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แสงแดดอ่อนๆ กระทบหาดทรายขาวสะอาดจนเกดิเป็นแสงระยิบระยบั

ราวกบัประกายของทอง ท้องทะเลสฟ้ีากระจ่างตามีเพยีงสายลมและเสยีงคลืน่

เท่านัน้เป็นเพือ่น สตัว์ตวัเลก็ๆ ท่ีอาศยัอยู่รมิหาดต่างพากนัออกมาจากท่ีซ่อน

เพื่อต้อนรับเช้าวันใหม่บนพ้ืนทราย พวกมันสนุกสนานกันอย่างเต็มท่ี 

เพราะรู้สึกปลอดภัยจากมนุษย์ท่ีมักจะคลาคล�่าไปท้ังหาดตั้งแต่ช่วงสายๆ 

ไปจนถึงดึกดื่น

หญิงสาวร่างผอมบางในชุดผ้าซ่ินสนี�า้ทะเลกบัเสือ้ผ้าฝ้ายสขีาวแขนยาว

มองสิง่ก่อสร้างตรงหน้าราวตกอยู่ในภวงัค์ ไม่สะทกสะท้านต่อลมทะเลเยน็ๆ 

ด้านหลังท่ีพัดผมหยักศกยาวสยายของเธอจนปลิวไสว...จนในท่ีสุด 

เม่ือแสงแดดเริม่ลบูไล้ใบหน้า หญงิสาวจงึละสายตาจากบ้านสองช้ันหลงัใหญ่

รมิหาดท่ียืนมองอยู่นาน เปลีย่นมาหันหน้ารบัลมทะเลแล้วเดนิลงไปเรือ่ยๆ 

จนเท้าเปล่าเปลอืยสมัผสักบัน�า้เยน็เฉียบ เธอหลบัตา สดูกลิน่สะอาดๆ ของ

ทะเล แล้วปล่อยให้จติใจล่องลอยเป็นอิสระเตม็ท่ี 

ณชิายอมต่ืนก่อนเวลางานเริม่ถงึสามช่ัวโมงกเ็พราะต้องการมช่ีวงเวลา

แบบนี้ ช่วงเวลาท่ีไม่มีการเร่งรีบ เงียบสงบ และอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ... 

บทที่ 1
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ช่วงเวลาเพือ่ระลกึถงึความทรงจ�า

แต่ความเงยีบสงบกอ็ยู่ได้ไม่นาน เสยีงครางงืด้ง้าดพร้อมกบัชายผ้าซ่ิน

ท่ีถกูกระตุกท�าให้หญิงสาวลมืตาข้ึน เม่ือก้มลงเห็นตวัต้นเหตกุหั็วเราะ

"ฟูฟ้ ู ปล่อยพีณ่ชินะ เด๋ียวผ้าพีห่ลดุล่ะแย่เลย" หญิงสาวดเุจ้าตวัขัด 

จังหวะไม่จริงจังนัก ย่อตัวลงใช้มือยีขนหยิกฟูบนหัวของมันแรงๆ ก่อน 

จะถามเสียงใสว่า "ท�าไมลงมาแต่เช้าล่ะจ๊ะ"

เจ้าฟูฟ้เูป็นสนุขัของคณุนติยา ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของรสีอร์ตท่ีหญิงสาว

ท�างานอยู่

ขนของเจ้าฟู้ฟูตอนนี้มีแค่บนหัวของมันเท่านั้นท่ีแห้งแล้ว ส่วนอ่ืนๆ  

อยู่ในสภาพเปียกม่อล่อกม่อแล่กและมีทรายเกาะไปท่ัว หากกยั็งพอมองออก

ได้ว่าเพือ่นเล่นยามเช้าของณชิาเป็นลกูสนุขัพนัธุเ์วสต์ ไฮแลนด์ ไวท์ เทอร์เรยี

สขีาวบรสิทุธิ ์แต่ด้วยความท่ีชอบลงเล่นน�า้ทะเลและเกลอืกกลิง้ทราย ขนของมัน

จงึมกัจะเป็นสนี�า้ตาลมอมๆ และจบักนัเป็นก้อนเสมอ

เจ้าฟู้ฟูกระดิกหางไม่หยุด ตากลมโตวาววับท่าทางกระตือรือร้น 

อยากเล่น ณิชาเห็นแล้วอดใจไม่ไหว ก้มลงเก็บกิ่งไม้แห้งๆ ขึ้นมาจากพื้น 

เจ้าฟู้ฟูคึกคักระริกระรี้ขึ้นมาทันตา กระดิกหางเปียกๆ พัลวัน พอหญิงสาว

ขว้างไม้ออกไปสุดแรง มันก็ออกควบเต็มฝีเท้า

ขว้างไปแล้วคาบกลบักนัหลายรอบ เกมกเ็ปลีย่นเป็นการเล่นว่ิงไล่จบั

แทน 

"เอ้า จับพี่ให้ได้น้า มาเร้ว" ณิชาดึงชายผ้าซ่ินให้พ้นข้อเท้าเรียว 

แล้ววิง่น�าหน้า เจ้าฟูฟู้เห่าสัน้ๆ รบัค�าท้าแล้วรบีวิง่ตามทันที เสยีงหัวเราะสดใส

กับเสียงเห่าเล็กๆ ประสานกันจนก้องไปทั้งหาด

"ณชิา ณชิ วู้ๆ  ได้ยินมัย้" เสยีงตะโกนพร้อมกบัมือท่ีโบกไหวๆ ของ

หญิงสาวคนหนึง่ท�าให้ท้ังคนท้ังสนุขัหยุดวิง่ ณชิาย้ิมรบัเสยีงเรยีกพร้อมกบั

วิง่เหยาะๆ ข้ึนมาจากหาด ส่วนเจ้าฟูฟ้วูิง่ลงไปโต้คลืน่อันเป็นกจิวัตรยามเช้า
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ของมันต่อ

"กินข้าวหรือยัง จะได้เวลาตอกบัตรแล้วนะ ดูสิ ผมเผ้ายุ่งไปหมด  

มงมวยอะไรก็ยังไม่ได้เกล้า"

ผูม้าใหม่จปุากบ่น มองผมยุ่งเหยิงของอีกฝ่ายด้วยความอ่อนใจ ไม่รูว่้า

แถวน้ีมีอะไรดี ณิชาถึงได้มาเดินเล่นทุกเช้า แม้จะยังอยู่ในเขตรีสอร์ต 

ท่ีพวกเธอท�างาน แต่ก็ไกลออกมาจนเกอืบถงึท้ายหาด

"แหะๆ ยังไม่ได้ทานเลยค่ะ พี่ชารีล่ะคะ" ณิชาใส่รองเท้าท่ีถอดไว้ 

หัวเราะเสยีงแห้งๆ เธอเล่นกบัเจ้าฟูฟ้เูพลนิไปหน่อย การท่ีชารยีาผูเ้ป็นท้ัง

เพือ่นร่วมงานและรมูเมตจะต�าหนกิส็มควรแล้ว มือป้อมเอ้ือมไปเกาะแขน

อีกฝ่าย ขณะตากลมโตสีด�าสนิทที่มีแววหวานส�ารวจการแต่งกายสุดเนี้ยบ

ของชารยีาไปด้วย

"พีก่ยั็ง แล้วคดิว่าณชิกค็งยัง เลยเดนิมาชวนนี่ไง ไปเถอะ แวะล้างมอื

ซะหน่อยแล้วรีบไปกินกัน เสร็จแล้วพี่จะได้เกล้าผมให้" ชารียาตอบ แล้ว 

ออกเดินตรงไปยังโรงอาหารส�าหรบัพนกังาน

ณิชาได้ยินค�าว่า 'เกล้าผม' ก็ย่นจมูก นี่เป็นหนึ่งในกฎของรีสอร์ต 

ท่ีเธอไม่ชอบ ถ้าไม่ได้ชารยีาช่วยท�าให้ทุกวันล่ะก ็ ผมมวยของเธอคงเอียง

กระเท่เร่ดูไม่ได้

"รักพี่ชารีจัง...คนดีของน้อง" เสียงกังวานใสเอ่ยประจบ ตาโตหวาน

พราวไปด้วยแววรักใคร่

ชารียาอมย้ิม แต่ก็พูดเสียงขุ่นหน่อยๆ "เล่นกับไอ้ฟูได้ทุกวันสิน่า  

จะต่ืนเช้าขนาดไหนก็ตอกบัตรนาทีสุดท้ายตลอด...เอ้า รีบเดินเร็วๆ เข้า 

เดี๋ยวข้าวหมดพอดี"

ณิชาหัวเราะแล้วถามว่า "ว่าแต่ท่ีโรงครัวท�าอะไรให้เราทานล่ะคะ"  

หญิงสาวหันไปย้ิมให้คนสวนท่ีก�าลงัรดน�า้ต้นไม้ คนงานหนุม่ถงึกบัเผลอมอง

สองสาวอย่างเผลอไผล คนหนึง่ตัวเลก็น่ารกัด้วยดวงตากลมโตและรอยย้ิม
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แจ่มใส อีกคนร่างโปร่งบาง ใบหน้าสวยเฉียบ จนสองสาวเลยไปไกลแล้ว 

นัน่แหละ เขาถงึหลดุจากภวงัค์และหันมาสนใจงานในมืออีกครัง้

ฝ่ายชารียาเม่ือได้ยินค�าถามของณิชาก็พ่นลมออกมาทางจมูก 

อย่างไม่สมกับเป็นกุลสตรี "ตามเคย ไข่ยัดไส้กับผัดบวบ เมนูสร้างสรรค ์

จริงจริ๊ง"

"นี่แม่ณิชา เธอมายืนบื้ออะไรอยู่ตรงนี้ฮะ ไม่ได้ยินที่ฝนสั่งให้ไปเอา

น�้าแข็งท่ีเครื่องท�าน�้าแข็งเหรอฮึ" ค�าต�าหนิจากเอฟบีท่ีแม้จะเป็นเพียง 

เสียงกระซิบเครียดๆ ข้างๆ หู แต่ก็แทบท�าให้ณิชาสะดุ้งเฮือก

หญิงสาวก้มหน้าพึมพ�าขอโทษเสียงเบา เบ่ียงตัวให้ห่างจากเจ้านาย

หน้าตาถมึงทึง รบีผละจากเคาน์เตอร์หน้าห้องครวัตรงไปยังเครือ่งท�าน�า้แข็ง

ท่ีอยู่หลงัห้องอาหาร ขณะเดนิแกว่งถงัอะลมิูเนยีมมีหูขนาดความจหุ้าลติร

ส�าหรบับรรจนุ�า้แข็ง ณชิากพ็ยายามไม่คดิมากกบัค�าต�าหนท่ีิตัง้แต่เช้าพากนั

เรยีงเข้ามาเป็นตบั ความท่ีเป็นคนนุม่นิม่ ตดิจะขัดเขินเวลาอยูก่บัคนแปลกหน้า 

เจ้านายจงึไม่ค่อยไว้ใจให้เสร์ิฟหรอืรบัออเดอร์

ณชิาจงึจ�าต้องรบัหน้าท่ีเป็นพนกังานท่ัวไป เรยีกง่ายๆ ว่าเบ๊ รบัค�าสัง่

ทุกอย่างของทุกคนในห้องอาหาร เช่น ไปเอาน�้าแข็งท่ีเครื่องท�าน�้าแข็ง  

เช็กจานเช็กช้อนท่ีส่งมาจากแผนกล้าง พับกระดาษเชด็ปากเป็นรปูแบบต่างๆ 

ตามท่ีเจ้านายก�าหนดในแต่ละวนั เธอต้องพสิจูน์ตวัเองให้เอฟบีเห็นก่อนว่า 

เป็นคนคล่องแคล่ว เปี่ยมไปด้วยความสามารถ ความมั่นใจ และมีทักษะ 

ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จงึจะสามารถเลือ่นระดบัไปเป็นพนกังานบรกิาร

ในห้องอาหาร หญิงสาวหยิกแขนตัวเองเบาๆ เมื่อรู ้ตัวว่าก�าลังคิด 

เลื่อนเปื้อน เธอไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ท่ีนี่เป็นการถาวรเสียหน่อย แล้วจะคิดถึง

ความก้าวหน้าไปท�าไมเนี่ย

ขณะเดนิตวัเอียงเพราะห้ิวน�า้แข็งเต็มถงัในขากลบั หญิงสาวกค็ดิข้ึนมา
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อีกว่าการท�างานท่ีนีข่องเธอคงสนกุและน่าจดจ�ามากข้ึนถ้าเจ้านายน่ารกักว่านี้

อีกหน่อย เอฟบี หรอื Food & Beverage Manager เป็นเจ้านายโดยตรง 

ของณชิา ชารยีา และพนกังานห้องอาหารของเคเอฟ โคฟ รสีอร์ตอีกกว่า 

ย่ีสบิชีวติ

ภาณุวิชย์หรือเอฟบีตามท่ีพนักงานชอบเรียกเป็นคนจู้จี้ ปากร้าย  

และพิถีพิถันมาก หากใครท�าอะไรผิดจะถูกต�าหนิ ประชด หรือค่อนแคะ 

อย่างเจบ็แสบ ชารียาเคยแอบคุยเล่นๆ กบัณชิาว่าบางทีความเบ่ียงเบนทางเพศ

ของเอฟบีอาจเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้เขามีอาการปรวนแปรทางอารมณ์ 

เช่นนี้

ขณะจะเดินเอาน�้าแข็งไปส่งให้กับฝ่ายท่ีต้องการ ณิชาก็เห็นชารียา 

ส่งสายตาให้ก�าลังใจมาจากอีกฟากของห้อง หญิงสาวจึงย้ิมเซียวๆ ตอบ  

พลางลอบมองกริยิาคล่องแคล่วแต่นุม่นวลของชารยีาด้วยความท่ึง นอกจาก

รูปร่างหน้าตาสวยงาม มีความม่ันใจเต็มเปี่ยมแล้ว หญิงมหัศจรรย์คนนี้ 

ยังบรกิารลกูค้าได้เลศิล�า้ราวกบัเกดิมาพร้อมถาดเสร์ิฟ!

"อ้าว แม่คณุ แล้วนี่ใจลอยล่องไปถงึไหนยะ จะรอให้น�า้แข็งมันละลาย

หมดถังก่อนรึไง จะใช้กันวันนี้นะ" เอฟบีปราดเข้ามากระซิบเสียงขุ่น และ

รีบหันไปย้ิมแย้มให้แขกชาวต่างชาติท่ีเดินผ่านมา พอแขกพ้นไปแล้ว 

ก็หันมาสั่งเสียงเข้มๆ อีกว่า "พอส่งน�้าแข็งให้บาร์น�้าเสร็จ หล่อนก็เข้าไป

ช่วยสนเช็กของที่เพิ่งเอามาส่งด้วย"

ณิชารับค�าเสียงเบา ท�างานที่นี่เห็นคุณค่าของเงินขึ้นอีกเยอะเลย! 

