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คำ�นำ�

ตามท่ีมีเสียงถามไถ่กันเข้ามามากมายว่าแจ่มใสไม่สนใจจะแปลผลงาน

ของ 'เฮยเจี๋ยหมิง' แนวปัจจุบันออกมาบ้างเหรอ ซ่ึงหลังจากพิจารณาและ 

คดัสรรกนัอยูพ่อสมควร ในท่ีสดุเรากต็ดัสนิใจปล่อยนยิายแนวแอก็ช่ัน-โรแมนตกิ 

ในซีรี่ส์ Red Eye ออกมาค่ะ

Red Eye คือช่ือขององค์กรท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงของทุกเล่มในซีรี่ส์นี ้

นั่นเองค่ะ ประกอบด้วยเหล่าหนุ่มสาวที่มีความสามารถแตกต่างกันไป โดยมี

ศตัรตัูวร้ายท่ีองค์กรได้ตามแกะรอยและคอยสกดัขัดขวางเรือ่ยมา กลุม่คนลกึลบั

ผู้อยู่เบื้องหลัง 'เกมนักล่า'

ใน 'เกมล่าเดมิพนัรกั' จะเล่าความโหดร้ายของเกมนกัล่าท่ีว่านีอ้อกมาให้

ทุกคนได้สะเทือนใจกันต้ังแต่เล่มแรกเลยล่ะค่ะ แม้ว่าแอ็กช่ันจะจัดหนัก แต่

ความโรแมนติกก็จัดเต็มไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน ใครท่ีชอบพระเอกสายซึน 

รบัรองว่าเลอืกเล่มไม่ผดิ นางเอกของเรือ่งเองกน่็าสนใจมากๆ โพรไฟล์ของเธอ

ไม่ธรรมดาเลยค่ะ เพราะเป็นถึงอดีตนักฆ่าเชียว นักฆ่าที่ไร้อารมณ์ความรู้สึก 

กับชายหนุ่มท่ีไม่ชอบเปิดเผยความในใจ จะรักกันอีท่าไหนในสนามล่าท่ีร้อน

ระอุกันนะ อยากรูจ้รงิๆ เลย งัน้อย่ารอช้าดกีว่าค่ะ เชิญรบัชมความสนกุดเุดอืด

ที่มาพร้อมกับอารมณ์อ่อนไหวของความรู้สึกที่เรียกว่ารักกันได้เลย

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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เฮยเจี๋ยหมิง 5

กติกาเกมนักล่า

ผู้เล่นสามารถเลือกวางเงินเดิมพันนักล่าหรือเหยื่อได้ตามต้องการ

เหยื่อไม่มีการแบ่งเลเวล การวางเงินเดิมพันเท่ากัน

นักล่าแบ่งออกเป็นเลเวล เลเวลสูงขึ้นเงินเดิมพันก็สูงขึ้นด้วย

นักล่าและเหยื่อมีประวัติข้อมูลให้ตรวจสอบได้

หากเหยื่อเสียชีวิต เงินที่วางเดิมพันไว้กับเหยื่อ 

จะโอนไปเป็นของผู้เล่นที่วางเงินไว้กับนักล่า

หากนักล่าเสียชีวิต เงินที่วางเดิมพันไว้กับนักล่า 

จะถูกโอนไปในลักษณะเดียวกัน

เงินที่เดิมพันไปแล้วไม่อาจยกเลิกหรือเรียกคืนได้  

แต่สามารถเพิ่มเงินเดิมพันกับนักล่าหรือเหยื่อที่อยู่ในเกมได้

ผู้เล่นสามารถประมูลนักล่าได้ และส่งนักล่าของตนเข้ารับการฝึกพิเศษ 

เมื่อนักล่าเข้าร่วมการแข่งและชนะการแข่งขัน  

ผู้เล่นจะได้รับเงินที่ชนะการเดิมพัน

หากเกมได้เริ่มต้นแล้ว เกมจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเหยื่อตายทั้งหมด
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เฮยเจี๋ยหมิง 7

บทนำ�
    

แม่น�้าเทมส์ กรุงลอนดอน

ใบไม้สเีขียวปลวิไหวลูล่ม ไม่บ่อยนกัท่ีจะมีแสงแดดลอดผ่านช่องรบัแสง 

เข้ามาส่องสว่างไปทั้งห้อง

หญงิสาวก�าลงัแบกบันไดอะลมิูเนยีมเดนิลงจากดาดฟ้าเรอื เธอมองเห็น 

แสงแดดที่ส่องสว่างไปทั่ว

หากเทียบกับเรือบรรทุกท่ีดัดแปลงมาเป็นบ้านเรือท่ัวๆ ไปแล้ว  

เรือล�านี้จัดว่าดัดแปลงออกมาได้เป็นบ้านเรือขนาดใหญ่ แต่กลับมีรูปแบบ

ที่เรียบง่าย จากดาดฟ้าเรือลงมานั้น ด้านหน้าเรือเป็นออฟฟิศที่ยกพื้นสูง 

มีห้องอาหารและห้องครัวแบบเปิดโล่ง พ้ืนท่ีด้านหลังมีทางเดินคั่นกลาง

ระหว่างห้องนอนสองห้อง ส่วนท้ายเรือมีห้องอาบน�้าอีกหนึ่งห้อง

ทางซ้ายของออฟฟิศมีตู้ไม้เก่าๆ ท่ียังดูแข็งแรงและมั่นคงตั้งอยู่  

ใช้เก็บแฟ้มคดีต่างๆ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาไว้อย่างเป็นระเบียบ ถัดจาก 

ตู้ไม้ไปก็คือบาร์โหนซ่ึงติดอยู่เหนือหน้าต่างเรือ บนพ้ืนมีดัมเบลล์วางไว้

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทางขวาของออฟฟิศมีโซฟาหุ้มหนงัวัวทรงโบราณตัง้อยู่ มันเป็นโซฟาท่ี 
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8 เกมล่าเดิมพันรัก 1

เก่ามาก เก่าถงึขนาดท่ีสปรงิกไ็ม่เด้งแล้ว และหนงัหุ้มโซฟากไ็ร้ความมนัวาว  

แม้ว่าเธอพยายามตั้งใจดูแลมันเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่อาจฝืนกาลเวลาและ 

การใช้งานอย่างสมบุกสมบันของผู้ชายคนนั้นได้ บนโซฟาจึงปรากฏ 

ร่องรอยยับย่นเต็มไปหมด

โซฟาไม่อาจรองรับเขาได้ทั้งตัว แต่ก็ไม่รู้ว่าท�าไมเขาถึงได้ชอบนอน

บนนี้นัก โซฟาตัวนี้ยุบลงเป็นรูปร่างคนก็เพราะเขานี่แหละ

บางทีเธอควรจะเปลี่ยนหนังหุ้มโซฟาและเปลี่ยนสปริงใหม่เสียที

แต่เมื่อมองรอยยุบๆ นั่นเธอก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้ายก็แบกบันได

อะลูมิเนียมเดินเข้าไปกางไว้ใต้โคมไฟท่ีแขวนอยู่ใต้ช่องกระจกรับแสง  

ปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟหลอดใหม่แทนหลอดเก่าที่ช�ารุด

