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สามีพรีเมียม

ณ สนามบินเจเอฟเค สนามบินนานาชาติหลักของมหานคร

นิวยอร์ก ซึ่งเปรียบดังประตู สู่สหรัฐอเมริกา ชายหนุ่ มเอเชียร่ างสู ง
ยืนเผชิญหน้ากับหญิงสาวเอเชียร่างบาง ทัง้ คู่สวมใส่ชดุ เดินทางพร้อม
กระเป๋ าสัมภาระซึง่ ถูกวางไว ้บนพื้นข ้างกายเจ้าของ
“ฉันคิดว่าบอสเข ้าใจความหมายของค�ำว่ารับผิดชอบมากพอแล ้ว
เสียอีก”
“แล ้วเธอเข ้าใจความหมายของต�ำแหน่งเลขาฯ มากแล ้วใช่ไหม”
“ก่อนหน้าฉันก็พอเขา้ ใจหน้าที่ในต�ำแหน่ งนี้มากพอ รวมไปถึง
หน้าทีซ่ ง่ึ ไม่ใช่ตำ� แหน่งเลขาฯ ด้วย”
“รวมถึงควบคุมความประพฤติฉนั ด้วยอย่างนัน้ สิ”
“ถา้ บอสท�ำตัวเหมือนบอสทั่วๆ ไปที่รู้จกั หน้าที่และไม่ก่อเรื่อง
ปี ละสองร้อยเก้าสิบเก้าเรื่อง ไอ้ตำ� แหน่ งผู ค้ ุมฉันก็ไม่ตอ้ งได้แถมมา
หรอก”
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ชิ้ง
สายตาเชือดเฉื อนของทัง้ คู่ จอ้ งกันราวกับประกายดาบสะทอ้ น
แสงจ้าของดวงตะวัน
เจ้าของต�ำแหน่งบอสถามด้วยสีหน้าระอา “แล ้วเธอจะเอายังไง”
ฝ่ ายเลขาฯ เอ่ยเสียงเย็น “ถ ้าบอสชิ่ง ทิ้ง หนี หลบเลีย่ งไม่โผล่
ไปที่บริษทั สิบโมงเช้าวันพรุ่งนี้ ฉันจะจองหอ้ งไอซียูไว้ให้บอสพักยาว
ตามใจปรารถนา”
ชายหนุ่ มซึ่งพ่วงต�ำแหน่ งบอสกลอกตาไปมา แมจ้ ะขัดใจแต่
จ�ำต้องรับค�ำ “เออๆ ไปท�ำงานก็ได้ แต่ คืนนี้ฉนั จะไปนอนกับพี่ชาย
สุดทีร่ กั ส่วนเธอกลับไปได้แล ้ว ชิ้วๆ”
“เสีย ใจ ฉัน จะขับ รถตามไปส่ ง บอสที่บ ริษ ทั คุ ณ ฟ้ า อย่ า คิด
เล่นตลก ถ ้าออกนอกทางฉันจะยิงยางรถให ้ระเบิด แล ้วห ้องไอซียูกจ็ ะ
ได้ใช้งานตามเดิม”
“เธอนี่มนั โวย้ ! นี่ฉนั มีเลขาฯ หรือมือปื นรับจ้างฟะ ถูกขู่ฆ่า
ปี ละสามร้อยหกสิบห ้าวัน”
“ถา้ บอสท�ำตัวดี ฉันคงไม่ตอ้ งพกปื นสองกระบอกแบบนี้หรอก
เชิญ นั่ ง รอตรงนี้ แ ละอย่ า คิด หนี ไ ปไหน ถ า้ ฉัน เหนื่ อ ยมากขึ้น กว่า นี้
อารมณ์ ฉัน จะเสีย หนัก มากและระบบประมวลผลไม่ ค่ อ ยดี อาจ
พลาดพลัง้ ฆ่าบอสตายแทนบาดเจ็บสาหัส เข ้าใจตรงกันใช่ไหมคะบอส”
ร่างสูงนั่งลง สีหน้าเซ็งสุดๆ มองตามร่างมือปื น เอ๊ย เลขาฯ ที่
ก้าวเท ้าฉับๆ ไปพร้อมหางม ้าแกว่งไปตามจังหวะก้าวเดิน
“ท�ำไมตอนจับฉลากเลือกเลขาฯ ฉันถึงซวยได้ยายพันธิสามาวะ
จะไปขอแลกกับใครก็ไม่มใี ครยอมมา เชื่อเถอะ ยายเลขาฯ จอมโหด
ต้องขึ้นคานหาสามีไม่ได้แน่ หรือว่าจะหาผู ้ชายดีๆ สักคน วางยาจัดฉาก
จับแต่งงานไปซะ ชีวติ ฉันจะได้หมดกรรมสักที แถมได้บญ
ุ ทีส่ ่งเสริม
ให ้คนรักกัน อืม...ผู ้ชายดีๆ ทีร่ จู้ กั มีใครบ ้างวะ”
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เพลิง นที รัง สิม นั ต์ หรือ เป็ น ที่รู้จ กั ในแวดวงสัง คมอเมริก นั
ในนามมิส เตอร์มิเ นอรัล ซีอีโ อบริษ ทั ซอฟต์แ วร์ด า้ นคอมพิว เตอร์
ซูเวนไซเบอร์โรมซิสเต็มส์เป็ นหนึ่งในธุรกิจของครอบครัว ซึง่ ประกอบ
ด้วยธุรกิจด้านยานยนต์ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริษทั
อุตสาหกรรมยา
ชายหนุ่ มวัยสามสิบต้นๆ ร่างสู งราวร้อยแปดสิบหกเซนติเมตร
นั่งไขว่หา้ งปรายตามองผู ค้ นผ่านเลนส์แว่นสีน�ำ้ ตาลไหมพ้ ร้อมไล่ช่ือ
ชายหนุ่ มนิสยั ดีท่ีรูจ้ กั ในใจไวใ้ หเ้ ลขาฯ คิ้วหนาขยับชนกันเมื่อเห็น
บางอย่างผ่านสายตา
“ตรงนัน้ ท�ำอะไรกัน รังแกผู ้หญิงหรา”
เพลิง นทีลุก ขึ้น เดิน ตรงไปยัง หญิง สาวร่ า งสู ง ราวร้อ ยเจ็ด สิบ
สวมโค้ตหนังสีนำ�้ ตาลเขม้ คลุมสะโพก แมจ้ ะเห็นเพียงด้านหลัง แต่
เรียวขาคู่สวยขาวผ่องนั่นต่างหากทีด่ งึ ดูดสายตา เธอก�ำลังปะทะคารม
กับชายร่ างโตซึ่งสีหน้าท่าทางกร่ างคับสนามบิน เมื่อเดินเขา้ ไปใกล ้
พอได้ยนิ บทสนทนา ซึ่งก�ำลังเป็ นจุดสนใจของผู้โดยสารที่อยู่ในรัศมี
สามเมตร บางคนหยุดมอง บางคนเดินเลีย่ ง มีแต่เขาทีต่ งั้ ใจเดินเข ้าไป
ร่วมเหตุการณ์
เสียงแหลมสู งของหญิงสาวซึ่งบ่งบอกว่าเป็ นคนเอาแต่ ใจและ
ไม่ยอมคนข่มขูฝ่ ่ ายตรงข ้ามราวกับงูหางกระดิง่ ก�ำลังพร้อมรบ
“ฉันไม่สนใจว่าคุณเป็ นใคร และไม่คดิ อยากรู้จกั ท�ำไมฉันต้อง
ไปดินเนอร์บ ้าบอกับคุณมิทราบ หลีกไป ฉันมีธุระต้องท�ำ”
ชายร่างผอมแต่งกายคล ้ายบอดี้การ์ด รูปลักษณ์โดยรวมเหมือน
ชาวตะวันออกกลาง รวมทัง้ ชายร่างสูงใหญ่ทก่ี ำ� ลังมีปญ
ั หากับสาวขาสวย
คงเป็ นพวกนักธุรกิจหรือชีคจากประเทศค้าน�ำ้ มัน ภาษาอังกฤษส�ำเนียง
ประหลาดแบบนี้
ชายร่ างผอมพยายามไกล่เกลีย่ “มิสครับ ท่านชีคประสงค์จะ
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เลี้ยงอาหารเพื่อเป็ นการแสดงความจริงใจ มิสควรจะใหเ้ กียรติท่าน
นะครับ”
ไม่ใช่ไกล่เกลีย่ หรอก ออกแนวข่มขู่แบบสุภาพมากกว่า ท�ำไม
ไอ้ผู ้ชายระดับนี้ถงึ ด้อยพัฒนาการด้านการผูกสัมพันธ์กบั สตรีไม่เปลีย่ น
นี่ พ วกมัน คิ ด ว่ า อยู่ ใ นยุ ค อนาล็อ กหรื อ ไง พฤติ ก รรมเหมือ นพวก
บา้ นป่ าเมืองเถือ่ น พอถูกใจผูห้ ญิงคนไหนก็ช้ นี ้ ิวเลือกไปเพราะขา้ รวย
ข ้าใหญ่ ปัญญาอ่อนสิ้นดี
เสียงคียต์ ำ� ่ ของสาวขาสวยบ่งบอกว่าความอดทนเริ่มหมดแล ้ว
“ถ ้ายังก่อกวนไม่เลิก อย่าหาว่าไม่เตือน” ฝ่ ามือบางในถุงมือหนัง
สีเดียวกับโค้ตก�ำแน่น
ร่างสูงใหญ่เข ้าไปแทรกกลางเอ่ยทักทายเสียงรื่นเริง
“สวัสดีครับคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรี มีปญ
ั หาอะไรกัน
หรือครับ”
เพลิงนทีส่งยิ้มใหบ้ ุรุษและปรายตามองก�ำปัน้ หญิงสาวที่ชะงัก
อยู่ขา้ งล�ำตัว ขี้โมโหจริงๆ มีเรื่องกลางสนามบินเดีย๋ วได้ซวยหรอก
โดยเฉพาะมีเรื่องกับชีคเนี่ย พวกมีเงินสมองน้อยมักไร้เหตุผล เธอเป็ น
ผู ้หญิงอาจถูกรังแกลับหลัง
เสียงยินดีเอ่ยทัก นัยน์ตาแสดงความยินดีฉายชัด
“สวัสดีมสิ เตอร์สกาย เรานัดกันพรุ่งนี้น่ีครับ คงไม่ได้มารับผม
หรอกใช่ไหม”
เพลิงนทีหรี่ตามองชีคอย่างประเมินสถานภาพ เพือ่ น ไม่ใช่แน่
คนรู้จกั คงไม่นดั พบกัน เหลืออีกข ้อก็...นัยน์ตาคู่สดี ำ� จ้องชายตรงหน้า
เดาสถานะทีพ่ อจะเป็ นได้คงเหลือแค่...ฉิบหายละ ลูกค้าพีฟ่ ้ าหรือเปล่าวะ
ถ ้าก่อเรื่องจนเสียลูกค้าคงได้กนิ โปรตีนจากเท ้าพีๆ่ อิม่ แน่ เนียนๆ ไป
แล ้วกัน
สกายที่หมอนี่เอ่ยถึงคือ เพลิงเวหา รังสิมนั ต์ พี่ชายฝาแฝด
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ของเขาเอง ซีอีโอของซู เวนอินฟิ นิทีไฟเซอร์ บริษทั อุตสาหกรรมยา
ผลประกอบการดีตดิ หนึ่งในสิบของอเมริกา ชือ่ นามสกุลซึง่ เป็ นภาษาไทย
เรียกยาก ชาวต่างชาติจงึ เรียกชื่อเล่นทีถ่ ูกแปลใหเ้ ป็ นภาษาสากลแทน
พีฟ่ ้ าของน้องน�ำ้ จึงกลายเป็ นมิสเตอร์สกายของสังคมอเมริกนั เหมือนกับ
เขาทีก่ ลายเป็ นมิสเตอร์มเิ นอรัลแทนน้องน�ำ้ ทีค่ นในครอบครัวเรียกหา
ยิ้ม การค้า มาก่ อ นแล ว้ กัน “บัง เอิญ น่ ะ ครับ ผมมาส่ ง ลู ก ค้า
คนส�ำคัญขึ้นเครื่องแลว้ ก�ำลังจะกลับ เห็นพวกคุณก�ำลังมีปญ
ั หาจึง
เข ้ามาทัก ว่าแต่มปี ญ
ั หาอะไรกันครับ” เขาปรายตามองหญิงสาวซึง่ สวม
แว่นตาอันโตบดบังใบหน้าเสียครึ่งหน้า เห็นเพียงปลายจมูกโด่งรัน้ และ
ริมฝี ปากอวบเคลือบลิปสติกสีแดงสด แค่น้ ีกร็ ูว้ า่ สวยทัง้ ขาและใบหน้า
สีหน้าของชีคเปลีย่ นไปเล็กน้อย เฮอะ คงไม่อยากท�ำชั่วต่อหน้า
คู่ คา้ สินะ โดยเฉพาะคู่ คา้ แบบมิสเตอร์สกายผู้ข้ นึ ชื่อเรื่องความเยอะ
รายนัน้ หากขัดหูขดั ตาขึ้นมาฉี กสัญญาทิ้งแลว้ ตัดสัมพันธ์หน้าตาเฉย
ต่อให้สญ
ั ญามูลค่ ากี่รอ้ ยลา้ นสนที่ไหน หุน้ ส่วนคนอื่นก็ไม่กลา้ ต่อว่า
เสียด้วย กลับกันลองเป็ นเขาท�ำสิ โปรตีนคงอุดมล ้นตัว ความยุตธิ รรม
มีจริงทีไ่ หน หน้าตาเหมือนกันก็ใช่จะได้เหมือนกัน
บอดี้ก าร์ด ออกหน้า แทนนายทัน ทีเ มื่อ พบคู่ ค า้ คนส�ำ คัญ โดย
บังเอิญ
“ท่ า นชี ค ประสงค์จ ะเชิ ญ มิส ท่ า นนี้ ไ ปดิน เนอร์ด ว้ ย แต่ เ ธอ
เข ้าใจผิดนิดหน่อย”
แจกขนมจีบ แต่ ส าวไม่ ส น พอเสีย หน้า เลยกร่ า งกู ห้ น้า สิน ะ
หยักสมองน้อยแบบนี้ เจรจาธุ รกิจโดนพีฟ่ ้ าข่มตาย เพลิงนทีกระซิบ
เสียงเบา
“ผู ้หญิงอเมริกนั เชื่อมั่นในตัวเองสูง ดูเสื้อผ ้าทีเ่ ธอสวมสิ หรูหรา
มีราคา แค่ท่ายืนก็บอกได้วา่ มั่นเกินล ้าน สวยรวยย่อมมีการศึกษาด้วย
ดีไม่ดเี ป็ นลูกคนใหญ่คนโต ชีคมาติดต่อธุรกิจอย่าไปเหยียบปลายเล็บขบ
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ใครใหเ้ สียเวลาหาความสุขดีกว่า ถ ้าสนใจอยากมีเพือ่ นเทีย่ ว เดีย๋ วผม
แนะน�ำทีส่ วยเริดพร้อมดูแลให้ดกี ว่า ผูช้ ายแบบเราจะไปแคร์ทำ� ไมแค่
ผู ้หญิงจองหองแบบนี้ จริงไหม”
สีหน้าประกายตาชีคบ่งบอกว่าสนใจขึ้นมาทันที เขาดึงปากกา
ด้ามทองจากกระเป๋ าเสื้อสูทของบอดี้การ์ด จดชื่อสถานทีแ่ ละเบอร์โทร.
ใหเ้ สร็จสรรพ ย�ำ้ พร้อมรอยยิ้ม “ติดต่ อไปรับรองฉ�ำ่ ยิ่งกว่าโอเอซิส
กลางทะเลทราย”
“ขอบคุณมากทีแ่ นะน�ำ คุณเก่งรอบด้านสมเป็ นซีอโี อบริษทั ใหญ่
จริงๆ” สีหน้าชีคตัวปัญหาเปลีย่ นไปเมือ่ สัมผัสได้ถงึ บางอย่างของคู่คา้
ที่แปลกไป “ว่าแต่ วนั นี้มอี ะไรพิเศษหรือเปล่ามิสเตอร์สกาย ท่าทาง
อารมณ์ดมี าก คุณถึงเปลีย่ นจากต้นกระบองเพชรแหง้ ๆ เป็ นโอเอซิส
ทีม่ สี ายน�ำ้ สาดกระเซ็นไปได้”
หน็อย...นินทาพีช่ ายสุดที่รกั เป็ นต้นกระบองเพชร ถา้ ไม่ติดว่า
เป็ นคู่คา้ จับส่งต�ำรวจสนามบินฐานท�ำอนาจารซะเลยดีไหม แต่จะว่าไป
พี่ฟ้าก็คลา้ ยจริงนะ เขาเอ่ ยยิ้มๆ “คืนนี้ผมมีนดั ส�ำคัญ จึงตื่นเต้น
นิดหน่ อย ส่วนนัดของเราพรุ่ งนี้พบกันนะครับ” ถึงแม้ว่าหมอนี่จะ
เขา้ ใจผิดแล ้วไปจีจ๋ า๋ กับพีฟ่ ้ าผู้มใี บหน้าหล่อเทียบเคียงเขาในวันพรุ่งนี้
ต้นกระบองเพชรต้นเดิมนั่นแหละที่จะได้พบ หากจีจ๋ า๋ ไม่ดูทศิ ทางลม
ถือสนิทพล่ามเรื่องไม่เป็ นเรื่องก็แค่ ถูกหมายหัวเป็ นบุคคลน่ ารังเกียจ
ส�ำหรับสกายแห่งซูเวนก็เท่านัน้
เขาจับมือคู่คา้ ของพีช่ ายแล ้วโบกมือลาส่งท ้าย
“ถา้ ไม่ห่วงจะได้กนิ โปรตีนจากพีช่ ายเกินความจ�ำเป็ น ฉันส่งแก
ลงเรือไปกับเก้งแลว้ ไอ้บา้ ” ใบหน้าคมคายหันไปหาหญิงสาวพร้อม
รอยยิ้มมิตรภาพเปี่ ยมลน้ “ผมจัดการเคลียร์...อ้าว...หาย” เขามอง
ความว่างเปล่าแบบคาดไม่ถงึ มิสขาสวยชิ่งไปตอนไหนนี่
เพลิงนทีกวาดสายตาไปทัว่ บริเวณเพือ่ มองหาหญิงสาวทีเ่ ขามีนำ�้ ใจ
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มาช่วยเคลียร์ให ้ “ผู ้หญิงอะไร ขอบคุณสักค�ำท�ำไม่เป็ นหรือไง คนหล่อ
เข ้ามาช่วยต้องโดดกอดหอมแก้มจูบปากจ๊วบๆ เป็ นการขอบคุณสิ ท�ำไม
ผูห้ ญิงสมัยนี้ถงึ ไม่มมี ารยาทขนาดนี้” ท่อนขาแกร่งขยับเดินกลับไปรอ
ยังจุดทีเ่ ลขาฯ สั่ง หากยายพันธิสากลับมาแล ้วหาเขาไม่พบ สนามบิน
ได้กลายเป็ นสถานทีก่ ่ออาชญากรรมแน่ เขากดรับสายเมือ่ เห็นใบหน้า
เพือ่ นในกลุม่ โทร.มา
“เออๆ...รูแ้ ล ้ว คืนนี้จะรีบไปขายตัวกับพวกแก ไม่ต ้องโทร.มาตาม
เดีย๋ วผู ้คุม เอ๊ย เลขาฯ ฉันไหวตัวทันคงได้ขายชีวติ แทนตัวแน่”
สคาร์เล็ต พอร์ตแมน เดินตรงไปยังประตูทางออกเพื่อไปยัง
ลานจอดรถ เธอก้มมองนาฬกิ าข ้อมืออย่างหัวเสียเนื่องจากเสียดายเวลา
ที่เสียไปเพราะคนบา้ โดยใช่ เหตุ น่ าโมโหจริงๆ เธอมาส่งเพื่อนสนิท
ไปสงบจิต ใจที่แ คนาดาเพราะว่ า ที่เ จ้า บ่ า วเฮงซวยมีเ มีย มีลู ก ซุ ก ไว ้
หวังว่าเวลาและบรรยากาศดีๆ จะท�ำให ้ พรพระพาย พัชรกานต์ เข ้มแข็ง
เหมือนเดิม
ริมฝี ปากอวบสีสดแสยะยิ้มอย่างดูหมิน่ เมือ่ นึกถึงสิง่ ทีเ่ รียกว่า
การแต่งงานซึง่ ไม่ต่างจากห่วงผูกคอ บางคู่บอกรักกันแทบฟ้ าดินสลาย
แต่ความจริงทีส่ ลายคือชีวติ หลังแต่งงาน รักแทห้ มดไปตัง้ แต่ศตวรรษ
ทีย่ ่สี บิ แล ้ว ปัจจุบนั ก็แค่คำ� เรียกไวห้ ลอกลวงกันและกันของหญิงชาย
ไร้สาระสิ้นดี ซึ่งเธอเองก็กำ� ลังเผชิญกับมรสุมใหญ่ท่เี รียกว่าแต่งงาน
เหมือนกัน
วิลเลียม พอร์ตแมน ผูล้ ้มเหลวมาแล ้วกับการแต่งงานสามครัง้
ยังอยากเห็นความลม้ เหลวครัง้ ที่ส่ีผ่านชีวติ ลู กสาวคนเดียวแบบเธอ
ที่ฝนั จะอุทศิ ตนรับใช้พระเจ้าเมือ่ วิลเลียมลาโลก เพราะเรื่องแต่งงาน
บ า้ ๆ บอๆ ท�ำ ให เ้ ธออยากกิน ยาระงับ ประสาทสัก ก�ำ มือ หรือ ไม่ก็
ไปพบจิตแพทย์รกั ษาอาการอยากพังทุกสิง่ อย่างทีข่ วางหน้า ปลายนิ้ว
จิ้มเบอร์ด่วนของน้องสาวในอุปการะพ่วงต�ำแหน่งเลขาฯ ส่วนตัว
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“เตรียมทุกอย่างให ้พร้อม คืนนี้ฉนั จะไปซื้อสามี”
เพลิงนทีนั่งมองหญิงสาวที่เดินผ่านไปมาโดยเฉพาะสวยๆ เขา
หันมองเมือ่ ได้ยนิ เสียงเรียกดังมาก่อนตัว
“มิมคิ ะ มารับยูมหี รือคะ”
ร่างสู งลุกพรวดเมือ่ เห็นใบหน้านางแบบเกาหลีทเ่ี ขาควงตอนไป
เทีย่ วเกาหลีเมือ่ สามเดือนก่อน มือหนาคว ้ากระเป๋ าแล ้วเดินแกมวิง่ หนี
ทันควัน โดยไม่แยแสเสียงเรียกและเสียงวิง่ ตาม อียูมเี ป็ นหญิงสาว
น่ ารักแต่ เรียกร้องมากไปและเขาใหไ้ ม่ได้ ความสัมพันธ์จึงจบลงเร็ว
เกินคาด แมเ้ ธอจะมาจากครอบครัวนักธุ รกิจใหญ่ ของเกาหลี แต่ ก็
ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแต่งงานด้วยเพราะค�ำว่าเราเหมาะสมกัน
“มิมคิ ะ รอยูมกี ่อน เรามีเรื่องต้องคุยกัน”
คุยกับลมฟ้ าอากาศไปเถอะนะ สายน�ำ้ ไม่มวี นั ไหลกลับฉันใด
ก็เหมือนเขาเปลวไฟใต้สายน�ำ้ ทีไ่ ม่มวี นั ไหลกลับไปทีเ่ ดิมฉันนัน้ สิง่ ทีเ่ ขา
รับไม่ได้ทส่ี ุดคือ อียูมสี ่งคนสะกดรอยตามและรุกล�ำ้ ความเป็ นส่วนตัว
ของเขา เธอล�ำ้ เสน้ และเขารับไม่ได้ อย่าว่าแต่คุย แค่ พบหน้าเขายัง
ไม่ตอ้ งการ
เพลิงนทีอทุ านเสียงดังเมือ่ เดินชนกับชายหญิงคู่หนึ่งซึง่ เดินเลี้ยว
ออกมาจากทางด้านซา้ ยมือ เขาควา้ เรียวแขนของฝ่ ายหญิงที่เสียหลัก
จะล ้ม เอ่ยขอโทษรัวเร็ว “ขอโทษครับ บาด...” เขามองชายหญิงคู่กรณี
แล ้วยิ้มกว ้าง เอ่ยทักเสียงยินดี “นึกว่าใคร พีต่ รากับเจ้เกลือนี่เอง”
ฝ่ ายหญิงแว ้ดเสียงดุ “ปากร้ายนะยะพ่อตัวดี ฉันไม่ได้เค็ม แค่งก
เฉยๆ”
ตราศาล จีโอวิน แน็ชโซ่ ยิ้มเมือ่ เพือ่ นรุ่นน้องสมัยเรียนกับภรรยา
ลับฝี ปากกันทันทีท่พี บหน้า “ว่าไงเรา หายหน้าหายตา คิดว่าถูกสาว
ฆ่าหมกโรงแรมร้างทีไ่ หนไปแล ้ว”
“โธ่...ปะหน้าก็แช่งกันเลย” เขายื่นหน้าไปมองโจทก์ซง่ึ ยังคงยืน
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หันไปหันมามองหาเขาอยู่ เพลิงนทีหนั มาหาสามีภรรยาพร้อมส่งยิ้ม
ประจบ “คุณพีท่ งั้ สองเมตตาช่วยน้องชายคนนี้หน่อยเถอะนะ นะ”
ฝ่ ายหญิงยิ้มเยาะเอ่ยอย่างรูท้ นั “เจอโจทก์เก่าแน่แบบนี้ สมน�ำ้ หน้า
เจ้าชูน้ กั ไม่น่าช่วยสักนิด”
ตราศาลโอบบ่าภรรยาเอ่ยยิ้มๆ “ถือว่าช่วยลูกหมาน้อยเอาบุญ
เถอะนะ แลกกับการใหห้ มอนี่กบั พี่ชายทัง้ สามเป็ นนายแบบน�ำ้ หอม
คอลเล็กชั่นใหม่ของเราดีไหม รับรองยอดขายทะลุเป้ าสามปี ซ ้อน”
ซีอีโอบริษทั เครื่องส�ำอางแบรนด์ดงั มองว่าที่นายแบบนัยน์ตา
มีเลศนัย
เพลิงนทีทำ� หน้าเมือ่ ย “พวกพีน่ ่ีสมกันราวกับเกลือข ้างทะเลสาบ
เดดซีเนอะ เค็มแพ็กคู่ ช่วยฟรีๆ ก็ไม่ได้ ใจร้าย”
ฝ่ ายหญิงเอ่ยบอกด้วยสีหน้าหมั่นไสผ้ สมขบขัน “ของฟรีไม่มี
ในโลกย่ะ”
สองสามีภรรยาหัวเราะเอ็นดูชายหนุ่มทีค่ ุน้ เคยกันมาหลายปี เมือ่
อีกฝ่ ายท�ำปากยืน่ ส่งค้อนมาให ้ราวกับเด็กชายเกเรยามถูกขัดใจ มือบาง
ยืน่ หลอดพลาสติกสีดำ� ทีห่ ยิบมาจากกระเป๋ าสะพายให ้
“โคลนมาสก์หน้า เอาไปทาพรางหน้าตาให ้มอมแมม ใครจะเชือ่ ว่า
หนุ่มสังคมแบบมิสเตอร์มเิ นอรัลจะโทรมออกจากบ ้าน จริงไหม”
เธอหยิบติดกระเป๋ ามาเพือ่ แวะไปใหเ้ พือ่ นคนหนึ่งหลังกลับจาก
สนามบิน ไม่คดิ ว่าจะมีประโยชน์กบั หนุ่มหล่อสุดฉาวคนนี้
ตราศาลยื่นเสื้อคลุมให ้ “แลกเสื้อกัน โจทก์คงสังเกตนายจาก
เสื้อผา้ ชุดเดิม ไม่ทนั พน้ สนามบินก็ถูกจับได้แลว้ ถือว่าช่ วยแลว้ นะ
อย่าลืมพาพีช่ ายมาถ่ายแบบให ้ด้วย”
เพลิงนทีรีบถอดเสื้อแลกกับตราศาลทันที เขาเลิกคิ้วขึ้นสู งเมือ่
ภรรยาเพือ่ นรุ่นพีย่ น่ื มือมายีผมจนยุ่งเหยิง มือบางดึงหลอดสีดำ� ในมือ
คืนแล ้วบีบครีมสีเทาๆ ออกมาป้ ายไปทีใ่ บหน้าเขาราวกับแมวหน้ามอม
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เขามองสองสามีภรรยาทีส่ ่งยิ้มให้กนั เมือ่ มองเขาด้วยประกายตาขบขัน
“ได้ทสี นุ กใหญ่เลยนะ พวกพีเ่ ต็มใจช่วยหรือแกล ้งผมทางอ้อม
เอาจริงๆ”
ฝ่ ายหญิงหัวเราะคิก “ก็นิดหน่อย นานๆ จะมีโอกาสรังแก เอ๊ย
ช่วยหนุ่มสังคมจอมวายร้ายแบบมิสเตอร์มเิ นอรัลทัง้ ที”
ตราศาลเอ่ย “รีบไปสิ เดีย๋ วโจทก์ตามมาทันนะ”
เพลิงนทีหนั ขวับไปมองอียูมที นั ทีเมือ่ หญิงสาวก�ำลังเดินตรงมา
เขาหันกลับมาเอ่ยลาสองสามีภรรยาทีพ่ บกันโดยบังเอิญ
“จริงด้วย มานู่นแล ้ว ผมไปก่อนนะ แล ้วจะกลับมาตอบแทนคุณ”
ร่ า งสู ง วิ่ง ไปยัง ทางออกก่ อ นที่พ นั ธิส าจะเดิน กลับ เข า้ มาตาม
ถ ้าเลขาฯ เขาพบอียูมคี งได้เกิดสงครามแน่
สองสามีภรรยามองตามร่างสูงผมกระเซิงของชายหนุ่มแล ้วหัวเราะ
เบาๆ
“กี่ปีกไ็ ม่เปลีย่ นนะคะรายนี้ นิสยั ผิดพีน่ อ้ งจริงๆ”
ตราศาลยิ้ม “ผมก็สงสัยว่าท�ำไมหมอนี่ถงึ ไม่เหมือนพีช่ ายฝาแฝด
สักนิด รวมทัง้ พีน่ อ้ งคนอืน่ ด้วย นึกๆ ดูแล ้วน้องเขยผมเป็ นคนดีข้นึ มา
ครึ่งสเต็ปเมือ่ เปรียบกับ เพลิงนที รังสิมนั ต์”
สองสามีภรรยามองหญิงสาวทีห่ ยุดมองเสื้อคลุมซึง่ พาดอยูท่ แ่ี ขน
ตราศาลแล ้วเดินกวาดสายตามองหาบางอย่างโดยไม่เอ่ยอะไร ตราศาล
พยักหน้าใหภ้ รรยาแล ้วโอบบ่าบางเดินไปรอรับครอบครัวน้องสาวทีพ่ า
หลานๆ มาเยีย่ ม และหวังว่าเพือ่ นรุ่นน้องจอมกวนจะหนีได้ตลอดรอดฝัง่

