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ความมืดแหงรัตติกาลคืบคลานผืนทองนภา ดูดกลืนแสงจันทรที่

เคยสาดสองนวลแสงดวยเมฆดำ คงเหลือแตแสงแหงดวงดาราท่ีทอประกาย

ระยิบระยับราวกับเพชรเลอคา หากแตไมสามารถสองแสงสวางลงมายัง

ผืนโลกไดสักนิด 

ทามกลางความเงียบยามดึกสงัดไรสรรพเสียงใด ๆ จะมีก็แตเสียง

ลมลูใบไมไหว และแมลงกลางคืนที่สงเสียงรองระงมเทานั้น แมยามนี้จะ

ไมมีสิ่งใดเคลื่อนไหว หากแตภายในคฤหาสนหลังมหึมาตระการตาที่สุด

แหงเมืองเอดาหกลับมีเสียงฝเทาดังขึ้น... แตเสียงนั้นกลับเบาหวิวราวกับ

สายลมโชย 

เงารางสูงเคลื่อนไหวอยางวองไว เสียงฝเทาเงียบกริบราวกับวา

เขาไมไดสัมผัสกับพื้นดินเลยขณะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เงารางสูงพลิกกาย

หลบหลังมุมกำแพงใชแสงเงาพรางกายตนเอง เมื่อขบวนทหารยาม 3-4 

นาย ถือคบไฟเดินตรวจตราผานมา และไมอาจรูไดวามีผูบุกรุกลอบเขา

บทนำ 
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มาภายในคฤหาสนหลังงามของพวกเขา เพราะเพียงพริบตาเดียว เงา

ของผูบุกรุกก็อันตรธานหายไปหลังบานประตูคฤหาสนทันทีที่เสียงกริ๊ก

เบา ๆ ดังขึ้นจากลูกบิดประตู 

เงาดำเคลื่อนกายอยางแผวเบาไปรอบ ๆ คฤหาสนราวกับคนหา

อะไรบางอยาง กอนจะหยดุอยูหนาบานประตบูานหนึง่ รางสงูในชดุผาคลมุ

ตัวยาวสดีำสนิท ปกปดสวนลางของใบหนา เหลือไวเพียงนัยนตาคมเขม

ที่กวาดมองประตูบานนั้นอยางละเอียด มือใหญในถุงมือสีดำสนิทยกขึ้น

ลูบตางหูขางหนึ่งของตัวเอง ฉับพลันเกราะใสสีฟาก็กอตัวครอบดวงตา 

สีดำสนิทคลายแวน ทำใหภายในดวงตาคูนั้นปรากฏภาพของบานประตู

เปนอีกรูปแบบหนึ่ง 

ภาพจากแวนตาประหลาดเปนภาพของประตูบานเดิม หากแต

กลบัมรีหสัตาง ๆ มากมายบนลกูบดิ มนัคงมหีนาท่ีในการสแกนลายนิว้มอื

ของผูจับนั่นเอง 

“หึหึ เด็กจริง ๆ” เสียงทุมดังมาจากรางสูง นัยนตาสีรัตติกาลทอ

ประกายกลาอยางนึกสนุก 

รางสูงขยับเขาไปใกลประตูอีกนิด กอนมือซายจะดึงถุงมือของมือ

ขางขวาออก เผยใหเห็นแผนพลาสติกท่ีมีเครื่องอะไรบางอยางราวกับ

เครื่องคิดเลขติดตั้งไว มือซายพิมพรหัสบนมือขวาเพียงแปบเดียว ถุงมือ 

สีเงินจางก็กอตัวครอบคลุมมือขวา กอนที่เขาจะใชมือนั้นจับที่ลูกบิด แลว

เปดประตูเขาไปอยางงายดาย 

หากแตฝเทาของเขาก็ตองชะงักแคหนาประตู เมื่อภาพตรงหนา

คือแสงสีแดงที่กระจัดกระจายอยูรอบ ๆ หองราวกับเปนแสงสีบนเวทีการ

แสดงอยางไรอยางนั้น แสงเสนเล็ก ๆ สองจากฝาผนังตัดกันจนหาที่วาง

ไมได แมแมลงวันสักตัวที่จะบินเขาไปโดยไมถูกแสงสีแดงก็ดูเหมือนจะ

เปนไปไมไดเลย รางสูงพิมพรหัสท่ีมือขวาอีกคร้ังราวกับตองการจะพิสูจน
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ความคิดของตัวเอง แมลงตัวเล็ก ๆ โผลออกมาจากอุงมือขวาราวกับเนรมิต

ได แมลงตัวจอยบินเขาไปสัมผัสโดนเสนแสงสีแดง และแคเพียงพริบตา

แมลงจิ๋วตัวนั้นก็ลุกเปนไฟไหมเกรียม 

ไมเหลือแมแตซาก! 

“อืม... ใชไดนี่” แววตาสีนิลคูคมพราวระยับอยางพึงพอใจ เหลือบ

ตาขึ้นกวาดมองรอบ ๆ หอง กอนจะหยุดอยูตรงกลางหองที่มีแทนยกสูง

และครอบแกวสใีสทีค่รอบบางสิง่บางอยางอยู ซึง่สิง่ของทีอ่ยูในครอบแกว

นั้นเปนเปาหมายสำคัญของค่ำคืนนี้ 

รางนั้นไลสายตาไปตามผนังจากซายมือเรื่อยจนมาถึงขวามือ 

จนกระทั่งสายตาสะดุดกับอะไรบางอยางที่ผนังทางขวามือ และราวกับ

พบสิ่งที่คนหา รอยยิ้มพอใจก็กระตุกท่ีริมฝปากบางใตผืนผา เขาพิมพ

รหัสบนมือขวาอีกครั้ง รางสูงแตะมือไปบนผนังแผวเบา ปดเปลือกตาลง

อยูเพียงครู กอนจะลงมือเคาะผนังเปนจังหวะชา ๆ เสียงกริ๊กดังแผวเบา

ราวกับกลไกบางอยางกำลังลงล็อก จากนั้น... เสนแสงสีแดงทั้งหมดก็

อันตรธานหายไปราวกับหลีกทางใหกาวผาน 

หึหึ ใชรหัสงายจริง ๆ คนแกก็งี้ ประมาทฝมือ จอมโจร Dark Night 

อยางขาเกินไปแลว รางสูงคิด กอนรอยยิ้มเย็นจะระบายบนใบหนาที่

หลอเหลาไดรูป 

Dark Night กาวเดินไปเบื้องหนา หยุดยืนอยูตรงแทนยกสูงพลาง

จองสิ่งที่อยูในครอบแกวดวยความพึงพอใจ ในครอบแกวมีกลองสีแดง

กำมะหยี่ วางอยูบนเบาะนุม นิ่งสนิทราวกับรอคอยใหใครสักคนเอามัน

ออกไปจากที่คุมขังสีใสนี้โดยเร็ว 

ใช! และเขาจะเปนผูทำตามความประสงคนั้นเอง! 

บุรุษชุดดำวาดมือเหนือครอบแกวดวยมือขางที่สวมถุงมือสีเงิน 

กอนจะใชปลายนิ้วชี้เขียนบนครอบแกวเปนอักษรภาษาอังกฤษ 
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“O-P-E-N” เขาพึมพำเสียงแผวเบา ขณะใชนิ้วเขียนอักษรลงไป

บนครอบแกว 

ทันใดนั้นครอบแกวสีใสก็เลื่อนเปดออก เผยใหเห็นกลองสีแดง

กำมะหยี่หนานุมที่อยูภายในชัดเจนยิ่งขึ้น ชายหนุมเอื้อมมือหยิบมันขึ้น

มา ริมฝปากบางขยับรอยยิ้มเย็นอยางพอใจ กอนจะคอย ๆ เปดมันออก 

หากแตสิ่งที่อยูภายในกลองสีแดงนั้นกลับเปนเพียงกระดาษแผน

หนึ่ง ซึ่งไมใชสิ่งที่เขาคนหา และประโยคในกระดาษแผนนั้นก็ทำใหเขา

แทบคลั่ง จนตองสบถออกมาอยางหัวเสีย 

 

ถึง Dark Night  

ขอโทษจริง ๆ ท่ีทำใหเจาผิดหวังและตองกลับไปมือเปลา ไมเปนไร

นะ... ขาจะดูแลดวงเนตรแหงปฐพีเปนอยางดีแทนเจาแลวกัน โทษใคร 

ไมไดนะ! ตองโทษที่เจามัวแตทำอะไรตวมเตี้ยมเอง ถาอยากไดคืนก็... 

ตามรอยขามาใหไดสิ! ขาก็อยากจะรูเหมือนกันวาฝมือของจอมโจร Dark 

Night จะเหมือนดังที่เขาเลาลือ หรือเปนเพียงฉายาที่ไดมาเพราะโชค

ชวย! 

 

                       รักและเคารพ? 

Light Finger. 

 

ปก! 

ชายหนุมปดกลองกำมะหยี่เสียงดัง แตแลวอีกเสียงที่ดังกวาก็ดัง

ขึ้นรอบทิศทาง 

ใชแลว! เสียงสัญญาณเตือนภัย! 

“โธเวย!!!” เขาสบถ กอนจะถลาออกมาจากหองในทันที ในใจนึก
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โกรธแคนไอขี้ขโมยนั่น ไมเพียงแตมันชิงขโมยเพชรดวงเนตรแหงปฐพี

ราคาเหยียบพันลานตัดหนาเขาไป แตมันยังทิ้งโนตบา ๆ ที่วางกลไกให

เสียงสัญญาณกันขโมยดังทันทีที่เขาอานโนตของมันจบอีกตางหาก 

ฉลาดจริง ๆ นะ! ฮึ่ม!! 

เสียงสัญญาณกันขโมยดังล่ัน เหลาเวรยามประจำคฤหาสนวิ่ง

แตกตื่นอลหมาน ชายหนุมในชุดผาคลุมสีดำสนิทแอบเรนแฝงกายหา

ทางหนีออกจากหองกรุสมบัติล้ำคา โดยไมทันสังเกตวาภายในหองยังมี

บุคคลอื่นซึ่งคอย ๆ เผยตัวออกจากมุมมืดอยางชา ๆ ราวกับลองหนได 

มุมปากบุคคลนิรนามกระตุกยิ้มเจาเลหอยางรูสึกสนุกกับเกมที่กำลังจะ

เปนไปตามแผนซึ่งวางเอาไวโดยไมตองลงมือทำอะไรมากมายเลย 

ชายผาคลุมสีเขมโบกสะบัดเมื่อรางของบุคคลปริศนาหายลับไป

หลังบานประตู ทามกลางเสียงโหวกเหวกโวยวายดานนอก ทิ้งใหภายใน

หองมีเพียงความเงียบสงัด กับขนนกอินทรียสีดำสนิทท่ีคอย ๆ รวงหลน

ลอยควางอยูกลางอากาศ กอนจะตกลงสูพื้นหองอยางนิ่มนวล 

หมากตาแรกเดินแลว! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุรุษในชุดผาคลุมสีดำยองอยางเงียบกริบ กอนพลิกกายหลบหลัง

มุมตึก ปลอยใหทหารยาม 2-3 คน วิ่งผานไป เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลว

จึงออกจากที่ซอน 

กร็อบ!  

เวรแลว! เขาสบถในใจ ระหวางที่มองหาที่ซอนเพื่อใหรอดพนจาก

การถูกพบ เทาเจากรรมก็เผลอกาวไปเหยียบกิ่งไมแหงเขาจนได ใครมัน

เอากิ่งไมแหงมากองสุมไวตรงนี้ฟะเนี่ย!? เขาทำไดแคดาทออยูในใจ

อยางหัวเสียเทานั้น เพราะทันทีที่เสียงกิ่งไมหักดังขึ้น ทหาร 2-3 นายนั้น

ก็หันกลับมาทันที 

“เฮย! มันอยูนั่น!” หนึ่งในนั้นตะโกนเรียกพรรคพวก ทำใหกลุม

ทหารยามกรูกันเขามารอบทิศทาง 

หมดทางหนี! 

ชายหนุมสบถอยางหวัเสยี หนัซายหนัขวาพยายามหาทางหนรีอด 

Chapter I 
จอมโจร VS คุณหนูไฮโซ 
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หากแตรอบทศิทางก็เจอแตเหลาทหารท่ีกำลงัวิง่มาทางตนอยางกระชัน้ชดิ 

ไมไดการละ! 

เขาแหงนหนาขึ้นมองทองฟา ทวาสิ่งที่พบมีเพียงทองนภาสีนิลกับ

หมูดาวพรางพราว ไมสิ! บนนั้นมีระเบียงหอง! 

รางในชุดผาคลุมสีดำสนิทสีเดียวกับรัตติกาลดึงแขนเสื้อแขนยาว

ที่ขอมือขึ้น เผยใหเห็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนนาฬกาหากแตมีปุมมากมาย

หลายสิบปุมแทนที่จะเปนหนาปดหรือเข็มนาฬกา เขาใชมือซายกดปุมสี

น้ำเงิน ทันทีที่กดปุมมือขางนั้นก็เปลี่ยนเปนตะขอแหลม เขาพุงมือตะขอ

ของเขาไปยังระเบียง ซึ่งตะขอแหลมมีลวดเสนหนายืดยาวออกไป กอน

จะตวัดเกี่ยวเขากับซี่ลูกกรงของระเบียงดานบน แลวมันจึงคอย ๆ ดึง 

ตัวเขาขึ้นไปโดยอัตโนมัติ ทิ้งใหเหลาทหารยามที่มาชาไปกาวหนึ่งตอง

สบถอยางหัวเสียที่หาตัวเขาไมพบ 

ดารคไนทเปลี่ยนมือตะขอของเขาใหกลับมาเปนปกติขณะสำรวจ

สถานที่ที่เขายืนอยูอยางระแวดระวัง ระเบียงนี้เปนระเบียงหองนอนของ

ใครสักคน บานหนาตางกระจกใสขนาดใหญเลื่อนไดมีผามานสีฟาใสโบก

พลิ้ว ชายหนุมเลื่อนบานกระจกออก กอนจะแทรกตัวเขาไปขางใน 

ภายในเปนหองสี่เหลี่ยมขนาดใหญ เตียงสี่เสามีมุงสีขาวสะอาด

หอยระยาลงมาจากเพดานผูกส่ีดานกับเสาเตียงมองดูราวกับเตียงนอน

ของเจาหญิงในเทพนิยาย ตูเครื่องแปงมีของใชวางอยูครบครัน ทั้งตลับ

แปง ขวดน้ำหอม ฯลฯ และทางฝงซายก็เปนตูเสื้อผาขนาดใหญ ภายใน

หองจัดตกแตงแบบเรียบ ๆ แตแฝงไปดวยความหรูหราและกลิ่นอายของ

หญิงสาว 

มันเปนหองของผูหญิงอยางไมตองสงสัย! 

