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เสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่งตอนเช้าพร้อมแสงแดดอุ่นๆ โอบ

ล้อมบรรยากาศรอบข้าง ควรจะท�าให้จิตใจของใครก็ตามที่ได้อยู่ ณ  

ที่ตรงนี้สงบได้ แต่ส�าหรบั แพทรคิ ล ีแล้วกลบัไม่ได้ท�าให้อะไรดขีึ้นเลย 

เพราะภายใต้หน้าหล่อเหลาแบบคนเชื้อสายจนี มคีิ้วเข้มเป็นทางพาด

ผ่านนั้น เขากลับคิดฟุ้งซ่านถึงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน เรื่องที่รอมา

ตลอด คนที่เขาตามหามาตลอดสิบปีจนแทบจะตัดใจแต่ดันวนกลับ

เข้ามาในชวีติเขา...อกีครั้ง

...

เมื่อคืนหลังจากนั่งคุยกับน้องสาวของเพื่อนสนิทซึ่งบังเอิญได ้

มาพบกันที่นี่อยู่นาน แพทริค ลี หรือคุณชายแห่งตระกูลลี ทายาท

มาเฟียฮ่องกงเบอร์ต้นๆ ที่ท�าทั้งธรุกจิมดื มดืปนสว่าง ไปจนถงึสะอาด

ที่สดุ กข็อตวัไปสบูบหุรี่เงยีบๆ อยูห่ลงัศาลาหลงักว้างในรสีอร์ตหรหูรา

บนเกาะส่วนตวัของ หศัวรรช เวส องักูร เพื่อนสมยัเรยีนที่เคยเหมน็

หน้ามันฉิบ เคยแม้กระทั่งคิดจะแย่งผู้หญิงที่เป็นเมียมัน แต่พอผ่าน

เวลามากลบัมเีหตกุารณ์ให้กลบัตาลปัตร เหน็ว่าอกีฝ่ายพอคบได้ จน

ในวนันี้พฒันามาเป็นหุ้นส่วนธรุกจิกนั 

ชายหนุ่มยืนทอดอารมณ์พ่นควันตามความเคยชินอยู่เงียบๆ 

บทน�ำ
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เงยีบจนได้ยนิเสยีงทกุอย่างรอบกายดงัแว่วขึ้นมา จนอดนกึไม่ได้ว่าใน

เวลาเกือบตีสองไม่ควรจะมีใครอยู่ในบริเวณนี้ แพทริคได้แต่เอียงคอ

เพื่อเงี่ยหูฟังเสียงก๊อกแก๊กๆ ตรงประตูหลังของศาลาที่น่าจะเป็นทาง

เชื่อมไปยงัห้องครวัขนาดใหญ่ยิ่งฟังยิ่งชดั จนชายหนุ่มต้องลดบหุรี่ใน

มอืลง สงสยัตวัเองเลก็น้อยว่าท�าไมคนที่ไม่เคยสนใจอะไรอย่างเขา ถงึ

เกดิอยากจะรู้ถงึที่มาของเสยีง ขนาดที่ต้องหนัไปมองต้นเสยีงก่อนจะ

เหน็ประตูเหลก็บานใหญ่กว่าปกตเิลก็น้อยเปิดออก โดยมแีสงไฟจาก

ด้านในฉายพาดผ่านมาตามช่องประตู จนท�าให้แพทรคิมองเหน็คนที่

ก�าลงัก้าวเดนิออกมาจากด้านในได้ชดักว่าที่อกีคนจะมองเหน็เขา

‘ผู ้หญิง’ แวบแรกที่แพทริคเห็นภาพหญิงสาวสูงประมาณ 

ร้อยหกสบิเจด็เซนตเิมตร สวมเสื้อกล้ามสขีาว นุ่งเลกกงิพอดตีวัสดี�า 

และรองเท้าผ้าใบ เพราะไฟที่ส่องลงมาพอดนีั้นท�าให้ทายาทตระกูลล ี

นายใหญ่แห่งล ีคอร์ป คนที่กมุอ�านาจการบรหิารกาสโินหลายแห่งเหน็

รูปร่างของเจ้าตวัชดัเจน อกอิ่ม เอวคอด สะโพกผาย ขายาว สี่อย่าง

ที่แพทริคมักจะให้ความส�าคัญเวลาเห็นเพศตรงข้ามเรียกความสนใจ

เขาได้ เจ้าตวัจงึพานเพ่งตาเพื่อมองเจ้าของเรอืนร่างน่าฟัด แต่กลบัพบ

ว่าหญงิสาวสวมหมวกแก๊ปแบบหมวกเบสบอลปิดหน้าลงมาเกอืบครึ่ง 

ผมสนี�้าตาลอ่อนถูกมดัเป็นหางม้าโผล่ออกมาจากหลงัหมวก

แพทรคิขมวดคิ้วเลก็น้อยแบบที่ชอบท�าเวลาอะไรๆ ไม่เป็นอย่าง

ใจต้องการ และอารมณ์ในตอนนี้กเ็กดิจากการที่เหน็หน้าอกีฝ่ายไม่ชดั

ดั่งใจหวงั จงึตั้งใจจะยนืดอูยูอ่ย่างนั้นตามประสาคนอยากได้อะไรต้อง

ได้ จนร่างสมส่วนเดินขึ้นมาจากซอกขนาดพอดีสองคนเดินสวนเพื่อ

ออกมาด้านหน้าศาลา

หญิงสาวชะลอฝีเท้าลงเล็กน้อยเมื่อเห็นว่ามีแขกพิเศษของ

นายจ้างใหญ่ยนือยู่ ร่างใหญ่ที่สะท้อนแสงสปอตไลต์ดวงไม่ใหญ่มาก

สองดวงหน้าศาลาท�าให้เหน็ใบหน้าอกีคนชดัขึ้นเลก็น้อย แต่ด้วยความ
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ที่ยังไม่ใกล้พอ และตัวเองสวมหมวกปิดบังทัศนวิสัยไว้ด้วย คงจะไม่

งามแน่ถ้าเธียรทิวาจะเดินผ่านบุรุษผู้นั้นที่รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นแขกของ

นายจ้างไปเฉยๆ หญงิสาวจงึเงยหน้าขึ้น ตดัสนิใจว่าจะยกมอืขึ้นไหว้ 

เพราะเห็นทีมเด็กเสิร์ฟบอกว่ามีเพื่อนมาดามของบอสลงมาจาก

กรงุเทพฯ หลายคน เลยพานท�าให้เชฟใหญ่แห่งเวส เพริ์ลคดิไปเองว่า

คนเบื้องหน้าเป็นคนไทย 

ชั่วพรบิตาเดยีวที่เธยีรทวิาเงยหน้าขึ้นหมายจะยกมอืไหว้พร้อม

เอ่ยสวสัด ีชายหนุ่มกห็นัมาสบตาหล่อนจงัๆ มอืที่เตรยีมวาดขึ้นพนม

แข็งค้างก่อนจะหมดแรงลงดื้อๆ ท�าให้กระเป๋าสะพายใบไม่เล็กที่อยู่ 

บนบ่าเลื่อนตกลงจนของใช้บางอย่างกระเดน็ออกมา ตาโตใสสนี�้าตาล

อ่อนเบกิกว้างกว่าทกุครา...ไม่...ไม่จรงิ

เสยีงของตกกระทบพื้นท�าให้หญงิสาวได้สต ิรบีลนลานเกบ็ของ

ที่ตกอยู่เกลื่อนกลาด พร้อมอ้อมแอ้มขอโทษอกีฝ่ายเป็นภาษาจนีโดย

อัตโนมัติ จนอีกฝ่ายที่ก้มลงช่วยเก็บของแอบขมวดคิ้ว...รู้ได้ไงว่าเขา

เป็นคนจนี

‘เอ่อ...ไม่เป็นไรค่ะ’ หญงิสาวรบีพูดเมื่อเหน็ ‘แขกของเจ้านาย’ 

ก้มลงช่วยหล่อนเกบ็ของ มอืเขาสมัผสัโดนปลายนิ้วเรยีวของหญงิสาว 

ท�าให้รู้สกึได้ถงึสมัผสัเยน็เฉยีบและกระแสไฟฟ้าบางอย่างที่แล่นปราด 

เธยีรทวิาเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตกใจทั้งๆ ที่อยากจะรบีหนอีอกไป

จากตรงนี้ใจจะขาด พอดกีบัที่ชายหนุม่จะเงยหน้าขึ้น ศรีษะคณุชายล ี

จึงกระแทกปีกหมวกของเธียรทิวาจนหมวกหล่น ผมสีน�้าตาลอ่อน 

แตกกระจายล้อมรอบกรอบหน้า จมูกก้มใกล้จนแทบชนกนั วนิาทนีั้น

เองที่แพทรคิรู้สกึเหมอืนเลอืดในกายหยดุเดนิ เวลาหยดุหมนุ และเขา

เองกน็ิ่งเหมอืนหยดุหายใจ

ใช่...ใช่ใช่ไหม...ดวงตาโตสนี�้าตาลอ่อน ใบหน้าหวานขาวราวกบั

หยวกกล้วย คิ้วเข้มเป็นทรงสวย จมูกโด่งรบักบัเบ้าตาที่ท�าให้รู้ว่าคน
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ตรงหน้ามเีลอืดตะวนัตก รมิฝีปากอวบอิ่มที่เผลอปล่อยเสยีงออกด้วย

ความตกใจพอกนั เมื่อรบัรู้ได้ว่าเขาเหน็หน้าหล่อนเตม็ๆ แต่ดูเหมอืน

ว่าหญงิสาวจะได้สตก่ิอนชายหนุม่ เพราะสหีน้าไร้สเีลอืดของเธยีรทวิา 

เปลี่ยนเป็นสีแดงก�่าชัดเจน ด้วยลักษณะทางกายภาพที่ใกล้กัน ลม

หายใจแทบจะรดหน้าจนสมัผสัไอร้อน เหมอืนมแีรงดงึดดูให้ทั้งสองคน

ออกห่างจากกันไม่ได้ เพราะเหมือนกับว่ายิ่งมองหน้า คุณชายลียิ่ง

เคลื่อนตวัเข้าหาหล่อนมากขึ้นโดยที่เขาเองกค็งไม่รู้ตวั

แต่แล้วเมื่อสตมิาครบ เธยีรทวิาที่ไม่รู้จะตั้งรบัอย่างไร รู้แค่อยู่

ตรงนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว รบีตวดักระเป๋าสะพายที่หล่อนกวาดของใส่แบบ

ลวกๆ ก่อนจะรบีวิ่งไปทางโซนที่พกัพนกังานข้างหลงัที่เจ้าของโรงแรม

ท�าเป็นอาคารสามชั้นแถวยาวส�าหรบัพนกังานปกตแิละวลิลาหลงัเลก็ๆ 

ส�าหรับระดับผู้จัดการ ซึ่งหญิงสาวเป็นถึงหัวหน้าเชฟของโรงแรมบน

เกาะหรูนี้ แถมควบด้วยต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

ท�าให้ได้สทิธพิเิศษที่จะมบ้ีานพกัประจ�าต�าแหน่งของตวัเองเหมอืนกบั

ผู้จดัการคนอื่นๆ 

ส่วนแพทริคที่ยังนิ่งเหมือนถูกสาปเริ่มพยายามกลับมาหายใจ

อีกครั้ง ไม่รู้เลยว่าตัวเองกลั้นหายใจไปนานเท่าไร จนรู้สึกเหมือนคน

ส�าลักน�้า จึงได้สติขึ้น เลือดแล่นพล่านทั่วร่างกาย มือที่ยังจับสัมผัส

ของหล่อนได้ร้อนวาบ...เทยีนอี้ เทยีนอี้ของเฮยีใช่ไหม...
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1

“คุณชายจะรับกาแฟสักหน่อยไหมครับ” เหว่ยฟ่างถาม 

แพทรคิหลงัจากเปิดประตูวลิลาส่วนตวัที่ หศัวรรช เวส องักูร เจ้าของ

รสีอร์ตหกดาวหรูหรากลางเกาะส่วนตวัที่ชื่อว่าเวส เพริ์ลจดัไว้ให้คู่ค้า

รายใหม่ ตาเรียวหรี่สังเกตอาการเจ้านายที่มีหน้าตาเหมือนคนไม่ได้

นอน ถึงแม้ผู้เป็นนายจะอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตผ้าไหมพอดีตัวกับกางเกง 

สแล็กสีด�าเรียบร้อย เนี้ยบตั้งแต่หัวจดเท้าแบบที่ใส่ทุกวันเหมือนเป็น

เครื่องแบบประจ�าตวัของเขา แต่หน้าตากลบัเรยีกได้ว่าดูไม่จดื

แพทรคิยงัคงยนืนิ่งไม่ตอบค�าถามใดๆ ราวห้านาท ีจนอาเหว่ย

เกอืบจะถอดใจถอยออกไปรอนอกห้อง คณุชายแห่งตระกลูลถีงึได้เอ่ย

ปากขึ้นแบบไม่มป่ีีมขีลุย่ ท�าเอามอืขวาคนสนทิต้องชะงกัรอฟังและรอ

ค�าสั่งไปด้วย

“เมื่อคนื...อั๊วเจอเทยีนอี้” พูดเสยีงนิ่งๆ เรยีบๆ ราวกบับอกว่า

วันนี้อากาศดี แต่คนฟังกลับไม่นิ่งตามเพราะรู้แก่ใจว่า ชื่อที่เจ้านาย

เพิ่งเอ่ยออกมามีความส�าคัญแค่ไหน และมีความสัมพันธ์แบบใดกับ

แพทรคิ 

“หา!” อาเหว่ยตกใจ เบกิตาตี่กว้างขึ้น เป็นไปได้อย่างไร กเ็มื่อ

สบิปีก่อนตอนคณุชายอายยุี่สบิห้า ที่เป็นบ้าเป็นหลงั เพราะสาวน้อย
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คนสวยที่คณุชายหลงรกัหวัปักหวัป�าหายตวัไป ควานหากนัแทบตาย

กไ็ม่เจอ พ่อแม่ฝ่ายหญงิกป็ิดข่าวเงยีบ ไม่ยอมรบัการตดิต่อใดๆ จาก

ตระกูลลทีั้งสิ้น ทั้งๆ ที่ทั้งอ�านาจเงนิ อ�านาจคน แทบจะเป็นไปไม่ได้

เลยที่คนอย่างแพทรคิจะหาใครไม่เจอ 

“เจอที่ไหนครบั ใช่แน่หรอืเปล่า” เหว่ยฟ่างถามเพราะน่าตกใจ

ไม่น้อยที่อยู่ๆ เธียรทิวา ทิอา รอสส์ ที่หายตัวไปเป็นสิบปีจะโผล่มา

บังเอิญเจอกับคุณชายของเขาบนเกาะส่วนตัวที่ยังไม่เปิดให้บริการ

แบบนี้

หญงิสาวหายตวัไปหลงัจากเกดิอะไรขึ้นระหว่างคนสองคนกไ็ม่รู้ 

หายไปอย่างไร้ร่องรอยตอนหญิงสาวมีวัยแค่สิบแปดปี เป็นเฟรชชีใน

มหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่แพทริคและหัศวรรชเรียนหนังสืออยู ่ 

เหตุการณ์คราวนั้นเล่นเอาทายาทผู้ทรงอิทธิพลบนเกาะฮ่องกงเสียผู้

เสยีคนอยู่นานหลายปี จนเกอืบเสยีทั้งอนาคต ทั้งชวีติ กว่าจะกลบัมา

ใช้ชีวิตแบบปกติได้แบบนี้ก็เล่นเอาแทบแย่ และก็มีไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้

ว่าภายใต้อาการปกตเิหมอืนไม่มอีะไรรบกวนใจของชายหนุ่ม แท้จรงิ

แล้วในจิตใจนั้นกลับไม่เคยลืมคนที่ท�าให้เขานอนหลับไม่สนิทอีกเลย 

คนคนเดยีวที่ท�าให้เขาคดิถงึทั้งยามหลบัและยามตื่น

ความรักความหลงที่แพทริคมีให้เธียรทิวานั้นแรกๆ คนสนิท

อย่างเขายงัไม่อยากจะเชื่อด้วยซ�้าว่าคอืความรกัจรงิๆ แต่ยิ่งเวลาผ่าน

ไป สิ่งที่คณุชายลที�าต่อสาวน้อยมาตลอด ท�าให้ทกุคนรู้ซึ้งได้ว่ารกัที่

ชายหนุ่มมใีห้อกีฝ่ายนั้นบรสิทุธิ์และมั่นคงเพยีงใด สิ่งเดยีวที่ท�าให้คน

อย่างแพทรคิยงัไม่อาจเปิดเผยความรกัที่มไีด้เพราะเมื่อแรกพบเจอกนั

คณุชายลอีายยุี่สบิปี สาวน้อยของเขาอายสุบิสาม! 

ครั้งแรกที่คุณชายหน้าหล่อได้พบเทียนอี้ของเขาก็เมื่อคราวที่

บิดาของสาวน้อยมารับต�าแหน่งกงสุลใหญ่ของสหราชอาณาจักร

ประจ�าฮ่องกง โดยทางสถานกงสลุจดังานเลี้ยงเพื่อแนะน�าตวัผูแ้ทนใหม่ 
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และเพื่อสร้างสมัพนัธไมตรทีี่ดกีบันกัการเมอืง นกัธรุกจิ ข้าราชการและ

ผู้มอีทิธพิลในท้องถิ่น ในคราวนั้น แพทรคิ ล ีก�าลงัจะเรยีนจบระดบั

ปรญิญาตรทีี่สหรฐัอเมรกิา ด้วยความที่เจ้าตวัสมองด ีสอบพาสชั้นได้

หลายครั้ง ท�าให้เรยีนได้ไวกว่าคนในช่วงอายเุดยีวกนั

ประมุขลีผู้เป็นพ่อก็ใช้งานบุตรชายหนักหน่วง แบ่งเนื้องาน

หลายอย่างให้ดูแลเพราะเห็นว่า แพทริคต้องกลับมารับผิดชอบ

บรหิารธรุกจิในฮ่องกงทั้งหมด ดงันั้นทกุปิดภาคการศกึษาชายหนุม่จงึ

ต้องกลับมาท�างาน ศึกษางาน และพบปะผู้คนมากมาย เพื่อสร้าง

รากฐานของตวัเองให้พร้อมในวนัที่บดิาวางมอืทกุอย่าง วนันี้กเ็ช่นกนั 

ชายหนุม่ร่างสงูโปร่งก�าย�าดหูล่อเหลาสวมทกัซโิดสดี�า ผมสดี�าขลบัถกู

เสยเปิดหน้าผากกว้าง ตกแต่งด้วยเจลอย่างด ีตาเรยีวเฉยีงมชีั้นแบบ

หลบในรบักนัดกีบัคิ้วเข้มเฉยีงขึ้น รมิฝีปากบางเป็นสแีดงแบบที่ผูห้ญงิ

เหน็แล้วอจิฉา เขายนือยู่ข้างบดิา ลหีวงัเซยีน ที่เจรจาทกัทายกบัคน

รู้จักทั่วทั้งงาน ชายหนุ่มหันรีหันขวางมองหาบริกรที่เดินเสิร์ฟอยู่ทั่ว 

งาน เบื่อชะมดั!

‘อุ๊บ!! ซอรี่’ ส�าเนยีงแบบองักฤษเป๊ะหวานหูดงัขึ้นเมื่อคณุชาย

ลหีนัไปหมายจะยกมอืเรียกเหว่ยฟ่างให้ไปหาเครื่องดื่มมาดบัอารมณ์

เบื่อ แต่กลับหันไปกระแทกเข้ากับร่างบาง มือใหญ่ประคองคนที่ชน

เขาหรอืเขาชนหล่อนแบบไม่ตั้งใจ ท�าให้หญงิสาวที่แพทรคิประคองไว้

เงยขึ้นสบตาเขา ตาหวานสนี�้าตาลอ่อนเป็นประกาย แพขนตายาวงอน 

กะพรบิถีๆ่  จมกูโด่งรบักนักบัโครงหน้าหวานกระชากหวัใจเขาอย่างจงั

‘ไม่เป็นไร’ ชายหนุ่มตอบเสยีงพร่า บ้าฉบิ! ท�าไมเสยีงเขาอ่อน

แบบนั้น แพทรคินกึฉนุตวัเองทนัท ีแต่กย็งัตหีน้านิ่ง มองคนตรงหน้าที่

ยนืขึ้นเตม็ความสูง สาวสวยสวมชดุแบบสวงิเดรส แขนกดุ กระโปรง

พอง สวมรองเท้าส้นสูงสองนิ้ว ท�าให้หล่อนดูน่ารกัมากกว่าสวยแบบ

ที่ใบหน้าบ่งบอก รปูร่างราวกบัสาวโตเตม็วยั คะเนเอาเองว่าอายคุงจะ
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ประมาณสบิแปดสบิเก้า จะมกีแ็ต่หน้าอ่อนใสนั่นละที่ท�าให้เขาก�้ากึ่ง

ว่าสาวน้อยคนนี้เป็นเดก็หรอืผู้ใหญ่

เธยีรทวิายิ้มหวานให้คนที่เป็นแขกในงานแทนค�าขอโทษที่หล่อน

ซุม่ซ่ามจากการเตรยีมจะวิ่งไปหาบดิา ด้วยสาวน้อยมาถงึงานเลี้ยงช้า

กว่าเวลาที่ก�าหนด เพราะกว่าจะได้กลบัจากรายงานตวัที่โรงเรยีนกช้็า

เตม็ทน เนื่องจากเพิ่งย้ายมากลางภาคการศกึษา หญงิสาวก้มหวัเป็น

เชงิขอตวั แต่กลบัโดนคนตวัใหญ่จบัต้นแขนไว้

‘มากบัใคร จะรบีไปไหน’ ชายหนุม่ถามเสยีงเรยีบ แต่ใจอยากรู้ 

ลูกเต้าเหล่าใคร พรุ่งนี้จะให้อาป๊าไปจัดการให้ ไม่เคยนึกถูกใจใคร 

แบบนี้มาก่อน ทั้งๆ ที่กม็สีาวๆ แวะเวยีนเข้ามาในชวีติไม่ได้ขาดตั้งแต ่

แตกเนื้อหนุ่ม

ฝ่ายเธยีรทวิาเอยีงหวั เพราะไม่รูว่้าจะพดูอย่างไรว่านี่บ้านหล่อน 

ปากอิ่มสแีดงสดก�าลงัจะอ้าตอบ แต่กลบักลายเป็นว่ามารดาของหล่อน

ผู้มีวัยสี่สิบกว่า แต่ดูแลตัวเองอย่างดีจึงยังดูสวยสาวเหมือนมีวัย

สามสบิกว่าเดนิมาทางนี้พอด ี

‘เทียนอี้ไปไหนมา แด๊ดดี้รออยู่นานแล้วนะลูก’ มาดามของ

นกัการทตูชื่อดงัเรยีกบตุรสาวที่ยนือยู่กลางกลุม่คนที่ไม่น่าจะรูจ้กั ไม่รู้

ว่ามวัท�าอะไรอยู่ถงึมาร่วมงานช้าขนาดนี้ แต่เมื่อเหน็ว่าผู้ร่วมสนทนา

กบัสาวน้อยของท่านกงสลุเป็นใครกต็้องรบีเอ่ยทกั

‘อ้าวท่านประธาน คณุชาย ขอโทษทค่ีะ คยุอะไรกบัเทยีนอี้ค้าง

อยู่หรอืเปล่าคะ’

ชายหนุม่ได้ยนิแบบนั้นกห็นัมองหน้าเจ้าตวั ปล่อยมอืที่จบัแขน

เธียรทิวาลงอย่างอ้อยอิ่ง มองสตรีสูงวัยที่เดินมาใหม่อีกครั้งก่อนจะ

ท�าความเคารพด้วยการก้มหวัให้ อ่อ...ลูกสาวกงสลุสนิะ

‘ไม่มีอะไรครับ มาดาม’ แพทริคเปิดปากตอบผู้ใหญ่ ทั้งๆ ที่

ปกตไิม่เคยจะอ้าปากพดูกบัใคร ‘ยงัไงเดี๋ยวขอเดนิไปแนะน�าตวักบัท่าน
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กงสลุด้วยเลยนะครบั คณุพ่อผมเตรยีมของมายนิดทีี่รบัต�าแหน่งใหม่’ 

คุณชายลีบอกแบบลุ่นๆ ท�าเอาประธานลีที่ยืนอยู่เลิกคิ้วขึ้นสงสัย ที่

ลูกชายตวัดดูีอยากช่วยเขาหาคอนเนกชนั ทั้งที่ปกตทิ�าหน้าซงักะตาย

ทกุครั้งที่เขาลากมางานสงัคมแบบนี้ แต่นี่จดัแจงเข้าหาผู้ใหญ่เองเสรจ็

สรรพ

‘งั้นเชญิค่ะ นี่รูจ้กักนัแล้วใช่ไหมคะ เทยีนอี้ สวสัดคีณุชายสลิกู’ 

มาดามท่านกงสุลบอกบุตรสาวที่ยืนยิ้มกว้างอยู่ข้างๆ เป็นภาษาจีน  

‘นี่ลูกสาวดฉินั เธยีรทวิา ทอิา รอสส์ ค่ะ แต่ดฉินัเรยีกเทยีนอี้ ตามที่

อาป๊าดฉินัเรยีก’ มาดามอธบิาย สตรท่ีานนี้เป็นลกูครึ่งไทย-ฮ่องกง เชื้อ

สายจนีทางฝ่ังคณุตาสนิะ ถงึท�าให้สาวน้อยของเขามชีื่อจนีแสนหวาน

แบบนี้

‘ยินดีที่ได้รู้จักนะ เฮียชื่อแพทริค’ ค�าแทนตัวที่คุณชายลีใช้ 

เล่นเอาเหว่ยฟ่างแทบส�าลกัน�้า ไม่นบัเสยีงอ่อนหวานที่มาจากปากอกี 

ขนาดคุณนายลีผู้เป็นแม่ที่คุณชายรักหนักหนา เขายังไม่เคยพูดด้วย

น�้าเสยีงแบบนี้

‘ค่ะ เรยีกเทยีนอี้กไ็ด้ค่ะ’ หญงิสาวตอบเป็นภาษาจนีเมื่อทราบ

จากมารดาว่าคนตรงหน้าคอืลูกหลานมงักรร้อยเปอร์เซน็ต์ 

ส่วนแพทริคไม่ได้ตอบอะไรให้มากความ แต่พยักหน้าน้อยๆ 

รบัค�า...พร้อมกบัยิ้มในหน้าแบบที่ไม่เคยยิ้มให้ใคร

...

