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"ผมว่าก่อนอื่นเราควรวางกฎความสัมพันธ์ของพวกเราก่อน...

เรื่องการไม่ตกหลุมรักกันเองอะไรนั่นผมไม่สน

โตๆ กันแล้วต้องดูแลตัวเอง ใครเผลอใจคนนั้นก็เจ็บเอง 

ขอแค่ไม่หึงหวงแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันเป็นอันใช้ได้"
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คำ�นำ�

ในเดือนมีนาคมนี้ เลิฟก็ไม่พลาดท่ีจะส่งโปรเจ็กต์รับหน้าร้อนมาเสิร์ฟ 

คุณผู้อ่านค่ะ โปรเจ็กต์ท่ีว่านี้พิเศษสุด เพราะประกอบด้วยสามพระเอกหนุ่ม 

เจ้าเสน่ห์ โดยมีชื่อชุดว่า 'กรรมสิทธิ์เสน่หา' ซึ่งอยู่ในมือผู้อ่านขณะนี้นี่เองค่ะ

ท่ีเลิฟบอกว่าพวกเขาเจ้าเสน่ห์นั้นไม่ใช่แค่หล่อเหลาอย่างร้ายกาจเพียง 

อย่างเดียวหรอกนะคะ แต่สามหนุม่ของเราท้ังเจ้าเล่ห์ รวยล้นฟ้า เซ็กซ่ี ร้อนแรง 

เต็มไปด้วยแผนการในหัวท่ีจะล่อลวงนางเอกของเราให้ตกเป็นของตวัเอง เรยีก 

ได้ว่าถ้าเขาเลง็เป้าหมายไว้แล้วก็ไม่มีวนัเสยีล่ะท่ีเขาจะปล่อยให้หลดุมอืไปได้

แต่! นางเอกเราก็ไม่ใช่ย่อยหรอกนะคะ ถงึจะต่างบุคลกิกนั แต่พวกเธอ 

ก็ไม่ใช่ลกูแกะท่ีจะยอมโดนล่อลวงกนัง่ายๆ กว่าบรรดาพระเอกของเราจะได้ยึด

พวกเธอเป็นกรรมสทิธิข์องตวัเองกต้็องเหนือ่ยหนกัไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะ โดยเหล่า

หนุม่ร้ายของเราแต่ละคนจะปรากฏอยู่ในนยิายแต่ละเล่ม ซ่ึงมด้ีวยกนัท้ังหมด

สามเล่มค่ะ ประกอบไปด้วย

1) รักโดยพลการ โดย อัญชรีย์

2) รักโดยสมัครใจ โดย Andra

3) รักโดยพฤตินัย โดย ฉัตรฉาย

ในชุดกรรมสทิธิเ์สน่หานี ้'Andra' เลอืกเสร์ิฟผูอ่้านด้วยพระเอกทรงเสน่ห์ 

เร่าร้อน และร้ายกาจ เจ้าของข้อเสนอ 'คุณต้องเป็นของผมคนเดียว แต่ผม

ไม่ใช่ของคุณ' แค่นีก้จ็ีด๊แล้วใช่ไหมล่ะคะ นางเอกของเรากจ๊ี็ดเหมือนกนั เพราะ

เป็นคนเสนอตวัเข้าไปในกบัดกัเองแท้ๆ บอกเลยว่าเปิดตวัด้วยพระเอกสดุแซ่บ

ขนาดนี้ แฟนๆ ห้ามพลาดเชียวนะคะ เพราะการที่จะหาพระเอกสายเปย์ แถม

ยังหล่อร้ายได้เท่า 'อคิน คาร์ลตัน' น่ะยากสุดๆ!

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

Pre �������������.indd   3 17/2/60   16:55



Pre �������������.indd   4 17/2/60   16:55



ชื่อแอนค่ะ...ครึ่งหนึ่งของนามปากกา Andra ก็ได้มาจากชื่อเล่นนี่แหละ
เป็นคนช่างอ่านมาตั้งแต่จ�าความได้ อ่านทุกสิ่งอย่างตั้งแต่การ์ตูนยัน

หนังสือธรรมะ ยิ่งโตก็ยิ่งอ่าน สุดท้ายกลายเป็นขยับมาเขียน เผลอแป๊บเดียว
กเ็ขียนมาหลายปีแล้ว และทุกวนันีก้ยั็งมีความสขุกบัการเขียนอยู่ และยงัคงท่ึง
อยู่ทุกเม่ือเช่ือวันกับความมหัศจรรย์แห่งโลกของตัวอักษร มันสร้างโลกได้  
สร้างประสบการณ์ได้ และสร้างมิตรภาพได้ เลยตั้งใจว่าจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ 
เพราะนอกจากเป็นสิ่งที่รักแล้ว ยังอยากแบ่งปันความมหัศจรรย์กับทุกคนด้วย

ขอขอบคณุจากใจส�าหรบัทุกคนท่ีเกีย่วข้อง ท้ังครอบครวั เพ่ือน อาจารย์ 
กอง บ.ก. ที่น่ารักน่าเลิฟ และที่ขาดไม่ได้คือนักอ่านทุกท่าน ถ้าขาดใครคนใด
คนหนึ่งไป Andra ก็คงไม่มีวันนี้ ขอบคุณส�าหรับความอบอุ่นและความรู้สึกดีๆ 
ท่ีมอบให้กันไม่ขาด ใครจะเช่ือว่าตัวอักษรจะถักทอเป็นมิตรภาพท่ีงดงามได้
ขนาดนี้เสมอ

ติดต่อ ติชม ทักทายกันทางแฟนเพจ
https://www.facebook.com/Andra.Jamsai นะคะ ̂ ^

Andra

ประวัตินักเขียน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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เม็ดฝนโปรยปรายจากผืนฟ้าสทึีมเป็นสายตดิต่อกนัมาหลายช่ัวโมงแล้ว 

เวลานีก้�าลงัจะย่างเข้าสูเ่ดอืนสดุท้ายของปี แม้ตามประกาศอย่างเป็นทางการ

จะพ้นจากฤดฝูนเป็นฤดหูนาวแล้ว กระนัน้กยั็งมีฝนตกให้วุ่นวายกนัเป็นพักๆ 

บัดนีบ้นพืน้ถนนเริม่มีน�า้ท่วมขังให้เห็น รถยนต์จ�านวนมากท่ียงัตกค้างอยู่

บนถนนจอดเรยีงต่อกนัก่อให้เกดิเส้นแสงเป็นแนวราวแขวนไฟประดบั แสง

สขีาวเหลอืงของไฟหน้ารถท่ีฝ่ังหนึง่ของถนนกบัสแีดงของไฟท้ายรถท่ีอกีฝ่ัง

หนึง่ ขณะท่ีคนเดนิเท้ากห้ิ็วรองเท้าลยุน�า้บนบาทวิถกีนัอย่างทุลกัทุเล

เหนอืจากท้องถนนข้ึนไปหลายสบิเมตร บนชัน้ท่ีย่ีสบิของคอนโดมิเนยีม

หร ู อนิทุนภิา ศตรกัษ์ก�าลงันัง่อยู่บนโซฟาสกีรมท่า ตรงหน้าเป็นโต๊ะกาแฟ 

ซ่ึงมีขนาดเลก็เสยีจนเพยีงวางคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กลงไปกเ็ตม็พ้ืนท่ี ดงันัน้

แฟ้มเอกสารและเครือ่งเขียนท้ังหลายจงึต้องระเห็จไปอยู่บนเบาะโซฟาข้างตวั

เธอแทน อณุหภมิูภายในห้องขนาดหนึง่ห้องนอนท่ีตกแต่งด้วยโทนสนี�า้ตาล

และสงีาช้างค่อนข้างเย็นด้วยอิทธพิลของฝนท่ีตกอยู่ด้านนอก ทว่าในใจของ

หญิงสาวกลบัร้อนรุม่ด้วยคลืน่แห่งความกงัวลและความกดดนัท่ีสาดเข้ามา 

ระลอกแล้วระลอกเล่า

Prologue
บทนำ�
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บนหน้าจอคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กก�าลงัแสดงบัญชกีารเงนิชดุหนึง่ ส่วนใน

มือของเธอก็มีเอกสารทางการเงินอีกชุด ดวงตาคู่งามตวัดมองสลับไปมา 

ระหว่างหน้าจอกบัหน้ากระดาษ ก่อนท่ีสดุท้ายจะเลือ่นไปมองซองจดหมายท่ี

วางอยู่บนสดุของกองแฟ้ม ผ่านไปครูห่นึง่หญิงสาวกร็ะบายลมหายใจยาว

นอกจากเห็นปัญหาอยู่ตรงหน้าคาตาแล้ว เธอยังทราบสาเหตุแห่ง

ปัญหาด้วย ทว่าเธอกลับท�าอะไรเพื่อแก้ไขมันไม่ได้เลย

จะท�ำยังไงดี...