ดารคไนทเบปากเมื่อลองวาดภาพใบหนาเจาของหองในใจ เปน

รูปคุณหนูหมูตอนที่ชื่นชอบตุกตาเปนชีวิตจิตใจ หรือไมก็คุณหนูจอม
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เอาแตใจที่คลั่งไคลเทพนิยาย เจาหญิง เจาชาย จนถึงขั้นบา พวกคนรวย

นี่ไรสาระจริง ๆ เขาสายหนาอยางนึกรังเกียจ แตแลวเขาก็ตองสะดุง เมื่อ

รูสึกถึงมีดปลายแหลมจอเขาท่ีเอว 

“เจาเปนใคร? เขามาทำอะไรที่นี่” เสียงหาวต่ำเหมือนเปดเปน

หวัดดังอยูเบื้องหลัง ดารคไนทสายหนาอยางเหนื่อยหนาย 

แทนคำตอบเขาสะบัดตัวออกจากวิถีของมีด กอนจะควาหมับที่ 

ขอมือของมือมีดอยางรวดเร็วโดยไมทันใหตั้งตัว แลวจึงบิดขอมือไป

ไพลหลัง อีกมือล็อกคอไวแนนกันหลุด 

“โอย! เจ็บนะ!” เสียงหวานใสรองโอดโอย 

ดารคไนทเลิกค้ิวขึ้นสูงอยางแปลกใจเมื่อเสียงที่ไดยินเปนเสียง

ของผูหญิงไมใชผูชายอยางที่เขาคิด 

“ผูหญิง?” 

“ก็ใชนะสิ! ตาบอดรึไง?” เสียงหวานตวาดกลับมาอยางฉุนเฉียว 

ชายหนุมรีบปลอยมือจากรางนุมในออมแขนทันที ค้ิวเขมขมวด

มุนขณะจองมองคนที่เขาปลอยเปนอิสระ ซึ่งกำลังยืนบีบขอมือตัวเอง

คลายความปวดเมื่อยหนาบึ้ง 

“ผูชายอะไร แรงเยอะชะมัด แรงอยางกับชาง” หญิงสาวบนพึมพำ

คนเดยีวดวยใบหนาบดูบึง้ ไมไดเกรงกลวัชายแปลกหนาท่ีบกุมาถงึหองนอน

ของตนในยามวิกาลเลยสักนิด และนั่นทำใหเขาแปลกใจเปนอยางมาก 

“เจาไมกลัวขาเหรอ?” ดารคไนทเอยถามขอของใจ 

“เจาเปนผีรึเปลาละ?” หญิงสาวยอนถาม และเมื่อเห็นเขายังคง

จองมองเธอนิ่ง เธอก็เอยสรุป “ถาไมใช ขาก็ไมกลัว!” 

แปลก! ชายหนุมคิด ขณะจองมองหญิงสาวตรงหนาราวกับไมเคย

เห็นคนมากอน 

รางเพรยีวงามสมสวนอยูในชดุสีนำ้เงนิเขม กางเกงขาสามสวนสดีำ
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ทำใหเธอดูทะมัดทะแมงคลองตัว ดวงหนางามรูปไขหวานใสดวยคิ้วเรียว

เขมตัดกับดวงตาสีทองฟายามกลางวันที่สดใส ริมฝปากบางสีแดงระเรื่อ

ดูนุมนาสัมผัส ผมยาวหยักศกนิด ๆ สีทองสุกสวางถูกรวบเปนหางมาไว

ดานหลัง เธอมองดูไมเหมือนคุณหนูเอาซะเลย จะมีก็แตผิวเนียนละเอียด

สีขาวผองเทานั้นที่ฟองสถานะของเธอออกมาไดเปนอยางดี 

“เจาเปนโจรเหรอ” หญิงสาวพูด ดวงตาสีทองฟาสดใสมีประกาย

แปลก ๆ และมันไมไดมีความหวาดกลัวเจืออยูในนั้นเลยแมแตนอย 

“มันเรื่องของขา!” ชายหนุมตัดบท ตั้งทาจะเดินจากไปที่ระเบียง

อยางไมสนใจหญิงสาวในหอง แตเทาก็ตองหยุดชะงัก เมื่อสาวนอยใน

หองควาหมับเขาท่ีเสื้อคลุมของเขา 

“อะไรอีกละ?” ดารคไนทเอยเสียงหงุดหงิดขัดใจ เขาไมชอบผูหญิง

เลยจริง ๆ ...ยุงชะมัด! 

“เจาคือจอมโจรดารคไนท?” 

“รูจักขาดวยเหรอ” เขาเลิกค้ิวขึ้นสูงอยางแปลกใจเล็กนอย แต

หญิงสาวกลับยิ้มกวางและพยักหนาหงึก ๆ  

“ใช! ขารูจัก! จอมโจรดารคไนทออกปลนบานเศรษฐีและไมเคยมี

ใครจับเขาไดสักครั้ง เขาจะทิ้งขนนกอินทรียดำไวเมื่อขโมยสำเร็จเปน

สัญลักษณวาไมมีใครจับเขาไดแนนอน” 

“ใช… แตขาไมเคยตองการแฟนคลับ เพราะงั้นเลิกกวนใจขาสักที” 

ดารคไนทตัดบท ตั้งทาจะเดินจากไปอีกคร้ัง แตยายตัวจุนกลับไมยอม

ปลอยมือออกจากผาคลุมของเขา แตกอนที่เขาจะเหลืออด เสียงเคาะ

ประตูก็ดังขึ้นที่หนาหอง 

“ลูกซันฟารีนา! เปนอะไรรึเปลา? พวกทหารบอกวาไอโจรหารอย

มันปนหองเจา เปดประตูใหพอหนอยสิลูก!!” 

เจาของช่ือซันฟารีนาหันกลับมาย้ิมหวานใหดารคไนทอยางเจาเลห 
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อยาบอกนะวายายนี่ตองการจับตัวของเขาไปสงพอของนาง? 

“เจาคิดจะจับขางั้นเหรอ?” เขาเอยเสียงเย็นเยียบ 

ซันฟารีนายิ้มหวาน กอนจะสายหนารัวเร็ว “เปลา... ขาคิดจะชวย

เจาตางหาก” 

“!?” วาอะไรนะ? นางบอกจะชวยเขาทั้ง ๆ ที่เขาเพิ่งจะบุกหองกรุ

สมบัติของพอนางเนี่ยนะ... สติดีหรือเปลาเนี่ย? 

“ไมตอง! ขาไมตองการความชวยเหลอืจากเจา” ชายหนุมเอยเสยีง

เย็นอยางไมเห็นดวยในความคิดพิสดารของเธอ 

“แตเจาตองการแน! เพราะนอกระเบียงก็มีพวกทหารยามของ 

พอขาเฝาอยูทุกซอกทุกมุม เจาไมมีทางหนีออกไปไดงาย ๆ แมเจาแปลง

รางเปนแมลงวันไดก็ไมมีทาง” 

ดารคไนทเดินไปชะโงกหนาดูที่ระเบียง เบื้องลางราวกับกองทัพ

นักรบจะไปบุกตีเมืองอื่นปานนั้น กวาเขาจะฝาวงลอมไปได คงไดเหนื่อย

ตาย หรือไมก็เสียทีโดนจับไดแน ๆ  

“ซันฟารีนา ไดยินรึเปลาลูก!? เปดประตูเร็วเขา! ไมอยางนั้นพอจะ

พังประตูเขาไปนะ!!” เสียงหนาประตูฟงดูรอนรน เห็นไดชัดวาหากไมมี

การตอบรับ เขาก็จะพังประตูในวินาทีใดวินาทีหน่ึงจริง ๆ ทำใหดารคไนท

ตองรีบตัดสินใจอยางปจจุบันทันดวน 

“ก็ได!” และเขาก็จำเปนตองตอบตกลงอยางเลือกไมได 

“เดี๋ยวนะคะทานพอ! จะไปเปดเดี๋ยวนี้!” ซันฟารีนายิ้มกวาง เธอ

ตะโกนบอกคนที่อยูขางนอก เพื่อไมใหทานพอของตัวเองบุมบามพัง

ประตูเขามาจริง ๆ จากนั้นก็จัดแจงหาที่หลบภัยใหเขา หญิงสาวลากเขา

ไปที่เตียง กอนจะผลักรางสูงลงบนเตียงนุมของเธอ แลวจึงเอาผาหมคลุม

ซอนรางของเขาและเธออยูในผาผืนเดียวกัน ชายหนุมหนาขึ้นสี เมื่อ 

แผนอกของเขาแนบชิดกับรางนุมใตผาหมอยางชวยไมได 
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“ทำอะไรนะ” 

“ชู... เงียบนาแลวอยูเฉย ๆ” 

หญงิสาวทำเสยีงไมพอใจ กอนจะกดหวัของเขาลงทีเ่ตยีง ชายหนุม

จำเปนตองนอนตะแคง หันหนามาทางรางนุมอยางชวยไมได ซันฟารีนา

คลุมผาหมปดบังรางสูงจนมิดและคลุมรางเธอจนเหลือสวนหัวไว กอนจะ

ควารีโมทบนตูขางเตียง แลวกดปุมปลดล็อกประตูราวกับเปดทีวี 

ชายชราเจาของคฤหาสนหลังใหญกาวเขามาในหองของลูกสาว 

พรอมทั้งนายทหารยามอีก 4 คน เขาพยักหนาใหทหารตรวจคนทุกซอก

ทุกมุมภายในหอง ไมเวนแมแตใตเตียงหรือในตูเสื้อผา หรือแมแตลิ้นชัก 

(?) 

“อะไรกันคะทานพอ? อยู ๆ ก็เขามาคนหองลูกกลางดึก ทำลูก

สะดุงตื่น ตกใจหมดเลย” ซันฟารีนาแกลงปดปากหาว พลางขมวดคิ้ว

เรียวมุนและทำเสียงตัดพอ 

ชายชรากาวเขามานั่งที่ขอบเตียงของลูกสาว ยกมือขึ้นลูบหัวของ

เธออยางเอ็นดู 

“ขอโทษทีจะ พอดีเกิดเหตุวุนวายขางนอกนะ มีคนบุกรุกเขาไปใน

หองกรุสมบัติของเรา” 

“อุยตายจริง! แลวมีอะไรหายมั้ยคะ” ซันฟารีนาแกลงทำเสียงสูง

อยางตกใจ ถามปีระกาศรางวลันกัแสดงดดัจรติยอดเยีย่ม เธอคงไดทีห่นึง่

อยางไมยาก ดารคไนทคิดพรอมกับยิ้มเยาะ 

“ดวงเนตรแหงปฐพีหายไป พอถึงตองรีบตามลาตัวมันอยูนี่ไง” 

ชายชราเอยเสียงกราวขึ้น แววตาแคนเคืองอยางที่สุด 

“อะไรนะคะ!? เพชรเลอคาขนาดน้ัน!” ซันฟารีนาเบิกตากวางแกลง

ตื่นตกใจ กอนจะถามวา “แลวรูไหมคะวาโจรนั่นเปนใคร” 

“จอมโจรดารคไนท!” 
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รางสูงในผาหมสะดุงเฮือกเมื่อไดยินคำตอบแบบกลาวหานั้นของ

ชายชรา ในเมื่อเขาแคบุกรุก แตเพชรที่หายไปนั้นใชฝมือเขาที่ไหนกัน! 

ซันฟารีนารับรูถึงอาการเดือดดาลของชายหนุมใตผืนผา หญิงสาวจึงตอง

ควาขอมือของเขาไวอยางรวดเร็ว พอของเธอไมทันสังเกตเพราะมัวแต

หันไปมองลูกนองที่เขามารายงาน 

“ไมพบอะไรเลยขอรับ” 

“แนใจนะวาหาจนทั่วแลว?” ชายชราถามเสียงเครียด และเมื่อ

ลูกนองของเขายืนยันแลว เขาก็สบถอยางแคนเคือง “มันหนีไปอีกจนได! 

ไอโจรถอยเอย!”  

คนถูกดากำหมัดแนนอยางฉุนจัดภายใตผาหม รางสูงตั้งทาจะ

ขยับตัวกระโจนเขาใสคนสบประมาท แตหญิงสาวขาง ๆ ตัวรีบควาตัว

เขาไวอยางเตือนสติ 

ชายชราเหน็ผาหมขยบัยกุยกิรวมทัง้อาการลกุลีล้กุลนของบตุรสาว

แลวอดสงสัยไมได 

“ซันฟารีนา? ลูกใชหมอนขางตั้งแตเมื่อไหร ไหนเคยบอกวามัน

เกะกะไงละ” 

“หมอนขาง?” ซันฟารีนาเลิกค้ิวฉงน กอนจะรองออเมื่อเห็นสายตา

ที่พอมองมาที่กองผาหมขาง ๆ ตัวเธอ “ออ... ใชคะ! หมอนขาง หนูเห็น

วาเตียงมันวาง ๆ เลยเอามานอนกอดเลน อุนดีนะคะ” วาแลวก็กอดหมับ

เขาให หมอนขางจำเปนเกิดอาการตัวแข็งทื่อเมื่อโดนสาวเจาสวมกอด

แบบแนบแนน 

“ทำบาอะไรนะ” เขากัดฟนกระซบิ ขืนตวัไวเล็กนอย เพราะใบหนา

ของเขาเกือบจะชนอกนุม ๆ ของเธออยูแลว แตแมตัวดีก็ยังคงกอดเขา

แนนเหมือนกอดหมอนขาง แถมยังเอาขากายไวอีกดวย  

“อยูเฉย ๆ เหอะนา” เธอกัดฟนตอบ หันไปฉีกยิ้มกวางใหพอของ
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เธอทีท่ำหนางนุงงกบัทาทางแปลก ๆ ของลกูสาวเลก็นอย กอนจะสายหนา

อยางเอ็นดู 

“จริง ๆ เลย โตจนปานนี้แลวยังจะติดหมอนขางเปนเด็ก ๆ ไปได 

เอาเถอะ นอนซะนะ พอไมรบกวนแลว” ชายชราลูบหัวลูกสาวและกลาว

ราตรีสวัสด์ิ กอนจะยกขบวนขารับใชออกจากหองของซันฟารีนาไป คาด

วาคงไปตามหากันที่อื่นตออีก 

“เฮอ... เกือบไป” เธอถอนหายใจอยางโลงอก แตคนที่ถูกกอดเปน

หมอนขางกลับรีบผละออกจากออมแขนของแมตัวดี ไปยืนหนาบูดบึ้งอยู

ขางเตียงดวยทาทางไมสบอารมณ 

ซันฟารีนาเห็นทาทางของจอมโจรผูยิ่งใหญแลวอดขำไมได 

“อะไรนะ? แคโดนกอดนิด ๆ หนอย ๆ ทำเปนหวงเนื้อหวงตัวไป

ได” 

“นี่! เจาเปนผูหญิงแนรึเปลา ทำอะไรไมระวังตัวเลย!!!” ดารคไนท

สบถอยางหัวเสีย กอนจะสะบัดผาคลุมและตั้งทาจะเดินไปที่หนาตาง 

“นี่! จะไปไหนนะ?” เสียงหวานรองตาม รีบถลาไปควาเสื้อคลุม

ของเขาไวแนนราวกับตุกแก 

“ปลอย! ขาจะออกไปจากท่ีน่ี!” ชายหนุมเอยอยางหมดความอดทน 

หันมาจองรางบางขางหลังดวยสายตาอำมหิตที่พยายามทำใหนากลัว

ที่สุด เพื่อขมยายจอมยุงใหเลิกยุงกับเขาเสียที 

“ไมไดนะ! เจาติดหนี้บุญคุณขาท่ีชวยเหลือเจาเมื่อก้ี อยาคิดจะหนี

หนี้เปนอันขาด ขาไมยอมดวย!” ซันฟารีนาเมมริมฝปากแนนทำหนา

ขึงขังอยางไมเกรงกลัวสายตาอำมหิตของเขาเลยแมแตนอย 

ดารคไนทจองซนัฟารนีาเขมง็อยางเดอืดดาล แตหญงิสาวตรงหนา

ไมแมแตจะหวาดกลัวเขาเลย กระทั่งเขาหมดความอดทนจำตองยอมแพ

อยางชวยไมได 
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“ยุงชะมัด! เจาตองการอะไรวามา!” 

