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ดรุณีที่รัก


ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ 

ดันฟอร์ดมาถึงตอนบ่ายสองโมงสองนาทีและพบว่าเบลล์กับเฮนรี่กำลังอ่าน

เดอเบรตต์เพียริจ กันอยู่
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ผลงานเรื่องอื่นๆของจูเลีย ควินน์ ที่จัดพิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์

มนตร์รักข้ามขอบฟ้า  (Splendid)

รัตติกาลเริงระบำ  (Dancing  at  Midnight)
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ดรุณี ที่ รั ก 

จูเลีย ควินน์

เขียน

ตวงทอง
แปล

Minx

แ พ ร ว สํ า นั ก พิ ม พ์์   ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
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คํานําสํานักพิมพ์

และแล้วก็มาถึงเล่มสุดท้ายในชุด Splendid Trilogy ถือเป็นเล่ม

ส่งท้ายที่สนุกไม่แพ้เล่มก่อนๆ เลยทีเดียว ด้วยความที่ตัวละครนั้นโดดเด่น

และเป็นที่จดจำ โดยเฉพาะนางเอกของเรื่อง เฮนรี่ สาวน้อยจอมแก่นที่ทั้ง

สดใสและฉลาดเฉลียว ช่วยสร้างสีสันให้กับเรื่องได้อย่างยอดเยี่ยม แถมยัง

แฝงไว้ดว้ยอารมณ์ขันตลอดท้ังเร่ือง รับรองไดเ้ลยว่าผู้อา่นจะต้องยิม้ หัวเราะ

และซาบซึ้งไปกับ Minx ได้อย่างง่ายดายทีเดียว

ขอให้เพลิดเพลินกับการอ่าน... 

แพรวสำนักพิมพ์

ธันวาคม ๒๕๕๖

แฟนนิยายแปลเชิญพูดคุยและติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ“แพรวนิยายแปล”

www.facebook.com/praewnovelclubตวั
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แด่ ฟราน ลีโบวิตซ์ –

เอเย่นต์และเพื่อนแสนวิเศษ

และแด่ พอล ถึงแม้เขาจะเฝ้าถามว่า

“ไหนล่ะตัวมิงค์”
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ลอนดอน  ๑๘๑๖

วิลเลียม  ดันฟอร์ด   ถอนหายใจแรงด้วยท่าทีพะอืด- 

พะอมขณะเฝ้ามองสายตาของผู้เป็นเพื่อนที่ทอดมองกันและกันด้วยความ 

ปรารถนา  เลดี้อราเบลล่า  บลายดอน  หนึ่งในมิตรสนิทที่สุดของเขาในช่วง 

สองปีที่ผ่านมา  เพิ่งจะวิวาห์กับลอร์ดจอห์น  แบล็กวูด  และตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลัง 

ส่งสายตาให้กันราวกับอยากจะกลืนกินกันและกันเข้าไปก็ไม่ปาน  ช่างน่ารัก 

น่าคลื่นไส้เสียจริงเชียว

	 ดันฟอร์ดตบเท้าแล้วกลอกตา  หวังว่านั่นจะสามารถทำให้คนทั้งคู่ผละ 

ออกจากกันได้  คนทั้งสามพร้อมด้วยเพื่อนสนิทของดันฟอร์ด  อเล็กซ์  ดยุค 

แห่งแอชบอร์น  และภรรยาของอเล็กซ์  เอ็มม่า  ซ่ึงบังเอิญเป็นลูกพ่ีลูกน้องของ 

เบลล์  กำลังเดินทางไปร่วมงานเลี้ยง  รถม้าของพวกเขาเกิดประสบอุบัติเหต ุ 

และทั้งหมดก็กำลังเฝ้ารอรถม้าคันใหม่ที่กำลังถูกส่งมา

	 เม่ือได้ยินเสียงล้อรถเคล่ือนมาตามถนนท่ีโรยด้วยก้อนกรวด  ดันฟอร์ด 

ก็หันไป  รถม้าคันใหม่หยุดลงตรงหน้าพวกเขา  แต่เบลล์และจอห์นกลับไม่มี 

ทีท่าว่าจะสังเกตเห็น  อันท่ีจริง  พวกเขาดูเหมือนจวนเจียนจะโผเข้าใส่อ้อมแขน 

ของกันและกันและร่วมรักกันเสียตรงนั้น  ดันฟอร์ดตัดสินใจว่าเขาทนต่อไป 

ไม่ไหวแล้ว  “ยู้ฮู!”  เขาร้องขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานชวนคลื่นไส้  “คู่รักวัย 

บทนำ
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ด รุ ณี ที่ รั ก 

กระเตาะจ๋า!”

	 จอห์นและเบลล์ยอมละสายตาจากกันในที่สุด  แล้วหันมากะพริบตาใส ่

ดันฟอร์ดผู้กำลังตรงปรี่มาที่คนทั้งสอง

	 “ถ้าพวกเธอสองคนจะหยุดพร่ำคำรักใส่กันได้ละก็  เราก็จะออกเดินทาง 

กันซะท ี และเผื่อว่าพวกเธอยังไม่ทันสังเกต  รถม้าคันใหม่มาถึงแล้วนะ”

	 จอห์นสูดลมหายใจลึกและแรงก่อนจะหันไปหาดันฟอร์ดแล้วพูดว่า  

“ฉันเดาว่าเรื่องกาลเทศะนี่คงไม่ได้รับการเน้นย้ำสักเท่าไหร่ในการอบรมเลี้ยงดู 

นายสินะ”

	 ดันฟอร์ดยิ้มหน้าระรื่น  “ไม่เลยสักนิด  จะไปกันได้รึยังล่ะ”

	 จอห์นหันมาหาเบลล์แล้วยื่นแขนให ้ “ที่รักจ๊ะ”