ใบหน้าสวยคมผนิมองออกไปทางหน้าต่างซ่ึงเปิดม่านไว้ครึง่หนึง่ เธอ

เหม่อมองหยดน�้าฝนท่ีเกาะพราวบนบานกระจกอย่างเหม่อลอย พยายาม

ครุ่นคิดใคร่ครวญหาทางแก้ปัญหาในมือ

'พูดกันตามตรง หมอว่าคุณพ่อคุณน่าจะอยู่ได้นานท่ีสุดอีกไม่เกิน 

หกเดือนถึงหนึ่งปี...'

ค�าพดูของนายแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านมะเรง็ผดุข้ึนมาในห้วงค�านงึ และ

นั่นคือเงื่อนเวลาของเธอ...อย่างไรเธอก็ต้องรักษาบริษัทของพ่อเอาไว้ให้ดี 

ไม่ใช่นานท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้ แต่มันต้องอยู่ดจีนกว่าพ่อของเธอจะจากไป

ประสาน ศตรักษ์ พ่อของเธอเป็นผู้ก่อตั้งศตรักษ์กรุ๊ปเม่ือสามสิบปี

ก่อน ธุรกิจแรกสุดคือการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขาย ภายหลังจึง

เปลีย่นแปลงขยับขยายมาท�าธรุกจิด้านอสงัหาริมทรพัย์ คอืท�าตกึส�านกังาน

ให้เช่า หลายปีหลังมานี้มีสนามกอล์ฟกับรีสอร์ตเพิ่มขึ้นมาด้วย ทุกอย่าง

ด�าเนินไปอย่างดีพอสมควร

อินทุนภิาถกูส่งไปเรยีนปรญิญาตรด้ีานบริหารธรุกจิท่ีอเมรกิา จากนัน้

ก็กลับมาเรียนรู้งานและช่วยพ่อดูแลธุรกิจ ทว่าช่วงเวลาแห่งความสงบสุข 

กอ็ยู่ไม่นานนกั ผ่านไปไม่ถงึปี พ่อของเธอกถ็กูตรวจพบว่าเป็นมะเรง็ปอด 

หลงัจากได้รบัการรกัษาในทุกทางท่ีท�าได้ มะเรง็ท่ีปอดคล้ายชะลอตวัแต่กลบั

ไปปรากฏท่ีอวัยวะอื่น ยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของประสานก็ทรุดโทรมจาก 
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การรกัษา จนท้ายท่ีสดุกต้็องวางมือ ยกอ�านาจบรหิารท้ังหมดให้กบัเธอผูยั้ง

มปีระสบการณ์ในโลกธรุกจิเท่ากบัเดก็หัดเดนิ เธอพยายามท�าทุกอย่างเท่าท่ี

ท�าได้ กระนัน้ธรุกจิกลบัแย่ลงทุกวนัด้วยสนมิเนือ้ใน สถานะของศตรกัษ์กรุป๊

ในเวลานีเ้รยีกได้ว่าเข้าใกล้ปากเหวเข้าไปทุกขณะ และเธอกม็องไม่เห็นทาง

แก้ปัญหาเลย

"อคิน คาร์ลตัน..."

จู่ๆ  เสยีงจากโทรทัศน์กท็ะลทุะลวงผ่านม่านความคดิอันซับซ้อนเข้ามา

ในหัวของเธอ ไม่ใช่เพราะเสยีงดงัข้ึนกว่าเดมิแบบไม่มีป่ีมขีลุย่ หากเป็นเพราะ

ช่ือหนึง่...ช่ือเดียวท่ีนอกจากสามารถดงึความสนใจแล้วยังมฤีทธิก์ระตกุหัวใจ

ของเธอได้เสมอ

เวลานีโ้ทรทัศน์ท่ีเธอเปิดไว้เป็นเพือ่นเฉยๆ ก�าลงัมรีายการข่าวสงัคมกึง่

วาไรต้ี เสยีงผูป้ระกาศสาวเจือ้ยแจ้วเล่าถงึกจิกรรมของสถานทูตสหรฐัอเมรกิา 

ซ่ึงปีนีม้ทีายาทตระกลูมหาเศรษฐอีย่าง 'อคนิ คาร์ลตนั' มาร่วมด้วยในฐานะ

ท่ีรูจ้กักบัท่านทูต

"คณุอคนิเป็นลกูครึง่ไทย ไม่แน่ใจเหมอืนกนัว่ามาเมอืงไทยคราวนีจ้ะ

อยู่ยาวเลยหรือเปล่านะคะ เพราะนี่ก็เข้าใจว่าอยู่มาเป็นเดือนแล้ว" ภาพตัด

กลับมาที่ห้องส่งซึ่งผู้ประกาศสองคนยืนคุยกันอยู่

"ขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะ" อีกคนรับอย่างสดใสทันที "ล่าสุดได้ยินข่าว 

มาว่ารางวัล Dream Guys เจ้าชายในฝันก็ได้ประกาศชื่อหนุ่มฮอตที่ได้รับ

รางวัลออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยหนึ่งในนั้นก็คือคุณอคิน เข้าใจว่าคุณอคิน

จะไปร่วมงานและรับรางวัลด้วยตัวเองด้วยนะคะ"

"ก็ขอให้คุณผู้ชมม่ันใจว่าเราจะไม่พลาดเก็บบรรยากาศในงานแจก

รางวัล Dream Guys มาส่งถึงหน้าจอของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ"

อคินมำเมืองไทย...มำอยู่เป็นเดือนแล้วด้วย เขำมำท�ำอะไรที่นี่

ความสงสัยผุดพลุ่ง ก่อนท่ีประกายความคิดหนึ่งจะสว่างไสวข้ึนมา 
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มนัเป็นความคดิท่ีท�าให้อินทุนภิานิง่งนัไปเนิน่นาน ก่อนท่ีเธอผนิหน้าไปมอง

เม็ดฝนที่พราวอยู่บนหน้าต่างอีกครั้ง

นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเธอแล้วก็ได้...
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นานแล้วท่ีอินทุนภิาไม่ได้ออกงานสงัคมในลกัษณะนี ้พักหลงัมานีง้าน

ท่ีเธอไปร่วมส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่งานแต่งงานก็งานศพ ท้ังหมดเป็นการไป 

ร่วมงานตามมารยาท ไม่ใช่เพราะสนิทสนมกับเจ้าภาพแต่อย่างใด อีกทั้ง

ตัวเธอก็ชอบอยู่อย่างสงบโดยธรรมชาติ ดังนั้นการมาร่วมงานแจกรางวัล

ใหญ่โตของนติยสารหัวใหญ่ในค�า่คนืนีจึ้งท�าให้เธอรูส้กึแปลกแยกพอสมควร

แต่หญิงสาวตรวจสอบแล้วว่าค�่านี้อคินรับปากจะมาร่วมงานจริงตาม

ที่ได้ยินจากรายการโทรทัศน์ ดังนั้นอย่างไรเธอก็ต้องอยู่ในงานนี้จนกว่าจะ

ได้พบเขา...อีกครั้ง

งานค่อนข้างคกึคกัทีเดยีว อินทุนภิาทักทายแขกเหรือ่ท่ีพอรูจ้กั จากนัน้

กฉ็วยแก้วเครือ่งดืม่ไปหามมุสงบเพ่ือเฝ้ามองเหตกุารณ์ภายในห้องจดัเลีย้ง...

