
บทน�ำ

ความลบัมดืด�ามกัจะซุกซ่อนอยู่ในยามราตรเีสมอ...
ใครบางคนก�าลังพยายามเจาะเข้าระบบรักษาความปลอดภัยของ  

อะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์

ดวงตาคู่คมของ เชสก์ อะลอนโซ ไล่อ่านข้อความจากหน้าจอแสดง

ผลระบบปฏบิตักิารภายในห้องท�างาน และเหน็ชื่อที่ส่งมา

Mr. S

ชื่อผู้บุกรุกท�าให้ชายหนุ่มยิ้มมุมปาก ไม่มแีววตาขี้เล่นอกีต่อไปแล้ว 

มแีต่แววตาเหี้ยมเกรยีมยามที่มองไปยงัชื่อของผู้บุกรุก

Mr. S...คอืใครกนัแน่

ยิ่งลึกลับ ยิ่งน่าค้นหา...ยิ่งปกปิดตัวตน ยิ่งกระตุ้นสัญชาตญาณ 

นกัล่าให้ลุกโชน 

‘มผีู้บุกรุกค่ะคุณอะลอนโซ โปรดตดัสญัญาณ’ 
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เชสก์ไม่สนใจเสยีงสญัญาณเตอืนของ นานา ซึ่งกค็อืระบบปฏบิตักิาร

ของเขา ตรงกนัข้ามชายหนุ่มกลบันั่งมองข้อความที่ Mr. S ส่งมาทกัทาย

ด้วยสายตามุ่งมั่น

“สวสัดคีุณอะลอนโซ อกีไม่นานเราจะได้เจอกนั”

หลังจากข้อความนั้นถูกส่งมาถึงคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของเชสก์ 

ไฟฟ้าทั้งหมดภายใน อะลอนโซ เอ็นเตอร์ไพรส์ ก็ดับวูบลงทันที เสียง

สญัญาณเตอืนภยัดงัลั่นไปทั้งตกึ

เชสก์กระตุกยิ้มมุมปากอยู่ในความมดืนั้น...

ไม่ใช่แค่ Mr. S หรอกที่อยากเจอเขานกัหนา เพราะเขาเอง...กอ็ยาก

เจอ Mr. S เช่นกนั

“แล้วเจอกนั Mr. S”



ห้าชั่วโมงก่อนหน้านั้น...
นาฬิกาในห้องท�างานบอกเวลาเลกิงาน แต่หญงิสาวชาวเอเชยีคนหนึ่ง

ยงันั่งคร�่าเคร่งอยูห่น้าจอคอมพวิเตอร์ คิ้วสวยขมวดมุน่ ดวงตากลมโตหลงั

เลนส์แว่นสายตาฉายแววมุ่งมั่น อย่างที่คนทั่วไปมองว่าเธอเป็นคนตั้งใจ

ท�างานเป็นอย่างยิ่ง แต่ใครเลยจะรู้ว่า ‘งาน’ ของเธอไม่เกี่ยวกบัที่ตรงนี้เลย

สกันดิ

หญงิสาวหรี่ตาลงนดิๆ จบัจ้องที่หน้าจอแน่วแน่ นิ้วเรยีวยาวพรมลง

บนคีย์บอร์ดรัวเร็ว จนกระทั่งเสียงเรียกจากเพื่อนร่วมงานดังขึ้นจากทาง

ด้านหลงั 

“ได้เวลาเลกิงานแล้วนะ ยงัไม่กลบัอกีหรอื” 

“ขอเวลาเดี๋ยว ฉนัก�าลงัจะไป” เธอตอบทั้งที่ไม่มองหน้าคนถาม เพราะ

เอาแต่สนใจหน้าจอ

๑
พลิกแผ่นดิน ‘ล่า’
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“แต่สามเีธอมารอแล้วนะ”

“จรงิหรอื...” คราวนี้ได้ผล...สาวเอเชยีร่างเลก็หนักลบัมาในที่สุด

“จรงิส ิมารอเธอที่หน้าส�านกังานแล้ว”

“ฉนัจะลงไปเดี๋ยวนี้” หญงิสาวจ�าต้องปิดคอมพวิเตอร์และเกบ็ของลง

กระเป๋าสะพาย การที่ ‘สาม’ี มารบัถงึที่ส�านกังาน นั่นหมายความว่าจะต้อง

มเีรื่องใหญ่แน่นอน

“เจอกันวันจันทร์จ้ะ” เจ้าของเสียงหวานหันไปบอกลาเพื่อนร่วมงาน

คนสวย แล้วจงึลุกขึ้นเกบ็ของออกจากที่ท�างาน

“เอส!” 

สาวเอเชยีร่างบอบบางสะดุ้งแล้วหนัไปหาต้นเสยีง “มอีะไรหรอืเมย์” 

ศศนิาคลี่ยิ้ม คนที่นี่มกัเรยีกเธอว่า ‘ซซี’ี ตลอดเพราะออกเสยีงศศนิาล�าบาก 

ฟังทีไรนึกถึงสาวงามไซซีตามประวัติศาสตร์จีนทุกทีไป เธอไม่ชอบ จึงให้

ทุกคนเรยีกเธอว่า ‘เอส’ แทน

“เธอลมืของ” เมย์ชี้ไปยงัถุงกระดาษใต้โต๊ะท�างานของศศนิา

“จรงิด้วย...ขอบใจจ้ะเมย์”

“เจอกนัวนัจนัทร์จ้ะเอส”

“แล้วเจอกนั” เธอยิ้มและโบกมอืลาเพื่อนร่วมงานอกีครั้ง แล้วจงึเดนิ

ออกจากห้องท�างานที่อยู่บนชั้นเก้าของบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่ง

ในแคลฟิอร์เนยี

ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงสแล็กส ์
สดี�ารออยูท่ี่หน้าตกึแล้ว เขาสวมแว่นสายตาเสรมิบคุลกิให้น่าเชื่อถอื ใบหน้า

หล่อเหลาคมคายไว้หนวดเคราจางๆ ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้ดูน่าค้นหากว่าเดิมยิ่ง

ขึ้นไปอกี

ศศินาจ�าวันแรกที่เขามาส่งเธอที่ส�านักงานได้ สาวๆ ที่ท�างานที่นี่ให้

ความสนใจเขามาก ทั้งยงับอกว่าอจิฉาที่เธอมสีามหีน้าตาด ีดูสภุาพและเซก็ซี่
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ได้ในเวลาเดียวกัน ยิ่งมองยิ่งน่าค้นหา แต่ไม่เลย...เธอไม่เคยคิดแบบนั้น 

สกัครั้งเมื่ออยู่ด้วยกนั

ชายหนุม่เดนิเข้ามาหาแล้วโอบเอวเธอไว้อย่างรวดเรว็พร้อมกบัก้มลง

มากระซบิถาม “เรยีบร้อยไหม”

“ค่ะ” ศศนิาพยกัหน้าเบาๆ 

เขาจบูลงกลางเรอืนผมนุม่ จากนั้นจงึเดนิโอบเอวหญงิสาวกลบัไปยงั

รถที่จอดอยู่อีกฝั่ง เป็นภาพที่หวานชื่นส�าหรับคนนอก แต่ตรงกันข้ามกัน

อย่างสิ้นเชงิในความรู้สกึของศศนิา เธอทั้งเกลยีด ทั้งกลวั และขยะแขยง

เหลือจะกล่าว แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้ในเมื่อเขามีคนที่เธอรักที่สุดในชีวิตอยู่ใน 

ก�ามอื

“ปล่อยฉนัได้แล้ว” ศศนิาบอกเสยีงลอดไรฟัน พยายามเบี่ยงตวัให้

พ้นจากชายหนุ่ม แต่เขากลบักอดเอวเธอไว้แน่น แล้วกระซบิเสยีงดุ

“เธอไม่อยากเจอลูกแล้วหรอื”

“อย่าได้เอาอเล็กซ์มาขู่ฉันนะอับราฮัม” คนถูกขู่พยายามสะกดกลั้น

อารมณ์ไม่ให้อาละวาดใส่เขา ไม่อย่างนั้น ‘ลูก’ ของเธอจะต้องตกอยู่ใน

อนัตราย

อับราฮัมแสยะยิ้ม ไม่สนใจเรี่ยวแรงอันน้อยนิดของหญิงสาวที่

พยายามขดัขนื และพาเธอไปขึ้นรถได้ในที่สุด

“ลูกฉนัอยู่ที่ไหน” ศศนิาถามทนัททีี่ขึ้นมานั่งในรถ เธอต้องใช้ความ

พยายามอย่างยิ่งยวดอดทนไม่ให้ท�าร้ายชายตรงหน้าทั้งที่อยากฆ่าเขาที่สุด

“ฉนัจะบอกเมื่อเธอท�างานให้ฉนัอกีชิ้น...และต้องส�าเรจ็”

“ฉนัไม่ท�าอะไรอกีแล้ว ถ้าคุณไม่บอก...ฉนัจะแจ้งความ”

“เธอไม่ท�าหรอก” เมื่ออยู่กันตามล�าพัง ชายหนุ่มก็ถอดแว่นสายตา

ออกเพราะไม่จ�าเป็นต้องสร้างภาพใดๆ อกี จากนั้นจงึเปลี่ยนเป็นแว่นกนัแดด

สดี�า ปกปิดสายตาชั่วร้ายของตวัเอง

“ฉนัไม่มอีะไรจะเสยีแล้วนี่”
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“ใครว่าล่ะ...” เขาแสยะยิ้มเจ้าเล่ห์ “อย่าลืมสิว่าเธอน่ะขี่หลังเสือตัว

เดยีวกบัฉนัแล้ว เธอลงมาไม่ได้หรอก ถ้าเธอตายหรอืถูกจบั...แล้วเดก็ล่ะ”

ค�าพูดของเขาท�าให้หญงิสาวชะงกั ค�าว่า ‘ลูก’ ระงบัเพลงิอารมณ์ที่

โหมกระหน�่าอย่างได้ผล เธอพยกัหน้ายอมจ�านน 

“ขอฉนัคุยกบัอเลก็ซ์ก่อน”

“ได้สิ” เขาต่อโทรศัพท์หาลูกชายของเธอพร้อมทั้งเปิดวิดีโอคอลให้

แม่ลูกได้คุยกนั 

หญงิสาวเอื้อมมอืหมายจะคว้าโทรศพัท์จากเขา แต่เขากเ็อาหนไีปเสยี

ก่อน ทั้งยังมองด้วยสายตาดุๆ บังคับให้เธอท�าตามที่เขาต้องการโดยไม่มี

สทิธิ์โต้แย้ง

“มามี้!”

เสยีงเรยีกที่เตม็ไปด้วยความตื่นเต้นดใีจของเดก็ชายอายสุี่ขวบผวิขาว

แก้มยุ้ยดังขึ้น ทั้งยังก�าลังส่งยิ้มผ่านวิดีโอคอลมาให้ ท�าให้ศศินาเม้มปาก

แน่น เกบ็ความโกรธเกลยีดชงิชงัที่มตี่อผู้ชายตรงหน้า แล้วยิ้มให้เดก็ชาย

“อเลก็ซ์...”

“มามี้ไปท�างานเมื่อไหร่จะกลบั”

ค�าถามของลูกท�าเอาคนเป็นแม่เงยหน้ามองชายหนุ่มที่ก�าลังส่งยิ้ม 

เจ้าเล่ห์น่าเกลยีดมาให้อกีแล้ว จงึจ�าต้องโกหกต่อไป

“แม่มาท�างาน อกีเดี๋ยวกก็ลบับ้านได้แล้ว อเลก็ซ์เป็นเดก็ดนีะลูก”

“ผมรอที่บ้านนะฮะมามี้” เด็กชายยิ้มกว้าง พยักหน้าแข็งขันแล้วส่ง

จูบให้ “ผมต้องขึ้นรถแล้วฮะมามี้”

“แล้วเจอกนัตอนแม่กลบับ้านนะลูก”

“รกัมามี้ฮะ”

“แม่ก็รักลูก” คุณแม่ยังสาวกดวางสาย ส่งโทรศัพท์คืนให้ชายหนุ่ม

แล้วมองออกไปนอกรถ เหน็รถโรงเรยีนสเีหลอืงจอดอยู่ไม่ไกล เดก็ๆ หลาย

คนขึ้นรถเตรียมกลับบ้าน เห็นแล้วก็อดคิดถึงลูกชายไม่ได้ ไม่รู้ว่าป่านนี้ 
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อเล็กซานโดรจะเป็นอย่างไรบ้าง อยู่สุขสบายดีหรือว่าถูกคนของอับราฮัม

รงัแกหรอืไม่ แล้วจะไม่ให้เธอเป็นกงัวลได้อย่างไร

“เธอจะได้เจอลูกกต็่อเมื่อท�างานให้ฉนัให้เสรจ็” เสยีงเข้มส�าทบั 

หญงิสาวหนักลบัมาหาแล้วขมวดคิ้วทนัทพีลางถามต่อไปว่า

“จะให้ฉนัท�าอะไร” ศศนิาท�าเสยีงแขง็ ล�าคอตั้งตรงอย่างคนถอืด ี

“นี่งานเธอ” เขาบอกแล้วส่งแฟลชไดรฟ์มาให้ 

ศศนิารบัมาไว้ในมอืแล้วพลกิดู ในขณะที่เขาพูดต่อไปว่า 

“และนี่ตั๋วเที่ยวบินไปนิวยอร์กพร้อมกุญแจที่พักและเอกสารเข้า

ท�างานของเธอ...ทั้งหมดถูกท�าขึ้นมาใหม่”

“คุณจะให้ฉนัไปท�าอะไร”

“ฉนัจะสั่งเธออกีท”ี

“แต่ลูก...”