เพลิงนทีโบกมือใหพ้ นั ธิสาทีล่ งจากรถส่วนตัว แล ้วร่างสูงก็โดด

ขึ้นประจ�ำต�ำแหน่งคนขับเมือ่ พนักงานสนามบินก้าวลงจากรถเปิ ดประทุน
ทีเ่ ขาขับมาจอดทิ้งไว้ก่อนบินไปมิลาน
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“ฉันจะแวะห ้างสรรพสินค้าซื้อของนิดหน่อย เธอกลับบ ้านไปเถอะ”
พันธิสายืน่ หน้าไปมองหน้ามอมๆ ของบอส เอ่ยเสียงไร้อารมณ์
“ขับน�ำไปเลยค่ ะ ฉันจะขับตามไปส่งบอสจนกว่าจะถึงบริษทั
คุณฟ้ า โอเค้” ไม่อยากรูส้ กั นิดว่าท�ำไมบอสถึงมีสภาพนี้ ตราบใดทีบ่ อส
ยังมีชีวติ อยู่ครบสามสิบสองพร้อมไปท�ำงาน จะอยู่ในสภาพไหนเธอ
รับได้
เขาแยกเขี้ยวใส่อย่างขัดใจ “เธอนี่มนั ...ไม่ไว้ใจฉันไม่เป็ นไร แต่
ช่วยให ้เกียรติตำ� แหน่งบอสของฉันสักนิดก็ได้นะ”
“เกลียดหรือคะ ก็อยากอยู่ แต่บญ
ุ คุณพ่อแม่บอสทีม่ ตี อ่ ครอบครัว
ฉันเยอะจนเกลียดบอสไม่ลง เชิญค่ะ ช้าเดีย๋ วคุณฟ้ าไม่ให ้เข ้าบ ้านนะคะ
นี่ก็ใกลเ้ วลาเลิกงานแลว้ คนงานยุ่งแบบคุณฟ้ าคงไม่ว่างเหมือนบอส
แถวนี้” พันธิสาลากเสียงยาวพร้อมปรายตามองให้รวู้ า่ หมายถึงใคร
เพลิงนทีกลอกตาไปมา ค่อนเสียงหมิน่ “ฉันรูแ้ ล ้วท�ำไมเธอถึงโสด
ตลอดชีวติ ยายทิงเจอร์เรียกแม่”
พันธิสามองตามรถหรูของบอสทีแ่ ล่นจากไปด้วยสีหน้าเบือ่ ๆ
“ถ ้ามีผู ้ชายแบบบอสแค่ครึง่ โลก ฉันขออยูเ่ ป็ นโสดให ้มดลูกเปื่ อย
ไปตลอดชีวติ ” เธอกลับเข ้าไปในรถยนต์ส่วนตัวคันเล็กซึง่ เป็ นของขวัญ
จากคุณเมฆตอนเรียนจบ
ครอบครัวเธอรุ่งเรืองมีความสุขมาสองรุ่นภายใต้ร่มเงาของเจ้าพ่อ
เพลิงพายุ รังสิมนั ต์ พ่อเธอเป็ นมือขวาคนสนิทของเจ้าพ่อคนดัง พ่อเธอ
ซือ่ สัตย์จงรักภักดีต่อนายมาตลอดชีวติ อิทธิพลข ้อนี้จงึ ถ่ายทอดมาทาง
ดีเอ็นเอด้วย เจ้าพ่อเพลิงพายุมบี ุตรธิดารวมกันหา้ คน เป็ นแฝดชาย
สองคู่ หญิงหนึ่ง ทายาททัง้ หา้ นิสยั ใจคอและวิถชี ีวติ แตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง
ส่วนเธอมีพน่ี อ้ งรวมกันสีค่ น ชายสอง หญิงสอง ทุกคนเดินทาง
มาเรียนที่อเมริกาพร้อมฝาแฝด ปัจจุบนั แยกย้ายไปเป็ นเลขาฯ ให ้
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แต่ละคน ซึง่ หลังเรียนจบ คุณเมฆหรือ เพลิงเมฆา รังสิมนั ต์ พีช่ ายใหญ่
ของบา้ นสนใจท�ำธุ รกิจอยู่อเมริกา ซู เวนอินฟิ นิทีแพ็กการ์ด บริษทั
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นธุ รกิจแรกที่ก่อตัง้ ขึ้น สามปี ต่อมา ซู เวน
อินฟิ นิทไี ฟเซอร์ บริษทั อุตสาหกรรมยาจึงก่ อตัง้ เป็ นผลส�ำเร็จโดยมี
เพลิงเวหา รังสิมนั ต์ หรือคุณฟ้ าเป็ นซีอโี อ หลังจากนัน้ ไม่ถงึ ปี ซูเวน
ไซเบอร์โรมซิสเต็มส์ก็ก่อตัง้ เป็ นผลส�ำเร็จ โดยมีบอสเธอเป็ นผู ด้ ู แล
เพราะเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ หกเดือนต่อมา ซูเวนฟิ นิกส์เมติคอล
บริษทั ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์จงึ เปิ ดตัว โดยมี เพลิงวายุ รังสิมนั ต์
หรือคุณลมเป็ นซีอโี อ
พักรบพี่ชายใหญ่ ของเธอเป็ นเลขาฯ ใหค้ ุณฟ้ า พันยศพี่ชาย
คนรองเป็ นเลขาฯ ใหค้ ุณลม ส่วนพันธิตราน้องสาวคนเล็กเป็ นเลขาฯ
ใหค้ ุณเมฆ ส่วนเธอต้องมาผจญกับบอสจอมสร้างเรื่องชวนปวดหัว
ไม่เว ้นวัน คิดแล ้วน่าฆ่าทิ้งนัก
หญิ ง สาวมองตามท า้ ยรถที่เ ลี้ย วเข า้ ไปยัง ลานจอดรถด้ว ย
ความรูส้ กึ แปลกใจ “มาซื้อของจริงๆ นี่นา คิดว่ามุกซะอีก แปลก ปกติ
บอสชอบฉกของใช้ส่วนตัวมาจากพีช่ ายทัง้ สาม ไม่เคยซื้ออะไรใช้เอง
สักชิ้น แมแ้ ต่ ชุดชัน้ ในยังไปขนของคุณฟ้ ามา รายนัน้ ก็รกั น้องเกิน
ซื้อเก็บไว้ให้ไปฉกตลอด แค่บอกให ้บอสไปซื้อเอง ยากตรงไหน”
เพลิงนทีกวาดตามองหาที่จอด เมือ่ เห็นก็เลี้ยวไปยังเป้ าหมาย
ทันทีโดยไม่สนใจป้ ายห ้ามเลี้ยวแม ้แต่นอ้ ย เสียงยางรถยนต์เสียดสีกบั
พื้นถนนดังขึ้นเมือ่ เบรกถูกเหยียบ
หญิงสาวเจ้าของรถทีเ่ บรกกะทันหันยืน่ หน้าออกไปจ้องคนขับรถ
ทีห่ มายแย่งทีจ่ อดซึง่ เธอมาถึงก่อน เมือ่ อีกฝ่ ายยังนั่งหน้ามอมไม่แยแส
อยู่หลังพวงมาลัยรถสปอร์ตเปิ ดประทุนคันหรู ริมฝี ปากสวยแสยะยิ้ม
ร้าย ได้...ถา้ อยากลองดีแลว้ จะได้เห็น หญิงสาวเปิ ดประตูลงไปโวย
สีหน้าเอาเรื่อง
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“ถอยรถออกไปเลยไอ้เด็กอู่ ฉันมาถึงก่อน อย่าไร้มารยาท”
เสียงห ้าวโต้ตอบทันควัน “ใครมาถึงก่อน เธอต่างหากทีม่ าถึงทีหลัง
หลบออกไปเลย”
สคาร์เล็ตเชิดหน้า “ฉันถึงก่อน นายแหละถอยไปเลย” เธอมอง
ไอ้เ ด็ก อู่ ห น้า มอมแล ว้ เบ ห้ น้า ใส่ เธอไม่ร งั เกีย จชนชัน้ แรงงาน แต่
รังเกียจนิสยั แย่ๆ ของอีกฝ่ ายมากกว่า ไม่รูว้ นั นี้เกิดอาเพศอะไรขึ้น
วันนี้เธอเจอแต่ผู ้ชายห่วยๆ ทีส่ นามบินพบไอ้ผู ้ชายมีดแี ค่เปลือกกร่างใส่
ลานจอดรถยังต้องมาผจญกับไอ้หน้ามอมไร้มารยาท ซวยซ�ำ้ ซากอะไร
แบบนี้
เพลิงนทีมองสาวสวยน่าสอยแต่สอบตกเมือ่ อ้าปาก เป็ นผูห้ ญิง
ต้องเสียสละให ้ผู ้ชายสิ ยายนี่ไม่รูม้ ารยาทสังคม ซ�ำ้ ตาต�ำ่ สิ้นดีทเ่ี ห็นเขา
เป็ นเด็กอู่ เสียงมือถือดังขัดจังหวะ เห็นหน้าคนโทร.มาแลว้ อยาก
กัดลิ้นตาย กดรับแบบเสียไม่ได้
เสียงเหี้ยมเอ่ยมาตามสัญญาณ “ถอยรถออกไปเลยบอส เธอ
คนนัน้ มาก่อน ฉันเห็น อย่ามั่ว”
หน็อย ยายเลขาฯ แทนที่จะเขา้ ขา้ งกัน ไม่น่าใหย้ ายนั่นขับรถ
ตามมาเลย เขากัดฟันเลือ่ นรถถอยให ้ยายโนตมหน้าหงิก
สคาร์เล็ตยิ้มสมใจเมือ่ ฝ่ ายตรงข ้ามมีสำ� นึก “ดีทย่ี งั รูต้ วั ”
เธอกลับไปถอยรถเข ้าจอดอย่างสวยงาม ยังไม่ทนั ดับเครื่องรถ
เธอก็พ่งุ ไปขา้ งหน้าทัง้ ที่ใส่เกียร์ว่าง พร้อมเสียงปะทะของโลหะดังลั่น
เธอเงยหน้าจากพวงมาลัย ลนลานออกไปดู ทา้ ยรถซึ่งยุบไปทัง้ แถบ
ไฟท ้ายแตกกระจายไปหนึ่งข ้าง
เจ้าของเสียงยียวนยื่นหน้าเอ่ยบอก “ถือเป็ นค่ าเสียสละละกัน
เจ้โนตมอ้อ...วันหลังพกสมองออกมานะ อย่าหอบมาแต่นม เพราะนม
มีประโยชน์แค่บนเตียง” เพลิงนทียกั คิ้วให ้แล ้วขับรถหนีไปทันที ปล่อยให ้
เลขาฯ คุณธรรมล ้นตัวจัดการเคลียร์เอง
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“ลาละนะยายพันธิสาคนดี สลัดเธอทิ้งง่ายจะตายไป”
เขาหัวเราะสีหน้ารื่นรมย์เมื่อทุกอย่างเป็ นไปตามแผน ยิงปื น
นัดเดียวได้นกสองตัว แกล ้งเจ้โนตมให ้กรีด๊ เล่น และขัดขวางการติดตาม
ของเลขาฯ แม ้จะรู้สกึ เสียดายนิดหน่อยทีไ่ ม่ได้สานสัมพันธ์กบั เจ้โนตม
สวยเอ็กซ์สเปกน้องน�ำ้ ซะด้วย ไม่เป็ นไร คืนนี้หาใหม่ สวยกว่านี้น่าจะมี
สคาร์เล็ตชี้หน้าคนท�ำโกรธ ปากสั่น “กรีด๊ ไอ้...” ยังด่าไม่จบ
ไอ้คนเลวก็ขบั รถหนีไปต่อหน้าต่อตา “อร้าย...อย่าใหเ้ จอนะ แม่จะเอา
สน้ เข็มทิ่มตาใหบ้ อด ไอ้ผูช้ ายเฮงซวย ไอ้สารเลวชั่วร้าย ไอ้สมอง
แมลงสาบ ไอ้หนอนปรสิต”
พันธิสารู้สึกชื่นชมหญิงสาวที่กำ� ลังยืนอวยพรบอสด้วยสีหน้า
รังเกียจเหยียดหยามเหมือนอยากฆ่าให ้ตาย ความจริงเธอน่าจะร่วมมือ
กับสาวสวยคนนี้ฆ่าบอสทิ้ง แต่ปญ
ั หาใหญ่อยูท่ จ่ี ะก�ำจัดศพบอสอย่างไร
ใหป้ ลอดภัย จะทิ้งลงทะเลสิ่งมีชีวติ ใต้นำ�้ อาจสู ญพันธุ ์ จะฝังดินอาจ
เกิดภัยแล ้งทั่วโลก จะเผาท�ำลายก็เกรงชัน้ บรรยากาศโลกจะพังจนเกิด
สภาวะสนามแม่เหล็กโลกเสียหาย มวลมนุษยชาติจะเดือดร้อนเสียเปล่าๆ
“ขอโทษแทนญาติป่วยทางจิตของฉันด้วยนะคะ ค่ าเสียหาย
ทุกอย่างฉันขอรับผิดชอบเอง ขอโทษจากใจจริงๆ ค่ะ” พันธิสาส่งยิ้ม
เศร้าๆ และสีหน้าส�ำนึกผิดให ้สาวสวยทีห่ นั มามองสีหน้างงๆ
สคาร์เล็ตกวาดตามองหญิงสาวเอเชียสีหน้าทุกข์ตรม กิริยา
นอบน้อมแล ้วถอนใจ คงเป็ นคนรู้จกั กันสินะ “หมอนั่นป่ วยเหรอคะ”
พันธิสาพยักหน้ารัวๆ “ป่ วยมาหลายปี แล ้ว ตอนนี้พยายามรักษา
อยู่ค่ะ แต่อาการก็ทรงๆ ทรุดๆ นี่ก็หนีออกมาสร้างความเดือดร้อน
ให ้คุณ ฉันเสียใจกับเรื่องทีเ่ กิดขึ้นจริงๆ ค่ะ”
สคาร์เล็ตถอนใจยาว ดวงเธอคงตกถึงขีดสุดแล ้ว บิดาบังเกิดเกล ้า
ยืน่ ค�ำขาดให ้แต่งงาน ไม่เช่นนัน้ จะยกทรัพย์สนิ ทัง้ หมดให้ศตั รูคู่อาฆาต
เพื่อนสนิทก็โดนคู่ หมัน้ เฮงซวยแทงขา้ งหลังจนต้องหนีไปสงบจิตใจ
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กลางสนามบินก็พบผูช้ ายไร้มารยาท แค่ จะแวะกินขา้ วยังถูกคนป่ วย
ทางจิตขับรถชน ถา้ คืนนี้เธอหาสามีไม่ได้คงต้องหัวเราะทัง้ น�ำ้ ตาแลว้
กระมัง
“ช่างเถอะค่ะ คุณรับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นก็พอ แล ้วก็
ดูแลญาติคณ
ุ ให้ดกี ว่านี้นะคะ ท่าทางป่ วยหนักแบบนัน้ แลจะเป็ นอันตราย
ต่อสังคม วันหน้าอาจท�ำเรื่องร้ายแรงกว่านี้ ทางทีด่ จี บั ส่งโรงพยาบาล
เลยเถอะ ใหผ้ ูเ้ ชี่ยวชาญดูแล อาจจะฟังแล ้วใจร้ายไปหน่อย แต่ดกี ว่า
ปล่อยให ้ก่อเรื่องเพราะความเห็นใจนะคะ”
พันธิสายิ้มพร้อมเอ่ยขอบคุณ ช่ วยไม่ได้ เป็ นคนป่ วยทางจิต
ดีกว่าติดคุก บอสท�ำอะไรไม่เคยคิด หากหญิงสาวคนนี้บาดเจ็บคง
หัวเราะไม่ออกแน่ เธอยื่นนามบัตรให ้ “ส่งรถคุณไปที่น่ีได้เลยนะคะ
รับรองคุณภาพค่ะ”
ซูเวนอินฟิ นิทแี พ็กการ์ด
สคาร์เล็ตอ่านชื่อบริษทั แล ้วมองหน้าหญิงสาวทีอ่ าสารับผิดชอบ
แทนญาติจิต ป่ วย “เอ่ อ ...ฉัน ว่า ใช้บ ริก ารอู่ ซ่ อ มรถทั่ ว ไปก็ไ ด้น ะคะ
บริษทั นี้ผลิตตัง้ แต่ เครื่องบินจนถึงสุดยอดยานยนต์ราคาแพงระยับ
เพิง่ ทราบว่ารับซ่อมรถด้วย”
“อ้อ...น้องสาวฉันท�ำงานที่นั่นค่ ะ มีบริการและส่วนลดพิเศษ
ใหพ้ นักงาน ฉันคงใหป้ ระกันรับผิดชอบไม่ได้เพราะยุ่งยากหลายอย่าง
ถ ้าจ่ายเองซ่อมทีน่ ั่นช่วยฉันได้เยอะเลยค่ะ”
สคาร์เล็ตพยักหน้า น่าสนใจ สามารถท�ำงานในบริษทั ชัน้ แนวหน้า
แบบนัน้ น้องสาวเธอคนนี้คงมีความสามารถมาก “ตกลงค่ะ ฉันจะให ้
คนที่บา้ นขับไปส่ง ขอบคุณนะคะส�ำหรับความรับผิดชอบ ตัดความ
ยุ่งยากให้ฉนั ได้มากเชียว”
พันธิสาทวนค�ำอย่างสงสัย “ยุ่งยาก?”
หญิงสาวผูต้ ดั ความยุง่ ยากยิ้ม “ก็ถ ้าคุณไม่แสดงความรับผิดชอบ
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และขอโทษฉันแบบจริงใจ ฉันคงต้องแจ้งต�ำรวจ ซึ่งตามจับไม่ยาก
หรอกค่ ะ ส�ำหรับรถหรู ราคาแพงซึ่งมีไม่ก่ีคนั เมื่อตามเจ้าของรถได้
เจ้าเด็กอู่นิสยั เลวนั่นก็ตอ้ งระเห็จไปนอนในตะรางขอ้ หาพยายามฆ่ า
แม้ฉนั จะไม่มบี าดแผลภายนอกใหเ้ ห็น แต่ฉนั สามารถบาดเจ็บสาหัส
ภายในได้ เห็นไหมคะว่าฉันต้องยุ่งยากแค่ไหนถ ้าไม่พบคุณก่อน”
พันธิสายิ้มหน้าเซียว ร้ายตัวแม่ของจริง หญิงสาวคนนี้คงเข ้าใจว่า
บอสเป็ นช่างซ่อมรถเพราะหน้ามอมๆ กับทรงผมกระเซิงของบอสสินะ
“เป็ นพระคุณอย่างสูงค่ะทีค่ ุณมีนำ�้ ใจไม่เอาเรื่อง”
สคาร์เล็ตท�ำหน้าไม่ใส่ใจ “ฉันเข ้าใจค่ะ คนป่ วยทางจิต จิตใจคง
บอบช�ำ้ อย่างหนัก แม ้ความผิดของเขาจะไม่น่าใหอ้ ภัย แต่ถา้ ไม่ได้รบั
ความเห็นใจจากใครเลย อาการป่ วยเขาคงจะหนักขึ้น เอาเป็ นว่าฉันช่วย
เพราะเห็นแก่เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ลานะคะ”
พันธิสามองตามร่ างสู งเพรียวหยิบเสื้อโค้ตในรถมาสวมแลว้
เดินตรงไปยังหา้ งสรรพสินค้าด้วยสีหน้าทึ่งปนชื่นชม “นางมารติดปี ก
จริงๆ ท่าทางร้ายกาจ แต่จติ ใจดีกว่าภาพลักษณ์ทแ่ี สดงออก” เธอมอง
ทา้ ยรถคันสวยซึ่งเสียหายโดยใช่เหตุแลว้ กัดฟันกรอด หักนิ้วตัวเอง
เสียงดัง “บอสคงคิดว่าโลกใบนี้อยู่นานเกินไปแล ้วสินะ”