จากนั้นเธอก็เก็บบันไดแล้วเปิดช่องรับแสงบานหนึ่งเพื่อให้ลมเข้ามา 

เธอเดินมาถึงห้องครัวแบบเปิดโล่ง วางผักสดที่เพิ่งล้างสะอาดให้สะเด็ดน�้า 

แล้วเริ่มซอยแครอต แตงกวา และหัวหอมให้เป็นเส้นๆ

ฝีมือการท�าครัวของเธอไม่ได้ดีมากนัก ท�าได้ก็เพียงแค่อาหารพื้นๆ 

ท่ัวไปเท่านั้น สลัดนับเป็นอาหารเพียงไม่กี่อย่างท่ีเธอถนัด และโชคยังดี 

ที่เขาไม่ใช่คนเลือกกิน

เธอชอบยืนท�าสลดัอยูต่รงนีเ้พราะเธอสามารถรบัรูถ้งึสายลมท่ีพดัเข้ามา 

จากหน้าต่างช่องรับแสง และรู้สึกได้ถึงแดดในฤดูหนาวที่พบได้ไม่บ่อยนัก

ซึ่งส่องลอดมากระทบตัว

เธอห่ันมะเขือเทศเป็นช้ินๆ พลางแกะผักกาดหอมสีเขียวสดออก  

แล้วค่อยวางผักท้ังหมดลงไปผสมกนัในชามใบใหญ่ เตมิน�า้มนัมะกอกลงไป 

ตามด้วยน�้ามะนาวและพริกไทยด�า แล้วค่อยเด็ดใบมิ้นต์กับโหระพาฝรั่ง 

จากกระถางต้นไม้เลก็ๆ ท่ีวางอยู่บนเคาน์เตอร์ท�าอาหารมา ซอยเป็นช้ินเลก็ๆ  

โรยลงไป จากนั้นค่อยแบ่งลงกล่อง ใส่เข้าไปในตู้เย็นท่ีอัดแน่นไปด้วย 

ข้าวของตั้งแต่ต้น
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เฮยเจี๋ยหมิง 9

สลัดพวกนี้อย่างมากก็กินได้แค่สามวันเท่านั้น ทว่าในตู้เย็นก็ยังมี

อาหารพวกเนื้อตุ๋นกับผักต้มแช่แข็งท่ีมากพอให้เขากินไปสักสิบวันหรือ 

ครึ่งเดือนเลย

หลังจากปิดตู้เย็นเรียบร้อยเธอก็ลงมือท�าความสะอาดเคาน์เตอร์ 

ท�าอาหาร มองไปรอบๆ ห้องจนแน่ใจว่าได้ท�าทุกอย่างท่ีควรท�าเรียบร้อย

แล้ว

สายตาเธอพลันถูกนิตยสารเล่มนั้นดึงดูดไปอีกครั้งอย่างไม่รู้ตัว

หน้าปกของนิตยสารเป็นรูปสาวสวยคนดังท่ีมีสีหน้าสิ้นหวังคนหนึ่ง 

ก�าลังถูกชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่กอดไว้แนบอก

นี่เป็นรูปท่ีพวกปาปารัซซ่ีแอบถ่ายมาได้ ปาปารัซซ่ีผู ้นี้มีฝีมือ 

ในการถ่ายภาพท่ีเป็นเลิศ ภาพคฤหาสน์หรูท่ีถูกไฟไหม้กับกลุ่มควันเพลิง 

ท่ีลอยขึ้นท�าให้ภาพนี้ดูเหมือนโปสเตอร์หนัง แต่น่าเสียดายท่ีชายคนนั้น 

ไม่ได้หันมามองกล้อง เขาสามารถหลบการจับภาพของปาปารัซซ่ีได้ทัน  

จึงเห็นเพียงแต่ใบหน้าของเซเลบสาวผู้บอบบางได้ชัดเจนอย่างน่าแปลกใจ 

อาจเป็นเพราะเป้าหมายส�าคัญของพวกปาปารัซซี่ก็คือเธอคนนั้น

ถึงเซเลบสาวในภาพจะยังอยู่ในอาการตกใจ แต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

แม้เพยีงปลายก้อย ท้ังยังมองชายหนุม่ด้วยสายตาท่ีเต็มไปด้วยความศรทัธา 

และไว้ใจ

เธอเข้าใจสายตาเช่นนั้นเป็นอย่างดี และเธอก็คุ้นเคยกับสายตาของ

ผู้คนท่ีมองเขาอย่างช่ืนชมหลังจากท่ีตัวเธอเองก็เคยได้รับความช่วยเหลือ

จากเขา

เธอเผลอยื่นมือไปสัมผัสรูปชายหนุ่มบนนิตยสารนั่นอย่างไม่รู้ตัว

เขาไม่ได้กลับมาตลอดท้ังคืน เธอรู้ว่าเขาสามารถหาเตียงท่ีอบอุ่น 

และพร้อมจะต้อนรับเขาได้ทุกท่ีทุกเวลาซ่ึงมันช่างแตกต่างกับเธอ เตียงท่ี

อบอุ่นส�าหรับเธอคือที่นี่เท่านั้น

Page ���������������� 1.indd   9 4/2/2562 BE   15:53



10 เกมล่าเดิมพันรัก 1

ไม่ใช่ว่าบ้านเรือทุกล�าในแม่น�้าสายนี้จะมีตู้เย็นและฮีตเตอร์ไฟฟ้า 

เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสองนี้กินไฟมาก เมื่อหลายปีก่อนลูกค้าคนหนึ่ง

ได้มอบตู้เย็นให้ ส่วนลูกค้าใจดีอีกคนก็ช่วยติดตั้งฮีตเตอร์ไฟฟ้า แล้วยังมี

ลูกค้าอีกคนช่วยติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนเรือล�านี้ให้อีก ซ�้ายัง 

มีลูกค้าใจดีอีกคนที่ช่วยตกแต่งเรือทั้งล�าให้ฟรีๆ อีกด้วย

ตอนแรกๆ เป็นเพราะมีลูกค้าที่ไม่อาจจ่ายค่าจ้างได้ จึงได้ใช้แรงงาน

หรือข้าวของมาจ่ายแทน บางครั้งเขาก็เห็นว่าอีกฝ่ายก�าลังล�าบากจึงไม่ได้

เร่งรัดทวงเงิน ต่อมาเม่ือลูกค้าเหล่านั้นผ่านวิกฤตไปได้และร�่ารวยข้ึนมา 

ก็จะน�าสิ่งของที่เขาน่าจะต้องการมามอบให้

ไม่ว่าจะเป็นตู้หนังสือ โซฟา ราวแขวนหมวก บันไดอะลูมิเนียม 

ท้ังหมดนี้ล้วนเป็นของท่ีคนอ่ืนให้มาท้ังนั้น แม้แต่ผักผลไม้สดพวกนี ้

ก็ยังเป็นของที่คนให้มาเหมือนกัน เขาสามารถอยู่ได้สบายๆ เพียงล�าพัง

ก่อนที่เธอจะมา เขาก็มีชีวิตที่อยู่มาได้ด้วยดีโดยตลอด...เธอบอกกับ

ตัวเอง

เธอมาที่นี่เมื่อห้าปีก่อน เขาสอนเรื่องต่างๆ ให้เธอมากมาย ให้เธอ

จัดการธุระน้อยใหญ่แทนเขา เธอท�าหน้าท่ีเก็บกวาดออฟฟิศบนเรือล�าน้ี 

ท่ีอยู่ในแม่น�้าเทมส์จนสะอาดสะอ้าน ช่วยเขาจัดเก็บเอกสาร รับงานให้  

ย่ืนภาษีแทน จัดท�าบัญชี รวบรวมข้อมูล จัดการกับลูกค้าท่ีรับมือได้ยาก 

ซ่อมแซมบ้านเรือ บางครั้งก็ช่วยตามทวงเงินกับลูกค้าท่ีเหนียวหนี้ท่ีรู้ว่า 

มีเงินแต่ไม่ยอมจ่าย

เธอมคีวามสามารถในการทวงหนี ้ซ่ึงกเ็ป็นความสามารถเพียงไม่กีอ่ย่าง 

ของเธอ

เธอเรียนรู้ทุกเรื่องท่ีสามารถท�าได้ และเธอยังชอบท�างานพวกนี ้

อีกด้วย ไม่ว่าจะถูพื้น จัดเก็บเอกสาร หรือดูแลให้เรือล�านี้ยังคงเดินเครื่อง

ได้ตามปกติ
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เฮยเจี๋ยหมิง 11

เธอเองก็ไม่รูว่้าเธอยังต้องห่วงอะไรเขา ท่ีผ่านมาชายคนนัน้ดจูะเข้าใจ

โลกมากกว่าเธอเสียอีก

ในเวลานั้นเอง หน้าจอโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะก็สว่างขึ้น เธอมองเห็น

