคิมก็ตามเขา้ ไปในหอ้ ง เขามี
เอกสารติดมือมาด้วย และก็นำ� ไปส่งให ้แก่เจ้านายหนุ่ม
“เร็วดีน่ี”
อารมณ์ขนุ่ มัวของซีกา้ ได้รบั การปลอบประโลม เขามีคำ� สั่งให ้คน
ของเขาจัดการสะกดรอยผูห้ ญิงแสนสวยเจ้าอารมณ์ทส่ี นามบินคนนัน้
เขาโบกมือใหฮ้ าคิมออกไป เพื่อใช้เวลาดื่มด�ำ่ กับขอ้ มูลที่ได้รบั และ
วางแผนเพือ่ จัดการฮุบเหยือ่
คนอย่างซีกา้ เมือ่ ตัง้ ใจจะกินเหยือ่ แล ้วก็ตอ้ งได้กนิ ทัง้ ตัว แม ้แต่
กระดูกเขาก็จะจัดการเคี้ยวกินใหล้ ะเอียด แค่จูบปาก มันไม่พอ! ซีกา้
ต้องการมากกว่านัน้ ชายหนุ่มเอนตัวพิงร่างกับพนักเก้าอี้ รอยยิ้มร้ายกาจ
ปรากฏขึ้นบนปากได้รูป
“เวนิส แกรนด์นีส มิน่า เย่อหยิง่ เจ้าอารมณ์น่าดู”
คุ ณ หนู เ ล็ก ตระกู ล แกรนด์นี ส ลู ก สาวมาเฟี ยก็ ย่ อ มต้อ งมี
พฤติกรรมพยศร้าย เจ้าอารมณ์ แต่นิสยั แบบนี้กลับถูกใจซีกา้ ผูห้ ญิง
ส่วนมากเจอหน้าเขา ต่อใหเ้ ขาแต่งตัวด้วยสภาพเสื้อผา้ แบบไหน ก็มกั
พ่ายแพ้ให้แก่รูปร่างและหน้าตาของเขา
“อยากท�ำตัวน่าสนใจเอง ช่วยไม่ได้นะ”
ชายหนุ่มคิดถึงใบหน้าของ เวนิส แกรนด์นสี ภาพของเธอชัดเจน
สวยแบบไม่บนั ยะบันยัง สวยสะกดใจ สวยแบบไม่มที ่ีติ ซีกา้ ชอบ
ผูห้ ญิงสวย และเวนิสคือผูห้ ญิงสวยแบบพิเศษ เขาอยากได้เธอ ส่วน
เรื่องทีว่ า่ จะอยู่ดว้ ยกันได้นานแค่ไหน เป็ นอีกเรื่อง
“เคลียร์งานแล ้วจะรีบไปหาก็แล ้วกัน”
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เขามีเหยือ่ ทีห่ มายตา ซีกา้ ไม่หมายตาเฉยๆ แน่นอน ต่อให ้เป็ น
ลูกสาวมาเฟี ย ซีกา้ ก็ไม่กลัว เพราะก่อนเป็ นประธานาธิบดี เขาคือมาเฟี ย
ตัวพ่อแห่งบริสเซีย ธุ รกิจที่ทำ� เงินใหแ้ ก่ซกี า้ อย่างมหาศาลก็คือธุ รกิจ
ค้าขายอาวุธแบบถูกกฎหมายในประเทศบริสเซีย
นอกจากนี้เขายังลงทุนในบริษทั เกีย่ วกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
หลายแห่งทั่วโลก ซีกา้ ตื่นเต้นกับเป้ าหมายที่ควา้ ได้ยากเสมอ และ
ตอนนี้เขาก็กำ� ลังต้องการเวนิสมาเป็ นผู ้หญิงของเขา แต่ก่อนอืน่ ชายหนุ่ม
ต้องพาตัวเองเข ้าไปใกล ้เธอก่อน
ถา้ หากเธอชอบเขา ซีกา้ จะจัดการอย่างไม่เกรงใจ ถา้ หากเธอ
ไม่ชอบเขา ซีกา้ ก็คงจะต้องปล่อยมือจากเธอ แต่เรื่องผูห้ ญิง ไม่เคยมี
ผู ้หญิงคนไหนปฏิเสธซีกา้ มาก่อน อยากได้ก็ต้องได้!
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3