เสียงเพลงจังหวะเร้าอารมณ์ดงั กระหึม่ ผสมกับเสียงหัวเราะเฮฮา

ของบุรุษแปดคนทีก่ ำ� ลังล ้อมวงชนแก้วด้วยสีหน้าชื่นบาน หากสถานที่
แห่งนี้ไม่เปิ ดรับเฉพาะสมาชิก ภาพบันเทิงนี้คงได้กลายเป็ นกระแสของ
สังคมอเมริกนั ไปหลายสัปดาห์ เพราะทัง้ แปดคนล ้วนเป็ นนักธุรกิจและ
ทายาทตระกูลดัง
“ชนๆ ฉลองให้วา่ ทีส่ ามีคนใหม่”
เสียงเฮรับพร้อมเครื่องดื่มในแก้วใสทรงสวยถูกกลืนผ่านล�ำคอ
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แก้วแลว้ แก้วเล่า หนึ่งในกลุ่มเอ่ ยทักบุรุษใบหน้าคมคายจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ “หายหัวไปมิลาน คิดว่าพบของดีจนกลับนิวยอร์ก
ไม่ถกู เสียแล ้ว มิเนอรัล คืนนี้นายจะให้ใครหิ้วไปวะ”
เพลิงนทีปรายตามองเพือ่ นปากเปราะแล ้วท�ำหน้าเซ็งใส่
“ถามจริงเถอะ ใครคิดธีมงานคืนนี้วะ เป็ นเสือนักล่าอยูด่ ๆี ทะลึง่
อยากโดนหิ้ว”
“เปลีย่ นรสชาติบ ้างสิวะ ลองให ้หญิงเลือกไปฟิ นบ ้าง ว่าแต่ผู ้หญิง
ทีม่ าทีน่ ่ีคงไม่ใช่รุ่นป้ าหรอกนะ”
เสียงหัวเราะเฮลั่นรับ หนึ่งในกลุ่มรินแชมเปญใส่แก้วแจกจ่าย
เอ่ยสีหน้าขันๆ “คืนนี้พวกเราเหมาทีน่ ่ไี ว ้แล ้ว อนุญาตให ้เข ้ามาได้เฉพาะ
สาวสวยไม่เกินสามสิบยังแจ๋วเท่านัน้ พวกนายระวังจะถูกรุมทึ้งแล ้วกัน”
“เฮ้ยๆ...อย่างอื่นอย่าเพิ่งไปสน ดื่มให้ว่าที่เจ้าบ่าวป้ ายแดงที่
หมดสิทธิ์ถกู หิ้วกันก่อนเร็ว”
เพลิงนทีเอ่ยค้าน “ท�ำไมวะ ครัง้ สุดทา้ ยของชีวติ โสด หยวนๆ
ให้มนั หน่อยสิ แค่เจ้าของสายจูงมันไม่รกู้ ไ็ ม่เป็ นปัญหา”
ว่าทีเ่ จ้าบ่าวตบบ่าคนสนับสนุนพลางเอ่ยยิ้มๆ “มิเนอรัล นายช่วย
ถ่างตามองไอ้ตวั ทีน่ ั่งเกาะฉันเป็ นปลิงนี่ก่อนดีไหม ในฐานะเพือ่ นมันคง
ไม่ปากโป้ ง แต่ในฐานะพีเ่ มียมันฟ้ องแน่”
ทัง้ กลุม่ หัวเราะแข่งกันเสียงลั่น เมือ่ เพือ่ นรักกลายมาเป็ นพีเ่ มีย
น้อ งเขยกัน เสีย งคุ ย เสีย งแซวพร้อ มเสีย งหัว เราะเป็ น จุด สนใจให ้
หญิงสาวทีเ่ ข ้ามานัง่ ฟังเพลงหันไปมองบุรุษงานดีละลานตาทัง้ แปดอย่าง
สนใจ หนึ่งในนัน้ มีหญิงสาวสองคนทีน่ งั่ อยูม่ มุ มืดหันไปมองด้วยสายตา
ประเมิน
หญิ ง สาวร่ า งเล็ก ในชุ ด ขาวจดลัก ษณะต่ า งๆ ของชายหนุ่ ม
ทัง้ แปดคนลงในมือถือ พร้อมอธิบายไปด้วยน�ำ้ เสียงเป็ นงานเป็ นการ
“คนผมทองเสื้อลายแลเป็ นคนปากมาก เท่าทีส่ งั เกตเขาพูดมาก
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ทีส่ ุด”

หญิงสาวร่างสูงเพรียวสีหน้าเผยความเบือ่ หน่ายชัดเจน ดวงตา
กลมโตซึ่ ง ถู ก กรี ด ด้ว ยอายไลเนอร์ค มกริ บ มองตามค� ำ แนะน� ำ
เสียงเนือยๆ เอ่ยบอก “พูดมากปากสว่างไม่น่าหิ้วกลับ”
ปลายนิ้วเรียวกากบาททับคุณสมบัติของคนไม่ผ่านพิจารณา
แลว้ แนะน�ำคนต่ อไป “คนนี้น่าสนใจ ท่าทางไม่ช่างพูด เน้นดื่มกับ
หัวเราะมากกว่า ร่างหนาเหมือนพวกนักกีฬา แต่ผวิ เข ้มไปหน่อย เล็ตตี้
ไม่ชอบหนุ่มผิวสีเท่าไร หรือจะยกเว ้น”
“ปัดผ่านเถอะคนนี้ ต่อให้ผวิ ขาว แต่ท่าทางเหมือนทหารแบบนัน้
ไม่ไหว ไม่ได้จะเอาไปเฝ้ าบ ้านนะ”
“ตกรอบไปอีกหนึ่ง คนนี้เป็ นอย่างไรคะ ท่าทางส�ำอาง ดู จาก
เสื้อผ ้าจัดเต็ม น่าจะเป็ นคนจีน ญีป่ ่ นุ หรือไม่กเ็ กาหลี ทีส่ ำ� คัญสูงมาก
น่าจะสูงทีส่ ุดในกลุม่ ”
“รีบผ่านเลย เกย์หรือเปล่า ผูช้ ายอะไรปากแดง หน้าขาววอก
ลอยน�ำเป็ นโคมไฟ สูงไป ขี้เกียจเขย่งคุย”
“น่ าคิด ไม่เป็ นไร ยังมีอกี หลายคน ถา้ กลุ่มนี้ไม่ผ่าน น่ าจะมี
ด้านในให ้...” เลขาฯ ซึง่ ก�ำลังให ้ค�ำแนะน�ำหยุดพูด เมือ่ เห็นชายร่างหนา
สู งใหญ่ใบหน้าคมคาย เสื้อเชิ้ตสีอ่อนปลดกระดุมสามเม็ด ท�ำใหเ้ ห็น
แผงอกกว ้างร�ำไรยามเจ้าของขยับกาย เธอยืน่ ปลายนิ้วไปสะกิดหญิงสาว
ทีน่ ั่งเท ้าคางกลอกตามองเพดานสีหน้าเซ็งๆ
“คนนี้น่าสนใจนะคะ น่ าจะเป็ นคนเอเชีย ร่ างสู ง หุ่นเหมือน
นักกีฬาแต่ไม่หนาเทอะทะ ผิวสองสีไม่ขาวไม่ดำ� แลแมนๆ เรือนผม
ด�ำสนิท ไม่รสู้ นี ยั น์ตาเพราะไกลไปมองไม่เห็น ประเด็นส�ำคัญ หุน่ แบบนี้
ถ ้ายืนเทียบกับเล็ตตี้ยามออกงานสังคมคงสมกันดี ท่าทางเป็ นคนร่าเริง
แม ้จะมีสหี น้าเบือ่ ๆ แต่บคุ ลิกเขาแลเป็ นธรรมชาติดนี ะคะ”
สคาร์เล็ตปรายตามองบุรุษตามค�ำแนะน�ำของเลขาฯ คิ้วเรียวสวย
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ย่นเข ้าหากันเล็กน้อย จะใครก็ได้น่ีนา เลือกมากไปก็เท่านัน้ คนนี้น่าจะ
ดูดสี ดุ แล ้วหากเคตร่ายยาวแบบนี้ “อือ...คนนี้กไ็ ด้ สบโอกาสฟาดให ้สลบ
แล ้วหิ้วกลับไปเลย”
เคต เมสัน มิลเลอร์ ท�ำหน้าเมือ่ ยใส่พส่ี าวพ่วงต�ำแหน่งเจ้านาย
“เจรจากันดีๆ ก่อนไหมคะ หากขอ้ เสนอเราน่ าสนใจ เขาน่ าจะ
รับงาน เล็ตตี้เจรจาธุรกิจเก่งอยู่แล ้วนี่”
“มันใช่ เวลาอวยหรือยะ” เสียงแหลมสู งดังขัดทันควันพร้อม
ปรายตามองบุรุษที่เดินเฉิ ดฉายโชว์หุ่นสะทา้ นใจชนแก้วกับเพื่อนๆ
ในกลุม่ “ธุรกิจแบบนี้ไม่อยากเจรจาใหม้ ากความ เอาคนนี้แหละ ทุบ
ใหส้ ลบแล ้วยัดใส่รถไปเลย จะให้ใครรู้ไม่ได้วา่ สคาร์เล็ต พอร์ตแมน
จนปัญญาหาสามีจนต้องซื้อกิน”
หญิงสาวใบหน้าเหมือนตุก๊ ตาพยักหน้าหงึกๆ เหมือนเพิง่ นึกได้
“นั่นสิ...ลืมไป แต่ ใช้กำ� ลังไม่ดีนะคะ วางยามอมเหลา้ ดีไหม
ละมุนละไมกว่าทุบเยอะ”
สคาร์เล็ตมองหญิงสาวข ้างกายแล ้วหัวเราะเสียงแห ้ง แผนหล่อน
ต่างจากแผนฉันตรงไหนยะยายเคต เอ่ยชมพร้อมหยิบแก้วเครื่องดื่ม
มาจิบอ�ำพรางสายตาละเหีย่ ใจ “ไอเดียบรรเจิดมาก ใจดีสุดๆ ทุบแล ้ว
ลากไปไม่ดี วางยาแลว้ ลากไปอ่อนโยนกว่าจริงๆ” เธอส่ายหน้าเมื่อ
หญิงสาวหน้าตาน่ารักเหมือนตุก๊ ตาหันไปให ้คะแนนชายหนุ่มทีเ่ ธอเลือก
ส�ำหรับเธอใครก็ได้ ขอแค่ดูดหี น่อย ควงได้ไม่ขายหน้าก็พอ จะเฟ้ นหา
ข ้อดีอะไรมากมาย ไม่ได้จะแต่งจริงสักหน่อย
เคตท�ำหน้าครุ่นคิด “เหมือนเคยเห็นหน้าแบบนี้ท่ไี หน แต่นึก
ไม่ออก หรือว่าจะเป็ นคนรูจ้ กั ”
“หน้าโหลหรือเปล่า เด็กเรียนแบบเคตจะรู้จกั ผูช้ ายหิ้วได้แบบนี้
ได้ยงั ไง ช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะหิ้วหมอนี่กลับไปเงียบๆ ได้อย่างไร”
เคตเก็บมือถือใส่กระเป๋ าแล ้วลุกขึ้นยืน เอ่ยสีหน้าเอาจริงเอาจัง
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“เคตเตรียมการไวแ้ ลว้ เล็ตตี้ไปรอที่รถนะ หากแผนเคตพัง
เล็ตตี้เตรียมทุบได้เลย”
สคาร์เล็ตมองตามร่างเคตแล ้วยิ้ม เพราะเติบโตมาด้วยกัน เคต
กับ เธอจึง เหมือ นพี่น อ้ งมากกว่ า เจ้า นายกับ ลู ก น้อ ง บิด าเคตเป็ น
ผูจ้ ดั การธนาคารซึง่ เป็ นธุรกิจของครอบครัวเธอ แต่ถกู คนร้ายยิงเสียชีวติ
ในเหตุก ารณ์ ป ล น้ ธนาคาร วิล เลีย มจึง รับ อุป การะเด็ก สาวก�ำ พร้า
วัยห ้าขวบนับตัง้ แต่นนั้ มา โดยมีเธอเป็ นผู ้ดูแล

เ พลิงนทีปลีกตัวออกมาจากกลุ่ม กวาดตามองบรรยากาศ

โดยรอบแล ้วบ่นกับตนเอง “เบือ่ จริงโว ้ย เสียเวลามาท�ำอะไรอยู่ทน่ี ่ีวะ”
เขาละเซ็งเมื่อเพื่อนสมัยเรียนจัดงานเลี้ยงสละโสด ดันทะลึ่ง
อยากเล่นบทผูช้ ายขายตัว จึงเฮโลมาคลับสุดหรู ท่ขี ้ นึ ชื่อว่าสาวๆ มา
เพือ่ หิ้ว ฉายาพีน่ ำ�้ หกเหยือกไม่ได้มไี ว ้ถูกหิ้วนะเฟ้ ย เขาคือนักล่า หาใช่
ผู ้ถูกล่า นัยน์ตาคู่คมสะดุดทีร่ ่างหญิงสาวสวยเฉี่ยวเปรี้ยวเข็ดฟันซึง่ นั่ง
ไขว่หา้ งโชว์เรียวขาขาวยาวน่ าลูบไล ้ ชายหนุ่ มครางเสียงกระเส่า กาย
สั่นระริกเมือ่ ความอยากได้เข ้าครอบง�ำ ประกาศจุดยืนเสียงพร่า
“แบบว่ า ทุ ก กฎมีข อ้ ยกเว น้ เสมอ หิ้ว พี่เ ลยน้อ ง แถมน�ำ้ ให ้
เจ็ดเหยือก พร้อมมาก”
เขาหันหลังไปมองเมือ่ ถูกสะกิดจากด้านหลัง ใบหน้าคมก้มต�ำ่
เมือ่ ขนาดความสูงของคนทีม่ าสะกิดต�ำ่ กว่าปลายคางไปเป็ นคืบ ใบหน้า
น่ ารักเหมือนตุ๊กตา ผมแดง ผิวขาว สวมชุดสุ ภาพสีขาวราวนางชี
สถานทีแ่ ห่งนี้ก่อบาปมหันต์ทอ่ี นุญาตให ้เด็กน้อยแบบนี้เข ้ามา
“มีอะไรครับน้องสาว”
เคตเอียงคอไปมามองเป้ าหมายพร้อมรอยยิ้ม “พีช่ ายช่วยตามหา
พีส่ าวให ้หน่อยได้ไหมคะ”
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พลัดหลงกับผู ้ปกครองเหรอนี่ ผู ้หญิงอะไรพาน้องสาวมาหิ้วผู ้ชาย
สงสัยมัวส�ำราญจนลืมน้องนุ่ ง ถามกลับเสียงเขม้ งวด “ว่าแต่เราเถอะ
อายุเท่าไร เข ้ามาทีน่ ่ีได้ยงั ไง”
เคตไม่ตอบค�ำถามแรก อธิบายเสียงซือ่ “เข ้ามาด้านหลัง พีส่ าว
รูจ้ กั คนทีน่ ่ี”
เพลิงนทีค่อนเสียงหมิน่ “สงสัยหิวบ่อย ขาประจ�ำแน่ มาจนรูจ้ กั
คนใน ผู ้หญิงอะไรแย่อยู่กบั ที”่
เคตเอ่ยถามสีหน้าสนใจ “แย่อยู่กบั ทีค่ อื อะไรคะ”
“ย�ำ่ แย่ไง แย่ไม่ไปไหนทัง้ นัน้ มานี่มา เดีย๋ วช่วยตามหา ถึงจะยัง
ไม่เป็ นสาวเต็มตัว แต่เดินในสถานทีแ่ บบนี้ตามล�ำพังมันอันตราย ถ ้าฉัน
ช่วยตามหาส�ำเร็จ รับปากนะว่าจะไม่มาทีแ่ บบนี้อกี ถ ้าพีส่ าวหิวจัดก็ให ้
มาคนเดียว”
เคตเงยหน้ามองคนอบรมพลางกะพริบตาปริบๆ แม ้จะฟังไม่เข ้าใจ
นัก แต่สรุปได้วา่ เขาเป็ นห่วงเธอซึง่ เป็ นคนแปลกหน้า คนดีแบบนี้จะสนใจ
ร่วมมือกับเล็ตตี้ไหมนะ เอ่ยชมตาใส “พีช่ ายเป็ นคนดีจงั เลย”
“ดีก บั ผีน่ ะสิ คิดดู ถ า้ หากพลาดพลัง้ ต�ำรวจมาพบ ที่น่ี ต อ้ ง
ปิ ดตัวลง แล ้วสาวหิวทัง้ หลายจะไปหากินที่ไหน อุดมการณ์เดียวกัน
มันต้องช่วยกันสิ”
หลงผิดจริงๆ ที่คิดว่าเป็ นคนดี ที่แท้ก็ห่วงอาชีพตัวเอง เคต
พยักหน้าแบบยอมจ�ำนนต่ อเหตุผล เธอมองอุง้ มือใหญ่สคี ลา้ มแดด
ทีค่ ว ้าหมับเข ้าทีข่ ้อมือเธอ
“ไปด้านนอกกัน ที่น่ีเสียงดัง แสงสว่างก็นอ้ ย บอกซิพส่ี าวเรา
หน้าตาเป็ นยังไง” เขาเดินน�ำสาวน้อยพลัดหลงแต่ไม่วายปรายตาไปมอง
สาวขาสวยน่าลิ้มรส ซึง่ เวลานี้เหลือเพียงเก้าอี้วา่ งเปล่า หายไปไหนแล ้ว
ท�ำไมดวงตกตัง้ แต่ ลงจากเครื่องบินวะ สาวขาสวยที่สนามบินก็แหว้
เจ้โนตมก็น่าหมั่นไส ้ พบเป้ าหมายถูกใจก็พลาดอีก ซวย ซวย ซวย
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คงไม่ใช่ผลงานยายเลขาฯ ป่ าเถือ่ นทีส่ าปแช่งเขาไว ้หรอกนะ
เคตเดินตามชายหนุ่มร่างโตต้อยๆ พร้อมพิจารณาไปด้วย รูปร่าง
หน้าตาแปดแต้ม ผิวพรรณเก้าแต้ม รสนิยมสิบแต้มเต็ม อาชีพนี้คง
รายได้ดี เสื้อผา้ บนเรือนกายลว้ นแบรนด์เนมหรู หรา นาฬกิ าที่ขอ้ มือ
ยิง่ แพงขึ้นไปอีก สรุปรูปลักษณ์ภายนอกผ่าน นิสยั ก็พอใช้ได้ อย่างน้อย
เขาก็แสดงความเป็ นห่วงเธอและมีนำ�้ ใจมาเป็ นเพือ่ น
เสียงใสเอ่ยตามความรู้สกึ “พีช่ ายนิสยั ดีไม่น่ามาท�ำอาชีพแบบนี้
สงสัยรายได้ด”ี
“บอกแลว้ ไงว่าไม่ใช่ คนดี ที่ช่วยเพราะฉันมีนอ้ งสาว เห็นเธอ
ยืนมึนตามล�ำพังจะไม่ดูด ำ� ดู ดีก็ท ำ� ไม่ลง ถึงแมน้ อ้ งสาวฉันจะอยู่ ดี
มีสุขล ้นไม่ตอ้ งห่วงก็เถอะ”
แพรไหมฟ้ า รังสิมนั ต์ น้องสาวคนเล็กของเขาเอาตัวรอดได้และ
ปลอดภัยราวกับนอนอยู่ในตูน้ ริ ภัยเก็บทองเชียวแหละ พวกเขาสีพ่ น่ี อ้ ง
มาเรียนทีอ่ เมริกา ยายแพรคนเดียวทีอ่ ยู่เมืองไทยกับพ่อแม่ ทีไ่ ม่ห่วง
เพราะนอกจากยายแพรจะร้ายแล ้ว ข ้างกายยังมี ราชาตะวัน อเล็กซิส
หิรญ
ั เมธา ทายาทเจ้าพ่อใหญ่แห่งลอนดอนซึ่งเป็ นลูกชายเพื่อนสนิท
ของพ่อ แล ้วยังมีลูกสาวเจ้าพ่อสือ่ ซึง่ ยายคนนัน้ เป็ นเจ้าแม่ขาลุยตัวจริง
ความฝันอันแสนมโนคือเป็ นต�ำรวจปราบปรามเหล่าร้าย เมือ่ หลายปี ก่อน
สามเพือ่ นสนิทสุดหา้ วไปเปิ ดส�ำนักงานนักสืบ ปัจจุบนั ทัง้ สามแยกย้าย
ไปมีครอบครัวหมดแลว้ ซึ่งน้องสาวเขาไปควา้ มาเฟี ยใหญ่จากอิตาลี
มาเป็ นสามี แล ้วยังจะมีอะไรเหลือให ้เป็ นห่วงอีก
ร่างสู งเดินน�ำเมือ่ พน้ จากตัวอาคาร บริเวณด้านนอกถูกตกแต่ง
เป็ นสวนดอกไม ้แสงไฟเรืองรองไปตามทางเดินซึง่ สามารถเดินลัดไปยัง
ลานจอดรถได้ แต่ ค่ อ นข า้ งเงีย บไปหน่ อ ย มือ หนากางออกพร้อ ม
ยกขึ้นสูง ฝ่ าเท ้าหนาใต้รองเท ้าหนังสีนำ�้ ตาลหยุดอยู่กบั ที่
เสียงอ่อนเอ่ยถามแม ้จะหยุดนิ่งตามสัญญาณทีอ่ กี ฝ่ ายส่งมา
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“มีอะไรหรือคะพีช่ าย”
“แขกไม่ได้รบั เชิญ ไปหาที่หลบก่ อนไป” สิ้นเสียงออกค�ำสั่ง
ร่ า งสู ง ใหญ่ ข องบุรุ ษ หกคนก็ โ ผล่อ อกมาจากเงามืด ของต้น ไม แ้ ละ
มุมอับสายตา
เพลิงนทีกวาดตามอง เอ่ยถามเสียงระรืน่ “มาปล ้นหรือมาหาเรือ่ ง
เหรอตัวเอง”
เสียงหว้ นจากหนึ่งในหกข่มขู่ “ตามมาเงียบๆ อย่าคิดตุกติก
ถ ้าไม่อยากเจ็บตัว”
คนที่กำ� ลังกลายเป็ นเหยื่อพยักหน้า “ตกลง ไปไหนไปกัน แต่
ปล่อยน้องสาวคนนัน้ ไปนะ”
“แกไม่มสี ทิ ธิ์ต่อรอง ปล่อยไปให้มนั แจ้งต�ำรวจมาจับฉันหรือไง
ไม่โง่นะโว ้ย”
เพลิงนทียกั ไหล่พร้อมมองบน “แค่ฉนั คนเดียวก็คมุ ้ จะพาผู ้หญิง
ไปเป็ นภาระท�ำไม เชื่อเถอะ แค่เรื่องเล็กน้อยไม่ตอ้ งพึง่ ต�ำรวจหรอก”
โจรมุมมืดตะโกนสวนมา “ฉันสั่งแกต้องท�ำตาม”
นัยน์ตาคู่สดี ำ� ลุกโชนเอ่ยบอกเสียงหน่าย “แกเลือกเองนะ”
ท่อนขาแกร่งก้าวตรงไปหาเป้ าหมายซึ่งอยู่ใกล ้สุด แม่นเหมือน
จับวางเมื่อหนึ่งในหกทรุดฮวบคุกเข่าขา้ งหนึ่งลงบนพื้น สีหน้าเหยเก
เมือ่ ปลายเทา้ หนาฟาดลงเต็มไหล่ มือหนาควา้ ขอ้ มือหนึ่งในหา้ ทีเ่ หลือ
บิดเต็มแรง เสียงกระดูกหักดังชัดเจน ในขณะทีเ่ จ้าของมือลงไปนอนดิ้น
อยู่ทพ่ี ้นื ร้องโอดครวญ
เมือ่ เห็นเพือ่ นร่วงลงไปสอง ทัง้ สีจ่ งึ กรูเข ้าหาร่างสูงใหญ่ หนึ่งในสี่
ถู ก ฝ่ าเท า้ ฟาดเข า้ ที่ก กหู เซไปนอนหงายท อ้ งอยู่ ท่ีพ้ ืน อี ก สามก็
ลม้ ระเนระนาดตามไปด้วยหมัดและศอก เสียงร้องโอดโอยดังระงม
เจ้าของผลงานปัดเสื้อผ ้ารองเท ้าหาร่องรอยความเสียหาย
เพลิงนทีปรายตามองสวะหกตัว เอ่ยเสียงขุน่ “บนโลกนี้มมี นุษย์
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หกคนทีส่ ั่งฉันได้ ส่วนคนทีเ่ จ็ดก็ไม่ใช่พวกแก ไสหัวไปให ้พ ้น”
เขาหันไปกวักมือเรียกน้องสาวชุดขาวที่ยืนแอบอยู่ขา้ งโคมไฟ
ริมทาง เอ่ยเสียงปลอบ “หมดเรื่องแล ้ว ไปกันเถอะ”
เคตลอบกลืนน�ำ้ ลายแลว้ วิ่งไปจับชายเสื้อพี่ชายคนดี เอ่ยชม
เสียงตื่น “พีช่ ายสุดยอดฝี มอื เลย คนท�ำงานที่น่ีเก่งแบบพีช่ ายทุกคน
หรือเปล่าคะ”
“แค่โจรนกกระจอก อย่าใส่ใจ ไปเถอะ”
เคตเม ม้ ปากสีห น้า ครุ่ น คิ ด ฝี มือ ดีร าวกับ นัก มวยมือ อาชี พ
หญิงสาวปรายตามองกลุ่มโจรที่นอนกุมมือบริเวณที่เจ็บสีหน้าเหยเก
เจ็บหนักไหมนั่น เธอเดินตามร่ างสู งโดยไม่สนใจธนบัตรปึ กหนึ่งที่
หล่นลงพื้น ได้แต่มองแผ่นหลังคนน�ำทางจนมาถึงรถยนต์ส่วนตัวของ
เธอ
เคตปล่อ ยชายเสื้อ วิ่ง ไปก้ม มองในรถ บ่น เสีย งเบาพอให ค้ น
ตามมาได้ยนิ “ไปไหนนะ ทีร่ ถก็ไม่อยู่ ง่วงนอน อยากกลับบ ้านแล ้ว”
เสียงทุมเอ่
้ ยแนะน�ำ “โทร.ตามสิ”
เคตหยิบมือถือสองเครื่องออกมาโชว์ “มือถืออยู่น่ีหมดแล ้ว”
เพลิงนทีทำ� หน้าเซ็ง “พี่สาวเธอนี่แย่มาก” เขาท�ำหน้าครุ่นคิด
เอ่ยปรึกษา “เอาแบบนี้ดไี หม ฉันจุดไฟเผารถแถวนี้สกั สิบยีส่ บิ คัน เดีย๋ ว
พวกข ้างในก็วง่ิ กระเจิงออกมาเอง รวมทัง้ พีส่ าวเธอด้วย”
เคตมองหน้ายิ้มแย้มของคนแนะน�ำตาปริบๆ เธอหัวเราะเสียงแห ้ง
“พีช่ ายพูดให ้ข�ำใช่ไหมคะ”
ชายหนุ่มเอ่ยสีหน้าขึงขัง “จริงทุกประโยค” ตามหาคนมันเสียเวลา
สู้ให้คนทีต่ ามหาออกมาหาเองง่ายกว่าตัง้ เยอะ
เคตกลอกตาไปมา สคาร์เล็ตสุ่มเลือกแม่นจริงๆ เธอส่ายหน้า
ปฏิเสธ “ถ ้าไม่เป็ นการรบกวนพีช่ ายเกินไป แค่ขบั รถไปส่งก็พอแล ้วค่ะ
เคตมีกญ
ุ แจรถแต่ขบั ไม่เป็ น”
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เพลิงนทีหนั ไปมองประตู ทางเขา้ ของผับหรู แลว้ นึกถึงเพื่อนๆ
ป่ านนี้คงถูกหิ้วไปเกือบหมดแลว้ กลับเขา้ ไปก็น่าเบือ่ ความจริงวันนี้
เขารู้สกึ เบือ่ ผูห้ ญิงตัง้ แต่ฉะกับเจ้โนตม คืนนี้กลับไปนอนพักใหเ้ ต็มอิม่
แล ้วตืน่ ไปท�ำงานเอาใจยายเลขาฯ ใจโหดสักหน่อย เพือ่ ความปรองดอง
ระหว่างบอสกับเลขาฯ
เขารับกุญแจรถจากเจ้าของ “โชคดีทพ่ี ต่ี ดิ รถเพือ่ นมา ไปส่งเรา
กลับบ ้านก่อนก็ได้”
ทัง้ สองเข ้ามานั่งในรถ เคตเอ่ยหลังคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อย
“เปิ ดระบบน�ำทางเรียบร้อยแล ้วค่ะ ไม่เกินยีส่ บิ นาทีกถ็ งึ ”
เพลิงนทีปรายตามองจุดหมาย คิ้วหนาเลิกสูง เพนต์เฮาส์เดียวกัน
นี่หว่า เขาปรายตามองสาวน้อยข ้างกาย พีน่ อ้ งคู่น้ ีคงเป็ นลูกสาวเศรษฐี
ก็ ไ ม่แ ปลก ค่ า สมาชิก ที่น่ี แ พงระยับ ไม่ร วยจริง จะมาหิ้ว ผู ช้ ายที่น่ี
ได้อย่างไร ไม่บอกดีกว่าว่าเขาเองก็พกั อยูท่ น่ี นั่ เขาเลือ่ นรถยนต์คนั เล็ก
ออกจากทีจ่ อดแล ้วขับไปยังจุดหมายด้วยสีหน้าผ่อนคลาย โดยไม่สงั เกต
ว่ามีรถสปอร์ตสีแดงเพลิงแล่นตามมา
เคตลอบมองว่าที่สามีพรีเมียมของสคาร์เล็ตแลว้ ปรายตามอง
วิวขา้ งทาง ริมฝี ปากไร้สลี ปิ สติกหยักยิ้ม ไม่เห็นต้องทุบแลว้ ลากมา
ใหย้ ุ่งยาก เขาเต็มใจมาเอง จะมาฟ้ องร้องว่าลักพาตัวภายหลังก็ไม่ได้
กลอ้ งวงจรปิ ดตัง้ กี่ตวั ที่เห็นเขาเต็มใจมามา้ กมาก ใครจะคิดว่าเขาจะ
สูเ้ ก่ง นักแสดงพวกนัน้ เธอจ้างมาเพือ่ กระตุน้ สัญชาตญาณปกป้ องของ
เพศชาย ตัง้ ใจให ้มาท�ำท่าขู่ แสร้งปะทะกันนิดหน่อยแล ้วเขาก็คงพาเธอ
หนีเพราะสู้ไม่ได้ ที่ไหนได้ เขาย�ำผูช้ ายหกคนซะยับได้อย่างง่ายดาย
หวังว่าค่าจ้างทีเ่ พิม่ ให ้จะพอค่ารักษา
เคตเอ่ยกับตัวเองเสียงเบา “สามีพรีเมียมคนนี้อาจกลายเป็ นสีสนั
ของตระกูลพอร์ตแมนก็เป็ นได้ แค่คดิ ก็ระทึกแล ้ว”
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2
ไอ้หัวงู