ซันฟารีนายิ้มอยางพอใจ แตคำตอบของเธอทำใหเขาแทบอยาก

กลั้นใจตายซะใหรูแลวรูรอด 

“พาขาไปดวย” 

“...!” 

สิ้นเสียงเอยความจำนงของลูกสาวเจาของคฤหาสน บรรยากาศ

รอบ ๆ ตวักร็าวกบัถกูปดสวติช ปดเสียงไปเสยีอยางนัน้ มแีตรางสองราง

ยืนจองกันราวกับรูปปน 

“เจา... วาไงนะ” รางสูงเอยเสียงเย็นทำลายความเงียบอยางพยายาม

ควบคุมอารมณ 

“ขาบอกวาใหเจาพาขาไปดวย!” ซันฟารีนาย้ำเสียงหนัก นัยนตาสี

สวางไมมีประกายลอเลนเลยแมแตนิดเดียว 

“สมองของเจามีปญหารึไง? ถาอยากออกไปเที่ยวเลนก็ไปบอก

พวกคนรับใชของเจาซะสิ” 

“ไม! ขาไมไดอยากไปเที่ยว แตขาอยากไปกับเจา!” 

รางสูงชะงักกึก สะดุดกับคำพูดของแมตัวยุง กอนคิ้วเขมจะขมวด

มุนปนหนาเย็นชา 

“ขาไมเคยคิดจะพาใครติดตามไปดวย โดยเฉพาะผูหญิงอยางเจา 

และขาก็ไมมีเหตุผลอะไรที่จะตองทำตามคำขอของเจาดวย ขาเปนโจร 

เพราะฉะนั้นไมจำเปนตองมีสัจจะ!” 

ซันฟารีนานิ่งอึ้งไปกับคำพูดของชายหนุม ทาทาง... แผนของเธอ

คงจะไมไดผลแน ๆ ตองทำอะไรสักอยางแลว 

เมื่อเห็นคิ้วเรียวสวยของคุณหนูเจาของคฤหาสนขมวดมุนอยาง

เถียงไมออก เขาก็กระตุกยิ้มเยาะอยางเหนือกวา เมื่อคิดวายังไงเขาก็

เปนผูชนะอยางแนนอน 
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แตเขาคิดผิด! 

เมื่อมัวแตคิดจนลืมระวังตัว แมตัวดีก็กระโจนเขาใสเขา มือเรียว

กระชากผาปดซอนดวงหนาของโจรหนุมออกอยางไมทันใหตั้งตัว 

สายลมพัดแผวตองผมสีนิลของชายหนุมพลิ้วระนัยนตาสีรัตติกาล

คูคมเขม มันดูมีเสนหและเบิกกวางดวยอาการตกใจ ดวงหนาหลอเหลา

ไรผาปดซอน จมูกโดงเปนสัน รับกับริมฝปากหยักสีแดงธรรมชาติ ใบหนา

ราวรูปสลักของคนตรงหนา ทำเอาคนกระชากผาอำพรางออกถึงกับหยุด

หายใจไปชั่วขณะ 

“...รูไหมวาคนที่เห็นใบหนาของขาจะตองเจอกับอะไร” ดารคไนท

เอยเสียงเหี้ยม นัยนตาสีรัตติกาลของเขาเย็นเยียบ และดูเหมือนกับจะมี

รังสีอำมหิตกรุนออกมาจากรางของเขาไดดวย 

ซันฟารีนากลืนน้ำลายลงคออยางหวาดหวั่น กระถดถอยหลังโดย

สัญชาตญาณ คนตรงหนาดูนากลัวราวกับอสูรราย ทั้ง ๆ ที่ตอนแรกเจอ 

เธอไมรูสึกหวาดกลัวอะไรเขาเลยสักนิด 

“ขะ... ขาไมบอกใครหรอก!” เธอเอยตะกุกตะกัก ถอยหลังออก

หางจากรางสงูทีม่แีววคกุคามซึง่คอย ๆ กาวมาหาเธอดวยสหีนาโหดเหีย้ม 

“...” แตเขาก็ยังไมคิดท่ีจะหยุดฝเทาแตอยางใด 

ซันฟาเหงื่อตกจนเปยกชุมขางขมับอยางกดดัน “ขะ... ขาจะไม

บอกใครเลยจริง ๆ นะ! สาบานเลยก็ได!” ตอนนี้อีกไมก่ีนิ้วหลังของเธอก็

จะสัมผัสกับผนังหองนอนตัวเองแลว 

“ห.ึ..” รมิฝปากหยกัลึกยกมมุปากขึน้ มองดรูายกาจกวาเดมิเสยีอกี 

เขากาวเขามาประชิดเรียบรอยแลว รางกายสูงใหญนั้นบดบังเธอจนมิด 

มองดูไมตางจากยักษที่กำลังจะจับมนุษยตัวจอยเขมือบกิน 

“จะ... เจาฆาขาไมไดนะ! พอขาไมปลอยเจาไวแน!” เธอเปลี่ยนมา

ใชวิธีขมขู พยายามซอนความหวาดกลัวและน้ำเสียงสั่นพราใหมิดชิด 
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หากแตคนถกูขูกลบัแยมรอยยิม้ทีม่มุปากทำใหใบหนาหลอเหลาราวรปูสลกั

ของเขายิ่งเหมือนซาตานมากกวาเทพบุตร เขาโนมหนาเขามาใกล แลว 

กระซิบกับเธอดวยน้ำเสียงเยาะเยยรายกาจ 

“มันจะตางอะไร ถาขาเอาเจาไปดวย พอของเจาก็คงไมเอาขาไว

เหมือนกัน ลูกสาวถูกลักพาตัวไปทั้งคน” 

“ระ... เรื่องนั้น... ขาจะเขียนจดหมายทิ้งไว ใหทานพอคิดวาขาหนี

ออกไปเอง ไมเดือดรอนเจาแน ๆ เชื่อสิ!” ซันฟารีนาหาทางรอดใหกับ 

ตัวเองสุดชีวิต 

“งั้นเหรอ? ที่แทเจาก็แคตองการคนชวยใหเจาหนีออกจากที่นี่ได

เทานั้นเอง แตเสียใจดวยนะ ขาคงชวยเจาไมไดเพราะขาไมมีปญญาพา

ใครหนีไปจากทหารกวารอยคนที่ตรวจตราทุกตารางนิ้วขางนอกนั่นไป

ไดหรอก ตอใหพับเจาใสกระเปาเสื้อได ก็ไมมีทาง!” ดารคไนทเอยเสียง

เย็นชา แตแทนที่เขาจะเห็นความยุงยากบนดวงหนาสวยหวานของคน

ตรงหนา เขากลับเห็นรอยยิ้มกวางบนใบหนานั้นแทน ทำใหคนที่ทำหนา

ยุงตองกลายเปนเขาเสียเอง 

“เรื่องนั้นไมใชปญหา ถาเจารับปากวาจะพาขาไปดวย รับรองวา

เจาจะไดออกไปจากท่ีนี่ไดอยางปลอดภัยโดยไมตองใชกำลังอะไรเลย

ดวย!” 

 

ตุบ! 

เงาสองรางหลนตุบลงขางพุมไมอยางเงียบเชียบ นัยนตาสีรัตติกาล

ของหนึ่งในนั้นเงยหนามองตามเชือกท่ีสงตัวเขาและอีกคนลงมายังพื้น

เบื้องลาง ปลายเชือกเสนยาวผูกอยูที่ซี่ระเบียงหองนอนของอีกคนที่อยู

ขาง ๆ เขา ซึ่งก็คือคุณหนูซันฟารีนา ลูกสาวเจาของคฤหาสนหลังนี้ 

ขอบอกอีกที... เขาไมไดกำลังลักพาตัวคุณหนูลูกสาวเจาของคฤหาสนไป
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เรียกคาไถแตอยางใด ในทางกลับกัน คุณหนูที่วากลับกำลังพาเขาและ

ตัวเองหนีออกจากคฤหาสนเสียเอง ไมมีอะไรพิลึกพิลั่นมากไปกวานี้อีก

แลว  

ตอนน้ีนอกจากเขาท่ีแตงตัวปดซอนใบหนาแลว ยายคุณหนูประหลาด

ที่อยากหนีออกจากคฤหาสนจนตองเสนอเงื่อนไขขอตกลงกับโจรอยาง

เขาก็แตงกายไมแพโจรเหมือนกัน เห็นเพียงนัยนตาสวยหวานสีฟาเทาน้ัน 

ที่โผลพนออกมา เพราะหากไมปดซอนใบหนาเอาไว หากมีทหารยามมา

พบ และเกิดจำเธอได เรื่องราวมันจะยิ่งยุงยากกวานี้ ซึ่งเขาคิดวามันก็

ยุงยากตั้งแตที่เธอบอกใหเขาพาเธอหนีออกไปโดยแลกกับการชวยบอก

เสนทางหนีใหเขารูนั่นละ  

ถาไมติดวาคฤหาสนหลังนี้เปนคฤหาสนเจาเมืองที่มีอิทธิพลมาก

ที่สุดของเมืองเดอาห และเขาก็พกอุปกรณมาเพียงเล็กนอยเทานั้น หาก

แผนการที่คิดไวไมผิดพลาด ปานนี้เขาคงกลับไปยังที่ซองสุมพรอมกับ

เพชรเลอคาท่ีมีชื่อเสียงที่สุดไปแลว ไมตองมางอยายคุณหนูไฮโซนึก

สนุกเลนพิเรนทรใหพาหนีแบบนี้หรอก 

“มาทางนี้” คุณหนูหนีออกจากคฤหาสนกระซิบ พลางกวักมือเรียก

เขาในกำแพงอีกฝง 

ดารคไนทจำตองเลกิคิดหงดุหงดิโมโหทีท่กุอยางไมเปนไปตามแผน

เพราะไอแมวขโมยนั่นคนเดียว แลวรีบรุดตามไปติด ๆ หญิงสาวพาเขา

ลัดเลาะเดินไปตามหลบืกำแพง ใชเงามืดแอบเรนแฝงกายหลบทหารยาม

ที่เดินตรวจตราตามลาหัวเขาอยู เธอหลบหลีกเคลื่อนไหวไดอยางวองไว 

พาเขาเขาหลืบนูนออกหลืบนี้จนแทบเวียนหัว ซึ่งเขายอมรับวาถาไมได

เธอนำทาง เขาอาจตองตอสูและกวาดลางทหารพวกนีใ้หตายเปนเบอืแน ๆ 

จะวาไปแบบนี้ก็ดี ขาก็เบื่อกลิ่นคาวเลือดแลวเหมือนกัน  

ดารคไนทเดินตามหลังซันฟาอยางพยายามผอนคลาย เขาก็อยาก
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จะรูเหมือนกันวาไอท่ีเธอคุยโมไววาจะพาเขาออกไปโดยท่ีไมตองออกแรง

อะไรเลย มันจะเปนไปไดอยางที่พูดหรือแคเพียงความคิดวาตัวเองเปน

ตัวเอกในละครกันแน 

ทั้งสองคนออกจากหลืบกำแพงรั้วของคฤหาสน เคลื่อนกายตาม

แนวกำแพงอยางชา ๆ พยายามทำตัวกลืนไปกับกำแพงจนกระทั่ง... 

“เฮย! นัน่ใคร?” ทหารยามสองคนชีม้อืมาทางพวกเขาพรอมแสงไฟ 

ซันฟารีนาเบิกตากวาง มือเรียวลวงไปที่กระเปายามของตัวเอง 

แลวสาดผงสีเงินเขาใสทหารจนฟุงกระจาย ดารคไนทยกมือขึ้นขยี้ตา 

เนื่องจากถูกละอองผงนั่นปลิวเขาตาอยางไมทันระวัง... มีใครบางคนฉุด

มือแลวกระชากไปอยางรวดเร็วกอนท่ีแผนหลังของเขาจะกระแทกกำแพง 

พรอมกับรูสึกถึงลมหายใจหอบนอย ๆ ที่แผนอก 

ชายหนุมพยายามลืมตา แตก็ยังแสบอยูจากฤทธิ์ของผงสีเงินนั่น 

เขาจึงยกมือขึ้นขยี้ตาใหหายเคือง 

“ผงมันเขาตาเจาเหรอ? ขอโทษที ขาลืมบอกใหเจาหลับตาตอนที่

ขาสาดผงหลบหนีใสพวกน้ัน ไหนใหขาดูหนอยสิ” ซันฟารีนาเอย พยายาม

ดึงมือท่ีขยี้ตาอยูออก 

ดารคไนทลืมตาข้ึนพบนัยนตาคูหวานเขามาใกลจนรูสึกถึงลมหายใจ

ของอกีฝาย มอืนุมสมัผสัใบหนาของเขา นยันตากลมโตสทีองฟากระจางใส

จองเขาไปในดวงตาของเขาจนแทบจะดดูกลนื ดารคไนทปดมือซนัฟารนีา

ออกใหพนจากใบหนาของเขา พรอมทั้งเบนหนาหนี 

“พอเถอะ! ขาไมเปนอะไรแลว ไปตอเถอะ” เขาพูด พรอมทั้งเดิน

ถอยหางจากรางหอมที่อยูใกลทีไร หัวใจเขาเปนตองทรยศเสียทุกที 

บางทีวิธีที่ดีที่สุดคือการถอยหางจากรางนั้นใหมากท่ีสุด พอออก

ไปได ตองหาวิธีสลัดยายตัวยุงนี่ไปใหพน ๆ ...ถึงอยางไรนางก็เปนแค 

หญิงสาวแปลกหนา และเขาเองก็ไมตองการภาระเพิ่ม ถาไมอยากใหเกิด
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เรื่องยุงยากในภายหลัง เขาจำตองเลี่ยงการใกลชิดกับผูหญิงทุกคนเกิน

ความจำเปน ไมเวนแมแตคนเดียว! 

