
คีตฌาณ์  7   

1

เมืองฮัวกากิน่า ประเทศเปรู

สาวนรินามเดนินวยนาดตรงไปยงัห้องน�้าพลางเปลื้องผ้าออกด้วย
กริยิาราวกบัจะยั่ว รโิก้จ้องตาไม่กะพรบิ ไม่ใช่แค่กริยิาที่แสนเร้าใจ แต่
รูปร่างเซก็ซี่นั้นตรงึสายตาเสยีอยู่หมดั เดรสไหมค่อยๆ เลื่อนไหลไปตาม
สว่นเวา้สว่นโค้งของรา่งกายในทกุจงัหวะก้าวที่เยื้องย่าง เผยให้เหน็แผ่น
หลงัขาวผ่องที่ผมยาวสลวยสนีลิคลมุไม่มดิ รโิก้ไล่สายตาไปยงัเอวคอด
กิ่วรบักบัสะโพกผายกลมกลงึ ก่อนจะหยดุที่ขาเรยีวยาว แล้ววกกลบัมา
อ้อยอิ่งที่สะโพกนิ่งนานเป็นพเิศษ

“ที่รกั”
เสยีงเรยีกดงัพร้อมกบัที่มอืชื้นๆ เอื้อมมาเขย่าไหล่รโก้ให้สะดุง้ตื่น

จากความฝัน เขาปรอืตามองอย่างงวัเงยี ก่อนกะพรบิตาถี่ๆ  พยายาม
ปรบัสายตาให้ชนิกบัแสงแดดที่สาดส่องผ่านผ้าม่านโปร่งแสง

“คณุนอนกระสบักระส่าย ฝันหรอืคะ” ซอนย่าในชดุคลมุอาบน�้า 
โพกศรีษะด้วยผ้าขนหนูผนืเลก็ทรดุนั่งรมิเตยีง

“เปล่าครับ” ริโก้ตัดบท เขาสลัดผ้านวม เผยให้เห็นร่างเปลือย 
เตม็ไปด้วยมดักล้ามก�าลงังาม ก่อนเปิดตู้บลิต์-อนิ คว้าชดุคลมุอาบน�้า
มาสวม พนัเชอืกรอบเอวลวกๆ หนักลบัมาจะคยุ แต่เหน็แววตาเร่าร้อน
กับอาการกลืนน�้าลายของเธอ ริโก้ก็ชะงัก ก่อนพูดด้วยเสียงราบเรียบ 

ิ
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“ผมจะอาบน�้า คณุโทร. สั่งอาหารได้เลย”
“ดะ...” 
คนตวัสูงหมนุตวัเดนิเข้าห้องน�้าไปแล้วก่อนที่เธอจะพูดจบ 
ซอนย่าไหวไหล่ พมึพ�าตามหลงั “ได้ค่ะที่รกั” 
เธอคบกับเขามานานเกินกว่าจะแสดงอาการแง่งอนเพียงเพราะ

เรื่องเลก็ๆ น้อยๆ อย่างเรื่องที่เขาท�าเป็นไม่สนใจ หรอืต้องมาคอยถามไถ่
ว่าเขาชอบหรอืไม่ชอบอะไร เธอไม่ใช่แฟนเขา แต่กเ็ป็นสาวคนเดยีวที่เขา
ควงออกงานถี่ที่สุดในตอนนี้ ฉะนั้นเธอควรพอใจกับสถานะอะไรก ็
แล้วแต่ที่เขาหยบิยื่นให้ 

ซอนย่าคว้าโทรศัพท์ข้างหัวเตียงมาโทร. สั่งอาหารเช้าอย่างไม่
อดิออด “โลโม่ ซลัตาโด้ อฮ ิเด กาดนิ่า เกาซาส์ แล้วกส็ลดัปาปาอาลา
ฮวนไกน่าค่ะ” เธอสั่งผดัเนื้อววัแบบเปรู ไก่ราดครมีวอลนตั มนัฝรั่งบด 
และสลดัผกัไข่ต้มราดด้วยซอสฮวนกาโย่

“แล้วเครื่องดื่มล่ะครบั รบัอะไรด”ี พนกังานโรงแรมถามกลบัมา
“ปิสโกสองที่ค่ะ” เธอหมายถงึเครื่องดื่มประจ�าชาตขิองเปรู
“ได้ครบั ไม่เกนิสี่สบิห้านาทพีร้อมเสริ์ฟครบั”
“อ้อ...ขอไวน์ด้วยค่ะ” เธอระบชุื่อไวน์ยี่ห้อแพงที่สดุของโรงแรมนี้
ซอนย่าวางสาย ไม่จ�าเป็นต้องบอกเลขห้อง เพราะหมายเลขไป

ปรากฏบนเครื่องปลายทางอยูแ่ล้ว เธอหนักลบัไปมองทางห้องน�้าราวกบั
ต้องการจ้องให้ทะลไุปถงึคนด้านใน รโิก้เหมอืนม้าพยศ ไม่มผีูห้ญงิคนไหน
ปราบเขาได้ เขาเป็นลกูครึ่งสเปน-เปรวูยัสามสบิเก้า และเป็นผู้ชายที่ฮอต
ที่สดุใน ค.ศ. นี้ ด้วยคณุสมบตัเิพยีบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตา ฐานะ และ
ชาติตระกูล เป็นทายาทล�าดับหนึ่งของตระกูลโดมิงโกต่อจากบิดา ใน
บรรดาทายาทรุ่นหลานด้วยกนั เขามภีาษมีากสดุด้วยเป็นทายาทคนโต 
จบมหาวทิยาลยัชั้นน�าในมาดรดิและไปต่อปรญิญาโทที่มหาวทิยาลยัใน
สหรฐัอเมรกิา 

เขาเจ้าชู้ หวงชีวิตโสดยิ่งกว่าอะไร และเรื่องบนเตียงไม่เป็นสอง
รองใคร สื่อยกเขาให้เป็นแคซาโนวาตวัพ่อ คณุสมบตัขิ้อนี้ สาวๆ ที่เคย
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ขึ้นเตยีงกบัเขาเป็นคนให้ข่าวแก่สื่อ ซอนย่ารู้ว่าไม่ไกลเกนิจรงิ เขาท�าให้
เธอเร่าร้อนเมื่ออยูใ่กล้ รูส้กึไม่ต่างจากดรณุสีาวแรกรุน่ทกุคราวที่ขึ้นเตยีง
ด้วย เธอหลงเสน่ห์เขา และนบัวนัมแีต่จะคลั่งไคล้อยากเป็นเจ้าของเขา

เกรย์งับประตูห้องประชุมอย่างพยายามให้เงียบที่สุด เธอ

เดนิตรงไปหาเพื่อนที่ก�าลงัโบกมอืเรยีกหยอ็ยๆ 
“ท�าไมช้าจงั ฉนัจองที่ให้เธอจนใครผ่านไปผ่านมาค้อนจะตาถลน

อยู่แล้ว” รเีบคก้าบ่นกระปอดกระแปดทนัททีี่เธอทรดุนั่ง
“นี่กร็บีที่สดุแล้ว ถ้าคณุยายรู้ว่าฉนัโดดงานจากไอคา มหีวงัโดน

แพ่นกบาลแหงๆ”
“หลานรกัอย่างเธอน่ะเหรอจะโดน อย่างดกีแ็ค่...โอ้เกรย์หลานรกั 

หลานท�าดแีล้วลูก หนูใช้เวลาว่างได้คุ้มค่าเสยีจรงิ การฟังบรรยายที่เตม็
ไปด้วยสาระเหมาะกบัเดก็จเีนยีสอย่างหน”ู รเีบคก้าเลยีนเสยีงอสิซาเบล

เกรย์ตวัดตาค้อนให้ “หยุดล้อเลียนฉันกับคุณยายแล้วฟัง
ศาสตราจารย์ได้แล้ว” เกรย์กระซบิดุๆ  หนัไปมองเวทเีบื้องล่างเพื่อตดับท 

ศาสตราจารย์ดีแลนแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ได้รับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติซานมาร์กอสที่เธอเรียนอยู่ให้มาบรรยายในหัวข้อ 
‘ยาลบความทรงจ�าอนัแสนเจบ็ปวด’ เกรย์บอกไม่ถกูว่ารูส้กึอย่างไร ชื่นชม
เขานั่นแหงอยู่แล้ว เพราะอาของเพื่อนเก่ง ได้รบัรางวลัโนเบลเมื่อสามปี
ก่อนด้วยอายแุค่สามสบิแปดปี แต่ขณะเดยีวกนัเธอกท็ั้งกลวัและคุ้นเคย
กบัเขาในเวลาเดยีวกนั อะไรบางอย่างบอกว่าไว้ใจเขาได้ แต่ทกุครั้งที่เข้า
ใกล้เขากลับให้ความรู้สึกแหยงๆ กลัวๆ อาจเพราะเขามักยิงค�าถาม
แปลกๆ ที่ท�าให้เธอตกที่นั่งล�าบาก แล้วเสยีงของดแีลนกด็งัผ่านล�าโพง
หยดุความคดิของเกรย์ไว้แค่นั้น

“ถ้าใครอยากลบความทรงจ�า ผมหมายถงึความทรงจ�าอนัเลวร้าย
ที่ตามหลอกหลอนหรือบั่นทอนชีวิตปกติสุขของคุณ ผมก็อยากบอกว่า
ตอนนี้เรามีข่าวดี ข่าวดีที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อห้าปีก่อน แต่ทีมวิจัยผมไม่ได้
เปิดเผยเพราะอยู่ในช่วงทดลอง” ดีแลนกวาดตามองรอบห้องประชุม 
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กล่าวต่ออย่างช้าๆ ว่า “ย้อนกลบัไปครั้งนั้น ทมีวจิยัผมค้นพบว่าความ
ทรงจ�าของคนเราไม่ใช่สิ่งที่คงทนถาวร ตรงกนัข้ามสามารถลบ เปลี่ยน 
หรอืสร้างความทรงจ�าใหม่เข้าไปแทนได้ โดยมยีาที่ช่วยให้สมองตดัการ
เชื่อมต่อกบัความทรงจ�าแย่ๆ เหล่านั้น

“อาจฟังดเูหมอืนหนงัไซไฟที่พระเอกนางเอกลบความทรงจ�าเกี่ยว
กบัอกีฝ่ายได้ แต่เชื่อเถอะว่าเทคโนโลยปีัจจบุนัท�าให้เราขยบัเข้าใกล้สิ่ง
นั้น คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าความทรงจ�าเป็นสิ่งที่ไม่เสถยีรสกัทเีดยีว ทกุครั้ง
ที่เราดึงความทรงจ�าขึ้นมา มันจะถูกปรับแต่ง และรีเซตให้แข็งแรงและ
ชดัเจนขึ้นกว่าเดมิ แล้วเกบ็เข้าไปแทนที่ความทรงจ�าเดมิ กระบวนการนี้
เรียกว่ารีคอนโซลิเดชัน หรือการรวมกันอีกครั้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ
มาก เพราะนักวิทยาศาสตร์จะอาศัยขั้นตอนนี้ในการเข้าไปแฮ็กความ 
ทรงจ�าของเรา จากการวิจัยเราค้นพบว่าความทรงจ�าเป็นเหมือนแก้ว  
เวลาสร้างความทรงจ�ามนัจะเปลี่ยนสถานะจากหลอมเหลวเป็นความทรง-
จ�าที่แขง็และเกบ็ไว้ เมื่อมนัถูกเรยีกขึ้นมา มนัจะอ่อนตวัอกีครั้ง และนั่น
เป็นจงัหวะที่ท�าให้เราเปลี่ยนมนัได้ก่อนที่มนัจะแขง็ตวัและเกบ็ไว้อกีรอบ

“กญุแจคอืการยบัยั้งสารเคมนีอร์เอพเินฟรนิที่ร่างกายเราหลั่ง จะ
ช่วยลดการเชื่อมต่อระหว่างความทรงจ�ากบัความเจบ็ปวดเหล่านั้น ถาม
ว่าสารนอร์เอพิเนฟรินคืออะไร สารเคมีตัวนี้ร่างกายจะหลั่งออกมาเมื่อ
เราเจบ็ปวด ไม่ว่าจะเป็นความทกุข์ ความเครยีด หรอือะไรกแ็ล้วแต่ที่เรา
ไม่ปรารถนา ส่งผลให้หวัใจเต้นเรว็ เหงื่อออกตามฝ่ามอืหรอืร่างกาย

“ถ้าเรายบัยั้งสารเคมตีวันี้ได้ในขณะที่นกึถงึความทรงจ�าที่เลวร้าย
เหล่านั้น เรากจ็ะท�าลายการเชื่อมต่อความทรงจ�าเหล่านั้นกบัความรู้สกึ
เจบ็ปวดได้ และเป็นที่น่ายนิดยีิ่งกว่านั้นคอื เมื่อห้าปีก่อนเราไม่เพยีงแต่
คิดค้นยาที่ยับยั้งสารเคมีนอร์เอพิเนฟรินได้ส�าเร็จเท่านั้น แต่ยังค้นพบ
เทคโนโลยีบางอย่าง หรือจะเรียกว่านวัตกรรมก็ได้ ที่หากท�างานควบคู่
กับยาตัวนี้จะช่วยลบความทรงจ�าที่เลวร้ายเหล่านั้นออกไปได้ ถามว่า
สามารถลบได้ถาวรไหม ผมตอบได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เราอยู่
ระหว่างการติดตามผลการทดลอง ซึ่งบางทีอาจจะต้องติดตามกันไป



คีตฌาณ์  11   

ตลอดชีวิต แต่นั่นจะเป็นมรดกทางด้านองค์ความรู ้ หรือโนฮาวที่ 
นกัวทิยาศาสตร์รุ่นผมจะทิ้งไว้ให้อนชุนรุ่นหลงั”

“ชุดนี้เป็นไงบ้างคะ”

รโิก้วางแก้วไวน์ลงบนโต๊ะ เงยหน้ามองซอนย่าในชดุเดรสแฟนตาซี
ยาวกรอมเท้า มดีอกกหุลาบสชีมพูปักทั่วชดุ 

งานเดินแบบเทศกาลเปรูเวียนคาร์นิวัลที่เขาตั้งใจบินมาร่วมจะ 
เริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ยังมีเวลาเดินเล่น เขาอยากส�ารวจ
รอบๆ ที่พักเพื่อย่อยอาหาร แต่ซอนย่าสวมชุดที่เหมือนจะเดินแบบเสีย
เอง เขาไม่มั่นใจว่าเธอจะเดินรอบโอเอซิสได้โดยไม่สะดุดชายกระโปรง
ล้มไปเสยีก่อน

“ผมบอกคณุหรอืยงัว่าเราจะไปเดนิเล่น”
“บอกแล้ว ท�าไมหรอืคะ”
“ผมว่าชุดนี้ไม่เหมาะกับการเดินเล่น แต่เหมาะกับการเดินแบบ

หรอืไม่กถ็่ายแบบเองมากกว่า” รโิก้ตงิตรงๆ
ซอนย่าตวัดตาค้อน “ไม่เห็นเป็นไรถ้านักข่าวจะโฟกัสมาที่ฉัน

แทนที่จะเป็นนางแบบพวกนั้น ในเมื่อฉนัสวยและหุ่นดอีอกอย่างนี้ แล้ว
ดูก่อน ฉนัมากบัหนุ่มฮอตที่สดุในยคุนี้เชยีวนะคะ ฉะนั้นฉนัควรสวมชดุ
สวยๆ ไว้ เวลาสื่อเอาภาพขึ้นปกนติยสาร คณุจะได้ไม่ขายหน้า ฉนัพูด
ถูกไหม”

“ไม่” รโิก้ส่ายหน้าโดยไม่เสยีเวลาคดิ
ซอนย่าไม่ยอมแพ้ “แต่เรามาดูการเดนิแบบ ไม่ใช่มาเล่นสกหีรอื

แซนด์บอร์ดดงิ เพราะฉะนั้นไม่มเีหตผุลที่ฉนัจะไม่สวมฟลอราเดรสชดุนี้ 
ที่ส�าคญัเข้ากบัธมีงาน” เมอืงฮวักากน่ิาอยูใ่นแควน้ไอคา ทางชายฝ่ังทศิ
ตะวันตกเฉียงใต้ของเปรู ลักษณะเด่นคือทะเลทรายขาวละเอียด มี
โอเอซิสอยู่กลางเมือง แวดล้อมด้วยหมู่บ้าน รีสอร์ต และร้านอาหาร 
กิจกรรมการเล่นสกีและแซนด์บอร์ดดิงหรือกระดานเลื่อนทรายเป็น
กจิกรรมยอดฮติของที่นี่
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“ยิ่งด้วยเหตผุลนั้น คณุยิ่งไม่ควรสวมชดุนี้” รโิก้โต้
“นี่งานของซานโต้นะคะ ไม่ใช่โดมิงโกสักหน่อย ฉันจะดึงความ

สนใจจากสื่อนดิๆ หน่อยๆ จะเป็นไรไป”
รโิก้ส่ายหน้า บดิขี้เกยีจพลางขยบัลกุ ตั้งใจเดนิกลบัเข้าไปในห้อง 

“เอาเถอะ แล้วแต่คุณ ผมอยากเดินย่อยอาหารแล้ว ขอตัวเข้าห้องน�้า 
สกัครู่ คณุกค็วรเตรยีมตวัได้แล้ว”

“เดี๋ยวส”ิ ซอนย่าตามไปกระตกุชายเสื้อเขา “เรายงัคยุกนัไม่จบ” 
รโิก้หมนุตวัมาเผชญิหน้า “ว่าไปทูนหวั” 
ซอนย่าชะงัก สบตาสีฮาเซลที่ก�าลังจ้องมองมา รู้สึกสะเทิ้นอาย 

นัยน์ตาคู่นั้นวาบหวาม หวานละมุนแปลกๆ ดูลึกลับยากจะหยั่งถึง  
“เช้านี้คุณหล่อจัง ปกติใส่สูทผูกไท นุ่งกางเกงสแล็ก เช้านี้เชิ้ตยีน ใจ
ละลายไปเลย”

รโิกเ้ลกิคิ้ว “ชมซะขนาดนี้ อยากได้อะไรบอกมาเลย บ้าน เงนิ รถ 
หรอือะไร บอกมา เดี๋ยวจะให้เลขาฯ จดัให้”

ซอนย่าตวัดตาค้อน “นั่นน่ะได้จากคุณหมดแล้ว แล้วฉันก็ไม่ได้
หวิเงนิขนาดนั้นด้วย แค่อยากบอกความจรงิ” ซอนย่ายื่นมอืไปไล้ปลาย
คางเขา “ไม่แปลกใจว่าท�าไมสาวๆ ถงึหลงเสน่ห์คณุ แค่แรกสบตากพ็ร้อม
จะขึ้นเตยีงราวกบัถูกมนตร์สะกด”

“รวมถงึคณุด้วยหรอืเปล่า” รโิก้กระเซ้า
ซอนย่าหบุยิ้ม “คณุนี่ชอบกวนน�้าให้ขุน่ซะเรื่อย ไปๆ หมดอารมณ์

สวตีแล้ว” 
รโิก้หวัเราะแล้วเดนิเข้าห้องน�้า 
ซอนย่ามองตามด้วยแววตาฉายรอยรกั เธอรูจ้กัเขาในงานเดนิแบบ

การกุศล เจอกันครั้งแรกก็หลงละเมอตามขึ้นเตียง ได้ยินชื่อเสียงเขา 
มานาน พอได้ลองถงึรู้ว่าที่ลอืๆ กนัไม่เกนิความจรงิ ถงึแม้รโิก้จะมแีต่ตวั 
เธอก็เชื่อว่าจะมีสาวๆ อยากคบเป็นแฟน เหมือนเธอที่ติดใจจนความ
สมัพนัธ์ยนืยาวมาถงึสองปี ทั้งที่ตอนแรกกะแค่บรรลวุตัถปุระสงค์แล้วชิ่ง
หา่ง ไม่ใชเ่พราะเขาเปย์ไม่อั้น แต่เพราะเสน่ห์ทางเพศล้วนๆ ที่มดัเธออยู่
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หมัด ซอนย่านึกพลางเติมเครื่องส�าอาง คว้าแว่นตากันแดด หมวกปีก
กว้าง ตามด้วยรองเท้าส้นเขม็ 

รโิก้ออกจากห้องน�้าในอกีสบินาทตี่อมากเ็บกิตาโต “อย่าบอกนะ
ว่าจะสวมรองเท้าคู่นั้น”

“ร้อยเปอร์เซน็ต์”
“เชื่อคณุเลย ยกให้เป็นสาวมั่นแห่งปีไปเลย”
“คณุเคยเหน็แล้ว ฉนัสวมส้นเขม็ถ่ายแบบรมิหาดบ่อยไป อย่าง

ชลิชลิด้วย”
“แถมทกุครั้งที่เที่ยวทะเลด้วย”
“ถูกต้อง” เธอไหวไหล่ “ช่วยไม่ได้ กค็ณุอยากสูงท�าไมล่ะ ขนาด

ว่าฉันสูงที่สุดในบรรดานางแบบด้วยกันแล้วยังสูงแค่คางคุณ คุณน่ะ 
ทั้งสูงทั้งหล่อปานเทพบตุร น่าแปลกใจว่าท�าไมโดมงิโกไม่ปล่อยทายาท
ตวัเอ้ออกมาถ่ายแบบเสยีเอง รบัรองสาวๆ ตดิตรมึ ขี้คร้านไม่ต้องจ่าย
เงนิท�าแผนโพรโมตทางการตลาดกข็ายดเีป็นเทน�้าเทท่า”

“ก็เพราะโดมิงโกมีวิสัยทัศน์ อยากเก็บคนเก่งไว้บริหารงาน
มากกว่าไง”

“ขี้โอ่ ฉันว่าเพราะโดมิงโกกลัวคุณจะฟาดนางแบบหมดสังกัด
มากกว่า”

รโิก้หวัเราะ “คณุนี่ร้ายจรงิ”
“ยอมรบัซะเถอะ คณุน่ะเจ้าชู้ตวัพ่อ”
“เจ้าชู้คอือะไร ไหนนยิามมาซ”ิ
“ฟาดเรยีบทกุรายที่สวย”
“ผิดไปละ เพราะต่อให้สวยหยาดเยิ้ม งามหยาดฟ้ามาจากไหน 

ถ้าลงว่าเป็นเดก็ในสงักดั ผมไม่ยุ่งเดด็ขาด”
“จะบอกว่าที่มีข่าวคั่วอยู่กับนางแบบเด็กๆ พวกนั้น เพราะแม่ 

เจ้าประคุณเลิกเป็นนางแบบในสังกัดของคุณ ก่อนที่คุณจะพาขึ้นเตียง
อย่างงั้นส”ิ

“ถูกเผง เลกิสญัญาก่อนพาขึ้นเตยีงทกุราย” 
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“คุณยื่นข้อเสนอเรื่องขึ้นเตียง ตามด้วยสาวๆ พวกนั้นวิ่งโร่เซ็น
ยกเลกิสญัญาแทบไม่ทนั และคณุกจ็่ายค่าปรบัให้ใช่มั้ย”

“เกลยีดคนรู้ทนั” รโิก้อบุอบิ ไม่จรงิจงันกั
“เหน็มั้ยล่ะ คณุน่ะร้ายกาจ เจ้าชู้ แคซาโนวาเรยีกพ่อ”
“กถ็้าฝ่ายหญงิไม่โอเค ถามหน่อยผมจะท�าอะไร จะไปเคี่ยวเขญ็

หรอืใช้ก�าลงับงัคบักห็าไม่ เรยีกว่าวนิ-วนิด้วยกนัทั้งสองฝ่าย”
“แหงละ แค่เอาหน้าหล่อๆ ไปเสนอ สาวๆ กอ็่อนระทวยแล้ว”
“คณุน่ารกักต็รงนี้ พูดตรงถูกใจผม เพราะงั้นจะว่าผมเจ้าชู้ได้ไง 

ในเมื่อฝ่ายหญงิมใีจให้”
“ฟาดเรยีบทกุราย แบบนี้เขาเรยีกว่าแคซาโนวาตวัพ่อย่ะ”
“กถ็้าผมเลวร้ายขนาดนั้น ถามหน่อยจะทนคบผมท�าไม” 
“กค็ณุมนัแบดบอยตวัพ่อ แต่บทรกัถงึใจไง ถ้าคณุไก่อ่อนปวกเปียก

เป็นมะเขอืเผา ฉนักค็งโบกมอืลาตั้งแต่คนืแรกที่กนิตบัคณุแล้ว”
รโิก้ท�าหน้ากึ่งๆ สยอง “ผมไม่มั่นใจว่าระหว่างเราใครจะร้ายและ

น่ากลวักว่ากนั”
ซอนย่าหัวเราะ คว้าแขนเขาหมับแล้วพาเดินออกจากห้องพัก  

“น่ากลวัพอๆ กนัว่าไหม ฉนัพูดเล่น ไม่ต้องท�าหน้าสยองขนาดนั้นหรอก 
ได้ข่าวว่าโดมงิโกจะเปิดรบันางแบบลอตใหม่หรอืคะ” ซอนย่าเปลี่ยนเรื่อง

“ครบั” รโิก้เดนิเคยีงคูซ่อนย่าไปตามทางเดนิที่ปดู้วยอฐิตวัหนอน 
“ผมอยากได้นางแบบรุ่นใหม่ มโีพรเจกต์ใหญ่รออยู่”

“จบมหา’ลยัหมาดๆ เลยเป็นไง”
“ได้แบบนั้นกด็”ี รโิก้รบัสมอ้างทั้งที่แผนการตลาดของเขาตรงกนั

ข้ามกบัที่เธอเสนอ
“จะได้เอ๊าะๆ สดๆ ซงิๆ ด้วยใช่ไหมล่ะ”
“วกกลบัมาจนได้ ถ้ายงัพูดเรื่องใต้สะดอือกี สญัญาเลยว่าผมจะ

เปลี่ยนใจกลบัไปที่เตยีงแทนที่จะไปดูงานเดนิแบบ” รโิก้ขู่แกมหยอก 
“เอ...น่าสนข้อเสนอนี้”
รโิก้จ้องสาวเซก็ซี่ข้างกาย “คณุนี่ จรงิๆ เลย”
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ซอนย่าหวัเราะ “พูดเล่นหรอกค่ะ ว่าแต่เมื่อไหร่จะยอมรบัฉนัเข้า
สงักดัสกัท”ี

“ถ้าคณุพร้อมจะเลกิความสมัพนัธ์กบัผม ย้ายเข้าสงักดัผมได้เลย”
ซอนย่าค้อนปะหลับปะเหลือก “ฝันไปเถอะ เรื่องอะไรจะเลิก 

ตราบใดที่คณุไม่บอกเลกิก่อน เรากจ็ะคบกนัไปอย่างนี้จนกว่าใครจะเจอ
คนอื่นที่ถูกใจกว่า” ริโก้ไม่เคยบอกเลิกใครก่อนถ้าฝ่ายหญิงไม่ท�าผิด 
กติกา เงื่อนไขเขามีข้อเดียว ไม่จ�ากัดเสรีภาพระหว่างกัน จะคบซ้อน 
หรอืหลบันอนกบัใครกไ็ด้ แต่เมื่อไรที่เขารู้เขากเ็ลกิเปย์ แต่ถ้ายงัพอใจก็
กลบัมาหลบันอนกนัได้ ทว่าไม่มกีารเปย์อกี