มองหาอคนิ

รางวัล Dream Guys นี้มีสามคน นอกจากอคินแล้วก็มีเขต เบอร์ตัน 

ผู้บริหารและทายาทอันดับหนึ่งแห่งเบอร์ตันเอนจิเนียร์ รายนี้เป็นลูกครึ่ง

อเมริกัน เธอได้ยินช่ือเสียงของเขาหากไม่เคยเจอตัว วันนี้เป็นครั้งแรกท่ี

เธอได้เห็นเขา แค่หน้าตาก็นับว่าเขาเหมาะกับรางวัลมากแล้ว ส่วนอีกคน

บทที่ 1
Again into eyes

พ�นพบสบต�...อีกครั้ง
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คือดาเนียล ภูมิภัทร อมรวรวัฒน์ เจ้าของกิจการสถานบันเทิง รวมไปถึง 

รีสอร์ตและโรงแรมหลายแห่ง คนนี้เธอพอจะรู้เรื่องราวของเขาอยู่บ้างจาก

การศึกษาธุรกิจรีสอร์ตและเคยเห็นเขาตามงานเลี้ยงใหญ่ๆ แต่ก็ไม่ได้รู้จัก

กันเพราะถือว่าอายุห่างคนละรุ่น เธอได้ข่าวว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพล วันนี้เธอ

ก็เห็นเขาเดินผ่านไปแวบๆ พร้อมผู้ติดตาม

ถงึจะพยายามเกบ็ตวัอยู่ในมุมสงบอย่างไร ทว่ากยั็งมีคนเดนิผ่านไป

ผ่านมาและเข้ามาทักทายเธออยู่เนอืงๆ ส่วนอคนิกลบัไม่มีวีแ่ววจะปรากฏตวั 

จนหญงิสาวอดสงสยัไม่ได้ว่าอคนิจะเปลีย่นใจกลางอากาศหรอืเปล่า เพราะ

เขาค่อนข้างมคีวามเป็นกบฏในตวั ถงึจะผ่านมาหลายปีแล้วหากเธอกค่็อนข้าง

แน่ใจว่านสิยันีข้องเขาน่าจะยังคงเดมิ

แต่แค่สงสัย ร่างสูงในชุดสูทล�าลองก็ปรากฏตัว หัวใจของอินทุนิภา

กระตกุข้ึนมานดิหนึง่ ก่อนท่ีเธอจะขอตัวจากนกัธรุกจิสงูวัยท่ีเข้ามาทัก แล้ว

เธอก็เดินลัดเลาะผ่านผู้คนเพื่อไปดักหน้าอคิน แม้จะไม่มีความจ�าเป็นต้อง

รีบร้อนเพราะตอนนี้กลุ่มบรรณาธิการและผู้บริหารของนิตยสารซ่ึงไปรับ 

ชายหนุม่แนะน�าให้เขารูจ้กัใครต่อใครรายทางจนท�าให้ขบวนของเขาเคลือ่นท่ี

เช่ืองช้ากว่าท่ีควรจะเป็นอยู่แล้วกต็าม

หญิงสาวเฝ้ารออย่างใจเย็น ขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนต�าแหน่งยืน

หลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะเห็นเธอ

"อกีเดีย๋วจะถงึเวลาประกาศรางวลัแล้ว ถ้ายังไงเชิญคณุอคนิด้านหน้า

ดกีว่าค่ะ จะได้ข้ึนเวทีทัน" เสยีงของบรรณาธกิารเจ้ือยแจ้วหลงัจากยกข้อมือ

ขึ้นดูนาฬิกาและเห็นว่าเวลางวดเข้ามาทุกทีแล้ว

"ครับ" อคินตอบรับเป็นภาษาไทยติดส�าเนียงจางๆ แต่ก่อนท่ีเขาจะ 

เดนิผ่านสแตนดีท่ี้ท�าเป็นเล่มนติยสารปกล่าสดุขนาดยักษ์ซ่ึงต้ังอยูก่ลางห้อง

จดัเลีย้งไป เขากส็งัเกตเห็นร่างหนึง่ยืนอยู่ข้างสนัปกนติยสาร นัน่ท�าให้เขา

หยุดกกึแล้วหันไปมองให้เตม็ตาทันที
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ดวงตาสองคู่สานสบ แม้จะห่างหายจากช่วงเวลานี้มาหลายปี ทว่า

หัวใจของอินทุนิภายังคงมีปฏิกิริยาตอบสนองไม่ต่างจากเดิม ชั่ววินาทีนั้น

โลกรอบกายคล้ายมลายเลอืน ก่อนท่ีมนัจะกลบัคืนสูส่ภาพปกติอย่างรวดเรว็

เมื่อชายหนุ่มกระตุกริมฝีปากย้ิม...มันเป็นย้ิมท่ีทรงเสน่ห์หากแฝงไว้ด้วย

ความเจ้าเล่ห์แบบเดียวกับที่สลักแน่นอยู่ในความทรงจ�าของเธอ

"ไม่คิดเลยว่าเราจะได้พบกันอีกครั้ง"

"ฉันเป็นคนไทยค่ะ" หญิงสาวคลีย่ิม้น้อยๆ สายตายงัคงสงบนิง่เยือกเย็น

อคินยังคงเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาและมีเสน่ห์อย่างร้ายกาจเหมือนเดิม 

ถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนสักอย่างก็คงเป็นเค้าหน้าท่ีเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากวันเวลาท่ี

ล่วงเลย ส่วนโครงหน้าคมเข้มดจุรปูหล่อ คิว้สดี�าสนทิท่ีพาดอยู่เหนอืดวงตา

สสีนมิคมกรบิ จมูกโด่งเป็นสนั ปากเรยีวท่ีรองรบัด้านล่าง เรอืนร่างสงูท่ีแน่น

ด้วยมดักล้ามแบบก�าลงัด ี ผวิสแีทนท่ีย่ิงส่งให้เขาดเูหมอืนรปูหล่อทองแดง

ของเทพเจ้านกัรบในพพิธิภณัฑ์ศลิป์ รวมถงึกลิน่อายเข้มข้นแห่งความเป็น

บุรษุเพศ...ท้ังหมดนี้ไม่ได้เปลีย่นแปลงไปจากท่ีเธอจดจ�าได้เลย

"นั่นสินะ..."

"รู้จักกันด้วยเหรอคะ" บรรณาธิการมองสองหนุ่มสาวอย่างสนใจ

"แน่นอนครบั เราเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัเดยีวกนันี"่ อคนิตอบท้ัง 

รอยย้ิม ดวงตาคมไม่เพยีงยังจบัจ้องใบหน้างาม เขายังมองส�ารวจตัง้แต่หัว

จรดเท้าของเธออย่างรวดเรว็ด้วย

"อ๋อ อย่างนี้นี่เอง"

"เดี๋ยวค่อยคุยกัน" ชายหนุ่มพยักหน้าให้อินทุนิภา ก่อนจะหันไปหา

บรรณาธิการเป็นเชิงบอกว่าเขาพร้อมจะไปต่อแล้ว

หญิงสาวยืนมองร่างสูงเดินห่างไป ความกังวลเลือนไปหลายส่วน...

เมื่อเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุย นั่นแปลว่าเธอกับเขาจะต้องได้คุยกัน

อินทุนภิาย้อนกลบัไปหามุมสงบของตนเอง เพียงไม่นานหลงัจากนัน้
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บุรุษที่ติดตามอคินเข้ามาในงานพร้อมกันก็เดินมาหยุดตรงหน้าเธอ

"คุณแคลร์ใช่ไหมครับ"

"ค่ะ"

"ผมเรแกน เลขานกุารของคณุอคนิ...บอสบอกว่านดักบัคณุเอาไว้ ถ้า

ยังไงผมขออนญุาตดแูลคณุแทนบอสในระหว่างนีน้ะครบั"

คิว้โค้งของอนิทุนภิายกสงูนดิหนึง่อย่างแสดงความประหลาดใจ หาก

ก็ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอ่ืนใดบนใบหน้างามมากไปกว่านัน้ แล้วสดุท้ายเธอ 

กพ็ยักหน้ารบั...เม่ือได้รบัค�าตอบ เรแกนกผ็ายมือเป็นเชิงเช้ือเชิญ เธอจงึ

ก้าวเดนิตามค�าเชญิของเขา ยงัเดาไม่ออกว่าอคนิจะมาไม้ไหนแน่

"การเปิดห้องสวีตคงต้องใช้เวลาสักครู่นะครับ"

