
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



"ฉันไม่อยากหลงรักคุณ ทุกวันนี้แค่การท่ีฉันความจ�าหาย โดนขู่ฆ่า แถมมีคน

สะกดรอยตามเป็นโขยงก็แย่พอแล้ว ฉันสับสนว่ารักคุณท้ังท่ีไม่รู้จักคุณเลย ฉันต้อง

พยายามให้ตวัเองเลกิเชือ่เป็นเดอืนๆ แล้วคณุก็มาท�าฉนัหว่ันไหวอกี แบบน้ีมนัไม่โอเค 

ฉันตกลงกับคุณแล้วว่าจะรับผิดชอบตัวเองโดยไม่งอแง แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า

ฉันอยากรับผิดชอบตัวเองนะ..."

"เมื่อก้ีคุณบอกว่าคุณหวั่นไหวเพราะผมเหรอ" เชนส่งเสียงแทรก มือใหญ่ยก 

ขึ้นมาประคองแก้มของเธอไว้ข้างหนึ่งไม่ให้เธอหันหนีไปไหนได้

"ฉันไม่ควรหว่ันไหวกับผู้ชายที่ใส่ชุดนอนฝ่าลมหนาวออกไปซื้อไอศกรีมให้ฉัน

หรอืไง" เพราตาถามกลบั น�า้ใสรืน้อยู่ในดวงตาคูส่วย...เธอรูต้วัว่าพูดมากไปแล้ว ไม่รูว่้า 

เพราะฤทธ์ิไวน์หรือเพราะความรู้สึกท่ีเก็บกดอัดแน่นอยู่ในอกมานานกันแน่ แต่ไม่ว่า

อย่างไรมาถึงจุดนี้แล้วจะยั้งปากก็คงช้าไป

"ควรสิ ควรมากเลย"
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คำ�นำ�

สวสัดค่ีะแฟนเลฟิทุกท่าน กลบัมาพบกนัอีกครัง้กบัผลงานใหม่ล่าสดุของ 

Andra

ส�าหรับแฟนๆ ที่ได้อ่าน 'ร้ายรอนใจ' ชุด 'Trick or Treat' ไปเมื่อเดือน

มีนาคมท่ีผ่านมา น่าจะมีแอบกรีด๊ 'เชน คอดเวลล์' น้องชายมาดนิง่ของคณุธาม 

กนัมาบ้าง ซ่ึงคราวนีค้ณุเชนได้กลบัมาในฐานะพระเอกอย่างเตม็ตวัคูก่บั 'เพราตา' 

เพื่อนรักของจินตาภาผู้เคยแอบหลอกด่าคุณธามไว้อย่างเจ็บแสบ!

และหากยงัจ�ากนัได้นัน้ เดมิทีความสมัพนัธ์ระหว่างคอดเวลล์กบัฟิตซ์สตนั 

ก็เคยกึ่งๆ จะเป็นอริกันมาก่อน แต่ในเรื่อง 'รอยจ�าในเรือนใจ' นี้เราจะได้เห็น

พัฒนาการความสัมพันธ์ท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ ของสองตระกูลใหญ่แห่งอังกฤษ ซ่ึงก็

เปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธ์ของคุณเชนกับสาวแพมล้วนๆ

ส่วนเพราะเหตุผลอะไรหนุ่มสาวที่เคยรู้จักกันเพียงผ่านๆ ถึงได้กลายมา

เป็น 'คู่รักก�ามะลอ' ได้นั้น เลิฟขออุบไว้ก่อน แต่แอบสปอยล์เลยว่า…เล่มนี้เรา

จะได้เห็นคณุเชนมาดนิง่ในบทบาทใหม่ เป็นหนุม่สายเปย์ สายป๋า ท้ังยังหึงโหด

และน่ารักขี้อ้อนหนักมากกก

เกริ่นมาซะขนาดนี้ก็แทบจะทนรอกันต่อไปไม่ไหวแล้วใช่ม้ัยคะ งั้นเชิญ

เพื่อนๆ พลิกหน้ากระดาษไปลุ้นกันเล้ย!

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

ชื่อแอนค่ะ…ครึ่งหนึ่งของนามปากกา Andra ก็ได้มาจากชื่อเล่นนี่แหละ

เป็นคนช่างอ่านมาตั้งแต่จ�าความได้ อ่านทุกสิ่งอย่างตั้งแต่การ์ตูนยัน

หนังสือธรรมะ ยิ่งโตก็ยิ่งอ่าน สุดท้ายกลายเป็นขยับมาเขียน เผลอแป๊บเดียว

กเ็ขียนมาหลายปีแล้ว และทุกวนันีก้ยั็งมีความสขุกบัการเขียนอยู ่และยงัคงท่ึง

อยู่ทุกเม่ือเช่ือวันกับความมหัศจรรย์แห่งโลกของตัวอักษร มันสร้างโลกได้  

สร้างประสบการณ์ได้ และสร้างมิตรภาพได้ เลยตั้งใจว่าจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ 

เพราะนอกจากเป็นสิ่งที่รักแล้ว ยังอยากแบ่งปันความมหัศจรรย์กับทุกคนด้วย

ขอขอบคุณจากใจส�าหรับทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง กอง บ.ก. ท่ีน่ารักน่าเลิฟ 

และท่ีขาดไม่ได้คอืนกัอ่านทุกท่าน ถ้าขาดใครคนใดคนหนึง่ไป Andra กค็งไม่มี

วันนี้ ขอบคุณส�าหรับความอบอุ่นและความรู้สึกดีๆ ทีม่อบให้กันไม่ขาด ใครจะ

เชื่อว่าตัวอักษรจะถักทอเป็นมิตรภาพที่งดงามได้ขนาดนี้เสมอ

ตดิต่อ ตชิม ทักทายกนัทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/Andra.

Writer นะคะ ̂ ^

Andra
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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Andra

บทนำ�

จรงิส ิเห็นเชน คอดเวลล์มีควิข้ึนพดูบนเวทีด้วย...ตอนนีเ้ขาน่าจะอยู่

ที่มุมไหนสักมุมในงานนี้แล้ว และเขาน่าจะช่วยเราได้

นั่นคือความคิดเม่ือราวสิบห้านาทีก่อนของเพราตา ก่อนท่ีเธอจะ 

เริ่มต้นออกเดินไปท่ัวงานกาล่าดินเนอร์สุดหรูท่ีถูกจัดข้ึนใจกลางกรุงโรม 

พร้อมกันนั้นก็สอดส่ายสายตาหาทายาทล�าดับท่ีสองของเจ้าพ่อสื่อช่ือดัง

แห่งเกาะอังกฤษอย่างแนบเนียน

นี่ถ้าเป็นเม่ือสักหกเดือนก่อนแล้วมีใครบอกว่าเธอจะต้องเดินมอง 

หาเชน คอดเวลล์แบบนี้เธอคงจะคิดว่าอีกฝ่ายเมายา ไม่ต้องนับเรื่องที่เธอ

คิดจะขอความช่วยเหลือจากเขาด้วย

รู้งี้ไม่น่ามาอิตาลีคนเดียวเลย เพราตาบ่นตัวเอง แต่เธอก็ไม่เสียเวลา

กับการบ่นนานนัก เพราะมาถึงจุดนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบ่น เธอมา

อยู่อิตาลีหนึ่งสัปดาห์แล้ว ประเด็นส�าคัญในตอนนี้คือเธอต้องหาทางกลับ

อังกฤษให้เรว็ท่ีสดุ เธอไม่แน่ใจว่าเชนจะช่วยเธอได้อย่างไรบ้าง เธอต้องคดิ

ให้ดีว่าจะขอให้เขาช่วยยังไง

หากที่แน่ๆ เธอคงต้องขอให้เชนช่วยรับบทคนรักของเธอ...ดูเหมือน

Page �������������� .indd   7 25/7/2561 BE   17:27



รอยจำ�ในเรือนใจ

8

ตอนนี้เขาจะโสด อันที่จริงเขาก็น่าจะโสดตลอดเวลานั่นแหละ แต่เธอก็ไม่รู้

ว่าเขาจะยอมช่วยรับสมอ้างเป็นคนรักของเธอหรือเปล่าอยู่ดี เพราะดูเขา

เป็นคนที่ไม่น่าจะให้ความร่วมมืออะไรกับใครง่ายๆ เลย

เอาเถอะ อย่างไรความสมัพันธ์ของเธอกบัพวกคอดเวลล์กถ็อืว่าดข้ึีน

นดิหนึง่แล้ว แถมเพือ่นสนทิเธอกเ็ป็นว่าท่ีพีส่ะใภ้ของเชนอีกต่างหาก ดงันัน้ 

เขาน่าจะยอมช่วยพาเธอกลับอังกฤษ...หวังว่านะ

เพราตาสอดส่ายสายตาไปท่ัว ขณะเดยีวกนักพ็ยายามเรยีบเรยีงข้อมลู

และแผนการในหัว จนกระท่ังดวงตาสีนิลเบนไปเจอร่างสูงร่างหนึ่งท่ีก�าลัง

เดินอยู่บนสนามหญ้าด้านข้างระเบียงทางเดินท่ีเธออยู่ เธอเบิกตากว้าง

พร้อมกับร้องเสียงลั่นออกมาทันที

"คุณ!"

