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ครสิต์ศกัราช ๑๙๘๐ 
ปราสาทอาร์กอน นอกเมอืงแอเบอร์ดนี สกอตแลนด์

จนัทร์เพญ็ลอยเด่นกลางฟ้ากระจ่าง สาดแสงสเีงนิยวงไปทั่วพื้นพภิพ 

งามดงัภาพนริมติ มองเหน็ได้ชดัจากหน้าต่างห้องนอนของดยกุผูเ้ป็นประมขุ

ของปราสาทซึ่งเอนหลงัเอกเขนกพงิพนกัเตยีง มภีรรยาคนงามที่รกัดงัดวงใจ

ซุกซบอยู่กับบ่ากว้าง และบุตรชายซึ่งเป็นทารกน้อยอายุเพียงเจ็ดวันอยู่ใน

อ้อมแขนอีกข้าง...เป็นภาพที่น่ารักอบอุ่น งดงามยิ่งกว่าจันทร์บนท้องฟ้า 

ครอบครวัเลก็ๆ สามคนพ่อแม่ลูกพกัผ่อนนอนองิแอบกนั 

บุรุษใดมีลูกแก้วและเมียขวัญอยู่ในอ้อมแขน ย่อมมีความสุขเทียบ

ได้กบัมโีลกทั้งใบอยู่ในกำามอื 

ดยุกสะอื้นในอก สะท้อนในใจ...มันคงเป็นเช่นนั้น ถ้าหล่อนยังม ี

ลมหายใจอยู่ 

เขาร้องไห้เงียบๆ ปล่อยให้นำ้าตาไหลพราก ยังไม่อาจทำาใจปล่อย 

หล่อนไปสู่มอืหมอที่รออยู่หน้าห้อง ยงัต้องการเวลาอยู่กบัหล่อนต่อไปนาน
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เท่านาน ทว่าลกูน้อยเริ่มถบีเท้าแกว่งไกวมอืน้อย ก่อนส่งเสยีงร้องโยเยเพราะ

หวินม...ยงัมอีกีหนึ่งชวีติรอคอยการดแูลเอาใจใส่จากเขาอยู ่จงึจำาต้องปล่อย

หล่อน จบูลาทั่ววงหน้าอย่างแสนอาลยัเป็นครั้งสุดทา้ย ก่อนอุม้ลกูออกจาก

ห้อง

เลดี้แม็กดาลีน...แฝดผู้น้องของท่านพ่อซึ่งเลี้ยงดูเขาผู้กำาพร้าแม่มา

ตั้งแต่ยงัแบเบาะ รอทำาหน้าที่เดมิให้ลูกของเขาต่อไป นางกลั้นนำา้ตาไว้ไม่อยู่ 

แต่ยงัเข้มแขง็เช่นที่เคยเป็นมา ยื่นมอืรบัทารกน้อยจากเขาไปเห่กล่อม 

“ฝากลกูด้วยนะครบั” เขาบอกนางก่อนจะพยกัหน้าให้หมอเข้าไปดแูล

ร่างของดัชเชสตามขั้นตอนทางการแพทย์ ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างต้อง

ทำาเพื่อสดุที่รกัเป็นครั้งสดุท้าย แต่เขามั่นใจว่าผูเ้ป็นอาและเหล่าบรวิารผู้ทรง

ประสิทธิภาพจะจัดการให้ทุกอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี มีเพียงภารกิจเดียว

เท่านั้นที่เขาต้องจดัการด้วยตวัเอง และควรทำาให้เสรจ็สิ้นไปในคนืนี้

ดยุกแห่งอาร์กอนคนที่สิบสองลงบันไดไปยังห้องทำางานที่อยู่ชั้นล่าง 

แองกสัเปิดประตบูานคูร่อและปิดตามหลงัอย่างรูใ้จว่าในยามนี้เจ้านายอยาก

อยู่ตามลำาพงั

คงมีใครส่งข่าวให้คนในหมู่บ้านรู้ว่าดัชเชสผู้แสนงามทั้งรูปโฉมและ

นำ้าใจจากพวกเขาไปเสยีแล้ว เสยีงเดี่ยวป่ีสกอตเพลง Amazing Grace จงึ

ดังโหยหวนจากบ้านหลังหนึ่ง คลอเคล้าเสียงเหง่งหง่างของระฆังโบสถ์เพื่อ

ไว้อาลยั เขารูว่้าพ่อบ้านผูภ้กัดจีะยนืคอยรบัใช้และระวงัไม่ให้ใครมารบกวน 

จึงปล่อยนำ้าตาให้ไหลพรากตามความเศร้าอาลัยที่ท่วมท้นอยู่นานกว่าจะ

รวบรวมสตไิด้อกีครั้งและทำาสิ่งที่ดยุกทุกคนในอดตีเคยทำามา 

เวลาผ่านไปนับชั่วโมงกว่างานอันแสนทรมานใจจะเสร็จสิ้น เขาคง 
ไม่ต้องโศกาอาดูรเพราะสูญเสียภรรยาและต้องมานั่งเขียนสิ่งที่เชือดเฉือน

หวัใจปานนี้ถ้าไม่อหงัการท้าทายสิ่งที่บรรพบรุษุพ่ายแพม้าถงึสบิเอด็ชั่วอายุ

คน...เขานกึซำ้าเตมิตวัเองเศร้าๆ ก่อนจะลุกจากโต๊ะทำางาน เมื่อเขาออกจาก



อ า ส ด า      7

ห้องแล้ว พ่อบ้านจงึเข้ามาดแูลความเรยีบร้อยก่อนปิดไฟและปิดประต ู ห้อง

ทั้งห้องมืดมิด ทว่าแสงจันทร์ส่องลอดกระจกสีเหนือหน้าต่างแกะสลัก

ลวดลายเถาไม้งดงาม เกิดเป็นรูปเงาคดเคี้ยวหงิกงอดังเงื้อมมือปิศาจทาบ

ทบับนบนัทกึปกหนงัจารบรรจงเป็นภาษาดอรกิด้วยตวัหนงัสอืงามวจิติร...

ปูมประวตัปิราสาทอาร์กอน

เมื่อสายลมเยน็ยะเยอืกจากภายนอกเลด็ลอดผ่านหลบืซอกปราสาท

เข้ามาพัดพลิกปกหน้า เผยปกในที่เขียนด้วยตัวหนังสือหนาหนักคมชัด

ราวกบัจงใจให้กระแทกตาและปลุกเร้าความรูส้กึผูพ้บเหน็ บ่งบอกถงึความ

นยัหมายเตอืน เพราะมนัคอื...

บนัทกึแห่งความตาย!



“เกต็ถวา ลอเรน เมอร์ดอ็ค” 
เสยีงขานเตม็ยศทั้งชื่อหน้า ชื่อกลาง และนามสกุลด้วยภาษาองักฤษ

สำาเนยีงสกอตดงักงัวานจากปากชายวยักลางคนผมดำาตาสฟ้ีาซึ่งนั่งเอกเขนก

ในห้องนั่งเลน่ทั้งที่มท่ีาทางเหมอืนไม่เหน็หรอืสนใจสิ่งใดนอกจากหนงัสอืใน

มอื ทำาให้สาวน้อยผู้เป็นเจ้าของชื่อสะดุ้งโหยง ชะงกัเท้าที่กำาลงัย่องกรบิ ยนื

ตวัแขง็เหมอืนถูกสาปเป็นหนิ ตกใจและสงสยั...แด๊ดนั่งหนัหลงัให้แล้วเหน็

ได้อย่างไร แต่เพราะมคีวามผดิตดิตวัจงึต้องเกบ็คำาถามไว้ นาทนีี้ต้องประจบ

เอาตวัรอดก่อนเป็นอนัดบัแรก

“ขา...” หล่อนขานรบัเสยีงหวาน ถลาเข้าไปนั่งกระแซะกอดเอวหนา 

หอมแก้มเขียวกรุ่นกลิ่นนำ้าหอมหลังโกนหนวดหลายฟอด “แก้มแด๊ดหอม

จงั”

ดั่งต้องมนตร์สะกดจากดวงตาสนีำ้าตาลหวานวบัของลูกสาว สหีน้าที่ 

อลัน เมอร์ด็อค อุตส่าห์ปั้นให้ดูเคร่งดุจึงคลายเป็นรอยยิ้มเอ็นดูรักใคร่ 

สุดหวัใจ ที่ตั้งใจจะเทศนากณัฑ์ใหญ่จงึกลายเป็นถามด้วยนำ้าเสยีงอ่อนโยน 

๑
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“ไปไหนมา กลับบ้านช้ากว่าเวลาตั้งสองชั่วโมง แล้วยังปิดโทรศัพท์ไม่ยอม 

รบัสาย ทำาแบบนี้พ่อแม่เป็นห่วงรู้ไหม”

“เก็ตขอโทษค่ะแด๊ด แบตหมดเลยไม่ได้โทร. มาบอก” หญิงสาวทำา

หน้าละห้อยอย่างรู้สกึผดิ ตอนแรกเจตนาหลกีเลี่ยงไม่บอกล่วงหน้าเพราะ

กลวัพ่อแม่ห้ามไม่ให้ทำาสิ่งที่ตั้งใจไว้ กรรมตามทนัราวกบัตดิจรวด พอเสรจ็

เรื่องแล้วคดิจะโทร. มาบอก แบตโทรศพัท์กลบัหมดเสยีก่อน ครั้นจะแวะ

ใช้โทรศพัท์สาธารณะระหว่างทางกเ็กรงใจคนมาส่ง 

“ไม่สร้างสรรค์เอาเสยีเลย มุกคลาสสกิย้อนยุคยงัอุตส่าห์ขุดมาใช้” 

เสยีงยยีวนกวนประสาทดงัขึ้นลอยๆ จากกองหมอนระเกะระกะหน้า

โทรทศัน์ เจ้าอนิดี้...อนิตา น้องชายหน้าหล่อปากมอมซึ่งกำาลงันอนแผ่หลา

ดูโทรทศัน์อยู่นั่นเอง เกต็ถวารู้ทนัทวี่านี่แหละกระจกหลงัของพ่อ 

“มกุแม้กอะไร เค้าพดูความจรงิย่ะ” เกต็ถวาโต้กลบั ค้อนขวบัจนหาง

ม้าที่รวบสงูไวก้ลางศรีษะสะบดั ผมดำาเลื่อมแดงแวววาว...บิ๊กเมาท์ปากมาก 

คอยดูเถอะ พ่อแม่เผลอเมื่อไหร่จะจบันวดแผนโบราณ หกัแขน หกัขา

ความจรงิกี่เปอร์เซน็ต์ยะ” น้องชายยงัลอยหน้ายอกย้อนต่อ

“จรงิร้อยเปอร์เซน็ต์ย่ะ เค้าโกหกไม่เป็น ไม่เหมอืนตวัเองหรอก บอก

แด๊ดกับแม่ว่าอยู่เย็นซ้อมบอลที่โรงเรียน ที่แท้ไปแรปเพลงยาวป้อสาวอยู่

แถวสยาม เชอะ!” 

อลนัส่ายหน้า ถอนใจอย่างระอาแกมเอน็ดูต่อการต่อปากต่อคำาของ

สองพี่น้อง เกต็ถวากบัอนิตาอายุห่างกนัแค่สามปีเลยเหมอืนเพื่อนกึ่งคู่ปรบั 

เดี๋ยวคุยเล่นกระจุ๋งกระจิ๋ง เดี๋ยวแกล้งกันทะเลาะกันตั้งแต่เล็กจนโต เขา 

ไม่เคยห้ามถ้าไม่ลามปามถึงขั้นลงไม้ลงมือ เพราะมองว่าเป็นนันทนาการ 

อย่างหนึ่งของพี่น้องที่สนิทกันมาก สมัยเด็กเขาเองกับพี่ชายก็เป็นแบบนี้ 

เหมอืนกนั ชอบหาเรื่องเย้าแหย่กนัแรงๆ แต่เวลาคนหนึ่งลำาบาก อกีคนจะ

คอยช่วยเหลอือยู่ใกล้ๆ เสมอ อย่า งเกต็ถวากบัอนิตา เหน็เถยีงกนัไม่เว้น

แต่ละวนัอย่างนี้ เวลาน้องชายไม่สบาย พี่สาวจะคอยประคบประหงมดูแล
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ไม่ยอมห่าง เวลาพี่สาวถูกรังแกหรือตามจีบ น้องชายก็จะตามไปรับไปส่ง 

ทำาตัวเป็นองครักษ์พิทักษ์นางเอก...อย่างตอนนี้ พอได้ยินเสียงฝีเท้าแม่ซึ่ง

เดนิออกจากครวั รูว่้าเกต็ถวาต้องโดนชดุใหญ่เป็นแน่ เจ้าอนิดี้รบีกลบเกลื่อน

ให้ทนัที

“หอม...หอมกลิ่นหมูสับ” หนุ่มน้อยหลับตาส่ายจมูกเลียนแบบ

โฆษณาในโทรทศัน์ แล้วลกุขึ้นเดนิไปรบัหน้าทวิาในห้องกนิข้าวซึ่งอยูต่ดิกบั

ห้องครวั “ต้องเป็นกลิ่นเบอร์เกอร์สเต๊กสูตรแกรนนี่ฝีมอืหม่ามี้เป็นแน่แท้...

พวกเรามาเปิบกนัเลยเถอะ พยาธใินท้องของน้องอนิดี้อ้าปากรอแล้วจ้า”

แต่คนที่เลี้ยงลูกมากับมืออย่างใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนเพื่อนอย่าง

ทวิาหรอืจะหลงกล หยกิพุงลูกชายคนเลก็จนร้องจ๊าก 

“นี่แน่ะ! ช่วยพี่อำาพรางคดนีกันะเรา” ก่อนจะหนัไปหาลูกสาวคนโต 

ต่อว่าเสียงเข้มเพราะความห่วงใย “จะกลับบ้านเย็นทำาไมไม่โทร. มาบอก 

แม่ก่อน ปล่อยให้เราเป็นห่วงแทบแย่ แทบทำากบัข้าวกบัปลาไม่รู้เรื่อง วนันี้

ถ้าอาหารไม่อร่อยต้องโทษเกต็”

เก็ตถวายิ่งโตยิ่งสวย ตากลมโตสีนำ้าตาลฉายแววซนระคนหวานใต้

คิ้วโก่งเรียวดึงดูดสายตาหนุ่มๆ ได้ราวกับแม่เหล็ก แล้วยังปากหยักย้อย

เหมือนกลีบกุหลาบ จมูกมน ผมดำาเลื่อมแดงหยักศกเป็นคลื่นสลวยถึง

บั้นเอวกับผิวขาวอมชมพูผุดผ่องอีกเล่า...ลูกสาวทั้งสวยและน่ารักอย่างนี้ 

ทวิากบัอลนัจงึทั้งหวงและห่วง

“แบตหมด ลูกเลยไม่ได้โทร. มาบอก” พ่อออกโรงปกป้องลูกสาว 

เสยีเองทั้งๆ ที่ตอนแรกตั้งใจจะจดัเตม็ “ไปกนิข้าวกนัเถอะ พ่อหวิท้องกิ่ว

แล้วละแม่ ไหนดูซวิ่าเจ้าอนิดี้จมูกมดทายถูกไหม” 

แล้วรีบเดินนำาไปนั่งโต๊ะ หวังดึงความสนใจของแม่ไปจากลูกสาว 

“โห...คนละเรื่อง นี่มันอาหารไทย กะเพราเนื้อสับกับไข่เจียวทรงเครื่อง 

ต่างหาก”

“ไม่ใช่กใ็กล้เคยีงนะแด๊ด สบัๆ เหมอืนกนั โฮ้ย! มตี้มยำารวมมติร 
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นำ้าข้นกบักะหลำ่าปลผีดันำ้าปลาอกีด้วย ซู้ด...แด๊ด ยมืผ้าเชด็หน้าซบันำ้าลาย

หน่อย” อินตาเขียนบทเล่นตลกรับประทานสดๆ กับพ่อ ก่อนทำาเป็นไม่รู้ 

ไม่ชี้ว่าแม่หงุดหงิด เดินไปโอบเอวที่เริ่มมีห่วงยางนุ่มนิ่มไปที่โต๊ะกินข้าว  

โดยมเีกต็ถวาเกาะหลงัพ่อเป็นโล่ตามไปตดิๆ

ทิวาทำาตาดุใส่ลูกสาวซึ่งส่งสายตางอนง้อขอโทษจากหลังพ่อ...ที่จริง

ความกงัวลและขุ่นเคอืงหมดไปตั้งแต่รูว่้าลูกกลบัถงึบ้านโดยสวสัดภิาพ แต่

กลัวผู้กระทำาความผิดและผู้สมรู้ร่วมคิดจะได้ใจ จึงพยายามเก๊กหน้าเข้ม 

เข้าไว้ แต่ด้วยเนื้อแท้เป็นคนอารมณ์ดคีรื้นเครง ทำาได้ไม่นานกห็ลุดหวัเราะ

เพราะมกุทะเล้นที่อนิตาขยนัหามาเล่นคลี่คลายบรรยากาศ...ทวิาอดใจรอจน

กระทั่งทกุคนย้ายมานั่งลบูพงุหน้าโทรทศัน์อย่างสขุกีนัทั้งบ้านแล้ว จงึรื้อคดี

ขึ้นมาไต่สวนใหม่

“ไหนเล่ามาซ ิทำาไมถงึกลบับ้านเยน็ เกต็ไปไหน ไปทำาอะไรมา” หล่อน

โพล่งขึ้นมาแบบไม่ให้สาวน้อยกับอัศวินผู้พิทักษ์ทั้งสองตั้งตัว ไม่ได้คิดจะ

จบัผดิหรอืลงโทษ แต่ความเป็นแม่ทำาให้ไม่อาจปล่อยผ่านพฤตกิรรมแปลกๆ 

ของลูก 

“เก็ตไปสมัครงานมาค่ะ” หล่อนเริ่มเล่า ไม่คิดปิดบัง เพราะเข้าใจ

ความรักความห่วงใยของแม่ดี และปกติก็แบ่งปันทุกเรื่องแก่พ่อแม่และ 

น้องชายอยู่แล้ว...สมาชิกทั้งสี่ของครอบครัวเมอร์ด็อคมีหัวใจดวงเดียวกัน 

ทุกข์สุข ร้องไห้และหวัเราะร่วมกนั ใครมปีัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรมกับอกเล่า

และช่วยกนัถกจนหาทางออกที่ดไีด้เสมอ

“อะไรนะ! สมัครงาน? ได้ไง เพิ่งขึ้นปีสาม ต้องเรียนอีกตั้งสองป ี

ถงึจะจบ!” น้องชายโวยวายแทรกหลงัจากเพิ่งฟังแค่ประโยคเดยีว

“งานนี้ทำาแค่สามเดือน ช่วงปิดเทอมใหญ่” เก็ตถวาขยายความ 

พร้อมกบัหยบิหนงัสอืพมิพ์ภาษาองักฤษ แล้วเปิดหน้ารบัสมคัรงานให้ดู 
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รบัสมคัรสาวโสดอายุ ๓๐-๔๕ ปี เพื่อทำาหน้าที่ผู้ตดิตามว่าที่เจ้าสาว

ซึ่งกำาลังจะเดินทางไปเข้าพิธีแต่งงานที่สกอตแลนด์ ระหว่างเดือนมีนาคม-

พฤษภาคมปีนี้ นอกจากเงนิเดอืน ห้องส่วนตวัและอาหารสามมื้อ ผูผ่้านการ

คดัเลอืกจะได้รบัโบนสัอย่างงามเมื่อทำางานครบระยะสญัญา 

คุณสมบัติสำาคัญ สามารถพูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

เยี่ยม ถ้าฟังสำาเนียงสกอตและมีความรู้พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์และ

ขนบธรรมเนียมของประเทศสกอตแลนด์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

ผู้สนใจกรุณาติดต่อเขียนใบสมัครและรับการสอบสัมภาษณ์ขั้นต้นได้ที่  

บ้านเลขที่ ๑ ซอยระวรีุ่งโรจน์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

“ผู้ตดิตามว่าที่เจ้าสาว เขาคงหมายถงึแชเปอโรน” 

พ่อสรุป ส่งหนงัสอืพมิพ์ให้แม่อ่านต่อ

“อะไรน่ะแด๊ด แชเปอโรน ฟังเหมอืนชื่อชอ็กโกแลตแท่งสามเหลี่ยม

เลยอะ” เจ้าอนิตาถามแทรกอกีตามเคย

“แน่ใจนะวา่ลกูครึ่งสกอต-ไทย ไมใ่ช่ลกูครึ่งนกแก้ว-นกขนุทอง เป็น

ฝรั่งอะไร้ไม่รู้จกัคำาว่าแชเปอโรน” พี่สาวได้ทเีย้าแรงๆ จนน้องหน้าหงกิ

“แด๊ดหมายถึงผู้ติดตามสาวๆ ที่ยังไม่แต่งงานไปตามที่ต่างๆ เพื่อ

ความเหมาะสม กนัคำาครหา โดยมากมกัเป็นญาตผิู้ใหญ่ฝ่ายหญงิ แต่สมยั

นี้ไม่เหน็จำาเป็น สาวๆ ควงแขนหนุ่มๆ ไปไหนต่อไหนสองต่อสองเป็นเรื่อง

ธรรมดา แม้กระทั่งไปกนิข้าวเต้นรำาในโรงแรม รายนี้ต้องหาแชเปอโรนเพราะ

ไปแต่งงานต่างบ้านต่างเมอืงมากกว่า” ไทยแท้คนเดยีวในบ้านอธบิาย

“มนิ่า...เขาถงึระบุช่วงอายุ ๓๐-๔๕ แล้วเกต็ยงัไม่เตม็ยี่สบิ เขาจะรบั

เหรอ” อนิตาตั้งข้อสงัเกตเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหมอืนกนั

“เกต็กลวัอย่างนั้นอยูเ่หมอืนกนั แต่คดิว่ามข้ีอได้เปรยีบที่เป็นลกูครึ่ง

สกอต เลยลองไปเขยีนใบสมคัรทิ้งไว้ เขากห็ยวนให้เขยีนแล้วยงัสมัภาษณ์

เลยด้วย”  
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“แล้วเป็นไง เขารบัหรอืเปล่า” น้องชายไม่รอฟังรายละเอยีด โพล่ง

ถามข้ามชอตไปถงึตอนจบ 

“คงไม่รบัหรอก มคีนสมคัรเป็นร้อย แต่ละคนหน่วยก้านดมีคีวามรู้

ทั้งนั้น” เกต็ถวาพูดยิ้มๆ คนฟังร้องอ้าวไปตามๆ กนั

“เสียเวลาตั้งหลายชั่วโมง แถมเสี่ยงโดนพ่อแม่ดุ ไม่ทันได้ลุ้นก็ปิ๋ว 

ซะแล้วหรอืพี่เรา” อนิตาเสยีงอ่อย ทำาหน้าละห้อย ผดิหวงัแทนพี่สาว รู้ว่า

เกต็ถวาต้องการงานนี้เพื่อจะได้ไปเยี่ยมย่าที่สกอตแลนด์ 

ครอบครัวเมอร์ด็อคย้ายมาอยู่เมืองไทยเมื่อห้าปีก่อน เพราะพ่อซึ่ง

เป็นวศิวกรนำ้ามนัได้งานบนแท่นขดุเจาะนอกอ่าวไทย ทางบรษิทัเช่าบ้านหลงั

ใหญ่ให้อยู่ด้วยกนัที่กรุงเทพฯ เกต็ถวาเข้าเรยีนสองเกรดสุดท้ายที่โรงเรยีน

นานาชาตแิล้วสอบเข้ามหาวทิยาลยัในเมอืงไทย ส่วนอนิตาเรยีนระดบัมธัยม

ที่เดยีวกนั แต่ตั้งใจว่าจบแล้วจะไปต่อระดบัปรญิญาตรแีละโทที่มหาวทิยาลยั

ในสหรฐัอเมรกิาซึ่งเด่นดงัในสาขาวชิาที่เขาอยากเรยีน 

พวกเขาจากสกอตแลนด์มาถงึห้าปี แต่เกต็ถวาไม่เคยลมืบ้านเกดิเมอืง

นอนและญาตพิี่น้องที่นั่น โดยเฉพาะแกรนนี่หรอืย่าซึ่งอุ้มชูเลี้ยงดูมาตั้งแต่

แบเบาะ ดงันั้นเมื่อพ่อตดัสนิใจจะใช้ชวีติบั้นปลายที่ประเทศไทย ยกเลกิการ

เดนิทางไปเยี่ยมบ้านเกดิทั้งครอบครวัต่างกบัที่เคยทำาทุกปีเพื่อรวบรวมเงนิ

สร้างรสีอร์ตบนที่ดนิที่จงัหวดัน่านไว้เป็นแหล่งรายได้หลงัเกษยีณ เกต็ถวา

จึงขวนขวายหางานทำาช่วงปิดเทอมเพื่อหาเงินค่าตั๋วเครื่องบินกับพ็อกเกต 

มนันี่ไปเยี่ยมย่าเอง

อินตาแอบเก็บเงินช่วยพี่ แต่จนถึงวันนี้ยังได้ไม่พอค่าตั๋วรถทัวร์ไป

เชียงใหม่ เด็กวัยรุ่นเช่นเขามีกิจกรรมให้ทำาโน่นทำานี่กับผองเพื่อนไม่เว้น

แต่ละวนั มเีรื่องต้องใช้เงนิตลอดเวลา ส่วนพี่สาวกไ็ม่ดกีว่าเขาสกัเท่าไร แอบ

ดใูนสมดุเงนิฝากเหน็ได้เกอืบห้าพนัเมื่อต้นปี มาถงึวนันี้เหลอืไม่ถงึพนั ไม่ใช่

หมดไปกับเรื่องเที่ยวเตร่เฮฮาแบบเขา แต่เก็ตถวาเป็นคนใจดี ชอบทำาบุญ

ช่วยเหลอืคนอื่นเหมอืนแม่ ไม่ว่าหมู หมา ปลา มนุษย์ ปล่อยได้เป็นปล่อย 
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ช่วยได้เป็นช่วย ดงันั้นพอได้ข่าวว่าเพื่อนคนหนึ่งมปัีญหาขาดเงนิลงทะเบยีน

เรยีน จงึถอนเงนิเกบ็ไปให้ยมื ทั้งที่เหน็อยู่ว่าเปอร์เซน็ต์ได้คนืเป็นศูนย์ เมื่อ

เป็นแบบนี้โอกาสที่จะเก็บเงินพอค่าเดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดจึงริบหรี่ งาน

ชั่วคราวงานนี้จงึนบัว่าตอบโจทย์ได้ทุกข้อ

“ไม่ต้องเสียใจหรอกลูก เก็ตยังเด็กเกินไปที่จะทำางานเป็นผู้ติดตาม

กึ่งพี่เลี้ยงให้คนอื่น ลำาพงัตวัเองยงัเอาตวัไม่ค่อยจะรอดเลย ตำาแหน่งแบบ

นี้น่าจะเป็นคนที่มอีายุหน่อยอย่างที่เขากำาหนดคุณสมบตัไิว้นั่นแหละ เออ...