“ฉนัจะดูแลให้...อย่าลมืสวิ่านี่ลูกฉนั ใช่ลูกเธอคนเดยีวเสยีเมื่อไหร่” 

ชายหนุม่ยิ้มมมุปาก เป็นรอยยิ้มที่เธอเกลยีดที่สดุ เกลยีดจนไม่อาจทนมอง

ได้ด้วยซ�้า แต่กท็�าอะไรไม่ได้

“คุณจะให้ฉนัไปท�างานที่ไหน”

“เปิดดูส”ิ

ศศนิาไม่ไว้ใจคนตรงหน้าเลยสกันดิ แต่กเ็ปิดซองเอกสารท�างานแต่

โดยดี ดวงตากลมโตกวาดมองชื่อสถานที่ท�างานอย่างรวดเร็ว ท�าเอาหญิง

สาวใจหายวาบ แล้วเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยสายตาตื่นตระหนก

“คุณจะให้ฉนัไปท�างานที่อะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์หรอื!”

หญงิสาวเม้มปาก หวัใจหนกัอึ้งราวกบัมหีนิก้อนมหมึาถ่วงไว้ ใจเธอ

ไม่อยากไปที่นั่น แต่ไม่มทีางเลอืกใดๆ ให้เธอเลย สุดท้ายศศนิากต็้องเกบ็

กระเป๋าและเดินทางไปนิวยอร์กตามค�าสั่งที่ได้รับมา เพื่อแลกกับอิสรภาพ

ของตวัเองและลูกชายผู้ไม่รู้อโีหน่อเีหน่อกีคน
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หลงัจากเหตกุารณ์มผีูบ้กุรกุระบบคอมพวิเตอร์เมนเฟรมของอะลอน-
โซ เอน็เตอร์ไพรส์ผ่านมาห้าวนัแล้ว แต่ยงัหาตวัการไม่ได้ ท�าให้ชายหนุ่ม

หวนคดิไปถงึเหตกุารณ์เมื่อเกอืบหกปีก่อน เมื่อคราวที่บรษิทัคูแ่ข่งส่งคนเข้า

มาท�างานในอะลอนโซ เอ็นเตอร์ไพรส์ แต่สุดท้ายเธอคนนั้นก็เป็นนักจาร-

กรรมข้อมูลฝีมอืร้ายกาจพอตวั หรอืว่าประวตัศิาสตร์จะซ�้ารอยอกีครั้งเสยี

แล้ว

“เชสก์” เสยีงหวานทว่าหนกัแน่นบ่งบอกถงึความเข้มแขง็ของคนพูด

ดงัขึ้น ท�าให้ชายหนุ่มละสายตาจากแลปทอปของตวัเองแลว้เงยหนา้ขึ้นมอง 

“ว่าไงยูร”ิ 

ผูม้าเยอืนคอืหญงิสาวชาวเอเชยีคนหนึ่ง ใบหน้าเลก็หวานละมุน ทว่า

ดวงตาฉายแววหนักแน่นมั่นใจ เธอคือ มยุรฉัตร ยามากูชิ อดีตนักจาร-

กรรมสาวที่เคยบุกเข้าถึงห้องเมนเฟรมของเชสก์มาแล้ว จับพลัดจับผลูมา

ท�างานให้เอฟบไีอและลงเอยกบั ไทร์ ธรีวฒัน์ แมคอเีซอร์ เพื่อนและญาติ

สนทิของเชสก์ และทกุวนันี้เธอกเ็ป็นพนกังานของอะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์

ด้วย

“ฉนัเอางานชิ้นสดุท้ายมาส่งค่ะ” อดตีนกัจารกรรมสาวนั่งลงตรงข้าม 

กบัเชสก์ แล้วส่งไดรฟ์บรรจุงานชิ้นสุดท้ายให้เจ้านาย

“ผมเสียใจนะยูริ” หนุ่มหน้าคมแสร้งท�าเสียงเศร้าแล้วพูดต่อไปว่า  

“ไอ้ไทร์ย้าย คุณกย็้ายตามมนัไปอกี ผมจะหาพนกังานเก่งๆ อย่างคุณได้ที่

ไหนล่ะ”

“มรีอสมคัรเยอะแยะไปค่ะ” หญงิสาวยิ้มเยน็ ดวงตาคู่หวานจ้องมอง

ชายหนุ่มตรงหน้าอย่างทะลุปรุโปร่ง “คุณไม่ได้เสียดายขนาดนั้นหรอกค่ะ

เชสก์ ปากบอกว่าเสยีดาย แต่สายตาคุณมนัแสดงถงึความโล่งใจ...ฉนัพูด

ถูกไหมคะ”

เชสก์ไม่ตอบ เขายิ้มมุมปาก ดวงตาพราวระยบั

“งานที่คุณสั่งน่ะส�าเร็จแล้ว แต่เชสก์คะ...ฉันอยากจะเตือนคุณใน
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ฐานะเพื่อนคนหนึ่ง สิ่งที่คุณท�า...สกัวนัมนัจะย้อนกลบัมาเล่นงานคุณเอง”

“ผมท�าอะไร” คิ้วเข้มเหนือดวงตาคมเลิกขึ้นเล็กน้อย ราวกับท้าให ้

อกีฝ่ายพูดออกมา

“คุณรู้ดแีก่ใจค่ะเชสก์”

“ผมไม่ได้ท�าอะไรสกัหน่อย” เชสก์ยกัไหล่ เอนตวัพงิพนกัพงิสบายๆ 

สีหน้าไม่ทุกข์ร้อนแม้จะถูกตาคมกริบของอดีตนักจารกรรมสาวจับจ้อง

ตลอดเวลา

เป็นอย่างที่คดิไว้ไม่มผีดิ คนอย่างเจ้านายเธอน่ะหรอืจะยอมรบัง่ายๆ  

มยุรฉตัรคลี่ยิ้มแล้วส่ายหน้าไปมา “คุณปิดฉนัไม่ได้หรอกค่ะเชสก์ อย่าลมื

สวิ่าฉนัเคยเป็นใครและเคยท�าอะไรมาบ้าง ฉนัจะไม่สนเลยถ้าหากคุณไม่ใช่ 

เชสก์ อะลอนโซ เพื่อนของไทร์ ญาติสนิทของบ้านแมคอีเซอร์ และเป็น 

พี่ชายแท้ๆ ของแบลร์ ถ้าหากว่านอร์ดรู้...”

“หยุดเถอะยูริ ผมไม่ได้ท�าอะไรเสียหน่อย” ค�าปฏิเสธของเขาท�าให้

หญงิสาวได้แต่ถอนหายใจและส่ายหน้าเบาๆ 

“เอาเถอะค่ะ ถือว่าฉันเตือนคุณแล้ว” มยุรฉัตรลุกขึ้น ยิ้มให้เชสก์

เลก็น้อยแล้วเดนิออกไป แต่เจ้าของห้องรั้งไว้เสยีก่อน

“คุณจะบอกไทร์หรอืเปล่ายูร”ิ

คนถูกถามยิ้มมุมปาก แต่ไม่ยอมหนักลบัไปหาเจ้านาย “ฉนัไม่บอก

หรอกค่ะ แต่ถ้าเขาจะรู้เอง...นั่นก็ปัญหาของคุณ ในเมื่อคุณตัดสินใจท�า...

คุณกต็้องรบัผลที่จะตามมา”

“คุณได้ข่าวผกัหวานบ้างไหมยูร”ิ 

ค�าถามง่ายๆ ของเจ้านายท�าให้อดตีนกัจารกรรมสาวชะงกั รู้ดแีก่ใจ

ว่าเจ้านายของเขาตามหาสาวรุ่นน้องที่เธอรักปานน้องสาวแท้ๆ มาตลอด

หลายปีมานี้ และสิ่งที่เขาท�า...กเ็พื่อสิ่งนี้ทั้งนั้น 

มยรุฉตัรหนักลบัมาสบตาเจ้านายพร้อมกบัสง่ยิ้มเยน็ชา แลว้ตอบวา่ 

“ผกัหวานหายสาบสูญไปตั้งแต่ห้าปีก่อน จ�าไม่ได้หรอืคะ” 
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“ผมไม่เชื่อว่าคุณจะไม่รู้”

“ก็แล้วแต่คุณสิคะ” มยุรฉัตรยิ้มส่งท้ายอีกครั้ง และก้าวเดินออก

จากห้องไปโดยไม่หนักลบัมาอกีเลย เธอคงเดนิทางออกจากนวิยอร์กย้ายไป

อยูล่อสแอนเจลสิกบั ธรีวฒัน์ แมคอเีซอร์ ผูเ้ป็นสามทีี่ย้ายไปส�านกังานของ

เอฟบไีอที่นั่น ความลบัของเขา...จะยงัเป็นความลบัต่อไป

มยุรฉัตรออกไปนานแล้ว เชสก์จึงเบนสายตากลับมาที่ไดรฟ์งาน 

ชิ้นสุดท้ายของอดตีนกัจารกรรมสาวบนโต๊ะท�างานของตวัเอง ใจกค็ดิไปถงึ

เหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อน หลังจากที่มยุรฉัตรผันตัวไปท�างานให้เอฟบีไอ 

และเขาก็รับเธอเข้ามาท�างานในอะลอนโซ เอ็นเตอร์ไพรส์แห่งนี้ เขาก็

พยายามตามหาหญงิสาวคนหนึ่งมาโดยตลอด

เชสก์ยอมรับว่าเสียหน้าทุกครั้งที่โดนเพื่อนล้อเลียนเรื่องกินเด็ก...

เป็นเรื่องบงัเอญิที่ได้พบกนัตั้งแต่เธออายแุค่สบิเจด็ เดก็สาวคนนั้นเป็นคนที่

ให้ความช่วยเหลอืมยุรฉตัรตอนที่เธอจารกรรมข้อมลูลบัของอะลอนโซ เอน็-

เตอร์ไพรส์แล้วหนจีากการจบักุมไปกบดานอยู่ในเมอืงไทย เชสก์ตาม ธรี-

วฒัน์ แมคอเีซอร์ ไปทหีลงัจงึไม่รู้เรื่องอะไร คดิว่าสุคนธวาหรอื ‘ผกัหวาน’ 

เป็นโจรน้อยร่วมก๊วนกบัมยุรฉตัร ผลคอืเกดิเรื่องราวขึ้นมากมาย ถูกเข้าใจ

ผดิว่า ‘พรากผู้เยาว์’ จนกระทั่งจบเรื่องราวยุ่งๆ เขาและเธอจงึได้รู้จกัและ

สานสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

แต่ใครจะคดิว่าซอีโีอหนุ่มเจ้าของกิจการใหญ่โตระดับโลกจะถูกเดก็

สาวอายุแค่สบิแปดทิ้ง ทั้งยงัหายไปจากชวีติเขาราวกบัไม่เคยมตีวัตน

เชสก์ปล่อยให้เรื่องผ่านไปอกีหลายปี จนกระทั่งได้รบั ‘งานชิ้นใหม่’ 

เขาจงึลองค้นหาเธออกีครั้ง แต่ไม่ว่าจะพยายามตามหา ส่งคนของเขาไปถงึที่

บ้านของเธอ แต่ไม่มแีล้ว ไม่มคีนชื่อสุคนธวาอกีต่อไป

ถ้างานชิ้นสดุท้ายจากสดุยอดอดตีนกัจารกรรมของมยรุฉตัรจะท�าให้

เขาหาตวัเดก็คนนั้นเจอ มนักน็่าลอง...