ผู้ชายอันตราย

เวนิสทิ้งตัวนัง่ ลงบนโซฟา แล ้วก็เอนตัวลงไปนอนหนุนตักมารดา

เธอกับทิฟฟานีออกไปช็อปปิ้ งด้วยกัน สองแม่ลกู ตัวติดกันทุกวัน ใช้เวลา
อยู่ดว้ ยกันอย่างเต็มที่ เวนิสไม่มเี วลาว่างพอส�ำหรับการคิดถึงผู ช้ าย
กักขฬะคนนัน้ ยกเว ้นเวลากลางคืน
แต่ ก็ไม่แปลกที่เธอจะหวนคิดถึงเขา เมื่อพฤติกรรมจาบจ้วง
เอาแต่ใจของเขาเกิดขึ้นกับเธอ เวนิสใหเ้ วลาตัวเองท�ำใจ และในสักวัน
เรื่องนี้ก็คงกลายเป็ นความทรงจ�ำทีเ่ ลือนราง คิดเสียว่าเขาเป็ นพระเอก
ในละครที่เธอต้องถ่ายฉากเลิฟซีนด้วยก็แลว้ กัน จะได้ไม่ตอ้ งโมโห
มากนัก
“สนุกไหมลูก”
“สนุกมากค่ะหม่ามี้”
“เสียดายจัง แด๊ดดี้มงี านด่วนทีอ่ เมริกา หนู ไม่อยากไปด้วยกัน
จริงเหรอลูก”
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“ไม่ดกี ว่าค่ะหม่ามี้ เวเพิง่ เดินทางมาถึงไม่ก่วี นั อยากพักสบายๆ
ที่น่ี ก็ เ ป็ น บ า้ นของเราเหมือ นกัน นี่ ค ะ มีแ ต่ ค นของเรา เวอยู่ ไ ด้ค่ ะ
รอแด๊ดดี้กบั หม่ามี้แล ้วพีๆ่ มาเจอกันดีกว่า”
“แล ้วจิ้มลิ้มจะตามมาเมือ่ ไรลูก”
“เวให้พกั เดือนหรือสองเดือนเลยค่ ะ เพราะเวลาท�ำงานหนัก
พีจ่ ้ มิ ลิ้มก็แทบไม่ได้พกั ผ่อน”
“บา้ นเราท�ำเรือนรับรองส�ำหรับแขกแยกออกไป หนู ยงั ไม่เห็น
เพราะเพิง่ ท�ำเสร็จ ถ ้าหากจิ้มลิ้มมาจะได้พกั ทีเ่ รือนรับรอง”
“ทีน่ ่ีกว ้างมากนี่คะ”
“แด๊ด ดี้ ข องหนู ซ้ ือ ที่ดิ น เพิ่ม แล ว้ ก็ ข ยายอาณาเขตออกไป
อีกหน่ อยคงซื้อจนแถวนี้เป็ นที่ของแด๊ดดี้ทงั้ หมด เพราะแด๊ดดี้ชอบ
ความเป็ นส่วนตัวมาก มากเกินไป”
ทิฟฟานีทำ� เสียงกระซิบกระซาบ ถือโอกาสนินทาสามี ต่ อให ้
ไม่ตอ้ งกระซิบ กีซสั ก็ไม่ได้ยนิ เพราะเขาไม่อยู่บ ้าน แต่ออกไปท�ำงาน
ธุรกิจของกีซสั ทีน่ ่ีไม่ใช่แค่กาสิโนเท่านัน้ แต่มธี ุรกิจหลายอย่าง
ทีเ่ ขาลงทุนท�ำในนามของแกรนด์นีสกรุป๊ แม ้จะเป็ นการลงทุนมหาศาล
แต่สำ� หรับกีซสั มันคือความคุม้ ค่า
“แด๊ดดี้อยู่เมืองใหญ่ มาตลอดชีวติ ที่น่ีคงท�ำใหแ้ ด๊ดดี้รู้สึกว่า
พักผ่อนจริงๆ ค่ะ”
“ก็คงแบบนัน้ จ้ะ นี่ก็บ่นใหญ่ ว่าเพิ่งได้ส่งหนู เวเขา้ นอนไม่ทนั
ครบสัปดาห์กม็ ปี ญ
ั หาเรื่องงานให ้ท�ำ”
กี ซ สั จะส่ ง ลู ก สาวเข า้ นอนทุ ก คื น เข า้ ไปส�ำ รวจห อ้ งนอน
จูบหน้าผากลู กแลว้ ก็ห่มผา้ ให ้ ถา้ หากภรรยาไม่หา้ มไว ้ เขาอาจอ่าน
หนังสือนิทานให ้เวนิสฟังก่อนนอนก็เป็ นได้
“ถ ้างัน้ คืนนี้เวไปนอนกับแด๊ดดี้หม่ามี้ได้ไหมคะ”
“ได้สลิ ูก”
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ทิฟฟานีกม้ ลงไปหอมแก้มลูกสาว แก้วตาดวงใจคนเล็กของเธอ
อย่างแสนรัก