จะว่าไปกน็่าแปลกนะ เขาไม่มพีี่น้องหรอืญาตผิู้ใหญ่เลยหรอืไง ถงึต้องมา

จ้างคนอื่น” ทวิาเปรยอย่างสงสยั

“มีค่ะแม่ แต่เรื่องที่จะให้คนระดับนั้นไปทำาหน้าที่ติดตามรับใช้ดูแล

ใครเห็นจะยาก” ลูกสาวยิ้มให้แม่ ทุกคนหันไปส่งสายตาถามคนพูด “ก็ที่ 

ที่เก็ตไปสมัครงานเป็นวังเจ้า แล้วคนสัมภาษณ์ก็เป็นหม่อม ส่วนลูกสาว 

ที่น่าจะเป็นเจ้าสาวเป็นหม่อมราชวงศ์ ท่าทางเจ้ายศเจ้าอย่างยิ่งกว่าหม่อม

พรรณรายกบัหญงิเลก็ในละครเรื่องบ้านทรายทองที่แม่ชอบดูอกีนะคะ”

ได้ยินแค่นั้น อินตาก็เปลี่ยนจากอยากให้เก็ตถวาได้งานเป็นโล่งใจที่

ไม่ได้งาน “งั้นเขาไม่รับนั่นแหละดีแล้ว เดี๋ยวเก็ตติดความเจ้ายศเจ้าอย่าง

กลบัมา ขี้เกยีจคลานเข่าเข้าไปหาหรอืยนืกุมเป้าเวลาพูดด้วย”

พ่อแม่หวัเราะคำาพูดล้นๆ ของลูกชาย  จากนั้นพวกเขากห็นัเหความ

สนใจไปยังจอโทรทัศน์ซึ่งเริ่มรายการโปรดของทุกคน...ส่วนเก็ตถวานั่ง

อมยิ้มเมื่อนกึย้อนไปถงึเหตกุารณ์ตอนบ่าย คำาพดูของน้องชายใกล้เคยีงกบั

ความเป็นจรงิอย่างน่าขำา...

บ่ายวนันี้หลงัจากสอบวชิาสุดท้ายเสรจ็ เกต็ถวาขึ้นรถเมล์ไปยงับ้าน

เลขที่ ๑ ซอยระวีรุ่งโรจน์ เมื่อมายืนหน้าประตูเหล็กดัดลวดลายวิจิตร 

อ่อนช้อยบ่งบอกถงึความเก่าแก่หรูหราของสถานที่ หล่อนกบ็อกได้ทนัทวี่า 

ที่นี่ไม่ธรรมดา ชื่อ ‘วงัระวรีุ่งโรจน์’ และตราพระอาทติย์กึ่งกลางบานประตู

ยนืยนัความคดินั้น
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หลังจากผ่านยามหน้าประตูใหญ่ ก็ต้องเดินต่ออีกหลายนาทีเข้าไป

ตามถนนคดเคี้ยวขนาบด้วยสนามหญ้าเขยีวขจซีึ่งมพีุม่ไม้และต้นไม้สงูใหญ่

เรยีงรายตลอดสองข้างทางจงึไปถงึตกึหลงัโอฬาร งดงามด้วยสถาปัตยกรรม

แบบโคโลเนยีล เฉลยีงหนิอ่อนข้างตกึซึ่งกว้างขวางและร่มรื่นด้วยเงาไม้ มี

สตรีในวัยตั้งแต่สามสิบจนถึงสี่สิบกว่าๆ ไม่ตำ่ากว่ายี่สิบคนนั่งเรียงรายรอ

การสัมภาษณ์ เด็กสาวซึ่งสวมเครื่องแบบคนรับใช้ตรงเข้ามาหาพร้อม 

ใบสมัคร แต่แล้วกลับยึกยักไม่ยอมส่งให้เมื่อเห็นหล่อนสวมเครื่องแบบ

นกัศกึษา 

เก็ตถวาอาศัยจังหวะที่เด็กคนนั้นละล้าละลังดึงใบสมัครชุดหนึ่งมา 

กรอก ใช้เวลานานกว่าจะเสรจ็เพราะต้องตอบคำาถามยบุยบิมากมายลว้งลกึ

ถึงญาติพงศ์วงศา จากนั้นต้องรออีกเกือบสองชั่วโมงกว่าจะถูกเรียก

สัมภาษณ์เป็นคนท้ายๆ หญิงสาวเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม แต่

ฝ่อเล็กน้อยเมื่อเห็นคนที่นั่งรออยู่ในห้องนั่งเล่นกว้างใหญ่ตกแต่งสไตล์

หลุยส์ 

ผู้สมัภาษณ์คนหนึ่งเป็นหญงิวยัเกษยีณ แต่งกายชุดผ้าไหมสเีทาเงนิ

เข้ากบัสผีม แบบเรยีบแต่ดูอลงัการด้วยเครื่องเพชรครบชุด ส่งแสงวูบวาบ

บาดตาแข่งกบัโคมไฟแก้วเจยีระไนเหนอืศรีษะ แต่ที่เจดิจ้ากว่าเครื่องประดบั

ใดๆ บนตัวของนางคือแสงกล้าจากดวงตาคมดุที่เขม้นมองทุกย่างก้าว  

เก็ตถวารู ้สึกเหมือนถูกจับถอดเสื้อผ้าแล้วสแกนด้วยเครื่องเอกซเรย์

คอมพวิเตอร์...มองแบบนี้เหมอืนจะให้ทะลุถงึกระดูกกระเดี้ยวข้างใน ส่วน

คนที่นั่งข้างๆ รุ่นราวคราวเดยีวกบัเกต็ถวา อาจแก่กว่าสกัสองสามปี ถอด

แบบผู้อาวุโสมาทุกประการ ทั้งตาเอกซเรย์และสหีน้าท่าทางแขง็ทื่อเหมอืน 

แฟรงเกนสไตน์ หล่อนนั่งหลังและลำาคอตั้งตรง หน้าเชิดจนจมูกเหมือน 

ลอยโด่งกลางอากาศ แถมยังมองคนผ่านดั้ง จึงดูเหมือนตาเขตลอดเวลา 

การแต่งตวัฟู่ฟ่าพอๆ กนั เพยีงแต่คนสาวกว่าประทบัตราทั้งตวัด้วยตวัย่อ

แบรนด์ต่างๆ มองแล้วตาลาย
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‘นั่งสิ ยืนทื่ออยู่ทำาไม’ เสียงสั่งดังมาจากปากที่แทบไม่ขยับของคน

แรก

เกต็ถวามองซ้ายมองขวาหาเก้าอี้ไม่เจอสกัตวั ตรงหน้าโซฟามแีต่พื้น

พรมเปล่าๆ  

‘เอ่อ...’ หล่อนมองไปที่ผูส้มัภาษณ์ด้วยสายตาเป็นคำาถาม ได้คำาตอบ

เป็นสายตาที่มองตำ่าไปยงัพื้นพรมและเสยีงแหลมของคนสาว 

‘อะไร้ ต้องให้บอก เซ่อซ่าหรอืไม่มสีมัมาคารวะกนัแน่เนี่ย’

หญงิสาวทรดุลงนั่ง รูส้กึประหนึ่งกำาลงัเข้าฉากเป็นนางเอกละครเรื่อง

บ้านทรายทอง และหญงิสองคนตรงหน้ารบับทหม่อมพรรณรายช่างเหนบ็

กับหญิงเล็กอารมณ์ร้ายตัวอิจฉาในเรื่อง และยังไม่ทันเก็บขาพับเพียบให้

เรยีบร้อยด ีสองหญงิต่างวยัแต่ร้ายพอกนักเ็ปิดปากแหลมคมกดัหล่อนกนั

คนละหนุบละหนบัอย่างเมามนั

‘แม่ว่าเดก็ไปนะหญงิใหญ่ ท่าทางไม่ประสปีระสา กริยิากระโดกกระเดก’ 

ผู้อาวุโสหนัไปสรุปเป็นฉากๆ กบัหญงิสาวที่นั่งข้างๆ ทั้งที่ยงัไม่ได้สมัภาษณ์

สกัคำา ‘พวกลูกครึ่งกอ็ย่างนี้แหละ ไทยกไ็ม่ใช่ ฝรั่งกไ็ม่เชงิ เลยออกไปทาง

ลูกผลีูกคน’ 

‘เอ่อ คอืว่าดฉินั...’ เกต็ถวาตั้งตวัแทบไม่ตดิ รูส้กึเหมอืนจำาเลยที่กำาลงั

ถูกพพิากษาในคดอีุกฉกรรจ์ จงึพยายามแก้ต่าง แต่ไม่มใีครสนใจ

‘นั่นสิคะหม่อมแม่ เดี๋ยวไปทำาเราเสียชื่อถึงสกอตแลนด์ ขายหน้า 

มาถงึเมอืงไทย’ คุณหญงิใหญ่ว่าไปนั่น 

‘อายุน้อยเกนิไป ไม่มคีวามเป็นผู้ใหญ่’

‘มาดกไ็ม่ไฮโซ โก้ไม่พอค่ะหม่อมแม่’

สรุปแล้ว... 

‘เธอออกไปได้แล้ว’ หม่อมสั่งสั้นๆ แต่ได้ใจความ

‘อ้า...ขอโอกาสให้ดฉินั...’ เกต็ถวาคดิจะชี้แจงให้สองแม่ลูกไฮโซเหน็

ถึงข้อดีที่หล่อนเป็นลูกครึ่งไทย-สกอตแลนด์ ซึ่งมีข้อได้เปรียบผู้สมัครอื่น



อ า ส ด า      17

ในด้านภาษาและความเข้าใจในวฒันธรรมและวถิชีวีติแบบชาวสกอตแลนด์ 

แต่พอสบตาแขง็กร้าวแบบเมดซูาของหม่อมกบัตาแขง็เขแบบแฟรงเกนสไตน์

ของราชนิกุลสาวก็ลอบถอนใจ ลุกขึ้นไหว้ลาแล้วเดินออกจากห้องนั้นแบบ

หงอยๆ 

อยากได้งานนั้นมากอยู่ แต่ศักดิ์ศรีก็มีมากพอๆ กัน ไม่คิดจะ

ยดัเยยีดตวัเองให้คนที่ไม่ต้องการ อกีอย่างหนึ่ง ถ้าว่าที่เจ้าสาวที่หล่อนต้อง

ทำางานด้วยคือคุณหญิงใหญ่ ถึงได้งานก็ไม่อยากทำา ไม่ต้องการไปเป็นเป้า

ให้เธอซ้อมความร้ายของอารมณ์กับความคมของปาก แค่มาสัมภาษณ์ยัง

โดนกัดจนเลือดโชก แล้วถ้าเป็นลูกจ้างจะขนาดไหน...หญิงสาวบอกตัวเอง

อย่างขำาๆ ว่าถึงจะไม่ได้งาน แต่ได้สร้างสถิติใหม่ให้กินเนสส์บุ๊ก...การ

สมัภาษณ์งานที่สั้นที่สุดและผู้ถูกสมัภาษณ์พูดน้อยที่สุดเป็นประวตักิารณ์

หญงิสาวเดนิสวนกบัผูส้มคัรคนถดัมาที่เดนิเข้าไปด้วยความหวงัเตม็

เปี่ยม เห็นแล้วอยากสะกิดเตือนด้วยความหวังดีเป็นกำาลัง แต่ทำาได้เพียง

เดนิเอื่อยๆ ไปยงัประตูใหญ่...ขนืพูดออกไปมสีทิธิ์ถูกมองว่าเป็นจิ้งจอกกบั

องุ่นเปรี้ยว จำาต้องให้ไปเสี่ยงเวรเสี่ยงกรรมกนัเอง อย่างน้อยต้องมหีนึ่งใน

นั้นได้รบัเลอืก ซึ่งน่าจะเหมอืนถูกสาปมากกว่าโชคดี

แม้ขากลับจะจิตตกเล็กน้อย แต่ระหว่างทางก็อดชื่นชมความเขียว

ชอุม่ร่มรื่นของพรรณไม้รอบตวัไม่ได้...วงัแห่งนี้สวยงามใหญ่โต แต่หลบมมุ

อยู่หลังอาคารสำานักงานซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินติดถนนใหญ่ที่ทางเจ้าของวังตัด

ขาย จงึไม่เคยผ่านสายตามาก่อน  

กำาลงัชมนกชมไม้อย่างเพลดิเพลนิเจรญิใจ จู่ๆ แนวพุ่มไม้สูงมดิหวั

ข้างทางก็แหวกออกเป็นช่อง พร้อมกับบางอย่างสูงใหญ่มืดทะมึนพุ่งผ่าน

หน้าอย่างกะทนัหนั แม้เพยีงเฉยีด แต่แรงลมที่พุ่งมาปะทะและความตกใจ

กท็ำาเอาสาวน้อยหงายหลงัลงไปนั่งจำ้าเบ้ามอืยนัพื้น

‘ตายแล้ว!’ เสยีงร้องของสตรดีงัมาจากบนหลงัอาชาสดีำาซึ่งหยุดยนื

ซอยเท้าอย่างคึกคะนองห่างออกไปไม่กี่เมตร เก็ตถวามองตามเสียง และ
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ประหลาดใจเมื่อเหน็ว่าเป็นหญงิสาวคนเดยีวกนักบัในห้องสมัภาษณ์

‘ยงัไม่ตาย แต่เกอืบไป’ หล่อนครางตอบเสยีงอ่อย 

‘เป็นอะไรหรือเปล่าคะ’ คนถามลงจากหลังม้ามานั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆ 

‘ขอโทษนะคะ ฉนัไม่เหน็คุณจรงิๆ’

‘ฉันแค่ตกใจน่ะค่ะ ไม่คิดว่าจะมีอะไรโผล่มาจากตรงนั้น’ เก็ตถวา

สงัเกตใบหน้าที่ก้มลงมาใกล้ๆ...หล่อนเข้าใจผดิ หญงิสาวคนนี้ไม่ใช่คนเดยีว

กบัเมื่อครู่ก่อน หน้าตาคล้าย...แต่ไม่เหมอืน ส่วนผวิพรรณนั้นคนละเรื่อง 

คนนั้นขาวซดีแบบคนกลวัแดด อยู่แต่ในร่ม คนนี้ผวิแทนแบบคนสุขภาพด ี

ใช้ชวีติกลางแจ้งเป็นประจำา เครื่องหน้าแม้ละม้าย แต่สิ่งที่ทำาให้แตกต่างอย่าง

กบักลางวนัและกลางคนืคอืสหีน้าท่าทาง คนนี้มรีอยยิ้มอ่อนโยน เสยีงหวาน

ใส ส่วนคนโน้นคล้ายกล้ามเนื้อตาย กล่องเสียงพิการ ขยับปากไม่ได้  

ยิ้มไม่เป็น เวลาพูดเสยีงที่เปล่งออกมาแหลมระคายหู

‘เหน็คุณลงไปนั่งอย่างนั้น ฉนักต็กใจเหมอืนกนัค่ะ’ อกีฝ่ายพูดกลั้ว

หวัเราะ ยิ้มอย่างโล่งใจ ช่วยพยุงเกต็ถวายนืขึ้นเรยีบร้อยแล้วแต่ยงัจบัมอื

ไว้กนัล้ม ก่อนปล่อยยงัถามอย่างมนีำา้ใจห่วงใย ‘ไหวไหม ท่าทางยงัดูงงๆ 

อยู่เลย’

‘ไหวค่ะ ที่ดูงงๆ เพราะตอนแรกฉนัคดิว่าคุณเป็นคนเดยีวกนักบัคุณ

ผูห้ญงิที่สมัภาษณ์ฉนัเมื่อครูก่่อน แปลกใจว่าทำาไมเปลี่ยนเครื่องแต่งตวัเรว็

เหลอืเกนิ จากเครื่องแบบแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ แป๊บเดยีวกลายเป็นชุด

ขี่ม้า’ หญิงสาวยังมึนๆ จึงพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกไป หลุดปากออกไปแล้ว 

ถงึนกึได้ว่าไม่สมควร 

คู่สนทนาไม่ถอืสา แถมหวัเราะคกิ

‘แหม คุณเลอืกคำาบรรยายลกัษณะพี่สาวฉนัได้ดจีรงิๆ พี่หญงิใหญ่

เธอบ้าแบรนด์เนม ถ้าเสื้อผ้าของใช้ไม่มีตัวย่อห้อยพาดหรือปาดไขว้ เธอ 

ไม่กล้าออกจากห้อง’ แล้วทำาท่าเหมอืนนกึได้ ‘เอ๊ะ! พูดอย่างนี้หมายความ

ว่าคุณมาสมคัรงานตำาแหน่งผู้ตดิตามเจ้าสาวน่ะส’ิ
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‘ใช่ค่ะ แต่คงไม่ได้ ยงัไม่ทนัได้สมัภาษณ์สกัประโยค คณุแฟรง...เอ๊ย! 

คุณหญงิใหญ่กบัหม่อมไล่ฉนัออกมาเสยีก่อน’ เกต็ถวาเล่าเสยีงหงอย ‘อย่าง

ว่า...ฉนัมนัเดก็เกนิไป ท่าทางไม่ประสปีระสา กริยิากระโดกกระเดก พวก

ลูกครึ่งกอ็ย่างนี้แหละ ไทยกไ็ม่ใช่ ฝรั่งกไ็ม่เชงิ เลยออกไปทางลูกผลีูกคน’ 

หญงิสาวเจบ็ใจจงึจำาคำาพูดของผู้สมัภาษณ์ได้ขึ้นใจ 

‘โอ้โฮ พูดแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากหม่อม’ เจ้าของม้าห่อไหล่ 

ทำาหน้าเหยเก บอกอย่างคนที่คุน้เคยกบัคำาพดูแบบนี้ดแีละขยาดแขยง ‘อย่า

คิดมากนะคะ ท่านอาจจะอ้างเหตุผลนั้น แต่ฉันจะบอกให้ว่าเหตุผลจริงๆ 

น่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่า’

‘เรื่องอื่น...เรื่องอะไรคะ ฉนัมข้ีอเสยีอะไรอกีหรอืคะ’ เกต็ถวาหน้าเสยี 

อกีฝ่ายตอบกลั้วหวัเราะ ‘ใครว่า...ข้อดต่ีางหากเล่าคะ คณุสวยน่ารกั

เกนิไป’

‘อ้าว’ หญิงสาวนิ่วหน้า สงสัยหนักขึ้นไปอีก ‘สวยน่ารัก แล้วไม่ดี 

หรอืคะ’

หล่อนสมัผสัได้ถงึนำ้าใจไมตรจีากคนตรงหน้าจงึกล้าย้อนถามตรงๆ

‘ไม่ดหีรอกค่ะ เพราะจะเด่นเกนิหน้าเจ้าสาว’ คำาตอบที่ได้ตรงพอกนั

‘แหม จะสวยอย่างไรกค็นละเรื่อง ฉนัเป็นเดก็ผู้หญงิธรรมดา ส่วน

เจ้าสาวเป็นถึงราชนิกุล’ หล่อนพูดออกไปตามความรู้สึก จะเป็นเมืองไทย

เมอืงนอก ให้ทนัสมยัซวิไิลซ์แค่ไหน แต่เรื่องถอืชนชั้นวรรณะยงัมแีฝงอยู่

ในทุกสงัคมไม่มากกน็้อย

‘คุณรู้แล้วหรอืคะว่าใครคอืว่าที่เจ้าสาว’ อกีฝ่ายย้อนถาม

‘แล้วไม่ใช่คณุหญงิใหญ่หรอกหรอืคะ’ หล่อนนิ่วหน้าตอบด้วยคำาถาม

คู่สนทนาไม่ตอบแต่หวัเราะในลำาคออย่างมเีลศนยั 

เก็ตถวามองท่าทางปริศนานั้นอย่างสงสัยและอยากรู้อยากเห็น แต่

ต้องตดัใจเมื่อเหน็เวลาบนหน้าปัดนาฬิกา ในเมื่อไม่ผ่านการสมัภาษณ์ ใคร

จะเป็นเจ้าสาวย่อมไม่มคีวามหมายสำาหรบัหล่อนอกีต่อไป ความสำาคญัลำาดบั
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แรกตอนนี้คือจะทำาอย่างไรพ่อแม่ถึงจะไม่โกรธที่กลับบ้านผิดเวลาโดย 

ไม่โทร. ไปบอกล่วงหน้า

‘เยน็มากแล้ว ฉนัขอตวักลบัก่อนดกีว่า เดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วง’ หล่อน

รบีกล่าวลา ประทบัใจความน่ารกั มนีำ้าใจ และไม่ถอืตวัของหญงิสาวผู้นี้ ซึ่ง

ฟังจากการนบัญาตกิบัหม่อมและคณุหญงิใหญ่แล้วน่าจะเป็น ‘คณุหญงิเลก็’ 

แต่ไม่มเีวลาที่จะต่อไมตรผีูกสมัพนัธ์

‘เดี๋ยวก่อนค่ะ คุณ...’ คุณหญิงเล็กร้องเรียกเมื่อเก็ตถวาเดินไปได้

สองสามก้าว เอยีงคอเลกิคิ้วรอให้เตมิคำาลงในช่องว่าง

‘เกต็ถวาค่ะ เกต็ถวา ลอเรน เมอร์ดอ็ค พ่อแม่กบัเพื่อนๆ คนไทย

เรียกสั้นๆ ว่าเก็ต แต่ถ้าอยู่สกอตแลนด์ทุกคนเรียกฉันว่าลอเรน’ หล่อน

บอกพร้อมกบัยิ้มหวาน 

อกีฝ่ายรบัรูด้้วยการพยกัหน้าช้าๆ มไิด้แนะนำาตวัเองบ้างอย่างที่ควร

ทำา กลบัถามด้วยท่าทางเคร่งขรมึจรงิจงั ‘คณุอยากไดง้านนี้มากเลยหรอืคะ

เกต็’

‘ค่ะ ฉันคิดถึงย่า อยากไปเยี่ยมท่านที่สกอตแลนด์ แต่ไม่มีค่าตั๋ว

เครื่องบนิกบัพอ็กเกตมนันี่ แล้วกไ็ม่อยากยมืใครหรอืกวนเงนิพ่อแม่ ถ้าได้

งานนี้เท่ากบัได้บนิฟร ี แต่...’ เกต็ถวาบอกตามตรง ตอนท้ายยกัไหล่อย่าง

ปลงๆ ยิ้มหมองจนคนมองรู้สกึได้ถงึความผดิหวงั ‘คงไม่ได้หรอกค่ะ ฟัง

คอมเมนต์หม่อมกบัคุณหญงิใหญ่กร็ู้แล้ว’

หล่อนโบกมอืลาอกีครั้ง คราวนี้อกีฝ่ายไม่ได้เหนี่ยวรั้งไว้ แต่พอถงึ

ประตูใหญ่ หล่อนก็เป็นฝ่ายอดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองวังกับผู้อาศัยที่

เหมือนฉากและตัวแสดงในละคร จึงเห็นว่าคุณหญิงเล็กซึ่งกลับขึ้นหลังม้า

เรียบร้อยแล้วยังอยู่ที่จุดเดิมและมองตามมาอย่างครุ่นคิด ดวงตาวาววับ

หมายมาด

ครู่ใหญ่ต่อมาเมื่อเดนิมาถงึหน้าวงั รถเก๋งคนัหนึ่งแล่นมาจอดเทยีบ 

คนขับซึ่งลงจากรถมาเปิดประตูหลังให้อธิบายว่า ‘คุณหญิงเล็กให้ผมไปส่ง
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คุณถงึบ้านครบั’

ตอนแรกเก็ตถวาปฏิเสธด้วยคำาว่าเกรงใจตามสไตล์คนไทย แต่พอ

คนขับยืนกราน อ้างว่าหากขัดคำาสั่งจะถูกตำาหนิ หล่อนก็สนองนำ้าใจของ

ราชนกุิลสาวด้วยความยนิดเีพราะเลยเวลากลบับ้านตามปกตมิากแล้ว ขณะ

อยู่ในรถเบาะนุ่มแอร์เย็นฉำ่า ไม่ต้องห้อยโหนเบียดเสียดบนรถเมล์ ก็อด

เสียดายไม่ได้ว่าถ้าผ่านการสัมภาษณ์ได้ไปทำางานเป็นผู ้ติดตามโดยม ี

คุณหญงิเลก็ผู้อารนี่ารกัเป็นเจ้านายคงจะดหีาน้อยไม่ 

คงมแีต่ปาฏหิารยิ์เท่านั้นที่จะทำาให้ความปรารถนานี้เป็นจรงิ



สบิวนัต่อมา เกต็ถวาสะดุง้ตื่นเพราะเสยีงนาฬิกาปลกุดงัติ๊ดๆ ข้าง
ห ูเสยีงครางหึ่งของเครื่องยนต์เตอืนว่าขณะนี้กำาลงัอยู่บนเครื่องบนิที่มุง่หน้า