"โรงแรมนี้มีเลานจ์ค่ะ" หญิงสาวพูดทันที เมื่ออีกฝ่ายหันมามอง เธอ

ก็ยืนยันด้วยการย�้าประโยคเดิมอีกครั้ง เขาจึงยอมค้อมศีรษะรับ

ถงึจะผดิไปจากท่ีเจ้านายสัง่ไว้ หากเรแกนกจ็ดัการหาโต๊ะท่ีเป็นส่วนตวั

ให้อินทุนภิาได้นัง่รออคนิอย่างสบายในเลานจ์ เธอจงึถอืโอกาสสัง่อาหารว่าง

เบาๆ มากนิระหว่างรอ

อีกเดีย๋วเธอคงต้องใช้ท้ังแรงกายและแรงใจอย่างมาก เธอต้องเตรยีมตวั

ให้พร้อมท่ีสดุ

อินทุนิภากินแซนด์วิชยังไม่ทันเสร็จ อคินก็มาถึงโต๊ะแล้ว เขาไม่ได้ 

พดูอะไร เพยีงหันไปสัง่เครือ่งดืม่จากนัน้กท้ิ็งตวันัง่บนโซฟาฝ่ังตรงข้ามแล้ว

เฝ้ามองเธอกนิเงยีบๆ บนใบหน้าหล่อจดัปรากฏรอยยิม้ตรงมุมปาก ขณะท่ี

ดวงตาเปล่งประกายวาววาม สองอย่างนีก้เ็พยีงพอแล้วท่ีจะท�าให้สญัชาตญาณ

อิตถเีพศในกายของเธอลกุโชน กระนัน้เธอกย็งักนิต่อไปเหมอืนเขาไม่ได้อยู่

ตรงนัน้

"ขอโทษเรือ่งท่ีเรแกนคดิจะเปิดห้องด้วย ตอนผมสัง่คงพูดสัน้ไปหน่อย 
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หมอนัน่เลยเข้าใจผดิ" ชายหนุม่ส่งเสยีงเม่ือเห็นว่าเธอกนิเสรจ็เรยีบร้อยและ

ยกแก้วเครือ่งดืม่ข้ึนมาจบิ คราวนีเ้ขาเปลีย่นกลบัมาใช้ภาษาอังกฤษ...ถงึจะ

พดูภาษาไทยได้ แต่มนักเ็ป็นภาษาท่ีเขาไม่ค่อยได้ใช้ อย่างไรก็ไม่คล่องปาก

เท่าภาษาอังกฤษท่ีใช้ทุกวนั

"ไม่เป็นไรค่ะ" หญิงสาวส่ายหน้าน้อยๆ "ส่วนใหญ่ถ้าเจ้านายสั่งงาน

ไม่ชัด พวกเลขาฯ ก็มักจะเดาใจนายตามความเคยชินอยู่แล้ว"

"อย่างนัน้แหละ" อคนิหัวเราะเบาๆ ประกายในดวงตาย่ิงแพรวพราว

สว่างไสวกบัค�าพดูเหน็บแนมของเธอ "ไม่เจอกนัหลายปี...เลกิกบัโซอีห้รอืยัง"

"การอยูค่นละทวปีไม่ได้เป็นเหตผุลให้ต้องเลกิเป็นเพือ่นกนันีค่ะ...ถ้าคณุ

อยากเจอเธอ อีกไม่นานโซอ้ีจะมาหาฉันท่ีไทย" อินทุนภิาตอบเสยีงเรยีบเรือ่ย

เหมือนมันเป็นค�าถามปกติทั่วไปที่เพื่อนเก่าควรถามตอนได้กลับมาเจอกัน 

อีกครัง้

"ไม่อยู่กแ็สดงว่าตอนนีค้ณุว่างพอจะมีเวลาท�าอะไรสนกุๆ กบัคนอ่ืน...

เป็นต้นว่าช่วยแนะน�าให้เพื่อนเก่าอย่างผมรู้จักเมืองไทยดีขึ้น"

เกดิความเงยีบข้ึนชัว่ขณะ ก่อนท่ีอินทุนภิาจะเผยรอยย้ิมนุม่นวลออกมา

"คุณไม่เปลี่ยนไปเลย"

"แต่คุณเปลี่ยน..." อคินยิ้มตอบ "คุณสวยขึ้น เซ็กซี่ขึ้น ที่เหมือนเดิม

คอืค�าพดูน่ารกัๆ ของคุณ สรปุแล้วส�าหรบัผมคณุมเีสน่ห์ย่ิงกว่าเดมิเสยีอีก"

"ขอบคณุค่ะ" หญิงสาวพดูตามมารยาทโดยไม่ได้เกบ็มาคดิปลาบปลืม้

จรงิจงั เธอทราบดว่ีาเขาสามารถปากหวานได้ปานใด "แล้วนีค่ณุตัง้ใจจะอยู่

เมืองไทยนานเหรอคะ ถึงอยากได้คนช่วยแนะน�าให้รู้จักเมืองไทย"

"ตอนแรกว่าจะอยู่ไม่นาน แค่มาท�าธรุะแถวนีแ้ล้วกถ็อืโอกาสแวะมาเย่ียม

ประเทศบ้านเกดิน่ะ แต่ถ้ามีอะไรท่ีน่าสนใจ..." ชายหนุม่ทอดเสยีงเลก็น้อย 

ขณะท่ีส่งสายตาข้ามไปอกีฝ่ังโต๊ะอย่างมีความนยั "ผมกอ็าจจะอยู่ต่อนานกว่า

ท่ีคิดก็ได้"
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"ฉันมีข้อเสนอทางธุรกิจมาเสนอค่ะ" อินทุนิภาเริ่มหัวข้อสนทนาใหม่

แบบไม่มีปี่มีขลุ่ย "ฉันอยากขายบริษัทให้คุณ"

"ขายบรษัิท?" รอยย้ิมบนใบหน้าหล่อเข้มถกูแทนท่ีด้วยความประหลาดใจ

"พอร์ตของศตรกัษ์กรุป๊มธีรุกจิอสงัหาฯ ส�านกังาน สนามกอล์ฟ และ

รสีอร์ต" เธอขยายความ "ปัจจบัุนสถานภาพทางบัญชีของบรษัิทไม่ดีเท่าไหร่ 

ในบริษัทมีปัญหาหลายอย่าง ฉันรู้ปัญหาแต่ไม่สามารถแก้ไขมันได้ และ 

คุณพ่อของฉันก�าลังเป็นมะเร็งปอด ยังไงฉันก็ต้องรักษาบริษัทไว้จนกว่า 

วนัสดุท้ายของท่าน"

"ผมไม่คดิว่าตามคณุทันนะ รกัษาบรษัิทไว้โดยการขายให้ผมงัน้เหรอ" 

เขาถาม หากสีหน้าท่าทางก็ดูไม่ได้ใส่ใจจริงจังนัก

"ฉันบอกไม่ได้ว่าคุณพ่อของฉันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน คุณหมอ 

บอกไว้ว่าน่าจะราวหกเดือนถึงหนึ่งปี ฉันเลยวางแผนจะท�าสัญญาซ้ือขาย

บรษัิทล่วงหน้ากบัคณุด้วยราคาท่ีต�า่กว่ามูลค่าสนิทรพัย์สทุธิในปัจจุบัน ช่วง

หลายปีท่ีผ่านมานีค้ณุพลกิฟ้ืนบรษัิทนบัสบิบรษัิท ฉันคดิว่าปัญหาในบรษัิท

ของฉันจดัการง่ายกว่าบรษัิทพวกนัน้เสยีอีก บวกกบัมลูค่าสนิทรพัย์มีตวัตน* 

ของบรษัิทท่ีเพ่ิมค่าข้ึนทุกปี เม่ือถงึเวลาท่ีเกดิการซ้ือขายจรงิหลงัจากคณุพ่อ

ของฉันเสยี ฉันเช่ือว่าคณุจะได้ก�าไรหลกัสบิล้านเหรยีญ"

"ในเมื่อคุณเคลมว่ามันง่ายกว่า แล้วท�าไมไม่คิดจะแก้เองล่ะ"

"อย่างท่ีฉันบอกไป ฉันรูปั้ญหาแต่มันเป็นประเดน็ท่ีฉันไม่สามารถย่ืนมือ

เข้าไปแก้ได้" อินทุนภิาพยักหน้ารบั "พอมันหมักหมมหนกัเข้าตอนนีปั้ญหาก็

ดูเหมอืนจะใหญ่เกนิความสามารถของฉันแล้ว"

"คุณใช้ค�าว่าไม่สามารถแก้มันได้...บริษัทคุณมีปัญหาอะไรกันแน่"

