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กับนิยายไทยของคุณไห  Macholu ซึ่งนิยายเรื่องนี้เป็นแนวบู๊ติดตลก  
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บทที่ 1

มิได้ปรารถนาสิ่งใดมากมายในคริสต์มาสนี้

เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ต้องการ

ไม่เคยกังวลถึงของขวัญกองใหญ่

มิได้หวังว่าใต้ต้นสนจะมีสิ่งใดวางละลาน

ฉันต้องการเพียงเธอเท่านั้น

คิดถึงมากมายจนเหลือประมาณ

โปรดเถิดช่วยตอบสนองคำอธิษฐาน

คริสต์มาสนี้สิ่งที่ฉันต้องการมีเพียงแค่เธอ

ในช่วงคํ่าคืนอันหนาวเหน็บ  ต้นเดือนพฤศจิกายน  

ฝงูชนเดนิสวนกนัขวกัไขว่ เสยีงเพลงหวานหปูระจำเทศกาลในอนาคตอนัใกล้ 

ดังคลอไปทั่วท้องถนน...เด็กชายตัวผอมแห้งถือกล่องกระดาษบรรจุปากกา 

พลาสติกสีเขียวหลายด้ามเอาไว้ เดินเร่ขายไปตามทาง ราคาสินค้านั้น 

แสนถูก แต่ใครจะอยากได้ปากกาในตอนนี้ จึงไม่มีใครสนใจซื้อ

เด็กชายเองก็ไม่คาดหวังว่าจะขายได้...เขาใช้การเร่ขายของเป็น 

พฤติกรรมอำพราง แกล้งเดินสะเปะสะปะตามตื๊อผู้สัญจรไปมา...ฉวยโอกาส 

ล้วงกระเป๋าสตางค์ในเสื้อโค้ตของชายคนหนึ่งที่ไม่ทันระวังตัว  แล้วรีบ 

ปลีกตัวหนีออกจากถนนใหญ่
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ในตรอกมืด...หัวขโมยนั่งหลบอยู่หลังถังขยะใบใหญ่ วางกล่องที่ถือลง 

บนพื้น  หยิบปากกาทั้งหมดออกมายัดไว้ในอกเสื้อ  กะว่าจะเอาไปคืน 

เพื่อนพ้องที่ให้ยืมมา เขาค้นกระเป๋าสตางค์เหยื่อ เก็บไว้เพียงเงินสด แล้ว 

ยัดกระเป๋าสตางค์ทั้งใบลงในกล่องกระดาษเตรียมทิ้ง

นิ้วผอมแห้งเริ่มนับธนบัตรช้า  ๆ เนื้อตัวสั่นเทาด้วยความหนาวเย็น 

และตื่นเต้น จินตนาการถึงสิ่งที่จะซื้อหาด้วยเงินจำนวนนี้อย่างลิงโลด

ขณะพยายามสงบใจ เสียงหนึ่งกลับเอ่ยทักจนสะท้านเฮือก

“เด็กไม่ดี…”

เด็กชายหันมอง ยกมือป้องกันแสงไฟที่สาดเข้าหา เห็นร่างตรงหน้า 

เป็นเพียงเงาดำสูงใหญ่ “ใครน่ะ”

“ผูท้ีม่าหาเดก็ ๆ ในชว่งครสิตม์าส” เอย่อา้งพรอ้มโยนวตัถบุางอยา่งให้

เด็กชายรับของไว้ได้ทัน สิ่งนั้นคือก้อนถ่านไม้สีดำเข้ม

นทิานโบราณสอนเอาไว้ หากเปน็เดก็แสนดจีะไดร้บัของขวญัสมดัง่ใจ  

หากเป็นเด็กชั่วร้ายสิ่งที่ได้คือก้อนถ่าน

เด็กน้อยสะอึก...อายุของเขายังไม่เต็มสิบขวบ แต่ทำเรื่องร้ายกาจ 

เกินวัย รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ควรได้รางวัลอะไรทั้งนั้น

แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ห่วงถึงของขวัญ มีเพียงคำถามหนึ่งผุดขึ้นในใจ... 

เป็นฝันที่อยากเชื่อ แม้ริบหรี่ราวแสงเทียนไขในสายลมแรง

“ซานตาคลอสจะมารับผมไปเลี้ยงใช่ไหม”

บุรุษในเงาดำแค่นหัวเราะ

สิ้นเสียงนั้น  เกิดสะเก็ดไฟและกลุ่มฝุ่นผงสีดำทะมึนพุ่งออกมา 

โอบล้อมร่างเด็กชายเอาไว้แล้วบิดเป็นเกลียวจนเกิดลมหอบใหญ่ดูด 

สรรพสิ่งตรงหน้าก่อนพุ่งเข้าสู่ฝ่ามือของบุรุษเงาดำ

เสียงกลไกลั่นหนึ่งครั้งจากร่างใหญ่โตนั้น

ชายปริศนาหันหลังออกจากตรอกแคบ เร้นกายหายไปในความมืด
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เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืน เมื่อเสียงกระดิ่งเหนือประตูดังขึ้น เจ้าของร้าน 

ขายปากกาผู้อยู่ในวัยชราเงยหน้าขึ้นมอง

ผู้มาในยามใกล้ปิดร้านนั้นเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงราวกับนายแบบ  

ผมสีทองอ่อน นัยน์ตาสีฟ้าสวยโดดเด่นตัดกับผิวหน้าขาวนวล สวมเสื้อโค้ต 

ยาวสีน้ำตาลทับชุดสูทดำที่แค่มองปราดเดียวก็รู้ว่าแพงหูฉี่ ตัดกับเน็คไท 

สีแดงจัดอย่างลงตัว

ลูกค้ารูปงามส่งยิ้มทักทายพลางเดินเข้ามาหา ก่อนจะวางปากกา 

ด้ามหรูลงบนถาดบุกำมะหยี่บนโต๊ะรับรอง

“เป็นปากกาที่สวยมากครับท่าน” เจ้าของร้านเอ่ยชมขณะสวมถุงมือ 

กันรอยนิ้วมือ “มีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับ”

“หมึกหมดครับ พรุ่งนี้ผมต้องใช้ทำงาน ไม่ได้เอาหลอดหมึกสำรอง 

มาเสียด้วย” เสียงนุ่มบอก “ห้างสรรพสินค้าก็ปิดแล้ว โชคดีว่าร้านของคุณ 

ยังเปิดอยู่ ช่วยได้เยอะเลย ค่อนข้างหายากนะครับ ร้านที่ยังเปิดอยู่ 

ในเวลาแบบนี้”

“ร้านอยู่ใกล้ย่านธุรกิจ ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบแวะมาหลังเลิกงาน เปิด 

ช่วงนี้ขายดีกว่าช่วงกลางวันอีกครับ” เจ้าของร้านตอบพลางเลือกหลอดหมึก 

รุ่นเดียวกันและสีเดิมเพื่อมาเปลี่ยนให้ใหม่ เมื่อถอดปลอกปากกาออก  

จึงเห็นรอยสลักชื่อเจ้าของที่อยู่ภายใน

“อเลสซานโดร คลอส”

ดวงตาฝ้าฟางมองชื่อนั้นผ่าน ๆ แล้วลงมือบริการต่อ จังหวะเดียวกับ 

ที่ลูกค้าเอ่ยถาม

“ร้านของคุณจำหน่ายปากกาหลากหลายดีนะครับ”

เจ้าของร้านยิ้มโดยไม่เงยหน้า “ลูกค้าของผมมีหลายกลุ่มครับท่าน  

จึงต้องมีสินค้าตั้งแต่ปากกาหมึกซึมหรูหราสำหรับนักธุรกิจไปจนถึงปากกา 

ลูกลื่นพลาสติกสำหรับเด็กนักเรียนตัวน้อย”

เสียงตอบรับในลำคอดังมาพร้อมกับมือที่วางปากกาพลาสติกสีเขียว 

ราคาถูกลงบนถาดบุกำมะหยี่...มันเปื้อนฝุ่นสีดำ

“พอจะหาแบบนี้ให้ผมสักด้ามได้ไหมครับ” ลูกค้าเอ่ยถาม
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แวบแรกชายชรารู้สึกโมโหที่อีกฝ่ายเอาของสกปรกมาวาง แต่เมื่อ 

จ้องมองอยู่อึดใจหนึ่ง...เหงื่อเย็น ๆ กลับเริ่มไหลจากท้ายทอย

เมื่อตั้งสติได้ จึงปรับสีหน้าเป็นยิ้มแย้ม “ต้องขออภัยด้วยครับ 

ท่าน…ร้านผมไม่มีจำหน่ายเลย”

พูดพลางวางปากกาที่เติมหมึกเสร็จลงบนถาดรอง เขาคิดว่าควรจำ 

ชื่อลูกค้าคนนี้เอาไว้…ไม่ชอบมาพากล ควรระวัง

แต่ก่อนจะได้เปิดปลอกปากกาเพื่อดูชื่ออีกครั้งก็คล้ายมีหมอกควัน 

สีขาวลอยผ่านหน้า...ชายชราคอพับ ซบหน้าลงกับโต๊ะรับรอง หลับลึก 

สู่ภวังค์ฝัน

ลูกค้าหนุ่มถอนหายใจ เก็บปากกาสองด้ามใส่อกเสื้อแล้วเดินออก 

นอกร้าน...

ก่อนจะวิ่งลนลานกลับเข้ามาใหม่ เพราะลืมจ่ายค่าหลอดหมึก

หลังวางเงินเอาไว้บนถาดบุกำมะหยี่ จึงได้ออกจากร้านจริง  ๆ  เสียที  

ท้องฟ้าด้านนอกยังคงเป็นสีดำสนิท  อเลสซานโดรหรือจะเรียกสั้น  ๆ  ว่า 

ซานโดร ล้วงโทรศัพท์ออกมาจากเสื้อสูท กำลังจะโทร.ตามสารถีประจำตัว 

ให้มารับ

แต่ยังไม่ทันได้จดนิ้วลงบนหน้าจอ มอเตอร์ไซค์คันเขื่องก็พุ่งมาจอด 

ตรงหน้า ชนิดที่เรียกได้ว่าเฉียดชายเสื้อโค้ตไปเพียงนิดเดียว

ซานโดรหรี่ตามองคนขับตัวใหญ่ที่ตวัดขาลงจากรถ เกือบจะเหยียบ 

เท้าเขาแล้ว ดีที่ชักหลบทัน

“โทนาไค” เขาเรียกชื่ออีกฝ่ายพลางชี้มอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังกระฉ่อน  

ถามด้วยสายตาว่า ‘ทำไม’

“ถนนแถวนี้แคบ มอเตอร์ไซค์หาที่จอดสะดวกกว่า” คนขับตอบ 

ขณะถอดหมวกกันน็อกออกแล้วมองมา ดวงตาคู่นั้นแปลกประหลาด 

เพราะม่านตาเป็นสีแดงฉาน...เพียงแต่ต้องสังเกตหน่อยถึงจะเห็นเพราะ 

เจ้าตัวตาตี่ “จะซ้อนหรือไม่ก็ตามใจ ‘เจ้านาย’ ”

ซานโดรเบ้ปาก “ไม่ให้ฉันเลือกเลยนี่หว่า จะให้กระโดดหย็องแหย็ง 

ไปตามปล่องไฟแบบโบราณก็คงไม่ได้ สมัยนี้คนเยอะ ไม่ค่อยหลับไม่ค่อย 
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นอนกันเสียด้วย”

“ก็รู้นี่” ลูกน้องตัวใหญ่ในชุดนักขับสีดำทะมึนแค่นลมหายใจ “แล้ว 

เรื่องปากกาว่ายังไง”

“เจ้าของร้านนี้มีพิรุธ เก็บเป็นเบาะแสไว้ก่อน เดี๋ยวจะจัดคนมาคอย 

จับตามอง” เขาชี้ไปยังร้านที่จากมา ก่อนจะโบกมือ ทำนองว่าสิ่งที่สืบอยู่ 

ไม่ได้คืบหน้านัก “เขาพยายามจะจำชื่อฉันด้วย แต่ล้างความจำเรียบร้อย”

โทนาไคพยักหน้าก่อนจะชี้ที่มอเตอร์ไซค์  “ถ้าอย่างนั้นกลับกัน 

ได้แล้ว”

ซานโดรหรี่ตา “อะไร ให้ฉันขับส่วนนายซ้อน จะขี้เกียจไปแล้วนะ  

ยังกล้าเรียกตัวเองว่าเรนเดียร์อีกเหรอ”

“คิดว่าฉันขี่รถตามหาตัวนายมานานแค่ไหนแล้ว...” “เรนเดียร์” สวน 

เข้าให้ “อย่าเรื่องมาก ขึ้นรถ”

คนมีความผิดข้อหาหนีหน้าถึงกับเถียงไม่ออก…ใช่...เขานี่แหละที่เบื่อ 

ความอึมครึมระหว่างกัน ทนไม่ไหวจึงแอบเผ่นออกมาเดินเล่นและสืบ  

“คดีใหม่” นิดหน่อย

ฝ่ายเจ้านายได้แต่บ่นงุบงิบแล้วเดินไปตวัดขาคร่อมมอเตอร์ไซค์ 

ตรงที่คนขับ

โทนาไคขึ้นซ้อนตรงเบาะหลัง ยื่นกุญแจข้ามไหล่ให้ ซานโดรรับมา  

เกือบจะสตาร์ตรถแล้ว หากสายตาที่ไวเกินมนุษย์สังเกตเห็นบางสิ่งใต้เสาไฟ 

เสียก่อน...หนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังบอกรักกัน

“เจ้านาย” โทนาไคเอ่ยปรามเมื่อมองตามสายตาไป เค้นเสียงขุ่นขึ้น 

เพราะอีกฝ่ายไม่ฟัง “อย่าไปยุ่งกับพวกเขา”

ขาดคำห้าม ฝ่ามือขวาของซานโดรปรากฏไอสีขาวลอยขึ้นมา ก่อตัว 

เป็นรูปเถาไม้ เขากระซิบคำแผ่วเบา ก่อนจะปล่อยให้กลุ่มควันนั้นลอย 

หวือไป

เถาไม้ถักทอเป็นช่ออยู่เหนือศีรษะหนุ่มสาวคู่นั้น ทั้งสองสบตานิ่ง  

ก่อนจะเขยิบกายเข้ากอดกัน...บรรจงจุมพิตเนิบช้า

ซานโดรส่งยิ้มอ่อนโยนให้คนทั้งคู่ พลางมอง “มิสเทิลโท” ลอยเลื่อน 
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ไปมาราวกับปุยเมฆ นี่คือเวทมนตร์ที่คนธรรมดาไม่มีทางมองเห็น แม้ 

จะไม่ได้ชื่นชมเถาไม้ที่ดูโรแมนติกนั้น แต่บรรยากาศระหว่างคู่รักคู่ใหม่ 

ก็แสนละมุนละไมและอบอุ่น

ส่วนที่ด้านหลังของเขานี่สิ เย็นชาเลยทีเดียว…

“ไปแล้ว ๆ” เจ้านายบอกกับลูกน้องที่นั่งซ้อนท้าย

ได้คำตอบเป็นเสียงดุของอีกฝ่ายทันที “ใช้พลังพร่ำเพรื่อ”

“นิดหน่อยเองน่า…หัดมีจิตอาสาช่วยส่งเสริมคนอื่นบ้างสิ” เถียงไป 

กแ็อบปาดเหงือ่ทีผ่ดุขึน้มาตามไรผม...ใชพ้ลงัไปสองครัง้แลว้ ถอืวา่พรำ่เพรือ่ 

ตามที่บอกจริง ๆ 

เขาร้อนจนอยากจะถอดเสื้อโค้ตออก แต่ทำอย่างนั้นกลางถนนที่มี 

คนพลุกพล่านจะผิดสังเกตและต้องโดนด่าหูชาแน่...ได้แต่กลั้นใจทนร้อน  

มือหยิบหมวกกันน็อกขึ้น ปรับสายล็อกคางเตรียมสวมใส่

พริบตานั้น...ริมฝีปากเย็นเฉียบก็แนบประทับหลังต้นคอร้อนผ่าว  

ปลุกเร้าให้ขนอ่อนลุกชัน

ซานโดรเผลอกัดฟันเบา ๆ ก่อนถอนหายใจยาวเมื่ออีกฝ่ายผละออก

“คงช่วยได้บ้าง…” โทนาไคกระซิบบอก มองต้นคอขาวที่สีแดง 

ค่อย  ๆ  จางไป...อุณหภูมิร่างกายของคนตรงหน้าลดลงอย่างรวดเร็ว “ถึง 

ไม่ขับรถให้ก็ยังมีประโยชน์ จริงไหม”

