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"พ่ีคุปต์เป็นพระเอก! แต่นีซเป็นนางร้าย! เราไม่ได้ถูกลิขิตให้เกิดมาคูกั่น!!!"  

ดวงตาสวยเฉี่ยวมองผู้ชายที่เธอรักด้วยแววตาปวดร้าว ความจริงท่ีถูกก�าหนดไว้ท�าให ้

หวัใจท้ังดวงคล้ายจะถูกควักออกไปบดขย้ี

"แต่พ่ีไม่สน!" อัตรคุปต์แผดเสียงดังลั่น สองมือประคองวงหน้าเป้ือนน�้าตาของ 

คนรกัเอาไว้ จ้องลกึเข้าไปในดวงตาแหลกร้าว "พ่ีไม่สนว่าเราจะถูกก�าหนดมาให้เป็นอะไร  

พีไ่ม่สนว่านีซจะเป็นนางร้ายหรือพีจ่ะเป็นพระเอกบ้าบออะไรนั่น! ถ้าการเป็นพระเอก 

มนัท�าให้พ่ีรกัเธอไม่ได้ พ่ีก็พร้อมจะเป็นตัวร้ายท่ีได้คูกั่บนีซ!"

ชายหนุ่มแนบหน้าผากลงกับหน้าผากมน บอกเธอด้วยน�้าเสียงหนักแน่น

"นี่มันชีวิตของเรานะนีซ เราต้องเลือกเองได้สิว่าจะใช้มันแบบไหน"

และอัตรคุปต์เลือกแล้ว...ว่าเขาจะใช้มันเพื่อรักนิสรีน
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คำ�นำ�

หลังฝากผลงานรักโรแมนติกให้นักอ่านติดตามกันมาถึงสามเรื่องแล้ว  

ครัง้นี ้ 'ปราณปรยิา' กลบัมาอกีครัง้พร้อมนยิายพลอ็ตแปลกใหม่ ซ่ึงกค็อืเรือ่ง 

'OOC | พลกิรกัสลบับท' ท่ีอยู่ในมือนกัอ่านทุกท่านเล่มนีค่้ะ

...จะเป็นอย่างไรถ้าตวัละครในนยิายหลดุออกจากคาแรก็เตอร์หรอืบทบาท

ท่ีถูกวางเอาไว้...

'นสิรนี อัศมาลย์' ประสบอบัุตเิหตพุร้อมกบั 'อัตรคุปต์ มหัสวัต' คูห่ม้ัน 

สดุเพอร์เฟ็กต์ของเธอ ท�าให้ท้ังสอง 'ตืน่รู'้ ว่าในโลกนีพ้วกเขาเป็นเพียงตวัละคร 

ท่ีถกูนกัเขียนสร้างข้ึนมา เธอสวมบทเป็นนางร้าย ส่วนเขาเป็นถงึพระเอกในนยิาย 

เรือ่ง 'เกมกหุลาบ' แถมยังได้ลงเอยกบันางเอกผูแ้สนอ่อนหวานซ่ึงเป็นลกูพีล่กูน้อง

ของเธอ ขณะท่ีนสิรนีกลบัมีจดุจบท่ีน่าอนาถเสยีอย่างนัน้

เพื่อหลีกเลี่ยงจุดจบทีแ่สนบดัซบนี้ นางร้ายอยา่งเธอจึงพยายามเปลี่ยน  

'โชคชะตา' ด้วยการตดัสนิใจปล่อยคูห่มัน้อย่างเขาไปก่อนท่ีนางเอกจะปรากฏตวั แต่

อัตรคปุต์ท่ีเย็นชาในความสมัพนัธ์มาตลอดกลบัย้ือความรกัครัง้นีเ้อาไว้สดุตวั เขา 

หันมารกัและใส่ใจเธออย่างท่ีไม่เคยเป็น แล้วนสิรนีจะท�าอย่างไรต่อไป...สดุท้าย

ลิขิตจากนักเขียนจะเป็นสิ่งที่พวกเขาฝืนได้หรือไม่ และถ้านางร้ายกับพระเอก

ลงเอยกนั แล้วนางเอกจะเป็นอย่างไร เราพลกิหน้ากระดาษไปตดิตามการปฏวิตัิ

พลกิรกัสลบับทนีก้นัได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส





ประวัตินักเขียน

'ปราณปรยิา' (ปราน-ปะ-ร-ิยา) แปลว่า 'รกัเสมอชีวติ' เพราะชอบความหมาย
ของช่ือนี ้จงึตัง้ใจไว้แต่แรกว่าถ้าวนัหนึง่ได้เป็นนกัเขยีน...จะใช้ช่ือนีแ้หละเป็นนามปากกา

จุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนส�าหรับเรา เริ่มต้นจากการเป็น 'นักอ่าน' ค่ะ
เราเริม่อ่านนยิายมาตัง้แต่สมัย ม.1 เริม่จากนยิายรักวยัรุ่น ก้าวสูร่กัโรแมนตกิ 

แฟนตาซี ไปเรือ่ยจนถงึจนีโบราณ เรยีกว่าอ่านมาแล้วเกอืบทุกรปูแบบ และแน่นอนว่า 
มนัต้องมีอยู่หลายเรือ่ง...ท่ีนกัอ่านอย่างเราๆ อ่านแล้วรูส้กึขดัใจว่า 'เฮ้ย! ท�าไมเป็น
แบบนีล่้ะ! ท�าไมไม่เป็นแบบนัน้นะ!' และเริม่อยากจะกลายเป็น 'นกัเขียน' ข้ึนมาเอง

กว่าจะมีผลงานตีพิมพ์เล่มแรก...กับส�านักพิมพ์ท่ีติดตามอ่านและฝังใจ 
อยากร่วมงานด้วยมาตัง้แต่มัธยม เราก็ใช้เวลาในการเป็น 'นกัอยากเขยีน' อยู่เกอืบสบิปี 
หลังลดเลี้ยวอ้อมไปมาบนถนนแห่งความฝันสายนี้อยู่หลายรอบ ในท่ีสุด...เราก็มี 
ผลงานตพีมิพ์ได้ส�าเรจ็ ซ่ึงเรือ่งแบบนีเ้ราเช่ือว่า 'จงัหวะ' กบั 'เวลา' และ 'โชคชะตา'  
กม็ส่ีวนด้วยเหมือนกนั ถ้าไม่ใช่เพราะจงัหวะก่อนหน้านี ้ เวลาก่อนหน้านี ้ โชคชะตา 
พาเราเดนิอ้อมไปเกบ็เกีย่วประสบการณ์มากมายหลากหลายรปูแบบอย่างท่ีผ่านมา 
ตอนนีเ้ราอาจจะยังเป็นเพยีงนกัอยากเขียนท่ีเขียนไม่เคยจบคนเดมิ :)

หลงัจากเขียน 'ววิาห์ส่วนบุคคล' จบและวางขายในเดอืนกมุภาพนัธ์ปี 2020  
กบั 'Magic Moment... ห้วงปาฏหิารย์ิ' ในเดอืนกนัยายนปีเดยีวกนั เรากห็ายไปปีนงึ 
กว่าจะกลบัมาอกีครัง้ในเดอืนกมุภาพันธ์ 2022 กบั 'The Endless | เล่ห์ก(า)ล' และ 
ถ้าไม่มีอะไรผดิพลาด... 'OOC | พลกิรกัสลบับท' ผลงานเล่มท่ีสีท่ี่ทุกคนก�าลงัถอือยู่
ในมือคงวางขายช่วงปลายปี 2022 พอด ี ด้วยความท่ีวนลปูโดยบังเอิญ เลยรูส้กึว่า 
ถ้าเป็นไปได้...กห็วงัว่าในปีหน้าจะได้กลบัมาพบกบัทุกคนในช่วงเวลาเดมิอีกค่ะ ̂ ^

ถ้าหากอ่านจบแล้ว อยากคอมเมนต์หรอืพดูคยุกนั สามารถทักทายกนัได้ท่ีเพจ 
https://www.facebook.com/praanpariyaa/

สดุท้ายนีข้อบคณุใครกต็ามท่ีหยิบนยิายเรือ่งนีข้ึ้นมาอ่าน หวังว่าเรือ่งราวของ 
พีค่ปุต์ นซี โรส และพีมิ่น จะสร้างความเพลดิเพลนิให้กบัพวกคณุได้ไม่มากกน้็อย
นะคะ

นักเขียนคนนี้จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ :)

ปราณปริยา



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/withlovestory
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บทนำ�
ห่�งกันสักพักไม่เท่�กับเลิกร�

ภาพตรงหน้าพร่าเบลอด้วยหยดน�า้ตาอุ่นร้อน รมิฝีปากเคลอืบลปิสตกิ

สแีดงก�า่ฝืนคลีย้ิ่มท้ังท่ีหัวใจปวดร้าว หญงิสาวตัง้ค�าถามในหัวเป็นร้อยครัง้ 

เป็นพนัหน

ว่าเพราะอะไร...ชีวติของเธอถงึได้เดนิทางมาถงึจดุนี้

...จดุท่ีมิอาจมีหนทางให้ถอยหลงักลบั

ขณะมองภาพสองหนุม่สาวซ่ึงตระกองกอดกนัไว้แนบแน่น วตัถหุนกัอ้ึง

ในมือขวาถกูยกข้ึนมาด้วยมือสัน่เทา หัวใจคล้ายถกูถ่วงด้วยตุม้เหลก็

"...ลาก่อน" เธอเอ่ยลาเขาด้วยน�้าเสียงขาดห้วง ไม่ทันได้ฟังเสียง 

ห้ามปรามจากใคร กระบอกปืนกถ็กูยกข้ึนมาแนบขมับ

ปัง!

เฮือก!

ร่างระหงในชุดนอนสีด�าสะดุ้งพรวดลุกข้ึนนั่งหอบ สองมือช้ืนเหงื่อ 

ปัดป่ายไปท่ัวตัว พอสัมผัสได้ถึงหัวใจซ่ึงกระแทกหนักหน่วงอยู่ในอกซ้าย  

หญิงสาวกค่็อยๆ ผ่อนลมหายใจออก เธอเลือ่นมือข้ึนเช็ดดวงหน้าท่ีชุ่มน�า้ตา

ก่อนจะโอบกอดตวัเองไว้แน่นๆ 
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"ฝันร้าย...แค่ฝันร้ายเท่านัน้" เธอกระซิบปลอบโยนตวัเองซ�า้ไปซ�า้มา 

ท้ังท่ีรูด้ว่ีา...มันไม่ใช่แค่ฝันร้ายอย่างท่ีพดู

ริมฝีปากรูปกระจับถูกขบแน่นพอๆ กับปลายนิ้วที่บีบรัดต้นแขนของ 

ตัวเองไว้ ร่างระหงได้สัดส่วนยังสั่นสะท้าน ความหวาดกลัวถูกสะท้อน 

ผ่านนัยน์ตาสนี�า้ตาลสวยเฉีย่ว

วันนี้มันยังเป็นแค่ความฝัน แต่วันหนึ่งในอนาคต...มันจะกลายเป็น 

ความจรงิ

ความจรงิ...ท่ีเธอต้องพยายามหลกีเลีย่งให้ได้

ก๊อกๆ

"คณุนซีคะ คณุนซีตืน่หรอืยังคะ"

เสยีงเคาะประตพูร้อมการเรยีกขานของพีเ่ลีย้งคนสนทิท�าให้ร่างระหง

สะดุง้โหยง 'คณุนซี' หรอื 'นสิรนี' หันขวบัไปจ้องประตูไม้สนี�า้ตาลบานใหญ่

ด้วยแววตาหวาดระแวง ครู่หนึ่งเธอก็ตั้งสติได้ หญิงสาวใช้ฝ่ามือถูใบหน้า  

ปรบัอารมณ์และตอบกลบัไปด้วยน�า้เสยีงท่ีพยายามให้เป็นปกตท่ีิสดุ

นัน่กค็อืน�า้เสยีงท่ีแข็งและห้วนจนฟังดกูระด้าง

"ว่า?"

อ่า...

นสิรนีกดัปลายลิน้แทนการเตอืนสตติวัเอง

กว่็าจะปรบันสิยัใหม่ไม่ใช่เหรอนซี

พอคิดได้แบบนัน้ หญิงสาวจงึเอ่ยเสรมิไป

"ว่าไงพ่ีพ"ิ

แม้จะยงัไม่มหีางเสยีงแต่น�า้เสยีงกลบัทอดอ่อนลงจนสงัเกตได้ 'พิกลุ' 

ซ่ึงยืนอยู่นอกประตูห้องถงึกบันิง่งนั ทว่าพอรบัรูไ้ด้ถงึแรงกดดนัจากร่างสงูใหญ่

ข้างๆ เลยต้องรบีส่งเสยีงกลบัไป

"คณุนซีตืน่หรอืยงัคะ พอดว่ีา...คณุคปุต์มาค่ะ"

คุณคปุต์? พีคุ่ปต์...
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หัวใจคนฟังกระตกุวบู แวบแรกมนัเต้นระรวัแรง รมิฝีปากคลีย้ิ่มอตัโนมัติ

อย่างท่ีเป็นมาตลอดสบิปี ทว่าเป็นอกีครัง้ท่ีเธอเลอืกจะกดัลิน้เตอืนสตติวัเอง 

ปลายเล็บยาวเคลือบเจลแต่งด้วยอะไหล่ช้ินเล็กสวยงามจิกเข้ากลางอุ้งมือ  

ฉุดรัง้หัวใจตวัเองให้กลบัคนืมา

ไม่ได้นซี...

...รกัพีค่ปุต์...ไม่ได้อีกแล้ว

"พีพ่ไิปบอกพีค่ปุต์ให้หน่อยว่านซียังไม่ตืน่"

และถ้ารูว่้าเธอยังไม่ตืน่ ตามปกต ิ'อัตรคปุต์' ผูแ้สนเอาแต่ใจมกัหงดุหงดิ

จนเลอืกท่ีจะกลบัไปก่อนเสมอ พอเธอตืน่ข้ึนมารูเ้ข้ากห็งดุหงดิจนอารมณ์เสยีใส่

พีเ่ลีย้งท่ีไม่ยอมปลกุตวัเองให้ทันเขา

เพราะงัน้...แบบนีน่้ะดแีล้ว

...ปล่อยให้เขาหงดุหงดิกลบัไปน่ะดท่ีีสดุแล้ว

"เอ่อ...แต่ว่า..."

พกิลุเหลอืบมองสหีน้าดดุนัของชายหนุม่แล้วก็ได้แต่เลยีรมิฝีปาก

อัตรคุปต์หรีต่า มือหนาเลือ่นไปจบัลกูบิด พอรูว่้ามนัขยบัได้กก็ระตกุย้ิม 

เขาเหลอืบมองคนท่ีแก่กว่าเกอืบย่ีสบิปีพลางเอ่ยไล่ด้วยระดบัเสยีงท่ีคนในห้อง

ไม่ได้ยิน

"ไปเลย เดีย๋วจดัการเอง"

"เอ่อ...ค่ะ..."

เพราะรู้ดีถึงอ�านาจและความเอาแต่ใจของชายหนุ่มตระกูลมหัสวัต  

พกิลุจงึท�าได้เพียงพยักหน้ารบัแล้วเดนิจากไป

หล่อนรบัหน้าท่ีเลีย้งดนูสิรนีมาตัง้แต่เลก็ และมองเห็นความสมัพันธ์

ของสองหนุม่สาวมาตัง้แต่แรกเริม่ แม้จะมสีถานะเป็นคนรกัซ่ึงขยบัเป็นคูห่มัน้ 

แต่ 'คุณหนู' ของหล่อนมักจะเป็นฝ่ายไล่ตามผู้น�าตระกูลมหัสวัตมาตลอด  

แล้วครึ่งเดือนมานี้เกิดอะไรข้ึนกันแน่ ท�าไมนิสรีนถึงได้ดูเป็นฝ่ายปฏิเสธ 

อัตรคุปต์แบบนี้
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ไม่รอให้พี่เลี้ยงของคู่หม้ันเดินลับไปด้วยซ�้า อัตรคุปต์ก็ถือวิสาสะ 

เปิดประตูออก หัวใจชายหนุ่มไหวยวบยามเห็นเงาร่างคล้ายจะแตกสลาย 

บนเตียงกว้าง น�า้เสยีงท่ีใช้จงึทอดอ่อนลงกว่าปกติ

"ถ้ายังไม่ตืน่แล้วนีล่ะเมอเหรอ"

ร่างระหงสะดุ้งไหว ดวงหน้าซีดขาวหันขวับมาจ้องผู้ท่ีเข้ามาใหม่  

ร่างสงูใหญ่ในชุดสดี�าสนทิเดนิล้วงกระเป๋าก้าวตดัผ่านโซนห้องนัง่เล่นเข้ามา

อย่างไร้ความลงัเล

"พ่ีคุปต์" เธอหลุดปากเรียกช่ือเขา แวบแรกอีกเช่นกันท่ีความยินดี

เคลอืบทับอยู่ในดวงตา ทว่าพอตัง้สตไิด้กร็บีขยับกายนัง่หลงัตรง ปรบัสหีน้า

ให้แข็งกระด้างข้ึนเช่นเดยีวกบัน�า้เสยีง "เข้ามาท�าไม"

"กเ็ข้ามาปลกุเดก็ข้ีโกหกไง" อัตรคปุต์ก้าวเข้ามาหยดุอยูชิ่ดขอบเตียง 

ร่างสูงโน้มตัวลงไปใกล้ หัวใจกระตุกเพราะร่องรอยความอ่อนล้าอิดโรย 

บนวงหน้างาม มือใหญ่เอือ้มไปแตะคางได้รปูอย่างเบามอื คิว้เข้มขมวดมุ่น 

เผลอถามเสยีงด ุ"แล้วน่ีอะไร หลายวนัมานี้ไม่รบัสาย ไม่ยอมเจอพ่ีเพราะ 

อ้างว่าเหนือ่ย อยากนอน นอนยังไงให้หน้าซีดเป็นศพแบบนีฮึ้"

คนโดนหาว่าหน้าซีดเป็นศพกดัรมิฝีปาก ปัดมือใหญ่ออกจากปลายคาง

พร้อมกระถดตวัไปอกีฟากของเตยีง เห็นแหละว่าเขามีสหีน้าไม่พอใจ ทว่าเธอ

กท็�าเหมอืนไม่สงัเกตเห็นมัน

"แล้วพีค่ปุต์มายุ่งอะไรกบันซีล่ะ อย่าลมืนะว่า..." นสิรนีสดูลมหายใจลกึ 

มอืท่ีซ่อนอยู่ใต้ผ้านวมสไีวน์ก�าแน่นขณะเชิดหน้าประกาศ "เราเลกิกนัไปแล้ว"

"เลกิ?" ชายหนุม่แค่นเสยีงเยาะ กรอบหน้าคมเอยีงไปทางซ้าย ท�าให้

แสงนอกผ้าม่านสะท้อนเข้ากับห่วงสีเงินตรงใบหู "เราเลิกกันตอนไหน  

ใครอนญุาต"

"เลกิกนัเม่ือครึง่เดอืนก่อนไง" เธอเม้มปาก "ท่ีนซีบอกเลกิพีใ่นวนัเกดิ..."

ในวนัเกดิปีท่ีย่ีสบิเก้าของเขา นสิรนีได้มอบอิสรภาพซ่ึงเป็นของขวัญ 

ท่ีเขาปรารถนาท่ีสดุให้
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"หึ" อตัรคุปต์ท�าเสยีงขึน้จมูก "เธอใจร้ายมากนะท่ีบอกเลกิในวันเกดิ  

กะให้ต่อจากนีพ้อถงึวนัเกดิพีจ่ะจ�าได้แต่เรือ่งนีห้รอืไง"

หัวใจของคนตัง้ใจบอกเลกิเขาบีบรดัตวั นสิรนีหลบุตาลงต�า่ รมิฝีปาก

รปูกระจบัเม้มแน่น

ใช่ เธอจงใจให้เป็นแบบนัน้

บอกเลกิเขาในวันเกดิ อย่างน้อยเพ่ือให้ทุกปีท่ีวนัเกดิเวยีนมาถงึ เขาจะได้

นกึถงึเธอขึน้มาบ้าง ยังจดจ�าได้ว่าครัง้หนึง่เคยมีผูห้ญิงชือ่นสิรนีเป็นคนรกั

หญิงสาวอยากให้อัตรคุปต์จดจ�าเธอในฐานะแฟนเก่าที่ยอมเลิกรากัน 

แต่โดยดี ไม่ใช่นางร้ายท่ีย้ือความสมัพนัธ์จนกลายเป็นมารความรกัระหว่างเขา

กบัผูห้ญงิอีกคน

เห็นท่าทางคล้ายยอมรบัของคูห่ม้ันแล้ว นยัน์ตาคมดกุอั็ดแน่นไปด้วย

ความหงดุหงดิ

"นซีบอกเลกิ แล้วพ่ีบอกเหรอว่ายอมรับมนั" ดวงหน้าหล่อเหลาส่ายไปมา 

"ตลกน่ะ ตอนตกลงคบกนัก็ตกลงกนัสองคน แล้วท�าไมพอจะเลกิกนันซีถงึมีสทิธิ์

ตัดสนิใจอยู่คนเดยีว"

แม้สิง่ท่ีชายหนุม่พดูจะมีเหตผุล แต่นสิรนีกยั็งเงยหน้าเถยีง

"ใครว่านซีตดัสนิใจคนเดยีว พีค่ปุต์เองไม่ใช่เหรอท่ีเป็นคนบอกให้เรา

ห่างกนัสกัพกั"

ค�าพูดตอกกลับของคนรักท�าให้อัตรคุปต์หน้าชา เขาขบกรามแน่น  

แต่กระนัน้กยั็งโต้กลบัไป

"พีเ่คยบอกให้ห่างกนัสกัพกักจ็รงิ" ก่อนท่ีเขาจะค้นพบความจรงิบางอย่าง 

ชายหนุ่มเคยพูดมันออกไป ทว่า... "แต่พี่บอกแค่ 'ห่าง-กัน-สัก-พัก' ไม่ใช่

เลิกกันสกัหน่อย"

แค่เว้นระยะห่างให้เขาได้มีเวลาขบคดิบางอย่างให้แน่ใจกเ็ท่านัน้

"แค่ห่างไม่ใช่เลกิกนั? เฮอะ" หญิงสาวแค่นหัวเราะบ้าง นยัน์ตาสนี�า้ตาล

สวยวาววับ "ลองไปถามคนท้ังประเทศดูสิ ห่างกันสักพักมันก็คือประโยค 
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บอกเลกินัน่แหละ"

"บอกเลกิของคนท้ังประเทศ แต่ไม่ใช่บอกเลกิของพ่ีนี ่ นซีน่าจะรูว่้า 

ถ้าคนอย่างพีค่ดิจะเลกิ พีบ่อกเธอตรงๆ แน่ ไม่มาอ้อมค้อมอยู่หรอก"

เพราะรูน้สิยัของอดตีคนรกัด ีนสิรนีจงึเมนิหน้าหนไีปอกีทางพลางงมึง�า

เสยีงเบา

"ต่อให้ไม่เลกิกนัวนันี ้วนัหน้ากต้็องเลกิกนัอยู่ด"ี

"อะไรนะ" ผูน้�าตระกลูมหัสวตัหรีต่า เม่ือไม่พอใจกบัระยะห่างท่ีคูห่ม้ัน

สร้างข้ึน เขาก็ไม่รงัเกยีจท่ีจะก้าวข้ึนไปประชิดเธอถงึบนเตยีง

"ว้าย พ่ีคปุต์! ท�าบ้าอะไรเนีย่!" หญิงสาวซ่ึงยังอยู่ในชุดนอนตวับาง 

หวดีร้องเสยีงหลง รบียกผ้านวมผนืใหญ่ข้ึนมาคลมุร่าง

"ท�าเหมือนพี่ไม่เคยเห็น" ชายหนุม่เบะปาก มือหนาดงึรัง้ข้อมอืบางไว้

ไม่ให้เธอขยับหนไีด้อีก "แล้วท่ีพดูเม่ือกีค้อืยงัไง เอาอะไรมาบอกว่าจะเลกิกนั 

พีเ่คยพูดตอนไหน กบ็อกแล้วไงว่าไม่เลกิ!"

"พีคุ่ปต์เลกิท�าเป็นไม่รูไ้ด้ม้ัย!"

ในเม่ืออตัรคุปต์ไม่ยอมจบง่ายๆ ยังจะคยุเรือ่งนีต่้อให้ได้ นสิรนีกเ็ลกิ 

ท่ีจะหน ีหญิงสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่ เงยหน้าข้ึนสบตาคมดดุ้วยสหีน้าจรงิจัง

"กร็ูอ้ยู่แล้วว่าระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้!"

"เอาอะไรมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ เรายังรกักนัดไีม่ใช่รึไง"

"ไม่ใช่!" หญิงสาวกรดีร้องอย่างสดุจะกลัน้ "พีคุ่ปต์กร็ูว่้าเราไม่ได้ถกูลขิิต

ให้มาคูก่นั! นซีเป็นแค่นางร้าย! เป็นผแีฟนเก่า เป็นมารความรกัท่ีคอยขดัขวาง

พระเอกอย่างพีค่ปุต์กบันางเอกท่ีพ่ีรกั!" นสิรนีระเบิดความในใจออกมาด้วย

แววตาเจบ็ปวดระคนสบัสน

'นางร้าย' 'พระเอก' และ 'นางเอก' มนัไม่ใช่แค่ค�าเปรยีบเปรย ทว่านัน่คอื

เรือ่งจรงิ...คือชะตาชีวิตของพวกเธอท่ีถกูใครบางคนลขิิตไว้

นยัน์ตาสนี�า้ตาลวาวรืน้สบตาสเีข้ม เอ่ยด้วยน�า้เสยีงสัน่พร่า

"พีค่ปุต์กร็ู.้..ว่าถ้านซียงัดือ้จะรกัพ่ีคปุต์ต่อไป ผลสดุท้ายนซีกเ็ป็นได้แค่
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นางร้ายท่ีต้องยิงตวัตายเท่านัน้"

เพราะนัน่คอืโชคชะตาท่ีนางร้ายอย่างเธอถกูนกัเขียนลขิิตไว้
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เรือ่งมันเกดิข้ึนเม่ือหนึง่เดอืนก่อน...

เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวท่ีพาพวกเธอเดินทางกลับจากการไปฉลอง 

ครบรอบเจด็ปีบนเกาะส่วนตัวของตระกลูมหัสวัตเกดิเหตขัุดข้อง เนือ่งจาก 

ล้อหน้าไม่กางขณะเตรยีมลงจอดจนต้องร่อนลงจอดฉุกเฉิน แม้สดุท้ายแล้ว

ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยด ี ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจนถงึขัน้เสยีชวีติ ทว่าช่วงเวลา 

แห่งความเป็นความตายกลบัท�าให้สองหนุม่สาวซ่ึงเป็น 'ตวัละครหลกั' ได้ค้นพบ

ความจรงิบางอย่าง

ความจรงิท่ีว่าตวัตนของพวกเธอ โลกใบนี ้ และทุกสิง่ทุกอย่างท่ีเคย

สมัผัสมาตลอด...ทุกสิง่ทุกอย่างท่ีเคยเช่ือม่ันว่าเป็น 'ความจรงิ' เป็นเพยีงแค่

เรือ่งราวซ่ึงถกูลขิติด้วยปลายนิว้ของใครบางคน

ในโลกเบ้ืองนอกคนคนนั้นไม่ใช่พระเจ้า หล่อนเป็นเพียงแค่มนุษย ์

ธรรมดาๆ ท่ีเรยีกตัวเองว่า 'นกัเขยีน' ทว่าส�าหรบัโลกใบนี.้..นสิรนีคดิว่าผูห้ญงิ

คนนัน้ไม่ต่างอะไรกบัพระเจ้าผูมี้อ�านาจดลบันดาลทุกสิง่

แม้ว่าหลายสิง่หลายอย่างจะด ู'ไร้ความสมจรงิ' จนน่าพศิวงกเ็ถอะ

ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นความตาย อัตรคุปต์และนิสรีน 

ค้นพบว่าพวกเขาเป็นเพียงตวัละครหลกัในนยิายเรือ่ง 'เกมกหุลาบ' นยิายรกั

บทที่ 1 
เมื่อโลกนี้คือนิย�ยเรื่องหนึ่ง
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พลอ็ตสดุคลเิช่ท่ีเขียนเม่ือไรกมั็กจะได้รบัความนยิมอยู่เสมอ 

ถ้าจะให้อธบิายเรือ่งราวของ 'เกมกหุลาบ' สัน้ๆ กเ็ป็นเรือ่งราวความรกั

ของสองหญิงหนึ่งชาย เพราะค�าขอร้องของผู้มีพระคุณ อัตรคุปต์ซ่ึงเป็น

พระเอกของเรื่องจึงต้องเลิกรากับคู่หมั้นที่คบหากันมายาวนานอย่างนิสรีน

แล้วไปแต่งงานกบั 'โรสลนิ' สาวน้อยท่ีอ่อนกว่ากนัถงึสบิปีเตม็เพือ่ดแูลปกป้อง

จนกว่าอีกฝ่ายจะบรรลนุติภิาวะ

ในความเป็นจรงิแล้วผูน้�าตระกลูมหัสวัตย่อมมีหนทางปฏเิสธค�าขอนัน้ 

ทว่าเพราะก่อนหน้าท่ีจะได้รบัค�าขอร้องจาก 'ราเชน' ผูเ้ป็นพ่อของโรสลนิและ 

เป็นลงุแท้ๆ ของนสิรนีท่ีเพิง่จะตามหาลกูสาวนอกสมรสจนเจอ พระ-นางของ 

เกมกหุลาบถกูลขิิตให้ได้พบและผ่านค�า่คนือันเร่าร้อนมาด้วยกนัตามแบบฉบับ

ของนิยายรักยอดนิยม...หน่ึงราตรีท่ีได้พรากความบริสุทธิ์มาจากสาวน้อย 

ผู้อ่อนหวานบอบบาง ท�าให้พระเอกหนุ่มผู้เย่อหย่ิงเย็นชากลายเป็นบุคคล  

'คลั่งรัก' พลิกแผ่นฟ้าคว�่าแผ่นดินเพื่อตามหาเด็กสาวคนนั้นอย่างบ้าคลั่ง  

เมนิเฉยต่อคูห่มัน้อย่างไม่ไยด ี ดงันัน้เม่ือได้รับ 'โอกาส' จากราเชน...อัตรคปุต์ 

ย่อมไม่โง่ปฏเิสธ แถมยงัฉลาดมากพอจะอ้างว่าท�าเพือ่ตอบแทนบุญคณุ และ

หลอกให้คนรกัซ่ึงก�าลงัจะกลายเป็นอดตีวางใจว่าเขาจะไม่หลงรกัภรรยาจ�าเป็น

เดด็ขาด

เพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคน เม่ือมีคนท่ีสามก้าวเข้ามา  

แถมยังได้อยู่ในต�าแหน่งภรรยาตามกฎหมายของคนรกัท่ีเธอหมายปองมาตลอด 

แน่นอนว่านิสรีนไม่มีทางยอมรับได้ สาวสวยท่ีมีนิสัยเสียอยู่เป็นทุนค่อยๆ  

ทวคีวามร้ายกาจมากข้ึน คอยตามรงัควานและรงัแกนางเอกผูแ้สนด ีดวงตา

ท่ีมดืบอดเพราะพษิรกัและเพลงิริษยาท�าให้นสิรีนไม่รูเ้ลยว่าย่ิงเธอร้ายใส่นางเอก

มากเท่าไร โรสลินย่ิงได้รับความรักและคะแนนความเห็นใจจากอัตรคุปต ์

มากเท่านัน้ ท้ายท่ีสดุพระเอกอย่างเขากอ็อกตวัปกป้องภรรยาเดก็อย่างไม่คดิถงึ

เย่ือใยและค�าสญัญาท่ีมีต่ออดตีคนรกั

ตอนจบของเกมกหุลาบก็ไม่ต่างจากนยิายเรือ่งอืน่ๆ พระ-นางท่ีฝ่าฟัน
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อุปสรรคมากมายได้ครองรกักนัสมใจหวงั มทีายาทตวัน้อยเป็นโซ่ทองคล้องใจ 

ส่วนนางร้ายอย่างนิสรีน...ก็แพ้ภัยตัวเอง ประสบชะตาชีวิตสุดแสนบัดซบ 

ก่อนจะยิงตวัตาย เป็นการเปิดทางให้พระ-นางของเรือ่งได้รกักนัอย่างถกูต้อง

แน่นอนว่าตอนแรกท่ีเนือ้หาในเรือ่งย่อและทรตีเมนต์* ของเกมกหุลาบ

หลัง่ไหลเข้ามาในหัว นสิรนีไม่ได้เชือ่ในทันที 

ก็ใครจะไปท�าใจเชื่อได้ลงล่ะว่าโลกท่ีตัวเองอาศัยอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่าง 

รอบตวั รวมถงึตัวเอง...ล้วนเป็นสิง่สมมตท่ีิไม่มีอยู่จรงิ 

ปฏกิริยิาแรกหลงัความสบัสนผ่านพ้นไปคอืการปฏเิสธ 

นสิรนีปฏเิสธท่ีจะเช่ือ เธอคดิว่ามันคอืเอฟเฟ็กต์ท่ีหลงเหลอืจากอบัุตเิหตุ 

สมองของเธออาจจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติจนท�าให้จินตนาการถึงข้อมูล 

พวกนัน้ข้ึนมา 

เป็นไปได้อย่างไรท่ีโลกใบนีจ้ะเป็นเพยีงแค่นยิายเรือ่งหนึง่เท่านัน้ 

ทว่าย่ิงผ่านวนัเวลาและได้ทบทวนเรือ่งราวท้ังหมดมากเท่าไร หญิงสาว

กเ็ร่ิมท�าใจยอมรบัและม่ันใจว่านัน่คอืความจรงิ โดยเฉพาะเม่ืออตัรคปุต์เองก็

แสดงท่าทีให้รูว่้าในช่วงคาบเกีย่วระหว่างความเป็นความตาย เขาก็ได้ข้อมลู

ชุดนัน้มาเหมอืนกนั

นั่งคิดนอนคิดอยู่ครึ่งเดือน ท้ายท่ีสุดแล้วนิสรีนก็ตัดสินใจจะลองหนี 

ออกจากเส้นทางท่ีนกัเขียนลขิิตไว้ เธอจะไม่ยอมกลายเป็นนางร้ายท่ีมีจดุจบ

อันเลวร้ายรออยู่ปลายทาง และหนทางเดียวท่ีอาจท�าให้เธอหลุดพ้นจาก 

โชคชะตานัน้ได้...

...กคื็อการปล่อยมือจากความรกัท่ียดึม่ันมานบัสบิปี

จากการไปหานยิายแนวเกดิใหม่หรอืแนวย้อนเวลาท้ังหลายซ่ึงก�าลงัเป็น

ท่ีนยิมมาศกึษา นสิรนีค้นพบว่าหนทางในการแก้ไขและหลกีหนจีากโชคชะตา

ท่ีถูกลิขิตไว้แล้วคือการเลือกท�าในสิ่งท่ีแตกต่างออกไปจากเส้นเรื่องเดิม  

* ทรตีเมนต์ (Treatment) คอืเรือ่งย่ออย่างละเอยีดโดยเน้นใจความส�าคญัของแต่ละตอนย่อย คล้ายโครงร่างเพือ่ให้ 

นกัเขียนท�างานได้ง่ายข้ึน ส่วนมากมกัเขียนทรตีเมนต์เรยีงตามล�าดบัเหตกุารณ์ตัง้แต่ต้นจนจบเรือ่ง ในท่ีนีจ้งึท�าให้ 

ตวันสิรนีและอัตรคปุต์รูร้ายละเอยีดบางอย่างของ 'เกมกหุลาบ' มากกว่าแค่เรือ่งย่อ
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ในเม่ือความรักและการยึดตดิท่ีเธอมีต่ออตัรคปุต์คอืตวัแปรหลกัท่ีท�าให้เธอ 

ในเกมกหุลาบกลายเป็นนางร้ายผูก้ระท�าผดิซ�า้ๆ จนน�าพาตวัเองไปสูจ่ดุจบนัน้ 

ถ้าหากเธอในเวลานีก้นัตวัเองออกมาจากเขาและหลกีเลีย่งการเข้าไปพัวพัน

กบัพระ-นางของเกมกหุลาบให้ได้มากท่ีสดุ...

...บางทีเธออาจจะรอด

ทว่าการปล่อยมือจากอัตรคุปต์ไม่ใช่เรือ่งง่ายเลยสกันดิ นสิรนีรกัเขามา

สบิปี รกัมาต้ังแต่ก่อนท่ีเขาจะตอบรบัความรกันัน้ แต่เม่ือรูว่้านีเ่ป็นเพยีงนยิาย

เรื่องหนึ่งและเขาไม่ได้ถูกก�าหนดไว้ให้เธอ สิ่งเดียวท่ีหญิงสาวท�าได้ก็คือ 

การปลดปล่อยท้ังเขาและเธอให้หลดุพ้นจากกนัและกนั

ปล่อย...ให้อตัรคปุต์ได้มีอสิระท่ีจะรกักบันางเอกของเขา 

แม้การไม่มนีางร้ายอย่างเธอเข้าไปข้องเกีย่วอาจท�าให้ชีวิตรกัของท้ังคู่

ขาดสสีนัไปบ้าง แต่กค็งไม่ถงึข้ันไม่ได้คูก่นั

และปล่อย...ให้ตัวเองได้มีชีวิตใหม่ท่ีไม่ต้องมีจุดจบอันเลวร้ายรออยู่

ปลายทาง

ทว่าเรือ่งราวกลบัไม่ง่ายอย่างท่ีคดิ หลงัจากนสิรนีตดัสนิใจมอบของขวญั

วนัเกดิท่ีคดิว่าอัตรคปุต์อยากได้ท่ีสดุให้ ชายหนุม่กลบัไม่ยอมรบัมัน คนท่ีเคย 

เยน็ชาในความสมัพนัธ์มาตลอด คนท่ีท�าเหมอืนการคบหากนัเป็นเพียงหน้าท่ี 

แถมระหว่างการเดินทางกลับจากทริปฉลองครบรอบเจ็ดปีเพียงไม่กี่นาที 

ก่อนประสบอุบัติเหตุยังเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอ 'ห่างกันสักพัก' และเขา 

คนเดยีวกนันัน้กลบัพยายามย้ือความรกัครัง้นีเ้อาไว้จนสดุตวั

'พีค่ปุต์กลวัว่าถ้าไม่มีนางร้ายอย่างนซี เรือ่งราวมนัจะเปลีย่นไปจนพ่ี 

ไม่ได้เจอกบันางเอกเหรอ' เพราะความสบัสนในอกท�าให้นสิรนีโพล่งค�าถาม

ออกไปตามตรง และนัน่ท�าให้ใบหน้าหล่อเหลาแต่งแต้มไปด้วยริว้แห่งโทสะ 

ดวงตาคมดุสเีข้มจ้องมองเธออย่างเย็นชา...หรอืเปล่านะ

แวบหนึ่งท่ีนิสรีนตั้งค�าถามกับแววตาของคู่หมั้นท่ีเธอเพิ่งถอดแหวน

คืนให้ เม่ือภายใต้ความเย็นชาซ่ึงเห็นเป็นประจ�านั้นคล้ายจะมีแววตัดพ้อ
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ปรากฏอยู่

'นีซคิดว่าพี่เป็นคนแบบนั้นเหรอ' ชายหนุ่มเค้นเสียงถามลอดไรฟัน 

นยัน์ตาคมดยัุงคงจบัจ้องทุกอากปักริยิาท่าทางของคูห่ม้ันผูซ่ึ้งเขาไม่ยอมรบั

การเลกิรา

'ถ้าไม่ใช่ นซีก็ไม่รูแ้ล้วว่าท�าไมพ่ีคปุต์ถงึท�าแบบนี'้ ความสบัสนฉายชดั

บนสีหน้าและแววตาของหญิงสาว กุหลาบขาวแห่งอัศมาลย์จ้องหน้าเขา 

ด้วยดวงตาวาวรืน้ รมิฝีปากท่ีอัตรคปุต์เคยจมุพติคลอเคลยีนบัครัง้ไม่ถ้วน 

สัน่ระรกิ 'นซีรูว่้าพีคุ่ปต์ไม่เคยรกันซีจรงิๆ ท่ีเราได้คบกนั ได้หม้ันกนักเ็พราะ

ค�าสญัญาท่ีคุณพ่อพีเ่คยท�าไว้กบัคณุลงุ'

ค�าสัญญาท่ีอีกไม่นานเจ้าของตัวจริงจะกลับมาทวงคืน...ช่องว่าง 

ซ่ึงนักเขียนวางไว้เพือ่ให้ความรกัของพระ-นางกลายเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง 

เพราะนางร้ายอย่างเธอเป็นแค่ 'ตวัแทน' เท่านัน้

'เพราะค�าสญัญานัน่ เพราะบ้านเราท�าธรุกจิร่วมกนั ตลอดมาพ่ีคปุต์ 

ถงึได้อดทนยอมคบกบันซี' นสิรนีระบายสิง่ท่ีเธอรูแ้ต่ไม่เคยยอมรบัออกไป

ตามตรง ดวงหน้างดงามสมกับเป็นนางเอกละครชื่อดังเชิดข้ึน พยายาม 

สะกดกลัน้น�า้ตาไม่ให้ร่วงหล่นแล้วสร้างความสมเพชให้กบัเขาอีก 'แต่อีกไม่นาน

พีค่ปุต์กจ็ะได้เจอกบัคู่หม้ันตวัจรงิของพี ่นางเอกตวัจรงิท่ีพ่ีจะรกัแล้ว'

และเม่ือนัน้ข้างกายเขากจ็ะไม่มีท่ีว่างส�าหรบันางร้ายอย่างเธออีกต่อไป

'นซีไม่อยากเป็นนางร้าย' หญงิสาวสารภาพเสยีงเครอื 'นซีอาจไม่ใช่คน 

ท่ีดนีกั แต่ถ้าเลอืกได้ก็ไม่มีใครอยากเป็นนางร้ายหรอกนะ' ดวงตาสวยเฉ่ียว

เริม่พร่ามัวด้วยหยาดน�า้ตา 'นซีรูแ้ล้วว่านซีเป็นคนท่ีพ่ีคปุต์รกั เป็นนางเอก

ของพี่คุปต์ไม่ได้จริงๆ เพราะงั้น...' ท้ังท่ีพยายามสะกดกลั้นไว้เต็มท่ี  

ทว่าการบอกลาและปล่อยมือจากความรกัท่ีไขว่คว้าและหวงแหนมานบัสบิปี 

กท็�าให้เธอทรมานเหลอืเกนิ จนสดุท้ายหยดน�า้ตากร่็วงหล่นลงบนผวิแก้ม

'เพราะงัน้เราเลกิกนัตัง้แต่ตอนนีเ้ถอะนะ'

เลกิกนัตัง้แต่ตอนนี ้ตัง้แต่ตอนท่ีผูห้ญิงคนนัน้ยังไม่ก้าวเข้ามา เธอจะได้
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หลดุพ้นจากชะตานางร้ายท่ีถกูลขิติไว้

เพราะม่านน�า้ตาท่ีบดบังทัศนวสิยัท�าให้นสิรนีมองไม่ชัดว่าคูห่ม้ันหนุม่

มสีหีน้าอย่างไร แต่ท่ีเธอรูค้อือัตรคปุต์ถอนหายใจเฮือกใหญ่ นัน่ท�าให้หัวใจ 

ซ่ึงยังอัดแน่นไปด้วยความรกัท่ีมีต่อเขาหดเกรง็

อีกแล้ว...