อีกฝ่ายหันมา เพราะอยู่ในต�าแหน่งย้อนแสงท�าให้หญิงสาวเห็นหน้า

เขาไม่ชัดนกั หากเธอก็ไม่สนอยู่แล้วว่าเขาจะมีสหีน้าท่าทางอย่างไร ประเดน็ 

ก็คือเธอได้เจอเชน คอดเวลล์แล้ว!

ดวงหน้าสวยหันซ้ายหันขวา พอเห็นว่าบันไดทางลงจากระเบียงไปยัง

สวนอยู่ห่างไปไกลพอสมควร เธอก็ตัดสินใจถลกกระโปรงยาวของชุดราตรี

สีเขียวน�้าทะเลข้ึนแล้วตวัดขายาวๆ ปีนข้ามรั้วระเบียงเสียเลย แล้วไม่กี่

วนิาทีถดัมาเธอกก็ระโดดลงมาบนพืน้สนามหญ้า แต่ความรบีร้อนกบัส้นสงู

ท่ีสวมใส่อยู่ท�าให้เธอเสยีหลกัไปกอดคนท่ีก�าลงัอึง้ และเธอกท็�าให้เขาอ้ึงซ�า้

ด้วยการกระชับแขนกอดเขาไว้แน่นขึ้นแทนที่จะถอยห่างออกไป

"คุณเชน ฉันตามหาคุณแทบแย่!"

เจ้าของเรอืนผมสนี�า้ตาลบลอนด์ขมวดค้ิว ยิง่งงหนกัเข้าไปอีก แขนยาวๆ 

พยายามจะดันร่างโปร่งในชุดราตรีออกไป ทว่าก็ไม่ส�าเร็จเพราะสองแขน

ของเธอกอดเขาไว้แน่นมาก

"คุณจะกลับลอนดอนเมื่อไหร่คะ"
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Andra

"คืนนี้..." เขาพูดได้แค่ค�าเดียวเธอก็โพล่งสวนกลับมาทันที

"ดีเลย คุณมีเจ็ตส่วนตัวใช่ไหม งั้นฉันกลับด้วยนะ!"

เชน คอดเวลล์นิง่อึง้อกีค�ารบอย่างช่วยไม่ได้ แต่หลงัจากสบตากบัเธอ

แล้วไม่เห็นวี่แววว่าเธอล้อเล่น เขาเลยออกปากถาม

"ที่ลอนดอนมีเรื่องด่วนหรือไง"

"เปล่าค่ะเปล่า แต่มีเรื่องด่วนที่นี่แหละ ฉันต้องออกจากอิตาลีให้เร็ว

ที่สุด"

"ท�าไม" เขาถาม ขณะเดยีวกนักพ็ยายามแกะตัวเองออกจากอ้อมแขน

ของเพราตา พอส�าเร็จขายาวๆ ของเขาก็ก้าวออกเดินทันที "เดี๋ยวผมต้อง

ขึ้นเวที"

"ฉันไปด้วย" หญิงสาวแทบจะกระโจนไปเกาะท่อนแขนแข็งแรงไว้ 

ใบหน้าหล่อจดัของคนท่ีก�าลงัหยิบมือถอืข้ึนมาดหัูนมาหาเธออีกรอบ เขารูว่้า

เธอต้องตามมาแต่ก็ไม่คดิว่าเธอจะเกาะเขาเป็นลกูลงิแบบนี ้ ซ่ึงเธอกพ็อเดา

ได้เลยรบีรวัค�าพดูเรว็ปรือ๋ "คณุช่วยสวมบทเป็นแฟนของฉันสกัคนืได้ไหม"

"อะไรนะ" เชนแทบจะหยุดเดินทั้งที่ก�าลังรีบ

"มันจ�าเป็นจริงๆ ฉันก�าลังต้องการแฟนด่วนๆ" เพราตาส่งสายตา

อ้อนวอนไปหาชายหนุ่ม "คืองี้ ฉันมาถึงอิตาลีเมื่ออาทิตย์ก่อน แล้วฉันก็ได้

เจอ..."

เสียงแจ้วๆ ของหญิงสาวถูกกลบด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ในมือ 

ของเชน เธอเลยจ�าต้องเงียบเพราะเขากดรับสายแล้วยกมันแนบหูทันที

คนอะไรแบบนีเ้นีย่ เธอบ่นในใจ แต่สดุท้ายกปั็ดมันท้ิงไปอย่างรวดเรว็ 

เอาเถอะ อย่างน้อยก็ได้เจอเขาแล้ว เขาคงไม่ใจร้ายท้ิงเธอไว้ท่ีอติาล.ี..และ

อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้สะบัดแขนเธอทิ้งด้วย

เพราตาเดนิเกาะแขนชายหนุม่กลบัเข้าไปในอาคาร ขณะท่ีเขากมุ่็งมัน่ 

กับการคุยโทรศัพท์จนคล้ายไม่ได้สนใจอะไรอย่างอ่ืน ซ่ึงเธอก็ไม่แปลกใจ 
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เพราะเท่าท่ีฟังดมัูนเป็นบทสนทนาเกีย่วกบัการดลีธรุกจิท่ีน่าจะส�าคญัไม่น้อย

งานกาล่าดินเนอร์ ในคืนวันนี้เป็นงานท่ีเธอขนานนามให้เองว่า 

'จับฉ่าย' แต่ก็เป็นงานจับฉ่ายยักษ์แห่งปีของอิตาลีทีเดียว มันเริ่มมาจาก

การท่ีนกัพฤกษศาสตร์ผสมสายพนัธุก์หุลาบจนได้สายพนัธุ์ใหม่ท่ีให้ดอกใหญ่ 

ฟอร์มสวย และมีกลิ่นหอมนาน กุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้สวยจนเป็นที่สนใจ

ของสาธารณชนทั่วโลก เมื่อมีกระแสใหญ่โต จากที่จะมีงานเปิดตัวกุหลาบ

สายพันธุ์ใหม่ในแวดวงพฤกษศาสตร์ธรรมดาก็กลายเป็นงานอีเวนต์ท่ีมีท้ัง

แฟชั่นโชว์และอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย ซึ่งนิตยสารแฟชั่นหัวส�าคัญของ

คอดเวลล์ก็มีเอ่ียวอยู่ด้วย ดังนั้นเชน คอดเวลล์จึงเดินทางจากอังกฤษมา

อยู่ในงานคืนนี้ด้วย

ถือเป็นโชคดีของเธอ...