	 เบลล์ตอบรับท่าทีของเขาด้วยรอยยิ้ม  แต่ขณะที่ทั้งสองเดินผ่านดัน- 

ฟอร์ด  เธอก็หันไปแล้วขู่ฟ่อ  “ฉันจะจัดการนายเรื่องนี้แน่”

	 “ฉันแน่ใจว่าเธอจะพยายาม”

	 ในไม่ช้าคนทั้งสี่ก็ขึ้นนั่งบนรถม้าคันใหม่เป็นที่เรียบร้อย  อย่างไรก็ด ี 

ไม่ก่ีอึดใจหลังจากน้ัน  จอห์นและเบลล์ก็เร่ิมจ้องมองกันอย่างคล่ังไคล้ใหลหลง 

อีกคร้ัง  จอห์นวางมอืลงบนมอืของเธอและเคาะนิว้เป็นจังหวะกบัขอ้นิว้ของเธอ 

เบลล์ส่งเสียงครางเบา ๆ อย่างพึงใจ

	 “โอ๊ย  ให้ตายเถอะ!”  ดันฟอร์ดร้องพลางหันไปหาอเล็กซ์และเอ็มม่า  

“ดูพวกนั้นสิ  ขนาดพวกนายสองคนยังไม่น่าสะอิดสะเอียนเท่านี้เลย”

	 “สักวันหนึ่งนะ”  เบลล์เอ่ยเบา ๆ พลางจิ้มนิ้วใส่ชายหนุ่ม  “เธอจะได้พบ 

กับผู้หญิงในฝันของเธอ  แล้วถึงตอนนั้นฉันจะทำให้ชีวิตของเธอต้องทุกข์ 

ทรมาน”

	 “เกรงว่าจะไม่เป็นอย่างน้ันหรอก  อราเบลล่าท่ีรัก  ผู้หญิงในฝันของฉันน่ะ 

ดีเลิศเสียจนเธอไม่อาจมีตัวตนอยู่จริงได้”

	 “โอ๊ย  ขอทีเถอะ”  เบลล์ถอนหายใจแรง  “ฉันพนันได้เลยว่าภายในหน่ึงปี 

เธอจะถูกจับมัด  ตีตรวน  แล้วก็จะชอบมันด้วย”  เธอเอนหลังพิงพร้อมรอยย้ิม 

สาแก่ใจ  ข้าง ๆ  เธอ  จอห์นกำลังตัวสั่นระริกเพราะความขบขัน

	 ดันฟอร์ดโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วเท้าศอกลงบนหัวเข่า  “ฉันขอวางเดิมพัน 
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เรื่องนี้เลย  เธอยินดีจะเสียสักเท่าไหร่ล่ะ”

	 “ก็แล้ว  เธอ ยินดีจะเสียสักเท่าไหร่ล่ะ”

	 เอ็มม่าหันไปหาจอห์น  “ดูเหมือนว่าคุณจะแต่งงานกับแม่สาวนักพนัน 

เข้าซะแล้วนะคะ”

	 “ถ้าผมรู้มาก่อนละก็  คุณแน่ใจได้เลยว่าผมจะทำอะไร  ๆ  ด้วยความ 

ระมัดระวังมากกว่านี้”

	 เบลล์กระทุ้งสามีเข้าที่ชายโครงอย่างหยอกล้อขณะส่งสายตากำราบ 

ดันฟอร์ดแล้วถามว่า  “ว่าไงล่ะ”

	 “หนึ่งพันปอนด์”

	 “ตกลง”

	 “เธอจะบ้าเรอะ”  จอห์นอุทานออกมา

	 “นี่คุณจะบอกฉันว่ามีแต่ผู้ชายที่พนันได้งั้นหรือคะ”

	 “ไม่มีใครวางเดิมพันโง่ ๆ แบบนั้นหรอกนะ  เบลล์”  จอห์นบอก  “เธอ 

เพิ่งวางเดิมพันกับชายผู้เป็นฝ่ายควบคุมผลลัพธ์ที่จะออกมา  เธอมีแต่จะแพ ้

เท่านั้น”

	 “อย่าประเมินค่าอำนาจแห่งความรักต่ำไปหน่อยเลยค่ะ  ที่รัก  ถึงแม้ว่า

ในกรณีของดันฟอร์ดแล้ว  บางทีแค่ความใคร่เท่านั้นแหละที่จำเป็น”

	 “เธอทำฉันเจ็บนะ”  ดันฟอร์ดตอบพลางยกมือขึ้นทาบหัวใจเป็นการ 

ประกอบคำพูดอย่างออกรส  “ที่คิดเอาเองว่าฉันไม่อาจมีความรู้สึกที่ละเอียด- 

อ่อนสูงส่งไปมากกว่านั้นน่ะ”

	 “แล้วเธอมีเรอะ”

	 ริมฝีปากของดันฟอร์ดเม้มเข้าหากันเป็นเส้นตรง  เธอพูดถูกหรือเปล่านะ 

เขาเองก็ไม่รู้เลยจริง ๆ  แต่ไม่ว่าอย่างไร  ภายในหน่ึงปีเขาก็จะรวยข้ึนอีกหน่ึงพัน 

ปอนด์  เงินหมู ๆ     
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๑
ไม่กี ่เดือนต่อมา   ดันฟอร์ดกำลังนั่งอยู่ในห้องรับแขก 

พลางดื่มน้ำชาร่วมกับเบลล ์ เธอแวะมาเพื่อพูดคุยเล่น  แล้วเขาก็ยินดีกับการ 

มาเยี่ยมเยือนที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้  ด้วยทั้งสองไม่ได้พบหน้ากันสักเท่าไหร่ 

