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คำ�นำ�นักเขียน

ในช่วงที่นยิายชุด ‘หน่วยรกัพเิศษแมคอเีซอร์’ ออกครบทั้งสามเล่ม

แล้ว มีนักอ่านหลายท่านสอบถามถึง อัลเบอร์โต อะลอนโซ และ เชสก์  

อะลอนโซ สองหนุ่มที่เคยปรากฏตัวในชุดแมคอีเซอร์และทิ้งท้ายไว้ แต ่

ผู้เขียนก็มาเขียนชุด ‘หน่วยซีล’ ก่อน จนกระทั่งถึงเวลาที่สมควรแก่การ 

จกหนุ่มๆ ขึ้นมาจากไหดอง จงึเริ่มร่างพลอตและเริ่มเขยีนเรื่องของหนุ่มๆ 

อะลอนโซค่ะ

สำาหรับนักอ่านที่ติดตามกันมาประจำาคงทราบแล้วว่านิยายทุกชุดที่

เขยีนมา ทั้งชดุ ‘หน่วยรกัพเิศษแมคอเีซอร์’ และชดุ ‘หน่วยซลี’ มจีดุเริ่มต้น

มาจากเรื่อง เล่ห์ร้อยเหลี่ยมรกั ซึ่งเป็นรุ่นพ่อแม่ของบ้านอะลอนโซและบ้าน

แมคอเีซอร์ ครอบครวัค้าอาวธุสงครามมาตั้งแต่รุน่นั้น ราวๆ สองสามปีก่อน

เหน็จะได้ ตวัเอกในเรื่องอยู่ที่สเปน...(วางพลอตมานานตั้งแต่ก่อนเกดิปัญหา

เศรษฐกจิในสหภาพยโุรปนะคะ เลยเปลี่ยนไม่ได้ อ่านพอบนัเทงิไปก่อนเนอะ) 

ก่อนจะแตกหน่อออกผลแผ่กิ่งก้านสาขาโยงใยหลายเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้

ค่ะ บุคลกิตวัละครอลัเบอร์โต เป็นผู้ชายที่จบัพลดัจบัผลูมาทำางานลบั แต่

เขากย็งัเป็นคนที่มด้ีานมดืและด้านสว่างในตวัเอง จนได้ชื่อว่าเป็นอาชญากร

เตม็ตวั

ส่วนตวัผู้เขยีนแล้วชอบบุคลกินางเอกของเรื่องมากค่ะ หนูนา หรอื

รตันาวด ีผู้เขยีนนำาบคุลกิบางอย่างจากเพื่อนสนทิ (ชื่อรตันาวล)ี ในแง่ความ

มุ่งมั่น ตรงเวลา บ้างาน และงก (มาก) มาผสมกบับุคลกิของตวัเอง เลยจะ



ดูเป็นสาวบ้าๆ บอๆ แต่ยิ่งเขยีนกย็ิ่งหลงรกัตวัละครตวันี้มากๆ จนทำาร้าย

เธอไม่ลงเลยค่ะ ส่วนอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ สกาย แต่จะเรียกว่า 

ตวัละครคงไม่ได้เพราะไม่มตีวัตน สกายกด็จูะคล้าย จาวสิ ของ ไอรอนแมน 

มาก นกึย้อนไปตอนสมยัเรยีนที่ผู้เขยีนฟังอาจารย์ไม่ทนั อดัเสยีงอาจารย์

แล้วกย็งัฟังไม่ทนั ต้องมานั่งถอดเทปที่อาจารย์สอนเลกเชอร์ ถงึขั้นบ่นกบั

เพื่อนว่าอยากได้จาวิสเป็นของตัวเองทีเดียว พอมีโอกาสจึงนำาสมองกลใน

แบบที่อยากมมีาใส่เสยีเลย

นิยายชุดนี้เดิมทีไม่มีชื่อชุดค่ะ เป็นเรื่องของพระเอกที่ไม่ใช่คนดี

พร้อม แต่กไ็ม่ได้เลวจนให้อภยัไม่ได้ เป็นตวัละครสเีทาๆ ที่ผู้เขยีนอยาก

นำาเสนอ จดุเริ่มคอืได้ดขู่าวอสิราเอลทิ้งระเบดินวิตรอนในเยเมนเลยเกดิเป็น

ชุดนี้ขึ้น และตั้งใจจะเขียนแค่ ๓ เรื่อง แต่เมื่อได้ไปเที่ยวต่างประเทศ 

จงึเกดิพลอตเรื่องของ วูล์ฟ ยงั หรอื หย่งหลาง เจ้าพ่อมาเฟียฮ่องกงมาอกีคน 

จนกลบัมานั่งคดินอนคดิดแีล้ว จงึตั้งใจใช้ชื่อชุดว่า ‘The Dark Phantom’ 

ที่ตวัเอกในเรื่องทั้งสี่คน ได้แก่ อลัเบอร์โต เชสก์ วูลฟ์ (หย่งหลาง) และราม 

ทุกคนจะมเีรื่องเป็นของตวัเองทั้งสิ้นค่ะ (มหากาพย์ยาวไปๆ) ชื่อเรื่องกเ็ป็น 

แสนรกัซ่อนใจ รกัร้ายอบุายมาร กบัดกัรกัล้อมใจ และ เล่ห์หวานรกั ตามนี้

ค่ะ  

ทกุครั้งที่ได้เขยีนคำานำา ผูเ้ขยีนกค็งจะยกบุคคลเดมิๆ มาพดูถงึ ขาด

ไม่ได้คือสำานักพิมพ์ที่อบอุ ่นและยังให้โอกาสกรรัมภาเสมอ ขอบคุณ

ครอบครวั น้องชายสดุที่รกัที่อยูเ่คยีงข้างและสนบัสนนุลกูสาวคนนี้เสมอมา 

ขอบคุณน้องแฟร์ ว่าที่คุณหมอคนเก่งที่พอพี่ขอข้อมูล น้องกห็ามาให้ ถ่าย

จากเอกสารประกอบการเรยีนมาให้ทเีดยีว แม้ว่าจะเป็นเวลาดกึดื่นเที่ยงคนื

แล้วกต็าม แต่สุดท้ายกไ็ม่ได้ใช้เพราะหนกัเกนิไป ขอบคุณนกัอ่านทุกท่าน

ที่ให้การสนบัสนนุ คอยให้กำาลงัใจ ทวงถามและรอผลงานใหม่เสมอๆ นะคะ 

ขอบพระคุณจากใจค่ะ



ยนิดตี้อนรบัสู่โลกมดืของอาชญากร ใครคอื The Dark Phantom 

ตวัจรงิ และกลุ่มนกัฆ่าเงาจะเป็นใคร พลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

       รกั

            กรรมัภา



“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”

บทนำ�

ความลบัดำามดืมกัจะซุกซ่อนอยู่ในยามราตรเีสมอ...
ตอนนี้กเ็ช่นกนั...

ท่าเรือเล็กๆ สำาหรับขนส่งสินค้าทางทะเลแห่งหนึ่งปรากฏเงาร่าง 

สูงใหญ่ของผู้ชายสวมชุดสูทสีดำาที่กำาลังสาวเท้าเข้ามาด้วยความรีบเร่ง 

จนลูกน้องอกีสี่คนเดนิตามแทบไม่ทนั

“ตรงนี้แหละครับนาย” หนึ่งในลูกน้องทั้งสี่คนพูดขึ้น ส่งผลให้ชาย

ร่างสูงใหญ่หยุดฝีเท้าลงแค่นั้น แล้วมองไปรอบๆ บรเิวณ

ชายหนุ่มที่ตวัสูงที่สุดกางแขนออกทั้งสองข้าง แสดงความบรสิุทธิ์ใจ

ให้แก่พวกที่ ‘ซุ่ม’ ดูอยู่ และแล้วกไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าคนเดนิออกมา

“คิดว่าจะไม่มา” เสียงเหี้ยมเกรียมดังออกมาจากมุมมืด ก่อนที่คน

พูดจะเดนิมายนืประจนัหน้ากบัชายร่างสูงท่าทางเยอืกเยน็

“คำาไหนคำานั้น”

“คดิว่าผู้ลากมากดอีย่างคุณจะสนใจแต่อุดมการณ์เสยีอกี”

“มันกินไม่ได้นี่” ชายสวมสูทสีดำาสุดเนี้ยบยักไหล่ ก่อนจะถามขึ้น 
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เสยีเอง “เงนิล่ะ”

“สนิค้าอยู่ไหน”

“พร้อมอยู่แล้ว อยากตรวจสอบก่อนไหม”

“ขอแค่ตวัอย่างกพ็อ บรษิทัยกัษ์ใหญ่อนัดบัโลกอย่างคุณคงไม่อยาก

เสยีชื่อหรอกใช่ไหม”

ชายชุดสูทสดีำาไม่พูดอะไร เขาหนัไปพยกัหน้ากบัลูกน้องให้ยกลงัไม้

สี่ลงัเข้ามา แล้ววางลงระหว่างชายทั้งสองที่กำาลงัเจรจากนัอยู่

“ไม่ตตีราร”ึ ชายจากมุมมดืถามขณะมอง ‘ของสำาคญั’ ที่อยู่ในลงั

“ทำาให้โดนจบัง่ายๆ น่ะหรอื...คดิว่าผมเล่นขายของหรอืไง”

ชายจากมุมมดืหวัเราะเสยีงเหี้ยม “สมกบัฉายาผู้ส่ง...”

“หุบปาก แล้วส่งเงนิมาได้แล้ว”

“ตามนั้น” ชายจากมุมมดืหนัไปพยกัหน้ากบัลูกน้องตวัเองบ้าง แล้ว

ยื่นกระเป๋าขนาดใหญ่ถงึห้าใบให้ชายในชุดสูทสดีำา

“ตรวจสอบด้วย” ชายชุดสูทดำาส่งต่อให้ลูกน้องตรวจสอบ

ความเงยีบปกคลุมไปทั่วบรเิวณราวๆ สบิห้านาท ีลูกน้องจงึเงยหน้า

ขึ้นรายงานเจ้านาย

“เรยีบร้อยครบันาย”

“ของล่ะ ส่งให้หรอืยงั” ชายที่มาจากมุมมดืถาม

“เรยีบร้อยแล้ว ขนขึ้นเรอืไปได้เลย”

“แน่ใจนะว่าจะไม่มพีวกตำารวจสากลตามมา”

“ผมเคยพลาดให้พวกคุณเห็นหรือ” ชายที่สวมชุดสูทสีดำาสนิทตอบ 

แล้วเดินนำาเข้าไปตรวจตราสินค้า และรอให้อีกฝ่ายขนขึ้นเรือจนเสร็จ

เรยีบร้อย ทุกอย่างกนิเวลาเพยีงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น

“ยนิดทีี่ได้ร่วมงานกบัคุณ” ชายที่เคยอยู่ในมุมมดืยื่นมอืออกมา 

ชายสวมชุดสูทสีดำามองมือหนากร้านแล้วยอมจับมือด้วยแต่โดยด ี

“เช่นกนั”
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“แล้วผมจะตดิต่อมาอกี”

“ผมจะไม่อวยพรว่าพระเจ้าคุ้มครองแล้วกนั”

เสยีงเยอืกเยน็ของชายชดุสทูดำาทำาให้คนฟังเยน็สนัหลงัวาบ แต่กฝื็น

หวัเราะออกมา

“คุณด้วย พระเจ้าคงไม่อยากเข้าข้างคนอย่างพวกเรา”

ชายสวมสูทสดีำาพยกัหน้า มองเรอืขนส่งสนิค้าลำาใหญ่ที่ค่อยๆ ออก

จากท่าเรอืไปด้วยสายตาเยน็ชา จนยากจะอ่านออกว่าเขากำาลงัคดิอะไร

“กลบัเถอะครบันาย”

“อมื” คนเป็นนายพยกัหน้า แต่แล้วเขากลบัรู้สกึได้ถงึความผดิปกติ

บางอย่าง ที่บอกได้ว่าตอนนี้ไม่ได้มแีค่พวกเขาเท่านั้นที่อยูใ่นท่าเรอื แต่กลบั

ม ี‘แขกไม่ได้รบัเชญิ’ บางพวกมาด้วย

เจ้านายและลูกน้องหันมาสบตากันอย่างพร้อมเพรียง ชายสวมสูท 

สดีำาพยกัหน้ากบัลูกน้อง แล้วเปลี่ยนใจกลบัมายงัท่าเรอืเหมอืนเดมิ

ไม่นานนกัเสยีงใบพดัเฮลคิอปเตอร์กด็งัแว่วมา พาหนะที่กำาลงัจะมา

พาพวกเขาหนไีปมาถงึแล้ว บบีให้ ‘แขกไม่ได้รบัเชญิ’ ต้องปรากฏตวั

“นี่ตำารวจสากล...หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วมอบตวัซะ!”

ชายชุดสูทสีดำาที่กำาลังจะก้าวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชะงัก แล้วมองพวก

ตำารวจสากลจากทางหางตา ก่อนจะแสยะยิ้มเหี้ยมแล้วตอบว่า

“เสยีใจด้วยครบัคุณตำารวจ วนันี้ผมไม่ว่าง” แล้วชายร่างสูงกก็้าวขึ้น

ไปนั่งบนเฮลิคอปเตอร์อย่างสง่างาม พร้อมๆ กับเสียงตะโกนสั่งของพวก

ตำารวจสากล

“ยงิ!”

ปุ!

เสยีงปืนดงัขึ้นจรงิ แต่ไม่ได้ดงัมาจากปากกระบอกปืนของพวกตำารวจ

สากลแต่อย่างใด แต่เป็นของสไนเปอร์ที่ซุ่มซ่อนอยู่ตามตู้คอนเทนเนอร์ 

ที่เรยีงต่อกนัจนสูง ทำาให้มองไม่เหน็ตวัพวกเขาได้จากทางพื้นราบ
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“เวรเอ๊ย!” หัวหน้าทีมตำารวจสากลสบถดุเดือด เพราะลูกน้องที่นำา 

เข้ามาจับตัวคนร้ายที่ส่งอาวุธสงครามให้กลุ่มกบฏในยุโรปตะวันออกไม่ได้  

ทั้งยงัเสยีลูกน้องไปอกีต่างหาก

ตำารวจสากลหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองเฮลิคอปเตอร์สีดำาสนิทที่ห่างไปลับ

สายตา สายลมยังพัดกระหนำ่าต่อไปเรื่อยๆ ทำาให้บางสิ่งบางอย่างปลิวมา 

กระทบแทบเท้าของเขา

หน้ากากหนงัสดีำา!

หวัหน้าทมีตำารวจสากลยิ้มเหี้ยม ดูท่าเขาจะเจอของจรงิเสยีแล้ว

เดอะดาร์กแฟนทอม ปีศาจแห่งรตัตกิาล...

มาเฟียในโลกมดืที่ตำารวจสากลต้องการตวัมากที่สดุ แต่กลบัไม่มใีคร

จบัเขาได้ แม้ว่าชายคนนั้นจะไม่สวมหน้ากาก แต่ความมดืกอ็ำาพรางใบหน้า

ได้เป็นอย่างดี เพราะแม้แต่ตัวหัวหน้าตำารวจสากลเองก็มองไม่เห็นว่าฝ่าย 

นั้นหน้าตาเป็นอย่างไร

สิ่งเดียวที่ทิ้งไว้มีเพียงหน้ากากหนังสีดำาที่เปรียบดังสัญลักษณ์แทน

เจ้าตวัเท่านั้น...



ชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินออกจากห้องนำ้าโดยมีเพียงผ้าขนหนู
พนักายท่อนล่างเท่านั้น หยดนำ้าเกาะพราวไปทั้งแผงอกและกล้ามท้องหนั่น

แน่น แต่เจ้าตวัหาได้สนใจ เขาใช้ผ้าขนหนูสขีาวสะอาดเชด็ผมแรงๆ แล้ว

เดนิมารบัโทรศพัท์ที่ยงัดงัอย่างต่อเนื่องพลางสบถด้วยความหงุดหงดิ เพิ่ง

จะเสร็จจากงาน ‘ลับบางอย่าง’ กับเพื่อนร่วมกลุ่มที่ฮ่องกงแท้ๆ เขาก็เดิน

ทางมายังประเทศไทยที่เป็นประเทศบ้านเกิดของมารดาเพื่อพักผ่อน แต่ก็

ยงัมวิายมเีรื่องกลุม้ใจไม่หยดุ จงึอดหวัเสยีไม่ได้ที่ถกูขดัจงัหวะเวลาพกัผ่อน 

ทว่าเมื่อเห็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอว่าเป็นใคร รอยยิ้มที่น้อยคนนัก

จะได้เหน็กผ็ุดขึ้นบนใบหน้าหล่อเหลาทนัที

“คณุพ่อขา” เสยีงใสแจ๋วของเดก็น้อยจากปลายสายทำาให้หนุม่ยิ้มยาก

ไม่อาจกลั้นรอยยิ้มไว้ได้อีกต่อไป เมื่อนึกไปถึงใบหน้าน่ารักน่าเอ็นดูของ

ลูกสาว

“ตื่นแล้วหรอื” คนเป็นพ่อหนัไปมองนาฬิกา ตอนนี้เป็นเวลาเกอืบเยน็

แล้ว ถ้านับเวลาที่สเปนจะช้ากว่าไทยประมาณหกชั่วโมง ซึ่งตรงกับเวลา

๑
โลกสีเทา
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อาหารเช้าของคนนิสัยเสียอย่างเขาที่ชอบกินอาหารเช้าเสียสายโด่ง ผิดกับ

ตอนอยู่ในไทยลบิลบั และตอนนี้กถ็งึเวลาตื่นนอนของยายหนูตวัน้อยพอดี

ด้วย

“เมื่อไรคุณพ่อจะกลบัคะ”

“อกีสกัพกันะเบลล่า งานพ่อยงัไม่เสรจ็เลย”

“กี่วนั”

“ไม่นานหรอกเบลล่า แล้วพ่อจะซื้อตุ๊กตาไปให้นะ”

“สญัญาแล้วนะคะคุณพ่อ เอากระโปรงสวยๆ ด้วยนะคะ”

“ได้เลย” คนเป็นพ่อยิ้มอารมณ์ด ี “แต่ตอนนี้ยายหนูต้องลุกขึ้นจาก

ที่นอนแล้วทานอาหารเช้าเยอะๆ ตกลงไหม”

“ก็ได้ค่ะ รักคุณพ่อค่ะ...จุ๊บ” เสียงใสๆ ดังมาพร้อมกับเสียงส่งจูบ

แบบน่ารกัของเดก็หญงิวยัสี่ขวบกว่าๆ ที่ต่อให้ไม่เหน็หน้า แต่คนเป็นพ่อก็

นกึออกว่าลูกสาวเพยีงคนเดยีวของตนจะทำาหน้าทะลึ่งทะเล้นปานใด

“พ่อกร็กัลูก”

ชายหนุ่มตัดสายจากลูกสาวตัวน้อย วางโทรศัพท์ลงแล้วจึงเดินไป

แต่งตวั คนืนี้มนีดัเปิดตวังานเครื่องเพชรของอวีาเจลนี ผูห้ญงิที่ได้ชื่อว่าเป็น

คนพเิศษของเขา

เขาหยดุยนืที่หน้าตูเ้สื้อผ้าแบบวอล์กอนิขนาดใหญ่ ไม่นานนกักเ็ลอืก

ได้เสื้อเชิ้ตสีขาวตัดเย็บอย่างประณีตขนาดพอดีตัวเช่นเดียวกับกางเกงสีดำา 

เสื้อสทูสดีำาจากแบรนด์ดงัที่ใช้ประจำายิ่งเพิ่มความลกึลบัน่าค้นหาของผู้สวม

ใส่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจึงก้าวเท้ายาวๆ มายังห้องนอนรับรองแขก 

ที่อยู่ตดิกบัห้องของเขา พร้อมๆ กบัที่ประตูห้องถูกเปิดออกมาพอดี

“ว้าว” หญิงสาวชาวตะวันตกผู้มีใบหน้าสวยโฉบเฉี่ยวอุทานเสียงใส 

ดวงตาคู่สีเขียวเจิดจ้าเบิกกว้างขึ้นนิดๆ ยามมองผู้ชายร่างสูงใหญ่ตรงหน้า 

เธอเอ่ยปากชมด้วยนำ้าเสยีงเย้ายวนตามธรรมชาต ิไม่ได้ปรุงแต่งแต่อย่างใด 

“หล่อเชยีวนะคะอลั”
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‘อลั’ หรอือกีนยัหนึ่งคอื ‘อลัเบอร์โต อะลอนโซ’ หนุ่มลูกครึ่งสเปน-

ไทย ไม่ตอบ ใบหน้าหล่อเหลาคมคายยงัคงนิ่งเฉย ดวงตาสดีำาคมเข้มไม่

ฉายแววใดๆ รมิฝีปากบางเหยยีดตรง ทำาให้หน้าตาที่ล้อมด้วยหนวดเครา

จางๆ ดูบึ้งตงึตลอดเวลา

เขาก้มหน้าลงเลก็น้อย และอวีาเจลนีกร็ู้ดวี่านี่คอืการให้เกยีรตทิี่สุด

แล้ว เพราะพ่อค้าอาวุธสงครามผู้สืบทอดกิจการฟรานซิสโก อินดัสตรีส์ 

ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอลัเบอร์โตไม่เคยก้มหวัให้ใคร!

อัลเบอร์โตไม่ตอบ เขายังคงนิ่งเฉยไม่แสดงความรู้สึกยินดียินร้าย 

แต่ก็เดินไปขยับสร้อยเพชรบนลำาคอระหงของสาวสวยตรงหน้า ก่อนจะ 

พากนัลงไปชั้นล่างของบ้าน

“กว่าจะถงึเวลาเปิดงาน ฉนัคงต้องเตมิเครื่องสำาอางใหม่กนัพอด”ี

“คุณสวยอยู่แล้ว” คำาชมแบบแข็งๆ ของเจ้าพ่อหนุ่มทำาให้คนได้รับ 

คำาชมหวัเราะเสยีงใสทนัท ีเธอรูจ้กักบัอลัเบอร์โตมานานจนดอูอกว่านี่น่ะคอื

คำาชมจากใจจรงิของเขาแล้ว

“เวลาชมสาวว่าสวยคุณควรจะยิ้มด้วยนะคะอลั”

“ที่จริงผมมีธุระที่บ้านเก่าของญาติก่อนไปงานเปิดตัวเพชรของคุณ 

แต่...”

