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ไม่ว่าใครเมื่อเจอเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิต มันย่อมกระทบจิตใจ 

จนไม่สามารถลืมเลือนมันได้ง่ายๆ ใช่มั้ยคะ 'เชอรีน' นางเอกของเราเรื่องนี้ก็เป็น 

เหมือนกันค่ะ

แม้ว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับเธอจะผ่านมาเป็นสิบปีแล้ว แต่ความทรงจำาอันเลวร้าย

ก็คอยกัดกินหัวใจอยู่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันอีกครั้ง เชอรีนของเราจึงรับมือด้วย

ความยากลำาบาก โชคดีท่ีคราวน้ีเธอมี 'ลีโอ' บอด้ีการ์ดหนุ่มคนใหม่มาคอยปกป้องดูแลเธอ

อย่างเต็มที่ เธอจึงสามารถผ่านพ้นมาได้ 

เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นทำาให้เชอรีนนึกถึงคนอีกคนที่อยู่ในความทรงจำา แต่  

คนคนนั้นได้จากไปตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นแล้ว อย่างนี้ลีโอจะเป็นใครกันนะ และ 

เขามีความเกี่ยวข้องกับอดีตของเธออย่างไร เราไปลุ้นด้วยกันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จากใจนักเขียน

'MAD OVERDOSE' เป็นโปรเจก็ต์ท่ีกล่าวถึงความเจบ็ปวดทางจติใจ ถ่ายทอดผ่าน  

4 นักเขียน 4 เรื่องราวความรัก 4 ความเจ็บปวด (พ่ีอาย พอร์ช เด็ม และน้องซี) ดีใจ 

ที่ได้ร่วมงานกับทุกคนเลย สนุกมากๆ เลิฟฟฟ~

โดยพอร์ชรับผิดชอบโรค PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) หรือ 

ภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง 

จนส่งผลต่อการใช้ชีวิต ใครท่ีเคยอ่านผลงานของเราในเล่มก่อนๆ คงจะพอนึกออกว่า 

มันจะมีตัวละครท่ีตกอยู่ในสภาวะของโรคนี้อยู่มาหลายตัวแล้ว เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่ม 

ที่ตัวละครต้องฝ่าฟันอีกเช่นกัน แต่ในบริบทท่ีใหม่และต่างออกไปจากเล่มก่อน

พอร์ชรอโอกาสทีจ่ะได้เขียนเรือ่งเก่ียวกับบอดีก้าร์ดมานาน พอได้รบัโจทย์มาเก่ียวกับ

อาการทางจติ เราเลยวางภาพในหัว ถ้าเอาโจทย์นีม้าเล่าในความสมัพนัธ์ของเจ้านายและ 

บอดีก้าร์ดมนัจะออกมาแบบไหน น่ังตบตีกับตัวเอง ปลกุป้ันให้มนักลมกล่อม จนในท่ีสดุ 

ก็ได้เป็นพล็อตเรื่องน้ีข้ึนมา 

'BAD DOG STORY' เป็นแนวแอ็กชั่น-โรแมนติกท่ีไม่เคยเขียนมาก่อนด้วย  

เนื้อหาหลักยังคงด�าเนินเร่ืองด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของพระเอกนางเอก โดยม ี

ฉากแอ็กชั่นเข้ามาเพ่ิมรสชาติใหม่ๆ ปกติไม่ได้เป็นแฟนหนังแอ็กชั่นเท่าไหร่เลยรู้สึกว่า 

แอบยากเหมอืนกันแฮะทีต้่องถ่ายทอดฉากพวกน้ีออกมาเป็นตวัอกัษร แต่พอได้เขยีนแล้ว 

รู้สึกท้าทายและสนุกดีเหมือนกัน

'เชอรีน' เป็นนางเอกท่ีค่อนข้างเข้มแข็งและมีสีสันคนหน่ึง มีมิติท้ังภายนอก 

และภายใน จนตอนท่ีเขียนท�าให้เราคอยเอาใจช่วยได้ตลอด ส่วน 'ลีโอ' เป็นพระเอก 

ท่ีมีภาพลักษณ์ค่อนข้างโหดร้าย น่าเกรงขาม ด้วยรอยสักท่ีค่อนข้างเยอะ แต่น่ันคือ

ภายนอกท่ีคนอืน่มองเหน็เท่าน้ันแหละ ใครจะไปรู้ว่าในใจของบอด้ีการ์ดคนนีซ้ือ่สตัย์มาก 

แค่ไหน

พูดมาขนาดน้ีแล้วก็รีบเปิดไปลิ้มลองรสชาติของพระเอก เอ๊ย เรื่องราวความรัก

ของสุนัขรับใช้คนน้ีเลยดีกว่า! อ่านจบแล้วส่งความเห็นกันมาได้เลย
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ติดแฮชแท็ก #BadDogStory ทาง Twitter หรือจะส่งรีวิวเต็มๆ มาที่แฟนเพจ 

Porshenocchio ได้เลย 

ขอบคุณครับ

Porshenocchio
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บทน�ำ
Once Upon a Time

'หลับตาสิ'

'ไม่เอา'

'กลัวเหรอ' หมายเลขแปดสิบสามถาม

ฉันพยักหน้าตอบ

'งั้นจับมือฉันไว้แล้วแบ่งเบาความกลัวมาให้ฉันสิ'

ภายในสถานที่คับแคบแห่งน้ีเต็มไปด้วยความอับชื้น กลิ่นเหม็นเหงื่อ 

และความแออัด มีเพียงแสงจากหลอดไฟเปลือยท่ีถูกแขวนไว้เหนือหัวพอให้

เรามองเหน็บรรยากาศน่าหดหูร่อบตวัได้ ความสว่างของมนัมากพอทีจ่ะท�าให้

ฉันมองเห็นดวงตาของเด็กผู้ชายท่ีน่ังอยู่ข้างๆ ได้ชัดเจน

จับมือแล้วแบ่งความกลัวไปให้งั้นเหรอ

ถึงตัวเองจะอายุแค่สิบสอง แต่ประโยคหลอกเด็กแบบนั้นใช้ไม่ได้ผล

กับฉันหรอกนะ ฉันคิดในใจ

'มันช่วยได้จริงๆ นะ'

หมายเลขแปดสิบสามคลี่ย้ิมบาง หางคิ้วข้างซ้ายของเขามีคราบเลือด
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เกรอะกรังและรอยฟกช�า้ท่ัวใบหน้า ในดวงตาของเขามปีระกายความหวงัและ

ความจริงใจจนความคิดของฉันหยุดน่ิง

'แต่ว่า...'