สูส่กอตแลนด์ อกีไม่นานจะลงจอดที่ท่าอากาศยานเมอืงเอดนิบะระบ้านเกดิ

ของหล่อน ซึ่งเจ้านายจะพกัการเดนิทางสามวนัก่อนเริ่มเที่ยวชมเมอืงสำาคญั

ของสกอตแลนด์อย่างกลาสโกว์ สเตอร์ลงิ อนิวาเรอร ีไปสิ้นสดุการเดนิทาง

ที่ปราสาทอาร์กอนนอกเมืองแอเบอร์ดีน เมืองท่าศูนย์กลางอุตสาหกรรม

นำ้ามนัทางตอนเหนอืของประเทศ  จติใจของหญงิสาวอิ่มเอบิด้วยความปีติ

เมื่อมองจากหน้าต่างเครื่องบินลงไปเห็นทิวทัศน์สลับสล้างด้วยทุ่งหญ้า ป่า 

ทวิเขา ทะเลสาบ และปราสาทมากมาย 

บ้าน...หล่อนมาถงึบ้านเกดิแล้ว และอกีไม่นานจะได้พบแกรนนี่ 

ในโลกตะวนัตก ลูกหลานที่โตแล้วมกัไม่ใกล้ชดิกบัญาตผู้ิใหญ่ เพราะ

ส่วนมากต่างคนต่างอยู่ พึ่งพาตัวเอง แต่กรณีของเก็ตถวานั้นต่างออกไป 

เพราะบ้านย่าอยู่บนถนนเดียวกับบ้านพ่อ แม่จึงมักแวะไปเยี่ยมเยียนดูแล

อย่างสมำ่าเสมอ แม่สามีฝรั่งกับลูกสะใภ้ไทยรักใคร่กลมเกลียวราวกับเป็น

๒
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แม่ลูกกนัจรงิๆ พลอยทำาให้หลานๆ ใกล้ชดิกบัย่าไปด้วย เกต็ถวาใช้เวลา

อยู่กบัท่านมากพอๆ กบัพ่อแม่

หญงิสาวหนัไปมองเจ้านาย เหน็ยงันอนหลบัพริ้มจงึรบีย่องเข้าห้องนำ้า 

กลับออกมาแล้วอีกฝ่ายยังไม่ตื่นเหมือนเดิม อยากปลุกให้ลุกมาเตรียมตัว

แต่ทำาไม่ลง จึงปล่อยให้นอนต่ออีกหน่อย เพราะเห็นใจที่ต้องอดตาหลับ 

ขบัตานอนเตรยีมการแต่งงานและการเดนิทางตลอดหนึ่งสปัดาห์ที่ผ่านมา

จะว่าไปเก็ตถวาเองก็หัวหมุนไม่ต่างกัน ตั้งแต่วันที่เลขานุการของ

หม่อมวิไลวรรณมาแจ้งข่าวถึงที่บ้านว่าหล่อนได้งานนี้ และจะต้องเดินทาง

พร้อมเจ้าสาวอกีหนึ่งสปัดาห์ข้างหน้า เพราะดยุกแห่งอาร์กอนคนที่สบิสาม

ผู้เป็นเจ้าบ่าวยนืกรานให้ว่าที่เจ้าสาวเดนิทางไปสกอตแลนด์ก่อนวนัแต่งงาน

สามเดือน เพื่อจะได้มีเวลาปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ซึ่งก็คือปราสาทอาร์กอน

อนัเก่าแก่หลายศตวรรษ

ในฐานะผู้ติดตามว่าที่ดัชเชสแห่งอาร์กอน เก็ตถวาต้องวางตัวให้ 

สมฐานะของเจ้านาย จงึถูกจบัอบรมมารยาทและการแต่งตวั โชคดทีี่หม่อม

วิไลวรรณสูงส่งเกินไปที่จะลดตัวมาเสียเวลาอบรมลูกจ้างด้วยตัวเอง แต่ 

ถึงอย่างนั้นเจอแค่เลขาฯ ส่วนตัวของนาง สาวน้อยก็ท้อใจจนแทบลาออก

ก่อนเริ่มงาน ดทีี่พ่อแม่กบัน้องชายคอยให้กำาลงัใจ

‘นกึถงึแกรนนี่เข้าไว้ ท่านจะดใีจแค่ไหนถ้า ‘ลอเรน’ ไปเยี่ยม แล้ว

พอพ้นเมอืงไทย ทนีี้กม็เีจ้านายแค่คนเดยีว เหน็ชมว่านสิยัดน่ีารกัด้วยไม่ใช่

หรอื’ อนิตาหลอกล่อจนพี่สาวยิ้มออกเมื่อนกึถงึความโชคดขีองตวัเอง 

ปาฏหิารย์ิมจีรงิ นอกจากจะได้งานแล้ว เจ้านายยงัไม่ใช่คณุหญงิใหญ่

แฟรงเกนสไตน์ แต่กลายเป็นคณุหญงิเลก็คนที่เกอืบขี่ม้าชนหล่อน ทกุอย่าง

เป็นไปตามที่วาดหวงัไว้ ถงึจะไม่ได้ร่วมสมัภาษณ์ แต่เจ้านายผู้มชีื่อจรงิว่า 

หม่อมราชวงศ์ระววีไิล ระวรีุง่โรจน์ เล่าว่าเป็นคนยนืกรานให้หม่อมวไิลวรรณ

จ้างหล่อนแทนสาวทนึทกึวยัสี่สบิที่นางเลอืก 

‘คนที่หม่อมกบัพี่หญงิใหญ่เลอืกไว้ให้ทั้งแก่ทั้งคร ึ ท่าทางเหมอืนครู
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เฮี้ยบๆ ถ้าทำาผดิมสีทิธิ์ถกูแกทำาโทษให้ยนืคาบไม้บรรทดัหน้าเสาธง พี่ไม่เอา

ด้วยหรอก แต่กบัเกต็...เหน็หน้าพี่กถ็ูกชะตาอย่างกบัรู้จกักนัมาเป็นปี’

นายจ้างกับลูกจ้างต้องชะตากันตั้งแต่แรกพบ อัธยาศัยใจคอเข้ากัน

ได้เป็นอย่างด ีน่าจะทำางานร่วมกนัได้อย่างมคีวามสุข ไม่มอีะไรน่าหนกัใจ 

ถึงกระนั้นบิดากับมารดายังอดห่วงตามประสาคนเป็นพ่อแม่ไม่ได้  

ทั้งสองจำาต้องแข็งใจไม่เหนี่ยวรั้งห้ามปราม เพราะเห็นว่างานนี้เป็นโอกาส 

ให้หล่อนได้เรยีนรู้และเกบ็เกี่ยวประสบการณ์ชวีติ 

‘ดยุกแห่งอาร์กอนงั้นเรอะ’ พ่อตาโตด้วยความแปลกใจเมื่อได้ยนิชื่อ

ว่าที่เจ้าบ่าว ‘นั่นน่ะขุนนางใหญ่ อภิมหาเศรษฐีแห่งสกอตแลนด์และ

เครอืจกัรภพเชยีวนะ เป็นเจ้าของที่ดนิเกอืบทั้งไฮแลนด์ แล้วยงัรวยเละจาก

สกอตวสิกี้เกรดพรเีมยีมที่ดงัไปทั่วโลกอย่างรกีลัสกอต นี่ยงัไม่นบัหุน้บรษิทั

นำ้ามันกับกิจการอะไรต่อมิอะไรมากมายก่ายกอง ล้วนแล้วแต่ทำากำาไร

มหาศาล แต่เอ...หนุ่มเนื้อหอมระดบันั้นหลุดมอืมาถงึสาวไทยได้ยงัไง’ 

จากนั้นก็ค้นหาข้อมูลมาอธิบายข้อกังขา แต่ไม่มีอะไรนอกจาก 

ชวีประวตัสิั้นๆ ว่าเกดิ เรยีน และปัจจุบนัพำานกัอยู่ที่ไหน มสีมบตัพิสัถาน

กับตำาแหน่งอะไรในทำาเนียบขุนนาง รูปที่ลงไว้เป็นรูปหมู่ถ่ายกับบรรดา

สมาชิกสภาขุนนางอังกฤษตั้งแต่สิบกว่าปีก่อน...ปกติพ่อของหล่อนไม่ใช่ 

คนชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านหรือเห่อความใหญ่โตรำ่ารวย แต่ความ

เป็นห่วงทำาให้อยากรู้เกี่ยวกบัผู้คนและสถานที่ที่ลูกสาวอย่างหล่อนจะไปอยู่

เป็นเวลาสามเดอืน 

‘ท่าทางเป็นคนเก็บตัว ไม่ค่อยออกงานสังคมเลยไม่ค่อยมีรูปมีข่าว 

แต่เอาเถอะ ไปอยู่ในปกครองของคนระดับนี้และในสถานที่อันทรงเกียรติ

อย่างปราสาทอาร์กอน คงไม่มอีนัตรายอะไรหรอก และลกูยงัมโีอกาสได้พบ

เจอคนดีๆ  ได้เรยีนรู้อะไรมากมายอกีด้วย’ ตอนท้ายพ่อปลอบใจตวัเองกบั

แม่

แต่แม่ของหล่อนยงัไม่คลายใจ มองลกูสาววยัสบิแปดย่างสบิเก้าอย่าง
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ห่วงใยระแวดระวงั เหมอืนมองเดก็น้อยหดัเดนิเตาะแตะที่อาจพลาดหกล้ม

ได้ตลอดเวลา ‘เราเลี้ยงลูกให้ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกเรื่อง กล้าคิดกล้าพูด 

เป็นตัวของตัวเองแบบคนตะวันตกก็จริง แต่บางครั้งเก็ตก็มีนำ้าใจและมอง

โลกในแง่ดเีกนิไปแบบคนไทย อย่างหลงันี่แหละค่ะที่ฉนักลวัว่าจะทำาให้แก

เดอืดร้อน’ 

‘อย่างนี้ยิ่งต้องไป จะได้เรยีนรู้จากของจรงิ’ พ่อโต้อย่างคนที่รกัลูก

แบบรกัววักต้็องปล่อยให้ออกไปหาหญ้ากนิเอง ในขณะที่แม่นั้นยิ่งรกัยิ่งต้อง

ผูกววัตวันั้นไว้ใกล้ๆ คอยหาหญ้าหานำ้าให้กนิ

‘เห็นด้วย ต้องส่งเก็ตไปผจญภัยในโลกกว้าง ห่างอกแม่ จะได้เลิก

เป็นลูกแหง่ของแม่ซะท’ี เจ้าอนิดี้ยกมอืสนบัสนุนพ่อ

‘ตัวเองจะได้เป็นซะเองใช่มั้ยล่ะ รู้ทันหรอก’ เก็ตถวาแหย่กลับเมื่อ

เหน็แม่นำา้ตาปริ่มเพราะห่วงหลอ่นและน้อยใจที่ไม่มใีครเขา้ข้าง บรรยากาศ

บนโต๊ะอาหารซึ่งเป็นที่ประชุมครอบครวัเริ่มตงึเครยีด ‘แม่ขา สกอตแลนด์

เป็นบ้านเกดิของเกต็ ที่นั่นมแีกรนนี่ มลีงุป้าน้าอาเพื่อนๆ ของแด๊ด ถ้ามเีรื่อง

เดอืดร้อน เกต็โทร. กริ๊งเดยีว ขี้คร้านจะแข่งกนัมาช่วย’ 

หญงิสาวพยายามปลอบโยน เข้าใจความรู้สกึของแม่ นี่เป็นครั้งแรก

ที่ต้องพลดัพรากจากกนั นบัแต่เลก็จนโต แม่กบัหล่อนไปไหนไปกนั แม้แต่

ตอนเริ่มธรุกจิส่งผกัให้ร้านอาหารไทยในเอดนิบะระ เวลาแม่แยกผกัใส่กล่อง 

เกต็ถวาในวยัไม่ถงึขวบมกัจะคลานป้วนเปี้ยนช่วยป่วนอยู่ข้างๆ ไปส่งผกัก็

ติดรถกระเตงไปกับแม่ ยามแม่ร้องไห้เพราะทดท้อเหนื่อยอ่อนเพราะงาน 

ลกูสาวตวัน้อยจะหยดุซนแล้วปีนขึ้นมาบนตวั...กอดหอมปลอบใจ ร่วมทกุข์

ร่วมสุขเช่นนี้ตั้งแต่เลก็จนโต จงึยากที่จะทำาใจปล่อยลูกสาวไปไกลตา 

‘แต่ปราสาทอาร์กอนอยู่ในชนบทของไฮแลนด์นะเกต็ แม่จำาได้ว่าพ่อ

เคยพาพวกเราขับรถเที่ยว ไม่เถียงว่าวิวสวยจนลืมหายใจ แต่มองไปทาง

ไหนมแีต่ภูเขากบัทุ่งหญ้าเวิ้งว้าง นานน้านจะมรีถขบัผ่านมาสกัคนั อากาศ

หรอืกห็นาวเยน็เพราะแรงลม ใครถกูพาไปปล่อยไว้แถวนั้นมสีทิธิ์หนาวตาย
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ได้ มอืถอืกไ็ม่ค่อยมสีญัญาณ แล้วเกต็น่ะอยู่เฉยๆ กบัเขาเป็นเสยีเมื่อไหร่ 

เดี๋ยวออกไปเดนิเตรด็เตร่เที่ยวเล่นแล้วหลงทางกลางทุ่งจะทำายงัไง แกรนนี่

หรอืลุงป้าน้าอาที่ไหนจะไปช่วยทนั’ สหีน้าแม่ดขีึ้น แต่ยงับ่นต่อ 

‘อาร์กอนตั้งอยู่นอกเมอืงแอเบอรด์นี ตดิทะเลค่อนไปทางตะวนัออก

เฉยีงเหนอื แถวนั้นไม่รกร้างว่างเปล่าเท่าแถบชนบทไฮแลนด์ อกีอย่าง...แค่

ปราสาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มหลงัเดยีวเกต็กค็งสำารวจไม่ทั่ว แล้วยงังานผูต้ดิตาม

ของว่าที่ดชัเชสแห่งอาร์กอนอกีล่ะ วนัๆ คงมเีรื่องให้ทำาหลายอย่าง ไม่มเีวลา

ไปลั้นลาตามทุ่งหญ้าป่าเขาอย่างที่แม่เป็นห่วงหรอกค่ะ’ หญิงสาวรับปาก 

แข็งขัน ทั้งที่วางแผนไว้แล้วว่ามีเวลาว่างจากงานเมื่อไรจะสำารวจแถบนั้น 

ให้ถ้วนทั่ว

แม่ยิ้มอย่างรู้ทัน เลี้ยงมากับมือทำาไมจะไม่รู้ว่าถึงหล่อนจะไม่ใช่คน

สอดรู้สอดเหน็ แต่ความอยากรู้อยากเหน็นั้นมมีากมายตามวสิยัคนฉลาด 

‘ได้อย่างนั้นกด็ ีแต่แม่ไม่ได้ห่วงเรื่องสถานที่อย่างเดยีว เรื่องคนดว้ย 

เก็ตจิตใจดี ชอบให้และช่วยเหลือคนอื่น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าหนูจะ

ได้รบัสิ่งเดยีวกนัตอบแทนเสมอไปนะลูก ไปอยู่ในที่แปลกถิ่น นอกจากต้อง

รู้จกัผูกมติรกบัผู้คนแล้วกต็้องหดัมองคนรอบด้าน มองแต่แง่ดอีย่างเดยีว

ไม่ได้ คำาโบราณว่าไว้...อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง’

‘ค่ะแม่ เก็ตสัญญาว่าจะระวังตัว ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ’ เก็ตถวารับคำา

หนักแน่นอีกครั้งเพื่อให้แม่สบายใจ แต่อดคิดไม่ได้ว่าแม่เป็นห่วงราวกับ

หล่อนจะไปลุยดงโจร ไม่ใช่กลบัไปเยี่ยมบ้านเกดิ

ติ๊ง!

เสยีงสญัญาณดงัจากลำาโพงตามด้วยเสยีงประกาศของกปัตนัดงึความ

คดิของหญงิสาวกลบัมาสู่ปัจจุบนั 

“อรุณสวัสดิ์ครับ เราจะลงจอดที่สนามบินเอดินบะระในอีกสี่สิบห้า

นาทขี้างหน้า ฟ้าโปร่ง ทศันวสิยัดเีกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์ อุณหภูม ิ๑๕ องศา

เซลเซยีส เป็นวนัที่อากาศดมีากสำาหรบัช่วงนี้ของปี”
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เจ้านายของหล่อนตื่นตอนนี้เอง ระววีไิลหายเข้าห้องนำา้ไม่นานกก็ลบั

ออกมาในชุดแพนต์สูทผ้าเนื้อหนาสขีรมึ แบบเรยีบแต่งามสง่า ใบหน้างาม

สดใสเปล่งปลั่ง ดวงตาวาววามด้วยความตื่นเต้นเช่นคนที่กำาลงัจะได้พบหน้า

ว่าที่เจ้าบ่าว ทว่าเมื่อทั้งสองผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงสู่โถงผู้โดยสารขาเข้า

กลับไม่พบคนที่คาดหวัง ผู้ที่รอรับกลายเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ อายุ

ประมาณสามสบิ ผมสแีดงซอยสั้นระต้นคอ ตาสเีขยีวเจดิจ้า จมูกโด่งงุ้ม

เหมอืนนกอนิทรสี่งให้ใบหน้าคมสนัสะดุดตาแบบชนชั้นสูง เขาสวมสูทแบบ

สปอร์ตสีนำ้าเงินทับเสื้อเชิ้ตเปิดคอ ดูเฉี่ยวแต่ภูมิฐาน กิริยาท่าทางสุภาพ

เรยีบร้อยขดักบัแววตาระยบิระยบัซึ่งทำาให้ดูกรุ้มกริ่มกลายๆ

“สวสัดคีรบั ระววีไิล ผม...แรมเซย์ น้องชายคนเดยีวของดยุกแห่ง

อาร์กอน นี่คงเป็นมสิเมอร์ดอ็ค ผู้ตดิตามของคุณ การเดนิทางเป็นอย่างไร

บ้างครบั” ชายหนุ่มกล่าวทกัทายและแนะนำาตวัตามมารยาท ยื่นมอืใหญ่โต

มาจบัมอืหญงิสาวทั้งสองเบาๆ ก่อนผายมอืและเดนินำาไปยงัรถลมูีซนีที่จอด

เทียบบาทวิถีรออยู่แล้ว “ฮิสเกรซอยู่ระหว่างเดินทางไปดูงานที่แอฟริกาใต้ 

มอบหมายให้ผมมาต้อนรบัและพาพวกคณุชมเมอืงสำาคญัๆ ในสกอตแลนด์

ก่อนไปสมทบกบัเขาที่ปราสาทอาร์กอนนอกเมอืงแอเบอร์ดนีซึ่งเป็นที่พำานกั

ของประมุขแห่งแคลนแม็คมาฮอน เพราะฉะนั้นระหว่างนี้ ถ้าคุณสองคน

ต้องการอะไรหรอือยากไปไหน บอกผมได้ทุกเรื่องครบั”

“ถ้าเจ้าบ่าวของพี่น่ารกัสกัครึ่งหนึ่งของน้องชายกด็น่ีะส”ิ ระววีไิลแอบ

หนัมากระซบิและหลิ่วตาให้เกต็ถวาขณะเดนิตามชายหนุ่มไปขึ้นรถ

“แล้วถ้าหล่อได้สักหนึ่งในสิบก็ยิ่งแจ๋ว” หญิงสาวหลิ่วตาตอบพร้อม

กบับอกเสยีงใส รูส้กึดใีจที่เจ้านายกลบัมาร่าเรงิหลงัจากที่สหีนา้หม่นไปเมื่อ

ทราบว่าดยุกแห่งอาร์กอนไม่ได้มารบัด้วยตวัเองอย่างที่ควรจะเป็น

ทั้งสองโต้ตอบกนัประหนึ่งพี่น้องหรอืเพื่อนสนทิ สบิวนัระหว่างเตรยีม

การเดนิทางอย่างฉุกละหุก ทั้งสองต้องขลุกอยู่ด้วยกนั ช่วยกนัคดิว่าจะเอา

อะไรไปบ้าง ต้องแต่งตัวอย่างไร ทำาตัวอย่างไร เพราะหม่อมกับคุณหญิง



28   ป ร า ส า ท ซ่ อ น รั ก 

ใหญ่ไม่เคยแสดงความใส่ใจไยดี ปล่อยให้คิดเองทำาเอง แต่คอยเรียก 

คุณหญิงเล็กไปเช็กความคืบหน้าของการเตรียมพร้อมแบบเดียวกับแม่ทัพ

เรยีกทหารไปรายงานสถานการณ์ในสนามรบ เมื่อต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกนั

บวกกับมีอายุไล่เลี่ยและมีนิสัยร่าเริงขี้เล่นเหมือนกัน ทั้งสองจึงสนิทกัน 

อย่างรวดเรว็ 

ลีมูซีนพาทั้งสามไปถึงโรงแรมหรูระดับห้าดาวกลางเมืองเอดินบะระ

ในเวลาไม่กี่นาท ีแรมเซย์เปิดห้องสวตีให้สองสาวเช่นเดยีวกบัตวัเอง

“ที่จริงครอบครัวเรามีบ้านกับทาวน์เฮาส์ในเมืองนี้หลายหลัง แต ่

ฮิสเกรซควรเป็นคนแนะนำานายหญิงคนใหม่เองมากกว่า อีกอย่าง...พัก

โรงแรมใกล้มอลล์อย่างที่นี่ก็ไปชอปปิงสะดวกดี” แรมเซย์อธิบายเหตุผล 

ซึ่งตรงกับคำาถามในใจของสองสาวพอดี “สายๆ พรุ่งนี้ ผมจะพาไปเที่ยว

ปราสาทเอดนิบะระ รบัประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคารในเมอืง แล้วค่อย

ไปชอปปิงช่วงบ่าย ดไีหมครบั” 

เขาบอกโปรแกรมคร่าวๆ แล้วยนืยิ้มรอคำาตอบจากระววีไิล 

ที่จริงแรมเซย์ไม่ได้แสดงกิริยากะลิ้มกะเหลี่ยเกินเลย แต่เก็ตถวา 

กลบัรู้สกึว่าน้องชายเจ้าบ่าวกบัว่าที่เจ้าสาวสบตาและยิ้มให้กนันานไปหน่อย 

สัญชาตญาณผู้ติดตามเจ้าสาวมือใหม่พลุ่งพล่าน จึงกระแอมเสียงดังเรียก

ความสนใจจนทั้งสองต้องหนัมามอง 

“กว้างขวางคอหรอืเกต็” คณุหญงิเลก็หนัมาถามเสยีงหวานแต่ตาแขง็ 

ประชดประชนัด้วยการเน้นเสยีงสามคำาแรก 

“คุณหญิงสัญญาว่าจะพาเก็ตไปเยี่ยมแกรนนี่ถ้าเรามาเอดินบะระ 

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปกับเก็ตก่อน ช่วงบ่ายค่อยไปเที่ยวปราสาท

เอดนิบะระกนั ที่นี่เกต็เป็นเจ้าถิ่น จะพาคุณหญงิเที่ยวให้ทั่วเอง” เกต็ถวา 

ทำาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทวงสัญญาหน้าตาเฉย หล่อนไม่เคยเล่นโขน แต่วันนี้ 

ขอรบับททศกณัฐ์ กนัท่าว่าที่น้องสามทีี่ทำาเหมอืนอยากจะเป็นสามเีสยีเอง...

และคดิว่าทำาสำาเรจ็แล้วเมื่อฝ่ายนั้นพยกัหน้ารบั 
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“งั้นดเีลยครบั เราพาลอเรนไปดรอปไว้กบัคุณย่า จากนั้นฆ่าเวลาด้วย

การไปเยี่ยมชมปราสาทเอดนิบะระ รบัประทานอาหารกลางวนั พอชอปปิง

ช่วงบ่ายเสร็จแล้วค่อยวกมารับกลับโรงแรมพร้อมกัน ทำาแบบนี้เธอจะได ้

มเีวลาอยู่กบัคุณย่านานๆ” 

สามคำาแรกเหมือนเห็นด้วย แต่ที่แท้ลงท้ายไปคนละทาง เล่นเอา 

ผู้ตดิตามเจ้าสาวมอืใหม่ถงึกบัใบ้รบัประทานไปครู่ใหญ่

“แต่...แต่ว่า...” เกต็ถวาจะแย้ง แต่ถูกระววีไิลตดับทเสยีก่อน 

“ไม่มแีต่ แบบนี้แหละดแีล้ว ลงตวัสำาหรบัทุกคน พบกนัพรุ่งนี้เก้าโมง

เช้านะคะ ราตรสีวสัดิ์ค่ะ” ตอนท้ายหล่อนหนัไปลำา่ลาแรมเซย์ซึ่งก้มศรีษะ

น้อยๆ รบัคำา กล่าวราตรสีวสัดิ์ตอบแล้วเดนิล้วงกระเป๋าจากไป 

ผู้ตดิตามเจ้าสาวมองตามด้วยความอดัอั้นตนัใจ ครั้นหนัไปหาระว-ี

วไิล เจ้านายสาวกร็ู้แกว รบีปิดประตูห้องทนัททีี่แรมเซย์คล้อยหลงั ไม่เปิด

โอกาสให้ต่อว่าต่อขานหรอืเกลี้ยกล่อมให้กลบัใจ 

เก็ตถวาเดินหน้าจ๋อยไปนั่งขัดสมาธิกุมขมับที่ปลายเตียงในห้อง 

ตัวเอง ชักหนักใจพฤติกรรมส่อแววซุกซนของนายสาว...มิน่าเล่า หม่อม 

วไิลวรรณถงึได้เรยีกไปยำ้าในวนัสุดท้ายก่อนออกเดนิทาง 

‘หน้าที่ของเธอไม่ใช่แค่ดูแลรบัใช้ แต่ต้องปกป้องชื่อเสยีงเกยีรตยิศ

ของระวรีุ่งโรจน์ ทำาทุกวถิทีางให้ระววีไิลแต่งงานกบัดยุกให้ได้ อย่ายอมให้

วอกแวกออกนอกลู่นอกทางเป็นอนัขาด เข้าใจไหมเกต็ถวา’ 

คงรูน้สิยัลูกสาวว่าเจ้าชูแ้พรวพราวมใิช่น้อยนี่เอง ถงึได้ยำ้าแลว้ยำ้าอกี

ถงึหน้าที่และความรบัผดิชอบของหล่อน ซึ่งคงไม่ใช่แค่ผูต้ดิตาม แต่คงต้อง

ควบคุมความประพฤตอิกีด้วย

เกต็ถวาอยากทำาหน้าที่ให้เตม็ที่ แต่ในเมื่อนางเอกมใีจให้ผูร้้าย กลาย

เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเสียเอง แล้วผู้ช่วยนางเอกอย่างหล่อนจะไปทำาอะไรได้  

จำาต้องปล่อยปลาย่างกลิ่นหอมฉุยไว้กับแมวเหมียวฝรั่งตัวใหญ่ผมแดง 

ตาสีเขียวที่หล่อเกินเหตุ และภาวนาให้ไม่มีอะไรเกินเลยเกิดขึ้นในชั่วสี่ห้า
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ชั่วโมงที่ทั้งสองอยู่ด้วยกนัตามลำาพงั หล่อนปลอบตวัเองว่าตวัไม่ได้ไปด้วย

ไม่เห็นเป็นไร เทคโนโลยีมีไว้เพื่อช่วยผ่อนแรง ย่นระยะทางกับระยะเวลา 

เพราะฉะนั้นถึงจะอยู่คนละที่แต่จะโทรศัพท์ส่งเสียงไปนิวแซนซ์แทนตัว...