“มงึคดิว่าคนอย่างกูจะจ�าผดิเหรอ” แพทรคิฉนุทนัท ีตวดัหน้า

มองคนสนทิตาขวาง 

จนอาเหว่ยรบีส่ายหน้าปฏเิสธก่อนงานจะเข้า เพราะรู้ถงึความ

อารมณ์ร้อนของเจ้านายด ีรบีหาเรื่องเปลี่ยนประเดน็ให้คณุชายลเียน็

ลง จะได้ไม่อาละวาดใส่เขาให้เสยีฤกษ์เสยียาม

“ลงไปทานกาแฟกับมิสเตอร์เวสไหมครับ เผื่อจะมีข้อมูลอะไร
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มากขึ้น อากาศข้างนอกก�าลงัดเีชยีวครบั” อาเหว่ยของคณุชายแนะน�า 

รู้อารมณ์ผู้เป็นนายด ีในขณะที่มอืกจ็ดัเอกสารให้เข้าที่เข้าทาง 

ส่วนแพทริคก็หรี่ตามองคนสนิทเหมือนประเมินสถานการณ์ครู่

หนึ่ง ก่อนจะพยกัหน้านิ่งตามนสิยั

“วอลเลอร์มันตื่นละเหรอ นึกว่ามันจะนอนกอดเมียจนบ่ายซะ

อกี” คณุชายประชดใส่หุน้ส่วนผ่านผูช่้วยของเขา กเ็มยีวอลเลอร์ หรอื 

หศัวรรช วอลเลอร์ เวส องักรู สวยน้อยซะเมื่อไหร่ เขาเองเคยหลงเสน่ห์

มาดามพรรณพัตราคนสวยอยู่พักใหญ่เพราะดวงตาสีอัลมอนด์ท�าให้

เขานกึถงึเทยีนอี้ นั่นละที่เป็นประเดน็ส�าคญั ไม่นานหลงัจากนั้นโต๊ะ

อาหารเช้าแบบง่ายๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือของหัศวรรชก็ได้มีโอกาส

ต้อนรบัแขกที่ไม่ได้รบัเชญิ

“ไง ตืน่เช้าเหมอืนกนัน”ิ แพทรคิทกัหุน้ส่วนทีเ่รยีนหนงัสอื 

ด้วยกันมานาน มองหน้าหล่อแบบเลือดผสมของหัศวรรชที่ก�าลังดื่ม

กาแฟ มเีพื่อนร่วมโต๊ะเป็นคอมพวิเตอร์แบบพกพาและแทบ็เลต็อกีหนึ่ง

เครื่อง ก่อนลดแก้วลงเพื่อมองหน้าคนมาใหม่ 

“ตื่นจนชนิ...แล้วนี่ไม่ได้นอนเหรอ ท่าทางดูไม่ได้” พูดจบกห็ั่น

แบลก็พดุดงิหรอืไส้กรอกเลอืด อาหารต้นต�ารบัของสกอตแลนด์ที่เสร์ิฟ

มาในชดุอาหารเช้าของบอสใหญ่เข้าปาก 

“ออื...” แพทรคิส่งเสยีงในล�าคอ หน้านิ่งไม่แสดงอาการใดๆ ทั้ง

สิ้น ก่อนพยกัหน้ารบัจานอาหารที่พนกังานโรงแรมเอามาเสริ์ฟ แต่ยงั

ไม่ลงมอืกนิ ตาเรยีวเฉยีงมองทอดออกไปที่บรเิวณท่าเรอืพกัใหญ่ ก่อน

จะเอ่ยปากขึ้น

“เมื่อวาน...” แพทรคิพูดแค่นั้น...รู้สกึเหมอืนมคีนมาบบีคอ พูด

ต่อไม่ออก จกุตื้อไปหมด ในขณะที่หศัวรรชวางแก้วกาแฟในมอืลงบน

โต๊ะ รอฟังว่าอกีฝ่ายจะพูดอะไรต่อ เพราะท่าทางแปลกพกิล
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“ท�าไม...มอีะไร” 

“อั๊วเจอเทยีนอี้” 

จบประโยคนั้น หัศวรรชเลิกคิ้วสูง ตกใจไม่แพ้กัน เพราะพอรู้

เรื่องราวของทั้งคู่มาบ้าง “เป็นไปได้ยงัไง...เจอที่ไหน” 

“เขาออกมาจากห้องครวั...” 

คนที่ตกใจกว่าคอืหศัวรรช กโ็รงแรมนี้เป็นของเขา คนในครวัก็

ต้องเป็นพนกังานของเขาส ิถ้าเทยีนอี้อยูใ่ต้จมกูเขาแค่นี้ ในเวลานี้ ถ้า

ไม่เป็นตลกร้ายกค็งเป็นเรื่องของพรหมลขิติแล้วละ

“สูงประมาณนี้...” แพทริคชี้มือมาราวๆ ริมฝีปากล่าง “...ตัว

ประมาณนี้” 

ชายหนุม่ใช้มอืกะสดัส่วนเจ้าของหวัใจของเขาจนหศัวรรชอดข�า

ไม่ได้ “ตาสนี�้าตาล ผมสนี�้าตาล...สวย” ค�าสดุท้ายเหมอืนคณุชายลี

พึมพ�ากับตัวเองมากกว่าที่จะบอกรูปพรรณสัณฐานแก่นายใหญ่ของ

เกาะมุก ชื่อนี้เป็นชื่อพื้นเมืองของเกาะที่หัศวรรชเอามาตั้งเป็นชื่อ 

รสีอร์ตหรูหราว่าเวส เพริ์ล หรอืไข่มกุของเวส

“จ�าสดัส่วนได้แม่นเชยีว” หศัวรรชหวัเราะในล�าคอ ไอ้คณุชาย

ลีนี่หื่นชะมัด ก่อนจะถามต่อด้วยความสงสัย “แต่เดี๋ยวนะ...เด็กของ

นายเป็นไทย-จีนไม่ใช่เหรอ” เจ้าของรีสอร์ตเอ่ยถาม จ�าได้เลาๆ ว่า 

ผูห้ญงิที่ท�าให้คณุชายลเีสยีสตติอนหายตวัไปคอืเดก็สาวที่มาสารภาพ

รกักบัเขาตอนเรยีนปรญิญาเอกอยู่ที่องักฤษ ชื่อเทยีน หรอืเธยีรอะไร

สกัอย่าง ชอบมาแอบยนือยู่หลงัแคมปัส คอยให้คกุกี้บ้าง ขนมอื่นๆ 

บ้าง เขียนโน้ตให้เขาเป็นภาษาไทยอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะเกิดเรื่องขึ้น 

“คนในครัวเป็นฝรั่งกับจีน ส่วนลูกมือเป็นคนไทย คนท้องที่นี่แหละ” 

มสิเตอร์เวส องักูรบอกตามข้อมูลที่จ�าได้ในหวั 

“และคนเดยีวที่ฉนัไม่เคยเหน็หน้าคอืหวัหน้าเชฟชื่อเป็นฝรั่ง แต่

ต่อให้เห็นหน้าก็จ�าเด็กของนายไม่ได้หรอก” หัศวรรชยักไหล่แบบคน
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ไม่สนใจใครเท่าไร ตั้งแต่จ�าความได้กม็ผีูห้ญงิวิ่งเข้าหาให้เลอืกเดตนบั

ไม่ถ้วน ถ้าให้จ�าหน้าจ�าชื่อได้ครบทกุคน เขาคงไม่เหลอืพื้นที่สมองไว้

ท�างานแน่ๆ 

“แกนี่มันฮาร์ตเบรกเกอร์ชัดๆ” คุณชายลีต่อว่าหุ้นส่วนด้วย

ความหมั่นไส้ เพราะคนตรงหน้ารูปหล่อแบบลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส สูง

ร้อยแปดสบิเจด็ ก�าย�าอย่างกบันายแบบชดุชั้นใน แถมมาด้วยทรพัย์

สมบตัมิหาศาล ท�าให้ผู้หญงิที่ไหนกว็ิ่งเข้าหา สนใจเขา หลงเสน่ห์เขา 

รวมถงึเทยีนอี้ของเขา

...

วนันั้นเทยีนอี้มารอเขาที่แคมปัสหลงัจากเพิ่งย้ายกลบัมาองักฤษ

เมื่อบิดาหมดวาระ เทียนอี้ในวัยสิบแปดปีดูสวยสะพรั่งกว่าน้องน้อย

วัยสิบสามที่เขาตกหลุมรักเมื่อห้าปีก่อน เขาโกรธตัวเองแทบบ้าที่ไป

หลงรกัสาวลูกผสมแสนสวยลกูสาวท่านทตู แต่พอรูค้วามจรงิว่าหล่อน

อายุแค่สิบสามปี เขาไปไม่เป็นอยู่พักใหญ่ จนอาเหว่ยถึงกับหัวเราะ

เสยีงดงักบัอาป๊าของเขา

‘อาเหว่ย ลื้อเฝ้าคณุชายของลื้อดีๆ  เดี๋ยวไปฉดุลูกสาวเขา โดน

คดปีล�้าเดก็ อั๊วไม่ว่างไปเยี่ยมในคกุน้า’

‘อาป๊า...’ น�้าเสยีงแพทรคิเหนื่อยหน่าย จรงิๆ อายชะมดัที่ไป

ถูกใจเด็กอายุสิบสาม จากนั้นก็พยายามหลายครั้งที่จะเลิกคิดกับแม่

น้องน้อยแบบนั้น แต่ใบหน้าหวานแสนสวยกับกิริยาน่ารักของหล่อน

ท�าเอาเขาลบเทยีนอี้ออกจากความทรงจ�าไม่ได้ ยิ่งเวลาผ่านไป จาก

คนที่ไม่เคยอยากกลบับ้านเวลาปิดเทอม กลายเป็นว่ากลบัมาเดอืนละ

สองครั้งเพราะอยากเจอเดก็หน้าสวยเสยีงหวานบ่อยๆ 

‘รอเฮยีนานยงั’ 

แก้มใสของเธียรทิวาแดงขึ้นเพราะอากาศหนาว เด็กสาวถูมือ

แรงๆ เพิ่มความอบอุ่นให้ตวัเอง ยิ้มหวานให้แพทรคิที่ยนืค�้าหวัหล่อน
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อยู่ โดยที่สาวน้อยส่ายหน้าเดยีะปฏเิสธค�าถามของเขา

‘ถ้าหนาวท�าไมไม่รอในรถ อาเหว่ยไปไหน...’ แพทรคิคว้ามอืเลก็

มาไว้ในอุ้งมือใหญ่ก่อนพ่นลมร้อนจากปากให้เด็กสาวอุ่นขึ้น โดยที่ 

ตาเรียวหรี่หันหาผู้ช่วยของตนเอง ว่าหายไปไหนถึงทิ้งคนส�าคัญของ

เขาไว้แบบนี้

‘ไม่นานหรอกค่ะ อาเหว่ยไปซื้อนมร้อนให้เพราะเทยีนหวิ’ เธยีร-

ทวิายิ้มประจบอาเฮยีของหล่อน แพทรคิน่ารกัเสมอ คอยดูแลตามใจ 

สอนหนงัสอืให้ในบางวชิาที่หล่อนไม่รูเ้รื่อง เพราะคณุชายลมีมีนัสมอง

ระดบัอจัฉรยิะ เรยีนเก่ง อธบิายเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้ทกุวชิา

‘งั้นไปเอาเอกสารกันเถอะ เดี๋ยวเฮียพาเข้าลอนดอนไปกิน

สปาเกตตทีี่เราชอบดไีหม’ 

เธียรทิวาได้ยินแบบนั้นก็ส่งยิ้มหวาน พยักหน้าเร็วๆ ตอบรับ 

ข้อเสนอของพี่ชายแสนด ี‘เอาสคิะ เฮยีน่ารกัจงั’ 

เธยีรทวิาซบหน้าลงกบัแขนแพทรคิ ถไูถราวกบัแมวอ้อนเจ้าของ 

แต่เจ้าของแมวกลบัอยากตะครบุคนสวยข้างๆ ยิ่งน้องน้อยมาใกล้ชดิ

แบบนี้ เขากย็ิ่งอยากจะลมืๆ ไปซะว่าหล่อนยงัเดก็เกนิไปส�าหรบัความ

สมัพนัธ์แบบผู้ใหญ่ 

พี่ชายกบัน้องสาวที่อาเฮยีอยากให้ท้องชนกนัจะแย่ก�าลงัเดนิมุง่

ไปทางตึกอ�านวยการเพื่อเอาเอกสารสมัครเข้าเรียนของเธียรทิวา แต่

เสยีงทุ้มที่ดงัขึ้นเหนอืหวัเรยีกทั้งสองไว้

‘ล ีนายลมืสมดุโน้ต’ 

ชายหนุ่มหน้าตาหล่อราวกบัเทพบตุร ตาสเีทา เรยีกอาเฮยีของ

เทียนอี้ไว้ หญิงสาวเพิ่งรู้วันนี้เองว่าอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะมัน 

เป็นอย่างไรก็ตอนที่เห็นหน้าเขานี่ละ ท่าทางสายตาที่เธียรทิวามอง 

หัศวรรชคงประเจิดประเจ้อน่าดู เพราะน้องน้อยได้ยินเสียงแพทริค 

กระแอมแรงๆ จนเทยีนอี้ของเฮยีหน้าแดงก�่าด้วยความเขนิอาย จนมี
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สาวสวยเดนิเข้ามาสมทบพูดคยุอะไรกบัเทพบตุร หล่อน และแพทรคิ

นั่นแหละ เธียรทิวาจึงใช้โอกาสนั้นหายใจเข้าลึกเรียกสติ แล้วก็ต้อง

แปลกใจเมื่อพบว่าสาวคนใหม่ลูกครึ่งไทย-องักฤษที่ชื่อแอนนานั่น พูด 

กบัหศัวรรชเป็นภาษาไทยด้วยบทสนทนาล่อแหลม

‘วลิรบีกลบันะ แอนนาจะอุ่นเตยีงรอ’

จนท�าธุระเรื่องเรียน เรื่องที่พักทั้งหมดเสร็จสิ้น แพทริค

ถึงได้ฤกษ์พาสาวน้อยคนสวยของเขามาทานอาหารอิตาลีร้านดังที่

ตกแต่งด้วยสีฟ้าให้บรรยากาศเหมือนอยู่ริมทะเล ตั้งอยู่เยื้องกับแฮร์-

รอดส์ ห้างสรรพสนิค้าหรูหราชื่อดงักลางกรงุลอนดอน ซึ่งเป็นร้านโปรด

ของเดก็สาว เธยีรทวิามองหน้าคนตวัโตที่นั่งอยู่ตรงข้ามแบบไม่แน่ใจ

ครู่หนึ่ง ก่อนจะรวบรวมความกล้าออกปากถามสิ่งที่ค้างคาในใจ 

‘เพื่อนเฮยีเป็นคนไทยเหรอคะ’ เธยีรทวิาถามเป็นภาษาจนี เรยีก

ความสนใจจากแพทริคซึ่งเมื่อได้ยินประโยคนั้นก็เงียบไปอึดใจใหญ่ 

ก่อนจะบอกเสยีงเรยีบว่า

‘ออื ไทย-เฟรนช์’ 

ได้ยินแบบนั้นเธียรทิวาก็อดที่จะนอกเรื่องไม่ได้ หัวเราะร่าจน

คณุชายลสีงสยั ขมวดคิ้วเข้มมุ่น นี่ถ้าเป็นคนอื่นข�าใส่หน้าเขาแบบนี้

โดนเดด็หวัไปแล้ว แต่เพราะเป็นเดก็สาวคนนี้ คนหน้านิ่ง ด ุ เอาจรงิ

เลยยกยิ้มน้อยๆ ชนิดที่ถ้าไม่รู้จักกันจริงคงไม่เห็นว่ากล้ามเนื้อบน

ใบหน้าเขาขยบั

‘หวัเราะอะไรเม่ยเหม่ย’ 

เม่ยเหม่ย เป็นค�าเรยีกที่แปลว่า น้องสาว ที่คณุชายมกัใช้เรยีก

เวลาเดก็สาวท�ากริยิาน่าเอน็ด ูค�าเรยีกที่คณุนายล ีมารดาของเขาชอบ

เรยีกแทนตวัเทยีนอี้เวลาเดก็สาวแวะไปกนิข้าวที่คฤหาสน์ตระกลูล ีเขา

ถงึกบัขดัใจตอนได้ยนิค�าว่า ‘เม่ยเหม่ยของคณุชาย’ ในคราแรก กใ็คร
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อยากให้เทยีนอี้เป็นน้องล่ะ อยากให้เป็นอย่างอื่นมากกว่า จนมารดา

เขาต้องปรามด้วยความขนัว่า

‘ชิวหลง...อาม้าให้เป็นเม่ยเหม่ยก่อน วันไหนถึงเวลาอาม้าจะ

ไปขอมาเป็นลไีท่ไท่ให้ น้องยงัเดก็มาก พดูตรงๆ อาม้ากลวัเรานี่แหละ

จะเปลี่ยนใจ’ คุณนายลีสุดที่รักเรียกแพทริคด้วยชื่อจีนของเขาที่แปล

ว่า มงักรทอง เวลาต้องการพูดอะไรเป็นจรงิเป็นจงั ปรามคนตวัโตที่

ท�าท่าจะตะครุบน้องน้อยตลอดเวลา ทางตระกูลลีไม่มีใครขัดใจขัด

ขวางเทยีนอี้เลย แค่รูส้กึว่าเดก็สาวยงัเดก็ และอยากให้บตุรชายท�างาน

จนเข้าที่เข้าทางกว่านี้

‘ไทย-เฟรนช์ คนไทยเขาเอาไว้เรียกวัวพันธุ์นึงที่เราเอามาท�า 

สเต๊กค่ะ’ เธยีรทวิาอธบิายให้อาเฮยีฟัง ก่อนจะเอ่ยประโยคที่อกีฝ่าย

ไม่อยากให้หล่อนพูดถึงผู้ชายไหนแบบนั้น ‘แต่จะว่าไป He’s look 

Yummy เหมอืนกนันะคะ’ 

‘ถามถึงมันท�าไม’ แพทริคคิ้วกระตุก ไม่พอใจขึ้นมาทันท ี

สงัหรณ์แปลกๆ ลอยกรุน่อยูใ่นอก ที่ผ่านมาเขาวางใจเพราะหล่อนไม่มี

ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับใคร ไม่ว่าเพื่อนที่โรงเรียนตามจีบรุมชอบ 

แค่ไหน กเ็ป็นได้แต่หมามองเครื่องบนิ อาจจะเพราะเธยีรทวิาไม่สนใจ

ใคร และอาจจะเพราะเขาเองที่ปล่อยกลิ่นแสดงความเป็นเจ้าของไว้

รอบตวัอกีฝ่ายตลอดเวลา

‘หล่อ...เทยีนชอบ’ 

เธยีรทวิาบอกตรงๆ ยกัคิ้วข้างเดยีวส่งสญัญาณบอกคนที่ท�าตวั

เป็นพี่ชาย ท่าทางรื่นรมย์มคีวามสขุ มอืไม้กม้็วนเส้นสปาเกตตเีข้าปาก 

ในขณะที่คุณชายลีก็ถึงกับหมดอารมณ์กินข้าว รู้สึกเหมือนฟ้าถล่มที่ 

เธยีรทวิาพูดออกมาได้หน้าตาเฉยว่าหลงรกัวอลเลอร์ เพื่อนร่วมคลาส

ปรญิญาเอกของเขา นี่ถ้าหล่อนได้จดหมายตอบรบัจากมหา’ลยัที่เขา

ศกึษาอยู่ กแ็ปลว่าเทยีนอี้ต้องได้เจอไอ้ลกูผสมนั่นตลอดเวลา คดิแล้ว
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กร็�่าร�่าอยากจะให้อาป๊ายกเลกิหนงัสอืสนบัสนนุเธยีรทวิาทนัที

‘เรียนในลอนดอนไหม ท�าไมถึงอยากไปเรียนถึงโน่น’ พอรู้ว่า

สาวน้อยของเขาสนใจชายอื่น แพทรคิกถ็งึกบัพยายามเปลี่ยนใจน้อง

น้อย ตั้งตวักนัท่า ท�าทกุอย่างให้อกีคนไม่มทีางได้เจอชายหนุม่ลูกผสม

รูปหล่อคนนั้นไปมากกว่าที่ควรจะเป็น ทว่าอกีฝ่ายกลบัไม่หลงกล

‘เบื่อลอนดอนจะตาย คนเยอะแยะ ยังไงวีกเอนด์ต้องกลับมา

หาหม่าม้ากับแด๊ดดี้อยู่แล้ว’ สาวน้อยวัยสิบแปดปีเอ่ย ‘ถึงแม้จริงๆ 

อยากเรยีนท�ากบัข้าวท�าขนม แต่แด๊ดดี้บ่นเทยีนจนหูชาว่าจะเรยีนไป

ท�าไม เทยีนกเ็ลยยอมตามใจ เลอืกเมเจอร์ที่เขาชอบ แลกกบัการได้

ไปเรยีนยูเดยีวกบัเฮยีไงคะ’ 

น้องสาวยิ้มหวาน อ้อนก่อนดูดเส้นสปาเกตตีเข้าปาก ลิ้นเล็ก

เลียริมฝีปากเก็บซอสที่ติดอยู่อย่างน่าเอ็นดู แต่ท�าเอาแพทริคร้อนรุ่ม 

ทั้งอยากสมัผสัรสชาตขิองรมิฝีปากคูน่ั้น ทั้งไม่พอใจที่อกีฝ่ายชอบเพื่อน

ร่วมชั้นเรยีนของเขา แต่กท็�าอะไรไม่ได้ เลยได้แต่พยกัหน้าแกนๆ และ

ตั้งใจว่าจะกันท่าให้ได้มากที่สุด จนกว่าเทียนอี้จะโตพอที่เขาจะ

สารภาพรกัได้อย่างเป็นทางการ พร้อมที่จะขยบัความสมัพนัธ์ไปอกีขั้น 

เขาเฝ้าของเขามาตั้งแต่อายไุม่เท่าไร พอเป็นสาวขึ้นมากจ็ะตปีีกออก

ไปหาคนอื่น...ไม่มวีนั!

จากวันนั้นเพียงสองสัปดาห์ คุณหนูลูกสาวท่านทูตรอสส์

กไ็ด้รบัค�าตอบรบัเข้าเรยีนในคณะภาษาศาสตร์และวรรณคดตีามความ

ชอบอันดับที่สองรองจากการท�าอาหาร ท�าเอาแพทริคถึงกับเบ้หน้า

เพราะหญิงสาวมักจะแวะเวียนมาหาชายหนุ่มพร้อมขนมส�าหรับเขา

ชุดหนึ่ง ของอาเหว่ยชุดหนึ่ง แต่ที่น่าโมโหคือไอ้ชุดที่สามที่ฝากให ้

หศัวรรชทกุครั้ง ซึ่งเขากโ็ยนทิ้งตลอดเวลา ไม่เคยส่งต่อให้อกีฝ่ายได้

ลิ้มรสมอืสาวน้อยของเขาเป็นอนัขาด
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จวบจนมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันเกิดของหัศวรรช มีสาวน้อยใหญ่

แวะมาอวยพรวนัเกดิให้เจ้าตวักนัใหญ่ เล่นเอาหน้าตกึเรยีนแน่นขนดั

ไปด้วยสาวๆ ต่างสาขาวชิา ตั้งแต่ปรญิญาตรไีล่เรยีงขึ้นมาถงึปรญิญา

เอก ท�าเอาคนไม่ชอบความจอแจอย่างแพทริคหัวเสีย แต่ที่หงุดหงิด

ที่สุดก็เพราะหนึ่งในความวุ่นวายนั้นมีเธียรทิวา เจ้าของหัวใจของเขา

รวมอยู่ด้วย

‘เฮยี เทยีนจะสารภาพรกัเขา...’ เธยีรทวิาอมยิ้มบอก ใบหน้า

สวยมสีเีลอืดขึ้นนดิหนึ่งเมื่อนกึถงึชายในฝัน 

ในขณะที่แพทรคิถงึกบันิ่งไปเมื่อได้ยนิหล่อนบอกประโยคนี้ เขา

รู้อยู่แล้วละว่าหล่อนเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดกล้าท�าแบบคนมั่นใจใน 

ตวัเอง แต่ไม่คดิว่าจะกล้าขนาดนี้ กล้ากว่าเขาที่รกัหล่อนมาห้าปี แต่

ไม่เปิดปากพูดอะไรสกัค�า

‘เงยีบท�าไมเฮยี แล้วท�าไมท�าหน้าแบบนั้น เทยีนจะสารภาพรกั

กับวอลเลอร์ ไม่ใช่เฮียนะ ท�าหน้าเหมือนจะอ้วก’ เด็กสาวตีความ

สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเขาไปอีกอย่างหนึ่ง ลูบหลังที่เกร็ง

ของแพทรคิ โดยที่ชายหนุม่กเ็ดนิตวัแขง็ สองจติสองใจจะอ้าปากขดัขา

ไม่ให้สมรักกัน แต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่กล้าเอ่ยปากห้าม เอาจริงๆ 

ต้องเรยีกว่าชายหนุม่มนึไปหมดจนไม่รู้ว่าจะพดูอะไรมากกว่า แพทรคิ

เลยได้แต่ไปส่งเธยีรทวิากลบัห้องพกัเหมอืนทกุวนัอย่างคนไร้สต ิแล้ว 

กลบัมาถงึห้องของตวัเองได้อย่างไรกไ็ม่รู ้รูส้กึตวัอกีทตีอนที่เสยีงเคาะ

ประตูแบบไม่เกรงใจใครดงัขึ้น

‘ใครกันวะ พ่อแม่ไม่สอนเคาะประตูหรือไง’ คุณชายลีหัวเสีย 

กระแทกแก้ววิสกี้ลงบนโต๊ะกระจก หงุดหงิดเรื่องหัวใจแล้วยังต้องมา

โดนรบกวนกลางดึกแบบนี้อีก แต่คนตัวใหญ่ก็ไม่วายสาวเท้าไปเปิด

ประตู ตั้งใจว่าจะด่าคนมารบกวนให้ยับ แต่ค�าพูดติดอยู่ที่ริมฝีปาก

ทันทีเมื่อเปิดประตูมาเจอเธียรทิวาหน้าเซียวตาแดงก�่าแบบคนร้องไห้
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หนกั น�้าตานองหน้าสวยเป็นหลกัฐานชั้นยอดว่าสาวน้อยของเขาก�าลงั

เสยีใจ

‘เกดิอะไรขึ้นเทยีนอี้! ใครท�าอะไร...’ 

ชายหนุ่มถามเสยีงแขง็ มองคนที่ยนือยู่หน้าห้องพกัหรูหรา ใน

ขณะที่สาวน้อยของเขาส่ายหน้า สะอกึสะอื้นพูดไม่เป็นประโยค ‘เค้า

ปฏเิสธเทยีน ฮอืๆๆ’ พูดแค่นั้นเดก็สาวกป็ล่อยโฮออกมาอกีจนได้ 

ภาพตรงหน้าดูน่าสงสารจนแพทริคทนไม่ไหวต้องดึงคนสวย 

ของเขามากอดปลอบ ไม่ชอบ ไม่อยากเหน็น�้าตาของเดก็สาวที่เขารกั

มาหลายปี นกึโกรธไปจนถงึเพื่อนร่วมคลาสที่บงัอาจท�าเดก็สาวเสยีใจ 

เขาประคบประหงม ยงุไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอมมานาน น�้าตาสกัหยดไม่

เคยมใีห้เหน็ อยากได้อะไร เขาทูนหวัทูนเกล้าให้หมด เพราะอยากให้

มีแต่รอยยิ้ม แล้วไอ้เวรนั่นเพิ่งโผล่มาให้เธียรทิวาเห็นหน้าได้ไม่เท่าไร

บงัอาจมาท�าคนของเขาเสยีใจขนาดนี้

‘เทยีนท�าขนมไปให้กบัการ์ด...ฮอืๆๆ เขาขอบใจเฉยๆ อ่านการ์ด

แล้วกไ็ม่สนใจ แต่กลบัหยบิมอืถอืออกมาอ่านข้อความแล้วลกุออกไป

เลย’ เดก็สาวเล่าทั้งน�้าตา 

‘มแีต่คนมาจบีเทยีน ชอบเทยีน แต่เขาท�าแบบนี้ได้ยงัไงเฮยี...’ 