พีคุ่ปต์ร�าคาญ เบ่ือหน่ายจนถอนหายใจใส่กนัอีกแล้ว

มอืเรยีวก�าเข้าหากนัแน่นจนเลบ็ยาวซ่ึงได้รบัการบ�ารงุดแูลอย่างดจีกิเข้า

ผวิเนือ้ นสิรนีไม่รูเ้ลยว่าเธอเผลอท�าสหีน้าเจบ็ปวดขนาดไหน ทว่าคนมอง 

อย่างอตัรคุปต์กลบัเห็นมนัอย่างชดัเจน...และพาให้ก้อนเนือ้ในอกเขาบิดร้าว

ไปด้วย

ร่างสูงใหญ่ลุกข้ึนจากเก้าอ้ี สายตายังจับจ้องวงหน้าเปื้อนน�้าตาของ 

คูห่มัน้...ผู้หญิงท่ีรกัเขามาสบิปี อัตรคปุต์เดนิไปท้ิงตวัลงข้างเก้าอ้ีของหญิงสาว 

มอืใหญ่เอ้ือมไปเช็ดน�า้ตาบนดวงหน้าสวยอย่างอ่อนโยนจนท�าให้คนท่ีได้รบั

สมัผสันัน้ถงึกบัสะดุง้

'หึ'

ชายหนุม่แค่นย้ิมหยนั ดวงตาแห้งแล้งเย็นชากบัความจรงิบางอย่าง

ความจริงท่ีว่าตลอดมาเขาต้องเย็นชาหมางเมินใส่กันมากแค่ไหน  

แค่สมัผสัเลก็ๆ น้อยๆ ถงึกบัท�าให้นสิรนีตกใจได้มากขนาดนี้

ไอ้คุปต์ ไอ้โง่

หลงับรภิาษตวัเอง อัตรคปุต์กท็อดมองคนรกัด้วยแววตาอ่อนลง 

'ร้องไห้ท�าไม'

'...'

ไม่มีค�าตอบจากคนท่ียังมองเขาด้วยแววตาตกตะลึง มือหนายังคง 

เช็ดน�า้ตาท่ีหลัง่รนิไม่หยุดด้วยความปวดใจ

ใครล่ะจะทนเห็นน�า้ตาของคนท่ีตวัเองรกัไหว โดยเฉพาะเม่ือเธอร้องไห้

เพราะเขา...เพราะอยากเลกิรากบัเขา
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เพียงแค่คดิถงึค�าว่าเลกิราท่ีหลดุออกจากปากนสิรนี หัวคิว้เข้มกข็มวดมุน่ 

น�า้เสยีงท่ีอ่อนลงกก็ลบัมาแข็งกระด้างเย็นชา

'พี่ไม่เลกิ'

ชายหนุม่ประกาศความต้องการอย่างเอาแต่ใจ สองมือประคองวงหน้า

งดงามเอาไว้ ประทับจมุพติลงบนกลบีปากท่ีเผยอขึน้นดิๆ ลิม้รสชาตหิวานล�า้

อันแสนคุน้เคย จนเมือ่คนรกัท่ีเขาไม่มีวันยอมให้กลายเป็นอดตีคล้ายจะหายใจ

ไม่ทันจงึยอมผละออกพลางย�า้เสยีงเข้ม

'พี่ไม่เลกิกบันซีเดด็ขาด'

'พีค่ปุต์...'

หญิงสาวท่ีโดนขโมยจบูท�าได้แค่เรยีกช่ือเขาเบาๆ ด้วยความตกใจ

ไม่ มันไม่ใช่จบูแรกระหว่างเธอกบัอตัรคปุต์

นิสรีนคบหากับอัตรคุปต์มาเจ็ดปีเต็ม อย่าว่าแต่จูบเลย...ข้ันสูงสุด 

ของความสมัพนัธ์ทางกายเธอกผ่็านมันมากบัเขา ทว่า...

นีเ่ป็นครัง้แรก...ท่ีเธอรูส้กึได้อย่างชัดเจนว่าจบูของเขาต่างจากเดมิ

ปลายนิ้วด้านของชายหนุ่มลูบกลีบปากแดงระเรื่อ วงหน้าหล่อเหลา 

ขยับชิดใกล้จนดวงตาสองคูส่บประสานกนั ขณะท่ีดวงตาคูห่นึง่เตม็ไปด้วย

ความตืน่ตระหนกปนสบัสน ดวงตาอีกคูก่ลบัเตม็ไปด้วยประกายแห่งความมุ่งมาด

'ไม่ว่าอะไรจะเกดิข้ึน จ�าเอาไว้...พีจ่ะไม่เลกิกบันซีเดด็ขาด'

การยอมรับความจริงว่าโลกใบนี้คือนิยายเรื่องหนึ่ง และตัวเขา 

เป็นเพียงแค่ตัวละครท่ีได้รบับทพระเอก ส�าหรบัอตัรคปุต์มันไม่ใช่เรือ่งง่าย 

แต่ก็ไม่ได้ยากเกนิไปนกั 

ถ้าหากยังมมีนษุย์อกีนบัล้านคนเช่ือว่าท้ังโลกใบนี ้ทุกชีวติ ทุกสรรพสิง่ 

รวมถงึโชคชะตาของผู้คนล้วนถกูสร้างและก�าหนดโดยพระเจ้า เรือ่งราวของเขา

กแ็ค่เปลีย่นผูก้�าหนดโชคชะตาจาก 'พระเจ้า' มาเป็น 'นกัเขยีน' คนหนึง่กเ็ท่านัน้

ว่ากันตามตรงอัตรคุปต์ไม่ได้รังเกียจการถูกก�าหนดให้เป็นตัวละคร 
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ผูส้มบูรณ์แบบท้ังรปูร่างหน้าตา ความรูค้วามสามารถ และฐานะชาตติระกลูเลย

แม้แต่น้อย รวมถงึยงัท�าให้เขาเข้าใจในหลายๆ เรือ่งท่ีเคยสงสยั...ท้ังการท่ี

วนัๆ เขาแทบจะไม่ต้องท�างานอะไร แค่เข้าไปเซ็นเอกสารแกร๊กสองแกร๊ก  

แต่ธุรกิจภายใต้การบริหารอย่างว่างเปล่าของเขากลับเติบโตขึ้นทุกปี หรือ 

บางครั้งเวลาว่างท่ีชายหนุ่มนัดไปแข่งรถกับแก๊งเพื่อนไฮโซ ฝีมือของเขา 

กลบัโดดเด่นโดยแทบไม่เคยพ่ายแพ้ให้ใครท้ังท่ีไม่ได้ฝึกซ้อมจรงิจงัด้วยซ�า้

ตัง้แต่จ�าความได้อัตรคุปต์แทบไม่เคยต้องใช้ความพยายามกบัอะไรเลย 

ทุกอย่างท่ีผ่านมือเขามักจะกลายเป็นผลส�าเรจ็อันงดงาม หลายคนเรยีกว่า 

'พรสวรรค์' หลายคนกล่าวอย่างช่ืนชมปนอจิฉาว่าเขาเป็น 'ลกูรกัของพระเจ้า' 

ทว่าวนัท่ีรูค้วามจรงิทุกอย่าง...อัตรคุปต์กลบัเหยียดย้ิมเพราะรูด้ว่ีามันไม่ใช่

พรสวรรค์ แต่เป็น 'คณุสมบัตสิตูรส�าเรจ็ของพระเอกนยิาย' ผูท่ี้ต้องสมบูรณ์แบบ

ต้ังแต่หัวจรดเท้า

ใช่ เม่ือเทียบดแูล้วชายหนุม่ไม่ได้รงัเกียจชีวติท่ีนกัเขียนคนนัน้ลขิิตให้เขา 

แต่มีสิง่หนึง่ท่ีอัตรคปุต์ท้ังชิงชังและไม่มีวนัยอมรบัมนัได้...นัน่คอืการท่ีนสิรนี

ไม่ใช่ 'นางเอก' ของเขา

ตลอดชวิีตท่ีรูจ้กักนัมาและอีกเจด็ปีท่ีคบหากนัในฐานะคนรกัจนก้าวมา

สูก่ารเป็นคูห่ม้ัน อัตรคปุต์อาจดูเย็นชาไม่ค่อยใส่ใจนสิรนีมากนกั จนท�าให้ 

ท้ังหญิงสาวและใครต่อใครพากนัเข้าใจว่าการคบหาของพวกเขาเป็นเพียงแค่ 

'คู ่รักทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ' แต่หากมีใครพยายาม 

ท�าความเข้าใจตวัตนของผูน้�าคนปัจจบัุนแห่งตระกลูมหัสวตัได้มากพอกค็งจะ

รูว่้าถ้าไม่ใช่เพราะเขามีใจให้นสิรนี ต่อให้กีร้่อยค�ามัน่สญัญาท่ีบิดาผูล่้วงลบั

ตกลงไว้กับคุณราเชน หรือความเป็นปึกแผ่นของ MA Property ธุรกิจ 

ด้านอสงัหารมิทรพัย์ท่ีท้ังสองตระกลูร่วมกนัก่อตัง้มากว่าสามสบิปีกบั็งคบัให้

อัตรคุปต์พยกัหน้ายอมรบัความสมัพนัธ์ครัง้นี้ไม่ได้

เขารกัเธอ

อัตรคุปต์แน่ใจว่ามันเป็นแบบนัน้
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แม้กหุลาบขาวแห่งอัศมาลย์จะเป็นคุณหนูไฮโซท่ีมีนสิยัเสยีอยู่หลายข้อ 

ท้ังยงัไม่ค่อยรกัษาน�า้ใจคนรอบกาย แต่กบัเขาแล้วเธอท้ังน่ารกั ช่างเอาใจ  

และท่ีส�าคัญคือดวงตาสวยเฉ่ียวคู่นั้นมักมองเขาด้วยแววตารักใคร่เทิดทูน 

อยู่เสมอ

อัตรคปุต์ไม่รูห้รอกว่าสรปุแล้วเขารกันสิรนีท่ีความสวย ท่ีเธอรกัเขามาก

และยอมเขาทุกอย่าง หรอืเรือ่งบนเตยีงซ่ึงเข้ากนัได้ด ีแต่สิง่ท่ีเขามัน่ใจคอืเขา

รักเธอมากจนเกอืบสบิปีมานี้ไม่เคยใช้สายตาคูน่ีม้องผูห้ญิงคนไหนอีก

ทว่าลกึลงไป...กลบัมบีางสิง่บางอย่างท่ีท�าให้ชายหนุม่ไม่สามารถรกัเธอ

ได้อย่างเต็มหัวใจ รวมถึงไม่สามารถแสดงความรู้สึกผ่านการกระท�าต่างๆ  

ให้นสิรนีได้รบัรูอ้ย่างท่ีควรจะเป็น

อัตรคปุต์นกึสงสยัมาตลอดว่าก�าแพงท่ีขวางกัน้ระหว่างเขากบัคนรกัไว้

คืออะไร อะไรท่ีท�าให้เขาหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับนิสรีนท้ังท่ีมั่นใจว่าเธอ 

เป็นผูห้ญิงคนเดยีวท่ีเขาอยากจะแต่งงานด้วย 

เขาไม่เคยคดิเลกิกบันสิรนี

แม้จะบ่ายเบ่ียงเรื่องการแต่งงานท่ีเธอทวงถามและเป็นฝ่ายเอ่ยปาก 

ขอห่างกันสักพัก แต่ไม่มีสักวินาทีเดียวท่ีอัตรคุปต์คิดจะเลิกรากับนิสรีน  

เขาเพยีงแค่ต้องการเวลาในการคดิทบทวนเรือ่งราวระหว่างตวัเองกบัคนรกั 

หาว่าอะไรคือเหตุผลท่ีท�าให้ความสมัพนัธ์ของพวกเขาชะงกัค้างอยู่กลางทาง 

ไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้แบบนี้

จนอุบัติเหตุนั้นเกิดข้ึนระหว่างท่ีเขากับนิสรีนก�าลังทะเลาะกันเพราะ 

หญิงสาวไม่ยอมห่างกันอย่างท่ีขอและยังหาว่าเขาบอกเลิกเธอ ชุดข้อมูล 

ท่ีไหลผ่านเข้ามาในหัวตอนนัน้ท�าให้อตัรคปุต์ได้รบัค�าตอบท่ีตามหา

มนัเกดิจากการท่ีนสิรนีไม่ใช่ผู้หญงิท่ีเขาควรรัก เธอไม่ใช่นางเอกผูถ้กูลขิิต

ให้เป็นคูค่รองของเขา แต่เป็นเพยีงนางร้ายผูก้้าวเข้ามาคัน่เวลาระหว่างรอให้

นางเอกตวัจรงิปรากฏตวัข้ึน และจะกลายเป็นมารความรักระหว่างเขากบัผูห้ญิง

คนนัน้
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อาจฟังดปูระหลาด เมือ่แทนท่ีความรกัของเขาซ่ึงมต่ีอนสิรนีจะดบัมอดไป

เพือ่รอวนัมอบให้กบันางเอกตวัจรงิ แต่ยิง่รูอั้ตรคปุต์กลบัย่ิงสามารถรกัหญิงสาว

ได้อย่างหมดหัวใจโดยไม่หลงเหลอืก�าแพงใดขวางกัน้อกี

เขารกันสิรนี 

รกัย่ิงกว่าท่ีเคยรกั และมัน่ใจว่าจะไม่มีวนัปล่อยมอืจากเธอแม้ว่าจะถกูใคร

ลขิิตมาแบบไหนกต็าม

แต่ตลกร้ายท่ีสดุในความสมัพนัธ์ของพวกเขาคอืขณะท่ีอตัรคปุต์ตัง้ใจ

จะจบัมอืคนรกัและก้าวผ่านทุกอปุสรรคไปด้วยกนั ความจรงิข้อนัน้กลบัท�าให้

นสิรนีเลอืกปล่อยมือจากเขา

อัตรคุปต์ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นพระเอกผู้สมบูรณ์แบบ คลั่งรัก และ

เอาแต่ใจตัวเองอย่างร้ายกาจ ดงันัน้เขาจงึไม่มีวันยอมปล่อยให้ใครหรอือะไร

มาท�าให้ความรักของเขาต้องจบลง โดยเฉพาะเมื่อเขารู้ดีว่านิสรีนเองก็ยัง 

รกัเขาอย่างสดุหัวใจ

กถ้็าเธอกลวัว่าการเป็นนางร้ายจะท�าให้ไม่ได้ครองคูก่บัพระเอกอย่างเขา 

อัตรคปุต์ก็ไม่ได้เสยีดายเลยสกันดิ...ท่ีจะสละท้ิงต�าแหน่งพระเอกเพ่ือไปครองคู่

กบัเธอ

ดวงตาคมหลุบมองใบหน้าเปื้อนน�้าตาของคนรัก มือข้างท่ีไม่ได้จับ 

ข้อมือเล็กไว้เลื่อนขึ้นไปเช็ดน�้าตาอย่างอ่อนโยน วงหน้าหล่อเหลาคมสัน 

ก้มลงไปจนแทบชิดวงหน้าสวยพลางประกาศกร้าวออกมา

"นซีจะไม่มีวนัยิงตวัตาย"

เพราะเขาไม่มีวนัยอมให้มันเป็นแบบนัน้

"ถ้ามีวันหนึ่งท่ีท�าให้นีซต้องหยิบปืนข้ึนมาเพื่อจบชีวิตใครสักคน..." 

นยัน์ตาคมสบลกึเข้าไปในแววตาสัน่ไหวของเธอ "...ขอให้คนคนนัน้เป็นพ่ี"

"...พีค่ปุต์"

"ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเราต้องจบลงด้วยความตาย นีซยิงพี่เถอะ  

อย่ายิงตัวเองเลย"
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เพราะเขาทนไม่ได้...ถ้าต้องเห็นนสิรนีตายไปต่อหน้า

โลกท่ีไม่มีนสิรนี ไม่ใช่โลกท่ีอัตรคปุต์อยากมีชีวติอยูอี่กต่อไป
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'พี่ไม่เลกิ'

'นซีจะไม่มีวันยิงตวัตาย'

'ถ้ามีวันหนึ่งท่ีท�าให้นีซต้องหยิบปืนขึ้นมาเพ่ือจบชีวิตใครสักคน... 

ขอให้คนคนนั้นเป็นพี่'

ยอมรบัเลยว่าค�าพดูเหล่านัน้ของอัตรคุปต์...สัน่คลอนหัวใจนสิรนีได้อย่าง

ร้ายกาจ

"เพราะอะไรกนันะ"

เพราะอะไรกนั...คนท่ีควรจะดใีจกบัการเลกิราระหว่างเราถงึได้พดูแบบนัน้ 

ท�าแบบนัน้ พยายามเหนีย่วรัง้กนัไว้อย่างสดุก�าลงั

"คณุนซีคะ ถงึควิแล้วค่ะ" เสยีงเตอืนอย่างกล้าๆ กลวัๆ ของทีมงาน 

ปลกุให้นสิรนีตืน่จากภวงัค์ ดวงตาสวยเฉ่ียวซ่ึงถกูแต่งแต้มอย่างดตีวัดมอง 

คนเรยีก ในอกไหววบูเม่ือเห็นอกีฝ่ายผงะไปคล้ายกลวัเธอจะวนีใส่ หญิงสาว

ก�ามือแน่นเพือ่สะกดกลัน้อารมณ์ท่ีพลุง่พล่านข้ึนมา รมิฝีปากเคลอืบลปิสตกิ

สหีวานพยายามคลีย้ิ่มออกมาอย่างเป็นมิตร

ทว่านางร้ายอย่างเธอคล้ายจะถกูตัง้โปรแกรมเอาไว้ว่าถ้านอกเหนอืจาก

การแสดงละครเม่ือไร แม้รอยย้ิมบนใบหน้าจะงดงามแค่ไหน แต่ส�าหรับ 

บทที่ 2 
คำ�ว่�รักที่เคยรอ
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คนรอบตัวโดยเฉพาะผูร่้วมงานท้ังหลายมันกจ็ะดเูป็นรอยย้ิมอาบยาพิษของ

นางร้ายมากกว่ารอยยิม้ใจดแีบบนางเอก

เฮ้อ! ถ้าจะขนาดนี้ท�าไมยายนักเขียนนั่นถึงมอบอาชีพนางเอกละคร 

ให้เธอนะ ต้องการความคอนทราสต์นกัหรอืไง

นสิรนีคิดอย่างประชดประชัน ค่าท่ีเธอเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการ

บันเทิง แต่ในชวีติจรงินอกฉากไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน ท้ังสหีน้า น�า้เสยีง 

หรอืรอยย้ิมกดู็เป็นคุณหนูไฮโซเจ้าอารมณ์แสนร้ายกาจราวกบัเป็นคนละคน

กบัในละคร

หญิงสาวถอนหายใจเบาๆ เมื่อการพยายามส่งย้ิมผูกมิตรไม่เป็นผล 

นางเอกสาวช่ือดังเจ้าของฉายา 'เจ้าหญิงกหุลาบขาว' จงึลองใหม่อีกครัง้

"ขอบคุณ...ค่ะ"

พงัไม่เป็นท่า

เสยีงกแ็ข็ง ท้ังยังฟังดเูย่อหย่ิง หางเสยีงเกอืบจะไม่มีด้วยซ�า้

ก่อนหน้านี้นิสรีนเคยไม่เข้าใจว่าท�าไมเธอท่ีเป็นนักแสดงฝีมือฉกาจ 

สามารถถ่ายทอดทุกบทบาทของตวัละครออกมาได้อย่างไร้ท่ีต ิแต่พอได้ยินเสยีง

สัง่คตัปุ๊บกลบัไม่สามารถคอนโทรลได้แม้กระท่ังสหีน้าหรอืน�า้เสยีงให้ดเูป็นมิตร

อย่างท่ีคนปกตเิขาเป็นกนั จนวนัท่ีได้รูว่้าเธอคอื 'นางร้าย' ของโลกใบนีน้ัน่แหละ

ถงึได้เข้าใจ

กเ็ป็นนางร้ายนีเ่นอะ จะท�าตวัดกีบัคนอ่ืนได้สกัแค่ไหนกนั

นี่ยังดีเท่าไรที่ยายนักเขียนคงนึกขึ้นได้ว่าถ้าเธอเอาแต่ท�าตัวเย่อหยิ่ง

จองหองแบบนี้ไปท่ัว ไอ้ภาพลักษณ์นางเอกแสนดีคงถูกฉีกกระชากท้ิง 

ตั้งแต่นางเอกตัวจริงยังไม่ทันปรากฏตัว ดังนั้นนอกจากในการแสดงแล้ว  

นสิรนียังสามารถป้ันสหีน้าดีๆ  และท�าน�า้เสยีงเป็นมติรได้ตอนเจอแฟนคลบั

หรือคนท่ัวไป

เหมือนจะดีนะ แต่กแ็อบไม่เมกเซ้นส์ยังไงบอกไม่ถกู ร้ายกบัแค่บรรดา

คนใกล้ตวัและคนท�างานด้วยกนังี?้
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นางเอกละครช่ือดังซ่ึงเป็นนางร้ายของโลกใบนี้ถอนหายใจให้กับ 

ความไม่สมเหตสุมผลเหล่านัน้ ร่างระหงได้สดัส่วนลกุจากเก้าอ้ีในห้องแต่งตวั 

เดนิตามทีมงานคนเดมิขึน้เวทีอเีวนต์เปิดตวัน�า้หอมระดบัไฮเอน็ด์กลางห้าง

สรรพสนิค้าช่ือดงัซ่ึงเป็นงานแรกท่ีเธอรบัในรอบสองเดอืนหลงัประสบอุบัตเิหตุ

พร้อมอดตีคนรกั

เหมือนกับทุกครั้ง...เวลาท�างานของนิสรีนมักผ่านไปอย่างรวดเร็ว

กระท่ังตัวเธอเองยังตัง้ตวัไม่ทัน เหมือนเพยีงแค่กะพรบิตาครัง้หนึง่ทุกอย่าง 

กจ็บลงแล้ว ก่อนหน้านีห้ญิงสาวเคยสงสยัอยู่หรอก...แต่มาวนันีเ้ธอเดาได้ว่า

อะไรกต็ามท่ี 'นกัเขยีน' ไม่ได้มีความรูค้วามเข้าใจมากนกักจ็ะถกูเขียนผ่านๆ 

เล่าผ่านๆ เท่านัน้

เกมกุหลาบเป็นนิยายท่ีเน้นเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ของตัวละครมากกว่า 

ความสมจรงิสนิะ

ร่างท่ีได้สดัส่วนภายใต้เดรสสม่ีวงสวยเข้ากบัธมีงานไปยืนหน้าแบ็กดรอ็ป

ซ่ึงมีนกัข่าวหลายส�านกัยืนออกนัอยู่ภายใต้การคุม้กนัของทีมรกัษาความปลอดภยั 

วงหน้างดงามเชดิข้ึนจนเห็นล�าคอระหงขาวผ่อง ประกายจากต่างหูเพชรคูย่าว

สะท้อนแสงวบิวบั แต่นัน่ยังไม่สะกดทุกสายตาได้เท่ากบัรมิฝีปากรปูกระจบั 

ท่ีก�าลงัคลีย้ิ่มอย่างน่าหลงใหล

นักข่าวเกือบทุกคนต่างรู้ดีว่าภายใต้ภาพลักษณ์นางเอกสาวแสนดี 

ของประชาชนนัน้ กหุลาบขาวแห่งอศัมาลย์เป็นนางเอกไฮโซผูเ้ย่อหยิง่และ

เอาแต่ใจอย่างร้ายกาจเพยีงไร เคยมีคนคิดอยากจะแบนนสิรนีออกจากวงการ

อยู่หลายครั้ง แต่ก็พ่ายแพ้ให้กับฝีมือการแสดงอันโดดเด่น ความงดงาม 

อันน่าหลงใหลท่ีขโมยหัวใจประชาชนได้กว่าครึง่ประเทศ และอ�านาจแห่งเงนิตรา

ซ่ึงมาจากการเป็นทายาทคนเดยีวของตระกลูอัศมาลย์ พ่วงด้วยต�าแหน่งว่าท่ี

ภรรยาผูน้�าตระกลูมหัสวตั สองตระกลูท่ีร่วมมือกนัก่อตัง้บรษัิท MA Property  

ยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงมีท้ังโครงการหมู่บ้านจัดสรรและ

คอนโดมิเนยีมเกอืบร้อยโครงการท่ัวประเทศ
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แต่ถงึจะแบนไม่ได้ก็ใช่ว่าสือ่มวลชนจะไม่มวีธิเีอาคนืเจ้าหญิงกหุลาบขาว

คนนี้

"วนันีย้งัสวยเหมอืนเดมิเลยนะคะ" นกัข่าวคนหนึง่เอ่ยทัก ซ่ึงคนท่ียังสวย

เหมือนเดิมกหั็วเราะเบาๆ ก่อนจะตอบกลบัอย่างม่ันใจ

"เหรอคะ แต่นซีว่าวนันีน้ซีสวยกว่าเม่ือวานอีกนะ"

ถึงจะเป็นค�าตอบทีเล่นทีจริงท่ีดูหลงตัวเองไปนิด ทว่าทุกคนต่างชิน 

เสยีแล้วกบัการอวยตวัเองของนางเอกสาว และท่ีน่าหงดุหงดิกค็อืประชาชน

กลับรู ้สึกว่าท่าทางแบบนี้ของเธอดูน่ารักข้ีเล่นเสียมากกว่าน่าหมั่นไส้  

หลังสัมภาษณ์เรื่องผลิตภัณฑ์ของงานอีเวนต์วันนี้ รวมถึงละครเรื่องล่าสุด 

ท่ีก�าลงัจะเปิดกล้องถ่ายท�าในสปัดาห์หน้าไปได้ครูห่นึง่ นกัข่าวสาวฝีปากกล้า

ซ่ึงรู้กนัดีว่าเป็นอรกิบันสิรนีกเ็ปิดประเดน็ข้ึนมา

"เอ วนันีน้ิว้คณุนซีดูโล่งๆ นะคะ แหวนเพชรเจด็กะรตัวงสวยท่ีคณุคปุต์

หม้ันหมายหายไปไหนแล้วเอ่ย"

ค�าถามนัน้เรยีกให้สายตาทุกคูย้่ายจากใบหน้าสวยๆ ไปยงันิว้เรยีวยาว

ซ่ึงยังหลงเหลอืรอยแหวนให้เห็นจางๆ พร้อมกบัท�าให้หลายคนนกึถงึ 'ข่าวลอื' 

ท่ีเมือ่ปลายเดือนก่อนเพจก๊อสซิปช่ือดงัเม้าท์มอยว่ามีคูร่กัไฮโซช่ือดงัรกัร้าว

ระฆังวิวาห์แตกกระจาย แน่นอนว่าจากค�าใบ้ต่างๆ หนึ่งในแคนดิเดตนั้น 

ย่อมมนีางเอกไฮโซอย่างนสิรนีท่ีเพิง่หมัน้หมายกบัคนรักไปเมือ่กลางปีก่อน

รวมอยู่ด้วย

"อ้อ" แทนท่ีจะหน้าซีดเจือ่นสนทิหรอืชักสหีน้าไม่สบอารมณ์อย่างท่ีควรเป็น 

นสิรนีกลบัหัวเราะเบาๆ อกีครัง้ มือซ้ายขาวนวลซ่ึงมีก�าไลคาร์เทียร์ประดบัอยู่ 

เพยีงวงเดยีวถกูยกข้ึนมาอยู่ในระดับสายตา ท้ังท่ีเตรยีมค�าตอบไว้แต่แรกแล้ว  

ทว่านางเอกสาวกยั็งเลอืกท่ีจะเอยีงคอมองคนตัง้ค�าถามย้ิมๆ "ตาดจีงัเลยนะคะ 

ขอบคณุท่ีใส่ใจนซีขนาดนี"้

'ใส่ใจ' ฟังดเูป็นค�าท่ีมีความหมายเชิงบวก แต่ใครท่ีหัวไวหน่อยคงรูด้ว่ีา

ปัจจบัุนมนัแฝงไปด้วยความหมายเชิงลบอย่าง 'ช่างเผอืก' หรอืให้ตรงกว่านัน้
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คอืสอดรูส้อดเห็นจนเกนิงาม และแน่นอนว่านกัข่าวสาวซ่ึงเคยมีกรณพีพิาท

กนัมาหลายรอบย่อมเข้าใจความนยันัน้ หล่อนหน้าตงึ รมิฝีปากกระตกุยิม้เกรง็ 

ตอบกลบัด้วยน�า้เสยีงเจอืหัวเราะ

"แหมๆ ถ้าไม่สงัเกตเห็นกค็งจะยากนะคะ คณุนซีท้ังเห่อท้ังภมูใิจเสยีจน

ไม่ยอมถอดออกกระท่ังตอนถ่ายละครเลยนีค่ะ" นัน่เคยเป็นปัญหาน่าปวดหัว

ให้กบักองถ่ายละครอยูพ่กัใหญ่ เมือ่นางเอกสาวคนสวยท่ีในเรือ่งต้องแสดงเป็น

คนโสดสนทิดึงดนัไม่ยอมถอดแหวนหม้ันซ่ึงแสนจะโดดเด่นสะดดุตาวงนัน้ออก 

ก่อนจะจบลงด้วยการท่ีนสิรนียอมถอดออกตาม 'ค�าสัง่' ของคูห่ม้ัน

"งัน้เหรอคะ" นสิรนีพยักหน้ารบั ปลายนิว้โป้งถูไถโคนนิว้นาง หัวใจ 

โหวงเหวงเลก็น้อยเม่ือพบความว่างเปล่าท่ีไม่คุน้เคย แต่ถงึอย่างนัน้วงหน้า

งดงามก็ยังประดับด้วยรอยย้ิม "ท่ีจริงตอนแรกนีซตั้งใจว่าจะรอแถลงข่าว 

พร้อมกนั แต่เพราะมคีนตาดสีงัเกตเห็นเสยีก่อน งัน้นซีขอพดูเลยกแ็ล้วกนัเนอะ" 

หญิงสาวสูดลมหายใจเข้าปอด สร้างความม่ันใจให้กับตัวเองขณะประกาศ  

"ท่ีไม่เห็นนซีใส่แหวนหม้ัน กเ็พราะนซีไม่ได้หม้ันแล้วน่ะค่ะ"

ไม่พดูเปล่า เจ้าหญงิกหุลาบขาวยังโบกมือข้างซ้ายให้ช่างภาพได้บันทึก

ไปท�าข่าวกนัอย่างท่ัวถงึ

ท้ังค�าพูดและท่าทางของนางเอกสาวสร้างความฮือฮาให้กับนักข่าว 

รวมถงึทีมงานท่ีได้ยิน ดวงตาหลายคูเ่ป็นประกายแวววาวเมือ่รูว่้าก�าลงัจะได้ 

'ข่าวใหญ่' ติดไม้ตดิมือกลบัไป

"นซีคะ หมายความว่ายังไงคะ"

"น้องนซีถอนหม้ันกบัคณุคปุต์แล้วเหรอคะ"

"คณุนซีช่วยอธบิายเพิม่เตมิได้ม้ัยคะ"

แม้จะไม่ใช่ครัง้แรกท่ีเธอยืนอยูท่่ามกลางวงค�าถามของนกัข่าว ทว่านสิรนี 

กยั็งต้องตัง้สตแิละเกรง็กล้ามเนือ้บนใบหน้าไม่ให้แสดงความหงดุหงดิ หญิงสาว

ปรายตามองผูจ้ดัการส่วนตวัท่ียืนท�าหน้าเหวอไปแวบหนึง่เพราะไม่คดิว่าเธอ

จะพดูออกไปแบบนัน้ แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพ 'เจนสดุา' จงึรบีเดนิเข้ามา
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อย่างรวดเรว็

"ใจเย็นๆ นะคะ คุณนีซจะตอบทุกค�าถามค่ะ แต่อย่าถามพร้อมกัน 

แบบนีน้ะคะ มันฟังยากค่ะ"

รอจนทัพนกัข่าวเริม่สงบลง นสิรนีกเ็ริม่ตอบค�าถามอย่างท่ีตัง้ใจไว้

"อย่างท่ีนซีบอกไปเลยค่ะ นซีไม่ได้หม้ันกบัพีค่ปุต์แล้ว"

ดวงตาสวยเฉ่ียวกวาดมองกล้องทีละตัว ริมฝีปากผุดรอยย้ิมผิดกับ 

แววตาท่ีซุกซ่อนความข่ืนขมเอาไว้แทบไม่มิด

เพราะลกึลงไป...เธอก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้

แต่ถ้าไม่อยากตายอย่างนางร้าย นสิรนีกต้็องถอนตวัออกจากความสมัพนัธ์

กบัอัตรคุปต์ตัง้แต่ตอนนี้

"นซีกบัพ่ีคปุต์ เราสองคน..."

"นซีแค่อ�าเล่นน่ะครบั" 

ก่อนเธอจะพูดจบความสัมพันธ์รักเจ็ดปี เสียงเย็นชาของใครบางคน 

ก็ดังผ่าข้ึนกลางวง เรียกให้ทุกสายตาซ่ึงเคยจับจ้องเธอหันไปมองเขา... 

ร่างสงูใหญ่ในชุดสทูสดี�าสนทิตดักบักหุลาบขาวช่อโตในมอืค่อยๆ ก้าวฝ่าวงล้อม

ของนกัข่าวซ่ึงแหวกทางให้แต่โดยดเีข้ามายืนข้างนางเอกสาว

เพราะรูจ้กักนัมาแทบท้ังชีวติ นสิรนีจงึเห็นชดัว่าอัตรคปุต์ก�าลงัต�าหนเิธอ

ผ่านสายตา แต่มอืหนากลบัส่งกหุลาบขาวช่อนัน้มาให้

"ของนซี"

"อะ เอ่อ...ขอบคณุค่ะ" หญงิสาวรบัมาถอือย่างงนุงง หัวใจเจบ็แปลบ

ยามหวนคดิถงึความหลงั

ทุกวนัวาเลนไทน์เธอจะได้รบัช่อดอกไม้จากอัตรคปุต์ ทว่านสิรนีรูด้ว่ีา

มันเป็นของท่ีถกูเตรยีมไว้โดยเลขาฯ มืออาชีพของอีกฝ่าย 

กุหลาบขาวแห่งอัศมาลย์เผลอสะดุ้งเล็กๆ ยามอดีตคนรักวาดมือมา 

โอบไหล่เธอเอาไว้ก่อนจะหันไปให้สมัภาษณ์ด้วยน�า้เสยีงท่ีหนกัแน่นม่ันคง

"ท่ีนซีบอกว่าเราไม่ได้หม้ันกนัแล้วแค่ล้อเล่น เพราะจรงิๆ แล้วเราก�าลงั
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จะแต่งงานกนั"

"คะ?! ยังไงนะคะ"

"ไหนครัง้ก่อนคณุคปุต์ให้สมัภาษณ์ว่ายังไม่มีแพลน..."

เมือ่สามเดอืนก่อนตอนเจออัตรคุปต์ในงานเปิดตวัคอนโดมเินยีมแห่งใหม่

ท่ีหัวหิน ชายหนุม่ยังปฏเิสธหน้าตงึว่าไม่มีแพลนจะแต่งงานในเรว็ๆ นี ้ขัดกบั

ค�าให้สมัภาษณ์ของนสิรนีซ่ึงออกตวัว่าก�าลงัหารอืกนัอยู่

แล้ววันนีมั้นยังไงอีก ท�าไมอยู่ดีๆ  นางเอกสาวท่ีเคย 'ออกตวัแรง' ว่าจะ

แต่งแน่ๆ ถงึบอกว่าไม่ได้หม้ันกนัแล้วด้วยท่าทางเหมือนจะประกาศว่าเลกิรา

กนักบัคนรกั ส่วนนกัธรุกจิหนุม่ท่ีเคยปฏเิสธเสยีงแข็งว่าไม่มแีพลนจะแต่งงาน

กลบัก้าวเข้ามาขดัว่านสิรนีแค่ล้อเล่นเพราะท้ังคูก่�าลงัจะแต่งงานกนั

คู่นีเ้คยคยุกนัให้เคลยีร์ก่อนให้สมัภาษณ์บ้างไหมนะ

นกัข่าวหลายคนสงสยัอยู่ในใจ แต่สหีน้าของอตัรคปุต์กบัฐานะของอีกฝ่าย

ท�าให้ไม่มีใครกล้าเปิดปากถามออกไปตรงๆ

"ครัง้ก่อนมันตัง้สามเดอืนแล้ว เวลาสามเดอืนมนัมากพอท่ีจะเปลีย่นแปลง

อะไรหลายๆ อย่าง" 

โดยเฉพาะความรู้สึกของเขาท่ีมีต่อนิสรีน มันลึกซ้ึงข้ึนมากกว่าเดิม 

นบัร้อยเท่า

"ถ้าแค่จะแต่งงานกนั แล้วท�าไมคณุนซีต้องถอดแหวนหม้ันออกด้วยล่ะคะ" 

ดวงตาคมกรบิมองไปทางคนถาม อัตรคปุต์จ�าได้รางๆ ว่าอกีฝ่ายน่าจะเป็น 

นักข่าวสาวท่ีเคยมีปัญหากับคนรัก ริมฝีปากหนากระตุกย้ิม เห็นได้ชัดว่า

ใบหน้าของหญิงสาวคนนัน้แดงเรือ่ข้ึนมาแวบหนึง่

"ท่ีผมให้ถอดเพราะจะเปลีย่นวงใหม่ให้น่ะ วงนัน้มันสวยกจ็รงิแต่หนกัไป

จนผมกลัวว่านิ้วเล็กๆ ของนีซจะรับน�้าหนักไม่ไหว" ชายหนุ่มดึงมือซ้าย 

ของคนรักข้ึนมาลูบด้วยท่าทางทะนุถนอม "แทนท่ีจะใส่แหวนเพชรเม็ดโต 

ให้หนกันิว้ เปลีย่นเป็นแหวนเพชรน�า้งามวงเลก็ๆ น่ารกัท่ีใส่ได้ทุกวนัจะดกีว่า 

แล้วอีกอย่าง..." นัยน์ตาสีเข้มสบมองดวงตาสีน�้าตาลสวยซ่ึงเต็มไปด้วย 
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ความสบัสนคูน่ัน้ "ถ้าจะต้องใส่แหวนหนกัๆ ท้ังที นายหญิงคนใหม่แห่งมหัสวตั

กค็วรสวมแหวนประจ�าตระกลูวงนัน้มากกว่า"

'ประกาศแต่งแล้ว! เจ้าหญิงกหุลาบขาวกบัผูน้�าแห่งมหัสวตั'

'สยบข่าวลอืรกัร้าว นกัธรุกจิไฮโซหอบกหุลาบช่อโตประกาศแต่งงาน

กลางวงสมัภาษณ์'

'อตัรคปุต์ย�า้ชดั แต่งแน่นสิรนี!'

