
บทน�ำ

คริสติน บิยองก้ำ

แหวนเพชรเม็ดโตน�้ำงำมไร้ที่ติในกล่องลำยหลุยส์สีน�้ำตำลไหม้ 
หนุ่มหล่อเพยีบพร้อมทั้งรูปลกัษณ์ กำรศกึษำ สนิทรพัย์ ชำตติระกูล

เขำ...ก�ำลงัคุกเข่ำขอแต่งงำน

ภำพเช่นนี้ล้วนเป็นหนึ่งในภำพฝันของหญิงสำวเกือบทุกคนบนโลก 

ใบนี้ ทว่ำ...ไม่ใช่กบั ครสิตนิ บยิองก้ำ

ดวงตำสีฟ้ำกลมโตมองเพชรทรงกลมเม็ดยอดของแหวนเพชร กะ

ขนำดด้วยสำยตำคงรำวๆ สบิกะรตั น�้ำขำวใสทอประกำยระยบิระยบั บอก

ชดัถงึคณุสมบตัขิองเพชรดคีลัเลอร์ ไอเอฟ ทรปิเปิลเอก็เซลเลนต์1 แน่นอน

ओ

1 D color คอืน�้ำ 100 ขำวที่สุดตำมกำรแบ่งเกรดเพชร IF คอืควำมสะอำดของเพชรที่
แปลว่ำไม่มอีะไรเจอืปนเลย Triple excellent ประกอบด้วย 1) Cut grade คอืกำร
เจยีระไนเพชรที่ท�ำให้เป็นประกำยวบิวบั แบ่งเป็น Excellent, Very good, Good, Fair, 
Poor 2) Polish คือกำรขัดเงำเจียระไนรอบกรอบเพชร แบ่งเป็นห้ำเกรดเช่นกัน 3)  
Symmetry คอืควำมเท่ำกนัแต่ละเหลี่ยมเจยีระไน แบ่งเป็นห้ำเกรด ควำมหมำยโดยรวมของ
เพชร D color, IF, Triple excellent คอืเพชรทรงกลมที่ขำวที่สดุ ใส สะอำดที่สุด กำร
เจยีระไนไร้ที่ตทิี่สดุ ด้วยขนำดค่อนข้ำงใหญ่ท�ำให้เป็นเพชรที่มรีำคำสงูมำกและหำยำกมำก
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ว่ำเพชรหำยำกระดับนี้ย่อมมีใบกำรันตีจำกจีไอเอ2 สถำบันอัญมณีศำสตร์

อนัดบัหนึ่งของโลก

ในส่วนของรำคำนั้น กะคร่ำวๆ ให้ไม่ต�่ำกว่ำหนึ่งล้ำนแปดแสน

เหรยีญ

มนัสวยมำก...ช่ำงเป็นเพชรน�้ำงำมไร้ที่ต ิเย้ำยวนใจให้ยื่นมอืออกไป

ยิ่งนกั

“เพชรสวยมำกค่ะ” เธอเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงชื่นชม แต่ไม่ได้ยื่นมอืออก

ไป ปล่อยให้ชำยหนุ่มผู้นั่งคุกเข่ำด้วยควำมมั่นใจอ้ำปำกค้ำง เช่นเดียวกับ

สหีน้ำอึ้งของผู้คนโดยรอบที่หวงัว่ำจะได้ปรบมอืร่วมแสดงควำมยนิดี

เจ้ำของมือใหญ่ซึ่งถือกล่องเพชรขยับมือ รำวจะให้แสงเพชรที่ทอ

ประกำยระยบัจนกลบแสงดำรำช่วยกระตุ้นคนที่ยงันั่งนิ่งเฉย 

“บนเพชรนอกจำกจะสลกัเลเซอร์เลขใบรบัรอง ผมยงัให้คนสลกัชื่อ

ของคุณที่ขอบเพชร”

นิ่ง...เงยีบ...

ชำยหนุ่มกลนืน�้ำลำยอกึใหญ่ ถงึกระนั้นกห็ำได้ย่อท้อไม่ “ครสิ...”

ยงัไม่ทนัที่เขำจะเรยีกชื่อเธอจบ มอืเรยีวขำวกย็กขึ้นห้ำม นยัน์ตำสฟ้ีำ 

สุกใสมองนำฬิกำข้อมอื ค่อยๆ ลดมอืลง หยบิกระดำษทชิชูมำเชด็มุมปำก

อย่ำงงดงำมยิ่ง ร่ำงสูงระหงในชุดเดรสยำวสดี�ำของครสิเตยีน ดอิอร์ ลุก

ขึ้น ดวงตำหลุบมองเขำผู้ลุกขึ้นเผชิญหน้ำอย่ำงรู้แน่นอนแล้วว่ำ กำรขอ

แต่งงำนไม่เป็นผล

“กำรที่ฉันเดตกับคุณสี่ครั้ง ไม่ได้แปลว่ำฉันคิดจะแต่งงำนกับคุณ” 

เธอเอ่ยเสยีงหวำนใส 

2 GIA คอืสถำบนัอญัมณศีำสตร์อนัดบัหนึ่งของโลก รำคำเพชรที่มใีบรบัรองของจไีอเอ
จะแพงกว่ำเพชรทั่วไป ใบรบัรองของจไีอเอคอืใบรำยงำนรำยละเอยีดเพชร บนเพชรขนำด 
0.30 กะรัตขึ้นไปจะมีกำรยิงเลเซอร์สลักเลขใบรับรองบริเวณขอบเพชร ถ้ำซื้อเม็ดใหญ่ 
สำมำรถสลกัชื่อหรอืข้อควำมที่ขอบเพชรได้ เวลำใช้กล้องส่องจะมองเหน็
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ชำยหนุ่มยิ้มมุมปำก ปิดกล่องเพชรพลำงยกัไหล่ “ใครกร็ู้ว่ำพ่อของ

ผมกบั...”

เป็นอีกครั้งที่มือเรียวขำวยกขึ้นหยุดค�ำพูดนั้น นัยน์ตำสีฟ้ำฉำย

ประกำยขยะแขยงแสนรงัเกยีจ รมิฝีปำกบำงคลี่ยิ้มตำมมำรยำท เธอลดมอื

ลงแล้วหยบิเงนิสดจ�ำนวนหนึ่งซึ่งพอกบัค่ำอำหำรและเครื่องดื่มในส่วนของ

เธอวำงลงบนโต๊ะ เอ่ยด้วยน�้ำเสยีงเดด็ขำด

“ระหว่ำงเรำจบแค่นี้ ไม่มเีดตต่อไป”

“คณุจะท�ำแบบนี้กบัผมไม่ได้” เขำเอ่ยแย้งเมื่อเหน็ว่ำเธอก�ำลงัท�ำสิ่งใด

ครสิตนิยงัคงยิ้ม เชดิหน้ำขึ้นอย่ำงหยิ่งยโส เอ่ยด้วยน�้ำเสยีงทระนง

ไม่ต่ำงจำกท่ำทำง 

“ท�ำไมฉนัจะท�ำไม่ได้ ฉนั...ครสิตนิ บยิองก้ำ!”

ทนัททีี่เอ่ยจบ ร่ำงสงูระหงกห็นัหลงัจำกไป ไม่สนเสยีงร้องเรยีกของ

ชำยผูถ้กูเหวี่ยงทิ้ง ไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์ระหวำ่งพอ่ของเขำกบัพอ่ของ

เธอ ไม่สนใจสำยตำผูค้นมำกมำยซึ่งมองตำมด้วยควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ ไม่

สนใจเสยีงกระซบิกระซำบ ไม่สนใจแสงแฟลชจำกกล้องของเหล่ำปำปำรซัซ ี

นติยสำรกอสซปิชื่อดงั 

ทนัททีี่ก้ำวออกจำกร้ำนอำหำร หญงิสำวเดนิตรงไปยงัรถม้ำสขีำวซึ่ง

เคลื่อนมำจอดอย่ำงพอดบิพอด ีคนขบัรถม้ำกระโดดลงจำกรถ เขำสวมสทู

สดี�ำ โน้มตวัลงวำงแท่นเหยยีบลงบนพื้น และผำยมอืเชญิเธอให้ก้ำวขึ้นนั่ง 

ครสิตนิถอนหำยใจเบำๆ หยบิโทรศพัท์มอืถอืซึ่งสั่นอย่ำงรุนแรงใน

กระเป๋ำคลตัช์ขึ้นมำตดัสำยทิ้ง ตำมด้วยกำรบลอ็กเบอร์โทรศพัท์ มอือกีข้ำง

รบัแก้วโซเจนนี่ เครื่องดื่มสดุโปรดจำกปำรสีขึ้นมำจบิ เมื่อรถม้ำเริ่มเคลื่อน

ออกไป หำงตำของเธอมองเหน็ 

เขำ...ก�ำลงัตะโกนเรยีกเธอ

โทรศพัท์มอืถอืสั่นอกีครั้ง ครั้งนี้ชื่อที่ปรำกฏบนหน้ำจอท�ำให้เธอต้อง

รบัสำย ไม่รอให้อกีฝ่ำยพดูสิ่งใด เป็นฝ่ำยชงิเอ่ยทกุค�ำพดูที่ตดัสนิใจดแีล้ว
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ก่อน

“หนูไม่แต่ง เพรำะเขำไม่ใช่!”

ไม่มีค�ำโต้ตอบใดจำกปลำยสำย มีเพียงควำมเงียบ...เงียบ...จนเธอ 

ลดโทรศัพท์ลง พบว่ำคู่สนทนำวำงสำยไปเรียบร้อยแล้ว คงตั้งแต่วินำทีที่

เธอประกำศเจตนำรมณ์ชัดแจ้ง อย่ำงที่ท่ำนบิยองก้ำผู้เป็นบิดำแน่ชัดว่ำไร้

หนทำงใดเปลี่ยนใจบุตรสำวเพยีงคนเดยีว

ร่ำงระหงสั่นเลก็น้อย ใช่เพรำะควำมหนำวเยน็อนัมำพร้อมสำยลมที่

ปะทะร่ำง แต่มำจำกควำมรูส้กึขยะแขยงสะอดิสะเอยีนต่อกำรเดตที่เริ่มต้น

ด้วยผลประโยชน์ และกำรแต่งงำนที่คนรอบด้ำนหวงัว่ำจะเกดิขึ้นเพรำะผล

ประโยชน์เช่นกนั

ทว่ำ...เธอตดัสนิใจแล้วว่ำไม่! 

เธอยอมออกเดตทั้งที่ไร้ควำมสนใจ ไร้ควำมรู ้สึก แต่ไม่ได้

หมำยควำมว่ำจะยอมแต่งงำนอย่ำงไร้ควำมรัก เธอไม่มีวันยอมใช้ชีวิตที่

เหลอืไปกบัคนที่ใจบอกว่ำไม่ใช่

หญงิสำวกระดกโซเจนนี่จนหมดแก้ว เอนหลงัพงิพนกัเบำะก�ำมะหยี่

สีแดงสด ดวงตำทอดมองสีสันมำกมำยจำกแสงไฟนีออนที่ประดับตกแต่ง

ไปทั่วตกึและร้ำนค้ำของมหำนครนวิยอร์ก นยัน์ตำสฟ้ีำมองภำพผู้คนที่เดนิ

กุมมือ ภำพคนไร้บ้ำนซึ่งนอนกอดกันอยู่บนถนน ชำยหญิงซึ่งยืนจูบกัน 

ครอบครวัซึ่งถ่ำยภำพเป็นที่ระลกึ 

เสยีงถอนหำยใจหนกัดงัขึ้น พร้อมกบัที่ดวงตำซึ่งมองภำพมำกมำย

ค่อยๆ ปิดลง ค�ำถำมอนัแสนคุ้นเคยค�ำถำมหนึ่งดงัขึ้นในใจของครสิตนิ 

ชั่วชวีตินี้...เธอจะได้พบหรอืไม่ เขำคนนั้น...เขำผู้จะเป็นควำมมั่นคง

ทำงจิตใจ เขำผู้จะเป็นบ้ำน เขำผู้จะเป็นจิกซอว์ตัวสุดท้ำยที่ท�ำให้ภำพชีวิต 

อนัแสนบดิเบี้ยวของเธอสมบูรณ์



บทที่ หนึ่ง
เพียงแรกพบ

एक

ภำพข่ำวบนหน้ำจอโทรศัพท์มือถือ คือข่ำวสัปดำห์แห่งกำรรับ
ปริญญำในทุกระดับชั้นกำรศึกษำของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย

โคลมับสั นิ้วเรยีวเลบ็เคลอืบสชีมพูนู้ดซึ่งถูกตกแต่งเรยีวมนอย่ำงประณตี

ค่อยๆ เลื่อนหน้ำจอดูอย่ำงไม่สนใจนกั ก่อนจะวำงโทรศพัท์มอืถอืลง ยก

แก้วโซเจนนี่ขึ้นจบิ 

นัยน์ตำสีฟ้ำสุกสกำวทอดมองออกไปเบื้องหน้ำอันเป็นภำพวิวหอ 

ไอเฟล สญัลกัษณ์แห่งกรุงปำรสี ตำมด้วยเสยีงถอนหำยใจยำว

ครสิตนิ บยิองก้ำ ควรเป็นหนึ่งในภำพข่ำวในฐำนะนกัศกึษำผู้ส�ำเรจ็

กำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำสิทธิมนุษยชน ทว่ำเธอเลือกที่จะอยู ่

ที่นี่ บนระเบยีงห้องชุดสุดหรูแห่งโรงแรมแชงกรลีำ ใจกลำงกรุงปำรสี 

ริมฝีปำกบำงเคลือบลิปสติกสีบลัชนู้ดคลี่ยิ้มเย้ยหยัน เพรำะรู้ดีว่ำ

หำกเธอเข้ำร่วมงำนรบัปรญิญำ ชดุครยุสฟ้ีำบนเรอืนร่ำงของเธอจะถกูนนิทำ

ทั้งผ่ำนสำยตำและผ่ำนกำรกระซบิกระซำบว่ำ 

‘ครสิตนิ บยิองก้ำ เข้ำโคลมับสัได้ด้วยระบบโควตำผู้บรจิำค หำใช่
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ด้วยควำมสำมำรถของตวัเองไม่’ 

บำงครำก็หนักข้อถึงว่ำ หญิงสำวผู้มีจิตใจไม่ปกติและป่วยเป็นโรค

เหยียดเชื้อชำติเช่นเธอ จบกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและปริญญำโท

ด้วยเงนิตรำอนัมำกมำยและอ�ำนำจของบดิำ 

เป็นเรื่องน่ำขันนัก เพรำะทุกคนต่ำงก็รู้ว่ำ จริงอยู่ที่โคลัมบัสหรือ

มหำวิทยำลัยชื่อดังอื่นๆ ล้วนมีโควตำผู้บริจำคมอบให้แด่กลุ่มผู้บริจำค

สนับสนุนมหำวิทยำลัยมำอย่ำงยำวนำน แต่สุดท้ำยแล้วจะเรียนจบหรือไม่

กล็้วนอยู่ที่ควำมสำมำรถและควำมเพยีรล้วนๆ

ทุกคนรู้...แต่ทุกคนมองข้ำมควำมจริงข้อนี้ จนหลำยครั้งที่คนถูก

นนิทำอดมคี�ำถำมไม่ได้ว่ำ ‘ใครกนัแน่ที่อคต’ิ

หรอืบำงทคีวำมผดิของเธออำจเพรำะมนีำมสกลุบยิองก้ำกระมงั ผดิ

ที่เธอคอืบุตรสำวเพยีงคนเดยีวของท่ำนไคลน์ บยิองก้ำ หรอืที่ทุกคนเรยีก

ขำนเพยีงท่ำนบยิองก้ำ นกัธุรกจิในกลุ่มบลิเลยีนอนัดบัต้นๆ ของนวิยอร์ก

และระดบัโลก ผู้มอี�ำนำจเงนิอย่ำงไม่อำจประมำณได้ว่ำแท้จรงิแล้วตระกูล

บยิองก้ำมมีำกสกัเพยีงไร ใครเล่ำจะเชื่อตวัเลขที่ถูกเปิดเผยและถกูจดัอนัดบั

ควำมรวยในนติยสำรฟอบส์ 

ยังมีอ�ำนำจแอบซ่อนด้ำนกำรเมืองอันเนื่องมำจำกอ�ำนำจเงินที่สูบฉีด

สนับสนุนพรรคกำรเมืองทั้งหลำย จนในบำงครำผู้มีอ�ำนำจทำงกำรเมือง

ประดบันำมสกุลยงัต้องถอยให้ท่ำนบยิองก้ำถงึสำมก้ำว 

คดิแล้วดวงตำกลมโตค่อยๆ ปิดลง แพขนตำหนำสนี�้ำตำลทองยำว

ทำบทับผิวเนื้อนวลขำวอมชมพูระเรื่อดั่งผิวกระเบื้องชั้นดี นิ้วเรียวซึ่งจับ 

ก้ำนแก้วโซเจนนี่ยกแก้วบรรจุน�้ำสีโรสโกลด์อันมีฟองพวยพุ่งเป็นสำยเล็ก

รำวน�้ำวนจำกก้นแก้วขึ้นจบิ รสชำตหิวำนอมเปรี้ยวซำบซ่ำแผ่ไปทั่วล�ำคอ 

โซเจนนี่คอืควำมสุขเลก็ๆ น้อยๆ ของครสิตนิ แต่แล้วควำมสุขของ

ชวีติกถ็ูกท�ำลำยเมื่อเสยีงแจ้งเตอืนอเีมลเข้ำดงัขึ้น

เธอหรี่ตำมองอย่ำงไม่สบอำรมณ์นกั ใช้นิ้วสไลด์เปิดค่อนข้ำงแรง ท�ำ
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ปำกเบ้เล็กน้อยเมื่อเห็นอีเมลแจ้งเตือนจำกคิว3เรื่องเวลำที่เครื่องบินเจ็ต 

ส่วนตัวของตระกูลบิยองก้ำจะเดินทำงจำกปำรีสกลับสู่มหำนครนิวยอร์ก 

ในวนัมะรนืนี้ 

หมดแล้วสินะช่วงเวลำแห่งกำรพักผ่อน หรือหำกกล่ำวให้ถูกต้องก็

คงเป็น หมดแล้วสนิะ...ช่วงเวลำแห่งกำรถกูพกังำน สำเหตุมำจำกกำรลงมอื

ตบตผีู้ร่วมงำน จนถูกท�ำโทษด้วยข้อหำเหยยีดเชื้อชำติ 

ข้อหำที่ตดิอยู่บนหน้ำผำกจนเป็นโลโก้หนึ่งของครสิตนิ! 

