
บทนำ�

ความตาย เปรยีบดั่งเงาที่คอยตามตวัมนุษย์ทุกคน

ความตาย อยู่กบัเราทุกขณะลมหายใจ

ความตาย คอืสหายตนสุดท้ายที่จะมาเยี่ยมเยยีนเรา

และความตายนี้เอง คอืจุดเริ่มต้นของจุดจบ

ผนืฟ้ากว้างที่ควรจะเป็นสดี�าสนทิในยามราตรนีั้น บดันี้ถกูชโลมไปด้วย
สแีดงชาดจากประกายแสงของกองเพลงิขนาดใหญ่ซึ่งก�าลงัลกุโชตช่ิวงผลาญไหม้

คฤหาสน์หลงังามอยู่ในขณะนี้ 

ดวงตาของเด็กสาวในชุดนักเรียนเบิกโพลง เขม้นมองฝ่าแสงอันเจิดจ้า 

ของเปลวไฟเข้าไปในตวัอาคาร 

ทั้งๆ ที่ควรจะเตรยีมใจได้มาก่อนแล้วแท้ๆ ว่าวถิชีวีติของตระกูลผู้ทรง

อิทธิพลอย่างเธอ อยู่บนเส้นทางแห่งความเป็นความตายตลอดเวลา แต่พอถึง

เวลาจรงิๆ เธอกลบัท�าใจยอมรบัไม่ได้

“คุณพ่อ!” 

ร่างบอบบางสั่นระริก กู่ร้องโหยหวนทั้งน�้าตา กล่องของขวัญในมือซึ่ง
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หมายมั่นจะน�ามาให้บดิาในโอกาสพเิศษร่วงหล่นลงพื้นแตกกระจายอย่างของไร้

ค่า และก่อนที่บอดกีาร์ดซึ่งตดิตามมาด้วยจะห้ามเธอทนั เดก็สาวกว็ิ่งตรงเข้าไป

ในกองเพลงิเสยีแล้ว

การวิ่งเข้ามาในที่แบบนี้ ทั้งๆ ที่ยงัไม่รู้ว่าสมรภูมแิห่งความขดัแย้งจบลง

ดแีล้วหรอืไม่ เท่ากบัเป็นการรนหาที่ตาย 

แต่ทั้งๆ ที่รู้เช่นนั้น เธอกม็ไิด้เกรงกลวั

เสยีงสะท้อนจากการวิ่งคงจะเป็นเสยีงเดยีวที่ดงัก้องไปทั้งโถงทางเดนิอนั

เงยีบเชยีบแห่งนี้ ถงึแม้จะมกีลุ่มม่านควนัหนาแน่นปกคลุมเตม็ไปหมด แต่มนัก็

ไม่อาจบดบงัไอแห่งมรณะ ซึ่งก�าลงัแผ่กระจายไปทุกส่วนของคฤหาสน์ได้

โลหิตสีแดงสดสาดกระจายไปทั่วทุกหย่อมย่าง เด็กสาวมองเห็นหลาย

ใบหน้าคุ้นตา ทั้งแม่บ้าน พ่อบ้าน นอนระเกะระกะสิ้นใจตายตามทางที่วิ่งผ่าน 

บางศพหงาย บางศพคว�่า เนื้อหนงัมงัสาที่เคยเต่งตงึคดงอ บางศพก�าลงัตดิไฟ

และเริ่มจะไหม้เป็นตอตะโก ไม่เว้นแม้แต่เหล่าบอดกีาร์ดฝีมอืดขีองตระกลูกด้็วย 

พวกเขากลายเป็นศพอย่างน่าเวทนาพร้อมอาวุธคู่ใจตกอยู่ใกล้ตวั

กลิ่นคาวคละคลุ ้งของโลหิตผสมกับกลิ่นไหม้ของเนื้อมนุษย์ท�าให้ 

เดก็สาวรู้สกึอยากอาเจยีน ถงึเหตุการณ์จะเลวร้ายถงึขดีสุดเพยีงใด แต่เธอกย็งั

หวงั...หวงัว่าคนที่เธอรกัที่สุดในชวีติจะปลอดภยั 

ร่างบอบบางออกแรงวิ่งเตม็ฝีเท้า ฝ่าไอร้อนซึ่งก�าลงัลามเลยีกดักนิบนัได

สทีองประดบัรูปหวัสงิโตบนชั้นที่สี่ของคฤหาสน์ ตรงไปยงัห้องท�างานของบดิา 

เธอต้องไปดู ไปดูให้เหน็กบัตาว่าท่านปลอดภยัดี

แต่แล้วความหวังของเธอก็มีอันพังทลายลงไปเมื่อเห็นสภาพห้องท�างาน

ซึ่งแทบไม่เหลอืเค้าเดมิ เช่นเดยีวกบัเจ้าของห้องซึ่งนอนตาเบกิโพลงจมกองเลอืด 

สิ้นใจอยู่บนพื้น

“ค...คุณพ่อ!”

“ไม่จรงิ!...ไม่จรงิใช่ไหม”

พลนัทกุอย่างในชวีติกม็ดืดบัลงกะทนัหนั เดก็สาวรูส้กึล�าคอตบีตนัไปหมด 

อยากจะกรีดร้องให้สาสมกับความเจ็บปวดนี้ แต่ก็ท�าไม่ได้ ความเจ็บปวดนี้ 

มนัทุกข์ทรมานเกนิกว่าจะเปลี่ยนเป็นน�้าตาเสยีด้วยซ�้า
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อาจเพราะมัวจมอยู่กับความเศร้าโศก ท�าให้เธอเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าข้าง

ศพบดิานั้นปรากฏกายบคุคลผูห้นึ่งซึ่งเธอไม่รูจ้กัมาก่อน ชายร่างสงูใหญ่สวมชดุ

สดี�าสนทิ เนื้อตวัเปรอะเปื้อนไปด้วยโลหติ ก�าลงัยอบตวัลงข้างศพบดิาเธออย่าง

ต้องการตรวจดูให้สาแก่ใจว่าประมุขของบ้านไม่อาจฟื้นคนืชวีติมาได้อกี

ฆาตกร...เขาคอืฆาตกรที่ฆ่าทุกคน!

บุรุษผู้นั้นขยบัเคลื่อนไหวเมื่อเหน็การบุกรุกของเดก็สาว เธอคงจะเข้ามา

ถกูที่ถกูเวลาเป็นแน่ เพราะสมาชกิคนเดยีวของบ้านที่ไม่ควรจะเหลอืรอดได้วิ่งมา

สู่อุ้งมอืพญามจัจุราชเองแล้ว

แม้นใบหน้าของอีกฝ่ายจะถูกปกปิดมิดชิดด้วยผ้าสีด�าเกือบครึ่งค่อน

ใบหน้ากต็าม แต่อะไรบางอย่างจากตวัเขาท�าให้เธอรู้สกึหวาดกลวัจนถงึขั้วหวัใจ 

รงัสแีห่งความเลอืดเยน็และไร้ความปรานฉีานฉายมาจากดวงตาสทีองอ�าพนัคูน่ั้น

ดวงตาแบบนั้นมนัอะไรกนั น่ากลวั...น่ากลวัเหลอืเกนิ!

เดก็สาวรูส้กึว่าขาตนเองไม่มแีรง เซถอยไปด้านหลงั รูด้ว่ีาสายเกนิไปเสยี

แล้วที่จะหลบหนอีอกจากที่นี่ เหน็ได้จากการที่อกีฝ่ายทรงตวัลกุขึ้นยนื พร้อมเลง็

อาวุธปืนมาที่เธออย่างไม่ลงัเล

จบแล้ว...มนัคงจะจบสิ้นลงเพยีงตรงนี้ 

เดก็สาวหลบัตาลง สตสิมัปชญัญะของเธอใกล้จะหลดุลอย ร่างกายโงนเงน 

ในขณะที่วาระสุดท้ายของชวีติเดนิทางมาถงึ

ปัง!

เจบ็เหลอืเกนิ คณุพ่อกเ็จบ็เช่นนี้เหมอืนกนัหรอื...เธอรูส้กึถงึโลหติซึ่งพรั่ง

พรูออกมาจากร่าง ก่อนที่ทุกอย่างจะมดืดบัไปพร้อมลมหายใจเฮอืกสุดท้าย



๑
วันวิวาห์

เป็นอกีคนืแล้วที่ลลนิกรดีร้องสะดุ้งตื่นกลางดกึ นบัแต่เรื่องเลวร้าย
ได้ผ่านพ้นไป แทบจะไม่มีคืนไหนเลยที่เธอไม่ฝันเห็นภาพบรรยากาศแห่งความ

สูญเสยีในอดตี หญงิสาวในชุดนอนตวัยาวสขีาวหอบหายใจถี่ เหงื่อแตกซมึเตม็

ใบหน้าสวยได้รูป หวัใจเต้นรวัถี่ยบิในอก เธอใช้มอืเสยเส้นผมยาวสลวยด�าขลบั

ออกจากดวงตา มอือกีข้างวางทาบลงบนอกเพื่อเตอืนให้ตนเองสงบลง 

กว่าครู่ใหญ่ที่ลมหายใจถี่กระชั้น และหวัใจของเธอจะกลบัสู่สภาวะปกติ

ภายในห้องนอนโอ่อ่ายงัคงเงยีบเชยีบและมดืมดิ หญงิสาวเอื้อมมอืไปเปิด

โคมไฟที่โต๊ะข้างเตียงเพื่อดูนาฬิกา ตอนนี้เพิ่งจะตีหนึ่งกว่า เธอควรจะพักผ่อน

ต่อ เพื่อเตรยีมรบัมอืกบัวนัส�าคญัในเช้าที่ก�าลงัจะมาถงึ แต่ทั้งๆ ที่รูอ้ย่างนั้น เธอ

กลบัข่มตาหลบัต่อไม่ได้ 

ไม่ใช่เพราะกงัวลที่วนันี้จะเป็นวนัววิาห์ของเธอ แต่เป็นเพราะความฝันนั่น

ต่างหาก ถงึเรื่องราวจะผ่านไปนานนบัสบิปีแล้ว แต่ความทรงจ�าเหล่านั้นยงัชดัเจน 

และมันคงจะไม่ปล่อยให้เธอลืมเลือนได้แม้สักวัน เพราะดวงตาของฆาตกรยัง

คอยหลอกหลอนเธอทุกครั้งที่หลบัตา 

ดวงตาสทีองอ�าพนัซึ่งไร้แววแห่งความปรานใีดๆ ยงัคงชดัเจนในห้วงความ
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ทรงจ�า

ทั้งๆ ที่รูว่้าคนผดิทั้งหมดถูกด�าเนนิคดตีามกฎหมายไปแล้ว และคนชั่วช้า 

คนนั้นกก็�าลงัใช้กรรมอยู่ในคุก ไม่มวีนัจะได้ออกมาเหน็แสงเหน็ตะวนัอกีตลอด

ชวีติ แต่เธอกไ็ม่อาจลบเลอืนความกลวัออกจากจติใจได้อยูด่ ีวนันั้นเธอรอดชวีติ

มาได้เพราะได้รบัการช่วยเหลอืจากบอดกีาร์ดซึ่งตดิตามมา 

กระนั้นเลยถงึแม้จะรอดมาได้หวุดหวดิ แต่การต่อสูค้รั้งนั้นกท็�าให้เธอได้

รบับาดเจบ็ และยงัมร่ีองรอยมาจนถงึปัจจบุนั มอืเรยีวลบูไปบนแผลเป็นที่เนนิอก 

ด้านซ้ายของตนซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องเตือนความทรงจ�าจากเหตุการณ์ครั้งนั้น 

ถงึแม้มนัจะไม่เจบ็แล้ว แต่รอยแผลน่าเกลยีดนี้กไ็ม่มวีนัจางหายไปได้ มนัจะอยู่

กบัเธอตลอดชวีติ คอยย�้าความโศกเศร้าจากการสูญเสยีอยู่ร�่าไป

ร่างบางถอนหายใจ ขยับตัวข้ามเตียงแบบสี่เสาไปเปิดลิ้นชักใกล้ๆ เพื่อ

หยิบยานอนหลับมารับประทานตามความเคยชิน แต่ยังไม่ทันได้ท�าเช่นนั้นก็ถูก

ขดัจงัหวะด้วยเสยีงเคาะประตหูน้าห้อง พร้อมกบัการปรากฏตวัอย่างห่วงใยของ

ใครบางคน

“ลลนิ นี่พี่เอง เป็นอะไรหรอืเปล่า”

‘นชุจรย์ี’ ญาตผิูพ้ี่ซึ่งที่สนทิที่สดุของเธอก้าวเข้ามาในห้อง ร่างผอมสงูของ

หล่อนสวมใส่เสื้อคลุมก�ามะหยี่เนื้อดีเรียบลื่นสีน�้าตาลทอง เข้ากันดีกับผิวนวล

เนียนสีน�้าผึ้งของหล่อน ใบหน้าของหญิงสาวในยามนี้เต็มไปด้วยประกายแห่ง

ความห่วงใยและกงัวล เหมอืนเช่นทุกครั้งที่รู้ว่าน้องสาวของหล่อนฝันร้าย 

“ฝันเรื่องนั้นอกีแล้วเหรอ” 

“ค่ะ เหมอืนทุกท”ี 

คนถูกถามกระซิบตอบ ก่อนจะหยิบขวดยาข้างหัวเตียงมารับประทาน

ราวกบัเมื่อครูไ่ม่มอีะไรมาขดัจงัหวะ แต่นชุจรย์ีไม่ปล่อยให้เธอท�าแบบนั้น หล่อน

เข้ามาแย่งขวดยาจากมอืญาตผิู้น้องไปอย่างรวดเรว็ 

“ยงัใช้ยานอนหลบัอยู่อกีเหรอ มนัไม่ดรีู้ไหม”

“ลินทราบ แต่ถ้าไม่กินลินก็ข่มตานอนต่อไม่ได้ ลินไม่อยากท�าพลาดใน

วนัส�าคญัแบบนี้ ขอยาคนืให้ลนิเถอะค่ะ” 

แววตาผู้เป็นพี่อ่อนลงด้วยความสงสารจับใจ แทนที่จะได้รับขวดยาคืน 
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ร่างเลก็บางของลลนิกลบัถูกอกีฝ่ายดงึไปสวมกอดอย่างอ่อนโยน

“พี่นุช...”

