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ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

“บอกแล้วไงว่าฉันไม่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

ฉบบัไหนทั้งนั้น!” 

จูเลียน รอส คลิฟตัน เอ่ยอย่างหัวเสียเมื่อแบรนดอน ผู้ช่วย 

คนสนิทเข้ามาแจ้งว่ามีนิตยสารฉบับหนึ่งจะขอสัมภาษณ์เขาในช่วง 

ต้นเดอืนหน้า

“ผมขอโทษครับบอส แต่ทางนิตยสารแจ้งว่าจะถามแค่เรื่อง

ธรุกจิ และจะไม่ละลาบละล้วงเรื่องส่วนตวั ผมเลยลองมาแจ้งบอสดู 

เผื่อว่าบอสอาจจะยอมให้สัมภาษณ์ นิตยสารหัวนี้สามารถส่งเสริม 

ภาพลักษณ์ของบอสได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ” หนุ่มผมทองรูปร่าง 

สูงโปร่งที่หน้าตาดีแต่น้อยกว่าเขาเอ่ยอย่างสุขุมและหวังดี สองมือ

ประสานกนัไว้เบื้องหน้า

“ฉนัไม่ใช่ดารา ไม่จำาเป็นต้องสร้างภาพ!”

“ตกลงบอสไม่ให้สัมภาษณ์นะครับ ผมจะได้ไปแจ้งคนที่มา

ตดิต่อ”

“เออ! รีบไปแจ้งเลย” ชายหนุ่มเอ่ยเสียงห้วน ดวงตาคมฉาย

แววเหนื่อยหน่าย

Prologue
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“ครบับอส” แบรนดอนค้อมศรีษะและหนัหลงัเดนิออกจากห้อง

ทำางานอนัโอ่อ่าหรูหราของเจ้านาย

เจ้าของห้องเอนหลงัลงกบัเก้าอี้ทำางานหลงัโต๊ะไม้เนื้อดพีลางพ่น

ลมหายใจพรดื ทำาไมพวกสื่อมนัต้องอยากสมัภาษณ์เขานกัหนา ทั้งที่

เขาแสดงชัดเจนว่าไม่อยากออกสื่อ งานสังคมเขาก็ออกเท่าที่จำาเป็น

เท่านั้น

เขาไม่ชอบความวุ่นวาย และไม่ต้องการเป็นคนดงั เพราะเท่านี้

ชีวิตก็มีเรื่องให้ทำามากพออยู่แล้ว ไหนจะงาน ไหนจะเพื่อน ไหนจะ

ครอบครวั 

แล้วไหนจะสาวๆ ที่เรียงแถวกันมาขึ้นเตียงกับเขาวันละคนอีก 

แค่นี้เวลายี่สบิสี่ชั่วโมงกไ็ม่เพยีงพอแล้ว!

จูเลยีน รอส คลฟิตนั เป็นซอีโีอของ Q.X. Motors บรษิทัผลติ 

ซูเปอร์คาร์ระดบัโลกซึ่งมสีำานกังานใหญ่อยู่ที่ไฮสตรตี เคนซงิตนั กรงุ

ลอนดอน ประเทศองักฤษ ลกูค้าของ Q.X. Motors คอืเหล่ามหาเศรษฐี

และนกัแข่งรถที่มชีื่อเสยีงจากทั่วโลก แม้จะเปิดกจิการมาเพยีงแปดปี 

แต่ภายใต้การกุมบังเหียนของซีอีโอหนุ่มวัยสามสิบห้าซึ่งมีฝีมือเก่ง

ฉกาจหาตวัจบัยาก ทำาให้ Q.X. Motors ได้รบัการยอมรบัอย่างรวดเรว็ 

นอกจากความเฉลียวฉลาดด้านธุรกิจแล้ว จูเลียนยังมีหน้าตา

ที่หล่อเหลาคมคายราวกับรูปสลัก โครงหน้ากร้าวแกร่งประกอบด้วย

ดวงตาสนีำ้าเงนิเข้มเซก็ซี่แฝงความลกึลบัเร่าร้อน คิ้วหนาคมเข้ม จมูก

โด่งเป็นสัน ริมฝีปากหยักลึกสีระเรื่อที่มักจะเหยียดออกด้วยความ 

เย่อหยิ่งและกวนบาทาอยูต่ลอด ไรเคราสเีขยีวจางๆ ตามแนวสนักราม

แกร่งทำาให้เขาดูเป็นแบดบอยเต็มขั้น ผมสีนำ้าตาลอ่อนตัดสั้นเปิด

ใบหน้าชดัเจน ดงึดดูใจสาวๆ ที่พบเหน็จนแทบจะละลายลงตรงนั้นให้

ได้

ดวงตามีอำานาจตวัดมองนาฬิกาบนฝาผนัง ตอนนี้ได้เวลาเลิก
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งานแล้ว เย็นวันศุกร์แบบนี้ปกติเขาต้องไปเที่ยวไนต์คลับหาความ

สำาราญตามประสาหนุ่มโสด แต่วันนี้จูเลียนเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมา

กะทนัหนั จงึคดิว่าจะกลบัไปกนิข้าวกบัพ่อแม่ที่คฤหาสน์คลฟิตนัดกีว่า

ซีอีโอหนุ่มลุกขึ้นยืนอย่างสง่า ด้วยความสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบ

เซนตเิมตร ร่างแกร่งสง่างามในชดุสทูเนื้อดสีดีำาสนทิ ก้าวออกจากโต๊ะ

ทำางานตรงไปยงัประตหู้อง ขณะนั้นเสยีงโทรศพัท์มอืถอืกด็งัขึ้น จเูลยีน

หยิบสมาร์ตโฟนเครื่องบางสีเทาเข้มออกมาจากกระเป๋าเสื้อสูท เมื่อ

เหน็ชื่อแม่กก็ดรบัโดยไม่ลงัเล

“ครับแม่” ริมฝีปากหยักลึกแย้มออกเล็กน้อย ดวงตาสีนำ้าเงิน

เข้มเป็นประกายอ่อนโยน

“จูเลยีน วนันี้แกจะไปไหนหลงัเลกิงานหรอืเปล่า” นำ้าเสยีงของ

เอเลน่าดูกงัวลชอบกล

“เปล่าครับ ผมกำาลังจะกลับบ้านไปทานมื้อเย็นกับพ่อแม่อยู่

พอด ีมอีะไรหรอืเปล่าครบั” ชายหนุ่มสอบถามด้วยความห่วงใย

“มสี ิไม่งั้นแม่ไม่โทร. หาแกหรอก”

“เรื่องอะไรครบั บอกผมได้ไหม” ปกตแิล้วแม่ไม่เคยโทร. มาหา

เขาในเวลางานแบบนี้ แสดงว่าต้องมเีรื่องร้ายแรงมากแน่นอน

“พ่อของแก...”

“พ่อเป็นอะไรครบั!” จูเลยีนวาบลกึในอก

“พ่อแกยงัไม่ตาย ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นกไ็ด้”

“อ้าว แล้ว...”

“แต่กำาลงัก่อเรื่องให้แม่กลุม้ใจมาก” เอเลน่าเอ่ยด้วยความโกรธ

ปนน้อยใจ

“เรื่องอะไรครบั”

“มีคนถ่ายรูปพ่อแกกับผู้หญิงคราวลูกมาให้แม่ดู ในรูปนั้นพ่อ

แกกำาลังกอดกับยายเด็กนั่น มองยังไงๆ ก็ส่อไปในทางชู้สาว พ่อแก 
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นอกใจแม่แน่นอน!” ผู้เป็นแม่ฟันธง

“ไม่น่าเชื่อ พ่อซื่อสัตย์กับแม่มาตลอดยี่สิบกว่าปี จู่ๆ วันนี้จะ

มานอกใจโดยไม่มวีี่แววมาก่อนเหรอครบั” จเูลยีนยงัไม่เข้าข้างฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งจนกว่าจะได้ฟังข้อมลูที่ละเอยีดกว่านี้ แม้เขาจะเป็นคนใจร้อน 

แต่กบัเรื่องใหญ่ๆ กใ็จเยน็พอจะใคร่ครวญให้ดกี่อนตดัสนิเสมอ

“ห ึอะไรกเ็กดิขึ้นได้ทั้งนั้นแหละ เมื่อก่อนพ่อแกอาจจะเป็นสามี

ที่ด ีรกัเมยีรกัลกู แต่พอแก่อาจฮอร์โมนเปลี่ยนกลายเป็นตาเฒ่าตณัหา

กลบั คดิอยากจะกนิเดก็รุ่นลูกขึ้นมา” ดูเหมอืนแม่ของเขาจะคบัแค้น

ใจไม่น้อย

“แม่ใจเยน็ๆ ก่อนนะครบั ผมกำาลงัจะออกจากที่ทำางานแล้ว ถ้า

เกดิเรื่องที่พ่อคั่วกบัผู้หญงิคนนั้นเป็นเรื่องจรงิ ผมจะจดัการให้เอง แม่

ไม่ต้องห่วง” จูเลยีนให้คำามั่น 

ใครกต็ามที่จะมาทำาลายความสมัพนัธ์ของพ่อแม่เขา คนคนนั้น

ต้องได้รบับทเรยีนอย่างสาสม!
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เธอไม่น่าทำาอย่างที่แม่เขาคิด

นั่นเป็นสิ่งแรกที่ผดุขึ้นมาในความคดิของ จูเลยีน รอส คลฟิตนั 

หลงัจากได้เหน็รูปกว่าสบิรูปที่แม่เอาให้ดู

ผู้หญงิคนนั้นสวย ไม่ส ิไม่ใช่แค่สวย ต้องบอกว่าสวยมากต่าง-

หาก เธอมใีบหน้าหวานละมนุ ผมยาวตรงสดีำาขลบั ดวงตากลมโตเป็น

ประกายพราวพร่างสดใส จมกูเลก็ ทว่าโด่งได้รปู และรมิฝีปากอิ่มเตม็

สชีมพูระเรื่อที่ชวนให้จูบเพยีงแค่มองในภาพถ่าย

อย่างเธอน่าจะหาแฟนเองได้ไม่ยาก ไม่จำาเป็นต้องมาแย่งสามี

ของใคร โดยเฉพาะคนอายุรุ ่นราวคราวพ่อ แม่เขาอาจเข้าใจผิด

มากกว่า

“ผมว่าเราถามพ่อตรงๆ ดีไหมครับ” จูเลียนวางรูปลงบนโต๊ะ

รบัแขกและเสนอความคดิ

ตอนนี้ชายหนุ่มนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ของคฤหาสน ์

คลิฟตัน ซึ่งตกแต่งอย่างหรูหราอลังการและลงตัวด้วยเฟอร์นิเจอร์ 

ไม้แท้เนื้อดทีี่ตั้งอยู่ตามมมุต่างๆ ของห้อง

“ทำายังกับถามแล้วพ่อแกจะบอกงั้นแหละ” เอเลน่าทำาเสียงห ึ

ในลำาคอ สหีน้าของหญงิสูงวยับอกบญุไม่รบั

Chapter 1
มือที่สาม
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“แต่การคยุกนัตรงๆ กด็กีว่ามานั่งสนันษิฐานเองแบบนี้นะครบั 

บางทสีิ่งที่เหน็อาจไม่ได้เป็นแบบที่เราคดิกไ็ด้” แม่ของเขาเป็นคนขี้หงึ

มาแต่ไหนแต่ไร ทว่าด้วยความที่พ่อกไ็ม่เคยวอกแวกกบัผูห้ญงิคนไหน 

ทำาให้ที่ผ่านมาแทบจะไม่มปีัญหาทะเลาะเบาะแว้งกนัเกดิขึ้น 

“นี่แกเข้าข้างพ่อเหรอ!”

