


"มาเร็วๆ"

สาธรพูดได้แค่น้ันแล้วรีบวิ่งย้อนกลับไป ปารุสก์ท้ิงไม้ลงบนพ้ืนแล้วพุ่ง

พรวดพราดตามไปทันที เสียงร้องของสาธรท�าให้คนข้างบ้านของเขาต่ืนขึ้นมาดู

เหตุการณ์ด้วย ทันทีท่ีปารุสก์เข้าไปในบ้านของสาธร ภาพที่เห็นตรงหน้าก็ท�าให้เขา

ช็อกไปเช่นกัน

"บุ้งๆๆ! ท�าไมบุ้งเป็นอย่างนี้อา"

สาธรรวบร่างน้ันเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนอกีครัง้ เขาน่ังแปะลงไปบนพ้ืนดูน่าเวทนา

ยิ่งนัก

"ไม่รู ้ กลับมาเห็นมันอยู่บนขื่อแล้ว ไหนเอ็งบอกว่าน้องสบายดี" สาธรผลัก 

หัวไหล่ของปารุสก์แรงๆ จนเขาแทบจะหงายหลัง "ไหนเอ็งบอกไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง 

เอ็งบอก! เอ็งพูดอย่างนี้"

ปารสุก์ไม่คดิจะถือสาปฏิกิรยิาของสาธร เพราะเขารูว่้ามนัเกดิข้ึนจากความรูส้กึ

สูญเสียที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะมานั่งแก้ตัวเพื่อให้สาธรสบายใจ ไม่มีประโยชน์ที่จะ

ท�าอย่างนั้น เขาพยายามเรียกสติของตัวเองให้มั่นคงกว่าเพ่ือจัดการเรื่องทุกอย่างให้

ถูกต้อง แม้ว่าในตอนนี้เขาก็เจ็บปวดและรู้สึกผิดมากเช่นกัน ชายหนุ่มก้มหน้าน�้าตา

ไหลเป็นทาง

Pre ��������-��� ��� �����.indd   1 26/4/59   09:55



เจรจาต่อ-ตาย ตอน ตะกละ
tiara เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ ISBN 978-616-06-1850-7

ภาพประกอบ Croisy / Shutterstock.com

จัดพิมพโ์ดย 

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จ�ากัด
285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์  0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801 
อีเมล editor@jamsai.com
เว็บไซต์  www.jamsai.com

จัดจ�าหน่ายทั่วประเทศโดย
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากัด
108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
ต�าบลมหาสวัสดิ์ อ�าเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
เว็บไซต์ www.naiin.com

Pre ��������-��� ��� �����.indd   2 26/4/59   09:55



คำ�นำ�

หลังเปิดหน่วย NIC ให้นักอ่านท�าความรู้จักไปแล้วใน 'เจรจาต่อ-ตาย  

ตอน ราคะ' วนันี ้tiara พาสารวตัรหสัยทุธและหนว่ยเจรจาต่อรองฯ กลบัมาหา

เราอีกครั้งแล้วค่ะ 

ในเล่มนี้นอกจากจะได้รู้จักกับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม NIC มากขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นหน้าท่ีการงาน ชีวิตส่วนตัว รวมไปถึงเรื่องของหัวใจท่ีเริ่มชัดเจนข้ึน

ระหว่างสารวตัรโอบเกยีรต ิสารวตัรหัสยุทธ และคุณหมอบุษบงกชแล้ว (แน่นอน

ว่าต้องมีเจ้าอีวี่และเดือนเสี้ยวด้วย) ทีม NIC ยังต้องพบกับความเปลี่ยนแปลง

ขนานใหญ่ท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซ�้าด้วยคดีท่ีก�้ากึ่งระหว่างการฆาตกรรมและการ

ฆ่าตัวตายของคนใกล้ชิดของปารุสก์ ในช่วงชีวิตการท�างานขณะหนึ่งที่หน้าที่ 

การงานกับเรื่องส่วนตัวปะปนกัน จะชวนให้น่าอึดอัดและน่าติดตามขนาดไหน 

อย่ารอช้า รีบพลิกไปพบกับคดีล่าสุดของหน่วย NIC ใน 'เจรจาต่อ-ตาย ตอน

ตะกละ' ได้เลยค่ะ

ส�าหรับใครที่อ่านเล่มนี้แล้วติดใจในความสนุกสนานเข้มข้น แต่ยังสงสัย

ที่มาและความเป็นไปของ NIC อยู่ล่ะก็ ขอแนะน�าให้ตามหา 'เจรจาต่อ-ตาย 

ตอน ราคะ' มาอ่านเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ผู้หญิงราศีเมถุน เรียนจบปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

แต่ปัจจุบันรับบทแม่บ้านและแม่ของลูกชายคนเดียว สนใจการท�าขนมอบ  

ดื่มกาแฟ เดินทางท่องเท่ียว และเขียนนิยายท่ีความรักมักมาพร้อมกับ

สถานการณ์คบัขัน เป็นคนเงยีบเรยีบร้อยนดิๆ ชอบเกบ็ตวั รกัสนัโดษ มองโลก

ในแง่ดี รักสันติ พยายามเข้าใจคนทุกประเภท (แต่ไม่ได้รักคนทุกประเภท)  

รักธรรมชาต ิชอบเสยีงเพลง มีความสขุกบัการดภูาพยนตร์แนวสบืสวนสอบสวน

กบัอ่านหนงัสอืประเภทจติวทิยาเดก็ วทิยาศาสตร์ และนยิายแนวโรมานซ์

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านท่ีสนับสนุนงานเขียนของ tiara มาโดยตลอด 

ต้องการพดูคยุเรือ่งงานเขียน ขนมอบ หรอืแอบดเูดก็น่ารกักเ็ชิญท่ี http://tiara.

bloggang.com นะคะ หากต้องการทราบความเคลือ่นไหวเรือ่งงานเขียนโดย

เฉพาะกเ็ชญิท่ีแฟนเพจ By tiara ได้เลยค่ะ 

tiara

ประวัตินักเขียน
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ใกล้ปลายปีงานของสถาบันนติวิิทยาศาสตร์และอาชญาวทิยาแห่งชาติ

ดูเหมือนจะเบาลง คุณหมอบุษบงกชรู้สึกว่าตารางการท�างานของตัวเอง 

ไม่แน่นมากนัก เธอจึงมีเวลาส่วนตัวหลังเลิกงานมากกว่าช่วงท่ีผ่านมา  

หญิงสาวให้รางวัลกับตัวเองเป็นการมาช็อปปิ้งตามล�าพัง ชีวิตการเป็น

แพทย์ชันสูตรศพดูเหมือนจะขีดชีวิตส่วนตัวให้กับเธอไปด้วย การท�างาน

เกือบสิบปีหลังจากจบแพทย์เป็นช่วงเวลาท่ีเธออยู่กับงานมากกว่าการมี

สังคม เมื่อรู้ตัวอีกทีเพื่อนๆ สมัยมัธยมก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้ว ทิ้งให้

