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บทน�ำ

ถ้าจะมีอะไรในโลกนีท้ีเ่ขาจะเกลยีด เขากต้็องบอกเลยว่า 

งานสงัคมที่มนีกัข่าวและกล้องเป็นพนัๆ ตวัเช่นนี้ละที่ แมทธวิ เทรเวน 

คนนี้จะขอหนหี่างไปให้ไกลอย่างน้อยสกัร้อยหรอืสองร้อยโยชน์

ร่างสูงในชุดสูทออกงานหรูหราแต่ไม่เป็นทางการเกินไปคุยกับ

ตวัเองผ่านกระจกเงา คิ้วหนากระตกุเข้าหากนัเลก็น้อยเมื่อเขาลงัเลว่า

จะผูกไทหรอืตดิหูกระต่าย แต่เมื่อชั่งใจดู ไม่ต้องใส่มนัทั้งคู่นั่นละ 

ชายหนุม่ได้ชื่อว่าเป็นศลัยแพทย์ทางสมองชื่อดงัที่สดุแห่งแอลเอ 

ควบด้วยต�าแหน่งรองผูบ้รหิารไฟแรงแห่งอาณาจกัรเทรเวนแกรนด์ ผละ

ออกมาจากกระจกเงา เพยีงเพื่อมาหยบิโทรศพัท์มอืถอืที่วางอยูบ่นโต๊ะ

เมื่อมเีสยีงเตอืนข้อความเข้าดงัขึ้น

ข้อความนั้นเป็นข้อความจากน้องสาวของเขา แสนดี เทรเวน 

หญิงสาวที่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ล้วนอยากได้เธอมาเป็นแฟน เพราะ

นอกจากเธอจะสวยจนหาคนเทยีบชั้นได้ยากแล้ว น้องสาวของเขายงั

มีชื่อเสียงและนิสัยน่าคบหามากกว่าดาราเซเลบคนอื่นๆ ในฮอลลีวูด 

และแสนดีก็ถือเป็นคนที่เป็นมิตรกับคนนอกมากที่สุดในบรรดาคน 

ตระกูลเทรเวน

น้องสาวของเขาส่งข้อความมาถามหาน้องชายคนสุดท้องของ
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บ้าน เจ้า วลิเลี่ยม เทรเวน ที่รบัปากเขากบัแสนดเีป็นมั่นเป็นเหมาะ

ว่าจะมาร่วมงานประกาศรางวัลในวันนี้ แต่จนกระทั่งตอนนี้มันก็ยัง 

ไม่โผล่หัวมา ร้อนถึงคนที่มีหน้ามีตาที่สุดในวงการอย่างแสนดีต้อง 

วิ่งเต้นหาตวักนัจ้าละหวั่น

หากจะถามว่าท�าไมน้องสาวเขานั้นต้องเป็นเดือดเป็นร้อนที่ 

วลิเลี่ยมจะไม่มาร่วมงานในวนันี้ เขาคงจะตอบได้เพยีงว่าเพราะแสนดี

รู้จกัคนในงาน และเป็นหน้าที่รบัผดิชอบของเธอที่ต้องลากตวัเจ้าน้อง

ตัวแสบมางานให้ได้ เพราะวันนี้แสนดีและวิลเลี่ยมนั้นรับหน้าที่เป็น

ตวัแทนจากเทรเวน ส่วนตวัเขาเองนั้นไปร่วมงานแค่เพยีงในฐานะคน

ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชงิรางวลั

รางวลันกัธรุกจิไฟแรงแห่งปี ที่เขาไม่เคยคดิอยากมเีอี่ยวเลยด้วย

ซ�้า แต่กน็ั่นละ หมอต๊อกต๋อยอย่างเขาจะเกี่ยงงอนอะไรได้ ในเมื่อน้อง

สาวสั่งให้ไปร่วมงาน เขาก็ต้องไป ถึงความจริงเขาเองก็คิดจะเบี้ยว

เหมอืนน้องชายอยู่เหมอืนกนั

และเหตผุลที่ส�าคญัที่สดุ เขาไม่สามารถที่จะปล่อยน้องสาวของ

เขา ซึ่งตอนนี้มีไอ้คนเม็กซิกันตามติดตอแยไม่ห่างให้ออกงานสังคม

ใหญ่เช่นนี้คนเดยีว เพราะเกดิว่าไอ้หมอนั่นมนับ้าขึ้นมาแล้วลกัพาตวั

น้องสาวเขาไปขงัไว้เหมอืนที่ท�ากบัเพื่อนของแสนด ีเขากแ็ย่น่ะสิ

อันที่จริงเขาไม่ได้จะหวงน้องสาวเกินเหตุอะไรหรอกนะ แต่ว่า

ไอ้วกิเตอร์นั่นมนัเกนิที่เขาจะรบัเป็นน้องเขยไหวจรงิๆ แล้วเพราะอย่าง

นั้น เขากับวิลเลี่ยมเลยต้องกลั้นใจ หลับหูหลับตามางานประกาศ

รางวัลของหนังสือบ้าอะไรนี่กับแสนดี เพื่อที่จะได้ดูแลและปกป้อง 

น้องสาวคนสวยของเขาจากพวกผู้ชายชีกอทุกคนในงาน โดยเฉพาะ

ไอ้เมก็ซกินัตวัร้ายนั่นตามค�าสั่งของคณุพ่อ เคลวนิ เทรเวน

แต่นรกเถอะ อย่าบอกนะว่าไอ้น้องชายตัวดีของเขาจะทิ้งเขา

เอานาทีสุดท้ายอย่างนี้ ฝันไปเถอะไอ้วิล ถ้าฉันต้องฝืนใจไปงานนี้  
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แกกต็้องไปกบัฉนั 

แล้วคณุหมอหนุม่กต่็อสายหาคนที่ใครๆ ต่างกต็ามตวักนัให้วุน่

อย่างกบัมนัเป็นคนส�าคญันกัหนา

“ชดุนีโ่ป๊เป็นบ้า ฉนัรู้สกึเหมือนยืนเปลือยอยูเ่ลย” เสียงบ่น

เบาๆ ของหญงิสาวในชดุที่ในชวีติปกตเิธอคงไม่มทีางได้สวม เธอหนั

ไปพูดกับตากล้องคู่หู เท้าเล็กขยับไปมาเมื่อเธอต้องสอดส่ายสายตา

แข่งกบันกัข่าวส�านกัข่าวอื่นเพื่อหาเป้าหมายส�าคญัซึ่งได้รบัการยนืยนั

เป็นที่เรยีบร้อยแล้วว่าจะมาร่วมงานในงานวนันี้ “พวกเทรเวนจะมากนั

ตอนไหนเนี่ย งานมนัจะเริ่มแล้วไม่ใช่หรอื” หญงิสาวหนัไปถามเพื่อน

“คนส�าคญัน่ะ มาช้าที่สดุตลอดนั่นแหละ” คอนเนอร์ ผูร้บัหน้าที่

เป็นตากล้องเกบ็ภาพนิ่งหนัมาตอบ ซึ่งวนันี้เขาเองกอ็ยูใ่นชดุสทูเตม็ยศ 

ผดิกบัลคุประจ�าวนั “ใจเยน็ๆ สชิาร์ล ีขวญัใจเธอมางานนี้แน่ๆ เขาถกู

เสนอชื่อให้เข้าชงิรางวลันะ”

“ขอให้มาจรงิๆ เถอะ ตามเป็นชาตแิล้วยงัไม่เคยได้เข้าใกล้ ไม่รู้

เป็นคนหรอืเป็นผ”ี ชาร์ลอ็ต เจมส์ หรอืคนที่ใครๆ ต่างกพ็ากนัเรยีกจน

ติดปากว่าชาร์ลีนั้นบ่นอุบตามประสา ใบหน้าสวยที่ถูกช่างแต่งหน้า

ประโคมเครื่องส�าอางจนสวยผิดหูผิดตากว่าทุกวันนั้นง�้างอ เมื่อ 

‘ขวัญใจของเธอ’ ที่คอนเนอร์พูดถึงนั้นช่างเป็นคนที่เจอตัวยากเสีย

เหลอืเกนิ

“ถ้าตามชาติเดียวแล้วได้เจอ เธอก็ถือว่าโชคดีมากแล้วชาร์ลี” 

โรรนั ตากล้องอกีคนในทมี ซึ่งรบัหน้าที่เกบ็ภาพเคลื่อนไหวรามอืจาก

การตรวจสอบกล้องตวัใหญ่ในมอื แล้วเหลอืบตามองชาร์ลอ็ตระหว่าง

บอกเพื่อนร่วมงาน 

“ใช่ ถ้างานนี้มันง่าย มันคงไม่ตกมาถึงเด็กฝึกงานอย่างเธอ 

หรอกชาร์ลี” คอนเนอร์ส�าทับ ระหว่างก้มหน้าก้มตามองรูปผู้หญิง 
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คนเดียวในทีมของตนในกล้องแล้วพยักหน้าอย่างพอใจ “คิดเหรอว่า

สาวๆ ในฮอลลวีูดไทม์ไม่มใีครไม่อยากเข้าใกล้ แมทธวิ เทรเวน” พูด

แล้วคอนเนอร์กท็�าหน้าตาคล้ายขบขนั แค่นกึถงึสภาพสาวๆ ที่ท�างาน 

กับฮอลลีวูดไทม์แต่ละคนที่สะบักสะบอมกลับมา หลังจากเสนอตัว 

ไปขอสมัภาษณ์ แมทธวิ เทรเวน แล้วกอ็ดข�าไม่ได้

“สงสัยสาวๆ ในฮอลลีวูดไทม์คงอ่านนิยายกันมากไป” เด็ก

ฝึกงานหน้าง�้า ความสวยที่ไม่ค่อยจะมใีครชื่นชมดูหม่นลงไปเมื่อขาด

ความสดใสที่เธอมกัจะแจกจ่ายให้คนรอบข้างอยูเ่ป็นนติย์ “นี่ถ้าฉนัขอ

แลกงานกับคนอื่นได้ ป่านนี้ฉันคงได้เป็นพนักงานประจ�าไปแล้ว ไม่

ต้องมาวิ่งเต้น คอยเทยีวไล้เทยีวขื่อ ซื้อของไปเซ่นแม่เลขาฯ หน้าโหด

ของอตีาเทรเวนเหมอืนอย่างทกุวนันี้หรอก” 

เธอบ่นอีกตามเคย ซึ่งทั้งคอนเนอร์และโรรันนั้นฟังเสียจนชินหู 

บ่อยเสยีจนรูว่้าใส่ใจไปกเ็ท่านั้น เพราะอกีไม่นานชาร์ลอ็ตกจ็ะหาเรื่อง

ใหม่มาบ่นแทนเรื่องแม่เลขาฯ หน้าห้องขาโหดของ แมทธวิ เทรเวน

“คงยากหน่อยละชาร์ลี เพราะตอนนี้ทั้งฮอลลีวูดไทม์ไม่มีใคร

อยากจะตามข่าว แมทธวิ เทรเวน กนัแล้วละ” คอนเนอร์เอ่ย “เขาลอื

กนัว่าโดนดกีนัมาทกุคน”

“เฮอะ โดนเจ๊เลขาฯ แกสกดัดาวรุง่ละส”ิ ชาร์ลอ็ตท�าเสยีงเยาะ

ในล�าคอ รู้จกัความร้ายกาจของยายเลขาฯ นั่นดทีเีดยีว เพราะถ้าเธอ

เองมทีางเลอืกอื่นละก ็ เธอกต็้องขอโบกมอืลาเจ๊แกเหมอืนกนั แต่น่า

เสยีดายที่เธอดนัไม่มทีางเลอืก “อตีานี่กย็งัไง เป็นคนจรงิๆ หรอืเปล่า

กไ็ม่รู้ พอเราจะเข้าไปสมัภาษณ์นะ พี่แกกห็ายวบัไปอย่างกบัผ ีไม่รูว่้า

ได้กลิ่นนกัข่าวหรอืยงัไง”

คอนเนอร์และโรรันเหลือบมองหน้ากันด้วยสายตาที่ว่า ‘นั่นไง 

บ่นเรื่องใหม่อกีแล้ว’ ก่อนจะส่ายหวั ไม่ต้องพดูอะไรกเ็ป็นอนัเข้าใจตรง

กนั
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“อยา่งน้อยกน็กึเสยีว่าเธอจะได้เหน็หนา้หลอ่ๆ นั่นไปอกีสกัพกั

ไง” โรรนับอกข้อด ีเพราะความหล่อของ แมทธวิ เทรเวน นั้น ขนาด

เขาที่เป็นผู้ชายด้วยกนัยงันกึชอบ ไม่แปลกใจที่ผู้หญงิทั้งโลกจะอยาก

นอนกบัผู้ชายคนนั้น “ไม่ดหีรอื”

“นั่นมันก็จริงของนาย” ชาร์ล็อตกลอกตาขึ้นฟ้า โดยลืมไปว่า

วันนี้เธอต้องวางมาดเป็นคนสวย “เพราะถ้าพี่แกไม่หล่อล�่าน่าหม�่า

เบอร์แรงขนาดนี้นะ ชาร์ลคีนนี้คงลาขาดตั้งแต่เดอืนแรก”

“อ้าว นี่ยงัรู้สกึกบัใครเขาเป็นอยู่หรอืเนี่ย ไอ้ชาร์ลขีองเรา ฉนัก็

นกึว่าตายด้านไปนานแล้ว” คอนเนอร์แกล้งว่า ก่อนที่เขาจะได้รบัหมดั

จากชาร์ลอ็ตที่ประเคนให้จนร้องโอย “เจบ็นะเว้ยชาร์ล ีแกเหน็ฉนัเป็น 

กระสอบทรายหรือไง ต่อยมาได้นะ” คนโดนต่อยลูบต้นแขนตัวเอง

ป้อยๆ ปากกด็่าว่าเพื่อนผู้หญงิที่ท�าตวัไม่สมเป็นผู้หญงิอย่างชาร์ลอ็ต

ไปด้วย

“ใครใช้ให้แกมาว่าฉันล่ะ ปากดีก็ต้องโดนอย่างนี้แหละ” 

ชาร์ลอ็ตเชดิหน้าโต้ เขย่งเท้าเลก็ของเธอให้สงูเพื่อหวงัข่มเพื่อน แล้วก็

บ่นอีกครั้ง “ไอ้รองเท้าส้นสูงพวกนี้ใส่แล้วเมื่อยเท้าชะมัดเลย ท�าไม 

แม่พวกนี้ถงึใส่เหมอืนกบัไม่รูส้กึอะไรกนัเลยนะ” แม่พวกนี้ที่เธอพดูถงึ

กค็อืพวกนกัข่าวสาวสวยจากส�านกัข่าวอื่น

“เขาคงชนิ” โรรนัออกความเหน็สั้นๆ ตามประสาคนพูดน้อย

“หรือไม่ก็ผู ้หญิงพวกนี้ไม่มีใครขี้บ่นเหมือนแกไงไอ้ชาร์ลี” 

คอนเนอร์ว่า

“ปากอย่างนี้อย่าแก่ตายเลยแก!” สาวสวยเพยีงรปู แต่กริยิานั้น

ห้าวไม่ผดิไปจากผู้ชายง้างขา เตรยีมยกเท้าเตะเพื่อนร่วมทมีด้วยความ

โมโห 

ทว่าคอนเนอร์นั้นเหมอืนดวงยงัไม่กดุ เพราะเสยีงเรยีกของทมี

งานที่ดูแลความเรียบร้อยส่งสัญญาณบอกให้เหล่านักข่าวที่ยืนรออยู่
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เตรียมตัวเข้ามาประจ�าที่ โดยหนึ่งทีมจะมีได้เพียงสามคนเท่านั้นเพื่อ

ความเรยีบร้อยและง่ายต่อการจดัระเบยีบ

“ฝากไว้ก่อนนะแก” ชาร์ล็อตลดขาลง กัดฟันมองหน้าเพื่อน

อย่างเคียดแค้น หยิบป้ายประจ�าตัวมาคล้องคอก่อนจะยกมือจัดผม

ยาวของเธอให้เข้าทรงพอเป็นพธิ ี

“เจอกนัในงาน” คอนเนอร์พยกัหน้า ไม่ได้เดอืดร้อนที่ถูกหญงิ

สาวคาดโทษ เขาหยบิเครื่องมอืท�ามาหากนิของตนตดิมอืมาแล้วเดนิ

แยกออกมาจากกลุม่ เพราะช่างภาพที่เกบ็ภาพนิ่งอย่างเขานั้นต้องไป

ปักหลกัรอที่หน้างาน ผดิกบัชาร์ลอ็ตและโรรนัที่ต้องท�าหน้าที่สมัภาษณ์

บรรดาแขกในงานและเกบ็ภาพเคลื่อนไหวบรเิวณพรมอย่างใกล้ชดิ 

แต่นกัข่าวอย่างพวกเขากใ็ช่ว่าจะสามารถเดนิเตร่ไปได้ทั่ว พวก

เขาต้องยืนประจ�าจุดที่มีป้ายชื่อส�านักข่าวของตนปักไว้ และรอดัก

สัมภาษณ์เหล่าเซเลบริตีที่จะต้องเดินผ่านพวกเขาและนักข่าวจาก

หนงัสอืและสื่ออกีหลายเจ้าเพื่อเข้าไปในงาน

ตรงนี้ละที่สนกุ เพราะเป็นหน้าที่ของสาวสวยอย่างเธอที่จะต้อง

ใช้เสน่ห์ที่แทบจะไม่มีเรียกความสนใจจากเหล่าคนดังพวกนั้นให้มา

หยดุที่เธอให้ได้ และแน่นอน เธอมั่นใจว่าเธอสู้นกัข่าวจากที่อื่นไม่ได้ 

แต่เอาเถอะ อย่างไรเสยีวนันี้เธอกม็เีป้าหมายเพยีงไม่กี่คนเท่านั้น

และคนที่เธอหมายหัวเอาไว้ว่าอย่างไรก็ต้องได้บทสัมภาษณ์ 

กค็อื แมทธวิ เทรเวน หวานใจของเธอนั่นเอง

“พระเจ้าขา อย่างน้อยๆ กใ็ห้อตีาแมทธวิอะไรนั่นมาหยดุที่หนู

สกัคนกย็งัด ีไดโ้ปรดเถอะนะคะ” ชารล์อ็ตกมุมอืแน่น พร้อมอธษิฐาน

ออกมาดงัๆ จนโรรนัที่ยนือยู่ใกล้ๆ หลดุยิ้มข�า “แต่ถ้าจะให้ดเีอาน้อง

เขาด้วยก็ได้นะคะ น้องทั้งสองคนของเขาเลย เอ่อ สรุปแล้วก็บ้าน 

เทรเวนทั้งบ้านนั่นแหละค่ะ” เธอเสรมิค�าอธษิฐาน เผื่อว่าวนันี้พระเจ้า

จะใจดกีบัเธอเป็นพเิศษ จนโรรนัที่ไม่ค่อยออกความเหน็เรื่องอะไรเอ่ย
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ขึ้นมาเบาๆ อย่างอดไม่ได้

“โลภมากจงัชาร์ล ี ฉนัว่าได้แค่คณุแมทธวิกน็่าจะกนัตายไปได้

สกัพกัแล้วนะ”

“ฉนั ‘ต้อง’ ได้บทสมัภาษณ์ของตานั่นต่างหาก” ชาร์ลอ็ตหนั

มาตอบเพื่อนตาขวาง เธอตามนายแมทธิวมาหลายเดือน แต่ก็คว้า 

น�้าเหลวกลับไป จนว่าที่เจ้านายของเธอชักไม่แน่ใจว่าจะจ้างเธอเป็น

พนกังานประจ�าดหีรอืเปล่าแล้ว 

ถ้าวันนี้เธอยังพลาดอีก ต�าแหน่งพนักงานประจ�าสายข่าว

อาชญากรรมของฮอลลวีดูไทม์ที่เธอใฝ่ฝันนกัหนาคงได้ลอยตามลมไป

จริงๆ แน่ละคราวนี้ “ฉันจะมาตายกับอีตาผีดิบนี่ไม่ได้หรอก ฉันไม่

อยากจ่ายค่าชดุนี่เองนะ” ว่าแล้วเธอกด็งึชดุกระโปรงที่บ่นว่าโป๊นกัหนา

ให้โรรนัดู

แต่พ่อคนพดูน้อยกท็�าแค่พยกัหน้ารบัรูแ้ล้วเมนิหน ีรอฟังค�าบ่น

ต่อไปของเพื่อนร่วมงานอย่างรู้นสิยักนัดี

“แพงขนาดนี้ ใครจะไปโง่จ่าย สูเ้อางานไปเบกิเงนิมาจ่ายค่าชดุ

นี่ดกีว่า ฟังดูฉลาดกว่าเป็นไหนๆ”