ผู้เป็นนายแค่นหัวเราะ เถียงไม่ออก

ความร้อนจากการใช้พลังของเขาต้องให้โทนาไคช่วยบรรเทา โทนาไค 

เองก็ไม่อาจเอาตัวรอดจากความหนาวเย็นหลังจากใช้พลังโดยปราศจากเขา

นี่คือความสัมพันธ์ระหว่าง “ซานตาคลอสกับเรนเดียร์”
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บทที่ 2

เลยเที่ยงคืนแล้ว  ย่านธุรกิจที่เมื่อตอนกลางวันเต็มไปด้วย 

เสียงจอแจเปลี่ยนเป็นเงียบสงัด หมู่ตึกที่เคยสว่างไสวช่วงหัวค่ำ กลับ 

มืดสนิทจนกลายเป็นเพียงภาพเงาราวกับภูเขาระฟ้า เหลือจุดกำเนิดแสงแค่ 

เสาไฟถนนและแสงวูบไหวจากยานพาหนะที่ผ่านไปมา

มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ส่งเสียงเครื่องยนต์ต่ำ  ๆ  ราวกับเสือร้ายคำราม 

ในลำคอ ขณะชะลอความเร็วแล้วเลี้ยวไปตามทางลาดสู่อาคารจอดรถใต้ดิน 

หมุนวนลดระดับจากพื้นถนนลงไปชั้นแล้วชั้นเล่า จนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตู 

สีแดงเข้ม...โทนาไคลงจากรถ ถอดถุงมือหนังสีดำแล้วทาบฝ่ามือลงไปบน 

แผงกระจกใกล้  ๆ ระบบสแกนอัตลักษณ์ทำงานอยู่เพียงอึดใจ บานประตู 

เหล็กหนาหนักก็เคลื่อนออกจากกัน เปิดทางให้เจ้านายขับพาหนะเข้าไปจอด

ซานโดรบิดกุญแจดับเครื่องแล้วลงจากรถ หันไปมองรถยนต์คันหรู 

ที่จอดอยู่ข้าง  ๆ คิดถึงเบาะนั่งแสนนุ่ม ระบบเครื่องเสียงใหม่เอี่ยม และ 

สิ่งอำนวยความสะดวกอีกหลายอย่างที่เพิ่งสั่งทำมา…แล้วอย่างไร...สารถี 

ไม่ยอมเอาไปใช้เสียอย่างนั้น

“ครัง้หนา้เอาคนันีน้ะ” เจา้นายชีร้ถคนัใหญ่ ยิม้นา่มองเพือ่โนม้นา้วใจ  

“ขับสบาย ไม่เมื่อยหลัง กันหนาวด้วย”

ไม่มีเสียงตอบรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา…

ในโรงรถส่วนบุคคลชั้นใต้ดินอันกว้างขวาง โทนาไคเลือกจะเดินผ่าน 
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เจ้านายไปยังอีกฟากหนึ่งใกล้กับประตูทางเชื่อมเข้าสู่อาคาร ที่นี่มีห้องน้ำ 

ขนาดย่อม  ตู้ เสื้อผ้าและกระจกติดผนัง  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ 

ผลัดเปลี่ยนชุดเวลาต้องไปทำ  “ภารกิจต่าง  ๆ” เขาถอดเสื้อกันลมสำหรับ 

ขี่มอเตอร์ไซค์ออก ด้านในสวมเสื้อเชิ้ตและผูกเน็คไท ถึงแม้เสื้อจะมีรอยยับ 

อยู่บ้าง แต่พอสวมทับด้วยเสื้อสูทสีดำสนิทก็กลบความไม่เรียบร้อยนั้นไปได้  

ดูไม่ขัดตา

ทางฝ่ายซานโดรสิที่มีปัญหา เมื่อครู่เขาใส่ชุดเต็มยศขี่มอเตอร์ไซค์  

เสื้อผ้ายับย่นไปทั้งตัว จึงรีบสลัดชุดชั้นนอกออกแล้วเปิดตู้หาชุดใหม่  

โชคดีที่เลขานุการของเขาสั่งงานแม่บ้านให้เตรียมชุดไว้พร้อมใช้เสมอ

ขณะเปลี่ยนชุดก็หนาวสันหลังวาบ  ๆ เพราะรู้สึกได้ถึงสายตาของ 

โทนาไค...เรื่องอยากจะอาบน้ำล้างเหงื่อหลังใช้พลังนี่ลืมไปได้เลย จึงทำได้ 

แค่เช็ดตัวลวก ๆ 

“ทางออฟฟิศไม่เห็นส่งข้อความอะไรมาเลย” เจ้านายเช็กมือถือ ไม่มี

ข้อความแจ้งเตือนสำคัญอะไรเป็นพิเศษ

“ไม่มีเรื่องด่วนแต่ก็ต้องกลับมาคุมงาน” ลูกน้องมองคล้ายเอือมระอา

“ไม่มีฉันคอยเฝ้าพวกเขาก็ทำงานกันได้น่า” รอยยิ้มแห่งความมั่นใจ 

ปรากฏบนใบหน้า “ลูกน้องแต่ละคน ฉันเลือกมาเอง”

หนึ่งในลูกน้อง  “ที่ไม่ได้เลือกมา”  กดสายตามอง “นั่นก็เป็นเรื่อง 

ของนาย...ฉันแค่มีหน้าที่จับตาดู แล้วก็ตามตัวนายกลับมา”

ซานโดรยิ้มเจื่อน...เขาเก็บมือถือ จัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเป็นครั้ง 

สุดท้าย แล้วไปทาบมือขวาลงบนจุดสแกนมือทางเข้าออฟฟิศเพื่อเปิดประตู 

เอง...เพราะรู้ว่าตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไป โทนาไคจะไม่เดินนำหน้าเขาอีก เจ้าตัว 

จะอยู่เยื้องไปด้านหลังและทำหน้าที่ผู้อารักขาอย่างเคร่งครัด

จากโรงรถใต้ดิน เดินผ่านอุโมงค์ยาวราว  ๆ  ห้าเมตรก็มาถึงทางเข้า 

อาคารหลัก ซานโดรสแกนมืออีกครั้ง ทันทีที่บานประตูแยกออก เสียง 

จอแจของผู้คนและอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ก็ดังปะทะโสตประสาท

คำทักทายว่า “ผู้อำนวยการ” ดังมาจากทุกสารทิศ สำนักงานซึ่งตั้งอยู่ 

ใต้ดินแห่งนี้มีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ บรรจุพนักงานประมาณ 
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หนึ่งร้อยอัตรา แต่ละคนประจำตำแหน่งของตนเอง ฟากหนึ่งเป็นแถว 

โต๊ะทำงานและคอมพิวเตอร์ ฟากหนึ่งมีสายพานขนาดใหญ่ ซองจดหมาย 

จำนวนมากถูกลำเลียงผ่านมา ส่วนพัสดุอื่น ๆ จะถูกจัดการคัดแยกที่อีกห้อง 

ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า

กิจการที่ซานโดรบริหารอยู่ในปัจจุบันคือบริษัทขนส่ง  “คลอส- 

เอกซ์เพรส”

ถึงจะตั้งอยู่ใต้ดินแต่ดำเนินงานถูกกฎหมายแน่นอน ที่ต้องมาอยู่ 

ลึกแบบนี้เพื่อตัดปัญหาเสียงดังจากการทำงานในยามวิกาล...ก็เพราะเหล่า 

ซานตาคลอสต้องทำงานตอนกลางคืนอย่างไรล่ะ

ที่มาน่ะหรือ...

นานแสนนานมาแล้ว เหล่าทวยเทพยังคงอยู่อาศัยร่วมกับมนุษย์ 

ธรรมดา

เคยได้ยินคำว่า  “สมมติเทพ”  กันไหม ที่เปรียบเปรยว่าราชาคือเทพ 

อวตารลงมา อันที่จริงไม่ต้องตายแล้วเกิดใหม่ให้ซับซ้อน และสวรรค์ชั้นฟ้า 

ปราสาทเหนือเมฆก็ไม่เคยมีอยู่จริง บรรดาผู้ที่ถูกเรียกว่าเทพนั้นกำเนิด 

มาพร้อมพลังพิเศษในร่างเพื่อใช้แผ้วถางอำนาจจนขึ้นเป็นราชา ดินแดน 

โบราณทั้งหลายล้วนเคยถูกปกครองด้วยผู้มีพลังเหล่านั้น

นิโคลัส คือผู้ปกครอง  “โรโดเซีย” อาณาจักรบนอนุทวีปทางซีกโลก 

เหนือ ใช้พลัง  “ความร้อน”  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วยเหลือผู้คนใน 

ดินแดนที่แร้นแค้นและหนาวเหน็บ ประกอบกับมีช่วงชีวิตที่ยาวนานกว่า 

มนุษย์ธรรมดา จนได้รับยกย่องบูชา จึงถูกขานเรียกด้วยความเคารพว่า  

“เซนต์นิโคลัส”

ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเซนต์นิโคลัสมีอายุเท่าไหร่

แต่เขาก็ไม่ปรารถนาจะเป็นราชาไปชั่วนิจนิรันดร์

เซนต์นิโคลัสรู้ว่าวันหนึ่งเขาต้องดับสูญไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ  

คงจะดีกว่าหากเหล่าประชาชนยืนหยัดได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพลังอัน 

ยิ่งใหญ่ เทพจึงลดบทบาทของตนเองลง ถอยออกจากการปกครอง อ้าง 
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เรื่องสังขารและหลบเร้นไป

ราชาที่ลงจากบัลลังก์พบรักกับหญิงสาวผู้มีจิตใจงดงาม ณ ชายแดน 

ห่างไกล...ขอใช้นามสกุลของเธอ ให้กำเนิดลูกหลานกึ่งเทพออกมามากมาย 

เหล่าทายาทนั้นล้วนมีพลังคล้ายคลึงต้นตระกูล หากเจือจางลดหลั่นกันไป  

ไม่ได้มีพลังมหาศาลเช่นก่อนเก่า

ช่วงบั้นปลายชีวิตของเซนต์นิโคลัส  เกิดสงครามระหว่างหลาย 

อาณาจักร แม้สุดท้ายจะสงบศึกกันได้และโรโดเซียไม่ได้เสียเอกราช แต่ 

ก็ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากร เดือดร้อนยาวนานมาจนถึงฤดูหนาว 

ช่วงปลายปี ประชาชนแค่หาเลี้ยงปากท้องให้พอกินก็ยากลำบาก...น่าสงสาร 

ที่สุดคงหนีไม่พ้นพวกเด็ก ๆ 

เซนต์นิโคลัสผุดความคิดที่จะช่วยเหลือและปลอบโยนเด็กน้อย 

ทั้งหลาย และต้องทำอย่างลับ  ๆ ไม่ให้ก้าวก่ายการปกครอง เหล่าทายาท 

เห็นด้วยจึงร่วมมือกันสร้างของเล่น จัดหาของกิน เตรียมของใช้ ห่อรวม 

เป็นของขวัญมากมายบรรทุกใส่เลื่อนเทียมกวางเรนเดียร์ แล้วกระจายกัน 

ไปทั่วทั้งอาณาจักร นอกจากส่งของขวัญปลอบโยนเด็ก ๆ ในยามยาก หาก 

เด็กคนไหนเป็นกำพร้า เหล่าซานต้าก็จะพากลับมาเลี้ยงดู

หลานชายคนหนึ่งของเซนต์นิโคลัสถูกเด็กน้อยพบเจอในยามดึก  

ด้วยความตกใจ พอถูกถามชื่อจึงบอกนามสกุล  “คลอส”  ออกไป...เขาดู 

ท่าทางเด็กน้อยงัวเงียคล้ายละเมอ คิดว่าเมื่อถึงยามเช้าคงจำอะไรไม่ได้

...ไม่นานหลังจากนั้น  ชื่อของ  “ซานตาคลอส”  ก็กระจายไปทั่ว 

แผ่นดิน...

แรกเริ่มเซนต์นิโคลัสคิดจะทำแบบนี้แค่ครั้งเดียว แต่ปีถัดมา เมื่อ 

ได้ยินเสียงเล่าลือว่าเด็ก ๆ ต่างทำตัวดีและรอคอยช่วงฤดูหนาวอย่างใจจดจ่อ 

ว่าจะได้รับของขวัญจากซานตาคลอสอีกไหม...ท่านเทพก็ใจอ่อน

ลูกหลานมากมายต่างพร้อมใจช่วยกันทำมาหากินทั้งปี  (แน่นอนว่า 

ต้องทำงาน ไม่อย่างนั้นจะมีทุนรอนมาผลิตของขวัญได้อย่างไร) เพื่อ 

เตรียมการสำหรับภารกิจสุดยิ่งใหญ่ช่วงปลายปี...ปีแล้วปีเล่า  จากสุ่มให้ 

ของขวัญก็ปล่อยข่าวให้เด็ก  ๆ  ส่งจดหมายถึงซานต้า (ตัดปัญหาเด็กงอแง 
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ได้ของไม่ถูกใจ) จากให้ของขวัญแค่เด็ก  ๆ ในโรโดเซีย ก็เริ่มขยายขอบเขต 

ออกไป...

และแล้วเหล่า “ซานตาคลอส” ก็ออกเดินทางไปทั่วโลก

ในบันทึกของทายาทแห่งเซนต์นิโคลัสนั้น นอกจากเดินทางมอบ 

ของขวัญและช่วยเหลือเด็ก  ๆ แล้ว บางครั้งยังได้พบเจอกับทายาทแห่งเทพ 

ที่คล้ายคลึงกัน...บ้างเป็นพันธมิตร บ้างเป็นศัตรูร้าย

แต่ไม่มีพันธมิตรตระกูลไหนเก่าแก่และร่วมพันธะกันมาเนิ่นนาน 

เท่ากับ “ตระกูลเรนเดียร์”

ประวัติศาสตร์จริงจังมันยืดยาว เอาเป็นว่าหนึ่งในตัวแทนตระกูลนั้นกำลัง 

เดินตามหลังซานโดรอยู่ในขณะนี้

ท่านผู้อำนวยการแห่งคลอสเอกซ์เพรสเดินส่งยิ้มและโบกมืออย่าง 

เป็นกันเองให้พนักงานตลอดทางไปสู่บันไดวนขึ้นห้องผู้บริหาร

ทันทีที่เปิดประตู มวลอากาศเย็นเยือกก็พุ่งเข้าปะทะใบหน้า

“อื้อหือ หนาวจัง” ซานโดรรู้ว่าอุณหภูมิประมาณนี้คือหนาวสำหรับ 

คนอื่น แต่ที่จริงกลับไม่ได้สะเทือนเขา “แล้วนั่น...ใครบ้างน่ะ”

ในออฟฟิศของซานโดรมีโต๊ะประชุมตัวใหญ่อยู่กลางห้อง บนนั้น 

มีโน้ตบุ๊กสองเครื่องและกองเอกสาร มีก้อนผ้าห่มสองก้อนอยู่บนเก้าอี้ 

คนละฟาก เห็นเพียงดวงตาและมือสั่นเทาที่โผล่ออกมา 

“กลับมาแล้วเหรอคะคุณอเลสซานโดร” เสียงผู้หญิงดังขึ้น ก้อนซ้าย 

คือเคียรา ไมรา เลขานุการคนเก่งของเขาแน่นอน

ส่วนผ้าห่มก้อนทางขวามือลุกพรวดขึ้นมายืนตรง แนะนำตัวอย่าง 

ฉะฉาน “สวัสดีครับผู้อำนวยการ! ผมชื่อทัชชา คลอส มาฝึกงานกับ 

คุณไมราครับ!”