คดิแล้วมอืกก็ระแทกแก้วโซเจนนี่ลงบนโต๊ะ ดวงหน้ำงำมเชดิขึ้นอย่ำง

ยโส นยัน์ตำสฟ้ีำทอดมองออกไปไกล ยงัไม่ทนัเริ่มเกรี้ยวกรำดแสดงควำม

โมโหผ่ำนดวงหน้ำ เสียงแจ้งเตือนอีเมลเข้ำทำงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้ง 

ข้อควำมที่ปรำกฏท�ำให้เธอสลัดอำรมณ์ทั้งหลำยทิ้ง ลุกขึ้นเดินเขำ้ห้อง 

เปลี่ยนเครื่องแต่งกำยให้พร้อมส�ำหรับกิจกรรมล่องเรือชมแม่น�้ำแซน อัน

เป็นสิ่งที่เธอท�ำทุกช่วงเยน็ทุกครั้งที่มำเยอืนปำรสี  

อำกำศช่วงปลำยฤดูใบไม้ผลิค่อนข้ำงดี แต่วันนี้ร้อนกว่ำปกต ิ

อณุหภมูสิงูถงึยี่สบิสี่องศำเซลเซยีส4จนชวนให้นกึถงึต้นฤดรู้อนที่ผู้คนพำกนั

นอนเปลอืยกำยแน่นขนดัเตม็ชำยหำดหรอืสนำมหญ้ำ 

ร่ำงระหงสวมเดรสกระโปรงยำวคลมุเข่ำสขีำวลำยเลมอนของดอลเช 

แอนด์ กำบำนำ แขนเรยีวคล้องกระเป๋ำลำยเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัรองเท้ำ 

ยังมีหมวกปีกกว้ำงสีขำวประดับผลเลมอนสองผลซึ่งทำงแบรนด์สั่งท�ำเป็น

3 Q ย่อมำจำก Quintessentially People คอืองค์กรที่มหีน้ำที่บรกิำรจดักำรให้ควำม
สะดวกสบำยแก่กลุ่มคนผูเ้ลอืกใช้บรกิำร ไม่ว่ำจะต้องกำรสิ่งใดที่แม้จะยำกแค่ไหน เพยีง
โทร. บอกผู้ดูแล คิวจะเป็นคนจัดกำรให้ทุกอย่ำง กำรบริกำรแบ่งออกเป็นสำมระดับ  
สูงสุดคอืระดบั Elite ซึ่งมกีำรกำรนัตคีวำมพอใจอยู่ที่ร้อยเปอร์เซน็ต์ ค่ำสมำชกิในกำร
รบับรกิำรเริ่มต้นที่สี่หมื่นห้ำพนัดอลลำร์สหรฐัต่อคนต่อปี ไม่รวมค่ำธรรมเนยีมอื่นๆ หรอื
ค่ำใช้บรกิำรต่ำงๆ 
4 ยี่สิบสี่องศำเซลเซียสส�ำหรับชำวตะวันตกจัดว่ำร้อนมำก ไม่ต่ำงจำกสำมสิบสององศำ
เซลเซยีสในไทย
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พเิศษมอบให้แก่ลูกค้ำพเิศษเช่นเธอ  

หญิงสำวส�ำรวจควำมเรียบร้อยหน้ำกระจกหลุยส์บำนใหญ่เป็นครั้ง

สดุท้ำย สวมแว่นกนัแดดทรงแคตอำย แล้วก้ำวเข้ำลฟิต์ลงไปยงัลอ็บบเีพื่อ

ขึ้นรถม้ำที่มำรอรบัหน้ำโรงแรมเช่นทุกวนั จุดหมำยปลำยทำงคอืท่ำเรอื

ครสิตนิคอืหญงิสำวผูไ้ด้รบันยิำมจำกวงสงัคมว่ำเป็นหนึ่งในสำวโอลด์-
แฟชั่น5ในบำงเรื่อง ขัดกับข่ำวเสียหำยในบำงเรื่อง เธอโปรดปรำนกำรนั่ง 

รถม้ำมำกกว่ำกำรนั่งมำเซรำติ

ม้ำหนุ่มท่ำทำงองอำจ ตัวรถม้ำประดับตกแต่งเทียมรำชรถแห่ง

รำชวงศ์องักฤษ สิ่งที่รถม้ำของเธอต้องจดัเตรยีมไวใ้ห้พร้อมคอื เครื่องดื่ม

โซเจนนี่แช่เยน็จดั ไม่ว่ำเธอจะเลอืกดื่มหรอืไม่กต็ำม

พนักงำนขับรถม้ำเป็นบุรุษชำวตะวันตก สวมชุดสูทสีขำวเช่นเดียว

กบัสมี้ำ เขำโค้งค�ำนบัแล้วเดนิไปรนิโซเจนนี่ลงแก้วแชมเปญให้เธอ ท่วงท่ำ

นอบน้อมยิ่งนักประหนึ่งสตรีผู้นั่งอยู่คือหนึ่งในรำชนิกุล ทว่ำเธอเพียง

เหลือบมอง สะบัดมือแผ่วเบำ เอ่ยด้วยภำษำฝรั่งเศสซึ่งใช้ได้ดีไม่ต่ำงจำก

เจ้ำของภำษำ 

“ไม่ ขอบใจมำก”

พนกังำนเทเครื่องดื่มรำคำแพงทิ้งลงในขวดแก้วอกีใบ แล้วเร่งฝีเท้ำ

ก้ำวขึ้นไปประจ�ำต�ำแหน่ง ควบรถม้ำฝ่ำกำรจรำจรอนัแสนแน่นขนดัยำมเยน็

ของปำรีส น�ำพำหญงิสำวผู้แสนจะให้ทปิหนกัอย่ำงที่ต้องตกใจในครั้งแรก

ที่ได้รบัสู่ท่ำเรอืที่ห่ำงออกไปรำวห้ำนำที

ห้ำนำทีแสนสั้นยิ่งนักในควำมรู้สึกของคริสตินผู้เพลิดเพลินกับกำร

มองรถติด ในที่สุดรถม้ำก็จอดเทียบทำงเข้ำท่ำเรือซึ่งปูพรมสีแดงสด  

5 สำวโอลด์แฟชั่น คอืผูห้ญงิที่มแีนวคดิอนรุกัษนยิมหรอืยดึถอื/หลงใหลวฒันธรรม หรอื
อะไรบำงสิ่งที่ไม่ตำมสมยันยิม
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สองข้ำงทำงประดับด้วยดอกลิลี่หลำกสีสัน สมกับที่ท่ำเรือแห่งนี้รับรอง

เฉพำะลูกค้ำวไีอพ ีกำรล่องเรอืของที่นี่คอืกำรเหมำล�ำแต่เพยีงอย่ำงเดยีว 

คริสตนิก้ำวลงจำกรถม้ำอย่ำงเชื่องช้ำ ยิ้มรับกำรโค้งตวัทกัทำยของ

พนักงำนผู้มำรอรับ เดินตำมชำยผู้นั้นไปด้ำนใน ตรงไปสู่เรือยอช์ตขนำด

หกที่นั่งล�ำสขีำวซึ่งภำยในประดบัด้วยลวดลำยไม้หลุยส์ 

ร่ำงระหงนั่งลงบนโซฟำหนังสีแดง ไขว่ห้ำง คำดแว่นกันแดดไว้บน

ศรีษะ ยิ้มขณะรบัแก้วโซเจนนี่ซึ่งบรกิรประจ�ำเรอืตรงเข้ำเสริ์ฟ รบัฟังเมนู

อำหำรว่ำงระหว่ำงกำรล่องเรอืสี่สบิห้ำนำที

“อำหำรว่ำงจะมเีบลูกำคำเวยีร์และแมคำเดเมยี เครื่องดื่มจะม.ี..” 

“เบลูกำคำเวยีร์สอีะไร”

ค�ำถำมของคริสตินท�ำให้บริกรสำวหยิบแท็บเล็ตขึ้นมำกดภำพ 

ดวงตำสฟ้ีำของผูถ้ำมมองภำพคำเวยีร์สเีทำอ่อน ไม่ใช่สเีกอืบขำว พยกัหน้ำ

เบำๆ ตำมด้วยกำรยิ้มบำงๆ เอ่ยกบับรกิรสำว 

“แค่โซเจนนี่กพ็อ”

“อกีไม่เกนิห้ำนำทเีรอืพร้อมออกค่ะ”

คริสตินพยักหน้ำอีกครั้ง เบือนหน้ำไปยังพื้นน�้ำซึ่งสะท้อนแสงแดด

สุดท้ำยของวนั ยกมอืเรยีวขึ้นสูงเพื่อเทยีบแสงจ้ำจำกแสงอำทติย์กบัแหวน

เพชรสีชมพูรำวนด์บริลเลียนต์6ขนำดเม็ดยอดแปดกะรัตจำกเดอเบียร์ส 

บนนิ้ว รมิฝีปำกบำงยิ้มภำคภมูใิจที่ได้ครอบครองเพชรสชีมพอูนัแสนล�้ำค่ำ

และหำยำกยิ่ง 

เสยีงระฆงัดงัก้องแทนสญัญำณแจ้งว่ำเรอืออก ครสิตนิสดูหำยใจลกึ 

ยืดหลังนั่งตรง เริ่มต้นจิบเครื่องดื่มสุดโปรดและชมวิวอันแสนงดงำมซึ่ง

ก�ำลงัจะเหน็เบื้องหน้ำ

6 Round Brilliant คอืกำรบอกรูปทรงและคตัตงิของเพชร หมำยถงึเมด็นี้เป็นทรงกลม 
Brilliant Cut คอืชื่อกำรเจยีระไนแบบมำตรฐำนตำมสมยัใหม่ มทีั้งหมด 57–58 เหลี่ยม
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เรือเคลื่อนออกอย่ำงช้ำๆ ไม่รีบร้อน รำวสำมนำทีต่อมำก็ผ่ำนเรือ 

นกัท่องเที่ยวล�ำใหญ่ซึ่งก�ำลงัจอดเทยีบท่ำเรอืฝ่ังตรงข้ำม เสยีงวุน่วำยอกึทกึ

จำกเรอืล�ำนั้นท�ำให้ครสิตนิขมวดคิ้วเลก็น้อย แล้วค่อยๆ คลำยลงเมื่อเรอื

พ้นผ่ำนควำมอึกทึกทั้งหลำย ลอดผ่ำนสะพำนปูนเปลือยซึ่งมีรถรำแล่น

สัญจรด้ำนบน ตำมด้วยโรงแรมชื่อดังซึ่งมีธงชำติฝรั่งเศสบนยอดตึกโบก

สะบดัตำมแรงลม

ทั้งที่ภำพอำคำรอันงดงำมซึ่งปรำกฏอยู่เบื้องหน้ำคือสิ่งที่เธอชื่นชอบ

แท้ๆ ทว่ำวนันี้หญงิสำวบงัเกดิควำมรู้สกึหน่ำยจะชม ลุกขึ้นเดนิไปนั่งโซฟำ

ฝั่งตรงข้ำม เลอืกที่จะชมมนุษย์มำกมำยซึ่งก�ำลงัเดนิเลยีบฝั่งแม่น�้ำ 

ภำพสำวเอเชยีซึ่งถอืถุงแบรนด์แอร์เมสดงึดดูควำมสนใจจำกดวงตำ

สีฟ้ำ ค�ำถำมที่เกิดขึ้นคือ ในถุงนั้นคือกระเป๋ำรุ่นใดหนอ คิดแล้วก็นึกถึง

ควำมจริงหนึ่ง เหตุใดกันนะ ภำพหญิงสำวชำวเอเชียถือกระเป๋ำรำคำแพง

และถงุแบรนด์ดงัมำกมำยกลบัไม่ขดัใจเท่ำภำพภำพหนึ่งซึ่งเธอเกลยีดยิ่งนกั

ภำพนั้น...คอืภำพของหญงิสำวชำวไทยผูม้นีำมวำ่องิวำดเดนิถอืแฟม้

เอกสำรงำน 

ครสิตนิเกลยีดภำพองิวำด อำจจะ...เกลยีดองิวำดกระมงั 

น่ำตลกนกั เพรำะเธอเองกไ็ม่รูว่้ำแท้จรงิเธอเกลยีดสตรผีูน้ั้นหรอืไม่ 

ควำมรู้สกึอนัแน่ชดัมเีพยีงเธอไม่ชอบใจ ไม่พอใจ และอจิฉำที่สตรเีอเชยีผู้

ไม่มอีะไรเทยีบเท่ำเธอกลบัสร้ำงผลงำนข้ำมหน้ำสตรอีเมรกินัเจ้ำของประเทศ 

แย่งต�ำแหน่งงำนที่ควรเป็นของคนอเมรกินัไป!

มือเรียวยกกระดกโซเจนนี่จนหมดแก้ว รำวจะใช้เครื่องดื่มช่วย

ชะล้ำงควำมรู้สึกทำงลบทั้งหลำยในใจ สลัดภำพของสตรีผู้นั้นทิ้ง เลื่อน

สำยตำกวำดมองไปรอบๆ ปำรีสช่ำงแสนกว้ำงใหญ่ ผู้คนเดินผ่ำนไปมำ

มำกมำย บำงใบหน้ำเคร่งเครียด บำงใบหน้ำแต่งแต้มด้วยรอยยิ้ม บำง

ใบหน้ำปรำกฏหยำดน�้ำตำ บำงใบหน้ำฉำบควำมว่ำงเปล่ำ 

ว่ำงเปล่ำ...ไม่ต่ำงจำกควำมรู้สกึของเธอ 
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ควำมอ้ำงว้ำงและเศร้ำหมองฉำยผ่ำนนยัน์ตำสฟ้ีำ ดวงหน้ำงำมเป้ือน

รอยยิ้มเศร้ำ ค่อยๆ ระบำยลมหำยใจแผ่วเบำ ตดัสนิใจเปลี่ยนแผนเมื่อภำพ

เบื้องหน้ำคือหอไอเฟล เอื้อมมือไปกดกริ่งสีแดงซึ่งติดอยู่ข้ำงเบำะหนังอัน

เป็นสญัญำณให้เรอืหยุดที่ท่ำเรอืข้ำงหน้ำ 

เรอืค่อยๆ จอดเทยีบท่ำ บรกิรสำวเดนิมำช่วยประคอง ส่งลกูค้ำคน

ส�ำคญัขึ้นสู่ท่ำเรอื “ระวงันะคะ”

คริสตินเก็บแว่นตำใส่กระเป๋ำ เอ่ยกับบริกรสำวซึ่งยืนรอฟังค�ำสั่ง 

“ฉนัไปไม่นำน แค่เดนิชมววิสกั...ไม่เกนิสบิห้ำนำท”ี

บริกรสำวพยักหน้ำรับค�ำสั่ง ถอยลงไปแจ้งคนขับเรือ จังหวะนั้น 

ครสิตนิเงยหน้ำมองหอไอเฟล ปล่อยสองเท้ำพำเธอเคลื่อนเข้ำไปใกล้

วันนี้ลมแรงกว่ำทุกวัน นิ้วเรียวทัดผมยำวหยักศกสีบลอนด์ทองไว้

หลงัใบหู เดนิทอดน่องไปเรื่อยอย่ำงไร้จุดหมำย บำงครำหยุดมองนกัท่อง-

เที่ยวที่พำกนักระโดดถ่ำยภำพ รมิฝีปำกคลี่ยิ้มขนั แล้วก้ำวเดนิต่อสลบักบั

หยุดเป็นระยะๆ ยำมเจอสิ่งที่สนใจ

เช่น...แม่กับลูกซึ่งจูงมือกัน โพสท่ำถ่ำยรูปโดยมีฉำกหลังเป็นหอ 

ไอเฟล ภำพนี้ท�ำให้ครสิตนินกึไปถงึภำพในกรอบรูปที่ตั้งอยู่ในห้องรบัแขก

ที่เพนต์เฮำส์ นั่นคือภำพเธอกับแม่เมื่อครั้งมำเที่ยวปำรีสด้วยกันเนื่องใน

โอกำสวนัคล้ำยวนัเกดิอำยุสบิปีของครสิตนิ

“ขอโทษนะครบั”

ควำมรู้สึกระลึกถึงมำรดำผู้อยู่อีกทวีปหนึ่งถูกขัดด้วยภำษำอังกฤษ

ซึ่งดงัมำจำกเบื้องหลงั เธอหนัหน้ำไปทำงต้นเสยีง นยัน์ตำสฟ้ีำสบกบันยัน์ตำ

สนี�้ำตำลเข้มของเขำ...ผู้ยนืถอืกล้องถ่ำยรูป

คลำ้ยทกุสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ถูกก�ำจดัออกไป เหลอืเพยีงแคเ่ธอกบั

เขำ กลิ่นหอมหวำนอ่อนๆ ก�ำจำยไปทั่ว หวัใจดวงน้อยที่แขง็กระด้ำงรู้สกึ

ถงึกำรเต้นและเคลื่อนไหวหลงัจำกที่เจ้ำตวัตดัสนิใจแช่แขง็มำนำน ควำมอุน่

ร้อนวูบวำบวิ่งผ่ำนไปทั่วกำย แก้มนวลขำวเจอืสชีมพูระเรื่อ 
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“ขอโทษนะครบั ช่วยถ่ำยรูปให้ผมหน่อยได้ไหมครบั”

เสยีงห้ำวทุม้แต่อ่อนโยนของเขำปลุกสตคิรสิตนิผูต้กอยูใ่นภวงัค์ เธอ

หลบุตำลง ก�ำมอืแน่นเพรำะรูส้กึอบัอำย เนื่องจำกเธอใจเต้นเพรำะเขำ ผู้ชำย

ที่มหีน้ำตำบอกชดัว่ำเป็นชำวเอเชยี!

ดวงตำคู่งำมค่อยๆ ช้อนขึ้น อดไม่ได้ที่จะพิจำรณำบุรุษตรงหน้ำ 

อกีครั้งอย่ำงเปิดเผย เขำเป็นบุรุษร่ำงสูงใหญ่ สวมเสื้อยดืสขีำวกบักำงเกง

สคีรมีไร้ยี่ห้อ ดสูะอำดตำอย่ำงยิ่ง ผวิขำวเหลอืงเช่นคนเอเชยี ที่โดดเด่นนกั

คงเป็นดวงตำคมโตบนวงหน้ำคมสนัอนัประกอบด้วยจมูกโด่งและรมิฝีปำก

ได้รูป 

คริสตินยอมรับอย่ำงไม่อคติว่ำ เขำช่ำงหน้ำตำหล่อเหลำยิ่งกว่ำ 

นำยแบบชำวเอเชยีทั้งหลำยที่เธอเคยพบเสยีอกี

“ไม่ทรำบว่ำ...”