กว่าช่วงเวลาวิกฤตส�าหรับอาหารมื้อเช้าจะผ่านไปก็เป็นเวลาเกือบ 

สิบเอ็ดนาฬิกา แขกของรีสอร์ตต่างทยอยกันออกจากบ้านพักเพื่อสนุกกับ

เกลยีวคลืน่ หาดทราย และแสงแดด ส�าหรบัพนกังานเสร์ิฟ (รวมท้ังเบ๊ด้วย) 

หลังจากนี้ไปก็เป็นเวลาของการเดิน บางทีต้องเสิร์ฟไอศกรีมส�าหรับเด็กๆ  
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ท่ีชายหาด เบียร์ท่ีใต้ร่มไม้ หรือน�้าผลไม้ปั่นเย็นเจี๊ยบท่ีริมสระว่ายน�้า  

เวลาเลกิงานของพนกังานกะเช้าคือบ่ายสามโมงครึง่ แต่ถ้าหากมีแขกมาก 

ก็ต้องท�างานล่วงเวลาจนถึงหกโมงเย็น

บ่ายโมงกว่าเล็กน้อยณิชาก็พาร่างระโหยโรยแรงมายงัห้องน�้าส�าหรับ

พนกังาน ดวงตากลมโตท่ีเตม็ไปด้วยร่องรอยของความเหนือ่ยล้ามองเงาสะท้อน

ในกระจก ย่นจมูกเม่ือเห็นว่ามวยท่ีเกล้าอย่างดมีผีมปอยเลก็ๆ ดิน้รนหนกีิบ๊ 

ที่รั้งไว้ได้เป็นผลส�าเร็จ ซึ่งหากเอฟบีเห็นเธอคงต้องโดนดุอีกแน่ๆ

"ณชิ...เป็นไงบ้าง" ชารยีาท่ีเดนิตามเข้ามาทีหลงัลบูไหล่หญิงสาวเบาๆ 

ด้วยความเป็นห่วง

"ณชิไม่เป็นไรหรอกค่ะพีช่าร ีแค่ท้อนดิหน่อย" ณชิาพยายามปรบัเสยีง

ให้เข้มแข็งข้ึน สบตาเป็นห่วงของชารยีาผ่านกระจกแล้วย้ิมให้

"พี่เข้าใจจ้ะ แต่ตอนนี้ณิชก็เก่งขึ้นมากแล้วนะ วันแรกๆ แย่กว่านี้อีก

ไม่ใช่เหรอ"

'วันแรกๆ แย่กว่านี้' หมายความว่าวันนี้ก็แย่ใช่ไหม ณิชาคิด แต ่

เรียวปากคลี่ยิ้มเนือยๆ "ยังแย่อยู่ท้ังท่ีผ่านมาสิบวันแล้ว ณิชนี่ไม่ได้เรื่อง 

เลยนะคะ"

ชารียาจัดปอยผมของณิชาให้เข้าท่ี จุปากแล้วพูดว่า "อย่าพูดเสียง

หมดอาลยัตายอยากอย่างนัน้ส ิ งานแบบนีอ้าจจะไม่ใช่งานท่ีณชิถนดั หรอื 

คิดร้ายๆ ปลอบใจตัวเองก็ได้ว่าเพราะเอฟบีเห็นว่าณิชน่ารักมากไปก็เลย 

แกล้งจนณชิจะประสาทเสยี ท�าอะไรกผ็ดิไปหมดไง"

ณชิาหัวเราะคกิ รูส้กึดข้ึีนมาก หันหลงัให้กระจกแล้วสวมกอดชารยีา

ไว้แน่น

"เอาล่ะ ล้างหน้าซะนะ เดีย๋วพีจ่ะออกไปก่อน อกีไม่กีช่ัว่โมงกเ็ลกิงานแล้ว 

อดทนอีกหน่อย" ณชิาพยักหน้าหงกึหงกัอยู่กบับ่า ชารยีาย้ิมแล้วปล่อยให้ 

อีกฝ่ายเป็นอสิระ ก่อนจะออกไปจากห้องน�า้กพ็ดูตบท้ายว่า
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"หลังเลิกงานเจอกันที่เดิมนะ พี่ว่าเราต้องเปิดอกคุยกันซะทีแล้ว"

"เอาล่ะ เราอยู่ร่วมห้องกนัมาสบิวนัแล้ว แต่ไม่ได้คยุอะไรกนัจรงิจงัเลย 

พี่รู้แค่ว่าณิชมาจากกรุงเทพฯ เรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้าย คุณพ่อคุณแม ่

เสยีชีวติแล้ว จบ...ไม่มีอะไรอกีเลยท่ีพีรู้่ ท้ังๆ ท่ีณชิมเีรือ่งแปลกๆ ตลอดเวลา" 

ชารียาเปิดฉากข้ึนก่อน หลังจากท่ีท้ังคู่มาพบกันท่ีใต้ต้นหูกวางหน้าหาด 

ได้ครู่ใหญ่ แต่ณิชากลับยืนมองทะเลอยู่นานโดยไม่พูดอะไร

"แปลก...เหรอคะ" ณชิาหันมามองชารยีา คิว้เรยีวเหนอืดวงตากลมโต

ขมวดมุ่น

"ใช่ เด็กสาวหน้าตาดี กิริยามารยาทเรียบร้อย ภาษาอังกฤษก็ดี๊ดี 

เหมอืนเรยีนมาจากโรงเรยีนเอกชนช้ันหนึง่ ท�าไมถงึมาเป็นพนกังานเสร์ิฟ 

ค่าแรงจีด๊เดยีว นอกจากเพือ่นๆ ก็ไม่เห็นมีคนอ่ืนโทรมาหาเลย เป็นไปไม่ได้

หรอกท่ีณชิจะไม่มคีรอบครวั เพราะณชิดูนุม่นิม่ผิดกบัคนท่ีโตมาแบบต่อสูชี้วติ

ด้วยตวัเอง ส่วนเรือ่งหนอีอกจากบ้านกเ็ป็นไปไม่ได้อกี เพราะหน้าซ่ือๆ ตาใสๆ 

ยังงีเ้นีย่ ท�าอะไรแบบนัน้ไม่ได้หรอก"

ชารยีาสบตาอ้ึงๆ ของคนข้างๆ ก่อนจะถามด้วยน�า้เสยีงแน่วแน่ 

"บอกพี่ได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น พี่ไม่ได้อยากสอดรู้เรื่องของณิช แต ่

รักณิชเหมือนน้องเหมือนนุ่ง แล้วก็เป็นห่วงด้วย"

ณิชาท้ังแปลกใจท้ังตื้นตันใจท่ีชารียาสนใจและเป็นห่วงเป็นใยเธอ

ขนาดนี้ แล้วเธอเองก็ถูกชะตากับเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ไม่น้อย

"พีช่ารสีบายใจได้ค่ะ ณชิไม่ได้หนอีอกจากบ้านมาหรอกค่ะ แค่อยาก 

มาพักผ่อนเงยีบๆ ท่ีนี ่ แต่สงสยัตอนนัน้ณชิคงดกูระเซอะกระเซิงไปหน่อย  

เขาเลยคดิว่ามาสมัครงาน" ณชิาหัวเราะเสยีงเศร้า ตอนนัน้เธอเดนิทางไกล

มาจากเชียงใหม่ด้วยความรูส้กึอ่อนล้า ว้าเหว่ พอถกูเข้าใจผดิว่ามาสมคัรงาน 

กเ็ลยอยากรูขึ้น้มาบ้างว่าเธอมคีวามสามารถแค่ไหน เผือ่วนัไหนไม่มใีครดแูล
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ข้ึนมาจรงิๆ จะได้อยู่ด้วยตวัเองได้

ชารียาขมวดคิ้วเมื่อได้ฟัง รู้สึกว่าค�าอธิบายท่ีได้ยังไม่เคลียร์ ไม่ทัน

จะถามอะไรอีกฝ่ายก็พูดต่อ

"เอาล่ะค่ะ คนที่เป็นพี่น้องกันเขาก็ต้องไม่มีความลับต่อกันนะคะ แต่

เอ รู้สึกว่าพี่สาวคนนี้ก็จะมีอะไรแปลกๆ อยู่หลายอย่างเหมือนกันน้า ณิช

แอบเห็นว่าพ่ีชารีคุยกับแขกท่ีมาพักได้ตั้งหลายภาษา ไหนจะเสื้อของ 

ดอลเช่ แอนด์ กาบาน่าตวัสดี�าในตู ้ณชิดรููน้้าว่าไม่ใช่ของก๊อป แถมตอนค�า่ๆ 

ยังไปเล่นเน็ตท่ีร้านข้างรีสอร์ตอีก ชั่วโมงละตั้งแพง พี่เป็นเจ้าหญิงท่ีไหน 

ปลอมตวัมาป่ันหัวเอฟบีหรอืเปล่า" ณชิาร่ายเป็นชุด ดวงตาโตพร่างพราว 

ด้วยแววเจ้าเล่ห์ พอใจท่ีเห็นชารยีาเป็นฝ่ายตาโตด้วยความท่ึงบ้าง

"แหม เราท้ังคูน่ี่ไม่น่ามาเป็นพนกังานเสร์ิฟเลยนะ น่าจะไปเป็นนกัสบื

มากกว่า" ชารยีาหัวเราะ แต่ประโยคท่ีเอ่ยต่อมามีน�า้เสยีงท่ีจรงิจงัข้ึน "เอาล่ะ 

พีส่ญัญาว่าจะเล่าเรือ่งของพี่ให้หมดเปลอืก แต่ต้องหลงัจากฟังเรือ่งของณชิ 

ก่อนนะ"

"ได้ค่ะ" ณชิาสดูลมหายใจ ทรดุนัง่ลงบนพืน้ทรายในท่าชันเข่า ชารยีา

หันรหัีนขวาง หยิบเอาใบหูกวางท่ีร่วงเกลือ่นมาสองสามใบเพ่ือปูพ้ืนก่อนจะ

นัง่ตาม

คนอ่อนวัยกว่ากระแอมนดิหน่อย เริม่ว่า "พ่อแม่ของณชิเสยีตัง้แต่ณชิ

อายสุบิขวบ ท่านไปฮันนมีนูครบรอบแต่งงานปีท่ีสบิสามท่ีฝรัง่เศส ณชิก็ไป

ด้วย เราสามคนสนกุกนัมาก พอใกล้จะกลบัเมืองไทยท่านกแ็วะเยีย่มเพือ่น 

ท่ีอังกฤษ แล้วกป็ระสบอบัุตเิหตทุางรถยนต์ระหว่างท่ีออกไปทานอาหารค�า่  

พอดีณชินัง่อยู่ในรถของน้าอุมากบัน้าเจมส์ เอ่อ เพือ่นคณุพ่อคณุแม่น่ะค่ะ  

ณชิกเ็ลย..." 

หางเสียงหญิงสาวแผ่วระโหย แม้ความเจ็บปวดจากการสูญเสีย 

จะเหลืออยู่เพียงบางเบาเพราะเวลาท่ีผันผ่านช่วยเยียวยา แต่เธอก็อดคิด 
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ไม่ได้ว่าถ้าวันนั้นเธอนั่งรถคันเดียวกับพ่อแม่ ป่านนี้ก็คงได้อยู่ด้วยกัน 

บนสวรรค์หรือที่ไหนสักแห่ง ไม่ต้องเดียวดายไร้ญาติขาดมิตรแบบนี้

"โถ ณชิ" ชารยีาอทุาน แม้คนข้างๆ จะบอกว่าท�าใจได้แล้ว แต่มหีรอื

ความรู้สึกสูญเสียท่ีย่ิงใหญ่แบบนั้นจะลืมได้ง่ายๆ "แล้วณิชอยู่กับใครล่ะจ๊ะ 

ตอนนัน้ณชิยังเดก็มากเลย" 

"ก่อนคุณพ่อคุณแม่เสียได้ท�าพินัยกรรมให้น้าอุมากับน้าเจมส ์

เป็นผู้ปกครองณชิค่ะ แล้วกด็แูลทรพัย์สนิแทนจนกว่าณชิจะอายุครบย่ีสบิเอ็ด 

ถงึจะจดัการมรดกของตวัเองได้" 

"งัน้ณชิกอ็ยู่องักฤษมาตลอดเลยเหรอ" ชารยีาถาม ค่อนข้างแปลกใจ

ท่ีณชิาดนูุม่นิม่เกนิกว่าท่ีจะเตบิโตในต่างประเทศ

"อยู่แค่ไม่นานค่ะ เพราะณชิ...ซึมเศร้าหนกัมาก คณุลงุ พ่ีชายคณุแม่

เลยไปรับกลับมาอยู่เมืองไทย เพราะคิดว่าโรงเรียนเดิม เพ่ือนกลุ่มเดิม 

น่าจะท�าให้ณชิดข้ึีน"

"โธ่ น่าสงสารจงั" ชารยีาคว้ามือนุม่ๆ ของณชิามากมุไว้ "แล้วคณุลงุ 

ดีกบัณชิไหม"

"ท่านรกัณชิเหมอืนลกูเลยค่ะ" คณุลงุดกีบัเธอจรงิๆ ดจีนเธอเคยสงสยัว่า

ท�าไมพ่อแม่ไม่ให้ท่านเป็นผู้ปกครองของเธอ แต่กลบัยกหน้าท่ีนี้ให้เพือ่นสนทิ

แทน แต่แล้วเธอก็รู้ว่าท�าไม จุดส�าคัญท่ีพ่อแม่เธอมองออกแต่ตอนนั้น 

เธอไม่รูม้าก่อนกค็อืป้าสะใภ้ไม่เคยชอบเธอเลย ท่ีจรงิแล้วป้าผาณติาไม่ชอบ

เดก็ๆ ทุกคน ไม่ต้องการท่ีจะเป็นแม่ใครท้ังนัน้ แต่เรือ่งแย่แบบนีค้งไม่เหมาะ

ท่ีจะเล่าให้ชารียาฟัง หญงิสาวจึงพดูถงึสองสามีภรรยาผูร้บัหน้าท่ีเป็นผูป้กครอง

ของเธอแทน

"น้าอุมากับน้าเจมส์ก็เป็นพ่อแม่คนท่ีสองได้ยอดเย่ียมมากค่ะ ท่าน 

มาเย่ียมณิชทุกปี ปิดเทอมใหญ่บางครั้งณิชก็ไปเรียนซัมเมอร์ท่ีลอนดอน 

ตอนณชิอยู่ ม.ปลาย น้าท้ังสองรบัณชิเป็นลกูบุญธรรมแล้วหว่านล้อมให้ณชิ
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ไปเรียนต่อปริญญาตรีท่ีโน่น แต่เพ่ือนๆ ในกลุ่มท่ีสนิทกันเรียนเมืองไทย 

กันหมด ณิชเลยไม่อยากไป"

"อ๋อ อย่างนีน้ีเ่อง ดูๆ  ไปกไ็ม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ แล้วอะไรท�าให้ณชิ 

มาอยู่ท่ีนีล่่ะจ๊ะ"

"คณุลงุณชิ...เสยีเม่ือเดอืนท่ีแล้วค่ะ ท่านไป...อย่างปุบปับมาก" ณชิา 

ตอบเสยีงสัน่ ก้มหน้าซบกบัเข่า

"โถ ณชิ น่าสงสารจริง" ชารียาขยับตวัไปใกล้หญิงสาวแล้วโอบไหล่บางๆ 

ไว้ รูส้กึผดิท่ีรือ้ฟ้ืนเรือ่งเศร้าของณชิาข้ึนมา

ณชิาเงยหน้าขึน้แล้วเช็ดน�า้ตากบัแขนเสือ้ "ณชิท�าใจเรือ่งนี้ได้แล้วค่ะ 

แค่บางที...มันกแ็วบข้ึนมาในหัวว่าคณุลงุจากไปแล้ว ณชิกไ็ม่เหลอืใครแล้ว..." 

ณชิามองไปยังท้ายหาด เห็นบ้านสองช้ันมีระเบียงกว้าง ระเบียงท่ีเธอและ

ครอบครวัมักนัง่กนิข้าวพร้อมกบัรบัลมทะเลไปด้วย

"ท่ีณิชเลือกมาพักผ่อนท่ีนี่ก็เพราะบ้านหลังใหญ่ท้ายหาดน่ะค่ะ มัน 

เคยเป็นบ้านของคณุลงุมาก่อน เราเคยเรยีกบ้านหลงันีว่้าบ้านทรายธารา..."

