
บทนำ�

รถมอเตอร์ไซค์คนัใหญ่สขีาวหรอืที่นยิมเรยีกกนัว่า บิ๊กไบค์ รุน่ BMW 

2013 S1000RR HP 4 ราคาหลักล้าน แล่นฉิวด้วยความเร็วสูงขี่ปาดหน้า

แทรกกลางรถยนต์คันอื่นๆ ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในยามค�่าคืนด้วยลีลาอันน่า

หวาดเสยีว เสยีงท่อไอเสยีที่ท�าจากไทเทเนยีมดงักระหึ่มจนทกุคนต้องหนัมอง 

แต่ก็เห็นเพียงร่างปราดเปรียวในชุดสีด�ารัดกุม สวมหมวกกันน็อกสีด�าด้าน 

แล่นผ่านสายตาไปอย่างรวดเรว็จนไม่อาจเกบ็รายละเอยีดได้มากกว่านั้น 

รถคนัดงักล่าวหกัเลี้ยวเข้าซอยซึ่งอยูใ่นย่านใจกลางเมอืง มแีต่บ้านหลงั

ใหญ่ของบรรดาเศรษฐีมีเงินทั้งหลาย ล้อรถขนาดใหญ่หยุดลงใต้ต้นไม้ใหญ่ 

ตรงมุมก�าแพงบ้านสอีฐิ ดวงตาที่ซ่อนอยู่ภายใต้แผ่นกนัลมของหมวกกนันอ็ก

จ้องเขม็งฝ่าความมืด มองหาใครบางคนที่ควรรออยู่แถวนี้ และไม่นานนัก 

ร่างสูงหนากก็้าวพรวดออกมาจากเงามดืซึ่งเป็นจุดอบัสายตา ตรงดิ่งเข้ามาหา

เจ้าของรถคนัสวยที่ยงัไม่ดบัเครื่องยนต์

“อกีสบิห้านาท ีเรว็!”

เสียงห้าวรีบกระซิบบอกเมื่อมาถึงตัว ร่างระหงตวัดขาลงจากรถ

มอเตอร์ไซค์เพื่อให้ผู้มาใหม่ขึ้นนั่งแทนที่ 

“ระวงัอย่าให้ใครเหน็นะ” ร่างสงูไม่วายหนัมองคนชดุด�าที่สวมหมวกกนั- 

นอ็กปกปิดใบหน้าเอาไว้ด้วยความเป็นห่วง
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ร่างบางในชุดด�ายกมือขึ้นท�าสัญลักษณ์ OK แล้ววิ่งไปตรงมุมมืดใต้

ต้นไม้ เสยีงเร่งเครื่องดงักระหึ่มแล่นห่างออกไป ร่างบางจงึยื่นมอืที่สวมถุงมอื

หนังลากไล้ไปตามก�าแพงก่อนจะพบเชือกที่ผูกโยงข้ามไปอีกฝั่ง แล้วใช้เชือก

นั้นดงึร่างตนเองไต่ข้ามก�าแพงเข้าไปด้านใน

เมื่อรองเทา้ผ้าใบหุม้ข้อแตะลงบนพื้นหญ้าอ่อนนุม่ ผูบ้กุรกุยามวกิาลก็

รบีวิ่งลดัเลาะไปตามแนวก�าแพง หลบมุมให้พ้นจากกล้องวงจรปิดที่ตดิไว้เป็น

ระยะอย่างรู้จักพื้นที่ทุกตารางนิ้วแห่งนี้ดี ดวงตาคมสวยจ้องไปยังประตูด้าน

หลงัของบ้านใหญ่ซึ่งตั้งตระหง่านอยูไ่ม่ไกลนกั แต่แล้วกต้็องรบีหลบฉากซ่อน

ตวัอยู่หลงัรูปปั้นเมื่อได้ยนิเสยีงคุยกนัของสาวใช้ที่เดนิผ่านมา

“วนันี้คุณท่านกลบัดกึจงั ห้าทุ่มแล้วยงัไม่ถึงบ้านเลย” สาวใช้คนแรก

เปรย

“คุณหนูรญัทนรอไม่ไหว เข้านอนไปตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วมั้ง” สาวใช้คนที่

สองตอบ

“กค็ุณหนูไม่สบาย ข้าวเยน็กนิไปได้นดิเดยีวเอง”

“ฉนัได้ยนิป้าแหววคยุโทรศพัท์กบัคณุท่าน พอรูว่้าคณุหนไูม่สบายท่าน

กจ็ะรบีกลบับ้านทนัท”ี

“บ้านคุณภาคก็ดับไฟหมดแล้ว สงสัยเข้านอนไวตามคุณหนู” สาวใช ้

คนแรกไว้ผมสั้นประบ่ามองไปยงับ้านสองชั้นขนาดกลางซึ่งปลูกอยู่ท้ายสวน

“เอ้า! พอส่งคุณหนูเข้านอนกห็มดหน้าที่แล้วส ินี่แกยงัไม่เลกิคดิเพ้อ-

เจ้อเรื่องคณุภาคอกีเหรอนงัมะล”ิ สาวใช้คนที่สองตอบพร้อมกบัค้อนเพื่อนสาว

อย่างหมั่นไส้ปนสมเพช ที่อกีฝ่ายชอบละเมอเพ้อพกถงึบอดกีาร์ดหนุม่รปูหล่อ 

เจ้าของบ้านท้ายสวน ทั้งๆ ที่พ่อรูปหล่อคนนั้นไม่เคยแม้แต่จะชายตามอง

“แหม อะไรกเ็กดิขึ้นได้ รกัแท้มกัจะแพ้ความใกล้ชดิ แกไม่เคยได้ยนิ

รไึงนงัดาว”

เสียงโต้เถียงดังห่างออกไปทางบ้านพักคนใช้ซึ่งเป็นอาคารสองชั้น 

ปลูกไว้อยู่ทางด้านขวามอืของบ้านใหญ่ ผู้บุกรุกลอบถอนหายใจเบาๆ ยกมอื
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ขึ้นถอดหมวกกนันอ็ก เผยให้เหน็ใบหน้าเรยีวรปูไข่ ล้อมกรอบด้วยกลุม่ผมดก

หนาสดี�าขลบัทิ้งตวัลงสยายยาวเตม็แผ่นหลงั ไรคิ้วโก่งสวยได้รปูตามธรรมชาติ

รับกับดวงตากลมโตสีนิลวาววับ จมูกโด่งปลายเชิดรูปทรงคล้ายหยดน�้า 

โดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอนั้นบ่งชัดถึงนิสัยดื้อเงียบของเจ้าตัว ริมฝีปากด้านบน

หยกัสวย ในขณะที่ด้านล่างอิ่มเตม็เป็นสแีดงระเรื่อขยบัคลี่ยิ้มน้อยๆ ส่งผลให้

ดวงหน้าดูหวานละมุน ขดักบัรูปลกัษณ์ที่ดูเป็นสาวนกัซิ่งยิ่งนกั

เพิ่งจะรู.้..ว่าบอดกีาร์ดหน้าตายของเธอกแ็อบมแีฟนคลบักบัเขาเสยีด้วย

ความคดิที่ชวนหวัเราะ หญงิสาวเจ้าของนาม รญัชดิา หรอืคุณหนูรญั 

แห่งบ้านวรุณรัตนาปรายตามองไปยังบ้านหลังเล็กท้ายสวนด้วยสีหน้าอมยิ้ม 

เจ้าของบ้านเคยรู้ตวับ้างไหมนะ ว่ามสีาวคอยชะเง้อแลหา 

เสยีงรถยนต์แล่นเข้ามาจอดตรงหน้าตกึใหญ่ ท�าให้ร่างโปร่งระหงสะดุง้

ก่อนจะผลุบหายเข้าไปทางประตูด้านหลังที่มีคนมาปลดล็อกเตรียมไว้ให้ก่อน

แล้ว 

“ขอบใจมากนะพทิกัษ์ที่ต้องกลบัดกึพร้อมฉนั”

เสยีงคุ้นเคยดงัแว่วมาจากทางหน้าประตู ช่วยเร่งให้หญงิสาวรบีวิ่งขึ้น

บนัไดวนด้วยความเรว็สงูสดุเท่าที่จะท�าได้ เมื่อร่างอ้วนท้วนในชดุสทูสากลก้าว

มาถงึห้องโถง กพ็อดกีบัที่ร่างบางแทรกกายเข้าไปในห้องนอนทนัเวลา มอืเรยีว

บรรจงปิดประตใูห้เกดิเสยีงเบาที่สดุ ก่อนจะเร่งรบีถอดชดุแข่งรถที่สวมอยู่เพื่อ

เปลี่ยนเป็นชุดนอนกระโปรงแสนหวาน

เสยีงฝีเท้าก้าวขึ้นบนัไดวนใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ในขณะที่หญงิสาวพยายาม

รูดกางเกงออกจากเรียวขา เมื่อเสียงเดินมาหยุดลงตรงหน้าประตู ชุดนอนก็

เลื่อนลงผ่านทางศรีษะได้ทนัเวลา

“อ้าว พ่อท�าให้ตื่นหรอืลูก”

ภัคพงศ์เอ่ยทักด้วยความตกใจ เมื่อเปิดประตูเข้ามาเห็นคนที่ควรจะ

นอนหลบัปุย๋กลบัยนือยูต่รงปลายเตยีงในสภาพผมเผ้ายุง่เหยงิ มอืกอดตุก๊ตา

หมตีวัเก่ง สหีน้าง่วงงุน หญงิสาวแกล้งท�าเป็นปรอืตาขึ้นมองคนที่มารบกวน
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กลางดกึ ทั้งที่จรงิพยายามบงัคบัลมหายใจตนเองไม่ให้หอบ

“รัญตื่นมาเข้าห้องน�้าแล้วได้ยินเสียงคุณพ่อกลับมาพอดีค่ะ” รัญชิดา

ตอบพร้อมกบัยกมอืข้างหนึ่งขึ้นขยี้ตาราวกบัยงัไม่ตื่นเตม็ที่

“ได้ยนิป้าแหววบอกว่าลกูไม่ค่อยสบาย เข้านอนตั้งแต่หวัค�่า แล้วนี่เป็น

ยงัไงบ้าง”

ภัคพงศ์เอ่ยถึงหัวหน้าแม่บ้านที่ตนได้โทรศัพท์มาถามความเรียบร้อย

เมื่อตอนหัวค�่า ค�าถามห่วงใยท�าเอาคนป่วยการเมืองยิ้มแหย แต่ยังคงตอบ

กลบัไปด้วยน�้าเสยีงงวัเงยีสมบทบาท

“ดีขึ้นแล้วค่ะ เมื่อหัวค�่ารัญแค่รู้สึกปวดหัว ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก

ค่ะคุณพ่อ”

ร่างท้วมหนาก้าวเข้ามาประชดิร่างบางของลกูสาว มอือวบอูมยื่นไปแตะ

หน้าผากเกลี้ยงเกลาเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย เมื่อไม่รู้สึกถึงไอร้อนของพิษไข้

จงึค่อยคลายกงัวลลง

“งั้นไปเข้าห้องน�้าแล้วนอนต่อเถอะจ้ะ”

“ค่ะคุณพ่อ”

“แต่เหงื่อออกเยอะเชยีว พ่อเรยีกป้าแหววมาเชด็ตวัให้หน่อยดกีว่า”

ร่างบางสะดุง้ รบีห้ามเสยีงอ่อย “อย่าเลยค่ะ ดกึแล้ว รญัเกรงใจป้าแหวว”

“ไม่เป็นไรแน่นะ เรายิ่งขี้โรคอยู่ด้วย” คนเป็นพ่อยงัไม่คลายกงัวล

“ถ้าเหงื่อออกแสดงว่าไข้ลดแล้วไงคะ รญัดขีึ้นแล้วจรงิๆ”

ภคัพงศ์ถอนหายใจกบัความขี้เกรงใจของลกูสาว ก่อนจะยอมปล่อยให้

เป็นไปตามความต้องการของเธอ

“งั้นฝันดจ้ีะลกูรกั” ร่างท้วมก้มลงจบูหน้าผากลูกสาวเพยีงคนเดยีวอย่าง

รกัใคร่

“คุณพ่อกฝ็ันดนีะคะ” รญัชดิาตอบกลบัพร้อมยิ้มหวาน

บดิาลูบศรีษะกลมเลก็อย่างทะนุถนอม พลางกวาดตามองไปรอบห้อง 

ตรวจตราความเรยีบร้อยก่อนจะออกไปตามความเคยชนิ หญงิสาวเหลอืบตาลง 
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มองพื้นข้างเตยีงเมื่อเหน็ว่าแขนเสื้อแจก็เกตหนงัสดี�าโผล่ออกมา เท้าเรยีวเลก็

จงึรบีเขี่ยให้มนักลบัเข้าไปอยู่ใต้เตยีง 

ความมดืภายในห้องท�าให้ภคัพงศ์ไม่เหน็อากปักริยิาผดิปกตขิองลกูสาว 

ร่างอ้วนท้วนจงึปิดประตลูงโดยไม่รู้เลยว่ามคีวามลบัของลกูสาวคนสวยซกุซ่อน

อยู่ใต้เตยีง



หนึ่ง
นัดดูตัวครั้งที่หนึ่ง

“วนัอาทติย์นี้ลกูเคลยีร์ตารางตวัเองให้ว่างด้วยนะ”

ภคัพงศ์ วรุณรตันา หนัมาบอกลูกสาวเพยีงคนเดยีวที่เขารกัสุดสวาท

บาดจิตหลังจากวางสายโทรศัพท์ นับตั้งแต่ภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 

ตอนที่รัญชิดาเพิ่งจะอายุได้ห้าขวบ เขาก็เป็นผู้เลี้ยงดู อบรมบ่มนิสัย คอย 

คัดกรองแต่สิ่งดีงามให้ลูกสาวผู้เรียบร้อยแสนซื่อ ราวกับนางฟ้าผู้ปราศจาก

มลทนิมาด้วยตนเองโดยตลอด 

บรษิทั VP Corporation ก�าลงัเตบิโตในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์จนเป็น

ที่รู้จักไปทั่วประเทศ และได้ให้ฉายาภัคพงศ์ผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ว่า ‘เจ้าพ่อที่ดิน’ 

ด้วยความที่รกัและห่วงลูกมาก จงึไม่อยากให้ลูกเสยีใจหรอืต้องเผชญิกบัความ

โหดร้ายจากสังคมภายนอก เขาจึงค่อนข้างเข้มงวดและไม่ค่อยยอมปล่อยให้

ออกไปไหนมาไหนเพยีงล�าพงั ทว่ารู้สกึตวัอกีท ีรญัชดิากเ็ตบิโตกลายเป็นสาว

สวยผู้อ่อนต่อโลก และไม่มีเพื่อนสนิทที่สามารถคบหาได้อย่างจริงใจสักคน 

ท�าให้เขายิ่งรู้สึกเป็นห่วงกลัวว่าหากตนเองเกิดเป็นอะไรไป ลูกสาวผู้บอบบาง

อาจต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการแก่งแย่งชิงดีนี้โดย

ล�าพังไม่รอด ดังนั้นเขาจึงต้องรีบเฟ้นหาชายหนุ่มที่เหมาะสมคู่ควรมาช่วยรับ

ช่วงดูแลต่อ ที่ส�าคญั ต้องมฐีานะทางบ้านไม่น้อยหน้าไปกว่าที่เขาได้สร้างสม

ไว้ให้แก่รญัชดิา ซึ่งกลายเป็นผู้สบืทอดมรดกทั้งหมดเพยีงคนเดยีว
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การคัดเลือกว่าที่คู่หมั้นเริ่มด�าเนินขึ้นโดยที่รัญชิดาไม่สามารถคัดค้าน

หรือโต้แย้งใดๆ ได้เลย แต่ก็น่าแปลก ทุกครั้งที่มีการนัดหมายดูตัวกันทีไร 

ฝ่ายชายมักจะเกิดเหตุขัดข้องจนต้องล่มนัด หรือไม่ก็เป็นฝ่ายขอยกเลิกการ 

ดูตัวเสียเอง เป็นอย่างนี้มาห้ารายแล้ว ท�าให้หญิงสาวยังคงไร้วี่แววที่จะได้

แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาสมใจบดิาเสยีที

ร่างเพรยีวบางระหงในชดุกระโปรงลายดอกไม้สฟ้ีาอ่อนก�าลงันั่งถกันติติ้ง

อยู่บนโซฟาหลุยส์ถึงกับชะงักมือเมื่อได้ยินสิ่งที่บิดาบอกกล่าว ดวงหน้าเรียว

รปูไข่ผวิขาวเนยีนละเอยีดเงยขึ้นมองสบตากบับดิาด้วยดวงตากลมโตสดี�าขลบั

ราวกับนิลเนื้อดี แพขนตาหนางามงอนกะพริบถี่ ไม่แน่ใจกับสิ่งที่ตนได้ยิน

เท่าใดนกั

ภคัพงศ์ยิ้มให้ปฏกิริยิาแสนซื่อ น่าเอน็ดูของลูกสาว ก่อนจะเล่าขยาย

ความเพิ่มให้ฟังอกีนดิ

“เมื่อสกัครู่พ่อเพิ่งวางสายคุณลุงจติ เพื่อนสมยัเรยีนมหาวทิยาลยั ถงึ

ได้รู้ว่าลูกชายของเขาก็ยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตน พ่อกับคุณลุงจิตเลยอยาก

ให้ลูกทั้งสองได้ลองพบกันดูสักครั้ง...เอาน่า ก็แค่กินข้าวท�าความรู้จักกันไว ้

เป็นพี่เป็นน้อง ถ้าลูกชายคุณลุงจติเขาดูมาดดนี่าไว้ใจ ลูกกอ็าจได้เจอเนื้อคู่ที่

รอคอยมานานสกัทไีงล่ะ”

รมิฝีปากหยกัสวยสแีดงระเรื่อตามธรรมชาตขิยบัจะพดูบางสิ่ง แต่แลว้

ก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มหวานละมุนขึ้นแทนที่ ดังเช่นทุกครั้งที่พ่อขอให้ท�าอะไร

กต็าม

เธอจะยิ้ม...ไม่ปฏเิสธ ไม่งี่เง่า ไม่โวยวาย ท�าตามทกุอย่าง ไม่เคยดื้อรั้น 

แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่น่าขดัใจแค่ไหน แต่ด้วยความรกัที่มใีห้บดิาบงัเกดิ-

เกล้าที่เธอเหลอือยู่เพยีงคนเดยีว หญงิสาวจงึเลอืกที่จะเกบ็ความต้องการของ

ตนเองเอาไว้เพยีงในใจ ความสุขของบดิาย่อมส�าคญักว่าความสขุของเธอเสมอ

“สุดแล้วแต่คุณพ่อสคิะ”

ค�าตอบ...ที่ทุกคนได้ยนิจนเคยชนิ
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คณุหนรูญัผูง้ดงามราวกบัตุก๊ตานางฟ้าไม่เคยเลยสกัครั้งที่จะขดัใจบดิา 

เธอชา่งสมกบัเปน็กลุสตรทีี่ว่านอนสอนง่ายจนน่ามอบโลล่กูยอดกตญัญดูเีด่น

ให้เป็นรางวลั เหล่าคนรบัใช้ต่างคดิตรงกนัในเรื่องนี้ ทว่าเว้นเพยีงหนึ่งคนที่คดิ

ต่าง

ภาคิน บอดีการ์ดส่วนตัวของรัญชิดา และยังเป็นลูกชายของพิทักษ์ 

เลขาฯ คนสนทิของเจ้าพ่อที่ดนิ ชายหนุม่รูจ้กันสิยัของคุณหนูรญัดกีว่าทกุคน 

ในบ้าน รู้ว่าเหตุใดเธอจงึต้องท�าตวัเป็นเดก็ดถีงึเพยีงนี้ แต่กไ็ม่อาจช่วยอะไร

ได้นอกจากเกบ็รกัษาความลบัเอาไว้ให้ลกึที่สุด 

ร่างสงูในชดุเสื้อเชิ้ตสขีาวผกูเนกไทสดี�าหลวมๆ ราวกบัแค่ผูกคล้องคอ

ไว้พอเป็นพิธีและกางเกงสแล็กส์สีด�า ยืนนิ่งขรึมพิงผนังใกล้หน้าต่างบานสูง 

ใบหน้าคมเรียบนิ่งไร้ความรู ้สึก มีเพียงดวงตาสีเข้มที่คอยขยับมองตาม

อากปักริยิาของหญงิสาวอยู่ตลอดเวลา 

“ว่านอนสอนง่ายแบบนี้ส ิถงึได้น่ารกัซะจรงิ นางฟ้าของพ่อ”

ภัคพงศ์เอื้อมมือมาลูบศีรษะเล็กที่ปกคลุมไปด้วยกลุ่มผมสีด�าเป็นเงา

สลวยยาวลงไปถงึช่วงเอวเลก็คอดกิ่ว ก่อนจบูหน้าผากกลมมนของลกูสาวอย่าง

รกัใคร่ฟอดใหญ่ สองมอืประคองใบหน้างดงามให้เงยขึ้นเพื่อที่จะได้มองถนดั

ตา นบัวนัความสวย หวาน เหมอืนมารดากย็ิ่งเด่นชดับนใบหน้ามากขึ้น

“พ่อสญัญาว่าจะหาแต่สิ่งดีๆ  มาให้ลูก และจะไม่ยอมให้ใครมาท�าร้าย

หวัใจดวงนี้ของพ่อต้องเจบ็ปวดโดยเดด็ขาด!”