“ทำาไมไม่ไปล่ะคะ” 

“คุณจะไปอย่างไรล่ะ”

“ทิ้งบอดกีาร์ดของคุณไว้ขบัรถให้ฉนักไ็ด้ แค่นั้นพอแล้ว”

“ผมไม่ไว้ใจ”

“คุณขี้ระแวงไปแล้วค่ะ” หญงิสาวสวมชุดแดงคลี่ยิ้มผ่อนคลาย ส่ง

ให้เธอดูมเีสน่ห์มากขึ้นไปอกี ผดิกบัคูส่นทนาหนุม่ที่คิ้วแทบจะขมวดเป็นปม

อยู่แล้ว

“ผมจะให้โดโลธกีบัซาเวยีร์อยู่กบัคุณแล้วกนั” 

“ไม่เอาค่ะ” อีวาเจลีนกลอกตา ทั้งสองคนที่พูดมานั้นถอดแบบ 
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อลัเบอร์โตมาทกุกระเบยีด เหมอืนหุน่ยนต์เดนิได้กไ็ม่ปาน เธออาจประสาท

เสยีก่อนจะได้เปิดงานกไ็ด้

“งั้นกม็าร์ตนิกบัครสิตอฟแล้วกนั”

“โอเคค่ะ” สองคนนั้นอกีคนดดุนั อกีคนขี้เล่น อาจจะดไูมเ่ข้ากนั แต่

กด็กีว่าต้องอยู่กบัก้อนหนิทื่อๆ อย่างโดโลธกีบัซาเวยีร์แน่นอน

“ผมจะไปเจอคุณที่งาน”

“เจอกนัค่ะอลั” สาวสวยผูม้มีาดดจุนางพญายิ้มหวานทรงเสน่ห์ ก่อน

เขย่งขึ้นจูบรมิฝีปากชายหนุ่มเบาๆ แล้วมอง ‘ก้อนหนิเดนิได้ทั้งสาม’ เดนิ

ออกไป

อลัเบอร์โต อะลอนโซ หนุม่ลกูครึ่งร่างสงูโปร่ง เจ้าของใบหน้าคมคาย 
คือคนที่วงการธุรกิจเรียกขานว่า ‘ผู้ส่งความตาย’ และ ‘เจ้าชายแห่งความ

มืด’ เพราะอาชีพที่ทำาและความลึกลับของเจ้าตัว ต่อให้ไม่อยากได้สมญา-

นามนี้เท่าไร แต่อย่างไรก็เลี่ยงไม่ได้อยู่ดี นับตั้งแต่วันที่ก้าวขึ้นมาเป็น 

ผู้บริหารฟรานซิสโก อินดัสตรีส์ อาณาจักรค้าอาวุธสงครามที่ยิ่งใหญ่เป็น 

อนัดบัต้นๆ ของโลกต่อจากผูเ้ป็นพ่อ เขากจ็ำาต้องรบัฉายานี้ทั้งที่ไม่ได้เตม็ใจ

เลยสกันดิ

กว่าสิบปีที่ก้าวขึ้นมาในวงการธุรกิจ ก็เหมือนกับว่ารอยยิ้มของเขา

ค่อยๆ เลอืนหายไปอย่างช้าๆ จนน้อยคนนกัที่จะได้เหน็มนั จากเดก็หนุ่ม

ยิ้มง่าย แสดงความรักกับครอบครัวได้อย่างไม่เคอะเขิน ก็ค่อยๆ เติบโต

เป็นชายหนุ่มที่เงยีบขรมึ เกบ็ตวั พูดน้อย ดุดนั ชอบใช้สายตาแสดงออก

มากกว่าคำาพูด ยิ่งนานวันก็ยิ่งเงียบมากขึ้นจนแม้แต่พ่อแม่เองก็ไม่รู้จะทำา

อย่างไรกบัลูกคนนี้ด ี

จนกระทั่งเมื่อห้าปีก่อน...

อัลเบอร์โตเดินกลับเข้ามาในบ้านหลังใหญ่พร้อมกับทารกเพศหญิง

หน้าตาน่ารกัน่าชงัคนหนึ่ง เขาบอกกบัทุกคนว่า ‘อซิาเบลล่า’ คอืลูกสาวของ
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เขา และหลงัจากวนันั้นเป็นต้นมา หนนู้อยคนนี้กเ็ป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รบั

รอยยิ้มจากเขา ทุกหยาดเหงื่อแรงกายเพื่อลูก แม้ว่าจะเหนื่อยล้าจากงาน

เพยีงไหน แค่เหน็ร่างเลก็กลมป้อมของลูกสาว ความเหนื่อยล้าที่สะสมมาก็

หายไปราวกบัปลดิทิ้ง ความรกัท่วมท้นในหวัใจทุกครั้งที่ได้กอดและยิ้มให้

ลูกสาวผู้เป็นดงัแก้วตาดวงใจ

ชายหนุ่มมองหน้าจอโทรศัพท์รุ ่นล่าสุดของตัวเองที่ตั้งค่าเป็นรูป

ลูกสาวตัวน้อยของตัวเองไว้แล้วก็ยิ้มบางๆ เขากดปิด เก็บโทรศัพท์ 

ลงกระเป๋ากางเกงแล้วเงยหน้าขึ้นสบตากบับอดกีาร์ดที่เปิดประตูรถให้

“ไปบ้านน้าบวัก่อน” เจ้าของเสยีงเข้มกล่าวกบัโดโลธ ีคนสนทิที่พ่วง

ตำาแหน่งทั้ง ‘มอืขวา’ ‘เลขา’ และ ‘หวัหน้าทมีบอดกีาร์ด’ ของตวัเอง

“คุณมณีอินไปเยี่ยมคุณแมร์ที่ฟิลลีนะครับ” โดโลธีหมายถึงมณีอิน 

น้องสาวฝาแฝดของมณจีนัท์ มารดาของอลัเบอร์โต ที่ตอนนี้ไปหาบุตรสาว

ที่เป็นนกัศกึษาแพทย์ของมหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี

“ฉนัรู้แล้ว แต่บอกให้ไปกไ็ปเถอะ”

“ครบัคุณอลั” ทั้งโดโลธแีละซาเวยีร์พยกัหน้าพร้อมเพรยีงกนั

อลัเบอร์โตก้าวขึ้นรถไปอย่างเงยีบๆ เขาหลบัตาลงตลอดทางระหว่าง

ที่รถแล่นออกจากโรงแรมที่พกัไปยงับ้านหลงัใหญ่ชานเมอืง มรดกตกทอด

จากคุณยายทวดของเขาที่บดันี้ร้างผู้อาศยั เดมิทมีณอีนิกอ็ยู่ที่นี่ แต่กต็้อง

ไปๆ มาๆ หาลูกสาวที่อยู่ฟิลาเดลเฟียในรฐัเพนซลิเวเนยีของอเมรกิาตลอด

เวลา แม่ของเขาจึงเสนอให้ขายทิ้งไปเสีย เพราะอย่างไรก็ไม่มีใครลงหลัก 

ปักฐานที่นี่อยู่แล้ว แต่อลัเบอร์โตค้าน เพราะอยากได้ที่นี่เป็นที่พกัผ่อนส่วนตวั

ที่จะตัดขาดตัวเองจากโลกซับซ้อนทางธุรกิจ แม้จะเป็นแค่การพักผ่อนใน

ช่วงสั้นๆ กต็าม

และนี่ก็คือเหตุผลที่อัลเบอร์โตเดินทางมาที่นี่ เขาต้องการพักผ่อน

เป็นการส่วนตวั แต่สุดท้ายกต็้องออกงานเป็นเพื่อนหญงิสาวที่ได้ชื่อว่าเป็น

คู่ควงคนล่าสุดอยู่ดี
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เจ้าพ่อหนุม่ถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อน แม่ของเขาเคยบอกว่า ถอน

หายใจหนึ่งครั้งจะอายสุั้นลงหนึ่งปี แต่การที่ถอนหายใจวนัละหลายครั้งแบบ

นี้ อลัเบอร์โตกช็กัไม่แน่ใจเสยีแล้วว่าเขาจะเหลอือายขุยัอกีเท่าไร เพราะด้วย

หน้าที่การงานที่ต้องดูแลลูกน้องหลายพันคนทั้งในสำานักงานและในโรงงาน

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หลายปีที่ผ่านมาเขาเอาแต่ทำางานหนัก เขาจึงตั้งใจใช้

โอกาสนี้เป็นการพกัผ่อนไปในตวั

ชายหนุ่มหลับตาลงอย่างเหนื่อยล้า ทว่าเมื่อรถเลี้ยวเข้าไปในซอย 

กลบัต้องเบรกอย่างแรง

เอี๊ยด!

“เกิดอะไรขึ้น” อัลเบอร์โตลืมตาขึ้นถามด้วยนำ้าเสียงเยือกเย็นทว่า

เฉยีบขาด ดวงตาดุกร้าว มองคนขบัรถอย่างเอาเรื่อง

“ผู้หญงิที่ไหนกไ็ม่รู้วิ่งมาขวางรถไว้ครบั”

“ซาเวยีร์ลงไปดู” คนเป็นนายสั่งเสยีงเข้ม

ลูกน้องอีกคนที่นั่งอยู่ข้างกันกระชับปืนในมือแล้วปลดล็อกประตูรถ 

ทว่ายงัไม่ทนัจะก้าวลงไป ผูห้ญงิร่างเพรยีวบางคนหนึ่งกเ็ปิดประตเูข้ามานั่ง

หน้าตาเฉย

“ออกรถเลยค่ะ” พอเห็นว่าภายในรถมีแต่ชาวช่างชาติ สาวเจ้าก็สั่ง

เป็นภาษาองักฤษด้วยนำ้าเสยีงตื่นๆ ทนัท ีดวงตากลมโตมองไปรอบตวั แต่

ไม่สงัเกตเหน็สหีน้าเยอืกเยน็ของชายหนุ่มที่สวมชุดสูทสดีำาเลยแม้แต่น้อย 

“รบีไปสคิะ มวัรออะไรอยู่” หญงิสาวตวัเลก็ที่ดูอย่างไรกเ็หมอืนเดก็

ที่ยงัโตไม่เตม็ที่ทำาหน้าเครยีด มองออกไปนอกรถสลบักบัคนขบัหน้าเหี้ยม

ตลอดเวลา

“ออกรถเถอะโดโลธี” ชายหนุ่มพูดด้วยนำ้าเสียงที่บ่งบอกว่าความ

อดทนกำาลงัสิ้นสดุลงแล้ว ซึ่งลกูน้องอย่างโดโลธแีละซาเวยีร์รู้ดว่ีาอกีไม่นาน

จะต้องมรีะเบดิลงที่ใครสกัคนแน่นอน

ทว่ากก็ลบัไม่เป็นเช่นนั้น ไม่เพยีงแต่อลัเบอร์โตจะเงยีบ ไม่พูดอะไร
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เลย ซาเวยีร์ยงัสงัเกตว่าเขามองหญงิสาวร่างเลก็ที่นั่งคูก่บัคนขบัอย่างโดโลธี

ตลอดเวลา

“คณุเป็นใคร” ซาเวยีร์ผูเ้งยีบขรมึไม่แพ้เจ้านายจำาต้องถาม ไม่อย่างนั้น

บรรยากาศภายในรถคงจะยิ่งอึดอัด เจ้านายก็เอาแต่จ้องแผ่นหลังบางของ

สาวน้อยหน้าใสที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอยู่อย่างนั้น

“อย่าถามมากเลย พาไปส่งที่ที่มคีนเยอะๆ หน่อยกพ็อ” เธอตอบทั้งที่

ไม่มองหน้า พอถึงหน้าซอยที่มีคนพลุกพล่าน ผู้หญิงท่าทางประหลาดก ็

บอกให้จอด เธอหนัมาขอบคุณโดโลธแีล้วเดนิลงไปทนัที

“แปลกจรงิ” แม้แต่คนพดูน้อยอย่างหวัหน้าบอดกีาร์ดอย่างโดโลธยีงั

อดไม่ได้ ดวงตาคมเข้มมองตามร่างน้อยของ ‘สาวประหลาด’ ไปจนลบัตา

“ทำาอย่างไรดคีรบัคุณอลั” ซาเวยีร์หนัมาถามเจ้านาย

คนถูกถามไม่ตอบ ดวงตาคู่สดีำาลำ้าลกึดุจม่านรตัตกิาลนิ่งสงบไม่บ่ง

บอกอารมณ์ รมิฝีปากบางได้รูปเม้มเป็นเส้นตรง คิ้วเข้มขมวดนดิๆ ราวกบั

กำาลงัคดิอะไรอยู่ นานสองนานกว่าที่อลัเบอร์โตจะเอ่ยปากออกมาได้

“สบืประวตัผิู้หญงิคนนั้นมา”

การมีศัตรูรอบตัวทำาให้อัลเบอร์โตเป็นคนเข้มงวดกับทุกอย่าง จาก
ประสบการณ์ครั้งก่อนทำาให้เขาเกอืบเสยีน้องสาวเพยีงคนเดยีวให้พวกผูร้้าย

ค้ายารายใหญ่ในโคลัมเบีย ดีที่ผู้กองนอร์ด ผู้เป็นทั้งญาติและเพื่อนสนิท

ช่วยน้องสาวของเขาออกมาได้ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เขาก็ยิ่งเพิ่มความ

เข้มงวดกบัทุกอย่างรอบตวัมากขึ้น

ครั้งนี้กเ็ช่นกนั ผู้หญงิท่าทางแปลกประหลาด ไม่สนใจอะไรเลย วิ่ง

หนอีะไรมากไ็ม่รู้แล้วขึ้นมาอาศยัรถเขาหน้าตาเฉย ทั้งยงัออกปากสั่งๆ โดย

ไม่สนใจใครเลย เธอดูเป็นสาวน้อยกระเซอะกระเซงิไม่มพีษิมภียักจ็รงิ แต่

กไ็ม่ควรไว้ใจไม่ใช่หรอื

“งานเลี้ยงไม่น่าสนใจหรือคะอัล” เสียงหวานปนเซ็กซี่ของอีวาเจลีน
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ดงัขึ้นพร้อมกบัที่แขนเรยีวเลก็คล้องเข้ากบัท่อนแขนกำายำา

อลัเบอร์โตหลดุจากภวงัค์ ดวงตาคมปลาบมองสาวสวยที่กำาลงัส่งยิ้ม

มาให้ด้วยสายตาเยน็ชา “นดิหน่อย”

“ถ้าอย่างนั้นกลบักนัเถอะค่ะ งานเสรจ็แล้ว ไม่มอีะไรแล้วค่ะ”

“ผมคงต้องไปค้างที่บ้านคณุน้า” อลัเบอร์โตออกตวั แต่กย็ื่นคย์ีการ์ด

โรงแรมให้หญงิสาว “คุณนอนคนเดยีวก่อนแล้วกนันะอวีา”

“เดี๋ยวฉันก็พาคนอื่นเข้ามาเสียหรอก” สาวชุดแดงสดยิ้มซุกซน 

นยัน์ตาสเีขยีวสดใสเป็นประกายเจ้าชู้แต่กเ็ตม็ไปด้วยเสน่ห์

“คุณไม่ทำาแบบนั้นหรอกเจ้าหญงิ”

“คุณน่ะอลั” ‘เจ้าหญงิ’ ของอลัเบอร์โตหน้าบึ้งลงทนัตา เธอยกนิ้วชี้

หน้าชายหนุ่ม แล้วฉวยคีย์การ์ดมาไว้ในมือทันที “ถือว่าคุณยกห้องให้ฉัน

แล้วนะคะ”

“ตามสบายครบั”

“แล้วเดตของเราล่ะคะ”

“พรุ่งนี้คำ่าผมจะส่งโดโลธมีารบั”

“ครสิตอฟค่ะ” อวีาเจลนีขอบอดกีาร์ดคนเดมิ 

อัลเบอร์โตพยักหน้าตกลง แล้วจึงออกจากงานไปพร้อมโดโลธีกับ 

ซาเวยีร์เหมอืนเดมิ ส่วนครสิตอฟกบัมาร์ตนิยงัอยูค่อยดูแลหญงิสาวที่มแีวว

ว่าจะเป็น ‘นายหญงิ’ ของอลัเบอร์โตแน่นอน

ชายร่างสูงใหญ่ก้าวเท้าเร็วๆ กลับมาที่รถยนต์ของตัวเอง งานเลี้ยง
เปิดตวัสาขาใหม่ของอวีาเจลนีน่าเบื่อกว่าที่คดิ เดมิทอีลัเบอร์โตคดิว่าการมา

เยอืนประเทศแม่ที่ไม่ค่อยมคีนรูจ้กัเขาจะสบาย ไม่มอีะไรต้องกงัวลมาก แต่

เขาลืมไปเสียสนิทว่าอีวาเจลีนเป็นเชื้อพระวงศ์โมนาโก ที่แม้จะลาออกจาก

ฐานันดรศักดิ์แล้ว แต่ก็ยังเป็นที่จับจ้องของแวดวงสังคมระดับโลกอยู่ด ี 

นกัข่าวจงึตาม ‘กลิ่น’ มาถงึเขาด้วย
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อลัเบอร์โตถอดเสื้อสูทสดีำาราคาแพงออกแล้วโยนไปเบาะข้างส่งๆ เขา

หลบัตาลงอย่างเหนื่อยล้า แต่กฟ็ังเสยีงลูกน้องคนสนทิทั้งสองรายงานสิ่งที่

เขาให้ไปสบืมาด้วย

“เรื่องผู้หญิงคนนั้นน่ะครับคุณอัล” ซาเวียร์ที่มักจะนั่งอยู่ด้านข้าง 

ชายหนุ่มเสมอเอ่ยพร้อมกบัยื่นแทบ็เลต็ให้เจ้านาย

อัลเบอร์โตรับแท็บเล็ตมาแต่โดยดี แล้วกวาดตามองประวัติของ 

ผู้หญงิประหลาดคนนั้น

“รัตนาวดี คัมเบอร์แบทซ์” ดวงตาคมดุกวาดมองไปยังประวัติของ

สาวน้อยแล้วชกัสหีน้า หน้าตาแบบสาวเอเชยีแท้ๆ แต่กลบันามสกลุแบบฝรั่ง

มหินำาซำ้าหน้าตายงัเหมอืนกบัใครบางคนอกีด้วย...

การที่นามสกุลเหมอืนกนันั้นเป็นเรื่องปกตทิี่พบเจอได้ง่าย แต่การที่

หน้าตากค็ล้ายกนัอกีนี่สทิี่ทำาให้หวัใจของเจ้าพ่อนกัค้าอาวธุสงครามหนุ่มเต้น

แรงขึ้นอย่างไม่อาจควบคมุได้ ยิ่งจ้องมองรปูในประวตักิย็ิ่งหวนคดิไปถงึอกี

คน ใบหน้าเลก็อ่อนหวาน ปากนดิจมูกหน่อย เรอืนผมสดีำาถูกย้อมเป็นสี

นำ้าตาลอ่อน ดวงตาสดีำาขลบัเป็นประกายทำาให้ยิ้มออกทนัทแีม้จะเหน็เพยีง

แค่รูปถ่ายเท่านั้น ผู้หญงิคนนี้เหมอืน ‘บางคน’ ที่ถูกเกบ็ไว้ในซอกหลบืของ

หวัใจเขาราวกบัคนคนเดยีวกนั ต่างกนันดิหน่อยที่ ‘ผูห้ญงิประหลาด’ คนนี้ 

มลีกัยิ้มที่แก้มขวา ไม่อย่างนั้นคงเหมอืนกนัราวกบัฝาแฝด

“ทำางานที่ดเีอน็เทก็ซ์” มุมปากของอลัเบอร์โตยกยิ้มขึ้นมาน้อยๆ จน

แทบไม่มใีครสงัเกต ‘แผนการบางอย่าง’ ผุดขึ้นในใจอย่างรวดเรว็ แล้วจงึ

ออกปากสั่งลูกน้องว่า

“แจ้งไปที่ดเีอน็เทก็ซ์ บอกว่าฟรานซสิโก อนิดสัตรสี ์ต้องการนกัเคมี

วเิคราะห์ชำานาญการด่วน ระบุเลยว่าคนนี้”

“ครบัคุณอลั” แม้จะสงสยัคำาสั่งอย่างไร แต่ซาเวยีร์กจ็ำาต้องทำาตาม

แต่โดยดี ไม่อาจโต้แย้งอะไรได้ทั้งสิ้น สิ่งเดียวที่ทำาได้คือลอบสบตากับ

หวัหน้าทมีบอดกีาร์ดที่สงสยัในพฤตกิรรมของเจ้านายหนุ่มไม่ต่างกนั



ม่านรตัตกิาลค่อยๆ คบืคลานไปทั่วบรเิวณอย่างช้าๆ เช่นเดยีวกบั
อากาศหนาวเยน็ที่เริ่มปกคลมุ ทั้งที่ปกตแิล้วประเทศไทยเป็นเมอืงร้อน ทว่า

เมื่อถงึฤดูหนาวกห็นาวจบัใจเช่นกนั

หญิงสาวคนหนึ่งเดินกอดตัวเองทั้งที่สวมเสื้อคาร์ดิแกนคลุมไว้แล้ว 

บรรยากาศรอบกายชวนขนลุกเหลอืเกนิ ประกอบกบัต้องเดนิเข้าไปในซอย 

มดืๆ ตามลำาพงักท็ำาเอาใจฝ่อ ทางกเ็ปลี่ยว ผู้คนที่ผ่านไปมากน็่ากลวั จน

ต้องรีบสาวเท้าเร็วๆ เพื่อจะให้ถึงบ้านให้ไวที่สุด พลันก็ได้ยินเสียงฝีเท้า

หนกัๆ ของใครบางคนที่เดนิตามมา...

หญิงสาวร่างเล็กบางสาวเท้าเร็วขึ้น แต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อมีใคร 

บางคนมาดกัหน้า ผูช้ายหน้าตาเหี้ยมเกรยีม แววตานา่กลวัจนหญงิสาวผงะ

“ถอยไป” 

การที่ทำาเป็นกลวัรงัแต่จะยิ่งทำาให้คนร้ายได้ใจ ยิ่งเสยีเปรยีบทางรูป

รา่งกต้็องชกัสหีน้าเข้าข่มไว้ก่อน หญงิสาวคดิแล้วเงยมองคนที่ยนืขวางหนา้ 

พอเหน็ว่าฝ่ายนั้นไม่มอีาวุธกพ็อจะใจชื้นขึ้นมาบ้าง

๒
พรหมลิขิตที่ขีดขึ้นด้วยสองมือ
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“ตวัเลก็ๆ แบบนี้ต้องเดนิไปทางมดืๆ คนเดยีวมนัอนัตรายนะ”

“ฉนัเป็นมวยนะ” เจ้าของเสยีงเลก็พดูแล้วเดนิหนไีปอกีทาง ทว่ากลบั

โดนคว้าแขนไว้อย่างรวดเรว็

“เดี๋ยวส”ิ

“ปล่อย”

“พี่เดนิไปเป็นเพื่อนดกีว่านะ”

“บอกให้ปล่อย” สาวร่างเล็กส่งเสียงตำ่าที่บ่งบอกว่าความอดทน 

ของเธอกำาลงัจะสิ้นสุด และเมื่อฝ่ายนั้นยงัไม่ปล่อยมอื เธอจงึเตะผ่าหมาก

ผู้ชายคนนั้นเตม็แรง

“เธอ!”

“ไอ้บ้ากาม!” เจ้าของเสยีงเลก็ร้องลั่นแล้ววิ่งหนไีปทนัท ีเพราะถ้ารอ

ให้มนัหายเจบ็เมื่อไร เธอต้องแย่แน่ๆ

สญัชาตญาณการเอาตวัรอดของหญงิสาวร่างเลก็ทำางานอย่างดเียี่ยม 

อกีนดิเดยีวกจ็ะถงึบ้านเลก็ๆ ของเธอที่อยูท้่ายซอยแล้วแท้ๆ แต่ทางข้างหน้า

ทั้งมดืทั้งเปลี่ยว อย่างไรกข็อความช่วยเหลอืจากใครไม่ได้แน่ เธอจงึเลอืก

ที่จะวิ่งย้อนกลบัไปต้นซอยแทน เพราะถ้าเกดิเรื่องร้ายขึ้นจรงิ อย่างน้อยเธอ

กจ็ะมคีนช่วย

“ช่วยด้วยค่ะ!” สาวร่างบางตะโกนสุดเสยีง เธอทิ้งกระเป๋า ทิ้งทกุอย่าง 

แล้ววิ่งสุดแรงเกดิ แต่กย็งัเหลยีวกลบัไปมองข้างหลงั การเหน็ผู้ชายคนนั้น

วิ่งตามมากย็ิ่งทำาให้ขวญัเสยียิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเหน็รถยนต์คนัหนึ่งแล่น

เข้ามา เธอไม่รอช้า รบีปราดเข้าไปขวางทนัท ีดทีี่รถคนันั้นเบรกทนั

เอี๊ยด!