ท�าไมแพทริคจะไม่รู้ว่าเด็กสาวเป็นที่สนใจขนาดไหน แค่ช่วง

ระยะเวลาสามเดือนที่หล่อนเป็นน้องใหม่ในแคมปัสแห่งนี้ ชายหนุ่ม 

รุ่นพี่และรุ่นเดียวกันมากมายต่างเพียรมาแวะเวียนแนะน�าตัวเองบ้าง 

อาสาแนะน�าเมอืงบ้างกบัเธยีรทวิา โดยที่ไม่ได้รูเ้ลยว่าหล่อนมขีาใหญ่

อย่างเขาคุ้มครองดูแลอยู่ เพราะเขาตหีน้านิ่ง ให้อาเหว่ยออกโรงหลงั

ฉาก กวาดผู้ชายเหล่านั้นเงยีบๆ จนพวกมนัล่าถอยกนัไปเอง นกึแล้ว

กอ็่อนใจ เขาจดัการใครกไ็ด้ให้ออกจากชวีติเธยีรทวิา แต่กลบัจดัการ

กับหล่อนไม่ได้เลยสักครั้ง แพทริคคิดแล้วก็ก้มลงมองเด็กสาวที่เขา 

กอดอยู่ในวงแขน ลูบหลงับางหวงัให้คลายเสยีใจ 
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เธียรทิวาสูดหายใจลึกกลั้นสะอื้น มือบางป้ายน�้าตาออกจาก

หน้าสวยลวกๆ เงยมองเขาแล้วรูส้กึอุน่ใจขึ้นมาไม่น้อยเมื่อเหน็แววตา

อ่อนโยน รกัใคร่ เป็นห่วงเป็นใยฉายออกมา ดใีจที่อย่างน้อยกย็งัมเีขา

เป็นที่พึ่งเสมอ 

‘ไปเฮยี พาไปกนิเหล้าหน่อย อกหกัมนัเจบ็แบบนี้เอง’

คนเป็นพี่ได้แต่ตามใจน้องน้อย หวงัจะให้เดก็สาวอารมณ์ดขีึ้น 

ทั้งๆ ที่เขาเองกก็รึ่มได้ที่จนแทบจะกระดกอะไรไม่ไหวอกีต่อไปแล้ว

คืนนั้นกว่าแพทริคกับเธียรทิวาจะกลับมาถึงห้องพัก

หรูหราของชายหนุ่มก็เกือบตีสาม สองร่างที่เดินแทบจะไม่ไหวโซซัด

โซเซพยุงกันทั้งๆ ที่จะล้มทั้งคู่ แต่ท่าทางเด็กสาวจะอาการหนักกว่า

ชายหนุ่มหลายเท่า เพราะตาแทบจะลมืไม่ได้แล้ว แต่ยงัพอลากขามา

ได้ตามทาง คอนกนัมาจนถงึห้องนอนได้

‘นอนนี่แหละนะ เฮยีขบัไปส่งไม่ไหวแล้ว เรานอนบนเตยีง เดี๋ยว

เฮยีนอนโซฟาเอง’

คณุชายตระกูลลบีอกคนที่พบัไปกบัหมอนแล้ว ส่วนตวัเขาเมา

ขนาดนี้จะนอนโซฟาหรอืนอนเตยีงกค็งไม่ได้ต่างกนั ปรายตาดมุองไป

ที่เก้าอี้นุม่ในห้องนอน เกดิมากไ็ม่เคยนอนอะไรที่ไม่ใช่เตยีงเหมอืนกนั 

หน้าหล่อส่ายสะบดัเรยีกสตทิี่แทบไม่เหลอือยู ่ไม่เมาแบบนี้มานานมาก

แล้ว 

ด้านเด็กสาวที่ท�าท่าจะล้มตั้งแต่หน้าประตูห้องนอนได้แต่ 

ส่งเสยีงในล�าคอฟังไม่เป็นภาษา มอืไม้ปัดป่ายคว้าคอของคนที่ก�าลงั

ห่มผ้าให้ได้กร็ั้งตวัเขาอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราว ท�าให้แพทรคิที่ไร้หลกัล้มลง

ไป ดทีี่เขายงัใช้แขนทั้งสองข้างยนัตวัไว้ทนั แต่ร่างใหญ่ของชายหนุ่ม

คร่อมอยู่ด้านบนร่างบางเรยีบร้อย จมูกจดกนั และไม่รู้ว่าเพราะอะไร

เธียรทิวาจึงถามออกไปขณะยกมือบางขึ้นประคองหน้าหล่อของ 
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แพทรคิไว้ 

‘เทยีนไม่สวยเหรอเฮยี...’ คนเมาเตม็ที่พมึพ�าถาม ตาหวานเชื่อม

มองคนที่นอนทบัร่างหล่อนอยู่ 

‘ใครว่าไม่สวย สวยจน...’ แพทรคิกลนืค�าพดูลงคอ ทั้งฤทธิ์เหล้า 

ทั้งฤทธิ์รักท�าให้เขาอยากจะครอบครองสาวน้อยในอ้อมแขนของเขา

แทบบ้า แค่นั้นแล้วความอดทนที่มมีาตลอดหลายปีกข็าดผงึ เมื่อก่อน

ห้ามตัวเองได้ แค่โอบแขน ลูบหัว หรือจูบกระหม่อมก็มีความสุข ก็

พอใจ แต่ตอนนี้...คิดได้แค่นั้นก็บดริมฝีปากลงกับปากอวบอิ่มของ 

สาวน้อย ละเลียดชิมจนคนที่เกือบจะหมดสติหลับไปใต้ร่างร้องคราง

ออกมาด้วยความรู้สกึที่ผสมปนเปกนัไปหมด 

‘เฮีย...ท�าอะไรน่ะ’ ความรู้สึกวาบหวามที่ประดังประเดเข้ามา 

บวกกบัฤทธิ์แอลกอฮอล์ท�าให้หล่อนไม่มสีตแิละแรงฉดุรั้งตวัเอง อย่า

ว่าแต่อ้าปากห้ามเลย ใจหนึ่งก็เพลิดเพลินไปกับสัมผัสหวานล�้าที่เขา

มอบให้ จนเผลอเบยีดตวัเข้าหาอกีฝ่ายตามสญัชาตญาณ

‘เฮยีรกัเรา...รกัมานานแล้ว’ ชายหนุม่ยงัไม่หยดุจูโ่จม เรยีกร้อง

ตักตวงจากคนใต้ร่างจนเด็กสาวอ่อนระทวยไปหมด ประสบการณ์ที่

เหนอืกว่าท�าให้เธยีรทวิาขดัใจเขาไม่ไหว ได้แต่พมึพ�าเบาๆ เพยีงเท่านั้น

‘เฮียอย่า...’ เด็กสาวออกปากห้าม แต่ปรือตาหวานสบกับตา 

แพทริคที่เล้าโลมหล่อนอย่างช�านาญ จิตใต้ส�านึกบอกตัวเองว่าอย่า

หลงเพรดิไปกบัความวาบหวามที่เกดิขึ้น แต่แรงดงึดดูระหว่างชายหญงิ 

ความลุม่หลงในเพศรส ผสมกบัความอยากรูอ้ยากลอง ปนเปกบัสมัผสั

ร้อนที่ชายหนุ่มปรนเปรออยู่ แต่ที่แย่ที่สุดน่าจะเป็นเพราะสติที่ไร้แรง

ยบัยั้งชั่งใจเพราะดื่มเกนิพอด ีท�าให้เธยีรทวิาท�าได้แค่ใช้มอืบางดนัตวั

เขา ขณะที่แพทรคิซึ่งไม่สนใจสิ่งรอบข้างใดๆ อกีต่อไปแล้ว ดงึเสื้อผ้า

ออกจากร่างบางและตวัเองเรว็ราวกบักะพรบิตา ร้อนไปหมด...

‘เป็นของเฮยีนะ...’ นั่นเป็นประโยคสดุท้ายที่เธยีรทวิาได้ยนิก่อน
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ชายหนุม่จะสอดแทรกแก่นกายใหญ่โตที่แสดงความเป็นชายจนสดุตวั 

เล่นเอาเจ็บร้าวแทบบ้า น�้าตาไหลออกจากหน่วยตาสวยแบบ

ไม่ต้องเค้น ในใจนึกรังเกียจตัวเองที่เมาจนได้เรื่อง แต่ร่างกายกลับ 

ตอบสนองคนตรงหน้าราวกบัเขาและหล่อนเกดิมาคู่กนั

‘ไม่ร้องทูนหวั...เฮยีรกัเทยีนอี้ รกัคนเดยีว เฮยีจะดูแลเราเองนะ 

สุดที่รักของเฮีย’ ชายหนุ่มพึมพ�าบอกรัก ในใจก่นด่าซาตานในตัวที่

ท�าให้เขาเป็นแบบนี้ ความมึนเมาจากแอลกอฮอล์หายแทบเป็นปลิด

ทิ้งเมื่อเจอการตอดรัดเขม็งเกลียวจากคนสวยใต้ร่าง แต่ทั้งรักทั้งหลง

ทั้งหวง กลวัน้องน้อยจะเป็นของคนอื่นไป 

คนที่ฉลาดในเรื่องเรยีนตดัสนิใจเรื่องนี้แบบไร้สตสิดุๆ บดเบยีด

เนื้อตัวร้อนผ่าวให้เสียดสีกัน ห่มสะโพกสอบก�าหนดจังหวะรักจน 

สาวน้อยของเขาหวีดร้องสะท้านสั่น มือบางของหล่อนปะป่ายไปทั่ว

ร่างที่เตม็ไปด้วยมดักล้าม ซกุหน้าไว้กบัอกเขา ในขณะที่แพทรคิแนบ

หน้าหล่อไว้กบัซอกคอขาวสะอ้าน จบูขมบับางเป็นระยะๆ ก่อนจะโหม

เร่งเมื่อความอดกลั้นมาถึงจุดสิ้นสุด พาน้องน้อยไปคว้าดาวเต็มฟ้า 

แล้วส่งตวัเองขึ้นสวรรค์ตามสดุยอดดวงใจไปอกีคน 

เธยีรทวิาหมดสตลิงทนัททีี่แพทรคิทิ้งร่างใหญ่ซบเนนิอกชื้นเหงื่อ 

ไม่รบัรู้เลยว่าพออกีคนหายเหนื่อย เขากไ็ด้แต่เอาผ้าชบุน�้าเชด็เนื้อตวั

ให้เด็กสาว ปรารถนาให้หล่อนหลับสบาย สัญญากับตัวเองว่าอย่าง

แรกที่จะท�าเมื่อสาวน้อยลืมตาตื่นคือการสารภาพรักดีๆ และขอ 

เดก็สาวแต่งงาน คดิได้แค่นั้น หน้าหล่อเหลากพ็รายยิ้มอย่างมคีวามสขุ 

แทรกตวัขึ้นบนเตยีง ก่อนจะดงึตวัเธยีรทวิามากอด วนันี้เขาได้หล่อน

มาไว้กบัตวั และพรุ่งนี้...พรุ่งนี้หวงัว่าเขาจะได้หวัใจหล่อนมาครอง
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2

“งัน้แกเลกิโทษว่าเป็นความผดิฉนัได้ละ” หศัวรรชฟังเร่ือง

จบแล้วนกึข�า กม็นัปล�้าเธยีรทวิาแท้ๆ แต่กลบักล่าวหาว่าสดุที่รกัของ

มนัหนไีปเพราะเขา โดยที่แพทรคิได้แต่หรี่ตามองคนที่รู้จกักนัมานาน

ท�านองไม่พอใจเรื่องที่คูค้่าคนใหม่พดู แต่จ�าต้องข่มอารมณ์เพราะต้อง

ใช้ประโยชน์และขอความช่วยเหลอืจากคนตรงหน้าอกีมาก

“จะเป็นไรไหมถ้าอยากดูประวตั”ิ แพทรคิถามขึ้นเสยีงนิ่งเรยีบ 

แต่ตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อมใดๆ ตามประสามาเฟียที่ไม่ท�าอะไร

เยิ่นเย้อให้เสียเวลา ส่วนอีกฝ่ายก็เข้าใจความแข็งทื่อประการนี้ของ 

หุ้นส่วนเป็นอย่างดจีงึพยกัหน้ารบั

“เอาสิ เดี๋ยวจะให้เอนกไปหยิบมาให้ ถ้าจ�าไม่ผิดเฮดเชฟจบ

โรงเรียนท�าอาหารจากฝรั่งเศส แถมด้วยประกาศนียบัตรการเป็น 

ซอมเมอลเิยร์” หศัวรรชเล่าประวตัขิองหวัหน้าเชฟในโรงแรมเขาคร่าวๆ 

เท่าที่จ�าได้ให้แพทรคิฟังไปพลาง 

นอกจากใบรับรองความสามารถในการท�าอาหารจากสถาบัน

เลื่องชื่อที่มีสาขาแม้กระทั่งในประเทศไทย หัวหน้าพ่อครัว...เอ หรือ

ต้องเรยีกว่าแม่ครวัคนนั้นยงัมคีวามรู้เกี่ยวกบัไวน์เป็นอย่างด ีเรยีนครบ

ทกุคอร์สตั้งแต่ไวน์โลกเก่า โลกใหม่ ครบถ้วนกระบวนความ จนได้ชื่อ
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ว่าเป็นซอมเมอลเิยร์ ซึ่งกค็อืผู้เชี่ยวชาญเรื่องไวน์นั่นเอง นอกจากนั้น

รสมือยังดีจนหัศวรรชที่ได้ลิ้มลองในห้องอาหารที่ปารีสยังติดใจ ถึง

ขนาดต้องให้อเนกควานซื้อตัวต่อมาในสนนราคามหาศาล แต่ก็คุ้มที่

จะใช้เป็นธมีหลกัดงึลูกค้ามาเข้าโรงแรมเปิดใหม่แห่งนี้

“แล้วไม่เคยเหน็หน้าเขาเลยเนี่ยนะ” ชายหนุ่มนกึสงสยัว่าหุ้น-

ส่วนของเขารับลูกน้องเข้าท�างานประสาอะไรไม่เคยเห็นหน้าลูกจ้าง 

มองคนตรงหน้าอย่างประเมนิว่าหศัวรรชตั้งใจจะปิดบงัอะไรหรอืเปล่า 

แต่กไ็ม่พบพริธุใดๆ ในตาสเีทาคู่นั้น

“ฉนัมโีรงแรมกี่สาขา พนกังานกี่หมื่นคน มนัไม่ใช่เรื่องที่คนเป็น

ประธานบริษัทต้องสัมภาษณ์ลูกจ้างเองเปล่าวะ จริงอยู่ว่าแปลกใจ

ตอนที่ฉนักนิอาหารที่เขาท�า แต่เชฟไม่ยอมออกมาเจอตวั ตอนซื้อตวั

มากใ็ห้ลูกน้องจดัการ ซึ่งกอ็ย่างที่บอก เขาลกึลบัมาก ยนืกรานว่าไม่

จ�าเป็นต้องพบหน้ากันก็ได้เพราะฉันซื้อฝีมือเขา ไม่ได้ซื้อหน้าตา ฟัง

แล้วมนักเ็มกเซนส์ดอีอก” 

คนมั่นใจในตัวเองตอบแบบไม่ยี่หระ ในขณะที่อีกคนก็ยักไหล่

ใส่ ถ้ามนัท�าแบบนี้กบัโรงแรมที่ชายหนุ่มเพิ่งตดัสนิใจร่วมทนุ เขาอาจ

จะเปลี่ยนใจกไ็ด้ แต่ในเมื่อที่นี่คอือาณาเขตเวส เพริ์ล มนัจะบ้าจะบอ

กเ็รื่องของมนัเถอะ

“ประสาท ลูกน้องไม่เคยเจอหน้า ท�างานกนัยงัไง นี่ฉนัคดิผดิ

หรอืเปล่าที่หุ้นกบัแก” 

...

นั่งคยุกนัได้ไม่ถงึยี่สบินาท ีคนสนทิของเจ้าของรสีอร์ตหรูหราก็

น�าแฟ้มประวัติของทีมลูกจ้างในครัวตามที่คุณชายตระกูลลีร้องขอมา

ให้ แพทรคิกวาดตาลวกๆ หาชื่อแฟ้มที่เขยีนว่าหวัหน้าเชฟแล้วรบีคว้า

มาเปิดกวาดตาดูเร็วๆ มือสั่น...หน้าซีดเผือด แต่มีรอยยิ้มแตะแต้ม 

มมุปากอย่างพอใจ
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“ใช่...ใช่เทยีนอี้จรงิๆ ด้วย” ตาเรยีวเป็นประกายส่งถงึหุ้นส่วน

ที่มองมา ดใีจที่เจอสกัท ี แต่ความรู้สกึเจบ็แปลบในอกฉายวาบ เมื่อ

เงยหน้าจากเอกสารแล้วเหน็ภาพหศัวรรช อะไร? ท�าไม? เพราะอะไร

เทยีนอี้ถงึเลอืกกลบัมาท�างานกบัไอ้นี่!

“อะไรนะคะ...โห...อะไรมันจะขนาดนั้น” 

มาดามเวส อังกูรตาโตเมื่อรับรู้เรื่องจากผู้เป็นสามีว่าเหตุใด

คณุชายลถีงึยงัไม่กลบัไปพร้อมเพื่อนๆ หล่อนที่ลงมาที่เวส เพร์ิลกนัใน

ช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์  พรรณพตัราก�าลงัจะไปส่งเพื่อนสนทิคณะเลก็ๆ 

ที่มาพักผ่อนตรงกับแพทริคที่บินตามมาตามค�าเชื้อเชิญของหัศวรรช 

ผู้เป็นสาม ีมอืปลดกิ๊บตวัโตที่หนบีผมไว้ระหว่างอาบน�้า ปล่อยให้ผม

ยาวสยายระกลางหลัง ในขณะที่ร่างเย้ายวนมีผ้าขนหนูผืนเดียว

ปกคลมุ ท้านยัน์ตาวาววบัของสาม ีก่อนหญงิสาวจะหยบิเดรสผ้ายดื

สดี�า คอกลม แขนกดุ สั้นครึ่งขาอ่อนมาใส่ง่ายๆ เลอืกรองเท้าผ้าใบ 

สขีาวลายด�ายี่ห้อดงัของฝรั่งเศสมาผกูเชอืกสวมเข้าชดุกนั เชก็หน้าตา

ตวัเองในกระจกอกีรอบจนพอใจจงึเดนิไปหาหศัวรรชที่วางหนงัสอืพมิพ์

ในมือลงนานแล้ว จ้องจะขย�้าเนื้อนวลของภรรยาระหว่างที่ปากเขาก็

เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังไปด้วย นี่ถ้าไม่ตดิว่ามแีขกส�าคญัของหล่อนต้อง

ไปส่ง เขาไม่ปล่อยให้พรรณพัตราได้หยิบเสื้อผ้าขึ้นมาสวมหรอก 

กระตกุหลดุไปตั้งแต่ผ้าเชด็ตวัแล้ว

“แล้วเอายงัไงดคี่ะเนี่ย” ภรรยาเดนิมาหยดุยนืหลงัโซฟาที่สามี

นั่งอยู่ โน้มตวัอ่านข่าวเศรษฐกจิที่ชายหนุ่มเปิดไว้ ปากกถ็ามแบบคน

ไม่รู้จะท�ายงัไงต่อ มองตากร็ู้ว่าสามตี้องการอะไร เลยเอาตวัรอดโดย

ให้มโีซฟาตวัใหญ่ขวางกั้น

“ลกูพลบัอยู่เป็นเพื่อนคณุชายที่นี่ละกนัจ้ะ เดี๋ยวพี่ไปส่งเพื่อนๆ 

ให้ เพราะต้องไปเซน็เอกสารบางอย่างที่ออฟฟิศคณุโชคด้วย” หศัวรรช
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เอ่ยถึงศุภโชค คู่ค้าทางธุรกิจอีกคนที่เวส เพิร์ลใช้บริการเรือยอช์ต 

ให้เช่าของนายหัวรูปหล่อ เช่าเรือขนาดต่างๆ มาไว้ใช้บริการแขกซึ่ง

แวะเวยีนมาใช้เวลาช่วงสดุสปัดาห์ที่เกาะแห่งนี้เช่นเดยีวกนั

แต่พอพรรณพตัราได้ยนิแบบนั้นกลบัเบ้ปาก เมื่อนกึถงึเรื่องใน

อดีตที่ แพทริค ลี เคยเกิดอาการคลั่งไคล้หล่อนถึงขั้นจะแย่งกับ 

หศัวรรชอยู่พกัใหญ่ ถงึแม้ตอนนี้จะเคลยีร์กนัลงตวัแล้วว่าที่เกอืบเกดิ

เหตุรักสามเส้านั้นเพราะมาดามเวส อังกูรอย่างพรรณพัตราบังเอิญ

ท�าให้คณุชายตระกูลลหีวนคดิถงึรกัแรกที่ฝังใจไม่ลมื จนเตลดิเปิดเปิง

มาตกหลมุรกัหล่อน แต่ตอนนี้ได้สตแิละรู้ถูกรู้ควรเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 

แต่มนักย็งัไงๆ อยู่ที่จะใช้เวลากบัเขาสองคน

“จะดเีหรอคะ คอื...ลกูพลบัไม่ค่อยสบายใจ” หญงิสาวโอบสามี

จากด้านหลงั วางคางลงบนบ่าแกร่งที่ตงึจากการท�างานหนกั บบีเบาๆ 

เพื่อให้ชายหนุ่มผ่อนคลายเอาใจสามบี้าง 

เมื่อได้รับการปรนนิบัติแสนน่ารักจากภรรยา หัศวรรชก็เอี้ยว

หน้ากลบัไปยิ้มกระชากใจให้เสยีจนหล่อนใจสั่น เหน็รอยยิ้มแบบนี้ทไีร 

กห็วั่นไหวทกุท ีเพื่อนเพิ่นนี่น่าจะกลบัเองได้มั้ง อยากรั้งเขาไว้ในห้อง

นอนด้วยกนั ไม่ต้องให้ข้ามเรอืขึ้นแผ่นดนิใหญ่ไปส่งใครที่ไหนเลย

“ดีจ้ะ...ลูกพลับช่วยพี่ดูมันหน่อยนะจ๊ะ พี่กลัวมันจะระงับ

อารมณ์ตวัเองไม่ไหว วิ่งไปฉดุเขาออกจากครวัมาปล�้า เราจะพานไม่มี

อะไรกนิกนัเสยีเปล่าๆ” 

พรรณพตัราได้ยนิแบบนั้นกห็วัเราะร่า แต่อดแปลกใจไม่ได้ “ว่า

แต่เราแอบไปดหูน้าเชฟไม่ได้เหรอคะ วนันั้นที่ลกูพลบัเข้าไปท�าอาหาร

กไ็ม่เหน็นนิา” 

หัศวรรชยิ้มน้อยๆ รู้ว่าพรรณพัตรามีแผนการที่จะเข้าไปดูหน้า

เจ้าของหวัใจคณุชายล ีแอบอยากรู้ด้วยละมั้งว่า เหมอืนตวัเองตรงไหน 

เมื่อคราวนั้นแพทรคิถงึคลุ้มคลั่งกบัหล่อนถงึขนาดนั้น
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“อนันั้นเรื่องของเราส ิเราคงหาวธิเีข้าไปเดนิเล่นในครวัได้ละมั้ง 

เบบี้” เจ้าของรสีอร์ตยิ้มแบบมเีลศนยัให้ภรรยา รู้ดวี่าตวัแสบของเขา

คงหาวธิชี่วย แพทรคิ ล ีได้สกัอย่าง ตามประสาคนชอบจดัการอะไร 

นึกดีใจหากจะพอมีหนทางให้ภรรยาสนิทใจกับ แพทริค ลี มากขึ้น 

เพราะหากยงักระอกักระอ่วนกนัแบบนี้ อนาคตต้องท�าธรุกจิด้วยกนัจะ

ไม่สบายใจกนัทั้งสองฝ่าย

มาดามเจ้าของโรงแรมใช้เวลาไม่นานในการลาเพื่อนเก่า

เพื่อนใหม่จนครบถ้วน ก่อนจะตดัสนิใจเดนิเข้าไปหาคณุชายลทีี่กระดก

เบียร์ดื่มอยู่คนเดียวที่ศาลา บิดข้อมือดูนาฬิกาเพื่อความแน่ใจ ดื่ม

ตั้งแต่เที่ยงขนาดนี้ เล่นเอาหญงิสาวขมวดคิ้วนดิหน่อย มองเหน็เค้า-

ลางของความยุ่งยากว่า ปัญหาที่มอียู่ท่าทางจะหนกัน่าดู

“แต่วันเลยนะคะ” พรรณพัตราเย้าระหว่างเดินเข้าไปยืนข้างๆ 

เขา 

ในขณะที่อีกฝ่ายก็หันกลับมามองตามเสียง ก่อนจะยื่นขวด

เครื่องดื่มให้อย่างมนี�้าใจ 

“สกัหน่อยไหม” 

พรรณพตัราได้ยนิแบบนั้นกส่็ายหน้าปฏเิสธทนัท ี“ไม่เอาละค่ะ 

ดื่มละอ้วน” 

คนตาหวานมองคนตรงหน้าดื่มไปถอนหายใจไปอยูพ่กัใหญ่ คดิ

หาวธิว่ีาจะช่วยอกีฝ่ายอย่างไรด ีจนมองเหน็พนกังานเดนิเข้าออกจาก

หลังครัวทางหางตา แววตาหวานก็เปลี่ยนเป็นเปล่งประกายเจ้าเล่ห์ 

ก่อนจะหนัมาเขย่าแขนคณุชายแรงๆ จนแพทรคินิ่วหน้า

“มอีะไร”

“คณุชายรอตรงนี้นะคะ เดี๋ยวลูกพลบัมา ห้ามไปไหนเชยีวล่ะ” 

“จะท�าอะไรมาดาม” คนเคยแต่ออกค�าสั่งสงสยั นี่เป็นครั้งแรก
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เลยละมั้งที่มคีนกล้าสั่งเขา

“น่า...อย่าถามมากเลยค่ะ ไว้คุณชายต้องขอบคุณลูกพลับ

แน่นอน” พรรณพตัราหลิ่วตาสวยให้ ก่อนจะเดนิเรว็ๆ หายวบัไปหลงั

ศาลาที่ใช้เป็นห้องอาหารหลักของโรงแรม ปล่อยให้ทายาทมาเฟีย

ฮ่องกงได้แต่ยนืงงว่าคนที่เขาเอน็ดูจะท�าอะไรต่อไป

...