ชารยีามองตามสายตาโหยหาเศร้าหมองของณชิา "นัน่มนับ้านวไีอพนีี"่

บ้านทรายธาราของณิชาคือบ้านสองชั้นติดทะเล มีสระว่ายน�้าและ 

สวนสวยงามเป็นส่วนตัว...และถือเป็นบ้านหลังท่ีดีท่ีสุดส�าหรับรับรอง 

แขกวีไอพีของเคเอฟ โคฟ รีสอร์ต

"ช่วงเศรษฐกจิฟบุ บริษัทของคณุลงุขาดทุนมาก เลยต้องขายบ้านหลงันี้

ให้กบัเคเอฟน่ะค่ะ" ณชิาอธบิาย "ณชิมานีก่แ็ค่...อยากมาหาความทรงจ�าเก่าๆ 

น่ะค่ะพีช่าร ี ถงึแม้จะไม่ได้พกัในบ้านหลงันัน้ แต่ขอแค่ได้เห็นทุกวันกย็งัด"ี  

ถึงเธอจะมีเงินเก็บอยู่ไม่น้อย แต่จะให้เช่าบ้านหลังละเป็นแสนต่อคืนอยู่ 

เพือ่ระลกึถงึความทรงจ�า เธอกท็�าไม่ลง

"โธ่ มิน่าล่ะ" ชารียาร้องอย่างเข้าใจอะไรมากข้ึน "ว่าแต่ทางด้าน 

ผู้ปกครองของณิชล่ะจ๊ะ พวกท่านว่ายังไงบ้างหลังจากเรื่อง เอ่อ คุณลุง...
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ณิชต้องกลับไปอยู่อังกฤษหรือเปล่า" 

ณชิาน�า้ตาคลอ "ณชิไม่รูเ้ลยค่ะพีช่าร ี หลงัจากคณุลงุเสยี น้าอุมากบั 

น้าเจมส์ก็โทรมาปลอบณิช พวกท่านยังเหมือนเดิมทุกอย่าง ยังอบอุ่น  

ยังน่ารกัเหมือนเดมิ ท่านบอกว่าตดิคนไข้ส�าคญั คอืน้าเจมส์เป็นกมุารแพทย์

ค่ะ...พวกท่านบอกว่าจะให้น้าอเลก็ซ์ น้องชายของน้าเจมส์ล่วงหน้ามาจดัการ 

อะไรๆ ให้ก่อน แล้วพวกท่านถงึจะตามมา แต่...ก็ไม่มีใครมาสกัคน ไม่มีใคร

จรงิๆ แล้วทุกสิง่ทุกอย่างมนักพ็ากนัประดงัเข้ามา" ณชิาไม่ได้ร้องไห้ แต่ก็

ยกมือข้ึนปิดหน้าอย่างสะเทือนใจ

ชารยีากลนืน�า้ลาย แม้ยงัไม่เข้าใจเรือ่งละเอยีดนกั แต่กร็ูว่้าไม่เหมาะ

ท่ีจะซักถาม สิ่งส�าคัญคือการช่วยให้ณิชารู้สึกดีข้ึน มือเรียวของชารียา 

เอ้ือมไปโอบไหล่บาง เลอืกท่ีจะพดูด้วยน�า้เสยีงสดใส "ไม่เอาน่า อย่าคดิอะไร

ในแง่ร้ายอย่างนัน้ส ิมีการคดิในแง่บวกอีกเป็นร้อยๆ ให้ณชิเลอืก ท�าไมต้องคดิ

ในทางท่ีจะท�าให้ตวัเองต้องเศร้าด้วยล่ะ" ชารยีาขยีผ้มนุม่ของอีกฝ่ายเบาๆ  

"พีจ่ะช่วยณชิสบืเรือ่งนีอี้กแรง ไม่อยากจะบอกเลยว่าพีน่่ะกว้างขวางพอตวัน้า"

ณิชาซาบซ้ึงในความเห็นอกเห็นใจและความห่วงใยของอีกฝ่าย  

จึงพยายามหักห้ามความรู้สึก ฝืนพูดเสียงสดใสขึ้นว่า "พักเรื่องณิชไว้ก่อน 

ดีกว่าค่ะ พี่ชารีเล่ามาซะดีๆ เลยว่าเรื่องของพี่น่ะเป็นมายังไงกันแน่"

คนก�าลงัจะถกูซักฟอกย้ิมเก้อ "โอเค ก็ได้ ไหนๆ ตอนนีก้อ็ยู่ในช่วง

เปิดอกกนันีน่ะ เรือ่งของพ่ีกมี็อยู่ว่าจรงิๆ แล้วพ่ีมีปาป้าเป็นชาวอิตาเลยีน  

ถงึจะไม่ใช่พ่อท่ีแท้จรงิ แต่พีก่ร็กัท่านสดุๆ แม่พ่ีเป็นคณุแม่ยงัสาวท่ีสวยมาก 

ครอบครวัเราเป็นเจ้าของร้านอาหารอิตาเลยีน..."

เกาะมิครอส* ประเทศกรีซ

อเล็กซิส โจนาธาน อันเกลอส ชายหนุ ่มลูกครึ่งกรีก-อังกฤษ 

* เป็นเกาะที่สมมติขึ้น
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วัยยี่สิบแปดปียืนกอดอกอยู่ท่ีมุมโปรดท่ีสุดในวิลล่าสองช้ันสีขาวท่ีสร้างอยู่

บนไหล่ผา บางคนอาจคดิว่าระเบียงเหลก็ดดัสขีาวท่ียืน่ออกไปเหนอือ่าวสวย

ด้านล่างนัน้บอบบางเกนิกว่าท่ีจะรบัน�า้หนกัของเขาได้ แต่เจ้าของบ้านหนุม่

ไม่สนใจ เพราะเขารกัทะเลเหลอืเกนิ เวลาท่ีเขายืนอยู่ตรงนีเ้ป็นเวลาท่ีเห็น 

พืน้น�า้สเีข้มอันมีมนตร์ขลงัได้ชัดท่ีสดุ และรบัลมสะอาดท่ีพดัข้ึนมาได้ดท่ีีสดุ

ดวงตาสีฟ้าเข้มตะลึงไปกับความสวยงามของยามเย็น ทะเลอีเจียน

สนี�า้เงนิเข้มลกึล�า้ก�าลงัหยอกล้อดวงอาทิตย์ท่ีใกล้จะลบัพ้ืนน�า้ สขีองน�า้ทะเล

กับสีส้มแดงของลูกไฟดวงโตประสานกันจนท้องฟ้าและพื้นน�้ากลายเป็น 

สีม่วงสวย อันเป็นที่มาของชื่ออ่าวใต้หน้าผานี้ที่เขาตั้งด้วยตัวเอง 'ไอโอนี่' 

ซึ่งหมายถึงสีม่วงในภาษากรีกโบราณ

แม้ว่าความงามตรงหน้าจะท�าให้ชายหนุม่ลมืตวัไปช่ัวขณะ แต่ไม่นาน

เขากก็ลบัมาครุน่คดิถงึเรือ่งท่ีก�าลงัรมุเร้า อเลก็ซานเดอร์ จอห์น เพย์ตนั  

ผูม้ศีกัดิเ์ป็นน้าแต่อายุมากกว่าเขาเพยีงสีปี่เพิง่จะฟ้ืนจากอาการโคม่า หลงัจาก

ถกูลกูหลงของฝ่ายตรงข้ามท่ีลอบยงิเขาและพีช่าย ไม่มีญาตท่ีิอังกฤษรูเ้รือ่งนี้

สกัคน อเลก็ซิสไม่กล้าเอาเรือ่งหนกัหนาแบบนีไ้ปเล่าให้ญาติๆ  ฟัง โดยเฉพาะ

น้าเจมส์กบัน้าอุมาซ่ึงก�าลงัมีเรือ่งไม่สบายใจมากอยู่แล้ว

หลงัจากมารดาเสยีชีวติตัง้แต่เขาอายุห้าขวบ อเลก็ซิสกมี็น้าเจมส์กบั

น้าอุมาเป็นพ่อกบัแม่คนท่ีสอง โดยเฉพาะน้าอุมา น้าสะใภ้ชาวไทยผูส้อน 

ให้เขากบัอเลก็ซานเดอร์พดูภาษาไทย ดแูลและรกัพวกเขาเหมอืนลกู ไม่ใช่

แค่หลานชายและน้องชายของสามี

ตอนนี้น้าอุมาอยู่ในระหว่างการให้เคมีบ�าบัดครั้งสุดท้าย หลังจาก 

เม่ือปีท่ีแล้วตรวจพบว่าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้น น้าเจมส์กุมารแพทย ์

ผู้เป็นสามีก็ลาออกจากงานมาคอยดูแลไม่ห่าง การแจ้งข่าวว่าเขาซ่ึงเป็น

หลานชายถูกลอบยิงและน้องชายท่ีพวกท่านรักเหมือนลูกต้องรับเคราะห์

แทนจนบาดเจ็บสาหัสคงไม่เป็นผลดีกับสภาพจิตใจของน้าสะใภ้แน่
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อเล็กซานเดอร์อยู ่ ในระยะอาการหนักจนสื่อสารไม่ได้มาเกือบ 

สองอาทิตย์ พอเม่ือวานนีฟ้ื้นแล้วเห็นอเลก็ซิสยืนอยู่ข้างเตยีง ผูมี้ศกัดิเ์ป็นน้า

ก็รีบละล�่าละลักบอกเขาถึงเรื่องท่ีเป็นกังวลจนความดันข้ึนสูง เกือบท�าให ้

พวกหมอท่ีต่างเกรงใจคนในตระกูลอันเกลอสเสมอแทบลืมตัวตะเพิดเขา 

ออกมาจากห้องผูป่้วยหนกั

เม่ือสบิกว่าวนัก่อนระหว่างท่ีอเลก็ซิส คอนสแตนตนิผูเ้ป็นพีช่าย และ

น้าชายเขาก�าลงัสนกุสนานกบัปาร์ตีบ้นเรอืยอชต์ล�าใหม่ของคอนสแตนตนิ  

น้าอุมาและน้าเจมส์ได้โทรมาขอร้องให้อเลก็ซานเดอร์ไปจดัการธรุะบางอย่าง

ให้ท่ีเมืองไทย แต่พอเรือเข้าเทียบท่าเพื่อส่งอีกฝ่ายไปขึ้นเครื่อง ท้ังหมด 

กถ็กูลอบยิง อเลก็ซิสและพีช่ายไม่เป็นไร แต่อเลก็ซานเดอร์อาการสาหัส

อเลก็ซิสถอนหายใจ เขาและพีช่ายรูด้ว่ีาใครอยู่เบ้ืองหลงัเรือ่งนี ้ ใจเขา

อยากจะตามไปแก้แค้นให้สาสม แต่กลบัต้องมาเดนิทางไปจดัการธรุะเกีย่วกบั

เด็กคนหนึ่ง ซ่ึงแม้ไม่อยากไป แต่เขาไม่มีทางเลือก เม่ืออเล็กซานเดอร์ 

เอาตัวรบักระสนุแทนเขา อเลก็ซิสกถ็อืว่าเขาเป็นหนีชี้วติน้าชาย อีกท้ังเรือ่งนี้

ยังเป็นธรุะส�าคญัท่ีน้าอุมาและน้าเจมส์ฝากฝังมาอกีด้วย

พระอาทิตย์ลับพ้ืนน�้าจนเกือบหมดแล้ว ความมืดเริ่มปกคลุมไปท่ัว

บริเวณ อเล็กซิสมองแล้วนึกถึงพี่ชายต่างมารดา ความมืดแบบนี้ล่ะ 

ท่ีคอนสแตนตินชอบ ฝ่ายนั้นเกลียดแสงสว่างเป็นท่ีสุด นี่ถ้ามาเห็นเขา 

ยืนกอดอกมองพระอาทิตย์ตกดินแบบเม่ือครู่ คงจะพูดประชดประชัน 

ท�านองว่า...

'ฉันล่ะไม่เข้าใจเลยว่านายมองไอ้แสงบ้าๆ นั่นได้ยังไงต้ังนาน ฉัน

เกลียดมันจะตาย...ม่านผืนหนาๆ ก็กันไว้ไม่ได้ ส่องเข้ามาแยงตาทุกเช้า 

สิน่า'

เสยีงทุ้มลกึท่ีดงัมาจากด้านในท�าให้อเลก็ซิสย้ิมมุมปาก เขาผละจาก

ระเบียงเดนิกลบัเข้าไปในห้องท�างาน พบว่าพ่ีชายท่ีก�าลงันกึถงึยืนกอดอก 
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พิงกรอบประตูเห็นเป็นเงาตะคุ่มอยู่ในความมืด อเล็กซิสเดินไปเปิดไฟ 

ที่อยู่ข้างผ้าม่าน วินาทีเดียวห้องทั้งห้องก็สว่าง

คอนสแตนติน ดิมิทรี ธีโอดอร์ อันเกลอส ท่านเคานต์แดร็กคิวล่า  

เจ้าชายอสรูแห่งความมืด เสอืด�า และอกีหลายฉายาท่ีใครต่อใครพากนัตัง้ให้ 

โดยเฉพาะจากพวกสื่อมวลชน...พี่ชายต่างมารดาของเขาเอง

คอนสแตนตนิในชดุ 'ท�าการ' คอืเสือ้เช้ิตไหมสดี�าปลดกระดมุสองเม็ดบน 

กางเกงสแลก็ส์สดี�า และรองเท้าหนงัอติาเลยีนสัง่ตดัสดี�าเดนิข้ามห้องแล้วมา

หยุดท่ีโต๊ะท�างานซ่ึงอเล็กซิสยืนอยู่ พอร่างพี่ชายพ้นจากเงามืด อเล็กซิส 

กส็งัเกตเห็นว่าดวงตาสเีดยีวกบัมหาสมุทรมีแววความกงัวลฉาบอยู่

"นายจะไปเมืองไทย?" คนมาใหม่ถามโดยไม่อารมัภบท ทรดุตวัลงนัง่

หม่ินๆ บนขอบโต๊ะท�างานไม้มะฮอกกานี

"ใช่ ไปจดัการธรุะให้อเลก็ซ์สกัสองสามวนั" อเลก็ซิสพยักพเยิดไปยงั

แฟ้มบนโต๊ะและอธบิายสัน้ๆ คดิว่าพีช่ายคงรูเ้รือ่งทุกอย่างหมดแล้ว

คอนสแตนตินรู้ 'ทุกเรื่อง' ที่ต้องการรู้

ชายหนุ่มคนพี่ถือวิสาสะหยิบแฟ้มบางๆ บนโต๊ะน้องชายมาเปิดออก 

เห็นรปูถ่ายเตม็ตวัของเดก็หญิงคนหนึง่อายุราวสบิสีส่บิห้า สวมเสือ้กระโปรง

สีชมพู มัดเปียสองข้างผูกโบสีชมพูอีกเช่นกัน ใบหน้ากลมดูหวานแหวว 

น่ารัก แถมยังฉีกยิ้มจนเห็นลักยิ้มบนแก้มทั้งสองข้าง

"ธรุะของนายน่ารกัดนีี"่ คนเป็นพีต่ัง้ข้อสงัเกตเรยีบๆ ไม่แสดงความรูส้กึ

ทางสหีน้า หากอเลก็ซิสรูด้ว่ีาพีช่ายท่ีไม่ค่อยมอีารมณ์ขันนกัก�าลงัล้อเลยีนเขา

"ก็แค่เด็กคนหนึ่งล่ะน่า..." เขาท�าเสียงขุ่น "นี่ผมก็หาข้อมูลได้เท่าที่

จะไม่ท�าให้ญาติๆ  ท่ีอังกฤษรูแ้ล้วนะ ไม่ค่อยมีอะไรมากเลย อเลก็ซ์กยั็งพูด

ไม่ได้มาก แต่คิดว่าไม่มีปัญหาหรอก มีช่ือท่ีอยู่ท้ังของทนายและตัวเด็ก  

ผมไปก็ไม่มีอะไรให้ท�าเท่าไหร่ แค่แจ้งกับทางทนายว่าอีกสองสามเดือน 

น้าอุมากับน้าเจมส์จะไปด้วยตัวเองเพื่อจัดการเรื่องต่างๆ" อเล็กซิสอธิบาย
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"อืม ดูไม่น่ามีปัญหา แต่ถ้านายต้องการคนท่ีโน่น ฉันก็...พอจะมี" 

คอนสแตนตินพูดเรื่อยๆ พลางวางแฟ้มลงที่เดิม

"ขอบคณุฮะ แต่คงไม่ต้องหรอก ส่วนงานทางนีก้ต้็องรบกวนพีด่แูลงาน

ส่วนของผมไปก่อนนะ ว่าแต่ผมควรต้องแวะไปท�าอะไรเกี่ยวกับสาขาใหม ่

ท่ีอินเดยีรเึปล่า" อเลก็ซิสถาม

สองพี่น้องสืบทอดธุรกิจเดินเรือและอู่ต่อเรือจากบิดา ฝ่ายพี่ชาย 

ยังมีธุรกิจส่วนตัวด้านการขนส่งทางอากาศ อสังหาริมทรัพย์ การรักษา 

ความปลอดภัย และการท่องเท่ียวอีกด้วย ในส่วนของเอเชีย...เม่ือต้นปี 

เพิง่ขยายสาขาของกจิการเดนิเรอืไปท่ีอินเดยีเพิม่จากสาขาท่ีมีในจนี สงิคโปร์ 

และอินโดนีเซีย

"ไม่ต้องหรอก ยอร์โก้ประสานงานฝ่ายเอเชียอยู่แล้ว นายเสรจ็ธรุะแล้ว

กร็บีกลบัมา เรามีเรือ่งต้องจดัการ" คอนสแตนตนิท้ิงท้ายเสยีงขรมึ 

สองพีน้่องหน้าเคร่งข้ึนเม่ือนกึไปถงึศตัรคููอ่าฆาตท่ีมปัีญหากนัมานานปี 

เปโทรส อธานาซิส ผูซ่ึ้งนามสกลุมีความหมายว่า 'ผูไ้ม่มวัีนตาย' เคยเป็น

มาเฟียใหญ่ท่ีมอิีทธพิลและเป็นนกัธรุกจิท่ีร�า่รวยระดบัต้นๆ ของโลก แต่พอ

คอนสแตนตินเข้ามาบริหารบริษัทในเครืออันเกลอสท้ังหมดเมื่อสิบปีก่อน  

เปโทรสกเ็สยีผลประโยชน์ไปมาก เพราะไม่ว่าบรษัิทในเครอือธานาซิสจะจบั

จะท�าอะไร คอนสแตนตนิจะต้องเข้ามาเป็นคูแ่ข่งและท�าได้ดกีว่าเสมอ 

เปโทรสพยายามอย่างหนักหน่วงท่ีจะยึดสถานะเจ้าของน่านน�้าไว้  

โดยใช้ทุกวิถีทางเพื่อก�าจัดคู่แข่งรายอ่ืนๆ ตอนแรกคอนสแตนตินก็คิดว่า

เหตุผลมีเพียงเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาด จนสองปีก่อนเขาจึงได้รู้ลึกถึง