เมื่อเขำเริ่มต้นทวนค�ำถำมเดมิอกีครั้ง ผู้พจิำรณำอย่ำงเปิดเผยกย็ื่น

มอืออกไปรบักล้องถ่ำยรูปมำ

“คุณต้องกำรมุมไหนคะ” เธอถำมพอเป็นพธิี

เขำคลี่ยิ้มบำงๆ หนัไปวำงมอืเป็นกรอบตรงจุดที่เลอืก “ตรงนี้ครบั 

ขอให้เหน็ยอดหอไอเฟล”

หญงิสำวพยกัหน้ำ ยกกล้องขึ้นส่องภำพแล้วถอยหลงัจนได้ภำพพอดี

ตำมที่เขำต้องกำร ขยบัปำกนบัเลข

“1...2...3”7

นิ้วเรยีวกดชตัเตอร์รวัตดิกนัอย่ำงแน่ใจว่ำได้ไม่ต�่ำกว่ำสบิรูป จงึส่ง

7 ชำวอเมรกินับำงส่วนใช้ค�ำว่ำ ‘เซย์ชสี’ แต่ถ้ำเป็นชำวอเมรกินัที่อยูใ่นสงัคมกำรท�ำงำนแบบ
หลำกหลำยวฒันธรรม และจบจำกมหำวทิยำลยัที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำต ิจะรู้ว่ำ
ส่วนใหญ่คนเอเชยีใช้ค�ำว่ำ 1 2 3 เวลำได้รบัไหว้วำนให้ช่วยถ่ำยรปูให้เลยมกัใช้ค�ำว่ำ 1 2 
3 แต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพำะคนเอเชียที่ใช้วิธีกำรนับเลข แม้แต่คนที่เป็นอเมริกันโดย
ก�ำเนดิกใ็ช้ค�ำนี้เช่นกนั
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กล้องคนืให้เขำ เจ้ำของกล้องรบักล้องถ่ำยรูปคนืไป ไม่ได้เชก็รูปถ่ำย แต่

กลบัสนทนำกบัสตรผีู้ท�ำท่ำจะลำจำก

“ผมมภีำพหนึ่งที่...”

คริสตินไม่รอให้เขำพูดต่อ ก�ำแพงที่ก่อล้อมตัวเธอท�ำให้หญิงสำว 

ถอยหลงั ก้ำวเดนิฉบัๆ อย่ำงไม่ปรำรถนำจะรู้ว่ำเขำจะพูดสิ่งใด แต่เดนิไป

ได้ห้ำก้ำวกช็ะงกั เหลยีวมองกลบัไป

เขำยืนถือกล้องอยู่ที่เดิม ก�ำลังจ้องมองเธอเช่นกัน ริมฝีปำกคลี่ยิ้ม

อบอุ่น ตำมด้วยกำรผงกศรีษะขอบคุณอย่ำงแสนสุภำพ 

ครสิตนิเม้มปำกแน่น เดนิกลบัไปยงัท่ำเรอืด้วยควำมเสยีดำย ใช่...

ช่ำงน่ำเสียดำยยิ่งนักที่ชำยคนนั้นเป็นชำวเอเชีย และสัญชำตญำณอันแรง

กล้ำกบ็อกเธออย่ำงที่เธอแน่ใจยิ่งนกัว่ำ เขำ...เป็นคนไทย

เชื้อชำตเิดยีวกบัองิวำด สตรทีี่เธอชงัน�้ำหน้ำยิ่งนกั!



บทที่ สอง
วันธรรมดำที่ไม่ธรรมดำ

दो

แสงแดดอุ ่นแห ่งเดือนมิถุนำยนลอดผ่ำนม่ำนหน้ำต ่ำงตกกระทบ

ดวงตำซึ่งปิดอยู่ ปลุกให้หญงิสำวผู้ยงัหลบัใหลค่อยๆ ลมืตำขึ้นสู้แสง มอื

เรียวขำวเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์มือถือซึ่งชำร์จไว้ข้ำงหัวเตียง จัดกำรปิด

โปรแกรมนำฬิกำปลุกที่จะดงัขึ้นในอกีสำมสบินำที

ร่ำงระหงในชุดนอนกระโปรงสชีมพูอ่อนค่อยๆ ลุกขึ้นนั่งบดิขี้เกยีจ 

พ่นลมหำยใจหนกัออกจำกล�ำคอระหงเมื่อคดิได้ว่ำวนันี้คอืวนัแรกที่ต้องกลบั

ไปท�ำงำน

อย่ำงไรกต็ำม กจิกรรมเริ่มต้นวนัใหม่ไม่ใช่กำรล้ำงหน้ำแปรงฟัน แต่

เป็นกำรเปลี่ยนจำกชุดนอนเป็นชุดออกก�ำลังกำยสปอร์ตบรำลูลู่เลมอน 

สีโอลด์โรสกับกำงเกงสีด�ำตัวโปรด เรือนผมสีบลอนด์ถูกรวบขึ้นเป็นมวย

กลำงศรีษะ สองเท้ำก้ำวออกจำกห้องนอนไปยงัห้องกว้ำงด้ำนซ้ำยซึ่งจดัเป็น

ห้องฟิตเนส 

ห้องฟิตเนสมขีนำดพอเหมำะส�ำหรบัผู้ใช้เพยีงหนึ่งคน ครบถ้วนทุก

อุปกรณ์ที่ควรมี ด้วยนิสัยค่อนข้ำงรักควำมเป็นส่วนตัวและไม่ชอบใช้ของ
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ร่วมกบัใคร ท�ำให้ห้องนี้ถูกสร้ำงขึ้น แม้ว่ำชั้นห้ำของตกึจะเป็นห้องฟิตเนส

ขนำดใหญ่ส�ำหรบัผู้พกัอำศยัในตกึหลงันี้กต็ำม  

ผ้ำม่ำนหน้ำต่ำงสีงำช้ำงถูกเลื่อนเปิด แสงแดดส่องผ่ำนเข้ำมำ มอง 

ลงไปเห็นวิวด้ำนล่ำง ผู้คนตัวเล็กรำวกับมดด�ำเดินกันอย่ำงรีบเร่งจนเรียก

ได้ว่ำแทบไม่มองหน้ำผู้ใด ช่ำงเป็นชีวิตที่แสนรีบร้อนยิ่งนัก จนผู้มองจำก

ด้ำนบนรกัในควำมโชคดทีี่มเีวลำให้ตวัเองละเลยีดอย่ำงไม่ต้องรบีร้อน 

หลงัจำกยนืชมววิได้รำวสำมนำท ีหญงิสำวกห็ยบิขวดน�้ำแร่เอวยีอง8 

ขวดเลก็ซึ่งจดัวำงพร้อมอยูบ่นชั้นขึ้นมำดื่มจนหมดขวด กดเครื่องเล่นเพลง

ที่ตั้งไว้ข้ำงๆ ถอยหลังหกก้ำว เริ่มต้นกำรท�ำโยคะรับวันใหม่ โดยมีเสียง

เพลงดงัแผ่วเบำพอให้ห้องไม่เงยีบนกั

กิจกรรมโยคะด�ำเนินไปสี่สิบห้ำนำทีพอให้เหงื่อออก เธอปิดเพลง 

เดินไปยังตู้เย็นสีเงินซึ่งตั้งถัดจำกชั้นน�้ำแร่ หยิบขวดเบบี้โซเจนนี่ขึ้นมำริน 

ใส่แก้วแชมเปญที่มวีำงครบบนชั้นขำ้งๆ ตำมด้วยกำรหยิบแก่นตะวันสดที่

ฝำนเป็นแผ่นบำงๆ ห้ำแผ่น เดนิออกจำกห้องฟติเนสก้ำวขึ้นบนัไดสูช่ั้นสอง

อนัเป็นสวนดอกไม้ส่วนตวัของเธอ 

หญิงสำวเดินผ่ำนหอไอเฟลจ�ำลองสีขำวสูงรำวสองฟุตตรงไปยังชุด

เก้ำอี้เหล็กดัดสีขำวซึ่งตั้งอยู่ริมรั้วกระจกใสสูงเท่ำเอว นั่งลงบนเก้ำอี้ เริ่ม

รับประทำนแก่นตะวันสดสลับกับกำรจิบโซเจนนี่พร้อมกับชมวิวเบื้องล่ำง 

ละเลียดใช้เวลำรำวสิบนำที จนเมื่อเครื่องดื่มในแก้วหมด จึงยอมบอกลำ

ควำมพลุกพล่ำนของผู้คนที่เร่งฝีเท้ำไปยังสถำนีรถไฟใต้ดิน ไปอำบน�้ำ 

แต่งตวั

ร่ำงระหงอยูใ่นชดุเดรสกระโปรงของแซค โพเซ่น สโีอลด์โรส ลกูไม้

ชั้นดขีองกระโปรงที่ยำวคลุมเข่ำส่งให้เรยีวขำขำวเนยีนดูไร้ที่ติ

8 น�้ำแร่เอวยีอง (Evian) รู้จกักนัว่ำน�้ำแร่เอเวยีน ตำมหลกัของชื่อยี่ห้อที่มำจำกฝรั่งเศส 
ออกเสยีงอย่ำงถูกต้องว่ำ เอวยีอง
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ครสิตนิสวมรองเท้ำครสิเตยีน ลบูแูตง สงีำช้ำงส้นแดงคูใ่หม่อนัเป็น

ของขวัญเรียนจบปริญญำโทจำกแม่ เดินออกจำกห้องแต่งตัว ย�่ำส�ำรวจ 

ไปทั่วทุกห้องของเพนต์เฮำส์ขนำดสำมชั้น จนพอใจแล้วจึงกลับมำสู่ห้อง 

แต่งตวั หลุบมองรองเท้ำ เอ่ยด้วยน�้ำเสยีงคำดหวงั

“ไม่กดั กห็วงัว่ำจะไม่กดัทั้งวนันะ”

เอ่ยแล้วก็หมุนร่ำงไปยังกระจกซึ่งสะท้อนภำพสำวงำม มอง...ด้วย

ควำมรู้สึกพร้อมอย่ำงยิ่ง สะพำยกระเป๋ำเลดี้ดิออร์หนังแกะสีเดียวกันกับ

รองเท้ำ ก้ำวตรงไปยังลิฟต์ส่วนตัว ลงลิฟต์จำกเพนต์เฮำส์สู่ล็อบบีชั้นล่ำง

ด้วยรอยยิ้มของผู้หญิงที่มีพร้อม ผ่ำนประตูกระจกสีชำบำนใหญ่สู่ถนน 

อนัแสนวุน่วำย มองไปยงัชำยวยักลำงคนสำมคนในชุดสทู พวกเขำเดนิตรง

มำทำงเธอพร้อมเอ่ยทกัทำย

“อรุณสวสัดิ์ มสิบยิองก้ำ” 

ชำยทั้งสำมถูกส่งตรงมำจำกคิวเพื่อท�ำหน้ำที่รอให้คริสตินเลือกว่ำ 

วนันี้เธอจะเดนิทำงไปท�ำงำนด้วยวธิใีด ดวงตำสฟ้ีำมองไปทำงรถคนัแรก คอื 

ลมีซูนีพร้อมคนขบั แล้วเลื่อนสำยตำไปยงัคนัที่สอง มำเซรำตสิดี�ำเป็นเงำวบั

ซึ่งเธอจะขบัไปเอง หรอื...คนัสุดท้ำย รถม้ำประจ�ำตวั 

“รถม้ำ” เธอเอ่ยค�ำตอบเดมิๆ

ทั้งสำมคนพยักหน้ำรับค�ำสั่ง สองคนแรกถอยหลังจัดกำรน�ำรถไป

เก็บ ชำยคนสุดท้ำยเร่งฝีเท้ำไปหยิบแท่นบันไดมำตั้งเพื่อให้คริสตินก้ำวขึ้น

รถม้ำ ไม่ลืมรินโซเจนนี่ใส่แก้วคริสตัลส่งให้พร้อมหนังสือพิมพ์ฉบับเช้ำ 

วนันี้ แล้วรบีก้ำวขึ้นประจ�ำที่ ขบัรถม้ำจำกย่ำนเมดสินัอเวนวิสู่ย่ำนโลเออร์

แมนฮตัตนั

กำรจรำจรช่วงเช้ำไม่ปลอดโปร่งนกั แต่ครสิตนิกไ็ม่ได้มที่ำทเีร่งรบี 

ใช้เวลำยำมเช้ำในกำรนั่งชมววิเมอืงแมนฮตัตนั จบิเครื่องดื่มสลบักบักำรอ่ำน

หนงัสอืพมิพ์ ทวำ่...หนงัสอืพมิพ์ถูกโยนทิ้งลงบนพื้นรถมำ้ ซ�้ำยงัเหยยีบขยี้

อย่ำงไม่ต้องกำรรบัรู้เนื้อหำข่ำว ไม่ต้องกำรเหน็ภำพ แต่ภำพในกรอบใหญ่
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นั้นกย็งัตดิอยู่ในควำมคดิของเธออยู่ด ี

เธอกัดฟันแน่นต่อภำพที่บิดำจูงมือชำยวัยรุ่นคนหนึ่ง เขำมีหน้ำตำ

คล้ำยคลงึกบัเธอยิ่งนกั

ครสิตนิเม้มปำกแน่น กระดกน�้ำในแก้วลงคอ ให้น�้ำช่วยชะล้ำงควำม

รู้สึกขุ ่นมัวทั้งหลำย ดวงตำอันมำกล้นด้วยควำมเสียใจค่อยๆ ปิดลง 

พยำยำมท�ำสมำธบิอกตวัเองเช่นที่บอกทุกครั้งเมื่อต้องรบัรู้

‘ไม่รู้ ไม่สน ไม่ม’ี

เมื่อดวงตำที่ปิดอยูเ่ปิดขึ้น อำรมณ์ในแง่ลบทั้งหลำยกถ็กูกดซ่อนเอำ

ไว้ด้วยกำรหลอกตวัเองเสยีงดงัก้องในใจ เธอ...ครสิตนิ บยิองก้ำ ผู้แสน 

เพอร์เฟกต์ พ่อกบัแม่รกักนั พ่อไม่ได้มเีมยีน้อยและมลีกูอกีคน พ่อ...มเีธอ

เป็นผู้สบืทอดสำยเลอืดบยิองก้ำแต่เพยีงผู้เดยีว!

ทกุสำยตำจบัจ้องที่รถม้ำซึ่งก�ำลงัจอดเทยีบทำงเข้ำอำคำร นกัท่องเที่ยว
บำงคนหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมำถ่ำยรูป คนท้องถิ่นและผู้ท�ำงำนละแวกนี้

ไร้ควำมสงสัยว่ำเป็นรถม้ำของผู้ใด จะมีก็เพียงต�ำรวจน้องใหม่ซึ่งเพิ่งมำ

ประจ�ำกำรได้ไม่นำนที่ต่ำงสะกดิกนั ยงัไม่ทนัมคี�ำถำม ต�ำรวจรุน่พี่กร็บีเล่ำ

สั้นๆ ง่ำยๆ ด้วยค�ำค�ำเดยีว

“บยิองก้ำ”

บยิองก้ำ...สั้นๆ ง่ำยๆ แต่ตอบทุกค�ำถำม 

ผู้ถูกพูดถึงก้ำวลงจำกรถม้ำด้วยท่วงท่ำสง่ำงำม ดวงหน้ำเงยขึ้น 

ดวงตำจ้องมองธงชำตอิเมรกิำบนยอดตกึที่ปลวิสะบดัตำมแรงลม รมิฝีปำก

บำงคลี่ยิ้มเยน็ ในที่สุด...เธอกม็ำถงึ

สองเท้ำก้ำวผ่ำนต�ำรวจทั้งสี่นำยที่พำกนัยนืตรงอย่ำงไม่มคีวำมจ�ำเป็น

ต้องท�ำเช่นนี้ ก็ไม่รู้ว่ำเพรำะนำมสกุลบิยองก้ำหรือเพรำะควำมสวยของ 

ครสิตนิ จงึท�ำให้ทั้งสี่กลั้นหำยใจโดยอตัโนมตัเิมื่อเธอเดนิผ่ำน 

คริสตินไม่สนใจสำยตำใดที่มองมำทำงเธอ ก้ำวฉับๆ อย่ำงมั่นคง 
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ตรงเข้ำตวัอำคำร ผ่ำนกำรสแกนร่ำงกำยและกระเป๋ำ เลี้ยวซ้ำยไปทำงลฟิต์ 

สองเท้ำชะงกัเพรำะดวงตำจบัภำพสตรผีู้หนึ่ง 

องิวำด!

ควำมไม่พอใจพุ่งโขมงดังควันไฟป่ำ ถึงกระนั้นก็ไม่อำจพุ่งเข้ำไป

ปะทะแม้จะอยำกท�ำเพยีงใด เพรำะรูด้ว่ีำวนันี้คอืวนัแรกที่กลบัมำท�ำงำน เธอ

ไม่ควรก่อเรื่องใด มอืข้ำงหนึ่งก�ำแน่น แล้วเปลี่ยนเป็นกำรดดีสำยรดัข้อมอื 

สรีุง้อนัเป็นสิ่งที่จติแพทย์ให้เธอสวมไว้ ดดีมนัทกุครั้งที่เธอเริ่มรู้สกึไม่พอใจ

หรอืชงิชงัเชื้อชำตอิื่น 

ควำมเจบ็และเสยีงเผยีะๆ ท�ำให้สองขำหยุดยนืนิ่ง ดวงตำสฟี้ำจ้อง

มองและรอ จนกระทั่งองิวำดขึ้นลฟิต์จำกไป สองเท้ำที่ถูกแช่แขง็จงึละลำย

ลง เธอก้ำวอย่ำงแผ่วเบำไปยนืรอลฟิต์ในจุดที่สตรเีมื่อครู่เคยยนื 

“เฮเลนแห่งทรอย” เสยีงกระซบิกระซำบดงัมำจำกด้ำนหลงั 

‘เฮเลนแห่งทรอย’ หนัไปมอง กลุม่สตรหีลำกเชื้อชำตซิึ่งก�ำลงักระซบิ-

กระซำบพำกนัถอยกรูดเปลี่ยนจำกกำรรอลฟิต์เป็นกำรเดนิขึ้นบนัได ส่วน

อกีกลุ่มซึ่งยนืห่ำงออกไปกพ็ำกนัถอยห่ำงไปอกี เหน็ชดัว่ำไม่มผีู้ใดต้องกำร

โดยสำรลฟิต์พร้อมกบัครสิตนิ 

ส่วนชื่อเรียกเฮเลนแห่งทรอยนั้น มำจำกกำรตบตีผู้ร่วมงำนครั้ง

ล่ำสุด เกิดกรณีพิพำทจนดังขึ้นไปถึงชั้นบน สร้ำงสงครำมขนำดย่อมๆ 

ระหว่ำงผู้คุมกฎกบัผู้ดูแลกำรเงนิ และในที่สุดอ�ำนำจเงนิ อ�ำนำจกำรเมอืง

ของตระกลูบยิองก้ำกช็นะ ครสิตนิถกูลงโทษเพยีงพกังำนและส่งตวัไปรกัษำ

กับจิตแพทย์ ส่วนเจ้ำหน้ำที่คู่กรณีได้รับเพียงจดหมำยแสดงควำมเสียใจ

และวนัลำพกัร้อนเพิ่มขึ้นสองวนั 

เสียงลิฟต์และประตูที่เปิดออกท�ำให้คริสตินสลัดควำมคิดทั้งหลำย

ทิ้ง ก้ำวเข้ำลิฟต์อย่ำงโดดเดี่ยวตำมล�ำพัง ดวงตำสีฟ้ำค่อยๆ มองประตู 

เลื่อนปิด รมิฝีปำกบำงคลี่ยิ้มขนั ยอมรบัควำมจรงิอย่ำงหนึ่งว่ำ 

ในขณะที่คนอื่น...ใช่เพยีงผู้ร่วมงำนชำวเอเชยี แต่ยงัรวมถงึเชื้อชำติ
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อื่นไม่เว้นแม้แต่อเมริกันหรือยุโรป...พำกันถอยห่ำงจำกเธอ มีเพียงอิงวำด

กบัหวัหน้ำอกีไม่กี่คนเท่ำนั้นที่กล้ำร่วมทำงไปกบัเธอด้วย 

เมื่อคดิถงึองิวำด คิ้วเรยีวกข็มวด แววตำครุ่นคดิ ตำมด้วยกำรถอน

หำยใจ ยอมรับควำมจริงอีกอย่ำงที่ว่ำ อิงวำด...ไม่ใช่คนเอเชียที่เธอจะ

เหยยีดหยำมหรอืบดขยี้ได้อกีต่อไป เพรำะสตรผีูน้ั้นมมูีลค่ำชวีติอย่ำงที่เธอ

ต้องยอมรบัอย่ำงเจบ็ปวดว่ำ เหนอืกว่ำเธออยู่หนึ่งขั้น! 