พรรณพตัราใช้สทิธิ์เมยีเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์หรหูราถอืวสิาสะ

เปิดเข้าประตูครัวแล้วเดินเงียบกริบเข้าไปมองซ้ายมองขวา มีแต่

พนกังานท�าความเคารพ ไม่มใีครออกปากห้าม จนยิ่งมั่นใจว่าผู้หญงิ

ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยนือยู่หน้าเตาไม่มทีางรู้ถงึการมาของหล่อน เพราะ

ฝ่ายนั้นยนืหนัหลงัให้มาดามเจ้าของโรงแรมหร ูปล่อยให้อกีฝ่ายส�ารวจ 

ตวัเองอยู่เงยีบๆ อย่างไม่รู้ตวั

สาวร่างบางที่น่าจะเตี้ยกว่าพรรณพตัราเลก็น้อยหนัหน้ามา เจ้า

ตวัสวมเสื้อคลมุแบบเชฟ ท่อนล่างเป็นเลกกงิแนบเนื้อสดี�า และสวม

รองเท้าผ้าใบแบรนด์ดงัของฝรั่งเศส ท�าเอาพรรณพตัรายกยิ้ม ก่อนจะ

ก้มมองรองเทา้ตวัเองบ้าง อย่างน้อยสิ่งที่แพทรคิเคยบอกว่าหล่อนกบั

รักแรกของเขามีความเหมือนกัน ก็คงมีรสนิยมเป็นหนึ่งในคุณสมบัติ

แน่ๆ แต่อะไรก็ไม่ท�าให้หล่อนชะงักไปได้มากกว่าใบหน้าสวยแบบ

ลูกผสม จมูกโด่ง ปากอิ่มแดง ที่ส�าคญัคอืดวงตาสอีลัมอนด์ ยิ่งมอง

ยิ่งตกใจเพราะเหมือนมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองเวอร์ชันลูกครึ่ง

ชดัๆ และเมื่อหล่อนแอบมองจนพอใจ ตั้งสตทิ�าใจรบัความคล้ายคลงึ

ได้แล้ว พรรณพตัรากส็่งเสยีงเรยีกคนที่เป็นประเดน็ร้อนออกไป 

“ขอโทษนะคะ” 

คนที่โดนจับสังเกตมาตลอดเวลาก็ตกใจเล็กน้อย เพราะไม่คิด

ว่าจะมแีขกมาเยอืนแบบไม่ได้ตั้งตวั นกึฉนุเบาๆ ที่มคีนเข้ามาวุ่นวาย

ในอาณาเขตของหล่อน แต่จะท�าไงได้เมื่อหันมาแล้วพบว่าแขกไม่ได้
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รบัเชญิคอืภรรยาสดุสวาทขาดใจของบอสใหญ่แห่งเวส เพริ์ล คนที่ไม่

เคยรู้จกักต็้องจ�าหน้าให้ได้พอๆ กบัหน้ามสิเตอร์เวส องักูร เพราะถ้า

ใครว่านายใหญ่คนนั้นใหญ่แล้ว สตรีคนนี้น่าจะใหญ่กว่าบอสของ 

เวส กรุ๊ปอกีมากโข

“มาดามอยากได้อะไรไหมคะ จรงิๆ ให้เดก็มาบอกกไ็ด้” เธยีร-

ทิวามองหน้าคนมาใหม่พลางออกปากถามเป็นภาษาอังกฤษอย่าง

สุภาพด้วยความคุ้นลิ้น ในขณะที่อีกฝ่ายก็ยิ้มหวานผูกมิตร หาเรื่อง

ชวนคนตรงหน้าคยุอย่างสนทิสนมทนัที

“ลูกพลับหิว แต่คิดไม่ออกว่าจะทานอะไร เลยว่าจะมาขอ 

ค�าแนะน�าเชฟอ้ะคะ่ มจีานเดด็อะไรให้ลูกพลบัไหมคะ” ขอ้อ้างไม่เกนิ

จริงของพรรณพัตราถูกส่งต่อถึงแม่ครัวคนเก่ง ก็หล่อนยังไม่ได้กิน 

มื้อเช้าจรงิๆ เมื่อเช้าได้แค่ดื่มกาแฟเป็นเพื่อนหศัวรรชพร้อมโยเกร์ิตหนึ่ง

ถ้วยแค่นั้น คนดีๆ  ที่ไหนจะนบัเป็นอาหาร เรยีกว่าชมิเล่นๆ ระหว่าง

ฉอเลาะกบัสามดีกีว่า

เธียรทิวาได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้ายิ้มตอบรับความเป็นกันเอง 

ความน่ารกัไม่ถอืตวัของพรรณพตัรา ภรรยานายใหญ่ ลมืความคดิแรก

เริ่มว่ามาดามเวส องักรูเข้ามารกุล�้าความเป็นส่วนตวัในครวัของหล่อน

เสยีสิ้น 

“ทานแป้งไหมคะ” เธยีรทวิาถาม เปลี่ยนบทสนทนาเป็นภาษา

ไทยเมื่อนกึขึ้นได้ว่าไม่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้ภาษาต่างชาต ิ ถงึแม้เมื่อ

ครู่อีกคนจะตอบมาเป็นภาษาเดียวกันชัดราวกับเจ้าของภาษาก็เถอะ 

ตาสีอ่อนกวาดมองหุ่นสะโอดสะองราวนางแบบของมาดามแล้ว ไม่

แน่ใจว่าจะเป็นพวกดมมากกว่ากนิหรอืเปล่า

“ทานค่ะ ทานทกุอย่าง” สาวเปรี้ยวยิ้มกว้าง แต่กป็ระหลาดใจ 

เล็กน้อยที่คนตรงหน้าพูดภาษาไทยชัดเหมือนเจ้าของภาษา จนคน 

ได้รบัรอยยิ้มอดคลี่ปากแสดงกริยิาเดยีวกนัตอบไม่ได้
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“งั้นของคาวเอากรลิชสีเบคอนกนิกบัทรปิเปิลคกุทรฟัเฟิลฟรายส์ 

ส่วนของหวานเอาเป็นวอฟเฟิลชอ็กโกแลตเสร์ิฟกบัเบอร์รสีดดไีหมคะ” 

พรรณพตัราพยกัหน้าไวๆ ตื่นเต้นกบัเมนูง่ายๆ ที่เชฟเสนอ แต่

ถูกใจหล่อนทกุอย่าง

“ส่วนบ่ายๆ ถ้าหวิโทร. ลงมาบอกก่อนสกัชั่วโมงสคิะ ทางนี้จะ

เตรยีมติ่มซ�าไว้ให้” 

“ดจีงัค่ะ ท�ากบัข้าวได้ทกุชาตเิลย เมื่อวานอาหารฝรั่งเศสอร่อย

มาก ข้าวเช้านี่เขาทานกนัหมดแล้วใช่ไหมคะ เหลอืแต่ลกูพลบัใช่ไหม”  

เชฟคนสวยพยักหน้าเมื่อเจอประโยคสนทนาแบบนอนสต๊อป

จากมาดามคนสวย จนไม่รู้จะตอบค�าถามไหนก่อน ได้แต่พยักหน้า

เหมารวมไปทุกประเด็นที่ผ่านหูมา เพราะเนื่องจากโรงแรมยังไม่เปิด

ให้บรกิารเตม็รูปแบบ มแีต่รบัคณะพเิศษของเจ้านายเท่านั้น 

“แล้วในหม้อนั่นอะไรคะ” พรรณพัตราชี้ไปที่หม้อใหญ่ที่เห็น

เธยีรทวิาตั้งใจคนอยู ่นกึสนใจเพราะได้กลิ่นหอมลอยเตะจมกูสวยทนัที

ตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาในห้องครวันี้แล้ว

“ตุ๋นไก่ด�าค่ะ เห็นเด็กบอกว่าบอสชอบทานอะไรร้อนๆ ก่อน

นอน” เชฟสาวหรี่ไฟลงจนอ่อนเกอืบสดุ “ดฉินัเลยตุน๋ทิ้งไว้ให้ หากดกึๆ 

โทร. มาสั่งกจ็ะได้จดัให้ได้ทนัทคี่ะ” ตอบเสรจ็กห็นัไปหยบิวตัถดุบิมา

เตรียมท�าอาหารให้พรรณพัตรา ภรรยาบอสสาวหน้าเฉี่ยว หุ่นดี สูง

กว่าหล่อนที่คนทั่วไปมกัจะทกัว่าสงูแล้ว แต่ทั้งๆ ที่เธยีรทวิาเป็นลูกครึ่ง

กลบัเตี้ยกว่าสตรตีรงหน้าน่าจะสกัสองสามเซนตเิมตร

ฝ่ายพรรณพตัรากย็ิ้มรบั จรงิที่คนอย่างสามหีล่อนชอบกนิอะไร

รองท้องระหว่างท�างาน ส่วนมื้อหนกักจ็ดัเตม็ กนิเยอะกว่าหล่อนหลาย

เท่า จนอดแปลกใจไม่ได้ที่หุ่นยงัฮอตน่าฟัดชะมดั ทั้งที่กเ็หน็เขาไม่ได้

เข้ายมิออกก�าลงักายมากมายนกั

“ขอลูกพลบัอยู่ดไูด้ไหมคะ ออกไปรอข้างนอกกเ็หงา จรงิๆ ชอบ
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ท�ากบัข้าวด้วยค่ะ เผื่อจะแอบขโมยสูตรไปท�าที่บ้านบ้าง” 

เธยีรทวิาเหน็ไมตรทีี่มาดามยื่นมาให้จงึรบัไว้อย่างด ีทั้งถกูใจใน

อธัยาศยัของคนตรงหน้า และภาระหน้าที่ยงัค�้าคอต้องบรกิารอย่างดี

เนื่องจากเป็นภรรยาเจ้าของโรงแรม คดิได้ดงันั้นกเ็ชื้อเชญิพรรณพตัรา

ให้นั่งลงบนเก้าอี้สตูลในห้องครวั “ถ้าไม่ร้อนกเ็อาสคิะมาดาม” 

“อย่าเรยีกมาดามเลยค่ะ แก่จงั เรยีกลูกพลบัเฉยๆ กไ็ด้ ว่าแต่

เชฟอายเุท่าไหร่คะ หน้าเด๊กเดก็” 

“ยี่สบิแปดค่ะ เรยีกว่าเทยีนกไ็ด้ค่ะ” เธยีรทวิาบอก ยิ้มสวยโชว์

ลกัยิ้มสองข้างให้พรรณพตัราเหน็

“โห เดก็กว่าลูกพลบัสองปี ลูกพลบัสามสบิละค่ะ งั้นเรยีกแค่ 

พี่ลูกพลบักไ็ด้นะคะ ถอืว่าเป็นเพื่อนกนั” สวยแบบนี้นี่เอง คณุชายลี

ถงึรกัมานานเป็นสบิปี ท่าทางจะขี้อ้อน อ่อนหวานซะด้วย

เชฟสาวใช้เวลาในการท�าอาหารไม่นาน ระหว่างที่ทอด 

เฟรนช์ฟรายส์ซ�้าๆ สามรอบเพื่อให้ได้ความกรอบ กข็ดูเหด็ทรฟัเฟิลสด

เพิ่มกลิ่นแล้วถงึโรยเกลอืเพิ่มรส ระหว่างนั้นสานเบคอนเป็นตารางห่อ

แซนด์วิชโฮลวีตซึ่งสอดไส้ชีสไว้อีกที ก่อนจะน�าลงทอดในกระทะ ใส่

เนย ทอดพักใหญ่จนเบคอนกรอบ จากนั้นจึงใช้มีดใหญ่ผ่าทแยง

แซนด์วิชจนชีสที่สอดไส้ขนมปังด้านในไหลออกมา ท�าให้คนที่นั่งรอ

อาหารเช้าท�าหน้าตื่นเต้น

“น่ากนิมากกก เทยีนเก่งจงั ทานด้วยกนันะคะ แต่ววิในนี้ไม่ดี

เลยอ้ะ ไปทานที่ศาลากนัค่ะ ไปค่ะไป ลกูพลบัช่วย” พรรณพตัราหยบิ

อาหารมือหนึ่ง อีกมือคว้าข้อมือของเชฟคนสวยให้เดินตามไปโดยที่ 

เจ้าตวัไม่ได้ตั้งตวั ไม่นกึเอะใจอะไรเพราะได้ยนิว่าบอสใหญ่ออกเรอืไป

ส่งแขกกลบักรงุเทพฯ คนตวัโตที่ท�าให้หล่อนนอนไม่หลบัเมื่อวานกค็ง

กลบัไปพร้อมกนักบัคณะทั้งหมดแล้วนั่นละ 
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ร่างสูงโปร่งที่มีความสูงไม่ต่างกันสองคนเดินเข้ามาในศาลา  

คนหนึ่งยิ้มร่ามองแพทรคิที่นั่งมองทะเลตาพราว ในขณะที่อกีคนหนึ่ง

ที่ชื่อเธยีรทวิามวัแต่ระวงัอาหารในมอืจะตกหล่น กว่าจะรู้สกึตวักเ็มื่อ

เดนิมาถงึโต๊ะและเหน็แขกของมาดามที่นั่งอยู ่มอืบางที่ถอือาหารสอง

จานใหญ่แทบจะปล่อยให้ทกุอย่างตกแตกเดี๋ยวนั้นเมื่อพบว่าแขกที่นั่ง

อยู่เป็นใคร ริมฝีปากอิ่มสั่นระริกแบบไม่รู้ว่าควรเอ่ยทักทายยังไง ใน

ฐานะไหน พอๆ กบัแขกที่ดูไร้สตพิอกนัตอนเหน็หน้าหล่อนชดัๆ 

“คณุชายคะ นี่ไงเชฟที่เราชื่นชมกนันกัหนา” พรรณพตัราผาย

มือให้แพทริคเห็นคนมาใหม่ได้ชัดขึ้น นึกภูมิใจในความเจ้าเล่ห์ของ 

ตวัเองหนกัหนาที่กล่อมอกีฝ่ายให้ออกมาเจอหน้ากนัจนได้ 

แพทริคนิ่งไปพักหนึ่งเหมือนโดนสาปให้ท�าอะไรไม่ได้ ค�าพูด

ต่างๆ นานาที่เคยคดิว่าจะบอกรกั ออดอ้อน ตดัพ้อที่น้องน้อยหนไีป

แบบไร้เหตุผลติดอยู่ที่ริมฝีปาก ก่อนจะลุกขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติ 

เพศตรงข้าม และเพื่อให้อกีฝ่ายนั่งลงตามสญัชาตญาณ

ส่วนเธียรทิวานั้น มาดามเอาอาหารในมือไปวางบนโต๊ะตั้งแต่

เมื่อไรไม่รู้ และกดบ่าหล่อนให้นั่งลงบนเก้าอี้หนึ่งในสองตัวที่ว่างอยู่ 

พดูอะไรไม่ออกอยูน่าน จงึได้แต่ยิ้มน้อยๆ ท่ามกลางวงสนทนาที่มาดาม

เวส องักูรเป็นผู้ด�าเนนิ 

การรบัประทานอาหารเป็นไปอย่างกระอกักระอ่วน แพทรคิกลนื

ข้าวไม่ลง ในขณะที่เธียรทิวาก็พูดอะไรไม่ออก มีเพียงพรรณพัตรา 

คนเดียวที่ท�าเป็นทองไม่รู้ร้อนชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนเกือบรับ-

ประทานอาหารเสร็จ มาดามคนสวยที่ก�าลังเอนจอยกับวอฟเฟิล

ชอ็กโกแลตเสริ์ฟพร้อมวปิครมีแบบไร้ไขมนัจงึเอ่ยขึ้น

“อร่อยมาก สอนผสมแป้งหน่อยสิคะ ลูกพลับจะไว้ท�าที่บ้าน

มั่ง” พรรณพัตราหั่นวอฟเฟิลเป็นชิ้นเล็กก่อนส่งเข้าปาก แล้วจิ้มอีก 

อันหนึ่งพลางส่งส้อมให้คุณชายชิม ไม่เห็นเขาหยิบจับอะไรเข้าปาก 
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เลยถอืวสิาสะจดัการให้ “ลองสคิะ อร่อยจรงิๆ”

“ไม่ชอบของหวาน” แพทรคิส่ายหน้าน้อยๆ ปฏเิสธขนมตรงหน้า 

สายตาหยดุอยูท่ี่หน้าสวยของเธยีรทวิา ไม่ได้สนใจทั้งพรรณพตัราและ

อาหารเลยสกันดิ ในหวัคดิอะไรหลายอย่างวนเวยีนจนงงไปหมด

“ไม่หวานหรอกค่ะ เฮียน่าจะทานได้” นั่นเป็นประโยคแรกที่ 

เธยีรทวิาเอ่ยกบัเขาหลงัจากกนัไปสบิปี หญงิสาวเองกด็ูตกใจไม่น้อย

ที่เผลอพดูประโยคดงักล่าวออกไปเป็นภาษาจนีด้วยความเคยชนิ ห่าง

กนัไปนานแค่ไหน หล่อนกจ็�ารายละเอยีดของเขาได้เสมอสนิะ

ส่วนพรรณพัตราที่แอบสังเกตอาการของคนทั้งสองอยู่ตลอด 

จับใจความประโยคภาษาจีนเมื่อครู่ได้เลาๆ ก็อมยิ้มด้วยความพอใจ 

และแสร้งท�าเป็นตกใจ ลนลานหาของให้วุ่น ท�าเป็นลมืๆ ไปว่าเมื่อครู่

ได้ยนิถ้อยค�าแสดงความสนทิสนมอย่างไร ไม่กระโตกกระตากว่าภาษา

จนีแมนดารนิที่ทั้งคู่พูดกนัอยู่หล่อนกพ็อรู้เรื่องกบัเขาอยู่บ้าง

“แย่แล้ว ลูกพลบัลมืมอืถอืไว้ในห้อง เดี๋ยวพี่หวงโทร. มาไม่เจอ

แย่เลยค่ะ คยุกนัไปก่อนนะคะ” พูดจบมาดามคนสวยกข็อตวักึ่งวิ่งกึ่ง

เดินออกไปจากศาลา ก่อนจะหยิบมือถือที่ตัวเองเหน็บไว้ในช่อง 

กระเป๋าของเดรสที่เจาะไว้เลก็ๆ ยิ้มกว้างเมื่อปลายสายรบัโทรศพัท์ และ

รบีถามด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้นร้อนรน

“พี่หวงอยู่ไหนแล้ว เสรจ็ธรุะหรอืยงั จะกลบัมายงัคะ ลูกพลบั

จะเล่าอะไรให้ฟังค่ะ” 

ฟากคนที่โดนทิ้งให้นั่งกันอยู่สองคนต่างมองหน้ากันอยู่ 

พักใหญ่ จนคนที่ทนไม่ไหวคือคุณชายแห่งตระกูลลีเอ่ยท�าลายความ

เงยีบขึ้น มล้ีานค�าพดูในอก แต่กลบัอ้าปากได้แค่ประโยคโง่ๆ ประโยค

หนึ่งเท่านั้น 

“สบายดไีหม” 
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แววตาอ่อนโยนเหมอืนไม่เคยถอืโทษที่หล่อนหายตวัไปของเขา

ท�าให้เธียรทิวารู้สึกผิดมากขึ้น แต่ยังตอบอาเฮียออกไปด้วยน�้าเสียง 

ที่คิดว่าท�าให้คนฟังสบายใจที่สุด ในขณะที่ตาหวานหลุบต�่ามองมือ 

ตวัเอง ไม่กล้าสบตาเขา ทั้งๆ ที่แพทรคิกไ็ม่ได้แสดงท่าทไีม่พอใจ อาจ

จะเพราะวยั เพราะเรื่องราวต่างๆ ที่อกีฝ่ายผ่านมาท�าให้เขาดูเยน็ชา

มากขึ้นละมั้ง

“สบายดคี่ะ” 

คุณชายพยักหน้าน้อยๆ แบบที่ชอบท�าสไตล์คนไม่ชอบแสดง

ความรู้สกึ แพทรคิดโูตขึ้นแบบคนผ่านชวีติมามาก ร่างสงูใหญ่ของเขา

อัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อ แววตาหวานที่เคยส่งให้หล่อนบัดนี้ดูกร้าน

โลกขึ้นเหมอืนคนผ่านประสบการณ์ แต่เขายงัดดูใีนแบบที่หล่อนจ�าได้ 

ยงัคงหล่อ ดูน่าเกรงขามแบบที่เป็นมา แบบที่หล่อนจ�าได้เสมอ

เมื่อนั่งเงยีบมองตากนัไปมองหน้ากนัมาอยูอ่กีพกัใหญ่ ไม่มใีคร

ถามอะไรเพิ่มขึ้น เธยีรทวิาจงึท�าท่าจะลกุขอตวัเข้าไปท�างานต่อในครวั

ไม่ให้กระอักกระอ่วนใจไปมากกว่านี้ ถึงเมื่อก่อนจะเคยเป็นน้องรัก 

คราวก่อนเคยได้ร่วมเตยีง แต่วนันี้หล่อนปรากฏตวัต่อหน้าเขาในฐานะ

ลูกน้องของหุ้นส่วนเขา จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมานั่งเทียบหน้าเพื่อน

เจ้านายอยู่แบบนี้

“เอ่อเทยีน เอ่อ...ดฉินัขอตวัก่อนนะคะ ยงัมงีานในครวัอกีมาก” 

เธียรทิวาแทนตัวเองอย่างตะกุกตะกัก ไม่รู้ว่าควรพูดอย่างไร เขาจะ

โกรธเกลยีดขนาดไหน คะเนไม่ได้เลยว่าแพทรคิยงัเอน็ด ูหรอืรกัหล่อน

เหมอืนเดมิไหม เพราะตวัเองกห็นเีขามาขนาดนี้ พูดจบหญงิสาวกล็กุ

ขึ้นหมนุตวัหมายจะเดนิกลบัห้องครวัทนัท ีอย่างน้อยในที่แห่งนั้นกเ็ป็น

พื้นที่ปลอดภยัของหล่อน

“เดี๋ยว...” คุณชายเว้นจังหวะไปครู่หนึ่ง สูดหายใจเรียกความ

กล้า ปล่อยให้อีกฝ่ายที่หันกลับมาเพราะเสียงเรียกจากเขา แต่พอ
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สบตากลับไม่มีเสียงใดเอื้อนเอ่ย จนกลายเป็นยืนมองหน้ากันอยู่พัก-

ใหญ ่เหมอืนต่างคนตา่งไมรู่้ว่าจะเริ่มตรงไหน ไม่รู้วา่จะคยุกนัอยา่งไร 

“หายไปไหนมา” ประโยคค�าถามที่คณุชายตั้งใจจะแสดงความ

ไม่พอใจ โกรธเกรี้ยวที่น้องน้อยท�าให้เขาทกุข์มาตลอดหลายปี กลบัถกู

ถ่ายทอดด้วยเสียงแหบพร่า สะเทือนใจ เว้าวอนเหมือนคนพูดใจจะ

ขาดชนดิที่เจ้าตวักบ็งัคบัเสยีงตวัเองไม่ได้

“ฝรั่งเศสค่ะ” 

ต้นเหตุของความทุกข์บอก ไม่เห็นประโยชน์อะไรที่ต้องปิดบัง 

ไหนๆ กลบัมาเจอกนัแล้ว สบิปีที่ผ่านมาหล่อนเองกค็ดิอะไรได้ไม่น้อย 

เหลอืกแ็ต่ความรูส้กึผดิที่หนปัีญหากบัความรูส้กึบางอย่างที่ค้างคาใน

หวัใจ แต่ด้วยความที่ห่างหายกนัไปหลายปี แถมสิ่งที่เกดิขึ้นก่อนแยก

จากกนัท�าให้เธยีรทวิาไม่รูจ้ะวางตวัเช่นไร อกีทั้งยงัไม่รูว่้าใจเขาเปลี่ยน

ไปหรอืไม่ เพราะท่าทางดูห่างเหนิเมนิเฉยจนหญงิสาวนกึใจเสยี เฮยี

คงเกลยีดเทยีน เกลยีดมาก...ค�ารกัที่พร�่าอยูข้่างหเูมื่อสบิปีก่อนคงเป็น

เพราะฤทธิ์เหล้า ไม่ใช่ความรกัละมั้ง

“ขอตวันะคะ เทยีน...เอ่อ...ดฉินัขอตวัไปดใูนครวัก่อน ถ้าอยาก

ได้อะไรกใ็ห้เดก็ไปบอกนะคะ จะจดัออกมาให้” 

เธยีรทวิาหนัหลงักลบัทนัท ีน�้าตาแห่งความน้อยใจ (มั้ง) ที่ก�าลงั

เอ่อออกมาที่ขอบตา ถงึแม้จะบอกตวัเองมาตลอดสบิปีว่าอะไรๆ มนั

อาจจะไม่เหมอืนเดมิ ทกุอย่างอาจจะเปลี่ยนไป กแ็ม้กระทั่งตวัหล่อน

เอง ใจหล่อนเองยงัไม่ใช่เทยีนอี้คนเดมิเมื่อสบิปีก่อนเลย หญงิสาวกลนื

ก้อนสะอื้นลงคอ พยายามเรยีกสตกิลบัมา เพราะหล่อนมหีน้าที่ความ

รับผิดชอบในครัวที่ต้องจัดการอีกมากมาย แต่สติก็ต้องแตกกระเจิง 

อีกครั้งเมื่ออาเฮียเอ่ยค�าร�่าลาแสนหวานชนิดที่ไม่คาดคิดเลยว่า คน

อย่างแพทรคิจะพูดอะไรแบบนี้ เชฟมอืหนึ่งหน้าร้อนผ่าว รบีเดนิดุ่มๆ 

กลบัห้องครวัโดยไม่หนัมามองคนข้างหลงัอกี
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“อยากได้เทยีนอี้...เทยีนอี้ของเฮยี...คนืมา” 

“คนบ้า...อะไรของเค้า!” เธยีรทวิาเดด็ผกัชแีรงๆ จนลกูมอื 

มองหน้ากนัเลิ่กลั่ก หน้าที่เดด็ผกันี่มนัใช่งานของหวัหน้าเชฟซะเมื่อไหร่

ล่ะ แต่ก็ไม่มีใครกล้าขัดเมื่อคนที่มีสิทธิ์ออกค�าสั่งสูงสุดในพื้นที่ครัวนี้

เดนิหน้าแดงก�่า ไม่พดูไม่จา มาหยบิกองผกักบักล่องพลาสตกิจากมอื

เดก็ในครวัไปนั่งเดด็ไปด่าไปอยู่คนเดยีวแถวๆ หน้าเตาพร้อมเฝ้าหม้อ

ไก่ตุ๋นให้บอสไปในเวลาเดียวกัน รู้สึกร้อนหน้า ไม่ใช่เพราะอุณหภูมิ

จากเตาแก๊ส แต่เพราะสิ่งที่ได้ยนิจากปากคณุชายตระกูลลเีมื่อครู่

“เชฟคะ” หน่วยกล้าตายแหลมเข้าไปเรยีกหวัหน้าเชฟคนสวย

ที่หน้าตาไม่รบัแขก

“ว่ายงัไง” เธยีรทวิาตวดัหน้ากลบัมาหาลกูน้อง ยงัไม่สบอารมณ์

กบับรรยากาศรอบตวันกั

“เอ่อ...เด็ดถึงรากละค่ะ” ลูกน้องที่เป็นลูกมือกันมานานชี้ไปที่

หลักฐานในมือ จนเธียรทิวาได้แต่ยิ้มแหยๆ แก้เก้อเพราะจริงอย่างที่

อกีคนว่า 

“อ้ะ...เสรจ็แล้วกเ็อาไป” หญงิสาวผลกักล่องผกัให้ลกูน้อง ก่อน

จะสั่งให้ผูช่้วยอกีสามคนในครวัดแูลความเรยีบร้อยที่เหลอืกลบอาการ

ของตวัเองทนัที

“มื้อเที่ยงของบอสกบัมาดาม เทยีนเตรยีมหมดแล้ว ส่วนอาหาร

พนกังานกจ็ดัการกนัได้เลย เมนูอยู่ตรงนั้นละ เดี๋ยวเยน็ๆ จะขึ้นมาดู

ความเรยีบร้อยของดนิเนอร์ให้อกีท ียงัไงกต้็องรอบอสสั่งมาว่าจะทาน

อะไร”  เธยีรทวิาบอกเนอืยๆ แจกแจงงานในความรบัผดิชอบของแต่ละ

คนในวนันี้ เนื่องจากยงัไม่มกีารเปิดให้บรกิารแขกอื่นใด จงึมภีาระแค่

เจ้าของโรงแรมกบัภรรยาและพนกังานเท่านั้น ที่เหลอืกเ็ป็นการคดิเมนู

ของรสีอร์ตกบัจดัระบบในครวั เพราะทมีแต่ละครวัเริ่มทยอยกนัมา ใน
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ฐานะหัวหน้าเชฟหล่อนต้องควบคุมการท�างานของครัวทุกประเภท 

