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กลับมาพบกันอีกครัง้ กับซีรสี ร์ ะทึกขวัญชุดใหม่ ภายใต้ชอื่ นักเขียนทีก่ ารันตี
ได้เลยว่า “สุดยอด” นั่นก็คือ Half-Life นั่นเอง
หากใครเป็นแฟนหนังสือชุด “ตำ�นานโรงเรียนระทึกขวัญ” แล้วล่ะก็... พอได้
ยินชื่อนี้ต้องตาลุกวาวและขนลุกเกรียวกันเป็นแน่
เพราะสำ�นวนการเขียนที่ลื่นไหลและเนื้อหาที่ยากจะคาดเดา บวกกับการ
“ฆ่า” ทีค่ อ่ นข้างจะสยดสยองทีผ่ เู้ ขียนบรรยายได้อย่างถึงพริกถึงขิงแล้วนัน้ แน่นอน
ว่าซีรีส์ชุดใหม่ของ Half-Life ต้องระทึกขวัญไม่แพ้เรื่องใดแน่
ซีรี ส์ ชุ ดนี้มี ชื่ อ ว่ า “2012 The Darkness Earth สัญญาณวันสังหาร”
ประเดิมตอนแรกกับตอนที่มีชื่อว่า “Parasite ปรสิตสังหาร”
เรื่ อ งราวกล่ า วถึ ง ผู้ ช ายคนหนึ่ ง ที่ เ ดิ น ทางไปพั ก ผ่ อ นที่ เ กาะ “อั น ดามั น
พาราไดซ์” สวรรค์แห่งนักท่องเที่ยวและนักพนัน
แต่ไม่น่าเชื่อว่า เพียงแค่ชั่วข้ามคืน บางสิ่งบางอย่างก็แปรเปลี่ยนให้สวรรค์
บนดินแห่งนี้ กลายเป็นนรก! เมื่อชายหาด สาวสวย เสียงเพลง กลายเป็นดินแดน
เลือด ซากศพ และเสียงกรีดร้อง!
อะไรที่แปรเปลี่ยนเกาะสวรรค์แห่งนี้ แบบหน้ามือเป็นหลังมือ
คำ�ตอบรอคุณอยู่หน้าถัดไปแล้ว...
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ประเทศไทย, มกราคม ปี 2013
หวูดดดดด...
เรือสำ�ราญสีขาวขนาดกลางส่งเสียงคำ�รามเป็นสัญญาณว่าบัดนี้กำ�ลังจะถึงที่
หมายแล้ว หลังจากแล่นช้าๆ ฝ่าคลื่นลมในทะเลมาถึงหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆ เสียง
กัปตันเรือประกาศให้ทกุ คนบนเรือทราบโดยทัว่ กันว่าเวลาทีร่ อคอยของพวกเขากำ�ลัง
มาถึงในอีกไม่กี่นาที บรรดานักท่องเที่ยวต่างก็กรูกันมายืนอยู่ตรงกาบเรือฝั่งเดียว
กับที่มองเห็นท่าเรือเพื่อชมทิวทัศน์แรก...

ตัวอย่าง

“ยินดีต้อนรับสู่อันดามันพาราไดซ์ สวรรค์ชั้นใหม่แห่งท้องทะเลอันดามัน”
ป้ายบิลบอร์ดสีขาวผืนใหญ่ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่เบื้องหน้า มีข้อความสาม
ภาษาเขียนประกอบรูปสวยๆ จากมุมสูงของเกาะอันดามันพาราไดซ์ ป้ายนี้ถือเป็น
จุดสนใจแรกของทุกสายตาทันทีทเี่ รือจอดเทียบท่าส่งผูโ้ ดยสาร ทีน่ คี่ อื เกาะแห่งใหม่
ที่นักท่องเที่ยวเพิ่งรู้จักเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตั้งห่างออกไปจากชายหาดฝั่งตะวันตก
ของประเทศไทยกว่าสองร้อยไมล์ทะเล เนือ้ ทีร่ อ้ ยกว่าไร่ของเกาะไร้ชอื่ แห่งนีเ้ คยเป็น
แค่เพียงที่ดินแห้งๆ มีต้นมะพร้าวกับไม้ล้มลุกขึ้นแซมต้นหญ้าอยู่ประปราย อากาศ
แห้งแล้งมีแต่ดินทราย จนกระทั่งมันถูกเนรมิตขึ้นมาให้กลายเป็นดินแดนที่ใครๆ ก็
อยากได้มาสัมผัสสักครั้ง
มันกลายมาเป็นลาสเวกัสแห่งอันดามัน... สวรรค์ของนักแสวงโชคและแหล่ง