“ขอให้เขาหยดุที่เธอแล้วกนั” โรรนัอวยพร

“ต่อให้ไม่หยดุ ฉนักไ็ม่ให้เขาเดนิหนฉีนัไปดื้อๆ อกีหรอก ฉนัจะ

กระโดดขี่คอเขาเลย ไม่เชื่อก็คอยดู” แล้วเธอก็ท�าท่าทางโมโห เข่น

เขี้ยวอย่างมาดหมาย 

และโรรันก็คือโรรัน เขาเพียงแค่มองหน้าชาร์ล็อตด้วยสายตา

ว่างเปล่า ลงมือตั้งกล้องไว้บนไหล่ เมื่อเหลือบเห็นแสงไฟในงานเริ่ม

สว่างขึ้นจนชาร์ลอ็ตหรี่ตาหนี

“จะเปิดอะไรนกัหนา พวกนี้กค็นเหมอืนกนันะ ไม่ต้องใช้แสงไฟ

ขนาดนี้กม็องเหน็อยู่แล้ว ไม่รู้หรอืไงว่าใช้ไฟสิ้นเปลอืง โลกมนัยิ่งร้อน

อยู่นะ!” เช่นเคย เธอกห็าเรื่องบ่นอกีจนได้



12  ซ่อนเล่ห์แสนรัก

1
แรกพบอริรัก

“เราสวยจังแสนดี” แมทธิวเอ่ยชมน้องสาวระหว่างยืน 

รอรบัแสนดอียู่ด้านล่างของโรงแรม 

หญิงสาวร่างระหงเดินเข้ามาหาพี่ชายที่หล่อจนเธอตาพร่าไป 

แสนดยีิ้มกว้าง ซึ่งเธอกไ็ด้รบัรอยยิ้มชื่นชมจากพี่ชายกลบัมาเช่นกนั 

“คณุพ่อต้องโกรธมากแน่ถ้าเหน็ว่าเราสวยขนาดนี้” พี่ชายคนโต

แห่งบ้านเทรเวนเอ่ยเบาๆ ถอดเสื้อตัวนอกคลุมไหล่น้องสาว ก่อนจะ

ก้าวน�าแสนดใีห้เดนิไปขึ้นรถที่จอดรออยู่แล้ว

“พี่กห็ล่อมากค่ะแมท หล่อจรงิๆ” แสนดกีวาดตามองพี่ชายที่

หล่อกว่าทุกวันอย่างล้อเลียน แม้เธอจะคิดว่าตัวเองชินกับความหล่อ

ของพี่ชายแล้ว แต่แมทธวิกท็�าให้ความเชื่อของเธอสั่นคลอนได้ทกุครั้ง

ไป อย่างเช่นวนันี้ “ส่วนเรื่องคณุป๋า แสนดดีใีจที่คณุป๋าหวงมามี้มาก

จนไม่ยอมมางาน”

“ถอืว่าเป็นโชคดขีองเราไป” แมทธวิยกัไหล่ เอาจรงิๆ เขากไ็ม่

อยากให้พ่อของเขามางานเท่าไรนกั เพราะนอกจากท่านจะชอบท�าท่า

จะเข้าไปควักลูกตาหนุ่มๆ ในงานข้อหามองลูกสาวคนสวยของท่าน

นานเกนิไปแล้ว ท่านอาจจะลงมอืฆ่าใครกต็ามที่เข้าใกล้ภรรยาสดุที่รกั

ท่านมากเกนิไปด้วย
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“วิลเลี่ยมว่าไงบ้างคะ ออกมาหรือยัง” หญิงสาวเงยหน้าถาม

เจ้าของอ้อมแขนที่ประคองเธอให้เดินขึ้นรถราวกับเธอเป็นไข่ในหิน 

“อย่าบอกนะว่าวลิเลี่ยมจะเบี้ยวแสนด”ี พูดแล้วหน้าสวยกง็�้าลง ส่วน

คนฟังนั้นส่ายหวัเป็นค�าตอบ ดนัให้เธอขึ้นไปนั่งด้านในรถก่อนจะตาม

ตดิขึ้นไป

“มนัไม่กล้าหรอก” แมทธวิตอบ หน้าหล่อเหลานั้นพลอยบึ้งตงึ

ตามน้องสาวไปด้วย “มนับอกว่ามนัก�าลงัมา”

“ขอให้มาจริงๆ เถอะค่ะ” แสนดีระบายลมหายใจ เอ่ยคล้าย

ภาวนา

“ถ้าเจ้าวลิไม่มา พี่จะไปฆ่ามนัให้แสนดเีอง” แมทธวิให้ค�ามั่น 

เสมองออกไปนอกหน้าต่างรถ ก่อนจะหนักลบัมาเมื่อคดิเรื่องบางอย่าง

ออก “แฟนเราน่ะ ดูท่าจะไม่รามอืง่ายๆ นะ ระวงัตวัไว้หน่อย” เขา

เตอืนน้องสาว 

ท�าเอาคนมีแฟนกระแทกลมหายใจ ใบหน้าบูดบึ้งเมื่อแมทธิว 

ย�้าเตอืนให้เธอหวนคดิถงึใครคนหนึ่งที่เธอเกอืบจะลมืไปแล้ว

“เขาท�าอะไรอีกคะเนี่ย” แสนดีถามอย่างขอไปที ตาคู่สวยหรี่

แคบลงเมื่อตระหนกับางอย่างขึ้นมาได้ “หรอืพี่ท�าอะไรเขาอกีคะแมท”

“กท็�าตามที่เหน็สมควร” คณุหมอหนุ่มกระตกุยิ้ม อนัที่จรงิเขา

ไม่ได้แตะไอ้เมก็ซกินันั่นเลยสกันดิ ส่วนมากจะตามอดุช่อง ไม่ให้คน

ของฝั่งนั้นตามตวัน้องสาวเขาได้ 

หลังจากที่แสนดีไปช่วยเพื่อนที่โดนไอ้บ้าวิกเตอร์ลักพาตัวไป

แล้ว น้องสาวเขากถ็ูกควานหาตวัไปทั่วทกุหวัระแหง เหน็ได้ชดัเลยว่า

ไอ้หมอนี่ไม่ใช่หมูในอวยที่จะจดัการได้ง่ายๆ เหมอืนอย่างผู้ชายที่เคย

มาตดิพนัแสนดคีนก่อนๆ 

“แต่ยังไงเราก็ยังต้องระวังตัว หมอนั่นคงไม่เลิกตอแยเราเร็วๆ 

นี้หรอก ตื๊อน่าดู”
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“นี่พี่หวงแสนดหีรอืคะ” คนเป็นน้องหนัมาถาม ยิ้มล้อเลยีนเมื่อ

เหน็หน้าคมคายของแมทธวิบึ้งหนกัขึ้น

“พี่เคยไม่หวงเราด้วยหรือไง” แมทธิวตอบด้วยการถามกลับ 

สายตาเยน็ชาที่แสนดเีหน็จนชนิตานั้นจ้องหน้าเธอนิ่ง “แล้วจ�าได้ใช่มั้ย

ที่พี่บอกให้ระวงัตวั”

“ทราบแล้วค่ะ จะระวงัตวัอย่างดทีี่สดุเลยค่ะ คณุเทรเวน” คน

เป็นน้องยิ้มแป้น เต๊ะท่ารับค�าจนคนหน้าตายหลุดยิ้ม ส่ายศีรษะกับ

ท่าทางแสนทะเล้นของน้องสาว

“งานนี้งานสุดท้ายนะแสนดี” แมทธิวเปรยออกมาเสียงเบา  

แต่คนฟังนั้นท�าหน้าแปลกใจเลก็น้อยก่อนพยกัหน้ารบัปาก

“ค่ะ งานนี้งานสดุท้ายที่แสนดจีะขอให้พี่มา”

“เราบังคับพี่ต่างหากล่ะ” แมทธิวแย้ง หายใจแรงๆ อย่าง 

ไม่พอใจ นี่ถ้าคนที่ขอร้องไม่ใช่แสนด ีอย่าหวงัเลยว่าเขาจะยอมมา

“นี่มนัเป็นงานของพี่นะแมท พี่กต็้องมาส”ิ แสนดวี่า “เกดิพี่ได้

รางวลัขึ้นมาจะท�ายงัไงล่ะ”

“กใ็ห้คนอื่นรบัแทนไปส”ิ แมทธวิบอกวธิแีก้ไข ไม่เหน็ว่ารางวลั

ที่ว่านี่จะมีความส�าคัญกับชีวิตเขาอย่างไร “พี่ไม่ชอบออกงานแบบนี้ 

เรากร็ู้”

“เอาน่า งานนี้งานเดยีว แสนดสีญัญา” คนเป็นน้องเกลี้ยกล่อม 

“แล้วถ้าเป็นเรื่องพวกนักข่าว ถ้าพี่ไม่อยากให้สัมภาษณ์ พี่ก็แค่เดิน

ตรงเข้าไปในงานแค่นั้น รบัรองว่าไม่มใีครกล้าดงึตวัพี่ไว้แน่”

“ขอให้จริงเถอะ” แมทธิวรับค�าพูดของน้องสาวอย่างขอไปท ี

อย่างไรเสียเขาก็คงได้มีปัญหากับนักข่าวไม่จากส�านักใดก็ส�านักหนึ่ง

จนได้นั่นละ 

ไม่รู้ว่าคนพวกนี้เป็นอะไรกบัเขานกัหนา เหน็หน้าเป็นไม่ได้ คอย

แต่บินโฉบลงมาหาเหมือนเขาเป็นเนื้อสดเหม็นๆ จ้องแต่จะจิกทึ้งเอา
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เรื่องของครอบครัวเขาไปขาย ยิ่งตอนนี้แสนดีมีคดีกับไอ้เม็กซิกัน 

นั่นอยู่ วนันี้คงจะไม่ใช่แค่เขาที่จะโดนแร้งพวกนั้นจ้องทึ้งเอาข่าว

“ดีใจที่ได้คุยกับคุณนะคะ” ชาร์ล็อตยิ้มหวาน โบกมือลา

นกัแสดงหน้าใหม่คนหนึ่งหลงัจากสมัภาษณ์เสรจ็ แล้วเธอกช็ะเง้อคอ 

มองหาคนที่เธอรอมาตลอดทั้งวนั ก่อนจะสลดลงอย่างผดิหวงัเมื่อหนั

ไปเหน็นาฬิกา “ป่านนี้แล้วพวกเทรเวนยงัไม่มใีครโผล่มาเลย เราจะมา

เก้ออกีหรอืเปล่าเนี่ย” เธอหนัไปถามโรรนั ซึ่งตอบเธอได้เพยีงการพยกั

หน้า

“ให้ตายเถอะ นายผดีบินั่นจะท�าอย่างนี้กบัฉนัอกีไม่ได้นะ ฉนั

ไม่ยอม” นกัข่าวสาวในชดุกระโปรงพอดตีวัโวยวาย กระทบืเท้าพอเป็น

พธิก่ีอนจะสดูหายใจเข้าลกึแล้วมองหาคนที่ก�าลงัมปีระเดน็ข่าวให้เธอ

เล่นเพื่อที่จะขอสมัภาษณ์ เพราะหากวนันี้เธอดนัดวงซวย พลาดจาก 

นายแมทธิวอะไรนั่น เธอจะยังพอกล้อมแกล้ม เล่นข่าวที่สังคมก�าลัง

ให้ความสนใจกนัอยู่ตอนนี้เพื่อต่อชวีติ

แต่คิดแล้วก็เซ็งจิต เพราะข่าวที่ดังโครมครามที่สุดตอนนี้หน ี

ไม่พ้นข่าวกุ๊กกิ๊กของน้องสาวอีตาผีดิบกับหนุ่มเม็กซิกันแสนอันตราย 

ที่ไม่มใีครกล้ายุง่ด้วย จนิตนาการออกหรอืเปล่าว่าเรื่องรกัๆ ใคร่ๆ ของ

นางแบบดงั ลกูสาวเจ้าพ่อกบัมาเฟียบ้าเลอืดที่ท�าตวัล่องหนไม่ต่างกบั

นายแมทธวิอะไรนี่จะขายดขีนาดไหน ยงัไม่รวมความดคีวามชอบถ้า

เธอเป็นคนหาข่าวสดุหนินี่ได้อกีนะ รบัรองเลยว่าปัญหาเรื่องต�าแหน่ง

พนกังานประจ�าจะกลายเป็นแค่เรื่องจิ๊บจ๊อยไปเลย

“นั่นๆ วิกเตอร์ แบล็คครอสส์” เสียงตะโกนของคนที่ยืนอยู ่

ต้นพรมท�าให้ชาร์ลอ็ตหลดุจากภวงัค์ 

เธอรบีดนันกัข่าวจากส�านกัอื่นเพื่อแหวกทาง ต้องการเหน็คนที่

จะเป็นแหล่งข่าวชั้นดทีี่หาได้ในวนันี้หากว่าพวกเทรเวนไม่มใีครโผล่มา 
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ทนัททีี่เธอเหน็หน้าหล่อเหลา เท้าเลก็ของหญงิสาวกก้็าวถอยหลงัอย่าง

ไม่มสีาเหต ุใบหน้าดดุนัของ วกิเตอร์ แบลค็ครอสส์ ท�าให้หวัใจที่ฟฟู่อง

เมื่อครู่เหี่ยวลงพร้อมความกลัว หน�าซ�้าตาสีฟ้าสว่างไสวของเขายัง

ท�าให้เธออยากจะวิ่งออกไปจากตรงนี้เสยีให้รู้แล้วรู้รอด

ให้ตายเถอะ น่ากลวัขนาดนี้ คงไม่มผู้ีหญงิดีๆ  ที่ไหนกล้ายุง่ด้วย

หรอก อย่าว่าแต่คณุแสนด ีเทรเวน เลย

ชาร์ลอ็ตสรปุ ล้มเลกิแผนการสมัภาษณ์ชายหนุ่มหน้าโหดนี้ไป 

เพราะดูท่าแล้วข่าวของสองคนนี้คงไม่พ้นเป็นแค่ข่าวโคมลอย กด็ูเอา

ส ิหน้าโหดขนาดนี้ใครจะไปชอบลง ไหนจะข่าวลอืเรื่องความเลอืดเยน็

ของเขาอกี อย่างน้อยกเ็ธอคนหนึ่งละที่ไม่เชื่อข่าวนี้

แล้วดูเหมือนว่าวันนี้พระเจ้าหรือใครก็ตามที่อยู่บนฟ้าไม่ได้ 

ใจร้ายกบัเธอนกั เพราะเพยีงแค่วกิเตอร์เดนิเข้ามาบนพรม เสยีงฮอืฮา

กด็งัขึ้น ก่อนจะปรากฏให้เหน็ร่างสงูของคนที่ชาร์ลอ็ตรอคอยมาตลอด

ทั้งวนั 

รอยยิ้มหวานขยายกว้างบนหน้างาม เมื่อเหน็ว่าชายหนุม่ที่ควง

มากบัผู้หญงิที่สวยจนเธอเองยงันกึอจิฉานั้นคอื แมทธวิ เทรเวน

เยส! ในที่สุดอีตาผีดิบนี่ก็มาหาเธอจนได้ แต่กว่าจะมาได้นะ 

พ่อคูณ้ เกอืบจะท�าให้ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ อย่างเธอกลายเป็นคนตกงานอกี

รอบ แต่เอาเถอะ หล่อขนาดนี้ ต่อให้ล�าบากกว่านี้กน็่าจะคุ้มแสนคุ้ม 

ชาร์ลอ็ตคนนี้จะสู้ต่อไปค่ะ!

โรรนัมองเพื่อนร่วมงานที่แทบจะกระโดดตวัลอยด้วยสายตาว่าง

เปล่า ชาร์ล็อตคงไม่รู ้สินะว่า การที่นายแมทธิวมางานมันไม่ได้

หมายความว่าเขาจะยอมให้สมัภาษณ์เธอ

เพื่อนที่โรรันเป็นห่วงนั้นยังไม่รู้ตัว เธอเร่งให้เขาจับภาพพี่น้อง

บ้านเทรเวนยกิๆ แถมย�้านกัหนาว่าตอนที่เธอสมัภาษณ์แมทธวินั้น เขา

ต้องเกบ็ภาพให้ชดัที่สดุเท่าที่จะท�าได้ เมื่อเขารบัปากแล้วเธอจงึหนัมา
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ยกมอืสางผมยาวนั้นให้เข้าทรง พลกิกระดาษค�าถามในมอืที่เตรยีมมา

ถาม แมทธวิ เทรเวน โดยเฉพาะขึ้นมาเตรยีมการ และรอ รอ รอ

“ทางน้ีครบั! ทางนี ้แมทธวิ หนัมาทางนีห้น่อยครบั!” เสยีง

ตะโกนของบรรดาช่างภาพท�าให้ชายร่างสูงที่ควงมากับหญิงสาวที่ 

การนัตไีด้เลยว่าสวยที่สดุในงานนั้นรู้สกึหงดุหงดิจนอยากชกัสหีน้าใส่ 

แต่มารยาทและชื่อเสียงของครอบครัวท�าให้แมทธิวต้องซ่อนความไม่

พอใจเอาไว้ภายใต้หน้ากากเยน็ชาที่ใครๆ ต่างพูดกนัว่าหล่ออย่างนั้น

หล่ออย่างนี้

ร่างสูงเดนิเข้ามาบนพรม โอบแขนโอบเอวน้องสาวสดุที่รกัของ

ตนจนเกดิเสยีงฮอืฮา แต่เขากไ็ม่คดิจะใส่ใจ เพราะคนที่ยนืรออยูก่ลาง

พรมก่อนหน้าพวกเขานั้นคอื วกิเตอร์ แบลค็ครอสส์ ตวัอนัตรายที่เขา

จะปล่อยให้มนัเข้าใกล้น้องสาวของเขาไม่ได้เดด็ขาด

ไอ้หมอนี่ มันมางานแบบนี้ด้วยงั้นหรือ คุณหมอหนุ่มคิดกับ 

ตวัเองเงยีบๆ หน้าหล่อเหลานั้นเข้มขึ้นเลก็น้อย เมื่อเหล่าช่างภาพเรยีก

ร้องจะเอารูปเดี่ยวของเขาเสยีให้ได้ แมทธวินั้นถอืว่าเป็นคนที่มคีวาม

อดทนที่สุดในบรรดาผู้ชายทั้งสามของบ้านเทรเวน เพราะนอกจากที่

เขาจะไม่ชักสีหน้าหรือหันไปด่านักข่าวพวกนั้นแล้ว คุณหมอหนุ่มยัง

ปลดแขนออกจากเอวบางของน้องสาว ก้าวออกมายนืให้ห่างแสนดพีอ

สมควรตามค�าขอของช่างภาพ

แมทธิวหันตามเสียงร้องสั่งของนักข่าวพวกนั้นอยู่นานหลาย

นาที จวนความอดทนที่เป็นที่เล่าลือของเขาจะหมดลงนั่นละ ความ

สนใจของพวกนกัข่าวกบัช่างภาพพวกนี้กเ็ปลี่ยนเป้าหมายไปยงัทายาท

คนสุดท้องของบ้านเทรเวน น้องชายของเขาที่วิ่งกระหืดกระหอบเข้า

มาในงานด้วยสภาพที่ดูไม่ได้เอาเสยีเลย

“อย่างน้อยแกก็น่าจะให้เกียรติเจ้าของงานหน่อยนะวิลเลี่ยม” 
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แมทธวิเตอืนน้องชาย หลงัจากที่ได้ยนิค�าพดูแก้ตวัของเจ้าน้องชาย เชงิ

ว่าจะแต่งมาท�าไมให้วุ่นวาย อกีเดี๋ยวกโ็ดนจบัเปลี่ยนชดุอยู่ดี

แต่น้องชายเขามันก็เป็นเจ้าสายลมที่ลอยละลิ่วปลิวไปเรื่อยๆ 

ตามใจชอบ เพราะนอกจากวลิเลี่ยมจะไม่เดอืดร้อนในค�าค่อนแคะของ

เขาแล้ว มนัยงัตอบกลบัด้วยค�าพูดกวนประสาทอกีต่างหาก

เพื่อเป็นการตดัปัญหา แมทธวิจงึชวนน้องๆ ให้เดนิเข้าไปในงาน 

“เข้างานกนัเถอะ แขกเริ่มทยอยมากนัเยอะแล้ว มาเถอะแสนด”ี ครั้ง

แรกนั้นคุณหมอหนุ่มหมายใจว่าจะควงน้องสาวเข้าไปในงาน แล้ว

ปล่อยให้น้องชายคนเลก็ฉายเดี่ยวเข้างานให้สมฉายาพ่อคนเจ้าชู้ของ

มนั และอกีอย่างเจ้าวลิกต้็องถกูพวกนกัข่าวดกัสมัภาษณ์เรื่องแฟนเก่า

คนล่าสดุ ซึ่งเป็นคดใีหญ่ทเีดยีว 

แต่วลิเลี่ยมนั้นกลบัไม่ยอมง่ายๆ เพราะนอกจากจะเบยีดเขาจน

เกือบเสียหลักแล้ว มันยังชิงสอดแขนเข้าไปที่แขนอีกข้างของแสนด ี 

จนคนในงานส่งเสยีงฮอืฮาไปตามๆ กนัอกีระลอก

“เล่นอะไรของแกไอ้วลิ” แมทธวิหรี่ตา ถามเสยีงลอดไรฟัน แต่

คนฟังกลบัลอยหน้าลอยตาตอบกลบัมาด้วยน�้าเสยีงกวนประสาท

“วนันี้แสนดสีวยที่สดุในงาน ผมอยากควงคนที่สวยที่สดุ”