ทั้งคู่เดนิมาถงึโอเอซสิหรอืทะเลสาบน�้าจดื ซึ่งบดันี้ว่างเปล่าจาก
กจิกรรมกลางแจ้ง ต่างจากทกุวนัที่มนีกัท่องเที่ยวนอนอาบแดด นั่งเรอื
หรอืพายเรอื ด้วยว่าเจ้าของโรงแรมเตรยีมพื้นที่ส�าหรบัการเดนิแบบไว้

จอห์น เจ้าของโรงแรมและเจ้าของงานเดนิแบบผงกศรีษะทกัทาย
ทันทีที่เหลือบมาเห็นเขา พลอยท�าให้นักข่าวที่ห้อมล้อมสัมภาษณ์อยู่
เหลยีวมองตามแล้ววิ่งกรูมาที่รโิก้

“ขอสมัภาษณ์คณุรโิก้หน่อยค่ะ เรื่องการเปลี่ยนซอีโีอของบรษิทั” 
ส�าเนยีงคนพูดบอกว่าเป็นเจ้าของภาษา หรอือกีนยัหนึ่งเป็นนกัข่าวที่ถูก
ส่งตวัมาจากส�านกัข่าวสเปน

“อะไรนะครบั”
“มขี่าวว่าโดมงิโกก�าลงัจะผลดัใบ”
“คณุพูดเรื่องอะไร ผมไม่เข้าใจ”
ซอนย่าหันไปทางนักข่าวอย่างเข้าใจความรู้สึกของริโก้ที่ถูก

คุกคามความเป็นส่วนตัว น้อยครั้งมากที่เขาจะยอมให้สื่อสัมภาษณ์ถ้า
ไม่ได้อยู่ในงานแถลง “เอางี้ดไีหมคะพี่ๆ  น้องๆ สื่อมวลชน มาสมัภาษณ์
ดิฉันแทน ทุกท่านโดยเฉพาะนักข่าวสเปนคงทราบกันดีว่าดิฉันเป็นใคร 
และเป็นอะไรกบัรโิก้” หยอดตบท้ายเพื่อเรยีกความสนใจ 

เจอลูกล่อลูกชนของซอนย่าเข้า นักข่าวก็ละล้าละลังว่าระหว่าง
ข่าวบันเทิงซึ่งเป็นชีวิตส่วนตัวของริโก้ กับข่าวธุรกิจที่จะส่งผลต่อ
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เศรษฐกจิของประเทศ ข่าวไหนจะเรยีกกระแสได้มากกว่ากนั 
จอห์นเหน็ว่าเป็นจงัหวะเหมาะเลยฉวยแขนเพื่อนพาไปยงัห้องวไีอพ ี

ภายในภตัตาคารเพื่อเลี่ยงสายตาของนกัข่าว 
“ลูกล่อลูกชนไม่เปลี่ยนจริงๆ” จอห์นเอ่ยชมเมื่อประตูห้องวีไอพี

ปิดลง พนกังานเสริ์ฟเดนิมารนิแชมเปญให้พวกเขา
“ต้องขอบคณุซอนย่า เธอฉลาดเสมอ”
จอห์นหัวเราะ “ไม่มั่นใจว่านายขอบคุณเธอเร็วไปไหม รู้ใช่ไหม 

การที่นายไฟเขยีวให้เธอแสดงความเป็นเจ้าของต่อหน้าสื่อ ความหมาย
โดยนยัคอืยอมรบักลายๆ ว่าเป็นอะไรกบัเธอ”

“ถ้าฉนัจะถกูผูห้ญงิจบัง่ายๆ แค่เพราะค�าให้สมัภาษณ์ไม่กี่ค�าของ
พวกผู้หญงิ ฉนักค็งถูกจบัแต่งงานไม่รู้กี่ครั้งแล้ว”

“อย่าชะล่าใจไป สกัวนัพลาดให้ผู้หญงิจบัได้ นายจะยิ้มไม่ออก”
“เอาน่า ฉนัไว้ใจซอนย่า รู้ว่าเธอมลีมิติแค่ไหนในการพูด”
“ดูนายจะเปิดใจรบัเธอมากขึ้น” จอห์นตั้งข้อสงัเกต พวกเขาเป็น

เพื่อนร่วมมหาวทิยาลยักนัที่มาดรดิ รโิก้ไปต่อปรญิญาโทที่มหาวทิยาลยั
จอร์จทาวน์ ส่วนเขาเบนเขม็มาเปิดโรงแรมที่ไอคา

“คบกนัมาสองปี ถ้าไม่เข้าใจกนัเลยจะแปลกไปไหม”
“แล้วกจ็ะกลายเป็นความเคยชนิ ตามมาด้วยความผูกพนั”
ริโก้ไหวไหล่อย่างไม่ใส่ใจนัก มองตรงไปยังซอนย่าที่ก�าลังถูก

กองทพันกัข่าวห้อมล้อม เขาไม่เข้าใจค�าถามนกัข่าว ผลดัใบอะไร เปลี่ยน
ซอีโีออะไรกนั เขาพยายามขบคดิอย่างหนกั 

เขารูจ้กักบัซอนย่าเมื่อสองปีก่อนในงานเดนิแบบ ตอนนั้นเธออายุ
ยี่สิบสี่ปี เพิ่งจบมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศหมาดๆ เข้าสู่โลกมายา
ด้วยการเป็นนางแบบโฆษณา เขาถูกใจความสวยและรูปร่างของเธอจงึ
ชวนเธอไปดื่มต่อ จากนั้นลงเอยที่เตียง แรกๆ คิดว่าความสัมพันธ์ไม่
ยนืยาว แต่แปลก กลบัยนืยาวกว่าทกุราย ไม่รู้ว่าใช้ค�าว่าเลี้ยงดูได้ไหม 
เพราะซอนย่ามีรายรับจากงานตัวเองเป็นล�่าเป็นสัน แต่เขาก็ให้เลขาฯ 
โอนค่าใช้จ่ายให้ทกุเดอืน เขาซื้อบ้านซื้อรถให้เธอ และถ้าขาดเหลอือะไร
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แจ้งเลขาฯ ได้ตลอดเวลา
แล้วความคดิเขากส็ะดดุลงแค่นั้นเมื่อสาวสวยในชดุยนูฟิอร์มของ

โรงแรมเดนิเข้ามา เธอกระซบิอะไรบางอย่างกบัจอห์นแล้วเดนิจากไป 
“มอีะไรหรอื” รโิก้ถามขึ้น
“เมื่อวานมีสาวสวยเข้ามาพักที่โรงแรม เสียดายเธอเช็กเอาต์ไป

แล้ว ไม่งั้นจะเชญิมาให้นายรูจ้กั เผื่อจะเป็นนางแบบของนายได้” จอห์น
ตอบ แววตาซ่อนนยัมดิชดิ

“ใคร”
“ไม่รู้ ให้โรงแรมช่วยเชก็ ปรากฏว่าเชก็อนิในนามบรษิทัซานโต้”
“หรอืจะเป็นพนกังานซานโต้”
“ไม่รู้ว่ะ” จอห์นตอบ
“ถ้าเป็นคนของซานโต้ ไม่มทีางจะมาเป็นนางแบบของฉนั”
“เออ...ลืมไป บริษัทคู่แข่งนายนี่หว่า อุตส่าห์สละทั้งเวลาและ 

เงนิทองเพื่องานนี้โดยเฉพาะ”
“เป็นทางเดยีวที่จะได้รู้ความก้าวหน้าของงานดไีซน์เขา ช่วงหลงั

ซานโต้เงยีบๆ ฉนัอยากรู้ว่าทางนั้นซุ่มท�าอะไรอยู่”
“เลยกะจะใช้งานนี้เพื่อสบืหาขา่วว่างั้นเถอะ แต่โทษทเีพื่อน นาย

ล้วงความลบัจากใครไม่ได้เลย เพราะคนที่มางานมแีต่ระดบัล่าง ฉนัท�า
หนังสือเชิญไปแล้ว ระดับวีไอพีไม่มีใครมาเลย คงเพราะโรงแรมฉัน
กระจอกเกนิไปส�าหรบัคนระดบันั้น”

“คิดมากน่า งานนี้ไม่เปล่าประโยชน์สักทีเดียวหรอก อย่างน้อย
นกัข่าวเปรแูละสเปนกย็กโขยงกนัมา โรงแรมนายได้รบัการโพรโมต ส่วน
ฉนักไ็ด้เหน็ไอเดยีของซานโต้”

จอห์นท�าท่าจะพูด แต่เสยีงโทรศพัท์ของเพื่อนดงัขึ้น 
รโิก้กดรบัสาย “ว่าไงอเลก็ซ์”
“เมื่อวานพยายามตดิต่อบอส แต่ตดิต่อไม่ได้เลย”
“คงอยู่ในที่อบัสญัญาณ มอีะไรเหรอ”
“มขี่าวลอืแพร่สะพดัว่าคณุท่านจะเปลี่ยนซอีโีอ”
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“คณุท่าน? คณุย่าน่ะหรอื”
“ใช่ค่ะ”
“เกดิอะไรขึ้น”
“ไม่ทราบค่ะ มข่ีาวลอืมาสองสามวนัแล้ว แต่คดิว่าไม่จรงิเลยไม่ได้

แจ้ง แต่ล่าสดุมข่ีาวว่าคณุท่านให้เลขาฯ ลงนดัพบท่านซอีโีอวนัพรุง่นี้ เลย
คิดว่าน่าจะมีมูล ถ้าจะให้ดี บอสเสร็จธุระทางนั้นแล้วรีบกลับดีกว่าค่ะ 
ช่วงนี้ฝุ่นตลบ ไม่ควรอยู่ห่างบรษิทั”

“เข้าใจแล้ว ขอบคณุมากอเลก็ซ์”
จอห์นถามขึ้นเมื่อเพื่อนวางสาย “มอีะไรหรอื”
“มขี่าวว่าคณุย่าจะเปลี่ยนต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร”
“หมายถงึคณุย่านายจะปลดพ่อนายหรอื?”
“ท�านองนั้น”
“เพราะอะไร”
“ไม่รู้ว่ะ”
“แล้วจะให้ใครขึ้นแทน”
“ไม่รู้”
“หรอืว่านกัข่าวรู้เรื่องนี้ เลยแห่กนัมาจะท�าข่าวนี้”

“หนูเกรย์ฟังที่ผมบรรยายแล้วคิดยังไง” ดีแลนพูดข้ึนขณะ

เดนิเคยีงคูร่เบคก้ากบัเกรย์ออกจากมหาวทิยาลยั จดุหมายคอืร้านกาแฟ
ที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่บลอ็ก ตลอดทางดแีลนเฝ้าสงัเกตเกรย์เงยีบๆ

“น่าคิดนะคะ ถ้าลบความเจ็บปวดได้ มนุษย์เราจะเป็นอย่างไร 
จะมบีทเรยีนให้เราเรยีนรู้ไหม หรอืความสขุคอืค�าตอบส�าหรบัทกุสิ่ง”

“กถ็า้ความทรงจ�านั้นเจบ็ปวดเสยีจนคนคนหนึ่งไมอ่าจใช้ชวีติต่อ
ไปได้ หนูเกรย์คดิยงัไง” ดแีลนถามต่อ เขารู้สกึถูกชะตาและสนกุทกุครั้ง
ที่ได้ลบัฝีปากกบัว่าที่บณัฑติที่ฉลาดเป็นกรดคนนี้

“ชวีติจะสมบรูณ์ได้ควรต้องมบีทเรยีนทั้งสขุและทกุข์หรอืเปล่าคะ 
แต่ถ้าบทเรยีนนั้นเจบ็ปวดเสยีจนใช้ชวีติต่อไปไม่ได้ เวลาจะเป็นค�าตอบ

ี
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ส�าหรบัทกุอย่าง”
“ถ้าเวลาช่วยเยยีวยาบาดแผลได้ งั้นหนูกว็่ายาไม่จ�าเป็น”
“ส�าหรบัคนอื่น ดฉินัคงไม่อาจตอบแทนได้ เพราะขดีจ�ากดัความ

อดทนของแต่ละคนไม่เท่ากนั”
“แล้วถ้าเป็นหนูล่ะ ถ้าหนูเจ็บปวดสุดๆ สักเรื่อง หนูคิดว่าจะ

จดัการกบัมนัยงัไง”
เกรย์ขยับตัวอย่างอึดอัด ดีแลนมักมีค�าถามชวนให้อึดอัดและไม่

สบายใจอย่างนี้เสมอ แต่รเบคก้ามกัดงึเธอเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ร�่าไป 
“ส�าหรบัดฉินั อยากเกบ็ความทรงจ�านั้นไว้ ถงึจะเจบ็ปวดอย่างไร

กอ็ยากเกบ็มนัไว้เพื่อเป็นเครื่องสอนใจไม่ให้ท�าผดิซ�้าซาก”
“จรงิหรอื หนูอยากเกบ็ไว้จรงิๆ หรอื”
เกรย์ชะงกัเมื่อถกูถามย�้า ดแีลนซกัราวกบัรูอ้ะไรบางอย่างอยูล่กึๆ 

แต่เธอกย็นืยนัค�าตอบเดมิ “ค่ะ”
รเีบคก้าดดีนิ้วอย่างถกูใจ “ต้องอย่างนี้สถิงึจะสมกบัเป็นเกรย์ สาว

น้อยที่มคีวามคดิแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นๆ แล้วตอนนี้ยาตวันี้พฒันา
ไปถงึไหนแล้วคะ” หนัไปถามประโยคหลงักบัคนเป็นอา 

“อาก�าลงัตดิตามผลอยู่ การทดลองทางวทิยาศาสตร์ไม่ได้ให้ผล
ง่ายๆ หรอกนะ ต้องใช้เวลา บางทอีาจจะใช้เวลาทั้งชวีติกย็งัไม่รู้ด้วยซ�้า
ว่าค�าตอบจะน่าพอใจไหม” ตอบพลางเหลอืบมองสาวน้อยที่เดนิอยูข้่างๆ 

เกรย์อายยุี่สบิปี ฉลาดเฉลยีว ไอควิสงู ถ้าไม่ตกอยูใ่นสถานการณ์
คับขันเมื่อสามปีก่อน เธอคงจบมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ตั้งแต่ปีที่แล้ว 
แต่ด้วยความจ�าเป็นบางอย่างท�าให้เธอต้องย้ายมาเริ่มต้นเรียนใหม่ที่
มหาวทิยาลยัแห่งชาตซิานมาร์กอส ทว่ากเ็รยีนจบภายในเวลาสามปีครึ่ง 

เกรย์เป็นลกูเสี้ยวไทย-เปร-ูสเปน ผวิพรรณขาวผ่องอย่างสาวยโุรป 
สวยคมและลกึลบัอย่างสาวอเมรกิาใต้ ทว่ากริยิานุ่มนวลชวนจบัตามอง
อย่างสาวตะวนัออก เธอมคีวามสามารถพเิศษด้านการออกแบบ แต่กลบั
เลอืกเรยีนด้านบรหิารธรุกจิ วางตวัธรรมดาๆ เหมอืนวยัรุ่นทั่วไป จงึไม่มี
ใครรู้ว่าเป็นหลานสาวของมหาเศรษฐลี�าดบัต้นๆ ของยโุรป 

ี
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เป็นความฉลาดของอิสซาเบลที่ต้องการให้หลานสาวใช้ชีวิตสงบ
สขุ ไม่ตกเป็นเป้าสายตาหรอืโดนเพ่งเลง็จากสื่อตั้งแต่เยาว์วยั เลยให้เกรย์
เปลี่ยนไปใช้นามสกุลของลูกเขยชาวไทย จึงไม่มีใครรู้เลยว่าเธอคือ
ทายาทเพยีงคนเดยีวของตระกูลซานโต้ 

รเีบคก้าถองเพื่อน “เกรย์ อาถามแน่ะ”
เกรย์สะดุ้ง “คะ?”
“แน่ะ ใจลอยไปถงึไหน”
เกรย์อบุอบิขณะหนัไปทางดแีลน “ศาสตราจารย์ถามอะไรคะ” 
“อาถามว่าไม่เจอกนัหลายเดอืน สบายดไีหม เจบ็ป่วยอะไรบ้าง

หรอืเปล่า”
“คะ?” คราวนี้ท�าหน้าเหลอหลาจรงิจงั 
“อาหมายถงึผลตรวจสขุภาพ”
“อ้อค่ะ โอเคค่ะ ทกุอย่างปกตดิ”ี
“เยี่ยม ถ้ามอีะไรผดิปกตริบีแจ้งอานะ”
รเีบคก้าหวัเราะคกิ “อาตลกแล้ว ไม่สบายต้องหาหมอส ิจะให้หา

นกัประสาทวทิยาท�าไม”
เพื่อนมองเป็นเรื่องข�าขนั แต่เธอกลบัรูส้กึแปลกๆ แถมลางสงัหรณ์

บอกเธอว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ แต่จะเป็นอะไรเธอยังตอบแน่ชัด 
ไม่ได้ แล้วพยายามทบทวนว่าวนันี้มอีะไรแปร่งๆ ที่แปลกกว่าทกุครั้งคอื
เขาจ้องมองเธอบ่อยครั้งโดยคดิว่าเธอไม่เหน็ 

เกรย์รู้จักดีแลนผ่านทางรีเบคก้า เพื่อนลากเธอไปฟังเขาพูดเรื่อง
ยาลบความทรงจ�าครั้งแรกเมื่อสองปีก่อน จากนั้นทุกครั้งที่เขาเดินทาง
มาเปรู รเีบคก้าเป็นต้องลากเธอไปเจอเขา

“หนเูกรย์คดิหรอืยงั จบมหา’ลยัแล้วจะต่อโทเลย หรอืจะช่วยงาน
บรษิทัคณุยาย” ดแีลนถามขึ้นหลงัพนกังานมารบัออร์เดอร์เรยีบร้อยแล้ว

“ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ คุณแม่คุณยายอยากให้ช่วยงานบริษัท 
สกัระยะก่อนไปเรยีนต่อ เพราะกว่าจะเปิดเรยีนกห็ลงัซมัเมอร์ปีหน้า” 

“แปลว่าช่วงนี้ซานโต้จะมโีพรเจกต์ใหม่?”
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“ไม่เชงิค่ะ”
ดแีลนถามต่อ “ถ้าเรยีนต่อ จะเรยีนที่ไหน”
“ยงัตดัสนิใจไม่ได้ค่ะ เลง็ๆ ไว้หลายที่เหมอืนกนั”
“ไม่สนใจจอร์จทาวน์หรอื เบคก้าจะได้มเีพื่อน”
“นั่นส ิสนใจมั้ย” รเีบคก้าสนบัสนนุ
“เธอตดัสนิใจแน่แล้วหรอืว่าจะเรยีนที่นั่น” เกรย์ถามเพื่อน
“ใช่ อาบอกว่าที่นั่นดทีี่สดุแล้วส�าหรบัเรา โอเค สายบรหิารธรุกจิ

อาจจะสู้เอ็มไอทีหรือฮาร์วาร์ดไม่ได้ แต่ที่จอร์จทาวน์เราจะได้สังคมที่ 
ไม่เหมอืนที่เอม็ไอทหีรอืฮาร์วาร์ด”

เกรย์พยกัหน้า ที่มหาวทิยาลยัจอร์จทาวน์มแีต่ลูกคนรวย ราชนกิลุ
จากราชวงศ์ต่างๆ ในยโุรป ตลอดจนทายาทตระกูลเก่าแก่มากมายจาก
ทั่วโลกที่พ่อแม่นยิมส่งลูกหลานไปเรยีน ฉะนั้นได้สงัคมที่พเิศษแตกต่าง
ออกไปแน่นอน และแน่นอนอกีเหมอืนกนัว่าค่าเล่าเรยีนแพงหูฉี่ แต่นั่น
ไม่ใช่ปัญหาส�าหรบัครอบครวัของรเีบคก้าหรอืเธอ

“ไปจอร์จทาวน์กบัฉนันะ นะๆ” รเีบคก้าเขย่าแขนเพื่อน
“ขอเวลาปรกึษาคณุแม่กบัคณุยายก่อนนะ”
“เอ่อ ลมืไป พรุ่งนี้เธอจะกลบัมาดรดิแล้วใช่ไหม”
เกรย์พยกัหน้า “เจอกนัอกีครั้งวนัรบัปรญิญา ช่วงนี้ฉนัต้องกลบั

ไปช่วยงานบรษิทั แต่จะโทร. หาถ้ามอีะไรคบืหน้า”
“ถ้าเธอต้องบินกลับมาดริดพรุ่งนี้ งั้นคืนนี้เราไปท่องราตรีเพื่อ 

สั่งลากนัไหม ไปไหมคะอา”
“หนเูกรย์จะเดนิทางอยูแ่ล้ว เที่ยวกลางคนืจะดหีรอื” ดแีลนกงัวล
“ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าสักทุ่มสองทุ่มยังโอเค อีกอย่างไฟลต์บินเกือบ

สามทุ่ม ค่อยไปหลบัเอาแรงบนเครื่องกไ็ด้ค่ะ”
“ความจริงอามีธุระต้องไปท�าที่มาดริดอยู่เหมือนกัน ก�าลังคิดว่า

จะบนิไปพร้อมหนูเกรย์คนืพรุ่งนี้เลยดไีหม”
“ดเีลยค่ะ เกรย์จะได้มเีพื่อน” รเีบคก้ารบีสนบัสนนุ
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2

บริษัทโดมิงโก กรุงมาดริด สเปน

หลังเสียงประตูปิด ค�าพูดของโลเปซ หญิงม่ายวัยแปดสิบแปด 
ผู้เป็นมารดา ประธาน และผู้ก่อตั้งโดมิงโกยังก้องอยู่ในหัวเขา แล้ว 
บทสนทนาเมื่อครู่กย็้อนมาในความทรงจ�าของโคเซอกี

...
‘ยกต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิารให้รคีซะ’
‘อะไรนะครบั’ ตอนนั้นโคเซจ�าได้ว่าเขาแทบชอ็ก
‘ลูกได้ยนิแล้ว แม่บอกว่าให้ยกต�าแหน่งซอีโีอให้รโิก้ ส่วนลูกกข็ึ้น

มาเป็นประธานบรษิทัแทนแม่’
ต�าแหน่งห่วยๆ อย่างประธานบรษิทัน่ะหรอื ‘แม่พูดตลกอะไร’ 
โลเปซปรี่มาหาเขา ท่าเดินกระฉับกระเฉงราวอายุสักห้าสิบ  

ไม่บอกว่าเฉยีดเก้าสบิ ‘ไม่ได้ตลก แต่แม่พูดจรงิ’
‘เพราะอะไร’ เขาถามเสียงแหบโหย เพราะรู ้กันว่าต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทของมารดาเป็นต�าแหน่งลอยๆ ไม่มีอ�านาจ  
จะเข้าบรษิทัต่อเมื่อมกีารประชมุคณะกรรมการ ซึ่งไม่บ่อยนกั

‘แม่อยากพกั ถงึเวลาแล้วที่แม่จะวางมอื’
‘แม่อยากพกักพ็กัไปส ิอยากวางมอืกว็างไป จะมาลากผมเข้าไป

เกี่ยวข้องด้วยท�าไม’
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‘กถ้็าลกูไม่ขึ้นมาแทนแม่ รคีจะมโีอกาสโตมั้ย’ กระแทกเสยีงกลบั
‘ที่แท้อยากโพรโมตหลานรักเสียจนอดใจรอให้ผมเกษียณก่อน 

ไม่ไหว ต้องเขี่ยทิ้งให้พ้นทาง’ โคเซบดกรามแน่น
‘ข่งเขี่ยอะไรกนั มองโลกแง่ร้ายเสยีจรงิ แกจะขึ้นมาเป็นประธาน

บรษิทัแทนแม่นะ’
แตะหลานรกัทไีรเป็นต้องเปลี่ยนโทนเสยีงทกุท ี ได้แต่เหนบ็ในใจ 

ไม่ทนัโต้ มารดากย็งิรวัมาอกี
‘แล้วไม่ต้องมากระแนะกระแหนแม่ นั่นน่ะลูกในไส้ของแกนะ  

ใช่ใครอื่นที่ไหน เพราะงั้นหลกีทางให้ลูกจะเป็นไรไป’
แม่พูดราวกบัเป็นเรื่องเลก็ๆ อย่างการขอข้าวกนิสกัมื้อ แทนที่จะ

เป็นเรื่องราวใหญ่โตอย่างการยกต�าแหน่งซีอีโอให้ ‘รีคเป็นลูกผมแล้วไง 
แล้วผมไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของแม่ร’ึ

‘แกพดูแบบนี้หมายความว่าไง จะบอกว่าแม่รกัหลานมากกว่าลกู
หรอื แม่ไม่ได้ปลดแกนะเคซ เข้าใจเสยีใหม่ แค่เลื่อนต�าแหน่งขึ้นมาแทน
แม่ ส่วนรคีกข็ึ้นมาเป็นซอีโีอแทนแก เพราะงั้นเลกิคร�่าครวญได้แล้ว’

‘แล้วความหมายต่างกบัปลดตรงไหน ในเมื่อต�าแหน่งที่แม่เป็นอยู่
ทกุวนันี้เรากร็ู้กนัดวี่าไม่มอี�านาจ’

โลเปซตีหน้ายักษ์ เสียงเข้ม ‘ไม่มีอ�านาจจริงหรือ ประชุมบอร์ด 
นดัหน้าลองดูสกัตั้งไหมว่าฉนัจะท�าอะไรแกได้บ้าง ดูซวิ่าต�าแหน่งฉนัยงั
มนี�้ายาอยู่มั้ย’

โคเซหน้าซดี ไม่ได้ตั้งใจจะยั่ว เรื่องท้าทายยิ่งไม่อยูใ่นหวั ด้วยรูว่้า
มารดาเป็นคนเอาจริงแถมบ้าดีเดือด เป็นที่รู้กันว่าถึงแม้จะวางมือและ
แต่งตั้งให้เขาเป็นประธานกรรมการบรหิารแทนมาหลายปีแล้ว แต่อ�านาจ
ในการกมุบงัเหยีนบรษิทัแท้จรงิยงัอยูท่ี่แม่เขา โลเปซยงัมบีารม ีกรรมการ
บริษัทกว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นเครือญาติหรือกลุ่มนายทุนต่างเป็นคนที่เธอ
คอยหนนุหลงัอยู ่ฉะนั้นถ้าโลเปซจะเรยีกประชมุนดัพเิศษเพื่อขอแรงโหวต
ขบัเขา มหีรอืจะไม่ส�าเรจ็ 

‘ใจเยน็ๆ ครบั ผมไม่ได้จะงดัข้อกบัแม่สกัหน่อย บรษิทันี้เป็นของ
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แม่ แม่สร้างมากบัมอื เพราะฉะนั้นจะตั้งใครหรอืปลดใครกเ็ป็นสทิธิ์ของ
แม่’ โคเซพูดด้วยน�้าเสยีงและท่าทอี่อนลง