'เรือล่มในหนองทองจะไปไหน ย้อนดูต�านานความรักระหว่าง 

เจ้าชาย-เจ้าหญิงแห่ง MA Property

'ชาว MA Property เฮลัน่! หุ้นพุง่พรวดเพราะข่าวการประกาศแต่งงาน 

ของสองทายาทผูก่้อตัง้คนดงัแห่งวงการอสงัหารมิทรพัย์'

"นีมั่นอะไรกนัตาคปุต์!"

เสียงแหลมสูงของสตรีสูงวัยผู้ทรงอ�านาจแห่งตระกูลมหัสวัตดังลั่น 

ห้องนัง่เล่นในคฤหาสน์มูลค่าหลายร้อยล้าน แท็บเลตราคาแพงถกูโยนลงบนโต๊ะ

ราวกับสินค้าราคาถูก ซ่ึงส�าหรับนายหญิงใหญ่แห่งมหัสวัตอย่าง 'คุณศจี'  

แล้วมันกเ็ป็นเช่นนัน้จรงิๆ

ดวงตาคมกรบิของอัตรคปุต์ยอมละจากวงหน้างดงามของคนรกัท่ีเอาแต่

นัง่เชิดหน้าหลงัตรงไม่ยอมพูดจาหันกลบัไปมองย่าของตน เขาตอบค�าถาม

ด้วยน�า้เสยีงเรยีบเรือ่ย

"กข่็าวแต่งงานของผมกบันซีไงครบั"

"แต่งงานอะไรกนั! ท�าไมพวกเธอสองคนท�าอะไรข้ามหน้าข้ามตาฉัน

แบบนี้ฮะ!" คุณศจีโวยลั่น ดวงตาคมคล้ายคลึงกับหลานชายหันไปถลึงใส่ 

ว่าท่ีหลานสะใภ้อย่างดุดัน "เธอใช่มั้ยนีซท่ีกดดันบังคับให้ตาคุปต์ประกาศ

แต่งงานกลางวงนกัข่าวแบบนัน้! นีค่ดิจะกดดนัฉันงัน้เหรอ"

ค�ากล่าวโทษนั้นไม่ได้ท�าให้นิสรีนตกใจอะไร กลับกันนั่นคือสิ่งท่ีเธอ 
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เดาเอาไว้อยูแ่ล้วตัง้แต่อัตรคุปต์ไปรับมาจากบ้านเพราะ 'คณุย่ามีเรือ่งจะคยุด้วย'

กน็ะ นอกจากคุณศจจีะไม่ชอบเธอเป็นทุนเดมิจนรูส้กึขวางหูขวางตาไป

เสียทุกอย่าง คนที่ก่อนหน้านี้กระตือรือร้นรบเร้าจะแต่งงานให้ได้ก็เป็นเธอ  

ดังนัน้หากท่านจะเข้าใจแบบนัน้ก็ไม่แปลกอะไร

"ไม่ใช่นซีค่ะ" หญิงสาวเอ่ยปฏเิสธ ดวงตาสวยเฉ่ียวเลือ่นข้ึนสบตาย่า

ของอดีตคนรกัอย่างไม่หวัน่เกรงรงัสกีดดนัจากอีกฝ่าย

หนึง่ในสิง่ท่ีท�าให้คุณศจไีม่พงึพอใจว่าท่ีหลานสะใภ้จากตระกลูอัศมาลย์

คือท่าทีแข็งกร้าวไม่ยอมใครของเธอนีแ่หละ

เดก็ท่ีไร้มารยาทไม่รูจ้กัผูห้ลกัผูใ้หญ่ ถ้าไม่ตดิท่ีลกูชายท่านสญัญาไว้กบั

ราเชนล่ะก ็ให้ตายอย่างไรคณุศจกีไ็ม่มีวนัยอมให้หลานชายคนเดยีวไปเกีย่วพนั

ด้วยเด็ดขาด 

เพราะงัน้...ย้ือให้ไม่ต้องแต่งงานได้นานเท่าไรกย่ิ็งดี 

แล้วนีอ่ะไร ท้ังท่ีก่อนหน้านีท่้านและอัตรคปุต์มคีวามคดิเห็นตรงกนัเรือ่ง

ย้ือการแต่งงานครัง้นีอ้อกไปให้นานท่ีสดุ แต่ไม่รูเ้พราะอะไรอยู่ดีๆ  หลานชาย

คนเดยีวถงึได้เดนิผ่าวงนกัข่าวไปประกาศแต่งงานเสยีอย่างนัน้

"คณุย่าคดิว่านซีจะกดดนับงัคบัอะไรพีค่ปุต์ได้จรงิๆ เหรอคะ" นสิรนี

แค่นหัวเราะ ก้นบ้ึงในดวงตาฉายแววเจ็บปวด "ถ้านีซท�าได้...นีซคงได้ใช ้

นามสกลุมหัสวัตของคณุย่าไปตัง้แต่ปีก่อนแล้วล่ะค่ะ"

"แต่เดี๋ยวนีซก็จะได้ใช้แล้วไง" อัตรคุปต์ท่ีรู้ว่าคนรักก�าลังคิดอะไรอยู่ 

หันไปบอกเป็นเชิงปลอบโยน ก่อนจะกลบัมาคยุกบัย่าตวัเองด้วยน�า้เสยีงจรงิจงัข้ึน 

"นีซไม่ได้บังคับอะไรผมหรอก คุณย่าก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไง กลับกัน..."  

รมิฝีปากหนาแสยะย้ิมหยัน "นซีบอกเลกิผมด้วยซ�า้"

"ว่าไงนะ!" คณุศจส่ีงเสยีงดงัขึน้มาอีกครัง้ เรือ่งนีท้�าให้ท่านตกใจได้

มากกว่าข่าวประกาศแต่งงานของหลานชายเสยีอีก หญิงชราซ่ึงยังมีสขุภาพกาย

และใจแขง็แรงดหัีนขวบัไปมองหญิงสาวท่ีจบัจองต�าแหน่งว่าท่ีสะใภ้มหัสวัต

มาเกือบสิบปี "เธอบอกเลิกตาคุปต์?" พอคิดอะไรได้ท่านก็แค่นเสียงเยาะ  
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"เหอะ ลกูเล่นไม้นีข้องเธอคงได้ผลจรงิๆ นัน่แหละ"

จากท่ีเป็นฝ่ายไล่ตามจนท�าให้ผูช้ายเบ่ือหน่าย ดทู่ายายเดก็ตระกลูอัศมาลย์

จะเริม่มสีมองมากขึน้ถงึได้เปลีย่นไปใช้ยุทธวธิ ี'ปล่อยเพือ่จบั' กระตุน้ความสนใจ

ของหลานชายท่าน และจากสถานการณ์ตอนนีด้เูหมือนว่าอตัรคปุต์จะตดิกบั

เข้าเต็มเปา

ท้ังนสิรนีและอตัรคปุต์มองออกว่าคณุศจคีดิอย่างไร หญิงสาวก�ามือแน่น 

ดวงหน้างดงามเชดิข้ึน นยัน์ตาเฉ่ียวเคลอืบคลอด้วยน�า้ตาแห่งความเจบ็ใจ

ระคนน้อยใจ

ท่ีไม่ว่าอย่างไร...ในสายตาคณุศจ ีเธอก็ไม่เคยท�าอะไรดเีลยสกัอย่าง

ก็นะ...คงเพราะเธอถูกสร้างมาให้เป็นนางร้ายท่ีย่าพระเอกไม่มีวัน

ยอมรับได้ เพื่อเปิดทางให้ท่านมองเห็นความดีงามของนางเอกผู้มาทีหลัง 

นัน่แหละ

"นซีไม่ได้เล่นลกูไม้อะไรอย่างท่ีคณุย่าคดิ" นสิรนีย�า้ ดวงตาแขง็กร้าว

ขณะประกาศ "แต่นซีบอกเลกิพีค่ปุต์จรงิๆ เลกิแบบท่ีไม่คดิจะข้องเกีย่วกนัอีก"

เพือ่หลกีเลีย่งชะตากรรมนางร้ายท่ีต้องตายอย่างอนาถ อยู่ให้ห่างจาก

พระ-นางของเกมกหุลาบได้มากเท่าไรกย่ิ็งดี

"แต่พีไ่ม่เลกิ ไม่มีวันเลกิด้วย" คนโดนบอกเลกิหันกลบัไปปฏเิสธเสยีงแข็ง 

ดวงหน้าหล่อเหลามีเค้าโครงแบบชาวตะวันตกจากมารดาเลื่อนเข้าไปใกล ้

วงหน้างดงาม "ชาตินีท้ั้งชาตนิซีกบัพีต้่องอยู่ด้วยกนัไปตลอดนัน่แหละ"

"พีค่ปุต์!" หญิงสาวกรดีร้องเรยีกช่ืออดตีคนรกัเสยีงแหลมอย่างไม่เกรงใจ

ผูใ้หญ่อย่างคณุศจอีีกต่อไป ดวงตาสนี�า้ตาลวาวรืน้ท้ังสบัสนท้ังโกรธเกรีย้ว  

"พีค่ปุต์จะเอายังไงกนัแน่! ตอนนซีอยากแต่งงานด้วย พีค่ปุต์กเ็อาแต่ปฏเิสธ 

เอาแต่เลือ่นไปเรือ่ยๆ แต่พอนซีไม่เอาแล้ว ไม่อยากยุ่งกบัพ่ีอีกแล้ว พีก่ม็าท�า

แบบนี ้แกล้งกนัแบบนีพ่ี้คปุต์สนกุนกัหรอืไง"

"ใครว่าพี่สนุก!" อัตรคุปต์ขึ้นเสียงกลับ แต่เม่ือเห็นร่างระหงสั่นไหว 

ดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจ เขากล็ดเสยีงให้เบาลง "พี่ไม่สนกุเลยสกันดิ
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ทีถู่กนีซบอกเลิกเพราะเหตผุลบ้าๆ นั่น นีซคดิว่าจะมีใครหนา้ไหนมนัดีใจ 

ท่ีถกูคนรกับอกเลกิหรอืไง"

ชายหนุม่เสยผมด้วยท่าทางหงดุหงดิ ไม่รูเ้ลยว่าท้ังค�าพูดและท่าทาง

ของเขาก�าลงัท�าให้หัวใจคนฟังไหวหวัน่ขนาดไหน

เขา...ค�าพดูของเขา ท่าทางของเขา...ก�าลงัให้ความหวงัเธอ...

...ว่าไม่ใช่แค่เธอ...ท่ีรกัเขา

ทว่าเมือ่นกึถงึท่าทีตลอดสบิปีของอัตรคปุต์ นกึถงึ 'ความจรงิ' ท่ีถกูลขิิต

ไว้ของเขาและเธอ นสิรนีกจ็�าต้องดงึสตแิละฉุดรัง้หัวใจตวัเองกลบัมา หญิงสาว

ชักสหีน้าโกรธเกรีย้วท้ังท่ีแววตาเจบ็ร้าว

"พี่คุปต์อย่ามาอยากเอาชนะกับเรื่องนี้ได้ม้ัย!" นิสรีนถอนหายใจ  

เธอยกมือข้ึนลบูใบหน้า พยายามปรบัอารมณ์ตวัเองให้เย็นกว่าเดมิแล้วเงยหน้า

ข้ึนมาคยุกบัเขาดีๆ  อีกคร้ัง "ตอนนีพ่ี้คปุต์อาจจะแค่รูส้กึเสยีหน้า เสยีอีโก้ท่ีอยู่ดีๆ  

ผู้หญิงท่ีเคยตามตือ๊พีม่าตลอดเป็นฝ่ายบอกเลกิ แต่พีค่ปุต์กร็ูว่้าระหว่างเรามัน

คืออะไร เป็นแบบไหน ดงันัน้...เราอย่ามาเสยีเวลากนัอยู่แบบนีเ้ลย"

ปล่อยเธอไปตัง้แต่ตอนท่ียังปล่อยได้ อย่าดงึรัง้นางร้ายไว้กบัตวัแบบนี้ 

นัน่คือข้อความท่ีนสิรนีพยายามจะสือ่ให้เขารบัรู้

ทว่าอตัรคุปต์กยั็งคงเป็นอัตรคุปต์อยู่วนัยังค�า่ เป็นพระเอกผูถ้กูสร้างขึน้

มาให้สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ เรือ่ง ยกเว้นนสิยัเอาแต่ใจและเผดจ็การอย่างร้ายกาจ 

เพราะเขาไม่ฟังเธอเลยสักนิด ซ�้าดวงตาสีเข้มคู่นั้นยังมองเธอด้วยแววตา 

แห่งความผดิหวงั

"นีซคิดว่างั้นเหรอ" น�้าเสียงของชายหนุ่มแหบแห้งลง เช่นเดียวกับ

ประกายตาซ่ึงเคยสว่างไสวในหน่วยตาคมค่อยๆ อ่อนแสง "นซีคดิว่าพ่ีแค่ 

อยากเอาชนะนซีงัน้เหรอ แค่กลวัเสยีหน้าถงึขนาดจะยอมผกูมดัตวัเองไว้กบันซี

เลยหรอืยังไง เฮอะ" เขาแค่นหัวเราะ ศรีษะได้รปูโคลงไปมา รมิฝีปากหนา 

สแีดงจดัพมึพ�าเสยีงเบา ทว่ากลบัชัดเจนในโสตประสาทคนฟัง

"ถ้าไม่ใช่เพราะรกั...พีจ่ะไม่มีวันย้ือนซีไว้เดด็ขาด"
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ค�าว่ารกัท่ีเคยอยากได้ยินจากปากอัตรคปุต์มาตลอดกลบัดงัข้ึนในวันท่ีเธอ

ไม่ต้องการอีกต่อไป ทว่า...เพยีงแค่คดิถงึช่วงวนิาทีนัน้หัวใจซ่ึงยงัอดัแน่นไปด้วย

ความรกัท่ีมีต่อเขากเ็ต้นกระหน�า่แรงไม่เลกิรา

"เฮ้อ!"

นสิรนีถอนหายใจเฮือกใหญ่ ร่างระหงพลกิตวันอนคว�า่ซุกหน้าลงกบั

หมอนใบโต พยายามบังคบัตวัเองให้เลกิคดิถงึเรือ่งราวเมือ่หลายวนัก่อนเสยีที

วนันัน้หลงัได้ยนิค�าบอกรกัจากอตัรคปุต์ สิง่เดยีวท่ีนสิรนีท�าได้คอืการ

เม้มปาก คว้ากระเป๋า แล้วผุดลกุเดนิออกมาโดยไม่แม้แต่จะหันไปกล่าวลาคณุศจี

ใช่ มันเป็นพฤตกิรรมท่ีไร้มารยาทมาก นสิรนีรูตั้วด ีแถมยังเคยรูส้กึผดิคดิ

อยากไปขอโทษด้วย แต่สุดท้ายหญิงสาวท่ีรู้อยู่แก่ใจว่าย่าของอดีตคนรัก 

ไม่มีวนัชอบใจในตวัเธอกตั็ดสนิใจจะปล่อยผ่านมันไป เธอไม่จ�าเป็นต้องพยายาม

ท�าในสิง่ท่ีเปล่าประโยชน์

อีกไม่นานนางเอกตวัจรงิกจ็ะปรากฏตวัแล้ว กหุลาบชมพูแสนอ่อนหวาน

ท่ีได้รบัความรกัใคร่เอน็ดจูากคณุศจเีสยีจนคนท่ีเคยเอาแต่คดัค้านการเกีย่วดอง

ระหว่างสองตระกลูมาตลอดเป็นฝ่ายเจ้ากีเ้จ้าการรบีจดังานแต่งงานให้แทบไม่ทัน

ในเมือ่คณุย่าไม่มวีนัชอบหรอืมองเธอในแง่ดข้ึีนมาได้ และเธอกไ็ม่ได้คดิ

บทที่ 3 
คำ�ขอโทษที่ไม่เคยได้รับ
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อยากฝากตวัเป็นหลานสะใภ้ของท่านอีกต่อไป แตกหักกนัไปเลยกค็งไม่เลวนกั

นสิรนีปลอบใจตวัเองแบบนัน้ ทว่าขณะท่ีเธอก�าลงันอนแผ่หลาคดิอะไร

ไปเรือ่ยเป่ือย ประตหู้องกถ็กูเคาะด้วยน�า้หนกัมืออันคุน้ชิน

ก๊อกๆ

"คณุนซีตืน่หรอืยงัคะ"

เป็นค�าถามแรกของวนัท่ีนสิรนีต้องได้ยินจากปากของพกิลุ แม้พีเ่ลีย้ง

จะแอบแนบหูกบับานประตูเพือ่ส�ารวจความเคลือ่นไหวภายในห้องจนแน่ใจว่า

เธอต่ืนแล้ว แต่หล่อนกมั็กจะเอ่ยปากถามอีกครัง้อยู่เสมอ

รมิฝีปากรปูกระจบัหยกัย้ิมหยัน ก้อนเนือ้ในอกปวดหนบึด้วยความรูส้กึผดิ

ท่ีต้องถามย�า้เพราะมอียูห่ลายครัง้ท่ีเธอตืน่นอนแล้วแต่ยังไม่มีอารมณ์

จะเจอหน้าใคร พกิลุผู้น่าสงสารจงึโดนหมอนบ้าง หนงัสอืบ้างขว้างใส่อยู่เสมอ

"เธอนีม่นัแย่จรงิๆ นซี" หญิงสาวบรภิาษตวัเองเสยีงเบา

ท้ังท่ีในโลกแห่งนิยายนี้ พิกุลเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่คนท่ีดีต่อนางร้าย

อย่างเธอด้วยความจรงิใจจนวาระสดุท้ายแท้ๆ

เพราะตระหนกัได้ถงึความจรงิในข้อนัน้ นบัตัง้แต่รูเ้รือ่งนสิรนีจงึพยายาม

ท�าตวัดกีบัพกิลุมากข้ึน ทว่าสิง่ท่ีเรยีกว่า 'สนัดาน' ไม่ใช่เรือ่งท่ีจะเปลีย่นกนัได้

ในเวลาเดอืนสองเดอืน ดงันัน้จงึมหีลายครัง้ท่ีเธอเผลอข้ึนเสยีงใส่ พดูไม่ดด้ีวย 

และเอาความหงดุหงดิไปลงกบัพีเ่ลีย้งคนสนทิ

"นซีต่ืนแล้ว"

ร่างระหงซ่ึงยงัอยู่ในชุดนอนตัวบางย่ืนมอืไปคว้าเสือ้คลมุเข้าชุดมาสวมทับ 

ตอนนัน้เองประตหู้องบานใหญ่กถ็กูเปิดออก หญิงวัยสีส่บิปลายค่อยๆ ก้าวเข้ามา

พลางสงัเกตสหีน้าของเจ้านายด้วยความระมัดระวงั พอไม่เห็นร่องรอยหงดุหงดิ

บนวงหน้าสวย หล่อนก็ถอนหายใจออกมาอย่างแผ่วเบา รอยยิ้มอ่อนโยน 

ถกูประดบับนใบหน้า

"คณุนซีคะ หมอพราวมาถงึแล้วค่ะ"

"อ้ือ เดีย๋วนซีลงไป" นสิรีนพยักหน้าตอบรบัก่อนจะรบีพูดต่อ "หมายถงึ...
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ไม่เกนิสบิห้านาทีนซีจะลงไป"

ค�าอธิบายเพิม่เตมิท�าให้พกิลุชะงกัไปครูห่นึง่

ปกติคุณนซีไม่เคยบอกว่าจะให้รอนานขนาดไหน 

หล่อนจ�าได้ว่าครั้งหนึ่ง 'หมอพราว' แพทย์ผิวหนังแห่งคลินิก 

เสริมความงามชื่อดังซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลผิวหน้าของนิสรีนโดยเฉพาะเคยต้อง 

นัง่รออยู่ครึง่ค่อนวนัท้ังท่ีคณุหนขูองหล่อนตืน่ตัง้นานแล้ว แต่ 'ข้ีเกยีจ' ลงไป

ท�าหน้า ซ่ึงถ้าไม่ติดว่าเม็ดเงินท่ีได้รับจากอัศมาลย์มากกว่าลูกค้าคลินิก 

หลายเท่าและนิสรนีกเ็หมาควิไว้ท้ังวนั แพทย์สาวคนนัน้คงด่าทอออกมาตรงๆ 

แทนการบ่นขมบุขมิบแน่ๆ

"ค่ะ เดีย๋วพีล่งไปบอกให้ค่ะ คณุนซี...จะรบัม้ือเช้าก่อนม้ัยคะ"

ถึงสิบโมงกว่าอาจจะสายเกินกว่าเป็นม้ือเช้าส�าหรับบ้านอ่ืน แต่กับ

คฤหาสน์หลงันีแ้ล้ว ไม่ว่านสิรนีจะตืน่ตอนไหนกน็บัเป็นการเริม่ต้นมือ้เช้าได้

เหมือนกนั

นิง่คิดอยู่สกัพกันางเอกละครช่ือดงักส่็ายหน้า

"ไม่อะ กว่านีซจะกินเสร็จอะไรเสร็จ หมอพราวคงต้องรอไปอีกนาน  

เดีย๋วนซีอาบน�า้แล้วลงไปเลย"

"งัน้พ่ีจะเตรยีมครวัซองต์กบัช็อกโกแลตร้อนให้คณุนซีรองท้องแล้วกนั

นะคะ"

"ออื"

กหุลาบขาวแห่งอัศมาลย์พยักหน้า ร่างระหงลกุจากเตยีงไปเข้าห้องน�า้ 

เห็นจากหางตาว่าพีเ่ลีย้งก�าลงัท�าหน้าท่ีเกบ็เตยีงนอนให้เป็นระเบียบเหมอืน

ทุกวนั

สดุท้ายกเ็ลตจนได้

นสิรนีถอนหายใจเฮือกใหญ่ให้กบันสิยัท่ีแก้ไม่หายของตวัเอง

ท้ังท่ีตัง้ใจจะปรบัพฤติกรรมใหม่ พยายามเร่งกจิวัตรไม่ให้ 'พราวฟ้า'  
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ต้องรอนานนกั แต่สดุท้ายกว่าเธอจะอาบน�า้แต่งตวัเสรจ็แล้วก้าวลงมาจากช้ันบน

กป็าเข้าไปยีส่บิกว่านาทีแล้ว

"เดีย๋วนีอ้ยู่ตดิบ้านนะเรา"

ค�าทักทายจาก 'คณุกมลมาศ' ผูเ้ป็นป้าสะใภ้ท�าให้นสิรนีชะงกั วงหน้าสวย

ซดีขาวปราศจากเครื่องส�าอางหนัไปมองหญงิวยักลางคนซึง่ก�าลังนัง่จบิชา

พร้อมเล่นแท็บเลตอยู่ในห้องนัง่เล่น

แม้คณุกมลมาศจะถกูวางตวัให้เป็นแม่เลีย้งใจยักษ์ของนางเอกอย่างโรสลนิ 

และมพีฤตกิรรมหลายอย่างท่ีค่อนข้างร้ายกาจจนสามีอย่างคณุราเชนนกึกลวัว่า

ลกูสาวสดุท่ีรกัจะโดนรงัแก แต่ส�าหรบันสิรนี...นอกจากจะไม่เคยรงัแครงัคดั

อะไรแล้ว ป้าสะใภ้คนนีย้งัค่อนข้างเอ็นดเูธออยู่ไม่น้อย คงเพราะท่านมีลกู 

ไม่ได้และช่วย 'คณุรสติา' เลีย้งเธอมาตัง้แต่เลก็นัน่แหละ

"ช่วงนี้ไม่มีถ่ายละคร นซีกต้็องอยูบ้่านสคิะ"

"หึ แปลกท่ีไม่ไปเฝ้าแฟนเราเอาไว้"

มาดามแห่งอศัมาลย์เอ่ยแซวพลางเหลอืบตาข้ึนมองหลานสาว จงึได้เห็น

สหีน้าท่ีผดิแผกไปแวบหนึง่

นสิรนีขยับปาก ลงัเลว่าจะบอกป้าสะใภ้ไปตามตรงดไีหมว่าเธอเลกิรากบั

อัตรคุปต์แล้ว และเป็นอีกครั้งท่ีอดีตคนรักก้าวเข้ามาได้ตรงจังหวะราวกับ 

ถกูจบัวาง

"นซีไม่จ�าเป็นต้องไปหรอกครบั เพราะผมจะเป็นฝ่ายตามมาเฝ้าเอง"  

มือแข็งแรงโอบรอบเอวคอดซ่ึงเป็นผลมาจากการควบคมุอาหารและออกก�าลงักาย

อย่างหนกัของนสิรีน หลงัจากหอมแก้มขาวซีดของคนท่ียนืเหวอไปฟอดใหญ่ 

ชายหนุม่กหั็นไปทักทายคณุกมลมาศ "คณุป้าสวสัดคีรบั"

"จ้ะ ลมอะไรหอบมาถงึนีล่่ะ" คณุกมลมาศหรีต่ามองพฤตกิรรมท่ีแปลกไป

ของว่าท่ีหลานเขยอย่างประหลาดใจ

"ลมคิดถงึม้ังครบั" อัตรคปุต์กระตกุย้ิมตอบ "กน็ซีเล่นหายหน้าหายตา

ไม่ไปหาผมเลยนี่" วงหน้าหล่อเหลาคมสันหันกลับไปมองคนในอ้อมกอด  
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"ไง กลบับ้านเราไม่ถกูแล้วหรอืไง"

ชายหนุ่มเอ่ยถึงเพนต์เฮ้าส์สุดหรูบนยอดตึกคอนโดมิเนียมโครงการ

ใจกลางเมืองของ MA Property ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ประจ�าของเขา แต่นิสรีน 

มักดื้อรั้นเข้าไปพักจนคล้ายจะกลายเป็นเจ้าของร่วม ทว่าหลังกลับจาก 

ฉลองครบรอบเจด็ปีหญงิสาวกไ็ม่เคยเหยียบย่างกลบัไปอกีเลย ขนาดจะเอาของ

ยังใช้ให้พีเ่ลีย้งคนสนทิเข้าไปเอามาให้

"บ้านนซีอยูท่ี่นี"่ แม้จะใจสัน่ไปกบัค�าว่า 'บ้านเรา' ของเขา ทว่าหญิงสาว

กเ็ลอืกท่ีจะเมนิเฉยและดงึมอืหนาออกจากเอว ร่างระหงยกแขนข้ึนกอดอก 

ถอยห่างจากร่างสูงใหญ่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างกัน นัยน์ตาสวยเฉ่ียว 

ช้อนข้ึนมองอีกฝ่าย "พ่ีคปุต์มาท�าไมอกี นซีว่าเราคยุกนัรูเ้รือ่งไปแล้วนะ"

"รูเ้รือ่งของเธอกบัพีอ่าจจะต่างกัน" ชายหนุม่ยักไหล่ "จะไปท�าหน้าใช่มัย้ 

รบีไปเถอะ ป่านนีห้มอคงรอแย่แล้ว"

"อ๊ะ เดีย๋วส.ิ.."

ร่างระหงแทบไถลไปกบัแรงจบัจงูของคนท่ีอยู่ดีๆ  กหั็นมาคว้าแขนไปจบัไว้ 

อัตรคปุต์ผงกศรีษะแทนการบอกลาคณุกมลมาศก่อนจะจงูนสิรนีไปยังห้องสปา

ท่ีปีกซ้ายของคฤหาสน์

"พีคุ่ปต์! ปล่อยนซีนะ จะท�าอะไรเนีย่"

"ท�าไมต้องปล่อยล่ะ พีก่ไ็ม่ได้จบัแรงหรอืเดนิเรว็จนนซีตามไม่ทันซะหน่อย" 

เม่ือเหลอืบมองจนแน่ใจว่าคนรักยงัอยู่ในสภาพดพีร้อม ไม่ได้เจบ็เพราะแรงจบั

หรือสบัขาตามเขาไม่ทัน ชายหนุม่กต็อบกลบัอย่างไม่ใส่ใจนกั

"เอ้า เข้าไปเรว็ หมอรอแย่แล้วม้ัง"

พอถงึห้องสปาซ่ึงมแีพทย์ผวิหนงัประจ�าตวันางเอกสาวรออยู่ก่อนแล้ว 

ท่านรองฯ แห่ง MA Property กย็อมปล่อยมอือย่างง่ายดาย ตอนนัน้เอง 

นสิรนีจงึเห็นว่านอกจากพราวฟ้ายังมช่ีางท�าเลบ็เจ้าประจ�าและคนไม่คุน้หน้า

อีกสองสามคนอยู่ด้วย

"นี.่.."
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"เลบ็เราจะลอกแล้วไม่ใช่หรอืไง"

ชายหนุม่พมึพ�า ร่างสงูถอดเบลเซอร์สคีรมีตวัใหญ่ พบัแขนเสือ้เช้ิตสดี�า

ข้ึนไปถงึข้อศอก เตรยีมตวัข้ึนไปนอนบนเตยีงส�าหรบัท�าหน้าอย่างไม่สนใจ 

กบัท่าทีงนุงงของหญิงสาว

"พีค่ปุต์! ท�าอะไรเนีย่" พอตัง้สตไิด้นสิรนีกร็บีเดนิไปดงึแขนคนท่ีท้ิงร่างลง

บนเตยีงให้ลกุข้ึนมา วงหน้างดงามปรากฏความไม่พอใจอย่างท่ีเธอไม่เคยท�าใส่

อัตรคุปต์มาก่อน

"กจ็ะท�าหน้าไง นี.่.." ปลายนิว้ช้ีตรงแถวคาง "เห็นม้ัยว่าพีส่วิขึน้เหมอืนกนั 

เลยให้พาหมอมาเพิม่อกีคน จะได้กดสวิสปาหน้าเตมิวติามินอะไรไปพร้อมกนั

เลย"

"..."

นบัวันนสิรนีย่ิงไม่เข้าใจการกระท�าของอตัรคปุต์

ผูช้ายท่ีเคยท�าสหีน้าเบ่ือหน่ายและปฏเิสธทุกครัง้เวลาท่ีเธอออดอ้อน

ชวนให้ไปนัง่ท�าเลบ็เป็นเพ่ือน ผูช้ายท่ีเคยกล่าวหาว่าการเรยีกแพทย์ผวิหนงั

มาดแูลผวิหน้าถงึบ้านเป็นการกระท�าอนัไร้สาระ เพราะเขาเกดิมามีเบ้าหน้า

และสขุภาพผวิดจีนแม้แต่แอลกอฮอล์หรอืการอดนอนกท็�าให้ใบหน้าหล่อเหลา

หม่นหมองไม่ได้ มาวนันีเ้ขาคนนัน้กลบัมายึดเตยีงประจ�าของคณุกมลมาศ

นอนให้แพทย์ผวิหนงัจิม้เขม็ลงบนใบหน้า แถมหลงัจากนัน้ยังนัง่เล่นเกมรอ

เธอท�าเลบ็อย่างใจเย็นโดยไม่ปรปิากบ่นเลยสกัค�า

แปลก

พฤติกรรมของอัตรคปุต์แปลกไปมากจนน่ากลวั

แม้ภายนอกจะดนูิง่เฉย ทว่าในหัวนสิรนีกลบัเอาแต่ครุน่คดิหาเหตผุล

ของการกระท�าแปลกๆ ของอตัรคปุต์อยูต่ลอด และเวลาเธอเผลอไผลเม่ือไร...

กมั็กจะหวนกลบัไปนกึถงึประโยคนัน้ของเขา

'ถ้าไม่ใช่เพราะรกั...พ่ีจะไม่มีวนัยือ้นซีไว้เดด็ขาด'
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รกั? รกัเหรอ ท่ีเขาท�าตวัแปลกๆ แบบนีเ้พราะว่า...รกัเธอ?

"เฮอะ" หญิงสาวเผลอแค่นหัวเราะออกมา ดวงตาคู่สวยอาบไล้ด้วย 

ความเย็นชาระคนเจบ็ร้าว

ถ้าอัตรคุปต์รกัเธอจรงิๆ มันกค็งเป็นตลกร้ายท่ีสดุในโลก

ตอนเธอรกัเขาแทบตาย ชายหนุม่กลบัไม่เห็นค่า ท�าตวัเย็นชาใส่ราวกบัว่า 

การคบหากันนั้นเกิดขึ้นและตั้งอยู่บนผลประโยชน์ระหว่างสองตระกูลเพียง

อย่างเดียว แต่มาตอนนี้ท่ีนิสรีนรู้แล้วว่าเขาไม่รักเธอเพราะเธอไม่ใช่คน 

ท่ีถกูก�าหนดมาให้เขารกั อีกฝ่ายกลบัมาบอกว่ารกัเธอเนีย่นะ? เรือ่งท่ีพวกเธอ

รบัรูม้ามนัควรจะเป็นเหตุผลท่ีสนบัสนนุให้อตัรคุปต์ไปจากเธอเรว็กว่าเดมิสิ 

ไม่ใช่มาท�าตวัเหมอืน 'คลัง่รกั' เธอมากแบบนี้

กพ็อจ�าได้อยู่ว่าเขาถกูวางคาแรก็เตอร์มาให้เป็นผูช้ายคลัง่รกั แต่คนท่ี

เขาจะแสดงความคลัง่รกัใส่มนัต้องเป็นยายนางเอกท่ียงัไม่โผล่หัวมาส ิ ไม่ใช่

นางร้ายอย่างเธอคนนี้

"เสรจ็แล้วค่ะ"

ช่างท�าเลบ็คนโปรดท่ีรบัรูไ้ด้ถงึสภาพอารมณ์อันไม่ปกตนิกัของนางเอก

สาวลอบระบายลมหายใจอย่างโล่งอก ในท่ีสดุงานในวนันีก้จ็บลงโดยท่ีหล่อน

ไม่ต้องเป็นท่ีรองรบัอารมณ์ของอีกฝ่าย

"อ้อ" เมือ่เจ้าหญงิกหุลาบขาวรูส้กึตวักชั็กมือกลบัมาแล้วมองส�ารวจ

ลวดลายบนเลบ็เรยีวสวย ก่อนพยักหน้าหงกึหงกัด้วยท่าทางพงึพอใจ

"ถ้าคณุนซีไม่มีอะไรท่ีอยากให้แก้แล้ว พีก่ลบัเลยนะคะ"

พอแน่ใจแล้วว่าลกูค้าวีไอพกีระเป๋าหนกัพอใจกบัผลงาน สาวข้ามเพศ

ร่างใหญ่กร็บีกระวกีระวาดเกบ็อปุกรณ์อย่างรวดเรว็โดยไม่กล้าแม้แต่จะเหลอืบมอง 

'อาหารตา' ช้ันเลศิซ่ึงนัง่รออยู่บนโซฟาตวัใหญ่

กน็ะ ช่ือเสยีงเรือ่งความ 'หวงหลวั' ของแม่กหุลาบขาวนี่โด่งดงัจะตายไป 

ใครมองไฮโซหนุ่มหน่อยเป็นไม่ได้ สถานเบา 'เจ้าท่ี' ก็แค่ถลึงตาใส่  

ส่วนสถานหนัก...ได้ข่าวว่าจากนางเอกไฮโซกเ็คยแปลงร่างเป็นสก๊อยมอืตบ
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มาแล้ว

แต่อย่างว่า โชคดีท่ีเกิดมาเงินหนา เรื่องพวกนั้นจึงไม่เคยเป็นข่าว 

บรรดาแฟนคลบัเลยยังคงหน้ามืดตามวัมองว่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์เหมือนเดมิ

"ท�าเล็บเสร็จแล้วใช่มั้ย" อัตรคุปต์ท่ีรอคนรักท�าเล็บจนเกือบหลับไป 

รอบหนึง่หาวหวอด ยัดสมาร์ตโฟนรุน่ท็อปลงกระเป๋ากางเกง "ไปแต่งตวัส"ิ

"คะ?" นสิรนีอทุานเสยีงแหลม ดวงตาสวยเฉ่ียวละจากเลบ็มอืไปยัง 

วงหน้าหล่อเหลาโดดเด่นจนพระเอกหลายคนยังชิดซ้าย "แต่งตวัไปไหน"

"กนิข้าวกนัไง"

"ฮะ?" 

"วนันีว้นัเสาร์" อัตรคปุต์ว่า พอเห็นหัวคิว้อ่อนจางขมวดมุ่นกเ็อ่ยย�า้ 

"เสาร์สดุท้ายของเดอืน นซีเป็นคนพดูเองว่าเสาร์อาทิตย์สดุท้ายของเดอืน 

เป็นวันของ 'เรา' " ชายหนุม่เน้นเสยีงหนกัตรงค�าสดุท้าย

นยัน์ตาสวยเฉ่ียวไหววบูสะท้อนความรูส้กึบางอย่าง ก่อนจะเบือนหน้าหนี

ให้พ้นดวงตาคม นิสรีนสูดหายใจลึก มือเรียวยกข้ึนลูบใบหน้าเพื่อขับไล ่

ความเจบ็ร้าวจากเรือ่งราวในอดตีออกไป

"นีซจ�าได้" น�า้เสียงแข็งห้วนอยู่เป็นนิจสั่นเครือ พอแน่ใจว่าควบคุม 

ความรูส้กึได้ดีประมาณหนึง่เธอกหั็นกลบัมาสบตาเขาอีกครัง้ "นซีจ�าได้ดว่ีา

ทุกสดุสปัดาห์สิน้เดอืนมันคอืวนัของเรา" หญิงสาวแค่นหัวเราะ "แต่ไม่คดิว่า

พีคุ่ปต์จะยังจ�าได้กเ็ท่านัน้"

เพราะตลอดมาคนท่ีเรยีกร้องและพยายามหาเวลาว่างมาใช้ร่วมกนัมแีค่

เธออยู่ฝ่ายเดียว

ท้ังวงการต่างรูด้ว่ีาเสาร์อาทิตย์สิน้เดอืน ถ้าไม่ใช่เรือ่งคอขาดบาดตาย

หรืองานใหญ่ท่ีเลีย่งไม่ได้จรงิๆ นางเอกสาวเจ้าของฉายาเจ้าหญิงกหุลาบขาว

จะไม่รบังานเดด็ขาด ครัง้หนึง่ผูจ้ดัการส่วนตวัอย่างเจนสดุาเคยบ่นว่านสิรนี

สญูเสยีรายได้จากการปฏเิสธงานเพราะเหตผุลนี้ไปไม่รูก้ีล้่านแล้ว

แต่คุณหนูไฮโซท่ีคาบช้อนทองฝังเพชรมาเกิดกลับยักไหล่ ไม่สนใจ 
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เงนิจ�านวนนัน้เลยสกันดิ

กเ็งนิพวกนัน้จะไปเทียบกบัการใช้เวลาอยู่ร่วมกบัพีค่ปุต์ของเธอได้อย่างไร

ท้ังท่ีหญิงสาวคดิแบบนัน้ แต่ส�าหรบัอตัรคปุต์แล้ว...'ทุกสิง่' ล้วนส�าคญั

กว่าเธอท้ังสิน้

ไม่ว่าจะงาน แข่งรถ หรือปาร์ตีก้บัเพ่ือน เขาเลอืกทุกอย่างแล้วหันกลบัมา

ปฏเิสธนดัหมายของ 'เรา' ด้วยเหตผุลท่ีว่า 'เสาร์อาทิตย์สิน้เดอืนมนักม็อียู่ 

ทุกเดอืนนัน่แหละ แต่งานนีมั้นไม่ได้มีทุกเดอืนสกัหน่อย เดอืนหน้าค่อยอยู่

ด้วยกนัก็ได้นี'่

ความทรงจ�าเหล่านั้นไม่ได้หวนกลับมาแค่ในหัวของนิสรีน เพราะ 

อัตรคปุต์เองกร็ะลกึได้อย่างรวดเรว็ ดวงตาคมดอุาบไล้ไปด้วยความรูส้กึผดิ 

ชายหนุ่มคว้ามือเรียวซ่ึงเล็กจนเขาสามารถใช้มือเดียวรวบสองมือของเธอ 

ได้มากมุไว้ ขณะท่ีอกีข้างกเ็ลือ่นไปสมัผสัผวิแก้มขาวซีด ผูน้�าแห่งมหัสวัต 

กดัรมิฝีปาก ท้ายท่ีสดุค�าพดูนัน้กอ็อกจากกลบีปากสแีดงจดั

"...ขอโทษ"

"คะ?" นิสรีนเผลออุทานเสียงสูง ดวงตาซ่ึงเมื่อครู่ยังฉาบทับด้วย 

ความเจบ็ปวดผดิหวงัถกูแทนท่ีด้วยความตกใจระคนสบัสน หญิงสาวกลอกตา

ไปมาอย่างครุน่คิด "เมือ่กี.้..พีค่ปุต์พดูว่าอะไรนะ"

คิว้เข้มขมวดเข้าหากนั ชายหนุม่หลบัตาลงจนมองเห็นแพขนตายาว 

หลงัทบทวนดแีล้วกล็มืตาข้ึน ใช้ดวงตาซ่ึงเตม็ไปด้วยความรูส้กึผดิอย่างจรงิใจ

จบัจ้องไปยงันยัน์ตาของคนรกั

"พีบ่อกว่าขอโทษ" 

เขา...ขอโทษ...เธอ?