รายละเอียด ดีอีเอ* ท้ังของสหรัฐอเมริกาและกรีซ หน่วยสืบราชการลับ  

รวมท้ังต�ารวจสากลได้เข้าพบคอนสแตนตินและอเล็กซิสอย่างลับๆ เพ่ือ 

ขอความร่วมมือในการสืบสวนเรื่องท่ีเปโทรสเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังการขนส่ง 

* Drug Enforcement Administration (DEA) คือหน่วยปราบปรามยาเสพติด
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ยาเสพติดจากแอฟริกา ตอนกลางและตอนใต้ของเอเชียเข้าสู ่ยุโรป  

โดยเส้นทางการล�าเลียงเริ่มจากท่าเรือแอฟริกาเหนือเข้าสู่ชายฝั่งของกรีซ 

ส่งต่อไปยังแอลเบเนียแล้วเข้าสู่อิตาลี ส่วนอีกเส้นทางก็เริ่มจากจีนและ

สามเหลีย่มทองค�าจนมาถงึตรุก ีจากนัน้เรอืของอธานาซิสกรุป๊จะรบัช่วงต่อ

มายังทะเลอีเจยีนของกรซี มุง่สูต่อนเหนอืเพือ่เข้าสูบั่ลแกเรยีแล้วจงึกระจาย

ไปทั่วยุโรป

แม้จะรูอ้ยู่บ้างแล้วว่าธรุกจิของเปโทรสไม่ค่อยโปร่งใส แต่สิง่ท่ีได้รบัรู้

มาท้ังหมดก็ยิ่งท�าให้สองพี่น้องอันเกลอสตกใจ กรีซได้รับการขนานนาม 

อย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นประตูสู่ยุโรปของสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะ 

ยาเสพติด ด้วยลกัษณะภมิูประเทศท่ีเอือ้อ�านวยและธรุกจิการเดนิเรอืท่ีเฟ่ืองฟู

เพราะล้อมรอบไปด้วยทะเลส�าคัญๆ รวมทั้งมีชายฝั่งที่ทอดยาวนับพันไมล์ 

นักธุรกิจในด้านที่เกี่ยวข้องจึงต้องท�าธุรกิจอย่างโปร่งใสและสะอาดหมดจด

เพราะทางรัฐบาลจะเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษ การท่ีเปโทรสสามารถ 

สร้างเครือข่ายยาเสพติดได้ใหญ่ขนาดนี้จึงต้องมีเส้นสายและฐานการเงิน 

ที่ไม่ธรรมดาจริงๆ

คอนสแตนตนิกบัอเลก็ซิสเองกเ็พิง่รูว่้าธรุกจิของพวกเขาถกูตรวจสอบ

อย่างลับๆ มานาน และได้รับความม่ันใจแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 

ผิดกฎหมายแน่ๆ กลุ่มหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจจึงเข้ามาขอความร่วมมือ

ในการขุดรากถอนโคนขบวนการของเปโทรส

สองพีน้่องตกลงให้ความร่วมมือทุกอย่าง และสิง่ท่ีหน่วยงานเหล่านัน้

ต้องการมากท่ีสุดก็คือการใช้สมองอันชาญฉลาดของคอนสแตนตินในการ

ขยายเส้นทางเดินเรือใหม่ๆ และเข้าเป็นคู่แข่งในธุรกิจต่างๆ ท่ีเปโทรส 

เป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้ว เพื่อให้ธุรกิจของมาเฟียชั่วได้รับความเสียหายจนต้อง 

หาทางรอดด้วยการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งยาเสพติดหรือเคลื่อนไหว 

ด้วยความเดอืดดาลจนขาดความระมัดระวงัตวั 
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หลังด�าเนินงานตามแผนดังกล่าวได้แค่เพียงปีกว่าผลก�าไรของ 

อธานาซิสกรุ๊ปก็ลดลงอย่างมาก และคอนสแตนตินก็เข้าครองต�าแหน่ง 

เจ้าแห่งน่านน�้าในที่สุด ผลที่ตามมาก็คือการฟาดฟันกันอย่างถึงพริกถึงขิง

และการประกาศเป็นศัตรูกันอย่างออกนอกหน้า

คนท้ังประเทศต่างจับตามองท้ังคู่ด้วยความหวาดหวั่น แต่ฝ่ายท่ี

พยายามย่ัวยุและขยันให้ข่าวกบัสือ่บ่อยๆ คอืฝ่ายของเปโทรสเอง คราวหนึง่

ถงึกบัเคยให้สมัภาษณ์เป็นเชงิตลกๆ ว่าคนไม่มวัีนตายย่อมไม่กลวัใครแม้แต่

กับพวกเทพเจ้า ซ่ึงเป็นการเล่นค�าถึงนามสกุลอันเกลอสของสองพ่ีน้อง 

ท่ีหมายถึงแองเจิ้ลในภาษาอังกฤษนั่นเอง เรื่องนี้ท�าให้ผู ้คนฮือฮาและ 

จับตามองท่าทีของสองพี่น้องอันเกลอสต่อค�าปรามาสนั้น แต่ก็ไม่มีอะไร

เกิดข้ึน ท้ังคู่ยังคงเงียบกริบและด�าเนินธุรกิจท่ีเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่ของ 

พวกเขาต่อไป

และแล้วสองเดือนก่อนเปโทรสก็ต้องแค้นแทบกระอักเลือด เมื่อ 

คอนสแตนตินเป็นต้นเหตุท่ีท�าให้เรือไฮโดรฟอยล์ล�าใหม่ห้าล�าซ่ึงเปโทรส 

หมายม่ันปั ้นมือว่าจะใช้เป็นฉากหน้าในการส�ารวจเส้นทางการขนยา 

เส้นทางใหม่ต้องถกูยึดจากสาเหตท่ีุว่าไม่มมีาตรฐานความปลอดภยัเพยีงพอ 

มาเฟียวยัต้นห้าสบิจึงถงึจุดระเบิด คดิปิดบัญชีแค้นด้วยค�าสัง่ต่อนกัฆ่าในสงักดั

ให้ลอบจดัการศตัรท่ีูคอยท่ิมแทงใจ จนอเลก็ซานเดอร์ญาตทิางฝ่ายมารดา 

ของอเลก็ซิสต้องมารบัเคราะห์แทน

"กลับมาจากเมืองไทยถ้าทางดีอีเอยังท�าอะไรมันไม่ได้ ผมจะจัดการ 

มนัเอง" อเลก็ซิสก�าหมัด ดวงตาวาวโรจน์ "...นีถ้่าไม่ตดิท่ีต้องไปเรือ่งธรุะบ้าๆ 

นัน่ล่ะ..."

"นายก็รู้ว่าเราต้องรอให้การรวบรวมหลักฐานเรียบร้อย..." 

เขาโพล่งขัด "เรารอมานานเกินไปแล้ว ท่ีผ่านมาไอ้นั่นมันลอบกัด 
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จนเราเสียหายไปตั้งเท่าไหร่ คราวนี้ถึงกับจะเอาชีวิตกัน พี่จะปล่อยให้มัน

ลอยนวลงั้นเหรอ" 

"ใครว่าฉันจะปล่อยล่ะ แต่นายต้องคดิบ้างว่าถ้าไอ้เปโทรสตายแต่คนอ่ืนๆ 

ในขบวนการยังอยู่ มันจะไม่เป็นการแก้ไขอะไรเลย นอกจากการแก้แค้น 

เพือ่ความสะใจอย่างเดียว" คนเป็นพีอ่ธบิายเสยีงเรยีบ เขาเข้าใจความร้อนรุม่

ในใจน้องชายและรูส้กึไม่ต่างกนั แต่คอนสแตนตนิคงไม่สามารถก้าวมายืน 

อยู่ในจดุนี้ได้ถ้ามีนสิยัให้อารมณ์ช่ัววบูครอบง�าการตดัสนิใจ

ได้เสียงทุ้มๆ เย็นๆ ของพี่ชายเตือนสติ อารมณ์ของอเล็กซิสก็ลด

อุณหภูมิลง เชื่อใจพี่ชายว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม

คอนสแตนตนิพยักหน้าให้น้องชายต่างมารดาเม่ือหมดเรือ่งท่ีต้องการ

พดู ร่างสงูกว่าหนึง่ร้อยแปดสบิเซนตเิมตรลกุจากขอบโต๊ะ เตรยีมหมุนกาย 

จะเดนิจากไป...กลบัไปปราสาทสเีทาทึมทึบของเขาท่ีอยูอี่กฝ่ังของเกาะ

สองพีน้่องได้รบัเกาะมิครอสนีเ้ป็นมรดกร่วมกนัหลงัจากบิดาเสยีชีวิต 

และคอนสแตนตินก็ไม่ลังเลเลยท่ีจะเลือกฝั่งด้านตะวันออกซ่ึงเต็มไปด้วย 

โขดหินน่ากลวั และมีปราสาทเก่าๆ อายุสีร้่อยปีซ่ึงตัง้อยู่บนหน้าผาท่ีสงูท่ีสดุ

เป็นของแถม ส่วนอเลก็ซิสถกูใจฝ่ังตะวนัตกท่ีมีอ่าวสวยและเห็นพระอาทิตย์

ตกดินได้ชัดกว่า และวิลล่าสองชั้นสีขาวสวยหลังนี้ก็ถูกสร้างขึ้น

"ฉันไปล่ะ ขอให้ธุระนายราบรื่น" คอนสแตนตินพูดเสียงนุ ่มลง 

เมื่ออวยพร แล้วเดินไปที่ประตู

"อีกสองสามวันผมก็คงกลับมา ผมไม่คิดว่าท่ีประเทศไทยจะมีอะไร 

ท่ีส�าคญัพอให้อยู่นานกว่านัน้ได้" อเลก็ซิสพดูเสยีงม่ันใจ คนเป็นพีเ่พียงแต่

ผงกศรีษะเป็นเชงิรบัรูก่้อนออกไปจากห้อง
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วันนี้เป็นวันหยุด

ณชิานอนกลิง้ไปกลิง้มาด้วยความเบ่ือ หญิงสาวสงสยัว่าตวัเองคงเป็น

โรคจิต เวลาท่ีต้องตื่นแต่เช้าไปท�างานทุกวันก็ภาวนาให้ถึงวันหยุดเร็วๆ  

แต่พอเป็นวันหยุด วันท่ีคิดจะตื่นสายได้ก็ดันตื่นข้ึนมาแต่เช้าแล้วหลับต่อ 

ไม่ได้อีก ชารยีาซ่ึงมีวนัหยุดวนันีเ้หมือนกนักล็างานกลบักรงุเทพฯ ตัง้แต่ 

เม่ือวาน ไม่อธบิายอะไรมาก ได้แต่ยิม้ๆ แล้วบอกว่าอีกสองวันจะกลบัมา 

แผนการท่ีวนันีส้องสาวจะไปกนิอาหารอร่อยๆ ท่ีหาดอ่ืนจงึเป็นอันต้องพบัไป

โดยปรยิาย

ท่ีนอนเก่าๆ ซ่ึงเปลี่ยนมาหลายเจ้าของท�าให้ตัวเธอคันยุบยิบ ท้ังท่ี

พยายามซักผ้าปูท่ีนอนบ่อยๆ แต่เพราะผ้าปูราคาถูกท่ีทางรีสอร์ตมีให ้

มีความละเอียดของเส้นทอไม่มาก อย่าว่าแต่ไรฝุ่นเลย ต่อให้เป็นมดยักษ์ 

ก็ลอดเข้าลอดออกตามเนื้อผ้าได้สบาย

สงสัยต้องเอาที่นอนลงไปตากแดดอีกแล้ว

หญิงสาวเอามือก่ายหน้าผากคิดอย่างเซ็งๆ ตากลมโตกวาดมอง 

สภาพของห้องพกัอย่างปลงๆ จนป่านนีแ้ล้วเธอยังไม่เข้าใจตวัเองว่ามีอะไร

บทที่ 2
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มาเข้าสิง จึงได้มีความกล้าท่ีจะอยู่ห่างบ้านห่างเพ่ือนเพ่ือมาท�างาน 

อาบเหงือ่ต่างน�า้แลกเงนิเพยีงน้อยนดิ พอสายตาไพล่ไปเห็นพัดลมเพดาน

ท่ีมฝีุน่เกาะกถ็อนหายใจ แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเห็นพัดลมตวัใหญ่สเีขียวๆ 

ธรรมดาๆ นี้เลย บ้านที่เธออยู่ไม่ว่าหลังไหนก็ล้วนตกแต่งงดงามพิถีพิถัน

และสะอาดเรยีบร้อยอยู่เสมอ โดยเฉพาะบ้านคณุลงุ เพราะป้าสะใภ้เป็นคน

รักความสะอาดยิ่งกว่าอะไร

ดวงตากลมโตใสแจ๋วเริ่มหมองลงเม่ือนึกถึงป้าสะใภ้และเหตุการณ ์

เมื่อสามสัปดาห์ก่อน

'คุณป้า...พูดจรงิเหรอคะ' ณชิาในชุดไว้ทุกข์สดี�าเรยีบๆ ถามป้าสะใภ้

ท่ีนัง่เด่นเป็นสง่าบนโซฟาหรหูลงัจากงานฌาปนกจิศพของลงุไม่กีวั่น

ผาณิตาแทบไม่มองหลานสาวของสามีเลยเม่ือตอบ 'ก็จริงน่ะสิ  

หนูจะให้ป้าอยู่ในที่ที่มีแต่ความทรงจ�าแบบนี้ได้ยังไง'

ใจของณิชาอ่อนยวบเม่ือเห็นป้าสะใภ้ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาแตะหัวตา 

หลังจากพ่อแม่เสียชีวิต แม้เธอจะมีผู ้ปกครองและพ่อแม่บุญธรรม 

ตามกฎหมาย แต่คนที่เลี้ยงดูและให้ความรักเธอมาตลอดก็คือคุณลุง ส่วน

ป้าสะใภ้ถงึจะไม่ค่อยสนใจ ไม่รกัใคร่ไยดอีะไรเธอนกั แต่ความผกูพันกย็งัมี 

พอป้าสะใภ้บอกว่าบ้านคุณลุงท่ีเธออยู่มาเป็นสิบปีถูกขายไปเรียบร้อยแล้ว

หลังงานศพไม่กี่วัน วินาทีแรกเธอช็อก ต่อมาก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจ แต่

พอเห็นป้าสะใภ้ร้องไห้เธอก็รู้สึกผิด

ณชิารบีไปทรดุนัง่ข้างๆ ป้าสะใภ้ 'คณุป้าอย่าร้องไห้เลยค่ะ ณชิเข้าใจ

แล้วค่ะ คุณป้าต้องการให้ณชิท�ายังไงล่ะคะ'

ป้าสะใภ้ของณชิาหลบุตาลง ก่อนตอบไม่ค่อยเตม็เสยีง 'เจ้าของใหม่

เขาจะรีบย้ายเข้า ป้าเองก็จะไปเหมือนกัน ทีนี้ก็เหลือแต่หนู เอ่อ...หนูคง

ต้องย้ายกลับไปบ้านพ่อแม่ของหนูล่ะณิช'