พักผ่อนทีด่ ที สี่ ดุ ของพวกไฮโซเงินหนาไม่ตา่ งจากมัลดีฟส์หรือโบราโบร่า แม้ทนี่ เี่ พิง่
เปิดมาได้แค่เจ็ดปีเท่านัน้ แต่ความหรูหราของมันก็ไม่เป็นรองใคร โดยเฉพาะรีสอร์ท
สองฝั่ง ที่ฝั่งหนึ่งมีห้องพักยื่นลงไปในทะเลใสๆ ส่วนอีกฝั่งมีเก้าอี้รับลมชายหาด
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พร้อมเสิร์ฟอาหารเช้าถึงหน้าห้อง
ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนเดินทางเข้ามายังเกาะแห่งนี้ ด้วย
เรือของบริษัทที่ผูกขาดในชื่อของ “เฮเวนนัมเบอร์ไนน์ชิพ” (Heaven Number 9
Ship) โดยนักธุรกิจชาวไทยที่ใครๆ หลายคนจับตามองอย่าง แดนไท อักรา หนุ่ม
หล่อและเก่งเกินอายุ เขานำ�เงินมรดกที่เขาได้รับมาสร้างรีสอร์ทนับสิบแห่งก่อนจะ
ซื้อเกาะแห่งนี้ด้วยการวิ่งเต้นให้คนใหญ่คนโตทำ�เรื่องอนุมัติ ก่อนจะจัดสรรให้มัน
กลายเป็นรีสอร์ทและโรงแรมระดับห้าดาว สวรรค์บนดินของคนมีเงินแบบที่ใครๆ
ต่างก็ใฝ่ฝันอยากมาเที่ยวสักครั้งในชีวิต
เรือสำ�ราญของเฮเวนนัมเบอร์ไนน์ชิพแล่นเทียบท่าวันละครั้ง คือเวลาสิบ
นาฬิกา แล้วรอนักท่องเที่ยวที่เช็คเอาท์จนถึงเที่ยงครึ่งแล้วจึงแล่นกลับ นักท่อง
เที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ก้าวขาขึ้นเรือขนาดสองร้อยที่นั่ง
ที่พร้อมไปด้วยสิ่งบันเทิงและความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นบาร์ เล้านจ์ ส่วนฟัง
เพลง สระว่ายน้ำ�บนระเบียงเรือ ฟิตเนส สปา คาราโอเกะ มื้อค่�ำ สุดหรู จนถึงห้อง
นอนหลายระดับตามความต้องการและกำ�ลังทรัพย์ของลูกค้า เดินทางอย่างเชือ่ งช้า
บนผืนน้ำ�จนผ่านหนึ่งคืนจึงจะถึงที่หมาย
ธรรม์เฝ้ามองพวกไฮโซเริงร่ารับลมทะเลอย่างเงียบๆ อยู่มุมท้ายสุดของ
ระเบียงเรือ
สำ�หรับเขาแล้ว ที่นี่คงไม่มีอะไรมากไปกว่าสถานที่ฆ่าเวลาแห่งใหม่และมีไว้
เพื่อหาเงินจากการพนันแบบเดียวกับที่ได้มาจากลาสเวกัส ไม่ว่าจะเป็นแบล็คแจ๊ค
หรือโป๊กเกอร์ ยามนี้เขาเพียงแค่ยืนพิงรั้วกั้นของเรือ ไม่ได้คิดจะแสร้งปรับเปลี่ยน
ท่าทีห้าวหาญตามปกติเป็นนุ่มนวลขึ้นอย่างที่น้องสาวชอบเตือนเวลาเขาออกงาน
สังคม ชายหนุ่มหยิบแจ็กเก็ตสีด�ำ ราคาแพงที่นานๆ จะสวมพอให้ตัวเองดูมีรสนิยม
ขึ้นพร้อมกับใส่แว่นกันแดดราคาแพงระยับของอาร์มานี่
ผู้หญิงหลายคนมองมาทางเขา สะดุดตากับทรงผมสั้นง่ายๆ แต่รับกับใบ
หน้าคมๆ นั่น ยิ่งเมื่อเขาไว้เคราบางๆ พอให้หน้าดูเข้มขึ้น ใบหน้าก็คมเข้มเหมือน
พวกลูกครึ่ง โดยเฉพาะดวงตาสีเขียวมรกตที่ได้มาจากแม่นั้น ถือเป็นตัวช่วยเรียก
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ให้สาวๆ เข้ามาไม่เคยขาด เพียงแต่สายตาของผู้หญิงบนเรือลำ�นี้แค่ปรายตามอง
เสมือนว่าพวกเธอเป็นต่อกว่าเขา
เขารู้ว่าที่นี่ย่อมต่างไป ผู้ชายเงินหนาดูมีราคากว่าผู้ชายหน้าตาดี...