‘พูดจาแบบนี้ค่อยรื่นหูหน่อย แม่ท�าไปทั้งหมดกเ็พื่อลูก ดูสารรูป
ลูกสิ ยืนด้วยตัวเองยังไม่ไหว ต้องฝืนมาท�างานทั้งที่ขายังเจ็บ แผลถึง
หายช้า ไปไหนมาไหนต้องอาศัยไม้เท้าพยุง ไปพักตามค�าแนะน�าของ
หมอดีต่อลูกที่สุดแล้ว ส่วนเรื่องเงินเดือนไม่ต้องห่วง แม่จะช่วยพูดกับ
กรรมการบรษิทัให้ ลูกจะได้เท่าแม่แน่นอน’

นบัแต่เขาประสบอบุตัเิหตเุฮลคิอปเตอร์ตก มารดากห็ยบิยกเรื่องนี้
มาโจมตเีขาทกุคราวที่งดัข้อกนั ตอนเกดิอบุตัเิหตทุี่กลางไร่องุ่นชาวบ้าน
เมื่อกลางปีก่อน เขาต้องเข้ารบัการผ่าตดัใหญ่ กระดกูหกัหลายส่วน พกัฟ้ืน
ไปเจด็เดอืนเตม็ๆ เพิ่งจะเอาเฝือกออกและกลบัมาท�างานอกีครั้งเมื่อเดอืน
ก่อน โดยอาศยัไม้เท้าช่วยทรงตวั 

ตอนเกิดเรื่องโลเปซปรี๊ดแตกเพราะภายในเฮลิคอปเตอร์ล�านั้น 
ไม่ได้มีแต่เขา แต่ยังมีนางแบบในสังกัดที่ก�าลังท�าออรัลเซ็กซ์ให้เขาอยู่
ด้วย แม่เขาต้องใช้เงนิหลายล้านยโูรอดุปากเจ้าของไร่เพื่อไม่ให้ภาพอจุาด
เหล่านั้นหลดุไปยงัสื่อ หลงัจากนั้นแม่เขากป็ลดนางแบบรายนั้นออกจาก
สังกัด เรียกว่าใช้เงินฟาดหัวเพื่อจ้างออกก็ไม่ผิดนัก เธอท�าหมางเมิน 
กับเขาพักใหญ่ๆ ก่อนจะกลับมาพูดจาดีด้วยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา  
เขาคิดว่าแม่จะให้อภัยเขาแล้ว ไม่คิดว่าจะเอามาคิดทบดอกทบต้นใน 
คราวเดยีวกนัอย่างเจบ็แสบแบบนี้

‘เอาละ ผมจะยอมถอยกไ็ด้ แต่ผมขอเหตผุลสกัข้อสองข้อได้ไหม
ว่าท�าไมรโิก้ต้องขึ้นมาแทนที่ผม’

‘ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแกไม่ได้ช่วยให้บรษิทัก้าวหน้าสกัเท่าไหร่ 
บรษิทัเราขาดทนุก�าไรมาทกุปี’

แค่ข้อแรกกท็�าเขาจกุ โคเซกระแอมแล้วว่า ‘แม่ต้องให้ความเป็น
ธรรมกบัผม ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกจิยโุรปไม่ค่อยด’ี

‘ไม่ดตีลอดทศวรรษหรอืไง ท�าไมซานโต้โตเอาๆ’
โคเซคอย่นเพราะมารดาแผดเสียงกลับมา ‘ก็ปีที่แล้วผมเจอ
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อบุตัเิหต ุสขุภาพไม่ด ีรอให้ผมหายดกี่อน แล้วจะพสิูจน์ตวัเองให้ดู’
‘แกพิสูจน์ตัวเองมากี่ปีแล้ว แล้วก็เพราะเหตุผลนั้นแกยิ่งสมควร

ต้องพกั จะได้ฟ้ืนตวัเรว็ขึ้น’ มารดาเชอืดนิ่มๆ ‘อกีอย่างเวลาส�าหรบัพสิจูน์
ตวัแกหมดไปนานแล้ว ถงึเวลาที่จะผลดัใบให้เดก็รุ่นใหม่ได้พสิูจน์ตวัเอง
บ้างแล้ว’

‘รโิก้ประสบการณ์ยงัอ่อนด้อย เป็นผู้จดัการกเ็หมาะสมแล้ว’
‘รคีไม่เคยเปน็ประธานบรหิาร แล้วแกรูไ้ด้ไงว่าหลานฉนัมอืไมถ่งึ’
โคเซสะอกึ ‘กท็ี่ผ่านมาเขาไม่เคยมผีลงาน’
‘จะมไีด้ไง ในเมื่อแกกดไว้ ไม่ยอมให้รคีได้พสิูจน์ตวัเอง คดิหรอื

ว่าแม่ไม่รู้ กี่แผนต่อกี่แผน แกตตีกทกุครั้ง’
‘ไม่ใช่ผม แต่เป็นกรรมการส่วนใหญ่’
‘จะต่างกนัตรงไหน ในเมื่อแกลอ็บบ’ี
หน้ากระตกุ ถ้ามหีนวด หนวดคงกระตกุไปแล้ว ‘รโิก้บรหิารแบบ

หวัก้าวหน้า ไม่เหมาะกบัโดมงิโกที่เน้นเตบิโตอย่างช้าๆ แต่มั่นคง เราเน้น
อนุรักษนิยมมาตลอดถึงได้ผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจสเปนหรือภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยมาได้’

‘ผ่านแบบร่อแร่ ไม่เรยีกว่าเตบิโตอย่างช้าๆ แต่มั่นคงหรอกนะ’
‘ซานโต้ก�าไรไม่ถงึหนึ่งเปอร์เซน็ต์’
‘แต่เราก�าไรหดทุกๆ ปี ปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์’ โลเปซโต้ทันควัน 

‘อนุรักษนิยมแล้วท�าให้ก�าไรลดลงทุกปีน่ะฉันไม่ถือว่าเก่งหรอกนะ เรา
ต่างผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าการบริหารแบบอนุรักษนิยมไม่อาจน�าพา 
โดมิงโกให้เติบโตแบบก้าวกระโดดในยุคนี้ได้ ขณะที่ซานโต้เจอภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยเหมอืนกนั แต่กลบัโตอย่างมั่นคงได้’

‘รีคไร้ความรับผิดชอบ สามเดือนก่อนไม่เข้าประชุม แต่หนีไป
ส�าเรงิส�าราญที่ฝรั่งเศส’ โคเซงดัเหตผุลอย่างไม่ยอมแพ้

‘กแ็กเรยีกประชมุด่วน ใครจะมเีวลาเตรยีมตวั เลขาฯ กต้็องตดิต่อ
รคีไม่ได้เป็นธรรมดา’

‘แต่หมอนั่นกค็วรเปิดมอืถอื ไม่ใช่มเีรื่องด่วนอะไรกต็ดิต่อไม่ได้’
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‘รคีอาจอยู่ในที่อบัสญัญาณ’
‘แม่จะแก้ตวัแทนมนัทกุเรื่องเลยมั้ย’
‘ฉนัไม่ได้แก้ตวั แค่พูดตามเนื้อผ้า’
‘แล้วที่มนัไม่เข้าประชมุเมื่อวานซนืล่ะ แม่จะบอกว่ามนัเตรยีมตวั

ไม่ทนัอกีไหม ในเมื่อเราวางแผนกนัมาเป็นเดอืนๆ’
‘รคีไปสบืหาข่าวซานโต้ที่ไอคา และปรกึษาฉนัเรื่องที่จะจ้างโรงแรม

ของจอห์นจัดงานเดินแบบเทศกาลเปรูเวียนคาร์นิวัลเพื่อดูไอเดียดีไซน์
ของซานโต้ เพราะงั้นถอืว่าเขาไปท�างาน’

รโิก้ท�าอะไรกถ็ูก ส่วนเขาแค่หายใจยงัผดิ ‘ผมให้เวลารคีแค่หนึ่ง
ไตรมาส ถ้าก�าไรไม่ขยบั กลบัไปเป็นผู้จดัการต่อได้เลย’ 

โลเปซฉีกยิ้มมุมปาก แววตายิ้มเยาะ ‘ขนาดแกบริหารมาสิบปี
ก�าไรยงัไม่กระเตื้อง แค่สามเดอืน แกคดิว่าเทวดาหน้าไหนจะท�าได้ อย่า
ให้ฉนัใช้ก�าลงัภายในเลยนะเคซ’

‘งั้นสองไตรมาสพอ นั่นก็ถือว่ามากพอแล้วส�าหรับคนที่เก่งจริง  
ผมให้เวลาหกเดอืน ถ้ายงัท�าก�าไรให้บรษิทัเพิ่มขึ้นจากไตรมาสนี้ที่ซานโต้ 
ท�าไว้ไม่ได้ รคีกต็้องคนืต�าแหน่งประธานบรหิารให้ผม’

‘รคีท�าได้แน่ แล้วถ้ารคีท�าได้ แกกเ็ตรยีมขึ้นมาเป็นประธานบรษิทั
แทนฉนัได้เลย เดี๋ยวประชมุบอร์ดบรหิารเดอืนหน้า ฉนัจะแจ้งเรื่องปรบั
โครงสร้างการบริหารบริษัทให้คณะกรรมการบริหารรับทราบอย่างเป็น
ทางการ จะได้เตรยีมตวัล่วงหน้า’

‘ผมไม่เหน็ด้วย การขยบัต�าแหน่งบรหิารจะมผีลต่อราคาหุ้น’
‘แล้วถ้ารีคท�าได้ตามสัญญาแล้วแกเกิดเบี้ยวไม่ลงจากต�าแหน่ง

ประธานบรหิาร จะท�ายงัไง’
ยิ่งกว่าโดนหมดัฮกุ หน้ากระตกุอกีรอบ ‘ผมมสีจัจะพอ ลั่นค�าไหน

เป็นค�านั้น เพราะงั้นถ้าแม่จะประกาศเรื่องวางมอืกป็ระกาศไป แต่ไม่ควร
บอกเงื่อนไขระหว่างผมกบัรคีให้บอร์ดรบัรู้ ไม่งั้นจะกระทบต่อราคาหุ้น’

‘หรอืแกกลวัเสยีหน้าถ้าแพ้ลูก’
‘นั่นไม่เคยอยู่ในความคดิผม ผมแค่เป็นห่วงหุ้นโดมงิโกมากกว่า’
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‘แล้วแกไม่คดิบ้างหรอืว่าการประกาศให้รโิก้ทดลองงานซอีโีออาจ
จะเป็นข่าวบวกกบัหุ้น ท�าให้ราคาขยบัหลงัจากแช่นิ่งมานานกไ็ด้’

‘ถ้าบวกก็โอเค แต่ถ้าลบล่ะ แม่คิดหาทางหนีทีไล่ให้มันหรือยัง 
เพราะเท่ากบัมนัต้องรบัศกึสองต่อ’

โลเปซนิ่งอย่างใช้ความคิด ‘ฉันจะลองเอาไปคิด บางทีรีคอาจมี
ค�าตอบดีๆ  ให้ฉนั’

โคเซบดกรามแน่น ค�าตอบของโลเปซบอกให้รู้เป็นนัยว่าที่แล้วๆ 
มาแนวคดิอะไรๆ กแ็ล้วแต่ที่ออกมาจากมารดามใีครอยูเ่บื้องหลงั เขานั่ง
แน่นิ่ง ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน แล้วเสยีงโทรศพัท์สายในดงัขึ้น 

“บาร์เดนอยู่ในสายแล้วค่ะ” ไอด้า เลขาฯ หน้าห้องแจ้งมาตาม
สาย

“ฉนัให้โทร. หารโิก้ไม่ใช่หรอื”
“ใช่ค่ะ แต่ดฉินัตดิต่อไม่ได้ เลยต้องตดิต่อผ่านบาร์เดน”
“โอนสายเข้ามา”
เสยีงตูด๊ดงัขึ้นเป็นสญัญาณสบัสายโทรศพัท์ แล้วเสยีงของบาร์เดน 

บอดีการ์ดและคนติดตามของริโก้ก็ลอดมาตามสาย “สวัสดีครับท่าน
ประธาน”

“รโิก้ล่ะ”
“ยงัไม่ตื่นครบั”
“นี่มนักี่โมงกี่ยามแล้ว”
“เก้าโมงครบั”
โคเซบดกราม ไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นพาซื่อหรือต้องการกวนโอ๊ยเหมือน

นายของมนักนัแน่ “ฉนัรู้แล้ว ไปปลกุส”ิ
“ไม่กล้าครับ คุณริโก้เพิ่งกลับจากเปรู เพิ่งเข้านอนได้เมื่อไม่กี่

ชั่วโมงที่ผ่านมา ท่านสั่งไว้ว่าห้ามใครรบกวน”
ใครที่ว่าไม่รวมไปถงึมารดาของเขาด้วยแน่ “งั้นฝากบอกนายแก

ด้วยกแ็ล้วกนั ตื่นเมื่อไหร่กช็่วยย้ายก้นมาที่ห้องฉนัด้วย”
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สาวปริศนาเดินนวยนาดตรงไปยังห้องน�้า ค่อยๆ เปลื้องผ้า

ออกด้วยกริยิาราวกบัจะยั่วยวน เดรสไหมเลื่อนไหลไปตามส่วนเว้าส่วน
โค้งของร่างกายในทกุจงัหวะที่สาวน้อยเยื้องย่าง เผยให้เหน็แผ่นหลงัขาว
ผ่องที่ผมยาวสลวยสนีลิคลมุไม่มดิ เอวคอดกิ่ว สะโพกผายกลมกลงึ และ
เรยีวขายาว บอกถงึรูปร่างสมบูรณ์แบบ

รโิก้สะดุ้งตื่นจากความฝันเมื่อเสยีงกกุกกัดงัขึ้นเหนอืหวัเตยีง
“ขอโทษครบั ผมท�าเสยีงรบกวนคณุรคีหรอืเปล่าครบั” บาร์เดน

ถามอย่างนอบน้อม
“ไม่หรอก เลยเวลาตื่นของฉนัอยู่แล้ว ขอน�้าอุ่นสกัแก้วส”ิ 
ริโก้ลุกนั่ง ตบท้ายทอยเบาๆ ตามองตรงไปยังหน้าต่างที่กรุด้วย

กระจกทุกบาน บาร์เดนเดินไปรวบชายผ้าม่านทึบและผ้าม่านโปร่งแสง
ไปมดัไว้ด้านข้าง ท�าให้เหน็ระเบยีงส�าหรบัพกัผ่อนนอนอาบแดดทอดยาว
ตลอดแนว เหนือขอบระเบียงขึ้นไปเห็นวิวของกรุงมาดริดที่เต็มไปด้วย
อาคารสูงต�่าลดหลั่นกนัไป เพนต์เฮาส์ของเขาอยู่ชั้นที่สามสบิซึ่งเป็นชั้น
บนสุด ตลอดทั้งฟลอร์เป็นห้องพักของเขา แบ่งเป็นสัดส่วนตั้งแต่ห้อง
ฟิตเนส สระว่ายน�้าในร่ม ห้องนั่งเล่น ห้องครวั และห้องรบัแขก มคีวาม
เป็นส่วนตวัสงู ความที่ชอบกระจก ตอนซื้อเพนต์เฮาส์หลงันี้ใหม่ๆ เขาจงึ
ให้ช่างกรุด้วยกระจกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือหน้าต่าง ยกเว้นฝ้า
เพดานที่ยดึตามแบบเดมิ

รโิก้นกึถงึความฝันเมื่อครู่ เขากลบัมาฝันซ�้าๆ ถงึสาวน้อยปรศินา
คนเดิมอีกแล้ว และเป็นฉากเดิมๆ เขาฝันถึงสาวน้อยนิรนามรายนี้มา
ตั้งแต่สามปีก่อน จ�าได้ว่าครั้งแรกเกดิขึ้นเมื่อเขากลบัจากไอคาใหม่ๆ ช่วง
แรกจะฝันถี่ๆ  จากนั้นเว้นระยะห่างออกไป นานๆ จงึกลบัมาฝันอกีครั้ง 
ช่วงที่เขาเหนื่อยหรอืเพลยีจดั ฝันนั้นจะกลบัมาถี่ๆ  แปลกที่เขาฝันถงึคน
เดมิ ฉากเดมิๆ จะว่าเขาบ้าเซก็ซ์จนเกบ็ไปฝันกใ็ช่ที่ เพราะเป็นแค่ผูห้ญงิ
ถอดเดรสซึ่งเหน็แค่แผ่นหลงั

“น�้าครบัคณุรคี” บาร์เดนเดนิกลบัมาพร้อมด้วยแก้วน�้าอุ่น
“ขอบคณุ”
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“เมื่อกี้ท่านซอีโีอโทร. มาครบั”
รโิก้ดื่มน�้ารวดเดยีวหมดแก้ว ส่งคนืแล้วถามว่า “คณุพ่อว่าไงบ้าง” 

กลับจากเปรูเขายังไม่ได้ติดต่อโลเปซหรือเลขาฯ เพราะกว่าจะออกจาก
สนามบินมาดริดบาราคัสก็ตีสามแล้ว เขาแยกกับซอนย่าที่สนามบิน
เพราะเธอมงีานเดนิแบบเช้านี้

“ท่านบอกว่าถ้าคณุรคีตื่นเมื่อไหร่กใ็ห้รบีไปพบท่าน น�้าเสยีงไม่สู้
ดเีหมอืนมเีรื่องร้อนใจอยู่เหมอืนกนั”

รโิก้พยกัหน้ารบัรู้ “มสีายอื่นอกีไหมนอกจากคณุพ่อ”
“ไม่มคีรบั เช้านี้เราจะเปลี่ยนแผน ตรงดิ่งเข้าบรษิทัเลยไหมครบั”
“ไม่ ไปจอ็กกงิเหมอืนเดมินั่นละ แต่จะเปลี่ยนสถานที่เป็น...” รโิก้

เอ่ยชื่อสวนสาธารณะที่อยู่ในอาณาจักรของบริษัทซานโต้ “นายช่วยไป
ส่งฉนัหน่อย”

“นั่นมนัถิ่นของซานโต้นี่ครบั”
“เพราะเหตผุลนั้นแหละ ฉนัถงึอยากไป” 
บาร์เดนมองอย่างไม่เข้าใจ เขาไม่รู้ว่ารโิก้มแีผนอะไร แต่วสิยัรบั 

ค�าสั่งมากกว่าตั้งค�าถามเลยตอบรบัเงยีบๆ แล้วถอยหลงักลบัไป ปล่อย
ให้เจ้านายได้มเีวลาเตรยีมตวั 

รโิก้สลดัผ้านวมแล้วเดนิเข้าห้องน�้า 

บาร์เดนเหลอืบมองผูเ้ป็นนายทางกระจกส่องหลงั กลบัจาก

เปรูเที่ยวนี้รโิก้มที่าทแีปลกๆ เอาแต่จ้องโทรศพัท์ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ลงว่า
นยัน์ตาเต้นรกิๆ แบบนี้แปลได้สถานเดยีวว่าก�าลงัถกูใจสาวที่ไหนสกัราย 
เพราะสีหน้าชื่นมื่นชนิดยิ้มทั้งปากและแววตาพบได้โอกาสเดียวคือยาม
ที่เจ้าตัวพบสาวถูกใจอยากพาขึ้นเตียง ปกติริโก้จะยิ้มแกนๆ หรือไม่ก็ 
ท�าหน้าเฉยๆ แล้วเสยีงโทรศพัท์ของรโิก้กด็งัขึ้น เขาเงี่ยหูฟังเตม็ที่

“ถงึกบัต้องโทร. มาเลยหรอื” รโิก้ถามแล้วหวัเราะตบท้าย 
“แหงละ นายเล่นอ่านวอตส์แอปป์ แต่ไม่ตอบ ตกลงว่าไง สวย

ถูกใจไหม”
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“สวย” ริโก้ตอบสั้นๆ เมื่อวานจอห์นส่งคลิปสาวสวยจากกล้อง
วงจรปิดมาให้ดูทางวอตส์แอปป์ เขาเพิ่งเปิดดูตอนเครื่องบินแตะรันเวย์ 
จากนั้นหมอนั่นกเ็วยีนส่งค�าถามเดมิๆ ว่าเป็นไง สวยถกูใจไหม ตอนเปิด
ดูครั้งแรกเขายอมรับว่าตะลึงไปเหมือนกัน แม้คลิปจะไม่ชัด แต่ก็พอดู
ออกว่าเธอยงัเดก็มาก อาจจะอายนุ้อยกว่าหลานสาวคนโตของเขาด้วย
ซ�้า เธอสวยถกูใจเขา สวยแปลกๆ เหมอืนส่วนผสมระหว่างสวยคม ลกึลบั 
และนุม่นวล แถมหุน่ดมีาก และถ้าเธอไม่พรางตวัด้วยเสื้อผ้าหลวมโพรก
พวกนั้น เขาก็อยากเชื่อว่าเธอมีหน้าอกหน้าใจไม่แพ้ซอนย่าเลยทีเดียว 
สาบานกบัตวัเองเลยว่าถ้าเธอยงัไม่แต่งงาน เขาจะพาขึ้นเตยีงให้ได้ 

“สวย? ไม่ใช่แค่สวยโว้ย แต่สวยหยาดฟ้ามาดินราวกับนางฟ้า 
นางสวรรค์ต่างหาก”

“รู้ว่าสวยมาก ยังจะถามท�าไม” ริโก้ย้อน ใครไม่เห็นความสวย
ของนางฟ้าในคลปินั่นกต็าถั่วไปแล้ว

“กอ็ยากรู้ความเหน็ของนายในฐานะแคซาโนวา”
“คดิเหมอืนนาย แต่จะท�ามากกว่านาย”
“หมายความว่าไง”
“ตอนนี้ฉนัอยู่ที่ซานโต้” 
“ว่าอะไรนะ”
“นายได้ยนิแล้ว ฉนับอกว่าตอนนี้อยู่ที่สวนสาธารณะ...” เขาย�้า

ชื่อสวนสาธารณะที่อยู่ด้านหลงับรษิทัซานโต้
“นายไปท�าอะไรที่นั่น”
“วิ่งจอ็กกงิ”
“จอ็กกงิไกลเป็นโยชน์จากที่พกัของนายนี่นะ นายบ้าระห�่าไปแล้ว 

โคตรจะลงทนุเลย”
“รักแล้วก็ต้องลงทุนหน่อย” ริโก้หัวเราะ มองเป็นเรื่องสนุกที่จะ

ตามไล่ล่าใครสกัคน
“น่าสงสารแม่หนนู้อยหมวกแดง จะรูห้รอืยงัว่าก�าลงัถกูไล่ล่าจาก

มนษุย์หมาป่า”
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รโิก้หวัเราะ “สาบานเลย จะไม่ให้รู้ตวั รู้ตวัอกีทกีอ็ยู่บนเตยีงของ
ฉนัแล้ว” 

“นายนี่น่ากลวัยิ่งกว่าอะไร มลีกูมหีลานจะไม่ให้เฉยีดเข้าใกล้ นาย
มนัใจเรว็ด่วนได้ แถมเงยีบๆ แต่ฟาดเรยีบ”

รโิก้หวัเราะ “ชมฉนัเกนิไปแล้ว นี่ยงัไม่เจอเธอเลย”
“คดิหรอืว่าจะเจอง่ายๆ เผลอๆ เธออาจจะไม่ไปบรษิทัวนันี้”
“หรอืไม่ เธออาจจะอยู่ที่บรษิทัแล้ว เอาน่า ลงว่าดวงสมพงศ์กนั 

ให้ยงัไงกไ็ม่แคล้วกนั”
“ถงึเจอแล้ว คดิหรอืว่าจะพาขึ้นเตยีงง่ายๆ เธออาจจะยาก ต่าง

จากผู้หญงิคนอื่นๆ”
“ให้ยากสดุไม่เกนิหนึ่งอาทติย์”
“มั่นใจเสน่ห์จรงินะ”
“ไม่ได้มั่นใจ แต่จากสถติเิป็นแบบนั้น”
“แหงส ิความหล่อของนายมนักนิขาดนี่ ถงึไม่มเีงนิตดิตวัสกัยูโร 

สาวๆ กค็งอยากขึ้นเตยีงด้วย”
รโิก้หวัเราะ ไม่ทนัตอบเพื่อน โทรศพัท์สายเรยีกซ้อนกด็งัขึ้น “ฉนั

ต้องวางหูแล้วจอห์น มสีายเรยีกเข้าจากเลขาฯ”
“ได้ มอีะไรคบืหน้าอย่าลมืส่งข่าวมาล่ะ”
รโิก้ตอบรบัแล้วกดตดัสาย ก่อนรบัสายของเลขาฯ “มอีะไรอเลก็ซ์”
“ดฉินัรู้แล้วว่าเรื่องที่ท่านประธานเข้าไปคยุกบัซอีโีอเรื่องอะไร”
“เรื่องอะไร”
“ที่มข่ีาวลอืว่าจะเปลี่ยนตวัประธานบรหิาร เป็นความจรงิตามนั้น

ค่ะ คณุท่านอยากให้คณุรคีขึ้นมาเป็นซอีโีอแทนคณุพ่อของคณุค่ะ แล้ว
คณุท่านกจ็ะแจ้งบอร์ดบรหิารด้วยตวัเองในการประชมุนดัหน้า”

“เดี๋ยวนะ คณุว่าอะไรนะ อกีทซี”ิ
“ดฉินับอกว่าคณุย่าของคณุรคีอยากให้คณุรคีขึ้นมาเป็นประธาน

บริหารแทนคุณพ่อ ส่วนคุณพ่อของคุณรีคก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นประธาน
บรษิทัแทนท่านค่ะ เพราะท่านอยากวางมอื”
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“แล้วคณุพ่อยอมหรอื”
“เพราะไม่ยอมนี่ละค่ะ บริษัทถึงก�าลังจะลุกเป็นไฟอยู่ในตอนนี้ 

หลงัจากคณุโลเปซออกจากห้องปุ๊บ คณุโคเซกโ็กรธหวัฟัดหวัเหวี่ยง ใคร
กเ็ข้าหน้าไม่ตดิ”

ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าท�าไมบดิาถงึเรยีกหาเขาตั้งแต่เช้า
“แล้วนี่คณุรคีโทร. หาคณุโลเปซยงัคะ” เลขาฯ ถามมาอกี
“ยงั มอีะไรหรอื”
“ดฉินัว่าคณุรคีควรจะคยุกบัท่านก่อนเข้าพบคณุโคเซ จะได้เตรยีม

ทางหนทีไีล่ได้ทนั”
“เข้าใจแล้ว ขอบคณุมาก”
เลขาฯ วางสายแล้ว รโิก้ต่อสายถงึโลเปซ ทนัททีี่ฝ่ายนั้นรบัสายก็

ส่งเสยีงล้งเล้งมาตามสายทนัที
“กลบัมาตั้งนานแล้วท�าไมถงึเพิ่งโทร. หาย่า”
“เพิ่งถงึเมื่อคนืเองครบั แล้วกว่าจะเข้าที่พกักต็สีามเข้าไปแล้ว นี่