นับตั้งแต่เธอแต่งงาน

	 “เธอแน่ใจนะว่าจอห์นจะไม่โผล่พรวดพราดเข้ามาพร้อมปืนแล้วเรียกฉัน 

ออกไปดวลน่ะ”  ดันฟอร์ดเย้า

	 “เขายุ่งเกินกว่าจะทำเรื่องไร้สาระพรรค์นั้น”  เธอบอกพร้อมรอยยิ้ม

	 “ยุ่งเกินกว่าจะทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของตามนิสัยเดิมของเขาน่ะเรอะ  

น่าแปลกแฮะ”

	 เบลล์ยักไหล ่ “เขาเชื่อใจเธอ  แล้วที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น  เขาเชื่อใจฉัน”

	 “ช่างเป็นพ่อยอดชายผู้ทรงคุณธรรมเสียจริง”  ดันฟอร์ดพูดอย่างไร ้

อารมณ์  พลางบอกตัวเองว่าเขาไม่รู้สึกอิจฉาชีวิตแต่งงานอันเป่ียมสุขของผู้เป็น 

สหายเลยแม้แต่น้อย  “แล้วนี ่—”

	 เสียงเคาะประตูดังข้ึน  ท้ังสองเงยหน้าข้ึนมองวอทโมห์  พ่อบ้านผู้เยือกเย็น 

ของดันฟอร์ดที่กำลังยืนอยู่ตรงประตู  “มีทนายความมาขอพบครับท่าน”

	 ดันฟอร์ดเลิกคิ้ว  “นายบอกว่าทนายความรึ  ฉันนึกไม่ออกเลยว่ามา 

ทำไมกัน”	

	 “เขายืนกรานหนักแน่นอย่างยิ่งครับท่าน”
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	 “งั้นก็ไปพาเขาเข้ามา”  ดันฟอร์ดหันไปหาเบลล์แล้วยักไหล่เหมือนจะ 

บอกว่า  เธอคิดว่า นี่   มันน่าจะเป็นเรื่องอะไร

	 หญิงสาวยิ้มซุกซน  “น่าสนใจแฮะ”

	 “ฉันก็ว่างั้น”

	 วอทโมห์เดินนำทนายความผู้นั้นเข้ามา  ชายผมสีเทา  ร่างสันทัด  เขา 

ดูตื่นเต้นเหลือล้นที่ได้พบกับดันฟอร์ด  “มิสเตอร์ดันฟอร์ดใช่ไหมครับ”

	 ดันฟอร์ดพยักหน้า

	 “ผมไม่อาจบอกได้เลยว่ายินดีแค่ไหนท่ีหาตัวคุณพบเสียที”  ทนายความ 

พูดด้วยอาการกระตือรือร้น  เขามองเบลล์ด้วยสีหน้าฉงนฉงาย  “นี่คือมิสซิส 

ดันฟอร์ดหรือเปล่าครับ  ผมรู้มาว่าคุณยังไม่สมรสน่ีนา  โอ  น่ีมันแปลก  แปลก 

ที่สุดเลย”

	 “ฉันยังไม่ได้แต่งงาน  นี่คือเลดี้แบล็กวูด  เธอเป็นเพื่อนของฉัน  แล้ว 

คุณคือ”

	 “โอ  ขออภัย  ขออภัยเป็นอย่างย่ิงครับ”  ทนายความล้วงเอาผ้าเช็ดหน้า 

ออกมาแล้วซับที่หน้าผาก  “ผมคือเพอร์ซิวอล  เลเวอเรตต์  แห่งแครกมอนท์ 

ฮอปกินส์  ทอปกินส์  และเลเวอเรตต์ ”  เขาโน้มตัวมาข้างหน้า  เน้นเป็นพิเศษ 

เมื่อเอ่ยชื่อของตัวเอง  “ผมมีข่าวสำคัญมากสำหรับคุณ  สำคัญอย่างที่สุดเลย 

ทีเดียวละครับ”

	 ดันฟอร์ดผายมือทั้งสองออกกว้าง  “งั้นก็ว่ามาเลย”

	 เลเวอเรตต์เหลือบมองเบลล์แล้วจึงกลับมามองที่ดันฟอร์ด  “บางท ี

เราน่าจะคุยกันเป็นการส่วนตัวนะครับท่าน  ในเมื่อเธอไม่ใช่ญาติ”

	 “ได้เลย”  ดันฟอร์ดหันไปหาเบลล์  “เธอไม่ว่าอะไรใช่มั้ย”

	 “โอ  ไม่เลยจ้ะ”  เธอยืนยันกับชายหนุ่ม  รอยยิ้มของเธอบอกชัดว่า 

เธอมีคำถามเตรียมไว้เป็นพันข้อเมื่อพวกเขาคุยกันเสร็จ  “ฉันจะรอ”

	 ดันฟอร์ดขยับตัวไปทางประตูที่นำไปสู่ห้องทำงานของเขา  “ทางนี้เลย  

มิสเตอร์เลเวอเรตต์”

	 ท้ังสองออกจากห้องไป  แล้วเบลล์ก็ยินดีท่ีสังเกตเห็นว่าพวกเขาปิดประตู 

ไม่สนิท  เธอลุกข้ึนทันควันแล้วย้ายไปยังเก้าอ้ีตัวท่ีอยู่ใกล้บานประตูท่ีแง้มเอาไว้ 
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มากที่สุด  เธอยืดคอ  เงี่ยหูพร้อมฟังทันที

	 เสียงงึมงำดังขึ้น

	 เสียงงึมงำดังอีก

	 แล้วจากนั้นก็เป็นเสียงดันฟอร์ด  “ลูกพี่ลูกน้องของฉัน คนไหน นะ”

	 งึมงำ  งึมงำ 

	 “จาก ที่ไหน นะ”

	 งึมงำ  งึมงำ  บางอย่างที่ฟังคล้ายจะเป็นคอร์นวอลล์

	 “ห่างกันเท่าไหร่นะ”