ชายหนุ่มตัดสินใจอยู่ชั่วครู ่ แล้วจึงสั่งงานผ่านระบบปฏิบัติการ
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อจัฉรยิะ ผลงานการผลติจากบรษิทัผลติอาวุธสงครามของพี่ชาย 

“นานา...สั่งล็อกชั้นของฉัน อย่าให้ใครมารบกวน ยกเว้นเดรโก”  

เชสก์หมายถงึคนสนทิที่เป็นทั้งผู้ช่วยและเป็นบอดกีาร์ดของเขา

‘รบัทราบค่ะคุณอะลอนโซ’ ระบบปฏบิตักิารที่ชื่อนานาตอบ

เชสก์เชื่อมต่อไดรฟ์เข้ากบัระบบปฏบิตักิาร รอเพยีงไม่นาน ‘งาน’ ที่

เขาต้องการกป็รากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพวิเตอร์ ยอมรบัเลยว่าแม้มยุรฉตัร

จะวางมือจากงานจารกรรมและวงการอาชญากรไปนานแล้ว แต่ฝีมือของ

เธอไม่มตีกเลยจรงิๆ

หนุ่มหน้าเข้มยิ้มมุมปาก พรมปลายนิ้วลงบนคีย์บอร์ดสั่งการให้

ระบบปฏิบัติการนานาท�าตามค�าสั่งที่ต้องการ จริงอยู่ที่ปกติจะสั่งการผ่าน

เสยีงได้ แต่สิ่งที่เขาต้องการคราวนี้คอื ‘ความลบั’ ที่ไม่ควรมใีครรู้ และรอ

คอยว่าระบบปฏบิตักิารจะประมวลผลเสรจ็เมื่อไร

‘เดรโกขอพบค่ะคณุอะลอนโซ’ เสยีงไร้ตวัตนของระบบปฏบิตักิารสดุ

อจัฉรยิะดงัเตอืนขึ้นอกีครั้ง

“ให้เข้ามาได้เลยนานา”

‘ปิดหน้าจอด้วยหรอืไม่คะ’

“ไม่ต้อง...เปิดระบบป้องกนัข้อมูลกพ็อ”

‘รบัทราบ’

เชสก์สั่งการผ่านค�าสั่งเสียงทั้งหมด ซึ่งระบบปฏิบัติการของเขาก็

ท�างานได้อย่างดเียี่ยม และเปิดประตูให้เดรโกเข้ามา

“ว่าไงเดรโก”

“ที่คุณเชสก์ให้ตรวจสอบข้อมูลพนักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ผมเจอน่า

สงสยัอยู่หนึ่งคนครบั” 

“ใคร” คิ้วเข้มขมวดเป็นปมทันที ปกติแล้วเชสก์ไม่สนใจเรื่องรับ

พนกังานสกัเท่าไรเพราะมฝ่ีายบุคคลท�าอยู่แล้ว แต่กค็อยตรวจสอบบ้าง ซึ่ง

ปกตกิไ็ม่มใีครน่าสงสยั
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“ชื่อ อนนิทติา โรซาเลส ครบั” บอดกีาร์ดหนุ่มหน้าเข้มตอบแล้วส่ง

ประวัติของพนักงานคนใหม่ให้เจ้านายผ่านระบบปฏิบัติการนานาให้แสดง

ผลขึ้นหน้าจอ กป็รากฏภาพของผูห้ญงิสวยคมคนหนึ่งพร้อมประวตัคิร่าวๆ 

ของเธอ

“เพิ่งเข้ามาท�างานก่อนเกดิเรื่องได้แค่วนัเดยีวหรอื” เชสก์กวาดสายตา

อ่านข้อความที่ปรากฏ ยอมรบัว่าน่าสงสยั คลบัคล้ายคลบัคลากบัเมื่อหกปี

ก่อนตอนที่มยุรฉัตรเข้ามาท�างานบังหน้า แต่สุดท้ายก็เพื่อจารกรรมข้อมูล

งานของเขาตามใบสั่งของศตัรู

“ครบั แต่ตอนนี้เธอกย็งัอยู่นะครบั”

“แล้วอกีคนล่ะ”

“ชื่อ ศศินา สไนเดอร์...แผนกบุคคลเพิ่งตกลงรับเข้ามาท�างานครับ 

สปัดาห์หน้าเธอถงึจะเริ่มงาน”

“นามสกุลอะไรนะ” นามสกุลนั้นท�าให้ชายหนุ่มขมวดคิ้ว เพราะใกล้

เคยีงกบัศตัรูทเีดยีว แต่บางทอีาจเป็นเรื่องบงัเอญิกไ็ด้ ในเมื่อคนนามสกุล

ซ�้ากนัออกเกลื่อนถนน

“เธอเข้ามาท�างานแผนกคอมพวิเตอร์ครบั” เดรโกรายงานด้วยตนเอง 

แม้จะมปีระวตัปิรากฏอยู่บนหน้าจอกต็าม

“ถ้าเข้ามาแล้วจบัตาดูไว้”

“แล้วมสิโรซาเลสล่ะครบั”

“ปล่อยไปก่อน เดี๋ยวให้นานาตรวจสอบ”

“ครับ” บอดีการ์ดหนุ่มพยักหน้าแล้วล่าถอยออกไป ให้เจ้านายได้

ท�างานตามล�าพงั

การที่มีคนนามสกุล ‘สไนเดอร์’ มาโผล่ที่ท�างานของเขาในช่วงที่มี 
ผู้บุกรุกเข้ามาในคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ช่างบังเอิญเหลือเกินที่ศัตรูราย

ล่าสดุของพวกเขากค็อื ‘เวส สไนเดอร์’  อดตีต�ารวจสากลที่หนรีอดจากมอื 
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วูล์ฟ ยัง เพื่อนสนิทของเขาที่เป็นเจ้าพ่อกาสิโนในฮ่องกงและมาเก๊าไปได้ 

ตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอ ไหนจะพวก ‘เงา’ องค์กรลึกลับที่ตามพวกเขาไม่

เลกิรา ถ้าเขาเดาไม่ผดิ...พวกมนัต้องหาทางเล่นงานพวกเขาไม่ทางใดกท็าง

หนึ่งแน่นอน

หรอืว่ามนัจะไม่ใช่เรื่องบงัเอญิ...

เชสก์ลบูปลายคางครุ่นคดิ ตอนนี้วูล์ฟย้ายออกจากฮ่องกงมาอยูบ้่าน

ที่เคย์แมนแล้ว เพื่อจัดการกลบร่องรอยเส้นทางการเงินของพวกเขาไม่ให้

ใครจบัได้ ส่วนราม...ดวงตาคูค่มดเุหลอืบมองปฏทินิ แล้วกค็ดิขึ้นได้ว่าราม

จะมาถงึแมนฮตัตนัวนันี้

“ต่อสายหารามด้วยนานา”

‘รบัทราบค่ะคุณอะลอนโซ’ ระบบปฏบิตักิารตอบ แต่กลบัไม่ต่อสาย

หารามตามที่สั่งเสยีท ีจนกระทั่งเชสก์เริ่มเฉลยีวใจ

“นานา” ดวงตาคู่คมหรี่ลงนิดๆ ด้วยความสงสัย ตั้งแต่ท�างานมา  

ไม่เคยเลยสกัครั้งที่ระบบปฏบิตักิารนานาจะไม่ตอบสนอง

ชายหนุม่หนัความสนใจมาที่คอมพวิเตอร์ของตวัเองแล้วลองกดรบีตู

ระบบอีกครั้ง ทว่า...ตายสนิท! เรียกว่าดับทั้งระบบปฏิบัติการและ

คอมพวิเตอร์ของตวัเอง

“ให้มนัได้อย่างนี้สวิะ!” เชสก์สบถเสยีงเข้มแล้วลุกขึ้น แต่ช้ากว่า ‘ผู้

บุกรุก’ ที่เข้ามาถงึห้องท�างาน

นักธุรกิจหนุ่มเปิดลิ้นชัก คว้าปืนและปลดเซฟพร้อมกับเล็งไปตรง

หน้าอย่างรวดเรว็ จนไม่น่าเชื่อว่าซอีโีอเจ้าของธรุกจิระดบัโลกที่มบีอดกีาร์ด

ตามเป็นพรวนอย่างเขาจะท�าได้

“สวสัดคีณุอะลอนโซ” เสยีงยยีวนกวนประสาทดงัขึ้นก่อนที่จะเหน็ตวั 

เพราะผู้บุกรุกยังหลบอยู่ในเงาของความมืดที่หน้าประตู แต่กระนั้นเชสก์ก็

จ�าได้ดวี่าเป็นเสยีงของใคร

ราม รามเิรซ นั่นเอง!
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“ท�าไมมาไม่บอกไม่กล่าวกนัก่อนวะ” เจ้าถิ่นสบถ ขึ้นเซฟปืนและเกบ็

ลงลิ้นชกัโต๊ะท�างานตามเดมิ

“บอกก่อนจะได้เหน็บทบูข๊องนายเรอะ” หนุม่ลกูครึ่งหน้าคมเดนิออก

มาจากมุมมืด รอยยิ้มเจ้าเล่ห์และดวงตาวาววับหลังเลนส์แว่นสายตาคู่นั้น

ท�าเอาคนมองเริ่มหมั่นไส้ขึ้นมาทนัที

“มาถงึนานหรอืยงั”

“ตั้งแต่เมื่อวาน” รามตอบ ใช้ปลายนิ้วดนักรอบแว่นให้เข้าที่ แล้วเดนิ

มานั่งลงตรงหน้าเจ้าถิ่น

“แสดงว่ามทีี่พกัแล้ว”

“ไม่ม ีเมื่อคนืนอนแถวๆ ซบัเวย์ วนันี้เลยว่าจะมาขออาศยันายนี่ไง 

กบ็อกแล้วว่าค่าเช่าอะพาร์ตเมนต์ในแมนฮตัตนันี่โคตรแพง อยูก่บันายสบาย

กว่า เงนิไม่เสยีสกัเซนต์เดยีว”

คนฟังเลกิคิ้วขึ้นเลก็น้อย มองข้ามไหล่หนุม่แว่นจอมกวนไปด้านหลงั 

แล้วก็หัวเราะหึๆ เมื่อไม่เห็นกระเป๋าสัมภาระเลยสักนิด มีก็แต่กระเป๋า

คอมพวิเตอร์เท่านั้นที่ตดิตวัรามอยู่เสมอ

“ว่าแต่ระบบปฏบิตักิารของนายนี่ห่วยกว่าสกายของไอ้อลัเสยีอกี แค่

ส่งสญัญาณรบกวนนดิเดยีวกเ็จ๊งแล้ว”

“เลกิแขวะฉนัแล้วบอกธุระมา”

“จะรบีไล่ฉนัไปไหนวะ” รามท�าเสยีงขดัใจแล้วยิ้มเจ้าเล่ห์ “ไม่อยากรู้

เรื่อง เวส สไนเดอร์ เหรอ”

ชื่อศตัรูของวูล์ฟท�าให้เชสก์ฉุกคดิเรื่องของ ‘ศศนิา สไนเดอร์’ และ 

Mr. S ขึ้นมาได้ เขาว่าจะปรกึษารามเรื่องนี้พอดี

“ถ้าอย่างนั้นออกไปข้างนอกกนั” ประกายตาของเชสก์วาววบั 

รามกระตกุยิ้มมมุปาก เหน็สายตาท่าทางของเชสก์กร็ูท้นัทวีา่อกีฝ่าย

ไม่ได้แค่ชวนออกไปข้างนอกอย่างเดยีวแน่ จงึตอบยยีวนกวนประสาท “นาย

จะชวนฉนัไปเดตเรอะ”
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“ไปตายซะไอ้ราม” เชสก์หวัเราะหึๆ  แล้วรบีูตระบบปฏบิตักิารนานา

เสยีใหม่ รอจนพร้อมใช้งานแล้วจงึลกุขึ้น เดนิน�ารามออกมานอกห้องท�างาน 

กเ็หน็เดรโกลุกขึ้นเตรยีมพร้อมทนัท ีแต่เชสก์ห้ามไว้เสยีก่อน

“ไม่ต้องตาม” เขาบอกเสยีงเรยีบ

“แต่ว่า...”