'ฉันจะไม่แอบปล่อยมือตอนเธอหลับหรอกนะ' ค�าพูดของเขาท�าให้ฉัน

เริ่มคล้อยตาม เหมือนต้นหญ้าท่ีลู่ไหวไปตามแรงลม

'สัญญานะ'

'ฉันสัญญา'

ฉันพยักหน้าแล้วเอื้อมไปจับมือหมายเลขแปดสิบสามไว้ ไอร้อนจาก

ฝ่ามือท�าให้ฉันรู้สึกดี มันส่งผ่านเข้ามาปลอบประโลมได้ไม่แพ้ค�าพูดของเขา

เลยสักนิดเดียว

'พอเธอตื่นข้ึนมา ทุกอย่างจะดีข้ึน'

'เราจะได้ออกไปจากท่ีน่ีจริงๆ เหรอ'

'จริงสิ แต่เธอต้องเชื่อฉันนะ'

'...ฉันเชื่อใจเธอ'

'ดีมาก ง้ันหลับตาได้แล้ว'

'อย่าปล่อยมือฉันล่ะ' ฉันพึมพ�า

'ฉันไม่ปล่อยหรอก'

ฉนัท�าตามท่ีเขาบอกอย่างว่าง่าย ภาพตรงหน้าถูกแทนด้วยสดี�า สมัผสั

ของเขาท�าให้ฉันอุ่นใจแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายแบบนี้ น�้าเสียง 

ของเขานุ่มนวลและอ่อนโยนเหมือนเขาก�าลังกล่อมฉันให้หลับฝันดี

สัปดาห์ก่อนฉันถูกคนกลุ่มหน่ึงท่ีสวมหมวกกันน็อกลักพาตัวมาจาก 

หน้าโรงเรยีน ฉนัตืน่ขึน้มาอกีครัง้ในตูค้อนเทนเนอร์แห่งน้ี มหีมายเลขถูกเขยีน

แปะอยู่ที่หน้าอก ซึ่งเหมือนกับเด็กๆ อีกหลายคนท่ีอยู่ท่ีนี่ ฉันคือหมายเลข  

'ศนูย์เก้าเจด็' เดก็ผูช้ายทีอ่ยู่ข้างๆ คอืหมายเลข 'ศนูย์แปดสาม' หมายเลขพวกน้ี

บ่งบอกจ�านวนของเด็กที่ถูกลักพาตัวมารวมกันในสถานท่ีอันน่าสิ้นหวังแห่งนี้ 

ผู้ใหญ่ท่ีเฝ้าท่ีน่ีสั่งให้พวกเราเรียกหมายเลขแทนชื่อเท่านั้น ห้ามใครหลุดพูด

ชื่อของตัวเองออกมา ทุกๆ ห้าวันผู้ใหญ่จะเข้ามาเรียกเด็กออกไปย่ีสิบคน 

ตามหมายเลข เด็กกลุ่มท่ีถูกเรียกออกไปจากตู้คอนเทนเนอร์จะไม่มีโอกาส 
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ได้กลับมาอีกเลย และวันรุ่งข้ึนก็จะมีเด็กกลุ่มใหม่เพ่ิมเข้ามาแทน

ถ้านับวันแล้วพรุ่งน้ีจะถึงรอบของหมายเลขแปดสิบเอ็ดถึงหน่ึงร้อย...

รอบของฉันกับเขา

ก่อนหน้านี้เราสองคนตัดสินใจท�าอะไรบางอย่างด้วยกัน รู้ว่าอันตราย

และอาจจะไม่ได้มีชีวิตรอดกลับมา แต่มันเป็นเพียงแสงสว่างเดียวในตอนนี้ 

ฉนักล้าท่ีจะเสีย่งเพราะมหีมายเลขแปดสบิสามอยู่เคยีงข้าง ถ้าไม่มเีขา ฉนัคง

น่ังกอดเข่าร้องไห้สิ้นหวังอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของสถานที่คับแคบแห่งนี้แน่ๆ 

ทว่าแผนการของเราล้มเหลว และจบด้วยการที่เขาถูกซ้อมจนใบหน้าบอบช�้า

อย่างที่เห็น

เขาเป็นคนเดียวท่ีคอยปกป้องฉันมาตลอด

ไม่รู ้ว ่ามันผ่านไปนานเท่าไหร่ รู ้แค่ว ่าฉันถูกกระชากให้ตื่นด้วย 

เสียงเสียดสีของเหล็ก ก่อนจะมีเสียงพูดคุยของกลุ่มคนตามมา

'ยัยเด็กคนน้ันใช่มั้ยท่ีคิดจะหนี' เสียงใหญ่ของใครบางคนพูดมาจาก 

ที่ไกลๆ

จากนัน้ชายวัยกลางคนคนหนึง่ก็เดนิแหวกตรงเข้ามาหา ฉนัจ�าหน้าเขาได้ 

เขาคือคนหัวโล้นที่เคยลากฉันไปกับพ้ืน เขามองสบตาฉันก่อนจะสั่งให้ฉัน 

เดินตามเขาไป

ความกลัวจับตัวไปท่ัวกล้ามเน้ือจนฉันไม่สามารถขยับตัวได้ ฉัน 

ไม่กล้าจะขยับปากพูดอะไรออกไปด้วยซ�้า ผู้ชายคนน้ันขมวดคิ้วแน่น เขา 

พูดอะไรต่ออีกสองสามประโยค ก่อนจะขยับเข้ามาใกล้

เขาเข้าใกล้ฉันมากท่ีสุดได้แค่น้ัน

เพราะเจ้าของฝ่ามืออุ ่นท่ีกุมมือฉันอยู ่ขยับตัวมาบังไว้ ถึงฉันกับ 

หมายเลขแปดสิบสามจะอายุไล่เลี่ยกันและตัวเขาไม่ได้สูงไปกว่าฉันมากนัก 

แต่การกระท�าของเขาท�าให้ฉันออกจะท่ึงเล็กน้อย

ฉันใช้อีกมือก�าชายเสื้อของเขาไว้แน่น ให้แผ่นหลังของเขาเป็น 

เกราะก�าบังชั่วคราว

ทุกอย่างเกิดขึน้เรว็มาก เรว็จนฉนัไม่ทันได้ตัง้ตวั หมายเลขแปดสบิสาม

ใช้เศษเหล็กแทงเข้าไปท่ีคอของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็ว
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ชายวัยกลางคนยกมือกุมต้นคอตัวเองที่มีเลือดสีแดงไหลทะลักออกมา