เธอกลายเป็นสาวโสดเพียงล�าพัง แต่ก็นับว่าโชคดีท่ีสาวโสดคนนี้มีเงินใน

กระเป๋ามากพอท่ีจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความสุขส่วนตัวได้แม้จะขาด

เพื่อนข้างกาย

สักพักถุงช็อปปิ้งก็เริ่มล้นมือ รองเท้าผ้าใบที่อุตส่าห์เปลี่ยนมาเพื่อให้

สะดวกกับการเดินซ้ือของดูเหมือนจะไม่ค่อยช่วยให้การเดินมีความสุข 

อีกต่อไป ย่ิงเม่ือนาฬิกาข้อมอืบอกเวลาสองทุ่มห้านาที บุษบงกชกต็ดัสนิใจ

ว่าควรหาร้านอาหารนั่งเพื่อรับประทานอาหารค�่าและพักเท้ากับข้อมือไป

พร้อมๆ กนั หญงิสาวเดินตรงไปยังส่วนกลางของห้างสรรพสนิค้าซ่ึงจัดเป็น

บทที่ 1
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โซนร้านอาหารสไตล์ฝรัง่หลายๆ ร้านกระจกุอยู่ใกล้กนั แต่ละร้านจะมอีาหาร

จานเดยีวกบัขนมหวานและเครือ่งดืม่ครบครนั จงึไม่จ�าเป็นต้องทานอาหาร

คาวร้านหนึง่ก่อนจะไปต่อร้านขนมหวานอีกร้านหนึง่ให้ยุง่ยาก หากเธอเลอืก

ไปทานตรงโซนนั้นเธอก็จะสามารถนั่งได้นานและเลือกทานอาหารได ้

หลากหลายครบเซ็ต

บุษบงกชเลือกร้านอาหารอิตาเลียน เธอเคยมาทานท่ีร้านนี้สองครั้ง 

และประทับใจกับการบริการทุกครั้ง เมื่อเธอก้าวเข้าไปในร้านเล็กๆ ซ่ึง

ตกแต่งด้วยไม้โอ๊กและทาสีโทนขาว เขียว และแดงเป็นส่วนใหญ่ พนักงาน

หน้าตาจิ้มลิ้มคนหนึ่งก็เดินเข้ามาทักทายแล้วช่วยเธอเลือกท่ีนั่ง คุณหมอ

เลือกโต๊ะเล็กซ่ึงอยู่ติดกับท่ีวางกระถางต้นไม้ปลอม อีกฝั่งของทิวกระถาง

เป็นร้านซูชิขนาดเล็กอีกร้านหนึ่ง แต่โชคดีที่ไม่มีใครนั่งอยู่ใกล้โต๊ะของเธอ

เลย พนกังานน�าเมนอูาหารมาวางไว้บนโต๊ะในขณะท่ีบุษบงกชก�าลงัจดัเรยีง

ถงุช็อปป้ิงของตัวเองไม่ให้เกะกะขวางทางเดินของพนกังานหรอืแขกคนอ่ืน

ท่ีอาจจะเข้ามาใช้บรกิาร เมือ่จดัวางอย่างเป็นระเบียบแล้วเธอจงึหันมาสนใจ

เมนูอาหาร

พนักงานหว่านล้อมให้เธอสั่งอาหารแบบฟูลคอร์สตามท่ีร้านได้จัดไว้

บริการ พร้อมกับการันตีว่าทุกอย่างจะอร่อยและพิเศษส�าหรับหญิงสาว  

นับต้ังแต่เครื่องดื่มก่อนม้ือหลักไปจนถึงเครื่องดื่มช่วยย่อยหลังอาหารเลย 

ทีเดียว บุษบงกชเริม่โน้มเอยีงไปตามค�าเชิญชวนของพนกังาน จนในท่ีสดุ

เธอก็ตัดสินใจสั่งอาหารแบบฟูลคอร์สซ่ึงมีเนื้อปลาเป็นอาหารจานหลัก 

พนกังานย้ิมรบัด้วยรอยย้ิมท่ีสดใสแล้วเดินกลบัไปทางห้องครวัเลก็ๆ หลงัร้าน 

บุษบงกชถอนใจยาวเพือ่ท้ิงความเม่ือยล้า หากแต่กม็คีวามสขุท่ีได้ใช้เวลา

หลงัเลกิงานอย่างเตม็ท่ีในรอบหลายเดอืนท่ีเธอต้องกร�างานหนกั

เธอก�าลังกวาดสายตามองไปท่ัวบริเวณร้านค้าและผู้คนท่ีอยู่รายรอบ 

บรรยากาศช่วงปลายปีคึกคักเป็นพเิศษ ผูค้นมักออกมาจบัจ่ายซ้ือของขวญั

Page ��������-��� ��� �����.indd   8 26/4/59   09:51



tiara

9

ส�าหรับตัวเองและครอบครัว แต่ไม่รู้โชคร้ายหรือโชคดีที่สายตาของเธอนั้น

กลับไปสะดุดกับใบหน้าด้านข้างของใครบางคนซ่ึงมีทรงจมูกกับสันกราม

ค่อนข้างคุน้ตา เม่ือเธอลากสายตาลงมายงัไหล่กบัเสือ้ยืดคอวสีดี�า เธอกย่ิ็ง

มั่นใจว่าจ�าคนไม่ผิด

"ตานั่น..."