ก่อกวนทุกสบิห้านาท ี

ด้วยเหตุนี้ เมื่อลงจากรถหน้าบ้านแกรนนี่ในเช้าวนัรุ่งขึ้น เกต็ถวาจงึ

ไม่ยอมผละไปง่ายๆ เท้าหน้าต่างรถสั่งเสียยืดยาว “เปิดโทรศัพท์ไว้ตลอด

เวลา ห้ามปิดหนเีกต็นะคะ หม่อมกบัคุณหญงิใหญ่สั่งไว้ว่าถ้าไม่ได้อยู่ด้วย

กนั ต้องโทร. เชก็กนัได้ตลอดเวลา ไม่งั้นต้องโทร. รายงานท่าน แล้วก.็..”

เจ้านายคงจะถกูลกูจ้างสั่งเสยีแกมขูอ่กีนาน ถ้าประตบู้านไม่เปิดออก

พร้อมกบัเสยีงร้องเรยีก 

“ลอเรน หลานรกัของย่า” 

คนหลังพวงมาลัยได้ที รีบออกรถจากไปทันทีที่หญิงสาวหันไปหา

หญงิชราผมขาวเจ้าของเสยีงที่ยนืกางแขนรอกอดอยู่ตรงหน้าประตู 

“มานี่ มาให้ย่ากอดเสยีดีๆ ”

หลังจากกอดหอมและถามสารทุกข์สุกดิบกันด้วยความคิดถึงแล้ว 
เกต็ถวากเ็ข้าครวัทำาอาหารไทยง่ายๆ ให้ย่ากบัตวัเองกนิ ก่อนนั่งซุกอกอุ่น

คุยกันจนหลับเหมือนที่เคยทำาตอนเด็กๆ ตกบ่ายใกล้เวลากลับ จึงลุกขึ้น 

ชงชาแกล้มสโคนกับแยมและคุยกันต่อด้วยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่เป็นสาระ 

จนกระทั่งมาถงึเรื่องนายจ้างของหล่อน

“ดยกุแห่งอาร์กอน...แคลนแมค็มาฮอน ย่าจำาไดค้ลบัคลา้ยคลบัคลา

ว่าเคยได้ยนิใครพูดถงึมาก่อน เอ...ใครนะ” 

คณุย่าใช้นิ้วเคาะขมบั ปกตท่ิานมคีวามจำาด ีถงึจะอายแุปดสบิและใช้

ชีวิตคนเดียวโดยมีลูกหลานดูแลอยู่ห่างๆ เช่นคนแก่ทั่วไปในโลกตะวันตก 

แต่ท่านเป็นที่รู้จัก มีเพื่อนรุ่นเดียวกันและเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยียน ชวน 

พดูคยุและไปโน่นมานี่เสมอ สมองจงึยงัเฉยีบคมและฉบัไว เกต็ถวาสบายใจ
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ขึ้นมากเมื่อเหน็ว่าสุขภาพของท่านไม่ได้ยำา่แย่ลงกว่าเดมิ เพยีงแต่อาจคดิถงึ

ลูกชายคนโตกบัลูกสะใภ้คนโปรดและหลานๆ อยู่บ้าง 

ท่านจบิชาพลางครุน่คดิอยู่ครูห่นึ่งกท็ำาท่าดดีนิ้วแต่ไม่มเีสยีง “นกึออก

แล้ว ไอลีนเพื่อนย่าเล่าให้ฟังว่าสมัยสาวๆ เคยเป็นแนนนี่ให้คนในตระกูล

แมค็มาฮอน แต่ไม่ใช่ดยกุคนปัจจบุนัหรอกนะ น่าจะเป็นลกูหลานคนหนึ่ง...” 

เสยีงเรยีกเข้าโทรศพัท์ของเกต็ถวาดงัขดัจงัหวะการเล่า 

“หายคิดถึงคุณย่าหรือยังจ๊ะเก็ต เราจอดรถรออยู่หน้าบ้านแล้วนะ 

หรือว่าอยากอยู่ต่อ ถ้าอย่างนั้นพี่มารับหลังอาหารเย็นก็ได้นะ” คุณหญิง 

ส่งเสยีงสดใสมาตามสาย 

“ไม่ต้องค่ะ เกต็จะออกไปเดี๋ยวนี้แหละ” ยงัไม่หายคดิถงึย่า แต่ความ

ระแวงทำาให้รูส้กึว่าคณุหญงิเสยีงสดใสกระดี๊กระดา๊เกนิไป ชกัร้อนใจจงึรบี

กอดจูบลำ่าลาคุณย่า สญัญาว่าจะกลบัมาเยี่ยมใหม่เรว็ๆ นี้ 

ย่าของหล่อนตามมาส่งถึงหน้าบ้าน ขณะกอดลากันเป็นครั้งสุดท้าย 

จู่ๆ เหมือนท่านนึกบางอย่างขึ้นมาได้ จึงคลายอ้อมกอดพร้อมกับกระซิบ

บอกด้วยท่าทางตระหนกเลก็น้อย “คำาสาป...ใช่แล้ว ไอลนีเล่าให้ฟังว่าดยุก

แห่งอาร์กอนต้องคำาสาป”

เกต็ถวาตะลงึในตอนแรก แต่แล้วกย็ิ้มปลอบใจ 

“นี่มนัศตวรรษที่ ๒๑ นะคะแกรนนี่ ไม่มใีครเชื่อเรื่องแม่มดหมอผี

กบัคำาสาปแช่งอกีแล้ว อกีอย่าง...ตระกูลใหญ่ๆ อย่างแมค็มาฮอนกบัปราสาท

เก่าแก่อย่างอาร์กอนต้องมีตำานานเล่าขานแบบนี้เป็นธรรมดา แต่เชื่อได้สัก

แค่ไหนกไ็ม่รู้ เพราะฉะนั้นห้ามเกบ็ไปคดิไปเครยีดเป็นอนัขาด...รกัแกรนนี่ 

ดูแลตวัเองด้วยนะคะ” หล่อนจูบแก้มเหี่ยวย่นแล้วรบีตดับทลำ่าลา ผละไป

ขึ้นรถที่จอดรอ ก่อนหนัไปโบกมอืและมองหญงิชราที่โบกมอืหยอ็ยๆ ให้จน

ลบัตา

“อย่าเศร้าไปเลยเกต็ พี่บอกแล้วไงว่าจะพามาเยี่ยมท่านบ่อยๆ” ระว-ี 

วิไลหันมาปลอบเพราะเห็นหญิงสาวซุกตัวนั่งเงียบบนเบาะหลัง จึงเข้าใจว่า
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เป็นห่วงและคดิถงึย่า 

“ขอบคณุค่ะ” เกต็ถวาตอบเบาๆ ไม่แก้ความเข้าใจวา่ที่นั่งเงยีบเพราะ

ติดใจเรื่องที่ได้ยินมา...คำาสาป ฟังดูไร้สาระแต่น่าขนลุก อยากรู้นักว่าเป็น 

คำาสาปเรื่องอะไร แต่แล้วกร็บียบัยั้งความอยากรู้อยากเหน็ไว้ ไม่โทร. กลบั

ไปถามแกรนนี่ให้ท่านคดิมาก ไว้ไปสบืหาเอาเองตอนไปถงึต้นเรื่องแล้วดกีว่า 

ตอนนี้เรื่องที่ต้องตรวจดใูห้รูแ้น่คอืว่าที่เจ้าสาวในความดแูลไม่ได้ไปทำาอะไร

ไม่ดไีม่งาม

พอปิดประตูอยู่ด้วยกนัสองคนในห้องพกั เกต็ถวารบีสำารวจเนื้อตวั 

โดยเฉพาะรมิฝีปากของเจ้านาย ตวัหล่อนเองใช่ว่ามปีระสบการณ์เรื่องพวก

นี้ แต่สามญัสำานกึบอกว่าลองปากกบัปากชนกนัมนัต้องมบีวมมเีจ่อกนับ้าง 

เมื่อดูแล้วปกตดิ ีจงึเริ่มดมสำารวจตามเสื้อผ้าราวกบัหมาล่าเนื้อ 

“ดทูำาเข้า ดมพสูิจน์อย่างกบัสุนขัตำารวจ” ระววีไิลโกรธจนขำา หวัเราะ

คกิคกัต่อความเข้มงวดของผู้ตดิตามสาวน้อย “ระดบันี้แล้ว ถ้าจะมอีะไรๆ 

กนั ไม่มวีนัทิ้งร่องรอยไว้ให้จบัได้หรอกย่ะแม่ K9” 

หล่อนแกล้งหยอดให้จอมกันท่าคิดมากเล่น แล้วเดินหัวเราะเข้า

ห้องนำ้าเมื่อเหน็อกีฝ่ายเกาหวัเกาหู อดัอั้นตนัใจที่จบัไม่ได้ไล่ไม่ทนั



วนัรุง่ขึ้นเกต็ถวาในฐานะเจ้าถิ่นเตรยีมตวัเป็นไกด์พาเจ้านายเที่ยว
ทั่วเมอืง เอดนิบะระเป็นเมอืงหลวงของสกอตแลนด์และเป็นที่ตั้งของอาคาร

รฐัสภา นอกจากปราสาทเอดนิบะระและพระราชวงัที่มมีาตั้งแต่สมยักลาง

และตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองอันเป็นทำาเลยุทธศาสตร์ในสมัยโบราณซึ่ง

กลายเป็นศูนย์กลางของเมืองในยุคปัจจุบันแล้ว ยังมีสวนพฤกษชาติและ

พพิธิภณัฑ์มากมายหลายแห่ง ตกึรามบ้านช่องเก่าแก่สวยงาม ขณะเดยีวกนั

กม็รี้านรวงแบรนด์เนมและบูตกิ ทนัสมยัครบถ้วน หญงิสาวตื่นเต้นอยาก

อวดบ้านเกดิของตวัเองเตม็แก่ แต่ต้องเก้อเพราะแรมเซย์มาถงึลอ็บบโีรงแรม

แล้วเปลี่ยนแปลงกำาหนดการกะทนัหนั

“ดยกุขอให้เราเดนิทางไปปราสาทอาร์กอนวนันี้เลย” เขาแจ้งข่าวทนัที

ที่มาถงึ สหีน้าเคร่งเครยีด ท่าทางกระวนกระวาย ผดิจากปกตทิี่มรีอยยิ้ม

ติดอยู่บนริมฝีปากและแววตาอยู่เสมอ “พวกคุณรีบขึ้นไปเก็บของเถอะ 

ผมจะเช็กเอาต์ให้เอง หลังอาหารกลางวัน เราจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรง 

ไปที่ปราสาทเลย”

๓
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“มอีะไรหรอืเปล่าคะแรมเซย์ ทำาไมถงึเปลี่ยนแผนฉุกละหุกอย่างนี้” 

เกต็ถวานกึขอบคุณที่ระววีไิลเกบ็ความอยากรู้ไว้ไม่ได้ เพราะหล่อน

เองกอ็ยากรู้จะแย่แล้วเหมอืนกนั

คำาถามนั้นเตือนแรมเซย์ว่าได้สร้างความปั่นป่วนไม่สบายใจให้หญิง

สาวทั้งสอง เขาคว้ามอืว่าที่พี่สะใภ้มาบบีปลอบใจ ที่จรงิการจบัมอืถอืแขน 

ประคองหลงัหรอืแตะไหล่ เป็นเรื่องธรรมดาของชาวตะวนัตก แต่เกต็ถวา

ซึ่งเตบิโตที่สกอตแลนด์แท้ๆ เหน็แล้วต่อมหวงเจ้านายกระตกุ รู้สกึว่าจะมาก

เกนิการแสดงความห่วงใยตามมารยาทสุภาพบรุษุไปหน่อย...ปลอบแค่คำาพดู

กไ็ด้ ไม่เหน็ต้องจบัมอืถอืแขน

“ไม่มีอะไรหรอกครับ สบายใจได้ พี่ชายผมคงแค่อยากเห็นหน้า 

คู่หมั้นเตม็แก่แล้วเท่านั้นเอง เท่าที่ผมทราบ เขาเคยเจอคุณสมยัเดก็ๆ ครั้ง

สองครั้ง ส่วนตอนโตเป็นสาวเหน็แต่รปู” รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าหล่อเหลา

อกีครั้ง

“ค่ะ ตอนนั้นเขาเป็นหนุ่มแล้ว แต่ฉนัยงัเป็นเดก็กะโปโลอยู่เลย จำา

ได้แต่ว่าเขาสูง...สูงมาก อาจเป็นเพราะฉนัยงัเป็นเดก็ตวักะเปี๊ยก สบิกว่าปี

แล้วคงเปลี่ยนไปมาก จะว่าไปฉนัเองกอ็ยากพบเขาเรว็ๆ เหมอืนกนั” ระว-ี

วิไลตอบเสียงใส...ดูเหมือนรอยยิ้มของอีกฝ่ายจะมีสรรพคุณช่วยปัดเป่า

ความกงัวล

รอยยิ้มของแรมเซย์กลับหมองลงเมื่อได้ยินประโยคสุดท้าย ความ

เปลี่ยนแปลงนั้นน้อยนดิและแวบเดยีวเท่านั้น แต่คนที่จบัตาดอูยูต่ลอดเวลา

อย่างเกต็ถวาสงัเกตเหน็และไม่ชอบใจเลย 

“ไปเก็บของเถอะครับ ผมอยากให้เราไปถึงก่อนเวลาอาหารเย็น ที่

สำาคัญ...อยากให้พวกคุณได้เห็นวิวทุ่งดอกไม้ ชายฝั่งทะเลไฮแลนด์และ

ปราสาทอาร์กอนตอนพระอาทติย์ตกดนิว่าสวยงามจบัตาจบัใจแค่ไหน เหน็

แล้วคณุจะเข้าใจว่าทำาไมเอยีนกบัผมชอบอยูท่ี่นั่นมากกว่าเมอืงทนัสมยัอย่าง

แอเบอร์ดนี เอดนิบะระ หรอืลอนดอน”
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“บนิเลยีบชายฝั่งนะ” 
แรมเซย์สั่งนกับนิเฮลคิอปเตอร์เมื่อใกล้เขตเมอืงแอเบอร์ดนี ก่อนจะ

หนัไปบอกสองสาวผ่านหูฟัง “อย่าลมืหายใจล่ะครบั” 

ระววีไิลหนัมาสบตากบัเกต็ถวาอย่างงงๆ แต่หลงัจากบนิผ่านชายฝั่ง

ด้านตัวเมืองที่มีตึกรามทันสมัยไฮเทคแทรกสลับกับอาคารโบราณสีเทาอายุ

นับร้อยปี ท่าเรือเดินทะเลทันสมัยขนาดมหึมาและลานจอดเฮลิคอปเตอร์

มากมาย พวกหล่อนกเ็ข้าใจความหมาย แต่ยงัไม่วายลมืหายใจเมื่อเหน็ทะเล

สนีำ้าเงนิเข้มซดัสาดภูผาสูงชนัที่ทอดยาวคอดโค้งตลอดชายฝั่ง ไกลออกไป

ทางด้านซ้าย พระอาทติย์ลอยตำ่าสาดแสงสทีองต้องพื้นนำ้า ตดักบัเงาดำาของ

แท่นขดุเจาะนำ้ามนัที่กระจดักระจายอยูก่ลางทะเลลกึ ทางขวาถดัจากภผูาสงู

เป็นทุ่งหญ้าสเีขยีวขจไีล่ไปสู่สเีหลอืงทองแห่งทุ่งข้าวบาร์เลย์ เฮลคิอปเตอร์

วกเข้าสู่แผ่นดนิ มุ่งสู่สิ่งก่อสร้างสเีทาทะมนึขนาดมหมึาลกึเข้าไปหลายไมล์ 

อาร์กอนเป็นส่วนผสมของสถาปัตยกรรมหลายแบบ เหน็ได้ชดัว่าถกู

ต่อเตมิเสรมิสร้างมาหลายยคุหลายสมยั กลายเป็นแผงอาคารกว้างใหญ่นบั

ร้อยห้องบนเนิน แสงแดดช่วงบ่ายจัดส่องกระทบยอดแหลมของหอคอย

และหน้าต่างกระจกนบัร้อยบานวาววบั แข่งกบัประกายเงนิระยบิจากไมกา

ในเนื้อหิน ก่อให้เกิดเงาสะท้อนเลือนรางเหมือนความฝันบนผืนนำ้าคูรอบ

ปราสาท นอกกำาแพงล้อมด้วยทุง่หญ้าสเีขยีวมรกตแทรกสลบักบัทุง่ทสิเซลิ

กบัเฮเทอร์สมี่วงอนัเป็นดอกไม้ประจำาชาต ิบนเชงิเทนิยอดปราสาท ธงชาติ

สกอตแลนด์และธงตราอาร์มประจำาตระกูลแม็คมาฮอนต้องแรงลมสะบัด

พลิ้วเคียงคู่กัน สิ่งเหล่านี้ลดทอนความทึมทึบจากสีเทาของตัวปราสาท 

ความแตกต่างของสีสันที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวก่อให้เกิดภาพอันงดงาม

เกนิบรรยาย 

“ปราสาทอาร์กอน...บ้านของผม” แรมเซย์พดูผ่านหฟัูง กระนั้นกระแส

ความภาคภูมใิจหวงแหนยงักงัวานชดั “และของคุณด้วยนะครบัระว”ี 

ตอนท้ายเขาหันมาพูดกับว่าที่พี่สะใภ้ เก็ตถวาไม่เห็นแววตาภายใต้
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แว่นกันแดดแบบนักบิน แต่รอยยิ้มกว้างบนริมฝีปากก็มากพอที่จะสื่อถึง

ความพึงใจ ไม่ต้องหันไปมองก็รู้ว่านายสาวของหล่อนต้องมีรอยยิ้มแบบ

เดยีวกนั

เฮลคิอปเตอร์ลงจอดบนลานกว้างขวางนอกกำาแพง มรีถไฟฟา้ขนาด

ใหญ่กว่ารถกอล์ฟเลก็น้อยมารบัผูโ้ดยสารทั้งสามสูต่วัปราสาท เกต็ถวามอง

เหลยีวหลงัไปยงัทุ่งดอกไม้และหมู่บ้านเลก็ๆ ที่เหน็อยู่ลบิๆ สุดถนนคนละ

ทางกบัประตู พร้อมกบัหมายมาด...สกัวนัต้องไปเดนิเล่นที่นั่นให้ได้

ประตูปราสาทเป็นไม้ซุงขนาดใหญ่ตรึงด้วยหมุดเหล็กสูงลิบลิ่วแบบ

โบราณ อายุคงหลายร้อยปี แต่ควบคุมการเปิดปิดด้วยรีโมตคอนโทรล 

ทันสมัย รถไฟฟ้าแล่นผ่านถนนสองเลนขนาบด้วยสนามหญ้าเขียวขจีซึ่ง 

มต้ีนโอ๊กและเชสต์นตัเรยีงรายตลอดสองข้างทางราวกบัแถวทหารเข้าไปยงั

มุขหน้าปราสาทซึ่งด้านหน้าเป็นลานหนิกว้างใหญ่ กึ่งกลางประดบัด้วยนำา้พุ

ปูนปั้นรูปอัศวินปราบมังกร...ที่นั่นคนรับใช้มาเข้าแถวรอรับว่าที่นายหญิง

คนใหม่อย่างพร้อมเพรยีงกนั 

ระวีวิไลกับเก็ตถวาได้รับการแนะนำาให้รู้จักกับแองกัส หัวหน้าพ่อ

บ้านชาวสกอตแลนด์ กบัมสิซสิโฮเวริ์ด แม่บ้านชาวองักฤษ คนแรกอยู่ใน

วยัห้าสบิปลาย มกีริยิาท่าทางสำารวมเรยีบร้อยแต่คล่องแคล่วสมเป็นหวัหน้า

พ่อบ้าน แต่คนหลงัซึ่งน่าจะอยู่ในวยัใกล้เคยีงกนัมอีะไรหลายอย่างเตอืนให้

เกต็ถวานกึถงึหม่อมวไิลวรรณ ไม่รูว่้าเป็นเพราะความเจ้าระเบยีบเคร่งครดั

ซึ่งเหน็ได้จากรมิฝีปากบางเฉยีบเม้มสนทิเป็นเส้นตรง แววแน่วนิ่งเยน็ชาใน

ดวงตาลกึส่อนเหมอืนตาปลาดุก หรอืจมูกยาวปลายงุ้มเหมอืนแม่มดที่เชดิ

เหมือนลอยกลางอากาศซึ่งบอกถึงความเย่อหยิ่งไม่เห็นหัวใคร...บางทีอาจ

เป็นทุกอย่างเหล่านี้รวมกัน ระวีวิไลคงรู้สึกหลอนแบบเดียวกัน จึงแอบ 

บบีมอืเบาๆ อย่างรู้กนั

จนกระทั่งเดนิตามแรมเซย์ขึ้นบนัไดไปยงัห้องพกับนชั้นสอง เกต็ถวา

จงึนกึได้ว่าแม้บรวิารจะออกมาต้อนรบัให้เกยีรต ิ แต่เจ้านายไม่โผล่หน้ามา
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ให้เหน็แม้แต่คนเดยีว 

ราวกบัอ่านใจออก แรมเซย์หนัไปบอกระววีไิล 

“ผมต้องขอโทษแทนพี่ชายที่มาต้อนรับด้วยตัวเองไม่ได้ เอียนติด

ประชุมที่แอเบอร์ดีนและจะกลับมาถึงทันเวลาอาหารเย็นตอนสองทุ่มพอด ี

นอกจากเขาแล้วกม็คีณุย่าน้อย น้องสาวของคณุปู ่แล้วก.็..เอ่อ...แขกประจำา

ของเรา อมเีลยี เวนเวริ์ธ เธอเป็นเพื่อนบ้านของเราที่ลอนดอน และมาพกั

กบัเอยีน...ผมหมายถงึกบัเรา คราวละนานๆ เสมอ” แรมเซย์มท่ีาทางอกึอกั

จนเก็ตถวาสังหรณ์ใจชอบกลว่าผู้หญิงคนนี้คงไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านหรือแขก

ประจำาธรรมดา “ผมจะมารบัคุณสองคนตอนทุ่มครึ่งนะครบั”

เมื่อชายหนุม่ออกไปแล้ว เกต็ถวาหนัไปหาเจ้านายเพราะคนัหวัใจเรื่อง

เลดี้อมีเลีย หล่อนเป็นใคร สำาคัญแค่ไหน...แต่มีเสียงเคาะประตูก่อนที่จะ

ทนัได้เอ่ยปาก สาวใช้ผมแดงแก้มแดงวยัไล่เลี่ยกบัทั้งสองยนือยู่หน้าประตู 

มคีุณนายแม่บ้านยนือยู่ข้างหลงั 

“นี่คือมินนี่ มีหน้าที่ดูแลรับใช้ให้ความสะดวกแก่คุณสองคน” นาง

อธบิายเสยีงเยน็ 

“ขอบคุณนะคะ” ระววีไิลพูดกบัอากาศ เพราะพอแม่บ้านใหญ่พูดจบ

กห็นัหลงัเดนิจากไปโดยไม่สนใจว่าใครจะมปีฏกิริยิาอย่างไร 

“ให้หนูช่วยคุณรื้อกระเป๋าเข้าตู้นะคะ มายเลดี้” มินนี่อาสา ตรงไป

หากระเป๋าเสื้อผ้าของระวีวิไล และหันมามองเมื่อเก็ตถวาหยิบของตัวเอง 

ออกมาเพื่อจะนำาไปไว้ในห้องนอนเดี่ยวข้างๆ ซึ่งมีประตูติดกันกับห้องชุด

สวยหรูของเจ้านาย “ของคุณด้วยค่ะมายเลดี้ เดี๋ยวหนูจดัการให้เองค่ะ”

เกต็ถวายิ้ม ส่ายหน้า “ไม่เป็นไรจ้ะ ฉนัจดัการเองได้ อกีอย่างหนึ่ง 

ฉนัชื่อ เกต็ถวา ลอเรน เมอร์ดอ็ค เป็นผู้ช่วยส่วนตวัของคุณหญงิระววีไิล 

เป็นลูกครึ่งไทย-สกอตแลนด์ ไม่ใช่มายเลดี้ที่ไหนหรอกจ้ะ พ่อกบัญาตทิาง

สกอตแลนด์เรยีกฉนัด้วยชื่อกลาง” หล่อนบอกเป็นเชงิอนญุาตให้มนินี่เรยีก

แบบเดยีวกนั
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สาวใช้ยิ้มกว้างกว่าเก่า “มน่ิาคณุถงึพดูภาษาองักฤษสำาเนยีงสกอตชดั