รญัชดิายิ้มหวานรบัค�าสญัญา “รญักส็ญัญาว่าจะดแูลตวัเองให้ด ีให้สม

กบัที่คณุพ่อรกัและเป็นห่วง หากสิ่งใดท�าให้คณุพ่อมคีวามสขุ รญักย็นิดจีะท�า

ค่ะ”

“ลูกรกัของพ่อ”

ภาพสองพ่อลูกกอดและหอมแก้มกันเป็นเรื่องชินตาส�าหรับคนในบ้าน

วรณุรตันา เหล่าคนรบัใช้เก่าแก่ทั้งหลายต่างกพ็ลอยยิ้มแก้มปรไิปด้วยทกุครั้ง
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เวลาสบิเอด็นาฬิกา ณ ห้างสรรพสนิค้าสดุหรใูจกลางเมอืง

งานแถลงข่าวเปิดตัวแชมพูสระผมยี่ห้อใหม่น�าเข้าจากต่างประเทศได้

จ้างซูเปอร์สตาร์ชื่อดังคู่จิ้นในวงการมาเป็นพรีเซนเตอร์ จิรัสย์ ณภัคกาลกุล 

หนุ่มหล่อหน้าหวานผู้มากความสามารถ รูปร่างสูงโปร่ง บุคลิกโดดเด่น 

สะดุดตา ใบหน้าเรยีวค่อนไปทางสวย นยัน์ตาสนี�้าผึ้งหวานพราวระยบัเสรมิ

เสน่ห์ให้ดวงตาคู่นั้นมีอ�านาจสะกดใจสาว ยิ่งมีดีกรีเป็นถึงลูกชายคนโตจาก

ตระกูลไฮโซชื่อดงัท�าให้เขายิ่งเป็นที่จบัตามอง และ พรสิซลิล่า สมธิ นางเอก

สาวลูกครึ่งดาวรุ่งพุ่งแรง ความสวยเก๋สไตล์สาวลูกครึ่งไทย-อเมรกินั และยงั

มฝีีมอืด้านการแสดงที่ตบีทแตกจนได้รางวลันกัแสดงน�าหญงิยอดเยี่ยมแห่งปี

มาการนัต ีท�าให้ชื่อของเธออยูอ่นัดบัต้นๆ ในวงการมายา ยิ่งถ้าละครเรื่องไหน

จับคู่สองคนนี้มาเป็นนักแสดงน�า เรตติงละครเรื่องนั้นเป็นต้องดังเปรี้ยงพุ่ง

กระฉูด

ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสักนิด เมื่องานแถลงข่าวเปิดตัวแชมพู

แบรนด์ใหม่ในวันนี้จะเต็มไปด้วยกองทัพนักข่าวและเหล่าบรรดาแฟนคลับที่

คอยส่งเสยีงกรี๊ดกร๊าดจนห้างสรรพสนิค้าแทบแตก แม้ว่างานแถลงข่าวจะจบ

ไปนานแล้วก็ตาม แต่ดาราคู่ขวัญยังคงติดแหง็ก หลังชนแบ็กดรอปอยู่

ท่ามกลางวงล้อมของนักข่าวที่มากันทุกสื่อ แสงแฟลชรัวระยับไม่หยุดนับแต่

วินาทีที่ทั้งสองมายืนคู่กัน เพื่อให้นักข่าวได้สัมภาษณ์กับประเด็นร้อนเรื่อง 

ข่าวลอืในความสมัพนัธ์ที่เกนิเพื่อนร่วมงาน

“ข่าวลือที่ว่าคุณจิรัสย์กับคุณพริสซี่แอบไปกินข้าว ดูหนัง กันสองต่อ

สองนี่เป็นเรื่องจรงิรเึปล่าครบั”

“คณุพรสิซี่ช่วยหนัมาทางนี้ด้วยค่ะ ข้อความ ‘ขอบคณุที่ยนือยูเ่คยีงข้าง

กนัในทกุปัญหา’ ที่คณุโพสต์ไว้ในทวติเตอร์นั่นหมายถงึคณุจริสัย์ใช่รเึปล่าคะ”

“แล้วข่าวลือที่ว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ท�าความรู้จัก พูดคุยกันเป็นการ

ส่วนตวัแล้วนั้นใช่เรื่องจรงิมั้ยคะ”

ค�าถามนับสิบประดังเข้ามาไม่ขาดสาย จนผู้ถูกถามไม่รู้จะหันไปตอบ
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ค�าถามของใครก่อน สิ่งที่ชายหนุม่และหญงิสาวท�าได้ดทีี่สดุในตอนนี้คอืยิ้มรบั

ทุกค�าถาม และเชดิหน้าสู้แสงแฟลชที่รวัใส่ไม่ยั้งจนตาพร่ามวั

“เออ...พริสซี่ต้องขอขอบคุณพี่ๆ นักข่าวทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ 

นะคะ แต่เนื่องจากนี่เป็นงานเปิดตัวสินค้า พริสซี่รู้สึกเกรงใจเจ้าของงาน 

ม้ากมาก ดงันั้นพรสิซี่อยากขอให้พี่ๆ  นกัข่าวทุกคนช่วยถามเกี่ยวกบัเรื่องงาน

ในวนันี้ก่อนได้มั้ยคะ”

ใบหน้าสวยเก๋มสีหีน้าอ้อนวอน ดวงตาคู่สวยสนี�้าตาลอ่อนจางมองสบ

ไปทกุดวงหน้าของบรรดานกัข่าวที่ยนืรายล้อมจนคนถกูมองใจอ่อน ยิ่งสองมอื

เรียวบางยกขึ้นไหว้อย่างอ่อนน้อมไม่ถือตน นักข่าวหลายๆ คนจึงยอมหยุด

ค�าถามที่ต้องการเอาไปเขียนข่าวด้วยความรู้สึกเห็นใจปนสงสาร เพราะก่อน

หน้านี้เธอก็เพิ่งจะโดนข่าวเกาเหลากับนางร้ายร่วมค่ายจนกลายเป็นประเด็น

เด็ดอยู่พักใหญ่ แต่สุดท้ายพริสซิลล่าก็เป็นฝ่ายออกมาแถลงข่าวด้วยน�้าตา 

นองหน้า ยอมขอโทษออกสื่อเพื่อให้ปัญหาทั้งหมดจบลงเพยีงแค่นั้น

“งั้นขอถามค�าถามสดุท้ายกพ็อค่ะ” นกัข่าวสาวคนหนึ่งยงัไม่ยอมเลกิรา

ง่ายๆ

“ถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานในวันนี้ก็ยินดีครับ” จิรัสย์ยิ้มตอบพร้อมกับพูด

ดกัคอ

“เกี่ยวแน่นอนค่ะ” นกัข่าวคนนั้นยิ้มกว้าง “ข่าวลอืที่ว่าน้องพรสิซี่ยอม

ถอนตวัออกจากงานอเีวนต์งานหนึ่งที่มกีารเปิดตวัแถลงข่าวชนกบังานวนันี้ เพื่อ

ที่จะได้ร่วมงานกบัคุณจริสัย์ เป็นความจรงิใช่มั้ยคะ”

เสยีงฮอืฮาดงักระหึ่มขึ้นรอบข้างทนัททีี่นกัข่าวสาวใจกล้าถามจบ จริสัย์

หนัมามองหน้าดาราสาวมากเสน่ห์ด้วยสายตาสงสยัเช่นเดยีวกนั ใบหน้าเรยีว

คมที่แต่งแต้มไว้สวยเป๊ะมีท่าทีตกใจกับค�าถามนั้น รีบส่ายหน้าปฏิเสธข้อ 

กล่าวหาที่อาจน�าพาให้เครดติในการท�างานของเธอเสยีหาย

“ไม่ใช่แน่นอนค่ะ งานนั้นพรสิซี่ได้ปฏเิสธไปก่อนที่จะรบังานในวนันี้นาน

แล้วนะคะ พรสิซี่ไม่มทีางท�าแบบนั้นให้ตวัเองเสยีเครดติหรอกค่ะ อกีอย่าง...” 
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หญงิสาวหนัไปมองสบตากบัร่างสงูที่ยนืเคยีงข้างด้วยสายตาหวานซึ้ง ซึ่งชอตนี้

ได้กลายเป็นภาพพาดหัวข่าวบันเทิงในวันถัดมาทันที “พี่รัสย์กับพริสซี่ ยังไง

เรากไ็ด้เจอกนัเรื่อยๆ อยู่แล้ว พรสิซี่ไม่จ�าเป็นต้องแคนเซลิงานอื่นเพื่อที่จะมา

รบังานคู่กบัพี่รสัย์ทุกครั้งหรอกค่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นข่าวที่ว่าทั้งคูก่�าลงัคบหาดใูจกนัอยู่กเ็ป็นเรื่องจรงิใช่มั้ยครบั”

“แล้วข่าวที่ระหองระแหงกนัอยู่เพราะมมีอืที่สามล่ะคะ”

ค�าถามวกกลบัมาที่ข่าวลอืเรื่องความสมัพนัธ์หวานนอกจอของทั้งคู่อกี

ครั้ง ชายหนุ่มผู้เป็นประเดน็ฮอตสุดร้อนแรงของสงัคมเริ่มขยบัตวัเพราะรู้สกึ

อึดอัด รอยยิ้มชักจะแหยลงเรื่อยๆ เมื่อโดนดาราสาวคู่จิ้นส่งสายตาหวาน 

วบิวบัใส่อย่างไม่แคร์สื่อ เขาคบหากบัพรสิซลิล่าเพยีงแค่เพื่อนร่วมงาน แม้จะ

มเีผลอหยอดค�าหวานหรอืแสดงท่าทจีบีอกีฝ่ายไปบ้าง แต่นั่นกแ็ค่อารมณ์สนุก

ตามประสาหนุ่มโสดจอมเจ้าชู้ เมื่ออีกฝ่ายท�าท่าจะจริงจัง เพลย์บอยตัวพ่อ

อย่างเขาจงึเริ่มหาหนทางเลื้อยหนไีปทางอื่นโดยไม่ยอมให้ใครผูกมดัง่ายๆ ยิ่ง

ระยะหลงัฝ่ายสาวเริ่มแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในตวัเขาจนออกนอกหน้า 

ถงึกบัมเีรื่องเกาเหลาคนนู้นคนนี้ไปทั่วด้วยความหงึหวง กย็ิ่งท�าให้เขารบีถอย

ห่างไวขึ้น 

ทั้งที่เคยตกลงกันไว้แล้วแท้ๆ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอเป็น

เพียงความรู้สกึดีๆ ที่มใีห้แก่กัน และจะไม่สานต่อยดืยาวไปไกลเกินกว่านั้น 

ทว่าดูเหมือนพริสซิลล่าจงใจเมินข้อตกลง แล้วคิดจะยึดตัวเขาไว้ด้วยการ

ประกาศสถานะให้ชดัเจน

“อนันี้คงต้องถามพี่รสัย์เองนะคะ พรสิซี่เป็นผู้หญงิ พูดอะไรมากไปก็

คงจะไม่งาม”

ค�าตอบพร้อมกับท่าทีขวยเขินของดาราสาวขวัญใจวัยรุ่นท�าให้นักข่าว

พุ่งไมค์ไปทางดาราหนุ่มสุดหล่อทนัที

“เออ...”

เมื่อชายหนุ่มมีท่าทีอึกอัก พริสซิลล่าก็หันขวับมาจ้องรอคอยค�าตอบ
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ด้วยสายตาคาดคั้นไม่ต่างจากนักข่าว แววยุ่งเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆ 

เหน็ทเีขาคงต้องหยุดความสมัพนัธ์กบัดาราสาวแสนสวยคนนี้เสยีแล้ว

“เราคบกนัอยู่จรงิครบั”

“นั่นไงล่ะ ข่าวที่สายสบืซุบซบิบอกมาเป็นจรงิอกีแล้ว รบีจบัภาพไว้เรว็ 

พาดหวัข่าวเยน็นี้เลย”

เสยีงฮอืฮาดงัขึ้นอกีระลอก และครั้งนี้ดูเหมอืนจะดงักว่าทุกครั้ง เสยีง

แฟนคลบัของทั้งคู่กรี๊ดลั่น แต่ไม่อาจรู้ว่าเป็นเสยีงแสดงความดใีจที่ดาราคู่จิ้น 

ของตนอินเลิฟกันนอกจอจริงๆ หรือนั่นคือเสียงที่แสดงความเสียใจที่ได้สูญ

เสยีเทพบุตรในฝันของตนให้คนอื่น 

“แต่เราคบกันแบบพี่น้องเท่านั้นครับ ไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากไปกว่า

นั้นแน่นอน”

“พี่รสัย์!”

ประโยคต่อมาของชายหนุ่มท�าเอาพริสซิลล่าเบิกตากว้าง นักข่าวรัว

ค�าถามใส่ทั้งคูห่นกักว่าเดมิจนฟังแทบไม่ได้ศพัท์ ซึ่งพอดกีบัที่ผูจ้ดัการส่วนตวั

ของจริสัย์เพิ่งจะฝา่วงล้อมเหยี่ยวข่าวเข้ามาถงึตวัชายหนุม่ได้ และดงึร่างสงูให้

ออกมาจากสถานการณ์ชุลมุนล่อแหลม พริสซิลล่าท�าท่าจะถลันวิ่งตามแต่ก็

โดนกองทพันกัข่าวปิดทางไว้จนไม่สามารถขยบัตวัไปไหนได้ เธอจงึได้แต่ชะเง้อ

มองตามแผ่นหลงักว้างที่วิ่งตามผู้จดัการส่วนตวัไกลออกไป โดยทิ้งปัญหาทุก

อย่างไว้ให้เธอแก้แต่เพยีงผู้เดยีว

เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาที ณ ห้องอาหารบนชั้นสามสิบสาม 

โรงแรมหรูระดบัห้าดาวใจกลางเมอืง

ห้องอาหาร Blue Sky ถูกเหมาไว้ส�าหรับการร่วมรับประทานอาหาร

และพูดคุยส่วนตัวของสองตระกูลใหญ่แห่งเมืองไทย ซึ่งจุดประสงค์หลักใน

การพบปะอย่างเป็นทางการในครั้งนี้คือการดูตัวระหว่างลูกสาวสุดรักสุดหวง

ของ ภคัพงศ์ วรณุรตันา เจ้าพ่อที่ดนิผู้มอีสงัหารมิทรพัย์มลูค่านบัหมื่นลา้นใน
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ย่านใจกลางเมอืงหลายแห่ง และลูกชายหวัแก้วหวัแหวนของ จติตวรี์ ณภคั-

กาลกุล เจ้าของธุรกจิโรงแรมและรสีอร์ตสุดหรูชื่อดงัของประเทศไทย

ทั้งสองครอบครัวต่างมาพร้อมหน้ากันก่อนเวลานัดและได้เริ่มพูดคุย

กนัตามประสาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกนันาน ครอบครวัฝ่ายณภคักาลกลุมาพร้อม

หน้าพ่อ แม่ และลูกสาวคนเลก็ ขาดกแ็ต่พี่ชายคนโตซึ่งก�าลงัเดนิทางตามมา 

ส่วนทางด้านครอบครวัวรุณรตันามากนัสองคนพ่อลูก 

จิตตวีร์กับภัคพงศ์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนมหาวิทยาลัยกันมาก่อน 

และจิตตวีร์ก็เป็นคนแนะน�าให้ภัคพงศ์ได้พบรักกับภรรยาจนกระทั่งแต่งงาน

กนั เมื่อทั้งคูต่่างมลีกูสาวและลูกชายที่ถงึวยัสมควรแก่การแต่งงานมคีรอบครวั

เป็นของตนเอง จึงได้กลับมาติดต่อกันอีกครั้ง ธุรกิจที่ยุ่งจนรัดตัวของทั้งคู่

ท�าให้ไม่มเีวลามาสงัสรรค์กนัเท่าใดนกั การนดัดูตวัจงึถูกจดัขึ้นจากความเหน็

พ้องต้องกนัของผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่าย โดยที่เดก็ๆ ไม่มสีทิธิ์คดัค้านหรอืบ่ายเบี่ยง

ใดๆ ทั้งสิ้น

รญัชดิา วรุณรตันา เธอคอืผู้หญงิที่มคีวามเพยีบพร้อม กริยิามารยาท

กเ็รยีบร้อย แม้แต่ท่าหวัเราะเบาๆ ยกมอืป้องปาก ยงัดูงดงามสมเป็นกุลสตรี

ราวกบัเพิ่งออกมาจากในวงั สร้างความประทบัใจให้แก่ครอบครวัฝ่ายชายยิ่ง

นกั จติตวร์ีนกึหมายมั่นป้ันมอือยูใ่นใจว่าจะต้องได้หญงิสาวมาเป็นลกูสะใภ้ให้

จงได้ แต่ว่าที่คู่หมั้นของหญิงสาวกลับยังไม่โผล่หน้ามาสักที จนเลยเวลานัด

มาเกอืบชั่วโมง

“ท�าไมป่านนี้เจ้ารัสย์ยังมาไม่ถึงอีก” จิตตวีร์หันไปกระซิบถามณิชา 

ภรรยาของตนด้วยความหงุดหงดิ

“น่าจะใกล้ถงึแล้วมั้งคะ ยยัดา ไหนลองโทร. ไปถามพี่ชายอกีทสีวิ่าถงึ

ไหนแล้ว” เมื่อตนเองกไ็ม่รู้ค�าตอบ จงึหนัไปหาลูกสาวคนเลก็ที่นั่งข้างๆ 

จิดาภา ลูกสาวคนเล็กวัยยี่สิบสี่ปีของครอบครัวณภัคกาลกุลลอบท�า

สหีน้าเซง็ จ�าต้องหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมากดหมายเลขไปหาพี่ชาย รอสายอยู่

สักพักจึงได้ยินเสียงคุ้นเคยตอบกลับมา ร่างบางรีบลุกขึ้น เลี่ยงไปหาที่คุย
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โทรศพัท์

“พี่รัสย์ คุณพ่อจะแปลงร่างอาละวาดอยู่แล้วนะ ท�าไมพี่ยังมาไม่ถึง

โรงแรมอกี”

“ก�าลงัจะเดนิทางไปแล้วน่า จากที่ห้างไปถงึโรงแรมแค่สบิห้านาทเีท่านั้น

แหละ กว่าจะสลดัพวกนกัข่าวหลุดมาได้มนัไม่ใช่เรื่องง่ายนะน้องรกั ว่าแต่...

ว่าที่คู่หมั้นคนใหม่ของพี่สวยมั้ย”

ประโยคท้ายน�้าเสียงปลายสายฟังดูตื่นเต้น จิดาภามองค้อนใส่ดินฟ้า

อากาศเพราะพี่ชายตวัดไีม่ได้อยู่รบัรู้ 

“ทเีรื่องผู้หญงิละเสยีงดี๊ด๊าขึ้นมาทนัทเีลยนะ ถามจรงิ พี่รสัย์ไม่เหนื่อย

สบัรางบา้งหรอืไง ไหนจะดารา นางแบบ ดาเบื่อเหน็หน้าพี่ในหน้าหนงัสอืพมิพ์

บนัเทงิทกุวนัแล้วนะเนี่ย ประวตัเิรื่องผู้หญงิยาวเป็นหางว่าวขนาดนี้ ไม่รูว่้าคณุ

รญัเขาจะรบัพี่ได้รเึปล่า ยิ่งดูเรยีบร้อยอย่างกบัผ้าพบัไว้ซะขนาดนั้น ดาว่าเอา

พี่รสัย์ไม่อยู่แน่นอน”

“เรยีบร้อยขนาดนั้นเลยร”ึ จริสัย์ถามเสยีงกลั้วหวัเราะ

“มากกก” จดิาภาลากเสยีงยาวก่อนจะตดับท “เอาเป็นว่าพี่รสัย์มาถงึก็

รู้เองแหละ รีบๆ มาเลยนะ นี่มันเลยเวลานัดกับทางผู้ใหญ่ฝ่ายนั้นมาเกือบ

ชั่วโมงแล้ว และเขากเ็ริ่มกนิอาหารกนัแล้วด้วย”

“โอเคจ้า คุณแม่เบอร์สอง”

จริสัย์รบัค�าแต่กไ็ม่วายแซวน้องสาว พอได้ยนิเสยีงอกีฝ่ายโวยวายกลบั

มาเขากร็บีกดวางสายแล้วผวิปากอย่างคนอารมณ์ด ี เดนิเอามอืข้างหนึ่งซุกไว้

ในกระเป๋ากางเกง ส่วนอกีข้างกเ็หวี่ยงกุญแจรถด้วยนิ้วชี้ ถงึแม้วนันี้เขามนีดั

กบัครอบครวัไปดตูวัว่าที่คูห่มั้นคนสวยที่ทางบ้านจดัหามาให้ แต่ชายหนุ่มกลบั

ไม่ได้กระตือรือร้นอยากพบหน้าอีกฝ่ายเท่าใดนัก ตรงกันข้าม เขาอยากจะ 

กลับบ้านไปนอนพักผ่อนเอาแรงเพื่อเตรียมตื่นแต่เช้าไปกองถ่ายละครในวัน

พรุ่งนี้เสยีมากกว่า

ส�าหรับชายหนุ่มแล้วผู้หญิงก็เปรียบเสมือนของหวานที่มีรูปร่าง สีสัน 
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หน้าตาแตกต่างกนัไป หากของหวานชิ้นนั้นยนิยอมพร้อมใจเสนอตวัให้เขาได้

ชมิรสเสยีเอง มนักไ็ม่มเีหตุจ�าเป็นที่จะต้องปฏเิสธเลยสกันดิ เขาไม่เคยคดิว่า

ตวัเองท�าผดิอะไรกบัการเป็นคนเจ้าชู้ ควงผู้หญงิไม่ซ�้าหน้า เพราะเขาไม่ได้ไป

ล่อลวงหรือหลอกใคร สิ่งที่เขาท�าก็เพียงแค่ตอบสนองอีกฝ่าย ไม่เคยมีค�า

สญัญา ไม่เคยบอกค�าว่ารกั แม้ว่าการกระท�าของเขาอาจชวนให้อกีฝ่ายคดิไป

ไกลอยู่บ้าง แต่เขาก็แค่ติดนิสัยเทกแคร์ผู้หญิง ไม่ได้ปฏิบัติกับใครมากเป็น

พิเศษ และนั่นจึงเป็นสาเหตุที่นักข่าวต่างก็พร้อมใจกันยกต�าแหน่งคาสโนวา

พันธุ ์ไม้เลื้อยให้แก่จิรัสย์ ซึ่งส่งผลไปถึงพ่อกับแม่ของเขาที่กลุ ้มใจกับ

พฤตกิรรมลอยชายไร้จุดหมายของลูกชาย ทั้งคู่จงึพยายามหาว่าที่ภรรยาที่จะ

สามารถมดัใจและจบัเขาไว้ให้อยู่กบับ้านได้

การดตูวัถกูจดัขึ้นมาได้สองสามครั้ง แล้วกต้็องล่มไม่เป็นท่าเพราะจริสัย์

จงใจเป็นข่าวกบัดาราคนนู้นคนนี้ไปทั่ว ซ�้ายงัท�าตวัซกมก ไร้มารยาท ปากว่า

มือถึงใส่ฝ่ายหญิงเสียจนผู้ใหญ่ฝ่ายนั้นรับไม่ได้ ถึงเขาจะเป็นลูกชายของคน

มชีื่อเสยีงระดบัต้นๆ ของประเทศ แต่ครอบครวัของผูห้ญงิดีๆ  ที่ไหนจะยอมรบั

กบัพฤตกิรรมเหลอืทนของเขาได้ล่ะ

ครั้งนี้กเ็ช่นกนั จดิาภายนืยนัมาว่าฝ่ายหญงิเรยีบร้อยเสยียิ่งกว่าผ้าพบั

ไว้ ถูกสเปกบดิาของเขายิ่งนกั แบบนี้คงไม่ต้องสานต่อให้ยดืยาว เขาแค่แสดง

ความทุเรศออกไปเหมอืนเดมิ ขี้คร้านจะรบีหอบลูกสาวกลบับ้านแทบไม่ทนั

ในขณะที่ชายหนุ่มคดิอะไรเพลนิๆ จู่ๆ  กม็เีสยีงมอเตอร์ไซค์ดงักระหึ่ม

กึกก้องไปทั่วลานจอดรถ จิรัสย์หันขวับกลับมา จึงเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์คัน

ใหญ่สีด�าสนิทก�าลังพุ่งตรงมาทางเขาราวกับไม่เห็นว่ามีคนทั้งคนยืนขวางทาง 

ดวงตาคมเบิกกว้างด้วยความตกใจ รีบวิ่งหนีไปที่รถตัวเองซึ่งจอดอยู่ไม่ไกล 

แต่ก็ยังไม่เร็วพอกับความแรงของเครื่องยนต์ที่ผู้ขี่บิดคันเร่งเร็วขึ้นกว่าเดิม

ราวกบัเจตนาจะพุ่งชนคนที่ก�าลงัวิ่งหนี

“ว้าก!”