บิดามารดาบินไปอเมริกาเพียงแค่หนึ่งวัน เวนิสก็เจอกับเรื่อง

ไม่คาดฝัน หญิงสาวได้รบั จดหมาย ซึ่งมีตราประทับทางราชการของ
ประเทศบริสเซียผนึกอยู่บนซองจดหมาย หญิงสาวรีบเปิ ดอ่าน แล ้วก็
พบว่าเป็ นจดหมายเรียกตัวเธอไปพบ
“อะไรกันเนี่ย”
เนื้อความในจดหมายระบุเพียงแค่ว่า เวนิสท�ำผิดกฎหมายของ
ประเทศบริสเซียทีส่ นามบินนานาชาติของประเทศบริสเซีย วันทีซ่ ง่ึ ใน
จดหมายแจ้งมาคือวันทีเ่ ธอเดินทางมาถึงทีน่ ่ี จะต้องมีเรื่องเข ้าใจผิดกัน
แน่นอน เวนิสมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทำ� ผิดกฎหมาย
“แต่วา่ …”
หญิง สาวนิ่ ว หน้า เธอไม่ใ ช่ ค นที่ทำ� ผิด กฎหมาย แต่ นั่ น เป็ น
วันเดียวกันกับที่เธอได้เจอกับผูช้ ายไร้มารยาทที่นั่น ผูช้ ายที่หน้าตาดี
สวนทางกับนิสยั ใจคอของเขา หรือว่าผู ้ชายคนนัน้ จะเป็ นคนร้าย ท�ำอะไร
ผิดกฎหมาย และการทีเ่ ธอใกล้ชดิ เขาด้วยเหตุจำ� เป็ นทีเ่ ธอไม่ได้เลือกเอง
ท�ำให ้เวนิสถูกเข ้าใจผิดว่าเธอเป็ นคนทีท่ ำ� ความผิดด้วย
“เฮ้อ! หวังว่าคงเป็ นแค่เรื่องเข ้าใจผิด”
หญิงสาวใช้ซองจดหมายเคาะลงบนหน้าผากของตัวเอง เวนิส
ตกใจ แต่ ก็ไม่ถงึ ขัน้ ตื่นตระหนก จดหมายเรียกพบ ไม่ใช่ หมายจับ
หรือการบุกมาทีน่ ่ีก็ทำ� ใหเ้ ธอเบาใจว่า เรื่องนี้เธอคงสามารถอธิบายและ
แสดงความจริงใจได้
เวนิสไม่ลมื ที่จะตรวจสอบจดหมาย หญิงสาวโทรศัพท์ไปยัง
เบอร์ท่รี ะบุมาในจดหมาย มีเจ้าหน้าที่รบั สาย และยืนยันว่าจดหมาย
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ถูกส่งออกมาจากแบล็กเฮาส์จริง เวนิสต้องหาขอ้ มูลเรื่องแบล็กเฮาส์
และก็ทราบว่ามันคือสถานทีท่ ำ� งานของท่านประธานาธิบดีแห่งประเทศ
บริสเซีย
“เอาละ ก็แค่เตรียมตัวแล ้วก็ไปจัดการอธิบาย”
และเพื่อไม่ใหค้ รอบครัวต้องตกใจ เวนิสเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้
เป็ นความลับก่ อน หลังจากเธอไปจัดการเรียบร้อยแลว้ ค่ อยเล่าให ้
คนในครอบครัวฟังทีหลัง ไม่อย่างนัน้ ทัง้ บิดามารดาและพี่ชายที่อยู่
ในระหว่างการท�ำงานจะต้องเป็ นกังวลเพราะเธอ
“รูถ้ งึ บ ้านเลยเนี่ย ระบบการตรวจสอบไม่ธรรมดา”
เวนิสเก็บจดหมายใส่กระเป๋ า เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั โทรศัพท์ซง่ึ แนะน�ำว่า
ชื่อโรบี้ แจ้งให ้เธอน�ำจดหมายฉบับนี้ตดิ ตัวไปด้วย
“ทางเราต้องเรี ยกพบคุณ เพราะพบขอ้ มูลบางอย่างทีเ่ กิดขึ้น
ในสนามบินครับ  แต่เรือ่ งนี้คณ
ุ สามารถชี้แจงได้เมือ่ มาถึงแบล็กเฮาส์ครับ”
เวนิสไม่ได้ทำ� อะไรผิดก็คงไม่ตอ้ งเป็ นกังวล ถ ้าหากผูช้ ายคนนัน้
เป็ นคนร้ายจริง เธอก็ไม่มสี ่วนเกี่ยวข ้องอยู่ดี เพราะเธอไม่รู้จกั กระทั่ง
ชื่อของเขา

“ตีห ้า นัดมาได้”