ทัชชานามสกุลเดียวกับซานโดร แต่ไม่ได้เป็นญาติสายเลือดใกล้ชิด 

กัน

นบัตัง้แตร่บัเดก็กำพรา้มาเลีย้งดใูนชว่งหลงัสงครามอาณาจกัรโรโดเซยี  

จนถึงปัจจุบันที่กลายเป็น  “ประเทศโรดซ์” มีคนนามสกุลคลอสประมาณ 
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สามลา้นคน...เรยีกวา่เปน็นามสกลุโหลสดุ ๆ แถมสว่นใหญก่ท็ำงานเกีย่วขอ้ง 

กับคลอสคอมพานี กิจการยักษ์ใหญ่ ต้นสังกัดของคลอสเอกซ์เพรส

แต่ไม่ว่าจะเป็นญาติสายเลือดเจือจางแค่ไหน  ในเมื่อเป็นคนของ 

คลอสแล้วซานโดรไม่เคยดูแคลน “ทัชชาเหรอ ชื่อเพราะดี ว่าแต่...ขอ 

เห็นหน้าหน่อยได้ไหม”

ทัชชาสะดุ้ง...ก่อนจะค่อย  ๆ  แกะผ้าออกจากใบหน้าตัวเองอย่าง 

เคอะเขิน เผยให้เห็นเรือนผมสีดำสนิท ดวงตาสีน้ำตาลเข้ม และโครงหน้า 

ละมุนแบบชาวเอเชีย เจ้าตัวไม่ค่อยสูงนัก รูปร่างแบบวัยรุ่นกำลังโต

“ลูกครึ่งอะไร” โลกยุคนี้ไร้พรมแดน ไม่ใช่เรื่องแปลก “บอดี้การ์ด 

ของฉันก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น”

เดก็ฝกึงานเบนความสนใจไปยงัคนดา้นหลงัเจา้นาย แลว้หนัหนา้กลบั 

แทบไม่ทันเมื่อได้มองสบกับดวงตาสีแดงฉาน...ถึงจะเป็นลูกครึ่งเอเชีย 

เหมือนกัน แต่กายภาพและความดุดันต่างกันเกินไปจนไม่กล้าขอเข้าพวก...

“ไทยครับ” เสียงไม่สั่น แต่รอยยิ้มเกร็งจัด

คนฟังสังเกตเห็นจึงเลิกคิ้วข้างหนึ่งขณะหันกลับไปหาอีกคน “...นาย 

อย่าทำเด็กใหม่กลัวสิ ตอนนี้อยู่ในออฟฟิศแล้ว ห่างฉันหน่อยก็ได้”

โทนาไคไม่ตอบ แววตาเคร่งขรึมเช่นเดิม...แต่ยอมเดินหลบไปยืน 

ที่อีกฟากของห้อง ใกล้โต๊ะทำงานที่มีป้ายผู้อำนวยการวางเด่น

“ทักทายกันแค่นี้ก่อน มีเรื่องอยากจะถามมากกว่า” ซานโดรวางมือ 

ลงบนศีรษะของทัชชา เส้นผมสีดำนั้นเย็นเฉียบ “เคียรา ไมรา ทำไม 

ในห้องมันหนาวแบบนี้เนี่ย”

“ฮีทเตอร์เสียค่ะ” เลขานุการตอบเสียงนิ่งราวกับไม่รู้สึกถึงอุณหภูมิ 

ของอากาศ แต่มือที่พ้นผ้าห่มออกมาพิมพ์คอมพิวเตอร์มีอาการสั่นพั่บ  ๆ  

“เพิ่งเสียช่วงหัวค่ำ ช่างดูแลระบบปรับอากาศเลิกงานแล้วจึงต้องรอวัน 

พรุ่งนี้ ตรวจสอบแล้วว่าเสียแค่ห้องนี้ ไม่ได้กระทบส่วนงานอื่น ๆ”

“แล้วพวกเธอก็ทนนั่งทำงานกันเหรอ ให้ตายเถอะ”

น้ำเสียงตำหนิของเจ้านายทำให้ทัชชาเผลอเม้มปาก แต่เคียรา ไมรา  

กลับไม่สะทกสะท้าน...เด็กฝึกงานทำหน้างงเล็กน้อยเมื่อเห็นเจ้านายถอด 
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เสื้อสูทออก...ในห้องที่อุณหภูมิเพียงเลขตัวเดียวนี้

ซานโดรจับไหล่ทัชชา  พาเดินไปตรงที่ลูกน้องอีกคนนั่งอยู่  เขา 

ดึงเก้าอี้มานั่งข้างเลขาฯ แล้วดึงตัวเด็กใหม่ให้มานั่งบนเก้าอี้ข้างซ้ายถัดจาก 

ตัวเอง ทัชชาตัวเกร็งจนสับสน ไม่รู้ว่าเพราะหนาวหรือประหม่า

...แต่แล้วความอบอุ่นกลับแผ่ซ่านออกมาจากร่างเจ้านาย อุ่นราวกับ 

แสงอาทิตย์ต้นฤดูใบไม้ผลิ ช่วยขับไล่ความหนาวเย็นและให้ความรู้สึกแสน 

ผ่อนคลาย

“ดีขึ้นไหม” ซานโดรถาม ยิ้มบาง  ๆ ขณะเฉลยข้อสงสัยต่อสายตา 

ของเด็กใหม่ “พลังของฉันคือความร้อนน่ะ อาจจะไม่ได้แกร่งกล้าเหมือน 

ต้นตระกูล แต่ก็ถือว่าใช้งานได้แบบตรงสาย”

ทัชชาพยักหน้า แววตาชื่นชมอย่างมาก

ตอนนัน้เองทีเ่ลขาฯสาวแกะกอ้นผา้หม่ออกจากตวั หางมา้สนีำ้ตาลออ่น 

หล่นมาคลอเคลียบริเวณไหล่ เธอถอดแว่นตามัว  ๆ  มาเช็ดไอน้ำก่อนสวม 

กลับคืน ถูมือไล่ความเย็นก่อนจะเอ่ยปาก

“รายงานวันนี้ค่ะ”

ซานโดรทำตาโต ไม่ทันตั้งตัว “เดี๋ยว...”

ลูกน้องไม่เดี๋ยวแล้ว “ผู้จัดการฝ่ายอัตราค่าขนส่งทำหนังสือคู่มือ 

ฉบับใหม่ขึ้นมารอการอนุมัต ิ ในนั้นระบุสิทธิพิเศษใหม่ที่ทางเราทำการตกลง 

กับคู่ค้า ได้อ่านและเซ็นรับรองหรือยังคะ”

“เออ่...เหน็อเีมลแลว้ อา่นครา่ว ๆ แลว้ แตย่งัไมเ่ซน็นะ มเีรือ่งสงสยั 

เกี่ยวกับสถิตินิดหน่อย”

“รับทราบค่ะ แจ้งกลับให้ทางผู้จัดการเข้ามาชี้แจง” นิ้วเรียวสวย 

พิมพ์อีเมลและกดส่งอย่างว่องไว “เรื่องต่อไป เช็กรายงานของฝ่ายคลัง 

หรือยังคะ มีพูล (รถบรรทุกสินค้า) ใหม่เข้ามาจำนวนห้าสิบคัน รอการ 

ตรวจรับอยู่”

“พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวขึ้นไปดูที่โรงจอดภาคพื้นดิน”

เคอร์เซอร์เมาส์บนหน้าจอเลื่อนว่องไวเสียจนทัชชามองไม่ทัน เมื่อ 

สาวรุ่นพี่พิมพ์กำหนดการที่เจ้านายรับปากลงในปฏิทินออนไลน์ “เรื่องต่อไป  
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ผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องค่าเสียหายขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการเคลม 

พัสดุต่าง ๆ ทางเราร่างข้อตกลงเอาไว้ แต่ลูกค้าดูจะไม่พอใจ”

“รายที่แค่มีรอยเท่าขนแมวบนตู้คอนเทนเนอร์ก็จะขอเคลมเต็ม 

จำนวนประกันใช่ไหม เดี๋ยวไปฆ่าซะนี่...”

“คุณอเลสซานโดร” ครั้งแรกในรอบวันที่เลขานุการยอมละสายตา 

จากหน้าจอ

“ล้อเล่นน่ะ...ต่อเรื่องอื่นเลยเคียรา ไมรา” ลูกน้องไม่ยอมหันกลับไป  

จึงนึกได้ว่ายังไม่ให้คำตอบก่อนหน้า “ให้เรายืนยันตามเงื่อนไขเดิม ทางนั้น 

เคยเซ็นสัญญารับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเล็กน้อยเอาไว้แล้ว  

เถียงไม่ได้หรอก”

เคียรา ไมรา ดูจะพอใจกับคำตอบ จึงหันกลับไป...แล้วร่ายคำถาม 

เรื่องงานอีกร้อยแปดอย่าง

เกือบชั่วโมงผ่านไป เจ้านายก็กลายร่างเป็นของเหลว เอนหลังพิง 

เก้าอี้ในสภาพคล้ายหลอมละลาย  หมดเรี่ยวแรงกับการประลองสมอง  

ในขณะที่เลขานุการลุกขึ้น เริ่มเก็บโน้ตบุ๊กและเอกสารที่สะสางแล้วอย่าง 

สบายใจ

ซานโดรเห็นทัชชายังนั่งตัวแข็งอยู่ นึกสงสารเหมือนกันที่ต้องมาเห็น 

รุ่นพี่ผู้ดูแลการฝึกงานจัดหนักจัดเต็มใส่เขาตั้งแต่วันแรกแบบนี้

“เคียรา ไมรา ไม่เคยปรานีฉันหรอก...ไม่ต้องกลัวนะ เธอโหดกับ 

ฉันแค่คนเดียว และเพราะมีเธอนี่แหละฉันถึงไว้ใจเรื่องในออฟฟิศได้เสมอ” 

เจ้านายหัวเราะเจื่อน “เอ้า อยากถามอะไรไหม”

เด็กฝึกงานลังเล แต่ความอยากรู้มีมากกว่า “ทำไมเรียกคุณไมรา... 

ทั้งชื่อและนามสกุลแบบนั้นล่ะครับ”

“อ้อ” คนถูกถามเลิกคิ้ว “เรื่องนี้ถามเจ้าตัวเถอะ”

เห็นการโยนหน้าที่กันดื้อ ๆ แวบแรกทัชชาคิดว่าคงไม่ได้คำตอบแล้ว 

แต่ผิดคาดที่รุ่นพี่ของเขานั่งลงข้างเจ้านายอีกครั้ง

“เวลาเรียกคุณอเลสซานโดร ต้องใช้ตั้งหลายพยางค์ แต่เวลาเจ้านาย 

ตอบกลับแค่ไม่กี่พยางค์”  เธอตอบพลางยกมือขึ้นอังความอุ่นจากแขน 
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ผู้บังคับบัญชา “มันไม่ค่อยสมดุล”

เจ้านายหันมาทางเด็กใหม่ แสร้งทำปากขมุบขมิบเหมือนให้ได้ยิน 

กันแค่สองคน “แม่คนนี้เขามีนิสัยแปลก  ๆ  แบบนี้แหละ คลั่งความสมดุล  

บลา ๆ ๆ แถมยังชอบใช้งานฉันเหมือนเตาผิงด้วย”

เคียรา ไมรา เริ่มหน้ามุ่ย “แปลกเหรอ ทัชชา”

“ก็...นิดหน่อยครับ” หนุ่มน้อยบอกตามตรง “แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา 

เสียหน่อย คุณเคียรา ไมรา ความจำดีขนาดนั้น จะมีมุมแปลก  ๆ  บ้าง... 

ผมว่าน่ารักดี”

หน้านิ่ง  ๆ  ของเลขาฯแอบมีรอยยิ้มเล็ก  ๆ  ขึ้นมา “เรียกฉันว่าเคียรา 

ก็พอ ฉันจะได้เรียกเธอว่าทัชชา”

“อ้าว” ซานโดรหน้าเหวอ “ไหงใช้คนละมาตรฐานกับฉันล่ะ”

“คุณอเลสซานโดรชื่อยาวเอง” เลขาฯสาวให้เหตุผลตามตรรกะ 

ส่วนบุคคล

“ถ้าอย่างนั้นก็เรียกฉันว่าซานโดรบ้างสิ”

“ไม่ชิน ขอปฏิเสธค่ะ”

“เคียรา ไมรา...” เจ้านายลากเสียงงอน เบื่อจะเปลี่ยนใจลูกน้อง 

เก่าแก่แล้ว จึงเบนเข็มมาหาลูกน้องใหม่ “ว่าแต่ทัชชา เธอถนัดเรื่องอะไร 

บ้าง”

แม้สายเลือดที่สืบทอดจะเจือจางแค่ไหน แต่ถ้ามีส่วนเกี่ยวโยงกับ 

ซานต้า ย่อมต้องมีความสามารถโดดเด่นทางใดทางหนึ่งเสมอ ยกตัวอย่าง 

เช่น  เคียรา  ไมรา  เธอมีความทรงจำเป็นเลิศ  จดจำทุกสิ่งได้ราวกับ 

คอมพิวเตอร์ บางคนมีความสามารถกลั้นหายใจในน้ำได้นานกว่ามนุษย์ 

ทั่วไป และส่วนใหญ่มักแข็งแรงทนทานกว่ามนุษย์ธรรมดา ไม่หลับไม่นอน 

สามสี่วันติดกันก็ยังได้

“การต่อสู้...แล้วก็...การจัดการทั่วไปครับ”

เจ้าตัวท่าทางประหม่าไม่มั่นใจ เกิดจากการถ่อมตัวเป็นนิสัย แต่ 

เจ้านายกลับตาวาว “ปีนี้อะคาเดมีส่งคนมาได้น่าสนใจจริง  ๆ ตอนแรก 

นึกว่าส่งเธอมาเรียนรู้งานของเคียรา ไมรา กลายเป็นว่าส่งมาเรียนรู้งาน 
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ของฉันด้วยเหรอ”

“ไม่ใช่นะครับ”  ทัชชาส่ายหน้ารัว  ไม่มีทาง  ต่อให้เขาโดดเด่น 

ในสถาบันการศึกษาแค่ไหนก็ไม่มีวันเทียบชั้นกับทายาทสายตรงอย่าง 

อเลสซานโดร คลอส ได้

คนคนนี้เคยเป็นถึงว่าที่ “เซนต์” คนต่อไปเชียวนะ

...ถ้าไม่เกิดเหตุบางอย่างในอดีตเสียก่อน

ทัชชาได้สติจึงตำหนิตนเองอยู่ในใจ เขาไม่ควรเอาเรื่องสมัยก่อน 

มาตัดสินเจ้านายทั้งที่ยังไม่รู้จักกันดี

ฝ่ามืออุ่นร้อนทาบลงบนศีรษะของเด็กฝึกงานคนใหม่ด้วยความเอ็นด ู

“มาทำงานวันแรกก็เจอแจ็กพ็อต  ฮีทเตอร์พัง  วันนี้เธอคงเหนื่อยแล้ว  

เลิกงานกันเถอะ เคียรา ไมรา พาเจ้าหนูนี่ไปกินอะไรอร่อย  ๆ  ที่แคนทีน 

ด้วยนะ”

“ค่ะ” คนสนิทรับคำ เธอถือสัมภาระส่วนตัวไว้เต็มสองมือ ตวัด 

สายตามองคนที่ไร้ปากเสียงตรงมุมห้องแวบหนึ่งก่อนถาม “แล้วพวก 

คุณอเลสซานโดรล่ะคะ”

ซานโดรทำหน้าเหมือนเพิ่งนึกได้ว่ามีอีกคนอยู่ในห้อง “เดี๋ยวพวกฉัน 

ก็จะกลับแล้วละ เอ้อ เกือบลืมไปเลย พรุ่งนี้จะมีประชุมเรื่อง  ‘คดีใหม่’  

ช่วยเตรียมสถานที่ให้ด้วยนะ”

ทัชชาตื่นเต้นขึ้นมาทันที เขาฝ่าฟันคู่แข่งมากมายในสถาบันเพื่อสิทธิ์ 

มาฝึกงานที่นี่...เพื่อสิทธิ์ในการเป็นว่าที่  “ผู้พิทักษ์” สังกัดเครือข่ายคลอส 

อันยิ่งใหญ่

แม้จะกระตือรือร้นอยากรู้แค่ไหน แต่การพักผ่อนก็เป็นเรื่องสำคัญ 

เหมือนกัน  ทัชชาค้อมศีรษะทำความเคารพเจ้านายตามที่รุ่นพี่ทำเป็น 

แบบอย่าง เขาเดินตามเธอออกจากห้อง รู้สึกดีไม่น้อยเมื่อเธอชะลอฝีเท้า 

เพื่อจะได้เดินเคียงกันไป

น้องใหม่ถอนหายใจอย่างโล่งอก “โชคดีจังเลยที่เจ้านายเป็นกันเอง 

แบบนี้”

“คุณอเลสซานโดรน่ะเป็นคนใจดี” เลขาฯคนสนิทพยักหน้า
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“ส่วนคุณโทนาไค...” หาคำจำกัดความไม่ได้ จึงบอกออกไปตาม 

ที่รู้สึก “...น่ากลัว”

คราวนี้เคียรา ไมรา ไม่พูดอะไร

เห็นท่าทางแบบนั้น ทัชชาจึงพยายามแก้เก้อ “เอ่อ...แต่เขาคงเป็น 

ผู้คุ้มกันที่ดีใช่ไหมครับ  แม้จะดูเงียบขรึมดุดัน แต่ก็นอบน้อมเชื่อฟัง 

เจ้านาย...”