ช่ำงน่ำตลกนกั บำงครั้งคนที่รู้สกึชงิชงัที่สุดกลบักลำยเป็นคนที่กล้ำ

เดนิร่วมทำง

ประตลูฟิต์เปิดออก ร่ำงบำงระหงก้ำวตรงไปยงัห้องท�ำงำนตวัเอง ไม่

แปลกใจที่อแมนด้ำผู้เป็นหวัหน้ำยนืกอดอกรอเธออยู่หน้ำห้อง 

“ยนิดตี้อนรบักลบัมำ” อแมนด้ำเอ่ยทกัพร้อมกบักอดและแนบแก้ม

ซ้ำยขวำ 

ครสิตนิยิ้มและแนบแก้มเช่นกนั เอ่ยสิ่งที่เธอไม่รูว่้ำจรงิหรอืไม่ “ฉนั

กด็ใีจที่ได้กลบัมำ”

สตรทีั้งสองเดนิเข้ำสูด้่ำนใน ครสิตนินั่งลงบนโซฟำหลยุส์สทีองซึ่งเธอ

สั่งซื้อมำด้วยเงนิตวัเอง อแมนด้ำนั่งลงเคยีงข้ำง

“ฉนัได้รบัจดหมำยจำกจติแพทย์แล้ว ทุกอย่ำงเป็นไปได้ด้วยด”ี

ครสิตนิเพยีงยิ้ม รอฟังสิ่งที่สตรขี้ำงกำยจะพูดต่อ 

“ในฐำนะที่ฉนัดูแลเธอมำนำนมำก อยำกจะขอเตอืนจำกใจจรงิ อย่ำ

ก่อเรื่องใดๆ อกี ไม่อย่ำงนั้น...” อแมนด้ำหยุดเพยีงเท่ำนี้ ถอนหำยใจเบำๆ 

ตำมด้วยกำรเปลี่ยนเรื่อง “หมอบอกว่ำเธอดขีึ้น แต่ยงัต้องไปบ�ำบดัต่อ”

“ฉนัรู้ค่ะ นดัครั้งต่อไปวนัมะรนื”

อแมนด้ำลุกขึ้น ผำยมือสองข้ำงออก “ถ้ำอย่ำงนั้นวันนี้ก็สบำยๆ  

ไม่มอีะไรให้เธอท�ำ อยำกไปไหน...ชอปปิง เที่ยว หรอื...อะไรกต็ำม แล้วแต่

เธอ”

คริสตินยิ้มมุมปำก เอ่ยค�ำที่เอ่ยบ่อยยิ่งนักกับสตรีเบื้องหน้ำ 
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“ขอบคุณค่ะ” 

ค�ำขอบคุณเกิดขึ้นพร้อมกับที่ร่ำงระหงลุกไปกอดและแนบแก้ม 

อ�ำลำอแมนด้ำ ผู้เดนิออกจำกห้องกลบัขึ้นไปท�ำงำน ครสิตนินั่งลงบนโซฟำ 

กวำดตำมองรอบห้องใหญ่ที่มเีพยีงควำมเงยีบและวงัเวง

วนันี้กเ็หมอืนทกุวนัตลอดระยะเวลำแปดปีที่เธอท�ำงำนอยูท่ี่นี่ หน้ำที่

ของเธอคอื อยู่เฉยๆ...อย่ำก่อเรื่อง!

มือเรียวขำวหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมำเข้ำสู่ข้อควำม ส่งข้อควำมหำ

ควิว่ำช่วงสำยจะไปดื่มอำฟเตอร์นนูททีี่เดอะพลำซำ ให้ส่งรถม้ำมำรอรบัและ

จองที่นั่งประจ�ำให้ด้วย

เมื่อส่งข้อควำมไปเรียบร้อย หญิงสำวก็หันหน้ำไปทำงหน้ำต่ำง 

ทอดตำมองววิเบื้องล่ำง ผู้คนเดนิขวกัไขว่เตม็ถนน แต่ละคนบอกชดัว่ำยุ่ง

และเร่งรบี ช่ำงแตกต่ำงจำกเธอผูไ้ม่มอีะไรท�ำนอกจำกนั่งผลำญเวลำให้หมด

ไปวนัๆ อย่ำงน่ำเสยีดำย 

คริสตินหันหน้ำกลับมำเช่นเดิม ครำนี้ดวงตำมองทะลุผ่ำนประตู

กระจก นัยน์ตำสีฟ้ำฉำยประกำยเศร้ำเมื่อเห็นว่ำทุกคนในองค์กรก�ำลัง

วุ่นวำย ในมอืล้วนถอืแฟ้มงำน เธอหลุบตำลงมองมอืที่ว่ำงเปล่ำของตวัเอง 

น�้ำตำไหลจำกหำงตำ หวัใจเจบ็ร้ำวรำวถูกกรดี 

ในขณะที่ทุกคนคดิว่ำ ครสิตนิ บยิองก้ำ ถูกวำงไว้สูงในจุดที่เป็นไม้

งำมประดับองค์กร แต่ตัวเธอนั้นรู้ดี แท้จริงแล้วเธอถูกวำงอย่ำงต�่ำต้อย

ด้อยค่ำ อย่ำงคนไร้ประสทิธภิำพจนไม่มใีครกล้ำให้งำนท�ำ! 

เธอยกมอืเรยีวขำวขึ้นปำดน�้ำตำ เชดิหน้ำอย่ำงหยิ่งยโส 

“ฉันโชคดี!” เธอกล่ำวปลอบตัวเอง และลงมือท�ำสิ่งที่ผู้ร่วมงำน 

คนอื่นไม่สำมำรถท�ำได้ นั่นคอืกำรเปลี่ยนชดุเป็นชดุโยคะ เริ่มต้นเลน่โยคะ

บรหิำรร่ำงกำย ในขณะที่คนอื่นล้วนต้องท�ำงำนหวัหมุน!
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ช่วงเวลำโยคะกว่ำสองชั่วโมงสิ้นสุดลงพร้อมเสียงเคำะประตูห้อง  
คริสตินลุกขึ้นอย่ำงไม่รีบร้อน เดินไปเปิดประตู พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ประชำ-

สัมพันธ์สำวยืนอยู่ ผู้มำรบกวนไม่มีสีหน้ำแปลกใจที่เจ้ำของห้องอยู่ในชุด

โยคะและเหงื่อออกซ่ก เธอส่งดอกลลิี่สขีำวช่อใหญ่ให้

“มสิเตอร์...”

“ฝำกโยนทิ้งด้วย หรือถ้ำอยำกได้กลับบ้ำนก็เชิญ” คริสตินเอ่ยขัด 

ตำมด้วยกำรปิดประตูไม่สนใจช่อดอกไม้ ไม่ต้องรอฟังจนจบกร็ู้ว่ำ โจเซฟ 

เอเดน อดีตคู่เดตของเธอซึ่งถูกเธอตัดขำดหลังจำกที่เขำขอแต่งงำนกลำง 

ร้ำนอำหำรหรู ส่งดอกไม้มำงอนง้อ 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่นบัครั้งไม่ถ้วนและไม่เลอืกสถำนที่ ไม่ว่ำจะส่งไป

ยงัเพนต์เฮำส์หรอืโรงแรมที่เธอพกัในปำรสี ต่อมำกท็ี่ท�ำงำน เหน็ได้ชดัว่ำ

อ�ำนำจผลประโยชน์ท�ำให้ชำยผู้นั้นไม่ละควำมพยำยำมแต่อย่ำงใด 

หญิงสำวขนลุกเกรียว ลูบแขนเบำๆ สะอิดสะเอียนต่อควำมจริง 

เรื่องผลประโยชน์ยิ่งนัก ทิ้งร่ำงลงนั่งบนโซฟำ ถอนหำยใจ เพรำะรู้ดีว่ำ 

ไม่นำน...จะมเีสยีงกระซบิกระซำบนนิทำเรื่องช่อดอกไม้ช่อนี้ 

อีกหนึ่งกิตติศัพท์ของคริสติน นอกจำกเรื่องอำกำรป่วยเป็นโรค 

เหยียดเชื้อชำติ ยังมีเรื่องเปลี่ยนคู่เดตบ่อยยิ่งนัก ทั้งยังมีใครบำงคนแอบ

เสริมปรุงแต่งว่ำ เธอวิ่งขึ้นเตียงง่ำยเสียจนน่ำกลัวว่ำผลเลือดจะเป็นบวก 

ยำมต้องตรวจโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์ประจ�ำปี 

กว็่ำกนัไป...เจ้ำตวัไม่คดิจะแก้ข่ำวแต่อย่ำงใด

ไม่ปรำรถนำอธิบำยว่ำ แท้จริงแล้วทุกกำรเดตเกิดขึ้นเพรำะผล

ประโยชน์ของบิดำหรือมำรดำ น้อยครั้งนักจะเกิดขึ้นด้วยควำมพอใจของ

เธอ และไม่มกีำรวิ่งขึ้นเตยีงง่ำยแสนง่ำยเช่นข่ำวลอืที่ถูกเสรมิแต่ง แน่นอน

ว่ำหนุ่มรูปหล่อผู้มนีำมว่ำโจเซฟ เจ้ำของช่อดอกลลิี่ที่ถูกเหวี่ยงทิ้ง แม้จะสี่

เดตแล้ว แต่เขำกย็งัไม่เคยแม้แต่จะได้ลิ้มรสหวำนจำกรมิฝีปำกบำงของเธอ 

คริสตินไม่ได้หวงตัว เธอเพียงแค่รู้สึกว่ำยังไม่ใช่ ไม่อยำกให้ ไม่
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อยำกตื่นขึ้นมำแล้วต้องนอนเสียใจกับควำมรู้สึกว่ำงเปล่ำหรือพบกับควำม

โหวงในอก แต่...หำกเมื่อใดที่พบคนที่คดิว่ำใช่ เธอกพ็ร้อมจะกระโจนลงสู่

กองไฟเพื่อพิสูจน์ หรือไม่แน่อำจจะยึดแนวคิดสำวโอลด์แฟชั่นผู้เคร่งใน

คำทอลกิ รอกระทั่งค�่ำคนืแต่งงำนมำถงึ หำกว่ำเธอได้แต่งงำน

มอืเรยีวหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมำโทร. หำบุรุษผู้เดยีวที่จะสำมำรถ

หยุดช่อดอกไม้ทั้งหลำยในอนำคต รอสำยไม่นำนเสยีงปลำยสำยกต็อบรบั

“ท่ำนก�ำลงัพูดอภปิรำยครบั”

“ถ้ำอย่ำงนั้นฝำกบอกพ่อที ว่ำฉัน...ไม่ต้องกำรได้ดอกไม้หรืออะไร

ก็ตำมอีกต่อไป ปล่อยฉันตำมล�ำพัง อย่ำให้ฉันต้องโทร. หำด้วยเรื่องเดิม 

เป็นครั้งที่สอง”

เธอกดตดัสำยทนัททีี่พูดจบ แน่ใจว่ำครั้งนี้บดิำของเธอและบดิำของ

โจเซฟคงต้องหำวิธีอื่นในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจแทนวิธีกำร

แต่งงำนที่ไม่มวีนัเกดิขึ้น

ยังไม่ทันเก็บโทรศัพท์มือถือ เสียงเรียกเข้ำจำกเบอร์เดิมที่เธอโทร. 

หำเมื่อครู่ก็ปรำกฏบนหน้ำจอ คริสตินกัดฟันแน่น นิ้วที่ค่อนข้ำงสั่นสไลด์

รบัอย่ำงสุดแรง 

“ว่ำยงัไง”

“นี่พ่อเอง” 

เสยีงของบดิำท�ำให้หญงิสำวเม้มปำก ก�ำมอืแน่นกว่ำเดมิ สูดหำยใจ

ลกึแล้วพูดสิ่งที่ตดัสนิใจ 

“หนูไม่ต้องกำรเจอเขำอกี กำรเดตจบแค่นี้ สิ่งที่พ่อหวงัไว้จะไม่มวีนั

เป็นจรงิ”

“พ่อรู้”

“รู้?” เธอย้อนถำมเสยีงสูง

“พ่อไม่ได้โทร. มำเรื่องนั้น แค่จะโทร. มำถำมว่ำวันแรกที่กลับมำ

ท�ำงำนเป็นยงัไงบ้ำง ทุกอย่ำงเรยีบร้อยดไีหม”



ช ลั น ตี  l  29

ครสิตนิยิ้มมมุปำก ตอบด้วยน�้ำเสยีงประชดประชนั “ทกุอย่ำงพอ่ก็

จัดกำรเรียบร้อยอยู่แล้วนี่คะ เรียบร้อยมำกจนหนูไม่ต้องท�ำอะไรทั้งนั้น 

นั่งๆ นอนๆ ไปวนัๆ”

“หมื พ่อคดิว่ำนั่นคอืสิ่งที่ลกูถนดัเสยีอกี แต่งตวั รูดกำร์ด นั่ง นอน 

เที่ยว ยงัมอีะไรที่ลูกถนดัมำกกว่ำนี้อกีเหรอครสิตนิ”

กำรย้อนถำมของบดิำคล้ำยท่ำนตบหน้ำเธอ ควำมอบัอำยและเสยีใจ

พำให้ดวงตำคู่งำมแดงขึ้น เธอกดัฟันแน่น พูดเสยีงลอดไรฟัน

“หนคูงท�ำให้พ่อผดิหวงัมำกเลยสนิะคะ หนมูนัไม่มอีะไรดทีั้งนั้น ท�ำ

อะไรกพ็งัและขำดทุน!”

ครสิตนิกเ็ป็นเช่นลูกสำวมหำเศรษฐทีั้งหลำย ส่วนใหญ่เมื่อเรยีนจบ

ปริญญำตรีก็เริ่มงำนบริหำรกิจกำรในครอบครัว ต่ำงจำกคนอื่นตรงที่ 

คริสตินไม่ถนัดตัวเลขและเลือกเรียนด้ำนสิทธิมนุษยชน เธอยืนกรำนกับ

บดิำว่ำจะไม่ท�ำงำนบรหิำรกจิกำรของครอบครวั 

ด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อของคริสตินเข้ำท�ำงำนในหน่วยงำนด้ำนสิทธิ 

มนุษยชนของรฐับำลตั้งแต่เรยีนจบ จำกเส้นสำยกำรเป็นผู้บรจิำคของท่ำน

บยิองก้ำ 

เพรำะทุกคนรู้ว่ำเธอเข้ำมำในฐำนะลูกสำวผู้บริจำค จึงไม่มีใครกล้ำ

ใช้งำนให้ท�ำคดจีรงิ หลงักำรท�ำงำนอย่ำงที่เรยีกว่ำเดนิๆ นั่งๆ ไปเรื่อย หรอื

ออกงำนในฐำนะ คริสติน บิยองก้ำ เพื่อรับเงินบริจำค สองเดือนต่อมำ 

ครสิตนิกเ็ปลี่ยนใจไปจบังำนบรหิำรสำยกำรบนิที่ตระกลูบยิองก้ำถอืหุ้นใหญ่ 

แม้จะเคยยืนกรำนว่ำไม่ท�ำก็ตำม ผลคือกำรขำดทุนสูงในระดับที่บอร์ด

บรหิำรต้องเรยีกประชุมฉุกเฉนิ ครสิตนิถูกสั่งให้ถอย เพยีงแค่ถอืหุ้นตำม

เดมิแต่ห้ำมยุง่เกี่ยวใดๆ หน้ำที่เดยีวคอืกำรรอรบัสว่นแบ่งผลก�ำไรในฐำนะ

ผู้ถอืหุ้น 

ยงั...ยงัไม่พอ จำกธุรกจิสำยกำรบนิสู่ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ ที่นั่น

เธอก่อเรื่องจำกกำรปฏเิสธกำรขำยหรอืให้เช่ำอำคำรแก่ลกูค้ำที่เธอรูส้กึ ‘ไม่
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ถูกชะตำ’9 จนเกิดควำมเสียหำยมำกมำยภำยในเวลำไม่นำน แล้วก็ลงเอย

เช่นเคย เธอถูกสั่งให้ถอย 

ถงึกระนั้นท่ำนบยิองก้ำกย็งัให้ทำงเลอืกแก่ลกูสำวเพยีงคนเดยีว มอบ

เงินห้ำล้ำนเหรียญเพื่อให้ท�ำอะไรก็ได้ ผลสรุปคือเงินห้ำล้ำนเหรียญถูกใช้

หมดไปกบักำรชอปปิงเที่ยวเล่นไปเรื่อย 

คริสตินกลับมำบ้ำนพร้อมกำรตัดสินใจว่ำ กลับเข้ำไปท�ำงำนใน

ต�ำแหน่งนักสิทธิมนุษยชนของรัฐบำลซึ่งแท้จริงแล้วแทบไม่ต้องท�ำสิ่งใด 

ตำมเดมิดูเหมอืนจะดทีี่สุด 

คิดถึงวีรกรรมในอดีต คริสตินก็ยิ่งอับอำยจนไม่อำจขยับปำกพูด 

สิ่งใด คล้ำยปลำยสำยจะรบัรูค้วำมรูส้กึของลูกสำว ท่ำนบยิองก้ำถอนหำยใจ

เบำๆ เอ่ยด้วยน�้ำเสยีงอ่อนลง 

“หนูรู้ดีกว่ำใครว่ำพ่อปล่อย พ่อตำมใจมำตลอด พ่อให้เรียนด้ำน

บริหำร หนูจะเรียนด้ำนสิทธิพ่อก็ไม่ว่ำ หนูอยำกท�ำอะไรพ่อก็ปล่อย 

ปล่อย...ให้หนูตดัสนิใจ เลอืกทำงเดนิชวีติเอง ปล่อย...จนหนูเป็นฝ่ำยกลบั

มำเองและเลอืกรบัข้อเสนอของพ่อ เรำมขี้อตกลงกนันะครสิตนิ”