“เปล่านะครบั ผมแค่อยากให้แม่คยุกบัพ่อด้วยเหตผุล”

“แกกำาลงับอกว่าแม่เป็นยายแก่ไม่มเีหตผุลใช่ไหม!”

จูเลยีนแทบจะกมุขมบั แม่โวยวายไปเองทกุท ี “ไม่ใช่อย่างนั้น

ครบั เพยีงแต่ตอนนี้ความร้อนใจอาจทำาให้แม่ไม่มสีต”ิ

“นั่นแกว่าแม่บ้าร”ึ เอเลน่าทำาหน้ายกัษ์ใส่ลูกชายตวัดี

จูเลียนทั้งขำาทั้งเหนื่อยใจ “เปล่าครับ ผมไม่ได้หมายความว่า

อย่างนั้น”

“คนไม่มสีตมินักค็อืคนบ้านั่นแหละ!” คณุนายคลฟิตนัสรปุก่อน

จะค้อนขวบั 

“แล้วถ้าแม่ไม่คยุกบัพ่อ เราจะรูไ้ด้ไงครบัว่าความจรงิเป็นยงัไง” 

ชายหนุ่มเอ่ยต่อโดยไม่สนว่าแม่งอนอยู่

“แม่จะถามคนที่ส่งรูปมา”

“ผมกำาลงัจะถามอยูพ่อดว่ีาใครส่งรปูมาให้แม่” ดวงตาคมเลื่อน

มองซองเอกสารสนีำ้าตาลที่วางอยู่บนโต๊ะ ด้านหลงัซองมข้ีอความเขยีน

ว่า 

...

ถงึ เอเลน่า 

ดูภาพคาร์ลและเมยีเดก็ของเขาสิ

...

คาร์ลคือชื่อของพ่อเขานั่นเอง ตอนนี้ท่านอายุหกสิบห้าปีแล้ว 

ในขณะที่แม่ของเขาอายหุกสบิสอง
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เอเลน่าหยบิมาดูและพลกิไปมา “เอ๊ะ ทำาไมไม่มชีื่อคนส่งล่ะ” 

เธอเองก็เพิ่ง สังเกตเหมือนกัน เพราะตอนเปิดซองมัวแต่มือไม้สั่น  

ร้อนรุ่มในอก และสนใจแต่สิ่งที่อยู่ในซองจนไม่ได้สนใจอย่างอื่น

“แล้วแม่ได้มนัมาได้ยงัไงครบั”

“มีคนเอามาหย่อนไว้ในตู้จดหมายหน้าบ้าน มาเรียเห็นก็เลย

เอามาให้แม่ แล้วหลงัจากเปิดด ูแม่กเ็จอรปูบดัสพีวกนี้แหละ!” ยิ่งพดู

กย็ิ่งโมโหสามทีี่รอิ่านจะนอกใจเธอ

“อาจมใีครบางคนต้องการยแุยงให้พ่อกบัแม่ระหองระแหงกนั” 

คิ้วหนาขมวดเข้าหากนัอย่างวเิคราะห์

“ใคร”

“นั่นละครบัที่ผมยงัไม่รู้”

“แล้วทำาไม ‘ใครบางคน’ ที่แกว่าต้องทำาแบบนั้น พ่อกับแม ่

ไม่ได้มศีตัรทูี่ไหน วนัๆ แม่กอ็ยู่แต่ที่บ้านกบัไปบรษิทับ้างบางครั้ง ส่วน

พ่อแกยิ่งแล้วใหญ่ หลงัจากเกษยีณกป็ลูกต้นไม้ เลี้ยงนก เล่นหุ้นอยู่

บ้าน แทบไม่ได้เจอใคร” 

แม่ของเขาเปิดบรษิทัให้บรกิารหนุม่สาวเอสคอร์ต ซึ่งแปลง่ายๆ 

ว่า ‘คนที่ไปเป็นเพื่อน’ หนุม่สาวหน้าตาดพีวกนี้จะคอยให้บรกิารลูกค้า

ขี้เหงาโดยการเป็นเพื่อนคยุ ไปกนิข้าว ดูหนงั ฟังเพลง ไปเที่ยว และ

ทำากจิกรรมอื่นๆ ด้วย โดยไม่มเีรื่องเซก็ซ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

“อนันี้ผมกไ็ม่รู้อกีเหมอืนกนัครบั”

“แล้วแกรู้อะไรบ้างยะ”

“รู้แต่ว่า...ผู้หญิงในภาพสวยมาก” ดวงตาสีนำ้าเงินเข้มเป็น

ประกายหยาดเยิ้ม ไม่รู้ทำาไมถึงรู้สึกสะดุดใจกับหญิงสาวทั้งที่เห็นแค่

เพยีงในภาพ 

อาจเพราะเธอดูอ่อนหวานบอบบางน่าทะนุถนอม เหมือนกับ

ตุ๊กตากระเบื้องเคลือบยังไงยังงั้น ผู้หญิงที่เขาเคยเจอมาส่วนใหญ่จะ
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เป็นประเภทสวย มาดมั่น เปรี้ยวเขด็ฟัน เซก็ซี่ปรอทแตก พอมาเจอ

แบบเธอเลยถอืเป็นของแปลกที่นานๆ จะได้พบที

“จเูลยีน!!!” เสยีงตวาดสูงของมารดาทำาให้ชายหนุม่สะดุง้หลดุ

จากภวงัค์

“ครบัแม่”

“นี่แกกห็ลงยายเดก็เอเชยีนั่นอกีคนร”ึ

“ปะ...เปล่านะครบั ผมกแ็ค่พูดตามที่เหน็ แต่ไม่ได้คดิอะไรกบั

เธอเลยจรงิๆ” คนที่รู้ตวัว่ากำาลงัพูดปดเอ่ยขอความเป็นธรรม

แต่แม่กย็งัไม่เชื่อ “อ้อ แกคงคดิว่าหน้าสวยๆ ใสๆ แบบยายเดก็

นั่นไม่น่าจะมาแย่งสามีชาวบ้านใช่ไหม จะบอกให้นะว่าสมัยนี้พวก

สวยๆ นี่แหละไว้ใจไม่ได้ เหน็หงมิๆ ติ๋มๆ แต่ที่จรงิสั่นระรกิเวลาเหน็

สามคีนอื่น” 

“ผมว่า...”

“ไม่ต้องว่าอะไรทั้งนั้น แกต้องจดัการเรื่องนี้ให้แม่” เอเลน่าเอ่ย

นำ้าเสยีงเดด็ขาด

“จัดการยังไงครับ” แม้ปากจะถามอย่างนั้น ทว่าดวงตาคู่คม

เป็นประกายแพรวพราว

“อ้าว กแ็กบอกจะจดัการให้แม่ ยงัจะมาถามอกีว่าจดัการยงัไง 

ตกลงแกจะช่วยแม่หรอืไม่ช่วย” หญงิสูงวยัยกมอืขึ้นกอดอก เริ่มเคอืง

ลูกชายอกีคน

“แม่จะให้ผมจดัการเรื่องนี้โดยไม่บอกพ่อ?”

“แน่นอนส ิขนืบอกเดี๋ยวคนร้ายกไ็หวตวัทนักนัพอด ีเรื่องนี้ต้อง

เป็นความลบัระหว่างเราสองคนเท่านั้น แกทำายงัไงกไ็ด้ให้ยายเดก็นั่น

ออกไปจากชวีติพ่อของแกโดยเรว็ที่สดุ!”

จูเลียนเม้มริมฝีปากอย่างใคร่ครวญ เขาควรจะทำายังไงกับเธอ

ดนีะ
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“ต้องเป็นยายจะละเม็ดแน่ๆ ที่ปล่อยข่าวแก” พิมพ์ปวีณ์

เข่นเขี้ยวอย่างอดเคอืงขุ่นแทนเพื่อนรกัไม่ได้

“แต่เราไม่มหีลกัฐานนะพาย อย่าเพิ่งไปกล่าวหามากาเรต็เลย” 

นนัท์นลนิไม่อยากสรปุแบบคดิเอาเอง

“นี่แกจะโลกสวยไปไหนยะยายบวั ไม่ต้องมหีลกัฐานกร็ู้ว่าใคร 

ยายนั่นไม่ชอบหน้าแก เลยหาเรื่องแกล้งให้ประสาทเสยีน่ะส”ิ คนอะไร

บ้าจริง อยู่ดีๆ ก็ไปเที่ยวป่าวประกาศ ‘ข่าวลือ’ กับพวกขาเผือกใน

บรษิทั แน่นอนว่าเรื่องซบุซบินนิทากบัขาเผอืกเป็นของคูก่นั ข่าวลอืเลย

แพร่สะพดัไปรวดเรว็จนคนรู้เกอืบหมดแล้ว ยกเว้นกแ็ต่ผู้บรหิารระดบั

สูงละมั้งที่ไม่รู้

ข่าวลือที่ว่านั่นก็คือ นันท์นลินจะควงแฟนหนุ่มมาเปิดตัวใน 

งานเลี้ยงการกุศลประจำาปีของบริษัทแบชเชอร์ฟาร์มาซีในอีกสามวัน 

ที่จะถงึนี้

ตอนนี้คนในบรษิทัที่ชอบยุง่เรื่องชาวบ้านต่างกร็อดวู่าชายหนุม่

ที่ครอบครองหัวใจนันท์นลินคนนั้นเป็นใคร เพราะหญิงสาวไม่เคยมี

แฟนเลยตั้งแต่ทกุคนจำาความได้

เรื่องงานสำาคญักบันนัท์นลนิมากที่สดุ ถ้าไม่ทำางาน เธอกอ็ยูก่บั

หนงัสอื หรอืไม่กห็ยบิกล้องถ่ายรูปออกไปถ่ายธรรมชาต ิพูดง่ายๆ ว่า

ไม่มคีำาว่า ‘ผู้ชาย’ ในสารบบของหญงิสาว

“นอกจากมากาเรต็แล้ว พายคดิว่ามคีนอื่นอกีไหม” นนัท์นลนิ

ขมวดคิ้วเรยีวเข้าหากนั

“ไม่น่ามีนะ เชื่อฉันเหอะ ยายจะละเม็ดเป็นต้นตอข่าวลือนี้

แน่ๆ!” เธอฟันธงแบบไม่กลวัธงหกั

พิมพ์ปวีณ์กับนันท์นลินเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม 

จนตอนนี้อายุแต่ละคนกำาลังจะเข้าสู่เลขสามในอีกสองปีข้างหน้านี้ 

แล้ว เรียกได้ว่ามีนันท์นลินที่ไหนก็ต้องมีพิมพ์ปวีณ์ที่นั่น ตลอดเวลา
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ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลอืกนัจนกลายเป็นเพื่อนรกัเพื่อนตายถงึปัจจบุนั 