คราวนี้เคียรา ไมรา พ่นลมหายใจคล้ายหงุดหงิด

“ผู้คุ้มกันเหรอ...น่าจะเรียกว่าผู้คุมมากกว่า”

แน่นอนว่าตอนนี้ทัชชายังไม่ค่อยเข้าใจอะไรนัก

รอจนเลขานุการและเด็กฝึกงานออกไปจากห้องแล้ว ซานโดรถึงเดินไป 

หาโทนาไค

เมื่อครู่เขาใช้พลังแผ่ความร้อนออกจากร่างกาย สองคนที่นั่งใกล้ 

คงรู้สึกอบอุ่นกำลังดี...แต่กับเจ้าคนตั้งแง่ที่ชอบหลบมุมอยู่ห่างไกลนั้นไม่รู ้

ว่าจะหนาวไหม

เพราะรู้ว่าถามไปก็ไม่ตอบ ซานโดรจึงตรงเข้าไปคว้ามือของโทนาไค... 

มือใหญ่หยาบกร้านเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็ง...เขาใช้สองมือประกบ แต่ 

ก็ไม่อาจกอบกุมมือนั้นได้มิด และใช้ความร้อนที่ยังกรุ่นอยู่คลายหนาวให้ 

อีกฝ่าย

มือใหญ่อบอุ่นขึ้นแล้ว...หากดวงตาแดงฉานที่ก้มมองยังคงเย็นชา

ดูท่าจูบที่หลังคอตอนนั้น...จะเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เมื่อผิวเนื้อของ  “ผู้คุ้มกัน”  กลับมาเป็นอุณหภูมิปกติแล้ว ซานโดร 

จึงคลายมือออก “วันนี้เลิกงานแค่นี้ กลับไปพักผ่อนเถอะ”

โทนาไคไม่พูดอะไร ก้าวเท้ายาว ๆ ข้ามห้องทำงาน เปิดประตูจากไป 

อย่างเงียบงัน

ซานโดรลงนั่งบนเก้าอี้ประจำตำแหน่ง  ซบหน้าลงกับโต๊ะอย่าง 

หมดแรง...ปลายนิ้วเขี่ยโดนป้าย  “ผู้อำนวยการ” เนื้อโลหะนั้นเย็นเฉียบ 
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ให้ความรู้สึกคล้ายคลึงกับมือของคนที่เพิ่งจากไป

ความสัมพันธ์ของคน “มีอดีต” ทั้งคู่มักจะเป็นเช่นนี้

ใกล้ แต่ไม่สนิทอีกแล้ว...
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บทที่ 3

ช่วงสายของวันรุ่งขึ้น เลขาฯของท่านผู้อำนวยการก็เตรียม 

ห้องประชุมสำหรับคดีใหม่ให้พร้อมสรรพ สถานที่สำหรับพบปะหารืออยู่ 

บริเวณชั้นห้า ชั้นสูงสุดของอาคาร แต่เมื่อเทียบกับตึกรอบข้างแล้วก็ถือว่า 

เตี้ยกว่าอย่างชัดเจน

“ทำไมไม่สร้างตึกให้สูงกว่านี้”

ถูกเอ่ยถามแทนคำทักทายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในห้อง ซานโดร 

เลิกคิ้วเล็กน้อย  แล้วตอบคำถามด้วยรอยยิ้ม  “ที่นี่สร้างมาตั้งแต่ยุค 

เจ็ดศูนย์ครับ อาคารสมัยก่อนไม่เน้นความสูง มีพื้นที่เท่าที่ใช้งานจริง  

ไม่ได้เผื่อเอาไว้แบ่งให้เช่า”

“รู้จักกันมาตั้งนาน คุณไม่เคยพาผมขึ้นมาห้องนี้เลย วันนี้มีอะไร 

พิเศษรึเปล่า” คราวนี้เจ้าของเสียงหันมาหา เขาเป็นชายร่างสูง ผมสีน้ำตาล 

อมแดง หล่อเหลาด้วยโครงหน้าคมคาย มีรอยยิ้มยียวนแต่ชวนมอง

“ไม่มีอะไรพิเศษทั้งนั้นแหละ” เจ้าของตึกส่ายหน้า “ใกล้เทศกาล 

คริสต์มาส  แผนกต่าง  ๆ  จองใช้ห้องประชุมกันจนเต็ม  เหลือแต่ห้องนี้ 

ที่พวกเขาไม่อยากเดินขึ้นมา”

“แค่ห้าชั้นเองนะ พนักงานของคุณต้องออกกำลังให้มากขึ้นแล้ว”  

วิวนอกหน้าต่างนั้นถูกตึกอื่นบดบังจนหมด ผู้มาเยือนหมดความสนใจแล้ว 

จึงเดินมายังที่ประชุม นั่งลงบนเก้าอี้ถัดจากหัวโต๊ะฝั่งขวา เข็มกลัดประดับ 
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ยศของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์สะท้อนแสงแชนเดอเลียร์บนเพดานเป็นประกาย 

ล่อตา ถัดไปอีกสามที่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนั่งเรียงตามลำดับยศ

ผู้อำนวยการบริษัทขนส่งเดินผ่านแขก  โทนาไคเดินตามเขาโดย 

ทิ้งระยะเล็กน้อย ด้านหลังมีเคียรา ไมรา  และทัชชา ซานโดรลงนั่งใน 

ตำแหน่งประธานการประชุม ผู้คุ้มกันของเขานั่งทางฝั่งซ้าย...การที่ไม่ต้อง 

ยืนเหมือนแผนกรักษาความปลอดภัยทั่วไปบ่งบอกว่าเขามีส่วนร่วมในการ 

ทำคดีนี้ ถัดจากโทนาไคคือเลขานุการและเด็กฝึกงาน

“ขอบคุณทุกท่านที่ เสียสละเวลามาประชุมกันนะครับ”  เจ้าของ 

กิจการกล่าวต้อนรับด้วยรอยยิ้ม ผายมือไปยังเครื่องดื่มและขนมซึ่งจัดวาง 

อยู่ตรงหน้าทุกคน “ไม่รู้ว่าชอบของหวานกันไหม แต่คุกกี้ที่เสิร์ฟคือสินค้า 

ใหม่ของทางคลอสฟู้ดส์ ยังไม่ได้วางตลาด ผมไปขอมารับรองพวกคุณ 

ก่อนเลยนะ”

“ตกลงเรียกมาให้ชิมขนมเหรอ” คุณตำรวจคนเดิมถามอีก เขาหยิบ 

คุกกี้สีนวลขึ้นมาจ้อง “สมกับเป็นผลิตภัณฑ์ของคลอส คล้ายสีผมคุณเลย”

“ดักลาส...” ทายาทสายตรงตระกูลคลอสลากเสียง “รีบกินแล้ว 

เงียบ ๆ ไปเลย ผมจะได้เริ่มคุยธุระเสียที”

ตอนนั้นเองที่เคียรา ไมรา กระแอมไอ “แฮ่ม...”

ซานโดรหยุดฝีปากเพราะเลขาฯเริ่มเตือนแล้ว อย่าว่าแต่คุณตำรวจ 

ขี้ถาม เขาเองก็ชักจะทำตัวตามสบายเกินไป จึงรีบกล่าวแก้เก้อ “ผมกับ 

ดักลาสเป็นเพื่อนกันมานาน เลยเผลอหยอกกัน ขอโทษที่ทำให้เสียเวลา”

“เจ้าพวกนี้ไม่ถือสาหรอก  ชินกับผู้กำกับปากมากแบบผมแล้ว”  

พันตำรวจเอก ดักลาส เฮนรี่ ลอว์เรนซ์ บอกพลางหันไปมองลูกน้องทาง 

ด้านขวา “แต่ดูเหมือนตอนนี้พวกเขาจะยังไม่ชินกับคุณผู้อำนวยการนะ... 

เฮ้ อย่าจ้องให้มาก”

ถูกจี้จุด บรรดาผู้ติดตามก็หัวเราะแล้วเสมองไปยังถ้วยกาแฟบ้าง  

หยิบคุกกี้มาพินิจพิจารณาบ้าง เผลอมองไม่แปลกเสียหน่อย น้อยคนนัก 

ที่จะได้พบเจอทายาทสายตรงของบริษัทมหาชนยักษ์ใหญ่

แต่คนที่มีปฏิกิริยาช้าสุดคือผู้หมวดสโตนคนซื่อ...เขาไม่เคยรู้มาก่อน 
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ว่าการถอนสายตาจากใบหน้าของอเลสซานโดร คลอส จะยากเย็นขนาดนี้... 

ผมสีทองนุ่มสลวย ดวงตาสีฟ้ากระจ่าง โครงหน้าละมุนละไมแบบที่เรียกว่า 

หล่อก็ได้สวยก็ดี รูปร่างราวกับนายแบบอาชีพ น้อยคนนักที่จะใส่ชุดสูท 

สีแดงเบอร์กันดีออกมาดูดีขนาดนี ้ เข็มกลัดเน็คไทรูปแคนดี้เคนนั่นก็ดูน่ารัก 

ลงตัวพอดี เพราะเป็น “คลอส” สินะ

จู่  ๆ  รู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องทิ่มแทง  ผู้หมวดหันหน้าไปทางขวา 

เล็กน้อย ปะทะเข้ากับสายตาของชายในชุดสูทดำสนิท...เพราะเมื่อครู่ถูก 

ความสว่างไสวของอเลสซานโดรกลบมิดเลยไม่ทันสังเกต พอดูดี  ๆ  แล้ว  

คนคนนี้หล่อเหลาอย่างร้ายกาจ ถ้าท่านผู้อำนวยการคือคนที่ทั้งหญิงชาย  

“อยากได้” เขาคนนี้ก็คือแบบอย่างที่ผู้ชาย  “อยากเป็น” ส่วนสูงนั่นอีก  

ประมาณสองเมตรได้ไหม

อึดใจต่อมา ผู้หมวดสโตนก็บอกตัวเองว่าควรเก็บความอยากรู้ 

อยากเห็นเอาไว้ดีกว่า...ไม่อย่างนั้นคงได้มีสิทธิ์ตายโดยไม่ทันได้รู้ชื่อคนฆ่า... 

ผู้คุ้มกันของคุณอเลสซานโดรนี่สายตาโหดเหมือนโกรธคนทั้งโลก

ส่วนซานโดรไม่รับรู้ถึงรังสีอำมหิตใด  ๆ  ทั้งนั้น “จ้องเจิ้งอะไรกัน  

เพิ่งเคยพบกันก็ต้องมองหน้าทำความรู้จักกันสิเนอะ จริงไหมครับ ผู้หมวด 

สโตน ผู้หมวดแซนด์ ผู้หมวดเอิร์ธ”

สามหมวดพยักหน้าแสดงความเห็นด้วยสั้น ๆ แล้วเปลี่ยนไปสนใจ 

เอกสารบนโต๊ะราวกับมันน่าอ่านหนักหนา

“ขออนุญาตเริ่มประชุม” ท่านผู้อำนวยการเริ่มใช้แท็บเล็ตที่เลขานุการ 

เตรียมเอาไว้ให้ ไม่กี่อึดใจภาพสไลด์ก็ปรากฏบนจอโปรเจ็กเตอร์ที่อีกฟาก 

ของโต๊ะ “เกี่ยวกับคดี  ‘ลักพาตัวเด็กโดยสิ่งเหนือธรรมชาติ’  ที่ทางผมเคย 

ส่งข้อมูลให้ ตอนนี้ได้เบาะแสสำคัญแล้ว”

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมองสไลด์ด้วยสายตาจริงจัง ไม่รู้สึกแปลกใจ 

กับคำว่า “สิ่งเหนือธรรมชาติ” แต่อย่างใด

เพราะถ้าเป็นประชากรของประเทศโรดซ์แล้ว สิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้อง 

รับรู้คือ  “ซานตาคลอสมีจริง” รวมถึงภูตผีปีศาจ สิ่งเหนือธรรมชาติต่าง  ๆ 

ก็มีจริงเช่นกัน
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ด้วยความเป็นประเทศเกาะห่างไกลจากประเทศอื่น และต้องการ 

รักษาความเป็นอยู่ของผู้สืบสายเลือดแห่งเซนต์ไม่ให้โลกภายนอกเข้ามา 

วุ่นวาย ชาวโรดซ์จึงมีธรรมเนียมสืบทอดกันมาว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ หาก 

เพื่อนต่างชาติถามก็จะเนียนตอบว่าเป็นตำนานไปเสีย

“จากที่ผมขอข้อมูลสถิติของทางตำรวจ คดีเด็กหายพุ่งสูงขึ้นใน 

ช่วงหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมา”  ซานโดรเปลี่ยนภาพสไลด์ กราฟแท่ง 

สูงเด่นบริเวณช่วงท้าย “หรือให้เจาะจงก็คือ เด็ก  ๆ  ถูกลักพาตัวเพิ่มขึ้น  

ตั้งแต่เข้าฤดูหนาว...หายตัวไป และทิ้งคราบไหม้เอาไว้”

“ตรวจสอบแล้ว ไม่ตรงกับเชื้อเพลิงที่ใช้กันตามครัวเรือน” ดักลาส 

แทรกขึ้นมา  บุ้ยใบ้ไปทางประธานหัวโต๊ะ  “เรื่องของพวกคุณแล้วละ  

ไม่เกี่ยวกับมนุษย์ปกติ”

“ผมก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะ” ซานโดรขมวดคิ้ว “แบ่งพรรค 

แบ่งพวก ถือว่าเหยียดเชื้อชาติได้ไหม”

แบ่งเถอะครับ เพราะพวกเราพ่นไฟเผาคนไม่ได้ คุณตำรวจที่เหลือ 

คงอยากจะกล่าว

“แต่ดูจากวงความเสียหาย รอยเถ้าถ่าน และผลคาดการณ์อุณหภูมิ 

ขณะเกิดเหตุ” ดักลาสเคาะนิ้วลงกับโต๊ะ เล่าสิ่งที่อ่านรายงานมา “ไฟที่ใช้ 

ไม่ได้รุนแรงพอจะสังหาร จึงจั่วหัวไว้ว่าเป็นแค่คดีลักพาตัว”

ซานโดรถอนหายใจ “ยิ่งเป็นการลักพาตัว ยิ่งต้องเร่งมือ เราไม่มี 

หลักประกันหรอกนะว่าเด็ก ๆ จะถูกฆ่าตอนไหน”

“ใจเย็นน่า” ผู้กำกับยิ้มเป็นเชิงปลอบใจ พลิกเอกสารที่เตรียมมา  

“อย่าห่วงเลย ตอนนี้เราได้หลักฐานที่เป็นจุดร่วมมาแล้ว...ก็...ตามที่คุณคาด 

แหละ”

ดักลาสดันแผ่นกระดาษให้เลื่อนไปกลางโต๊ะ ในนั้นมีภาพปากกา 

ลูกลื่นสีเขียวแบบเดียวกับที่ซานโดรเคยนำไปสอบถามกับเจ้าของร้านปากกา 

เพียงแต่ในรูปนั้นเสียหายน้อยกว่ามาก  มีแค่รอยพลาสติกละลายตรง 

ปลายด้าม

“ทั้งหมดสามสิบคดี พบซากปากกาแบบนี้เจ็ดด้าม...ด้ามล่าสุด ผม 
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ส่งไปกองพิสูจน์หลักฐาน” นายตำรวจลุกขึ้น ชี้จุดหนึ่งในรูป เป็นเศษวงจร 

ซึ่งขนาดเล็กกว่าเส้นรอบวงปากกา “ทายซิ อะไรเอ่ย”

ท่านผู้กำกับอยากจะหยอกเย้าท่านผู้อำนวยการ แต่เสียงที่ตอบ 

กลับมานั้น...

“อุปกรณ์สำหรับติดตามตัว” กลายเป็นเสียงของผู้คุ้มกัน

ซานโดรดึงภาพมาดูอย่างสนใจ “...ใส่ลงไปในปากกา แล้วแจกให้ 

เด็ก ๆ สินะ”

“ถูกต้อง” ดักลาสทิ้งตัวลงนั่ง เคืองเล็กน้อยที่คนตอบไม่ใช่คนที่หวัง  

“แล้วรู้ไหม ว่ามันคือ...”