หัวใจของนสิรนีเต้นระรวัแรงข้ึน ความตืน่เต้นระคนยนิดไีหลวนอยู่ในอก

หนึ่งในนิสัยท่ีเหมือนกันราวกับถอดออกมาของพระเอกและนางร้าย 

ผู้คาบช้อนทองฝังเพชรมาเกิดอย่างเขาและเธอก็คือการแทบจะไม่เคย 

ขอโทษใครเลย เพราะต่างไม่ค่อยรูส้กึว่าตวัเองท�าอะไรผดิ หรอืต่อให้รูว่้าผดิ...
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กเ็ย่อหย่ิงปากหนกัรกัศกัดิศ์รจีนไม่คดิจะเอ่ยค�าขอโทษออกไป

ทว่าคนปากหนักทุกคนย่อมมีคนพิเศษที่ได้รับข้อยกเว้นนั้น ส�าหรับ 

อัตรคปุต์...คนคนนัน้คงเป็นนางเอกตวัจรงิของเขา แต่ส�าหรบันางร้ายผูค้ลัง่รกั

อย่างนิสรีน...คนเดียวท่ีเธอยอมเอ่ยปากขอโทษไม่ว่าตัวเองจะผิด ไม่ผิด  

ไม่รู้ตัวว่าท�าอะไรผิด หรือแม้แต่เขาเป็นฝ่ายผิด...เธอก็พร้อมจะเอ่ยปาก 

ขอโทษก่อนถ้าคนคนนัน้คอือตัรคปุต์

ตลอดมามนัเป็นแบบนัน้ กระท่ังวันครบรอบหกปีท่ีอัตรคปุต์ปล่อยให้เธอ

รอท่ีร้านอาหารหรอูยู่ครึง่ค่อนคนืเพราะเขาลมื...ชายหนุม่ยังไม่แม้แต่จะเอ่ยปาก 

ขอโทษเธอสักค�า มีเพียงก�าไลข้อมือคาร์เทียร์มูลค่าครึ่งล้านท่ีถูกส่งมา 

เพือ่บอกให้รูว่้าเขาเป็นฝ่ายผดิ

มาวันนีค้นท่ีไม่เคยขอโทษเธอเลยสกัครัง้ก�าลงัขอโทษเธองัน้หรอื

หยดน�า้ตาร่วงหล่นจากหน่วยตาเฉ่ียว นัน่ท�าให้คนท่ีเฝ้ามองอยู่หัวใจ

ไหววบู วงหน้าหล่อเหลาซีดลงไปหนึง่เฉดพลางรบีถามด้วยสหีน้าร้อนรน

"นซี...เป็นอะไร พี.่..ท�าอะไรผดิรเึปล่า" คนท่ีเป่ียมล้นด้วยความม่ันใจ

และไม่เคยคิดว่าตัวเองท�าอะไรผิดมาก่อนตั้งค�าถามด้วยความระมัดระวัง 

เมือ่อยู่ดีๆ คนรกักร้็องไห้ออกมา

"พี่คุปต์...ขอโทษนีซงั้นเหรอ" หญิงสาวเม้มปาก พยายามหยุดการ

ร้องไห้อันน่าอับอายนีล้ง ดวงตาซ่ึงยังพร่ามัวจบัจ้องไปยังอดตีคนรกั "พ่ีคปุต์

รูม้ัย้ว่านีค่อืค�าขอโทษแรกท่ีนซีได้จากพี"่

ชายหนุม่สดูลมหายใจลกึ ดวงหน้าหล่อเหลาแหงนข้ึนมองเพดานเล่นระดบั

เพือ่สะกดกลัน้ความรูส้กึท่ีตขีึน้มาในอก ก่อนจะรวบร่างระหงเข้ามากอดไว้

โดยไม่สนใจว่าเธอจะต่อต้านขัดขืนหรือไม่ อัตรคุปต์โน้มตัวลงกอดเธอไว้ 

กระซิบข้างใบหูของคนท่ีเริม่ข่มเสยีงสะอืน้และน�า้ตาไว้ไม่อยู่

"พีข่อโทษ ขอโทษท่ีตลอดมาไม่เคยพูดค�านีก้บันซีเลย ขอโทษท่ีท�าเหมอืน

ตัวเองไม่เคยท�าอะไรผดิ ขอโทษท่ีเคยไม่ใส่ใจนซี เย็นชากบันซี พ่ี...ขอโทษ

จรงิๆ"
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ย่ิงเขาพร�่าค�าขอโทษออกมามากเท่าไร คนในอ้อมแขนก็ย่ิงร้องไห้ 

สะอึกสะอ้ืนมากเท่านัน้

นสิรนีอาจเคยน�า้ตาคลอ เคยร้องไห้ต่อหน้าอัตรคุปต์มาบ้าง ซ่ึงหลายครัง้

ชายหนุ่มมองออกว่านักแสดงฝีมือดีอย่างเธอก�าลังเล่นละครเพ่ือเรียกร้อง

ความสนใจจากเขา

แต่ไม่เคยมีครั้งไหน...ท่ีคนรักจะก�าแขนเสื้อเขาไว้แน่นแล้วร้องไห้

สะอึกสะอ้ืนราวกบัจะขาดใจแบบนี้

และนสิรนีคงไม่รู.้..ว่านัน่ท�าให้หัวใจเขาแทบจะขาดตามไปด้วยจนต้อง

วอนขอ

"นซี อย่าร้องไห้เลยนะ พี.่..จะไม่ไหวแล้วจรงิๆ"
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ท้ังค�าว่ารัก ท้ังค�าขอโทษท่ีไม่เคยหลุดจากกลีบปากหนาสีแดงสด  

ท้ังพฤติกรรมต่างๆ ท่ีผิดแผกจากหน้ามือเป็นหลังมือของอัตรคุปต ์

สร้างความสบัสนให้กบันสิรนีอย่างลกึล�า้

การตดัใจจากผูช้ายท่ีเฝ้ารกัมานบัสบิปีไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย แต่เพราะเธอ

ยังรู้จักรักตัวเองอยู่บ้าง นิสรีนถึงได้พยายามกัดฟันก้าวออกมาจากเขา  

จากเงามืดของโชคชะตาอันเลวร้ายท่ีรออยู่ในอนาคต ท้ังท่ีเธอก็ไม่แน่ใจ

เหมอืนกนัว่าถ้าหากถอยออกมาจากวงัวนรกัสามเส้านัน้ส�าเรจ็ ชีวิตจะเป็น

อย่างไรต่อไป

แต่ในขณะท่ีเธอพยายามจะหนีให้พ้นจากเส้นทางเดมิ อตัรคปุต์ท่ีเคย

เย็นชาไร้หัวใจใส่กันกลับเป็นฝ่ายก้าวเข้ามาหาจนถึงข้ันวิ่งไล่ตามอย่างท่ี 

ไม่เคยเป็นมาก่อน

แน่นอนว่าหัวใจซ่ึงยังอดัแน่นไปด้วยความรกัท่ีมีต่อเขาย่อมเต้นระรวั

ด้วยความยนิดอีย่างบ้าคลัง่ มนับอกให้เธอลองเสีย่งอีกสกัหน ฉวยโอกาสนี้

คว้าหัวใจอัตรคุปต์มาครองเอาไว้ให้อยู่หมัด แต่สมองกลับพยายาม 

ฉุดกระชากเธอให้หลดุจากภวงัค์รกัลวงตาท่ีไม่มวีนัเป็นไปได้นัน้

ทุกความขัดแย้งย่อมสร้างความสญูเสยี โดยเฉพาะความขัดแย้งในตวัเอง

บทที่ 4 
สับสน
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ท่ีท�าให้คนแทบจะทนแบกรบัไว้ไม่ไหว

สมัผสัแผ่วเบาบนแก้มท�าให้หญิงสาวสะดุง้ วงหน้าสวยสะบัดกลบัไปมอง

ทางซ้ายมือของตัวเอง จงึเพ่ิงเห็นว่าอดตีคนรกัลกุจากฝ่ังตรงข้ามมายืนโน้ม

ตวัอยู่ใกล้ๆ ด้วยแววตาแฝงความห่วงใย

"นซี เป็นอะไรรเึปล่า"

ดวงตาสวยเฉ่ียวกวาดมองใบหน้าหล่อเหลาซ่ึงชาวเนต็ต่างเอ่ยแซวกนั

เล่นๆ ว่า 'เบ้าหน้าพระราชทาน' ตัง้แต่โครงหน้าคม สนักรามชัด เหนอืโหนกแก้ม

สงูข้ึนไปคอืดวงตาโตคมกรบิในเบ้าตาลกึ แพขนตาบนล่างดกหนาไม่ต่างจาก

คิว้เข้มได้รปู จมูกโด่งปลายงุม้รบักนักบัรมิฝีปากหนาสแีดงสด ผวิขาวราวหิมะ

ตดักบัผมทรงคอมม่าสดี�าสนทิ ห่วงสเีงนิสวยสะท้อนแสงจากรูล่างสดุของใบหู

ดูจากลกัษณะภายนอกท้ังรปูร่างท่ีสงูใหญ่ โหนกแก้มสงู หรอืเบ้าตาลกึ

กร็ูแ้ล้วว่าชายหนุม่ไม่ใช่คนเช้ือสายไทยเตม็ร้อย เพราะ 'คณุอลเิซีย' มารดา

ของเขาเป็นสาวลกูเสีย้วผูม้ท้ัีงเช้ือสายกรกี ตะวนัออกกลาง และไทยปะปน 

อยู่ในร่าง ดเีอ็นเอท่ีผสมผสานระหว่างลกูเสีย้วคนสวยกบัหนุม่ไทยเชือ้สายจนี

ผู้หล่อเหลาจงึออกมาเป็นประตมิากรรมช้ินเอกอย่างอัตรคปุต์ มหัสวตั

และตอนนีผู้้ชายท่ีหล่อเหลาจนพระเอกหลายคนยังเทียบไม่ตดิกก็�าลงั

ใช้ดวงตาคมดุสนี�า้ตาลเข้มจนเกอืบด�าคูน่ัน้มองเธอด้วยสายตาห่วงใย

นิสรีนเม้มปาก แม้จะรู้สึกดีแค่ไหน เธอก็ยังปัดมือเขาออกจากไหล่ 

ปฏเิสธด้วยสหีน้าแข็งท่ือ

"เปล่า นซีไม่ได้เป็นอะไร พีค่ปุต์กลบัไปนัง่เถอะ"

จ้องหน้าเธออยู่อึดใจหนึง่อตัรคปุต์กพ็ยักหน้ารบั

"โอเค"

ขณะท่ีเธอก�าลงัจะผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกท่ีเขายอมกลบัไปนัง่ท่ีเดมิ 

นสิรนีกแ็ทบสะดุ้งเมือ่ร่างสงูใหญ่เลอืกท้ิงตวัลงบนเบาะข้างๆ เธอ

"พีค่ปุต์! ท�าอะไรเนีย่!" นางเอกสาวคนดงัถลงึตาใส่ แต่ชายหนุม่ท่ีวาดแขน

พาดกบัพนกัเก้าอ้ีตวัยาวจนคล้ายจะโอบเธออยู่กลายๆ กลบัเลกิคิว้ใส่ ตอบรบั
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หน้าตาย

"กน็ัง่ตามท่ีนซีบอกไง"

"ไม่ เดีย๋ว! นซีหมายถงึให้พีก่ลบัไปนัง่ท่ีตวัเองโน่น"

"เปลีย่นใจแล้ว อยากนัง่กบันซี"

"แต่นซีอึดอัด"

"อึดอัดอะไร นซีชอบให้พ่ีกอดจะตาย" อตัรคปุต์ยักไหล่ "ชู ่ไม่ต้องงอแงแล้ว 

ดูโน่นเรว็ พระอาทิตย์ก�าลงัจะตกแล้วนะ"

ชายหนุม่พยักพเยิดให้คนรกัมองไปยังพระอาทิตย์ดวงโตท่ีใกล้จะตก

แม้ในเมอืงหลวงของประเทศซ่ึงอัดแน่นไปด้วยตกึรามบ้านช่อง พระอาทิตย์

ดวงโตจะไม่ได้หล่นวบูหายไปในพืน้น�า้เจ้าพระยา ทว่าฉากหลงัท่ีเป็นวดัช่ือดงั

กดู็สวยงามไปอีกแบบ

นิสรีนเผลอหันไปตามสายตาของอดีตคนรัก กลีบปากเคลือบสีแดง 

ตามแบบฉบับนางร้ายขบแน่น แววตาสัน่ไหวเมือ่จ�าได้...ว่าครัง้หนึง่เธอเคยบอก 

อัตรคุปต์ว่าอยากมากนิอาหารร้านนี ้อยากดพูระอาทิตย์ตกด้วยกนักบัเขา 

แต่กเ็ป็นอตัรคปุต์ไม่ใช่หรอืท่ีบ่นว่าไร้สาระ พระอาทิตย์ตกในเมอืงมอีะไร

ให้น่าดกูนั ครัง้นัน้เขาไม่ยอมมาดนิเนอร์กบัเธอ แล้วเลอืกชดเชยด้วยการพาไป 

ล่องเรอืยอชต์ดพูระอาทิตย์ตกทะเลท่ีภเูกต็แทน

ผืนฟ้าค่อยๆ ถูกแต่งแต้มด้วยสีของอาทิตย์อัสดงจนแปรเปลี่ยนเป็น

สีชมพูเจือส้มคล้ายสีแซลมอน ก้อนเมฆสีขาวยามกลางวันถูกอาบย้อม 

จนบางส่วนกลายเป็นสีทอง ไม่ช้าไม่นานพระปรางค์องค์ใหญ่ก็ค่อยๆ  

เปล่งแสงเรอืงรองออกมา

"สวยจงั" 

หญิงสาวหลดุอุทาน ช่ัวขณะนัน้เธอเผลอหลงลมืความขดัแย้งระหว่าง

ตวัเองกบัอดีตคนรกั เฝ้ามองความงดงามอนักลมกลนืกนัระหว่างธรรมชาติ

กับสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมาด้วยแววตาเป็นประกาย ขณะท่ีอัตรคุปต์นั้น... 

ดวงตาคู่คมได้เลือ่นจากพระปรางค์องค์ใหญ่มาอยู่ท่ีคนข้างตวันานแล้ว
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ย่ิงวนัเวลาผ่านไปชายหนุม่กย่ิ็งแน่ใจว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากนสิรนี

แล้วไปรกัผูห้ญิงท่ีถกูลขิิตไว้ให้เป็นนางเอกของตวัเองเดด็ขาด

การต่อสูก้บัโชคชะตาท่ีถกูขีดเขียนไว้มันอาจจะยาก แต่อตัรคปุต์ม่ันใจว่า

เขาสามารถสูก้บัมันได้

...ขอเพียงแค่นสิรนีเลอืกจะสูไ้ปกบัเขากพ็อ

"ท�าไมถงึมาท่ีนี"่

ทันทีท่ีรูส้กึตวัตืน่ นสิรีนซ่ึงเผลอหลบัไปเพราะความเหนือ่ยล้า ความเครยีด 

ผสมกบัฤทธิข์องไวน์สองแก้ว...และความรูส้กึปลอดภยัยามอยู่ใกล้อัตรคปุต์

จนกล้าปล่อยตัวตามสัญชาตญาณซ่ึงบ่มเพาะมาสิบปี ก็ร้องถามเสียงดัง  

ร่างท่ีเพิง่ถกูวางลงบนโซฟาตวัใหญ่ไปไม่นานนกักเ็ด้งตวัลกุข้ึนนัง่ กวาดมอง

สถานท่ีอนัคุ้นเคยด้วยแววตาสบัสน

"นีซ อย่าท�าเหมือนพี่มอมเหล้าแล้วหลอกพาเธอมาท�ามิดีมิร้ายสิ"  

อัตรคุปต์ดุอย่างทนไม่ได้กับท่าทีแบบนั้น "นี่มันก็บ้านเราเอง ไม่ใช่ท่ีอ่ืน 

สกัหน่อย"

มือใหญ่เริ่มปลดกระดุมเม็ดบนและพับแขนเสื้อข้ึนไปจนถึงข้อศอก  

ชายหนุม่ลอบถอนหายใจเบาๆ เม่ือเห็นสหีน้าตงึเครยีดของคนรกั ร่างสงูกว่า

ร้อยแปดสิบสามเซนติเมตรเดินเข้าไปท้ิงตัวลงข้างๆ หญิงสาว รู้สึกดีข้ึน 

นดิหน่อยท่ีนสิรนีไม่รงัเกยีจกนัถงึข้ันสะดุง้ตกใจจนโอเวอร์อะไร

"พีคุ่ปต์บอกจะพานซีกลบับ้าน"

หลงักนิข้าวเสรจ็ชายหนุม่ให้สญัญากบัเธอแบบนัน้ นสิรนีท่ีรูด้ว่ีาเขา 

เป็นคนรกัษาค�าพูดจงึคลายใจจนเผลอหลบัไป

"นีก่บ้็าน" เขาย�า้ ร่างสงูเท้าแขนข้างหนึง่กบัพนกัโซฟา โน้มตวัเข้าหา

คนรัก นยัน์ตาสเีข้มเป็นประกายยามประกาศ "บ้านของเรา"

'บ้านของเรา'

อีกแล้ว...
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ปลายเลบ็ท่ีเพิง่ผ่านการตกแต่งมาวนันีจ้กิอุ้งมอืจนเป็นรอย รมิฝีปาก

ถกูขบแน่น

...ค�าท่ีเธอเคยอยากได้ยินจากปากอัตรคุปต์ มาในวนัท่ีสายเกนิไปอีกแล้ว

นางเอกคนดงัละสายตาจากอดตีคูห่ม้ัน ดวงตาสวยเฉ่ียวท่ีเคลอืบคลอ

ด้วยม่านน�า้ตาบางเบากวาดมองไปท่ัวเพนต์เฮ้าส์ ท้ังห้องนัง่เล่นท่ีพวกเธอ

ก�าลงันัง่อยู่ โต๊ะอาหารขนาดหกท่ีนัง่ตดิผนงักระจกซ่ึงมองเห็นวิวของแม่น�า้

เจ้าพระยาได้อย่างชัดเจน ไกลออกไปหน่อยคอืทางไปห้องครวั มุมสดุฝ่ังซ้าย

คือบันไดข้ึนสู่ช้ันบนของเพนต์เฮ้าส์ราคาเกือบสองร้อยล้านของโครงการ

คอนโดมิเนยีมสดุหรซ่ึูงเป็นผลติภณัฑ์จาก MA Property

สถานท่ีท่ีตลอดสามปีมานีเ้ธอใช้ชีวิตอยู่มากกว่าบ้านของตวัเอง

"ปกติ...พ่ีคปุต์เรยีกมันว่า 'บ้านพี'่ ไม่ใช่เหรอ"

นสิรนีย้อนถามท้ังท่ีไม่ยอมสบตาเขา จงึไม่เห็นแววตารูส้กึผดิของชายหนุม่ 

รมิฝีปากหนาเม้มแน่นก่อนจะค่อยๆ ตอบออกไป

"พีก่็ไม่เคยบอกว่ามันไม่ใช่บ้านของนซี"

"เหรอคะ" เธอแค่นหัวเราะ ดวงตาซ่ึงหลบเลีย่งเขามาครูห่นึง่หันกลบั

ไปสบตากัน นิสรีนมองเห็นความรู้สึกผิดในหน่วยตาคม...เช่นเดียวกับ 

ท่ีอัตรคุปต์มองเห็นความเจ็บปวดในดวงตาสีน�้าตาลวาวรื้น "แต่ปกติ... 

พ่ีชอบไล่นซีกลบับ้านนี ่นัน่ไม่ได้หมายความว่า...ท่ีนีไ่ม่ใช่บ้านนซีหรอกเหรอ"

"...นซี"

หัวใจของอัตรคปุต์หดเกรง็ด้วยความรูส้กึผดิระคนเจบ็ปวด

รู้...ไม่ใช่ไม่รู้ว่าพฤติกรรมตลอดสิบปีท่ีผ่านมาของเขาท�าให้คนรัก 

ต้องเสียใจจนกลายเป็นการสร้างบาดแผลบนหัวใจดวงน้อย แต่ท่ีผ่านมา 

ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน...อัตรคปุต์ก็ไม่เคยทลายก�าแพงท่ีขวางกัน้พวกเขา

ลงได้เลย

นัน่คงเพราะหัวใจดวงนีข้องเขา...ถกูลขิิตมาให้ใช้มนัเพือ่รกัผูห้ญงิคนอืน่

ท่ีไม่ใช่นสิรนี 
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แต่ไม่ใช่วนันีแ้ละตอนนี.้..ท่ีอัตรคปุต์พร้อมจะควบคมุและเลอืกทุกสิง่

ด้วยตวัเอง

ไม่ใช่เพราะปลายนิว้ของใครบังคบัให้ต้องเป็น!

รองประธานบรหิารแห่ง MA Property เม้มรมิฝีปาก สายตาทอดมอง

สหีน้าเจบ็ร้าวของคนรกัด้วยความปวดใจ ร่างสงูใหญ่ลกุขึน้จากโซฟา พระเอก 

ซ่ึงถกูออกแบบมาให้เย่อหย่ิงทะนงในศกัดิศ์รค่ีอยๆ คกุเข่าสองข้างลงบนพืน้พรม

โดยท่ียังไม่ละสายตาจากหญงิสาว เขาเลยได้เห็น...ดวงตาซ่ึงเบิกกว้างด้วย

ความต่ืนตกใจของเธอ

"พีคุ่ปต์! ท�าอะไรน่ะ! ลกุข้ึนมา..."

น�า้เสยีงของนสิรนีขาดห้วงเมือ่คนท่ีคกุเข่าลงตรงหน้าเธอโน้มตวัเข้ามาใกล้ 

ก่อนใช้สองมือโอบรดัรอบเอวคอด วงหน้าหล่อเหลาราวเทพเจ้าแนบลงกบั

หน้าท้องแบนราบ น�า้เสยีงซ่ึงเคยแข็งกระด้างเยน็ชาคล้ายจะสัน่เครอื

"ถ้าพีข่อโอกาส...นซีจะให้พีไ่ด้ม้ัย" สองมอืหนากระชบัร่างท่ีสวมกอดอยู่

ให้แน่นข้ึน ดวงหน้าหล่อเหลาช้อนข้ึนมองเธอจากด้านล่าง มนัคอืสญัญาณ

บอกให้นสิรนีรบัรู.้..

...ว่าในความสมัพนัธ์ครัง้นี ้ พระเอกผู้เย่อหย่ิงถอืดอีย่างเขาพร้อมจะ 

ตกเป็นรองอยู่ใต้อาณตัขิองเธอ

นสิรนีเฝ้ารกัอัตรคปุต์มาสบิปี

สิง่ท่ีนางร้ายนสิยัเสยีอย่างเธอต้ังใจรอมาตลอดคอืวนัหนึง่ท่ีดวงตาคูน่ัน้

จะหันกลับมาเห็นเธออยู่ในสายตามากกว่าการเป็นคู่รักจากผลประโยชน์ 

ทางธรุกจิ วันท่ีอัตรคปุต์จะเตม็ใจท�าสิง่ต่างๆ ให้เธอด้วยความรกัไม่ใช่เพราะหน้าท่ี 

วนัท่ีเขาจะมองเธอด้วยสายตาเจอืแววรกัใคร่อ่อนโยนบ้างสกัเสีย้วกยั็งดี

และมันกม็าถงึ...ในวนัท่ีเธอตดัสนิใจเลกิรอแล้ว

ความสมัพนัธ์ระหว่างเธอกบัเขา...มันเป็นตลกร้ายจรงิๆ ด้วย



53

ปราณปริยา

เพราะอตัรคปุต์ไม่ยอมปล่อยและนสิรนีในตอนนีก้เ็หนือ่ยล้าเกนิกว่าจะ

ผลักไส หญิงสาวจึงปล่อยให้เขากอดซุกซบอยู่ตรงหน้าท้องของเธอ  

ซ�า้มือไม่รกัดียังทรยศสมองไปลบูไล้กลุม่ผมหนานุม่ของเขาอย่างท่ีเคยอยาก

สมัผสัมาตลอดนอกจากตอนอยู่บนเตยีงด้วยกนั

รอจนอารมณ์ของท้ังคูเ่ริม่สงบลง นางเอกสาวกถ็อนหายใจยาว ดวงตา

ท่ีแฝงแววบอบช�า้หลบุมองคนท่ีไม่ได้ถกูลขิิตให้เป็นของเธอ แล้วค่อยๆ เอ่ยข้ึน

อย่างมีสติ

"พี่คุปต์จะท�าแบบนี้ไปท�าไม ตลอดมาพี่ก็ไม่ได้...รักหรือแคร์นีซ 

สกัเท่าไหร่"

"ใครว่าพี่ไม่รกั ไม่แคร์นซี"

ชายหนุม่ท่ีหลบัตาซุกซบใบหน้าอยู่กบัหน้าท้องแบนราบลมืตาข้ึนมาเถยีง 

วงหน้าหล่อเหลาแหงนข้ึนสบตาคนรกั อธบิายเสยีงแข็งหนกัแน่น

"พีร่กันซีมาตลอดนัน่แหละ"

"ไม่จรงิ" นสิรนีเถยีง หัวใจเผลอเต้นระรวัไปกบัค�าบอกรกันัน้จนกลวัว่า

เขาจะได้ยิน หญิงสาวพยายามผลักไสคนท่ีกอดกันไว้ออก ทว่าอัตรคุปต ์

กยั็งเป็นอัตรคุปต์

ถ้าเขาไม่อยากปล่อย...อย่างไรก็ไม่ยอมปล่อยเดด็ขาด

"พีคุ่ปต์ ปล่อยนซีแล้วลกุข้ึนมาคยุกนัดีๆ "

นางร้ายผูถ้กูวางคาแรก็เตอร์ให้อารมณ์ร้อนอยู่ตลอดพยายามเกลีย้กล่อม

เขาอย่างใจเย็น

"นีก่ดี็แล้ว"

"ดีตรงไหน นีซอึดอัดนะมากอดกันแบบนี้ แล้วคุกเข่าอยู่อย่างนี้ 

เดีย๋วเหนบ็กก็นิหรอก อายุก็ไม่ใช่น้อยๆ แล้วนะ ลกุขึน้มาเถอะ"

พอถกูทักเรือ่งอายุ คนท่ีแก่กว่าสองปีกค็ิว้กระตกุจนเผลอเถยีงกลบั

"กอดแค่นีจ้ะอึดอดัอะไร ตอนท่ีกอดมากกว่านีน้ซียังไม่เห็นบ่น"

วงหน้าสวยซ่านสเีลอืดทันทีเพราะรบัรูไ้ด้ว่าเขาหมายถงึอะไร นสิรนี 
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เม้มปาก ฟาดผวัะเข้าท่ีบ่าหนา

"พีคุ่ปต์! ถ้าไม่ลกุ นซีไม่คยุแล้วนะ"

อัตรคปุต์เม้มปาก พอเห็นความแน่วแน่ในดวงตาสนี�า้ตาลกถ็อนหายใจ 

เป็นฝ่ายยอมแพ้ก่อน

ก็ได้ ถอืว่าชดเชยให้กบัท่ีผ่านมาแล้วกนั

ชายหนุ่มยอมลุกจากพื้นพรมตามค�าสั่ง ทว่าตอนนั้นเองร่างสูงใหญ ่

กลบัโซเซท�าท่าจะล้มทับจนนสิรนีต้องรบีรบัเขาไว้ด้วยสหีน้าตกใจ

"พีคุ่ปต์! เป็นอะไร! เหนบ็กนิเหรอ"

ท่าทางเป็นห่วงเป็นใยของคนรักท�าให้ริมฝีปากแดงจัดเม้มแน่น  

พยายามกลัน้รอยย้ิม นยัน์ตาคมพราวระยับอย่างใจช้ืนเม่ือม่ันใจย่ิงกว่าเดมิว่า

หัวใจของกหุลาบขาวดอกนีย้งัไม่เปลีย่นไป

ยังคงมีแต่เขาอดัแน่นอยู่ในนัน้

"ออื เหนบ็กนิ" ผูช้ายท่ีเกลยีดการเสแสร้งอย่างเขา ในเวลานีก้ลบัแกล้ง

เหนบ็กนิจนไม่อยากขยบั ทว่าดทู่าแล้วฝีมือการแสดงของท่านรองฯ แห่ง  

MA Property คงย�่าแย่ หรือไม่อย่างนั้นก็คงเป็นสายตาของนางเอกสาว 

ฝีมอืฉกาจท่ีดเีกนิไป ไม่นานนสิรนีกม็องออก รมิฝีปากรปูกระจบัเม้มแน่น  

มือเรียวปราศจากแหวนหม้ันผลกัร่างสงูใหญ่ออกห่างโดยไม่ออมแรง

"ไม่ต้องมาท�าแบบนีเ้ลย" คนท่ีเคยยอมมาตลอดถลงึตาใส่ หญิงสาว

ถอนหายใจซ�้าก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสียงท่ีพยายามใจเย็นอีกรอบ "พ่ีคุปต์  

มาคยุกนัดีๆ สกัทีเถอะ"

เพราะเห็นท่าทีท่ีจรงิจงัของคนรกั ชายหนุม่จงึตดัสนิใจเลกิวอแวคลอเคลยี

เธอช่ัวคราวโดยไม่ลมืทดไว้ในใจ

รอวนัท่ีนสิรนียอมกลบัมาเป็นของเขาก่อนเถอะ ได้มีการทบต้นทบดอก

กนัแน่

มอืใหญ่รวบมือเรยีวข้ึนมาเกาะกมุ ปลายนิว้ด้านลบูไล้นิว้นางข้างซ้าย

ซ่ึงยังหลงเหลอืรอยแหวนหมัน้อยู่จางๆ ริมฝีปากหนากระตกุย้ิมฝาด หมายมาด
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ในใจว่าอกีไม่นาน...เขาจะท�าให้นิว้นางข้างนี้ไม่ว่างเปล่าอีกครัง้

"พีร่กันซี" อัตรคปุต์ตดัสนิใจเปิดประเดน็ด้วยสิง่ท่ีเขาคดิว่าส�าคญักบั

ความรูส้กึของนสิรนีมากท่ีสดุ เพราะสบตากนัอยู่ตลอด...ชายหนุม่จงึมองเห็น

ดวงตาคูส่วยสัน่ไหว เขาเห็นท้ังความคาดหวัง ความดีใจ รวมไปถงึความ

ขลาดกลวัระคนไม่อยากจะเช่ือ

"นซีกร็ูว่้าพีเ่ป็นคนยงัไง สิง่ท่ีผูช้ายอย่างอัตรคปุต์ มหัสวตั เกลยีดท่ีสดุ

คือการถกูบังคบั ถนดัท่ีสดุคอืการเอาแต่ใจ ถ้าไม่ใช่เพราะพ่ีชอบนซี รกันซี 

มเีหรอท่ีพีจ่ะยอมให้ผูใ้หญ่คลมุถงุชน มีเหรอท่ีเจ็ดปีก่อนพ่ีจะยอมเป็นแฟน

กบันซีแค่เพราะเรือ่งธรุกจิ แล้วมีเหรอ..." รมิฝีปากหนาคลีย้ิ่ม นยัน์ตาคมเข้ม

เป็นประกาย "ท่ีตลอดเจด็ปีมานีพ้ีจ่ะมีแค่นซี ซ่ือสตัย์กบันซีคนเดยีว"

มันไม่มีทางเป็นไปได้เลย

นัน่คือสิง่ท่ีนสิรนีรูอ้ยู่แก่ใจ เจด็ปีมานีเ้ธอจงึใช้ความเช่ือนัน้หล่อเลีย้ง

หัวใจว่าภายใต้ท่าทางเย็นชา อัตรคปุต์คงมีใจให้เธอบ้างไม่มากกน้็อย

เพราะไม่เคยมเีลยสกัครัง้...ท่ีผูช้ายสมบูรณ์แบบและมผีูห้ญิงมากมาย

เข้าหาอยู่ตลอดอย่างเขาจะเผลอว่อกแว่กไปกบัใครอ่ืน

"แล้วท�าไมตลอดมาพ่ีคปุต์ถงึท�าแบบนัน้กบันซี ท�าไมถงึคอยแต่ผดัวนั

ไม่ยอมแต่งงานกบันซี"

"พี่ไม่รู้เหมือนกันนีซ" ชายหนุ่มส่ายหน้า "ก่อนหน้านี้พี่ก็เคยสงสัย

เหมือนกนัว่าท้ังท่ีพีม่ั่นใจว่าตวัเองรกันซี และไม่เคยคดิว่าคูชี่วติของพีจ่ะเป็น

คนอ่ืนนอกจากนซี แต่ท�าไมพีถ่งึไม่สามารถแสดงออกให้นซีหรอืใครรบัรูไ้ด้เลย

ว่าพี่รักเธอมากขนาดไหน ท�าไมหัวใจพี่ถึงว้าวุ่นกังวลคอยแต่จะหลีกเลี่ยง 

การแต่งงานของเราอยู่ตลอด จนวนัท่ีเธอกบัพี่ได้รูเ้รือ่งนัน้ พีถ่งึเข้าใจ..." 

รมิฝีปากหนากระตกุย้ิมหยัน แววตาซ่ึงเคยทอดมองเธออย่างรกัใคร่ 

แปรเปลีย่นเป็นแห้งแล้งเย็นชาอย่างท่ีนสิรนีคุน้ชิน

"เพราะพี่เป็นแค่ตัวละครท่ีถูกสร้างข้ึนมาและถูกก�าหนดให้รักคนอื่น 

ท่ีไม่ใช่นซี"
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ประโยคนัน้ท�าให้หัวใจท้ังของคนพดูและคนฟังบิดร้าวไปพร้อมๆ กนั

แม้จะพยายามท�าใจยอมรบัความจรงิท่ีว่าเขาและเธอเป็นเพียงแค่ตวัละคร

ซ่ึงถกูใครบางคนสร้างข้ึนมา ทว่าลกึลงไปหัวใจสองดวงยังคงต่อต้าน ท้ังยัง

แฝงไปด้วยความเจบ็แค้นอย่างไม่อยากยอมรบัมัน

นสิรนีสดูลมหายใจลกึเข้าปอด เธอกล�า้กลนืก้อนความรู้สกึท่ีตข้ึีนมาลงไป 

เอ่ยปากอกีครัง้ด้วยน�า้เสยีงท่ีพยายามท�าให้สงบนิง่ท่ีสดุ

"ท้ังท่ีรูแ้บบนีแ้ล้ว ท�าไมพีค่ปุต์ถงึท�าแบบนี ้ ท�าไมถงึไม่ยอมปล่อยนซี

ไป..."

"เพราะพี่ท�าไม่ได้!" ชายหนุ่มขัดขึ้นเสียงดัง "พี่ปล่อยนีซไปไม่ได้  

พีจ่ะปล่อยผูห้ญิงท่ีพีร่กัไปได้ยังไง"

"แต่นซีไม่ใช่นางเอกของพี!่ นซีเป็นแค่นางร้ายท่ีผ่านเข้ามาเป็นอปุสรรค

ระหว่างพีก่บัผูห้ญิงคนนัน้!" นสิรนีข้ึนเสยีงกลบั ความกดดนัอัดอัน้ถกูระเบิด

ออกมาในรปูแบบของน�า้ตา

"พีค่ปุต์เป็นพระเอก! แต่นซีเป็นนางร้าย! เราไม่ได้ถกูลขิิตให้เกดิมา 

คูก่นั!!!" ดวงตาสวยเฉ่ียวมองผู้ชายท่ีเธอรกัด้วยแววตาปวดร้าว ความจรงิ 

ท่ีถกูก�าหนดไว้ท�าให้หัวใจท้ังดวงคล้ายจะถกูควกัออกไปบดขย้ี

"แต่พี่ไม่สน!" อัตรคุปต์แผดเสียงดังลั่น สองมือประคองวงหน้า 

เป้ือนน�า้ตาของคนรกัเอาไว้ จ้องลกึเข้าไปในดวงตาแหลกร้าว "พี่ไม่สนว่าเรา

จะถกูก�าหนดมาให้เป็นอะไร พีไ่ม่สนว่านซีจะเป็นนางร้ายหรอืพีจ่ะเป็นพระเอก

บ้าบออะไรนัน่! ถ้าการเป็นพระเอกมันท�าให้พีร่กัเธอไม่ได้ พ่ีกพ็ร้อมจะเป็น 

ตวัร้ายท่ีได้คูก่บันซี!"

ชายหนุม่แนบหน้าผากลงกบัหน้าผากมน บอกเธอด้วยน�า้เสยีงหนกัแน่น

"นีมั่นชีวติของเรานะนซี เราต้องเลอืกเองได้สว่ิาจะใช้มันแบบไหน"

และอัตรคุปต์เลอืกแล้ว...ว่าเขาจะใช้มันเพือ่รกันสิรนี
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ความรักอันเข้มข้นท่ีฉายชัดในดวงตาคมกริบท�าให้หัวใจของนิสรีน 

สัน่คลอน

เธอเองก็ไม่อยากเลกิกบัเขา 

ไม่อยากเลกิกบัอัตรคปุต์ท้ังท่ีวนันีเ้ขาอุตส่าห์รกัเธอแล้ว แต่ว่า...

"เราเอาชนะเขาไม่ได้หรอกพีค่ปุต์ มนษุย์เอาชนะพระเจ้าไม่ได้"

ต่อให้ในโลกภายนอกนกัเขียนคนนัน้จะเป็นมนษุย์ธรรมดาๆ คนหนึง่ 

ไม่ต่างจากพวกเธอ แต่ส�าหรบัโลกใบนี.้..หล่อนไม่ต่างอะไรจากพระเจ้าผูส้ร้าง

และลขิิตทุกอย่าง

"ถ้าไม่ลองแล้วนซีจะรูไ้ด้ไงว่ามันไม่ได้"

"พีคุ่ปต์..." 

"ท�าไมนซีถงึเอาแต่ผลกัไสพี ่ ท้ังท่ีจรงิๆ แล้วเธอเองก็ไม่มัน่ใจด้วยซ�า้

ว่าการท่ีเราเลิกกันต้ังแต่ตอนนี้มันจะท�าให้เธอหนีพ้นจากโชคชะตาบัดซบ 

นัน่ได้"

ค�าถามแทงใจด�าจากผูช้ายท่ีเธอรกัท�าให้นสิรนีเม้มปากแน่น

ใช่ เธอไม่มัน่ใจเลยสกันดิว่าการเลกิรากบัอัตรคปุต์จะท�าให้ตวัเองหนพ้ีน

จากเส้นทางท่ีถกูลขิิตไว้

บทที่ 5 
ด้วยสัตย์ส�บ�น
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มนัเป็นเพยีงทางออกเดยีวเท่านัน้ท่ีนิสรนีซ่ึงก�าลงัมดืแปดด้านมองเห็น

"ในเมื่อนีซเองก็ไม่มั่นใจว่านั่นคือทางเดียวท่ีจะเปลี่ยนโชคชะตาได้  

แล้วท�าไมเธอไม่ลองเสี่ยงไปด้วยกันกับพี่..." นัยน์ตาคมดุมองลึกเข้าไปใน

แววตาท่ีสบัสน "...ลองเสีย่งไปด้วยกนัเถอะนซี พีเ่ช่ือว่าถ้าเราจบัมือกนัแน่นพอ 

เราจะพากนัผ่านเรือ่งบ้าๆ พวกนี้ไปได้"

ความเช่ือมัน่อนัเป่ียมล้นของเขาท�าให้หญิงสาวเริม่ลงัเล ทว่า...