เมื่อเรือจอดเทียบท่าสนิท นักท่องเที่ยวต่างก็ทยอยเดินลงจากเรือ พนักงาน
เตรียมเวลคัมดริงค์ไว้พร้อมกับผ้าเย็น กลิ่นของน้ำ�มะพร้าวอ่อนโชยเข้าจมูกทันที
ที่เขาดื่มน้ำ�ใสๆ แก้วนั้น เบลบอยเดินมารับกระเป๋าตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบบนพื้น
เกาะแห่งนี้ ธรรม์ขยับกระเป๋าสะพายใบเดียวของเขาให้แนบไหล่ชนิดที่ไม่ให้ใครมา
ยุม่ ย่าม พนักงานยกกระเป๋าซึง่ ยืนรออยูน่ นั้ ได้แต่เดินตามชายหนุม่ ไปทีฟ่ รอนท์ของ
โรงแรมด้วยความงุนงงกับสายตาดุๆ ภายใต้แว่นกันแดดสีอ่อนนั่น
“เช็คอินห้อง 1012” ธรรม์เป็นฝ่ายพูดเองทันทีที่เขาเดินถึงฟรอนท์ โดย
ไม่ได้สังเกตเลยด้วยซ้ำ�ว่าตลอดทางที่เดินเข้ามา ตั้งแต่ท่าเรือจนถึงเคาน์เตอร์นี้นั้น
ได้ผา่ นมาแล้วทัง้ มุมจิบกาแฟในสวนน่านัง่ ลานน้�ำ พุอลังการออกแบบอย่างสวยงาม
ร้านค้าตกแต่งให้เป็นเหมือนถนนคนเดินเล็กๆ สำ�หรับนักช็อปทีต่ อ้ งการบรรยากาศ
ของร้านค้าริมถนนในเมือง โดยพื้นปูด้วยอิฐเรียงกัน
แต่ สิ่ ง ที่ เ ขาสนใจจะมองนั้ น มี แ ค่ ป้ า ยที่ แ บ่ ง ส่ ว นระหว่ า งโรงแรม รี ส อร์ ท
โรงละคร และคาสิโนเท่านั้น
“จากนี่เดินไปคาสิโนยังไง” ร่างสูงถามระหว่างที่พนักงานหยิบบัตรเครดิต
ของเขาไปรูดชำ�ระเงิน
“ออกไปทางซ้ายมือของล็อบบี้จะมีทางเดินเชื่อมค่ะ คุณสามารถอ่านป้าย
บอกทางได้ตลอดทางหรือสอบถามพนักงานได้ทุกคนค่ะ” พนักงานสาวเสียงหวาน
คนข้างๆ เป็นฝ่ายบอกเขาแทน
“ขอบคุณครับ” ธรรม์ยิ้มน้อยๆ ให้เธอ สายตาเขาอ่านป้ายชื่อสีทองที่ติดอยู่
บนชุดพนักงานต้อนรับนั่น
ทีน่า...
“ทางนี้ครับท่าน”
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แล้วความสนใจของเขาที่มีต่อสาวสวยท่าทางใจดีตรงหน้าก็ถูกเบนออกไป
ทันทีที่สายตาเหลือบไปเห็นชายวัยกลางคนในชุดสูทเดินผ่านด้านหลังเขาไป
คาร์ลอส มัวร์ มหาเศรษฐีผู้รักสนุกกับการเล่นพนัน คนเดียวกับที่เสียเงินให้
เขาในคาสิโนลาสเวกัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ครั้งนั้นเงินพนันสูงถึงล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
และทำ�ให้เขาได้มาที่เกาะแห่งนี้อย่างสบายใจ
“นีค่ ะ่ ” พนักงานเช็คอินส่งคียก์ าร์ดให้เขาอย่างสุภาพ ธรรม์หวิ้ กระเป๋าตัวเอง
เดินตามเบลบอยไป พลางลอบมองมหาเศรษฐีคนนั้นอย่างสนใจ
ถ้าต้องเสียเงินอีกก็อย่ามาโทษแล้วกันนะลุง...
“เออน้อง ที่นี่มีพูลให้เล่นไหม” ธรรม์หันไปถามพนักงานหนุ่มน้อย เวลานี้
มีแค่ทั้งคู่ที่อยู่ในลิฟต์
“อยู่ในบาร์แอนด์เรสเตอรองชั้นสองครับ”
“แล้วบาร์ริมสระล่ะ”
“มีครับ มีทงั้ สระว่ายน้�ำ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของโรงแรมทีอ่ ยูด่ า้ นหลัง และสระว่ายน้�ำ
บนระเบียงชั้นห้าครับ”
“แล้วถ้าพี่อยากกินส้มตำ�ล่ะ”
“มีร้านอาหารไทยอยู่โซนบีชั้นสองครับ”
“ถ้าพี่อยากกินเคเอฟซีอะ”
พนักงานที่ตอบฉะฉานมาตลอดเหลียวมองเขาเล็กน้อยอย่างอึ้งๆ
“ไม่มีครับ แต่มีร้านอาหารที่ทำ�ไก่ทอดได้อร่อยไม่แพ้กันอยู่ด้านล่างทางเดิน