ริมฝีปากของเขาก�าลังย้ิม และเป็นรอยย้ิมท่ีบุษบงกชไม่เคยเห็น 

สญัชาตญาณสัง่ให้มองตามสายตาของชายคนนัน้ไปยังหญงิสาวซ่ึงนัง่อยู่ฝ่ัง

ตรงข้ามของเขา เธอช่างอ่อนเยาว์และดสูดใสร่าเรงิ เธอก�าลงัส่งรอยย้ิมกว้าง

ให้เขา ดวงตากลมโตพราวระยับคล้ายความสุขก�าลังเอ่อล้นออกมาจาก

สายตาคูน่ัน้ หัวใจของบุษบงกชหล่นวูบอย่างไม่มสีาเหต ุมือของเธอเริม่เยน็ 

เมื่อเครื่องดื่มถูกน�ามาเสิร์ฟเธอก็เพิ่งรู้ตัวว่าตนเองนั้นก�าลังกลั้นหายใจ  

คุณหมอเงยหน้าขอบใจพนกังานแล้วหันกลบัไปมองภาพนัน้อีกครัง้

หัสยุทธอยู่ในชุดล�าลองซ่ึงบุษบงกชเคยเห็น เขาชอบใส่เสื้อยืดคอวี 

สดี�ากบักางเกงยีนสเีข้ม วนันีเ้ขาสวมรองเท้าผ้าใบสขีาว น้อยครัง้มากท่ีนาย

ต�ารวจหนุ่มใหญ่จะใส่ชุดเครื่องแบบ และครั้งสุดท้ายท่ีเธอเคยเห็นเขาใน 

ชุดเครื่องแบบเต็มยศนั้นก็เป็นวันท่ีเธอกับเขาเปิดศึกปะทะฝีปากกันใน 

ห้องประชุมใหญ่เมือ่ประมาณสองปีท่ีผ่านมา

ร้านท่ีพวกเขานัง่นัน้อยู่ฝ่ังตรงข้ามกบัร้านอาหารของเธอ มันเป็นร้าน

ท่ีขายไอศกรมีโฮมเมดซ่ึงเหมาะส�าหรบัหนุม่สาวมานัง่รบัประทานพร้อมกบั

ส่งสายตาหวานเช่ือมให้กันไปด้วย แม้ว่าหัสยุทธจะดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ 

เกินกว่าที่จะท�าอย่างนั้น แต่เขาก็ก�าลังท�า...เขาก�าลังนั่งยิ้ม หัวเราะเบาๆ 

และส่งสายตาอบอุ่นให้กบัเธอคนนัน้ บุษบงกชรูส้กึร้อนรุม่ในอกท้ังท่ีภาพนัน้

ไม่ได้เกีย่วข้องกบัเธอเลยไม่ว่าจะทางใด คุณหมอพยายามชักสายตากลบัมา

สนใจบรรดาข้าวของในถงุช็อปป้ิงของตวัเอง แต่มันกเ็ป็นแค่ช่ัวครู ่ไม่กีน่าที

ต่อมาเธอกหั็นกลบัไปจ้องมองหัสยทุธอีก คล้ายกบัเขามีแรงดงึดดูให้เธอต้อง
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สนใจ

หัสยุทธพงิแผ่นหลงัลงกบัโซฟาด้วยท่าทีสบายๆ ขาเหยียดออกเลก็น้อย 

เขาเท้าข้อศอกข้างหนึง่ไว้ท่ีพนกัวางแขนของโซฟาแล้วใช้นิว้มือลบูคางของ

ตัวเองในยามท่ีก�าลังใช้สมาธิฟังคนท่ีนั่งตรงข้ามเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้  

ปากน้อยๆ ของหญิงสาวขยับไม่หยดุ บุษบงกชจินตนาการไปเองว่าเรือ่งท่ี

เธอเล่าให้เขาฟังนั้นต้องเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจจนคนฟังเคลิบเคลิ้ม ไม่เห็น

เหมือนตอนท่ีเขาท�างานกบัเธอเลยสกันดิ...ท้ังต่อล้อต่อเถยีง ประชดประชัน 

แถมบางครัง้ยังท้าทายอีกด้วย แล้วรอยยิม้แบบนัน้มันหมายความว่ายังไง

"Antipasto* มาแล้วค่ะ"

"อ๊ะ ค่ะ"

บุษบงกชสะดุ้งนิดๆ เมื่อถูกพนักงานเสิร์ฟขัดจังหวะการแอบมองคน

ท้ังคู่ในร้านไอศกรมี เม่ือสบินาทีก่อนเธอยังตืน่เต้นกบัเมนอูาหารท่ีพนกังาน

แนะน�าอยู่เลย แต่ตอนนีม้ะกอกดอง เนยแข็ง กบัไส้กรอกเคม็ซาลามีในจาน

เลก็ๆ ซ่ึงเคยเป็นอาหารเรยีกน�า้ย่อยท่ีเธอโปรดปรานมากแท้ๆ กลบัไม่ท�าให้

เธอรู้สึกอยากอาหารแม้แต่น้อย

สายตาของคุณหมอไม่สามารถละจากโต๊ะของหัสยุทธได้นานเกิน 

สามนาทีแม้เธอจะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม ในทรวงอกรับรู้ถึงความ 

ร้อนกรุน่ เธอให้ค�าตอบกบัตัวเองว่านัน่เป็นความอยากรูอ้ยากเห็นมากกว่า

อย่างอ่ืน ขณะนีน้ายต�ารวจวัยกลางคนก�าลงัเรยีกให้พนกังานเกบ็เงนิ เขาคง

ก�าลงัจะเสรจ็ธรุะกบัสาวน้อยคนนัน้แล้ว บุษบงกชใช้ส้อมจิม้มะกอกดองข้ึน

มาและจบัตาดคูวามเคลือ่นไหวของคนท้ังสองด้วยใจท่ีจดจ่อ

เขาเป็นคนจ่ายเงนิ นัน่ไม่แปลกเพราะเป็นหน้าท่ีของสภุาพบุรษุ แล้ว

ในจังหวะท่ีพนักงานเก็บเงินค่าไอศกรีมไปแล้วนั้น หัสยุทธก็ควักเงินจาก

กระเป๋าเงนิของเขาออกมาอีกปึกหนึง่ บุษบงกชไม่รูว่้ามันเป็นจ�านวนเท่าไร 

* Antipasto คอื Appetizer หรอือาหารเรยีกน�า้ย่อย ซ่ึงสามารถเลอืกรบัประทานได้ท้ังแบบร้อนและเย็น
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แต่ก็คงจะมากพอสมควร จากนั้นเขาก็ยื่นเงินก้อนนั้นให้หญิงสาวตรงหน้า 

เธอชะงกันดิหนึง่คล้ายกบัไม่อยากรบัไว้ แต่หัสยุทธเป็นฝ่ายพยักหน้ายืนยัน 

จนในที่สุดเธอก็ยื่นมือน้อยๆ ออกมารับเงินก้อนนั้นไป

ส้อมในมือหล่นลงไปบนจานอาหาร บุษบงกชสะดุ้ง พนักงานรีบเดิน

เข้ามาหาเพื่อสอบถามความไม่สะดวกสบายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า แต่

บุษบงกชก็ปฏิเสธทันที

"มะ...ไม่เป็นไรค่ะ"

พนกังานพยักหน้ารบัแล้วกลบัไปยืนประจ�าท่ีเดมิ เมือ่บุษบงกชหันไป

มองคนท้ังคูอ่กีครัง้กเ็ห็นหัสยุทธก�าลงัเลือ่นเก้าอี้ให้หญิงสาวลกุข้ึน เพิง่เห็น

เตม็ตาตอนนีเ้องว่าเธอไม่ใช่สาวน้อยอย่างท่ีคดิ แต่เป็นสาวเตม็ตวัในชุดเอีย๊ม

กระโปรงยีนสฟ้ีา กบัเสือ้เช้ิตสขีาวเนือ้เบาข้างใน เม่ือยนืข้ึนความสงูของเธอ

ก็อาจน้อยกว่าหัสยุทธประมาณสิบเซนติเมตร บุษบงกชกลั้นหายใจเมื่อ

จินตนาการต่อไปว่าเขาจะเดินออกไปพร้อมกับวางมือไว้ท่ีเอวของเธอ 

หรอืไม่...