“ลลนิ บอกพี่ทสีว่ิาพี่จะช่วยเธอได้ยงัไงด”ี มอืบางที่ลบูไปบนแผ่นหลงัของ

น้องสาวเริ่มสั่นน้อยๆ เหตุใดชีวิตของน้องสาวจึงได้อาภัพเช่นนี้ ถึงแม้ตลอด 

สบิปีมานี้หล่อนกบัครอบครวัจะทุ่มเทเวลาและความรกัให้อย่างไรกต็าม แต่มนั

ก็ไม่อาจสมานแผลในจิตใจของผู้สูญเสียให้หายดีได้ เธออาจจะยิ้ม เธออาจจะ

หวัเราะ เธออาจจะรู้สกึดขีึ้น แต่ในจติใต้ส�านกึลกึๆ แล้วนุชจรยี์รู้ดวี่าลลนิยงัคง

กกัเกบ็ความเจบ็ปวดไว้กบัตวัเอง เหน็ได้จากการที่เธอยอมทิ้งทั้งชวีติเพื่อแต่งงาน

กบัคูห่มั้นคูห่มายสมยัเดก็จากตระกูลผู้ทรงอทิธพิลอกีตระกลูซึ่งไม่เคยเหน็หน้า

ค่าตากันมาก่อน เพียงเพื่อแลกกับการสานต่อความฝันครั้งสุดท้ายของบิดาที่ 

เสยีชวีติไป

“เรื่องแต่งงาน เธอคดิดแีล้วใช่ไหม เปลี่ยนใจตอนนี้ยงัพอมเีวลานะ พี่จะ

ไปเรยีนให้คุณพ่อพี่ทราบ คุณพ่อเป็นคนมเีหตุผล ท่านคงไม่ว่าอะไร ถ้าเธอ...” 

“ไม่ค่ะ ลินอยากแต่ง” หญิงสาวกล่าวเสียงแข็ง นัยน์ตาสวยดูจะมุ่งมั่น

เตม็ที่ ขณะผละจากอ้อมกอดของพี่สาว “มนัเป็นสิ่งเดยีวที่ลนิจะท�าเพื่อคณุพ่อได้  

ถ้าการแต่งงานจะท�าให้คุณพ่อมคีวามสุขและส่งผลดตี่อคุณอา ลนิกเ็ตม็ใจท�า”

“แต่นั่นมนัชวีติของเธอทั้งชวีติเลยนะ ไม่คดิดูให้ดกี่อนหรอื” 

“ลนิคดิดแีล้วค่ะ” ว่าที่เจ้าสาวยนืยนั เผยอรอยยิ้มซึ่งคดิว่าจะท�าให้อกีฝ่าย

วางใจได้มากที่สุด “ถึงลินจะไม่เคยเจอหน้าคู่หมั้นของลินมาก่อน แต่พี่นุชก็รู้ 

นี่คะว่าเราตดิต่อกนัทางจดหมายและอเีมลกนัมานานแล้ว ดูจากทศันคตขิองเขา 

ลนิเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไร”

“มนักจ็รงิที่ว่าเธอสองคนตดิต่อกนั แต่ข้อความแบบนั้นน่ะจะปั้นแต่งมา 

ยังไงก็ได้ แม้แต่รูปภาพของเขาเธอก็ยังไม่เคยเห็นเลยด้วยซ�้า จริงๆ แล้วเขา 

อาจไม่ใช่ผู้ชายแบบที่เธอคดิเลยกไ็ด้ เธอไม่กลวัหรอื”

“ถ้าลินจะกลัว ลินคงกลัวที่จะไม่ได้ท�าตามความปรารถนาของคุณพ่อ

มากกว่า”

เหน็ท่าทแีบบนั้น นุชจรยี์เลยต้องยอมแพ้ ถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ 

“กไ็ด้ ถ้าเธอตดัสนิใจแล้ว พี่กเ็คารพการตดัสนิใจของเธอ”
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ลลนิส่งยิ้มให้พี่สาวเป็นเชงิขอบคุณ ต่อจากนี้ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น เธอจะ

ไม่เสยีใจในหนทางที่ได้เลอืกอย่างเดด็ขาด ต่อให้หนทางนั้นจะปดู้วยกลบีกหุลาบ

หรอืยาพษิกต็ามที

เสียงเปียโนที่บรรเลงบทเพลงอย่างพลิ้วไหวไพเราะจ�าต้องหยุดลง
กะทนัหนั เมื่อเสยีงฝีเท้าหนกัแน่นจากรองเท้าหนงัสดี�าเงาวบัดงัแทรกมาจากทาง

เดนิหน้าบนัไดฝั่งปีกขวาของคฤหาสน์ ‘รณเดโช’ 

ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาจากแกรนด์เปียโนหลังใหญ่ หันมองเจ้าของฝีเท้า

ที่ก้าวเดนิอย่างรบีเร่งผ่านเพดานโค้งรปูครึ่งวงกลมอนัตระการตาของโถงกลางเข้า

มา 

“คนืนี้กไ็ม่ใช่คนืที่เงยีบสงบเช่นเคย...น่าเบื่อหน่ายเสยีจรงิ”

“ขออภยัที่มารบกวนครบั”

‘ภูมินทร์’ นายน้อยของตระกูลใหญ่กลอกตาอย่างหน่ายใจ โบกมือเล็ก

น้อยเพื่อให้สองสาวสวยซึ่งนั่งออเซาะอยูข้่างกายไปที่อื่นก่อน ในขณะที่ร่างสงูสง่า

ของผู้มาใหม่ในชุดสทูสดี�าสนทินั้นเดนิมาถงึตวัเขาพร้อมค้อมศรีษะลงต�่า เพื่อจะ

รายงานข่าวบางอย่างซึ่งเขาเบื่อฟังเตม็ที

“มอีะไรอกีล่ะ พวกนั้นเคลื่อนไหวกนัอกีแล้วหรอืไง”

“ครบั โกดงัสนิค้าที่ท่าเรอืของเราสองแห่งเพิ่งจะถูกวางเพลงิ”

“งั้นเหรอ คราวนี้เป็นฝีมอืใคร อย่าบอกนะว่าเป็นฝีมอืนงัแพศยานั่นอกี”

“ครับ ดูจากร่องรอยแล้วน่าจะเป็นฝีมือของคนที่ใช้โค้ดเนมว่า ‘ลิลลี่สี

เลอืด’ เหมอืนเคสก่อนๆ”

“บดัซบ!” ทายาทรณเดโชค�ารามลั่นอย่างเหลอือด ในอกคงจะคกุรุน่ด้วย

ความแค้นมาก จึงเผลอทุบก�าปั้นลงไปบนเปียโนตรงหน้า ท�าให้เกิดเสียงก้อง

ประหลาดขึ้นมากะทนัหนั 

“ฉันไม่รู้ว่านังโสเภณีนั่นจะตามจองล้างจองผลาญเราไปถึงไหน ชักจะ 

เหมิเกรมิขึ้นทุกวนั ท�าไมพวกแกไม่ตามจบัตวัมนัมาให้ได้”

“ผมพอมเีบาะแสบ้างแล้ว คนของเราก�าลงัพยายามอยู่”

“นี่เรยีกว่าพยายามแล้วงั้นหรอื!” ภมูนิทร์ล้วงเอาปืนพกซึ่งเหนบ็อยูก่บัตวั
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ขึ้นมาเลง็ใส่คนสนทิอย่างเดอืดดาล “ความพยายามของแกมนัยงัมไีม่มากพอ ถา้

แกพยายามมากพอละก ็ คงไม่ปล่อยให้เรื่องมนักวนใจฉนัอยู่อย่างนี้ เสยีแรงที่

ฉนัอุตส่าห์ให้เป็นมอืขวา ไร้ประโยชน์สิ้นด!ี”

ถงึแม้จะถูกเลง็อาวุธสงัหารใส่ แต่ใบหน้าคมคายหล่อเหลาของผู้ต�่าศกัดิ์

กว่านั้นแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงและผสมอารมณ์ใดๆ เจอือยูเ่ลย ไม่มวีี่แววแม้แต่

ความกลวับนนยัน์ตาด�าขลบัคมกรบิของเขาเสยีด้วยซ�้า 

หากสิ่งนี้ไม่เรยีกว่าการภกัดอีย่างที่สุด กค็งเป็นความกล้าหาญ ซึ่งแม้แต่

ผู้เป็นเจ้านายเองยงัต้องแปลกใจ

“ขออภยัครบั” 

นายหนุม่สดูลมหายใจเข้าลกึและยาว เมื่อได้ยนิเรื่องของลลิลี่สเีลอืดทไีร 

เขากม็กัระงบัอารมณ์ไม่อยู่ทุกท ีคิ้วเข้มภายใต้เรอืนผมหนาหยกัศกสนี�้าตาลขมวด

มุน่เป็นปม ใช้เวลาครูใ่หญ่กว่าที่เขาจะปรบัอารมณ์และค่อยๆ ลดปนืในมอืลงได้

“ที่เรื่องมนัยดืเยื้อ กเ็พราะคุณพ่อ ตงีูทั้งทไีม่ตใีห้ตาย สุดท้ายมนักก็ลบั

มาแว้งกดัเราอย่างนี้ ถ้าวนันั้นท่านก�าจดัคนของแก๊งลูเซยีนให้สิ้นซาก นงัแพศยา

ลลิลี่จะเกดิขึ้นมากวนใจเราได้หรอื แกต้องรบีจบัตวันงันั่นมาให้ได้ อย่าปล่อยให้

มนัลบหลู่ตระกูลรณเดโชไปมากกว่านี้”

“ครบั” 

คนสนทิค้อมศรีษะลงอย่างนอบน้อมอกีครั้งเพื่อตอบรบัค�าสั่งของเจ้านาย 

และก่อนที่เขาจะล่าถอยออกมา ภูมนิทร์กโ็พล่งออกมาอย่างนกึอะไรขึ้นได้

“อ้อ! เดี๋ยวก่อน พชัร”

พชัรดนยัหยุดนิ่งและหนักลบัมาอย่างเตรยีมพร้อมรบัค�าสั่ง

“ดเูหมอืนฉนัจะลมือะไรไปบางอย่าง พรุง่นี้เป็นวนัแต่งงานของฉนัใช่ไหม”

“ครบั คุณควรจะรบีพกัผ่อนเพื่อเตรยีมรบัวนัส�าคญั”

เจ้านายหนุม่หวัเราะในล�าคอ ราวกบัเหน็ว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นเรื่องตลก

เสยีเตม็ประดา การแต่งงานของพวกเขาแท้จรงิหมายถงึการแผ่อทิธพิลและเกื้อกลู

ผลประโยชน์ทางธุรกจิซึ่งกนัและกนั ไม่ใช่การแต่งงานด้วยความรกั แต่เป็นแค่ 

‘งาน’ ชิ้นหนึ่ง ทั้งหมดที่เขาต้องท�า ก็แค่ท�าตามที่ประมุขสองตระกูลหมายมั่น

ตกลงกนัไว้กเ็ท่านั้น
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จะว่าไปตระกูล ‘อัครเศวต’ ก็เป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลมากพอๆ กับ

ตระกลูรณเดโชของเขา หากเทยีบบารมกีนัแล้วกค็งสสู ีเปรยีบได้ดั่งเสอืและสงิห์

แห่งวงการมาเฟีย ด้วยเหตุผลนี้เอง จึงท�าให้ผู้ใหญ่ทั้งสองตระกูลเห็นดีในการ

ดองเป็นทองแผ่นเดยีวกนั คงจะคดิว่าเกบ็ศตัรไูว้ในฐานะมติรน่าจะปลอดภยักว่า

“คุณหนูก�าพร้าจากตระกูลใหญ่ แกคดิว่าเธอเป็นยงัไงบ้าง”

เมื่อเหน็อกีฝ่ายยงัคงรกัษาท่าทนีิ่งสงบ คนตั้งค�าถามจงึอมยิ้มน้อยๆ พลาง

หยิบซองเอกสารโยนลงบนโต๊ะใกล้ๆ ท�าให้รูปถ่ายในซองนั้นกระจายออกมา 

ปรากฏเป็นภาพแอบถ่ายในอริยิาบถต่างๆ ของหญงิสาวหน้าหวานคนหนึ่ง “ถงึ

หน้าตาจะดูอมทุกข์ไปนดิ แต่กส็วยใช่ย่อยใช่ไหม”

“ครบั”

“ครบันี่แปลว่าสวยใช่ไหม ถ้าสวย...งั้นแกชอบไหมล่ะ”

คิ้วเข้มของคนถกูตั้งค�าถามขมวดมุน่ชั่ววนิาท ีพร้อมกบัความสงสยัที่เอ่อ

ล้น “ผมไม่เข้าใจค�าถามของคุณ”

นายหนุม่เปิดยิ้มมมุปาก จ้องมองคนสนทิซึ่งดจูะไม่ประสปีระสาอะไรกบั

เรื่องแบบนี้เอาเสยีเลย จงึต้องเปลี่ยนมาเป็นการพูดตรงๆ แบบไม่อ้อมค้อม “ถ้า

ชอบละก ็ฉนัยกให้”