ชายหนุม่เดนิไปคยุโทรศพัท์ไปจนกระท่ังถงึประตเูข้าหลงัเวที ใครสกั

คนท่ีน่าจะเป็นฝ่ายประสานงานไม่ก็เลขาฯ รอเขาอยู ่ อีกฝ่ายท�าท่า 

แปลกใจท่ีเห็นเธอควงแขนเขามาหากก็ไม่ได้พูดอะไรและปล่อยให้เธอ 

เดินผ่านเข้าประตูไปพร้อมเชน จากนั้นพวกสตาฟฟ์ด้านหลังเวทีก็เข้ามา

รุมล้อม แต่เพราะเขาคุยโทรศัพท์อยู่พวกนั้นเลยหันไปเจรจากับคนที่มารอ

รับเขาแทน

ในท่ีสุดเชนก็วางสายโทรศัพท์จนได้ ตอนแรกเพราตานึกว่าเขาจะ 

ถอืโทรศพัท์ข้ึนไปคยุบนเวทีเสยีแล้ว กระนัน้เธอกยั็งไม่มีโอกาสได้คยุกบัเขา

อยู่ดี เพราะเขาหันไปคยุกบัคนท่ีพาพวกเธอเข้ามาต่อทันที บทสนทนาเกีย่วกบั 

การขึ้นพูดบนเวที เธอเลยได้แต่รออย่างอดทนจนกระทั่งเขาหันมา

"ผมต้องข้ึนไปพดูแล้ว" เชนพดูออกมาก่อนท่ีเธอจะทันขยับปากเสยีอกี 

ซึ่งเธอก็ท�าอะไรไม่ได้นอกจากพยักหน้ารับ

"งั้นฉันรอคุณตรงนี้นะคะ"

ชายหนุ่มมองหน้าเธอ เธอเองก็มองหน้าเขาไม่หลบตา จนกระท่ัง
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เหลือบไปเห็นบุคคลหนึ่งเดินมาตรงหางตา เธอจึงดึงมือออกจากท่อนแขน

แข็งแรงแล้วย้ายมันไปประคองใบหน้าหล่อเหลาอย่างรวดเรว็ ย่ิงไปกว่านัน้

คอืเธอยังย่ืนหน้าไปประทับจบูลงบนรมิฝีปากเรยีวโดยท่ีเขาไม่ทันตัง้ตวัด้วย

ตัง้แต่เจอกนัเม่ือไม่กีน่าทีก่อนเชนอ้ึงเพราะหญิงสาวมาไม่รูก้ีห่นแล้ว 

หากท่ีแน่ๆ หนนีร้นุแรงท่ีสดุ แต่ก่อนท่ีเขาจะคดิอะไรเธอกพู็ดเป็นภาษาไทย

"ฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ค่ะ คนของคุณจะอยู่ตรงนี้ด้วย 

ใช่ไหมคะ"

ดวงตาสีเฮเซลหรี่ลงเล็กน้อยก่อนท่ีเขาจะพยักหน้ารับเบาๆ แล้ว 

หันไปพูดกับลูกน้องด้วยเสียงต�่าลึก

"อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้หญิงตรงนี้" แล้วเขาก็หันกลับมาหาเธอ "ผมพูด

ไม่นาน"

เพราตายงัไม่ทันได้ตอบรบัใดๆ ร่างสงูกห็มุนกายผละไปเสยีแล้ว เธอ

ระบายลมหายใจเบาๆ คดิว่าถงึเคมีเธอกบัเขาจะไม่ค่อยตรงกนั แต่อย่างน้อย 

เขาก็เข้าใจอะไรไม่ยาก และดูแล้วเขาน่าจะยอมช่วยเธอแน่ๆ

"คุณท�างานที่อิตาลีหรือมาจากอังกฤษคะ" พอเชนไปแล้วหญิงสาวก็

หันไปหาบุรษุท่ีเชนท้ิงไว้ให้อยู่เป็นเพือ่นเธอ นอกจากเขาแล้วบรเิวณนีย้งัมี

คนอีกพอสมควร สตาฟฟ์กลุ่มหนึ่งยืนอยู่บนยกพ้ืนหลังเวที และยังมีอีก

หลายคนที่เดินผ่านไปมา เธอเลยค่อนข้างผ่อนคลาย

"ผมท�างานท่ีนีแ่ต่มาจากองักฤษครบั" อีกฝ่ายตอบพร้อมอธบิาย "ผม

เป็นลูกครึ่งอังกฤษ-อิตาลี เกิดในอังกฤษแต่ใช้ภาษาอิตาลีได้เลยถูกส่งตัว

มาท�างานที่ออฟฟิศในโรมของคอดเวลล์ แล้ววันนี้ก็ถูกส่งมาดูแลบอส"

เธอพยักหน้ารับหงึกหงักแล้วแนะน�าตัว...อย่างน้อยลูกน้องของเชน

คนนี้ก็ดูน่าจะพอพึ่งพาได้ล่ะมั้ง ยังไงก็ผูกมิตรไว้ก่อนแล้วกัน

เชนใช้เวลาไม่ถงึห้านาทีกล็งมาจากเวที ทว่าเขากลบัพบลกูน้องยืนอยู่ 
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คนเดยีวโดยไม่มีวีแ่ววของเพราตาอยู่ด้วย แถมอกีฝ่ายยังหันไปหันมาเหมือน 

ก�าลังหาอะไรบางอย่างอีกต่างหาก

"คุณผู้หญิงล่ะ?"

"นัน่สคิรบั คอืผมรบัโทรศพัท์แล้วของหล่นกลิง้ไปท่ัวผมเลยเดนิไปเกบ็ 

แต่พอเก็บของเสร็จหันกลับมามองอีกทีเธอก็หายไปแล้ว" คนเป็นลูกน้อง

ตอบกลับอย่างไม่สบายใจ

'ฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ค่ะ' ค�าพูดของเธอผุดขึ้นมาในหัว

ทันที และแม้จะไม่เข้าใจว่าท�าไมเธอต้องจูบเขา กระนั้นเวลานี้เขาก็รู้สึกว่า

มันไม่ชอบมาพากล คนทั้งคนจะหายไปเฉยๆ ได้อย่างไร

"หาให้เจอ" ชายหนุม่สัง่สัน้ๆ อกีฝ่ายพยักหน้ารบัแล้วรบีผละไป ขณะ

ท่ีเขาหันไปรอบๆ ซ่ึงแน่นอนว่าไม่เห็นเพราตาแต่เขากเ็ห็นว่ามีสตาฟฟ์ของงาน 

เดินผ่านไปมาเป็นระยะ

ถงึบรเิวณหลงัเวทีจะไม่พลกุพล่านแต่ก็ไม่ได้ร้าง เพราตาจะอันตรธาน

หายไปโดยไม่มีใครเห็นได้อย่างไร มันแปลกเกนิไป...เชนหยบิโทรศพัท์มือถอื 

ออกมาจากกระเป๋าสูท เขารู้ดีว่าตนไม่มีเบอร์โทรของหญิงสาว ถึงเขาจะ

รูจ้กัเธอมานานแล้วแต่มันกเ็ป็นเพยีงการรูจ้กัหน้าและช่ือ แทบไม่มีอะไรมากกว่า

นัน้ ทว่าเขากแ็น่ใจว่าตนสามารถหาเบอร์ของเธอได้ไม่ยากนกัถ้าต้องการ

หลงัจากช่ังใจอยู่พกัหนึง่ชายหนุม่กก็ดต่อสายกลบัไปหาเลขานกุารท่ี

อังกฤษ แม้จะทราบว่าเวลานี้ดึกมากแล้วก็ตาม

"นี่ฉันเองนะ ช่วยหาเบอร์ของเพราตา ลูกเลี้ยงของพวกฟิตซ์สตันให้

ฉันที"
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เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ท่ีแทรกตัวเข้ามาในโสตประสาทกระชาก 

เชน คอดเวลล์ออกจากห้วงนิทรา เขาสะดุ้งแล้วลืมตาขึ้นทันที หากก็ต้อง

ใช้เวลาอีกราววนิาทีกว่าจะเข้าใจว่ามีคนโทรเข้ามาหา ถงึจะรูส้กึเหมอืนเพ่ิง

ได้นอนไปไม่นานแต่เขากเ็อ้ือมมือไปคว้ามอืถอืจากโต๊ะหัวเตยีงมาด ูนอกจาก 

พบชื่อพี่ชายลอยเด่นอยู่บนกลางจอแล้ว ดวงตาที่ฉาบไว้ด้วยความง่วงงุน

ของเขายังสังเกตเห็นตัวเลขเวลาตรงมุมบนของจอด้วย และนั่นก็ท�าให้เขา

ต้องถอนหายใจออกมา

ฟ้าท่ีลอนดอนยังไม่สางด้วยซ�้า ชายหนุ่มเพ่ิงได้นอนไปแค่สองสาม

ชั่วโมง เพราะเขาเพิ่งกลับจากนิวยอร์กเมื่อกลางดึกนี่เอง

ส่วนท่ีไทยคงเป็นช่วงสายๆ เกอืบเท่ียง หมอนัน่จะไปเดอืดร้อนอะไร... 