โชคดท่ีีพวกเขาต่างคนต่างเดนิ คนแอบมองได้แต่ถอนใจเบาๆ แม้ใน

อกยังไม่คลายความกังวลดีนัก

"อาอยากให้ก้อยคุยกับทางบ้านโน้นบ้างนะ"

หญิงสาวท�าจมูกย่นก่อนหันกลับมามองหน้าเขา "คุณอาก็รู้ว่าหนูไม่

ชอบ..."

หัสยทุธลอบถอนใจก่อนจะดงึประตกูระจกซ่ึงกัน้ระหว่างพ้ืนท่ีของห้าง

กับลานจอดรถให้เปิดออก เขาผายมือให้กันตพรเดินออกไปก่อน

"อารู้ แต่การบอกให้พวกเขารู้บ้างก็จะช่วยลดความคลางแคลงสงสัย

ไปได้"

หญิงสาวยักไหล่แล้วหยุดยืนหน้ารถของหัสยทุธ เธอดูไม่กระตอืรอืร้น
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กับสิ่งที่หัสยุทธอยากให้ท�ามากนัก

"การบอกเรื่องต่างๆ ก็ยิ่งจะเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นซะมากกว่า 

หนูเบื่อความหวังดีจอมปลอมของพวกเขาเต็มทน นี่ถ้าพ่อกับแม่ยังอยู่..."

เม่ือพดูถงึตอนนีเ้ธอกเ็ริม่ก้มหน้าเพือ่ซ่อนหยาดน�า้ตาท่ีก�าลงัจะรืน้ขึน้

มาอีกครัง้ หัสยุทธจงึจ�าเป็นต้องละความพยายามท่ีจะพูดถงึเรือ่งนีอ้กี เขา

ย่ืนมอืใหญ่ไปวางไว้บนศรีษะของเธอ

"เอาล่ะ ตอนนีอ้าจะไม่บังคบักแ็ล้วกนั งัน้รอเทศกาลส�าคัญๆ แล้วค่อย

ส่งโปสการ์ดไปให้พวกเขาสักใบ พร้อมกับเล่าเรื่องของก้อยให้เขารู้ดีไหม 

อย่างน้อยเรือ่งจบการศกึษากเ็ป็นเรือ่งท่ีน่ายนิดนีะ"

กันตพรเงยหน้าข้ึนมาสบตากับเขา น�้าตาเธอไม่ได้ไหล แค่แววตา

หม่นลงเท่านั้น แต่เมื่อฟังข้อเสนอใหม่ของหัสยุทธเธอก็เริ่มยิ้มออก

"ก็ได้ค่ะ วันปีใหม่หนูจะท�าอย่างที่คุณอาบอก"

หัสยุทธดึงมือออกแล้วพยักหน้า ยิ้มให้ "งั้นก็ขึ้นรถได้แล้ว อาจะไป

ส่งที่บ้าน"

"ค่ะ"

เมื่อได้ข้อสรุปท่ีไม่หักหาญน�้าใจของตัวเองเกินไปนัก หญิงสาวก็

ตอบแทนชายร่างสงูตรงหน้าด้วยรอยย้ิมท่ีสดใสซ่ึงชายหนุม่คนใดท่ีได้เห็นจะ

ต้องอิจฉาหัสยุทธแน่ๆ เขาพยักหน้าอีกครัง้เพือ่ให้เธอข้ึนไปนัง่ในรถของเขา

อาหารอิตาเลยีนแบบฟลูคอร์สจบลงด้วยความรูส้กึท่ีบุษบงกชแทบจะ

จ�ารสชาตอิะไรไม่ได้เลย เธอจ่ายเงนิ เดนิถอืถงุช็อปป้ิงออกจากห้างไปขึน้รถ 

แล้วขับรถจนถงึคอนโดมิเนยีมโดยมหีน้าตาท่ีย้ิมแย้มแจ่มใสของหัสยทุธกบั

หญิงสาวคนนัน้อยู่ในความทรงจ�าตลอดเวลา มันเป็นความรูส้กึท่ีติดอยู่ในใจ

และอยากรูค้วามจรงิมากกว่าอย่างอ่ืน เธอบอกตวัเองเช่นนัน้

เมื่อเข้ามาในห้องเธอก็โยนบรรดาข้าวของลงบนโซฟาแล้วก็นั่งตาม
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ลงไป อีวี่นิ่งสนิทอยู่บนพรม แบตเตอรี่ของมันคงหมดก่อนที่เธอจะกลับมา

ถึงบ้าน บุษบงกชนั่งกอดอก

"ฉันเจอนายนั่นที่ห้างด้วย"

ไม่มีเสียงใดๆ ตอบกลับมา

"เขามากบัผูห้ญิงคนหนึง่ ท่าทางจะอายุห่างกนัหลายปี เขาย้ิม หัวเราะ 

ดูมีความสขุมากเลย...ผูห้ญิงคนนัน้กเ็หมือนกนั"

สายตาของคุณหมอจ้องมองไปยังเจ้าอีวี่ที่นิ่งอยู่บนพรม

"อาจจะเป็นญาตินะ" เธอชะงักไปนิด "หรืออาจจะไม่ใช่..."

ความคดิในหัววิง่วนไปมา ถกูถ่ายทอดออกมาเป็นค�าพดูบ้าง และบาง

ส่วนก็ถูกกลืนลงไปในล�าคอ

"เธอดสูดใสมากเลย ท้ังดสูาวดสูวย คุยเก่ง ใครอยู่ด้วยกค็งมีความสขุ"

เมื่อเริ่มรู้สึกว่าตัวเองพูดมากเกินไปแล้ว บุษบงกชก็หยุดโดยการกัด

ริมฝีปากของตัวเองเบาๆ เธอพรวดพราดลุกขึ้นยืน

"ช่างมนั ไม่เห็นเกีย่วอะไรกบัเราซักหน่อย มาดกูนัดกีว่าว่าฉันได้อะไร

มาบ้าง"

คุณหมอเริ่มเปิดถุงกระดาษแล้วดึงเสื้อผ้าออกมาทาบล�าตัวทีละช้ิน 

เธอหมุนตัวไปรอบๆ คล้ายกับก�าลังอวดเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตรงหน้าไปด้วย