เกดิความเงยีบน่าอดึอดัแผ่ซ่านไปทั่วทั้งบรเิวณ ชั่วอดึใจกว่าที่พชัรดนยั

จะตดัสนิใจเอ่ยขึ้น “คุณไม่ควรล้อเล่นแบบนี้ มนัไม่ดตี่อว่าที่เจ้าสาวของคุณ”

“นี่แกคิดว่าคนอย่างฉันล้อเล่นเป็นด้วยหรือ แกเอาอะไรคิดว่าฉันอยาก

จะแต่งงานกบัผู้หญงิคนนี้ เธอไม่คู่ควรกบัฉนัในทุกๆ ด้าน จรงิอยู่ที่เธอเคยเป็น

ลูกสาวของผู้น�าตระกูลอคัรเศวต แต่นั่นกเ็ป็นเพยีงอดตีไปแล้ว ตอนนี้เธอไม่มี

อะไรเลย เป็นแค่เด็กก�าพร้าที่ไม่มีอ�านาจบารมี ต้องอยู่ภายใต้ปกปีกของผู้น�า

ตระกูลคนปัจจุบนัซึ่งมศีกัดิ์เป็นอาเธอเท่านั้น พูดจรงิๆ นะฉนัสนใจลูกสาวผู้น�า

คนปัจจุบนัมากกว่า เพราะงั้นคุณหนูตกอบัคนนี้ ฉนัยกให้แกกแ็ล้วกนั”

ดวงตาคมกล้าของผู้ต�่าศกัดิ์กว่ายงัคงรกัษาแววแห่งความนิ่งและเยอืกเยน็ 

ขณะกล่าวปฏเิสธอย่างสุภาพ “มไิด้ครบั เธอเป็นคู่หมั้นของคุณ”

“คูห่มั้นหรอื ข�าเป็นบ้า แกกร็ูน้ี่ว่าฉนัไม่ได้ยี่หระกบัสถานะนี้มาตั้งแต่ไหน

แต่ไร ไม่มใีครในบ้านของฉนัที่เหน็ด้วยกบัการแต่งงานครั้งนี้ แม้แต่คณุแม่กด้็วย 
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ท่านเองกย็นิดมีากกว่าที่จะมสีะใภ้เป็นคนมบีารมเีท่าเทยีมกนั คงจะมแีต่คุณพ่อ

คนเดยีวละมั้งที่ยงัหมายมั่นในค�าสญัญาของสองตระกลู อยากให้ฉนัแต่งกบัยาย

คุณหนูตกกระป๋องคนนี้ให้ได้”

“ถ้านั่นเป็นความตั้งใจของผู้น�าตระกูล คุณกค็วรท�าตามไม่ใช่หรอื”

“ก็จริง แต่แกคงลืมอะไรไปบางอย่าง ตอนนี้ผู้น�าตระกูลที่ว่าก�าลังนอน

ป่วยไม่ได้สตอิยู่ที่โรงพยาบาล เพราะงั้นในแง่ความเป็นจรงิแล้ว ฉนันี่ละคอืผู้น�า

ของตระกูล” 

ว่าแล้วกเ็ริ่มเคาะนิ้วลงบนคย์ีบอร์ดเปียโนตรงหน้าอกีครั้งอย่างส�าราญใจ 

ท�าให้บทเพลงแสนไพเราะก้องกงัวานไปทั่วทั้งห้องโถงอนัวงัเวง

“ถ้าเช่นนั้น คุณต้องการให้ผมยกเลิกงานแต่งงานของคุณที่จะมาถึงหรือ

ครบั”

“ไม่ จะไม่มกีารยกเลกิอะไรทั้งนั้น ท�าแบบนั้นจะไปสนุกอะไร” นายน้อย

กล่าวอย่างบันเทิงใจ ราวกับมีความคิดแสนสนุกบางอย่างเตรียมไว้แล้ว “ฉัน

ตดัสนิใจแล้ว งานววิาห์จะยงัคงด�าเนนิต่อไปตามก�าหนดการเดมิ เพยีงแต่เจ้าบ่าว

ไม่ใช่ฉนั แต่เป็นแก!”

“คณุท่านต้องไม่พอใจกบัความคดิของคณุแน่ คณุก�าลงัตั้งตวัเป็นศตัรกูบั

ตระกูลอคัรเศวต ทั้งๆ ที่มนัไม่จ�าเป็น”

“ใครสน ตอนนี้คนที่กุมอ�านาจกค็อืฉนั ไม่ใช่คุณพ่ออกีต่อไปแล้ว และ

อนัที่จรงินะ จะหาว่าฉนัเป็นศตัรูกบัอคัรเศวตกค็งไม่ถูกต้อง ในเมื่อฉนัยงัตั้งใจ

จะดองเป็นทองแผ่นเดียวกันกับคนตระกูลนั้นอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ไม่ใช่กับ 

ผู้หญงิคนนี้กเ็ท่านั้น ถงึแกจะไปแทนฉนักค็งไม่มปีัญหาอะไรหรอก เพราะพวก

อคัรเศวตไม่เคยเหน็ฉนัอยู่แล้ว ฉนัเพิ่งกลบัจากต่างประเทศ และแทบจะไม่เคย

ปรากฏตวัในวงสงัคมเสยีด้วยซ�้า”

“ผมไม่ได้ห่วงเรื่องนั้น”

“หึๆ  แล้วท�าไม หรอืว่าแกไม่เหน็ด้วยกบัความคดิของฉนั” 

นัยน์ตาเข้มของพัชรดนัยดูว่างเปล่าและยากจะหยั่งถึงได้จริงๆ แม้นจะ

ท�างานด้วยกนัมานาน แต่บางครั้งเจ้านายอย่างเขากแ็ทบเดาไม่ออกว่าอกีฝ่ายคดิ

อะไรอยู่กนัแน่ 
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“ความจรงิแกควรจะขอบคณุในน�้าใจของฉนัด้วยซ�้าไปที่หยบิยื่นโอกาสนี้

ให้ คนระดบัแกได้เชยชมของสงูค่าขนาดนี้ ต่อให้มนัเป็นของที่ฉนัไม่ต้องการแล้ว

กเ็ถอะนะ มนักเ็ป็นบุญวาสนาของแกแล้วไม่ใช่หรอื ถอืเสยีว่านี่คอืของขวญัชิ้น

ใหญจ่ากฉนั ตอบแทนในความจงรกัภกัดขีองแกกแ็ล้วกนั แค่รบัไว ้แล้วดแูลให้

ดกีพ็อ นี่เป็นค�าสั่ง”

ริมฝีปากได้รูปของร่างสูงในชุดสูทด�าเม้มแน่นหยักย่นคล้ายอยากจะพูด

อะไรบางอย่าง แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจเป็นค้อมศีรษะตอบรับค�าสั่งนั้นอย่างไม่มี

ข้อโต้เถยีง 

“ครบั”

รุง่อรณุแห่งความหวงัเคลื่อนมาถงึ คฤหาสน์ตระกลูอคัรเศวตถกูเนรมติ
ให้กลายเป็นสถานที่จัดงานวิวาห์แสนยิ่งใหญ่ตระการตา ทุกอย่างในงานถูกจัด

เตรยีมไว้อย่างพถิพีถินัและลงตวัอย่างที่สุด ทั้งซุ้มดอกไม้หลากสสีนั น�้าแขง็ซึ่ง

แกะสลกัรปูหงส์ขนาดใหญ่สองตวัซึ่งก�าลงัเกาะเกี่ยวร่ายร�าอยูท่่ามกลางแสงจาก

โคมไฟระยา้กลางห้องโถง ท�าให้บรรยากาศงานวนันี้เปน็ดั่งภาพฝันสมบรูณ์แบบ

ดุจเทพนยิาย

“มาท�าอะไรตรงนี้จ๊ะ ลลนิ”

ลลินในชุดเจ้าสาวเปิดไหล่ยาวกรุยกรายสีไข่มุกหันไปตามเสียงเรียก  

ริมฝีปากสีชมพูอ่อนซึ่งดูรับกันดีกับผิวขาวจัดราวหิมะของเธอแย้มยิ้มเล็กน้อย

เมื่อเห็นว่าผู้เป็นพี่ก�าลังเร่งฝีเท้าก้าวผ่านพรมแดงขึ้นบันไดตรงมาที่เธอ พร้อม

ด้วยแม่บ้านคนสนทิอกีสองสามคน

“ลนิก�าลงัรอเจ้าบ่าวของลนิค่ะ”

นชุจรย์ีซึ่งอยูใ่นชดุเดรสสั้นเขยีวมะกอกหวัเราะเสยีงใสกบัค�าตอบที่ได้รบั 

พลางเอื้อมมอืไปจดัแต่งผ้าคลมุศรีษะของอกีฝ่ายให้ดเูรยีบร้อย “พี่รูว่้าเธออยาก

จะพบหน้าเจ้าบ่าวใจจะขาด แต่เจ้าสาวไม่ควรจะมายนืชะเงอ้ชะแงอ้ยูต่รงนี้นะจ๊ะ 

ไม่งามเลย เข้าไปรอด้านในเถอะ อกีเดี๋ยวพธิกีจ็ะเริ่มแล้ว”

พอได้ยนิว่าในอกีไม่กี่นาทต่ีอจากนี้พธิสี�าคญักจ็ะเริ่ม ลลนิจงึตระหนกัได้

ถงึความจรงิบางอย่างซึ่งท�าให้เธอเป็นกงัวลอยูล่กึๆ จนอดไม่ได้ต้องเปรยถามคน
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ใกล้ตวั “นั่นสคิะ พธิจีะเริ่มแล้ว แต่ลนิยงัไม่เหน็วี่แววพี่ภูมนิทร์เลย หรอืว่าเขา

จะไม่มา”

“พูดอะไรอย่างนั้น เขาเป็นพระเอกในงานวนันี้ ต้องมาอยู่แล้ว”

“ไม่รู้สิคะ” ดวงหน้าหวานยู่ลงพลางถอนหายใจ “ถึงเราจะติดต่อกันมา

นาน แต่เขาอาจจะไม่ชอบลนิกไ็ด้ กล็นิน่าเบื่อเสยีขนาดนี้”

“เหลวไหล ลลนิทั้งสวยทั้งน่ารกัขนาดนี้ จะมผู้ีชายคนไหนไม่ชอบเธอบ้าง 

พี่ว่าเธออยา่คดิมากเลย คณุภมูนิทร์คงตดิธรุะส�าคญัอยู ่เดี๋ยวกค็งมาแหละ เธอ

กร็ู้นี่วา่วถิชีวีติของคนในแวดวงเรามนัยุ่งยากแคไ่หน มเีรื่องให้ต้องท�ากนัทุกวนั”

ดูเหมอืนว่าแค่ค�าพูดคงยงัไม่เพยีงพอ เพราะจนแล้วจนรอด สหีน้าของ

เจ้าสาวก็ยังดูไม่ดีขึ้นสักเท่าไร ดังนั้นนุชจรีย์จึงใช้วิธีอื่นในการปลอบใจ หล่อน

เอื้อมรับกล่องไม้จากแม่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆ เพื่อหยิบปิ่นปักผมซึ่งท�าจากเงินเนื้อดี

ส่งให้อกีฝ่าย “ของขวญัวนัแต่งงานส�าหรบัน้องสาวของพี่จ้ะ” 

“ดอกลลิลี่หรอืคะ สวยจงั” ลลนิจ้องมองป่ินปักผมแวววาวรปูดอกไม้อย่าง

ต้องมนตร์สะกด 

นุชจรยี์เปิดยิ้ม ก่อนจะโน้มตวัไปปักปิ่นอนัสวยลงบนมวยผมซึ่งถูกเกล้า

ไว้อย่างดขีองเจ้าสาว “มคีวามสุขมากๆ นะ”

ยังไม่ทันที่ลลินจะได้กล่าวขอบคุณในความแสนดีของผู ้เป็นพี่ก็ถูก

ขดัจงัหวะด้วยการปรากฏตวัของใครบางคนเสยีก่อน 

‘บดินทร์’ ประมุขของตระกูลอัครเศวตเพิ่งจะเดินทางมาถึงคฤหาสน์ 

พร้อมกบับาทหลวงที่อุตส่าห์ไปเชญิมาจากโบสถ์ชื่อดงัในตวัเมอืง

“ว่ายงัไงสองสาว คุยอะไรกนัอยู่”

“ความลบัระหว่างสาวๆ ค่ะคุณพ่อ” 

นุชจรยี์แสร้งกล่าวอย่างมลีบัลมคมใน ท�าเอาผู้เป็นบดิาต้องหวัเราะออก

มา แม้ภายนอกจะดูเป็นเพยีงชายสูงวยัร่างผอมบางกต็าม แต่ดวงตาเข้มซึ่งเตม็

ไปดว้ยอ�านาจนั้นบ่งบอกถงึบารม ีสมฐานะต�าแหน่งประมขุคนปจัจบุนัเสยีจรงิๆ

“พ่อเพิ่งจะไปรับบาทหลวงมา หวังว่าคงยังไม่เสียฤกษ์ดี” ใบหน้าแหลม

เสี้ยมภายใต้ไรหนวดเขยีวครึ้มขยบัยกเลก็น้อยเป็นรอยยิ้มพาดผ่าน กอ่นจะหนั

มาสนทนากบัหลานสาว “วนันี้หลานงดงามมาก” เขากล่าวชม “เปน็ไงบา้ง ตื่นเตน้



น ว ต า  l  19

หรอืเปล่า”

“นดิหน่อยค่ะ” คนถูกถามตอบยิ้มๆ “จะให้พูดตรงๆ คอืลนิค่อนข้างกงัวล

มากกว่า”