เชนพ่นลมหายใจเบาๆ แล้วหยุดเสียงเรียกเข้าท่ีฟังดูน่าร�าคาญกว่าปกต ิ

สามร้อยเท่าด้วยการรับสายโทรศัพท์

"ได้ข่าวเรือ่งแพมรยัึง" ธามส่งเสยีงมาดงัลัน่ตัง้แต่เขายังไม่ทันกดเปิด

สปีกเกอร์ด้วยซ�้า

"แพม?" คนเป็นน้องชายวางมือถือลงบนเตียงแบบงงๆ พยายามนึก

บทที่ 1
Black out 

บ�งสิ่งที่ห�ยไป
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ว่าแพมไหน หากปลายสายก็ช่วยเฉลยให้อย่างรวดเร็ว

"เพื่อนสนิทจินต์ไงเล่า เพราตาน่ะ!"

"อ้อ"

เชนตืน่ขึน้นดิหนึง่ เพราตาใช้ช่ือเล่นของตวัเองในการท�าความรูจ้กักบั

ใครต่อใครท่ีอังกฤษ แต่เขากลบัตดิช่ือเพราตาของเธอมากกว่า อาจเพราะ 

มันแปลกหู ขณะเดยีวกนัเรือ่งท่ีอิตาลเีม่ือสามวนัก่อนผดุข้ึนในหัวทันที เขา

จงึถามต่อ

"ข่าวอะไร"

"เมื่อคืน...ทั้งคืนที่ไทยและอังกฤษ พวกฟิตซ์สตันเจอแพมแล้ว อยู่ที่

โรงพยาบาลในอิตาลี เห็นว่าโดนท�าร้าย"

"โดนท�าร้าย?" คราวนี้คนที่อังกฤษตาสว่างขึ้นทันที

"แพทรกิส่งข้อความมาบอก จนิต์เลยโทรกลบัไปถาม หมอนัน่บอกว่า

แพมมแีผลโดนของแข็งกระแทกท่ีหัว เข้าใจว่าน่าจะพากนักลบัมารกัษาตวั  

ท่ีอังกฤษวนันีแ้หละ ตอนนีจ้นิต์เครยีดมาก นายช่วยตามข่าวให้หน่อยได้ไหม 

นีจ่นิต์เพิง่กลบัมาหัดเดิน อยากไปหาเพือ่น แต่ฉันไม่อยากพาจนิต์เดนิทาง

ไกลๆ ไปอังกฤษตอนนี้"

ถึงจะตาสว่างแลว้ หากสมองทีย่งัไม่กลับมาท�างานเต็มรูปแบบกต็้อง

ใช้เวลาอึดใจกว่าจะเรยีบเรยีงข้อมูลให้เชนได้ครบถ้วน ซ่ึงกส็รปุได้ว่าจรงิๆ แล้ว

ธามไม่ได้ห่วงเพราตาไปมากกว่าห่วงแฟนตวัเอง แต่กน็ัน่แหละ มนักไ็ม่แปลก

เอาเถอะ เขาเองก็อยากรู้ข่าวเพราตาเหมือนกัน เพราะตั้งแต่คืนนั้น

ในอิตาลีเขาก็รู้สึกเหมือนมีคราบด�าติดอยู่ในใจ และเขาก็ไม่มีเวลาขัดมัน

ออกด้วยเพราะตัง้แต่กลบัมาจากอิตาลคืีนนัน้เขากย็ุง่จนแทบไม่มเีวลานอน

"เดี๋ยวผมส่งข่าว"

"โอเค งั้นแค่นี้แหละ" ธามบอกแล้วก็วางสายไปเสียเฉยๆ

เชนกลอกตาก่อนจะยันตัวลกุข้ึนนัง่บนเตยีง ความง่วงยังรนุแรงอยู่มาก 
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ทว่าก่อนจะกลบัไปนอนอีกรอบ เขากต้็องสัง่คนให้ตามข่าวของเพราตาก่อน 

พอนาฬิกาปลุกตื่นมาอีกทีลูกน้องเขาก็น่าจะมีข่าวมารายงาน

ท่ีบอกว่าเธอโดนท�าร้ายนัน่ฟังดูไม่ดเีลย...และกเ็ป็นไปได้มากทีเดยีว

ว่ามันอาจเกี่ยวกับการที่เธอหายไปแล้วเขาตามหาเธอไม่เจอในคืนนั้นด้วย

ถ้าเป็นอย่างนัน้มันจะไม่ใช่แค่ฟังดูไม่ด ีแต่ต้องถอืว่าเลวร้ายเลยทีเดยีว

เชนลงจากรถเมอร์เซเดส เบนซ์คันใหญ่เดินเข้าสู่โรงพยาบาลเอกชน

ช่ือดังใจกลางมหานครลอนดอน เม่ือเช้าเขาสั่งให้คนติดต่อไปหาพวก 

ฟิตซ์สตนัเพือ่ถามข่าว จากนัน้เขากต็ัง้ใจจะนอน หากเอาเข้าจรงิกน็อนไม่หลบั 

จนสุดท้ายก็ต้องลุกข้ึนมาอาบน�้าแต่งตัวและรอข่าว สรุปว่าเม่ือคืนพวก 

ฟิตซ์สตันได้ข่าวจากโรงพยาบาลแห่งหนึง่ในอิตาลว่ีาเพราตาได้รบับาดเจบ็

และพกัรกัษาตวัอยู่ท่ีนัน่มาสองคืนแล้ว แพทย์อนญุาตให้ย้ายกลบัมารกัษาตวั 

ท่ีอังกฤษได้ ด้วยเงิน เส้นสาย และทุกอย่างท่ีพวกฟิตซ์สตันมีท�าให้การ

ด�าเนนิการเป็นไปอย่างรวดเรว็ หญิงสาวจงึสามารถเดนิทางกลบัมาท่ีอังกฤษ 

ได้ในคืนเดียวกันเลยทีเดียว

ความจริงค�่านี้เชนได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้ของเซเลบริตี้รายหนึ่ง เขา

ไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเลยเบนเข็มมาท่ีโรงพยาบาลแทน...พอรู้แน่ว่า

เพราตากลับมาถึงอังกฤษแล้วเขาก็ตัดสินใจโทรหาแพทริก ฟิตซ์สตัน  

พี่ชายต่างสายเลือดของเธอด้วยตัวเองเมื่อช่ัวโมงก่อนเพื่อขออนุญาต 

มาเย่ียมเธอ นอกจากอีกฝ่ายตอบรบัแล้วยงับอกว่าอยากเจอเขาอกีด้วย ซ่ึง

เขาก็เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมื่อคืนนั้นที่อิตาลีนั่นเอง

คืนนั้นหลังจากที่หญิงสาวหายไปเฉยๆ เขาก็พยายามให้ลูกน้องตาม

หาเธอในทุกทางท่ีท�าได้ ถงึข้ันยอมเลือ่นเท่ียวบินออกไปสองชัว่โมง หากก็

ไม่มวีีแ่ววของเธอท้ังท่ีในงานกม็คีนมากมาย โทรหาเธอก็ไม่ตดิ และเขาเอง

ก็ไม่แน่ใจว่าเธอเปลี่ยนไปใช้เบอร์ท้องถิ่นของอิตาลีหรือเปล่า จนสุดท้าย
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เขากย็อมแพ้เพราะนอกจากกลบัอังกฤษแล้วเขาต้องเดนิทางต่อเพือ่ไปจดัการ 

ดีลส�าคัญท่ีอเมริกาด้วย แต่เขาก็สั่งให้คนตามหาเพราตาต่อและตัดสินใจ  

โทรหาแพทรกิเพือ่เล่าเรือ่งท้ังหมดให้อกีฝ่ายฟังด้วย แพทรกิบอกว่าเพ่ิงคยุ

กับน้องสาวเมื่อเช้านี้

จนกระท่ังเชนเดินทางมาถึงอังกฤษเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเดินทาง 

ต่อไปยังอเมรกิา แพทรกิก็โทรกลบัมาหาเขาและบอกว่าตดิต่อเพราตาไม่ได้ 

พยายามเช็กท่ีอยูจ่ากมือถอืก็ไม่ส�าเรจ็ อกีฝ่ายเลยเริม่กงัวลแล้วคดิว่าจะไป

อิตาล ีเขาเลยให้แพทรกิตดิต่อกบัเลขาฯ ของเขาเพือ่ช่วยอ�านวยความสะดวก 

ให้ หลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปอเมริกา แต่ด้วยความท่ียุ่งมากเลยไม่ได้

ตดิตามข่าวเรือ่งหญิงสาวมากนกั ไปๆ มาๆ กลายเป็นรูข่้าวจากธามซ่ึงอยู่ไกล 

ถึงเมืองไทยเสียอย่างนั้น

เชนรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขา หากเม่ือเพราตาโดนท�าร้ายเขาก็

ยังอดรู้สึกผิดหน่อยๆ ไม่ได้...