ซันฟารีนามองตามแผนหลังของจอมโจรหนุมไป อดนึกตำหนิ 

ตัวเองไมไดวาเมื่อครู เธอนึกอยากสัมผัสใบหนาเขา อยากปลดผาสีดำ

นั่นออก เพื่อจองมองใบหนาราวรูปสลักนั่นใหเต็มตา เธอปฏิเสธไมได

จริง ๆ วารูปรางหนาตาของเขามีเสนหชวนหลงใหลมาก 

โอย! เปนเพราะหมอนี่หลอเกินไปแน ๆ! เธอโอดครวญและดา 

ตัวเองในใจ อดหนาแดงไมได จนตองยกมือขึ้นลูบหนา แลวรีบรุดตาม

รางสูงไปในทันที 

ผานพุมไม ผานทหารยามหลายสิบนาย พวกเขาก็มาถึงประตูทาง

เขาออกของคฤหาสนอยางปลอดภัยไรรอยขีดขวน 

“เปนโจรตองเขาออกทางประตูดวยรึไง ขานึกวาเจาจะพาไปยัง

อุโมงคลับหรืออะไรเทือกนั้นเพื่อออกจากที่นี่เสียอีก” ดารคไนทเอยเสียง

เย็นคลายจะเยาะเยย 

“ไมเคยไดยินรึไง? ‘ที่ที่คิดวาอันตรายที่สุดมักจะเปนที่ที่ปลอดภัย

ที่สุด’ พวกนั้นคงไมคิดวาโจรอยางเจาจะมีมารยาทพอที่จะเขาตามตรอก

ออกตามประตู ปานนี้คงไปเฝาแถวกำแพงกันหมดแลว เพราะงั้น... ที่

นี่แหละ ปลอดภัยที่สุด!” ซันฟารีนารายยาว นัยนตาสีฟาสดใสจองประตู

เขม็งอยางมุงมั่น 

ดารคไนทเลิกค้ิวสูงอยางรูสึกท่ึง ๆ ในความคิดของคุณหนูไฮโซที่

นาจะหนอมแนมทำอะไรไมเปนมากกวาท่ีจะมารูอะไรพวกนี้ 

“ขาเพิ่งรูวาคุณหนูเขาเรียนเทคนิคโจรกันดวย ที่เจาพูดมามันก็ถูก 

ขาก็แคนึกวาเจาจะพาไปยังอุโมงคลึกลับที่เอาไวหนีภัยก็เทานั้น ที่นี่คง

ไมมีละสิ หรือไมเจาก็ไมรูวามันอยูที่ไหน” 

คุณหนูที่วาถลึงตามองจอมโจรหนุมเมื่อไดยินคำสบประมาท คน
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อะไรปากเสียชะมัด! 

“มีนะมี และขาก็รูดวย แตถาใชพอก็ตองรูสิวาขาชวยเจาหนี มี

หวังโดนสวดยับแน ๆ อีกอยางออกไปงาย ๆ มันจะสนุกอะไร สูเลนเปน

นินจายังจะมันซะกวา” 

ดารคไนทหรี่ตามองคุณหนูเจาของคฤหาสนพูดดวยประกายตา

วาววับนึกสนุกอยางไรคำบรรยาย ที่แทก็อยากเลนเปนนินจา เขาคงคิด

ผิดมาก ๆ ที่มารูจักและยอมรับปากบาบอกับผูหญิงคนนี้ เพี้ยนชะมัด! 

ในขณะที่ดารคไนทกำลังคิดปลงสังเวชอยูนั้น แมคุณหนูไฮโซ

อยากเปนนินจาก็ปามีดส้ันเขาใสยามเฝาประตูอยางมาดมั่น 

ฉึก! 

มีดท่ีตองเขาเปาอยางแมนยำในนาทีนี้กลับปกฉึกตรงกลางเสา 

เฉียดจมูกของยามเฝาประตูไปนิดเดียวเทานั้น สงผลใหยามผูโชคดีรอง

ทักทายพวกเธอเสียงดังลั่น และยังเรียกพวกมาดูราวกับจะสรรเสริญอีก

ดวย 

ซวยแลวไง! 

“เวรแลวไหมละ!” ดารคไนทสบถ เมื่อเสียงโหรองเรียกเพื่อนของ 

ทหารยามเฝาประตูดังล่ันแทนเสียงแมลงกลางคืนภายนอก พริบตาเดียว 

ทหารมากมายก็กรูกันเขามาโอบลอมที่ซอนของพวกเขาทั้งสองคน 

“โธเอย! ไมนาหลบเลย ถาไมหลบกค็งจะโดนแลวนะนัน่” ซนัฟารนีา

แกตัว กอนจะยิ้มแหง ๆ ใหสายตาดุ ๆ ของดารคไนทที่มองมา 

“จะโดนแน! ถาเจายังมัวแตอยูเฉย ๆ แบบนี้” ดารคไนทเอยเสียง

เขม กอนจะออกจากที่ซอน เพื่อตอสูกับเหลาทหารที่กรูกันเขามาประชิด

ตัว คิดวาจะไมตองออกแรงแลวเชียว ใหตายสินา! ไมนาเชื่อแมนี่เลย! 

ฟบ! 

รางสงูเบีย่งตวัหลบปลายดาบแหลมของทหารทีเ่ขามาทางดานหลงั 
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กอนจะใชเทายันจนมันเซหงายหลังไปชนกับอีก 3 คนที่เขามาจนลม

ระเนระนาด ดารคไนทตวดันยันตาสเีขมไปมองรางบางทีเ่ตะผาหมากของ

ทหารนายหนึ่งจนมันหนาเขียว เธอยิ้มอยางมีชัยแถมแลบลิ้นปลิ้นตาใส

หนานายทหารที่ถูกเธอเตะลูกรักอยางสะใจ โดยไมทันระวังทหารอีกคน 

ที่เขามาทางดานหลงัของเธอ 

ฉึก! 

มีดส้ันสีดำสนิทพุงปกคอหอยของนายทหารคนนั้นจนมิดดาม 

กอนรางทั้งรางจะลมตึง เลือดสีสดพุงกระฉูดราวกับน้ำพุ ซันฟารีนาหัน

ขวับไปมองอยางตกใจและสยดสยอง 

หมับ! 

“กรี๊ดดด” ซันฟารีนากรีดรองลั่น เมื่อมือใหญควาขอมือของเธอไว 

แตเมื่อหันไปสบตาสีรัตติกาลของคนฉวยขอมือ ก็ลอบถอนหายใจอยาง

โลงอก 

“ออกไปท่ีประตูซะ! เร็วเขา!” ดารคไนทเอยเสียงหวน กอนจะเหว่ียง

รางบางไปทางประตู 

“โอย!” ซันฟารีนาลมกนจ้ำเบา รองโอดโอยเมื่อถูกเหวี่ยง เงยหนา

มองรางสูงที่บังอาจเหวี่ยงสุภาพสตรีแสนสวย(?)ลมอยางคาดโทษ เมื่อ

เห็นรางสูงปะทะกับทหารหลายสิบนายพรอมกับหันมาตวาดใสเธอ หนา

งามก็ยิ่งงอง้ำบึ้งตึงอยางไมพอใจ 

“ไปสิ!” 

“เออ! รูแลวละนา ...กร๊ีดดด” ยังไมทันจบประโยคด ีดาบปลายแหลม

ก็ฟนฉับเขามาจนเธอแทบเบี่ยงตัวหลบไมทัน ทหารอีก 5 คนเห็นเธอจึง

เขาไปจับกุม ทำใหเธอไมสามารถหนีออกไปตามคำสั่งของดารคไนทได 

“โธเวย!” ดารคไนทสบถเมื่อไดยินเสียงรองของซันฟารีนา ใหตาย

สิ! ทำไมเขาจะตองมาตอสูดวยความรูสึกหวงหนาพะวงหลังแบบนี้ดวย
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เนี่ย ไมเขาใจเลย! เขาถีบรางทหารตรงหนาระบายอารมณหงุดหงิดจน

ทหารคนนั้นลมกระแทกกับอีกหลายคน พวกมันเสียหลักพากันลม

ระเนระนาด ทำใหรอบ ๆ ตัวของเขาโลงขึ้น 

รางสูงรีบวิ่งไปหารางบางที่ตอสูอยูกับทหารอีก 5 คน ถีบทหาร

คนหนึ่งใหหลบไปใหพนทาง รีบเขาไปควาเอวหญิงสาวไว อีกมือเอื้อม

ไปจับขอเทาตัวเอง เสียงคลิกดังแผวเบา 

เพยีงพรบิตา รางทัง้สองกก็ระโดดขึน้ไปอยูบนกำแพงสงู 3 เมตร... 

แลวอันตรธานหายไปในความมืด อยางรวดเร็วและไรรองรอย เหลือทิ้ง

ไวแครางของทหารกวาครึ่งรอยที่ยืนอาปากคาง บางกลุมออกคนหากัน

จาละหวั่นทั้งนอกและในคฤหาสน แตก็ไมพบแมแตเงา 

...ผูบกุรกุของพวกเขาหนไีปแลว แถมยงัหนไีปราวกบัหายตวัได!? 

 

ทางฝายผูบุกรุกและลูกสาวเจาของคฤหาสน หลังจากกระโดดไป

ยืนอยูบนกำแพงแลว ดารคไนทก็กระโดดไปบนตนไม และกระโดดตอไป

ยังตนไมอีกตนและอีกตน ราวกับเลนกายกรรม ซันฟารีนาหลับตาป มือ

ทั้งสองขยุมเสื้อที่อกของดารคไนทอยางหวาดกลัว อยากจะกรีดรองแตก็

รองไมออก ไดแตซุกหนากับอกกวางและขยุมเสื้อของเขาไวแนน 

“นี่! ปลอยไดแลว!” เสียงหวนเอยรอดไรฟนบงบอกใหรูวาเจาตัว

เริ่มจะหงุดหงิดแลว 

แตรางบางก็ไมสนใจ ยังคงหลับตาป แถมเปลี่ยนจากขยุมเสื้อ

เปนกอดเขาไวแนนแทน 

“ไม! ขากลัวตก!” ซันฟารีนาสายหนา ทั้ง ๆ ที่หนายังซุกอยูที่อก

กวาง แถมยังกระชับออมกอดราวกับวาถาเธอไมจับใหแนนกวานี้ เธอจะ

ตกลงไปจริง ๆ แลวนะ 

ดารคไนทขมวดค้ิวจนหัวค้ิวแทบจะผูกกันเปนปม มือใหญพยายาม
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แกะมือตุกแกท่ีกอดแนนอยูที่เอวเขา แตแมตัวดีกลับยิ่งรัดแนนไมยอม

ปลอยงาย ๆ  

“โธเวย! ปลอยสักทีสิ! นี่มันถึงพื้นแลวนะ จะกอดอีกนานไหม ถา

ไมปลอยขาจะตัดมือเจาท้ิง!” ดารคไนทตะโกนอยางเหลืออด 

เมื่อไดยินวาถึงพื้นก็ลืมตาโพลงอยางฉับไว ซันฟารีนากมลงมอง

พื้นแลวก็พบวาเปนพื้นดินจริง ๆ  

“เออแฮะ ถงึพืน้แลวนี”่ เธอยิม้อยางยนิด ีกอนจะเงยหนามองรางสงู

ทั้ง ๆ ที่ยังกอดเขาอยู เมื่อเห็นนัยนตาอำมหิตจองเขม็งมาที่ตัวเอง แถม

ยังอยูใกลแสนใกล เธอจึงไดรูวาตัวเองกำลังทำอะไร รางบางผลักรางสูง

ออกเต็มแรง ใบหนาขึ้นสีเรื่อ 

“ถึงแลวก็ไมยอมบอก ปลอยใหกอดอยูได โรคจิต!” 

ดารคไนทหนาบ้ึงจนแทบจะแยกเข้ียวได ถาทำไดก็อยากจะกระโจน

เขาขย้ำคอแมตัวดีตรงหนา แตเมื่อนึกไดวาเขาไมใชเสือ ชายหนุมจึง

ทำไดเพียงขึงตามองซันฟารีนา กอนจะจ้ำอาวเดินจากไปอยางไมใยดี 

ซันฟารีนาเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งตาม แตวิ่งตามไดไมเทาไหร รางสูงก็

หยุดชะงักแลวหันมามองเธอตาเขียว 

“ตามมาทำบาอะไร จะไปไหนก็ไป!” เขาไลอยางหัวเสีย กอนจะ

หันหลังแลวจ้ำตอ แตก็ยังปรากฏเสียงฝเทากาวตามมา 

“โธเวย!” ดารคไนทสบถอออกมาอยางเหลืออด ใหตายสิ! วันนี้เขา

สบถไปกี่รอบแลวเนี่ย? ดารคไนทบนในใจอยางไมสบอารมณ กอนจะหัน

ไปแยกเขี้ยวใสคนเดินตามเปนลูกไกเดินตามแมไก “เจาจะตามขามาทำ

ซากอะไรหา!? ขาพาเจาออกมาจากคฤหาสนนั่นแลว จะไปไหนก็ไปสิ! 