“กงัวลอะไรฮ”ึ

“ลนิกลวัจะเผลอท�าอะไรพลาดไปในวนัส�าคญัแบบนี้ คุณอากร็ู้ใช่ไหมคะ

ว่าลนิรอคอยวนันี้มาทั้งชวีติ เพราะมนัเป็นสิ่งเดยีวที่ลนิจะสามารถท�าให้คุณพ่อ

ที่จากไปแล้วได้”

“อารู้ๆ ” บดนิทร์เอื้อมมอืไปแตะบ่าบอบบางของอกีฝ่ายอย่างให้ความมั่นใจ 

“พี่บุรศิร์คงก�าลงัมองดหูลานอยู่บนสวรรค์เป็นแน่ อาเชื่อแบบนั้น วางใจเถอะ จะ

ไม่มอีะไรผดิพลาดหรอืขาดตกบกพร่องไปในวนัววิาห์ของหลาน”

ต่อให้ทุกคนจะยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะขอให้เธอวางใจก็ตาม แต่ด้วย
สัญชาตญาณลึกๆ แล้วลลินรู้ดีว่าเบื้องหลังงานพิธีอันสมบูรณ์แบบนี้มีบางสิ่งที่

ผดิพลาดไป แต่มนัคอือะไรกนัเล่า เธอเองกต็อบไม่ได้เช่นกนั 

จนกระทั่งงานพิธีล่วงเลยไปโดยไร้เงาของเจ้าบ่าว เธอจึงพอเห็นค�าตอบ

ได้แจ่มชดัขึ้น เสยีงซุบซบิของแขกเหรื่อในงานเริ่มดงัขึ้น พวกเขาคงก�าลงัสงสยั

ในสิ่งเดยีวกบัเธออยู่เป็นแน่ ว่าเจ้าบ่าวของเธอหายไปอยู่ที่ใด 

หนไีปแล้วหรอื...เขาเกลยีดเธอมากขนาดนั้นเลยหรอื เธอเฝ้าถามตวัเอง 

แม้ดวงตาสวยจะเต็มไปด้วยความประหวั่นพรั่นพรึง แต่เธอก็บังคับตนเองให้ 

รอคอยอย่างสงบอยู่หน้าแท่นพธิ ี

ช่อดอกไม้ในมอืเริ่มสั่นน้อยๆ ในขณะที่ช่วงเวลาแห่งการรอคอยดเูหมอืน

จะเนิ่นนานทั้งชวีติ...และแล้วปาฏหิารยิ์ที่เธอภาวนากเ็กดิขึ้น

รถลมีซูนีสดี�าแล่นมาจอดเทยีบหน้าคฤหาสน์ พร้อมกบัการปรากฏตวัของ

ใครบางคน ซึ่งกลุ่มผู้อารักขาก�าลังกุลีกุจอไปเปิดประตูรถและโค้งค�านับอย่าง

เคารพ 

บรุษุหนุม่ผูห้นึ่งก้าวลงมาจากรถ เขาเป็นชายหนุม่ร่างสงูใหญ่อยูใ่นชดุสทู

สีด�าสนิท ไหล่กว้างก�าย�าเกินกว่าจะเป็นลักษณะชายไทย ชายปริศนาดังกล่าว

ก�าลงัเดนิเข้ามาในบรเิวณพธิดี้วยฝีเท้าซึ่งหนกัแน่นมั่นคง และงามสง่าเกนิใคร 
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เสียงฝีเท้าจากรองเท้าหนังเงาวับสะท้อนก้องไปทั่วทั้งโถงทางเดิน แม้

ใบหน้าคมคายราวกับรูปสลักนั้นจะปรากฏแววเรียบเฉย ทว่านัยน์ตาคมกริบ 

คู่นั้นกลบัสะกดทุกคนให้อยู่ในภวงัค์ได้ 

เขาจ้องนิ่งมายงัทางเบื้องหน้า เดนิตรงไปที่แท่นพธิซีึ่งมเีจ้าสาวผูโ้ดดเดี่ยว

รอคอยอยู่

นี่หรอืคอื ‘ภูมนิทร์’ เจ้าบ่าวที่เธอรอคอย



๒
คืนเข้าหอ

ลลินมองส�ารวจชายหนุ่มซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามายืนเคียงข้างเธอ ถึงแม้จะ
มองผ่านผ้าคลุมหน้า แต่เค้าหน้าคมคายราวกบัรปูประตมิากรรมเทพเจ้ากรกีนั้น

กลบัสะดุดตาเธอยิ่งนกั 

โครงหน้าได้รูปรับจมูกโด่งเป็นสัน นัยน์ตาสีนิลใต้คิ้วเข้มมองตรงไปยัง

แท่นพธิเีบื้องหน้า รมิฝีปากรูปกระจบัแม้จะไม่ได้ยิ้มหรอืแสดงอารมณ์ใดกต็าม 

แต่กน็่าหลงใหลเสยีจนผู้เฝ้ามองแทบละสายตาไม่ได้ 

หญงิสาวส่งยิ้มให้ชายผู้มาใหม่ หวงัเพยีงเพื่อจะผกูมติรและขอบคณุที่ไม่

หนหีายไปไหน แต่น่าเสยีดายที่ความตั้งใจดนีี้ส่งไปไม่ถงึอกีฝ่าย เพราะจนแล้ว

จนรอด เขากแ็ทบไม่ได้หนัมองเธออยู่ดี

งานพธิดี�าเนนิต่อไปตามปกต ิจนกระทั่งถงึเวลาที่คูบ่่าวสาวต้องแลกแหวน

กนัสวม 

ลลินเลือกแหวนมรกตประจ�าตระกูลซึ่งได้รับตกทอดมาจากคุณพ่อของ

เธอเป็นเครื่องหมั้นหมายในวนันี้ เธอค่อยๆ สวมมนัลงบนนิ้วแขง็แรงของคู่ชวีติ 

เมื่อเรยีบร้อยแล้วจงึถงึคราวที่เจ้าบ่าวจะเป็นผู้สวมให้เธอบ้าง 

แต่แล้วสิ่งที่ท�าให้ลลนิแปลกใจ เหน็จะเป็นแหวนซึ่งอกีฝ่ายเตรยีมมาในพธิ ี
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ชายหนุม่เปิดกล่องก�ามะหยี่และหยบิแหวนเพชรทรงมาร์คส์ี๑น�้างามขึ้นมา 

แม้แหวนวงดงักล่าวจะสวยสกัเพยีงใด แต่กเ็ป็นอนัรูก้นัดว่ีามนัไม่ใช่แหวนประจ�า

ตระกูลรณเดโช ซึ่งเป็นแหวนทองค�าประดบัหวัทบัทมิ

ถึงแม้จะรู้เช่นนั้น หญิงสาวก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจที่จะต้องรับแหวนวงนี้ไว้ 

เพราะถือว่าเป็นของล�้าค่าจากคู่ชีวิต นิ้วเรียวยาวดูแข็งแกร่ง ทว่าพอได้สัมผัส

แล้วกลบันิ่มนวลและอ่อนโยนกว่าที่เธอคดินกั เขาจบัมอืเธอไปประคอง ก่อนจะ

ค่อยๆ บรรจงสวมแหวนเพชรบนนิ้วของเธอ ในวนิาทนีั้นเอง ครั้งแรกที่ดวงตา 

คมกล้าสบตาเธอตรงๆ 

“จุมพติเจ้าสาวได้”

บาทหลวงให้สญัญาณตามพธิ ีขั้นตอนนี้เองท�าให้เธอรูส้กึประหม่าเอาการ 

ทั้งๆ ที่เขาและเธอศึกษานิสัยใจคอผ่านตัวอักษรกันมานานแล้ว แต่พอถึงเวลา

จรงิๆ เธอกลบัไม่ชนิเสยีเลย อาจจะเป็นเพราะลกึๆ แล้วเธอยงัรูส้กึวา่เขาเป็นคน

แปลกหน้าอยู่ดี

ผ้าคลุมหน้าของหญงิสาวถูกเลกิขึ้น พร้อมๆ กบัร่างหนาขยบัเข้ามาใกล้ 

ใกล้จนได้กลิ่นหอมจางๆ จากเรอืนกายของเขา มอือุน่สมัผสัข้างแก้มของเธอเพื่อ

ประคองดวงหน้างาม หญงิสาวรูส้กึว่าใบหน้าตนเองร้อนผ่าวขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่

ใบหน้าคมคายนั้นโน้มต�่าลงมาหาเธอ ดวงตาสวยหลบัพริ้ม พยายามท�าใจให้นิ่ง

เพื่อเตรยีมพร้อมรบัสญัลกัษณ์แห่งความฝันทั้งหมดทั้งปวงของเธอ 

ดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้าย ก่อนที่ริมฝีปากของคนทั้งคู่

จะแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน เขากลับเปลี่ยนองศาและหยุดมันไว้เพียงเท่านั้น 

โดยใช้ประโยชน์จากอุ้งมอืซึ่งประคองดวงหน้าเธออยู่นั้นเป็นเครื่องอ�าพรางสายตา

จากบุคคลในงาน

๑ มาร์คสี์ (Marquise) รูปทรงหนึ่งของเพชร รู้จกักนัในอกีชื่อว่านาเวท (Navette) ซึ่ง
แปลว่า เรอืเลก็ในภาษาฝรั่งเศส มลีกัษณะยาว บาง พร้อมมุมแหลมที่หวัและท้ายคล้าย
รูปเรอื การเจยีระไนทรงมาร์คสี์นี้จะท�าให้เพชรมคีวามเปราะบางมากกว่าทรงอื่นๆ โดย
เฉพาะในจุดปลายแหลมหัวท้าย จากต�านานเชื่อกันว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส
ทรงให้ออกแบบเพชรรปูทรงนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นเกยีรตแิด่พระสนมของพระองค์ โดยรปูทรง
ดงักล่าวได้แรงบนัดาลใจมาจากรอยยิ้มของพระนางนั่นเอง 
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ลลนิลมืตาขึ้นด้วยความรูส้กึฉงนนกั จรงิอยูท่ี่ไม่มใีครสงัเกตเหน็ว่าจมุพติ

นี้มีอะไรผิดแปลกไป แต่เธอก็อดเก็บค�าถามไว้ในใจไม่ได้ เหตุใดเขาจึงไม่ยอม

จุมพติเธอกนันะ

แขกเหรื่อในงานต่างพากันแสดงความยินดีและปรบมือกันเกรียวกราว 

บรรยากาศในงานดจูะครกึครื้นมากขึ้นเมื่อถงึช่วงเวลาที่เจ้าสาวจะโยนช่อดอกไม้ 

ลลนิแอบรูส้กึดใีจไม่น้อยที่เหน็ว่าใครได้รบัช่อดอกไม้ต่อจากเธอ...นชุจรย์ี 

นั่นเอง ต้องขอบคุณคุณอาบดินทร์ที่อุตส่าห์เป็นธุระเชิญเจ้าหน้าที่จากอ�าเภอ 

มาจดทะเบยีนสมรสให้เธอถงึที่ 

ในขณะที่ทุกคนก�าลังส�าราญไปกับงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคล เพื่อไม่ให้
เป็นการเสยีเวลา คู่บ่าวสาวจงึแยกตวัมาท�าธุระเรื่องทะเบยีนสมรส

“เชญินั่ง แล้วลงลายมอืชื่อตรงนี้เลยครบั”

“ค่ะ” หญิงสาวทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ตัวหรู ก่อนจะหยิบปากกาบนโต๊ะขึ้นมา

เซ็นชื่อในทะเบียนสมรสตามที่เจ้าหน้าที่บอกโดยไม่ลังเล เมื่อเรียบร้อยแล้วเธอ

จงึหนัไปทางชายหนุ่มซึ่งนั่งอยู่ตดิกนั “เป็นอะไรไปล่ะคะพี่ภูมนิทร์” เธอมองเขา

อย่างมคี�าถาม เพราะจนแล้วจนรอดฝ่ายนั้นกย็งัถอืปากกาค้างนิ่งในมอืราวกบัคดิ

อะไรบางอย่างอยู่ 

“เจ้าหน้าที่เขารออยู่นะคะ ไม่รบีเซน็ล่ะ”

ดวงตาคู่คมมองกลับมาที่เธอแวบหนึ่ง เต็มไปด้วยความรู้สึกซึ่งยากจะ

หยั่งถงึ 

และแล้วราวกับตัดสินใจได้ เขาค่อยๆ จดปากกาลากตวัดเป็นลายเซ็น

อย่างงดงามลงบนทะเบยีนสมรสตรงหน้า

“ยินดีด้วยนะครับ ตอนนี้พวกคุณเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องกันตาม

กฎหมายแล้ว ขอให้รกัษาความรกันี้ไปตราบนานเท่านานนะครบั”

“ขอบคุณค่ะ” 

ลลนิยิ้มแย้มรบัค�าอวยพร ยงัไม่ทนัจะได้พจิารณาทะเบยีนสมรสให้ชื่นใจ

กถ็ูกนุชจรยี์ซึ่งยิ้มหน้าระรื่นเข้ามาชกัชวนไปเต้นร�าในงานฉลอง

“คู่บ่าวสาวต้องเป็นผู้เปิดฟลอร์เต้นร�าในคนืนี้นะจ๊ะ” 
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หล่อนย�้าจรงิจงั ท�าเอาคนเป็นน้องไม่รูจ้ะปฏเิสธอย่างไร ล�าพงัตวัเธอไม่มี

ปัญหาในการเต้นร�าหรอก แต่ที่เป็นกงัวลกเ็พราะเธอไม่แน่ใจว่า ‘สาม’ี ของเธอ

นั้นจะเหน็ดด้ีวยในความคดินี้หรอืไม่ ตั้งแต่งานพธิแีล้ว ที่เขาเอาแต่รกัษาท่าทนีิ่ง

สงบ ไม่แม้แต่จะพูดอะไรออกมาสกัค�าด้วยซ�้า

“เอ่อ พี่ภูมนิทร์คะ” หญงิสาวเริ่มต้นอย่างระมดัระวงั “จะเป็นอะไรไหม 

ถ้าเราจะ...”