ชายหนุ่มทราบว่าต้องไปท่ีไหนเพราะแพทริกบอกไว้แต่แรก เขาแค่

ต้องถามทางจากพยาบาลครัง้หนึง่ แล้วกเ็ดนิต่อไปอีกสองสามนาทีก่อนจะ

ได้พบกับสองพ่อลูกฟิตซ์สตัน

"เธอเป็นยังไงบ้าง" เชนถามหลงัจากจบัมือทักทายท้ังสองเรยีบร้อยแล้ว 

ขณะเดียวกันก็มองผ่านกระจกบานเล็กๆ ตรงประตูห้องเข้าไปด้านใน เขา

เห็นเธอนอนหลับอยู่บนเตียง บริเวณศีรษะมีผ้าพันแผลพันจนแทบเป็น 

ผ้าโพกหัว ข้างเตยีงมีสตรอีกีคนนัง่หันหลงัให้ประต ูซ่ึงกน่็าจะเป็นแม่ของเธอ

"ทางกายภาพก็โอเคดี แต่อย่างอื่นมีปัญหา นี่แหละที่ท�าให้ผมอยาก

เจอคณุ" แพทรกิบอกสหีน้าเคร่งขรมึ ขณะท่ีเชนหันกลบัไปมองอีกฝ่ายอย่าง

ประหลาดใจ

"อย่างอื่น?"

"เพราะมีการกระทบกระเทือนท่ีศีรษะ ความทรงจ�าของแพมเลย 
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มีปัญหา"

"เราไปนั่งคุยกันตรงโซฟานั่นดีกว่า" จอห์น ฟิตซ์สตัน บารอน 

ฟิตซ์สตันที่เก้า หรือที่มักเรียกกันว่าลอร์ดฟิตซ์สตัน* พ่อเลี้ยงของเพราตา

พยักพเยิดไปทางชุดโซฟาใกล้กับเคาน์เตอร์พยาบาล

เชนเดินไปตามการเชื้อเชิญโดยดี ดูเหมือนว่าเรื่องจะแย่ยิ่งกว่าที่เขา

คิดเอาไว้เสียอีก

"เท่าท่ีรู้จากโรงพยาบาลท่ีอิตาลี มีคนไปเจอแพมหมดสติอยู่แถว

ชานเมืองของโรมเลยพาตัวมาส่งท่ีโรงพยาบาล พอได้สติแพมก็มีอาการ

สับสน จ�าอะไรแทบไม่ได้เลย แถมมาตัวเปล่าด้วย โรงพยาบาลเลยไม่รู้จะ

ตดิต่อครอบครวัยงัไง" เม่ือนัง่กนัเรยีบร้อยแพทรกิกเ็ริม่ต้นบทสนทนาทันที 

"จนกระท่ังเม่ือคนืความทรงจ�าของแพมกค่็อยๆ กลบัมา เธอจ�าเบอร์มอืถอื

ของแม่ได้เลยขอให้โรงพยาบาลโทรหา ท่านส่งข่าวต่อให้ผมไปท่ีโรงพยาบาล 

จนถึงตอนนี้แพมจ�าได้แค่ว่าขึ้นรถไฟไปอิตาลี แต่จ�าเรื่องหลังจากนั้นไม่ได้

เลย"

"เรื่องที่เจอผมคืนนั้นก็จ�าไม่ได้?"

"ไม่ได้" แพทริกระบายลมหายใจเบาๆ "หมอบอกว่าความทรงจ�าท่ี 

หายไปอาจกลบัมาหรอือาจจะไม่กลบัมาเลยกไ็ด้ แต่เท่าท่ีตรวจดทูางร่างกาย 

ไม่มีอาการบาดเจ็บนอกจากที่หัว"

"คุณเลยอยากได้ยินจากผมละเอยีดๆ ใช่ไหมว่าเกดิอะไรข้ึนบ้างในคนื

นั้น" เชนพอจะเดาได้ เพราะถึงคืนนั้นเขาจะโทรหาแพทริก แต่เขาก็มีเวลา

ไม่มากเลยพยายามเล่าเรื่องราวให้กระชับ สรุปเพียงรายละเอียดส�าคัญๆ 

เท่านั้น

"ใช่ เพราะคุณบอกว่าแพมไปขอความช่วยเหลือจากคุณ" แพทริก

พยักหน้ารับ
* ในระบบบรรดาศักดิ์ของอังกฤษ ชนชั้นขุนนางยกเว้นดยุกมักเรียกกันแบบย่อๆ ว่าลอร์ดหรือเลดี้ แล้วตามด้วย
นามสกุลและ/หรือสถานที่
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พูดตามจริงเชนไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเย่ียมสมาชิกครอบครัว 

ฟิตซ์สตนัในโรงพยาบาล แถมยังได้มานัง่คยุกนัแบบนี ้เพราะคอดเวลล์เคย

มีคดีกับฟิตซ์สตันมาก่อน

เรื่องก็คือเม่ือหลายปีก่อนลอร์ดฟิตซ์สตันพบรักและแต่งงานกับ 

แม่ม่ายชาวไทยคือพริ้มเพรา แม่ของเพราตา เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นท่ีสนใจ 

ทีเดียว คอดเวลล์ท�าธุรกิจด้านสื่อ มีแท็บลอยด์อยู่ในพอร์ตธุรกิจด้วย ซึ่ง

แท็บลอยด์ของคอดเวลล์ก็ถือเป็นสื่อหัวแรกๆ ทีเดียวท่ีเล่นข่าวนี้ จน 

แพทรกิไม่พอใจเลยมาฉะกบัธาม แล้วท้ังสองกเ็ขม่นกนัตัง้แต่วันนัน้ ถงึตวั

เขาจะไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงแต่ก็โดนเขม่นเหมารวมไปด้วยอย่างช่วย 

ไม่ได้ แต่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร

ช่วงท่ีลอร์ดฟิตซ์สตนัแต่งงาน เฮนรีก่บัโฉมฉาย พ่อแม่ของเขากห็ย่า

ขาดจากกนั เป็นการจากกนัด้วยด ีและจนถงึตอนนีท้ั้งสองกยั็งเป็นเพือ่นกนั 

รวมถงึไปมาหาสูก่นัเนอืงๆ โฉมฉายย้ายกลบัไปอยู่เมืองไทย และเม่ือเกอืบ

สองปีท่ีแล้วธามก็ตามแม่ไป แถมเป็นการตามไปแบบไม่ยอมกลับ คือไป

ยึดหน้าท่ีดแูลธรุกจิคอดเวลล์ในฟากฝ่ังเอเชียแบบไม่ปรกึษาเขาสกัค�า ไม่ต่าง 

จากเฮนรีท่ี่จู่ๆ  กท้ิ็งธรุกจิไว้ให้พวกเขาสองพีน้่องบรหิาร ส่วนตวัเองกห็นไีป

เท่ียวรอบโลก ซ่ึงเขากท็�าอะไรไม่ได้นอกจากดแูลงานท่ีอังกฤษต่อตามล�าพัง

เพราตาย้ายตามพริ้มเพรามาเรียนปริญญาตรีท่ีอังกฤษหลังจากแม่

แต่งงานใหม่พักใหญ่ เธอดูสนิทสนมกับแพทริกดี จนในท่ีสุดนักข่าวของ

คอดเวลล์ก็เอาไปเขียนข่าวว่านอกจากแพทริกจะได้รับบรรดาศักดิ์ต่อจาก

พ่อแล้ว เธอกอ็าจได้รบัการเรยีกขานว่าเลดีต่้อจากแม่ด้วย แพทรกิเลยโกรธ

ข้ึนมาอีกรอบ คราวนีเ้ชนเป็นคนรบัแรงเหวีย่งเตม็ๆ กระนัน้เขาก็ไม่ได้ใส่ใจ 

แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคอดเวลล์กับฟิตซ์สตันก็คล้ายจะยิ่งแย่ลงไปอีก