เวนิสบ่นอุบ ถึงจะเป็ นการนัดเพือ่ สอบสวนหรืออะไรก็ตาม แต่
ก็ควรนัดในเวลาท�ำงานไม่ใช่ หรือไง หรือว่าที่แบล็กเฮาส์เปิ ดตลอด
ยี่สบิ สี่ชั่วโมง แต่ถงึ จะบ่น หญิงสาวก็ตอ้ งเดินทางไปตามนัด เพราะ
เธอต้องการยุตเิ รื่องนี้โดยเร็วทีส่ ุด
เวนิสเดินทางมาถึงแบล็กเฮาส์ดว้ ยรถยนต์ส่วนตัว หญิงสาว
ขับรถมินิคูเปอร์สขี าวเข ้าไปจอดในบริเวณทีจ่ อดรถชัน้ นอก การรักษา
ความปลอดภัยในแบล็กเฮาส์เรียกได้ว่าเขม้ ขน้ แต่ก็เขา้ ใจได้ ที่น่ีคือ
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สถานที่ทำ� งานของท่านประธานาธิบดี ปล่อยใหค้ นนอกเขา้ ออกง่ายๆ
ก็คงไม่ถกู ต้อง
ภายในแบล็กเฮาส์มแี สงสว่างจากไฟอัตโนมัติ เพราะทอ้ งฟ้ า
ยังไม่สว่างเต็มที่ อากาศเย็นด้วยลมและอุณหภูมทิ ใ่ี กล ้เข ้าสูช่ ่วงฤดูหนาว
ของบริสเซีย เวนิสมีเสื้อแขนยาวติดรถมาด้วย หญิงสาวคว ้าเสื้อลงมา
จากรถ สวมเข ้ากับร่างกายเพือ่ ให ้ความอบอุ่น
“เชิญทางนี้ครับ”
เจ้าหน้าทีผ่ ูด้ ูแลพาหญิงสาวเข ้าไปในตึกสองชัน้ สีดำ� เธอต้องให ้
ขอ้ มูลส่วนตัว เขา้ ไปในหอ้ งสแกนเพือ่ ตรวจสอบอาวุธ ผ่านอีกหลาย
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ ก็เดินผ่านออกไปยังประตูทางออกของตัวตึก
เพือ่ พบกับเจ้าหน้าทีอ่ กี คนทีร่ ออยู่ พร้อมกับรถสีดำ�
“เชิญขึ้นรถครับ”
“ขอบคุณค่ะ”
เจ้าหน้าทีเ่ ปิ ดประตูรถยนต์ใหเ้ ธอ เมือ่ หญิงสาวขึ้นไปเรียบร้อย
เขาก็เลือ่ นประตูปิด ระหว่างคนขับและผูโ้ ดยสารด้านหลังมีกระจกนิรภัย
กัน้ เอาไว ้ เวนิ ส ไม่ว่อ กแว่ก เธอนั่ ง นิ่ ง เพื่อ แสดงความบริสุ ท ธิ์ใ จ
ระหว่างการเดินทางอาจมีการจับตาดูเธอตลอดเวลาก็ได้ เพราะฉะนัน้
การไม่แสดงอาการอะไรเลย คงปลอดภัยกับเธอมากทีส่ ุด
“ถ ้าเคลียร์ได้เร็วก็คงดี”
เวนิสมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง เธอมาทีน่ ่ีเพือ่ ท่องเทีย่ ว
ไม่มีจุดประสงค์รา้ ยใดๆ ต่ อประเทศบริสเซีย หญิงสาวหันใบหน้า
มองออกไปนอกหน้าต่ างรถยนต์ ทุกอย่างภายในแบล็กเฮาส์สมชื่อ
ทีถ่ กู ตัง้ เอาไว ้
รูปปัน้ ทีป่ ระดับบริเวณถนนทีร่ ถก�ำลังแล่นไปเป็ นรูปปัน้ ทีผ่ ลิตจาก
เหล็กสีดำ� แมก้ ระทั่งไฟถนนก็เป็ นเหล็กสีดำ� ที่ทำ� ลวดลายขึ้นมา แต่
ทุกอย่างก็ดูเขา้ กันดี ใหค้ วามรู้สกึ ลึกลับ ไม่อาจเอื้อม ความสงบที่มี
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อันตรายแฝงอยู่
รถยนต์ท่พี าเธอมา ผ่านประตูเขา้ ไปอีกสองชัน้ ทุกครัง้ เวนิส
จะต้องลดกระจกลง เพือ่ ใหเ้ จ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยตรวจสอบ
และในที่สุดรถที่พาเธอเขา้ มาก็แล่นเขา้ ไปจอดที่หน้าตึกสีดำ� รู ปทรง
ทัง้ เรียบง่ายและแปลกตาในเวลาเดียวกัน

