
สองทุ่มครึ่งแล้ว แต่ไฟในร้านมิลเลนเนียมจิวเอลรียังคงเปิดอยู่  
พริาอรก�าลงันั่งตรวจดูรายรบัรายจ่ายประจ�าวนัรวมถงึท�าบญัช ีร้านแห่งนี้มี

พนกังานอยูส่ามคน ผลดักนัท�างานวนัละสองคนและหยดุพกัอกีหนึ่ง หน้าที่

หลกัของหญงิสาวคอืขายเครื่องประดบั แต่พอเลกิงานพริาอรซึ่งได้รบัความ

วางใจจากเจ้าของร้านต้องตรวจและท�าบญัชปีระจ�าวนัด้วย

ร้านแห่งนี้เปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าและปิดเวลาหนึ่งทุ่มตรง แต่วันนี้ 

หญิงสาวต้องอยู่ดึกกว่าปกติ เพราะมีลูกค้าประจ�ารายหนึ่งพาลูกสาวที่เพิ่ง 

กลบัจากต่างประเทศมาเลอืกซื้อเครื่องประดบั ตวัแม่เลอืกสร้อยทบัทมิล้อม

เพชรกับต่างหูครบชุด ส่วนลูกสาวเลือกก�าไลและต่างหูท�าจากบุษราคัม 

อย่างละชุด ก�าไรที่ได้จากการขายเครื่องประดบัทั้งหมดเพยีงพอส�าหรบัค่า

ล่วงเวลาในวนันี้

เงินเดือนของพิราอรสูงกว่าพนักงานคนอื่น เนื่องจากประสบการณ์

ท�างานที่มากกว่า หญงิสาวเรยีนจบคณะวทิยาศาสตร์ เอกวสัดุศาสตร์ ด้าน

อญัมณแีละเครื่องประดบั จากมหาวทิยาลยัมชีื่อแห่งหนึ่ง ช่วงแรกหญงิสาว

๑
อี้หลง
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ไปสมัครงานในโรงงานอัญมณีตามสาขาที่เรียนมา แต่โชคร้ายที่ผู้สมัคร 

คู่แข่งมเีส้นสาย ท�าให้พริาอรพลาดงาน 

หล่อนสมัครงานอีกหลายบริษัท แต่ต้องพบกับความผิดหวัง จน

กระทั่งได้เหน็ประกาศรบัสมคัรงานของร้านจวิเอลรแีห่งนี้ ผลจากการตอบ

ค�าถามระหว่างสัมภาษณ์งานอย่างเฉลียวฉลาดท�าให้หญิงสาวได้ท�างาน 

ที่นี่ ตลอดสามปีที่ผ่านมาพิราอรตั้งใจท�างานอย่างซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง 

หล่อนแทบไม่เคยลาหยุด ยกเว้นเพยีงช่วงพกัตามปกตเิท่านั้น

หลังจากท�างานได้สองปี เจ้าของร้านก็ให้ช่วยท�าบัญชีเพิ่มและปรับ

เงนิเดอืนขึ้นให้อกี การเรยีนสาขาเฉพาะทางท�าให้หล่อนรู้จกัอญัมณทีกุอย่าง

เป็นอย่างดี หล่อนจึงช่วยเจ้าของร้านตรวจดูเครื่องประดับใหม่ที่เพิ่งน�าเข้า

มาด้วย 

ร้านจวิเอลรแีห่งนี้เปิดมาเป็นปีที่สบิแล้ว กจิการรุ่งเรอืงและมกี�าไรด ี

แต่เจ้าของร้านไม่ยอมขยายสาขาเพิ่ม เนื่องจากไม่ต้องการเหนื่อยมากไป 

กว่านี้ นายจ้างของหล่อนเป็นสาวโสด อายุราวสี่สิบปลายๆ ท่าทางใจด ี 

ลูกน้องในร้านจะรู้กันดีว่าเป็นคนมีระเบียบมากแค่ไหน หากใครท�างานไม่

เรยีบร้อยมหีวงัโดนดุ 

เสยีงเคาะประตทู�าให้หญงิสาวเงยหน้าขึ้นด ูเมื่อเหน็วา่ใครยงัอยูโ่ยง

ในร้านเช่นเดยีวกบัหล่อนกย็ิ้มออก

“ยงัไม่กลบัอกีหรอืพรมี”

“พี่เหม่ยหลงิกย็งัไม่กลบัเหมอืนกนัหรอืคะ”

เหม่ยหลิง หรือที่ลูกค้ามักจะเรียกกันว่าแมนดี้ เป็นเจ้าของร้าน 

จวิเอลรแีห่งนี้ แถมยงัพ่วงต�าแหน่งเจ้านายของหญงิสาวด้วย

“ก�าลงัจะกลบัแล้วจ้ะ แต่พอดนีกึได้ว่ายงัไม่ได้คยุธรุะส�าคญักบัพรมี

เลย”

พิราอรส่งยิ้มหวาน วางมือจากงานบัญชีที่ท�า ลุกขึ้นเลื่อนเก้าอี้ให้

เจ้าของร้านนั่ง
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“พี่เหม่ยหลงิมอีะไรจะให้พรมีท�าหรอืเปล่าคะ”

“ไม่ใช่เรื่องงานที่ร้านหรอกจ้ะ พอดีอาทิตย์หน้าพี่ต้องไปช่วยดู

พิพิธภัณฑ์ของเพื่อนที่เกาะมุก พี่เลยอยากชวนพรีมไปเป็นเพื่อนสัก 

หน่อย”

“พพิธิภณัฑ์หรอืคะ”

“ใช่จ้ะ พพิธิภณัฑ์หยก งานเปิดตวัจะเริ่มในอกีสองอาทติย์ เขาอยาก

ให้พี่ไปตรวจดูความเรยีบร้อยก่อนพพิธิภณัฑ์จะเปิด”

ชื่อพพิธิภณัฑ์ท�าให้หญงิสาวตาโต สาเหตุกเ็พราะเจ้าของพพิธิภณัฑ์

คอืพงศ์พจน์ หรอืที่มชีื่อจนีว่าหลี่เผงิ นกัธุรกจิที่ร�่ารวยตดิอนัดบัโลก เขา

เป็นชาวจนีซึ่งย้ายมาอยู่เมอืงไทยได้หลายปีแล้ว ปีที่แล้วนติยสารฟอบส์ได้

มกีารจดัอนัดบัคนที่รวยที่สดุ และพบว่าเจดดราก้อน หรอืที่คนไทยรูจ้กักนั

ในนามของอี้หลง มาเป็นอนัดบัต้นๆ เขามทีรพัย์สนิมากกว่าพนัห้าร้อยล้าน

เหรียญสหรัฐ แต่โชคร้ายที่เมื่อหลายปีก่อนหลี่เผิงประสบอุบัติเหตุ ท�าให้

พกิารเดนิไม่ได้ ต้องนั่งรถเขน็ตลอดเวลา 

เขามลีกูชายสองคนซึ่งตอนนี้ช่วยดแูลกจิการแทนพ่อ ส่วนภรรยานั้น

เลกิรากนัไปนานแล้ว หล่อนกลบัไปใช้ชวีติอยู่ที่ฮ่องกง และเมื่อไม่นานนี้ก็

เพิ่งแต่งงานใหม่กบันกัธุรกจิชาวองักฤษ 

“พรีมไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่เหม่ยหลิงรู้จักกับเจ้าของอี้หลงเป็นการ 

ส่วนตวั”

ถ้าหากจินเหวิน๑คือเจ้าพ่อแห่งวงการค้าทองในเมืองไทย อี้หลงก็ 

เป็นผู้น�าด้านอัญมณีเช่นเดียวกัน กิจการของ ‘จินเหวิน’ ก่อตั้งโดยปู่ 

ของพศวตั ผ่านมาถงึสองรุ่นกว่าจะถงึมอืของพศวตั กจิการรุ่งเรอืงมากขึ้น

เรื่อยๆ ถ้าพูดถึงการลงทุนเกี่ยวกับทองค�า ทุกคนต้องนึกถึงจินเหวินเป็น

อนัดบัแรก 

๑ เรื่องของจนิเหวนิ ตดิตามได้ในนยิายเรื่อง นพเก้ามนตรา
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ส่วนอี้หลงหรือเจดดราก้อนก็ไม่น้อยหน้า หม่าเหวินซึ่งเป็นบิดา 

หลี่เผงิเป็นเพื่อนสนทิกบัปูข่องพศวตั ทั้งสองเดนิทางข้ามน�้าข้ามทะเลมาด้วย

กนั มเีพยีงเสื่อผนืหมอนใบ เข้ามาตั้งรกรากในเมอืงไทย อาศยัความขยนั

และอดออมท�าให้สดุท้ายแล้วกท็�ากจิการการค้าได้ส�าเรจ็ ร้านเครื่องประดบั

ร้านแรกของอี้หลงถอืก�าเนดิขึ้นบนถนนสลีม เริ่มจากร้านเลก็ๆ มลีูกค้าไม่

มาก ต่อมากจิการรุ่งเรอืงขึ้นจนตอนนี้มสีาขาในกรุงเทพฯ มากกว่าสบิแห่ง 

หม่าเหวนิมบี้านอยู่ในประเทศจนีและฮ่องกง แต่ตวัเองใช้ชวีติอยู่เมอืงไทย 

ส่วนภรรยาและลูกมกัจะอยู่ที่ฮ่องกงมากกว่า เมื่อหม่าเหวนิวางมอื หลี่เผงิ

จงึมารบัช่วงต่อกจิการอี้หลงแทน 

อี้หลงเปรยีบเสมอืนมงักรผงาดฟ้า ผู้คนในกรุงเทพฯ ต่างรู้จกั ร้าน

เครื่องประดับทุกสาขามีลูกค้าประจ�ามากมาย อาศัยท�าการค้าด้วยความ

ซื่อสตัย์สจุรติ ตรงไปตรงมา ท�าให้ผกูใจลูกค้าไว้ได้ยาวนาน ช่วงแรกหลี่เผงิ

ยงัไปมาๆ กรงุเทพฯ กบัฮ่องกง แต่หลายปีก่อนหลงัเกดิอบุตัเิหตุ เขากย้็าย

มาอยูเ่มอืงไทยเป็นการถาวร คนทั้งกรงุเทพฯ รูจ้กัเขาเป็นอย่างด ีเพราะเขา

ทุ่มเงินจ�านวนมหาศาลซื้อเกาะแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

เกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด แถมยังมีแหล่งด�าน�้าดูปะการังที่สวยที่สุดอีก

ด้วย

“ไม่ได้แค่รู้จกันะ แต่เราเคยสนทิกนัมาก”

น�้าเสยีงที่อ่อนโยนลงในตอนท้ายท�าให้พริาอรเดาได้ว่า หลี่เผงิน่าจะ

เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มาจีบเหม่ยหลิง ไม่แปลกหรอก เพราะแม้จะอายุสี่สิบ

ปลายแล้ว แต่เจ้านายของหล่อนยงัดูสวย ถ้วยรางวลัชนะเลศิอนัได้มาจาก

การประกวดนางงามหลายเวทวีางเรยีงรายอยูบ่นชั้นในห้องพกัเป็นหลกัฐาน

ได้เป็นอย่างด ีแต่สุดท้ายตอนนี้เหม่ยหลงิกย็งัครองตวัเป็นโสด ไม่มผีู้ชาย

คนใดเอาชนะใจได้ 

พริาอรเดาว่าเจ้านายของหล่อนมรีกัฝังใจกบัใครสกัคน เพราะทกุครั้ง

ยามว่าง เหม่ยหลงิมกัจะนั่งฟังเพลงเก่าๆ และดรูปูถ่ายในอลับมัด้วยสหีน้า
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ปนเศร้าอยู่เสมอ แต่ไม่ว่าจะพยายามถามอย่างไรเหม่ยหลงิกไ็ม่ยอมเล่าให้

ฟัง 

“คุณหลี่เผิงอยากให้พี่เหม่ยหลิงไปช่วยตรวจดูความเรียบร้อยของ

พพิธิภณัฑ์หรอืคะ”

แม้อี้หลงจะเพยีบพร้อมด้วยเงนิทองและชื่อเสยีง แต่ส่วนใหญ่จะเป็น

เรื่องการค้าขาย แต่เมื่อต้นปีก่อนจู่ๆ หลี่เผงิกป็ระกาศว่าจะเปิดพพิธิภณัฑ์

หยกขึ้น ท่ามกลางความประหลาดใจของทกุคน เขาทุม่เงนิจ�านวนมหาศาล

ไปกบัการก่อสร้างเพื่อให้พพิธิภณัฑ์แห่งนี้สมบูรณ์แบบที่สุด และมแีผนว่า

จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมโดยเสียแค่ค่าบัตร รายได้ทั้งหมด 

หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายจะน�าไปบรจิาคให้สถานสงเคราะห์ 

“ใช่จ้ะ เพราะทกุชิ้นเป็นของมค่ีามหาศาล เขาไม่วางใจใครนอกจากพี่ 

พรมีคงเคยได้ยนิเรื่องของสะสมของอี้หลงใช่ไหม”

พิราอรพยักหน้า หล่อนเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของหลี่เผิงในหนังสือ

หลายเล่ม นอกจากอี้หลงจะเป็นเจ้าพ่อของวงการอัญมณีในประเทศไทย 

แล้ว บรรพบุรุษยังมีความสนิทสนมกับราชวงศ์จีนอีกด้วย ของสะสม

ทั้งหมดที่น�ามาจัดแสดงล้วนท�าจากหยก ทั้งพระพุทธรูปหยกหนักสามพัน

กรัม อันเป็นของฮ่องเต้พระองค์หนึ่ง หยกเจ้าแม่กวนอิม ตราประทับ 

ของฮ่องเต้ แจกันหยกของฮ่องเต้หลายสมัย รวมถึงหยกขาว ระฆังหยก 

และเครื่องประดับหลายชิ้นที่ท�าจากหยก ล้วนถูกน�ามาจัดแสดงเพื่อให้ 

คนรุ่นหลงัได้ดู แต่ของสะสมที่ทุกคนอยากเหน็มากที่สุดกลบัเป็นเสื้อหยก

ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฉลองพระองค์ของพระมเหสีพระองค์หนึ่งของราชวงศ์  

แต่ที่ผ่านมาหลี่เผิงยังไม่เคยน�าเสื้อตัวนี้ออกแสดงมาก่อน ประชาชนจึงได้

แต่เฝ้ารอ 

“เคยค่ะ”

“รายชื่อที่เหน็ในหนงัสอืพมิพ์เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ยงัมเีครื่อง

ประดับอีกหลายชิ้นที่ยังเป็นความลับ คุณหลี่เผิงอยากให้พี่ไปช่วยตรวจดู
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ความเรยีบร้อยก่อนเปิดแสดงจรงิ”

“ยงัมเีครื่องประดบัอื่นอกีหรอืคะ”

“แน่นอนจ้ะ พรีมอยากเห็นปิ่นปักผมของพระนางซูสีไทเฮาไหมล่ะ 

แถมยงัมกี�าไลหยก แล้วกแ็จกนัของฮ่องเต้อกีหลายพระองค์”

แม้จะเป็นเจ้าของร้านอัญมณี ขายเครื่องประดับที่ท�าจากเพชรและ

พลอย แต่เหม่ยหลงิกเ็ป็นอกีคนหนึ่งที่หลงเสน่ห์เครื่องประดบัทกุชนดิที่ท�า

จากหยก ส�าหรับชาวจีนแล้ว หยกถือว่าเป็นรัตนชาติกายสิทธิ์ที่มีคุณต่อ

มนุษย์เป็นอันมาก โดยเฉพาะหยกสีเขียวซึ่งได้ชื่อว่าเป็นของล�้าค่าคู่ควร 

กับจักรพรรดิ หลายคนเชื่อว่าหยกมีพลังพิเศษที่จะคุ้มครองผู้สวมใส่ให้

แคล้วคลาดปลอดภยั

“พรมีอยากเหน็ของจรงิจงัเลย”

“พี่ก็ก�าลังชวนอยู่นี่ไงล่ะจ๊ะ ถ้าพรีมสนใจ อาทิตย์หน้าเราก็ไปด้วย

กนั”

“พี่เหม่ยหลงิจะปิดร้านเลยหรอืคะ”

“เปล่าหรอกจ้ะ พี่จะให้น้องสาวมาเฝ้าให้ระหว่างที่พี่กบัพรมีไปที่เกาะ

ด้วยกนั พรมีสนใจไหมล่ะ”

“สนสคิะ มากๆ เลยด้วย”

“เขาไม่ได้ให้ไปช่วยดูเปล่านะ แต่มคี่าตอบแทนให้ด้วย หายเหนื่อย

เลยละ พี่จะแบ่งเปอร์เซน็ต์ให้พรมีด้วย”

เหม่ยหลงิบอกค่าจ้างที่จะได้รบั พริาอรถงึกบัตาโต ส�าหรบัหล่อนแล้ว

เงินจ�านวนนี้นับว่ามากโขอยู่ หญิงสาวอาศัยอยู่กับน้องสาวเพียงสองคน 

ส่วนพ่อกบัแม่เสยีไปด้วยอุบตัเิหตุ สองสาวจงึอาศยัอยู่กบัยาย ตอนที่ยาย

เสยีชวีติ พริาอรเรยีนอยู่ปีสุดท้ายพอด ี จงึต้องรบีหางานท�า ส่วนน้องสาว

ตอนนี้ยงัตกงาน ภาระหนกัทั้งหมดจงึตกอยู่ที่หญงิสาว

“จรงิหรอืคะพี่เหม่ยหลงิ พรมีขอบคุณมากๆ ค่ะ”

“ถ้าพรีมตกลง งั้นพี่รีบโทร. บอกหลี่เผิงเลยนะ แล้วพรุ่งนี้ช่วงบ่าย
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ช่วยเคลยีร์ควิให้ว่างด้วยนะจ๊ะ เพราะจะมคีนมาคุยกบัเราสองคน”

“พรุ่งนี้เลยหรอืคะ”

ปกตแิล้วพรุง่นี้เป็นวนัหยดุของหญงิสาวและเป็นเวรของพนกังานอกี

สองคน พริาอรมกัใช้เวลานี้ออกไปซื้อของสดตนุไว้ในตูเ้ยน็ส�าหรบัท�ากบัข้าว

หรอืไม่กอ็อกไปกบัน้องสาว

“ใช่จ้ะ เขาใจร้อนอยากคุยกับเราเร็วๆ พรีมต้องพาน้องสาวไปไหน

หรอืเปล่า”

“ไม่ค่ะ ไหมคงไม่มธีรุะอะไร พรมีแค่บอกน้องไว้หน่อย ประเดี๋ยวตื่น

มาไม่เหน็ใครจะตกใจ แค่นี้กเ็รยีบร้อย”

ทันทีที่ได้ยินเสียงไขประตูเหล็กด้านหน้า หญิงสาวในชุดนอนก็วิ่ง 
ออกมาช่วยถอืของอย่างรวดเรว็ ใบหน้าเนยีนใสราวกบัเดก็ มเีพยีงแป้งผดั

ไว้บางๆ เท่านั้น ผมซึ่งหยักศกบัดนี้ถูกยืดและไดร์ตรง ท�าให้แพรไหมด ู

น่ารกั หล่อนเพิ่งเรยีนจบจากคณะบญัชเีมื่อไม่กี่เดอืนนี่เอง

“ท�าไมกลบัเสยีดกึเลยพี่ โทร. เข้ามอืถอืกไ็ม่มสีญัญาณ”

พิราอรเหลือบมองหน้าจอซึ่งบัดนี้ดับสนิท คงเพราะลืมชาร์จแบต 

หลอ่นคยุกบัเหม่ยหลงิอยู่อกีพกัหนึ่งถงึออกจากร้าน โชคดทีี่รถไมต่ดิจงึใช้

เวลาแค่ครึ่งชั่วโมง

“มอีะไรหรอืเปล่า ท�าไมถงึได้รอพี่ หรอืว่าจะขอค่ากบัข้าวอกี”

“แหม พี่ก ็ใครขอ ไหมต่างหากที่ซื้ออาหารมาเลี้ยงพี่ ดูสเินี่ย คอย

จนเยน็หมดแล้ว”

“เราเนี่ยนะเลี้ยงอาหารพี่”

“กใ็ช่น่ะส ิพรุง่นี้ไหมจะไปสมัภาษณ์งานแล้วนะ รบัรองว่าได้งานชวัร์”

“อย่างเราเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าคราวนี้ไปทะเลาะกบันายจ้างอกีนะ”

“พี่พรมี อย่าว่าน้องอย่างนั้นส ิกค็ราวก่อนเจ้านายชกีอนี่นา เล่นจบั

ก้นไหมกลางวนัแสกๆ ไหมกช็กเบ้าตาเข้าให้ส ิไม่ควกัลูกตาออกมาให้หมา
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กนิกบ็ุญเท่าไหร่แล้ว”

“ว้าว ดุเสยีด้วยแฮะน้องพี่ เรานี่เกลยีดคนเจ้าชู้เข้าไส้เลยนะ”

“แน่นอนสพิี่พรมีก ็ พวกผู้ชายกอ็ย่างนี้ ถ้าเราเอาแต่หงอกไ็ด้ใจกนั

พอด ีต้องสั่งสอนให้เขด็หลาบ”

“จ้ะ พี่รู้แล้วว่าไหมเก่ง มนิ่าป่านนี้ถงึไม่มแีฟนเสยีท ีสงสยัไม่มใีคร

กล้ามาจบี” 

พิราอรเย้า น้องสาวหล่อนสวยและสมัยเรียนเคยเป็นถึงดาว

มหาวทิยาลยั แต่เพราะความช่างเลอืกท�าให้หนุ่มๆ ที่ผ่านเข้ามาล้วนแต่ถูก

ตกีระเจงิไปกนัหมด

“ล้อไหมเล่นอีกแล้ว มากินกันดีกว่า ไหมอุตส่าห์ออกไปซื้อไก่ย่าง 

นมสดหน้าปากซอยมาให้นะ ทิ้งจนเยน็หมดแล้ว”

“กไ็ด้จ้ะ ไหนๆ น้องสาวเลี้ยงทั้งทต้ีองกนิให้อิ่ม พี่ขออวยพรให้ไหม

โชคดไีด้งานสมใจนะ เพราะพี่เองกเ็พิ่งได้งานพเิศษมาเหมอืนกนั”

“งานอะไรหรอื”

“พพิธิภณัฑ์หยก”

หล่อนบอกชื่อของนักธุรกิจเจ้าพ่อวงการอัญมณี แต่แล้วรอยยิ้ม

แปลกๆ กลบัผุดขึ้นบนใบหน้าของแพรไหม

“ท�าไมเราท�าหน้าแบบนั้นล่ะ”

“เปล่าเสยีหน่อย”

“ไหมยงัไม่บอกพี่เลยว่าจะไปสมัภาษณ์งานบรษิทัอะไร”

“ไม่บอก รอให้ไหมได้งานก่อน แล้วไหมจะเล่าให้ฟัง”

“ท�าไมต้องมลีบัลมคมในด้วยนะ พลิกึจรงิเชยีว บอกมาเสยีดีๆ  ว่า

บรษิทัอะไรกนัแน่ ไม่ใช่เซเว่นอเีลเว่นหน้าปากซอยใช่ไหม”

“วา้ย! พี่พรมีดพูดูเข้า ไหมบอกได้ค�าเดยีวว่าบรษิทัใหญม่าก แลว้ก็

เงนิเดอืนสูงมากๆ ด้วย ต่อไปนี้ไหมจะรวยแล้ว”

“บรษิทัใหญ่ แล้วเขาจะรบัเดก็ใหม่ที่ไม่มปีระสบการณ์อย่างเราหรอื” 
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พริาอรแย้ง ปัจจุบนังานหายาก บณัฑติจบใหม่เดนิวจิยัฝุ่นกนัให้ควั่ก

“รบัสคิะ มอืชั้นนี้แล้ว ไหมมั่นใจว่าเขาจะต้องรบัไหมแน่”

“ไว้พี่จะคอยหัวเราะสมน�้าหน้าเวลาสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน” พิราอร

แกล้งแหย่น้องสาว

“ดูส ิมาแช่งน้อง ไหมไม่ให้กนิไก่แล้ว เอาคนืมา”

แพรไหมดงึจานไก่ย่างคนื สองพี่น้องหวัเราะเสยีงดงัลั่น พริาอรเอื้อม

มอืมายผีมน้องสาวอย่างเอน็ดู หล่อนสบตาน้อง น�้าตารื้นขึ้นมา 

“ไหมของพี่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ ถ้าพ่อกบัแม่อยู่คงดใีจมาก”

“อ้าวพี่ ไหงมาโหมดซึ้งแบบนี้ล่ะเนี่ย เดี๋ยวไหมก็น�้าตาแตกตามพี่

หรอก”