ณิชามืดแปดด้าน บ้านพ่อแม่เธอไม่ได้แวะเข้าไปดูความเรียบร้อย 
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มาต้ังสองสามปีแล้ว อยู่ๆ จะย้ายเข้าเลยไม่แน่ใจว่าจะท�าได้ในทันที แต่ 

พอเห็นป้าสะใภ้ยกผ้าเช็ดหน้าแตะหัวตาอีกครั้ง เธอก็รีบพูดว่า

'ค่ะๆ ณชิจะย้ายออก...แล้วคณุป้าจะไปอยู่ไหนล่ะคะ ไปอยู่ด้วยกนักบั

ณชิไหม'

เสยีงของผาณติาสัน่เครอื 'ความจรงิป้ากฮ้็วงห่วงหนนูะ แต่กป็ลอบใจ

ตัวเองว่าหนูยังมีผู้ปกครองร�่ารวยคอยดูแล ส่วนป้าสิ จะท�าอะไรได้ อายุ 

กปู็นนีแ้ล้ว ขาดคณุลงุหนูไปก็ไม่มีหลกั ไม่มีอะไรยึดเหนีย่ว...' น�า้ตาเม็ดโต

ร่วงรนิ ณชิาร้องไห้ตามไปด้วย สงสารป้าสะใภ้จบัใจ

'ป้าจะไปพักบ้านเพื่อนท่ีฮ่องกงสักเดือนสองเดือน ไม่แน่อาจจะอยู ่

ท�าธรุกจิท่ีนัน่เสยีเลย...ป้าขอโทษด้วยนะณชิ...' มอืขาวเรยีวท่ีประดบัด้วย

ก�าไลเพชรโบกไปยังส่วนต่างๆ ของบ้าน 'ความทรงจ�ามันท�าให้ป้าเจบ็ปวด

เกนิไป'

ณิชายิ้มขื่นๆ วันนั้นป้าดูเศร้ากว่าวันที่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตเสียอีก 

ตอนนี้เธอค่อนข้างแน่ใจว่าเรื่องวันนั้นเป็นการแสดงละคร แต่ถึงจะเป็น 

เช่นนัน้จรงิเธอกท็�าอะไรไม่ได้ ในเมือ่บ้านของคณุลงุเป็นสทิธิเ์ตม็ท่ีของท่าน 

เธอเพยีงแต่รูส้กึเศร้านดิหน่อยท่ีคนท่ีเธอรกัและเป็นคนในครอบครวัไม่ไยดี

อะไรกบัเธอเลย แม้กระท่ังเงนิท่ีได้จากการขายบ้านก็ไม่หยิบย่ืนให้แม้เพียง

เลก็น้อย ยงัดท่ีีวนัขนย้ายมเีพือ่นๆ มาช่วยท้ังด้านแรงงานและให้การปลอบใจ 

แล้วเมือ่พบว่าบ้านพ่อแม่อยู่ในสภาพสกปรกทรดุโทรมกว่าท่ีคดิ นานาผูเ้ป็น

เจ้าของโรงแรมใหญ่ถงึกบัเสนอให้คนงานมาช่วยปรบัปรงุบ้าน ซ่ึงณชิาปฏเิสธ 

และขอเพยีงแรงงานท่ีช่วยท�าความสะอาดเท่านัน้

หลังจากนอนอยู่บ้านของตัวเองได้ไม่กี่วัน หญิงสาวก็ทนเหงา  

ทนว้าเหว่ไม่ไหว ตัดสินใจปิดบ้านแล้วมุ่งสู่เชียงใหม่ขึ้นไปหาแม่นมเก่าแก่

ของคุณแม่เพื่อชวนมาอยู่กรุงเทพฯ ด้วยกัน ไม่นึกว่าแม่นมท่ีรักและ 
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เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เล็กก�าลังดีใจและมีความสุขในการเลี้ยงหลานคนแรก 

ท่ีเกิดจากลูกชายคนเดียว หญิงสาวเลยพูดไม่ออก ร่วมชื่นชมหลานของ

แม่นมอยู่ไม่กี่วันก็ลากลับ

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัข้ึนท�าลายภวงัค์ความคดิ ณชิาเอ้ือมไปหยิบจาก

ข้างท่ีนอน พอเห็นช่ือคนโทรมากย้ิ็ม กดรบัแล้วพยายามท�าเสยีงให้สดช่ืน 

เมือ่ทักทาย

"สวัสดีจ้ะเพลง โทรมาแต่เช้าเลยนะ"

"ตืน่หรอืยัง นีโ่ทรมาเกลีย้กล่อมให้กลบักรงุเทพฯ ซะที นีก่จ็ะสองอาทิตย์

แล้วนะ" คนปลายสายเข้าประเดน็ในทันที

ณชิาย้ิม "ไม่เบ่ือกนัเหรอจ๊ะ สลบักนัโทรมาตือ๊ณชิทุกวัน แล้วพรุง่นี้ 

เวรใครล่ะ"

คนปลายสายหัวเราะคกิ "เวรฟ้า...รูทั้นกด็แีล้ว กลบัมาซะทีส ิพวกเรา

คิดถึงณิชจะตาย นี่ถ้าไม่กลับมาภายในสองสามวันนี้นะ พวกเราจะไปบุก

เกาะช้างจริงๆ ด้วย"

ณิชานิ่วหน้า "ณิชบอกแล้วไงจ๊ะว่าไม่เป็นไรจริงๆ ขอเวลาอีกแค่

อาทิตย์สองอาทิตย์ พอสบายใจแล้วณิชจะกลับไปเอง"

เพลงพิณถอนหายใจยาว "ก็ได้ๆ แต่รู้ไหม ณิชชักจะมีลับลมคมใน 

ข้ึนทุกทีแล้วนะ ถามว่าพกัอยู่รสีอร์ตไหนหรอืโรงแรมอะไรกไ็ม่บอก ให้ไปพกั

ท่ีโรงแรมของนานาก็ไม่ไป โทรไปบางทีกปิ็ดเครือ่ง ณชิแน่ใจนะว่าณชิโอเค"

ณิชารีบตัดบท กลัวเพื่อนจะพูดถึงผู้ปกครองของเธอท่ีหายเงียบไป 

ไม่ส่งข่าว "ไม่มีอะไรหรอก วันๆ ณิชก็เอาแต่เล่นน�้า อาบแดด เบ่ือ 

ก็อ่านหนังสือ แล้วก็กินกุ้งเผา ปูเผา สบายออก"

"ย่ะ ขอให้เป็นยังงั้นจริงๆ เหอะ พักนี้ณิชท�าตัวแปลกจะตาย  

พวกเราเป็นห่วง เอาล่ะ...เพลงไม่กวนแล้ว ทุกคนฝากมาบอกว่าคดิถงึมาก 

ส่วนนานากบ็อกว่าถงึไม่ไปพกัท่ีโรงแรมก็ไปกนิข้าวก็ได้ ฝากผูจ้ดัการไว้แล้ว 
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เขาจะรับรองณิชเต็มที่เลย"

ณิชายิ้มน้อยๆ "จ้า ขอบใจนาด้วยนะ ณิชคิดถึงทุกคนเหมือนกัน"

หญิงสาววางสายเม่ือเพลงพณิบอกลา แค่ได้คยุกบัเพ่ือนไม่กีป่ระโยค 

เงาหมองๆ ในอารมณ์ก็สลายไปได้อย่างง่ายดาย เพลงพิณกับเพลินพิศ

สองพีน้่องฝาแฝด นานา โสภติกลัยา และฟ้าใสต่างเป็นเพ่ือนสนทิของณชิา

มาตัง้แต่ทุกคนยังเรยีนอยู่โรงเรยีนประจ�า ร่วมกนัท�าวรีกรรมแผลงๆ ฝ่าฝืน

กฎระเบียบไม่เว้นแต่ละวนัโดยมีเพลงพิณเป็นหัวโจก พอเข้ามหาวิทยาลยั 

ก็เฮมาเรียนท่ีเดียวกันแบบยกกลุ่ม สิบกว่าปีท่ีอยู่ร่วมกัน ความสนิทสนม 

เข้าอกเข้าใจแน่นแฟ้นลกึซ้ึงจนยากท่ีจะอธบิาย

ณชิานอนมองเพดานย้ิมๆ อยูช่ัว่ครู ่ การนกึถงึเรือ่งเก่าๆ ท�าให้เธอ

กระชุ่มกระชวยข้ึนมาก หญิงสาวผดุลกุจากท่ีนอน จดัเกบ็เครือ่งนอนให้เข้าท่ี 

เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงประตู เปิดออกไปแล้วเดินไปตามระเบียงหน้าห้องจนสุด 

ชะโงกมองลงไปยังลานซีเมนต์กว้างๆ ข้างหอพัก เห็นราวท่ีขึงจากเส้นลวด 

ยังมีท่ีว่างให้ตากผ้าอีกพอสมควรจึงเดินกลับเข้าไปในห้องอีกครั้ง หยิบ

ตะกร้าผ้าส�าหรบัซัก วางถงุผงซักฟอกกบัแปรงไว้บนสดุ สดูหายใจเฮือกใหญ่

เธอจะซักผ้า ท�าความสะอาดห้อง หลงัจากนัน้จะเล่นน�า้ทะเลให้ชุ่มปอด

ไปเลย...

เด็กบ้า เด็กดื้อ เจอตัวเมื่อไหร่จะตีให้ตาย

อเล็กซิสบ่นฉุนเฉียวในใจ ร่างสูงในชุดล�าลองผ้าฝ้ายเดินเตะทราย 

ด้วยอาการหงดุหงดิ 'ธรุะเลก็ๆ' ท่ีคดิไว้กลบัไม่ใช่อย่างท่ีคาด บ้านตามท่ีอยู่ 

ท่ีเขามีซ่ึงเป็นบ้านของลงุเดก็นัน่ถกูป้าสะใภ้ขายหลงัเสรจ็จากงานศพไม่กีวั่น 

พอเขาได้ข่าวว่าเด็กสาวมีบ้านอีกหลังซ่ึงเป็นของพ่อแม่เธอ ชายหนุ่มกับ

บอดีก้าร์ดกร็บีรดุไปด้วยความหวงั ปรากฏว่าบ้านสองช้ันบรเิวณกว้างขวางนัน้

แม้จะสะอาด แต่ก็เก่าโทรมราวกับไม่มีคนอยู่มาหลายปี แม้จะมีเสื้อผ้า 
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ข้าวของของเด็กคนนั้นในบ้าน แต่ชายหนุ ่มก็ไม่เจอตัวคนท่ีตามหา  

หลงัจากนัน้เขากต็ามสบืไปเรือ่ยๆ จนได้ข่าวมาอีกว่าณชิาไปหาแม่นมเก่าแก่

ท่ีเชียงใหม่ พอเขาตามไป (เสยีเวลาหาบ้านแม่นมคนนัน้อยู่สองวนั) กพ็บว่า

เด็กณิชานั่นมาอยู่ที่เกาะช้างได้อาทิตย์กว่าแล้ว

ชายหนุ่มมาถึงท่ีนี่ต้ังแต่เม่ือวาน ดามอนกับยันนิสคนสนิทของเขา 

กเ็ร่งสบืหา แต่จนถงึเดีย๋วนีก้ยั็งไม่มีนางสาวณชิาอยู่ในรายช่ือแขกผูเ้ข้าพัก

ของโรงแรมใดๆ บนเกาะนีเ้ลย

หนึง่สปัดาห์เตม็ๆ...หนึง่สปัดาห์ท่ีเสยีเปล่าในเมอืงไทย ท้ังท่ีควรจะเป็น

สามวนัอย่างท่ีคดิไว้ตัง้แต่แรก

ถ้าไม่ฉุนเฉียวขนาดนี้ ชายหนุ่มก็คงจะนึกสงสารยายเด็กณิชานี ่

เหมือนกนั รูส้กึว่าคนใกล้ตวัจะมีอนัเป็นไปตลอด ล่าสดุทนายของลงุยายนัน่

ก็เพ่ิงเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดหัวใจ เขาจึงไม่มีโอกาสถามข้อมูลอะไร  

ดามอนกบัยันนสิเคยไปถามเพือ่นของเดก็นัน่สองสามคน แต่ทุกคนมีสหีน้า

หวาดระแวงและปิดปากแน่นสนิทเหมือนหอยกาบ...ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไร 

ทัง้สิน้

อเล็กซิสอารมณ์ขุ่นมัวจนไม่มีกะจิตกะใจช่ืนชมทะเลทางตะวันออก 

ของไทย หรอืสนกุสนานไปกบักจิกรรมต่างๆ ของผูค้นท่ีอยู่รายรอบ ชายหนุม่

ถึงกับขมวดคิ้วดุๆ ใส่ท้ังผู้หญิงไทยและผู้หญิงตะวันตกท่ีย้ิมหวานให้ เขา 

ไม่มีอารมณ์จะหว่านเสน่ห์กบัเพศตรงข้ามตอนนี้

คิ้วหนาขมวดมุ่นเม่ือเจ้าตัวกังวลไปถึงเรื่องเปโทรสศัตรูตัวร้าย มัน

ลงมือพลาดไปครั้งหนึ่งแล้ว ยังคิดจะเล่นงานคอนสแตนตินอีกครั้งไหม  

แม้รูว่้าพีช่ายไม่เคยประมาท แต่เขากย็งัไม่วางใจ ไหนจะอาการของน้าชายอีก 

กระเต้ืองขึน้มากแล้ว แต่มีอะไรผดิพลาดให้ทรดุลงอกีหรอืเปล่า เขาควรบอก

น้าอุมาหรอืญาติๆ  ทางองักฤษเม่ือไหร่ด ีความคดิหลายอย่างแล่นพล่าน จน

เมือ่พายุทอร์นาโดลกูย่อมๆ พุง่เข้าใส่จากทางด้านหลงั ชายหนุม่กล้็มคะม�า
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ลงบนพ้ืนทรายด้วยไม่ทันตัง้ตวั

"เฮ้ย!" 