“สวัสดีครับคุณแกรนด์นีส ผมโรบี้ครับ”

โรบี้รอรับเวนิสอยู่หน้าตึก หญิงสาวก้าวลงจากรถ แม้ท่นี ่ีจะดู
ลึกลับไปหมด แต่ โรบี้ก็เป็ นคนที่ทำ� ใหเ้ ธอรับรู้ได้ถึงความเป็ นมิตร
ทีช่ ายหนุ่มมอบให ้เธอ
“เรียกว่าเวนิสก็ได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณโรบี้”
“ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับ”
“เรียบร้อยดีค่ะ”
“ต้องขออภัยด้วยนะครับทีเ่ ชิญคุณมาในเวลาเช้าตรู่แบบนี้”
โรบี้ทราบว่าการเชิญใครสักคนมาพบควรเชิญในเวลาท�ำการ
แต่คำ� เชิญนี้เป็ นค�ำเชิญพิเศษจากท่านประธานาธิบดี โรบี้มหี น้าที่ตอ้ ง
ท�ำตามค�ำสั่ง
“ไม่เป็ นไรค่ะ”
“เชิญครับ”
โรบี้เชิญหญิงสาวเข ้าไปในตัวตึกสีดำ� ภายในตึกคือการออกแบบ
ที่ทนั สมัย เรียบง่าย เน้นสีดำ� ตัดกับพื้นสีขาว แต่ใหค้ วามรู้สกึ มั่นคง
และปลอดภัย ทีน่ ่ีจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้างเป็ นแน่
โรบี้กดเปิ ดประตูลฟิ ต์ให ้เธอ
“มาแล ้วเหรอ”
“ครับท่าน”
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โรบี้โค้งตัวใหแ้ ก่เจ้าของค�ำถาม น�ำ้ เสียงของเขาคุน้ มาก เร็วเท่า
ความคิด เวนิสไม่ได้กา้ วเข ้าไปในลิฟต์ เธอหมุนตัวหันไปมองด้านหลัง
แล ้วก็ถอยกรูด
ไม่ถอยได้เหรอ!
อีกฝ่ ายเดินตรงเข ้ามาหาเธอ เวนิสถอยจนแผ่นหลังติดผนัง ผู ้ชาย
ที่สวมกางเกงวอร์มสีดำ� ท่อนบนเปลือยเปล่า รองเทา้ ผา้ ใบและเหงือ่
ที่ผุดพรายอยู่บนเรือนกายสมบูรณ์แบบของเขา บ่งบอกว่าชายหนุ่ ม
น่าจะเพิง่ กลับจากออกก�ำลังกาย
“คะ…คุณ!”
“สวัสดีครับเบบี”๋
ซีกา้ เหยียดยิ้ม สายตาของเขาน่ากลัว แตกต่างจากค�ำเรียกทีเ่ ขา
ใช้พดู กับเธอ ชายหนุ่มเท ้าแขนลงบนผนัง กักตัวเธอเอาไว ้
“มาเร็วดีน่ี”
“คุณรูว้ า่ ฉันจะมาทีน่ ่ี?”
“แน่นอน เพราะผมเป็ นคนนัดคุณมา”
“คุณนัดฉัน?”
ยิง่ ฟังก็ยง่ิ งง เวนิสไม่สามารถให ้ค�ำตอบกับตัวเองได้เลย เพราะ
สิง่ ทีเ่ ธอสงสัย คงมีแต่ผู ้ชายตรงหน้า หรือไม่กโ็ รบี้ทจ่ี ะสามารถให ้ค�ำตอบ
กับเธอได้
“คุณไม่ใช่คนร้าย?”
“คนร้ายแบบไหน ถ ้าใจร้ายก็น่าจะได้อยู่เหมือนกัน”
เหมือนเรื่องจะแตกต่ างจากที่คิดไว ้ เขาไม่ใช่คนร้าย หรือคน
ทีท่ างการต้องการตัวหรอกเหรอ เวนิสพบว่าเธอรู้สกึ โล่งใจอยู่บ ้าง แต่
ก็รู้สกึ สับสนไปพร้อมกันด้วย
“คุณเป็ นใคร?”
“บอกเธอสิโรบี้”
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ซีก า้ หัน ไปออกค�ำ สั่ ง กับ โรบี้ เวนิ ส ผลัก แขนของเขาออกห่ า ง
ชายหนุ่ มก็ยอมลดแขนลง เพื่อใหเ้ ธอหันไปมองโรบี้ ระหว่างที่โรบี้
แนะน�ำเขา
“ผมขอแนะน�ำบุคคลส�ำคัญแห่งประเทศบริสเซีย”
แค่คำ� ขึ้นต้นของโรบี้กท็ ำ� ให ้เวนิสต้องขมวดคิ้วเข ้าหากัน คนส�ำคัญ
อย่างนัน้ เหรอ หญิงสาวจ้องโรบี้เขม็ง
“ความภาคภู มิ ใ จของประชาชนแห่ ง ประเทศบริ ส เซี ย
ท่านประธานาธิบดีซกี า้ อัลฟาเกรโดร ครับ”
เวนิสก�ำลังฝันไปหรือเปล่า หญิงสาวหันขวับไปมองซีกา้ แล ้วก็
หันไปมองโรบี้ ซึง่ ยิ้มพร้อมกับพยักหน้ายืนยันอีกครัง้ โรบี้ไม่มเี หตุผล
ทีต่ อ้ งโกหก!
‘ให ้ตายเถอะ!’
เวนิ ส อุท านอยู่ ใ นใจ เพราะค�ำ ตอบที่ได้ร บั จากโรบี้น นั้ เหนื อ
ความคาดหมาย หญิงสาวคิดว่า อย่ างมากเขาก็อาจเป็ น เจ้าหน้าที่
ในรัฐบาล แต่ไม่คาดคิดถึงต�ำแหน่งสูงทีส่ ุดในประเทศแบบนี้
‘นีป่ ระธานาธิบดีหรือมาเฟี ยกันแน่’
คิดถึงสิง่ ทีเ่ ขาท�ำกับเธอ บุคลิกของชายหนุ่มไม่มมี าดของความ
สุภาพนุ่มนวล หรือการเป็ นนักปกครองทีใ่ จกว ้างเลยแม ้แต่นอ้ ย
“ประธานาธิบดี?”
เวนิสกะพริบตามองเขา เธอควรควบคุมอารมณ์ให้ดกี ว่านี้ แต่
เรื่องทีเ่ วนิสก�ำลังเผชิญอยู่ ท�ำให ้เธอตกใจจนคุมตัวเองไม่ได้
“ผมนี่แหละประธานาธิบดี”
หญิงสาวหันไปมองชายหนุ่ ม เขาส่งยิ้มใหเ้ ธอ แต่เป็ นรอยยิ้ม
กวนประสาท ติดจะเย้ยหยัน ก็ไม่รูเ้ หมือนกันท�ำไมถึงต้องท�ำตัวน่าตบ
กับเธอ
“ไม่จริง”
62 ประธานาธิบดีมาเฟีย