กระทั่งธามไปรักกับจินตาภา เพื่อนสนิทของเพราตา* คอดเวลล์กับ

* ติดตามเรื่องราวของธามและจินตาภาได้ใน 'ร้ายรอนใจ'
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ฟิตซ์สตันจึงถูกดึงเข้ามาใกล้กันโดยอ้อมอีกหน แถมมันก็เป็นไปในทาง 

ไม่ค่อยดีเสยีด้วย เพราะพ่ีชายของเขาดันไปท�าจนิตาภาเสยีใจ เพราตาพลอย 

โมโหจนถงึขัน้ตัง้ช่ือใหม่ให้ธามแบบเจบ็แสบ ซ่ึงก็โทษเธอไม่ได้ แต่ตอนหลงั 

พอธามกบัจนิตาภาเข้าใจกนัแล้วเพราตากข็อโทษพ่ีชายเขา รวมถงึตามมา

ขอโทษเขาด้วยท้ังท่ีเขาก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ เขาเลยคิดว่าเธอเป็นคนท่ี

ใช้ได้อยู่เหมือนกนั ตัง้แต่นัน้พอเจอกนัตามสถานท่ีต่างๆ เขากบัเธอกทั็กทาย 

กนัอยูบ้่าง แม้ไม่ได้ถอืว่าสนทิสนมกนัหากกค็งพอจะพูดได้ว่าความสมัพันธ์

ระหว่างสองบ้านดีขึ้นเล็กน้อย

จนเกิดเรื่องที่อิตาลีเมื่อสามวันก่อน...

"อาคารนั้นเป็นอาคารเก่า ด้านหลังเวทีไม่มีกล้องวงจรปิด ผมให้คน

ท่ีนัน่พยายามเอาบันทึกกล้องตรงประตทูางเข้าออกมาดแูต่กมี็แค่ภาพตอน

คุณแพมเดินเข้าหลังเวทีพร้อมผม พวกสตาฟฟ์ด้านหลังเวทีก็บอกไม่รู้ 

ไม่เห็นกันหมด" เชนเล่าเรื่องตอนเจอเพราตาให้ฟัง จากนั้นก็เล่าต่อไปถึง

ตอนที่เขาสั่งให้คนตามหาตัวเธอ

"นั่นมัน...ไม่แปลกเกินไปหน่อยหรือไง" ลอร์ดฟิตซ์สตันเอนหลัง 

พิงโซฟาที่นั่งอยู่ สีหน้าเคร่งเครียด

"ใช่ครบั เพราะมนัแปลกผมถงึอยู่ต่อจนวินาทีสดุท้ายแล้วก็โทรหาคณุ

แพทริก" เชนพยักหน้ารับ "ผมยังมีส�าเนาบันทึกกล้องวงจรปิดอยู่ ถ้าคุณ

อยากดูผมจะให้เลขาฯ ส่งให้"

"ขอบคุณ"

"แล้วทางคุณสงสัยอะไรหรือเปล่า ฟิตซ์สตันไม่ได้มีศัตรูใช่ไหม" เชน

หันไปหาแพทริกที่นั่งท�าหน้าครุ่นคิดเงียบๆ มาพักใหญ่แล้ว

"ไม่มี อย่างดีก็คู่แข่งทางธุรกิจตามปกติ" เจ้าของเรือนผมสีทองกับ

ดวงตาสีฟ้าเข้มจัดจนเกือบเป็นสีน�้าเงินส่ายหน้า

"ผมสงสยัว่าถ้าคณุแพมเดอืดร้อนแล้วท�าไมไม่ตดิต่อพวกคณุ แต่หันมา 
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พึ่งผมแทน" มานึกดูหนุ่มคอดเวลล์ก็เสียใจอยู่หน่อยๆ ท่ีวันนั้นเอาแต่คุย

โทรศัพท์จนไม่ได้ฟังที่เธอจะพูด

"ตอนท่ีแพมถกูส่งไปโรงพยาบาล แพมไม่มีโทรศพัท์หรอืข้าวของอะไร

ติดตัวเลย ถ้าผมไม่ได้รู้เรื่องแพมมาขอความช่วยเหลือจากคุณก่อน ผมคง

คิดว่าแพมโดนท�าร้ายเพือ่ชิงทรพัย์" แพทรกิระบายลมหายใจเบาๆ "แล้วย่ิง

ได้มาฟังเรื่องจากคุณ ทุกอย่างก็ยิ่งดูแปลกไปหมด"

"แพมออกจากอังกฤษไปเกือบเดือนแล้ว ไปเท่ียวหลังเรียนจบน่ะ  

ตอนแรกเห็นว่าจะนัดไปกับเพื่อนสนิท...แฟนของพี่ชายคุณนั่นแหละ แต่ก็

อย่างท่ีรู้ๆ กนั แพมเลยต้องไปคนเดยีว" จอห์น ฟิตซ์สตนัเหม่อมองเพดาน 

คล้ายก�าลังคิดอะไรอย่างอื่นไปด้วยระหว่างท่ีปากเล่า "ปกติแพมจะติดต่อ

แม่เขาเป็นระยะๆ มโีทรหาบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะส่งข้อความมาบอกว่าอยูไ่หน

ก�าลงัจะไปไหนอะไรท�านองนัน้น่ะ เช้าวนัท่ีคณุตดิต่อมาแพมกเ็พิง่ส่งข้อความ 

มา เราเลยไม่ได้เอะใจเลยว่าแพมก�าลังเจออันตรายอะไรหรือเปล่า"

"มนัอาจจะเกดิหลงัจากนัน้..." แพทรกิเดา "และมอืถอืแพมกอ็าจมีปัญหา 

หรือเกิดอะไรซักอย่างที่ท�าให้ติดต่อเราไม่ได้"

"อาจจะเป็นอย่างนัน้ก็ได้" เชนนกึทบทวนภาพเหตกุารณ์ในคนืวันนัน้ 

เธอมีกระเป๋าสะพายใบเลก็แบบท่ีผูห้ญิงมักใช้ในงานกลางคนื แล้วมอีะไรอีก... 

เขาพยายามคิด ก่อนจะนึกอะไรขึ้นได้ "งานกาล่านั่นเป็นงานใหญ่และต้อง

มีบัตรเชิญถึงเข้างานได้ คุณแพมเข้างานได้ยังไง"

"แพมไม่ได้เล่าให้แม่ฟังด้วยว่าจะไปงาน แค่บอกว่าจะไปโรม ก่อนหน้า 

นี้เขาลงไปเที่ยวทางใต้ของอิตาลีน่ะ" บุรุษสูงวัยบอก

"ตอนนี้ผมสงสัยผู้ชายคนหนึ่งอยู่" แพทริกหยิบมือถือออกมาจาก

กระเป๋าด้านในของเสื้อนอก ก่อนจะเปิดหน้าจอแล้วยื่นให้เชนดู "รูปนี้แพม

ส่งมาให้แม่ตั้งแต่วันแรกๆ ท่ีไปถึงอิตาลี บอกว่าได้เพ่ือนใหม่ช่ือเปาโล  

เขาเป็นไกด์น�าเท่ียวให้ด้วย เท่าท่ีรู้คือน่าจะเป็นคนทางใต้ ผมไม่แน่ใจว่า
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หมอนีต่ามแพมมาถงึโรมไหม แต่เพือ่นใหม่ท่ีแพมเล่าถงึว่าใช้เวลาด้วยกนั