แม้พื้นฐานครอบครวัจะไม่ได้มฐีานะดนีกั แต่ด้วยความขยนัทำา

ให้นนัท์นลนิและพมิพ์ปวณ์ีได้รบัทนุการศกึษาระดบัปรญิญาตรจีนถงึ

ปรญิญาโทด้านเภสชัศาสตร์จากบรษิทัแบชเชอร์ฟาร์มาซ ีซึ่งเป็นบรษิทั

ผลติยาและเวชภณัฑ์ชั้นนำาของโลก 

เมื่อเรยีนจบจากคงิส์ คอลเลจ พวกเธอกไ็ด้มาทำางานที่แบชเชอร์

ฟาร์มาซ ีสาขาเบรนต์ฟอร์ด กรงุลอนดอน ในตำาแหน่งนกัวจิยัยาด้วย

กัน แม้จะยังเป็นแค่หนึ่งในลูกทีม แต่ในอนาคตนันท์นลินและ 

พิมพ์ปวีณ์ก็วางแผนจะเรียนต่อปริญญาเอกเพื่อเสริมความรู้ความ

เชี่ยวชาญ และก้าวขึ้นมาเป็นหวัหน้าทมีบ้าง

อะพาร์ตเมนต์เล็กๆ ในย่านนอร์ทฟิลด์สห้องนี้พวกเธอก็อาศัย

อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มทำางานที่แบชเชอร์ฟาร์มาซี และไม่คิดจะย้าย

ไปไหน เพราะนั่งรถไฟใต้ดินแค่หนึ่งสถานีก็ถึงที่ทำางานแล้ว แถม 

เจ้าของอะพาร์ตเมนต์ยงัใจดมีากอกีด้วย

พวกเธอเริ่มทำางานพร้อมกบัมากาเรต็ในแผนกเดยีวกนั แต่นาน

วันผลงานของนันท์นลินและพิมพ์ปวีณ์ก็ยิ่งเข้าตาวินเซนต์ เบลก  

แบชเชอร์ ซีอีโอหนุ่มวัยสามสิบหกของแบชเชอร์ฟาร์มาซีมากกว่า  

ทำาให้มากาเร็ตหมั่นไส้ขึ้นมา เจอกันทีไรก็มักพูดจากระแนะกระแหน 

อยู่ตลอดว่าพวกเธออาจจะใช้เต้าไต่ 

จะบ้าหรอืไง การใช้เต้าไต่ไม่เคยอยูใ่นความคดิของพวกเธอเลย 

การวิจัยยาไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำากันเล่นๆ เพราะมีผลกับชีวิตของคน

จำานวนมาก พวกเธอมีศีลธรรมและจรรยาบรรณมากพอที่จะไม่ใช้วิธี

สกปรกเพื่อความก้าวหน้าในอาชพี และแน่นอนว่าความตั้งใจกท็ำาให้

นนัท์นลนิและพมิพ์ปวณ์ีได้รบัคำาชื่นชมจากวนิเซนต์อยูต่ลอด จนได้รบั

รางวัลพนักงานดีเด่นของแบชเชอร์ฟาร์มาซีเกือบทุกปี และยังมี

พนักงานอีกหลายคนที่ได้รับรางวัลนี้จากความมุ่งมั่นตั้งใจเช่นกัน 
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ยกเว้นมากาเรต็นี่ละที่ยงัไม่เคยได้กบัเขา

เจ้าหล่อนคงจะสะสมความอิจฉาริษยาเอาไว้จนอกแทบระเบิด 

คราวนี้เลยไม่พูดจาเสียดสีอย่างเดียว แต่เล่นแรงด้วยการปล่อยข่าว

แกล้งนนัท์นลนิเสยีเลย

ที่แม่นั่นไม่เล่นงานพิมพ์ปวีณ์ก่อนก็คงเพราะบุคลิกไม่ยอมใคร

ของเธอ ต่างจากนันท์นลินที่แม้ไม่ได้อ่อนแอปวกเปียก แต่ค่อนข้าง

ประนีประนอม มากาเร็ตเลยคิดว่านันท์นลินคงจะไม่คิดตอบโต้หรือ

เอาเรื่องตน

แม่นั่นปล่อยข่าวนี้เพื่อหวังจะให้นันท์นลินอับอาย เพราะวันๆ 

เพื่อนเธอเอาแต่ทำางาน ไม่เคยจะเงยหน้าขึ้นมามองหาผู้ชายดีๆ สัก

คนเป็นแฟน มากาเร็ตคงมั่นใจว่านันท์นลินจะไม่สามารถหาแฟนได้

ภายในสามวนั ซึ่งมนักจ็รงินั่นละ และพอถงึวนังาน เมื่อมาคนเดยีวก็

จะถูกพวกขาเผอืกมองด้วยสายตาขบขนั

ยายจะละเมด็นี่มนัร้ายนกั!

แต่อย่าคิดเลยว่าเรื่องจะลงเอยอย่างที่หวัง เพราะการเล่นงาน

นันท์นลินก็เหมือนเล่นงานเธอด้วย ดังนั้นเธอจะไม่ยอมปล่อยให ้

เพื่อนอบัอายขายขี้หน้าแน่นอน

“ฉนัว่าเรามาช่วยกนัคดิดกีว่าว่าจะตอบโต้ยายนั่นยงัไง” พมิพ์-

ปวณี์หรี่ตาลงอย่างมแีผนการและกระตกุยิ้มมมุปากอย่างเจ้าเล่ห์

“ตอบโต้?” ดวงตากลมโตที่ล้อมรอบด้วยแพขนตางอนหนาแบบ

ธรรมชาตเิบกิโตขึ้นเลก็น้อย 

“ใช่”

“เราไม่จำาเป็นต้องทำาแบบนั้นหรอก ข่าวลอืกค็อืข่าวลอื เดี๋ยวก็

คงเลกิพดูกนัไปเองนั่นแหละ” หญงิสาวรกัความสงบและคดิว่าควรจะ

ปล่อยให้ข่าวลอืผ่านไปกบัสายลม

“ไม่ได้ ขนืแกมางานคนเดยีวกส็มใจยายจะละเมด็ส ิแกไม่กลวั
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จะอายชาวบ้านขาเผือกที่รอดูหน้าแฟนรึ” บางทีเธอก็คิดนะว่า ยาย

เพื่อนคนนี้เกดิที่ทุ่งลาเวนเดอร์หรอืไง

“ก.็..” นนัท์นลนิมสีหีน้าแย่ลงทนัท ี“อาย แต่...จะให้บวัไปหา

แฟนที่ไหนในเวลาสามวนัล่ะ”

“ไม่ได้ก็ต้องได้ แกต้องทำาให้ยายนั่นหงายหลังด้วยการควง

ผู้ชายมางาน แกจะเสยีหน้าไม่ได้นะบวั ถ้าแกทำาได้ ไม่อยากคดิเลย

ว่าจะสะใจแค่ไหน ยายมากาเรต็คงผดิหวงัที่แผนไม่สำาเรจ็” พมิพ์ปวณ์ี

หวัเราะหึๆ

“หาแฟนนะ ไม่ใช่คดิค้นสูตรยา มนัหาง่ายๆ เมื่อไหร่ล่ะ”

“เดี๋ยวๆ แกพดูผดิหรอืเปล่า คดิค้นสตูรยานี่มนัยากกว่าหาแฟน

นะยะ” ผู้ชายหาง่ายยิ่งกว่าใบเมเปิลในฤดูใบไม้ร่วง ไม่เหน็จะหายาก

ตรงไหน แต่ถ้าหาผู้ชายดีๆ  กว็่าไปอย่าง เพราะนั่นยากยิ่งกว่างมเขม็

ในมหาสมทุร 

ผู ้ชายดีๆ ก็เหมือนกับสินค้าลิมิเต็ดอิดิชันที่มีจำานวนจำากัด  

ทุกคนต่างแย่งกันซื้ออย่างดุเดือด และไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ครอบครอง 

แม้จะมกีำาลงัซื้อกต็าม

“สรุปว่า...เราไม่ต้องไปเต้นแร้งเต้นกาตามมากาเร็ตหรอก”  

นนัท์นลนิบอกอย่างไม่เป็นเดอืดเป็นร้อน

“ไม่ได้! เสียอะไรไม่ว่า แต่เสียหน้าฉันไม่ยอม ถึงมันจะไม่ใช่

หน้าของฉนักเ็ถอะ” นั่นเป็นสโลแกนประจำาตวัของพมิพ์ปวณี์

“แต่...”

“เรื่องหาแฟนไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเจ้จัดให้!” หญิงสาวรับอาสา 

แขง็ขนั

“อย่าบอกนะว่าจะไปคว้าใครสกัคนมาจากถนนในลอนดอน”

“บ้า ฉนัมวีธิทีี่ดกีว่านั้น”

“แล้วจะไปหาจากไหน”
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พิมพ์ปวีณ์ยิ้มมุมปากอย่างมีเลศนัย ดวงตาคมเฉี่ยวเป็น

ประกายแพรวพราว “เดี๋ยวกร็ู้”

ถ้าเปรียบนันท์นลินเป็นนำ้า พิมพ์ปวีณ์ก็เป็นเหมือนไฟ

นนัท์นลนิสวยหวาน น่าทะนถุนอม แต่กม็คีวามเยอืกเยน็และ

แข็งแกร่งอยู่ในที ขณะที่พิมพ์ปวีณ์สวยซ่อนเปรี้ยว และถึงลูกถึงคน

มากกว่า แต่แม้จะนิสัยต่างกัน ทั้งสองกลับเข้ากันได้อย่างลงตัวและ

เป็นเพื่อนที่รกักนัมากที่สดุ

“ไหนลองหมุนตัวซิ” พิมพ์ปวีณ์บอกหลังจากแต่งหน้าและ 

แต่งตวัให้เพื่อนสาวเสรจ็

งานเลี้ยงการกศุลประจำาปีของแบชเชอร์ฟาร์มาซกีำาลงัจะเริ่มต้น

ขึ้นในอกีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ธมีของงานปีนี้คอืปาร์ตหีน้ากาก นอกจาก

ชดุราตรแีล้วจงึต้องมแีอก็เซสซอรเีพิ่มอย่างหน้ากากเต้นรำาเก๋ๆ ด้วย

นันท์นลินในชุดราตรีเกาะอกสีขาวประดับผ้าลูกไม้เข้ากับร่าง

เลก็ลกุขึ้นยนื ใบหน้าใสแต่งแต้มในโทนหวานละมนุเป็นธรรมชาต ิผม

ยาวสดีำาขลบัม้วนเป็นลอนอ่อนๆ มมีงกฎุดอกไม้สวมบนศรีษะ เธอเริ่ม

หมนุตวัช้าๆ ให้พมิพ์ปวณ์ีด ูชดุราตรทีี่พลิ้วไหวรวมทั้งลคุในวนันี้ทำาให้

หญงิสาวดูสวยหวานคลาสสกิเหมอืนเทพใีนเทพนยิายกรกียงัไงยงังั้น

“สวยมากกก สวยได้อกีเพื่อนฉนั” ฝ่ายนั้นกรี๊ดกร๊าดอย่างภมูใิจ

ในฝีมอืแต่งหน้าทำาผมของตวัเอง

“พายก็สวยมากเหมือนกัน” ดวงตากลมโตมองร่างระหงของ

เพื่อนซึ่งอยู่ในชุดราตรีสีแดงเลือดนกที่ข้างหน้าดูเรียบหรู แต่ข้างหลัง

แอบเปรี้ยวด้วยการโชว์แผ่นหลงัขาวเนยีนแสนเซก็ซี่แบบเตม็ตา ส่วน

หน้าผมนั้นกไ็ม่มพีร่อง จดัเตม็แบบสวยเฉี่ยวเลยทเีดยีว

“แน่นอน สวย สตรอง แม่กค็อืแม่” พมิพ์ปวณี์ยกัไหล่และเชดิ

หน้าอย่างนางพญา
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นันท์นลินอดหัวเราะความมั่นของเพื่อนไม่ได้ เพื่อนเธอเป็นตัว