“เรื่องจริงเลยครับทูนหัว”
ท่าทางของเขาคือมาเฟี ยชัดๆ ทัง้ น่ากลัว ดุดนั เอาแต่ใจตัวเอง
และสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเขาเป็ นคนไร้มารยาท
“ประธานาธิบดีแต่งตัวแบบนี้เหรอคะ”
“แล ้วต้องใส่อะไร”
“เป็ นต้นว่าสูท?”
“ไม่สวมสู ทก็ไม่ใช่ ประธานาธิบดีหรือไงครับคุณผู ห้ ญิง อย่ า
เรื่องมาก ผมอยากใส่อะไรผมก็จะใส่ ถ ้าหากคุณไม่พอใจ ก็มาจัดการ
จับผมถอดเสื้อผ ้าและใส่ชดุ ใหม่ให ้ผมด้วยตัวเองก็แล ้วกัน”
“ใครจะอยากถอดเสื้อผ ้าของคุณ”
เวนิสแก้มร้อน ค�ำพูดแบบนี้ของเขา ซีกา้ โน้มตัวเขา้ ไปหาเธอ
หญิงสาวยกมือขึ้นทาบเข ้ากับแผ่นอกของเขา
“อุย๊ ! แข็งชะมัด”
“มีอกี หลายส่วนเลยทีแ่ ข็ง”
เขายื่นหน้าไปกระซิบบอกเธอ หญิงสาวออกแรงผลักเขา แต่
ชายหนุ่มก็ไม่สะเทือน เวนิสจะตบเขาซ�ำ้ อีกก็คงไม่ได้ รูส้ ถานะของเขา
แล ้ว ก็คงต้องสงบปากสงบค�ำและสงบอารมณ์เอาไว ้ก่อน
“ถอยออกไปค่ะ”
เวนิสเผลอตัวหันไปมองโรบี้ สายตาของเธอเวา้ วอนขอความ
ช่วยเหลือ ซีกา้ จับคางเธอ แล ้วก็ดนั ใบหน้าหญิงสาวกลับมาทีเ่ ขา
“อยู่กบั ผมก็ตอ้ งมองผม ถา้ เอาแต่มองคนอืน่ ผมจะควักลูกตา
คุณทิ้ง”
ชายหนุ่มออกค�ำสั่งอย่างเอาแต่ใจ โรบี้กม้ ศีรษะใหแ้ ก่ทงั้ คู่ เมือ่
ท่านประธานาธิบดีโบกมือเป็ นการไล่เขา
“คะ…คุณโรบี้”
“ห ้ามเรียกผู ้ชายคนอืน่ ”
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เขาก้มหน้าลงไปสั่งเธอ เวนิสรีบยกมือขึ้นปิ ดปากเขา กลัวเขา
จะซ�ำ้ รอยเดิมทีเ่ คยจุมพิตเธอ ชายหนุ่มมองเธอด้วยสายตาทีท่ ำ� ให ้เวนิส
ไม่สบายใจเอาเสียเลย
“คุณโรบี้จะไปไหน แล ้วฉันจะออกไปจากทีน่ ่ไี ด้ยงั ไงคะ”
“ถ ้าหากท่านประธานาธิบดีปล่อยคุณออกไป ก็ออกได้แน่นอนครับ
ผมขอตัวก่อนนะครับ”
โรบี้จากไปแล ้ว ทิ้งให ้เวนิสต้องเผชิญหน้ากับคนบ ้านิสยั ร้ายกาจ
มิหน�ำซ�ำ้ ยังมีอำ� นาจจนล ้นมืออยู่ในประเทศนี้
“เตือนไวก้ ่อนนะ อยู่กนั สองคนแบบนี้ ท�ำตัวเรื่องมาก ดีดดิ้น
จนผมร�ำคาญ ถ ้าไม่ฆ่าทิ้ง ผมจับท�ำเมียนะ ระวังตัวให้ด”ี
“คนนิสยั เสีย”
“ด่าไอ้ชั่วก็ได้ ผมไม่ถอื ”
“ฉันไม่หยาบคายขนาดนัน้ หรอกค่ะ”
“ดีเ ลย เพราะผมเป็ น คนหยาบคาย ผมเลยไม่ ช อบผู ห้ ญิ ง
หยาบคาย”
สายตาของซีกา้ มองใบหน้าสวยหวานของเธอ เขายอมรับว่า
เขาชอบที่เธอสวย ถูกตาถูกใจเขาไปหมด ไม่มเี หตุผลว่าท�ำไมเขาถึง
ชอบเธอ มองแลว้ ชอบ อยากได้เอามาครอบครอง ส่วนจะอยากไป
ถึงเมือ่ ไร ซีกา้ ตอบไม่ได้
“คุณควรให ้เกียรติฉนั บ ้างนะคะ”
“อีกหน่ อยก็ตอ้ งแก้ผา้ นอนคุยกัน เริ่มสนิทกันไว้ตงั้ แต่ตอนนี้
ไม่ดกี ว่าเหรอ”
“ฉันบอกเหรอว่าจะท�ำแบบนัน้ กับคุณ”
“ได้ท �ำ แน่ แต่ ผ มไม่ บ งั คับ หรอกนะ ผมรับ ประกัน ได้เ ลย
ถึงตอนนัน้ คุณจะยอมผมเอง”
เวนิสเชิดหน้าขึ้น หญิงสาวออกแรงดันเขาอีกนิด แต่นอกจากเขา
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จะไม่ยอมถอยห่าง ชายหนุ่ มยังเลือ่ นแขนลงไปหาเอวเธอ ก่อนตวัด
รัดตัวเวนิสเข ้ามาชิด
“อุย๊ ! นี่คุณ”
“พูดจาหยาบคายมากเข ้า เดีย๋ วจับจูบปากให ้ปากเจ่อ”
“อีตาบ ้า อยู่ดๆี ก็จะมาจูบกัน”
“เคยแล ้วนี่ คราวก่อนก็ดูเหมือนจะชอบ”
“ฉันบอกตอนไหนคะว่าฉันชอบให ้คุณจูบ”
“ผู ห้ ญิงก็แบบนี้ ปากไม่ตรงกับใจ ตอนแหย่ล้ นิ เขา้ ไปในปาก
ไม่เห็นหลบ นัวกันเสียเพลิน”
“นี่คุณ!”
“เราไปคุยกันเถอะ ผมนัดคุณมาพบ ก็ตอ้ งคุยกันให ้เรียบร้อย”
ซีกา้ ตัดบท เขาเป็ นคนพาเธอขึ้นลิฟต์ เข ้าไปในลิฟต์ ชายหนุ่ม
ก็สแกนนิ้วก่อนจะกดเลือกชัน้ ทีเ่ ขาต้องการ
“ท�ำตัวให้ดี อยู่กนั สองคน เป็ นผูห้ ญิง แรงน้อยเท่ามด มีดแี ค่
ฝี ปาก เถียงมากอาจได้ผวั กะทันหัน”
เวนิสได้รบั ค�ำเตือน หญิงสาวตวัดสายตาขุน่ ขวางมองเขา แต่แก้ม
กลับแดงจัด ซีกา้ มองหน้าสวยหวานแล ้วก็กม้ ลงไปหาเธอ
“สวยจริงๆ ยิง่ มองยิง่ สวย”
“อีตาบ ้า”
เธอบ่นเขาเบาๆ นึกอยากชมก็ชมกันออกมาหน้าตาเฉย ซีกา้
ส�ำรวจใบหน้างดงามของหญิงสาวข ้างกาย
“สวยแบบเผ็ดๆ หน้าหวาน แต่ปากนี่พริกชัดๆ”
“ตัวเองพูดดีตายละ”
“ผมบอกแล ้วไงว่าผมเป็ นคนหยาบคาย คุณต้องทน แต่ผมไม่ชอบ
ให ้คุณหยาบคาย อะไรทีผ่ มชอบ ท�ำไว้กด็ ี ดีกบั ตัวคุณเอง”
เขาก�ำลังข่มขู่เธอ เวนิสเลือกที่จะเงียบ เธอถูกเขาท�ำใหต้ กใจ
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ตอนนี้ตอ้ งใช้เวลาในการรวบรวมสติของตัวเองก่อน