"เราไม่เหมอืนกนัพีค่ปุต์" รมิฝีปากได้รปูค่อยๆ คลีย้ิ่มเฝ่ือน ประกาย

แห่งความหวังท่ีพาดผ่านอย่างบางเบาตอนได้ยินอัตรคุปต์พูดดับวูบลงไป 

เพราะความจรงิท่ีแตกต่างกนัระหว่างเขากบัเธอ "พีค่ปุต์เป็นพระเอก ต่อให้

พยายามสูแ้ล้วพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาท่ีถกูลขิิตไว้ พีคุ่ปต์กจ็ะได้เจอกบัรกัแท้  

ได้พบกบับทสรปุอันสวยงาม แต่นซี..." หญงิสาวกล�า้กลนืความเจบ็ช�า้ลงในอก 

แววตาแหลกร้าวกบัโชคชะตาท่ีถกูลขิิตไว้ให้นางร้ายอย่างเธอ "แต่นางร้าย 

อย่างนซี...มบีทสรปุคอืความตาย"

และท่ีน่ากลัวกว่านั้นคือเส้นทางก่อนจะเดินไปถึงบทสรุป นิสรีน 

ได้กลายร่างจากคณุหนูไฮโซนสิยัเสยีไปเป็นนางมารร้ายซึง่ไม่รูผ้ดิชอบช่ัวดี 

คิดแต่จะท�าลายผู้หญิงคนหนึ่งให้ย่อยยับท้ังๆ ท่ีเด็กคนนั้น...มีสายเลือด 

เดยีวกบัตวัเอง

"นซีไม่อยากถกูความรษิยาชิงชงัเปลีย่นให้เป็นปีศาจ ไม่อยากถกูเวรกรรม

ตามทันจนชีวติย่อยยบั ไม่อยากต้องจบชวีติตวัเองลงเพราะไม่เหลอือะไรอีกแล้ว 

และท่ีส�าคัญ..."

นสิรนีกดัรมิฝีปากกลัน้สะอืน้ มือเรยีวเลือ่นข้ึนมาลบูขอบตาของผูช้าย

ท่ีเธอรกัมาตลอดอย่างแผ่วเบา

"...นซีไม่อยากถกูพ่ีคปุต์เกลยีด"

เธอไม่อยากให้ความรกัซ่ึงปรากฏในดวงตาของเขาวันนีถ้กูแทนท่ีด้วย

ความเกลยีดแค้นชิงชงั

เพราะนั่นคงเป็นสิ่งท่ีท�าให้นางร้ายอย่างเธอรู้สึกแหลกสลายจนต้อง
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ตัดสนิใจลัน่ไกปืนจบชีวิตตวัเองลง

อัตรคปุต์รู.้..ว่าเดมิพนัของนสิรนีสงูกว่าเขามาก เขารูว่้าเธอพูดถกูว่า

ถ้าหากการต่อต้านของพวกเขาล้มเหลว เขากแ็ค่ถกูบังคบัให้เริม่ต้นรกัผูห้ญิง

คนนัน้ มีชีวติอันแสนสขุรออยู่ปลายทาง แต่บทสรปุของนสิรนีมแีต่ความพินาศ

ย่อยยับจนต้องจบชีวติตวัเอง

แต่เขากยั็งเห็นแก่ตวั...อยากขอร้องให้เธอเสีย่งไปด้วยกนั

ชายหนุม่ลดมือลงจากวงหน้าสวยมากอบกมุมือเรยีวเอาไว้ แล้วจ้องลกึ

เข้าไปในดวงตาแหลกร้าวของเธอ

"นีซ พี่รู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันให้เธอม่ันใจได้เลยว่าเราจะ 

ต่อต้านโชคชะตาบ้าๆ นัน่ได้ แต่นซี..." รมิฝีปากแดงจดัระบายรอยย้ิมเช่ือมัน่ 

ในตัวเองขณะเรยีกชือ่เธอ

กหุลาบดอกเดยีวท่ีเลอืกด้วยตวัเองว่าจะปลกูไว้ในหัวใจดวงนี้

"ช่ือของพ่ีคอื 'อตัรคปุต์' อตัรคปุต์แปลว่า 'ปกครองตนเอง' พีจ่ะไม่ยอม

ปล่อยให้ชีวติของตวัเองตกอยู่ใต้อ�านาจจากปลายนิว้ของใครท้ังนัน้" ดวงตา

คมกรบิเป็นประกายวาวโรจน์ "และนซีเรยีกพีว่่า 'พ่ีคปุต์'...คปุต์ซ่ึงหมายถงึ 

'คุม้ครองรกัษา'..."

มือใหญ่ดึงมือเรียวเล็กมาวางทาบบนแผ่นอกตรงต�าแหน่งของหัวใจ  

ให้ค�ามัน่สญัญาท่ีเขาสาบานว่าจะท�าทุกวถิทีางเพือ่ให้มันเป็นจรงิ

"...พีส่ญัญาว่าจะท�าทุกอย่างเพือ่คุม้ครองนซีและรกัษาความรกัของเรา

เอาไว้" เขากระชับมือเธอซ่ึงถกูดงึไปแนบไว้กบัหัวใจ "แล้วถ้าวนัไหนหัวใจดวง

นีมั้นจะเปลีย่นไปรกัคนอ่ืน...พีจ่ะเป็นคนจบชีวติของพีเ่อง"

สตัย์สาบานจากปากของผูช้ายท่ีเธอรกั พระเอกผูถ้กูสร้างมาให้ยดึมัน่

ต่อค�าสัญญาเทียบเท่าชีวิต ท�าให้ดวงตาของนิสรีนเบิกกว้าง หัวใจซ่ึงเคย 

บิดร้าวด้วยความเจ็บปวดค่อยๆ เต้นกระหน�่าแรง เปลวไฟแห่งความหวัง 

ท่ีเคยดบัมอดไปแล้วครัง้หนึง่ลกุโชนข้ึนอีกครัง้อย่างบางเบา

นยัน์ตาคมกรบิซ่ึงมกัมองกนัอย่างเฉยชาอยู่เสมอ บัดนีก้�าลงัมองเธอ
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ด้วยสายตาเว้าวอนอย่างท่ีนสิรนีไม่เคยเห็นมาก่อน

"ถ้านซียังรกัพีอ่ย่างท่ีพีร่กัเธอ...เราเสีย่งไปด้วยกนัได้ม้ัย"

นสิรนีรูส้กึว่าหัวใจของเธอช่างโลเล ไม่หนกัแน่น หวัน่ไหวไปกบัลมปาก

ของอตัรคปุต์เอาง่ายๆ

ดวงตาสวยเฉ่ียวหลบุมองท่อนแขนแข็งแรงท่ีโอบกอดเธอจากด้านหลงั 

ปกตหิญงิสาวมักจะชอบนอนมองเวลาอัตรคปุต์หลบั ทว่าเวลานีเ้ธอกลบัไม่กล้า

แม้แต่จะหันไปมองเขา

ท้ังท่ีเธอยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะกลับไปคบกับอดีตคนรักและสู้กับ 

โชคชะตาบ้าๆ นัน่ไปด้วยกนั แต่หญิงสาวก็ใจอ่อนมากพอจะยอมนอนค้าง 

ท่ีเพนต์เฮ้าส์แห่งนี ้บนเตยีงท่ีเคยคลอเคลยีกบัเขามานบัครัง้ไม่ถ้วน

แล้วแบบนี.้..เขาจะไม่คดิว่าเธอใจง่ายตอบตกลงไปแล้วหรอกหรอื

นสิรนีถอนหายใจแผ่วเบา เมือ่นอนไม่หลบัเพราะเรือ่งมากมายท่ีคัง่ค้าง

อยู่ในหัว ร่างระหงกข็ยบัตวัตัง้ใจจะดงึมือหนาออกแล้วลกุไปนัง่ใช้ความคดิเงยีบๆ 

ตอนนัน้เองจงึได้รูว่้าคนท่ีคดิว่าหลบัไปแล้วไม่ได้หลบัอย่างท่ีเข้าใจ เมือ่ชายหนุม่

ออกแรงรัง้ไว้ไม่ยอมปล่อยกนั

"จะไปไหน"

น�้าเสียงท่ีไร้ซ่ึงความงัวเงียดังข้ึนในความมืด อัตรคุปต์ขยับวงหน้า 

หล่อเหลาวางลงบนไหล่บาง ลมหายใจอุ่นร้อนจงึรดแผ่วอยู่ตรงล�าคอระหง

"นซีจะท้ิงพีเ่หรอ"

"หึ" นิสรีนแค่นหัวเราะ พยายามเมินเฉยต่อความรู้สึกวาบหวาม 

ท่ีเกดิจากลมหายใจของเขา ตอบกลบัด้วยน�า้เสยีงเย็นชา "ใช่นซีเหรอ ปกต ิ

มีแต่พ่ีคปุต์ไม่ใช่หรอืไงท่ีชอบท้ิงนซีไว้คนเดยีว"

เหตผุลท่ีหญิงสาวชอบนอนมองเวลาเขาหลบักเ็พราะกลวัว่าเม่ือลมืตาตืน่

ข้ึนมาจะพบเพยีงท่ีนอนอันว่างเปล่าปราศจากเงาร่างของคนรกั

ดวงตาคนฟังไหววบู สองมือกอดกระชับร่างระหงให้แน่นข้ึน รมิฝีปาก
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หนากดลงบนผวิแก้มนุม่

"ขอโทษ" เขากระซิบด้วยถ้อยค�าท่ีไม่ค่อยได้เอ่ยนัก แต่อัตรคุปต์ 

ค่อนข้างแน่ใจ...ว่าต่อไปนีเ้ขาคงได้ใช้มันบ่อยข้ึน

ทุกครัง้ท่ีท�าผดิกบันสิรนี ไม่ว่าจะเรือ่งเลก็แค่ไหน ต่อจากนีเ้ขาจะไม่

ลงัเลท่ีจะเอ่ยขอโทษอีก

"พ่ีจะไม่ท้ิงนซีไว้คนเดยีวอีกแล้ว เพราะอย่างนัน้..." เขาสดูลมหายใจลกึ 

พร�า่กระซิบขอ "นซีไม่ท้ิงพี่ไปได้ม้ัย"

ค�าเว้าวอนของคนท่ียังรกัอยู่เสมอท�าให้หัวใจไหววูบ นสิรนีหลบัตาลง 

ใจหนึง่เธออยากจะปล่อยให้ตวัเองจมอยู่ในอ้อมกอดของอัตรคปุต์ตลอดไป 

โดยไม่ต้องคดิอะไรอีก ทว่าเพยีงแค่หลบัตา...ภาพบทสรปุสดุท้ายของชีวิต 

กฉ็ายชัดข้ึนจนท้ังร่างสัน่เทา

"นซี?"

อัตรคปุต์เรยีกชือ่คนรกัเมือ่อยู่ดีๆ  เธอกต็วัสัน่ข้ึนมาจนน่ากลวั ชายหนุม่

โน้มตวัไปเปิดโคมไฟหัวเตยีงพลางพลกิร่างระหงให้นอนหงาย แสงสว่างสส้ีม

ท�าให้เห็นใบหน้าซีดขาวของนสิรนีท่ีก�าลงัหลบัตาสนทิ หัวคิว้ขมวดเข้าหากนั

เช่นเดยีวกบัรมิฝีปากท่ีถกูขบแน่น

"นซี นซีเป็นอะไรรเึปล่า พี.่..ขอโทษ" ค�าท่ีไม่ค่อยได้ใช้กลบัถกูเอ่ย 

ออกมาในเวลาไล่เลีย่กนั มือใหญ่ดงึร่างในชุดนอนสไีวน์ข้ึนมากอดไว้แนบอก 

จมุพติขมับพร้อมลบูไล้เรอืนผมยาวสนี�า้ตาลหม่นอมเทา "นซี พ่ีไม่บังคบั 

เธอแล้ว อย่าเป็นแบบนีเ้ลยนะ"

น�า้เสยีงทุ้มต�า่สัน่เครอืของอดตีคนรกัฉุดกระชากให้นสิรนีหลดุจากภาพ

จดุจบท่ีถกูลขิิตไว้ นยัน์ตาวาวรืน้มองสหีน้าร้อนรนของอตัรคปุต์ หญิงสาว 

สดูหายใจลกึพยายามสะกดกลัน้ก้อนสะอ้ืน

ใจหนึง่เธออยากย่ืนมือไปคว้าเขาไว้ กอดเกีย่วความรกัท่ีโหยหามาตลอด

ไว้แนบอก แต่อีกใจ...

เธอกก็ลวัอนาคตเกนิกว่าจะเสีย่ง
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ระยะนีเ้รือ่งส�าคญัท่ีวนเวยีนอยู่ในหัวอตัรคปุต์กค็อืท�าอย่างไรเขาถงึจะ

สามารถท�าให้นสิรนีกลบัมารกัและเชือ่มัน่ในตวัเขามากพอจะยอมจบัมอืฝ่าฟัน

อุปสรรคไปด้วยกนั แต่เพราะรูดี้ว่าการเสีย่งในครัง้น้ีเดมิพันของเธอสงูกว่าเขามาก 

หลงัจากเช้าวนันัน้ท่ีหญงิสาวบอกว่าขอเวลาเป็นส่วนตวั...ซ่ึงหมายถงึให้เขา

เลกิวอแวเธอสกัพกั ชายหนุม่ก็ไม่กล้ารกุคบืจนไม่ได้เจอหน้าคนรกัมานาน 

นบัสปัดาห์แล้ว

แฟ้มเอกสารท่ีก�าลงัอ่านถกูโยนท้ิงลงบนโต๊ะ เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่

ขณะท้ิงแผ่นหลงัลงบนเก้าอ้ีท�างาน พอหลบัตาลงกเ็ห็นเพียงสหีน้ารวดร้าว

สบัสนเป้ือนน�า้ตาของคนรกั อัตรคปุต์รูซ้ึ้งแก่ใจแล้วว่าเขาแพ้น�า้ตาของเธอ

มากเพียงใด

ถ้าไม่ใช่เพราะแพ้น�า้ตาของเธอ มีหรอืท่ีคนเอาแต่ใจอย่างเขาจะยอม

ถอยห่างออกมาตามท่ีเธอต้องการง่ายๆ

"ไงล่ะมงึ อยากห่างกนัสกัพักนกันี ่ได้ห่างสมใจอยากเลยม้ัย" รมิฝีปากหนา

แสยะย้ิมพูดแดกดันตัวเอง มือใหญ่ข้างท่ียังสวมแหวนหมั้นถูไถหน้าผาก  

พ่นลมหายใจอุ่นร้อนออกมาหนกัๆ กว่าจะนกึออกว่าภายในห้องท�างานไม่ได้

มีแค่ตนเพยีงล�าพงักต็อนท่ีสายตาคูห่นึง่มองตรงมาอย่างแรงกล้า

"มองอะไร" รองประธานฯ แห่ง MA Property ถลงึตาใส่คนท่ีนอน 

ตวัยืดตัวยาวอยู่บนโซฟาหนงัสดี�าอย่างไม่เกรงใจเจ้าของห้อง

'แสงเหนือ' จึงไหวไหล่พลางถามกลับด้วยสีหน้ากวนๆ

"ให้ตอบจรงิดิ"

เห็นสหีน้าของอีกฝ่ายแล้วอัตรคปุต์กน็ิว่หน้า ตดัสนิใจเมนิเพือ่นสนทิ 

ผู้ท่ีท�าตัวว่างเสยีย่ิงกว่าว่าง จนมีเวลาบ่ึงรถมาป่วนประสาทกนัถงึท่ีนี่

"โรงแรมเจ๊งแล้วหรอืไง"

ประโยคท่ีแยกไม่ออกว่าเป็นค�าถามหรือค�าแช่งท�าให้ทายาทเจ้าของ

โรงแรมช่ือดังหัวเราะหึ ร่างสูงในเสื้อแจ็กเก็ตหนังสีแดงสดสะท้านสายตา 

ยันตวัลกุขึน้นัง่ เมือ่พจิารณาความหงดุหงดิภายใต้สหีน้าเย็นชาของเพ่ือน  
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รมิฝีปากได้รปูจึงคลีย้ิ่มท่ีล่อลวงใจสาวมานกัต่อนกัพลางเอ่ย

"ปากหมาสมควรให้น้องนซีท้ิงจรงิๆ"

เท่านั้นเองแฟ้มท่ีโยนท้ิงไว้บนโต๊ะท�างานตัวใหญ่ก็เปลี่ยนเป้าหมาย 

เป็นเพื่อนรักเพื่อนร้ายตรงโซฟา แสงเหนือหลบวูบได้เฉียดฉิว หนุ่มหล่อ 

จอมแพรวพราวหัวเราะร่วน

"ว้าววว ระวังหน่อยสคิะ ถ้าโดนหน้าหล่อๆ ของพ่ีเรย์เข้าจะท�ายงัไง"

"กส่็งไปเย็บหน้าท่ีโรง'บาลน่ะส"ิ

คนตอบไม่ใช่อัตรคุปต์ แต่เป็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่งท่ีเดินย้ิมละมุน 

เข้ามา เพยีงแค่เห็นผูม้าใหม่เจ้าของห้องกพ่็นลมหายใจหนกัๆ อกีรอบ

ชายหนุม่ท่ีเมือ่ครูย่อมขยับลกุข้ึนยืนเพือ่ปาแฟ้มใส่เพือ่นท้ิงตวัลงนัง่พงิ

เก้าอ้ีท�างานตวัใหญ่อีกครัง้ ก่อนเลกิคิว้ถามด้วยสหีน้าประหลาดใจ

"กลบัมาตัง้แต่เม่ือไหร่" อตัรคปุต์ทักคนมาใหม่ จ�าได้ว่าครัง้สดุท้าย 

ท่ีคุยกนัอีกฝ่ายยังท�างานอยู่ท่ีประเทศเกาหลีใต้

"วะ ไอ้นี่ไม่เคยสนใจเพือ่นฝงูเลย ไอ้ชายน์มนักลบัมาจะครบวีกแล้วม้ัง 

เห็นช่วงนีม้นัมเีวลาเบรก หม่อมแม่เลยเรยีกตวัลกูชายสดุท่ีรกักลบัมาเนีย่"

ถามแฝดคนน้อง แต่คนท่ีเสนอหน้ามาตอบพร้อมให้ข้อมูลเสรจ็สรรพ

กลบัเป็นแฝดคนพี ่'แสงแรก' จงึหันไปมองแบบปากย้ิมตาไม่ย้ิม

"ท่ีแม่เรยีกฉันกลบัมากเ็พราะนายไม่ยอมไปท�างานไม่ใช่หรอืไง"

"โหย ใครว่าพีเ่รย์ไม่ท�าคะ ไม่เช่ือน้องชายน์สดุท่ีรกัลองไปถามท่ีโรงแรม

ได้เลย..."

"ว่ามึงไม่เคยไปท�า เพราะเอาเวลามากวนตนีกอูยู่ท่ีนีแ่ทน" เจ้าของห้อง

ท�างานพูดแทรกขึ้น มองฝาแฝดสุริยฉัตรท่ีปรากฏตัวในห้องท�างานเขา 

อย่างพร้อมเพรยีง แล้วกถ็ามแขกไม่ได้รบัเชิญท้ังสองด้วยน�า้เสยีงหงดุหงดิ

ระคนอ่อนใจ "นีพ่วกมึงไม่มีงานมีการท�ากนัหรอืไงวะ"

"ไม่ใช่ไม่มีงาน" คนมาใหม่มนี�า้ใจโน้มตวัลงเกบ็แฟ้มเอกสารเอาไปวางให้

ถงึโต๊ะท�างาน รมิฝีปากหยกัแย้มย้ิม "แต่เขาเรยีกใช้เวลาเป็น" ปลายนิว้ช้ีเคาะ
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บนหน้าปัดนาฬิกาหลกัล้านบนข้อมือซ้าย "เท่ียงแล้วครบั ถงึเวลากนิข้าวแล้ว"

"แล้ว?" อตัรคปุต์เลกิคิว้ สองแขนยกขึน้กอดอกมองแสงเหนอืท่ีขยับ

ลกุมายืนข้างคู่แฝด

"กเ็ห็นเรย์ว่านายดเูหงาๆ ว้าเหว่ซึมเศร้าเหมือนคนอกหัก ในฐานะเพือ่น

ท่ีด ีฉันเลยเจยีดเวลามาชวนไปกนิข้าวด้วยกนัไง"

"ไอ้ชายน์!" คนอกหักถลึงตาใส่อย่างดุดัน เขาล่ะอยากจะหาอะไร 

ขว้างใส่ใบหน้าย้ิมแย้มของแสงแรกเสยีเหลอืเกนิ

เกลยีดนกัไอ้หน้าย้ิมๆ ท�าตวัเหมือนคนดแีต่กดัเจบ็ไม่แพ้ไอ้เรย์น่ะ 

"ไอ้แฝดนรก" 

"โห เพือ่นคปุต์ พดูงี้ได้ไงคะ หัวใจพีเ่รย์ล่ะเจบ็ร้าว" แสงเหนอืแสร้ง

ยกมอืขึน้กมุหน้าอก โอดครวญด้วยท่าทางเจบ็ปวดก่อนจะยืดตวัยักไหล่ทับถม

เพื่อนด้วยสีหน้าเบิกบานผิดกับเม่ือครู่ลิบลับ "แต่คงไม่เท่ามึงหรอกเนอะ  

'โดน-ท้ิง' มานีน่า"

"ไอ้เช่ียเรย์!" พอโดนตอกย�า้มากๆ เข้าอตัรคปุต์กชั็กทนไม่ไหว ร่างสงูใหญ่

ถลาจะไปซัดหน้าเพ่ือนรักเพ่ือนร้ายสักทีสองที ร้อนถึงกรรมการห้ามศึก 

ท่ีรบัจอ็บบ่อยจนแทบจะเป็นมืออาชีพอย่างแสงแรกต้องเข้าไปห้าม

"พอๆ เลกิตกีนัได้แล้ว จะข้ึนเลขสามกนัแล้วยังตกีนัอยู่ได้"

"ถ้าพวกกจูะสามสบิ มึงกส็ามสบินะคะเผือ่ลมื" แสงเหนอืรบีย�า้เตอืนคูแ่ฝด 

ซ่ึงแสงแรกกเ็พยีงแค่ไหวไหล่

"นายมัย้เรย์ท่ีลมื ฉันเกดิคนละปีกบัพวกนาย"

เป็นเรือ่งจรงิอันน่าเจบ็ใจจนแสงเหนอืเถยีงไม่ออก เพราะแม้เขากบัแสงแรก

จะเป็นฝาแฝดท่ีเกดิห่างกนัเพยีงสบิเจด็นาที...แต่สบิเจด็นาทีท่ีว่าดนักลายเป็น

คนืข้ามปี ดังนัน้ตามกฎหมายแล้วน้องชายฝาแฝดไข่คนละใบจงึเกดิคนละปี

กบัเขาและอัตรคุปต์

มองฝาแฝดท่ีรกักนัดตีกีนัทุกวนัแล้วอัตรคปุต์กถ็อนหายใจ คลงึขมบั 

อีกรอบ
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"พวกมึงมาท�าไมนะ"

"กวนตีนมึง"

"ชวนกนิข้าว"

ค�าตอบท่ีออกมาพร้อมกนัแต่ความหมายห่างกนัคนละโยชน์ท�าให้ชายหนุม่

มองใบหน้าคล้ายคลงึของคูแ่ฝดสลบัไปมา สดุท้ายกอ็ดพดูประโยคเดมิท่ีพดูมา

หลายครัง้หลายคราไม่ได้

"ท�าไมมึงไม่เอาสายรกรดัคอไอ้เรย์ให้ตายตัง้แต่ในท้องวะชายน์"

แสงแรกหัวเราะเบาๆ ก่อนจะตอบด้วยรอยย้ิมอ่อนโยนเป็นท่ีสดุ

"ฉันกถ็ามตวัเองอยู่ทุกวนัเหมือนกนั"
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การกินข้าวเท่ียงร่วมกับเพ่ือนฝาแฝดไม่ใช่เรื่องน่าอภิรมย์ชวนจดจ�า

ส�าหรบัอัตรคปุต์สกัเท่าไร หลงัจากต่างคนต่างสัง่อาหารของตวัเองแล้วสามหนุม่

กต่็างก้มหน้าก้มตาเล่นสมาร์ตโฟนของตวัเองไป ก่อนท่ีอยู่ดีๆ  หนึง่ในนัน้ 

จะกดัฟันกรอดทุบโต๊ะจนแก้วน�า้สัน่ไหว

ปัง!

"เชีย่!" แสงเหนอือุทาน ดวงตาสนีลิละจากหน้าจอสมาร์ตโฟนไปยงั 

ตวัต้นเหต ุร้องถามเสยีงระอา "เป็นอะไรของมึงอกีเนีย่"

"เปล่า" อัตรคปุต์เค้นเสยีงตอบลอดไรฟัน หลงัรวัปลายนิว้พมิพ์ข้อความ

และลบท้ิงอยู่หลายรอบ จากนัน้กยั็ดสมาร์ตโฟนเข้ากระเป๋ากางเกง ใบหน้า

หล่อเหลาดดูดุนักว่าปกตขิณะปรายตามองโต๊ะอาหารท่ีมีเพียงแก้วเครือ่งดืม่

วางอยู่ "ท�าไมอาหารมาช้างีว้ะ"

"อ้อ โมโหหิวนีเ่อง" แฝดคนพีพ่ยกัหน้าขึน้ลงหงกึหงกั ขณะท่ีแฝดคนน้อง

หัวเราะหึ

"ใครว่ามันโมโหหิว" รมิฝีปากบางหยักย้ิมดคูล้ายอ่อนโยนแต่กค็ล้าย 

เจ้าเล่ห์อยู่ในที "โมโหหึงมากกว่า"

"หืมมม?" แสงเหนอืลากเสยีงยาว ลบูปลายคางพลางท�าตาแวววาว  

บทที่ 6 
ขึ้นอย่�งหงส์ ลงอย่�ง...



67

ปราณปริยา

"น่าสนใจนะเนีย่ คนอย่างไอ้สากกะเบือคปุต์เนีย่นะหึงน้องนซี?"

'สากกะเบือ' นัง่หน้าตงึ แผ่รงัสดีดุนัจนคนอ่ืนไม่กล้าเข้าใกล้ ทว่าไม่ใช่

กบัเพ่ือนฝาแฝดท่ีสนทิกนัมาเกนิครึง่ชีวติ 

หนุ่มหล่อมาดนุ่มหัวเราะ รับช่วงต่อจากพี่ชายด้วยการพลิกหน้าจอ 

สมาร์ตโฟนโบกไปมาจนเห็นเงาร่างของหญิงสาวในชุดสขีาวฟฟู่องรางๆ 

"น้องนซีในชุดเจ้าสาวนีส่วยดเีนอะ"

"ไหนดดูิ"๊ ทายาทโรงแรมหรย่ืูนมือไปรบัโทรศพัท์คูแ่ฝดมาส่อง นัน่คอื

รูปนิสรีนในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นภาพโปรโมตจากกองถ่ายละคร 

ในวนันี ้"จุ๊ๆ  แค่ใส่ถ่ายละครยังสวยขนาดนี ้ ไม่อยากคดิเลยว่ะว่าถ้าได้เป็น 

เจ้าสาวจรงิๆ น้องนซีจะสวยสงัหารออร่ารนุแรงขนาดไหน เสยีดาย..." แสงเหนอื

แสร้งถอนหายใจ ปรายตามองคนท่ีควรจะได้เป็นเจ้าบ่าว "ไอ้สากกะเบือ 

เพื่อนเรามันโง่ เลื่อนงานแต่งอยู่นั่นจนน้องนีซไม่ได้ใส่ชุดเจ้าสาวของจริง 

สกัที...เฮ้ๆ! ระวงัมือหน่อยครบัคณุครบั ขืนโดนหน้าหล่อๆ ของผมเสยีโฉม

ข้ึนมา กเูรยีกค่าท�าขวญัเป็นเพนต์เฮ้าส์หลงัละร้อยล้านเท่านัน้นะครบั"

ชายหนุม่ท่ีหลบช้อนซ่ึงโดนโยนใส่หน้าได้ฉิวเฉียดขู่ทีเล่นทีจรงิด้วยน�า้เสยีง

เจอืหัวเราะ ก่อนหันไปพยักพเยดิกบัคูแ่ฝด "ชายน์ ฉันว่าจากนี้ไปไอ้คปุต์ 

ไม่น่าจะเป็นสากกะเบือแล้วว่ะ"

"ท�าไมวะ มันจะกลายเป็นครกแทนเหรอ" แสงแรกเลกิคิว้ ถามกลบัด้วย

สหีน้าใสซ่ือ คราวนีเ้ลยเป็นแสงเหนอืท่ีชักสหีน้าบ้าง

"วะ ไอ้นี ่แทนท่ีจะช่วยกนัรมุไอ้บ้ือนีก่่อน โอ๊ย! นีมึ่งเหยยีบตนีกเูหรอ

ไอ้คุปต์"

คนเหยียบเท้าเพือ่นถลงึตาใส่สหีน้าดดุนั

"มึงหลอกด่ากูหลายทีแล้วนะไอ้เรย์ ถ้ายังไม่หยุดพูดมาก รอบหน้า 

จะไม่ใช่แค่ตนีมงึแน่ท่ีโดนกเูหยียบ"

เห็นดวงตาคมดุจ้องหน้ากันตรงๆ แสงเหนือก็เดาออกว่าเป้าหมาย 

ครั้งหน้าของท่านรองฯ แห่ง MA Property คือท่ีไหน...ก็ใบหน้าหล่อๆ  
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ของเขาอย่างไรเล่า

มองเพือ่นกบัพีต่กีนัอยู่พักหนึง่แสงแรกก็หัวเราะ หนุม่หน้าหล่อตดิจะหวาน

โคลงศีรษะ จากนัน้กว็กกลบัไปคยุเรือ่งนสิรนีต่อ

"แต่จะว่าไปนีเ่ป็นเรือ่งแรกเลยรเึปล่าท่ีน้องนซียอมรบับทเจ้าสาวน่ะ"

ค�าถามนัน้ท�าให้คนรกัของหญิงสาวชะงกั นยัน์ตาคูค่มไหววูบ สนักราม

ขบแน่นจนข้ึนรอยนนู

"เออ เหมอืนจะใช่แฮะ" แสงเหนอืพยักหน้าหงกึหงกั รือ้ความหลงัข้ึนมา

ตอกย�า้เพือ่นอีกหน "คุน้ๆ ว่าก่อนหน้านีน้้องนซีเคยให้สมัภาษณ์ว่าจะรอใส่ 

ชุดเจ้าสาวครัง้แรกตอนแต่งงานจรงิๆ แต่ดทู่า..." เขาเหลอืบมองสหีน้าอตัรคปุต์ 

หัวเราะหึแล้วเอ่ยว่า "น้องนซีคงไม่อยากรอแต่งจรงิแล้วแหละ"

"นีพ่วกมงึจะทับถมกกูนัอีกนานม้ัย" หลงัจากทนมานาน ในท่ีสดุอัตรคปุต์

ก็กัดฟันถามฝาแฝดเสียงเย็น สองพี่น้องเลยพากันหัวเราะ คนข้ีแกล้ง 

อย่างแสงเหนอืลงทุนโน้มตวัข้ามโต๊ะมาตบบ่ากว้างหนกัๆ

"น่าๆ ก็มันอดไม่ได้นี่หว่า เพิ่งเคยเห็นมึงเป็นฝ่ายไล่ตามครั้งแรก  

ปกตมีิแต่น้องนซีต้องไล่ตามมึงอยู่ฝ่ายเดยีวตลอด"

"จรงิ" แสงแรกผงกศรีษะ รมิฝีปากยังแต้มรอยย้ิมนุม่ละมุนผดิกบัวาจา

เชือดเฉือน "นีแ่หละนะ ตอนมีอยู่ไม่เห็นค่า" เขาถอนหายใจ นยัน์ตาสนีลิ 

คล้ายจะมองอตัรคปุต์อย่างเวทนา เอ่ยปากด้วยประโยคท่ีไม่แน่ใจว่าเป็นค�าถาม 

บอกเล่า หรือซ�้าเติม "นี่แค่น้องไปถ่ายฉากแต่งงานกับคนอื่นนายยังโมโห 

ขนาดนี ้ถ้าน้องนซีแต่งงานเป็นเจ้าสาวของคนอ่ืนเข้าจรงิๆ นายไม่กระอักเลอืด

ตายเลยหรอืไงนะ"

เพยีงแค่จนิตนาการถงึภาพนสิรนีกลายเป็นเจ้าสาวของชายอืน่ เป็นภรรยา 

และร่วมใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนท่ีไม่ใช่เขา ใบหน้าหล่อเหลาก็บ้ึงตึงเย็นชา

มากกว่าเดิม กระท่ังบริกรซ่ึงก�าลังยกอาหารเดินมายังไม่กล้าเข้ามาเสิร์ฟ  

ร้อนถงึแสงเหนอืผูหิ้วจนไส้กิว่ต้องใช้วชิามารโปรยย้ิมล่อลวงจนหล่อนกล้าวาง

ราดหน้าทะเลจานใหญ่ลงบนโต๊ะ
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"ขอบคุณนะคะคนสวย" 

"คนนงึกป็ากแข็ง อีกคนกป็ากหวานไปเรือ่ย" มองคูแ่ฝดโปรยเสน่ห์ 

ใส่บริกรสาวจนเจ้าหล่อนหน้าแดงไม่แพ้เสื้อแจ็กเก็ตท่ีแสงเหนือสวมใส่  

แสงแรกก็โคลงศรีษะอย่างอ่อนใจ ทว่าพอเหลอืบตาข้ึนมองสหีน้าบ้ึงตงึเยน็ชา

ของอัตรคุปต์ก็ราวกับนึกข้ึนได้ว่าตนยังทับถมไม่หน�าใจนัก เขาจึงพึมพ�า 

คล้ายคยุกบัตวัเอง...แต่เป็นในระดบัเสยีงท่ีคดิค�านวณมาแล้วว่าต้องได้ยินกนั

ท้ังโต๊ะ "ไม่คดิเลยว่าจะมีวนัท่ีนายข้ึนอย่างหงส์ ลงอย่างไอ้โบ้กบัเขาด้วย"

"แค่กๆ! ฮะ?" คนท่ีได้อาหารก่อนคนอ่ืนและเพิง่ลิม้รสชาตริาดหน้าร้อนๆ 

ส�าลักกับค�าพูดของคู่แฝด เงยหน้าถามด้วยดวงตาพราวระยับ "เมื่อกี้... 

นายพมึพ�าอะไรนะ"

"หือ?" แสงแรกกะพริบตาปริบๆ ท�าสีหน้าไม่รู ้ไม่ช้ีขณะกล่าว  

" 'ข้ึนอย่างหงส์ ลงอย่างไอ้โบ้' น่ะเหรอ ฉันอ่านเจอมาจากในทวิตน่ะ"

"ไอ้โบ้นี.่..ช่ือหมาใช่มะ ฮ่าๆๆ" แสงเหนอืหัวเราะลัน่ ราดน่งราดหน้า

อะไรไม่สนใจแล้ว หนุม่แจก็เกต็แดงตดักบัผมสทีองสว่างตบเข่าฉาด ขยับตวั

ไปใกล้คนท่ีท�าหน้าบูดบ้ึงเย็นชา "แต่เออ มองใกล้ๆ มนักด็ูโบ้ดเีหมือนกนันะ

ไอ้คุปต์เนีย่"

"เกบ็ปากไว้กนิราดหน้ามึงไปเถอะ" ค�ารามลอดไรฟันใส่แฝดคนพีแ่ล้ว

กหั็นไปถลงึตาดดุนัเหมือนอยากจะต่อยหน้าแฝดคนน้องสกัที แสงแรกท่ีเห็น

ดังนัน้เลยหลดุหัวเราะตาม

"นี"่ หลงัแกล้งเพือ่นจนพอใจ แสงแรกกเ็อ่ยปากอกีรอบ รอจนดวงตา

คมดุตวัดมามองอย่างโกรธเกรีย้วกย้ิ็มข�า "อย่าท�าหน้าแบบนัน้ซ่ี นีฉั่นก�าลงั

จะหาทางช่วยนายเลยนะ"

"ช่วย?" อัตรคปุต์ขมวดคิว้ ปากท่ีไวกว่าความคดิท�าให้เอ่ยออกไปอย่าง

รวดเร็วว่า "คนไม่มแีฟนอย่างพวกมึงจะมาช่วยอะไรกูได้" นอกจากช่วยกระทืบซ�า้

จนเขาจมดิน

ค�าเหยยีดหยันจากคนเดยีวในกลุม่ท่ีมีคนรกัเป็นตวัเป็นตนมาเกอืบสบิปี 
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ท�าให้คู่แฝดสรุยิฉัตรมองหน้ากนั แสงเหนอืแยกเข้ียวโวยลัน่

"เฮอะ ถงึมงึจะไม่เคยเห็นพวกกมีูแฟนเป็นตวัเป็นตน แต่โปรดอย่าลมื

ว่านีค่อืพีเ่รย์ขวญัใจสาวๆ นะครบั" 'ขวญัใจสาวๆ' ย้ิมกว้าง "เรือ่งเอาใจสาวน่ะ 

กเูช่ียวชาญกว่าไอ้สากกะเบืออย่างมึงแน่นอน"

อัตรคปุต์หรีต่า แม้จะรูส้กึว่าแสงเหนอืโอ้อวดสรรพคณุตวัเองมากเกนิไป

จนน่าหมัน่ไส้ แต่พอนกึถงึสาวๆ ท่ีมักรายล้อมร่างสงูโปร่งแล้วกพ็อยอมรบัได้ 

คิดดังนั้นแล้วดวงตาคมดุจึงย้ายไปยังใบหน้าหล่อเหลาดูสุภาพอ่อนโยน 

แต่หลอกด่าเขามาหลายรอบของแสงแรก คนท่ีแทบจะกลายเป็นฤๅษีไม่ยุ่ง

เกีย่วกบัสกีากต็อบกลบัมาย้ิมๆ

"โค้ชจรงิเขาไม่ลงสนามกนัหรอก"

ไม่รูท้�าไม อัตรคปุต์ถงึได้รูส้กึว่าค�าพดูของคูแ่ฝดดูไร้ประโยชน์มากกว่า

จะมปีระโยชน์

ถงึแม้ชวีตินีข้องนสิรนีจะถกูก�าหนดให้เกดิมาเป็นนางร้าย ทว่ากลบัเป็น

ตลกร้ายรอบท่ีเท่าไรไม่รูเ้มือ่ 'นกัเขยีน' ท่ีสร้างเธอมาเป็นนางร้ายกลบัมอบ

อาชีพนกัแสดงในฐานะนางเอกให้กบัเธอ

รมิฝีปากรปูกระจบัเหยยีดย้ิม ดวงตาแฝงรอยเย้ยหยัน

กน็ะ เวลาภาพลกัษณ์นางเอกละครชือ่ดงัของนางร้ายอย่างเธอถกูฉีกกระชาก

จนชีวติย่อยยับคงท�าให้นกัอ่านท่ีเป็นทีมนางเอกตวัจรงิสะใจได้มากกว่าเดมิ

"ถ่ายอกีฉากเดยีววนันีก้เ็สรจ็แล้วนซี" เจนสดุาเพือ่นร่วมมหาวทิยาลยั

ของเธอผูก้ลายมาเป็นผูจ้ดัการส่วนตวัเดนิเข้ามาบอกพร้อมชานมไข่มุกร้านดงั 

"ออื" นสิรนีพยักหน้า ย่ืนมือไปรบัแก้วซ่ึงถกูเจาะเสยีบหลอดพร้อมดืม่

ข้ึนมาดดูก่อนท่ีหัวคิว้จะขมวดมุ่น ดวงตาสวยเฉ่ียวละจากบทละครในไอแพด

เหลอืบข้ึนมองผูจ้ดัการซ่ึงก�าลงัจะท้ิงตวัลงบนเก้าอ้ีตวัข้างๆ

เจนสดุาซ่ึงคุ้นชินกบัสายตาของนกัแสดงในความดแูลสะดุง้ลกุพรวด 

รอยย้ิมจดืเจือ่นปรากฏบนดวงหน้า คาดเดาได้เลยว่าหล่อนคงท�าบางอย่าง 
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ผดิไป

"นซี...มีอะไรรเึปล่า"

นิสรีนจ้องหน้าอีกฝ่าย แม้พยายามเตือนตัวเองให้สะกดกลั้นเอาไว้  

แต่ความไม่พอใจกลบัฉายชัดผ่านแววตา รมิฝีปากเคลอืบลปิสตกิสรีะเรือ่ขยบั 

น�า้เสยีงแข็งกระด้างหลดุออกมาอย่างรวดเรว็

"กีเ่ปอร์เซ็นต์"

"ฮะ?" ผู้จัดการส่วนตัวกะพริบตา สีหน้างุนงง เป็นเหตุให้คนมอง

หงดุหงดิกว่าเดมิ มอืเรยีวบีบแก้วพลาสตกิจนชานมบางส่วนไหลทะลกัออกมา

เลอะมอืตวัเอง ซ่ึงท�าให้เจ้าสาวคนสวยประจ�าวันนีย่ิ้งโมโหมากข้ึน ทว่าก่อนท่ี

จะปาแก้วในมอืใส่หน้าคนท่ีเป็นท้ังเพือ่นและผูจ้ดัการเหมอืนทุกครัง้ นสิรนี 

กลบัชะงกั เธอหลบัตาลง พยายามตัง้สต ิย�า้เตอืนตวัเองเป็นครัง้ท่ีร้อย

พอ นีซ ถ้าอยากหลีกเลี่ยงจุดจบบัดซบนั่น...ไม่ใช่แค่เรื่องพ่ีคุปต์  

แต่เธอต้องเปลีย่นนสิยัด้วย

นสิรีนรู้ดว่ีาส่วนหนึง่ท่ีท�าให้นางร้ายอย่างเธอพบจดุจบแบบนัน้ไม่ใช่แค่

เรือ่งไม่ยอมปล่อยมอืจากพระเอกของเกมกหุลาบอย่างเดยีว แต่เป็นเพราะ

นสิยัร้ายๆ หลายอย่างของเธอเองด้วย

อาจเพราะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนนิสัยซ่ึงกลายเป็นสันดาน 

ติดตวัไปแล้วเสยีใหม่ หญิงสาวจงึต้องใช้เวลาครูห่นึง่กว่าจะลมืตาข้ึนมาได้ 

ก่อนจะเห็นว่าใบหน้าของผูจ้ดัการส่วนตวัซีดขาว มอืสองข้างบีบไปมาด้วย

ท่าทางหวาดกลวั

เพราะแบบนีส้นิะ...ตอนได้เจอกบันางเอกผูแ้สนด ีหล่อนถงึได้เทนางร้าย

อย่างเธอท้ิงแบบไม่ไยดี

นางร้ายของโลกใบนี้ถอนหายใจเฮือกใหญ่ อยากจะกรีดร้องด่าทอ 

การทรยศหักหลงัท่ีถกูขดีเขียนไว้ในบท แต่ตอนนีท่ี้เธอ 'ตาสว่าง' มากพอ  

นสิรนีกร็ูว่้าส่วนหนึง่เป็นความผดิของเธอเอง

ถ้าเธอไม่ใช้เจนสุดาเป็นท่ีรองรับอารมณ์ เพ่ือนท่ีคบกันมาตั้งแต ่
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สมยัมหา'ลยักค็งไม่ท้ิงกนัไปอย่างง่ายดายขนาดนัน้หรอก

"...ฉันกินชานมไข่มุกแค่เดือนละครั้ง" น�้าเสียงท่ีพยายามปรับให ้

อ่อนลงแล้วแต่กค็งห้วนจดัในความรูส้กึคนฟังดังข้ึน "ดงันัน้ฉันเลยอนญุาต 

ให้ตัวเองกินชานมไข่มุกท่ีหวานปกติ" แก้วพลาสติกเจ้าปัญหาถูกวางลง 

บนโต๊ะข้างตวัด้วยน�า้หนกัมือท่ีไม่เบานกัจนเจนสดุาสะดุง้โหยง

ตะกีเ้ธอไม่ได้ต้ังใจจะกระแทกซะหน่อย!