วนัท�างานในส�านกังานท่ีแสนเงยีบสงบของหน่วยเจรจาต่อรองในกรณี

เกดิเหตุอาชญากรรม (Negotiation in Crime Unit) เป็นวันท่ีวุฒภิาศกบั 

อาสดาจะเขียนรายงานการปฏบัิตงิานของต�ารวจ รวมถงึส�านวนการสบืสวน

สอบสวนในคดท่ีีได้รบัมอบหมาย ส่วนปารสุก์นัน้มักจะจดัเกบ็ข่าวสารส�าคญัๆ 

ท่ีเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการท�างานของหน่วยมาใส่แฟ้มของเขาไว้ เพ่ือท่ีจะ

เรยีกข้อมูลเหล่านีข้ึ้นมาใช้งาน หรอืในบางครัง้เจ้าหน้าท่ีในทีมกส็ามารถขอ

ไปอ่านได้ด้วย
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เกอืบจะเท่ียงตรงในอีกไม่กีน่าที อาสดาขยับตวัเป็นคนแรก เขาหันมอง

ทุกคนในห้อง เห็นไม่มีใครท�าท่าจะลกุจากเก้าอ้ีกส็งสยัว่าท�าไมไม่มีใครหิว

เหมอืนตน

"เฮ้ย ไม่กินข้าวกันเหรอ"

ปารสุก์หันมามองเขาเป็นคนแรก หน้าจอคอมพิวเตอร์ยังคงค้างอยู่ท่ี

ตัวอักษรภาษาอังกฤษเรียงกันเป็นตับ

"เที่ยงแล้วเหรอพี่"

"ไม่ถึงห้านาทีนี้แหละ น่าแปลกที่นายไม่หิวไอ้รุสก์"

"เออ หิว" ชายร่างกลมลูบท้องตัวเองไปมา "เพิ่งหิวตอนพี่บอกเวลา

นี่แหละ"

"กินอะไรกันดี"

"ถามพี่วุฒิดิ"

วฒุภิาศได้ยนิช่ือของตวัเองกเ็งยหน้าข้ึนมาจากแฟ้มเอกสาร "ข้าวมนัไก่"

"โห..."

ท้ังสองหนุม่ท่ีได้ยินค�าตอบต่างร้องครางขึน้มาพร้อมกนั เพราะวฒุภิาศ

แทบจะกนิเป็นอย่างเดยีว และสามารถกนิได้ทุกม้ือ ไม่ว่าจะเป็นข้าวมนัไก่

จากร้านไหนกต็าม

"เปลี่ยนมั่งเถอะพี่ ผมเบื่อออออ..." ปารุสก์ลากเสียงยาว

วฒุภิาศยังไม่ได้ให้ทางเลอืกใหม่ เขาก้มลงอ่านจดหมายท่ีถกูส่งมาจาก

ส่วนกลาง ซ่ึงความจริงเป็นจดหมายถึงหัสยุทธท่ีผู้ช่วยอย่างเขามีหน้าท่ี 

กลัน่กรองก่อนจะส่งต่อให้หัวหน้าดู

"หัวหน้าต้องเข้าประชุมพรุ่งนี้เช้า"

"เรื่องอะไรพี่ อย่าบอกนะว่าจะยุบ NIC"

ความกังวลใจของปารุสก์ไม่พ้นเรื่องนี้ เพราะเขาเป็นเจ้าหน้าท่ีของ 

NIC คนเดยีวท่ีเป็นพลเรอืน ไม่เหมอืนคนอ่ืนซ่ึงเป็นข้าราชการต�ารวจ
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"บ้า...ยุบได้ไง พวกเราออกจะเจ๋ง" อาสดาเดินไปหาวุฒิภาศท่ีโต๊ะ

ท�างาน "เรื่องอะไร"

"รับนโยบายจากผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติคนใหม่"

"งานพิธีการ เครื่องแบบเต็มยศ และการทักทายกันด้วยหน้ากาก"  

อาสดาสรุป

คราวนีค้วามกงัวลใจของปารสุก์พุง่ข้ึนถงึขีดสดุ เขายอมผละจากเก้าอ้ี

ของตนเพื่อมาสมทบกับเพื่อนร่วมงานทั้งสองด้วยใบหน้าขาวซีด

"เขาอาจจะไม่ต้องการ NIC แล้ว"

"อย่าเพิง่กงัวลน่า นายคดิเหรอว่าหัวหน้าของเราจะยอมง่ายๆ อีกอย่าง

งานของนายกส็�าคญัมากนะ ข้อมลูต่างๆ ท่ีนายเกบ็ไว้ท้ังเรือ่งคด ีท้ังอัตลกัษณ์ 

วธีิการของคนร้าย มันส�าคญัต่อการท�างานเชิงรกุของต�ารวจมาก" อาสดาให้

ก�าลงัใจน้องนชุสดุท้องของทีม

"แต่ข้อมูลพวกนีมั้นเป็นสมบัตขิองส�านกังานต�ารวจแห่งชาตนิะพ่ี ผม

แค่มีหน้าที่เก็บ..."

อาสดายิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ "ใส่พาสเวิร์ดไว้สักสิบชั้นสิวะ ดูซิว่า

ใครจะเอาข้อมูลพวกนี้ออกไปใช้ได้ถ้าไม่ใช่นาย"

วุฒิภาศพลอยหัวเราะข�ากับความคิดของอาสดาไปด้วย แต่ใบหน้า

ของปารุสก์ก็ยังไม่สดใสขึ้น เขาจึงต้องออกโรงปลอบ

"อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปน่ารุสก์ ไว้ใจหัวหน้าเถอะ ดูจากหัวข้อการ

ประชุมท่ีเขาระบุมา ฉันว่ามันเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน

มากกว่าการลดงานนะ เขาเรียกหมดเลย ทั้งส่วนของสารวัตรโอบ ทั้งส่วน

แพทย์ชันสูตรศพคดี"

"ถ้าดึงหมอมาคุยด้วยก็ต้องเกี่ยวกับ NIC สิ" อาสดาให้ความเห็น

"ก็คงงั้น อาจจะมีงานใหม่ๆ เพิ่มให้เราก็ได้"

ปารุสก์เริ่มยิ้มออกมาได้ "ผมชอบท�างาน"
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"เออ ฉันรู้ แล้วนายยังชอบกินด้วย งั้นเที่ยงนี้จะกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยง

ปลอบขวญัเอง" อาสดาลกุข้ึนมาโอบไหล่ของปารสุก์ซ่ึงอยู่สงูในระดบัใต้รกัแร้

ของนายต�ารวจพอดี

"ให้ผมเลือกเหรอ" ใบหน้ากลมนั้นยิ้มกว้าง ดวงตาสว่างสดใส

"เออสิ แต่ห้ามแพงมาก ตอนนี้จนอยู่"

"KFC!"