ดูแลการสั่งวัตถุดิบมากมายหลายสิ่ง แล้วอีกสองวันทุกครัวจะลงมา

ประจ�าการครบก่อนทดสอบระบบจริง เพื่อดูปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ

เปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการ

เมื่อจดัการเรื่องที่ต้องท�าเสรจ็สิ้นแล้ว หญงิสาวกข็อตวักลบัเข้า

ห้องพกัพนกังาน ถอดเสื้อเชฟพาดไว้ในลอ็กเกอร์ส่วนตวั ก่อนจะหยบิ

หมวกเบสบอลมาใส่ตามความเคยชนิ วนันี้นอกจากเลกกงิสดี�าเหมอืน

เมื่อวานกค็งมแีต่เสื้อกล้ามที่เปลี่ยนเป็นสดี�าเท่านั้น หน้ากระจ่างสดใส

ขึ้นหลงัเจ้าตวัล้างหน้าล้างตา รวบผมสนี�้าตาลอ่อนใหม่อกีครั้ง ปาก

แดงระเรื่อ คิ้วเข้มโก่งสวยรับกับเบ้าตาลึกแบบลูกฝรั่ง ท�าให้เชฟคน

สวยไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่ม หน้าก็สวยจัดเรียกความสนใจจากเพศ

ตรงข้ามได้เป็นอย่างดี

ร่างบางเสียบหูฟังไร้สายฟังเพลงจากแอปพลิเคชันในมือถือ 

สวมแว่นด�าเนื่องจากแดดยังส่องแรงอยู่ แต่ลมทะเลที่พัดแรงท�าให้

หญิงสาวนึกอยากออกไปวิ่งริมหาดก่อนเข้างานอีกกะตอนเย็น ไม่

สนใจว่าผวิขาวลออเหมอืนหมิะจะคล�้าแดด อยากให้ตวัเองแทนกว่านี้

ด้วยซ�้า เงยหน้ามองท้องฟ้า ดูทศิทางลม ลมืสนใจสภาพรอบข้าง มา

รู้สึกตัวอีกครั้งก็ตอนที่แขนเรียวเสลาของตนถูกใครคนหนึ่งคว้าไว้จน

ต้องตวดัมอืกมุข้อมอือกุอาจนั้น หมายจะทุ่มคนที่บงัอาจมาสมัผสัตวั

หล่อนลงพื้น แต่ตาสวยกลับต้องเบิกกว้างเมื่อพบว่าอีกฝ่ายคือคนที่

สอนศลิปะป้องกนัตวัให้ตั้งแต่ยงัไม่อายสุบิห้า และคอืต้นเหตขุองความ

ว้าวุ่นใจตลอดสองชั่วโมงมานี้

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ” หญงิสาวถอดหฟัูงออก บดิแขนออกจาก

การเกาะกมุอย่างสภุาพ แต่กพ็อท�าให้คณุชายลหีน้าตงึ เกดิความรูส้กึ

ว่าน้องน้อยในวนัวานของเขาไม่เหมอืนเดมิ เพราะแค่เขาจบัแขนแค่นี้

ยงัขนืตวัออกหนี
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“เฮยี...” ใครว่าคนอย่าง แพทรคิ ล ีพดูอะไรไม่แคร์ใคร ท�าอะไร

ไม่เคยกลวัเกรง ตอนนี้ละที่รู้ว่าความกลวั ความไม่มั่นใจมนัมอียู่จรงิ 

“เทยีนอี้ว่างไหม เฮยีมเีรื่องอยากคยุด้วย” 

แพทรคิก้มลงมองหน้าสวยที่ไม่เคยจางหายไปจากหวัใจ เคยคดิ

มาตลอดว่าหากได้พบจะคลายคิดถึง แต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งเห็นยิ่ง

โหยหา อยากคยุ อยากเหน็หน้า อยากอยู่ใกล้ๆ เหมอืนได้พบ ได้มอง

เท่าไรกไ็ม่พอ 

หญิงสาวก้มหน้าดูนาฬิกาแบบไฮเทคบนข้อมือที่มีระบบเชื่อม

กบัมอืถอืรุน่ล่าสดุเหมอืนดงึเวลาตดัสนิใจ แต่แล้วกต็อบรบัค�าชวนของ

เขาเพราะรู้สกึตดิค้างกนัอยู่

“แป๊บนงึกไ็ด้ค่ะ” เธยีรทวิาพยกัหน้ารบั แม้จะยงัรู้สกึไม่พร้อม

หากเขาถามถึงสาเหตุรวมถึงเรื่องราวในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แต่ความ

รู้สกึที่เกดิขึ้นตอนนี้ท�าให้เหตผุลทกุอย่างรางเลอืนหายไป ยอมท�าตาม

สิ่งที่เขาเอ่ยปากขออย่างไม่มขี้อโต้แย้ง

“งั้นเราไปเดนิเล่นแถวท่าเรอืกนัไหม” ปากบอกทั้งๆ ที่ใจอยาก

ชวนไปคยุที่วลิลาของเขา อยากกอด อยากหอมให้หายคดิถงึ แต่ได้

แค่นี้กย็งัดกีว่าไม่ได้อะไรเลย ในขณะที่อกีฝ่ายกพ็ยกัหน้ารบั ยอมเดนิ

ตามร่างสูงใหญ่ไปเหมอืนวนัวานแต่โดยด ี

สองหนุ่มสาวเดินข้างๆ กันช้าๆ เหมือนเวลาไม่มีวันหมด 

โดยที่เธียรทิวาถอดรองเท้าผ้าใบออกเพราะกลัวทรายเข้ารองเท้าแล้ว

ใช้สองนิ้วของมอืขวาเกี่ยวไว้ ในขณะที่คณุชายใส่รองเท้าครบเซตเดนิ

ย�่าทรายแบบไม่ได้สนราคาค่างวดของมัน...ทั้งคู่เดินข้างกันไปอีก 

พกัใหญ่แบบไม่มใีครเอ่ยอะไรออกมาก่อน จนเธยีรทวิาอดไม่ได้

“คณุชายมอีะไรจะคยุกบัดฉินัคะ” เธยีรทวิาเงยหน้ามองพี่ชาย 

สบิปีที่ผ่านมาเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง อะไรหลายๆ อย่างจะเปลี่ยนไป
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ไหม มนัจะเหมอืนเดมิหรอืเปล่า 

“อยากรู้ว่าหายไปท�าไม...”  แพทรคิถามออกไปตามความจรงิ 

เขาเป็นคนกระด้าง ใครๆ กร็ู้ อารมณ์อ่อนหวานที่เคยมใีห้เทยีนอี้กถ็ูก

ฝังกลบไว้ในเบื้องลกึของจติใจ ปิดตายตั้งแต่วนัที่หล่อนหายไป ไม่ได้

ฝึกฝีมือเลยตลอดสิบปีที่ผ่านมา เลยกลายเป็นคนแข็งกร้าวอย่าง

สมบูรณ์แบบ

“เรื่องมนัยาวนะคะ” 

“เฮยีมเีวลาทั้งชวีติ” 

เธยีรทวิาเงยหน้าขึ้นสบตาชายหนุ่ม ตาเขาเป็นประกายไหววูบ

ฉายแววหวาน แต่เป็นหล่อนเองที่ไม่กล้า...ไม่กล้าสบตา เลยไม่ได้เหน็

ความนยัที่เขาถ่ายทอดออกมานั้น ไม่เช่นนั้นทกุอย่างคงง่ายกว่านี้ 

“เอ่อ...” สาวน้อยที่โตขึ้นเยอะเปลี่ยนไปทกุอย่าง ทั้งวธิคีดิและ

การแสดงออก เธยีรทวิาในวยัยี่สบิแปดปีเม้มรมิฝีปากเหมอืนไม่มั่นใจ

ในตวัเอง ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนคดิอะไรกพ็ูด หรอืไม่หล่อนกแ็ค่ไม่กล้าพูด

อะไรกบัเขา ถงึมอีาการลงัเลแบบนี้ หญงิสาวถงึกบัต้องรวบรวมความ

กล้า ก่อนจะถามออกไปเสยีงแผ่ว “จะกลบัฮ่องกงเมื่อไหร่คะ” 

“จรงิๆ เฮยีต้องขึ้นฝั่งเมื่อเช้า แต่จะอยู่ต่ออกีสกัหน่อยกค็งได้” 

อาเหว่ยที่เดินตามหลังมาอารักขาเจ้านายตามปกติถึงกับเบะ

ปากทนัททีี่ได้ยิน ‘ได้ที่ไหน’ แค่นี้สายโทรศพัท์กจ็ะไหม้ เขาต้องโทร. 

เลื่อนนดัใครต่อใครมากมายจนแทบจะไม่มเีวลากนิข้าว นี่กเ็ดนิตามหา

ตั้งนานกว่าจะเจอ เพราะโทร. เข้าโทรศพัท์คณุชายเพื่อแจ้งเรื่องส�าคญั

ก็ดันปิดหนี จนมองเห็นจากศาลาด้านบนนั่นละว่าเดินอยู่กับผู้หญิง 

ที่รมิหาด เขาเลยเดนิตามลงมาดู ใจอยากวิ่งเข้าไปทกัคณุหนูเทยีนอี้

ด้วยซ�้า แต่ทั้งสองคนคงมเีรื่องต้องคยุกนัมาก จงึเดนิทิ้งระยะให้ความ

เป็นส่วนตวัแก่เจ้านายทั้งสองเงยีบๆ 

มองภาพตรงหน้าที่มเีธยีรทวิาเดนิเคยีงคู่แพทรคิ โดยฝ่ายชาย
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เดนิคล้อยหลงัเลก็น้อย สายตาจบัจ้องสาวน้อยข้างๆ ตลอดเวลาแล้ว

เหว่ยฟ่างก็นึกขอบคุณอะไรก็ตามที่ท�าให้คนคู่นี้กลับมาพบกัน และ

หวงัว่าจะไม่มอีะไรมาแยกคนทั้งคู่ออกจากกนัอกี โดยที่สองหนุ่มสาว

ไม่รบัรูว่้าอาเหว่ยตามมาเพราะมวัแต่จดจ่อระหว่างกนัและกนั หรอืไม่

กอ็าจเพราะทั้งคู่ต่างชนิที่เหน็อาเหว่ยอยู่ในสายตาตลอดเวลา 

“ไว้ก่อนคณุชายกลบัฮ่องกง เราค่อยมาคยุกนัได้ไหมคะ เอ่อ...

ดฉินัอยากขอเวลา” หญงิสาวหยดุเดนิ หลบุตาลงต�่าก่อนช้อนหน้าสวย

ขึ้นสบตาแพทรคิที่จบัจ้องมาที่หล่อนอยู่แล้ว 

สายตาของชายหนุ่มว่างเปล่า ไม่แสดงความรู้สกึใดๆ จนเธยีร-

ทวิาเดาอารมณ์เขาไม่ถกู ถา้เป็นเมื่อก่อนรูไ้ด้เลยวา่สิ่งที่ออกจากปาก

หล่อน แพทรคิจะไม่ปฏเิสธ

“ตามใจเรา...ขออย่างเดียว...” ชายหนุ่มนิ่งไปอึดใจใหญ่ ไม่รู้

ว่าพูดออกไปแล้วทกุอย่างจะดขีึ้นหรอืแย่ลง แต่กต็้องพูด พูดในสิ่งที่

เกดิมาตลอดสบิปี ควรจะชนิชาแต่กลบักดักร่อนเขาสดุหวัใจ

“...อย่าทิ้งเฮยีไปอกีนะ” 

สายตาว่างเปล่าในทีแรกฉายแววมั่นคงจนเธียรทิวาทนสบตา

ต่อไม่ไหว ต้องเบือนหน้าออก จึงหันมาพบกับเหว่ยฟ่างที่เดินตาม 

เจ้านายใหญ่ของเขามา ท�าเอาหญงิสาวฉกียิ้มกว้างแบบดใีจ ก่อนจะ

วิ่งกระโจนเข้าไปกอดอกีฝ่ายไม่ให้ตั้งตวั ถ้าถามว่าหล่อนรู้จกัแพทรคิ

มานานแค่ไหน หญงิสาวกค็ุ้นเคยกบัเหว่ยฟ่างมานานเท่านั้นด้วย

“อาเหว่ย...ยังอยู่อีกเหรอเนี่ย ท�าไมอยู่ทนจังคะ” เธียรทิวา 

ตื่นเต้นดใีจที่ได้พบเหว่ยฟ่าง คนสนทิของชายหนุ่มอกีครั้ง รู้อยู่ว่าคน

ตรงหน้าเป็นที่รองรับอารมณ์กิตติมศักดิ์แบบโดนด่าได้ทุกที่ทุกเวลา 

คอยดูแลรบัใช้ แพทรคิ ชวิหลง ล ีมาเนิ่นนานจนนบัเวลาไม่ได้

“ครบั...ยงัอยู่ครบั ยงัไม่ตาย” อาเหว่ยรบัค�าสั้นๆ เบี่ยงตวัออก

จากอ้อมกอดของคณุหนูเทยีนอี้อย่างนุ่มนวล เพราะแววตาเจ้านายที่
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ยืนอยู่ข้างหลังเหมือนจะฆ่าเขาถ้ายังยืนปล่อยให้ว่าที่ลีไท่ไท่กอด 

อยู่แบบนี้

“โห...กอดนิดกอดหน่อยท�าเป็นหวงตัวนะอาเหว่ย...นี่ลืมเทียน

ไปแล้วหรอืเปล่าคะเนี่ย” เธยีรทวิายงัคงไม่รู้ตวัว่ามสีายตาแผดเผาจาก

เบื้องหลังแผ่รังสีอ�ามหิตมาที่ตนเอง ยิ้มหวานเอียงคอคุยกับอาเหว่ย 

อย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหมอืนเมื่อสบิปีก่อน 

“ไม่ลืมหรอกครับ...คุณหนูสวยขึ้นเยอะเลย โตเป็นสาวเต็มตัว

แล้ว สบายดีนะครับ” อาเหว่ยก้มหัวแสดงความเคารพอย่างสุภาพ 

นายเขาทั้งรกัทั้งหวงอย่างกบัอะไร เคยประกาศกร้าวตอนช่วงปีแรกที่

เธยีรทวิาหายไปด้วยซ�้าว่า ถ้าระหว่างนี้มใีครกล้าแตะต้องของของเขา 

แพทรคิจะลงทณัฑ์ตดัมอืทิ้งให้หมด

“จะสามสบิแล้วน้า อกีสองปี ไม่ได้เป็นสาว แต่แก่แล้วต่างหาก” 

เธยีรทวิาหวัเราะร่าแบบคนอารมณ์ดเีหมอืนสมยัก่อนไม่มผีดิ หญงิสาว

ตรงหน้าเตบิโตเป็นสตรหีน้าตาสวยสะพรั่ง รปูร่างเย้ายวนต่างจากเมื่อ

ก่อนที่ความสวยน่ารกัยงัเจอืด้วยความเป็นเดก็ เมื่อก่อนคณุชายยงัทั้ง

หลงทั้งรักขนาดนั้น แล้วตอนนี้ถ้าไม่ได้กลับบ้านไปด้วยจะไม่คลั่งไป

เลยเหรอ 

อาเหว่ยก้มหวัรบัค�าสิ่งที่เธยีรทวิาพดู เออออตอบค�าถามที่หญงิ

สาวเอ่ยปาก จนเป็นหล่อนเองที่ตดับทเสยีดื้อๆ 

“เทียนขอตัวก่อนดีกว่า ไว้คงได้เจอกันอีกก่อนอาเหว่ยกลับ” 

เธยีรทวิาบอกคนสนทิของแพทรคิ หนัหลงัมาหมายจะลาชายหนุ่มอกี

รอบเพราะเห็นว่าเสียเวลาไปมากแล้ว แต่ต้องผงะเล็กน้อยเมื่อเห็น

สายตาราวเปลวเพลิงที่จับจ้องอยู่ที่มือบางที่แตะอยู่บนแขนเหว่ยฟ่าง 

จนหญงิสาวต้องรบีลดมอืลงเพราะรู้ด้วยสญัชาตญาณว่าแพทรคิก�าลงั

โกรธ จงึก้มหวัเลก็น้อยทั้งๆ ที่ตอนแรกตั้งใจจะเอ่ยค�าลา แล้วรบีเดนิ

กลบัไปทางเดมิ
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ด้านคุณชายลีได้แต่ยืนมองหญิงสาวเดินกลับขึ้นไปจนลับตา  

ผู้ช่วยมอืขวาจงึเข้ามารายงานสถานการณ์งานที่เกดิปัญหาหลายอย่าง

จากการที่เขาไม่ยอมกลับฮ่องกงตามก�าหนดเดิม จนชายหนุ่มผูกคิ้ว

แน่น งานกต็้องท�า เรื่องหวัใจกย็งัแก้ไม่ได้

“บอกไปว่าให้ส่งมาทางนี้ให้มากที่สุด” บอกเสียงทุ้มอย่าง

เครียดๆ เขายอมท�างานเหนื่อยเป็นสองเท่า แต่จะไม่ยอมปล่อยให้ 

เธยีรทวิาหลดุมอืไปอกีแล้ว ความทกุข์ระทมที่ผ่านมา มนัรวดร้าวเกนิ

กว่าจะทนรับไหว ทั้งๆ ที่เคยท�าใจว่าหากไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ถือว่า

หมดบญุกนัไป แต่นี่โชคชะตากลบัหมนุวนให้มาได้เจอกนัอกีหน เขา

กจ็ะไม่มวีนัยอมเสยีหล่อนไป

“แล้วคุณชายจะกลับเมื่อไหร่ครับ” เมื่อได้รับค�าตอบของสิ่งที่

ต้องการ อาเหว่ยกถ็ามค�าถามที่เสี่ยงโดนกระทบืมากที่สดุ แต่กจ็�าเป็น

ต้องเอ่ยเพราะเจ้าพ่อใหญ่ที่ผ่อนงานออกจากมือจนหมด แต่ยังเรือง

อ�านาจอย่างท่านประธานลหีวงัเซยีน ต้องการค�าตอบ

“ยงัตอบไม่ได้ ต้องให้แน่ใจอะไรบางอย่าง เดี๋ยวฉนัคยุกบัอาป๊า

เอง”  พูดได้แค่นั้นกโ็บกมอืไล่ให้เหว่ยฟ่างไปจดัการธรุะต่างๆ ที่สั่งให้

เรียบร้อย รู้ดีว่าสิ่งที่หนักใจกว่างานที่ต้องโอนถ่ายมาท�าที่นี่คือการ

เจรจากบับดิาว่ายงัไม่กลบัไปท�างานที่ฮ่องกงทั้งๆ ที่เรื่องทั้งหมดที่ต้อง

จดัการที่เมอืงไทยเสรจ็สิ้นหมดแล้ว

ชายหนุ่มนั่งพักที่โซฟากว้างอยู่พักใหญ่หลังจากเดินกลับ

มาถึงวิลลา รอจนใบหน้าที่ร้อนผ่าวเพราะแดดเย็นลงจึงจะหยิบ

โทรศพัท์ออกมาโทร. หาปลายสาย

“อาป๊า...” พูดได้แค่นั้นเพราะอีกฝ่ายไม่เปิดโอกาสให้พูดอะไร

ต่อ ด่าโขมงโฉงเฉงเสียงดังจนแพทริคต้องเลื่อนโทรศัพท์ออกห่างหู...

ห่างเกอืบฟตุยงัได้ยนิเสยีงบดิาชดัทกุค�า
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“ลื้อรูไ้หมว่างานมนัเยอะแค่ไหน นี่โตจนป่านนี้แล้วยงัทิ้งงานให้

อั๊วท�า ไหนลื้อว่าลื้อจะกลบัมาถงึเยน็นี้ แล้วนี่อะไร ชวิหลง!...” ประมขุ

ใหญ่แห่งตระกูลลตีั้งท่าจะด่าอกียาวถ้าแพทรคิไม่พูดแทรกขึ้นไปว่า

“อั๊วเจอเทยีนอี้แล้ว...อาป๊า อั๊วเจอน้องแล้ว”  

เสยีงสั่นปนดใีจของลกูชายท�าให้ลหีวงัเซยีนชะงกัไป รอยยิ้มผดุ

ที่รมิฝีปากคนอยูไ่กลแบบที่แพทรคิไม่ได้เหน็ ดใีจแทนลกูคอืความรูส้กึ

แรกที่วาบขึ้นมาในหวัอกคนเป็นพ่อ ชายหนุม่บ้าคลั่งแทบไม่เป็นผูเ้ป็น

คนอยู่เกอืบสามปีตอนที่หญงิสาวหายไป ถงึขั้นดรอปเรยีน แล้วตาม

หาเธยีรทวิาอย่างเป็นบ้าเป็นหลงั ท�าร้ายตวัเองไม่รูก้ี่ครั้ง ลามไปจนถงึ

ขั้นที่เกิดเหตุถึงชีวิตผู้อื่น เพราะโทษว่าการกระท�าบางอย่างของตัว

ท�าให้หญิงสาวหายไปซ่อนตัว จนภรรยาเขากอดลูกชายร้องไห้ด้วย

ความสงสารไม่รู้กี่ครั้งกี่ปี แต่ไม่รู้จะท�าอย่างไร 

แถมเจ้าตัวยังไปกระทืบเพื่อนร่วมคลาสที่เป็นลูกหลานเศรษฐี

ใหญ่ด้วยเรื่องอะไรกไ็ม่รู้ ตวัเขาเองพยายามช่วยลูกชายสารพดั โทร. 

หามิสเตอร์รอสส์ที่ย้ายกลับไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษ

ด้วยตัวเองก็หลายครั้งเพื่อถามข่าวคราวของหญิงสาว หวังว่าเขาจะ

เกรงใจบารมขีองตระกูลลบี้าง แต่ทางโน้นกป็ฏเิสธการตดิต่อ จนต่อ

มาแพทรคิค่อยๆ ดขีึ้น ยอมกลบัไปเรยีนปรญิญาเอกจนจบ กลบัมา 

บริหารงานกาสิโน ดูแลธุรกิจที่เหลือ แต่ก็ท�าตัวเหมือนเครื่องจักร 

ไร้ชีวิต มีแต่เหว่ยฟ่างคนสนิทเท่านั้นที่รู้ว่าแท้ที่จริงแพทริคอ่อนไหว

เพยีงใด

นานๆ เข้าลหีวงัเซยีนที่นกึว่าบตุรชายลมืเธียรทวิาไปแล้วกลับ

ต้องยอมใจในความรักของแพทริค เมื่อวันหนึ่งเขามารอบุตรชาย

ประชมุที่บรษิทัในห้องส่วนตวัของอกีฝ่าย แล้วพบว่าบนโต๊ะของทายาท

ตระกูลลียังมีรูปหญิงสาวทั้งเดี่ยวและคู่กับแพทริคในอิริยาบถต่างๆ 

ตั้งแต่ที่ทั้งคู่พบกันวันแรกที่งานเลี้ยงท�าเนียบกงสุลรอสส์ รูปบันทึก
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ความทรงจ�าทุกๆ ครั้งที่แพทริคกลับจากโรงเรียนแล้วพาสาวน้อยไป

เที่ยวไหนต่อไหน หลายช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเรื่องเลก็อย่างการ

ที่แพทริคบังคับให้เธียรทิวาฝึกศิลปะป้องกันตัว ท่าทางครูคนสอนมี

ความสขุกว่าเดก็นกัเรยีนที่โดนบงัคบัให้ฝึกวชิาป้องกนัตวัเองเป็นไหนๆ 

เรื่อยไปจนถงึวนัที่แพทรคิเรยีนจบชั้นปรญิญาโท เธยีรทวิาของ

เขากบ็นิไปแสดงความยนิดถีงึที่ต่างประเทศ โอกาสที่หญงิสาวจบการ

ศกึษาระดบัไฮสกลู แพทรคิกบ็นิกลบัมาพร้อมช่อดอกไม้ หรอืแม้กระทั่ง

ตอนที่สุดดวงใจของลูกชายเข้าเรียนวันแรกในระดับปริญญาตรี โดย

ทั้งคูใ่ส่เสื้อฮูดดหีรอืเสื้อวอร์มแบบสวมหวั มหีมวกห้อยไปด้านหลงัของ

สถานศกึษาเดยีวกนัยนือยู่หน้ามหาวทิยาลยั หน้าตาแจ่มใสกนัทั้งคู่ 

วันนั้นเองที่ลีหวังเซียนรู ้ว่าทั้งความทุกข์และความรักยังคง

อบอวลอยู่ในหวัใจของคณุชายลตีลอดมา และจะคงอยู่ตลอดไป 

“จรงิเหรอ ลื้อเจอที่ไหน...นี่ลื้ออยูภ่เูกต็ไม่ใช่หรอื” น�้าเสยีงท่าน

ประธานลตีื่นเต้นไม่แพ้กนั

“ใช่ เจอที่นี่แหละ...อาป๊า” เสียงเรียกจริงจังขึ้นจนลีหวังเซียน

สมัผสัได้ ชายหนุม่นั่งโน้มตวัมาข้างหน้า แขนขวาเท้าอยูบ่นขาขวา มอื

กมุขมบัในขณะที่มอืซ้ายถอืโทรศพัท์

“อั๊วอยากขอ...” แพทริคยังพูดไม่ทันจบประโยค ประธานลีก็

สวนขึ้นมาก่อนด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่นว่า

“ไม่ต้องห่วง ชวิหลง เดี๋ยวอั๊วเรยีกอาเจ๊ลื้อกลบัมาช่วยท�าก่อน

ได้ ไม่ต้องกลบัจากภูเกต็ จนกว่าลื้อจะจดัการเรื่องนี้เรยีบร้อย” 

แพทริคนิ่งงันเมื่อได้ยินค�าสั่งจากบิดา ไม่คิดมาก่อนว่าพ่อเขา

จะพูดอะไรแบบนี้ ไม่รู้มาก่อนว่าอาป๊าจะให้ความส�าคญักบัเรื่องของ

หัวใจ “รีบเคลียร์ปัญหาของลื้อกับเทียนอี้ให้เร็วที่สุด แล้วรีบกลับนะ 

ไอ้ลกูชาย เอาลกูสะใภ้กลบัมาให้ป๊าด้วยล่ะ”  ประธานลพีดูแค่นั้นแล้ว

กว็างสายไป 
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ส่วนคณุชายลกีไ็ด้แต่ยิ้มน้อยๆ ขอบคณุฟ้าดนิที่ท�าให้วนันี้เขา

มโีอกาสดงึหล่อนกลบัมาอยู่ในชวีติอกีครั้ง

ความรู้สึกล้านแปดตลอดสิบปีที่ผ่านมา ทั้งเจ็บเจียนตาย

ที่คนรักทิ้งไป ถึงแม้จะเป็นรักข้างเดียว แต่การมีเธียรทิวาอยู่ในชีวิต

ตลอดห้าปีก่อนหน้านั้นกท็�าให้มคีวามทรงจ�าแสนหวานไม่น้อย ดงันั้น

เมื่อสาวน้อยของเขาหายไปคณุชายลเีลยยิ่งคลั่ง ระทมทกุข์ โกรธแบบ

ไม่รู้สาเหต ุคดิถงึ ห่วงหา ทกุอย่างประดงัประเดยากเกนิจะบรรยาย 

ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ไม่รู้ว่าจะตั้งต้นพูดกบัเธยีรทวิายงัไง นั่งคดิอยู่