เบอร์ที่โทรเข้ามา แล้วจิตใจก็เกิดปั่นป่วนขึ้นมา

เธอยังคงยืนอยู่ท่ีเดิม มองดูเบอร์ท่ีโทรเข้าพลางสูดหายใจลึก ก่อน

หยิบมือถือขึ้นมากดรับสาย

"สวัสดีค่ะ"

"คุณเตรียมพร้อมรึยัง" ชายคนนั้นไม่อ้อมค้อม เอ่ยถามตรงประเด็น

เธอมองออฟฟิศเก่าแก่แต่สะอาดสะอ้านนี้อย่างเหม่อลอย

หากเป็นไปได้เธอกอ็ยากจะอยู่ท่ีนีต่่อไป แต่เธอกร็ูด้ว่ีาถ้าไม่ใช่เพราะ

ผู้ชายที่พูดโทรศัพท์กับเธอคนนี้ เธอก็คงไม่ได้มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรก

ดังนั้นเธอจึงลุกข้ึนยืน เดินไปท่ีหน้าประตู ปีนบันไดข้ึนไป แล้ว 

เปิดประตูบานนั้นออก

เป็นอย่างท่ีเธอคิดไว้ เป็นชายท่ีคุยสายอยู่กับเธอ ในมือของเขา 

ก�าลังถือโทรศัพท์ เขาสวมเสื้อขนแกะคอเต่าสีด�า สีหน้าสบายๆ ขณะ 

ยืนอยู่นอกประตู ใบหน้าหล่อเหลาประดับด้วยรอยยิ้มชวนหลงใหล

เธอกดปุ่มวางสาย มองชายตรงหน้าแล้วเอ่ยปาก

"ฉันต้องปิดหน้าต่างช่องรับแสง"

พูดจบแล้วเธอก็หมุนตัวเดินกลับไปท่ีออฟฟิศ คลายเชือกท่ีมัดอยู่ท่ี

ผนังตรงช่องรับแสงออก ปิดสลักหน้าต่างช่องลมลงมา แล้วก็ผูกเชือกใหม่

ให้เรียบร้อย

ชายคนนั้นเดินลงมา หยิบนิตยสารบนโต๊ะท�างานเล่มนั้นเปิดออกดู 

เผยยิ้มพร้อมพูดว่า "หมอนี่เสน่ห์แรงไม่เบานะ"

เธอข่มความรู้สึกไม่ให้เข้าไปกระชากนิตยสารเล่มนั้นออกจากมือ 

ของเขา เพียงเอ่ยเสียงเรียบๆ ว่า "ฉันคิดว่าพวกเราก�าลังรีบเสียอีก"
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12 เกมล่าเดิมพันรัก 1

"แน่นอน" เขาเงยหน้าข้ึนมามองเธอพลางฉีกยิ้ม แล้ววางนิตยสาร

กลับคืนที่โต๊ะ

เธอวางกุญแจลงบนนิตยสารเล่มนั้น ก่อนจะหันหลังเดินออกไป

ชายหนุ่มมองด้านหลังของเธอแล้วก็ยกมุมปากข้ึนอีกครั้ง เขาหยิบ

นามบัตรใบหนึ่งออกมาจากกระเป๋าวางลงบนนิตยสารเล่มนั้นข้างๆ กุญแจ

ที่เธอวางไว้ แล้วจึงเดินตามออกไป จงใจถามขึ้นว่า

"เธอไม่ต้องเก็บของหน่อยเหรอ"

"ที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นของฉัน"

เธอตอบด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ เดินข้ึนไปบนดาดฟ้าเรือ ออกจาก 

บ้านเรือที่เธออาศัยอยู่มาห้าปีเต็มๆ โดยไม่หันหลังกลับไปมองอีก

จริงเหรอ จะไม่มีสิ่งของที่เป็นของเธอเลยเหรอ

ครั้งนี้เขาเลิกค้ิวพร้อมกับกดรอยย้ิมลึกข้ึน แต่เขาก็ฉลาดท่ีจะ 

ไม่ถามอะไรต่อ ได้แต่เดินตามผู้หญิงตัวเล็กๆ ท่ีดูไม่สะดุดตาคนนี้ข้ึนไป 

บนดาดฟ้าเรือ เดินข้ามไม้กระดานไป

เมื่อขึ้นฝั่งมาแล้วเขาอดไม่ได้ที่จะหันกลับมามอง จากมุมนี้สามารถ

มองเห็นประตูของเรอืบรรทุกท่ีดดัแปลงเป็นบ้านเรอืซ่ึงมีป้ายเลก็ๆ แขวนไว้ 

ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

'ส�ำนักงำนนักสืบลักกี้'

เขาคิดว่าถ้าไม่มีผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้แล้ว ป้ายนี้คงจะแขวนอยู่ได ้

อีกไม่นาน

หากกลับมาแล้วพบว่าเทพธิดาแห่งความโชคดีของตนได้จากไป 

พร้อมกับเขา ชายคนน้ันจะรู้สึกอย่างไร เขาอยากเห็นสีหน้าของอีกฝ่าย 

จนแทบทนไม่ไหว แต่เขาคงต้องอดใจไว้ก่อน
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เขาหันกลบัแล้วล้วงกญุแจรถออกจากกระเป๋าอย่างมีความสขุ เดนิจากไป 

กับเทพธิดาแห่งความโชคดี

ถงึเขาจะไม่ได้มีจดุเด่นอะไร แต่เขากม็คีวามอดทนเป็นเลศิไม่แพ้ใคร
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บทที่ 1
    

บ่ายสามโมง

ชายหนุม่ลากขาอย่างเหนือ่ยล้าเดนิกลบัมายังพ้ืนท่ีเลก็ๆ ของตนเอง 

หลงัจากปิดประตกูถ็อดเสือ้โค้ตออกแขวนไว้ท่ีราวแขวนเสือ้ เปิดเบียร์กระป๋อง 

ดื่มจนหมดแล้วทิ้งตัวลงนอนหลับบนโซฟา

กลางดึก ความหนาวเหน็บและความหิวปลุกเขาให้ตื่นข้ึน ไม่รู้ว่า

ความหนาวเย็นนี้ได้กระจายตัวปกคลุมไปทุกซอกทุกมุมของห้องตั้งแต่ 

เมื่อไหร่ เหมือนกับว่าแสงแดดอบอุ่นในยามเช้าเป็นเพียงเรื่องโกหก

เขาเปิดฮีตเตอร์ สังเกตเห็นกระป๋องเบียร์ยังวางอยู่บนพื้น แต่ก็ยัง 

ไม่ได้สนใจอะไร เพียงเดินไปท่ีตู้เย็นท่ีอัดแน่นไปด้วยอาหารแล้วหยิบ 

กล่องแซนด์วิชออกมากิน จากนั้นก็ถอดเสื้อผ้า เดินออกจากออฟฟิศไป 

อาบน�้าที่ห้องน�้าด้านท้ายเรือ

น�้าร้อนกระทบกับร่างกายที่แข็งเกร็ง ช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย

ของกล้ามเนื้อ เขาออกแรงถูใบหน้าท่ีเต็มไปด้วยหนวดเครา แล้วถอน 

ลมหายใจยาวอย่างผ่อนคลาย

อีกครึ่งช่ัวโมงถัดมาเขาถึงออกจากห้องน�้ากลับไปท่ีห้องนอนแล้ว 
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เช็ดผมให้แห้ง

ตอนนี้นอกหน้าต่างมีหิมะตกลงมา

หิมะขาวสะอาดค่อยๆ ร่วงหล่น ทิวทัศน์นอกหน้าต่างค่อยๆ ถูกหิมะ

ปกคลุม

เขานัง่ลงบนเตยีง ความเหนือ่ยหน่ายกลบัเข้ามาในใจอีกครัง้ ภาพหิมะ 

ที่ค่อยๆ ตกลงมานั้นเหมือนจะขับกล่อมให้หลับใหล

เขาสะลึมสะลือ ตั้งใจจะนอนต่ออีกหน่อย

หิมะยังคงร่วงหล่นสู่พื้นดิน ร่วงหล่นลงมาอย่างไร้สุ้มเสียง เขาคิดว่า

ตัวเองคงจะหลับต่อได้ในอีกไม่ช้า แต่กลับมีความรู้สึกแปลกๆ เกิดข้ึน  

ไม่รู ้ว่าจะอธิบายความรู้สึกนี้ว่าอย่างไร มันรบกวนจนท�าให้เขาไม่อาจ 

ปล่อยวางได้

มีบางอย่างที่ผิดปกติไป แต่เขาบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไร

ภาพหลังจากที่เดินเข้าประตูมาผุดขึ้นในใจอีกครั้ง

ประตู ราวแขวนเสื้อ ออฟฟิศ โซฟา โต๊ะ นิตยสาร ตู้เย็น เบียร์...

เขาลืมตาข้ึนอย่างรวดเร็ว ตอนนี้เป็นเวลากลางดึกแล้ว บ้านเรือ 

ที่สะอาดเอี่ยมนี้เงียบสงบมากเหลือเกิน

ชายหนุ่มลงจากเตียง เดินกลับมาท่ีออฟฟิศ เขาก้มลงเก็บกระป๋อง

เบียร์ นาฬิกาดิจิตอลบนโต๊ะบอกให้รู ้ว่าตอนนี้ล่วงเข้าสองนาฬิกาของ 

วันใหม่แล้ว

เขาจ�าได้ว่าตอนที่กลับเข้ามามองนาฬิกาเป็นเวลาบ่ายสามโมง

ตอนท่ีกลับมาแล้วพบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่ เขายังคิดว่าเธอน่าจะ 

ออกไปซ้ือของหรืออาหาร แต่ก็ไม่ใช่ เพราะเธอท�าอาหารแช่ไว้เต็มตู้เย็น

แล้ว

ในออฟฟิศนั้นเงียบสงัด แสงไฟเล็กๆ จากนาฬิกาดิจิตอลบนโต๊ะ 

ส่องสว่างให้เห็นนิตยสารเล่มนั้นกับของท่ีวางอยู่ข้างบน กุญแจก�าลัง 

Page ���������������� 1.indd   15 4/2/2562 BE   15:53



16 เกมล่าเดิมพันรัก 1

สะท้อนแสงไฟสีฟ้าของนาฬิกา

เขาเดินเข้าไปมองดูกุญแจกับนิตยสารก๊อสซิปเล่มใหม่ล่าสุดท่ีวาง 

อยู่บนโต๊ะ รวมถึงนามบัตรที่จงใจวางไว้ข้างกัน

แม้จะมีเพียงแสงสลวั แต่เขามองปราดกรู้็ว่านามบัตรใบนีเ้ป็นของใคร 

เขาหยิบนามบัตรขึ้นมา มองรูปหน้าปกนิตยสารซึ่งคือเขาเอง

แม้ว่าพวกปาปารัซซ่ีไม่อาจจับภาพใบหน้าเขาได้ แต่เขาก็รู ้ว่า 

คนในรูปนี้คือเขา คาดว่าเธอก็คงจะดูออกถึงได้ซื้อนิตยสารเล่มนี้กลับมา

เขานั่งลงบนเก้าอ้ีหนังหลังโต๊ะท�างาน ก่อนจะดีดนามบัตรใบนั้น 

กลับไปที่โต๊ะ

ในความมดืมิดอันเงยีบสงดั หิมะสขีาวท่ีตกโปรยปรายลงมานัน้ราวกบั

จะดูดกลืนทุกสรรพเสียงในโลกนี้ไปจนหมดสิ้น

มือจับกระป๋องเบียร์โยนข้ึนไปในอากาศพลางไขว้ขาวางบนโต๊ะแล้ว

เอนหลังพิงพนัก ตามองตรงไปในความมืดเบื้องหน้า

เธอจากไปแล้ว

ตามไอ้คนขี้ตืดอย่างหานอู่ฉีไปแล้ว

เขาไม่คดิจะหยิบโทรศพัท์โทรหาเธอ ผู้หญิงคนนัน้มกัอยู่ด้านหลงัเขา

เสมอ คอยช่วยจัดการเรื่องต่างๆ ที่เขาท�าทิ้งเอาไว้ เธอไม่มีทางปล่อยให้

กระป๋องเบียร์ตกอยู่ท่ีพ้ืนนานแบบนี้ และเธอก็คงไม่ท้ิงกุญแจไว้บนโต๊ะ 

อย่างไม่ใส่ใจแบบนี้ด้วย

ถึงอย่างนั้นเขาก็รู้ดีว่าสักวันหนึ่งเธอก็จะต้องจากไป

ยังไงซะ 'องค์กรเรดอาย' ก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเขาอยู่แล้ว

เขาไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมากมาย ไม่ได้มีการงานท่ีมั่นคง ในฐานะ

นักสืบเอกชนคนหนึ่งแล้ว รายได้เขาข้ึนๆ ลงๆ ไม่มีความแน่นอนใดๆ  

ช่วงท่ีดีก็ดีมาก หากเป็นช่วงท่ีไม่ดีก็เคยถึงขนาดในครึ่งปีไม่มีเงินเข้ามา 

สักเหรียญ
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เขาไม่ต้องการให้ใครมาล�าบากกับเขาด้วย

ฟ้าย่อมรูว่้าเขามีชีวติอยู่บนเรอื และเรอืล�านีจ้ะไม่จอดอยู่ท่ีไหนนานนกั  

เพราะเขารักอิสระถึงออกมาท�าธุรกิจนี้

กับผู้หญิงคนนั้นแล้ว มันเป็นความบังเอิญมาตั้งแต่แรก

เขารู้อยู่แล้วว่าเธอคงอยู่ไม่นาน เธอเป็นคนเก่ง อยู่ในระดับท่ีดีเลิศ

เลยล่ะ ยิ่งมาประกอบกับใบหน้านั่น หากเธอต้องการจะไปเสียอย่าง  

คนอย่างหานอู่ฉีจะต้องอ้าแขนรับไว้อยู่แล้ว

เสียงประหลาดของโลหะท�าให้เขารู้สึกตัวข้ึนมา เม่ือก้มลงมองจึง 

เห็นว่ากระป๋องเบียร์ที่อยู่ในมือถูกบีบจนบี้แบน

ถึงจะรู้ว่าต้องมีสักวันท่ีเธอจะหันหลังจากไป ท้ังท่ีเขารู้ดีอยู่แก่ใจ  

แต่เขาก็ไม่คิดว่าเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆ แล้วเขาจะรู้สึกไม่พอใจเช่นนี้