สคาร์เล็ตนั่งถอนหายใจครุ่นคิดถึงสิ่งที่กำ� ลังจะท�ำและสิ่งที่

จะเกิดขึ้นหากท�ำลงไป ในชีวติ นี้ตงั้ แต่จำ� ความได้ ใครหลายคนต่าง
อิจฉาชะตาชีวติ ของเธอ หญิงสาวทีเ่ กิดมาพร้อมรูปสมบัติ คุณสมบัติ
และทรัพย์สมบัติ แต่ใครเลยจะรู ว้ ่าสิ่งที่เธอมีลว้ นไม่ใช่ส่งิ ที่ตอ้ งการ
เธอไม่เคยอยู่พร้อมหน้าครอบครัว พ่อเป็ นนักธุรกิจด้านการเงิน ชีวติ
ทัง้ ชีวติ มุง่ ไปทีผ่ ลประโยชน์ ก�ำไรและความร�ำ่ รวย ส่วนแม่หายไปจาก
ชีวติ ของเธอและพ่อเพราะคบชู ้ พ่อแต่งงานใหม่อกี สองครัง้ และจบลง
ด้วยการหย่า ชีวติ แต่งงานคือหายนะของสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นจากความรักใคร่
ช่างไร้สาระสิ้นดี
เธอหยักยิ้มสมเพชตัวเอง นี่หรือชีวติ ของ สคาร์เล็ต พอร์ตแมน
หญิงสาวทีใ่ ครต่อใครต้องการเป็ น หรือชืน่ ชม แท ้จริงแล ้วเธอมีอะไรให ้
ชื่นชมกันเล่า เติบโตมาในคฤหาสน์หลังใหญ่กบั พีเ่ ลี้ยงและเด็กก�ำพร้า
คนหนึ่งที่ครอบครัวรับมาอุปการะ มีเงินดลบันดาลทุกสิ่งที่ปรารถนา
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รู ป ลัก ษณ์ภ ายนอกงดงามเฉิ ด ฉาย การศึ ก ษาและความสามารถก็
ไม่พ่ายผู้ใด สิง่ เหล่านี้เธอได้มาเพราะพระเจ้าส่งเสริม ซึ่งต้องแลกมา
ด้วยโชคชะตาอันแสนเศร้าเช่นนัน้ หรือ
เมือ่ พระเจ้าต้องการให ้เธอเดินบนเส ้นทางแห่งชัยชนะ เธอก็ตอ้ ง
ใช้สง่ิ ทีพ่ ระเจ้ามอบให ้น�ำมาซึง่ ชัยชนะ แต่น่าเสียดาย คนทีเ่ ธอต้องการ
ชนะกลับเป็ น วิลเลียม พอร์ตแมน ชายทีเ่ ธอเรียกว่าพ่อ
ร่ า งสู ง เพรี ย วก้า วลงจากรถสปอร์ต สีแ ดงเพลิง ซึ่ง ได้ม าเป็ น
ของก�ำนัลจากบริษทั ยานยนต์คู่กรณี ซึง่ เธอคิดว่าต้องมีสง่ิ ใดผิดพลาด
นอกเสียจากชายโรคจิตคนนัน้ เป็ นทายาทมหาเศรษฐี ครอบครัวเกรงเธอ
จะเอาเรื่องถึงมอบรถคันนี้ใหเ้ ป็ นการชดใช้ ส่วนหญิงสาวที่อา้ งตัวว่า
เป็ นญาติก็ตดิ ต่อไม่ได้ มีเพียงรถคันนี้ทถ่ี กู ส่งมาพร้อมจดหมายแสดง
ความขอบคุณทีใ่ ห ้อภัยในเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น
“ให อ้ ภัย ตัง้ แต่ รู ว้ ่า ป่ วยแล ว้ ซ่ อ มรถให้ก็ พ อ ไม่เ ห็น ต้อ งซื้อ
คันใหม่ให ้ บา้ นตาจิตป่ วยนั่นคงรวยมาก ครอบครัวแก้ปญ
ั หาแบบนี้
มีแต่จะส่งเสริมใหเ้ สียนิสยั คลุ ้มคลั่งก็ทำ� ลายข ้าวของคนอืน่ เพราะรู้วา่
ต้องมีคนตามเช็ดตามล ้างให ้ อย่าให ้พบอีกนะ แม่จะลากไปพบจิตแพทย์
ซะให ้เข็ด ไม่หายอย่าหวังว่าจะออกมาก่อความวุน่ วายได้อกี เชียว”
สคาร์เล็ตมองประตู หอ้ งแลว้ ถอนใจยาว เคตกล่อมหมอนั่น
ไปถึงไหนแล ้ว แต่จะว่าไปยายตัวแสบนี่ก็เจ้าเล่หเ์ สมอต้นเสมอปลายดี
ความผิดปกติทางร่างกายแลกกับสติปญ
ั ญาทีเ่ หนือกว่าคนปกตินดิ หน่อย
ไม่รูว้ ่าพระเจ้าสนุ กอะไรนักหนากับชะตาชีวติ ของมนุ ษย์ ตัง้ แต่ บดิ า
ของเคตถูกยิงตายต่อหน้าต่อตา หญิงสาวช็อกจนหมดสติแล ้วฟื้ นขึ้นมา
โดยไม่รบั รู ส้ ภาวะแวดล ้อมรอบกาย ไร้การตอบสนองใดๆ นอกจาก
สัญญาณของการมีชีวติ วิลเลียมทุ่มเทเงินทองไปมากมายเพื่อรักษา
เด็กหญิงก�ำพร้าในตอนนัน้ ซึง่ นัน่ เป็ นข ้อดีเพียงอย่างเดียวของวิลเลียม
ทีเ่ ธอมองเห็น ความใจกว ้างของเขาทีม่ ตี ่อคนทีม่ องเห็นว่ามีค่า
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พ่อเคตซึ่งในขณะเกิดเหตุเป็ นผู้จดั การธนาคาร เขาพยายาม
ปกป้ องชีวิตของเจ้านายตัวเองจนเสียชีวิตในเหตุการณ์รา้ ยครัง้ นัน้
วิลเลียมถึงดู แลเคตเป็ นอย่างดีเพื่อเป็ นการตอบแทน หลังจากรักษา
อยู่นานราวสามปี เคตเริ่มมีอาการตอบสนองต่อสิง่ รอบกาย โดยเฉพาะ
กับ เธอซึ่ง อายุ ม ากกว่ า สามปี เคตรับ รู ก้ ารมีต วั ตนของ สคาร์เ ล็ต
พอร์ตแมน ตอบสนองเมือ่ เธอเอ่ยสิง่ ใดด้วย และเอ่ยเรียกเธอว่าเล็ตตี้
เป็ น ประโยคแรกหลัง จากไม่ พู ด มาสามปี หลัง จากนัน้ ไม่ น านเคต
ก็มอี าการดีข้นึ และถูกพากลับมาอยู่คฤหาสน์เดียวกับเธอในฐานะเด็ก
ในอุปการะ
แมอ้ าการทางใจจะดีข้ นึ แต่ สภาพร่ างกายกลับผิดปกติ เคต
รู ปร่ างเล็กและเจริญเติบโตช้ากว่ามาตรฐาน พัฒนาการทางร่ างกาย
ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลข ้างเคียงจากยาทีร่ กั ษาอาการทางจิต
ปัจจุบนั อายุยส่ี บิ สามแล ้ว แต่รูปร่างหน้าตาเหมือนเด็กอายุสบิ ห ้า มีเพียง
สติปญ
ั ญาทีพ่ ฒ
ั นาการดีเกินวัย
เคตเรียนจบปริญญาตรีสองใบพร้อมๆ กันตอนอายุสบิ หก เธอ
มีความจ�ำดัง่ กล ้องถ่ายภาพและมีระบบประมวลผลเหมือนคอมพิวเตอร์
เคตสามารถจ�ำตัวหนังสือหรือข ้อมูลทุกอย่างผ่านการมอง และประมวล
สิง่ ทีเ่ ห็นเป็ นแผนที่ สิง่ ทีพ่ ระเจ้าชดใช้ให้ไม่รูว้ ่าคุม้ ค่าหรือเปล่ากับการ
สูญเสียครอบครัว แม ้เคตจะมีสติปญ
ั ญาทีด่ กี ว่าคนปกตินิดหน่อย แต่
สิง่ ทีห่ ายไปคือความรูส้ กึ ต่อสิง่ ทีม่ นุษย์เรียกว่าอารมณ์ รักโลภโกรธหลง
เคตไม่เข ้าใจถึงสิง่ เหล่านี้เท่าไรนัก
สคาร์เล็ตเดินผ่านประตูหอ้ งเขา้ ไปเมื่อตัดสินใจแลว้ เธอมอง
ร่างใหญ่โตของบุรุษซึ่งชายเสื้อผา้ หลุดลุ่ยและเด็กในปกครองซึ่งก�ำลัง
ดันร่างใหญ่โตนัน้ สุดก�ำลัง ปลายนิ้วเรียวยาวสีอมชมพูสั่นระริก ตวาด
เสียงดังลั่น
“หยุดเดีย๋ วนี้นะไอ้หวั งู”
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ใบหน้าคมคายซึง่ ผมยุ่งนิดๆ หันไปมองพร้อมๆ กับใบหน้าเล็กๆ
ราวตุก๊ ตาในตูโ้ ชว์หนั ไปเรียกผู ้มาทันเหตุการณ์เสียงหอบ
“เล็ตตี้มาแล ้ว ช่วยหน่อย”
สคาร์เล็ตย่างสามขุมยื่นมือไปกระชากคอเสื้อไอ้หวั งูข้ นึ มาจาก
ร่ างเล็กๆ ของเคต ซึ่งฉวยโอกาสกลิ้งออกไปแลว้ ลุกไปยืนหอบขา้ ง
เคาน์เตอร์เครื่องดืม่
เสียงเหี้ยมของสคาร์เล็ตเอ่ยถาม “วอนตายใช่ไหมถึงคิดขืนใจ
น้องสาวฉัน”
เพลิงนทีพยายามดึงคอเสื้อกลับเมือ่ ถูกรัดกระเดือกจนหายใจ
ไม่ออก พูดไม่ได้ ท�ำได้แต่ รอ้ งอึกอักๆ หน้าแดงหน้าด�ำ พยายาม
บอกให ้ปล่อย แต่คนฟังคงฟังไม่รูเ้ รื่องแน่ “อ่อยๆ แอร็ก”
เสียงขุน่ เขียวข่มขูไ่ ม่หยุด “หาว่าน้องสาวฉันอ่อยเหรอ แกนี่มนั
จิ้งจอกร้ายชัดๆ เด็กตัวเล็กๆ ก็ไม่เว ้น จิตวิปริตท�ำไมไม่ไปรักษา เลว
แบบนี้ไม่ตอ้ งรักษาแล ้ว ตายมันตรงนี้เถอะ”
เคตมองชายหนุ่มทีก่ ำ� ลังโดนขย�ำ้ อย่างเป็ นห่วง พยายามจะเรียก
หญิง สาวที่เ วลานี้ ข้ ึน คร่ อ มบนแผ่ น หลัง ชายหนุ่ ม ซึ่ง พยายามดิ้น รน
เอาชีวติ รอด “เอ่อ...เล็ตตี้ คือว่า...ค่อยๆ คุยกันก่อนไหม”
เล็ตตี้ของเคตหับขวับมามองตาวาวราวแม่เสือ เคตผงะถอย
เล็กน้อยเพราะไม่ชนิ
“เงียบไปเลย สอนกี่ครัง้ ว่าถา้ ถูกตัวเชื้อโรคแตะต้องร่ างกาย
ให ้เอามีดเสียบมันให ้ตาย เงินถึงทนายเก่งยังไงก็หลุด”
โว ้ย ยายโหด อะไรจะเหี้ยมปานนัน้ คิดมาได้ เพลิงนทีรงั้ คอเสื้อ
คืนจนพอหายใจได้ แมจ้ ะเกือบตาย แต่รู้สกึ อยากเห็นหน้ายายโหดที่
ก�ำลังจิกเขาจนพรุนทัง้ ร่างกายและจิตใจให้ชดั ๆ เมือ่ ครู่ยงั เห็นไม่ถนัด
แม่กซ็ ดั ก่อนเลย ชาติน้ ีใครได้ยายโหดเป็ นเมียอายุสนั้ แน่ เขาพยายาม
อธิบายเสียงหอบเมือ่ รัง้ คอเสื้อพอหายใจได้
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“คุณ...คุณครับ เข ้าใจผิดแล ้ว”
“เขา้ ใจผิดอะไร ฉันเห็นคาตาว่าแกก�ำลังขืนใจน้องฉัน ไอ้คน
จิตวิปริต ตายซะเถอะ โอ๊ย!” ร่ างสู งเพรียวถูกดันออกเต็มแรงด้วย
แผ่นหลังกวา้ ง สคาร์เล็ตเสียหลักหงายหลังไปกระแทกโซฟา ส่วน
คนท�ำกลิ้งไปแอบหลังโซฟาอีกด้าน พยายามสูดอากาศหน้าแดงก�ำ่
สคาร์เล็ตลุกขึ้นยืนชี้หน้าแวด้ ใส่แมจ้ ะรู้สึกเจ็บแปลบบริเวณ
หัวไหล่ “กล ้าผลักฉันเหรอ”
คนท�ำเถียงกลับพร้อมไอโขลก “จะรอให ้ขาดใจตายก่อนหรือไงเล่า
ยายโหดใจทมิฬ”
คนถูกกล่าวหาแยกเขี้ยวยิงฟันใส่ “โหดใจทมิฬเหรอ ได้...แกตาย
วันนี้แหละ ไม่ต ้องไปรักษาแล ้ว” มือบางหยิบทุกสิง่ อย่างรอบกายขว ้างใส่
ร่างหนาที่ทำ� ได้เพียงยกเก้าอี้มาเป็ นเกราะก�ำบังพร้อมกระโดดหนีราว
จิงโจ้
เคตหยิบมือถือขึ้นมาพร้อมมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยสมาธิ
แน่วแน่ “แก้วน�ำ้ สิบสองใบ แจกันสีใ่ บ กระจกหกบาน อ้าว เจ็ดบาน
แล ว้ เก้า อี้ส องตัว ไวน์แ ปดขวด แชมเปญสองขวด โคมไฟสาม
นาฬกิ าโบราณหนึ่ง เอ...ไม ้กอล์ฟเอามาหวดแบบนัน้ จะเสียหายไหมนะ
จดไปก่อนแล ้วกัน หัวไม ้หนึ่งหนึ่งอัน เครือ่ งปัน้ ดินเผา กล่องดนตรีหยก
ตุก๊ ตาคริสตัล โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ชุดกาแฟ...”
เสียงโครมครามและเสียงของแตกดังนานเท่าไร ปริมาณของ
ที่เสียหายก็เพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยฝ่ ายชายได้แต่ ว่ิงหลบ ส่วน
ฝ่ ายหญิงไล่หวดด้วยไมก้ อล์ฟแบบเอาเป็ นเอาตายจนทัง้ คู่ ไปยืนเกาะ
ก�ำแพงหอบตัวโยนคนละมุม
เคตยิ้ม เอ่ยเสียงใสเมือ่ มีโอกาสได้อธิบายถึงเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น
ก่ อนหน้านี้เสียที “หยุดตีกนั แลว้ ดีจงั เล็ตตี้เขา้ ใจผิดนะ พี่ชายแค่
ปี นขึ้นไปขยับหลอดไฟ พอไฟติดพีช่ ายเสียหลักหล่นมาทับเคตซึง่ อาสา
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ช่วยจับเก้าอี้ให้”
หญิงสาวเงื้อไม ้กอล์ฟค้างกลางอากาศเมือ่ ก�ำลังจะต่อยกสอง
ฝ่ ายชายคู่ กรณี ยกแจกันสู งครึ่งเมตรลอยค้างกลางอากาศเมื่อ
ยกสองก�ำลังจะมา
เคตส่ ง ยิ้ม เอ่ ย ชมเชย “สมกัน จริง ๆ เคยอ่ า นมาจากหนัง สือ
วิชาภาษาไทย สามีภรรยาตีกนั ลูกดกหัวปี ทา้ ยปี เล็ตตี้กบั พีช่ ายต้อง
ลูกเต็มบ ้านหลานเต็มเมืองแน่ ตีกนั ยับขนาดนี้ แต่ไม่ตอ้ งห่วงนะ เคต
จดไว ้หมดแล ้ว ประเมินความเสียหายครบถ ้วนไม่ขาดสักดอลลาร์”
เธอชอบเรียนภาษา เพราะสามารถอ่ านหนังสือหรือดู ซีรีสไ์ ด้
โดยไม่ตอ้ งอ่านค�ำแปลให ้เสียอรรถรส
สคาร์เล็ตวางไม ้กอล์ฟลง เอ่ยเสียงเนือยเพราะเหนื่อย
“เคต เหตุการณ์ตอนนี้คือฉันกับไอ้หวั งูนั่นก�ำลังจะฆ่ากันตาย
สิง่ ทีค่ วรท�ำคือห ้ามหรือแจ้งต�ำรวจ ไม่ใช่นั่งจดบันทึกรายการทรัพย์สนิ ”
เคตมองหญิงสาวตาโต “จะฆ่าพีช่ ายท�ำไม คนนี้สามีพรีเมียมนะ
เคตพามาตามทีเ่ ราตกลงกันไง”
สคาร์เล็ตทิ้งร่างลงบนโซฟา โบกมือไปมาเพราะเหนื่อยเกินกว่า
จะอธิบายให ้ยายต�ำราเรียนเข ้าใจในเวลานี้
เพลิงนทีมองหญิงสาวและสาวน้อยทีเ่ ขาพามาส่งถึงหอ้ งพักด้วย
สีหน้าฉงน พร้อมเรียบเรียงข ้อมูลจากทีไ่ ด้ฟงั ทัง้ คู่สนทนากัน เขาโวย
เสียงดัง “พวกเธอลักพาตัวฉันมาท�ำสามีเหรอ ท�ำแบบนี้เกินไปแล ้วนะ”
เคตส่ายหน้าหวือ “เข ้าใจผิดแล ้วค่ะ พีช่ ายเป็ นคนขับรถพาเคต
กลับมา รปภ.ด้านล่างก็เห็น บริเวณทางเดินหน้าห ้องกล ้องก็บนั ทึกไว้วา่
พีช่ ายเต็มใจเดินเขา้ หอ้ งมาเอง มองจากรู ปการณ์แล ้ว หอ้ งพังแบบนี้
เคตกับเล็ตตี้ต่างหากที่ตกเป็ นผูเ้ สียหาย เจ้าของหอ้ งที่ไหนจะพังหอ้ ง
ตนเอง อ้อ...ในห ้องไม่มกี ล ้องค่ะ”
เพลิงนทีผูเ้ ลวมาเจ็ดคาบสมุทรอ้าปากค้างมองยายตาใสอย่าง
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คาดไม่ถงึ ว่าเด็กสาวแรกรุ่นตัวแค่ น้ ีจะคิดอะไรแบบนี้ได้ เด็กสมัยนี้
มันร้าย เขาหายใจฟื ดฟาดๆ หยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์ดว่ น เอ่ยเสียงรัว
เมือ่ ปลายสายกดรับ “พีเ่ มฆช่วยด้วย น้องน�ำ้ ถูกลักพาตัว”
เพลิงเมฆา รังสิมนั ต์ พีช่ ายคนโตซึง่ เป็ นผูโ้ ชคร้ายได้รบั โทรศัพท์
เอนร่างพิงพนักโซฟา “เหรอ เอาเป็ นว่าดูแลตัวเองดีๆ นะ”
“พีเ่ มฆ น้องน�ำ้ ถูกลักพาตัวต้องรีบมาช่วยสิ จะมาอวยพรอะไร
กันอีก”
“น้องน�ำ้ ลืมเหรอว่าพีเ่ มฆอยู่แคนาดา จะเหาะไปช่วยทันได้ยงั ไง
น้องน�ำ้ เป็ นคนเก่ง เดีย๋ วก็หาทางกลับมาเองได้ พีเ่ มฆมั่นใจมาก”
เพลิงนทีทำ� เสียงงอน “ใช่สิ น้องน�ำ้ ไม่ใช่นอ้ งคนโปรดของพีเ่ มฆ
ใช่ไหม ใจด�ำ”
เพลิงเมฆายิ้มมุมปากเมือ่ นึกถึงสีหน้าแง่งอนของน้องชายคนเล็ก
เอ่ยต่อว่าเสียงอ่อน “ถูกกล่าวหาแบบนี้เสียใจนะนี่ พีเ่ มฆรักน้องเท่ากัน
ทุกคน ต่างแค่อยากกระทืบเป็ นรายบุคคล แค่น้ ีนะงานยุ่งมาก กลับไป
จะเลี้ยงพิซซ่า”
ตืด๊ ...ตืด๊ ...ตืด๊ ...
นั่นคือเสียงสุดท ้ายทีเ่ พลิงนทีได้ยนิ
หญิง สาวร่ า งบางสวมแว่ น ตาทรงกลมเงยหน้า จากกองแฟ้ ม
ถามด้วยสายตา
เพลิงเมฆายิ้มมุมปาก “พีน่ อ้ งน�ำ้ ของเธอคงพบคู่ปรับทีเ่ ลวใส่ไม่ได้
จึงใช้มกุ นี้ อยากเห็นหน้าจัง คนทีท่ ำ� ให ้ เพลิงนที รังสิมนั ต์ จนมุมได้
ในรอบสิบหา้ ปี ” เด็กผูห้ ญิงคือสิง่ ทีเ่ พลิงนทีรบั มือยากทีส่ ุดและเลวใส่
ไม่ลง ที่มนั โทร.มาก็แค่ อยากได้ยนิ เสียงใครสักคนเตือนสติ ถา้ ใคร
ลักพาตัวมันไปจริงคงซวยตาย คนลักนะทีซ่ วย
พันธิตรายิ้มอ่อน “คุณน�ำ้ ไม่ใช่ คนเลวจริงๆ นี่คะ ก็แค่ เจ้าชู ้
ทิ้งงาน ก่อเรื่อง ใช้เงินเปลือง ทีเ่ หลือก็แค่ไหลตามน�ำ้ ”
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เพลิงเมฆามองเลขาฯ แล ้วถอนใจ “หากเธอไปเป็ นเลขาฯ ไอ้น้องน�ำ้
คงสนุกดีนะ คนหนึ่งหลุดออกนอกกรอบจักรวาลไปไกลลิบ ส่วนอีกคน
ก็อยู่ในกรอบขนาดพอดีตวั ตอนจับฉลากเลือกเลขาฯ ฉันคิดถูกแล ้ว
ที่โกง พันธิสาถึงได้ไปคุมบอสบา้ ๆ แบบไอ้นอ้ งน�ำ้ ท�ำงานต่ อเถอะ
อย่าไปสนใจ หมอนั่นคงแก้ปญ
ั หาได้เหมือนทุกครัง้ ” แมห้ ลังจากนัน้
จะมีปญ
ั หาอืน่ ตามมาอีกเพียบ นั่นก็เป็ นเรื่องของอนาคตนี่นา
เพลิงนทีย่นจมูกใส่หน้าจอ “พีบ่ ้าอะไรแบบนี้”
เขามองหญิง สาวที่ไ ล่ห วดเขาอย่ า งพิจ ารณา ระบบความจ�ำ
กลับคืนครบถ ้วนจึงนึกได้ ฉิบเป๋ ง เจ้โนตมนี่หว่า ปรายตามองเด็กสาว
ที่เ ขามีน�ำ้ ใจมาส่ ง ถึง ห อ้ งซึ่ง เดิน กระย่ อ งกระแย่ ง หลบสิ่ง กีด ขวางที่
เกลือ่ นพื้นมาวางถาดเครื่องดืม่ ลงบนโต๊ะกระจกร้าวเป็ นทางยาว
“เชิญดืม่ น�ำ้ แก้เหนื่อยกันก่อนสิคะ เมือ่ เรื่องเข ้าใจผิดเคลียร์แล ้ว
เราควรปรึกษาธุระกันต่อนะคะ”
เพลิงนทีมองใบหน้าน่ารักนั่นแล ้วเมินหนี เด็กแสบหลอกกันได้
ลงคอ คอยดูนะ ถา้ พีน่ อ้ งคนไหนมีหลานใหเ้ ลี้ยง จะเอาขี้เถา้ ยัดจมูก
ใหห้ มด แต่ก่อนลงมือคงต้องเขียนพินยั กรรมสั่งเสียจัดงานศพอย่าง
สมเกียรติ หาไม่คงนอนอืดอยู่ในหอ้ งเย็นไปตลอดกาล เพราะบิดา
ที่เ คารพซึ่ง รอมนุ ษ ย์ห ลานมานานปี ค งตกรางวัล ความดีค รัง้ นี้ ด ว้ ย
ลูกซองแฝดแปดนัด
สคาร์เล็ตเอียงคอมองยายต�ำราเรียนอย่างท�ำใจ มือบางยื่นไป
หยิบแก้วน�ำ้ มาดืม่ แต่ไม่ลมื ปรายตามองคู่กรณีทเ่ี ดินมานั่งลงบนโซฟา
ฝั่งตรงข ้าม สีหน้าเหมือนก�ำลังคิดท�ำเรื่องชั่ว
“ขอโทษนะคุ ณ ที่เ ข า้ ใจผิด ” ตามเหตุผ ลเธอควรขอโทษสิน ะ
ทีช่ งิ ตัดสินโทษเขาโดยไม่สอบถามให้ดกี ่อน
เพลิงนทีเหล่มองคนเอ่ยขอโทษแล ้วโล่งใจ เจ้โนตมจ�ำเขาไม่ได้
รอดแล ้ว ถ ้ารูว้ า่ คนทีต่ งั้ ใจขับรถชนจนท ้ายรถพังคือเขา คงได้วง่ิ รอบสอง
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แน่ ขนาดเข ้าใจผิดแม่ยงั โหดสลัดไก่รสั เซียขนาดนี้ ถา้ เข ้าใจถูกพรุ่งนี้
เขาคงกลายเป็ นศพลอยอยู่ในแม่นำ�้ ฮัดสันแน่
“อือ...แค่เรื่องเข ้าใจผิดเล็กน้อย” หลอกใหพ้ งั หอ้ งตนเองจนยับ
สังเวยความผิดไปแล ้ว ถ ้าไม่อภัยเดีย๋ วจะหาว่าเขาเป็ นคนคิดเล็กคิดน้อย
อยากมารัดคอเขาก่อนท�ำไม คิดเหรอว่าเขาจะวิง่ ใหเ้ หนื่อยฟรี วิง่ ทัง้ ที
ผลทีไ่ ด้ก็ออกมาสภาพนี้ไง และเขาก็ไม่ตอ้ งชดใช้เพราะคนท�ำพังไม่ใช่
เขาสักหน่ อย เธอขวา้ งปาทุบตีเองล ้วนๆ เรื่องนี้จบไปแล ้ว เขาหวังว่า
เจ้โนตมจะจ�ำไม่ได้ไปตลอดชีวติ ว่าเขาคือสุดหล่อทีล่ านจอดรถ วิง่ รอบสอง
ไม่สนุกแน่
เคตลากเก้าอี้ล ้อเลือ่ นตัวเล็กมานั่งคั่นกลางการเจรจา เธอมอง
ทางซา้ ยทีทางขวาทีแล ้วส่งยิ้มให้พช่ี ายคนดีท่เี หนือคิ้วแดงเป็ นปื้ นจาก
วัตถุช้ นิ ใดสักชิ้นทีเ่ กลือ่ นพื้นอยู่ตอนนี้
“เขา้ เรื่องกันดีกว่า ที่เคตขอร้องใหพ้ ่ีชายช่ วยเพราะมีเหตุผล
นะคะ”
เพลิงนทีหนั ขวับไปมองคนพูด เอ่ยค้านเสียงดัง
“เดีย๋ วนะ พูดใหม่ได้ไหมน้องสาว เธอหลอกฉันมาต่างหาก”
เคตมองคนถูกหลอกตาปริบๆ “เคตไม่ได้หลอก แค่บอกไม่ครบ”
บอกไม่ครบ! พ่อจ๋าแม่จา๋ ช่วยน้องน�ำ้ ด้วย เด็กนี่ยกเวน้ สักคน
ได้ไหม ขอจับทุ่มลงจากชัน้ สามสิบสักทีเถอะ
สคาร์เล็ตมองสีหน้าอยากฆ่าคนของชายหนุ่มแล ้วลอบขัน หน้าตา
ผูช้ ายคนนี้ยามมองใกล ้ๆ จะว่าหล่อก็หล่อ แต่ก็ไม่ได้หล่อหาไม่ได้อกี
ทีม่ เี สน่หค์ งเป็ นประกายตาสีนิลทีแ่ ปรเปลีย่ นไปตามความรู้สกึ บุคลิก
นับว่าองอาจ แผงอกกวา้ ง ไหล่ตงั้ ตรง เธอเอ่ ยตัดบทเมื่อเขาจ้อง
ยายต�ำราเรียนตาวาววับ ต้องคิดเรื่องชั่วแน่ นัยน์ตาฟ้ องชัดเชียว
“เท่าไรส�ำหรับรายได้ครึ่งปี ของคุณ”
อะไรอีกวะ อยู่ๆ ถามเรื่องเงิน เดีย๋ วนะ เมือ่ ครู่เหมือนได้ยนิ
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ยายบอกไม่ครบบอกว่าเจ้โนตมเลือกเขามาเป็ นสามี ผู ้หญิงแบบไหนกัน