เปรี๊ยะ...ทิ้งกระเป๋าไว้เถอะค่ะ หนยูนิดรีบัใช้ จะจดัของให้ระหว่างที่พวกคุณ

ลงไปรบัประทานอาหารเยน็ นี่เกอืบหกโมงแล้ว เหลอืเวลาแต่งตวัแค่ชั่วโมง

ครึ่ง พวกคุณมชีุดที่จะใส่คนืนี้หรอืยงั” 

ระววีไิลมองสทูลำาลองแบบเก๋ที่ตวัเองสวมอยู.่..เหมาะกบัการเดนิทาง

ด้วยเฮลคิอปเตอร์ แต่ไม่มวีนัสร้างความประทบัใจแรกพบแก่คนระดบัดยุก

ได้ หนัไปมองเกต็ถวา นั่นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ กางเกงกบัแจก็เกตยนีดูน่ารกั

สมตวั แต่ไม่เหมาะกบัดนิเนอร์หรูในปราสาทแสนโรแมนตกิ แม้ฝ่ายนั้นจะ

อยู่ในฐานะลูกจ้างของหล่อน ไม่ใช่แขกสำาคญั แต่กต็้องแต่งตวัให้เหมาะสม

กบักาลเทศะและเป็นหน้าเป็นตาให้เจ้านาย

ด้วยเหตุนี้เวลาที่เหลือจึงหมดไปกับการเลือกชุดที่สวยที่สุดจาก

จำานวนหลายสบิชุดที่หอบหิ้วมาจากเมอืงไทย รวมทั้งหาชุดเรยีบร้อยน่ารกั

สมวัยให้เก็ตถวา โดยมีมินนี่ช่วยรีดด้วยเครื่องพ่นไอนำ้าระหว่างที่สองสาว

อาบนำ้า แล้วยงัช่วยทำาผมแบบง่ายๆ แต่งามหรูให้อกีด้วย

เมื่อประตูห้องเปิดรับแรมเซย์ซึ่งมาเคาะเรียกตอนทุ่มครึ่งตรงเวลา 
ชายหนุ่มถงึกบัยนือึ้ง ตะลงึตะไลกบัความงามสองแบบ 

ระวีวิไลสวมชุดราตรียาวเกาะอก ผ้าพลิ้วบางเบาจับจีบตรงช่วงเอว 

สีเหลืองไพรขับผิวสีแทนผุดผ่องดั่งทองทา มินนี่รวบผมเป็นมวยหลวมๆ 

กลางกระหม่อม ปล่อยลกูผมรุย่ร่ายระต้นคออย่างเป็นธรรมชาต ิดสูวยสง่า

และเซก็ซี่ในคราเดยีวกนั 

ส่วนเกต็ถวาสวมแสก็กำามะหยี่สมี่วงดำา เข้ารูปแต่ไม่รดัรงึ ตรงช่วง

แขนปลายบานน้อยๆ และยาวถงึข้อมอื ใช้ผ้าบางเบาซทีรู เรยีบหรูและดู 

น่ารักสมวัย ผมสีดำาเลื่อมแดงถูกหวีจนเป็นเงาวาววับ แสกกลางแล้วรวบ

บางส่วนไว้ตรงท้ายทอย เผยใบหน้ารูปหัวใจ เน้นหน้าผากโหนกและคาง

แหลมเรยีว ผ้ากำามะหยี่สเีข้มขบัผวิขาวอมชมพูนวลเนยีนราวกลบีพุดซ้อน
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“กหุลาบกบัการ์ดเีนยี” แรมเซย์พรำ่าเพ้อแล้วทอดถอนใจก่อนงอศอก

ให้เกาะคนละข้าง “โชคดทีี่ผมไม่ต้องเลอืกคนใดคนหนึ่ง” 

ถงึจะพูดเช่นนั้น แต่ตาฉำ่าด้วยความปรารถนากลบัมุ่งมองไปยงัว่าที่

พี่สะใภ้ ไม่รู้สกึตวัแม้เกต็ถวาละมอืจากข้อศอก ชะลอฝีเท้าไปเดนิตามหลงั

อย่างคนที่รูจ้กัที่ทางของตนด.ี..สาวน้อยลอบถอนใจเมื่อเหน็ท่าทางหลงใหล

ของแรมเซย์และกริยิาขวยเขนิระคนปลาบปลื้มของระววีไิล หวงัว่าต่อหน้า

ดยุกแห่งอาร์กอน สองคนนี้จะเกบ็อาการอยู่

ประตูห้องสมุดซึ่งสมาชิกในบ้านมักจะมาชุมนุมจิบเครื่องดื่มเรียก 

นำ้าย่อยก่อนรับประทานอาหารเปิดกว้างทั้งสองบาน มีเพียงคนเดียวรอ 

คอยพวกเขาอยู่ ทว่าจำานวนไม่มีความหมาย เพราะด้วยบุคลิกท่าทางของ

คนผู้นั้น แค่หนึ่งเดียวก็สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงให้ผู้มาใหม่ทั้งสอง

เทยีบเท่ากบักองทพั

หญงิชราที่นั่งเด่นเป็นสง่ากลางโซฟาอยู่ในวยัเดยีวกบัย่าของเกต็ถวา 

แต่รูปลกัษณ์และกริยิาท่าทางแตกต่างกนัอย่างสิ้นเชงิ ร่างผอมบางสวมชุด

ราตรีสีดำาแบบเรียบหรูแต่พรึบพราวไปด้วยอัญมณี ใบหน้าเรียวเหี่ยวย่น

เพียงเล็กน้อยเช่นคนที่ดูแลตนเองอย่างดี สะท้อนความงามโดดเด่นที่คง 

หาตัวจับยากในวัยสาว คางเชิดและดวงตาสีฟ้าฉายแววเย็นชาที่ปรายมอง

มาบอกถงึความเย่อหยิ่งถอืตวั นางเหลอืบมองระววีไิลกบัแรมเซย์ ก่อนจะ

ยื่นมอืให้ราชนกิุลจบัทกัทาย แต่ไม่ลุกขึ้นต้อนรบั และนางมองข้ามเกต็ถวา

ซึ่งย่อเข่าน้อยๆ แสดงความเคารพราวกบัไร้ตวัตน แต่นั่นไม่ทำาให้หญงิสาว

หวั่นไหว เพราะรู้ตวัดว่ีาไม่มคีวามสำาคญัใดๆ นอกจากนั้นหล่อนยงัถกูความ

สวยงามอลังการของห้องสมุดและหลังคาทรงโดมสูงลิ่วกับหนังสือจำานวน

มหาศาลที่อัดแน่นอยู่ตามชั้นไม้โอ๊กสูงจดเพดานดึงดูดความสนใจไปเสีย

ด้วย 

ที่นี่คือขุมทรัพย์แท้ๆ...หนอนหนังสือตัวเอ้กระดี๊กระด๊าอยู่ในใจ 

ภาวนาให้เจ้าของบ้านไม่หวงสมบตัิ
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“หม่อมราชวงศ์ระวีวิไล ระวีรุ ่งโรจน์ คู่หมั้นของเอียน กับมิส 

เมอร์ดอ็คผู้ตดิตามครบัคณุย่า ระว.ี..มสิเมอร์ดอ็ค เลดี้แมก็ดาลนี แมค็- 

มาฮอน น้องสาวของคุณปู่ครบั” แรมเซย์แนะนำาแล้วเริ่มกวาดตามองหาไป

รอบห้อง “แล้ว...เอยีนล่ะครบั”  

“เขาตดิธุระ คงมาไม่ทนั” เลดี้แมก็ดาลนีตอบเสยีงเยน็ ยกเครื่องดื่ม

ขึ้นจบิราวกบัไม่รู้ร้อนรู้หนาว

“อ้าว ไม่เหน็มใีครบอกผมเลย” แรมเซย์ทำาหน้านิ่ว รูส้กึเสยีหน้าและ

เริ่มมองหาคนรบัผดิชอบ 

“ทำาไมต้องบอก” เลดี้แมก็ดาลนีวางแก้วแล้วหนัมาถามด้วยนำา้เสยีง

และแววตาที่ทำาให้คนถูกมองรู ้สึกเย็นเยียบจนน่าจะกลายเป็นนำ้าแข็ง  

เกต็ถวาเหน็แล้วขนลุกแทน

“เขาเป็นคนสั่งให้ผมเปลี่ยนแผน พาระวมีาที่ปราสาททนัท ีกค็วรจะ

รบีกลบัมาต้อนรบัสคิรบั” แรมเซย์กระชากหางเสยีงอย่างมอีารมณ์เลก็น้อย 

ตาสีเขียวเปล่งประกายกล้า แต่แล้วเหมือนจะนึกได้ว่ามีแขกอยู่ด้วยและ

กำาลงัพูดอยู่กบัใคร จงึรบีเปลี่ยนสหีน้าและนำา้เสยีงให้อ่อนลง “ถ้ามาไม่ทนั

กน็่าจะบอกให้ผมรู้สกัหน่อย”

“อย่าทำาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยเลยแรมเซย์ ไม่ได้เจอ 

วนันี้ พรุ่งนี้กต็้องเจอ และยงัต้องอยู่ด้วยกนัไปจนวนัตาย ช้าไปวนัสองวนั

ไม่เหน็จะเป็นอะไร ดเีสยีอกี ระววีไิลจะได้มเีวลาเตรยีมตวัเตรยีมใจ” เลดี้

วยัดกึพูดเสยีงเยน็เนบิ หนัมายิ้มใจดใีห้ว่าที่เจ้าสาวของหลานชาย 

เกต็ถวารูส้กึว่าฟันซี่เลก็ในปากบางที่กำาลงัแย้มยิ้มดเูผนิๆ เหมอืนปลา

ปิรนัยาตอนกำาลงัจะขยำ้าเหยื่ออย่างไรไม่รู ้ส่วนคำาพดูของนางกน่็ากลวัพอกนั 

ฟังดูราวกบัระววีไิลเป็นเหยื่อสงัเวย ไม่ใช่เจ้าสาว 

“อกีอย่างหนึ่ง เอยีนไม่ใช่คนที่สั่งให้เปลี่ยนแผนพาระววีไิลตรงมาที่

ปราสาท”

“นี่หมายความว่า...” แรมเซย์เบกิตากว้าง พูดไม่จบประโยค
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“ใช่ ฉนัอยากเหน็หน้าว่าที่หลานสะใภ้เตม็แก่ เลยให้แองกสัโทร. ไป

เร่งเธอเอง เอยีนไม่รู้อะไรด้วยเลย”

อ้าว...ระววีไิลกบัเกต็ถวาอุทานลั่นในใจแทนแรมเซย์ แต่ไม่ทนัที่ใคร

จะพูดอะไรต่อไป เสียงฆ้องอันเป็นสัญญาณว่าอาหารเย็นพร้อมเสิร์ฟก็ดัง

ขึ้น ชายหนุ่มคนเดยีวจำาต้องงอศอกให้สตรผีู้มอีาวุโสมากที่สุดในที่นั้นเกาะ 

แต่ยังอุตส่าห์เอี้ยวคอมองว่าที่พี่สะใภ้เป็นเชิงขอโทษ สีหน้าดีขึ้นเมื่อได้รับ

รอยยิ้มปลอบใจจากสองสาว 

อาหารเยน็วนันั้นหรหูราเป็นทางการ จดับนโต๊ะมะฮอกกานขีดัเงามนั

ปลาบขนาดยี่สบิที่นั่ง พ่อบ้านจดัคนรบัใช้ชายประกบทกุมุมและตวัเองกย็นื

ควบคมุอยูใ่กล้ๆ ไม่ยอมให้มข้ีอผดิพลาด เจ้าของบ้านและแขกแต่ละคนนั่ง

ห่างกนัคนละมมุโต๊ะจนแทบจะต้องตะโกนคยุกนั เลดี้แมก็ดาลนีเป็นคนเดยีว

ที่ผูกขาดการสนทนาอันเย็นชาเต็มไปด้วยพิธีรีตองกับแรมเซย์และระวีวิไล 

แน่นอนว่าเกต็ถวาไม่ได้รบัเกยีรตใิห้ร่วมสนทนา ซึ่งหญงิสาวกด็ใีจ เพราะ

แค่คอยระวงัเรื่องหยบิจบัมดีและช้อนส้อมให้ถูกกเ็กรง็จะแย่อยู่แล้ว 

“เธอสองคนคงจะเหนื่อยจากการเดนิทาง เชญิขึ้นไปพกัผ่อนเลยเถอะ 

ไม่ต้องกลัวเสียมารยาทหรอก... มิสซิสโฮเวิร์ด พาแขกไปส่งที่ห้อง” เลดี้

แมกดาลีนรวบรัดตัดความไล่แขกขึ้นห้องเมื่ออาหารเย็นจบลงตอนสามทุ่ม 

เก็ตถวากับระวีวิไลหายเจ็ตแล็กแล้วและไม่ง่วงนอนอ่อนเพลียแม้แต่น้อย 

แต่ทำาตวัว่าง่าย รบีกล่าวราตรสีวสัดิ์ต่อเจ้าของบ้านทั้งสองแล้วตามแม่บ้าน

ใหญ่กลับห้อง ส่วนแรมเซย์เดินตามคุณย่าเจ้ายศกลับเข้าห้องทำางานของ 

ดยุก ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าลับหลังแขกคงมีการต่อว่าต่อขานกันขนานใหญ่อีก

เป็นแน่

“ย่าหลานคู่นี้แปลกๆ ว่าไหมคะ” เก็ตถวาเอ่ยขึ้นทันทีที่อยู่กันตาม

ลำาพงัในห้องนอนของเจ้านาย 

ระวีวิไลถอดรองเท้าส้นสูง ทิ้งตัวลงนั่งห้อยขาที่ปลายเตียง ท่าทาง

เหนื่อยอ่อนราวกบันกัมวยพกัยกไม่ใช่กลบัจากรบัประทานอาหารมื้อหรู
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“นั่นส ิท่าทางชงิไหวชงิพรบิกนัยงัไงไม่รู้ แรมเซย์ดูเครยีดๆ เกรง็ๆ 

ผดิไปเป็นคนละคนกบัตอนอยู่กบัเราสองคน”

“ส่วนคุณหญิงย่าก็เย็นสยองอย่างกับราชินีนำ้าแข็ง ท่าทางดรามาน่า

ดู” ผู้ตดิตามเจ้าสาวพมึพำาพลางนั่งขดัสมาธบินพื้นพรมหน้าเตยีง 

“เฮ้อ...เบื่อที่สดุการเมอืงในครวัเรอืนเนี่ย อตุส่าห์หนมีาไกลถงึที่นี่ จะ

กลายเป็นหนเีสอืปะจระเข้เสยีกไ็ม่รู้เรา” เจ้านายนั่งเท้าคางรำาพงึรำาพนับ้าง

เกต็ถวาฟังแล้วสะดุดหู “หนใีคร ทำาไมต้องหนคีะ” 

ระววีไิลนิ่งอั้นไปอดึใจก่อนเปลี่ยนเรื่องหน้าตาเฉย 

“ง่วงจงัเลย ไปอาบนำ้านอนดกีว่า” ว่าแล้วกล็ุกขึ้นคว้าชุดนอนที่มนินี่

วางเตรยีมไว้ให้และเดนิเข้าห้องนำ้าไป 

ลูกจ้างสาวมองตามอย่างสงสัย ถึงจะใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่าง

รวดเรว็ แต่ยงัมคีวามเป็นเจ้านายกบัลกูจ้าง ไม่กล้าลามปามถงึขั้นรกุไล่ซกัไซ้ 

ได้แต่เกบ็ความสงสยัไว้ในใจ รอจงัหวะระววีไิลอารมณ์ด ีแล้วค่อยชวนคุย 

ไม่ได้คิดจะสอดรู้สอดเห็น แต่เพราะทำางานให้ไม่กี่วันก็เริ่มผูกพันเหมือน 

พี่น้อง มอีะไรที่แบ่งปันหรอืช่วยได้กอ็ยากจะทำา 

จะว่าไปมหีลายเรื่องเกี่ยวกบัเจ้านายที่ยงัไม่ชดัเจน เป็นต้นว่า...ดยุก 

กบัคุณหญงิเลก็เคยเจอกนัตอนเดก็ๆ โตขึ้นเคยเหน็แต่รูป แล้วทำาไมถงึจะ

ลงเอยแต่งงานกนัได้ คงไม่ได้รกักนัแน่ๆ ไม่อย่างนั้นดยกุน่าจะไปรบัที่เมอืง

ไทย หรอือย่างน้อยกร็อต้อนรบัที่เอดนิบะระด้วยตวัเอง ไม่ใช่ส่งน้องชาย

ไปทำาหน้าที่แทน ทั้งๆ ที่เรื่องแบบนี้ ไม่ใช่แฟนทำาแทนกนัไม่ได้ นี่เผลอๆ 

อาจต้องแต่งงานแทน เพราะคำาสั่งให้เร่งเดนิทางมายงัปราสาทกเ็ป็นของเลดี้

ชราจอมเยน็ชาดจุราชนิขีั้วโลกเหนอื ตวัดยุกเองกไ็ม่รูว้า่ตอนนี้อยูท่ี่แห่งหน

ตำาบลไหน ทำาไมไม่ยอมมาพบหน้าว่าที่เจ้าสาว

เลดี้อมีเลีย...ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร มีความสำาคัญต่อดยุกแค่ไหน 

ทำาไมแรมเซย์ถงึได้อกึอกัเวลาพูดถงึ แบบนี้จะให้ตคีวามว่าอย่างไรถ้าไม่ใช่

เป็นกิ๊กของดยุก
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ส่วนเจ้านายของหล่อนกช็อบหลุดคำาพูดแปลกๆ แล้วไม่ยอมอธบิาย

ขยายความ ปล่อยให้เป็นปรศินาคาใจอย่างเช่นเมื่อครู่...หนเีสอืปะจระเข้...

ใครเสอื ใครจระเข้

แล้วยงัเรื่องคำาสาปที่แกรนนี่เล่าให้ฟังอกีเล่า ถงึเป็นคนทนัสมยัไม่เชื่อ

เรื่องเหลวไหล แต่ตำานานอาถรรพ์ลึกลับแบบนี้กระตุ้นความสนใจดีนักแล 

มนัเขี้ยวอยากสบืเสาะเจาะหาความจรงิ แต่ยงัไม่แน่ใจว่าควรจะเริ่มตรงไหน

ด ีเรื่องไม่ค่อยเป็นมงคลอย่างนี้จะบุ่มบ่ามถามใครคงไม่เหมาะ... 

เกต็ถวานั่งคดิโน่นคดินี่รอจนกระทั่งระววีไิลออกจากห้องนำ้า หวงัว่า

จะได้คยุต่อเรื่องที่ค้างคา แต่พออกีฝ่ายหาวหวอดคลานขึ้นเตยีงไม่พดูไม่จา 

หล่อนก็จำาต้องห่มผ้าปิดไฟให้แล้วกลับห้องนอนของตัวเองที่มีประตูเปิด

ถงึกนักบัห้องเจ้านาย นอนมองเพดานต่ออกีนานเพราะความคดิพลุ่งพล่าน

อยู่ในหวั...เริ่มตาปรอืเมื่อใกล้สองยาม 

พอเคลิ้มได้ที่กลบัได้ยนิเสยีงเครื่องยนต์ที่ดงักระหึ่ม ตามด้วยเสยีง

ล้อบดถนนหนิหน้าปราสาท เสยีงเปิดปิดประตรูถหลายครั้งปลกุเกต็ถวาให้

ตื่นเตม็ตา เกบ็ความอยากรู้ไว้ไม่ไหว รบีลุกขึ้นเดนิไปเปิดม่านหน้าต่างมอง

ลงไปข้างล่าง เหน็โรลส์รอยซ์สเีงนิเงาจอดเทยีบบนัไดหน้า แองกสัปราดไป

เปิดประตูหลัง ขณะที่มิสซิสโฮเวิร์ดยืนรออย่างสำารวมอยู่ใกล้ๆ ทั้งสอง 

แต่งเครื่องแบบเต็มยศคอยรับหน้าทั้งที่เป็นเวลาเกือบตีสองเช่นนี้แสดงว่า 

ผู้มาเยอืนต้องสำาคญัมาก 

น่องเรียวสวยยื่นนำาออกมาก่อน ตามด้วยร่างระหงสวมชุดขนสัตว์

หรูหรา ศรีษะที่มองเหน็จากมุมสูงเป็นสทีองอร่าม มอืที่ยื่นไปเกาะแขนของ

แองกสัเรยีวงาม เสยีงตอบรบัการทกัทายแหบพร่ารญัจวนใจ...เกต็ถวากล้า

ฟันธงทั้งที่ยงัไม่เหน็หน้าว่าผู้หญงิคนนี้ต้องสวยเซก็ซี่มเีสน่ห์อย่างแน่นอน 

เมื่อก้าวลงจากรถแล้ว โฉมงามยงัรั้งรอคนในรถซึ่งก้าวตามมาตดิๆ 

ชายผู้นี้กเ็ช่นกนั เหน็แค่ผมดำาสนทิและร่างสูงสง่าสวมสูทธุรกจิสเีทากบ็อก

ได้ทนัทวี่าต้องหล่อเทพ...หญงิสาวเอยีงซ้ายเอยีงขวา เปลี่ยนท่าทางและมุม
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มองเพราะอยากเห็นหน้าชัดๆ พลางบ่นเล่นๆ ในใจ ‘ช่วยเงยหน้าให้มอง

หน่อยกไ็ม่ได้’

ราวกบัได้ยนิคำาบ่นในใจของเกต็ถวา จู่ๆ  เจ้าของร่างสงูกเ็งยหน้ามอง

ขึ้นมาทางหน้าต่างห้องของหล่อน แสงไฟจากตัวบ้านส่องจากด้านหลัง 

ใบหน้าของเขาจงึตกอยู่ในความมดื ถงึกระนั้นกระแสอนัแรงกล้าในดวงตา

คูน่ั้นยงัส่งผลให้หญงิสาวร้อนวูบเยน็วาบสลบักนั ขาอ่อนจนเซถอยหลงัจาก

หน้าต่างสองสามก้าว แต่ยงัได้ยนิแองกสักล่าวทกัทายอย่างอบอุ่น

“ยวัร์เกรซ มายเลดี้ ยนิดตี้อนรบักลบับ้านครบั”

ในที่สุดเขากก็ลบัมา...เอยีน แมค็มาฮอน ดยุกแห่งอาร์กอน



แสงแดดส่องผ่านม่านหน้าต่างที่ปิดไม่สนทิเข้ามาแยงตา สาวน้อย
ดึงผ้าห่มปิดหน้าแล้วทำาท่าจะหลับต่อ แต่พอนึกได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน ร่าง

อ้อนแอ้นในชุดนอนกก็ระเด้งขึ้นมานั่ง ก่อนจะหนัขวบัไปดูนาฬิกา พอเหน็

เวลากก็ระโดดลงจากเตยีง วิ่งจู๊ดผ่านประตูเชื่อมไปยงัห้องเจ้านาย 

“คุณหญิงเล็กคะ...” พูดได้แค่นั้นก็ต้องหยุดกึก...บนเตียงว่างเปล่า 

ประตูห้องนำ้าเปิดกว้างไม่มใีครใช้ คนที่เดนิออกมาจากห้องแต่งตวัไม่ใช่ระว-ี

วไิล แต่เป็นมนินี่ที่มตีะกร้าผ้าใช้แล้วอยู่ในมอื 

“อรุณสวสัดิ์ค่ะมสิเมอร์ดอ็ค” สาวใช้ทกัพร้อมรอยยิ้ม

“อรณุสวสัดิ์จ้ะมนินี่” หล่อนหน้าแดงเมื่อถามต่อ “เหน็เจ้านายของฉนั

ไหม”

“เธอออกไปขี่ม้ากบัลอร์ดแรมเซย์ตั้งแต่เช้าตรู่แล้วค่ะ”

“อะไรนะ! ไปขี่ม้า!” เกต็ถวาตาโต...นี่แอบนดักนัตั้งแต่เมื่อไร

“ค่ะ ม้าของเธอส่งมาจากเมอืงไทย เพิ่งมาถงึเมื่อเช้านี้ ท่าทางเธอรกั

มนัมากนะคะ พอลอร์ดแรมเซย์มาเคาะประตบูอกข่าวด้วยตวัเอง เธอกเ็ลย

๔
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รบีแต่งตวัลงไปหา ขลุกอยู่ในคอกม้าตั้งแต่ฟ้ายงัไม่สาง...เจ้านายที่นี่กช็อบ

ขี่ม้าทุกคนเหมอืนกนั ที่คอกมสีายพนัธุ์เยี่ยมๆ อยู่หลายตวั แล้วนายท่าน

กไ็ม่หวงด้วยนะคะ บอกไว้ก่อน เผื่อมสิสนใจ” 

มนินี่บอกอย่างมนีำ้าใจ หารูไ้ม่ว่ากำาลงัพดูกบัคนที่กลวัม้าที่สดุ เพราะ

ตอนเด็กๆ เคยเกือบตกม้าแกลบที่เช่าขี่เล่นริมหาดตอนพ่อแม่พาไปเที่ยว

หวัหนิ เขด็จนวนัตาย 

“คงเป็นชั่วโมงกว่าคุณๆ จะกลบัมารบัอาหารเช้า ถ้ามสิหวิแล้ว หนู

ยกมาบรกิารที่ห้องกไ็ด้นะคะ”

หญงิสาวส่ายหน้า “ไม่เป็นไรจ้ะ ฉนัรอได้ ว่าแต่ลูกจ้างที่นี่กนิอาหาร

ที่ไหน ฉันน่าจะไปกินพร้อมพวกเขามากกว่านะ เมื่อคืนเป็นกรณีพิเศษ 

ลอร์ดแรมเซย์ขอให้ฉันร่วมโต๊ะเพราะเป็นวันแรกที่มาถึง แต่วันอื่นคง 

ไม่จำาเป็น”