	 ไม ่ คงไม่ใช่  ‘แปด’ หรอกที่เธอได้ยินน่ะ

	 “แล้วเขาทิ้ง อะไร ไว้ให้ฉันนะ”

	 เบลล์ปรบมือเข้าหากัน  น่ายินดีอะไรอย่างน้ี!  ดันฟอร์ดเพ่ิงได้รับมรดก 

โดยไม่ได้คาดคิด  เธอหวังว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีนะ  เพื่อนคนหนึ่งของเธอ 

เพิ่งได้รับมรดกเป็นแมวสามสิบเจ็ดตัวโดยมิได้สมัครใจแม้แต่น้อย 

	 เธอไม่อาจจับใจความบทสนทนาส่วนที่เหลือได้  หลังจากผ่านไปไม่กี่ 

นาที  บุรุษทั้งสองก็โผล่ออกมาแล้วจับมือกัน  เลเวอเรตต์ยัดเอกสารสองสาม 

แผ่นใส่ลงในกระเป๋าแล้วพูดว่า  “ผมจะส่งเอกสารที่เหลือมาที่นี่โดยเร็วที่สุด 

เท่าที่จะเป็นไปได้  แน่นอนว่าเราจะต้องการลายเซ็นของคุณ”

	 “แน่นอน”

	 เลเวอเรตต์พยักหน้าแล้วออกจากห้องไป

	 “ว่าไง”  เบลล์ถาม

	 ดันฟอร์ดกะพริบตาสองสามครั้งราวกับยังไม่อยากเชื่อสิ่งที่ตัวเองเพิ่ง 

ได้ยินมา  “ดูเหมือนว่าฉันเพิ่งจะได้รับสืบทอดตำแหน่งบารอนน่ะ”

	 “ตำแหน่งบารอน!  ให้ตายเถอะ  ฉันคงไม่ต้องเรียกเธอว่าลอร์ดดันฟอร์ด 

ตอนนี้หรอกใช่มั้ย”

	 เขากลอกตา  “ฉันเรียกเธอว่าเลดี้แบล็กวูดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันล่ะ”

	 “ก็เม่ือไม่ถึงสิบนาทีท่ีผ่านมาน่ีเอง”  เธอแจกแจงด้วยความทะเล้น  “ตอน 

ที่เธอแนะนำฉันกับมิสเตอร์เลเวอเรตต์น่ะ”

	 “ถูกเผงเลย  เบลล์”  เขาท้ิงตัวลงบนโซฟา  ไม่แม้แต่จะรอให้เธอเป็นฝ่าย 
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นั่งลงก่อนด้วยซ้ำ  “ฉันเดาว่าเธออาจเรียกฉันว่าลอร์ดสแตนเนจ”

	 “ลอร์ดสแตนเนจ”  เธอพึมพำ  “นี่มันต่างกันลิบลับเลยนะ  วิลเลียม  

ดันฟอร์ด,  ลอร์ดสแตนเนจ”  เธอยิ้มเจ้าเล่ห์  “ใช่วิลเลียมใช่มั้ย”

	 ดันฟอร์ดถอนหายใจแรง  แทบไม่ค่อยมีใครเรียกเขาด้วยชื่อแรกสัก 

เท่าไหร่  ทั้งสองจึงใช้มุกตลกนี้ที่ว่าเธอจำชื่อของเขาไม่ได้มาเป็นเวลายาวนาน 

“ฉันถามแม่ฉันแล้ว”  ชายหนุ่มตอบในที่สุด  “ท่านบอกว่าท่านคิดว่ามันคือ 

วิลเลียมนะ”

	 “ใครตายรึ”  เบลล์ถามโดยไม่อ้อมค้อม

	 “ช่างมีกาลเทศะและสุภาพอยู่เสมอจริง ๆ  อราเบลล่าที่รักของฉัน”

	 “อืม  ก็เห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้เศร้าโศกเสียใจมากมายนักกับการสูญเสีย 

เอ่อ  ญาติ  ห่าง   ๆของเธอน่ะ  ในเม่ือเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีตัวตนอยู่จนถึงตอนน้ี” 

	 “ลูกพี่ลูกน้อง  ลูกพี่ลูกน้องลำดับที่แปดน่ะ  ถ้าจะพูดให้เจาะจงละก็”

	 “แล้วพวกเขาหาญาติที่ใกล้ชิดกว่านี้ไม่ได้แล้วงั ้นรึ”   เธอถามอย่าง 

ไม่อยากเชื่อ  “แน่นอนว่าฉันไม่ได้อิจฉาโชคลาภของเธอหรอกนะ  แต่นี่มัน 

ออกจะห่างกันอยู่มากโขทีเดียว”

	 “ดูเหมือนว่าเราจะเป็นครอบครัวลูกสาวดกน่ะ”

	 “พูดได้ดีนี่”  เบลล์ประชดอุบอิบ

	 “นี่ไม่ได้พูดเปรียบเปรยนะ”  เขาว่าโดยไม่ใส่ใจคำถากถางของเธอ  

“ตอนนี้ฉันเป็นทั้งเจ้าของบรรดาศักดิ์และที่ดินเล็ก ๆ ผืนหนึ่งในคอร์นวอลล์”

	 เธอฟังไม่ผิดจริง ๆ  เสียด้วย  “เธอเคยไปคอร์นวอลล์มาก่อนหรือเปล่า”

	 “ไม่เคย  เธอล่ะ”

	 หญิงสาวส่ายหน้า  “ฉันได้ยินมาว่ามันน่าขนลุกอยู่ไม่น้อย  ทั้งหน้าผา 

แล้วก็คลื่นแรง  แล้วก็อะไรทำนองนั้น  เรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยละ”

	 “มันจะป่าเถ่ือนได้สักแค่ไหนกันเชียว  เบลล์  ถึงยังไงน่ีก็ประเทศอังกฤษ 

นะ”