โชคยงัดทีี่หญงิสาวไม่ต้องสรรหาค�ามาพูดให้มากความ ข้อเสนอของเธอ

กด็จูะได้รบัการตอบรบัเสยีก่อน เหน็ได้จากการที่ชายหนุม่ลกุขึ้นยนื และยื่นมอื

มาตรงหน้าเธอ 

ลลนิคลายยิ้ม ก่อนจะวางมอืลงบนอุ้งมอือุ่นของอกีฝ่าย ปล่อยให้เขาพา

ไปกลางฟลอร์เต้นร�า ทุกสายตาในงานพากนัจบัจ้องมาอย่างอจิฉา 

หากไม่นับในพิธีแล้ว นี่คงเป็นครั้งแรกที่เธอได้ใกล้ชิดกับชายผู้ขึ้นชื่อว่า

เป็นสามทีี่ถูกต้องตามกฎหมายของเธอขนาดนี้ เขาเป็นคู่เต้นที่วเิศษมาก ทุกการ

เยื้องย่างและเคลื่อนไหวของเขาช่างดสูง่างามไปเสยีหมด ราวกบัได้รบัการฝึกฝน

และอบรมมาอย่างด ีสมแล้วที่เป็นคนจากตระกูลรณเดโช 

น่าผดิหวงัที่วนันี้เธอไม่ได้พบกบัญาตผิู้ใหญ่ฝ่ายเขา บดิาของภูมนิทร์นั้น

นอนป่วยไม่ได้สตอิยูท่ี่โรงพยาบาล ส่วนมารดากยุ่็งกบัการบนิไปต่างประเทศเพื่อ

เจรจาธุรกจิ วนันี้พวกเขาจงึไม่ได้มาร่วมงาน กระนั้นเลย ‘สะใภ้ป้ายแดง’ กต็ั้งใจ

ไว้แล้วว่าต้องหาโอกาสไปกราบพวกท่านให้ได้

ดวงตากลมโตเงยหน้าขึ้นมองเจ้าบ่าวอย่างพนิจิพจิารณา ถงึแม้ภายนอก

จะดเูงยีบขรมึและเยน็ชา แต่เขากป็ฏบิตัต่ิอเธออย่างดแีละสภุาพ ซึ่งนั่นท�าใหเ้ธอ

รู้สึกใจชื้นและคลายกังวลไปได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานฉลองสิ้นสุดลง 

และถงึเวลาที่จะต้องส่งตวัคู่บ่าวสาวเข้าห้องหอ

เรือนหอของพวกเขาถูกเตรียมการและปลูกสร้างมาหลายปีแล้ว เป็น
คฤหาสน์หลงัใหญ่ ก่อด้วยอฐิสเีทาควนับุหรี่ มอีาณาเขตกว้างขวาง ล้อมรอบด้วย

สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครนั บ่อน�้าพุตระการตา สวนดอกไม้สไตล์องักฤษ

ถูกจดัแต่งไว้อย่างด ีแต่ที่ลลนิชอบที่สุดเหน็จะเป็นสถานที่ตั้งของมนั 
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ถงึแม้จะยงัคงอยู่ในอาณาบรเิวณใกล้กบัคฤหาสน์ของบดนิทร์กต็าม แต่ 

ณ จดุนี้ หากมองจากหน้าต่างชั้นบนของตวับ้านแล้ว เธอจะสามารถมองเหน็ยอด

หลังคาซึ่งถูกไฟไหม้ของคฤหาสน์หลังเก่าที่เธอเคยใช้ชีวิตอยู่กับบิดาได้ แม้มัน

จะเป็นความทรงจ�าอันแสนเจ็บปวด แต่เธอก็ไม่ต้องการลืมมันไปเสียทีเดียว 

เพราะในความโศกเศร้านั้น ยงัมภีาพแห่งความสุขของวนัวานล่องลอยมาปะปน

ให้ได้คดิถงึเสมอ และเหนอืสิ่งอื่นใด เธอรู้ว่าบดิาก�าลงัเฝ้าดูเธออยู่ เธอจงึขอให้

คุณอาเกบ็รกัษาคฤหาสน์หลงัเก่านี้ไว้ เพื่อเป็นสิ่งระลกึถงึบดิา

คูบ่่าวสาวเดนิทางมาถงึเรอืนหอตามฤกษ์ ช่วงเวลาแห่งการให้พรจากญาติ

ผูใ้หญ่ดจูะสั้นไปในความรูส้กึของลลนิ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมเีพยีงผูใ้หญ่ฝ่าย

เธอฝ่ายเดยีวที่มาร่วมงาน 

ครั้นบดนิทร์และนชุจรย์ีอวยพรให้พวกเขาเรยีบร้อยแล้ว พธิกีารจงึยตุลิง

เพยีงเท่านั้น ในที่สุดแล้วคู่บ่าวสาวมอืใหม่กถ็ูกทิ้งให้อยู่ด้วยกนัตามล�าพงั 

หญงิสาวมองส�ารวจบรรยากาศภายในห้องหอซึ่งตลบอบอวลไปด้วยกลิ่น

อายแห่งความหวานอย่างประหม่าเอาการ เตยีงสี่เสาประดบัม่านก�ามะหยี่สแีดง

เข้มหลงัใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องภายใต้เพดานโค้งสขีาวเล่นฉลุลวดลาย 

กลบีดอกกหุลาบสชีมพกูระจดักระจายอยูบ่นผ้าปทูี่นอนขาวสะอาดเรยีบ

ตงึ เทยีนหอมในห้องหวามไหวให้แสงสว่างกระจ้อยร่อย ทว่าส่งกลิ่นหอมจางๆ 

สดชื่นคล้ายดอกไม้ป่าตลอดเวลา แสงจากเปลวไฟเล็กสั่นไหวไปตามแรงลม

บางเบาซึ่งพดัผ่านเข้ามาจากหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดแง้ม

เป็นช่วงเวลาที่น่าอดึอดัเสยีจรงิ เจ้าสาวป้ายแดงรูส้กึเก้ๆ กงัๆ ไม่รูว่้าควร

จะพาร่างตนเองไปอยู่ที่ใด และท�าอะไรในเวลาแบบนี้ ในที่สุดเธอกต็ดัสนิใจทิ้ง

ตวัลงนั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ใช้เวลาดรูปูถ่ายจากกล้องโพลารอยด์ซึ่งนชุจรย์ีถ่าย

เอาไว้พอสนุกในงานมงคลวนันี้ 

“พี่นุชถ่ายภาพเก่ง สวยทุกภาพ” หญิงสาวกล่าวชื่นชม ตั้งใจจะเปิด

ประเด็นสนทนาเรื่องภาพถ่ายกับคนที่อยู่ด้วยกันเพื่อลดความเคอะเขินลง แต่ก็

ไม่แน่ใจอยู่ดีว่าอีกฝ่ายฟังอยู่หรือไม่ และเธอก็ไม่หาญกล้าพอที่จะหันไปมองว่า

เขายนือยู่ตรงไหน และท�าอะไรอยู่เสยีด้วยส ิ“ถ้าลนิมโีอกาส ลนิกอ็ยากจะเรยีน

ถ่ายภาพสกัครั้ง ดูน่าสนุกด ีพี่ภูมนิทร์ล่ะคะ สนใจการถ่ายภาพหรอืเปล่า”
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หัวข้อสนทนาของเธอคงจะไม่ตรงใจอีกฝ่ายสักเท่าไร เห็นได้จากความ

เงียบซึ่งเขาสื่อสารกลับมา เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องหาประเด็นน่าสนใจใหม่มาพูด

คุย แต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมา ในที่สุดเธอจึงยอมแพ้ 

ปล่อยให้บรรยากาศอมึครมึต่อไปอย่างที่มนัเป็น มอืบางหยบิซองเอกสารบนโต๊ะ

ขึ้นมา ก่อนจะล้วงหยบิทะเบยีนสมรสออกจากซองมาพจิารณาเป็นครั้งแรก...ใน

ที่สุดแล้วเธอกม็วีนันี้ วนัที่เธอได้ท�าตามความฝันสุดท้ายและกอบกู้ชื่อเสยีงของ

คุณพ่อเสยีท ีหวัใจของเธออิ่มเอบิและพองโต คงไม่มอีะไรที่จะมาท�าให้ความสุข

นี้มลายหายไปได้ 

แต่แล้วมนักลบัไม่เป็นเช่นนั้น 

เพยีงชั่วพรบิตา ความสุขของเธอกลบัพงัทลายลงเมื่อสายตาพลนัเหลอืบ

ไปเหน็ลายมอืชื่อของสามบีนใบส�าคญัการสมรส ดวงตากลมโตของหญงิสาวเบกิ

โพลงขึ้นอย่างไม่อยากเชื่อ ต้องมอีะไรผดิพลาดไปสกัอย่างแน่ๆ 

แทนที่จะเป็น ‘ภูมินทร์ รณเดโช’ ชื่อนั้นกลับเป็นชื่อบุคคลที่เธอไม่เคย

รู้จกัมาก่อน 

“พัชรดนัย...” หญิงสาวพึมพ�าตามชื่อบนกระดาษ รู้สึกว่าล�าคอและ 

ริมฝีปากแห้งผากขึ้นมากะทันหัน ความงุนงงสับสนพุ่งเข้ามาจับตัวหนาแน่นใน

หวัไปหมด

ผู้ชายคนนี้เป็นใคร! เจ้าสาวลุกพรวดขึ้นจากที่นั่ง หนัขวบัมาเผชญิหน้า

กบัชายหนุ่มที่ตอนนี้ก�าลงัจ้องมาที่เธอ ณ อกีด้านของห้องเช่นกนั

“นี่มันหมายความว่ายังไง!” ลลินถามเสียงดัง ความรู้สึกหลากหลายพุ่ง

เข้ามาอย่างประเดประดัง ทั้งตกใจ โกรธ สับสน “ชื่อในทะเบียนสมรสไม่ใช่ 

ภูมนิทร์ รณเดโช คุณเป็นใครกนัแน่!”

แทนที่จะตอบค�าถาม ร่างสูงกลบัย่างสามขุมตรงมาที่เธอ

“ฉนัถามว่าคุณเป็นใคร”

นัยน์ตานิ่งเฉียบคมของเขาท�าให้หญิงสาวรู้สึกกลัวขึ้นมา จากน�้าเสียงที่

เคยมั่นคงไม่หวั่นไหว กลบัค่อยๆ สะท้านและอ่อนลง ปากคอเริ่มสั่น เริ่มถอย

เท้าหนกีารรุกไล่ไปทางด้านหลงั เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกบัผู้ชายคนนี้เลย “คุณเป็น

ใคร คุณไม่ใช่พี่ภูมนิทร์”
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“ผมไม่ใช่ภูมนิทร์” ชายผูน้ั้นเอื้อนเอ่ยออกมาเป็นครั้งแรก น�้าเสยีงทุม้เข้ม

เตม็ไปด้วยพลงัอ�านาจเข้ากบัเครื่องหน้าอนัสมบูรณ์แบบของเขาอย่างไร้ข้อต ิ“ผม

ชื่อพชัรดนยั เป็นมอืขวาของคุณภูมนิทร์” 

เจ้าสาวมอืใหม่มนึงงไปหมด กระนั้นเลยกย็งัพยายามตั้งสตแิละถามกลบั

ไป “นี่มนัเรื่องอะไรกนั คุณมาแต่งงานกบัฉนัท�าไม ต้องการอะไรกนัแน่”

“ผมแค่ท�าตามที่คณุภมูนิทร์สั่ง เจ้านายของผมไม่ต้องการแต่งงานกบัคณุ 

เลยส่งผมมาแทนกเ็ท่านั้น” 

ค�าตอบเรยีบง่ายนั้นเปรยีบสายฟ้าฟาดลงมากลางใจ “คณุพดูว่าอะไรนะ!”

“เจ้านายของผม ยกคุณให้ผม” 

เขาย�้า ยงัไม่หยุดก้าวเข้ามาใกล้ ยิ่งฝ่ายนั้นเคลื่อนมาใกล้มากเท่าไร เธอ

ยิ่งรู้สกึไม่ปลอดภยัมากเท่านั้น จงึสบืเท้าถอยหน ีจนแผ่นหลงัชดิขอบหน้าต่าง 

“ถอยไป ไม่ต้องมาใกล้ฉนั!” ยามนี้เธอทั้งรู้สกึโกรธ สบัสน ผดิหวงัและ

เสยีใจอย่างที่สุด ความรูส้กึหลายอย่างพุง่เข้ามาประเดประดงัเสยีจนเธอท�าอะไร

ไม่ถูก เหตุใดภูมนิทร์จงึท�าเช่นนี้กบัเธอได้ ท�าเหมอืนว่าเธอเป็นสิ่งของที่จะเที่ยว

ยกให้ใครกไ็ด้ง่ายๆ เขาเคยนกึถงึใจเธอบ้างหรอืเปล่า

“การแต่งงานครั้งนี้มคีวามหมายส�าหรบัฉนัมาก พอกลายเป็นคณุแทน สิ่ง

ที่ฉันเฝ้าท�ามาทั้งชีวิตก็สูญเปล่า ทั้งศักดิ์ศรีและความหวังของฉันที่จะกอบกู้ชื่อ

ให้คุณพ่อ มนัพงัทลายไปหมดแล้ว เพราะคุณ!” 