หาสามีแบบนี้ ซ�ำ้ อยากรู้อกี ว่ามีเงินหรือเปล่า แก๊งต้มตุน๋ หรือเปล่าวะ
แบบหลอกใหแ้ ต่งงานจับท�ำประกันแพงๆ แล ้วฆ่าทิ้งได้ทงั้ เงินประกัน
และทรัพย์สนิ
เคตหันไปเชิญชวน “เล็ตตี้รวยมากนะคะ แพงเท่าไรก็จ่ายไหว
พีช่ ายบอกตัวเลขได้เลย เคตจะได้บันทึกไว้ใช้ร่างสัญญา”
เพลิงนทีตงั้ สติใหม่ สรุปเขามาท�ำอะไรทีน่ ่ีวะ มึนไปหมดแล ้วนี่
“คุณหมายความว่าจะจ้างผมแต่งงานเป็ นสามีครึง่ ปี โดยจ่ายไม่อนั้
โถ...แม่คุณ สามีหาไม่ยากหรอก รู ปร่ างหน้าตาแบบนี้ซำ�้ มีเงินด้วย
ลองเดินลงไปด้านล่าง เขีย่ มากีค่ นก็ได้” เขามองสาวสวยรวยทรัพย์ขนั ๆ
สองคนนี้คดิ อะไรกันอยู่ เริ่มอยากรูแ้ ล ้ว ต่อมเผือกสั่นระริก ต่อมสอด
สั่นระรัว ต่อมสาระแนกระพือพั่บๆ
เคตถอนใจ “เล็ต ตี้ห าสามีไ ม่ย าก แต่ ต อ้ งหามาแล ว้ ดู ดีก ว่า
ไบรอัน ทอมสัน น่ะสิ เท่าทีเ่ คตพิจารณา พีช่ ายดูดกี ว่าหมอนัน่ หลายขุม”
ใบหน้าขบขันของเพลิงนทีแปรเปลีย่ น นัยน์ตาสีนิลแลเขม้ ขึ้น
เอ่ยเสียงเย็น “ไบรอัน ทอมสัน ทีเ่ มือ่ สิบเจ็ดปี ก่อนเคยต้องสงสัยกักขัง
เด็กสาวสิบหา้ คนไว้สงั เวยกามวิตถารนานร่ วมปี ปัจจุบนั เหยื่อยังคง
รักษาตัวอยู่ ในโรงพยาบาลทางจิต ส่วนคนผิดลอยนวลเพราะไม่มี
หลักฐาน”
สีห น้า ของยายบอกไม่ค รบเผยความสนใจในขณะที่เจ้โ นตม
เผยชัดว่าใช่ นัยน์ตาคู่คมจึงเล็งเป้ าหมายไปทีค่ นซึง่ น่าจะให ้ค�ำตอบได้
เคตหันไปถามสคาร์เล็ตอย่างสนใจ “หมอนั่นนิสยั แย่ขนาดนัน้
จริงๆ เหรอเล็ตตี้ ไม่เห็นเคยเล่าให ้ฟังบ ้างเลย”
สคาร์เล็ตเสหลบตาวาววับของชายหนุ่มไปทีเ่ คต เอ่ยตามจริง
“เรื่องนานแลว้ เคตยังเด็กจึงไม่รู ้ แต่ถงึ ฉันจะโตกว่าก็รูอ้ ะไร
ไม่ ม าก แค่ บ งั เอิญ ได้ยินผู้ใหญ่ คุ ย กัน ว่ า ไบรอัน ก่ อ เรื่อ ง ผู้ใ หญ่
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ในครอบครัวหน้าตาเคร่ งเครียดกันมาก วิลเลียมซึ่งติดค้างพ่อของ
ไบรอันจ�ำต้องช่วย ฉันได้ยนิ วิลเลียมพูดว่า ถ ้าไม่ส่งไปบ�ำบัดจิตก็ตอ้ ง
ส่งไปเม็กซิโก สิบหา้ ปี หา้ มกลับมานิวยอร์กอีก และหา้ มให้ใครรู้ว่า
ไบรอันไปทีไ่ หน หลังจากนัน้ ก็ไม่มใี ครเอ่ยถึงเรื่องนี้อกี คงจะคนเดียว
กับทีค่ ุณถามแหละ เพราะเรื่องทีก่ ่อฉันรูแ้ ค่ทำ� ร้ายผู ้หญิงหลายคน แต่
ไม่รูท้ ำ� ร้ายแบบไหน”
เคตหันไปมองสีหน้าดุดนั ของพีช่ ายทีเ่ ธอพึงใจอยากได้เป็ นพีเ่ ขย
พรีเมียม ถามอย่างสนใจ “สนใจไบรอันเพราะพีช่ ายรู้จกั เหยือ่ หนึ่งใน
สิบห ้าคนใช่ไหมคะ”
เพลิงนทีปรับสีหน้าเอ่ยชม “เธอยังเด็กแต่ฉลาดนะ เดาแม่น”
สคาร์เล็ตเอ่ยตามตรง “เคตอายุยส่ี บิ สามแล ้ว เธอมีความผิดปกติ
บางอย่างจึงแลเหมือนเด็ก แต่สติปญ
ั ญาด้อยกว่าอัจฉริยะนิดหน่อย”
เพลิงนทีหนั ไปพิจารณาหญิงสาววัยยีส่ บิ สามทีม่ องอย่างไรก็น่าจะ
เป็ นเด็กสาวอายุไม่เกินยีส่ บิ ถามสีหน้าไม่เชื่อถือ “จริงเหรอ”
เคตอธิบายพร้อมรอยยิ้ม “ตอนเด็กเคตป่ วยหนัก สงสัยกินยา
มากกว่าข ้าวจึงไม่โต ยังดีทเ่ี ล็ตตี้เลี้ยงดี โตได้แค่น้ ีกด็ ใี จแล ้ว”
เพลิงนทีเรียกความมั่นใจคืนมาเปี่ ยมลน้ เมื่อยายบอกไม่ครบ
ไม่ใช่เด็ก เสียท่าเด็กมันอายน้อยทีไ่ หนเล่า ใครรูเ้ สียชื่อตาย เขามอง
เสน้ ผมเป็ นลอนราวเกลียวคลืน่ นัยน์ตาคู่ ใส ริมฝี ปากแย้มยิ้มและ
ใบหน้าน่ ารักแบบตุก๊ ตาแล ้วกุมขมับ แมจ้ ะรู ว้ ่าอายุย่สี บิ สาม แต่มอง
อย่างไรยายบอกไม่ครบก็เหมือนเด็กอยู่ดลี ะวะ
เขาหลุบเปลือกตาลงมองแก้วใสในมือ เอ่ยถามสีหน้าสนใจ
“เอาละ พวกเธอบอกเหตุผลทีต่ อ้ งการฉันเป็ นสามีครึ่งปี มา หาก
น่าสนใจ ฉันอาจพิจารณารับค่าแรงครึ่งปี จากพวกเธอ”
สคาร์เล็ตเอ่ยถาม “สรุปเหยือ่ คือคนทีค่ ุณรูจ้ กั ใช่ไหม”
เพลิงนทีเหลือบตามองคนถาม ตอบเหมือนจ�ำใจ
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“น้องสาวเพือ่ นสมัยเรียน”
สคาร์เล็ตไม่ถามต่อเมือ่ สัมผัสถึงรังสีอนั ตรายจากชายตรงหน้า
ครัง้ แรกทีเ่ ห็นเขา เธอกับเคตมองเขาเหมือนชายเสเพลทีม่ อี าชีพแบบว่า
ตอนเธอเห็นเขาพยายามลุกออกจากร่างเคต เธอมองเขาเป็ นชายโฉด
บ ้ากาม ตอนเธอไล่ตี เขาเหมือนกระต่ายหนุ่มจอมยั่วเย้า ตอนถามถึง
ไบรอันนัยน์ตาเขาเหมือนสัตว์ป่า เวลานี้เขาเหมือนนักธุ รกิจมืออาชีพ
ที่มาเพื่อกอบโกย แลว้ ตัวจริงเขาเป็ นแบบไหนกันนะ สคาร์เล็ตรีบ
ปัดความรู้สกึ สนใจทีม่ ตี ่อชายตรงหน้าทิ้ง มุ่งความสนใจไปทีเ่ รื่องของ
ตนเองก็พอ
“วิล เลีย ม หมายถึง พ่ อ ฉัน ต้อ งการให แ้ ต่ ง งาน หาไม่ จ ะยก
ทรัพย์สนิ ให ้ เลโอ ทอมสัน ลูกพีล่ ูกน้องของฉันเอง และสามีของฉัน
ต้องดีกว่าไบรอัน ซึง่ วิลเลียมไม่บอกเหตุผลว่าท�ำไม”
เคตอธิบายต่อ “เลโอกับไบรอันเป็ นพีน่ อ้ งคนละแม่ แม่ของเลโอ
เป็ นน้องสาวของวิลเลียม ส่วนไบรอันเป็ นลูกติดพ่อ”
เพลิงนทีถูปลายนิ้วมือไปมากับชายเสื้อเมื่อก�ำลังใช้ความคิด
สรุ ปถา้ เขาต้องการเขา้ ใกล้ไอ้สารเลวไบรอันก็ตอ้ งเดินบนสะพานที่
สองสาวสร้างให ้ เขาใช้เวลาตามหามันมาสิบปี เมือ่ สวรรค์ให้ทางเดินนี้มา
ก็จะไม่ให ้เสียเปล่า
“ตกลงผมรับงานนี้ แต่เราจะต้องไม่ทำ� ใหค้ ุณเป็ นฝ่ ายเลือกผม
แต่ตอ้ งเป็ นพ่อคุณต่างหากทีต่ อ้ งการผมเป็ นเขย”
สคาร์เล็ตถามเพราะไม่เข ้าใจ “เหตุผล?”
เพลิง นทีเ อ่ ย ถาม “คุ ณ กับ ผมเคยรู้จ กั กัน ไหม เคยเดตกัน
หรือเปล่า เคยร่ วมกิจกรรมอะไรกันบา้ ง แลว้ อยู่ ๆ เดินไปบอกว่า
จะแต่งงานกัน ใครเชื่อก็ป่วยแล ้ว”
เคตเอ่ย “เขา้ ใจแลว้ อีกอย่าง ถา้ เล็ตตี้เลือกมาแลว้ วิลเลียม
ไม่ ป ลื้ม ก็ จ ะมีข อ้ อ้า งต่ า งๆ นานา โดยเฉพาะอาชีพ ของพี่ช ายจะ
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กลายเป็ นเป้ าทันที เคตพลาดเองทีล่ มื คิดถึงข ้อนี้”
เพลิงนทีดดี นิ้ว เอ่ยชมยายบอกไม่ครบทีห่ วั ไวตามทัน
“ทีเ่ ธอคิดเกือบถูกแล ้วยายตัวร้าย แต่ถ ้าจะให ้ถูกครบๆ ฉันต้อง
เป็ นลูกเขยทีพ่ ่อเธอยินดีและปฏิเสธไม่ได้ ไม่วา่ จะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม
ส่วนเรื่องอาชีพทีห่ ่วงน่ะปัดทิ้งไปเถอะ แนะน�ำตัวอย่างเป็ นทางการกัน
ก่อนดีไหมหากจะร่วมมือกัน”
เคตกับสคาร์เล็ตหันไปสบตากันแล ้วพยักหน้า
“สคาร์เล็ต พอร์ตแมน จะเรียกเล็ตตี้แบบเคตก็ได้ จะเป็ นอีกข ้อ
ทีว่ ลิ เลียมจะเชื่อว่าเราสนิทกันมาก”
“เคต เมสัน มิลเลอร์ เป็ นน้องสาวในอุปการะของเล็ตตี้ แล ้วก็
เป็ นเลขาฯ ส่วนตัวด้วย”
“เพลิงนที รังสิมนั ต์ เรียกผมว่ามิเนอรัลน่าจะถนัดกว่า...”
สคาร์เล็ตมองบุรุษตรงหน้าตาค้าง
ในขณะที่เคตปรบมือรัวๆ เอ่ยเสียงปลื้มปริ่ม “นึกออกแลว้ ว่า
เคยเห็นหน้าพีช่ ายทีไ่ หน มิเนอรัลแห่งซูเวน สาวๆ ใหฉ้ ายาว่าจิ้งจอก
เก้าหางจากเอเชีย โด่งดังและเป็ นที่รู้จกั จากคดีใช้มดี เสียบทอ้ งลูกชาย
วุ ฒิส มาชิก เพราะแย่ ง หญิง แต่ ห ลุด คดีเ พราะทนายเก่ ง เผาโกดัง
เก็บสินค้าของนักธุ รกิจสายสีเทา ไรอัน แม็คเกรเกอร์ แลว้ ไม่ตาย
พังรถหรู กลางงานมหกรรมยานยนต์ยบั ร่ วมสิบคันแต่ ไม่ตอ้ งชดใช้
ค่าเสียหาย ซ�ำ้ ได้เงินชดเชยจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทอ่ี กี ฝ่ าย
ขโมยไป แล ้วก็ขบั รถพุง่ เข ้าไปกลางงานแต่งงานของทายาทสาวบ่อน�ำ้ มัน
โดยไม่มใี ครเอาผิด พีช่ ายสุดยอดไอดอลเลย เจ๋งโคตรๆ”
เพลิงนทีทำ� หน้าไม่ใส่ใจ เอ่ยเสียงโอ่ “ดังขนาดนี้เชียว ผลงานเบาๆ
ไม่ตอ้ งชมเชยหรอก ทีเ่ มืองไทยผลงานพีโ่ ดดเด่นกว่านี้เยอะ”
เสียงค่อนลอยมาทันควัน “เด่นกว่านี้กไ็ ม่มอี ะไรต้องชมแล ้ว”
สคาร์เล็ตมองหนุ่ มสังคมคนดังที่เธอเคยได้ยนิ เรื่องราวของเขา
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จากบรรดาเพือ่ นๆ แต่ไม่เคยสนใจจริงจัง เธอถือคติเรื่องของตัวเอง
ก็วุน่ พอแล ้ว จะอยากรูเ้ รื่องคนไม่รจู้ กั ไปท�ำไม ใครเล่าก็ฟงั ๆ ไว ้ ตอนนี้
ก็ได้มาเห็นตัวเป็ นๆ หญิงสาวหันไปหาคนทีแ่ สดงความปลื้มออกนอกหน้า
“เคตเปลีย่ นคนเถอะ”
คนก�ำลังปลื้มใจได้พบไอดอลตัวเป็ นๆ หันไปมองเจ้าของค�ำพูด
“ท�ำไมล่ะ พีช่ ายไม่ดตี รงไหนเหรอ”
ไม่มตี รงไหนดีตอบง่ายกว่าย่ะ สคาร์เล็ตพยายามหาค�ำอธิบาย
ทีเ่ ป็ นวิชาการสุดๆ “คือ...เขาดีเกินไป”
เคตท�ำหน้านิ่ว “ดีเกินไปก็ดแี ล ้วนี่ ดีขาดไปสิน่าพิจารณา มิเนอรัล
เหมาะสมกับเล็ตตี้ม ้ากมาก สวยหล่อสมกัน รวยพอๆ กัน ข ้อส�ำคัญ
รับมือกับจอมสร้างภาพแบบไบรอันก็ตอ้ งเจ๋งโคตรๆ แบบมิเนอรัล
นี่แหละ หาใหม่ดกี ว่านี้จะมีหรือเปล่าก็ไม่ร”ู้
สคาร์เล็ตงัดไม ้แข็งชนะทุกครัง้ มาทันที “นี่เป็ นค�ำสั่ง เข ้าใจไหม
คนนี้ขอผ่าน ไม่เอา”
เพลิงนทีมองหน้าจ๋อยๆ ของเคตแล ้วหมัน่ ไส ้ยายโหด พอโกรธนี่
ไฟลุกพรึ่บเป็ นรถแก๊สคว�ำ่ ทับกองไฟเชียว “คุณผูห้ ญิงครับ ถามผม
ก่อนไหมว่าจะตกลงหรือเปล่า”
สคาร์เล็ตหันไปจิกสายตาใส่ไอดอลมหันตภัย หากใหห้ มอนี่
อยู่ ใกล้มหี วังเคตเสียคนแน่ ต้องไล่ส่งไปใหพ้ น้ ๆ เธอเชิดหน้าเอ่ ย
เสียงหยิง่ “ไม่จำ� เป็ น ฉันพอใจก็พอ ดึกมากแล ้ว เชิญกลับไปได้”
หน็อย...ยายตัวร้าย “เสียใจด้วยผมไม่พอใจ ผมตกลงรับงานนี้
ห ้ามยกเลิก ใครกล ้าค้าน”
สคาร์เล็ตหน้าบึ้งตึง ลุกพรวดแหงนหน้าเล็กน้อยเมื่ออีกฝ่ าย
สูงกว่า จิกตาข่มขูเ่ อ่ยเสียงเข ้ม “ฉันนี่ละกล ้า มีปญ
ั หาอะไรไหม”
“อะไรเอ่ยกระโดดน�ำ้ ลงไปแล ้วผมไม่เปี ยก”
“ตัวอะไรก็ได้ทไ่ี ม่มผี ม”
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“ผิด ผมยืนดูเฉยๆ จะเปี ยกได้ยงั ไงเล่า ไม่ได้กระโดดลงไปด้วย
สักหน่อย”
สคาร์เล็ตมองคนเฉลยตาขวางแล ้วกะพริบตาปริบๆ เมือ่ นึกขึ้นได้
ว่าไม่ได้กำ� ลังเล่นเกมทายปัญหากันสักหน่อย เธอขูฟ่ ่ อ “มันใช่เวลาไหม
เอาเป็ นว่า ฉันขอยกเลิกข ้อตกลงก่อนหน้านี้ทกุ อย่าง เชิญ”
เพลิงนทีถามเสียงอ่อนผสมนุ่ มนวล “แน่ ใจนะ” ถามย�ำ้ อีกเมือ่
คนไม่ยอมตอบยืนคอแข็ง “แน่ใจเหรอ แน่นะ เอาจริงเหรอ”
สคาร์เล็ตเอ่ยเสียงขุน่ เมือ่ ถูกเซ ้าซี้ไม่เลิก “เลิกเซ ้าซี้แล ้วก็กลับไป
ได้แล ้ว เชิญค่ะ”
ห อ้ งเงีย บไปอึด ใจก่ อ นจะมีเ สีย งเหตุก ารณ์ก่ อ นหน้า นี้ ด งั ขึ้น
ผ่านล�ำโพงมือถือเครื่องสวยเงาวับ เรียกว่าครบทุกอย่างมาแบบระบบ
สเตอริโอเสียด้วย
เพลิงนทีย่ืนหน้าไปยิ้มชิดใบหน้ายายโหด “คุณคิดว่าผมหยิบ
มือถือมาโทร.ฟ้ องพีช่ ายอย่างเดียวจริงเหรอ ถา้ คุณเปลีย่ นคน ผมจะ
ส่งคลิปเสียงนี้ไปให้ส่อื ฝ่ ายเศรษฐกิจ จะอัปลงโซเชียลด้วย คราวนี้
แผนคุณพังยับ ชวดมรดก ซ�ำ้ ยังโดนลอ้ ไปจนแก่ ว่า หาสามีไม่ได้
จนต้อง...จุด จุด จุด” ใบหน้าคมลอยไปมาทา้ ทายพร้อมรอยยิ้มแห่ง
ชัยชนะ
สคาร์เล็ตจ้องไอดอลมหันตภัยตาเขียวปัดอย่างสุดเคือง เสียง
บดกรามจนเกรงจะร้าวของเธอคงไม่ช่วยให ้ระงับโทสะได้
“นายมันไอ้จ้ งิ จอกชั่วร้าย”
เพลิงนทีเดินวนรอบร่างหญิงสาวเจ้าปัญหาทีก่ ำ� ลังจะพังสะพาน
เขาทิ้งตัง้ แต่เพิง่ สร้าง พยายามประนีประนอมเพือ่ ทุกอย่างจะได้ลงตัว
“วินวินน่าคุณ ผมได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ ส่วนคุณก็ได้สุดยอดสามี
เอกบุรุษไปครอง รับรองพ่อคุณจะต้องปลื้มทีไ่ ด้ผมเป็ นลูกเขย มรดก
ทุกอย่างจะตกเป็ นของคุณคนเดียว นายเลียโออะไรนัน่ ไม่มวี นั สมหวังแน่”
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เคตเอ่ยค้าน “เลโอค่ะไม่ใช่เลียโอ”
สคาร์เล็ตอยากกรีดร้องแต่ไม่ใช่วสิ ยั เอ่ยเสียงลอดไรฟัน
“ได้ นายชนะ แต่จำ� ไว ้ถ ้านายท�ำให้วลิ เลียมยอมรับไม่ได้ ทุกอย่าง
เป็ นอันจบ นายต้องคืนคลิปเสียงนั่นให้ฉนั ”
เพลิงนทีเอียงคอมองหญิงสาวยิ้มๆ “ไม่เอาน่ า เล่นแบบนี้ผม
ก็แพ้สิ คุณคิดเล่นตุกติกวางแผนใส่ไฟผมกับพ่อคุณ เพื่อก�ำจัดผม
โดยไม่ผดิ สัญญา เจ้ตดิ ๊ ตี่แผนสูงนะนี่”
“เล็ตตี้ เรียกฉันว่าเล็ตตี้ ติด๊ ตี่บ ้าอะไรของคุณ”
เพลิงนทีสา่ ยหน้า ท�ำเสียงแบ๊ว “ไม่เอาอะ คนรักกันก็ต ้องมีภาษา
เป็ นของเราเอง เค้าเรียกตัวเองว่าติด๊ ตี่ ตัวเองอยากเรียกเค้าว่าอะไร
เหรอ ขอแบบมุงมิ
้ ้งๆ น่ารักๆ นะ”
ริมฝี ปากอวบสวยสีสดหยักยิ้ม ปรายตามองหมิน่ ๆ
“จิ้งจอกชั่วเป็ นยังไง มุงมิ
้ ้งพอมะ”
เคตซึ่งนั่งเทา้ คางแหงนมองอนาคตคู่ จ้ ินแลว้ ยิ้ม ถา้ ท�ำใหค้ ู่ จ้ ิน
เปลีย่ นเป็ นคู่จริง เธอก็จะมีไอดอลเป็ นพีเ่ ขย ได้เห็นอะไรสนุกๆ ทุกวัน
แบบนี้ไม่ลุ ้นไม่ได้แล ้ว
อนาคตคู่ จ้ ินหรือคู่ จ้ ิมไม่มใี ครตอบได้ ยืนจิกตาใส่กนั ราวกับ
จะก่อสงครามอีกรอบ ต่างฝ่ ายต่างจ้องกันไม่มใี ครยอมใคร
เคตอ้าปากหาวเสียงดังแล ้วเอ่ยถามน�ำ้ เสียงเกรงใจ
“ถ ้าจะหวานใส่กนั ขนาดนี้ ขออนุญาตสวมแว่นอ�ำพรางแสงออร่า
คู่รกั ได้ไหมคะ หวานมาก”
สคาร์เล็ตแบะปากจ้องชายหนุ่ มตาวาว “ถา้ หวานมากกว่านี้คง
มีคนนอนตายเลือดอาบร่างแน่”
เพลิงนทีเบห้ น้าใส่ โต้กลับเสียงยียวน “ใช่...ถา้ จะใหห้ วานฉ�ำ่
กว่านี้ คงต้องนัดหมอด่วน”
หญิงสาวท�ำหน้ายี้ใส่ “มุกสะเหล่อ แบบว่านัดหมอด่วนเพราะ
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น�ำ้ ตาลขึ้น เลิกใช้ไปนานแล ้วย่ะ”
คนเล่นมุกสะเหล่อส่ายหน้ารัวๆ “เขา้ ใจผิดแลว้ นัดหมอมา
ฉีดฟอร์มาลีนปกป้ องความหวานของคุณให ้อยูช่ วั่ ฟ้ าดินสลายไง ผู ้หญิง
อะไรหวานจนต้องร้องขอชีวติ ”
สคาร์เล็ตกระทืบฝ่ าเทา้ หนาเต็มแรง หัวเราะเยาะเย้ยเมื่อเขา
ยกเทา้ หนีแล ้วกระโดดขาเดียวราวกับกระต่าย สีหน้าเหยเกเพราะเจ็บ
เธอแสร้งอุทานเสียงหวาน “อุย๊ ตาย! น�ำ้ ตาลร่วงทับน่าจะหักไปซะ”
ใบหน้าคมยืน่ มาแยกเขี้ยวใส่ “มากไปแล ้วนะยายโหด”
ใบหน้าสวยเฉี่ยวเชิดใส่ “น้อยนิดแค่น้ ีมากตรงไหน”
“ผู ้หญิงบ ้า”
“ผู ้ชายเฮงซวย”
“ยายอสรพิษ”
“นายมหันตภัย”
“พอเถอะค่ ะ หยุดแสดงความรักกันได้แลว้ ตีสามแลว้ นะคะ
แยกย้ายกันก่อนดีไหม ก่อนความหวานจะท่วมเคตตายตรงนี้”
อนาคตคู่ จ้ ินก้มมองหญิงสาวร่ างเล็กที่นั่งวางคางบนฝ่ ามือทัง้
สองขา้ งแหงนมองตาแป๋ ว ต่ างฝ่ ายต่ างขยับร่ างหนีห่างกันเล็กน้อย
เสกระแอมกระไอกลบเกลือ่ น เมือ่ นึกได้ว่าก�ำลังแสดงตัวอย่างที่ไม่ดี
ให ้เคตเห็น
สคาร์เล็ตห่วงเพราะสติปญ
ั ญาของเคตโตตามอายุ แต่พฒ
ั นาการ
ด้านอารมณ์มพี อดีกบั ขนาดร่างกาย เดีย๋ วจะเก็บภาพทีเ่ ห็นไปท�ำตาม
เพลิงนทีกลัน้ ใจยุติเมื่อมองนัยน์ตาใสกระจ่ างของหญิงสาวที่
ไม่ยอมโตตามอายุ ขัดใจที่เขามองเห็นแต่ ภาพเด็กสาวมากกว่าสาว
วัยยีส่ บิ เศษนี่แหละ
เคตขยับกายลุกขึ้น “สรุปว่าเล็ตตี้กบั มิเนอรัลตกลงกันได้แล ้วนะ
ว่าจะเตรียมเปิ ดประตูววิ าห์ ค่อยนัดคุยรายละเอียดแผนการขัน้ ต่อไป
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ดีไหม ว่าจะท�ำยังไงให้วลิ เลียมยอมรับ”
เพลิงนทีขยับไปกระซิบข ้างใบหูสคาร์เล็ต “ผมคิดไปเองหรือเปล่า
ว่าเคตสนุกออกนอกหน้ามาก”
หญิงสาวเอียงร่างไปตอบเสียงเบา “เคตดูซรี สี เ์ กาหลีกบั ละครไทย
เพือ่ การเรียนภาษา เธอสับสนนิดหน่อยเรื่องความรักของหญิงชาย”
“ท�ำไมล่ะ”
“ก็แต่ละเรื่องที่เธอดู ถา้ ไม่แนวคู่กดั ก็คู่แค้น เธอจึงตีความว่า
พระนางตีกนั คือจุดเริ่มต้นของความรัก ฉันคิดว่าหากเธอดูแนวอื่นคง
เข ้าใจไปเอง แต่ปรากฏว่าเคตอ่านเขียนคล่องแล ้วทัง้ สองภาษา เวลานี้
เปลีย่ นไปดู ซรี ีสจ์ ีนแทน แนวก�ำลังภายในทัง้ นัน้ ด้วย ช่ วงนี้กตัญญู
คุณธรรมน�ำ้ มิตรพีน่ อ้ งร่วมสาบานมาเต็ม”
ทัง้ คู่สบตากันแล ้วสะบัดหน้าหนีเมือ่ นึกขึ้นได้วา่ ไม่ได้เป็ นมิตรกัน
ขนาดนัน้
เพลิงนทีเดินออกจากหอ้ งพักของสองสาวด้วยสีหน้าไร้อารมณ์
หันมองประตูหอ้ งที่เพิ่งเดินออกมาซึ่งปิ ดสนิท แลว้ ก้าวเทา้ เดินไปยัง
ลิฟ ต์ เขาหัน มองเบื้อ งหลัง เมื่อ สัม ผัส ถึง สิ่ง มีชีวิต นัย น์ต าคมกล า้
กวาดมอง เมือ่ ทุกอย่างเงียบสงัดจึงเดินเข ้าไปในลิฟต์ กดเลขชัน้ ของตน
ซึง่ อยู่ชนั้ บนนี่เอง เขามองร่างสะท ้อนของตนเองในกระจก แต่สง่ิ ทีเ่ ห็น
กลับเป็ นภาพเหตุการณ์ในอดีต
อดีตเลวร้ายซึง่ เคยเกิดขึ้นทีเ่ ขาไม่สามารถลืมได้ ท�ำได้แค่แสร้ง
ฝังไว้ใต้ความทรงจ�ำเพือ่ รอเวลา รอยยิ้มชั่วร้ายเย้ยหยัน
“แม่บอกว่ากฎแห่งกรรมยุตธิ รรมเสมอ แต่แม่คงลืมไปว่าสมัยนี้
คนชั่วมันเยอะ กว่าคิวกรรมจะไปถึง บางคนเสวยสุขจนอายุร่วมร้อย
ยังเพิ่งจะรับกรรมมีใหเ้ ห็นถมเถไป เขาก็แค่ ตงั้ ใจท�ำความดีสกั ครัง้
เป็ นผูห้ ยิบยื่นผลกรรมส่งใหค้ นชั่ว ท�ำความดีครัง้ นี้คงได้บญ
ุ เยอะแน่
แม่ตอ้ งปลื้ม”
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ร่างผอมสูงขยับออกมาจากมุมมืด หายใจยาวอย่างโล่งใจ เมือ่
ไม่ถกู จับได้ นัยน์ตาเรียวยาวสีเขียวมองวัตถุในมือพร้อมรอยยิ้มพึงใจ
“สกายแห่งซูเวน ลาภก้อนโตจริงๆ”