คนตวัเลก็แทบหวัใจวายตาย เดชะบุญอะไรอย่างนี้ที่คนขบัรถเบรก

ทนั นี่นบัเป็นครั้งที่สองของวนัแล้วที่เธอจำาต้องวิ่งไปตดัหน้ารถคนแปลกหน้า

เพื่อขอความช่วยเหลอื

“ช่วยด้วย!” มอืน้อยตบกระจกรถแรงๆ ด้วยความร้อนรน ไม่นานนกั
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กระจกรถก็เลื่อนลงช้าๆ หญิงสาวขมวดคิ้วทันทีเมื่อเห็นชายชาวต่างชาติที่

คุ้นตา

“คุณ...”

“รบีขึ้นมาสคิรบั”

“เอ่อ...ค่ะ” แม้จะมขี้อสงสยัมากมาย แต่สุดท้ายรตันาวดกีร็บีขึ้นรถ

ไปแต่โดยด ีตอนนี้เองที่เธอเริ่มมองไปด้านหลงัแล้วเหน็ว่ามคีนนั่งอยูอ่กีสอง

คนด้วย

“เราเจอกันอีกแล้วนะครับ” เสียงเรียบเฉยของชายคนขับดังขึ้น  

คำาพูดของเขาเหมอืนว่ายนิด ีทว่านำ้าเสยีงกลบัไม่ยนิดยีนิร้ายเลย

“ขอโทษจรงิๆ ค่ะ ฉนั...”

“ทำาไมชอบมาเดนิมดืๆ ในซอยเปลี่ยวคนเดยีว”

นำ้าเสยีงเยอืกเยน็ของผูช้ายที่นั่งอยูต่อนหลงัของรถ ทำาให้ขนแขนของ

สาวคนฟังลกุพรึ่บขึ้นทนัท ีดวงตากลมโตสดีำาขลบัพยายามมองฝ่าความมดื 

กเ็หน็เพยีงเสี้ยวหน้าคมคายที่ล้อมรอบด้วยไรเคราของเขา

ตอนนี้เองที่เธอเริ่มคดิได้ว่าไม่ควรขึ้นมานั่งรถอยูก่บัผูช้ายถงึสามคน!

“จอดตรงนี้แหละค่ะ” นั่งกลบัเข้ามาในซอยได้สกัพกักร้็องสั่งเสยีงใส

“ทำาไมล่ะครบั” คนขบัรถถาม

หญงิสาวไม่ได้สนใจเขาไปมากกว่าคนที่นั่งนิ่งเป็นหุน่อยูต่อนหลงัของ

รถเลย

“ฉนัทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนี้”

“ซาเวยีร์ลงไปเกบ็ แล้วไปนั่งกบัโดโลธ.ี..ส่วนคุณ มานั่งกบัผม” ผูช้าย

ที่เหมือนหุ่นยนต์สั่งด้วยนำ้าเสียงเฉียบขาด ไม่มีวี่แววผ่อนปรนต่อสิ่งใด 

ทั้งสิ้น จนหญงิสาวเริ่มสั่นขึ้นมา

หญิงสาวร่างเล็กนึกอยากต่อต้าน ทว่าเอาเข้าจริงเธอกลับไม่กล้า

แม้แต่จะหายใจแรงๆ ต่อหน้าเขาด้วยซำ้า ทั้งที่ไม่อยากทำาตามคำาสั่งของจอม

บงการเลย แต่สุดท้ายก็จำาต้องลงจากรถแล้วไปนั่งเคียงข้างคนตัวสูงที่ 
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ข่มเธอจนได้ ยิ่งเวลาที่รถแล่น เธอกย็ิ่งรู้สกึว่าอากาศหายไปเรื่อยๆ 

รตันาวดรู้ีสกึเหมอืนกำาลงัจะจมนำ้า ต้องรบีตะเกยีกตะกายขวนขวาย

หาอากาศเข้าปอดให้มากที่สุด จนกระทั่งรถแล่นมาจอดที่หน้าบ้านหลัง

กะทดัรดัที่อยู่ท้ายซอยของเธออย่างแม่นยำา

“เชญิ” ผูช้ายเผดจ็การพดูเสยีงเรยีบ ทั้งยงัสั่งให้ลกูน้องเปิดประตูรถ

ไล่เธอลงอกีต่างหาก

หญงิสาวถงึกบัอึ้ง เหมอืนมใีครมาวางระเบดิไว้จนสมองรวน สงสยั

เหลอืเกนิว่าเขารู้จกับ้านของเธอได้อย่างไร แต่กลบัไม่กล้าถาม

รตันาวดกี้าวลงจากรถ และก่อนที่จะปิดประตู เธอกม็ั่นใจว่าได้ยนิ

เสยีงผู้ชายจอมเผดจ็การพูดว่า...

“ยนิดทีี่ได้เจอกนั รตันาวด”ี

เขารู้จกัชื่อเธอได้อย่างไร
รถจอมเผดจ็การแล่นผ่านไปแล้ว ทว่าหญงิสาวร่างเลก็ที่ชื่อรตันาวดี

ยงัคงยนืนิ่งราวกบัถูกสาป เธอรู้สกึว่าเลอืดในกายเยน็เฉยีบ ไม่กล้าแม้แต่

จะหายใจแรงด้วยซำ้า ในสมองมแีต่คำาถามที่วนเวยีนซำ้าๆ ไม่หยุด

เขาเป็นใคร!

แล้วรู้จกัชื่อเธอได้อย่างไร!

คดิอย่างไรกค็ดิไม่ออก รตันาวดตีวัสั่น ทั้งตกใจและหวาดกลวั เธอ

แน่ใจว่าไม่รู้จกัเขาแน่ๆ แต่ทำาไมเขาถงึรู้จกัเธอ

“มาถึงแล้วทำาไมไม่เข้าบ้านล่ะหนูนา” เสียงของพรรณนรี หญิงวัย

กลางคนที่เป็นมารดาของรตันาวดดีงัขึ้น ทำาเอาหญงิสาวสะดุง้ ดงึสตกิลบัมา

ได้ในที่สุด

“เอ้อ...” หญงิสาวจำาต้องสลดัเรื่องที่คาใจออกไป แล้วรบีปั้นหน้ายิ้ม

แย้มก่อนที่มารดาจะสงสยั ทุกวนันี้บ้านเธอกม็ปีัญหามากพออยู่แล้ว เรื่อง

หยุมหยมิแค่นี้ปล่อยผ่านไปกไ็ด้
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“ว่าอย่างไรล่ะหนูนา มอีะไรหรอืเปล่า ทำาไมหน้าซดีแบบนั้นล่ะลูก”

“ไม่มอีะไรจ้ะ” รตันาวดปีดแล้วเดนิเข้าไปหาแม่ทนัท ี“หนูกก็ำาลงัจะ

เข้าบ้านจ้ะแม่” พดูพลางหนัไปมองบ้านหลงัใหญ่ราวกบัคฤหาสน์ที่อยูร่ั้วตดิ

กนั บ้านที่ไม่ค่อยได้เปิดไฟสว่างทั้งหลงัมานานแล้ว แต่คนืนี้กลบัสว่างไสว

ครกึครื้นดเีหลอืเกนิ

“ได้ข่าวว่าหลานชายเจ้าของบ้านเขามาน่ะ” ผูเ้ป็นแม่พดูเมื่อเหน็สายตา
ที่เตม็ไปด้วยความสงสยัของลูกสาวยงัจบัจ้องอยู่ที่ตวับ้านหลงัใหญ่

“แม่เคยเหน็หน้าตาเขาไหม”

“เพิ่งจะมาเมื่อวาน พรุ่งนี้วันหยุด แม่ว่าจะฝากกับข้าวไปให้เขา 

เหมอืนกนันะ เรากเ็อาไปให้ส”ิ

“ผู้หญงิหรอืผู้ชายจ๊ะแม่”

“แม่กไ็ม่แน่ใจ ไว้เราเข้าไปดูเองแล้วกนั”

“ถ้าเป็นผูช้าย เขาจะว่าหนูไปอ่อยเขาไหมจ๊ะ” รตันาวดยีิ้มทะเล้นขณะ

ที่เดินโอบเอวมารดากลับเข้าไปในบ้านหลังกะทัดรัดที่อยู่กันสามคนพ่อแม่

ลูก

“แม่ว่ากด็นีะ อย่างน้อยเรากน็่าจะหาแฟนได้บ้างนะหนูนา” หญงิวยั

กลางคนอมยิ้ม มองบตุรสาวเพยีงคนเดยีวด้วยความรกัความเอน็ดสูดุหวัใจ 

ลกูสาวคนนี้ไม่เคยสร้างเรื่องเดอืดเนื้อร้อนใจให้เลย ตั้งแต่เดก็จนโต รตันา-

วดอียู่ในกรอบมาตลอด เป็นความภาคภูมใิจเดยีวของนางกว็่าได้

“แต่หนูว่าเกาะแม่กนิแบบนี้กด็อียู่แล้วนะจ๊ะ”

“แม่จะเลี้ยงเราจนตายไม่ได้หรอก”

“แต่หนเูลี้ยงแม่ได้นะจ๊ะ” ลกูสาวค้านหน้าซื่อตาใสแล้วก้มลงซบหน้า

กบับ่ามารดา ทั้งยงัเดนิออดอ้อนแม่ไปตลอดทางเข้าบ้าน แต่ก่อนที่จะเข้าใน

บ้านก็ยังมิวายมองออกไปนอกบ้านอีกครั้งจนได้ เพราะยังคาใจเรื่องผู้ชาย

หน้าดุคนนั้น
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“มอีะไรหรอืเปล่าหนนูา” พรรณนรถีามซำ้าเพราะอาการที่แปลกไปของ

ลูกสาว

“ไม่มจี้ะ แค่หนัไปมองว่าเราลอ็กประตูรั้วหรอืยงั...ว่าแต่เมื่อกี้เราคุย

ถงึไหนแล้วนะจ๊ะแม่ เรื่องที่หนูจะเลี้ยงแม่ใช่ไหมจ๊ะ”

“แม่มแีพทรคิแล้วนะ”

“แต่พ่อแพทกแ็ก่พอๆ กบัแม่นะ”

“เดี๋ยวเถอะ” พรรณนรแีอบหยกิเอวบางของบตุรสาวเบาๆ “อย่ามาว่า

แฟนแม่นะ”

“ว่าแต่คณุพ่อยงัไม่กลบัหรอืคะ” แม้ว่าหนุ่มใหญ่ชาวองักฤษที่ชื่อ แพทรคิ 

คมัเบอร์แบทซ์ จะไม่ใช่พ่อแท้ๆ ของเธอ แต่รตันาวดกีท็ั้งรกัและเคารพเขา

มาก เหตเุพราะเขาแต่งงานกบัแม่ตั้งแต่เธออายุเพยีงสองขวบ ทั้งยงัเป็นพอ่

ที่ดจีนเธอคดิว่าเขาเป็นพ่อแท้ๆ ไปแล้วด้วยซำ้า ตดิที่หน้าตาไม่เหมอืนกนัเลย

นี่ละ

“พ่อต้องออกไปดูงานที่ต่างจงัหวดัน่ะลูก”

“หนูอยากให้พ่อพักบ้างจัง” แพทริคอายุเยอะแล้ว แต่เพราะหนี้สิน

เมื่อคราวบริษัทล้มละลายยังไม่หมดไป เขาจึงยังต้องทำางานหนักทั้งที่อายุ

ขึ้นเลขเจด็เข้าไปแล้ว

“ไว้หนี้บ้านหมดเรากส็บาย”

“หนูว่าจะ...”

“ไม่ต้องคดิทำาแลบ็นอกเดด็ขาด รตันาวด”ี

เสียงของมารดาเฉียบขาดจนคนเป็นลูกหน้ามุ่ย และลงว่ามารดา 

ถงึขั้นเรยีกชื่อจรงิเมื่อไร หมายความว่าอยูใ่นโหมดจรงิจงัแล้ว ห้ามทำาเป็น 

เล่นเดด็ขาดถ้าไม่อยากโดนไม้เรยีว

“แต่หนูไม่ได้เหนื่อยเลยนะจ๊ะ”

“เรากไ็ม่ได้ลำาบากอะไรนี่ลูก”

“แต่ว่าพ่อ...”
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“อีกไม่กี่ปีหนี้บ้านหมดเราก็สบายแล้ว” พรรณนรียิ้มกับลูกสาวแล้ว

ชวนเปลี่ยนเรื่อง ไม่อย่างนั้นรตันาวดไีม่ยอมหยุดพดูเรื่องรบังานนอกเหนอื

จากงานที่ทำาอยู่แน่นอน

“หนูกนิอะไรมาหรอืยงัลูก”

“ยงัเลย” กลบัมาบ้านรอบหนึ่งแล้วแท้ๆ แต่เพราะลมืของสำาคญัไว้ที่

ทำางาน รตันาวดจีงึต้องรบีเดนิทางกลบัไปที่สำานกังาน กว่าจะกลบัมาถงึบ้าน

กด็กึแล้ว

“แม่อุ่นปูผดัผงกะหรี่ของโปรดเราไว้น่ะ”

“ได้เลยจ้ะแม่ เรื่องเกบ็กบัข้าวน่ะไว้เป็นหน้าที่หนเูอง มหีนนูากเ็หมอืน

มสีารกนับูดนะจ๊ะ”

“เกี่ยวอะไรกนัล่ะลูก” ผู้เป็นแม่ย่นหวัคิ้วน้อยๆ มองลูกสาวที่กำาลงั

ยิ้มเจ้าเล่ห์ด้วยความไม่เข้าใจ

“ก็หนูกินหมดแล้วมันจะบูดได้ยังไงล่ะจ๊ะ อยู่ในท้องหนูหมดแล้ว” 

ลกูสาวยิ้มทะเล้น ผลกค็อืหลบฝ่ามอืหนกัๆ ของมารดาที่ฟาดเผยีะลงมาบน

ต้นแขนไม่ทนั

“ทะลึ่งนะเรา”

“หนพูดูจรงิต่างหาก” มอืบางคลำาต้นแขนป้อยๆ พลางมองมารดาด้วย

สายตากระเง้ากระงอด ทำาแสนงอนเหมอืนตอนเดก็ไม่มผีดิ

“รบีกนิแล้วกป็ิดบ้านเสยีล่ะ แม่จะขึ้นไปไหว้พระแล้ว”

“ได้ค่าคุณนายแม่ รับรองลูกสาวจะไม่พาผู้ชายเข้าบ้านค่ะ...ไม่พา 

เข้ามาแค่คนเดยีว แต่หนูจะขนมาทั้งโขยงเลย”

“เดี๋ยวเถอะ” พรรณนรชีี้หน้าลูกสาวแล้วส่ายหน้าอย่างระอาในความ

ทะเล้นของลูก แล้วนางกเ็ดนิขึ้นชั้นสองไป

เมื่อมารดาเดินลับสายตาไปแล้ว รัตนาวดีจึงยกจานกับข้าวจาก 

ห้องครวัมานั่งที่ห้องนั่งเล่นแทน เปิดโทรทศัน์ดรูายการโปรดไปกนิไปเรื่อยๆ 

ไม่เร่งรบี แต่กอ็ดที่จะชะโงกหน้าไปมองรั้วบ้านหลงัใหญ่ที่อยู่ตดิกนัไม่ได้
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รัตนาวดีพยายามทบทวนความทรงจำาว่าหลังจากที่ ‘จอมเผด็จการ’ 

คนนั้นส่งเธอลงที่หน้าบ้านแล้ว รถคนัหรูคนันั้นไปทางไหนต่อ ถ้าจำาไม่ผดิ...

เขาไม่ได้ออกจากซอยไปไหนไกลเลยสกันดิเดยีว

หรอืว่าจะเป็นหลานชายเจ้าของบ้านหลงัใหญ่ที่เพิ่งมาอยู่...

สมองอันชาญฉลาดของนักเคมีวิเคราะห์สาวเริ่มประมวลผลทันท ี

เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงไทยแท้วัยกลางคนที่อยู่ตามลำาพัง แล้วจะมีหลาน

หน้าตาฝรั่งจ๋าได้อย่างไร

“เพ้อเจ้อน่าหนนูา” หญงิสาวเตอืนตวัเองเบาๆ แล้วรบีปิดม่านหน้าต่าง

ทนัที

นกัเคมวีเิคราะห์สาวนั่งกนิไปดโูทรทศัน์ไปพกัใหญแ่ลว้จงึเดนิไปปิด

ประตูบ้าน และขึ้นชั้นสองอาบนำ้าเข้านอนตามปกต ิ โดยไม่รู้ตวัแม้แต่น้อย

ว่า ทุกอิริยาบถของเธอตกอยู่ในสายตาคมดุจพญาเหยี่ยวของใครบางคน

ตลอดเวลา

เช้าวนัหยดุที่แสนสดใส คนทำางานทั่วไปมกัจะใช้เวลาขลกุอยูบ่นเตยีง
แม้จะตื่นนอนแล้วกต็าม รตันาวดกีเ็ป็นหนึ่งในนั้น หญงิสาวนอนกลิ้งตวัไป

มา หยบิหนงัสอืนยิายจากหวัเตยีงมาอ่านบ้าง เล่นโทรศพัท์บ้างตามประสา

ติ๊ง!

เสยีงเตอืนข้อความจากโปรแกรมแชตในโทรศพัท์มอืถอืทำาให้รตันา-

วดีวางหนังสือนิยายลง แล้วหยิบโทรศัพท์มาพิมพ์ตอบเพื่อนร่วมงาน 

จากนั้นจงึวางโทรศพัท์แล้วหยบินยิายมาอ่านต่อ

ตอนนั้นเองที่รู้สกึว่ามใีครบางคนจ้องเธออยู่จากทางหน้าต่าง...

รตันาวดยีื่นหน้าออกไปมองทนัท ีมั่นใจว่าตวัเองไวพอที่จะเหน็พวก

ชอบ ‘สอดแนม’ แน่แท้ แต่กลับเห็นเพียงแผ่นหลังไวๆ ของคนที่สวม 

เสื้อคลุมอาบนำ้าเท่านั้น

“หนูนา ตื่นหรอืยงัลูก”
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เสยีงเรยีกของมารดาเรยีกความสนใจของลกูสาวกลบัมา สาวร่างเลก็

บางลุกขึ้นแล้วเดนิไปเปิดประตูห้องนอน “ตื่นนานแล้วจ้ะ”

“แต่งตวัสวยเชยีว จะไปไหนล่ะเรา”

“นดัไปดหูนงักบันดิจ้ะแม่” รตันาวดหีมายถงึปาณสิรา เพื่อนร่วมงาน

ที่สนทิกนัที่สุด

“อาบนำ้าแล้วกด็ ีเอากบัข้าวกบัขนมไปให้บ้านโน้นหน่อยส”ิ

“จะดหีรอืจ๊ะแม่” พอเอาเข้าจรงิหญงิสาวกช็กัปอดๆ เพราะถ้าหลานชาย

เจ้าของบ้านคือจอมเผด็จการหน้าดุจริงอย่างที่คิด เธอก็คงทำาตัวไม่ถูก

เหมอืนกนั

“แล้วไหนบอกว่าจะไปผูกมติรไง แม่กเ็ลยแกงไว้เตม็หม้อเชยีว”

“กเ็ดี๋ยวพ่อกก็ลบั”

“พ่อเรากลบัพรุ่งนี้ กว่าพ่อจะกลบั กบัข้าวได้บดูหมดน่ะส ิเราอยู่บ้าน

กนัแค่สองคนแม่ลูกนะ”

“ก็ได้จ้ะ” รัตนาวดีทำาหน้าม่อย วางหนังสือลงแล้วเดินตามมารดา 

ออกไปแต่โดยด ีแต่กอ็ดใจเต้นตุม๊ๆ ต้อมๆ ไม่ได้ ไม่รูว้า่หลานเจ้าของบ้าน

หลงันั้นจะเป็นใครกนัแน่

“แม่ทำาเลยีงผกัหวานกบัแกงมะเขอื เขาจะกนิได้ไหมนี่”

“‘เขา’ หรอืจ๊ะแม่”

“ใช่” พรรณนรพียกัหน้า “เมื่อเช้าแม่ออกไปรดนำ้าต้นไม้ เหน็มผีู้ชาย

อยู่สองคน”

“หนูว่าหนูไม่ไปดกีว่า เดี๋ยวเขาหาว่าหนูไปอ่อย”

“ดูสารรูปตัวเองด้วยหนูนา แม่ว่าสายตาพวกเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหา

อะไรนะ”

“แม่อ้ะ” ลูกสาวเกดิอาการงอนตุ๊บป่องขึ้นมาทนัท ีโอเค...เธออาจจะ

ไม่ใช่ผู้หญงิสวยเซก็ซี่ที่จะหยดุสายตาของผูช้ายหล่อรวยไว้ได้เพยีงแค่สบตา

กนัครั้งแรกกจ็รงิ แต่เธอกม็ั่นใจว่าตวัเองสวยระดบัหนึ่ง น่ารกัพอประมาณ 
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สวยหวานประมาณนางเอกเกาหลเีชยีวละ

“อย่ามวังอนแม่ รบีเอากบัข้าวไปให้บ้านโน้น แล้วเรามากนิข้าวกนั”

“รับทราบค่ะคุณนาย” รัตนาวดีแสร้งประชดมารดา แล้วถือปิ่นโต 

เดินออกจากบ้าน ตรงไปยังบ้านหลังใหญ่รั้วติดกัน แม้ว่าหัวใจจะเริ่มเต้น 

ไม่เป็นจงัหวะแล้วกต็าม

รัตนาวดีเดินทอดน่องเชื่องช้ากว่าปกติ เพราะยิ่งเดินเข้าไปใกล้บ้าน
หลงัใหญ่มากเท่าไร กย็ิ่งรู้สกึว่าความกล้าเริ่มถดถอยลงเรื่อยๆ หวัใจที่เคย

ขนาดเท่ากำาปั้นเลก็ๆ กฝ็่อลงจนเหมอืนเมลด็ถั่วเขยีว พอหวัใจฝ่อ สมอง 

กแ็ล่น...หมายถงึแล่นออกจากหวัไปแล้วจนคดิอะไรไม่ออก ที่เดนิมาถงึตรงนี้

ได้กเ็พราะหน้าที่ล้วนๆ

แค่เอากบัข้าวมาส่งเท่านั้นเอง ส่งปิ่นโตให้แล้วกเ็ดนิกลบับ้าน...ยาก

ตรงไหน

หญงิสาวสูดลมหายใจเข้าลกึๆ แล้วยกมอืขึ้นจะกดกริ่งที่หน้าประตู

บ้าน ทว่ายงัไม่ทนักดนิ้วลงไป ประตูบ้านกเ็ปิดออกเสยีก่อน

ผหีลอกหรอืเปล่าเนี่ย!