“ห้องพักของคุณเหรอคะ”

“ใช่ ห ้องส่วนตัว”
ซีกา้ ปล่อยแขนออกจากตัวของเวนิส และเดินน�ำเธอเข ้าไปข ้างใน
เมือ่ เปิ ดประตูเข ้ามา ห ้องนี้เหมือนกับคอนโดฯ หรูๆ สักห ้อง กว ้างขวาง
เป็ นส่วนตัว มองเห็นส่วนที่เป็ นหอ้ งรับแขก และก็มมุ นั่งเล่น และ
ห ้องรับประทานอาหารในระยะสายตา
“ท�ำไมต้องคุยกันทีน่ ่ีคะ”
“ไม่ตอ้ งกลัวไปหรอก ถ ้าหากผมจะคุณปล�ำ้ ต่อให ้คุยกันในลิฟต์
ผมก็ปล�ำ้ ได้ เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ จะคุยกันทีไ่ หน ความปลอดภัยของคุณ
ก็เท่ากัน”
“ปลอดภัยแบบไหนเนี่ย”
“ความปลอดภัยเท่ากับศูนย์”
เธอบ่นคนเดียว แต่ เขาได้ยิน ชายหนุ่ มก็เลยตอบให ้ ความ
ปลอดภัยเท่ ากับศู นย์ หมายถึงไม่ว่าเธอจะอยู่ ท่ีไหนในแบล็กเฮาส์
ก็ไม่มสี ถานทีป่ ลอดภัยเลยสินะ
“ช่วยท�ำให ้สบายใจหน่อยไม่ได้เหรอคะ”
“อย่าท�ำตัวโง่ๆ น่าเวนิส คุณนั่งรอไปก่อน อยากดื่มน�ำ้ ก็อยู่ใน
ตูเ้ ย็น ผมไปอาบน�ำ้ ก่อน ผมเหนียวตัว หรือว่าจะอาบน�ำ้ ด้วยกัน”
“ไม่ค่ะ เชิญคุณตามสบาย”
เวนิสตอบกลับทันที ใหอ้ าบน�ำ้ กับเขาน่ ะเหรอ ไม่มที างหรอก!
คนแบบนี้ก็มดี ว้ ย ชวนเหมือนเธอกับเขาสนิทกัน ทัง้ ที่ไม่ได้สนิทกัน
เสียหน่อย
“ไม่ด้ อื อีกสักนิดหรือไง”
66 ประธานาธิบดีมาเฟีย

“ท�ำไมฉันต้องดื้อด้วยคะ”
“ผมจะได้หาเรื่องท�ำโทษคุณไง”
“เพราะแบบนัน้ แหละค่ะ ฉันถึงไม่ด้ อื ฉันอยู่กบั คุณตามล�ำพัง
ฉันสู ้แรงคุณไม่ได้ และฉันต้องท�ำให้ตวั เองปลอดภัยทีส่ ุด”
“ท�ำตัวฉลาดแบบนี้ยง่ิ สวย สวยทัง้ สมองและหน้าตา”
เวนิสมองค้อนเขา ค�ำชมของซีกา้ จะบอกว่าเขาชมอย่างจริงใจ
ก็ไม่เชิง แต่ถ ้าจะบอกว่าเขาแกล ้งชม ก็ไม่ใช่อกี นั่นแหละ แม ้แต่คำ� ชม
ของเขา เวนิสก็ยงั ไม่กล ้ารับ เพราะในตัวของชายหนุ่มมีแต่คำ� ว่าอันตราย
รายล ้อมรอบตัวเขาเต็มไปหมด
“ถา้ เปลี่ยนใจอยากอาบน�ำ้ ด้วยกัน ก็เชิญที่หอ้ งนอนของผม
เดินไปทางซ ้ายมือ ผ่านประตู ตรงไป ห ้องข ้างในสุด”
ซีกา้ บอกเรียบร้อย แล ้วก็เดินจากไป เวนิสมองค้อนไล่หลังเขา
ไม่มที างทีเ่ ธอจะวิง่ โร่ไปหาเขาแน่!

“วันนี้วนั หยุดของคุณเหรอคะ”