เมื่อวิ่งหนไีม่ทนัและคดิว่ายงัไงกโ็ดนชนแน่ๆ ขาทั้งสองข้างของชายหนุ่ม
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กด็เูหมอืนจะแขง็ทื่อกลายเป็นหนิขึ้นมากะทนัหนั จงึได้แต่ยนืนิ่งแหกปากร้อง

ลั่นด้วยควบคมุความหวาดกลวัที่พุง่ปรี๊ดขึ้นสมองไว้ไม่อยู ่แขนทั้งสองข้างยก

บังหน้าตัวเองโดยอัตโนมัติทั้งที่ตายังหลับปี๋ ในใจพร้อมรับความเจ็บปวดที่

ก�าลังจะเกิดขึ้น ทว่าในจังหวะที่ใกล้ปะทะกันนั้น ร่างสูงในชุดหนังสีด�าสนิท 

ทั้งตวักห็กัหลบเฉยีดจริสัย์ไปชนดิเส้นยาแดงผ่าแปด พร้อมกบัที่กุญแจรถใน

มอืถูกกระชากหลุดไปอย่างรวดเรว็

เสียงรถแล่นคล้อยหลังไปได้สักพัก จิรัสย์ถึงได้กล้าลืมตาและส�ารวจ

ร่างกายตวัเองวา่ยงัอยูค่รบถ้วนดหีรอืไม่ เมื่อลบูคล�าไปตามแขนขาแลว้ไม่พบ

ว่าตนเองบาดเจ็บตรงไหน เขาจึงพ่นลมหายใจออกมายาวเหยียดด้วยความ 

โล่งอก ก่อนจะฉุกคดิได้ว่ากุญแจรถได้โดนขโมยไปแล้วเรยีบร้อย โดยที่ไม่รู้

ด้วยซ�้าว่าจุดประสงค์ของไอ้หวัขโมยต้องการจะท�าอะไรกนัแน่

“ไอ้เวรเอ๊ย! นี่มนักะเลง็รถฉนัสนิะ ถงึได้แย่งเอากุญแจรถไปซึ่งๆ หน้า

แบบนี้”

ชายหนุ่มสบถอย่างหัวเสีย รีบหยิบโทรศัพท์กดเบอร์ผู้จัดการส่วนตัว

ให้มาจัดการเรื่องรถ ก่อนที่ไอ้หัวขโมยจะวกกลับมาขับรถของเขาหนีไปอย่าง

ไร้ร่องรอย

“เจ๊แซ่บ ผมโดนไอ้มดืที่ไหนไม่รู้ซิ่งมอเตอร์ไซค์มาฉกกุญแจรถไปจาก

มอืเมื่อกี้ เจ๊ช่วยโทร. เรยีกทางศูนย์หรอืใครกไ็ด้มาจดัการเรื่องรถให้ผมทนีะ 

เพราะตอนนี้ผมต้องรบีไปดูตวัแล้ว”

จริสัย์พูดเรว็ปรื๋อด้วยความโมโห ยกนาฬิกาข้อมอืขึ้นดูเวลาพร้อมกบั

เดนิอย่างเร่งรบีย้อนกลบัไปที่ลฟิต์เพื่อจะลงไปยงัชั้นล่างของอาคาร

“ตายแล้ว! นี่น้องรสัย์เป็นอะไรรเึปล่าคะ หน้าเสยีโฉมหรอืโดนท�าร้าย

ตรงไหนให้บุบสลายบ้างรเึปล่า”

เสยีงวี้ดวา้ยดงัตอบมาจากผู้จดัการส่วนตวัที่คอยดแูลเขาราวกบัลกูมา

ถงึห้าปี ชายหนุ่มพอจะนกึท่าทางเต้นเร่าๆ ของหนุ่มใจสาวร่างอวบอ้วนในชุด

สสีนัแสบทรวงสมกบัชื่อได้ทนัท ีราวกบัอกีฝ่ายโผล่มาอยู่ตรงหน้า
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“ผมปลอดภยัทุกอย่าง ไอ้โจรนั่นมนัแค่ขโมยกุญแจรถไป แล้วกค็งจะ

วกกลบัมาเอารถอกีครั้งแน่นอน เจ๊แซ่บรบีจดัการให้ผมด่วนเลยนะครบั อย่า

ให้ส้มเช้งต้องเป็นอะไรไปเดด็ขาด”

“โอเค เจ๊จะรีบไปดูแลส้มเช้งบัดเดี๋ยวนี้เลยจ้ะ น้องรัสย์รีบไปจบงาน 

ดูตัวอะไรนั่นให้ไวเถอะค่ะ ระวังอย่าให้พวกนักข่าวสะกดรอยตามไปเห็นได้

เชยีวนะ ไม่งั้นละก ็หน้าหนึ่งหนงัสอืพมิพ์ทุกฉบบัแน่ๆ”

“ผมรู้น่า ที่ผ่านมายงัไม่เคยมขี่าวเลด็ลอดออกไปได้เลยสกัครั้ง ยงัไม่

เชื่อใจฝีมอืผมอกีรไึง”

“กู๊ดจ๊อบค่ะ ครั้งนี้กข็อให้จบอย่างรวดเรว็และเงยีบสนทิตามเคยนะคะ”

“เจ๊แซ่บรบีมาดูส้มเช้งเถอะนะ ถ้าลูกชายผมหายไปทั้งคนัละก.็..”

เพียงคิด...น�้าตาก็พานจะไหลปริ่มออกมาเสียจนพูดต่อไม่ได้ ส้มเช้ง

เป็นรถสปอร์ตน�าเข้าราคาแพง ที่เขาควักเงินส่วนตัวจากการท�างานมาซื้อเป็น

คนัแรก นอกจากราคาจะแพงเว่อร์ มนัยงัมคีุณค่าทางจติใจต่อเขาด้วย

“เหตุการณ์นั้นจะไม่เกดิขึ้นแน่นอน แซ่บทรวงคนนี้การนัต”ี

“ผมเชื่อใจเจ๊ งั้นไว้ค่อยคุยกันครับ” จิรัสย์เบาใจลง วางสายพร้อมๆ 

กบัที่ลฟิต์มาถงึพอดี

เมื่อลงมาถึงด้านล่างแล้วเห็นการจราจรติดขัดบนท้องถนน จิรัสย์ลบ

ความคิดที่จะเดินทางโดยแท็กซี่ทิ้งไปทันที ร่างสูงหันซ้ายหันขวาเพื่อมองหา 

วนิมอเตอร์ไซค์ก่อนจะเดนิตรงดิ่งเข้าไปเรยีกใช้บรกิาร ในวนิาทเีร่งด่วนเช่นนี้

เขาคงเหลอืทางเลอืกไม่มากนกั และจะเบี้ยวนดักบับดิากเ็ป็นเรื่องที่ไม่ควรท�า

เป็นอย่างยิ่ง เพราะนั่นคอืการฉกีหน้าบุพการตีนเอง ดงันั้นเขาจงึต้องรบีไปถงึ 

ที่นดัหมายให้ไวที่สุด แม้ว่าตอนนี้จะเลตมาเกอืบสองชั่วโมงแล้วกต็าม

เสียงโทรศัพท์มือถือสั่นอยู่ในกระเป๋ากางเกงยีนสีเข้ม แต่ชายหนุ่มไม่

สะดวกที่จะรับสาย เพราะขณะนี้เขานั่งซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ที่ก�าลังปาดซ้าย 

แซงขวาอย่างน่าหวาดเสยีวตามค�าสั่งของเขาที่เน้นว่า... 

“เหาะไปเลยพี่” 
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พี่วินก็ใจดีเหลือหลาย ท�าตามที่เขาบอกจนชายหนุ่มนึกอยากกลับค�า

พดูตนเองเสยีใหม่ว่าไม่รบีแล้ว แต่กไ็ม่มโีอกาสได้พดูสกัทเีพราะมวัแต่นั่งเกรง็

จกิเบาะแคบๆ เพื่อไม่ให้ตวัเองโดนเหวี่ยงลงไปกลางถนน แถมขายาวๆ ของ

เขายงัหวดุหวดิไปขดูเข้ากบัรถยนต์คนัข้างๆ ในจงัหวะที่พี่วนิพาซกิแซกไปตาม

ช่องว่างอยู่หลายรอบ

ร่างสงูเกรง็ตวัจนตะครวิกนิ ระยะทางที่ไม่น่าไกลกลบัดูยาวนานเมื่อเขา

ต้องเพ่งสมาธิไปกับการทรงตัว อาคารกระจกสูงของโรงแรมซึ่งเป็นที่หมาย

ปรากฏสู่สายตาอยู่ข้างหน้า เพียงแค่เขาเลี้ยวตรงสี่แยกไฟแดงนี้ไปก็ถึงแล้ว 

ทว่าในจงัหวะที่สญัญาณไฟจราจรกะพรบิเปลี่ยนส ีพี่วนิจอมซิ่งกพ็าเขาขี่ฝ่าไฟ

แดง ซึ่งเป็นจงัหวะเดยีวกบัที่รถฝั่งตรงข้ามเคลื่อนตวัและมมีอเตอร์ไซค์สขีาว

คนัใหญ่พุง่ปราดทนัททีี่สญัญาณไฟฝ่ังนั้นเป็นสเีขยีว รถจากฝ่ังตรงข้ามทั้งสอง

พุ่งตรงเข้าหากนัด้วยความเรว็ที่เบรกไม่อยู่ จริสัย์ตาแทบถลนเมื่อเหน็แล้วว่า

รถทั้งคู่ก�าลงัจะประสานงากนักลางสี่แยก 

“พี่ระวงั จะชนแล้ว!”

เสียงเบรกสนั่นหวั่นไหวลั่นกลางถนน ก่อนจะตามมาด้วยเสียงรถ

มอเตอร์ไซค์ที่เสียหลักล้ม ส่งผลให้คนขี่และคนซ้อนท้ายลอยละลิ่วกลิ้งไถล

ไปบนพื้นขรุขระของถนน ในขณะที่รถมอเตอร์ไซค์สขีาวคนัใหญ่กลบัทรงตวั

ฉกีหลบการปะทะเมื่อครู่ไปได้อย่างฉวิเฉยีดจนน่าทึ่ง 

ร่างเพรียวสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า สวมชุดแจ็กเกตหนังและ

กางเกงยีนสีด�าทั้งตัว จอดรถตัวเองทิ้งไว้และรีบวิ่งมาดูอาการคู่กรณีทั้งสอง

ที่นอนแผ่หลาไม่ไกลกนั ร่างสูงของจริสัย์ขยบัพลกิตวัลุกขึ้นนั่ง แต่แล้วกต็้อง

ร้องโอดโอยเมื่อความร้าวระบมวิ่งแปล๊บไปทั่วร่าง โดยเฉพาะส่วนแขนที่เป็น

จุดรองรบัน�้าหนกัก่อนกระแทกพื้นเตม็ๆ

“คุณเป็นยงัไงบ้าง ลุกไหวมั้ย”

เสยีงร้อนรนของคนที่วิ่งมาดทู�าให้ชายหนุม่รูว่้าอกีฝ่ายเป็นผู้หญงิ แถม

เครื่องแต่งกายยงัรดักมุราวกบันกัแข่งรถ ความโกรธจงึแล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆ เมื่อ
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คดิว่าอกีฝ่ายน�านสิยัขี่รถซิ่งตดิมาจากสนามแข่ง น�้าเสยีงที่ตอบกลบันั้นกระโชก

ห้วนจนเรยีกได้ว่าตวาดใส่

“นกึว่าถนนเป็นสนามแข่งรถรไึง ถงึได้บดิเตม็ที่ทนัททีี่ไฟเขยีวน่ะ”

คนถูกตวาดใส่หน้าถงึกบัชะงกัมอืที่หมายจะช่วยพยุง ร่างปราดเปรยีว

ลุกขึ้นยืนเต็มความสูง ซึ่งน่าจะเกือบร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร จิรัสย์กัดฟันข่ม

ความเจบ็จนลุกขึ้นนั่งได้เองส�าเรจ็ เสื้อเชิ้ตแบรนด์หรูสนี�้าเงนิเข้มฉกีขาดตรง

ท่อนแขนเกอืบถงึหวัไหล่ เผยให้เหน็เนื้อตรงส่วนนั้นถลอกมเีลอืดไหลซมึเป็น

วงกว้าง โชคยงัดทีี่เขายกแขนขึ้นบงัหน้า เกบ็หวั เกบ็คาง กดไว้ให้ชดิอกให้

มากที่สุดเพื่อป้องกนัการกระแทกโดนจุดส�าคญั ใบหน้าซึ่งเป็นเครื่องมอืท�ามา

หากนิของเขาจงึไม่มแีผลใดๆ เกดิขึ้น ไม่อย่างนั้นผู้จดัการส่วนตวัของเขาได้

กรดีร้องโหยหวนเจด็วนัเจด็คนืแน่นอน

“อูย...โอ๊ยยย”

เสียงโอดครวญดังมาจากร่างผอมในชุดเสื้อวินสีส้ม จิรัสย์รีบหันไป

พร้อมกบัร้องถามด้วยความเป็นห่วงปนสงสารผูเ้คราะห์ร้ายเช่นเดยีวกนักบัเขา

“พี่เป็นยงัไงบ้าง กระดูกหกัหรอืหวัแตกบ้างรเึปล่า”

ร่างเพรียวที่ยังคงสวมหมวกกันน็อกไว้ไม่ยอมถอดเดินตรงเข้าไปหา 

ช่วยพยุงร่างผอมแห้งของคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้ลกุนั่ง แล้วล้วงเอากระเป๋าสตางค์

ออกมาหยบิธนบตัรสเีทาสามใบยดัใส่มอืคนเจบ็ พี่วนิถงึกบัตาโตลมืเจบ็ไปชั่ว

ขณะ

“รบีไปโรงพยาบาลซะ แล้วทหีลงัอย่าขี่รถฝ่าไฟแดงแบบนี้อกี”

ร่างเพรียวกล่าวเตือนด้วยน�้าเสียงค่อนข้างดุ พี่วินรีบพยักหน้ารับค�า 

แล้วเก็บเงินที่ได้มาเข้ากระเป๋ากางเกง จิรัสย์เห็นอีกฝ่ายยัดเงินแบบนั้นก็ร้อง

โวยวายไม่ยอมให้เรื่องจบง่ายๆ

“ชนแล้วชิ่ง ยดัเงนิเพื่อจบเรื่องง่ายๆ แบบนี้น่ะเหรอ เราต้องไปโรงพกั

ด้วยกนัก่อนส”ิ

“โอ๊ย! ไม่ต้องถงึโรงพกัหรอกคุณ ผมไม่ได้เจบ็อะไรมาก แค่ได้แผล
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ถลอกนดิหน่อย แล้วผมกเ็ป็นฝ่ายผดิด้วยที่ขี่ฝ่าไฟแดง ขนืไปถงึโรงพกัได้เสยี

ค่าปรบัแถมเรื่องยาวอกีน่ะส ิ คุณรบีไม่ใช่รไึง จะไปกนัต่อเลยมั้ย หรอืจะรอ

ให้นกัข่าวมาหาล่ะ”

จู่ๆ  ร่างผอมแห้งที่คราแรกเหมอืนได้รบับาดเจบ็กล็กุขึ้นกระฉบักระเฉง

ไปยกรถมอเตอร์ไซค์คนัเก่าของตวัเอง ราวกบัว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ร้องโอดครวญ

มาก่อน แถมยังพูดจาเป็นเชิงข่มขู่ให้ชายหนุ่มได้สติจนต้องรีบลุกขึ้น แต่พอ

หนัไปมองคูก่รณ ีกเ็หน็ร่างเพรยีวในชดุด�าตลอดหวัจดเท้าก�าลงัตรงดิ่งกลบัไป

ยังรถมอเตอร์ไซค์ของตนเอง ก่อนจะขึ้นคร่อมแล้วบิดคันเร่งพุ่งทะยานออก

ไปโดยไม่สนใจเสียงร้องเรียกให้กลับมาเคลียร์กันของดาราหนุ่มสุดฮอตเลย

สกันดิ



สอง
อลิส...สิงห์ส�วนักบิด

“อลสิมาแล้ว!”

ทนัททีี่ได้ยนิเสยีงกระหึ่มจากท่อไอเสยีไทเทเนยีมดงัมาแต่ไกล ชายหนุ่ม

รปูร่างสนัทดัในชดุช่างซ่อมรถกร็บีหนัไปมองอย่างจดจ�าความทุม้หนกัแน่นของ

เสยีงเครื่องยนต์ได้แม่นย�า รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คนัใหญ่สขีาวคาดสนี�้าเงนิ 

มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวสวยหรู อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสมกับราคาที่แพงเท่ากับ 

ซื้อรถยนต์หรูๆ คันหนึ่งได้สบาย แล่นมาจอดตรงหน้ากลุ่มช่างซ่อมประจ�าอู่ 

PBB Motor ซึ่งเป็นอู่ที่หญงิสาวมาใช้บรกิารจนสนทิกบัเจ้าของ และพวกเขา

ยงัเป็นนกัแข่งรถมอือาชพีที่นยิมลงแข่งตามรายการต่างๆ 

หญงิสาวในชุดแจก็เกตหนงัสดี�ารูดซปิปิดถงึคอ กางเกงยนีสกนินี่สดี�า

เข้มสวมทับด้วยรองเท้าบูตหนังตวัดขาก้าวลงมาจากรถ บุคลิกและรูปร่าง

เพรียวระหงด้วยความสูงเกือบร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร เรียกให้ทุกสายตาหัน

มองแม้จะยงัไม่เหน็ใบหน้าของเธอ

“อลสิ พวกเรารอตั้งนาน นกึว่าวนันี้จะไม่มาซ้อมซะแล้ว” เติ้ล ช่างซ่อม

ที่ดูแลเครื่องยนต์ให้หญิงสาวรีบวิ่งเข้ามาหาพร้อมรายงานข่าวด่วน พลาง 

บุ้ยใบ้ไปทางกลุม่คนที่ยนือยูข้่างสนามแข่ง ไกลออกไปจากจดุที่พวกเขายนือยู่ 

“วนันี้จะมผีู้ก�ากบัละครมาขอดูเธอซ้อมด้วยนะ เหน็ว่าก�าลงัมองหาคนที่จะไป

เล่นเป็นสแตนด์อินให้นางเอกในละครเรื่องใหม่ที่ก�าลังถ่ายท�าอยู่ เธอสนใจ
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อยากรบัจ๊อบเพิ่มรเึปล่า”

หมวกกนันอ็กยี่ห้อดงัราคาหลกัหมื่นสดี�าด้านถูกถอดออก เผยให้เหน็

โครงหน้าเรยีวเลก็ รมิฝีปากหยกัเป็นรูปกระจบัขยบัรอยยิ้มละมนุให้สมาชกิทั้ง

สี่คนที่เดินเข้ามาหา ซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นชายหนุ่มหุ่นล�่าก�าย�า ยิ่งท�าให้เธอดู

ตวัเลก็บางไปถนดัตา รญัชดิาหรอือกีนามในสนามแข่งรถคอื อลสิ ปรายตาม

องไปยงักลุ่มผู้ก�ากบัภาพยนตร์ตามค�าบอกเล่า ไรคิ้วสวยขมวดนดิๆ ทั้งที่เธอ

พยายามให้ตวัเองเป็นจุดสนใจน้อยที่สุด ลงทุนใช้นามแฝงแทนชื่อจรงิ แต่ก็

ยงัไม่วายที่จะไปเข้าตาผู้ก�ากบัละคร

“ความจรงิเขาตดิต่อพี่มาหลายทแีล้วละ พี่ฝากภาคนิให้ไปถามเธอ แต่

สดุท้ายกม็กัจะเงยีบหายไปกบัสายลม คราวนี้ผูก้�ากบัเขาลงทนุมาดตูวัเธอถงึที่ 

ถ้าจะปฏเิสธกต็้องไปบอกเองแล้วนะ” เป้ เจ้าของอู่ PBB Motor ที่ดูแลตั้งแต่

เครื่องยนต์ไปจนถงึการแต่งรถให้เธอพูดเสรมิขึ้นมา

“เอาเป็นว่าเดี๋ยวอลสิจดัการเองแล้วกนัค่ะ”

“แล้วภาคนิแฟนเธอไปไหนซะล่ะ ถงึไม่ได้มาด้วยกนั”

อ๊อด หนุ่มร่างยกัษ์กล้ามโตเอ่ยถามเมื่อไม่เหน็หนุ่มร่างสูงที่มกัจะตาม

ตดิเธอดจุเงาตามตวัไปทกุที่ และนี่กเ็ป็นอกีเรื่องที่สร้างความปวดร้าวให้บรรดา

หนุ่มๆ ในทมี รวมไปถงึใครกต็ามที่ดนัมาตกหลุมเสน่ห์แม่สาวพายุนามอลสิ 

เป็นต้องอกหักทันทีตั้งแต่ยังไม่ทันได้รู้ชื่อ เพราะเธอประกาศกร้าวต่อหน้า 

ทุกคนที่มาจบีว่ามแีฟนแล้ว แถมแฟนหนุ่มที่ว่ายงัรูปหล่อ มาดอนัตราย ชอบ

แผ่รงัสอี�ามหติ ชวนเสยีวสนัหลงัทุกครั้งที่มใีครแอบมองแฟนสาวของเขา

“สกัพกักค็งตามมาถงึค่ะ อลสิขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ”   

“ได้เลยครบั”   

หนุ่มล�่าทั้งสี่รีบตอบรับพร้อมกับหลีกทาง มองตามหลังหญิงสาวไป 

ตาปรอย ชื่อทมี Alice ถูกตั้งขึ้นตามชื่อของหญงิสาว เมื่อสามปีก่อนจู่ๆ เธอ

ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เข้ามาภายในร้าน พร้อมแจ้งความประสงค์ว่าเธอ

ต้องการให้ปรับแต่งรถเพื่อใช้แข่งในสนาม พวกเขายังแอบหัวเราะ ไม่เชื่อว่า
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หน้าหวานๆ รูปร่างเพรียวบางแบบนั้นจะกล้าเล่นกีฬาผาดโผนเสี่ยงอันตราย 

จนเกดิการท้าทายและวางเดมิพนักนัขึ้น

หญิงสาวมีเงื่อนไขในการแข่งรถง่ายๆ ว่า ถ้าเธอชนะ ทางอู่ PBB  

Motor จะต้องเป็นผู้ท�ารถตามที่เธอต้องการโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

และต้องเป็นผู้จดัหาสนามแข่งให้เธอได้ลองฝีมอืเป็นครั้งแรกด้วย กลบักนั...

หากหญงิสาวเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เธอยนิดจ่ีายค่าเสยีเวลาให้ทกุคนเป็นจ�านวนเงนิ

คนละหนึ่งหมื่นบาท และยอมล้มเลกิความคดิที่จะลงแข่งในสนามจรงิ

จากการประเมนิด้วยสายตา ทุกคนลงความเหน็ว่าการพนนัครั้งนี้พวก

เขามแีต่ได้ เพราะสมาชกิแต่ละคนเคยผ่านสนามแข่งจรงิกนัมาแล้วทั้งนั้น จงึ

ไม่อยากรับค�าท้า เพราะจะดูเป็นการรังแกผู้หญิงเสียเปล่าๆ เป้ที่เป็นหัวหน้า

ทีมและเจ้าของอู่จึงชี้ไปยังภาคินเพื่อขอเปลี่ยนบุคคลที่ลงแข่งแทน ทว่าผลที่

ออกมาคอืเขาแพ้ชายหนุ่มหน้านิ่งผู้นั้นอย่างราบคาบ

“เฮ้อ...ถ้าวนันี้ภาคนิไม่มากด็สี ิสวรรค์ของพวกเราชดัๆ” เติ้ลเปรยอย่าง

เป็นสุข แต่แล้วกต็้องฝันสลายเมื่อได้ยนิเสยีงท่อไอเสยีแล่นใกล้เข้ามา

“พูดไม่ทนัขาดค�ากโ็ผล่มานั่นแล้วไง”

เป้บุ้ยใบ้ไปยังรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่สีด�าที่เพิ่งแล่นเข้ามาจอดเทียบ

ข้างกับรถสีขาวของอลิส ชายหนุ่มร่างสูงหนาในชุดสีด�าสนิทตวัดขาลงจากรถ

มอเตอร์ไซค์ ก่อนจะถอดหมวกกนันอ็กที่เป็นยี่ห้อและรุน่เดยีวกนักบัของอลสิ 

วางบนรถ ของที่ดูเป็นคู่กนัยิ่งท�าให้หนุ่มโสดในทมีทั้งสี่แทบอยากจะกระโดด

ถีบรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองให้ล้มคว�่า แต่ในความเป็นจริงใครเล่าจะกล้าท�า 

กติตศิพัท์ความโหดของชายหนุม่นามว่าภาคนิเป็นที่รูก้นัทั่วสนามแข่ง แถมยงั

เคยก่อวรีกรรมซดัปากทมีคูอ่รทิี่ดนักล้าแซวแฟนคนสวยของเขาจนน่วมยกทมี

ด้วยตวัคนเดยีว

คนถูกเหม็นขี้หน้าโดยไม่รู้ตัวเดินตรงมาหาทีมดูแลด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง 

ทรงผมสีด�าตัดสั้น ปล่อยให้ผมม้าด้านหน้าลงมาปรกหน้าผากอย่างไม่คิดจะ

จดัแต่งทรงผมใดๆ เพิ่มเตมิ โครงหน้าคมเข้ม คิ้วหนาพาดขนานไปกบัดวงตา
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คมดุ จมูกโด่งเป็นสนั รมิฝีปากหนามไีรหนวดและเคราจางๆ ส่งผลให้ใบหน้า

หล่อเขม้มเีสน่หล์กึลบั สาวๆ ต่างลงความเหน็ตรงกนัวา่ชายหนุม่ผูน้ี้หลอ่แบบ

เซอร์ ลกึลบั และสายตาเยน็ชาไร้ความรู้สกึนั่นแหละคอืเสน่ห์ของเขา

“อลสิอยู่ไหน”

ประโยคแรกหาใช่การทักทายเพื่อนในทีม แต่นั่นก็เป็นที่ปลงตกของ 

ทุกคนไปแล้ว เพราะรู้นิสัยดีว่าภาคินเป็นพวกปากหนัก พูดน้อย ต่อยหนัก 

ไม่นยิมต่อล้อต่อเถยีงกบัใครให้มากความ หากร�าคาญเข้ามากๆ กซ็ดัเปรี้ยง

เดียวให้อีกฝ่ายหุบปากไปเลย ทุกคนจึงพร้อมใจกันหุบปากเงียบด้วยความ

หมั่นไส้ ก่อนจะเดินแยกย้ายกันไปตรวจเช็กสภาพรถแข่งของอลิส เป้ที่เป็น

หัวหน้าทีมจึงพ่นลมหายใจพรืดออกทางจมูก ยอมเป็นคนตอบค�าถามที่ไม่

เจาะจงคนตอบนั้นเสยีเอง

“ไปห้องน�้า”

ภาคนิผงกศรีษะรบัเป็นเชงิขอบคุณโดยไร้ค�าพูด ขายาวแขง็แกร่งภาย

ใต้ยีนสีเข้มก้าวตรงไปยังห้องน�้าหญิงโดยไม่สนใจใครอีก ก่อนจะหยุดยืน

กอดอกพิงก�าแพงรออยู่ด้านนอก ดวงตาคมเหลือบมองไปยังทุกคนในทีมที่

ก�าลงัเข้าไปตรวจเชก็สภาพรถให้หญงิสาวก่อนลงซ้อม ไม่ว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหน

กเ็ปล่งประกายโดดเด่น เป็นที่รกัและน่าจบัตามองส�าหรบัคนรอบข้างอยู่เสมอ

รอยยิ้มอนัหายากปรากฏขึ้นที่มุมปากของชายหนุ่ม แต่เพยีงแวบเดยีว

ก็เลือนหาย พร้อมๆ กับที่ร่างเพรียวระหงในชุด Racing Suit สีแดงขาว 

สกรนีโลโก้ชื่อทมี Alice และโลโก้ร้าน PBB Motor ที่เป็นสปอนเซอร์ในการ

ลงแข่งเดนิออกมาจากห้องน�้า เรอืนผมสดี�าขลบัเป็นเงางามถูกรวบตงึมดัเป็น

ทรงหางม้าง่ายๆ ใบหน้าสวยเนียนใสไร้เครื่องส�าอางท�าให้เธอดูอ่อนกว่าวัย  

ไรคิ้วโค้งเลกิขึ้นสูงเมื่อสบตากบัผู้มาใหม่

ภาคินล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกง หยิบกุญแจรถส่งให้หญิงสาว  

มอืเรยีวบางแบออกรบัมาพจิารณา ดวงตากลมโตฉายรอยงนุงง วนิาทถีดัมาก็

ปรากฏรอยกระจ่าง รมิฝีปากหยกัสวยจงึคลี่ยิ้ม พงึพอใจกบัสิ่งที่เหน็
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“มนิ่า...หมอนั่นถงึได้นั่งวนิมอเตอร์ไซค์”

ภาคนิขมวดคิ้วทนัททีี่ได้ยนิ “คุณหนูเจอกบัหมอนั่นด้วยเหรอ”

“บังเอิญรถเกือบชนกันตรงสี่แยกไฟแดงหน้าโรงแรมตอนที่ฉันจะมา 

ที่นี่น่ะ” หญิงสาวตอบพร้อมกับส่งกุญแจรถยนต์กลับคืนให้ แล้วก็รีบขยาย

ความเพิ่มเตมิเมื่อเหน็สายตาเคร่งเครยีดกวาดมองไปตามร่างกายเธอตั้งแต่หวั

จดเท้า “ฉนัไม่เป็นอะไร แต่ฝ่ายนั้น...น่าจะได้แผลถลอกไว้ดูต่างหน้าไปหลาย

จุดอยู่นะ”

“หมอนั่นยงัเกอืบไปทนัอกีเหรอ” ภาคนิถามเสยีงสงูกว่าปกตด้ิวยความ

แปลกใจ 

“ไม่ทนัหรอก เพราะทุกคนแยกย้ายกลบับ้านกนัไปตั้งนานแล้ว” หญงิ

สาวตอบ พร้อมกบัออกเดนิน�าหน้าไปก่อน “คุณลุงโมโหมากที่ลูกชายตวัเอง

ผดินดั เลยขอแก้ตวัด้วยการนดัดูตวักนัใหม่อกีครั้ง และเหน็ว่าครั้งนี้คุณลุง

จะลากตวัเขาไปพร้อมกนัเลย ส่วนคณุพ่อดเูหมอืนจะเกรงใจคณุลงุอยูไ่ม่น้อย 

ถงึได้ไม่บอกปัดนดัครั้งที่สอง”

ขายาวๆ ก้าวตามพรวดเดยีวกท็นัร่างเพรยีวบาง “คุณท่านอาจยงัไม่รู้

ข่าวลือฉาวโฉ่ของไอ้ดาราหน้าวอก ถึงได้ไม่ปฏิเสธเด็ดขาดไปเสียตั้งแต่ต้น 

หากผมไปรายงาน...”

หญงิสาวหยุดชะงกั หมุนตวัหนักลบัมามองสบตาคนที่ตวัสูงกว่า

“คุณพ่อรู้ ทุกครั้งก่อนการนัดดูตัว คุณพ่อมักจะให้คุณลุงพิทักษ์สืบ

ประวตัฝ่ิายชายอย่างละเอยีดมาก่อนเสมอ และครั้งนี้คุณพ่อรูจ้กั แถมให้ความ

สนิทสนมกับคุณลุงในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันมาก่อน คุณลุงพิทักษ์

เองกส็บืประวตัเิขามาแล้วว่ามข่ีาวฉาวเกี่ยวกบัผูห้ญงิมากหน้าหลายตาจรงิ แต่

ประวัติในเรื่องการท�างาน การเงิน ความรับผิดชอบ หรือพฤติกรรมต่อ

ครอบครวัของเขากลบัอยูใ่นเกณฑ์ที่เรยีกได้ว่าดมีาก ไม่ตดิเหล้าหรอืการพนนั 

ยิ่งคณุลงุเอาหวัตวัเองรบัประกนัว่าความเจ้าชูข้องลกูชายเป็นเพยีงเพราะความ

โสดไร้พนัธะ หากได้แต่งงานเป็นฝ่ังเป็นฝาแล้วละก ็ลกูชายของเขาเคยสญัญา



32
เจ้าสาวป่วนวิวาห์

ว่าจะหยุดเรื่องผู้หญิงทันที และนั่นคือเหตุผลที่คุณลุงต้องการให้ลูกชาย

แต่งงาน”

อลสิ หรอื รญัชดิา หญงิสาวผู้มบีคุลกิสองด้านซึ่งแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ

พูดด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด การแต่งงานส�าหรบัเธอคอืเรื่องใหญ่ การที่ต้องใช้

ชวีติร่วมกบัใครสกัคนไปตลอดทั้งชาตใิช่ว่าจะตดัสนิใจกนัได้ง่ายๆ อย่างที่เธอ

แกล้งเออออห่อหมกไปกับบิดา และเหตุผลที่เธอแสร้งท�าเป็นกุลสตรีผู ้

เรยีบร้อยอ่อนหวาน นั่นกเ็พยีงเพราะไม่ต้องการสร้างปัญหาให้บดิาที่รกัยิ่งต้อง

ปวดหวัจนถงึขั้นเสี่ยงต่อโรคหวัใจก�าเรบิ เธอรู้ดว่ีาบดิาไม่อาจยอมรบัเรื่องนี้ได้ 

ทั้งที่ความจริงแล้วเธอชอบกีฬาผาดโผน โดยเฉพาะการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ 

และยงัแอบสลบัวชิาบลัเลต์ เปียโน ไวโอลนิ หรอืกจิกรรมอะไรกต็ามที่บดิา

สรรหาอยากให้เรยีน เปลี่ยนไปลงวชิาศลิปะป้องกนัตวัหลายประเภท ทั้งเท-

ควนัโด ยูโด หรอืแม้กระทั่งมวยไทย

ความลบันี้เธอปิดบงัมานานตั้งแต่เริ่มเข้าเรยีนมหาวทิยาลยั รญัชดิารูต้วั

ดีว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อย ไม่ใช่กุลสตรีไทยที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบัน 

แต่เธอคอืสาวยุคใหม่ที่สามารถท�าทุกกจิกรรมได้ดไีม่แพ้ผู้ชาย ส่วนพวกงาน

ฝมีอืเยบ็ปักถกัรอ้ย หรอืความสามารถด้านดนตรทีี่เธอไมไ่ดเ้รยีนอย่างจรงิจงั

นั้น หญิงสาวก็ให้ครูฝึกเพียงแค่เล่นให้เป็นสักเพลงสองเพลงไว้ส�าหรับเผื่อ

ฉุกเฉินที่จะต้องงัดทักษะด้านนี้ออกมาโชว์ฝีมือ ยกเว้นก็แต่เปียโนที่เธอถูก

บงัคบัใหเ้รยีนตั้งแต่เดก็ จงึเป็นทกัษะด้านดนตรเีพยีงหนึ่งเดยีวที่เป็นของจรงิ

ภาคนิเป็นลูกชายของพทิกัษ์ เลขาฯ คนสนทิของบดิา ชายหนุ่มเตบิโต

มาพร้อมกับมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและปกป้องเธอเมื่อเกิดสถานการณ์

เสี่ยงภัย ทั้งคู่จึงสนิทกันมาก และเป็นเพียงคนเดียวที่รู้จักตัวตนแท้จริงของ

รัญชิดา เพราะเขานั่นแหละคือผู้ช่วยคอยดูต้นทาง เปรียบเสมือนมือขวาท�า

ตามแผนการที่หญิงสาววางไว้ คอยเป็นด่านหน้ารับมือยามฉุกเฉินเพื่อไม่ให้

ความลับถูกเปิดเผย แม้ว่าบางอย่างเขาจะไม่เห็นด้วย แต่ก็ไม่อาจขัดค�าสั่ง 

คณุหนผููเ้อาแต่ใจ จอมเจ้าเล่ห์คนนี้ได้ ซึ่งหน้าที่ส�าคญัอกีอย่างหนึ่งที่ชายหนุม่
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ต้องท�าให้ส�าเรจ็ทุกครั้งตามค�าสั่งของรญัชดิานั่นกค็อื...

การล้มงานจบัคู่ดูตวัของเธอเอง

ทกุคนในกองถ่ายละครก�าลงัวุน่วายกบัการเซตฉาก จดัเตรยีมอปุกรณ์

ต่างๆ ส�าหรบัการถ่ายท�าฉากแอกชนัซึ่งมดีาราคู่ขวญั จริสัย์กบัพรสิซลิล่าเป็น

พระนางในเรื่อง จงึไม่ใช่เรื่องแปลกที่กองทพันกัข่าวจะมาปักหลกัรอสมัภาษณ์

คู ่จิ้นที่ดังที่สุดในวงการบันเทิงขณะนี้ สืบเนื่องมาจากค�าสัมภาษณ์ที่ตัด 

ความสมัพนัธ์ชดัเจนว่าทั้งสองเป็นเพยีงพี่น้องกนัในงานแถลงข่าวเปิดตวัสนิค้า

เมื่อสัปดาห์ก่อนนั้น ท�าให้เป็นข่าวครึกโครมในวงการและถูกวิพากษ์วิจารณ์

กลายเป็นประเดน็ร้อนฉ่าที่ทุกคนต้องการรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร

พรสิซลิล่า นางเอกสาวผูไ้ด้ฉายา ‘นางเอกหน้าแบ๊ว’ กระชากปิดผ้าม่าน

หน้าต่างรถเพื่อบังภาพกองทัพนักข่าวด้วยความหงุดหงิด เนื่องจากเธอต้อง

อดทนนั่งหลบอยูใ่นรถตูม้าหลายชั่วโมงเพื่อรอควิถ่ายของตนเอง จะเข้าห้องน�้า

ก็ไม่ได้ ด้วยรู้ดีว่าหากเรียวขาสวยๆ ของเธอก้าวลงจากที่หลบภัยไปเมื่อไร 

ละก ็เธอจะถกูกลุม่คนผู้หวิกระหายข่าวฉาวรุมทึ้งจนกระดกิตวัไปไหนไม่ได้ทนัที

มนัน่าเจบ็ใจนกั!

นางเอกสาวเม้มรมิฝีปากอวบอิ่มแน่นจนแทบเป็นเส้นตรง เธอไม่คดิว่า

จริสัย์จะกล้าฉกีหน้าเธอต่อหน้านกัข่าวหลายสบิคนแบบนั้น ทั้งที่เธอมั่นใจว่า

เขาเองก็ชอบเธอไม่ใช่น้อย ถึงได้ปล่อยให้มีข่าวจนเหล่าแฟนคลับต่างเอาไป

จินตนาการกันเป็นตุเป็นตะ และยังเทกแคร์เธอราวกับเป็นคนส�าคัญของเขา 

ไม่ว่าเธอต้องการอะไรหรืออยากไปที่ไหน เพียงแค่เอ่ยปากบอกชายหนุ่มก็

พร้อมจะจดัสรรมาให้

นี่หรอืการกระท�าของคนเป็นแค่รุน่พี่รุน่น้องหรอืเพื่อนร่วมงานเขาท�ากนั

ถงึตรงนี้เธอเพิ่งจะเข้าใจกระจ่างแจ้งว่าเหตใุดชายหนุ่มอารมณ์ด ีผู้แสน

สุภาพ นยัน์ตาทรงเสน่ห์คนนั้นจงึได้ฉายา ‘คาสโนวาพนัธุ์ไม้เลื้อย’ มนัไม่ใช่

เพยีงแค่ฉายาที่เหล่านกัข่าวตั้งให้เล่นๆ เพราะเขาเป็นพระเอกที่ก�าลงัฮอตสดุๆ 
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ในขณะนี้ แต่เป็นเพราะพฤติกรรมเจ้าชู้ เลื้อยไปทั่ว ไม่เคยมีคู่ควงเป็นตัว 

เป็นตน ไม่เคยมีข่าวคบใครจริงจังจนถึงขั้นเรียกว่าแฟนได้เต็มปาก พอเป็น

ข่าวกบัใครนานๆ แล้วโดนสื่อรุมไล่ต้อนให้บอกถงึความสมัพนัธ์ที่แน่ชดั เขา

กม็กัจะมมีกุปฏเิสธให้ดเูหมอืนว่าเป็นการเข้าใจผดิ จิ้นกนัไปเองได้แบบเนยีนๆ 

แต่ส�าหรบัเธอแล้ว เขาไม่มสีทิธิ์ที่จะท�าแบบนั้น

กว่าที่เธอจะก้าวมาถงึจดุนี้ได้ไม่ใช่เพยีงโชคช่วย แต่เป็นเพราะฝีมอืการ

แสดง แอกตงิสุดแนบเนยีนทั้งในและนอกจอของเธอเองล้วนๆ เธอคอืดารา

สาวผู้ร่าเรงิ สดใส นสิยัด ีไม่เคยถอืตวัหรอืเหวี่ยงวนีใส่แฟนคลบัเลยสกัครั้ง 

ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเธอกไ็ม่เคยเดนิหนนีกัข่าวหรอืท�าหน้าหงดุหงดิใส่คนที่เข้า

มาขอถ่ายรูปด้วย เพราะเหตุนี้เธอจงึมจีุดยนืที่แขง็แรงและเป็นที่รกัของคนใน

วงการ 

เมื่อมคีนรกักย่็อมมคีนชงั ความดงัของเธอไปขดัแข้งขดัขาและแย่งงาน

ดาราหลายๆ คน ท�าให้เธอมข่ีาวเกาเหลาอยูเ่ป็นพกัๆ แน่นอนที่เธอต้องปฏเิสธ

และแสดงบทเหมอืนเป็นผู้ถูกรงัแกอยู่ฝ่ายเดยีว ทว่าแท้จรงิแล้วเธอไม่ใช่สาว

อ่อนแอ อ่อนต่อโลกอย่างที่แสดงให้ทุกคนเห็น เบื้องหลังกล้องเธอสู้ยิบตา 

มารยามีกี่เล่มเกวียนเธองัดขึ้นสู้กับทุกคนที่เป็นศัตรู จนอีกฝ่ายงานหดหาย

กลายเป็นดาราชื่อเสยีไปแล้วหลายราย เธอเคยอยูใ่นจดุที่ต�่าที่สดุมาก่อน และ

เธอตั้งใจอย่างเดด็เดี่ยวที่จะไม่ยอมกลบัไปอยู่จุดนั้นอกีเป็นอนัขาด

จู่ๆ เสยีงกรี๊ดกด็งักระหึ่มขึ้นมา ท�าเอาพรสิซลิล่าตกใจ มอืเรยีวเอื้อม

ไปเปิดผ้าม่านเพื่อดสูาเหตเุสยีงกรี๊ด จงึพบว่ารถสปอร์ตสส้ีมของพระเอกหนุ่ม

ขวัญใจสาวๆ ได้แล่นเข้ามาจอดที่หน้ากองถ่าย ร่างสูงในชุดเสื้อเชิ้ตพับแขน

สนี�้าเงนิสดและกางเกงสเีหลอืงอ่อน รองเท้าหนงัสนี�้าตาลเข้มเยบ็ด้วยมอืก้าว

ลงมาจากรถ และผู้จดัการส่วนตวัจอมแสบของเขากเ็ป็นผู้ขบัรถไปเกบ็ให้

จิรัสย์ถอดแว่นกันแดดสีด�ารุ่นใหม่ล่าสุดเผยให้ทุกคนเห็นใบหน้าอัน

หล่อบาดใจ รอยยิ้มทรงเสน่ห์ ดวงตาคมหวานแฝงรอยเจา้ชูซ้ึ่งเป็นเอกลกัษณ์
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เฉพาะตวักวาดมองแฟนคลบัและบรรดากองทพันกัข่าวที่มายนืรอ พรสิซลิล่า 

มองภาพนั้นด้วยความรู้สึกทึ่งนิดๆ ที่ชายหนุ่มไม่มีทีท่าหวาดกลัวการโดน

สมัภาษณ์

อ้อ กแ็น่ส ิในเมื่อเขาไม่ได้เสยีหายอะไร เพราะเป็นฝ่ายประกาศขดีเส้น

ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอไว้เพียงแค่พี่น้องร่วมวงการ แต่เธอนี่สิที่ 

เสยีหายหนกั แถมยงัเสยีหน้าย่อยยบั เนื่องจากเคยปากดอีวดใส่คนอื่นและ

เชื่อมั่นในเสน่ห์ของตนเองมาเสมอว่าจบัจอมกะล่อนคนนี้ได้อยู่หมดัแล้ว

ตลอดสองวันมานี้เธอแทบไม่ได้ท�างานหรือออกไปไหน มีงานอีเวนต์

หลายตวัที่แคนเซลิเพราะเธอไม่อยากตอบค�าถามนกัข่าวให้เจบ็ช�้าซ�้าเตมิตวัเอง 

แต่กด็นัมตีดิควิถ่ายละครเรื่องใหม่ที่เพิ่งเปิดกล้องไปไม่นาน ซึ่งเธอต้องแสดง

เป็นนางเอกประกบคู่กับจิรัสย์ งานนี้จึงไม่อาจแคนเซิลหรือเบี้ยวคิวได้ด้วย

ประการทั้งปวง ความจรงิเธอกไ็ม่ได้คดิจะเบี้ยวถ่ายละครอยู่แล้ว เพราะเธอ

ต้องการจะคุยกบัจริสัย์ให้ชดัเจนเป็นการส่วนตวัในวนันี้เช่นกนั

จริสัย์ก�าลงัถกูนกัข่าวรวัค�าถามใส่ชนดิไม่ให้พกัหายใจ เขาเลอืกตอบ

ค�าถามแบบก�ากวมอย่างใจเย็น ปล่อยให้หน้าที่ตีความอยู่ที่นักข่าวเพื่อให้อีก

ฝ่ายมปีระเดน็ได้เล่นต่อ การมข่ีาวรายวนัส�าหรบัเขานั้นไม่ใช่เรื่องเสยีหายอะไร 

ถ้าไม่มีข่าวเลยนี่สิน่ากลัวกว่า เพราะในสายอาชีพบันเทิงเหล่าดาราต้องพึ่งพา

กระแสข่าวเพื่อสร้างเรตตงิให้ตนเองทั้งนั้น 

“เอ้าๆ สมัภาษณ์พอแค่นี้ก่อนนะครบั ขอตวันกัแสดงไปเตรยีมตวัเพื่อ

เข้าควิถ่ายด้วยครบั”

ผู้ก�ากับเดินเข้ามาแทรกวงล้อมนักข่าวเพื่อลากตัวพระเอกของเขากลับ

คนืมา และในขณะนั้นเองกลุ่มนกัแข่งรถที่ผูก้�ากบัจ้างมาส�าหรบัใช้แสดงในฉาก

ส�าคญักม็าถงึ รถมอเตอร์ไซค์คนัใหญ่หลากสไตล์ทั้งหกคนัแล่นเข้ามาจอดใกล้

กบัรถตู้ของพรสิซลิล่า เรยีกทุกสายตาให้มองตาม นางเอกสาวรบีปิดผ้าม่าน

ลงอกีครั้งเพราะกลวัพวกนกัข่าวจะมองเหน็ ทั้งที่ฟิล์มกระจกรถกต็ดิด�ามดืจน
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ไม่สามารถมองทะลุเข้ามาได้อยู่แล้ว 

“มาตรงเวลาดจีรงิ”  

ผูก้�ากบัยิ้มกว้าง โล่งอกเมื่อเหน็ทมีนกัแข่งมอือาชพีที่เขาลงทนุไปตดิต่อ

ขอร้องให้มาเล่นเป็นสแตนด์อินและตัวประกอบในละครเรื่องนี้ด้วยตัวเอง 

เพราะคาดหวังว่าการใช้มืออาชีพจะท�าให้ภาพที่ถ่ายออกมาสมจริง สวยงาม 

และปลอดภยักว่าการให้มอืสมคัรเล่นมาหดัขี่ผาดโผน โดยเฉพาะนกัแข่งสาว

เพียงหนึ่งเดียวในทีมที่เขาต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมเธอนานกว่าใครเพื่อน 

เนื่องจากหากเธอไม่รบัเล่นทกุคนที่เหลอืกจ็ะปฏเิสธเช่นกนั ที่เธอยอมรบังานนี้ 

ก็เพราะผู้ก�ากับสัญญาว่าจะไม่มีการท�าข่าวเรื่องเธอ และทุกฉากต้องอนุญาต

ให้เธอใส่แว่นด�าหรอืไม่กห็มวกกนันอ็กไว้ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลส่วนตวัที่ไม่

ขอชี้แจง 

แม้จะรู้สึกร�าคาญกับความเยอะของนักแข่งสาว แต่ด้วยเคยเห็นฝีมือ

การแข่งรถของเธอในสนามมาก่อนจงึมั่นใจว่าเธอต้องแสดงบทบู๊แทนนางเอก

ตัวจริงได้อย่างสมจริง แถมนักแสดงสแตนด์อินก็ไม่จ�าเป็นต้องเห็นหน้าอยู่

แล้ว แม้ว่ารูปร่างหน้าตานกัแข่งรถสาวจะจดัว่าสวยสะดุดตา สามารถปั้นเป็น

ดาราหน้าใหม่ได้สบายๆ ตดิแค่ว่าเธอไม่สนใจที่จะเข้าวงการบนัเทงิเลยสกันดิ

“นั่นทมีสแตนด์อนิที่จะเข้าฉากแข่งรถแทนพวกผมเหรอครบั”

จิรัสย์เอ่ยถาม สายตาจับจ้องไปยังร่างเพรียวระหงที่มีสัดส่วนลงตัว

ราวกบัหุ่นนางแบบ เขารู้สกึว่ารูปร่างและบุคลกินั้นคุ้นตาจงึยิ่งเขม้นมอง จน

กระทั่งคนถูกมองรู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องแทบทะลุจึงหันกลับมา แม้ว่าร่าง

เพรียวยังสวมหมวกกันน็อกสีด�าเอาไว้ แต่ความทรงจ�าที่เขาไม่มีวันลืมก็ผุด

วาบกระจ่างขึ้นมาในสมอง

“ยยัตนีผชีนแล้วหนเีมื่อวนันั้นนี่นา!”