หญงิสาวเหลยีวมองไปรอบตวั กไ็ม่เหน็ว่าจะมใีครเลย ถงึประตูรั้ว

บ้านสมยันี้จะควบคมุด้วยรโีมตคอนโทรลกเ็ถอะ แต่บ้านหลงัใหญ่ที่ทั้งเงยีบ

ทั้งวงัเวงแบบนี้ เธออดคดิไปถงึสิ่งลี้ลบัไม่ได้จรงิๆ

“เชญิครบัคุณ” เสยีงผู้ชายดงัขึ้น

รัตนาวดีหันกลับไปมอง ก็พบว่าเป็นคนขับรถหน้านิ่งที่มีลักษณะ

คล้ายพวกมอืปืนนั่นเอง แต่...

พอได้เหน็เขาท่ามกลางแสงแดดยามเช้าเท่านั้นละ สมองของรตันาวดี

กถ็งึกาลแตกดบั ลาลบัจากโลกนี้ไปทนัท ีเธอคดิอะไรไม่ออกเลย นอกจาก...

เขาหล่อมาก!

ผู้ชายร่างสูงใหญ่กำายำา แต่ก็ไม่ได้ตัวหนาจนน่ากลัวเหมือนพวก 
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นกัมวยปลำ้าแต่ประการใด ใบหน้าคมเข้มล้อมไปด้วยหนวดเคราจางๆ ที่ดู

ปราดเดยีวกร็ูว่้าถ้าไม่อติาลกีต้็องสเปนแน่นอน จมกูโด่งเป็นสนัจนรตันาวดี

ต้องยกมอืขึ้นลบูปลายจมกูตวัเองอย่างเผลอไผล พลางคดิในใจว่าทำาไมเธอ

ไม่จมูกโด่งเป็นสนัเขื่อนแบบนี้บ้าง

หล่อจรงิๆ พ่อคุณเอ๊ย!

หล่อวัวตายหล่อควายล้ม...หล่อจนน่าสไลด์ตัวใส่พานไปประเคนให้

ถงึที่!

หล่อจนน่าจบัมาเป็นพ่อของลูก!

หล่อจนเธออยากจะร้องขอชีวิต อย่าฆ่าเธอด้วยหน้าตาหล่อเหลา 

ของเขาเลย!

หล่อจนเธออยากจะฉดุกลบัไปที่บ้านแล้วบอกแม่ว่า...แม่คะ หนอูยาก

เป็นเมยีพี่เขา!

คดิแล้วสาวร่างเลก็กไ็ด้แต่ยิ้มเขนิอยู่คนเดยีว จนกระทั่ง...

“คุณ!”

“อุ๊ย!” ภาพในจนิตนาการว่าตวัเองอุ้มลูกเลก็ๆ อยู่หน้าบ้านและจูบ

แก้มสามีหน้าหล่อเตรียมส่งเขาไปทำางานสลายไปราวกับหมอกควัน แล้ว

แทนที่ด้วยใบหน้าเข้มของคนขบัรถหนุ่มแทน...จะดบัฝันเธอทำาไมเนี่ย

“มธีุระอะไรหรอืเปล่าครบั”

“คอืว่าบ้านฉนัอยู่ข้างๆ นี่เองค่ะ แม่ทำากบัข้าวไว้เยอะเลย กเ็ลยให้

เอามาแบ่งให้ทาน เพราะรู้ว่ามาหลานเจ้าของบ้านมาพักที่นี่น่ะค่ะ ถือว่า

ตอบแทนที่คุณช่วยฉนัไว้ตั้งสองครั้งกไ็ด้”

“คนที่ช่วยคุณคือคุณอัลครับ ผมไม่มีวันทำานอกเหนือคำาสั่งนาย 

อยู่แล้ว”

“อ้อ” หญงิสาวถงึกบัหน้าม้าน หวัใจที่เคยพองโตเพราะความหล่อลำา่

กล้ามโตของหนุ่มตรงหน้าฝ่อลงทันตา ความประทับใจแรกพบดิ่งลงเป็น 

ศูนย์ ที่แท้สุดหล่อของเธอก็แค่ทำาตามคำาสั่งจอมเผด็จการหน้าโหดคนนั้น
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นั่นเอง

“คุณอลัลงมาพอด”ี

รตันาวดหีนัไปมองตามที่ ‘สุดหล่อ’ ของเธอบอก พลนัดวงตากลม

โตของหญิงสาวก็เบิกกว้าง มองร่างสูงใหญ่ในชุดคลุมอาบนำ้าสีขาวสะอาด 

ที่กำาลงัเดนิเข้ามาหาตาค้าง

เธอขอยึดคำาชมคนขับรถสุดหล่อกลับมา แล้วไปประเคนใส่ผู้ชาย 

ตรงหน้าแทน!

อแุม่เจ้า!...ยิ่งได้เหน็หน้ากนัชดัๆ ในตอนกลางวนั อตีาจอมเผดจ็การ

นี่ยิ่งกว่าหล่อวัวตายควายล้มเสียอีก แค่เห็นหน้าปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย 

กถ็งึจดุเดอืดทนัท ีนกัเคมวีเิคราะห์สาวจ้องมองผูช้ายตาดทุี่อยูต่รงหน้าอย่าง

เผลอไผล ตอนนี้เธอได้คำาจำากดัความให้เขาใหม่แล้ว

หล่อจนเทวดายงัอยากลาตาย!

หญงิสาวร่างเลก็มองใบหน้าหล่อเหลาของคนชอบทำาหน้านิ่วคิ้วขมวด

ตลอดเวลาแลว้กเ็สยีดายนกั ถ้าเขายิ้มสกัหน่อยคงจะด ีเพราะใบหน้าบึ้งตงึ

เหมือนจะฆ่าใครให้ตายตลอดเวลานี่ละที่ทำาให้เธอขอลาก่อน หล่อให้ตาย

อย่างไรเธอกค็ดิอะไรด้วยไม่ลงจรงิๆ

“มอีะไร”

นำ้าเสยีงเยอืกเยน็ทำาให้ความหล่อตดิลบ หน้าตาบอกบุญไม่รบัทำาให้

ดีกรีความหล่อหล่นลงเหว รัตนาวดีถอนหายใจแล้วยื่นปิ่นโตไปให้ส่งๆ 

อยากรบีกลบับ้านใจจะขาด

“แม่เหน็ว่าคณุเพิ่งจะเข้ามาอยู ่อาจจะหาที่ทางกนิอะไรไม่ได้ เลยฝาก

กับข้าวมาให้ค่ะ แม่ทำาไว้เยอะเลย” พูดพลางยัดปิ่นโตใส่มือหนากร้าน 

ของเขา รตันาวดย่ีนหวัคิ้วนดิๆ เพราะรู้สกึว่ามอืเขากร้านมาก ทั้งที่หน้าตาผูด้ี

ออกขนาดนี้ ไม่น่าต้องลำาบากตรากตรำาทำางานหนกัไม่ใช่หรอื

ตาคมกริบสีดำาลำ้าลึกจดจ้องที่ร่างเล็กบางอยู่นานจนรัตนาวดีรู้สึกตัว 

หญิงสาวถึงกับสะดุ้ง รีบหลบตาคมดุแล้วเผลอปล่อยมือจากปิ่นโต ดีที่ 
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เขารบัไว้ทนั

“กบัข้าวหรอื” ไม่ใช่แค่หน้าเท่านั้น เสยีงของเขากย็งัดุไม่แพ้หน้าตา

เลย ตอนได้ยินเขาพูดตอนกลางคืนยังไม่เท่าไร แต่ทั้งที่ยืนอยู่กลางแจ้ง

แสงแดดอบอุ่นเช่นนี้ คนฟังกลับรู้สึกขนลุกชัน เธอยอมรับเลยว่านำ้าเสียง

ของเขานี่ช่างข่มขวญัคนเสยียิ่งกระไร แค่ฟังอย่างเดยีวกแ็ทบหายใจไม่ออก

แล้ว

“ใช่ค่ะ”

“ผมไม่มขี้าว ให้มาแต่กบัข้าวแล้วพวกผมจะกนิกบัอะไร”

“เอ่อ...” สดุท้ายผูห้วงัดอีย่างเธอกต้็องแบกรบัความไม่สบายใจเอาไว้

แทน รัตนาวดีไม่ชอบสายตาคมปลาบเวลาที่เขาจ้องเอาๆ เหมือนเสือร้าย

จ้องตะครุบเหยื่อเลย มันทำาให้เธอหายใจไม่ออก ความกล้าเหือดหายไป

ทนัทแีค่อยู่ใกล้กนั

“ผมคงรบัไว้ไม่ได้”

“แต่ว่า...”

“ถ้าอย่างนั้นผมกับเจ้าพวกนี้ขอไปฝากท้องที่บ้านคุณ จะเป็นอะไร

ไหมครบั”

“เป็นค่ะ!” รตันาวดโีพล่งไปอย่างที่ใจคดิตามประสาคนปากไว ทว่า

เมื่อเห็นใบหน้าบึ้งตึงของเขาแล้วก็จำาต้องหัวเราะแหะๆ ขัดตาทัพไปก่อน 

แล้วพูดเสยีงอ่อย “ไปได้ค่ะ แต่ว่าไปแต่งตวัให้เรยีบร้อยก่อนดกีว่า ฉนัจะ

ไปเตรยีมโต๊ะไว้ให้ เป็นการตอบแทนที่พวกคุณช่วยฉนัไว้เมื่อคนืไงคะ”

“แล้วเจอกนัครบั”

“เอ่อ...ค่ะ” สาวร่างเลก็บางหมุนตวัหนัหลงัเตรยีมจะวิ่งกลบับ้านทนัท ี

แต่แล้วกต็้องชะงกัเมื่อคดิอะไรขึ้นได้ “ฉนัลมืถามชื่อคุณเลย”

“อัลครับ...ผมชื่อ อัลเบอร์โต อะลอนโซ...จำาไว้ให้ดีล่ะ” ชายหนุ่ม 

คนพดูมสีหีน้าเรยีบเฉยเช่นเดยีวกบันำ้าเสยีง ทั้งที่ไม่ได้มแีววข่มขูค่กุคามเลย 

ทว่าคำาพูดของเขากลบัสลกัลกึลงในหวัใจของรตันาวดี
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ดวงตาสีดำาขลับของทั้งสองสบประสานกัน ต่างจ้องมองกันและกัน

อย่างไม่ลดละ จนสุดท้ายรตันาวดตี้องถอนสายตาเพราะสู้ไม่ไหว และกลบ

เกลื่อนด้วยการบอกชื่อเล่นของตวัเองแทน เพราะจำาได้ว่าเขารู้ชื่อจรงิของเธอ

“ฉนัชื่อหนูนา”

“ผมรู้”

“เอ่อ...”

“ผมจะรบีตามไป” อลัเบอร์โตพูดเสยีงเรยีบแล้วเดนิกลบัเข้าบ้านไป

ทนัท ีคล้ายเป็นการไล่เธอกลายๆ

คล้อยหลังเจ้านาย แม้แต่คนขับรถสุดหล่อก็พลอยเดินหนีไปด้วย 

ทำาเอารตันาวดอ้ีาปากค้าง มองพวกคนประหลาดด้วยความไม่เข้าใจว่าทำาไม

ถงึได้เรื่องมากขนาดนี้

แล้วเธอกด็นัรบัปากให้เขาไปกนิข้าวที่บ้านอกี!

คิดแล้วหญิงสาวก็ได้แต่ถอนหายใจด้วยความหนักอก อยากด่า 

ตวัเองเหลอืเกนิว่าช่างหาเรื่องดนีกั ดูท่าทางคนพวกนี้ไม่ธรรมดาเลย อยูค่น 

ละโลกกันมันก็ดีอยู่แล้ว ยังจะอุตส่าห์หาเหาใส่หัวด้วยการเชิญมากินข้าว

ร่วมโต๊ะเสยีอย่างนั้น นี่ถ้าทำาอะไรไม่ถกูใจเข้าหน่อย เขามฆ่ิาพวกเธอยกครวั

เลยหรอื

สาวช่างจนิตนาการขนลกุไปทั้งตวั ยิ่งนกึถงึสายตาดุดนัยามที่เขาจ้อง

มองเธอก็พานให้กลืนนำ้าลายไม่ลงคอ ต้องรีบวิ่งกลับบ้านไปเตรียมโต๊ะ

อาหารให้ดทีี่สุด ไม่อย่างนั้นมหีวงัชะตาขาดแน่นอน

“ทำาไมกลับมาเร็วล่ะลูก” พรรณนรีเลิกคิ้วมองบุตรสาวที่วิ่งกลับมา
บ้านด้วยความเรว็ปานเจ้าลมกรด นี่ถ้าตอนเดก็วิ่งเก่งอย่างนี้นางคงส่งเทรน

เป็นนกักรฑีาทมีชาตลิงแข่งกฬีาโอลมิปิกไปแล้ว 

ลูกสาวยังไม่อาจตอบแม่ได้ตอนนี้เพราะหอบหายใจแรงยิ่งกว่าหมา

หอบแดด ทำาให้ผู้เป็นแม่หวัเราะเสยีงลั่น
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“ไงเรา...เหนื่อยละส”ิ

“ขอหนหูายใจก่อนนะแม่” ลกูสาวตวัดยีงัหอบจนตวัโยน รู้อย่างนี้เธอ

จะขยันไปออกกำาลังกายทุกวันหลังเลิกงาน จะไม่เอาแต่นอนอ่านนิยาย 

บนที่นอนอกีแล้ว

“ว่าอย่างไรล่ะเรา วิ่งหนอีะไรมา”

“ผู้ชายบ้านโน้นไล่ปลำ้าหนูจ้ะแม่” รตันาวดแีกล้งทำาหน้าตาตื่นหวงัจะ

ให้แม่ตกใจ ทว่าคนเป็นแม่กลบัรู้ทนั

“แม่ว่าเขาไม่คดิอะไรตื้นๆ สั้นๆ หรอกนะหนูนา” 

“โธ่แม่” ลูกสาวกลั้นหวัเราะไว้ไม่อยู่อกีต่อไป ส่วนแม่กถ็อนหายใจ

อย่างปลงๆ

“อย่างเราใครเขาจะมอง”

“แต่หนูว่าหนูสวยนะ”

“มนิ่าล่ะในบ้านไม่เคยมกีระจก”

“ช่าย...หนูทุบทิ้งเองแหละ” รบัมุกแล้วตวดัสายตามองค้อนแม่อย่าง

แง่งอน “ไม่ตลกนะจ๊ะแม่ ถามจริงนะ ถ้าเขาไล่ปลำ้าหนูจริงแล้วแม่จะยัง

หวัเราะออกหรอืจ๊ะ”

“กเ็พราะแม่รูจ้กันสิยัเราดไีงล่ะหนนูา อย่างเราน่ะไมร่อให้ใครไลป่ลำ้า

หรอก แม่ว่าใครทำาเจ้าชู้ใส่เรากส็วนกลบัก่อนแล้วละ ใช่ไหม”

“กจ็รงิจ้ะ” ลูกสาวกอดเอวมารดาแล้วซบหน้าประจบ พลางนกึไปถงึ

ตอนเดก็ๆ ที่แพทรคิสอนมวยไทยและศลิปะการป้องกนัตวัต่างๆ นานาให้

“แล้วอย่างไร จะบอกแม่ได้หรอืยงัว่าวิ่งหนอีะไรมา”

“ลมืเลย” รตันาวดอีุทานเสยีงหลง “เขาบอกว่าจะมากนิข้าวด้วยจ้ะ”

“แล้วไปชวนเขามาทำาไมล่ะ”

“คอืเมื่อวานตอนเดนิเข้ามาในซอยน่ะแม่ มเีรื่องนดิหน่อย เขาช่วยไว้ 

ไม่คดิว่าจะมาอยู่ข้างบ้าน อกีอย่างนะจ๊ะแม่ ฝรั่งทั้งโขยง เอากบัข้าวไปแต่

เขากไ็ม่มขี้าวกนิอยู่ดนี่ะจ้ะ”
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“มากนักี่คน”

“สามมั้งจ๊ะ เหน็มอียูส่ามคนในบ้าน” รตันาวดตีอบแล้วเดนิวนไปรอบ

โต๊ะ ทำาให้ดูวุ่นวายเข้าไว้ทั้งที่ไม่ได้ทำาอะไรเป็นชิ้นเป็นอนัสกัอย่าง แผนการ

อู้งานกนิแรงแม่นั่นเอง

“มาช่วยแม่เตรยีมโต๊ะได้แล้ว”

ลูกสาวยิ้มแหย แล้วเดินไปช่วยแม่ตั้งโต๊ะอย่างไม่อาจเลี่ยงได้พลาง

ชวนคุยไปด้วย “ไว้แม่เหน็หน้าสามคนนั้นก่อนเถอะค่ะ หล่อมาก ท่าทางจะ 

เป็นสุภาพบุรุษด้วยนะจ๊ะแม่”

“ทำาไมถงึคดิว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษล่ะลูก”

“หนูเข้าไปคนเดยีวเดี่ยวๆ เลยนะจ๊ะแม่ เขายงัไม่ทำาอะไรหนูเลย”

“นั่นอาจจะไม่ใช่เพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษหรอกนะหนูนา แต่แม่ว่า 

เพราะเราน่ะมีหน้าตาเป็นอาวุธต่างหาก” นางพรรณนรียิ้มกว้างทันทีที่เห็น

ลูกสาวทำาหน้างอเป็นจวกั

“ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าแม่กไ็ม่สวยจ้ะ เพราะหนูน่ะลกูแม่ ได้แม่มาเตม็ๆ”

“แสบนะเรา”

“นั่นก็ได้แม่มาจ้ะ” รัตนาวดียิ้มทะเล้น สงครามระหว่างสองแม่ลูก

คงจะดำาเนนิไปไม่มทีี่สิ้นสุด ถ้าเสยีงกริ่งจากหน้ารั้วบ้านไม่ดงัขึ้น

“แม่ว่าเขามาแล้วนะ”

“เดี๋ยวหนูออกไปดูเองจ้ะ” 

“เรว็ๆ นะ”

หญงิสาวร่างเลก็หนัมายิ้มให้แม่แล้วจงึสดูลมหายใจเข้าลกึๆ ก่อนจะ

เดินออกไปเปิดประตูรับผู้ชายที่ทำาให้เธอใจเต้นจนไม่เป็นจังหวะได้ทุกครั้ง

ที่สบตากนั



หญงิสาวร่างบางเดนิตวัปลวิออกมาเปิดประตูหน้าบ้าน แล้วกต้็อง
ขมวดคิ้วน้อยๆ เมื่อเหน็ว่าอลัเบอร์โตมาเพยีงคนเดยีว ลกูน้องของเขาไม่ได้

ตามมาด้วยแต่อย่างใด ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าผู้ติดตามร่างยักษ์ท่าทางเหมือน

องครกัษ์พทิกัษ์เจ้าชายกไ็ม่ปานกลบัไม่ยอมมาด้วย ทั้งที่ปกตแิล้วน่าจะตาม

กนัมาเป็นเงาตามตวัมใิช่หรอื

“แล้วอกีสองคนล่ะคะ” รตันาวดมีองหา ‘สดุหล่อ’ ของเธอ แต่กไ็ม่พบ 

เจอแต่จอมเผดจ็การที่ตหีน้าขรมึเหมอืนไม่พอใจอะไรสกัอย่าง

“ผมมาแค่คนเดยีว”

“แล้วสองคนนั้นเขาจะมอีะไรกนิหรอืคะ”

“เขามธีุระต้องทำา”

“ใช้แรงงานเกนิควร” หญงิสาวขมุบขมบิเป็นภาษาไทย เพราะมั่นใจ

ว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องแน่นอน ทว่าเมื่อเหน็ชายหนุ่มขมวดคิ้ว ใบหน้าคมคายดู

ดุดนัขึ้นมาอกีเท่าตวั รตันาวดกีช็กัไม่มั่นใจเสยีแล้ว 

“เมื่อกี้คุณว่ายงัไงนะรตันาวด”ี

๓
โรงหนังพาเพลิน
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“เปล่าค่ะ” หญงิสาวกลนืนำ้าลายฝืดคอ แต่กย็งัตหีน้าซื่อทำาไม่รู้ไม่ชี้ 

พลางปลอบใจตัวเองว่าหน้าตาฝรั่งจ๋าขนาดนี้ไม่มีทางฟังภาษาไทยออก

แน่นอน

“แน่ใจนะ”

“แน่สคิะ” รตันาวดแีสร้งทำาตาโตแล้วเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเรว็ “แล้ว

กไ็ม่ต้องเรยีกเตม็ยศขนาดนั้นกไ็ด้ค่ะ ฉนัชื่อหนูนา”

อลัเบอร์โตไม่ตอบ เขามองสาวตรงหน้าตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า ก่อน

จะเดนิเข้าบ้านมาหน้าตาเฉย ไม่สนใจด้วยว่าเจ้าของบ้านจะว่าอย่างไร ทำาเอา

เจ้าของบ้านหน้าเหลอเพราะเดาอารมณ์คนหน้านิ่งไม่ถูก

“อะไรของเขาวะ” รัตนาวดีได้แต่เกาศีรษะด้วยความไม่เข้าใจสักนิด 

เขาทำาราวกบัฟังเธอรู้เรื่อง ทั้งยงัทำาเหมอืนไม่พอใจอกี

แล้วเธอไปทำาอะไรให้เขาล่ะ!