“ผมไม่มทีางเลอืก ผมต้องท�าตามค�าสั่ง”

“ค�าสั่งหรอื ถามจรงิๆ ค�าสั่งนั่นมนัส�าคญัต่อคุณนกัหรอืไง ถ้าเขาสั่งให้

คุณไปตายเล่า”

ดวงตาคมกรบิยงัคงนิ่ง และตอบอย่างไม่สะทกสะท้าน “ผมกจ็ะไปตาย”

หญงิสาวอึ้งไป ก่อนจะปล่อยเสยีงหวัเราะขมขื่นออกมาคล้ายจะเป็นการ

สมเพชตนเองในความโง่เขลาอยูก่ลายๆ ไม่อยากเชื่อเลยว่าภมูนิทร์จะท�าเช่นนี้กบั

เธอได้ เขารงัเกยีจเธอมากถงึขั้นใช้คนแปลกหน้ามาเข้าววิาห์กบัเธอแทนเชยีวหรอื 

ไม่ให้เกยีรตเิธอไม่ว่า แต่นี่เขายงัไม่ให้เกยีรตคิรอบครวัเธอด้วย และที่เจบ็ยิ่งกว่า

สิ่งใดกค็อืการที่เขากล้าลบหลู่ความตั้งใจสุดท้ายของบดิาเธอ

การแต่งงานกบัทายาทมาเฟียตระกลูใหญ่คอืความหวงัสดุท้ายในชวีติเธอ 
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เพราะมนัหมายถงึการฟ้ืนฟอู�านาจบารมซีึ่งดบัสญูไปแล้วของบดิาให้กลบัมามชีวีติ

อกีครั้ง การที่ภมูนิทร์สมรูร่้วมคดิกบัลกูน้อง เล่นละครสลบัตวักนัแบบนี้ เท่ากบั

พวกเขาได้ท�าลายความหวงัหนึ่งเดยีวในชวีติเธอไปจนหมดสิ้นแล้ว

หยดน�้าตาแห่งความร้าวรานเอ่อคลอเตม็นยัน์ตาคู่สวย และก่อนที่พชัร-

ดนยัจะทนัคาดคดิ มอืบางกก็ระชากป่ินปักผมรปูดอกลลิลี่จากเรอืนผมขึ้นมาจ่อ

ที่หน้าอกด้านซ้าย หมายจะปลดิชวีติตวัเอง 

หากเธอต้องสญูเสยีความหวงัหนึ่งเดยีวนี้ไปกไ็ม่ต่างอะไรจากการตายทั้ง

เป็น ดงันั้นสู้ตายไปจากโลกเสยีตอนนี้เลยยงัดกีว่า ลลนิคดิอย่างสิ้นหวงั ก่อน

จะเงื้อปิ่นขึ้น หมายจะแทงเข้าที่หวัใจตนเอง 

แต่ยงัไม่ทนัที่ปลายแหลมของป่ินจะปักลงกลางอวยัวะส�าคญั พชัรดนยัก็

พุ่งเข้ามาขดัขวางเธอเสยีก่อน

ถงึแม้จะอยูห่่างออกไป แต่ร่างหนากลบัเคลื่อนไหวได้รวดเรว็จนน่าตกใจ 

ดวงตาสีนิลวามวาบในแสงสลัว เพียงพริบตาเดียวเขาก็เข้ามาอยู่ประชิดตัวเธอ

เสยีแล้ว และแย่งปิ่นออกจากมอืคนคดิสั้นได้ทนั 

แม้ว่าผลจากการยื้อแย่งจะท�าให้ปลายแหลมของมันปักลงบนท่อนแขน

ของผู้ช่วยเหลอืจนเกดิบาดแผลกต็าม แต่ดูเหมอืนว่าเจ้าตวัจะไม่สนใจ

“อย่าท�าอะไรโง่ๆ คุณไม่จ�าเป็นต้องตาย” 

เขากล่าวเสยีงเข้ม ในขณะคนโง่ที่ว่าทรุดตวัลงกบัพื้นห้อง สะอื้นไห้อย่าง

อดกลั้นไม่อยู่

“คุณไม่เข้าใจหรอก ฉนัไม่เหลอือะไรแล้ว ฉนัจะท�ายงัไงด ีมนัไม่ใช่เพยีง

ความปรารถนาสุดท้ายของคุณพ่อ แต่การแต่งงานนี้คือการกอบกู้ชื่อเสียงของ

ท่านด้วย ฉนัอยากพสิจูน์ให้ทกุคนเหน็ว่าท่านคอืสญัลกัษณ์ของความรุง่โรจน์และ

ยิ่งใหญ ่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ของตระกูล ถ้าเรื่องกลายเป็นแบบนี้แลว้ ฉนักไ็ม่รูจ้ะ

มชีวีติต่อไปได้ยงัไง ฉนัละอายใจคุณพ่อเหลอืเกนิ”

เกดิความเงยีบขึ้นในห้อง ไม่มเีสยีงอะไรนอกจากเสยีงลมหายใจและเสยีง

สะอื้นไห้แผ่วเบาของหญงิสาว ในที่สุดพชัรดนยัจงึเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาอกีครั้ง

“ถ้ามนัส�าคญัต่อคุณขนาดนั้น ผมจะช่วยคุณ”

หญงิสาวเงยหน้าขึ้นจากอุง้มอื มองใบหน้าคมคายผ่านม่านน�้าตาขมกุขมวั
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ด้วยความประหลาดใจนกั “หมายความว่ายงัไง ที่ว่าคุณจะช่วยฉนั”

“ผมจะหย่าให้ จะปล่อยให้คณุเป็นอสิระตามต้องการ” อกีฝ่ายกล่าวเสยีง

เข้ม ทิ้งสายตาอ้อยอิ่งไว้ที่คราบน�้าตาเกรอะกรงัของสาวเจ้า “ในขณะเดยีวกนั ผม

จะช่วยกอบกู้ชื่อของคุณพ่อคุณให้กลบัมายิ่งใหญ่อกีครั้ง”

“คณุพดูจรงิหรอื!” หญงิสาวนิ่งอึ้ง ทวนค�าอย่างไม่อยากเชื่อ “ไม่ได้ล้อกนั

เล่นใช่ไหม”

“ผมพูดจรงิ หากคุณต้องการท�างานใหญ่ขนาดนี้ แน่นอนว่าคุณต้องการ

คนคอยช่วยเหลอื ผมจะช่วยคุณเอง เพยีงแต่ผมขอเวลาสกัระยะหนึ่ง ในระหว่าง

นี้คุณคอืภรรยาของผมไปก่อน และเมื่อถงึเวลา ซึ่งผมคดิว่าไม่นานหรอก...เรา

ค่อยยุตคิวามสมัพนัธ์นี้ และคุณจะได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา” 

ใบหน้างามฉายแววดใีจ ประหลาดใจ และไม่ไว้ใจไปในคราวเดยีว เธอ

แทบจะไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลย แต่เหตุใดเขาจึงเสนอความช่วยเหลืออย่างหวังดี

ขนาดนี้ ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรกนั “ท�าไมคุณถงึดกีบัฉนั หรอืนี่กเ็ป็น

ส่วนหนึ่งของค�าสั่งเจ้านายคุณด้วยเหมอืนกนั”

“ทั้งใช่ และไม่ใช่” 

ช่างเป็นค�าตอบที่ไม่ช่วยให้เธอเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นเอาเสยีเลย

“คุณภูมนิทร์สั่งให้ผมดูแลคุณ ดงันั้นเมื่อคุณปรารถนาสิ่งใด ผมกค็วร 

จะท�า นั่นเรยีกว่าดตี่อคุณไม่ใช่หรอื”

ลลนิถอนหายใจให้คนภกัดใีนค�าสั่ง นกึสงสยัว่าหากภูมนิทร์สั่งให้ฆ่าเธอ

เสยี เขากจ็ะลงมอืโดยไม่ลงัเลเลยใช่ไหม

“ผมรู้ว่าคุณสงสยัและรู้สกึไม่ไว้วางใจ” 

คนร่างสูงเริ่มพูดอกีครั้ง ยกท่อนแขนซึ่งอาบไปด้วยเลอืดจากการถูกปิ่น

ปักผมแทงขึ้นมาพจิารณา ไม่รู้ว่าคดิไปเองหรอืไม่ แต่แวบหนึ่งเธอเหน็ว่าดวงตา

คมกรบิคู่นั้นวาวขึ้น 

“แต่ผมก็มีเหตุผลของผม” เขากล่าวพลางส่งปิ่นรูปดอกลิลลี่คืนให้เธอ 

เครื่องประดบัชิ้นสวยหมองลงไปถนดัตาเพราะถูกชโลมด้วยโลหติสด 

“ในเมื่อระหว่างนี้คุณมเีรื่องที่อยากจะท�า ผมเองกเ็ช่นกนั”

เธอคงไม่ถามหรอกว่าเขามสีิ่งใดที่ต้องท�าในระหว่างนี้ จรงิที่เขาว่านั่นละ 
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ทกุคนยอ่มมเีหตผุลของตวัเอง ซึ่งเธอไม่ควรที่จะเข้าไปกา้วกา่ย ตอ่ใหล้กึๆ แลว้

เธอยงัมคีวามกงัขาอยูก่ต็าม แต่ขอเพยีงเขารบัปากว่าจะช่วยเหลอืเธอ เธอกย็นิดี

ที่จะรบัข้อเสนอนี้ไว้ สบิปีเธอยงัรอมาได้ นี่เพยีงแค่ชั่วครูช่ั่วยาม ไม่ใช่เวลาที่เนิ่น

นานเกนิกว่าจะรอคอย...

คณุหนแูห่งอคัรเศวตลกุขึ้นยนื ใบหน้าซึ่งอาบไปด้วยน�้าตามแีววแห่งความ

หวงัครั้งใหม่อกีครั้ง ก่อนจะเปล่งเสยีงชดัถ้อยชดัค�า

“ตกลง ฉนัยนิดรีบัข้อเสนอ”



๓
เจรจา

หลงัจากส่งตวัน้องสาวเข้าห้องหอเรยีบร้อยแล้ว นุชจรยี์กบับดนิทร์ 
กก็ลบัมายงัคฤหาสน์ของตนเอง หญงิสาวขอตวัจากบดิาเพื่อแยกไปพกัผ่อนตาม

ประสา ร่างโปร่งบางก้าวเรว็ๆ ผ่านสวนสไตล์บาหลข้ีางคฤหาสน์ซึ่งใช้เป็นทางลดั

ไปยังห้องพักของตน แต่ยังไม่ทันที่จะได้ผ่านไปถึงจุดหมายก็มีอันต้องหยุด

กะทนัหนั เพราะรู้สกึได้ว่ามเีงาของใครบางคนเคลื่อนตดิตามมาด้วย

หญงิสาวกระชบัผ้าคลมุไหล่ของตน หนัมองอย่างระมดัระวงัยงัทางเดนิปู

ด้วยหนิซึ่งทอดยาวในแสงสลวัจากโคมไฟข้างทาง ทนัใดนั้นกป็รากฏเงาของบรุษุ

ร่างสูงผู้หนึ่ง 

ดวงตาคมสวยภายใต้แพขนตางอนยาวหรี่ลงอย่างเตรยีมพร้อม รูด้ว่ีาแขก

ไม่ได้รบัเชญินี้ไม่ใช่บอดกีาร์ดผูต้ดิตามหล่อนเป็นแน ่เพราะหล่อนขอใหพ้วกเขา

กลบัไปกนัหมดแล้ว “ใครน่ะ!”

ร่างของแขกปรศินาขยบัย้ายจากเงามดื สบืเท้าเข้ามาในจดุที่มแีสงไฟ จน

ปรากฏดวงหน้าคมคายภายใต้เรอืนผมหยกัศกสลวยของเขาอย่างชดัเจน “สวสัดี

ครบั” 

ชายผูน้ั้นกล่าวทกัทายพร้อมเปิดยิ้มซึ่งคดิว่านา่จะเปน็มติรที่สดุใหห้ล่อน 
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แต่นุชจรยี์ไม่ยิ้มตอบ เพราะไม่รู้สกึอยากผูกมติรกบัคนแปลกหน้าสกัเท่าไร

“คณุเป็นใคร!” หญงิสาวร้องถาม มองส�ารวจอกีฝ่ายตั้งแต่หวัจดเท้า ดจูาก 

การแต่งตวัแล้ว คงเป็นหนึ่งในบอดกีาร์ดของตระกูลรณเดโช หล่อนคลบัคล้าย 

คลับคลาว่าจะเห็นเขาในพิธีวันนี้อยู่ “คนของรณเดโชใช่ไหม มาท�าอะไรแถวนี้ 

งานพธิจีบแล้วท�าไมไม่กลบัไปเสยีล่ะ”

ไม่รูว่้าค�าพูดของหล่อนฟังดนู่าขบขนัหรอือย่างไร ฝ่ายนั้นจงึได้ปล่อยหวัเราะ 

ออกมา 

“ผมแค่อยากเห็นหน้าคุณใกล้ๆ” เขากล่าวพลางผายมือออกมาด้วยท่าที

สบายๆ “อยากเหน็ว่าจะคุณงดงามสมค�าเล่าลอืหรอืเปล่า และกเ็ป็นอย่างที่เขาว่า

จรงิๆ คุณงดงามมาก”

คิ้วโก่งของผู้ถูกชมหยักย่นเข้าหากัน ทั้งงุนงงและไม่พอใจไปพร้อมกัน 

“สามหาว!” หล่อนต�าหน ิ“แก๊งฟอลโค่บกพร่องในการอบรมคนมากขนาดนี้เชยีว

หรอื รุ่มร่าม ไม่รู้จกัที่ต�่าที่สูง”

ชายหนุ่มยกมุมปากขึ้นอย่างนึกขัน “โดนต�าหนิแบบนี้ คนที่เป็นผู้น�า

ตระกูลอย่างผมกร็ู้สกึละอายใจแย่สคิรบั”

นุชจรยี์ชะงกัไปกบัค�าพูดแปลกๆ ‘ผู้น�าตระกูลอย่างนั้นหรอื หมายความ

ว่าอย่างไร’ 

ยังไม่ทันจะได้ครุ่นคิดอะไรไปมากกว่านี้ ร่างสูงก็ก้าวเข้ามาใกล้หล่อน

พร้อมยื่นมอืมาตรงหน้า แนะน�าตวัเองอย่างเป็นทางการ

“ผม ภูมนิทร์ รณเดโช ยนิดทีี่ได้พบกนัเสยีทนีะครบั”

รมิฝีปากเคลอืบลปิสตกิสสี้มขยบัค้างอย่างตกใจ หล่อนก�าลงัจะต่อว่าใน

ความบังอาจของเขาอยู่แล้วที่กล้าน�าชื่อเจ้านายมาล้อเล่น แต่ก็ต้องกลืนค�าพูด

ลงคอไปจนหมดสิ้น เมื่อสายตาพลันไปสะดุดกับแหวนวงสวยบนนิ้วมือของอีก

ฝ่าย

แหวนทองค�าประดบัหวัทบัทมิเรอืงแสงแม้อยูใ่นความมดื...นอกเหนอืจาก

ความเก่าแก่และงามสง่าอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแล้ว คงไม่มใีครในวงการที่

ไม่รู้แน่ว่ามนัเป็นสมบตัปิระจ�าของตระกูลรณเดโช ซึ่งตกทอดสบืต่อกนัมา

หญิงสาวถึงกับหายใจสะดุด ผงะถอยไปด้านหลัง ‘ผู้ชายคนนี้ คือผู้น�า
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ของตระกลูรณเดโชอย่างนั้นหรอื เดี๋ยวก่อนส!ิ ถ้าเขาคอืภมูนิทร์ตวัจรงิ แล้วใคร

คอืคนที่ลลนิเพิ่งจะแต่งงานไปด้วยกนัเล่า!’