ของตวัเองอย่างนี้ตั้งแต่รู้จกักนัแล้ว

“ตกลงบัวต้องควงแฟนกำามะลอไปงานจริงๆ ใช่ไหม” แม้ใกล้

จะถงึเวลางานเตม็ท ีแต่เธอกแ็อบลงัเลอยู่ครามครนั

“ต้องส ิ เราตกลงกบัทางนั้นไว้แล้ว มายกเลกิตอนนี้เสยีเงนิฟรี

นะจะบอกให้”

แฟนกำามะลอของนันท์นลินก็คือ หนุ่มเอสคอร์ตจากบริษัท 

ควกิเลฟิ (Quick Love) ในลอนดอนนั่นเอง เพราะการหาแฟนภายใน

สามวนัเป็นไปได้ยากจรงิๆ

ตอนแรกนันท์นลินก็ไม่รู้ว่าอาชีพหนุ่มเอสคอร์ตคืออะไร จน 

พมิพ์ปวณี์อธบิายให้ฟัง เจ้าตวัเองกไ็ม่เคยใช้บรกิาร แต่เคยอ่านเรื่อง

เกี่ยวกบัอาชพีนี้ในอนิเทอร์เนต็มาบ้าง

เท่าที่รู้อาชีพหนุ่มสาวเอสคอร์ตค่อนข้างเฟื่องฟูทีเดียว เพราะ

สมยันี้มคีนขี้เหงาเยอะ ขอแค่มหีนุม่สาวหน้าตาดไีปกนิ ดื่ม เที่ยว เป็น

เพื่อนคยุกนั แค่นี้กเ็ตมิเตม็ความสขุให้คนเหล่านั้นได้แล้ว แม้จะแลก

กบัการจ่ายเงนิจำานวนมากกต็าม

...

‘อะไรนะ! จะให้บัวใช้บริการนี้จริงเหรอ’ วันที่พิมพ์ปวีณ์บอก

แผนการให้ฟัง นนัท์นลนิแทบไม่อยากเชื่อหู

‘ใช่ นี่เป็นวธิหีาแฟนที่เรว็ที่สดุแล้ว ในเมื่อแฟนตวัจรงิยงัไม่มา 

เราก็ต้องใช้บริการแฟนดิลิเวอรีก่อนนี่แหละ บริษัทนี้ฉันค้นข้อมูลมา

แล้วว่ามีคุณภาพ เชื่อถือได้ ราคาก็ไม่แพงจนเกินไป’ อีกฝ่ายยื่น 

แลปทอปซึ่งเปิดเวบ็ให้บรกิารหนุ่มเอสคอร์ตไว้แล้วมาให้เธอ

‘เดี๋ยวนะ ถ้าเราใช้แผนนี้ แล้วหลังจากนั้นแฟนบัวหายตัวไป 

ทกุคนจะไม่สงสยัเหรอ’ นนัท์นลนิไม่ค่อยเหน็ด้วยกบัเพื่อนเท่าไร

‘ไว้เรื่องนั้นค่อยว่ากนั’
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‘ไม่ได้ เราต้องคดิล่วงหน้าก่อนส’ิ

‘อาจจะจ้างเขาต่อ เดือนละครั้งสองครั้ง เอามาควงให้พวก 

ขาเผอืกเหน็สกัพกันงึ แล้วกค่็อยๆ ห่างหายกนัไป สดุท้ายกบ็อกว่าเลกิ

กนัเพราะทศันคตไิม่ตรงกนัดไีหม’ 

‘บวัไม่อยากใช้เงนิไปกบัเรื่องไร้สาระ’

‘ถ้าไม่แก้ปัญหาแบบนี้ เรากใ็ช้วธิอีื่น แต่...ยงัคดิไม่ออก’

‘อ้าว’

‘ไม่ต้องกังวลหรอกน่า เดี๋ยวฉันหาทางพูดแก้ตัวให้เอง ตอนนี้

ขอแค่แกมผีูช้ายควงไปงานไม่ให้เสยีหน้ากพ็อแล้ว อ้ะ เดี๋ยวเข้าไปเลอืก

กนั มใีห้เลอืกละลานตามากเลยแก หล่อลำ่าน่าปลำ้าทั้งนั้น’ พมิพ์ปวณี์

ส่งแลปทอปให้เพื่อน แต่ฝ่ายนั้นกย็งัไม่ยอมรบัไป

‘แต่...’

‘ยายบวั’ หญงิสาวเอ่ยเสยีงตำ่า ‘ถ้าแกไม่เลอืกเอง เดี๋ยวฉนัเลอืก

ให้ จะรเีควสต์ไปว่าขอหื่นๆ เลย’

‘ไม่เอานะ บวัขอคนที่สภุาพ แล้วกแ็ค่ไปเป็นเพื่อน ไม่มอีย่าง

อื่นแอบแฝง’ 

‘งั้นกเ็ลอืกเลย เรามเีวลาจำากดั นี่เป็นทางออกที่ดทีี่สดุแล้ว ท่อง

ไว้สิ เสียอะไรไม่ว่า อย่าเสียหน้าก็พอ อีกอย่างเราจะยอมโดนยาย

จะละเมด็รงัแกอยูฝ่่ายเดยีวไม่ได้ ถ้าไม่ทำาอะไรบ้าง ยายนั่นจะยิ่งได้ใจ’

นนัท์นลนิชั่งใจอยู่เกอืบห้านาท ี ในที่สดุจงึพยกัหน้า ‘กไ็ด้ แต่

ครั้งนี้ครั้งเดยีวนะ ถ้าครั้งหน้ามากาเรต็ทำาอะไรอกีกป็ล่อยเขาทำาเถอะ 

เอาเวลาที่คิดจะตอบโต้มาตั้งใจทำางานดีกว่า ถ้ามากาเร็ตไม่มัวแต่

อจิฉาคนอื่น เอาเวลาไปทำางานให้เตม็ที่ ผลงานของเขากค็งออกมาดี

กว่านี้ บวัไม่อยากให้เราเป็นเหมอืนมากาเรต็’ 

‘แล้วเราจะยอมยายจะละเม็ดทุกอย่าง ไม่ว่านางจะเล่นแรง 

แค่ไหนงั้นเหรอ’
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‘กแ็ล้วแต่กรณ’ี ดวงตากลมโตเป็นประกายฉายความหนกัแน่น 

แม้ว่านนัท์นลนิจะพยายามทำาให้ชวีติของตวัเองสงบโดยการปล่อยผ่าน

เรื่องที่เหน็ว่าปล่อยได้ แต่กใ็ช่ว่าเธอจะยอมคนไปเสยีทกุเรื่อง หากเกนิ

รบัไหว หญงิสาวกพ็ร้อมจะลกุขึ้นมาสู้เหมอืนกนั

‘โอเค แต่กรณีนี้ยังไงก็ไม่ควรจะปล่อย เพราะมันเกี่ยวกับ 

ภาพลกัษณ์ของแก อ้ะ รบัแลปทอปไปสกัท ีฉนัถอืจนปวดแขนแล้วเนี่ย’ 

นนัท์นลนิรบัแลปทอปมา ก่อนจะไล่สายตาดรูปูและประวตัขิอง

หนุ่มๆ แต่ละคนในเวบ็ ‘เจนเทลิแมน ฟอร์ แองเจลิ’ (Gentleman for 

Angel) เว็บในเครือบริษัทควิกเลิฟที่ให้บริการหนุ่มเอสคอร์ตสำาหรับ

นางฟ้าสาวสวยที่ต้องการคนไปเป็นเพื่อน ส่วนเว็บที่ให้บริการสาว 

เอสคอร์ตสำาหรบัหนุ่มๆ แยกไปอกีเวบ็

‘นี่เขาทำากนัเป็นลำ่าเป็นสนัมากเลยเนอะ’

‘ใช่ ทำาเป็นแค็ตตาล็อกอย่างดีเลย หน้าตาดีระดับพรีเมียม 

ทั้งนั้นเลยแก เดี๋ยวว่างๆ ฉนัจะจ้างไปดหูนงัเป็นเพื่อนสกัคน’ พมิพ์ปวณ์ี

หวัเราะคกิคกั

นนัท์นลนิไล่ดูไปเรื่อยๆ แล้วกพ็บว่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อเจมส์

ไม่มรีูปโชว์เหมอืนคนอื่นๆ ‘เอ๊ะ คนที่ไม่มรีูป แล้วมขี้อความเขยีนว่า 

‘ส่วนตวั’ นี่หมายความว่ายงัไง’

‘อ๋อ พวกนี้เขาไม่อยากให้คนรูเ้ยอะน่ะ อนันี้เรากต้็องไปลุน้หน้า

งานว่าตวัจรงิเป็นยงัไง แต่ฉนัว่านะ พวกที่ผ่านการคดัเลอืกมาเป็นหนุม่

เอสคอร์ตกต็้องหล่อแซ่บอยู่แล้วแหละ ไหนลองคลกิเข้าไปดูค่าตวัซ’ิ

นันท์นลินคลิกดูแล้วก็อุทานตาโต ‘โห หนึ่งชั่วโมงสองร้อย 

เจด็สบิปอนด์ เป็นเงนิไทยกห็นึ่งหมื่นสองพนักว่าบาทเลยนะพาย ไม่

เอาแล้ว’

‘เฮ้ย เอาไปเถอะ แล้วกจ็้างสองชั่วโมงไปเลย เดี๋ยวฉนัช่วยออก

ครึ่งนึง แกคิดเป็นเงินไทยมันก็แพงสิยะ แต่ถ้าคิดถึงค่าครองชีพใน
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องักฤษ ราคานี้โอเคมาก’

นนัท์นลนิอดิออดอยูเ่กอืบสบินาท ีแต่เมื่อโดนเพื่อนคะยั้นคะยอ

หนกัเข้า สดุท้ายจงึจำาใจตกลงเพื่อตดัรำาคาญ ‘งั้นเอาคนนี้แหละ’

‘ดมีาก ฉนักว่็าจะแนะนำาให้เลอืกพวกที่ขึ้นสถานะว่าส่วนตวัอยู่

เหมอืนกนั ถ้าพวกขาเผอืกมาตามสบืในเวบ็จะได้จบัไม่ได้ว่าเราไปจ้าง

หนุ่มเอสคอร์ตมา’ 

‘งั้นพายช่วยจดัการจองควิให้หน่อยแล้วกนั’ นนัท์นลนิแอบถอน

หายใจเบาๆ หวังว่าหลังจบงานเลี้ยงแล้วชีวิตเธอจะกลับมาสงบสุข

เหมอืนเดมิสกัทนีะ

“ทำาหน้าให้สดชืน่หน่อยสยิายบวั” พิมพ์ปวณ์ีปลกุใจเพือ่น 

เพราะนันท์นลินดูจะเครียดชอบกล “แกต้องไปงานแบบเลิศๆ เชิดๆ 

ตอนเจอยายจะละเมด็กอ็ย่าลมืจกิตาใส่ให้ตายกนัไปข้างด้วย ให้ยาย

นั่นเหน็ว่าแกไม่ใช่หมูที่จะเล่นงานได้ง่ายๆ”

นนัท์นลนิพรูลมหายใจยาว “กลบัตวัไม่ทนัแล้วใช่ไหมเนี่ย”