เพิ่งจะเจอกนัแค่วนัเดยีว และเธอกอ็ุตส่าห์เอากบัข้าวไปให้ เขาไม่มี

ข้าวกนิ เธอกช็วนมากนิที่บ้าน แล้วเขาจะยงัไม่พอใจอะไรอกี

‘ไอ้เจ้าชายอสูรเรื่องมาก’ รัตนาวดีย่นจมูกใส่หลังอัลเบอร์โต และ

ราวกบัว่าเขาจะรู้ อยู่ๆ ชายหนุ่มกห็นักลบัมาทำาตาดุใส่จนหญงิสาวสะดุ้ง

“ไปแล้วค่ะๆ” หญงิสาวทำาเสยีงเลก็ขณะปิดประตูรั้ว แล้วจงึรบีเดนิ

นำาเขาเข้าไปทำาความรู้จกักบัแม่ของเธอ

รัตนาวดีรู้สึกว่าบรรยากาศบนโต๊ะอาหารไม่เคยอึมครึมเท่านี้มาก่อน 

นอกจากเสยีงช้อนส้อมกระทบกนัแล้ว กแ็ทบไม่มเีสยีงใครพดูอะไรเลย จน

อดคดิไม่ได้ว่าที่นี่ห้องครวัหรอืลานประหารกนัแน่ แต่ละคนทำาหน้าเหมอืน

ไม่มคีวามสุข โดยเฉพาะอลัเบอร์โตที่ทำาหน้าเหมอืนยกัษ์วดัแจ้ง ไม่รู้ว่าเขา

คิดอะไรอยู่นักหนา คิ้วเข้มถึงได้ขมวดเป็นปม ทำาหน้าเหมือนคนกำาลัง 

ใกล้ตาย ทั้งที่เธอกไ็ม่ได้ใส่ยาพษิให้เขากนิเสยีหน่อย 

รตันาวดหีนัไปมองพรรณนรกีพ็บว่าผูเ้ป็นแม่มสีหีนา้จดืเจื่อนไมต่่าง

กัน ต่างคนก็ต่างไม่มีใครกล้าเอ่ยปากชวนหนุ่มมาดขรึมคุยเลย เพราะแค่



38   แ ส น รั ก ซ่ อ น ใ จ 

สบตาคมดุของเขา ความกล้าที่เตรยีมไว้กห็ดหายไปหมดทนัที

“อาหารอร่อยมากครบั” อลัเบอร์โตรวบช้อนส้อมลงเป็นสญัญาณว่า

เขาอิ่มแล้ว และยกมอืไหว้แม่ของรตันาวดอีย่างเก้ๆ กงัๆ และนั่นเรยีกความ

รู้สกึเอน็ดูจากผู้อาวุโสกว่าได้มาอกีหน่อย นางพรรณนรยีิ้มออก ลมืท่าทาง

ดุดนัอนัตรายของชายหนุ่มไปได้

“ไม่เป็นไรค่ะ บ้านตดิกนั มอีะไรกช็่วยเหลอืกนั”

“ผมมาพกัแค่ช่วงสั้นๆ เดี๋ยวกก็ลบัแล้ว”

“คุณเป็นหลานคุณบวัหรอืคะ”

“ครบั น้าบวัเป็นน้องสาวฝาแฝดของแม่ผม ผมมาธรุะที่เมอืงไทยเลย

แวะมาค้างที่นี่”

“แล้วจะอยู่นานไหมคะ มาทานข้าวด้วยกนักไ็ด้นะคะ”

“พรุ ่งนี้ผมก็กลับแล้วครับ” ดวงตาคมดุของคนพูดไม่ได้มองที่ 

คูส่นทนาแต่อย่างใด แม้พรรณนรจีะเป็นผูค้มุการสนทนานี้ ทว่าอลัเบอร์โต 

กลบัมองรตันาวดไีม่วางตา จนแม่ของหญงิสาวสงัเกตได้

“เดี๋ยวฉนัแบ่งข้าวกบักบัข้าวไปให้เพื่อนๆ ของคณุด้วยแล้วกนันะคะ” 

ผู้อาวุโสกว่ากระแอม เพราะอาบนำ้าร้อนมาก่อน แค่เห็นสายตาที่หนุ่มฝรั่ง

หน้าคมมองบุตรสาวกด็ูออกทนัทวี่ามลีบัลมคมในซ่อนอยู่

“ขอบคุณครบั”

“หนูนา มาช่วยแม่หน่อยสิ” มารดาสะกิดพลางทำาตาดุใส่ลูกสาวที่

เอาแต่จ้องหน้าประสานสายตากบัชายหนุ่มจนรตันาวดไีด้สต ิเธอละสายตา

ออกมาพยกัหน้ากบัมารดาแล้วเดนิตามเข้าไปอย่างงงๆ

“แค่ตกัข้าวใส่ป่ินโต หนตู้องช่วยแม่ด้วยหรอืจ๊ะ...โอ๊ย!” พดูยงัไม่ทนั

ขาดคำาด ีหญงิสาวกต้็องร้องลั่นเพราะถกูมารดาหยกิสข้ีางเตม็แรง “แม่หยกิ

หนูทำาไมอ้ะ”

“ตอบมาตามตรงว่าเขาจบีเราหรอืเปล่า”

“ใครจบีใครจ๊ะแม่”
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“กค็ุณฝรั่งหน้าหล่อกบัเราน่ะสหินูนา”

“หนูเหรอ” รัตนาวดีชี้หน้าตัวเองพร้อมกับทำาตาโตเท่าไข่ห่าน แต ่

ไม่นานหญงิสาวกห็วัเราะลั่นบ้าน จนมารดาปิดปากลูกสาวที่หวัเราะเหมอืน

คนคลั่งแทบไม่ทนั

“จะโวยวายทำาไม”

“กไ็หนแม่บอกว่าเขาไม่คดิตื้นๆ คดิสั้นๆ ไงล่ะจ๊ะ” ลกูสาวหวัเราะจน

ตวังอ ก่อนจะหยุดทนัทเีมื่อคดิอะไรได้ “แต่กไ็ม่แน่นะจ๊ะแม่ ในเมื่อหนูทั้ง

สวย...” ว่าแล้วรตันาวดกีโ็พสท่าเหมอืนนางแบบปลุกใจเสอืป่า ทั้งยงัพล่าม

เรื่องความสวยของตวัเองไม่หยุด 

“ทั้งเซก็ซี่...” เรยีวปากบางเผยอขึ้นเลก็น้อย “ขี้เล่น...” สาวตวัแสบ

เลยีนท่านางแมวยั่วสวาท ผลคอืมารดากลั้นหวัเราะไว้ไม่ไหว

“พอเถอะหนูนา แม่ไม่ไหวแล้ว”

“หนูสวยสทิ่า”

“เสื่อมมากลูก”

“โธ่แม่” คนเป็นลูกค้อนใส่อย่างแง่งอน แต่สุดท้ายกห็วัเราะไปด้วย

กนั “หนูไม่สนใจเขาหรอกน่า”

“เขาไม่หล่อหรอืไง”

“รวยไม่พอต่างหาก” ลูกสาวตวัแสบยงัมวิายสะบดัผมอย่างเย่อหยิ่ง 

แต่ดูอย่างไรกน็่าขนัมากกว่า

“ต้องรวยขนาดไหนล่ะเรา”

“ต้องหล่อแบบเดวดิ เบกแคม รวยแบบเจ้าชายองักฤษ ฉลาดเหมอืน 

บลิ เกตส์ ใจดแีบบบาทหลวง เอาใจเก่งแบบ...”

“พอเถอะหนูนา แม่ว่าหนูอยู่บนคานแบบนี้แหละเหมาะสมแล้ว”

“หนกูว็า่อย่างนั้นแหละจ้ะ” สองแม่ลูกหวัเราะดงัไปทั่วห้องครวัเลก็ๆ 

เพราะคิดว่าหนุ่มฝรั่งหน้าดุจะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง โดยไม่รู้ตัวเลยสักนิด

ว่าชายหนุ่มกำาลงัจ้องมองทั้งสองด้วยแววตาลำ้าลกึอ่านยากเหลอืประมาณ
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อลัเบอร์โตขอตวักลบัไปเรว็กว่าที่พรรณนรกีบัรตันาวดคีดิไว้ เพราะ

ถ้าเขาจะจบีรตันาวดจีรงิกน็่าจะอ้อยอิ่งอยู่นานกว่านี้ แต่กไ็ม่เลย มหินำาซำ้า

ยงัให้ลูกน้องเอาปิ่นโตที่ล้างสะอาดแล้วมาคนืภายในเวลาไม่ถงึชั่วโมงด้วย

“ชวัร์เลยแม่ เขาสนใจหนูมาก” รตันาวดลีากเสยีงล้อเลยีนข้อสนันษิ-

ฐานผดิๆ ของมารดา

“เขาคงเหน็ท่าทางนางแมวยั่วโทสะของเราเข้าน่ะสหินูนา”

“หนูยั่วสวาทนะแม่” รัตนาวดีแย้ง เธอหรือก็อุตส่าห์โพสท่าเซ็กซี่ 

สุดชวีติ แต่มารดากย็งัมองว่ายั่วโทสะอยู่อกี

“แต่กด็แีล้ว ขึ้นคานกด็ ีหนูจะได้อยู่กบัแม่ไปนานๆ”

“หนกูจ็ะเกาะแม่กบัพ่อกนิไปนานๆ” ลกูสาวยิ้มยงิฟันแล้วมองนาฬิกา

ที่ข้อมอื “หนูต้องไปแล้ว นดัยายนดิกบัปาล์มไว้ว่าจะดูหนงัด้วยกนั เดี๋ยว

เยน็ๆ กลบันะจ๊ะแม่”

“ไปเถอะลูก ออกแต่เช้ารถจะได้ไม่ตดิ”

“งั้นหนูคงต้องหาจานบินบินไป...หรือไม่ก็ไปยืมพรมวิเศษของพี่ 

อลาดนิ”

“นี่กท็ำาตลกอยู่ได้ ไปไหนกไ็ปไป๊”

“ขาดหนูวนัไหนแล้วจะรู้สกึ”

“รู้สกึดไีงลูก”

“โธ่แม่” รัตนาวดีหัวเราะลั่น แล้วดึงมารดาเข้ามากอดรัดแน่นจน

หายใจไม่ออก

“พอแล้วหนูนา ไปเถอะ เดี๋ยวแม่จะทำาขนมรอ”

“จ้ะแม่” เจ้าของเสยีงใสยิ้มให้มารดา ฉวยกระเป๋าสะพายมากอดไว้

แล้วโบกมอืลาก่อนจะเดนิออกไป 

พรรณนรีรู้สึกหน่วงๆ ในหัวใจ ทั้งที่ก็ยิ้มส่งลูกก่อนไปทำางานและ

ก่อนออกจากบ้านทุกวัน ทว่าในใจกลับเกิดความรู้สึกแปลกๆ ราวกับว่า 

หลงัจากนี้จะไม่มอีะไรเหมอืนเดมิอกีแล้ว
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รตันาวดเีดนิออกจากซอยในหมูบ้่านแล้วมาต่อรถจกัรยานยนต์ที่วนิ

เพื่อไปยังป้ายรถประจำาทางที่ห่างออกไป ช่วงเช้าวันหยุดที่การจราจร 

ไม่ติดขัดมากนักทำาให้หญิงสาวเดินทางได้อย่างสบายๆ เมื่อลงจากรถ 

ประจำาทางแล้วจงึมาต่อรถไฟฟ้าเดนิทางสูห้่างสรรพสนิค้าใหญ่ใจกลางเมอืง 

อนัเป็นที่นดัหมายระหว่างเธอกบัเพื่อนๆ แต่เมื่อมาถงึก่อน จงึตดัสนิใจนั่งรอ

อยู่หน้าห้างแล้วอ่านนยิายที่พกตดิตวัมาพลางๆ

“มานานแล้วหรือหนูนา” เสียงเข้มของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับ

ที่เขากางมอืใหญ่ปิดตวัหนงัสอืในนยิายที่หญงิสาวกำาลงัอ่าน 

รตันาวดยีอมละสายตาจากนยิายเล่มโปรดแล้วเงยหน้ามองผู้มาใหม่

ด้วยแววตาเอาเรื่อง “เอามอืออกไปเลยนะปาล์ม”

“เรามาตั้งนานแล้ว เธอกเ็อาแต่อ่านนยิาย”

“พระเอกในเรื่องน่ามองกว่าเธอเยอะย่ะ” หญงิสาวย่นจมูกก่อนจะชกั

หนงัสอืหนมีอืใหญ่ และเอาสนัเล่มตไีหล่เขาเตม็แรง

“โอ๊ย!” คนถูกประทุษร้ายแสร้งร้องลั่นทั้งที่ไม่เจ็บ ยิ่งเห็นหญิงสาว

ย่นจมูกใส่อย่างแง่งอน เขากย็ิ่งหวัเราะเสยีงดงั

“คราวหน้าจะเอาสนัตหีวั”

“ถ้าเธอเขย่งถงึนะหนูนา”

“อย่าให้เราสูงบ้างก็แล้วกัน” รัตนาวดีค้อนขวับ ก่อนจะยอมเก็บ

หนงัสอืลงกระเป๋าย่ามแฮนด์เมดใบใหญ่ แล้วมองซ้ายมองขวาหาใครอกีคน 

“นดิยงัไม่มาหรอื”

“นดิบอกว่ามาสายหน่อยน่ะ”

“ยายนี่สายตลอด”

“เธอกนิอะไรมาหรอืยงั เราหวิแล้วอ้ะ”

“เรากนิมาแล้ว”

“ถ้าอย่างนั้นไปนั่งกนิเป็นเพื่อนเราหน่อย”

“ไม่” รตันาวดเีชดิหน้าใส่
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“แล้วถ้าเราเลี้ยงล่ะ”

“ไปส”ิ ท่าทางหยิ่งเมื่อครู่หายไปเป็นปลดิทิ้ง มหินำาซำ้ารตันาวดยีงัลุก

ขึ้นคล้องแขนเขาแล้วพาเดนิเข้าไปในห้างหน้าตาเฉย

ปราณนต์หวัเราะเบาๆ แล้วโยกศรีษะเพื่อนเล่นอย่างมนัเขี้ยว เขากบั

รัตนาวดีเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนมัธยม พอเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังเรียน

มหาวทิยาลยัเดยีวกนั แค่ต่างคณะกนัเท่านั้น และเมื่อสมคัรงานกย็งัอตุส่าห์

มาสมคัรบรษิทัเดยีวกนัอกี ทำาให้สนทิกนัมากจนกระทั่งเขาไปมาหาสู่ที่บ้าน

ของรตันาวดไีด้อย่างสะดวก จนถูกคนเข้าใจผดิว่าทั้งคู่เป็นคนรกักนัหลาย

ต่อหลายครั้ง 

หนุ่มสาวเดินเคียงกันไปกระทั่งไปหยุดอยู่หน้าร้านอาหารโปรดของ

ปราณนต์ โดยไม่ต้องรอให้ชายหนุม่เอ่ยปาก รตันาวดกีส็ั่งอาหารมามากมาย

จนเจ้ามอืร้องเสยีงหลง

“ไหนว่ากนิข้าวเช้ามาแล้วไงหนูนา”

“ก็กินได้อีกไง” สาวตัวเล็กตอบหน้าตาเฉย พลิกเมนูอาหารหน้า 

ถดัไปแล้วกส็ั่งอกีชุดใหญ่

“เราเริ่มสงสยัแล้วนะว่าแม่เธอเลี้ยงเธอไหวได้ยงัไง”

“กถ็งึพยายามผลกัไสให้เราหาแฟนสกัทไีงล่ะ”

คนตอบยังไม่ยอมเงยหน้าขึ้นจากเมนูอาหาร จึงไม่ทันสังเกตว่า 

คู่สนทนายิ้มจนตาหย ีไม่ปกปิดความในใจเลยแม้แต่น้อย แต่โชคไม่ดเีลย

ที่ไม่ว่าจะวนันี้ เมื่อวาน เมื่อเดอืนที่แล้ว หนึ่งปีก่อน หรอืจะเป็นสบิปีที่แล้ว

ก็ตาม รัตนาวดีก็ไม่เคยมองเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียว ถึงกระนั้นปราณนต ์

กย็งัยิ้มให้รตันาวดแีบบนี้เสมอ

“ถ้าอย่างนั้นเราเลี้ยง เอาไหม”

“พาเรามาเลี้ยงทุกมื้อแบบนี้ไหวไหมล่ะ” รัตนาวดีเงยหน้าขึ้นมอง 

แววตาแพรวพราวของเพื่อนสนทิ ในเมื่อฝ่ายนั้นเล่นมุกมา จะไม่ตบมุกรบั

เสยีหน่อยกก็ระไรอยู่



ก ร รั ม ภ า      43

“ไหวอยู่แล้ว ยกเงนิเดอืนให้หมดเลยเอ้า”

“ขอคดิดูก่อน จนๆ อย่างเธอน่ะเราไม่มองหรอกนะ” แล้วหญงิสาว

ก็หัวเราะ เมื่อเห็นสีหน้าจืดเจื่อนของเพื่อนจึงเอื้อมมือไปตบไหล่หนาเบาๆ 

“ไว้เงนิเดอืนเดอืนละแสนค่อยมาบอกเรานะ”

“ยายงก!” ปราณนต์ส่ายหน้าระอาความงกของเพื่อน ซึ่งไม่วา่จะผ่าน

ไปกี่ปีก็ไม่มีลดน้อยถอยลงไป ยิ่งโตยิ่งทบเท่าทวีคูณ เห็นอะไรตีเป็นเงิน 

เป็นทองไปเสยีหมด

ทั้งสองนั่งคยุเรื่องงานในสปัดาห์ที่ผ่านมาและกนิอาหารกนัไปเรื่อยๆ 

จนอิ่มแปล้ และปราณนต์ก็ควักกระเป๋าเลี้ยงเพื่อนจอมงกตามที่สัญญาไว้ 

จากนั้นจึงพากันเดินขึ้นไปชั้นโรงภาพยนตร์ เพื่อสมทบกับเพื่อนอีกคน 

ตามที่นดักนัไว้ แต่กย็งัไม่เหน็แม้วี่แวว

“ยายนดิจะเบี้ยวหรอืเปล่าเนี่ย” รตันาวดหียบิโทรศพัท์ขึ้นกำาลงัจะกด

โทร. ตามเพื่อนสาวอกีคน แล้วกต้็องขมวดคิ้วเมื่อเหน็ว่าฝ่ายนั้นส่งข้อความ

มาดกัไว้ก่อน

“มอีะไรหรอืเปล่าหนูนา”

“ยายนดิเบี้ยวอกีแล้ว ตื่นสายเลยไม่มา”

“ว่าแล้วเชยีว” ปราณนต์หวัเราะหึๆ  “ดนีะที่ไม่จองตั๋วไว้ก่อน”

“วนัจนัทร์เราจะฉกีอกยายนดิ”

“อย่าโมโหเลยน่า เราไปดูหนงักนัเถอะ”

“เธอรออยู่นี่แหละ เราไปซื้อตั๋วเอง”

“ไม่ให้เราเลี้ยงแล้วหรือหนูนา” ชายหนุ่มแซวสาวจอมงกที่ปกติ 

กว่าจะเจยีดเงนิออกจากกระเป๋าเงนิสแีดงสดของเธอได้นี่ยากแสนยาก

รตันาวดไีม่ตอบ แต่ยกัคิ้วกวนๆ ก่อนจะ ‘ฉก’ กระเป๋าสตางค์จาก

เพื่อนสนทิแล้วเดนิไปต่อแถวทนัที
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จากที่จะดูภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องดังตามที่นัดกันไว้ แต่เมื่อคน
อยากดูนักหนาเบี้ยวนัด ปราณนต์กับรัตนาวดีจึงเปลี่ยนเป็นดูภาพยนตร์

แอกชนัสุดมนัแทน แต่...

เมื่อหนงัท้องตงึ หนงัตากห็ย่อนเป็นธรรมดา และคนหลบัง่ายอย่าง

รตันาวดกีเ็คลิ้มหลบัไปตั้งแต่ภาพยนตร์ฉายได้แค่กลางเรื่อง!

ชายหนุ่มหันไปมองหญิงสาวที่สัปหงกกลางโรงภาพยนตร์ที่มีระบบ

เสยีงกระหึ่มด้วยสายตาอ่อนโยน เขาชนิเสยีแล้วกบันสิยักนิอิ่มเป็นต้องนอน

หลบัของรตันาวด ีจงึจบัศรีษะของคนสปัหงกจนจะหวัทิ่มให้มาองิบ่าของเขา

แทน โดยไม่รู้เลยสกันดิว่ามสีายตาของใครจ้องอยู่บ้าง

“คูน่ั้นเขาน่ารกัดนีะคะ” อวีาเจลนีหนัไปยิ้มกบัอลัเบอร์โตที่ถูกเธอลาก
เข้าโรงภาพยนตร์ได้เป็นครั้งแรกในรอบสบิปีของชายหนุ่ม 

ชายหนุ่มไม่ตอบ เอาแต่นั่งหน้าบึ้ง

อัลเบอร์โตไม่มีอารมณ์สุนทรีย์สักนิด เพราะไม่อยากดูอะไรทั้งสิ้น 

ชายหนุ่มแค่ตั้งใจออกมาซื้อตุ๊กตาของฝากให้ลูกสาวเพราะได้ยินรัตนาวด ี

พูดชื่อห้างสรรพสนิค้าแห่งนี้ แต่พออวีาเจลนีรู้กเ็ลยขอมาด้วย เธออยากมา

ออกเดตเหมือนคู่เดตทั่วไปบ้าง เพราะเมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ไม่จำาเป็นต้องหน ี

พวกปาปารัซซีอย่างตอนอยู่ที่บ้านเกิดตัวเอง ซึ่งเจ้าพ่อหนุ่มก็ยอมตามใจ

สาวคู่ควงเป็นครั้งแรก แล้วก็ต้องมาเจอภาพที่กวนอารมณ์ผ่อนคลาย 

ของเขาให้ขุ่นมวัขึ้น

ทั้งภาพคมชดัและระบบเสยีงดงักระหึ่มของภาพยนตร์แอกชนัชื่อก้อง

โลกไม่มีผลกับอัลเบอร์โตเลยสักนิด ชายหนุ่มยังนั่งนิ่งเหมือนรูปสลัก 

ดวงตาคมกรบิเพ่งมองฝ่าความมดืไปยงัร่างเลก็บางของผูห้ญงิคนหนึ่งที่หลบั

ซบลงบนบ่ากว้างของผู้ชายที่นั่งตดิกนั ดูเหมอืนคู่รกัที่รกักนัมากกไ็ม่ปาน

สมองอันชาญฉลาดนึกย้อนไปถึงประวัติของสาวเจ้าที่ลูกน้องหามา

ให้ และเท่าที่รู้...รัตนาวดียังโสด โสดสนิทและยังไม่เคยมีแฟนเป็นตัว 
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เป็นตนเลยด้วยซำ้า แล้วผู้ชายคนนี้เป็นใคร...