“ไอ้น้องเวร” เสยีงบรภิาษจากปากหนาของพี่ชายเรยีกรอยยิ้ม

ขบขันให้มาประดับใบหน้างามของน้องสาวที่เป็นคนกลาง ก่อนที่ทั้ง

สามจะเดนิเคยีงกนัผ่านหน้ามาเฟียเมก็ซกินัซึ่งมาตดิพนัแสนดอียูต่อน

นี้ไป 

ซ�้าร้ายไอ้น้องชายตัวดีของเขายังไม่วายทิ้งระเบิดเอาไว้ให้ไอ้

หมอนั่นอกแตกตายเล่นๆ นี่ถ้าสายตาไอ้หมอนั่นสามารถเผาน้องชาย

เขาได้ ป่านนี้วลิเลี่ยมคงกลายเป็นจณุไปแล้ว 

แมทธิวครุ่นคิดกับตัวเองเล่นๆ สุดท้ายเขาก็ต้องยอมเป็นคนที่

ดงึแขนออกมาจากแสนด ีไม่อยากให้น้องสาวกลายเป็นตวัประหลาด
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ด้วยการควงผูช้ายสองคนเข้างานพร้อมกนั และเขากไ็ด้รอยยิ้มขอบคณุ

จากแสนดเีป็นของตอบแทน

“คุณแมทธิวค้า” เสียงเรียกหนึ่งดังแหวกอากาศแข่งกับเสียง

อ้อนวอนของนกัข่าวสาวคนอื่นๆ ดงัเข้ามากระทบหู เสยีงนุ่มนั้นคุ้นหู

จนแมทธิวท�าผิดความตั้งใจก่อนหน้า ว่าเขาจะท�าเป็นหูทวนลมกับ

เสยีงเรยีกของพวกนกัข่าวแล้วตรงเข้าไปในงานเลย “ทางนี้ค่ะ ทางนี้” 

เจ้าของตาคมหนัไปตามเสยีงเรยีก และทนัททีี่เหน็คนที่กระโดด

โบกมอืให้เขาราวกบัสนทิกนัมานมนาน ความรูส้กึเหมอืนฟ้าผ่ากฟ็าด

ลงมากลางหวั หวัใจเหมอืนหยดุเต้นไปชั่วครู่

“ได้โปรดเถอะค่ะ ได้โปรด” เสยีงร่าเรงิด้วยความดใีจเมื่อครูแ่ผ่ว

ลง เมื่อเห็นว่าชายหนุ่มไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเลย ผิดกับตัวเธอที่ดีใจ

จนเกบ็อาการเอาไว้ไม่ไหว

“ได้โปรดเถอะค่ะ ได้โปรด” ไม่นะ อย่าไปง่ายๆ แบบนีน้ะ 

ชาร์ลอ็ตคร�่าครวญ หน้าสวยสลดลงจนเพื่อนร่วมงานเหน็ใจ นี่ถ้าเป็น

เวลาปกติโรรันคงไม่แปลกใจถ้าเธอจะลงไปกอดขาอ้อนวอนผู้ชาย 

คนนั้น

แต่กลางงานใหญ่เช่นนี้ นอกจากชาร์ล็อตจะลงไปเกาะขา

อ้อนวอน แมทธวิ เทรเวน ไม่ได้แล้ว เธอยงัแทบจะเข้าใกล้เขาไม่ได้

ด้วยซ�้า ท�าไมน่ะหรอื กส็าวๆ จากส�านกัข่าวอื่นนั้นต่างกเ็บยีดตวักนั

เข้าหาเหล่าทายาทตระกูลเทรเวนราวกับมดได้กลิ่นขนมหวานน่ะส ิ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองหนุ่มหล่ออย่างแมทธวิกบัวลิเลี่ยม

นักข่าวต๊อกต๋อยแถมเกิดมาเตี้ยอย่างชาร์ล็อตที่ชั่วโมงบินยัง 

ไม่ถงึขั้นจงึโดนเบยีดมาอยู่ข้างหลงัง่ายๆ เช่นนี้อย่างไรเล่า

“ไม่นะ ยายพวกนี้นี่” ชาร์ลอ็ตชกัสหีน้า เมื่อใบหน้าหล่อๆ ของ

คณุแมทธวินั้นก�าลงัลอยออกห่างเธอไปไกลกว่าเดมิ ท�าให้คนที่ก�าลงั
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จะพลาดโอกาสทองครั้งส�าคัญอย่างเธออดออกปากบริภาษสาวๆ ที่

ดนัเธอออกมาไม่ได้ “พวกหล่อนได้งานแล้วนะ ฉนันี่สยิงัไม่ได้ ท�าไม

ต้องมาเบยีดเบยีนกนัด้วย” เธอบ่นอุบตามนสิยั แต่น�้าตากลบัรื้นขึ้น

มาคลอหน่วยด้วยความผิดหวัง เมื่อคิดว่าคงไม่ได้บทสัมภาษณ์จาก

แมทธวิทั้งๆ ที่เธอควรจะได้

“โธ่ คณุแมทธวิ!” เธอตะโกนด้วยความหวงัเฮอืกสดุท้าย เขย่ง

ปลายเท้าให้สูงเมื่อเธอดนัตวัเลก็ที่สดุในบรรดานกัข่าวสาวสวยพวกนี้ 

กรรมของเธอจรงิๆ เล้ย!

เมื่อกี้เธอเรียกให้เขาหันมาหาเธอได้แล้วนะ! นี่ถ้าไม่ใช่เพราะ

ยายพวกนี้เธอคงได้คยุกบัเขาแล้ว บ้าเอ๊ย!

“ว่าไงครับ” เสียงทุ้มเหมือนระฆังช่วยชีวิตดังมาจากข้างบน  

ท�าเอาชาร์ลอ็ตเกอืบล้มหวัคะม�า ตาของเธอพร่าไปเพราะไม่อยากจะ

เชื่อสายตา แมทธวิ เทรเวน อยู่ตรงหน้าเธอ เขาอยู่ตรงหน้าเธอจรงิๆ 

ให้ตายส!ิ

“คณุแมทธวิ!” เธอตะโกนเรยีกชื่อเขาด้วยความตื่นเต้น ความ

ผดิหวงัเมื่อครูห่ายไปราวกบัมนัไม่เคยมอียู่ในหวัใจ เรว็พอๆ กบัรอยยิ้ม 

กว้างที่แต้มขึ้นมาบนใบหน้าของเธอ

“ครบั คณุเรยีกผมหลายครั้งแล้ว” แมทธวิตอบมาพร้อมรอยยิ้ม

เก้อ สายตาคมจ้องใบหน้าที่ประดับไปด้วยรอยยิ้มดีใจของชาร์ล็อต

เขม็ง จนกลายเป็นเธอที่สะบัดร้อนสะบัดหนาว ยกมือขึ้นมาลูบผม 

ตวัเองอย่างเคอะเขนิโดยไม่รู้ตวั “เรยีกเสยีงดงัเชยีว ตวัแค่นี้เอง”

เธอคงไม่ได้ดูประหลาดอะไรหรอกใช่มั้ย 

“อ้อ ถ้านั่นท�าให้คณุไม่พอใจกข็อโทษด้วย” ชาร์ลอ็ตละล�่าละลกั 

บอก หน้าเสยีไปทเีดยีวเมื่อได้ยนิชายหนุ่มพูดอย่างนั้น

“ไม่เป็นไรหรอก เสียงคุณเบากว่าคนอื่นๆ มาก” ชายหนุ่มที่

ใครๆ ต่างพดูตามกนัว่าเยน็ชานั้นก�าลงัพดูจาเล่นหวัอยูก่บันกัข่าวสาว 
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ท�าให้บรรดาหญิงสาวที่โดนแมทธิวแหวกให้หลบทางเพื่อมาหาคน 

ตวัเลก็นั้นมองตากนัปรบิๆ ด้วยความคาดไม่ถงึ ไม่เว้นแม้แต่น้องสาว

และน้องชายของแมทธวิเองกต็าม

แสนดแีละวลิเลี่ยมพลอยหยดุเดนิตามพี่ชาย ก่อนจะมองตาม

แผ่นหลงัแกร่งของพี่ชายคนโตเมื่อแมทธวินั้นลงมอืแหวกทางนกัข่าวที่

ห้อมล้อมเขาเพื่อไปหานกัข่าวอกีคน!

วนันี้ฝนจะตกในที่ร่มหรอืยงัไง ท�าไมพี่ชายที่ขึ้นชื่อว่าไม่ถูกกบั

นกัข่าวสดุๆ กลบัเดนิเข้าไปหานกัข่าวเสยีเองอย่างนี้

“อ้อ ฉันชาร์ล็อต จากฮอลลีวูดไทม์ค่ะ” ชาร์ล็อตรับค�าแล้ว 

อ้อมแอ้มแนะน�าตวั ยนืสลบัเท้าไปมาระหว่างเอ่ยถามสารทกุข์สกุดบิ

ของเขาไปตามมารยาท “วนันี้คณุเป็นอย่างไรบ้างคะแมทธวิ”

“ดีมากครับ” เขาตอบสั้นๆ อย่างสงวนถ้อยค�า แต่สายตา

คมกรบิยงัท�าให้หญงิสาวรู้สกึอดึอดัไม่เปลี่ยน

“ฉันได้ยินว่าคุณได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล นั่นคงเป็นอะไรที่น่า

ตื่นเต้นมาก คณุตื่นเต้นหรอืเปล่าคะ” เธอถามอย่างร่าเรงิ แสร้งท�าเป็น

ไม่รู้สกึอะไรกบัสายตานั้นเสยี

“เอิ่ม ผมควรต้องรูส้กึอะไรด้วยหรอืครบั” แมทธวิถามด้วยความ

ไม่เข้าใจจรงิจงั หน้าหล่อเหลานั้นหนัมาจ้องหน้าชาร์ลอ็ตอย่างเอาเป็น

เอาตาย แต่เป็นการเอาเป็นเอาตายที่ท�าให้คนโดนจ้องรู้สกึเหมอืนว่า

ตวัเธอลบีเลก็ลง จนกลายเป็นเดก็สาววยัมธัยมที่ก�าลงัเขนิอายเพราะ

โดนดวงตาสฟี้าคู่นี้หลอมละลาย

“แหม ถ้าเป็นฉัน ฉันคงจะตื่นเต้นที่ฉันอาจจะเป็นคนที่ได้รับ

รางวลั” ชาร์ลอ็ตยิ้มหวานกลบเกลื่อน คราวนี้จงึกลายเป็นชายหนุ่มที่

ต้องรบีเสหลบตา

“ผมว่าคนที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่นๆ คงจะรู้สึกอย่างนั้น แต่

วนันี้ผมเหนื่อยมาก ผมเลยต้องตอบตามตรงว่าตอนนี้ผมไม่ได้รูส้กึอะไร
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เลยนอกเสยีจากอยากกลบับ้านไปนอน”

ชาร์ลอ็ตหน้าเหลอกบัค�าตอบนั้นก่อนจะสะบดัหวั กระแอมสอง

สามครั้งเพื่อเรยีกสต ิแล้วถามค�าถามใหม่กบัชายหนุ่ม “เอ่อ ว้าว ค�า

ตอบน่าประทบัใจมากค่ะ”

...

“ฉันรู ้ว ่าคุณยุ ่งมาก ทั้งเรื่องงานของคุณและธุรกิจของ

ครอบครวั” ชาร์ลอ็ตเกริ่น “ฉนัเหน็คณุออกงานน้อยมาก ไม่ทราบว่า

เพราะอย่างนี้หรอืเปล่าคะ”

“ครับ” แมทธิวพยักหน้า เอนตัวเข้าหาหญิงสาวจนชาร์ล็อต

หายใจสะดดุ แต่เธอกย็งัยิ้มสู้

“แล้วอะไรท�าให้คณุมาร่วมงานนี้ได้คะคณุแมทธวิ งานนี้มอีะไร

พเิศษหรอืเปล่าคะ”

“ตอนแรกไม่มคีรบั แต่ตอนนี้มแีล้ว” แมทธวิมองหน้าหญงิสาว

ด้วยสายตามีความหมาย แต่ก็ยังตอบค�าถามสั้นๆ เหมือนอย่างเคย 

ตาคมมองส�ารวจเครื่องหน้าของชาร์ล็อตก่อนหัวคิ้วหนาจะย่นเข้าหา

กนั

“นั่นแปลกมากเลย” ชาร์ลอ็ตหลดุพูดออกมาเบาๆ อย่างไม่ได้

ตั้งใจ ด้วยเพราะเหน็ว่าปกตงิานใหญ่กว่านี้มาก แต่ชายหนุม่กไ็ม่ยอม

ไปร่วมงาน  

“ครบั แปลก” แมทธวิพยกัหน้ารบัแกนๆ 

“แล้วเรื่องคดีความของคุณไปถึงไหนแล้วคะคุณแมทธิว” 

ชาร์ลอ็ตตดัเข้าค�าถามที่จะท�าให้เธอได้งาน ไม่สนเรื่องความเหมาะสม 

และไม่ได้เตรยีมใจมารบัสายตาเกรี้ยวกราดจาก แมทธวิ เทรเวน

“อะไรนะ!” แมทธิวย่นหน้า ใบหน้าคมคายที่ไม่ค่อยจะแสดง

อาการยนิดยีนิร้ายไม่ว่ากบัเรื่องอะไร ตอนนี้เปี่ยมไปด้วยอารมณ์และ

โทสะ ชนดิที่น้องชายอย่างวลิเลี่ยมต้องรดุเข้ามาดกัหน้า สะกดิพี่ชาย
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เพื่อเรยีกสติ

“เฮ้ๆ ใจเยน็น่าพี่ชาย” วลิเลี่ยมแกล้งเสเข้ามายนืเคยีงพี่ชาย 

รอยยิ้มกะลิ้มกะเหลี่ยของเขาท�าให้ชาร์ลอ็ตผละห่างโดยไม่รูต้วั 

ไม่เท่านั้น คนเจ้าเสน่ห์แห่งบ้านเทรเวนยงัเผื่อแผ่รอยยิ้มไปยงัตากล้อง

ที่ก�าลงัเกบ็ภาพเขากบัพี่ชายด้วย 

“ผมกับพี่ชายคงต้องขอตัวแล้วนะครับคุณผู้หญิง ขอโทษด้วย 

เราไม่สะดวกจรงิๆ” เขาพดูแล้วกร็ั้งร่างสงูของแมทธวิหลบฉากออกไป 

ชาร์ลอ็ตจงึท�าได้เพยีงพยกัหน้าหงกึๆ อย่างไม่มทีางเลอืก แล้ว

กะพริบตาปริบๆ มองตามแผ่นหลังแกร่งของหนุ่มหล่อทั้งสองไปด้วย

สายตาละห้อยอย่างเสยีดาย

“เธอบ้าไปแล้วหรอืไง!” โรรนักระชากเสียงถามเพือ่นร่วม

งาน ซึ่งก็เป็นปฏิกิริยาที่เห็นได้ยากอีกเช่นกัน “เสียสติไปแล้วหรือไง 

ถงึได้ถามเขาออกไปแบบนั้น ชาร์ล”ี

“เอ๊ะ แล้วนายจะมาดฉุนัท�าไมล่ะเนี่ย” ชาร์ลอ็ตเท้าสะเอว เพิ่ง

ตระหนกัได้ว่ามอืของเธอก�าลงัสั่น สงสยัเพราะเสยีขวญัตอนที่โดนนาย

ผดีบินั่นขึ้นเสยีงใส่แน่ๆ หนอ็ย ตาผูช้ายคนนี้ยงัไงกนัแน่ เดี๋ยวยิ้มหวาน 

เดี๋ยวขึ้นเสยีง เธอละตามอารมณ์ไม่ทนั

มือบางยกขึ้นมาแตะหน้าอก เพื่อตรวจดูว่าหัวใจเธอหยุดเต้น

ไปเพราะความกลวัหรอืเปล่า ให้ตายเถอะ หวัใจเธอเต้นเรว็มากเลย

พระเจ้าช่วย! ผู้ชายคนนั้นน่ากลัวเหลือเกิน ชาร์ล็อตสรุปกับ 

ตวัเอง เท้าเลก็ก้าวถอยหลงัไปหลายก้าว บอกให้รูว่้าเธอเสยีขวญัมาก

พอๆ กบัหน้าที่แทบไร้สเีลอืดของเธอ

“แล้วเธอสมควรโดนหรอืเปล่าล่ะ” โรรนัย้อนถาม “เธอไม่โดน

เขาฆ่าตรงนี้กด็แีค่ไหนแล้วชาร์ลอ็ต เธอนี่มนับ้าจรงิๆ”

“เอ้า ถ้านายไม่ให้ฉนัถามเรื่องนี้ แล้วนายจะให้ฉนัถามเรื่องที่
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เขาเป็นเกย์หรือยังไง” ชาร์ล็อตย้อนคืนอีกหน ถ้าจะโทษเธอที่โพล่ง

ถามเรื่องคดีความออกไป ก็ต้องโทษนายแมทธิวนั่นด้วยที่จ้องเธอ 

เอาเป็นเอาตายจนเธอเสยีสมาธ ิลมืค�าถามที่เตรยีมมาไปจนหมด

แล้วอีกอย่าง เรื่องคดีการฆาตกรรมเศรษฐีเจ้าของอู่เรือที่เพิ่ง

เกดิขึ้นไม่นานนี้กเ็ป็นข่าววงในมากๆ เธอต้องวิ่งจนขาขวดิกว่า ‘เพื่อน’ 

ที่ประจ�าอยู่นวิยอร์กไทม์จะยอมกระซบิบอกเธอว่า แมทธวิ เทรเวน นั้น

เป็นลูกชายแท้ๆ ของชายที่เพิ่งโดนฆาตกรรมไป

และนั่นกอ็าจจะท�าให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสยัอนัดบัต้นๆ ท�าไม

น่ะหรอื กเ็พราะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้าของอู่ต่อเรอืเจ้าใหญ่เพยีงไม่กี่

เจ้าในอเมรกิา ซึ่งกต็้องมสีมบตัพิสัถานอยู่ไม่น้อย 

นายแมทธิวนี่เลยมีเหตุจูงใจในการฆาตกรรมมากที่สุด เพราะ

พินัยกรรมของผู้ชายที่เพิ่งตายไปได้ยกเงินทุกเหรียญทุกเซนต์ให้เขา

เพยีงคนเดยีว ส่วนลูกสาวกบัภรรยาใหม่นั้น ไม่ได้อะไรเลย!

แต่ส�าหรบัชาร์ลอ็ตแล้ว เรื่องนี้มนัไร้สาระสิ้นด ีเพราะถ้าเธอเป็น

แมทธวิ เอาแค่เป็นหมอเฉยๆ ที่ไม่ได้รวมถงึการเป็นรองประธานบรษิทั

อย่างเขา เธอก็ไม่มีทางเสียเวลาลงมือฆ่าพ่อแท้ๆ ของตัวเองหรอก  

สู้รออกีไม่กี่สบิปี ผู้ชายคนนั้นกต็้องแก่ตายอยู่ด ีอาจจะรอนานหน่อย 

แต่คณุค่ากเ็ท่ากนัแถมไม่ต้องเหนื่อย เพราะต้องคอยระแวงว่าจะโดน

จบัอกีหรอืเปล่า

ไม่ต้องพูดถงึว่า แมทธวิ เทรเวน เป็นถงึรองประธานบรษิทัที่มี

ทรพัย์สนิอย่างน้อยไม่ต�่ากว่าหมื่นหมื่นล้าน ถงึจะเป็นแค่ลกูเลี้ยงแต่ก็

เหน็ๆ กนัอยู่ว่าบ้านนี้รกักนัอย่างกบัอะไรด ีเพราะฉะนั้นมนัเลยไม่สม

เหตสุมผลที่เขาจะฆ่าพ่อแท้ๆ เพื่อเงนิไม่กี่ล้านเหรยีญ ในขณะที่เขามี

เงนิอยู่แล้วในมอืไม่ต�่ากว่าหมื่นล้าน คดิดสู ิต่อให้เดก็อมมอืกด็อูอกว่า

นี่เป็นข่าวโคมลอย

อาจจะเป็นข่าวโคมลอยพอๆ กับข่าวของคุณแสนดีกับมาเฟีย
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เมก็ซกินันั่นเลยทเีดยีว

แต่เอาเถอะ ในเมื่อได้เบาะแสมาอย่างนี้ เธอกต้็องขดุคุย้ข่าวไป

ให้บก. ขาโหดของเธอให้จงได้ ไม่ว่าข่าวจะโคมลอยหรือลอยโคม 

ชาร์ลอ็ตคนนี้กไ็ม่มทีางเลอืก เพราะเธอมตี�าแหน่งพนกังานประจ�าเป็น

เดมิพนั! 