“ไม่ทนัแล้ว” พมิพ์ปวณ์ีพดูพร้อมเอี้ยวตวัไปหยบิหน้ากากเต้นรำา

สขีาวประดบัด้วยขนนกซึ่งวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งมาให้เพื่อน “อ้ะ นี่

หน้ากากของแก ไปงานแบบมั่นๆ ทิ้งความกังวลไว้ข้างหลังนะ” ยื่น

หน้ากากให้เพื่อนแล้ว เธอกห็นัไปหยบิหน้ากากสดีำาประดบักากเพชร

แวววาวของตวัเองมาบ้าง “เดี๋ยวฉนัออกไปงานเลี้ยงก่อน แกค่อยตาม

ไปพร้อมแฟน”

“โอเค ไว้เจอกนัที่งาน” นนัท์นลนิบอกเสยีงเนอืยๆ

ผ่านไปราวสิบห้านาทีหลังพิมพ์ปวีณ์ออกจากห้อง เสียงเคาะ

ประตูอย่างสภุาพกด็งัขึ้น หนุ่มเอสคอร์ตคนที่นดัไว้คงมาถงึแล้ว

หญิงสาวในชุดราตรีเกาะอกสีขาวประดับลูกไม้ลุกขึ้นยืน และ

เดนิไปยงัประตูห้อง มอืเลก็เอื้อมไปปลดโซ่คล้องประตู ก่อนจะค่อยๆ 
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หมนุลูกบดิเปิด แล้วกพ็บว่าเป็นอย่างที่คดิจรงิๆ

คนที่ยนือยู่เบื้องนอกมส่ีวนสงูราวหนึ่งร้อยเก้าสบิเซนตเิมตร นั่น

ทำาให้ผู้หญงิไทยตวัเลก็อย่างเธอต้องแหงนมองคอตั้งบ่า

ชายหนุ่มอยู่ในชุดสูทสีดำาสนิทตัดพอดีตัว เขาสง่างามและดูมี

อำานาจอย่างบอกไม่ถูก แม้ใบหน้าครึ่งบนจะถูกปกปิดด้วยหน้ากาก

เต้นรำาสดีำาแบบเรยีบเท่ แต่เพยีงเท่านี้กด็อูอกแล้วว่าหล่อเหลาแค่ไหน

โครงหน้าของชายหนุม่ดกูร้าวแกร่งราวกบัรปูสลกั จมกูโด่งเป็น

สนั รมิฝีปากหยกัลกึเป็นสรีะเรื่อ ไรเคราสเีขยีวจางๆ ตามแนวสนักราม

แกร่งและเหนอืรมิฝีปากทำาให้ดูเป็นแบดบอย แต่อะไรกไ็ม่มอีานภุาพ

มากไปกว่าดวงตาสนีำ้าเงนิเข้มที่กำาลงัมองมา 

ดวงตาคูน่ั้นเป็นประกายพราวสวยและมพีลงัดงึดดูจนหญงิสาว

เผลอหยดุหายใจไปหลายวนิาที

“สวัสดีครับ มิสปิ่นนารี” ผู้มาเยือนเอ่ยเสียงทุ้มนุ่มและค้อม

ศรีษะสภุาพ รมิฝีปากหยกัลกึแย้มยิ้มเลก็น้อยอย่างมเีสน่ห์ ราวกบัถกู

เทรนด์มาแล้วว่าทำาแบบนี้สาวๆ จะหวั่นไหว

“สวสัดค่ีะ คณุคอื...เจมส์ รกิเกอร์ ใช่ไหม” นนัท์นลนิรูส้กึเหมอืน

ดวงตาคูน่ั้นมองเธออย่างมแีผนการอยูใ่นท ีแต่...เธออาจจะระแวงมาก

ไปเอง

“ผม มาร์ค เลฟิ ครบั” จูเลยีนมองเป้าหมายอย่างหมายมาด

“มาร์ค เลฟิ?”

“ครับ เลิฟที่แปลว่า ‘รัก’” ชายหนุ่มยิ้มเจ้าเล่ห์เล็กน้อย เอ่ย

เสยีงนุ่มนวลชวนฝัน

“ฉันไม่ได้สงสัยนามสกุลคุณ แต่...ฉันไม่ได้จองคิวคุณไว้นี่คะ” 

ใบหน้าหวานปรากฏรอยสงสยั 

ชายหนุ่มอดสงสัยไม่ได้ว่าผู้หญิงที่กล้าตีท้ายครัวคนอื่นอย่าง

เธอทำาไมถึงได้มีแววตาอ่อนใสบริสุทธิ์เช่นนี้ เขาไม่เคยได้เห็นแววตา
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เหล่านี้จากผู้หญิงรอบกาย เพราะแต่ละคนล้วนมองเขาอย่างหว่าน

เสน่ห์และเชญิชวน

แต่ยงัไงคงไว้วางใจนนัท์นลนิไม่ได้ ดวงตาใสๆ ที่เหน็อยู่ตอนนี้

อาจเป็นการเล่นละครก็ได้ เพราะหากเธอไร้เดียงสาจริงคงไม่กล้ายุ่ง

กบัคนมภีรรยาแล้วอย่างพ่อเขา

“ว่าไงคะ ฉนัจองควิ เจมส์ รกิเกอร์ เอาไว้ คณุอาจจะมาผดิที่

แล้วละ” นนัท์นลนิเอ่ยเมื่อเขาไม่ยอมตอบสักที

“ไม่ผิดแน่ครับ ถ้าคุณคือมิสปิ่นนารี” แม้เขาจะยืนยัน แต่คิ้ว

เรยีวของเธอกย็งัไม่คลายออกจากกนั “อาจเป็นไปได้ว่า เจมส์ไม่ว่าง

ครับ ผมซึ่งถูกเลือกสำารองไว้เลยถูกบริษัทส่งมาแทน ถ้าคุณยังไม ่

เชื่อใจ นี่เป็นบัตรพนักงานเจนเทิลแมน ฟอร์ แองเจิลของผมครับ” 

พร้อมกับพูด เขาหยิบบัตรพลาสติกสี่เหลี่ยมสีดำาดีไซน์เรียบเท่ขนาด

เท่านามบตัรออกมาจากกระเป๋าเสื้อสูทและยื่นให้ลูกค้าสาว

จูเลียนนึกอยู่แล้วว่านันท์นลินต้องสงสัย เขาเลยเตรียมการมา

เป็นอย่างดี

หญงิสาวรบับตัรไปดู เมื่อคดิว่าคงไม่โดนหลอกแน่จงึพยกัหน้า 

“โอเคค่ะ ฉันเชื่อแล้วว่าคุณมาจากเจนเทิลแมน ฟอร์ แองเจิลจริง” 

ไม่มใีครรู้นี่ว่าเธอใช้บรกิารหนุ่มเอสคอร์ต คงไม่มอีะไรผดิปกตหิรอก

“แต่ถ้าคณุไม่อยากให้ผมไปงานเลี้ยงเป็นเพื่อนแล้ว ผมกไ็ม่ว่า

อะไรนะครบั บางทผีมอาจจะไม่ถกูใจคณุ” จเูลยีนเอ่ยอย่างนั้น แต่ใน

ใจคิดตรงกันข้าม ไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกนี้ที่ไม่ถูกใจเขา นอกจาก

เธอคนนั้นจะเสยีสติ

แล้วผู้หญิงอย่างนันท์นลินที่กร้านโลกมีหรือจะไม่สนใจ ตอนนี้

เธออาจอยากกระโดดขึ้นเตยีง โรมรนัเซก็ซ์เร่าร้อนกบัเขาแล้วกไ็ด้

“ไม่เป็นไรค่ะ ใครกไ็ด้ ฉนัไม่ได้หาแฟน แค่หา ‘คนไปงานเลี้ยง

เป็นเพื่อน’” หญงิสาวบอกให้เขารู้ไว้ก่อนว่าเธอไม่ได้ต้องการมากกว่า
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นั้นจรงิๆ

“คนืนี้ผมจะดแูลคณุให้ดทีี่สดุครบั” เจ้าของใบหน้าคมคายแกร่ง

กร้าวภายใต้หน้ากากเต้นรำาสีดำาลึกลับให้คำามั่นพร้อมส่งยิ้มอ่อนโยน

มาให้ ดวงตาสนีำ้าเงนิเข้มคู่นั้นเปล่งแสงเจดิจ้าชวนหวั่นไหว

แต่นันท์นลินก็หนักแน่นพอจะไม่ปล่อยให้ดวงตาของเขามี

อิทธิพลเหนือตัวเอง “ขอไปหยิบกระเป๋าสักครู่นะคะ คุณรออยู่หน้า

ประตูนี่แหละ”

“ได้ครบั” เขาบอกเสยีงสภุาพ ทว่าเมื่อลูกค้าสาวหนัหลงักลบั 

จูเลยีน รอส คลฟิตนั กก็ระตกุยิ้มมมุปากอย่างเจ้าเล่ห์ 

เรื่องของเขาและเธอจะไม่จบลงเพียงแค่คืนนี้แน่ เป้าหมาย 

ของเขามีมากกว่าการ ‘ไปเป็นเพื่อน’ แต่เขาต้องการทำาให้นันท์นลิน

ออกไปจากชวีติของพ่อเขา 

ในเมื่อเธออยากมสีามนีกั เขากจ็ะเป็นให้เอง!
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นันท์นลนินกึแปลกใจครามครนัเมือ่พบว่า มาร์ค เลิฟ ขับ

รถมา 

เปล่า เธอไม่ได้แปลกใจที่เขา ‘ขบัรถมา’ แต่เพราะรถคนันั้นเป็น

รถยี่ห้อหรูขององักฤษ ราคาไม่ตำ่ากว่าแปดหลกัต่างหาก!

“เชิญครับ” เจ้าของร่างสูงสง่าเปิดประตูและผายมือให้เธอ

เข้าไปนั่งในซูเปอร์คาร์สดีำาดไีซน์เท่โฉบเฉี่ยวยี่ห้อ Q.X. Motors

“นี่เป็นรถส่วนตวัของคณุเหรอคะ” หญงิสาวสอบถามไปโดยไม่

คดิอะไรมากไปกว่าอยากรู้

“เปล่าหรอกครับ ผมเช่ามาน่ะ ผมควรจะทำาให้คนที่เลือกผม

รู้สกึพเิศษและประทบัใจมากที่สดุ จรงิไหม”

“รู้สกึว่าตวัเองเป็นนางฟ้าอะไรอย่างนั้นเหรอคะ”

“ใช่ครับ มันเป็นสโลแกนของบริษัทเรา หวังว่า...คุณจะชอบ 

นะครบั” จูเลยีนมองเธออย่างหว่านเสน่ห์

“กรู้็สกึดค่ีะที่ได้นั่งรถหรูๆ ” นนัท์นลนิยกัไหล่ตอบตามจรงิ พร้อม

สอดตวัเข้าไปนั่งในรถ 

แฟนกำามะลอของเธอเดนิอ้อมไปนั่งยงัฝ่ังคนขบั ก่อนจะสตาร์ต

รถและออกตัว ตรงไปยังตึกแบชเชอร์ฟาร์มาซีเพื่อร่วมงานเลี้ยงการ

Chapter 2
แฟนดิลิเวอรี
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กศุลประจำาปี