* สินทรัพย์มีตัวตน (tangible asset) หมายถึง สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และมีลักษณะทางกายภาพ 
เช่น เงนิให้กูย้มืระยะยาว ทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ ์สว่นสินทรัพย์ไม่มตีวัตน (intangible asset) หมายถงึ สินทรพัย์
ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีลักษณะทางกายภาพ เช่น ลิขสิทธิ์ สัมปทาน เครื่องหมายการค้า สิทธิ 
การเช่า
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"พวกเนรคุณค่ะ" เธอถอนหายใจเบาๆ "เอาไว้ฉันจะเล่าให้คุณฟัง

มากกว่านี้ถ้าคุณตกลงรับข้อเสนอของฉัน"

"แล้วท�าไมคุณถึงคิดว่าผมจะสนใจข้อเสนอของคุณล่ะ" อคินเลิกคิ้ว

"ฉันไม่แน่ใจหรอกค่ะว่าคุณจะสนใจ แต่ฉันเลือกมาเสนอคุณเป็น 

คนแรก เพราะฉันเช่ือวสิยัทัศน์ของคณุท่ีสดุ" ดวงตาสนีลิของอินทุนภิาจ้อง

ตรงไปสบตากับเขา ก่อนท่ีเธอจะก้มลงเปิดกระเป๋าคลัตช์ใบจ๋ิวแล้วหยิบ 

แฟลชไดรฟ์อันหนึง่ออกมาวางบนโต๊ะโดยมนีามบัตรใบหนึง่แนบมาด้วย "ในนี้

คืองบการเงนิกบัภาพทรพัย์สนิต่างๆ ของบรษัิทฉัน ถ้าไม่เป็นการรบกวน 

จนเกนิไปฉันกอ็ยากให้คณุลองเปิดดสูกัหน่อย แล้วถ้าคณุไม่สนใจกช่็วยบอก

ฉันสกันดิ ฉันจะได้มองหาตวัเลอืกอืน่"

"คุณจะไปดักรอและเข้าหาตัวเลือกอื่นเหมือนท่ีท�ากับผมเหรอ" เม่ือ

เห็นว่าร่างระหงท�าท่าจะลุกข้ึนเสียเฉยๆ ชายหนุ่มเลยส่งเสียงถามออกไป 

และนัน่กท็�าให้เธอชะงกัเลก็น้อย ก่อนท่ีกลบีปากอ่ิมจะคลายตวัเป็นรอยย้ิม

ละมุน

"ก็ขึ้นอยู่กับว่าในเวลานั้นฉันสิ้นหวังแค่ไหนค่ะ หวังว่าจะได้ยินข่าวดี

จากคุณนะคะ"

อคนิวางแขนพาดกบัพนกัโซฟาขณะเฝ้ามองอนิทุนภิาเย้ืองย่างจากไป 

จนกระท่ังร่างงามใกล้ลบัไปจากสายตา เรแกนจงึขยับเข้ามาหาเจ้านาย

"น่าฟัดมากนะว่าไหม"

"ครับ" เลขานุการเห็นพ้อง พลอยหันไปมองด้านหลังของหญิงสาว

ด้วยอีกคน "เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ดึงดูดอย่างหาตัวจับยากจริงๆ"

พอฟังอย่างนัน้อคนิกหั็วเราะในล�าคอ ก่อนจะพยักพเยดิไปยังแฟลชไดรฟ์

ซ่ึงวางอยู่กลางโต๊ะตรงหน้า

"เอานี่ไปให้ทีมวเิคราะห์ดหูน่อย แล้วกส็บืเรือ่งของเธอด้วย...เธอช่ือ

แคลร์ อืม ชือ่จรงิอะไรก็ไม่รูย้าวๆ นามสกลุกน่็าจะเหมอืนช่ือบรษัิทล่ะมัง้ 
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เอาเป็นว่าสบืย้อนไปจากบรษัิทในแฟลชไดรฟ์นีแ่ล้วกนั"

"ครับ" เรแกนรับค�า "แล้วนี่บอสจะกลับเข้าไปในงานอีกไหม"

"อืม ดันโดนสาวสวยหลอกให้อยากแล้วจากไปนี่ กลับเข้าไปในงาน 

ดีกว่า เผื่อจะมีอะไรสนุกๆ บ้าง เขต เบอร์ตันนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว ส่วน

อีกคนท่ีได้รางวลักเ็ห็นว่าเป็นผูมี้อทิธิพลในไทย รูจ้กัไว้คงไม่เสยีหาย" อคนิ

หัวเราะแล้วลุกขึ้นจากโซฟา ขณะเดินออกจากบาร์เลานจ์ในหัวก็ยังปรากฏ

ภาพของหญิงสาวที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้พานพบอีกครั้ง

ค�า่คนืนีอ้นิทุนภิาสง่างามอยู่ในชุดราตรลีกูไม้ยาวสแีดงเบอร์กนัดท่ีีขับ

ให้ผวิสนี�า้ผึง้ของเธอผดุผ่อง มันเป็นชุดคอจนีแขนสัน้เรยีบๆ หากเพียงช่วง

เหนืออกที่เป็นลูกไม้โปร่งเผยผิววับแวมกับทรงเข้ารูปที่เน้นให้เห็นเส้นสาย

รปูนาฬิกาอนังดงามตัง้แต่อกอ่ิม เอวคอด ลงมาจนถงึสะโพกผายกเ็พียงพอ 

ท่ีจะดึงดูดสายตาของผูช้ายทุกคนให้หันมองซ�า้แล้วซ�า้อีก นียั่งไม่นบัใบหน้า

สวยคมท่ีล้อมกรอบด้วยเรือนผมยาวสีด�าสนิทซ่ึงวันนี้เกล้าเป็นมวยเรียบๆ 

ปล่อยให้นยัน์ตาสวยซ้ึงกบัรมิฝีปากอิม่ท่ีฉาบด้วยลปิสตกิสแีดงโดดเด่น

ทว่าสิ่งท่ีพิเศษท่ีสุดเกี่ยวกับหญิงสาวก็คือแรงดึงดูดมหาศาลท่ีถูกส่ง 

ออกมาจากร่างระหงอย่างต่อเนื่อง มันอยู่ในระดับเดียวกับแรงดึงดูดของ 

ดวงอาทิตย์ท่ีบังคับให้ดาวเคราะห์ท้ังหลายมาโคจรรอบตวัโดยไม่อาจขัดขืน 

ทีเดียว นีค่อืคุณสมบัตเิฉพาะตวัของเธอ เป็นพรสวรรค์ท่ีพระเจ้าประทาน เธอ

ไม่ต้องท�าอะไรเลย แค่ยืนเฉยๆ อยู่ตรงนัน้ พวกผูช้ายกแ็ทบจะคลานเข่าเข้าไป

สยบแทบเท้าแล้ว ทว่าท่ีท�าให้เธอดูมีเสน่ห์ข้ึนก็คือการท่ีเธอดูไม่สนใจใน 

ความงามและเสน่ห์อันรนุแรงของตวัเองเลยสกันดินีล่่ะ

อคินย้ิมออกมาเม่ือภาพในหัวย้อนกลบัไปไกลหลายปีก่อน...ตอนนัน้

เธอท�าสผีมเป็นสโีทนน�า้ตาล และมีช่วงหนึง่เป็นสนี�า้ตาลแดงซ่ึงเขาคงต้อง

นยิามโดยใช้ค�าหยาบคายว่า 'โคตรเซ็กซ่ี' แต่ผมด�าก็ไม่เลวเหมือนกนั เพราะ

มนัท�าให้เธอดลูกึลบัน่าค้นหาไปอีกแบบ
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แน่นอน เขาจ�าได้ว่าตอนนัน้อยากได้เธอจะเป็นจะตาย ความรูส้กึนัน้

จางหายไปตามกาลเวลา ทว่าตอนนีม้นัหวนกลบัมาชัดเจนอีกครัง้แล้ว ท้ังท่ี

เขาเพิง่ได้กลบัมาพบเธอแค่ไม่กีน่าทีเท่านัน้

ช่างเป็นผู้หญิงที่ท�าให้เลือดลมแล่นพล่านดีจริงๆ

Page �������������.indd   19 21/2/60   17:16



 รักโดยสมัครใจ

20

บทที่ 2
Friend's offer

ข้อเสนออันตร�ย

"ไม่ได้นะ จะไล่เขาออกไม่ได้! นั่นหลานของสามีฉัน!"