	 หญิงสาวยักไหล ่ “เธอจะลงไปเยี่ยมเยือนที่นั่นหรือเปล่าล่ะ”

	 “ฉันว่าฉันคงต้องไป”  เขาเคาะน้ิวกับหน้าขา  “เธอว่าป่าเถ่ือนง้ันรึ  บางที 

ฉันอาจจะชอบมันก็ได้”
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“ฉันหวังว่าเขาจะเกลียดที่นี่”  เฮนริเอตต้า  บาร์เรตต์  ว่าพลางกัดผลแอ๊ปเปิ้ล 

อย่างแรง  “ฉันหวังว่าเขาจะเกลียดมันเข้ากระดูกดำเลย”

	 “เอาละ  เอาละ  เฮนรี่”  มิสซิสซิมป์สัน  แม่บ้านแห่งสแตนเนจพาร์ก 

กล่าวกลั้วเสียงหัวเราะคิกคัก  “พูดแบบนี้ทำให้คุณฟังดูเหมือนคนใจแคบเลย 

นะคะ”

	 “ตอนนี้ฉันไม่รู้สึกอยากจะทำตัวใจกว้างสักเท่าไหร่หรอกนะ  ฉันทุ่มเท 

ให้กับสแตนเนจพาร์กนี่ไปตั้งเยอะ”  ดวงตาของเฮนรี่วาววามอย่างโหยละห้อย  

เธออาศัยอยู่ที่คอร์นวอลล์ตั้งแต่อายุได้แปดขวบ  เมื่อพ่อแม่ของเธอเสียชีวิต 

จากอุบัติเหตุรถม้าที่บ้านเกิดของพวกเขาในแมนเชสเตอร์  ทิ้งให้เธอกำพร้า 

และไร้ทรัพย์สินเงินทอง  ไวโอล่า  อดีตภรรยาของท่านบารอนผู้ล่วงลับเป็น 

ลูกพ่ีลูกน้องกับย่าของเธอและได้เมตตารับเธอไว้ในความดูแล  เฮนร่ีตกหลุมรัก 

สแตนเนจพาร์กในทันที  ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารหินสีอ่อนจนถึงบานหน้าต่าง 

แวววาวไปจนถึงผู้อยู่อาศัยทุกคนบนที่ดินผืนนี้  วันหนึ่งคนรับใช้เคยพบเธอ 

กำลังนั่งขัดเครื่องเงินอยู่ด้วยซ้ำ  “ฉันอยากให้ทุกอย่างเงาวับ”  เธอบอก  “มัน 

ต้องสมบูรณ์แบบ  เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบโดยแท้”

	 และด้วยเหตุนี้เอง  คอร์นวอลล์จึงกลายเป็นบ้านของเธอ  ยิ่งกว่าที่ 

แมนเชสเตอร์เคยเป็นเสียด้วยซ้ำ  ไวโอล่าให้ความรักกับเธอ  และคาร์ไลล์ 

ผู้เป็นสามีก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนพ่อกลาย ๆ ของเธอ  เขาไม่ได้ใช้เวลาคลุกคล ี

กับเธอมากนัก  แต่เขามักจะลูบศีรษะเธอด้วยความรักใคร่ทุกครั้งเมื่อเธอเดิน 

ผ่านเขาในห้องโถง  อย่างไรก็ตาม  เมื่อเธออายุได้สิบสี่ปี  ไวโอล่าก็เสียชีวิต  

ส่วนคาร์ไลล์ก็ตรอมใจ  เขาปลีกตัวไปอยู่ตามลำพัง  ทิ้งให้ภาระรายละเอียด 

ในการดูแลที่ดินผืนนี้ต้องพบกับความระส่ำระสาย

	 เฮนรี่ก้าวเข้ามาโดยทันท ี เธอรักสแตนเนจพาร์กไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร 

และมีความคิดที่หนักแน่นชัดเจนว่ามันควรจะได้รับการจัดการดูแลแบบไหน  

ตลอดหกปีที่ผ่านมา  เธอไม่ได้เป็นเพียงนายหญิงของคฤหาสน์แห่งนี้เท่านั้น  

แต่ยังเป็นนายผู้ชายของที่นี่ด้วย  และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างให้เป็นผู้มีอำนาจ 

สั่งการ  แล้วเธอก็ชอบชีวิตของตัวเองในแบบที่มันเป็น

	 แต่คาร์ไลล์ก็เสียชีวิตลง  ทั้งที่ดินและบรรดาศักดิ์ถูกส่งมอบให้กับลูกพี่ 
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ลูกน้องห่าง ๆ ในลอนดอนท่ีอาจจะเป็นพวกเจ้าสำอางหรือช่างสำรวย  เธอได้ยิน 

มาว่าเขาไม่เคยเหยียบย่างมายังคอร์นวอลล์มาก่อน  โดยลืมไปเสียสนิทว่า 

เธอเองก็ไม่เคยมาที่นี่เช่นกันก่อนที่เธอจะมาถึงเมื่อสิบสองปีก่อน

	 “เขาชื่ออะไรนะคะ”  มิสซิสซิมป์สันถาม  มือคล่องแคล่วของเธอนวด 

ก้อนแป้งสำหรับทำขนมปัง

	 “ดันฟอร์ด  อะไรสักอย่างดันฟอร์ดนี่แหละ”  เฮนรี่ตอบด้วยน้ำเสียง 

ไม่สบอารมณ์  “พวกเขาไม่เห็นสมควรที่จะแจ้งชื่อแรกของหมอนั่นให้ฉันรู ้ 

แต่ตอนนี้ฉันเดาว่ามันคงไม่สำคัญอะไรหรอก  ในเมื่อเขาคือลอร์ดสแตนเนจ 

แล้วนี่  เขาอาจยืนกรานให้เราเรียกตามบรรดาศักดิ์ก็ได้  พวกผู้ดีใหม่ก็เป็นกัน 

แบบนี้ทั้งนั้น”