มินนี่เอียงคอครุ่นคิด “หนูไม่แน่ใจนะคะ เพราะมิสไม่ใช่ลูกจ้าง

ธรรมดา แต่เป็นแชเปอโรนของคณุหญงิ กน่็าจะเป็นข้อยกเว้นเพราะต้องอยู่

ใกล้ๆ เธอตลอดเวลา”

“ไว้ฉันถามลอร์ดแรมเซย์เองละกันว่าควรไม่ควรอย่างไร” ที่จริง 

ไม่จำาเป็นต้องให้คนรับใช้บอก เก็ตถวาก็คิดเองเป็น แต่หลังจากเมื่อคืน 

หล่อนก็อยากเลี่ยงการพบปะกับเอียน เขาเห็นหล่อนแอบมองจากหน้าต่าง

และคงไม่ค่อยพอใจนกั หญงิสาวยงัจำาได้ถงึพลงัจากสายตาคู่นั้น ทั้งๆ ที่

มองไม่เหน็หน้าแต่ยงัรู้สกึได้อย่างชดัเจน 

มินนี่บอกทางไปห้องรับประทานอาหารเช้าซึ่งเรียกว่าห้องรับอรุณ 

เนื่องจากเป็นห้องกระจกรับแสงแดดอบอุ่นยามเช้า ตั้งอยู่ลึกเข้าไปทางปีก

ซ้ายติดกับสวนดอกไม้งดงาม เก็ตถวาแน่ใจว่าไปถึงได้โดยไม่หลง เพราะ

ปราสาทแห่งนี้แม้ใหญ่โตแต่โครงสร้างไม่ซบัซ้อน 

ปีกขวาของชั้นล่างเป็นห้องรับแขกและห้องดนตรีซึ่งเปิดทะลุถึงกัน

เป็นห้องเต้นรำาขนาดใหญ่ ส่วนปีกซ้ายเป็นห้องสมุดซึ่งมีมุมทำางานของ
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เจ้าของปราสาทอยูด้่านหน้า ถดัไปเป็นห้องรบัแขกอย่างไม่เป็นทางการ ห้อง

นั่งเล่นของครอบครวั ห้องรบัประทานอาหารขนาดใหญ่ ห้องรบัอรณุต่อเนื่อง

กับแพนทรี จากห้องโถงกลางด้านหน้าแยกเป็นบันไดโค้งสองด้านซึ่งไป

บรรจบตรงชานบันไดชั้นสอง ตรงนั้นเป็นเวิ้งกว้างจัดวางเก้าอี้หมู่ชุดใหญ่

สำาหรับนั่งรอและเป็นแกลเลอรีเล็กๆ แสดงภาพหลายภาพ ก่อนแยกไปสู่

ปีกซ้ายขวาซึ่งมปีระตเูรยีงรายสองฟากนบัสบิ ปีกขวาเป็นที่อยูข่องครอบครวั 

ห้องชุดของดยุกและดชัเชสอยู่ด้านในสุด และเป็นห้องเดยีวที่มรีะเบยีงโค้ง

กว้างขวางอ้อมจากด้านหน้าปราสาทไปถงึด้านหลงั ปีกซ้ายเป็นห้องพกัแขก 

ห้องชดุของระววีไิลเป็นห้องเดยีวที่มปีระตบูานคูแ่ละอยูล่กึสดุปีกซ้าย 

ห้องของเกต็ถวาเป็นห้องเดี่ยวมห้ีองนำ้าในตวั มปีระตูเปิดถงึกนัเช่นเดยีวกบั

ห้องอื่นๆ ในปีกนี้

เหน็ได้ชดัว่าหลายส่วนได้รบัการต่อเตมิขึ้นใหม่ แต่เจ้าของยงัต้องการ

รกัษาความงดงามดงัเดมิเอาไว้ อย่างเช่นในห้องนอนของหล่อนกบัระววีไิล

แม้จะใช้เครื่องเรอืนโบราณของแท้เทอะทะ แต่สสีนัของพรมและม่านใหม่ที่

ทำาเลียนแบบของเก่าช่วยให้ดูสว่างสดใส มีเครื่องทำาความร้อนขับไล่ความ

หนาวเยน็ จงึไม่ทบึทมึแบบปราสาทและคฤหาสน์เก่าแก่ทั่วไป

จะมีก็แต่ตามทางเดินกับห้องสำาคัญในชั้นล่างเท่านั้นที่ยังคงความ

โบราณพ่วงไว้ด้วยความขลงัและความน่ากลวั เพราะมทีั้งชุดเกราะยคุต่างๆ 

ยนืตระหง่านเป็นเงาตะคุม่ตามมมุมดื แล้วแขวนรูปบรรพบรุุษไว้เป็นระยะๆ 

บนผนงัอกีด้วย หญงิสาวรูส้กึเสยีวสนัหลงัวาบเหมอืนถกูบรุุษและสตรสีวม

เครื่องแต่งกายโบราณจ้องมองเวลาเดนิผ่าน แต่ความเป็นคนตื่นตวัและสนใจ

ผู้คนและสิ่งรอบตัวอยู่เสมอจึงตั้งใจว่าหากมีเวลาจะขอให้ลอร์ดแรมเซย์ 

เล่าประวัติความเป็นมาของบุคคลในภาพเหล่านั้น เมื่อรู้จักกันดีแล้วจะได้

หายกลวั 

หญิงสาวกำาลังจะเดินไปทางทิศของห้องรับอรุณเมื่อได้ยินเสียง

ทกัทายอรุณสวสัดิ์ของแองกสัจากหน้าห้องทำางาน 
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“อาหารเช้าพร้อมเสริ์ฟแล้ว เป็นแบบบุฟเฟต์ ถ้ามสิหวิ จะรบัก่อน 

ไม่ต้องรอลอร์ดแรมเซย์กับคุณหญิงก็ได้นะครับ” พ่อบ้านแจ้งด้วยท่าทาง

เคร่งขรมึสำารวมแต่มไีมตรตีามแบบชาวสกอตแลนด์

“รอเจ้านายกลับมาก่อนดีกว่าค่ะ” เก็ตถวาตอบแล้วจึงเห็นคนรับใช้

ชายอกีสองสามคนในห้องกำาลงัรบีเร่งรื้อหนงัสอืจากหบีมาปัดฝุ่นและจดัวาง

บนชั้น “โอ้โห หนงัสอืเยอะแยะไปหมด” 

ตาสนีำ้าตาลวาววบัอย่างหมายมาด ปากหยกัแย้มกว้าง มอืสองข้างกำา

อยู่ตรงหน้าอก ท่าทางของหญงิสาวตอนนี้เหมอืนเดก็เหน็ลูกกวาดไม่มผีดิ 

แววเอน็ดูวาบขึ้นในดวงตาของแองกสัแวบหนึ่ง “ฮสิเกรซรกัหนงัสอื

มากครบั ท่านมกัจะสนใจเสาะหาหนงัสอืทั้งเก่าและใหม่มาเกบ็ไว้ในห้องสมดุ

เสมอ กลบัมาคราวนี้กไ็ด้มาหลายร้อยเล่มทเีดยีว ถ้ามสิสนใจอยากอ่านก็

เข้ามาขอยืมไปอ่านได้เสมอนะครับ ท่านไม่หวงห้าม แต่ต้องดูแลอย่างด ี 

นำามาคนืในสภาพเดมิ ยกเว้นพวกที่ได้มาใหม่ คงต้องขออนุญาตท่านก่อน”

“จรงิหรอืคะ ฉนัยมืไปอ่านได้จรงิๆ นะ” หญงิสาวดใีจจนเนื้อเต้น 

“ได้สคิรบั เข้าไปอ่านในนี้กไ็ด้ถ้าท่านไม่อยู ่ลกึเข้าไปด้านในมมุีมอ่าน

หนงัสอืหลายจุด อนัที่จรงิระหว่างรอคนอื่นๆ กลบัมาจากขี่ม้า คุณเข้าไป

อ่านหนังสือรอได้นะครับ ฮิสเกรซกับแขกของท่านมาถึงตอนดึกมากแล้ว  

น่าจะสั่งอาหารเช้าขึ้นไปที่ห้องชุดหรือไม่ก็ลงมารับประทานอาหารกลางวัน

ควบอาหารเช้าเลยมากกว่า”  

“ขอบคุณมากค่ะ” เกต็ถวาบอกเสยีงแจ๋วด้วยความดใีจ ถลาไปตาม

มุมโน้นมุมนี้ โดยมพี่อบ้านมองตามอย่างเอน็ดู 

หญิงสาวผู้นี้ได้รับคะแนนนิยมจากเขาอยู่แล้ว เพราะความเป็นลูก-

ครึ่งสกอตแลนด์ที่ได้รู้จากมนินี่ และความรู้สกึดีๆ  คูณทวหีลายเท่าเมื่อได้

สมัผสักบักริยิาท่าทางใสซื่อ ไม่วางท่าเหนอืใครแบบคนที่อยูใ่นฐานะครึ่งนาย

ครึ่งลูกจ้างอย่างพวกแนนนี่ ครูประจำาบ้าน หรอืผู้ตดิตามเจ้านายส่วนใหญ่

แองกสัควบคมุการแกะหบีห่อรอให้ดยกุมาจดัเรยีงขึ้นชั้นด้วยตวัเอง 
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เสร็จตอนต้นห้องของเจ้าของปราสาทใช้โทรศัพท์ภายในโทร. มาแจ้งว่า 

ดยุกตื่นแล้วและเรียกหา พ่อบ้านใหญ่จึงสั่งลูกน้องเร่งมือทำาความสะอาด

รอบสุดท้าย มองจนแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อย จึงปิดห้องแล้วรีบขึ้นไป

รายงานตวั ทุกคนรบีจนลมืไปเลยว่ามหีญงิสาวอกีคนอยู่ในห้องนั้น 

ส่วนเก็ตถวาหาหนังสือถูกใจได้ก็ซุกตัวกับเก้าอี้นวมตัวใหญ่ริม

หน้าต่างสุดห้องสมุด จมดิ่งกบัอาชญนยิายในจนิตนาการของเซอร์อาเธอร์ 

โคแนน ดอยล์ ลมืโลกภายนอกไปสิ้น เรื่องมาถงึตอนเข้าด้ายเข้าเขม็ เชอร์- 

ลอ็คโฮล์มได้เงื่อนงำาการฆาตกรรม โดยมดีอกเตอร์วตัสนัช่วยคลายปมคด ี

เกต็ถวากำาลงันั่งลุน้ตวัโก่งตอนได้ยนิเสยีงประตหู้องสมุดเปิด ตามด้วยเสยีง

ห้าวทรงอำานาจสั่งการ 

“วันนี้เลดี้แม็กดาลีนลงมารับอาหารเช้าที่ห้องอาหารข้างล่างใช่ไหม...

ไปเชญิท่านมาพบฉนัที่นี่เดี๋ยวนี้”

“ครบั” แองกสัตอบรบั จากนั้นมเีสยีงปิดประตูแล้วทั้งห้องกต็กอยู่

ในความเงยีบอกีครั้ง 

เกต็ถวาลกุพรวดขึ้นยนื ตาเบกิโพลง ถงึไม่ได้ยนิเสยีงเคลื่อนไหวใดๆ 

แต่แน่ใจว่าดยุกยงัอยู่ในห้องเพื่อรอพบเลดี้แมก็ดาลนี แล้วหล่อนเล่าจะทำา

อย่างไรด ี จะนั่งอยู่ตรงนี้กเ็หมอืนตั้งใจแอบฟัง แต่ถ้าเดนิฝ่าออกไปตอนนี้ 

คงต้องเผชญิหน้ากบัเขาอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ และคงต้องอธบิายยดืยาวว่า

ตนเป็นใคร มาทำาอะไรในที่ส่วนตัวของเขา นึกถึงประกายกล้าของดวงตา 

ในความมืดเมื่อคืนและนำ้าเสียงกระด้างดุอย่างมีโทสะที่ได้ยินเมื่อครู่ หญิง

สาวไม่คิดว่าการเผชิญหน้าในตอนนี้เป็นความคิดที่ดี จึงหันรีหันขวางหา

ทางออก แต่ไม่พบทางออกอื่น ประตูด้านห้องทำางานกเ็ป็นทางเลอืกเดยีว 

หญงิสาวสดูลมหายใจเข้าลกึเรยีกสต.ิ..เกต็ถวาลกูสาวพ่ออลนัไม่เคย

กลัวใครและไม่ได้ทำาอะไรผิด จะหลบลี้หนีหน้าทำาไม การแนะนำาตัวและ

ทักทายเจ้าของปราสาทตามมารยาทผู้เจริญเป็นสิ่งที่ควรทำาในสถานการณ์

เช่นนี้ หล่อนขยบัจะทำาตามความคดิแต่ไม่ทนั ได้ยนิเสยีงประตูเปิดตามด้วย
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เสยีงทกัทายระหว่างย่าหลานเสยีก่อน

“สวัสดีครับคุณย่า” เสียงทุ้มยังมีกังวานดุ แต่เจือกระแสอ่อนโยน 

รกัใคร่อย่างชดัเจนเช่นกนั

“สวสัดจี้ะ หลานรกั” ฟังจากนำ้าเสยีง นำ้าแขง็ขั้วโลกละลายกลายเป็น

นำ้าแข็งไสราดนำ้าหวาน เสียงแหบเครือด้วยความชราไม่หลงเหลือความ 

เย็นชาแม้แต่น้อย มีแต่ความรักใคร่ อบอุ่นและอาทรเปี่ยมล้น เสียงจุ๊บ 

และเสยีงเสื้อผ้าเสยีดส่ายบอกให้รูว่้ามกีารกอดหอมทกัทาย “ไปแอฟรกิาใต้

คราวนี้นานจงั เกอืบสองเดอืนได้ละมั้ง ย่าคดิถงึ”

“ผมไปตรวจอสงัหารมิทรพัย์ของเราที่นั่น แล้วไปดตูลาดรกีลัสกอต 

ด้วย ที่จริงตั้งใจจะแวะพักผ่อนที่สเปนสักอาทิตย์ก่อนกลับ แต่อยู่ไม่ได้ 

เพราะมีคนโทร. ไปรายงานว่าแรมเซย์พาว่าที่เจ้าสาวของผมร่อนไปทั่ว

เอดินบะระ...ว่าที่เจ้าสาวที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามี” เอียนพูดเสียงเนิบแต่

กระแทกกระทั้นในตอนท้ายอย่างใส่อารมณ์ 

เก็ตถวาสะดุ้งเมื่อได้ยินนำ้าเสียงและความหมาย...’ว่าที่เจ้าสาวที่ผม 

ไม่เคยรู้มาก่อนว่าม’ี หมายความว่าอย่างไร 

“ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าทำาไมผมถงึรูส้กึว่าคณุย่าให้คำาตอบผมได้ว่าเธอผูน้ี้

ผุดมาจากไหนและมาได้อย่างไร” เขายงัเน้นเสยีงประชดประชนัต่อ

มีเสียงขยับตัวอย่างกระสับกระส่ายและกระแอมถ่วงเวลา เสียง

นาฬิกาตบีอกเวลาเหมอืนเสยีงนกหวดีช่วยชวีติ 

“แปดโมงแล้วหรือนี่ มิน่าย่าหิวไส้จะขาด หวิวๆ เหมือนจะเป็นลม 

เราไปกินอาหารเช้ากันเถอะ หมอบอกว่าย่าต้องกินอาหารตรงเวลา ไม่งั้น 

โรคกระเพาะจะถามหานะจ๊ะหลาน” เลดี้แม็กดาลีนรัวลิ้นเร็วปรื๋อ มีเสียง

เลื่อนเก้าอี้ 

“คุณย่า” เสียงเรียกหนักเน้นของหลานชายทำาให้ต้องนั่งลงตามเดิม 

“ผมต้องการคำาอธบิาย...เดี๋ยวนี้”

“โหดร้าย ใจดำา แกล้งได้แม้กระทั่งคนแก่” เลดี้ชราบ่นกระปอด-
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กระแปด 

เกต็ถวาอยากเหน็หน้าของนางตอนนี้จนอดใจไม่ไหว ค่อยๆ ขยบัไป

แอบดู และได้เห็นนางนั่งเชิดหน้าอย่างคนแก่แสนงอนใส่หลานชายที่เห็น

เพียงหลังศีรษะได้รูปปกคลุมด้วยผมสีดำาสนิทตั้งตรงโผล่พ้นพนักสูงของ

เก้าอี้ไม้โอ๊กตวัใหญ่แกะสลกัลวดลายเซลตกิ ดไูปคล้ายๆ กษตัรย์ิบนบลัลงัก์ 

ซึ่งทำาให้เลดี้แมก็ดาลนี สนอ็บ๑ ตวัแม่แห่งไฮแลนด์ดูจ๋องไปถนดัใจ

“คุณย่าครบั!” คราวนี้เสยีงดุเริ่มดงัขึ้นจนเกอืบเป็นตวาด 

เลดี้แมก็ดาลนีสะดุง้แล้วยดืตวัตรง ท่าทางเหมอืนตดัสนิใจเดด็เดี่ยว

แล้วว่าจะเผชญิหน้ากบัความจรงิ 

“กไ็ด้ ย่ายอมรบั ย่าเป็นคนอยู่เบื้องหลงัทุกอย่าง ตั้งแต่ส่งแรมเซย์

ไปเป็นตัวแทนทวงคำาสัญญาที่เจ้าชายสยามเพื่อนรักของท่านพ่อของหลาน

เคยให้ไว้ว่าถ้ามลูีกสาวจะยกให้เป็นเจ้าสาวของหลาน ตอนแรกทางนั้นกล็งัเล 

ขอเวลาเตรียมตัวแถมเรียกค่าสินสอดตามธรรมเนียมไทยสูงลิบ คงคิดว่า

เราจะถอย หารูไ้ม่ว่าเงนิแค่นั้นจิ๊บจ๊อย มากสำาหรบัเรา ย่าตอบตกลงแล้วยงั

เพิ่มเงินอีกล้านปอนด์แลกกับการที่ให้ทางนั้นต้องส่งตัวเจ้าสาวมาให้เรา

ภายในหนึ่งเดอืน” นางยกัไหล่นดิๆ สหีน้าปลาบปลื้มกบัผลงาน “กอ็ย่างที่

เหน็ เงนิซื้อได้ทุกอย่าง หลานได้เจ้าสาวทนัใจภายในเดอืนเดยีว”

แต่หลานชายมไิด้ปลาบปลื้มตามไปด้วย เสยีงละม้ายฟ้าคำารนสงิโต

คำารามดงักระหึ่มตอบ “เจ้าสาวที่ผมไม่เคยต้องการน่ะส!ิ คุณย่ากร็ู้ดวี่าผม

ตั้งใจจะไม่แต่งงาน แล้วสัญญาของท่านพ่อกับท่านชายระวีรุ่งโรจน์ก็เป็น

เพยีงข้อตกลงระหว่างเพื่อนรกัที่เคยช่วยเหลอืเกื้อกลูกนัมา เผลอๆ จะแลก

เปลี่ยนกันตอนเมาทั้งคู่ด้วยซำ้า ยึดถือเป็นสาระหรือเป็นพันธสัญญาไม่ได้

เลย อกีอย่าง...สมยันี้ไม่มกีารแต่งงานแบบคลุมถุงชนแล้วนะครบัคุณย่า”

“จะมหีรอืไม่ม ีย่ากห็าเจ้าสาวมาให้หลานได้สำาเรจ็ละกนั” 

๑ สนอ็บ คนที่คดิว่าตวัเองเหนอืกว่าคนอื่น
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เลดี้ชรายังเชิดหน้า แต่เก็ตถวาเห็นดวงตาฝ้าฟางนำ้าตารื้น ซำ้าเสียง 

ยงัสั่นเครอืบอกถงึความน้อยใจ

“คณุย่าครบั ผมเป็นแลร์ด...ผูน้ำาตระกลูแมค็มาฮอน เป็นนายตวัเอง

และคนในตระกลู ไม่มใีครตดัสนิใจแทนผมได้ โดยเฉพาะเรื่องการแต่งงาน 

ผูห้ญงิคนนั้นกลบัมาเมื่อไหร่ ผมจะเรยีกเขามาพดูจาให้เข้าใจและส่งกลบัไป

พร้อมกบัค่าชดเชยและคำาขอโทษ...จากคุณย่า” 

เอยีนออกคำาสั่งด้วยนำ้าเสยีงเดด็ขาด 

คนแก่แสนดื้อจะระย่อก็หาไม่ นางเชิดคางเล็กๆ สูงขึ้นกว่าเดิมจน

หน้าแหงนหงาย ตอกกลบัด้วยนำ้าเสยีงที่ข่มให้มั่นคง “ย่าไม่ขอโทษ และย่า

กจ็ะไม่ยอมให้หลานส่งระววีไิลกลบัเมอืงไทยด้วย”

“คณุย่า!” เอยีนตวาดเสยีงดงั ทบุโต๊ะปัง ไม่เหน็กพ็อจะเดาจากกริยิา

ท่าทางและนำ้าเสยีงได้ว่าหน้าตาคงถมงึทงึ

เลดี้ชรานำ้าตาคลอ แต่ยงัไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดยีว “จะโกรธย่าก็

โกรธไป แต่เรื่องนี้ย่าไม่มวีนัยอมแพ้ หลานเป็นดยุก เป็นแลร์ดของแคลน

แม็คมาฮอน จำาเป็นต้องมีทายาทสืบทอดความเป็นผู้นำาตระกูล รวมทั้ง

บรรดาศักดิ์และทรัพย์สิน หลานจะหลีกเลี่ยงหน้าที่นี้ด้วยการไม่แต่งงาน 

ไม่ได้”

“แรมเซย์คอืทายาทของผม เมื่อผมตาย ทรพัย์สนิทั้งหมดของผมจะ

เป็นของเขา” เอยีนยนืกราน ย่าหลานดื้อพอกนั

“แต่ไม่ใช่บรรดาศักดิ์ดยุกกับตำาแหน่งแลร์ด แม็คมาฮอนจะขาด

ประมุขเมื่อสิ้นหลาน บรรดาศกัดิ์ดยุกจะไร้ผู้สบืทอด”

เอียนส่ายหน้าอย่างเด็ดเดี่ยว แต่นำ้าเสียงของเขาเนือยลงอย่างอ่อน

ระอา “คุณย่าครับ แลร์ดไม่จำาเป็นต่อสกอตแลนด์ในสมัยนี้อีกแล้ว ส่วน 

บรรดาศักดิ์ดยุกก็ให้สิ้นสุดลงที่ผมนี่แหละดีแล้ว ถ้าอาถรรพ์คำาสาปบ้าๆ 

นั่นมจีรงิ มนัจะได้ตายไปพร้อมกบัผม ไม่มใีครต้องเจบ็ปวดทรมานกบัความ

ตายและการพลดัพรากอกีต่อไป”
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เลดี้แมก็ดาลนีส่ายหน้าบ้าง นางลุกจากเก้าอี้มาโอบกอดปลอบหลาน

ชายราวกบัเขาเป็นเดก็ชายตวัเลก็ๆ ที่กำาลงัขวญัเสยีหวาดกลวั ทั้งที่ฝ่ายนั้น

ยงันั่งหน้าเชดิหลงัตรง ไม่คลายความทะนง

“ระววีไิลมาจากประเทศไทย ห่างไกลจากสกอตแลนด์ไม่รูก้ี่พนักี่หมื่น

ไมล์ ต่อให้คำาสาปมีจริงก็คงไม่มีผลต่อเธอหรอก ย่าขอร้อง...ให้โอกาส 

ตวัเองอกีครั้ง ย่ามั่นใจว่าคำาสาปจะตายไปพร้อมกบัการแต่งงานของหลาน

กับระวีวิไล ผู้หญิงคนนี้จะเป็นแสงสว่างในชีวิตของหลาน เท่าที่เห็น...เธอ

เป็นคนอ่อนหวานจรงิใจ สดใสร่าเรงิ ถ้าได้ใช้เวลาด้วยกนัอย่างใกล้ชดิ ย่า

แน่ใจว่าหลานจะรกัและกำาหวัใจเธอไว้ได้ นะเอยีนนะ” 

หญงิชราวงิวอนอย่างน่าสงสาร  เกต็ถวาเหน็แต่ด้านหลงัศรีษะของ

เอียน แต่อาการส่ายหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวบอกให้รู้ว่าความต้องการของนาง

เป็นหมนั 

น่าแปลกใจเหลือเกิน...อาถรรพ์คำาสาป ทำาไมคนรุ่นใหม่อย่างดยุก

ปล่อยให้เรื่องไร้สาระเช่นนั้นมอีทิธพิลต่อชวีติของเขาถงึเพยีงนี้

“คณุย่าคดิเองเออเองทั้งนั้น ไม่มใีครรบัประกนัได้หรอกว่าคำาสาปจะ

ไม่มผีลต่อเธอ ไม่ยุตธิรรมเลยนะครบัที่จะดงึคนที่ไม่รูอ้โีหนอ่เีหน่อย่างเธอ

มาร่วมเสี่ยงเวรเสี่ยงกรรม ผมจะส่งระวีวิไลกลับเมืองไทยทันทีที่ทำาได้  

ไม่พรุง่นี้กม็ะรนืนี้เป็นอย่างช้า แค่นี้คนกเ็อาไปลอืกนัให้แซดแล้ว” เอยีนมอง

หน้าคู่กรณอีย่างคาดโทษ “ผมรู้นะว่าคุณย่าวางแผนให้แรมเซย์พาระววีไิล

ทัวร์เมืองสำาคัญของสกอตแลนด์ก่อนมาที่นี่เพื่อให้คนเอาไปลือกันทั่วบ้าน

ทั่วเมืองว่าผมจะแต่งงานกับเธอ คงคิดละสิว่าจะทำาให้ผมไม่กล้าปฏิเสธ 

เสียใจด้วยนะครับคุณย่า นอกจากผมจะไม่สนว่าคนจะเอาไปพูดกันยังไง

แล้ว เรื่องนี้กลบัทำาให้ผมรู้ตวัเรว็ขึ้น เพราะมคีนโทร. ไปเชก็ข่าวกบัอมเีลยี 

ผมถงึกลบัมาดบัไฟแต่ต้นลมทนั”

“พูดถงึอมเีลยี ย่าไม่...”  