“เพราะถ้าจะถามว่าเขาชอบนอนกับผู้ชายด้วยกันหรือเปล่า  

ฉนักค็งโดนมองว่าสอดรู้สอดเหน็ไม่ต่างกนั”

“ไม่ต่างกับผีน่ะสิ เธอถามเขาออกไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็โดนฟ้อง

เอาหรอก” โรรนัว่า “คณุแมทธวิเขายงัไม่โดนตั้งข้อหานะชาร์ล”ี

“ฉนักแ็ค่ถามเขาว่า ‘คดเีป็นยงัไงบ้างคะ’ ไม่ได้กล่าวหาอะไร

เขาสกัหน่อย” ชาร์ลอ็ตอ้อมแอ้ม ย�้าเสยีงหนกัตรงค�าพูดที่โรรนักงัวล

ว่าจะท�าให้เธอโดนฟ้องแล้วโคลงหัว “อีกอย่างหลังจากที่ฉันตามเฝ้า

คณุแมทธวิอะไรนี่เช้าเยน็มาไม่รู้กี่เดอืนนะโรรนั ฉนัพนนัได้เลยว่าเขา

ไม่ฟ้องฉนัเพราะแค่ฉนัพดูไม่เข้าหเูขาหรอก เขาเป็นผูช้ายประเภทเลี่ยง

ได้กเ็ลี่ยงน่ะ เขารกัสงบม้าก” 

ค�าพูดสุดท้ายนั้นหญิงสาวกลอกตาขึ้นฟ้าไปด้วยขณะพูด จะ

พดูว่ารกัสงบกไ็ม่ถูกนกัหรอก ต้องบอกว่าคณุแมทธวิอะไรนี่ไม่ชอบให้

มือตัวเองเปื้อนเลือดจะถูกกว่า เพราะจากที่เธอหาข้อมูลมา อีตาสุด

หล่อนี่จะเป็นคนจดัการปัญหาเกอืบทกุอย่างให้ครอบครวั ซึ่งส่วนใหญ่

จะเป็นการใช้สมองไม่กเ็งนิแก้ไขปัญหา

เรื่องการใช้ก�าลงันั้นเธอยงัไม่เหน็ ตอนนี้ยงัไม่เคยเหน็

“ยังไงก็เถอะ คราวหน้าก็ระวังหน่อยแล้วกัน” โรรันแนะตาม

ประสารุ่นพี่ที่ท�างานมานานกว่าชาร์ล็อต และเห็นเพื่อนร่วมอาชีพ

จ�านวนไม่น้อยที่ต้องหมดอนาคตเพราะการไม่ระวังค�าพูด “ยิ่งบ้าน 

เทรเวนด้วย อย่าเอาหัวตัวเองไปเสี่ยงนัก ไม่ได้ข่าวน่ะไม่แย่เท่าไม่มี

อาชพีนะ”
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“แต่เผอิญว่าถ้าฉันไม่ได้ข่าวนายเทรเวนนี่ ฉันก็ไม่ได้มีอาชีพ 

น่ะส”ิ ชาร์ลอ็ตยิ้มจอมปลอมให้โรรนั 

“อย่างนั้นกย็ิ่งต้องระวงั” ชายหนุ่มย�้าด้วยความเป็นห่วง

“ทราบแล้วค่า” ชาร์ลอ็ตพดูเสยีงยานคาง ล้อเลยีนโรรนัเหมอืน

เดก็ก�าลงัล้อเลยีนผู้ใหญ่ เธอจงึได้สายตาดุๆ  จากรุ่นพี่เป็นรางวลั

น่ีมนัอะไรกนั ท�าไมผูห้ญงิคนนัน้ ผูห้ญงิทีค่วรจะท่องเทีย่ว

รอบโลกอย่างมคีวามสขุตามที่เธอฝันกลบัมาอยู่ที่นี่ เป็นนกัข่าว แถม

ยงัออกปากถามเขาเรื่องที่แม้กระทั่งคนในครอบครวัไม่กล้าจะเอ่ยปาก

ถาม

ชาร์ล็อต...เธอไม่ควรจะมาโผล่ที่นี่ และไม่ควรอย่างมากที่เธอ

จะมาท�างานเป็นนักข่าว อาชีพที่เขาไม่เคยถูกชะตาด้วยเลยสักครั้ง  

นี่สวรรค์เล่นตลกอะไร!

“ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันคะ” เสียงของแสนดีท�าให้เขาหันไป

มอง ใช้เวลาอยูค่รู่หนึ่งกว่าที่แมทธวิจะรู้ว่าน้องสาวถามถงึใคร “ท�าไม

พี่ถงึเดนิไปหาเธอล่ะแมท พี่รู้จกัเธอหรอื”

แสนดถีามด้วยความสงสยั ไม่เคยเหน็แมทธวิให้สมัภาษณ์กบั

ใครที่ไหน อย่าว่าแต่เดนิไปหาด้วยความเตม็ใจเหมอืนอย่างวนันี้เลย

“นั่นสแิมท ดทู่าจะสอดรูส้อดเหน็เอาเรื่อง แถมยงัรูเ้รื่องคดด้ีวย

นะ” วลิเลี่ยมออกความเหน็แล้วเบ้ปาก ผูห้ญงิคนนั้นกห็น้าตาพอดไูด้

อยู่หรอกนะ แต่ถ้าเปรยีบเทยีบกบัแสนดแีละไวโอเลต็แล้ว ผู้หญงิคน

นั้นกค็งจะเหมอืนดอกไม้สสีวย ในขณะที่แสนดเีป็นเพชรและไวโอเลต็

เป็นไข่มกุ

มคีณุค่าต่างกนั ขึ้นอยู่ที่ใครเป็นคนมอง แต่กต่็างล้วนเป็นที่หนึ่ง

ในหมู่เดยีวกนั

“เคยรูจ้กันานมาแล้ว” แมทธวิสลดัความโกรธออกจากหวั กลบั



มิณรญา  27   

มาตอบค�าถามนั้นด้วยน�้าเสยีงสงบนิ่งตามแบบฉบบั “แต่เธอจ�าพี่ไม่ได้

หรอก”

“แปลกนะ ไม่เคยเห็นใครที่จ�าพี่ไม่ได้” แสนดีงมง�ากับตัวเอง

เบาๆ เธอเหน็นกัข่าวคนนั้นเพยีงไกลๆ เลยไม่เหน็ว่าหล่อนหน้าตาเป็น

อย่างไร

“ในที่สุดก็มีผู้หญิงที่ลืมความหล่อของพี่ลง ขอบคุณพระเจ้า” 

วลิเลี่ยมท�าท่าดอีกดใีจเกนิเหตุ

“เธอไม่เคยจ�าอะไรได้ทั้งนั้นแหละ” ความประชดประชันใน 

น�้าเสยีงของพี่ชายท�าให้เหล่าน้องๆ พากนัเลกิคิ้วอย่างแปลกใจ 

“ผู้หญงิ” วลิเลี่ยมย่นจมูกว่า เลยได้หยกิแรงๆ จาก ‘ผู้หญงิ’ 

คนข้างๆ จนเขาร้องโอดโอย

“พูดอย่างนี้หมายความว่าไงฮะ พี่ไม่ใช่ผู้หญิงหรือไง” แสนดี

เข่นเขี้ยวใส่น้องชาย

“แหม แสนดเีป็นผูห้ญงิกจ็รงิ แต่แสนดเีป็นผู้หญงิเทรเวนไง มนั

ไม่เหมอืนกนัสกัหน่อย” คนกะล่อนอ้อนเสยีงอ่อนเสยีงหวาน ซบไหล่

พี่สาวพร้อมประคองเอวบางไว้เหมอืนอย่างที่ท�าจนเป็นนสิยั “ไปเถอะ 

ทมีงานเขาเร่งแล้ว”

แสนดีถอนหายใจกับความเจ้าเล่ห์ของน้องชาย “จับไม่ได้ไล่

ไม่ทันเชียวนะพ่อวิลเลี่ยม มันน่าตีจริงๆ” หญิงสาวกัดฟันพูดอย่าง 

หมั่นไส้น้องชาย แต่กระนั้นกย็อมเดนิตามแรงประคองของเขาเพื่อไป

เตรยีมตวัหลงัเวท ีเหลอืแต่แมทธวิที่ต้องนั่งประจ�าที่รอฟังการประกาศ

รางวัลไปเงียบๆ แต่ในหัวของเขานั้นกลับครุ่นคิดเรื่องของผู้หญิงคน

หนึ่งไม่ตก 

เริ่มตรงที่ว่าเธอกลับมาที่อเมริกาตั้งแต่เมื่อไร และคนของเขา

พลาดเรื่องนี้ไปได้อย่างไร และท�าไมเธอถงึจบัพลดัจบัผลูมาท�างานที่

เขาเกลยีดเข้าไส้ โดยที่เขาไม่แม้แต่จะระแคะระคายเลยสกันดิ!

ึ
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ชาร์ล็อตช่างเป็นคนที่น่าโมโหไม่เปลี่ยนเลย ไม่ว่าจะกี่ปีเธอก็ 

ไม่เคยเปลี่ยน ไม่เปลี่ยนไปเลยจรงิๆ 

“ไงชาร์ลี ได้ยินพวกนักข่าวส�านักอื่นลือกันให้แซ่ดว่าเธอ

ได้สมัภาษณ์ แมทธวิ เทรเวน งั้นหรอื” คอนเนอร์ที่สะพายกล้องบน

บ่าเดนิมาเอ่ยถามเพื่อนรุน่น้องในทมีด้วยความตื่นเต้น ก่อนจะเอ่ยชม

ว่า “ไม่ธรรมดาจริงๆ ไม่บ่อยนักหรอกที่เขาจะยอมหยุดตอบค�าถาม 

เก่งมากชาร์ล”ี

“ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอนัหรอกคอนเนอร์ แต่กถ็อืเป็นฤกษ์ที่ดี

ใช่มั้ยล่ะ” หญิงสาวเดินหลบมุมออกมาเพื่อที่คอนเนอร์จะส่งรูปไปที่

ฮอลลวีูดไทม์ ให้ทางนั้นจดัการเอาภาพนิ่งไปอปัเดตความเคลื่อนไหว

ทางเวบ็ไซต์ของส�านกัข่าว จงึลมืเหน็สายตาซงักะตายของโรรนั

“ดแีน่นอนส ิวนันี้เราเป็นส�านกัข่าวเดยีวที่ได้บทสมัภาษณ์คณุ

แมทธิวนะ ยิ่งถ้าวันนี้เขาได้รางวัลละก็ รับรองว่าเราจะยิ่งกว่าถูก

รางวลั”

“แหม งั้นกข็อให้เขาได้รางวลัทเีถอะ” ชาร์ลอ็ตถูมอืเข้าหากนั 

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์อย่างมแีผนการของเธอท�าให้โรรนัไม่สบายใจ มี

เขาคนเดียวหรือเปล่าที่เห็นว่าคุณแมทธิวไม่พอใจที่ชาร์ล็อตถามเรื่อง

คดคีวาม ‘มากๆ’ น่ะ 

“ฉันจะได้หาโอกาสสัมภาษณ์เขาหลังงานจบ เขาจะเปิดให ้

นกัข่าวเข้าไปสมัภาษณ์ใช่มั้ย”

“เปิดส”ิ คอนเนอร์บอก “แต่ไม่รบัปากนะว่าคณุแมทธวินี่จะอยู่

จนถงึตอนนั้น แต่เรากน็่าจะพอมหีวงัอยู่”

“เขาไม่อยู่หรอก” โรรนัแย้งขึ้นมาเบาๆ ก่อนจะเอ่ยต่อว่า “เขา

ไม่อยูห่รอก ไม่เหน็สายตาที่เขามองนายวกิเตอร์คนนั้นหรอืไง พวกเขา

ไม่มีทางทนอยู่จนงานจบหรอก ดีไม่ดีอาจจะแอบออกไปหลังจาก
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ประกาศรางวลัที่คณุแมทธวิถูกเสนอชื่อเสรจ็”

“ไม่หรอกน่า ท�าอย่างนั้นน่าเกลียดแย่เลย” ชาร์ล็อตพูด แต่

เป็นการให้ก�าลังใจตัวเองเสียมากกว่า ก่อนหน้าสวยจะคล้ายเปลี่ยน

เป็นคนที่ก�าลงักลนืของขมลงคออย่างยากเยน็เมื่อเอ่ยว่า “ฉนัหวงัว่า

พวกเขาจะคดิแบบเดยีวกนันะ”

“หวงัต่อไปเถอะ” โรรนัแนะสั้นๆ ก่อนจะหนัไปสนใจคอนเนอร์

ที่ก�าลงัส่งรูปและรายงานให้ส�านกัข่าว

เมื่อพวกเขาจดัการส่งรปูแล้วรายงานสั้นๆ ไปให้ที่ส�านกัข่าวแล้ว 

ทั้งสามก็เดินตามทางเข้ามายังฮอลล์ที่จัดงาน โดยครั้งนี้จะมีเพียง

คอนเนอร์ที่ได้สิทธิ์ลงไปยืนใกล้บริเวณด้านหน้าเวทีเพื่อเก็บภาพนิ่ง 

ส่วนโรรันกับชาร์ล็อตนั้นต้องแยกออกมานั่งบริเวณที่เกือบจะเรียกว่า

อยู่ด้านหลงัสดุของฮอลล์

แต่ชาร์ลอ็ตไม่ได้เกี่ยงงอนเรื่องที่ต้องนั่งไกลเวท ีเพราะเธอไม่ได้

สนใจการประกาศรางวลันี้อยู่แล้ว แต่ที่ท�าให้เธอขมวดคิ้วหนกักค็อื

“นั่งไกลขนาดนี้ เราจะไปทันนักข่าวจากส�านักอื่นหรือโรรัน” 

ชาร์ลอ็ตกระซบิถามเพื่อน ก่อนจะบ่นอบุอบิถงึสาเหตทุี่ท�าให้เธอเป็น

กงัวล “ฉนัยิ่งขาสั้นแล้วแถมยงัไม่ถนดัใส่ส้นสูงอกีต่างหาก”

“ไม่ต้องห่วงหรอก ถ้าคุณแมทธิวอยู่จนถึงงานจบจริงๆ เขาก็

ไม่มทีางให้สมัภาษณ์กบัส�านกัข่าวไหนหรอก” โรรนับอกตามจรงิ “ถ้า

วนันี้เธอโชคดไีปตลอด เขาอาจจะได้ยนิเสยีงเรยีกของเธออกีครั้งกไ็ด้”

“คิดแล้วก็แปลกเนาะ ทั้งๆ ที่คุณแมทธิวอะไรนี่หยิ่งแสนหยิ่ง 

แถมไม่ค่อยจะญาตดิกีบันกัข่าวอย่างพวกเรา ท�าไมบก. เราถงึอยากได้

ข่าวเขานกัหนา”

“เพราะผู้หญิงทั้งรัฐพร้อมที่จะตายขอแค่ให้รู้เรื่องราวของเขา 

ละมั้ง” ค�าพูดของโรรันท�าให้คิ้วข้างหนึ่งของชาร์ล็อตเลิกขึ้นอย่าง 

แปลกใจกบัไอ้เรื่องความหล่อไม่บนัยะบนัยงัของเขา
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นี่เธอเหน็อยูต่�าตา รู้ดทีเีดยีวว่าเขาหลอ่แคไ่หน แต่ผู้หญงิทั้งรฐั

นี่นะ? ไม่พูดเกนิไปหน่อยหรอื

และเหมอืนโรรนัจะเดาสหีน้าเพื่อนร่วมงานออก เขาจงึชงิบอก

ว่า “ใช่ ทั้งรฐัเลย ฉนัไม่ได้พูดเกนิไป เพราะคณุแมทธวิทั้งหล่อ ทั้งรวย 

แถมฉลาดสดุๆ”

“เรื่องนั้นฉันรู้ แต่ใช่ว่าเขาจะชอบผู้หญิงพวกนั้นนี่” ชาร์ล็อต

เอ่ย สีหน้ายังคงยุ่งเหยิงเพราะคิดตามค�าพูดของโรรันให้วุ่นไปหมด 

“เขาลอืกนัไม่ใช่หรอืว่าคณุแมทธวิเป็นเกย์”

“แล้วยงัไง” คราวนี้เป็นโรรนัที่เป็นคนเลกิคิ้ว 

“กเ็ป็นเกย์ไง” ชาร์ลอ็ตย�้าค�าเดมิ

“นี่เธอเกดิยคุไหนชาร์ล ีสมยันี้เขารกักนัได้หมดนั่นแหละ” ชาย

หนุ่มที่มีเลือดอเมริกันเต็มเปี่ยมว่าเสียงดัง “เราจะรักใครก็ได้น่ะ มัน

ไม่ได้มตีวัก�าหนดตรงค�าว่าเกย์หรอืเลสเบี้ยนหรอกนะ”

“ได้ยงัไงล่ะ”

“ฉันเห็นว่าเธอไปอยู่ฝั่งเอเชียนานหรอกนะชาร์ลี ฉันจะบอก

อะไรให้” โรรันหยุดพูด สูดหายใจเข้าปอดเพื่อสะกดความร�าคาญ 

“เดี๋ยวนี้เขารกักนัได้หมดแล้ว จะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คงจะประมาณ 

กแ็ค่มนษุย์รกักบัมนษุย์ไงล่ะ”

“โอ้...” คนที่ไปอยูฝ่ั่งเอเชยีนานอ้าปากค้างอยูเ่กอืบนาทก่ีอนจะ

พยกัหน้าเข้าใจ 

โอเค มนษุย์รกัมนษุย์ ฟังดูสมเหตสุมผลและยตุธิรรมดี

อย่างนี้มนุษย์อย่างเธอก็มีสิทธิ์จะรักใครก็ได้น่ะสิ ชักจะชอบ

ความคดินี้แล้วแฮะ

“ฉันชอบจัง ฟังแล้วดูยุติธรรมดี” ชาร์ล็อตอ้อมแอ้มบอกหลัง

จากใช้เวลาท�าความเข้าใจกบัตวัเองอยู่ครู่ใหญ่ “แบบนี้ใครๆ กม็หีวงั

กบัคณุแมทธวิของฉนัน่ะส”ิ
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“เขาไปเป็นของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่” โรรนัหลดุข�า เมื่อหนัมาเหน็

อาการย่นจมูกอย่างไม่ชอบใจของชาร์ลอ็ต

“ก็เป็นตั้งแต่ฉันตามไปเฝ้าเขาเช้าเย็น” หญิงสาวสรุปอย่าง

เอาแต่ใจ “แล้วก็เป็นไปจนกว่าฉันจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจ�า 

เพราะฉนัจะผูกตดิเขาไปจนกว่าฉนัจะได้ข่าวเขาไปให้บก.”