"ฉันเป็นเจ้าของบริษัท เป็นหุ้นส่วนใหญ่ และยังเป็นประธานบริษัท

ด้วย เตือนไว้เผื่อคุณจะลืม"

อินทุนิภาตอบโต้เสียงเอะอะโวยวายภายในห้องประชุมด้วยความ 

เยือกเย็น วาระการประชุมตอนนี้คือการไล่พนักงานระดับผู้จัดการของ 

สนามกอล์ฟเนื่องจากมีหลักฐานการทุจริต ทว่าหนึ่งในเครือญาติของเธอ 

ไม่ยินยอมโดยง่าย

"และถ้าคณุไม่ยอม ฉันเกรงว่าคงจะต้องให้คณุรบัผดิชอบความเสยีหาย

แทน...โดยเฉพาะรบัผดิทางกฎหมายแทนหลานของสามคีณุด้วย"

เม่ือเจอไม้นีเ้ข้าไปคนโวยวายเลยหุบปากฉับ ขณะท่ีญาตอิกีคนหัวเราะ

เบาๆ

"ท�าไมไม่สั่งสอนหลานให้ท�าเนียนๆ หน่อยล่ะ"

สิ้นเสียงพูดในห้องประชุมก็เกิดคลื่นเสียงหัวเราะ อินทุนิภาโกรธจัด

จนแทบอยากจะลุกขึ้นทุบก�าปั้นลงบนโต๊ะแรงๆ หากในความเป็นจริงเธอก็

เพียงแค่เพิ่มระดับเสียงและพูดออกไปอย่างเย็นชา
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"ถ้าจะเนียนก็เนียนให้ตลอดรอดฝั่งแล้วกันนะคะ อย่าผยองประมาท

จนมีชื่อเป็นวาระการประชุมเหมือนวันนี้"

ความเงยีบขับไล่เสยีงหัวเราะไปอย่างรวดเรว็ เกอืบทุกคนแสดงสหีน้า

ไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจน กระนั้นหญิงสาวก็ไม่แยแส

"ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ปิดการประชุมเท่านี้ค่ะ"

อินทุนิภาลุกเดินออกจากห้องประชุมทันทีท่ีพูดจบและมุ่งหน้าตรง 

กลับห้องท�างาน หากนั่นก็ยังไม่ไวพอท่ีจะท�าให้เธอสลัดป้าของผู้จัดการ 

สนามกอล์ฟคนทุจรติได้

"เธอห้ามด�าเนินคดีกับหลานของฉันนะ" หล่อนตามมาคว้าแขนของ

เธอไว้ไม่ยอมให้เดิน

"ไปติดสินบนฝ่ายกฎหมายสิ ถนัดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรือไง" 

หญิงสาวสะบัดแขนอย่างไม่ไยดี แววเหยียดหยามฉายอยู่ในดวงตาสีนิล 

ก่อนที่เธอจะหมุนกายเดินกลับเข้าห้องท�างานต่อ

อินทุนิภาแวะถามเลขานุการหน้าห้องว่ามีงานด่วนไหม เมื่อได้รับ 

ค�าตอบว่าไม่มีเธอกบ็อกอกีฝ่ายว่าจะพกัสกัครึง่ช่ัวโมง ครัน้เข้าห้องเรยีบร้อย

แล้วเธอก็ล็อกประตูทันที เมื่อแน่ใจว่าอยู่ตามล�าพังเธอจึงค่อยท้ิงตัวลงนั่ง 

บนโซฟาตวัยาวแล้วถอนหายใจออกมาอย่างเหนือ่ยล้า

'สนิม' ท่ีกัดกร่อนความมั่นคงของศตรักษ์ก็คือพวกญาติพี่น้องท่ีพ่อ 

ดงึเข้ามาท�างานน่ีเอง...พวกเขาทุจรติกันอย่างไม่เกรงกลวั ส่วนเธอเองแม้

ยามนีจ้ะถอืหุ้นใหญ่และอยู่ในต�าแหน่งประธานบรษัิทแต่กแ็ทบไม่มีใครเคารพ

ย�าเกรง ส่วนหนึง่เพราะอายุน้อยด้อยประสบการณ์ อีกส่วนเพราะญาตพ่ีิน้อง

ท้ังหลายอยู่กนัมานานเป็นสบิๆ ปี สร้างเครอืข่ายเส้นสายอ�านาจของตวัเอง

ในแต่ละส่วนของกจิการท่ีตนเองท�างานอยู่จนแขง็แกร่ง นัน่ท�าให้ค�าสัง่ส�าคญัๆ 

ของเธอท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ของพวกเขาไม่ถกูด�าเนนิการ ถ้าไม่มีหลกัฐาน

ชัดเจนเธอกแ็ทบจดัการอะไรไม่ได้เลยท้ังท่ีรูแ้ก่ใจว่าพวกเขาทุจรติ
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และเธอก็แทบไม่เคยมีหลักฐานที่ชัดเจนเลยด้วย...

อินทุนภิาพยายามท�าให้ตวัเองแข็งแกร่ง หากมันกเ็ป็นเรือ่งยาก เพราะ

เธออยู่ในสภาพหัวเดยีวกระเทียมลบี ขนาดพวกญาตท่ีิเกลยีดกนัเองยังพร้อม

จะสมานฉันท์ช่ัวคราวแล้วหันมาช่วยกนัเสอืกดาบใส่เธอ

ภายในอาณาจักรท่ีประสานสร้างข้ึนด้วยความเหนื่อยยากนี้ เธอ 

ไม่สามารถไว้ใจใครหรือพึ่งพาใครได้เลยนอกจากตัวเอง

โทรศพัท์มือถอืท่ีหญิงสาววางท้ิงไว้ข้างตัวส่งเสยีงร้อง เธอหยิบมนัขึน้ดู

และพบว่าเป็นเบอร์แปลกท่ีไม่รูจ้กั แม้จะอยู่ในสภาพอารมณ์ท่ีเหนือ่ยหน่าย

ต่อทุกสิง่ หากเธอกล็ากนิว้รบัสาย

"ว่างมาเจอกันหน่อยไหมแคลร์"

อินทุนิภาจดจ�าเสียงท่ีลอยมาตามสัญญาณโทรศัพท์ได้ทันที จังหวะ 

การเต้นของหัวใจเรรวนทันใด หากเธอกยั็งสามารถสะกดน�า้เสยีงให้เรยีบเรือ่ย

เป็นปกตไิด้

"ฉันว่างหลังเลิกงานค่ะ"

"ออกมาเจอกันตอนนี้ไม่ได้หรือไง"

"ถ้าคุณอยากเจอฉันตอนนี้ก็ต้องเข้ามาหาฉันที่บริษัทค่ะ"

"ผมคาดหวงัให้คณุโรแมนตกิมากกว่านีน้ะ" อคนิส่งเสยีงหัวเราะแผ่วๆ 

ตามมา "เอาล่ะ เย็นนี้ก็ได้...เอาไว้ผมหาที่เหมาะๆ ได้แล้วจะบอกคุณนะ"

"แล้วเจอกันค่ะ" หญิงสาวตอบรับก่อนจะวางสาย จากนั้นเธอก ็

ถอนหายใจออกมาอีกเฮือกใหญ่

ถึงอคินจะไม่ได้พูดปฏิเสธข้อเสนอ หากอินทุนิภาก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะ

ตอบรับ...เขาสนใจ 'ตัว' เธอแน่ล่ะ แต่บริษัทของเธอนั้นเป็นอีกเรื่อง ดังนั้น

ตอนนีเ้ธอจงึได้แต่หวงัว่านีจ่ะไม่ใช่ลกูไม้เพือ่ให้เธอพาตวัไปให้เขาแทะโลมเล่น

เท่านั้น เพราะเธอต้องการขายบริษัทให้เขาจริงๆ
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อคนิส่งช่ือโรงแรมแห่งหนึง่กบัชือ่ถนนมาให้ พออินทุนภิาน�าช่ือไปค้น