รุ้งจันทรา 49

3
คู่จิ้น คู่จิ้ม

วิลเลียม พอร์ตแมน ชายสูงวัยร่างท ้วมสีหน้าเคร่งขรึม พิจารณา

ภาพถ่ายของบุรุษหน้าตาคมคายผมสีเข ้ม ร่างหนาสูงใหญ่ เขาเงยหน้า
มองผูท้ น่ี ำ� มาซึง่ ยืนกุมมือสีหน้าแววตาฉายความตื่นเต้นชัดเจน
“แน่ใจเหรอว่าผู ้ชายคนนี้กำ� ลังคบหากับลูกสาวฉัน”
“แน่ ใจครับ คุณสคาร์เล็ตนัดพบชายหนุ่ มคนนี้หลายครัง้ แลว้
เท่าทีส่ งั เกต เหมือนทัง้ คู่พยายามปกปิ ดความสัมพันธ์”
“ปกปิ ดอย่างนัน้ เหรอ จะปกปิ ดไปท�ำไม แล ้วหมอนี่เป็ นใคร”
“ผมตรวจสอบมาแล ้วจากรายชือ่ เจ้าของรถทีเ่ ขาใช้และเพนต์เฮาส์
ทีเ่ ขาพัก เป็ นของนักธุรกิจจากเอเชียแห่งอาณาจักรซูเวน”
วิลเลียมนิ่วหน้า รูส้ กึ สนใจขึ้นมาทันที “ซูเวนอย่างนัน้ เหรอ”
เขาหลุด จากภวัง ค์เ มื่อ พยายามนึ ก อะไรบางอย่ า ง เอ่ ย เสีย ง
เป็ นงานเป็ นการ “นักธุ รกิจด้านยานยนต์ ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์
และคอมพิวเตอร์นั่นน่ะเหรอ”
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“ใช่ครับ เจ้านายรูจ้ กั ด้วยเหรอครับ”
วิลเลียมหยิบภาพถ่ายใบทีเ่ ห็นหน้าชัดทีส่ ุดขึ้นมามอง
“เคยได้ยิน มาบ า้ ง กลุ่ ม นัก ธุ ร กิ จ คลื่น ลู ก ใหม่ จ ากต่ า งแดน
ไร้เสน้ สายและอิทธิพล แต่ประสบความส�ำเร็จในเวลาไม่ก่ีปี น่าสนใจ
น่าสนใจ แล ้วหมอนี่เป็ นใคร”
“ผมสืบมาแล ้ว คนทีอ่ ยู่นิวยอร์กเวลานี้คอื สกาย ซีอโี อของซูเวน
อิ น ฟิ นิ ที ไ ฟเซอร์ ส่ ว นพี่น อ้ งคนอื่ น เดิ น ทางไปต่ า งประเทศหมด
โดยเฉพาะน้องชายฝาแฝดของสกายยังไม่กลับจากมิลาน”
วิลเลียมเพ่งมองรู ปอย่างสนใจมากขึ้น “หมอนี่มพี น่ี อ้ งฝาแฝด
ด้วย”
“ความจริงพวกเขาเป็ นฝาแฝดสองคู่ สกายเป็ นแฝดคู่ ท่ีสอง
น้องชายฝาแฝดเขาคือมิเนอรัล คนน้องชือ่ เสียงไม่ค่อยดีเท่าไร คดีความ
ทีด่ งั ทีส่ ุดคงเป็ นคดีแทงลูกชายวุฒสิ มาชิกเมือ่ หกปี ก่อน มิเนอรัลมีนสิ ยั
ค่ อนขา้ งแตกต่ างจากพี่ชายมาก แต่ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ของเขาถือว่าอยู่แถวหน้า”
วิลเลียมเอ่ยชมด้วยสีหน้าพึงพอใจอย่างหนัก
“ไม่น่าเชื่อว่าลู กสาวฉัน พอมีแฟนก็รู้จกั เลือก ดี คนนี้แหละ
ว่าทีล่ ูกเขยฉัน”
เลขาฯ คนสนิทเอ่ยสีหน้ากังวล “จะไม่ด่วนตัดสินใจไปหน่อยหรือ
ครับ”
วิลเลียมละสายตาจากภาพถ่ายไปทีใ่ บหน้าเลขาฯ “ท�ำงานกับฉัน
มายีส่ บิ ปี เคยเห็นสคาร์เล็ตสนใจคบหาผู ้ชายสักคนไหม”
เลขาฯ วัยสีส่ บิ ห ้าส่ายหน้า
วิลเลียมเอนร่างพิงพนักซึง่ ท�ำจากหนังแกะแท ้เนื้อนุ่ม
“สคาร์เ ล็ต มีอ คติต่ อ ชีวิต คู่ ซึ่ง นั่ น ก็ เ ป็ น ความผิด ของฉัน เอง
ซ�ำ้ ยังไม่เชือ่ ถือเรื่องความรักหญิงชาย มองว่าเป็ นเรื่องเหลวไหลเพ ้อเจ้อ
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อะไรไม่รา้ ยแรงเท่า พอฉันตาย ลูกตัวแสบตัง้ ใจไปบวชอุทศิ ตนรับใช้
พระเจ้า ลูกบ ้าอะไรแบบนี้ ฉันเหนื่อยยากมาถึงทุกวันนี้ก็เพือ่ ลูกหลาน
ถ ้าลูกบ ้านั่นไปบวชจริงๆ ฉันไม่เหนื่อยฟรีหรือไง”
เลขาฯ ลอบยิ้ม “เจ้านายจึงยื่นเงือ่ นไขเรื่องแต่งงานขึ้นมาเพือ่
บีบคุณสคาร์เล็ตทางอ้อม แต่จะไม่ใจร้ายไปหน่ อยหรือครับ ถา้ จะให ้
แต่งกับไบรอันหากหาเจ้าบ่าวทีเ่ จ้านายพอใจไม่ได้”
“ฉันรู ว้ ่าต่ อใหต้ อ้ งตายสคาร์เล็ตก็ไม่มที างแต่ งงานกับไบรอัน
ถึงจะมองขา้ มเรื่องไม่ดีท่ีไบรอันเคยท�ำ แต่ สองคนนั่นก็ไม่ต่างจาก
ดวงตะวันกับพระจันทร์ แมจ้ ะยอมอยู่ร่วมฟ้ าแต่ ก็ไม่มที างโคจรมา
พบกัน ส�ำหรับสคาร์เล็ต มีเธอต้องไม่มไี บรอัน เพราะเหตุผลนี้ฉนั
จึงต้องยืมมือไบรอันมากดดันลูกสาวตัวดีสกั ครัง้ ”
ใครอยากได้ไอ้เด็กเวรนั่นเป็ นลูกเขย ถา้ จะมีลูกเขยสักคนขอที่
เป็ นผู ้เป็ นคนธรรมดาหน่อยเถอะ เขาหวังให ้ลูกสาวแต่งงานกับผู ้ชายดีๆ
สักคนก็เท่านัน้ จึงจ�ำเป็ นต้องตัง้ เงือ่ นไขขึ้นมา ส่วนไบรอันก็แค่เครือ่ งมือ
ชิ้นหนึ่งทีเ่ ขาควรเรียกค่าตอบแทนหลังเหตุการณ์เมือ่ สิบเจ็ดปี ก่อน
สาเหตุ ส ำ� คัญ ที่ส คาร์เ ล็ต จงเกลีย ดจงชัง ไบรอัน มาจากเคต
น้องสาวในปกครองของเธอ เขาเองก็ทำ� ได้เพียงขวางศึกใต้นำ�้ ทีส่ คาร์เล็ต
จะระเบิดขึ้นมาประหัตประหารไบรอันวันใดวันหนึ่ง
วิลเลียมสัง่ งานสีหน้าจริงจัง “สืบประวัตคิ รอบครัวนี้มาให ้มากทีส่ ดุ
โดยเฉพาะนิสยั และความสัมพันธ์ในครอบครัว”
“แล ้วเรื่องทรัพย์สนิ ต้องตรวจสอบไหมครับ”
“ไม่ตอ้ งลงรายละเอียดอะไรมาก ฉันรวยมากพอจนไม่ตอ้ งใช้วธิ ี
เงินต่อเงินหรอก แค่ หมอนี่เป็ นคนดี รับผิดชอบการงาน มีมารยาท
เป็ นสุภาพบุรุษใหเ้ กียรติผูห้ ญิง เท่านัน้ ก็พอแลว้ ส่วนเรื่องจะรักกัน
นานแค่ไหน ฉันไม่คาดหวัง แค่ยามรักกันดีต่อลูกสาวฉันให ้มากๆ ก็พอ
ถ ้าเป็ นคนดีจริง ฉันต้องหาวิธมี ดั หมอนี่ไว้กบั ลูกสาวฉันให้ได้”
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เลขาฯ ก้มศีรษะรับค�ำสั่งแล ้วถอยหลังเดินออกไป
วิลเลียมหยิบภาพถ่ายใต้กรอบสีเงินในลิ้นชักมามอง เอ่ยสีหน้า
สะเทือนใจ “ออร์เดร ลูกสาวเราก�ำลังจะมีครอบครัวแล ้วนะ เธอไม่ตอ้ ง
ห่วง ก่อนตาย ฉันต้องหาผู ้ชายดีๆ มาดูแลลูกสาวเราให้ได้”
เสียงเคาะประตูห ้องท�ำงานดังขึ้น เมือ่ เอ่ยอนุญาตเลขาฯ หน้าห ้อง
ก็เดินเข ้ามารายงาน “มิสเตอร์สกายจากซูเวนอินฟิ นทิ ไี ฟเซอร์มาขอพบค่ะ”
วิลเลียมปรายตามองภาพถ่ายแลว้ รีบเก็บใส่ล้ นิ ชัก อนุ ญาต
เสียงเรียบ “เชิญเขา้ มาได้” เจ้าหนุ่ มนั่นคงไม่ได้มาเพื่อขอลูกสาวเขา
หรอกนะ หรือว่าจะมาหยั่งเชิง ก็ดี จะได้ทำ� ความรูจ้ กั ให ้มากขึ้น แสร้ง
ท�ำเป็ นไม่รูแ้ ล ้วกันเรื่องทีค่ บกับสคาร์เล็ต
นัยน์ตาสีเขียวใต้กรอบแว่นมองบุรุษรูปงามสง่าเงียบขรึม สีหน้า
คมคายไม่บ่งบอกความรู้สกึ นัยน์ตาสีเขม้ คมกล ้ามุ่งมั่น ร่างสู งใหญ่
ภายใต้ชุดสู ทสีสุภาพบ่งบอกความเป็ นผู น้ �ำ วิลเลียมลุกขึ้นยืนเมื่อ
ชายหนุ่มเดินมาหยุดหน้าโต๊ะท�ำงาน
น�ำ้ เสียงสุภาพยามเอ่ยทักทายแม้สหี น้าจะเรียบเฉย
“สวัสดีครับ ผมสกายจากซูเวน”
วิลเลียมจับมือหนาแกร่งทรงพลังบีบเบาๆ แล ้วเอ่ยเชื้อเชิญ
“ตามสบายนะ มีธุระอะไรกับผมหรือครับ”