“ไม่มอีะไรหรอก ฉนัมเีรื่องหารอืกบัเพื่อนไม่นาน”

“ครบั” เดรโกจ�าต้องรบัค�าและถอยไปตามค�าสั่งของเจ้านาย

“นั่นบอดกีาร์ดหรอืเมยีนายกนัแน่วะเชสก์ ยงักะตามตดิชวีติเซเลบดงั

เชยีว” หนุ่มลูกครึ่งอเมรกินั-อนิเดยีหวัเราะเบาๆ ทั้งอลัเบอร์โต วูล์ฟ และ

เชสก์ล้วนมบีอดกีาร์ดกนัทุกคน แต่ละคนกต็ามตดิยิ่งกว่าเงาตามตวั

เชสก์ไม่ตอบ ได้แต่หนัไปมองเพื่อนด้วยสายตาดุๆ แล้วเดนิน�าออก

จากตกึส�านกังานอะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์ที่อยู่กลางย่านมดิทาวน์

เชสก์และรามเลอืกใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่าที่จะใช้รถส่วนตวั 
เพราะในช่วงเวลาเลิกงานผู้คนออกจากที่ท�างานมุ ่งสู ่ที่พักหรือสถานที่ 

นดัหมายเช่นนี้ การใช้รถส่วนตวัจะยิ่งเพิ่มความแออดัให้การจราจรมากขึ้น

ไปอกี และอกีอย่างเชสก์กไ็ม่ต้องการเป็นจุดสนใจด้วย

สองหนุ่มแต่งกายต่างกันสุดขั้ว คนหนึ่งสวมสูทผูกไทเนี้ยบตั้งแต่

ศรีษะจดปลายเท้า ส่วนอกีคนแต่งกายสบายๆ ด้วยเสื้อยดืแบบมฮีูดคลุม 

สีด�า กางเกงยีนสีซีด และรองเท้าผ้าใบเก่าๆ เดินปะปนกับฝูงชนลงไป 

ยงัซบัเวย์สถานทีี่ใกล้ที่สุด

“มคีนตามเรามา” รามกระซบิพอให้ได้ยนิแค่สองคน สหีน้ายิ้มแย้ม

ปกตไิม่ให้ใครจบัสงัเกตได้

เชสก์พยักหน้าเบาๆ รู้สึกตั้งแต่ออกจากอะลอนโซ เอ็นเตอร์ไพรส์

แล้ว แต่ไม่แสดงอาการและยงัไม่หนัไปมองให้คนตามรู้ตวั

สองหนุม่ออกจากรถไฟใต้ดนิเมื่อมาถงึสถานใีนย่านไชนาทาวน ์เป็น
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จงัหวะให้มโีอกาสหนัไปมอง ‘คนตาม’

“สี่นาฬิกา” เจ้าหน้าที่วเิคราะห์ข้อมูลหนุ่มกระซบิบอกอกีครั้ง

เชสก์มโีอกาสหนัไปมองผูต้ดิตาม กพ็บว่าเป็นผูห้ญงิรปูร่างสงูเพรยีว

คนหนึ่ง หน้าตาสะสวยทเีดยีว ใบหน้าเรยีว คิ้วเข้ม ตาคม แต่งกายคล้าย

สาวออฟฟิศทั่วไป เขารู้สกึว่าหน้าตาของเธอคุ้นมาก แต่ไม่มเีวลาพจิารณา

เพราะต้องรีบเบนสายตาออกมาก่อน และเธอคนนั้นก็เบือนหน้าไปอีกทาง

พอดี

สองหนุ่มเกบ็ความสงสยัไว้ แล้วออกจากสถานตีรงไปยงัร้านอาหาร

กึ่งผบัแห่งหนึ่ง

“มื้อนี้นายเลี้ยงนะ” รามรีบออกตัว “เจ้าหน้าที่อย่างฉันเงินเดือนไม ่

พอกนิด้วยซ�้า”

“ฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักค�าเลย” เชสก์ปรายตามองรามด้วยสายตา 

ร�าคาญนดิๆ เพราะความไร้สาระเสมอต้นเสมอปลายของเพื่อน แล้วหนัไป

สั่งอาหาร ระหว่างนั้นสายตากป็ะทะเข้ากบัหญงิสาวร่างสงูเพรยีวปานนางงาม

คนเดมิที่ตามมาตั้งแต่ออกจากอะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์ เธอนั่งหนัหน้ามา

ทางพวกเขา พอเขามองเหน็เธอ เธอกย็ิ้มน้อยๆ แล้วก้มหน้าเล่นโทรศพัท์

ต่อ

“นายก�าลงัท�าอะไรอยู่...” หนุ่มแว่นเข้าเรื่องทนัท ีแต่ถูกสายตาคมดุ

ของเชสก์ห้ามไว้เสยีก่อน 

“เธอยงัอยู่”

“ใครวะ” รามถอดแว่นแล้วขยี้ตา เชด็เลนส์แว่นจนสะอาดใสแล้วสวม

แว่นกลบัเข้าไปอกีครั้ง แต่กย็งัเหน็หน้าสาวคนนั้นไม่ชดัอยูด่ ีกระนั้นกเ็ถอะ 

เหน็แค่เสี้ยวหน้ายงัรู้ว่า ‘สวยมาก’

“อย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้”

“ในเมื่อเธอตามมาอย่างจงใจ เรากต็้องท�าตวัตามปกต.ิ..ใช่ไหม” 

น�้าเสียงเจ้าเล่ห์ของรามท�าให้เชสก์เดาได้ทันทีว่าต้องการสื่อถึงอะไร 
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ในเมื่อยงัพสิูจน์ไม่ได้ว่าผู้หญงิตรงหน้าคอืใคร พวกเขาไม่ควรพูดความลบั

อะไรทั้งนั้น ถ้าเธออยากจะได้ข้อมูลกใ็ห้รบัข้อมูลผดิๆ ไปแทน

เชสก์หวัเราะหึๆ  เงยหน้าปรายตามองผู้หญงิคนนั้นแวบหนึ่งกห็นัมา

คุยกับรามอย่างออกรส ท�าทีท่าว่าเป็นเพื่อนรักที่พลัดพรากกันมาแต่ชาติ 

ปางก่อน แล้วสงัเกตท่าทผีู้หญงิคนนั้นเงยีบๆ

สาวสวยคนนั้นสั่งไวน์ระหว่างรออาหาร เธอท�าทีเป็นเล่นโทรศัพท์

บ้าง รับโทรศัพท์บ้างราวกับก�าลังนัดกับใครบางคน แต่จนแล้วจนรอดก็

ไม่มใีครตามมาสมทบเสยีท ีจนเชสก์อดยิ้มไม่ได้

“ยงัเนยีนไม่พอ” เขาหวัเราะแล้วส่ายหน้าไปมา ตลอดชวีติการท�างาน

ของเขาเจอคนมาหลายรูปแบบ ไหนจะศตัรูอกีมากมาย แต่ทั้งหมดนั้นล้วน

เป็นมอือาชพี ผดิกบัสาวสวยตรงหน้าลบิลบั

“แต่สวยโคตรๆ” รามยิ้มเคลิ้มแล้วหนัมาหาเชสก์อย่างรวดเรว็ “ฉนั

จอง!”

“อะไรของนายวะราม”

“ไม่รู้ละ คนนี้นายห้ามยุ่ง ฉนัจองแล้ว”

“ตามสบาย” เชสก์หวัเราะลงคอ ยอมรบัว่าสาวตรงหน้าสวยมาก แต่

ไม่ใช่สเปกเขาสกันดิ เธอสวยเกนิไป แม้ว่าฝีมอืจะดูอ่อนหดัเมื่อเทยีบกบัคน

อื่นๆ ที่เคยถูกส่งมาเล่นงานเขากเ็ถอะ

“วนันี้ไม่เหมาะที่จะคุย ไว้พรุ่งนี้ฉนัจะเข้าไปหานายที่ส�านกังาน”

“ไม่ต้องมา” เจ้าถิ่นรบีห้าม “ยิ่งนายมาป้วนเป้ียนกบัฉนัจะยิ่งน่าสงสยั 

มีอะไรฉันจะติดต่อนายเอง นายก็ท�างานของนายไปเถอะ” พูดพลางส่ง 

คย์ีการ์ดและกญุแจอะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านบรกุลนิไฮต์ให้ ท�าให้ราม

สงบปากสงบค�าได้ในทนัที

“ท�าเหมอืนฉนัเป็นอหีนขูองนายไปได้ ให้กญุแจห้องไว้ มอีะไรนายจะ

มาหาเอง” รามหัวเราะลั่นชนิดที่ว่าท�าให้คนทั้งร้านหันมามองเป็นจุดเดียว 

รวมทั้ง ‘สาวสวย’ คนนั้นด้วย
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เชสก์ท�าท่าขนลุก เขาไม่พูดอะไร แต่กลบัเงยหน้าสบตาสาวสวยคน

นั้นอีกครั้ง และคราวนี้ชัดกว่าทุกครั้งตั้งแต่ที่เธอลอบตามเขามา ท�าให้เขา

จ�าได้ทนัทวี่าเธอคอืใคร

อนนิทติา โรซาเลส...พนกังานใหม่ของเขานี่เอง

ผู้บรหิารหนุ่มยิ้มมุมปาก ในเมื่อยงัตามหาตวั Mr. S ไม่เจอ และ

เธอก็กลับมาปรากฏตัวในช่วงสถานการณ์นี้ เกรงว่าจะปล่อยผ่านไปไม่ได้

เสยีแล้ว

รอยยิ้มและนัยน์ตาวาววับที่แสดงออกถึงการ ‘รู้ทัน’ ของเขาท�าให้

สาวสวยรายนั้นหุบยิ้มทันที แต่เธอก็เฉไฉด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา

โวยวายใส่ว่าเพื่อนไม่มาตามนดั ก่อนจะวางเงนิและเดนิออกจากร้านไปทนัที

“ไปเถอะ” เชสก์วางเงนิและลุกเดนิตามอนนิทติาไปทนัท ีไม่สนใจว่า

รามจะกนิเสรจ็แล้วหรอืไม่

“รอด้วยสวิะ” รามพยายามเรยีกเพื่อน แต่ไม่ทนัแล้ว เชสก์ไม่สน จน

รามต้องรบีเคี้ยวรบีกลนื แล้วเดนิตามเชสก์ออกไป

ซีอีโอหนุ่มรีบตามออกมาจนถึงหน้าร้านแต่ก็ไม่เจอใคร ทั้งที่จับตา

มองและตามเธอมาตดิๆ แล้ว คลาดสายตาแค่เดี๋ยวเดยีวคอืตอนที่เดนิออก

มา แต่ตอนนี้เธอหายไปไหน

เชสก์ถอนหายใจแล้วหันหลัง แต่แล้วก็เปลี่ยนใจหันกลับมาอย่าง

รวดเร็วพร้อมกับคว้าข้อมือหญิงสาวที่ก�าลังเอื้อมมาหมายจะแตะบ่าเขาได้

ส�าเรจ็ ทั้งยงัผลกัร่างเพรยีวบางนั้นแนบชดิกบัผนงัตกึหน้าร้าน 

“บอกมาว่าเธอตามฉนัมาท�าไม!” เขากระซบิขูเ่สยีงเข้ม ดวงตาวาววบั 

ส่งผลให้หญงิสาวตวัสั่น ดวงตากลมโตมแีววหวาดหวั่นเลก็น้อย

“ฉันเป็นพนักงานของคุณไงคะ” ไม่ใช่หน้าตาเท่านั้นที่น่ามอง เสียง

ของเธอกอ็่อนหวานไพเราะ แม้ว่าจะยงัสั่นอยู่น้อยๆ กต็าม

ระยะใกล้กันแค่นี้เชสก์สังเกตได้ว่าหญิงสาวก�าลังกลัวเขาจริงๆ ไม่

ได้เสแสร้งแต่อย่างใด เพราะถ้าเธอแสร้ง...เขาจะจบัได้
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“ตามมาท�าไม” เชสก์ถาม ยอมปล่อยสาวตรงหน้า แต่กย็งัใช้สายตา

ดุๆ ก�าราบเธอไว้

“กฉ็นั...” หญงิสาวก้มหน้านดิๆ พร้อมกบัยิ้มเขนิอาย เท่านั้นเชสก์ก็

เข้าใจทนัทวี่าเธอตามเขามาเพราะอะไร

ชายหนุ่มกวาดสายตามองสาวตรงหน้า เธอสวยมากกจ็รงิ ถ้าในยาม

ปกตเิขาคงสนองให้แล้ว แต่ตอนนี้ไม่ใช่ เขายงัจดจ่อกบัเรื่อง ‘บางคน’ เกนิ

กว่าที่จะมาสนใจใคร และอกีอย่าง...เขาไม่ไว้ใจเธอ

“อย่าท�าแบบนี้อกีถ้าไม่อยากถูกไล่ออก” เชสก์ถอยหลงัออกห่างจาก

สาวสวยที่ได้ชื่อว่า ‘พนกังาน’ ของตวัเอง พอดกีบัที่รามเดนิออกมา จงึพา

กนักลบัไปโดยไม่สนใจสาวสวยคนนั้นอกี

หลงัจากผู้ชายสองคนนั้นเดนิออกไปแล้ว อนนิทติากไ็ด้แต่ถอนหายใจ
โล่งอก ดวงตาคู่สีน�้าตาลเข้มมองตามหลังเชสก์ไป แสร้งท�าสีหน้าแววตา

อาลยัอาวรณ์ยามที่เขามองกลบัมา ทว่าเมื่อเขาไปจนลบัสายตาแล้ว ดวงตา

ของหญงิสาวกเ็ปล่งประกายเจดิจ้าขึ้นมาทนัที

คดิว่าหล่อนกัหรอื!