ไปคาสิโนครับ”
“ชื่ออะไรล่ะเราน่ะ” เขาถามอีก ในใจพนักงานตอนนี้อยากจะให้ถึงห้องไวๆ
“จุนครับ”
ประตูลิฟต์เปิดออก มองเห็นพรมแดงด้านหน้า พนักงานฝึกหัดหนุ่มหน้าตี๋
วัยสิบเก้าปีรีบพาตัวเองออกมาทันที แล้วเดินนำ�ธรรม์ไปจนถึงหน้าห้อง ไม่ทันได้
หันมองว่าอีกฝ่ายยิ้มมุมปากด้วยความชอบอกชอบใจ
“ขอบใจมาก” แล้วธรรม์ก็หยิบเงินในกระเป๋าส่งให้เป็นทิป พอเห็นจำ�นวน
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เงิน จุนก็ยิ้มออกมาราวกับลืมไปแล้วว่าตัวเองถูกกวนประสาทไปเท่าไร
“ฮู้ววว”
แม้จะเป็นห้องระดับล่างของโรงแรม แต่มันก็สวยงามจนไม่อาจหาที่ติได้ ทั้ง
การจัดแต่งห้องสไตล์โมเดิรน์ แบบเรียบง่ายทีด่ คู ล้ายกับอยูบ่ า้ นตัวเอง แต่ความสวย
เรียบของมันนั้นชวนให้หลงใหล พรมผืนนุ่มทำ�ให้รู้สึกดีตั้งแต่สัมผัสแรกหลังถอด
รองเท้า อากาศสดชื่นจากเครื่องฟอกอากาศ ขวดแชมเปญแช่ไว้ในถังน้�ำ แข็งตั้งอยู่
บนโต๊ะรอรับผู้มาเยือน โซฟานุ่มๆ ที่เพียงแค่ทิ้งตัวลงก็เด้งได้จนเผลอตัวกระโดด
เล่นไปหลายรอบ จอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ติดฝาผนัง ธรรม์แทบจะทิ้งตัวลงนอนกลิ้ง
บนโซฟา ถ้าไม่เห็นว่าเตียงของห้องนั้นทั้งกว้างและนุ่มยิ่งกว่า
นี่มันสวรรค์ชัดๆ
เขายิ้มกว้าง เดินไปเปิดม่านระเบียงออก
“โอ้โหเฮะ...”
วิวด้านนอกห้องของเขานั้นถือว่าใช้ได้ ห้องของเขาอยู่ในส่วนด้านข้างของ
โรงแรม มองไปเห็นโรงละครหลังใหญ่ซึ่งเป็นจุดขายสำ�หรับพวกรสนิยมสูงๆ โดย
เฉพาะ เยื้องไปเป็นโซนด้านหลังโรงแรม มีสระว่ายน้ำ�ขนาดใหญ่ บาร์ข้างสระ
สปานวด และไกลออกไปด้านซ้ายมือ เป็นตึกสีขาวทรงยุโรปกลางท่าทางหรูหรา
ที่นั่นคือคาสิโน
ธรรม์เตรียมสูทมาพร้อม ที่นี่ต้องแต่งตัวภูมิฐานพอถึงจะได้เล่นโต๊ะเดียวกับ
แขกวีไอพีคนอืน่ งานนีเ้ ขาต้องสร้างชือ่ สักหน่อย อย่างไรเสีย หากคาร์ลอสเห็นหน้า
เขาก็คงจะทำ�ให้เขามีชอื่ เสียงขึน้ มาในหมูน่ กั เล่นทีน่ แี่ น่ๆ แล้วถ้าหากเป็นอย่างทีเ่ ขา
หวังละก็ ไม่กี่วันเขาจะเข้าถึงโต๊ะพนันที่ใหญ่และเงินหนักที่สุดของเกาะแห่งนี้ ชาย
หนุม่ เดินไปหยิบสมุดบัญชีของตนเองขึน้ มาดูเพือ่ ให้แน่ใจว่าตัวเองจะไม่คำ�นวณผิด
ยังอีกไกลกว่าจะถึงห้าล้านดอลลาร์ ไหนจะความเสี่ยงที่จะหมดตัวก็มีอยู่มาก
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ต่ำ�ลงไปจากสะโพกอีกเล็กน้อย พอเขาเอาเสื้อผ้าออกหมด ชายหนุ่มก็กดสวิตช์ลับ
ทีซ่ อ่ นอยูเ่ พือ่ ปิดเครือ่ งพรางการตรวจโลหะ ก่อนจะเปิดซิปลับออก เขาลงทุนไปกับ
เจ้ากระเป๋าใบนี้ไม่น้อย แต่ธรรม์ดูจะไม่สนใจ
ข้างในช่องลับนัน้ มีปนื สัน้ วางเรียงกันสองกระบอก ปืนลูกซองและไรเฟิลชนิด
ยังไม่ประกอบอีกหนึ่ง กับอุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ จำ�พวกมีด, เชือก ฯลฯ
ธรรม์มองดูสิ่งของต้องห้ามที่ตัวเองครอบครองไว้อย่างเย็นชา สายตาของเขา
เรียบเฉย อย่างไรเสียเขาก็แค่จะพกมันมาเพื่อไว้ใช้ยามจำ�เป็นเท่านั้นเอง
เมื่อตะวันลับขอบฟ้าไป...