พักใหญ่คุณชายก็ยังหาค�าตอบให้ตัวเองไม่ได้ พลันเสียงกริ่งหน้า 

บ้านพกัของเขากด็งัขึ้น ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่เดนิไปเปิดประตูห้องพกั

ด้วยตัวเอง อดคาดหวังให้คนหลังประตูนั้นเป็นเธียรทิวาไม่ได้ แล้วก็

อดท�าหน้าเมื่อยไม่ได้เมื่อเหน็ว่าคนที่มาเยอืนเป็นใคร

“ว่าไงวอลเลอร์” แพทรคิมองหน้าเจ้าของรสีอร์ตนิ่งๆ ในขณะ

ที่อกีฝ่ายมสีหีน้ารื่นรมย์พกิล

“ไง...ได้ข่าวว่าเจอหน้าแล้วเหรอ เก่งน ิ ลูกน้องฉนัแท้ๆ ฉนัยงั

ไม่เคยเจอเลย” หัศวรรชก้าวเข้ามานั่งในห้องนั่งเล่นแบบไม่รอให้ใคร

เชื้อเชิญ ก่อนจะเปิดตู้เย็นหยิบเบียร์ที่แช่ไว้ในตู้เย็นออกมาเปิดสอง

ขวด ของตวัเองหนึ่งขวด ของไอ้คณุชายลหีนึ่งขวด ยื่นให้อกีฝ่ายที่ก็

รบัไปกระดกดื่มแต่โดยดี

“มาดามนั่นแหละจัดการจนได้เจอ...เมียแกนี่ใช้ได้เลยนะ”  

แพทรคิอดยิ้มไม่ได้เมื่อนกึถงึเสน่ห์แบบพรรณพตัราที่ท�าให้คนรอบข้าง

เอน็ดจูนพานถงึขั้นยอมเปิดเผยตวัตนความรู้สกึแบบที่เคยได้ผลกบัเขา

มาแล้ว แล้วถ้าขนาดเขายงัอ่อนได้ เธยีรทวิาที่มจีติใจอ่อนโยนเป็นทนุ

เดมิ เจอมาดามเวส องักรูตื๊อใส่เข้าหน่อย เชื่อเถอะ อกีไม่นานคงสนทิ

กนักว่าที่คดิ
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“อย่ามายุ่งนะเว้ย ไหนสญัญาว่าจะเลกิยุ่งแล้วไง”  

หัศวรรช วอลเลอร์ เวส อังกูร ทายาทเจ้าของโรงแรมทั่วโลก  

ลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส หนุ่มหล่ออายสุามสบิเจด็ที่เพิ่งตดัสนิใจหลอกล่อ

แฟนสาวคนสวยให้เอาบ่วงที่ชายหนุ่มเตรียมไว้คล้องคอตัวเองส�าเร็จ

ไปไม่กี่เดอืนชี้หน้าหุ้นส่วนทางธรุกจิที่เคยเรยีนร่วมคณะกนัมาทนัท ีก็

ไอ้คณุชายลมีนัเคยมาหลงเสน่ห์เมยีเขาอยู่พกัใหญ่ จนตอนหลงัเคลยีร์

กนัได้ เมื่อชายหนุม่รูใ้จตวัเองว่าที่หลงนยิมชมชอบพรรณพตัราเพราะ

ภรรยาของเขามอีะไรบางอย่างคล้ายกบัเธยีรทวิาจนชายหนุม่เผลอไผล

ไป ไม่ได้รกัปักใจแบบที่เจ้าตวัเข้าใจไปเองในทแีรก

“ฉนัเจอตวัจรงิแล้ว...ไม่กลบัไปยุง่กบัเมยีแกหรอกน่า วอลเลอร์ 

หวงสมชื่อจรงิๆ แกเนี่ย” 

“แล้วนี่จะเอายงัไงต่อ...” หศัวรรชถามซ�้า รู้เรื่องแค่ว่าฝ่ายชาย

เคยคลุม้คลั่งขนาดหนกั เพราะตอนเรยีนปรญิญาเอกด้วยกนัที่องักฤษ  

อยู่ๆ คนรกัของมนักห็ายตวัไป แต่แพทรคิกลบัมาซดัเขากลางแคมปัส

หาว่าเป็นต้นเหตุของทุกอย่าง จากนั้นมันก็หายหัวไม่มาเรียนอีกเลย 

จนเขาเรียนจบไปแล้วหลายปี ถึงได้ข่าวจากเพื่อนรุ่นเดียวกันว่า 

ทายาทตระกูลลกีลบัมาเกบ็หน่วยกติต่อจนจบในเวลาต่อมา

“ก็คงต้องหาทางเอากลับฮ่องกงให้ได้ ฉันคงอยู่ที่นี่นานมาก 

ไม่ไหว อาป๊าแก่มากแล้ว อนัที่จรงิไม่ท�างานอะไรมาสกัพกั แค่ยงัไม่

ลงจากต�าแหน่งประธานเท่านั้น” อีกฝ่ายพยักหน้ารับรู้ เรื่องความ 

รับผิดชอบเรื่องงานเป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้ดีส�าหรับคนท�าธุรกิจสเกล

ขนาดนี้

“เขาจะยอมแกเหรอวะ แพทริค หนีจนสุดขอบฟ้าขนาดนั้น”  

หศัวรรชเย้า ทั้งๆ ที่เหน็ใจมนัพอสมควร แถมยงัไม่สบายใจกบัความ

โลกกลมที่เกดิขึ้นแบบงงๆ ด้วยว่าท�าไมแม่ตวัดขีองคณุชายล ีถงึกลบั

มาท�างานให้เขาแบบนี้
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“ถ้าพูดกันดีๆ ไม่ยอม ฉันจะอุ้ม...” แพทริคคิดไกลถึงขั้นว่า 

คราวนี้คงต้องยอมท�าทกุวถิทีาง ที่จะเกบ็น้องน้อยไว้กบัเขาตลอดชวีติ 

จะต้องบงัคบั ขู่เขญ็ กล่อมกนัแบบไหนบ้างคณุชายลไีม่รู้หรอก รู้แต่

ว่าจะไม่ยอมให้เธยีรทวิาคลาดสายตาอกีต่อไป แต่ก่อนจะไปถงึตรงนั้น 

ขอเขามั่นใจสักนิดเถอะว่า อะไรคือเหตุผลที่ท�าให้เธียรทิวารับงานใน

โรงแรมของเวส กรุ๊ป...หรอืว่า...เทยีนยงัรกัไอ้วอลเลอร์อยู่!
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“คณุชายจะเอายังไงต่อครับ” เหว่ยฟ่างถามแพทรคิผูเ้ป็น

นายน�้าเสยีงแขง็ขนั อาสาท�าทกุอย่างตามบญัชาเพื่อให้เจ้านายได้สิ่ง

ที่ต้องการ ให้ท�าอะไรอย่างไรกไ็ด้ที่ท�าให้เรื่องทกุอย่างเรยีบร้อยและได้

กลบัฮ่องกงโดยไว

“นกึไม่ออก” คณุชายตอบหน้านิ่ง เสยีงเรยีบ มดืแปดด้านจรงิๆ 

ว่าควรเล่นบทโหด เยน็ชา หรอือ่อนหวานเพื่อท�าให้เธยีรทวิาตกหลมุรกั

เขา...ให้คนที่เขารักยอมกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนด้วยกัน แต่ก็หา 

ค�าตอบไม่ได้ ร่างสูงถอนหายใจเฮอืกเมื่อคดิมาถงึตรงนี้...ยาก

ใช่...ยากเหลอืเกนิกบัการท�าให้เธยีรทวิาตกหลมุรกัเขา แพทรคิ

คิดสะระตะอยู่ทั้งคืนว่า เขาจะท�าอย่างไรให้หญิงสาวคล้อยตามกัน 

หากจะขูเ่ขญ็บงัคบัใช้ก�าลงัคงจะเรื่องยาว อกีทั้งพดูตรงๆ ว่าต่อให้กบั

คนอื่นเขาจะโหดเหี้ยมแค่ไหน แต่กบัหญงิสาวแล้วเขาคงทนเหน็หล่อน

เจ็บ เห็นหล่อนต้องฝืนใจท�าในสิ่งที่ไม่ต้องการไม่ได้ ดังนั้นวิธีเดียวที่

จะท�าให้เธียรทิวากลับคือ หล่อนต้องตกลงปลงใจที่จะไปด้วยตัวเอง 

แต่ในเมื่อตอนนี้ยังจัดการเรื่องราวให้เป็นไปตามนั้นไม่ได้ ก็เรียกหา 

ตวัช่วยที่ดทีี่สดุที่มอียู่ทนัที

“วอลเลอร์อยู่ไหน” หน้าหล่อแบบลูกมังกรที่มีแว่นกันแดด 
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บงัอยู่ครึ่งหน้าหนักลบัมาถามคนสนทิแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย 

“อยู่ที่ออฟฟิศครบั” เหว่ยฟ่างตอบแบบไม่ต้องคดิเพราะรู้นสิยั

ดวี่าเจ้านายเปลี่ยนเรื่องที่คยุอยู่ได้ดื้อๆ ตามประสาคนเอาแต่ใจ และ

เขาเพิ่งแวะไปคยุธรุะเรื่องโรงแรมที่จะลงทนุใหม่กบัเลขาฯ ของอกีฝ่าย

เมื่อสักครู่ แถมด้วยเรื่องคุณหนูเทียนอี้ว่าเป็นยังไงมายังไงถึงมาอยู่ที่

เกาะนี้ในฐานะหัวหน้าเชฟได้ เลยรู้ว่าบอสใหญ่ของเวส กรุ๊ปก็อยู่ที่

ส�านกังานเช่นเดยีวกนั

“โทร. ไปบอกไว้หน่อยสว่ิาฉนัมเีรื่องจะคยุด้วย” แพทรคิ ล ีบอก

คนสนิทให้ประสานงานการเข้าพบแบบไม่ฟังค�าปฏิเสธว่าอีกฝ่ายจะ

พร้อมให้เข้าพบหรอืเปล่า 

ไม่เกินสิบห้านาทีหลังจากนั้น คุณชายตระกูลลีก็มาหยุด

ยนืหน้าโต๊ะท�างานแบบกระจกใสตวัใหญ่ เบื้องหน้าเป็นหนุ่มลูกผสม

ตวัโต หน้าตาหล่อเหลาและเมื่อใส่แว่นเข้าไปท�าให้ดภูมูฐิานน่าเชื่อถอื

ไม่น้อย

“มอีะไร” หศัวรรช วอลเลอร์ เวส องักูร ถามหุ้นส่วนโดยที่ไม่

เงยหน้าขึ้นจากเอกสารกองโตตรงหน้า อีกสี่วันเขาจะกลับกรุงเทพฯ 

แล้ว ต้องเคลยีร์งานทางนี้ให้ได้เยอะที่สดุ เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรจะปลกี

ตวัลงมาภูเกต็ได้อกี

“จะมาคุยเรื่องเชฟ” อีกฝ่ายก็พูดโดยไม่สนใจว่าคนฟังจะว่า 

ยงัไง จะสนใจหรอืพร้อมคยุกบัเขาไหม บอกสิ่งที่ตวัเองต้องการทนัที

“ว่ายงัไงล่ะ” 

“ขอซื้อตวักลบัฮ่องกงได้ไหม” 

“ไม่ได้! ฉนัซื้อมาแพง” 

“แพงแค่ไหนฉนักจ็่าย” 

ได้ยินแบบนั้นหัศวรรชก็ละสายตาจากเอกสารเงยหน้ามองคน
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มาเยอืนตาขวาง

“แกถามเขาหรือยังลีว่าเขาจะไปกับแกหรือเปล่า” น�้าเสียง

เหมอืนเยาะเย้ย ตาสเีทาคมกรบิตวดัมองคนหน้าหยกนดิหนึ่งแบบดถูกู 

แพทรคิ ล ี เป็นผู้ชายที่ไม่ต่างจากเขานกัหรอก คนแบบเขากบัมนัคอื

คนประเภทที่ไม่เคยต้องทุม่เทท�าอะไรเพื่อความรกัหรอืเพื่อใครมาก่อน 

และท่าทางคนอย่างมันก็ไม่รู้ด้วยว่าเงินแก้ปัญหาเรื่องความรักไม่ได้ 

เรื่องหลงันี่เขารู้ เขาพสิูจน์มาแล้ว

อีกฝ่ายถึงกับถอนหายใจเฮือกรอบที่เท่าไรก็ไม่รู้ของวัน ทิ้งตัว

ลงบนเก้าอี้รบัแขกแบบไม่ต้องให้เจ้าของห้องเชญิ จนคนที่นบักนัเป็น

เพื่อนต้องวางปากกาในมอื หยบิบหุรี่ที่เกบ็ไว้ในลิ้นชกัเพราะพยายาม

เลิกสูบหลังจากแต่งงาน จุดบุหรี่ขึ้นสูบก่อนจะส่งให้แพทริคที่รับมา

อย่างไม่ปฏเิสธ

“ถ้าเขาไม่ยอมกลบั แกจะท�ายงัไง บงัคบัเหรอ” วอลเลอร์ของ

เพื่อนถามขึ้นหลงัจากต่างคนต่างดื่มด�่ารสใบยาสูบเกอืบครึ่งมวน

“แกกล้าบงัคบัมาดามไหมล่ะ” แพทรคิหรี่ตาถาม 

ไอ้นี่แนะน�าแต่ละเรื่อง ตวัมนัเองยงัไม่กล้า แต่มาบอกให้เขาเอา

คอไปพาดบนเขยีงซะอย่างนั้น หศัวรรชย่นคอ ท�าท่าขนลกุเป็นค�าตอบ

ว่าตวัเองกไ็ม่กล้าบงัคบัเมยีเหมอืนกนั

“งั้นปล�้าเลยไหมวะ เผื่ออะไรๆ จะง่ายขึ้น” เจ้าของเกาะเอาเรื่อง

จรงิมาพดูเล่น กค็นอย่างเขาทะเลาะกบัเมยีวนัไหนกจ็บัปล�้าก่อน เดี๋ยว

ค่อยเคลยีร์ทหีลงัเสมอ 

ค�าปรกึษาของเจ้าของโรงแรมท�าเอาคู่สนทนาส�าลกับหุรี่

“ท�าแล้ว หนีมาแล้ว” อีกฝ่ายรีบบอกหลังจากหายใจเข้าสู่

จงัหวะปกตไิด้ 

คนฟังตาโต “ตกลงแกปล�้าเขา แล้วเขาหนี” หัศวรรชเห็น

คณุชายลพียกัหน้ากห็วัเราะร่า ไอ้นี่มนับ้าแท้ๆ และอดกระเซ้าเพื่อน
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ออกไปไม่ได้

“สงสยัจะไม่ด ีไม่เดด็ ไม่ถงึใจ ผูห้ญงิถงึกบัหน ีของคนจนีนี่เลก็

เหรอวะ อย่างว่าทางนี้ยูโรเปียนไซซ์ เราคงเทยีบกนัไม่ได้” 

คุณชายลีไม่ต่อปากต่อค�าอีก ได้แต่ถอนหายใจหลังบุหรี่หมด

มวน ในชวีตินี้ไม่เคยต้องขอค�าปรกึษาจากใคร โดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะ

เปิดใจเป็นเพื่อนกนัเมื่อไม่นานมานี้อย่างหศัวรรช

“ฉันไม่รู ้เรื่องอะไรของแกมากนัก รู ้แต่ว่าผู ้หญิงเป็นเพศที่ 

ซับซ้อนมาก มีอะไรต้องพูดตรงๆ อย่าหวังว่าจะเข้าใจ นอกจากพูด

แล้วต้องท�าย�้าๆ ด้วยเขาถึงจะเชื่อ” หัศวรรชแชร์ประสบการณ์ให้ 

อกีฝ่ายรู้ เขาลองนิ่งมาแล้ว ใช้ความรนุแรงมาแล้ว เมยีเกอืบเกบ็ของ

กลับบ้าน เข็ดจนวันนี้ จากวันนั้นที่มาดามพรรณพัตราของพนักงาน

ในเวส กรุ๊ปหึงเลือดขึ้นหน้า หัศวรรชจ�าได้ขึ้นใจว่าควรท�าอะไรและ 

ไม่ควรท�าอะไรกบัเพศเมยีอย่างยิ่ง

“ไม่รู้จะอยูย่�้าอย่างที่แกว่าได้กี่วนั ต่อให้อาป๊าบอกว่าให้เคลยีร์

ให้เรียบร้อย จะให้อาเจ๊กลับมาจากอเมริกา ดูแลงานให้...” แพทริค

หมายถงึ แพทรเิซยี พี่สาวคนโตที่แต่งงานกบัเจ้าของกาสโินยกัษ์ใหญ่

มธีรุกจิของสามอียู่ที่ลาสเวกสั ตั้งรกรากอยู่ทางโน้นหลายปี แต่ยงัคง

แวะเวยีนมาหาบดิามารดาบ่อยๆ “...แต่ฉนักเ็กรงใจ ลูกผวัเขากม็”ี 

“เอางี้...อีกสี่วันฉันจะกลับกรุงเทพฯ...ระหว่างนี้ไหนๆ แกก็จะ

มาเป็นหุ้นส่วนโรงแรมใหม่ของฉนั ฉนัจะยอมให้แกท�าหน้าที่ประธาน 

เวส เพิร์ลนานเท่าที่แกต้องการ แต่เฉพาะในนามนะเว้ย แกจะได้มี 

ข้ออ้างอยู่ที่นี่หรือเข้าไปวุ่นวายกับเขาได้” หัศวรรชเสนอทางเลือกให้

เพื่อน เข้าใจและเหน็ใจคนตรงหน้าที่รู้จกักนัมาเกอืบยี่สบิปี 

“ห้องนี่ก็เอาไว้ใช้” หัศวรรชหมายถึงห้องท�างานของเขาที่ทั้งคู่

ก�าลงัอยูใ่นขณะนี้ “...ให้คนทางโน้นส่งงานแบ่งมาท�าที่นี่ อยากได้อะไร

เพิ่มเตมิ อปุกรณ์อะไรขาดเหลอืกใ็ห้อาเหว่ยของแกบอกเอนก สามสี่
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วันที่เหลือเขาจะได้เตรียมไว้ให้แกพร้อม ค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วง ถือว่า

เป็นค่ามดัจ�าสญัญาของเรา” นสิยันกัเลงใจสปอร์ตของหศัวรรชท�าให้

คนมากมายอยากร่วมหุ้นท�าธรุกจิกบัตระกูลเวส องักูรทั้งนั้น 

แพทริค ลี พยักหน้ารับแบบไม่เรื่องมาก เรื่องแบบนี้เป็นเรื่อง

เล็กส�าหรับคนท�าธุรกิจร่วมกันเป็นหมื่นๆ ล้าน มันต้องพึ่งพากันได ้

แบบนี้ถูกต้องแล้ว 

“ขอบใจมาก” แพทรคิตอบรบัการช่วยเหลอืจากเพื่อน ถงึแม้จะ

เลก็ๆ น้อยๆ แค่การเปิดวลิลาให้พกั หรอืให้ยมืห้องท�างาน แต่กน็บั

เป็นการอ�านวยความสะดวกหลายๆ อย่างระหว่างง้อหญงิสาว 

“อีกเดือนฉันต้องลงมาใหม่เพราะมีแกรนด์โอเพนนิง แกก็อยู่

ยาวถงึตอนนั้นไปเลยส”ิ หศัวรรชชวนข�าๆ แต่แน่ใจไม่น้อยว่าแพทรคิ

คงไม่ได้ตามเธียรทิวากลับบ้านได้ง่ายๆ ดีไม่ดีจะต้องอยู่เลยเดือนไป

อกีด้วยซ�้า 

แต่อกีฝ่ายกลบัส่ายหน้า

“หวงัว่าจะไม่ต้องอยู่นานขนาดนั้น” แพทรคินกึถงึหน้าที่ความ

รบัผดิชอบทั้งหลายที่รออยู ่ถงึแม้ว่าอาป๊าจะให้แพทรเิซยีกลบัมาคอย

ดูแลงานให้อย่างที่บอก แต่ในฐานะลูกชายคนเดยีวของตระกูล ความ

รบัผดิชอบและหน้าที่หลกัในการบรหิารงานคอืเขาทั้งนั้น ชายหนุ่มวยั

สามสิบห้าถอนหายใจดังเฮือก จนผู้สมรู้ร่วมคิดหันกลับมามองด้วย

ความสงสาร แต่เรื่องความรกัมนัไม่เข้าใครออกใคร แต่เขาช่วยเพื่อน

ไม่ได้มากไปกว่าที่ท�าให้อยู่หรอก

“ระหว่างนี้จะให้มาดามคอยช่วย คงได้เรื่องกว่าแกเริ่มเองอยู่

หรอก ทางนั้นกค็งเตม็ใจช่วย มเีรื่องสนกุท�า มเีพื่อนผู้หญงิไว้คยุเล่น

ด้วย กด็ ีฉนักจ็ะได้ไม่ต้องกลวัเมยีเหงา” 

“นั่นกจ็รงิ” แพทรคิพยกัหน้าเหน็ด้วยอย่างที่หศัวรรชว่า เพราะ

มาดามเวส อังกูรรู้เรื่องไม่ทันถึงสองชั่วโมงยังหาทางเข้าไปถึงครัวจน
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เจอเจ้าตวั ลากออกมาจนได้พบ ได้คยุ ถงึแม้ไม่มากกย็งัด ีแต่อดคดิ

ไม่ได้ว่าหัศวรรชอยากช่วยเขาหรือสปอยล์เมีย หาเรื่องแก้เบื่อให้ 

อกีฝ่ายท�ากนัแน่

“หมดเรื่องแล้วจะไปไหนกไ็ป ฉนัจะรบีท�างานของอกีสามสี่วนั

ให้เสร็จวันนี้ จะได้มีเวลาสวีตกับเมีย” หัศวรรชโบกมือไล่เพื่อนสนิท 

คนใหม่แบบไม่จรงิจงั 

อกีฝ่ายกรู้็ว่าเขาเย้าเล่น แต่กต็อบรบัอย่างดด้ีวยการยกนิ้วกลาง

ให้เป็นการบอกลา สมแล้วที่รู้จกักนัมาตั้งแต่อายไุม่เท่าไร ถงึท�ากริยิา

สนทิสนมกนัได้ถงึเพยีงนี้

“แล้วนี่มาดามไปไหน” แพทรคิถามถงึภรรยาของเพื่อนทั้งๆ ที่

โดนไล่แล้ว เพราะเขาว่าจะลองไปเลยีบๆ เคยีงๆ ถามเจ้าตวัดูหน่อย

ว่าควรท�าอะไรยงัไงกบัเธยีรทวิาด ีจะได้ไม่พลาดท�าอะไรไม่ถูกไม่ควร

เป็นรอบที่สองอกี

“หาอะไรเล่นอยู่แถวนี้ละมั้ง ก่อนฉนัออกจากบ้านมาเหน็ว่าจะ

ไปนอนอ่านหนงัสอืบนเรอื”  

หัศวรรชกลับไปจับจ้องเอกสารในมืออีกครั้ง ท่าทางขึงขัง แต่

น�้าเสยีงที่พูดถงึเมยีอ่อนโยนจนแพทรคิขนลกุ ย้อนนกึถงึตวัเองว่าเวลา

เอ่ยถงึเธยีรทวิาเป็นแบบนี้หรอืเปล่า ก่อนจะพยกัหน้าเป็นเชงิรบัรู ้แล้ว

เดนิออกจากห้องท�างานของหศัวรรชไป หมายจะเดนิไปแถวๆ ท่าเรอื

เผื่อจะเจอคนที่ตั้งใจมาขอความรู ้แต่ยงัเดนิไม่ทนัพ้นอาคารส�านกังาน

กก็ลบัชนกบัเธยีรทวิาที่มมุตกึพอดี

“อุย๊!” แพทรคิประคองร่างบางโดยใช้มอืสองข้างจบัไหล่หล่อน

ไว้ทนัทตีามสญัชาตญาณการปกป้อง

“เจบ็ไหม รบีเดนิไปไหน” แพทรคิถามขึ้นเมื่อเหน็น้องน้อยนิ่ว

หน้า ยกมือคล�าหน้าผากโหนกป้อยๆ เพราะกระแทกกับเขาเต็มแรง 

ไม่รู้จะจ�้าอ้าวไปไหน ทางนี้กไ็ม่ได้มอีะไรส�าคญั แต่เอ๊ะ! นี่มนัทางเดนิ
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ไปห้องท�างานของหศัวรรชน ิคดิแค่นั้นอารมณ์หวงของกข็ึ้นหน้า เผลอ

บบีหวัไหล่ที่ประคองไว้จนหญงิสาวเจบ็ ต้องร้องบอกออกมา

“เจ็บ...ปล่อย!” เธียรทิวาบอกคนตัวใหญ่กว่าที่บีบหัวไหล่จน

แดง เนื้อขาวเป็นรอยนิ้วมอืคณุชายลชีดัเจน ตาหวานขุ่นจดั ไม่เข้าใจ

ว่าจะมาท�ากนัแรงๆ แบบนี้ท�าไม 

“ขอโทษ” เสียงทุ ้มไม่อ่อนหวานแต่แผ่วเบาหลุดออกจาก 

รมิฝีปากเหมอืนไม่เตม็ใจ จนเธยีรทวิาเผลอสะบดัหน้าด้วยกริยิาเดมิๆ 

แบบที่หล่อนชอบท�าเมื่อสบิปีก่อน แต่แทนที่จะโมโห คณุชายกลบัเผลอ

อมยิ้มทนัททีี่ได้เหน็ท่าทางคุน้เคยอกี แต่ยงัขุน่เคอืงใจเพราะคดิไปเอง

ว่าหญงิสาวรบีเพราะจะไปหาหศัวรรช

“จะไปไหน ตอบมาก่อน” คุณชายลีรีบทวงค�าตอบเมื่อเห็น 

เธียรทิวาท�าท่าจะเบี่ยงตัวเดินออกไปตามที่ตั้งใจไว้ ท�าท่าทีเหมือน

ว่าการเสวนากบัเขาเป็นเรื่องเสยีเวลาเหลอืเกนิ

“เอาเอกสารไปให้ที่ออฟฟิศค่ะ เรื่องเลขประกนัสงัคมกบัเอกสาร

ธนาคาร” เธยีรทวิาบอกจนหมดเพราะรู้นสิยัคณุชายลดีวี่า หากไม่ได้

ข้อมูลทั้งหมดจะไม่ยอมปล่อยไปแน่ๆ 

“ท�าไมต้องรีบขนาดนั้น แล้วนี่เย็นนี้ไม่ต้องท�างานเหรอถึงใส่

กระโปรง” แพทรคิก้มมองสาวน้อยตรงหน้า แล้วมองเลยไปจนถงึการ

แต่งตัว หล่อนใส่กระโปรงผ้ายืดพอดีตัวยาวแค่เข่าสีด�า สวมเสื้อยืด

พอดีตัวคอกลมติดคอแขนสั้น เห็นทรวดทรงชัดเจน จนคนที่เคย 

ใกล้ชิดแบบถึงเนื้อถึงตัวลอบกลืนน�้าลาย ก็คนตรงหน้าโตเป็นสาว 

เตม็ตวัแล้ว ไม่เหมอืนเมื่อสบิปีก่อน อะไรๆ ที่ยงัไม่ชดัเจนมนักช็ดัเจน

ขึ้นมาหมด ส่วนใบหน้าสวยแต่งแต้มไว้แบบบางๆ โชว์เครื่องหน้าชั้นด ี

เธียรทิวารู้อยู่แล้วว่าหล่อนเป็นคนสวย ยิ่งเป็นเลือดผสมยิ่ง

ท�าให้ใบหน้าโดดเด่นกว่าปกติ ดังนั้นแค่ลงรองพื้นบางๆ ทาแป้งฝุ่น 

สเีดยีวกบัผวิ ปัดแก้มใสกบักรดีขอบตานดิหน่อย ความงามของหล่อน
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กฉ็ายชดัเกนิหน้าเกนิตาคนที่แต่งแบบจดัเตม็บางคน โดยที่เธยีรทวิาก็

มองชายหนุ่มด้วยความแปลกใจ กอ็าเฮยีท�าหน้าเหมอืนมอีะไรตดิคอ 

เหมือนหายใจไม่ออก แถมยังไม่ยอมปล่อยให้หล่อนไปท�าธุระตาม

ต้องการอกีต่างหาก

“เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ ท�าหน้าแปลกๆ” รูห้รอกว่าไม่เจอกนัตั้ง

สิบปี แต่อาการไม่ปกติของคนตรงหน้า ไม่ต้องสนิทกันก็ดูออกว่า 

ไม่ปกติ

“เปล่า เฮยีร้อนเฉยๆ”

ยิ่งได้ยนิค�าตอบจากคนตรงหน้ายิ่งท�าให้เธยีรทวิางง แดดกไ็ม่ม ี

อากาศเยน็สบาย ร้อนยงัไง...แต่กเ็อาเถอะ ขี้เกยีจต่อปากต่อค�า วนันี้

ตอนเย็นต้องท�าเทสติงเมนูอีกหลายรายการให้บอสชิม แถมมาดาม 

เวส อังกูรที่มีฝีมือด้านถ่ายภาพดันเกิดไอเดียพิเศษขอเข้ามาเก็บรูป

ขณะเตรียมอาหาร เพื่อเอาไปลงไอจีส่วนตัวช่วยสามีโพรโมตโรงแรม 

ซึ่งเป็นเหตผุลหลกัที่หล่อนต้องแต่งหน้าแบบนี้ เพราะมาดามอยากถ่าย

รูปตดิหน้าเชฟไปลงอนิสตาแกรมด้วยเพื่อเรยีกแขก ถงึขั้นขอร้องแกม

บงัคบัให้หล่อนแต่งหน้าแต่งตวัมากกว่าปกตดิ้วยซ�้า

ฝ่ายคณุชายลนีกึไม่พอใจขึ้นมาตดิหมดั วนัแรกที่เจอกบัเมื่อวาน

ที่เจอที่ครวัเหน็ใส่แต่เสื้อตวักางเกงตวั หน้าตาไม่แต่ง แต่วนันี้พอมเีรื่อง

ต้องมาที่ออฟฟิศ เธียรทิวาดูจะพิถีพิถันกับหน้าตามากกว่าเดิม คน 

ขี้หึงขี้หวงที่ไม่เคยรู้ตัวเพราะไม่เคยได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นกับใคร

ถึงกับลมออกหู ดึงแขนเธียรทิวาให้เดินย้อนมาแบบไม่ฟังค�าทัดทาน

ของสาวสวย

“จะไปไหนคะ ดิฉันต้องเอาเอกสารไปส่งที่ส�านักงานนะคะ” 

เธยีรทวิาบอกเสยีงแหลมไม่สบอารมณ์ ไม่ชอบให้ใครมาสั่ง มาบงัคบั 

“ปล่อยนะคะ ดฉินัไม่ใช่ลูกน้องคณุ ปล่อย!”