คนหนึ่งก็ตัวใหญ่ขนดกอย่างกับกระทิงผสมควายไบซัน แถมชอบ

เก๊กท�าหน้าบึ้ง ส่วนอกีคน...ผอมแห้งแรงน้อย หน้าตาอย่างกบัโจร สายตา

ก็กวนประสาท เธออยากเข้าใกล้เสียที่ไหน ถ้าไม่ใช่เรื่อง ‘งาน’ เธอจะไม่

เฉยีดกรายเข้าใกล้สองคนนั้นเดด็ขาด คดิแล้วกข็นลุก อยู่ดไีม่ว่าดตี้องไป 

‘อ่อย’ คนพวกนั้น แต่จะท�าอย่างไรได้ อย่างไรเสยีมนักค็อืงาน สุดท้ายเธอ

กต็้อง ‘ท�า’ อยู่ด ี

อนนิทติาท�าท่าสยดสยองแล้วเดนิไปขึ้นรถไฟใต้ดนิมุง่หน้าสูท่ี่พกัของ

เธอที่อยู่ฝ่ังบรกุลนิ ยดึอะพาร์ตเมนต์ของพี่สาวในย่านบรุกลนิไฮต์เป็นที่พกั 

ที่จริงเธอมีอะพาร์ตเมนต์ของตัวเองอยู่ย่านอัปเปอร์อีสต์ไซด์ในแมนฮัตตัน 

แต่ถ้าพนกังานบรษิทัอาศยัอยูย่่านนั้นกจ็ะดนู่าสงสยัเกนิไปสกัหน่อย เพราะ
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เธอยังคงต้องอยู่ในอะลอนโซ เอ็นเตอร์ไพรส์ต่อจนกว่าจะได้หลักฐานทุก

อย่าง

อะพาร์ตเมนต์ของพี่สาวมรีะบบรกัษาความปลอดภยัที่ดเียี่ยมเพราะ

พี่เขยตวัดเีคยเป็นทหารหน่วยเดลตา ฟอร์ซ๑ มาก่อน และเมื่อพี่สาวและ 

พี่เขยต้องตามอารักขาเจ้านายที่เดินทางไปประชุม เธอจึงถือโอกาสนี้ ‘ยึด’ 

อะพาร์ตเมนต์นี้ไว้เสยีเลย

เมื่อกลบัมาถงึแล้ว อย่างแรกที่อนนิทติาท�าคอืล้างเครื่องส�าอางที่โบก

ไว้เสียหนากว่าคอนกรีตบนพื้นถนนออก รวบเรือนผมหนานุ่มยาวถึงกลาง

หลังขึ้นแล้วมัดเป็นมวยหลวมๆ ไว้กลางศีรษะ ถอดคอนแทกต์เลนส์และ 

สวมแว่นตาแทน จากนั้นจงึเปิดคอมพวิเตอร์และเปิดภาพที่แอบถ่ายขึ้นมา

เธอไม่ได้นั่งเล่นนั่งแชตมือถืออยู่ในบาร์เสียเมื่อไร แต่เธอแอบถ่าย

รูปผู้ชายสองคนนั้นต่างหาก!

หญงิสาวยิ้มเจ้าเล่ห์ ส่งภาพจากโทรศพัท์เข้าคอมพวิเตอร์ จากนั้นจงึ

เปิดโปรแกรมเทยีบใบหน้าเพื่อค้นหาประวตัอิาชญากรรม

แน่นอนว่าเธอรูจ้กั เชสก์ อะลอนโซ ลูกชายของฟรานซสิโก อะลอน-

โซ โดมงิเกส อดตีเจ้าของธุรกจิค้าอาวุธสงครามรายใหญ่ตดิอนัดบัโลกเป็น

อย่างด ีประวตัขิองเขาขาวสะอาด ไม่ว่าจะประวตังิานหรอืธุรกรรมทางการ

เงนิกเ็ถอะ แต่อกีคนนี่ส.ิ..

ผูช้ายผอมแห้งแรงน้อย ผมหยกัศกยาวเคลยีบ่า หน้าตาคมเข้ม สวม

แว่นตาดูคล้ายสุภาพเรียบร้อย แต่อนินทิตาไม่เชื่ออย่างนั้น เธอจ�าดวงตา

วาววบัหลงัเลนส์แว่นคูน่ั้นได้ เธอไม่เชื่อเดด็ขาดว่าผู้ชายท่าทางแบบนี้จะคบ

กบัซอีโีอบรษิทัระดบัพนัล้านอย่าง เชสก์ อะลอนโซ ได้

นิ้วเรยีวยาวพรมลงบนคย์ีบอร์ดคอมพวิเตอร์อย่างไม่ค่อยช�านาญนกั 

รออยู่นานข้อมูลของชายผู้ต้องสงสยัคนนั้นกป็รากฏขึ้นบนหน้าจอ

๑ หน่วยรบพเิศษของกองทพับก
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เขาชื่อราม...ราม รามเิรซ ชายหนุ่มลูกครึ่งอเมรกินั-อนิเดยี เชื้อสาย

บราซลิ เกดิและโตในอเมรกิา มพีี่สาวหนึ่งคนชื่อว่าเปมกิาซึ่งท�างานในฟราน- 

ซสิโก อนิดสัตรสี์ แต่กลบัไม่ปรากฏประวตักิารท�างานของเขา ระบุสถานะ

ว่าก�าลงั ‘ตกงาน’

แต่เป็นเพื่อนกบั เชสก์ อะลอนโซ อย่างนั้นหรอื...

อนินทิตานิ่วหน้า มองอย่างไรก็ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย ผู้ชาย 

คนนี้ลกึลบัเกนิไปจนมองผ่านไม่ได้ เธอตดัสนิใจว่าเธอจะต้อง ‘จบัตา’ ดสูอง

คนนี้ต่อไปอกีสกัระยะ จนกว่าจะรู้ว่าพวกเขาเป็นใครกนัแน่



ท่ามกลางความวุ่นวายและผู้คนมากมายในมหานครนิวยอร์ก 
หญิงสาวร่างเล็กบอบบางคนหนึ่งเดินออกมาจากสนามบินจอห์นเอฟเคน- 

เนดีและขึ้นรถไฟใต้ดินตรงมายังที่พักที่อยู่ในย่านบรุกลินไฮต์ ฝั่งบรุกลิน 

เธอต้องใช้เวลาเลก็น้อยจงึจะหาที่พกัตาม ‘ใบสั่ง’ ที่ได้มา ซึ่งเป็นอะพาร์ตเมนต์ 

ที่อยู่ไม่ไกลจากสวนสาธารณะใต้สะพานบรุกลนิเท่าไร ทั้งยงัมองเหน็แม่น�้า

อสีต์จากด้านหน้าอะพาร์ตเมนต์อกีด้วย

ศศนิายิ้มน้อยๆ คดิในแง่ดว่ีาอย่างน้อยอะพาร์ตเมนต์แห่งนี้กห็รูหรา 

บรรยากาศดี มีที่ให้เธอพักผ่อนจิตใจหลังจากที่ต้องไปท�างานตาม ‘ใบสั่ง’ 

ซึ่งกไ็ม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรจงึจะมอีสิระและกลบัไปหา ‘ลูกชาย’ ได้

พรุ่งนี้เธอจะเริ่มงานที่อะลอนโซ เอ็นเตอร์ไพรส์ ต่อให้ไม่อยากท�า

อย่างไร แต่ใบหน้าน่ารักของเด็กชายวัยสี่ขวบคือแรงผลักดันให้เธอรีบ 

สะสางงานพวกนี้ไปเสยี อบัราฮมัรบัปากแล้วว่างานนี้จะเป็นงานสดุท้าย เมื่อ

๒
ผู้หญิงปริศนา



ก ร รั ม ภ า  l  29

เสรจ็งานแล้วเธอจะได้ชวีติใหม่ และได้กลบับ้าน

หญิงสาวใช้เวลาจัดของในห้องไม่นานนักเพราะอะพาร์ตเมนต์ที่นี่ก็

ตกแต่งพร้อมอาศยัอยู่แล้ว ส่วนเธอกม็ขี้าวของเลก็น้อย แค่เสื้อผ้าส�าหรบั

ท�างานและชุดล�าลองไม่กี่ชุด คอมพิวเตอร์แลปทอปและยาส�าหรับโรค

ประจ�าตวัเท่านั้น หลงัจากเกบ็ของเรยีบร้อยจงึเดนิออกมาจากห้อง ตั้งใจว่า

จะไปส�ารวจร้านอาหารและไปเดนิเล่นที่สวนสาธารณะใต้สะพานบรุกลนิเสยี

หน่อย

ศศนิานั่งลงบนเก้าอี้รมิแม่น�้าอสีต์ใต้สะพานบรุกลนิ มองตกึฝ่ังแมน-

ฮตัตนัที่เริ่มเปิดไฟหลากสสีนั มองผูค้นที่มาเดนิเล่น ออกก�าลงักาย และนกั

ท่องเที่ยวมากมายที่มาเก็บภาพแสงสีของมหานครนิวยอร์ก เห็นแล้วก็อด

เหงาไม่ได้ จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้น ตั้งใจจะต่อสายขอคุยกับอเล็กซานโดร  

แต่อบัราฮมักโ็ทร. มาเสยีก่อน

“ค่ะ” หญงิสาวจ�าต้องกดรบัอย่างเสยีไม่ได้

“เหน็ไดรฟ์ที่อยู่บนโต๊ะข้างเตยีงหรอืเปล่า” ปลายสายถาม

หญงิสาวขมวดคิ้ว นกึย้อนถงึตอนเกบ็ของ เธอจ�าได้ว่าเหน็ แต่กไ็ม่

ได้หยบิขึ้นมาดเูพราะไม่กล้าแตะต้องข้าวของของเขาหากยงัไม่ได้รบัอนญุาต

“ว่ายงัไง” เสยีงของเขาเข้มขึ้นจนศศนิาต้องรบีตอบ

“เหน็ค่ะ”

“พรุ่งนี้ไปท�างานกเ็อาไปด้วย ฉนัเชื่อว่าเธอรู้ว่าจะต้องท�ายงัไง”

“คุณต้องการอะไรคะ” เธออดสงสยัไม่ได้ เขาต้องการให้เธอท�าอะไร

กนัแน่ ส่งเธอมาถงึนวิยอร์กเพื่อให้ท�างานกบัอะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์ แต่

กลบัยงัไม่บอกเสยีทวี่าสิ่งที่เขาต้องการคอือะไรกนัแน่

“ท�าตามที่บอกกพ็อ ไว้เธอเชื่อมต่อได้เมื่อไหร่ฉนัจะสั่งเธออกีท”ี

“ฉนัอยากคุยกบัอเลก็ซ์” หญงิสาวลองเสี่ยงขอร้องเขา กลวัว่าลูกจะ

ร้องไห้หาเพราะเธอเลี้ยงลูกมาตามล�าพังตั้งแต่แรกเกิด อยู่ด้วยกันตลอด

เวลาจนกระทั่งเขาก้าวเข้ามาและแยกเธอออกมาจากเดก็ชาย
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“ได้สิ” อับราฮัมรับค�าพร้อมกับเปิดกล้องวิดีโอคอลให้ แล้วหันไป

เรยีกอเลก็ซานโดร “อเลก็ซ์ มามี้ของลูกจะคุยด้วย”

“ฮะ” เด็กชายรับค�าเสียงใสจากที่ไกลๆ พร้อมๆ กับที่เด็กชายร่าง

กลมป้อมวิ่งถลามาหาอย่างรวดเรว็ แล้วร้องเสยีงดงัลั่นบ้าน “มามี้!”