“คณุดูไม่ตื่นเต้นกบังานนี้เลย” จูเลยีนหนัไปมองเสี้ยวหน้าหวาน

ของคนที่กำาลงันั่งทำาหน้านิ่ง

นนัท์นลนิหนัไปมองเขาและเลกิคิ้วเรยีวขึ้น

“ผมอยากให้คุณยิ้ม” เขาบอกพร้อมยิ้มกว้างเป็นตัวอย่างจน

เห็นฟันขาวเรียงตัวสวยครบทั้งสามสิบสองซี่ แม้ใบหน้าส่วนบนจะ

มหีน้ากากปกปิดอยู ่แต่ดวงตาของเขาเปล่งแสงวบิวบัจนชวนให้ใจสั่น

“คณุกำาลงัสั่งลูกค้าของคณุนะ” นนัท์นลนิพยายามไม่หวั่นไหว

ทว่าคำาพูดที่มาพร้อมกับดวงตาพราวพร่างทำาให้หัวใจดวงน้อย

เต้นผิดจังหวะมากกว่าเดิม “ผมขอร้องต่างหาก ผมอยากให้คุณยิ้ม 

เพราะเวลายิ้ม...คณุน่ารกัมาก” 

“ฉนัจะยิ้มหรอืไม่มนักไ็ม่เกี่ยวกบัคณุ” หญงิสาวบอกเสยีงเรยีบ

“ผมกำาลังช่วยทำาให้การสวมบทบาทแฟนกำามะลอของเรา

สมจรงิขึ้นนะครบั” หนุ่มเอสคอร์ตจำาเป็นหว่านล้อม

“ยงัไงไม่ทราบคะ”

“ก.็..การที่จะทำาให้คนอื่นเชื่อว่าเราเป็นแฟนกนัได้ เรากต้็องเชื่อ

ก่อน คุณต้องเชื่อว่าผมคือแฟนของคุณจริงๆ เพราะสายตาที่ใช้มอง

คนรกักบัคนรู้จกัมนัไม่เหมอืนกนั”

“มิน่า คุณถึงมองฉันด้วยสายตาแพรวพราวชอบกล” เธอจะ

พยายามคดิว่าเขาไม่ได้ทำาเจ้าชู้ใส่แล้วกนั

“ลองมองผมด้วยสายตาแบบที่มองคนรกัดูสคิรบั”

“ฉันไม่เคยมีคนรัก ไม่รู ้หรอกว่าต้องมองยังไง” นันท์นลิน

พยายามบ่ายเบี่ยง เพราะคดิว่าไม่จำาเป็นต้องทำาอย่างนั้น แค่ควงเขา

ไปงานกล็บคำาสบประมาทของมากาเรต็ได้แล้วละ

“แล้ว...คณุไม่เคยแอบรกัใครเลยเหรอ ผมไม่เชื่อเดด็ขาด ถงึจะ

ไม่เคยมคีนรกั แต่อย่างน้อยทกุคนบนโลกนี้กต้็องมคีนที่ตวัเองแอบรกั
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แน่นอน” ยกตวัอย่างเช่นพ่อเขาที่เธอแอบรกัและอยากแย่งมาเป็นของ

ตัวเองไงเล่า นันท์นลินกำาลังเล่นละครบทสาวหัวใจเย็นชาไม่สนใจ

ความรกัได้แนบเนยีนจรงิๆ

“ฉนัไม่เคยแอบรกัใคร”

“แน่ใจนะว่าคณุยงัมหีวัใจ” 

“แน่ค่ะ เพียงแต่หัวใจของฉันทุ่มเทให้งานหมด ความรักไม่

จำาเป็นสำาหรบัชวีติฉนัหรอก” นนัท์นลนิเอ่ยนำ้าเสยีงมั่นคง แม้คนรอบ

ตวัจะมแีฟนกนัเกอืบหมด แต่กไ็ม่ได้ทำาให้เธอนกึอยากมกีบัเขา

“หรอืคณุคดิว่าไม่มผีู้ชายคนไหนดพีอ”

“อาจจะ” 

“ผมล่ะ”

“อะไรคะ”

“ผมเข้าตาคุณหรือเปล่า” บุรุษที่ใส่หน้ากากเต้นรำาสีดำาถาม

พลางยิ้มกว้าง 

“ไม่ค่ะ” นนัท์นลนิตอบตรงและชดัเจนจนคนฟังจกุเหมอืนโดน

ลูกธนูพุ่งปักอก

“คณุต้องพูดเล่นแน่ๆ” ผู้หญงิคนนี้หยิ่งจรงิๆ แต่กย็ิ่งทำาให้เขา

สนใจใคร่รู้ในตวัเธอมากขึ้นว่า เพราะอะไรเธอถงึสนใจพ่อเขา แต่ดนั

ไม่สนใจเขา

หรอืว่าสเปกของนนัท์นลนิคอืผู้ชายอายรุุ่นราวคราวพ่อ

“ฉนัคดิยงัไงกพ็ดูอย่างนั้นค่ะ เอาละค่ะ ถ้าไม่รบกวนจนเกนิไป

กช็่วยขบัรถไปเงยีบๆ จนถงึงานเลี้ยง ฉนัอยากหลบัตาพกัผ่อนสกัครู่

นงึ” หญงิสาวตดับทและหลบัตาลง

จูเลียนแอบเสียเซลฟ์เล็กน้อย เพราะไม่เคยโดนผู้หญิงเมินใส่ 

เธอไม่ได้แกล้งเมินด้วย นันท์นลินเมินจริงจัง แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ 

เพราะยงัไงเธอกต็้องหลงเสน่ห์เขาในท้ายที่สดุอยู่ดี
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ผูห้ญงิคนนี้อาจกำาลงัเล่นเกมเพื่อเพิ่มมลูค่าให้ตวัเอง ทั้งที่ความ

จรงิเธอเป็นปาร์ตเีกริ์ลที่เหน็เรื่องเซก็ซ์เป็นเกมสนกุสนาน

หลงัจากแม่สัง่ให้เขาจดัการกบัผูห้ญงิท่ีมาตดิพันพ่อจเูลียน

กม็อบหมายให้แบรนดอนไปหาข้อมูลมาว่า หญงิสาวหน้าหวานราวกบั

ตุ๊กตาในรูปฉาวคอืใคร

ชายหนุ่มหวังว่าเรื่องทุกอย่างจะเป็นการเข้าใจผิด เพราะแค ่

รูปถ่ายไม่อาจยนืยนัอะไรได้

แบรนดอนได้ข้อมลูเบื้องต้นมาว่าเธอชื่อ นนัท์นลนิ ป่ินนาร ีเป็น

นกัวจิยัยาของแบชเชอร์ฟาร์มาซ ี

แต่ข้อมูลแค่นั้นก็ไม่อาจบ่งบอกได้ว่าหญิงสาวเป็นคนอย่างไร 

วนัต่อมาแบรนดอนจงึไปซุม่รอนนัท์นลนิแถวตกึแบชเชอร์ฟาร์มาซช่ีวง

หลงัเลกิงาน เมื่อเหน็เธอออกมากเ็ดนิสะกดรอยตามไปอย่างแนบเนยีน

พร้อมทั้งถ่ายรูปเกบ็ไว้เป็นระยะ

แบรนดอนเล่าว่าตวัจรงิของนนัท์นลนิสวยหวานกว่าในรปูหลาย

เท่า เธอใส่เสื้อเชิ้ตทำางานสีฟ้าอ่อนและกระโปรงสีเทายาวคลุมเข่า

เรยีบร้อย ท่าทางดเูป็นผู้หญงิเรยีบๆ ซึ่งแบรนดอนเชื่อว่าผูห้ญงิบคุลกิ

แบบนี้ไม่มทีางแย่งสามใีคร ทว่ากย็งัตามดหูญงิสาวต่อเพื่อความมั่นใจ

ที่แรกที่นันท์นลินมุ่งไปคือห้างหรูเยื้องกับตึกแบชเชอร์ฟาร์มาซ ี

แบรนดอนตามดูพฤติกรรมว่าเธอมีแนวโน้มจะเป็นผู้หญิงประเภท 

ชอบตที้ายครวัชาวบ้านหรอืเปล่า แต่กไ็ม่พบความผดิปกตใิดๆ นนัท์-

นลินแค่เดินซื้อของใช้ผู้หญิงพวกครีมบำารุงผิว ครีมอาบนำ้า ลิปมัน  

และอื่นๆ จนกระทั่งหญิงสาวเข้าไปในห้องนำ้า แบรนดอนจึงปักหลัก 

รออยู่ข้างนอกเพราะตามเข้าไปไม่ได้

เลขาฯ หนุ่มถงึกบัเหวอเมื่อไม่ถงึสบินาทตี่อมาพบว่านนัท์นลนิ

ออกมาพร้อมกับชุดใหม่ซึ่งเป็นเดรสสั้นสีทองที่เน้นส่วนสัดสุดสบึม  
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โดยเฉพาะหน้าอกที่แทบล้นทะลกัออกมา 

ลูกน้องของเขาเดินตามนันท์นลินเงียบๆ ไปจนถึงย่านสถาน

บนัเทงิ หญงิสาวหยดุยนือยู่รมิถนน หยบิบหุรี่ออกมาจากกระเป๋าถอื

และจุดสูบพ่นควันฟุ้ง ท่าทางมั่นใจในตัวเองมากกว่าตอนแต่งชุด

ทำางานเรยีบๆ ลบิลบั ไม่นานกม็รีถหรูคนัหนึ่งมาจอดรบั นนัท์นลนิจงึ

ดบับหุรี่และเปิดประตูขึ้นรถไป

แบรนดอนขยี้ตามองแล้วมองอกี ตอนแรกเจ้าตวักไ็ม่อยากเชื่อ

สายตาว่าผู้หญิงสายหวานจะแปลงร่างเป็นสาวเพลย์เกิร์ลร้อนฉ่าไป

ได้ แต่ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นบอกชัดว่าเธอคือ นันท์นลิน ปิ่นนาร ี

แม้จะแต่งหน้าเข้มมากขึ้น แต่กย็งัมเีค้าเดมิไม่ผดิเพี้ยน

แบรนดอนโบกแทก็ซี่ตามดเูธอต่อด้วยความสบัสน รถหรคูนันั้น

ไปจอดลงหน้าอะพาร์ตเมนต์ในย่านที่พักอาศัยของผู้มีอันจะกินใน

ลอนดอน 

แม้จะอยู่ไม่ใกล้นัก แต่เลขาฯ หนุ่มก็เห็นว่าหญิงสาวเป็นฝ่าย

เริ่มรกุจบูชายหนุม่ผู้นั่งอยู่หลงัพวงมาลยัก่อน จากนั้นกข็ึ้นไปนั่งคร่อม 

กอดรดัฟัดเหวี่ยงกนันวัเนยี แล้วทั้งสองกล็งจากรถ ขึ้นอะพาร์ตเมนต์

ไปพร้อมกนั ซึ่งเหตกุารณ์ต่อจากนั้นเดาไม่ยากนกัว่าจะเกดิอะไรขึ้น

ตอนจเูลยีนได้รู้เรื่องราวทั้งหมด ชายหนุม่กป็ระหลาดใจเช่นกนั 

เพราะคดิว่านนัท์นลนิคงไม่ใช่ผูห้ญงิแรงๆ แต่จากภาพถ่ายที่แบรนดอน

ถ่ายมา จูเลียนจึงสรุปว่าไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายที่ผู้หญิงแบบ

เธอจะแย่งสามชีาวบ้าน และเขากต้็องรบีกำาจดันนัท์นลนิออกจากชวีติ

รักของพ่อกับแม่โดยเร็วที่สุด ก่อนที่ความสัมพันธ์ของพวกท่านจะ 

ร้าวฉานไปมากกว่านี้!