ก่อนที่เขาจะทรุดเข่าลงกับพ้ืน ผู้คนรอบข้างเริ่มส่งเสียงกรีดร้องและตะโกน

บอกให้ว่ิง แรงกระแทกจากใครบางคนข้างหลังท�าให้ฉันไหลไปตามกลุ่มคน

'อย่าปล่อยมือฉันนะ' เขาหันมาพูดพร้อมบีบมือฉันแน่น

ฉันเร่ิมว่ิง...ว่ิงอย่างไม่คิดชีวิต

ความเย็นจากอากาศข้างนอกเกาะกุมไปถึงขัว้หัวใจ ฉนัจ�าได้ว่ามนัเป็น

เวลากลางคืนและมีกลิ่นเค็มโชยมาตามสายลม ใครบางคนพุ่งเข้ามาชนฉัน

อย่างแรง จนมือที่เราสองคนจับกันอยู่แยกออกจากกัน ฉันล้มไถลไปกับพ้ืน

ก่อนจะถูกฝีเท้าหลายคู่เหยียบต้นขา แผ่นหลัง และหัวไหล่

'ลุกข้ึน'

หมายเลขแปดสิบสามดึงตัวฉันให้ลุกข้ึน ความเจ็บแผ่ซ่านไปทั่วตัว  

ฉันก�าลังจะพูดอะไรบางอย่าง แต่เขาตะโกนใส่หน้าฉัน

'ว่ิง!'

น่ันคือค�าท่ีฉันพอจะจับใจความได้

ก่อนท่ีฉันจะได้ขยับตัวไปไหน เสียงเสียงหน่ึงก็ดังแทรกข้ึนมา เสียงที่

ฉันรู้จักดี

ปัง!

เสียงปืนหน่ึงนัดเปลี่ยนให้ทุกอย่างหยุดน่ิง เวลาหยุดเดิน

ร่างกายของฉันและเขาแข็งทื่อเหมือนถูกสาป เราสองคนมองหน้ากัน 

สบตากันโดยไม่มีใครขยับตัวไปไหน ดวงตาสีอ�าพันของเขาสั่นระริก

ไม่ก่ีวินาทีต่อมาสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวในระยะสายตาของฉันคือร่างของ

เด็กผู้ชายตรงหน้าทรุดตัวลงกับพ้ืนคอนกรีต

แผ่นหลังของหมายเลขแปดสิบสามมีเลือดสีแดงกระจายเป็นวงกว้าง 

สายตาของเขาสั่นไหวด้วยความกลัว แต่ยังขยับปากสั่งให้ฉันว่ิง

ตอนน้ันเองท่ีฉันเร่ิมขยับตัวอีกคร้ัง ฉันทิ้งให้หมายเลขแปดสิบสาม 

นอนน่ิงอยูต่รงนัน้โดยทีไ่ม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ น�า้ตาไหลอาบแก้มท้ังสอง 

ความรู้สึกบีบรัดหัวใจแน่นจนฉันอยากจะท้ิงตัวลงกับพ้ืน

ภาพของหมายเลขแปดสิบสามท�าให้ฉันกัดฟันแน่น
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สิ่งเดียวท่ีฉันท�าได้ในนาทีน้ีคือ...

ฉันต้องว่ิงตามท่ีเขาบอก
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1
Bodyguard

"ลงไป"

"คุณหนูครับ อย่าท�าแบบน้ีเลยนะครับ"

"บอกว่าให้ลงไป"

ฉันย�า้อกีครัง้พร้อมหันไปจ้องหน้าผู้ชายผมสดี�าตรงเบาะหลงัเขมง็ เขาคอื

บอดี้การ์ดท่ีพ่อสั่งให้มาดูแลฉันตั้งแต่วันแรกท่ีมาถึงประเทศไทย แน่นอนว่า 

ฉนัไม่ต้องการบอดีก้าร์ดอะไรทัง้น้ัน

"ผมตายแน่ ผมต้องตายแน่ๆ เลย" บอด้ีการ์ดหน้าละอ่อนเริ่มโวยวาย 

เบ้าตาข้างซ้ายของเขามีรอยช�้าเป็นวงซึ่งเป็นฝีมือของฉันเองแหละ

"นายไม่ตายหรอกน่าถ้าท�าตามท่ีฉันบอก"

"ผมต้องโดนท่านประธานฆ่าท้ิงแน่ๆ" เขาร้องไห้โฮจนหน้าบิดเบี้ยว

ฉันเกือบใจอ่อนอยู่แล้วเชียว แต่พอนึกถึงสิ่งที่พ่อท�ากับตัวเองแล้ว 

มันก็อดหงุดหงิดไม่ได้

ตลอดระยะเวลาหน่ึงสปัดาห์ทีฉ่นักลบัมาไทย พ่อก็สัง่ให้ฉนัอยู่แต่บ้าน  

ไม่อยากจะเชือ่ว่าขนาดอายุย่ีสบิสามแล้ว ฉนัยังต้องมาถูกพ่อแท้ๆ สัง่กักบรเิวณ
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อยู่แต่ในบ้าน ด้วยเหตุผลที่ว่าบ้านของเราเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัยที่สุด เรา 

มีการ์ดคอยเฝ้าอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง บ้านของเรามีทุกอย่างท่ีลูกต้องการ  

ถ้าลูกต้องการอะไรแค่บอกกับการ์ดสักคนในบ้าน พวกเขาจะจัดหามาให ้

อย่างดี ฉนัไม่เถยีงเพราะบ้านของเรามทุีกอย่างตามท่ีพ่อบอกจรงิ บ้านของเรา 

มเีน้ือทีใ่ช้สอยกว้างขวาง ฟิตเนส สระว่ายน�า้ สวน และบ้านเรอืนกระจกท่ีสร้าง

ส�าหรับกิจกรรมยามว่างของแม่ จะเรียกว่าบ้านก็คงดูจะเล็กเกินไป แต่ฉัน 

ก็ไม่อยากเรียกว่าคฤหาสน์อีกน่ะล่ะ

ช่างเถอะ ท่ีฉันจะบอกก็คือ พ่อคงลืมไปว่าสิ่งเดียวท่ีไม่มีในบ้านคือ...