เ พลิงนทีมองกองเอกสารและปื นสองกระบอกวางเคียงขา้ ง

กระสุนทีจ่ ดั เรียงเป็ นค�ำเตือนว่า ‘ตาย’ แล ้วกลอกตาไปมา ในขณะที่
สคาร์เล็ตและเคตซ่อนรอยยิ้มขบขันไม่มดิ
“พวกเธอสามคนรู้จกั กันตัง้ แต่ชาติปางก่อนใช่ไหม รู้จกั กันแค่
ไม่ก่ชี ั่วโมงรื่นเริงเกินเหตุ”
สคาร์เล็ตหยิบมือถือขึ้นมาเลือกร้านอาหารส�ำหรับดินเนอร์คืนนี้
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เอ่ยโต้ตอบเสียงเยาะ “อิจฉาเหรอจ๊ะ”
เคตที่ง่วนกับเอกสารซึ่งอาสาช่วยพันธิสาท�ำ เงยหน้าชูสองนิ้ว
เป็ นก�ำลังใจให ้ชายหนุ่มทีท่ ำ� หน้าหงิก
ส่วนพันธิสารู้สกึ พอใจสองสาวทีบ่ อสแนะน�ำให้รู้จกั เป็ นอันมาก
เพราะทัง้ คู่สามารถท�ำให ้บอสจอมป่ วนรูอ้ ยู่ ไม่ไปสร้างปัญหาให ้ตามแก้
อีก งานการทีด่ องไว้กส็ ะสางไปได้มากเมือ่ มีเคตอาสาช่วย
เพลิงนทีวางแฟ้ มลงบนโต๊ะเสียงดัง “ฉันหิว หาอะไรมากินหน่อย”
พันธิสาปรายตามองนาฬิกาบนผนังหอ้ งเล็กน้อย เมื่อเห็นว่า
ใกล้ถงึ เวลามื้อเทีย่ งแล ้ว จึงหันไปเอ่ยถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
“วันนี้บอสอยากกินอะไรคะ”
เพลิงนทีแยกเขี้ยวใส่ “ไม่ตอ้ งท�ำหน้าชนะเลิศแบบนัน้ ทุกอย่าง
ทีฉ่ นั ท�ำก็เพือ่ สร้างภาพคู่จ้ นิ อย่าคิดว่าข่มขูฉ่ นั ได้ยายเลขาฯ ตัวแสบ”
พันธิสาหันมาสนใจบอสงีเ่ ง่าหลังตัดสายจากร้านอาหารประจ�ำ
“ฉันมิกล ้าหรอกค่ะ แต่บอสเป็ นคนบอกเองนะคะว่าจะตัง้ ใจท�ำงาน
และปฏิบตั ภิ ารกิจคู่จ้นิ ไปพร้อมๆ กัน และถ ้าผลประกอบการไตรมาสนี้
ต�ำ่ กว่าไตรมาสทีแ่ ล ้ว บอสตายคามือฉันแน่”
“เฮอะ...ยายป่ าเถือ่ น ชาติน้ ีขายไม่ออกแน่”
สคาร์เล็ตมองบอสและเลขาฯ ถกเถียงกันอย่างขันๆ สองคนนี้
บอกว่า โตมาด้ว ยกัน เธอตกใจเล็ก น้อ ยตอนแนะน�ำ ตัว เมื่อ พบกัน
ครัง้ แรก เพราะหญิงสาวเป็ นคนเดียวกับญาติของไอ้โรคจิต แต่เมือ่
ทางนัน้ แสดงความรับผิดชอบเต็มทีแ่ ล ้ว เธอจึงไม่เอ่ยถึง เพือ่ พันธิสา
จะได้ไม่ลำ� บากใจ
เคตเอ่ยถามขัดบรรยากาศสงคราม “ควงกันไปโชว์ตวั งานนี้ไหม
นักธุรกิจแถวหน้าไปกันเยอะ วิลเลียมต้องไปแน่”
เพลิงนทีเอ่ยขัด “แผนพวกเธอนี่น่าเบือ่ หน่าย กว่าพ่อตาจะปลื้ม
ฉันคงแก่ตาย ฉันมีแผนสุดยอดเด็ดดวงน�ำเสนอ”
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สคาร์เล็ตเอ่ยถาม “แผนอะไร”
เคตและพันธิสาจ้องเจ้าของแผนการอย่างสนใจ
เพลิงนทีกระแอมกระไอสองทีแล ้วเอ่ยถึงแผนทีน่ ่าภาคภูมิ
“จับวิลเลียมไปปล่อยกลางดงฉลามในทะเล แล ้วให้ฉนั ไปช่วย
เราสองคนติดเกาะฝ่ าอันตรายด้วยกัน รับรองวิลเลียมต้องตัวสั่นเทา
เพราะตื้นตันลูกเขยคนนี้”
สคาร์เล็ตเบ ้หน้าเมือ่ ได้ยนิ แผนการ เธอแขวะเบาๆ อย่างหมัน่ ไส ้
“ตัวสั่นเพราะหนาวหรือไม่กอ็ ยากฆ่าลูกเขยทิ้งมากกว่า ประสาท
หรือเปล่า วิลเลียมอายุเท่าไรจะให้ไปผจญอันตรายแบบนัน้ ”
เพลิงนทีทำ� หน้าดูถกู บ่นพึมพ�ำ พ่อเขาอายุหกสิบกว่ายังไล่ยงิ ลูก
ไหวเลย แค่ฉลามไม่ก่ตี วั จะห่วงอะไรนัก เขาเสนอใหม่ “ถ ้าแผนผู ้กล ้า
ไม่ได้ผล ใช้แผนชายงามกันไหม” ก�ำลังจะอ้าปากอธิบายต่อแต่ถกู ขัดคอ
เสียก่อน
“ตัง้ ใจท�ำงานเถอะบอส อย่าคิดอะไรเลอะเทอะ” พันธิสาส่ายหน้า
แล ้วก้มหน้าท�ำงานต่อ ไม่สนใจสายตาจิกกัดของบอส
สคาร์เล็ตมองชายงามตัง้ แต่เส ้นผม เอ่ยแนะน�ำสีหน้าเอาใจ
“กล ้าเสนอตัวเนอะ เรียกแผนชายโฉดเหมาะกว่าไหม”
เพลิงนทีโต้กลับ “แล ้วเธอล่ะสวยตายละ”
“ก็พอตัว นี่กะว่าจะไปประกวดนางงามปี น้ ี แต่เกรงใจ”
เพลิงนทีเป่ าปากโล่งใจ “โชคดีของผูค้ นบนโลกแลว้ ที่คุณรู้จกั
ค�ำว่าเกรงใจได้”
สงครามวาจาระหว่างแม่ทพั กับรองแม่ทพั เปิ ดฉาก พันธิสาและ
เคตละความสนใจจากกองเอกสารตรงหน้า เอนร่ างนั่งพิงโซฟามอง
ผัวเมียตีกนั แล ้วถอนใจยาว
พันธิสาเสนอแนะ “เราเอามีดใหค้ ู่จ้ นิ จิ้มพุงกันคนละแผลดีไหม
จะได้สงบสักที ตีกนั ทุกสิบนาที เถียงกันทุกครัง้ ทีอ่ า้ ปากพูด”
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เคตส่ายหน้า อธิบายเสียงใส “นับเป็ นปรากฏการณ์ทด่ี ที ม่ี คี ู่รกั
หวานฉ�ำ่ แบบสองคนนี้”
พันธิสามองนัยน์ตาใสซื่อของเคตแลว้ พยักหน้าพร้อมยิ้มแหย
หวานแบบนี้อาจถึงตายได้สกั วัน หญิงสาวดึงเคตหลบเมือ่ วัตถุช้ นิ หนึ่ง
ลอยมาทางทีพ่ วกเธอนั่งอยู่
เพล ้ง
ทุกคนหันไปมองสิ่งมีชีวติ ที่วง่ิ หอ้ เขา้ มาพร้อมเสียงเห่าและหาง
เป็ นพวงสั่นรัวๆ
สคาร์เล็ตยืน่ มือไปจับขาข ้างหนึ่งของสุนขั ขนปุยทีก่ ระโดดเกาะเอว
เธอแล ้วผละห่างไปวิง่ วนรอบร่างมิเนอรัลด้วยท่าทางดีใจอย่างบ ้าคลั่ง
เพลิงนทีคว ้าคอลูกชายให้มนั หยุดคลัง่ เอ่ยทักทายพร้อมยีขนมัน
อย่างเมามัน “ว่าไงเพลย์บอยลูกพ่อ ไม่เจอกันนานแกผอมไปหรือเปล่า”
“ถ ้ากินเนื้อย่างวันละกิโลยังผอมได้ คราวหน้ามาฝากเลี้ยงผมจะ
ให้มนั กินวันละสองกิโล”
เพลิงนทีหนั ไปส่งยิ้มใหช้ ายวัยหา้ สิบปลาย พ่อบา้ นของพี่ชาย
คนโต ซึง่ รับหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลี้ยงยามเขาน�ำเพลย์บอยไปฝาก
“แกล ้งบ่นแค่น้ ีทำ� เป็ นใจน้อยนะวิคเตอร์”
“คุณเมฆฝากบอกคุณน�ำ้ ว่า จ่ายค่าเสียหายส�ำหรับของทีพ่ งั เพราะ
เพลย์บอยด้วยนะครับ ผมส่งรายการค่ าเสียหายใหห้ นู สาทางอีเมล
เรียบร้อยแล ้ว”
“โอ้โฮ พีเ่ มฆงกกับน้องนุ่งขนาดนี้เชียว ขอบคุณนะครับทีช่ ว่ ยดูแล
เด็กดีของผมให ้”
เพลิงนทีมองตามร่างพ่อบ ้านของพีช่ ายซึง่ เดินจากไปเงียบๆ เขา
หันไปแนะน�ำสมาชิกคนส�ำคัญให้รจู้ กั
“เล็ตตี้ เคต รู้จักกันไว้สิ นี่เพลย์บอยลูกชายผมเอง”
สคาร์เล็ตมองน้องหมาขนปุยสีขาวไล่เฉดด�ำ หน้าดุเหมือนจิ้งจอก
56 เพลิงผลาญรัก

นัยน์ตาสีฟ้าสดใส ใบหูตงั้ ตรง บริเวณเหนือตาข ้างขวามีขนสีดำ� แผ่เป็ น
รูปดาวห ้าแฉกตัดกับขนสีขาวชัดเจน เธอพยักหน้าทักทาย
เคตเดินดิง่ เข ้าไปโอบกอดสุนขั ขนปุยอย่างเอ็นดู “สวัสดีสุดหล่อ
ฉันชื่อเคต เราเป็ นเพือ่ นกันนะ” หญิงสาวหัวเราะคิกเมือ่ เพือ่ นใหม่ใช้
จมูกชื้นๆ ถูแก้มทักทาย
พันธิสามองตัวบ่อนท�ำลายแล ้วเอ่ยบอกบอส “รอบนี้ค่าเสียหาย
สองลา้ นค่ ะ เฟอร์นิเจอร์หอ้ งนั่งเล่นและหอ้ งดื่มชาพังยับ แลว้ ก็มี
ปลาคาร์ปในบ่อตายไปหกตัว ส่วนผลงานขุดสวนคุณเมฆบอกว่าเป็ น
ส่วนลดไม่ตอ้ งชดใช้”
เพลิงนทีกม้ มองลูกชายทีก่ ำ� ลังประจบเคตอย่างหมั่นไส ้
“ถ ้าพ่อล่มจมเพราะแกเมือ่ ไรจะรูส้ กึ ไอ้เพลย์บอย”
พันธิสาบ่นไม่เกรงใจ “บอสจะคิดมากไปท�ำไม พฤติกรรมของ
เพลย์บอยก็มาจากคนเลี้ยงนั่นละ เสียหมาหมดแล ้ว เปลืองเงินด้วย”
เธอสะบัดหน้าใส่หมาทีม่ คี ่าครองชีพแพงพอๆ กับเงินเดือนเธอ
ต่างกันทีเ่ ธอท�ำงานคุม้ ค่า ส่วนมันตัวบ่อนท�ำลายของจริง
เคตกับพันธิสาพาเพลย์บอยไปเล่นที่สวนขา้ งหอ้ งอาหารเพือ่ ให ้
คู่จ้ นิ กินอาหารสะดวก ทัง้ หอ้ งจึงเหลือเพียงสองหนุ่ มสาวทีจ่ บั มือเป็ น
พันธมิตรกัน
เพลิงนทีมองหญิงสาวซึง่ ใช้ส ้อมเขีย่ อาหารไปมา “จะกินก็กนิ ดีๆ
อาหารทุกมื้อมีค่า อย่าเขีย่ เล่น”
สคาร์เ ล็ต เหลือ บตาขึ้น มองคนที่ม ว้ นเส น้ สปาเกตตี ใ ส่ ป าก
เสียงดังซวบๆ หลังจากบ่นเธอจบ หนึ่งอาทิตย์ทร่ี จู้ กั กัน เธออ่านผู ้ชาย
คนนี้ไม่ชดั เจน จะเลวก็ไม่แน่ใจ จะดีย่งิ ไม่มที าง นิสยั เขาคล ้ายผีเขา้
ผีออกบอกไม่ถกู แต่ทแ่ี น่ๆ พูดไม่เข ้าหูชวนโมโห
“ฉันถามจริงๆ นะ ทีค่ ณ
ุ ร่วมมือกับฉันเพือ่ หาเรือ่ งป่ วนชีวติ ไบรอัน
เล่นเท่านัน้ จริงเหรอ”
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เพลิงนทีจ้ มิ หมึกตัวอวบขาวใส่ปาก มองนัยน์ตาคู่สเี ขียวทีแ่ ฝง
ความไม่แน่ใจ เขายิ้มแล ้วจิ้มหอยเชลใส่จานมนุษย์ช่างสงสัย
“คุณคงไม่คดิ ว่าเพราะผมพิศวาสคุณหรอกใช่ไหม”
มื อ บางทิ้ งช้อ นส อ้ มลงบนจานเสี ย งดัง จ้อ งมนุ ษ ย์ป าก
ไม่สร้างสรรค์ตาขุน่
เพลิงนทีเอ่ยประนีประนอมพร้อมหยิบช้อนสอ้ มใส่มอื หญิงสาว
อย่างเอาใจ “หยอกนิดคิดอะไรมาก ต่อใหผ้ มกินดีมงั กรมาก็มกิ ล ้าคิด
แบบนัน้ กับคุณหรอก ผมเกรงอายุสนั้ ”
“คิดได้แบบนัน้ ก็ดี แล ้วทีฉ่ นั ถามจะตอบได้หรือยัง”
“ผมก็แค่ หมั่นไสเ้ มือ่ ได้ยนิ ชื่อมัน รู้สกึ ครั่นเนื้อครั่นตัวราวกับ
จะเป็ นไข ้ หน้ามืดตาลายหูอ้ อื คิดว่าถ ้าได้ระบายอารมณ์กบั ไอ้สาวเลว
ไบรอัน อาการพวกนี้คงหายไป ก็เท่านี้ ไม่มอี ะไรมากกว่านัน้ ”
เขาจิ้มไก่อบใส่ปากเคี้ยวตุย้ ๆ สีหน้าเอร็ดอร่อยเต็มที่
สคาร์เล็ตมองสีหน้าจริงจังของมิเนอรัลแล ้วจนด้วยค�ำพูด เพราะ
ความในใจจะบีบคัน้ อย่างไรก็ยากจะเปิ ดออก “หากไบรอันเคยท�ำเรื่อง
ทีผ่ ดิ ต่อคุณ ถูกสั่งสอนบ ้างก็สมควรแล ้ว”
เพลิงนทีย้ มิ รับความเห็นของหญิงสาว รอยยิ้มชั่วร้ายแย้มพราย
เต็มหน้าเมือ่ สคาร์เล็ตก้มมองจานอาหาร สะพานแห่งนี้แข็งแกร่งไม่ใช่
เล่น เขาขุดข ้อมูลของวิลเลียมจนพรุน นิยามได้สามค�ำ รวย รวย และ
รวย ส่วนลูกสาวนิยามได้สองค�ำเหมือนกัน ร้ายกับแรง
“ผมถามจริง คุณไม่มคี นทีช่ อบบ ้างเหรอ”
“ไม่มี ผู ้ชายคนแรกทีฉ่ นั เห็น ชีวติ คู่ล ้มเหลวสามครัง้ รวด เพือ่ น
สมัยเรียนก็ไม่น่าฝากอนาคตด้วย อยู่เป็ นโสดท�ำประโยชน์ใหต้ นเอง
ดีกว่า แล ้วคุณล่ะ มีคนทีช่ อบแล ้วหรือยัง”
เพลิงนทีเสหยิบแก้วน�ำ้ มาดืม่ แสร้งเป็ นไม่ได้ยนิ สุดทา้ ยก็ตอ้ ง
ยอมแพ ้เมือ่ สายตาคาดคัน้ ของคนถามจ้องเขม็ง “บอกตรงก็ได้ มีแล ้ว”
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ช้อนในมือสคาร์เล็ตหยุดนิ่งไปเสี้ยววิ แลว้ ทุกอย่างก็กลับมา
เป็ นปกติ เธอมองใบหน้าคมที่ยากจะคาดเดาว่าอีกฝ่ ายคิดอะไรอยู่
เอ่ยเตือนจากใจจริง “ถึงฉันจะไม่ศรัทธาความรักของหญิงชาย แต่ก็
ใหเ้ กียรติความรู้สกึ ของคนอื่น ถา้ คุณมีคนรักอยู่แล ้ว ความสัมพันธ์
ของพวกคุณอาจเกิดปัญหาหากเราร่วมมือกันตามแผน”
เธอเคยเห็นมาแลว้ อารมณ์หงึ หวงคือด้านมืดที่ได้แถมมาจาก
ความรัก รักมากหึงมาก หึงมากหวงมากจนกลายเป็ นไร้สติ จุดจบสุดท ้าย
ของความรักของหญิงชายหลายคู่ไม่สวยงามเท่าใดเลยเมือ่ มีความหึงหวง
เข ้ามาแทรก
เพลิง นทีน่ิ ว หน้า เล็ก น้อ ยเมื่อ เห็น ประกายตาเอื้อ อาทรของ
หญิงสาวทีเ่ ขานิยามว่าจอมโหด “ผมมีคนทีช่ อบอยู่กจ็ ริง แต่ไม่มปี ญ
ั หา
แน่เพราะเราเชื่อใจกัน”
สคาร์เล็ตพยักหน้า อยากรูจ้ งั ผู ้หญิงแบบไหนทีค่ นแบบหมอนี่รกั
เธอปัดความอยากรูท้ ้งิ เมือ่ คิดว่าไม่ควรเข ้าไปในชีวติ ผู ้ชายคนนี้มากกว่า
ผลประโยชน์ท่มี รี ่วมกัน หวังแค่ เธอคนนัน้ จะไม่เสียใจหรือเขา้ ใจผิด
ก็พอ
“ฉันสงสัย ท�ำไมคุณต้องมาซ่อนตัวทีบ่ ้านสาด้วย”
“บ ้านสาเหมาะแล ้ว ถ ้าผมอยู่ทำ� งาน เลขาฯ ผมจะได้เลิกตามล่า
เด็ดหัวใหเ้ สียแผน บอกตามตรงนะ ไม่ว่าแผนอะไรก็พงั หมดถา้ มี
ยายสาไล่ลา่ ราวกับนักฆ่าร้อยศพอยู่ดา้ นหลัง ยายนี่เป็ นผู ้หญิงคนเดียว
ในบ ้านผมทีฝ่ ึ กมาเพือ่ เป็ นนักฆ่า ขนาดพีช่ ายคนโตผมทีว่ า่ แน่ยงั หลับตา
ข ้างยามยายสาคลั่งขึ้นมา อีกข ้อ นอกจากการปรากฏตัวในทีส่ าธารณะ
ของเราสองคน จะไม่มใี ครพบมิเนอรัลแห่งซูเวนทีย่ งั ไม่กลับจากมิลาน
เด็ดขาด”
“แต่ข ้อมูลพวกนี้เช็กง่ายจะตายไป แค่เช็กรายชือ่ บุคคลเข ้าออกที่
สนามบินก็พบแล ้ว อีกอย่างคืนนัน้ เพือ่ นๆ คุณก็เห็นนีว่ า่ คุณกลับมาแล ้ว”
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“ชื่ออืน่ อาจจะเช็กง่าย แต่ช่อื ผมหาไม่งา่ ยหรอก เชื่อใจสิ”
เขายิ้มเมือ่ หญิงสาวมองมาสีหน้าไม่เชื่อถือ
“ยอมเปิ ดเผยความลับก็ได้ ก็แค่แฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ เปลีย่ น
ชื่อเจ้าของทีน่ ั่งซึง่ บินไปมิลานเมือ่ อาทิตย์ก่อนเป็ นผม ผมก็ยงั คงอยู่ท่ี
มิลานต่อไป”
“หมายความว่าคุ ณจัดฉากว่าตนเองบินกลับไปมิลานอีกครัง้
หลังจากกลับมาร่วมงานเลี้ยงสละโสดของเพือ่ น”
นักธุรกิจหรือนักจารกรรมนี่ เธอคงไม่ได้สุ่มเลือกตัวอันตรายมา
หรอกนะ สคาร์เล็ตยิ้มกลบเกลือ่ นเมือ่ เขาเลิกคิ้วสู งเหมือนอยากรู ว้ ่า
เธอคิดอย่างไร
หญิงสาวรีบถามกลับเพื่ออ�ำพรางความคิด “แลว้ ท�ำไมต้องท�ำ
แบบนัน้ ล่ะ”
เพลิงนทีเอนร่างพิงพนักเก้าอี้ มองหญิงสาวตรงหน้ายิ้มๆ
“เพราะผมมีเ งาที่ย อดเยี่ย มซึ่ง ไม่ มีใ ครกล า้ ปฏิเ สธไม่ ว่ า จะ
ย่างกรายไปที่ใด ไม่ยกเวน้ แมแ้ ต่พ่อคุณ รวมทัง้ ศัตรู ของเราจะต้อง
ไม่รูว้ า่ เพลิงนที รังสิมนั ต์ คือชายทีค่ ณ
ุ จะแต่งงานด้วยจนกว่าจะถึงเวลา
อันควร”
“ถึงจะเขา้ ใจไม่ถงึ สามส่วน แต่จะไม่วุ่นวายแล ้วกัน ในเมือ่ เรา
ลงเรือล�ำเดียวกันแล ้ว คนทีช่ ่วยฉันได้กม็ แี ค่คุณ จะให ้ท�ำอะไรก็บอก”
เพลิงนทีเงยหน้ามองใบหน้ารู ปไข่หงส์ นัยน์ตาสีเขียว จมูก
เรียวยาวรับกับริมฝี ปากอวบสีลูกพีช ซึง่ ถูกล ้อมกรอบด้วยเรือนผมหยัก
เป็ น ลอนสีด ำ� เป็ น ครัง้ แรกที่มีใ ครสัก คนเชื่อ ใจเขาโดยไม่ก งั ขาถึง
ผลส�ำเร็จหรือวิตกกังวลถึงผลเสียทีจ่ ะตามมา พีช่ ายสามคนถึงจะไว้ใจ
ยกต�ำแหน่ งซีอโี อให ้ แต่ก็คอยส่งสัญญาณเตือนอ้อมๆ เสมอว่าอย่า
เหลวไหล พ่อแม่แมจ้ ะไม่เขา้ มาก้าวก่ ายแต่ก็ยำ�้ พี่ชายทัง้ สามใหด้ ู แล
น้องสาวคนเล็กก็เอ่ยปากเตือนทุกครัง้ ว่าอย่าก่ อเรื่องเพราะเป็ นห่วง
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ผู ้หญิงคนนี้เป็ นคนแรกทีว่ างชีวติ ไว้ในมือเขาอย่างเต็มใจ
“ท�ำไมผมคุณเป็ นสีน้ ี”
สคาร์เล็ตจับปลายผมซึง่ เพิง่ ไปท�ำมา บอกยิ้มๆ
“เคตจอมจุน้ บอกว่าครอบครัวคนไทยอาจไม่ชอบสะใภ ้ต่างชาติ
แม ้จะเป็ นเรือ่ งสมมุติ แต่ทำ� ให้ผใู้ หญ่พอใจดีกว่า เด็กก็คดิ ไปตามประสา
เด็ก คุณอย่าใส่ใจเลย”
“สวยดี ผมสีน้ ีเข ้ากับรูปหน้าคุณนะ เคตเข ้าใจคิด”
“ขอบคุณทีช่ ม” สคาร์เล็ตเสตักอาหารกินกลบเกลือ่ นความรู้สกึ
วูบหนึ่งทีเ่ ผลอสบตาคมกริบของเขา
ทัง้ คู่ หนั มองไปยังทิศที่มเี สียงโครมครามดังแทรกบรรยากาศ
แปลกๆ ทีเ่ กิดขึ้น ภาพทีเ่ ห็นคือ เพลย์บอยก�ำลังวิง่ ลุยสวนดอกไม ้น้อยๆ
ของพันธิสา โดยเจ้าของชี้น้ ิวใส่หน้าตะโกนขูฆ่ ่าอยู่บนเก้าอี้เหล็ก ส่วน
เคตรัดเอวบางของพันธิสาไว ้แน่นพร้อมเอ่ยห ้ามเสียงดัง
“สาใจเย็นๆ เพลย์บอยไม่ได้ตงั้ ใจหรอก”
พันธิสาหาได้ใส่ใจต่ อค�ำขอของเคตแต่ อย่างใด ซ�ำ้ ยังถลึงตา
ใส่หมาตาขวาง “แกตายแน่ ไอ้ตวั บ่อนท�ำลาย สวนฉันใช้เวลาตัง้ นาน
กว่าดอกไม ้จะโตออกดอกแบบนี้ ใครให ้แกลุยเล่นยะ”
“สาใหอ้ ภัยมันเถอะ เพลย์บอยแค่ จะจับผีเสื้อ ไม่ได้ตง้ั ใจพัง
สวนสาหรอก เดีย๋ วเคตช่วยปลูกใหม่นะ นะ”
“เคตปล่อย วันนี้สาต้องจับมันตอนให้ได้ แกมานี่ซะดีๆ ไอ้ตวั แสบ
จะให้ฉนั ตอนหรือตัดคอแกเลือกมาเลย”
เพลิงนทีและสคาร์เล็ตหันกลับมามองหน้ากันแลว้ หัวเราะกับ
ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น เจ้าของหมาลุกขึ้นเดินออกไปหา้ มศึ กเพราะ
เป็ นห่วงลูกชายจะถูกเลขาฯ ฆ่าตัดตอน สคาร์เล็ตมองตามร่างสูงใหญ่
ที่เลื่อนประตู กระจกออกไป เธอมองภาพสุ นขั ขนปุยวิ่งมาแอบขา้ ง
ท่อนขาแกร่ งของผู เ้ ป็ นนาย ส่วนเจ้าของสวนที่พงั เพราะความซนยัง
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พยายามจะเข ้าไปจัดการเจ้าจอมซน โดยมีร่างเล็กๆ ของเคตกอดเอว
ไม่ปล่อย
ภาพแบบนี้เธอเพิง่ เคยสัมผัสครัง้ แรกในชีวติ ดูวุ่นวายหนวกหู
แต่กลับไม่น่าร�ำคาญเท่าไร
สคาร์เล็ตหัวเราะเสียงดังเมือ่ พันธิสาหลุดจากการกอดรัดของเคต
แลว้ วิ่งไล่เจ้าหมาแสบซึ่งวิ่งหนีขนตัง้ ท่าทางสนุ กสนาน มันคงคิดว่า
พันธิสาเล่นด้วย คราวนี้ไม่ใช่แค่แปลงดอกไม้ทพ่ี งั กระถางต้นไม ้และ
ของตกแต่งล ้มระเนระนาดโครมคราม โดยมีเจ้าของหมาส่งเสียงเชียร์
หมาตนให ้หนี ส่วนเคตตะโกนเชียร์พนั ธิสาให้จบั หมาให้ได้
“ผู ช้ ายประหลาดกับหมาจอมท�ำลายลา้ ง มองๆ ไปก็น่ารักดี
อย่างน้อยเคตก็มเี พือ่ นเล่น ไม่เอาแต่กม้ หน้าก้มตากับหนังสือหาเรื่อง
เรียนนั่นนี่ไปวันๆ สมองเหนื่อยตายพอดี”