จริสัย์อทุานเสยีงดงัอย่างลมืตวั พร้อมกบัชี้นิ้วไปทางหญงิสาวเพยีงหนึ่ง

เดยีวในทมี คนที่อยูบ่รเิวณรอบๆ ที่ได้ยนิค�ากล่าวหานั้นหนัไปมองตามชายหนุ่ม

“อะไรนะ” ผู้ก�ากบัถามอย่างไม่เข้าใจ “คุณหมายถงึใคร”
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พระเอกคนดังชะงักเมื่อนึกขึ้นได้ว่าไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่ดีต่อหน้า 

นกัข่าว เขาจงึรบีส�ารวมอาการก่อนจะเดนิเข้าไปหาสาวนกัซิ่งที่ยนืนิ่งอยู่กลาง

วงล้อมเพื่อนร่วมทมีด้วยท่าทางปกต ิจริสัย์เหลอืบมองป้ายทะเบยีนรถบิ๊กไบค์

สีขาวคาดน�้าเงินที่คู่กรณีขี่ในวันเกิดเหตุเพื่อความชัวร์อีกครั้ง และมันก็ใช่ 

คนัเดยีวกนัจรงิๆ ด้วย

“เธอ!” ค�าเรยีกห้วนจดั ใบหน้าหล่อเหลาฉายรอยโกรธอย่างไม่คดิจะ

ปิดบงั ตรงนี้ห่างจากพวกนกัข่าวจนมั่นใจได้ว่าพวกนั้นไม่มทีางได้ยนิ “วนันั้น

ท�าไว้แสบมากนะ ชนฉนัแล้วชิ่งหนซีึ่งๆ หน้า”

“นี่แกพล่ามอะไร” อ๊อดตะคอกถามกลบัอย่างไม่พอใจที่มคีนมาหาเรื่อง

นางฟ้าประจ�าทมี 

จิรัสย์ชักสีหน้า หันไปหาคนพูดแทรกด้วยอารมณ์พร้อมเหวี่ยงเต็มที่ 

ทว่าพอเหน็หน้าโหดๆ รูปร่างก�าย�าสูงใหญ่ โชว์มดักล้ามฟิตเปรี๊ยะของอกีฝ่าย 

พระเอกหนุ่มกช็ะงกั แต่ยงัปักหลกัไม่ยอมถอยให้เสยีเชงิ

“เมื่อสปัดาห์ที่แล้วผูห้ญงิคนนี้เคยเกอืบขี่รถชนกบัวนิมอเตอร์ไซค์ที่ผม

นั่งแล้วชิ่งหน ีทั้งที่ผมได้รบับาดเจบ็แต่เธอไม่มนี�้าใจแม้แต่จะพาไปโรงพยาบาล

เลยด้วยซ�้า”

“คณุจ�าคนผดิรเึปล่า อลสิของเราไม่ใช่ผู้หญงิแล้งน�้าใจแบบนั้นแน่นอน” 

เป้ หัวหน้าทีมดูแลของหญิงสาวเอ่ยขึ้นบ้าง ทุกคนมีสีหน้าไม่เชื่อค�ากล่าวหา

ของพระเอกหนุ่มเลยสกันดิ

“แล้วไหนแผล ดูคุณไม่ได้บุบสลายตรงไหนเลยนี่นา”

เติ้ลก้าวเข้ามาใกล้พระเอกหนุ่มพร้อมกับยื่นหน้ามองหารอยแผลตาม

ใบหน้าและร่างกายของชายหนุ่ม

“พวกผมยอมรับจ้างเล่นละครให้คุณก็เพราะอลิสเป็นคนรับปากกับ 

ผู้ก�ากบัหรอกนะ เพราะฉะนั้นอย่ามากล่าวหากนัพล่อยๆ โดยเฉพาะกบัอลสิ 

นางฟ้าประจ�าทมีของพวกเรา”

ชวิเอาร่างเตี้ยล�่าของตนเองเข้ามาขวางไว้ตรงกลางระหว่างจริสัย์กบัอลสิ 
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ทว่าความสงูที่แตกต่างกนัอย่างเหน็ได้ชดัของสองหนุ่มท�าให้คนหนึ่งต้องแหงน

หน้าคอตั้งบ่า อกีคนต้องก้มลงมองจนดูเหมอืนผู้ใหญ่กบัเดก็ก�าลงัคุยกนั 

“คุณบอกพวกเขาไปสวิ่าที่ผมพูดน่ะเรื่องจรงิล้วนๆ”

จริสัย์หนัมาบอกหญงิสาวที่ยนืนิ่งไม่พูดจา แม้ว่าเธอจะยงัสวมหมวก-

กนันอ็กเช่นเดมิ แต่เขาจ�าได้แม่นราวกบัเหตุการณ์เพิ่งเกดิขึ้นเมื่อวาน

“เดี๋ยวๆ มเีรื่องอะไรกนัคะหนุ่มๆ”   

เจ๊แซ่บทรวง ผู้จัดการส่วนตัวร่างอวบอ้วนของจิรัสย์รีบถลาเข้ามากาง

ปีกปกป้องดาราในสังกัดทันทีที่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศมาคุ ทว่าพอเห็นกลุ่ม

นักซิ่งหุ่นล�่าฟิตเปรี๊ยะ เจ๊แซ่บทรวงก็ห่อปาก สูดน�้าลายราวกับได้เห็นอาหาร

อันโอชะอยู่ตรงหน้า ดวงตาเรียวเล็กที่กรีดอายไลเนอร์ไว้คมกริบลุกวาว ไล่

มองมดักลา้มของหนุม่ๆ แต่ละคนด้วยสายตาหื่นกระหาย ชวิกบัเติ้ลที่อยูใ่กล้

สุดต้องร่นถอยห่างอย่างหวาดผวา

“กย็ยันี่แหละเจ๊แซ่บ ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามตีนีผขีี่รถเกอืบชนแล้วหน”ี จริสัย์

รบีฟ้อง

“เฮ้ๆ เรยีกใครยยันี่น่ะ หา! พูดจาระวงัปากหน่อยไอ้น้อง” อ๊อดชี้หน้า

ขู่ทนัที

“ใจเยน็ค่าทกุท่าน” เจ๊แซ่บทรวงรบียกมอืเบรกทั้งสองฝ่ายที่ท�าท่าจะเปิด

ศกึ “เรื่องมนัจบไปแล้วกแ็ล้วกนัไปเถอะนะน้องรสัย์ เราทุกคนเพิ่งจะได้ร่วม

งานกนั เจ๊แซ่บขอให้สามคัคเีพื่องานจะได้เสรจ็ไวๆ กนัดกีว่านะคะ พลสีสส”

“กไ็ด้ แต่เดก็ของคุณต้องขอโทษอลสิก่อน”   

เป้ยื่นข้อเสนอที่ท�าให้จริสัย์ฉุนกกึขึ้นมาอกีระลอก

“ยยันั่นสทิี่ต้องขอโทษผม!”

“นายต้องการจะมเีรื่องกบัพวกเราให้ได้เลยใช่มั้ย”

อ๊อดเดินเข้าไปหาจิรัสย์พร้อมกับหักกระดูกข้อนิ้วเสียงดังกร๊อบๆ  

ข่มขวญัอกีฝ่ายให้สะดุง้เล่น แต่กต้็องหยดุชะงกัเมื่อปะทะสายตาวาววบัของเจ๊

แซ่บทรวง ซึ่งก�าลงัมองกล้ามอกแน่นป๋ังของอ๊อด แล้วยงัแลบลิ้นเลยีรมิฝีปาก
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อย่างกบัปอบผฟี้าตอนหวิเลอืด

“นี่เจ๊ ถ้าไม่อยากเจบ็ตวัไปด้วยอกีคนกห็ลบไป”

หนุ่มร่างยกัษ์ก้ามปูตะคอกใส่เจ๊แซ่บทรวงจนร่างอวบสะดุ้งโหยง ทว่า

แทนที่จะกลัวจนถอยห่างกลับกลายเป็นว่าถลาเข้าไปซบ พร้อมทั้งยกมือขึ้น

ทาบอกหนาแน่นเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อล้วนๆ ของอ๊อดด้วยทีท่าเหมือนจะเข้า

มาห้ามปราม แต่แฝงไปด้วยการหลอกแต๊ะอั๋งซึ่งๆ หน้า มกีารบบีกล้ามเนื้ออก

ของอกีฝ่ายเบาๆ อย่างมนัเขี้ยวจนอ๊อดสะดุ้ง

“ใจเย็นๆ กันก่อนสิคะ เรื่องทุกอย่างเคลียร์ได้ถ้าไม่ใช้อารมณ์นะคะ

ที่รกั”

ดวงตาหวานเยิ้มเป่ียมไปด้วยอารมณ์ตกมนัของเจ๊แซ่บทรวงท�าให้อ๊อด

ขนลุกเกรยีว ยิ่งมอือวบอูมที่ทาบอยู่บนอกเขาเริ่มขยบัลูบไล้มากขึ้น อ๊อดกย็ิ่ง

รู ้สึกราวกับตนเองก�าลังถูกล่วงละเมิดทางเพศ จนต้องรีบผลักร่างอ้วนๆ 

กระเดน็เซไปซบพระเอกหนุ่มที่รบัตวัเอาไว้ได้ทนัก่อนล้มกลิ้ง

“ครั้งนี้ฉันจะปล่อยไปก่อน แต่แกอย่าบังอาจมาเรียกอลิสว่า ยัยนั่น  

ยยันี่ อะไรแบบนั้นอกีเดด็ขาด จ�าไว้!” อ๊อดชี้หน้าขู่อกีรอบ แล้วรบีเดนิหนไีป

หลบอยู่หลงัอลสิ 

จริสัย์ท�าท่าจะพดูโต้ตอบกลบัไป แต่ผู้ก�ากบัเดนิเข้ามาจบัไหล่เขาไว้เสยี

ก่อน

“มวัท�าอะไรกนัอยู ่นี่มนัเลตไปเยอะแล้วนะครบัทกุท่าน ผมเช่าสถานที่

เขาไว้มันมีเวลาจ�ากัดนะครับ ช่วยรักษาเวลากันตามตารางหน่อย เธอก็ด้วย

พรสิซลิล่า จะนอนอยู่บนรถตู้จนปิดกองเลยมั้ย”

ค�าถามสุดท้ายผู้ก�ากับมองตรงไปยังรถตู้ติดฟิล์มด�าที่อยู่ด้านหลังของ

ทุกคน ทุกสายตาหนัขวบัไปมองตามทนัท ีและไม่นานประตูรถตู้กค็่อยๆ เปิด

ออก เผยให้เห็นร่างอรชรของนางเอกสาวเจ้าบทบาทในชุดที่พร้อมเข้าฉาก  

รอยยิ้มจืดเจื่อนส่งให้ทุกคนก่อนจะมาสะดุดที่จิรัสย์ แล้วสะบัดหน้าพรืดท�า

เชดิใส่ชายหนุ่ม นางเอกสาวก้าวลงจากรถ กรดีนิ้วปัดเส้นผมออกจากใบหน้า
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ด้วยท่วงท่างามสง่า

“พรสิซี่พร้อมแล้วค่ะ ผู้ก�ากบั”

“ด ีงั้นกไ็ปเข้าฉากได้แล้ว ส่วนจริสัย์รบีไปเปลี่ยนชุดซะ เพราะฉากต่อ

ไปคุณต้องแสดงพร้อมกบัทมีนกัแข่งรถ”

ทั้งหมดจงึแยกย้ายกนัไปท�าตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย อลสิมองตาม

ร่างสงูในชดุสสีดจนลบัตา ร่างสงูหนาที่ยนืข้างๆ ถอดหมวกกนันอ็กตนเองออก 

แล้วเดนิอ้อมมาทางด้านหน้าร่างบางเพื่อถอดหมวกกนันอ็กให้เธอ ใบหน้าหวาน

เรยีวเลก็เรยีบนิ่ง ยากที่จะคาดเดาอารมณ์ ดวงตาคมหวานยงัคงมองไปทางที่

พระเอกหนุ่มเดนิจากไป จนภาคนิต้องเป็นฝ่ายถามขึ้นเสยีเอง

“แน่ใจแล้วเหรอที่จะเล่นละครเรื่องนี้ ถงึมนัจะเป็นแค่สแตนด์อนิที่ไม่

เหน็หน้าเรา แต่ความเสี่ยงที่คุณท่านจะรู้ความลบัมนัมมีากเกนิไปนะ”

เรยีวปากบางขยบัเป็นรอยยิ้มซุกซน “ถ้าคดิจะล้มงานดูตวัอกีครั้ง การ

อยู่ใกล้เป้าหมายท�าให้ลงมอืง่ายที่สุดไม่ใช่รไึง”

กล่าวจบร่างบางกห็ยบิแว่นกนัแดดที่เหนบ็ไว้ตรงคอเสื้อขึ้นมาสวม ก่อน

จะหมุนตวัเดนิเข้าไปยงัโซนที่แบ่งไว้ส�าหรบัเปลี่ยนชุดนกัแสดงหญงิ

ใช่...เหตผุลที่เธอตอบรบังานแสดงครั้งนี้ทั้งที่ไม่เคยคดิจะท�าตวัเด่นให้

ยุง่ยากไปกว่าเดมิกเ็พราะมเีป้าหมายอยูท่ี่พระเอกหนุม่ ว่าที่คูห่มั้นที่เธอไม่เคย

อยากได้ อะไรบางอย่างในจิตใต้ส�านึกของเธอร้องบอกว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็น

ตวัวุ่นวายหากไม่รบีขจดัไปให้พ้นทาง ดงันั้นเมื่อถงึวนันดัดูตวักนัอกีครั้ง ซึ่ง

คงไม่นานนกั เธอกจ็ะท�าทกุวถิทีางเพื่อไม่ให้การดตูวัเกดิขึ้นได้เหมอืนที่เคยท�า

ส�าเรจ็ตลอดมา

การแต่งงานที่ไม่ได้เกดิจากความรกั เธอไม่มวีนัยอมให้มนัเกดิขึ้นโดย

เดด็ขาด
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การถา่ยท�าเป็นไปอย่างราบรื่น แมว่้าพระนางจะมข่ีาวความสมัพนัธ์ที่

เปลี่ยนไปกต็าม แต่ทั้งคูก่ย็งัคงเล่นละครได้เข้าขากนัสมกบัเป็นมอือาชพี ท�าให้

บรรดากองทพันกัข่าวที่อตุส่าห์มาปักหลกัเฝ้าดอูยูท่ั้งวนัเริ่มเซง็ที่ไม่มข่ีาวเดด็ๆ 

ใหไ้ด้เล่นประเดน็กนัต่อจากคราวที่แล้ว พรสิซลิล่าเองกร็ูด้วีา่วนันี้เธอจะเผลอ

แสดงอารมณ์ส่วนตวัออกมาไม่ได้เป็นอนัขาด เพราะมสีายตาหลายสบิคู่คอย

จ้องจับผิดเธออยู่ แม้ใจจริงอยากจะลากจิรัสย์ไปคุยกันให้รู้เรื่องเป็นการ 

ส่วนตวัมากแค่ไหนกต็าม

“คตั! เตรยีมฉากต่อไปได้”

ทนัททีี่ได้ยนิเสยีงสั่งคตั มอืที่โอบร่างบางไว้แนบชดิอกตามบทบาทใน

ละครกป็ล่อยออก ร่างสูงก้าวถอยห่างจากนางเอกสาว ท�าเป็นจดัเสื้อผ้าด้วย

ท่าทางแนบเนียนจนดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งระยะห่าง แต่ส�าหรับพริสซิลล่า

แล้วกิริยาห่างเหินนั้นบ่งบอกให้รู้ชัดแจ้งว่าเขาตัดความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอไป

แล้วจรงิๆ

“พี่รัสย์คะ” หญิงสาวเรียกชื่อชายหนุ่ม ที่ครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าเป็น 

ลกูนกแสนน่ารกัที่เธอเลี้ยงไว้ในกรง แต่แท้จรงิแล้วเขาคอืเหยี่ยวที่ออกล่าเหยื่อ

และไม่เคยมใีครเป็นเจ้าของได้ต่างหาก

ดวงตาสีน�้าผึ้งมองกลับมา รอยยิ้มทรงเสน่ห์ยังคงมีให้เธอดังเช่น 
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ทุกครั้งจนหญงิสาวนกึใจชื้น

“ว่าไงครบั พรสิซี่”

“หลงัเลกิกองวนันี้เราไปหาร้านดีๆ  นั่งกนิข้าวแล้วคุยกนัสกัหน่อยเป็น

ไงคะ”

ร่างบางอรชรในชุดหนังรัดรูปสีด�าขยับเข้ามาใกล้ วางมือทั้งสองลงบน

บ่ากว้างแล้วลากไล้มายงัปกคอเสื้อเพื่อจดัให้เข้าที่ ดวงตาแต่งแต้มไว้อย่างสวย

คมกระพือขนตาปลอมหนาเป็นแพด้วยจริตสาวพราวเสน่ห์ แววตาเว้าวอน 

ออดอ้อนของหญงิสาว หากใครได้เหน็เป็นต้องยอมสยบและท�าทุกอย่างตาม

ที่เธอต้องการ 

จิรัสย์หลุบตาลงมองสบตาหวานฉ�่า มุมปากกดลึกเป็นรอยยิ้มลึกลับ  

รูด้ว่ีาพรสิซลิล่าก�าลงัพยายามหว่านเสน่ห์ใส่เขาอกีครั้งเพื่อหวงัจะจงูเข้าสูว่งัวน

ปรารถนาอย่างที่เธอเคยท�าได้ส�าเรจ็ หากเขาเป็นหนุ่มน้อยผูไ้ม่ประสาต่อมารยา

หญิงก็คงจะรีบกระโจนเข้าใส่ทั้งตัว และพร้อมจะถวายทุกอย่างให้แก่เธอ 

ดังเช่นที่ดาราชายหลายๆ คนเคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งคู่กับเธอ ทว่าไม่นานนักก็

จบลงด้วยการให้ข่าวเลกิราทั้งน�้าตาของฝ่ายหญงิว่าทั้งคู่ไปกนัไม่ได้ แต่นั่นจะ

เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนางเอกสาวได้ปอกลอกอีกฝ่ายจนหมดตัว ไร้ซึ่งความหมาย

ส�าหรบัเธอแล้ว

วงการมายาฉาบหน้าอันสวยหรูที่ใครๆ เฝ้าฝันถึง อยากจะมายืนอยู่ 

จดุที่พวกเขาได้ยนือยู ่แท้จรงิแล้วเบื้องหลงัความสวยงามอนัปรงุแต่งกลบัเตม็

ไปด้วยจติรษิยา ละโมบในชื่อเสยีง เงนิทอง ชงิดชีงิเด่นกนัอย่างไม่เคยจบสิ้น 

ยิ่งจิรัสย์เป็นถึงลูกชายเพียงคนเดียวของตระกูลดังที่ติดโผรายชื่อว่ารวยติด 

อนัดบัทอ็ปเทนของเมอืงไทย เขายิ่งต้องระวงัและสแกนคนที่เข้าหาให้มาก ถ้า

ไม่ทนัเล่หเ์หลี่ยมกม็แีต่จะเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ เขาจงึมกัคมุเกมไวใ้นมอืตวัเอง

เสมอ อย่าหวงัเลยว่าใครจะมาปั่นหวัหรอืบงัคบัให้เขาเดนิตามหมากที่อกีฝ่าย

วางไว้ได้ดั่งใจ

“โอกาสหน้าดกีว่ามั้งครบั วนันี้กว่าจะหมดควิถ่ายกม็ดืแล้ว ถ้ายงัไปต่อ
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ที่อื่นมีหวังได้ฟุบกลางอากาศแน่ๆ” ร่างสูงโปร่งในชุดสูทสีด�าตามบทบาทใน

ละครก้าวถอยหลงัพลางหวัเราะเสยีงห้าวอย่างคนอารมณ์ด ีท�าให้มอืเรยีวบาง

ต้องค้างกลางอากาศจนหญงิสาวแสร้งเสยผมตนเอง

“กไ็ม่เป็นไรนี่คะ เดี๋ยวพรสิซี่ขบัรถไปส่งถงึบ้านกไ็ด้ พี่รสัย์คงไม่ได้คดิ

จะหลบหน้าพรสิซี่อยู่ใช่มั้ยคะ”

“ผมต้องขอโทษจรงิๆ พรสิซี่” จริสัย์ก้าวถอยหลงัไปเรื่อยๆ “แต่ความ

จรงิ...ผมมนีดัแล้วละ”

ร่างสูงหันหลังกลับจ�้าอ้าวหนีไปหาผู้ก�ากับทันที ปล่อยให้นางเอกสาว 

อ้าปากค้าง อยากจะกรดีร้องออกมาเหลอืเกนิ แต่กท็�าอะไรไม่ได้เพราะมสีายตา

นกัข่าวคอยจบัจ้องอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่รู้จกักนัมาสามปี นบัว่าเป็นครั้งแรกที่

จิรัสย์กล้าปฏิเสธแบบชัดถ้อยชัดค�าขนาดนี้ มิหน�าซ�้ายังกล้าบอกอีกว่านัดกับ

คนอื่นไว้ก่อน เขาท�ากับเธอเกินไปแล้วจริงๆ พริสซิลล่าข่มอารมณ์โกรธที่ 

พลุ่งพล่านไว้ภายในใจ เธอเชดิหน้า ยกมอืขึ้นปัดปอยผมที่บดบงัใบหน้าก่อน

จะเดนิไปยงัห้องพกันกัแสดง 

หลังจากซักซ้อมคิวไปสองรอบผู้ก�ากับก็เริ่มถ่ายจริง ฉากไล่ล่ากัน

ระหว่างแก๊งซิ่งกับต�ารวจ การขี่รถมอเตอร์ไซค์ผาดโผนใช้เวลาในการถ่ายท�า

ค่อนข้างนาน เพราะต้องเคลียร์ถนนส�าหรับถ่ายท�า ซักซ้อมคิวจุดที่รถต้องขี่

ชนกนั รวมถงึการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ ซึ่งไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง 