อิสระ

"เลิกป๊อดสักทีได้มั้ย!" ฉันตะคอกใส่เขาที่ยังโวยวายไม่เลิก

"แต่ว่า..."

"ฉันไม่ท�าให้นายเดือดร้อนหรอกน่า"

"แต่คุณหนูเพ่ิงชกหน้าผมจนสลบนะครับ"

"ก็เพราะนายไม่ยอมพาฉันไปท�างานยังไงเล่า"

"ท่านประธานสั่งผมไว้ว่าห้ามให้คุณหนูออกจากอาณาเขตบ้าน"

"ฉันเลยต้องชกนายให้สลบยังไงล่ะ" พอเห็นว่าเขาตั้งท่าจะพูดต่อ ฉัน

รีบปั้นหน้าดุใส่ "ถ้านายพูดอีกแม้แต่ค�าเดียวล่ะก็ ฉันจะสั่งตัดนิ้วนายแน่"

เหมอืนจะได้ผล เพราะผูช้ายคนนีถึ้งกับหน้าถอดสแีละกลนืน�า้ลายลงคอ

อึกใหญ่

ท่ีจริงมันเป็นแค่ค�าขู่ ฉันไม่ใจร้ายถึงขนาดตัดนิ้วใครหรอก แต่พ่อน่ะ 

ไม่แน่

"เอาล่ะ นายรีบลงจากรถเด๋ียวน้ี" ฉันกดเสียงต�่า

"เอ่อ...ผมเปิดประตไูม่ได้" เขาเอีย้วตวัเพ่ือโชว์ให้เหน็ว่าเขาถูกมดัแขนอยู่ 

ฉันถอนหายใจและยอมลงไปเปิดประตูรถให้เขา

"คราวน้ีลงมาได้รึยัง"

บอดี้การ์ดหน้าละอ่อนค่อยๆ กระดึ๊บจากเบาะรถลงมายืนบนฟุตปาธ 

เขาหันซ้ายหันขวาเพ่ือมองว่าตอนน้ีตัวเองอยู่ที่ไหน ในขณะที่ฉันรีบเข้ามา 

นั่งประจ�าท่ีคนขับเหมือนเดิมและลดกระจกลง
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"ถ้าไม่อยากถูกพ่อฉันลงโทษ นายต้องท�าให้ตัวเองเจ็บหนักกว่านี้  

จะต่อยหน้าตวัเอง เอาหัวโขกพ้ืน ท�ายังไงก็ได้ให้ดสูะบกัสะบอมท่ีสดุ เข้าใจมัย้"

ถ้าพ่อรูว่้าหมอนีถู่กฉนัต่อยทเีดยีวแล้วสลบคว�า่ล่ะก็ หมอนีไ่ม่น่ามชีวิีตรอด

ต่อไปแน่ ท่ีฉนับอกให้เขาท�าร้ายตวัเองน่ะเพราะความหวังดี

"ครับ"

"อ้อ แล้วก็หาทางแก้มดัแขนเองนะ เพราะฉนัก�าลงัจะไปท�างานสายแล้ว"

พูดจบฉนัเหยียบคนัเร่งขบัรถหนอีอกไปจากบริเวณน้ันทนัท ีดนูาฬิกาข้อมอื

แล้วฉนัยังมเีวลาอกียีสิ่บนาทีในการบึง่รถไปท่ีตกึนิตยสาร T ซึง่ตัง้อยู่ไม่ไกลจาก

ถนนเส้นน้ีมากนัก

ขอให้ไปทันทีเถอะ ฉันไม่อยากไปท�างานสายตั้งแต่งานแรกหรอกนะ

เดิมทีแล้วฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ฉันเรียนอยู่ที่นู ่นและเข้าสู่

วงการนางแบบคร้ังแรกเมื่อตอนเกรดสิบ ตอนนั้นฉันไปชมแฟชั่นโชว์กับ 

ญาตฝ่ัิงพ่อ มผีูช้ายคนหน่ึงเดนิเข้ามาหาฉนัพร้อมย่ืนนามบตัรให้ เขาแนะน�าตวัว่า

เป็นช่างภาพที่ท�างานให้บริษัท IM Models หนึ่งในเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ของ 

วงการนางแบบประเทศองักฤษ เขาบอกว่าอยากให้ฉนัไปทดลองถ่ายแบบกับ

เขาดทูีส่ตูดิโอของบริษทั ด้วยความท่ีตัวเองสนใจเรือ่งแฟชัน่และการเดนิแบบ

เป็นทุนเดิม ฉันเลยตอบตกลงแทบจะทันที

หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็รับฉันเข้าไปเป็นนางแบบในสังกัด  

ด้วยเส้นผมสบีลอนด์เข้มท่ีได้จากพ่อ ดวงตาเรยีวเฉีย่วสนี�า้ตาลจากแม่ บวกกับ

โครงหน้าลกูคร่ึงไทย-องักฤษ พวกเขาบอกว่าฉนัเป็นส่วนผสมท่ีลงตวัเลยท�าให้

ฉันกลายเป็นนางแบบหน้าใหม่ท่ีน่าจับตามองท่ีสุดแห่งปี

ระหว่างเรียนมหา'ลัยฉันรับงานถ่ายแบบด้วย เดินแบบตามแฟชั่นโชว์

ด้วย มีงานอะไรฉันรับหมดเพราะอยากสะสมประสบการณ์ให้มากท่ีสุด 

เท่าที่จะท�าได้ เพ่ือจะได้ไปยืนเป็นนางแบบแถวหน้ากับรุ ่นพ่ีได้บ้าง พอ 

เรียนจบมหา'ลัย ฉันก็หันมารับงานสายน้ีเต็มตัวอยู่ปีกว่าๆ

ชื่อเสียงของฉันก�าลังเป็นกราฟท่ีพุ ่งข้ึนอย่างสวยงาม จนกระทั่ง 

ต้องมาสะดุดลงตอนที่ฉันเผลอวีนใส่ช่างแต่งหน้า ยอมรับเลยว่าวันนั้นตัวเอง

ค่อนข้างทีจ่ะเมาเพราะก่อนมาสตดูโิอฉนัดืม่ไปเยอะพอสมควร พอทางไอเอม็ 
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โมเดลรู้เรื่องเข้าพวกเขาก็ออกมาขอโทษช่างแต่งหน้าและผู้จัดงานในวันนั้น 