หญิงสาวพยายามสะบัดแขนออกจากการเกาะกุมของเขา แต่
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แพทรคิกไ็ม่น�าพา นอกจากไม่ปล่อย เขายงัออกค�าสั่งชดุใหญ่ส�าทบั

อกีด้วย

“เลกิเรยีกตวัเองว่าดฉินัได้แล้ว เฮยีไม่ชอบ ต่อไปนี้เรยีกเทยีน

เหมอืนเดมิ แล้วกเ็รยีกเฮยีเหมอืนเดมิด้วย” 

คนรั้นยิ่งโมโหเมื่อพี่ชายในอดตีบงการว่าหล่อนต้องแทนตวัเอง

อย่างไร เรยีกเขาอย่างไร “ไม่เรยีก ท�าไมต้องเรยีก อย่าบงัคบัเค้านะ”  

คนเดก็กว่าแหวเสยีงเขยีว กริยิาแบบเทยีนอี้คนเดมิของเฮยีฉายแววว่า

ยงัอยู่ในสายเลอืดชดัเจน

“กเ็ฮยีบอก เราไม่เคยดื้อกบัเฮยี!!” 

“ไม่!! เค้าไม่เรยีก!! ตวัเองไม่ใช่เฮยีเค้า” หญงิสาวเสยีงดงัใส่

มาเฟียฮ่องกงตรงหน้าแบบใครมาเหน็คงต้องพยากรณ์ว่าสาวหน้าสวย

ต้องถูกหกัคอมอืเปล่าเป็นแน่ แต่สาวสวยเลอืดผสมกลบัตวาดใส่หน้า

คณุชายลอีย่างไม่มคีวามเกรงกลวัอะไรทั้งสิ้น กลวัที่ไหน เหน็หน้าดุๆ  

แบบนั้น หล่อนออกฤทธิ์แป๊บเดยีวกอ็่อนเป็นขี้ผึ้งลนไฟ 

คนฟังได้ยนิค�าพูดห่างเหนิกย็ิ่งฉนุ 

“ไม่ใช่เฮยี!”

แพทรคิของขึ้น หน้าแดงก�่าโมโหเรื่องเดมิตั้งแต่หล่อนแต่งหน้า

ท�าผมมาเจอไอ้วอลเลอร์ แถมยังไม่ยอมแทนตัวเองแบบที่เขาบอก  

ตบท้ายโดยการประกาศกร้าวว่าเขาไม่ใช่เฮยี 

“ใช่! ไม่ใช่เฮยี แต่เป็นผวั จ�าได้ไหม! ถ้าเทยีนอี้จ�าไม่ได้ เฮยีจะ

เตอืนความหลงัให้เอง” ถงึประโยคแรกจะดดุนั แต่ประโยคหลงัคณุชาย

กระซิบลงข้างหูด้วยเสียงแหบพร่า เหมือนคนควบคุมความต้องการ

ของตวัเองไม่ได้ จนเธยีรทวิาขนลกุซู่ พยายามดิ้นหนอีอกจากมอืของ

เขา ทว่าผู้หญงิแบบหล่อนจะไปสูแ้รงคณุชายตวัใหญ่ได้อย่างไรเพราะ

ทันทีที่เขาพูดจบ ร่างสูงเกือบร้อยเก้าสิบเซนติเมตรก็ดึงตัวเธียรทิวา 

เข้ามาจนหน้าอกอวบอิ่มมาตรฐานฝรั่งเบียดเข้ากับแผงอกแกร่งของ
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คุณชายแนบชิดชนิดไม่มีที่ว่างให้อากาศวิ่งผ่าน หน้าหล่อแบบคน 

เชื้อสายจีนโน้มลงต�่าจดริมฝีปากบางแดงสีทับทิมเข้ากับปากอวบอิ่ม 

มือข้างที่จับปลายคางหล่อนไว้กึ่งหยอกเย้ากึ่งบังคับให้เธียรทิวาเปิด

ปากออก

ครั้งแรก...ครั้งแรกในรอบสบิปีที่โดนสมัผสัจาบจ้วงของเพศตรง

ข้ามแบบนี้ เธียรทิวาขาสั่นแทบทรุดลงกับพื้น หากคุณชายลีไม่ได ้

กกักอดตวัหล่อนไว้ในอ้อมแขนของเขา ตวัหญงิสาวสั่นเป็นลูกนก ใน

หัวสวยว่างเปล่าคิดอะไรไม่ออก นอกจากรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบๆ 

ตวัหยดุหมนุ มเีพยีงปลายลิ้นรสหวานของชายหนุม่ที่ขยบัเขยื้อนอยูใ่น

โพรงปากเลก็ ซกุไซ้เร่าร้อนจนเธยีรทวิาจ�าต้องก�าเสื้อเชิ้ตของเขาไว้เพื่อ

เป็นหลกัยดึ ไม่งั้นคงล้มลงทั้งยนืให้ขายหน้าแน่ๆ 

“ตกลงจะเรยีกไม่เรยีก” แพทรคิถามเมื่อถอนปากออกจากปาก

แสนหวานของคนตรงหน้า รูด้ว่ีาถ้าไม่หยดุ เหตกุารณ์เมื่อสบิปีก่อนได้

เกดิซ�้าสองวนันี้ ตอนนี้เป็นแน่ 

หญิงสาวที่ตอนนี้อ่อนเป็นขี้ผึ้งลนไฟแทนเขาเม้มริมฝีปากแน่น 

ทั้งเขนิทั้งละอายเพราะสิ่งที่เกดิขึ้น สะบดัหน้าออกเลี่ยงการสบตาก่อน

จะพยกัหน้าส่งๆ เพื่อจะได้จบๆ เรื่องไป หลดุไปได้คนืนี้จะไม่ออกจาก

ครวัเลย คอยดู!

“ปล่อยค่ะ จะรีบไปท�างาน” หญิงสาวพูดเสียงเบาราวกับ 

แพทรคิดูดพลงัชวีติทั้งหมดไปกบัจูบเมื่อครู่นี้

“ให้ใครปล่อย และใครจะรบีไปท�างาน พูดเพราะๆ พูดดีๆ  ส”ิ 

น�้าเสียงยียวนกวนประสาทกับท่าทางยโสของคุณชายเกือบ

ท�าเอาเธยีรทวิานอตหลดุ ไม่เคยเลยที่เฮยีคนดจีะเป็นอย่างนี้กบัหล่อน 

ท�าไมยิ่งแก่ยิ่งท่ามากแบบนี้ แต่ก็ได้แค่คิด คนที่เป็นรองอยู่แบบ 

เธยีรทวิาจงึได้แต่บอกเสยีงอ้อมแอ้ม อะไรกไ็ด้ให้เขาปล่อยเสยีก่อน

“เฮยีปล่อยค่ะ เทยีนจะรบีไปท�างาน” พูดไปหน้าแดงไป กม็นั
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ยงัไม่ชนิ ไม่ได้พดูมาตั้งสบิปี กต้็องมตีดิๆ ขดัๆ กนับ้าง ส่วนคณุชายลี 

กระตกุยิ้มพอใจ ก่อนจะคลายมอืที่จบัน้องน้อยไว้ แต่กแ็ค่คลาย ไม่ได้

ปล่อย กแ็ค่นี้ ได้ยนิแค่นี้กใ็จบาง ใจอ่อนไปหมด 

“เดก็ดขีองเฮยี ว่าง่ายๆ แบบนี้ดมีาก” พูดแค่นั้นกจ็ดรมิฝีปาก

ลงบนหน้าผากนูน เรียกสีเลือดบนใบหน้าหญิงสาวได้อีกรอบ “ไปส ิ

จะไปท�างานใช่ไหม เฮยีจะไปส่ง” 

หญงิสาวได้ยนิแบบนั้นกร็บีขนืตวัออกห่าง หน้าแดงก�่า ขนืให้

ไปส่ง ลูกน้องในทมีล้อตาย

“ไม่ต้องนะคะ ไม่ต้อง เทยีนไปเองได้” 

“แต่เฮียคิดถึง อยากอยู่กับเรา” แพทริคพูดไปดังใจคิด ไม่

กระดากปากเลยว่าไม่เคยพูดกับใครแบบนี้มาก่อน เพราะสัญญากับ

ตวัเองไว้ว่าจะไม่ปล่อยให้คนตรงหน้าคลาดสายตาไปอกี

“เทยีนขอนะคะ...” แววตาหญงิสาวดูออดอ้อน แววตาแบบนั้น 

แบบที่เขายอมทุกอย่างตลอดมา “...เทียนขอ ไว้เลิกงานเราค่อยเจอ

กนั เดี๋ยวคณุชาย เอ๊ย เฮยีกไ็ปทานข้าวกบับอส นะคะๆๆ พลสีสส” 

ตาเป็นประกายกะพรบิตดิๆ กนั จนคนที่เพิ่งได้กลบัมาเจอกนั

ใจอ่อนหนักกว่าเดิม แค่ได้ยินหล่อนเรียกเขาว่าเฮียเหมือนแต่ก่อนก็

ยอมทกุอย่างแล้ว ยงัจะมาท�าตาหวานอ้อนเขาแบบนี้อกี คนหล่อแต่

ไม่ค่อยยิ้มหนัหน้าออก ไม่สบตาคนสวยของเขาต่อ แล้วพยกัหน้าส่งๆ 

ให้เป็นค�าตอบแทน ลองขอบ้านกไ็ด้บ้าน ขอรถกไ็ด้รถ

“งั้นจะไปก็ไป แต่เลิกงานแล้วก็รีบออกมา เฮียจะรอที่ศาลา” 

เธียรทิวาไม่รับค�า แต่รีบหันหลังวิ่งกลับไปที่ครัวใหญ่ทันที ตัดเรื่อง

เอกสารที่ต้องเอาไปให้ที่ส�านกังานทนัท ีบอกตวัเองว่าไว้ค่อยหาเวลา

เอาไปส่งวนัหลงั เพราะหากยงัดื้อดงึต่อสงสยัจะไม่ได้ท�ากบัข้าวให้ใคร

กนิ แต่จะโดนกนิซะเอง!
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คณุชายลนึีกกระหย่ิมในใจว่าเขากับเธยีรทวิาคงเป็นคูก่นั

มากกว่าที่ตวัเองคดิ เพราะหลงัจากตดัสนิใจว่าจะเคลยีร์งานบางส่วน

ในบ้านพกักบักนิอาหารง่ายๆ ก่อนจะเดนิไปรอเธยีรทวิาที่ศาลาตามที่

บอกไว้ ชายหนุ่มก็มีสมาธิอยู่กับงานตรงหน้าจนเกือบหนึ่งทุ่มจึงเงย

หน้าขึ้นจากเอกสารบัญชีกองโตที่ทางฮ่องกงส่งมาเพราะได้ยินเสียง

กริ่งดงัไม่หยดุหย่อนที่หน้าประตู

“คุณชาย ไปทานข้าวกันค่ะ” มาดามเวส อังกูรที่วันนี้ดูเซ็กซี่

เหลือร้ายในเสื้อคอลึกสีขาวเห็นชุดชั้นในลูกไม้ตัวสวยแบบตั้งใจโชว์ 

กับกางเกงยีนแบบขาดๆ ดูเซอร์นิดๆ ผมยาวสลวยถูกม้วนเป็นลอน 

ทิ้งตวัลงกลางหลงัอย่างสวยงาม รวบครึ่งด้านหน้าเปิดหน้าสวยไว้ ให้

เกยีรตมิาตามเขาถงึบ้านพกัเอง แต่แพทรคิปฏเิสธเพราะอยากท�างาน

ให้เสรจ็สิ้นเสยีมากกว่า

“ผมว่าจะทานในห้อง มาดามเชญิเถอะ” 

คนฟังหน้ามุ่ย นกึเกลยีดอาการไม่สนโลกภายนอกของอกีฝ่าย 

นี่หล่อนอตุส่าห์หาช่องให้ชายหนุม่ได้เจอ ได้ใกล้ชดิกบัเชฟสาวมากขึ้น 

กย็งัจะมาท�าตวัเป็นผบ้ีานผเีรอืนเฝ้าห้องอยู่ได้ น่าร�าคาญ! แต่คนเป็น

เมยีเจ้าของโรงแรมกต็้องเกบ็อารมณ์ไว้ ออกอาการตื๊อปนอ้อนต่อ

“ไปนะๆๆ วนันี้เขาท�าเทสตงิเมนขูองครวัจนี ต้องใช้ลิ้นคณุชาย

นี่แหละช่วยกนัชมิ ช่วยๆ กนัหน่อยนะคะ เชฟเขาอตุส่าห์ออกมารบัฟัง

ค�าวิจารณ์ด้วยตัวเอง” มาดามพูดไปตามเรื่องตามราว แต่สังเกต

อาการคนตรงหน้าที่ลูกกะตาเรยีวเฉยีงเริ่มเปล่งประกายระยบิระยบั

“ตกลงยงัไงคะ ไปหรอืไม่ไป ถ้าไม่ไปลูกพลบัไปละนะ ลูกพลบั

หวิ” พรรณพตัรารบีท�าเป็นไม่สนใจ สะบดัหน้าหมายจะเดนิกลบัไปที่

ห้องอาหาร เพราะรู้ดีอยู่แก่ใจว่ายังไงคุณชายตระกูลลีต้องเดินตาม

หล่อนออกมาแน่นอน

“เดี๋ยว!!” แล้วกจ็รงิอย่างที่เธยีรทวิาว่า เพราะพอหล่อนหนัหลงั
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เท่านั้น แพทริคก็บอกเสียงทุ้มเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลัง ท�าเอา

พรรณพตัราลอบยิ้ม “เดี๋ยวเดนิกลบัไปส่ง” 

หญิงสาวได้ยินแบบนั้นก็รับรู ้ได ้ทันทีว ่าประโยคของเขา

หมายความว่า ยอมไปกนิข้าวด้วย กไ็ด้แต่ลอบยิ้มกบัตวัเอง ก่อนจะ

หนัหน้ากลบัมามองต้นเสยีง ยกัไหล่เลก็น้อย เป็นการบอกว่ารู้ทนั

...

ไม่นานสองหนุ่มสาวก็เดินมาถึงศาลารับประทานอาหาร บน

โต๊ะมีที่ว่างติดกับหัวโต๊ะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเว้นไว้สองที่ส�าหรับ

มาดามและคณุชายล ีทั้งสองคนนั่งลงบนเก้าอี้ตวัที่ว่างอยูแ่บบรูท้ี่ทาง

ของตวัเองด ี

หัศวรรชลดมือที่ถือแท็บเล็ตอ่านข่าวลง หรี่ตามองหุ้นส่วน 

เลก็น้อย

“นี่แกยงัไม่เลกิอ่อยเมยีฉนัเหรอ” กต็อนแรกเขาโทร. ไปชวนมนั

กนิข้าว แต่คณุชายลกีลบัปฏเิสธเสยีงแขง็ บอกว่าจะสั่งอะไรเบาๆ กนิ

ในห้องระหว่างเคลยีร์งาน แต่พอเมยีเขายนืกรานว่าจะต้องไปตามมนั

มาร่วมโต๊ะให้ได้ และเดนิไปเชญิเองถงึบ้านพกั แพทรคิที่เคยหลงเมยี

เขาพกัใหญ่กลบัเดนิตามมาง่ายๆ เหมอืนหมาตามเจ้าของไม่มผีดิ

“ถ้าใช่แล้วจะท�าไม” ไอ้เรื่องยยีวนกวนชาวบ้านนี่คณุชายลเีก่ง

เป็นที่หนึ่ง ไม่แพ้ความเป็นนกัเลงเอาแต่ใจเลย

“ไม่ท�าไม กแ็ค่จะบอกเชฟว่าแกเจ้าชูใ้ส่เมยีฉนั แล้วฉนักจ็ะย้าย

เขาไปเกบ็สาขาไกลๆ ที่แกหาไม่เจอดไีหม” 

หศัวรรชตอกกลบัคนเคยเรยีนด้วยกนั อดตีศตัรูหวัใจ หุ้นส่วน

คนใหม่ และเพื่อนหมาดๆ แต่อกีฝ่ายยกัไหล่เป็นเชงิไม่สนใจ จนกระทั่ง

พนักงานเสิร์ฟเข็นรถเข็นอาหารออกมา แบ่งเป็นอาหารจีนประเภท

ต่างๆ ตั้งแต่ของกนิเล่น ต้ม ผดั ซปุ บะหมี่ สารพดัที่จะรงัสรรค์มา 

แต่ละชนิดถูกจัดใส่จานเล็กเป็นชิ้นพอดีค�า ไม่เกินสามค�า เนื่องจาก
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ต้องชมิอาหารมากกว่าห้าสบิชนดิ

ด้านภรรยาเจ้าของโรงแรมท�าหน้าตาตื่นเต้นเพราะเมนูหลาก

หลายและความวจิติรบรรจงของการแต่งจาน หยบิอาหารจากจานแรก

เข้าปาก ก่อนจะถ่ายรปูด้วยกล้องขนาดเลก็ที่พร้อมเชื่อมต่อไวไฟส่งรูป

เข้ามอืถอืตลอดเวลา ไม่นานจากนั้นเชฟคนสวยของเขากเ็ดนิออกมา 

ในมือมีสมุดเล่มใหญ่สองเล่มกับภาพที่พรรณพัตราถ่ายไว้ตั้งแต่หญิง

สาวเตรยีมอาหาร จนถงึตกแต่งเป็นจานตวัอย่างเสรจ็สิ้น ก่อนจะแบ่ง

ใส่จานเลก็ๆ ออกมาให้วจิารณ์กนั

“เชิญ” หัศวรรชบอกลูกน้องที่รับหน้าที่หัวหน้าเชฟให้นั่งที่ 

หวัโต๊ะอกีด้าน เพราะหล่อนต้องจดค�าวจิารณ์อาหาร หน้าตา และการ

ตกแต่งจานของกรรมการกติตมิศกัดิ์ทั้งห้าในวนันี้โดยไม่มองหน้า 

คุณชายลีมองน้องน้อยของเขาที่หน้าตาแดงก�่านิดหนึ่งก็เกิด

อาการไม่พอใจ...ท�าไม! เขนิไอ้วอลเลอร์หรอืว่าอะไร เมยีมนักน็ั่งทนโท่

อยู่ คณุชายหนัไปพยกัหน้ากบัเหว่ยฟ่างที่นั่งอยูข้่างๆ นดิหนึ่ง ท�านอง

ว่าให้ลกุออกไปสลบัที่นั่งกบัเชฟคนสวยของเขา

“คณุหนูนั่งนี่ดกีว่าครบั จะได้ฟังถนดัๆ” เหว่ยฟ่างรบีลกุขึ้นเมื่อ

คุณชายลีกระแทกเท้าใต้โต๊ะซ�้าอีกครั้ง ก้มหัวให้เธียรทิวาตามความ

เคยชินตั้งแต่รู้ว่าเจ้านายของเขามอบหัวใจให้ผู้หญิงคนนี้เมื่อสิบห้าปี

ก่อน เคารพเหมอืนเป็นนายอกีคนหนึ่ง

“อาเหว่ย...เทยีนนั่งนี่ได้ไม่เป็นไรค่ะ” คนที่โดนร้องขอให้เปลี่ยน

ที่นั่งรบีปฏเิสธ กต็อนนี้หล่อนสวมบทลูกน้อง ไม่อยากนั่งใกล้คณุชาย

ลด้ีวย กลวัจติใจไม่อยูก่บัเนื้อกบัตวั เพราะแค่เดนิออกมาเหน็หน้าเขา

กพ็านนกึถงึเรื่องที่เกดิขึ้นตอนบ่าย จนหน้าแดงไปหมด หวงัว่าเฮยีจะ

ไม่สงัเกตเหน็ ส่วนแพทรคิกช็กัสหีน้าทนัท ีออกอาการหวงของรนุแรง 

เพราะคดิไปเองแล้วว่าสาเหตทุี่หญงิสาวไม่อยากนั่งข้างเขาคอือะไร

“ฟังไม่ถนดัไม่เป็นไร ขอแค่มองถนดัใช่ไหม!” กเ็ก้าอี้ตวันั้นมนั
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ตรงข้ามกับหัศวรรชตรงๆ แค่คิดก็อยากลากแม่ตัวดีกลับไปสั่งสอนที่

ห้อง ข้อหาท�าให้จติใจเขาว้าวุ่น ท�าไมชอบท�าให้โกรธให้โมโหอยู่เรื่อย 

ไม่รบัรู้เลยหรอืไงว่าเขารกัเขาหลงจะเป็นจะตาย ถงึชอบท�าร้ายจติใจ

เขาแบบนี้

ด้านหญิงสาวได้ยินแบบนั้นก็เงยหน้าขึ้นมอง แพทริค ลี นิ่ง  

ริมฝีปากสีเชอร์รีเม้มน้อยๆ ไม่เชื่อว่าค�าพูดแบบนี้จะออกมาจากปาก

เขา ดูถูกกนัชดัๆ น�้าตารื้นขึ้นมาที่ขอบตาได้เพยีงแวบเดยีวด้วยความ

น้อยใจกไ็หลย้อนกลบัลงไป เพราะเธยีรทวิาที่เข้มแขง็กว่าเดมิเป็นร้อย

เท่าผ่านอะไรมาคนเดียวหนักหนา ท�าให้หล่อนกลืนน�้าตาลงไปอย่าง

รวดเรว็ แต่กย็งัไม่ไวพอที่แพทรคิจะไม่เหน็ เล่นเอาหวัใจคณุชายวบูไป

ไม่น้อย พร้อมๆ กบัที่เสยีงตวัเองดงัแว่วในหวั ‘น้องร้องไห้...’ 