ดวงตำคู่งำมหลุบลงต่อควำมจรงิที่ว่ำ ใช่...เธอมขี้อตกลงกบับดิำ 

ในวนัที่เธอใช้เงนิห้ำล้ำนเหรยีญหมดและตดัสนิใจกลบัมำบ้ำน ท่ำน

บยิองก้ำได้ให้ทำงเลอืกสองทำง 

หนึ่ง...คือมอบเงินก้อนสุดท้ำยให้เป็นเงินห้ำล้ำนเหรียญ ในครั้งนี้มี

ข้อแม้คอื บตัรชำร์จกำร์ด10และบตัรเครดติจำกทกุสถำบนักำรเงนิ ท่ำนจะ

9 กำรซื้อ/เช่ำบ้ำน คอนโด หรอือสงัหำรมิทรพัย์ในแมนฮตัตนั ไม่ได้หมำยควำมว่ำเพยีง
มเีงนิจะซื้อได้ร้อยเปอร์เซน็ต์ ถงึแม้จะเป็นกำรซื้อด้วยเงนิสดกต็ำม หลำยต่อหลำยครั้งที่
ผูข้ำยหรอืเจ้ำของโครงกำรปฏเิสธกำรขำยหรอืให้เช่ำแก่ผูซ้ื้อ/เช่ำ ด้วยเหตผุลส่วนตวัที่ตำม
กฎหมำยไม่จ�ำเป็นต้องให้เหตุผลว่ำท�ำไม สิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งต่อบุคคลธรรมดำ
และเหล่ำดำรำหรอืผู้มชีื่อเสยีง หลำยครั้งมกีำรน�ำประเดน็เหยยีดเชื้อชำตเิข้ำมำข้องเกี่ยว
ในกำรฟ้องร้อง แต่ส่วนใหญ่แล้วศำลจะปัดตก เพรำะกำรขำย/ให้เช่ำ คอืสทิธิ์ขำดด้ำนกำร
ตดัสนิใจของเจ้ำของอสงัหำรมิทรพัย์นั้นๆ
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ไม่รบัผดิชอบอกีต่อไป เธอจะไม่สำมำรถแตะต้องเงนิปันผลใดๆ ได้ ชวีติ

เธอจะมีแค่ห้ำล้ำนเหรียญ ต้องหอบเงินก้อนนี้ออกจำกบ้ำนไปตั้งต้นชีวิต 

ตวัเอง รวมถงึห้ำมใช้สทิธิ์กำรเป็นบยิองก้ำ

เธอจะเป็นเพียงนำงสำวคริสตินที่ต้องเริ่มสร้ำงทุกอย่ำงขึ้นจำกศูนย์ 

ต้องยนืด้วยขำของตวัเอง 

ถ้ำล้มกห็ำทำงแก้ อย่ำได้กลบัมำขอควำมช่วยเหลอื 

หรอืทำงเลอืกที่สอง คอืกำรเดนิตำมเส้นทำงที่ท่ำนบยิองก้ำวำงไว้ให้ 

เส้นทำงที่ท่ำนคิดว่ำดีต่อลูกสำวเพียงคนเดียวและต่อผลประโยชน์ของ

ตระกลูบยิองก้ำทั้งหมด ทกุอย่ำง...บตัรชำร์จกำร์ด บตัรเครดติ กำรเข้ำถงึ

กองทุน จะกลบัมำเป็นเช่นเดมิ ทั้งยงัได้ครอบครองกรรมสทิธิ์เพนต์เฮำส์

สุดหรูและอสงัหำรมิทรพัย์อกีหลำยแห่ง 

แน่นอนว่ำคริสตินเลือกอย่ำงที่สอง และกำรเลือกนั้นก็กินเวลำ

ยำวนำนมำจนถงึตอนนี้

เสยีงถอนหำยใจของท่ำนบยิองก้ำดงัขึ้นอกีครั้ง “เอำเป็นว่ำเมื่อไหร่ที่

รู้ว่ำอยำกท�ำอะไรกม็ำบอกพ่อ ทำงเลอืกแรกในวนันั้นยงัมอียู่เสมอ”

สำยถูกตัดไป คริสตินค่อยๆ วำงโทรศัพท์มือถือลง หยิบกระเป๋ำ

สตำงค์ออกมำจำกกระเป๋ำ เปิดกระเป๋ำมองบตัรทั้งหลำย นิ้วเรยีวหยบิบตัร

เอเมกซ์แบล็กกำร์ด11 แล้วหยิบบัตรเครดิตแบงก์ออฟอเมริกำโคลัมบัส 

10 บตัรที่ไม่มกีำรก�ำหนดวงเงนิ ไม่มกีำรจ่ำยขั้นต�่ำ ต้องจ่ำยยอดเตม็เท่ำนั้น
11 Amex Black Card คอืชื่อเล่นของ Amex Centurion Card เป็นบตัรชำร์จกำร์ด
ระดับสูงที่สุดของ Amex ตัวบัตรท�ำจำกไทเทเนียม ผู้ที่ถือบัตรต้องเป็นผู้ที่ได้รับเชิญ
เท่ำนั้น ทั่วโลกมีผู ้ถือบัตรชำร์จกำร์ดใบนี้รำวๆ หนึ่งหมื่นสองพันคนโดยประมำณ 
คุณสมบัติเบื้องต้นคือต้องมีทรัพย์สินรวมไม่ต�่ำกว่ำสิบหกล้ำนดอลลำร์สหรัฐ มีเงินฝำก
ประจ�ำนิ่งในบญัชธีนำคำรห้ำล้ำนดอลลำร์สหรฐัเพื่อค�้ำประกนับตัร วงเงนิของบตัรคอืไม่
จ�ำกดั สำมำรถใช้รูดซื้อเครื่องบนิพำณชิย์ได้ ยอดกำรรูดบตัรในครั้งเดยีวที่สูงที่สุดที่ถูก
บันทึกไว้คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำของบัตรอยู่ที่ 
เจ็ดพันห้ำร้อยดอลลำร์สหรัฐ ค่ำธรรมเนียมรำยปีอยู่ที่สองพันห้ำร้อยดอลลำร์สหรัฐ  
ไม่สำมำรถยกเว้นค่ำธรรมเนยีมรำยปี
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ยนูเิวอร์ซติอีะลมัไน12ซึ่งมวีงเงนิเจด็พนัเหรยีญขึ้นมำเทยีบ ช่ำงแตกต่ำงกนั

ยิ่งนกัระหว่ำงบตัรที่เกดิจำกควำมเป็นบยิองก้ำกบับตัรที่ได้มำด้วยตวัเอง 

เธอถอนหำยใจหนักอย่ำงยอมรับควำมจริง เก็บบัตรทั้งสองใบใส่

กระเป๋ำสตำงค์ตำมเดมิ ร่ำงบำงระหงที่ยำมนี้เหงื่อแห้งสนทิลุกขึ้น เดนิเข้ำ

ห้องน�้ำ อำบน�้ำช�ำระครำบเหงื่อด้วยควำมรู้สกึสบัสน

ใช่...ทำงเลือกแรกยังมี แต่ปัญหำคือเธอไม่รู้ว่ำควรจะน�ำเงินก้อน

สุดท้ำยในชวีติไปท�ำสิ่งใดให้รอด เธอไม่มคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำร ไม่

เก่งตวัเลข ไม่ถนดักำรท�ำธุรกจิ ที่ส�ำคญัที่สุดเธอกลวั...เธอขำดควำมกล้ำ 

ที่จะก้ำวออกไปเป็นเพยีงครสิตนิ ไม่ใช่ ครสิตนิ บยิองก้ำ อกีต่อไป 

ควำมกลวัและควำมไม่กล้ำคอือปุสรรคชิ้นใหญ่ และมนักค็อืเหตผุล

ว่ำท�ำไม...ครสิตนิยงัอยู่ที่นี่ คดิแล้วกถ็อนหำยใจ ตดัสนิใจเช่นทุกครั้งคอื 

ช่ำงมนั!

หญงิสำวสวมชุดเดรสชุดเดมิ เหลอืบมองเวลำ 

“สำมสบินำท.ี..พอ!”

มอืเรยีวเริ่มแต่งหน้ำบำงๆ หรอือำจกล่ำวได้ว่ำเพยีงทำลปิสตกิทอม 

ฟอร์ด สดีเิลก็ทะเบลิ ส�ำรวจควำมเรยีบร้อยผ่ำนกระจกบำนยำวสูงเท่ำตวั 

คว้ำกระเป๋ำก้ำวออกจำกห้อง โดยมีสำยตำมำกมำยมองมำอย่ำงอิจฉำกึ่ง

หมั่นไส้

ขณะที่ทกุคนก�ำลงัเคร่งเครยีดท�ำงำน ครสิตนิ บยิองก้ำ ก�ำลงัจะนั่ง

รถม้ำไปดื่มอำฟเตอร์นูนที

ผู้ถูกจ้องมองไม่สนใจสำยตำทั้งหลำย ฮมัเพลงระหว่ำงรอลฟิต์ แต่

แล้วกเ็ปลี่ยนใจเดนิไปทำงห้องกำแฟซึ่งหน่วยงำนจดัให้ฟรสี�ำหรบัเจ้ำหน้ำที่ 

12 บตัร Bank of America Columbus University Alumni แท้จรงิแล้วคอืบตัร
เครดติ BOA Columbia University Alumni เป็นบตัรเครดติที่ผู้จบกำรศกึษำจำก
มหำวทิยำลยัจะได้รบั เป็นควำมร่วมมอืระหว่ำงสถำบนักำรเงนิกบัมหำวทิยำลยั ส่วนใหญ่
แล้วมหำวทิยำลยัระดบัต้นๆ ของอเมรกิำจะมบีตัรตวันี้ให้แก่ศษิย์เก่ำ
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มีตู้เย็น ของว่ำง ชำ กำแฟ น�้ำอัดลมครบครัน ห้องห้องนี้จัดว่ำเป็น 

ศูนย์รวมกำรนนิทำ เพรำะทนัททีี่มคีนสองคนอยู่ด้วยกนั กำรนนิทำตั้งแต่

เรื่องสุนขัของต�ำรวจหน้ำหน่วยงำนจนถงึผู้อ�ำนวยกำรผู้ขยนัออกค�ำสั่งใหม่

จะเริ่มขึ้น 

คริสตินก้ำวตรงไป แว่วเสียงนินทำซึ่งก�ำลังออกรสชำติ มือเรียว 

ก�ำแน่น เพรำะกำรนินทำนั้นคือเรื่องของเธอกับช่อดอกไม้เช่นที่คิดไว้ไม่ม ี

ผดิเพี้ยน

“ชำตนิี้คงไม่มทีำงได้แต่งงำน มั่วขนำดนั้นยงัจะกล้ำเรื่องมำก”

“ว่ำไปผู้ชำยในชีวิตนำงมีแต่ดีๆ โพรไฟล์เริดทั้งนั้นเลยนะ วำสนำ

ผู้ชำยดจีรงิๆ”

“จะไม่ดไีด้ยงัไงล่ะ กธ็รุกจิผลประโยชน์ทั้งนั้น ลองถ้ำไม่ใช่นำมสกลุ

บยิองก้ำส ิสวยน่ะสวยจรงิ แต่นสิยัหยิ่งยโสขนำดนั้นใครจะเอำ”

เสียงหัวเรำะข�ำสนุกสนำนดังก้องห้องกำแฟ คนถูกนินทำพุ่งสำยตำ

ไปยังเจ้ำหน้ำที่สำวทั้งสำมคน คนแรกอเมริกัน คนที่สองตะวันออกกลำง 

คนที่สำมแอฟรกินั-อเมรกินั ใช่เพยีงมอง...แต่สองเท้ำก้ำวเข้ำไปยนืกลำงวง 

กอดอกเชิดหน้ำ จ้องตำทุกคน ตำมด้วยกำรหัวเรำะเสียงดังสนุกสนำน 

แบบที่ทั้งสำมคนหวัเรำะเมื่อครู่

“ฮ่ำๆๆ ตลกจังเลยนินทำเรื่องชำวบ้ำน มำๆ เอำมำอีก มีอะไรจะ

นนิทำงดัขึ้นมำอกี เจ้ำของเรื่องเขำมำยนืให้นนิทำแล้ว”

กำรปรำกฏกำยของคริสตินท�ำให้เจ้ำหน้ำที่สำวทั้งสำมอ้ำปำกค้ำง 

หน้ำซดีเผอืด เจ้ำหน้ำที่หนุม่ชำวเอเชยีผูก้�ำลงักดน�้ำใสแ่ก้วถงึกบัมอืสั่น รบี

ถอืแก้วน�้ำเดนิออกจำกห้องด้วยควำมไวแสง ดใีจยิ่งนกัที่เมื่อครูไ่ม่ไดเ้สนอ

ควำมคดิเหน็หรอืสนใจจะฟัง 

ครสิตนิเลกิคิ้วหนึ่งข้ำง มอืข้ำงหนึ่งเท้ำเอว อกีข้ำงชี้ไปทำงเจ้ำหน้ำที่

ทั้งสำม ไล่ถำมทลีะคน 

“นนิทำอะไรต่อด ีว่ำมำส ิเรื่องชำวบ้ำนนี่รู้ดยีิ่งกว่ำเจ้ำตวัเขำอกี รู้ดี
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ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องตวัเอง”

ไม่มใีครกล้ำพูดสิ่งใด ไม่...แม้แต่จะขยบัขำเดนิ ครสิตนิยิ้มมุมปำก 

แววตำร้ำยกำจ กอดอกเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงเหยยีดหยำม 

“เก่งจงันะนนิทำลบัหลงั ปำกดเีหลอืเกนิ นนิทำมำส ิเอำส ินี่ไง ฉนั

ยนืให้นนิทำแล้ว”

ดวงตำสฟ้ีำมองผ่ำนไปยงัด้ำนนอกที่ตอนนี้มเีจ้ำหน้ำที่มำกมำยมำยนื

ออ แต่ไม่มใีครกล้ำก้ำวเข้ำมำ ทุกสำยตำสอดส่องอยำกรู้อยำกเหน็ว่ำจะมี

เรื่องหรอืไม่ 

“หลบ!” 

เธอเปล่งเสยีงสั้นๆ แต่น่ำผวำ เจ้ำหน้ำที่ทั้งสำมพำกนัถอยไปยนืเป็น

เส้นตรง หลกีทำงให้แก่คนที่พวกเธอนนิทำ

คริสตินก้ำวออกจำกห้อง กลุ่มคนมุงพำกันถอยเปิดทำง บำงคนมี

ท่ำทำงเสียดำยที่ไม่มีเรื่อง บำงคนถอนหำยใจโล่ง บำงคนที่เตรียมวิ่งไป 

ฟ้องอแมนด้ำหยุดรอดทู่ำท ียงัไม่ทนัที่ทกุคนจะหำยใจโล่งอก ครสิตนิกห็นั

กลบัมำเผชญิหน้ำ คล้ำยทุกคนถูกสำป หยุดแม้แต่ลมหำยใจ ดวงตำจ้อง 

ไปยงัหญงิสำวผู้ยนืเท้ำเอว 

คริสตินมองกรำดไปยังเจ้ำหน้ำที่ทุกคน ใช่เพียงสำมคนนั้นที่เดิน 

หน้ำซดีออกมำจำกห้อง 

“ถ้ำกล้ำที่จะนนิทำ กต็้องกล้ำที่จะยิ้มรบัตอนโดนด่ำเมื่อเขำจบัได้!”

เอ่ยจบแล้วก็หันหลังเดินตรงไปยังลิฟต์ ก้ำวเข้ำห้องโดยสำรซึ่งเปิด

ออกพอดตีำมล�ำพงัอย่ำงไม่มใีครก้ำวเข้ำมำร่วมทำง แม้เมื่อครูจ่ะถกูนนิทำ 

แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้รู้สึกขุ่นมัวแต่อย่ำงใด เธอฮัมเพลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง 

ถึงชั้นล่ำง สองเท้ำก้ำวผ่ำนประตูทำงออก พบว่ำรถม้ำมำจอดรอรับอย่ำง 

พอดบิพอด ี

ผู้ขับรถม้ำท�ำหน้ำที่เช่นทุกครั้ง เอ่ยทักทำย วำงแท่นบันไดให้เธอ

เหยยีบขึ้นไป ทว่ำสิ่งหนึ่งที่สร้ำงควำมรูส้กึแปลกประหลำดจนเท้ำที่ก�ำลงัก้ำว
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ชะงัก คือควำมรู้สึกคล้ำยถูกจ้องมอง ด้วยสำยตำที่...เธอรู้สึกว่ำ...ไม่ใช่

สำยตำของผู้ร่วมงำน 

ดวงหน้ำงำมหนัไปทำงต้นควำมรูส้กึอนัเป็นถนนอกีฟำก นยัน์ตำสฟ้ีำ

สบกบันยัน์ตำสนี�้ำตำล ทว่ำเมื่อลมพดัผ่ำนและเธอกะพรบิตำ นยัน์ตำคูน่ั้น

กห็ำยไป 

ริมฝีปำกบำงเม้มเล็กน้อย พร้อมกับกำรก้ำวนั่งเมื่อหำงตำเห็นว่ำ 

เอน็วำยพดีเีดนิตรงมำอย่ำงเอื่อยๆ แทนกำรเตอืนว่ำควรไปได้แล้ว อย่ำให้

ต้องเขยีนใบสั่ง 

รถม้ำเคลื่อนตัวออกไปพร้อมกับกำรถอนหำยใจของคริสตินผู้สลัด

ควำมรู้สึกทั้งหลำยทิ้ง โดยที่เธอไม่รู้เลยว่ำ เจ้ำของนัยน์ตำสีน�้ำตำลคู่นั้น

ก�ำลงัคลี่ยิ้มขบขนัท่ำทำงเมื่อครู่ของเธอ



तीन

เป็นปกตขิองห้องเดอะปำล์มคอร์ตของโรงแรมเดอะพลำซำ ที่ช่วง
สำยวนัธรรมดำจะมผีู้มำใช้บรกิำรไม่มำกเท่ำวนัเสำร์อำทติย์ ส่วนใหญ่เป็น