“พี่พดูจรงิๆ ไหมของพี่โตเป็นสาวแล้ว พี่ดใีจนะที่ไหมตั้งใจเรยีนจน

จบ พี่ภูมใิจในตวัน้องคนนี้มาก”

แพรไหมประนมมอืไหว้พี่สาวและโผเข้ากอด 

“ไหมขอบคุณพี่พรมีที่ช่วยส่งไหมจนจบ ต่อไปนี้ไหมจะช่วยแบ่งเบา

ภาระในบ้านจากพี่นะคะ เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วง”

“จ้ะ พี่รู้ พี่ขอให้ไหมโชคดใีนการสมัภาษณ์นะ”

“ขอบคุณค่ะ”

แพรไหมกอดเอวพี่สาว มองไปยงัภาพของบดิามารดาที่ตดิอยูข้่างฝา 

ในใจยังมีความกังวลอีกอย่าง หล่อนไม่ได้บอกพี่สาวว่าหากได้งานนี้จะ 

ต้องไปท�างานไกลจากบ้านหลายร้อยกิโลเลยทีเดียว หวังว่าพอพี่สาวรู้คง 

ไม่ค้านหัวชนฝา หญิงสาวได้แต่ถอนหายใจกับปัญหาใหญ่ที่ก�าลังจะ 

มาถงึ

สองสาวนั่งคุยกันจนดึก แพรไหมก็ขอแยกตัวไปนอนก่อน พิราอร 
จงึรบีไปอาบน�้า สิ่งที่หล่อนท�าเป็นประจ�าก่อนนอนทุกคนืคอืสวดมนต์ แม้

จะไม่ใช่พทุธศาสนกิชนที่ดนีกั แต่ยามว่างหญงิสาวกม็กัจะใส่บาตรหน้าบ้าน 
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และก่อนนอนกจ็ะสวดมนต์เพื่อให้หลบัสบายอกีด้วย 

บ้านหลงันี้เป็นบ้านสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องนอนของหล่อนกบัน้องสาว

คนละห้อง ชั้นล่างเป็นครัวขนาดเล็กและมีห้องกินข้าวรวมอยู่ด้วยกัน  

โซฟาตัวใหญ่ใช้มานานแล้วจนหนังเริ่มขาด สองพี่น้องจึงไปซื้อผ้ายีน 

จากพาหุรดัมาเยบ็ตดิเป็นลวดลายเพิ่มความเก๋ไก๋ไปอกีแบบ ชั้นบนตดิกบั

ห้องนอนมีห้องพระอยู่ด้วย ภายในมีพระพุทธรูปซึ่งอัญเชิญมาจากบ้าน 

หลงัเดมิ

บดิามารดาของสองสาวเสยีชวีติไปเมื่อสบิห้าปีก่อนจากอุบตัเิหตุทาง

รถยนต์ ตอนนั้นพริาอรอายไุด้เพยีงสบิขวบ สองพี่น้องต้องย้ายมาอาศยัอยู่

กับยายจนกระทั่งยายเสียชีวิต บ้านที่เป็นบ้านเช่าก็คืนไป พิราอรรวบรวม

เงินเก็บมาเช่าบ้านหลังหนึ่ง แม้จะไม่ใช่บ้านใหม่ แต่ที่ตั้งอยู่ในชุมชน

ปลอดภยัส�าหรบัสองสาว โดยเฉพาะคนพี่ที่กลบับ้านไม่ค่อยตรงเวลา

หลงัจากอาบน�้าเปลี่ยนชดุนอนเรยีบร้อย หญงิสาวกเ็ปิดประตเูข้าไป

ในห้องพระ ทรุดตวัลงนั่งพบัเพยีบหน้าพระพุทธรูป จุดธูป ประนมมอืไหว้

พระอย่างที่ท�าประจ�า หลงัจากสวดมนต์ไปได้สามจบ หญงิสาวกน็ั่งหลบัตา

ท�าสมาธอิยู่หน้าองค์พระ 

ไฟในห้องมีเพียงหลอดแบบประหยัดไฟสีเหลืองนวล แสงของมัน

ฉาบไปทั่วห้องให้ดูมลงัเมลอืง ตอนที่ลมืตานั่นเอง สายตากเ็หลอืบไปเหน็

รูปถ่ายของครอบครวัวางตั้งอยู่ พริาอรอดไม่ได้ที่จะหยบิรูปมาดูและระลกึ

ถงึมารดา 

ในวนัที่เสยีชวีติ ท่านทั้งสองไม่มโีอกาสสั่งเสยีด้วยซ�้า อุบตัเิหตุเกดิ

ขึ้นกะทนัหนัเพราะคนขบัรถหกล้อเมายาบ้าจนขบัสวนเลนมาประสานงาเข้า

อย่างจัง บิดาพยายามหักรถหลบแต่ไม่ทัน ทั้งสองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ  

พริาอรจ�าได้ว่าร้องไห้น�้าตาแทบเป็นสายเลอืด หล่อนคดิถงึมารดามาก ท่าน

เป็นแม่ที่ใจดี สอนให้หล่อนกับน้องรู้จักรักษาศีลและประพฤติตัวเป็น 

คนดมีาตลอด เรื่องการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนกเ็ช่นกนัที่มารดาก�าชบั
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เสมอว่าต้องท�าทุกคนืไม่ให้ขาด

หญงิสาวลบูมอืไปบนกระจกของกรอบรปู ขอบตาร้อนผ่าว อดไม่ได้ 

ที่จะพูดกบัรูปอย่างที่เคยท�าเป็นประจ�า 

“พรีมได้งานพิเศษเพิ่มแล้วนะแม่ ไหมก็เหมือนกัน พรุ่งนี้น้องไป

สมัภาษณ์งาน แม่ช่วยให้ไหมได้พบเจ้านายดีๆ  ด้วยนะจ๊ะ”

ที่ผ่านมาแพรไหมเปลี่ยนงานบ่อยเพราะมักเจอเจ้านายชีกอที่แอบ

ลวนลาม พอน้องสาวไม่ยอมและโวยวายจึงถูกไล่ออก หรือไม่แพรไหมก็

โมโหขอออกจากงานเสยีเอง 

พริาอรจ้องมองภาพถ่าย หล่อนจ�าได้ว่ารปูใบนี้ถ่ายตอนที่ครอบครวั

ไปพักผ่อนชายทะเล มารดาสวมกางเกงขาสี่ส่วนและสวมหมวกปีกกว้าง 

ท่านยิ้มให้กล้องอย่างสดชื่น น�้าตาซมึออกมาจากหางตายามมองภาพ หล่อน

จงึใช้มอืปาดน�้าตาออก 

ตอนที่ก�าลงัน�ารปูกลบัไปวางที่เดมินั่นเอง จู่ๆ  สายตากเ็หลอืบไปเหน็

บางอย่างบนภาพถ่าย พิราอรดึงรูปกลับมาจ้อง น่าแปลกที่หล่อนรู้สึกว่า

สายตาของมารดาวนันี้ดูเศร้ากว่าทุกวนั หล่อนเพ่งมองและขยี้ตาซ�้าอกีครั้ง 

เหน็หยดเลอืดหยดหนึ่งเปื้อนอยู่บนกรอบกระจกของภาพถ่าย 

หญงิสาวใช้มอืปาดมนัออก แต่รอยเปื้อนกก็ว้างขึ้น หญงิสาวจงึเชด็

ซ�้าๆ แต่แล้วรอยเลอืดกลบัแผ่กว้างขึ้นเรื่อยๆ จนสดุท้ายเลอืดกบ็ดบงัภาพ

จนหมด หญงิสาวเหงื่อแตก ตาเบกิกว้าง หลงัจากนั้นกส็ะดุง้ร้องจนสดุเสยีง 

เมื่อลมืตาอกีทกีลบัพบว่าตวัเองนั่งพงิผนงัในห้องพระและหลบัไป ธูปที่จุด

ไว้หมดดอกพอด ีแต่เทยีนยงัไม่ดบั ลมจากหน้าต่างบานเลก็ที่เปิดไว้พดัพา 

กลิ่นดอกราตรเีข้ามาในห้องด้วย 

พริาอรสั่นศรีษะแล้วมองรอบกายอกีครั้ง หญงิสาวก้มมองมอืตนและ

พบว่าไม่มกีรอบรูป เมื่อเงยหน้าขึ้นกพ็บว่าภาพถ่ายของบดิามารดายงัวางอยู่

ที่เดมิ เกดิความรู้สกึหววิๆ ในอกตามมาด้วยความโล่งใจที่รู้ว่าทกุอย่างเป็น

แค่ฝันเพ้อเจ้อ ที่แท้หล่อนเผลอหลับในห้องพระนั่นเอง หล่อนประนมมือ
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ไหว้พระอกีครั้งและยื่นหน้าไปเป่าเทยีน จากนั้นกปิ็ดไฟในห้องพระและเดนิ

กลบัห้องนอนด้วยหวัใจที่ไม่เป็นสุขนกั 

ที่หน้าบ้านมเีงาเลอืนรางของหญงิในภาพถ่ายยนืมองบตุรสาวอยู ่แต่

ด้วยภพภูมิที่ต่างกันจึงไม่อาจเตือนลูกสาวได้ดังใจ ทุกอย่างได้ถูกลิขิตไว้

แล้ว และหน้าที่ของพริาอรคอืก้าวตามไปในสิ่งที่ถกูก�าหนดเอาไว้แล้ว ไม่ว่า

จะชอบหรอืไม่กต็าม

 



พิราอรลืมตาขึ้นเมื่อนาฬิกาปลุกตรงหัวเตียงส่งเสียงร้องซ�้าๆ 
หล่อนควรจะตื่นเต็มตาตั้งแต่สิบห้านาทีก่อน แต่เพราะฝันร้ายในห้องพระ

ส่งผลให้นอนหลบัไม่สนทิ พลกิตวัไปมาตลอดคนื หญงิสาวตั้งใจเล่าความ

ฝันให้น้องสาวฟังเพื่อเตือนให้ระวังตัว แต่พอเดินไปเคาะประตูกลับพบว่า

แพรไหมออกจากบ้านไปแล้ว เหลือเพียงกระดาษโน้ตแผ่นเล็กติดอยู่หน้า

ประตู

ไหมออกไปสมัภาษณ์งานก่อน เยน็นี้เตรยีมฉลองใหญ่นะคะพี่สาว

ท้ายจดหมายมภีาพการ์ตูนพร้อมรอยยิ้มอยู่ด้วย พริาอรโคลงศรีษะ

กบัความอารมณ์ดขีองน้องสาว แพรไหมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ทั้ง

มองโลกในแง่ดแีถมยงัไม่เคยกงัวลอะไร นบัตั้งแต่เรยีนมหาวทิยาลยั การ

เรยีนกเ็หมอืนเป็นเรื่องง่ายส�าหรบัอกีฝ่าย แม้จะเรยีนบ้างเล่นบ้าง แต่กจ็บ

ออกมาได้เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง เรื่องเพื่อนฝูง แพรไหมกม็เีพื่อนมากมาย 

คงเพราะเป็นคนมนุษยสมัพนัธ์ด ี

โชคร้ายเพียงอย่างเดียวของน้องสาวคือเรื่องงาน ที่ต้องพบเจอแต ่

๒
แรกพบ
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เจ้านายชกีอ อย่างครั้งแรกที่ได้งาน เจ้านายกเ็ป็นชายร่างอวบอายรุาวห้าสบิ 