ขาหมดสัญญากับเจาแลวนะ” เขาตวาดดวยสีหนาโมโหสุดขีด 

ซันฟารีนาสะดุงเฮือก กอนจะยืนทาวเอวอยางถือทิฐิ  

“ขาไมไดเดินตามเจาเสียหนอย ขาจะไปทางนี้เหมือนกันนี่” 
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ดารคไนทสบถอีกรอบ กอนจะขมอารมณหงุดหงิดใหเยือกเย็น 

“ดี! งั้นเจาก็ไปซะ ขาจะไปทางนั้น” 

วาแลวเขาก็เดินไปอีกทาง แตซันฟารีนาก็วิ่งตามทำใหเขาตอง

หยุดเดินอีกรอบ แลวหันมามองคนทำตัวเปนลูกแมวหลงทางที่เดินตาม

คนใจบุญ ซึ่งคงไมใชเขาแน เพราะเขาอยากจะจับแมวนี่ถวงน้ำใหรูแลว 

รูรอดไปเลยมากกวา 

ดารคไนทหันกลับมายืนกอดอก ขมวดคิ้วจองมองซันฟารีนาดวย

นัยนตาเคลือบรอยอำมหิต ซันฟารีนากลืนน้ำลายลงคออยางหวาด ๆ  

“คือ... ขาไมรูจะไปที่ไหน” ซันฟารีนายิ้มแหย ๆ เมื่อเห็นสายตา

เดือด ๆ ของดารคไนท กอนจะเอยตอเมื่อเขายังไมพูดอะไร “เจาก็เห็นวา

ขาหนีออกจากบาน แลวกลางคืนดึก ๆ ด่ืน ๆ อยางนี้ งูเงี้ยวเขี้ยวขอ 

สิงสาราสัตว ไหนจะโจรปาบากามอีกละ? เจาจะใจรายปลอยใหหญิงสาว

ผูออนแอบอบบางเผชิญชะตากรรมอันโหดรายของโลกภายนอกเพียง

ลำพังเชียวเหรอ?” พูดจบก็สงสายตาออนวอนให 

แลวแมคุณจะหนีออกจากบานมาทำซากอะไรเนี่ย!? ดารคไนทอึ้ง

ไปชั่วครูกับสิ่งที่ซันฟารีนา(กลา)พูด กอนเขาจะเปลี่ยนสีหนาเปนเย็นชา

ไรอารมณและไรความเมตตา 

“นั่นมันเรื่องของเจา! เจาอยากหนีออกมาเอง ชวยไมได!” พูดจบ

รางสูงก็หันหลังกลับ ชะงักไปชั่วครู กอนจะกระโดดหายลับตนไมใหญ

และเงามืดไป ทิ้งใหสาวนอยที่บอกวาตัวเองออนแอบอบบางยืนนิ่งอึ้งอยู

กับที่เพียงลำพังกับความมืดของรัตติกาล 

“ไอบา! ไอโจรหารอย! กลาท้ิงขาจริง ๆ เหรอ? ไอสุภาพบุรุษเทา

ไสติ่ง! ฮือ ๆ แลวขาจะทำยังไงตอไปละ คนอะไรแลงน้ำใจชะมัด! ขอให

เจาตกตนไมตาย!”  

ซันฟารีนาดาดังลั่น รองไหฟูมฟาย น้ำตาไหลอาบแกมนวลอยาง
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หวาดกลัวความโดดเด่ียวและความมืดมิดท่ีกลืนบรรยากาศรอบตัวราวกับ

เจออสูรราย 

จริงอยูที่เธออยากหนีออกจากบานเอง แตเห็นแกความนารัก(?)

จะไมใยดีรับเลี้ยงอุปการะ(?)หนอยหรือไง อยางนอยเธอก็เปนมือใหม

เพิ่งหนีออกจากบานนะ!  

(เออ... ดารคไนทเขาเปนโจรนะหนูซันฟา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางสูงเอนหลังพิงตนไม นัยนตาคมสีรัตติกาลมองลอดใบไมหนา

ลงไปยังรางบางดานลาง เขาไมไดทิ้งเธอไวอยางที่เธอคิด ทั้ง ๆ ที่เขานา

จะทิ้งเธอไว แตเขากลับทำเปนทิ้งเธอ แลวขึ้นมาจับตาดูเธอบนตนไม

ราวกับเลนซอนหา นี่เขากำลังทำอะไรอยูเนี่ย? 

ดารคไนทถอนหายใจเมื่อรางบางหยุดดาเขาแลวน่ังลงรองไหอยู

ตรงนั้น จริง ๆ เขาก็แคโมโหหงุดหงิด จึงหนีขึ้นมาสงบสติอารมณเสีย

กอน เมื่อสงบสติไดเขาจึงคิดไดวาควรจะทำยังไงกับผูหญิงคนนี้ดี 

ถึงแมสิ่งที่เขาทำมันจะเหนือความคาดหมายไปสักหนอย แตเขาก็

ทิ้งเธอไวไมไดจริง ๆ นั่นแหละ ไมใชเพราะรูวาแมนี่เปนคุณหนูไฮโซผูไม

เคยตองลำบากมากอน ซ้ำยังเปนผูหญิงตัวคนเดียว หรือเพราะถึงเขาจะ

เปนโจร ไรมนุษยธรรม แตก็ปลอยผูหญิงออนแอทิ้งไวกลางปากลางเขา

ไมได แตเพราะ... ผูหญิงคนนี้รูใบหนาท่ีแทจริงของเขาแลว ยังไงก็ไม

สามารถปลอยไปงาย ๆ ได... ถาเธอจะโมโหแลวไปแจงรูปพรรณสัณฐาน

Chapter II 
แหลงกบดานของกองโจรประหลาด 



31

โดย...First W
ater 

ของเขาใหตำรวจรูละ อะไรจะเกิดขึ้น!!! 

เพราะเหตุนั้น... 

 

ซันฟาทรุดตัวนั่งเอามือกอดเขา แลวซุกหนาลงกับเขาท้ังสองขาง

ของตัวเอง รองไหอยางหวาดกลัว ในใจสบถดาคนใจดำที่ทิ้งเธอไวกลาง

ปาแตเพียงลำพัง 

สวบ! 

เสียงฝเทาเหยียบใบไมแหงดังอยูเบื้องหนา ทำใหรางบางผงะ

อยางต่ืนตระหนก ใบหนางามเปอนคราบน้ำตาจองมองบุรุษรางสูงเจาของ

เสียงฝเทา กอนความตื่นตระหนกจะแปรเปลี่ยนเปนประหลาดใจ เมื่อ

เห็นวาตรงหนาคือคนที่เธอเพิ่งสบถดาทอเปนเวลากวาสองชั่วโมง ซึ่ง

กำลังยืนทำหนาบอกบุญไมรับ 

ดารคไนทเสยผมสีดำสนิทราวกับหวงรัตติกาลของตัวเองอยางนึก

หงุดหงิด กอนจะเอยกระชากเสียงหวน 

“ลุกขึ้น! อยากไปก็ตามมา!” 

พูดจบเขาก็หันหลังกลับ แลวเดินออกไป ไมสนใจวาคนขางหลัง

จะตามเขามาอยางที่เขาบอกหรือไม 

ซันฟาใชเวลาประมวลผลในสิ่งที่ไดยินชั่วครู กอนจะรีบรุดตาม 

รางสูงไปเมื่อรับรูแลววาเขายินยอมใหเธอติดตาม 

บางทีโจรอาจจะไมไดใจรายใจดำไปหมดซะทุกคน อยางนอยคน

ตรงหนาก็ใจดีกวาท่ีคิดไวเยอะเลยแฮะ ซันฟาคิดในใจดวยรอยยิ้มกวาง  

เสียอยางเดียว... เดินเร็วชะมัด จะรีบไปตามควายที่ไหนเนี่ย? 

“นี่! เจากลับมารับขาทำไมเหรอ?” หญิงสาวเอยถามความของใจ 

เมื่อพวกเขาเดินมาเรื่อย ๆ และเงียบกริบมาตลอดทางเกือบชั่วโมงแลว 

“ถาเจาอยากอยูตรงนัน้ จะกลับไปก็เชิญ ขาไมไดหาม!” ดารคไนท
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เอยหวน ๆ ไมสนใจคนที่วิ่งตามมา ยังคงจ้ำตอไปเรื่อย ๆ โดยไมคิดท่ีจะ

ชะลอฝเทาเพื่อใหหญิงสาวตามทัน จนซันฟาตองเปลี่ยนจากเดินมาเปน

วิ่งถึงจะตามทัน 

“ขาไมไดหมายความอยางนั้น ขาหมายถึงเจากลับมารับขาทำไม 

ในเมื่อตอนแรกเจาตั้งใจทิ้งขาแลวนี่นา” 

ดารคไนทขมวดคิ้วยุง กอนจะเอยน้ำเสียงหงดุหงิด 

“แทนที่เจาจะสนใจเรื่องนี้ ขาวาเจาเอาเวลาไปคิดวาจะทำอะไร 

ตอไปดีกวา เจาจะติดตามขาตลอดไปไมไดหรอกนะ คิดเอาวาจะไปไหน 

แลวรีบ ๆ ไปจากชีวิตขาซะ แมคุณหนูหนีเที่ยว” 

ซันฟารีนาหนางอง้ำอยางไมชอบใจกับคำเรียกขานของเขา “ขา

ชื่อ ซันฟารีนา อยามาเรียกขาวาคุณหนูหนีเที่ยวนะ!” 

“ออเหรอ...” ดารคไนทลากเสียงอยางกวนประสาท กอนจะหยุด

เดินแลวหันกลับไปมองซันฟาดวยสีหนากวน ๆ “แตสำหรับขา เจาก็ยัง

เปนเดก็หนอีอกจากบานอยูวนัยงัคำ่แหละ คุณหน.ู..” พดูจบเขากเ็ดนิลิว่ ๆ 

นำไป ทิ้งใหคุณหนูที่หนีออกจากบานเตนเปนเจาเขาอยางไมพอใจสิ่งที่

เขาพูด 

“ไอโจรหารอย! บังอาจเรียกขาเปนเด็กหนีออกจากบาน คอยดูเถอะ

สักวันเจาจะรูสึก!” 

ดวงตาคูกลมโตสีฟากระจางเบิกกวางกับภาพที่เห็นเบื้องหนา 

ตอนนี้เธอเริ่มจะรูสึกเสียเองแลวละ... รูสึกไปถึงขั้วหัวใจเลยดวย!! 

“จะ... เจาบอกวานี่เปนที่ที่เจาใชหลบซอนตัวเหรอ มันใชการได

จริง ๆ?” ซันฟารีนาเอยถามเมื่อเห็นสภาพสถานที่ที่คนขางตัวบอกวา

เปนที่พักหลบซอนตัวของเขาในเมืองนี้ 

“ใช! เรียกไดวาเปนวิมานของขาเลยเชียวละ” ดารคไนทกระตุกยิ้ม

เหยียดที่มุมปากเม่ือเห็นปฏิกิริยาของแมคุณหนูไฮโซยามเมื่อเห็นที่พัก
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สุดหรูของเขา 

“วิมาน!!!” ซันฟารีนาอาปากคาง ดวงตาสกีระจางเบิกตามองวมิาน 

ที่วาจนแทบจะถลนออกมา 

ไมหรอก! เธอไมไดต่ืนเตนต่ืนตาต่ืนใจเม่ือเห็นภาพวิมานอันหรูหรา

อยางที่ชายหนุมพูด ตรงกันขาม บานหลังนี้มันสุดท่ีจะคร่ำครึจนนาจะ

เรียกวากระทอมเสียมากกวา 

สิ่งกอสรางที่ปรากฏอยูเบื้องหนาของซันฟากลางปาทึบดูคลาย

บานรางเกา ๆ ตวับานทำจากซากไมทมึ ๆ ผพุงัทีม่คีราบตะไครนำ้รวมทัง้

รอยฟนของปลวกอยูเต็มไปหมด หนาตางไมถูกปดตายดวยแผนไมกระดาน

ไขวเปนกากบาท นอกจากจะเกาแลวมนัยงัดชูวนขนหวัลกุ เหมอืนบานผสีงิ

กลางปาดงดิบอยางไรอยางนั้น 

ซันฟารีนากลืนน้ำลายลงคออยางหวาดหวั่น นี่เธอคิดถูกหรือคิด

ผิดท่ีหนีออกมาจากคฤหาสนสุดหรูหรา มาอยูในบานผีสิงกลางปาแบบนี้

กันแนเนี่ย? 

“จะยืนลอเสืออยูตรงนี้หรือวาจะเขาไปขางใน” ดารคไนทเหลือบ

มองทาทางหวาด ๆ ของหญิงสาวขาง ๆ ดวยนัยนตาสะใจ หากแตใบหนา

ยังคงเรียบเฉย กอนจะเดินไปเปดประตู 

ทันทีที่ประตูเปดออกก็เผยภาพภายในบาน รางสูงในผาคลุมสีดำ

สนิทเปรอะเปอนไปดวยเลือด ครอมอยูเหนือรางเสือโครงตัวใหญ มือขาง

หนึ่งกำกอนเนื้อที่เตนตุบ ๆ เลือดสีแดงสดไหลลงตามรองมือ เมื่อมัน

เห็นวามีผูเขามาในกระทอม ใบหนาท่ีเปรอะไปดวยคราบเลือดสีสดพรอม

ดวงตาเรืองแสงสีแดงวาวโรจนก็ตวัดมามอง พรอมแยกเขี้ยวเปอนคราบ

เลือดท่ัวมุมปากแกผูมาใหม 

ผีดิบ! 

“กรี๊ดดด...!!!” 
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เมื่อสมองประมวลผลภาพที่นาสะพรึงกลัวเบื้องหนา ซันฟารีนาก็

แหกปากกรีดรองดังลั่น หันไปกระโดดกอดรางสูงที่ยืนอยูขาง ๆ แนน

ดวยความตกใจและหวาดกลัวสุดขีด 

บานนี่มันบานผีสิงจริง ๆ ฮือ ๆ พอจา แมจา แมนมจา ชวยซันฟา 

ดวย เอาเฮลิคอปเตอรมารับซันฟาที ซันฟารีนาคร่ำครวญในใจอยาง

ขวัญเสีย ไมสนใจเสียงตวาดอยางหงุดหงิดของรางที่เธอกอดไวแนนเลย

แมแตนอย 

“โธเวย! หยุดแหกปากสักทีไดไหม หูขาจะแตกอยูแลว” ดารคไนท

สบถ มือหนึ่งอุดหู อีกมือพยายามแกะรางบางออกจากอกเขาอยางยาก

ลำบาก เพราะคนตรงหนาไดกลายรางเปนตุกแกไปเรียบรอยแลว และ

แมตุกแกเสียงนกหวีดนี่ก็เห็นเขาเปนกำแพงเสียดวย 

เกาะซะหนึบเชียว! 

“เวรเอย! มวัหวัเราะอยูได มาชวยแกะยยัตุกแกนีห่นอยส ิเรว็เขา!!!” 