หนุม่มาดขรมึจำาต้องเกบ็ความสงสยันี้ไปจนกระทั่งภาพยนตร์จบ เขา

ลุกตามรตันาวดแีละผู้ชายคนนั้นออกมาทนัทจีนอวีาเจลนีเดนิตามไม่ทนั

“จะรบีไปไหนคะอลั แล้วดนิเนอร์ของเราล่ะ”

“ขอโทษทคีรบัอวีา ผมมธีุระ”

“แต่พรุ่งนี้คุณกก็ลบัแล้วนี่คะ อยู่ทานด้วยกนัก่อนส”ิ

“ขอโทษท.ี..ไว้กลบัไปผมจะพาคุณไปดนิเนอร์ชดเชยให้นะครบัอวีา”

“กไ็ด้ค่ะ” หญงิสาวรบัคำาเสยีงอ่อย เพราะรู้ดวี่าคนอย่าง อลัเบอร์โต 

อะลอนโซ คำาไหนต้องเป็นคำานั้น เขาไม่ผ่อนปรนกบัเรื่องใดอยู่แล้ว ถ้าลง

เขาบอกว่าไม่...จะไปทู่ซี้อย่างไรกเ็สยีเวลาเปล่า

“ผมไปดูของฝากอย่างอื่นให้ลูกก่อน”

“ถ้าอย่างนั้นเราแยกกนักไ็ด้ค่ะ เจอกนัที่มาดรดินะคะที่รกั” หญงิสาว

สุดสวยจูบลาเขาเบาๆ เพราะเธอเองก็มีงานต่อและไม่มีเวลาไปส่งเขาที่ 

สนามบนิแน่นอน

“ครับ” ชายหนุ่มมาดขรึมรับคำาด้วยเสียงสุภาพ สีหน้ายังเย็นชา 

เช่นเดิม แต่ก็ยื่นแขนไปให้หญิงสาวผู้สูงศักดิ์คล้องอย่างที่เคยเป็นประจำา 

ทำาให้อวีาเจลนีกลั้นหวัเราะไม่อยู่

“คุณทำาให้ดูมชีวีติชวีาบ้างไม่ได้หรอืไงคะ”

“แต่ผมกไ็ม่ได้ฝืนใจนี่”

“ค่ะ” อวีาเจลนียงัไม่หยุดหวัเราะ “ฉนัว่าฉนัแยกตวัไปดกีว่า คุณก็

ไปทำาธุระเถอะค่ะ ฉนัจะอยู่เที่ยวต่อ นานแล้วที่ไม่ได้มอีสิระแบบนี้”

“เดี๋ยวผมให้มาร์ตนิกบัครสิตอฟอยู่ด้วย”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ ไม่มอีะไรหรอก อยู่ไกลคนละซกีโลกขนาดนี้ไม่มี

เรื่องร้ายอะไรแน่ สองคนนั้นคงเบื่อตามผู้หญิงเต็มที...ฉันไปนะคะ” พูด

พลางโบกมือให้แล้วเดินแยกออกไปอย่างมีมาด ไม่ทิ้งเชื้อสายลูกสาว 

เจ้าหญงิแห่งโมนาโก ที่แม้ว่าเจ้าหญงินาตาชา มารดาของอวีาเจลนีจะลาออก



46   แ ส น รั ก ซ่ อ น ใ จ 

จากฐานนัดรศกัดิ์มาใช้ชวีติแบบคนธรรมดาแล้ว แต่ไม่ว่าจะอย่างไรกไ็ม่อาจ

ลบสายเลอืดสูงส่งได้เลย

หนุ่มหล่อเจ้าพ่อวงการประดษิฐ์และค้าขายอาวุธสงคราม กบัสาวทั้ง

สวยทั้งเก่งเชื้อสายเจ้าหญงิจากวงการอญัมณแีละแฟชั่น ไม่มคู่ีไหนจะเหมาะ

สมกนัเท่านี้อกีแล้ว

อลัเบอร์โตส่ายหน้าเบาๆ ขณะมองตามสาวร่างเพรยีวระหงที่เดนิไป

จนลบัสายตา จากนั้นจงึหนักลบัมาหาลูกน้องทั้งสี่ที่ยนืคุมเชงิอยู่ไม่ห่าง

“เปลี่ยนแผน...เราจะกลบัคนืนี้”

“เอาอย่างนั้นหรอืครบัคุณอลั” โดโลธถีามเสยีงเข้ม

“หูตึงหรือไงวะ” คริสตอฟยิ้มทะเล้น เล่นไม่รู้เวลาจนถูกหัวหน้า 

บอดกีาร์ดมาดโหดถลงึตาใส่ เขาจงึรบีหุบปากฉบัทนัที

“ไปหาตุ๊กตาไทยๆ ให้เบลล่าด้วย เราจะกลบัคนืนี้”

“ครบัคุณอลั” มอืขวาอย่างโดโลธคี้อมศรีษะรบัคำาสั่งอย่างเคยชนิ

“เรื่องของรตันาวด ีจดัการให้เรว็ที่สุด”

“ครบัคณุอลั” โดโลธจีำาต้องรบัคำาแทนลูกน้องบอดกีาร์ดที่เอาแต่เลน่

ไม่เลกิ เพราะทุกคำาสั่งของเจ้านายถอืเป็นประกาศติ แม้จะสงสยัอย่างไรก็

ห้ามถามและต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนเจ้านาย

ระเบิดอารมณ์ใส่ได้ และลูกน้องทุกคนก็รู้ดีแก่ใจว่าเวลาคนเย็นชาอย่าง 

อลัเบอร์โตโมโหร้ายขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไร ต่อให้พ่อแม่ของอลัเบอร์โตเอง

ยังเอาไม่อยู่ ดังนั้นพวกเขาจะไม่เสี่ยงเด็ดขาด และต้องทำาตามคำาสั่ง 

ให้เรยีบร้อยที่สุดด้วยเช่นกนั



วันหยุดผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกินในความคิดของรัตนาวด ี
ตั้งแต่วันที่ชวน ‘เขาคนนั้น’ มากินข้าวที่บ้าน ทว่าเมื่อกลับมาก็พบว่าบ้าน

หลงัใหญ่ที่อยูต่ดิกนันั้นว่างเปล่า ไร้วี่แววของผูค้นอยูอ่าศยั จนกระทั่งมารดา

บอกว่าเขาไปแล้ว พร้อมกบัฝากขอบคุณที่เธอเลี้ยงข้าวเขาวนันั้นด้วย

หญิงสาวไม่เข้าใจเลยว่าทำาไมต้องใจหาย ก็แค่คนที่เจอกันแค่สอง

สามวนั กนิข้าวด้วยกนัแค่มื้อเดยีว ทำาไมต้องอาลยัอาวรณ์ รู้สกึว่าเขากลบั

เรว็เกนิไป ยงัไม่ทนัคุยกนัมากกว่านี้เลย

แต่เธอจะคุยอะไรกบัเขาล่ะ...

รตันาวดสี่ายหน้าเบาๆ นกึขนัตวัเองไม่น้อยที่อยู่ๆ กฟ็ุ้งซ่าน สงสยั

โรคแพ้คนหล่อจะกำาเริบ เห็นอะไรก็นึกถึงเขาไปหมด แม้กระทั่งตอนนี้ที่

กำาลังนั่งทำาแล็บอย่างขะมักเขม้น ทว่าเอาเข้าจริงเธอกลับเห็นใบหน้าหล่อ

เหลาแต่เยน็ชาของอลัเบอร์โตอยู่ในห้วงคำานงึตลอดเวลา

“ยายแว่น!”

เสยีงเรยีกที่ดงัจากข้างตวัทำาให้รตันาวดสีะดุง้ หนัไปกพ็บวา่ สาวร่าง

๔
เกมเปลี่ยนชีวิต
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เล็กนัยน์ตากลมโตเป็นประกายสุกใสกำาลังมองเธอผ่านเลนส์แว่นตากรอบ

หนาเหมอืนฝาแฝดกนัไม่มผีดิ

“ตาเถรตกกระโถน!” สาวตวัเลก็สะดุ้งจนตวัลอย ทว่าเมื่อหนัไปเหน็

ว่าเป็นใครจงึถอนหายใจด้วยความโล่งอก ดทีี่ไม่ใช่หวัหน้างาน ถ้าเหน็ว่าเธอ

เหม่อลอยเวลางานนี่โดนเฉ่งแน่นอน “ตกใจหมดเลย”

“เธอเหม่อนะยายแว่น”

“คดิอะไรเพลนิๆ น่ะ”

“ดีที่ไม่ผสมสารผิด” สาวแว่นผู้เปรียบดังฝาแฝดของรัตนาวดีวาง

กระเป๋าลงในตูภ้ายในห้องทำางาน หยบิเสื้อกาวน์ตวัยาวและถงุมอืยางมาสวม 

ก่อนจะสาวเท้าเรว็ๆ กลบัมาหาเพื่อนที่นั่งก้มหน้าก้มตาทำาแลบ็ตามลำาพงั

“งานทำาประจำาเป็นรูทนีแบบนี้ ทำาผดิกโ็ดนด่าส”ิ

“กเ็ธอใจลอยนี่ ปกตไิม่เหน็ใจลอย ปิ๊งหนุ่มข้างบ้านสทิ่า”

“ใครรายงานเธอล่ะยายนิด” รัตนาวดีเงยหน้าขึ้นมองปาณิสรา 

หรอืนดิ เพื่อนสาวตวัเลก็ที่นดิสมชื่อ

“เมื่อเช้าโทร. เข้าบ้านเธอแล้วน้ารบีอกน่ะส”ิ

“แม่ก็เพ้อไปเรื่อยน่ะ ฉันเนี่ยนะจะปิ๊งใครได้ นอกจากพี่กัปตัน

อเมรกิาของฉนั” คนถกูซกัยงัปากแขง็ เพระมั่นใจว่าตวัเองไม่ได้คดิอะไรกบั

หนุ่มหน้าดุคนนั้นเสยีหน่อย คนที่เธออาลยัอาวรณ์น่ะคอืคนขบัรถสุดหล่อ

ของเขาต่างหาก

“จะคอยดู ว่าแต่น้ารบีอกว่าเดี๋ยวนี้แถวบ้านเธอไม่มวีนิมอเตอร์ไซค์

แล้วหรอื”

“ใช่ ฉนักง็งอยู่ว่าหายไปไหนกนัหมด นี่ต้องเดนิขาลากตลอดเวลาที่

เข้าออกบ้านเลยนะ แถมรู้สกึเหมอืนมคีนเดนิตามด้วย”

“ทำาไมล่ะ”

“แล้วฉนัจะรู้ไหมล่ะยะ”

“น้ารีบอกว่าเธอเคยจะโดนทำาร้าย แต่หนุ่มข้างบ้านช่วยไว้ไม่ใช่หรือ 
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ท่าทางเป็นคนรวย มบีอดกีาร์ดด้วย บางทเีขาอาจจะปิ๊งเธอจรงิๆ เลยบอก

ให้คนคอยดูแลเธอกไ็ด้นะ”

“จะบ้าเรอะ!” รตันาวดอียากจะบ้าตายกบัความคดิของเพื่อน ที่หนกั

กว่านั้นคือปวดหัวกับแม่ของตัวเองที่เอาเรื่องของเธอไปขายเสียหมด เชื่อ

แล้วว่าคุณนายพรรณนรีเก็บอะไรไว้ไม่อยู่จริงๆ ทั้งยังจินตนาการบรรเจิด

อกีด้วย

แต่ขอโทษเถอะคณุนายแม่เจ้าขา...นี่ชวีติจรงินะ ไม่ใช่ละครหลงัข่าว!

หญิงสาวถึงกับกุมขมับเพราะกลัดกลุ ้มกับสายตาล้อเลียนของ 

ปาณสิรา ไม่คดิเลยว่าจะโดนแม่เอาไปเมาท์ลบัหลงักบัเพื่อนแบบนี้

“เธอยงัไม่ได้เอาฉนัไปเมาท์ต่อที่ไหนใช่ไหมยายนดิ”

“ยงั”

“ดแีล้วละ” รตันาวดถีอนหายใจโล่งอก แล้วก้มหน้าก้มตาเตรยีมจะ

ทำาแลบ็ต่อ ทว่า...

“ยงัไม่ได้บอกแค่เจ้าของบรษิทัเท่านั้นละ”

“ยายบ้าเอ๊ย!” เธอไม่เคยอยากกระโดดกดัหวัเพื่อนเท่านี้มาก่อนเลย

จรงิๆ ถ้าทำาได้เธอจะฆ่าหมกห้องแลบ็นี่ละ!

หมดกนัชื่อเสยีงที่สะสมไว้นานปี...

ฉายาคณุป้าแว่นไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เพราะเธออตุส่าห์ตั้งใจ

ทำางาน วางตัวเหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม ประมาณว่าอีกไม่กี่ป ี

อาจจะได้ขึ้นเป็นเจ้าของมูลนิธิเด็กและสตรีแท้ๆ แต่สุดท้ายก็ต้องโดน 

ล้อเลยีนว่าเพ้อหาผู้ชายจนได้

“จะเครยีดทำาไม เรื่องจรงิทั้งนั้น” ปาณสิราทำาตาใสแล้วยกัไหล่เบาๆ 

“เวลาเธออ่านนยิายเธอยงักรี๊ดพระเอกในเรื่อง ใครกเ็ป็น ไม่ต้องกลวัว่าจะ

เสยีภาพลกัษณ์หรอกน่า”

“ให้ฉนัเอาเธอไปเมาท์บ้างไหมล่ะยายนดิ”

“เธอจะเมาท์อะไรฉนัยะ”
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“เรื่องที่เธอแอบชอบนาย...”

“หยุดเลยนะ!” สาวร่างเลก็รบียื่นมอืมาปิดปากเพื่อนสนทิทนัท ีทั้งยงั

ขงึตาดุใส่ “ถ้าเธอพูด ฉนัจะไปใส่สตีไีข่ว่าเธอน่ะไปอ่อยเขาถงึบ้านเลย”

“โห” รัตนาวดีอุทานแล้วหัวเราะเบาๆ เพราะรู้ว่าเพื่อนขู่ไปอย่างนั้น

เอง นี่ไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงของปาณิสราแต่อย่างใด “น่าคบมากเพื่อนฉัน 

เลกิคบเสยีเลยดไีหม”

“คนืเงนิที่ยมืไปก่อนค่อยเลกิคบ”

“ยายงก”

“ไม่ได้ครึ่งของเธอหรอกยายแว่น” สองสาวเถียงกันไปเถียงกันมา 

แล้วกห็ยุดมองตากนั ก่อนจะหวัเราะออกมาอย่างพร้อมเพรยีง

ทั้งคูค่บกนัมาตั้งแต่สมยัเรยีนจงึสนทิกนัมากจนรูต้บัไตไส้พงุกนัหมด

แล้ว มบ้ีางที่ชอบเล่นกนัแรงๆ ทว่าทั้งสองกร็ูด้ว่ีาอกีฝ่ายไม่มเีจตนาร้ายใดๆ เลย

“แยกกนัไปทำางานเถอะ ก่อนหวัหน้าจะมาแล้วเราสองคนจะโดนสวด”

“ได้ส ิว่าแต่เธอยงัไม่ได้เอาเรื่องฉนัไปเมาท์ให้หวัหน้าฟังใช่ไหม”

“ฉนัล้อเล่นย่ะ...เจ้านายยงัไม่มาแล้วฉนัจะเมาท์ได้ยงัไงล่ะยะ”

“โล่งอกไปท ีงั้นแยกกนัตรงนี้ เจอกนัมื้อเที่ยงนะนดิ”

“โอเคเลยหนูนา” สองสาวแปะมือกันแล้วยิ้มยิงฟันให้อีกฝ่าย ก่อน

จะแยกย้ายไปทำางานในแผนกของตวัเอง ปาณสิราทำาแลบ็ชวีเคม ีส่วนรตันา-

วดปีระจำาอยู่ที่ห้องแลบ็เคมวีเิคราะห์ที่อยู่ห้องตดิกนั

เข็มนาฬิกายังหมุนไปอย่างเชื่องช้า กว่าจะหมดเวลางานในแต่ละวัน
ไปได้ช่างทรมานเหลือเกิน ระหว่างที่หญิงสาวกำาลังนั่งหาวอยู่หน้าเครื่อง 

HPLC๑อยู่ๆ เสียงเคาะประตูถี่รัวอย่างไร้ซึ่งมารยาทก็ดังขึ้น หญิงสาวร่าง

๑ High Performance Liquid Chromatography, HPLC เป็นเครื่องมอืที่ใช้สำาหรบัแยกสารที่สนใจ

ซึ่งละลายอยูใ่นสารละลายผสม 
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เล็กบางสวมชุดกาวน์ตัวยาวสะดุ้งและตื่นเต็มตา เธอรีบล้างมือแล้วเดิน 

ไปเปิดประตู

“มีอะไรหรือเปล่านิด” รัตนาวดีถามพลางอ้าปากหาวอีกรอบ จน 

ปาณสิราส่ายหน้าขำาๆ

“หวัหน้าเรยีกเธอน่ะหนูนา”

“มอีะไรหรอืเปล่า งานยงัไม่เสรจ็เลย”

“ฉนัไม่รูห้รอก เธอต้องเข้าไปในห้องหวัหน้าแล้วถามเอาเอง” ปาณสิรา

ยงัยนืกรานคำาเดมิ จนรตันาวดเีองกจ็นปัญญา จงึจำาต้องเดนิตรงไปที่ห้อง

หวัหน้างานอย่างเสยีไม่ได้

ใครๆ ก็บอกว่าแผนกเคมีที่รัตนาวดีทำางานมีแต่พวกสาวเต่าล้านปี 

สองสาวถูกตั้งฉายาว่าป้าแว่นบีหนึ่งกับป้าแว่นบีสอง เลียนแบบการ์ตูน 

กล้วยหอมจอมซนที่ดงัในหมู่เดก็ๆ เมื่อหลายปีก่อน สาเหตุกเ็พราะทั้งสอง

เป็นสาวร่างเลก็เหมอืนกนั ตวัผอมๆ หวัโตๆ ไม่แต่งหน้ามาทำางาน ขมวด

ผมเป็นทรงซาลาเปายุง่ๆ มาทกุวนั สวมแว่นตากรอบหนาขนาดใหญ่เหมอืน

กันราวกับฝาแฝด เป็นที่สยดสยองของเพื่อนร่วมงานจนไม่มีใครอยาก 

เข้ามาดูหน้าสาวในแผนกนี้เลย

ดเีอน็เทก็ซ์ (DNText)  คอืชื่อสถานที่ทำางานของรตันาวด ีที่นี่เป็น

สถาบันวิจัยแบบครบวงจร ทั้งทางเภสัชกรรม พันธุกรรม และวิศวกรรม 

รตันาวดทีำางานที่นี่ได้เพยีงหนึ่งปีเท่านั้น แต่วนันี้ถกูหวัหน้างานเรยีกไปแบบ

ไม่มเีหตุผล ทำาเอาสาวเจ้าเสยีวสนัหลงัวาบ แต่กต็้องทำาใจกล้า เธอสูดลม

หายใจเข้าลกึๆ แล้วเคาะประตูห้องอยู่สองสามครั้งกไ็ด้ยนิเสยีงอนุญาต

“เข้ามาสหินูนา” 

หญงิสาวเดนิตวัลบีเข้าไปยนืเจี๋ยมเจี้ยมอยูห่น้าโต๊ะทำางานของหวัหน้า

ซึ่งเป็นหญงิวยักลางคนหน้าดุเหมอืนครูระเบยีบ ดวงตาดุจดัมองลอดแว่น

พระจนัทร์ครึ่งดวงกรอบทอง ก่อนจะยื่นซองสขีาวมาให้!

เธอจะถูกไล่ออกหรอื...ไม่นะ!
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“หนยูงัไม่อยากถกูไล่ออกนะคะหวัหน้า พ่อหนกูแ็ก่ แม่กป่็วย ต้นไม้

กจ็ะตาย หมากไ็ม่สบาย แมวก.็..”

“อ่านเสยีก่อนค่อยโวยวาย” คุณป้ารูปร่างท่าทางเหมอืนค้างคาวแก่ๆ 

ถอนหายใจพลางส่ายหน้าอย่างปลงตกกบัความไม่ได้เรื่องได้ราวของลกูน้อง

รตันาวดยีิ้มแหย รบัซองเอกสารมาเปิดดูแล้วกต็้องแปลกใจนดิๆ ที่

เหน็ว่าข้างในเป็นภาษาองักฤษล้วน อ่านได้ใจความว่า บรษิทัยกัษ์ใหญ่ด้าน

อาวุธอย่างฟรานซิสโก อินดัสตรีส์ต้องการตัวเธอไปทำางาน ที่สำาคัญคือ 

เงนิเดอืนมากกว่าที่ ดเีอน็เทก็ซ์ ถงึห้าเท่า

เงนิเดอืนมากกว่าเดมิห้าเท่า!

นักเคมีวิเคราะห์สาวตาโตราวกับไข่ห่าน สมองคำานวณเม็ดเงินที่จะ

ได้แต่ละปีทนัท ี ถ้าทำางานในอตัราเงนิเดอืนขนาดนี้ รบัรองว่าไม่เกนิหนึ่งปี 

เธอผ่อนหนี้บ้านรวมทั้งที่ดนิของแม่ที่เชยีงใหม่หมดแน่

“สนใจละส”ิ

“หวัหน้าว่าหนสูมควรไปหรอืเปล่าคะ” สาวจอมงกรบีปรบัสหีน้าอย่าง

รวดเร็ว ต่อให้เป็นคนงกเงินแค่ไหน แต่เธอก็มีมารยาทมากพอที่จะไม่

แสดงออกต่อหน้าผู้หลกัผู้ใหญ่ที่เอน็ดูเธอมาตลอด

“ฉนัว่าเธอน่าจะไปนะ มนัเป็นโอกาส ในสญัญาบอกว่าหนึ่งปี ถ้าไม่

โอเคจะกลบัมากไ็ด้”

“ถ้าไม่โอเค หวัหน้าจะรบัหนูกลบัเข้ามาทำางานไหมคะ”

“เธอนี่โลภนะ” 

คำาดุของหวัหน้างานทำาเอาหญงิสาวหน้าม่อย แล้วก้มหน้าก้มตาอ่าน

เอกสารใหม่อีกครั้ง จึงพบว่าเป็นการขอตัวเธอไปทำางานที่ฟรานซิสโก 

อนิดสัตรส์ีก่อนในช่วงเวลาหนึ่ง หากรตันาวดตีอบตกลงกจ็ะมกีารจ่ายค่าชดเชย

ให้ดเีอน็เทก็ซ์ด้วย 

“ทำาเหมอืนสญัญาซื้อขายนกัฟุตบอลเลยนะคะ”

“เธอเคยเป็นนกัฟุตบอลหรอืไง”
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“หมายถงึพ่อชอบดูน่ะค่ะ” รตันาวดยีิ้มแหย 

“ฉนัจะไม่บงัคบัหรอืว่าบบีคั้นเธอหรอกนะหนนูา ให้ไปตดัสนิใจเอาเอง

ว่าอยากลองไปทำางานที่นั่นดูไหม อย่างไรที่นี่ก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อยู่แล้ว เพราะเราเองกย็งัเคยโคงานกบัฟรานซสิโก อนิดสัตรส์ี แล้วที่นั่นก็ 

เคยขอพนกังานไปเรยีนรู้งาน หรอืว่าไปทำางานหลายครั้งเหมอืนกนั”

“บรษิทัผลติอาวธุสงครามอย่างนั้นมาใช้บรกิารดเีอน็เทก็ซ์ของเราหรอื

คะ...มนัใช่หรอื”

“อย่างน้อยกเ็รื่องเครื่องกลและเชื้อเพลงิ เรามแีผนกฟิสกิส์กลศาสตร์

ด้วย แล้วกแ็ผนกเครื่องมอืแพทย์ จำาได้ใช่ไหม”

คนถกูถามทำาหน้าเหลอหลา บ่งบอกว่าเธอไม่ได้จำาอะไรเลย นอกจาก

งานและแผนกงานของตวัเอง จนหวัหน้าได้แต่กุมขมบักลดักลุ้ม ไม่รู้จะทำา

อย่างไรกบัลูกน้องคนนี้ดี

“ไปเถอะ กลบัไปตดัสนิใจ แล้วพรุ่งนี้มาบอกฉนัด้วย”

“งั้นไปค่ะ”

“อ้าว!” คราวนี้เป็นหวัหน้าบ้างที่หน้าเหลอ มองหญงิสาวรุ่นลูกด้วย

แววตาตระหนก บทว่าจะตดัสนิใจได้กเ็รว็จนเกนิพอด ีไม่คดิจะปรกึษาใคร

เลยหรอือย่างไร

“คอืหนูกอ็ยากลองไปทำางานที่อื่นบ้าง แล้วอย่างฟรานซสิโก อนิดสั-

ตรสี์กใ็ช่ว่าจะเข้าไปทำางานได้ง่ายๆ นี่คะ”

“กลับไปคิดให้ดีๆ ก่อนหนูนา ฉันไม่อยากให้เธอเห็นแก่เงินจน 

หน้ามดืนะ”

“ทางนั้นเขาให้เวลาคดินานแค่ไหนคะ”

“เขาให้เวลาเธอเยอะเลยละหนนูา” หวัหน้างานหน้าดุส่งรอยยิ้มพฆิาต

มาให้ลูกน้องคนโปรด พร้อมทั้งกล่าวถ้อยคำาที่ชอ็กคนฟังเป็นที่สุด “ถ้าเธอ

ตกลง เขาให้เวลาเธอแค่สิ้นเดอืนนี้  และเธอมเีวลาเคลยีร์งานและจดัการ

เรื่องวซีาแค่หนึ่งเดอืนเท่านั้น!”
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ดวงตากลมโตเบิกกว้างหนักกว่าเก่า สาวเจ้าผลุนผลันออกจากห้อง

ไปอย่างรวดเรว็ จนแม้แต่หวัหน้าแผนกเคมกีย็งัเรยีกไว้ไม่ทนั

รัตนาวดีเปิดประตูผลัวะเข้ามาจนปาณิสราที่กำาลังผสมสารเคมีอยู ่

ถงึกบัสะดุ้ง แล้วหนัมามองเพื่อนร่วมงานด้วยแววตาตระหนก

“ยายแว่น!”