ยามราตรีของอันดามันพาราไดซ์กย็ งิ่ ชวนให้ผคู้ นหลงใหล แสงไฟในสระว่าย
น้�ำ สะท้อนไปมารับกับจังหวะของเสียงดนตรี คาสิโนทีด่ เู หมือนตึกเก่าๆ น่าเกรงขาม
ในยามกลางวัน บัดนีก้ ลับเต็มไปด้วยแสงสีทสี่ อ่ งตัวตึก ดูดงึ ดูดไม่ตา่ งจากกองไฟที่
ยั่วแมงเม่า ชวนให้นักเสี่ยงโชคเงินหนาพากันเดินตรงไปสู่ที่แห่งนั้น
ธรรม์ผล็อยหลับไปตัง้ แต่บา่ ย แชมเปญต้อนรับหมดขวดไปนานแล้ว โทรทัศน์
ถูกเปิดทิ้งไว้เป็นเพื่อน ร่างสูงขยับตัวอย่างสะลึมสะลือเดินโซเซไปยังอ่างล้างหน้า
ในห้องน้ำ� วักน้ำ�เข้ามาล้างหน้าเพื่อให้หายงัวเงีย เสียงโทรทัศน์ที่เปิดทิ้งไว้ดังลอด
เข้ามา
“จากเหตุระเบิดตึกของเขตกักกันโรคติดต่อในรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา เมือ่
สามวันที่แล้ว ขณะนี้ทางรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ออกมาชี้แจงถึงการปล่อยให้เพลิงไหม้
จากการระเบิดลุกลามจนกลายเป็นทะเลเพลิงเพื่อฆ่าเชื้อในบริเวณเขตกักกันโรค
ทั้งหมด และประกาศให้เขตนั้นรวมถึงรัศมีโดยรอบอีกหนึ่งร้อยไมล์เป็นเขตปิดตาย
ในทันที เหตุเพราะประชาชนต่างพากันตื่นตระหนกว่าอาจจะมีสารเคมีและเชื้อโรค
กว่าร้อยชนิดที่อยู่ในตึกแห่งนัน้ หลุดรอดออกมา โดยทางรัฐบาลออกมาแถลงการณ์
แล้วว่าไม่มีสิ่งใดน่าวิตก รวมทั้งขอให้ติดตามข่าวสารที่ถูกต้องจากรัฐบาล อย่าเชื่อ
ข่าวลือใดๆ ที่อาจตามมาในระยะนี้”
เสียงผูป้ ระกาศข่าวพูดภาษาอังกฤษสำ�เนียงไทยดังฟังชัดเพราะเขาจงใจเปิด
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เสียงไว้ ธรรม์ฟังแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไร เขาหยิบแจ็กเก็ตสีด�ำ ตัวเดิมมาสวมทับ
คว้ากระเป๋าสตางค์กบั คียก์ าร์ด ตัง้ ใจจะไปหาอะไรกินในห้องอาหารของโรงแรมก่อน
ที่จะไปคาสิโน
“ขอโทษครับ/ขอโทษค่ะ”
ชายหญิงคูห่ นึง่ วิง่ มายังลิฟต์พร้อมตะโกนบอกเป็นภาษาไทยก่อนทีล่ ฟิ ต์จะปิด
ธรรม์มองสองหนุม่ สาวเดินเข้ามาในลิฟต์แล้วจึงขยับตัวหลบไปด้านหลัง ดูจากแหวน
ที่นิ้วนางข้างซ้ายของทั้งสองบวกกับท่าทางที่เขินอายของพวกเขา ธรรม์ก็พอเดา
ออกว่าเป็นคู่แต่งงานใหม่ ชายหนุ่มขยับออกห่างอีกเล็กน้อย ยิ้มรับพอเป็นพิธีเมื่อ
ทั้งสองส่งยิ้มให้แล้วฝ่ายชายก็มายืนคั่นกลางระหว่างเขากับภรรยา
ธรรม์อมยิ้ม สายตาสบกับฝ่ายหญิง เธอเองก็ยิ้มน้อยๆ ให้เขาเป็นเชิงว่าอย่า
ได้ถอื สาอาการขีห้ งึ ของสามีเลย เขาจึงทำ�เป็นมองโน่นนีไ่ ปเรือ่ ย รอเวลาให้ถงึ ชัน้ ล่าง
พอลิฟต์เปิด เสียงวุ่นวายก็แทรกเข้ามาให้ทั้งสามได้ยิน
“จับไว้เดี๋ยวนี้ เร็วเข้าๆ!”