ย่ิงคดิว่าพยายามแค่ไหนเธอกย็งัหนไีม่พ้นพฤตกิรรมนางร้าย นสิรนี 

กย่ิ็งหงดุหงดิ หญงิสาวคว้าทิชชูเปียกขึน้มาเช็ดมอื ตัง้สตอิย่างมากก่อนจะ

พดูต่อจนจบประโยค

"แต่ท่ีเธอซ้ือมามันคงหวานไม่ถงึห้าสบิเปอร์เซ็นต์ด้วยซ�า้"

"นซี! ฉันขอโทษ! เดีย๋วฉัน...ไปซ้ือให้ใหม่เดีย๋วนีเ้ลย" ร่างเลก็ในชุดสทู

ล�าลองสีครีมหันรีหันขวางท�าท่าจะคว้ากระเป๋าออกไปซ้ือแก้วใหม่มาให้  

หล่อนรูด้ว่ีาเพือ่รกัษารปูร่างให้ดดูตีามมาตรฐานความงามของคนไทย นสิรนี

เคร่งครดัเรือ่งอาหารมากขนาดไหน ขนาดชานมไข่มุกท่ีนบัว่าเป็นเครือ่งดืม่

สดุโปรดยังอดใจกนิแค่เดอืนละครัง้ และครัง้เดยีวในรอบหนึง่เดอืนท่ีได้กนิ...

กลบัมีรสชาติไม่อร่อยถกูปากอย่างท่ีหวัง

ถ้านิสรีนโมโหจนสาดชานมไข่มุกหวานย่ีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใส่หน้า  

หล่อนกจ็ะไม่แปลกใจเลยสกันดิ

"ไม่ต้อง" นางเอกสาวลุกข้ึนจากเก้าอ้ี เอ่ยด้วยน�้าเสียงท่ีพยายาม 

ให้นิง่ท่ีสดุ...ทว่ามนักลบักลายเป็นน�า้เสยีงเย็นชาข้ึนมาแทน "อีกเดีย๋วฉันต้อง

เข้าฉากแล้ว รอเธอกลบัมาคงไม่ทัน"

"งั้นเดี๋ยวฉันไปบอกผู้ก�ากับให้เริ่มถ่ายฉากต่อไปช้าอีกหน่อยมั้ย  

ให้เธอกนิชานมก่อนจะได้อารมณ์ด.ี.."

เป็นอีกครั้งท่ีผู้จัดการคนเก่งต้องหุบปากฉับเพราะสายตาท่ีมองมา  

ร่างระหงในชุดเจ้าสาวสขีาวบรสิทุธิก์อดอก วงหน้าสวยเชิดข้ึนหรีต่ามองหล่อน

ด้วยสายตาต�าหนิ
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"เธอจะให้ฉันท�าให้ท้ังกองต้องเลตงัน้เหรอ" นสิรนีแค่นหัวเราะ "เดีย๋วก็

มีข่าวซุบซิบออกไปอกีพอด"ี 

ถงึสดุท้ายเรือ่งท้ังหมดจะจบลงด้วยอ�านาจเงนิของคณุลงุกเ็ถอะ

หญงิสาวส่ายหน้า บิดข้ีเกยีจขับไล่ความเม่ือยล้าเสรจ็กก้็าวขาไปยังโบสถ์

ท่ีบ่าวสาวในชวิีตจรงิหลายคูเ่ลอืกใช้ประกอบพธิสีมรส

เจนสดุามองตามแผ่นหลงับอบบางด้วยความมึนงง หลดุพมึพ�าออกมา

อย่างไม่ต้ังใจ

"แต่ปกต.ิ..เธอกท็�าแบบนัน้มาตลอดไม่ใช่เหรอ"

การปล่อยให้คนท้ังกองถ่ายละครต้องรอด้วยเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ประเภท 

'อากาศร้อนเกนิไป ไม่มีอารมณ์จะถ่าย' 'พีค่ปุต์ยงัไม่รบัสาย ยังไม่อยากถ่าย' 

'กาแฟแก้วนี้ไม่อร่อย ไม่ถ่ายจนกว่าจะได้กินแกว้ใหม่' ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคย 

เกดิข้ึนเสยีหน่อย

ถ้าไม่ใช่เพราะนสิรนีสวย ฝีมือการเล่นละครกด็มีาก เข้าถงึบทบาทได้

ราวกับเป็นตัวละครนั้นจริงๆ มีฐานะชาติตระกูลท่ีร�่ารวยคอยหนุนหลัง  

รวมถึงพลังของแฟนคลับท่ีตามืดบอดมองว่านางเอกสาวเป็นกุหลาบขาว 

ผูง้ดงาม ไม่ใช่กหุลาบอาบยาพิษอย่างในความเป็นจรงิ เชือ่ได้เลยว่าหญงิสาว 

คงถกูเข่ียออกจากวงการบันเทิงไปนานแล้ว

ไม่ใช่ตกเป็นแค่หัวข้อสนทนาซุบซิบนนิทาของคนเบ้ืองหลงั หรอืมีข่าว 

ก๊อสซิปหลดุลอดออกไปแต่ไม่มีใครเช่ือแบบทุกวนันี้

สิน้เสยีงสัง่คตัสิง่แรกท่ีนสิรนีมองเห็นไม่ใช่พระเอกผูก้ล่าวค�าสาบานรกั

กันไปเม่ือครู่ ทว่าเป็นพระเอกตัวจริงของโลกใบนี้ อดีตคนรักของเธอ... 

อัตรคุปต์ มหัสวตั

คิว้ซ่ึงถกูแต่งแต้มจนสวยรบักบัดวงตาเลกิขึน้ หัวใจเผลอเต้นกระหน�า่แรง

เพราะใบหน้าหล่อเหลาของคนท่ีหายหน้าไปร่วมสปัดาห์อย่างแสนคดิถงึ

ท้ังท่ีเธอเป็นคนเอ่ยปากขอเวลาส่วนตัวก่อนแท้ๆ แต่พออัตรคุปต ์
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หายหน้าหายตาไปโดยไม่ติดต่อกลบัมาจรงิๆ คนท่ีหงดุหงดิกระวนกระวาย 

กยั็งคงเป็นเธอเอง

นีส่นิะท่ีเรยีกว่า 'ใครรกัมากกว่าคนนัน้แพ้'

ระหว่างท่ีก�าลงัลงัเลต่อสูก้บัตวัเองว่าจะก้าวเข้าไปหาผูช้ายซ่ึงยืนหน้า

ตงึจดัดไีหม แล้วถ้าเข้าไปจะเข้าไปด้วยสหีน้าท่าทางแบบไหน หรอืเดนิหนไีป

อีกทางดีกว่า อัตรคปุต์ก็ไม่ให้เธอต้องเสยีเวลาคดิอีกเมือ่ร่างสงูใหญ่เป็นฝ่าย

ก้าวเข้ามาหาพร้อมกบัชานมไข่มุกแบรนด์โปรดในมือ

"เหนือ่ยมัย้"

แม้วงหน้าหล่อเหลายังดูเย็นชาเจือหงุดหงิด น�้าเสียงท่ีใช้พูดก็ไม่ได ้

อ่อนโยนอ่อนหวานอย่างท่ี 'โค้ช' ไกด์มา ทว่าหากเทียบกบัปกตท่ีิแทบจะไม่มี

แม้แต่เศษเสีย้วความอาทรให้กนัแล้ว นสิรนีกถ็งึกบัต้องช้อนตาข้ึนมองอดตี

คนรกั เพราะค�าถามท่ีมาพร้อมความห่วงใยปลกุให้เรือ่งในอดตีลอยฟุง้อยู่ในหัว

ปกติ...มแีค่เธอเท่านัน้ท่ีเป็นฝ่ายถามไถ่เขา ไม่เคยมีสกัครัง้ท่ีชายหนุม่

จะถามกลบั และเวลาตอบเธอแต่ละครัง้กเ็หมือนแค่ตอบอย่างขอไปทีด้วย

ท่าทางร�าคาญใจ

เพราะรบัรูไ้ด้ถงึสายตาท่ีมองมาจากทุกสารทิศ นสิรนีท่ีไม่อยากหักหน้า

อดตีคนรกัจงึเลอืกท่ีจะย้ิมบางๆ พลางเอ่ยถามกลบัเสยีงเบา

"พีคุ่ปต์มาได้ไงเนีย่"

สมยัยังคบกนัมอียู่เป็นร้อยเป็นพนัครัง้ท่ีนสิรนีออดอ้อนจนแทบจะกลายเป็น

อ้อนวอนให้เขามาหาท่ีกองถ่ายสักครั้ง ทว่าอัตรคุปต์ไม่เคยตอบรับเลย 

สกัหนเดียว

แต่วนันีอ้ยู่ดีๆ  เขากม็าปรากฏตวัข้ึนพร้อมกบัชานมไข่มกุแบรนด์โปรด

"พีรู่ม้าว่าวนันีน้ซีมีถ่ายละครท่ีนีถ่งึเย็น เลยส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาให้น่ะ"

"ฟูด้...ซัพพอร์ต?" นสิรนีทวนค�า ไม่ใช่ว่าเธอไม่รูจ้กัรถฟูด้ทรกัท่ีบรรจุ

อาหารสารพดัอย่างซ่ึงบรรดาแฟนคลบัมกัจะส่งมาให้ศลิปินและทีมงานท่ีกองถ่าย

ได้กนิกัน และไม่ใช่ว่าท่ีรูจ้กัเพราะเคยได้รบัมันมาก่อน...แต่หญิงสาวเคยเห็น
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มนัจากในซีรีส์่และข่าวสารจากประเทศเกาหลีใต้ จงึท�าให้ค่อนข้างม่ันใจว่า 

อดตีคนรกัน่าจะไม่รูจ้กัมัน

อ้อ คงจะรูม้าจากพีช่ายน์

คิดถึงหนึ่งในเพื่อนสนิทของเขาท่ีจากบ้านเกิดไปเดบิวต์เป็นศิลปิน 

อยู่แดนกมิจมิาหลายปี นสิรนีกถ็งึบางอ้อ พอกวาดตามองหากเ็ห็นรถฟูด้ทรกั

ซ่ึงมีรปูหน้าเธอแปะอยู่จอดไม่ใกล้ไม่ไกลนกั และสิง่ท่ีก�าลงัถกูแจกจ่ายให้กบั

บรรดาทีมงานท้ังกองถ่ายกค็อืชานมไข่มุกแบรนด์เดยีวกบัท่ีอัตรคปุต์ถอือยู่

ในมือ

"ชานมไข่มุกหวานปกต"ิ

แก้วเครือ่งดืม่ถกูเขย่าเบาๆ เป็นสญัญาณบอกให้เธอรบัมันไปดืม่ นสิรนี 

ท่ีเมือ่บ่ายยงัหงดุหงดิเพราะชานมไข่มุกไม่อร่อยจงึรบัมนัมาอย่างไม่เกีย่งงอน 

รสชาติหวานอมขมแสนคุ้นเคยกับไข่มุกเหนียวหนึบก�าลังดีช่วยบรรเทา 

ความเหนือ่ยล้าจากการท�างานลงได้...โดยเฉพาะเม่ือมนัมาจากผูช้ายท่ีเธอยัง

รกัอยู่

แม้จะพยายามกดข่มความรู้สึกท่ีมีต่ออัตรคุปต์ลงไป ทว่าดวงหน้า 

สวยเฉ่ียวยงัคงแต่งแต้มด้วยรอยย้ิม นยัน์ตาคูส่วยเป็นประกายจนคนมองใจช้ืน 

น�า้เสยีงท่ีใช้ตอบเขากด็ข้ึีนมาก

"ขอบคุณนะคะ"

"อือ" มอืท่ีเคยถอืแก้วชานมไข่มกุสอดเข้ากระเป๋า นยัน์ตาคมดกุวาด

มองวงหน้าสวยเฉ่ียวซ่ึงวนัน้ีถกูแต่งแต้มจนงดงามมากกว่าเดมิ แม้จะยอมรบั

และชืน่ชมทีมคอสตูมท่ีสามารถเนรมิตนสิรนีให้กลายเป็นเจ้าสาวคนสวยได้ 

แต่อีกใจก็นึกหงุดหงิดท่ีครั้งแรกของการสวมชุดนี้ไม่ได้เกิดข้ึนในพิธีสมรส 

หรอืแม้แต่การถ่ายพรเีวด็ดิง้ของพวกเขา นัน่ท�าให้อัตรคปุต์เผลอหลดุปาก

ออกไปเสยีงห้วน "วนัแต่งเรานซีต้องสวยกว่านีแ้น่นอน"

ค�าประกาศพร้อมประกายตาแวววาวของอดตีคนรกัท�าให้นางเอกสาว

ใบหน้าร้อนวบู กระนัน้กอ็ดสวนกลบัเสยีงหยันไปไม่ได้
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"ถ้ามวัีนนัน้นะคะ"

นสิรนียังไม่ลมืและคงจะลมืไม่ได้แน่ๆ ว่าเพราะอะไรเธอถงึต้องล้มเลกิ

ความต้ังใจจะสวมชุดเจ้าสาวครัง้แรกเพือ่เข้าประตวูวิาห์กบัเขา 

กถ้็าไม่ใช่เพราะเขาเอาแต่เลือ่นงานแต่งของพวกเธอออกไป...

"นซี" อัตรคปุต์เรยีกช่ือเธอเสยีงเบา ความรูส้กึผดิฉายชัดในดวงตาคมดุ

เรือ่งท่ีจบไปแล้วย่ิงคดิย่ิงหยิบมาพดูกย็ิง่บ่ันทอน นางเอกผูส้วมบทบาท

เจ้าสาวในวนันีจ้งึถอนหายใจแล้วเปลีย่นเรือ่ง

"นอกจากส่งฟู้ดซัพพอร์ตแล้วมีอะไรอีกรเึปล่าคะ"

ความห่างเหินในน�า้เสยีงท�าเอาคนฟังใจกระตกุ แต่พอคดิได้ว่าก่อนหน้านี้

คนท่ีเคยได้รบัมันมาตลอดคอืนสิรนี ชายหนุม่ผูถ้กูเพือ่นนยิามว่า 'ขึน้อย่างหงส์ 

ลงอย่างไอ้โบ้' จึงเชิดหน้าส่งรอยยิ้มท่ีเปี่ยมด้วยมนตร์เสน่ห์หวังล่อลวงใจ 

ให้เธอกลบัมารกักนัอีกครัง้ มือหนาย่ืนออกไปรอขณะเอ่ยปาก

"พีม่ารอรบันซีกลบับ้านด้วยไง"

"กลับบ้าน?" หลังนิ่งไปอึดใจหญิงสาวก็ยกมือข้ึนกอดอกท้ังๆ ท่ียัง 

ถอืแก้วชานมไข่มกุอยู่ เธอเอียงคอถามด้วยสหีน้าสงสยั "บ้านนซี...หรอืบ้าน

พีค่ปุต์?"

"แล้วถ้าพีบ่อกว่าบ้านเราล่ะ"

"หึ ท่ีแบบนั้นมันมีท่ีไหนกัน" นิสรีนแค่นหัวเราะ โคลงศีรษะคล้าย 

ไม่ยอมรบัท้ังท่ีแววตาอ่อนแสงลง ท�าให้คนมองอย่างอตัรคปุต์ใจช้ืนข้ึน

"นซีกร็ูว่้ามนัมอียู่แล้ว บ้านของเราน่ะ" เขาย�า้ชัด แววตาหนกัแน่น  

แต่สดุท้ายกเ็ป็นฝ่ายยอมลงให้เธอก่อนอย่างท่ีรูด้ว่ีานบัจากนี.้..

...มันคงเป็นแบบนัน้ตลอดไป

"แต่เอาเถอะ ถ้าวนันีน้ซีอยากกลบับ้านตวัเองพีก่จ็ะไปส่ง...หลงัจากเรา

กนิข้าวเย็นด้วยกนัแล้ว"

"กนิข้าวเย็น?" นสิรนีทวนค�า "พีค่ปุต์กร็ูว่้าปกตนิซีไม่กนิข้าวเย็น"

"ยกเว้นกนิกบัพี"่ คนเคยเป็นข้อยกเว้นของทุกสิง่รบีแย้ง 
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แม้จะเบ้ปากอย่างหม่ันไส้ แต่นสิรนีกย็อมรบัว่าเขาพดูถกู เธอเลยแสร้ง

ครุน่คดิก่อนจะตอบ 

"ก็ได้ กนิข้าวเย็นด้วยกนัน่ะได้อยู่ เพราะนซีกว่็าจะเลกิคมุอาหารแล้ว 

แต่นซีมีนดันวดตวัแล้วอะ พีค่ปุต์จะรอได้เหรอ"

"นวด?" รอยย้ิมของชายหนุม่ชะงกัค้าง นยัน์ตาสเีข้มกลอกไปมา

"อือ้ นวด" หญิงสาวพยักหน้ารบั "นซีถ่ายละครตดิๆ กนัมาตัง้หลายวัน 

ปวดเมือ่ยจะแย่ เลยให้เจนจองสปาไว้ให้แล้วน่ะ"

ประโยคหลงันยัน์ตาสวยเฉ่ียวปรายมองไปยังผูจ้ดัการส่วนตวัท่ีเดนิเข้ามา

พอด ี ท�าให้เจนสดุาเผลอท�าหน้าเหวอออกมา ก่อนจะพยักหน้ารบัอย่างเข้าใจว่า 

นสิรนี 'สัง่' ให้หล่อนไปจองร้านสปาท่ีใช้บรกิารเป็นประจ�าเดีย๋วนี้

ถ้าหากผูจ้ดัการส่วนตวัอย่างเจนสดุายงัเข้าใจ มหีรอืท่ีอัตรคปุต์จะมอง

ไม่ออก เพราะถงึจะดูเย็นชาไม่ใส่ใจอย่างไร ทว่าเจด็ปีมานีช้ายหนุม่กเ็ฝ้ามอง

กหุลาบดอกนีม้าตลอด เขาจงึพยักหน้ารบัพร้อมออกค�าสัง่เพิม่เตมิ

"จองสองควิเลย เดีย๋วฉันจะนวดรอนซี"

ประโยคนั้นไม่เพียงแต่ท�าให้คนท่ีต้องรีบไปจองร้านสปาช่ือดัง 

อย่างเร่งด่วนตกใจ กระทั่งหญิงสาวที่อยู่ดีๆ ก็ปวดเมื่อยเนื้อตัวอยากนวด

กะทันหันเองกเ็ช่นกนั

เขาเกลยีดการให้ใครก็ไม่รูม้าถกูเนือ้ต้องตวัท่ีสดุไม่ใช่หรอื

ราวกบัรูว่้านสิรนีก�าลงัคดิอะไร ร่างสงูใหญ่จงึโน้มตวัเข้าไปใกล้จนใบหน้า

ห่างกนัเพียงแค่คบื กระซิบบอกด้วยแววตาเป็นประกาย

"ไม่ใช่แค่นซีคนเดยีวหรอกนะท่ีคดิจะเปลีย่นแปลงตวัเอง พีก่เ็หมือนกนั"

ผิดกนัแค่นสิรนีเปลีย่นนสิยัเพือ่ให้ตวัเองยังมีชีวติรอดต่อไป ส่วนเขา...

เปลีย่นพฤติกรรมเพือ่ให้ยังมีเธออยูด้่วยกนัตลอดไป

อ่า...

นาทีนัน้อัตรคปุต์ตระหนกัรูไ้ด้ทันทีว่า

ดูเหมอืนเขาจะกลายเป็นไอ้โบ้อย่างท่ีไอ้ชายน์ว่าไม่มีผดิ
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แดง...แดงเถอืกเชียว

พอแน่ใจว่าท้ังพอร์ตแดงเถือกไม่เห็นสีเขียวให้ใจชุ่มฉ�่าเหมือนเดิม  

นิสรีนก็ปิดเคสไอแพด โยนแท็บเลตรุ่นล่าสุดลงไปกองตรงปลายเตียง  

ก่อนเอนแผ่นหลงัพิงกบัหัวเตยีง หลบัตาลงแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่

ว่ากันตามตรงเงินหลักล้านท่ีดิ่งลงเหวไปไม่ได้ท�าให้นิสรีนในเวลานี ้

เดอืดร้อนสกัเท่าไร กระเป๋าบางใบของเธอยงัมมีลูค่าสงูกว่านัน้ การขาดทุน 

ในครั้งนี้จึงไม่กระเทือนกับความมั่งคั่งของนางร้ายที่มีดีแค่สวยกับรวยมาก  

แต่มนักระทบกระเทือนความเช่ือม่ันของเธอ

ว่าเธอจะสามารถพาตวัเองหลบหนจีากจดุจบแสนบัดซบนัน่ไปได้หรอืไม่

รมิฝีปากสรีะเรือ่เม้มแน่น แขนเรยีวขาวผ่องยกข้ึนมาวางพาดทับดวงตา 

พยายามสะกดกลัน้ทุกความอ่อนไหวท่ีก่อตวัข้ึนในอก

เพราะในเรือ่งเกมกหุลาบ หลงัจากท่ีโรสลนิปรากฏตวัข้ึน ชีวิตของนางร้าย

อย่างนสิรนีกค่็อยๆ ด่ิงลงเหวถกูแย่งชิงท้ังคนรกัและหน้าท่ีการงาน แถมเธอ

ยังประชดชีวิตด้วยการใช้เงินฟุ่มเฟือยเหมือนกับว่ามรดกจากผู้เป็นลุงนั้น 

ใช้ไปตลอดชาตกิไ็ม่มวีนัหมด...ซ่ึงก็ใช่ ถ้านางร้ายจะมีหัวคดิสกันดิ รูจ้กัระงบั

จิตใจสักหน่อย ท้ังเงินมรดก เงินปันผลของ MA Property ค่าใช้จ่าย 

บทที่ 7 
ก�รลงทุนที่คุ้มค่�ที่สุด
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รายเดือนท่ีคุณกมลมาศเมตตามอบให้ รวมถึงเงินเก็บจากการท�างาน 

ในวงการบันเทิงมาหลายปีคงมากพอจะท�าให้นิสรีนอยู่ได้อย่างสุขสบาย 

ไปตลอดชีวิต

แต่เมือ่นกัเขยีนตัง้ใจมาแล้วว่านางร้ายอย่างเธอมันต้องร้ายจนกูไ่ม่กลบั 

หลังเลิกรากับอัตรคุปต์และถูกแบนจนหายไปจากวงการบันเทิง นิสรีน 

ในเกมกหุลาบกต็กอยู่ในบ่วงของอบายมุข วนัท้ังวันแทบจะสงิสถติอยู่ในกาสโิน

ช่ือดัง แล้วผีพนันน่ะ...มีร้อยก็หมดร้อยห้าสิบ มีล้านก็หมดไปสิบล้าน  

ไม่ช้าไม่นานเงินท่ีมีอยู่ก็ร่อยหรอ กระท่ังทรัพย์สินอื่นๆ ท้ังเครื่องประดับ 

กระเป๋าแบรนด์เนม หรือกระท่ังคอนโดมิเนียมหลายห้องท่ีเป็นช่ือเธอ 

กถ็กูเปลีย่นเป็นเงนิเพือ่น�าไปทุ่มท้ิงในบ่อน พอชีวติดิง่ลงนรกอย่างไม่หยุดย้ัง 

นางร้ายอย่างเธอก็หน้ามืดตาบอดโยนความผิดบาปท้ังหมดไปให้นางเอก 

อย่างโรสลนิ และวางแผนเลวร้ายข้ึนมาจนกลายเป็นจดุจบของตวัเอง

แม้ม่ันใจว่าชีวิตน้ีท่ีเลอืกเองจะไม่มีวันเฉียดเข้าใกล้กาสโินหรอืการพนนัใดๆ 

แต่เพราะไม่อยากเสี่ยงกับชะตากรรมนางร้ายท่ีถูกลิขิตไว้ นิสรีนจึงตั้งใจ 

จะหาเงินให้ได้มากท่ีสุดเพื่อเป็นทุนรอนเลี้ยงชีพหลังจากโรสลินปรากฏตัว  

จนเธอต้องกระเดน็ออกไปจากชีวติของอัตรคปุต์

น่าเศร้าท่ีนางร้ายอย่างเธอ...นอกจากรปูร่างหน้าตาและความสามารถ

ทางการแสดงแล้ว อย่างอ่ืนกไ็ม่มีอะไรดสีกัอย่าง มีแค่ภาษาองักฤษท่ีใช้งานได้

ในระดบัท่ีดกีว่าคนท่ัวไป นอกจากนัน้แล้วกระท่ังเกรดเฉลีย่ตอนจบมหาวทิยาลยั

กเ็รยีกได้ว่าคาบเส้น และนสิรนีค่อนข้างรูต้วัว่าสมองของเธอไม่ได้พร้อมจะ

เปิดรบัการเรยีนรูห้รอืพฒันาทักษะอ่ืนได้มากนกั...ยืนยันได้จากตอนท่ีเธอไป

ศึกษาวธีิการลงทุนจากช่องทางต่างๆ เธออ่านหรอืกระท่ังฟังไลฟ์โค้ชในยูทูบ

ไปเท่าไรกเ็หมือนเข้าหูซ้ายทะลหูุขวา ท้ายท่ีสดุในสมองข้ีเลือ่ยของคนใจร้อน

อย่างเธอก็ไม่มอีะไรสกัอย่าง จนท�าได้มากสดุแค่ลองเปิดๆ ดวู่าหุ้นตวัไหน 

ท่ีเขาว่าดแีล้วซ้ือตามเท่านัน้

แล้วกเ็พราะแบบนัน้แหละ พอร์ตเธอถงึได้แดงอย่างนี้ไง
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คดิถงึตวัแดงเถอืกแล้วหัวใจหญิงสาวกเ็จบ็จีด๊ ยังยืนยันได้ว่าด้วยสถานะ

ทางการเงินในตอนนี้การสูญเสียเงินล้านส�าหรับเธอไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร  

แค่รบัพรเีซ็นเตอร์โฆษณาตวัหนึง่ก็ได้เงนิคนืกลบัมาง่ายๆ แล้ว แต่มันกลบั

ตอกย�า้ให้เห็นถงึความไร้ศกัยภาพและชะตาชีวติอันแสนบัดซบของนางร้าย

อย่างเธอท่ีถกูลขิิตให้หยิบจบัอะไรกเ็จ๊งไปหมด

แต่ถ้าจะให้เธอทู่ซ้ีท�างานในวงการบันเทิงต่อไปเรือ่ยๆ...พดูตามตรงว่า

ต่อให้ไม่ถกูขุดวีรกรรมออกมาแฉตามพลอ็ตท่ีวางไว้ นสิรนีกไ็ม่คดิว่าเส้นทาง

นางเอกมากฝีมือของเธอจะย่ังยืนนัก นักแสดงหน้าใหม่เกิดข้ึนได้ทุกวัน  

จะหาท่ีสวยกว่า สาวกว่า หรอืฝีมือการแสดงดกีว่าเธอ...ในวันท่ีนสิรนีไม่ได้

หลงรูปโฉมและทะนงตัวจนหน้ามืด หญิงสาวรู้ดีว่านักแสดงเหล่านั้นไม่ได้ 

หายากอะไร ยิง่ถ้านสิยัดปีระพฤตดิจีนได้รบัความเมตตาเอน็ดจูากคนในวงการ

ด้วยแล้ว...แค่นี้นิสรีนก็ม่ันใจว่าเธอเหลือเวลาโลดแล่นในวงการได้อีก 

ไม่เกนิห้าปีกค็งโดนเข่ียท้ิง

ก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่หรอกนะ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า 

ก่อนหน้านีร้้ายมามากจนคนเขาเหม็นหน้ากนัไปหมดแล้ว พอมาท�าอะไรดีๆ  

ตอนนีถ้้าไม่โดนหาว่าเฟกกต้็องมีคนคดิว่ามีแผนร้ายกาจอะไรซ่อนอยู่ ดงันัน้

นสิรนีไม่ได้คาดหวงัว่าเธอจะมีอนาคตดีๆ รออยู่ในวงการบันเทิง หญิงสาว 

คดิขนาดท่ีว่าเพือ่ไม่ให้ชีวติในวงการกระทบชีวติส่วนตวั...หรอืไม่ให้เรือ่งคาวๆ 

และวรีกรรมร้ายกาจท่ีเคยก่อกระทบไปถงึบ้ันปลายชีวิตหลงัออกจากวงการไปแล้ว 

บางทีเธอควรรีบออกจากวงการตั้งแต่ตอนท่ียังเป็นเจ้าหญิงกุหลาบขาว 

ในสายตาประชาชนอยู่ 

ออกไปแบบสวยๆ ให้คนคดิถงึ ดกีว่าเป็นท่ีจดจ�าเพราะโดนชาวเนต็แหก

และด่าจนตดิเทรนด์ทวิตเตอร์ไปสามวนัเจด็วัน 

เพราะความคิดแบบนัน้ ช่วงนีเ้ธอจงึศกึษาเรือ่งการท�าธรุกจิ การลงทุน 

การใช้เงนิเพือ่หาเงนิมาเลีย้งดตูวัเองหลงัออกจากวงการ ซ่ึงช่วงแรกทุกอย่าง

ดดูมีากจนเธอใจชืน้ ก�าไรท่ีได้รบัแม้จะไม่มากแต่กแ็สดงให้เห็นว่าเธอน่าจะ
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เลีย้งดตัูวเองได้

...ใครจะรูว่้าเพยีงครึง่เดอืนกข็าดทุนย่อยยับขนาดนี้

"จะไม่เหลอืทางรอดให้กนัเลยหรอืไงนะ"

มีแวบหนึ่งท่ีนิสรีนแอบกลัวว่าสุดท้ายแล้วเธอจะหนีไม่รอด ต่อให้

พยายามสกัแค่ไหน โชคชะตาจากปลายนิว้ของนกัเขยีนผูท่ี้ไม่ต่างจากพระเจ้า

กจ็ะบีบให้เธอเดนิกลบัไปบนเส้นทางเดมิ

ถ้าแบบนัน้...ไม่เลกิกบัพีค่ปุต์ดกีว่าไหมนะ

ถ้าอย่างไรสดุท้ายแล้วกต้็องจบแบบน้ัน เธอควรเลอืกเกบ็เกีย่วความสขุ

ในเวลานี ้เสพสขุกบัการเป็นผูห้ญิงท่ีอัตรคปุต์รกั...จนกว่าจะถงึเวลาท่ีนางเอก

ตัวจริงปรากฏตัว จนกว่าจะถึงวันท่ีหัวใจของเขาไหวเอนไปกับโรสลินและ 

ทอดท้ิงเธอไปตามท่ีถกูลขิิตไว้ แบบนัน้...จะดกีว่าหรอืเปล่า

เพยีงแค่คดิ...เพยีงแค่ความอ่อนไหวผดุขึน้เพราะการกระท�าท่ีเปลีย่นไป

ของอตัรคปุต์ ภาพท่ีเธอหวาดกลวัท่ีสดุกป็รากฏซ้อนทับข้ึนมา

แววตาเกลยีดชงัคัง่แค้นของอัตรคุปต์ท่ีมองมา จนท�าให้ปืนกระบอกนัน้

ถกูยกขึน้แนบขมับแทนลัน่ไกใส่สองหนุม่สาวท่ีตระกองกอดกนั

นิสรีนตบเบาๆ บนใบหน้า ดึงสติของตัวเองให้หลุดพ้นจากฝันร้าย 

ท่ีตามหลอกหลอน

"ไม่! อย่าเพิง่ยอมแพ้นซี นีมั่นแค่เพิง่เริม่ต้นเท่านัน้"

และทุกการเร่ิมต้นมันกค็งยากแบบนี ้ในโลกแห่งการลงทุนทุกคนมีโอกาส

จะได้ก�าไรและขาดทุนอยู่แล้ว เธอยังโชคดท่ีีมีเงนิมากพอจะปล่อยพอร์ตท้ิงไว้

แบบนัน้เผือ่วนัหนึง่มันจะกลบัมาเป็นสเีขียว และยงัมเีงนิเยน็อกีจ�านวนมาก

ให้รอลงทุนใหม่

ถ้าเธอใจเย็นกว่าเดมิ เรยีนรูจ้ากความผดิพลาดท่ีเกดิข้ึน มันต้องดกีว่าเดมิ

แน่ๆ

ประกายแห่งความหวงัผดุพรายข้ึนในดวงตาสวยเฉ่ียว 

เธอท�าได้...
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นสิรนีเชือ่ว่าเธอจะสามารถพาตวัเองออกไปจากเส้นทางนางร้ายท่ีแสน

บัดซบนัน่ได้!

...หรอืไม่ได้นะ?

บางจังหวะของชีวิตท่ีมันบัดซบเอามากๆ นิสรีนก็เผลอสงสัย 

ในความสามารถของตวัเองว่าจะหลดุพ้นจากสิง่ท่ีถกูก�าหนดไว้ได้จรงิๆ หรอื 

เมือ่เงนิก้อนท่ีสองของเธอจมหายไปในทะเลสแีดงเดอืดอีกแล้ว!

หญิงสาวกดัรมิฝีปาก จ้องพอร์ตหุ้นในจอตาไม่กะพรบิ หมกมุน่กบัมนั

เสียจนไม่ทันรู้ตัวเลยว่ามีใครอีกคนปรากฏตัวขึ้นเบ้ืองหลัง จนกระท่ังเขา 

วาดวงแขนผ่านพนักโซฟามากอดเธอไว้หลวมๆ ริมฝีปากอุ่นประทับตรง 

ซอกคอเบาๆ ร่างระหงจงึสะดุง้โหยง

"พีคุ่ปต์? มาได้ไงเนีย่!"

เห็นสีหน้าตื่นตกใจโดยไร้ความยินดีของคนรัก อัตรคุปต์ก็เม้มปาก 

เป็นเส้นตรง ร่างสูงใหญ่ขยับมาท้ิงตัวเบียดบนโซฟาตัวเดียวกัน ตัดพ้อ 

เสยีงแข็ง

"ท�าไม เด๋ียวน้ีบ้านอัศมาลย์ตดิป้ายห้ามพีเ่ข้าแล้วหรอืไงถงึต้องตกใจ

เบอร์แรงขนาดนี"้

นิสรีนนิ่งไปเหมือนคาดไม่ถึงว่าเขาจะพูดด้วยสีหน้าแววตาแบบนี้  

ในดวงตาสนี�า้ตาลคล้ายจะมร่ีองรอยความขบขัน กระนัน้นกัแสดงมากฝีมือ 

ท่ีในชีวิตจรงิแสดงไม่เก่งเอาเสยีเลยกพ็ยายามกลัน้ย้ิม เชดิคอบอกด้วยสหีน้า

ใสซ่ือ

"ยงัไม่ได้ตดิ แต่ไอเดยีด ีเดีย๋วไปบอกพีพ่ก่ิอน"

"นซี" คนเคยเย็นชาแข็งกระด้างรบีฉุดร้ังท่อนแขนขาวไว้ กระนัน้กไ็ม่กล้า

ลงน�้าหนักมือมากด้วยกลัวจะท�าให้หญิงสาวต้องเจ็บตัว พอดึงร่างระหง 

มาท้ิงตัวลงบนตักได้ก็รีบกอดรัดเอวบาง เอ่ยอ้อนอย่างไม่เคยท�ามาก่อน  

"อย่าร้ายกบัพีน่กัส ิแค่ให้เจอวกีละสองวนัพีก่จ็ะตายอยู่แล้วนะ"
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เพราะความต้องการซ่ึงสวนทางกันของสองคนท่ีต่างเอาแต่ใจท้ังคู่  

เขาท่ีไม่ยอมปล่อยมือกบัเธอท่ีพยายามสะบัดมอืท้ิง สดุท้ายนสิรนีเลยต้องยอม

เจอกบัอตัรคุปต์ครึง่ทางคอืเธออนญุาตให้เขามาพบหน้าได้เพียงสปัดาห์ละ

สองหนเท่านัน้ นอกจากนัน้ถ้าอตัรคปุต์มาพบเธอมากกว่านีน้สิรนีจะถอืว่าเขา

ไม่เคยเปลีย่นไปจากเดมิ...นัน่กค็อืไม่เคารพการตดัสนิใจของเธอ

ด้วยเหตผุลนีท้�าให้หนึง่เดอืนท่ีผ่านมา 'ไอ้โบ้' ตวัล่าสดุต้องปฏบัิตติาม

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งท่ียังท�าให้อัตรคุปต์หน้าด้านตามตื๊อหญิงสาวต่อ 

ก็เพราะแม้ปากจะปฏิเสธ ท่าทีจะดูเย็นชาห่างเหินกว่าเดิม แต่ความรัก 

ในดวงตาของนสิรนียังไม่เคยเปลีย่นไป 

นัน่ท�าให้เขามีก�าลงัใจจะทวงคนรกักลบัคนืมา

"อ่าฮะ สองวนั" เจ้าหญิงกหุลาบขาวพยักหน้าหงกึหงกั ปฏเิสธไม่ได้ว่า

หวัน่ไหวทุกครัง้ท่ีเห็นว่าอัตรคปุต์ยังสวมแหวนหม้ันอยู่แม้ว่าเธอจะถอดคนืเขา

ไปนานแล้ว วงหน้างดงามเชิดข้ึนสบตาคมด ุเอ่ยถามด้วยสหีน้ากึง่ยิม้กึง่ไม่ย้ิม 

"แต่วกีนีเ้ราเจอกนัครบไปแล้วนะ พีค่ปุต์ใช้โควตาของวกีหน้าเหรอ"

"กแ็ย่" ชายหนุม่เบะปาก นกึสงสยัข้ึนมาครามครนัว่าก่อนหน้านีเ้ขาเคย

เย็นชากบันสิรนีถงึข้ันไหน หญิงสาวถงึตามมาเอาคนืกนัแบบนี ้

หลังถอนหายใจเฮือกใหญ่และจ�าต้องคลายอ้อมกอดออกปล่อยให ้

ร่างระหงในชุดเดรสสัน้ลายดอกไม้เป็นอสิระ อัตรคปุต์กต็อบด้วยสหีน้าจรงิจงัข้ึน

"ลงุเชนเรยีกพีม่าคยุน่ะ"

"คยุกบัลงุเชน?" พอสบตาเขาแล้วเธอกร็บีร้องปฏเิสธ "ไม่ใช่แผนนซี!"