ผมตื่นปุ๊บกโ็ทร. หาคณุย่าเลย”
“ปากหวานเจ้าหลานคนนี้ แล้วนี่ไปเปรูเป็นไงบ้าง”
“ผมว่าซานโต้ก�าลงัจะเปลี่ยนทศิทางการดไีซน์”
“ยงัไง”
“รายละเอยีดเอาไว้ผมค่อยเล่าให้ฟังเมื่อเจอกนัครบั”
“แล้วเมื่อไหร่จะเจอกนั”
รโิก้หวัเราะ “ไม่ถงึขนาดนั้นสกัหน่อย พรุง่นี้ผมไปค้างที่บ้านครบั”
“ข่าวดทีี่สดุ แล้วย่าจะให้พ่อบ้านท�าของโปรดรอจ้ะ”
“ผมรกัคณุย่านะครบั” รโิก้เตรยีมวางสาย
“เดี๋ยว...ย่ามอีกีเรื่องอยากบอกเรา นี่กลบัจากเปรูเจอพ่อหรอืยงั”
“ยงัครบั คณุพ่อโทร. มาตามให้ไปพบแต่เช้า เหน็บาร์เดนบอกว่า

อารมณ์ไม่สู้ดนีกั”
“โทร. ตามแต่เช้า แต่เรากะจะเจอสายๆ เลยใช่ไหมล่ะ” โลเปซ 

ดกัคออย่างรู้ทนั
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ริโก้หัวเราะ “ก็ผมออกมาวิ่งจ็อกกิงนี่ครับ ผมวิ่งทุกเช้าของผม 
ยงังี้อยู่แล้ว ไม่อยากให้มอีะไรมาขดักจิวตัรของผม”

“ย่าเข้าใจ ถ้าไปเจอพ่อเราท�าอารมณ์เสยีใส่กเ็ฉยๆ ไม่ต้องใส่ใจ 
แล้วถ้าพ่อเรายั่วหรือยื่นข้อเสนออะไร ไม่ต้องรับ นอกจากเงื่อนไขที่ย่า
ก�าลังจะเล่า เมื่อเช้าย่าไปหาพ่อเรา ขอให้เขาสละต�าแหน่งประธาน
บรหิารให้กบัเรา แล้วให้พ่อเราขึ้นมาเป็นประธานบรษิทัแทนย่า”

“ท�าไมคณุย่าท�ายงังั้นล่ะครบั”
“น�้าเสยีงรคีดูไม่ดใีจเลย?”
“ผมอยู่ตรงไหนกไ็ด้ถ้าท�าประโยชน์ให้บรษิทัได้ คณุย่าไม่จ�าเป็น

ต้องโพรโมตผมเลย” เขาหมายถงึเลื่อนต�าแหน่ง
“ตรงไหนกไ็ด้หรอื รคีพูดผดิแล้ว ทกุวนันี้รคีไม่ได้รบัการนบัถอืจาก

กรรมการบรษิทั นั่นเพราะรคีเป็นแค่ผู้จดัการ พอพ่อเราไม่ยอมรบัสกัคน 
กรรมการคนอื่นๆ กพ็ลอยไม่เหน็หวัไปด้วย เสนออะไรไปกต็ตีกหมด ทาง
เดยีวที่จะกูส้ถานการณ์ได้ต้องตดัก�าลงัฝ่ายนั้น ค่อยๆ สอยคนของพ่อเรา
แล้วเอาคนของเราเข้าไปแทน” 

“จากนี้ใครๆ คงวิ่งหาผมฝุ่นตลบ ผมขอบคณุในความหวงัดขีอง
คณุย่า แต่ผมเกรงว่าจะยงัไม่ถงึเวลาผลดัใบของโดมงิโก”

“ย่ายอมรบัว่าท�าเพื่อรคี แต่ผลพลอยได้คอืบรษิทัจะได้ประโยชน์
เต็มๆ ย่าเฝ้ามองการเติบโตของโดมิงโกมาพักใหญ่ๆ แล้ว ถึงเวลาที่ 
โดมงิโกจะต้องถูกผ่าตดั ต้องใช้ยาแรง ถ้าไม่ปรบัเปลี่ยนซอีโีอเสยีตอนนี้ 
โดมงิโกไม่มทีางแซงซานโต้ได้เลย ทั้งที่ตลอด 30-40 ปีที่ผ่านมาซานโต้
วิ่งตามหลังเราตลอด แต่สิบปีให้หลังกลายเป็นเราที่ต้องวิ่งตามซานโต้ 
งบดลุเราขาดทนุก�าไรทกุไตรมาส ขณะที่ฝ่ายนั้นก�าไรเพิ่มขึ้นทกุไตรมาส
ทั้งที่เจอปัจจยัลบทางเศรษฐกจิเหมอืนกนั แบบนี้จะให้ย่าคดิยงัไงถ้าไม่ใช่
เพราะซอีโีอของเราไม่มนี�้ายา นี่ยงัไม่ได้พูดถงึพฤตกิรรมของพ่อเราที่ไม่
เป็นโล้เป็นพาย เรื่อยๆ เฉื่อยๆ ไม่แอกทฟิ แถมเอาแต่มั่วผูห้ญงิ หลงใหล
ในกาม ไม่สนใจลูกหลาน”

ริโก้สะดุ้งเพราะค�ากระแทกของผู้เป็นย่า ไม่แน่ใจว่าโลเปซตั้งใจ
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เหน็บเขาด้วยหรือไม่ แต่จะตั้งใจหรือไม่ เขาก็โดนหางเลขไปเต็มๆ  
“อนันั้นผมเข้าใจ มองเหน็ปัญหาอยู ่แต่คณุย่าไม่คดิบ้างหรอืว่าการที่เอา
ผมเข้าไปนั่งต�าแหน่งนั้นอาจเป็นการซ�้าเติมปัญหาให้หนักขึ้น ในเมื่อ
เหน็ๆ กนัอยูว่า่ผมมส่ีวนฉดุรั้งความก้าวหน้าของบรษิทั ผมเป็นคนท�าให้
นางแบบส่วนหนึ่งฉกีสญัญาของเรา”

“เรื่องนั้นท�าไมย่าจะไม่รู้ แต่มันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่
หลานท�าเพื่อบรษิทัมาโดยตลอด และถ้าตอนนี้รคีจะขึ้นมาเป็นซอีโีอแล้ว 
รีคจะท�าแบบเดิมไม่ได้อีกเด็ดขาด ต่อให้สวยถูกใจแค่ไหนก็ต้องอดทน 
อดกลั้น ต้องตดัใจให้ได้ จะใช้ก�าลงัภายในหรอือทิธฤิทธิ์ไปหลอกล่อสาวๆ 
ให้ฉกีสญัญาเหมอืนในอดตีไม่ได้อกีแล้ว ถ้าอยากปลดปล่อยแรงขบัทาง
เพศนกั โน่น ไปยุ่งกบันางแบบของซานโต้โน่นเลย แบบนี้นอกจากย่าจะ
ไม่ขดัขวางแล้ว รงัแต่จะสนบัสนนุด้วย”

รโิก้หวัเราะก๊ากใหญ่ “คณุย่าตดัก�าลงัคู่แข่งได้น่ากลวัจรงิๆ”
“ก็ถ้าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องใช้มนตร์ ถ้าใช้มนตร์แล้วยังไม่ส�าเร็จก็

ต้องใช้คาถา”
“เอาละ ผมเข้าใจแล้ว ผมต้องท�าอะไรบ้างครบั”
“ย่าขอให้พ่อเราลงจากต�าแหน่งทนัทแีล้วขึ้นมาแทนย่า เพื่อย่าจะ

ได้ประกาศวางมือ แต่พ่อเราไม่ยอม ต่อรองกันจนสุดท้ายได้ข้อสรุปว่า
หกเดือน พ่อเราให้เวลาเราทดลองบริหารบริษัทในฐานะซีอีโอหกเดือน 
ถ้าไม่สามารถท�าก�าไรขึ้นมาสงูกว่าก�าไรของซานโต้ในไตรมาสนี้ เรากต้็อง
กลบัไปเป็นผู้จดัการเหมอืนเดมิ แล้วคนืต�าแหน่งซอีโีอให้เคซ”

“ไตรมาสนี้ซานโต้อยูร่ะหว่างสอบทานบญัชก่ีอนน�าส่งตลาดหลกั-
ทรัพย์เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ มีข่าวว่างบดุลของซานโต้ท�าก�าไร
สูงสุดในรอบสองปี” ริโก้ให้ความเห็น การสอบทานคือการให้คนนอก
ตรวจสอบบญัชทีี่บรษิทัจดัท�าขึ้นว่าเกนิจรงิหรอืไม่

“ย่ากพ็อได้ข่าวอยู่ ถงึได้กงัวลใจ งบดลุไตรมาสนี้ของเราตดิลบ
ก�าไรไปหนึ่งจดุห้าเปอร์เซน็ต์ ตอนแรกที่เคซขอเวลาแค่สามเดอืน ย่าถงึ
ได้ด่าเปิง ย่าต่อรองได้มากสดุกห็กเดอืนนี่แหละ ย่าอยากให้รคีท�าให้ได้ 
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ถงึเวลาของโดมงิโกแล้วที่คลื่นลูกใหม่ต้องเข้ามาแทนที่คลื่นลูกเก่า”
“ผมเข้าใจครบั”
“ย่าขอโทษที่ด่วนตดัสนิใจโดยไม่ปรกึษาหลานก่อน เพราะจากนี้

บรษิทัคงลกุเป็นไฟ ไม่ใช่แค่เคซที่รคีต้องรบัมอื แต่รวมถงึสมคัรพรรคพวก
ของเขาด้วย”

“ผมเข้าใจครบั เดี๋ยวผมค่อยๆ คดิ หาทางรบัมอืครบั”
“เคซเตอืนย่าไม่ให้ประกาศเรื่องนี้ให้บอร์ดบรหิารรบัรู้ บอกว่าจะ

กระทบราคาหุ้น รคีคดิยงัไง”
“เรื่องไหนครับ เรื่องคุณย่าจะประกาศวางมือหรือเรื่องเงื่อนไข

ระหว่างผมกบัคณุพ่อ”
“เรื่องเปลี่ยนตวัซอีโีอส”ิ
“เรื่องนั้นกระทบราคาหุ้นแน่นอนอยู่แล้ว รวมถงึเรื่องที่คุณย่าจะ

ประกาศวางมอืด้วย เพยีงแต่จะเป็นบวกหรอืลบ ขอผมเอาไปคดิสกัคนื
แล้วจะบอกคณุย่าว่าเราควรจะเอายงัไงด”ี

บริษัทซานโต้ กรุงมาดริด 

เกรย์ก้าวฉบัๆ เข้าไปในส�านกังานใหญ่ที่สงูยี่สบิห้าชั้นของซานโต้ 
ปกตติ้องแลกบตัร แต่เธอได้รบัอภสิทิธิ์ อสิซาเบลแจ้งเป็นการภายในให้
พนักงานรับรู้ว่าเธอเป็นแขกวีไอพี เธอจึงได้รับการปฏิบัติอย่างดีจาก
พนักงาน แม้ไม่มีใครรู้ว่า เกรย์ หารพิทักษ์ เป็นใคร มีความสัมพันธ์
อย่างไรกับแอนนาและอิสซาเบล แต่ทุกคนไม่กล้าคิดเป็นอื่น นอกจาก
มองว่าเธอเป็นคนพเิศษ 

เกรย์ค่อนข้างโลว์โพรไฟล์ส�าหรบัคนภายนอก เซร์ิชในอนิเทอร์เนต็
แทบไม่เจอประวตั ินอกจากกจิกรรมอาสาสมคัรที่เธอสมคัรเข้าร่วม ซึ่งก็
เป็นไปตามประสงค์ของครอบครัว และเธอเองก็ไม่ทุกข์ร้อนกับการ
ปกป้องเช่นนั้น ดเีสยีอกีที่ไม่ถกูโฟกสัจากสื่อเหมอืนกบัลูกหลานของมหา
เศรษฐบีางคนที่ขยบัตวัท�าอะไรกเ็ป็นข่าว

เกรย์เดินไปใช้ลิฟต์ส�าหรับผู้บริหารซึ่งแยกออกไปต่างหาก แตะ
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คีย์การ์ดขึ้นไปยังชั้นบนสุด เมื่อถึงห้องของอิสซาเบล คลาร่า เลขาฯ  
หน้าห้องและพนกังานคนอื่นๆ รบีค้อมศรีษะลงต�่า

“สวัสดีค่ะคุณเกรย์ ท่านไม่ได้บอกว่านัดคุณเกรย์ไว้ ท่านมีแขก
มาหาเช้านี้ค่ะ จะให้เข้าไปเรียนไหมคะว่าคุณเกรย์มาหา” คลาร่าถาม
ขึ้นอย่างนอบน้อม

“ไม่เป็นไร ไม่ได้มธีรุะด่วน รอที่ห้องรบัรองกไ็ด้” เกรย์ตอบสั้นๆ

สวนสาธารณะหลงับรษิทัซานโต้ตัง้อยูบ่นพืน้ทีห่ลายร้อยไร่ 

ซานโต้บริจาคที่ดินผืนนี้ให้รัฐเพื่อสร้างสวนสาธารณะให้พนักงานบริษัท
และประชาชน ภายในสวนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้สลบักบัไม้ดอก ไม้ดดัที่ตดั
ตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ มบีงึน�้าส�าหรบัพายเรอื ศาลานั่งเล่น และถนน
ส�าหรับปั่นจักรยานแยกคนละเลนกับการจ็อกกิง ตอนนี้คนออกมาวิ่ง
บางตา อาจเพราะสายมากแล้ว 

กว่ารโิก้จะมาถงึที่นี่กป็าไปเกอืบ 12.00 น. เขาวิ่งไปตามถนนโดย
มบีาร์เดนวิ่งตามอยู่ห่างๆ การวิ่งนอกจากช่วยเบริ์นไขมนัแล้ว เขายงัใช้
เวลานี้ขบคิดปัญหาด้วย แล้วความคิดเขาก็วกไปยังเรื่องที่คุยกับโลเปซ 
ความจริงเขาไม่อยากได้ต�าแหน่งซีอีโอ ไม่ชอบการแก่งแย่งชิงดีกับใคร 
โดยเฉพาะกบับดิาด้วยแล้วไม่เคยอยู่ในความคดิ แต่โคเซอาจคดิไปแล้ว
กไ็ด้ว่าเขายนือยู่คนละฝั่ง

ริโก้ถอนหายใจ ปกติความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบิดาไม่ราบรื่น
อยูแ่ล้ว ยิ่งมเีรื่องนี้เข้ามาคงยิ่งร้าวหนกัขึ้น อาจผดิที่เขาไม่ยอมลงให้ เขา
มคีวามสขุที่ได้ขดัใจบดิา เข้าท�านองยิ่งห้ามเหมอืนยิ่งย ุ

นบัแต่จ�าความได้คนที่เลี้ยงดเูขาคอืคณุย่ากบัคณุปู ่คณุปูด่แูลเขา
จนอายสุบิกว่าขวบกเ็สยีชวีติ ก่อนเสยีได้ยกทรพัย์สมบตัใิห้เขารวมถงึหุน้
โดมงิโก คงสงสารที่เขาก�าพร้าแม่ มพ่ีอกเ็หมอืนไม่ม ีเพราะนบัแต่แม่ชาว
เปรเูสยีชวีติจากการให้ก�าเนดิเขา โคเซกโ็ทษว่าเป็นความผดิของเขา และ
ส่งเขามาให้ปู่ย่าเลี้ยงดูตั้งแต่นั้น ส่วนตัวเองออกไปหาเศษหาเลยนอก
บ้านจนมีภรรยาใหม่และลูกๆ นอกสมรส และเอาเข้ามาอยู่ในบ้าน 
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จนบ้านคบัแคบ โลเปซเลยต้องไปสร้างบ้านใหม่ 
ความที่อยู่กบัย่ามาตั้งแต่เกดิ รโิก้จงึเรยีนรู้เรื่องธรุกจิ ยงัไม่แตก

เนื้อหนุ่มเขาก็คลุกคลีกับวงการเสื้อผ้าและนางแบบในสังกัด คนที่สอน
ขึ้นครูคนแรกกเ็ป็นหนึ่งในนางแบบเหล่านั้น ตอนนั้นสาวสวยทั้งรุ่นใหญ่
รุ่นเล็กเข้าหาเขาเพื่อหวังไต่เต้าเป็นนางแบบ ช่วงนั้นเขาเลยมีทัศนคติ 
ไม่ดกีบัผู้หญงิ มองเป็นแค่เครื่องบ�าเรอกาม คดิว่าเพศตรงข้ามยอมท�า
ทกุอย่างแม้กระทั่งพลกีายเพื่อให้ได้เป็นนางแบบ 

คณุย่าคงเออืมระอาที่เขามั่วผู้หญงิไม่เลอืก เลยส่งไปดดัสนัดาน
ที่โรงเรียนกินนอนในแคนาดา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ราชนิกุลจากราชวงศ์
ใหญ่ๆ ในยโุรปนยิมส่งลกูหลานไปเรยีน พอเหน็ว่าเขาเริ่มท�าตวัดขีึ้นกด็งึ
กลบัมาเรยีนที่สเปนเพราะหวงัปลกูฝังเรื่องธรุกจิ จากนั้นเขากไ็ปเรยีนต่อ
ปรญิญาโทด้านบรหิารธรุกจิที่มหาวทิยาลยัจอร์จทาวน์ จบแล้วกลบัมา
ท�างานที่โดมิงโกระยะหนึ่ง แล้วจึงกลับไปเรียนต่อปริญญาโทใบที่สอง
ด้านการตลาดที่มหาวทิยาลยัเดมิ 

รโิก้ยงัคงคดิอะไรไปเรื่อยเป่ือยขณะวิ่งรอบสวนสาธารณะเป็นรอบ
ที่สองจนเหงื่อแตกพลั่ก เขาเดนิไปซื้อน�้าที่ร้านขายของช�า บาร์เดนเดนิ
ตามอยู่ห่างๆ ริโก้ไม่รู้เลยว่าเป็นจุดสนใจของผู้คนแถวนั้น โดยเฉพาะ
สาวๆ บางคนถึงกับยกโทรศัพท์มือถือขึ้นถ่ายรูป เขาซับเหงื่อด้วยผ้า
ขนหนูผนืเลก็ก่อนจะจ่ายเงนิ รบัขวดน�้ามาหมนุฝาเกลยีวแล้วยกดื่ม 

“ขอโทษครับ ไม่ทราบว่ารู้จักผู้หญิงในคลิปไหมครับ เธอเป็น
พนกังานซานโต้” รโิก้เปิดคลปิส่งให้แม่ค้าดู

แม่คา้ดแูล้วเงยหน้าตอบ “ไม่จ้ะ ไม่ลองถามพนกังานซานโต้ดลู่ะ 
แถวนี้พนักงานเข้าๆ ออกๆ ตลอด นั่นยูนิฟอร์มสวยๆ นั่นก็พนักงาน 
ซานโต้ เดี๋ยวฉนัช่วยเรยีกให้ อนาๆ” 

อนาเงยหน้าจากโทรศพัท์มอืถอื พอเหน็รโิก้กท็�าตาโต แก้มแดงก�่า 
“เรยีกฉนัหรอืคะ” ปากถาม แต่ตามองรโิก้ 

“พ่อรปูหล่อคนนี้อยากขอความช่วยเหลอืหน่อย เขาตามหาผู้หญงิ
ในคลปิ นยัว่าเป็นพนกังานซานโต้ อนาพอจะรู้จกัมั้ย”
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อนาควา้โทรศพัท์มอืถอืมาดกู่อนเงยหน้าตอบ “คณุเกรย์ เมื่อเช้า
เพิ่งสวนกนัตรงทางเข้าบรษิทั มอีะไรหรอืคะ”

นยัน์ตารโิก้เต้นระรกิ “เธอเป็นใคร คณุพอรู้จกัไหมครบั”
“มอีะไรกบัเธอหรอืเปล่าคะ” อนาเลอืกที่จะย้อนถาม
“เราหยบิของส�าคญัสลบักนัที่โรงแรม ผมอยากมาขอแลกคนื คณุ

พอบอกได้ไหมครบั ผมจะเจอเธอได้ที่ไหน”
“คณุเกรย์ หารพทิกัษ์ ไม่ค่อยเข้าบรษิทัหรอกค่ะ นานๆ ครั้งจะ

เข้า”
“เกรย์ หารพทิกัษ์?” รโิก้ทวนค�าอย่างไม่คุ้นลิ้น
“ค่ะ นามสกลุแปลกใช่ไหมคะ ดฉินัเดาจากสกลุว่าเธอน่าจะไม่ใช่

คนสเปน แต่กค็งมสี่วนผสมของสเปนอยู่บ้างเพราะหน้าสวยคม”
“เธอเป็นใครครบั”
“แขกวไีอพขีองท่านประธานค่ะ”
“แขกของมสิซสิซานโต้?”
“ใช่ค่ะ แขกของคณุอสิซาเบล”
“ผมจะเจอเธอที่ไหนได้บ้างครบั”
“ยากค่ะ เอางี้ไหมคะ ใกล้มื้อเที่ยงแล้ว ลองเสี่ยงดวงดู ปกติ

พนกังานซานโต้จะไปทานที่...” เธอเอ่ยชื่ออาคารพาณชิย์ซึ่งอยู่ตรงข้าม
กบับรษิทัซานโต้ “ใกล้บ่ายสองโมงยงังี้ ถ้าโชคดเีธออาจแวะไปทาน” คน
สเปนทานอาหารเที่ยงราวบ่ายสองโมง

“ขอบคณุครบั”
“ขอให้โชคด ีได้ของส�าคญัคนืนะคะ”
“อเลก็ซ์” รโิก้โทร. หาเลขาฯ ทนัททีี่เดนิห่างจากร้านขายของช�า
“พอดเีลยค่ะ ดฉินัก�าลงัจะโทร. หา จะบอกว่าคณุโคเซสั่งยกเลกิ

การประชมุ ไม่รู้เป็นผลพวงจากเมื่อเช้าหรอืเปล่า”
“กเ็ป็นได้ แต่กด็ ีเพราะผมยงัท�าธรุะทางนี้ไม่เสรจ็”
“ค่ะ แล้วคณุรคีมอีะไรให้ดฉินัรบัใช้คะ”
“คณุพอรูไ้หมว่าแอนนาลกูสาวของอสิซาเบลมลีกูสาวหรอืเปล่า”
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“มคี่ะคนหนึ่ง ท�าไมหรอืคะ”
“ชื่ออะไร”
“ถ้าจ�าไม่ผดิก ็ดาโกตา ซานโต้ แต่ต้องเชก็อกีทเีพราะนานมาก

แล้ว”
“ช่วยสืบประวัติของดาโกตาให้ผมหน่อย แล้วก็ขออีกคน เกรย์ 

หารพทิกัษ์ ผมขอด่วนที่สดุ”
“เกรย์อะไรนะคะ”
“หารพทิกัษ์ ผมยงัเดาไม่ออกว่าชาตไิหน ยงัไงคณุกช่็วยสบืให้ผม

หน่อยกแ็ล้วกนั เดี๋ยวผมส่งคลปิเจ้าของชื่อให้ดู”
“ได้ค่ะ”
ริโก้วางสายเมื่อคุยธุระเสร็จ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่สายของ 

ซอนย่าดงัแทรกขึ้น “มอีะไรซอนย่า” 
“ฉนัเสรจ็อเีวนต์แล้ว เที่ยงนี้คณุทานที่ไหนคะ ฉนัจะไปทานด้วย”
“ผมอยู่ที่...” รโิก้บอกไปตรงๆ
“นั่นย่านของซานโต้นี่คะ ไปท�าอะไรแถวนั้น”
“มธีรุะนดิหน่อย”
“อ้อค่ะ เดี๋ยวฉนัตามไปสมทบนะคะ ช่วยส่งพกิดัมาให้หน่อยค่ะ”
“ได้ครับ” ริโก้วางสายแล้วเดินไปส่งมือถือให้บาร์เดน “บาร์เดน 

ช่วยส่งพกิดัที่นี่ให้ซอนย่าหน่อย แล้วกส่็งไฟล์คลปิในมอืถอืให้อเลก็ซ์ทาง
วอตส์แอปป์ด้วย เป็นคลปิผู้หญงิสวยๆ ถ่ายจากกล้องวงจรปิด” 

“คณุซอนย่าจะมาหรอืครบั”
“ใช่ เธอจะมาทานข้าวด้วย เดี๋ยวฉนัจะไปรอที่...” เขาเอ่ยชื่อร้าน

อาหารตามที่อนาบอก 
“ได้ครบั” บาร์เดนรบัโทรศพัท์มอืถอืของผู้เป็นนายมาแล้วปฏบิตัิ

ตามค�าสั่งเงยีบๆ
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3

“ท�าไมถึงอยากให้หลานฉันไปเรียนจอร์จทาวน์” อิสซาเบล

ถามเสยีงเข้มพลางจ้องคู่สนทนานิ่ง 
“ผมจะได้ตดิตามอาการอย่างใกล้ชดิและต่อเนื่อง”
“ฉันคิดว่าที่ผ่านมาน่าจะได้ค�าตอบแล้วว่าผลการทดลองเป็น

อย่างไร”
“นั่นก็แค่ระดับหนึ่ง เป็นที่น่ายินดีว่าหนูเกรย์เป็นปกติดีทุกอย่าง 

แต่เรายงัไม่รู้ว่าถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดมิๆ หรอืสิ่งเร้าเดมิๆ จะเป็น
อย่างไร”

“กเ็ลยอยากเอาหลานฉนัไปเสี่ยงงั้นร”ึ
“ไม่ใช่ยงังั้นครบั เพยีงแต่ผมอยากให้ผลการทดลองสมบูรณ์ร้อย

เปอร์เซน็ต์”
“ไม่...ยงัไงกไ็ม่ใช่จอร์จทาวน์ อกีอย่างฉนัมโีพรเจกต์ส�าคญัรออยู่ 

จ�าเป็นต้องใช้ความสามารถของหลานฉนั”
“ถ้าโพรเจกต์ที่ว่าแค่วางแผนกลยทุธ์ คณุกใ็ช้วดิโีอคอนเฟอเรนซ์

กบัหลานสาวคณุกไ็ด้ ยงัมเีวลาอกีหลายเดอืนกว่าจะเปิดเทอม โพรเจกต์
คณุอาจจะเรยีบร้อยก่อนที่หนูเกรย์จะบนิไปเรยีนต่อ”

“ไม่มทีาง โพรเจกต์ฉนักนิเวลายาวนาน”
“ถ้านานจนถึงช่วงเปิดเทอม อย่างที่ผมบอก คุณสามารถวิดีโอ
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คอนเฟอเรนซ์กบัหนูเกรย์ได้”
“นั่นก็ถูก ฉันสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหลานฉันจาก

มหาวทิยาลยัไหนกไ็ด้ที่หลานฉนัเรยีนอยู่ แต่ต้องไม่ใช่จอร์จทาวน์”
“ท�าไมคณุถงึชงัจอร์จทาวน์นกั จอร์จทาวน์เหมาะกบัหนเูกรย์ คณุ