ต้องการรับเลขาฯ คนใหม่ แต่หลังจากไปท�างานได้วันเดียว อีกฝ่ายก็

ออกลายโดยการฉวยโอกาสจับก้น แพรไหมจึงมอบบทเรียนด้วยการชก

เบ้าตานายจ้างจนถูกไล่ออก พอย้ายไปท�างานอกีที่หนึ่งกเ็จอเจ้านายลวนลาม

อีก แพรไหมจึงตบหน้าอีกฝ่ายอย่างแรง ผลก็คือต้องรีบเก็บข้าวของออก

จากบรษิทัในเยน็วนันั้นเอง 

สองเดือนที่ผ่านมาน้องสาวพยายามหางานใหม่ แต่โชคไม่เข้าข้าง  

จึงต้องนอนวิจัยฝุ่นอยู่ที่บ้าน ครั้งนี้ฟังจากน�้าเสียงของน้องสาวมั่นใจ 

มากว่าจะได้งาน แล้วควรหรือที่หล่อนจะเอาความฝันไร้สาระไปเล่าให้ 

น้องสาวฟัง 

พริาอรก�าลงัสองจติสองใจ แต่แล้วเสยีงข้อความจากโทรศพัท์กท็�าให้

หล่อนต้องเปลี่ยนใจรบีอาบน�้าแทน เหม่ยหลงิส่งข้อความมาให้รบีไปที่ร้าน

ด่วนที่สุด หญงิสาวจงึตรงเข้าห้องน�้า ใช้ความเรว็ปานจรวด เมื่อเปิดประตู

เข้าไปในร้านกพ็บสาเหตุที่ถูกเรยีกตวัมา 

ร้านมลิเลนเนยีมจวิเอลรวีนันี้มลีูกค้าสามคนนั่งรออยู่ เมื่อเหน็หญงิ

สาวเดนิเข้ามากย็ิ้ม พริาอรตรงเข้าไปต้อนรบัทนัท ีทั้งสามเป็นเพื่อนกนัและ

เป็นลูกค้าเก่าของพิราอร เพียงไม่นานหญิงสาวก็ขายสร้อยข้อมือที่เพิ่งเข้า

รา้นเมื่อวานได้สามเส้น เมื่อเคลยีร์ลูกค้าเสรจ็ เหม่ยหลงิกก็ดอนิเตอร์คอม

ภายในร้านเพื่อเรยีกหล่อนเข้าไปหา

ร้านแห่งนี้มีห้องพักอยู่ด้านหลัง และมีห้องท�างานของเหม่ยหลิงอยู่

ด้วย เมื่อเปิดเข้าไปเจ้านายกร็้องทกั

“มาแล้วหรอืพรมี พี่ก�าลงัจะขอให้ช่วยพอด”ี

พริาอรกวาดตามองเรว็ๆ บนโต๊ะบดันี้เตรยีมของว่างและอาหารใส่จาน

เอาไว้เรยีบร้อยเพื่อต้อนรบัแขก 

“แขกของพี่เหม่ยหลงิยงัมาไม่ถงึอกีหรอืคะ”

“ยงัเลย เขาบอกว่าจะมาถงึช้าหน่อยเพราะตดิธรุะ พี่เลยจะฝากพรมี 
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ดูทางนี้ก่อน”

“พี่เหม่ยหลงิจะไปไหนหรอืคะ”

ใกลถ้งึเวลานดัที่เหม่ยหลงิบอกไว้ว่าจะมคีนจากอี้หลงเข้ามาคยุเรื่อง

พพิธิภณัฑ์ สงัเกตจากข้าวของทุกอย่างที่วางเรยีงรายอยู่ 

“คอืพี่เพิ่งนกึได้ว่าเขาชอบดื่มแบลก็ที๒ พี่เลยจะออกไปซื้อมาให้ก่อน”

พริาอรขมวดคิ้วด้วยความสงสยั บนชั้นวางด้านหนึ่งมกีล่องชาชื่อดงั

จากอังกฤษวางเรียงรายอยู่ แม้จะไม่มีชาตัวที่เหม่ยหลิงพูดถึง แต่ชาชนิด

อื่นๆ ก็พอจะต้อนรับแขกได้แน่ แต่เพราะเหตุใดเหม่ยหลิงถึงได้ใส่ใจ 

รายละเอยีดมากขนาดนี้ หรอืเพราะแขกคนนี้ส�าคญัมาก

“จ�าเป็นอย่างนั้นเลยหรอืคะ”

“เอาน่าพรมี พี่จะข้ามไปห้างสรรพสนิค้าฝั่งนู้น แป๊บเดยีวกก็ลบัมา

แล้ว ถ้าเขามาถงึพรมีกต็้อนรบัไปก่อน”

“พรีมเดินไปซื้อให้ไม่ดีหรือคะ” จากร้านยังต้องเดินออกจากซอย 

ไปประมาณห้าร้อยเมตรก่อนจะถึงถนนใหญ่และต้องข้ามสะพานลอย 

ไปอกีฝั่ง

“อย่าเลย พี่กลวัจะเลอืกไม่ถูกใจ พี่รบีไปรบีมา คดิว่าคงทนั”

พริาอรยงัไม่ทนัทกัท้วงอะไรเหม่ยหลงิกเ็ปิดประตอูอกไปแล้ว หล่อน

ได้แต่มองตาม สายตากวาดมองอาหารและของว่างที่ถูกวางทิ้งจนเยน็ก่อน

จะส่ายหน้า เพราะไม่รู้จะท�าอย่างไรกบัของทั้งหมดดี

หญงิสาวนั่งรอแขกของเหม่ยหลงิอยู่เกอืบสองชั่วโมง แต่จนแล้วจน
รอด ‘เขา’ คนที่ว่าก็ยังมาไม่ถึง แถมเจ้าของร้านคนสวยก็หายตัวไปด้วย  

พริาอรโทร. เข้าโทรศพัท์มอืถอืเหม่ยหลงิสองครั้ง แต่ไม่มคีนรบั จงึเดาว่า

คงก�าลังตามหาชาที่ว่าอยู่ เมื่อนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงตรง พนักงานขาย 

๒ หมายถงึชาที่ผ่านกระบวนการออกซเิดชนัเพื่อลดอนุมูลอสิระ
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อกีคนที่ชื่อจรณิญากเ็ดนิเข้ามาหา 

“พี่พรมีจะเอาอะไรหรอืเปล่าคะ เดี๋ยวแจ๋วจะซื้อมาฝาก”

“ไม่ละ พี่ซื้อข้าวกล่องมาแล้ว เชญิเราตามสบายเลย”

พิราอรเป็นพนักงานในร้านเพียงคนเดียวที่ไม่ออกไปรับประทาน

อาหารตอนพักเที่ยง เนื่องจากต้องการอยู่ช่วยเหม่ยหลิงเฝ้าร้าน มิลเลน-

เนียมจิวเอลรีเป็นร้านขายเครื่องประดับ ลูกค้าจะเดินเข้ามาเวลาไหนก็ได้ 

ทางร้านไม่มเีวลาพกัเที่ยงที่แน่นอน แต่จะมกีารสลบัสบัเปลี่ยนให้พนกังาน

ไปนั่งรับประทานอาหารด้านหลังแทน ซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนก็จะซื้อเตรียมไว้

ตั้งแต่เช้า

“แจ๋วจะรบีไปรบีมานะคะ”

พริาอรพยกัหน้า เพราะรูว่้ารุน่น้องคนนี้ไม่ได้พดูจรงิ หลงัจากท�างาน

ด้วยกันมาหกเดือน พิราอรพบว่าหญิงสาวท�างานเช้าชามเย็นชามมาตลอด 

แต่ที่เหม่ยหลงิยงัให้ท�างานต่อกเ็พราะเป็นคนพดูเก่ง เอาใจลกูคา้ อกีทั้งยงั

มีความรู้เรื่องเครื่องประดับเป็นอย่างดี ทุกครั้งที่จริณญาหาข้ออ้างออกไป

ซื้อข้าว มกัเถลไถลไปจนครบชั่วโมง พริาอรไม่ได้เกบ็มาเป็นอารมณ์ เพราะ

ถอืว่านั่นเท่ากบัเวลาพกัเที่ยงที่แต่ละคนได้รบัอยู่แล้ว 

เมื่ออกีฝ่ายเดนิออกจากร้านไป หญงิสาวกน็�าเก้าอี้มานั่งตรงตูเ้ครื่อง

ประดบั ก�าลงัจะโทร. หาเหม่ยหลงิอกีครั้ง ประตูหน้ากเ็ปิดออก

ผู้ที่เข้ามาเป็นชายร่างสูง คะเนดูแล้วน่าจะมากกว่าร้อยแปดสิบ

เซนตเิมตร ดวงหน้าคมสนัหล่อเหลา จมกูโด่ง คิ้วเข้มพาดอยูเ่หนอืนยัน์ตา

สีควันบุหรี่คมกริบท�าให้ดูดีอย่างเหลือเชื่อ ผมสีน�้าตาลหยักศกเล็กน้อย 

ซอยสั้นรบักบัต้นคอ ผวิขาวจดัจนเหน็เลอืดฝาด พริาอรเดาว่าอกีฝ่ายไม่น่า

จะใช่คนไทยจงึถามออกไปด้วยภาษาองักฤษ

“วนันี้สนใจดูเครื่องประดบัอะไรดคีะ”

ชายหนุ่มยืนอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนส่งยิ้มหวาน ตอบกลับมาด้วยภาษา

องักฤษส�าเนยีงชดัแจ๋ว 
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“ผมอยากได้เครื่องประดบัเก๋ๆ ส�าหรบัสุภาพสตรคีรบั”

เขาเป็นผู้ชายที่ยิ้มสวย ยามยิ้มเผยให้เห็นฟันขาวเรียงเป็นระเบียบ

ราวกับนายแบบโฆษณายาสีฟัน ริมฝีปากของชายหนุ่มแดงจัดบ่งถึงความ

เป็นคนสุขภาพดี หล่อนเคยพบคนหล่อมามาก แต่ยังไม่เคยเห็นใครเท่

บาดใจขนาดนี้มาก่อน รูปร่างที่สูง ไหล่กว้างเตม็ไปด้วยกล้ามเนื้อบ่งว่าเขา

คงไม่ได้ใช้เวลาท�าแต่งานเป็นแน่ แต่คงต้องใช้เวลาเพิ่มพูนกล้ามเนื้อในยมิ

วนัละไม่ต�่ากว่าสองชั่วโมง 

คงเพราะเผลอมองนานเกนิไป ชายหนุม่จงึกระแอม พริาอรหน้าร้อน

ผ่าวเมื่อโดนจบัได้ 

“เธออายุประมาณเท่าไหร่หรอืคะ ขอโทษนะคะที่ละลาบละล้วง แต่

ถ้าจะดูเครื่องประดบั เราต้องรู้อายุลูกค้าก่อนค่ะ”

“ปีนี้อายุห้าสบิพอด”ี

“คงเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นก�าไลดไีหมคะ มเีพชร

แปดเม็ด คนจีนถือว่าเลขแปดคือเลขน�าโชค เพราะมันหมายถึงอินฟินิต ี

แปลว่าไม่สิ้นสุด”

ชายหนุ่มเอื้อมมอืไปรบัและคลี่ยิ้ม 

“คุณทราบได้ยงัไงครบัว่าผมเป็นคนจนี”

“ฉนัเดาเอาค่ะ ผวิคุณขาวกว่าคนไทยทั่วๆ ไป แต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่

ลูกครึ่ง จงึน่าจะเป็นคนจนี”

“คุณเป็นพนกังานขายที่ช่างสงัเกตจรงิๆ” ชายหนุ่มเย้า

“เป็นหน้าที่ของดฉินัที่ต้องดแูลลกูค้าค่ะ ความช่างสงัเกตจะท�าให้เรา

รูว้า่ลกูค้าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ฉนัเดาว่าแม่คณุคงไมช่อบใสก่�าไลใช่ไหม

คะ” 

หญงิสาวเดา สงัเกตว่าชายหนุ่มไม่ได้มที่าทางสนใจนกั ดูจากการที่

เขาแค่หยบิเครื่องประดบัไปดูแล้ววางลงบนถาดตามเดมิ

“ครบั ท่านบ่นว่ามนัเกะกะและเสยีงดงัเวลาขยบั”
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“งั้นลองเป็นเข็มกลัดดีไหมคะ รูปนกยูงเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เอง 

เหมาะส�าหรบัใส่ออกงาน ดูเก๋ไม่อลงัการจนเกนิไป”

เข็มกลัดที่พิราอรส่งให้เป็นรูปนกยูง ลวดลายอ่อนช้อย หางนกยูง

ร�าแพนท�าจากเพชรเม็ดเล็กๆ เรียงรายกันไม่ต�่ากว่าสิบห้าเม็ด ส่วนกลาง 

ล�าตัวมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่เพียงเม็ดเดียวแต่ก็น�้างามมาก พอสะท้อนกับ 

แสงไฟในร้านกเ็ปล่งประกายระยบิระยบั

“ผมชอบ เขม็กลดัแบบนี้คดิว่าแม่น่าจะยงัไม่ม ีงั้นผมเอาอนันี้”

ชายหนุ่มยื่นเข็มกลัดคืนพร้อมกับส่งบัตรเครดิตให้ หญิงสาวชะงัก

ไปเลก็น้อย เนื่องจากชายหนุ่มไม่ได้ถามราคาหรอืต่อรองเลยสกัค�า

“ฉนัจะใส่กล่องให้นะคะ คณุอยากให้ห่อเป็นของขวญัหรอืเขยีนการ์ด

อะไรเป็นพเิศษไหมคะ”

“ไม่ต้องหรอกครับ นี่ไม่ใช่วันเกิด ไม่ใช่โอกาสพิเศษ แต่ให้เพราะ

อยากให้”