ใครบางคนส่งเสียงออกคำ�สัง่ อยูไ่ กลๆ ธรรม์เห็นผูช้ ายคนหนึง่ ท่าทางแปลกๆ
วิ่งผ่านหน้าลิฟต์ไป ตามด้วยรปภ. อีกสองคนทีว่ งิ่ ตามไปอย่างรวดเร็ว คูร่ ักทีอ่ ยู่ใน
ลิฟต์กับเขาจับมือกันไว้ด้วยท่าทางตกใจไม่น้อย ธรรม์เห็นแบบนั้นจึงเป็นฝ่ายเดิน
ออกมาจากลิฟต์ก่อน
“เป็นอะไรมากไหม” ทีน่าถามเพื่อนร่วมงานที่นั่งทรุดตัวอยู่กับพื้น เพื่อน
ร่วมงานคนเดียวกับทีร่ บั เช็คอินธรรม์เมือ่ ตอนทีเ่ ขามา ชายหนุม่ มองเห็นเลือดทีไ่ หล
ออกมาจากแขนเสื้อของหญิงสาวคนนั้นหยดลงไปที่พื้นและท่าทางจะไม่หยุดง่ายๆ
“ไม่จ้ะ... ไม่เป็นไรมาก” เธอคนนั้นบอกด้วยสีหน้าซีดๆ
“ตายแล้ว เลือดเธอออกนี่” พนักงานต้อนรับสาวร้องออกมาเมื่อเห็นแผลที่
แขน เธอทำ�อะไรไม่ถูกได้แต่นิ่งจนธรรม์เป็นคนเอาผ้าเช็ดหน้าของเขามาพันเหนือ
ท่อนแขนของหญิงสาวโชคร้ายคนนั้น
“เกิดอะไรขึ้น” เขาถาม คนแถวนั้นต่างมองมาที่ทั้งสามคนเป็นตาเดียวกัน
“ไม่รู้เหมือนกันค่ะ จู่ๆ เขาก็อาละวาดแล้วเอานิ้วจิกแขนฉัน” สาวผู้เคราะห์
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ร้ายตอบเสียงสั่นเครือ ธรรม์พยุงเธอให้ยืนขึ้น ในใจก็นึกสงสัยว่ารอยแผลลากเป็น
ทางนี้เกิดจากนิ้วมือของผู้ชายคนนั้นได้อย่างไร กระทั่งผู้จัดการโรงแรมเดินออกมา
ด้วยท่าทีร้อนรน
“เกิดอะไรขึ้น” ชายวัยกลางคนท่าทางสุภาพถามลูกน้องด้วยสีหน้าเครียดๆ
ทีนา่ กำ�ลังจะเอ่ยปากบอกรายละเอียดเท่าทีเ่ ธอรู้ แต่ผจู้ ดั การโรงแรมก็หนั มาหาธรรม์
“ขอบคุณนะครับ” เขาเอ่ยอย่างสุภาพต่อชายที่ช่วยเหลือลูกน้อง และยัง
เป็นการบอกว่าหมดหน้าที่ของแขกในโรงแรมแล้วเช่นกัน จากนั้นก็ให้พนักงาน
โรงแรมชายอีกสองคนก็พยุงเธอไป โดยทีน่าเป็นฝ่ายตอบคำ�ถามแทน
“จู่ๆ แขกคนหนึ่งก็อาละวาดน่ะค่ะ ตอนนี้ให้รปภ.ไปจัดการอยู่”
“เหรอ ได้เรื่องยังไงรายงานผมด้วยนะ” เขาบอกก่อนจะเห็นว่าธรรม์ไม่ยอม
ไปไหน จึงยื่นมือมาหาเพื่อทักทายอย่างเป็นทางการ
“ผมโรเจอร์ เป็นผู้จัดการโรงแรม ต้องขอบคุณคุณ...”
“ธรรม์”
“ครับ คุณธรรม์ ขอบคุณมากๆ และขออภัยสำ�หรับความไม่เรียบร้อยด้วย
นะครับ”
“ไม่เป็นไร เวลาผมเมาผมเป็นหนักกว่านี้อีก ว่าแต่ผมจะหาบาร์บีคิวอร่อยๆ
ได้ที่ไหน” ธรรม์เอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มๆ ท่าทางเหมือนไม่ใส่ใจอะไร ทั้งที่สายตาของ
เขายังเหลือบมองรอบตัวอยู่บ่อยๆ และเริ่มลังเลว่าควรจะกลับพรุ่งนี้เลยดีหรือไม่
ทีนา่ ดูหน้าซีดลงหลังจากเห็นแผลทีต่ น้ แขนของเพือ่ นร่วมงานเมือ่ ครู่ สายตา
ของชายคนนัน้ ทีม่ องอย่างสะใจเมือ่ เห็นพนักงานสาวกรีดร้องยังติดตาเธอ นีเ่ ธอไม่ได้
มาทำ�งานไกลบ้านเพือ่ เจอเรือ่ งเสีย่ งอันตรายแบบนีส้ กั หน่อย แค่ความเรือ่ งมากของ
แขกที่มาพักก็ท�ำ ให้งานของเธอเยอะมากพอแล้ว โดยเฉพาะพวกที่ร�่ำ รวยมหาศาล
เสียจนมาด้วยเรือพิเศษส่วนตัว ยิ่งถ้าเมื่อครู่คนที่ถูกทำ�ร้ายกลายเป็นเธอล่ะ...