งานเลี้ยงการกุศลของแบชเชอร์ฟาร์มาซีจัดขึ้นที่ห้องโถง

ใหญ่ซึ่งตกแต่งอย่างอลงัการ ส่วนอาหารเป็นแบบค็อกเทล ทกุคนจงึ
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รบัประทานไปและเดนิคยุกนัไปได้อย่างเพลดิเพลนิ

บนเวทมีวีงออร์เคสตรากำาลงับรรเลงเพลงคลาสสกิแสนไพเราะ

ขบักล่อมบรรยากาศ ผู้ร่วมงานมทีั้งผู้บรหิาร พนกังานของแบชเชอร์-

ฟาร์มาซี และเหล่าเศรษฐี เศรษฐินีที่ต้องการทำาบุญบริจาคเงินเข้า

กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสของทางบริษัท ซึ่งจะไปมอบให้

เดก็เรยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ตามประเทศต่างๆ ทกุปี

ทุกคนมางานในชุดสูทและชุดราตรี สวมหน้ากากเต้นรำาหลาก

สสีนั ดูแล้วเหมอืนอยู่ในฉากหนึ่งของเทพนยิายอย่างไรอย่างนั้น

พวกขาเผือกในงานเลี้ยงต่างอ้าปากค้างอย่างไม่อยากเชื่อ

สายตาเมื่อเห็นนันท์นลินเดินเข้ามาพร้อมกับชายหนุ่มรูปร่างสูงสง่า 

แต่ละคนต่างหนัไปซบุซบินนิทา บ้างว่าหญงิสาวซื้อผูช้ายมาควงไม่ให้

ขายหน้า บ้างก็ว่าอาจเป็นแฟนของนักวิจัยสาวจริงๆ เพียงแต่เจ้าตัว

ไม่เคยพาออกงาน

พมิพ์ปวณี์ที่กำาลงัเดนิรบัประทานอาหารเหน็เพื่อนในชดุราตรสีี

ขาวบริสุทธิ์ดุจเทพีกรีกเดินเข้ามาพร้อมกับแฟน (กำามะลอ) ก็หยุด

ภารกจิเพื่อปากท้องชั่วคราว 

หญงิสาวกระตกุยิ้มมมุปากอย่างสะใจ เหน็แบบนี้พวกขาเผอืก

คงหบุปากได้สกัทนีะ โดยเฉพาะมากาเรต็!

ว่าแล้วกข็อเดนิไปโฉบตรงที่แม่นั่นยนือยู่หน่อยดกีว่า

พิมพ์ปวีณ์เดินนวยนาดเข้าไปหาศัตรูคู่แค้นที่กำาลังทำาหน้าไม่

อยากเชื่อ ก่อนจะยกมือขึ้นมาปิดปากหัวเราะเยาะ “โฮะๆๆ ผดิหวงั

เลยละซี้ที่บัวไม่ได้มางานคนเดียว เพื่อนฉันเขามีแฟนแล้วย่ะจะบอก

ให้ เพยีงแต่ไม่ได้ป่าวประกาศบอกใครเท่านั้น”

“ฉนัไม่เชื่อหรอกนะว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นแฟนบวัจรงิๆ”

“ไม่เชื่อกไ็ม่มใีครบงัคบั” พมิพ์ปวณี์ยกัไหล่และเบ้ปาก

“ถ้าจรงิ ทำาไมก่อนหน้านี้พวกเราไม่เคยรูม้าก่อนล่ะ” มากาเรต็ 
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มองอย่างจบัผดิ

“จำาเป็นด้วยเหรอที่มีแฟนแล้วต้องบอกคนอื่น เพื่อนฉันเขารัก

ความสงบ ไม่อยากอวดแฟน กเ็ลยคบกนัเงยีบๆ แต่วนันี้ที่ควงมางาน

กเ็พราะมคีนปากไม่ดสีบประมาทไว้”

“นี่เธอว่าฉนัเหรอ” มากาเรต็กำาลงัจะเต้นแร้งเต้นกา

“เปล่าจ้ะ ว่าคนปากไม่ดี ถ้าเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้อง 

เดอืดร้อนส ิโฮะๆๆ” พูดจบกเ็ดนินวยนาดจากไป ทิ้งให้มากาเรต็มอง

ตามอย่างแค้นเคอืง

ด้านนันท์นลินก็ประหม่าครามครัน โชคดีที่มีหน้ากาก

ปิดบังใบหน้า ทำาให้ทุกคนไม่เห็นสีหน้าเธอชัดเจนนัก เธอควงแขน

มาร์คแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตวั ราวกบัจะใช้เขาเป็นหลกัยดึเหนี่ยว

“กลวัคนจะรูว่้าเราไม่ใช่แฟนกนัจรงิๆ เหรอครบั” เจ้าของร่างสงู

โน้มตวัลงมากระซบิถาม รมิฝีปากสรีะเรื่อแย้มเลก็น้อย

“ใช่สคิะ” คิ้วเรยีวของคนตอบขมวดมุ่นเข้าหากนั

“ทำาใจให้สบายๆ สคิรบั เพราะยิ่งคณุกลวั สหีน้าแววตากจ็ะยิ่ง

แสดงออกชดัเจนมากขึ้น แทนที่คนจะจบัไม่ได้ เขากจ็ะจบัได้” เสียง

นุ่มนั้นปลกุปลอบอยู่ในที

“ฉันไม่มีประสบการณ์เยอะเหมือนคุณนี่นา” เจ้าของใบหน้า

หวานยงัคงกงัวลอยู่ไม่น้อย

“หมายถึงประสบการณ์ด้านไหนเหรอครับ” ดวงตาเขาเป็น

ประกายกรุ้มกริ่มขึ้น

เห็นอย่างนั้นใบหน้านันท์นลินก็เห่อร้อนจนกลายเป็นสีแดง 

ระเรื่อ “กรณุาอย่าพูดจาสองแง่สองง่ามค่ะ” เธอเอ่ยเสยีงตำ่า

“ผมยงัไม่ได้พูดไปในแง่นั้นเลยนะ แต่ถ้าทำาให้คณุคดิอย่างนั้น

กต็้องขอโทษด้วยครบั” จูเลยีนค้อมศรีษะสภุาพบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
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จรงิๆ

“ยายบวัเพื่อนร้ากกก” เสยีงพมิพ์ปวณี์ดงัมาแต่ไกล

นันท์นลินและจูเลียนหันไปมองก็เห็นเจ้าของเสียงในชุดราตร ี

สีแดงเลือดนกเดินเข้ามา ใบหน้าสวยเฉี่ยวอยู่ภายใต้หน้ากากสีดำา

ประดบักากเพชรแวววาว

“สวสัดคีรบั” จูเลยีนเอ่ยเสยีงทุ้มนุ่ม

“สวสัดคี่ะเจมส์ ฉนัพาย เพื่อนของบวัค่ะ”

“ผมมาร์คครับ ถูกส่งมาแทนเจมส์ที่ไม่ว่าง ยินดีที่ได้รู้จักครับ

พาย”

“อ้าวเหรอคะ ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะมาร์ค” พิมพ์ปวีณ์ไม่ใช่

คนเข้าใจอะไรยากจงึไม่ซกัไซ้ต่อ เพราะรู้ว่าอาจมเีหตแุบบนี้เกดิขึ้นได้

อยู่แล้ว “ยงัไงวนันี้ฝากเล่นให้สมบทบาทเลยนะคะ” เธอเบาเสยีงลง 

เผื่อว่าพวกขาเผอืกจะจบัตามองอยู่

“แน่นอนครบั ผมจะทำาให้ดทีี่สดุ” หนุ่มเอสคอร์ตจำาเป็นรบัคำา

มั่นเหมาะ

“มใีครสงสยัอะไรบ้างหรอืเปล่าพาย” นนัท์นลนิสอบถามเมื่อได้

จงัหวะ

“มสี ิแต่สงสยัแล้วไงล่ะ เราไม่สนเสยีอย่าง”

“พวกเขาจะรู้ไหมว่ามาร์คไม่ใช่แฟนบัวจริงๆ” เธอถามแทบ

เป็นกระซบิ เสยีงดนตรชี่วยกลบเสยีงให้เบาลงอกีระดบัหนึ่ง

“จะรู้ได้ไงเล่า ถ้าแกไม่ยอมรับ ยังไงพวกนั้นก็ไม่มีทางรู้ความ

จรงิ เชดิเข้าไว้ ไม่ต้องแคร์ ตอนนี้ยายจะละเมด็กำาลงัร้อนรุม่ด้วยความ

อิจฉาที่ทำาให้แกขายหน้าอย่างที่ต้องการไม่ได้ แถมคนที่มางาน 

คนเดยีวกลบักลายเป็นแม่นั่น ไม่ใช่แก โฮะๆๆ”

“จะพยายามแล้วกนันะ ตอนนี้บวัอยากกลบัห้องแล้ว กลบัเลย

ได้ไหม” นนัท์นลนิทำาหน้าเหมอืนคนเพิ่งออกงานกลางคนืเป็นครั้งแรก 
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ทั้งทำาตวัไม่ถูก ทั้งประหม่าระคนกนั

“เฮ้ย ได้ไงยะ เราจ้างมาร์คสองชั่วโมงนะ อยู่ให้ครบสองชั่วโมง

ก่อนค่อยกลับ ระหว่างนี้ก็ควงมาร์คเดินไปกินนู่นกินนี่ โฉบผ่านพวก

ขาเมาท์ให้เหน็เตม็ๆ ตาด้วย”

“เฮ้อ ทำาไมบวัต้องมาทำาอะไรแบบนี้ด้วยนะ”

“อย่าบ่นมากน่า เล่นละครไป แค่สองชั่วโมงเอง แป๊บๆ กจ็บละ 

จะได้ตอกหน้าพวกขาเผอืก แต่อย่างที่คยุกนั เราอาจจะจ้างมาร์คอกี

สกัสองสามครั้ง เพื่อไม่ให้การหายไปของมาร์คดูปบุปับเกนิไป”

จเูลยีนยนืฟังบทสนทนาของนนัท์นลนิและเพื่อนอยูเ่งยีบๆ พลาง

นึกแปลกใจว่าทำาไมนันท์นลินถึงดูเหมือนไม่ค่อยประสีประสาเรื่อง

ผู้ชาย และไม่เจนจดัชวีติกลางคนืนกั ทั้งที่ความจรงิตรงกนัข้าม

จริงๆ เขาก็ประหลาดใจตั้งแต่ตอนเธอมาใช้บริการหนุ่มเอส-

คอร์ตแล้ว เพราะสาวเปรี้ยวนกัเที่ยวแบบเธอไม่น่าจะต้องลำาบากจ้าง

ผู้ชายไปไหนเป็นเพื่อน

หรอืแบรนดอนจะตดิตามผดิคน?

ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะในภาพถ่ายที่ลูกน้องเขาถ่ายมา ผู้หญงิ

ในภาพนั้นกับผู้หญิงในภาพที่แม่ให้ดูเป็นคนคนเดียวกันแน่นอน แม้

จะมีคำาพูดที่ว่าการแต่งหน้าทำาให้คนเราเปลี่ยนไปเป็นคนละคน แต่

ตั้งแต่แตกเนื้อหนุ่มจนถึงปัจจุบันเขาผ่านผู้หญิงมามากมายจนนับไม่

ถ้วน ทั้งยโุรป เอเชยี อเมรกิา และอกีหลายทวปี เพราะฉะนั้นสายตา

ของเขาไม่มทีางผดิพลาด จูเลยีนคดิอย่างมั่นใจ

“พายไปด้วยกนัได้ไหม” นนัท์นลนิขอร้องเพื่อน

“ไปได้ไงยะ กแ็กมากบัแฟน เดนิสามคนมนัดูประหลาด”

“แต่...”