พวกเขาบอกว่าฉันเหน่ือย พักผ่อนไม่พอ บวกกับผลข้างเคียงของยาท่ีฉันกิน

เลยท�าให้พูดจาข้ึนเสยีงใส่ช่างแต่งหน้าและทุ่มเก้าอีใ้ส่กระจก ใช่ ฉนัทุ่มเก้าอี ้

ใส่กระจกแตกกระจาย บ้าชะมัดเลย หลังจากนั้นพวกเขาก็สั่งให้ฉันหยุดงาน 

ไปสักพักเพ่ือฟื้นฟูสภาพร่างกายตัวเอง

น่ันแหละ ฉันจึงตัดสินใจบินกลับมาพักผ่อนท่ีประเทศไทยพร้อมกับ 

ผู้จัดการส่วนตัว

พอมีข่าวว่าฉันก�าลังจะบินกลับไทยหลังจากอยู่ที่ลอนดอนมาสิบเอ็ดปี 

บรรณาธิการนิตยสารและบริษัทในวงการบันเทิงมากมายก็ติดต่อผู้จัดการฉัน

จนสายแทบไหม้ ตอนแรกทางบริษัทจะไม่ให้ฉันรับงาน แต่พวกเขามองว่า 

งานพวกน้ีคอืเงนิและฉนัค่อนข้างจะเป็นท่ีจบัตามองของคนไทยด้วย ฉนัเคยเป็น 

ที่พูดถึงในโซเชียลอยู่พักหน่ึงจนถึงกับมีคนน�าไปลงข่าว มีคนไทยไม่น้อย 

ทีต่ามอนิสตาแกรมฉนัเพ่ิมมากข้ึน พวกเขามาให้ก�าลงัใจและชืน่ชม ทางไอเอม็ 

โมเดลจึงอนุญาตให้ฉันรับงานระหว่างท่ีพักผ่อนอยู่ไทยได้ แต่ต้องมีข้อแม้ 

'ห้ามก่อเรื่องที่ไหนอีกนะ เชอรีน!' แน่นอนว่าฉันรับข้อเสนอน้ัน อย่างน้อย 

ก็จะได้มีอะไรท�าระหว่างอยู่ท่ีน่ีด้วย

แต่...ทุกอย่างต้องมาสะดุดลง เพราะพ่อแท้ๆ ของฉันเนี่ยสิ

'ลูกห้ามออกไปไหนมาไหนในช่วงน้ี เด็ดขาด'

พ่อออกค�าสั่งตั้งแต่วันแรกที่ฉันเหยียบเท้าเข้าไปในบ้าน ฉันอยากจะ

บ้าตาย เร่ืองอะไรจะต้องยอมด้วยล่ะ ฉันตกลงรับค�ากับนิตยสาร T ไปแล้ว

เรยีบร้อย จะให้มาเบีย้วงานได้ยังไงกัน ชือ่เสยีงของฉนัก็เสยีหายพอดน่ีะส ิแล้ว

เรือ่งมนัจะต้องรูไ้ปถึงหูบรษิทัท่ีองักฤษแน่ๆ และฉนัอาจจะโดนสัง่พักงานยาวเลย 

ก็ได้

ฉันยังอยากเป็นนางแบบลูกรักของบริษัทอยู่นะ

ทีแรกฉันท�าเป็นยอมเชื่อฟังพ่อ จนวันน้ีฉันมีนัดถ่ายแบบให้นิตยสาร T 

ตอนบ่ายโมงตรง ฉันบอกบอดี้การ์ดหน้าละอ่อนน่ันให้ขับรถพาฉันไปซื้อ 

ผ้าอนามัยแถวบ้าน หลังจากลังเลอยู่นานเขาก็ยอมพาฉันออกมา จากน้ัน 

ฉันก็แกล้งโวยวายปวดท้องเพ่ือให้เขาจอดรถลงมาดู จังหวะน้ันแหละท่ีฉัน 
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ซัดหน้าหมอน่ันจนสลบเหมือดลงไปนอนกับพ้ืน ตอนแรกว่าจะมัดแขนแล้ว 

ทิง้ไว้ข้างทาง แต่ก็จะดูโหดร้ายเกินไป ฉนัเลยต้องแบกเขาใส่เบาะหลงัมาด้วย 

ฉันตั้งใจจะปล่อยเขาท้ิงข้างทางให้ไกลจากบ้านท่ีสุดเพ่ือไม่ให้เขากลับไป 

ฟ้องพ่อได้ทัน อ้อ ไม่ต้องห่วงว่าหมอน่ีจะโทรศพัท์ไปฟ้องพ่อฉนัหรอกนะ เพราะ

ฉันโยนโทรศัพท์หมอน่ันท้ิงระหว่างท่ีเขาก�าลังสลบอยู่ไปนานแล้วล่ะ

เชื่อเถอะ กว่าพ่อจะรู้ตัวก็อีกหลายชั่วโมง และพ่อต้องอารมณ์เสีย 

หนักมากแน่ๆ

เหตกุารณ์ในครัง้น้ีฉนัจะไม่ให้ผูจ้ดัการมส่ีวนเก่ียวข้องด้วยเดด็ขาด ฉนั

บอกแผนการให้เธอฟังไปเมือ่คืน เธอตกใจสดุขดีและห้ามไม่ให้ฉนัท�าแบบนัน้  

แต่ท�าไงได้ฉนัไม่อยากถูกมองว่าเป็นนางแบบขีเ้มาท่ีไร้ความรบัผดิชอบอกีน่ีนา 

ฉันเลยบอกให้ผู้จัดการอยู่ที่บ้าน ตั้งใจจะจัดการเองคนเดียว ถ้าผิดก็ขอให้ฉัน

รับผิดไปคนเดียว ฉันไม่อยากให้พ่อมาตั้งแง่ไม่ดีใส่ผู้จัดการของฉันอีกคนน่ะ

ดูเหมือนทุกอย่างจะราบร่ืนเพราะอีกสิบนาทีต่อมาฉันก็ขับรถมาถึง 

ที่หมาย

หลังจากขับรถขึ้นมาจอดบนลานชั้นหกแล้ว ฉันใช้เวลาห้านาทีในการ

เติมเครือ่งส�าอางให้ดดู ี ด้วยความทีต้่องท�าให้เหมอืนออกไปซือ้ผ้าอนามยัจรงิๆ 

ฉนัเลยต้องแต่งตวัให้ธรรมดาเข้าไว้เพ่ือไม่ให้เป็นทีส่นใจจากการ์ดในบ้าน ฉนั

สวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงยีน และรองเท้าผ้าใบ รวบเส้นผมสีบลอนด์เข้มของ