ดารคไนทตวาดตัวตนเหตุที่ยืนกลั้นหัวเราะจนตัวงออยูตรงหนากับซาก

เสือโครงตัวมหึมา 

“ฮา ๆ ๆ ไดสิ แหม... ทานดารคไนท จะพาสาวมาก็ไมบอกลวงหนา 

ขาจะไดเตรียมตอนรับใหมันสยองนอยกวานี้หนอย” คนเตรียมตัวตอนรับ

กลาวลอเลียนติดตลก กอนจะโยนหัวใจเสือลงบนซากของมัน แลวควา

ชายเสื้อคลุมขึ้นเช็ดคราบเลือดท่ีปากและมือลวก ๆ แลวเอย “เฮย! มา

ชวยกันตอนรับผูหญิงของทานดารคไนทผูยิ่งใหญหนอยสิวะ!” 

“บาเอย!” ดารคไนทสบถดา แตกอนที่เขาจะเหวี่ยงเทาไปเตะคน 

ขี้เลน กลุมคนที่โดนเรียกก็กาวออกมาจากเงามืดภายในกระทอมราวกับ

วิญญาณ 

มันจะออกมาเหมือนผูเหมือนคนกันไมเปนรึไงวะ? ดารคไนทมอง

ภาพนั้นดวยสายตาอเนจอนาถ ซันฟาเมื่อเงยหนาจากอกกวางขึ้นมาเห็น
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ภาพนั้นก็ยิ่งกรีดรองหนักขึ้นเปนทวี 

ทันใดนั้นดวงไฟก็สวางขึ้น บรรยากาศวังเวงรอบ ๆ หายเปนปลิด

ทิ้ง ทำใหคนหวาดกลัวเงียบเสียงลงแลวหันไปมองรอบตัว 

“ขอบใจแคธรนี” ดารคไนทหนัไปขอบคณุคนเปดไฟ ซึง่เปนหญงิสาว

รางบาง เจาของเรือนผมยาวเหยียดตรงซึ่งมัดรวบไวและนัยนตาคูสวยสี

น้ำเงินเขมราวกับมหาสมุทรลึก 

“ไมเปนไรคะซาไนท ขามัวแตงวนอยูกับการซักผาปูโตะที่มีมือดี

ที่ไหนก็ไมรูเอาเลือดมาปาย ไมทันไดรูวามีแวมไพรเรรอนทำตัวเปนผีดิบ

ชั้นต่ำ” แคธรีนเอยแดกดัน นัยนตาคูสวยสีน้ำเงินตวัดไปมองแวมไพรที่

ยิ้มอวดเขี้ยวสวยอยางไมทุกขรอน 

“ก็ตาขาชินกับความมืดมากกวานี่ อีกอยางไอเสือตัวนี้มันก็เขามา

ในบานของเราเองนะ ขาก็แคชวยจัดการเทานั้น” 

แคธรีนตวัดคอนใหคนแกตัวทีหนึ่ง กอนจะหันไปสนใจหญิงสาวที่

อยูในออมแขนของดารคไนทอยางสงสัย 

ดารคไนทกมลงมองคนในออมแขนตามสายตาของแคธรีน กอน

จะเอยกับคนที่ดูเหมือนความหวาดกลัวจะลดลงแลวแตยังกอดเขาแนน

อยู 

“นี่! เจาจะกอดขาอีกนานไหม?” 

“หือ?” ซันฟารีนาเงยหนามองดารคไนทอยางงุนงงกับสิ่งที่เขาพูด 

พอรูตัวก็ผละออกจากรางสูง ใบหนาข้ึนสีแดงจาง ๆ อยางขัดเขินเล็กนอย 

แตความกลัวยังไมละจากไปจนหมด รางบางจึงเดินไปแอบอยูดานหลัง

ของดารคไนทจองมองคนทั้งหมดอยางหวาด ๆ 

“คน... เออ... พวกนี้เปนคนรึเปลา” 

แวมไพรหนุมอมยิ้มอยางนึกขันกับคำถามของหญิงสาวผูติดตาม

ดารคไนท ท้ังยังรูสึกสนอกสนใจเปนพิเศษเพราะไมเคยมีสักวันท่ีดารคไนท
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จะหิ้วใครกลับมา กอนจะแสรงพูดเสียงต่ำอยางอยากแกลงวา 

“ไมหรอก ขาเปนแวมไพร คนผมเกรียนนั่นเปนแฟรงเกนสไตน 

อกีคนเปนซอมบี ้คนทีม่แีผลเปนเปนมมัมี ่เฮย! เอริธ ทำไมไมเอาผาพนัแผล

มาพันวะ?” คนที่บอกวาตัวเองเปนแวมไพรสาธยายเพื่อนฝูง กอนจะ

ตะโกนถามชายหนุมรางหนา ผมสีมวง ที่มีแผลเปนรูปตะขาบที่แขน 

ทำใหเอิรธกมลงมองแผลเปนของตัวเองอยางงง ๆ  

“เดธ!” แคธรีนเอยปราม “อยาแกลงพูดใหนางขวัญเสียสิ” มือเล็ก

ฟาดไปทีแ่ขนกำยำของเดธดงัเพยีะ คนโดนดเุบหนา กอนจะยกัไหลยิม้ ๆ 

แลวเอยแก 

“ก็ได ๆ ทุกคนในที่นี้เปนคนทั้งหมด ยกเวนขาท่ีเปนแวมไพรกับ

นางแมวปาขาง ๆ ขา” ประโยคสุดทายผายมือไปที่แคธรีนอยางจงใจยั่ว 

“บา! ขาไมไดเปนแมวปา ขาเปนคน!” แคธรีนแหวใส กอนจะตวัด

คอนใหเดธอยางตำหนิ แลวจึงหันไปเอยถามดารคไนทที่ยืนนิ่งเฉยอยาง

ใจเย็นอยู “ทานซาไนท นางเปนใครเหรอคะ” 

ทุกคนหันไปมองที่ดารคไนทเปนตาเดียวอยางอยากรูคำตอบ 

ดารคไนทยืนนิ่งไมเอยตอบอะไร ทำใหบุคคลตองสงสัยเอยแนะนำตัวเอง 

“เออ... ขาชื่อซันฟารีนาคะ เรียกขาวาซันฟาก็ได” 

“เจาเปนอะไรกับดารคไนทเหรอ” ชายหนุมผมสีทองอีกคนเอย

ถาม นัยนตาสีทองมีแววเจาเลหแกมลอเลียน ดารคไนทขมวดคิ้วกับ

คำถามนั้นอยางไมชอบใจ 

“ไมไดเปนอะไรคะ คือวาขา...” ซันฟารีนาปฏิเสธ แตก็ไมรูจะอธิบาย

การมาของตนใหคนพวกนี้รูไดอยางไร จะบอกวาเธอขอตามดารคไนทมา

เหรอ มีหวัง... คนพวกนี้คิดวาเธอหนีตามดารคไนทมาแน ๆ  

“นางจะมาอยูที่นี่ชั่วคราว มีอะไรก็ไปทำไป ขาจะนอน” ดารคไนท

เอยตัดบทอยางรำคาญแลวเดินฝากลุมคนที่ยืนมุงดูผูมาใหมออกไป โดย
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ไมสนใจคนที่พามาดวยเลยสักนิด 

ทิ้งกันงาย ๆ เลยเนี่ยนะ? ซันฟารีนาคิด ค้ิวเรียวสวยขมวดมุน

อยางไมชอบใจ ครั้นหันมาสบตาแวมไพรหนุมก็รีบถอยกรูดไปติดประตู

อยางหวาดกลัว 

เดธหวัเราะขบขนักบัทาทีนัน้ อยากแกลงแตก็กลวัแมเสอืสาวขาง ๆ 

ตวัจะตะปบเขาให เลยรีบคลายความกลัวของซันฟา 

“ไมตองกลัวขาหรอกซันฟา ขาไมทำอะไรเจาหรอก ขาชอบเลือด

เสือโครงมากกวา” 

ซันฟาคลายความหวาดกลัวลง อยางนอยรอยยิ้มของเขาก็นากลัว

นอยกวาตาดุ ๆ ของดารคไนทเปนไหน ๆ  

“เออ... คะ ขายังไมรูจักพวกทานเลย รบกวนแนะนำตวัใหขาทราบ 

ไดไหมคะ”  

“ไดสิ” แคธรีนเอยดวยรอยยิ้ม “ขาชื่อแคธรีน เรียกแคทก็ไดจะ 

สวนนี่เดธ” แคธรีนหญิงสาวคนเดียวในกลุมโจรนี้แนะนำตัว ประโยค

สุดทายเธอชี้นิ้วไปแนะนำเดธ แวมไพรหนุมที่อยูขาง ๆ  

เดธกมศีรษะเหมือนทักทาย กอนจะยิ้มกวาง “ขาคือเดธเดวิล คูหู

ของดารคไนท จอมโจรแหงรัตติกาล พอจะคุนหูกับฉายาของขาไหม” 

“ออคะ” ซันฟารีนารับคำยิ้มแหง ๆ มองดูเขี้ยวกับคราบเลือดที่ 

มุมปากของชายหนุมแลวเสียววาบอยางหวาดกลัว สมชื่อฉายาปศาจ

แหงความตายจริง ๆ  

“ขี้โมดวย” แคธรีนวาอยางหมั่นไส กอนจะหันไปแนะนำคนอื่น ๆ 

“นั่นคือคริสตคะ” 

หนุมหลอผมสั้นสีเงินเรียบรอยทาทางเครงขรึมกมศีรษะเล็กนอย

ใหซันฟา กอนจะดึงแขนเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดเผยใหเห็นนาฬกาขอมือ

สายหนังสีดำสนิท อีกมือเอื้อมกดท่ีตัวเรือน แลวรางทั้งรางของเขาก็หาย
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วับไป และปรากฏอีกครั้ง กอนจะเอย “ขามีหนาท่ีประดิษฐเครื่องมือ ชวย

ใหงานตาง ๆ งายขึ้น” เขากลาวเสียงราบเรียบ สีหนานิ่งสนิท ไมมีแม

รอยยิ้ม หรืออารมณใด ๆ บนใบหนาหลอเหลานั่นเลยสักนิด 

ซันฟารีนาอาปากคางอยางท่ึง ๆ แมยุคน้ีจะเร่ิมมีเทคโนโลยีสมัยใหม

เขามาเก่ียวของบางแลว แตสิ่งประดิษฐที่เธอเห็นตรงหนาก็ทำเอารูสึก

ตื่นตาตื่นใจอยางกับเจอนักมายากลชั้นเซียน 

“อุปกรณที่เขาประดิษฐมีแตสุดยอดไฮเทคและนาอัศจรรย ถาไม

เหน็วาเขานัง่งดัแงะประดษิฐของพวกนัน้ดวยตวัเอง ขาตองคดิวาเขาตอง

เปนพอมดแน ๆ” เด็กหนุมผมยาวชี้ตั้งเปนทรงหัวเมนซ้ำยังเปนสีสม 

เอยกลั้วหัวเราะ กอนจะแนะนำตัวเองบาง “ขาชื่อกัส ยินดีที่ไดรูจักนะ” 

“คะ” ซันฟารีนายิ้มและพยักหนารับคำ กัสเปนคนตัวเล็กท่ีสุดใน

กลุม ทาทางอายุไมนาจะเกิน 15-16 ดวยซ้ำ นับวายังเด็กมากท่ีมารวม

อยูในกลุมโจรที่แสนอันตรายเชนนี้ แตดูเหมือนเจาตัวจะไมคิดอยางนั้น 

นัยนตาสีสมนั้นแคมองก็รูวาเจาตัวชอบความสนุกสนานตื่นเตนเราใจ

มากแคไหน 

“ขาช่ือราลฟ ขาเชี่ยวชาญในการแกะรอย และสืบเสาะหาเรื่องราว 

สิ่งของ และขาวคราวตาง ๆ หากวาเจาตองการจะคนหาสิ่งใด ขาชวยเจา

ไดเสมอ ถามีของตอบแทนเล็ก ๆ นอย ๆ” หนุมหลอนัยนตาสีทองเมื่อครู

เอยแนะนำตัวเองบาง เรียกสายตาของซันฟารีนาใหหันมามองเขา นัยนตา

เจาเลหสีเดียวกับเสนผมนั้นมีรอยยิ้มกรุมกริ่มเล็กนอย 

ซันฟารีนาหัวเราะอยางขบขันกับทาทางและคำพูดเก้ียวพาราสี

นั้น “ขาเคยทำหายแคก๊ิบติดผม คงไมตองรบกวนเจาตามหาหรอกมั้งคะ” 

ทุกคนหัวเราะกับคำพูดของซันฟา 

“นั่นเอิรธ แฟรงค และก็อัลบีทคะ” แคธรีนแนะนำอีก 3 คนที่เหลือ 

เอิรธเปนชายหนุมรางสูงใหญซึ่งเมื่อครูเดธหาวาเขาเปนมัมมี่ 
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ทาทางดูนากลัวดวยแผลเปนรูปตะขาบ หากแตนัยนตาสีมวงของเขา

กลับดูเปนมิตรนาคบหา เขายิ้มกวางใหซันฟารีนาดวยสีหนาแสนซื่อ ซึ่ง

เธอก็ยิ้มตอบกลับไปเชนกัน 

สวนแฟรงครูปรางสูงใหญเหมือนเอิรธ เสนผมสีเขียวตัดเสียสั้น

เกรียน มองดูเหมือนตนหญาไมมีผิด ทาทางหาวหาญเอาจริงเอาจังกับ

ทุกเรื่อง ทำใหเขาแลดูนากลัวกวาเอิรธมาก นัยนตาสีเขียวดูขวางโลก 

เขาพยักหนาใหซันฟาเล็กนอยดวยสีหนาบูดบึ้งราวกับทองผูกมาแรมป 

และอัลบีท ชายหนุมผมสีเทาดูยุงเหยิงเล็กนอยเหมือนคนเพิ่งตื่น

นอน แตทาทางเหมอืนจะยงัไมตืน่ด ี รางสงูโปรงยนืโงนเงนจะลมมลิมแหล 

เขาเปนคนที่เดธบอกวาเปนซอมบี้นั่นเอง เขาผงกหัวใหซันฟารีนาจน

ดูเหมือนเขากำลังสัปหงกมากกวาท่ีจะทักทาย...  