เธอเป็นพนักงานที่ดี เป็นคู่หูที่ดี แต่ก็เพียงเท่านี้เอง

เขาขมวดคิว้จ้องมองกระป๋องเบียร์ในมอืท่ีถกูบีบจนบ้ีแบน แล้วโยนมนั 

ลงถังขยะโลหะจนเกิดเสียงกระทบกันก่อนจะเงียบลง

ไปแล้วก็ดีเหมือนกัน

เขาคว้ากุญแจขึ้นมา เดินออกจากออฟฟิศกลับไปท่ีห้องนอน ขณะ

เดินผ่านหน้าต่างเขาก็เขวี้ยงกุญแจทิ้งลงแม่น�้าไป

เสียงกุญแจตกน�้าดังข้ึน แล้วก็จมลงไปในสายน�้า จากนั้นทุกอย่าง 

ก็กลับสู่ความเงียบงัน

เขาไม่แม้แต่จะหันกลับไปมอง เพียงเดินต่อไปล้มตัวลงนอนที่เตียง

เครื่องบินขนาดใหญ่ก�าลังบินลงจอดสู่ภาคพื้นดิน

หางของเครื่องบินมีสัญลักษณ์เป็นปีกนกสีแดงเพลิง มองแวบแรก 

จะคิดว่าเป็นนกฟีนิกซ์ แต่เมื่อมองให้ดีก็จะพบว่านั่นคือนกที่มีปากยื่นยาว

ออกมา มันคือนกกระเรียน ไม่ใช่นกฟีนิกซ์
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ท่ีนีค่อือาคารผูโ้ดยสารสนามบินนารติะ กรงุโตเกยีว นอกจากเครือ่งบิน 

ท่ีมสีญัลกัษณ์เป็นนกกระเรยีนแดงของสายการบินญ่ีปุ่นแล้ว มองจากตรงนี้ 

ยังสามารถเห็นเครื่องบินจากนานาประเทศท่ีก�าลังรอจะทะยานสู่ท้องฟ้า 

และท่ีเพิง่ลงจอดอีกมากมาย การจราจรทางอากาศท่ีคบัคัง่ท�าให้สนามบินนี้ 

เต็มไปด้วยผู้คนจากที่ต่างๆ ของโลก

เพราะท่ีนี่เป็นพ้ืนท่ีในทวีปเอเชีย ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงมีผมด�า 

นัยน์ตาด�าและผิวเหลือง บ้างก็เป็นนักธุรกิจท่ีมาเจรจาการค้า บ้างก็เป็น 

นักเดินทางที่มาท่องเที่ยว

เครื่องบินทะยานข้ึนและลงจอดอย่างต่อเนื่อง เสียงประกาศท่ีน่าฟัง

ในสนามบินเรียกเตือนให้ผู้โดยสารไปเช็กอินอย่างต่อเนื่อง รับส่งผู้โดยสาร

เข้าออกตลอดเวลา

เม่ือยี่สิบนาทีก่อนหน้า หญิงสาวในชุดเสื้อโค้ตกันลมสีกากี กางเกง

ยีนสฟ้ีา และสวมรองเท้าบูตสัน้สดี�าลากกระเป๋าเดนิทางสดี�าพร้อมถอืกาแฟ

แก้วหนึ่งเดินเข้ามาในอาคารผู้โดยสารเพื่อจะรอขึ้นเครื่อง

เห็นว่ายังมีเวลาอยู่อีกพกัใหญ่กว่าจะถงึเวลาท่ีเธอต้องเช็กอิน เธอจงึปลด 

ผ้าพนัคอและถอดโค้ตกนัลมออก มองหาท่ีว่างเพือ่นัง่ลง หยิบคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊กออกจากกระเป๋าเดินทางท่ีมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมด แล้วเริ่มต้น 

พิมพ์ข้อความลงไป

ผูห้ญิงแบบเธอไม่เป็นท่ีสะดุดตาในสถานท่ีแบบนี ้ เธอเป็นคนผวิเหลอืง  

รูปร่างเล็กกะทัดรัด หน้าตาธรรมดา ดวงตาคู่นั้นไม่ใหญ่ไม่เล็ก ผมก็ไม่สั้น

ไม่ยาว

เธอไม่ได้แตกต่างกับผู้หญิงญ่ีปุ่นท่ัวไป เธอแต่งหน้าอ่อนๆ นั่งด้วย

ท่าทางเรียบร้อย เสื้อผ้าการแต่งกายก็ดูสะอาดเรียบร้อยและปกติดี

หากจะมีสิ่งใดท่ีท�าให้เธอดูแตกต่างก็น่าจะเป็นการท่ีเธอดูไม่ได้สนใจ

คนรอบข้างท่ีผ่านไปผ่านมา ไม่ได้เดนิออกไปดเูครือ่งบินท่ีก�าลงับินขึน้และลง  
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หรือที่ก�าลังจอดนิ่งรอรับผู้โดยสารชุดใหม่ เธอเพียงตั้งอกตั้งใจในการพิมพ์

บทความนั่น สักพักก็จะหยุดเพื่อจิบกาแฟ

กระท่ังใกล้ถงึเวลาเช็กอินกเ็ริม่มคีนเข้ามาในนีม้ากขึน้เรือ่ยๆ ท่ีนัง่ทุกท่ี 

ถูกผู้คนจับจองไว้จนหมด รวมถึงที่ว่างข้างๆ เธอด้วย

ผู้โดยสารหลายคนท่ีนั่งใกล้ๆ เธอบ้างก็ใช้แท็บเลตไปด้วยแล้วก็ใช้

โทรศัพท์มือถือไปด้วย พวกเขาก�าลังพูดคุยถึงข่าวท่ีเป็นกระแสโด่งดัง 

อยู่ในช่วงนี้

"คุณรู้ไหม พี.เอช. คนท่ีอยู่เบ้ืองหลังการเปิดโปงข้อมูลส�าคัญทาง 

การเมืองและธุรกิจหลายเรื่องทางอินเตอร์เน็ตในปีนี้มีความเป็นไปได้ว่า 

จะเป็นผู้หญิง"

"ฉันคิดว่าเพราะข้อมูลที่ พี.เอช. เปิดเผยมานั้นเป็นความลับสุดยอด 

ก็เลยกลัวว่าจะถูกแก้แค้น จึงต้องใช้นามแฝงว่า พี.เอช. เพื่อปิดบังฐานะ 

ตัวเอง แล้วคุณไปรู้ได้ยังไงว่า พี.เอช. เป็นผู้หญิง"

"ข่าวในอินเตอร์เน็ตแชร์กันไปท่ัว คราวท่ีแล้ว พี.เอช. ถอดรหัส

เอกสารลับของรัฐบาลอเมริกัน ดึงความสนใจจากทางอเมริกาได้เป็น 

อย่างมาก ได้ยินมาว่าเอฟบีไอน�าบทความของ พี.เอช. ไปวิเคราะห์  

ผลก็คือ พี.เอช. เป็นผู้หญิง คนตะวันออก อายุราวยี่สิบถึงสามสิบปี"

"จริงรึเปล่า"

"ไม่รูเ้หมือนกนั" ผู้ชายคนนัน้ยักไหล่พลางกล่าวต่อว่า "แถมยงัพูดกนั

อีกว่าในมือของ พี.เอช. มีเอกสารลับของรัฐบาลอเมริกันอยู่ไม่น้อย  

ยังมีบางคนพูดอีกว่า พี.เอช. มีรายช่ือของจารชนและสายลับท่ีจารกรรม

ข้อมลูธรุกจิในหลายประเทศอยู่ในมือ มีความเป็นไปได้สงูท่ีรฐับาลอเมรกินั

ต้องการจะจับคนคนนี้ให้ได้"

"ฉันว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลอเมริกันเท่านั้นหรอก เพราะข้อมูลท่ี พี.เอช. 