ตัวเองเป็นหางม้าลวกๆ จัดการผูกชายเสื้อยืดขึ้นมาเพ่ือโชว์หน้าท้องและ 

สวมแว่นกันแดดทรงนักบินเป็นการปิดท้าย

ฉันเป็นนางแบบจากไอเอ็ม โมเดลเชียวนะ ถึงเสื้อผ้าจะธรรมดายังไง 

ฉันก็ต้องใส่ออกมาให้ดูดีท่ีสุด

พอตรวจเช็กเสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยฉันจึงลงมาจากรถและโทรไปหา 

ผูจ้ดัการส่วนตวัระหว่างเดนิเข้าไปในตวัตกึ รอแค่หน่ึงเสยีงสญัญาณ ปลายสาย

ก็กดรับอย่างรวดเร็ว

[เป็นไงบ้าง]

น�้าเสียงของพ่ีจินน่ีฟังดูร้อนรนเป็นพิเศษ

"ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ตอนน้ีก�าลังเดินเข้าไปท่ีสตูดิโอในตึกแล้ว"
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ฉนัได้ยนิเสยีงพ่ีจนินีถ่อนหายใจยาวพรดื นกึออกเลยว่าตอนนีผู้จั้ดการ

ของตัวเองมีสีหน้ายังไง

พ่ีจินนี่อายุมากกว่าฉันสองปี เธอเป็นผู้หญิงรูปร่างสูงโปร่ง หน้าหมวย  

เธอเป็นลกูครึง่ไทย-จนี ทางบรษิทัจงึให้เธอมาเป็นผูจ้ดัการดแูลฉนั เราสองคน

เข้ากันได้ดีมาก สนิทจนเหมือนเพ่ือนคนหน่ึงเลยล่ะ ด้วยความท่ีเราสนิทกัน  

ฉันถึงลากพี่จินนี่เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ไม่ได้น่ะสิ

[เธอท�าให้ฉันเป็นห่วงแทบบ้า รู้ตัวใช่มั้ย]

"ไม่มีอะไรท่ีพ่ีต้องเป็นห่วงสักหน่อย"

[การท่ีเธอขัดค�าสั่งท่านประธานน่ันแหละคือเรื่องที่ฉันเป็นห่วง]

"ฉันถึงบอกว่าให้พ่ีไม่ต้องมาไง อย่าลืมที่เราตกลงกันไว้นะ"

[ฉันป่วยและไม่รู้ไม่เห็นถึงแผนการหนีออกมาจากบ้านของเธอในวันนี้]

"สมกับเป็นผู้จัดการของฉันจริงๆ"

[แน่นอนสิยะ] พ่ีจินน่ีถอนหายใจอีกครั้ง [เสร็จแล้วรีบกลับบ้านเลยนะ  

ห้ามแวะไปที่ไหนเด็ดขาด]

"รู้แล้วน่า แค่น้ีก่อนนะพ่ี ฉันถึงสตูดิโอข้างในแล้ว"

[โอเค ฉนัจะไม่บอกให้เธอตัง้ใจท�างานหรอกนะ เพราะฉนัรูด้ว่ีาเธอเตม็ท่ี

กับทกุงานอยู่แล้ว เอาเป็นว่าอย่าไประเบดิอารมณ์ใส่ทีมงานทีไ่หนอกีล่ะ]

"รับทราบค่ะ"

หลังจากพ่ีจินน่ีวางสายไป ฉันก็ดันประตูเข้าไปข้างในสตูดิโอพร้อมกับ

ปรับสีหน้าให้ดูเป็นปกติท่ีสุด

บรรยากาศข้างในเหมอืนสตูดิโอถ่ายแบบท่ัวไป กว้างขวาง เตม็ไปด้วย 

เสยีงพูดคุย ทีมงานเดนิขวักไขว่ พวกเขาดยุู่งกันสดุๆ คนแรกท่ีเข้ามาทักทายฉนั

พร้อมรอยย้ิมคือบรรณาธิการนิตยสาร T

"สวัสดีค่ะ น้องเชอรีน"

"สวัสดีค่ะ" ฉันยกมือไหว้ทักทายอย่างเก้ๆ กังๆ มันยังไม่ค่อยชินกับ 

การยกมอืไหว้ใครน่ีนา พ่ีบรรณาธิการรบัไหว้และชะเง้อคอมองไปทางด้านหลงัฉนั

"แล้วผู้จัดการของน้องเชอรีนล่ะคะ"

"ผู้จัดการป่วยน่ะค่ะ ฉันเลยขับรถมาคนเดียว"

Page BAD DOG STORY.indd   17 3/9/2562 BE   16:51



Porshenocchio

18

"ไฟแรงสมท่ีเล่าลือจริงๆ เลย ตามมาทางน้ีเลยค่ะ"

ฉนัยิม้และเดนิตามหลงัพ่ีบรรณาธิการไปยังห้องแต่งตวั เธอบอกให้ฉนั 

น่ังพักสักครู่แล้วจะเข้ามาบรีฟงานอีกครั้งพร้อมกับเตรียมแต่งหน้าแต่งตัว 

เพ่ือเข้าไปถ่ายในเซ็ตได้เลย

นางเอกในวันน้ีคือฉันคนเดียว

งานวันน้ีเป็นการถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาร T ฉบับเดือนธันวาคม  