“ไงตวัแสบ” 

“มามี้ไปนาน ผมคดิถงึมามี้ฮะ” 

แค่ได้ยินน�้าเสียงฉอเลาะช่างอ้อนของเด็กชาย หัวใจของหญิงสาวก็

ไหววูบ เธอมองใบหน้าและแววตาไร้เดยีงสาแล้วกน็�้าตาคลอ

“แม่กค็ดิถงึ แต่แม่ต้องมาท�างาน อเลก็ซ์อย่าดื้อนะ”

“ไม่ดื้อเลยฮะ” เดก็ชายส่ายหน้ารวัจนผมสนี�้าตาลเข้มกระจายยุง่เหยงิ 

พวงแก้มอวบยุย้น่าฟัดสั่นไปตามจงัหวะส่ายหน้าด้วย ภาพนั้นเรยีกรอยยิ้ม

จากหญงิสาวได้ทนัทแีม้ว่าจะอยู่ในสภาวะเครยีดกต็าม

“ท�าการบ้านหรอืยงั”

“ท�าแลว้ฮะ” เดก็ชายตอบเสยีงใส แรกๆ กส็หีน้ายิ้มแย้มด ีแต่หลงัๆ 

มากลบัค่อยๆ เบะปากตั้งท่าจะร้องไห้ จนศศนิาต้องปลอบ

“เป็นลูกผู้ชาย แม่สอนว่ายงัไง”

“ต้องไม่ร้องไห้ง่ายๆ ฮะ” เดก็ชายอเลก็ซ์ตอบ พยายามข่มใจไม่ร้อง

ตามที่แม่สอน ผลคอืสะอื้นฮกัจนไหล่เลก็สะท้าน

“ถ้าอเลก็ซ์ร้องไห้ แม่จะเป็นห่วง”

“แต่ผมคิดถึงมามี้นี่ฮะ” เด็กชายแย้งเสียงใสเจือสะอื้นแล้วรีบเช็ด

น�้าตา “แต่ผมจะเป็นเดก็ดฮีะ จะเรยีนเก่งๆ แล้วช่วยมามี้ท�างาน มามี้จะได้

ไม่ต้องไปไกล”

“โธ่อเล็กซ์” ได้ยินอย่างนั้นแล้วน�้าตาก็พานจะไหลออกมาเสียให้ได้ 

แต่หญงิสาวหวัใจแกร่งฝืนยิ้มให้เดก็ชายแล้วส่ายหน้าเบาๆ “แม่จะรบีกลบันะ”

“ตั้งใจท�างานนะฮะ”

ศศนิายิ้มให้เดก็ชาย “แม่จะตั้งใจท�างาน”
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“รกัมามี้ฮะ” อเลก็ซานโดรส่งโทรศพัท์ให้ ‘พ่อ’ แล้ววิ่งหายไป

“พรุ่งนี้ฉันจะติดต่อเธออีกที” อับราฮัมออกค�าสั่งเหมือนอย่างเคย 

อย่างที่เจอกนัครั้งแรกเมื่อสองปีก่อน...

ศศนิาถอนหายใจ พูดอย่างนี้แล้วเธอจะท�าอย่างไรได้นอกจากพยกั-

หน้าและกดวางสาย หย่อนโทรศัพท์มือถือลงในกระเป๋าเสื้อโคต แล้วเบน

สายตาไปยงัผู้คนมากมายที่รมิแม่น�้าอสีต์ แต่เธอกลบัไม่ได้มองใครจรงิจงั

เลย หญิงสาวเอาแต่นั่งเหม่อ สิ่งที่เธอนึกถึงคือความทรงจ�าและสาเหตุที่

ท�าให้เธอจากบ้านมาไกลถงึที่นี่ ซ�้ายงัม ี‘ลูกตดิ’ อกีต่างหาก

แต่คดิเสยีดายอย่างไรกเ็ท่านั้น เวลาล่วงเลยผ่านมาถงึห้าปี เธอถอย

หลงัไม่ได้อกีแล้ว จะมกีแ็ต่ต้องก้าวต่อไปเท่านั้น

หญิงสาวยิ้มกับตัวเอง เงยหน้ามองสะพานบรุกลินที่เชื่อมระหว่าง

เกาะแมนฮตัตนักบัฝั่งบรุกลนิ พรุ่งนี้...เธอจะต้องเข้าไปท�างานใกล้กบั ‘เขา

คนนั้น’ ทั้งที่เธอไม่ต้องการเลยแม้แต่นดิเดยีว

เช้าวนัท�างานวนัแรกของสปัดาห์ เสยีงนาฬิกาปลกุบนตูเ้ลก็ๆ ปลกุให้
หญิงสาวร่างเล็กแบบบางที่นอนอยู่บนเตียงสะดุ้งตื่นงัวเงียลุกขึ้นหันไปปิด

เสยีงนาฬิกา นกึอยากหยุดเวลาไว้แค่นี้ เธอไม่อยากไปท�างานเลยสกันดิ แต่

สดุท้ายกไ็ด้แต่สดูลมหายใจเข้าลกึๆ แล้วลกุจากที่นอน พบัผ้าห่มเกบ็เตยีง

เรียบร้อยแล้วตรงเข้าไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า ท�าอาหารเช้าง่ายๆ กินรอง 

ท้อง แต่กก็นิได้ไม่มาก สมองคดิแต่เรื่องการไปท�างานที่อะลอนโซ เอน็เตอร์-

ไพรส์ จนสุดท้ายแล้วเธอกลนืไปได้แค่สองสามค�าเท่านั้นกต็้องเททิ้งไป

ศศินาถอนหายใจ เดินมาตรวจเช็กความเรียบร้อยอีกครั้ง ภาพ

สะท้อนจากกระจกเผยให้เหน็หญงิสาวชาวเอเชยีร่างเลก็ ผวิขาวเหลอืง ผม

ยาวสยายรุ่ยร่ายล้อมกรอบหน้า สภาพไม่ต่างจากผจีูออนทเีดยีว

บุคลิกภาพคือความประทับใจแรกเมื่อพบกัน ต่อให้จะไม่อยากไป

ท�างานที่นั่นอย่างไรกเ็ถอะ แต่เธอจะท�าตวัโทรมเหมอืนคนใกล้ตายแบบนี้ไม่
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ได้ คิดแล้วหญิงสาวก็เติมเครื่องส�าอางเสียหน่อย ริมฝีปากที่เคยซีดเซียว

ถูกเตมิด้วยลปิสตกิสแีดงสด ดวงตากลมโตถูกเน้นด้วยอายไลเนอร์จนคม

เข้มโฉบเฉี่ยว แค่นี้กแ็ทบไม่เหลอืเค้าเดมิแล้ว 

หญงิสาวยิ้มให้ตวัเอง ได้แต่หวงัว่าเธอคงไม่ดวงตกเจอ ‘เขา’ หรอืถ้า

ซวยขนาดนั้นจรงิๆ กข็อให้เขาจ�าเธอไม่ได้แล้วกนั

ศศนิาสูดลมหายใจเข้าลกึๆ หนัไปคว้ากระเป๋าสะพายที่ด้านในบรรจุ

ไดรฟ์ส�าคญัตามค�าสั่งไว้มาสะพายไหล่ จากนั้นจงึเดนิออกจากที่พกั มุง่หน้า

สู่ใจกลางแมนฮตัตนัซึ่งเป็นที่ตั้งของอะลอนโซ ทาวเวอร์ ตกึส�านกังานของ 

อะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์

อะลอนโซ ทาวเวอร์คอื ตกึสูงราวสี่สบิชั้นกลางย่านมดิทาวน์ที่แม้ไม่
โดดเด่นเมื่อเทียบกับตึกเอ็มไพร์สเตต หรือตึกไครสเลอร์ แต่รูปทรงทัน

สมัยและกรุด้วยกระจกวันเวย์ทั้งหมดก็ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว 

หรอืแม้กระทั่งคนที่อาศยัอยูใ่นแมนฮตัตนักต็าม หนึ่งในนั้นคอืศศนิา หญงิ

สาวหยดุเดนิ ไม่สนใจผูค้นที่เดนิผ่านมาผ่านไป เพราะสายตาของเธอจดจ้อง

อยู่ที่ตกึตรงหน้าเสยีแล้ว

หวงัว่าจะไม่เจอเขาแล้วกนั...

หญงิสาวได้แต่ภาวนาในใจซ�้าๆ ให้ก�าลงัใจตวัเองว่าอะลอนโซ เอน็-

เตอร์ไพรส์มตีั้งหลายสบิชั้น พนกังานตั้งเท่าไร ไม่มทีางที่เขาจะเจอเธอง่ายๆ 

แน่นอน

ศศนิาสูดลมหายใจเข้าลกึๆ แล้วเดนิเข้าไปตดิต่อกบัประชาสมัพนัธ์ 

ส่งเอกสารยนืยนัตวั ใบสมคัรจากทางเอเจนซทีี่เธอไม่รู้ว่าพวกของอบัราฮมั

ท�าอย่างไรถึงมีมันขึ้นมาและส่งให้เธอได้ แต่ทุกอย่างก็ท�าให้เธอผ่านด่าน 

และมานั่งในแผนกคอมพวิเตอร์ของส�านกังานได้

ถ้าเปรียบซิลิกอน วัลเลย์๒ เป็นอาณาจักรไอทีที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่

ใฝ่ฝันของพนกังานออฟฟิศทกุคนแล้วละก ็อะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์กค็งจะ
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เป็นอนัดบัต้นๆ ของฝั่งอสีต์โคสต์เช่นกนั

เสียงต้อนรับของระบบปฏิบัติการนานาท�าให้ศศินารู้สึกทึ่งเล็กน้อย 

เพราะที่นี่ทันสมัยและอุดมไปด้วยเทคโนโลยีมากกว่าทุกบริษัทที่เธอเคย

เข้าไป ‘ท�างาน’ ระบบสั่งการด้วยค�าสั่งเสยีง มรีะบบปฏบิตักิารที่ปรากฏตวั

ได้ทกุที่ในตกึควบคมุความปลอดภยัของข้อมลู เหน็แลว้กอ็ดสงสยัไม่ได้วา่

ในเมื่อมีระบบอัจฉริยะขนาดนี้อยู่ในส�านักงาน แล้วจะจ้างพนักงานแผนก

คอมพวิเตอร์และไอทไีปท�าไม

แต่อะลอนโซ เอ็นเตอร์ไพรส์ยังสร้างความประหลาดใจให้เธออีก

มาก...

ในใจกลางแมนฮตัตนัที่มพีื้นที่ค่อนข้างจ�ากดั ไม่เหมอืนบรษิทัต่างๆ 

ในซลิกิอน วลัเลย์ที่อยูต่ดิอ่าวซานฟรานซสิโกซึ่งพื้นที่เหลอืเฟือ แต่อะลอน-

โซ เอน็เตอร์ไพรส์กลบัท�าโฮมออฟฟิศได้บรรยากาศเดยีวกบัหลายบรษิทัชั้น

น�า แต่ละชั้นดูกว้างขวาง พนกังานแต่งตวัตามสบาย แต่ละคนมมีุมท�างาน

ของตวัเอง จะตกแต่งอย่างไรกไ็ด้

ศศินาสนใจโต๊ะท�างานของสาวคนหนึ่งที่วางต้นไม้ไว้เสียรอบราวกับ

อยูใ่นป่า ซึ่งมารบัรู้ทหีลงัว่าเธอเป็นหนึ่งในทมีโฆษณาและรกัการเดนิป่าเป็น

ชวีติจติใจ เธอจะมแีรงบนัดาลใจกต็่อเมื่อมตี้นไม้อยู่ใกล้ตวัเท่านั้น

น่าสนใจมาก!

นอกจากโฮมออฟฟิศสะดวกสบายแล้ว ยงัมฟีิตเนส มุมอ่านหนงัสอื

พกัผ่อนสบายๆ มแีม้กระทั่งเกมต่างๆ ให้ในแต่ละชั้นอกีด้วย

ศศนิาถูกพามาที่ชั้นเก้าซึ่งเป็นชั้นกลาง เพราะตกึนี้แบ่งเป็นออฟฟิศ

แค่ยี่สิบชั้นล่างเท่านั้น ส่วนยี่สิบชั้นบนแบ่งเป็นห้องพักเหล่าคนสนิทของ  

เชสก์ อะลอนโซ และยงัแบ่งเป็นแลบ็และชั้นสะสมซูเปอร์คาร์ แน่นอนว่า

๒ พื้นที่ทางตอนใต้ของอ่าวซานฟรานซสิโก ซึ่งเป็นที่ตั้งส�านกังานใหญ่ของบรษิทัเทคโนโลยทีี่ใหญ่

ที่สุดของโลก
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สองชั้นบนสดุเป็นเพนต์เฮาส์หรสู่วนตวัของเชสก์ อะลอนโซ เจ้าของบรษิทันี้

หญงิวยักลางคนคนหนึ่งรบัหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและคอยสอนงานศศนิา

ตลอดครึ่งวันเช้า ศศินาไม่ใคร่จ�าชื่อเพื่อนร่วมงานเท่าไรนักเพราะมั่นใจว่า

อยู่ไม่นานแน่ เพราะทุกครั้งที่ ‘พวกนั้น’ ใช้เธอท�างานจนบรรลุเป้าหมายที่

ต้องการแล้ว กจ็ะพาเธอออกจากพื้นที่โดยเรว็

‘ยินดีต้อนรับสู่อะลอนโซ เอ็นเตอร์ไพรส์และระบบปฏิบัติการนานา 

กรุณาใส่ยูสเซอร์เนมและพาสเวริ์ด’

แค่เปิดคอมพิวเตอร์ก็เจอปัญหาใหญ่ทั้งที่ยังไม่ทันลงมือ ‘ท�างาน’ 

ด้วยซ�้า ในเมื่อที่นี่ใช้ระบบปฏบิตักิารสุดไฮเทค ที่ตรวจตรารหสัเข้างานของ

พนกังานทุกคน แล้วเธอจะผ่านด่านโดยไม่มใีครจบัได้ได้อย่างไรกนั

ดวงตาคู่กลมโตมองแฟลชไดรฟ์ ‘ค�าสั่ง’ ที่วางไว้ใกล้มอื แล้วเธอก็

ถอนหายใจเฮอืกใหญ่ เธอท�าไม่ได้แน่ อย่างน้อยกต็้องเรยีนรู้ระบบปฏบิตั-ิ

การนานาอีกสักพักให้รู้ว่าท�างานอย่างไร ต้องฝ่ากี่ด่านอรหันต์ถึงจะบรรลุ

ด่านเซยีนเจาะเข้าเมนเฟรมได้ เธอถงึจะกล้าเชื่อมต่อไดรฟ์นี้

พนกังานคนใหม่ถอนหายใจแล้วรบีเกบ็ไดรฟ์เจ้าปัญหาก่อนที่ใครจะ

เหน็มนั ความรบีท�าให้ลนลานจนเผลอท�าตกพื้น 

“เอส!”