หญงิสาวยิ้ม ไม่พดูอะไรต่อ หล่อนห่อเขม็กลดัด้วยกระดาษขาวบาง

และใสล่งไปในถงุก�ามะหยี่ที่มโีลโก้ของร้านอยู่ด้านหนา้ หลงัจากนั้นกน็�าถงุ

ก�ามะหยี่ใส่กล่อง ใส่ถุงกระดาษเตรยีมไว้ แล้วน�าบตัรเครดติของชายหนุ่ม

รูดเข้ากับเครื่อง เมื่อสลิปออกมาก็ยื่นให้ลูกค้าเซ็นเป็นอันเสร็จขั้นตอน  

พิราอรน�าเครื่องประดับพร้อมใบเสร็จส่งให้ลูกค้า ตอนนั้นเองประตูก็เปิด

ออก เหม่ยหลงิพร้อมกบัชายอกีคนเดนิเข้ามา 

“ไม่ได้เจอกนันานเลยนะไมค์ โตเป็นหนุม่แล้ว แถมยงัหล่อมากด้วย”

“คุณกย็งัสวยเหมอืนเดมินะครบัแมนดี้” 

ลูกค้าหนุ่มตอบ เหม่ยหลิงโผเข้าไปกอด ทั้งสองสบตากัน ก่อนที่

ลกูค้าจะหนัมายิ้มกบัพริาอรที่มสีหีน้าประหลาดใจเมื่อเหน็ว่าทั้งคูเ่หมอืนจะ

รู้จกักนั

“ลูกน้องของคุณขายของเก่งมากเลยนะครับ ดูสิ เข้ามาแป๊บเดียว

ท�าให้ผมต้องเสยีเงนิแล้ว”
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เขาชูถุงเครื่องประดบัให้เหม่ยหลงิดู หล่อนหนัมายิ้มกบัพริาอร 

“พรมี พี่จะแนะน�าให้รูจ้กั นี่คณุไมเคลิ หม่า ลกูชายคนรองของคณุ

หลี่เผงิ”

“คะ...คุณคอื แขกของพี่เหม่ยหลงิหรอืคะ”

พริาอรอ้าปากค้างด้วยความตกใจก่อนที่แก้มนวลจะเปลี่ยนเป็นสแีดง

ระเรื่อ ชายหนุ่มพยกัหน้า ยิ้มจนเหน็ฟันขาวเรยีงเป็นระเบยีบ ผดิกบัชาย

อกีคนที่ยนืหน้าบึ้งอยู่ด้านหลงัเหม่ยหลงิ 

“ใช่ครับ ผมต้องขอโทษที่ไม่แนะน�าตัวก่อน พอดีเห็นคุณตั้งใจจะ 

ขายเครื่องประดบักเ็ลยไม่อยากขดัศรทัธา”

“ตายจริง ฉันต่างหากต้องขอโทษที่ไม่ดูตาม้าตาเรือ ไปขายเครื่อง

ประดบัให้คนของอี้หลง”

“ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครบั ตรงกนัข้าม ผมก�าลงัหาทางจบีคณุไปเป็น

พนกังานขายที่ร้านต่างหาก ถ้าคนของเราเอาใจใสล่กูค้าแบบคณุทกุคน เรา

คงเปิดร้านขยายสาขาได้อกีเท่าตวัเป็นแน่”

เหม่ยหลงิกอดอกแกล้งแซวเสยีงแขง็ 

“คนนี้ยกให้ไม่ได้นะไมค์ ฉนัหวง พรมีคอืลกูน้องที่ดทีี่สดุของร้านนี้”

“เป็นงั้นไป ผมกแ็ห้วเลยสคิรบั คดิว่าจะขโมยตวัคุณพรมีไปช่วยงาน

เสยีหน่อย”

“น้อยๆ หน่อยจ้ะ ไม่ได้เดด็ขาด ไม่งั้นมเีคอืง”

ทั้งหมดหวัเราะ มเีพยีงชายในชดุสทูด้านหลงัที่ยนืนิ่ง สหีน้าบอกบุญ

ไม่รบั 

“ท�าความรู้จักกันพอหรือยัง ผมว่าเราควรจะรีบคุยธุระให้เสร็จๆ 

เพราะบ่ายนี้ผมมงีานส�าคญัต้องไปท�าต่อ”

จู่ๆ  ชายหนุม่ในชดุสูทสกีรมท่ากโ็พล่งขึ้น ทกุคนชะงกั เหม่ยหลงิหนั

ไปยิ้มเพื่อท�าลายความตงึเครยีด

“ขอโทษทค่ีะ เรามาเริ่มกนัเลยดกีว่า ขอโทษนะเอรกิที่ท�าให้รอ พรมี
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จ๊ะ พี่จะแนะน�าให้รู้จกัอกีคน นี่คุณอตภิทัร หรอืเรยีกว่าเอรกิกไ็ด้ เขาเป็น

ลูกชายคนโตของคุณหลี่เผิง คนที่จะมาคุยกับเราเรื่องพิพิธภัณฑ์หยกใน 

วนันี้”

พิราอรมองใบหน้าบึ้งตึงของชายหนุ่มด้วยความประหลาดใจ ท�าไม
อติภัทรต้องโกรธ บางทีอาจเพราะช่วงก่อนหน้านี้หล่อนกับไมค์ก�าลังคุย

ถูกคอ แม้ทั้งสองจะเป็นพี่น้องกนั แต่กลบัมที่าทางแตกต่างกนัสุดขั้ว

ไมค์ หรอืชื่อไทยว่ามฆวรรณ ดูเป็นหนุ่มหล่ออารมณ์ด ีผวิของเขา

ขาวกว่า แต่รูปร่างเตี้ยกว่าคนพี่เลก็น้อย รอยยิ้มของเขาท�าให้พริาอรนกึถงึ

แสงอาทติย์ที่สดใสยามเช้า ผดิกบัพี่ชายที่ปั้นหน้าเหมอืนเสอืยิ้มยากตลอด

เวลา 

อตภิทัรสงูกว่าน้องชาย ผวิเข้มกว่าแต่กย็งัขาวเพราะเป็นคนจนี ช่วง

ไหล่กว้างและกล้ามเนื้อเป็นมดัๆ ตรงแขนแม้จะซุกซ่อนอยู่ภายใต้สูทราคา

แพง แต่กม็องออกว่าเจ้าตวัคงรกัการออกก�าลงักายเช่นเดยีวกนั สนักราม

บกึบนึมเีคราเขยีว เมื่อผนวกกบันยัน์ตาสสีนมิที่แขง็กร้าว ท�าให้เขาเหมาะ

กบัค�าว่าหล่อร้าย แต่พริาอรไม่ชอบสายตาคู่นี้เลย มนัเหมอืนกบัว่าอตภิทัร

ก�าลงัประกาศศตัรกูบัคนทั้งโลก ท่าทางที่มองอย่างเหยยีดหยนัท�าเอาหล่อน 

ร้อนๆ หนาวๆ อย่างบอกไม่ถูก

พิราอรเคยเห็นชายหนุ่มมาบ้างจากนิตยสาร แต่ก็เป็นภาพถ่าย 

ระยะไกล ทั้งหมดนี้เทียบไม่ได้สักกระผีกริ้นของตัวจริงที่เห็นอยู่ตรงหน้า 

ทายาทอันดับหนึ่งของอี้หลงดูน่าเกรงขาม รัศมีแห่งความเป็นหนึ่งแผ่ออก

มา ยามก้าวเดนิดรูาวกบัมสีปอตไลต์ส่วนตวั เพราะเหตนุี้เองเขาถงึถกูขนาน

นามว่า ‘มังกรขาว’ และจากสิ่งที่หล่อนเห็น มังกรตัวนี้ดูเหมือนจะไม่เป็น

มติรนกั แถมยงัพร้อมจะพ่นไฟออกทางจมกูตลอดเวลา สงัเกตจากที่เขาท�า

ตาขวางๆ

“ฉันกับพรีมปรึกษากันแล้ว เราจะไปเกาะมุกอาทิตย์หน้าเพื่อช่วยดู
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รายละเอยีดของพพิธิภณัฑ์” 

เหม่ยหลิงบอกวันที่ของสัปดาห์หน้า ซึ่งหมายความว่ายังเหลือเวลา

อกีหนึ่งสปัดาห์เตม็ แต่สหีน้าของชายหนุ่มบ่งชดัว่ายงัไม่พอใจ

“เรว็กวา่นั้นหน่อยได้ไหม พธิเีปิดพพิธิภณัฑ์ใกลเ้ข้ามาแลว้ ผมกลวั

ว่างานจะไม่เรยีบร้อย คุณพ่อตั้งความหวงักบังานนี้มาก”

“ฉันอาจจะไปก่อนได้อีกหนึ่งวัน เพราะร้านทางนี้ก็ต้องการคนดูแล 

ส่วนพรมีคนืวนัศุกร์เป็นเวรปิดร้าน กว่าจะเลกิคงเกอืบสองทุ่ม”

“งั้นผมจะส่งคนมารบัคณุก่อน ส่วนผูช่้วย ผมจะให้คนรถมารบัอกีที

วันศุกร์ แต่ต้องเก็บข้าวของไว้ให้เรียบร้อย ต้องไปถึงท่าเรือก่อนเวลาสัก

หน่อย หลังจากนั้นจะมีเรือสปีดโบ๊ตไปที่เกาะ พักสักคืน เช้าก็เริ่มงานได้

เลย”

“แต่ฉันเกรงว่าจะไม่ทัน” พิราอรแย้ง ถ้าปิดร้าน หล่อนยังมีหน้าที่

ต้องตรวจเช็กความเรียบร้อยเรื่องไฟจนกระทั่งปิดประตูคล้องกุญแจเสร็จ 

ทั้งหมดนี้กนิเวลาอกีไม่ต�่ากว่าครึ่งชั่วโมง

“ท�าไมจะไม่ทนั” 

อติภัทรหันมาตะคอก พิราอรถึงกับนิ่งอึ้ง เพราะคิดไม่ถึงว่าเขา 

จะขึ้นเสยีงกบัหล่อน ถงึจะเป็นลกูจ้างในร้าน แต่เหม่ยหลงิกไ็ม่เคยใช้กริยิา

เช่นนี้ 

“เอาอย่างนี้ดกีว่า พี่ว่าเราปิดร้านเรว็หน่อย สกัห้าโมงเป็นไง พรมีจะ

ได้มเีวลาเกบ็ของ อนัที่จรงิที่เอรกิพดูกถู็กนะ งานเปิดพพิธิภณัฑ์ใกล้เข้ามา 

พี่เองก็ไม่อยากเร่งมาก กลัวจะเกิดความผิดพลาด ได้ยินว่าท่าน ส.ส. 

พลัลภจะเดนิทางมาท�าพธิเีปิดด้วยตวัเอง”

“ถ้าพี่เหม่ยหลิงอยากให้ท�าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ ตอนเช้าพรีมจะเก็บ 

ข้าวของมาจากบ้านเลย คุณเอรกิอยากให้ดฉินัไปรอที่ไหนคะ”

“ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้น คุณรออยู่ที่นี่ จะมคีนมารบั แค่เตรยีมตวัให้

พร้อมกแ็ล้วกนั”
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“แหม พี่เอรกิก ็ท�าไมต้องเสยีงดงัใส่คณุพรมีด้วย เดี๋ยวเธอตกใจกนั

พอดี” มฆวรรณยักคิ้วให้พี่ชายแล้วหันมายิ้มหวานให้พิราอร “อย่าถือสา 

พี่ชายผมเลยนะครบั รายนี้จรงิจงัไปเสยีทกุเรื่อง เอาเป็นว่าวนันั้นผมจะเป็น

คนมารบัคุณพรมีเองดไีหมครบั”

“นายว่างนกัหรอืไง ลมืไปแล้วหรอืว่าเยน็วนัศุกร์ต้องท�าอะไรบ้าง”

มฆวรรณหวัเราะ ลูบท้ายทอยท�าท่าเหมอืนนกึขึ้นได้ 

“เออ...จรงิด้วย ผมลมืเสยีสนทิ คนืวนัศุกร์ผมมธีุระส�าคญัเสยีด้วย 

งั้นผมรอต้อนรบัคุณพรมีที่เกาะกแ็ล้วกนันะครบั”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัไปได้ ในฐานะลูกจ้าง ฉนัพร้อมท�างานอยูแ่ล้ว ตาม

แต่คุณจะสั่งมาเลยค่ะ”

“งั้นตกลงตามนี้นะเอริก ส่วนของที่ฉันขอไว้ช่วยเตรียมไว้ด้วย 

นะคะ เราจะได้เริ่มงานกนัแต่เช้าเลย”