คดิว่าจะมมีหา’ลยัไหนที่เหมาะสมกบัลกูหลานมหาเศรษฐอีย่างพวกคณุ
อกี ถ้าไม่ใช่จอร์จทาวน์ คดิถงึอนาคตของหลานไว้ส ิที่นั่นให้อะไรกบัลูก
หลานเศรษฐีมากมาย ไม่ใช่แค่คุณภาพการเรียนการสอน ชื่อเสียง
มหา’ลยัที่สั่งสมมานาน แต่เหนอืกว่านั้นคอืสงัคมของราชนกิลุซึ่งคณุจะ
มโีอกาสไหนดไีปกว่าการเข้าไปอยูใ่นสงัคมเดยีวกบัพวกเขา มนัคอืโอกาส
ต่อยอดทางธรุกจิ” 

อิสซาเบลกัดฟันแน่น ดีแลนพูดถูก และนั่นคือเหตุผลข้อแรกที่ 
ก่อนนี้เธอส่งหลานรักไปเรียนมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ กระทั่งพบกับ
เหตกุารณ์เลวร้ายเมื่อสามปีก่อน “เอาเถอะ ฉนัจะเอากลบัไปตรองดู”

ดแีลนไม่มโีอกาสแย้งเมื่อเสยีงโทรศพัท์มอืถอืของอสิซาเบลดงัขึ้น
“ขอโทษดแีลน ฉนัต้องรบัสายนี้” เธอบอกแล้วคว้าโทรศพัท์มอืถอื

เดนิไปคยุนอกระเบยีง “มอีะไรคลาร่า”
“คณุเกรย์มาค่ะ อยู่ที่ห้องรบัรอง”
“บอกหลานฉนัว่าฉนัประชมุใกล้เสรจ็แล้ว”
“มอีกีเรื่องอยากเรยีนด้วยค่ะ”
“ว่าไป”
“พนกังานลอืกนัให้แซ่ดว่ารโิก้มาเกร่อยู่แถวนี้ เขามาจอ็กกงิอยู่ที่

สวนสาธารณะ...” คลาร่าเอ่ยชื่อสวนสาธารณะหลงับรษิทัซานโต้
“อะไรนะ มั่นใจเหรอ” อิสซาเบลถามน�้าเสียงตกใจกึ่งไม่แน่ใจ 

ไม่มีเหตุผลที่ทายาทของโลเปซจะมาจ็อกกิงแถวนี้ มองส�ารวจลงไปยัง
สวนสาธารณะเบื้องล่างก็ไม่เห็นอะไรผิดสังเกต แถมตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่
เหมาะกบัการจอ็กกงิ

“พนกังานบางคนถ่ายรปูเขาไว้ได้ ข่าวว่าเขามาถามหาคณุเกรย์”
“อะไรนะ!” น�้าเสยีงตกใจอกีเท่าตวั
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“คะ่ เขามาถามหาคณุเกรย์จรงิๆ มพีนกังานคนหนึ่งถกูเขากกัตวั
เพื่อซกัถามถงึคณุเกรย์”

“ถามเรื่องอะไร แล้วเหตกุารณ์เกดิขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่”
“ราวๆ สบินาททีี่ผ่านมาค่ะ ยงัไม่แน่ชดัว่าถามเรื่องอะไร พนกังาน

เมาท์กนัแค่ว่ารโิก้หล่อมาก หล่อและฮอตกว่าในทวี ีเหน็ว่าใส่ชดุจอ็กกงิ 
กระชบัรูป เหน็กล้ามเป็นมดัๆ เป้าตงุ”

“คลาร่า!” 
“เอ่อ...ค่ะ”
“ขออะไรที่เป็นสาระมากกว่านี้ได้ไหม”
“เดี๋ยวดฉินัจะไปตามตวัพนกังานคนนั้นมาซกัค่ะ” น�้าเสยีงคลาร่า

กลบัมาเป็นงานเป็นการ
“ซกัให้ละเอยีด อย่าให้กระโตกกระตากล่ะว่าฉนัสั่ง ฉนัอยากรู้ว่า

หลานชายของโลเปซมาท�าอะไรอยู่แถวนี้ แล้วมาถามหาหลานฉนัท�าไม 
อ้อ...หาค�าตอบด้วยว่ารโิก้ไปรูจ้กักบัหลานฉนัได้ยงัไง และตั้งแต่เมื่อไหร่”

“ได้ค่ะ”
อสิซาเบลวางสาย กรามขบกนัแน่น มอีะไรไม่ชอบมาพากลแล้ว 

รโิก้รู้จกักบัเกรย์ได้อย่างไร และกล้าดอีย่างไรมาตามหาเกรย์ถงึที่นี่ 
ก่อนนี้โรงแรมดังในไอคาว่าจ้างให้ซานโต้ออกแบบชุดเดินแบบ

เทศกาลเปรเูวยีนคาร์นวิลั เธอมอบหมายให้เกรย์รบังานนี้เตม็ตวัเป็นครั้ง
แรกหลงัจากอยูเ่บื้องหลงัเป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษามาโดยตลอด ดไีซน์ช่วงหลงัๆ 
ได้เกรย์มาช่วยวจิารณ์เพื่อขยายตลาดไปยงัระดบันกัศกึษามหาวทิยาลยั
และเดก็วยัรุน่ ปรากฏว่าเปน็ที่ถกูใจเลยไปถงึวยัท�างาน จนแย่งชงิตลาด
เสื้อผ้าจากโดมิงโกมาได้เรื่อยๆ เรียกได้ว่าผลประกอบการก้าวหน้าเป็น
ล�าดบันบัแต่หลานสาวมาช่วย 

วนัเดนิแบบชดุเปรูเวยีนคาร์นวิลั เกรย์ตั้งใจไปคมุงานด้วยตวัเอง 
แต่บงัเอญิมบีรรยายพเิศษของดแีลน ซึ่งเป็นอาของรเีบคก้า เพื่อนรกัของ
เกรย์ ที่มหาวิทยาลัยที่เธอเรียนอยู่ และรีเบคก้าคะยั้นคะยอให้ไปฟัง
บรรยาย เกรย์ขดัใจเพื่อนไม่ได้เลยทิ้งงานเพื่อไปฟังดแีลน ต้องขอบคณุ
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รีเบคก้าที่ท�าให้เกรย์แคล้วคลาดจากริโก้ เพราะเธอเพิ่งมารู้ในภายหลัง
ว่าเบื้องหลงัคนผลกัดนัโรงแรมให้จดังานเดนิแบบคอืโดมงิโก สปอนเซอร์
ใหญ่คอืรโิก้ แถมเจ้าตวัยงัไปดูการเดนิแบบด้วยตวัเอง 

อสิซาเบลเดนิกลบัเข้าห้อง ใบหน้ามเีค้ายุง่ยากแกมกงัวลปิดไม่มดิ 
ข่าวคราวรโิก้เหยยีบถิ่นซานโต้แพร่สะพดัเป็นไฟลามทุง่แน่ในวนันี้ หน้าตา
หล่อเหลาบวกกับความฮอตของริโก้จะเป็นหัวข้อเมาท์มอยอย่างเมามัน
ของพวกสาวๆ ตลอดทั้งวันอย่างไม่ต้องสงสัย เธอคงต้องจัดการอะไร 
บางอย่างก่อนที่เรื่องนี้จะล่วงรู้ไปถงึหูของหลานสาว  

“ตกลงตามที่คณุว่า ฉนัจะส่งเกรย์ไปเรยีนจอร์จทาวน์” อสิซาเบล
ประกาศขึ้นเมื่อกลบัมาทรดุนั่ง

“เป็นข่าวดมีาก แต่ท�าไมคณุถงึเปลี่ยนใจเรว็ เมื่อกี้ยงั...” ดแีลน
พูดไม่จบเพราะถูกแทรกขึ้น

“นั่นไม่ส�าคัญหรอก คุณพูดถูก ฉันควรคิดถึงอนาคตของหลาน
ฉันให้มาก นอกจากเกรย์จะได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังได้
สังคมและการต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งต่อไปธุรกิจนี้เธอก็ต้องมารับไม้ต่อ  
อีกอย่างคุณเองจะได้ดูแลเธอใกล้ชิดด้วย เพราะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะ
ให้คณุใช้เทคโนโลยนีั่นกบัหลานฉนัหลงัจากที่มนัสมบูรณ์แล้ว”

“อะไรนะครบั!”
“คณุได้ยนิแล้ว ฉนัจะให้หลานฉนัทดลองเทคโนโลยทีี่ซานโต้เป็น

สปอนเซอร์ ที่เหลือคุณต้องท�าให้ส�าเร็จให้ได้ และจะผิดพลาดแม้แต ่
นดิเดยีวกไ็ม่ได้ เข้าใจไหม”

“สามปีที่แล้วเราใช้เทคโนโลยนีั่นกบัหนูเกรย์ไปแล้ว ผมไม่คดิว่า
เราควรจะใช้ซ�้า ถึงแม้ตอนนี้เทคโนโลยีจะสมบูรณ์กว่าสามปีก่อนมาก 
แต่ผมกไ็ม่คดิว่าหนเูกรย์จะยอมให้เราทดสอบอะไรง่ายๆ อกี เธอฉลาด...”

“คุณแค่ท�าทุกอย่างตามหน้าที่ของคุณไป...เทคโนโลยีสมบูรณ์ 
เมื่อไหร่ช่วยแจ้งฉนัด้วย”

“แล้วที่คุณบอกว่าจะให้หนูเกรย์เรียนรู้งานที่บริษัทอีกสักระยะ
ก่อนมหา’ลยัจะเปิดเทอมเพราะมโีพรเจกต์ใหญ่รออยู่ล่ะ”
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“ไม่ต้องแล้ว เรื่องนั้นฉันจะหาทางของฉันเอง ตอนนี้เรื่องของ
หลานส�าคญักว่า ตกลงตามนี้ คณุเร่งพฒันาเทคโนโลยลีบความทรงจ�า
ของคณุเถอะ หลานฉนัจะได้เข้ารบัการรกัษาทนัท ีแล้วฉนัจะให้แอนนา
ท�าเรื่องส่งเกรย์ไปเรยีนอเมรกิาให้เรว็ที่สดุ”

ตอนที่อิสซาเบลผลักประตูเดินน�าหน้าดีแลนออกมา เกรย์มารอ 
อยูแ่ล้ว เธอฉกียิ้ม แต่พอเหน็แขกที่เดนิตามหลงัอสิซาเบล ยิ้มนั้นกค่็อยๆ 
หบุลง เธอเพิ่งรู้ว่าดแีลนรู้จกักบัยายด้วย 

อสิซาเบลแสร้งท�าเป็นมองไม่เหน็หลานสาวชะงกั เดนิไปแนบแก้ม
ซ้ายขวากบัแก้มของหลานสาว “หลานรู้จกัดแีลนแล้วใช่ไหม”

“ค่ะ เพิ่งรู้ว่าธรุะที่ศาสตราจารย์พูดถงึกค็อืคณุยาย” ตอนพูดเธอ
ปรายตามองคนที่ตวัเองพาดพงิ น�้าเสยีงกล่าวหาอยู่ในที

ดแีลนหวัเราะ มองเกรย์อย่างเอน็ดู เธอท�าอะไรกน็่ารกัไปหมด 
“ขอโทษที่ไม่ได้บอกล่วงหน้า เมื่อวานหนเูกรย์นั่งหลบัตลอดไฟลต์ 

เราเลยไม่มโีอกาสคยุกนั”
“แต่ที่ผ่านมาเราพดูถงึคณุยายหลายครั้งแล้ว ศาสตราจารย์น่าจะ

บอกว่ารู้จกัคณุยายด้วย”
อิสซาเบลหัวเราะ “อย่าไปต่อว่าศาสตราจารย์เขาเลย เรื่องของ

ยายขี้ปะติ๋วมาก”
“แล้วคณุยายไปรู้จกักบัศาสตราจารย์ได้ไงคะ”
“ซานโต้สนับสนุนอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้กับจอร์จทาวน์อยู่ 

หนูคงเข้าใจ หนทางไหนที่เราจะเข้าใกล้ราชนกิลุของสเปนได้ เราจะไม่
รั้งรอเลย”

“หนูเข้าใจ” 
“ความจรงิผมกค็วรบอกหนูเกรย์จรงิๆ นั่นแหละ เพยีงแต่ไม่รู้จะ

เริ่มยงัไงด ีเอาเป็นว่า...ไปทานมื้อเที่ยงด้วยกนัจะได้คยุเรื่องนี้”
“ต้องขอโทษศาสตราจารย์ค่ะ ดฉินัจะคยุธรุะกบัคณุยาย”
อสิซาเบลเกอืบเคลบิเคลิ้มไปกบัหลานสาว แต่พอนกึได้ว่ารโิก้อาจ

ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เลยรีบแย้ง “ไม่เป็นไรหลานรัก ไปทานข้าวกับ 
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ดแีลนเถอะ ธรุะเราไว้คยุกนัที่บ้าน ตลอดเยน็ยายมปีระชมุด้วย”

ภาพสาวน้อยตักไอศกรีมเข้าปากพลางมองผู้คนที่เดินผ่าน

ไปผ่านมาสะดดุตาใครต่อใครจนต้องเหลยีวมองซ�้า ด้วยว่ากริยิาเธอใสๆ 
ไร้เดยีงสา หนุ่มหลายรายอดใจไม่อยู่ คว้าโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาถ่ายรูป 
รโิก้นั่งรมิหน้าต่างเหน็ความเคลื่อนไหวเหล่านั้นตลอด อดเหลยีวมองด้วย
ความอยากรู้ไม่ได้ แล้วพลันโลกราวกับจะหยุดหมุน เขากลั้นหายใจ 
โดยไม่รู้ตวั ในคลปิว่าสวยราวกบันางฟ้านางสวรรค์แล้ว ตวัจรงิสวยกว่า  
น่ารกักว่าหลายเท่าจนเขาตกตะลงึ 

ริโก้ไล่สายตาส�ารวจตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า เธออยู่ในชุดเอี๊ยม
กระโปรงไหมพรมยาวคลมุเข่าสนี�้าตาล เอี๊ยมทบัเชิ้ตขาวตวัใน เสรมิให้
รปูร่างอ้อนแอ้นน่ามอง ผมยาวสลวยสนีลิรวบเป็นหางม้าอวดใบหน้าเรยีว
รปูไข่ เครื่องหนา้ได้สดัส่วน ไล่ตั้งแต่คิ้วเรยีวเปน็คนัศรพาดเหนอืนยัน์ตา
สวยคมซึ้ง จมูกโด่งปลายงอนรับกับริมฝีปากบาง แต่อิ่มเป็นรูปกระจับ 
คางบุ๋มเลก็ๆ เพิ่มความเซก็ซี่ แล้วหวัใจเขากพ็ลนัเต้นโครมคราม 

“เกรย์”
ซอนย่าชะงกัเมื่อจู่ๆ รโิก้พมึพ�าชื่อนั้น เธอเงยหน้ามองก่อนเลื่อน

สายตามองตาม สาวน้อยคนหนึ่งก�าลังนั่งละเลียดไอศกรีมอยู่บนม้านั่ง 
เธอสวยสะดดุตาจนผูช้ายพากนัเหลยีวมอง ซอนย่ามองรโิก้อย่างผดิหวงั 
เธอสู้อุตส่าห์ถ่อสังขารมากินมื้อเที่ยงกับเขา แต่เขาไม่ได้จดจ่อกับบท
สนทนา แถมคอยแต่ชะเง้อมองหาใครสกัคน และตอนนี้ดูเหมอืนเธอจะ
ได้ค�าตอบแล้ว ซอนย่าอ้าปากค้างเมื่อจู่ๆ  รโิก้ผดุลกุ เธอรบีเรยีกพนกังาน
มาคดิเงนิ แต่ลูกค้าเยอะ พนกังานไม่เดนิมาสกัท ีซอนย่าเลยได้แต่มอง
ตามรโิก้ที่ก�าลงัผลนุผลนัตรงไปหาสาวน้อยคนนั้น

“เกรย์...” ริโก้ปวดหนึบที่หัวใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน การเจอ
เธอท�าให้เขาปวดใจราวกับมีอะไรมาบีบคั้นกดทับจนหนักหน่วง ขณะ
เดยีวกนักท็�าให้หวัใจชุม่ชื้น เต้นตึ้กตั้กราวกบัจะทะลอุอกมานอกอก รู้สกึ
ไม่ต่างจากกลับไปเป็นหนุ่มน้อยริจีบสาวอีกครั้ง น�้าตาพลันซึมหางตา
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อย่างกลั้นไม่อยู่ซึ่งเป็นจงัหวะเดยีวกบัที่เขามาหยดุตรงหน้าเธอพอด ีชื่อ
ของเธอมาจ่ออยู่ที่ปากก่อนจะหลุดออกไปอย่างง่ายดายราวกับว่ามัน 
ดงัก้องอยู่ในใจตลอดเวลา

เกรย์ก�าลงัรอดแีลนยนืรบับตัรควิจองโต๊ะอาหาร เมื่อรโิก้เรยีก เธอ
จงึหนัมามองแล้วต้องกะพรบิตาถี่ๆ  ประหลาดใจที่เขาโผล่มายนือยู่ตรง
หน้า ถงึแม้เธอไม่เคยรู้จกัเขาเป็นการส่วนตวั แต่มชีื่อเขาปรากฏตามสื่อ
สิ่งพมิพ์ ทวี ีและโซเชยีลมเีดยีบ่อยครั้ง เลยท�าให้คนที่ไม่ได้สนใจเพศตรง
ข้ามอย่างเธอพลอยรูจ้กัเขาไปด้วย ตอ้งบอกวา่น้อยคนในสเปนที่ไม่รู้จกั
เขา ในทวีวี่าเขาสูงใหญ่หล่อเหลาแล้ว ตวัจรงิสูงใหญ่และหล่อเหลากว่า
หลายเท่าตวั 

แล้วเกรย์ก็ส�ารวจร่างสูงตรงหน้า ริโก้อยู่ในชุดจ็อกกิงกระชับรูป 
ร่างสงูใหญ่ปราศจากไขมนั ผมหยกัศกล้อมรอบหน้าเรยีว ดแูกร่งสมชาย
ชาตรี คิ้วหนาได้รูปสวยพาดเหนือนัยน์ตาสีฮาเซล จมูกโด่งตรงรับกับ 
รมิฝีปากบางรปูกระจบัราวกบัอสิตร ีเครื่องหน้างดงามสมบรูณ์แบบชนดิ
ที่ถ้าเป็นนายแบบเสื้อผ้าคงเพิ่มยอดขายกระฉูดอย่างไม่ต้องสงสยั 

แค่มองเขา เธอกด็ไีซน์แฟชั่นส�าหรบัหนุม่ทรงพลงัแต่เป่ียมไปด้วย
แรงขับทางเพศได้ เขาเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่ เธออยาก
ให้ซานโต้มีนายแบบอย่างเขา แล้วเธอก็ไล่สายตาส�ารวจตั้งแต่แผงอก
กว้างที่เหน็กล้ามเป็นมดัๆ ช่วงเอวแคบ สะโพกสอบ และต�่าไปกว่านั้น 
แล้วความคดิกส็ะดดุลงแค่นั้นเมื่อเขายื่นมอืออกมาให้สมัผสัเพื่อทกัทาย
ตามมารยาท เธอลงัเลก่อนวางถ้วยไอศกรมีลงข้างตวั และลกุยนื เหน็ได้
ชัดว่าเขาสูงมาก เธอสูงแค่ระดับคางเขา เกรย์ไม่ยื่นมือออกไปสัมผัส  
แต่ล้วงหยบิผ้าเชด็หน้าขาวสะอาดส่งให้เขา 

“คณุร้องไห้ ไม่สบายหรอืเปล่าคะ”
รโิก้ยกมอืแตะขอบตา ถงึได้รู้ว่าน�้าตาซมึ เขาพมึพ�าขอบคณุแล้ว

รับผ้าเช็ดหน้ามาซับน�้าตา นึกอายสาวน้อยตรงหน้า เขาไม่อยากท�า
คะแนนติดลบตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอกัน “คุณแสร้งไม่เห็นได้มั้ย ผมไม่
อยากเสียคะแนน” ริโก้พูดติดตลก เป็นความรู้สึกแปลก ดีใจ ซึ้งใจที่ 
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ได้เจอจนน�้าตาซมึโดยไม่รู้ตวั
เกรย์เลกิคิ้วก่อนไหวไหล่ “ได้ค่ะ”
ริโก้ส่งยิ้มอย่างเป็นมิตรให้ “ผมชื่อ ริโก้ โดมิงโก คุณชื่อ เกรย์  

หารพทิกัษ์ ใช่ไหมครบั” รโิก้ยื่นมอืไปตรงหน้าอกีครั้ง น่าแปลกเขารู้สกึ 
คุ้นเคยกบัแววตาสวยซึ้งคู่นี้ แต่นกึเท่าไรกน็กึไม่ออกว่าเคยเหน็ที่ไหน 

รอบนี้ถ้าเธอไม่สมัผสัมอืตอบคงเสยีมารยาท เกรย์จงึยื่นมอืออก
ไปแตะปลายนิ้วเขา แต่รโก้กลบักระตกุมอืเธอไปเขย่าเพื่อแสดงความดใีจ 
เกรย์สะดุ้ง รู้สึกราวกับมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านมือเขามาสู่ตัวเธอ เธอรีบ
สะบดัมอืออก 

รโิก้เลกิคิ้ว เขาก�าลงัสงสยัว่าเกรย์รูส้กึเหมอืนเขาใช่ไหม มกีระแส
ไฟฟ้าวิ่งผ่านระหว่างพวกเขา 

เกรย์ท�าเป็นไม่รับรู้อาการไฟชอร์ตนั้น “ไม่มีใครในสเปนไม่รู้จัก
คุณ คุณรู้จักดิฉันได้ยังไงคะ” ถึงแม้นามสกุลเธอที่ออกจากปากเขาจะ
แปร่งหู แต่โดยรวมถอืว่าเขาออกเสยีงถูกต้อง

“เราคลาดกนัที่ไอคา มคีนพดูถงึคณุเยอะ ท�าให้ผมอยากรูจ้กัคณุ
จนต้องดั้นด้นมาถงึที่นี่”

“โดยใช้ข้ออ้างเรื่องจ็อกกิงมาถึงที่นี่น่ะหรือคะ คุณไม่ต่างจาก
ฉายาที่ใครๆ พูดถงึเลยนะคะ”

ริโก้หัวเราะเมื่อผู้หญิงตรงหน้ารู้ทัน แถมไม่มีอาการเหนียมอาย
หรอืขวยเขนิเมื่อรู้ว่าก�าลงัถูกจบีโต้งๆ ต้องเป็นผู้หญงิประเภทไหนกนัถงึ
ไม่ยี่หระต่อเสน่ห์เขา ต้านทานเสน่ห์เขาได้อย่างไม่หวั่นไหว ชกัน่าสนใจ 
“ผมชกัอยากรูว่้าขา่วที่คณุรบัรูเ้กี่ยวกบัตวัผมเป็นแบบไหน เชื่อได้เลยว่า
ไม่ถงึครึ่งของความจรงิ”

“หรอืไม่กย็งัไม่ถงึเศษเสี้ยวของตวัจรงิ”
รโิก้หวัเราะเมื่อสาวน้อยตรงหน้าสวนกลบัอย่างไม่กลวั ผูห้ญงิน้อย

รายที่กล้าต่อปากต่อค�ากบัเขา จะด้วยเหตผุลกลวัเสยีผลประโยชน์ กลวั
เสียภาพลักษณ์ หรือกลัวอะไรก็แล้วแต่ แต่มีผลให้เธอเหล่านั้นยอม 
สงบปากสงบค�า ซึ่งต่างจากเกรย์

ิ
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“ผมอยากให้เรารูจ้กักนัมากกว่านี้เหมอืนที่ผมรู้สกึคุน้เคยกบัคณุ”
“มกุนี้ใชก้บัดฉินัไม่ได้หรอกนะคะ เพราะเราไมเ่คยเจอกนั คณุจะ

มาคุ้นเคยกบัดฉินัได้ยงัไง”
“นั่นส ิแต่ผมรูส้กึคุน้หน้าคณุจรงิๆ นะ ให้เกยีรตไิปดนิเนอร์กบัผม

สกัมื้อได้ไหมครบั เราจะได้รูจ้กักนัดขีึ้น ผมจะได้แก้ภาพลกัษณ์ ไม่อยาก
ให้คณุเข้าใจอะไรผดิๆ เพราะสื่อ” รโิก้ล้วงนามบตัรส่งให้เธอ

“แต่ดฉินัไม่รู้จกัคณุ เพราะฉะนั้นจะให้ไปดนิเนอร์...”
“ก็ผมก�าลังขอท�าความรู้จักอยู่นี่ไงครับ” ริโก้ทอดเสียงนุ่ม “นี่

นามบตัรผม รบัไว้นะครบั สะดวกเมื่อไหร่ตดิต่อได้ตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง”
เกรย์ยื่นมอืออกไปรบันามบตัรอย่างเสยีไม่ได้ 
“ถ้าผมจะขอนามบตัรคณุ?”
เกรย์ส่ายหน้า “ดฉินัไม่ให้นามบตัรคนแปลกหน้า”
“เรารู้จกัชื่อกนัแล้ว ไม่ถอืว่าแปลกหน้าต่อกนัแล้ว”
“ส�าหรับดิฉันยัง เอาเป็นว่าถ้าดิฉันติดต่อไป นั่นหมายความว่า

อยากจะท�าความรู้จกัคณุ” 
“ท�าไมนะผมถงึรู้สกึว่าก�าลงัถูกคณุปฏเิสธ”
เกรย์ไม่มโีอกาสตอบเมื่อดแีลนเดนิมาถงึตวั
“มอีะไรหรอืหนูเกรย์ ผู้ชายคนนี้เข้ามายุ่มย่ามหรอืเปล่า” ดแีลน

ถามตรงๆ พลางจ้องรโิก้เขมง็
“เปล่าค่ะ ได้โต๊ะแล้วใช่ไหมคะ”
“ครบั”
“งั้นไปกนัเถอะค่ะ”
“เดี๋ยว...เกรย์” รโิก้ไม่แม้แต่ช�าเลอืงมองดแีลนเมื่อเรยีกหญงิสาว

ไว้ เขาจ้องเฉพาะวงหน้าหวานแฉล้มเมื่อกล่าวว่า “ผมจะรอโทรศพัท์จาก
คณุ ผมอยากฟังข่าวดเีรื่องดนิเนอร์”

เกรย์ไม่ตอบ เธอหันหลังเดินน�าดีแลนออกมา สวนกับซอนย่าที่
ก�าลงัออกจากร้านพอด ีซอนย่าจ้องเขมง็ แต่เกรย์เลอืกที่จะเดนิต่อด้วย
จงัหวะก้าวปกติ
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“นี่หรือแม่สาวที่คุณคลั่งไคล้ถึงกับหาข้ออ้างเรื่องจ็อกกิงเพื่อมา
ดกัรอที่นี่” ซอนย่าถามดว้ยน�้าเสยีงดูหมิ่นพลางจอ้งเกรย์ที่ก�าลงัหายลบั
เข้าไปในร้าน เบนสายตากลับมามองริโก้อย่างต�าหนิ เธอมาทันได้ยิน
ประโยคสุดท้ายของเขา “เธอเด็กมาก จบไฮสกูลหรือเปล่ายังไม่รู้เลย 
เผลอๆ อาจยงัเรยีนอยู่ แล้วดูเหมอืนคณุเหยยีบตาปลาเข้าให้แล้ว แฟน
เธอหวงมาก”