เธียรทิวาสูดหายใจเข้าปากเหมือนสงบสติอารมณ์ ท�าเป็น 

ไม่ได้ยินประโยคที่ชายหนุ ่มพูดก่อนจะเดินไปนั่งลงบนที่นั่งของ 

เหว่ยฟ่าง เปิดสมดุจดขึ้นเป็นสญัญาณว่าพร้อมท�างาน โดยไม่หนัมอง

คนข้างตวัที่พยายามส่งสายตาขอโทษมาให้ 

จนชายหนุม่ต้องเรยีกร้องความสนใจด้วยการวางผ้าเชด็ปากลง

ให้บนตกัหญงิสาว เป็นกริยิาดูแลที่ไม่เคยท�าให้ใคร แบบที่หศัวรรชยงั

ต้องหันไปสบตากับภรรยาที่ท�าไม่รู้ไม่ชี้ จิ้มขนมปังหน้ากุ้งเข้าปาก

เหมือนไม่ได้ยิน ไม่เห็น ไม่ได้กลิ่นคนต้องง้อผู้หญิงลอยอบอวลใน

บรรยากาศ

ทว่าหญงิสาวกลบักระชากผ้าที่ชายหนุม่ตั้งใจวางลงบนตกัออก 

โกรธขึ้นมาทนัททีี่เขาพูดจาไม่แคร์น�้าใจกนัแบบนี้ ก่อนแพทรคิจะวาง

ผ้าเชด็ปากสขีาวทั้งผนืลงบนโต๊ะแทนที่จะวางบนตกัอย่างที่ควรจะท�า 

แพทรคิอดส่ายหน้าเบาๆ ไม่ได้ ไม่เลย...ไม่ต่างอะไรกบัเมื่อก่อน

เลย ท่าทางงอนของเธียรทิวาเหมือนเดิมไม่มีผิดเวลาอาเฮียท�าอะไร 

ให้น้องน้อยไม่พอใจ แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงคว้ามอืไม่กต็วัมากอดไว้ 
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ขอโทษด้วยถ้อยค�าแสนหวานแบบพี่ชายท�าให้น้องสาว แต่ตอนนี้ไม่รู้

จะวางตวัเองไว้ตรงไหน เลยได้แต่นั่งนิ่งๆ ท�าเป็นไม่สนใจท่าทางของ

คนข้างๆ

ในขณะที่อกีฝ่ายกเ็ข้าใจไปว่าการไม่สนใจของพี่ชายตวัโตเพราะ

เขาไม่คิดอะไรเหมือนเดิม หลงคิดไปเองมาตลอดเวลาว่าทุกอย่างที่

เกิดขึ้นเพราะเป็นอย่างที่เขาบอกคืนนั้น เพราะเขารัก แต่พอเวลา

เปลี่ยน คนก็เปลี่ยนสินะ ถึงแม้ว่าเธียรทิวาจะเตือนตัวเองมาตลอด

ระยะเวลาที่ห่างหายกันไปว่าเขาอาจไม่เหมือนเดิม แต่พอพบความ

จรงิเข้ากบัตวัจงัๆ คนที่เคยคดิว่าตวัเองส�าคญักอ็ดน้อยใจไม่ได้ 

การท�าเมนูห้องอาหารจีนวันนั้นเสร็จสิ้นไปด้วยดี ทุกคน

ต่างชมและเห็นพ้องต้องกันว่ารสชาติอาหารเหมือนยกเหลาจีนมาไว้

รมิทะเล กแ็น่ส ิหวัหน้าเชฟใหญ่เป็นลกูเสี้ยวฮ่องกง แถมสมยัที่ยงัญาติ

ดกีบัทายาทมาเฟียที่นั่งข้างๆ คนครวัที่คฤหาสน์ตระกลูลยีงัสอนหล่อน

ท�าอาหารจีนต�ารับจักรพรรดิทั้งคาวหวานหลายอย่างแบบที่หากิน 

ไม่ได้อกีแล้ว ท�าให้อาหารวนันี้ถกูใจคณุชายลยีิ่งนกั ไม่ตอิะไรสกัอย่าง 

ได้แต่นั่งอมยิ้มทกุครั้งที่ตกัเข้าปาก

บอสใหญ่กับมาดามขอตัวไปพักหลังจากที่พรรณพัตราบ่นว่า

อิ่มมาก ท�าหน้าง่วงตาปรอืใส่สามรีปูหล่อ เพราะทั้งดื่มทั้งกนิไปหลาย

ขนาน จนลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศสต้องประคองภรรยาคนสวยไปนอน สอง

หนุ่มสาวเดนิโอบเอวซบไหล่กนัไปแบบเตม็เปี่ยมด้วยความรกั จนคน

ที่มองตามไปอย่างเธยีรทวิาอดยิ้มไม่ได้ เมื่อไรหล่อนจะมใีครที่รกัและ

พร้อมจะดูแลแบบนั้นบ้าง

“ยงัไม่เลกิชอบมนัอกีเหรอ” 

เสยีงแขง็ๆ ของคณุชายลทีี่ดงัจากข้างหลงัฉดุเธยีรทวิาออกมา

จากภวงัค์หวานๆ แหม อตุส่าห์จะมโนให้เฮยีเป็นคนโอบเทยีนอยู่แล้ว
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เชยีว หน้าสวยงอง�้าหนักลบัมาค้อนให้คณุชายลวีงเบ้อเร่อ

“ปากเฮยีน่าจะเป็นอย่างเดยีวที่ไม่เปลี่ยน...” 

“หมายความว่ายังไง” คุณชายตระกูลลีขมวดคิ้วมุ่น เดินเข้า

ใกล้เธยีรทวิาแบบไม่รูต้วั เหมอืนมแีรงดงึดดูบางอย่างที่ท�าให้เขาอยาก

อยู่ใกล้คนตัวหอมคนนี้ตลอดเวลา ร่างสูงหย่อนก้นลงพิงโต๊ะอาหาร 

มองคนสวยของเขาขณะที่เธยีรทวิาก�าลงัเกบ็เอกสาร เมนู และโน้ตที่

หล่อนจดเล็กๆ น้อยๆ เย็บรวมกับรูปอาหารอย่างเป็นระเบียบเพื่อ

ท�างานในส่วนของตวัเองตามที่บอสใหญ่สั่งแก้ไข

“กป็ากร้าย พูดอะไรไม่คดิถงึใจคนอื่น” 

“ก็เพราะคิด...คิดว่ายังชอบมันไงถึงพูด เห็นหน้าแดงแล้วแดง

อกีเวลาเหน็มนั เมื่อกี้กอ็มยิ้มส่งจนมนัเดนิลบัไป เมยีมนัยนือยูท่ั้งคน” 

น�้าเสยีงราบเรยีบ แต่ในใจคนพดูร้อนรน อยากรู.้..ว่าเทยีนอี้ของเขายงั

ชอบผู้ชายคนที่หล่อนเคยรวบรวมความกล้าไปสารภาพรกัอยู่ไหม

คนฟังอดทนฟังจนจบประโยคถงึกบัระงบัอารมณ์ไม่อยู ่กระแทก

แฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะอาหารเสียงดังจนอาเหว่ยที่ยืนรอนายอยู่หน้า

ศาลาหนัขวบัมาดู ท่าทางคนืนี้จะมเีรื่อง!

“ปากอย่างนี้ถึงไม่มีเมีย” คนว่าหน้าแดงก�่า โกรธที่เขามาพูด

ดูถูกแบบนี้ บอสแต่งงานแล้ว และหล่อนมศีลีธรรมมากพอที่จะไม่รกั

คนมเีมยี ถงึตอนวยัรุน่จะเครซี่เขาขนาดไหน แต่พอโดนเขาหกัอกแบบ

ไร้เยื่อใย บวกกบัผ่านเหตกุารณ์ต่างๆ มา เธยีรทวิากต็อบตวัเองได้ว่า

สิ่งที่รู้สกึตอนนั้นมนัแค่อาการเห่อคนหล่อกเ็ท่านั้น 

“มแีล้ว แต่เมยีหน ีเลยไม่รู้จะพูดดกีบัใคร” แพทรคิ ล ีพูดหน้า

นิ่ง นิ่งมากจนคนฟังหน้าแดงก�่าแล้วแดงก�่าอกี เดาอารมณ์เขาไม่ถูก 

นี่กวนประสาท ด่า สารภาพรกั หรอือะไร หญงิสาวเลยได้แต่โกยของ

ทั้งหมดขึ้นไว้ในอ้อมแขน กะว่าคงไม่คุยกันแล้ววันนี้ ถ้าพูดต่อสงสัย

หน้าหล่อนได้ระเบดิออกมาเป็นเสี่ยงๆ ทั้งเพราะความเขนิ ความอาย 
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และความโกรธ

“หลบ เทยีนจะกลบัไปนอน” น้องน้อยออกอาการอย่างเหน็ได้

ชัด เดินเร็วๆ หมายจะกลับบ้านพักแบบไม่ยอมคุยกับแพทริคตามที่

สญัญาไว้ ข้าวของเตม็แขนจะหล่นมหิล่นแหล่จนเหว่ยฟ่างต้องปรี่เข้า

มารบัไว้

“คณุหนู ผมถอืให้ครบั เยอะเชยีว” 

“ไม่เป็นไรอาเหว่ย เทียนถือได้” อยากจะกลับถึงบ้านให้เร็ว

ที่สดุ! โกรธคนพูดไม่รู้เรื่อง เหมน็หน้าคนพูดไม่เข้าหู

“อาเหว่ย เอาของคณุหนขูองแกไปเกบ็ที่บ้านเขา เอากญุแจมา

คนื แล้วไปพกัได้ ฉนัมเีรื่องต้องเคลยีร์กบัคณุหนูของแกยาว” 

ประโยคค�าสั่งแบบนั้นแปลว่า แพทรคิ ล ีต้องการไล่เหว่ยฟ่าง

ไปให้พ้นๆ คนสนทิกไ็ม่รอช้า แย่งของมาจากมอืว่าที่คณุนายล ีควาน

หากญุแจบ้านพกัในกระเป๋า แล้วหายวบัไปก่อนที่คณุหนูเทยีนอี้จะได้

ตั้งตัว หล่อนรู้สึกตัวอีกทีตอนที่แพทริคจับต้นแขนขวาให้ออกเดินไป

ทางบ้านพกัของเขา

“จะท�าอะไรคะ...” 

“กเ็ฮยีต้องกลบัแล้ว...เราสญัญาว่าจะคยุก่อนเฮยีไป” แพทรคิ

จ�าใจต้องโกหก ไม่งั้นเธยีรทวิาคงเลี่ยงไปทางโน้นททีางนี้ท ีไม่ยอมคยุ

กับเขาแบบเปิดอกซะที ค้างคาจนชายหนุ่มหายใจไม่ออก โดยที่ไม่รู้

เลยว่าการโกหกของเขาท�าเอาอกีคนใจหายพอกนั

“จะกลบัแล้วเหรอคะ” คนถามใจแป้วนดิหนึ่ง แต่เสยีงอ่อนลง

ไม่น้อย นกึว่าเขาจะอยูน่านกว่านี้...แต่กย็งัรวบรวมความกล้าได้ไม่เตม็

กระเป๋า ไม่มากพอที่จะอธบิายทกุๆ อย่างที่ผ่านมา อกีฝ่ายกเ็บอืนหน้า

ไปทางอื่น กลวัคนตวัเลก็กว่าจบัได้ว่าก�าลงัโกหก ในขณะที่เธยีรทวิา

เข้าใจไปว่าแพทรคิไม่อยากตอบอะไรหล่อนนกั

“อมื” 
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“งั้นเราคยุกนัแถวนี้ได้ไหมคะ ท�าไมต้องไปคยุในบ้าน” 

เพราะเหตุการณ์เมื่อกลางวันแท้ๆ ที่แพทริคจูบกระชาก

วญิญาณหล่อนไป ท�าให้ไม่อยากอยู่ในห้องกบัเขาสองต่อสองทั้งๆ ที่

ใจเริ่มเชื่อว่าเขาคงลมืความรู้สกึดีๆ  ที่เคยมใีห้ไปหมดแล้ว หรอืไม่สิ่งที่

หล่อนคดิว่าเขารูส้กึอาจจะไม่เคยมอียูจ่รงิ ไม่อย่างนั้นคงไม่พดูจาแย่ๆ 

ใส่แบบนี้ ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนหล่อนเป็นหนึ่งในสองคนที่ได้รบัการปฏบิตัิ

แบบพเิศษจากผู้ชายข้างๆ เสมอ อารมณ์น้อยใจท�าให้เธยีรทวิาสะบดั

แขนออกจากการจบัจูงของพี่ชายแสนดี

“เรื่องส่วนตัวจะมายืนพูดกลางถนนให้คนเขาฟังหรือไง”  

แพทรคิรวบคนที่เตี้ยกว่าเขายี่สบิกว่าเซน็ต์ไว้ในอ้อมแขน กกัตวัไว้กบั

อก จนเปิดประตูวิลลาส่วนตัวที่หัศวรรชจัดไว้ให้ได้จึงยอมปล่อยให้

เธยีรทวิาที่โดนบงัคบัมาไปนั่งที่โซฟาในห้องรบัแขกด้วยตวัเอง 

โดยที่หญิงสาวก็ทิ้งตัวลงนั่งไม่เบานักบนเก้าอี้นุ่ม สะบัดเสียง

ถามเพราะไม่สบอารมณ์เตม็ท ี ยงัไม่พร้อม ยงัไม่อยากคยุ แถมโดน

บงัคบัมาอกี 

“จะคยุอะไรคะ วนันั้นถาม เทยีนกบ็อกไปแล้วว่าหายไปอยูไ่หน

มา” เธียรทิวาไม่อยากรื้อฟื้นเรื่องราวที่ผ่านมามากนัก คิดแล้วเศร้า 

คดิแล้วสงสยัมาตลอดเวลาว่าหากวนันั้นหล่อนไม่หนไีปจะเกดิอะไรขึ้น 

แต่มานั่งคร�่าครวญตอนนี้จะได้อะไร เมื่อหล่อนตดัสนิใจแบบเดก็ๆ เอง 

หนเีขาเอง ถ้าวนันี้อะไรๆ มนัจะไม่เป็นแบบที่หวงัมาตลอดจะโทษใคร

ได้ นอกจากตัวเอง อีกฝ่ายทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ข้างๆ คนสวยของเขา 

อยากลากเข้ามานั่งบนตัก กอดแน่นๆ ให้สมกับความคิดถึงตลอด 

สบิปี กระซบิบอกรกัให้เทยีนอี้จ�าเข้าไปในใจ จูบแรงๆ ให้เจบ็เหมอืน

ที่เขาเจบ็ตอนหาตวัหล่อนไม่พบ แต่กท็�าอะไรไม่ได้สกัอย่าง ได้แต่เอ่ย

ประโยคค�าถามที่คิดมานานแล้วว่าต้องถามให้รู้ ไขข้อข้องใจที่มีก่อน

จะท�าอะไรต่อไป
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“ท�าไมกลบัมาท�างานกบัมนั...” ถามเสรจ็กว็างแก้วไวน์แดงปีดี

ตรงหน้าหญิงสาว เลื่อนให้ด้วยกิริยาอ่อนโยนเป็นธรรมชาติเหมือน 

เมื่อก่อน จนคนได้รับการดูแลอดยิ้มในใจไม่ได้ อีกมือชายหนุ่มก็ยก

แก้วของตวัเองขึ้นดื่ม หวงัว่าจะท�าให้อารมณ์ร้อนๆ ของเขาดขีึ้น

“เรื่องบังเอิญค่ะ” หญิงสาวตอบเสร็จก็โน้มตัวหยิบแก้วของ 

ตัวเองที่เขารินเครื่องดื่มให้แล้วบนโต๊ะหน้าโซฟา เอ่ยขอบคุณอีกคน

ตามมารยาท “ขอบคณุนะคะ”

กิริยาอ่อนหวานของหล่อนที่แสดงออกมาท�าเอาใจคนไม่อยาก

มสีถานะแบบเดมิหลงน้องขึ้นอกีจม น่ารกัเหมอืนเดมิ...

“มนัจะบงัเอญิอะไรขนาดนั้น” เสยีงเหมอืนประชดดงัขึ้น “เล่า

มาให้หมด” ต่อด้วยค�าพดูไม่อ่อนโยน ท�าให้คนที่หนไีปชกัไม่อยากเล่า 

แต่รู้สกึตดิค้างค�าอธบิายบางส่วนกบัเขาเลยยอมเปิดปาก

“ก็...พอไปอยู่ฝรั่งเศส เทียนก็ไปอยู่คอนแวนต์บนเขาเกือบ 

สามเดือน” หญิงสาวเว้นวรรคค�าพูด หลับตาลงเหมือนพยายามลืม

บางอย่าง สูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะเล่าต่อ “...แล้วก็มาเรียนท�า

อาหาร ต่อโทการโรงแรม ระหว่างนั้นก็เรียนเรื่องไวน์เป็นพาร์ตไทม ์

ไปด้วย” 

เธยีรทวิายกไวน์ขึ้นจบิอกีรอบ เหลอืบมองคนข้างๆ ที่ยงัตั้งใจ

ฟัง แต่ไม่หันมาสบตาหล่อน “ก่อนเรียนจบมีโรงแรมมาจองตัวไป

ท�างาน ท�าได้สกัสองสามปีกย็้ายโรงแรม ได้เป็นเฮดเชฟ แล้วบอสมา

กนิข้าวพอด ีเขากใ็ห้ลูกน้องตดิต่อซื้อตวัมาท�าที่โรงแรมของเขา” 

กระชบั สั้น ฉบัไว เหมอืนจะเอ่ยถงึทกุรายละเอยีดในชวีติ แต่

ไม่...ไม่เลย ทั้งหมดที่พูดไปเธยีรทวิากระโดดข้ามทกุเรื่องราวที่ส�าคญั

ไปเสยีหมด แต่มองไม่เหน็ประโยชน์อะไรที่ต้องบอกให้อกีฝ่ายรู้

“แล้วที่มาเพราะเป็นโรงแรมของมนัหรอืเปล่า” 

คราวนี้เธียรทิวาส่ายหน้า หันกลับไปจ้องตาคนหล่อแบบตี๋ๆ 
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ตรงๆ ท�าให้เจ้าตวัต้องยอมหนักลบัมาสบตาน้องน้อยของเขา

“จรงิๆ ตอนที่รู้ว่าเป็นของเขา เทยีนตั้งใจจะปฏเิสธ แต่ใจนงึก็

เบื่อฝรั่งเศสเต็มทนเพราะอยู่มาสิบปี” หญิงสาวเว้นวรรคจังหวะการ

อธบิายนดิหนึ่ง ดูอาการคนตรงหน้าที่ไม่มอีะไรมากไปกว่าการหายใจ

เข้าออก

“ที่รบั...เพราะคดิว่าเผื่อจะรู้ข่าวคราวของคนอื่นบ้าง” เธยีรทวิา

หน้าแดง หลบตาตอบ ยอมกดัฟันพูดตามความจรงิในใจ เพราะมาถงึ

ตอนนี้หล่อนก็ไม่มีอะไรจะเสีย ในขณะที่ประโยคนั้นท�าเอาแพทริค

ตาโตขึ้นวูบหนึ่งด้วยความดใีจ

“ใคร...อยากรู้เรื่องของใคร” 

“ก.็..ของเฮยี” พดูออกไปแล้วอยากกดัลิ้นตวัเอง เพราะพอตอบ

แล้วอกีคนกลบัไม่จบ ซกัไซ้ไล่เลยีงมากขึ้นให้เขนิอาย โดยที่ไม่ได้รูเ้ลย

ว่าชายหนุ่มเองกห็น้าขึ้นสรีะเรื่อ 

“แล้วหนไีปท�าไม” 

“ก.็..กเ็ทยีนยงัเดก็ ตกใจ สบัสน...” 

เธียรทิวาพูดไปตามความจริง เพราะวันนั้นหลังจากตื่นมาพบ

สภาพเปล่าเปลือยของหล่อนกับเขาบนเตียง โดยที่ฝ่ายชายนอน

ตระกองกอดหล่อนไว้แน่น เล่นเอาหญงิสาวท�าหน้าไม่ถกู ก่นด่าตวัเอง

ที่เฮี้ยวจนได้เรื่อง รอ่ิานอยากจะดื่มเหล้าประชดรกัจนขาดสตเิกดิเรื่อง

งามหน้า ความทรงจ�าสดุท้ายมแีค่ตอนที่แพทรคิประคองจากโลคลัผบั

แถวบ้านกลับที่พักของเขา สับสนไปหมดที่เรื่องลึกซึ้งเกิดขึ้นระหว่าง

หล่อนกับคนที่หล่อนคุ้นเคยเป็นอย่างดี หากเกิดกับคนอื่นอาจจะท�า

เหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้นได้ แต่พอเป็นแบบนี้ไม่รู้จะมองหน้า จะสบตา

กนัอย่างไร ไม่รูว่้าอนาคตจากวนิาทนีี้ไปหล่อนกบัเขาจะกลายเป็นอะไร

กัน ที่ส�าคัญเธียรทิวาไม่รู้เลยว่าบางอย่างที่ได้ยินแว่วข้างหูเป็นเรื่อง

จรงิหรอืไม่ 
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แล้วเขาล่ะ ตาหวานเหลือบมองคนที่นอนอยู่ด้านข้างอย่าง

สงสัย...เขาท�าไปเพราะเมา เพราะอารมณ์พาไป หรือมีความรู้สึกลึก

ซึ้ง เธยีรทวิาที่ยงัเดก็นกัไม่อยากอยู่ฟังค�าตอบ ไม่อยากอยู่เผชญิหน้า 

จึงรีบหนีออกจากห้องแพทริค ตัดสินใจเก็บกระเป๋าขึ้นรถไฟไปปารีส 

โดยบดิามารดาไม่รูว่้าเกดิอะไรขึ้นเพราะนกึว่าหล่อนยงัอยูม่หาวทิยาลยั 

จนวนัรุง่ขึ้นที่แพทรคิไปตามหาที่บ้านนั่นละ บดิาถงึกบัโทร. มา

ซกัฟอกด่วน จนหญงิสาวต้องสารภาพความจรงิว่าเกดิอะไรขึ้น โชคดี

ที่เรื่องแบบนี้บิดาหล่อนไม่ได้ถือสานักเพราะเป็นฝรั่งเต็มตัว แต่พอ

หล่อนยนืกรานว่าไม่รกัไม่ชอบ อยากตดัความสมัพนัธ์ ทั้งๆ ที่จรงิๆ คง

แค่ยังไม่รู้ใจตัวเอง บิดามารดาเลยยอมให้เธียรทิวาย้ายมาเรียนที่

ฝรั่งเศส ด้วยความที่มิสเตอร์รอสส์ด�ารงต�าแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่าง

ประเทศในขณะนั้น การที่จะปิดบังแหล่งที่อยู่ของลูกสาวจากมาเฟีย

ฮ่องกงจงึไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใด

“แล้วตอนนี้เลกิสบัสนแล้วเหรอ” แพทรคิถามบ่อเกดิแห่งความ

ทุกข์ของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่อยากจะเชื่อว่าที่ต้องทรมาน

นานขนาดนี้เพราะแค่ความสบัสน

“จรงิๆ แด๊ดกบัหม่าม้ากปิ็ดอยูไ่ม่นานนะคะ แต่เฮยีกค็งเลกิตาม

ในช่วงเวลาเดียวกัน เราเลยหากันไม่เจอ” เสียงท้ายประโยคแผ่วลง 

ด้วยความเสียใจกับการตัดสินใจในอดีตของตนเอง โดยที่คนนั่งฟังก็

พยกัหน้า เขาเลกิตามอย่างที่หล่อนพูด แต่ไม่เคยเลกิรกัเธยีรทวิาเลย

สักวัน หากแต่คงเป็นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันที่เขาเกิดอุบัติเหตุ ท�าให้

ระบบความคดิอะไรหลายๆ อย่างของเขาเปลี่ยนไป จากตามหาเป็น

บ้าเป็นหลงั กนิเหล้าจนเสยีสต ิงานการไม่เอา หนงัสอืไม่เรยีน ท�าร้าย

ตัวเอง ไม่คิดหน้าคิดหลัง จนเกิดเหตุแก่ชีวิตคนอื่น สร้างปัญหาให้ 

พ่อแม่ต้องตามเช็ดจนเขานี่ละที่รับตัวตนในเวลานั้นไม่ไหวอีกต่อไป 

ตาคมกริบมองเธียรทิวาไม่วางตา เอ่ยเสียงเรียบขณะที่เอื้อมมือข้าง 
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ที่ว่างจากการถอืแก้วมาจบัมอืเธยีรทวิาที่เบกิตากว้าง กอ่นจะก้มหนา้

หนสีายตาทนัท ี

“ตอนนี้หากนัเจอแล้ว”

“ค่ะ หากนัเจอแล้ว...” 

ส่วนหญิงสาวก็เขินอายเพราะกิริยาของฝ่ายตรงข้าม ไม่รู้จะ 

พดูอะไรได้ดไีปกว่าทวนค�าของอกีฝ่าย ไม่ดงึมอืออกเพราะคดิถงึสมัผสั

อบอุ่นนี้ตลอดมา จนคนโตกว่าได้ใจยกยิ้ม แต่เพื่อความปลอดภยัจงึ

ถามย�้าอกีรอบ

“ตกลงไม่ได้รกัมนัอยู่แน่นะ” 

ประโยคนั้นท�าเอาบรรยากาศหวานๆ หายวบัไปราวกบัปิดสวติช์

จนเธยีรทวิากระตกุมอืออกจากการเกาะกมุ นกึโมโหคนแก่กว่าที่เข้าใจ

อะไรยากเยน็ ถ้ายงัรกัเขาอยู่จะมานั่งให้ตวัเองกมุมอืแบบนี้ไหม

“ถ้าเฮยีพูดไม่รู้เรื่องเทยีนจะกลบั เสยีเวลา”  พูดจบหญงิสาวก็

ลุกขึ้น หมายจะเดินออกจากบ้านพักของ แพทริค ลี แต่กลับโดน

คณุชายลตีวดัแขนรวบตวับางไว้ด้วยความรวดเรว็ ท�าให้หญงิสาวเสยี

หลกั ตกลงบนตกัคณุชายหนุม่ใหญ่วยัสามสบิห้าแม่นอย่างกบัจบัวาง

“อุย๊!! เฮยีปล่อย...” เธยีรทวิาดิ้นเร่าๆ อยูบ่นตกัแกร่ง เรยีกร้อง

ให้คนรูปหล่อปล่อยตัวเอง เริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ตอนนี้ “ปล่อยนะคะ”

“ถ้าอยากกลบัไปนอนบ้านตวัเอง หยดุดิ้นเดี๋ยวนี้” กระซบิเสยีง

แหบพร่าข้างหู แพทรคิรู้ด ีแค่หล่อนนั่งเฉยๆ ความรกัความคดิถงึของ

เขาก็แข็งขึงขึ้นมาอย่างออกนอกหน้า อยากจะลากแม่ตัวดีที่หายไป

เป็นสบิปีเข้าห้องนอนให้รูแ้ล้วรูร้อดไป แต่กลวัเรื่องราวจะวนเข้าอหีรอบ

เดมิอกีครั้ง เขาเลยต้องห้ามใจอยูแ่บบนี้ แล้วนี่ยงัไม่รูเ้รื่องมานั่งดดีดิ้น

อยู่บนตกัแบบนี้ มาเฟียรูปหล่อแทบจะขาดใจตายให้ได้

“ท�าไมคะ” เธียรทิวาที่มีประสบการณ์แค่ครั้งเดียวตอนเมาไร้
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สตจิ�าอะไรไม่ได้ นอกจากหลกัฐานความเจบ็ปวดในวนัรุ่งขึ้น หนัถาม

พลางเบิกตาโพลงอีกครั้งเมื่อรู้สาเหตุที่อาเฮียสั่งให้หล่อนหยุดดิ้น 

เพราะหลักฐานมันก�าลังแสดงตัวอยู่ที่สะโพกหล่อน จนสาวน้อยหน้า

แดงก�่า “ปล่อยเลยนะ ทะลึ่ง!!” 

“ไม่ปล่อย...เฮยีจะไม่ปล่อยเทยีนอี้ของเฮยีไปไหนอกีแล้ว” 

เสียงบอกรักทางอ้อมท�าเอาเธียรทิวาหยุดดิ้น หันมามองตา 

ชายหนุม่อย่างจรงิจงั หาความหมายที่ซ่อนอยู ่เอ่ยเรยีกเขาเสยีงหวาน 

เพราะไม่แน่ใจว่าอ่านความหมายออกหรอืไม่

“เฮีย...” เสียงเรียกอ่อนหวานของเธียรทิวาท�าเอาชายหนุ่มยิ้ม 

ยกมอืขึ้นลูบผมหญงิสาวที่เขาไม่เคยคลายรกั

“สบิปี...สบิปีที่เฮยีรอเรา รอเรากลบัมา” 

“เฮยีรอเทยีนเหรอ” หญงิสาวใช้ฝ่ามอืเลก็ประคองหน้าคนที่ผนั

ตัวเองเป็นเก้าอี้ให้หล่อนนั่งบ้าง ไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่ได้ยินอยู่คือเรื่อง

จริง โดยที่ชายหนุ่มพยักหน้าน้อยๆ หลับตาลงช้าๆ อยากซึมซับทุก

สมัผสัใกล้ชดิ

“รอคนเดียว รอมาตลอด...” น�้าเสียงเจ็บปวดที่พูดออกมา 

ขดัแย้งกบัฝ่ามอืที่กระชบัตวัน้องน้อยแน่นขึ้น เธยีรทวิาได้ยนิแค่นั้นจงึ

สบหน้าผากนูนลงกบัหน้าผากกว้างของแพทรคิ รูส้กึโง่เง่าที่ให้ทฐิขิอง

ตัวเองท�าให้เรื่องทุกอย่างผ่านมาขนาดนี้ โกรธที่ท�าทั้งตัวเองทั้งเขา

เจบ็...เสยีดาย เสยีดายเวลาสบิปีที่ผ่านมา