บรรยากาศเรอืนหอดูจะคลายความตงึเครยีดลงเมื่อหญงิสาวตดัสนิใจ
รบัข้อเสนอของพชัรดนยั กระนั้นแล้ว การผ่านพ้นคนืนี้ไปกไ็ม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ด ี

ร่างบอบบางในชดุเจ้าสาวซึ่งนั่งกอดเข่าอยูบ่นโซฟาในห้องขยบัเคลื่อนไหว 

ถึงแม้พวกเขาจะตกลงกันว่าจะรักษาสถานภาพฉันสามีภรรยานี้ไว้เพียงในนาม

ก็ตาม แต่เธอก็อดกังวลไม่ได้อยู่ดี เบื้องหลังสายตาดุจน�้าแข็งเย็นเยือกเช่นนั้น 

เธอเองไม่อาจจนิตนาการได้เลยว่าเขาคดิอะไรอยู่ หญงิสาวมองข้ามห้องไปยงัร่าง

สูงซึ่งยังคงยืนกอดอกพิงผนังอยู่ที่มุมหนึ่ง “เอ่อ ถ้าอย่างนั้นคืนนี้...” เธอเอ่ย

ตะกุกตะกกั

“ไม่ต้องห่วง” เขาตดับทอย่างล่วงรู้ความคดิของเธอ “ผมจะไปนอนที่อื่น”

เป็นค�าตอบที่ท�าให้ภรรยาในนามเบาใจ กระนั้นเลยก่อนที่ร่างสูงจะหาย

ออกไปจากห้อง หญงิสาวกลบัร้องเรยีกเขาเอาไว้เสยีก่อน “เดี๋ยวก่อน...แผลของ

คุณไม่เป็นไรหรอื”

“นี่น่ะหรอื” ชายหนุ่มช�าเลอืงมองไปยงัท่อนแขนซึ่งมแีต่โลหติเกรอะกรงั

ของตนอย่างชาชนิ ราวกบัเป็นเรื่องธรรมดาสามญัเสยีเหลอืเกนิ “เลก็น้อย”

ลลนิขบรมิฝีปากอย่างครุน่คดิ ถงึแม้จะได้รบัการยนืยนัเช่นนั้น แตเ่ธอก็

รูส้กึไม่สบายใจอยูด่ ีส่วนหนึ่งเป็นเพราะเธอรูด้ว่ีาอาการบาดเจบ็ของเขา เป็นผล

พวงมาจากการช่วยเหลอืเธอ “รอเดี๋ยวนะ” 

เธอบอก ก่อนจะลุกขึ้นและจ�้าหายเข้าไปในห้องน�้า และเพียงไม่นานคน

ตัวเล็กก็กลับมาพร้อมผ้าขนหนูผืนเล็กและชามแก้วบรรจุน�้าสะอาด “ที่นี่ไม่มี

อปุกรณ์ล้างแผล แต่เท่านี้กน่็าจะพอช่วยได้บ้าง มานั่งตรงนี้ส ิคณุควรจะท�าความ

สะอาดแผลสกัหน่อย”

“ผมไม่เป็นไร” 

พชัรดนยัยนืยนั แต่มหีรอืที่หญงิสาวจะยอมฟัง ในที่สดุแล้วเธอกล็ากเขา

มานั่งลงประจ�าที่เพื่อปฐมพยาบาลจนได้ มือบอบบางนั้นแม้จะนุ ่มนิ่มดูน่า

ทะนุถนอมเพยีงใด แต่ในเวลาแบบนี้ มอืเลก็ๆ คู่นี้กลบัสามารถท�างานได้อย่าง
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คล่องแคล่ว เธอล้างท�าความสะอาดแผลของเขาอย่างเบามอืและหมดจด 

“เจบ็หรอืเปล่า” ก้มหน้าก้มตาถามไปอย่างนั้นเอง เพราะรู้ดวี่าอกีฝ่ายคง

ไม่ตอบอะไรกลบัมา ช่างเถดิ จะว่าไปเธอกเ็ริ่มชนิกบันสิยัของคุณสามกี�ามะลอ

เสยีแล้ว

เมื่อท�าความสะอาดแผลเสรจ็เรยีบร้อย กถ็งึขั้นที่จะปิดบาดแผลนั้นตาม

ขั้นตอน เนื่องจากหาผ้าพนัแผลเป็นกจิจะลกัษณะไม่ได้ เธอจงึเลอืกที่จะใช้ของ

ใกล้มอืแทน มอืเรยีวดงึรบิบิ้นซึ่งผูกเป็นโบรอบเอวคอดกิ่วมาใช้ต่างผ้าพนัแผล 

ก่อนจะปิดบาดแผลของพชัรดนยัอย่างตั้งอกตั้งใจ “เท่านี้กเ็รยีบร้อย” 

เธอบอกยิ้มๆ คงเพราะมวัแต่ภมูใิจกบัผลงานตนเองอยู ่จงึไม่ทนัได้สงัเกต

ว่าแววตาของชายหนุ่มนั้นเปลี่ยนไปเพยีงใด 

“ขอบคุณครบั” 

หญิงสาวเงยหน้าขึ้น หมายจะยิ้มรับกับค�าขอบคุณนั้น ทว่าก็ต้องนิ่งไป

กะทนัหนัเพราะใบหน้าอกีฝ่ายขยบัเข้ามาใกล้เธอมากเสยีจนแทบจะสมัผสัลมหายใจ 

ของกนัและกนั

“คุณมนี�้าใจมาก แต่...” 

ท่อนแขนเล็กบางถูกมือใหญ่รวบจับอย่างแน่นหนากะทันหัน แรงดึง

มหาศาลนั้นท�าให้ร่างของเธอเสียหลักและเซเข้าสู่แผ่นอกกว้างของอีกฝ่ายอย่าง

ง่ายดาย 

“ผมคงต้องขอเตอืนคณุไว้อย่าง อย่าท�าดกีบัผมให้มากจนเกนิไปจะดกีว่า”

คนท�าดตีกใจจนท�าอะไรแทบไม่ถูก สบตานยัน์ตาเข้มซึ่งก�าลงัวาววบัได้ที่ 

บัดนี้เธอเพิ่งตระหนักได้ดีว่าตนเองก�าลังเล่นกับเปลวไฟ มิใช่ธารน�้าแข็งอย่างที่

เข้าใจ

“ต่อให้รบัปากว่าจะเป็นสามแีค่ในนามกต็าม แต่ผมกเ็ปน็ผูช้าย คณุเข้าใจ

ความหมายใช่ไหม อย่าให้ผมต้องเผลอท�าให้ของของเจ้านายแปดเป้ือน อย่าท�าดี 

หรือใกล้ชิดกับผมโดยไม่จ�าเป็น เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง...คุณหนู”  

เมื่อกล่าวในสิ่งที่ต้องการแล้ว ชายหนุ่มจงึปล่อยเธอให้เป็นอสิระ ก่อนจะลุกหาย

ออกไปจากห้องทนัที

เมื่อบานประตูปิดลง หัวใจซึ่งเต้นกระชั้นก่อนหน้านี้ของลลินจึงค่อยๆ 
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กลบัมาเป็นปกต ิเธอยกมอืขึ้นทาบอกพลางสูดลมหายใจเข้าลกึยาว 

พชัรดนยั...ผู้ชายคนนี้เป็นคนแบบไหนกนัแน่นะ

นี่คงจะเป็นครั้งแรกที่ตระกูลรณเดโชรับศึกหนักเช่นนี้ ภูมินทร์รู้ดีว่า 
หลงัจากความจรงิเปิดเผย ในไม่ช้าบดนิทร์คงต้องมาเยี่ยมเยยีนเขาถงึหน้าประตู

บ้าน 

และกเ็ป็นอย่างที่คาดจรงิด้วย เพราะในเช้าวนัต่อมา ประมขุแห่งอคัรเศวต

กเ็ดนิทางมาถงึพร้อมคณะผู้ตดิตามซึ่งมอีาวุธครบมอื 

หากเปรยีบอารมณ์ของแขกผูม้าใหม่เป็นดั่งไฟแล้ว คงเป็นไฟบรรลยักลัป์

ซึ่งพร้อมเผาผลาญทุกสิ่งที่ขวางหน้าให้วอดวายเป็นแน่ น่าเกรงขามจนแม้แต่นรก

ยังต้องขยาด สมดังค�าเล่าลือ ยังดีที่เขาพอจะเดาสถานการณ์ล่วงหน้านี้ได้ จึง

เตรยีมแผนรบัมอือย่างดโีดยพยายามเจรจาให้อกีฝ่ายใจเยน็ลง จะได้ไม่ต้องเสยี

เลอืดเนื้อกนัโดยไม่จ�าเป็น 

แต่ทั้งๆ ที่สงบลงมากแล้ว ทว่าสิงห์เฒ่าแห่งวงการก็ยังฉุนเฉียวไม่หาย 

“คุณกล้าท�าอย่างนี้ได้ยงัไง คดิอยากจะตั้งตวัเป็นศตัรูกบัเรานกัใช่ไหม!”

นายน้อยเจ้าของคฤหาสน์เปิดยิ้มเยน็ พยายามไม่สนใจแววตามุง่ร้ายของ

อกีฝ่าย “การตั้งตวัเป็นศตัรูกบัอคัรเศวต กเ็ท่ากบัการฆ่าตวัตายดีๆ  นี่เอง ผม 

ไม่ได้โง่ขนาดนั้น”

“ฮึ ถ้าอย่างนั้นสิ่งคุณท�าลงไปมันหมายความว่ายังไง คุณยกเลิกการ

แต่งงานเพราะไม่ชอบหลานสาวของผม ผมไม่ว่า แต่นี่คุณท�าเหมือนว่าเธอเป็น

สิ่งของ เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ยกให้ใครตามอ�าเภอใจก็ได้ การที่คุณส่งคนไม่มี

หัวนอนปลายเท้าที่ไหนไม่รู้มาเป็นเจ้าบ่าวแทนแบบนี้ ไม่ให้เกียรติกันเลย ผม

ยอมรบัไม่ได้”

“ความจริงแล้วคนที่ผมส่งไปแทนไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นถึงมือขวาคน

สนทิของผม ที่ได้รบัการอบรมและฝึกฝนมาอย่างด ีแค่นั้นยงัไม่เรยีกว่าเป็นการ

ให้เกยีรตหิลานสาวท่านอกีหรอืครบั”

ค�ากล่าวของภมูนิทร์คงไม่ตรงใจสงิห์เฒ่าสกัเท่าไร เหน็ได้จากการที่เขาลกุ

พรวดขึ้น พร้อมชกัปืนซึ่งพกตดิตวัมา เลง็ไปกลางหน้าผากอกีฝ่ายอย่างเดอืดดาล 
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เมื่อเหน็ว่าเจ้านายก�าลงัจะเป็นอนัตราย บอดกีาร์ดซึ่งรายล้อมภมูนิทร์อยู่

จงึขยบัตวัพร้อมสู้ เช่นเดยีวกบัทางฝั่งของบดนิทร์เอง

“ไม่ต้อง ฉนัไม่เป็นไร” ชายหนุม่ยกมอืขึ้นเป็นสญัญาณบอกเพื่อให้คนของ

ตนลดปืนในมือลง “เรื่องนี้ควรจะจบลงด้วยการเจรจา ไม่ใช่การเสียเลือดเสีย

เนื้อ”

“เจรจา?” ชายชราแค่นหัวเราะเย้ยหยัน “จะต้องเจรจาอะไรอีก คุณไม่

ส�านกึในสิ่งที่ท�าลงไปสกันดิ นั่นมนัชวีติคู่ของหลานสาวผมทั้งคนเลยนะ”

“เอาละ ถ้ามนัท�าให้ท่านไม่พอใจขนาดนั้น ผมคงต้องบอกว่าผมรูส้กึเสยีใจ

และขออภยัเป็นอย่างยิ่งในสิ่งที่ได้ท�าลงไป ผมเพยีงแค่อยากเล่นสนกุตามประสา 

เลยท�าอะไรรู้เท่าไม่ถงึการณ์ไปบ้าง”

เมื่อได้ยนิค�าขออภยัแล้ว บดนิทร์จงึอารมณ์เยน็ขึ้น ลมหายใจหนกัหน่วง

ซึ่งสะท้อนใต้แผ่นอกเบาบางลงจนเกือบจะเป็นปกติ มือเหี่ยวย่นลดปืนในมือลง 

ทรุดตวัลงนั่งในที่สุด “ถ้าคุณส�านกึได้จรงิ ผมกย็นิดรีบัค�าขอโทษนั้นไว้”

ใบหน้าคมคายของชายหนุ่มเริ่มมรีอยยิ้มพาดผ่าน เมื่อเหน็ว่าสถานการณ์

ก�าลงัคลี่คลายไปได้ด้วยด ี

“ถึงอย่างนั้นก็เถอะ คุณจะรับผิดชอบยังไงกับเรื่องนี้ คุณจะท�ายังไงกับ

หนูลลนิ”

เป็นช่วงเวลาที่ภูมินทร์รอคอยมานาน ราวกับรอให้อีกฝ่ายถามค�าถามนี้

อยูแ่ล้ว ชายหนุม่ขยบัตวัเปลี่ยนอริยิาบถเลก็น้อย ก่อนจะประสานนิ้วแกร่งเข้าหา

กนัอย่างคนที่ก�าลงัจะเจรจาเรื่องส�าคญั “ผมรู้ว่าผมท�าสิ่งที่เลวร้ายต่อหลานสาว

ของท่าน ท�าให้ท่านต้องเสียความรู้สึก แต่ถึงผมอยากจะแก้ไขสถานการณ์นี้

อย่างไร ผมคงท�าอะไรไม่ได้ ในเมื่อตอนนี้คุณลลนิมคีู่สมรสแล้ว”

“ส�าคญัอะไร ในเมื่อเธอแต่งงานไปเพราะความเขา้ใจผดิ เธอกย็อ่มมสีทิธิ์

ที่จะหย่าได้ทนัท.ี..”