ในอนิเตอร์เนต็กพ็บว่ามันเป็นโรงแรมแบบบูตกิเลก็ๆ ตดิแม่น�า้เจ้าพระยา พอ

ข้ึนช่ือว่าเป็นโรงแรมกท็�าให้ดวงตาสนีลิต้องหรีล่งอย่างครุน่คดิ เธอไม่ได้กงัวล

เพราะรูจ้กัเขาดพีอจนทราบว่าถ้าผูห้ญิงไม่ยินยอมพร้อมใจ เขาจะไม่มทีาง 

ท�าอะไรท้ังนัน้ยกเว้นหาทางค่อยๆ ตะล่อมกล่อมจนพวกหล่อนยอมศโิรราบ 

ทว่าเธอไม่ใช่คนจติอ่อนอยู่แล้ว ถ้าเธอโดนล่อลวงได้ง่ายขนาดนัน้เขากค็งจะ

หมดความสนใจในตวัเธอไปนานแล้ว

หญิงสาวออกจากบริษัทก่อนเวลาเลิกงานพอสมควร เพราะทราบว่า

ระหว่างทางมีถนนหลายสายท่ีข้ึนชือ่เรือ่งการจราจรตดิขัด ถงึอย่างนัน้กว่า

เธอจะไปถึงโรงแรมพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินเต็มทีแล้ว

"คุณแคลร์"

เรแกนนัง่รออยู่บนโซฟาในลอ็บบ้ีท่ีตกแต่งแบบวนิเทจ เม่ือเธอย่างเท้า

เข้าสู่ล็อบบ้ีเขาก็กระเด้งตัวลุกข้ึนทันที จากนั้นก็ผายมือลึกเข้าไปด้านใน

โรงแรม

"เชิญครับ บอสรออยู่"

อินทุนภิาเดนิตามไปโดยไม่ได้พดูอะไร รูต้วัอกีทีเธอกพ็บว่าตนเองมา

ถงึระเบียงกว้างท่ีเปิดออกสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยาและทิวทัศน์วัดรมิฝ่ังน�า้ซ่ึงเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะอันงดงามเรียบร้อยแล้ว สายลมอ่อนพัดโชยมาไล้ผิวเนื้อ

ดุจจะทักทาย ขณะท่ีชายหนุม่ซ่ึงยืนเท้าแขนกบัราวระเบียงรมิน�า้หันมาแล้ว

เปิดรอยยิ้มส่งมาให้

"คุณมาทันชมพระอาทิตย์ตกพอดี มาตรงนี้สิ"

หญงิสาวก้าวเท้าไปท่ีรมิระเบียงตามค�าชกัชวนของเขา สายลมอ่อนแรง

ลง หากที่ชัดเจนขึ้นคือไอชื้นของผืนน�้า เธอไปหยุดยืนไม่ไกลแต่ก็ไม่ใกล้ 

เขาจนเกนิไป สองแขนกอดอกไว้หลวมๆ ขณะทอดสายตามองพระปรางค์บน 

ฝ่ังตรงข้ามของแม่น�า้ ฉากหลงัเป็นผืนฟ้าโปร่ง ไร้เมฆแม้สกัก้อนจนท�าให้
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ลูกไฟยักษ์สีส้มอมทองท่ีลอยอยู่เหนือวัดยิ่งดูโดดเด่น แต่ภาพนี้ก็คงอยู่ 

ไม่นานนกั พระอาทิตย์รบีท้ิงตวัลงต�า่ดจุพนกังานบรษัิทท่ีอยากจะตอกบัตร

เลกิงานแล้วหนไีปให้พ้นๆ เพยีงครูเ่ดยีวพระปรางค์กเ็หลอืเพียงโครงร่างเงา 

สีด�าสง่างามตัดกับผืนฟ้าสีส้มอิฐ หลังจากสิ้นแสงสุดท้ายเพียงช่ัวครู่ ไฟ

สงัเคราะห์กส็ว่างไสวข้ึนมาแทน ปลกุให้พระปรางค์มีชีวิตชีวาข้ึนมาอีกครัง้ 

ในรปูแบบความงดงามท่ีต่างไปจากเดมิ

"คุณแม่ผมบอกว่าให้ลองแวะมาดูพระอาทิตย์ตกแถวนี้ ผมว่ามัน

เหมอืนเป็นนกัท่องเท่ียวไปหน่อย แต่มานกึดอูกีทีผมกเ็ป็นนกัท่องเท่ียวนีน่า" 

อคินส่งเสียงหลังจากท่ีเงียบไปนานตลอดการชมพระอาทิตย์ตก ใบหน้า 

คมเข้มผนิมาหาเธอ จากน้ันเขากเ็ปลีย่นเรือ่งแบบไม่มีป่ีมีขลุย่ "ปกตผิูห้ญิง

ในชุดท�างานไม่ควรจะเซ็กซี่ขนาดนี้นะ"

"ไม่ชอบเหรอคะ"

"ต้องถามด้วยเหรอ" เขาหัวเราะแผ่วๆ สายตาพราวระยับ

วันนี้อินทุนิภาอยู่ในชุดเสื้อคอเต่าแขนยาวเข้ารูปสีขาวกับกระโปรง 

ทรงดินสอสดี�า รองเท้าส้นสงูแบบเรยีบๆ สเีดยีวกบักระโปรง กระท่ังสลีปิสตกิ

ก็เป็นสีสุภาพท่ีท�าให้ดูเผินๆ เหมือนเป็นริมฝีปากเปลือย สีสันท่ีโดดเด่น 

ออกมาจากสขีาวและด�าบนตวัเธอมีแค่กระเป๋าหนงัสกีรมท่า เธอไม่ได้เปิดเผย

เนือ้ตัวเลย ออกจะปกปิดเกนิไปด้วยซ�า้ หากเพยีงแค่เส้นสายของเรอืนกาย

ของเธอก็เพียงพอจะเปลี่ยนความเรียบง่ายให้กลายเป็นความเย้ายวนได ้

โดยไม่ต้องพยายามแล้ว

นี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเธอนั่นแหละ...แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาท่ี

เขาชอบมาก

"คุณหิวหรือยัง"

"นิดหน่อยค่ะ"

"ผมสั่งอาหารเรียกน�้าย่อยมาแล้ว" ชายหนุ่มพยักพเยิดไปทางโต๊ะ

Page �������������.indd   24 21/2/60   17:16



Andra

25

อาหารตัวเดียวท่ีตั้งอยู่บนระเบียงนี้ "ในเมื่อคุณหิวก็ไปสั่งอาหารเถอะ รอ 

ไม่นานหรอก วันนี้ที่นี่มีแค่เราสองคน"

ฟังเท่านั้นก็เป็นอันชัดเจนว่าเย็นนี้อคินเหมาห้องอาหารเล็กๆ ของ

โรงแรมไว้ทั้งหมด เธอพยักหน้ารับแล้วออกเดินไปพร้อมกับเขา ก่อนที่จะ

ส่งย้ิมไปขอบคุณตามมารยาทเมื่อเขาเลื่อนเก้าอี้ให้ บริกรน�าเปาะเปี๊ยะสด

กับขนมปังหน้าหมูมาเสิร์ฟพร้อมกับน�าเมนูอาหารมาให้ หากเขากลับ 

ไม่ยอมรับเมนูไปดู

"คุณสั่งอาหารให้ผมด้วยแล้วกัน ผมพร้อมจะลองทกุอย่างไปกับคุณ"

อินทุนิภาไม่คัดค้าน เธอรู้ตัวว่าคนท่ีนั่งประสานมือเอนหลังพิงพนัก

เก้าอ้ีอย่างสบายใจก�าลังจ้องมองมาด้วยสายตาแพรวพราว กระนั้นเธอ 

ไม่ใส่ใจแล้วหันไปถามหาเมนแูนะน�าจากบรกิร สลบักบัถามชายหนุม่ว่าเขา

ชอบหรือไม่ชอบอะไร เธอสั่งกับข้าวสามสี่อย่างแล้วจึงคืนเมนูอาหารให้ 

กับบริกร

แม้จะเหลือกันตามล�าพัง ทว่าอคินก็ยังคงนั่งมองเธอย้ิมๆ โดยไม่มี

ทีท่าจะขยับริมฝีปาก หญิงสาวประเมินว่าเขาคงตั้งใจจะให้เธอเป็นฝ่าย 

เอ่ยปากเรื่องการขายบริษัท หากเธอไม่คิดจะเดินตามเกมของเขา

"คุณได้กลับไปที่มหาวิทยาลัยบ้างไหมคะ"

"ครัง้หนึง่ เขาเชญิผมไปพดูให้พวกบัณฑติใหม่ฟังในงานรบัปรญิญา" 