“อย่างนั้นเธอกต็้องผูกตดิกบัเขาตลอดไปนั่นแหละ” ชายหนุ่ม

หวัเราะหึๆ  นี่ชาร์ลอ็ตคดิว่าเรื่องหาบทสมัภาษณ์ของผูช้ายคนนี้มนัจะ

ง่ายหรอืยงัไง “เขาไม่ยอมให้สมัภาษณ์หรอก อย่างน้อยๆ กไ็ม่ใช่เรว็ๆ 

นี้แน่”

แม้ชาร์ล็อตจะบอกว่าเธอไม่ได้ตื่นเต้นกับงานประกาศ

รางวลัในค�่าคนืนี้เท่าไรนกั แต่กต้็องยอมรบัว่านติยสารเล่มนี้จดังานได้

น่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะมีการแสดงและพิธีกรที่มักปล่อย

มกุข�าๆ มาท�าให้เธอหวัเราะได้ตลอดเวลาสองชั่วโมง 

การประกาศรางวลัด�าเนนิไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถงึรางวลัที่คณุ

แมทธวิได้รบัการเสนอชื่อเข้าชงิรางวลั ซึ่งจะถกูประกาศโดยน้องๆ ของ

เขา คณุแสนดแีละคณุวลิเลี่ยม เทรเวน แม้ชาร์ลอ็ตจะเหน็ครอบครวั

นี้มาจนชินตา แต่ก็ต้องยอมรับว่า วันนี้ทายาทบ้านเทรเวนดูดีผิดหู

ผดิตาสมชื่อตระกลูที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยหล่อกนัทกุคน ยิ่งคณุแสนดี 

แล้วด้วยนั้น ขนาดเป็นผู้หญิงด้วยกันยังอดชื่นชมความงามแบบนั้น 

ไม่ได้ และเธอกอ็จิฉาความสมบูรณ์แบบนั้นอยู่นดิๆ ด้วยละ 

พระเจ้านี่ช่างไม่ยตุธิรรม ให้หน้าสวยๆ ผู้หญงิคนนั้นมาแล้วยงั

แถมขาที่ยาวสุดๆ นั่นมาอีก แต่กับเธอละก็ดันให้ความสูงมาแค่ 

ร้อยห้าสบิแปด แถมหน้าตากย็งัให้มาแค่พอไปวดัไปวา เฮ้อ รอให้เธอ

ตายเมื่อไรก่อนเถอะ เธอจะไปจัดการบ่นให้พระองค์ฟังจนหูชาแน่  

เชอะ!
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คุณแมทธิวถูกเสนอชื่อเข้าชิงร่วมกับนักธุรกิจอีกสองคน หนึ่ง 

ในนั้นก็คือคนที่ก�าลังเป็นข่าวว่ากุ๊กกิ๊กกับน้องสาวของเขา วิกเตอร์ 

แบล็คครอสส์ นั่นเอง ถึงเธอจะอยากเชียร์ให้คุณแมทธวิชนะแบบไม่

ลืมหูลืมตาแค่ไหน แต่ชาร์ล็อตก็ไม่สามารถหลับหูหลับตา ลืมความ

จริงที่ว่าคู่แข่งในการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนี้ทั้งสามคนเป็นนักธุรกิจที่

เก่งกาจมาก และเขี้ยวลากดนิกนัสดุๆ ทกุคนด้วย

แต่ วกิเตอร์ แบลค็ครอสส์ จะมภีาษดีีกว่าคุณแมทธิวกต็รงที่

เขาบรหิารบรษิทัของเขาด้วยตวัเองคนเดยีว ในขณะที่คณุแมทธวิยงัมี

พ่อบุญธรรมเป็นคนดูแลและให้ค�าปรึกษาอยู่อีกทอด ถ้า วิกเตอร์ 

แบลค็ครอสส์ จะได้รางวลันี้ไปกค็งไม่มใีครกล้าโต้แย้งเรื่องนี้

ถงึจะอย่างนั้นกเ็ถอะ เธอกอ็ยากให้คณุแมทธวิของเธอชนะอยูด่ ี

และเมื่อมาถึงเวลาที่หญิงสาวบนเวทีประกาศรางวัลจริงๆ ชาร์ล็อตก็

อดตื่นเต้นแทนเขาไม่ได้ ยิ่งเมื่อผลออกมาว่าเขาได้รางวัล เธอถึงกับ

ชกหมดักลางอากาศแล้วร้อง เยส! ออกมาเบาๆ 

“ดใีจด้วยนะ ขวญัใจเธอนี่เก่งจรงิๆ” โรรนัหนัมาพยกัหน้า เอ่ย

ชม พร้อมปรายตาไปที่หนุ่มร่างสูงซึ่งก�าลังเดินไปยังเวทีด้วยฝีเท้า

สม�่าเสมอ

“เขาหล่อจังเลย” ชาร์ล็อตเองก็มองตามแผ่นหลังนั้นตาปรอย 

ก่อนจะเบนสายตาไปที่จอขนาดใหญ่ข้างเวทแีล้วพมึพ�า “จะมใีครใน

โลกที่หล่อกว่าเขาไปได้อกีนะ ฉนัละอยากรู้จรงิๆ”

“ถ้าหน้าตาหล่อกว่ากค็งจะพอหาได้ แต่ถ้าจะหาคนเทยีบเรื่อง 

อื่นๆ กค็งจะยากหน่อย” โรรนัออกความเหน็

“ฉนัไม่แปลกใจแล้วท�าไมเขาถงึไม่มแีฟน” เธอโพล่งออกไปก่อน

จะขมวดคิ้วใส่โรรนัอย่างครุ่นคดิ

“กเ็ธอบอกว่าเขาเป็นเกย์” ชายหนุ่มกระซบิ

“ไม่ใช่อย่างนั้น ดูหน้าเขาส”ิ ชาร์ลอ็ตชี้ไปที่หน้าจอขนาดใหญ่
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ที่ตอนนี้มีสามพี่น้องตระกูลเทรเวนกอดกันกลมอยู่บนหน้าจอ “ดูส ิ

โรรนั”

“ฉนัไม่เหน็อะไรเลย” เขามองไม่เหน็ว่าอะไรในตวัแมทธวิที่ท�า

ให้ชาร์ลอ็ตตื่นเต้นขนาดนี้

“หน้าเขาไงล่ะ!” เธอว่าเสยีงดงั ไม่ใส่ใจที่โรรนักลอกตาใส่เธอ

แล้วพูดต่อว่า “เขาหล่อมาก หล่อเกนิไป ไม่มผีู้หญงิคนไหนเหมาะสม

กบัเขาหรอก”

“หล่อเกินไป? นี่น่ะหรือเหตุผลของเธอ” โรรันกลั้วหัวเราะใน 

ล�าคอ ส่ายศรีษะอย่างอ่อนใจกบัค�าตอบของเพื่อนร่วมงาน

“ใช่ คนดีๆ  ที่ไหนจะหล่อขนาดนี้” ชาร์ลอ็ตพยกัหน้า โบกมอื

โบกไม้เพื่อประท้วงคนที่สร้างผู้ชายคนนี้ขึ้นมา “ดูหน้าเขาสิ ไหนจะ

สมองเขาอกี มนัจะสมบูรณ์แบบเกนิไปแล้ว!”

“เฮ้อ...” โรรนัถอนหายใจเสยีงดงั เลกิสนใจท่าทางตื่นเต้นของ

หญิงสาวข้างตัวแล้วกลับมาตั้งใจฟังค�าพูดของแมทธิวที่ก�าลังเอ่ย

ขอบคณุครอบครวัที่ท�าให้เขาได้รางวลันี้ ก่อนที่เขาจะทิ้งท้ายด้วยการ

ขอบคณุน้องๆ ของเขาที่ช่วยสนบัสนนุและช่วยเหลอื

ค�าพูดของชายบนเวทีไม่ท�าให้โรรันแปลกใจเลยว่าท�าไมเขาถึง

ได้รบัรางวลั ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่น่าชื่นชมและถ่อมตวั ทกุค�าพูดของ

เขานั้นยกความดีความชอบทั้งหมดให้ครอบครัว รวมทั้งการแสดง

ความเคารพต่อหุน้ส่วนที่อายมุากกว่าเขาได้อย่างน่าชื่นชม โรรนัจงึอด

หนัไปมองหน้าของ ‘เจ้าของคณุแมทธวิ’ ที่นั่งอยูข้่างตวัไม่ได้ว่าเธอจะ

มปีฏกิริยิากบัค�าพูดนั้นอย่างไร

ชาร์ลอ็ตนั่งย่นหน้า ยกมอืขึ้นกอดอกมองหน้าของชายหนุ่มใน

จอขนาดใหญ่อย่างคดิไม่ตกและไม่พอใจเลก็ๆ ซึ่งโรรนัไม่สงสยัเลยว่า

เธอไม่พอใจชายคนนั้นเพราะอะไร จะเรื่องอะไรได้อกีนอกเสยีจากเรื่อง

ที่คณุแมทธวิ ‘หล่อเกนิไป’
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เสียงปรบมือดังสนั่นฮอลล์ท�าให้ชาร์ล็อตสะดุ้งหลุดจากภวังค์ 

เธอรีบดันตัวขึ้นมานั่งหลังตรงแล้วปรบมือตามคนในงานแม้จะไม่รู้ว่า

ท�าไปท�าไมกต็ามท ี

“ฉนัเกลยีดเขา” เธอผรสุวาทออกมาเบาๆ จนคนข้างตวัรบีหนั

หน้ามามอง

“อะไรนะ” โรรนัถาม ไม่เชื่อหูตวัเองกบัสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยนิไป

“ฉนัเกลยีดเขา” ชาร์ลอ็ตย�้า หน้าเลก็บดูบึ้งอย่างไม่สบอารมณ์

ก่อนจะบอกเหตุผล “เขาสมบูรณ์แบบเกินไป โลกนี้ไม่ยุติธรรม ฉัน

เกลยีดเขา”

“เฮอะ นั่นคงจะเป็นปัญหาของเธอคนเดียวแล้วละ” โรรัน 

หวัเราะหึๆ  แล้วเหยยีดยิ้มบอกเพื่อนร่วมงาน “เพราะฉนัว่าคณุแมทธวิ

ของเธอคงไม่แยแสว่าเธอจะรกัหรอืเกลยีดเขาหรอก”

ชาร์ลอ็ตฟังค�าพูดนั้นแล้วเม้มปาก มองใบหน้าหล่อเหลาที่เธอ

เพิ่งตดัสนิใจว่าจะไม่ชอบหน้าด้วยสายตาครุ่นคดิ ผู้ชายคนนี้ท�าอะไร

ให้พระเจ้ากัน ท�าไมเขาถึงได้เกิดมามีทุกอย่าง ทั้งมันสมองที่ระดับ

อจัฉรยิะยงัอายพร้อมกบัไอ้หน้าหล่อๆ นั่นอกี

เธอไม่มทีางชอบคนที่เกดิมาเพื่อท�าร้ายคนทั้งโลกอย่างเขา เธอ

ไม่มทีางชื่นชมเขา ไม่มทีางที่จะชอบเขาอกีคนหรอก

หลังจากบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีทางเป็นเหยื่อหน้าหล่อๆ นั่น

เหมอืนกบัผูห้ญงิคนอื่นๆ แล้ว ชาร์ลอ็ตกห็นัมาทุม่ความสนใจทั้งหมด

ให้แก่การประกาศผลรางวัลบนเวทีต่อ ซึ่งหลังจากที่เธอรู้แล้วว่าคุณ 

แมทธวิของเธอเป็นคนได้รางวลั ผลรางวลัอื่นๆ กไ็ม่น่าสนใจขึ้นทนัท ี

ชาร์ลอ็ตถงึกบัอ้าปากหาวหวอดด้วยความเบื่อ

จนกระทั่งร่างระหงของลูกสาวแห่งตระกูลเทรเวนปรากฏขึ้นมา

บนเวทอีกีครั้งด้วยชดุกระโปรงสั้น อวดขาสวยๆ ให้คนในงานได้ยลกนั

เป็นบญุตา ชาร์ลอ็ตจงึหลดุปากร้องวู้แล้วท�าตาโตอย่างตื่นเต้นดใีจ
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“อะไรกนัชาร์ล ีเธอนี่มนัแปลกพกิล เกลยีดพี่ชายเขา แต่พอกบั

น้องสาวนี่ตาโตเป็นไข่ห่าน” โรรันหันมาค่อนแคะ “เป็นผู้หญิงจริงๆ 

หรอืเปล่าเธอเนี่ย”

“ไอ้บ้า! สวยขนาดนี้ใครจะไม่ชอบ” เธอเอด็เพื่อนร่วมงาน “หรอื

แกจะเถยีงว่าแกไม่ชอบคณุแสนดฮีะโรรนั”

“กต็้องชอบส ิใครจะไม่ชอบของสวยๆ งามๆ” โรรนัตอบ หน้า

คมยิ้มกว้างออกมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่อยูใ่นงานประกาศรางวลั ดวงตา

เปล่งประกายวบิวบัด้วยความสขุเมื่อมองคนในจอขนาดใหญ่

คณุแซนดขีองเขา 

ชาร์ล็อตเองก็มองใบหน้าสวยๆ นั้นตาลอยด้วยความชื่นชม 

ความอิจฉาก่อนหน้านี้ลอยหายไปทันทีที่เห็นรอยยิ้มอ่อนโยนบนหน้า

ของคณุแสนด ีรอยยิ้มแบบนี้ ไม่แปลกใจท�าไมเธอถงึมขี่าวว่ามาเฟีย

เมก็ซกินัตามตอแย ใครจะไม่หลงเสน่ห์ความสวยและรอยยิ้มหวานๆ นี่ 

ใครที่จะต้านทานความสวยของผู้หญงิคนนี้ได้บ้าง

เธอพนนัได้เลยว่าไม่มี

“ตายโหง หมอนั่นได้รางวลัได้ไงวะ” โรรนัอทุานด้วยเสยีงร้อนรน

ผิดวิสัย จ้องมองจอใหญ่ตาแทบถลนออกมาจากเบ้าเมื่อ วิกเตอร์ 

แบลค็ครอสส์ ลกุขึ้นยนืจากที่นั่งก่อนจะเดนิตรงไปที่เวทเีพื่อรบัรางวลั 

นกัธรุกจิทรงเสน่ห์ที่สาวๆ อยากจูบด้วยมากที่สดุ

อี๋ สาวที่ไหนอยากจูบกบัอตีาหน้าโหดนี่กนั นบัคะแนนผดิหรอื

เปล่าเนี่ย ชาร์ลอ็ตเบ้หน้าเมื่อเหน็ชื่อรางวลัที่มาเฟียหน้าโหดรายนี้เพิ่ง

ได้รบัไป

“รบัๆ แล้วรบีไปเลยนะนายหน้าโหด อย่าแตะคณุแสนดขีองฉนั

เชยีวนะ” ชาร์ลอ็ตเข่นเขี้ยวบอกชายหนุม่บนหน้าจอ ซึ่งเธอบอกได้เลย

ว่าขนาดเธอนั่งมองเขาผ่านจอจากตรงนี้ยงัรู้สกึถงึสายตาที่เขาใช้มอง

คุณแสนดีคนสวยของเธอเลย นายมาเฟียคนนี้คิดอะไรกับคุณแสนดี
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คนสวยเหน็ๆ  

“ไป๊ๆ ชิ่วๆ” เธอส่งเสียงไล่อย่างไม่นึกอาย พอๆ กับโรรันที่ 

กระสบักระส่าย อยู่ไม่สขุ เพราะกลวัว่าขวญัใจของเขาจะโดนคนที่ม ี

ชื่อเสยีงไม่ดที�ามดิมีริ้าย

“รบีๆ ลงมาสกัทสีวิะ ไอ้หมอนี่” ชายหนุ่มบอกอย่างไม่พอใจ 

“จะพริี้พไิรอะไรนกัหนา”

“เฮ้ย!!!”

เสียงอุทานที่ครั้งแรกชาร์ล็อตเข้าใจว่ามีเพียงเธอนั้นกลายเป็น

ว่าเป็นเสียงอุทานเดียวกับคนในฮอลล์ ภาพบนหน้าจอที่มีคุณแสนด ี

นางแบบซึ่งชาร์ล็อตเองเหมารวมว่าเป็นคนสวยของตนนั้นก�าลังโดน

ปล�้าจูบโดยมาเฟียหน้าโหดที่เธอไม่ชอบขี้หน้าตั้งแต่แรกเหน็

ไม่นะ คณุแสนดคีนสวยของเธอจะแปดเปื้อนกบัผู้ชายชื่อเสยีง

ร้ายกาจแบบนายวกิเตอร์นี่ไม่ได้นะ! เธอไม่ยอม!

ยงัไม่ทนัที่ชาร์ลอ็ตจะลกุขึ้นมาโวยวาย จู่ๆ  หน้าจอกถ็กูตดักลาย

เป็นหน้าจอด�าสนทิ 

“ลกุๆ ชาร์ล ี ไปเรว็” โรรนับอกเพื่อนร่วมงานที่ยงังงงวย ตาม

เหตกุารณ์ไม่ทนั ผดิกบัเขาซึ่งตั้งกล้อง เตรยีมพร้อมเกบ็ภาพเรยีบร้อย

จนต้องออกปากเร่ง “เรว็! ชาร์ล ีนกัข่าวส�านกัอื่นเขาไปกนัหมดแล้ว”

ไม่ต้องรอให้ชายหนุม่พดูซ�้าเป็นครั้งที่สอง เพยีงได้ยนิว่านกัข่าว

จากส�านกัอื่นออกหน้าไปก่อน ชาร์ลอ็ตกก็้มลงถอดรองเท้าส้นสูง ลกุ

ขึ้นวิ่งตามกลุ่มนักข่าวคนอื่นๆ ไป โดยอาศัยความตัวเล็กของเธอลัด

เลาะไปจนเกอืบแซงคนอื่นๆ ได้ 

ด้านโรรันนั้นดูเหมือนว่าความสูงของเขาจะสร้างปัญหาให้ก็

คราวนี้ เพราะนอกจากเครื่องมอืท�ามาหากนิที่ใหญ่เทอะทะแล้ว ขนาด

ตัวของเขายังท�าให้เขาหาช่องเบียดตากล้องคนอื่นๆ ไปหาเพื่อนร่วม

งานตวัเองไม่ได้
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ชาร์ล็อตเบียดนักข่าวคนอื่นออกมา วิ่งตามหลังบอดีการ์ดร่าง

ยกัษ์ของตระกูลเทรเวนมาตดิๆ โดยทกุอย่างนั้นต้องยกความดคีวาม

ชอบให้ตวัอนัแสนกะทดัรดัของเธอทั้งหมด

ไม่แค่ตากล้องในงานเท่านั้นที่ตามถ่ายรปูนางแบบสาว ปาปา- 

รซัซทีี่ดกัรออยู่ก่อนหน้ากก็รกูนัเข้ามาเกบ็ภาพทายาทแห่งบ้านเทรเวน

ที่ก�าลงัหนนีกัข่าวเอาไว้เหมอืนกนั ทว่าโทสะของคนบ้านเทรเวนไม่ใช่

สิ่งที่ใครจะมาลองดีหรือท้าทายเล่นๆ ได้ วิลเลี่ยมสบถด่าไม่ไว้หน้า 

และปัดกล้องทุกตัวที่จ่อไปทางพี่สาวของเขาออก จนมีบางตัวหล่น

กระแทกพื้นเสยีหาย 

พอๆ กับพี่ชายของเขาที่เป็นคนแหวกทางบรรดานักข่าวพลาง

ข่มขู่ด้วยสายตาและสหีน้าเยน็ชา ความโกรธที่ไม่สามารถบรรยายได้

ของแมทธวิท�าให้ชาร์ลอ็ตครั่นเนื้อครั่นตวั ไม่ชอบสายตาคมที่จ้องมายงั

เธอเหมอืนประณามและผดิหวงั จนหญงิสาวต้องกลั้นใจลดมอืที่ก�าลงั

เก็บภาพลง ยอมแพ้ที่จะท�าข่าวฉาวโฉ่ของคุณแสนดีไป เพียงเพราะ

สายตาของ แมทธวิ เทรเวน ที่ใช้มองเธอ

ชาร์ล็อตหยุดเท้า ล้มเลิกความพยายามที่จะเบียดเสียดกับ

กองทัพช่างภาพและนักข่าว แล้วมองตามแผ่นหลังแกร่งของทายาท

คนโตแห่งตระกูลเทรเวนที่ก�าลังก้าวขึ้นรถไปด้วยหัวใจเบาหวิวเพราะ

ความรู้สกึผดิ

ดวงตาสีฟ้าสว่างไสวของเขาที่มองเธอราวกับเธอเป็นคนทรยศ

ท�าให้ชาร์ลอ็ตหายใจไม่ทั่วท้อง รู้สกึเหมอืนเธอก�าลงัท�าผดิอย่างใหญ่

หลวง เขามองเธอเหมอืนกบัเธอก�าลงัทรยศความไว้ใจของเขา นั่นท�า

ให้ชาร์ลอ็ตไม่สบายใจเอาเสยีเลย

สายตาแบบนั้น เธอเคยเหน็มาก่อนหรอืเปล่านะ...ชาร์ลอ็ตถาม

ตัวเองอย่างสับสน คลับคล้ายคลับคลาว่าเธอเคยเห็นสายตาแบบนี้

จากที่ไหนสกัแห่งเมื่อนานมาแล้ว ทว่าความคดิของเธอกถ็กูขดัจงัหวะ
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โดยเพื่อนร่วมทมีที่ชื่อคอนเนอร์

“ได้เรื่องมั้ยไอ้ชาร์ล”ี คอนเนอร์เกาะไหล่บางถามเพื่อนที่เขาเหน็

เธอไม่ต่างจากเพื่อนผู้ชายอย่างสนิทสนม “ฉันตามนายวิกเตอร์ไป  

แต่ไม่ทนั ชิ่งกลบัไปได้เสยีก่อน”

“ไม่ คุณแมทธิวกับวิลเลี่ยมเอาเสื้อคลุมหน้าคุณแสนดีเอาไว้ 

อย่าว่าแต่เราเลย คนอื่นๆ ไม่มีใครได้อะไรมากหรอก” ชาร์ล็อตสั่น

ศรีษะ เธอก้มหน้าลดเสยีงลงจนเหลอืเพยีงเสยีงกระซบิเมื่อเอ่ยว่า “คณุ

วลิเลี่ยมชกกล้องแตกไปตั้งหลายตวัแน่ะ”