เหล่ำแม่บ้ำนกลุม่ผูม้เีงนิเหลอืเฟือนั่งจบิชำพลำงพดูคยุระหว่ำงรอไปรบัลกูๆ 

จำกสถำนรบัเลี้ยงเดก็ หรอืนกัธุรกจิหญงิผู้เลอืกสถำนที่แห่งนี้ส�ำหรบักำร

เจรจำงำนส�ำคญั แต่กม็บีำงคนที่มำที่นี่เพรำะว่ำงยิ่งนกั เช่นครสิตนิ 

หญงิสำวก้ำวผ่ำนประตูไม้โอ๊กบำนยกัษ์ เดนิตำมบรกิรซึ่งน�ำทำงไป

ยังที่ประจ�ำของลูกค้ำประจ�ำอันเป็นโต๊ะริมสุดห้อง ใกล้ต้นปำล์มต้นใหญ่ 

ซึ่งแผ่กิ่งก้ำนบดบงัทุกสำยตำที่หมำยมองมำ บอกชดัว่ำเจ้ำตวัต้องกำรปลกี

วเิวกและใช้เวลำอนัแสนสงบนี้ตำมล�ำพงั 

บริกำรชำยเลื่อนเก้ำอี้ไม้โอ๊กให้ ร่ำงบำงระหงนั่งลงพร้อมสั่งเมนู

ประจ�ำอย่ำงไม่ต้องรอรับเมนู บริกรสำวอีกคนก็ตั้งท่ำรอพร้อม เพรำะ 

คุ้นเคยกบักำรให้บรกิำรแขกประจ�ำผู้นี้เป็นอย่ำงดี 

“เหมอืนเดมิ”

บรกิรสำวทวนรำยกำรที่ครสิตนิมำรบัประทำนเกอืบทุกวนั แล้วถอย

บทที่ สำม
ชำยโรคจิต!
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ออกไปจดักำรอย่ำงว่องไวที่สุด

ครสิตนิเลื่อนแก้วน�้ำแร่เอวยีองซึ่งบรกิรหนุม่อกีคนรนิให้ไปทำงขวำ

ของโต๊ะ ฆ่ำเวลำด้วยกำรชมกำรประดบัตกแต่งห้องอำหำร ส่วนที่เธอชอบ

ที่สดุคอืช่อดอกไม้กึ่งกลำงมนิบิำร์ เคยคดิว่ำบำงวนัอยำกจะนั่งตรงนั้น แต่

เมื่อคิดถึงว่ำจะต้องมีใครมำนั่งข้ำงๆ ก็เลือกที่จะนั่งในมุมอับเช่นเดิม  

เพรำะเธอไม่ต้องกำรผูกมิตรกับผู้ใด โดยเฉพำะกลุ่มคนที่แสร้งมำดื่ม 

อำฟเตอร์นูนททีี่นี่ แสร้งเข้ำมำทกัทำย แสร้งพบเธอโดยบงัเอญิ

แสร้ง...ที่ล้วนเสแสร้งหวงัผลประโยชน์

บรกิรหนุม่เดนิมำพร้อมขวดและแก้วแชมเปญ มอืใหญ่หนัด้ำนฉลำก

ให้แก่ผู้สั่งพร้อมเอ่ยทวนชื่อ 

“บยี์กำร์ต-ซลัมง โรเซ่”

ครสิตนิพยกัหน้ำ หำงตำเหน็ว่ำมใีครคนหนึ่งก�ำลงันั่งลงที่โต๊ะข้ำงๆ 

เธออดคดิไม่ได้ว่ำทั้งที่ห้องนี้ออกจะใหญ่โต มทีี่ว่ำงเหลอืตั้งเยอะ แต่เหตุใด

กนันะเขำจงึเลอืกจุดนี้ 

หรอือำจจะเป็นใคร...ที่แสร้งมำพบเธอโดยบงัเอญิ

แต่แล้วเมื่อบรกิรรนิแชมเปญเสรจ็แล้วโค้งถอยออกไป ดวงตำสฟี้ำ

กเ็บกิกว้ำงเมื่อพบว่ำคนที่เธอนนิทำในใจเมื่อครู ่คอืเขำ...บรุษุที่ยงัตดิตำและ

ตกค้ำงในใจเธอ 

ชำยคนนั้นที่เธอได้พบและถ่ำยรูปให้ที่ปำรสี!

นยัน์ตำสฟ้ีำสบกบันยัน์ตำสนี�้ำตำล เขำคลี่ยิ้มสภุำพ ทั้งยงัค้อมศรีษะ

ทกัทำยตำมมำรยำท แสดงออกชดัเจนว่ำเธอกบัเขำเคยพบกนั เขำจ�ำเธอได้

คริสตินเบือนหน้ำหนีนัยน์ตำและรอยยิ้มของเขำซึ่งท�ำให้มือที่จับ 

แก้วแชมเปญของเธอสั่น ซ�้ำหวัใจยงัเต้นไม่เป็นจงัหวะ สองขำหนบีกนัแน่น

ขณะคดิ

‘หนุ่มนิวยอร์ก? ก็ไม่แปลกหรอก ส�ำเนียงของเขำในวันนั้นฟังรู้ว่ำ

เป็นนวิยอร์ก ถงึจะเป็นนวิยอร์กที่นุ่มนวลกว่ำปกตกิเ็ถอะ’
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หำงตำของผู้คิดแลเห็นเขำสั่งอำหำรกับบริกรโดยไม่รอเมนู เธอท�ำ

ปำกเบ้เลก็น้อย นนิทำในใจต่อ 

‘ช่ำงช�ำนำญเสยีจรงิ!’ 

นนิทำแล้วกข็มวดคิ้วเมื่อคดิได้ว่ำ ที่ผ่ำนมำเธอเป็นลูกค้ำประจ�ำที่นี่ 

หำกเขำมำบ่อยจนช�ำนำญ แล้วเหตุใดกนัเธอถงึไม่เคยเจอเขำ

ควำมสงสยัถูกขดัเมื่อบรกิรสำวเดนิมำเสริ์ฟชำ ฝ่ำยนั้นวำงกำสขีำว

ลงพร้อมกบัแจ้งชนดิชำ 

“ผู่เอ๋อร์อมิพเีรยีลค่ะ”

คริสตินพยักหน้ำ หำงตำมองไปทำงเขำผู้นั้น คิ้วขมวดเมื่อพบว่ำ 

บรกิรก�ำลงัรนิบยี์กำร์ต-ซลัมง โรเซ่ แบบเดยีวกบัเธอไม่มผีดิเพี้ยน 

ช่ำงเป็นผู้ชำยที่มรีสนยิมแปลกยิ่งนกั!

เธอค่อนขอดในใจ ละมอืจำกแชมเปญอนัถกูตดัทิ้ง ยกถ้วยชำขึ้นใกล้

จมูก สูดกลิ่นหอมเข้ำปอด ละเลียดควำมหอมหวำนทำงกลิ่นแล้วค่อยๆ 

ดื่ม...อม...ลิ้มรสขมที่แทรกผ่ำนควำมหวำน สุดท้ำยจงึปล่อยน�้ำชำชั้นยอด

ให้ไหลลงล�ำคอ แต่มอืที่จบัถ้วยชำสั่น เพรำะได้ยนิบรกิรซึ่งก�ำลงัรนิชำให้

โต๊ะข้ำงๆ เอ่ยว่ำ 

“ผู่เอ๋อร์อมิพเีรยีลค่ะ”

มนัจะบงัเอญิเกนิไปกระมงั!

เสยีงของเธอดงัในใจพร้อมกำรวำงถ้วยชำลง ดวงตำสฟ้ีำมองไปทำง

เขำผู้ก�ำลังลิ้มรสชำด้วยท่ำทำงเลียนแบบเธออย่ำงไม่มีผิดเพี้ยน หญิงสำว

เม้มปำก คิดอย่ำงไม่เข้ำข้ำงตัวเองว่ำก็แค่แชมเปญกับชำ! สำยตำพุ่งไปยัง

บรกิรซึ่งก�ำลงัเขน็รถอำหำรตรงมำ

บรกิรหนุม่ยกชั้นอำหำรสำมชั้นลงเบื้องหน้ำแขกประจ�ำ โค้งตวัแสดง

ควำมเคำรพ แล้วถอยออกไปเพื่อปล่อยให้แขกได้ลิ้มรสอำหำรอย่ำงสงบ 

ครสิตนิมองอำหำรทั้งสำมชั้น หำงตำมองเขำผู้นั่งอมยิ้ม นิ้วเรยีวยำว

ซึ่งวำงบนโต๊ะขยับไปมำเบำๆ ในที่สุดก็ยกขึ้นและเลือกทูน่ำนิซัวซ์คำนำเป้ 
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วำงลงบนจำน ก่อนจะส่งเข้ำปำก ค่อยๆ เคี้ยวอย่ำงเชื่องช้ำ ยงัไม่ทนักลนื

ดวงตำกต้็องเบกิกว้ำงอกีรอบ เพรำะชั้นอำหำรทั้งสำมของเขำเหมอืนของเธอ

อย่ำงเรยีกได้ว่ำเป็นฝำแฝด 

อีกทั้งสิ่งที่เขำเลือกรับประทำนอย่ำงแรก คือทูน่ำนิซัวซ์คำนำเป ้

เช่นเดยีวกนักบัเธอ!

อำกำรของสตรโีต๊ะข้ำงๆ ท�ำให้ชำยหนุ่มเม้มปำกกลั้นยิ้ม ก่อนจะงบั
อำหำรซึ่งเขำไม่ได้นกึอยำกรบัประทำนนกั แต่มเีหตจุ�ำเป็นให้มำที่นี่ นั่นกค็อื

เธอ มสิครสิตนิแห่งตระกูลบยิองก้ำ 

ชำยหนุ่มผสำนมือที่ว่ำงเปล่ำทั้งสองข้ำง เคี้ยวอำหำรด้วยท่ำทำง

เอร็ดอร่อย ยิ่งเห็นเธอขบฟันก็ยิ่งรู้สึกเหมือนได้รับซอสปรุงรสเพิ่ม ยก 

ถ้วยชำขึ้นดื่มอกึใหญ่ ตำมด้วยกำรรอ...ว่ำเธอจะหยบิสิ่งใดต่อไป

กำรหยดุของเขำท�ำให้ครสิตนิเหล่ตำมองชั้นอำหำรของตวัเอง ตดัสนิใจ
เลอืกสิ่งที่สั่งเพิ่มเข้ำมำเป็นพเิศษ อนัเป็นสิ่งที่อยูน่อกเหนอืเมนูและไม่มใีคร

รบัประทำนสิ่งนี้คู่กบัชำ นั่นคอื...ไข่ดำวน�้ำ

เธอยกจำนกลมสีขำวซึ่งมีไข่ดำวน�้ำหนึ่งฟองออกจำกชั้น มองเนื้อ 

ไข่ขำวที่เกำะกลุ่มกลมสวยด้วยควำมพอใจ แล้วค่อยๆ ใช้มดีกดลงบนเนื้อ

ไข่ขำวเนยีนละเอยีด ทนัททีี่ผ่ำครึ่ง ไข่แดงสสี้มสดไหลเยิ้มดั่งลำวำ 

นี่...คอือกีหนึ่งควำมสุขของครสิตนิ 

และควำมสุขนี้กถ็ูกท�ำลำยเมื่อเธอพบว่ำ เขำ...มไีขด่ำวน�้ำ และก�ำลงั

รบัประทำนด้วยท่วงท่ำเดยีวกนัไม่มผีดิเพี้ยน!

มอืเรยีวผลกัจำนไข่ดำวน�้ำออก ตดัสนิใจเลอืกสโคนขึ้นมำแทน กดั

เพียวๆ เพียงครึ่งและวำง เคี้ยวไม่ถึงสองค�ำดีก็เป็นเช่นที่คิดไว้ ชำยโต๊ะ 

ข้ำงๆ หยบิสโคนเพยีวๆ กดัเพยีงครึ่งแล้ววำงอย่ำงที่เธอท�ำไม่มผีดิเพี้ยน

‘ตำบ้ำ! โรคจติ!’
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หญงิสำวบรภิำษเขำอยูใ่นใจ เปลี่ยนไปหยบิแชมเปญที่คดิว่ำจะปล่อย

ทิ้งในตอนแรกขึ้นมำกระดกครึ่งแก้ว ดวงตำจบัจ้องเขำอย่ำงเปิดเผย แล้ว

ก็พบว่ำแก้วแชมเปญของเขำก็ถูกกระดกครึ่งแก้วพอดีเป๊ะ อย่ำงที่หำกวำง

เทยีบเคยีงกนักจ็ะเหน็เป็นเส้นตรง

นยัน์ตำสฟี้ำเริ่มปรำกฏควำมไม่พอใจ แต่เมื่อได้สบนยัน์ตำสนี�้ำตำล

คู่นั้นเธอกร็บีหลุบตำลง บงัเกดิควำมรู้สกึร้อนผ่ำวไปทั่วผวิแก้ม 

เขำต้องกำรสิ่งใดกนั

ค�ำถำมเกิดขึ้นพร้อมกับที่เธอค่อยๆ ช้อนตำมอง พบว่ำเขำไม่หยิบ

อำหำร ไม่แม้แต่จบิชำหรอืแชมเปญ คล้ำยกบัว่ำก�ำลงัรอเธอ

‘ตำมใจ...ถ้ำอยำกเล่นสงครำมประสำทกเ็อำ!’

หญงิสำวตดัสนิใจ เริ่มต้นละเลยีดรบัประทำนอำหำรและเปลี่ยนไป

เปลี่ยนมำอย่ำงไม่สนขั้นตอนใดๆ ทั้งนั้น ปล่อยให้เขำท�ำตำมพร้อมค�ำถำม

ที่ดงัขึ้นว่ำ เมื่อใดกนัหนอที่เขำจะลุกมำหำเธอ นั่งลงตรงข้ำม และพูดสิ่งที่

เขำต้องกำร แต่เมื่อสโคนชิ้นสุดท้ำยหมดและเธอเริ่มจุก ก็พบว่ำเขำยังนั่ง

อยู่ที่เดมิ 

คริสตินยกถ้วยชำขึ้นดื่ม เลือกที่จะจ่ำยเงิน ไม่สนใจเขำอีกต่อไป  

เธอวำงบัตรชำร์จกำร์ดลงบนโต๊ะ แต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินสดที่รวมค่ำทิป

สำมสบิห้ำเปอร์เซน็ต์เรยีบร้อย ร่ำงสูงระหงเดนิจำกไป หำงตำเหลอืบเหน็

ว่ำ...เขำกท็�ำแบบเดยีวกนั!

จำกเดอะพลำซำ คริสตินเดินข้ำมถนนไปยังอีกฝั่ง แล้วรีบหมุนตัว
กลับไปมองฝั่งตรงข้ำม พบกับควำมจริงที่ว่ำชำยผู้นั้นไม่ได้ตำมเธอมำ 

ดวงตำสีฟ้ำกวำดมองไปทั่ว แต่ก็ไม่เห็นแม้เพียงเงำ ครึ่งหนึ่งของใจรู้สึก 

ผดิหวงั อกีครึ่งรู้สกึโล่ง เธอขมวดคิ้วพลำงคดิสรุปเรื่องชำยโรคจติ 

น่ำจะไม่ปกต ิคนปกตทิี่ไหนจะท�ำแบบนี้

หญงิสำวสลดัควำมไม่เข้ำใจทั้งหลำยทิ้ง เริ่มต้นกำรชอปปิงด้วยกำร
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แจ้งคิวว่ำวันนี้เธอจะชอปปิงตลอดถนนฟิฟท์อเวนิว ให้คิวส่งคนมำรับของ

ไปส่งที่ห้อง และให้รถม้ำรอรบั ณ จุดใด เวลำคร่ำวๆ เมื่อใด 

กำรชอปปิงชนิดที่ว่ำซื้อทุกอย่ำงเริ่มต้นขึ้น สองประโยคที่เอ่ยกับ

พนกังำนคอื “วนันี้มอีะไรใหม่บ้ำง” และ “เอำหมดนี่” 

เป็นเช่นนี้ร้ำนแล้วร้ำนเล่ำ ใช้เวลำรำวสองชั่วโมง ในที่สุดบตัรชำร์จ

กำร์ดที่ไม่จ�ำกัดวงเงินก็ถูกเก็บใส่กระเป๋ำ สองเท้ำเดินออกจำกห้ำงแซกส์-

ฟิฟท์อเวนวิอนัเป็นจุดนดัพบ ก้ำวขึ้นสู่รถม้ำซึ่งมำจอดรออย่ำงพอดบิพอดี

ประหนึ่งที่ผ่ำนมำตำมตดิเธอเช่นเงำตำมตวั 

“ไปได้” เธอเอ่ยเสียงหวำนใส หยิบทิชชูเปียกและเจลล้ำงมือใน

กระเป๋ำขึ้นมำท�ำควำมสะอำดมอื ตำมด้วยกำรยกแก้วโซเจนนี่เยน็ฉ�่ำจบิแก้

กระหำย 

รถม้ำเคลื่อนตัวออกจำกย่ำนผลำญเงินตรำ วิ่งไปเรื่อยๆ อย่ำงไม ่

รบีร้อน สู่จุดหมำยซึ่งได้รบัแจ้งจำกควิแต่แรกแล้วว่ำคอืที่ใด 

คริสตินหยิบแว่นกันแดดขึ้นมำสวม ขยับตัวนั่งไขว่ห้ำง ในสมอง

คิดถึงชำยโรคจิตคนนั้นอย่ำงไม่อำจอดใจได้ เธอเจอเขำครั้งแรกที่ปำรีส  

คิดไปเองว่ำโลกใบนี้กว้ำงใหญ่ แต่แท้จริงโลกกลับเล็กกว่ำที่คิด เมื่อวันนี้ 

เขำปรำกฏกำยอยู่ห่ำงแค่หนึ่งช่วงแขนเท่ำนั้น!