เสียงเคาะประตูดังขัดจังหวะการโต้เถียงที่ดูจะไม่จบง่ายๆ คนเคาะ 
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ไม่รอคำาอนุญาต เปิดประตูเข้ามาอย่างถือวิสาสะ...สาวผมทองคนเมื่อคืน

นั่นเอง สวยลำ้าเลศิอย่างที่หล่อนคดิไว้จรงิๆ ใบหน้าเรยีวรปูไข่สมบรูณแ์บบ

ประดบัด้วยรอยยิ้มเจดิจ้าดั่งอรณุรุง่ ปากอิ่ม ดวงตาสเีขยีวมรกต ร่างโปร่ง

ระหงสมส่วนสวมแสก็ลำาลองลายดอกไม้สสีดใส แต่นอกจากจะไม่ช่วยลด

บรรยากาศอึมครึมและอารมณ์มึนตึงของคนในห้องสมุดแล้ว ยังเพิ่ม

ความเครยีดด้วยกริยิาวาจาที่ไม่สวยเหมอืนหน้าตา 

“เลดี้แมก็ดาลนี สวสัดคี่ะ” หล่อนทกัผู้อาวุโสอย่างห่างเหนิ ก่อนจะ

ตรงไปหาเอยีน ก้มลงจูบแก้มทกัทายเขาอย่างสนทิสนม ไม่สนใจว่าตนเอง

เข้ามาขัดจังหวะการสนทนาของใคร ซึ่งเป็นเรื่องผิดมารยาทอย่างร้ายแรง

สำาหรบัคนองักฤษ 

“อรุณสวสัดิ์” ผู้อาวุโสเชดิหน้า งมึงำาทกัตอบตามมารยาท แต่แววตา

เย็นชาแบบเดิมกลับมาแล้ว และบอกนัยตรงข้ามกับคำาพูด...แม้จะยืนห่าง

ออกมาแต่เกต็ถวายงัรู้สกึได้ถงึความเป็นปฏปิักษ์ระหว่างสองหญงิต่างวยั 

“อรุณสวัสดิ์ค่ะที่รัก เอ๊ะ! หนังสือที่เราสั่งซื้อมาถึงแล้วหรือคะ  

ดจีงั” อมีเลียไม่สนใจย่าเจ้ายศของชายหนุ่ม หล่อนร้องอย่างยินดีเมื่อเห็น

หนงัสอืตั้งสงู เอยีนหนัมามองตาม...เกต็ถวาหลบวูบเพราะอยูท่ศิเดยีวกบัที่

หล่อนยนืแอบอยู่พอดี

“น่าจะมาถงึตั้งแต่เมื่อวาน” เขาคาดคะเนก่อนประคองเลดี้แมก็ดาลนี

ไปที่ประตู “ไปกนิอาหารเช้ากนัเถอะ คุณย่าบ่นหวิแล้ว”

มีเสียงเปิดปิดประตูแล้วห้องก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้ง เก็ตถวา

พ่นลมหายใจที่กลั้นไว้โดยไม่รู้ตัว รู้สึกโล่งใจที่ไม่มีใครจับได้ แต่ขณะ

เดยีวกนักเ็ริ่มเครยีดเพราะเรื่องที่บงัเอญิได้รบัรู.้..การหมั้นหมายทั้งหมดเป็น

เรื่องหลอกลวงและกำาลังจะถูกยกเลิก เจ้านายกับหล่อนจะถูกส่งกลับ

ประเทศไทย 

เมื่อความมนึงงและตกใจหมดไป ความห่วงใยเริ่มเข้ามาแทนที่ พร้อม

กับเจ็บร้อนเคืองขุ ่นแทนเจ้านาย...ดยุกทำาแบบนี้ไม่ถูก ไม่ยุติธรรม 
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ไม่คดิถงึจติใจของระววีไิลเลยว่าจะเสยีใจ เสยีหน้า และเสยีชื่อเพยีงใด

เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือดังขึ้นขณะที่กำาลังจะโทร. ออกไป 

หาเจ้านายพอด ี

“เก็ตอยู่ไหนน่ะ พี่กับแรมเซย์กลับมาแล้วนะ ตอนนี้รออยู่ที่ห้อง

อาหารเช้า เกต็รบีมาเถอะ เหน็แองกสับอกว่าดยกุกลบัมาตั้งแต่เมื่อคนื แล้ว

เช้านี้จะลงมารบัอาหารเช้าพร้อมพวกเราด้วย เรว็เข้า อย่าให้ผู้ใหญ่รอ” 

ระววีไิลรวัคำาพูดมาตามสาย

“คุณหญงิคะ อย่าเพิ่งวางหู เกต็มเีรื่องสำาคญัจะบอก คอืว่า...” แต่

ไม่ทนัเสยีแล้ว ระววีไิลวางสายแล้วยงัปิดเครื่องตามอกีด้วย

ในเมื่อไม่มเีวลาเตอืนภยัเจ้านาย กค็วรจะรบีไปอยู่ใกล้ๆ เผื่อจะช่วย

อะไรได้ 

“ลาก่อนเชอร์ลอ็คโฮล์ม เจน แอร์ ฮธีคลฟิ รเีบคก้า แฮร์รี่ พอตเตอร์ 

เซอร์กาลาแฮด” หญิงสาวงึมงำาลำ่าลาตัวละครในหนังสือที่หมายใจจะอ่าน 

เตรยีมจรลไีปทำาหน้าที่ผู้ช่วยนางเอกในคราวคบัขนั แต่แล้วต้องสะดุ้งเฮอืก

เมื่อจู่ๆ มมีอืลกึลบัดงึโทรศพัท์ไปจากมอื

หญงิสาวซึ่งเข้าใจว่าอยูค่นเดยีวในห้องหนัขวบัตามมอืนั้น และได้พบ

กับอกกว้างซึ่งมีเสื้อเชิ้ตเนื้อหนาสีฟ้าทับด้วยคาร์ดิแกนสีเทาบดบังอยู่ ตา 

สีอำาพันเบิกกว้างก่อนจะค่อยๆ มองขึ้นไปจนถึงคางเหลี่ยมที่มีรอยผ่าตรง

กลาง ปากบางแต่ได้รปู จมกูโด่งตรง ตาสนีำ้าเงนิลำ้าลกึหรี่มองมาอย่างจบัผดิ

ใต้ปีกคิ้วเข้มกบัหน้าผากกว้างย่นลกึ ก่อนจะไปจบที่ผมหยกัศกดำาสนทิตดั

สั้นและหวีเรียบบอกถึงความเป็นคนเจ้าระเบียบของเจ้าของซึ่งเป็นหนุ่ม

ฉกรรจ์วยัสามสบิกลางๆ

เก็ตถวาใจเต้นตึ้กๆ ภาวนาให้สิ่งที่ตนคิดไม่เป็นความจริง แต่เสียง 

ดุๆ ที่ดงัจากปากบางเฉยีบกลบัยนืยนัความเข้าใจ 

“เธอเป็นใคร และมาทำาอะไรในห้องทำางานของฉนั” 



๕

“คู่หมั้นใครกไ็ม่รู้ ทั้งหล่อ สง่า เท่ เก๋ หรู ดูดตีั้งแต่หวัจดเท้า พี่
ชอบตาของเขาที่สุด...สนีำ้าเงนิเข้มเหมอืนนำ้าหมกึแต่มปีระกายทอง เวลาเขา

มองมาตรงๆ รูส้กึเหมอืนจะละลายเสยีให้ได้ ยิ่งตอนแรมเซย์แนะนำาแล้วเขา

จบัมอืทกัทายเสยีงทุม้ ‘ระววีไิล สบายดหีรอื เราพบกนัครั้งสดุท้ายตอนผม

ตามท่านพ่อไปเที่ยวเมืองไทยเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว จำาได้ไหม’ โฮ้ย! พี่ใจหวิว 

ไปหมด ขาอ่อนจนแทบไหลลงไปกองใต้โต๊ะ” 

ระววีไิลพรำ่ารำาพนัพลางเดนิระทดระทวยไปล้มตวัลงนอนแผ่หลาบน

เตยีงในห้องนอน ท่าทางตื่นเต้นพอใจกบัการได้พบคูห่มายเป็นครั้งแรก แต่

ออกอาการทดท้อห่อเหี่ยวเมื่อเล่าถงึเหตกุารณ์ก่อนเกต็ถวากบัเอยีนจะมาถงึ 

“รู้มั้ยว่าก่อนเกต็มา ยายอมเีลยีประกาศศกึกบัพี่ โชคดมีเีลดี้แมก็- 

ดาลีนช่วยกัน ไฮโซสกอตกับสน็อบอังกฤษเปิดฉากดวลกันอย่างกับเล่น

สงกรานต์นำ้าลาย” 

เลดี้สาวชาวองักฤษมาถงึห้องรบัอรุณพร้อมเลดี้แมก็ดาลนี แรมเซย์

แนะนำาให้รูจ้กักบัระววีไิล แต่ไม่มแีม้รอยยิ้มแห่งไมตรจีากหญงิสาวผูไ้ด้ชื่อ
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ว่าเป็นเพื่อนสนิทของเอียนและครอบครัว มีแต่แววเหยียดหยันในดวงตา 

ท่าทางและคำาพูด

‘คูห่มั้น’ หล่อนเอ่ยเสยีงสงูพร้อมกบัเลกิคิ้วเรยีวเป็นเชงิถามและค้าน

ในขณะเดยีวกนั จากนั้นกล่าวเนบิเน้น ‘ฉนัรูจ้กัเอยีนมาเกอืบเท่าอายขุองเรา

สองคน แต่ไม่เหน็เคยได้ยนิว่าเขาหมั้นหมายกบัใครที่ไหน’

ระววีไิลอึ้ง แม้จะไม่วี้ดว้ายโวยวายแสดงท่าทหีงึหวง แต่อมเีลยีกเ็ปิด

ฉากโจมตอีย่างเปิดเผย หล่อนเหลอืบมองแรมเซย์อย่างขอความช่วยเหลอื 

แต่ฝ่ายนั้นได้แต่สบตาอย่างเป็นห่วง คนที่ยื่นมือ...หรือที่ถูกคือ...ปาก... 

เข้ามาช่วยกลบัเป็นเลดี้แมก็ดาลนีซึ่งกำาลงัหย่อนตวัลงนั่งที่หวัโต๊ะด้านหนึ่ง

‘การหมั้นหมายระหว่างเอยีนกบัระววีไิลเป็นเรื่องส่วนตวั รู้กนัเฉพาะ

คนในครอบครวั ‘เพื่อน’ ให้สนทิตวัตดิกนัแค่ไหนอย่างไรกเ็ป็น ‘คนนอก’ 

อยู่ด ี หวงัว่าเธอคงเข้าใจนะอมเีลยี’ ราชนินีำา้แขง็สำาแดงเดชพ่นหมิะคำาพูด

และสายตาใส่ 

ใครเจอแบบนี้คงหนาว แต่ไม่ใช่อมเีลยี เพราะหล่อนกระตุกมุมปาก

ดูคล้ายแสยะเล็กน้อยก่อนโต้ตอบอย่างจงใจให้เห็นว่าเสแสร้งแกล้งอ่อน

หวาน ‘อย่างนั้นหรอืคะมายเลดี้ แต่คนนอกครอบครวัอย่างเพื่อนคนนี้อาจ

เป็นคนในหัวใจของเอียนก็ได้นะคะ ไม่งั้นเขาคงไม่ไปรับหนูด้วยตัวเองถึง

เวนเวร์ิธเพื่อร่วมทรปิที่ผ่านมา แต่ส่งแค่ตวัแทนอย่างแรมเซย์ไปรบัระววีไิล

ที่เมอืงไทย’

‘นั่นกเ็พราะระววีไิลเป็นราชนกิุลสูงส่ง ทั้งยงัได้รบัการอบรมสั่งสอน

ให้เป็นกุลสตรี รู้จักวางตัวอย่างเหมาะสม ไม่เที่ยวเร่ร่อนตะลอนไปทั่วกับ

ผู้ชายสองต่อสองโดยไม่มีแชเปอโรนต่างหากเล่าจ๊ะ ถึงเอียนจะเป็นคู่หมั้น 

ที่กำาลงัจะแต่งงานกนั แต่กว่าจะถงึวนัแต่งงานกย็งัเหลอืเวลาอกีตั้ง...’ เลดี้

แม็กดาลีนแกล้งหยุดจิบนำ้าชาให้อีกฝ่ายลุ้นระทึกก่อนจะเอ่ยต่อเสียงกร้าว

เหมอืนกล่าวคำาพพิากษา ‘สามเดอืน’

ระวีวิไลเห็นใบหน้าที่เสแสร้งแกล้งระรื่นของอมีเลียซีดเป็นสีขี้เถ้า 
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ในพรบิตา ปากขยบัไร้เสยีง ‘สามเดอืน’  

‘ที่ต้องรอถึงสามเดือนก็เพื่อให้ระวีวิไลมีเวลาปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่

เมืองใหม่ น่าเสียดายที่กว่าจะถึงวันสำาคัญ เธอก็คงจะกลับไปอังกฤษแล้ว 

แต่ไม่เป็นไรนะ ในเมื่อเป็นเพื่อนสนทิของเอยีน ฉนักจ็ะขอให้แรมเซย์บนิไป

รบัเธอมาร่วมงาน’

เลดี้แมก็ดาลนีได้ทขีี่แพะไล่ กระหยิ่มใจที่ต้อนคูป่รบัต่างวยัจนตรอก 

จงึไม่ทนัตั้งตวัเมื่ออกีฝ่ายหนักลบัมาสู้แบบหลงัชนฝา 

‘คู่หมั้น แล้วไหนล่ะคะแหวนหมั้น เป็นเรื่องในครอบครวัสกัแค่ไหน

กต้็องมแีหวนจรงิมั้ย แล้วไหนล่ะคะแหวน’ หล่อนถามแล้วมองระววีไิลอย่าง

คาดคั้น แทบจะคว้ามืออีกฝ่ายขึ้นมาดู ‘ขอชมหน่อยนะคะ ในช่วงที่ดยุก 

คนก่อนใช้หมั้นหมายดชัเชสของท่านหรอืเปล่า’

‘แหวน...แหวน...เอ่อ...’ ระววีไิลอกึอกั กำามอืที่ประสานบนตกัแน่น 

ส่วนเลดี้เฒ่าเจ้าคารมหน้าตึง เม้มปาก คงเจ็บใจที่ปากพาจน นี่ถ้านั่งอยู่

ใกล้ๆ กนั คงแอบถอดแหวนตวัเองยดัใส่นิ้วหล่อนให้สิ้นเรื่องสิ้นราว...หล่อน

คดิจะโกหกว่าถอดเกบ็ไว้ในห้องเพราะกลวัหาย ขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อน 

แต่ขณะที่กำาลงัอกึอกัทำาอะไรไม่ถูก เกต็ถวากเ็ข้ามาช่วยไว้โดยไม่รู้ตวั 

‘อรุณสวสัดิ์ค่ะ ขออภยัที่มาสายนะคะ’ หญงิสาวที่เพิ่งเดนิเรว็ๆ เข้า

มาในห้องกล่าวขอโทษเสียงหอบ เรียกให้ทุกคนหันไปสนใจ ก่อนจะรีบ

หย่อนตวัลงนั่งบนเก้าอี้ข้างเลดี้แมก็ดาลนีที่แองกสัเลื่อนรอ 

เลดี้ชรารบีฉวยโอกาสเบี่ยงเบนความสนใจไปยงัเกต็ถวา ‘อาหารเช้า

ที่นี่พร้อมเสิร์ฟตั้งแต่ก่อนแปดโมง เธอเป็นผู้ติดตาม จะลงมาทานพร้อม 

เจ้านายก่อนเวลาได้ แต่มาสายอย่างวนันี้ไม่ได้ เสยีมารยาทที่สุด’ 

นางตำาหนเิบาๆ แต่ได้ยนิกนัทั้งโต๊ะ แต่แทนที่เกต็ถวาจะหน้าเสยีหรอื

มที่าทไีม่พอใจ กลบัมองเลดี้ปากคมด้วยแววตาอ่อนโยนปนระอาประหนึ่ง

หลานมองย่ายายผู้เป็นที่รักซึ่งอาละวาดแผลงฤทธิ์ ระวีวิไลเห็นเลดี้แม็ก- 

ดาลนีนิ่งขงึเมื่อเหยื่อที่นางตะปบหนัไปส่งยิ้มหวานใสจบัตาให้
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‘ยงัมหีน้ามายิ้ม’ เลดี้แมก็ดาลนีงมึงำาค่อนขอด ยกถ้วยชาขึ้นจบิ ถงึ

กระนั้นระววีไิลยงัเหน็มมุปากของนางกระตกุเหมอืนจะเผลอยิ้มตอบอยูห่ลงั

ถ้วย คมเขี้ยวที่งอกยาวยามปะทะกบัเพื่อนสาวของหลานชายหดหาย สหีน้า

ละมนุขึ้นทนัตา หล่อนสงัเกตมานานแล้วว่ารอยยิ้มของเกต็ถวามฤีทธิ์เหมอืน

ยาคลายเครยีด ใครพบเหน็กม็กัอดยิ้มตอบด้วยความเอน็ดูเมตตามไิด้ จะ

มีก็แต่หม่อมวิไลวรรณกับพี่หญิงใหญ่ของหล่อนเท่านั้นที่มีภูมิต้านทาน

แขง็แกร่ง

บรรยากาศอหิลกัอเิหลื่อในห้องรบัอรุณดำาเนนิต่อไปอกีครู่ใหญ่ จน

กระทั่งมเีสยีงขรมึห้าวดงัมาจากหน้าประตู

‘อรณุสวสัดิ์’ เสยีงนั้นมพีลงัดงึดดูความสนใจของทกุคนไปรวมอยูท่ี่

ร่างสูงตระหง่านสง่างามของประมุขแห่งแมค็มาฮอน รูปโฉมนั้นไม่ต้องพูด

ถงึ ความคมเข้มของพี่ชายที่มคีวามเป็นชายเตม็พกิดัทำาเอาหนุ่มหล่อผมแดง

ตาสเีขยีวที่หล่อนปลื้มนกัหนาอย่างแรมเซย์หมองไปเลย ตาสนีำ้าเงนิประกาย

ทองแม้แฝงความเศร้าลำ้าลกึแต่มเีสน่ห์และทรงอำานาจ สะกดความสนใจของ

หล่อนได้อยู่หมดั ที่จรงิไม่ใช่แค่ดวงตาของเขา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมขึ้น

มาเป็นตวัเขาล้วนเปล่งรศัมแีห่งอำานาจและเสน่ห์เหลอืล้น

เอียนนั่งที่เก้าอี้หัวโต๊ะตรงข้ามกับเลดี้แม็กดาลีน โดยมีอมีเลียกับ 

ระววีไิลกระหนาบซ้ายขวา การสนทนาดำาเนนิไปเป็นระยะอย่างราบรื่นตาม

มารยาทสงัคม เหน็ได้ชดัว่าเขาเป็นคนพูดน้อย แต่เจนสงัคมพอที่จะเริ่มบท

สนทนากับผู้ร่วมโต๊ะ สตรีต่างวัยทั้งสองจำาต้องสงบศึกชั่วคราวด้วยความ

เกรงใจ บรรยากาศที่โต๊ะอาหารเช้าจงึไม่เคร่งเครยีดอย่างเมื่อครู่หรอืเงยีบ

งนัเช่นมื้อเยน็เมื่อวาน 

หลงัอาหารเอยีนขอตวัเข้าห้องทำางาน บญัชาให้น้องชายจดัโปรแกรม

นำาเที่ยวแถบเมอืงแอเบอร์ดนีให้ระววีไิลกบัเกต็ถวา 

‘แล้วผมจะหาเวลาไปช่วยแรมเซย์ทำาหน้าที่ไกด์ โดยเฉพาะตอนไป

เยี่ยมชมโรงกลั่นซงิเกลิมอลต์วสิกี้ของเรา มนัเป็นแหล่งรายได้และเป็นความ
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ภาคภูมใิจของครอบครวัเรามาหลายชั่วอายุคนแล้ว’ 

‘ซึ่งในไม่ช้าก็จะกลายเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกครอบครัวคน

ใหม่อย่างหนูเช่นกนั’ เลดี้แมก็ดาลนีแยบ็อมเีลยีด้วยการหยอดคำาหวานแก่

ระววีไิล 

คู่ปรับมิได้ปริปากโต้ตอบ แต่ตีหน้าเศร้าเรียกคะแนนสงสารจาก

เอยีน...ซึ่งได้ผล เพราะชายหนุม่หนัไปมองผูเ้ป็นย่าเป็นเชงิปราม และชดเชย

ให้เพื่อนสาวด้วยการชวนไปที่ห้องทำางาน ‘ไปดูหนังสือที่ส่งมาถึงเมื่อวานนี้

ด้วยกนัมั้ยอมเีลยี ระหว่างที่ผมเคลยีร์งานเอกสาร คณุจะได้ช่วยทำารายการ

จดัขึ้นชั้น หนงัสอืพวกนี้เก่าแก่มรีาคา แล้วกม็คีุณค่าทางวรรณกรรมมาก 

ทเีดยีว ผมไม่ไว้ใจให้ใครดูแลนอกจากตวัเองกบัคุณ’

อมเีลยีรบีลกุขึ้นราวกบัตดิสปรงิ หล่อนรอจนเอยีนเดนินำาไปพ้นระยะ

ได้ยินจึงหันกลับมายิ้มหวานปานนำ้าผึ้งเหยาะยาพิษให้คนที่เหลือในห้อง

พร้อมกับยิงนัดสุดท้าย ‘มื้อกลางวันวันนี้ไม่ต้องรอเรานะคะ เอียนจะไป 

ตกปลา ส่วนฉนัจะจดัตะกร้าตามไปปิกนกิที่รมิลำาธารกนัสองคน’ 

พูดจบอมเีลยีกย็ุรยาตรออกไปจากห้องรบัอรุณ ทิ้งให้คนที่เหลอืใน

ห้องหน้าเจื่อนไปตามๆ กนั โดยเฉพาะคูป่รบัอย่างเลดี้แมก็ดาลนี นางขอตวั

กลับขึ้นห้องทันที คงไปลับฝีปากหรือไม่ก็ปรับกลยุทธ์รับมือฝ่ายตรงข้าม 

ส่วนระววีไิลรบีชวนผูต้ดิตามขึ้นมาหายใจบนห้อง หลงัจากนั่งเกรง็มาเกอืบ

ชั่วโมง

“ยายอมเีลยีนี่แรงน่าดู แต่พี่ไม่กลวัหรอก มเีลดี้แมก็ดาลนีเป็นแบก็

เสยีอย่าง สบายไปแปดอย่าง จรงิมั้ยเกต็...เกต็...เป็นอะไรจ๊ะ ทำาไมเงยีบจงั

เลยวนันี้ ไม่สบายหรอืเปล่า” ตอนท้ายหล่อนหนัไปขอความเหน็ เมื่อไม่ได้

คำาตอบกล็กุขึ้นเดนิมาหาหญงิสาวที่นั่งเหม่อชมววิข้างหน้าต่าง ยกมอืขึ้นแตะ

หน้าผากและซอกคอเพื่อวดัอุณหภูม ิเมื่อพบว่าปกตจิงึมองหน้าอย่างสงสยั 

เตรยีมจะเค้นเอาคำาตอบ แต่จงัหวะนั้นมนินี่เคาะประตแูละเดนิเข้ามาพร้อม

รางเลื่อนแขวนชดุหรทูี่รดีเรยีบกรบิพร้อมสวมใส่ จงึหนัไปสนใจชดุที่จะสวม
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เยน็นี้และชุดขี่ม้าสำาหรบัวนัรุ่งขึ้น

เกต็ถวาถอนใจโล่งอกที่ระววีไิลถูกดงึความสนใจไปทางอื่น ช่วงเวลา
แค่ครึ่งชั่วโมงในห้องสมุดกบัดยุกตวัร้ายมเีรื่องราวเกดิขึ้นมากมาย แต่เล่า

ไม่ได้เพราะดันไปหลวมตัวท้าพนันและสัญญากับคนดุอย่างดยุกแห่ง

อาร์กอน พอนกึย้อนกลบัไปถงึเหตกุารณ์ในห้องสมดุก่อนอาหารเช้าวนันี้ ก็

อดประหลาดใจไม่ได้ที่หล่อนกล้าต่อปากต่อคำาเจรจาจนสถานการณ์พลกิผนั 

พาเจ้านายและตวัเองรอดพ้นจากความอบัอายเพราะถกูไล่ออกจากปราสาท 

‘ฉนัถามว่าเธอเป็นใคร และมาทำาอะไรในห้องนี้’ เสยีงกมัปนาทดงัขึ้น

เมื่อไม่ได้รับคำาตอบจากคนที่ยืนแหงนหน้าเบิกตากว้างมองเขาอย่างตกใจ

สุดขดี

‘ฉนั...ฉนั...’ เกต็ถวาตดิอ่าง พยายามเรยีกสต ิรวบรวมคำาพูด ‘ฉนั

เป็นผู้ตดิตามหม่อมราชวงศ์ระววีไิล แองกสัอนญุาตให้เข้ามานั่งอ่านหนงัสอื

รอรบัมื้อเช้าพร้อมเจ้านายในห้องนี้ แต่ฉนัเพลนิไปหน่อยจนลมืเวลา ตอน

ท่านเข้ามาฉันกำาลังจะออกไปอยู่แล้ว แต่เลดี้แม็กดาลีนเข้ามาเสียก่อน 

แล้วพวกท่านก็เริ่มคุยกัน ฉันเลย...เลยไม่กล้าเดินผ่านออกไป กลัวจะ

เป็นการขดัจงัหวะ หวงัว่าท่านคงเข้าใจนะคะ’ 