“โหดจรงิ” คอนเนอร์ท�าหน้าเหยเก กอดเครื่องมอืท�ามาหากนิ

ของตวัเองแนบอกแน่นอย่างไม่รู้ตวั

“โหดมาก” เธอว่าแล้วท�าหน้าตาใส่อารมณ์ ปัดความรู้สึก 

พรั่นพรงึเลก็ๆ เพราะสายตาเยน็ชาของผู้ชายที่ชื่อแมทธวิออกไปจาก

หัว แล้วกลับมาเป็นเธอที่แสนแปร๋นและขี้บ่นอีกครั้ง “ถ้าอย่างนี้บท

สัมภาษณ์คุณแมทธิวที่ฉันอุตส่าห์ตะโกนจนคอแตกกว่าจะได้มาก ็

ไร้ประโยชน์น่ะส”ิ เธอว่าแล้วย่นจมกูอย่างไม่สบอารมณ์ ดทู่าแล้วเรื่อง

ที่จะเป็นข่าวใหญ่ของเยน็วนันี้ และพาดหวัข่าวใหญ่ของหนงัสอืซบุซบิ

ในวันพรุ่งนี้ คงหนีไม่พ้นการปล้นจูบคุณหนูบ้านเทรเวนอย่างอุกอาจ

โดยมาเฟียตระกูลแบลค็ครอสส์

“ไม่ได้เรื่องหรือ” โรรันที่เดินมาสมทบเป็นคนสุดท้ายของกลุ่ม

ถามแม้จะพอเดาค�าตอบได้ และเขากไ็ด้ค�าตอบเป็นการส่ายหวัเบาๆ 

จากทั้งคอนเนอร์และชาร์ลอ็ต เขาจงึส่ายศรีษะตามเพื่อนร่วมงานด้วย

ความเสียดายและเซ็งที่ขวัญใจของเขาถูกไอ้โรคจิตปล้นจูบกลางเวที

ประกาศรางวลั “บ้าชะมดั ฉนัคงต้องชงิตดันิ้วของเอลลี่ทิ้งก่อนที่เธอ

จะใส่สตีไีข่คณุแซนดขีองฉนัในคอลมัน์ของเธอวนัพรุ่งนี้” เขาเอ่ยด้วย

อารมณ์เป็นครั้งแรก

เอลลี่คือนักข่าวสายบันเทิง เจ้าของคอลัมน์ซุบซิบของดารา  
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เซเลบในหนังสือพิมพ์ฮอลลีวูดไทม์ และเธอก็เป็นแฟนเก่าของโรรันที่

จบกนัไปไม่ค่อยสวยนกั เธอมกัแก้เผด็โรรนัทกุครั้งที่มโีอกาส เอลลี่จะ

ท�าสารพัดวิธีเพื่อเอาคืนแฟนเก่าเกินกว่าที่โรรันจะจินตนาการได้  

ไม่เว้นแม้แต่การใช้หน้าที่การงาน เขยีนข่าวพาดพงิถงึบรรดานางแบบ

ที่โรรนัชื่นชอบจนเกอืบจะโดนฟ้องมาหลายต่อหลายครั้งแต่กย็งัไม่เขด็ 

และครั้งนี้เอลลี่ก็คงไม่ปล่อยผ่าน เพราะคุณแซนดีคนนี้ เป็นยิ่งกว่า

ขวญัใจของโรรนัเสยีอกี

“นายยังเก็บกุญแจอะพาร์ตเมนต์เธอไว้นี่ เอาไว้จัดการคืนนี้ก็

ยงัไม่สาย” คอนเนอร์แนะเพื่อน เขาจงึได้สายตาขุ่นขวางจากโรรนัมา

เป็นของตอบแทน

“หบุปากไปเลยไป” โรรนัสบถลอดไรฟัน หายใจฟืดฟาดเมื่อคดิ

ภาพสหีน้าเยาะเย้ยของแฟนเก่าที่เขาจะต้องเผชญิในวนัพรุ่งนี้

“ถ้าแฟนเก่านายหนักมือ ฉันรับรองเลยว่าเธอได้ซวยแน่”  

ชาร์ลอ็ตออกความเหน็ ยงัจ�าสายตาของแมทธวิได้ไม่ลมื “คณุแสนดี

ไม่ใช่คนที่เอลลี่จะเอามาเขยีนสาดเสยีเทเสยีได้ง่ายๆ หรอก เตอืนเธอ

หน่อยกด็นีะโรรนั”

“เธอไม่ฟังฉนัหรอก” โรรนัปฏเิสธอย่างเยน็ชาด้วยรูจ้กัแฟนเก่า

ของตนดี “เอลลี่เป็นคนที่เหลือทนมากจริงๆ ขืนฉันเตือนเธอคงหนัก

มอืเข้าไปใหญ่ คราวนี้แหละ นอกจากเธอจะไม่ได้ไปนอนคกุแล้ว อาจ

จะถูกอุ้มฆ่าไปเลย”

“อย่าพูดเรื่องนี้เลย” คอนเนอร์ส่งเสียงเยาะก่อนจะหันไปมอง

หน้าชาร์ล็อตซึ่งก็มีแววขยาดพอกันกับเขา “เรื่องของใครก็ให้คนนั้น 

รบัผดิชอบไป แต่เอลลี่คงไม่โง่ขนาดนั้นหรอก”

“ใครจะรู้” ชาร์ล็อตยักไหล่กับค�าพูดของคอนเนอร์ เอี้ยวหน้า

มองตามนกัข่าวที่วิ่งออกมาจากงานพร้อมกบัเธอเดนิกลบัเข้าไปในงาน

แล้วถอนหายใจออกมาดงัๆ “ไม่นะ นี่ยงัไม่จบเรื่องกนัอกีเหรอ” เธอ
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โอดครวญเหมอืนเดก็น้อยที่ถูกบงัคบัให้กนิยาขม

“มาเถอะ ทนอกีหน่อย” โรรนัวางมอืบนบ่าเพื่อนร่วมงาน บงัคบั

ให้ชาร์ล็อตเดินตามนักข่าวคนอื่นๆ ไป แม้เธอจะมีสีหน้าเหมือนจะ

ร้องไห้กต็ามท ี“ฉนัสญัญาว่าพรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าส�านกัข่าวตอนเช้า”

เขาซึ่งเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงของชาร์ล็อตให้ค�ามั่น ท�าให้สีหน้า

คนที่ต้องกลบัเข้าไปในงานประกาศรางวลัต่อแช่มชื่นขึ้น

“ไม่เข้าเลยไม่ได้เหรอ” เธอต่อรอง 

“ได้...” ค�าตอบของโรรนัท�าให้ชาร์ลอ็ตหน้าบาน ก่อนจะเปลี่ยน

เป็นเก้อและบูดบึ้งในที่สดุ “แล้วไม่ต้องมาอกีเลยตลอดไป”

“พดูเล่นแค่นี้ท�าเป็นจรงิจงั” ชาร์ลอ็ตบ่นอบุ หน้าบึ้งขึ้นระหว่าง

เดนิกลบัเข้างาน

แต่ชายหนุม่ที่เดนิตามหลงัเธอกลบัไม่เอ่ยปลอบ รูด้ว่ีาหญงิสาว

ตรงหน้านี้ไม่ต้องการคนเอาอกเอาใจเหมอืนผู้หญงิคนอื่นๆ แค่ปล่อย

เธอไปอีกหน่อยเธอก็จะหาเรื่องบ่น และนั่นหมายถึงว่าเธอหายงอน

เรยีบร้อยแล้ว

“พูดกพู็ดเถอะ ถ้าไม่เหน็กบัตาฉนัคงไม่เชื่อว่านายแบลค็ครอสส์

นั่นจะกล้าท�าเรื่องพรรค์นี้กับคุณแสนดีได้” เธอพูดขึ้นมาลอยๆ “คน

อะไรแย่จรงิๆ ลูกเขามพี่อมแีม่”

นั่นไงล่ะ ว่าไว้ไม่มีผิด โรรันและคอนเนอร์มองหน้ากันโดยไม่

ต้องนดัหมาย สหีน้าซงักะตายของทั้งสองต่างบอกสิ่งที่พวกเขาคดิออก

มาโดยแทบไม่ต้องเสยีเวลาเดา ก่อนจะพากนัส่ายศรีษะอย่างปลงตก

แล้วเดนิตามหลงัคนที่บ่นไม่หยดุกลบัเข้าไปในงาน เพื่อท�าหน้าที่ของ

ตนต่อจนเสรจ็
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2
ชาร์ล็อต ฟิโอน่า เจมส์

นรก! 

ไม่นะ ไม่ๆ เธอสายแล้ว! ร่างบางที่หลบัอยู่บนโซฟากลางห้อง

ที่เกลื่อนไปด้วยเศษกระดาษและหนงัสอืที่อ่านจบบ้างไม่จบบ้างสะดุง้

ตื่นหลงัจากเผลอหลบัไปเป็นรอบที่สอง ขออกีห้านาทนีี่มนัหายนะชดัๆ! 

ชาร์ลอ็ตลกุพรวดแล้ววิ่งจี๋เข้าไปแปรงฟันในห้องน�้าและล้างหน้า 

ก่อนจะวิ่งออกมาหยบิเสื้อและกางเกงที่พาดอยู่บนโซฟาขึ้นมาสวม

เสื้อผ้าที่ซักสะอาดแต่ไม่ได้ผ่านการรีดของเธอกองพะเนินเป็น

ภูเขาลูกย่อม แต่ชาร์ล็อตไม่มีเวลามาสนใจเรื่องไร้สาระพวกนี้ หญิง

สาววิ่งกลับไปในห้องน�้าอีกครั้งเพื่อหวีผมและรวบมันขึ้นเป็นหางม้า

ด้วยหนงัยางที่เหลอืเพยีงเส้นเดยีวในบ้าน และนั่นกเ็ปน็การเตรยีมตวั

ไปท�างานของชาร์ลอ็ตในตอนเช้าที่ท�าประจ�าทกุวนั

ร่างเล็กวิ่งจี๋ออกมาคว้ากระเป๋าคล้องไหล่ พลางหยิบแซนด์วช

ส�าเรจ็รปูที่เธอซื้อตดิตูเ้ยน็เอาไว้เมื่อวนัก่อนคาบมนัไว้ในปาก ระหว่าง

หยุดสวมรองเท้าผ้าใบหน้าประตูแล้ววิ่งขาขวิดออกไปจากอะพาร์ต-

เมนต์ของเธอจนแทบไม่เหน็ฝุ่น

“สายสองชั่วโมง หล่อนจะแก้ตัวว่ายังไงอีกคราวนี้แม่เด็ก

ฝึกงาน” ผู้หญิงในชุดกระโปรงราคาค่อนข้างสูงส�าหรับอาชีพนักข่าว

ิ



42  ซ่อนเล่ห์แสนรัก

สายบันเทิงก�าลังก้มหน้ามองนาฬิกาบนข้อมือของตน เธอคือเอลลี่ 

ชะนมีหาภยัแฟนเก่าของโรรนั

“โรรนัให้ฉนัพกัได้ เพราะงานเมื่อวาน” ชาร์ลอ็ตตอบอย่างขอ

ไปที ท�าเป็นไม่เห็นสายตาจะกินเลือดกินเนื้อของเอลลี่ เธอเพียงยก

กาแฟที่แวะซื้อระหว่างทางขึ้นดื่ม เธอมกัจะสายประจ�า เพราะฉะนั้น

พนักงานของร้านกาแฟจึงมักจะท�ากาแฟด�าไว้รอท่าให้เธออย่างรู้งาน 

ส่วนค่ากาแฟนั้นชาร์ลอ็ตจะกลบัไปจ่ายหลงัเลกิงาน เป็นอย่างนี้ตั้งแต่

เธอย้ายกลบัมาแอลเอ

“โรรันเป็นเจ้านายของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เขามีสิทธิ์อะไรมา

ก�าหนดเวลาเข้า-ออกออฟฟิศให้เธอเอง” เอลลี่ชกัสหีน้า ยกมอืกอดอก

มองหน้าชาร์ลอ็ต

“เธอก็ไม่ได้เป็นเจ้านายของชาร์ลีเหมือนกัน” เสียงทุ้มของ 

โรรนัท�าให้คนที่เป็นต่ออยู่อย่างเอลลี่เม้มปากเข้าหากนัแน่น “แล้วอะไร

ที่ท�าให้เธอมสีทิธิ์มายนืด่าชาร์ลปีาวๆ อย่างนี้มทิราบ งานไม่มที�าหรอื

เอลลี่ ถงึได้ว่างมายุ่งเรื่องคนอื่นอย่างนี้”

“ฮึ่ย!” คนที่โดนอดีตคนรักพูดกระทบแถมไล่ส่งกระแทกเท้า

อย่างขัดใจก่อนสะบัดหน้าหนี กระฟัดกระเฟียดกลับไปที่โต๊ะท�างาน

ของตนอย่างไม่เตม็ใจ 

คล้อยหลังเอลลี่ไปแล้วชาร์ล็อตจึงพูดออกมาเบาๆ ว่า “แฟน

เก่านายนี่น่าสยองชะมดัยาด” เอ่ยแล้วหญงิสาวกท็�าหน้าขยาดเหมอืน

ค�าพูด

“นี่ยงัน้อยไปด้วยซ�้า” โรรนัท�าเสยีงขึ้นจมูก เดนิน�าชาร์ลอ็ตเข้า

มาในออฟฟิศ 

พนกังานหลายคนเมยีงมองมาที่พวกเขาอย่างสนอกสนใจ และ

หนึ่งในนั้นก็คือคอนเนอร์ เขายิ้มกริ่มแล้วเลิกคิ้วล้อเลียนโรรันเหมือน

อย่างทกุครั้ง
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“ไง โดนอะไรอกีล่ะวนันี้” เขาถาม

“นรกน่ะส”ิ โรรนัตอบด้วยเสยีงที่ไม่เบานกั ท�าเอาคนที่เงี่ยหฟัูง

ข้ามห้องอย่างเอลลี่หันขวับกลับมาที่พวกเขาทั้งสามคนอย่างรวดเร็ว 

จนชาร์ล็อตเกือบคิดว่าเอลลี่เป็นนกฮูกที่หมุนคอได้เกือบสามร้อย- 

หกสบิองศาแล้วเชยีว “ฉนัสาบานเลยนะ ที่ท�างานที่มแีฟนเก่านี่นรก

ดีๆ  เลย”

ฟังแล้วชาร์ลอ็ตได้แต่อมยิ้มข�า ไม่ได้พดูอะไร แม้จะเหน็ด้วยกบั

สิ่งที่โรรันพูดมาก็ตาม มีแฟนอยู่ที่ท�างานเดียวกันมันก็ดีอยู่หรอกนะ 

แต่เวลาเลกิกนักอ็ย่างที่เหน็

“ฉันเตือนแล้ว แกเคยฟังที่ไหนล่ะ” คอนเนอร์ได้ทีจึงตอกย�้า

เพื่อนของเขาไม่ยั้ง

“ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน�้าตา” ชาร์ล็อตเอ่ยกับตัวเอง ระหว่าง

เดินมาที่โต๊ะท�างานส�าหรับพนักงานชั่วคราวของตนที่โล่งและแทบจะ

ไม่มขี้าวของกระจกุกระจกิอย่างที่ผู้หญงิคนอื่นมกัหามาประดบัโต๊ะ

“อย่าพลาดมาเชียวนะพวกแก” โรรันเข่นเขี้ยว จ้องหน้า

คอนเนอร์กบัชาร์ลอ็ตสลบักนัแล้วชี้หน้าคาดโทษ “ฉนัจะซ�้าเตมิจนพวก

แกหายใจไม่ออกเลย คอยดู”

“ชาร์ล็อต!” เสียงตะโกนแสนดุดันอันเป็นเอกลักษณ์ของ 

เจ้านายใหญ่ หรือบก. ร่างท้วมที่ยืนจังก้าอยู่หน้าประตูห้องท�างาน

ท�าให้คนทั้งออฟฟิศพากนัสะดุง้โหยง จ้องมาที่น้องใหม่ของส�านกัข่าว

เป็นตาเดียว เว้นแต่เอลลี่ที่เหลือบมองหน้าชาร์ล็อตเพียงหางตาก่อน

จะเบือนหน้าหนี ท�าเอาคนที่ตกเป็นเป้าสายตาถึงกับแยกเขี้ยวใส่

เป็นการโต้ตอบ

“อยู่นี่ค่ะเกรก็” เกรก็ หรอืเกรก็สนั บก. ขาโหดที่คนในส�านกั-

ข่าวต่างพากนักลวัจนหวัหด 

เจ้าของชื่อจ้องเขม็งมาที่ลูกน้องหน้าใหม่ของเขา ชาร์ล็อตนั้น
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ได้แต่โบกมอืพร้อมยิ้มแหยๆ กลบัไปให้ “มอีะไรอย่างนั้นหรอืคะ”

“ไปเกบ็ของ” เขาเอ่ยเสยีงห้วน

“คะ?” ชาร์ล็อตหลุดเสียง หัวใจดวงน้อยร่วงลงไปอยู่ที่ตาตุ่ม

เมื่อได้ฟังค�าสั่ง “เกบ็ของอะไรคะ”

“เฮ้ นี่มนัเรื่องอะไรกนัครบัเกรก็”  คอนเนอร์แทรกขึ้นมา สหีน้า

ของเขาไม่พอใจเลก็น้อย เมื่อคดิว่าชาร์ลอ็ตก�าลงัเดอืดร้อนเพราะความ

ปากมากของเอลลี่

“ไปเกบ็ของชาร์ลอ็ต” เกรก็สนัชี้หน้า “คณุมนีดัอกีครึ่งชั่วโมงที่

เทรเวนแกรนด์ แมทธวิ เทรเวน ยนิดใีห้เราสมัภาษณ์เขาวนันี้”

“ว่ายังไงนะ!” คนทั้งส�านักข่าวอุทานออกมาพร้อมกันอย่าง

เหลือเชื่อ โดยเฉพาะเหล่าพนักงานสาวๆ ที่ออกอาการกระดี๊กระด๊า

เป็นพิเศษ บางคนถึงกับยกมือเสนอตัวเป็นคนไปสัมภาษณ์แทน

ชาร์ล็อต และหนึ่งในนั้นก็คือเอลลี่ที่ไม่อยากให้ชาร์ล็อตเกินหน้าเกิน

ตาตน

“ฉันขอไปแทนเด็กฝึกงานค่ะเกร็ก ฉันยังเก็บค�าถามจากคราว

ที่แล้วเอาไว้”

“เธอชื่อชาร์ลอ็ตหรอืไง” เกรก็สนัปรายตามองเอลลี่ด้วยสายตา

ที่ท�าให้หญงิสาวใบ้กนิ “ท�างานของคณุให้เสรจ็” เขาบอกแล้ววกกลบั

มาที่คนตวัเลก็ราวกบัเดก็มธัยม “นี่กอ็กีคน! ผมสั่งให้คณุไปท�าอะไร

ชาร์ลอ็ต ท�าไมยงัมายนืบื้ออยู่อกี”

“เกบ็ของค่ะ เกบ็ของ” ชาร์ลอ็ตใช้เวลาท�าความเข้าใจกบัตวัเอง

อยู่เกือบนาที ก่อนจะกระวีกระวาดกลับไปเก็บของตามค�าสั่งของ 

เจ้านาย เธอลนลานท�าอะไรไม่ถูกอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนคอนเนอร์จะเป็นคน

คว้ากระเป๋าของเธอแล้วจัดการโยนมันข้ามหัวเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ 

มาให้เธอ ราวกับเขารู้อยู่ก่อนแล้วว่าทุกอย่างที่เธอต้องการอยู่ใน

กระเป๋าใบนั้น 
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“เรียบร้อยแล้วค่ะ เราไปกันเลยมั้ย” ชาร์ล็อตคว้ากระเป๋านั้น

มากอด วิ่งกลบัมาหาเจ้านายของเธอแล้วถามอย่างระมดัระวงั เพราะ

เกรก็นั้นอารมณ์แปรปรวนง่ายเสยียิ่งกว่าผู้หญงิวยัทอง

“นี่นะชาร์ลอ็ต” เกรก็จบัต้นแขนเลก็ ลากหญงิสาวที่ทางเทรเวน-

แกรนด์สั่งมาว่าเธอจะเป็นเพียงคนเดียวที่คุณแมทธิวจะให้สัมภาษณ์

ด้วย พร้อมก�าชับเสียงเฉียบขาดว่า “คุณรู้ใช่มั้ยว่าบทสัมภาษณ์นี้

ส�าคญัขนาดไหน”

“รู้ค่ะเกร็ก” ชาร์ล็อตพยักหน้าหงึกๆ กลืนน�้าลายลงคอเมื่อ 

ค�าพูดของเกรก็สนัท�าให้เธอรู้สกึกดดนัมากกว่าเดมิเป็นสองเท่า

“ผมอยากให้คณุถามเขาทกุอย่าง เอามาทกุเรื่องเท่าที่จะท�าได้ 

แล้วนี่ค�าถาม ผมเขยีนเอาไว้เผื่อถามคนบ้านเขา เผื่อจะโชคดสีกัวนั”

ชาร์ลอ็ตรบักระดาษแผ่นนั้นไว้ แล้วเงยหน้ามองเจ้านายของเธอ

อย่างไม่เข้าใจ “คณุไม่ได้จะไปกบัฉนัหรอืคะ เมื่อวานนี้ฉนัปากเสยีไป

เยอะ ถ้าคณุแมทธวิเหน็หน้าฉนั เขาอาจจะโยนฉนัออกมานอกโรงแรม

เขาก่อนที่เราจะได้สัมภาษณ์เขาก็ได้นะคะ” หญิงสาวสารภาพหน้า

ไม่สู้ด ีเธอยงัจ�าสายตาที่นายผดีบิแมทธวิใช้มองเธอตอนที่เธอวิ่งตาม

ไปถ่ายรูปน้องสาวเขาได้อยู่เลย

“ผมมเีรื่องส�าคญักว่าต้องท�า” เกรก็ปฏเิสธ ไม่ยอมบอกชาร์ลอ็ต

ว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวในฮอลลีวูดไทม์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใน 

