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(Synopsis)

วุน กับ วาย ดักปลนเงิน จาก อั๋น ที่ตูเอทีเอ็ม ทั้งสามตอสูกัน เสียงปนลั่น ทําให จาหมู เขามา
ระงับ เหตุการณ แต วุน กับ วาย ยิงตอสู จาหมู เห็นวา สูคนรายไมได จึงปลอยให พวกมัน หนีไป พรอม
ตัวประกัน วุน กับ วาย ลากเอา อั๋น ซึ่งบาดเจ็บ จากการถูกยิง ในขณะตอสู ไปหยุดพักเหนื่อย ที่โกดังลาง
แต วุน เห็นวา ไดเงินมาแลว ตัวประกัน ก็ไมมีประโยชน จึงหาเรื่อง ฆาตัวประกันทิ้ง โดยอาศัย ขออางวา
ทําตามกฎของตัวเอง ปลอยใหอั๋น นอนตายอยูที่นั่น โดยที่ วุน กับ วาย ก็ไมรูวา เงินที่ปลนมาไดนั้น ก็คือ
เงินที่ถูกปลน จากตูเอทีเอ็ม โดยฝมือของ อั๋น.
วุน กับ วาย เลาเรื่องทั้งหมดเพียงเทานี้ ให จาหมูฟง ระหวาง ถูกคุมตัว ในหองขัง.
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โครงสรางเรื่อง (Plot Outline)
โหด เลว ฮา (HARD RULE)
องก-1
ยามค่ํา ของถนน นอกเมือง สงบ ไรผูคน โคมไฟที่เสาไฟฟา สองใหเห็น ตู ATM ซึ่งอยูไกลออกไป
อีกฝงของถนน ซึ่งติดกับ มุมตึก มีคนสามสี่คน เดินเขาออก ระหวางซอกตึก กับถนน ตอมา มีคนคนหนึ่ง
เดินจาก มุมถนน ตรงไปที่ ตูเอทีเอ็ม อยางชาๆ
จาหมู ออกลาดตระเวน ดวยรถจักรยานยนต ไมหางจากถนนสายนี้ และกําลังจะกลับบาน ลูกสาว
กําลังรอกินขาวพรอมกัน ที่บาน
คนรายสองคน อําพรางใบหนา ซุมดักรอ บางอยาง ที่มุมตึก หางจากตูเอทีเอ็ม ออกไปไมไกลนัก
อั๋น เดินจาก ถนนฝงตรงขาม ตรงไปที่ตูเอทีเอ็ม เพื่อไปกดเอาเงิน โดยไมรูวา มีคนรายดักซุมอยู
องก-2
เมื่อไดจังหวะ วุน กับ วาย รีบเดินออกจากมุมตึก ตรงไปหา อั๋น ซึ่งกําลัง เพลิดเพลิน กับการกด
เงินออกจากตู ใสกระเปาที่เตรียมมา ความรีบและรุกรน ทําใหไมทันสังเกตวา มีคนรายสองคน บุกเขามา
ประชิดตัว ทันทีที่มาถึง วาย รีบควากระเปาใสเงินของอั๋น ทันที แตอั๋นยื้อไวทัน อีกมือ ชักปนที่เอว ออกมา
วุน สังเกตอยูกอนแลว จึงจับขอมือของอั๋น เหวี่ยงสะบัดออกไป จนปนหลุดมือ หลนลงไปที่พื้น
ปง!
เสียงปนลั่น ไดยืนไกลๆ จาหมู หยุดรถทันที แลวเลี้ยวกลับ ไปดูเหตุการณ ที่มาของเสียงปน
อั๋น เซถลา เพราะถูกอั๋นชกเขาที่สีขาง ปลอยใหกระเปาเงิน วางกองที่พื้น ไปกอน อั๋นรีบยื่นมือไป
ควาปน ที่พื้น แตวายกระโดด เขาประชิดตัวไดกอน อั๋น กับ วาย ปลุกปล้ําแยงปน ในขณะที่ วุน กมหยิบ
กระเปาเงิน อยางใจเย็น ปลอยให วาย จัดการกับ อั๋นตามลําพัง
จาหมู ขับมาถึงที่เกิดเหตุ เห็นคนสามคน กําลังตอสูกัน ยังไมรูวา ใครคือรายกันแน พอดี เสียงปน
ดังขึ้น หนึ่งนัด ในกลุมของคนทั้งสาม จาหมู รีบลงจากรถทันที ควาปนที่เอว ยืนเล็งไปที่คนทั้งสาม พรอม
ตะโกน บอกใหหยุดตอสูกัน และวางปน
วุน เห็นวา เปนตํารวจ เขาไมรอโอกาส เปนฝายยิงใสตํารวจกอน พรอมตะโกน บอกเพื่อน ใหลาก
เอาตัวอั๋น ไปดวย
จาหมู เห็นวาคนรายมีอาวุธ และมีตัวประกัน จึงลังเล ไมกลายิงโต เสียงปนดังจากฝายคนราย อีก
สามนัด จาหมูรีบหลบวิถีกระสุน โดยอาศัยรถจักรยานยนต ที่นอนกลิ้งอยู เปนที่กําบัง ขณะที่ เสียงลูก
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กระสุน ปะทะกับชิ้นสวนของรถ เปนที่นาหวาดเสียว เพียงครูเดียว จาหมู ก็มองไมเห็นรองรอย ของคนราย
แลว
ที่โกดังรางแหงหนึ่ง นอกเมือง หางไกลชุมชน แสงจากโคมไฟริบหรี่ ที่เสาไฟฟาหนาโกดัง สองพอ
มองเห็น รางของคนสามคน พากันเดินตรงไปที่ แครไมตัวหนึ่ง
วุน เดินนําไปที่แครไม สังเกตดูความเรียบรอย วาย เอาปนจี้ที่หลังของ อั๋น อีกมือจับแขนของเขา
พยุงตัว เพื่อไมใหลม ตามหลังมา อั๋น มีอาการโซซัดโซเซเต็มที วาย บังคับให อั่น นั่งลงที่พื้น หลังพิงที่เขา
ขางหนึ่งของแครไม อั๋นมีทีทาอิดโรย ไมมีแรงขัดขืนใดๆ
วุน วางกระเปาเงิน โครม ลงบนพื้นแคร ฝุนกระจาย ระหวางปรึกษากับเพื่อน ก็นับเงินไปดวย และ
ขนออกจาก กระเปาใบเดิม กองไวขางๆ
วาย - เอาไงดี พี่
วุน - กูมีกฎอยู สี่ขอ ขอหนึ่ง อยาแหกกฎ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เราตองเอาประกันไปดวย เขาใจไหม?