“แน่นอนแมนดี้ ผมเตรียมทุกอย่างพร้อมแน่ ส�าหรับผมไม่มีอะไร 

ที่จะไม่เตรยีมพร้อม ผมเป็นคนยงัไงคุณกร็ู้ดนีี่”

“ว่าแต่ของที่จะจดัแสดงในพพิธิภณัฑ์มทีั้งหมดกี่ชิ้นหรอื”

“ยี่สิบชิ้น คุณพ่อต้องการให้โชว์แค่นี้ก่อน ถ้าทุกอย่างพร้อมกว่านี้

ค่อยขยับขยาย พอดีเรามีปัญหาเรื่องการก่อสร้างและคนคุมงานนิดหน่อย 

เราก�าลงัเร่งหาพนกังานมาเพิ่ม แต่เวลากระชั้น ไม่แน่ใจว่าจะหาได้ทนัหรอื

เปล่า สมยันี้คนดีๆ  หายาก”

“กด็ ี ไม่มากไม่น้อย ฉนัแทบจะอดใจรอชื่นชมของสะสมของอี้หลง

ไม่ไหวแล้ว”

“คุณจะได้เห็นแน่นอนแมนดี้ อย่างใกล้ชิดกว่าคนอื่นเลยทีเดียว 

รบัรองว่าคุณต้องประทบัใจ”

บทสนทนาหลังจากนั้นแทบจะเป็นการผูกขาดระหว่างเหม่ยหลิงกับ

อตภิทัรเลยทเีดยีว พริาอรท�าได้แค่ฟัง เนื่องจากหล่อนไม่ได้รู้รายละเอยีด

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หยกมาก่อน ทั้งหมดนี้เป็นเพราะอติภัทรกับเหม่ยหลิง
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ส่งข้อความคุยกนัทางอเีมลหลายต่อหลายครั้ง หญงิสาวแอบเหน็ชายหนุ่ม

อกีคนมสีหีน้าเบื่อหน่ายเป็นพกัๆ แต่พอหล่อนมอง เขากแ็สร้งกลบเกลื่อน

ด้วยรอยยิ้ม ทั้งสองคยุกนัอยูอ่กีเกอืบสบิห้านาทก่ีอนที่อตภิทัรจะขอตวักลบั 

โดยมเีหม่ยหลงิเดนิไปส่ง พริาอรแอบเหน็อกีฝ่ายส่งถุงชาให้

“นี่ค่ะ ชาที่คุณชอบ”

เป็นครั้งแรกที่เห็นอติภัทรยิ้ม เขาดึงเหม่ยหลิงเข้าไปกอดแนบแน่น 

สบตาเหมือนกับว่าทั้งโลกนี้มีเพียงสองคน ครู่เดียวที่แววตาคมกริบคู่นั้น

เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนก่อนจะแทนที่ด้วยหน้ากากแห่งความเย็นชาอีกครั้งใน

เสี้ยววินาที พิราอรอดคิดไม่ได้ว่าชายหนุ่มท�าตัวเหมือนหุ่นยนต์ที่ตั้ง

โปรแกรมเอาไว้ เมื่อล�่าลาเสร็จเขาก็เดินออกจากร้านไปโดยไม่แม้แต่จะ

เหลยีวกลบัมามองหล่อน มฆวรรณเข้าไปกอดเหม่ยหลงิบ้าง เขาหอมแก้ม

หล่อนฟอดใหญ่ 

“ผมไปนะครบั เดี๋ยวจะตกรถ วนันี้ดพูี่เอรกิรบีๆ ยงัไงไม่รู ้สงสยัจะ

หงุดหงดิ” ชายหนุ่มพูดยิ้มๆ ก่อนหนัมาหาพริาอรแล้วดงึหล่อนเข้าไปกอด 

“ไว้พบกนันะครบัคุณพรมี ผมจะเตรยีมการต้อนรบัคณุอยูท่ี่เกาะมกุ”

“ขอบคุณค่ะ”

หญิงสาวโบกมือลาชายหนุ่มที่กึ่งเดินกึ่งวิ่งออกไป หล่อนเพิ่งเห็นว่า

มรีถยุโรปคนัหรูจอดอยู่รมิทางเท้า คนขบัรถเปิดประตูให้ หลงัจากนั้นรถก็

แล่นออกไป เหม่ยหลงิหนัมาพูด

“อย่าไปถอืสาเอรกิเลยนะ เขากเ็ป็นอย่างนี้ละ จรงิจงัไปเสยีทุกเรื่อง 

เพราะอย่างนี้อี้หลงถงึได้รุ่งเรอืงขนาดนี้”

พริาอรอดท�าหน้าเบ้ไม่ได้ ใช่ส.ิ..จรงิจงัแถมยงัซเีรยีสสดุขดี วบูหนึ่ง

ที่หญิงสาวอยากรู้ว่าชายหนุ่มคนนั้นเคยหัวเราะเล่นหัวกับคนอื่นบ้างหรือ

เปล่า ขึ้นชื่อว่ามงักร เป็นสตัว์ใหญ่ที่น่าเกรงขาม แล้วคนน่าเกรงขามอย่าง

เขาจะหวัเราะได้อย่างไร 

หญิงสาวได้แต่โคลงศีรษะกับความคิดเพ้อเจ้อของตัวเอง มันเป็น
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ปัญหาที่ชาตนิี้หล่อนคงไม่มวีนัได้รบัค�าตอบ แต่ไม่ว่าชายหนุม่จะเป็นอย่างไร

กไ็ม่เกี่ยวกับหล่อน หน้าที่ของพริาอรคอืท�างานที่ได้รบัมอบหมายให้ส�าเรจ็

ลุล่วงต่างหาก

 



วันนี้กว่าพิราอรจะกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็น แม้จะ
เป็นวนัหยดุตามตาราง แต่หลงัจากเลกิประชมุเหม่ยหลงิกเ็รยีกลกูน้องเข้าไป

สั่งงานอกีหลายอย่าง หญงิสาวยอมรบัว่าตลอดเวลาหลายชั่วโมงในช่วงบ่าย

นั้นไม่ค่อยมีสมาธิ อาจเพราะสายตาคมของชายหนุ่มที่คอยตามมาหลอก

หลอน 

อตภิทัรเป็นชายหนุ่มหน้าตาด ีเผลอๆ จะหล่อกว่าน้องชายเสยีด้วย

ซ�้า แต่บางอย่างในท่าทางที่ดูเย่อหยิ่งนั้นต่างหากที่ท�าให้หญิงสาวไม่ค่อย

พอใจ ยิ่งเหน็ความสนทิสนมของเขากบัเหม่ยหลงิกย็ิ่งประหลาดใจ เพราะ

อะไรทั้งคู่จงึดูคุ้นเคยกนั ท่าทางยามโอบกอดอย่างสนทิสนม สายตาที่ทั้งคู่

มองกนัราวกบัมเีพยีงสองคนในโลก 

หญงิสาวมวัแต่คดิอย่างใจลอยจนเดนิเข้าไปในบ้าน ไม่ทนัสงัเกตว่า

ประตหูน้าไม่ได้ลงกลอน ภายในบ้านเงยีบ แต่แล้วจู่ๆ  มอืเยน็เฉยีบของใคร

บางคนกโ็ผเข้ามากอดเอวไว้ พริาอรสะดุ้งสุดตวั 

“พี่พรมีกลบัมาแล้ว” 

๓
มังกรน�้ำแข็ง
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“อุ้ย! ไหมเล่นอะไร พี่ตกใจหมดเลย”

แพรไหมหวัเราะร่วน ยงัไม่ยอมคลายมอืออก กลบัรั้งพี่สาวไปนั่งที่

โซฟาแทน 

“พี่พรมีก ็ท�าเป็นคนแก่ขวญัอ่อนไปได้” แพรไหมเย้า 

“นี่หาว่าพี่แก่หรอื งั้นไม่พูดด้วยแล้ว” พริาอรค้อน แกะมอืน้องสาว

ออก ใบหน้างอง�้า

“โธ่ ไหมล้อเล่นค่ะ ยงัไม่แก่เสยีหน่อย”

“แล้วนี่ท�าไมอยู่มดืๆ ท�าไมไม่เปิดไฟ”

ไฟในห้องรบัแขกปิดอยู ่มเีพยีงไฟจากในครวั แถมชั้นบนของบ้านก็

ปิดไฟด้วย แพรไหมพาพี่สาวเข้าไปในครวั พบว่ามอีาหารเยน็วางอยู ่แพรไหม

คงลงมอืเข้าครวัเอง

“ไหมอยากเซอร์ไพรส์พี่พรมี”

ความสดใสในดวงตาคู่นั้นท�าให้พริาอรเดาทุกอย่างได้ หล่อนยิ้ม 

“นี่ไหมได้งานแล้วหรอื”

“ถูกต้องแล้วคร้าบ” แพรไหมท�าท่าเลียนแบบพิธีกรจากรายการดัง 

ท่าทางเพี้ยนๆ ของน้องสาวท�าให้พริาอรอดหวัเราะไม่ได้ 

“พี่ดใีจด้วยนะ นี่เป็นข่าวดมีากๆ เลย”

“บอกแล้วว่าไหมได้งานชวัร์พี่พรมีกไ็ม่เชื่อ หาว่าไหมโม้อยู่เรื่อย”

“น้องสาวพี่เก่งจรงิๆ ว่าแต่งานอะไรบอกพี่ได้หรอืยงั”

แพรไหมกุมมอืพี่สาวเอาไว้ สบตา

“มคีนจ้างไหมไปเป็นเลขาฯ ค่ะ แถมยงัให้เงนิเดอืนสงูอกีด้วยนะคะ”

รายได้ที่บอกเป็นจ�านวนมากทีเดียวส�าหรับนักศึกษาที่ยังไม่มี

ประสบการณ์ และนั่นท�าให้พริาอรยิ่งประหลาดใจ 

“ไหมแน่ใจหรอืว่าไม่ถูกหลอก”

“แน่ใจสคิะ บรษิทันี้เชื่อถอืได้แน่นอน เพราะเป็นบรษิทัใหญ่ บอกชื่อ

ไปปั๊บพี่พรมีกร็ู้จกั แถมไหมยงัไปพบกบัเจ้าของบรษิทัมาเอง จะถูกหลอก
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ได้ยังไง ปกติเขาไม่ได้รับพนักงานง่ายๆ นะคะ แต่เพราะเลขาฯ คนเก่า

ประสบอุบตัเิหตุขาหกัต้องพกัฟื้นหลายเดอืน กเ็ลยรบีหาคนมาท�างาน”

พริาอรขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจ 

“ไหมยงัไม่บอกพี่เลยว่าบรษิทัอะไรและปลอดภยัแค่ไหน”

“ใจร้อนจรงิๆ เลย ไหมก�าลงัจะบอกอยู่แล้ว แต่พี่พรมีต้องสญัญา

มาก่อนว่าจะยอมให้ไหมไปท�างาน เพราะครั้งนี้ต้องไปไกล”

“เอาน่า ถ้าปลอดภยัจรงิๆ พี่อนุญาตแน่ๆ รบีบอกมาเรว็”

“ไหมได้งานจากบรษิทัอี้หลงค่ะ งานที่ว่าคอืเป็นเลขาฯ คุณอตภิทัร 

และไหมต้องไปเริ่มงานที่เกาะมุกในวนัพรุ่งนี้”

พริาอรไม่รูว่้าตนตกใจเรื่องไหนมากกว่ากนั ระหวา่งการที่น้องสาวจะ
ไปท�างานที่เกาะมุก หรือเรื่องที่ว่าเจ้านายคนใหม่ของแพรไหมคือชายหนุ่ม 

ผู้แสนเยน็ชาคนนั้น

“ไหมแน่ใจแล้วหรือ ต้องไปอยู่บนเกาะ มันไกลบ้านมากๆ เลยนะ 

แถมเราสองคนกค็งไม่ค่อยได้เจอกนั”

“ไหมอยากท�างานค่ะ นี่กห็ลายเดอืนแล้วที่ไหมเอาแต่นั่งๆ นอนๆ กนิ

แรงพี่พรมี”

“คดิมากไปได้ น้องสาวทั้งคนพี่เลี้ยงได้หรอกน่า”

“แต่ไหมอยากแบ่งเบาภาระของพี่บ้าง บริษัทอี้หลงมั่นคง งาน

เลขานุการที่ได้เงินเดือนสูงอย่างนี้ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ ไหมไม่อยากเสีย

โอกาส”