อเลก็ซิสอทุาน ตามมาด้วยค�าสบถอกียืดยาว ยังดท่ีีเขากางมอืออกไป

ยันพื้นได้ทัน ท่าล้มจึงดูไม่แย่นัก 'พายุทอร์นาโด' สามสี่ตัวท่ีกระโจนใส ่

ก�าลังสนุกกับการรุมท้ึงกางเกงผ้าฝ้ายอียิปต์ทอมือของอาร์มานี่ราคา 

หนึ่งพันสองร้อยเหรียญอย่างเอาเป็นเอาตาย ท่ีแย่สุดคือไอ้ตัวอ้วนๆ ท่ีมี 

ขนสขีาวขะมุกขะมอมก�าลงัก�าเรบิเสบิสานปาดลิน้เปียกๆ ไปท่ัวใบหน้าเขา

ท่ีพยายามหันหนสีดุชีวติ ชายหนุม่สบถอกี ตอนนีเ้ขานัง่ก้นจ�า้เบ้ากบัพืน้ทราย

โดยมีสุนัขคลั่งสามสี่ตัวก�าลังโจมตี ชายหนุ่มท้ังปัดป้อง ด่าทอ ผลักไส  

แต่ก็เหมือนยั่วยุพวกมันให้สนุกมากขึ้น...สุนัขเวรจริงๆ

"ตายแล้ว...เวรกรรม ฟูฟู้ พาเพือ่นมาท�าอะไรคณุคนนีเ้นีย่" หญิงสาว

ร่างเลก็บางท่ีอเลก็ซิสไม่รูว่้ามาจากทางไหนถลามาคกุเข่าอยู่ตรงหน้า มือเลก็ๆ 

พยายามผลักบ้าง ตีบ้าง พร้อมกับดุว่าพวกสุนัขเหลือขอเป็นภาษาไทย 

เสยีงเข้ม

ชายหนุม่สงัเกตว่าสนัุขบ้าพวกนีน่้าจะรูจั้กผูห้ญิงคนนีม้าก่อน เพราะ 

เจ้าตัวร้ายขนหยิกฟูกระดิกหางริกๆ ละความสนใจจากใบหน้าเขาไปยัง 

หญิงสาวผู้มาใหม่แทน

"ฟดูือ้ ไม่ต้องมาประจบเลยนะ มีความผดิรูไ้หม" หญิงสาวผลกัแรงๆ 

จนไอ้ตวัท่ีช่ือฟกูลิง้หลนุๆ ไป อเลก็ซิสพยายามมองใบหน้าของผูช่้วยเหลอื 

แต่ก็เห็นเพียงผมเป็นคลื่นสีด�าสนิทบนศีรษะท่ีก้มๆ เงยๆ อีกอย่างเจ้าตัว 

ก็มัวแต่ดุตัวนั้นไล่ตัวนี้ไม่หยุด

"ไปเลย ช่ิวๆ ไอ้ด�า ไอ้ด่าง ไอ้แดง กลบัวัดไปเลยไป" ณชิาช้ีหน้ามอมๆ 

ของฟู้ฟูท่ีพยายามจะเข้ามาเล่นกับเธอ "ฟู้ฟูด้วย ไปไกลๆ เลย ตัวดีนัก 

ถ้าเห็นมาเล่นแถวนี้อีกโดนตีแน่" ณิชาดุเสียงแข็ง พอเหล่าสุนัขท้ังหลาย 

เห็นว่าหญิงสาวเอาจรงิแน่กเ็ลยพากนัวิง่ลงทะเลแทน
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พอพวกตัวร้ายหนีกันไปหมด ณิชาก็หันมาสนใจผู้ชายหน้าบ้ึงตึง 

ท่ีนั่งแปะอยู่กับพื้นทราย "คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ อย่าโกรธเลยนะคะ  

พวกมนัแค่ต้องการเล่นกบัคณุเท่านัน้" หญิงสาวพดูภาษาอังกฤษ แม้จะรูว่้า

เจ้าฟกูบัเพือ่นเล่นแรงไปหน่อย แต่ก็ไม่อยากให้ชายโชคร้ายเกลยีดพวกมัน 

เธอปัดปอยผมให้พ้นใบหน้าแล้วย้ิมกว้างแจ่มใสให้เขา หวังว่าจะช่วยให้

ผู้ชายคนนี้ใจเย็นลงบ้าง

อเล็กซิสเหมือนถูกหมัดเสยคางเมื่อเห็นรอยยิ้มนั้น ดวงตากลมโต 

ด�าสนิทท่ีมองมามีแววหวาน แก้มยุ ้ยๆ สองข้างมีสีแดงเรื่อจากแดด  

ชายหนุม่สงัเกตท้ังท่ียงังงๆ ว่าแก้มท้ังสองข้างนัน้มีลกัย้ิมประดบัอยู่ ท่ีส�าคญั  

เธอดูคุ้นตาอย่างน่าประหลาด

ณิชานิ่วหน้า อยู่ๆ ผู้ชายคนนี้ก็เงียบไป เธอจึงยกมือโบกไหวๆ  

ตรงหน้าเขาแล้วลองเรียกอีกครั้ง

"คุณคะคุณ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ" 

เหยื่อเจ้าฟู้ฟูยังคงนิ่ง...

ณชิาขมวดคิว้ด้วยความไม่เข้าใจ เท่าท่ีดเูขากไ็ม่ได้รบับาดเจบ็ตรงไหน 

เธอถงึกบัตัง้ข้อสงัเกตออกมาเบาๆ เป็นภาษาไทย

"หรอืว่าเขาจะไม่เข้าใจภาษาองักฤษ ไม่น่านะ เมือ่กี้ไอ้ค�าว่า 'ชทิๆ' 

'ฟักๆ' รวัๆ เนีย่มนัภาษาอังกฤษท้ังนัน้นี ่ เอ น�า้ลายเจ้าฟูจะมีฤทธิท์�าลาย

ระบบประสาทหรือเปล่าเนี่ย..." หัวทุยสวยเอียงไปด้านหนึ่ง ตาโตหรี่ลง 

แล้วคาดเดาต่ออย่างนกึสนกุ

"หรือผู้ชายท่าทางรวยไฮโซแบบนี้โดนหมาวัดจู่โจมเข้าหน่อยถึงกับ 

ท�าอะไรไม่ถกู อืม น่าคดิ" นิว้ป้อมๆ เคาะมุมปาก แต่มอือีกข้างกก็ลุกีจุอ 

ปัดทรายตามเสือ้ผ้าให้ 'ผูช้ายรวยไฮโซ' ท่ียังนัง่อ้ึง

ภาษาไทยของอเลก็ซิสใช้การได้ดพีอจะเข้าใจท่ีผูห้ญงิบ๊องๆ คนนีพู้ด 

ชายหนุ่มลอบย้ิม การรู้ภาษาท้องถิ่นก็ดีอย่างนี้เอง ผู้คนมักพูดทุกอย่าง 
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ที่คิดออกมาโดยไม่ระวังตัว ซึ่งบางทีมันก็ตลกดี...อย่างเช่นกรณีนี้ 

อเล็กซิสคิดว่าถ้าเขาตอบกลับไปเป็นภาษาไทย หญิงสาวตรงหน้า

คงจะอายมากแน่ๆ จึงเลือกท�าไม่รู้ไม่ช้ีแล้วตอบเป็นภาษาอังกฤษแทน  

"ผมสบายดแีล้ว ขอบคณุมากครบัท่ีกรณุาช่วย" อเลก็ซิสยิม้ด้วยท่าทางท่ีเขา

รูด้ว่ีาละลายใจผูห้ญิงทุกคนท่ีได้เห็น ชายหนุม่ลกุข้ึนแล้วย่ืนมือให้หญิงสาว

ที่ยังนั่งคุกเข่าอยู่

ณชิารูส้กึถงึความร้อนแปลกๆ ท่ีเริม่ลามเลยีขึน้มาจากคอ หลงัจาก 

เขาหลุดจากวงล้อมของพวกสุนัขเหล่านั้นได้ เธอก็เพ่ิงสังเกตว่าอีกฝ่าย

หน้าตาดีขนาดไหน แถมเสียงของชายหนุ่มก็ช่างนุ่มทุ้ม ดวงตาสีฟ้าเข้ม 

ท่ีทอดมองลงมาตอนท่ียืน่มือให้เธอจบักส็ดใสพราวเสน่ห์ เมือ่ลกุขึน้ยืนได้

เธอเลยดงึมือออกอย่างไม่เสยีความสภุาพ

"ถ้าคุณไม่เป็นไรแล้ว ฉันขอตัวก่อนนะคะ" เสียงของหญิงสาวมีแวว

ประหม่า นิ้วป้อมเกี่ยวปอยผมไปเหน็บไว้หลังหูด้วยความขัดเขิน

"ว่าแต่ นัน่ของของคณุใช่ไหมครบั" อเลก็ซิสผายมืออย่างสง่าไปยงั

กระป๋องพลาสตกิเลก็ๆ ท่ีตะแคงอยูบ่นพืน้ทราย รอบๆ มีเปลอืกหอยสวยๆ 

หลายชนดิกระจายอยู่ท่ัว

"ตายแล้ว" ณชิานกึข้ึนมาได้ว่าตอนท่ีเห็นเจ้าฟกูบัเพือ่นๆ ก�าลงัรมุท้ึง

ชายหนุม่ หญิงสาวกต็กใจจนปล่อยกระป๋องใส่เปลอืกหอยท่ีถอือยู่ ฝ่ายคนท่ีทัก

เห็นว่าณิชายังอยู่ในอาการงงๆ จึงก้มลงเก็บให้จนหมด แล้วเป็นฝ่าย 

ถอืกระป๋องเลก็จิว๋นัน้ไว้เอง ชายหนุม่รูส้กึไม่อยากให้หญิงสาวจากไปง่ายๆ  

เขาเองก็ไม่เข้าใจเหมอืนกนัว่าผูห้ญิงคนนีม้อีะไรท่ีแตกต่างจากผูห้ญิงคนอ่ืน

ท่ีท�าให้เขาสนใจ อาจจะเป็นเพราะเสยีงหวานๆ ไพเราะ ดวงตากลมโตสกุใส 

หรอืรอยย้ิมจรงิใจท่ีมอบให้เขาหลายครัง้แล้ว เขากไ็ม่รูแ้น่ชัด บางทีถ้าใช้เวลา

อยูก่บัผูห้ญิงคนนีส้กัช่ัวโมง เขาคงรูว่้าท�าไม

"การมาช่วยผมจากเจ้าหมาซนพวกนั้นคงไม่ได้ขัดจังหวะกิจกรรม 
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ของคุณนะครับ" ชายหนุ่มหย่ังเสียงอย่างมีช้ันเชิง เขาคงผิดหวังทีเดียว 

ถ้าเธอมาพักผ่อนกับคู่รัก

หากแต่อีกฝ่ายตอบกลับมาเสียงซ่ือ "ไม่หรอกค่ะ ฉันก�าลังเก็บ 

เจ้าพวกนี้เพื่อไปประดับปราสาททรายของฉันน่ะค่ะ อยู่ตรงนั้นไงคะ" ณิชา 

ตอบ ชี้ไปยังข้าวของที่เธอวางไว้ไม่ไกลนัก

อเล็กซิสมองตามท่ีหญิงสาวชี้ก็เห็นผ้าสีแดงสดปูอยู่ใต้ต้นมะพร้าว  

มกีระเป๋าสานใบโตกบัหนงัสอืทับไว้ ข้างๆ ผ้าปูมกีองทรายท่ีพอจะมองออกว่า

เป็นรูปปราสาท ชายหนุ่มพอใจที่ไม่เห็นคนอื่นอยู่ที่นั่น

"คุณก่อเสร็จแล้วเหรอครับ" อเล็กซิสบุ้ยใบ้ไปยังกองทรายนูนๆ 

ณชิาหน้าแดง เธอรูว่้าฝีมือเธอคงไม่ค่อยได้เรือ่งเท่าไหร่ "กเ็กอืบแล้ว

ค่ะ"

"คุณรู้ไหมครับว่าพี่ชายผมเขามีบ้านเป็นปราสาท ซ่ึงจริงๆ แล้ว 

ปราสาทมีรายละเอียดมากมาย เช่น เชิงเทิน หอคอย สะพานชัก  

ปล่องไฟเล็กๆ คูน�้ารอบปราสาท..." อเล็กซิสอธิบายจูงใจ ลอบสังเกต 

คนตรงหน้าไปด้วย เห็นว่ามีท่าทางสนใจราวกับเด็กๆ ได้ฟังนิทานเรื่อง 

เจ้าหญิงเจ้าชายกับมังกรร้ายก็รีบเสนอตัว "ผมอาจเป็นลูกมือท่ีดีส�าหรับ 

งานก่อสร้างของคุณก็ได้นะ"

ณิชาเงยหน้ามองคนพูดแวบหนึ่ง เธอไม่เคยให้ความสนิทสนมกับ 

คนแปลกหน้าง่ายๆ มาก่อน และเขากท็�าให้เธอรูส้กึแปลกๆ แต่สญัชาตญาณ

บอกว่าเขาไว้ใจได้ อีกอย่างตอนนี้ก็เป็นเวลากลางวัน บนชายหาดก็มี 

นกัท่องเท่ียวพลกุพล่าน คงไม่มีอะไรน่ากลวั แต่ถ้าเขาพยายามชวนไปท่ีอืน่ 

เธอก็จะยืนกรานปฏิเสธ

"ก็ได้ค่ะ" 

"ขอบคุณครับ ผมชื่ออเล็กซ์นะครับ..."

"เรียกฉันว่า..." หญิงสาวคิดว่าณิชาคงจะยาวไป "ณิชค่ะ เรียกฉันว่า
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ณิชก็ได้"

"โอเคครบัณชิ" อเลก็ซิสตอบรบัด้วยย้ิมมเีสน่ห์ "ผมขอเป็นผูช่้วยคณุ

หนึง่วนั"

ณชิาพยกัหน้าย้ิมๆ รูส้กึขัดเขินไปหมด เพราะอยู่โรงเรยีนประจ�าหญิงล้วน

มาตั้งแต่เด็ก พออยู่มหาวิทยาลัยก็มักจะใช้เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนมากกว่า  

การพูดคยุกบัผูช้ายท่ีไม่รูจ้กัตามล�าพังจึงแทบจะเรยีกได้ว่าเป็นประสบการณ์

แปลกใหม่ส�าหรบัเธอเลยทีเดยีว...หญงิสาวก้าวเรว็ๆ ไปยงัผ้าท่ีปูไว้ โดยมี

เพือ่นใหม่หมาดๆ เดนิตามมาตดิๆ

หลังจากนั้นชั่วโมงกว่าปราสาททรายของณิชาก็เสร็จ ผู้ช่วยคนใหม่

ท�างานได้ดีมาก จากท่ีเธอคิดว่าจะก่อให้เป็นเพียงกองนูนๆ ประดับด้วย 

เปลอืกหอยธรรมดา แต่เพราะความสร้างสรรค์ของช่างใหญ่ เธอจงึได้ปราสาท

ท่ีมียอดแหลมๆ ของหอคอยพร้อมกบัก�าแพงสวยล้อมรอบแทน 

"สวยจังเลย" ณิชากระซิบขณะท้ังคู ่ยืนบิดกายไล่ความเมื่อยขบ 

หลังจากนั่งกันมาเป็นเวลานาน

หญิงสาวเอนหลงัพงิต้นมะพร้าว ยกน�า้สบัปะรดป่ันซ่ึงอเลก็ซิสสัง่มาเลีย้ง

ข้ึนจบิ พร้อมกบัความกงัวลกพ็ุง่ข้ึนมาอกี เป็นความโชคร้ายของเธอจรงิๆ  

ท่ีชายหนุ่มสั่งเครื่องดื่มจากห้องอาหารริมทะเลของเคเอฟ โคฟ รีสอร์ต  

ซ่ึงคนท่ีมาเสร์ิฟก็ไม่ใช่ใครอ่ืน แต่คอืฝน เพือ่นร่วมงานของเธอเอง

ขอให้เม่ือกี้ฝนจ�าเราไม่ได้ทีเถอะ แต่ท่ีดีกว่านั้นก็ขออย่าให้อเล็กซ ์

เป็นแขกของท่ีนีเ่ลย เพราะกฎห้ามพนกังานพบกบัแขกผูเ้ข้าพักตามล�าพัง

เด็ดขาดนี่แหละที่จะท�าเราโชคร้ายโดนเอฟบีเชือด

จริงๆ แล้วณิชาอยากรู้มากๆ ว่าอเล็กซ์พักที่ไหน แต่คงไม่เหมาะสม 

อย่างยิ่งที่จะเอ่ยปากถาม

"เอ่อ...ฉันยังไม่ได้ถามเลยว่าคุณมาท�าอะไรท่ีเมืองไทยคะ มาเท่ียว
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หรอืมาท�างาน" ณชิาชวนคยุเพ่ือให้ตวัเองคลายจากความไม่สบายใจในเรือ่ง

ที่แก้ไขอะไรไม่ได้

"ผมมาหาญาตคิรบั ถอืโอกาสพกัผ่อนด้วย" ชายหนุม่เลีย่งท่ีจะพูดถงึ

รายละเอยีด ได้นัง่เล่นกบัคนน่ารกัๆ ย้ิมเก่งอย่างผูห้ญิงตรงหน้า เขากเ็ริม่

โมโหเดก็สาวคนนัน้ข้ึนมาอีก อายกุค็งไม่ทันจะพ้นวยัทีน แต่ขึน้เหนอืล่องใต้

เป็นว่าเล่น คงจะไม่ใช่เด็กเรียบร้อยๆ อย่างผู้หญิงคนนี้หรอก ยิ่งคิดก็ยิ่ง

หงดุหงดิ

ไม่ทันท่ีณชิาจะได้ถามอะไรต่อ ชายร่างใหญ่สองคนท่ีสวมสทูสดี�าสนทิ

ท่าทางน่ากลวั อีกท้ังยังสวมแว่นตากนัแดดอันใหญ่ปิดบังใบหน้าไว้กว่าครึง่  

ดูแปลกประหลาดไปจากชุดว่ายน�้าหรือชุดล�าลองง่ายๆ ของคนรอบข้าง 

กเ็ดินมาหยุดตรงหน้าเพือ่นใหม่ของณชิา แล้วพูดอะไรบางอย่างเป็นภาษาท่ี

หญิงสาวไม่เคยได้ยนิมาก่อน

ณิชาลอบสังเกตอเล็กซิสขณะท่ีเขาคุย ร ่างสูงผิวสีแทนจางๆ  

ผมสีน�้าตาลดกหนาค่อนข้างยาว แถมตอนนี้ใบหน้าคมเข้มก็ยังมีร่องรอย

ของความหงุดหงิดหัวเสีย ภาพลักษณ์ท่ีปรากฏท�าให้ชายคนนี้ดู 'หล่อ  

โหด เถื่อน' คล้ายๆ มาเฟียอิตาลีท่ีเคยเห็นบ่อยๆ ในหนังฮอลลีวูด  

ไม่เหลือเค้าหนุ่มเจ้าเสน่ห์ท่ีพูดคุยกับเธอเลย หญิงสาวกลืนน�้าลาย เริ่ม 

รู้สึกกลัวข้ึนมาหน่อยๆ คิดเอะอะว่าตัวเองเก่งกล้าเกินไปหรือเปล่า ถึงได้ 

นั่งเล่นนั่งคุยกับคนแปลกหน้าได้นานสองนานแบบนี้ แม้ชายหาดจะมีคน

พลกุพล่านขนาดไหน แต่ถ้าเป็นคนช่ัวร้ายกค็งจะมีวธิต่ีางๆ ท่ีจะท�าร้ายใครๆ 

อย่างที่เธอเองคาดไม่ถึงก็ได้

ดามอนและยันนิส บอดี้การ์ดชาวกรีกประเมินหญิงสาวตัวเล็กๆ  

ท่ีสวมกางเกงขาสัน้ เสือ้ยืดลายการ์ตนูน่ารกัด้วยสหีน้าเรยีบเฉย เขาท้ังสอง

เพิ่งกลับมาจากการไปตระเวนตามสืบเรื่องของเด็กคนนั้น เมื่อกลับมา 

ไม่พบเจ้านายอยู่ท่ีบ้านพักก็ออกตามหา ท้ังคู ่แปลกใจสุดๆ ท่ีมาพบ 
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เจ้านายตวัเองนัง่ก่อปราสาททรายกบัเดก็สาวอายุไม่น่าจะถงึย่ีสบิ ท่ีนอกจาก