"พี่รู ้" อัตรคุปต์พยักหน้า ม่ันใจว่าครั้งนี้ไม่ใช่ 'แผน' ของนิสรีน 

เหมือนครัง้ก่อนๆ

เพราะเขาไม่ค่อยสนใจเธอ ก่อนหน้านีห้ญงิสาวจงึมักจะใช้ช่ือของคณุ

ราเชนบ้าง คณุกมลมาศบ้างชวนชายหนุม่มากนิข้าวด้วยกนัท่ีบ้าน ซ่ึงพอมาจรงิ

ก็มีบางครั้งท่ีท้ังบ้านเหลือเพียงแค่นิสรีน ไม่ได้มีสองสามีภรรยาอัศมาลย์ 

อย่างท่ีควร
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แน่นอนว่าอตัรคปุต์รูทั้นมาตลอด แต่ถงึแม้เขาจะดหูงดุหงดิไม่พอใจ

เพียงไร ทุกครั้งก็ยังอยู่กินข้าวกับคนรักต่อ ส่วนครั้งนี้ชายหนุ่มเองก็รู้ว่า 

ไม่ใช่แผนของนสิรนีแน่ๆ เพราะเธอยังพยายามว่ิงหนเีขาอยู่เลย

พอแน่ใจว่าเขาเช่ือจริงๆ หญิงสาวก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก แต ่

ชั่วขณะนั้นเองบางสิ่งก็แวบเข้ามาในหัว มันคือฉากส�าคัญของเกมกุหลาบ 

ที่คุณราเชนจะเรียกพบอัตรคุปต์เพื่อขอให้เขาเลิกรากับเธอแล้วไปแต่งงาน 

กบัโรสลนิ แม้ว่าความเป็นจรงิแล้วเหตกุารณ์นัน้ควรเกดิข้ึนในอกีหลายเดอืน

ข้างหน้าหลงัจากพระ-นางของเรือ่งได้พบและผ่านค�า่คนือนัเร่าร้อนมาด้วยกนั 

ทว่าเพราะพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของพระเอกกับนางร้าย มันก็เป็นไปได้ท่ี 

เร่ืองราวจะเปลีย่นไป

หรอืว่า...

หัวใจหญิงสาวกระตกุวบู ก่อนจะเต้นกระหน�า่ด้วยความหวาดระแวง

"พีคุ่ปต์...เจอเธอแล้วเหรอ"

จะด้วยน�า้เสยีงหรือแววตาของนสิรนีกแ็ล้วแต่ ทว่าอตัรคปุต์รบัรูไ้ด้ทันทีว่า 

'เธอ' นัน้หมายถงึใคร และการพบเจอกนัระหว่างเขากบัผูห้ญงิคนนัน้ควรเป็น

ฉากแบบไหน ชายหนุ่มจึงรีบคว้าร่างระหงมานั่งบนตักอีกครั้ง มือใหญ่ 

หยาบกระด้างประคองวงหน้างดงาม จ้องลกึเข้าไปในดวงตาสัน่ไหว ยืนยัน

ด้วยน�า้เสยีงหนกัแน่นจรงิจงั

"ไม่" เขายนืกราน ย�า้ให้เธอม่ันใจว่านัน่คอืความจริง "พียั่งไม่ได้เจอผูห้ญิง

คนนัน้"

เขายังคงเป็นเขาคนเดมิท่ีไม่เคยทรยศหักหลงันสิรนี

เพียงเห็นความโล่งใจพาดผ่านดวงตาคูส่วย รมิฝีปากหนากก็ระตกุย้ิม 

เพราะตระหนกัได้ว่ายังอยู่ในห้องนัง่เล่นของคฤหาสน์อัศมาลย์ซ่ึงอาจมีคน 

ผ่านมาได้ทุกเมือ่ จงึเพยีงประทับจบูบนกลบีปากนุม่เรว็ๆ ทีหนึง่

"ถ้ายังหึงยงัหวงพีข่นาดนี ้ เลกิคดิเรือ่งท้ิงพีเ่ถอะนซี" หลงัปลอบขวญั

คนรกั เขากเ็อ่ยแนะน�าอย่างจรงิใจ จงึโดนเธอค้อนใส่
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"ทุกอย่างมันต้องใช้เวลา"

แทนท่ีจะเถยีงว่าไม่ได้หึงหวงเขา นสิรนีเลอืกจะตอบด้วยประโยคท่ียอมรบั

เป็นนยัๆ ว่าเขาพดูถกู แต่เธอกยั็งจะเลอืกทางนีอ้ยู่ดี

"ใช่ ทุกอย่างมันต้องใช้เวลา" อัตรคปุต์พยักหน้าเห็นด้วย นยัน์ตาคมดุ

สบตาคู่สวยนิง่ รมิฝีปากสแีดงยกย้ิม แววตาหมายมาด "แต่ถงึจะต้องใช้เวลา

นานแค่ไหน...พ่ีกจ็ะทวงนซีกลบัคนืมาให้ได้"

แม้จะมองเห็นความหวั่นไหวในดวงตาสีน�้าตาลสวย แต่อัตรคุปต ์

ท่ีไม่อยากเร่งเร้านสิรนีจนเกนิไปจงึเปลีย่นเรือ่ง ชายหนุม่หลบุมองหน้าจอ 

ไอแพดท่ีคนรกัถอืตดิมือไว้ เอ่ยถามด้วยน�า้เสยีงแปลกใจ

"นซีสนใจพวกเรือ่งการลงทุนตัง้แต่เม่ือไหร่"

หลังธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้าหนักของนิสรีนล้มเหลว 

ไม่เป็นท่าไปเม่ือปีก่อน ชายหนุ่มนึกว่าคนรักจะเลิกสนใจพวกเรื่องธุรกิจ 

หรือการลงทุนไปแล้ว เพราะว่ากันตามตรงตอนนั้นท่ีหญิงสาวท�าธุรกิจ 

ก็ไม่ใช่ว่าใจรกัหรอือยากหาเงนิอะไร เพยีงแค่เห็นว่าเป็นเทรนด์ท่ีก�าลงันยิม 

ในหมู่คนบันเทิง

กน็ะ เป็นท้ังนางเอก เป็นท้ังเจ้าของธรุกจิท่ีไม่ใช่กจิการทางบ้าน ดดูี 

ไม่หยอก

แต่เพราะไม่ได้มีใจอยากจะท�าแต่แรก แค่ร่วมลงทุนและใช้ช่ือเสียง 

ความเป็นนางเอกดังมาการันตีโปรโมตผลิตภัณฑ์ท้ังท่ีไม่เคยใช้งานจริง  

กว่าจะรูว่้ายานัน่ไม่มีแม้แต่ อย. กต็อนท่ีเป็นข่าวใหญ่ครกึโครม เรยีกได้ว่า 

ช่ือเสยีงท่ีนสิรนีสัง่สมมาทลายหายไปครึง่หนึง่กนัเลยทีเดยีว ดท่ีีว่าตอนนัน้ 

มข่ีาวงานหม้ันระหว่างพวกเขาข้ึนมากลบและตวันสิรนีก็ให้ความร่วมมอืกบั

ต�ารวจอย่างเตม็ท่ี เลยฉุดกระแสของหญิงสาวให้กลบัมาเป็นแง่บวกได้อกีครัง้

"แดงเถอืกเชียว"

ค�าทักจากคนท่ียังท�าเนยีนเป็นเก้าอีใ้ห้เธอนัง่ฉุดรัง้สตท่ีิไม่อยู่กบัร่องกบัรอย

กลบัมาอกีครัง้ กหุลาบขาวแห่งอัศมาลย์ถอนหายใจเฮอืกใหญ่
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"ใช่ แดงมากกก" นสิรนีแค่นเสยีง แม้จะแอบอาวรณ์อ้อมกอดอบอุ่น

ของเขามากแค่ไหน แต่สดุท้ายเธอกต็ดัใจลกุแล้วเดนิไปท้ิงตวัลงบนโซฟาเดีย่ว

ใกล้ๆ กนั เพราะเรือ่งท่ีเขาสงสยัไม่ใช่ความลบัอะไร เธอจงึไม่ลงัเลท่ีจะตอบ 

"ตัง้แต่เริม่คดิถงึอนาคต"

ชายหนุ่มสบตาคนรัก เพียงเท่านั้นก็เข้าใจได้ว่าในหัวเล็กๆ ก�าลัง 

คดิอะไรอยู่

"จะไม่ท�างานในวงการแล้ว?"

"กป็ระมาณนัน้" นางเอกเบอร์ต้นๆ ของวงการไหวไหล่ แม้จะพยายาม

ท�าสหีน้าเหมือนไม่ได้คดิอะไรแต่อัตรคปุต์รูจ้กัเธอดจีนรูว่้านสิรนีคดิ แถมยัง

คดิมากอีกต่างหาก

อย่างไรเสยีนสิรนีกอ็ยู่วงการนีม้าหกปี แม้แรกเริม่จะไม่ได้มใีจรกัอะไรนกั 

แต่พออยูม่านานเข้ากเ็ริม่ผกูพนั หากท�าได้กอ็ยากอยู่ต่อไปเรือ่ยๆ พฒันาฝีมือ

ตัวเองจนไม่ได้เป็นแค่นางเอกยอดนิยม แต่กลายเป็นนักแสดงแถวหน้า 

ผู้สามารถตบีทแตกได้ทุกบทบาท

ทว่านัน่กเ็ป็นได้เพยีงแค่ฝันลมๆ แล้งๆ ของคนท่ีมวีรีกรรมรอถกูแหกยาว

เป็นหางว่าว

"ถ้านซีกงัวลเรือ่งพลอ็ตนัน่..." อัตรคปุต์เอ่ยปาก นยัน์ตาคมดหุนกัแน่น 

"พีจ่ะหาทางจดัการให้"

แค่จดัการเข่ียผูห้ญิงคนนัน้ออกไปก่อนท่ีหล่อนจะกลายเป็นดาวดวงใหม่

ผู้ได้รบัความรกัใคร่จากทุกคน จนนสิรนีซ่ึงถกูแย่งชิงท้ังงานและความนยิม

โกรธแค้น คอยระรานหาเรือ่งนางเอกรุน่น้องจนท�าให้วรีกรรมในอดตีท่ีหญิงสาว

เคยท�าไว้ถกูขุดข้ึนมาแฉ

แค่ 'ดับ' ต้ังแต่หล่อนยังไม่ 'ดงั' ทุกอย่างกจ็บแล้ว

"หึ มนัไม่ง่ายงัน้หรอกพีค่ปุต์" นสิรนีส่ายหน้า ยอมรบัเลยว่ารูส้กึดมีาก 

ท่ีอัตรคปุต์คดิหาทางช่วยเหลอืและปกป้องเธอ แต่เธอในวนันีโ้ตมากพอท่ีจะรูว่้า
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ต่อให้จัดการผู้หญิงคนนั้นได้ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะจบลง "ยังไงนีซก็นิสัยเสีย 

จนเป็นท่ีเลื่องลืออยู่แล้ว ไม่ใช่วันนั้นก็ต้องมีสักวันแหละท่ีถูกแหกและ 

จะเถยีงก็ไม่ได้...ท�าจรงิท้ังนัน้" 

เสยีงหัวเราะฝืนๆ กบัดวงตาเจอืรอยหยามหยันของคนรกัท�าให้ช่องอก

ของชายหนุ่มบีบรัดจนอึดอัด แม้เธอจะสร้างระยะห่างด้วยการย้ายท่ีนั่ง  

กระนัน้เขาท่ีอยากใช้ภาษากายปลอบประโลมหัวใจดวงน้อยกไ็ม่ได้รูส้กึล�าบาก

ท่ีจะย่ืนมือออกไปคว้ามือนุม่มากมุไว้ 

"ส�าหรบัพ่ี นซีนสิยัดมีาก"

นัน่ไม่ใช่ค�าโกหกเพ่ือหวงัปลอบใจ แต่อัตรคปุต์พูดจรงิ ไม่ว่าจะร้ายกบั

คนอ่ืนอย่างไร ทว่าส�าหรบัเขาแล้วนสิรนีดเีสมอ ท้ังรกัท้ังตามใจจนเขานีแ่หละ

ท่ีเป็นฝ่ายเสยีคนจนพลัง้เผลอท�าร้ายความรูส้กึของเธอ

"หึ นัน่กเ็พราะนซีเคยรกัพีค่ปุต์ไง"

เพราะรกัเขา เธอถงึได้เป็นฝ่ายยอมทุกอย่าง แล้วเอาความหงดุหงดิ 

ไม่พอใจท้ังหมดไปลงกบัคนอ่ืน

" 'เคย' เหรอ" น�า้เสยีงท่ีเคยปลอบโยนเม่ือครูเ่ข้มจดั นยัน์ตาคมดวุาว

โรจน์ชนดิท่ีหากเป็นคนอืน่...หรอืกระท่ังนสิรนีเม่ือไม่กีเ่ดอืนก่อนอาจจะตวัสัน่

ไปแล้ว ทว่าน่าแปลกท่ีเธอในวันนีก้ลบัไม่นกึกลวัว่าเขาจะไม่พอใจ

ก็ไม่รูเ้พราะเธอพยายามตดัใจจากอัตรคปุต์จนไม่อยากคาดหวังอะไร

จากเขา หรอืเพราะรูแ้ล้วว่าเขารกัเธอกนัแน่

"ใช่ 'เคย' " หญิงสาวย�า้ชัด สบลกึเข้าไปในดวงตาสนี�า้ตาลเข้มเกอืบด�า

เพื่อตอกย�้าค�าตอบของตัวเอง แต่นั่นอาจเป็นการตัดสินใจท่ีผิดพลาด... 

เพราะดวงตาของเธอมิอาจอ�าพรางความจรงิในหัวใจเอาไว้ได้ คนท่ีสบตากนั

เลยกระตกุย้ิม แสร้งท�าเป็นพยกัหน้าคล้อยตาม

"ถ้านซีบอกว่าเคยกเ็คย" ปากบอกเคยรกัแต่ดวงตาย�า้ชัดว่ายังรกัอยู่  

ในฐานะคนเคยปากหนักบอกรักไม่เป็นอย่างอัตรคุปต์ เขาย่อมท�าใจกว้าง

ยอมรบัมันได้อยูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้เขาจงึแนะน�าเธออย่างคนปรารถนาดี
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"แต่ถ้านซีค�านงึถงึอนาคตและอยากได้ความมัน่คงจรงิๆ พ่ีแนะน�าให้นซี

ลงทุนอย่างนงึ รบัรองเธอเป็นเสอืนอนกนิแน่"

"หือ?" 

คนสนใจเรือ่งการลงทุนเลกิคิว้ ดวงตาเป็นประกาย

ไม่ใช่เพราะแค่ดใีจท่ีอตัรคปุต์แสดงออกชัดว่าให้ความส�าคญักบัสิง่ท่ีเธอ

ก�าลงัสนใจจนอยากให้ค�าแนะน�า แต่ยังเป็นเพราะท่านรองฯ แห่ง MA Property  

ถกูเรียกขานว่า 'เทพแห่งการลงทุน'

ผดิกบันสิรนีท่ีไม่มีหัวทางด้านนี.้..หรอืด้านไหนๆ เอาเสยีเลย อตัรคปุต์

กลบัเป็นลกูรกัของพระเจ้า ไม่ใช่แค่หน้าตาหล่อเหลา แต่ยงัฐานะด ีท้ังฉลาด

และดวงดย่ิีงกว่าใครๆ ชายหนุม่สนใจและหัดเล่นหุ้นมาตัง้แต่อายุสบิแปดสบิเก้า 

และเปอร์เซ็นต์การขาดทุนของเขากน้็อยเสยีย่ิงกว่าน้อย กระท่ังหุ้นท่ีตอนแรก

ดูไม่มมูีลค่า ไม่มีใครให้ความสนใจ ขอเพยีงเขาเลอืกลงทุนกบัมันไม่นาน 

ตวัแดงกก็ลายเป็นเขียว กราฟพุง่ทะยานข้ึนอย่างงดงาม

คิดแล้วนิสรีนก็ได้แต่กัดปากเจ็บใจตัวเอง ค่าท่ีตอนนั้นเย่อหย่ิง 

อยากยืนได้ด้วยสองขามากจนไม่สนใจจะซื้อหุ้นตามอัตรคุปต์อย่างที่ใครๆ  

เขาท�ากนั ปรากฏว่าท่ามกลางตวัแดงเถอืก หุ้นท่ีเขาซ้ือกลบัท�าก�าไรได้อย่าง

น่าอัศจรรย์ 

พอคิดถึงการลงทุนท่ีมีแต่ก�าไรของเขาและมีแต่ขาดทุนของเธอ  

นสิรนีกน็กึสนใจอยากรูข้ึ้นมาเหมอืนกนัว่าถ้าเธอซ้ือตามท่ีเขาแนะน�าทุกอย่าง 

บทสรุประหว่างพลังแห่ง 'พระเอกลูกรักนักเขียน' กับ 'นางร้ายผู้ย่อยยับ'  

อะไรจะแรงกล้ากว่ากนั อัตรคปุต์จะเจ๊งตามเธอหรอืเธอจะรวยตามเขา?

พอเห็นว่าคนรักมีสีหน้าสนใจจริงๆ เทพแห่งการลงทุนก็คลี่ย้ิมขรึม 

สหีน้าดูจรงิจงัมากข้ึน

"นซีรูใ้ช่มัย้ว่าทุกการลงทุนมีความเสีย่ง"

"รูส้"ิ รูดี้ด้วย ไม่งัน้เงนิเธอจะหายวับไปเป็นล้านแบบนัน้หรอื

"แต่ท่ีพีจ่ะแนะน�านซี พีม่ั่นใจว่าคุ้มค่าแน่นอน ถ้านซีเลอืกลงทุนตวันีน้ะ 
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รบัรองว่าท้ังชาตกิมี็กนิมีใช้ไม่ขาดมือ"

"พีคุ่ปต์จะแนะน�าให้นซีซ้ือหุ้นเอ็มเอเหรอ"

จากความมั่นใจท่ีเห็นได้ชัดของชายหนุ่มท�าให้เธอคาดเดาแบบนั้น  

เพราะ MA Property เป็นกจิการร่วมกนัระหว่างสองตระกลูของพระ-นาง 

แห่งเกมกหุลาบ ดงันัน้ไม่ว่าจะเจอวิกฤตขนาดไหน ผลก�าไรกมี็แต่จะงอกงาม

"นซีมีหุ้นอยู่แล้ว" ถงึจะไม่เยอะแยะอะไรและท้ายท่ีสดุในนยิายนางร้าย

อย่างเธอจะขายท้ิง แต่ในฐานะหลานสาวคนเดยีวของคณุราเชน เธอมหุ้ีน 

ของ MA Property อยู่จ�านวนหนึง่ "คอืจะให้นซีซ้ือเพ่ิม?"

ค�าถามอย่างไม่แน่ใจของคนรกัท�าให้อัตรคปุต์ลอบกลอกตา แต่กยั็งคง

ตอบกลบัไปอย่างจรงิจงั

"ถ้าลงทุนตามท่ีพ่ีแนะน�า นซีกจ็ะได้หุ้นเอ็มเอไปด้วย"

"ดขีนาดนัน้เชียว" คราวนีน้สิรนีชักระแวง

โลกนี้ไม่มีอะไรท่ีดขีนาดนัน้...โดยเฉพาะกบันางร้ายอย่างเธอ

"อือ แค่นซีตกลงใจลงทุนหุ้นตวันีแ้ล้วเซ็นสกัแกร๊กสองแกร๊ก รบัรอง 

รวยเละเป็นคณุนายไปท้ังชาต"ิ

"หุ้นบรษัิทไหนเนีย่ถงึท�าให้พีค่ปุต์มัน่ใจได้ขนาดนัน้ รบีๆ เฉลยมาเถอะ"

เพราะค�าโฆษณาที่ชักจะเกินจริงเข้าไปทุกที หญิงสาวจึงรีบซักอย่าง 

ทนรอไม่ไหว ค�านวณในใจว่าถ้าดูลาดเลาแล้วดี เธออาจลงทุนก้อนใหญ ่

เพือ่ช้อนซ้ือมาเกบ็เกง็ก�าไร แต่แล้วสมองท่ีก�าลงัท�างานอย่างหนกักเ็ป็นอันต้อง

ชะงกังนั เม่ือเทพแห่งการลงทุนเชดิหน้าข้ึนสงู ปลายนิว้หัวแม่มอืช้ีเข้าหา 

แผ่นอกกว้าง รมิฝีปากหนาคลีย่ิม้ขณะประกาศด้วยน�า้เสยีงอนัเป่ียมล้นไปด้วย

ความม่ันใจ

"พี"่

"หือ?"

นสิรนีกะพรบิตา เหมือนจะเข้าใจ...แต่ก็ไม่แน่ใจนกั กระท่ังเขาขยับตวั

เข้ามาใกล้จนเห็นเงาสะท้อนของเธอในดวงตาคมด ุหัวใจจงึเต้นระรวัแรง
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"แค่นซีจดทะเบียนสมรสเป็นหุ้นส่วนชีวิตของพ่ี ท้ังชีวติท่ีเหลอืพีร่บัรองว่า

เธอจะไม่มวัีนล�าบากแน่นอน"

แดงอกีแล้ว

คราวนี้ไม่ใช่พอร์ตหุ้นติดดอยพวกนั้นหรอก แต่เป็นหน้าเธอนี่แหละ 

ท่ีแดง!
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ท้ายท่ีสดุแล้ววนันัน้พวกเธอก็ไม่รูว่้าคณุราเชนต้ังใจนดัอัตรคุปต์มาคุย

เรือ่งอะไร เพราะหลงัจากเขามาถงึคฤหาสน์อัศมาลย์ได้ราวครึง่ชัว่โมง ชายหนุม่

ก็ได้รบัโทรศัพท์จากเลขาฯ ของท่านว่าคณุราเชนตดิธรุะด่วนมาไม่ได้แล้ว

แน่นอนว่าอัตรคุปต์ท่ีใช้นดัหมายนัน้เป็นข้ออ้างมาหาคนรกัไม่ได้ตดิขัด

หรอืรูส้กึเสยีเท่ียวแต่อย่างใด เขายังยินดีร่วมมือ้อาหารเย็นกบัคณุกมลมาศและ 

นสิรนีต่อ ไม่ได้มท่ีาทีหงดุหงดิเหมอืนหลายครัง้ท่ีหญิงสาวเคยใช้ช่ือผูเ้ป็นลงุ 

มาอ้าง กลบัเป็นมาดามอัศมาลย์ท่ีนัง่หน้าตงึจดัอยู่ตรงหัวโต๊ะ ซ่ึงหลานสาว

เพยีงคนเดียวมองออกว่าภายใต้ท่าทางเย็นชานัน้ป้าสะใภ้ก�าลงัเสยีใจอยู่

นานแค่ไหนแล้วนะท่ีพวกเธอไม่ได้กนิข้าวพร้อมหน้ากนั ไม่แม้แต่จะเห็น

คุณราเชนท่ีบ้านหลงันี้

นสิรนีนิง่คดิ ตัง้แต่เลก็เธอพบว่าผูเ้ป็นลงุไม่ค่อยอยู่ตดิบ้านนกั ท่าน 

มกัจะออกเดนิทางไปยงัจงัหวดัต่างๆ โดยอ้างว่าก�าลงัหาท่ีดินเหมาะๆ เพ่ือ

ขยายอาณาจกัร MA Property จนทุกวนันีมี้หมู่บ้านจดัสรรและคอนโดมเินยีม 

ของ MA Property อยู่ทุกภมิูภาคของประเทศ

ก่อนหน้านี้หญิงสาวเคยคิดว่าคุณราเชนเดินทางเพื่อไปท�าธุรกิจ  

พอโตข้ึนมาหน่อยก็รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างลุงกับป้าสะใภ้ไม่ค่อยดีนัก  

บทที่ 8 
อ้อน
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จนเม่ือสามปีก่อนคุณราเชนย้ายออกไปอยู่เพนต์เฮ้าส์ส่วนตัวใกล้กับ 

ส�านกังานใหญ่ของบริษัท เธอกเ็ข้าใจว่าท่านต้องการสร้างระยะห่างกบัภรรยา 

แต่พอวันท่ีเกิดอุบัติเหตุจนรับรู้เรื่องราวของเกมกุหลาบ นิสรีนก็เดาได้ว่า

แท้จรงิแล้วการเดนิทางของคณุราเชนยังแฝงไปด้วยความหมายท่ีลกึซ้ึงบางอย่าง

นัน่กค็อืการตามหาภรรยานอกกฎหมายท่ีท่านรกัแสนรกั

รมิฝีปากรปูกระจบักระตกุยิม้อย่างปราศจากความหมาย

แต่คณุราเชนไม่มีทางรูห้รอกว่าคนท่ีท่านตามหา บางทีอาจอยู่ใกล้เพียง

ปลายขนตา และก็ไม่ได้มีเพยีงแค่คนเดยีวอย่างท่ีคดิ

เมือ่คิดถงึเรือ่งนัน้นสิรนีพลนันกึอะไรอีกอย่างออก บางทีนอกจากการ

เริม่ลงทุนเพ่ือเพิม่พนูทรพัย์สนิส่วนตวั เธออาจต้องลงมือท�าอีกเรือ่งด้วย

คนโบราณมคี�าว่าอะไรนะ 'รูเ้ขารูเ้รา รบร้อยครัง้ชนะร้อยครัง้' ใช่ไหม

"คณุนซีใช้บรกิารนกัสบืครบั"

รายงานจาก 'วารธิร' เลขาฯ ส่วนตวัควบต�าแหน่งรุน่น้องคนสนทิท�าให้

อัตรคุปต์หรีต่า นิง่คดิเพยีงครูเ่ดยีวกผ็งกศรีษะ รบัรูไ้ด้ทันทีว่าคนรกัก�าลงัจะ

ท�าอะไร

"จดัการให้นซีด้วย"

นัน่หมายถงึท�าอย่างไรกไ็ด้ให้นสิรนีได้รบัข้อมูลและการบรกิารท่ีดท่ีีสดุ

"ครับ" วาริธรพยักหน้า เอ่ยถามเพื่อความรอบคอบ "แล้วต้องให ้

ทีมนกัสบืส่งรายงานมาทางนีด้้วยม้ัยครบั"

คราวนีอั้ตรคปุต์คดินานกว่าเก่า ลงัเลระหว่างปล่อยให้คนรกัลยุเดีย่ว

เพราะไม่อยากยุ่งเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ หรอืรบัรูข้้อมูลด้วยเพือ่หาทางช่วยเหลอื

เธออีกทาง สดุท้ายกผ็งกศรีษะอกีรอบ

"ออื ส่งมาด้วยแล้วกนั"

"ครบั"

"แล้วทางนซีตอนนีเ้ป็นไงม่ัง"
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"สถานการณ์โดยรวมไม่มอีะไรครับ แต่ดูเหมือนนกัแสดงใหม่ท่ีช่ือลลติา

จะไม่ชอบคณุนซี คอยพดูจาย่ัวโมโหอยู่หลายครัง้" ท่ีน่าแปลกกค็อืแม้จะดู

หงดุหงดิมากแค่ไหน แต่นสิรนีก็ไม่ได้อาละวาดออกไปเหมอืนทุกครัง้ 

แต่เพราะคนท่ีแปลกไปไม่ได้มีแค่นางเอกสาว เจ้านายของเขาเองก็

แปลกไปมาก วารธิรเลยไม่กล้าเอ่ยประโยคนัน้ออกไป

"คอยจบัตาดเูอาไว้"

คนท่ีหวงัโค่นล้มต�าแหน่งนางเอกยอดนยิมขวัญใจประชาชนของนสิรนี 

มีไม่น้อยเลยจริงๆ อัตรคุปต์จ�าไม่ได้แล้วด้วยซ�้าว่าตลอดหกปีท่ีหญิงสาว 

อยู่ในวงการบันเทิง เขาต้องจดัการคนประเภทนี้ไปกีค่นแล้ว และแน่นอนว่า

นัน่เป็นเรือ่งท่ีคนรกัไม่เคยรูม้าก่อน

ไม่งัน้ ในสายตาเธอ เขาคงไม่ใช่แฟนหนุม่ผู้แสนเยน็ชาซ่ึงไม่เคยรกัเธอเลย

แบบนัน้

"อีกเรือ่งครบั" วารธิรเอ่ยเมือ่นกึข้ึนได้ ดวงตาเรยีวภายใต้กรอบแว่นสเีงนิ

ดูเคร่งเครยีดข้ึน "เรือ่งเจนสดุา ผมว่า...มีปัญหาจรงิๆ"

กะแล้ว

นยัน์ตาคมดสุว่างวาบเม่ือพบว่าลางสงัหรณ์ของตนไม่ผดิพลาด

เพราะหลายปีมานีเ้จนสดุาดเูป็นผูจ้ดัการมืออาชีพท่ีคอยดแูลตารางงาน

และรองรบัอารมณ์ของนสิรนีได้อย่างน่าชืน่ชม เขาจงึปล่อยให้หล่อนอยูข้่างกาย

คนรกั แต่ย่ิงนบัวนัสายตาท่ีหญิงสาวใช้มองเขากย็ิง่ชดัเจนมากข้ึน อตัรคปุต์

ซ่ึงสงสยัในความจรงิใจท่ีหล่อนมีต่อนสิรนีจงึให้คนของตนคอยตามสบื

เรือ่งนีด้เูหมือนจะเป็นหนึง่ในเร่ืองผดิพลาดท่ีเขาท�าไว้ เพราะหากพจิารณา

ดูแล้ว ข่าวลอืด้านลบของนสิรนีคงไม่พ้นหลดุมาจากคนใกล้ตวัอย่างเจนสดุา

แต่จะโทษหญิงสาวฝ่ายเดียวก็ไม่ถูก อัตรคุปต์ยอมรับว่าคนรัก 

ของเขาเองก็นิสัยเสียท�าอะไรไม่เห็นหัวคนอ่ืนเป็นทุนเดิมอยู ่แล ้ว  

ถงึกระนัน้...สญัชาตญาณมนษุย์กมั็กจะเลอืกปกป้องคนของตวัเองก่อนเสมอ 

ชายหนุม่จงึไม่ลงัเลขณะออกค�าสัง่
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"หาคนใหม่ไว้ด้วย"

"ครบั"

"ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปพกัเถอะ ใกล้พักเท่ียงแล้ว" ไม่ว่าเปล่า ชายหนุม่

ยังโยนแฟ้มเอกสารท่ีอ่านและเซ็นช่ือเรยีบร้อยลงบนโต๊ะ ร่างสงูใหญ่ขยับลกุข้ึน

จากเก้าอีท้�างาน กลดักระดมุเสือ้สทูให้เข้าท่ีเป็นสญัญาณว่าเขาเองกก็�าลงัจะ

ออกไปพักเช่นกนั ท�าให้วารธิรต้องส่งเสยีงข้ึนมาอีกครัง้

"ครบั?"

หางตาเรยีวเหลอืบมองหน้าปัดนาฬิกาบนข้อมือซ้าย

สบิโมงครึง่? ใกล้พกัเท่ียง? บรษัิทเขาไม่ได้พกักลางวนัตอนเท่ียงตรง

หรอกหรอื

หางเสยีงท่ีสงูข้ึนเพยีงนดิของเลขาฯ คนสนทิท�าให้อตัรคปุต์กระตกุย้ิม 

ขณะเดนิผ่านร่างของวารธิรกต็บบ่าอีกฝ่ายหนกัๆ สองสามครัง้ ปลดหน้ากาก

เจ้านายออกเหลอืไว้เพียงรุน่พีท่ี่รูจ้กักนัมาหลายปี

"ฉันบอกว่าพกัเท่ียงกค็อืพกัเท่ียง งานช่วงเช้าฉันเคลยีร์เสรจ็หมดแล้ว 

แกก็ไปพกัซะไป บ่ายโมงครึง่ค่อยกลบัมาใหม่ เข้าใจนะ"

หลังจ้องหน้ารุ่นน้องจนแน่ใจว่าอีกฝ่ายเข้าใจ ชายหนุ่มก็ผงกศีรษะ 

ให้ทีหนึง่ก่อนจะเดนิล้วงกระเป๋าออกจากห้องท�างาน จดุหมายปลายทางแรก

ของเขาคือรถสปอร์ตคันหรูซ่ึงจอดอยู่ตรงลานจอดรถส�าหรับผู้บริหาร  

ส่วนจุดหมายถดัไปนัน้...

รมิฝีปากหนาคลีย้ิ่ม นยัน์ตาคมดเุป็นประกาย

ย่อมต้องเป็นท่ีท่ีนสิรนีอยู่ตอนนี!้

เพราะเธอดึงดันจะท�าผมสีน�้าตาลหม่นอมเทาท้ังท่ีรู ้ดีว่าสีนี้หลุด 

ค่อนข้างง่าย ดังนั้นเพื่อให้สีผมในละครมีความต่อเนื่องไม่โดดจนเกินไป  

ทุกหนึง่ถงึสองสปัดาห์นสิรนีจงึต้องหาวันว่างมาเตมิสผีมท่ีซาลอนเจ้าประจ�า

"เสรจ็แล้วค่ะ"
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นสิรนีพจิารณาเงาสะท้อนจากกระจกบานใหญ่ รมิฝีปากรปูกระจบัยกยิม้

พึงพอใจ นางเอกสาวไม่ว่าอะไรยามที่เจ้าของซาลอนขอถ่ายรูปส�าหรับลง

โปรโมตในอินสตาแกรมของร้าน หลงัปรายตามองผูจั้ดการส่วนตวัซ่ึงก�าลงั

จดัการช�าระค่าใช้จ่ายรวมถงึนดัหมายครัง้ต่อไปแล้ว ร่างระหงกก้็าวผ่านโซน

ท�าผมออกไปยังด้านหน้าซ่ึงทางร้านจดัให้เป็นมมุพักผ่อนส�าหรบัลกูค้าท่ียัง 

ไม่ถึงคิวหรือคนที่มารอผู้ใช้บริการอีกทีหนึ่ง เพราะวันนี้เธอมากับเจนสุดา 

แค่สองคน เดิมทีหญิงสาวจึงตั้งใจจะเดินออกไปรอด้านนอกร้านเลย ทว่า 

ขณะก้าวผ่านโซฟาสเีทาเข้มหางตากเ็หลอืบเห็นเงาร่างคุน้เคยจนเผลอชะงกัไป 

นัน่ท�าให้คนประสาทสมัผสัเฉียบไวเงยหน้าข้ึนมาสบตากนั

"เสรจ็แล้วเหรอ"

อัตรคุปต์ยัดสมาร์ตโฟนท่ีใช้ไถฆ่าเวลาลงกระเป๋ากางเกง นยัน์ตาคมดุ 

กวาดมองท่ัวร่างระหงผ่านๆ ทีหนึง่ เรอืนผมสนี�า้ตาลหม่นอมเทาดดัเป็นลอน

รวบครึง่ศรีษะท่ีเพิง่ได้รบัการดแูลจดัแต่งอย่างดขัีบเน้นให้ดวงหน้าสวยเฉ่ียว

ซ่ึงวนันีแ้ต่งหน้าแบบเนเชอรลัลคุดนู่ารกัและเดก็ลงกว่าปกติ

น่ารกั

ค�าชมนัน้ผดุพรายข้ึนในใจ และหากเป็นในยามปกตกิค็งหยุดอยู่แค่นัน้ 

ทว่าคนท่ีพยายามปรับปรุงตัวเองให้กลายเป็นคนรักท่ีดีจนหญิงสาววางใจ 

ฝากชีวติไว้พลนันกึถงึค�าแนะน�าจาก 'กรู'ู 

'แกน่ะอย่าปากหนกัให้มนัมากนกั ถ้าเห็นน้องนซีสวยกช็มต่อหน้าเขาบ้าง 

เลกิซะนะไอ้นสิยัแอบถ่ายรปูน้องมาอวดในกรุป๊แชตน่ะ รูแ้ล้วโว้ยว่าเมยีสวย 

แต่ช่วยแสดงความคลัง่รกัให้ถกูคนหน่อยเถอะ'

อัตรคุปต์จ�าได้ว่าตอนนัน้เขาเบ้ปากใส่แสงเหนอืไป ทว่าพอมาอยู่ต่อหน้า

นสิรนีจรงิๆ แล้ว...

"น่ารกั"

"คะ?" ดวงตาสวยเฉีย่วเบิกกว้าง งนุงงกบัค�าสัน้ๆ ท่ีหลดุพ้นกลบีปากหนา 

ก่อนหัวใจท่ีพยายามเลิกรักเขาจะโหมกระหน�่าเต้นแรงยามนัยน์ตาคมดุ 
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เลือ่นมาสบกนันิง่ๆ แล้วย�า้อีกครัง้

"วนันีน้ซีน่ารกัด"ี

ไม่ทันให้เธอได้มีจังหวะพักหายใจ ผู้ชายท่ีเวลาเดินด้วยกันมักจะ 

ก้าวน�าไปข้างหน้าอยู่เสมอก็ย่ืนมือมาตรงหน้า มุมปากยกย้ิมจนวงหน้าดุ 

ดอู่อนโยนกว่าปกติ

"ไปกนัเถอะ"

"ไปไหน" แทนท่ีจะย่ืนมือไปหาเขาตามความต้องการลกึๆ ของหัวใจ  

นสิรนีกลบัหดมอืสองข้างข้ึนมากอดอก เอ่ยถามอย่างงนุงง "วันนีน้ซีไม่ได้ 

นดักบัพีค่ปุต์นะ"

"รู"้ เขาพยักหน้ารบั "แล้วกร็ูด้้วยว่าวนันีน้ซีไม่มีงานอะไร เพราะงัน้...

ไปกนิข้าวกนั"

กนิข้าวกลางวันกบัอัตรคปุต์

แน่นอนว่าไม่ใช่ครัง้แรกหรอกท่ีได้กนิข้าวกลางวนักบัเขา แล้วก็ไม่ใช่

ครัง้แรกด้วยท่ีชายหนุม่เป็นคนเอ่ยปากชวนก่อน แต่ครัง้นีมั้นแปลกออกไป...