“ไหมแน่ใจหรอืว่าจะอยูค่นเดยีวได้ ที่นั่นเป็นเกาะส่วนตวั มเีรอืกลบั

กรุงเทพฯ บ่อยหรอืเปล่ากไ็ม่รู้ ถ้าไหมคดิถงึบ้านขึ้นมาจะท�ายงัไง”

พิราอรแกล้งพูด แท้จริงเพราะเป็นห่วงน้องสาว แม้หล่อนจะมั่นใจ

ในชื่อเสยีงของบรษิทั แต่พอได้ยนิว่าแพรไหมต้องไปเป็นเลขาฯ ของอตภิทัร

กลบัรู้สกึไม่สบายใจขึ้นมา 
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“ไหมมั่นใจค่ะ อกีอย่างไหมไม่ได้พกัคนเดยีว แต่มพีนกังานอกีสอง

คนอยู่ด้วย เราสามคนอยู่ห้องเดยีวกนั คุณเอรกิให้ดูรูปห้องพกัเรยีบร้อย

แล้ว ดูสะอาดสะอ้าน แต่งานจะหนักหน่อยเพราะก�าลังจะมีการเปิด

พพิธิภณัฑ์ แต่ไหมมั่นใจว่าสู้ไหวแน่”

“แต่ไหมคงไม่ค่อยได้กลบับ้าน”

“แค่ช่วงแรกๆ เท่านั้นค่ะ คณุเอรกิบอกว่าหลงัจากพพิธิภณัฑ์เปิดได้

สกัพกังานคงจะว่างขึ้น ตอนนั้นไหมจะมเีวลาลาพกัร้อนและลาหยดุได้เดอืน

ละสี่วนัในกรณทีี่จ�าเป็นจรงิๆ”

“พูดอย่างนี้แสดงว่าไหมตดัสนิใจแน่แล้วใช่ไหมว่าจะไป”

แพรไหมกอดเอวพี่สาว ซบหน้าอย่างประจบ 

“พี่พรมีให้ไหมไปเถอะนะคะ ไหมไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆ เหมอืนเดมิ

อกีแล้ว ไหมมั่นใจว่าท�างานนี้ได้แน่ และมนักเ็ป็นโอกาสดทีี่จะได้เผชญิโลก

กว้าง ไหมจะได้เตบิโตขึ้นเหมอืนคนอื่นๆ”

“เรานี่พูดเสียพี่รู ้สึกผิดเลย พี่ไม่เคยอยากขังไหมเอาไว้นะ แค่ 

เป็นห่วง น้องสาวพี่เป็นคนสวย กลวัว่าจะเจอคนไม่ดอีกี”

“คุณเอรกิไม่ใช่คนแบบนั้นแน่ ไหมมั่นใจว่าเขาจะเป็นเจ้านายที่ด”ี

“ถ้าไหมมั่นใจอย่างนั้น พี่กจ็ะไม่คดัค้านอกี ขอให้ไหมโชคดใีนสิ่งที่

ตวัเองเลอืกนะ ว่าแต่พรุ่งนี้เขาจะมารบักี่โมง”

“หกโมงเช้าค่ะ”

“ดจี้ะ มาเถอะ รบีกนิข้าวแล้วพี่จะช่วยเราจดัของเอง”

“เช็กดูให้แน่ใจนะว่าไม่ลืมอะไรอีก เกาะมุกอยู่ไกลนะ กว่าพี่จะไป
เยี่ยมไหมกอ็กีตั้งอาทติย์”

แพรไหมมองพี่สาวแล้วอมยิ้ม สองพี่น้องช่วยกนัจดัของจนดกึ เมื่อ

คนืกว่าจะได้นอนกล็่วงเข้าไปตหีนึ่ง

“แน่ใจสิคะพี่พรีม มือชั้นนี้แล้ว ไหมตรวจทานดูเป็นรอบที่สิบแล้ว 



เ ก้ า แ ต้ ม  l  35

รบัรองไม่ลมืแน่”

เช้านี้สองสาวลกุขึ้นอาบน�้าแต่งตวัตั้งแต่ตห้ีา ขอบตาด�าคล�้าจากความ

อดิโรย แต่สิ่งที่รบกวนจติใจพริาอรคอื การที่น้องสาวต้องไปท�างานไกลบ้าน

เป็นร้อยๆ กโิลต่างหาก 

หล่อนไม่แน่ใจว่าอติภัทรจะปฏิบัติต่อแพรไหมอย่างไรบ้าง เนื้อแท้

ของเขาเป็นคนอย่างไรกนัแน่ จะเป็นเจ้านายใจดแีบบที่แพรไหมบอก หรอื

เป็นผู้บริหารสุดเฮี้ยบอย่างที่หญิงสาวเห็นเมื่อวาน แต่ดูเหมือนน้องสาวจะ

ไม่ได้อนาทรร้อนใจเลยแม้แต่น้อย ตรงกนัข้ามกลบัมท่ีาทางตื่นเต้นที่จะเริ่ม

งานใหม่อย่างเหน็ได้ชดั

“พี่เป็นห่วง ไปถงึแล้วอย่าลมืไลน์มาบอกพี่ด้วยนะ”

หญิงสาวหมายถึงโปรแกรมสนทนาในโทรศัพท์ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยม 

แต่จู่ๆ น้องสาวกโ็พล่งขึ้น

“อ้อ...ไหมนกึออกแล้วว่าลมือะไร...ไหมลมืน้องยิ้ม”

น้องยิ้มที่หล่อนพูดถงึ คอืตุก๊ตาผ้ารปูกระต่ายยิ้มที่มารดาซื้อให้ตั้งแต่

แพรไหมยงัเดก็ แม้ตอนนี้สภาพของมนัจะทั้งเก่าและเป่ือย แต่น้องสาวกร็กั

ตุ๊กตาตวันี้มาก และมกัจะพกตดิตวัไปไหนมาไหนอยู่เสมอ 

“รบีขึ้นไปเอาเถอะ พี่เหน็ไหมวางทิ้งไว้บนเตยีง”

“ค่ะพี่”

พูดจบน้องสาวกว็ิ่งเข้าไปในบ้าน ทิ้งให้พริาอรมองตามอย่างครุ่นคดิ 

หลอ่นคดิถกูหรอืผดิที่ยอมให้น้องสาวไปท�างานไกลตา รูท้ั้งรูว้า่แพรไหมยงั

เดก็ในด้านความคดิแถมยงัไร้เดยีงสากบัคนภายนอก 

ขณะที่ก�าลงัคดิอย่างวุน่วายนั่นเอง รถยโุรปคนัหนึ่งกแ็ล่นเข้ามาจอด

พอด ีคนขบัเดนิมาเปิดประตดู้านหลงั อตภิทัรเดนิลงมา เขาสวมสทูสคีล้าย

กนักบัเมื่อวาน พอเหน็ว่าพริาอรยนืรออยู่กเ็อ่ยขึ้น 

“ผมมารบัคุณแพรไหม”

ไม่รู้อะไรดลใจ พริาอรถงึได้เอ่ยออกมา คงเพราะความคลางแคลง
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ใจ 

“ผู้บริหารระดับสูงอย่างคุณต้องมารับเลขาฯ ใหม่ด้วยตัวเองเลย 

หรอืคะ” 

ผลของการเอ่ยออกไปอย่างไม่ตั้งใจท�าให้อติภัทรหน้าตึง เขาตอบ

เสยีงเรยีบ ท่าทางไม่ค่อยพอใจนกัที่โดนแดกดนั

“ผมต้องผ่านทางนี้พอดี พนักงานของเราทุกคนต้องไปลงเรือ 

พร้อมกัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ผมต้องมารับ น้องสาวคุณเตรียมตัวพร้อม 

หรอืยงั” 

ท้ายประโยคต่อด้วยประโยคค�าถามผนวกกับสีหน้าต�าหนิ ท�าเอา 

พริาอรหน้าชา ถงึไม่พูดแต่หญงิสาวกร็ู้ว่าเขาคงไม่พอใจ 

“พร้อมแล้วค่ะ เธอแค่ขึ้นไปหยิบของข้างบนประเดี๋ยวคงลงมา นี่

กระเป๋าเดนิทางของเธอ”

พริาอรเขน็กระเป๋าเดนิทางไปด้านหลงัรถ โดยมคีนขบัรถของอตภิทัร

ตามมาช่วย ขณะน�ากระเป๋าใส่หลงัรถ เขากพ็ูดขึ้นลอยๆ 

“ผมเพิ่งรู้ว่าคุณเป็นพี่สาวของแพรไหม”

“ใช่ค่ะ เราเหลอืกนัแค่สองพี่น้อง บอกตามตรง ฉนัแปลกใจมากที่ 

รู้ว่าคุณต้องการเลขาฯ ด่วน”

“เลขาฯ คนเก่าของผมชื่อประไพ ประสบอุบัติเหตุขาหัก คงต้อง 

ใช้เวลาพักฟื้นอีกหลายเดือน ทางเราก�าลังจะเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างที่คุณ 

ก็รู้อยู่แล้ว ผมต้องติดต่องานกับหลายฝ่ายซึ่งคงจะยุ่งมาก จึงต้องการ 

ผู้ช่วย”

อติภัทรอธิบายง่ายๆ เหมือนการหาเลขาฯ สักคนเป็นเรื่องธรรมดา

มากๆ ผิดกับพิราอรที่คิดว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้คงต้องเฟ้นหาคนม ี

ความสามารถและมากประสบการณ์ ล�าพังน้องสาวหล่อนซึ่งเป็นบัณฑิต 

จบใหม่มาไม่กี่เดอืนไม่น่าจะมผีลงานเข้าตา หล่อนยอมรบัว่าลกึๆ แล้วยงั 

ไม่วางใจชายหนุ่ม แต่เมื่อไม่มีทางเลือกจึงจ�าต้องยอมให้แพรไหมไป 
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ท�างาน 

“ฉันหวังว่าคุณคงจะช่วยดูแลแพรไหมด้วย แกยังเด็ก ยังไม่มี

ประสบการณ์”

“ผมไม่มีหน้าที่ที่ต้องท�าในจุดนั้น แต่เอาไว้ผมจะบอกพนักงานให้

จดัการให้กแ็ล้วกนั คุณไม่ต้องเป็นห่วง”

ประโยคที่ห้วนจัดและแฝงความเอาแต่ใจอย่างเห็นได้ชัดท�าเอา 

พริาอรหน้าตงึ หล่อนไม่ได้คาดหวงัค�าตอบแบบนี้ แต่อตภิทัรกพ็ูดถูก เขา

เป็นถงึลูกชายเจ้าของบรษิทั ไม่ได้มหีน้าที่ดูแลพนกังาน 

“ฉนัทราบดคี่ะ ฉนัแค่อยากขอร้อง”

“ผมเข้าใจ เอาเป็นว่าเธอจะได้รับการดูแลอย่างดีในฐานะลูกจ้าง 

ของผม คุณวางใจได้ แค่นี้ใช่ไหม ถ้าใช่กช็่วยไปเร่งน้องสาวคุณให้หน่อย 

เรือที่ไปเกาะมุกออกค่อนข้างตรงเวลา ผมไม่อยากให้ทุกคนตกเรือเพราะ

พนกังานคนเดยีว”

พริาอรก�าลงัจะขึ้นไปตาม แต่แล้วแพรไหมกว็ิ่งลงบนัไดมาพอด ีเมื่อ

เหน็อตภิทัรกป็ระนมมอืไหว้ 

“สวสัดคี่ะคุณเอรกิ มาถงึนานหรอืยงัคะ”

“เพิ่งมาถงึ พร้อมจะไปกนัหรอืยงั”

“พร้อมค่ะ”

เขาผายมอืไปทางรถ แพรไหมหนัมาสวมกอดพี่สาวเป็นครั้งสุดท้าย 

“ไหมไปนะคะพี่พรมี ไว้ถงึเกาะมุกเรยีบร้อยแล้วไหมจะส่งข่าวมา”

พิราอรมองตามน้องสาวที่เดินไปขึ้นรถ ความรู้สึกเบาโหวงเข้าเกาะ

กุมในอกอย่างที่ไม่เคยรู้สกึมาก่อน เพราะอะไรหล่อนถงึรู้สกึใจหายกบัการ

จากลาครั้งนี้ มนัเหมอืนกบัว่าหล่อนก�าลงัจะสูญเสยีของส�าคญับางอย่างไป

ตลอดกาล
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บ้านที่ไม่มน้ีองสาวดเูงยีบไปถนดัใจ อาจเพราะที่ผ่านมาเวลากลบับ้าน
จะต้องได้ยินแพรไหมเปิดเพลงหรือไม่ก็รายการโทรทัศน์ทิ้งไว้ บ้าน 