เสยีงเรยีกของใครบางคนท�าเอาศศนิาสะดุ้งใจหายวาบ พอตั้งสตไิด้

กห็นัไปตามเสยีง แล้วกต้็องขมวดคิ้ว เพราะเธอแน่ใจว่าไม่รู้จกัหญงิสาวร่าง

สูงเพรยีวบาง ใบหน้าคมคายแบบสาวละตนิอเมรกิาตรงหน้าเลยสกันดิ จ�า

ได้ว่าเจ้าหล่อนไม่ได้อยู่แผนกนี้ด้วยซ�้า

“รู้จักฉันด้วยหรือคะ” ถามพลางชี้หน้าตัวเองอย่างงงๆ ในใจก็คาด

เดาไปต่างๆ นานา หรอืว่าจะเป็นเพราะเธอเป็นน้องใหม่ เลยมคีนรู้จกัอย่าง

นั้นหรอื

“รู้ซี” สาวสวยตอบอย่างอารมณ์ดีพร้อมทั้งฉีกยิ้มหวานปานนางงาม

จกัรวาล แล้วอธบิายต่อไปว่า “ฉนับอกว่าคอมพวิเตอร์ฉนัเสยี ฉนัเลยเดนิ
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ลงมาที่นี่เพราะเหน็ว่ามพีนกังานใหม่ เขาให้ฉนัมาหาเอส แล้วกช็ี้มาตรงนี้”

“ท�าไมไม่โทร. มาแจ้งล่ะคะ ไม่ต้องเดนิมาเองกไ็ด้”

“ฉนัชอบออกก�าลงักายน่ะ” สาวอารมณ์ดตีอบแล้วยื่นมอืมาให้ “ฉนั

ชื่อ อนนิทติา โรซาเลส เรยีกอนนิกไ็ด้”

ศศนิาเลกิคิ้วเลก็น้อยเมื่อได้ยนิชื่อแบบไทย เพราะมองแล้วสาวตรง

หน้าไม่มคีวามเป็นไทยตรงไหนเลย

“อย่าให้อธบิายเลย ยาวแน่ๆ เอาเป็นว่ามเีชื้อสายไทยสกัยี่สบิห้าเปอร์-

เซน็ต์น่ะ สถติคิวามน่าจะเป็นของลกัษณะทางพนัธุกรรมไม่แสดงออกมาก

หรอก ยนีเด่นกลบหมดแล้ว” อนนิทติาพดูแล้วกห็วัเราะ ดอูารมณ์ดมีากจน

ศศนิาอดรู้สกึไม่ได้ว่า...อนนิทติาสตดิหีรอืเปล่า

“ห้องท�างานคณุอยูช่ั้นไหนคะ ฉนัจะขึ้นไปดใูห้” ถ้าไม่รบีเข้าเรื่อง สาว

ตรงหน้าต้องพาเธอเสยีสตติามไปแน่ๆ

“ไม่เอาน่า” คนสวยแบะปากทนัท ี

“แต่นี่เวลางานนะคะ”

“และกใ็กล้พกัแล้วด้วย เป็นเวลางานที่สาวๆ รวมกลุ่มนนิทาเจ้านาย

เลยละ” 

“ท�าไมหรอืคะ” ศศนิาขมวดคิ้ว ในเมื่อมรีะบบปฏบิตักิารสดุอจัฉรยิะ

คอยสอดแนมทุกการเคลื่อนไหวขนาดนี้ ยงัมคีนกล้านนิทาเจ้านายอกีหรอื

“เขาว่ากนัว่า...คุณอะลอนโซชอบสาวเอเชยี เวลามพีนกังานเข้ามาใหม่

ทไีร ถ้าเป็นคนเอเชยี ส่วนมาก...ไม่รอด” คราวนี้สหีน้าของสาวอารมณ์ดไีม่

เหลอืเค้าความขี้เล่นอกีต่อไป ท�าเอาคนฟังใจหายวาบ

“จริงหรือคะอนิน” ศศินาถามเสียงสั่น เธอกลัวว่าถ้าเป็นอย่างนั้น

จรงิ...เธออยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว!

ความเงียบของอนินทิตาท�าให้ศศินากลัว จนรู้สึกถึงเหงื่อที่เริ่มผุด

พรายตามปลายจมูกและไรผม รอว่าอนนิทติาจะพูดอะไรต่อ ทว่า...

“ฉนัล้อเล่น!” อนนิทติาโพล่งแล้วฉกียิ้มแบบนางงามจกัรวาลอกีครั้ง 



36  l  รั ก ร้ า ย อ ุบ า ย ม า ร

จนคนที่ตั้งใจจะโกรธกก็ลบัโกรธไม่ลง

“ฉนัตกใจหมดเลย” จากที่ตกใจกลวัแทบตาย แต่พอรู้ว่าอกีฝ่ายแค่

ล้อเล่น ศศนิากค็่อยถอนหายใจโล่งอก

“ไปเถอะ ได้เวลาพกัแล้ว เราไปหาอะไรกนิกนั” 

ค�าชวนของสาวสวยตรงหน้าท�าให้ศศนิาลงัเล เธอไม่ค่อยมเีพื่อนมาก

นกั ไม่รู้ว่าการเป็นเพื่อนกบัอนนิทติาจะส่งผลอย่างไรกบัตวัเองบ้าง เมื่อไร

ที่เธอออกไปจากที่นี่ อนนิทติาคงเดอืดร้อนมากทเีดยีว

“ไม่ดกีว่าค่ะ” เจ้าของเสยีงหวานปนเศร้าตอบ

“ท�าไมจะไม่ดล่ีะ มาๆ มากบัฉนัค่ะ มร้ีานอร่อยเลยไปแค่สามสี่บลอ็ก

เอง อร่อยกว่าที่นี่เยอะด้วย” อนนิทติาท�าตาแพรวพราว แล้วดงึแขนศศนิา

ให้ลุกขึ้นแล้วพาเดินไปทันที โดยไม่สนใจความสมัครใจของอีกฝ่ายเลย 

สกันดิ

สาวเอเชียร่างเล็กได้แต่ถอนหายใจอย่างปลงๆ เชื่อแล้วว่าอนินทิตา

เป็นคนสวยและ ‘ประหลาด’ ได้ใจดจีรงิๆ

นับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาท�างาน ชื่อของ ศศินา สไนเดอร์ อยู่ใน

ความสนใจของเชสก์ตลอดเวลา แม้จะไม่ลงไปดูด้วยตวัเอง แต่เขากส็ั่งให้

เดรโกจบัตามองเธอตลอด มรีะบบปฏบิตักิารนานาคอยดูแลความผดิปกติ

ของสาวคนนั้น แต่กย็งัไม่พบพริธุใดๆ เธอแค่เปิดคอมพวิเตอร์และเข้าระบบ

ลอ็กอนิของพนกังานตามปกติ

‘คุณเดรโกมารอพบค่ะคุณอะลอนโซ’ ระบบปฏบิตักิารนานารายงาน

เจ้านายที่ยังจดจ่อกับประวัติของ ศศินา สไนเดอร์ ว่ามีสิ่งที่เชื่อมโยงกับ 

Mr. S หรอืไม่ แต่กย็งัไม่พบ

“ให้เข้ามาเลย” เชสก์ออกค�าสั่ง

ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่สมกับเป็นบอดีการ์ดฝีมือดีเดินเข้ามาในห้อง

ท�างานของเจ้านาย แล้วรบีรายงานเข้าเรื่องทนัท ี“เรื่องพนกังานใหม่ครบัคุณ

เชสก์”
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“ศศนิาใช่ไหม” 

“ครบั”

“ว่าไง”

“เธอออกไปข้างนอกกบัอนนิทติาครบั” เดรโกรายงานเสยีงเรยีบเรื่อย 

แต่ความกงัวลฉายชดัในดวงตาคู่คมของเขา

ชื่อของสองคนนั้นท�าให้เชสก์ชะงัก ศศินาคือคนต้องสงสัยของเขา 

ส่วนอนินทิตาก็มีพฤติกรรมแปลกประหลาด ตั้งแต่ที่ลอบเดินตามเขาและ

รามไปแล้ว แม้จะแสดงออกถงึความ ‘สนใจ’ แต่สายตาของเธอไม่แสดงออก

ถงึความพอใจในตวัเขาและรามเลยสกันดิ

“ออกไปไหนกนั”

“กินมื้อกลางวันที่ร้านอาหารเล็กๆ ถัดจากส�านักงานเราไปแค่สาม

บลอ็กครบั”

“จบัตาดูไว้ก่อน”

“ให้เรยีก ศศนิา สไนเดอร์ ขึ้นมาพบเลยไหมครบั”

“ไม่ต้อง” ชายหนุ่มส่ายหน้า แม้จะอยากพบหน้าศศินามากเพียงไร 

แต่ถ้าเขาเรียกเธอขึ้นมาพบตอนนี้ก็ไม่ต่างจากบอกให้เธอรู้ตัวว่าเขาก�าลัง

สงสยัเธอ สู้ปล่อยให้เวลาผ่านไป ถ้าเธอไม่เกี่ยวข้องกบั Mr. S จรงิ มนัก็

จะผ่านไปเอง

เดรโกพยกัหน้าแล้วเดนิออกไปจากห้อง ให้เจ้านายไดท้�างานต่อตาม

ล�าพงัอย่างที่ต้องการ

เมื่อคล้อยหลังเดรโกไปแล้ว เชสก์จึงออกค�าสั่งกับระบบปฏิบัติการ

นานาให้ดงึประวตัขิอง ศศนิา สไนเดอร์ ขึ้นมาอกีครั้ง

สถานภาพระบุว่าหย่าร้าง และมลีูกชายอายุสี่ขวบหนึ่งคน!

หวัใจของชายหนุ่มกระตุกวูบ มองภาพของเธอแล้วท�าให้เขานกึย้อน

ไปถึงใครบางคนที่เฝ้าค้นหามานานแสนนาน แต่ก็ไม่พบแม้เงาของเธอ  

ศศนิาคล้ายกบัสุคนธวามาก แต่สหีน้าแววตาต่างกนั สุคนธวาเป็นเดก็สาว
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ร่าเรงิ แววตามแีต่ความสดใส ผดิกบัศศนิาที่แม้ว่าใบหน้าจะอิ่มเอบิกว่า แต่

ดวงตากลบัหวานปนเศร้า สหีน้าราวกบัแบกโลกไว้ทั้งใบกไ็ม่ปาน

‘เธอเป็นใครกนัแน่ศศนิา’ เชสก์ได้แต่ถามตวัเองหลายต่อหลายครั้ง 

อยากพบเธอให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าเธอคอืใครกนัแน่ แต่ยงัท�าไม่ได้

ดวงตาคู่คมกวาดมองประวตัทิี่พกัของเธอกพ็บว่าอยู่แค่บรุกลนิไฮต์

นี่เอง ห่างกบัที่พกัของรามแค่ไม่กี่บลอ็ก บางท.ี..เขาควรไปเยี่ยมเสยีหน่อย

แล้ว 

เชสก์พับความตั้งใจนั้นไว้ก่อนแล้วลงไปที่แล็บและท�างานตามปกต ิ

‘งานใหญ่’ ที่ได้รบัมอบหมายให้ท�าใกล้เสรจ็แล้วกจ็รงิ แต่เขายงัเตะถ่วงเวลา

ไปเรื่อยๆ เพื่อสทิธพิเิศษบางอย่างที่มากบังานชิ้นนี้ 

จนกระทั่งถึงเวลาเลิกงาน หนุ่มลูกครึ่งสเปน-ไทยก็ลุกขึ้นแล้วเดิน

ออกจากห้องท�างาน

“ไม่ต้องตาม เดรโก นายอยู่ที่นี่แล้วคอยรายงานเรื่องที่ฉนัสั่งไว้เป็น

ระยะๆ แล้วกนั”