ชายหนุม่เลกิคิว้น้อยๆ แต่กต็อบค�าถามโดยด ี"แล้วคณุล่ะ ได้กลบัไปอเมรกิา

บ้างไหม"

"เดิมฉันวางแผนไว้ว่าจะกลับไปค่ะ ขอวีซ่าไว้แล้วด้วย แต่อะไรๆ ก็

ไม่เป็นไปตามแผนเลย ตัง้แต่คณุพ่อฉันป่วย ชีวิตของฉันกเ็หลอืแค่การดแูล

คุณพ่อกับงานที่บริษัท"

อคนิยกมมุปากเมือ่รูต้วัว่าโดนเธอดงึให้เข้ามาสูหั่วข้อสนทนาเกีย่วกบั

ข้อเสนอของเธออย่างง่ายดาย อันท่ีจรงิเขาจะท�าเฉไฉกไ็ด้ หากเขากต็ดัสนิใจ
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จะไม่ท�าอย่างนัน้

"คณุพดูถกูท่ีว่าสนิทรพัย์มีตวัตนของบรษัิทคณุมีมูลค่าและมีแนวโน้ม

จะเพิ่มค่าข้ึนอีกมาก ส่วนธุรกิจในพอร์ตก็ใช้ได้ ดูแล้วน่าจะท�าก�าไรได้ด ี

ถ้าไม่ติดปัญหาการทุจริตของคนใน"

อินทุนภิาไม่แปลกใจ นกัธรุกจิท่ีท�าเงนิหลกัพันล้านดอลลาร์ได้ตัง้แต่

อายุยังไม่ถงึสามสบิดไีม่มีทางนัง่อ่านงบการเงนิเฉยๆ แล้วพอใจแค่นัน้ เขา

ย่อมต้องหาข้อมลูมาอย่างดแีล้วจงึค่อยโทรหาเธอ

"จริงอย่างท่ีคุณพูด ปัญหานี้เรื้อรังมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของฉัน แต่ 

ตอนนั้นพวกญาติๆ ยังเกรงใจคุณพ่อบ้าง ผิดกับตอนนี้ท่ีพวกเขาไม่เห็น 

หัวฉันด้วยซ�้า ถึงฉันจะเป็นเจ้าของบริษัทแต่ก็แทบไม่มีอ�านาจในมือเลย"

"นีถ่งึเป็นสาเหตท่ีุท�าให้คณุใช้ค�าว่าไม่สามารถจดัการแก้ปัญหาได้" อคนิ

นยิมคนท่ียอมรบัปัญหาและยอมรบัข้อด้อยของตวัเอง แบบนีถ้อืว่าคยุกนัได้ 

ทว่า... "แต่คณุรูอ้ะไรไหม ปัญหากค็อืผมไม่ได้วางแผนจะอยูเ่มอืงไทยนาน

ขนาดนัน้ ท่ีส�าคญัความดงึดดูใจของผลก�าไรกต็�า่ไปหน่อย"

"ฉันต้องการค�ายืนยันสั้นๆ แค่ประโยคเดียวค่ะว่าคุณไม่สนใจ" แม้

ความกังวลจะก่อตัวขึ้นในใจอย่างรวดเร็ว หากอินทุนิภาก็ซุกซ่อนมันไว้ใต้

สีหน้าสงบได้อย่างแนบเนียน

ดวงตาคมกรบิหรีล่งเลก็น้อยคล้ายก�าลงัประเมินอะไรบางอย่าง หากก็

เพยีงแวบเดียวก่อนท่ีเขาจะคลีร่มิฝีปากเป็นรอยย้ิม เท่าท่ีคนของเขาสบืมา 

หญิงสาวตรงหน้าแทบไม่มีพนัธมิตรเลย ในบรษัิทและในหมูเ่ครอืญาตไิม่ต้อง

พดูถงึ นบัเป็นศตัรดู้วยซ�า้ ด้านนอกย่ิงแล้วใหญ่ เธอมีเพ่ือนน้อยไม่ผดิกบั

สมัยเรยีนมหาวทิยาลยั และคงมีไม่กีค่นท่ีสามารถช่วยเธอในสถานการณ์นี้

ได้ ดังนัน้เขาจงึเช่ือว่าท่ีเธอบอกว่าจะไปเสนอคนอืน่เป็นแค่การบลฟัฟ์เท่านัน้

"มันยังมีอีกประเด็นที่ผมคิดว่าจะเอามาประกอบการพิจารณา" อคิน

เคาะนิ้วกับที่รองแขนช้าๆ สายตาเปล่งประกายวาววาม "ถ้าเมืองไทยมีสิ่ง
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ดึงดูดใจเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อย ผมอาจอยากอยู่ต่อแล้วก็ถือโอกาสช่วยคุณ"

"ในโลกนี้คงเหลือแค่ไม่กี่อย่างท่ียังดึงดูดใจคุณได้" สัญชาตญาณส่ง

สัญญาณเตือนทันที หากเธอก็ตัดสินใจจะเดินหน้าต่อไป

"อืม หนึ่งในนั้นคือคุณไง" ในสุ้มเสียงของเขาเจือไว้ด้วยรอยหัวเราะ

จางๆ "ผมอยากได้คุณ...มาเป็น Friend with benefits* กับผมไหมล่ะ  

ผมเข้าใจว่าคุณไม่มีแฟนใช่ไหม ในเม่ือคุณยืนยันว่าเป็นแค่เพ่ือนกับโซอ้ี 

มาตลอดนี่"

อินทุนิภานิ่งงันและมันก็เป็นภาพท่ีท�าให้อคินรื่นรมย์...เรื่องผู้หญิง 

ไม่เคยเป็นปัญหาในชีวติของเขา เขายกความดีกึง่หนึง่ให้นามสกลุ 'คาร์ลตัน' 

ฐานที่แค่มีมันห้อยท้ายชื่อก็ท�าให้เขาดูน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัว แต่ก็

ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเจอผูห้ญิงท่ีได้มาแบบยากๆ บางคนกย็ากจรงิ บางคนก็

แค่เล่นตวั ส�าหรบัอนิทุนภิาจดัอยู่ในพวกแรก

ปกติแล้วถ้าอคินอยากได้ผู้หญิงสักคน เขาก็มีวิธีร้อยแปดท่ีจะให้ได้

หล่อนมา ทว่าการกดดันในลักษณะนี้ไม่ใช่สไตล์ของเขา และเวลานี้เขาก ็

ไม่ไดค้าดหวงัให้เธอตอบรบั เขาแคอ่ยากไลต้่อนเธอ อยากเหน็เธอดิ้นรน

กระเสอืกกระสน อยากให้หน้ากากโปร่งแสงกระเดน็หลดุออกจากใบหน้าสวยๆ 

ของเธอ...อินทุนภิาเป็นแบบนีแ้ต่ไหนแต่ไร ตัง้แต่รูจ้กัสมยัเรยีนมหาวทิยาลยั

เขากค็ดิว่าเธออาจไม่เคยแสดงอารมณ์ท่ีแท้จรงิออกมาเลย จรงิอยู่เธอไม่ได้

นิง่ขนาดหุ่นป้ัน หากไม่ว่าสหีน้าท่าทางใดๆ ท่ีแสดงออกมาคล้ายผ่านการคดิ 

มาแล้วอย่างน้อยหนึง่ช้ัน ท้ังท่ีตอนรูจ้กักนัเธอยังเป็นวัยรุน่อยู่ด้วยซ�า้ แล้ว 

ย่ิงเธอกล้าบลฟัฟ์เขาแบบนี ้จะให้เขาปล่อยผ่านไปเฉยๆ ได้อย่างไร

"ตกลงค่ะ"

รืน่รมย์ได้ไม่ถงึนาที สถานการณ์กพ็ลกิผนั กลบักลายเป็นอคนิท่ีต้อง

* หมายเหตุผู้เขียน – ค�านี้หมายถึงเพื่อนท่ีความสัมพันธ์ลึกซ้ึงกันโดยไม่เกี่ยวข้องกับความรัก ไม่หึงหวงกัน  
ไม่ผูกมัดทางใจต่อกัน เนื่องจากไม่มีค�าแปลเป็นไทยอย่างเป็นทางการ ผู้เขียนจึงขอเลือกใช้ภาษาอังกฤษค่ะ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/8859305106809.html
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