หญิงสำวครุ่นคิดไปเรื่อย จนกระทั่งรถม้ำหยุดลงหน้ำโรงเรียน

เอกชนแห่งหนึ่ง เสยีงกระแอมของคนขบัแทนกำรแจ้งว่ำมำถงึแล้ว ครสิตนิ 

คนืสต ิเบนสำยตำไปทำงประตูโรงเรยีน มองผ่ำนแว่นตำสชีำ จบัจ้องอยู่ที่

ประตูซึ่งมนีกัเรยีนมำกมำยเดนิออกมำ

เธอนั่งมอง...และรอ เดก็นกัเรยีนคนแล้วคนเล่ำเดนิผ่ำนออกไป จน

กระทั่งเดก็หนุ่มคนหนึ่งเดนิออกมำพร้อมกลุ่มเพื่อน มอืเรยีวขำวถอดแว่น

กันแดดออก ดวงตำสีฟ้ำจับจ้องไปยังเด็กหนุ่มคนนั้นซึ่งหยุดเดินและมอง

มำทำงเธอเช่นกนั 

“ไป” 
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เธอออกค�ำสั่งด้วยเสยีงค่อนข้ำงกระด้ำงกว่ำปกต ิพร้อมกบัสวมแว่น

กนัแดดกลบัคนืเพื่อพรำงภำพทกุอย่ำงให้เป็นสชีำ เช่นเดยีวกบักำรพรำงใจ

ไม่ให้เหน็ควำมจรงิอย่ำงเด่นชดัว่ำ เดก็หนุม่ที่เธอสบตำเมื่อครู่ ครึ่งหนึ่งคอื

สำยเลอืดบยิองก้ำ อกีครึ่งคอืสำยเลอืดเอเชยี

จำกโรงเรยีนเอกชน รถม้ำแล่นเข้ำสู่ย่ำนแฟลตไอรอน ผ่ำนไปจอด

หน้ำตึกที่สูงจนชั้นบนสำมำรถมองเห็นตึกเอ็มไพร์สเตตห่ำงออกไปไม่ไกล 

ครสิตนิก้ำวลงจำกรถม้ำ ส่งเงนิสองร้อยเหรยีญเป็นทปิแก่คนขบัผูท้�ำหน้ำที่

ในวนันี้ ดวงตำสฟ้ีำมองไปยงัฝ่ังตรงข้ำม ตดัสนิใจข้ำมถนนเดนิทอดน่องไป

เรื่อย และนั่งลงบนม้ำนั่งสเีขยีว ม้ำนั่งตวันี้ตั้งอยู่ตรงข้ำมตกึที่เธออำศยัอยู่

พอด ีเงยหน้ำสูงขึ้นไปจนต้องหรี่ตำสู้แสง คอืเพนต์เฮำส์ของครสิตนิ

หญิงสำวนั่งเหม่อลอย ปล่อยเวลำอันแสนมีค่ำให้ผ่ำนไปอย่ำงน่ำ

เสยีดำย จนสำมสบินำทตี่อมำบงัเกดิเสยีงถอนหำยใจ พร้อมกบัที่ร่ำงบำง

ระหงลุกขึ้น เดนิข้ำมถนนตรงขึ้นสู่ที่พกั

ทนัททีี่ประตูลฟิต์เปิด ถุงชอปปิงทั้งหลำยถูกวำงไว้หน้ำทำงเข้ำสู่โถง

ด้ำนใน หญิงสำวถือถุงกว่ำสิบใบเดินเข้ำไปยังห้องแต่งตัว เริ่มต้นลองชุด 

รองเท้ำ เครื่องประดับ ชิ้นใดพอดีก็โยนใส่ตะกร้ำรอให้แม่บ้ำนน�ำไปซัก  

ชิ้นใดรู้สกึยงัไม่ใช่กโ็ยนใส่ถุงส�ำหรบัให้ควิน�ำไปคนื มนัไม่ใช่ปัญหำส�ำหรบั

ครสิตนิผู้มสีถำนะเป็นลูกค้ำวไีอพขีองแบรนด์ชั้นน�ำ

วีไอพีระดับที่เธอคือคนกลุ่มแรกที่จะได้รับแค็ตตำล็อกเพื่อเลือก

คอลเล็กชันใหม่ซึ่งยังไม่เปิดขำย แน่นอนว่ำสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกส�ำหรับ 

ดำรำฮอลลวีูด คนดงั ภรรยำของคนใหญ่คนโตทั้งหลำย รวมถงึกลุ่มมหำ

เศรษฐ ี

กจิกรรมลองของใหม่ด�ำเนนิต่อเนื่อง จนกระทั่งหมดครบทุกสิ่ง ร่ำง

เปลือยเปล่ำไร้อำภรณ์ห่อหุ้มกำยเดินจำกห้องแต่งตัวสู่ห้องน�้ำ เปิดน�้ำใน

อ่ำงอำบน�้ำ โดยไม่ลืมผสมบับเบิลและเกลืออะโรมำ แล้วเดินกลับไปนอน

คว�่ำบนเตยีงนอนในห้องนอน เริ่มต้นคดิหนกัว่ำค�่ำนี้จะรบัประทำนสิ่งใด



चार

ปฏิทินประจ�ำเดือนสิงหำคมเต็มไปด้วยสติกเกอร์รูปกล่อง 
ของขวัญน้อยใหญ่ เพรำะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคริสติน ของขวัญ

มำกมำยทยอยส่งมำตั้งแต่ต้นเดือน เพรำะเป็นที่รู้กันดีว่ำคริสตินหยุดจัด

งำนฉลองวนัคล้ำยวนัเกดิมำตั้งแต่อำยุสบิแปดปี 

หลำยคนสงสัยเหตุผล ทว่ำเจ้ำตัวไม่เคยปริปำกบอกแม้แต่กับบิดำ

มำรดำ มเีพยีงเธอเท่ำนั้นที่รูว่้ำไม่จดั...เพรำะเบื่อ เหนื่อย และเอยีนกบักำร

ต้องเสแสร้งแสดงควำมดใีจ รบัไมตรจีำกผูค้นมำกมำยที่สว่นใหญแ่ลว้เธอ

ไม่รูจ้กั ช่ำงเป็นกำรสิ้นเปลอืงพลงัชวีติยิ่งนกั สูอ้ยูเ่ฉยๆ เสยีดกีว่ำ อย่ำงไร

เสยีกต็้องมขีองขวญัส่งมำอยู่ด ี

เมื่อมขีองขวญักเ็ป็นหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบที่เธอจะต้องส่งกำร์ด

ขอบคณุกลบัไปยงัเจ้ำของของขวญัทั้งหลำย ด้วยเหตุนี้บนโต๊ะท�ำงำนที่ปกติ

โล่งแสนโล่งจงึเตม็ไปด้วยกำร์ดสขีำวขอบทอง

หน้ำกำร์ดคือรูปภำพคริสตินในชุดสูทสีออฟไวต์อันเป็นของขวัญ 

วันเกิดจำกซูแฮร์ มูรำด นั่งไขว่ห้ำงอยู่บนเก้ำอี้หลุยส์ วำงท่ำสมต�ำแหน่ง 

บทที่ สี่
คนแปลกหน้ำคนนั้น
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เจ้ำหญงิแห่งตระกลูบยิองก้ำ ฉำกหลงัคอืตรำประจ�ำตระกลูรปูดอกกหุลำบ

สีขำวล้อมรอบมงกุฎ ถัดลงมำคือตัวอักษรสีทอง ถ้อยค�ำแสดงควำม

ขอบคุณ และสุดท้ำยคือพื้นที่ว่ำงที่เว้นไว้เพื่อให้คริสตินใช้ปำกกำสีทอง 

เซน็ชื่อ 

เสียงเคำะประตูห้องคล้ำยระฆังตีบอกเวลำให้มือที่เริ่มล้ำหยุดพัก 

เธอทิ้งปำกกำอย่ำงไม่อำวรณ์ ช้อนตำไปทำงอแมนด้ำซึ่งก้ำวเข้ำมำนั่งเก้ำอี้

เบื้องหน้ำ ในมือของอแมนด้ำนอกจำกจะมีแฟ้มเอกสำรสีด�ำอันบอกชัดว่ำ

เรื่องในนี้ส�ำคญัมำก ยงัมซีองจดหมำยสขีำวสองซอง 

ซองแรกถูกวำงลงบนโต๊ะพร้อมค�ำอวยพรวนัเกดิ 

“สขุสนัต์วนัคล้ำยวนัเกดิ เธอกอ็ำยยุี่สบิแปดแล้ว ขอให้...มคีวำมสขุ 

สมหวงัทุกสิ่ง”

ครสิตนิยิ้มรบัค�ำอวยพร ไม่ต้องเดำกร็ูว่้ำภำยในคอืเชค็เงนิสดเช่นที่

ได้รบัทุกปี  

“ขอบคุณค่ะ” เธอเอ่ยแล้วมองไปยงัแฟ้มสดี�ำที่วำงลงบนโต๊ะ 

อแมนด้ำเปิดแฟ้ม เปลี่ยนเรื่องวนัเกดิเข้ำสูเ่รื่องงำนอย่ำงไร้กำรเกริ่น 

“อีกสองอำทิตย์จะมีกำรจัดงำนกำรกุศลที่ ดี.ซี. เบื้องบนมีค�ำสั่งว่ำ 

เรำต้องกำรงบเพิ่ม” ปลำยนิ้วเคลื่อนไปยังจ�ำนวนเงินอันหมำยถึงงบที่ 

เบื้องบนคำดกำรณ์ว่ำจะได้

“หน้ำที่ของเธอคอืเป็นตวัแทนหน่วยงำนไปเต้นร�ำกำรกุศล จะมกีำร

ประมูล และคนที่ชนะกำรประมูลจะได้เต้นร�ำกบัเธอ ไม่ต้องกงัวลเรื่องหำ

ชุด ทำงเรำได้ครสิเตยีน ดอิอร์ ช่วยสนบัสนุนชุด รองเท้ำ กระเป๋ำ ทำง 

เดอเบยีร์สสนบัสนุนเครื่องเพชร” 

หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยท�ำให้คริสตินรู้สึกชำแข็งไปทั้งร่ำง กัดฟัน

กรอด เอ่ยเสยีงลอดไรฟัน 

“ฉนัไม่อยำกเต้นร�ำกบัใครกไ็ม่รู้”

อแมนด้ำเลิกคิ้วเล็กน้อย เอนหลังพิงเก้ำอี้ นั่งไขว่ห้ำงพร้อมถำม
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ค�ำถำมที่ท�ำให้อกีฝ่ำยจนมุม 

“ไม่อยำกเต้นร�ำหำเงิน? งั้น...เธอมีสตอรีชีวิตอะไรไหมล่ะ ที่จะเอำ

ไปเล่ำให้คนฟังเกิดควำมซำบซึ้ง เล่ำจนกระชำกหัวใจคนฟังให้เขำเซ็นเช็ค

บรจิำค”

ผู้สูงวยักว่ำถอนหำยใจ เข้ำใจ และเหน็ใจ ทว่ำกต็้องยอมรบัควำม

จรงิว่ำไม่มใีครที่ท�ำตำมใจตวัเองได้อย่ำงแท้จรงิ ทุกคนล้วนมหีน้ำที่ ไม่เว้น

แม้แต่หญงิสำวตระกูลดงั ผู้ที่คนนอกมองว่ำเธอมอี�ำนำจระดบัสั่งฟ้ำได้ 

“เธอคือคริสติน...คริสติน บิยองก้ำ ผู้หญิงที่เป็นดวงดำวบนฟ้ำใน

สำยตำใครต่อใคร เธอไม่ต้องท�ำงำนอะไรที่คนอื่นท�ำทั้งนั้น อยำกเข้ำงำน

ออกงำนตอนไหนก็ได้ งำนเดียวของเธอที่ท�ำให้เธอยังนั่งอยู่ที่นี่ คือกำรใช้

ควำมเป็น ครสิตนิ บยิองก้ำ ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนมำกที่สุด” 

เมื่อเอ่ยจบ อแมนด้ำก็หยิบซองจดหมำยอีกซองวำงลงเบื้องหน้ำ 

ครสิตนิผู้นั่งหน้ำขำวซดี

“ท่ำนฝำกมำให้เธอ”

ท่ำน...กค็อืบดิำของเธอ

ครสิตนิปรำยตำมองซองจดหมำย บดิยิ้มและถำมค�ำถำมที่ไม่จ�ำเป็น

ต้องถำม

“ท�ำไมพ่อไม่เอำมำให้ฉนัด้วยตวัเองล่ะคะ”

อแมนด้ำส่ำยหน้ำ ลุกขึ้นยืนพร้อมเอ่ยทิ้งท้ำยก่อนออกจำกห้อง 

ด้วยประโยคอนัเป็นบทสรุปของทุกสิ่ง 

“ฉนัคดิว่ำท่ำนคงจดักำรทุกอย่ำงไว้ให้เธอแล้ว”

ครสิตนิไม่เอ่ยสิ่งใด เพยีงมองอแมนด้ำเดนิจำกไปด้วยอำกำรจกุแน่น

ในอก ยกมือขึ้นแตะใบหน้ำซึ่งมีบำดแผลอันถูกมีดจำกค�ำพูดเมื่อครู่กรีด

เป็นริ้วๆ และเลอืดก�ำลงัไหลอำบ แล้วมนักเ็ป็นเหมอืนทุกครั้ง สุดท้ำย...

เจบ็...ชำ...ไร้ควำมรู้สกึ

มอืขำวเรยีวหยบิซองจดหมำยจำกบดิำขึ้นมำเปดิ ภำยในคอืเอกสำร
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กำรโอนหุน้และกองทนุให้แก่เธอ มจีดหมำยแนบสั้นๆ ว่ำ ‘ของขวญัวนัเกดิ

จำกพ่อ’

หญิงสำวคลี่ยิ้มเหยียดหยำม วำงซองลงแล้วรีบหยิบเจลล้ำงมือมำ

กดจนชุม่ ถทูกุซอกทกุมมุประหนึ่งเมื่อครูแ่ตะต้องเชื้อโรคอนัแสนสกปรก 

ใช่...สกปรก! 

เกมแห่งธรุกจิและกำรเมอืงอนัแสนสกปรก ขำย...แม้แต่เวลำและชื่อ

ของลูกสำวตวัเอง!

หุ้นกบักองทุนที่เธอได้รบั แท้จรงิหำใช่ของขวญัจำกบดิำไม่ แต่เป็น

ของรำงวลัส�ำหรบักำรถูกใช้ ครสิตนิล่วงรู้ในทนัใดว่ำงำนกำรกุศลที่จะเกดิ

ขึ้น กำรเต้นร�ำประมูล แท้จริงไม่ได้ท�ำเพียงเพื่อหน่วยงำน แต่ท�ำเพื่อผล

ประโยชน์ของพ่อด้วยในครำเดยีวกนั 

ดวงตำแดงก�่ำมองไปทำงประตูกระจก มือกดหน้ำอกอันมีแผลถูก

แทงจนเละ ร่ำงสะดุง้เมื่อเหน็ว่ำองิวำดซึ่งอยูห่่ำงออกไปสำมห้องเดนิถอืแฟ้ม

งำนผ่ำนห้องเธอไป

ร่ำงบำงระหงค่อยๆ ทรดุตวัล้มจำกเก้ำอี้ลงไปนั่งกองกบัพื้นอย่ำงสิ้น

สภำพควำมเป็นพญำหงส์ น�้ำตำไหลอำบสองแก้ม ดวงหน้ำฉำบควำมทุกข์ 

สิ้นหวงั หวัใจร้ำวรำนจำกกำรถูกบบีบงัคบั

เธอทิ้งร่ำงลงนอนกบัพื้น อ้ำปำกพะงำบๆ คลำ้ยคนขำดอำกำศก�ำลงั

จะตำย ดวงตำเหม่อลอย ตะโกนก้องในหวัด้วยน�้ำเสยีงตดัพ้อ

ในขณะที่อิงวำด...ผู้หญิงไทยคนนั้นที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตใดเทียบเท่ำ

เธอ เดนิทำงเพื่อขำยเรื่องรำวชวีติ เรื่องกำรท�ำงำน ขำยกำรต่อสูเ้พื่อเสรภีำพ

และควำมเท่ำเทียมกันของควำมเป็นมนุษย์ เธอ...คริสติน บิยองก้ำ ดวง

ดำรำที่โดดเด่นที่สุดบนท้องนภำ กลับต้องขำยเวลำ...ขำยกำรเต้นร�ำ ขำย 

สิ่งเดยีวที่ท�ำให้ชวีติเธอเจดิจรสั 

ขำยควำมเป็นบยิองก้ำ!

มือเรียวจิกพื้นพรมแน่น ปวดร้ำวต่อควำมจริงที่ว่ำ แท้จริงแล้ว
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แม้แต่เธอกถ็ูกหยำมเหยยีดและลดคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ ด้วยกำรถูกจบั

เป็นตุ๊กตำตวัหนึ่งที่มหีน้ำที่ฉกียิ้มและเดนิตำมตำมแต่เจ้ำของจะฉุดให้เดนิ 

แท้จรงิแล้วเธอมทีำงเลอืกน้อยกว่ำที่ใครหลำยคนม ี

คุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ของเธอช่ำงต�่ำต้อยยิ่งนกั 

ดวงตำอนับวมช�้ำค่อยๆ ปิดลง รมิฝีปำกขยบัเอื้อนเอ่ยแผ่วเบำรำว

จะขำดใจ 

“มีอะไร...มีอะไรที่เป็นของฉันอย่ำงแท้จริงบ้ำง แม้แต่ชีวิตและกำร

เลอืก...กไ็ม่ใช่...”

งำนกำรกุศลเพื่อชวีติและเสรภีำพจดัขึ้น ณ ห้องบอลรูมขนำดใหญ่
ของโรงแรมโฟร์ซซีนัส์ กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี สภุำพบรุษุสภุำพสตรกีว่ำสี่ร้อย

คนล้วนอยู่ในชุดสูทและชุดรำตรยีำวสขีำว

สขีำว อนัเป็นสแีห่งนกพริำบ สตัว์สญัลกัษณ์แห่งเสรภีำพ 

ช่วงแรกของงำนคือกำรร้องเพลงประสำนเสียงของเด็กๆ จำกกลุ่ม

ประเทศโลกที่สำม ต่อด้วยกำรส่งซองบรจิำคเงนิส�ำหรบัเสยีงอนัไพเรำะของ

เดก็ๆ เรยีบร้อยแล้วสตรเีชื้อสำยเอเชยีร่ำงอวบอิ่มกเ็ดนิขึ้นมำบนเวท ี เริ่ม

กล่ำวสุนทรพจน์เปิดงำน ตำมด้วยกำรประมูลสิ่งของต่ำงๆ ซึ่งมูลนิธิ

มำกมำยพำกันน�ำมำประมูลร่วมกับกำรขำยเรื่องรำวชวนเสียน�้ำตำเพื่อเพิ่ม

มูลค่ำของสิ่งประมูล

ตลอดระยะเวลำสำมชั่วโมง แสงแฟลชและเสยีงกดชตัเตอร์คอืสิ่งที่

เรยีกรอยยิ้มให้แต่งแต้มบนดวงหน้ำของทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ครสิตนิ ผู้ที่

ในใจก�ำลงักรดีร้อง อยำกออกจำกห้องนี้ยิ่งนกั 

ร่ำงระหงในชดุรำตรยีำวทรงหำงปลำสขีำวยนืโดดเดี่ยวอยูก่ลำงห้อง 

ในมือของเธอคือแก้วโซเจนนี่อันเป็นเครื่องดื่มที่คนในวงสังคมรู้ว่ำสตรีผู้นี้

ชอบดื่ม และก็เป็นมำรยำทกำรให้เกียรติคริสติน หรือหำกพูดให้ถูกคือ 

ให้เกียรติตระกูลบิยองก้ำ จึงต้องจัดเครื่องดื่มนี้ไว้เป็นหนึ่งในรำยกำร 
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เครื่องดื่ม 