คอนเซ็ปต์เป็นเสื้อผ้าในฤดูหนาว แต่ไม่ได้หนาวขนาดน้ัน อย่างที่รู้ๆ กันว่า 

ฤดูหนาวของประเทศไทยนั้นมันอยู่ในระดับท่ีเย็นกว่าฤดูร้อนไม่ก่ีองศา  

พ่ีบรรณาธิการบอกว่าเขาอยากได้อะไรท่ีมันดูเป็นแฟชั่นจ๋า ซึ่งฉันไม่มีปัญหา 

อยู่แล้ว มนัเป็นคอนเซป็ต์ท่ีเคยท�าอยู่บ่อยๆ และฉนัก็ท�าออกมาดจีนตากล้อง 

เอ่ยปากชม

แหงสิ ฉันไม่อยากท�าให้ชื่อเสียงของบริษัทเสื่อมเสียหรอกน่า ยกเว้น

เรื่องท่ีวีนช่างแต่งหน้าเมื่อคราวก่อนน่ะนะ ตอนนั้นสติฉันไม่เต็มร้อย แถม 

ช่างแต่งหน้าคนน้ันก็เงอะงะจนน่าหงุดหงิดจริงๆ นี่นา

หลังจากถ่ายชุดแรกเสร็จฉันก็เข้ามาเปลี่ยนเป็นชุดต่อไปและต้อง 

ลบเมกอัพใหม่หมด ฉันหลับตาลง ปล่อยให้ช่างแต่งหน้า ช่างท�าผมจัดการ

หน้าที่ของตัวเอง

งานทุกอย่างด�าเนินไปอย่างราบรื่นอย่างที่มันควรจะเป็น คิดถูกจริงๆ  

ที่ไม่ท้ิงมันไปด้ือๆ

"เสร็จแล้วค่ะ" ช่างแต่งหน้าเอ่ย

ฉันลืมตาขึ้นมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกพลางหันซ้ายหันขวา

เพ่ือเช็กความเรียบร้อย ฉันไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดอยู่บนหน้าของฉัน 

โดยเฉพาะตอนถ่ายโคลสอัพหรอกนะ เพราะมันจะติดตัวไปจนวันตาย

พอไม่มีอะไรผิดพลาดบนใบหน้าตัวเอง ช่างแต่งหน้าผู้หญิงท้ังสี่คน 

จึงพากันเดินออกไปนอกห้อง ปล่อยให้ฉันได้อยู ่คนเดียวในห้องแต่งตัว 

เพ่ือรอเวลาส�าหรับการถ่ายเซ็ตต่อไป

ฉันหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาเช็กดูเพ่ือฆ่าเวลา
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'ลูกอยู่ท่ีไหน - พ่อ'

ฉันถอนหายใจตอนอ่านข้อความบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หลังจากที่

ฉันไม่ยอมรับสายที่พ่อโทรมาประมาณยี่สิบสายเขาก็ส่งข้อความมาหาแทน

ซึ่งฉันก็ท�าเหมือนก่อนหน้าน้ี...คือไม่สนใจ

พ่อเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอันดับต ้นๆ ของประเทศไทย เขาเป็น 

ประธานบริษัทในเครือเซอร์เคิลกรุ๊ปซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการธุรกิจที่ย่ิงใหญ่ที่สุด

ในประเทศ พ่อมีท้ังคลับเป็นของตัวเอง โรงแรม โรงพยาบาล เรียกได้ว่า 

ธุรกิจอะไรท่ีสามารถท�าเงินให้ได้ พ่อก็ไม่ลังเลท่ีจะลงทุนเลย

จริงอยู่ที่ประเทศไทยมีการแข่งขันของกลุ่มคนที่มีอิทธิพลสูง แต่มีเพียง 

ไม่ก่ีกลุ่มท่ีมีอิทธิพลและครอบคลุมมากที่สุด หนึ่งในนั้นคือเซอร์เคิลกรุ๊ปของ

พ่อฉัน

ผลของการเกิดเป็นลูกสาวของประธานเซอร์เคิลกรุ ๊ปท�าให้ฉันต้อง 

ผ่านอะไรต่างๆ มากมาย เชือ่เถอะ ตอนเดก็ฉนัเคยภาวนาให้พ่อเลกิยุ่งเก่ียวกับ

วงการนีแ้ละหันไปใช้ชวิีตปกตเิหมอืนครอบครัวอืน่ๆ แต่มนัก็เป็นได้แค่ความฝัน

เท่าน้ันแหละ

เสียงโทรศัพท์ดังขัดความคิดขึ้นมาจนฉันสะดุ้ง บนหน้าจอแสดงชื่อ 

ของแม่

[เชอรีน]

เสยีงของแม่ท�าให้อารมณ์คกุรุ่นในใจฉนัสงบลง แค่นิดเดยีวเท่าน้ันน่ะนะ

[พ่ออารมณ์เสียมากท่ีรู้ว่าลูกหนีออกไปแบบน้ี]

"แม่ก็รู้ว่าพ่อท�าเกินไป พ่อจะมาขังให้หนูอยู่แต่ในบ้านตามอ�าเภอใจ

แบบนั้นไม่ได้ หนูอายุย่ีสิบสามแล้วนะคะ" ฉันพูดด้วยความหนักใจไม่แพ้กัน 

"จะปล่อยให้พ่อท�าแบบน้ีต่อไปไม่ได้หรอก หนูต้องท�าอะไรสักอย่าง"

[ลูกก็เลยซ้อมบอดี้การ์ดและหนีไปแบบน้ีงั้นสิ]

"ถ้าหมอน่ันยอมเชื่อฟังหนูตั้งแต่ทีแรกก็ไม่ต้องมาเจ็บตัวแล้ว"

[ลูกก็รู้ว่าท่ีพ่อท�าไปเพราะว่าเป็นห่วง]

"ท่ีสตดูโิอปลอดภัยและไม่มอีะไรน่าเป็นห่วงเลยค่ะแม่ หรอืว่ามเีร่ืองอะไร 
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ที่หนูยังไม่รู้อีก"

ปลายสายเงียบ แสดงว่าท่ีฉันพูดน้ันมันถูกสินะ ฉันคิดอยู่แล้วเชียวว่า 

การทีพ่่อสัง่ให้อยู่แต่ในบ้านแบบน้ีมนัจะต้องมเีรือ่งอะไรเกิดขึน้แหง ถึงอย่างนัน้

ฉนัก็ไม่สามารถจะท้ิงงานไปดือ้ๆ ได้หรอกนะ

[...เราจะไว้คุยกันอีกคร้ังตอนท่ีลูกถึงบ้านอย่างปลอดภัย]

"หนูไม่เป็นอะไรหรอก"

แม่ถอนหายใจยาว [แม่จะพยายามช่วยพูดกับพ่อให้ใจเย็นก็แล้วกัน  

แต่ขืนลูกยังขัดใจพ่อแบบนี้อีกมันมีแต่จะท�าให้เรื่องแย่ลงนะ ลูกรู้ใช่มั้ย]

"ระ...รู้ค่ะ" ฉันกัดริมฝีปากตัวเองท่ีต้องใจอ่อนทุกครั้งที่ได้คุยกับแม่

[แล้วบอดี้การ์ดคนใหม่ท่ีพ่อส่งไปถึงรึยัง]

"บอด้ีการ์ด?"