“ไมโครชิปสำหรับฝังในตัวปศุสัตว์” โทนาไคมองกระดาษในมือ 

ซานโดร ก่อนจะหันไปพูดกับเลขาฯสาว “น่าจะเป็นรุ่นราคาถูกสำหรับใช้ 

ในปริมาณมาก ลองหาว่ามีที่ไหนไม่ได้ขายให้แก่ฟาร์มบ้าง”

“ให้ไปสืบตามโรงงานผลิตไมโครชิปทั่วประเทศเหรอคะ...เสียเวลา”  

เคียรา ไมรา  หมุนหน้าจอโน้ตบุ๊กให้ทุกคนเห็น “หาโรงงานผลิตปากกา 

ง่ายกว่า”

ถูกของเธอ

เพราะจากหลักฐานที่รวบรวมได ้ ปากกาสีเขียวเหล่านั้น ผลิตภายใต ้

ชื่อแบรนด์เดียว มีโรงงานเพียงแห่งเดียว

“และล่าสุด...” เธอเลื่อนหน้าจอให้ลงมาด้านล่าง “รายงานการขาย 

ของปากการุ่นนี้ ปรากฏว่าไม่ได้ผลิตเพื่อส่งร้านทั่วไป แต่สั่งทำขึ้นพิเศษ  

นำส่งที่ร้านขายปากกาแห่งหนึ่ง เก็บไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ก่อนจะ 

แจกจ่ายให้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งสตรอพินน์...”

ร้านปากกาที่ว่าก็คือร้านที่ซานโดรพบพิรุธ  และสถานรับเลี้ยง 

เด็กกำพร้าประจำเมืองหลวงคือที่ที่ได้รับแจ้งเรื่องเด็กหายเยอะที่สุด

แม้จะทำคดีจริงจังแต่ซานโดรอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมา “มีลูกน้อง 

แบบนี้ ผมจะทำงานไม่เป็นแล้ว เก่งมากเลยเคียรา ไมรา ว่าแต่ เธอไปรู้ 

รายงานการขายของโรงงานกับร้านค้าได้ยังไง มันเป็นความลับทางการค้านะ”

สาวสวยเหลือบมองคนด้านซ้าย “มีผู้ช่วยค่ะ”
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ทัชชาประหม่าเล็กน้อยเมื่อทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่เขา ขยับนิ้ว 

ทำท่ากดแป้นพิมพ์กลางอากาศ “...วิชาจากอะคาเดมีครับ”

“เจ้าหนูนี่มันร้าย” ซานโดรยิ้มหวาน ก่อนจะสั่งงานเลขาฯ “เห็นที 

ต้องไปเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหน่อยแล้ว เอาข้ออ้างเป็น...มอบ 

ทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสฉลองวันเกิดเบญจเพสของฉัน”

“วันและอายุไม่ตรงความจริงค่ะ”  เคียรา ไมรา  บอกขณะรัวนิ้ว 

ลงบนโน้ตบุ๊ก

“ลดให้หน่อยก็ไม่ได้” ต่ออายุราวกับต่อราคาสินค้า “ดักลาส ต้อง 

รบกวนจัดกำลังตำรวจให้ผมสักชุดหนึ่ง เผื่อไว้ก่อน”

“ไม่มีปัญหา จะไปวันไหนก็บอกผมแล้วกัน” รับคำเสร็จก็หยิบคุกกี้ 

ส่งเข้าปาก “เอ้า! เลิกประชุม ใช้เวลาน้อยกว่าที่คิดนะ กินขนมยังไม่อิ่ม 

เลย หิวซะแล้ว”

“ติดใจเหรอ เดี๋ยวผมให้แม่บ้านเอามาเพิ่มไหม ห่อกลับไปแบ่ง 

ที่สถานีด้วยก็ได้” ท่านผู้อำนวยการเอื้อเฟื้อเต็มที่

“อา...” ผู้กำกับกลอกตาเล็กน้อย ก่อนจะเอนตัวไปกระซิบ “...ผม 

แกล้งหิว หวังให้คุณชวนไปกินข้าว”

แม้คนที่เหลือจะกำลังเก็บข้าวของคล้ายไม่สนใจ...แต่ที่จริงได้ยิน 

กันหมด...ต้องแสร้งทำเป็นไม่รับรู้แล้วทยอยเดินออกไป

ยกเว้นโทนาไคที่จะไม่ไปไหนถ้าเจ้านายไม่ขยับ

ซานโดรถอนหายใจเบา  ๆ ลุกขึ้นไปวางมือลงบนบ่ากว้าง แล้วออก 

คำสั่ง “มีเรื่องส่วนตัวจะคุยกับผู้กำกับ นายออกไปก่อน”

ร่างสูงใหญ่ไม่ขยับ

“เขาเป็นตำรวจ” เจ้านายเอ่ยเสียงเบา บอกสิ่งที่รู้อยู่แล้ว และย้ำ 

สิ่งที่ควรทำ “ไปรอฉันหน้าห้อง”

นอกจากหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความภักดีต่อหน้าคนอื่นก็คือ 

สิ่งที่เรนเดียร์ต้องยึดมั่น...โทนาไคลุกขึ้นจากเก้าอี้ เดินออกไปตามคำสั่ง

จังหวะที่กำลังปิดประตู ภาพที่เห็นผ่านทัศนวิสัยคับแคบนั้น...คือ 

ดักลาสจับมือของซานโดรขึ้นมาแนบริมฝีปาก
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...ในดวงตาสีแดงนั้น ราวกับเกิดเปลวไฟขึ้นมาแวบหนึ่ง...

สำหรบัสถานรบัเลีย้งเดก็กำพรา้ ไมม่อีะไรนา่ยนิดไีปกวา่การมผีูป้ระกอบการ 

ร่ำรวยมาเยี่ยมเยียนและมอบทุนการศึกษาให้

ซึ่งคนคนนั้นคืออเลสซานโดร คลอส ทางผู้จัดการสถานรับเลี้ยง 

เด็กกำพร้าแห่งสตรอพินน์จึง “เล่นใหญ่” เอาเรื่อง...ซานโดรเริ่มสะดุ้งตั้งแต่ม ี

วงมาร์ชบรรเลงเพลงต้อนรับที่ลานจอดรถ ต่อด้วยแถวนักร้องประสานเสียง  

แถมตรงประตูทางเข้ายังมีริบบิ้นให้เขาตัด...ทำเอากังขาว่าเขามาเยี่ยมเด็ก 

กำพร้าหรือมาเปิดตึก

ซานโดรเดินเคียงข้างผู้จัดการซึ่งพร้อมจะแนะนำทุกอย่างที่ขวางหน้า 

ให้เขารู้จัก ด้านหลังมีโทนาไคเดินตามอย่างรักษาระยะ และถัดไปอีกหน่อย 

คือทัชชาซึ่งติดสอยห้อยตามมาด้วย...เด็กฝึกงานรู้สึกเกร็งเหลือเกิน เพราะ 

กลัวจะเกะกะลูกตาของผู้คุ้มกันร่างใหญ่

หลังจากเดินวนเวียนดูอาคารต่าง  ๆ  จนสาแก่ใจคนนำทาง ผู้จัดการ 

สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ยอมพาพวกเขาเลี้ยวเข้าห้องทำงานเสียที

“ถ้าผมจำไม่ผิด...” ซานโดรเกริ่นเมื่อกำลังจะก้าวเข้าห้อง  “คุณ 

ซัลลิแวนมีเลขาฯคอยช่วยงานอีกคนใช่ไหมครับ”

“ใช่ครับ” ผู้จัดการซัลลิแวนพยักหน้า “เอเดรียนเพิ่งทำงานกับผม 

ได้ราว ๆ ครึ่งปี เป็นคนขยันขันแข็ง ตอนนี้น่าจะไปกำกับดูแลอาหารค่ำที่จะ 

เสิร์ฟให้คุณอเลสซานโดร”

จะให้อยู่ถึงค่ำเลยเหรอ ซานโดรแอบอุทานในใจ “เอ่อ...ขอบคุณ 

ในความเอือ้เฟือ้นะครบั แตต่อ้งขอโทษดว้ยทีช่ว่งคำ่ผมมนีดักบัทา่นอืน่แลว้”

“ขอโทษอะไรกันครับ” คนอยากเอาใจเลิ่กลั่ก “ทางผมต่างหาก 

ที่ไม่ทันได้ถามก่อนว่าคุณสะดวกอยู่รับประทานอาหารไหม แย่จริง ๆ...”

“โอกาสหน้านะครับ ผมสัญญา” ให้คำมั่นด้วยรอยยิ้มสดใสกระจ่าง 

ตา

แน่นอนว่าแก้ไขได้ทุกสิ่ง “ครับ ผมจะรอ!”
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“ขอวกกลับไปที่คุณเอเดรียนอีกครั้งนะครับ”  พูดพลางชูนิ้วขึ้น  

แล้วชี้ไปยังผู้ติดตาม “ทางผมเองก็พาเลขาฯมาด้วย อยากให้เขาได้หารือ 

กับคุณเอเดรียน...เรียกว่าแบ่งทีมคงได้เนอะ ผู้อำนวยการคุยกับผู้จัดการ  

เลขาฯคุยกับเลขาฯ”

“เดี๋ยวผมจะตามเอเดรียนมาให้ครับ”  ซัลลิแวนกวักมือเรียกคน 

ในปกครองมาเพื่อสั่งการ ก่อนจะผายมือเชิญแขก

ห้องทำงานของผู้จัดการไม่ได้ใหญ่โตนัก แต่ก็มีที่นั่งให้ผู้มาเยือน 

ครบตามจำนวน ซานโดรแยกไปนั่งหน้าโต๊ะทำงานของซัลลิแวน แล้วเริ่มต้น 

สนทนากันอย่างออกรส ส่วนโทนาไคและทัชชาถูกจัดสรรให้นั่งบนโซฟา  

มีน้ำดื่มให้คนละแก้วพอเป็นพิธี

เด็กฝึกงานยังคงสุดจะเกร็ง

แต่ในเมื่อต้องเกี่ยวข้องร่วมงานกันแล้ว การเรียนรู้อีกฝ่ายก็เป็น 

เรื่องสำคัญเช่นกัน ทัชชาหายใจเข้าลึก รวบรวมความกล้าถามคำถามที่ไม่รู้ 

จะสุ่มเสี่ยงโดนเตะกระเด็นหรือไม่

“คุณโทนาไค ‘รหัส’ อะไรเหรอครับ”

ดวงตาเรียวยาวหันมองมา...คนถามรู้สึกเย็นวาบ

แต่คำตอบไม่ใช่ลูกเตะด้วยหน้าแข้งยาวเหยียดนั่น  เป็นเพียง 

น้ำเสียงเรียบ ๆ 

“2443019”

“คุณรูดอล์ฟ 2443018...แสดงว่าเรียงลำดับต่อจากพี่ชาย” พึมพำ 

ทวนความจำเสร็จ ทัชชาก็หุบปากฉับ

“แน่นอน เพราะเป็นฝาแฝดกัน” โทนาไคพ่นลมหายใจ “รู้เยอะ 

เหมือนกันนี่ แต่เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ความลับอะไร ไม่ต้องเกร็งขนาดนั้นหรอก”

เด็กฝึกงานเหลือบมองคนพูดราวกับตัวเองหูฝาดไป

“ฉันไม่ถูกกับเคียรา ไมรา” เรนเดียร์หน้าดุเอ่ย “ไม่ได้หมายความ 

ว่าฉันต้องเขม่นนาย”

ในใจทัชชากำลังขอบคุณสวรรค์ เขาผ่านด่านผูกมิตรขั้นแรกแล้ว  

“แหะ ๆ...พอดีมีเพื่อนร่วมคลาสคอมแบตเป็นเรนเดียร์หลายคน ก็เลยพอรู้ 
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มาบ้างครับ”

สำหรบัผูส้บืสายเลอืดเรนเดยีรน์ัน้ เกยีรตสิงูสดุคอืการเปน็ “ผูคุ้ม้กนั” 

เมื่อบรรลุนิติภาวะและต้องเข้าสถาบันยุทธวิธี  พวกเขาจะเก็บนามสกุล 

ไว้เป็นความลับส่วนตัว และเปลี่ยนมาใช้รหัสในการแสดงตัวตนแทน  

มีธรรมเนียมเคร่งครัดว่าเลขรหัสบ่งบอกถึงการรวมกันเป็นหนึ่ง

ถงึจะมนียิามบง่ชีว้า่ไมแ่บง่แยง่ชาตพินัธุ์ แตค่วามจรงินัน้...ชือ่ตระกลู 

มีความสำคัญอย่างยิ่ง

คล้ายกับซานโดร...โทนาไคเองก็เป็นทายาทสายตรงของ  “ดอนเนอร์” 

เรนเดียร์ของเซนต์คนก่อน ตำแหน่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นองครักษ์อารักขา  

แต่ยังบ่งชี้ถึงความเป็นผู้นำสูงสุดของเหล่าเรนเดียร์ด้วย

ทัชชารู้ดีว่าคนที่นั่งอยู่ข้างเขาตอนนี้มีปูมหลังไม่ธรรมดา ก่อนหน้า 

จึงระมัดระวังการวางตัวด้วยเป็นพิเศษ แต่ตอนนี้...น่าจะผ่อนคลายลง 

ได้บ้างไม่มากก็น้อย

“ช่วงหลังนี้อะคาเดมีเป็นไงบ้าง”

จู่ ๆ ถูกชวนคุย เด็กฝึกงานแอบสะดุ้งเล็กน้อย แต่ก็ตอบได้คล่องขึ้น 

“...ถา้ใหผ้มพดูตามตรง กน็า่จะเปน็ ‘วุน่วาย’ มัง้ครบั นกัเรยีนรุน่ใหมเ่พิม่ขึน้ 

จากเดิมหลายเท่า หอพักแทบไม่พอ”

“รุ่นของเธอ...”  โทนาไคทบทวนบางอย่าง  “เข้าเรียนหลังช่วง  

‘โศกนาฏกรรมเมืองสเตียร์นา’ สินะ...เสียใจด้วยนะ เรื่องคุณพ่อคุณแม่”

ทัชชาเบิกตาขึ้นช้า ๆ “รู้จักด้วยเหรอครับ”

“คุณพ่อคุณแม่ของเธอคือวีรชนอย่างแท้จริง”  คำพูดนั้นไร้การ 

เสแสร้ง

“ขอบคุณครับ” ยอกใจจนต้องแค่นยิ้มว่าตนเองก็พอมีชื่อเสียง 

เหมือนกัน...แม้จะเป็นในทางน่าเศร้าก็เถอะ

“พวกท่านต้องภูมิใจในตัวเธอ” โทนาไคบอกพลางตบบ่าเล็กของ 

คนข้าง ๆ 

ทัชชาพยักหน้า ก่อนจะพูดสิ่งที่คิดอยู่ “คุณโทนาไค...ใจดีกว่าที่คิด 

นะครับ ปกติดูซีเรียสมาก”
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“เวลาทำงานต้องจริงจัง.. .อีกอย่าง”  ผู้คุ้มกันเลิกคิ้วเล็กน้อย  

“ที่ซีเรียสก็เพราะใครบางคน...”

ไม่ต้องเดาว่าบางคนที่ว่านั้นคือใคร เพราะสีหน้าของโทนาไคเปลี่ยน 

ไปนิ่งขรึมเมื่อเจ้านายเดินมาหา

“ผู้จัดการติดต่อคุณเอเดรียนได้แล้ว กำลังมาที่ห้องนี้...ว่าแต่คุย 

อะไรกันเหรอ” ซานโดรตาวาว เขาดีใจที่เรนเดียร์ของเขากับเด็กฝึกงาน 

ดูจะเข้ากันได้

เหน็รุน่พีห่นา้ตงึไมต่อบ ทชัชาจงึรบีแกเ้กอ้ใหเ้จา้นาย “เรือ่งอะคาเดม ี

น่ะครับ”

“อะคาเดมี...คิดถึงแฮะ” แววตาสีฟ้าวูบไหวไปมา “ฉัน รูดอล์ฟ  

โทนาไค พวกเราเรียนรุ่นเดียวกัน”

จบประโยคนั้น ผู้คุ้มกันก็ลุกขึ้นจากโซฟาแล้วสั่งทัชชา “ถ้าเลขาฯ 

ทางนั้นมาถึงแล้วก็รีบคุยธุระ ฉันจะออกไปดูลาดเลาด้านนอกสักหน่อย”

เด็กฝึกงานพยักหน้ารับคำสั่งแบบงง ๆ แล้วหันไปหาเจ้านาย “เอ่อ... 