ในอิตาลกีมี็แค่คนนี ้พวกท่ีรูจ้กักนัผ่านๆ กไ็ม่น่าจะพาแพมไปงานเลีย้งใหญ่ๆ 

แบบนั้น"

เชนหลบุดวงตาสเีฮเซลลงมองหน้าจอ มันเป็นภาพเซลฟ่ีคูก่นัระหว่าง

เพราตากับผู้ชายหน้าตาดีสไตล์อิตาเลียนคนหนึ่ง

"คณุส่งรปูมาให้ผมหน่อย ผมจะลองส่งต่อไปให้พวกนกัข่าวท่ีอิตาลดีู 

เผ่ือจะมีใครพอหาข่าวอะไรได้ อย่างน้อยถ้าคดิว่าเป็นคนท่ีหาตัว๋ไปงานนัน้ได้

วงค้นหากแ็คบลง คอดเวลล์เป็นสปอนเซอร์งานนัน้ด้วย หาข้อมูลไม่น่ายาก"

"ได้"

แพทริกท�าตามทันที เพียงไม่นานหลังจากนั้นเชนก็ได้ยินเสียงเตือน

ว่ามีข้อความถกูส่งเข้ามาดงัมาจากในอกเสือ้ หากเขาก็ไม่ได้หยิบมันออกมา 

ดูและออกปากถาม

"ผมขอถามได้ไหมว่าถ้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกคุณจะท�าอะไรต่อ"

"ก็ต้องดูว่าอันตรายท่ีเกิดกับแพมคืออะไร แล้วมันจะลากยาวมาถึง

อังกฤษไหม"

"มองในแง่ดีการท่ีแพมบอกคุณว่าจะกลับอังกฤษแปลว่าอยู่นี่อาจ

ปลอดภยั แต่ใครจะรู ้ผมอยากแน่ใจว่าคนในครอบครวัผมจะปลอดภยัท่ีสดุ" 

ลอร์ดฟิตซ์สตันบอก

เชนพยักหน้ารบั แต่ไม่ทันได้พดูอะไรพริม้เพรากเ็ดนิเข้ามาสมทบใน

วงสนทนา สีหน้าของหล่อนดูกังวลกึ่งไม่แน่ใจขณะมองสบตากับเขา

"แพมเพิ่งตื่นขึ้นมาค่ะ แล้วแกก็ถามหามิสเตอร์คอดเวลล์..."

พริม้เพราเล่าว่าพอตืน่มาเพราตากถ็ามว่าเชนมาหรอืยงั ชายหนุม่ฟัง

แล้วงุนงงหากก็เดาว่าอาจเป็นเพราะเขาเจอเธอเป็นคนท้ายๆ หรือไม่เธอก็

อาจจะเริ่มจ�าอะไรได้ เนื่องจากพริ้มเพราบอกว่าก่อนหน้านี้เธอไม่ได้พูดถึง
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เขาเลย ดังนั้นเขาจึงลุกตามสตรีสูงวัยไปหาเพราตาโดยดี

หญิงสาวก�าลังนั่งอยู่บนเตียง ท่าทางมึนงง แต่พอเธอหันมาเจอเขา

เดินเข้ามาในห้อง รอยยิ้มสดใสก็ปรากฏสว่างไสวบนดวงหน้าสวย 

"ฉันรู้ว่าคุณต้องมา!"

พอเชนเดินมาหยุดตรงข้างเตียงปุ๊บ มือเรียวที่ถูกพันไว้ด้วยผ้าบางๆ 

ก็ยื่นมาหาเขาทันทีและยึดท่อนแขนแข็งแรงเอาไว้

"คุณเป็นไงบ้าง"

"กอ็ย่างท่ีเห็น...แต่ทุกคนกค็งเล่าให้คณุฟังหมดแล้วม้ัง" ดวงตาสนีลิ

ตวัดไปมองครอบครัวแวบหนึ่งแล้วดึงความสนใจกลับมาหาเขาอีกรอบ  

"คณุไม่ควรถามฉันด้วยท่าทางเย็นชาแบบนีน้ะ คณุควรปลอบฉัน ขนาดฉัน

ยังไม่ว่าคุณสักค�าที่คุณไม่ไปรับฉันที่โรม แถมมาช้าขนาดนี้"

ชายหนุ่มจ้องหน้าเพราตา พยายามท�าความเข้าใจค�าพูดของเธอ

"คุณจ�าเรื่องที่อิตาลีได้แล้วเหรอ"

"ไม่ได้" เธอท�าหน้ามุ่ย "แต่ท่ีฉันพูดมาท้ังหมดก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ

เรื่องที่อิตาลีซะหน่อย"

"งัน้คุณกจ็�าไม่ได้ใช่ไหมว่าเราเจอกนัท่ีอติาล"ี เขาถามต่ออย่างไม่รอช้า

"เจอกนั? หมายความว่าคณุไปอิตาลด้ีวยเหรอ" หญิงสาวเบิกตากว้าง 

ดูประหลาดใจอย่างยิ่ง กระนั้นเชนก็ไม่ใส่ใจ

"ถ้าจ�าไม่ได้แล้วท�าไมคุณถึงคิดว่าผมควรไปรับคุณที่โรมล่ะ"

"ก็คุณเป็นแฟนฉันไงคะ" สายตาของเพราตาฉายแววงุนงง "ตามท่ี 

แพทรกิเล่าให้ฟังฉันหายตวัไปตัง้หลายวนั แถมมาเจออีกทีฉันกบ็าดเจบ็ด้วย 

คุณควรเป็นห่วงฉันไม่ใช่เหรอ"

แค่ประโยคแรกประโยคเดียวก็เพียงพอจะท�าให้คนฟังอ้ึงแล้ว ไม่ใช ่

แค่เชน หากยังรวมถึงสมาชิกครอบครัวฟิตซ์สตันท่ียืนล้อมเตียงอยู่ ท้ังสี่

ต่างจับจ้องคนเจ็บเป็นตาเดียว จากนั้นก็พร้อมใจกันเงยหน้าข้ึนส่งสายตา
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กันไปมาโดยไม่ได้นัดหมาย เห็นได้ชัดว่าทั้งหมดต่างงุนงงพอกัน

"ความจ�าของคุณท่ีหายไปคือตั้งแต่ไปถึงอิตาลีใช่ไหม ก่อนหน้านั้น

คุณจ�าได้ครบไม่ใช่เหรอ" ในที่สุดเชนก็เป็นคนที่หันกลับไปถามคนเจ็บ

"จ�าได้" เพราตาพยักหน้า หากเพยีงอึดใจต่อจากนัน้เธอกท็�าท่าเหมือน

ไม่แน่ใจ "คอืฉันคดิว่าอย่างนัน้นะ ฉันจ�าได้ว่าไปเท่ียวโปรตเุกส สเปน..."

"แล้วเรื่องที่อังกฤษล่ะ" แพทริกโพล่งแทรกขึ้นมา

"ก็ต้องจ�าได้สิ" หญิงสาวหันไปมองพี่ชายต่างสายเลือดแบบงงๆ

"งัน้คณุจ�าอะไรเกีย่วกบัผมได้บ้าง" เชนดงึความสนใจของเธอกลบัมา

อีกครั้ง

"ก็...ไม่มาก มันไม่ค่อยปะติดปะต่อ" สีหน้าเธอเจื่อนลงนิดหนึ่ง แล้ว

เธอกอ็อกแรงบีบแขนเขาแน่นข้ึน "ฉันจ�าได้ว่าส�าหรบัเรามนัค่อนข้าง อืม...