วาย มอง อั๋น ดวยสายตาสมเพช แลวพูด "มันกําลังจะตาย ดูซิ โดนเต็มๆ ซะ ขนาดนั้น มันจะเปน
ตัวประกันไดไง เอาไปดวย ก็ชาเปลาๆ ... เออ แลวกฎขอสอง ของพี่ละ?"
วุน ถอดเอาเปกระเปา ออกจากหลัง แลวนับเงิน ใสกระเปาเปแทน ตอบเพื่อนวา
"กฎมีไวใหแหก"
"แต พี่หามไมใหแหกกฎนี่หวา" วาย พูดขัดขึ้น "ตกลง พี่จะใหฉันเลือกขอไหนเนี่ยะ?"
"ถาไมแนใจ ใหเลือกขอหนึ่ง"
"ไอนี่ มันคงไมรอดหรอก จะใหฉันทํายังไง มันคงไปตอไมได"
วุน ลุกขึ้น ยื่นเทาถีบออกไป "มึ่งนี่ โงชิปหาย ... ก็ทําตามกฏขอที่สาม ซีวะ"
"ทําไง?"
วุน ชักปนออกจากเอว แลวยิง อั๋น ไปหนึ่งนัด โดยไมสนใจอะไร "นี่แหละ กฎขอที่สามของกูละ"
แลวกลับไปนั่งนับเงินตอ วาย ยังไมหายสงสัย
"อาว! ก็พี่วา ไมใหแหกกฎไง ... มันจะรอดเรอะ แลวเราจะเอาใคร มาเปนตัวประกันละ ที่นี้"
"แลวมึง มีทางเลือกอื่นเรอะ?"
"ฮึ" วาย ยักไหล สายหนา
"เออ ... ถามึงยังคิดไมออก ก็ทําตามกฏ ขอที่สี่ ซิวะ"
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คราวนี้ วาย พอจะฉลาดขึ้นมาบาง ทําตามที่มันคิด ชักปนออกจากเอว มองตัวประกัน ที่มีอาการ
รอแรเต็มทน แลวยิง ซ้ํา
ปง! ปง!
อั๋น แนนิ่งไป พรอมกับเลือดโชกชุมตัว พรอมๆ กับมีเสียง ไซเรนรถตํารวจ แววมาไกลๆ
"ฉันแหกกฎของพี่ละ" วาย ยิ้มพอใจ "มันตายสนิท แลวเราทําไงตอ?"
วุน ควากระเปาเป ใสหลัง "มึงจะรอใหพอมึง ตามมาลากเขาตะรางรึไง? ไอโง!" แลวรีบ จ้ําอาว
หายไปในความมืด วาย ลังเลครูหนึ่ง จึงตามไป ทิ้งตัวประกัน นั่งหมดลมหายใจ หลังพิงเสาแครไม ตาย
อยางนาทุเรศ
องก-3
หลังจาก วุนกับวาย หายไปในความมืด รางของอั๋น ก็ลมตะแคง พับกองลงที่พื้นดิน บัตรรูดเงิน
มากกวา สิบใบ ในกระเปาเสื้อ ก็ไหลพรั่งพรูออกมา กองกระจายกับพื้น
...
วุน กับ วาย นั่งอยูใน กรงขัง มีจาหมู จองมองหนา พรอมกับพยานหลักฐาน บัตรรูดเงิน ในระยะ
แคเอื้อมมือถึง
"เรื่องที่มึงเลามาทั้งหมดนะ กูไมสนใจหรอก" จาหมู พูดพลาง จิบกาแฟไปพลาง "กูอยากรูแควา มึง
เอาเงินไปซอนไวซะที่ไหน"
วุน กับ วาย มองหนากัน อยางทอแท
จบ.
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