"โธ่เอ๊ย แล้วมันต่างจากข้าวมันไก่ของพี่วุฒิตรงไหนเนี่ย ก็ไก่เหมือน

กัน"

"แต่อันนี้มันไก่มียี่ห้อนะพี่ ผมขอถังใหญ่เลยนะ"

"เออๆๆ งั้นไปกัน ไปพี่วุฒิ"

"ขอเอาเอกสารไปวางบนโต๊ะหัวหน้าก่อน เดีย๋วตอนบ่ายคงได้กลบัมา

อ่าน"

"ประชุมทั้งเช้าเลยนะวันนี้"

"อืม ป่านนี้ทะเลาะกับสารวัตรโอบอยู่มั้ง"

อาสดาพยักหน้าอย่างเข้าใจ ปารุสก์ขอตัวไปปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ของตนเช่นกัน อาสดามองตามแผ่นหลังอวบกว้างนั้นด้วยแววตาเอ็นดู

ช่วงบ่ายในห้องเรยีนรวมของคณะบรหิารธรุกจิท่ีมหาวิทยาลยัเอกชน

แห่งหนึง่ย่านชานเมอืง เสยีงคยุกนัจ้อกแจ้กของนกัศกึษาร่วมร้อยคนท�าให้

บรรยากาศค่อนข้างสบัสนวุ่นวาย ท้ังนีเ้นือ่งจากอาจารย์ประจ�าวชิาเพิง่ตดิต่อ

เจ้าหน้าท่ีของคณะให้มาแจ้งแก่นกัศกึษาว่าจะเข้าสอนช้ากว่าปกตปิระมาณ

สบิห้านาที และขอให้นกัศกึษาได้คยุงานกลุม่กนัไปพลางๆ ก่อน แต่ดเูหมือน

ทุกคนจะไม่ได้สนใจงานกลุม่กนันกั

นกัศกึษาปีหนึง่ท่ีเพิง่สร้างความคุน้เคยกบัเพ่ือนใหม่มาได้เทอมเดยีว 

ต่างกจ็บักลุม่กนัตามลกัษณะนสิยัหรอืไลฟ์สไตล์ท่ีคล้ายกนั คนท่ีชอบเรือ่ง
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ความสวยความงามก็มักจะอยู่ในกลุ่มที่ชอบแต่งตัว แต่งหน้าสวย และใช้ 

ข้าวของราคาแพง ส่วนพวกท่ียังตดินสิยัทโมนจากช้ันมัธยมปลายอยูก่จ็ะมี

ลกัษณะท่ีแตกต่างจากนกัศกึษากลุม่แรกอย่างสิน้เชงิ นกัศกึษาพวกนีมั้กจะ

จบักลุม่กนัได้ท้ังเพศชายและหญิง และมักมีเรือ่งให้สนกุสนานเฮฮากนัอยู่เสมอ

"เสียงดังจังพวกนั้นน่ะ"

กลุ่มสาวสวยประจ�ารุ่นหันไปมองค้อนให้ทางกลุ่มท่ีส่งเสียงเอะอะ 

มะเทิ่งหลังห้อง แล้วหันมารวมหัวกันซุบซิบเหมือนเดิม

"ปีหน้าน่าจะสบายหูกว่านี้ถ้าได้แยกกันเข้าสาขาแล้ว"

"จรงิ ฉันล่ะเบ่ือพวกไม่มีรสนยิม นี่ไม่ได้เสยีงดงัแค่ในห้องเรยีนรวมนะ 

อยู่ท่ีโรงอาหารก็โฉ่งฉ่างอย่างกับท่ีบ้านเป็นทุ่งนา ต้องตะโกนคุยกันถึงจะ

ได้ยินงัน้แหละ"

สาวสวยท้ังห้าหัวเราะกันคิกคัก เพราะคนท่ีดูเหมือนจะเป็นหัวหน้า

กลุ่มนั้นสรุปภาพลักษณ์ของคนอื่นได้อย่างเจ็บแสบ

"แล้วคริสต์มาสอีฟพวกแกจะไปฉลองที่ไหน"

"ที่เดิม...ฉันต้องไปสโมสรกับพ่อแม่"

"ฉันจะไปฮ่องกงกับพี่มาร์ก" คนพูดท�าเสียงอ่อนเสียงหวาน

"หา! แล้วแม่แกให้ไปเหรอ!"

หญงิสาวผมสัน้ซอย รมิฝีปากทาลปิสตกิสนีูด้ไหวไหล่นดิๆ "สถานการณ์

มนัเปลีย่นไปแล้วแก แม่ฉันไม่ว่าอะไรหรอก จะดีใจซะมากกว่า"

อีกสี่คนมองหน้ากันเลิ่กลั่ก ก่อนอิสริยาภรณ์จะเป็นคนท�าลายความ

เงียบขึ้นมาก่อน

"อย่าบอกนะว่าเรื่องนั้นจะเป็นความจริง ไอ้สา"

สาลนิยัีงคงท�าหน้าตาไม่ย่ีหระกบัชีวิต "อย่างน้อยคนนีฉั้นกช็อบ ไม่ได้

ถกูใครบังคบั"

"แล้วแม่แกโอเคเปล่า"
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"เรือ่งอะไรล่ะ ถ้าเรือ่งฉัน แม่ก็โอเค แต่เรือ่งบรษัิท...ฉันไม่รูร้ายละเอียด

อะไรมาก รูแ้ค่ว่ามันไม่เหมือนเดมิ"

"จะถึงกับล้มละลายไหมวะ"

คราวนี้สาลินีหันมาสบตากับเพื่อนทีละคนก่อนจะให้ค�าตอบ "ฉันไม่

ยอมล้มง่ายๆ หรอก ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะหนีไปเมืองนอก"

ดูเหมือนหญิงสาววัยไม่ถึงย่ีสิบปีจะมองโลกง่ายดายไปเสียหมด 

อิสริยาภรณ์ลอบเบะปากนิดๆ อยู่หลังกระเป๋าหนังยี่ห้อหรูซึ่งวางไว้บนโต๊ะ

เลกเชอร์

"ฉันไปเข้าห้องน�้าก่อนดีกว่า"

"ไปด้วยสิ ยายโยเกิร์ต"

อิสรยิาภรณ์พยกัหน้าให้อรชุมาซ่ึงลกุตามเธอมาตดิๆ เม่ือคนท้ังคูม่า

ถึงห้องน�้าหญิงอิสริยาภรณ์ก็เปิดฉากวิจารณ์เพื่อนร่วมกลุ่มอย่างสนุกปาก

เหมือนเคย

"นี่สามันจนตรอกถึงกับจะต้องขายตัวแล้วเหรอ"

"บ้า...ไอ้สาก็บอกอยู่ว่ามันเต็มใจ คนไปเท่ียวกันไม่ใช่จะไปท�าเรื่อง

แบบนั้นซักหน่อย"