	 “คุณพูดราวกับว่าคุณเป็นพวกนั้นด้วยอย่างงั้นแหละ  เฮนรี่  อย่าทำ 

เชิดใส่สุภาพบุรุษคนนั้นหน่อยเลย”

	 เฮนรี่ถอนใจแล้วกัดแอ๊ปเปิ้ลอีกคำ  “เขาอาจจะเรียกฉันว่าเฮนริเอตต้า 

ก็ได้”

	 “เขาก็ควรจะเรียกแบบนั้น  คุณออกจะโตเกินชื่อเฮนรี่แล้วนะคะ”

  “เธอ ยังเรียกฉันว่าเฮนรี่เลย”

	 “ฉันน่ะเป็นไม้แก่ดัดยาก  แต่คุณไม่ใช่  แล้วมันก็เป็นเวลาท่ีเหมาะสมแล้ว 

ที่คุณจะเลิกทำตัวเป็นลิงทโมนและหาสามีให้ตัวเองสักคน”

	 “แล้วทำอะไรต่อล่ะ  ย้ายออกไปอยู่อังกฤษงั้นเรอะ  ฉันไม่อยากไปจาก 

คอร์นวอลล์นี่”

	 มิสซิสซิมป์สันยิ้มและข่มใจที่จะไม่ชี้แจงว่าคอร์นวอลล์นั้นเป็นส่วนหนึ่ง 

ของประเทศอังกฤษอย่างแน่แท้  เฮนรี่อุทิศตัวให้กับดินแดนแห่งนี้มากเสียจน 

เธอไม่อาจคิดว่ามันคือส่วนหนึ่งของพื้นที่ประเทศทั้งหมด  “ในคอร์นวอลล์นี ่

ก็พอมีสุภาพบุรุษอยู่เหมือนกันนะคะ”  เธอเอ่ยขึ้นแทน  “มีอยู่เยอะทีเดียวใน 

หมู่บ้านใกล้ ๆ นี่  คุณอาจจะแต่งงานกับพวกเขาสักคนก็ได้”

	 เฮนรี่พูดเยาะเย้ย  “ไม่มีผู้ชายคนไหนมีค่าพอหรอก  แล้วเธอก็รู้ดีนะ  

ซิมป้ี  อีกอย่าง  ไม่มีใครจะอยากแต่งกับฉันหรอก  ฉันยังทำใจยอมรับไม่ได้เลย 

ที่ตอนนี้สแตนเนจพาร์กต้องกลายเป็นของนายคนแปลกหน้านี่  แล้วทุกคน 
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ก็คิดว่าฉันเป็นตัวประหลาด”

	 “แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้คิดแบบนั้น!”  มิสซิสซิมป์สันรีบตอบโดยเร็ว  

“ทุกคนยกย่องชื่นชมคุณนะคะ”

	 “ฉันรู้  เรื่องนั้น ดีน่า”  เฮนรี่ตอบพลางกลอกตาสีเทาเหลือบเงินของเธอ  

“พวกเขายกย่องฉันราวกับฉันเป็นผู้ชาย  แล้วฉันก็ซาบซ้ึงนะ  แต่พวกผู้ชายน่ะ 

ไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายด้วยกันหรอก”

	 “บางทีถ้าคุณสวมชุดกระโปรง...”

	 เฮนรี่ก้มลงมองกางเกงขี่ม้าขาดวิ่นของตัวเอง  “ฉันใส่ชุดกระโปรงนะ  

เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม”

	 “ฉันนึกไม่ออกเลยนะคะว่า นั่น  คือตอนไหนกัน”  มิสซิสซิมป์สันถอน 

หายใจแรง  “ในเม่ือฉันไม่เคยเห็นคุณสวมมันเลยสักคร้ัง  แม้แต่ตอนไปโบสถ์” 

	 “ช่างเป็นโชคดีของฉันจริง ๆ  ที่ท่านบาทหลวงเป็นสุภาพบุรุษที่ใจกว้าง 

มาก”

	 ซิมปี้ส่งสายตามีเลศนัยให้หญิงสาวผู้อ่อนวัยกว่า  “ช่างเป็นโชคดีของ 

คุณจริง  ๆ  ที่ท่านบาทหลวงปลาบปลื้มกับบรั่นดีฝรั่งเศสที่คุณคอยส่งไปให้ 

เดือนละหนนั่นน่ะ”

	 เฮนรี่ทำเป็นหูทวนลม  “ฉันสวมชุดกระโปรงไปร่วมพิธีฝังศพของปู่ 

คาร์ไลล์นะ  ถ้าเธอจำได้ละก็  แล้วก็ไปงานเล้ียงของเทศมณฑลเม่ือปีท่ีแล้วด้วย 

แล้วก็ทุกครั้งที่เรามีแขก  ฉันมีอย่างน้อยห้าชุดอยู่ในตู้เสื้อผ้านะ  ขอบคุณมาก 

ค่ะ  อ้อ  แล้วฉันก็ยังสวมมันเข้าไปในเมืองด้วย”

	 “คุณเปล่าซะหน่อย”

	 “อืม  บางทีอาจไม่ใช่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ของเรา  แต่ฉันใส่นะเม่ือไหร่ก็ตาม 

ที่ต้องไปต่างเมือง  แต่ใคร ๆ  ก็เห็นด้วยว่ามันไม่คล่องตัวเอาซะเลยเวลาที่ฉัน 

ออกไปตรวจตรารอบ  ๆ ที่ดินน่ะ”  นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ว่ามันดูน่าสยองมาก 

บนตัวเธอ  เฮนรี่คิดอย่างไม่ชอบใจนัก

	 “อืม  คุณควรจะใส่สักชุดเมื่อมิสเตอร์ดันฟอร์ดมาถึงนะคะ”