ดวงตำกลมโตกวำดมองรอบด้ำนไวๆ จงใจไม่สบตำผู้ใดทั้งนั้น 

เพรำะไม่อยำกให้ใครที่ตั้งท่ำรอคอยกำรเดินเข้ำมำทักทำยได้สบโอกำสก้ำว

เท้ำเข้ำมำ แต่แล้วกข็นลกุเสยีวสนัหลงั รูส้กึคล้ำยก�ำลงัถกูจบัจ้อง ดวงหน้ำ

งำมผนิไปทำงทศิต้นเหตุของควำมรู้สกึนั้น 

ว่ำงเปล่ำ...มเีพยีงกระถำงต้นไม้ปลอม 

นยัน์ตำสฟ้ีำฉำยแววสงสยั สญัชำตญำณเริ่มร้องเตอืนเธอว่ำวนันี้คง

มีอะไรให้แปลกใจ เธอเม้มปำกเบำๆ เริ่มคำดเดำ หรือว่ำ...จะมีกำร

เซอร์ไพรส์ อย่ำงที่เธอรูเ้ช่นที่ทกุคนรู ้ประธำนผูจ้ดังำนนี้คอืภรรยำของท่ำน

ผูห้นึ่งในคองเกรส ซึ่งมสีำยสมัพนัธ์ทำงกำรเงนิและกำรเมอืงกบัพ่อของเธอ 

ด้วยเหตุนี้ครสิตนิจงึได้มำปรำกฏกำยในงำนนี้

เมื่อคดิถงึ...สตรผีู้ถูกนกึถงึกก็้ำวตรงมำ เธอเป็นสตรเีชื้อสำยเอเชยี 

แต่ร่ำงสงูใหญ่อย่ำงสำวตะวนัตก ผมสดี�ำสนทิรวบเป็นมวยต�่ำ สวมชดุรำตรี

ยำวแขนยำวแซมลูกไม้ช่วงคอซึ่งขับให้ร่ำงที่ดูทะมัดทะแมงเกินหญิงอ่อน

หวำนขึ้น 

“สวสัดคี่ะ ดฉินัดใีจมำกที่ได้พบคุณในวนันี้ ขอบคุณที่ตอบรบัและ

เดินทำงมำที่นี่นะคะ” ผู้จัดงำนเอ่ยทักทำยทันทีที่สองเท้ำหยุดลงเบื้องหน้ำ 

ครสิตนิอย่ำงไม่สนใจว่ำครสิตนิปรำรถนำจะพดูคยุด้วยหรอืไม่ และไม่สนใจ

ในสิ่งที่รู้มำว่ำ คริสตินผู้นี้เหยียดเชื้อชำติเอเชีย ฝ่ำยนั้นเข้ำสวมกอดเธอ

ประหนึ่งคุ้นเคยยิ่งนกั 

คริสตินขนลุกไปทั่วร่ำง กำรถูกสตรีเอเชียผู้นี้กอดท�ำให้เธออยำก

ผลกัออกและวิ่งกลบัไปอำบน�้ำที่โรงแรม แต่ไม่อำจท�ำได้ เพรำะเธอนั้นด้อย

กว่ำหนึ่งขั้น สิ่งที่ปรำกฏจงึเป็นกำรยิ้มอ่อนหวำนตำมมำรยำท สวมหน้ำกำก

เป็นสตรตีระกูลสูงผู้มใีจเมตตำ ตรงเข้ำแนบแก้มทกัทำยคล้ำยเธอกบัสตรี

ผู้นี้เป็นเพื่อนสนทิกนั 

“ยนิดมีำกค่ะ เป็นเกยีรตอิย่ำงยิ่งที่ดฉินัได้รบัเชญิมำงำนนี้”
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“เป็นเกยีรตขิองดฉินัมำกกว่ำค่ะ ถ้ำไม่มคีุณ งำนนี้คงไม่มคีนสนใจ

มำกเพยีงนี้”

ประโยคตรงๆ ไม่อ้อมค้อมบอกชดัทุกสิ่ง เช่นที่สตรผีู้เป็นประธำน

งำนกำรกุศลกล่ำว หำกไร้ชื่อ ครสิตนิ บยิองก้ำ ร่วมเป็นคู่เต้นร�ำกำรกุศล 

แขกที่มำงำนคงน้อยกว่ำนี้ถงึหกสบิเปอร์เซน็ต์ 

เพรำะมชีื่อครสิตนิ หรอืหำกกล่ำวให้ถกูคอืมตีระกูลบยิองก้ำ ใคร...

ที่ปรำรถนำพดูคยุสิ่งใดเพื่อประโยชน์ใด จงึตดัสนิใจตอบรบัซื้อบตัรเข้ำงำน

รำคำแพงถงึหนึ่งหมื่นสองพนัเหรยีญต่อคน ด้วยควำมหวงัว่ำจะเป็นผู้ชนะ

ประมูล ได้เต้นร�ำ...หรอืกล่ำวให้ถูกคอื ได้พูดคุยธุรกจิกบัครสิตนิ

ครสิตนิเข้ำใจทกุสิ่ง แต่แสร้งท�ำเป็นไม่เข้ำใจ เลกิคิ้วข้ำงหนึ่งแทนกำร

ถำมว่ำ ‘อย่ำงไรหรอืคะ’ แต่อกีฝ่ำยรูท้นั ตดับทด้วยกำรกวกัมอืเรยีกบรกิร 

หยิบแก้วโซเจนนี่แก้วใหม่ส่งให้แทนแก้วเดิมที่พร่องจนเกือบหมด พร้อม

ผำยมอืไปหน้ำเวที

“สแตนด์บำยเลยดีไหมคะ ต่อไปก็คิวคุณแล้ว งำนประมูลชิ้น

สุดท้ำย”

ค�ำว่ำ ‘งำนประมลูชิ้นสดุท้ำย’ คล้ำยมอืผูพ้ดูตบลงบนใบหน้ำครสิตนิ 

อย่ำงรุนแรงจนเลือดกบปำก ต่ำงฝ่ำยต่ำงจ้องตำกัน ต่ำงฝ่ำยต่ำงเสแสร้ง

แกล้งไม่รู้เรื่องกำรเหยยีดเชื้อชำต ิเพรำะผลประโยชน์ที่ค�้ำคออยู่ช่ำงสูงนกั 

ครสิตนิกดัฟันแน่น ควบคมุอำรมณ์ให้สงบ พยกัหน้ำเบำๆ เดนิตำม

พร้อมโปรยรอยยิ้มงดงำมให้ทกุคนที่จ้องมองมำ กำรก้ำวเดนิตำมประธำน

จัดงำน คือสัญญำณบอกว่ำกำรประมูลเต้นร�ำกำรกุศลซึ่งเป็นไฮไลต์ที่ 

ทุกคนรอคอยจะเริ่มขึ้นต่อจำกกำรประมูลจำนดินเผำฝีมือเด็กๆ ซึ่งก�ำลัง

ประมูลอย่ำงเนอืยๆ บนเวที

สตรทีั้งสองหยุดลงข้ำงเวท ีครสิตนิหุบยิ้ม เปรยขึ้นมำลอยๆ “เค้ก

ก้อนนี้คงแบ่งหลำยเสี้ยวนะคะ”

หญงิสำวผู้เป็นประธำนจดังำนคลี่ยิ้ม เอ่ยตอบสบำยๆ “สำมส่วนค่ะ 
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แต่ก.็..คุ้ม”

สำมส่วน...หนึ่งคือพ่อของเธอ ที่ไม่ได้รับเป็นเม็ดเงิน แต่ได้ในด้ำน

ชื่อเสียงควำมเป็นท่ำนผู้มีเมตตำ มอบเงินสนับสนุนกำรจัดงำน ได้ภำพ-

ลกัษณ์ และได้อ�ำนำจเบื้องหลงัโดยไม่ต้องออกหน้ำเองให้เป้ือนมอื ทั้งหมดนี้

มรีำคำอย่ำงที่เงนิทั้งหมดในงำนนี้กไ็ม่อำจซื้อได้ 

สอง...คือหญิงผู้เป็นประธำนจัดงำน ได้เงินไปใช้ต่อลมหำยใจของ

โครงกำรที่เธอท�ำอยู่ 

และสำม คือมูลนิธิที่น�ำของมำร่วมประมูล ได้เงินไปใช้ต่อชีวิตอีก

หลำยชวีติ 

“แต่อนัที่จรงิน่ำจะสี่ และที่ที่สี่กไ็ด้เยอะ เค้กชิ้นใหญ่กว่ำใคร” 

ค�ำกล่ำวของสตรีผู้จัดงำน แน่นอนว่ำคริสตินเข้ำใจแจ่มแจ้งว่ำที่ที่สี่

นั้นหมำยถึงหน่วยงำนของเธอที่จะได้รับเงินจำกกำรประมูลกำรเต้นร�ำใน

ครั้งนี้ อำจจะแบ่ง 80:20 หรือบำงทีอำจรับเต็ม ไม่เช่นนั้นไม่มีทำงที่ 

เบื้องบนจะปล่อยครสิตนิมำที่นี่ง่ำยๆ 

หญงิสำวแสร้งท�ำเป็นไม่ได้ยนิประโยคเมื่อครู ่ด้วยรูด้ว่ีำไร้ประโยชน์

ที่จะพูดถึง เธอปรบมือร่วมแสดงควำมยินดีหลังชำมดินเผำบูดเบี้ยวมี 

ผู้ใจบุญชนะประมูลในรำคำหนึ่งหมื่นเหรียญ ดวงตำสีฟ้ำสบตำสตรีข้ำงๆ 

ผู้จะรบัหน้ำที่เป็นพธิกีรในกำรประมูลกำรเต้นร�ำของเธอ

ไม่มคี�ำพูดใดออกจำกปำกของสตรทีั้งสอง เพยีงมองตำกร็ู้เข้ำไปถงึ

ภำยใน มเีพยีงกำรสวมหน้ำกำก คลี่ยิ้มเป็นมติรดั่งเพื่อนสนทิ เดนิเคยีงคู่

กนัขึ้นเวที 

แสงสปอตไลต์ฉำยมำยังดำวเด่นแห่งค�่ำคืนนี้ นั่นก็คือ คริสติน  

บิยองก้ำ เสียงปรบมือดังกึกก้องพร้อมเสียงชัตเตอร์ที่เริ่มดังรัว คริสติน

ยิ้มงดงำมให้แก่ผู้คนเบื้องลำ่ง ยืนหลังตรง มือวำงผสำนกันแนบช่วงท้อง 

เท้ำวำงท�ำมุมสี่สบิห้ำองศำ ดวงตำคู่งำมหนัไปทำงผู้จดังำนซึ่งถอืไมโครโฟน

และผำยมอืมำทำงเธอ 
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“สุภำพบุรุษและสุภำพสตรทีุกท่ำน อย่ำงที่ทรำบกนั วนันี้ทำงดฉินั

ได้รบัเกยีรตเิป็นอย่ำงสูงจำกคณุครสิตนิ บยิองก้ำ ดฉินัเชื่อว่ำช่วงเวลำนี้คอื

ช่วงเวลำที่ทุกท่ำนรอคอย ขอเสยีงปรบมอืให้คุณบยิองก้ำอกีครั้งค่ะ”

เสียงปรบมือดังกึกก้องอีกครั้ง คริสตินรับไมโครโฟนมำ เริ่มต้น

กล่ำวสิ่งที่เธอท่องจ�ำมำเป็นอย่ำงดวี่ำต้องใช้พูดในงำนนี้ 

สิ่ง...ที่เธอไม่ได้เขยีนเอง

สิ่ง...ที่ไม่ได้มำจำกชวีติกำรท�ำงำนของเธอ

แต่เป็นสิ่งที่มำจำกเจ้ำหน้ำที่คนอื่นผู้ท�ำงำนจรงิ มปีระสบกำรณ์จรงิ 

รงัสรรค์ออกมำเป็นข้อควำมในกำรเรยีกมูลค่ำเพิ่มให้แก่กำรประมูล

“ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน ดิฉันในฐำนะนักสิทธิมนุษยชน  

รูส้กึดใีจยิ่งนกัที่ได้พบว่ำ แท้จรงิแล้วบนโลกใบนี้ยงัมผีูค้นมำกมำยที่มำกล้น

ด้วยควำมเมตตำ จติใจอนัแสนกรณุำ พร้อมจะแบ่งปันช่วยเหลอืผูท้ี่ด้อยกว่ำ

“จำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำของดิฉัน ทุกครั้งที่ดิฉันได้

เหน็เดก็และสตรถีกูท�ำร้ำย ถกูทำรณุทั้งทำงร่ำงกำยและจติใจ จติวญิญำณ

และหวัใจของดฉินัร่วมเจบ็ปวดไปด้วย น�้ำตำแห่งควำมร้ำวรำนไหลออกมำ 

หลำยต่อหลำยครั้งดฉินัเงยหน้ำขึ้น ตั้งค�ำถำมต่อพระผูเ้ป็นเจ้ำว่ำ เหตใุดกนั 

...โลกนี้จงึไม่เท่ำเทยีม

“แล้วในวนันี้ ที่นี่...ดฉินักไ็ด้ค�ำตอบ อนัที่จรงิควรกล่ำวว่ำได้ค้นพบ

ควำมจรงิบำงอย่ำงว่ำ ในโลกที่บำงส่วนโหดร้ำย ยงัมทีี่อกีแห่งหนึ่งที่มคีน

มำกล้นด้วยควำมเมตตำอำศยัอยู่ นั่นคอืที่นี่...

“แท้จรงิแล้วพระเจ้ำไม่ได้ละทิ้งคนเหล่ำนั้น เพรำะสดุท้ำยท่ำนกน็�ำพำ

ให้ทุกท่ำนมำอยู่ที่นี่ น�ำพำให้ทุกท่ำนยนิดทีี่จะช่วยเหลอื ต่อพลงัชวีติ มอบ

บนัไดโอกำสและเสรภีำพให้แก่หญงิสำวและเดก็เหล่ำนั้น 

“เงนิบรจิำคในครั้งนี้ ดฉินัสญัญำต่อพระเจ้ำและทุกท่ำนว่ำจะถูกน�ำ

ไปใช้อย่ำงคุม้ค่ำที่สดุ สร้ำงชวีติและมอบโอกำสให้มำกที่สดุ ให้ควำมเมตตำ

ของทุกท่ำนได้งอกงำมเป็นชีวิตมนุษย์ผู้มีเสรีภำพและควำมเท่ำเทียม บน 
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ผนืดนิที่งดงำมและมคี�ำว่ำ...สทิธมินุษยชน”

สิ้นค�ำกล่ำว เสียงปรบมือดังกึกก้องอีกครั้ง ตำมด้วยเสียงของ

ประธำนผู้จดังำน 

“ช่ำงเป็นค�ำกล่ำวที่แสนซำบซึ้งใจยิ่งนกั ท่ำนผู้มเีกยีรตคิะ เพื่อไม่ให้

เป็นกำรเสยีเวลำ ดฉินัขอเปิดประมลูกำรเต้นร�ำกำรกศุลกบัคณุบยิองก้ำเป็น

เวลำสี่สบิห้ำนำท ีเริ่มต้นที่หนึ่งแสนเหรยีญค่ะ”

เสียงค้อนเคำะเปิดประมูลดังยังไม่ทันเกินสำมวินำที ป้ำยประมูล 

สีขำวก็ถูกยกขึ้น พร้อมกำรขำนตัวเลขจำกบุรุษตะวันตกอำยุรำวสี่สิบ

ปลำยๆ 

“หนึ่งแสนห้ำหมื่น”

ยังไม่ทันที่พิธีกรจะขำนตัวเลข ป้ำยต่อไปและต่อไปก็ถูกยกขึ้น 

ครั้งแล้วครั้งเล่ำ เช่นเดยีวกบัตวัเลขที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ช่ำงเป็นกำรประมูล

ที่แสนดุเดอืด ทว่ำ...หญงิสำวผู้ยนืฉกียิ้มกลบัมแีววตำเศร้ำและปวดร้ำว 

ดวงตำคู่งำมหลุบต�่ำ อับอำยอย่ำงยิ่งต่อกำรสบตำผู้คน เพรำะเธอ

รู้...ว่ำพวกเขำรู้ แท้จริงแล้วเธอไม่เคยท�ำงำน รู้...ว่ำค�ำพูดอันแสนงดงำม

เมื่อครู่ไม่ใช่ของเธอ

คริสตินรู้สึกเกลียดชังตัวเอง เกลียดนำมสกุลบิยองก้ำ เกลียด 

ทุกคนที่ก�ำลังแย่งชิงฉีกทึ้งเธอเพรำะต้องกำรผลประโยชน์ ริมฝีปำกบำง 

คลี่ยิ้มเย้ยหยนั จะมใีครเล่ำที่ทุม่เงนิมหำศำลเพยีงเพื่อเต้นร�ำกบัเธอโดยไม่

แฝงผลประโยชน์ใด 

ยิ่งคิดตุ๊กตำมนุษย์ที่ถูกขำยอย่ำงเย้ยกฎหมำยควำมเป็นมนุษย์เช่น

เธอกย็ิ่งตวัสั่นจนสองขำแทบยนืไม่อยู ่เหงื่อผดุซมึทั่วทั้งสองมอืและหน้ำผำก 

จุกแน่นในอก ดวงตำเริ่มพร่ำมวั 

“หนึ่งล้ำนเจด็แสนเหรยีญ” 

เสียงประกำศตัวเลขที่ดังขึ้นคล้ำยหัตถ์พระเจ้ำเข้ำมำฉุดกระชำก

อำกำรทั้งหลำยออกจำกร่ำงของคริสติน เสียงนี้...ช่ำงคุ้นยิ่งนัก ดวงตำ 
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แดงก�่ำมองไปทำงต้นเสยีง หำไม่ยำกเพรำะเขำผูน้ั้นมสีปอตไลต์สอ่งอยู ่ทั้ง

ยงัมสีำยตำมำกมำยจบัจ้อง

ร่ำงของครสิตนิชำแขง็ ลมหำยใจหยุดชั่วขณะเมื่อเธอได้พบว่ำ ชำย

หนุ่มผู้ประมูลสูงถงึหนึ่งล้ำนเจด็แสนเหรยีญ คอืเขำ...

ชำยหนุ่มที่เธอพบที่ปำรสี 

ชำยหนุ่มที่เธอพบที่เดอะพลำซำ 

ชำยหนุม่ผูค้ลี่ยิ้มอ่อนโยนมองมำทำงเธอ นยัน์ตำสนี�้ำตำลของเขำฉำบ

ควำมลึกซึ้งบำงอย่ำงที่ท�ำให้เธอรู้สึกได้รับกำรเยียวยำจำกควำมเจ็บปวด 

ทั้งหลำย แววตำนั้นบอกเธอว่ำ 

เขำไม่ได้มองเธอเป็นสินค้ำทำงธุรกิจ และเขำไม่เหมือนใครคนอื่นที่

หวงัแต่ผลประโยชน์จำกตวัเธอ

ครสิตนิอยำกจะคลี่ยิ้ม อยำกจะเต้นร�ำอย่ำงมคีวำมสุขประหนึ่งเดก็

สำวไร้เดยีงสำผู้วิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลำเวนเดอร์อนัมสีำยรุ้งพำดผ่ำน ทว่ำควำม

จรงิของชวีติช่ำงโหดร้ำยนกั จะมชีำยใดเล่ำยอมทุม่เงนิหนึ่งล้ำนกว่ำเหรยีญ

เพื่อกำรเต้นร�ำกับหญิงแปลกหน้ำ ดูเหมือนว่ำกำรพบกันครั้งที่สำมในงำน

ประมูลครั้งนี้คงไม่ใช่เรื่องบงัเอญิ

คิ้วเรยีวบำงขมวด ดวงตำสฟี้ำจ้องดวงตำสนี�้ำตำล 

เขำ...ต้องกำรสิ่งใดกนั 