หน้าที่ของคุณโทนาไค คือห้ามห่างจากข้างกายคุณซานโดรไม่ใช่เหรอครับ”

“ลองถามเขาสิ” จบคำด้วยรอยยิ้มมีเลศนัย

ทัชชาส่ายหน้าเบา ๆ “ไม่ดีกว่าครับ”

“ฉลาดมาก” ซานโดรหลุดขำ “ช่างโทนาไคเถอะ พร้อมจะทำงาน 

ไหม เลขาฯฝึกหัด”

“พร้อมครับ” ตอบรับชัดถ้อยชัดคำ

แล้วเสียงเคาะประตูอย่างสุภาพก็ดังขึ้น  เอเดรียน  เลขาฯของ 

ผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแสดงตัว มีสีหน้าเกรงอกเกรงใจที่มาช้า... 

ทัชชาใช้รอยยิ้มแทนคำตอบว่าไม่ถือสา แล้วเดินเข้าไปแนะนำตัวอย่างสุภาพ  

เขาหันมาทางซานโดรและผู้จัดการ ขออนุญาตยืมตัวเอเดรียนออกจาก 

ห้องไป

การหารือระหว่างเลขาฯและเลขาฯจึงเริ่มต้นขึ้น
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บทที่ 4

เมื่อเข้าสู่ช่วงหัวคํ่า  อุณหภูมิก็ลดลงรวดเดียวหลายองศา  

เหล่าผู้สัญจรต่างหลบเลี่ยงความหนาวด้วยการเร่งฝีเท้ากลับบ้าน

บรเิวณใกลเ้คยีงกบัรัว้ของสถานรบัเลีย้งเดก็กำพรา้แหง่เมอืงสตรอพนิน ์

นั้น คือสวนสาธารณะขนาดย่อม ดูเหมือนจะขาดการตกแต่งดูแล ต้นไม้ 

ใหญ่จึงทอดกิ่งลงมาเกือบถึงพื้น เกิดเป็นม่านใบไม้มืดครึ้มน่ากลัว

แต่นั่นกลับเป็นข้อดีให้แก่โทนาไค เขาอาศัยจอดรถยนต์ใต้เงาไม้ 

เหล่านั้น พรางตัวถังพาหนะเอาไว้ขณะซุ่มสังเกตการณ์

คนที่เบาะหน้าทำหน้าที่เฝ้าระวังไป ส่วนสองคนที่เบาะหลังนั้น... 

กำลังวุ่นวายกันอยู่

“คุณซานโดร หน้านี้พิมพ์ออกมาเลยไหมครับ” ทัชชาถามขณะเติม 

กระดาษใส่เครื่องพิมพ์

ใช่ ในรถอเนกประสงค์  (Multi Purpose Vehicle)  กว้างขวาง 

โอ่อ่าคันนี้ นอกจากเบาะหนังสั่งทำนุ่มสบาย ระบบเครื่องเสียงของใหม่  

เคาน์เตอร์บิลท์อินขนาดย่อมซึ่งมีตู้เย็นขนาดเล็กข้างใต้ มีบาร์เครื่องดื่มและ 

กระติกน้ำร้อนด้านบน...ยังมีเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์พร้อมใช้งาน

คำสั่งเคียรา ไมรา  แน่  ๆ คนที่ต้องการให้ซานโดรทำงานได้ทุกที่ 

มีอยู่คนเดียว

“พิมพ์มาเลยก็ได้”  บอกพลางจ้องหน้าจอแท็บเล็ต  “...ฉันเอา 
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ตราประทับบริษัทมารึเปล่านะ”

ทัชชาหยิบสิ่งที่เจ้านายพึมพำถึงออกมายื่นให้

“เก่ง...เตรียมตัวดีนะเนี่ย” ชมเด็กฝึกงานก่อนนวดดวงตาตัวเอง  

“ดีเกินไป...ดีเกินไปแล้วววว”

“มาฝึกงานก็ต้องจริงจังสิครับ” ลูกน้องกลั้นขำ นึกถึงสิ่งที่รุ่นพี่บอก 

‘ถ้าเจ้านายงอแงจะเริ่มบ่นแล้วนวดตา’  นั้นตรงทุกอย่าง ถึงเวลานั้นให้ถาม 

ว่า...“รับโกโก้เย็นไหมครับ น้ำตาลสามช้อน น้ำแข็งครึ่งแก้ว”

“เอา” ตอบแบบไม่ต้องคิด “น้ำตาลในร่างต่ำแล้วทำให้ฉันย่ำแย่  

ต้องเติม”

“ครับ ครับ” ทัชชาอมยิ้ม เริ่มสำรวจอุปกรณ์การชงเครื่องดื่มในบาร์ 

ขนาดย่อม

แต่แล้วช่วงเวลาพักเบรกยามค่ำของเจ้านายก็ถูกขัด เมื่อคนที่นั่ง 

อยู่บนเบาะหน้ากำหมัดขึ้นเสมอศีรษะเป็นสัญญาณให้หยุดการกระทำ 

ทุกอย่าง...ไฟห้องโดยสารถูกปิดลง แม้จะมีแสงจากไฟถนนที่ส่องสว่างอยู่ 

รำไร แต่รถทั้งคันตกอยู่ในความมืดกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น

ซานโดรวางแท็บเล็ตลงบนเบาะข้างตัว ถอนหายใจเบา  ๆ ก่อนจะ 

กระซิบพูด “ทัชชา...หยิบลูกอมมินต์ที่อยู่ใกล้กล่องใส่โกโก้ให้ที...ประทัง 

ไปก่อน”

ลูกน้องจัดให้อย่างว่องไว แล้วหันไปสนใจคนที่นั่งอยู่เบาะหน้า ถาม 

เสียงเบา “...เจอสิ่งผิดปกติแล้วเหรอครับ”

“อืม...” โทนาไคชี้ไปที่ริมกำแพงสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า

ทัชชากวาดสายตารอบแรกไม่เจออะไร...แต่สะดุดใจกับเงาต้นไม้ 

ที่โยกไหวอย่างแปลกประหลาด

และเมื่อพิจารณาเป็นครั้งที่สอง เขาถึงรู้ว่าต้นไม้นั้นไม่ได้โยกไหว 

เพราะแรงลม แต่มันถูกใช้เป็นคานเพื่อชักรอกอะไรบางอย่างในห่อผ้าและ 

ส่งข้ามกำแพงออกมา

“อะไรบางอย่างในห่อผ้า” นั่น กำลังหายใจหอบถี่ด้วยความหวาดกลัว

“เด็ก!”  ทัชชาอุทาน  และได้รับคำยืนยันเป็นการพยักหน้าของ 
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โทนาไค

“เอาละ แบ่งหน้าที่กัน” ซานโดรเปิดขวดน้ำดื่มแล้วกระดกเข้าปาก 

ไปหลายอึก ก่อนจะพูดต่อ “ฉันจัดการคนร้ายเอง ไม่แน่ใจว่าหมอนั่นเป็น 

คนธรรมดาหรือมีพลัง  เอาเป็นว่าระวังไว้ก่อน  รักษาระยะห่างจากฉัน 

ให้เยอะ  ๆ ถ้าเกิดการปะทะไม่ต้องช่วย งานของเธอคือพาเด็กไปหลบใน 

ที่ปลอดภัยเท่านั้น โอเคไหม”

“ครับ!”  ทัชชารับคำแล้วถอดเสื้อสูทออก  ใต้เสื้อเชิ้ตมีเสื้อกัน 

กระสุนสวมเอาไว้ ภารกิจของเขาคือการช่วยเหลือไม่ใช่ต่อสู ้ แต่ถึงอย่างนั้น 

ก็มีปืนกระบอกหนึ่งเหน็บอยู่กับเข็มขัดเผื่อใช้ป้องกันตัว

“ไม่ตื่นเต้นเนอะ” ซานโดรรู้ว่าเด็กจากอะคาเดมีย่อมมีดีอยู่แล้ว แต ่

ก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วง “คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองและเด็กเป็นหลัก 

นะ”

“รับทราบครับ คุณซานโดรก็…”

ประโยคขาดไปแค่นั้น เพราะละสายตาจากภาพตรงหน้าไม่ได้... 

ทัชชาคล้ายจะเห็นภาพสโลว์โมชั่น เมื่อเจ้านายของเขาใช้นิ้วเกี่ยวเน็คไทให้ 

หลุดออก ต่อด้วยปลดกระดุมเสื้อถึงสามเม็ดอย่างไม่กลัวความหนาว  

ถอดเสื้อสูทออกโดยปล่อยให้เลื่อนลงจากหัวไหล่ เสื้อเชิ้ตตัวในที่ถูกรั้ง 

เผยให้เห็นลำคอขาวจัด...ช่วงอกถูกสายคาดปืนรัดจนเห็นทรวดทรงชัดเจน

หน้าอกผู้ชายชัด  ๆ แต่ดูเซ็กซี่เหลือเกิน...แล้วแค่ถอดเสื้อทำไมถึง 

เย้ายวนขนาดนี้

สติที่เตลิดไปแล้วของเด็กฝึกงานถูกดึงกลับมาด้วยเสียงดุ  ๆ  ของ 

คนหลังพวงมาลัย “ทัชชา...ได้ตัวเด็กแล้วรีบกลับมาที่รถ”

“ครับ!”...เขาหวังว่าคุณโทนาไคจะไม่ทันเห็นสายตาหยาดเยิ้ม 

ของเขาตอนมองคุณซานโดร แต่ตอนนี้เขาสังเกตเห็นว่า ในขณะที่เจ้านาย 

เตรียมตัวพร้อมปะทะ แต่  ‘ผู้คุ้มกัน’  ดูจะไม่ขยับเลย “คุณโทนาไคจะไป 

พร้อมคุณซานโดรใช่ไหมครับ”

คนถูกถามไม่ตอบ คนตอบกลับเป็นอีกคนหนึ่ง

“โทนาไคไม่ได้มีหน้าที่เป็นแนวหน้า” ซานโดรเอ่ยตอบขณะเช็ก 
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รังเพลิงและแมกกาซีนของปืนออโต้สองกระบอก “เขาแค่รักษาชีวิตฉัน 

เอาไว้ให้ได้ก็พอ”

ทัชชางุนงง ดูเหมือนนิยามการเป็นผู้คุ้มกันของเขากับพวกเจ้านาย 

จะไม่ตรงกันเสียแล้ว

ไม่มีเวลาจะมาคลายข้อสงสัยกันตอนนี้ ซานโดรเปิดประตูอย่าง 

เบามือ ออกไปนอกรถ ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง...อึดใจต่อมาก็กระโดดพรวด 

เดียวขึ้นไปอยู่บนหลังคาของอาคาร ตำแหน่งสูงกว่าต้นไม้ริมกำแพงที่ 

ผู้ต้องสงสัยอยู่

เด็กฝึกงานตาโต นี่สินะกำลังกายของสายเลือดแห่งเซนต์! ตัว 

เขาเองก็แรงเยอะกว่ามนุษย์ปกติ แต่ไม่มีทางทำได้แบบเจ้านาย ทัชชา 

ชักจะตื่นเต้นแล้ว เขารีบย่องไปหมอบหลบที่มุมหนึ่งของกำแพง รอจังหวะ 

เหมาะเพื่อเข้าไปชิงตัวประกัน

ซานโดรเหลือบมองลูกน้อง เห็นว่าอยู่ในตำแหน่งดีแล้วจึงค่อยขยับ 

เข้าไปใกล้เป้าหมาย ใช้ความสูงของอาคารเป็นข้อได้เปรียบ...คนร้ายขนย้าย 

เด็กสามคนไว้นอกกำแพงเรียบร้อยและกำลังปีนตามออกมา

เขากะจังหวะตอนที่คนร้ายลงถึงพื้นแล้ว  หย่อนตัวลงไปยืนอยู่ 

ด้านหลัง วางมือบนบ่าทักทาย

“ทำงานล่วงเวลาเหรอครับคุณเอเดรียน”

เจ้าของชื่อตกใจจนร้องเสียงหลง เหวี่ยงแขนขวาไปด้านหลังหวัง 

จะทำร้ายคนเข้าประชิด แต่ซานโดรรับเอาไว้ได้สบาย  ๆ  ด้วยมือซ้ายข้าง 

เดียว ส่งยิ้มไมตรีราวกับบังเอิญเดินสวนกันในห้างสรรพสินค้า

“ต่อให้ช่วงนี้อากาศหนาวจัด แต่ผมว่าห่มผ้าให้แบบนั้นก็เกินความ 

จำเป็นไปหน่อยนะ” ซานโดรพยักพเยิดไปทางเด็ก  ๆ  ที่ถูกลักพาตัว “ถ้า 

ยังไง ไปหาที่สงบ ๆ คุยกันก่อนดีไหมครับ”

“คะ...คุณอเลสซานโดร” เลขาฯของสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหน้าซีด 

เผือด แต่ยังฝืนยิ้มออกมาได้ “นะ...นี่เป็นการซ้อมเผื่อกรณีมีการลักพาตัว 

น่ะครับ ผมกำลังสอนให้เด็ก  ๆ  ไม่ตื่นตกใจและคุมสติได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ 

ไม่ดีขึ้น”
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โกหกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่...ถึงจะคิดแบบนั้น แต่ซานโดรก็ไม่ได้ 

ขัดคอ เล่นบทคนซื่อพยักหน้าให้ “อย่างนี้นี่เอง...แต่ผมมั่นใจว่าที่นี่จะ 

ปลอดภัยแน่นอน ในความคุ้มครองของตำรวจตามที่ตกลงกันไว้”

“จริงครับ! เป็นความกรุณาของคุณที่เป็นธุระให้ แต่ว่า...” เอเดรียน 

รีบเปลี่ยนเรื่อง “กว่าตำรวจจะส่งคนมาช่วยคุ้มกันก็อีกตั้งสามวัน ระหว่าง 

นี้ —”

“อืม...”  คนเป็นธุระให้ขัดคอก่อนอีกฝ่ายจะพูดจบ  “ผมแจ้ง 

ผู้อำนวยการไว้ว่าตำรวจจะมา ‘คืนนี้’ ต่างหาก”

“เอ๊ะ แต่คุณทัชชาบอกผมว่า...”

เอเดรียนงุนงง...ก่อนที่หน้าจะเปลี่ยนสี จากสีหน้าซีดเผือดเปลี่ยน 

เป็นหน้าแดงด้วยความเดือดดาลเพราะถูกหลอก  เส้นเลือดปูดโปน 

ผิดธรรมชาติปรากฏขึ้นตามขมับ  แขนที่ถูกจับอยู่แข็งเกร็ง  กล้ามเนื้อ 

ขยายใหญ่ขึ้นพรวดพราดอย่างน่าสะพรึง

“ไม่ชอบพวกสายบ้าพลังเลย...” ซานโดรพึมพำ

แล้วชักปืนด้วยมือขวา ลั่นไกใส่ศีรษะของเอเดรียนไปสามนัดรวด!

ร่างของเลขาฯผงะหงายอย่างรุนแรง แต่เพราะถูกมือของซานต้า 

จับเอาไว้จึงไม่ได้ล้มลงฟาดพื้น ซานโดรขยับมือซ้ายไปจับชีพจร พบว่า 

ยังเต้นดีอยู่จึงรัวกระสุนใส่ไปอีกจนหมดแมกกาซีนแล้วปล่อยมือ ร่างนั้น 

ทรุดลงอย่างปวกเปียกราวกับผืนผ้าที่ร่วงหล่นจากราวตาก

ทัชชาตะลึงจนตาเหลือก จริงอยู่ว่าการระบุตัวคนร้ายทำได้ง่ายดาย 

เพราะอุบายที่คุณซานโดรวางเอาไว้ คือเจ้านายไปบอกกับผู้จัดการสถาน 

รับเลี้ยงเด็กกำพร้าว่า  “จะส่งคนมาคุ้มกันในคืนนี้” และให้เขาไปบอกกับ 

เลขาฯว่า  “จะส่งคนมาคุ้มกันในอีกสามวันข้างหน้า”...ใครเคลื่อนไหวลงมือ 

ตามช่วงเวลา นั่นแหละคนร้าย

ถึงจะจับได้คาหนังคาเขา แต่ยิงแบบไม่เลี้ยงก็โหดไป!