พรสิซลิล่ากบัจริสัย์นั่งดภูาพทั้งหมดผ่านจอมอนเิตอร์ ทั้งคู่แต่งตวัด้วย

ชุดรัดกุมเหมือนกับรัญชิดาและภาคินที่เล่นเป็นสแตนด์อินพวกเขา ทันทีที่ 

ผู้ก�ากับสั่งแอกชัน เหล่านักซิ่งทีม Alice ก็วาดลวดลายสิงห์สนามได้อย่าง 

น่าทึ่ง ไม่มีใครผิดคิวหรือท�าพลาดเลยสักคน สปีดในการขี่รถของแต่ละคน

รวดเร็วปานสายลม นี่ขนาดผู้ก�ากับสั่งให้ลดสปีดอยู่ในระดับที่กล้องจับภาพ

ได้ชดัๆ เพื่อให้ได้มมุสวยงามแล้วยงัแทบมองตามกนัไม่ทนั ถ้าเวลาอยู่ในสนาม

แข่งจรงิความเรว็ไม่ยิ่งเหน็แค่เงาผ่านวูบหรอกหรอื
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จริสัย์พยายามจ้องตามร่างปราดเปรยีวตาไม่กะพรบิ รู้สกึทึ่งปนชื่นชม

ฝีมือการขี่รถอันเจนจัดของหญิงสาว เห็นตัวบางๆ ไม่นึกว่าจะใจกล้าและ 

บ้าบิ่นจนผู้ชายหลายๆ คนต้องยอมแพ้ ขนาดตวัเขาเองที่เป็นผู้ชายแท้ๆ ยงั

ไม่เคยคดิอยากจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ซิ่งแบบนี้เลย ถ้าเป็นรถยนต์กว็่าไปอย่าง 

ดวงตาสนี�้าผึ้งเลื่อนไปจบัจ้องร่างสงูของชายหนุม่ที่เล่นสแตนด์อนิแทน

เขา จิรัสย์ก็นึกถึงเหตุการณ์วันที่โดนโจรหน้าด้านขี่รถมอเตอร์ไซค์กระชาก

กุญแจจากมือไปต่อหน้าต่อตาเสียทุกครั้ง จิรัสย์หรี่ตาลงด้วยนึกสงสัยอะไร

บางอย่าง ก่อนจะส่ายหน้าราวกบัต้องการสลดัความคดิไม่เข้าท่านั้นให้หลดุไป

‘คงไม่ใช่อย่างที่คดิหรอก...มนัคงไม่บงัเอญิขนาดนั้น’

กระทั่งมาถงึซนีสดุท้ายที่นางเอกในเรื่องจะต้องพลาดท่าเสยีหลกัท�ารถ

ล้มคว�่าและโดนพระเอกตามมาจบัตวัเอาไว้ได้ ซึ่งยงัมกีารต่อสูก้นัอกีนดิหน่อย

ก่อนที่พรสิซลิล่าจะสลบับทกบัรญัชดิาในฉากที่ต้องถ่ายเหน็หน้าตา และจบซนี

นี้ด้วยการโดนพระเอกปล้นจูบ

“คตั! สลบัตวัพระเอกเข้าฉาก”

ผู้ก�ากับตะโกนสั่งในจังหวะที่ภาคินก�าลังท�าท่าถอดหมวกกันน็อกตาม

บทที่ซกัซอ้ม จริสัย์เดนิเข้าฉากทนัท ีก่อนที่ทั้งคูจ่ะเดนิสวนทางกนั จริสัย์กย็ก 

มือขึ้นท�าท่าจะตบมือกับอีกฝ่ายเป็นสัญลักษณ์แทนการเปลี่ยนตัว แต่ภาคิน 

กลบัไม่เหลอืบมามองจริสัย์เลยสกันดิ ร่างสงูที่มเีค้าโครงใกล้เคยีงกนัเดนิผ่าน

ไปในระยะที่แทบจะชนไหล่โดยไม่เสวนาอะไรด้วยสกัค�า พระเอกหนุ่มนกึฉุน

ที่โดนเมนิราวกบัว่าเขาเป็นอากาศธาตุ

“เป็นแค่ตวัประกอบแต่หยิ่งยิ่งกว่าพระเอกอย่างฉนัอกีนะ” จริสัย์พมึพ�า

อย่างไม่ถอืสา

ภาคนิเดนิมายนืดจูอมอนเิตอร์ด้านหลงัผูก้�ากบัด้วยความรูส้กึกงัวล ถงึ

แม้ว่ารญัชดิาจะสวมหมวกกนันอ็กสดี�าจนไม่เหน็ใบหน้า แต่รูปร่างในชุดหนงั

รดัรูปสดี�าของเธอนั้นเป็นสิ่งที่ปิดบงัไม่ได้ แม้ว่าบดิาของหญงิสาวจะไม่นยิมดู

ละครหลงัข่าว แต่คนในบ้านนั้นตดิงอมแงมชนดิไม่ยอมพลาดสกัฉาก ยิ่งถ้า
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เป็นละครที่พระนางคู่จิ้นน�าแสดง ยิ่งไม่มทีางที่เหล่าสาวใช้ขาเมาท์ทั้งหลายจะ

ไม่ตดิตามดูแน่นอน

บางที...เขาอาจกังวลมากเกินไป ถึงแม้จะเป็นคนใกล้ชิดกัน เห็นกัน 

ทุกวนั แต่ด้วยภาพลกัษณ์คณุหนผููใ้สซื่อ เรยีบร้อย อ่อนหวาน อย่างที่รญัชดิา

แสดงไว้มานานหลายปี คงไม่มใีครเอะใจคดิว่ารู้จกักบันกัแสดงสแตนด์อนิที่

ชื่ออลสิขึ้นมาหรอกมั้ง แต่ส�าหรบัชายหนุม่ที่เฝ้าตดิตามดูแลเธอเกอืบจะยี่สบิสี่

ชั่วโมง เรยีกได้ว่าเป็นเงาตามตวัที่ไม่เคยทิ้งห่างไปไหนนาน แม้จะเหน็เพยีงแค่

นิ้วมอืหรอืเรยีวขาอนังดงาม เขากจ็ดจ�าเธอได้ทนัที

หวังว่าการตัดสินใจที่จะประชิดเป้าหมายในครั้งนี้ของรัญชิดาคงไม่ใช่

การตดัสนิใจที่ผดิพลาด

“แอกชนั!”

สิ้นเสยีงสั่งของผูก้�ากบั จริสัย์กถ็อดหมวกกนันอ็กโยนทิ้งไปอกีทาง รบี

วิ่งมาจบักุมร่างบางที่อยูใ่นสภาพบาดเจบ็จากรถล้ม และยงัสวมหมวกกนันอ็ก

ไว้อยู่

“เธอหนไีม่รอดแล้วละ แบลก็แคท!”   

พระเอกหนุ่มพูดตามบทพร้อมกับกระชากร่างปราดเปรียวในชุดหนัง

รดัรูปสดี�าให้ลกุขึ้นยนื แรงกระชากค่อนข้างแรงกว่าตอนซ้อม ไม่รูว่้าจงใจหรอื

ก�าลังอินกับบท รัญชิดาเม้มริมฝีปากแน่นข่มความเจ็บช่วงต้นแขน ง้างหมัด

เลง็ไปที่หน้าหล่อเหลาของอกีฝ่าย แต่จริสัย์กเ็อื้อมจบัก�าป้ันเลก็ๆ ไว้ได้ทนัแล้ว

ออกแรงบิดแขนทั้งสองข้างของเธอไพล่หลัง ส่งผลให้ร่างบางต้องแอ่นตัวขึ้น

ด้วยความรู้สึกเจ็บจริงจนทรวงอกอวบที่ซ่อนอยู่ภายใต้แจ็กเกตหนังเบียดชิด

กบัแผงอกกว้าง

รญัชดิาเงยหน้าขึ้นจ้องอกีฝ่ายผ่านกระจกหมวกกนันอ็กสดี�า แม้ว่าเขา

จะมองไม่เห็นดวงตาวาววับของเธอ แต่ก็สัมผัสได้ถึงรังสีอ�ามหิตอันรุนแรงที่

แผ่กระจายออกมาจากคนในอ้อมแขน ใบหน้าหล่อเหลาท�าเป็นขึงขังตาม

บทบาท ทว่าดวงตาเจ้าเล่ห์นั้นกลบัพราวระยบัอย่างพงึพอใจที่ได้เอาคนื เธอ
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แปลสายตานั้นออกและโมโหจนควนัแทบออกหู

‘หนอ็ย...คดิจะเนยีนแต๊ะอั๋งกนัซึ่งๆ หน้าแบบนี้เลยเหรอ!’

บทตอ่จากนี้พระเอกต้องถอดหมวกกนันอ็กของนางเอกเพื่อดโูฉมหน้า

ที่แท้จรงิ ผู้ก�ากบัจงึจะสั่งคตัเพื่อให้รญัชดิาสลบัตวักบัพรสิซลิล่า ตามที่ตกลง

กนัไว้แต่แรกนั้นจริสัย์แค่ท�าท่าจะถอดแต่ไม่ได้ถอดออกจรงิๆ เพราะรญัชดิา

ไม่ต้องการเปิดเผยใบหน้าของเธอให้คนในกองถ่ายหรือนักข่าวเห็น ทว่ามือ

ใหญ่แขง็แรงกลบัลอ็กแขนทั้งสองข้างของเธอไว้ด้วยมอืข้างซ้าย แล้วใช้มอืขวา

ที่เป็นอสิระเปิดกระจกหมวกกนันอ็กขึ้น เผยให้เหน็ดวงตากลมโตสนีลิคู่สวย

ซึ่งเตม็ไปด้วยอารมณ์คุกรุ่นจนคล้ายกบัมแีสงวาววบัในดวงตา

วนิาททีี่ดวงตาทั้งสองคู่มองสบกนั จริสัย์ถงึกบันิ่งงนั ลมืความคดิที่จะ

แกล้งคนตรงหน้าไปชั่วขณะราวกับโดนมนตร์สะกดจากดวงตาคู่หวานดุ เขา

ไม่เคยเห็นดวงตาที่สวยคมเป็นสีด�าใสดูลึกลับเช่นนี้มาก่อน มันไม่ได้มีแวว

ยั่วเย้า หยาดเยิ้ม อย่างที่เขาเคยได้พบเหน็จากสาวๆ คนไหน แต่กลบัดูมพีลงั

ดงึดูด แขง็แกร่ง และงดงามราวกบันลิเนื้อดทีี่มปีระกายวบิวบัอยู่ภายใน จน

ไม่ทันระวังตัวเมื่อคนในอ้อมแขนเอนศีรษะไปด้านหลังก่อนจะพุ่งกระแทกใส่

ครึ่งปากครึ่งจมูกทั้งๆ ที่ยงัสวมหมวกกนันอ็ก

“โอ๊ย!” จริสัย์ร้องลั่น ปวดแปล๊บไปทั้งจมกูและปาก กลิ่นคาวเลอืดคลุง้

อยูใ่นโพรงจมกูถงึรู้ตวัว่าเลอืดก�าเดาไหล แม้ว่าเขาจะรูส้กึตวัและรบีเอนศรีษะ

หลบ แต่ด้วยระยะที่ประชดิจงึหลบไม่พ้น และไม่ได้ช่วยผ่อนแรงกระแทกนั้น

ให้เบาลง

“กรี๊ด! ผู้ก�ากบัคะ พี่รสัย์เลอืดออก!”

“เฮ้ยๆ นี่มนัไม่อยู่ในบทแล้วนะ คตั! คตั!” พรสิซลิล่าและผู้ก�ากบัร้อง

ลั่นพร้อมกนั รบีตะโกนสั่งคตั 

“ยยัตวัแสบ!”

จิรัสย์ค�ารามในล�าคอ ดวงตาสีน�้าผึ้งที่มักจะแพรวพราวกลายเป็นวาว

โรจน์ดุจตาเสือ มือเรียวยาวเอื้อมไปถอดหมวกกันน็อกออกจากร่างบางด้วย
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ความไวอันน่าทึ่งแล้วเหวี่ยงทิ้งไปไกล ฝ่ามือใหญ่หนาจับใบหน้าเรียวสวยไว้

มั่นก่อนจะก้มลงประทับจูบเร่าร้อนบนริมฝีปากแสนหวานโดยไม่ให้เธอได้ 

ตั้งตวั

สัมผัสอุ่น นุ่ม บดขยี้แนบชิดจนแทบไม่มีช่องว่างให้เธอได้เผยอปาก

พูด ก่อเกดิความรู้สกึวาบหววิ ปั่นป่วน ยากเกนิจะควบคุมสต ิดวงตาสองคู่

สบประสานกันระยะใกล้จนมองเห็นแววตื่นกลัวจากดวงตาสีนิลคู่สวยได้

ชัดเจน จิรัสย์รู้สึกได้ถึงอาการตัวแข็งทื่อเหมือนคนโดนสาปให้กลายเป็นหิน

จากร่างในอ้อมแขน และนั่นท�าให้เขานึกแปลกใจกับปฏิกิริยาดุจสาวน้อย 

ไร้เดยีงสา ทั้งที่เขามองภาพลกัษณ์สวย แสบ ซ่าของเธอไว้ว่าน่าจะผ่านเรื่อง

พวกนี้มาไม่มากกน็้อย ทว่าผลที่ได้รบักลบัตรงกนัข้ามจนน่าแปลกใจ 

“เฮ้ย!” เสียงอุทานของทุกคนดังขึ้นพร้อมๆ กับเสียงรัวชัตเตอร์ของ 

นกัข่าวที่มาเกาะตดิกองถ่าย 

ภาคนิพุ่งพรวดเข้าไปในฉากโดยที่ไม่มใีครห้ามไว้ทนั จริสัย์ถูกกระชาก

ไหล่ให้แยกออกมาจากรญัชดิาพร้อมกบัก�าป้ันหนกัๆ พุง่เข้าใส่ซกีหน้าด้านหนึ่ง

เตม็ๆ จนปากแตกและเลอืดก�าเดาไหลทะลกัออกมาเป็นลิ่มๆ มากกว่าเดมิ

“คตั! คตั!” ผู้ก�ากบัตะโกนเสยีงดงัลั่น แล้วรบีวิ่งเข้าไปห้ามมวย

“พอแล้วภาคนิ!” รญัชดิารบีตะโกนห้ามเมื่อภาคนิง้างหมดัท�าท่าจะต่อย

ซ�้า

ร่างสงูหนาหนัขวบั ดวงตาคมเข้มฉายรอยโกรธเกรี้ยวอย่างที่เธอไม่เคย

เหน็มาก่อน ภาคนิชี้นิ้วไปยงัหน้าหล่อๆ ของจริสัย์ที่ตอนนี้เปรอะไปด้วยเลอืด

ทั้งมุมปากและจมูก โดยมีเจ๊แซ่บทรวงที่วิ่งไวกว่าใครเพื่อนใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ด

เลอืดให้

“มัน...สมควรตาย!” ชายหนุ่มกัดฟันแน่น พยายามระงับอารมณ์

เดอืดดาล

“ฉันไม่เป็นไร” รัญชิดากระซิบเสียงเครียด เรื่องราวมันชักจะเลยเถิด

ไปใหญ่แล้ว



48
เจ้าสาวป่วนวิวาห์

“ซดัมนัอกีภาคนิ มนักล้าดยีงัไงท�าให้นางฟ้าของเราแปดเปื้อน!” เติ้ลที่

วิ่งมาถงึเป็นคนแรกในทมีตะโกนยุ

“เลาะฟันมนัออกมาให้หมดปากเลย!” ชวิตะโกนโวยวายเสยีงดงั

“ถ้าแกไม่ท�า ฉนัจะท�าเอง!” อ๊อดตั้งท่าจะพุ่งเข้าไปหาจริสัย์ด้วยความ

โกรธ

“เฮ้ยๆ ใจเยน็ก่อนทุกคน นี่เขาก�าลงัถ่ายละครกนัอยู่นะ เมื่อกี้อาจเป็น

แค่มุมกล้องกไ็ด้”

เป้ดเูหมอืนจะมสีตมิากที่สดุในกลุม่รบีกระโดดลอ็กตวัอ๊อดที่ใจร้อนยิ่ง

กว่าใครเอาไว้ เมื่อได้ยนิดงันั้นทุกคนในทมี Alice จงึหนัขวบัมาจ้องที่รญัชดิา 

สายตานั้นเตม็ไปด้วยค�าถาม 

ภาคนิรบีดงึร่างบางเข้ามากอดและกดศรีษะของหญงิสาวไว้แนบอกเพื่อ

ซ่อนใบหน้าจากสายตาคนอื่นที่เริ่มทยอยวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์ ทุกคนเข้าใจว่า

ทั้งคู่เป็นแฟนกันอยู่แล้วจึงไม่มีใครทักท้วงอาการปกป้องดุดันราวกับงูจงอาง

หวงไข่ แต่พยายามจะเพ่งมองใบหน้าที่มกีลุ่มผมดกหนาด�าสนทิบดบงัไว้ด้วย

ความอยากรู้อยากเหน็ ภาคนิจงึยิ่งกอดคนในอ้อมแขนไว้แน่นขึ้น

จริสัย์มองการกระท�าของภาคนิอย่างไม่สบอารมณ์ และที่ท�าให้เขาโมโห

มากกว่าเรื่องใดๆ กค็อืการที่เจ้าหมอนั่นกล้าท�าร้ายใบหน้าที่ต้องใช้ท�ามาหากนิ

ของเขานี่แหละ

“ใช่! จูบมนักม็อียู่แล้วในบท คนที่เล่นนอกบทเกนิกว่าเหตุกค็อืเธอนั่น

แหละ รู้มั้ยว่าหน้าตาของจริสัย์มมีลูค่าเท่าไหร่ แล้วดสูว่ิาท�าให้พระเอกของฉนั

หน้าตาเยนิขนาดไหน ถ้าเป็นแผลขึ้นมาใครจะรบัผดิชอบ”

เจ๊แซ่บทรวงหันมาถามเสียงสูงปรี๊ดแทบอยากจะกรี๊ดใส่ เมื่อเห็นหน้า

ของเด็กในสังกัดชัดๆ ปากแตก แก้มช�้า จมูกมีเลือดก�าเดาไหลราวกับก๊อก

แตกแบบนี้จะถ่ายละครต่อได้อย่างไร แถมตอนกลางคนืยงัมงีานอเีวนต์ที่ต้อง

โชว์ตวัอกี บอกได้ค�าเดยีวว่าเสยีหายหลายแสน!

“จะมุมกล้องหรืออะไรก็ตาม แต่ตอนที่พวกเราซ้อมคิวกันมันไม่มีบท
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ไหนที่จะต้องถอดหมวกกนันอ็กสแตนด์อนิแบบนี้นะครบั” ภาคนิย้อนกลบัไป

เสยีงเข้ม พยายามข่มอารมณ์เตม็ที่ ภาพที่คุณหนูของเขาโดนไอ้พระเอกระย�า

นั่นเอาเปรยีบยงัตดิตาไม่เลอืนหาย

“ก็แค่ถอดหมวกแต่ไม่ได้ซูมกล้องไปที่หน้าสักหน่อย มันจะเสียหาย

อะไร...เหรอจ๊ะ”

ประโยคแรกเจ๊แซ่บทรวงตวาดแว้ดกลบัมาด้วยโทนเสยีงแหลมสูง แต่

พอเงยหน้าขึ้นมองภาคนิเตม็ๆ สองนยัน์ตากต็ะลงึค้าง รบีปรบัเสยีงเป็นโทน

อ่อนนุ่มลงทนัควนัในตอนท้าย

‘อุแม่เจ้า ทมีสแตนด์อนิทมีนี้ท�าไมมนัน่ากนิเหมาครวัแบบนี้เนี่ย!’

“เจ๊แซ่บ น�้าลายหกแล้วครบั”   

จิรัสย์เตือนด้วยน�้าเสียงเหนื่อยหน่ายกับนิสัยบ้าผู ้ชายหุ ่นล�่าของ 

ผู้จดัการส่วนตวั ในขณะที่ตวัเขาเองต้องใช้ผ้าเชด็หน้ากดห้ามเลอืดก�าเดา

ภาคนิเบนสายตากลบัมาที่พระเอกหนุม่อกีครั้ง ประกายกร้าวในดวงตา

สดี�าคู่นั้นยงัคงลุกโชน จนไปกระตุ้นต่อมชอบลองดขีองจริสัย์ ชายหนุ่มมอง

ตอบด้วยสายตาท้าทาย ไม่ได้มคีวามเกรงกลวัอกีฝ่ายแต่อย่างใด ตรงกนัข้าม 

เขากลบันกึสนุกที่ได้ยั่วโมโหคู่รกันกัซิ่งนี่ด้วยซ�้า

ก็ไม่ได้แค้นอะไรนักหรอกนะ แต่เขาเป็นพวกประเภทเจ็บแล้วจ�าต้อง

เอาคนื!

“ภาคนิ” รญัชดิาเรยีกชื่อเตอืนสตเิมื่อคนที่กอดเธอไว้ยงัไม่ยอมขยบัไป

ไหน

ภาคนิจ�าใจละสายตาออกจากใบหน้ากวนประสาทของพระเอกหนุม่ด้วย

ความหงุดหงดิ ท่อนแขนแขง็แกร่งโอบกระชบัร่างเพรยีวบางพาเดนิออกไปจาก

สถานการณ์วุ่นวาย ไม่สนใจฟังเสยีงเรยีกของผู้ก�ากบัหรอืใครทั้งสิ้น วนิาทนีี้

ทางที่ดอีย่าเข้าใกล้เขาจะดกีว่า เพราะความอดทนของบอดกีาร์ดหนุม่จวนเจยีน

จะขาดอยู่รอมร่อ หากคนในอ้อมกอดจะไม่ยอมให้เรื่องจบง่ายๆ เพยีงแค่ชก

หมดัเดยีว...เขากพ็ร้อมจะอาละวาดให้ทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง
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ปัง!

เสยีงกระแทกประตหู้องพกันกัแสดงฝ่ายหญงิปิดลง ร่างบางระหงกด็นั

ตัวเองออกจากอ้อมแขนที่กอดกระชับไว้แน่นมาตลอดทาง หญิงสาวหมุนตัว

กลบัไปยงัโต๊ะแต่งหน้าที่มกีระเป๋าเป้ของเธอวางอยูแ่ล้วจดัการดงึเสื้อผ้าของตน

ออกมาถอืไว้ ก่อนจะหนักลบัมามองร่างสูงหนาที่ยงัคงปักหลกัอยู่ที่เดมิ

“ฉนัจะเปลี่ยนชุด”

ภาคนิยนืนิ่งมองหญงิสาวที่ถกูปล้นจบูท่ามกลางสายตาหลายสบิคูแ่ล้ว

ยงัสามารถท�าสหีน้าเรยีบนิ่ง ราวกบัไม่ได้รู้สกึอะไรเลยกบัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น 

ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่คุ้นเคยกับผู้ชายจนถึง

ขั้นถูกเนื้อต้องตวัได้ง่ายๆ ซึ่งผู้ชายที่อยู่ใกล้ชดิเธอมากที่สุดกค็อืเขาคนเดยีว

เท่านั้น แต่ภาคินก็ดูแลเธอดุจดั่งสิ่งล�้าค่า เหมือนของสูงที่ไม่ควรดึงลงมา 

แปดเปื้อน เขาจึงไม่เคยได้สัมผัสเนื้อตัวหญิงสาวแบบชิดใกล้อย่างเช่นวันนี้ 

มาก่อน

ความพลุ่งพล่านในจิตใจยามที่เห็นเธอถูกชายอื่นจูบต่อหน้าต่อตานั้น

เขากไ็ม่อาจอธบิายได้ว่าเพราะอะไร แต่เขาคดิว่ามนัคอืหน้าที่ของตนที่ต้องคอย

ปกป้องไม่ให้ใครมารังแกคุณหนูรัญผู้สูงส่งของเขา คงเพราะเหตุนี้กระมังที่

จติใจเขาไม่ยอมสงบสกัท ี มนัเดอืดพล่านจนอยากจะซดัไอ้พระเอกหนุ่มกวน

ประสาทนั่นให้หมอบกองกบัพื้น

“ท�าไมถงึห้าม”

ค�าถามห้วน สั้น ของบอดกีาร์ดคนสนทิท�าให้รญัชดิาเลกิคิ้วขึ้นสงู น้อย

ครั้งนกัที่ภาคนิจะใช้น�้าเสยีงเช่นนี้กบัเธอ

“แล้วรญัควรปล่อยให้ภาคอาละวาดจนได้ลงข่าวหน้าหนึ่งงั้นเหรอ”

ภาคนินิ่งเงยีบอย่างหาค�าโต้แย้งไม่ออก รูเ้พยีงวา่สิ่งหนึ่งที่เขาหงดุหงดิ

มากกว่าการที่เห็นไอ้พระเอกกวนประสาทนั่นปล้นจูบเธอต่อหน้าก็คือ... 