จึงครึกครื้นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ หลังจากยายเสียไป สองสาวก็ 

ไม่เคยแยกจากกนั ยกเว้นตอนที่น้องสาวไปเข้าค่ายหรอืไปค้างต่างจงัหวดั 

กบัเพื่อน แต่กน็บัครั้งได้ ดงันั้นพอต้องอยูค่นเดยีวหญงิสาวจงึตื่นแต่เช้าตรู่

เพื่อไปเปิดร้าน ตั้งใจแก้ปัญหาด้วยการท�างานมากขึ้นเพื่อลดความฟุ้งซ่าน 

แต่สายตาเจ้ากรรมกลบัเอาแต่มองโทรศพัท์ 

พิราอรเปิดเสียงเตือนไว้ รอคอยว่าเมื่อไรมันจะดัง เพราะนั่น

หมายความว่าแพรไหมไปถงึเกาะมุกเรยีบร้อยแล้วและว่างพอจะโทร. กลบั

มา แต่รอแล้วรอเล่ากไ็ม่มเีสยีงเตอืน หล่อนมวัแต่จ้องหน้าจอจนเหม่ยหลงิ

ประหลาดใจ

“รอโทรศพัท์ใครอยู่หรอืพรมี”

หญิงสาวสะดุ้ง แอบรู้สึกผิดเมื่อรู้ว่าตนเสียสมาธิ สิ่งที่เหม่ยหลิง 

ก�าชับลูกน้องเสมอคือ ขอไม่ให้ใช้โทรศัพท์เวลางาน แต่การปรายตาไปยัง

โทรศพัท์เป็นระยะกย็งัถอืว่าผดิอยู่ดี

“ขอโทษค่ะพี่เหม่ยหลงิ”

“ขอโทษท�าไม พี่ยงัไม่ได้ว่าอะไรเสยีหน่อย แค่สงสยัว่าวนันี้พรมีเป็น

อะไรถงึดูลุกลี้ลุกลนพกิล” 

พริาอรคอืหนึ่งในพนกังานที่ดมีาก หล่อนขยนัและตั้งใจท�างาน ผดิ

กบัพนกังานที่เหลอืที่มกัจะอู้งานอยู่บ่อยๆ 

“พรมีรอโทรศพัท์ไหมอยู่ค่ะ ป่านนี้ไม่รู้ว่าจะถงึเกาะมุกหรอืยงั น้อง

สญัญาว่าจะรบีส่งข่าวมา”

“อาจจะยุ่งอยู่มั้ง หรอืไม่บางทพีนกังานใหม่เขากย็งัไม่อนุญาตให้ใช้

โทรศพัท์”

พิราอรเคยได้ยินแพรไหมเล่าให้ฟังระหว่างที่ช่วยจัดของว่า กฎของ 

อี้หลงกห็้ามพนกังานไม่ให้ใช้โทรศพัท์เวลางานเหมอืนกนั 
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“พรมีเป็นห่วงไหม ไม่รู้ว่าจะเป็นยงัไงบ้าง”

“อย่าคิดมากสิ เอริกเป็นเจ้านายที่ดีนะ แม้ว่าเขาจะจริงจังเกินไป 

สกัหน่อย แต่พี่เชื่อว่าน้องไหมต้องได้ประสบการณ์ท�างานที่ดแีน่”

หญิงสาวลอบมองเหม่ยหลิง อดสังเกตไม่ได้ว่าเวลาพูดถึงอติภัทร 

เจ้านายของหล่อนดูยิ้มแย้มผดิสงัเกต

“พี่เหม่ยหลงิรู้จกักบัคุณเอรกินานหรอืยงัคะ”

“หลายปีแล้ว ตั้งแต่เอรกิอายุสบิห้า”

หญงิสาวตาโต นกึไม่ถงึว่าอตภิทัรกบัเจ้านายของหล่อนจะมสีมัพนัธ์

กันยาวนานขนาดนี้ คงเพราะเผลอท�าหน้าประหลาดใจ เหม่ยหลิงถึงได้

หวัเราะ

“ไม่ใช่อย่างที่พรมีคดิหรอกนะ พี่กบัเอรกิแค่รู้สกึดีๆ  ต่อกนั”

พริาอรหน้าม้านเมื่อโดนจบัผดิ ถงึกบัดงึเส้นผมมาพนัปลายนิ้วเขนิๆ

“พรมียงัไม่ได้แซวอะไรเสยีหน่อย”

“แค่มองหน้าพรีมพี่ก็รู้แล้วจ้ะ พรีมคงคิดว่าพี่กับเอริกเป็นคู่รักต่าง

วยัใช่ไหม”

ไม่แปลกหรอกที่พริาอรจะคดิ เพราะเหม่ยหลงิดูใส่ใจชายหนุม่เหลอื

เกนิ นบัตั้งแต่ออกไปหาซื้อชาแบบที่ชายหนุม่ชอบมาต้อนรบั แถมยงัรบัปาก

ว่าจะไปช่วยดูความเรยีบร้อยของพพิธิภณัฑ์หยกให้อกีต่างหาก

“เอรกิเป็นคนน่าสงสารนะ แม่ทิ้งเขาไปตั้งแต่เลก็ เขาโตมากบัพี่เลี้ยง

เลยค่อนข้างโดดเดี่ยว แถมพ่อกต็ั้งความหวงัเอาไว้มาก”

“เขาน่าจะมคีวามสขุไม่ใช่หรอืคะ ทั้งร�่ารวย การศกึษากด็ ีมรดกของ

อี้หลงกม็ากมายมหาศาล”

หญิงสาวเคยอ่านพบในนิตยสารว่า ชายหนุ่มส�าเร็จการศึกษาจาก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา และเมื่อต้นปีที่แล้วเขาเพิ่งได้รบัต�าแหน่งหนุ่มโสดใน

ฝันจากนิตยสารฉบับหนึ่ง ถ้ารวมกับฐานะก็คงจัดว่าเป็นผู้ชายที่ครบสูตร 

หล่อ รวย และหน้าตาดี
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“คงเป็นเพราะความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่เขาต้องแบกรับต่างหาก 

แม้อี้หลงจะร�่ารวยมาก แต่กต้็องทนแรงกดดนัจากรอบด้าน โดยเฉพาะตอน

ที่เอรกิขึ้นรบัต�าแหน่งประธานบรษิทัแทนพ่อ เขาต้องพสิจูน์ว่าตวัเองเก่งพอ

จะเป็นผู้น�าได้”

“ท�าไมคุณหลี่เผงิถงึประสบอุบตัเิหตุคะ”

อบุตัเิหตคุรั้งนั้นถูกน�าเสนอทางโทรทศัน์อยู่หลายวนัทเีดยีว สื่อหลาย

ส�านกัพยายามขุดคุ้ย แต่ข้อมูลที่ออกมายงัขดัแย้งกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในคืนที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ บ้างก็ว่าหลี่เผิงเมาจนขับรถประสบ

อุบตัเิหตุ บ้างกว็่าเขาไม่ได้ขบัรถเองแต่มคีนอื่นขบัให้ หลกัฐานหลายอย่าง

ขดัแย้งกนั

“พี่เองก็ไม่รู้จ้ะ หลี่เผิงโทษว่าเป็นเพราะเวรกรรม แต่หลายคนก็ว่า

เป็นเพราะเขาครอบครองสิ่งที่ไม่ควร”

“พี่เหม่ยหลงิหมายถงึเสื้อหยกหรอืคะ”

“ใช่ เสื้อหยกตัวนี้เคยเป็นของฮองเฮาองค์หนึ่งในราชวงศ์ ว่ากันว่า

แต่เดมิเจ้าของคนก่อนเป็นเศรษฐชีาวจนี แต่หลงัจากเขาได้เสื้อหยกไปไม่นาน 

บ้านกไ็ฟไหม้ สมาชกิครอบครวัเสยีชวีติในกองเพลงิทั้งหมด ไม่มใีครเหลอื

รอดแม้แต่คนเดยีว แม้แต่พ่อค้าที่น�าเสื้อหยกมาขายให้กพ็ลอยมอีนัเป็นไป

ด้วย”

ข่าวเดียวกันนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของจีนอยู่เกือบสัปดาห์ สื่อ 

เล่นข่าวถงึอาถรรพ์ของเสื้อหยกไม่เว้นวนั เนื่องจากอี้หลงครอบครองสมบตัิ

ที่หวงห้าม และแท้จรงิแล้วหลายชิ้นควรจะเป็นสมบตัขิองรฐับาลจนีดว้ยซ�้า

“พี่เหม่ยหลงิเชื่อเรื่องนี้ไหมคะ”

“ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไง ส�าหรับพี่แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือ

ไม่จริง หลี่เผิงบอกพี่ว่าเขาขับรถหลับในเลยไปประสานงากับรถบรรทุก 

กระดูกสนัหลงัหกั ท�าให้เขาเดนิไม่ได้ตลอดชวีติ”

“คุณหลี่เผงิบอกไหมคะว่าเขาได้เสื้อหยกตวันี้มาได้ยงัไง”
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“ไม่เลย พี่ว่าเขาคงบอกใครไม่ได้หรอก ความจรงิของล�้าค่าขนาดนี้

ไม่สมควรตกอยู่ในมือคนธรรมดาด้วยซ�้า แต่ควรเป็นของรัฐบาลมากกว่า 

ดงันั้นเขาคงไม่กล้าบอกใครว่าได้ของพวกนี้มาด้วยวธิไีหน”

“ดูเหมอืนพี่เหม่ยหลงิจะสนทิกบัครอบครวันี้มาก”

“ใช่ ถ้าสมัยก่อนพี่ตอบรับค�าแต่งงานของหลี่เผิง ป่านนี้พี่คงกลาย

เป็นคุณนายรองสกุลหม่าไปแล้ว”

“แล้วแม่ของคุณเอรกิล่ะคะ”

“เธอคือภรรยาคนแรกที่หลี่เผิงรักมาก พี่ไม่รู้ว่าทั้งสองคนมีปัญหา

อะไรกนั แต่สดุท้ายเธอกข็อเลกิ เอรกิเป็นลูกชายคนแรก เขาจงึต้องอยูก่บั

พ่อเพื่อสืบทอดสมบัติของตระกูล ส่วนแม่ก็แต่งงานใหม่ไปกับเศรษฐีชาว

องักฤษ”

พริาอรลองนกึตาม เดก็ที่ต้องอยู่ท่ามกลางครอบครวัแตกแยก พ่อ

แม่แยกทางกนั ส่วนแม่กแ็ต่งงานใหม่ คงรูส้กึเคว้งคว้างและรู้สกึเหมอืนไม่

เป็นที่ต้องการ ครั้นพอจะสนิทกับบิดา ท่านก็ท�าแต่งงาน เพราะอย่างนี้ 

อตภิทัรถงึได้โดดเดี่ยว และนี่เองอาจเป็นที่มาของสายตาเยน็ชา

“ถ้าอย่างนั้นท�าไมถงึยงัมคีุณไมค์อกีคนล่ะคะ” หญงิสาวถามถงึชาย

หนุ่มหน้าตาขี้เล่น

“ไมค์เป็นน้องชายคนละแม่ที่เกดิจากคณุนายเลก็ แต่ตอนนี้เธอแยก

บ้านไปอยู่ต่างหากและไม่ยอมกลบัมาดูแลสาม”ี

“คุณหลี่เผงิมภีรรยาสองคนเลยหรอืคะ”

“อาจจะมากกว่านั้นด้วยซ�้า ที่นบัเป็นตวัเป็นตนกส็อง แต่ที่ซุกซ่อน

อยู่กอ็กีหลายคน”

หญงิสาวก้มหน้านิ่ง เหม่ยหลงิมองผู้ช่วยแล้วอมยิ้ม พูดต่อ

“พรีมคงคิดว่าเขาเจ้าชู้ใช่ไหม...นั่นก็ใช่ รักของหลี่เผิงเกิดขึ้นได้ทุก

เมื่อ เขาพร้อมจะรกัผู้หญงิทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชวีติ พี่ถงึไม่ยอมแต่งงาน

กบัเขา ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคนที่ต้องหนไีปบวชชอีาจจะเป็นพี่กไ็ด้นะ” เหม่ย-
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หลงิพูดตดิตลก แต่พริาอรจบัได้ถงึความเย้ยหยนัในน�้าเสยีงนั้น 

“พี่เหม่ยหลงิเสยีใจไหมคะ”

“ไม่จ้ะ เพราะพี่ไม่ได้รกัหลี่เผงิ แต่รกัคนอื่น”

 