[พอพ่อรูว่้าลกูหนีออกไป เขาก็สัง่ให้บอดีก้าร์ดคนใหม่ตามไปทีต่กึนิตยสาร

เลยน่ะสิ]

"ตอนนี้ยังไม่มีใครโผล่มาทั้งนั้นเลยนะคะ" ฉันพูดพลางกวาดสายตา 

ไปรอบห้อง แต่ก็ไร้ว่ีแววของบอดี้การ์ดที่แม่พูดถึง

[เขาน่าจะถึงแล้วนะ เอาเถอะ ถ้าเจอเขาแล้ว ลูกต้องเชื่อฟังและ 

ยอมให้เขาพากลับบ้านนะ]

"เข้าใจแล้วค่ะ"

[ดูแลตัวเองด้วย เข้าใจมั้ย เดี๋ยวแม่จะปลอบพ่อให้ใจเย็นลงเอง]

"ขอบคุณค่ะแม่"

ฉันเอนตัวพิงพนักเก้าอี้หลังจากแม่วางสายไป ค�าพูดและน�้าเสียง 

ทีเ่ป็นกังวลของแม่ตกค้างในความรู้สกึ แสดงว่าทีพ่่อไม่ยอมให้ฉนัออกจากบ้าน

เพราะมีเร่ืองสินะ

ตอนเด็กๆ ฉันไม่ค่อยได้ออกไปเล่นกับเด็กคนอื่นสักเท่าไหร่หรอก  

ทุกการเคลื่อนไหวของฉันจะต้องอยู่ในสายตาของพ่อแม่หรือไม่ก็บอดี้การ์ด 

สักคน จนไม่มีใครอยากจะเล่นกับฉัน กลุ่มเพ่ือนๆ บอกว่าการท่ีมีฉันอยู่ด้วย

มันท�าให้พวกเขาอึดอัด สุดท้ายฉันเลยไม่มีเพ่ือนสนิทวัยเด็กเลยสักคน

ฉนัรู้ดีว่าการท่ีตัวเองต้องคอยถูกจบัตามองเป็นพิเศษก็เพราะธุรกิจทีพ่่อ
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ก�าลังท�าอยู่น่ะล่ะ ถึงบอกไงว่าฉันคอยภาวนาให้พ่อวางมือจากวงการนี้หรือ

เลกิไปยุ่งกับพวกมอีทิธิพลอะไรพวกนัน้สกัที แต่กลบักลายเป็นว่าย่ิงฉนัภาวนา

มากเท่าไหร่ เครือข่ายและอ�านาจของพ่อก็ย่ิงเพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น

ก๊อกๆๆ

ฉนัหันไปมองตามเสยีงเคาะ เป็นพ่ีบรรณาธิการผูห้ญิงคนเดมิท่ีโผล่หน้า

เข้ามาตรงช่องประตู

"น้องเชอรีนคะ มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นบอดี้การ์ดที่ท่านประธาน 

ส่งมาน่ะค่ะ"

"ให้เขาเข้ามาได้เลยค่ะ"

"โอเคจ้ะ"

หลังจากที่พ่ีบรรณาธิการออกไป ผู้ชายร่างสูงคนหนึ่งก็เข้ามาแทน  

เขาก้มหัวให้ฉันเล็กน้อยและหยุดยืนอยู่ตรงประตูทางเข้า ฉันมองเขาผ่าน 

เงาสะท้อนในกระจก

ผูช้ายคนน้ีสวมชุดสูทสีด�าดสูะอาดสะอ้านแบบบอดีก้าร์ดคนอืน่ๆ ของพ่อ 

เขามีเส้นผมสีด�าสนิทปรกหน้าผาก โครงหน้าดูสมส่วนแม้ถูกปกคลุมไปด้วย

หนวดเครา ตรงโหนกแก้มมรีอยช�า้จางๆ รอยสกัตรงต้นคอท่ีโผล่พ้นปกเสือ้เชิต้

ท�าให้เขาดนู่ากลวัเหมอืนมพีลงังานอมึครมึอะไรบางอย่างกระจายรอบตวั

แววตาของเขาดไูม่เหมอืนบอด้ีการ์ดคนอืน่ทีเ่คยผ่านมา เขาดไูม่เกรงกลวั

ฉนัเลยสกันิดเดยีว

"สวัสดีครับคุณหนู ท่านประธานส่งผมให้มาดแูลคณุหนูแทนบอดีก้าร์ด

คนเก่า" เขาพูดด้วยน�้าเสียงกระฉับกระเฉงเหมาะสมกับบุคลิก

"ฉันขอดูสัญลักษณ์หน่อย"

บอดีก้าร์ดทกุคนของพ่อจะมรีอยสกัเส้นวงกลมอยู่ตรงข้อมอืเพ่ือแสดงถึง

ความจงรกัภักดแีละการแบ่งแยกลกูสมนุของแต่ละกลุม่อย่างชดัเจน

"เพ่ือให้แน่ใจว่านายเป็นบอดี้การ์ดของพ่อจริงๆ"

"ถ้าคุณหนูกลัวแบบน้ัน แล้วจะหนีออกมาจากบ้านท�าไมตั้งแต่ทีแรก 

ล่ะครบั" น�า้เสยีงของเขาฟังดเูย็นชาจนฉันตกใจ ไหนจะประโยคท่ีเพ่ิงหลดุออกมา

จากปากเขาอีก

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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