โรงแรมเทรเวนแกรนด์ “ผมไว้ใจคณุได้ใช่มั้ยชาร์ลอ็ต”

“ฉันจะพยายามให้เต็มที่ค่ะ” ชาร์ล็อตแบ่งรับแบ่งสู้ เดินตาม

เกร็กสันออกมาหน้าส�านักข่าวซึ่งมีรถแท็กซี่จอดรอท่าอยู่แล้ว “คุณ

แน่ใจแล้วใช่มั้ยคะที่จะไม่ไปที่เทรเวนแกรนด์กบัฉนั”

“ใช่” เกรก็สนัพยกัหน้า เปิดประตใูห้ลกูจ้างชั่วคราวของตนด้วย

สหีน้าล�าบากใจ ร่างท้วมค�้าตวัเหนอืบานประตูรถเพื่อพดูกบัหญงิสาว

ที่นั่งหน้าซดีในรถว่า “เธอต้องฉลาดพูดชาร์ลอ็ต โอกาสอย่างนี้ไม่ใช่
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จะมมีาง่ายๆ”

“ฉันจะเก็บสุนัขในปากไม่ให้มาเพ่นพ่านจนเสียเรื่องค่ะ ฉัน

สัญญา” ชาร์ล็อตพยักหน้าหงึกๆ เห็นค�าว่าพนักงานประจ�าลอยมา

ตรงหน้าร�าไร “ฉนัจะไม่ท�าให้เสยีเรื่องแน่นอน”

“ดมีาก” เจ้านายมาดโหดของชาร์ลอ็ตพยกัหน้าพอใจ ผละห่าง

จากรถโดยสารสีเหลือง แต่ก็ไม่วายย�้ากับหญิงสาว “เอาข่าวมาได ้

เมื่อไหร่ ต�าแหน่งพนกังานประจ�ากจ็ะเป็นของเธอเมื่อนั้น”

“รบัทราบค่ะเกรก็!” ชาร์ลอ็ตเต๊ะท่ารบัค�าสั่ง มองนายจ้างของ

เธอที่ค่อยๆ เลก็ลงเพราะรถเคลื่อนออกห่างจากส�านกัข่าว ร่างบางถอน

หายใจก่อนจะหนัหน้ากลบัมา

“ไม่ทราบว่าจะให้ผมไปส่งที่ไหนครบัคณุผูห้ญงิ” คนขบัเอ่ยถาม

อย่างมมีารยาทเมื่อรถเคลื่อนออกมาได้สกัพกั

“อ้อ เอ่อ ไปเทรเวนแกรนด์ค่ะ” ชาร์ลอ็ตสะดุง้ คดิได้ว่าเธอต้อง

ไปที่ไหนก่อนจะละล�่าละลกับอกคนขบั “โรงแรมเทรเวนแกรนด์ค่ะ”

“ได้ครบั คณุผูห้ญงิ”  คนขบัรถค้อมหวัรบัค�าสั่งแล้วปิดปากเงยีบ 

ไม่เอ่ยทกัท้วงอะไร แม้เขาจะแปลกใจที่ผู้โดยสารซึ่งน่าจะเป็นนกัข่าว

บอกว่าจะไปที่โรงแรมเทรเวนแกรนด์ สถานที่ที่ใครๆ ต่างรู้ว่าเป็นที่ 

ต้องห้ามส�าหรบันกัข่าวและพวกปาปารซัซอีย่างเดด็ขาด 

อย่าให้พนักงานที่นั่นรู้เชียวว่ามีนักข่าวไปป้วนเปี้ยนแถวนั้น  

ร้อยทั้งร้อยถ้าไม่โดนโยนออกจากโรงแรมเหมือนลูกหมา ก็โดนจับส่ง

ต�ารวจโทษฐานบุกรุก แม่สาวน้อยที่สภาพมอมแมมข้างหลังเขานี่ก็ 

คงไม่พ้นโดนโยนออกมาเหมอืนกนั โธ่ ตวัแค่นี้ไม่น่าหาเรื่องเจบ็ตวัเลย

แม่หนู

ด้านคนที่โดนคนขับแท็กซี่เป็นห่วงอยู่นั้นก�าลังหมกมุ่นอยู่กับ

สมุดและการเขียนค�าถามใหม่ ตัดค�าพูดที่เธอคิดว่าจะท�าให้นาย 

แมทธวิเยน็ชาคนนั้นโกรธทิ้งไปเสยี แล้วหาค�าพูดที่ดกีว่านั้นมาแทน
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“ถงึแล้วครบั” คนขบัแทก็ซี่เอ่ย แต่หญงิสาวด้านหลงัยงัคงไม ่

รูส้กึตวัแม้ว่าเขาจอดรถได้สกัพกัแล้ว “คณุผู้หญงิครบั ถงึเทรเวนแกรนด์

แล้วครบั”

“อ้าว เอ้อ...” ชาร์ลอ็ตหน้าเหลอ หนัไปมองกระจกรถเพื่อตรวจ

ดูว่าถึงที่หมายอย่างที่คนขับรถบอกแล้วจริงๆ ก่อนจะกระวีกระวาด

ค้นหาเงินสดในกระเป๋าสตางค์ส�าหรับค่าโดยสาร “รอเดี๋ยวนะคะ 

กระเป๋าฉนัรกไปหน่อย”

“ไม่ต้องครบั เจ้านายคณุจดัการเรยีบร้อยแล้ว” ค�าพดูนั้นท�าให้

ชาร์ล็อตชะงักมือที่ก�าลังค้นหากระเป๋าสตางค์ เงยหน้าขึ้นมองคนขับ

รถผ่านกระจกมองหลงัอึ้งๆ 

ปกตเิกรก็ขี้เหนยีวไมเ่ป็นรองใคร ไมเ่คยมหีรอกที่จะออกเงนิให้

ลูกน้อง จะไม่ให้เธอแปลกใจอย่างไรไหว

“คณุแน่ใจหรอืคะว่าเจ้านายฉนัจ่ายแล้ว คณุจ�าผดิหรอืเปล่า” 

เธอถามย�้า ยงัไม่เชื่อว่าเกรก็จะจ่ายค่ารถให้ตน

“ไม่ผดิหรอกครบั เจ้านายคณุจดัการเรยีบร้อยแล้ว” เขายนืยนั

“โอเคค่ะ ถ้าคณุมั่นใจอย่างนั้น” ชาร์ลอ็ตยงัคงหน้าเหลอ แม้

เธอจะปีนลงมาจากรถแท็กซี่เรียบร้อยแล้วก็ตาม หญิงสาวยกมือเกา

หัวแกรกๆ ขณะมองรถเคลื่อนออกไปจากหน้าโรงแรมเทรเวนแกรนด์

พลางบ่นกบัตวัเองเบาๆ ว่า “วนันี้เกรก็มาแปลก ใจดพีลิกึ” 

พูดแล้วหญงิสาวที่ร่างเลก็เกนิกว่ามาตรฐานของสาวยโุรปด้วย

กนักก็ึ่งวิ่งกึ่งเดนิเข้าไปในโรงแรมหรูด้านหลงั ท่ามกลางสายตาสงสยั

ใคร่รู้และแปลกใจของพนักงานโรงแรมที่ต่างเมียงมองมายังร่างบาง

ของหญงิสาวที่มองปราดเดยีวกร็ูว่้าเป็นนกัข่าว ซึ่งเป็นยิ่งกว่าของแสลง

ส�าหรบับรรดาเจ้านายของพวกเขา

“เอ่อ ฉันมาจากฮอลลีวูดไทม์ค่ะ ฉันมีนัดสัมภาษณ์กับคุณ 

แมทธวิ” ชาร์ลอ็ตเดนิไปแจ้งกบัพนกังานต้อนรบัที่เงยหน้าขึ้นมองเธอ
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เหมอืนโดนผหีลอก

“เอ่อ คุณแน่ใจหรือครับว่าไม่ได้จ�าผิด” พนักงานต้อนรับของ

โรงแรมซึ่งผ่านการท�างานมาหลายปีหน้าเสยี ไม่เคยเหน็นกัข่าวคนไหน

กล้าบุกมาสัมภาษณ์คุณแมทธิวถึงที่นี่มาก่อน “ผมไม่แน่ใจว่าคุณ 

แมทธวิจะ...”

“ฉนัทราบค่ะ” ชาร์ลอ็ตหลบัตาลงอย่างปลงตก คดิอยู่แล้วว่า

เธอคงไม่พ้นเจอปัญหานี้ “แต่อย่างน้อยก็กรุณาแจ้งเลขาฯ ของคุณ 

แมทธวิให้ฉนัสกัหน่อยได้หรอืเปล่าคะ ถ้ามอีะไรผดิพลาด เดี๋ยวฉนัจะ

รีบออกไปเลย” หญิงสาวขอร้อง เธอเองก็แอบคิดว่านี่อาจจะมีอะไร

พลาดไป เพราะการที่คณุแมทธวิจะยอมให้เวลากบัเธอแทบจะเป็นไป

ไม่ได้เลย แต่การที่เกรก็กล้าส่งเธอมาพร้อมกบัจ่ายค่ารถให้เสรจ็สรรพ

นั่นกห็มายความว่า เขากต็้องแน่ใจมากเหมอืนกนั

พนกังานต้อนรบัอ้าปาก จะบอกหญงิตวัเลก็ตรงหน้าอย่างไรดี

ว่าตอนนี้ไม่มีเลขาฯ คุณแมทธิวอีกต่อไปแล้ว ทางเดียวที่จะแจ้งคุณ

แมทธิวว่ามีนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ก็คือการต่อสายตรงไปหารอง 

ผูบ้รหิารผูส้งบนิ่งจนน่ากลวัโดยตรงเพยีงอย่างเดยีว และถ้าเกดิว่าการ

สมัภาษณ์นี่เป็นการเข้าใจผดิละก ็เขากค็งไม่พ้นโดนไล่ออก

“เอ่อ คอืว่า”

“ฉนัขอร้องละนะคะ ฉนัมนีดัสมัภาษณ์คณุแมทธวิจรงิๆ นะคะ” 

ชาร์ลอ็ตอ้อนวอนเหมอืนลกูแมว ถ้าเธอพลาดงานนี้มหีวงัเกรก็เอาเธอ

ตายแน่ๆ “ฉนัขอร้องนะคะ ฉนัมเีรื่องต้อง...”

“นี่คุณนักข่าว” เสียงทุ้มติดละมุน แต่ยังทรงอ�านาจท�าให้

พนักงานด้านหลังพากันถอยกรูด เว้นแต่ชาร์ล็อตที่ระบายยิ้มกว้าง  

หนัขวบักลบัไปหาเจ้าของเสยีงด้วยความดใีจ

“คณุแมทธวิ” เธอเรยีกเขาเสยีงหวานหยดอย่างประจบ เผื่อเขา

จะท�าใจลมืว่าเมื่อวานเธอวิ่งไปตามถ่ายรปูน้องสาวเขา ก่อนจะผดิหวงั
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เมื่อชายหนุม่จ้องตอบด้วยสายตารูท้นั คนตวัเลก็จงึคอตกเดนิตามร่าง

สูงต้อยๆ ไปจากเคาน์เตอร์ต้อนรับไม่ต่างจากลูกแมวน้อย “คือเรื่อง

เมื่อวานนี้ฉนัขอโทษค่ะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจ”

“ช่างเถอะ มนัเป็นงานของคณุนี่” แมทธวิบอกปัด เขาจะโกรธ

เธอเพราะเรื่องขี้ปะติ๋วนี่ได้อย่างไร ในเมื่อเธอยังท�าเรื่องใหญ่ให้เขา

โกรธอกีตั้งมาก

“คณุไม่โกรธฉนัหรอืคะ” ชาร์ลอ็ตเสยีงร่า ยิ้มกว้างอย่างโล่งอก

เมื่อชายหนุ่มไม่ได้หมายหวัเธออย่างที่คดิกลวั

“เรื่องนี้ไม่โกรธ”

“ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนข่าวคุณแสนดีนะคะ” ชาร์ล็อตโบกมือ

ปฏิเสธพัลวันเมื่อได้ยินแมทธิวพูดอย่างนั้น นี่เขาคงไม่คิดว่าเธอเป็น

คนเขยีนข่าวให้น้องสาวเขาเสยีหายหรอกนะ “ฉนัแค่ไปท�างานเมื่อวาน 

แต่ไม่ได้เป็นคนเขียนข่าวเรื่องที่น้องสาวคุณจูบกับคนที่ชื่อวิกเตอร ์

นะคะ”

แมทธิวตวัดตาคมขึ้นมองคนที่ก�าลังร้อนตัวด้วยความแค้น  

แค้นที่เธอกล้าพูดชื่อไอ้คนป่าเถื่อนนั่นให้เขาได้ยนิอย่างที่ไม่เคยมใีคร

กล้าท�า ยายผู้หญงิคนนี้มนัเหลอืทนจรงิๆ “ขอบใจนะที่เตอืน” เขาพูด

ลอดไรฟัน 

ท�าเอาคนฟังต้องรีบกัดปากตัวเองเอาไว้ เมื่อรู้ตัวว่าเธอเผลอ

ปากมากไม่เข้าเรื่องอกีแล้ว “ขอโทษค่ะ”  ชาร์ลอ็ตเสยีงหงอย หน้าม่อย

ลงด้วยความกลวั

“คุณชาร์ล็อต” แมทธิวเรียกชื่อของหญิงสาวด้วยน�้าเสียงอ่อน

ลง ซึ่งเจ้าของชื่อกเ็งยหน้าขึ้นมองเขาอย่างรอคอย “ผมเป็นคนนดัคณุ”

“ใช่ค่ะ” เธอพยักหน้าหงึกๆ ยิ้มกว้างรับค�าพูดนั้นก่อนจะรีบ

หยบิสมดุจดของเธอขึ้นมารอท่า “แล้วฉนักเ็ตรยีม...”

“แต่ต้องขอโทษด้วยที่ผมต้องขอยกเลกิ ตอนนี้เลย” 
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ประโยคนั้นเหมอืนโดนฟ้าผ่าลงมากลางหวั ชาร์ลอ็ตนิ่งอึ้งไปไม่

ต่างจากตอนที่โดนแฟนบอกเลกิ แม้เธอจะไม่เคยมแีฟนกบัใครเขาเลย

กต็าม แต่มนักน็่าจะใกล้เคยีงกนั

เธอตาโตมองชายหนุม่เหมอืนเขาเพิ่งหกัอกเธอ ก่อนหน้าเลก็จะ

เริ่มง�้าลงๆ จนแมทธวิรู้สกึได้

“คณุท�าอย่างนี้กบัฉนัไม่ได้นะคะ” ชาร์ลอ็ตเสยีงเครอื คดิไปถงึ

หน้าของเจ้านายเธอหลงัจากรูว่้านายแมทธวินี่ไม่ยอมให้สมัภาษณ์แล้ว

เธอกอ็ยากกลั้นใจตาย ไม่นะ! “คณุพูดแล้วนี่” เธอประท้วง

“ผมรู้” แมทธวิหลบัตา พยกัหน้ารบัค�าพดูของหญงิสาวที่ว่าตน

เป็นคนผิดในการยกเลิกนัดทั้งๆ ที่รับปากจะให้สัมภาษณ์เองก็ตาม 

“ผมต้องไปนวิยอร์ก อกีไม่ถงึชั่วโมง” พี่ใหญ่ที่เป็นเสาหลกัให้แก่น้องๆ 

ในบ้านอธิบายเสียงนุ่ม นี่หากว่าคนในบ้านมาได้ยินน�้าเสียงที่เขาใช้

พูดกบัชาร์ลอ็ตตอนนี้ละก ็มหีวงัเขาโดนล้อไปอกีสบิชาต ิ โดยเฉพาะ

กบัไอ้น้องคนเลก็ของเขา 

แต่ถงึแมทธวิจะบอกเหตผุลกบัหญงิสาว แต่เขากไ็ม่ได้บอกเธอ

ทั้งหมดว่าเขารอให้เธอมาถงึโรงแรม เพื่อที่เขาจะได้เป็นคนบอกยกเลกิ

นดักบัเธอเอง แม้ไม่มคีวามจ�าเป็นที่จะต้องท�าอย่างนั้นเลยกต็าม

“แต่ยังไงคุณก็ต้องให้สัมภาษณ์กับฉันนะคะ คุณพูดแล้วนี่” 

ชาร์ลอ็ตยงัคงประท้วงอย่างไม่หมดหวงั ถ้าเธอยอมแพ้เธอกต็ายน่ะส ิ

เรื่องอะไรจะยอมเล่า “ถ้าคณุเบี้ยวฉนัคราวนี้ เจ้านายเอาฉนัตายแน่

เลย”

“เขาไม่ว่างมาเอาเรื่องคุณหรอก” แมทธิวยิ้มขณะหัวเราะใน 

ล�าคอ “อย่าห่วงเรื่องนั้นเลย”

“คณุไม่เข้าใจ” หญงิสาวโอด หมดหนทางแล้วทกุอย่าง รู้ดวี่า

หากชายหนุ่มจะขอยกเลิกมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา แล้วเธอก็ท�าอะไร 

ไม่ได้นอกจากแช่งเขาในใจก่อนจะก้มหน้าก้มตากลับไปโดนเกร็กด่า 
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แล้วโดนเอลลี่ถากถางต่อที่ส�านักข่าวอีกด้วย “แต่ไม่เป็นไรค่ะ ฉัน

ขอโทษ ลาก่อนค่ะ” 

คดิทบทวนกบัตวัเองได้แล้วชาร์ลอ็ตกท็�าใจ พ่นลมหายใจออก

จมูกแล้วเกบ็สมดุกลบัใส่กระเป๋าเน่าๆ ของเธอ เดนิคอตกออกมาจาก

ตรงนั้นอย่างผดิหวงั บางทไีอ้งานนกัข่าวนี่อาจจะไม่เหมาะกบัเธอจรงิๆ 

กไ็ด้ เฮ้อ...วยัรุ่นเซง็

“นี่ชาร์ล็อต” แมทธิวมองตามหลังคนตัวเล็กอยู่ครู่หนึ่งก่อน

ตดัสนิใจรั้งเธอเอาไว้

“คะ?” เจ้าของชื่อหนักลบัมาด้วยสหีน้าไม่สู้ด ี เพราะก�าลงัคดิ

หาค�าแก้ตัวกับเกร็ก และเหตุผลที่จะขอเลิกท�างานเป็นนักข่าวกับแม่

ของเธอ ซึ่งเป็นคนต้นคิดเรื่องที่จะให้เธอมาท�างานเป็นนักข่าวตั้งแต่

แรก

“เรื่องเจ้านายคณุน่ะเดี๋ยวผมโทร. บอกเขาให้เอง” แมทธวิเสนอ

ตวั ใช้เสยีงเนบินาบตามแบบฉบบั แต่กแ็อบเหล่ตารอใบหน้าดใีจของ

ชาร์ลอ็ต ก่อนจะเลกิคิ้วสูงเมื่อเธอท�าเพยีงพยกัหน้าหงกึๆ สองสามครั้ง

แล้วพมึพ�าตอบ

“ขอบคุณค่ะ” ชาร์ล็อตฟังสิ่งที่ชายหนุ่มพูดหูซ้ายทะลุหูขวา 

เหนื่อยใจขึ้นมาทันทีที่คิดว่าแม่เธอคงต้องคะยั้นคะยอให้เธอท�างานนี้

ต่อแม้เธอจะบอกว่าเธอไม่มคีวามสขุกต็าม “เดนิทางดีๆ  นะคะ” เธอ

อวยพรเขาแล้วหมุนตัวกลับไปทางประตู ร้อนถึงคนที่เย็นเป็นน�้าแข็ง

ขั้วโลกที่ต้องเอื้อมแขนมารั้งชาร์ลอ็ตเอาไว้อกีรอบ

“เป็นอะไรหรอืเปล่า” แมทธวิถามหญงิสาวด้วยความเป็นห่วง 

ไม่สนเสียงอื้ออึงของพนักงานโรงแรมที่ร้องออกมาด้วยความตกใจ 

ก่อนจะรบีหลบกนัพลัวนัอกีหนเมื่อแมทธวิกวาดตามอง 

“ฉนัแค่เบื่อน่ะค่ะ” ชาร์ลอ็ตถอนหายใจพรดืใหญ่ ดงึแขนออก

จากอุ้งมือหนาอย่างอ่อนโยน “ช่างเถอะ ตอนนี้ฉันจะท�าอะไรได้จริง
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มั้ยคะ”

แมทธวิหรี่ตามองหญงิสาวที่กลบัมาเป็นคนที่เขารูจ้กัอกีครั้งหนึ่ง 

ก่อนยิ้มละมุนจะปรากฏบนหน้าคร้ามโดยที่แม้แต่เขาก็ไม่ทันรู ้ตัว  

“นั่นฟังดเูป็นคณุดนีะ” ชายหนุม่เอ่ย แต่คล้ายพดูกบัตวัเอง “นกึว่าจะ

ไม่ได้เจออกีแล้ว”

“คะ?” ชาร์ลอ็ตย่นคิ้ว ไม่ทนัฟังชายหนุ่ม เพราะมวัแต่ครุ่นคดิ

กบัตวัเองอยู่ 

“ช่างเถอะ” คนที่ได้ชื่อว่าหน้าตายที่สดุอมยิ้มขณะส่ายหวั บอก

ว่าสิ่งที่เขาพูดไปไม่สลกัส�าคญัอะไร 

กลายเป็นชาร์ล็อตที่อ้าปากค้าง คิดไม่ถึงว่าจะมีคนที่ยิ้มแล้ว

หล่อไม่บันยะบันยังขนาดนี้อยู่บนโลก อู้หู พ่อคุณเอ๊ย หน้านิ่งๆ ว่า

หล่อล�่าน่าหม�่าแล้ว ยิ้มออกมาทีนี่ ตายเกลื่อนกันไปทั้งบ้านทั้งเมือง 

หล่ออย่างนี้สนิะ ผู้หญงิถงึอยากปล�้าเอามาท�าสามกีนั แหม กว่าเธอ

จะเข้าใจกว็นันี้ละ คนอะไรหล่อจรงิวุ้ย

“อย่างนั้นกเ็อาเบอร์มา”

“อะไรนะคะ” ชาร์ลอ็ตหน้าเหลอรอบสอง ตะลงึความหล่อจน

หตูงึเลยเรา อย่าหล่อนกัสอิตีาบ้า! “โทษทค่ีะ ฉนัไม่ทนัฟัง มวัแต่ตะลงึ

ความหล่อคณุน่ะ”

“ฮ่าๆ” คนที่หล่อจนชาร์ลอ็ตตะลงึหลดุข�าเสยีงดงั ยิ้มกว้างจน

เหน็ฟันขาวจั๊วะท�าให้ชาร์ลอ็ตตวัเบาหววิ “นี่สชิาร์ลอ็ตตวัจรงิ” เขาพดู

ระหว่างที่กลั้นข�า

หล่อเกนิไป หล่อเกนิไปแล้ว! 