แม้จะอึ้ง แต่เด็กฝึกงานก็ดึงสติกลับมาได้อย่างรวดเร็ว  เขาพุ่ง 

เข้าไปถึงตัวเด็ก  ๆ  ที่โดนห่ออยู่ ดึงเชือกกู้ภัยเส้นยาวซึ่งพกติดตัวออกมา  

แบกคนหนึ่งขึ้นหลังแล้วผูกติดเอาไว้ ทัชชาสูดลมหายใจเข้าลึก ทำสมาธิ 
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เพื่อดึง  “พลัง”  ออกมา สองแขนคว้าเด็กที่เหลือหอบหิ้วขึ้นมาข้างละคน  

แล้วออกวิ่งไม่เหลียวหลังกลับไปยังรถ

ซานโดรเห็นทัชชาพาเหล่าผู้เคราะห์ร้ายหลบไปไกลแล้ว จึงเอ่ยกับ 

ร่างที่กองอยู่ “อย่าแกล้งตายเลยคุณเอเดรียน ลุกขึ้นมาตอบคำถามผม 

ก่อน”

เมือ่ตบตาไมส่ำเรจ็ เลขาฯจงึคอ่ย ๆ ยนัตวัลกุขึน้มา เลอืดไหลโกรก... 

แต่กลับแสยะยิ้มเหี้ยมเกรียมราวกับไม่รู้สึกเจ็บปวด

“คุณเป็นตัวอะไร” ทายาทซานต้าเลิกคิ้ว พร้อมเก็บปืนเข้าซองปืน  

“ลักพาตัวเด็ก ๆ ไปเพื่ออะไร ไปที่ไหน ตั้งแต่เมื่อไหร่”

“อเลสซานโดร...” เสียงนั้นติดจะแหบต่ำ “แกไม่มีสิทธิ์จะถามอะไร 

ทั้งนั้น ไม่มีสิทธิ์จะละลาบละล้วงถึงท่าน!”

“ท่านนี่คือใคร เอ้า! บอกเองแบบนี้ผิดคิวนะ ต้องรอให้ผมถาม 

ก่อนสิว่าใครอยู่เบื้องหลัง!”

ดูเหมือนเอเดรียนจะไม่สนใจธรรมเนียมหรือบทบาทในการถามตอบ 

แล้ว เขาฉีกกระชากเสื้อชุ่มเลือดออกจากตัว  ส่งเสียงขู่คำรามขณะเบ่ง 

กล้ามเนื้อ ดันเอากระสุนที่ฝังอยู่ในร่างให้หลุดออกมาทีละนัด...ทีละนัด

คราวนี้เป็นซานโดรที่ขอแทรกคิวเองบ้าง ใครจะรอให้ศัตรูฟื้นตัว 

เต็มที่กันล่ะ เปิดก่อนได้เปรียบ! ทั่วทั้งร่างร้อนขึ้นมาเมื่อเขากำหมัดขวา 

แล้วต่อยเข้าสันกรามของเอเดรียนอย่างสุดแรง คนร้ายเซวูบไปตามแรง  

จึงถูกลูกเตะซ้ายเสยขึ้นมาสอยปลายคางเข้าไปอีก

ซานโดรเกลียดพวกสายบ้าพลังจริง  ๆ  นั่นแหละ เพราะซัดไปสอง 

ครั้ง อีกฝ่ายยังมีเรี่ยวแรงยืนอยู่และคว้าข้อเท้าเขาไว้ได้ ไม่เปิดโอกาสให้ 

หายใจเขาก็ถูกเหวี่ยงข้ามไหล่ หลังฟาดเข้ากับพื้นปูนเต็มเหนี่ยว

แวบแรกในหัวคือ  แม่บ้านประจำออฟฟิศต้องบ่นเรื่องคราบดิน 

ติดเสื้อแน่นอน

จากมุมมองของคนที่หงายท้องมองฟ้านั้น ท่านผู้อำนวยการเห็น 

เอเดรียนซึ่งตอนนี้ร่างขยายจนกลายเป็นยักษ์กำลังย่างสามขุมมาหา ซานโดร 

ดีดตัวเองลุกขึ้นยืน หลบฝ่าเท้าที่หมายจะเหยียบศีรษะเขาไปได้หวุดหวิด  
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มือขวาล้วงปืนข้างอกซ้ายออกมาเล็งและลั่นไกใส่

แล้วร้อง “อ้าว” ลืมไปว่าปืนกระบอกนี้กระสุนหมดแล้ว

พลาดแล้วพลาดเลย ซานโดรจึงถูกหมัดมหึมาต่อยใส่! แม้จะยก 

การ์ดกันได้ทัน แต่ก็เล่นเอาไถลไปด้านหลังหลายเมตร เขาพยายามเกร็งขา 

เพื่อหาหลักยัน พร้อมกับใช้มือซ้ายควักปืนที่อกด้านขวาออกมาหวังจะ 

ป้องกันตัว

แต่ดูเหมือนวันนี้จะดวงกุดอย่างมาก อาวุธที่หวังจะพึ่งพาดันหลุด 

ออกจากมือเสียอย่างนั้น...ปีศาจเลขาฯก็กระโจนเข้ามาหมายจะพิฆาต  

ดูจากขนาดตัวของเอเดรียนที่ใหญ่ขึ้นสามเท่า สงสัยจะถึงคราวที่เขาต้อง 

เลือดตกยางออกบ้างแล้ว...

ซานโดรนิ่วหน้า เตรียมรับความเจ็บปวด

แต่เขาก็ไม่รู้สึกเจ็บ

เพราะตอนนี้...ปลายดาบคาตานะสีดำสนิทเสียบทะลวงออกมาจาก 

กลางอกของศัตรู เอเดรียนสำลักเลือดเมื่อถูกมือใหญ่บีบลำคอจากด้านหลัง 

แล้วร้องคำรามเมื่อผู้ลงมือกระชากคมดาบออกจากบาดแผลฉกรรจ์

และเมื่อร่างมหึมานั้นทรุดฮวบลงก็เผยให้เห็นร่างซาตาน...ไม่สิ  

เรนเดียร์ของซานต้ายืนตระหง่านอยู่

อย่าว่าแต่ศัตรู ซานโดรยังรู้สึกกลัวภาพตรงหน้า...นิดหน่อย

“ไอ้...พวกลอบกัด” เอเดรียนกัดฟันกรอด ร่างหดเล็กกลับเป็น 

ขนาดมนุษย์ธรรมดา “แทงกันจากข้างหลัง...สวะเอ๊ย”

คำด่านั้น เล่นเอาซานโดรเหงื่อตก “คุณเอเดรียน เงียบเถอะ —”

ไม่ทันขาดคำ ปลายดาบสีดำก็จ้วงแทงใส่แผลเดิม แต่คราวนี้จาก 

ทางด้านหน้า...หรือควรเรียกว่าด้านบนดีนะ

เสียงร้องโหยหวนของคนร้ายซึ่งกลายเป็นเหยื่อเสียเองทำเอาซานต้า 

ปวดหู เขายกมือเป็นเชิงห้ามผู้คุ้มกัน “พอแค่นี้แหละ”

โทนาไคเหลือบมองเจ้านาย แล้วจงใจถอนใบดาบออกช้า ๆ...

การกำราบที่กำลังจะกลายเป็นการทรมานทำให้ฉุนขาด ซานโดร 

พุ่งเข้าไปดึงดาบออกอย่างรวดเร็ว แล้วโยนอาวุธทิ้งไปอีกทาง
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จังหวะนั้นเอง มือใหญ่ก็คว้าหมับเข้าที่ใบหน้าของเขา  บังคับให้ 

เงยหน้ามอง

“ไม่พอใจอะไร” ถามตรง ๆ พร้อมจ้องสู้ดวงตาแดงฉาน

“นายพลาดแบบโง่ ๆ เลยเมื่อครู่” โทนาไคกดเสียงต่ำ “ปืนหลุดมือ?  

เห็นฉันว่างเลยหาเรื่องให้หรือไง”

“ใครมันจะบ้าจงใจทำปืนหลุดมือ” ซานโดรกลอกตา “ฉันพลาดเอง  

ขอโทษด้วย”

มือที่จับยึดไม่ยอมปล่อย สายตาดูแคลนไม่ละวาง

เจ้านายชักโมโหบ้าง “ทำหน้าที่ผู้คุ้มกันได้เฉียบขาดมาก ขอบคุณ”

คำประชดประชันเหมือนคีมเหล็กที่ช่วยง้างมือของโทนาไคออก  

เรนเดียร์ร่างใหญ่หันไปสนใจศัตรูที่สิ้นสภาพ หยิบกุญแจมือมาพันธนาการ 

โดยไม่สนใจเสียงโอดครวญ

ซานโดรทนดูไม่ได้ “เบามือหน่อย เรายังต้องเก็บเขาไว้สืบสวนต่อ”

“คาดหวังให้ฉันมีเมตตาแค่ไหนล่ะ” โทนาไคแค่นลมหายใจ “แบบ 

รูดอล์ฟ?”

อีกแล้วเหรอ...คนฟังรำพึงกับตนเอง “ประเด็นนี้มายังไงเนี่ย”

คนเปรียบเทียบไม่ตอบ บรรยากาศหนักอึ้งไม่คลี่คลายทั้ง ๆ ที่จัดการ 

คนร้ายได้แล้ว

และก็เป็นเด็กฝึกงานที่เข้ามาสงบศึกอย่างไม่ตั้งใจ ทัชชาแก้มัดให้ 

เด็ก ๆ ทั้งสามคนแล้ว ตอนนี้กำลังจูงมือพวกเขาเดินมาหาซานโดร

“อย่ามองดีกว่านะ”  เห็นสภาพคนร้ายแล้วก็รู้สึกว่าคิดผิดที่พา 

เยาวชนมาด้วย จึงบอกให้รีบปิดตา “เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปส่งด้านใน 

นะครับ...คุณซานโดรบาดเจ็บหรือเปล่า สีหน้าไม่ดีเลย”

“ฉันไม่เป็นไร” ตอบพลางยกมือลูบหน้าตัวเองแรง  ๆ  หวังให้สมอง 

ปลอดโปร่ง “ทัชชา เรียกกำลังเสริมมาหรือยัง พวกตำรวจน่ะ”

คนถูกถามพยักหน้า “หลังจากผมพาเด็ก  ๆ  ไปหลบแล้วก็โทร.แจ้ง 

คุณลอว์เรนซ์ทันทีเลยครับ น่าจะกำลัง...”

จังหวะที่ทัชชารายงาน  รถบรรทุกติดตราสัญลักษณ์ตำรวจแห่ง 
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สตรอพินน์ก็แล่นเข้ามา นอกจากนั้นยังมีรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุก 

หกล้ออีกคัน ไม่ใช่ตำรวจ แต่เป็นรถของบริษัทขนส่ง...ซึ่งไม่ใช่บริษัท 

ของซานโดร

ซานโดรงุนงง โทนาไคจับจ้องอย่างไม่ไว้ใจ แต่ทัชชากลับยิ้มกว้าง

ดักลาส เฮนรี่ ลอว์เรนซ์ ลงจากรถตำรวจเป็นคนแรก เขาเดินนำ 

เจ้าหน้าที่สามนายตรงมายังซานโดร ทุกคนทำงานจับกุมคนร้ายอย่างรู้หน้าที่  

ส่วนผู้กำกับเหมือนมาตามหาหัวใจมากกว่า

“บาดเจ็บหรือเปล่าซานโดร”

“ไม่” ตอบด้วยรอยยิ้มบาง ๆ แล้วบอกธุระต่อ “คนร้ายคือเอเดรียน  

ตำแหน่งเลขาฯ แต่ผมก็ยังไม่ตัดผู้จัดการออกจากฐานะผู้ต้องสงสัยอีกคน  

รบกวนคุณช่วยสอบสวนเขาต่อที”

“ได้เลย” ผู้กำกับหนุ่มถอนหายใจ “ดีที่นายปลอดภัย ตอนเจ้าหนู 

ฝึกงานนั่นโทร.ไป ฉันได้ยินเสียงโครมครามตามสายมาด้วย บอกตามตรง 

ว่าใจไม่ดี แถมอยู่ ๆ ก็มีใครก็ไม่รู้บุกมาหาถึงออฟฟิศ ขอเข้าร่วมปฏิบัติการ 

ด้วย”

ซานโดรเลิกคิ้ว แล้วชี้นิ้วไปยังรถบรรทุกแปลกตา...

แล้วก็ต้องร้อง “อ๋อ” ออกมา เมื่อหนึ่งในผู้โดยสารกระโดดลงจากรถ 

เขายิ้มกว้างเตรียมต้อนรับคนรู้จัก

ทว่าก็กลายเป็นยิ้มเก้อ เมื่อใครคนนั้นแทบจะพุ่งไปหาทัชชา

“เจ็บตรงไหนรึเปล่า” ผู้มาใหม่จับไหล่เล็กให้หันซ้ายขวา ตรวจสอบ 

ด้วยสายตาเป็นห่วง

“ผมไม่เป็นไร” ทัชชาหัวหมุน ยกมือห้ามแทบไม่ทัน “แล้วนี่ คุณ 

นิโคไลมาได้ไงครับ”

“ก็รู้จากเครือข่ายว่าวันนี้ซานโดรจะออกมาล่อซื้อคนร้ายน่ะสิ เดาไว้ 

ไม่ผิดว่าเขาต้องพาเธอมาด้วย” พูดจบก็ถอนหายใจหนักหน่วง “หมอนั่น 

มันจอมก่อเรื่อง จะไม่ห่วงได้ไง”

หมอนั่นที่โดนกล่าวอ้างเดินมาเรียกเสียงเย็น “นิโคไล...”

นิโคไล คลอส หันไปตามเสียง “ไง คู่แข่ง...โอ้...เรนเดียร์ของนาย 
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ก็อยู่ด้วยเหรอ งั้นต้องสุภาพกับคุณอเลสซานโดรเข้าไว้”

โทนาไคเหลือบตามองอย่างเย็นชา ก่อนจะเก็บดาบประจำตัวแล้ว 

เดินไปยังรถ

และขับออกไปโดยที่ไม่มีเจ้านายโดยสารด้วย

ทัชชาทำตาปริบ ๆ ในขณะที่นิโคไลระเบิดเสียงหัวเราะ

“โดนทิ้งแล้ว” ซานโดรยิ้มไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก

“เดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านเอง” ดักลาสอาสา

แต่ซานโดรส่ายหน้า “คุณตำรวจ...ทำงานเถอะครับ ไม่ต้องห่วงผม”

ผู้กำกับหนุ่มจึงได้แต่มองฟ้า แล้วปลีกตัวเข้าไปยังสถานรับเลี้ยง 

เด็กกำพร้าเพื่อทำคดีต่อ

“คุณโทนาไคเป็นอะไรไป...” ทัชชางงจนไม่รู้จะงงอย่างไร “แล้วก็... 

ผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณซานโดรกับคุณนิโคไลรู้จักกันมาก่อน”

“เรื่องมันยาว” เจ้านายยักไหล่ “เอาเป็นว่า...ไปหาโกโก้เย็นรอบค่ำ 

ดื่มกัน แล้วค่อยให้ท่านผู้อำนวยการแห่ง  ‘คลอสสปีดส์’  บรรทุกพวกเรา 

กลับบ้าน โอเคไหม”

แน่นอนว่าคู่แข่งทางธุรกิจ แต่เป็นมิตรร่วมนามสกุลตอบตกลง
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บทที่ 5

แม้จะดึกดื่นแค่ไหน แต่ในเมืองใหญ่อย่างสตรอพินน์ก็มีร้าน 

เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงรองรับเสมอ นิโคไลในฐานะคนขับรถตัดสินใจเลือก 

ร้านคาเฟ่บรรยากาศดีที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากออฟฟิศของซานโดรนัก

เข้าฤดูหนาวแล้ว โต๊ะนอกร้านจึงไม่มีผู้ใช้บริการ แต่เพราะความ 

รอ้นจากการใชพ้ลงัยงักรุน่อยูใ่นตวั ซานโดรจงึขอนัง่ตากลมเยน็ ๆ ทชัชาเอง 

ก็ต้อง “คูลดาวน์” เช่นกัน และนิโคไลเข้าใจดี

กลุ่มคนไม่กลัวความหนาวนั้นดึงความสนใจลูกค้าในร้าน แต่เมื่อ 

เห็นว่าคือใคร ความสงสัยก็หายไปหมด เปลี่ยนเป็นแอบมองเงียบ ๆ อย่าง 

ชื่นชม

ส่วนคนที่กำลังตื่นเต้นคือบริกรหญิง เมื่อครู่เธอยื้อแย่งกับเพื่อน 

ร่วมงานเพื่อจะออกมาเสิร์ฟโต๊ะนอกร้าน โชคเข้าข้างเมื่อเธอเป่ายิ้งฉุบชนะ  

สาวน้อยเดินประคองถาดที่วางโกโก้เย็นสองแก้วและชาร้อนอีกหนึ่งถ้วย

เมื่อเสิร์ฟเครื่องดื่มทั้งหมดได้โดยสวัสดิภาพแล้ว จึงถามขึ้นด้วย 

ความประหม่า “ขะ...ขอโทษนะคะ คุณอเลสซานโดรใช่ไหมคะ”

ซานโดรรีบกลืนโกโก้ที่ดูดเข้าไป แล้วหันไปยิ้มบริการประชาชน  

“ใช่ครับ”

“ขอลายเซ็นได้ไหมคะ!” เอ่ยเสียงสูง พร้อมยื่นกระดาษรองแก้ว 

มาตรงหน้า
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“ลายเซ็นคงจะให้ไม่ได้นะครับ” เพราะเป็นลายเซ็นท่านผู้บริหาร  

เกิดใครเอาไปปลอมแปลงทำธุรกรรมมันจะเป็นเรื่อง

สาวน้อยหน้าเจื่อน ค่อย ๆ ดึงมือกลับ

“ถ้าอย่างนั้น...” ซานโดรเลิกคิ้วซุกซน “เปลี่ยนเป็นถ่ายรูปคู่แทน 

ไหมครับ”

แน่นอนว่าบริกรสาวดีใจแทบกระโดด แต่เธอก็รักษาอาการได้ดีเยี่ยม  

รีบหยิบสมาร์ทโฟนมาเปิดกล้องในโหมดเซลฟี ่ แล้วแทบร้องกรี๊ดให้สาแก่ใจ 

เมื่อคุณอเลสซานโดรขอเครื่องไปถือ แล้วจัดแจงให้ทั้งคู่ได้อยู่ร่วมเฟรมกัน 

อย่างสมบูรณ์แบบ

“ขอบคุณนะคะ!” สาวน้อยรับสมาร์ทโฟนคืนมา มือไม้สั่นไปหมด  

ตอนนี้เธอเขินคนที่ถ่ายคู่ด้วยจนไม่กล้าสบตา จึงเสมองไปทางอื่น ตอนนั้น 

เองที่สังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงถามอย่างใสซื่อ “เอ๊ะ อีกท่านไม่มาด้วย 

เหรอคะ”

“หืม” ทัชชาส่งเสียงสงสัย

“คุณบอดี้การ์ดผมดำ ตัวสูง” พอต้องอธิบายเพิ่มเติมยิ่งหน้าแดง  

“ที่หน้าดุแต่หล่อ...หล่อมาก ๆ เลยน่ะค่ะ”

“หล่อกว่าผมอีกเหรอครับ” ซานโดรแกล้งหยอก ตีหน้าเศร้า

“ค่ะ...เอ๊ย! ไม่ใช่นะคะ ว่าไงด ี เอ้อ! หล่อกันคนละแบบ” สาวน้อย 

พยายามสรรหาคำ ประหม่าจนทนอยู่ต่อไม่ไหว “ขอบคุณมากสำหรับรูป 

นะคะคุณอเลสซานโดร ขอตัวก่อนค่ะ!”

เจ้าของชื่อโบกมือลา รู้สึกเอ็นดู พอหันกลับมาจะดื่มโกโก้เย็นต่อ 

ก็เห็นทัชชาง่วนกับการพิมพ์อะไรลงในสมาร์ทโฟนอยู่ “ทำอะไรน่ะ”

“ลิเดีย...โอลก้า” เด็กฝึกงานพึมพำ ก่อนจะกดเซฟ “ผมอ่านชื่อจาก 

ป้ายบนเสื้อของสาวเสิร์ฟคนเมื่อครู่น่ะครับ ตรวจสอบแล้วเป็นชื่อนามสกุล 

จริง ไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน”

“รอบคอบไว้ก่อนสินะ” นี่ก็น่าเอ็นดู เจ้านายยื่นมือไปลูบเส้นผม 

นุ่มนิ่มสีดำสนิทนั้น

ทัชชาหดคออย่างประหม่า ก่อนจะถามสิ่งที่ค้างคาใจ “ว่าแต่...ผม 
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ก็สงสัยเหมือนกันครับ ทำไมคุณโทนาไคถึงกลับไปคนเดียวแบบนั้น หน้าที่ 

ของเขาคือการคุ้มกันคุณซานโดรไม่ใช่เหรอ”

“คงอยากจะเลิกงานเร็วไปทำสปามั้ง” ตอบแบบเล่น  ๆ  ก่อน แล้ว 

ค่อยตอบจริงจัง “เรนเดียร์ต้องคอยคุ้มกันซานต้า แต่ก็ยกเว้นในบางกรณี 

เช่น...ถ้ามีซานต้าสองคนอยู่ด้วยกัน”

นิโคไลชี้หน้าตัวเอง “ตามกฎ มีฉันแล้วโทนาไคก็ไม่ต้องเฝ้าหมอนี่”

“ถ้าขยายความเพิ่มก็คือ  ‘กฎแห่งความเป็นส่วนตัว’...เปิดโอกาสให้ 

ซานต้ากับซานต้าได้สานความสัมพันธ์ ไม่อย่างนั้นมีเรนเดียร์เฝ้าตลอดเวลา  

จะเดตกันยังไง”

“แต่ฉันไม่ได้จีบซานโดรนะ” นิโคไลออกตัว

“ฉันก็ไม่ได้ปิ๊งหมอนี่” ซานโดรยืนยัน “พวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้น 

กันมาตั้งแต่เด็กน่ะ เห็นหน้าจนเบื่อ เพิ่งจะห่างกันตอนแยกย้ายไปทำงาน”

“อย่างนี้นี่เอง” ทัชชาได้คำตอบที่สงสัยอยู่ก่อนหน้า “ผมกะว่าดื่ม 

โกโก้เสร็จแล้วจะขอตัวกลับก่อน...เพราะ...เพราะกลัวจะเป็นก้างขวางคอ 

พวกคุณ”

นิโคไลยกมือตบหน้าผากตัวเองดังป้าบ ซานโดรหัวเราะก๊าก

“อะแฮ่ม” เจ้านายกระแอมเปลี่ยนเรื่อง ยิ้มกริ่ม “ฉันถามบ้าง  

ทัชชา เธอรู้จักนิโคไลได้ยังไง”

คนถูกถามหน้าหมองลงนิดหน่อย “เรื่องนั้น...”

“ฉันเล่าเอง” นิโคไลอาสา “ทัชชาน่ะ...ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ตอนเกิด 

โศกนาฏกรรมที่เมืองสเตียร์นา”

ซานโดรทำหน้าไม่เชื่อ “เฮ้...ตอนนั้นทัชชาน่าจะยังเด็กอยู่เลยนะ”

“ก็ใช่น่ะสิ” คนติดหนี้ชีวิตพยักหน้า “ตอนนั้นเขาอายุสิบสองเอง  

ส่วนพวกเราอายุยี่สิบสี่”

“ส่วนตอนนี้สามสิบ”  บอกพร้อมถอนหายใจ  “หกปีผ่านไป ไว 

เหลือเกิน”

“ชีวิตก็แบบนี้ พวกเรายังหนุ่มน่า” เพื่อนเก่าแก่ปลอบใจ “นั่นแหละ 

...ตอนนั้น ‘ครัมปัส’ หนีตายไปยังเมืองสเตียร์นา บุกเข้าโรงงานหวังจะระเบิด 
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ให้ชาวเมืองตายตกตามกันให้มากที่สุด...ฉันไล่ล่ามันแต่กลับโค่นมันไม่ลง  

สุดท้ายพ่อแม่ของทัชชาเสียสละเข้าต่อสู้เพื่อหยุดมันเอาไว้...พอครัมปัส 

สลายร่างไป ฉันก็นอนพังพาบในสภาพปางตาย...ตอนนั้นเองที่ทัชชามาเจอ 

และช่วยฉันเอาไว้”

“ห้ามขอโทษผมแล้วนะครับ” ผู้มีพระคุณรีบขัดคอ “คุณนิโคไล 

ไม่ได้ผิดอะไรเลย และการอุทิศชีวิตเพื่อโรดซ์คือเกียรติอันสูงสุดของพ่อ 

กับแม่ในฐานะซานต้า”

นิโคไลยิ้มเศร้า “อืม...”

“ปีนั้นหนักหนาจริง  ๆ” ซานโดรเงยหน้ามองฟ้า...แสงจันทร์สีจาง 

ดูเศร้าสร้อยคล้ายคลึงกับช่วงเวลาแห่งการสูญเสีย “ต่อจากเหตุวินาศกรรม 

ครั้งใหญ่ก็คือโศกนาฏกรรมแห่งสเตียนาร์”

“นายเองกเ็ปน็ผูเ้สยีหายเหมอืนกนั” เพือ่นรว่มชะตากรรมถอนหายใจ  

“ยังรู้สึกผิดอยู่หรือซานโดร...อย่าคิดมากเลย”

คนถูกปลอบส่ายหน้า “แผนเผด็จศึกครัมปัสที่ล้มเหลวไม่เป็นท่า  

ยกพลออกไปโดยพลการทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ ถ้าคุณอามา 

ป้องกันไว้ไม่ทันทั้งเมืองสตรอพินน์คงพินาศ...แล้วครัมปัสยังหนีรอดไป 

จนเกิดเหตุซ้ำที่สเตียนาร์...ความผิดของฉันทั้งนั้นแหละ”

ทัชชาเผลอกลั้นหายใจ...กังวลเหลือเกินว่าจะไปสะกิดแผลใหญ่ 

ในอดีต

อเลสซานโดร คลอส เกิดมาพร้อมคุณสมบัติและพลังสำหรับการขึ้น 

เป็น “เซนต์” คนต่อไป...ถูกเลี้ยงดูและฝึกฝนมาพร้อมกับรูดอล์ฟ ชะตาชีวิต 

ถูกจับโยงกันเอาไว้แต่กำเนิด เพื่อจะเป็นซานตาคลอสและเรนเดียร์ คู่พันธะ 

และผู้นำสูงสุดของแต่ละฝ่าย

แม้จะเป็นพันธมิตรร่วมรบกันมาเนิ่นนาน แต่ความรักระหว่างสอง 

สายเลือดไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก เหล่าซานต้าไม่เคร่งครัดเท่าไหร่ แต่พวก 

เรนเดียร์นั้นต้องการรักษาอัตลักษณ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น เลือดแท้เท่านั้น 

ถึงจะสำคัญ การแต่งงานนอกเผ่าพันธุ์นั้นแทบเป็นไปไม่ได้

ทว่าคนที่เคยคบหาใกล้ชิดกับซานโดรและรูดอล์ฟนั้นต่างรู้กันว่าทั้งคู ่
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มีใจให้กัน…

อเลสซานโดรไม่ยอมแพ้ เขามุ่งมั่นที่จะเป็นซานตาคลอสที่เก่งกาจ 

ทีส่ดุ ถงึเวลานัน้คงมกีำลงัพอจะเปลีย่นแปลงไดบ้า้ง ทัง้เรือ่งรกัเพศเดยีวกนั 

และการข้ามกำแพงตระกูลที่ขวางกั้นอยู่

แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนผัน...เมื่อพลังแฝงของอัลเบอร์โต้ คลอส 

ตื่นขึ้นระหว่างปะทะกับครัมปัส ศัตรูคู่ปรับตลอดกาล

ในโลกของซานต้านั้น พลังคือตัวชี้วัดทุกสิ่ง

ซานโดรเสียตำแหน่งให้แก่อาแท้  ๆ...รูดอล์ฟต้องไปอยู่ข้างกายเซนต์ 

คนใหม่...และส่งโทนาไค น้องชายฝาแฝดที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินมาเป็น 

ตัวแทน

เพราะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจึงคิดทำการใหญ่ หากขุดรากถอนโคน 

ครัมปัสได้คงจะมีแต้มต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

แต่ก็พังไม่เป็นท่า

“พวกเราไม่เคยถือโทษคุณซานโดรหรอกนะครับ” ทัชชาปลอบ... 

แม้บางส่วนในสังคมจะไม่ได้คิดเหมือนเขาเลย

“ใช่แล้ว อย่าคิดมากเลยเพื่อน” นิโคไลตบบ่า “ทำเมินเสียบ้าง  

โดยเฉพาะโทนาไค หมอนั่นมันก็จองเวรเกิน”

คำบ่นนั่นทำให้คนฟังแค่นหัวเราะ “ให้เขาจองเวรเถอะ เพราะฉัน 

ไม่ใช่เหรอที่พาพวกพ้องเรนเดียร์ของเขาไปตายมากมาย”

ไม่ให้แค้นได้อย่างไร ต้นเหตุยังอยู่สบาย รอดการประหารชีวิต 

มาได้เพราะเป็นทายาทสายตรงของซานต้า

“มีวิธีแลกเปลี่ยนตัวเรนเดียร์กับคนอื่นบ้างไหมนะ” นิโคไลหัวเสีย

“ให้เขาอยู่เป็นผู้คุมแบบนี้แหละดีแล้ว” คนถูกจองจำด้วยความผิด 

ในใจยิ้มเศร้า “อยู่...ให้ฉันได้ชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้”

เสียงน้ำแข็งกระทบแก้วท่ามกลางความเงียบ...โกโก้จืดชืดหมดแล้ว

นิโคไลตบบ่าเพื่อนสมัยเด็กเบา ๆ แล้วชวนทุกคนขึ้นรถกลับบ้าน
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ถึงจะบอกว่ามาส่งบ้าน แต่บ้านของซานโดรก็คืออาคารที่ทำงานนั่นเอง  

รถคันใหญ่จอดเทียบหน้าทางเข้าคลอสเอกซ์เพรส เจ้าตัวลงมายืนโบกมือ 

ให้คนขับกับผู้โดยสารอีกรายที่ยังต้องไปต่อ

“ทัชชา” ซานโดรก้มลงไปหา เด็กฝึกงานในรถกดเปิดกระจกเพื่อฟัง 

เจ้านาย “ถึงที่พักแล้ว ส่งข้อความมาบอกฉันด้วยนะ”

“ครับ” แม้จะงงที่ต้องรายงาน แต่ทัชชาก็รับคำ

“เฮ้ ๆ...” นิโคไลขมวดคิ้ว

คนออกคำสั่งกลั้นขำ ตีหน้าขรึม “ทำไม เจ้านายต้องคุมลูกน้อง 

ไม่ให้เถลไถล กลับบ้านพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 

ที่ดีสิ”

“อ๋อ” ทัชชาพยักหน้า “อย่างนี้นี่เอง ไม่ต้องห่วงครับ ผมไม่หนี 

เที่ยวแน่นอน เพื่อน  ๆ  ก็ยุ่งกับการฝึกงาน สัญญากันแล้วว่าจะไม่ชวนกัน 

ไปไหนจนกว่าจะวันหยุด”

แว่วเสียงคนขับเอาหัวโขกพวงมาลัย

“เด็กดี” ซานโดรเอื้อมมือไปลูบศีรษะลูกน้อง แล้วขยับมากระซิบ 

กับคนที่เบาะหน้า “รอวันหยุดไปซะ”

“นาย...” นิโคไลเบ้ปาก “ขอให้อกหักตลอดกาล ผิดหวังตลอดไป”

คนถกูแชง่สวนทนัควนั “ขอใหน้ายโดนเฟรนดโ์ซน ไมส่ ิ ผูม้พีระคณุ 

โซน”

คนติดโซนเอาหัวโขกพวงมาลัยอีกรอบ แล้วปิดกระจกหน้าต่าง  

ออกรถไปอย่างพ่ายแพ้ เหลือแค่ซานโดรที่หัวเราะจนไหล่สั่นอยู่บนทางเท้า

แล้วต้องหยุดชะงัก เพราะสัมผัสที่เฉียบคมเกินมนุษย์ธรรมดาทำให ้

รู้สึกว่าถูกมองอยู่

ซานโดรเหลือบมองไปรอบตัวอย่างระแวดระวัง...แล้วเขาก็สังเกต 

เห็นใครบางคนที่ตรงหน้าต่างชั้นห้า ในบริเวณซึ่งจัดไว้เป็นห้องพักของเขา 

กับพนักงานทั้งหลาย

แน่นอนว่านั่นคือโทนาไค

ซานโดรแสร้งทำเป็นไม่รู้ตัวแล้วเดินตรงเข้าอาคาร...ร่างสูงใหญ่ 
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บนอาคารจึงละสายตาและเดินกลับเข้าห้องตนเองไป

ดูท่าผู้คุ้มกันกับเขาคงเข้าหน้าไม่ติดไปอีกหลายวัน
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