“ต่อให้เธอหย่า” ทายาทรณเดโชพูดสวนขึ้นทันควัน “ผมก็ไม่คิดที่จะ

แต่งงานกับเธอ คุณลลินอาจจะเป็นหญิงสาวที่เพียบพร้อมคนหนึ่ง แต่พูดตาม

ตรงนะครับ ผมไม่ได้สนใจเธอเป็นพิเศษ เพราะผมมีคนที่หมายตาอยู่แล้ว” 

ภูมินทร์โน้มตัวมาข้างหน้า ก่อนจะยกมือโบกขึ้นเป็นสัญญาณเพื่อให้คนของตน
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น�าของที่จดัเตรยีมมาให้บดนิทร์ 

“นี่อะไร” 

“ไมตรจีากผมครบั” ชายหนุม่กล่าวยิ้มๆ “ฝากถงึคณุนชุจรยี ์ลกูสาวของ

ท่าน”

เพยีงค�าพูดและรอยยิ้มเช่นนั้นกช็ดัเจนอยู่แล้ว แต่สงิห์เฒ่าแห่งวงการก็

อยากจะยืนยันในสิ่งที่สงสัย จึงรับกล่องใบน้อยที่อีกฝ่ายยื่นมาให้เปิดดู และก็

ต้องประหลาดใจเมื่อเหน็ว่าอะไรอยู่ในนั้น แหวนทองค�าประดบัทบัทมิ!

“นี่มนัแหวนประจ�าตระกูลคุณไม่ใช่หรอื”

“แค่ของเลียนแบบน่ะ ไม่ต้องตกใจไปหรอกครับ” คนมอบไมตรีกล่าว

อย่างบันเทิงใจ ก่อนจะยกมือขึ้นในระดับสายตาเพื่อให้อีกฝ่ายสามารถมองเห็น

แหวนเก่าแก่อกีวงบนนิ้วมอืตน “แหวนวงจรงิอยู่นี่ แต่ถงึจะเป็นของเลยีนแบบ” 

เขาเอ่ยเสรมิ “มนักถ็กูสร้างขึ้นมาอย่างประณตีโดยช่างฝีมอืด ีเสมอืนวงจรงิแทบ

ทุกประการ จะต่างกต็รงที่มนัถูกสร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้น”

บดนิทร์หรี่ตาลง ลดเสยีงลงอย่างระมดัระวงั ถงึแม้จะเข้าใจความนยัที่

สื่อมา แต่เขากอ็ยากจะยนืยนัให้แน่ใจกว่านี้สกัหน่อย “ผมไม่เข้าใจว่าคณุต้องการ

อะไร”

นายน้อยแห่งรณเดโชหวัเราะในล�าคอ สบตานิ่งกบัแขกของบ้านเพื่อให้รู้

ว่างานนี้เขาจรงิจงัมากเพยีงใด “พูดง่ายๆ เลยคอื ผมสนใจลูกสาวของท่านครบั”

ผูฟั้งเผยอรมิฝีปากออก ก่อนจะอ้าค้างอย่างคาดไม่ถงึ “อะไรนะ! นชุจรย์ี 

ลูกสาวผมน่ะหรอื”

“ใช่ครบั คณุนชุจรย์ีเป็นผูห้ญงิที่เพยีบพร้อมและเหมาะสมกบัผมในทกุๆ 

ด้าน เราต่างกเ็ป็นทายาทสายเลอืดแท้ของผู้น�าตระกูล ผมจงึอยากมอบแหวนที่

ท�าขึ้นใหม่นี้ให้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าผมสนใจและหลงใหลในตัวเธอ หากเธอ

ตกลงใจยอมรบั” ว่าแล้วกว็นนิ้วลูบเบาๆ บนแหวนดงักล่าวอย่างรกัใคร่ “ผมก็

พร้อมจะสวมแหวนทบัทมิวงจรงิวงนี้เข้ากบันิ้วของเธอทุกเมื่อ”

“คุณภูมนิทร์ คุณแน่ใจในสิ่งที่ก�าลงัพูดใช่ไหม”

“ถ้าผมไม่แน่ใจอะไร ผมไม่กล้าพูดมนัออกมาหรอกครบั” 

ใบหน้าของชายสูงวัยกว่ามีแววเหนื่อยล้า “แต่หนูลลินล่ะ ผมก็เห็นใจ
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หลานสาวของผมเช่นกนั”

“ตระกูลของรณเดโชมีคติหนึ่งที่สั่งสอนต่อๆ กันมา ผมจ�าได้ไม่เคยลืม 

เขากล่าวไว้ว่า ‘เลอืดย่อมข้นกว่าน�้า’ ท่านคดิว่ายงัไงครบั” ชายหนุ่มพูดด้วยท่าที

สบายๆ เอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้ “ต่อให้ท่านเอน็ดเูธอแค่ไหน แต่เธอกเ็ป็นแค่หลาน 

ไม่ใช่ลูกในไส้ของท่านอยูด่ ีคณุนชุจรย์ีต่างหากส�าคญัต่อท่านที่สดุ และผมกม็อง

ไม่เหน็เหตุผลที่ท่านจะไม่หยบิยื่นโอกาสดีๆ  นี้ให้ลูกสาว”

ประมุขแห่งอัครเศวตขบกรามแน่นอย่างคิดหนัก เห็นท่าทีอย่างนั้น

ภูมนิทร์เลยรบีบอกให้อกีฝ่ายคลายกงัวล

“ไม่ต้องรบีให้ค�าตอบกไ็ด้ครบั ผมไม่เร่งรดั เพยีงแต่ขอให้ไมตรทีี่ผมเสนอ

นี้ส่งไปถงึลูกสาวท่านกพ็อแล้ว” 

ภมูนิทร์ยิ้มมมุปาก ก่อนจะปิดท้ายบทสนทนาด้วยการลกุขึ้นโค้งเลก็น้อย

ให้ว่าที่พ่อตาในอนาคต “นี่เป็นโอกาสอนัดทีี่จะรวมสองตระกลูซึ่งยิ่งใหญ่อยูแ่ล้ว 

ให้ยิ่งใหญ่และแขง็แกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดมิ ผมหวงัว่าท่านจะตรกึตรองอย่างรอบคอบ

นะครบั”

“เรื่องกเ็ป็นอย่างนี้ละ”
นุชจรยี์แทบไม่เชื่อหูตนเองเมื่อฟังเรื่องราวจากปากบดิา เมื่อคนืหลงัจาก

ที่ทราบเรื่องว่าเจ้าบ่าวของลลนิถูกสลบัตวั หล่อนกร็บีย้อนกลบัไปยงัเรอืนหอของ

น้องสาวด้วยความเป็นห่วงเหลือเกิน และก็โล่งใจไปเปลาะหนึ่งเมื่อเห็นว่า ‘ตัว

ปลอม’ ไม่ได้อยู่กบัลลนิ 

‘รณเดโชกล้าหกัหน้าเราขนาดนี้ ลลนิอย่ากงัวลไปเลย คณุพ่อพี่จะจดัการ

เรื่องนี้แน่’ หญงิสาวปลอบใจผู้เป็นน้อง หวงัว่าเมื่ออาทติย์โผล่พ้นขอบฟ้า บดิา

จะมหีนทางจดัการปัญหาครั้งนี้ 

แต่สิ่งที่ท่านได้กลบัมาจากการบุกไปคฤหาสน์รณเดโช ไม่ใช่สิ่งที่นุชจรยี์

หวังเอาเสียเลย เหลือเชื่อจริงๆ ที่ภูมินทร์ท�าให้ปัญหานี้ยุ่งมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

การขอหมั้นหล่อน

หญิงสาวเหลือบมองไปยังแหวนทองประดับหัวทับทิมซึ่งวางอยู่ในกล่อง

ใบจิ๋วที่เปิดอ้าอยูบ่นโต๊ะอย่างไม่ยี่หระ คล้ายจะมแีววรงัเกยีจมนัด้วยซ�้า “คณุพ่อ
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ไม่ควรท�าอย่างนี้ คณุพ่อกท็ราบดว่ีาการแต่งงานของลลนิกบัภมูนิทร์ส�าคญัแค่ไหน  

คุณพ่อควรจะช่วยเธอ”

“พ่อรู้”

“คณุพ่อทราบ แล้วท�าไมยงัรบัแหวนวงนี้มาอกีคะ ไม่คดิถงึจติใจของลลนิ 

บ้างเลยเหรอ”

บดนิทร์ถอนหายใจ เอนหลงัพงิเก้าอี้บหุนงัหนานุม่ ก่อนจะเริ่มต้นอธบิาย

อย่างใจเยน็ “ลูกอย่าต�าหนพิ่อนกัเลย พ่อเข้าใจว่าลูกรู้สกึยงัไง พ่อเองในฐานะ

อาของลลินก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจนัก แต่จะให้พ่อท�ายังไงได้ ในเมื่ออีกฝ่ายเขา 

ยนืกรานแบบนั้น เรื่องของหวัใจมนับงัคบักนัได้ที่ไหน”

บตุรสาวนิ่งไปเลก็น้อยเมื่อเหน็ความจรงิในค�าพดูบดิา แต่ถงึกระนั้นจะให้

หล่อนยอมรบัได้อย่างไร ในเมื่อหล่อนไม่ต้องการท�าร้ายน้องสาว

“อกีอย่างพ่อมาคดิๆ ดูแล้ว การที่ลูกแต่งงานกบัภูมนิทร์กไ็ม่ใช่เรื่องแย่

นกัหรอก สองตระกลูที่ยิ่งใหญ่จะแน่นแฟ้นรวมเป็นหนึ่ง เรามแีต่ได้นะงานนี้ ลกู

ควรจะคดิให้รอบคอบ”

“แล้วลลนิล่ะคะ คุณพ่อไม่สนเลยหรอืว่าเธอจะเป็นยงัไง จะรู้สกึยงัไง!” 

“ส�าหรบัน้องสาวของลกู พ่อเองกเ็สยีใจที่ความฝันของเธอไม่อาจเปน็จรงิ

ได้ ดงันั้นพ่อจะหาทางไถ่โทษให้เธอทางอื่น ลูกวางใจเถอะ”

ใบหน้าคมสวยของนชุจรย์ีเปลี่ยนเป็นบึ้งตงึ ลกุพรวดขึ้นทนัท ีพร้อมกล่าว

ด้วยแรงอารมณ์ “ไม่ค่ะ คุณพ่อจะท�าอย่างนี้ไม่ได้ หนูไม่เหน็ด้วย ไม่ตกลงด้วย

อย่างแน่นอน ภูมินทร์เป็นคู่หมั้นของลลินนะคะ คุณพ่ออยากให้หนูเป็นผู้หญิง

หน้าไม่อายที่ไปแย่งของน้องเหรอ หนูไม่ต้องการท�าร้ายความรู้สกึเธอ!”

“อย่าคิดแบบนั้นเลย พ่อเชื่อว่าน้องสาวลูกต้องเข้าใจในเหตุผลของเรา  

ว่าเราท�าเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลอคัรเศวต”

แต่ถงึจะยกเหตผุลมาอย่างไรกไ็ม่ได้ท�าให้นชุจรย์ีฉนุเฉยีวน้อยลง หล่อน

ยังคงยืนยันในสิ่งที่ตนเองตัดสินใจแล้วอย่างแน่วแน่ “คุณพ่อเอาแหวนทับทิม 

วงนี้กลบัคนืไปเถอะค่ะ ยงัไงหนูกร็บัไว้ไม่ได้” 

นชุจรย์ีกล่าวปฏเิสธอย่างไม่ลงัเล ก่อนเดนิจ�้าออกจากห้องรบัรองของบดิา

ทนัท ีไม่สนใจว่าประมุขของบ้านจะเหน็ด้วยกบัการกระท�าของหล่อนหรอืไม่