	 “ฉันไม่ได้ไร้สมองถึงขนาดนั้นหรอกน่า  ซิมปี้”  เฮนรี่โยนแกนแอ๊ปเปิ้ล 

ข้ามห้องครัวไปยังถังขยะ  มันหล่นผลุงลงไปในนั้นอย่างแม่นยำ  แล้วเธอก็ 
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ส่งเสียงร้องวู้ด้วยความภาคภูมิ  “เดือนนี้ยังไม่พลาดเลยสักหนนะ”

	 มิสซิสซิมป์สันส่ายหน้า  “ถ้าใครสักคนจะช่วยสอนคุณให้รู้จักทำตัว 

เป็นสาวเป็นนางบ้างละก็”

	 “ไวโอล่าพยายามแล้ว”  เฮนรี่ตอบอาย ๆ  “แล้วท่านก็อาจทำสำเร็จด้วย 

ถ้าท่านอายุยืนกว่าน้ี  แต่ความจริงก็คือ  ฉันชอบตัวเองในแบบท่ีเป็นอยู่น่ีแหละ” 

อย่างน้อยก็ส่วนใหญ่น่ะนะ  หญิงสาวคิด  ในบางคร้ังคราวเธอจะได้เห็นหญิงสาว 

หน้าตาสะสวยในอาภรณ์งดงามท่ีพอดีกับรูปร่างของพวกเธออย่างไร้ท่ีติ  ผู้หญิง 

พวกนั้นไม่มีเท้าหรอก  เฮนรี่คิด  พวกเธอมีล้อเลื่อน...ที่ใช้ไถลร่อนไปตามทาง  

และไม่ว่าพวกเธอจะไปที่ไหนก็ตาม  ชายหนุ่มผู้ตกอยู่ในมนตร์เสน่ห์ร่วมโหล 

ก็จะแห่ตามไปด้วย  เฮนรี่จ้องมองบรรดาชายหนุ่มผู้ติดตามเหล่านั้นด้วย 

สายตาละห้อย  จินตนาการว่าพวกเขาเฝ้าติดตามไม่ห่างเธอ  แล้วเธอก็หัวเราะ 

ความฝันแบบนี้ดูไม่น่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้  และอีกอย่าง  เธอพอใจในชีวิตของ 

ตัวเองอยู่แล้ว  ไม่ใช่รึ

	 “เฮนรี่”  มิสซิสซิมป์สันเรียกพลางโน้มตัวมาข้างหน้า  “เฮนรี่  ฉันพูด 

กับคุณอยู่นะคะ”

	 “หืมมม”  เฮนรี่กะพริบตาเรียกตัวเองออกมาจากภวังค์  “โอ  ขอโทษที 

จ้ะ  ฉันแค่กำลังคิดว่าจะทำยังไงกับพวกวัวดีน่ะ”  เธอโกหก  “ฉันไม่แน่ใจว่า 

เรามีพื้นที่มากพอสำหรับพวกมันทั้งหมด”

	 “คุณควรคิดว่าจะทำอะไรเมื่อมิสเตอร์ดันฟอร์ดมาถึงต่างหากล่ะ  เขา 

ส่งจดหมายมาบอกแล้วว่าจะมาถึงบ่ายวันนี้ไม่ใช่หรือคะ”

	 “ใช ่ บ้าชะมัดเลย”

	 “เฮนรี่!”  มิสซิสซิมป์สันพูดอย่างตำหนิ

	 เฮนร่ีส่ายหน้าแล้วถอนหายใจ  “ถ้าจะมีตอนไหนให้สบถได้ละก็  มันก็คือ 

ตอนนี้แหละ  ซิมปี้  ถ้าเขาเกิดต้องการผลกำไรของสแตนเนจพาร์กขึ้นมาล่ะ  

หรือแย่ยิ่งกว่านั้น  ถ้าเกิดเขาต้องการจะเป็นผู้มีอำนาจสั่งการขึ้นมาล่ะ”

	 “ถ้าเขาต้องการแบบน้ัน  มันก็เป็นสิทธ์ิของเขา  เขาเป็นเจ้าของท่ีน่ีนะคะ” 

	 “ฉันรู้น่า  น่าเศร้าเป็นบ้าเลย”

	 มิสซิสซิมป์สันคลึงก้อนแป้งให้เป็นแถวขนมปัง  จากน้ันก็วางท้ิงไว้เพ่ือให้ 
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ขึ้นตัว  เธอเช็ดมือให้สะอาดแล้วเอ่ยขึ้นว่า  “บางทีเขาอาจจะขายมันก็ได้นะคะ  

ถ้าเขาขายมันให้กับคนท้องถิ่น  คุณก็จะไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไป  ทุกคน 

รู้ดีว่าไม่มีใครเหมาะสมที่จะดูแลสแตนเนจพาร์กมากไปกว่าคุณอีกแล้ว”

	 เฮนร่ีกระโดดลงจากขอบเคานเ์ตอร์  ยกมอืข้ึนเท้าสะโพก  แล้วเร่ิมออก 

เดินข้ามห้องครัวไป  “เขาขายมันไม่ได้  มันเป็นมรดกตกทอด  ถ้าไม่อย่างงั้น 

ละก็  ฉันกล้าพูดได้เลยว่าคาร์ไลล์คงจะยกมันให้ฉัน”

	 “โอ  อืม  ถ้าอย่างงั้นคุณก็จะต้องพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะ 

เข้ากับมิสเตอร์ดันฟอร์ดให้ได้แล้วละค่ะ”

	 “ตอนนี้เขาเป็นลอร์ดสแตนเนจแล้ว”  เฮนรี่คราง  “ลอร์ดสแตนเนจ  

เจ้าของบ้านและผู้ตัดสินอนาคตของฉัน”