วิลเลียมจรดปลายปากกาเซ็นชื่อลงบนเอกสารแลว้ ส่งใหเ้ ด็ก

รุ่นลูกซึง่ นัง่ รอด้วยสีหน้าเรียบเฉย “ผมยินดีมากทีม่ สี ว่ นกับงานการกุศล
ครัง้ นี้ เป็ นเกียรติมากครับ”
เพลิงเวหารับเอกสารวางลง “ขอบคุณมากครับ”
วิลเลียมมองชายหนุ่ มตรงหน้าอย่ างพอใจ ทัง้ รู ปร่ างหน้าตา
กิรยิ ามารยาท โดยเฉพาะวิสยั ทัศน์ในมุมมองด้านธุรกิจ คุยด้วยไม่นาน
ก็พอมองออกว่าเจ้าหนุ่ มนี่มดี ีมากกว่าที่คิด ไม่คิดว่าลู กสาวตัวดีจะ
ตาแหลมขนาดนี้ ลองหยัง่ เชิงสักหน่อย “ผมได้ยนิ ชือ่ เสียงของนักธุรกิจ
คลืน่ ลูกใหม่ของซูเวนมาพอสมควร พอได้พบไม่ผดิ ไปจากเสียงเล่าลือ
จริงๆ”
เพลิงเวหาก้มศีรษะรับค�ำชมตามมารยาท “เราเป็ นแค่นกั ธุ รกิจ
เล็กๆ ที่สนุ กกับงานที่ทำ� ประกอบกับความสามารถในสิ่งที่ชำ� นาญ
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ผลจึงออกมาประสบความส�ำเร็จกว่าทีค่ ดิ ”
ไม่แสร้งถ่อมตัวซะด้วย น่าสนใจ น่าสนใจ “ผมชอบคนรุ่นใหม่
แบบพวกคุณนะ ท�ำให้นึกถึงอดีตของตัวเอง ว่าแต่ คุณมีครอบครัว
หรือยัง”
“ยังครับ แต่มคี นส�ำคัญแล ้ว”
วิลเลียมยิ้มกว ้าง “ผู ้หญิงคนนัน้ โชคดีจริงๆ ทีไ่ ด้พบคนเก่งแบบ
คุณ หวังว่ามีขา่ วดีเมือ่ ไรจะเชิญผมไปร่วมงานด้วย”
เพลิง เวหายิ้ม เล็ก น้อ ย “ขอบคุ ณ ครับ ” ร่ า งสู ง ลุ ก ขึ้น พร้อ ม
แฟ้ มเอกสาร ยื่นมือไปจับมือหนา “ยินดีท่ไี ด้พบและขอบคุณส�ำหรับ
ความร่วมมือ แล ้วพบกันใหม่นะครับ”
“แล ้วพบกันใหม่มสิ เตอร์สกาย ถ ้ามีอะไรให ้ช่วยติดต่อมาได้เสมอ
หรือวันไหนว่างมาคุยกับคนแก่บ ้างนะ ผมไม่ค่อยพบคนหนุ่มคุยสนุ ก
แบบคุณมากนัก”
“ผมยินดีรบั ค�ำเชิญ”
วิลเลียมมองแผ่นหลังกว ้างใต้เสื้อสูทสีสุภาพ ศีรษะใต้เรือนผม
สีเขม้ ตัง้ ตรง ท่วงท่าการเดินองอาจดั่งราชสีห ์ เจ้าหมอนี่ถา้ ได้มาเป็ น
ลูกเขย เขานอนตายตาหลับสนิทแน่ เขามองเลขาฯ ซึง่ เปิ ดประตูเข ้ามา
สีห น้า ตื่น ตระหนก ถ า้ ไอ้ห มอนี่ เ ลิก ตื่น ตู ม เมื่อ ไร ก่ อ นตายเขาคง
นอนหลับฝันดีแน่
“เจ้านาย มิสเตอร์สกายมาท�ำไมครับ ผมเดินสวนกับเขาหน้าโต๊ะ
เลขาฯ หน้าห ้องนี่เอง ตัวจริงหล่อสุภาพงานดีมากๆ”
“ถามจริงๆ เถอะ นั่นว่าทีล่ ูกเขยฉันหรือว่าทีล่ ูกเขยแก ตื่นตูมได้
ทุกเรื่องสิน่า”
เลขาฯ ยิ้มแหย “ขอโทษครับ ผมตื่นเต้นไปหน่อย ว่าแต่เขามา
ท�ำไมครับ”
“ไม่มอี ะไรหรอก เขามาธุระนิดหน่อย คงไม่คดิ ว่าเขามาขออนุญาต
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แต่งงานกับสคาร์เล็ตหรอกใช่ไหม” วิลเลียมส่ายหน้าเมือ่ เลขาฯ หัวเราะ
กลบเกลือ่ น ถา้ พ่อของเจ้านี่ไม่ใช่เพือ่ นสมัยเรียน อยากจะทุบสักตุบ
เหมือนกัน วิลเลียมกระดิกปลายนิ้วเรียกเลขาฯ เข ้าไปใกล ้ๆ เมือ่ ใกล ้
พอสมควร เขาก็เอ่ยสั่งงานพร้อมรอยยิ้ม “เข ้าใจทีส่ ั่งใช่ไหม”
“เข ้าใจครับ รับรองผมจะจัดการให ้เรียบร้อย”
“ดีมาก อ้อ...หาทางติดต่อซีอโี อใหญ่ของซูเวนด้วย เคยได้ยนิ ว่า
คนไทยเคารพพีช่ ายคนโตเฉกเช่นบิดา สนิทกันไว ้อาจมีประโยชน์”
เมือ่ เลขาฯ เดินออกไป วิลเลียมก็เปิ ดลิ้นชักหยิบภาพแอบถ่าย
ของชายหนุ่มทีเ่ พิง่ กลับไปมาดูอกี รอบ “ในทีส่ ุดลูกเขยในฝันก็มาสักที
นึกว่าจะแก่ ตายก่ อนได้เห็นเสียอีก แต่ แหม เจ้าหนุ่ มนี่เวลาอยู่ กบั
สคาร์เล็ตก็ดูร่าเริงดีน่ีนา ท�ำไมเวลาคุยกับเราท่าทางเคร่ งขรึมนักนะ
หรือจะเกร็งว่าที่พ่อตาแบบเรา ซู เวนไม่ใช่ลูกหนี้ธนาคารไหนสักแห่ง
จะใช้เงินบีบใหแ้ ต่ งงานเร็วๆ ก็ไม่ได้ซะด้วย เสียดายน่ าจะมากู เ้ งิน
สักสีห่ ้าร้อยล ้าน มีลูกเขยรวยนี่กท็ กุ ข์นะ ใช้เงินข่มไม่ได้”

บา้ นเดี่ยวขนาดพื้นที่ใช้สอยหนึ่งพันตารางฟุตหลังนี้พนั ธิสา

ไถเงินพี่นอ้ งมาซื้อ เพราะชอบอยู่บา้ นที่มบี ริเวณ ไม่ตอ้ งแชร์กำ� แพง
หรือผนังร่ วมกับใครเหมือนคอนโดฯ หรือทาวน์เฮาส์ พี่นอ้ งคนอื่น
จึงช่วยลงขันซื้อเป็ นบา้ นพักของครอบครัวไปในตัวหรือไว้รบั รองยาม
พ่อแม่มาเทีย่ ว ในขณะทีพ่ น่ี อ้ งคนอืน่ เลือกไปพักคอนโดฯ ใกล้ทท่ี ำ� งาน
ว่างๆ หรือวันส�ำคัญจะนัดมารวมตัวทีบ่ ้านหลังนี้สกั ครัง้
แมบ้ า้ นหลังนี้จะสร้างมาตัง้ แต่ปีสองพัน แต่ไม่มปี ญ
ั หาส�ำหรับ
การรีโนเวทใหม่หมดโดยใช้สถาปนิกมืออาชีพจัดการให ้ ผลที่ได้คือ
บา้ นหลังใหม่ในโครงสร้างเดิมที่สว่างไสวกวา้ งขวางมากขึ้น อากาศ
ถ่ายเทได้ดี และมีสไตล์เรียบหรูสมใจเจ้าของบ ้าน ภายในบ ้านถูกแบ่ง
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พื้นทีก่ ารใช้งานแบบเปิ ด ส่วนใหญ่เน้นพื้นทีบ่ ริเวณห ้องนัง่ เล่น ห ้องครัว
และห ้องอาหารซึง่ ตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์เหนือโต๊ะอาหาร เฟอร์นเิ จอร์
อืน่ ๆ พยายามเลือกให ้กลมกลืนกับบรรยากาศ แต่เน้นประหยัดเพราะ
แทบหมดตัวถ ้วนหน้ายามควักกระเป๋ าจ่ายค่าบ ้านและทีด่ นิ
เวลานี้บา้ นของเธอถูกบอสยึดไปเป็ นที่พำ� นักชั่วคราว พันธิสา
มองสีหน้ารื่นเริงของบอสแลว้ ตัดสินใจถามตามตรง เพราะพอจะเดา
เรื่องราวทีบ่ อสพาตัวเข ้าไปสนิทสนมกับสองพีน่ อ้ งต่างสายเลือดคู่นนั้ ได้
“บอสยังไม่ลมื เรื่องนัน้ อีกเหรอ”
“เคยลืมไปแล ้ว แต่ดนั กินมากฝันถึงขึ้นมาอีก”
สีหน้าอ่อนใจของเลขาฯ ฉายชัด “สากับบอสโตมาด้วยกัน อย่า
โกหกดีกว่า บอสเคยให้สญ
ั ญากับคนในบา้ นว่าจะปล่อยวางเรื่องนัน้
แต่จริงๆ แล ้วบอสแค่รอเวลาใช่ไหม”
เพลิงนทีเหลือบตามองหน้าเลขาฯ แล ้วหลุบเปลือกตาลง
“ฉันก็ไม่ได้ผดิ สัญญานี่นา ตอนนัน้ ฉันอายุยงั ไม่เต็มยีส่ บิ หนังสือ
ก็ยงั เรียนไม่จบ จะไปท�ำอะไรได้”
พันธิสาพยักหน้าเห็นด้วย “ก็จริง แต่...เอ๊ะ...เดีย๋ วนะ หมายความ
ว่าตอนนี้อายุสามสิบกว่าเรียนจบแล ้วจะท�ำอะไรก็ได้ใช่ไหม”
“ถูก แต่ฉนั ก็ไม่ได้ผดิ สัญญานี่นา ตอนนัน้ ฉันไม่ได้สญ
ั ญาว่า
จะปล่อยวางไปตลอดชีวติ เสียหน่ อย จะโทษก็ตอ้ งโทษที่ฉนั นอนฝัน
ถึงเรื่องในอดีต พอฝันถึงก็เลยวางไม่ลง คิดว่าจะถือไว ้จนกว่าจะพอใจ
ค่อยโยนทิ้ง”
หลังจากยับเยินแล ้วใช่ไหมล่ะ คนบ ้าอะไรคิดแผนร้ายเพราะฝัน
เรื่องแถเรื่องแหลไปท�ำชั่วละถนัดนัก พันธิสามองชายหนุ่มทีด่ ้ อื รัน้ ทีส่ ุด
ในครอบครัวแล ้วถอนใจ “ความรุนแรงระดับไหนส�ำหรับกรณีน้ ี”
“เบาบางไร้ปีกเชียวละ คนมีคุณธรรมสูงล�ำ้ แบบฉันจะไปท�ำเรื่อง
ร้ายแรงอะไรได้”
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เลขาฯ มองคนคุณธรรมสูงล�ำ้ ด้วยสีหน้าไม่เชื่อถือ
“บอกตามตรงในฐานะเพื่อนวัยเด็กนะ บอสจะแถจะแหลกับ
คนทัง้ โลกอย่างไรก็ได้ แต่อย่ามาแถกับคนทีเ่ ห็นความชั่วร้ายของบอส
มาตัง้ แต่ สิบ ขวบ อย่ า พู ด ถึง คุ ณ ธรรมเลย ศี ล ห า้ ท่ อ งให ค้ รบโดย
ไม่สลับกันก็หรูแล ้ว”
“อย่ามาดู ถูก ท�ำไมฉันจะท่องไม่ครบ หนึ่งหา้ มโกหก ถา้ เพื่อ
เอาตัวรอดก็โกหกได้ สองหา้ มมีชู ้ ถา้ ลูกผัวไม่อยู่ก็ไม่มปี ญ
ั หา สาม
หา้ มดื่มเหลา้ แต่ ถา้ เป็ นเบียร์หรือไวน์ก็แค่ จิบๆ สี่หา้ มฆ่ าสัตว์ แต่
คนไม่ใช่สตั ว์ ฆ่าได้สบายมาก หา้ หา้ มปลน้ ชิง แต่ถา้ ใครเต็มใจให้ก็
รับๆ มา เป็ นไงครบไหม”
เจริญมาก ศาสนามัวหมองเพราะบอสนี่แหละ “ศีลห ้าท่องแบบนี้
ที่ไหนกัน ถามจริงเถอะ บอสรู ส้ ึกละอายหรือรู้สึกผิดบา้ งไหมเวลา
ท�ำเรื่องไม่ดี แบบวูบวาบสักนิดสักหน่ อยมีไหม” คุณธรรมสู งล�ำ้ อะไร
บาปท่วมตัวละไม่วา่
คนคุณธรรมสูงล�ำ้ ท�ำหน้าครุ่นคิดนิดหนึ่งแล ้วส่ายหน้า
“ก็ไม่นะ ไม่เห็นรูส้ กึ ”
“เอาทีส่ บายใจเถอะ”
พันธิสาหยิบมือถือมากดรับเมือ่ มีสายเรียกเข ้า “สวัสดีค่ะคุณเมฆ
มีธุระอะไรกับสาหรือคะ” หญิงสาวเบีย่ งมือถือออกจากใบหูเมือ่ เสียง
กัมปนาทสั่นสะเทือนแก้วหูดงั ลั่น เธอรีบกดเปิ ดสปี กเกอร์โฟนแล ้ววาง
มือถือลงกลางโต๊ะราวถ่านร้อน
“ยายสา เธอบอกมาซิว่า ไอ้นอ้ งตัวหายนะของฉันมันก่ อเรื่อง
ใหญ่โตแบบนี้ได้ยงั ไง”
เลขาฯ และบอสเลิกคิ้วสูงใส่กนั บอสท�ำมือท�ำไม้ส่งสัญญาณว่า
ยังไม่ได้ทำ� อะไรเลย พันธิสาแยกเขี้ยวใส่แล ้วเอ่ยเสียงหวั่น
“ก็ไม่ได้ทำ� อะไรนี่คะ ตัง้ แต่กลับมาจากมิลานบอสตัง้ ใจท�ำงาน
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ม ้ากมาก ไม่ได้เหลวไหลเลยนะคะ”
เพลิงเมฆาโวยลั่น “มันจะไม่ได้ท ำ� ได้ย งั ไง มันกล า้ แอบอ้าง
ชื่อพี่ชายไปท�ำเรื่องชั่ว จะเจ้าชูแ้ รดร่ านไปทั่วก็ไม่มใี ครว่า แต่ ทำ� ไม
ไม่ป้องกัน ไปท�ำลู กสาวชาวบา้ นทอ้ งได้ยงั ไง ไอ้หมาน้อยไร้ความ
รับผิดชอบ”
เพลิงนทีเถียงกลับ “เดีย๋ วๆ พีเ่ มฆใครท ้อง ตัง้ แต่กลับมาน้องน�ำ้
ยังไม่ได้แอ้มสาวเลยนะ”
เสียงหายใจฟื ดฟาดๆ ราวกระทิงคลั่งดังลอดออกมา
“อ้อ...อยู่ ดว้ ยไอ้นอ้ งเวร โทร.หาท�ำไมไม่รบั สาย มือถือมีไว ้
ปาหัวหมาเล่นหรือไง”
คนมือถือแบตหมดแลว้ ลืมชาร์จโอด “ปาได้ยงั ไง เครื่องหนึ่ง
ตัง้ แพง”
“ไอ้น�้ำไร้โรงงานบ�ำบัด ยังกลา้ มาตลกนะ บอกมาซิว่าแกไม่ได้
คั่วอยู่กบั ลูกสาว วิลเลียม พอร์ตแมน”
เพลิงนทีค้ วิ ย่น พีเ่ มฆรู้ได้ยงั ไงวะ เขาคล�ำตามร่างกาย ลูบหน้า
ลูบหัวเป็ นพัลวัน
พันธิสาถามอย่างสงสัย “บอสโดนด่านะ ไม่ใช่โดนหมามุย่ จะคัน
อะไรนัก”
“จะบา้ หรือไง ใครจะคันเพราะถูกด่ า ฉันก�ำลังหาว่ามีเครื่อง
ติดตามตัวทีพ่ ฉ่ี นั ฝังไว ้ตอนฉันเผลอหรือเปล่า”
เพลิงเมฆาด่าลั่น “แกอย่าปัญญาอ่อน ถา้ จะฝังอะไรพรรค์นนั้
ฉันฝังระเบิดไว้ดกี ว่า ก่อเรื่องมากนักระเบิดทิ้งไปซะ”
“พีเ่ มฆใจร้าย น้องน�ำ้ ไม่ได้ทำ� อะไรจริงๆ นะ”
พันธิสาเอ่ยถาม “ว่าแต่คุณเมฆทราบเรื่องนี้ได้ยงั ไงคะ”
เพลิงเมฆาระงับอารมณ์โกรธเมือ่ รู้สกึ แปลกๆ เวลาไอ้นอ้ งบา้ นี่
ก่อเรื่องแล ้วถูกจับได้ มันไม่เคยปฏิเสธนี่นา
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“แกรูจ้ กั สคาร์เล็ต พอร์ตแมน ไหม”
เพลิงนทีตอบรับตามตรงโดยไม่คิดอะไร “รู้จกั กินข ้าวด้วยกัน
เกือบทุกวัน”
“นั่นไง แลว้ ยังจะโกหก แกนี่...โอ๊ยไม่รูจ้ ะด่าอะไรแลว้ ด่ามา
สามสิบกว่าปี ไม่มคี ำ� จะด่าแล ้วโว ้ย”
“แหมๆ ด่าค�ำซ�ำ้ ก็ได้ น้องน�ำ้ ไม่นินทาว่าด่าไม่สร้างสรรค์หรอก”
“สร้างสรรค์นรกให ้แกอยู่เอาไหม”
พันธิสารีบไกล่เกลีย่ เพราะฟังแล ้วแปลกๆ “คุณเมฆลดแรงโกรธ
ลงนิ ด แล ว้ อธิบ ายได้ไ หมคะว่า เกิด อะไรขึ้น สาเฝ้ าบอสตลอด กับ
สคาร์เล็ตก็เคยพบ แต่ทงั้ คู่แค่คบหาดูใจกันเองค่ะ ยังไม่มอี ะไรเกินเลย
แน่ๆ สามัน่ ใจ” พูดกันไม่ถงึ เจ็ดประโยคก็แทบชักดาบปาดคอ มีอะไรกัน
นี่คงต้องทางกระแสจิตแล ้ว
พันธิสาแยกเขี้ยวใส่บอสที่ส่ายหน้ารัวๆ ชี้มอื ใส่มอื ถือท�ำปาก
พะงาบๆ ไร้เสียงว่า อย่าแฉๆ เธอกระซิบเสียงแผ่ว “เวลานี้มที างเดียว
คือต้องยอมรับเรื่องสคาร์เล็ตแบบบัวไม่ชำ�้ น�ำ้ ไม่ขนุ่ ทีค่ ุณเมฆโกรธคง
ต้องมีเหตุผล ปกติบอสคบใครคุณเมฆสนใจทีไ่ หน เรื่องมาถึงขนาดนี้
จะบอกว่าไม่ได้คบจริงจังไม่ได้แล ้ว อีกอย่างคุณเมฆไม่น่ารูเ้ รื่องไบรอัน
หรอก”
เพลิงเมฆาเงียบไป เมือ่ รูว้ า่ โวยวายไปก็ฆ่าไอ้นอ้ งบ ้าตอนนี้ไม่ได้
รอให้มนั อายุหกสิบท�ำงานไม่ได้ค่อยฆ่าทิ้งก็ยงั ไม่สาย
“วิลเลียมเป็ นคนพูดเองว่าสกายก�ำลังคบหากับลูกสาวเขา ลูกสาว
เขาไปพบแพทย์เพื่อดู แลเด็ก และฉันก็เห็นภาพถ่ายชัดเจนว่าแกพา
ลูกสาวเขาเข ้าไปในแผนกนัน้ ว่ายังไง มีอะไรจะแถอีกไหม ฉันมั่นใจว่า
สกายทีว่ ลิ เลียมหมายถึงต้องเป็ นแกแน่ไอ้นอ้ งน�ำ้ ”
เพลิง นทีอ ธิ บ ายเสีย งโอด “ปู่ วิล เลีย มเข า้ ใจผิด แน่ ผมกับ
ลู กสาวเขาคบกันจริง ส่วนภาพนัน้ ผมพอจะเดาได้แลว้ วันนัน้ เคต
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ปวดท อ้ ง สคาร์เ ล็ต จึง พาไปพบเพื่อ นที่เ ป็ น หมอ แต่ เ รารีบ ร้อ นจึง
เดินเขา้ ไปผิดแผนก ใครวะมันถ่ายภาพโง่ๆ แบบนัน้ ไปแฉ จับได้
จะถลกหนังหัวมาปูให ้หมานอน”
“ถลกหนังหัวแกสิไอ้นอ้ งน�ำ้ ถ ้าเป็ นเรื่องเข ้าใจผิดก็รบี ไปอธิบาย
ถึงเราจะไม่ตอ้ งพึง่ พิงสถาบันการเงินทีไ่ หน แต่การท�ำธุรกิจไม่ใช่เจ้าพ่อ
มาเฟี ย ไม่จำ� เป็ นก็อย่าสร้างความร้าวฉานให้ใคร สังคมมันแคบ เดินแค่
สามก้าวก็ชนกันแล ้ว เข ้าใจทีพ่ ดู ไหม”
“เข ้าใจครับ ว่าแต่พเ่ี มฆด่ามาตัง้ เยอะ จะไม่ขอโทษหน่อยเหรอ
ทีเ่ ข ้าใจผิด”
“ฉันด่าเพราะโมโหไม่ถอื เป็ นความผิด”
เพลิงนทีทำ� เสียงง ้องแง ้งใส่ “แบบนี้กไ็ ด้?”
“ใช่ ว่าแต่แกคงไม่ได้หลอกฉันใช่ไหม...ไอ้น้องน�ำ้ ” เสียงเรียกชือ่
เย็นเฉียบจับขัว้ หัวใจจนเจ้าของชื่อขนลุกเกรียว
“พีเ่ มฆ น้องน�ำ้ เคยหลอกลวงพีน่ อ้ งเหรอ”
เพลิงเมฆาอยากยืน่ มือไปตบกบาลสักที
“ตอนอายุสบิ สอง แกหลอกฉันกับไอ้ลมว่าฟ้ าขาหักนอนใกล ้ตาย
อยู่ ก ลางทางกลับ บ า้ น ความจริง คื อ แกล่อ เสือ ออกจากถ�ำ้ แล ว้ เอา
หนังสือโป๊ ไปซ่อนใต้เตียงพวกฉัน พอแม่มาส�ำรวจหอ้ งหาของต้องหา้ ม
ผลคือโดนหวดก้นกันทุกคนเพราะแกคิดว่าโดนคนเดียวเดีย๋ วเหงา
น้องระย�ำ”
เพลิง นทีห วั เราะสีห น้า ขัด เขิน “เรื่อ งเก่ า แล ว้ นะ พี่เ มฆลืม ๆ
ไปเถอะ”
“ไม่ลมื โว ้ย จะเก็บไว้โพนทะนาตอนแกมีลูกเมีย แล ้วก็อย่าก่อเรือ่ ง
วิล เลีย มไม่ใ ช่ ต าแก่ มีเ งิน ที่แ กจะไปคั่ ว ลู ก สาวเขาแล ว้ ทิ้ง ๆ ขว า้ งๆ
เขา้ ใจทีพ่ ยายามอธิบายดีๆ ใหฟ้ งั แล ้วใช่ไหม ถา้ หาเรื่องปวดหัวมาให ้
แกตายแน่นอ้ งรัก”
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ตืด๊ ...ตืด๊ ...ตืด๊ ...
“ถ ้ารักแล ้วตายไม่ตอ้ งรักก็ได้นะ พีบ่ ้า” เพลิงนทีบน่ ใส่จอมือถือ
ซึง่ ดับลงแล ้ว เขานั่งลงเมือ่ นึกได้ว่ายืนตัวเกร็งคุยโทรศัพท์อยู่ตงั้ นาน
ไม่รูท้ ำ� ไมเวลาพีเ่ มฆเสียงดัง รูขมุ ขนในร่างถึงออกอาการหดเกร็งแบบนี้
พันธิสาถอนใจยาวอย่างโล่งอก “คิดว่ามีเรื่องอะไรร้ายแรง ว่าแต่
ใครกันทีแ่ ฉเรื่องนี้ให ้คุณเมฆรู”้
เพลิงนทียน่ื หน้าไปกระซิบถามเลขาฯ เสียงเบา “แน่ใจนะว่าบริษทั
เราไม่ได้เป็ นหนี้ธนาคาร”
“จะบ า้ หรือ ไง เงิน ที่พ วกคุ ณ ใช้ก่ อ ตัง้ บริษ ทั ได้ม าจากคุ ณ ฟ้ า
เล่นหุน้ คุณเมฆกับคุณลมออกแบบหุ่นยนต์สอดแนมใหก้ องทัพ ส่วน
บอสขโมยเงินลุงเพลิงมา บริษทั ไม่ได้กู้ใครสักดอลลาร์”
เพลิงนทีพยักหน้ารับรูน้ ยั น์ตาปลาบปลื้ม “จะว่าไปมีฉนั คนเดียว
ที่ฉลาด ไม่ตอ้ งปวดหัวกับกระดานหุน้ ไม่ตอ้ งเปลืองสมองคิดค้น
หุ่นยนต์สาระแนตัวนัน้ ไปขาย ชื่นชมๆ คุณธรรมล�ำ้ ฟ้ าซ�ำ้ ฉลาดเฉลียว
แบบฉันนี่รอ้ ยปี มคี นเดียว”
พันธิสาลุกขึ้นเดินออกไปจากหอ้ งด้วยสีหน้าพะอืดพะอม เอ่ย
สิง่ ใดไม่ออกเพราะไร้ประโยชน์
เพลิงนทีมองตามร่างเลขาฯ แล ้วยิ้มมุมปาก แต่สมองก�ำลังนึกถึง
ปู่วลิ เลียมว่าคิดจะท�ำอะไรถึงดึงพีเ่ มฆเข ้ามาเอีย่ วเร็วแบบนี้ เข ้าใจเล่นนะ
ตีตรงจุดกลางเมืองเสียด้วย พีช่ ายคนโตเป็ นคนบ ้างาน สิง่ ใดทีจ่ ะเป็ น
ผลกระทบต่องานไม่มที างมองข ้าม หรือปู่วลิ เลียมไม่ปลื้มพีฟ่ ้ า ตาเฒ่า
นั่นต้องเลอะเลือนแน่
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