รญัชดิาไม่มทีที่าโกรธแสดงออกมาอย่างที่ควรจะเป็น

“คุณหนูคงไม่ได้นกึชอบว่าที่คู่หมั้นขึ้นมาแล้วหรอกนะ” ดวงตาคมหรี่
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ลงอย่างนกึสงสยั ภายในใจแอบหวั่นไหวกบัค�าตอบที่รอฟัง

รญัชดิาเป็นฝ่ายเงยีบบ้าง เธอหนักลบัไปมองภาพสะท้อนของตนเองใน

กระจก ใบหน้าเรยีวเลก็ ดวงตาสดี�าขลบักลมโต ประกายภายในดวงตาคู่นั้น

กล้าแกร่งบ่งบอกถึงจิตใจอันเข้มแข็งได้เป็นอย่างดี รอยยิ้มหยันปรากฏขึ้นที่

มุมปาก ก่อนจะใช้ปลายนิ้วเช็ดคราบเลือดจางๆ เหนือริมฝีปากที่ติดมาจาก 

อตีาพระเอกหน้าด้าน

“ผูช้ายเหยาะแหยะที่ดแีต่แอกตงิในจอทวี ีรญัไม่คดิจะฝากชวีติไว้ด้วย

หรอก” หญิงสาวตอบพร้อมกับรูดซิปแจ็กเกตหนังเพื่อถอดออกโดยไม่สนใจ

ผูช้ายอกีคนที่ยงัยนือยูใ่นห้อง “ภาคไม่ต้องห่วงหรอกนะ จบูเมื่อกี้กไ็ม่ต่างจาก

ที่รัญจูบหมาจูบแมว มันไม่ได้มีผลท�าให้รัญหวั่นไหวเหมือนสาวน้อยช่างฝัน

อย่างที่ภาคคดิแน่นอน”

“กด็”ี

ภาคนิพมึพ�าตอบรบั สายตามองตามร่างเพรยีวบางระหงอย่างเผลอไผล 

ซึ่งบัดนี้เธอได้ถอดแจ็กเกตหนังแขนยาวออกไป เหลือไว้เพียงเสื้อกล้ามสีด�า

แนบชดิไปกบัเรอืนร่างอนัสมส่วน คอเสื้อเว้าลกึเผยให้เหน็เนนิอกอวบอิ่ม ภาพ

สะท้อนจากกระจกที่เขามองเห็นนั้นยากเกินกว่าจะละสายตาออกได้ง่ายๆ  

รัญชิดาถือว่าเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างชวนมอง ไม่ว่าจะเป็นแขนขาที่เรียวยาว 

ผิวเนียนละเอียดน่าลูบไล้ ส่วนเว้าส่วนโค้งของเธอก็มีชัดเจนชนิดที่เป็นนาง

แบบได้สบายๆ แต่น่าเสียดายที่รูปร่างชวนฝันนี้มักถูกซ่อนไว้ภายใต้ชุด

กระโปรงยาวเรยีบร้อยราวกบัตุ๊กตา

“จะอยู่ดูรญัเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเลยมั้ย”

เมื่อค�าถามเตอืนสตเิอ่ยขึ้นอกีครั้ง ร่างสูงหนาจงึขยบัตวั หลบสายตา

วูบด้วยความละอายที่เผลอจ้องมองไม่วางตา ภาคนิรบีก้าวยาวๆ ออกไปจาก

ห้องและกดลอ็กประตูให้เรยีบร้อย

รัญชิดาถอนหายใจพรืดอย่างหงุดหงิด วันนี้เป็นวันซวยอะไรของเธอ

กนันะ พวกผูช้ายรอบตวัถงึได้ท�าตวัแปลกพลิกึไม่เหมอืนทกุท ีปกตแิล้วภาคนิ 
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ไม่เคยมองเธอด้วยสายตาวิบวับแบบนั้นมาก่อน แล้วยังกอดเธอไว้แน่นจน

อึดอัดเกินเหตุจ�าเป็น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจากมนุษย์เจ้าปัญหาคนนั้นคน

เดยีว...นายจริสัย์!

“จูบนี้นายไม่มทีางได้ไปฟรีๆ  แน่นอน คอยดูฉนัเอาคนืบ้างเถอะ”

รัญชิดาพึมพ�า มือเรียวแตะที่ริมฝีปากแผ่วเบา ก่อนจะใช้หลังมือถ ู

รมิฝีปากตนเองแรงๆ ราวกบัต้องการลบรอยสมัผสัที่ยงัคงทิ้งรอยอุ่นไว้ไม่จาง

หาย ดวงตาคู่สวยมองสบตาที่ส่องประกายวาวโรจน์ของตนเองในกระจก

เหน็ทงีานนี้เธอกบัเขาคงจบกนัแบบสวยงามเหมอืนว่าที่คู่หมั้นคนก่อนๆ 

ไม่ได้เสยีแล้ว



สี่
ข้อตกลง

“ท�างามหน้าอกีแล้วมั้ยล่ะ!”

เสียงตวัดห้วนดังขึ้นพร้อมกับหนังสือพิมพ์ถูกเหวี่ยงลงบนโต๊ะอาหาร 

เฉยีดจานข้าวของจริสัย์ไปเพยีงนดิเดยีว ร่างสงูที่ก�าลงัตกัอาหารเช้าเข้าปากถงึ

กับสะดุ้งโหยง สีหน้างุนงงหันมองมารดาที่ยืนเท้าเอวด้วยท่าทางโกรธจนลม

ออกจากหูก่อนจะหยบิหนงัสอืพมิพ์ขึ้นมาอ่านลวกๆ 

“พระเอกชื่อดงัเล่นเลฟิซนีนอกบท จนโดนซดัเลอืดกบปาก!

พรสิซี่ นางเอกสาวแอบน�้าตาซมึเมื่อเหน็พระเอกหนุ่มอดตีคนรู้ใจ ซึ่ง

บดันี้กลายเป็นเพยีงพี่ชายคนสนทิ เล่นฉากเลฟิซนีนอกบทกบันกัแสดงสแตนด์-

อนิหญงิ จนถูกแฟนหนุ่มของหญงิสาวคนดงักล่าวชกเข้าที่ใบหน้า ก่อนจะพา

แฟนสาวหลบนกัข่าวหนกีลบับ้าน ส่วนทางด้านพระเอกหนุม่จริสัย์ หน้าตาฟกช�้า 

ปากแตก เลอืดก�าเดาไหลจากหมดัพฆิาตเพยีงหมดัเดยีว ยงัไม่ยอมให้นกัข่าว

สัมภาษณ์ใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ มีเพียงผู้จัดการส่วนตัวที่ออกมา

ให้สัมภาษณ์ว่าเกิดจากการเข้าใจบทกันผิดคิว ไม่ได้มีเบื้องลึกเบื้องหลังแต่

อย่างใด

นักข่าวสืบทราบมาเพียงว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์

มอืสมคัรเล่นที่เพิ่งจะคว้ารางวลัชนะเลศิในการแข่งขนัรายการหนึ่ง เธอจดัว่า
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เป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการนกับดิ ซึ่งผู้ก�ากบัชื่อดงัถงึกบัลงทุนไปขอร้องจ้าง

ให้เธอมารับเล่นเป็นสแตนด์อนิของนางเอกสาว เนื่องจากมีรูปร่างที่ใกล้เคียง

กันและยังมีฝีมือในการขี่รถอันเชี่ยวชาญ แต่สาเหตุที่เกิดการเล่นผิดคิวนี้มา

จากอะไร...เราคงต้องรอฟังจากปากจริสัย์เท่านั้น”

เรื่องโกลาหลกลางกองถ่ายกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งบนหนังสือพิมพ์ทุก

ฉบบั รูปภาพโชว์หราแม้จะไม่เหน็หน้าฝ่ายหญงิและผู้ชายที่กอดเธอไว้ชดัเจน

นกัด้วยมมุกล้องที่ไม่เอื้ออ�านวย แต่หน้าพระเอกหนุม่ที่ก�าลงัใช้ผ้าเชด็หน้าซบั

เลอืดตวัเองนั้นชดัเจนกว่าใครเพื่อน จนไม่อาจแถได้ว่าเป็นคนหน้าคล้ายหรอื

ทมีงานในกองถ่าย

“ดาชิ่งก่อนนะพี่รัสย์” จิดาภารวบช้อนส้อม เอนตัวกระซิบบอกพี่ชาย

เจ้าปัญหา แล้วหนัไปยกมอืไหว้มารดาที่ยนืหน้าตงึอยูอ่กีฝ่ังของโต๊ะอาหาร “ดา

ไปท�างานก่อนนะคะคุณแม่ สวสัดคี่ะ”

น้องสาวผู้รู้งานรบีลุกหนอีย่างว่องไว ปล่อยให้พี่ชายเผชญิชะตากรรม

เพยีงล�าพงั

“องค์ลงแต่เช้าเลยเหรอครบั คุณแม่”

จิรัสย์ท�าหน้าเจี๋ยมเจี้ยม พับหนังสือพิมพ์เก็บไปให้พ้นหูพ้นตาของ

มารดาที่ก�าลังโมโหจนอยากจะจับเขามัดไว้กับเสาแล้วตีเสียให้เข็ด ติดแค่ว่า

ลูกชายของเธอตวัสูงใหญ่เกนิกว่าจะลากมาลงโทษได้ง่ายๆ

“ยังจะมาท�าเป็นตลกอีกนะ นี่ลูกคิดอะไรอยู่ถึงได้มีข่าวฉาวกับผู้หญิง

ไม่ซ�้าคนจนเหน็หน้าโชว์หราอยู่บนหนงัสอืพมิพ์แทบทุกวนัอย่างนี้”

“โธ่ รสัย์เป็นคนสาธารณะนะครบั ยิ่งมชีื่อเสยีงกย็ิ่งโดนจบัตามอง มนั

เป็นเรื่องธรรมดาจะตาย”

“แต่เท่าที่เหน็ พกัหลงัมานี่รู้สกึจะมแีต่ชื่อเสยีมากกว่าชื่อเสยีงแล้วนะ”

“ดาราต้องอาศยัข่าวเพื่อสร้างกระแสให้ตวัเองอยู่แล้วละครบั ยิ่งถ้าเป็น

ข่าวพวกนี้คนยิ่งสนใจ แต่พอรู้ว่ามนัไม่มอีะไร เดี๋ยวเขากเ็ลกิเขยีนข่าวกนัไป
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เอง อย่าซเีรยีสไปเลยครบั เดี๋ยวเจ๊แซ่บเขากจ็ดัการให้เหมอืนทุกท”ี

จริสัย์ยิ้มประจบ ยกชื่อผู้จดัการส่วนตวัซึ่งเป็นชายไม่จรงิหญงิเทยีมขึ้น

มาอ้างเพื่อเพิ่มน�้าหนกัให้แก่เหตุผลของตนเอง และมนักไ็ม่ใช่แค่การอ้างเพื่อ

เอาตัวรอดเสียทีเดียวหรอก แต่เพราะเจ๊แซ่บทรวงเคยแสดงให้เห็นถึงความ

พลิ้วไหวของการพลิกลิ้นเมื่อให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชนิดที่ว่าจากข่าวเสียหาย

กลายเป็นเรยีกคะแนนเหน็ใจจากแฟนคลบัได้เป็นกระบุงโกย

“แกต้องจดัการแก้ข่าวนี้ให้เคลยีร์โดยเรว็ที่สุด”

คราวนี้เสยีงห้าวใหญ่ตะโกนตอบกลบัมาแทนเสยีงมารดา จริสัย์จงึหนั

กลบัไปมองร่างสงูใหญ่ที่เริ่มท้วมตามวยั ใบหน้าคมที่มรีอยเหี่ยวย่นของผู้สงูวยั

ยงัคงเค้าความหล่อให้เหน็อยูบ้่าง ดวงตาเรยีวมสีเีดยีวกนักบัจริสัย์แต่ประกาย

จริงจังเด็ดขาดนั้นไม่เคยมีอยู่ในตัวของลูกชายจอมกะล่อน จิตตวีร์เองก็ไม่รู้

ว่าจริสัย์ไปได้ความเจ้าชู้มาจากใคร

“คุณพ่อไม่เหน็ต้องซเีรยีสขนาดนั้นเลย”

“ฉนัซเีรยีส! เพราะว่าแกต้องไปดตูวักบัหนรูญัในอาทติย์หน้านี้แล้ว แต่

ถ้าแกยงัมขี่าวกบัผู้หญงิเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยแบบนี้ ใครเขาจะอยากยกลูกสาว

ดีๆ  ให้เป็นเมยี”

“เขาไม่ยกให้ เรากไ็ม่ต้องไปขอสคิรบั” ชายหนุม่ยกัไหล่ไม่แคร์ “ผูห้ญงิ

ค่อนประเทศยินยอมพร้อมใจจะแต่งงานกับผมโดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรส

กย็งัได้ ท�าไมผมจะต้องไปง้อขอลูกสาวใครกไ็ม่รู้ แถมยงัไม่เคยเหน็หน้าค่าตา

กนัมาก่อน นสิยัใจคอจะเข้ากนัได้รเึปล่ากย็งัไม่แน่ใจ ยุคนี้เขาเลกิจบัคลมุถุง- 

ชนกนัแล้วนะครบัคุณพ่อ ปล่อยให้ผมเลอืกคู่ชวีติของผมเองเถอะครบั”

“แกไม่มีวันหาผู้หญิงที่งดงาม มารยาทดีพร้อม แถมประวัติไม่เคย 

ด่างพร้อยอย่างหนรูญัได้อกีแล้ว ยงัไงซะฉนักจ็ะให้แกแต่งงานกบัหนรูญัให้จง

ได้ ไม่อย่างนั้นแกกต้็องเลกิอาชพีดาราที่รกันกัหนา แล้วมาสบืทอดกจิการของ

ฉนัซะ!”

“คุณพ่อ!” จริสัย์ลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความตกใจ ต่อให้เขาเฮี้ยว
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แค่ไหนหรือท�าเรื่องเกเรอย่างไร แต่ก็ไม่เคยเลยสักครั้งที่บิดาจะใช้ค�าขู่เช่นนี้

มาบงัคบัเขา

“ฉนัปล่อยให้แกใช้ชวีติอสิระมามากเกนิพอแล้ว คงไม่ลมืที่เราเคยตกลง

กันไว้หรอกนะ หากแกรักที่จะท�าอาชีพอื่นแกก็ต้องแต่งงานกับคนที่ฉันเลือก

หามาให้ แต่ถ้าแกไม่แต่ง...” ดวงตาดุหรี่ลงมองจรงิจงั “แกกต็้องเลกิทุกสิ่งที่

ท�าอยู่แล้วมารับช่วงกิจการต่อจากฉันโดยไม่มีข้อแม้ ไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมา

เรยีกฉนัว่าพ่อ!”

ร่างสูงใหญ่หันหลังเดินลงส้นหนักๆ ออกจากห้องอาหารไป ทิ้ง

บรรยากาศหนกัอึ้งไว้ให้คนที่ยงัอยู่

“โธ่ แม่กเ็ตอืนลูกแล้วนะว่าช่วงนี้อย่าเป็นข่าวกบัใครอกี เอาเป็นว่าเดี๋ยว

แม่จะช่วยพูดให้คุณพ่อใจเย็นลงกว่านี้ก็แล้วกันนะ แต่รัสย์ต้องท�าตามที่คุณ

พ่อบอก อย่าดื้ออกีล่ะ”

มารดาหนัมาก�าชบัซ�้าอกีหนราวกบัว่าเขาเป็นเดก็ๆ ก่อนจะรบีเดนิตาม

สามีไปเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยความตึงเครียดระหว่างพ่อลูกที่ไม่เคยพูดจาดีๆ  

ต่อกนัได้เกนิหนึ่งชั่วโมง ร่างสูงโปร่งทิ้งตวัลงบนเก้าอี้อกีครั้ง ดวงหน้าหล่อใส

ฉายแววเหนื่อยอ่อนเพราะรบกบับดิาด้วยเรื่องเดมิๆ มาหลายหน จนสุดท้าย

ต้องท�าสัญญาสงบศึก เจอกันคนละครึ่งทางด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างการ

แต่งงานกบังานที่รกั 

ธรุกจิของครอบครวัที่จติตวร์ีได้สานต่อมาจากปูน่ั้นยงัไม่มผีูร้บัช่วงต่อ 

บรรดาญาติๆ  ที่ถอืหุ้นกนัไม่ใช่น้อยกจ็้องแต่จะรวบกจิการไว้เอง เมื่อคราวที่

จริสัย์เพิ่งเรยีนจบปรญิญาโทด้านบรหิารตามที่บดิาต้องการ เขากโ็ดนยื่นค�าขาด

ให้ไปเรยีนรู้งานที่บรษิทัเพื่อเตรยีมตวัขึ้นแท่นต�าแหน่ง CEO คนต่อไป แต่ใน

ตอนนั้นจิรัสย์เพิ่งได้รับการทาบทามจากเจ๊แซ่บทรวงที่บังเอิญพบกันที่ห้าง 

เพื่อไปแคสตงิเป็นพระเอกหน้าใหม่ และเขากผ็่านการคดัเลอืก ชายหนุ่มรู้ตวั

ดว่ีาเขาหลงใหลการท�างานของโลกมายา แม้ว่าเขาไม่อาจเลอืกเรยีนได้ตรงสาย

ที่ต้องการ แต่ในเมื่อโอกาสส�าคญัที่จะเป็นประตใูห้เขาได้ผ่านเข้าไปยงัโลกแห่ง
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ความฝันนั้นได้ปรากฏต่อหน้า ท�าไมเขาถงึจะเดนิผ่านประตูนั้นไปเสยีล่ะ

จริสัย์ได้โต้เถยีงกบับดิาจนบ้านแทบแตกเป็นครั้งแรก ตั้งแต่เลก็จนโต

เขากต็้องท�าตามสิ่งที่บดิาต้องการมาโดยตลอด ด้วยการถูกปลูกฝังว่าเขาเป็น

ลูกชายเพียงคนเดียว จะต้องรับผิดชอบต่อธุรกิจทางบ้าน ชายหนุ่มยืนยัน

กระต่ายขาเดยีวที่จะไม่รบัช่วงบรษิทัต่อเพราะต้องการเดนิตามความฝันตนเอง

ด้วยการเป็นนกัแสดง ซึ่งนบัว่าเป็นครั้งแรกที่เขากล้าลุกขึ้นมาต่อต้านจติตวรี์ 

และท�าให้บิดาโกรธมากจนความดันขึ้น โรคไมเกรนก�าเริบ หลังจากที่ไม่มี

อาการมานานหลายปี สดุท้ายเขาต้องพาบดิาหามส่งโรงพยาบาลและมารดาเป็น

ผู้เข้ามาไกล่เกลี่ย ยื่นหนทางที่จะให้ทั้งคู่ได้เจอกันครึ่งทางแบบที่ไม่มีใครได้

เปรยีบหรอืเสยีเปรยีบนั่นกค็อื...

หากจิรัสย์ต้องการท�าตามความฝัน เขาต้องยกให้ครอบครัวเป็นผู้

จดัการเรื่องการแต่งงาน ด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อของเขาจะสบายใจกว่าถ้าได้เลอืก

ลูกสะใภ้ที่มฐีานะสมน�้าสมเนื้อเพื่อมาเกื้อหนุนกนั และมั่นใจได้ว่าจะต้องเป็น

แม่ที่ดใีนอนาคต แต่หากเขาต้องการแต่งงานกบัคนอื่นที่ไม่ใช่ทางบ้านจดัหามา

ให้ เขากต็้องยอมรบัสบืทอดกจิการ และด้วยเหตุนี้จดิาภาที่เพิ่งเรยีนจบจงึรบั

อาสาขอเข้าไปเรยีนรู้งานแทนพี่ชาย

จะมองทางไหนเขาก็ไม่ได้มีอิสระในชีวิตอย่างแท้จริงสักนิด แต่จะให้

หักดิบต่อต้านกับผู้ให้ก�าเนิดตรงๆ จนถึงขั้นล้มป่วยเขาก็ท�าไม่ลง การจับคู ่

ดูตัวจึงเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง แต่สิ่งที่เขาท�าได้ก็มีเพียง...ท�าตัวให้ดู

เลวในสายตาทกุคนเพื่อที่ครอบครวัฝ่ายหญงิไม่อยากฝากชวีติลกูสาวไว้กบัเขา

นั่นแหละ

ดวงตาคมสนี�้าผึ้งเหลอืบไปเหน็หนงัสอืพมิพ์อกีครั้งก่อนจะเอื้อมมอืไป

หยบิมาดภูาพข่าวอย่างพจิารณา ภาพชายหนุ่มร่างสงูยนืหนัข้างเหมอืนพยายาม

เบี่ยงหลบร่างบางในอ้อมกอดให้พ้นสายตานักข่าว กับหญิงสาวตัวต้นเรื่องที่

พยายามซ่อนใบหน้าไว้กับอกของผู้ชายคนนั้น...ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งรู้สึกขัดหูขัดตา

พกิล
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มอืเรยีวใหญ่โยนหนงัสอืพมิพ์ทิ้งไปอกีทางให้ไกลกว่าเดมิ ภาพดวงตา

กลมโตสีด�าลึกลับนั้นกลับเด่นชัดขึ้นมาในความทรงจ�าอย่างน่าประหลาด 

ใบหน้าเรยีวเลก็งดงามเกนิกว่าความคาดหมาย แม้ว่าเขาจะเหน็เพยีงเสี้ยววนิาที

ก่อนจะประทับจุมพิตแก้แค้นลงไปบนเรียวปากหยักสวย แต่กลับชัดเจนใน

ความรู้สกึจนกระทั่งตอนนี้

ผูห้ญงิคนนั้นสวย...สวยหวานซึ้ง โดยเฉพาะดวงตาที่ดลูกึลบัสร้างความ

รู้สึกน่าค้นหา มันน่าแปลกใจที่เธอพยายามปิดบังหน้าตาตัวเองไม่ให้ใครเห็น 

ทั้งๆ ที่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่แต่อย่างใด คิ้วเข้มขมวดเข้าหากันอย่างใช้ความคิด  

นิ้วชี้เรยีวสวยเกนิชายเคาะลงบนโต๊ะเป็นจงัหวะช้าๆ สหีน้าครุน่คดิ หรอืวา่เธอ

มคีวามลบัที่ไม่อาจเปิดเผยตวัตนต่อหน้านกัข่าวหรอืใครกต็ามเป็นจ�านวนมาก

ฮ.ึ..ไม่ว่าความลบันั้นจะเป็นอะไรกต็าม เขาจะสบืจนรู้ความจรงิให้ได้

ก๊อกๆๆ

เสียงเคาะประตูในยามเช้าตรู่เรียกความสนใจให้เจ้าของห้องหันมอง

ประตู เนื่องจากไม่ค่อยมใีครมาเคาะเรยีกในช่วงเวลานี้เท่าใดนกั 

“ใครคะ”