หญงิสาวผมยาวสโีคล่าซ่ึงดดัเป็นลอนสยายเตม็หลงัก�าลงัโพสท่าหน้า

กระจกเพือ่ถ่ายเซลฟ่ีลงอนิสตาแกรม เธอเบะปากทันทีเมือ่ถ่ายภาพเสรจ็แล้ว

"แกอย่าใสซ่ือหน่อยเลยอร ครอบครัวของพี่มาร์กน่ะเป็นนักการทูต

กันท้ังตระกูล ไอ้สาหวังไกลกว่าการได้ไปช็อปปิ้งท่ีฮ่องกงในช่วงวันหยุด

เทศกาลแน่นอน"

อรชุมากอดอก เอนหลังพิงเคาน์เตอร์หินอ่อนหน้ากระจกแล้วมอง

เพื่อนอย่างพินิจ "แกคิดว่าแม่ของไอ้สาเห็นด้วยท่ีจะให้มันคบกับพี่มาร์ก 

เหรอ"

ลิปสติกถูกเตมิลงบนเรยีวปาก อิสริยาภรณย์ิม้เจา้เล่ห์ "ซึง่เรียกงา่ยๆ 

Page ��������-��� ��� �����.indd   18 26/4/59   09:51



tiara

19

ว่าจับ"

อรชุมายกมือขึ้นปิดปาก

"แกลองคิดดูสิ เมื่อตอนต้นปีมันเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าแค่ไปเท่ียว

กลางคืนแม่มันยังไม่ยอมให้ผู้ชายไปรับที่บ้านเลย แล้วตอนนี้คืออะไรจ๊ะ...

ไปเที่ยวฮ่องกง ชิ"

"เขาอาจจะไปกันหลายคน"

อิสริยาภรณ์ยักไหล่ "ใครสน มันอยู่ท่ีว่าตอนกลางคืนสาลินีนอน 

ห้องเดยีวกบัใครต่างหาก แต่ฉันบอกเลยนะว่าแผนนีน่้ะจบัลกูชายนกัการทูต

ไม่ส�าเร็จหรอก มันตื้นไป แกคิดว่าแม่ของพี่มาร์กจะรับได้เหรอกับผู้หญิง

ที่มาทอดกายให้ลูกชายเขาถึงที่ แถมถ้าขุดลึกๆ ก็จะเจอหนี้ก้อนใหญ่ของ

ตระกูล วงการนี้มันแคบ ใครท�าอะไรไว้ก็รู้กันหมด"

"เออ ฉันเชือ่แก เพราะวงการนีม้นัวงการของแกกบัครอบครวั โชคด ี

ฉันเป็นแค่ลกูสาวของบรษัิททัวร์ท่ีไม่ต้องรอให้ใครมาขุดคุย้"

"แต่แกก็รวยจริง ฉันถึงคบไง"

สองสาวหัวเราะเสยีงแหลม เงนิพาคนท้ังคูม่าเจอกนั และอิสรยิาภรณ์

กเ็ป็นคนสอนให้อรชุมาเข้าสงัคมเดียวกนักบัเธอ คนท้ังคู่ใช้กระเป๋าเหมือนกนั 

กนิอาหารร้านเดยีวกนั ชอ็ปป้ิงในวนัหยุดด้วยกนั และชอบผูช้ายสไตล์เดยีวกนั

"เออ นี่...คริสต์มาสนี้ฉันไปสโมสรกับแกด้วยได้ไหม" อรชุมาถาม

อิสรยิาภรณ์แกล้งจบัเสือ้นกัศกึษาตวัจิว๋ให้เข้าท่ี คล้ายกบัถ่วงเวลาเพือ่

หาค�าตอบดีๆ  มาให้เพือ่นสาว "เอ่อ..."

"ว่าไงล่ะ ฉันอยากลองไปสโมสรกบัแกสกัครัง้ นะๆ ให้ฉันไปด้วยเถอะ

นะ"

"ฉันยังไม่แน่ใจน่ะว่าเขาจะให้คนนอกเข้าไปรึเปล่า เอาอย่างนี้ ฉันจะ

ลองไปถามพ่อกับแม่ดูก่อน ถ้าท่านพอจะหาทางพาแกเข้าไปด้วยได้แล้ว

ฉันจะบอก โอเคไหม"
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"แลกกับรองเท้าจิมมี ชู"

อิสริยาภรณ์หันขวับไปจ้องหน้าเพื่อน เธอมีจุดอ่อนก็ตรงนี้...ของ

สวยงามท่ีได้มาง่ายโดยไม่ต้องลงแรงหามาให้เหนือ่ยยากย่อมดท้ัีงนัน้ และ

อรชุมาเองก็รู้ว่าหากต้องการจะได้สิ่งใดจากอิสริยาภรณ์ก็ต้องหาของท่ีเธอ

ต้องการมาแลกเปลี่ยน

"จิมมี ชู?"

"แกอยากได้อยู่ไม่ใช่เหรอ ถ้าแกพาฉันเข้าสโมสรได้ ฉันจะซื้อให้แก

คู่หนึ่ง"

"นี่แกเห็นฉันเป็นคนยังไง แค่รองเท้าฉันซื้อเองได้น่า"

"ไม่เอา...ก็ตามใจ"

อรชุมาท�าท่าเมินแล้วเดินเข้าห้องน�้าที่ว่างอยู่ ทันทีที่ประตูปิดลงก็มี

ประตอีูกบานถกูผลกัออก มันเป็นห้องรมิสดุท่ีอิสรยิาภรณ์ก็ไม่ได้สงัเกตเลย

ว่ามีคนอื่นใช้ห้องน�้าอยู่ก่อน

นกัศกึษาสาวรปูร่างอวบ ผวิขาวอมชมพู ผมยาวตรงและหนาถกูรวบ

ไว้เป็นหางม้าแบบง่ายๆ ก�าลงัเดนิออกมาจากห้องน�า้ด้วยท่าทีกล้าๆ กลวัๆ 

เธอสวมแว่นตากรอบทองและดเูตีย้กว่าอิสรยิาภรณ์เลก็น้อย หญิงสาวสบตา

กับคนท่ียืนอยู่หน้ากระจกแวบหนึ่งก่อนจะหลบสายตาแล้วล้างมือในอ่าง 

กระโปรงพลตีท�าให้สะโพกของเธอดหูนา น่องท่ีโผล่พ้นชายกระโปรงออกมา

ก็แน่น เธอสวมรองเท้าผ้าใบแบบหุ้มข้อ นั่นย่ิงท�าให้ร่างของเธอดูราวกับ

ถูกบีบรัดให้เป็นก้อนกลม เสื้อท่ีตัวใหญ่โคร่งช่วยปิดบังเนื้อหนังไม่ให้ใคร

ต้องมาเพ่งพินิจรูปลักษณ์ของเธอมากนัก

"ไม่ได้ยินใช่ไหม"