“พนนักนัมั้ย ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่แฟน แถมนิ้วนางซ้ายว่าง แปลว่า
ไร้พนัธะ” รโิก้โต้พลางออกเดนิตรงไปยงัลานจอดรถที่บาร์เดนรออยู่

“รูไ้ด้ไงไม่มพีนัธะ เธออาจไม่ใช่โรมนัคาทอลกิ เพราะงั้นเลยไม่ได้
สวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางซ้าย” คนสเปนส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาครสิต์
นกิายโรมนัคาทอลกิซึ่งนยิมสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางซ้าย

“ร้อยเปอร์เซน็ต์ เดก็นั่นยงัโสด เผลอๆ อาจยงัเวอร์จนิด้วย อย่า
ให้ผมบอกเลยว่ารูไ้ด้ไง” รโิก้นกึถงึท่าสะดุง้โหยงของเกรย์เมื่อโดนมอืเขา
สัมผัส ปฏิกิริยาของเธอราวกับไม่ชินมือชาย สักวันในเร็วๆ นี้เขาจะ
หาความจรงิเรื่องนี้ รโิก้ให้ค�ามั่นแก่ตวัเอง

ซอนย่าเหยยีดปาก “คณุช�่าชองเรื่องผูห้ญงิอยูแ่ล้วนี่ ฉนัจะไปแย้ง
อะไรได้”

“รู้กด็ ีแต่ต่อให้เธอมแีฟนแล้ว ผมกไ็ม่แคร์ ตราบใดยงัไม่ใช่สามี
จดทะเบยีนกถ็อืว่าไร้พนัธะ เอาละ...เลกิคยุเรื่องนี้เถอะ คณุจะไปกบัผม
หรอืจะขบัรถกลบัเอง” รโิก้หนัมาถามเมื่อเดนิมาถงึลานจอดรถ

“แยกกนัตรงนี้ดกีว่า ฉนัมธีรุะต้องไปต่อ”
“งั้นผมขอตวั”
ซอนย่ากดัรมิฝีปากเมื่อรโิก้ผละขึ้นรถ บางครั้งรโิก้กเ็หมอืนคนใจด�า 

แต่นั่นละ เขาจะมาห่วงใยความรู้สึกเธอท�าไม ในเมื่อข้อตกลงว่าไร้ซึ่ง 
ข้อผูกมดัระหว่างกนัชดัเจน

 ...
“ผูช้ายคนนั้นเป็นใครครบั” ดแีลนถามขึ้นทนัททีี่พนกังานเสร์ิฟรบั

ออร์เดอร์และเดนิจากไปแล้ว
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“รโิก้ โดมงิโก ค่ะ” 
ดีแลนอึ้ง เขาจ้องวงหน้าสวยเฉี่ยวเพื่อหาร่องรอยการจดจ�า แต่

ม่านตาสนีลิคูน่ั้นกลบัว่างเปล่า ถ้าอสิซาเบลรูว่้ารโิก้ตามหาเกรย์เจอแล้ว 
ฝา่ยนั้นคงแทบกระอกัเลอืด เพราะเท่ากบัสามปีที่ผ่านมาสญูเปล่า “เขา
ตามหาหนูเกรย์ท�าไม เขาบอกไหมครบั”

“เขาคลาดกบัดฉินัที่ไอคา เลยอยากมาท�าความรู้จกัค่ะ”
“เขารู้หรอืเปล่าว่าหนูเป็นหลานสาวของอสิซาเบล”
“ไม่ค่ะ”
“ถ้างั้นท�าไมเขาถงึต้องตามหาหน ูถ้าไม่รูว่้าเป็นหลานของอสิซา-

เบล”
“ไม่ทราบค่ะ เขาอาจรู้ว่าดฉินัเป็นคนของซานโต้ แต่ไม่มทีางรู้แน่

ว่าเป็นหลานของคณุยาย”
“เขาฮอตมาก ดูเหมอืนสาวๆ ตดิตรมึ” ดแีลนหยั่งท่าที
“ข้อนั้นดิฉันไม่เถียง คนสเปนรู้กิตติศัพท์ของเขาดีว่าเป็นเสือ 

ผู้หญงิ”
“ได้ยนิอย่างนี้ผมกโ็ล่งใจ เพราะเขาเป็นตวัอนัตรายส�าหรบัสาวๆ 

โดยเฉพาะเดก็สวยๆ อย่างหนู”
“พกัเรื่องของรโิก้ไว้แค่นี้ เรามาคยุเรื่องของศาสตราจารย์ดกีว่าค่ะ 

ศาสตราจารย์รูจ้กักบัคณุยายได้ไงคะ” เกรย์เปลี่ยนเรื่อง เธออยากเปลี่ยน
หวัข้อสนทนาไปจากรโิก้

พูลวิลลาของอิสซาเบลตั้งอยู่ที่ชานเมืองในแคว้นมาดริด 

เป็นอาคารสไตล์โมเดิร์นสูงสามชั้นบนเนื้อที่เกือบสี่สิบไร่ แต่ละชั้นไต่
ระดบัความสงูลดหลั่นกนัไปเพื่อให้เหน็ววิโดยรอบซึ่งรายล้อมด้วยเนนิเขา 
มสีระน�้าทั้งอนิดอร์และเอาต์ดอร์ สระน�้าเอาต์ดอร์อยูใ่นส่วนที่เป็นระเบยีง
ยื่นออกไปในชั้นที่สอง ซึ่งเกรย์ก�าลงันอนอาบแดดคว�่าหน้าอยูบ่นแพยาง
กลางสระตอนนี้ หลังกลับจากไปส่งดีแลนที่โรงแรม เธอก็กลับมานอน
อาบแดดกบัแอนนา ซึ่งนอนอยู่อกีแพข้างๆ  
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“คณุยายบอกลูกหรอืยงัว่าอยากให้ไปเรยีนจอร์จทาวน์” แอนนา
เริ่มต้นบทสนทนาขึ้น

“ยังค่ะ ไหนคุณยายเล็งฮาร์วาร์ด เคมบริดจ์ แล้วก็เอ็มไอทีไว้ 
ล่ะคะ แต่ถ้าจอร์จทาวน์กด็เีหมอืนกนัเพราะเบคก้าเลอืกเรยีนที่นั่น นี่ถ้า
เบคก้ารู้คงดใีจเพราะรายนั้นก�าลงัหาคนไปเรยีนเป็นเพื่อนอยู่” เกรย์พูด
โดยไม่ลืมตา ยังคงประสานมือรองคางต่างหมอน เธอปลดตะขอบิกินี
ด้านหลงั จนทรวงอกอวบอิ่มล้นไปด้านข้าง

“แม่กว็่าด ีลูกจะได้มเีพื่อน”
“แล้วท�าไมคณุยายถงึเลอืกจอร์จทาวน์คะ”
“ราชนกิลุของยโุรปเรยีนที่นั่นเยอะ นี่อกีสองเดอืนกจ็ะถงึงานเลี้ยง

คนืสู่เหย้าของจอร์จทาวน์แล้ว”
“คณุแม่จะไปร่วมงานไหมคะ” แอนนาเป็นศษิย์เก่ามหาวทิยาลยั

จอร์จทาวน์
“คงต้องไป เพราะปีนี้มขี่าวว่าราชนกิลุมากมายของสเปนไปร่วม

งานด้วย นยัว่าเจ้าชายฮาเวยีร์กจ็ะเสดจ็ด้วย” แอนนาเอ่ยชื่อมกฎุราช-
กมุารของสเปนอย่างระวงั โชคดลีูกสาวไม่มแีววจะจดจ�าได้

“คงเป็นงานใหญ่” เกรย์พมึพ�า 
แอนนาพินิจวงหน้าสวยเฉี่ยวของลูกสาว ส่วนที่โดดเด่นที่สุดคือ

นยัน์ตาคมซึ้งสนีลิซึ่งได้จากอลนัผูเ้ป็นสามชีาวไทยของเธอ อลนัมนียัน์ตา
คมกล้า แต่หวานซึ้งซึ่งท�าให้เธอตกหลมุรกัทนัททีี่เจอกนัครั้งแรก เธอเจอ
กบัพ่อของเกรย์ตอนไปเที่ยวเมอืงไทยกบัเพื่อนๆ ในช่วงซมัเมอร์ 

อลนัฝึกงานเป็นพนกังานเสร์ิฟของโรงแรม โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเขา
เป็นลูกชายของเจ้าของโรงแรม ทั้งคู่หลงรกักนัและกนั หลงัจากนั้นเวลา
ทั้งหมดของเธอก็หมดไปกับอลันจนวันที่เดินทางกลับ อลันสารภาพว่า
เขาเป็นลกูชายเจ้าของโรงแรมในเครอืหารพทิกัษ์ที่มอียูท่ั่วเอเชยี เธอชวน
เขาไปเรยีนมหาวทิยาลยัจอร์จทาวน์ แต่พ่อแม่เขาอยากให้เรยีนปรญิญา
โทที่สถาบันเอ็มไอที ซ�้าร้ายจับเขาหมั้นกับสาวไทยก่อนจะส่งไปเรียนที่
อเมรกิา ส่วนเธอหลงักลบัจากประเทศไทยไม่นานกรู้็ตวัว่าท้อง เลยดรอป
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เรยีนจนคลอดเกรย์ แล้วฝากพ่อกบัแม่เลี้ยงดู 
เธอกลบัไปเรยีนต่อจนจบปรญิญาตรแีละโท ระหว่างนั้นขาดการ

ติดต่อกับอลัน กลับมาเจอกันอีกครั้งในงานโรดโชว์สถานประกอบการ
การท่องเที่ยวที่สเปน ซึ่งอลนัมาในนามของสถานประกอบการชั้นน�าของ
ไทย ตอนนั้นเธอถงึได้รู้ว่ายงัรกัอลนั และเขากม็คีวามรู้สกึต่อเธอไม่ต่าง
กัน แม้อลันจะมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีลูกๆ ที่น่ารัก เธอพยายามหัก
ห้ามใจ แต่สดุท้ายทนแรงปรารถนาไม่ได้ เธอยอมไปเจอเขาที่โรงแรมใน
คืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะกลับเมืองไทย แล้วก็ลงเอยกันบนเตียง พอเธอ
เล่าเรื่องเกรย์ให้เขาฟัง เขาดใีจและขอเจอหน้าลูก 

หลงัจากนั้นอกีหลายเดอืนต่อมาเขาบนิกลบัมาที่สเปนอกีครั้งเพื่อ
พาเกรย์ไปเมืองไทย ท�าเรื่องจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรตามกฎหมาย 
เพื่อจะได้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินและมรดกของหารพิทักษ์ หลังจากนั้นอลัน
ส่งเสียเลี้ยงดูเกรย์ทุกเดือน และทุกครั้งที่อลันบินมาประชุมที่ยุโรปหรือ
ใกล้ๆ สเปน เขาจะเลยมาเยี่ยมเธอและลูก หรอืบางทกีจ็งใจบนิมาเยี่ยม
โดยตรง เกรย์ไม่เคยมปัีญหากบัพ่อ เพราะนบัแต่เลก็ๆ รบัรูม้าโดยตลอด
ว่าใครเป็นพ่อ และมีเหตุผลอะไรที่ต้องแยกกับแม่ พอถึงเวลาได้รู้จัก 
ตัวจริงของอลัน เกรย์จึงเปิดใจรับโดยง่าย ซัมเมอร์ไหนที่เกรย์ไม่ได้ไป
ช่วยงานที่บรษิทั เธอจะชวนเพื่อนๆ บนิไปเที่ยวเมอืงไทยเพื่อเยี่ยมอลนั 

“คณุยายคงอยากให้แม่จดังานเดนิแบบในงาน”
“คงแบบนั้น แต่นั่นหมายความว่าถ้าเราโชคดีเข้าตาเหล่า

ราชนกิลุ” 
เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัยิ่างเข้าปีที่สามแล้วที่จะจดังานเดนิแบบใน

งานเลี้ยงคนืสูเ่หย้า มรีาชนกิลุและพระบรมวงศานวุงศ์จากสเปนไปเรยีน
มหาวทิยาลยัจอร์จทาวน์แทบจะรุ่นต่อรุ่น พวกเขาเลยขอให้จดักจิกรรม
นั้นในงาน และเป็นที่จบัตามองทกุปีว่าระหว่างโดมงิโกกบัซานโต้ ใครจะ
ได้สทิธิ์ไปจดังานเดนิแบบ ซึ่งคนที่ตดัสนิคอืนายกสมาคมศษิย์เก่า แต่ก็
เป็นที่รู้กันว่าการตัดสินใจของนายกสมาคมฯ มีราชนิกุลและพระบรม
วงศานวุงศ์ที่เป็นศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนัอยู่เบื้องหลงั 
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เกรย์ยิ้ม “ขอให้ซานโต้โชคดคี่ะ”
“ขอบใจลูก นี่รู้หรือยังคุณยายให้แม่ท�าเรื่องส่งลูกไปอยู่อเมริกา

เดอืนหน้านี้”
“ท�าไมเรว็ขนาดนั้นคะ”
“คณุยายอยากให้หนไูปดลููท่างแล้วกเ็ตรยีมหาที่พกั เลยอยากให้

ไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่เดอืนหน้าเลย จะได้ปรบัตวั พอถงึเดอืนมถินุาค่อยบนิ
กลบัมารบัปรญิญาที่เปรู”

“คณุยายท�าเหมอืนอยากผลกัไสหนูออกจากมาดรดิ”
“ไม่หรอก อยากให้ลูกได้มีเวลาปรับตัวมากกว่า ลูกไม่เคยอยู่

อเมรกิา ไปใช้ชวีติอยู่ที่นั่นเนิ่นๆ จะได้ปรบัตวัได้”
“ไหนคุณยายอยากให้หนูอยู่ช่วยงานบริษัทก่อนสักระยะ เปิด

เทอมแล้วค่อยบนิไปเรยีน”
“คณุยายเปลี่ยนใจ อยากให้ลูกโฟกสัเรื่องเรยีนมากกว่า”
“จู่ๆ มาเปลี่ยนใจหรอืคะ”
“คงเพราะไม่อยากดงึลกูมาปวดหวักบัเรื่องธรุกจิ ทางนี้เราจดัการ

กนัได้”
“ให้หนูอยู่ช่วยได้นะคะ หนูยนิด”ี
“ไม่เป็นไร แม่ก็เห็นด้วยกับคุณยาย ลูกควรโฟกัสเรื่องเรียน

มากกว่า วยัขนาดลูกแม่ว่าใช้ชวีติมหา’ลยัให้สนกุเถอะ อย่ามาคร�่าเคร่ง
กบัเรื่องธรุกจิเลย ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เราสนกุกบัชวีติวยัเรยีน 
จะได้ไม่ต้องมานั่งเสยีใจทหีลงัว่าตอนมโีอกาสท�าไมไม่ใช้ให้คุ้มค่า” 

“โอเคค่ะ ถ้าคณุแม่ว่าอย่างนั้น”
“เอางี้ละจ้ะ แล้วไปไอคารอบนี้เป็นไงบ้าง ไม่เหน็เล่าให้ฟังเลย” 
แอนนาเพิ่งได้คยุกบัดแีลนเลยเพิ่งได้รู้ว่ารโิก้เจอกบัเกรย์แล้ว เธอ

ยงัไม่กล้าเล่าให้อสิซาเบลฟัง กลวัว่าจะหนุหนัพลนัแล่นเหมอืนสามปีก่อน
อกีที่จบัเกรย์เข้าเครื่องล้างความทรงจ�า อาศยัว่าเป็นความสมคัรใจของ
ลกูสาว เพราะไม่อยากเจบ็ปวดกบัเรื่องราวในอดตีอกีเลยเสนอตวัเข้ารบั
การทดลองจากดีแลน ยาและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ 



54  เฉือนคมรัก

ลบเลอืนความทรงจ�าได้ แต่แอนนากย็งัตอบตวัเองไม่ได้ว่าระหว่างความ
ทรงจ�าอนัเลวร้ายกบัไร้ซึ่งความทรงจ�า อย่างไหนจะเลวร้ายกว่ากนั อย่าง
ตอนที่เลิกกับอลันโดยที่ยังรักกัน แถมมีโซ่ทองคล้องใจที่คอยตอกย�้าให้
นกึถงึเขาอยูร่�่าไปนั้น ท�าให้เธอเจบ็ปวดชนดิไม่มวีนัเลอืนหาย เพราะมอง
หน้าเกรย์ครั้งใดก็เตือนใจให้นึกถึงเขา แต่พอมาเห็นสภาพเกรย์ในวันนี้ 
เธอกลบันกึเสยีใจที่สามปีก่อนไม่ทดัทานให้จรงิจงั เธออยากได้เกรย์คน
เดมิกลบัคนื เกรย์เคยเป็นเดก็ร่าเรงิแจ่มใส หวัเราะง่าย ทะเล้น แต่พอ
เข้ารบัการรกัษา ผลข้างเคยีงท�าให้เกรย์กลายเป็นเดก็เยน็ชา ยิ้มยาก 

“ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะ ผลตอบรับเป็นบวก เจ้าของงานชื่นชอบ 
สื่อชื่นชม” 

เรื่องของไอคาก็เหมือนกัน เธอเพิ่งมารู้จากอิสซาเบลว่าโดมิงโก
อยู่เบื้องหลงัการว่าจ้างซานโต้ให้ออกแบบชดุเดนิแบบ แถมรโิก้ยงัไปดงูาน
ด้วยตวัเอง นี่ถ้าเธอรู้ล่วงหน้าว่าโดมงิโกอยู่เบื้องหลงั เธอจะให้เกรย์โขก
ราคาให้หนกัๆ

“แล้วลูกเจอหลานชายโลเปซหรอืเปล่า ข่าวว่าไปดูงานด้วย”
“ไม่ค่ะ หนูออกมาก่อนที่งานเดนิแบบจะเริ่ม เบคก้าคะยั้นคะยอ

ให้มาฟังศาสตราจารย์บรรยายที่มหา’ลยั”
“แต่หนูกไ็ด้เจอรโิก้แล้วใช่ไหม”
“ค่ะ ศาสตราจารย์บอกคณุแม่ละส ิหนไูม่ควรประหลาดใจใช่ไหม

ที่ทั้งคณุแม่และคณุยายรู้จกัศาสตราจารย์”
“เราเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของมหา’ลยัจอร์จทาวน์ เพราะฉะนั้น

นกัวทิยาศาสตร์แทบทกุคน เรารู้จกัด”ี
“ชัดเจนค่ะ” เกรย์ตอบแล้วฟุบหน้าเพื่อให้แผ่นหลังรับแสงแดด

เต็มที่ เธอชอบอากาศช่วงก่อนฤดูใบไม้ผลิของสเปน เดือนกุมภาพันธ์ 
อากาศอุ่นๆ แค่สบิกว่าองศาเท่านั้น

“แล้วตกลงรโิก้เป็นไง หนูคยุอะไรกบัเขาบ้าง”
เกรย์นิ่งอย่างใช้ความคดิ ร่างสูงใหญ่ในชดุจอ็กกงิกระชบัรูปแวบ

เข้ามาในความคิด เธอนึกสงสัยว่าระหว่างหน้าตาหล่อเหลาโดยเฉพาะ
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ตาคมกรบิที่กระชากวญิญาณสาวๆ ได้เพยีงวูบแรกที่สบตา กบัรูปร่างที่
เตม็ไปดว้ยเซก็ซแ์อปพลี อยา่งไหนจะเป็นอนัตรายตอ่สาวๆ มากกว่ากนั 

“เขาดูดกีว่าในทวีคี่ะ เขาชวนหนูไปดนิเนอร์ด้วย”
“แล้วหนูตอบเขาว่าไง” แอนนาแทบกลั้นใจรอฟังค�าตอบ
“ไม่ได้ตอบค่ะ”
แอนนาผ่อนลมหายใจ “หนูรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นเสอืผู้หญงิ”
“ทราบค่ะ คณุแม่ไม่ต้องห่วงนะคะ เขาจะเป็นผูช้ายคนสดุท้ายใน

โลกที่หนูอยากคบหาด้วย”
“ได้ยนิอย่างนี้แม่กเ็บาใจ เกรย์เป็นดวงใจของแม่กบัคณุยาย แม่

ไม่อยากให้เอ่อ...หนูน�้าตาเชด็หวัเข่าเพราะเสอืผู้หญงิอย่างเขา” แอนนา
พูดอย่างระวงั เกรย์เป็นเดก็ดมีาตลอด จวบจนสามปีก่อนที่ผดิหวงัจาก
ความรัก นับแต่นั้นชีวิตของลูกสาวเธอก็เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลมา
จนถงึทกุวนันี้ 

“ค่ะ”
แอนนาพูดต่อว่า “แม่ได้ยินว่าเขาอยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของ 

โดมงิโก”
“คงเบื้องหลงัจรงิๆ หนูไม่ได้ยนิข่าวเลย”
“กห็นูสนใจข่าวพวกนี้ที่ไหน แต่ดแีล้วละ รู้มากไปกป็วดหวั นี่กม็ี

ข่าวลอืว่าโดมงิโกก�าลงัจะเปลี่ยนซอีโีอ”
“เปลี่ยนจากโคเซเป็นใครคะ”
“จะเป็นใครล่ะ ลูกชายเขานั่นแหละ”
“รโิก้น่ะเหรอ” 
แอนนาพยกัหน้า “ขา่วลอืว่ายงังั้นนะ แถมตอนนี้หุน้โดมงิโกขยบั

บวกตอบรบัข่าวนี้”
“งั้นนี่กอ็าจเป็นโพรเจกต์ใหญ่ที่คณุยายว่า” เธอพมึพ�า
“โคเซบรหิารเหมอืนไม่บรหิาร เราเลยไมเ่หนื่อยนกั แค่เกรย์ดไีซน์

อะไรใหม่ๆ เรากแ็ย่งพื้นที่ตลาดมาได้ แต่ถ้ารโิก้ขยบัขึ้นมา ซานโต้อาจ
ต้องปรบักลยทุธ์ใหม่”



56  เฉือนคมรัก

“ซานโต้เคยคดิจะถอืหุ้นโดมงิโกไหมคะ”
“อะไรนะ หนูพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่า ถ้าซื้อหุ้นโดมิงโก 

เท่ากบัเราเพิ่มสภาพคล่องให้เขา”
“หรืออีกนัยหนึ่งเราสามารถเข้าไปนั่งชักใยโดมิงโกได้ ถ้าเราถือ

หุ้นสดัส่วนที่มากพอ”
แอนนาอึ้ง 
“โดมงิโกไม่มหีนี้เสยี ฉะนั้นตดัความเสี่ยงเรื่องถอืหุน้ไม่มั่นคงออก

ไปได้ ตรงกนัข้าม ชื่อเสยีงที่สั่งสมมานานไม่ต่างจากซกิเนเจอร์ของบรษิทั 
ถ้าเรามีสิทธิ์มีเสียงที่จะเข้าไปนั่งบริหารก�าหนดทิศทางของโดมิงโก  
คณุแม่คดิว่าจะเกดิอะไรขึ้น”

“เราจะรู้ความลับของเขาและสามารถก�าหนดทิศทางการบริหาร
ของโดมงิโกให้เป็นไปในทศิทางที่เราต้องการได้” แอนนาต่อประโยคของ
ลูกสาวเมื่อเกรย์พยักหน้า แอนนามองลูกสาวอย่างทึ่ง “หนูฉลาดมาก
เกรย์ แม่จะลองคยุกบัคณุยายดู”

“คะ่ หนขูอว่ายน�้าอกีรอบแล้วจะขึ้นนะคะ แดดเริ่มแรง” เกรย์พดู
แล้วเอื้อมมอืไปตดิตะขอเสื้อชั้นในทางด้านหลงั แล้วพุง่ตวัลงไปในสระน�้า 
แหวกว่ายไปมาไม่ต่างจากมจัฉา 

แอนนาเฝ้ามองด้วยสายตาชื่นชม ลูกสาวเธอทั้งฉลาด สวย และ
หุ่นด ี ผวิพรรณขาวผ่องเป็นยองใยไร้ซึ่งไฝฝ้าราค ี ยกเว้นรอยสกับรเิวณ
ต้นคอที่สกัด้วยความคกึคะนองตามประสาวยัรุน่ เกรย์มรูีปร่างเซก็ซี่ชนดิ
ที่ใครเห็นแล้วต้องเหลียวมองซ�้า ด้วยว่าบอบบางแต่เฟิร์มอย่างคนออก
ก�าลงักายเป็นนติย์ หน้าอกอวบอิ่มเกนิตวั เอวคอดกิ่ว และสะโพกผาย
กลมกลงึ ลูกสาวเธอเคยได้รบัการทาบทามจากเอเจนซี่ให้เป็นนางแบบ
โฆษณาชดุว่ายน�้า ครอบครวัปฏเิสธแทบไม่ทนั เพราะขนาดซานโต้เอง
ยงัไม่เคยคดิหากนิกบัเกรย์
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ริโก้เลิกคิ้วเม่ือโคเซจ้องไม่วางตานับแต่ก้าวแรกที่เข้ามาใน

ห้องท�างาน
“คุณพ่อไม่น่าต้องล�าบากมาถึงที่นี่ ผมตั้งใจจะไปหาคุณพ่ออยู่

แล้ว” รโิก้พูดขึ้นพลางทรดุตวันั่งบนโซฟาตรงข้ามบดิา
“ตั้งใจจะไปหาตอนงานเลกิละส”ิ โคเซแดกดนั
“เปล่าครบั ตั้งใจจะแวะดื่มกาแฟสกัถ้วยแล้วจะไป”
“อย่ามาลีลา แล้วท�าไมถึงเข้าบริษัทสายเอาป่านนี้ ถือว่าเป็น 

ลูกหลานของโดมงิโกแล้วจะเข้าออกเมื่อไหร่กไ็ด้ยงังั้นร”ึ 
“ไม่เคยคดิแบบนั้นเลยครบั แค่ยงัท�าธรุะไมเ่สรจ็ อกีอย่างคณุพ่อ

ยกเลกิประชมุ”
“ยกเลกิประชมุ แกเลยถอืเป็นข้ออ้างเข้างานสายงั้นส”ิ โคเซแหว
“ไม่ใช่สกัหน่อย ผมบอกแล้วว่ายงัตดิพนัธรุะอยู่”
“ธรุะของแกไม่พ้นเรื่องผูห้ญงิวนัยงัค�่า” แดกดนัด้วยน�้าเสยีงรูท้นั 

ริโก้หล่อเหลาคมคายชนิดที่เรียกว่าเลือดละตินในกายเข้มข้นกว่ายุโรป 
ความเป็นเลือดผสมระหว่างเปรูกับสเปนท�าให้ริโก้คมเข้ม แต่ขาวอย่าง
ยุโรป สมัยหนุ่มๆ โคเซว่าตัวเองหล่อที่สุดแล้วในบรรดาลูกหลานของ
ตระกูลโดมงิโก แต่พอเทยีบกบัลูกชายตอนนี้ เขาไม่ตดิสกักระผกี 