“ผมท�ำงานไม่มวี นั หยุด”
ซีกา้ ท�ำงานทุกวัน วันหยุดเป็ นเรื่องทีเ่ ขาลืมไปแล ้ว ตัง้ แต่เข ้ารับ
ต�ำแหน่ ง ไม่ว่าจะเป็ นต�ำแหน่ งชั่วคราว หรือว่าต�ำแหน่ งที่ได้รบั เลือก
มาจากประชาชน
“อ๋อ ค่ะ”
เวนิ สตอบรับแก้เก้อ ก็เขาใส่ เสื้อยืดกับกางเกงยีนส์ เสื้อผา้
ทีด่ ูลำ� ลองเหลือเกินแบบนี้ เธอก็คดิ ว่าเป็ นวันหยุดของเขาน่ะสิ
“เรามาคุยกัน เดีย๋ วค่อยกินมื้อเช้าด้วยกัน”
“ฉันคิดว่าฉันไม่หวิ ค่ะ”
“ก็เลือกเอาจะกินข ้าวหรือกินผม”
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“กินข ้าวค่ะ”
“ก็ แ ค่ น นั้ จะท�ำ ตัว เรื่อ งมากท�ำ ไม หรือ ยั่ ว อยากให ผ้ มโกรธ
แล ้วจับปล�ำ้ ?”
เธอมองค้อนเขา เธอไม่อยากให ้เขามายุง่ กับเธอเลยสักนิด ผู ้ชาย
คนนี้ทำ� เหมือนเธออยากให ้เขาปล�ำ้ เธอทุกลมหายใจเข ้าออก
“คุณเข ้าใจผิดแล ้วค่ะ”
“ก็ทำ� ตัวใหผ้ มเขา้ ใจถูกเสียสิ ที่ทำ� อยู่น่ี ไม่ใช่ เพราะอยากให ้
ผมขาดสติแล ้วจับคุณขึ้นเตียงใช่ไหม ต่อต้านจัง ยั่วโมโหจัง”
“ฉันไม่ได้ยั่วค่ะ”
“เถียงอีกแน่ะ ได้ยนิ แล ้วอารมณ์ข้นึ ”
หญิงสาวถลึงตามองเขา นึกชังน�ำ้ หน้าเขาจนอยากตบเขาให ้
หน้าหัน แต่การท�ำร้ายเขาจะยิง่ ท�ำให ้เธอต้องอยู่ในสถานการณ์ทล่ี ำ� บาก
“เราจะคุยกันไม่ใช่เหรอคะ”
“งัน้ สิ คงได้คุยกันนานแล ้ว ถ ้าคุณไม่เอาแต่จอ้ งผมด้วยตาโตๆ
เหมือนอยากจะจับผมกิน”
เธออยากจับเขาฉีกเป็ นชิ้นๆ ต่างหาก ไม่ใช่อยากจับกินเหมือน
ที่เขาพูดถึง เวนิสต้องข่มใจไม่โต้เถียง หญิงสาวนั่งลงบนโซฟา เธอ
โล่งใจทีซ่ กี า้ ไม่พยายามพาตัวเองมานัง่ เบียดบนโซฟาตัวเดียวกันกับเธอ
แต่เขาเลือกนั่งโซฟาเดีย่ ว และมองเธอไม่คลาดสายตา
เพียงแค่ สายตาของชายหนุ่ ม ก็ทำ� ใหเ้ ธอเกิดอาการสะบัดร้อน
สะบัดหนาวได้แล ้ว ผูช้ ายคนนี้คอื ตัวอันตรายจริงๆ หญิงสาวไม่อยาก
เข ้าใกล ้เขาเลยสักนิด แต่เธอไม่อยู่ในจุดทีส่ ามารถเลือกได้ จึงต้องทน
ให ้เขามองต่อไป
“ร้อนไหม ถ ้าร้อนจะถอดเสื้อผ ้าคุยกันก็ได้นะ”
“ฉันไม่รอ้ นค่ะ”
เธอกัด ฟัน ตอบ ผู ช้ ายคนนี้ ค งสะกดค�ำ ว่า สุ ภ าพบุรุ ษ ไม่เ ป็ น
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พูดกับเธอแต่ละค�ำ มีแต่คำ� พูดชวนให ้เธออยากตบหน้าเขาแรงๆ
“ท่าทางอึดอัด ขยับตัวยุกยิก นั่งไม่น่ิง ก็เลยคิดว่าร้อน”
ซีกา้ หันไปคว ้าบุหรี่ข้นึ มาแล ้วก็จดุ สูบ เวนิสนิ่วหน้า เขาสูบบุหรี่
ทัง้ ที่กำ� ลังพูดกับเธอเนี่ยนะ หญิงสาวมองไปที่ชายหนุ่ ม แลว้ ก็นึกถึง
ขอ้ มูลบางอย่ างของท่านประธานาธิบดีแห่งบริสเซียที่เธอเคยได้ยิน
แต่ไม่ได้สนใจเรื่องรูปร่างหน้าตาของเขา
“เป็ นประธานาธิบดีได้ยงั ไง เหลา้ ก็ด่มื บุหรี่ก็สูบ กาสิโนก็เขา้
บ ้ากามอีกต่างหาก อบายมุขครบสูตร!”
“เป็ นประธานาธิบดีไม่ใช่นกั บวช ประชาชนเลือกมาบริหารประเทศ
ไม่ได้เลือกมาถือศีลรักษาพรหมจรรย์”
เธอคิด ว่า ตัว เองคิด ในหัว แต่ ป ากกลับ พูด ออกไป และซีก า้
ก็ตอบกลับอย่างไม่สะทกสะท ้าน หญิงสาวหันหน้าไปอีกทาง
“งัน้ เหรอคะ”
“พูดแบบนี้แสดงว่าสืบเรื่องของผมมาแล ้วหรือไง”
“ไม่ได้สบื ค่ะ แค่เคยได้ยนิ บ ้าง”
“แล ้วท�ำไมไม่รจู้ กั หน้าตาผม หรือว่าแกล ้งไม่รจู้ กั ”
“ไม่ได้แกลง้ ค่ ะ ฉันเคยได้ยินข่าวของคุณ แต่ ไม่ได้ตามข่าว
จนต้องเสาะหาว่าคุณหน้าตาแบบไหน รีบสู บใหเ้ สร็จได้ไหมคะ ฉัน
ไม่ชอบกลิน่ บุหรี่ค่ะ”
“ถ ้าไม่ชอบก็ทำ� ให ้ผมเลิกบุหรี่ให้ได้ส”ิ
“ท�ำไมฉันต้องท�ำด้วยคะ”
“เพราะเราต้องใกล้ชดิ กันไง”
ใครจะอยากใกล้ชดิ กับเขา ออกจากทีน่ ่ีเมือ่ ไร เวนิสจะไปให้ไกล
จากเขา หญิงสาวอาจจะเดินทางไปหาพีช่ ายแทนการพักอยู่ในประเทศ
บริสเซีย
“คิดหนีเหรอ ไม่งา่ ยแบบนัน้ หรอก”
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หญิงสาวถึงกับสะดุง้ เขานั่งไขว่หา้ งสู บบุหรี่อย่างสบายอารมณ์
ท่าทางของเขากวนประสาท แต่ เขาก็หล่อเหลือร้าย เสน่ หบ์ ุรุษเพศ
ของเขามันเข ้มข ้นจนเธอรูส้ กึ ตาพร่าไปหมด
“ฉันบอกเหรอคะว่าฉันจะหนี”
“ดวงตาคุณบอกน่ะ ว่าสมองน้อยๆ ของคุณก�ำลังคิดอะไรอยู่”
“เราจะคุยธุระกันได้หรือยังคะ”
เขายิ้มอีกแล ้ว แต่รอยยิ้มตรงมุมปากของเขา ดวงตาอันตราย
ของเขา เห็นแล ้วเวนิสกลับเกิดอาการขนลุกเกรียวตลอดร่าง
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