“เราเอง”

“แล้วทำาไมพรวดพราดเข้ามาแบบนี้ ตกใจหมดเลย” เจ้าของฉายา 

‘ป้าแว่นบสีอง’ โคลงศรีษะไปมา แล้วก้มหน้าก้มตาทำางานต่อ

“ไม่อยากรู้หรอืว่าหวัหน้าเรยีกเราไปทำาไม” รตันาวดถีาม

“ไม่อยากถามหรอก เพราะเดี๋ยวเธอกต็้องเล่า”

“ขอบใจนะนดิ” เจ้าของเสยีงหวานประชดเพื่อนที่เชอืดนิ่มๆ ด้วยการ

หาว่าเธอปากไม่มหีูรูด หยุดพูดไม่ได้

“กจ็รงินี่ ยงัไงเธอกต็้องเล่าอยู่แล้ว”

“โอเค...ฉนัมนัพวกเกบ็อะไรไว้ไม่ค่อยได้ ถ้าอย่างนั้นฟังดีๆ  นะนดิ” 

คนพูดแสร้งทอดเสยีง

ปาณสิรารู้นสิยัปากไม่มหีูรูดของเธอกจ็รงิ แต่เธอกร็ู้จกันสิยัชอบยุ่ง

เรื่องชาวบ้านของเพื่อนเช่นกนั

“อะไรล่ะหนูนา กพ็ูดมาเสยีทสี”ิ

“มคีนขอตวัฉนัไปทำางานด้วยแหละ”

“ก็ไม่น่าแปลกนี่” นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนมาขอตัวรัตนาวดีไปทำางาน

ด้วย เพยีงแต่เจ้าตวัไม่ตอบตกลงไปกเ็ท่านั้นเอง

ท่าทางไม่ยนิดยีนิร้ายเลยของเพื่อนสาวทำาเอารตันาวดคี้อนขวบั เธอ

ทำาแก้มป่องแล้วจิ้มเอวเพื่อนแรงๆ “สนใจฉนัหน่อยส”ิ

“อย่าจี้เอวสิหนูนา ฉันถือสารเคมีอยู่เนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวก็หกหมด

พอด”ี ปาณสิราดุ “ว่ามาส ิอยากอวดอะไรว่ามาเลย”

“ฟรานซิสโก อินดัสตรีส์ไง” ชื่อนั้นทำาให้คนฟังเงยหน้าขึ้นมาทันที
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อย่างคาดไม่ถงึ

“พูดจรงิหรอื”

“โกหกแล้วจะได้อะไรล่ะยะ”

“เขาผลติวุธสงครามไม่ใช่หรอื”

“แต่เขากม็แีผนกวจิยันี่”

“แล้วเธอจะไปไหมหนูนา”

“ยังไม่รู้เลย” รัตนาวดีเป่าลมหายใจออกจากปากจนแก้มป่อง เธอ 

ไม่ได้อยากไปไหนเลยเพราะเป็นห่วงแม่ แต่ถ้าไปกค็อืโอกาส แถมเงนิเดอืน

เยอะขนาดนั้น กลบัมาตั้งตวัเป็นเศรษฐนิไีด้เลย ทั้งยงัปลดหนี้ได้หมดด้วย

“เธอน่าจะไปนะ”

“แต่มนัไกลนะ ฉนัเคยไปต่างประเทศคนเดยีวที่ไหน” เคยไปเยี่ยม

ครอบครัวของพ่อเลี้ยงที่อังกฤษปีละครั้ง แต่นั่นก็ไปกับพ่อเลี้ยงและแม่

ตลอด ไม่เคยต้องไปด้วยตวัเองสกัครั้ง...ไม่นบัตอนอายสุบิสามที่ไปองักฤษ

คนเดยีว แต่ตอนนั้นคณุอาน้องสาวพ่อเลี้ยงกม็ารบัไปเที่ยวต่ออยูด่ ีสรุปคอื

ไม่เคยไปไหนไกลๆ คนเดยีวนั่นละ

“ไปทำางานนี่ ถ้าไม่โอเคกก็ลบัมาได้ไม่ใช่หรอื ปีเดยีวเอง ไวจะตาย”

“ขอคุยกับแม่ก่อนแล้วกัน ว่าแต่เธอเถอะนิด ถ้าฉันไปแล้วเธอจะ 

ไม่เหงาหรอื”

“ม่าย” ปาณิสราลากเสียง “ถึงผู้หญิงแปลกๆ อย่างเธอจะหายาก 

กจ็รงิ แต่ถ้าเธอไป เดี๋ยวกไ็ด้คนใหม่มา”

“โธ่นิด” เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก ทำางานด้วยกันมาก็เป็นปี แต ่

ปาณสิรากลบัไม่อาลยัอาวรณ์เธอสกันดิเลย อะไรจะรนัทดปานนั้น

รตันาวดเีดนิไหล่ลูค่อตกกลบัไปที่ห้องทำางาน แล้วทำางานอย่างใจลอย 

พอหมดเวลางานก็เดินไปหาปาณิสราแล้วพากันกลับบ้าน แต่หญิงสาว 

จอมงกกลบัมที่าทคีรุ่นคดิตลอดเวลา จนคนที่เดนิมาด้วยกนัอดถามไม่ได้

“คดิมากเรื่องไปทำางานที่ต่างประเทศหรอืไง”
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“ออื” รตันาวดพียกัหน้ายอมรบัตรงๆ

“ห่วงน้ารนี่ะส”ิ

“มนักใ็ช่ แต่มเีรื่องใหญ่อกีเรื่องที่ห่วงมากกว่า”

“เรื่องอะไรหรอืยายแว่น”

“จะโกหกแม่อย่างไรด”ี 

“เฮ้ย!” คำาตอบของเพื่อนสาวตัวดีทำาเอาปาณิสราถึงกับผงะ ไม่เชื่อ 

ก็ต้องเชื่อว่าคนงกอย่างรัตนาวดีจะตัดสินใจได้ง่ายดายปานนั้น ทั้งยังยอม

ลงทุนโกหกแม่ตวัเองอกี

“ตกใจอะไร”

“สรุปว่าเธอจะไปจรงิๆ ใช่ไหมยายแว่น”

“ไปจรงิๆ” 

“ทำาไมตดัสนิใจง่ายจงั”

“เป็นเธอไม่เอาหรอืไง” รตันาวดมีองเพื่อนตาเป็นประกายเมื่อคดิถงึ

จำานวนเมด็เงนิที่จะได้จากการยอมไปทำางานไกล คดิแล้วคุ้มสดุๆ มทีี่พกัให้ 

ค่าอาหารวนัละไม่เท่าไร แต่เงนิเดอืนมากกว่าที่ทำาอยู่ที่เดมิถงึห้าเท่า เธอไป

แค่ปีเดียวก็เก็บเงินใช้หนี้ที่บ้านได้หมดแล้ว หรือถ้าทำาแล้วดี เธออยู่ที่นั่น

อาจจะรวยเลยกไ็ด้

“แล้วเธอไม่ห่วงคุณแพทกบัน้ารเีหรอ”

เจอคำาถามนี้ของเพื่อนเข้าไป นักเคมีวิเคราะห์สาวก็ถึงกับไหล่ตก 

ไม่ใช่ว่าไม่ห่วง แต่เพราะพิษเศรษฐกิจที่ยำ่าแย่ ไหนจะบริษัทที่ล้มละลาย  

ต่อให้ทยอยขายของเก่าใช้หนี้ แต่กย็งัไม่หมดเสยีท ี ทั้งพ่อและแม่ของเธอ 

กแ็ก่ลงทกุวนั โดยเฉพาะพ่อแพทรคิที่ทำางานหนกัมาตลอด เธอกแ็ค่อยากให้

พ่อแม่ได้พกับ้างกเ็ท่านั้นเอง

“หนูนา...”

“ทำาไมจะไม่ห่วงล่ะนดิ” รตันาวดถีอนหายใจยาว ท่าทางขี้เลน่หายไป

ทันทีเมื่อนึกถึงพ่อกับแม่ ซึ่งเป็นคนที่เธอรักมากกว่าชีวิตตัวเอง และแม้ 
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แพทรคิจะเป็นพ่อเลี้ยง แต่เธอกค็ดิว่าเขาคอืพ่อเสมอ

“ห่วงแล้วทำาไมถงึไปล่ะ”

“อยากให้พ่อแม่สบายไง ฉนัไม่อยูต่ั้งปี ฝากเธอดูแลพ่อกบัแม่หน่อยส”ิ

“เรื่องนั้นไม่มปีัญหาหรอก ถ้าเธอตดัสนิใจดแีล้วฉนักเ็หน็ดดี้วย แต่

เราจะปิดคุณแพทกบัน้ารไีด้จรงิหรอื ถ้าพวกท่านรู้จากปาล์มล่ะ”

“ฉนัจะปิดปากไอ้ปาล์มเอง”

“แน่ใจหรอืว่าทำาได้”

“แน่ใจสิ” สาวตัวเล็กหันไปยิ้มเจ้าเล่ห์กับเพื่อน แต่ก็เป็นรอยยิ้มที่

ทำาให้คนมองเริ่มกลวั กลวัว่ารตันาวดคีดิจะเล่นอะไรแผลงๆ อกี

โครม!
“เฮ้ย!” ปราณนต์ร้องเสียงหลง เมื่ออยู่ดีๆ ก็ถูกเพื่อนสาวร่างเล็ก 

ทั้งสองคนกดบ่าบงัคบัให้นั่งบนเก้าอี้ร้านสุกี้ยากี้ชื่อดงั ทั้งยงัโยนเมนูอาหาร

ใส่ดงัโครมจนหลบไม่พ้น สุดท้ายกถ็ูกกระดาษแขง็ๆ ซดัเข้าหน้าพอดี

“เล่นอะไรกันน่ะยายสองแว่น!” เจอสันเมนูเล่มใหญ่ฟาดเข้าใบหน้า

ยงัไม่หายมนึด ีอยู่ๆ สองสาวกข็ยบัตวัมาลอ็กแขนเขาไว้ทั้งสองข้าง ทั้งยงั

ทำาหน้าโหดใส่อกี

“เธอรูเ้รื่องที่เราถกูขอตวัไปทำางานในบรษิทัที่สเปนแล้วใช่ไหม” รตันา-

วดยีื่นหน้าเข้าไปใกล้เพื่อนหนุ่ม ทั้งยงัขงึตาใส่ ทำาเหมอืนเจ้าหน้าที่เอฟบไีอ

กำาลังข่มขู่ผู้ต้องสงสัย แต่ไม่ว่าจะดูอย่างไรก็เหมือนหนูน้อยพยายามจะขู่

สุนขัตวัใหญ่เสยีมากกว่า

“ใช่”

“เธอต้องทำาความเข้าใจเสยีใหม่นะปาล์มว่าเราไม่ได้ไปทำางาน เราแค่

ถูกบรษิทัส่งไปดูงานเท่านั้น”

“ทำาไมล่ะ” นกัฟิสกิส์หนุ่มชกัสหีน้าฉงน

“ไม่มเีหตุผล เราบอกอะไรเธอกเ็ข้าใจตามที่เราบอกนั่นแหละ ถ้าแม่
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เราถาม เธอกต็้องบอกแบบนั้น ตกลงไหม”

“เธอโกหกแม่ละสหินูนา”

“ใช่” 

“แล้วทำาไมเราต้องช่วยเธอโกหกแม่ด้วยล่ะ” ปราณนต์ชกัสหีน้ากวนๆ 

ใส่ 

รัตนาวดีหัวเราะร่าทั้งที่สายตายังอำามหิต “อย่าท้าทายอำานาจมืดเรา

นะปาล์ม แล้วเธอจะเสยีใจ”

“ตวันดิเดยีวจะทำาอะไรเราได้” ชายหนุ่มชะล่าใจ คดิว่าเพื่อนตวัเลก็

ทั้งสองคนคงจะไม่มีแรงทำาร้ายเขา จึงไม่ทันสังเกตแววตาเจ้าเล่ห์ของ 

รตันาวดี

“ได้...” นกัเคมวีเิคราะห์สาวลากเสยีงอำามหติ เธอหนัไปสบตาปาณสิรา

แล้วพยกัหน้ารู้กนั ไม่นานนกัพนกังานเสริ์ฟกย็กผกัชุดใหญ่ที่เธอสั่งมาให้

“เราจำาได้ว่าเธอไม่กนิผกัสด เพราะกนิแล้วเธอจะอ้วก ผื่นจะขึ้น นำ้าตา

จะไหล เลือดกำาเดาจะทะลกั” รตันาวดพีูดพลางยกจานผกัมาวางตรงหน้า

ปราณนต์

ทั้งที่รู้ว่าเพื่อนสนิทแพ้ผักดิบมาก แค่เข้าใกล้ก็พร้อมจะนำ้าตาไหล 

ทุกเมื่อ ถ้าเป็นเมื่อก่อนรตันาวดกีไ็ม่คดิจะแกล้ง แต่ในเมื่อต้องการให้ช่วย 

แต่หนุ่มตวัร้ายไม่ยอมให้ความร่วมมอื มนักต็้องข่มขู่กนัหน่อย

“เธอจะทำาอะไรน่ะหนูนา”

“ทรมานจำาเลยน่ะส”ิ

“เพี้ยนไปใหญ่แล้วยายเพี้ยน เอาผกัไปไกลๆ เลยนะ อยากเหน็เรา

ชกัตาตั้งหรอืไง” คราวนี้ปราณนต์เริ่มลนลานแล้ว เมื่อเหน็ว่ายายตวัเลก็จอม

แสบเอาจริง ทั้งยังคีบผักกาดสดแสนเหม็นเขียวมาจ่อที่ปาก แค่นี้เขาก็จะ

อาเจยีนแล้ว

“นดิ ง้างปากนายปาล์มให้เราหน่อยส”ิ 

“ได้เลยยายแว่น” ปาณสิราทำาหน้าโหดไม่แพ้กนั ก่อนจะพยายามง้าง
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ปากที่ปิดสนทิของปราณนต์ให้เปิดออก แต่กย็ากเหลอืเกนิ

“บอกแล้วว่าอย่าท้าทายอำานาจมืดของเรา” รัตนาวดียิ้มเย็นแล้วเอา

ตะเกยีบจิ้มปากปราณนต์เสยีเลย จนชายหนุ่มร้องเสยีงหลง

“ยายเพี้ยน...อุบ๊!” พออ้าปากประท้วงปุบ๊ รตันาวดทีี่รอโอกาสมานาน

กย็ดัผดักาดสดๆ เข้าปากปราณนต์ทนัที

ไม่มีคำาว่าปรานีสำาหรับรัตนาวดี ยิ่งเห็นว่าปราณนต์กำาลังทุรนทุราย

นำ้าตาไหลเพราะ ‘ผกัสด’ ที่เกลยีดแสนเกลยีด เธอกย็ิ่งชอบใจ...บอกแล้ว

ว่ารตันาวดนี่ะโหดร้ายกว่าที่คดิ

“เกดิอะไรขึ้นคะ! คณุผูช้ายท่านนี้ไม่สบายหรอืเปล่า” พนกังานในร้าน

กรูเข้ามาดูปราณนต์เหมือนพวกไทยมุงที่หน้าตาตื่นแต่ไม่ช่วยอะไรเลย  

ทั้งยงัถ่ายคลปิอกีต่างหาก 

ต่อให้คนอื่นแตกตื่นเพยีงไร รตันาวดทีี่ยงัเอามอือดุปากปราณนต์ไว้

กย็งัยิ้มกว้างแล้วตอบหน้าตาย 

“ไม่มอีะไรค่ะ แฟนฉนัเขาแพ้ผกั ไม่ได้เป็นอะไรเลย คดิไปเองทั้งนั้น 

เลยต้องบงัคบันดิหน่อย”

“แน่นะคะ”

“แน่ค่ะ” ปาณสิราช่วยยนืยนัอกีเสยีง จนพนกังานไทยมงุยอมล่าถอย

ออกไปในที่สดุ รตันาวดกีห็นัมาส่งสายตาอำามหติใส่เพื่อนหนุ่มผู้เคราะห์ร้าย

ทนัที

“ว่าอย่างไรปาล์ม เธอจะเข้าใจหรอืยงัว่าเราไปดูงานตามคำาสั่งบรษิทั 

ไม่ได้ไปทำางานให้บรษิทัอื่น”

“เราไม่ช่วยเธอโกหกแม่หรอกนะหนูนา”

“งั้นต่อไปฉนัจะเอาแคร์รอตให้เธอกนินะ” รตันาวดคีบีแคร์รอตฝาน

เป็นชิ้นบางๆ มาขู่ตรงหน้าเพื่อน สหีน้าจรงิจงั นำ้าเสยีงสะกดจติ “เธอลอง

นกึภาพตอนที่มนัยงัอยู่ใต้ดนิสปิาล์ม แล้วสารพดัหนอน หนู หมู หมา กา 

ไก่ มนัอลึงไป ผสมกบักลิ่นเหมน็เขยีวของมนัด้วย เธอจะทนให้มนัมาอยู่
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ในปากเธอได้หรอื แล้วถ้าหนอน...”

“โอ้ก!” 

ไม่ต้องรอให้สาวร่างเลก็จอมแสบพรำ่าจบ ปราณนต์กถ็งึคราวได้คาย

ของเก่าออกมาจนหมด ที่สำาคญัคอืกลางร้านสุกี้โดยมปีาณสิราคอยถ่ายคลปิ

แบลก็เมล์

รัตนาวดีกับปาณิสราหันมองหน้ากันแล้วยิ้มเจ้าเล่ห์...แค่นี้ก็หมด

ปัญหาเรื่องที่ปราณนต์ไม่ยอมให้ความร่วมมอืแล้ว! 



เวลาหนึ่งเดอืนผ่านไปเรว็ราวกบัตดิปีก...
นกัเคมวีเิคราะห์สาวร่างเลก็มองไปยงักระเป๋าเดนิทางของตวัเอง เธอ

เอากระเป๋าไปไม่มากเพราะตั้งใจจะไปหาเอาข้างหน้าใหม่เกอืบหมด ใบหนึ่ง

บรรจุเสื้อผ้า อีกใบบรรจุเครื่องปรุงอาหารแบบไทยๆ เพราะเกรงว่าจะกิน

อาหารของที่นั่นไม่ได้ กลัวไปหมดทั้งเรื่องอาหารการกิน เรื่องการใช้ชีวิต 

คดิแล้วกไ็ด้แต่กลุ้มว่าเธอคดิผดิหรอืถูกกนัแน่ที่ตกลงเซน็สญัญาไปทำางาน

กบับรษิทัยกัษ์ใหญ่อย่างฟรานซสิโก อนิดสัตรสี์

“หนูนา...ไปเถอะลูก พ่อรอที่รถแล้ว” พรรณนรชีะโงกหน้าเข้ามาใน

ห้องนอนของบุตรสาวที่บอกว่าจะเข้ามาเอากระเป๋า แต่หายมานานกว่าปกติ

“ไปสิจ๊ะ” คนเป็นลูกพยายามยิ้มให้เหมือนปกติ แม้ว่าในใจจะรู้สึก

แปลกๆ แต่กท็ำาอะไรไม่ได้แล้ว เธอเซน็สญัญาไปแล้ว รบัเงนิมาแล้วอกีด้วย 

“แค่ไปดูงานเอง เดอืนเดยีวไม่ใช่หรอื” 

“ใช่จ้ะ” รอยยิ้มอบอุน่ของมารดาทำาเอาสาวจอมซ่ารู้สกึผดิขึ้นมาทนัท ี

เพราะโกหกไว้คำาโตว่าจะไปแค่เดือนเดียว เธอวางแผนไว้แล้วว่าหลังจาก 

๕
โบยบินสู่ความฝัน
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ผ่านเดอืนแรกไป เธอจะต้องออกโรงโกหกอกีรอบว่าทำางานได้ดจีนได้ทำางาน

ต่อ

“ถ้าอย่างนั้นกไ็ปเถอะ พ่อรอนานแล้ว”

“จ้ะแม่” รัตนาวดีรับคำาแล้วลากกระเป๋าออกไปหาแพทริคที่รออยู่ 

ด้านนอก 

แพทริคกับพรรณนรีมาส่งบุตรสาวถึงเคาน์เตอร์เช็กอิน ตอนนี้เองที่
รตันาวดรู้ีสกึปวดหนบึในหวัใจมากที่สุด ทั้งที่พยายามทำาใจมาเป็นเดอืนแล้ว 

ทว่าเมื่อเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความรักความอบอุ่นของทั้งคู่

บ่อนำ้าตากแ็ตกทนัที

“โตแล้วยงัจะร้องไห้เป็นเดก็ๆ อยู่ได้ ไปทำางานเถอะน่า แล้วโทร. หา

พ่อทุกวนันะ” แพทรคิยผีมลูกสาวอย่างเอน็ดู

“โทร. หาแม่ด้วย”

“ดูแลตวัเองดีๆ  ด้วย” ชายชาวต่างชาตสิำาทบั ถงึแม้จะไม่ใช่พ่อแท้ๆ 

แต่ก็เลี้ยงมากับมือตั้งแต่แบเบาะ จึงไม่แปลกเลยที่แพทริคจะทั้งรักและ

ผูกพนักบัลูกสาวคนนี้

“หนูจะโทร. หาทุกวนัเลย”

“ไปเถอะหนนูา เกตเปิดแล้ว” พรรณนรดีงึบตุรสาวเข้าไปกอดไว้แน่น

ไออุ่นจากอ้อมกอดแม่ทำาให้นำ้าตาที่เพิ่งจะแห้งไปเริ่มคลอหน่วย 

อกีครั้ง “โธ่แม่ หนูไปเดี๋ยวกก็ลบั อย่าทำาซึ้งแบบนี้ส”ิ

“ไม่รู้สหินูนา แม่ใจคอไม่ดเีลย”

“แม่ต้องให้พรหนูสถิงึจะถูก” 

“ไปเซเว่นสลิูก”

“อวยพรนะแม่ ไม่ใช่พอนด์สที่เป็นครีมทาผิว...ดรามานำ้าตาจะท่วม

สนามบนิอยู่แล้ว ยงัจะตลกอยู่อกี”

“เพราะเราไม่อยากเห็นนำ้าตาของลูกน่ะสิหนูนา ตั้งใจทำางานแล้วรีบ



ก ร รั ม ภ า      63

กลบัมาหาพ่อนะ” แพทรคิพูดแล้วโอบกอดทั้งแม่และลูกไปพร้อมกนั 

อ้อมกอดที่อบอุ่นปลอดภยัของทั้งคูย่ิ่งทำาให้รตันาวดรีูส้กึผดิที่โกหก 

ถ้าทั้งสองรูค้งเสยีใจมาก แต่จะทำาอย่างไรได้ ในเมื่อเธอไม่อยากให้พวกท่าน

ลำาบากอกีต่อไปแล้ว ลำาพังแค่เลี้ยงดูเธอมาอย่างด ี ตั้งแต่เลก็จนโตไม่เคย

ต้องลำาบาก แม้สถานะทางการเงนิจะยำ่าแย่ลงเพยีงไรกไ็ม่ปรปิากบอกลกูเลย 

ถ้าเธอไม่สังเกตว่าทำาไมต้องย้ายบ้านและขายของเก่าออกไปจนเกือบหมด 

เธอกค็งไม่มวีนัรู้ว่าบ้านที่เคยมั่งคั่งรำ่ารวยได้เปลี่ยนไปแล้ว

ต่อจากนี้เป็นต้นไป รัตนาวดีจะต้องทำาตัวเป็นผู้ใหญ่ เป็นที่พึ่งให้ 

พ่อแม่ที่เธอรกัสุดชวีติได้เสยีที

ท้องฟ้าสสี้มยามอาทติย์อสัดงบ่งบอกว่าเป็นเวลาที่สมควรจะเลกิงาน
แล้ว แต่ภายในห้องประชุมบนอาคารสูงแห่งหนึ่งในย่านเศรษฐกิจของ 