เปิดเผยออกมาในปีนีก้ระทบต่อท้ังวงการเมอืงและวงธรุกจิในหลายประเทศ
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เป็นอย่างมาก มีพวกกลุ่มธุรกิจผูกขาดและนักการเมืองไม่น้อยท่ีเกลียด 

พี.เอช. เข้ากระดูกด�า เธอจะต้องถูกจับแน่ แค่ช้าหรือเร็วเท่านั้น"

"คุณเชื่อแล้วงั้นสิว่า พี.เอช. ต้องเป็นผู้หญิง"

"ครึ่ง-ครึ่งน่ะ"

"ไม่รู้ว่าเธอจะหน้าตาเป็นยังไงเนอะ"

"ไม่แน่อาจจะเป็นสาวที่ขี้เหร่มากก็ได้ ฮ่าๆๆ"

ผู้หญงิท่ีนัง่ข้างๆ นกัท่องเท่ียวคูน่ัน้ยังคงนิง่กบัเรือ่งท่ีได้ยิน กดบันทึก

บทความแล้วปิดหน้าจอโน้ตบุ๊กลง จากนั้นก็เก็บของ

เม่ือใกล้เวลา เสยีงประกาศสนามบินกด็งัข้ึน เชญิให้ผูโ้ดยสารช้ันพเิศษ

และช้ันธุรกิจเข้าไปเช็กอินก่อน ถึงจะเป็นเช่นนี้ แต่ผู้โดยสารช้ันประหยัด 

ก็พากันลุกขึ้นยืนและเข้าแถวรอหน้าทางขึ้นเครื่อง

เธอไม่รีบร้อนเดนิไปเข้าแถว เพยีงแต่ลากกระเป๋าเดนิทางไปห้องน�า้หญิง  

ถอืโอกาสนีจ้ดัการธรุะส่วนตวัให้เรยีบร้อย เป็นเพราะเธอไม่ชอบเข้าห้องน�า้

ที่คับแคบบนเครื่องบิน อีกทั้งเธอก็ไม่ชอบการเข้าแถวด้วย

เม่ือได้ยินเสียงประกาศให้ข้ึนเครื่อง พวกผู้หญิงต่างพากันรีบร้อน 

ออกจากห้องน�้า เธอจึงจัดการเสื้อผ้าไปอย่างสบายๆ ส่องกระจกดู 

จนแน่ใจว่าปกเสื้อพับเรียบร้อยและผมไม่ยุ่ง จึงได้ลากกระเป๋าเดินทาง 

กับถือโค้ตกันลมเดินออกมาซึ่งเป็นเวลาที่พอเหมาะพอดี

คนท่ีเข้าแถวรอข้ึนเครื่องผ่านข้ันตอนไปจนเกือบจะหมดแล้ว เหลือ 

ผู้โดยสารห้าหกคนกับแอร์โฮสเตสท่ียืนอยู่ตรงปากทางข้ึนเครื่อง เธอจึง 

ลากกระเป๋าเดินตรงไปแล้วแสดงบัตรโดยสาร

แอร์โฮสเตสท่ีเหนือ่ยล้ามองบัตรโดยสารของเธออย่างรวดเรว็แล้วฉีก 

ส่วนหนึ่ง ก่อนจะส่งอีกส่วนหนึ่งคืนให้เธอ

"ขอบคุณ" เธอพูด

แอร์โฮสเตสนิ่งไปเล็กน้อย ฉีกยิ้มพอเป็นพิธี ตอบกลับมาว่า "ด้วย
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ความยินดีค่ะ ขอให้มีความสุขกับการเดินทางนะคะ"

เธอเก็บบัตรโดยสารลงกระเป๋า จากนั้นลากกระเป๋าเดินทางเข้าไป 

ในทางเช่ือมข้ึนเครื่อง เบ้ืองหน้าเป็นผู้โดยสารท่ีเดินเลี้ยวเข้าเครื่องไป  

ตอนแรกเธอคิดว่าตัวเองเป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายแล้ว แต่กลับได้ยินเสียง

ฝีเท้าดังข้ึนมาจากทางด้านหลัง เธอหันหลังกลับมาหรี่ตามอง พบว่า 

เป็นสจ๊วตคนหนึง่ เขาย้ิมให้เธอเลก็น้อย แต่เธอสงัเกตเห็นว่าเขาเอามอืขวา

ล้วงกระเป๋าไว้ เธอหันหลังจะวิ่ง ทว่าอีกฝ่ายก้าวมาอยู่ตรงหน้าด้วย 

ความรวดเร็ว ยื่นมือมาจับคอเธอไว้ไม่ให้เธอส่งเสียงได้ หญิงสาวพยายาม

ดิ้นรน ขัดขืน แต่เรี่ยวแรงเขามากเหลือเกิน จากนั้นก็เห็นเขาล้วงกระเป๋า

ด้านขวาเอาเข็มฉีดยาออกมา

วินาทีถัดมา ความเจ็บปวดท่ีแขนขวาก็เกิดข้ึน ของเหลวเย็นๆ  

ไหลแทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อและหลอดเลือด

เพียงพริบตาเดียวเธอก็ตกอยู่ในสภาพที่ไร้เรี่ยวแรง

หัวใจท่ีเต้นแรงก็ค่อยๆ เต้นช้าลง เธอไม่อาจขัดขืนต่ออะไรได้อีก  

ในขณะท่ีก�าลังมึนงงอยู่นั้นเองก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายได้คลายมือท่ีบีบคอเธอออก 

แล้วแบกเธอไว้ที่ไหล่

แม้จะเวยีนหัวและตาเริม่พร่าเลอืนแล้ว แต่เธอกย็งัมองเห็นผ้าพันคอ 

เสือ้โค้ตกนัลม โทรศพัท์มือถอื และบัตรโดยสารของตวัเองตกกระจายอยู่ท่ีพ้ืน  

ชายคนนั้นยังยืนอยู่ท่ีเดิม เขาไม่ได้พาเธอเดินข้ึนเครื่องไป แล้วก็ไม่ได้ 

พาเธอกลับไปท่ีเกต แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนท�าให้รู้ว่าทางเช่ือมนี้ได้หลุด

ออกจากเครื่องบินไปแล้ว

ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามา ก้มลงเก็บบัตรโดยสารและข้าวของต่างๆ  

ที่ตกกระจายบนพื้น

หญิงสาวยืนขึ้น ยื่นมือมาเชยคางของเธอ เธอจึงรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือ

แอร์โฮสเตสญี่ปุ่นที่ยืนต้อนรับอยู่หน้าเกตเมื่อครู่นี้
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"ใช่เธอไหม" ชายคนนั้นถาม

"ใช่ ไม่ผิดตัวแน่" แอร์โฮสเตสมองดวงตาของเธอที่ค่อยๆ เลื่อนลอย 

แล้วตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นยืนยันฐานะของเธอ "ใช่เธอ"

แอร์โฮสเตสสีหน้าเย็นชาดึงมือกลับ ท้ังท่ีเธอควรจะรู้สึกหวาดกลัว 

หากสุดท้ายก็ได้แต่ปล่อยให้ดวงตาปิดลง ปล่อยให้ตัวยาแทรกซึมเข้าไป 

ในร่างกาย พรากการรับรู้ของเธอไป

ร้อนจัง...