“ครบัคณุเชสก์” บอดกีาร์ดหนุม่รบัค�าแล้วล่าถอยไปท�างานของตวัเอง 

ให้เจ้านายออกไปตามล�าพงัอย่างที่ต้องการ

การท�างานวันแรกไม่ค่อยหนักหนาเท่าไรนัก เพราะส่วนมากหัวหน้า 
ก็จะสอนเรื่องระบบปฏิบัติการนานาของอะลอนโซ เอ็นเตอร์ไพรส์ สอน

ระบบงานและการท�างานกับแผนกต่างๆ ให้รู้จักผังส�านักงานรวมทั้งเพื่อน

ร่วมงานด้วย และเมื่อเลิกงานศศินาจึงเดินออกจากอะลอนโซ ทาวเวอร์ 

อย่างรวดเร็วราวกับกลัวถูกใครจับได้ แต่ก็ช้ากว่าสาวสวยอนินทิตาอีกจน

ได้ เพราะสุดท้ายแล้วเธอก็เจอสาวสวยขี้เล่นอีกครั้งบนรถไฟใต้ดินขบวน

เดียวกัน ท�าเอาศศินาต้องหลบวูบ เพราะกลัวความสนิทสนมที่เร็วเกินไป 

ของอนนิทติา

สาวร่างเลก็อาศยัความได้เปรยีบทางรูปร่างค่อยๆ เบยีดแทรกผู้คน
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บนรถไฟใต้ดนิไปให้ไกลจากอนนิทติาให้ไวที่สุด จนกระทั่งถงึสถานทีี่หมาย 

แล้วจงึรบีเดนิออกไปก่อนที่อนนิทติาจะหนัมาเหน็

ศศนิาเหลยีวซ้ายแลขวาจนแน่ใจแล้วว่าอนนิทติาไม่ตามมาแล้วจรงิๆ 

จึงถอนหายใจโล่งอก แล้วรีบเดินมุ่งหน้าสู่ที่พัก แต่กระนั้นก็ยังอดเหลียว

มองไปรอบตวัไม่ได้ ยอมรบัว่า ‘หน้าที่’ ท�าให้เธอหวาดระแวงไปเสยีทุกอย่าง

ตามประสาคนมีชนักติดหลัง กลัวแม้กระทั่งพวกคนไร้บ้านที่อาศัยตาม

สถานรีถไฟใต้ดนิ

หญงิสาวกระชบักระเป๋าสะพายไว้แน่นพร้อมทั้งเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้น และ

เมื่อหนัไปทางด้านหลงักพ็บว่ามผีู้ชายตามเธอมาจรงิๆ ด้วย

ใคร!

ศศนิาได้แต่สงสยั แต่ไม่กล้าหนัไปมองเตม็ตา เธอไม่มศีตัรูที่ไหนทั้ง

นั้น เว้นเสยีแต่ศตัรูของคนอื่นที่มาพร้อมกบั ‘งาน’ ที่เธอต้องท�าตาม ‘ใบสั่ง’ 

เท่านั้น และนั่นก็คือเหตุผลที่เธอต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆ จนเดือดร้อนไปถึง 

อเลก็ซานโดรที่ต้องย้ายตามเธอเป็นว่าเล่น

หรอืว่านี่จะเป็นอกีครั้งที่เธอต้องรบักรรมที่ไม่ได้ก่อ...

คิดแล้วก็ได้แต่เครียด ศศินาเร่งฝีเท้าเร็วขึ้น อีกนิดเดียวก็จะถึง 

อะพาร์ตเมนต์ แค่ข้ามถนนเท่านั้น ความรบีร้อนท�าให้หญงิสาวไม่ทนัระวงั

ว่าก�าลังจะหมดสัญญาณคนข้ามถนน ผลคือเกือบถูกรถชน ดีที่มีใครบาง

คนควา้แขนเธอไว้และกระชากเธอออกมาจนพ้นทาง แต่กส็ง่ผลให้ลม้ลงไป

ด้วยกนัทั้งคู่

เอี๊ยด!

เสียงเบรกรถดังสนั่นส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนติดขัดเล็ก

น้อย จนกระทั่งหนุ่มสาวรบีลุกขึ้นและเดนิข้ามไปจนถงึหน้าอะพาร์ตเมนต์

เหตุการณ์เมื่อครู่ท�าเอาหญิงสาวหายใจไม่ทั่วท้อง สมองยังเบลอๆ 

จนกระทั่งเหน็วา่ข้างหน้าคอือะพาร์ตเมนต์ของตวัเอง และรูส้กึได้ถงึมอืของ

ใครบางคนที่กุมต้นแขนเธอแน่น ดวงตาคู่คมดุวาววับราวกบัโกรธแค้นกัน
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มาแต่ชาตปิางไหน ศศนิาสะดุ้งใจหายวาบเมื่อเหน็ว่าชายตรงหน้าคอืใคร

เขาคอื เชสก์ อะลอนโซ!

ศศินายังรู้สึกเหมือนก�าลังฝัน เธอได้แต่มองใบหน้าคุ้นเคยของเขา

อย่างงงๆ เวลาผ่านไปห้าปีแล้ว และเขากเ็ปลี่ยนไปจากเดมิมากเช่นกนั ทั้ง

ท่าทาง สีหน้า และแววตา เมื่อก่อนเขาดูเป็นแค่เศรษฐีเพลย์บอยคนหนึ่ง 

แต่ตอนนี้กลบัดูดุดนั อนัตราย ไม่มแีววกะล่อนขี้เล่นเหมอืนก่อนอกีแล้ว

แต่จะเพราะอะไรกช็่างเถอะ เธอไม่สนใจเขาอกีแล้ว และหวงัว่าเขา

จะจ�าเธอไม่ได้ เพราะหลงัจากเกดิเรื่องราวต่างๆ มากมาย เธอเองกเ็ปลี่ยน

ไปเช่นกนั

“ขอบคุณค่ะ” หญิงสาวกล่าวขอบคุณและพยายามเบี่ยงตัวหลบเขา

อย่างสุภาพที่สุด แต่ก็ยังไม่พ้นมือเขาอยู่ดี จนเธอต้องบอกซ�้า “ปล่อยได้

แล้วค่ะ ฉนัไม่เป็นอะไรแล้ว”

เป็นอกีครั้งที่ศศนิาพยายามดงึแขนตวัเองให้พ้นจากการเกาะกมุของ

เขา แต่แรงผู้หญงิหรอืจะสู้แรงผู้ชาย ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรกไ็ร้ผล

“คณุคะ” เธอยงัท�าตวัเป็นปกตริาวกบัไม่เคยรูจ้กัเขามาก่อน ไม่ว่าเขา

จะจ�าเธอได้หรอืไม่กต็าม แต่ตอนนี้เธอไม่ใช่คนเดมิอกีแล้ว และเขากบัเธอ...

ไม่เกี่ยวข้องกนัอกีต่อไปแล้ว

ระหว่างที่ศศนิาก�าลงักลวัและคดิไปต่างๆ นานา เชสก์กลบัยงัท�าเฉย 

เขานิ่งมากจนน่ากลวั ดวงตาคูค่มดยุงัวาววบัอ่านยาก ยากจะคาดว่าเขาก�าลงั

คดิอะไรอยู่กนัแน่

“กรุณาปล่อยฉนัเถอะค่ะ ขอบคุณที่ช่วยเหลอื แต่ตอนนี้ฉนัไม่เป็น 

ไรแล้ว” ศศินาบอกพร้อมทั้งส่งยิ้มสุภาพ แต่ยิ่งเธอท�าห่างเหินมากเท่าไร 

ดวงตาของเขากย็ิ่งดูแขง็กร้าวกว่าเดมิมากขึ้นไปอกี

“ไม่เจอกนันานนะ” เขาพูดออกมาในที่สุด 

น�้าเสียงราบเรียบของเชสก์กดดันคนฟังจนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ

แรงๆ  ในใจก�าลงักลดักลุม้อย่างหนกั เธอไม่รูจ้ะเอาตวัรอดจากสถานการณ์
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นี้อย่างไร 

“เกรงว่าคุณจะจ�าคนผดิแล้วละค่ะ” หญงิสาวยิ้มเลก็น้อย ส่ายหน้า

เบาๆ แล้วถอยห่างจากชายหนุ่มตรงหน้าอย่างนุ่มนวล แต่กลับถูกเขา

กระชากแขนเข้าไปประชดิอกีครั้ง

“ไม่เอาน่าผกัหวาน โตๆ กนัแล้ว อย่าคดิว่าฉนัจ�าเธอไม่ได้ส”ิ

“คุณจ�าคนผดิแล้วจรงิๆ ค่ะ” เธอแสร้งส่ายหน้าอย่างจนใจ การใช้

ชีวิตต่างแดนหลายปีท�าให้เธอเรียนรู้ที่จะปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของ 

ตวัเอง และได้แต่หวงัว่าเขาจะจบัไม่ได้เช่นกนั

“ถ้าอย่างนั้นเธอชื่ออะไร”

“ไม่จ�าเป็นต้องรู้ค่ะ เราไม่รู้จักกันเสียหน่อย” หญิงสาวนัยน์ตาโศก

กล่าวเสยีงสุภาพ แล้วล่าถอยออกไปอกีครั้ง ซึ่งคราวนี้เชสก์ยอมปล่อยแต่

โดยดี

“อย่างนั้นหรอื...” เจ้าของเสยีงเข้มท�าสหีน้าครุ่นคดิ คิ้วเข้มขมวดเป็น

ปมเช่นเดยีวกบัดวงตาวาววบัของเขา

“ค่ะ”

“ก็ได้” อยู่ๆ สีหน้าเคร่งเครียดเมื่อครู่ก็ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็ว 

ราวกบัว่าเมื่อครู่ไม่มอีะไรเกดิขึ้น และเขากเ็ดนิจากไปทนัทโีดยไม่พูดอะไร

ต่อสกัค�า

ศศนิาได้แต่ถอนหายใจโล่งอกที่เขายอมถอย แต่เธอกย็งัไม่วางใจว่า

เชสก์จะเชื่อจริงๆ สังเกตจากดวงตาวาววับราวกับเจอเหยื่อที่ถูกใจคู่นั้น 

ปะไร เธอเดาไม่ออกเลยว่าเขาก�าลงัมแีผนการอะไรหรอืเปล่า

ความเครียดท�าให้หญิงสาวมือสั่นจนใช้เวลาอยู่นานกว่าจะไขกุญแจ

เข้ามาในห้องพักได้ เธอรีบปิดประตูและล็อกห้องอย่างแน่นหนา แล้วเดิน

มาที่หน้าต่างที่มองเห็นถนนหน้าอะพาร์ตเมนต์ ก็พบว่าเชสก์ยังอยู่ ทั้งยัง

มองมาที่ห้องของเธอด้วยสายตาเตม็ไปด้วยความมุ่งมั่น

เขาไม่เชื่อจรงิๆ ด้วย!
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หญงิสาวใจหาย เธอรบีเดนิออกมาให้พ้นจากหน้าต่างห้องแล้วหยบิ

โทรศพัท์โทร. หาอบัราฮมัทนัที

“มอีะไร” ปลายสายท�าเสยีงแขง็ แต่ศศนิาไม่สนใจทั้งนั้น รูอ้ย่างเดยีว

ว่าเธออยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว

“ฉนัอยากออกจากที่นี่แล้ว หาคนอื่นท�าแทนเถอะ”

“ไม่ได้!”

“ฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้ว พรุ่งนี้ฉันจะย้ายออกจากที่นี่” เธอก�าลัง

จะตดัสาย แต่กต็้องชะงกัเมื่อได้ยนิค�าพูดต่อไปของเขา

“แล้วอเล็กซ์ล่ะ” คนถือไพ่เหนือกว่าเอ่ยเสียงเรียบ “เธอจะห่วงแต ่

ตวัเองหรอื”

ค�าพูดนั้นท�าให้ศศนิาชะงกั จรงิที่เธอไม่ใช่คนตวัคนเดยีว แต่มเีดก็

ชายไม่รู้อโีหน่อเีหน่อกีคนที่จะต้องพลอยล�าบากไปด้วย

“เธอต้องท�างานที่นั่นต่อจนกว่าฉนัจะออกค�าสั่ง”

“อกีนานแค่ไหน” 

“อกีไม่นาน”

“ฉนักบัลูกจะได้กลบับ้านทนัททีี่เสรจ็งานใช่ไหม”

“ใช่” ชายหนุ่มให้ค�ามั่น

“กไ็ด้” หญงิสาวกดตดัสาย แล้วเดนิวนไปเวยีนมาอยู่ในห้องพร้อม

ทั้งครุน่คดิไปด้วย ในเมื่อไปไหนไม่ได้ กต้็องพยายามตั้งสตหิาทางรบัมอืกบั 

เชสก์ อะลอนโซ ให้ได้