“ถ้าคณุพ่อคดิแบบนั้น ผมว่าเปล่าประโยชน์ที่จะมาพดูกนั ว่าธรุะ
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ของคณุพ่อมาเลยดกีว่า” 
โคเซบดกราม แววตาไม่หวั่นไหวใดๆ ของริโก้ท�าให้เขาสงสัยว่า

ลกูชายเคยเกรงกลวัเขาบ้างไหม อาจเป็นผลมาจากที่เขาไม่ได้เลี้ยงด ูเลย
ไม่ได้ใกล้ชดิกนั ลูกชายถงึได้ท�าท่ายโส กระด้างกระเดื่องใส่เขาตลอด 

“ก็ได้” โคเซกระแทกเสียง “แกไปอ้อนคุณย่าอีท่าไหนถึงได้ยก
ต�าแหน่งของฉนัให้ แค่ต�าแหน่งผู้จดัการทกุวนันี้ยงัไม่พอใช่ไหม” 

“คณุพ่อเข้าใจผดิแล้ว ผมไม่เคยคดิอยากได้ต�าแหน่งของคณุพ่อ 
แล้วกไ็ม่เคยคยุเรื่องนี้กบัคณุย่าด้วย”

“กแ็ล้วท�าไมคณุย่าถงึอยากจะยกต�าแหน่งซอีโีอให้แกนกั”
“คณุพ่อไม่ลองถามตวัเองดูล่ะครบัว่าท�าไม”
“นี่แก...” โคเซโกรธหน้าด�าหน้าแดงจนพูดไม่ออก
“ผมไม่ได้ยั่วคณุพ่อ แต่คดิว่าถ้าคณุพ่อลองถามตวัเองอย่างสตัย์

ซื่อ น่าจะได้ค�าตอบ”
“ถ้าไม่ใช่เพราะแกอยากได้ ถามหน่อยว่าคณุย่าของแกจะคดิท�า

อะไรพเิรนทร์ๆ แบบนี้มั้ย”
“ผมไม่เคยคดิอยากได้” รโิก้ย�้า
“งั้นกค็ยุกบัคณุย่าส ิ บอกให้ล้มเลกิความคดิซะ ฉนัถงึจะเชื่อว่า

แกไม่เคยคดิที่จะโค่นฉนั”
“ผมว่าเราเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้ว ผมขอพูดชัดๆ ว่าผมไม่เคย

อยากได้ แล้วผมกป็ฏเิสธข้อเสนอของคณุย่าไปแล้ว”
“โกหก ถ้าปฏเิสธแล้ว คณุย่าของแกต้องโทร. มาล้มเลกิกบัฉนัส”ิ
“คุณพ่อคิดว่ารู้จักคุณย่าดีแค่ไหนครับ คุณย่าเป็นคนที่ลงว่า

ตดัสนิใจท�าอะไรแล้วมแีต่จะเดนิหน้า แถมไม่ฟังเสยีงค้านด้วย ผมค้าน
คณุย่าไปแล้วว่าโดมงิโกยงัไม่ถงึเวลาผลดัใบ แต่คณุย่ายนืกรานแบบนั้น 
คงไม่ต้องให้ผมจาระไนใช่ไหมครบัว่าคณุย่าพูดอะไรบ้าง”

โคเซบดกรามแน่น “คณุย่าแกคงด่าฉนัเชด็ละส”ิ เมื่อเหน็ลูกชาย
ไม่ตอบ โคเซจงึกล่าวต่อว่า “แกมดีตีรงไหน ท�าไมใครๆ ถงึรมุรกั ตั้งแต่
คณุปู่ของแกมาแล้ว รกัแกมากกว่าฉนัซึ่งเป็นลูกแท้ๆ เสยีอกี”
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“ผมว่าคณุปู่คณุย่ารกัคณุพ่อไม่น้อยหรอกนะครบั”
“งั้นท�าไมแกถงึได้ทกุอย่างที่ควรจะเป็นของฉนั”
รโิก้เงยีบเมื่อจนค�าตอบ
“ไม่คิดเลยว่าคุณแม่จะท�ากับฉันได้ ที่คุณย่าแกอยู่ตรงนั้นแล้ว 

ยงัมคีนย�าเกรง เพราะคณุย่าแกยงัมบีารม ียงักนิบญุเก่า แต่ฉนัเป็นใคร 
ไปอยู่ต�าแหน่งนั้นไม่นานกจ็ะเหลอืแต่อากาศธาต ุไม่มใีครเหน็หวั”

ความจรงิต�าแหน่งประธานบรษิทัเป็นต�าแหน่งสงูสดุ เสนอแต่งตั้ง
หรอืปลดใครกไ็ด้ เพยีงแต่ไม่ได้ลงมาบรหิารเองเท่านั้น ทว่าโคเซกย็งัรูส้กึ
ว่าเป็นแค่ต�าแหน่งหัวโขนที่ไม่มีบทบาทมากนักเมื่อเทียบกับประธาน
กรรมการบรหิารบรษิทัที่ให้คณุให้โทษแก่พนกังานได้มากกว่า

“ก็แล้วท�าไมคุณพ่อไม่พิสูจน์ตัวเองว่าที่ใครๆ ปรามาสไม่เป็น
ความจรงิ”

“ฉนัขอโอกาสแล้ว แต่คณุย่าแกยนืยนัว่าฉนัใช้โอกาสนั้นหมดไป
นานแล้ว เพราะฉะนั้นมทีางเดยีว แกต้องบรหิารให้ผดิพลาด ฉนักจ็ะได้
ต�าแหน่งซอีโีอกลบัคนื” แววตาโคเซลกุโชนไปด้วยความหวงั

ริโก้ขมวดคิ้ว “คุณพ่อสาบานนะครับว่าใช้สมองคิด ผมไม่เอา
ความเป็นความตายของบริษัทมาเสี่ยงด้วยหรอก เอาเป็นว่าเราจะเล่น
กนัแฟร์ๆ ถ้าผมท�าไม่ได้กต็้องยอมรบัแต่โดยดวี่าตวัเองยงัไก่อ่อนเกนิไป
ส�าหรบัต�าแหน่งนี้ ถงึเวลานั้นไม่ต้องห่วง ผมคนืต�าแหน่งซอีโีอให้แน่”

“แล้วถ้าแกท�าได้ล่ะ ถ้าเกิดแกท�าได้จริงๆ ฉันไม่ต้องระเห็จเป็น
ประธานบรษิทัไปตลอดชวีติหรอื”

“มนัเป็นเงื่อนไขที่คณุพ่อเสนอคณุย่าเองไม่ใช่เหรอครบั แล้วคณุ
พ่อคิดว่าเงื่อนไขที่คุณพ่อสร้างขึ้นจะส�าเร็จง่ายๆ ไหมครับ คุณพ่อรู้ 
ค�าตอบดอียู่แล้วถงึได้เสนอเงื่อนไขนี้”

“คุณรีคโอเคนะคะ” อเล็กซ์เยี่ยมหน้าเข้ามาถามในทันทีที่โคเซ
เดนิออกจากห้อง มอืเธอยดึขอบประตูค้างไว้

รโิก้ยงัคงนั่งบนโซฟาในท่าเดมิ เขาพยกัหน้า 
“รบัอะไรอุน่ๆ ไหมคะ” อเลก็ซ์ถามต่อเมื่อเหน็สหีน้าอ่อนล้า มแีต่
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เธอที่ริโก้ยอมแสดงความรู้สึกตรงๆ ไม่ปิดบัง กับคนภายนอกเขาจะ
พยายามแสดงออกว่าเป็นคนแข็งแกร่งดั่งหินผา ทั้งที่ก็อ่อนล้าเป็น 
ต้องการความรกัและดูแลเอาใจใส่ 

“ผมอยากได้หมอนวดมากกว่า”
อเลก็ซ์เข้ามาในห้องแล้วลอ็กประต ูป้องกนัใครเข้ามาเหน็ภาพไม่

เหมาะสมก่อนจะเดินอ้อมไปด้านหลังเขา “ขออภัยนะคะ” พึมพ�าแล้ว
ลงมอืนวดคลงึที่ขมบัเขา 

“คุณรู้ใจผมเสมอ” ริโก้เอนหลังพิงศีรษะกับพนักโซฟา หลับตา
พริ้ม

“ครั้งนี้หนกัหนามากหรอืคะ”
“หนกักว่าทกุครั้ง คณุพ่อตั้งเงื่อนไขว่าภายในหกเดอืนผมจะต้อง

เอาชนะผลประกอบการของซานโต้ในไตรมาสนี้ให้ได้ ท่านถึงจะยก
ต�าแหน่งซอีโีอให้ตามที่คณุย่าต้องการ แต่ถ้าท�าไม่ส�าเรจ็ ท่านขอต�าแหน่ง
คืน คุณย่าก็ต้องเสียหน้า บริษัทอาจกระทบจนหุ้นร่วง แต่ถ้าส�าเร็จ 
เท่ากบัผลกัคณุพ่อให้ยนืคนละฝั่งกบัผมตลอดกาล”

“ถงึว่าใครๆ เริ่มวิ่งเข้าหาคณุ”
“คนที่รู้ระแคะระคายคงอยากเข้ามาต่อรอง จากนี้ฝุ่นตลบแน่” 
“ค่อยๆ คิด แก้ปัญหาไปทีละเปลาะดีไหมคะ ตอนนี้โฟกัสที่ผล

ประกอบการของซานโต้ก่อน ถ้าท�าส�าเรจ็ เรื่องของคณุพ่อของคณุรคีค่อย
แก้ปัญหาทหีลงั”

รโิก้พยกัหน้า
อเล็กซ์ใช้ปลายนิ้วบีบเคล้นไปมา “แล้วจะให้ดิฉันลงในสมุดนัด

ไหมคะเรื่องที่ผู้บรหิารขอพบ”
“ถามไปว่าต้องการพบเรื่องไหน ถ้าเป็นเรื่องนี้ บอกไปเลยว่าขอ

เป็นหลงัประชมุบอร์ดที่มอีะไรๆ ชดัเจนแล้ว”
“ได้ค่ะ แล้วเรื่อง คณุเกรย์ หารพทิกัษ์ อยากให้ดฉินัจ้างนกัสบื

ไหมคะ” ถามอย่างเอาใจ 
รโิก้นิ่งอย่างใช้ความคดิ ที่สดุกพ็ยกัหน้า “ขอบคณุมาก” 



คีตฌาณ์  61   

อเล็กซ์ชวนคุยต่อ “เธอสวยมาก แต่ก็ยังเด็กอยู่มาก บางทีอาจ 
ก�าลงัเรยีนไฮสกูล”

รโิก้หวัเราะ “ท�าไม กลวัผมจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์เหรอ”
“ไม่น่ากลวัหรอกหรอืคะ”
“กน่็าอยู ่ถ้ายงัไม่เกนิสบิแปด” พดูกลั้วหวัเราะอย่างไม่อนาทรนกั 

“แถมคนอย่างผมลงว่าตั้งใจท�าอะไรแล้ว เป้าหมายมไีว้พุ่งชนเท่านั้น”
“น่าสงสาร แม่หนนู้อยจะรูห้รอืยงัว่าก�าลงัจะโชคร้าย เอ...หรอืจะ

โชคดดี ีเอาเป็นว่าขอเอาใจช่วยให้เธออายเุลยสบิแปดนะคะ”
รโิก้หวัเราะ เลื่อนมอืไปตบหลงัมอือเลก็ซ์เบาๆ “ขอบคณุมาก ผม

ดขีึ้นแล้ว”
อเลก็ซ์ถอยออกมา “ยนิดคี่ะ จะรบัเครื่องดื่มร้อนๆ ไหมคะ”
“ขอชาสกัถ้วยแล้วกนั”
“ได้ค่ะ”
อเลก็ซ์ออกไปแล้ว รโิก้มองจนประตูดดีกลบั อเลก็ซ์รู้ใจเขาเสมอ 

เธอรู้ว่าเขาตั้งใจท�าอะไรเลยเตอืนอ้อมๆ ด้วยความหวงัด ีแต่จะท�าไงได้ 
ในเมื่อคนอย่างเขาไม่ใช่คนดีเด่หรือมีศีลธรรมมากมาย ลงว่าชอบแล้ว 
ทางเดียวที่จะดับความต้องการได้มีแต่ต้องท�าให้สมหวังเท่านั้น ริโก้คิด
พลางหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสไลด์ ภาพที่ปรากฏในห้วงค�านึงเป็น
ใบหน้าเรียบเฉยจนติดจะเย็นชาของเกรย์ ตอนนั้นเขาเผลอเรียกชื่อเธอ
โดยไม่รู้ตวั เธอสวยจนน่าตกตะลงึ แต่เยน็ชายิ่งกว่าน�้าแขง็ 

เกรย์เป็นผู้หญิงประเภทไหนถึงไม่ยินดียินร้ายหรือตื่นเต้นกับการ
ได้เจอเขา หน้านิ่งจนดตูดิจะร�าคาญนดิๆ ด้วยซ�้าเมื่อถกูเขารบกวนความ
สงบ นัยน์ตาคมซึ้งคู่นั้นเจนตาเจนใจราวกับเคยเจอที่ไหนมาก่อน แล้ว
ความรูส้กึของเขากล่็องลอยไปยงัตอนที่ได้จบัมอืเธอ เขารู้ว่าเธอไม่เตม็ใจ
จะจบัมอืเขา เขาเลยแกล้งกระตกุมอืเธอมาจบัแรงๆ จงัหวะนั้นราวกบัมี
กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน และเขาเชื่อว่าเธอเองก็รู้สึกได้ถึงได้สะดุ้งและรีบ
กระตกุมอืกลบั ร่างกายพวกเขาท�าปฏกิริยิาทางเคมรีะหว่างกนั 

เขาไม่เคยถูกเพศตรงข้ามดึงดูดแรงแบบนี้มานานแล้ว และดูจะ
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รนุแรงกว่าทกุครั้งด้วย เกรย์มเีซก็ซ์แอปพลี แค่เหน็หน้าเธอกก็ระตุ้นแรง
ปรารถนาดบิเถื่อนในตวัเขาให้ลกุโชนขึ้นได้ เป็นความรู้สกึรนุแรงชนดิที่
เขาเองยงัตกใจ และเขาหวงัว่าจะหาทางดบัมนัได้ในเรว็วนั

พลูวลิลาของโลเปซต้ังอยู่บนเนนิเขาแถบชานเมอืงในแคว้น

มาดริด ในพื้นที่เกือบหกสิบไร่ เป็นอาคารโมเดิร์นสูงสามชั้น ไต่ระดับ
ความสงูลดหลั่นกนัไปเพื่อให้เหน็ววิโดยรอบ โลเปซเพิ่งย้ายเข้ามาอยูเ่มื่อ
สี่ปีก่อน วลิลาหลงัเดมิค่อนข้างคบัแคบเพราะโคเซพาครอบครวัย้ายเข้า
มาอยู ่โลเปซเลยตดัสนิใจขยบัขยายออกมาซื้อที่ดนิแถบชานเมอืง สรา้ง
เป็นพูลวิลลาขนาดสิบห้องนอนที่กรุด้วยกระจกกันกระสุนทุกด้าน มี
อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกครบครนั

ตอนที่บาร์เดนขบัรถที่รโิก้นั่งพกัสายตาอยูบ่นเบาะหลงัเข้าไปจอด
ในโรงจอดต่อท้ายรถสปอร์ตคนัหนึ่งซึ่งรโิก้ไม่คุน้ตาเป็นเวลาเกอืบสองทุม่
แล้ว ท้องฟ้ามดืครึ้ม แต่กย็งัไม่ใช่เวลาดนิเนอร์ ปกตคินสเปนจะเริ่มกนิ
มื้อค�่าประมาณสามทุ่มไปจนถงึเที่ยงคนื 

“เอารถขึ้นลฟิต์แล้วหามื้อค�่ากนิ แล้วกไ็ปพกัผ่อนได้เลย คนืนี้ฉนั
ไม่ต้องการอะไรแล้ว” 

ริโก้บอกบาร์เดนแล้วลงจากรถ ที่นี่มีเรือนพักส�าหรับแม่บ้าน  
คนงาน และคนตดิตามแยกต่างหาก ทกุครั้งที่บาร์เดนมากบัเขาจะมห้ีอง
พกัส่วนตวัที่โลเปซจดัเตรยีมไว้ให้ อาคารจอดรถสร้างเป็นอาคารสงู ด้าน
ล่างมรีถจอดอยู่เตม็ คงเหลอืพื้นที่ด้านบนซึ่งต้องอาศยัลฟิต์ยก เป็นการ
ออกแบบที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองยุคนี้ที่ต้องการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่าง
จ�ากดัให้เกดิประโยชน์คุ้มค่า 

ริโก้เดินไปสวมกอดโลเปซที่ยืนรออยู่ไม่ไกลนัก เขาย่อตัวเพื่อให้
โลเปซแนบแก้มซ้ายขวาทักทายเหมือนเช่นทุกครั้งที่เจอกัน “คุณย่าซื้อ
รถใหม่หรอืครบั” เขาหมายถงึรถสปอร์ตคนัที่ไม่คุ้นตา

“รถของมาเรยี ลลิลี่เพิ่งซื้อให้ในโอกาสครบรอบวนัเกดิสบิเก้าปี”
“วนัเกดิมาร์หรอื เอ...หาอะไรให้ด”ี รโิก้เปรยเชงิหารอื 
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โลเปซเดนิเกาะแขนหลานชายเข้าบ้าน “ไว้วนัหลงักไ็ด้ รายนั้นคง
ดใีจถ้าจะได้ไปรบัถงึที่” เป็นที่รูก้นัว่ามาเรยีตดิรโิก้ ออกจะคลั่งไคล้ด้วยซ�้า 
จรงิๆ กไ็ม่มหีลานสาวคนไหนที่ไม่ตดิเขา โลเปซเงยมองหลานคนโปรด 
รโิก้ไม่ต่างจากเทพบตุร นอกจากหล่อกระชากใจสาว รูปร่างด ีแถมบคุลกิ
อบอุ่นแล้ว ยงัเป็นที่พึ่งของใครๆ ได้ ด้วยเหตนุี้ทกุคนถงึได้รกั

“คุณทวดพูดถูก ลุงรีคพร้อมเมื่อไหร่ก็กริ๊งกร๊างบอกมาร์ได้เลย 
มาร์พร้อมไปหาลงุถงึเพนต์เฮาส์” เสยีงมาเรยีมาถงึก่อนเจ้าตวัจะมาโผล่
ที่ประตู ขยิบตาอย่างขี้เล่นแล้วโถมเข้ากอดเขาทั้งตัว ตามด้วยจูบแก้ม
ซ้ายขวา รโิก้รบีปล่อยแขนโลเปซเพื่อประคองหลานสาวไม่ให้ล้ม 

มาเรยียงัคงกอดเอวเขาหลวมๆ อย่างประจบประแจงเมื่อถามว่า 
“คนืนี้ลงุค้างที่นี่ใช่ไหมคะ”

“ใช่ เรากค็้างด้วยใช่ไหม” รโิก้ขยี้ศรีษะหลานสาว ปกตญิาตคิน
อื่นๆ ทกัทายด้วยการแนบแก้ม มแีต่หลานสาวคนนี้ที่จงใจจูบแก้มเขา

“ใช่ค่ะ”
“ดเีลย ลงุจะได้มหีมอนวดกติตมิศกัดิ์”
“แน้...” มาเรยีร้องประท้วง แต่ตาเป็นประกาย เป็นความสขุเลก็ๆ 

ที่ได้แต๊ะอั๋งหนุ่มหล่อที่ได้ชื่อว่าฮอตที่สุดในท�าเนียบหนุ่มไฮโซ “เดี๋ยว 
คนืนี้มาร์นวดให้ทั้งคนืเลย นี่เหน็แก่ของขวญัหรอกนะคะ”

รโิก้หวัเราะ “อยากได้อะไรเป็นของขวญั ยงัไม่บอกลงุเลย”
“เอ...อะไรดน้ีา” มาเรยีเอยีงคอท�าท่าคดิ “ขอเป็น...ป้าสะใภ้ดไีหม

คะ บ้านเราขาดเสยีงเดก็มานาน มาร์อยากอุ้มหลาน คณุทวดล่ะคะเหน็
ด้วยมั้ย ลงุรคีน่าจะหาหลานให้เราสกัคนได้แล้ว”

ริโก้ส�าลัก “ขอแบบนี้เห็นทีจะอดละ ลุงยังไม่มีใคร จะหาให้ลุง 
สกัคนไหมล่ะ” น่าแปลก ปฏเิสธหลานสาว แต่ใบหน้าของเกรย์กลบัลอย
เข้ามาในความคดิ สวรรค์...เขาอยากรู้ว่าเธอท�าอะไรอยู่

“หาให้จรงิๆ จะเอาไหมล่ะ เพื่อนๆ มาร์ปลื้มลงุกนัทั้งนั้น”
โลเปซรบีเบรก “จะเอามาท�าไม ให้มาเล่นตุก๊ตาเป็นเพื่อนเราหรอื” 
“มาร์เลกิเล่นตุก๊ตาไปนานแล้วนะคะคณุทวด มาร์โตเป็นสาวแล้ว” 
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มาเรยีปรายตาค้อนไม่จรงิจงันกั แล้วหนักลบัมามองรโิก้ “ว่าไปคณุทวด
พดูกถ็กู เพื่อนมาร์แต่ละคนไม่เอาไหนทั้งนั้น ดแีต่สวย เพราะงั้นอย่าคว้า
มาเป็นแม่พนัธุ์เลย”

“ถ้ายงัไม่มตีวัเลอืกดีๆ  งั้นลงุขออยู่เป็นโสดแบบนี้ไปดกีว่า”
“ความจรงิไม่ใช่ไม่มตีวัเลอืกดีๆ  หรอกใช่ไหม แต่ลงุน่ะหวงชวีติ

โสดยิ่งกว่าอะไร ถึงจะหาได้ถูกใจ ลุงก็คงควงแค่แป๊บๆ แล้วก็เลิก”  
มาเรยีพูดอย่างรู้ใจ

“แน่ะ ท�ามาเป็นรู้ด”ี รโิก้จิ้มหน้าผากหลานสาว
“กจ็รงินี่ กี่รายมาแล้ว ลงุรคีเปลี่ยนเป็นว่าเล่น เปลี่ยนบ่อยยิ่งกว่า

เนก็ไทเสยีอกี อ้อ...ยกเว้นอยู่ราย ซอนย่า ไม่รู้รายนี้ถูกใจอะไรนกัหนา 
คบยนืยาวมาสองปีแล้ว เอ...หรอืว่าจะมาสิ้นลายที่คนนี้”

“รคีไม่ได้คดิจรงิจงักบัแม่นางแบบรายนี้ใช่ไหม” โลเปซคาดคั้น
“คณุย่าไม่ชอบซอนย่าเหรอ” รโิก้แสร้งตหีน้าซื่อถาม
“ยงัจะมาถาม ย่าขอเถอะ ผู้หญงิที่ไม่มหีวันอนปลายเท้าน่ะอย่า

คว้ามาเป็นแม่พนัธุเ์ลย ผูห้ญงิพวกนั้นเหมาะกบัการพาขึ้นเตยีงหาความ
สขุชั่วครั้งชั่วคราว แต่ไม่เหมาะจะพาเข้าบ้านในฐานะหลานสะใภ้ของย่า
หรอก”

“โห ยคุนี้ ค.ศ. นี้แล้ว ใครเขาจะมาถอืเรื่องสกลุรนุชาต ิ เขาไม่ 
สนกนัแล้วค่ะคณุทวด”

“ทวดคนนี้แหละยงัสน หลานคนอื่นจะคว้าคนไม่มหีวันอนปลาย
เท้ามาเป็นพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ ทวดไม่ว่า แต่ต้องไม่ใช่รคี”

“คุณทวดถามลุงรีคหรือยังว่าเอากับคุณทวดด้วยไหม คุณทวด 
รกัชอบของคณุทวด แต่อาจจะไม่ถูกสเปกลงุรคีกไ็ด้”

“สมบตัทิกุอย่างของทวดจะเป็นของรคี เพราะงั้นรคีจะไม่ฟังทวด
บ้างเชยีวหรอื”

“โห พูดซะน่าน้อยใจ ว่าแต่คณุทวดถามลงุรคีหรอืยงัว่าอยากได้
สมบตัขิองคณุทวดหรอืเปล่า เผลอๆ ลงุรคีอาจอยากสร้างอะไรๆ ด้วย 
ตัวเองก็ได้” มาเรียแสร้งลอยหน้าถาม เป็นที่รู้กันว่าริโก้เป็นหลานชาย 
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คนโปรดของโลเปซ เหลนปลายแถวอย่างเธอจึงไม่ได้คาดหวังทรัพย์
สมบตัขิองโลเปซ

“เอ๊ะ...ไอ้เหลนคนนี้กวนโอ๊ยเสยีจรงิ คยุดดี้วยไม่ถงึนาทเีป็นต้อง
ขดัคอให้วงแตกซะเรื่อย”

มาเรยีหวัเราะ ไม่ถอืจรงิจงักบัค�าเหนบ็ ความสขุของเธอคอืได้กวน
ประสาทผู้เป็นทวดนิดๆ คงเหมือนริโก้ที่คุณตาบ่นกระปอดกระแปดว่า
ชอบท�าตัวขวางโลก กวนประสาท “อย่างคุณทวดนี่ต้องหลานสาวของ
อสิซาเบลเท่านั้นถงึจะเหมาะกบัต�าแหน่งหลานสะใภ้ทองค�า”

“ล้อเลยีนทวดหรอื” โลเปซเขกศรีษะเหลนไปทหีนึ่ง
“โอ๊ย” มาเรยีคล�าหวัป้อยๆ รบีขยบัไปแอบหลงัรโิก้
“อสิซาเบลมหีลานสาวด้วยหรอื ลงุไม่รู”้ รโิก้หนัมาทางหลานสาว

ซึ่งตอนนี้เกี่ยวแขนเขาอกีข้าง 
โลเปซพยายามสบตามาเรยี ขยบิตาไม่ให้พูด แต่รายนั้นกวนโอ๊ย

เหลอืเกนิ ท�าทมีองไม่เหน็ ไม่รบัรู้สญัญาณเตอืนจากเธอ
“มสี ิเก่งด้วย ส่วนจะสวยมั้ยต้องถามคณุทวด”
น่าน ยงัจะโยนมาอกี โลเปซเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันเพราะเจ้าเหลนตวัด ี

“ย่าไม่รู้หรอก ไม่เคยสนใจ”
รโิก้หนัมาทางหลานสาว “มาร์มรีูปเธอไหม หน้าตาเป็นยงัไง”
“ไม่มีหรอกค่ะ ไม่เคยเห็นหน้าด้วย รู้แต่ว่าเสื้อผ้าที่พวกเพื่อนๆ 

มาร์ใส่ล้วนเป็นยี่ห้อซานโต้ที่เธอออกแบบทั้งนั้น”
“เธอออกแบบ? มาร์รูจ้กัชื่อเธอไหม เพื่อนๆ พดูถงึบ้างหรอืเปล่า”
“เพื่อนๆ เคยพดูแหละ แต่มาร์จ�าไม่ได้ ชื่อเหมอืนผูช้าย เกรย์หรอื