“พ่อเอง”

เมื่อได้รับค�าตอบจากเจ้าของเสียง ร่างเพรียวบางในชุดกระโปรงแขน

กุดลายลูกไม้สชีมพูอ่อน สวมทบัไว้ด้วยเสื้อไหมพรมเนื้อบางสขีาวแขนยาวก็

รบียดัถงุมอืหนงัส�าหรบัขี่รถเกบ็เขา้กระเปา๋สะพาย กอ่นจะลกุขึ้นมาเปิดประตู

ห้องต้อนรบับดิาด้วยสหีน้าสดใส

“มอีะไรเหรอคะ”

ภคัพงศ์กวาดตามองไปรอบห้องนอนที่ไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยนกั ภายใน

ห้องตกแต่งไว้ด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจโทนขาว-ชมพู เครื่องเรือนต่างๆ 

ส่วนมากเป็นวัสดุที่ท�ามาจากไม้แท้ทาสีขาวเพนต์ลายเถาวัลย์มีดอกไม้เล็กๆ 

สีชมพูแซมเฉพาะตรงส่วนที่เป็นมือจับ ซึ่งเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ถูกออกแบบให้
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เข้าเซตกนัทั้งห้อง แม้แต่ม่านโปร่งยงัเป็นลายลูกไม้สขีาวพลิ้วไหวตามแรงลม

ภายนอกที่พดัเข้ามา ของตกแต่งมไีม่เยอะนกั ส่วนมากเป็นตุ๊กตาหมทีี่เขาเคย

ซื้อให้ลกูสาวเมื่อยงัเยาว์วยั โดยรวมแล้วห้องนี้แทบไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลงใหม่

เหมอืนที่ภรรยาของเขาเคยแต่งห้องไว้ให้ลูกสาวเมื่อสมยัที่เธอยงัมชีวีติอยู่

“วนันี้มสีอนเปียโนใช่มั้ย”

ภัคพงศ์ละสายตาจากภาพความทรงจ�าที่เริ่มทับซ้อนหันมามองลูกสาว

ที่แต่งตัวเตรียมพร้อมจะออกจากบ้าน หากวันไหนที่รัญชิดามีสอนเธอมักจะ

ออกจากบ้านแต่เช้า แล้วกลบัมาอกีทปีระมาณสองถงึสามทุ่ม

“ค่ะ” รญัชดิาตอบรบัทนัทโีดยไม่ต้องหยุดคดิ

เธอเคยบอกบดิาไปว่ามคีวามฝันอยากเป็นครสูอนเปียโนมาตั้งแต่เดก็ๆ 

ภคัพงศ์จงึอนุญาตให้หญงิสาวได้ท�าอาชพีตามที่เธอใฝ่ฝัน โดยไม่เคยรู้ความ

จรงิเลยว่าลูกสาวผู้อ่อนหวานปานกุลสตรใีนรั้วในวงั แท้จรงิแล้วมคีวามฝันที่

อนัตรายและท้าทายความสามารถมากกว่าที่ใครจะคาดคดิยิ่งนกั

ครูสอนเปียโนน่ะเหรอ เหอะ...ให้ตายเธอกไ็ม่คดิอยากจะท�า

เธอรักความเร็วและชอบฟังเสียงเครื่องยนต์ ชื่นชอบสายลมเวลาที่

สัมผัสผ่านร่างไปด้วยความเร็วสูง เธอรักความตื่นเต้นเร้าใจเวลาเข้าโค้งแข่ง

กับรถมอเตอร์ไซค์คันอื่นๆ โดยที่ความเร็วต้องไม่ลดระดับลงกว่าเดิม และ

เหนอืสิ่งอื่นใดเธอภูมิใจยิ่งนักที่ได้แสดงให้พวกผู้ชายเห็นว่า ผู้หญิงอย่างเธอ

กม็คีวามสามารถเหนอืกว่าพวกเขาได้ในกฬีาประเภทรถแข่ง

แต่เรื่องเหล่านั้นคอืความลบั...

ความลบัที่เธอไม่อาจบอกให้บดิาได้รูโ้ดยเดด็ขาด ด้วยโรคหวัใจอ่อนๆ 

ที่ภคัพงศ์เป็นอยูน่ั้นท�าให้เธอไม่อยากเสี่ยงต่อการท�าเรื่องอะไรกต็ามที่สามารถ

ท�าให้โรคร้ายนี้ก�าเรบิขึ้นมากะทนัหนั เธอไม่อยากเหน็บดิาต้องเข้า ICU อกีครั้ง

เหมอืนอย่างวนัที่เธอได้เสยีมารดาไปอย่างไม่มวีนัหวนกลบั

“พ่อจะมาบอกเราว่าวันเสาร์นี้ท�าตัวให้ว่างไว้นะ เราจะไปกินข้าวกับ

ครอบครวัคุณลุงจติ”
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“ค่ะ”

อกีเพยีงแค่สองวนั ท�าไมบดิาถงึได้นดัซ�้าเรว็ขนาดนี้

หญิงสาวเก็บความร้อนรนไว้ภายใต้ท่าทีนิ่งสงบ ในขณะที่คิดเร่งหา

ทางออกส�าหรบัการนดัดูตวัในครั้งนี้อย่างรวดเรว็ ภคัพงศ์ยิ้มพอใจ ลูบศรีษะ

กลมของลูกสาวแล้วเดนิเลยไปยงัห้องของตนเอง

รัญชิดาเดินลงมาชั้นล่างก็พบร่างสูงในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนกไท

หลวมๆ กางเกงสแลก็ส์สดี�า ยนืถอืหนงัสอืพมิพ์รอเธออยู่ที่เชงิบนัได ดวงตา

ทั้งสองคู่มองสบกันอย่างเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายโดยไม่ต้องมีค�าพูดใดๆ 

เมื่อร่างบางก้าวเท้าเหยยีบพื้นหนิอ่อน มอืหนากย็ื่นหนงัสอืพมิพ์ฉบบัเช้าวนันี้

ส่งให้ทนัที

รญัชดิารบัมาอ่านอย่างรวดเรว็ ภาพที่เหน็คอืพระเอกหนุม่ชื่อดงั คูก่รณี

ของเธอนั่งอยู่บนโต๊ะแถลงข่าวเรื่องภาพในกองถ่ายที่หลุดไปเมื่อสามวันก่อน 

เนื้อหาขา่วพดูถงึค�าให้สมัภาษณ์ที่ชายหนุม่อธบิายไว้ว่าเป็นการเลน่ผดิควิและ

เข้าใจผดิกนัเลก็น้อย จงึเกดิเลอืดตกยางออก แต่เจ้าตวัไม่ตดิใจเอาเรื่องเอาราว

อะไรเพราะเข้าใจดว่ีาอกีฝ่ายไม่ใช่นกัแสดงมอือาชพี และยนืยนัว่าไม่ได้มคีวาม

สัมพันธ์เกินเลยนอกจากเพื่อนร่วมงานกับนักแสดงสแตนด์อิน แถมยังกล้า

ประกาศว่าตนเองโสดแท้ร้อยเปอร์เซน็ต์ กบัสาวๆ ที่ผ่านมากเ็ป็นเพยีงเพื่อน

กนัเท่านั้น และยงัตบท้ายด้วยการโพรโมตละครที่ก�าลงัถ่ายท�าอยู่อกีต่างหาก

“เชื่อเขาเลย”

มอืเรยีวส่งหนงัสอืพมิพ์กลบัคนืให้ภาคนิ ก้าวยาวๆ ไปยงัประตูโดยมี

ร่างสูงเดนิตาม

“ทางผู้ก�ากบัตดิต่อมาว่าเรามคีวิถ่ายละครวนัเสาร์ และจะเพิ่มค่าตวัให้

อกีนดิเป็นการขอโทษเรื่องในวนันั้น”

“วนัเสาร์เหรอ” รญัชดิาชะงกั

“ตดิอะไรรเึปล่า”

“อมื...วนัเสาร์นี้ทางนั้นขอนดัดูตวัอกีครั้ง”
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ภาคนินิ่งเงยีบไปจนกระทั่งทั้งคูข่ึ้นรถยนต์ประจ�าตวัของหญงิสาว โดยที่

ชายหนุ่มเป็นผู้ขบัรถให้จงึเอ่ยถามอกีครั้งด้วยน�้าเสยีงเรยีบนิ่ง

“คราวนี้จะเอายงัไงด”ี ดวงตาคมลอบมองผ่านกระจกไปยงัเบาะหลงัที่

มรี่างบางนั่งกอดอกอยู่

ใบหน้าเรียวหวานหันมองออกไปยังนอกหน้าต่างรถ ดวงตาสีด�าฉาย

รอยครุ่นคิด ริมฝีปากรูปกระจับเม้มแน่นจนเกือบเป็นเส้นตรงอย่างที่มักจะ

เผลอท�าเวลาขดัใจอะไรสกัอย่าง

“บางท.ี..เขาอาจจะต้องหายตวัไปสกัระยะละมั้ง”

คืนวันศุกร์บนท้องถนนคลาคล�่าไปด้วยรถยนต์จนการจราจรติดขัด 

ในหลายๆ พื้นที่ รถสปอร์ตสสี้มสะดุดตาสุดโฉบเฉี่ยวจอดนิ่งอยู่ตรงไฟแดง

บริเวณแยกอโศกมาเกือบสามสิบนาที ทว่าเจ้าของรถที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัย

กลบัฮมัเพลงที่เปิดดงัลั่นภายในรถอย่างอารมณ์ด ี ขดักบัสภาพแวดล้อมโดย

รอบที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันฟุ้ง เนื่องจากเจ้าตัวเพิ่งกลับมาจากงานอีเวนต์แห่ง

หนึ่งและได้รับค่าตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตกลง เพราะเจ้าของงานพอใจเป็นการ

ส่วนตวั

จิรัสย์เอื้อมมือไปกดเปลี่ยนเพลงที่ตนชอบฟัง เมื่อดนตรีเริ่มบรรเลง 

นิ้วเรียวยาวราวกับสตรีก็เคาะตามจังหวะลงบนพวงมาลัย ทว่าอยู ่ๆ  

รถมอเตอร์ไซค์คนัใหญ่กเ็คลื่อนที่มาจอดประกบข้างรถ คนขี่สวมชดุด�าตลอด

ทั้งตัว ศีรษะสวมหมวกกันน็อกสีด�าด้านหันมามองชายหนุ่มและเอื้อมมือมา

เคาะกระจกรถ

ชายหนุ่มหันไปมองด้วยความงุนงง ชายชุดด�าล้วงเอากุญแจรถขึ้นมา

แกว่งโชว์ พอเพ่งมองดีๆ  ถงึรู้ว่ามนัคอืพวงกุญแจรถของเขาที่เคยโดนขโมย

ไปต่อหน้าต่อตา ความทรงจ�าจึงผุดวาบขึ้นมาในหัว แต่ไม่ทันจะได้โวยวาย 

ชายชุดด�าก็ใช้กุญแจดอกนั้นแหละกรีดลากเป็นทางยาวตรงประตูฝั่งคนขับ 

ต่อหน้าต่อตาเจ้าของรถ เสยีงกรดีแหลมของโลหะได้ยนิชดัมาถงึข้างใน ท�าเอา
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จริสัย์ตาเหลอืก หน้าเผอืดส ีรู้สกึเหมอืนหวัใจตวัเองโดนกรดีไปด้วย

“ไอ้บดัซบ แกหยุดท�าร้ายส้มเช้งเดี๋ยวนี้เลยนะ!”

พอจะเปิดประตูลงไปสัญญาณไฟจราจรก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวพอดี รถ

มอเตอร์ไซค์คนันั้นจงึกระชากตวัพุ่งฉวิขี่หนไีปอย่างรวดเรว็

“เฮ้ย! อย่าเพิ่งหนสีวิะ”

รถคูใ่จสดุเลฟิของพระเอกหนุ่มพุง่ตามไป ไม่ยอมปล่อยให้หนพ้ีน คราว

ที่แล้วโดนเล่นงานโดยไม่ทนัตั้งตวั มาคราวนี้หากจะโดนกรดีรถต่อหน้าต่อตา

แล้วหายเข้ากลบีเมฆ มนักด็ูจะหยามหน้ากนัเกนิไป ไม่ว่าอกีฝ่ายจะเป็นใคร 

มเีจตนาอะไรกต็าม เขารู้เพยีงแต่ว่าครั้งนี้ต้องจบัตวัมนัมาเล่นงานให้ได้

แตส่ภาพการจราจรช่างไม่เป็นใจ เมื่อเหยยีบคนัเร่งไปได้เพยีงนดิ ท้าย

รถคนัข้างหน้ากแ็ตะเบรกไฟแดงโชว์พรึ่บพรั่บกนัเตม็ถนนอกีครั้ง ในขณะที่รถ

มอเตอร์ไซค์สดี�าคนัใหญ่ซอกแซกหายไปจากสายตาเป็นครั้งที่สอง

“โธ่โว้ย!” จริสัย์ทุบพวงมาลยัอย่างหวัเสยี

เขาไม่รู้ว่าอกีฝ่ายคอืใคร ต้องการอะไรถงึได้ท�าแบบนี้

ถ้าจะให้นึกถึงศัตรูเขาก็นึกไม่ออก เพราะไม่เคยไปคิดร้ายหรือเดิน

เหยยีบหางใครโดยตั้งใจมาก่อน จะมกีเ็พยีงบรรดาสาวๆ ที่เขาเคยหกัอก แต่

ทุกรายก็จบลงได้ด้วยการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ไม่น่าจะมีใครโกรธแค้นเขาถึง

ขนาดลงทุนจ้างคนมาป่วนได้แสบสนัจนน่าโมโห

‘หรอืจะเป็นพรสิซี่’

ชื่อนางเอกสาวคู่จิ้นของเขาผุดวาบเข้ามาในห้วงความคดิ คิ้วเข้มขมวด

เป็นปมยุ่งเพราะชื่อนี้มคีวามเป็นไปได้มากที่สุด เธอกบัเขาสนทิกนัมากจนรู้ดี

ว่าเขารกัรถคนันี้มากแค่ไหน เขาโดนฉกกญุแจรถไปครั้งแรกกห็ลงัจากประกาศ

ตวัว่าเป็นเพยีงเพื่อนร่วมงานกบัเธอที่งานแถลงข่าวเปิดตวัสนิค้า และเมื่อไม่กี่

วันก่อนเขาก็เพิ่งจัดแถลงข่าวเรื่องนักแสดงสาวสแตนด์อินโนเนมคนนั้นไป 

พร้อมยนืยนัสถานภาพความโสดของตนเองอกีครั้งตามที่บดิาต้องการ พอมา

วนันี้เขากโ็ดนเล่นงานโดยนกัซิ่งลกึลบัคนเดมิ
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“พรสิซี่...เป็นเธอแน่ๆ”

จิรัสย์ค�ารามในล�าคอ มือควานหาโทรศัพท์มือถือเพื่อโทร. ไปเคลียร์

ตรงๆ กบันางเอกสาวคู่กรณ ีในขณะที่เขาแนบหโูทรศพัท์ไว้ด้วยมอืซ้าย มอืขวา

กก็ุมพวงมาลยัไว้มั่น สญัญาณไฟจราจรเปลี่ยนสอีกีครั้ง และคราวนี้ถนนโล่ง

ขึ้นกว่าเดมิ

“ว่าไงคะ พี่รสัย์” ปลายสายตอบรบัด้วยน�้าเสยีงกระตอืรอืร้นดใีจที่เขา

โทร. มาหา

“พรสิซี่ ผมไม่นกึเลยนะว่าคุณจะเล่นไม้นี้เป็นการแก้แค้น”

“แก้แค้น พี่รสัย์พูดถงึเรื่องอะไรกนัคะ”

“ก็ที่คุณส่งไอ้นักซิ่งชุดด�ามาท�าร้ายไอ้ส้มเช้งต่อหน้าต่อตาผมนี่ไง ถ้า

ไม่ใช่คุณแล้วจะมใีครอกีที่แค้นผม!”

“พี่รสัย์พูดอะไร พรสิซี่ไม่เหน็จะรู้เรื่องเลย!?”

“เดี๋ยวคุณได้รู้แน่ ไว้ผมจบัตวัไอ้นกัซิ่งที่คุณจ้างมาให้ได้ก่อนนะ เรามี

เรื่องต้องเคลยีร์กนัยาว”

“อย่ามากล่าวหาโดยที่พริสซี่ยังไม่รู้เรื่องแบบนี้นะพี่รัสย์ แก้แค้นอะไร

กนั พรสิซี่ไม่เข้าใจ”

เมื่ออกีฝ่ายโวยวายกลบัคนืด้วยน�้าเสยีงจรงิจงัเกอืบๆ จะร้องไห้ จริสัย์

ก็ชะงักและเริ่มลังเลว่าเขาอาจเข้าใจผิด กล่าวหาคนร้ายผิดตัวก็เป็นได้ ทว่า

ไม่ทันที่จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ปลายสายฟัง สายตาของเขาก็เหลือบไป

เหน็ชายชดุด�าจอดมอเตอร์ไซค์รออยูต่รงรมิบาทวถิข้ีางหน้า พอมนัเหน็เขาหกั

พวงมาลยัเปลี่ยนเลนมาทางซ้ายสุด มนักบ็ดิรถหนทีนัท ีซึ่งคราวนี้จริสัย์จะไม่

ยอมปล่อยให้มนัลอยนวลหายเข้ากลบีเมฆได้เป็นอนัขาด เขาเหยยีบคนัเร่งเพิ่ม

ขึ้นไปอกีจนเกอืบจะตามทนั แต่แล้วมนักห็กัเลี้ยวเข้าไปในซอย 

“คดิว่าจะหนพี้นงั้นเหรอ” ชายหนุ่มเค้นเสยีงลอดไรฟัน พร้อมกบัโยน

โทรศัพท์มือถือทิ้งลงบนเบาะข้างคนขับ โดยลืมไปแล้วว่าก�าลังคุยสายอยู่กับ

พรสิซลิล่า
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“ฮลัโหล! พี่รสัย์ท�าอะไรอยู่คะ พูดกบัใครอยู่น่ะ”

ชายชุดด�าเลี้ยวโค้งไปอกีทาง จริสัย์หกัเลี้ยวตาม แต่แล้วกต็้องเหยยีบ

เบรกกะทนัหนัจนเกอืบหน้าทิ่มเมื่อเจอท่อนไม้ขนาดใหญ่วางขวางอยูก่ลางถนน 

รถมอเตอร์ไซค์สามารถหลบหลกีท่อนไม้ไปอยูอ่กีฝ่ังหนึ่งได้โดยไร้ปัญหา ชาย

ชุดด�าจอดรถบิ๊กไบค์สีด�าของตนเองไว้แล้วหันมามองเหยื่อที่เขาออกล่าจนมา

ตดิกบัอย่างง่ายดาย

สญัชาตญาณระวงัภยัเพิ่งจะร้องเตอืนพระเอกหนุม่ให้รบีหนอีอกไปจาก

ตรงนี้โดยเรว็ แต่พอเขาเปลี่ยนเกยีร์จะถอยหลงั สายตากพ็ลนัมองเหน็ท่อน

ไม้อกีท่อนวางอยู่กลางถนนผ่านทางกระจกหลงั พร้อมกบัที่มชีายร่างใหญ่สอง

คนยนืประกบอยู่ข้างท่อนไม้

“เวรแล้วไง...มนัมพีวก!”

ชายหนุม่แทบจะกรดีร้องให้แต๋วแตกเหมอืนเจ๊แซ่บทรวง ทว่าเสยีงกลบั

ตดิอยู่แค่ในล�าคอ สถานการณ์ตอนนี้ดูอนัตรายสุดๆ บางทพีรสิซลิล่าอาจจะ

แค้นเขามากจนถึงขั้นสั่งฆ่าหมกป่าก็เป็นได้ นี่มันคือการหลอกมาเชือดชัดๆ 

สองข้างทางกเ็ป็นป่ารกมดืทบึ ไม่มรีถผ่าน ไม่มบี้านคน มแีต่แสงไฟข้างทางที่

ส่องสลวัรางอ่อนแรงเตม็ทน

ชายชดุด�าตวดัขาลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วค่อยๆ เดนิเข้ามาหาพระเอก

หนุ่มที่นั่งเหงื่อตก หนัรหีนัขวางอยู่ภายในรถสปอร์ต แสงไฟหน้ารถสาดส่อง

ไปทั่วร่างสูงหนาในชุดหนงัสดี�าตลอดทั้งตวั หมวกกนันอ็กปกปิดใบหน้าท�าให้

ไม่อาจรู้ว่าตัวตนแท้จริงของคนตรงหน้าเป็นใคร จิรัสย์ควานหาโทรศัพท์อีก

ครั้งเพื่อจะโทร. ขอความช่วยเหลอืจากใครสกัคนถงึเพิ่งรูว่้าพรสิซลิล่ายงัคงถอื

สายรออยู่

“ฮลัโหล! ฮลัโหล! พี่รสัย์ท�าอะไร ที่ไหน อยูก่บัใคร บอกพรสิซี่มาเดี๋ยว

นี้เลยนะ”

“พรสิซี่ ถ้าคณุต้องการคยุกบัผมท�าไมไม่บอกกนัดีๆ  คณุสั่งให้ไอ้นกัซิ่ง

นี่...”
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แกร๊ก...

ชายหนุม่พดูไม่ทนัจบประโยคเสยีงไขกญุแจรถจากประตฝ่ัูงที่นั่งคนขบั

ก็ดังขึ้นพร้อมกับกระชากเปิดออกอย่างง่ายดาย ชายชุดด�าชูกุญแจที่มีอยู่ใน

มอืให้ดูอกีครั้งเป็นการไขข้อข้องใจที่ปรากฏอยู่ในแววตาของพระเอกหนุ่ม ซึ่ง

ขณะนี้ก�าลงันั่งอ้าปากค้าง ดวงตาเบกิกว้างมองอกีฝ่ายด้วยอาการกึ่งๆ ชอ็ก

“ฮลัโหล? พี่รสัย์ท�าไมเงยีบไปคะ เกดิอะไรขึ้น”

“เฮ้ยๆ นั่นแกจะท�าอะไร อ๊ากกก!”

เครื่องชอร์ตไฟฟ้าขนาดพกพาพุ่งเข้าใส่ท่อนแขนของชายหนุ่ม ร่างสูง

โปร่งเกรง็กระตุก ชกักระแด่วๆ ก่อนจะสลบฟุบไปบนพวงมาลยั ชายชุดด�า

หันไปกระดิกนิ้วเรียกลูกน้องร่างใหญ่ทั้งสองคนให้มาช่วยกันแบกร่างของ 

จริสัย์ออกมาจากรถ

เสยีงร้องด้วยความเจบ็ปวดของจริสัย์ท�าให้พรสิซลิล่าสะดุ้งตกใจ เธอ

ไม่รู้ว่าอกีฝ่ายพูดเรื่องอะไร แต่ดทู่าทางสถานการณ์ที่ชายหนุ่มก�าลงัเผชญิต้อง

ไม่ปกตแิน่ๆ 

“พี่รสัย์ เป็นอะไรไปคะ เกดิอะไรขึ้น!”

เสยีงโวยวายดงัแว่วมาจากโทรศพัท์มอืถอืของพระเอกหนุม่ที่ร่วงลงไป

อยู่ใต้เบาะท�าให้ชายชดุด�าชะงกั ก่อนจะก้มลงไปเกบ็มนัขึ้นมาดูแล้วกดวางสาย

โดยไม่มคี�าร�่าลา