	 “นั่นหมายความว่ายังไงคะ”

	 “ก็หมายความว่าเขาคือผู้ปกครองของฉันยังไงล่ะ”

	 “อะไรนะ”  มิสซิสซิมป์สันทิ้งไม้นวดแป้ง

	 “ฉันคือเด็กในความคุ้มครองของเขา”

	 “แต่...แต่ว่านั่นเป็นไปไม่ได ้ คุณไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยซ้ำ”

	 เฮนรี่ยักไหล่  “โลกมันก็เป็นแบบนี้แหละ  ซิมปี้  ผู้หญิงไม่มีสมองน่ะ  

เราต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยนำทาง”

	 “ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณไม่ได้บอกฉัน”

	 “ฉันไม่ได้บอกเธอทุกเรื่องหรอกนะ”

	 “ก็เห็นจะเป็นอย่างนั้น”  มิสซิสซิมป์สันถอนหายใจแรง

	 เฮนรี่ยิ้มเขิน  ๆ  เป็นเรื่องจริงที่ว่าเธอและแม่บ้านผู้นี้สนิทสนมใกล้ชิด 

กันย่ิงกว่าท่ีใคร   ๆคาดคิด  เธอพันน้ิวรอบเกลียวผมยาวสีน้ำตาลของตัวเองอย่าง 

ใจลอย  หนึ่งในความฟุ้งเฟ้อไม่กี่อย่างที่เธอยอมให้ตัวเองมีได้  มันคงจะเข้าที 

กว่าถ้าตัดมันให้ส้ัน  แต่มันท้ังดกหนาและนุ่มสลวย  และเฮนร่ีก็ทำใจไม่ได้ท่ีจะ 

ต้องแยกจากมัน  อีกอย่าง  มันกลายเป็นนิสัยของเธอไปเสียแล้วท่ีจะเอาน้ิวพัน 

ผมเล่นเวลาครุ่นคิดถึงปัญหาอย่างคร่ำเคร่ง  เหมือนที่เธอกำลังทำอยู่ในตอนนี้

	 “เดี๋ยวก่อนนะ!”  หญิงสาวร้องขึ้น 

	 “อะไรคะ”
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	 “เขาขายที่นี่ไม่ได้  แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องอาศัยอยู่ที่นี่สัก 

หน่อย”

	 มิสซิสซิมป์สันหรี่ตา  “ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร  

เฮนรี่”

	 “เราก็แค่ต้องทำให้แน่ใจว่าเขาไม่ต้องการอาศัยอยู่ที ่นี ่อย่างชัดเจน 

และแน่นอนท่ีสุด  มันอาจไม่ใช่เร่ืองยากสักเท่าไหร่ก็ได้  เขาอาจจะเป็นพวกผู้ดี 

ลอนดอนนุ่มนิ่ม  แต่แน่ละว่ามันคงไม่เสียหายอะไรที่จะทำให้เขา  เอ่อ  ลำบาก 

สักเล็กน้อยน่ะ”

	 “นี่คุณกำลังคิดอุตริอะไรอยู่เนี่ย  เฮนริเอตต้า  บาร์เรตต์  เอาก้อนหิน 

ไปยัดใต้ฟูกนอนของพ่อหนุ่มผู้น่าสงสารนั่นรึไง”

	 “ไม่มีอะไรรุนแรงหรอกน่า  ฉันรับรองได้”  เฮนร่ีบอกเย้า ๆ  “เราจะแสดง 

ให้เขาเห็นถึงไมตรีจิตทุกรูปแบบ  เราจะทำตัวเป็นบุคคลผู้แสนสุภาพ  แต่เราจะ 

พยายามช้ีให้เห็นว่าเขาไม่เหมาะกับชีวิตในชนบทน่ี  เขาอาจเรียนรู้ท่ีจะรักบทบาท 

ของการเป็นเจ้าของที่ดินผู้ไม่เคยโผล่หน้ามาให้เห็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฉัน 

ส่งผลกำไรให้เขาเป็นประจำทุก ๆ สามเดือน”

	 “ฉันคิดว่าคุณเทผลกำไรทั้งหมดกลับสู่ที่ดินผืนนี้เสียอีก”

	 “ฉันทำแบบนั้น  แต่ฉันคงจะต้องแบ่งมันออกเป็นสองส่วนเสียแล้วละ  

ฉันจะส่งครึ่งหนึ่งไปให้ลอร์ดสแตนเนจคนใหม ่ แล้วก็ใช้อีกครึ่งกลับมาลงทุน 

ที่นี ่ ฉันไม่อยากทำแบบนั้นหรอกนะ  แต่มันจะดีกว่าการที่  เขา มาอยู่ที่นี่”

	 มิสซิสซิมป์สันส่ายหน้า  “นี่คุณวางแผนจะทำอะไรกับเขากันแน่คะ”

	 เฮนร่ีหมุนน้ิวในลอนผม  “ฉันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน  คงต้องลองคิดดู 

ก่อนน่ะ”

	 มิสซิสซิมป์สันมองไปยังนาฬิกา  “คุณควรจะรีบคิดนะคะ  เพราะเขา 

จะมาถึงที่นี่ในอีกหนึ่งชั่วโมงนี้แล้ว”

	 เฮนรี่เดินไปที่ประต ู “ฉันควรจะไปอาบน้ำดีกว่า”

	 “ถ้าคุณไม่ต้องการจะพบกับเขาท้ัง ๆ  ท่ีมีกล่ินอย่างกับหลุดออกมาจากป่า 

แบบนีน้ะ่”  มสิซิสซิมป์สนัยอกยอ้น  “แล้วกไ็มใ่ช่บริเวณท่ีเป็นดอกไมก้บันำ้ผ้ึง 

เสียด้วย  ถ้าคุณรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร”
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