“ไม่มข้ีอแม้ แกอยูก่บัมาร์คนะ ฉนัขอไปหาของกนิต่อก่อนละ มี

แต่อร่อยๆ ทั้งนั้น” พมิพ์ปวณี์พูดพร้อมโบกมอืลาและเดนิไปอกีทาง
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ยิ่งฟังหญงิสาวคยุกบัเพื่อน จูเลยีนกย็ิ่งงนุงง นนัท์นลนิเป็นคน

ที่น่าค้นหาจรงิๆ ว่าตวัตนของเธอเป็นอย่างไร 

เธอเป็นนางฟ้าหรอืนางมารกนัแน่

มากาเรต็กำาลงัวางแผนให้นนัท์นลนิเปิดปากพดูความจรงิ

เรื่องแฟน เพราะเชื่อว่าผู้ชายคนนั้นไม่น่าจะใช่คนรกัของหญงิสาว แต่

จะทำายงัไงถงึจะง้างปากฝ่ายนั้นได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

หญงิสาวเดนิไปเดนิมาอยู่หน้ากระจกในห้องนำ้า สหีน้าครุ่นคดิ 

ทำาเสยีงจึ๊กจั๊กในลำาคอพลางถอนหายใจ 

ห้านาทผี่านไป ดวงตาเฉี่ยวกเ็ปล่งแสงพราวระยบัเมื่อนกึอะไร

ดีๆ  ออก

ว่ากันว่าคนเมามักจะพูดทุกอย่างมาจากจิตใต้สำานึก ถ้าเธอ

มอมเหล้านนัท์นลนิได้ คงหลอกล่อให้ฝ่ายนั้นพูดความจรงิได้

มากาเร็ตเดินออกจากห้องนำ้า แล้วเข้าไปในห้องจัดงานพลาง

สอดส่ายสายตามองหานนัท์นลนิ เมื่อเหน็เป้าหมายอยูต่รงมมุหนึ่งกบั

คนรกั มากาเรต็กห็ยบิแก้วไวน์สองแก้วจากบรกิรแล้วเดนิตรงเข้าไปหา

“ว่าไงบวั พาแฟนมางานด้วยเหรอ ฉนัเอาไวน์มาให้ นี่จ้ะ” สาว

ผมบลอนด์ยื่นแก้วเครื่องดื่มให้ ส่วนอกีแก้วถอืไว้เอง เจ้าหล่อนหนัไป

มองชายหนุ่มที่สวมหน้ากากสดีำาเรยีบเท่อยู่ นี่ขนาดมหีน้ากากปิดอยู่

ครึ่งหน้ายงัหล่อขนาดนี้ ถ้าเขาถอดออกนี่ ไม่อยากคดิเลยว่าจะหล่อ

วอดวายแค่ไหน

เขามีรูปร่างสูงสง่าและเต็มไปด้วยอำานาจ แค่เจอกันไม่ถึงหนึ่ง

นาทีก็สัมผัสได้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดา ว่าแต่นันท์นลินไปหามา

จากไหนนะ ยงัไง้ยงัไงกไ็ม่เชื่อหรอกว่าเป็นแฟนเจ้าหล่อนจรงิๆ “เอา

แก้วนำ้าผลไม้มานี่ส ิแล้วเอาไวน์ไปแทน”

“เอ่อ...ค่ะ” นนัท์นลนิเอ่ยตะกกุตะกกัเลก็น้อย ยื่นแก้วนำ้าผลไม้
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ในมือให้มากาเร็ต แล้วรับแก้วไวน์แดงมาอย่างเสียไม่ได้ รู้สึกว่าริม-

ฝีปากแห้งผากและร้อนผ่าวขึ้นมาครามครนั อาจเป็นเพราะว่าเธอกำาลงั

เล่นละครตบตาอกีฝ่ายอยู ่เลยทำาให้ตื่นเต้นและประหม่ามากกว่าปกติ

มากาเร็ตเรียกบริกรมาเก็บแก้วนำ้าผลไม้ ก่อนจะหันมาแนะนำา

ตวักบัคูค่วงของนนัท์นลนิที่กำาลงัจบิไวน์แดงอยูด้่วยมาดที่สง่างาม จน

นกึว่าเป็นเจ้าชายหลดุออกมาจากเทพนยิายสกัเรื่อง

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัค่ะ ฉนัมากาเรต็” เธอยื่นมอืออกไปเบื้องหน้าและ

สบตาชายหนุ่มอย่างจบัผดิ ทว่าทำาอย่างแนบเนยีน

“ยนิดทีี่ได้รูจ้กัเช่นกนัครบั ผมมาร์ค” จูเลยีนสมัผสัมอืตอบตาม

มารยาท

เมื่อทกัทายกนัเสรจ็ มากาเรต็กห็นัไปไล่ต้อนนนัท์นลนิบ้าง “คบ

กนัมานานหรอืยงั ไม่เคยเหน็พามาแนะนำาให้เพื่อนๆ รู้จกัเลยนะจ๊ะ” 

หล่อนส่งสายตาเชื้อเชิญกลายๆ ให้มาร์ค ถ้าเกิดชายหนุ่มหล่อลำ่า 

คนนี้ไม่ใช่แฟนนันท์นลินขึ้นมา เธอก็จะได้จู่โจมแบบเต็มพิกัด แต่ถ้า

เป็นแฟนจรงิกแ็ล้วไป เพราะคนอย่างมากาเรต็ไม่ยุ่งกบัคนมเีจ้าของ

“ก.็..” นนัท์นลนิอกึอกั

จเูลยีนเหน็ดงันั้นจงึรบีช่วยแก้สถานการณ์ “สี่ห้าเดอืนแล้วครบั”

“จริงเหรอคะ ไม่มีวี่แววมาก่อนว่าบัวจะมีแฟน” มากาเร็ตหรี่

ตามอง

“ผมกับบัวไม่ชอบป่าวประกาศ พวกเราเลยคบกันแบบเงียบๆ 

ครบั” จูเลยีนพูดอย่างคล่องแคล่ว

“อ้อ อย่างนั้นเอง” เจ้าหล่อนทำาเสยีงหใึนลำาคอ แล้วหนัไปบอก 

นันท์นลิน “ดื่มไวน์สิบัว ดื่มให้หมดแก้วเลยก็ได้ ไม่ต้องกลัวหมดจ้ะ 

ถ้าหมดแล้วเดี๋ยวฉนัไปหยบิมาให้ใหม่ งานนี้วนิเซนต์จดัเตม็ทั้งเครื่อง-

ดื่มและอาหารให้ทุกคนได้เอ็นจอยเต็มที่” เธอเอ่ยถึงวินเซนต์ เบลก 

แบชเชอร์ ซอีโีอหนุ่มของแบชเชอร์ฟาร์มาซี
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“ปกติบัวไม่ค่อยดื่มน่ะค่ะ แต่แค่จิบๆ ได้” หญิงสาวทำาหน้า

ลำาบากใจครามครนั แต่ยงัไม่ยกแก้วขึ้นดื่ม

“แหม มางานเลี้ยงทั้งทเีอาแต่ดื่มนำ้าผลไม้ เชยจงั ดื่มไวน์ดกีว่า 

ไม่ค่อยดื่มก็ฝึกเอาไว้ ต่อไปออกงานสังคมจะได้ไม่ต้องปฏิเสธใครให้ 

‘เสยีมารยาท’” ประโยคสดุท้ายมากาเรต็ตั้งใจเสยีดสนีนัท์นลนิที่ทำาท่า

ไม่เต็มใจดื่มไวน์ที่เอามาให้ เพราะถ้าหญิงสาวไม่ดื่มก็จะผิดแผนเธอ

หมด

“...” นนัท์นลนิอกึอกั 

ยิ่งนานจูเลยีนยิ่งแปลกใจ แบรนดอนบอกว่าวนัที่ตดิตามนนัท์-

นลนิเหน็เธอสูบบหุรี่ด้วย ปกตถิ้าสูบบหุรี่ เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็

ไม่เหลอื แต่นนัท์นลนิกลบัดูไม่ค่อยชอบเสยีอย่างนั้น

นี่มันอะไรกัน เขาสับสนไปหมดแล้ว ทำาไมข้อมูลที่แบรนดอน

รายงานกบัที่เขาได้สมัผสัเองตอนนี้ถงึต่างกนัคนละขั้วเลย

“ดื่มสิบัว ลังเลอยู่นั่นแหละ หรือเธอรังเกียจฉันเลยไม่ยอมดื่ม

ไวน์ที่ฉนัเอามาให้” มากาเรต็ใช้จติวทิยาพร้อมทำาท่าเหมอืนจะร้องไห้ 

“เราสองคนเข้ามาทำางานที่นี่พร้อมกัน เห็นหน้าเห็นตากันมาหลายปี 

ใครจะไปคดิว่าความจรงิแล้วเธอไม่ชอบฉนั ฉนัเสยีใจจงัเลยที่ได้รูค้วาม

จรงิวนันี้”

“เปล่านะคะ บวัไม่ได้รงัเกยีจคณุ” นนัท์นลนิทำาหน้าเหลอหลา

เมื่ออีกฝ่ายเข้าใจเธอผิดไปกันใหญ่แล้ว เธอไม่ได้สนิทสนมจี๋จ๋ากับ 

มากาเรต็กจ็รงิ แต่ไม่ได้รงัเกยีจเลยสกันดิ

“งั้นกด็ื่มส ิเพื่อแสดงว่าเธอคดิอย่างที่พูดจรงิ” เมื่อแผนเข้าทาง 

เจ้าหล่อนกล็อบยิ้มย่อง

“ค่ะ บวัจะดื่มเพื่อแสดงความจรงิใจ” หญงิสาวยกแก้วไวน์ขึ้น

มาดื่มด้วยสหีน้ากลำ้ากลนืจนหมดแก้ว เธอไม่ชอบรสชาตขิองไวน์จรงิๆ 

ให้ตายส ิที่จรงิกไ็ม่ชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทกุอย่างนั่นแหละ เพราะ
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ไม่เหน็ว่ามนัจะมปีระโยชน์อะไรต่อร่างกาย ดื่มแล้วมแีต่ทำาให้คนเสยี

สต ิและเกดิปัญหาอื่นๆ ตามมาอกีมากมาย

“เป็นไงบ้างจ๊ะ รสชาตดิใีช่ไหมล่ะ ว่ากนัว่าดื่มไวน์ดกีบัสขุภาพ

นะ ทำาให้หวัใจสูบฉดีเลอืดได้ด ีลดความเสี่ยงการเป็นโรคหวัใจด้วย” 

มากาเรต็พูดเจื้อยแจ้ว 

ด้านนนัท์นลนิที่ไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อดื่มจนหมดแก้วแล้ว 

หน้ากเ็ริ่มแดงระเรื่อขึ้นมาทลีะนดิ ทว่ากย็งัไม่ถงึขั้นควบคมุสตไิม่ได้

“เดี๋ยวฉนัไปเอามาให้เธออกีแก้วดกีว่า” ไม่รอคำาตอบ เจ้าหล่อน

เดนินวยนาดไปหยบิไวน์จากบรกิรที่กำาลงัเดนิบรกิารแขกเหรื่อในงาน

 