แคธรีนหัวเราะกับสีหนาเกรง ๆ ที่ซันฟารีนามองไปที่อัลบีท ที่

ดูเหมือนกับอยากจะเขาไปพยุงรางนั้นทุกครั้งที่รางของอัลบีทโงนเงน 

กอนจะเอยสรุปวา 

“พวกเราเปนนักลาแหงรัตติกาลนะ”  

“โจรนั่นแหละ” เดธแทรก 

“ขอบใจเดธ” แคธรีนเอยประชดดวยสายตาดุ ๆ กอนจะหันมายิ้ม

ใหซันฟาเมื่อเอยประโยคตอไป “เจาคงไมไดเปนคนของทางการหรอกนะ 

พวกเราไวใจเจาไดใชไหม” 

“แนนอน ขาเปนแคผูหญิงธรรมดา ไมมีปญญาไปเปนสายตรวจ 

สายสืบ หรืออะไรพวกนั้นหรอก” ซันฟารีนายิ้มกวางตอบกลับไปดวย

ความจริงใจ 

“แลวเจาตามซาไนทมาทำไม ไมกลัวรึไง เขาเปนโจรนะ” เดธถาม

ยิ้ม ๆ นัยนตาสีแดงสดเหมือนจะมีประกายลอเลียนเล็ก ๆ 

“เออ... คือ... ขา...” ซันฟารีนาไมรูจะอธิบายอยางไรดี 
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“ทาทางเจาเหมือนถูกเลี้ยงมาอยางสุขสบาย คงจะเปนคุณหนูที่

คฤหาสนท่ีดารคไนทไปปลนในคืนน้ีสินะ” คริสตวิเคราะหดวยสีหนาครุนคิด 

“หรือวาเจาติดใจความหลอของทานดารคไนทก็เลยตามมา” กัส

ตอประโยคคำพูดของคริสต นัยนตาสีสมสองประกายลอเลียนชัดเจน จน

ทำใหคนถูกลอหนาแดงซาน ปฏิเสธทันควัน 

“บา! ไมใชนะ!” ซันฟารีนาแหวดังลั่น กอนจะขมวดคิ้วยุงเมื่อตอง

พูดถึงชายหนุมอีกคนที่เธอรูสึกวาไรมนุษยสัมพันธและไมนาคบมากท่ีสุด

ในกองโจรนี้ “ใครจะไปติดใจคนโหดรายปาเถื่อนแบบนั้นกันเลา ขาก็แค

อยากออกมานอกคฤหาสน อยากเผชิญโลกภายนอกบางเทานั้นเอง” 

“ออเหรอ?” เดธรับคำ แตสีหนาบงบอกวาไมเชื่อ 

“พอไดแลวนา อยาแกลงนางสิ” แคธรีนดุ กอนจะหันไปพูดกับ 

ซันฟารีนา “ถาอยางนั้น พวกเราก็ยินดีตอนรับจะ เมื่อคิดออกวาจะไป

ไหน พวกเราจะไปสง ถือวาเราเปนเพื่อนของเธอก็แลวกันนะ” 

ซันฟารีนายิ้มใหอยางซึ้งใจ กอนจะบอกลาทุกคนแลวเดินตาม 

แคธรีนเพื่อไปยังหองพักของเธอ 

แคธรีนพาซันฟารีนาเดินเรื่อยมาในตัวบาน จะวาไปบานนี้มันก็

ใหญเหมือนกันนะ ทาทางภายนอกเหมือนกระทอม แตภายในเหมือน

บานรางมากกวา(แตกตางกันตรงไหน?) บรรยากาศยิ่งเหมือนบานผีสิง

เขาไปทุกที 

“ขาสงสัย ซาไนทกับดารคไนท อันไหนเปนชื่อของเขากันแน? 

ทำไมเจากับเดธเรียกเขาวาซาไนท” ซันฟารีนาเอยถาม 

แคธรีนหันมายิ้มใหเธอเล็กนอย “ชื่อซาไนทคะ ดารคไนทเปน

เพียงฉายาของเขา เหมือนของเดธที่เปนเดธเดวิลไงคะ แตขาแนะนำให

เจาเรยีกเขาวาดารคไนทจะดกีวานะ เอาละ ถงึหองพกัแลว” แคธรนีหยดุยนื

อยูหนาหอง ๆ หนึ่ง กอนจะหันมามองซันฟารีนาแลวเอยประโยคตอไป 
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“ที่นี่มีหองไมมากนัก เจาอยูที่นี่ไปกอน ขาอยูหองตรงขาม ติดกับหอง

ของเดธ มีอะไรเรียกไดเสมอนะ” 

“อืม... ขอบใจมานะแคท ราตรีสวัสด์ิจะ” ซันฟารีนายิ้มกวาง กอน

จะเปดประตูหองแลวกาวเขาไปยังหองใหมของตน 

แคธรีนเดินกลับมาที่หองของตัวเอง ชะงักมือที่ลูกบิดแลวหันไป

มองหองของซันฟารีนา แตไมเห็นเจาตัวแลว 

“ลืมบอกไปเลยนะ แตไมเปนไรหรอกมั้ง ชางเถอะ”  

แคธรีนสายหนาอยางไมใสใจนัก แลวจึงเปดประตูหองของตัวเอง

เพื่อพักผอน ลืมเรื่องที่ตองบอกซันฟารีนาเกี่ยวกับหองใหมของเธอไป

ทันที เพราะยังไงเจาตัวคงจะรูไดดวยตัวเองภายในไมถึงชั่วโมงนี้แน ๆ 

เพียงแตจะรูดวยวิธีไหนนั้น... 

ก็คงตองเดาเอาเองละ! 

 

ซันฟารีนากาวเขาไปยังหองพักใหมของตน สภาพของหองก็ไมได

ตางจากภายนอกหองมากนัก พูดไดคำเดียวคือเกา และซอมซอมาก ๆ 

“ไงละยยัซนัฟารนีา? สมใจแกแลวใชไหม? อยูสขุสบายด ีๆ เหมอืน

เจาหญิงไมชอบ ชอบมาอยูกนครัวกลางปาแบบนี้ ไมมีใครจัดงานเตนรำ

ใหหรอกนะ” ซันฟารีนาบนประชดแดกดันตัวเองแลวถอนหายใจ กอนจะ

ทิ้งตัวลงนอนแผหลาอยูบนเตียงนอน 

ฟุบ! 

ทันทีที่ทิ้งตัวลง ฝุนผงก็ฟุงกระจายออกมาจากที่นอนตลบอบอวล

ไปทั่ว 

“แคก ๆ ใครเอาดินมาโรยบนที่นอนรึไงเนี่ย? แคก ๆ” ซันฟาผุด

ลุกขึ้นนั่งสำลักฝุน พลางโบกมือไปมาไลฝุนควัน 

“โอยยย มันอะไรกันเน่ีย” เธอยังบนไมหยุด ขณะลงมือสลัดผาปูท่ีนอน
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แลวปูกลับดาน อยางนอยขางลางมันอาจจะสะอาดกวาขางบนก็ได (มักงาย

จริง ๆ) ใชเวลาไมถึง 3 นาทีก็เสร็จเรียบรอย 

“ไวพรุงนีค้อยทำความสะอาดแลวกนั วนันีเ้หนือ่ยชะมดั ไปอาบนำ้

นอนดีกวา” หญิงสาวปดมือราวกับคนที่เพิ่งทำอะไรใหญ ๆ ไดสำเร็จ 

กอนจะคนสัมภาระของตัวเอง หยิบผาขนหนูออกมาแลวเดินเขาหองน้ำ

ไป 

หองน้ำมีขนาดพอเหมาะกั้นโซนอาบน้ำและสวนของพื้นที่ไวดวย

พลาสติกใสผุ ๆ ที่มีหยดน้ำเกาะตัวเปนฝาแถมยังมีคราบตะไครน้ำสี

เขียวคล้ำดูนาสยองประดับอยูบนนั้นดวย เธอพยายามไมมองมันอยาง

รูสึกขยะแขยง แลวหันมาเปลื้องเครื่องแตงกายและนุงผาขนหนู ผมยาว

สลวยปลอยสยายเต็มแผนหลัง สะบัดไปมาจนฝุนฟุงกระจาย 

“ใหตายส!ิ ฝุนพวกนีท้ำใหดูเหมอืนคนแกคลกุดินเลย โอย! ฝุน ๆ ๆ 

ขาเกลียดฝุน!!!” ซันฟารีนาบนเปนหมีกินผึ้ง ทำสีหนาขยะแขยงราวกับ

มองเห็นตัวเชื้อโรคดวยตาเปลาในฝุนผงนั้น  

รางบางกาวเขาไปยังโซนอาบน้ำ ตั้งใจจะขจัดฝุนออกจากรางกาย

ใหเร็วที่สุด กอนที่แบคทีเรียจะแตกตัวขยายเซลลไปมากกวานี้ 

แตทวา... ยังไมทันเอื้อมมือเลื่อนมานพลาสติกออก มันกลับถูก

มือดีจากใครก็ไมรูที่อยูดานในเลื่อนออกกอน 

ซันฟารีนายืนอาปากคาง เมื่อเห็นวามีคนเลิกผามานในหองน้ำซึ่ง

เปนสวนที่นาจะมีเธออยูคนเดียว แตนี่กลับมีคนใชกอนเธอ และคน ๆ 

นั้นก็กำลังเบิกตามองเธออยางตกใจเชนเดียวกัน 

ซันฟารีนามองผมสีรัตติกาลที่เปยกลูแนบใบหนาคมเขมหลอเหลา

กระชากใจ(?) ไลเรื่อยลงมายังแผงอกกวางแข็งแกรง กลามเนื้อสมสวน

งดงามทีม่นีำ้เกาะพราวดเูซก็ซี ่กอนจะตวดัสายตาลงเบือ้งลางทีม่ผีาขนหนู

พันไว ซันฟารีบตวัดสายตาไปมองนัยนตาสีรัตติกาลของคนตรงหนา 
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กอนจะกรีดรอง 

“กรี๊ดดด!!! โจรโรคจิต!” ตะโกนกองพรอมเอามือปดหู เอย! ปดตา 

เตนเรา ๆ ราวกับเจอแมลงสาบ 

ดารคไนทที่ยืนอึ้งอยูสะดุงอยางตกใจกับเสียงกรีดรอง รีบเขาไป

เอามือปดปากแมตัวดีที่สำรวจรางกายเขาจนทั่วแลวเพิ่งจะกรีดรอง ดีนะ

ที่เขาพันผาเช็ดตัวแลว แตเอะ? หรือนั่นเปนเหตุใหนางกรีดรอง? 

“อายยย! ออยอะไอโอนอาอก (ปลอยนะไอโจรลามก)” ซนัฟาดิน้รน 

อยูในออมแขนทั้ง ๆ ที่มือของดารคไนทปดปากเธอไวแนน 

“นี่! หยุดด้ินเดี๋ยวนี้นะ แลวก็หยุดรองกรี๊ด ๆ สักที เสียงดีจริง ๆ 

กรี๊ดไดทั้งวันเลย หูหนวกแลวโวยยย!” ดารคไนทสบถอยางหัวเสีย ยิ่ง 

ซันฟาดิ้นเขาก็ยิ่งกระชับออมแขนแนนจนดูเหมือนโจรปากำลังบังคับ

ขืนใจหญิงสาว(?) 

“เฮย!/กรี๊ด!” ทั้งสองอุทานพรอมกันเพราะเสียการทรงตัวเนื่องจาก

ยายปลากระดี่ เอย! ซันฟา ที่ด้ินรนใหเขาปลอยตัว บวกกับดารคไนทที่

เพิ่งอาบน้ำเสร็จตัวยังไมแหง ทำใหทั้งสองเสียหลักลมลงไปนอนกอดกัน

บนพื้นเย็น ๆ ของหองน้ำ ในสภาพกึ่งเปลือย (ลองจินตนาการดูสิวาจะ

อยูในทาไหน?) 

ซันฟารีนาลมทับดารคไนท รางบางครอมทับรางสูง ดารคไนท

ยกมือคลำหัวปอย ๆ อยางรูสึกเจ็บจากแรงกระแทก ซันฟารีนาชันตัวลุก

ขึ้น แตก็ตองชะงักเพราะรูสึกถึงความผิดปกติ 

“กรี๊ดดด!!!” 

ซันฟากรีดรองอีกคร้ัง กอนจะผวาเขากอดรางสูง (ใช! กอด คุณ

อานไมผิดหรอก) ดารคไนทอ้ึงไปช่ัวครูกับการกระทำของหญิงสาว ใบหนา

หลอเหลาขึ้นสีแดงจาง 

“นี่! ทำบาอะไรเนี่ย จะปล้ำขาเรอะ?” ดารคไนทตวาด พยายาม
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ดันรางบางออก แตแมตัวดีคานหัวชนฝา สายหนาท้ัง ๆ ที่ใบหนาของ

เธอยังซุกอยูที่อกกวาง 

“เฮย! อยาทำแบบนี้ หยุดสายหนา แลวไปหาง ๆ ขาซะ!” เขา

โวยวายอยางนึกหงุดหงิดกับเหตุการณเหนือความคาดหมายที่เกิดขึ้น 

“ไปไมได! ขา... ขา...” ซันฟารีนาปฏิเสธเสียงสั่นเครือ 

“ขาอะไร?” เขาตวาดถามอยางหมดความอดทน “ถาไมรีบบอก 

ขาถีบเจากระเด็นแน” (ดูพูดเขา... นั่นผูหญิงนะ) 

“ขา... ขาโป! อยามองนะ!” 

“หา!?”  

ดารคไนทอุทาน กอนจะสบถยาวเหยียดเมื่อเขาใจความหมายที่

หญิงสาวบอก กอนที่มือใหญจะเอื้อมโอบเอวเปลือยเปลาของหญิงสาว

แลวพลิกขึ้นครอมรางบางอยางรวดเร็ว 

“กรี๊ด! เจาจะทำอะไรขา” ซันฟารีนารองอยางตื่นตระหนก ยกมือ

ปกปดรางเปลือยของตัวเอง นัยนตาสีสวยเบิกกวางอยางตกใจกับการ 

กระทำของชายหนุม 

“ไมไดจะทำอะไรหรอกนายัยคุณหนูสมองนิ่ม!” เขาพูด กอนจะชัน

ตัวลุกข้ึน ผละจากรางบางอยางไมคิดจะสนใจ กอนจะเดินไปหยิบผาเช็ดตัว

แลวยื่นไปใหซันฟาที่ยืนอยูดานหลัง โดยไมหันกลับไปมอง “รีบ ๆ เอา

ไปใสซะ!” 

ซันฟารีนามองจอมโจรหนุมหลอที่เห็นเธอเปลือยตอหนาแลวไม

คิดจะแตะตองแถมยังดาเอาดาเอาอยางไมอยากจะเชื่อ กอนจะลุกขึ้นไป

รับผาเช็ดตัวจากเขามาพันรอบตัวเองอยางรวดเร็ว  

“ขอบคุณ” เธอกระซิบเสียงเบา เธอคงตองมองโจรคนนี้เสียใหม 

เขาคงไมไดเปนเหมือนโจรถอยเหมือนอยางที่เธอคิด 

“กองไวตรงนั้น แลวก็ไปอาบน้ำซะ ยุงชะมัด!” ดารคไนทสบถตอ 
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กอนจะเดินออกจากหองน้ำดวยทาทางหงุดหงิด วันนี้มันวันอะไรเนี่ย? มี

แตเร่ืองวุนวายนาหงุดหงิดเต็มไปหมด ดารคไนทขย้ีผมตวัเองอยางอารมณ

เสีย 

ซันฟารีนามองตามรางสูงที่เดินบนอุบอิบออกไปจากหองน้ำ... 