อีกสิบนาทีลูกค้าเจ้าประจำ�อีกรายก็จะมาถึง เธอต้องจัดการสภาพยุ่งๆ เมื่อ
ครู่ให้เรียบร้อยที่สุด ก่อนจะเตรียมต้อนรับรติญา หรือคุณรัน ลูกสาวเจ้าของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่รวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกีรติ ใครก็รู้ว่าเธอคนนี้

ตัวอย่าง
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เอาแต่ใจแค่ไหน
เฮ้อ... เธอมองนาฬิกาอย่างเบือ่ หน่าย อย่างไรเสียก็จะเลิกงานแล้วจึงทำ�ตาม
หน้าทีไ่ ป แม้วา่ จะจัดเตรียมไปเรือ่ ยๆ ตอบคำ�ถามลูกค้าเป็นพักๆ ในใจของหญิงสาว
กลับยังนึกถึงภาพของผูช้ ายนัยน์ตาสีเขียวอ่อนคนเมือ่ ครู่ เขาคนนัน้ ดูนา่ รักและเป็น
กันเองต่างจากแขกคนอื่นๆ ที่มักทำ�ตัวไฮโซทุกกระเบียดนิ้ว
น่ารักดีนะ
“คุณรติญามาแล้วนะ” เสียงพนักงานชายทีอ่ ยูต่ รงท่าเรือดังออกมาจากเครือ่ ง
ตอบรับเพื่อเป็นสัญญาณเริ่มการต้อนรับ แค่ได้ยินชื่อ ทีน่าก็หงุดหงิดใจขึ้นมาทันที
แต่เธอต้องปั้นหน้าไว้ จำ�ได้ว่าครั้งที่แล้วเธอทำ�เต็มที่ แม่คุณหนูคนนี้ยังเหวี่ยงใส่
ด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลาของเรือ ความช้าไม่ทันใจของลิฟต์ อะไร
ที่มันเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เธอก็คอมเมนต์จนโรงแรมแห่งนี้ดูบกพร่องไปทั้งหมด
รติญาเป็นผูห้ ญิงทีส่ วยสง่า รูปร่างผอมบาง หน้าตาน่ารัก ผิวขาวผ่องเหมือน
มีออร่าเปล่งประกายออกมาตลอด น่าเสียดายทีเ่ ธอเย่อหยิง่ ไม่ทำ�ตัวให้สมกับความ
โดดเด่น ด้วยวัยยี่สิบสามปี เธอเป็นที่จับตามองเพราะความสามารถด้านแฟชั่น
ไม่เป็นรองใคร เธอมาที่นี่เดือนละครั้งเพื่อดูโชว์โอเปร่าในโรงละคร และเพื่อกระตุ้น
กระแสข่าวในวงสังคมเรื่องที่เธอคือคนพิเศษของแดนไท ทั้งที่ทีน่าไม่เคยเห็นทั้ง
สองมาด้วยกันสักครั้ง
พอประตูเปิดออก หน้าตาที่บึ้งตึงก็ต้องถูกเก็บซ่อนไว้ ทีน่ายิ้มกว้างรับคุณ
หนูรติญาอย่างจริงใจที่สุดเท่าที่เธอจะปั้นไหว

ตัวอย่าง

เวลาเดียวกัน อีกด้านหนึ่ง...
พนักงานรักษาความปลอดภัยสองคนพยายามวิง่ กวดแขกทีอ่ าละวาดทำ�ร้าย
เจ้าหน้าทีแ่ ผนกต้อนรับของโรงแรมให้ทนั ชายร่างสูงใหญ่วงิ่ ฝ่าความมืดออกไปทาง
โซนรีสอร์ทอย่างรวดเร็ว ทีฝ่ งั่ รีสอร์ทด้านนัน้ เป็นทีต่ ดิ ชายหาดส่วนตัวด้านตะวันออก
ของเกาะ แขกที่มาพักส่วนใหญ่ออกไปนั่งทานอาหารริมทะเล ไม่ก็หาความสุขแถว
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สระว่ายน้ำ� เล้านจ์ หรือคาสิโน ไฟทางที่ติดสลัวๆ เพื่อให้ดูสวยบัดนี้กลับทำ�ให้การ
ค้นหานั้นยากขึ้นไปอีกเท่าตัว
“เห็นตัวไหม” พนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งถามผ่านทางเครื่อง
ส่งสัญญาณวิทยุไปยังห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิดของเกาะ พนักงานผู้เฝ้าจอ
มอนิเตอร์มองดูกล้องทุกตัวที่อยู่บริเวณนั้นอย่างละเอียดแล้วจึงตอบกลับมา
“ไม่เห็นแฮะ เดี๋ยวๆ อยู่ตรงหลังที่สิบเอ็ด รีสอร์ทหมายเลขสิบเอ็ด เหมือน
จะเข้าไปแล้วด้วย!”
พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งสองคนจึงรีบวิ่งตรงเข้าไปตามที่ได้ข้อมูล
ทันที แม้ว่าชายคนนั้นจะเป็นแขกแต่ก็ทำ�ร้ายพนักงานทั้งที่ไม่ควร ทั้งสองรู้ว่าเขา
กำ�ลังตามบุคคลบ้าคลั่งท่าทางอันตราย และเมื่อเข้าไปข้างในจะไม่มีใครบอกแล้ว
ว่าชายคนนั้นอยู่ตรงไหน ทั้งคู่จึงหยิบกระบองออกมาถือไว้ในมือเพื่อป้องกันตัว
“เอาล่ะ” หนึ่งในนั้นส่งสัญญาณก่อนที่อีกคนจะไขกุญแจเข้าไป
“เดี๋ยวถ้าเห็นเขาออกมาฉันจะบอก” พนักงานหน้าจอมอนิเตอร์พูดใส่เครื่อง
ส่งสัญญาณ ก่อนที่ทั้งสองคนจะหายเข้าไปในห้องพักหมายเลขสิบเอ็ด
และไม่ออกมาอีกเลย...
“สุดยอด”
ธรรม์ยิ้มร่า เขาโกยชิพจำ�นวนแสนดอลลาร์เข้ามาในกระเป๋า ความดวงดี
บวกกับความกล้าได้กล้าเสียของหนุ่มคนนี้ทำ�เอาคนอื่นๆ มายืนออช่วยเชียร์อย่าง
สนุกสนาน ตัง้ แต่สองทุม่ จนล่วงเลยมาถึงตีสองเสียงเชียร์ถงึ ได้เริม่ เบาบางลง สายตา
ของธรรม์สบเข้ากับสายตาของคาร์ลอส มัวร์ ที่เพิ่งออกมาจากห้องเล่นโป๊กเกอร์
ท่าทางวันนี้ชายกลางคนจะรับทรัพย์ไม่น้อยจึงยิ้มให้ธรรม์อย่างอารมณ์ดี
แต่รา่ งสูงกลับหมดอารมณ์เล่นเสียอย่างนัน้ เขาลุกจากโต๊ะเพือ่ เอาชิพไปแลก
เงินก่อนจะเดินกลับโรงแรมตามลำ�พัง เสียงเพลงที่สระว่ายน้ำ�หลังโรงแรมเงียบลง
ไปแล้ว เหลือเพียงเสียงของคาสิโนที่ดังไกลออกไปเรื่อยๆ ชายหนุ่มมองดูท้องฟ้า
ยามดึก เมฆสีแดงจับตัวอยู่ไกลๆ มองไม่เห็นดวงดาวบนท้องฟ้า
พายุคงกำ�ลังจะมา...

ตัวอย่าง

17

ชายหนุ่มขยับแจ็กเก็ตให้กระชับร่าง มองดูทางเข้าโรงแรมที่บัดนี้เงียบเหงา
มันคงดึกมากแล้วสินะถึงได้เงียบแบบนี้
แต่บางทีมันก็เงียบเกินไปนะ...
ธรรม์เดินมาจนถึงตัวโรงแรม พนักงานต้อนรับไม่ใช่ทนี า่ แล้ว เป็นหญิงสาวอีก
คนกำ�ลังคุยอยูก่ บั ชายหนุม่ ร่างบางท่าทางอายุยงั น้อย ในมือถือกล่องไวโอลีนเอาไว้
ร่างสูงเดินเข้าลิฟต์กดชั้นสิบเพื่อขึ้นห้องพัก มองดูตัวเองในกระจกสะท้อน
ของผนังลิฟต์ เคราที่ยาวขึ้นกับขอบตาคล้ำ�ๆ ทำ�ให้เขาดูโทรมลงไปถนัดตา ไม่
เหลือคราบคนเดิม
ตึ้ง...!
ธรรม์ ไ ด้ ยิ น เสี ย งเหมื อ นบางอย่ า งตกลงมาบนลิ ฟ ต์ จู่ ๆ ลิ ฟ ต์ ก็ ก ระชาก
ตัวอย่างแรงก่อนที่จะค้างอยู่อย่างนั้น ไฟแสดงชั้นดับลง ไฟฉุกเฉินขึ้นมาแทน
ร่างสูงเซเล็กน้อยก่อนจะยืนนิ่งอย่างงุนงง มองดูว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วไฟก็กลับมาติดตามเดิมพร้อมกับลิฟต์ทเี่ ลือ่ นขึน้ ไปจนถึงชัน้ สิบตามทีเ่ ขา
ได้เลือกไว้ ทุกอย่างกลับเป็นปกติ
เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ?

ตัวอย่าง

ชายหนุ่มขมวดคิ้ว สัญชาตญาณบอกว่าต้องมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเกิด
ขึ้น ร่างสูงกดปุ่มให้ลิฟต์เปิดค้างไว้ ก่อนจะเงยหน้ามองดูเพดานลิฟต์ เอื้อมมือสุด
แขนไปตรวจดูเพดาน สภาพของมันยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้มีรอยบุบตรงไหน พอ
เห็นแบบนั้นแล้วเขาก็เดินออกมาด้วยความไม่เข้าใจ พลางหยิบการ์ดเพื่อเปิดห้อง
ของตนเอง
อากาศเย็นๆ บวกกับเตียงนุม่ ๆ ทำ�ให้ธรรม์ทอี่ อ่ นล้าผล็อยหลับไปโดยไม่ได้
สนใจเรื่องเสียงแปลกๆ นั่นอีกเลย...
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