สติสัมปชัญญะค่อยๆ กลับมาในสมองที่ยังงุนงงของเธอ

เธอได้กลิ่นของดินและหญ้า มีนกร้องอยู่ใกล้ๆ และเหมือนมีลมพัด

เบาๆ อยู่ที่ข้างแก้มกับแขนที่เปลือยเปล่าของเธอ ลมพัดมาท�าให้เกิดเสียง

เสียดสีกันเบาๆ ของใบไม้

เป็นเพราะความเคยชินท�าให้เธอไม่รีบลืมตาข้ึน เธอยังหมอบนิ่ง 

ไม่ขยับตัว แล้วคิดถึงภาพในความทรงจ�าสุดท้าย

เธอถูกลักพาตัวมาจากสนามบิน

นอกจากเสียงใบไม้เสียดสีกับเสียงนกแล้วเธอก็ไม่ได้ยินเสียงพูด 

หรือเสียงคนที่ไหนเลย

ปากเธอแห้งผาก แม้ว่าหัวใจจะเต้นเร็วไปสักหน่อย แต่ก็ยังถือว่า

มั่นคง มือและเท้าของเธอไม่ได้ถูกมัด แล้วเธอก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีกระดูกหัก 

แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าร่างกายจะรู้สึกเมื่อยล้าไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้มีบาดแผล 

ที่เธอไม่รู้ที่มาที่ไปเกิดขึ้น

โค้ตกันลมของเธอถูกเก็บไป แต่เสื้อผ้าอื่นๆ บนร่างกายยังอยู่ครบ  

บูตสั้นก็ยังสวมอยู่

หญิงสาวพยายามจะลืมตาขึ้น แสงอาทิตย์เจิดจ้าพลันแยงเข้าตาเธอ 

ท�าให้เธอต้องหลบัตาลงอีกครัง้ พยายามอยู่หลายครัง้จงึสามารถปรบัสายตา
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ให้เข้ากับแสงอาทิตย์ได้

เธอก�าลังนอนคว�่าหน้าอยู่บนสนามหญ้า ด้านหน้าของเธอคือหญ้าที่

โดนแดดส่องจนแทบจะโปร่งแสง เพราะก�าลงัคว�า่หน้าอยู่จงึมองไปได้ไม่ไกล  

เห็นเพียงแค่ต้นไม้มากมายที่อยู่หลังใบหญ้า

เป็นเพราะดวงอาทิตย์ส่องแสงแรงมาก หญ้าท่ีอยู่ตรงหน้ามคีวามช้ืน

ไม่มากนัก แสงแดดร้อนแผดเผาหญ้าจนเหลืองกรอบ

กระนั้นเธอก็ยังมองไม่เห็นใครสักคน แต่เพื่อความแน่ใจเธอจึงยังคง

นอนหมอบอย่างนิ่งเงียบ แล้วสังเกตไปรอบๆ

มีผีเสื้อลายสีขาวตัวเล็กบินผ่านไป มีมดหลายตัวเดินผ่านหน้าเธอ 

นอกจากนี้แล้วเธอก็ไม่เห็นว่ามีสิ่งใดเคลื่อนไหวได้อีก

ไม่มีคน

พวกคนที่ลักพาตัวเธอมาตั้งใจทิ้งเธอไว้ในที่รกร้างแห่งนี้

เธอค่อยๆ เท้าแขนดนัร่างข้ึนมา มองไปรอบๆ เพือ่หาพิกดัของตวัเอง  

ก่อนพบว่าเธอถูกท้ิงอยู่ในท่ีโล่งท่ีมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ เงาของต้นไม ้

แสดงให้รู้ว่านี่เป็นเวลาเลยเที่ยงแล้ว

พวกมันเอาเสื้อโค้ตกันลม มือถือ แล้วก็บัตรโดยสารของเธอไป  

แต่นาฬิกาข้อมือ เสื้อ กางเกง รองเท้าบูตยังคงอยู่ในที่ของมัน

นาฬิกาแสดงเวลาบ่ายสองโมงครึ่ง แต่เธอคิดว่าวันนี้ไม่ใช่วันท่ีเธอ 

ถูกจับตัว เธอรู้ว่าท่ีพวกมันท้ิงนาฬิกาเรือนนี้เอาไว้เป็นเพราะนอกจาก 

ความสวยและหน้าที่เพื่อบอกเวลาแล้วมันก็ไม่ได้มีคุณสมบัติพิเศษอื่นอีก

หญิงสาวค่อยๆ ยืนข้ึนมา เธอเห็นรอยเท้าของคนท่ีพาเธอมาท้ิงไว้ท่ีนี่  

แต่ระยะทางของรอยเท้านั้นมีแค่สองเมตรเท่านั้น ถัดจากนั้นพ้ืนหญ้า 

มีรอยถูกทับเป็นเส้นตรงสองเส้น ซึ่งต้องเกิดจากอะไรบางอย่างที่หนักมาก

ในเมื่อที่นี่ไม่มีถนน เธอเดาว่าเธอคงถูกพามาที่นี่โดยเฮลิคอปเตอร์

เธอเงยหน้าข้ึนมองท้องฟ้าสีคราม แสงอาทิตย์ยังคงแสบตาอยู่ 
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ท้องฟ้าโล่งไร้สิ่งใดๆ แม้กระท่ังเมฆสักก้อนก็ยังไม่มีให้เห็น และแสงแดด 

ที่ร้อนระอุนี้ก็ก�าลังแผดเผาผิวหนังเธอจนแสบร้อน

มองดวงอาทิตย์ท่ีเจดิจ้านีแ้ล้วกย็ิง่ม่ันใจว่าเธอไม่ได้อยูท่ี่ญ่ีปุ่น ตอนท่ี 

เรียกรถไปสนามบินนั้นญ่ีปุ่นก�าลังมีมวลอากาศเย็นพัดเข้ามา พยากรณ์

อากาศยังบอกว่าอาจจะมีหิมะตก

นอกเสียจากว่าพวกมันท�าให้เธอหลับไปตลอดท้ังฤดูหนาวและ 

ฤดูใบไม้ผลิ เธอคิดว่าพวกมันพาเธอมาในพื้นที่เขตอากาศอบอุ่น

เธอดึงสายตากลับมา ก้าวเดินไปยังต้นไม้เล็กๆ ด้านหน้า เธอ 

ไม่คาดหวังว่าคนพวกน้ันจะกลับมา เธอม่ันใจว่าถึงแม้พวกมันจะกลับมา

จริงๆ ก็คงไม่ได้มีผลดีอะไรกับตน

เธอยืนอยู่ใต้เงาไม้ แล้วส�ารวจดูตัวเองอีกครั้ง

ม้วนแขนเสือ้ข้ึน รอยเขม็ท่ีแขนขวายังคงอยู่ แสดงว่าเธอหมดสตไิปได้ 

ไม่นาน ส่วนแขนซ้ายก็มีรอยเข็มอีกรอย บอกให้รู ้ว ่าเธอโดนฉีดยา 

เพิ่มเข้าไปอีก ตอนนี้เธออยากจะเข้าห้องน�้าซ่ึงแปลว่าร่างกายก�าลังเข้าสู่

สภาวะปกติ

ยาท่ีท�าให้เธอหมดสติไปนั้นท�าให้เธอรู้สึกปากคอแห้งผากมาก เธอ

ต้องการดื่มน�้ามากจริงๆ

หากว่ายังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเธอต้องหาน�า้ให้เจอ ถ้าไม่ถงึท่ีสดุจรงิๆ 