กรงุมาดรดิยงัคงเปิดไฟสว่างโร่ ผูช้ายร่างสงูใหญ่สี่คนนั่งพดูคยุกนัอย่างไม่มี

ทที่าว่าจะหยุดลงง่ายๆ แม้ว่าจะถงึเวลาเลกิงานของสำานกังานนี้แล้วกต็าม

‘โดโลธรีออยู่ที่หน้าประตูค่ะคุณอะลอนโซ’ เสยีงระบบคอมพวิเตอร์

สมองกลสุดอัจฉริยะที่ติดอยู่ทุกซอกมุมของตึกดังขึ้น จนสามหนุ่มสะดุ้ง

เบาๆ แล้วหันมามองหนุ่มหน้าโหดผู้ประดิษฐ์คิดค้นมันขึ้นมาด้วยสายตา

ทึ่งๆ

“ให้เข้ามาเลย”

“ให้ตายเถอะวะอัล ฉันไม่คุ้นกับนังหนูสมองกลของนายเลยว่ะ” 

ผูช้ายร่างสงูโปร่งผูม้ใีบหน้าหล่อแบบลกูครึ่งเอเชยีกบัตะวนัตกพดูขึ้น รอยยิ้ม

นดิๆ ที่มุมปากยิ่งส่งผลให้เขาดเูจ้าเล่ห์ร้ายกาจขึ้นอกีเท่าตวั เขาคอื วล์ูฟ ยงั 

หรอื หย่งหลาง หมาป่าผู้เหี้ยมเกรยีมแห่งฝั่งตะวนัออก 

“นายไม่ได้มาที่นี่ครั้งแรกเสยีหน่อย ตกใจทำาไม” ราม รามเิรซ หนุ่ม

ผวิคล้ามเข้มลกูครึ่งอเมรกินั-อนิเดยี เชื้อสายบราซลิพดูขึ้น เขาต่างหากที่มา

ที่นี่เป็นครั้งแรก ยงัไม่แสดงอาการตกใจเกนิเหตุอย่างวูล์ฟเลย
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ชายอกีสองคนที่อยูใ่นห้องยงัไม่ทนัได้เปิดปากพดู ประตกูเ็ปิดเข้ามา

โดยอตัโนมตั ิแล้วชายร่างสูงหน้านิ่งแบบหุ่นยนต์กเ็ดนิเข้ามา

“มอีะไร” อลัเบอร์โต อะลอนโซ ตวดัสายตาดดุนัมองมอืขวาคนสนทิ

ที่เข้ามาขดัจงัหวะการคุยธุระสำาคญัของเขากบัเพื่อนๆ

“เธอมาถงึแล้วครบั”

“ไปรบัมา อย่าให้สงสยั”

“ครบั” บอดกีาร์ดหนุ่มพูดน้อยพยกัหน้าแล้วล่าถอยออกไป 

“ดทีี่ผมไม่คดิจะเอาโดโลธมีาเป็นมอืขวา” เชสก์ อะลอนโซ น้องชาย

ของอัลเบอร์โตหัวเราะเบาๆ ก่อนจะหันมาสบตากับพี่ชาย “ผมพลาดอะไร

ไปหรอืเปล่าอลั โดโลธบีอกว่า ‘เธอมาถงึแล้ว’ นั่นหมายถงึผู้หญงิหรอื”

เสยีงผวิปากล้อเลยีนดงัขึ้นจากทั้งรามและวล์ูฟ บรรยากาศตงึเครยีด

เมื่อครู่ลดลงทนัที

“ฉนัว่าเราต้องแยกย้ายกนักลบัแล้วละ”

รามหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าบึ้งตึงของอัลเบอร์โต ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะ

กลวัไปแล้ว แต่ไม่ใช่พวกเขาแน่นอน

“ฉนัว่าจะอยู่เที่ยวมาดรดิเสยีหน่อย สงสยัต้องกลบัเรว็กว่ากำาหนด” 

วล์ูฟ ยงั ลกุขึ้นบดิขี้เกยีจแล้วหนัมาสบตาเจ้าพ่ออาวธุสงครามหนุ่ม “เจอกนั

ที่ฮ่องกง”

“แล้วเจอกนั”

“นายจะไปพร้อมฉันเลยไหมเชสก์” รามหันมาถามหนุ่มจากแดน

กระทิงดุอีกคน เพราะเชสก์กับเขาทำามาหากินอยู่ในอเมริกาเหมือนกัน ไป

พร้อมกนัเลยกด็ี

“ไม่ดีกว่า ฉันว่าฉันอยากไปเที่ยวกับไอ้หมาวูล์ฟมากกว่าว่ะ” ไม่น่า

เชื่อว่าเชสก์จะเปลี่ยนใจไปเที่ยวก่อนทำางาน เพราะน้อยนกัที่คนบ้างานอย่าง

สองพี่น้องอะลอนโซจะเหน็อย่างอื่นสำาคญักว่า

สงสยัฝนจะตกห่าใหญ่เสยีแล้ว!
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“ไปคนเดียวก็ได้วะ” รามหัวเราะหึๆ แล้วลุกขึ้นเป็นคนแรก หนุ่ม 

หน้าเข้มสวมแว่นตาเหมือนเดิม ทำาให้ใบหน้ากระด้างดูอ่อนลง ดูสุภาพ 

เหมือนพวกเนิร์ดๆ คงแก่เรียน ทว่าคนเป็นเพื่อนรู้ดีว่าสายตาแพรวพราว

ของรามยงัคงแฝงความร้ายกาจไว้เตม็เปี่ยม

“อย่าบอกแม่นะอัลว่าผมมามาดริด” เชสก์กำาชับก่อนจะลุกขึ้นเดิน

ตามหมาป่าหนุ่มแห่งเอเชยีไป

“แล้วเจอกนั” วูล์ฟพยกัหน้ากบัหนุ่มเจ้าถิ่น และแยกตวัออกไปบ้าง 

ทิ้งให้ทั้งห้องเหลอืแค่อลัเบอร์โตเพยีงคนเดยีวเท่านั้น

ชายหนุ่มหยบิแทบ็เลต็ส่วนตวัที่เขาประดษิฐ์ไว้ขึ้นมา เลื่อนดูรูปของ

รัตนาวดี ไม่นานนักเขาก็ตัดใจกดปิดเครื่อง ลุกเดินออกจากห้องประชุม 

ตอนนี้ไม่คดิเรื่องงานอกีแล้ว เจ้าพ่อหนุม่ไม่คดิเรื่องอะไรอกีนอกจาก ‘รอคอย’ 

เท่านั้น

เสียงประกาศว่าเครื่องบินกำาลังจะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
มาดริด-บาราคัส ทำาให้หญิงสาวที่กำาลังก้มหน้าอ่านหนังสือสวดมนต์สงบ

จิตใจเพราะเครื่องตกหลุมอากาศละสายตาจากตัวหนังสือ รัตนาวดีเก็บ

หนังสือเตรียมตัวไปพบเจองานใหม่ด้วยหัวใจที่ยังเต้นรัว และไม่มีทีท่าว่า

จะสงบลงง่ายๆ เลย

หญิงสาวหลับตาลง พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ตื่นเต้น และท่อง

ชื่อเจ้าของกจิการฟรานซสิโก อนิดสัตรสี์ซำ้าไปซำ้ามาจนขึ้นใจ

อลัเบอร์โต อะลอนโซ ลูกชายคนโตของอดตีนกัค้าอาวุธสงครามชื่อ

ก้องโลกอย่าง ‘ฟรานซสิโก อะลอนโซ โดมงิเกส’

แต่เดี๋ยวนะ ทำาไมชื่อ ‘อลัเบอร์โต อะลอนโซ’ นี่ถงึได้คุน้หเูหลอืเกนิ...

รตันาวดสีะบดัศรีษะไล่ความคดิเพี้ยนๆ ของตวัเองออกไป นกัเคมี

วิเคราะห์ธรรมดาๆ อย่างเธอจะไปรู้จักผู้บริหารองค์กรระดับโลกอย่างนั้น 

ได้อย่างไรกนั
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คดิเองเออเองเสรจ็สรรพแล้ว ดวงตาคู่กลมโตกป็ิดลงอกีครั้ง รอจน

กระทั่งเครื่องบินโดยสารจอดแล้วจึงลืมตาขึ้น แล้วสูดลมหายใจเข้าปอด

หลายครั้ง เรยีกกำาลงัใจให้ตวัเอง

“สู้ตายไอ้นา”

หญิงสาวร่างบอบบางลุกขึ้นไปเข้าคิวเพื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

ซึ่งต้องใช้เวลานานหน่อย จากนั้นจึงตรงไปเอาสัมภาระมากมายของตัวเอง 

รตันาวดพีบว่ายิ่งเดนิเข้ามาในอาคารผูโ้ดยสารมากเท่าไร หวัใจของเธอกเ็ต้น

แรงด้วยความหวาดหวั่น ตื่นเต้น ตื่นกลวัมากขึ้นเท่านั้น

“มิสคัมเบอร์แบทซ์” เสียงเข้มดุดันของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นจากทาง

ด้านหลงัในระยะประชดิ ทำาเอาคนที่กำาลงัมองหาคนที่จะมารบัสะดุ้ง ก่อน

จะทำาตวัแขง็เพราะคดิว่าจะโดนพวกตรวจคนเข้าเมอืงย้อนมาสอบสวนอะไร

หรอืเปล่า

“โปรดตามผมมาด้วย”

“ทำาไมคะ”

“ผมมาจากฟรานซสิโก อนิดสัตรส์ี” ผูช้ายหน้าดทุี่สวมสทูสดีำายื่นบตัร

ประจำาตวัพนกังานให้ดู รตันาวดรีบัมาจงึรู้ว่าเขาเป็นคนขบัรถในบรษิทั

“คุณคอืคนที่จะมารบัฉนัใช่ไหมคะ”

“ครบั” เขาพยกัหน้าทื่อๆ “ถ้าไม่สบายใจ จะตดิต่อไปที่สำานกังานกไ็ด้

ครบั”

“ถ้าอย่างนั้นขอเวลาเดี๋ยวนะคะ” นิ้วเรียวกดๆ จิ้มๆ อยู่ที่หน้าจอ

โทรศพัท์พกัใหญ่ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วยิ้มแหย 

“ว่าอย่างไรครบั”

“ลมืไปว่าโทรศพัท์โทร. ออกไม่ได้ค่ะ”

“เอาของผมกไ็ด้ครบั โทร. เข้าสำานกังานตามเอกสารที่คุณเตรยีมมา

กไ็ด้”

“ขอบคุณค่ะ” รตันาวดรีบัโทรศพัท์มาแล้วกดโทร. ออก ไม่นานเธอ
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กว็างสายเมื่อได้รบัคำายนืยนัจากสำานกังานแล้วว่า คนที่มารบัเธอคอืใคร และ

รูปร่างหน้าตาอย่างไร

“ผมช่วยเขน็กระเป๋าครบั”

“ฉนัตดิต่อที่พกัไว้...”

“เข้าไปที่สำานกังานก่อนเถอะครบั”

“แต่สภาพฉัน...” ใบหน้าเล็กก้มลงมองตัวเอง ขึ้นเครื่องมาสิบกว่า

ชั่วโมง เสื้อผ้าธรรมดาทั้งยงัยบัยู่ หน้าตาไม่ได้ล้าง ฟันกไ็ม่ได้แปรง ให้เอา

สภาพแบบนี้ไปพบนายจ้างหรอื

“ไม่เป็นไรครบั รบกวนตามผมมาด้วยครบั” ผู้ชายคนนั้นพดูแล้วเดนิ

นำาหน้าไปทนัท ีไม่ปล่อยโอกาสให้รตันาวดตีอบรบัหรอืปฏเิสธได้เลย 

นักเคมีวิเคราะห์สาวเกาศีรษะเบาๆ แต่ก็ยอมเดินตามไปแต่โดยด ี

นาทนีี้อยากทำาอะไรกท็ำาเถอะ ให้เธอไปรายงานตวัทกัทายเจ้านายหรอือะไร

ก็ทำา จะได้พักเสียที เพราะแค่นี้สองตาก็จะปิด แทบจะหลับกลางอากาศ

หลายครั้งแล้ว

“ถึงแล้วครับ” เสียงเข้มเฉยชาของผู้ชายคนเดิมดังขึ้นพร้อมๆ กับที่ 
รถจอดสนทิ

รัตนาวดีสะดุ้งตื่น งัวเงียลืมตาขึ้นมาทั้งที่อยากจะนอนต่อเป็นที่สุด 

ก่อนจะพยกัหน้าพลางคดิในใจว่าคนขบัรถของบรษิทันี้นี่ขบันิ่มดจีรงิๆ แค่

ช่วงเวลาสั้นๆ กท็ำาให้เธอหลบัได้แล้ว ดวงตากลมโตมองไปยงัตกึสงูระฟา้ที่

อยู่ตรงหน้า ประเมนิจากสายตาไม่ตำ่ากว่ายี่สบิชั้นแน่นอน

นี่มนัโคตรอภมิหมึามหาบรษิทัยกัษ์ใหญ่เลยหรอืไง!

รตันาวดคีดิ มองไปรอบตวัอย่างตื่นตาตื่นใจ เคยคดิว่าที่ทำางานเก่า

อย่างดเีอน็เทก็ซ์ใหญ่แล้ว เพราะครอบคลมุงานหลายๆ ด้าน ทั้งเภสชักรรม 

ชวีเคม ีชวีพนัธศุาสตร์ และฟิสกิส์เคม ีแต่กลบัเทยีบไม่ได้เลยกบัอาณาจกัร

ที่เหน็อยู่ตรงหน้า สมแล้วที่ฟรานซสิโก อนิดสัตรสี์คอืบรษิทัอุตสาหกรรม
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ผลติและค้าอาวุธสงครามตดิอนัดบัโลก

‘ฟรานซสิโก อนิดสัตรสี์ยนิดตี้อนรบั ดฉินัคอืสกาย โปรดแสดงตวั

ก่อนเข้าสำานักงาน’ เสียงอ่อนหวานชวนเคลิบเคลิ้มของผู้หญิงดังขึ้นทันทีที่

เท้าของรัตนาวดีและชายคนขับรถเหยียบย่างสู่อาคารสำานักงาน ทำาเอา

พนกังานใหม่สะดุ้ง มองซ้ายมองขวาหาต้นตอของเสยีง

“สกายคอืระบบสมองกลของคณุอลัเบอร์โตครบั ครอบคลุมทกุระบบ

ในอาคารแห่งนี้” ชายคนขบัรถตอบขณะยื่นหน้าเข้าไปสแกนม่านตา เสยีบ

คีย์การ์ดพนักงานเข้าไป แล้วแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสำานักงาน “พา 

มสิคมัเบอร์แบทซ์เข้ามาพบคุณอลัเบอร์โต”

“เชญิ” เสยีงของสกายดงัขึ้นอกีพร้อมกบัที่ประตูเปิดขึ้นเอง

อุแม่เจ้า...อย่างกบัในภาพยนตร์แน่ะ!

นกัเคมวีเิคราะห์สาวผู้ไม่เคยออกจากกะลาใบน้อยไปไหน นอกจาก

บ้านและห้องแล็บถึงกับครางในใจด้วยความคาดไม่ถึง ไม่คิดว่าจะมีใคร

อัจฉริยะพอที่จะสร้างของพวกนี้ขึ้นมาได้ แต่สุดท้ายก็มีจริงๆ และตอนนี้

เธอเริ่มภูมใิจแล้วที่ได้เข้าทำางานกบับรษิทัยกัษ์ใหญ่ระดบัโลกแห่งนี้

“ชั้นสามสบิเก้า” คนขบัรถบอกที่หน้าลฟิต์ แต่กลบัไม่ยอมเข้ามาด้วย 

จนรตันาวดชีกัสหีน้าสงสยั

“ทำาไมไม่เข้ามาด้วยกนัล่ะคะ”

“เป็นชั้นระดบัผู้บรหิารของคุณอลั ผมไม่มสีทิธิ์เข้าไปครบั ส่งคุณได้

แค่นี้ สกายจะพาคุณขึ้นไปเอง”

“แล้วฉนัจะรู้จกัเจ้านายของคุณได้อย่างไร แล้วกระเป๋าฉนัล่ะคะ”

“ผมจะนำากระเป๋าไปเกบ็ในที่พกัให้เองครบั เมื่อถงึชั้นสามสบิเก้า คณุ

จะได้เจอผู้ช่วยของคุณอลั เขารอรบัคุณอยู่ครบัมสิคมัเบอร์แบทซ์”

“แต่...”

“โชคดีกับการทำางานในฟรานซิสโก อินดัสตรีส์ครับ” ชายคนนั้น

ตัดบท ทั้งยังกดปิดลิฟต์ให้อีกต่างหาก ทำาเอาคนที่กำาลังจะอ้าปากค้าน 



ก ร รั ม ภ า      69

กลายเป็นอ้าปากค้างแทน 

“อะไรของเขาวะ” หญงิสาวบ่นเป็นภาษาไทยเบาๆ

‘กรุณาพูดภาษาอังกฤษหรือสเปนเท่านั้น’ เสียงของสกายดังขึ้นมา

อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย จนหญิงสาวสะดุ้งสุดตัว ถอยกรูดไปชิดผนังลิฟต์ นี่ 

ถ้าไม่รู้มาก่อนว่าสกายอยู่ทุกที่ในอาคารแห่งนี้ เธอก็จะคิดว่าโดนผีหลอก 

ไปแล้ว

“ทำาไมแสนรู้ขนาดนี้ยะ!” 

‘กำาลงัประมวลผล’ สกายตอบกลบัมาอกี จนรตันาวดกีลอกตาอย่าง

เหนื่อยหน่าย ขอกลบัคำาพดูที่ว่าสกายคอืสมองกลสดุอจัฉรยิะ เพราะตอนนี้

เธอรู้สกึว่าสกายคอืระบบสอดแนมเรื่องของชาวบ้านดีๆ  นี่เอง

‘ประมวลผลสำาเร็จ ดิฉันไม่ใช่หมา ไม่ได้แสนรู้ แต่ทุกอย่างเป็น 

เพราะคุณอะลอนโซ... ’

“เงยีบ!” รตันาวดตีวาดลั่น สกายจงึเงยีบเสยีงในที่สดุ หญงิสาวถอน

หายใจอย่างหงุดหงดิ แล้วเผลอพมึพำาเป็นภาษาไทยต่อไปอกีว่า “ฉนัจะต้อง

บ้าตายแน่ๆ”

‘สวัสดิการของฟรานซิสโก อินดัสตรีส์รองรับกรณีการเสียชีวิต แต่ 

ไม่รองรบักรณพีนกังานเป็นบ้าและเสยีสต’ิ

“อย่าให้ฉนัเจอตวัเธอนะสกาย ฉนัจะเอานำ้าร้อนสาดให้พงัไปเลย!”

‘และดฉินักจ็ะรบีูตตวัเองใหม่ภายในเวลาสามชั่วโมง’

“ฆ่าไม่ตายว่างั้น” ฟังแล้วก็หมั่นไส้ทั้งสมองกลทั้งคนประดิษฐ์มัน 

ขึ้นมาตดิหมดั นกึอย่างไรถงึได้สร้างของอจัฉรยิะเกนิไปแบบนี้ขึ้นมา

‘ดฉินัจะรบีูตตวัเองภายใน... ’

“เงยีบ!” คราวนี้รตันาวดเีริ่มหลอนกบัสมองกลสาวอย่างสกายเสยีแล้ว 

มีอย่างที่ไหนมองก็ไม่เห็นตัว แต่กลับได้ยินเสียงดังมาจากรอบทิศทาง 

ทั้งยงัพูดแต่ประโยคเดมิซำ้าๆ ด้วย

‘ชั้นสามสบิเก้า’ เสยีงของสกายดงัขึ้นอกีครั้ง
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หญงิสาวสูดลมหายใจเข้าลกึ จดัเสื้อผ้าที่ยบัย่นให้เข้าที่ ทว่ารอแล้ว

รออกีประตลูฟิต์กไ็ม่เปิดออกเสยีท ี“เฮ้ สตแิตกไปแล้วหรอืสกาย เปิดลฟิต์

ส”ิ

‘กำาลงัเรยีนเจ้านายอยู่ค่ะ’

“ปัดโธ่เอ๊ย!” หญิงสาวอุทานเป็นภาษาบ้านเกิดอีกครั้ง แล้วต้องรีบ

ดกัคอสกายก่อนที่จะประมวลผลใหม่อกี “ไม่ต้องแปลภาษาแล้วสกาย ฉนั

จะอยู่นิ่งๆ รบีบอกเจ้านายเธอเรว็ๆ แล้วกนั”

เพียงแค่พูดจบ ประตูลิฟต์ที่ไม่มีทีท่าว่าจะเปิดก็กลับเปิดออกเสีย

อย่างนั้น ทำาเอารตันาวดหีวัเสยี เธอเริ่มจะบ้าเพราะสมองกลที่ชื่อสกายจรงิๆ 

แล้ว

“สกายบ้า!”

‘ดฉินัไม่ได้บ้าค่ะ ดฉินัประมวลผลตามคำาสั่งของเจ้านาย และดฉินัก็

บ้าไม่ได้ค่ะ ดฉินัไม่ใช่มนุษย์ บ้าไป เจ้านายกไ็ม่ได้จ่ายสวสัดกิาร ดฉินั... ’

“บอกให้เงยีบไง!” คดิแล้วมนัน่าหาอะไรยดัปากสกายเหลอืเกนิ แต่

แล้วหญงิสาวกฉ็ุกคดิได้ว่าสกายไม่มตีวัตน แล้วจะมปีากได้อย่างไร

“ฝากไว้ก่อนเถอะสกาย”

‘ถ้าต้องการฝากข้อมูลกับดิฉัน ต้องขออนุญาตจากเจ้านาย และใช้

คอมพวิเตอร์ของเจ้านายเพื่อส่งไฟล์เท่านั้น’ สกายยงัพลา่มไม่หยดุ และนั่น

กท็ำาให้ความอดทนของรตันาวดสีิ้นสุดลงแค่นั้น หญงิสาวแหวเสยีงดงัลั่น

“ไปตายทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องเลยไป!”

“ว่าอย่างไรนะครับ มิสคัมเบอร์แบทซ์” นำ้าเสียงคุ้นหูดังขึ้นจากทาง

ด้านหน้าของตวัลฟิต์ ทำาให้รตันาวดชีะงกัแล้วเงยหน้าขึ้น 

“คุณ!” ร่างแบบบางแข็งค้างอย่างฉับพลัน เลือดในกายเย็นเฉียบ 

ดวงตากลมโตเบกิกว้าง มองผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าอย่างไม่อยากเชื่อสายตา

นี่มนั ‘สุดหล่อววัตายควายล้ม’ ของเธอนี่!

ถ้าเขาอยู่ที่นี่ กห็มายความว่า...ซวยแล้วรตันาวด!ี