เกย์อะไรนี่แหละค่ะ ใจจริงมาร์ก็อยากซื้อใส่อยู่เหมือนกัน แบบจ๊าบๆ  
ทั้งนั้น ถ้าไม่ตดิว่าคณุทวดจะ...” มาเรยีละไว้ในฐานที่เข้าใจกนัแค่นั้น

“ไอ้เหลนคนนี้นี่ดแีต่กวนโอ๊ยเหลอืเกนิ” โลเปซท�าเสยีงเขยีว
มาเรยีหวัเราะชอบใจที่ยั่วทวดได้ ขณะที่รโิก้ไมม่โีอกาสตอบอะไร

มากกว่านั้นเพราะเสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้น 
“ผมขอโทษครบั ผมต้องรบัสายนี้ คณุย่ากบัมาร์เข้าบ้านไปก่อน
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นะครับ เดี๋ยวผมจะตามเข้าไป” ริโก้บอกแล้วเดินห่างออกมาเกือบสุด
อาณาเขตของวลิลาซึ่งมรีั้วแก้วกั้นอยู ่แถบนี้เตม็ไปด้วยวลิลาหรูของพวก
เศรษฐทีั้งใหม่และเก่าและนกัธรุกจินกัลงทนุ นยัว่าวลิลาของอสิซาเบลก็
อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นกั แต่เขาไม่รู้ว่าหลงัไหน 

“ว่าไงมาร์ตนิ” เขารบัสายเพื่อน
“กว่าจะติดต่อได้ ยังกับอยู่คนละซีกโลก” มาร์ตินเหน็บมาตาม

สาย มเีสยีงดนตรดีงัเป็นแบก็กราวนด์ราวกบัอยู่ในผบั
“ไม่ใช่กใ็กล้เคยีง นายอยู่อเมรกิา ฉนัสเปน”
“แต่ฉนัยงัตดิต่อรพไีด้ถี่กว่าตดิต่อนายอกี” มาร์ตนิหมายถงึเพื่อน

ร่วมรุ่นชาวไทย
“เหนบ็เป็นสาวหมดประจ�าเดอืนไปได้ นี่อยู่ไหน เสยีงดงัเชยีว”
“เปล่า งานปาร์ตวีนัเกดิครสิเตน จ�าครสิต์ ผู้หญงิที่นายสลดัรกั

ได้มั้ย พอเจอรายใหม่สวยถูกใจปุ๊บ นายกส็ลดัทิ้งทนัท”ี
“ตอบเฉยๆ ไม่ต้องมีสร้อยได้ไหมไอ้หอกหัก กวนตีนแบบนี้ไง 

ฉนัถงึไม่อยากโทร. กลบั”
“แหม ร�าลกึความหลงันดิเดยีวท�าเป็นมนี�้าโห จะชวนไปงานเลี้ยง

คนืสู่เหย้าจอร์จทาวน์ ไปกนันะ เพื่อนๆ ไปกนัเตม็ รพกีไ็ป ครสิต์บอกว่า
อยากเจอนายด้วย”

“เดี๋ยวๆ ไม่ใช่เล่นบทพ่อสื่ออยู่หรอกนะ”
“ไม่โว้ย ฉนัรู้ ส�าหรบันายสายน�้าไม่เคยไหลกลบั ถ่านไฟเก่าไม่

เคยค ุครสิต์ฝากมาบอกว่าอยากเจอนาย”
“ครสิต์ หรอืนายอ้างครสิต์”
“ไม่โว้ย เพื่อนๆ อยากเจอนายจรงิๆ”
“ช่วงนี้ฉนัวุ่นๆ กบับรษิทั ไม่แน่ใจว่าจะปลกีตวัไปได้ไหม” 
“ไม่ต้องรบีปัดเลย งานคนืสู่เหย้าอกีสองเดอืนโว้ย นี่ฉนัโทร. มา

ชวนแต่เนิ่นๆ เพื่อให้นายมเีวลาเคลยีร์งาน”
“แต่ยงัไงช่วงนั้นฉนักย็งัวุ่นกบังานบรษิทั”
“น่า ไม่ได้เจอกนันานแล้ว นายผดัอยูเ่รื่อย เพราะงั้นรอบนี้มาเจอ
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กนัเถอะ อกีอย่างโดมงิโกต้องจดังานเดนิแบบ”
“ถ้าช่วงนั้นยุ่งมาก ฉนัอาจให้ใครไปคมุแทน”
“ไม่อยากเจอศตัรูหวัใจหรอื มขี่าวลอืว่าปีนี้เจ้าชายฮาเวยีร์จะไป

ด้วยนะ ไม่แน่นะ ดาด้าอาจจะก�าลงัคบหาดูใจอยู่กบัเจ้าชายกไ็ด้”
“ดาด้า ใคร?”
“อะไร ไหนว่าจะรกักนัชั่วฟ้าดนิสลาย ถงึกบัทิ้งครสิต์ไปยงัจะจ�า 

ไม่ได้อีก ดาด้า...ดาโกตาแฟนนายไง นี่อุบัติเหตุตอนนั้นท�าให้ความ 
ทรงจ�านายหายไปถาวรเลยหรอื ไหนหมอบอกว่าจะค่อยๆ จ�าได้ไง”

“นายพดูเรื่องอะไร อบุตัเิหตอุะไรกนั แล้วดาโกตาแฟนฉนัอะไรกนั”
“แมท! หยดุเดี๋ยวนี้นะ นายพูดอะไรออกไปรูต้วัหรอืเปล่า” ครสิเตน

แหวมาตามสาย แล้วจากนั้นตามด้วยเสียงต่อล้อต่อเถียงของมาร์ติน 
กบัเธอ 

“แมท อย่าเพิ่งวางสายนะ นายต้องพูดกบัฉนัให้รู้เรื่องก่อน ศตัรู
หัวใจอะไรกัน อุบัติเหตุอะไร แล้วไหนจะเจ้าชายฮาเวียร์แล้วก็ดาโกตา
อกี พูดให้เคลยีร์ๆ เลย”

“ไม่ได้แล้ว คริสต์ก�าลังจะแย่งโทรศัพท์ได้แล้ว ถ้าอยากรู้ราย-
ละเอยีดบนิมางานเลี้ยงคนืสู่เหย้าจอร์จทาวน์เลย ฉนัจะจองตั๋วล่วงหน้า
ให้นาย ถ้าไม่อยากให้เพื่อนเสยีค่าตั๋วฟรีๆ  กไ็สหน้าหล่อๆ มาเจอเพื่อน
ซะดีๆ  มหีลายคนคดิถงึอยากเจอนาย” เสยีงมาร์ตนิกระหดืกระหอบมา
ตามสายราวกบัวิ่งไปด้วย คยุไปด้วย

“เดี๋ยวส ิบอกก่อน ดาโกตาเป็นใคร”
“ฉนับอกแล้วไงแฟนนาย”
“เธอเป็นลูกเต้าเหล่าใคร...”
“อยากรู้กต็้องไปเจอกนัในงาน แล้วฉนัจะเล่าความลบัเมื่อสามปี

ก่อนที่ใครต่อใครพยายามปิดบงันาย แค่นี้นะรคี ครสิต์จะวิ่งตามทนัแล้ว” 
มาร์ตนิทิ้งท้ายแค่นั้นแล้วตดัสายไป 

รโิก้เพยีรโทร. กลบัเท่าไรกไ็ม่เป็นผล เขาเตะปลายยอดหญ้าอย่าง
ขดัใจ พระเจ้า...ดาโกตา เจ้าชายฮาเวยีร์ อบุตัเิหต ุสามค�านี้เกี่ยวพนักนั
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อย่างไร และมคีวามหมายอย่างไรกบัเขา รโิก้พยายามขบคดิ แต่สมอง
เขากลบัขาวโพลนราวกบัไร้ซึ่งความทรงจ�า ดาโกตาจะเป็นชื่อเดยีวกบัที่
อเล็กซ์พูดถึงไหม พระเจ้า!...เขาได้ยินชื่อนี้จากคนสองคนแล้ว จากนั้น 
ริโก้ก็จมอยู่กับการค้นหาค�าตอบ ไม่รู้เลยว่าตัวเองตกอยู่ในภวังค์นาน 
แค่ไหน จนเสยีงฝีเท้าของใครบางคนดงัใกล้เข้ามา รโิก้จงึผละจากรั้ว

“ท�าอะไรอยู่ ท�าไมไม่เข้าบ้าน” เสยีงโลเปซดงัขึ้น
รโิก้สดูลมหายใจ ยกมอืเสยผม หนัหน้ามาเผชญิผู้เป็นย่า “สามปี

ก่อนเกดิอะไรขึ้นกบัผม”
โลเปซชะงกั “รคีพูดอะไร”
ริโก้มองหน้าผู้เป็นย่าโดยไม่คลาดสายตา “มาร์ตินบอกว่าผม

ประสบอบุตัเิหต ุท�าให้ความทรงจ�าหายไป”
โลเปซอึ้งราวกบัชอ็ก นกึดใีจที่ไฟบรเิวณนี้ไม่มากพอให้หลานชาย

จับพิรุธได้ มั่นใจว่ายามนี้หน้าเธอคงซีดเผือด “ไม่มีอะไร รีคไปเที่ยว
ประเทศไทยกบัเพื่อนๆ แล้วประสบอบุตัเิหต”ุ

“ท�าไมผมจ�าไม่ได้”
“รคีสูญเสยีความจ�าช่วงนั้นไป”
รโิก้หน้าเผอืดส ี“ตอนนั้นผมมแีฟนอยู่แล้วใช่ไหม”
“ย่าไม่รู้หรอก รีคใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่ เพราะงั้นรีค

จะคบหาใคร เลกิกบัใคร ย่าไม่รู้ด้วยหรอก”
“ผมไม่เคยพาแฟนมาให้คณุย่ารู้จกัเลยเหรอ”
โลเปซส่ายหน้า ไม่สบตาหลานชาย
“มาร์ตนิบอกว่าผมมแีฟนชื่อว่าดาโกตา”
โลเปซเงยีบ มอืที่ก�ารั้วแน่นปูดโปนสะท้อนความปั่นป่วนภายใน
“ผมถามใหม่ อสิซาเบลมหีลานสาวชื่ออะไรครบั”
“ย่าไม่รู้”
“คณุย่าอยากให้ผมสบืเองไหมครบั”
โลเปซเหยยีดรมิฝีปากจนเป็นเส้นตรง “ย่าไม่รู้จรงิๆ”
“อเล็กซ์บอกว่าหลานสาวของอิสซาเบลชื่อดาโกตา ตอนนี้เหลือ
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อยู่แค่ข้อสงสยัเดยีว เธอเคยเรยีนที่จอร์จทาวน์ไหม”
“ย่าไม่รู้”
“คณุย่าอยากให้ผมไปถามอสิซาเบลเองไหมครบั”
“อย่าเชียวนะ” โลเปซเบือนหน้ากลับมาแหว แต่เมื่อเห็นสีหน้า 

เจ้าเล่ห์ของรโิก้ เธอกร็ู้ว่าเพลี่ยงพล�้าให้หลานชายเจ้าเล่ห์เข้าแล้ว ก่อน
ผ่อนลมหายใจ “อย่าให้อสิซาเบลรูเ้ป็นอนัขาดว่ารคีก�าลงัสนใจหลานสาว
หล่อน แค่นี้อสิซาเบลกห็ลงล�าพองว่าตวัเองเป็นต่อแล้ว ถ้ารคีไปถามเรื่อง
นี้อกี หล่อนจะยิ่งได้ใจว่าถอืไพ่เหนอืเรา”

“ถ้าไม่อยากให้ผมไปถามอสิซาเบล คณุย่ารู้อะไรกบ็อกผมส”ิ
“ย่าไม่รู ้ อย่างเดียวที่ย่ารู ้ก็คืออย่าเอาเด็กคนนั้นเข้าบ้านย่า 

เดด็ขาด ลูกหลานตระกูลซานโต้ ย่าไม่ยอมรบัเดด็ขาด” โลเปซพูดแล้ว
สะบดัหน้าเดนิจากไป 

ริโก้มองตามด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเพราะน�้าเสียงโลเปซยาม
พูดถึงหลานสาวของอิสซาเบลบอกถึงความชิงชังชัดเจน เขาบดกราม
แน่นก่อนจะเบนสายตาไปมองความเวิ้งว้างแห่งขุนเขาท่ามกลางความ
มืดมิด ช่างไม่ต่างกับจิตใจของเขายามนี้ที่มืดมนพอกัน เหลียวมองไป
ทางไหนกไ็ร้ซึ่งค�าตอบ วนิาทนีั้นเขาอยากเรยีกความทรงจ�ากลบัมา อยาก
รู้ว่าเกดิอะไรขึ้นกนัแน่เมื่อสามปีก่อน

“เมื่อวานหนูเกรย์ไปหายายที่บริษัทมีอะไรด่วนหรือเปล่า” 

อิสซาเบลเริ่มต้นบทสนทนาขึ้นเมื่อแอนนาและเกรย์ทรุดตัวนั่ง และ 
พ่อครัวเสิร์ฟอาหารเรียบร้อยแล้ว มีอาโรซเนโกรหรือข้าวผัดหมึกด�าซึ่ง
เป็นอาหารจานโปรดของเกรย์ ปาเอย่าหรือข้าวผัดซีฟูดสเปน ฮามอน 
อเิบอรโิค หรอืแฮมหมกัเกลอื ซึ่งเป็นแฮมที่ได้ชื่อว่าดทีี่สดุและแพงที่สดุ 
ท�าจากหมูด�าไอบเีรยี ตอร์ตยีาเดปาตาตสั หรอืไข่เจยีวมนัฝรั่ง ปลาหมกึ
ต้มเครื่องเทศ สตู ซฟูีดชบุแป้งทอด ซปุกซัปาโช ส่วนเครื่องเคยีงมมีะกอก
ดองกบัชสี

“ความจริงก็ไม่มีอะไรมากค่ะ หนูกะไปคุยเรื่องงานเดินแบบที่ 
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ไอคา จะบอกวา่ไม่ได้อยูค่มุงานเพราะต้องบนิไปฟังศาสตราจารย์ดแีลน
บรรยายที่มหา’ลยั แต่เดาว่าคงไม่ต้องแล้ว คณุยายน่าจะรู้แล้ว” เกรย์
ตอบพลางตักอาโรซเนโกรจากจานกลางใส่จานตัวเอง นับแต่กลับจาก
ลมิา เธอคลาดกบัผู้เป็นยาย เลยยงัไม่ได้คยุกนัเป็นกจิจะลกัษณะ 

“ดแีล้ว อยู่ฟังดแีลนได้ประโยชน์กว่าอยู่คมุงานที่ไอคา”
เกรย์มองผู้เป็นยายตาปรบิๆ สดุท้ายกลั้นเสยีงหวัเราะไม่อยู่
“หนูหวัเราะอะไร” อสิซาเบลมองหน้าหลานสาวคนสวย หน้าตา

เหลอหลา 
“นั่นส ิเกรย์หวัเราะอะไรลูก” แอนนาถามอกีคน
เกรย์ยงัคงหวัเราะเสยีงพลิ้วหวาน ซาเสยีงหวัเราะแล้วจงึตอบว่า 

“ก็เบคก้าบอกว่าถ้าคุณยายรู้เรื่องหนูทิ้งงานที่ไอคาเพื่อไปฟังศาสตรา-
จารย์บรรยายที่ลมิา คณุยายต้องบอกว่าดแีล้ว หนใูช้เวลาได้คุม้ค่าแล้ว” 
เธอเลยีนเสยีงเพื่อนที่เลยีนเสยีงอสิซาเบลอกีทใีนท้ายประโยค

อสิซาเบลหวัเราะ แอนนาหวัเราะตามอกีคน 
“หนูเบคก้ารู้ใจยายจรงิๆ แล้วโรงแรมที่ไอคามฟีีดแบก็ยงัไงบ้าง”
“ทางนั้นส่งเมลมาบอกว่าโอเคค่ะ ถ้ามงีานหน้าจะจ้างเราอกี”
“หนูรู้หรอืเปล่าใครอยู่เบื้องหลงัการว่าจ้าง”
“คณุยายถามแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่เจ้าของโรงแรมที่ไอคาหรอืคะ”
อสิซาเบลส่ายหน้า “เบื้องหลงัคอืโดมงิโก”
เกรย์ขมวดคิ้ว “เขาท�าแบบนั้นเพื่ออะไร ดูไอเดียงานดีไซน์เรา 

น่ะเหรอ”
“ยายคดิว่าแบบนั้น”
“งั้นโชคดทีี่งานนี้หนูไม่ได้ปล่อยไอเดยีใหม่ๆ มาเสยีหมด”
อสิซาเบลพยกัหน้า “เหน็ดแีลนบอกว่าเมื่อวานรโิก้ไปเจอหนหูรอื” 

ความจรงิไม่อยากเอ่ยชื่อรโิก้ให้เสยีอรรถรสอาหาร แต่เธอจ�าเป็นต้องสกดั
ก่อนที่ถ่านไฟเก่าจะคุ อุตส่าห์ผลักดันให้เกรย์รีบออกไปจากบริษัทกับ 
ดแีลน ที่ไหนได้ ไม่พ้นรโิก้อยู่ด ีรายนั้นหูตายิ่งกว่าเรดาร์จรงิๆ

แอนนาฟังค�าถามมารดาแล้วได้แต่ท�าตาปรบิๆ เธออตุส่าห์ไม่เล่า 
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แต่ดแีลนกลบัเล่าเสยีเอง 
เกรย์จิ้มชสีที่พ่อบ้านหั่นพอดคี�าวางบนแฮม ก่อนจะจิ้มทั้งแฮมและ

ชสีเข้าปาก “ค่ะ ท�าไมนะหนูถงึรู้สกึว่าการที่เขามาคยุกบัหนูถงึเป็นเรื่อง
ราวใหญ่โต เมื่อวานคณุแม่กซ็กัหนูไปทแีล้ว” 

แอนนายิ้มเจื่อนๆ ขณะที่อสิซาเบลยงัคงมสีหีน้าเข้มงวด “หนตู้อง
เข้าใจ เขาเป็นตวัอนัตรายส�าหรบัสาวๆ”

“ค�าเดยีวกบัที่ศาสตราจารย์พดูเป๊ียบ” เกรย์พมึพ�าขณะจิ้มมะกอก
ดองเข้าปาก 

อสิซาเบลท�าทไีม่สนใจเสยีงบน่งมึง�า “เขามาคยุอะไรกบัหน ูยาย
อยากรู้ว่าเขามาหาหนูท�าไม” คลาร่าตามหาตัวพนักงานที่ได้คุยกับริโก้
จนเจอ แต่จบัมาซกัไซ้ไล่เลยีงแล้วกไ็ม่ได้ค�าตอบมากมายนกั อนาบอก
แค่ว่ารโิก้ให้ดคูลปิของเกรย์ ฝ่ายนั้นอ้างว่าหยบิของสลบักนัเลยจะขอมา
เปลี่ยนคนื ฟังดูกร็ูว่้าเป็นอบุายเพื่อหลอกถามหาเกรย์ รโิก้เจ้าเล่ห์นกั แต่
อย่างไรก็เป็นไปตามที่เธอคาด ตลอดเย็นวาน เดินไปทางไหนก็มีแต่
พนกังานจบักลุ่มพูดถงึเขา

“เขาบอกว่าเขาคลาดกบัหนทูี่ไอคา มคีนพดูถงึหนเูยอะเลยอยาก
เจอ เลยมาหาที่บรษิทั”

“เดี๋ยวนะ รโิก้รู้เหรอว่าหนูเป็นหลานยาย” อสิซาเบลแทรกขึ้น
“ไม่นะ หนูว่าในสเปนนบัหวัได้ที่รู้เรื่องของหนู”
“งั้นเขาหาหนเูจอได้ไง” อสิซาเบลพมึพ�า พยายามขบคดิหาค�าตอบ
“หนูไม่ทราบค่ะ ถ้าให้เดาคงเพราะหนูเช็กอินในนามบริษัท แต่

ประเดน็คอืต้องมใีครบางคนไปค้นข้อมูลว่าหนูเชก็อนิด้วยชื่ออะไร”
“หรอืทางโรงแรมอยากรูว่้าลกูสาวแม่เป็นใคร เพราะหนสูวยมาก” 

แอนนาออกความเหน็
“หนไูม่คอนเฟิร์มค่ะ” เกรย์มองเป็นเรื่องปกตทิี่ไปไหนมาไหน ผู้คน

โดยเฉพาะเพศตรงขา้มจะให้ความสนใจ เพราะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เข้าสู่
วัยสาว ฉะนั้นเมื่อมีใครให้ความสนใจ เธอจึงไม่ได้ให้ความส�าคัญนัก 
บางทีนี่อาจเป็นจุดผิดพลาดที่ท�าให้เธอพลาดรายละเอียดที่จะปะติด- 
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ปะต่อได้ว่ารโิก้รู้จกัและมาหาเธอได้อย่างไร 
“แล้วเขาคยุอะไรกบัหนูอกี”
“เขาให้นามบตัรแล้วกช็วนหนูไปดนิเนอร์ค่ะ”
“ยายขอนามบตัรนั้นได้ไหม”
“หนูทิ้งไปแล้วค่ะ”
อสิซาเบลยิ้มสมใจ “แล้วเรื่องดนิเนอร์หนูตอบไปว่าไง” 
“หนูปฏเิสธไปค่ะ” 
“ดมีาก ยายขอพูดตรงไปตรงมา ยายไม่อยากให้หนคูบค้าสมาคม

กบัผู้ชายคนนี้ เกรย์ให้ยายได้หรอืเปล่า”
“หนูขอเหตผุลได้ไหมคะ” เกรย์ถามเสยีงอ่อนๆ
“เขาเป็นศตัรทูางธรุกจิของเรา ที่ส�าคญัเขาเป็นตวัอนัตรายส�าหรบั

ผู้หญงิ ยายไม่อยากให้หนูต้องมานั่งเสยีใจในเรื่องความรกั” อสิซาเบล
พูดตรงไปตรงมา

“คุณยายไม่คิดว่าหลานคนนี้จะท�าให้เสือผู้หญิงอย่างเขารักจริง
ได้เลยหรอืคะ”

อสิซาเบลอึ้ง “ยายไม่ตั้งใจจะประเมนิหนตู�่า เพยีงแต่ยายไม่อยาก
ให้หนูเอาตวัเองไปเสี่ยงกบัผู้ชายที่ไม่มคี่าอย่างเขา”

“หนูเข้าใจความหวงัดขีองคณุยายค่ะ” 
“แล้วจะให้ยายได้หรอืเปล่า”
“หนูไม่กล้ารับปาก เพราะอนาคตอาจมีเหตุให้ต้องดีลธุรกิจกัน 

แต่หนูไม่สนใจผู้ชายคนนี้ เพราะฉะนั้นคณุยายอย่ากงัวลเลยค่ะ”
“ถ้างั้นไปเรยีนจอร์จทาวน์เพื่อยายได้ไหม”
“คณุแม่บอกหนแูล้วค่ะ เพื่อจะได้อยูห่่างจากผู้ชายคนนั้นหรอืคะ” 
ทั้งแอนนาและอสิซาเบลอึ้งเหมอืนถกูนอ็ก เพราะไม่คดิว่าเกรย์จะ

ย้อนถามตรงๆ
“ใช่ และยายอยากขอร้องให้หนอูอกเดนิทางตั้งแต่เดอืนหน้าด้วย”
“เรื่องนั้นหนูไม่ขดัข้องหรอกค่ะ แต่หนูขอเหตผุลตรงๆ ได้ไหมคะ 

คณุยายมเีหตผุลอะไรนอกเหนอืจากเรื่องคู่แข่งทางธรุกจิหรอืเปล่าคะถงึ
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อยากให้หนูอยู่ห่างเขา หรอืเพราะเขาเป็นหลานชายของโลเปซ”
“ยายบอกไปแล้ว ยายไม่อยากให้หนูต้องมานั่งน�้าตาเช็ดหัวเข่า

เพราะความรกั”
“ท�าไมนะหนถูงึรูส้กึว่าคณุยายก�าลงัปิดบงัอะไรบางอย่างกบัหน”ู 

เกรย์ตั้งข้อสังเกตแล้วจ้องหน้าคนเป็นยายตรงๆ อิสซาเบลยังมีเค้าสวย
ในวยัสาว ทั้งที่อายแุปดสบิแปดปี อสิซาเบลสวยคม ถ้าเธออายเุท่าคณุ
ยาย เธอกอ็ยากดูดไีด้ถงึครึ่งของคณุยาย

อสิซาเบลผ่อนลมหายใจ “หลานพูดถูก ยายมเีหตผุลของยายที่
ไม่สามารถบอกหนูได้ แต่ใช่ เรื่องคู่แข่งทางธุรกิจเป็นปัจจัยหนึ่งด้วย 
เพราะฉะนั้นยายไม่อยากให้หนูเป็นเพื่อนกับเขา เมื่อไหร่ความสัมพันธ์
เปลี่ยนจากคู่แข่งทางธรุกจิมาเป็นเพื่อน วนัที่หนูต้องตดัสนิใจเรื่องยากๆ 
ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจจะด้อยลงทนัท”ี

“หนูเข้าใจแล้วค่ะ คณุยายกลวัว่าหนูจะเป็นเพื่อนกบัเขา”
“ไม่ใช่แค่นั้น ริโก้ได้ชื่อว่าเสือผู้หญิง ผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้มแีต่ 

หลงเสน่ห์ ยายไม่อยากให้หนูกลายเป็นหนึ่งในผู้หญงิพวกนั้น”
“ท�าไมไม่คดิบ้างว่าเขาอาจเป็นฝ่ายหลงเสน่ห์หนู”
“ความหมายจะต่างกนัตรงไหน แรกๆ เขาอาจหลงเสน่ห์หนู แต่

นานๆ ไปเป็นฝ่ายผู้หญงิทั้งนั้นที่ตกบ่วงเสน่ห์เขา”
“เรื่องนั้นอย่ากงัวลเลยค่ะ เพราะวนันี้หนูได้เจอเขา ไดเ้ผชญิหน้า

กบัเขาตรงๆ ยงัไม่รูส้กึอะไรเลย” ไม่รูส้กึอะไรจรงิๆ หรอื แล้วกระแสไฟฟ้า
ที่วิ่งผ่านตวัเขามาที่มอืเธอล่ะ มนัคอือะไรกนั เกรย์นกึถามตวัเอง

“อย่าชะล่าใจไป เขายังไม่ได้เริ่มร่ายมนตร์ ฉายาเขา จีบใคร 
ไม่เคยพลาด”

“ลองดูไหมคะ หนูเชื่อสจัธรรมที่ว่าทกุอย่างมคีรั้งแรกเสมอ” 
จากนั้นดินเนอร์มื้อนั้นก็เป็นไปอย่างเคร่งเครียด เพราะจบจาก

เรื่องของรโิก้กต็ามมาด้วยเรื่องกลยทุธ์ในการเอาชนะโดมงิโก ซึ่งแอนนา
ปรกึษาอสิซาเบลเรื่องที่เกรย์เสนอไอเดยีให้ซื้อหุ้นโดมงิโก