ไม่ได้สูงยาวร่างอวบอ่ิมแบบท่ีเจ้านายชอบแล้วยังดูไร้เดียงสาเกินไป 

อีกต่างหาก

"พวกนายไปจากท่ีนี่ดีกว่า ณิชเขากลัวแล้วเห็นไหม" อเล็กซิส 

พูดภาษากรีกเสียงห้วนเมื่อสังเกตว่าหญิงสาวข้างๆ หน้าซีดลงเรื่อยๆ

"แต่เจ้านายครับ..." ดามอนขัดข้ึน ถึงแม้ว่าอเล็กซิสเพ่ิงเคยมาท่ี

ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ไม่น่าจะมีศัตรูที่ไหน แต่ความประมาทเป็นสิ่งที่

ศูนย์ฝึกบอด้ีการ์ดย�้านักหนาว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการสูญเสียชีวิต

และความล้มเหลวของภารกิจ

"ถ้าอยากเฝ้าก็ไปเฝ้าห่างๆ เถอะ" อเล็กซิสตัดบท ยังหัวเสียไม่หาย

กับสิ่งที่ทั้งสองรายงาน

เด็กบ้านั่นไปอยู่ที่ไหนกันนะ

ดามอนและยันนสิรบัค�า ก้มศรีษะเลก็น้อยให้เจ้านายหนุม่ และเผือ่แผ่

ไปยังหญิงสาวปรศินาด้วย ซ่ึงฝ่ายหญิงพยักหน้าเรว็ๆ แล้วย้ิมตอบเจือ่นๆ

"เอ่อ พวกเขาตัวใหญ่จังนะคะ" ณิชาพูดขณะมองทั้งสองเดินจากไป

อเล็กซิสรู้ว่าท้ังคู่คงไปไม่ไกล "ใช่ ภาพลักษณ์เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับ 

สิ่งท่ีพวกเขาท�า ดามอนกับยันนิสเป็นคนสนิทของผมมาห้าปีแล้ว และก็ 

ไม่เคยท�าให้ผมผิดหวัง เราสนิทกันเหมือนเพื่อน เหมือนพี่น้อง"

ณิชาพยักหน้านิดๆ พยายามไม่จินตนาการว่าสองคนนั้น 'สามารถ' 

ท�าอะไรเพื่อเขาได้บ้าง...นี่มันไม่ใช่เรื่องของเธอนะ

"ผมว่าปราสาทของเราเสรจ็สมบูรณ์แล้ว หรอืคณุว่ายังไง" อเลก็ซิส

เปลีย่นเรือ่ง เขาชวนณชิานัง่ลงบนพืน้ทรายอีกครัง้ ผมดกสนี�า้ตาลสะท้อน

กบัแสงแดดท่ีส่องลอดใบมะพร้าวลงมา ดวงตาสฟ้ีาเข้มสดใสมองหญิงสาว

แน่วแน่

ณชิาหน้าแดง ไม่น่าเช่ือว่าเธอยังไม่สามารถจ้องตาเขาตรงๆ ได้ ขนาด
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นัง่เล่นด้วยกนัมาเกอืบท้ังบ่าย ขนตายาวงอนหลบุลง "ยอดเย่ียมมากแล้วค่ะ" 

ปราสาทตรงหน้าเธอ ต่อให้เป็นสาวสถาปัตย์ท่ีมไีอเดยีสร้างสรรค์อย่างเพลงพิณ

กต้็องชมเปาะ

"น่าถ่ายรูปเก็บไว้ดูนะคะ" ณิชาพูดอย่างเสียดาย

"เราเกบ็ไว้ในความทรงจ�าได้นีค่รบั" อเลก็ซิสเอ่ยอ่อนโยน เขาลมืเอา

โทรศพัท์มือถอืออกมาจากบ้านพกั ตอนนีก้็ได้แต่เสยีดาย เขาอยากจะเอาใจ

ผู้หญิงตากลมโตย้ิมง่ายคนนี้ รู้ดีว่าถ้าเรียกให้ดามอนหรือยันนิสเอามาให ้

กค็งไม่เกนินาที แต่หญิงสาวกค็งกลวัข้ึนมาอีก

ณิชาลอบมองนาฬิกาบนข้อมือ พบว่าเป็นเวลาบ่ายมากแล้ว ทว่า 

เธอยังไม่อยากลกุจากท่ีตรงนี ้เธอไม่เคยมีความรูส้กึแบบนีม้าก่อน ความสขุ

แบบแปลกๆ ท่ีอธบิายไม่ได้ หญิงสาวดงึผมตวัเองอย่างขัดใจ นกึสงสยัว่า

แดดแรงๆ คงท�าให้เธอเป็นบ้าไปแล้ว

อเลก็ซิสย้ิมน้อยๆ เม่ือเห็นการท�าร้ายตวัเองท่ีน่ารกันัน้ สาวๆ ท่ีเขา 

เดตด้วยจะแตะผมตวัเองกต่็อเม่ือต้องการแน่ใจว่าผมยังอยู่ทรงด ีไม่ใช่ดงึท้ึง

แบบท่ีแม่สาวตาหวานคนนีก้�าลงัท�าอยู่

อยู่ๆ  ท้องฟ้าท่ีแจ่มจ้ามาท้ังวนักเ็ริม่มีสเีข้มข้ึน ณชิามองเห็นก้อนเมฆ

สดี�าเริม่กระจายตวัเหมือนจะเกดิพายุฝนอย่างเป็นกงัวล เธอตากผ้าไว้เตม็ราว 

ไหนจะท่ีนอนอีก

อเล็กซิสขัดใจเม่ือเห็นว่าก�าลังมีอุปสรรคใหญ่ ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่น 

เขาคงชวนไปท่ีบ้านพักเพื่อหลบฝนและท�า 'กิจกรรม' อ่ืนซ่ึงจะช่วยให้ 

รูจ้กักนัลกึซึง้มากข้ึนแล้ว แต่กบัผูห้ญิงคนนีถ้้าเขาเอ่ยปาก เธอคงร้องกรีด๊ 

แล้ววิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงแน่ๆ 

"ฝนก�าลงัจะตกค่ะอเลก็ซ์" หญิงสาวรบีผดุลกุข้ึน ม้วนผ้าบางๆ ท่ีปูพ้ืน

อยู ่หยิบหนงัสอืและกระเป๋าข้ึนมารวบกอดไว้ ย่ิงเมือ่นกึได้ว่าตากชุดท�างาน

ท้ังหมดท่ีมีไว้ท่ีราวก็ย่ิงเป็นกังวลมากข้ึน พรุ่งนี้ต้องเข้าเวรตั้งแต่เจ็ดโมง  
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ถ้าเสือ้ผ้าเปียกเธอจะเอาท่ีไหนใส่

"เดี๋ยวสิครับณิช" 

"ฉันต้องไปแล้วค่ะ" ณิชารู้สึกว่ามีหยดน�้าตกมากระทบแขนก็ย่ิง 

หน้าเสีย ซุกหนังสือและกระเป๋าไว้ในม้วนผ้าแล้วออกวิ่ง

อเลก็ซิสวิง่ตามมา ฉวยมือข้างหนึง่ของหญิงสาวไว้ "ณชิ ผมจะตดิต่อ

คณุได้ยังไง คณุพกัท่ีไหนครบั" ณชิาตกใจท่ีชายหนุม่ถอืวสิาสะจงึดงึแขนออก

อย่างไม่นุม่นวลนกั แต่กต็อบเรว็ๆ ว่า

"พรุ่งนี้เช้าเจอกันท่ีนี่แล้วกันค่ะ ฉันชอบมาเดินเล่นแถวนี้" คราวนี ้

หญิงสาวไม่รัง้รออะไรอกี คดิถงึแต่ภาพชุดท�างานเปียกโชกท่ีตากอยู่บนราว

ขณะวิง่สดุชีวติ

อเล็กซิสยืนมองหญิงสาววิ่งไปจนลับตา ขณะท่ีฝนเริ่มตกแรงข้ึน  

บอดีก้าร์ดท้ังสองวิง่มาหา หนึง่ในนัน้ยืน่ร่มท่ีกางเรยีบร้อยแล้วให้ อเลก็ซิส

รับมาโดยไม่แปลกใจว่าทั้งสองไปได้มาจากไหนในเวลาฉุกละหุกแบบนี้
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บทที่ 3

"หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง" ณิชาพยายามนับจังหวะการก้าวเดินในใจ 

ขณะพยายามประคองถาดหนักอ้ึงในมือท่ีตอนนี้สั่นจนถ้วยจานในถาด

กระทบกันดังกรุกกริก

เม่ือเช้าเธอตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดเมื่อยไปท้ังตัว คอก็ระบม 

คล้ายจะอักเสบ หญิงสาวจะมีอาการแบบนี้แทบทุกครั้งท่ีตากฝน แค่โดน 

ละอองบางๆ เท่านั้น เธอก็จะเป็นไข้หนักได้ในวันรุ่งขึ้น...และก็เพราะ 

เจ้าไข้หวัดนี้เองท่ีท�าให้เธอไม่ได้ไปตามนัด เพราะกว่าจะฝืนร่างให้ลุกข้ึน

จากที่นอนได้ก็เกือบจะถึงเวลาเข้างานแล้ว

ณชิาพยายามเดนิทรงตวัให้ดบีนพืน้ทราย รวมท้ังพยายามท�าตวัให้ชนิ

กับผ้าซ่ินของชารียาท่ีหญิงสาวละลาบละล้วงน�ามานุ่ง ชุดท�างานของเธอ 

ท่ีซักไว้เมื่อวานเปียกฝนหมดทุกชุด ยังดีท่ีเก็บท่ีนอนทัน ไม่อย่างนั้น 

เกิดเรื่องใหญ่แน่

"เฮ้ย ณชิ ฉันบอกอะไรแกเนีย่ ได้ยินไหม" เสยีงฉุนเฉียวจากคนท่ีเดนิ

น�าหน้าท�าให้ณิชาหลุดจากภวังค์พร้อมกับสะดุดทรายจนน�้าซุปกระฉอก 

ออกมาจากถ้วย หญิงสาวถอนใจ พยายามเค้นเสยีงจากคอท่ีปวดระบม
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"คะพี่วรรณ"

"ฉันบอกว่าเวลาไปถงึบ้านแขก ฉันจะเป็นคนเอาอาหารขึน้ไปเสร์ิฟเอง 

ส่วนแกรออยู่ข้างล่าง บอกตามตรงฉันไม่ไว้ใจว่ะ นี่ถ้าคนอื่นอยู่ฉันก็คง 

ไม่เอาแกมาหรอก"

ณชิาพยกัหน้า แต่นกึได้ว่าคนพดูคงไม่เห็นจงึเปลีย่นเป็นตอบรบัเสยีงเบา

แรงลมจากพายุเม่ือวานท�าให้มะพร้าวหน้ารสีอร์ตล้มไปสองต้น ฝ่าย

สถานท่ีเลยมาเกณฑ์พนกังานชายไปช่วยกนัจดัการ ห้องอาหารจงึเหลอืเพยีง

พนกังานหญิงสีค่น ออเดอร์จากบ้านวไีอพท้ีายหาดท�าให้ณชิาต้องเดนิถอืถาด

ตามวรรณ พี่ใหญ่ของห้องอาหารไปด้วย เพราะมีกฎว่าพนักงานหญิง 

ห้ามมาพบแขกตามล�าพังแม้จะเป็นการท�างานตามหน้าที่

"พวกหน้าฟร้อนต์เม้าท์กันใหญ่เรื่องแขกท่ีเข้าพักบ้านวีไอพี ฉันเอง 

ยังตามไปแอบดเูลยเม่ือเช้า เห็นเดินๆ อยู่หน้าหาดตัง้นาน คนอะไรก็ไม่รู ้

ล้อหล่อ ตางี้สีเดียวกับน�้าทะเลเลย หุ่นก็...เอื๊อก น�้าลายไหลว่ะ" วรรณา 

พดูเคลบิเคลิม้ ขณะท่ีณชิาไม่ได้สนใจฟังเพราะมัวเป็นกงัวลกบัเหงือ่ท่ีออก 

จนชุ่มมอื หญงิสาวต้องพยายามเกรง็นิว้เพ่ือจับถาดให้กระชับ ผ้าซ่ินกย็าว

เกนิไปจนพนัแข้งพนัขา ส่วนแขนเสือ้กเ็ลยข้อมอืไปอีกตัง้สองสามนิว้

ท�าไมพี่ชารียาต้องสูงมากมายด้วยเนี่ย...เกินร้อยเจ็ดสิบแน่เลย

"พวกเบลล์บอยมันบอกว่าให้ทิปเยอะด้วย พวกฝรั่งนี่บางคนก็ดี๊ดี  

บางคนกข้ี็เหนยีวจนคนไทยยังอายแทน" วรรณายังวจิารณ์แขกต่อไป ขณะท่ี

ณิชานึกหม่ันไส้ผู้ย่ิงใหญ่คนนั้นหน่อยๆ ทางรีสอร์ตมีบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 

ท่ีห้องอาหารชายทะเล ท�าไมไม่ไปกนิหา! รูไ้หมว่ามนัล�าบากแค่ไหนท่ีต้อง

เดินบนทรายเปียกๆ เนี่ย

"...ไม่รูมี้เมียหรอืยัง มาพักกบัลกูน้องตวัอย่างกบัยักษ์สองคน ไม่เห็น

มีคู่ควงมาด้วย หวังว่าคงไม่ใช่พวกกินกันเอง เสียดายของแย่" วรรณา

หัวเราะคกิคกักบัตวัเอง ณชิานิว่หน้าด้วยความกระดากใจ นอกจากหญิงสาว
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ชาวเกาะผูน้ีจ้ะพดูลบัหลงัผูอ่ื้นอย่างใจร้ายแล้ว ค�าพูดค�าจายังท�าให้ระคายหู

ด้วย หญิงสาวถอนใจด้วยความโล่งอกเม่ือเห็นจดุหมายอยู่ข้างหน้า

ตอนนี้ในหัวเธอมีเสียงดังวุ้งวิ้ง พานให้มึนงงไปหมดแล้ว

"เอาล่ะ อย่าลมืนะ รออยู่ข้างนอกนีแ่หละ เดีย๋วฉันเข้าไปข้างในเอง" 