หญงิสาวกรดีร้องในใจก่อนจะยกมอืขึ้นปิดห ูหดตวัลงนั่งเหมอืน

เวลาที่คนในภาพยนตร์หลบระเบิด แต่อย่างเธอนี่ต้องเรียกว่าหลบ 

ออร่าความหล่อ ไม่งั้นตาย

“เฮ้ ผมพูดน่ะได้ยนิหรอืเปล่า” แมทธวิก้มลงสะกดิไหล่คนที่นั่ง



มิณรญา  53   

ปิดหูปิดตาอยู่กบัพื้น ทั้งๆ ที่ยงัหยดุข�าไม่ได้

“อะ...อะไรคะ” ชาร์ลอ็ตเงยหน้าขึ้นมอง

“เบอร์มอืถอืน่ะ เอามา ไว้คดิถงึจะโทร. หา”

“บะ...เบอร์”  ชาร์ล็อตฟังแค่ประโยคแรกก่อนจะตั้งหน้าตั้งตา

ก้มหานามบตัรท�ามอืของเธอที่น่าจะยงัเหลอือยูส่่งให้ชายหนุม่ ก่อนที่

ความหล่อจะท�าให้เธอเสยีสต ิ“เบอร์มอืถอื นี่ค่ะ”

“ขอบคุณ” แมทธิวรับกระดาษแผ่นเล็กนั้นมาไว้ในมือแล้วยิ้ม

กริ่มอย่างพอใจ “ได้เบอร์แล้วนะ ถ้าคดิถงึเมื่อไหร่จะโทร. หาเองนะ”

“ฉนัไปละค่ะ สวสัด”ี ชาร์ลอ็ตบอก ลิ้นแทบจะพนักนัอยู่แล้ว

ก่อนจะรีบแจ้นออกไปจากโรงแรมเทรเวนแกรนด์ โดยมีเสียงหัวเราะ

กงัวานลอยตามลมมาแล้วเธอกต็ระหนกัได้ว่า

นี่เองที่เรยีกว่าหล่อจนเสยีสต ิ เธอนี่ละที่เสยีสต ิ โอ๊ย! หล่อจงั

โว้ย!

คนตวัเลก็ก้มหน้าก้มตา เอามอืปิดหูแล้ววิ่งออกมาจากโรงแรม

เทรเวนแกรนด์ด่วนจี๋ หัวใจดวงน้อยเต้นตุบๆ เมื่อเจอความหล่อไม่

ปรานใีครของแมทธวิเล่นงานเข้าอย่างไม่ทนัตั้งตวั

“หูย...หล่ออะไรเบอร์นี้” เธอบ่นกับตัวเองอย่างไม่ค่อยพอใจ  

ชกัสหีน้าใส่ชายหนุ่มซึ่งน่าจะออกมาจากโรงแรมในอกีไม่ช้า แล้วมอง

ซ้ายขวา ระแวงว่าใบหน้าหล่อเหลานั้นจะมาท�าให้เธอเสียสต ิ

อกีรอบ “มายงั ออกมาหรอืยงันะ”

“คณุผู้หญงิครบั”

“เฮ้ย!” ชาร์ลอ็ตอทุาน ผงะหงายหลงัเมื่อจู่ๆ ผูช้ายคนหนึ่งกม็า

ยนืซ้อนหลงัเธอ “คณุ! โผล่มาไม่ให้สุ้มให้เสยีงแบบนี้ได้ยงัไง เกดิฉนั

ตกใจตายขึ้นมาใครจะรบัผดิชอบ” เธอว่าอย่างมนี�้าโห รอฟังอกีฝ่าย

โต้กลบัมาด้วยอารมณ์ แต่กผ็ดิคาด เมื่อเขาท�าเพยีงจ้องหน้าเธอและ

เอ่ยด้วยน�้าเสยีงไม่มชีวีติชวีาว่า



54  ซ่อนเล่ห์แสนรัก

“ผมอยู่ตรงนี้มาตลอดแล้วครบั คณุแมทธวิให้ตามคณุมา” 

“ตามฉนัมาท�าม้าย” ชาร์ลอ็ตลากเสยีงยาว ท�าเป็นตกใจเกนิ

เหตุ นายผีดิบนั่นคงไม่ได้จะส่งลูกน้องมาเก็บเธอหรอกนะ คิดอย่าง

นั้นชาร์ล็อตก็ยกมือตั้งการ์ด มองชายในชุดสูทอย่างไม่ไว้ใจ “จะท�า

อะไรฉันน่ะ อย่าแม้แต่จะคิดเชียว ฉันแจ้งต�ารวจนะ ต่อให้เป็นพวก 

เทรเวนฉนักไ็ม่กลวัหรอกย่ะ จะบอกให้!”

“ผมแค่ต้องไปส่งคุณครับ ยังไม่มีค�าสั่งให้ท�าร้ายคุณ”  ชาย 

คนนั้นพูดเหมอืนว่าหากมคี�าสั่งให้ท�าร้ายเธอ เขากจ็ะท�าอย่างไม่ลงัเล

อย่างไรอย่างนั้น 

“อ้าว พูดงี้หมายความว่าไง” ชาร์ล็อตชักเสียงอย่างไม่พอใจ 

แต่กย็อมลดแขนลงเมื่อฝ่ายนั้นบอกว่าไม่ได้มเีจตนาจะท�าร้ายเธอ “ถ้า

เจ้านายคณุสั่ง คณุกจ็ะท�าร้ายผูห้ญงิเตี้ยอย่างฉนังั้นหรอื จติใจคณุท�า

ด้วยอะไรเนี่ย”

“คุณแมทธิวไม่เคยสั่งให้ท�าร้ายใครโดยไม่มีเหตุผลครับ” เขา

อธิบาย พอดีกับที่รถตู้คันใหญ่ขับมาจอดเทียบทางเท้าหน้าโรงแรม 

“และผมก็คงต้องท�าตามค�าสั่งของเจ้านาย ถึงแม้ผมจะไม่อยากท�า

กต็าม”

“หมายความว่าคณุจะท�าร้ายฉนั?” ชาร์ลอ็ตย�้าค�าถาม ก่อนจะ

กลอกตาขึ้นฟ้าเมื่อคนของแมทธวิไม่คดิแม้จะโกหกเพื่อรกัษาน�้าใจเธอ

“ครบั” ชายในชดุสูทพยกัหน้าพร้อมกบัเปิดประตูรถให้เธอ 

มารยาทงามทั้งเจ้านายทั้งลูกน้อง ชาร์ล็อตค่อนแคะในใจ  

หรี่ตามองคนที่แมทธิวสั่งให้ไปส่งเธอแล้วถามหยั่งเชิงไปว่า “แล้วถ้า

ฉนัไม่ให้คณุไปส่งล่ะ”

“ผมก็จะท�าให้คุณยอมให้เราไปส่งครับ” เขาตอบด้วยน�้าเสียง

สงบนิ่ง หน้ายงัคงไม่แสดงอารมณ์แล้วถอนหายใจ “ขึ้นรถเถอะครบั

คณุผูห้ญงิ ผมว่าคณุไม่อยากท�าให้เจ้านายของผมไม่พอใจหรอกใช่มั้ย
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ครบั”

“นี่ขู่ฉนัหรอื” ชาร์ลอ็ตคอแขง็เมื่อชายคนนี้พูดเหมอืนก�าลงับบี

บังคับให้เธอไม่มีทางเลือก “ท�าไมฉันต้องกลัวเจ้านายคุณไม่พอใจ

ด้วย”

คนของแมทธิวเหลือบตามองหน้าชาร์ล็อตแล้วผ่อนลมหายใจ 

ไม่เข้าใจว่าท�าไมผูห้ญงิคนนี้ถงึท�าตามค�าสั่งที่แสนง่ายนี้ยากเยน็เหลอื

เกนิ “คณุไม่กลวัหรอืครบั” เขาถามด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ ไม่ได้อยาก

รู้อย่างที่ปากพูดแม้แต่นดิ

กใ็ครบ้างเล่าจะไม่กลวัโทสะของ แมทธวิ เทรเวน

ค�าถามแสนง่ายนั้นท�าให้ชาร์ล็อตอ้าปากค้าง ยกมือชี้หน้าคน

ของนายผีดิบแมทธิวอย่างเจ็บใจ เธอแพ้ให้แก่ลูกน้องเขาอีกคนแล้ว

หรอืนี่ “กด้็าย” ชาร์ลอ็ตเสยีงสงูแม้เธอจะก�าลงัจนตรอก “ยอมให้กไ็ด้ 

แต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดยีวนะ”

“เชญิครบั” ชายคนนั้นค้อมหวั ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก

หลงัจากที่หญงิสาวยอมก้าวขึ้นรถไป แม้เธอหาเรื่องอดิออดอยูพ่กัใหญ่

ก็ตาม เมื่อปิดประตูตามหลังร่างบอบบางของแขกคนส�าคัญของคุณ

แมทธวิเรยีบร้อยแล้ว ชายหนุ่มจงึก้าวขึ้นไปนั่งต�าแหน่งข้างคนขบั

“คณุผู้หญงิไม่ต้องไปที่ไหนก่อนกลบับรษิทันะครบั” เขาหนัมา

ถามเพื่อความแน่ใจ และชาร์ลอ็ตกส่็ายหวัเป็นค�าตอบแล้วเอ่ยเสรมิว่า

“เลกิเรยีกฉนัอย่างนั้นเถอะค่ะ รู้สกึจกัจี้แปลกๆ ยงัไงกไ็ม่รู ้เรยีก

ฉนัว่าชาร์ลอ็ตกพ็อ”

“ครบั คณุชาร์ลอ็ต” ฝ่ายนั้นรบัปากและไม่ได้พูดอะไรต่ออย่าง

ที่หญงิสาวหวงั ชาร์ลอ็ตจงึออกปากถาม

“คณุชื่ออะไรคะ”

“มอนโรครบั คณุชาร์ลอ็ต” เขาตอบน้อยค�าเช่นเคย 

“คุณเป็นเลขาฯ คุณแมทธิวอีกคนหรือคะ” หญิงสาวถาม  
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ขมวดคิ้วเมื่อคดิได้ว่าวนันี้เธอยงัไม่เจอยายเลขาฯ มหาภยัของแมทธวิ

เลย เอ๊ะ...หรอืว่าเจ๊แกจะป่วย แต่คงไม่หรอก ต่อให้ป่วยยงัไงเจ๊แกก็

คงไม่ยอมขาดงานแน่ๆ หวงเจ้านายเสยีขนาดนั้น คดิแล้วหมั่นไส้ อยาก

จะวกรถกลบัไปแล้วไปตะโกนใส่หน้าเจ๊แกว่า นายหล่อนั่นเป็นของส่วน

รวมนะป้า ห้ามฮบุเอาไว้คนเดยีว!

“เปล่าครบั ผมเป็นผู้ช่วยของคณุท่าน” เขาตอบสั้นเหมอืนเคย

“คุณท่าน พ่อของคุณแมทธิวอย่างนั้นหรือคะ” ชาร์ล็อตซัก  

ยื่นหน้ามาตรงช่องว่างระหว่างคนขบัและมอนโร “คณุเป็นคนสนทิของ

คณุเคลวนิ เทรเวน อย่างนั้นหรอืคะ”

“ผมเป็นคนจดัการเรื่องเอกสารของโรงแรมเทรเวนทั้งหมดครบั” 

มอนโรชี้แจง ไม่เข้าใจว่าท�าไมหญิงสาวถึงได้มีสีหน้าแช่มชื่นเมื่อรู้ว่า

เขาท�างานให้คณุท่านด้วย

“อ้อ อย่างนี้กแ็ปลว่าสนทิ” ชาร์ลอ็ตสรปุเองเสรจ็สรรพ “คอืงี้

ค่ะ ฉนัมเีรื่องจะถามคณุเกี่ยวกบั...”

“ไม่ทราบครบั” 

“ยงัไม่ได้ถามเลยค่ะ” ชาร์ลอ็ตแว้ดเสยีงใส่มอนโร 

“เรื่องอะไรก็ไม่ทราบทั้งนั้นครับ โดยเฉพาะเรื่องคุณแสนดี” 

มอนโรดกัทาง ถ้าหญงิสาวด้านหลงัเขาเป็นนกัข่าวจรงิกค็งไม่พ้นเรื่อง

คณุหนูที่เธออยากจะรู้

“เบื่อจรงิพวกรูท้นัเนี่ย” ชาร์ลอ็ตบ่นอบุ หน้าง�้างอเมื่อมอนโรยงั

มสีหีน้าเรยีบเฉยไร้ความรูส้กึ ชวนให้คดิถงึหน้าเจ้านายของเขาที่ไม่ว่า

จะอารมณ์ไหนกม็อียู่หน้าเดยีว “ฮึ่ย! ไม่ถามแล้วกไ็ด้”

“ขอบคุณที่เข้าใจครับ” มอนโรค้อมหัวขอบคุณหญิงสาวที่ไม่

ท�าให้เขาเดอืดร้อนไปมากกว่านี้

“ไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะ ที่ไม่ถามเนี่ยก็เพราะรู้ว่าถามไปก็ 

ไม่ได้ค�าตอบ เลยไม่ถาม”  ชาร์ลอ็ตท�าปากยื่นปากยาว กระแทกหลงั
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เข้ากับที่นั่งแล้วยกมือขึ้นกอดอกอย่างหงุดหงิดใจ “ขัดใจจริงๆ พวก 

เทรเวนเนี่ย ปิดปากกนัสนทิทกุคนเชยีว”

มอนโรมองหญิงสาวที่นั่งบ่นเป็นวรรคเป็นเวรอยู่เบาะหลังแล้ว

แอบเลกิคิ้วอย่างแปลกใจ ไม่เข้าใจตวัเองเหมอืนกนัว่าท�าไมหญงิสาว

ร่างเลก็คนนี้ชวนให้เขานกึถงึคณุเชอลนี คณุอาคนสวยของคณุแมทธวิ 

เทรเวน นกั เพราะหากไมน่บัสผีมออ่นจางของเธอแล้ว เธอกไ็ม่มอีะไร

ที่สามารถเทยีบเคยีงกบัคณุเชอลนีได้เลย 

หรือเพราะความเอาใจใส่ที่คุณแมทธิวมักจะมีให้เพียงผู้หญิง

ตระกูลเทรเวน ที่ท�าให้หญิงสาวคนนี้พิเศษในสายตาของมอนโรก็ไม่

อาจทราบได้ คุณแมทธิวมารยาทดีกับทุกคนที่เขาเจอก็จริง แต่การ

เอาใจใส่อย่างพเิศษเช่นนี้ อย่าว่าแต่นกัข่าวตวัเลก็ๆ เลย เพื่อนร่วม

ธรุกจิบางคนยงัไม่มทีางได้รบัจากคณุแมทธวิด้วยซ�้า

“นี่ คณุมอนโรคะ” เสยีงเรยีกของชาร์ลอ็ตท�าให้มอนโรหลดุจาก

ห้วงภวงัค์ของเขา

“ครบั คณุชาร์ลอ็ต”

“คอื ช่วยแวะร้านพซิซาตรงหวัมมุให้ฉนัหน่อยได้หรอืเปล่าคะ” 

ถามอย่างไม่แน่ใจแล้วยิ้มแหย หวัเราะแห้งๆ แล้วพมึพ�าว่า “ตั้งแต่เช้า

ฉันยังไม่ได้ทานอาหารเลย คุณช่วยส่งฉันที่ร้านพิซซาเลยจะได้หรือ

เปล่าคะ”

“คุณแมทธิวสั่งให้เราส่งคุณให้ถึงที่ท�างานนะครับ” มอนโร 

ขมวดคิ้ว เขาไม่เคยท�าหน้าที่ขาดตกบกพร่องมาก่อน อย่าว่าแต่ขัด 

ค�าสั่งเจ้านายเหมอืนอย่างที่ชาร์ลอ็ตก�าลงัขออยู่เลย

“นี่กถ็งึเหมอืนกนัไงคะ” ชาร์ลอ็ตยิ้ม ชี้ให้เหน็ว่ามอนโรไม่ได้ขดั

ค�าสั่งเจ้านายของเขาเลยสกันดิ “ที่ท�างานฉนักอ็ยู่แค่ตรงนั้น ส่งตรงนี้

กเ็หมอืนกนัแหละค่ะ”

“ไม่ได้ครบั ยงัไงกต็้องส่งให้ถงึที่ ถ้าเกดิคณุแมทธวิรู้...”



58  ซ่อนเล่ห์แสนรัก

“ถ้าคุณไม่บอก ฉันไม่บอก เจ้านายคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะคะ” 

ชาร์ล็อตเสนอทางออกแสนเจ้าเล่ห์ โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเล่ห์เหลี่ยมของ

เธอยังน้อยนักหากเทียบกับแมทธิว “แล้วก็คุณด้วยอีกคน” เธอ

พยกัพเยดิไปยงัชายที่อยู่หลงัพวงมาลยั “ถ้าเราปิดปากสนทิ เรื่องนี้ก็

ไม่ถงึหูคณุแมทธวิแน่นอนค่ะ ฉนัรบัรอง”

มอนโรมองหญงิสาวที่พดูราวกบัว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายแสนง่าย

ด้วยสายตาว่างเปล่า ไม่เข้าใจว่าท�าไมชาร์ลอ็ตถงึได้พูดจาเหมอืนไม่ 

รูจ้กันสิยัของคณุแมทธวิอย่างนี้ แล้วท�าไมทกุอย่างในตวัของหญงิสาว

คนนี้ถงึได้ดูขดัแย้งไปหมด

“จอดตรงนี้เลยค่ะ จอด!” ชาร์ลอ็ตอาศยัจงัหวะที่มอนโรอยู่กบั

ความคดิตวัเองออกค�าสั่ง ท�าให้คนขบัรถที่มาด้วยกนัต้องหกัเลี้ยวแล้ว

เหยยีบเบรกตามที่หญงิสาวบอก 

ด้วยความหวิที่ก�าลงัครอบง�าเธอจนหน้ามดื พอรถหยดุชาร์ลอ็ต 

ก็รีบตะกายลงจากรถ ก้าวลงมาโบกมือหย็อยๆ ให้มอนโรและสารถี

ใจดีที่พาเธอมาส่งโดยไม่ต้องเสียเงินค่าแท็กซี่ แล้วยิ้มแฉ่งให้ทั้งสอง

พร้อมเอ่ยลา “ขอบคณุที่มาส่งนะคะ ถ้าฉนัโชคดไีด้สมัภาษณ์เจ้านาย

คณุ เราคงได้เจอกนัอกี” 

ยังไม่ทันที่มอนโรจะอ้าปากพูด ร่างบางก็วิ่งหายลับเข้าไปใน 

ร้านพซิซาข้างทาง ปล่อยให้เขาอ้าปากค้างด้วยความจนปัญญา ไม่รู้

ว่าจะบอกเจ้านายของเขาเรื่องไปส่งหญงิสาวไม่ถงึที่อย่างไรดี