คนถกูทักสะดุง้เลก็น้อยก่อนจะหันมาหาคนถาม "เธอพูดกบัฉันเหรอ"

"ใช่สิ เอ๊ะ เธอเรียนคณะเดียวกับฉันนี่"

"ชะ...ใช่ แต่คนละห้อง"
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"ช่างเถอะ" อิสริยาภรณ์โบกมือคล้ายกับปัดร�าคาญ "ฉันถามว่าเมื่อกี้

เธอได้ยินที่ฉันพูดกับเพื่อนรึเปล่า"

"อะไร เธอพูดอะไรเหรอ ฉันไม่ได้ยิน"

คนถูกถามท�าหน้าเหลอหลา สะบัดหน้าจนปลายหางม้าปัดแผ่นหลัง

ของตนเองไปมา

"ไม่ได้ยินก็ดี"

อรชุมาเปิดประตูห้องน�้าออกมาพอดีและก�าลังท�าหน้างงงวย สงสัย

ว่าเพื่อนรักก�าลังคุยอยู่กับใครซึ่งเป็นคนที่เธอไม่รู้จักมาก่อน

"อะไรเหรอโยเกิร์ต"

"ไม่มีอะไร"

"ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะ อาจารย์อาจจะเข้าห้องแล้วก็ได้"

บุญฑริกพูดเร็วๆ แล้วรีบเดินผ่านหญิงสาวทั้งสองออกจากห้องน�้าไป 

แต่ความสงสัยของอรชุมายังคงอยู่

"อะไรวะแก"

"มันแอบอยู่ในห้องน�้า ไม่รู้ได้ยินที่เราพูดรึเปล่า"

"เฮ้ย จริงดิ"

"เออ"

"หน้าคุ้นๆ นะ"

"เรียนคณะเดียวกับเรา เคยเห็นบ่อยในโรงอาหาร จะมีเพื่อนกลุ่ม

เดียวกันที่ชอบแต่งตัวเหมือนพวกบ้านนอกเข้ากรุงไง"

อรชุมาพยายามนกึก่อนจะร้องออกมา "อ๋อ นกึออกแล้ว เคยโดนรุน่พี่

ให้ออกมาเต้นหน้าสแตนด์เชียร์ตอนงานรบัน้องใช่ไหม ท่ีเราเคยบอกว่านาง

ผวิเหมอืนลกูหมนู่ะ"

"มั้ง ฉันจ�ารายละเอียดไม่ได้เท่าแกหรอก"

"แล้วแกกังวลอะไรเนี่ย"
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"ไม่รู้มันจะได้ยินเรื่องที่เรานินทาไอ้สารึเปล่าน่ะสิ"

"ได้ยินแล้วไงล่ะ แกคิดว่ามันจะกล้าไปฟ้องไอ้สาเหรอ แค่เดินเฉียด

กลุ่มเรามันยังไม่กล้าเลยมั้ง หรือถ้าจะเอาเราไปนินทากับกลุ่มเพื่อนตัวเอง

แล้วคิดว่าจะท�าอะไรเราได้เหรอ ใครจะไปเชื่อ ถ้ามีใครมาถามก็แค่ด่ากลับ 

คิดมากน่า...ไปเข้าห้องเรียนเถอะ เผื่อพวกนั้นจะเม้าท์อะไรกันต่อ"

ความกังวลของอิสริยาภรณ์อยู่กับเธอแค่ชั่วครู่ ไม่นานมันก็จางหาย

ไปโดยมีรองเท้าจิมมี ชูเข้ามาแทนที่

อีกห้านาทีจะสองทุ่ม รถเก๋งคนัหรขัูบผ่านประตูใหญ่ซ่ึงมยีามรกัษาการณ์

เปิดให้ คนขับพารถเข้ามาจอดหน้าตวับ้านซ่ึงท�าด้วยหินอ่อนเกอืบท้ังหลงั 

เด็กหนุ่มในชุดนักศึกษาท่ีไม่ได้แต่งกายอย่างเรียบร้อยนักก้าวลงจากท่ีนั่ง 

คนขับเพื่อมาเปิดประตูให้สาลินี หญิงสาวขอบคุณด้วยน�้าเสียงอ่อนหวาน

แล้วก้าวลงจากรถ

"แน่ใจนะคะว่าพี่มาร์กจะไม่เข้าไปในบ้านก่อน"

"ครับ วันนี้อย่าเพิ่งเลยดีกว่า พี่เหนื่อย ฝากสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วย

ก็แล้วกัน"

"ค่ะ ขับรถดีๆ นะคะ แล้วค่อยโทรคุยกัน"

เด็กหนุ่มผิวขาวหน้าตาดีพยักหน้ายิ้มให้แล้วกลับขึ้นรถไป สาลินียืน

มองจนรถของเขาหายลับไปจากสายตาแล้วเธอจึงเดินเข้าไปในตัวบ้านซ่ึง

ขณะนีมี้แต่ความเงยีบ เดก็สาวรบัใช้เดนิเข้ามาหาเพือ่มารบัรองเท้า กระเป๋า 

และสัมภาระในมือของเธอไปเก็บ สาลินีจึงมีโอกาสถาม

"คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เหรอ"

"ไม่อยู่ค่ะ ออกไปท�าธรุะข้างนอก ท่านสัง่ไว้ว่าให้คณุหนทูานข้าวได้เลย 

ไม่ต้องรอ"

"ไม่อ่ะ ฉันกินมาแล้ว"
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สาลินีรู้ว่าขณะนี้เกิดความไม่ปกติภายในบ้าน โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจ

และเงนิทอง ครอบครวัของเธอเคยประสบความส�าเรจ็สงูสดุมาแล้ว และยัง

มัง่คัง่เป็นเวลานานหลายปีกบัธรุกจิผลติยาสมุนไพรท่ีขายท้ังในประเทศและ

ส่งออกนอกประเทศ แต่แล้วมนักม็วีนัชะงกัเมือ่เศรษฐกจิตกต�า่ บวกกบัการ

ขายฝันเรือ่งสขุภาพท่ีมีการโฆษณาเกนิจรงิไปบ้างนัน้มนักลบัย้อนมาท�าร้าย

และก�าลงัท�าลายธรุกจิของครอบครวั เธอรูว่้าในขณะนีพ่้อกบัแม่ก�าลงัดิน้รน

ทุกวถิทีาง ในฐานะลกู เธอไม่สามารถท�าอะไรได้มากกว่าการให้ก�าลงัใจและ

พยายามไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้พวกท่านเท่านั้น

Page ��������-��� ��� �����.indd   23 26/4/59   09:51




	Blank Page
	Blank Page