ทางประตูอีกฝง 

เอ? ประตูอีกฝง? 

ซันฟารีนาหันไปมองประตูที่เธอเพิ่งเขามา กอนจะหันกลับมามอง

ประตูที่ดารคไนทเพิ่งออกไปและพบวา... 

มันไมใชประตูบานเดียวกัน! 

หองน้ำนี้มี 2 ประตูงั้นเหรอ? อยาบอกนะวาหองน้ำนี้เชื่อมติดกัน

กับหองอีกหอง? 

โดยไมรอชา ทันทีท่ีอาบน้ำ แตงตัวเสร็จเรียบรอย ก็ถึงเวลาพิสูจน

ทฤษฏีที่คิดไวเมื่อก้ีวามันเปนจริงหรือเปลา  

และโดยไมตองใหสัญญาณแกผูอาศัยอีกดานของประตู รางบางก็

พาตัวเองกาวเขาไปหลังบานประตูหองน้ำเจาปญหาท่ีเห็นดารคไนท

เขาไปเมื่อสักครู และทันทีที่เขาไป หองหองหนึ่งก็ปรากฏในสายตา 

“หอง?” ซันฟารีนาเบิกตากวาง กวาดตามองไปรอบ ๆ หองอยาง

สนอกสนใจ 

หองนี้เปนหองสี่เหลี่ยมเหมือนกับหองของเธอ ตางกันตรงที่หองนี้

ไดรับการดูแลทำความสะอาดเปนอยางดีเพราะมีคนอยู ในขณะที่หอง

ของเธอคงทิ้งวางไวเปนปเปนชาติ หรือไมก็อาจจะเปนศตวรรษแลวก็ได 

เครื่องเรือนมีเพียงเตียงใบใหญ ตูเสื้อผาผุ ๆ กับโตะเขียนหนังสือตั้งอยู

ขาง ๆ หนาตางท่ีมีเพียง 4 บานภายในหอง ผามานสีขาวเกา ๆ บนหนาตาง

หัวเตียงมีคราบอะไรบางอยางที่ซักไมออก แถมยังมีรูเหมือนโดนปลวก

แทะเล็กนอยแตก็ยังดูสะอาด และบนเตียงสีเทามีชายหนุมเจาของหอง
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นั่งอยู 

ดารคไนทอยูในสภาพที่ดีกวาเมื่อครูเล็กนอย เขาสวมกางเกงสีดำ 

แผงอกเปลือยเปลา กำลังนั่งลับมีดส้ันอยูบนเตียง เขาเงยหนาขึ้นทันทีที่

เห็นสิ่งแปลกปลอมเขามาภายในหองของตัวเองทางประตูหองน้ำ 

“เจาเขามาทำไม” เขาขมวดคิ้วอยางไมพอใจทันทีที่เห็นรางบาง

ของซันฟา 

“หองนี้อยูขาง ๆ หองขาใชไหม เปนหองของเจาเหรอ” ซันฟาไม

ตอบคำถามของดารคไนท แตกลับยิงคำถามที่นาจะรูคำตอบอยูแลวไป

ใหชายหนุมแทน แตดูเหมือนเธอจะแคถามไปงั้น ๆ เพราะถามเสร็จก็

เดินเขามาแลวทรุดนั่งอยูที่ปลายเตียงเดียวกับเขา และจองมองมีดส้ัน

ของเขาอยางสนอกสนใจ 

“ใช! และขาตองการใหเจาออกไปจากหองขาซะ!” 

“อะไรกัน? ทำหวงไปได ขนาดขายังไมวาอะไรเลยที่ถูกจัดหองให

อยูติดกับเจา แถมยังมีประตูเชื่อมติดกันไดอีก ขาเปนผูหญิงนะ แลว

อยางน้ีขาจะนอนหลับอยางสบายใจไดยังไง” ซันฟารีนาแกลงบน นัยนตาสี

ฟาสดใสกวาดตาสำรวจรอบ ๆ หองราวกับวามาทัศนศึกษามากกวาท่ีจะ

เขามาตอวาหรืออะไรอยางที่เธอพูดเลยสักนิด 

“ใครกันแนที่ควรพูดแบบนั้น”  

“หา?” ซันฟาหันกลับมาสนใจรางสูงที่นั่งอยูขาง ๆ อุทานอยางไม

เขาใจที่เขาพูด 

“เจาบุกรุกหองของขา แลวยังมีหนามาบอกวาระแวงกลัวขาบุกรุก

หองเจา ขาอยากรูวาใครกันแนที่ควรพูดประโยคที่เจาพูดเมื่อก้ี” เขาเอย

อยางใจเย็น 

“นี่เจาวาขาจุนจาน วุนวาย สอดรูสอดเห็น ลวงล้ำสิทธิเสรีภาพ

ของเจาอยางนั้นเหรอ” (ยังไมมีใครพูดเลยนะนั่น) ซันฟารีนาตะโกนถาม
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ดังลั่นอยางไมพอใจ 

“แลวส่ิงท่ีเจาทำอยูมันเรียกวาอะไรละ” ดารคไนทเหลือบมองทาทาง

เกรี้ยวกราดของหญิงสาวดวยหางตา กอนจะทำเปนไมสนใจ 

“ขาไมไดวาอะไรเจา ขาก็แคมาดูวาหองที่ติดกับขาเปนหองของ

ใครก็เทานั้น และขาก็รูดวยวา เจาไมทำอะไรขาหรอก” ซันฟารีนายักค้ิว 

เอยอยางมั่นใจเต็มที่ 

“คิดงั้นเหรอ?” ดารคไนทถาม นัยนตาสีรัตติกาลเจือรอยบางอยาง

ที่ซันฟาตองขมวดคิ้วอยางรูสึกไมปลอดภัย 

ไมทันที่ซันฟาจะเอยตอบ ดารคไนทก็กระชากรางบางเขาหาตัว 

แลวผลักเธอลงบนเตียง กักรางบางใหอยูใตรางของเขาอยางไมใหทัน

ตัง้ตวั ซนัฟารนีาเบกิตากวางอยางตกตะลงึ ใบหนาหลอเหลาแตมรอยยิม้

เจาเลหที่ทำเอาหญิงสาวหายใจไมทั่วทองและยิ่งติดขัดเมื่อใบหนาของ

ชายหนุมเริ่มโนมเขามาใกลเธอมากยิ่งขึ้น จะทำอะไรเนี่ย? 

“ทำไมไมคิดวาพื้นหองน้ำมันเย็น ทำอะไร ๆ ไมสนุก แตถาเปน

เตียงมันหนานุมกวาตั้งเยอะ วาไหม?” ดารคไนทโนมตัวลงไปกระซิบ

ขางหูของซันฟารีนา ลมหายใจอุนเปารดใบหูใหสัมผัสวาบหวาม จน 

หญิงสาวหนาขึ้นสีทันที 

“กรี๊ดดด ไอโจรบากาม! ปลอยขานะ!” ซันฟารีนารองพรอมกับ

ผลักรางสูงออกจากตัว แลววิ่งออกจากหอง(ทางประตูหองน้ำ)ไปทันที 

ดารคไนทหัวเราะในลำคออยางขบขันกับทาทางของหญิงสาว 

ใหมันรูซะบางวาใครเปนใคร! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงอาทิตยทอแสงลอดกิ่งไม ตกกระทบหลังคาบานกลางปาใหญ 

แสงสีสวางสองตองดวงหนางามที่นอนหลับอยางสบายบนเตียงเกา ๆ 

ทำใหค้ิวเรียวสวยขมวดมุนอยางไมชอบใจ กอนแพขนตางอนยาวจะ

กะพริบแลวลืมตาขึ้น 

“ใหตายสิ! หลังคารั่ว!” คำพูดแรกตอนรับวันใหมพรอมกับนัยนตา

สีฟาสดใสจองมองรูบนเพดานที่แสงสองลงมาปลุกเธอในเชาวันนี้ 

รางงามสลัดตัวลุกจากเตียงมอซอเกา ๆ แตก็ยังดีท่ีบานสับปะรังเคน่ี

ยังมีเตียง หากวาเธอตองนอนกับพื้น มีหวังมีเพื่อนนอนเปนหนู หรือไมก็

แมลงสาบเปนแน แคคิดก็รูสึกไดถึงความสยดสยองและนาสมเพชแลว 

ซันฟารีนาอาบน้ำ (หลังจากตรวจดูและล็อกประตูท้ังสองในหองน้ำ

เรียบรอยแลว) และแตงตัวรีบออกมาจากหอง 

ทันทีที่เปดประตูออกจากหองนอน เสียงเอ็ดตะโรโวยวายก็ดังแวว

มาจากทิศทางที่นาจะทอดไปทางหองครัว 

Chapter III 
ยาย 
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โดย...First W
ater 

“อากกก กัส! นั่นมันนองไกของขานะ!!” เสียงดังลั่นพรอมนัยนตา 

สีเขียวที่ลุกโชนดวยความโมโหจองมองเด็กหนุมอีกคนที่ควานองไกจาก

จานของเขาไปกินอยางลอยหนาลอยตาอยูฝงตรงขาม ทำใหคนอารมณ

รอนแทบอยากกระโจนไปบีบคอ 

“เอานาแฟรงค อยาไปถือสามันเลย เด็กกำลังกินกำลังนอนก็งี้” 

ชายหนุมขาง ๆ เอยเรียบ ๆ ราวกับจะหามทัพ หากแตนัยนตาสีทอง

กลับสงไปยั่วใหรอยกรุนลุกท่ีนัยนตาสีสมของคนที่ถูกวาเปนเด็ก 

“ราลฟ!! เจาวาใครเปนเด็ก?” กัสถลึงนัยนตาสีสมใสรางสูงที่นั่งยิ้ม

บาง ๆ อยางไมทุกขรอน หากแตนัยนตาสีทองเจาเลหกลับฉายรอย

สนุกสนานที่ไดแกลงคนออกมาอยางชัดเจน 

“เลนเปนเด็ก ๆ” ชายหนุมนัยนตาสีเงินเอยตำหนิดวยใบหนาเครง 

เครียด 

“คริสตยังวาเด็กเลยนี่” ราลฟพยักพเยิดไปทางคนที่พูดประโยค

เมื่อครูอยางเห็นวามีคนเห็นดวยกับสิ่งที่เขาบอก 

“เจาวาใครเปนเด็กนะคริสต” กัสหันมาคาดคั้นคริสตแทน แตคน

ถูกคาดค้ันกลับไมเอยอะไรออกมา ตักอาหารเขาปากราวกับไมไดยินสิ่ง

ที่อีกคนถาม 

“วาอัลบีทละม้ัง ทำหนาเหมือนเด็กนอนไมเต็มอ่ิม ไปนอนตอไหม” 

เดธท่ีนั่งอยูอีกทางหันไปถามชายหนุมผมสีเทาท่ีนั่งอยูขาง ๆ คริสต 

ใบหนาหลอเหลาของรางนั้นมีนัยนตาเลื่อยลอยเหมือนคนหลับใน ทำทา

จะฟุบหนาลงกับจานอาหารตรงหนาหลายรอบแลว 

“ขางวง แตขอกินกอน” พูดจบก็เอาสอมจิ้มเนื้อในจานดวยทาทาง

เฉื่อย ๆ กอนจะเอาเขาปาก ไมไดรูเลยวาเขาจิ้มไดแตเพียงอากาศเขา

ปากเทานั้น 

“จะอิ่มไหมละนั่น” เอิรธเอยอยางสงสัยเมื่อเห็นทาทางของอัลบีท 
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ทุกคนจะหัวเราะขบขันพลางพยักหนาเห็นดวย แตบทสนทนาบน

โตะอาหารก็หยุดลงเมื่อแคธรีนหันไปเห็นหญิงสาวผูมาใหมยืนอยูที่หนา

ประตูหองครัว 

“ซันฟา มาทานอาหารเชาดวยกันสิ” หญิงสาวรองขึ้นเมื่อเห็น 

ซันฟา 

ซันฟาย้ิมกวางใหทุก ๆ คนในโตะ แตเม่ือสายตาแลไปสบกับนัยนตา

สีรัตติกาลของอีกคน เจาตัวก็มุยหนาแลวเดินไปทรุดตัวลงนั่งเกาอี้ที่วาง

ซึ่งมีอยูตัวเดียวและตั้งอยูขาง ๆ รางสูงคนที่เธอสบตาเมื่อก้ีพอดี นึกวา

ไมอยูซะอีก ไมเห็นไดยินเสียงคุยอะไรบนโตะอาหารเลย  

ดารคไนททำเปนไมสนใจเมื่อรางบางเดินมาทรุดนั่งลงขาง ๆ เขา

ยังคงกินอาหารตอไปอยางสงบ และซันฟารีนาก็ไมไดอยากใหเขาสนใจ

ดวย นัยนตาสีทองฟาสดใสจึงหันไปสนใจบรรยากาศบนโตะอาหารที่

ทาทางนาสนใจกวามาก 

“หลับสบายดีไหมจะ หองนั้นมีปญหาอะไรรึเปลา” แคธรีนชวนคุย 

ขณะสงจานใหซันฟา 

“ถามีปญหายายมานอนหองขาก็ไดนะ” เดธแทรก นัยนตาสีแดง

วาววับอยางคนเจาชู ซันฟาหัวเราะขำ ๆ กับคำลอเลน แตแคธรีนหันไป

ถลงึตาใสคนพดูท่ีนัง่อยูตรงขามกบัตน ทำใหคนถกูถลงึตาใสยกัไหลยิม้ ๆ 

“ขาหลับสบายดี ขอบใจนะ” ซันฟาตอบดวยรอยยิ้ม ในใจคิดวาถา

ไมติดท่ีหลังคารั่วกับที่หองน้ำเชื่อมกับอีกหอง นอกนั้นก็ไมมีปญหาอะไร

อีก แตถึงมีเธอก็คิดวามันไมไดมากมายอะไร 

“ดีแลวคะ เออ... ขาลืมบอกเจาวาหองนั้นหองน้ำมันเชื่อมตอกัน 

คงไมมีปญหาอะไรหรอกใชไหม” แคธรีนเอยเรียบ ๆ อยางไมคิดวาจะมี

ปญหาอะไรจริง ๆ แตซันฟาหันไปมองหนาดารคไนทที่เหลือบสายตาขึ้น

มองมาทางเธอพอดี กอนท่ีซันฟาจะเบนสายตาไปทีแ่คธรีนแลวตอบคำถาม 