เพราะเขาเป็นฝ่ายมาหา แถมยังดูเหมือนว่าจะรอเธอท�าผมอยู่สักพักหนึ่ง 

แล้วด้วย

"พีคุ่ปต์..." ต้องการอะไรกนัแน่

นสิรนีอยากถามออกไป แต่ชัว่ขณะนัน้เองท่ีความทรงจ�าซ่ึงพยายาม

ซุกซ่อนไว้ในก้นบ้ึงของหัวใจกป็รากฏข้ึนมาในหัว

'ถ้าไม่ใช่เพราะรกั...พ่ีจะไม่มีวนัยือ้นซีไว้เดด็ขาด'

เพราะความทรงจ�านัน้ เพราะลกึลงไปแล้วเธอยงัไม่อาจตดัใจจากเขา 

ได้ขาด ท้ายท่ีสดุกเ็ป็นอีกครัง้ท่ีนสิรีนพ่ายแพ้ให้อัตรคปุต์ นางเอกสาวถอนหายใจ

เฮือกใหญ่ เธอนกึหงดุหงดิกบัความใจอ่อนของตวัเองจนน�า้เสยีงท่ีใช้พดูกบัเขา

ค่อนข้างห้วนและไม่สบอารมณ์นกั

"นซีมีร้านท่ีจะไปแล้ว"

แม้จะไม่พอใจกบัน�า้เสยีงท่ีไม่น่ารกัของหญิงสาว แต่อตัรคปุต์ในเวลานี้
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กท็�าเพยีงกดหัวคิว้นิว่หน้านดิๆ แล้วผงกศรีษะ

"พีต่ามใจนซี"

ส่วนร้านอาหารอิตาเลยีนท่ีจองควิไว้เดีย๋วก็ให้วารธิรจดัการแคนเซิลไป

นสิรนีหรีต่า ขณะก�าลงัจะถามย�า้อีกครัง้ เจนสดุาซ่ึงจัดการทุกอย่าง

เรยีบร้อยกเ็ดินออกมา 

"นีซ เสร็จแล้ว ไปกัน..." จังหวะท่ีเห็นร่างสูงใหญ่ของคู่หม้ันเพื่อน  

รอยย้ิมบนดวงหน้ากย่ิ็งกว้างมากขึน้ นยัน์ตาเรยีวรเีป็นประกาย หญิงสาว 

ข่มกลัน้ความรูส้กึซ่ึงนบัวนัย่ิงปกปิดได้ยากข้ึนทุกที กล่าวทักทายเขาเสยีงประหม่า 

"คณุคปุต์ สวสัดค่ีะ"

อัตรคปุต์ปรายตามองเจนสดุา เพยีงแค่เห็นเรอืนผมสนี�า้ตาลเป็นประกาย

ผ่านๆ เขากร็ูแ้ล้วว่าระหว่างรอนสิรนีท�าสผีม เจ้าหล่อนกค็งได้รบัการบรกิาร

จากทางร้านด้วยเช่นกัน ส่วนคนท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมดย่อมไม่พ้น 

คนรักของเขา เพราะกับคนของตัวเองแล้วนิสรีนรับผิดชอบดูแลดีตลอด  

ถ้าไม่ใช่เพราะเงนิดแีละมีออพช่ันเสรมิอยู่ตลอด แค่ค�าว่า 'เพือ่น' คงไม่สามารถ

เหนีย่วรัง้เจนสดุาให้รองรบัอารมณ์นางเอกสาวมาได้หลายปี

ก็ไม่ถกูไม่ผดิ

ชายหนุม่พิจารณาความสมัพนัธ์ของสองสาวในใจ 

กับนิสรีนแล้วเขาแน่ใจว่าคนรักมองเจนสุดาเป็นเพ่ือน...แต่ภายใต ้

ความเป็นเพือ่นกพ่็วงด้วยต�าแหน่งลกูจ้าง คนท่ีเธอให้ความส�าคญัในระดบั 

ท่ีตนพอใจ หรอืกค็อืมองว่าตวัเองอยูเ่หนอืกว่า ขณะท่ีเจนสดุานัน้ดอูอกได้ 

ไม่ยากเลยว่าสิง่ท่ีรัง้หล่อนให้ทนอยู่มาจนถงึตอนนีค้อืเรือ่งของผลประโยชน์ 

การท่ีหล่อนดูแลนิสรีนอย่างดีและคอยอดทนรองรับอารมณ์มาหลายป ี

โดยไม่ตอบโต้ ท�าให้อัตรคปุต์ยอมรับว่ามนัคอืความสมัพนัธ์ท่ีผูห้ญิงท้ังสองคน

เลือกแล้ว และเขาคงไม่คิดจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวถ้าไม่ใช่เพราะว่า...เจนสุดา 

แอบท�าบางเรือ่งลบัหลงันสิรนี ซ่ึงนัน่เป็นเรือ่งท่ีเขาไม่มีวนัยอมรบัได้เดด็ขาด

คงเพราะสายตาเขาหยุดนิง่ท่ีหล่อนนานไปหน่อย แม้จะเป็นเพยีงสายตา
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เย็นชาดดุนั แต่กยั็งท�าให้เจนสดุาหน้าแดงข้ึนมาได้ อตัรคปุต์จงึย้ายสายตา

กลับไปยังคนรักเลยได้เห็นว่าเธอก�าลังมองอยู่เงียบๆ ริมฝีปากหนาระบาย 

รอยย้ิม นยัน์ตาอ่อนโยนผดิจากเม่ือครูล่บิลบั

"ไปกนัเถอะ"

"คณุคปุต์จะไปด้วยเหรอคะ" เพราะค�าพูดของชายหนุม่ตคีวามได้แบบนัน้ 

เจนสุดาจึงเผลอร้องถามออกไปอย่างลืมตัว พอค�าพูดหลุดออกจากปาก 

หล่อนเลยรบีย่นคอ นยัน์ตาเรยีวรเีหลอืบมองสหีน้าของนางเอกดงั แทนท่ีจะ

พบว่านสิรนีก�าลงัถลงึตามองอย่างคนหวงของรกั หญงิสาวเพยีงแต่มองหล่อน

เงยีบๆ ปราดหนึง่

ไม่รูน้สิรนีจะรูห้รอืไม่ว่าสายตานิง่ๆ เฉยชานัน่ ท�าให้คนมชีนกัตดิหลงั

หวาดหวัน่ได้มากกว่าการอาละวาดด่าทออย่างปกติ

"ไม่ใช่ไปด้วย" อัตรคปุต์ตอบเสยีงเย็น จากท่ีย่ืนมอืไปรอเขากเ็ปลีย่นใจ

เป็นดงึร่างระหงมาโอบไว้ พยกัพเยิดให้ผูจ้ดัการสาวครัง้หนึง่ "ฉันจะไปกบันซี

แค่สองคน"

"แต่ว่า!" เจนสดุาอ้าปากจะค้านทว่าไม่ทัน

"แต่ว่านีซจะไปคาเฟ่เพื่อถ่ายรูปลงไอจีนะ" นิสรีนหันไปสบตาผู้ชาย 

ท่ีถอืวสิาสะมาโอบเอวเธอเอาไว้ รมิฝีปากขยบัย้ิม "ถ้าเจนไม่ไปแล้วใครจะ 

ถ่ายรปูให้นซี" ให้เธอตัง้กล้องเซลฟ่ีเอาเองไม่เวร์ิกแน่ๆ "พ่ีคปุต์เหรอ"

นั่นคือค�าถามท่ีไม่แน่ใจว่าเป็นค�าถามหรือการไล่ เพราะแม้ว่ารูปท่ี 

อัตรคปุต์ถ่ายจะออกมาดดูมีากจนหลายครัง้เวลาไปเท่ียวด้วยกนัเธอมกัจะอ้อน

ขอให้เขาถ่ายให้ ทว่าตลอดหลายปีท่ีคบกนัมานานๆ ครัง้ชายหนุม่จะยอม 

ถ่ายรปูให้เธอด้วยท่าทีท่ีไม่เตม็ใจนกั

อัตรคุปต์ยกมือข้ึนเกลีย่ลกูผมให้พ้นจากกรอบหน้าเลก็ ระบายรอยย้ิม

ขณะบอกด้วยเสยีงท่ีเตม็ไปด้วยความม่ันใจ

"นซีเตรยีมรอรบัการถล่มไลค์ได้เลย"

จะว่าเขามัน่หน้าก็ไม่ถกู เพราะรปูท่ีอัตรคปุต์ถ่ายให้หญิงสาวมักจะได้
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ยอดกดไลค์ถล่มทลายในช่วงเวลาสัน้ๆ จรงิๆ!

เพราะคาเฟ่ท่ีนิสรีนต้ังใจจะไปต้ังอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ  

และปริมณฑล เม่ือค�านวณเวลาดูแล้วคงท�าให้เขากลับไปเข้างานช่วงบ่าย

ไม่ทัน ระหว่างรถติดไฟแดงอัตรคุปต์จึงโทรศัพท์ไปแจ้งให้วาริธรรู้ว่าเขา 

คงไม่กลบัออฟฟิศแล้ว 

"ถ้ามงีานก็ไปท�าเถอะ"

ประโยคจากคนท่ีเคยออดอ้อนขอให้เขาใช้เวลาอยู่ด้วยกนัทุกครัง้ท่ีเขา

ตดิงาน ท�าให้ชายหนุม่ต้องหันไปสบตาเธอ เลยได้เห็นสหีน้าจรงิจังไร้ว่ีแวว

ประชดประชนั ก่อนท่ีนสิรนีจะย�า้อกีครัง้

"นซีพดูจรงิ ถ้ามีงานอะไรพีค่ปุต์ก็ไปท�าเถอะ นซีไปเองได้"

แม้ว่านัน่จะหมายความว่าเธอจะต้องโทรศพัท์เรยีกให้เจนสดุาซ่ึงแยกตวั

ไปแล้วกลบัมารบักต็าม

"ไม่" อัตรคุปต์ปฏิเสธ ยังคงยืนกรานสิ่งท่ีตนเลือกแล้ว "งานส�าคัญ 

กับงานด่วนพี่เคลียร์ไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ส่วนงานท่ีเหลือเอาไว้ท�าต่อพรุ่งนี ้

คงไม่มปัีญหาอะไร"

พอเขายืนยันแบบนัน้เธอกผ็งกศรีษะ ดวงหน้าสวยแต่งแต้มด้วยรอยยิม้อ่อน

จางอย่างท่ีชายหนุม่ก็ไม่แน่ใจความหมายของมัน 

และเขาไม่ชอบเลยสกันดิ...ท่ีอ่านความรูส้กึนสิรนีไม่ได้แบบนี้

ใช้เวลาเกือบช่ัวโมงกว่าพาหนะคันหรูจะพาสองหนุ่มสาวไปถึงคาเฟ่

สไตล์มินิมอลซ่ึงก�าลังได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ จนนางเอกสาวผู้มี 

งานอดิเรกคือการตระเวนไปถ่ายรูปตามคาเฟ่สวยๆ ตัดสินใจใช้วันว่าง 

ของสัปดาห์นี้เดินทางมาเยือน เม่ือประเมินสภาพอากาศด้านนอกแล้ว  

ก่อนลงจากรถยนต์นสิรนีก็ไม่ลมืฉีดสเปรย์กนัแดดท่ัวท้ังผวิหน้าและผวิกาย 

ตอนนัน้เองท่ีเธอรูส้กึได้ถงึสายตาคูห่นึง่ท่ีก�าลงัมองมา

"จะฉีดด้วยเหรอ"
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แน่นอนว่าตอนแรกอัตรคุปต์ไม่ได้คดิถงึมัน นอกจากจะมผีวิพรรณขาว

กระจ่างราวหิมะมาต้ังแต่ก�าเนิดชนิดท่ีไม่ว่าจะตากแดดตากลมเท่าไรเขา 

ก็ไม่เคยมีปัญหาเรือ่งผวิคล�า้เสยีแล้ว ด้วยความเป็นพระเอกผูส้มบูรณ์แบบ 

ชายหนุ่มค่อนข้างมัน่ใจว่านกัเขียนจะไม่ปล่อยให้เขาเป็นมะเรง็ผวิหนงัแน่นอน 

กระนัน้พอเธอถามเขากเ็ลอืกจะพยกัหน้า แต่แล้วกต้็องเปลีย่นเป็นส่ายหัว

ปฏเิสธยามมือเลก็ย่ืนขวดสเปรย์มาให้ วงหน้าหล่อเหลาเลือ่นข้ามช่องว่าง

ระหว่างสองเบาะเข้าไปใกล้แล้วบอกความต้องการของตวัเอง

"ฉีดให้พีที่"

อ่า...

อัตรคปุต์กดัลิน้ นิว่หน้าขึน้มาเม่ือพบว่าปัญหาด้านการพูดอาจไม่ได้ 

เกิดข้ึนกับนิสรีนแค่คนเดียว เพราะน�้าเสียงท่ีเอ่ยอย่างไม่คิดอะไรของเขา 

กด็หู้วนจนเหมือนออกค�าสัง่มากกว่าออดอ้อนขอร้องอย่างท่ีควร

แม้จะคุ้นชินกับน�้าเสียงแบบนั้นของเขามามากจนเกือบไม่รู้สึกอะไร  

แต่พอเห็นนยัน์ตาไหววบูของชายหนุม่ นสิรนีกอ็ดเลกิคิว้ถามย้ิมๆ ไม่ได้

"สัง่เหรอ"

ถงึจะแน่ใจว่าสหีน้าของคนรกัไม่ได้แฝงความไม่พอใจ ทว่าอัตรคปุต์ 

ท่ีอยากจะรกัษาทุกความรูส้กึของหญงิสาวไว้กยั็งส่ายหน้า ถอืวสิาสะคว้ามอื

ข้างท่ีว่างของเธอขึน้มาแตะกรอบหน้าคมของตน บอกด้วยน�า้เสยีงท่ีอ่อนลง

"ไม่ได้สั่ง" เขาปฏิเสธ และราวกับกลัวเธอจะไม่เข้าใจจึงย�้าอีกที  

"นัน่พีอ้่อน"

เพราะค่อนข้างแน่ใจว่าถ้ายงัฝืนสบตาเขาอยู่ เธอจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ 

กหุลาบขาวแห่งอัศมาลย์จงึดงึมือออก พอเห็นชายหนุม่อ้าปากกร็บีร้องสัง่

"หลบัตา ปิดปากให้สนทิ"

แล้วรีบพ่นสเปรย์กันแดดคุณภาพดีท่ัววงหน้าหล่อเหลาไล่ไปจนถึง 

ล�าคอแกร่ง ซ่ึงเวลานีน้อกจากสทูสดี�าตวันอกจะถกูถอดพาดไว้ท่ีเบาะหลงัแล้ว 

กระดมุเสือ้สองสามเม็ดบนยังถกูปลดออกจนเห็นผวิเนือ้เรยีบตงึได้รางๆ
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ชายหนุม่ไม่ว่าอะไรยามคนรกัคว้าท่อนแขนซ่ึงพ้นจากแขนเสือ้ท่ีพบัทบ

ข้ึนไปถึงข้อศอกมาพ่นสเปรย์ให้ เม่ือท�าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย นิสรีน 

กเ็กบ็ขวดสเปรย์กนัแดดกลบัเข้าไปในกระเป๋าสานใบใหญ่ แว่นกนัแดดสม่ีวงสวย

ถกูหยิบข้ึนมาสวมทับดวงตา ก่อนจะก้าวลงจากรถกเ็บะปากร้องบอกเบาๆ

"เป็นการอ้อนท่ีเหมือนออกค�าสัง่ชะมัด"

อัตรคปุต์โคลงศีรษะ หลดุหัวเราะออกมาบ้าง พอลงจากรถแล้วกจ็ดัการ

ลอ็กรถยนต์ให้เรยีบร้อย ขายาวในกางเกงสแลก็ส์สดี�าก้าวเข้าไปใกล้ร่างระหง 

คว้ากระเป๋าสานใบโตบรรจขุ้าวของมากมายมาถอืไว้เสยีเอง อาศยัท่ีเขาสงูกว่า

จงึก้มลงกระซิบข้างใบหูซ่ึงมีต่างหูผเีสือ้คูเ่ลก็ประดบัอยู่

"งัน้พีค่งต้องอ้อนนซีมากกว่านี"้ เขาว่า ลมหายใจอุน่ร้อนรดข้างล�าคอระหง 

นยัน์ตาสเีข้มคมดเุป็นประกาย "เอาแบบให้เสยีงพีเ่หมอืนคนอ้อนมากกว่าสัง่...

ไม่งัน้ก็ให้เธอชินจนเข้าใจว่าพ่ีก�าลงัอ้อนอยู่"
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สิง่แรกท่ีนสิรนีท�าหลงัจากเข้าไปในตวัอาคารทรงสีเ่หลีย่มสขีาวคอืการ

จบัจองท่ีนัง่วิวดีในโซนห้องแอร์ เปิดเมนสูัง่อาหารท่ีคดิว่าน่าจะถกูปาก รวม

ถงึเครือ่งดืม่น่าลิม้ลอง พอบรกิรทวนออเดอร์ด้วยแววตาเหม่อลอยนดิๆ คล้าย

ไม่แน่ใจว่าใช่ 'นซี นสิรนี' เจ้าหญิงกหุลาบขาวคนดงัหรอืไม่ หญิงสาวก็โปรย

รอยย้ิมหวานให้อย่างอัธยาศยัดี

นีแ่หละสิง่ดีๆ  ไม่กีอ่ย่างท่ีนกัเขียนเหลอืไว้ให้นางร้ายอย่างเธอ นสิรนี

สามารถควบคุมสีหน้าและรอยย้ิมต่อหน้าคนท่ัวไปไว้ได้จนท�าให้ช่ือเสียง 

ของเธอในหมู่แฟนคลบัและประชาชนท่ัวไปอยู่ในระดบัดมีาก ชนดิท่ีว่าข่าวลอื

เรือ่งนสิยัเสยีๆ จากคนในวงการท�าอะไรเธอไม่ได้สกันดิ

"นซี"

"หือ?"

พอหันกลับไปตามเสียงเรียก นิสรีนก็พบว่าชายหนุ่มก�าลังใช้กล้อง 

ตัวเล็กรุ่นท่ีได้รับความนิยมในหมู่เน็ตไอดอลบันทึกภาพเธออย่างรวดเร็ว  

อัตรคุปต์คลีย้ิ่ม พยักหน้าหงกึหงกัราวกบัว่าเม่ือครูเ่ป็นการเทสต์กล้อง

"หยิบกล้องออกมาตอนไหนเนีย่" หญิงสาวย่นจมกูใส่ ร่างระหงท�าท่า 

บทที่ 9 
พี่คุปต์หยุด OOC*

* OOC ย่อมาจาก Out of Character หมายถึงการที่ตัวละครท�าในสิ่งที่ตัวละครดั้งเดิมจะไม่มีวันท�า
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จะโน้มตวัข้ามโต๊ะไปดูรปูทีเผลอเม่ือครู ่ทว่าอดีตคนรกักลบัเบ่ียงหลบ "พีค่ปุต์ 

ขอนซีดูรปูก่อน"

"ไม่" อัตรคปุต์ปฏเิสธ ใบหน้าหล่อเหลายังแต้มรอยย้ิมกริม่ นยัน์ตาคูค่ม

เป็นประกาย "ค่อยดทีูเดยีว" เขาว่าพลางลกุจากเก้าอี ้ พอแน่ใจว่าตรงจดุนี้ 

มกีล้องวงจรปิดและระบบรกัษาความปลอดภยัของทางร้านน่าจะอยู่ในระดบั

ใช้ได้จนลกูค้าซ่ึงมีเพยีงไม่กีโ่ต๊ะวางใจพอจะท้ิงข้าวของไว้กยื็น่มือไปหาคนรกั 

"ไปถ่ายรปูเล่นกนั วนันีพ้ีจ่ะเป็นตากล้องให้นซีเอง"

นสิรนีเม้มปากช้อนตาข้ึนมองคนตวัสงูกว่า ความรูส้กึมากมายหมุนวน

อยู่ในอก และสิง่ท่ีเด่นชดัท่ีสดุกค็อืความสขุจากความสมหวงั อัตรคปุต์และ

ช่วงเวลาในตอนนีร้าวกบัหลดุออกมาจากภาพท่ีเธอเคยฝันถงึนบัครัง้ไม่ถ้วน

ภาพท่ีเขาท้ังรกัและเอาใจใส่ราวกบัเธอคอืคนส�าคญัท่ีขาดไม่ได้

"เฮ้อ"

หญิงสาวหลุดถอนหายใจแผ่วเบา ความจนใจฉายชัดอยู่ในดวงตา 

สวยเฉ่ียว เม่ือรูซ้ึ้งแล้วว่าไอ้ประโยคท่ีว่า 'คนรกัมากกว่ามกัเป็นฝ่ายพ่ายแพ้' 

มนัจรงิมาก เพราะเพยีงแค่ความใส่ใจท่ีอตัรคปุต์มอบให้ในตอนนีก้ถ็งึกบัท�าให้

ความตั้งใจจะหนีไปจากเขาและชะตากรรมอันแสนบัดซบนั่นสั่นคลอน  

ขณะลกุข้ึนยนืจงึอดไม่ได้ท่ีจะพดูประโยคหนึง่ออกไป

"พีคุ่ปต์หยดุ OOC สกัทีเถอะ"

เพราะถ้าเขาไม่หยุด เธอได้ใจอ่อนให้เขาแน่

"OOC?" คิว้หนาเลกิข้ึนสงูอย่างไม่เข้าใจในความหมายของมัน แต่คน

เปิดประเดน็กลบัไม่คดิจะอธิบาย ร่างระหงในชุดฮันบกประยกุต์เลอืกจะเดนิฉับๆ 

ไปหามมุถ่ายรปูโดยไม่แม้แต่จะรอตากล้องอย่างเขาด้วยซ�า้

แม้การถกูท�าให้สงสยัโดยไร้ซ่ึงค�าอธบิายจะท�าให้อัตรคปุต์หงดุหงดิอยู่บ้าง 

แต่พอเห็นนสิรนีดจูะสนกุกบัการหยิบจบัพรอ็พภายในร้าน กดัปากเอียงคอ 

คิดว่าจะถ่ายรูปออกมาอย่างไรดี ความหงุดหงิดท่ีมีอยู่บางเบาก็สลายไป 

เช่นเดยีวกบัมอืท่ียกข้ึนมากดบันทึกภาพซ่ึง 'นางแบบ' ไม่ทันตัง้ตวัไว้อกีครัง้
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เพราะเป็นช่วงบ่ายของวนัธรรมดา ใช้เวลาไม่นานอาหารกถ็กูยกมาเสร์ิฟ

ถงึโต๊ะ หลงัจากใช้สมาร์ตโฟนถ่ายภาพอาหารเรยีบร้อย นสิรนีกเ็ริม่ละเลยีด

กนิสปาเกตต้ีผดักระเทียมแซลมอนย่าง เพียงค�าแรกกต้็องนิว่หน้ากบัรสชาติ

ที่ไม่ค่อยกลมกล่อมนัก พอเหลือบมองสีหน้าของอัตรคุปต์ก็พบว่าพาสต้า 

ซอสครมีไข่กุง้ของเขากค็งไม่เวร์ิกเหมือนกนั เพราะกนิไปไม่เท่าไรชายหนุม่

ก็ยกอเมริกาโนเย็นขึ้นมาดื่มก่อนจะขมวดคิ้วหนักกว่าเก่าแล้วรีบล้างปาก 

ด้วยน�า้เปล่า

"เลีย่น" เม่ือเห็นสายตาท่ีมองมา อัตรคปุต์กต็อบสัน้ๆ 

"ลองชิมของนซีส"ิ เธอพยักพเยิดไปยังจานกระเบ้ืองใบใหญ่ "เผด็โดดเชียว"

รูแ้บบนัน้แล้วมีหรือท่ีชายหนุม่จะฝืนชิม เมือ่แน่ใจว่าอาหารหลกัไม่ถกูปาก

ท้ังคูเ่ลยเลอืกสัง่ของหวานมาแทน มาการองสหีวานจ�านวนหกช้ินถกูยกมา

วางพร้อมๆ กบัเค้กแครอตและเลมอนเมอแรงก์ทาร์ต ซ่ึงหลงัจากลิม้รสชาติ

ไปอย่างละนดิละหน่อยแล้วท้ังคูก่ม็องตากนันิง่ๆ 

"ถ่ายรปูพอหรอืยัง"

"เอามาให้นซีเช็กก่อนส"ิ

เมื่ออดีตคนรักยื่นกล้องมาให้นิสรีนก็ไล่เช็กรูป หญิงสาวผงกศีรษะ 

พร้อมท�าสหีน้าพงึพอใจเมือ่พบว่าชดุฮนับกประยุกต์ซ่ึงท่อนบนเป็นเสือ้แขนยาว

เนือ้บางลายดอกกหุลาบสขีาวบนพืน้สฟ้ีาอ่อนรบักบักระโปรงยาวสม่ีวงอมน�า้เงนิ

ยาวครึง่น่องตัดกบัโทนสขีาวของร้านจนภาพออกมาสวยโดดเด่น 

"กลบักนัเถอะ"

เพยีงเท่านัน้อัตรคปุต์กส็ัง่เช็กบิลทันที ปรากฏว่าเจ้าของคาเฟ่ท่ีแน่ใจ

แล้วว่าท้ังคูค่อืเจ้าหญิงกหุลาบขาวกบัคูห่มัน้ไฮโซกท็�าท่าจะไม่เกบ็เงนิเพ่ือหวงัให้

นสิรนีถ่ายรปูโปรโมตร้านให้ เธอต้องปฏเิสธท้ังรอยย้ิมอยู่ครูห่นึง่แล้วรบัปากว่า 

ตอนลงรูปจะแท็กช่ือร้านให้อย่างแน่นอน เจ้าของคาเฟ่ซ่ึงประทับใจในตัว 

นางเอกคนดงัเลยมอบส่วนลดส�าหรบัครัง้นีแ้ละครัง้ถดัไปให้แทน

พอกลับข้ึนมาบนรถรอยย้ิมซ่ึงประดับวงหน้าสวยก็หายวับ นิสรีน 
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ถอนหายใจเฮอืกใหญ่ขณะวางกล่องบรรจขุนมหลากหลายชนดิท่ีเจ้าของคาเฟ่

ยัดใส่มือมา

"ดแีต่สถานท่ี" ค�าวิจารณ์สัน้ๆ จากคนท่ีก�าลงัหมนุพวงมาลยัเตรยีม 

เลีย้วรถออกสูถ่นนใหญ่เรยีกรอยย้ิมข�าจากนสิรนี 

"หลายท่ีกเ็ป็นแบบนีแ้หละ" ผูม้ปีระสบการณ์ตระเวนเท่ียวคาเฟ่มาอย่าง

โชกโชนเอ่ยปาก "ส่วนใหญ่ท่ีนซีไปคอืร้านสวย เน้นให้ลกูค้ามาถ่ายรปูเอาวิว

เอาบรรยากาศ แต่เรือ่งรสชาตขิองอาหารและเครือ่งดืม่..." หญิงสาวส่ายหัว 

"ไม่ค่อยคุ้มกบัเงนิท่ีต้องจ่ายหรอก"

จริงอยู่ว่าส่วนมากคาเฟ่ท่ีเธอไปถ้าจ�าได้ว่านิสรีนเป็นใครก็มักจะ 

ไม่เกบ็ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ด้วยหวงัให้เธอลงโปรโมตในอนิสตาแกรมให้ และ

ถงึจะต้องเสยีจรงิๆ เงนิหลกัร้อยจนถงึพนัต้นๆ นัน่ก็ไม่ได้กระเทือนกระเป๋า

หญงิสาวเท่าไร แต่เมือ่ลองคดิถงึคนอ่ืนๆ ท่ีมาเท่ียวแล้วเธอกอ็ดเซ็งแทนไม่ได้

"มันไม่มีเหรอ คาเฟ่ท่ีท้ังสวยและอาหารอร่อยในราคาท่ีคนท่ัวไป 

เอ้ือมถงึ"

เม่ือได้ยินค�าถามจากคนท่ีพึมพ�าออกมาอย่างไม่คิดอะไรมากไปกว่า 

การต่อบทสนทนากบัเธอ นยัน์ตาสวยเฉ่ียวกเ็บิกกว้าง นสิรนีหันกลบัไปมอง

เสีย้วหน้าหล่อเหลาด้วยแววตาเป็นประกาย

"ใช่" นัน่ไม่ใช่ค�าตอบรบัว่าไม่มี แต่มนัหมายความว่าเธอได้ไอเดยีดีๆ  

เกีย่วกบัเส้นทางในอนาคตแล้วต่างหาก 

"กนิข้าวกนัก่อน"

เพราะใจยังหมกมุ่นอยู่กับไอเดียท่ีพลุ่งพล่านในหัว ประกอบกับ 

ความรูส้กึผดิท่ีท�าให้เขาต้องห้ิวท้องจนเลยม้ือกลางวนั ซ�า้อาหารท่ีดัน้ด้นไปกนิ

ยังรสชาตไิม่ถกูปากอีก นสิรนีจงึเพยีงผงกศรีษะรบั สองตาเอาแต่จบัจ้องไปยัง

หน้าจอสมาร์ตโฟนของตน กว่าจะรูต้วัว่าท่ีท่ีพาหนะคนัหรเูข้าไปจอดไม่ใช่ 

ร้านอาหารทว่าเป็นลานจอดรถอันคุน้ตากต็อนท่ีรถจอดสนทิ
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"มาท�าไมท่ีนี"่ นยัน์ตาสวยเฉ่ียวหรีม่องวงหน้าหล่อเหลานิง่ ร่างระหง

เกรง็ข้ึนเม่ือได้มาเยือนท่ีท่ีครัง้หนึง่เธอเคยมานบัครัง้ไม่ถ้วน

เพนต์เฮ้าส์ของอตัรคปุต์

"กินข้าวไง" ชายหนุ่มไหวไหล่แล้วตอบเสียงเรียบ มือหนาจัดการ 

ปลดเขม็ขัดนริภยัออก ก่อนจะนิว่หน้าเพราะสายตาหวาดระแวงของคนรกั  

"นี ่อย่าท�าหน้าแบบนัน้ พ่ีแค่พามากนิข้าวเฉยๆ ไม่ได้หลอกมาท�าอะไรสกัหน่อย"

"ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี"่ นสิรนีอบุอิบ รูด้ว่ีาเธอไม่ได้กลวัอัตรคปุต์ แต่กลวั

ความรูส้กึของตัวเองยามได้มาเยือนสถานท่ีท่ีเตม็ไปด้วยความหลงัระหว่างกนั 

"แต่เพนต์เฮ้าส์พีคุ่ปต์มีอะไรให้กนิหรอืไง"

"มสี"ิ เจ้าของเพนต์เฮ้าส์ราคาเก้าหลกัพยักหน้า สหีน้าเคร่งขรมึจรงิจงั

ยามช้ีปลายนิว้เข้าหาตวัเอง "พี่ไง"

"..."

"อร่อยมากด้วย นซีน่าจะรูด้นีะ...เคยกนิออกจะบ่อย"

ค�าพดูแฝงความนยัด้วยสหีน้าจรงิจงัไม่รูร้้อนรูห้นาวของชายหนุม่ท�าเอา

คนฟังหน้าแดงเรื่อ นิสรีนยกมือข้ึนถูไถใบหน้า พยายามขับไล่ความร้อน

วบูวาบบนผวิแก้มและความรูส้กึไหววบูออกไป ท้ายท่ีสดุกยั็งคงพมึพ�าค�าเดมิ

ด้วยน�า้เสยีงอ่อนใจ

"พีคุ่ปต์หยุด OOC เถอะ" 

แต่คงเพราะเธอไม่ได้แปลให้อตัรคปุต์เข้าใจสกัทีว่า OOC หมายถงึอะไร 

ชายหนุม่ถงึได้ขยันท�าตัวตรงข้ามกบัคาแรก็เตอร์ท่ีถกูวางเอาไว้ ความคลัง่รกั 

แสนด ีช่างเอาใจใส่ท่ีควรเกบ็ไว้มอบให้นางเอกตวัจรงิตอนเขากลายเป็นไอ้โบ้ 

บัดนีถ้กูงดัมาใช้กบันางร้ายอย่างเธอจนหมดสิน้

เมือ่เข้ามาถงึภายในเพนต์เฮ้าส์ ดวงตาสวยเฉ่ียวเบิกกว้าง มองอาหาร

ซ่ึงถกูจดัวางพร้อมรบัประทานบนโต๊ะอาหารตวัใหญ่ อดเอ่ยแซวเจ้าของบ้าน

ไม่ได้
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"นกึว่าพีค่ปุต์จะท�าอาหารให้นซีกนิซะอกี"

ร่างสูงใหญ่ซ่ึงเดินน�าไปส�ารวจอาหารบนโต๊ะท่ีถูกสั่งซ้ือและน�ามาส่ง 

โดยวารธิรพยกัหน้าอย่างพงึพอใจในผลงานของเลขาฯ ส่วนตวัผูค้ล้ายจะท�า

ทุกหน้าท่ีไปในตวั นยัน์ตาคมเหลอืบมองวงหน้าสวย กระตกุย้ิมบอก

"ถ้ารอพีท่�าจรงิๆ เธอคงจะไม่ได้กนิ"

เพราะเขาท�าอาหารไม่เป็น ไม่ส ิไม่ใช่แค่อัตรคปุต์ แต่นสิรนีกเ็ช่นกนั 

พวกเธอต่างสุ่มกาชาลงถูกท้องเลยคาบช้อนทองค�าฝังเพชรมาเกิด 

ตัง้แต่เลก็จนโตแทบไม่เคยต้องท�าอะไรเองสกัอย่าง อยากกนิอะไรแค่อ้าปากบอก 

ไม่ว่าจะด้วยฝีมือแม่ครวัประจ�าบ้านหรอืจากภตัตาคารขึน้ช่ือท้ังหลายกล้็วน

ถกูส่งมาถงึตรงหน้า ท้ังเขาและเธอจงึไม่มีใครท�าเป็นแม้กระท่ังอาหารง่ายๆ 

อย่างไข่เจยีว

เมื่อรายละเอียดหนึ่งของเกมกุหลาบปรากฏวาบข้ึนในหัว นิสรีน 

กแ็ค่นย้ิมหยัน นยัน์ตาว่างเปล่า

เพราะแบบนัน้แหละ นางเอกตวัจรงิผูร้กัการท�าอาหารเป็นชีวิตจิตใจ 

และคอยดแูลท้ังงานบ้านงานครวัถงึคว้าหัวใจอัตรคปุต์ไปครองได้

หญิงสาวเลอืกจะเบนสายตามองอาหารบนโต๊ะซึง่ล้วนแต่เป็นของโปรด

ท่ีเธอม่ันใจว่าถกูสัง่มาจากร้านเจ้าประจ�า นสิรนีหย่อนกระเป๋าลงบนโซฟาสเีข้ม

ซ่ึงอยู่ต�า่กว่าระดบัพ้ืนปกตจินขอบพนกัโซฟาสงูเสมอพืน้ห้อง ก่อนแกล้งพูด

"แล้วถ้านซีบอกว่าอยากกนิฝีมือพีค่ปุต์ล่ะ"

ชายหนุม่หันกลบัมามองวงหน้าสวย ร่างสงูใหญ่เดนิเข้ามาแล้วหยุด 

จนระยะห่างระหว่างกนัเหลอืเพียงไม่ถงึหนึง่ไม้บรรทัด จงึทันเห็นความรูส้กึ 

ท่ียังลบไปไม่หมดจากดวงตา 

ประกายเย้ยหยันเศร้าหมองแบบนัน้ บอกชัดว่านสิรนีก�าลงัคดิถงึเรือ่งราว

ท่ีถกูลขิิตไว้

เพื่อปลอบโยนและย�้าเตือนให้รู้ว่าเธอคือคนเดียวท่ีเขารัก อัตรคุปต์

ระบายย้ิม ใช้มือประคองวงหน้าสวย โน้มตัวลงท�าท่าจะจูบกลีบปากนุ่ม 
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ตามความเคยชิน แต่เพราะนึกข้ึนได้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างท้ังคู ่

ไม่เหมือนเดมิแล้ว รมิฝีปากหนาจงึเลือ่นข้ึนไปประทับกึง่กลางหน้าผากแทน 

และอดตีคูห่มัน้ท่ีเคยคบกนัมาเกอืบสบิปีกเ็พ่ิงรูใ้นตอนนี.้..ว่าการจบูหน้าผาก

กก่็อให้เกดิความรูส้กึท่ีท้ังอบอุ่นและชวนให้หวัน่ไหวขนาดนี้ได้เหมอืนกนั

"ถ้านซีจะกนิ พีก่จ็ะลองท�าด"ู ชายหนุม่บอกเสยีงนุม่กว่าปกต ิเช่นเดยีวกบั

แววตาท่ีบ่งบอกความรู้สึกชัดเจนอย่างไร้การปิดบัง แต่ก่อนท่ีร่างสูงใหญ ่

จะผละไป นสิรนีกค็ว้าท่อนแขนแข็งแรงเอาไว้

"ไม่ต้อง" น�า้เสยีงเธอสัน่พร่า หญิงสาวสดูหายใจลกึ พยายามควบคมุ

ท้ังจงัหวะหัวใจท่ีเต้นระรวัและความรูส้กึท่ีก�าลงัแผ่ซ่านไปท้ังอก "นซีจะกลบัแล้ว"

ท้ังท่ีเม่ือครูเ่ธอเป็นคนเอ่ยปากขอให้เขาท�าอาหารให้กนิ แต่พออตัรคปุต์

บอกจะลงมอืท�าให้จรงิๆ นสิรนีกลบัไม่กล้าอยู่ต่อ

ไม่ใช่เพราะกลวัรสมอืของเขาจะกนิไม่ได้ แต่เธอกลวัความรูส้กึหวัน่ไหว

ท่ีก�าลงัเหยียดขยายอยู่ในอกต่างหาก

ร่างระหงก้มลงไปคว้ากระเป๋าสานใบโตท่ีเพิง่ถกูวางลงไปไม่นานข้ึนมาถอื 

รมิฝีปากได้รปูคลีย้ิ่มฝืดเฝ่ือนระคนรูส้กึผดิ

"ขอโทษนะพีค่ปุต์ แต่นซีต้องกลบัแล้วจรงิๆ"

เธอต้องกลบัไป ต้องรบีไปจากท่ีนี.่..

...ก่อนท่ีจะหันหลงัหนไีปจากเขาไม่ได้อกีตลอดกาล

"เดีย๋ว"

เป็นอัตรคุปต์บ้างท่ีคว้าท่อนแขนเรยีวไว้ เดมิทีเขาท้ังงนุงงและกรุน่โกรธ

กับปฏิกิริยาของหญิงสาวท่ีอยู่ดีๆ ก็จะท้ิงกันไป แต่เม่ือได้สบตาสีน�้าตาล 

สวยเฉ่ียวและมองเห็นร่องรอยความรู้สึกในนั้น หัวใจซ่ึงเคยร้อนรุ่มด้วย 

เพลงิโทสะกค่็อยๆ ลดลง 

ชายหนุม่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ เอ่ยปากอย่างยอมแพ้

"พี่ไปส่ง"

"ไม่เป็น..."
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"เป็น" ค�าปฏเิสธถกูโต้กลบัด้วยน�า้เสยีงห้วนจดั นสิรนีอยู่กบัอัตรคปุต์

มานานจนมองออกว่าอดตีคนรกัก�าลงัหงดุหงดิ และปฏกิริยิาท่ีคล้ายจะฝังลกึ

จนกลายเป็นสัญชาตญาณก็ท�าให้เธอเลือกจะเป็นฝ่ายยอม โดยเฉพาะ 

เม่ือชายหนุ่มคล้ายจะรู ้สึกตัวจนคลายสีหน้าเย็นชาลงแล้วย่ืนข้อเสนอ  

"นซีไม่ได้ขับรถมา ถ้าจะรอให้คนมารบักค็งอกีนาน พี่ไปส่งเอง แล้วเดอืนนี ้

พีจ่ะไม่ไปรบกวนนซีอกี"

แวบแรกนสิรนีเกอืบใจหายเม่ือคนท่ีเธอท้ังอยากหนไีปให้ไกลจนสดุหล้า

และอยากซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดบอกแบบนัน้ ทว่าพอนกึอะไรขึน้ได้จงึเอ่ยด้วย

น�า้เสยีงชืดชา

"วนันีว้นัท่ีสามสบิ" เม่ือเห็นชายหนุม่มองมาเหมือนถามว่า 'แล้วยังไง' 

เธอกเ็อ่ยต่อ "เดอืนนีมี้สามสบิวนั"

นัน่หมายความว่าอย่างไรเสยีเดอืนนีอั้ตรคปุต์กค็งไม่ได้ไปรบกวนเธออีก 

แต่ดูเหมอืนเขาจะคดิต่างกนั อดตีคนรกัเลยตอบกลบัมาหน้าตาย

"นีเ่พ่ิงบ่ายสองโมงกว่าเอง นัน่แปลว่าอีกหลายช่ัวโมงต่อจากนีพ่ี้จะไม่ไป

รบกวนนซีไง"

พอเห็นสีหน้าไม่เห็นด้วยของหญิงสาว อัตรคุปต์ก็เม้มปาก สีหน้า

เหมือนไม่ยนิยอมนกัขณะท่ีย่ืนข้อเสนอใหม่ 

"พี่ให้อีกสองวกีด้วย นซีจะได้มีเวลาส่วนตวัโดยท่ีพ่ีไม่ไปยุ่งเกีย่ว"

สองวกี...

ระยะเวลานัน้ท�าให้เธอใจหาย ตัง้แต่อยู่ในความสมัพนัธ์ท่ีไม่อาจระบุได้

ชัดเจนนี ้อัตรคปุต์ไม่เคยท้ิงเวลาหายหน้าไปจากเธอนานขนาดนัน้ แวบแรก

เกอืบเป็นนสิรนีเองท่ีไม่ยินยอม ทว่า...

เพยีงหลบัตาแล้วเห็นภาพท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต หญิงสาวกฝื็นคลีย้ิ่ม

"ได้ สองวีก"

นิสรีนได้แต่ภาวนาว่าสองสัปดาห์ท่ีไม่ต้องเจอหน้ากันจะท�าให้เธอ

สามารถตัดใจจากเขาได้จรงิๆ และจะท�าให้อตัรคปุต์ยอมปล่อยมอืท่ีไม่สามารถ
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เกาะกมุกนัไว้ได้คูน่ีอ้อก

เพราะอ่านทุกอย่างออกจากสหีน้าของหญิงสาว คนท่ีก�าลงัจะเฉลยเรือ่ง

ระยะเวลาสองสัปดาห์ท่ีต้องห่างกันจึงกัดริมฝีปาก ถอนหายใจเงียบๆ  

โดยไม่พดูอะไร

เอาเถอะ

ชายหนุม่ปลอบตวัเองในใจ

นสิรนีเป็นฝ่ายไล่ตามเขามาเกอืบสบิปี ตอนนีเ้ขาต้องชดใช้ให้เธอบ้าง 

กถ็อืว่าสมควรแล้ว



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3TX1sCI

https://bit.ly/3TX1sCI