แล้วเธอก็ไม่อยากจะใช้ของเหลวท่ีออกจากร่างกายเพ่ือดบักระหายหรอกนะ

ยังดีท่ีท่ีนี่มีต้นไม้ซ่ึงแปลว่าจะต้องมีแหล่งน�้าอยู ่ ดังนั้นเธอจึง 

เริ่มส�ารวจพื้นท่ีแถวนี้ ก่อนจะรู้ว่าทุ่งหญ้านี้เป็นพื้นท่ีราบเพียงแห่งเดียว 

ในบริเวณนี้ เธอถูกโอบล้อมไว้ด้วยป่า และมีภูเขาอยู่ไม่ไกลออกไปนัก  

ต้นไม้สูงใหญ่พวกนี้ท�าให้เธอมองเห็นได้ในระยะที่จ�ากัด แต่เธอรู้ว่าตอนนี้ 

เธอก�าลังอยู่ตรงกลางหุบเขา

ทั้งยังเป็นหุบเขาลึกเสียด้วย
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เธอไม่ได้ยินเสยีงใดๆ ของมนษุย์ ไม่มท้ัีงเสยีงดนตร ีเสยีงเครือ่งยนต์

รถหรอืเสยีงมอเตอร์ใดๆ ไม่มีเสยีงคนพูดคยุกนั ไม่มแีม้แต่เสยีงเครือ่งจกัร

หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก�าลังท�างาน 

แล้วเธอกม็องรอบๆ ตวัอีกครัง้ ไตร่ตรองเพียงช่ัวครูเ่ธอกร็บีออกจาก

ทุ่งหญ้ากว้างนี้เดินเข้าไปกลางป่า หาสถานที่มิดชิดเพื่อจัดการธุระส่วนตัว 

แล้วก็เริ่มหาที่ที่น่าจะมีแหล่งน�้าอยู่

กลางป่า เธอไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงฝีเท้าของตัวเอง

ต้นไม้ที่นี่มีมอสขึ้นอยู่เต็มไปหมด ที่พื้นก็ยังมีพวกเฟิร์น ทั้งอากาศ 

ก็ชื้นมาก ใบไม้ที่ทับถมกันเป็นกองสูงก�าลังส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมา

แสดงว่าที่นี่ไม่ได้แห้งแล้ง เธอต้องหาแหล่งน�้าให้เจอให้ได้

ไม่นานนักเธอก็พบว่าตัวเธอก�าลังยืนอยู่บนเนินเขา และต้องเลือกว่า

จะปีนขึ้นเขาหรือเดินลงเขาไป เธอยังคงไม่ได้ยินเสียงน�้า เธอจึงหยุดเดิน

แล้วมองส�ารวจไปรอบๆ

เม่ือดสูภาพโดยรอบแล้วเธอคดิว่าควรจะต้องปีนข้ึนเขา ก่อนจะพบกบั 

สิ่งที่ต้องการ

รอยเท้าสัตว์!

เธอตามรอยเท้าของสัตว์นั่นไปแล้วก็เจอกับล�าธารเล็กๆ สายหนึ่ง

ก�าลังไหลริน ล�าธารนี้มีความกว้างไม่ถึงสองเมตรด้วยซ�้า แต่มันก ็

เพยีงพอแล้ว น�า้ในล�าธารนี้ใสสะอาดไร้สิง่เจือปน เธอนัง่ยองๆ อยู่ข้างล�าธาร

พลางใช้สองมือวักน�้าขึ้นมาดื่ม จากนั้นก็ล้างหน้า

ในน�้ำนี้จะมีเช้ือโรคหรือพยำธิอยู่หรือไม่ ความคิดนี้ท�าให้เธอต้อง 

หยุดชะงกั เป็นเพราะเธออาศยัอยู่ในเมืองมานานถงึได้กงัวลกบัเรือ่งแบบนี้

หลงัจากท่ีดืม่น�า้เธอกร็ูส้กึดขีึน้มากพลางเริม่คดิวเิคราะห์ถงึสถานการณ์ 

ของตัวเอง

เธอไม่รูว่้าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าตวัเองอยู่ท่ีใด  
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แต่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันเป็นเพราะบทความที่เปิดโปงข้อมูลลับนั่น

ก่อนหน้านี้เธอได้เตรียมใจไว้แล้วว่าตัวเองอาจจะถูกท้ิงไว้ในท่ีท่ี 

เลวร้ายกว่านี้ก็เป็นได้

อาจเป็นซากสถานท่ีโบราณในทะเลทรายอันแห้งแล้ง อาจจะเป็น

บังเกอร์ในสนามรบท่ีถกูท้ิงร้าง หรอืดนิแดนน�า้แข็งท่ีหาอาหารเพือ่ด�ารงชีพ 

ได้ยาก ไม่งั้นก็เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยสัตว์มีพิษและสัตว์ร้าย

หรืออาจจะเลวร้ายกว่านั้น คือพวกมันฆ่าเธอทิ้งไปเลย

ดังนั้นป่าดิบที่ไร้ผู้คนตรงหน้านี้ก็ไม่ได้เลวร้ายนักหรอก

หลังจากท่ีดื่มน�้าต่ออีกอึกเธอก็ลุกข้ึน ทางท่ีเดินผ่านมานี้ไม่มีต้นไผ่ 

รอบๆ นี้จึงไม่มีอะไรที่พอจะใช้บรรจุน�้าได้

เธอล้วงหยิบหินแหลมที่เก็บจากข้างทางออกมาจากกระเป๋า ก่อนจะ

เริม่ปีนข้ึนเขา ตลอดทางไม่ลมืท่ีจะท�าสญัลกัษณ์ท่ีต้นไม้หรอืหินก้อนใหญ่ๆ 

เอาไว้

จนกระทั่งเงาของเธอเคลื่อนคล้อยไปอยู่ทางด้านหลังจนสูงเท่าๆ กับ

ตัวเองแล้วนั้น หญิงสาวก็ปีนขึ้นมาถึงยอดเขาลูกแรก

จากนัน้เธอกม็องเห็นกลางภเูขาอีกลกูท่ีอยู่ตรงข้าม ท่ีนัน่มสีิง่ก่อสร้าง

เก่าๆ อยู่หลายหลัง แล้วก็มีปล่องไฟที่ยังมีควันไฟออกมาด้วย

มีคนอยู่ที่นั่น

เธอก�าลังคิดจะไปที่นั่น

แต่แทนท่ีเธอซ่ึงไม่ได้เจอผู้คนมาครึ่งวันจะรีบร้อนว่ิงไปท่ีนั่นทันที  

เธอกลับมองหาต้นไม้ที่มีใบไม้แน่นและลับตาคนนั่งพักแทน

มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีต้องอยู่รวมกัน พวกท่ีจับตัวเธอมาก็รอคอยให้เธอ

เดินเข้าไปหา

แม้ว่าเธอไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายตัวเองมีอะไรท่ีผิดปกติ แต่เธอก็รู้ว่า 

พวกมันจะต้องคอยเฝ้ามองเธอไม่ว่าจากทางใดก็ทางหนึ่ง
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นี่มันเป็นเกม

เกมของนักล่า

แล้วเธอก็กลายเป็นเหยื่อที่ถูกล่า

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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