ตอนท้ายหญิงสาวเผลอยิ้มประจบแบบที่ทำาเสมอเมื่อรู้ว่าทำาผิดและ

ต้องการขอโทษ ความเสียใจอย่างจริงใจที่สะท้อนออกมาทางดวงตาของ

หล่อนมกัทำาให้อกีฝ่ายใจอ่อนเสมอ...แต่ไม่ใช่กบัดยุกแห่งอาร์กอน

‘ไม่ ฉนัไม่เข้าใจ ที่เธอไม่เดนิออกไปอย่างที่ควรจะทำา คงเพราะอยาก

แอบฟังเรื่องที่เราสองคนคุยกันมากกว่า’ เขายืนกอดอก ก้มหน้าถมึงทึง

เกรี้ยวกราดมองหญงิสาวที่ความสูงอยู่แค่ระดบัใต้คาง ‘เสยีมารยาท ขาด

การอบรม ไม่น่าเชื่อว่าราชนิกุลอย่างระวีวิไลจะจ้างคนระดับนี้มาทำางาน 

รบัใช้ใกล้ชดิ ปราสาทอาร์กอนไม่ต้อนรบัคนแบบนี้ ขึ้นไปเกบ็ของแล้วออก

ไปจากบ้านของฉนัเดี๋ยวนี้’
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เกต็ถวายนืกำามอื ตกตะลงึ...เกดิมาในชวีติไม่เคยถกูใครดดุ่าว่ากล่าว

รุนแรงถงึเพยีงนี้ หล่อนมองตามมอืที่ชี้ไปทางประตู ทั้งตระหนกตกใจและ

อับอายที่ถูกไล่ เริ่มก้าวไปช้าๆ ตามคำาประกาศิตอย่างงงๆ แต่พอเริ่ม

เคลื่อนไหวร่างกาย ความตกใจก็ลดลง เริ่มมีสติพิจารณาใคร่ครวญ

สถานการณ์ 

อบัอาย? หล่อนจะต้องอบัอายทำาไมในเมื่อไม่ได้ทำาอะไรผดิ นอกจาก

อยูผ่ดิที่ผดิเวลาโดยไม่ได้ตั้งใจ หรอืถ้าจะผดิ เขากผ็ดิด้วยที่ไม่ตรวจตราให้

ดเีสยีก่อนว่าไม่มใีครอยู่ในห้องก่อนจะเริ่มพูดเรื่องส่วนตวั ซึ่งจะว่าไปแล้ว

กเ็กี่ยวข้องกบัเจ้านายของหล่อนโดยตรง 

มานกึดูแล้ว เลดี้แมก็ดาลนีกบัตวัเขาเองต่างหากที่ควรอบัอาย ฝ่าย

แรกเพราะกระทำาการโดยพลการ วางแผนล่อลวงระววีไิลมาแต่งงาน ในขณะ

เดียวกันก็สร้างสถานการณ์มัดมือชกหลานชาย ส่วนฝ่ายหลังผิดที่ไม่รู้จัก

ดูแลคนในปกครองอย่างเลดี้แม็กดาลีน ปล่อยให้วางแผนก่อเรื่องชุลมุน 

ซึ่งจะสร้างความเดอืดร้อนอบัอายให้แก่ระววีไิลและครอบครวั รู้ไปถงึไหน 

อายไปถงึนั่น ราชนกิลุไทยถูกหลอกมาแต่งงานไกลถงึสกอตแลนด ์แถมยงั

ถูกว่าที่เจ้าบ่าวไล่กลับประเทศเพราะไม่ต้องการ เรื่องแบบนี้เป็นอาหารอัน

โอชะของวงนินทาทั้งฝรั่งและไทย ต่อให้ปิดแค่ไหนและเกิดขึ้นไกลถึง 

ไฮแลนด์ดินแดนอ้างว้าง แต่เทคโนโลยีสื่อสารจะช่วยกระจายข้อมูลไป 

ทั่วโลกในชั่วพรบิตา

สัญชาตญาณปกป้องของผู้ติดตามเจ้าสาวมือใหม่พลุ่งพล่าน เก็ต- 

ถวาหนัขวบัไปยนืจงัก้าต่อตาคนร่างสงูที่ยงัยนืเขม้นมองมาจากที่เดมิ สหีน้า

จดืเจื่อนเพราะความรูส้กึผดิหายไป วญิญาณนกัรบไทยและเลอืดนกัสูส้กอต

พลุ่งพล่าน เหน็ช้างตวัเท่าหมู เหน็ดยุกตวัเท่าแมว...ไม่! หล่อนจะไม่ยอมให้

คนผิดลอยนวล จะไม่ยอมให้ผู้บริสุทธิ์อย่างระวีวิไลต้องเป็นแพะรับบาป

และตัวหล่อนเองต้องมารองรับอารมณ์พาลของคนผิด ดยุกแห่งอาร์กอน 

ผู้ยิ่งใหญ่คบัปราสาทกบัเลดี้เจ้าแผนการจะต้องรบัผดิชอบในเรื่องนี้
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‘ไม่ ฉันจะไม่ยอมถูกไล่ไปจากที่นี่ทั้งที่ไม่ได้ทำาผิด คุณเป็นแลร์ด 

มหีน้าที่ดูแลรบัผดิชอบชวีติของทุกคนในแคลน แต่กลบัปล่อยให้ย่าตวัเอง

ป่วนข้ามประเทศ เพราะคุณไม่ยอมสร้างทายาทสบืทอดตำาแหน่งดยุก อ้าง

ยุคสมัยเปลี่ยนไปเพื่อปัดความรับผิดชอบที่สืบทอดกันมาช้านาน ทั้งๆ ที่

ความจริงถ้าไม่งมงายเชื่อเรื่องคำาสาปไร้สาระนั่น ก็เป็นเพราะคุณอยากใช้

ชวีติหนุ่มโสดไร้พนัธะ ใช้ชวีติล่องลอยไปวนัๆ กบัผู้หญงิรสนยิมเดยีวกนั 

แถมยังคิดจะขับไล่ไสส่งเจ้านายฉันกลับประเทศให้ต้องอับอายขายหน้า 

เสื่อมเสยีชื่อเสยีงไปชั่วชวีติ’ 

ทว่าดยุกแห่งอาร์กอนมิได้มีท่าทีหวั่นไหวเพราะคำาพูดและท่าทางฮึด

สู้ของหล่อน ยงัคงยนืกอดอกจ้องมองด้วยแววตาคมดุ และชี้ไปทางประตู

อีกครั้งเมื่อหล่อนพูดจบ ‘เธอไม่มีสิทธิ์มายืนวิพากษ์วิจารณ์ฉันในบ้านของ

ฉนัเอง ฉนัปล่อยให้เธอพูดมากเกนิพอแล้ว ออกไปได้’

เกต็ถวากำามอืแน่น โกรธจนตวัสั่น แต่จำาต้องยอมรบัความจรงิ เขา

เป็นเจ้าของปราสาท หล่อนไม่มสีทิธิ์เหยยีบยนืที่นี่ถ้าเขาไม่อนุญาต และใน

ฐานะลูกจ้างของผู้มาเยือนก็ยิ่งไม่สมควรชี้หน้าด่าว่าเจ้าของบ้าน หญิงสาว

หนัหลงัก้าวเดนิไปที่ประตอูกีครั้ง ใจเริ่มพะวงเป็นห่วงเจ้านาย...ท่าทางดยกุ

โกรธมาก เขาจะเชดิหน้าเหยยีดหยามคุณหญงิเลก็หรอืเหน็แก่ความผูกพนั

และคำาสญัญาของบดิาที่เคยให้ไว้แก่สหายรกัมากพอที่จะให้เกยีรตหิญงิสาว

ผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราว หาทางออกที่ละมุนละม่อมกว่าการไล่ออกจากปราสาทเช่น

ที่ทำาต่อหล่อนหรอืไม่

ขณะที่เดนิผ่านโต๊ะทำางานของเขา เกต็ถวาอดไม่ได้ที่จะมองขึ้นไปยงั

ภาพวาดเตม็ตวัของชายหนุม่ในชดุขี่ม้า ใบหน้าของเขาละม้ายคลา้ยดยกุคน

ปจัจบุนัจนหลอ่นแน่ใจว่าต้องเป็นผูน้ำาตระกูลคนก่อน ความจรงิตอนเข้ามา

ในห้อง หล่อนเดนิผ่านภาพนี้ไปในส่วนของห้องสมุดโดยไม่สนใจอะไรมาก

นกั แต่พอเดนิกลบัมาครั้งนี้ คนในภาพเหมอืนจะมองตามและพยายามบอก

อะไรสกัอย่าง จนหญงิสาวอดใจไม่ไหวต้องหยุดยนืพนิจิพเิคราะห์ 
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‘ท่านคงเสียใจที่ลูกชายขี้ขลาดอ่อนแอเกินกว่าจะรักษาตำาแหน่งและ

บรรดาศกัดิ์อนัทรงเกยีรตขิองแมค็มาฮอนไว้ได้เพราะเชื่อคำาสาป ฉนักไ็ม่รู้

หรอกนะคะว่าคำาสาปนั่นคอือะไรและมจีรงิหรอืเปล่า แต่พ่อเคยสอนฉนัไว้

ว่าแม้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ แต่กต้็องพสูิจน์ให้รูก้นัไปว่าเทจ็จรงิเป็นอย่างไร ไม่ใช่

งมงายเชื่อแบบไร้เหตุผลไม่มหีลกัการ’ 

หล่อนอดไม่ได้ ขอกระทุ้งให้สำานึกอีกสักสองสามคำา ทว่าอีกฝ่าย 

ไม่คดิจะตั้งรบัอย่างเดยีว ตอกกลบัมาทนัที

‘พิสูจน์อย่างนั้นรึ เวลาสามร้อยปีกับความตายของคนหลายคนยัง

เป็นข้อพสิูจน์ไม่พออกีหรอืไง’ 

เสียงคำารามกระหึ่มดังอยู่ข้างหลังหล่อนนี่เอง เก็ตถวาหันขวับไป

เผชญิหน้ากบัชายหนุ่มอกีครั้ง...หลงัชนฝา ไม่มอีะไรจะเสยี ไม่เหลอือะไร

จะกลัว ในเมื่ออีกไม่นานจะต้องออกไปจากปราสาทแห่งนี้ก็ขอสู้จนนาที

สุดท้าย ใจกระตุกเล็กน้อยเมื่อเห็นแววรานร้าวปรากฏเด่นชัดในดวงตา

สนีำ้าเงนิ ภาพนั้นทำาให้นิ่งอั้นไปอดึใจด้วยความประหลาดใจเพราะคาดไม่ถงึ 

‘ไม่พอค่ะ สำาหรบัฉนัแค่นั้นยงัไม่พอ ความตายของคนเราเกดิได้จาก

หลายสาเหตุ จะสรุปเหมาเอาง่ายๆ ได้อย่างไรว่าเกดิจากคำาสาป สมยัก่อน

จะงมงายกนัอย่างไรยงัน่าเหน็ใจเพราะวทิยาศาสตร์ยงัไมเ่จรญิก้าวหนา้ แต่

สมยันี้ไม่มใีครเชื่อเรื่องคำาสาปกนัแล้ว หรอืถ้ามนัมจีรงิกไ็ม่มใีครยอมแพ้กบั

ลมปากของศัตรูโดยไม่สู้กันสักตั้งหนึ่งก่อนหรอก’ หญิงสาวประกาศก้อง 

หลบัหูหลบัตาชูไม้ชูมอืประกอบอย่างใส่อารมณ์ เมื่อพูดจบหล่อนลมืตาขึ้น

มองคนตรงหน้า เห็นสีหน้ายังแข็งกร้าว แต่ความปวดร้าวหายไป ดวงตา 

คู่ดุทอประกายบางอย่างที่คล้ายจะเป็นความทึ่งตะลงึขำาไปพร้อมๆ กนั...จะ

เป็นอะไรก็แล้วแต่ มันก็ส่งให้คนพูดฮึกเหิมถึงขั้นท้าทาย ‘ท่านกล้าให้ฉัน

พสิูจน์ไหมล่ะคะว่าอาถรรพ์คำาสาปไม่มจีรงิ’

คราวนี้ดวงตาของเขาวาวโรจน์ ปากเม้มเป็นเส้นตรง ข่มกลั้นอารมณ์

และคำาพูดรุนแรง...คงรู้สึกไม่ต่างกับถูกหล่อนตบหน้าท้าดวล แต่ขณะ
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เดียวกันคำาพูดของหล่อนคงแทงใจ ถึงได้เงียบไปเหมือนกำาลังครุ่นคิด 

บางอย่างในท่าทีของเขาบอกให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ถึงจะหยิ่งยโส แต่ไม่มีวัน 

ยอมให้สติปัญญาพ่ายแพ้แก่อารมณ์เป็นอันขาด และขณะนี้ทั้งสองสิ่งคง

กำาลงัโต้กนัอย่างดุเดอืดอยู่ในใจ

ความเงยีบในห้องสมุดดำาเนนิไปเกอืบนาท ีเป็นนาททีี่เกต็ถวารู้สกึว่า

นานแสนนาน แทบขาดใจเพราะกลั้นลมหายใจรอคำาตอบ ถ้าเขาออกปากไล่

อกีเป็นครั้งที่สามกเ็ป็นอนัจบกนั แต่ถ้าเขารบัคำาท้ากบ็ราโว ทว่าเมื่อเขาพูด

กลบัมใิช่คำาตอบหรอืคำาไล่ แต่เป็นคำาถาม 

‘เดมิพนักบัเงื่อนไขของเธอคอือะไร’

ใจพองโต โอกาสกลบัมาอยู่ในมอือกีครั้ง ต้องต่อรองให้ดทีี่สุดเพื่อ

เจ้านาย 

‘กแ็ค่ความจรงิ และ...’ ตอนแรกไม่คดิจะต่อรองเพื่อเรยีกร้องอะไร 

แต่คำาถามของเขาจุดประกายไอเดียบรรเจิด ‘เพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ ท่านต้อง

อนญุาตให้คณุหญงิระววีไิลอยูท่ี่ปราสาทนี้ต่อไปอกีสามเดอืนในฐานะคูห่มั้น 

หากฉันพิสูจน์ไม่ได้ เมื่อถึงเวลาค่อยประกาศให้การหมั้นหมายเป็นโมฆะ 

แต่ถ้าพสิจูน์ได้ว่าคำาสาปบ้าๆ นั่นเป็นเพยีงลมปากของคนที่ตายไปแล้วหลาย

ร้อยปี ไม่มีผลต่อความเป็นความตายของใครทั้งนั้น ท่านต้องแต่งงานกับ

คุณหญงิเลก็ตามคำาสญัญาของท่านพ่อทั้งสองฝ่าย ตกลงไหมคะ’

เอียนคิดเพียงอึดใจเดียวก่อนตอบเสียงกร้าว ‘จะมากไปหน่อยแล้ว 

ฉนัไม่หลงกลตกลงกบัเธอหรอก’ 

เกต็ถวาใจหาย แล้วโล่งอกในพรบิตาเมื่อเขาพูดต่อ 

‘เอาเป็นว่าฉันจะยอมให้เธอกับระวีวิไลอยู่ต่อไปในฐานะแขก โดยมี

อมเีลยี แรมเซย์ กบัคุณย่าอยู่ร่วมชายคาเพื่อกนัคำาครหา ถ้าเธอพสิูจน์ได้

ว่าอาถรรพ์คำาสาปไม่มจีรงิ เมื่อครบสามเดอืน ฉนัจะประกาศว่าระววีไิลเป็น

ฝ่ายถอนหมั้นพร้อมจ่ายค่าชดเชยก้อนใหญ่อย่างพอใช้ไปตลอดชวีติ แค่นี้

น่าจะสมนำ้าสมเนื้อกับเวลาและชื่อเสียงที่ต้องเสียไปเพราะแผนคลุมถุงชน
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บ้าๆ ของคุณย่าฉนันะ’ 

เกต็ถวาต้องกดัปากกลั้นรอยยิ้มไว้อย่างยากเยน็...เวลาสามเดอืนนั้น

เกินพอที่จะทำาให้เขาเปลี่ยนใจ ในเมื่อคุณหญิงเล็กของหล่อนงดงามทั้งรูป

โฉมและนำ้าใจ เรื่องเลดี้อมเีลยีจะอยู่หรอืจะไปไม่ทำาให้หล่อนหนกัใจ เพราะ

ในสายตาของหล่อน ผู้หญิงเย็นชาคนนั้นมีแต่จะเป็นข้อเปรียบเทียบให้เขา

เหน็ความอ่อนหวานน่ารกัและอบอุน่แบบหญงิไทย ใครเลอืกนอนกอดก้อน

นำ้าแขง็แทนผ้าห่มอุน่ๆ กบ้็าแล้ว ส่วนเรื่องอาถรรพ์คำาสาปนั้น ถงึจะเป็นเรื่อง

ที่ใช้ท้าทายเขา แต่เกต็ถวากต็ั้งใจจะสบืเสาะค้นหาความจรงิมาพสิูจน์ให้ได้ 

ทุกเรื่องทุกสิ่งล้วนมเีหตุผลที่อธบิายได้ด้วยหลกัวทิยาศาสตร์อย่างแน่นอน

‘ดลี’ หญงิสาวตอบตกลงขงึขงั ลมืตวัยื่นมอืไปให้เขาสมัผสัผนกึคำา

สญัญา ตอนแรกคดิว่าเขาจะเมนิ ปล่อยให้เก้อ แต่มอืใหญ่กลบัรวบมอืเลก็

ของหล่อนเขย่าเบาๆ ก่อนจะยื่นโทรศัพท์ที่ยึดไว้คืนให้ หญิงสาวรีบรับไป

อย่างยนิด ีช่วงที่ถูกเขาขึ้นเสยีงใส่ ตกใจจนลมืโทรศพัท์ไปเลย 

‘อกีอย่างหนึ่ง เรื่องนี้ต้องมเีรารู้แค่สองคน ห้ามบอกใครทั้งนั้น รวม

ทั้งเจ้านายของเธอด้วย ถ้าเรื่องบ้าๆ นี่รั่วไหลไปถึงคนนอก หลุดไปถึง 

เว็บไซต์กอสซิปไฮโซ เฟซบุ๊กหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กไหน เธอเท่านั้นจะต้อง 

รับผิดชอบ ฉันจะฟ้องให้หมดตัวแถมติดคุกหัวโต บอกเสียก่อน’ เขา

ประกาศเงื่อนไขและคำาเตอืน ก่อนจ้องตาหล่อนเขมง็เพื่อกดดนัให้รบัปาก

‘เรื่องนี้จะไม่มวีนัหลุดจากปากฉนัเป็นอนัขาด’

เอียนพอใจท่าทางขึงขังของเก็ตถวา เขาผายมือให้หญิงสาวเดินล่วง

หน้าออกไปก่อน เกต็ถวากลวัเขาเปลี่ยนใจจงึรบีเดนิออกจากห้อง แต่ก่อน

ออกไปหล่อนหนัไปหลิ่วตาให้ภาพวาดของดยุกคนพ่อ อุปาทานเหมอืนเหน็

คนในรูปภาพหลิ่วตาตอบจึงหยุดกะทันหันจนร่างใหญ่ของคนที่เดินตามมา

เกอืบชนและส่งเสยีงกระแอมไล่ หญงิสาวขยี้ตาแล้วเดนิต่อ บอกตวัเองว่า

สมองคงสบัสน สร้างภาพหลอนหลอกตวัเองเพราะเครยีดที่ต้องผจญภยัแต่

เช้าตรู่ 
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ออกจากห้องสมดุได้กแ็ทบเดนิไปกระโดดไป เรงิร่าโล่งใจที่แก้ปัญหา

เฉพาะหน้าและหาทางออกได้อย่างสวยงาม หล่อนบงัเกดิความตื่นเต้น คนั

ไม้คนัมอือยากสบืหาความจรงิในอดตีเพื่อสนองความอยากรูอ้ยากเหน็ที่เกดิ

ขึ้นตั้งแต่ตอนย่าของหล่อนพูดถงึคำาสาป นอกจากนั้นความหวงัที่จะได้เหน็

เจ้านายแต่งงานกบัคู่หมายกก็ลบัคนืมาอกีครั้ง ในฐานะผู้ตดิตามเจ้าสาวไฟ

แรง ไม่มอีะไรจะภมูใิจเท่ากบัได้ทำาหน้าที่สำาเรจ็สมบูรณ์ถงึวนัส่งเจ้าสาวเดนิ

ไปตามทางเดนิในโบสถ์อกีแล้ว

ตอนนั้นอิ่มเอมเปรมใจเป็นที่สุด แต่ตอนนี้...หลังจากผ่านมาสอง
ชั่วโมง ความหนกัใจเริ่มตามมา มงีานช้างสองงานรออยู่ข้างหน้า มเีส้นตาย

ต้องสำาเรจ็เสรจ็สิ้นในสามเดอืน ทั้งงานสบืสวนลบล้างความเชื่อเรื่องอาถรรพ์

คำาสาป และงานแม่สื่อใต้ดนิ...ทำาอย่างไรให้ดยุกเหน็ความสวยความน่ารกั

ของเจ้านายตนและลงเอยด้วยความรกัและการแต่งงานในที่สุด

คิดแล้วก็เครียด ดังนั้นขณะที่มินนี่ยุ่งอยู่กับการช่วยระวีวิไลจัด

เตรียมเสื้อผ้าหน้าผมสำาหรับร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นซึ่งผู้ร่วมโต๊ะ 

ทุกคนแต่งตวักนัเตม็ที่ เกต็ถวาจงึเอาแต่เดนิไปเดนิมาข้างหน้าต่าง ขบคดิ

ว่าจะเริ่มต้นสบืค้นเรื่องคำาสาปจากที่ไหน หรอืจะทำาอย่างไรเพื่อกระชบัความ

สมัพนัธ์ระหว่างเจ้านายกบัดยุกให้บรรลุถงึการแต่งงาน 

ระหว่างนั้นก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่สะพายเบ็ดและ

อุปกรณ์ตกปลา เดินทะลุสวนออกไปตามทางเดินเล็กๆ ในทุ่งหญ้าติดกับ

ลำาธาร ถงึจะสวมหมวกผ้าใบขอบกว้างเก่าย้วยเพื่อบงัแดด สวมเสื้อกนัฝน

โทรมๆ และรองเท้าบูตสูงถงึเข่า แต่ท่าเดนิสง่างามราวกบัสงิโตเจ้าป่าแบบ

นั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดยุกแห่งอาร์กอน 

การตกปลาเป็นกจิกรรมยามว่างอย่างหนึ่งที่ชาวสกอตแลนด์ในชนบท

โปรดปราน และแม่นำ้าดอนซึ่งแตกสาขามาเป็นลำาธารแห่งนี้ก็เป็นแหล่ง 

ตกปลาที่มีชื่อแห่งหนึ่ง ภาพนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ แต่ที่ทำาให้เก็ตถวาผวา 
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ไปจ้องตาถลนที่หน้าต่างคืออมีเลียถือตะกร้าปิกนิกเดินตามไปห่างๆ...นี่ก็

เรื่องธรรมดาอีกเหมือนกันถ้าเจ้าหล่อนจะใส่เสื้อผ้าให้เข้ากับกิจกรรมและ

สภาพอากาศ ไม่ใช่สวมกางเกงขาสั้นจุด๊จูก๋บัเสื้อยดืแทงก์ทอ็ปทั้งที่อณุหภมูิ

แค่สบิสององศาเซลเซยีส เยน็เฉยีบเหมอืนอยูใ่นตูเ้ยน็ แต่งตวัแบบนี้เหมอืน

ไม่ได้ไปตกปลา แต่...ตกดยุก 

หญงิสาวรำ่ารำ่าจะตามไปดใูห้รูแ้น่ว่าสองคนนี้เป็นอะไรกนั เพื่อนสนทิ 

เพื่อนนอน หรอืคนรกั ดูแล้วน่าจะเป็นทั้งสามอย่าง ถ้าอย่างนั้นเพราะเชื่อ

เรื่องคำาสาปหรืออย่างไรถึงไม่แต่งงานกันให้เป็นเรื่องเป็นราวทั้งที่เหมาะสม

กนัทกุด้าน เหน็ทจีะต้องจบัตาดใูห้รูแ้น่ เพราะถ้าสองคนนี้รกักนัจรงิ เท่ากบั

หล่อนกำาลังทำาบาปที่พยายามยัดเยียดระวีวิไลให้ดยุก แม้จะทำาตามหน้าที่

ความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายกต็าม...เกต็ถวาเตบิโตมาท่ามกลางความ

รกัและเหน็คุณค่าของมนัเหนอืสิ่งใด แต่ขณะเดยีวกนักถ็ูกสอนให้ตระหนกั

ถึงความสำาคัญของหน้าที่และความรับผิดชอบ ถ้าสองอย่างนี้ขัดแย้งกัน 

คงเป็นเรื่องหนกัหนาหากถงึคราวต้องตดัสนิใจเลอืก

สาวน้อยถอนใจเฮอืก...ขออย่ามวีนันั้นเลย

“เกต็ ทำาอะไรอยู่น่ะ มาช่วยพี่เลอืกชุดคนืนี้หน่อยเร้ว!” 

เสยีงเรยีกของระววีไิลดงึหล่อนจากความคดิที่เริ่มสบัสน แต่ขณะช่วย

ตชิมเสื้อผ้าหน้าผมของเจ้านาย ยงัอุตส่าห์แบ่งสมองส่วนหนึ่งครุ่นคดิพนิจิ

พเิคราะห์ต่อ 

คำาสาป...ขณะที่ยังไม่แน่ใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดยุกกับเลดี้ 

อมเีลยี บางทหีล่อนควรเริ่มที่จุดนี้ก่อน หาเวลาสบืย้อนไปถงึต้นกำาเนดิของ

ความเป็นมาเพื่อหาความเป็นไปได้ เพราะดยกุคงไม่ยอมเลอืกผูห้ญงิคนไหน

เป็นเจ้าสาว ถ้ายงัพสิูจน์ไม่ได้ว่าอาถรรพ์คำาสาปมจีรงิหรอืไม่