วรรณาก�าชับเป็นครัง้สดุท้ายขณะท้ังสองเดนิข้ามรากไม้ท่ีทอดยาวระเกะระกะ 

พอพ้นต้นไม้ใหญ่ก็เห็นบ้านวีไอพีปรากฏอยู่ตรงหน้า

แผนการของวรรณาคงใช้ไม่ได้ เพราะสมาชิกท้ังหมดของบ้าน 

ก�าลงัรออาหารอยู่ท่ีโต๊ะไม้ใต้ต้นมะพร้าวรมิหาด ผูช้ายในชุดสทูล�าลองสดี�า

หนึ่งในสองคนเดินตรงมาแล้วชี้ให้สองสาววางถาดอาหารที่โต๊ะ ซึ่งมีผู้ชาย 

อีกคนหนึ่งนั่งอยู่

ณชิามองไปยังชายคนนัน้โดยไม่ตัง้ใจ วนิาทีท่ีเธอจ�าได้ว่าเขาเป็นใคร 

หน้าท่ีรมุๆ ด้วยพษิไข้อยู่แล้วกย็ิง่ร้อนจนแทบระเบิดออก

ผู้ชายคนเมื่อวานนั่นเอง...ก�าลังท�าหน้าบึ้งอยู่ที่โต๊ะนั่น 

แม้ชายหนุม่จะหันด้านข้างให้ แต่เธอกร็ูด้ว่ีาเป็นเขา ร่างสงูเตม็ไปด้วย

มดักล้ามสวยอยูใ่นกางเกงว่ายน�า้สดี�าท่ีเหมือนจะเลก็กว่าท่ีควรสวมหนึง่ขนาด 

เสือ้คลมุสนี�า้เงนิถกูพาดไว้ท่ีพนกัเก้าอ้ีอย่างไม่ใส่ใจ ผมสนี�า้ตาลยังหมาดช้ืน 

ณชิาเดนิไปใกล้พอท่ีจะเห็นถงึแผงอกล�า่สนัซ่ึงมีไรขนสอ่ีอนกระจายอยู่ท่ัวและ

ลามลงมาถงึหน้าท้อง หญิงสาวรูส้กึตาพร่าจนเห็นอะไรไม่ชัด จู่ๆ  อาการไข้ 

ท่ีพยายามเก็บกดไว้ก็เหมือนจะก�าเริบข้ึนมา ความร้อนพุ่งขึ้นสู่สมอง  

มือชุ่มเหงือ่สัน่เท้ิม ดวงตาพร่าพรายจนจบัภาพไม่ชัด หูได้ยินเสยีงกรีด๊ของ

วรรณา เสยีงถ้วยจานหล่นโครมครามขณะสตเิธอดบัวบูลง

อเลก็ซิสก�าลงัหงดุหงดิท่ีเม่ือเช้านีผู้ห้ญิงคนนัน้ไม่มาตามนดั จงึได้แต่

ออกไปว่ายน�า้ทะเลเย็นจดัเพือ่ดบัอารมณ์โมโห สกัพกักข้ึ็นจากทะเลมานัง่รอ

อาหารท่ีโทรสัง่ และก�าลงัคดิอยู่ว่าจะออกไปรอผูห้ญงิคนเมือ่วานอกีครัง้ดไีหม 
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ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นมีอะไรดี ถึงท�าให้คนท่ีไม่เคยง้อผู้หญิง 

คนไหนอย่างเขาจะต้องไปเท่ียวรอเท่ียวตามหาถงึสองครัง้สองครา

ขนาดอยู่ในอารมณ์ขุ่นมวั หางตาชายหนุม่กย็งัเห็นพนกังานหญิงสองคน

ก�าลังยกถาดอาหารเช้าส�าหรับเขาและบอดี้การ์ดมาตั้งท่ีโต๊ะ คนข้างหลัง 

ดูท่าทางสัน่ๆ ก้มหน้าก้มตาเดนิ จนชายหนุม่ได้แต่ต�าหนิในใจว่าถ้าพนกังาน

ของเขาเดนิด้วยท่าทางไร้ความม่ันใจแบบนีล่้ะกค็งจะอยู่ด้วยกนัไม่ได้

ด้วยไม่อยากเห็นอะไรท่ีไม่สมบูรณ์แบบ ชายหนุม่จึงหันหน้าไปมองทะเล

ระหว่างท่ีรอให้พนกังานหญิงสองคนนัน้จดัโต๊ะให้เสรจ็เสยีก่อน

เสยีงโครมครามพร้อมกบัเสยีงกรดีร้องท�าให้เขาโมโห พอเขาผดุลดุข้ึน

เพื่อจะต่อว่าก็เห็นพนักงานคนหนึ่งนอนคว�่าหน้าหมดสติอยู่กับพื้นทราย  

เมือ่ดามอนปราดเข้าไปพลกิร่างนัน้ข้ึน อเลก็ซิสกร้็องอทุาน

ชายหนุม่ผลกัเก้าอ้ีท่ีขวางทางออก ก้มลงช้อนหญิงสาวข้ึนมาในอ้อมแขน

โดยไม่เสยีเวลาหยุดคดิ มุ่งเข้าสูต่วับ้าน ขณะข้ึนบันไดหินเตีย้ๆ กต้็องชะงกั

ไปชั่วอึดใจเม่ือได้ยินเสียงพนักงานคนท่ีกรีดร้องเมื่อครู่บ่นเป็นภาษาไทย 

ด้วยความโมโห

"ยายบ้าณิชาเอ๊ย ก่อเรื่องอีกแล้ว ทีนี้ล่ะเอฟบีเอาแกตายแน่"

ณิชา...ณิช ชายหนุ่มร้องในใจ รีบมองใบหน้าแดงก�่าด้วยพิษไข้ใน

อ้อมแขน เขารู้แล้วว่าท�าไมเมื่อวานตอนพบกับเธอถึงได้รู้สึกคุ้นหน้านัก...

เด็กคนนั้นนั่นเอง

อเล็กซิสไม่ใส ่ ใจพนักงานหญิงท่ีหันหลังวิ่งกลับไป ชายหนุ ่ม 

กระชับร่างร้อนผ่าวเบาหวิวในอ้อมแขนแล้วเข้าไปในตัวบ้าน มีดามอนกับ

ยันนิสก้าวตามมาติดๆ 

"เจ้านายครับ นี่คือผู้หญิงที่ท่านพบเมื่อวาน"

"จดัหาหมอท่ีดท่ีีสดุมาท่ีนีเ่รว็" ชายหนุม่สัง่ มือแกร่งปัดผมท่ีชุ่มเหงือ่

ออกจากใบหน้าหวาน และบอกบอดีก้าร์ดว่า "นี่ไงผูห้ญิงท่ีเราก�าลงัตามหา"
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ท้ังสองเข้าใจทะลุปรุโปร่งว่าท�าไมพวกเขาถึงหาช่ือนี้ในรายช่ือแขก

ของโรงแรมต่างๆ ไม่พบ...เธออยู่ท่ีเกาะช้างเพือ่ท�างาน ไม่ใช่เท่ียวพักผ่อน 

ยันนิสเห็นสายตาหงุดหงิดของเจ้านายจึงรู้ว่าเขาหยุดชะงักนานไปแล้ว  

บอดี้การ์ดหนุ่มพยักหน้าให้ดามอนเพื่อนร่วมงาน แล้วรีบลงจากบ้าน 

ขณะที่ล้วงโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋าเสื้อเพื่อโทรเรียกรถพยาบาล

อเล็กซิสวางคนป่วยลงบนโซฟา ดามอนส่งผ้าขนหนูสีขาวท่ีถูกบิด 

จนหมาดให้อย่างรูห้น้าท่ี ชายหนุม่รบัผ้ามาแล้วเริม่เชด็ท่ีใบหน้า น่าแปลก

ท่ีพอรู้ว่าหญิงสาวเป็นใครเขาก็เห็นความคล้ายคลึงของณิชาตัวจริงกับ 

ณชิาในรปูถ่าย ท้ังดวงตาโตๆ ใบหน้าค่อนข้างกลม และรมิฝีปากอ่ิมท่ีตอนนี้

กลายเป็นสีแดงสดเพราะพิษไข้ แม้ร่างน้อยจะร้อนจัดและชุ่มไปด้วยเหงื่อ 

แต่อเล็กซิสก็เห็นว่าณิชาตัวจริงนั้นน่ารักมาก และก็โตกว่าที่เขาคิด ไม่ใช่

เด็กอายุสิบสามสิบสี่อย่างที่ปรากฏในรูปถ่าย

ณชิาครางออกมาเม่ือมีอะไรหยาบๆ เย็นจดัมาลบูไล้ไปมาตามใบหน้า 

หญิงสาวหันหน้าหนีและพยายามลืมตาท่ีหนักอึ้ง พอมองเห็นว่าใบหน้า 

ที่อยู่ตรงหน้าเป็นใคร เธอก็ขมวดคิ้วอย่างแปลกใจ

"อเลก็ซ์เหรอคะ..." หญิงสาวถามออกไปเป็นภาษาไทยเสยีงแหบพร่า 

สมองยงัมึนงง คดิอะไรได้ไม่แจ่มชัด

"ชู่ว์ นอนนิ่งๆ ณิช เธอป่วยมาก แต่ไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวหมอก็มา" 

เสียงนุ่มทุ้มมีแววปลอบโยนตอบเป็นภาษาไทยสละสลวย

ณชิาแปลกใจจนแทบจะผดุลกุข้ึน สงสยัคราวนีเ้ธอจะอาการหนกัจรงิๆ 

ถงึได้ยินอเลก็ซ์พูดภาษาไทยออกมาได้

ก่อนท่ีจะเอ่ยถามถงึความข้องใจ เสยีงฝีเท้าหลายคูท่ี่ดงัมาจากบันได

ด้านล่างกท็�าให้ณชิาค่อยๆ ยนัตวัเองข้ึนนัง่ พอสายตาละจากใบหน้าคมเข้ม

ไปหยดุท่ีแผงอกเปล่าเปลอืยล�า่สนั หญิงสาวกห็น้าร้อนซู่ยิง่กว่าเดมิ แต่พอ

หันหน้าหนไีปทางอืน่ สายตาเธอกป็ะทะกบัคนท่ีพ้นประตเูข้ามา หญิงสาว
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หน้าซีดเผอืด ร้องอทุานด้วยความตกใจ แทบจะสร่างไข้ในทันที

เอฟบีท่ีหน้าถมึงทึงเคร่งเครียดเดินเข้ามาพร้อมกับวรรณาและฝน 

ท่ีต่างชะเง้อมองเหตกุารณ์ตรงหน้าอย่างสนอกสนใจ เอฟบีหนุม่ตาแทบจะ

ถลนออกมานอกเบ้าเม่ือเห็นว่าพนักงานใต้อาณัติของตนก�าลังนั่งเอนๆ  

อยู่บนโซฟายาว ขณะท่ีชายร่างสูงหนาซ่ึงเป็นแขกวีไอพีก�าลังก้มๆ เงยๆ 

อยู่ตรงหน้าทั้งที่สวมกางเกงว่ายน�้าสีด�าตัวเล็กจิ๋วเท่านั้น

พอเห็นสายตาของผู้มาใหม่อเล็กซิสก็นึกข้ึนได้ว่าตนเองอยู่ในสภาพ

ท่ีไม่เรียบร้อยนัก ขณะมองหาบอดี้การ์ดเพ่ือจะเรียกหาเสื้อผ้า ดามอน 

ก็ลงมาจากชั้นบนพร้อมย่ืนชุดคลุมผ้าเนื้อหนาให้อย่างรู ้ใจ ชายหนุ่ม 

จงึหันหลงัให้กบัทุกคนแล้วจดัการกบัตวัเอง หากแต่หูกย็งัได้ยนิเสยีงกระด้าง

แผ่วต�่าของเจ้านายณิชาอย่างชัดเจน

"ก่อเรื่องอีกแล้วนะแม่ณิชา ฝนรายงานฉันหมดแล้วว่าเมื่อวานนี้ 

เห็นหล่อนนั่งอยู่ท่ีชายหาดกับแขก วันนี้เลยคิดจะออเซาะเขาล่ะสิ หล่อน 

รูไ้หมว่ามันเสยีงานเสยีการ แล้วกผ็ดิกฎร้ายแรงขนาดไหน งามหน้า" เอฟบี 

เปิดฉากด่าโดยพยายามดดัน�า้เสยีงให้ราบเรยีบ ผูจ้ดัการชายใจหญิงแน่ใจว่า

แขกคนส�าคัญคนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทยจึงต่อว่าพนักงานอย่างไม่เกรงใจ  

พอเห็นว่าณิชายังนั่งเบิกตามองเฉยโดยไม่กระตือรือร้นลุกข้ึนก็โมโห เดิน

เข้าไปกระชากแขนอย่างไม่เบานัก

อเลก็ซิสหันขวบัเม่ือได้ยินเสยีงร้องของหญงิสาว เขาปัดมอืของเอฟบี

ออก แล้วตวาดลัน่เป็นภาษาไทยชดัเจน "พอที อย่ายุ่งกบัผูห้ญิงคนนีอี้ก!" 

เอฟบีตกใจจนอ้าปากค้าง 

"ออกไปจากท่ีนี่ ให้หมด ไปสิ หรือจะให้โยนออกไป" อเล็กซิส 

มองเอฟบีและพนักงานคนอื่นๆ ด้วยสายตาเกรี้ยวกราด รู้สึกโมโหกับสิ่งที่

ผู้ชายคนนี้ท�ากับเด็กสาวที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขา

"แต่ท่านครับ พนักงานคนนี้...คือทางเรามีกฎว่าห้าม..." แม้จะกลัว 
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แต่เอฟบีกร็ูส้กึขัดใจท่ีจะปล่อยให้พนกังานหญิงหน้าซ่ือแต่เตม็ไปด้วยมารยา

ลอยนวลไปได้ ที่ส�าคัญต่อหน้าลูกน้องอีกสองคน ถ้าเขาจัดการณิชาไม่ได้

ก็คงจะเสียการปกครองหมด

"ช่างกฎบ้านั่นเถอะ" อเล็กซิสตวาด "นายรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร ไม่สิ  

ฉันเป็นอะไรกบัณชิาต่างหาก" ชายหนุม่กระชากเสยีงถาม หันไปมองณชิา

แวบหนึ่งก็พบว่าหญิงสาวนั่งหลับตาพิงพนักโซฟาด้วยท่าทางไร้เรี่ยวแรง 

หัวใจเขารุม่ร้อนข้ึนอย่างประหลาด

ณชิาเองได้ยินแบบนัน้กร็ูส้กึสะดดุใจ พยายามตัง้สตเิพือ่ฟังสิง่ท่ีอเลก็ซิส

จะพดูต่อไป แต่กแ็ทบจะฝืนไม่ไหว เธอค่อยๆ เอนตวัลงนอนบนโซฟาอีกครัง้ 

หูแว่วๆ ถงึสิง่ท่ีชายหนุม่พูด

"ฉันเป็นญาติกับณิชา อันที่จริง...เป็นผู้ปกครองของเธออีกด้วย..." 

เสยีงเกรีย้วกราดของอเลก็ซิสดงัต่อไป แต่ณชิาจับได้ไม่กีค่�า ก่อนสติ

ของเธอจะดับลง

ณิชารู้สึกตัวอีกครั้งด้วยความรู้สึกเบาโล่ง หญิงสาวนอนลืมตานิ่งๆ  

มองเพดาน ยังจบัต้นชนปลายไม่ค่อยถกู กวาดตามองไปรอบๆ กร็ูทั้นทีว่า

ห้องนี้ไม่ใช่ห้องพักส�าหรับพนักงานท่ีเธออยู่กับชารียา ความคุ้นเคยเก่าๆ  

เข้ามาในความทรงจ�า แล้วเธอกจ็�าได้ว่าห้องนีเ้คยเป็นห้องนอนของเธอมาก่อน 

แม้ว่าการตกแต่งจะเปลี่ยนสภาพของห้องไปมาก แต่เธอก็ไม่มีทางลืม 

ห้องบนชัน้สองของบ้านทรายธารา ห้องท่ีเธอนอนมาตัง้แต่เลก็ทุกๆ ครัง้ท่ี

ครอบครวัมาพกัผ่อนท่ีเกาะช้าง

สามปีแล้วท่ีเธอไม่เคยได้เข้ามาในบ้านหลงันี ้ สามปีแล้วท่ีบ้านหลงันี ้

ถกูขายให้กบัทางรสีอร์ต...

ทรายธาราของเรา...ไม่ส ิ ไม่มีทรายธาราแล้ว ท่ีนีต่กเป็นของเคเอฟ 

เป็นบ้านวไีอพไีปแล้ว...เคเอฟ...เอฟบี...อเลก็ซ์

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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