ซับซ้อน แต่ฉันจ�าได้นะว่าฉันรกัคณุ ถ้าฉันไม่ได้รกัคณุจรงิๆ กค็งไม่รูส้กึว่า

อยากเจอคุณขนาดนี้ แล้วแค่คุณมายืนอยู่ใกล้ๆ ฉันก็รู้สึกปลอดภัยแล้ว  

คือแบบถ้าไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างน้อยก็ต้องดูๆ กันอยู่อ่ะ ฉันจ�าได้ด้วยว่า

เราไปงานเลี้ยงด้วยกัน ปกติฉันไม่ควงใครไปงานนอกจากแพทริกนะ"

"งานเลีย้งไหน" เชนชักรูส้กึว่าเส้นประสาทก�าลงัเขมง็เกลยีว หลงัจาก

ที่ก่อนหน้านี้มันเริ่มตึงตัวมาครู่หนึ่งแล้ว

"ฉันไม่แน่ใจ จ�าได้ว่าตวัเองใส่ชุดสเีขียวๆ ฟ้าๆ...แล้วเรากจ็บูกนัด้วย" 

สมาชิกครอบครวัฟิตซ์สตนัท้ังสามจ้องเพราตาเป็นตาเดยีว สหีน้าตืน่ตะลงึไป

ในทางเดยีวกนั ขณะท่ีเจ้าตวัไม่ได้สนใจ ดวงตาสนีลิจ้องไปยงัใบหน้าหล่อเหลา

ของหนุม่คอดเวลล์ "เราเคยไปงานเลีย้งด้วยกนัแบบท่ีฉันพดูจรงิๆ ใช่ไหมคะ"

เชนสบตากับเธออย่างช่ังใจ ก่อนท่ีเขาจะพยักหน้ารับ เพียงเท่านั้น

เธอก็ยิ้มแต้อย่างมีความสุข ทว่าพอเธอเบนสายตากลับไปหาครอบครัวก็

ต้องแปลกใจที่พวกเขาล้วนท�าสีหน้าแปลกประหลาด

"ท�าไมท�าหน้าแบบนั้นล่ะ มีอะไรหรือเปล่า"
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ก่อนท่ีใครจะทันได้ตอบอะไร ประตูห้องก็ถูกเคาะ แล้วมันก็ถูกเปิด 

เข้ามาโดยบุรุษในชุดกาวน์และพยาบาล

"คนไข้ฟื้นแล้ว ขอคุณหมอตรวจสักหน่อยนะคะ"

"งั้นเดี๋ยวพวกเราไปรอข้างนอกนะ" แพทริกหันไปบอกหญิงสาวก่อน

จะพยักพเยิดให้ทุกคนออกจากห้อง

"งานเลี้ยงที่คุณแพมพูดถึงคืองานที่อิตาลี"

เชนเปิดปากทันทีท่ีเขากับสมาชิกครอบครัวฟิตซ์สตันอีกสามคนหา 

ที่ยืนคุยเหมาะๆ บริเวณโถงทางเดินของโรงพยาบาลได้แล้ว

"เออ ใช่ พยาบาลที่อิตาลีเอาชุดที่แพมใส่ในคืนนั้นมาให้ผม แต่ผม

เห็นมันเปื้อนและขาดเลยทิ้งไป ชุดนั้นเป็นสีเขียวๆ ฟ้าๆ นี่แหละ" แพทริก

ท�าท่านึกขึ้นได้

"งัน้แสดงว่าความจรงิแล้วแพมกพ็อจ�าเรือ่งท่ีอิตาลไีด้" ลอร์ดฟิตซ์สตนั 

ลูบคางเบาๆ

"แต่ก็น่าจะจ�าได้แบบสับสน เพราะแพมคิดว่านั่นคือเรื่องท่ีอังกฤษ" 

คนเป็นลูกชายออกความเห็น ดวงตาสีฟ้าเข้มเลื่อนไปมองเชน

"ความจรงิตอนท่ีผมเล่าเรือ่งเกีย่วกบังานเลีย้งในอติาลีให้ฟัง ผมไม่ได้ 

เล่ารายละเอยีดบางอย่าง" หนุม่คอดเวลล์พ่นลมหายใจเบาๆ "คนืนัน้นอกจาก 

คุณแพมเข้ามาขอความช่วยเหลอืจากผม เธอยังขอให้ผมแสดงเป็นแฟนเธอ 

แล้วก็จูบผมด้วย"

เกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะ สีหน้าของพวกฟิตซ์สตันบ่งบอกถึงความ

มึนงงนึกไม่ถึง ขณะที่เชนตั้งข้อสันนิษฐาน

"มันต้องมเีหตผุลท่ีเธออยากให้ผมแสดงเป็นแฟน อาจจะเกีย่วกบันาย

เปาโลอะไรนั่นก็ได้"

"เป็นไปได้" บุรุษสูงวัยพยักหน้ารับ
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"อีกอย่างผมว่าเธออาจจะฝังใจกับความคิดหรือเหตุการณ์ในตอนนั้น 

พอสมองสับสนเลยเข้าใจว่าผมเป็นแฟนเธอ"

"นี่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน" แพทริกเม้มริมฝีปาก

"แล้วเราจะเอายังไงกันดี" พริ้มเพรากังวล "หมอบอกว่าไม่รู้ความจ�า

ท่ีหายไปจะกลบัมาหรอืเปล่า เราควรพดูความจรงิกบัแพมไหม แล้วเราควร

พูดแค่ไหน ล�าพังตอนนี้แพมก็ดูสับสนมากแล้ว ถ้าจู่ๆ ไปพูดเรื่องที่ขัดกับ

สิ่งที่แพมเชื่อทั้งหมดทันที มันจะส่งผลอะไรหรือเปล่า"

"บางทีอาจต้องลองปรึกษาหมอดู"

เชนยืนมองครอบครัวฟิตซ์สตันท่ีก�าลังเคร่งเครียด ไม่นึกเลยว่าจะ

กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนานี้ด้วย และถึงจะไม่อยากเกี่ยวอย่างไร

เขากค็งต้องยอมเกีย่ว เขาไม่ใช่แฟนของเพราตา ไม่ใกล้เคยีงสกันดิ เขาจะ 

ปล่อยให้เธอเข้าใจผิดต่อไปไม่ได้
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เพราตานัง่กอดเข่าอยูบ่นเก้าอ้ีนวมท่ีมีอายุนบัร้อยปี สายตาทอดมอง

ออกไปนอกหน้าต่างบานสงูท่ียามนีมี้เมด็ฝนเกาะพราว เธอออกจากโรงพยาบาล 

ได้สามวันแล้ว และตอนนี้เธอก็กลับมาพักท่ีเพนตันฮอลล์ ท่ีพ�านักของ 

ลอร์ดฟิตซ์สตัน

เพนตันฮอลล์เป็นคฤหาสน์ท่ีมีอายุห้าร้อยกว่าปี เดิมเป็นสมบัติของ

ราชวงศ์และมกีารเปลีย่นเจ้าของมาเรือ่ยๆ จนกระท่ังเม่ือราวสองสามร้อยปี 

ก่อนบรรพบุรุษของฟิตซ์สตันก็ได้ซ้ือท่ีนี่ไว้ ผ่านมาอีกราวร้อยปีทายาท 

รุน่เหลนก็ได้บรรดาศกัดิเ์ป็นบารอนฟิตซ์สตนั ท่ีนีจึ่งกลายเป็นท่ีพ�านกัของ

บารอนฟิตซ์สตันสืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบัน

ตอนนีจ้อห์น ฟิตซ์สตนัและพริม้เพราอาศยัอยูท่ี่เพนตนัฮอลล์เป็นหลกั 

แต่เนื่องจากคฤหาสน์โบราณนี้ตั้งอยู่ในเอสเซ็กซ์ มณฑลทางตะวันออก 

เฉียงเหนือของลอนดอน ถึงจะเป็นมณฑลท่ีอยู่ติดกับลอนดอนหากการ 

เดินทางจากเพนตันฮอลล์เข้าเมืองหลวงก็ต้องใช้เวลาช่ัวโมงกว่า พวก 

ฟิตซ์สตนัเลยซ้ือบ้านไว้ในลอนดอนอีกหลงัเพือ่ความสะดวก แพทรกิท�างาน

อยู่ในลอนดอนเป็นหลัก บางสุดสัปดาห์จึงจะกลับมาที่เพนตันฮอลล์

บทที่ 2
At sixes and sevens 

สับสน
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เพราตาเรียนมหาวิทยาลัยในลอนดอน แต่เธอก็ไม่ได้พักกับแพทริก

เนือ่งจากแม่เห็นว่าไม่เหมาะ พริม้เพราแต่งงานกบัลอร์ดฟิตซ์สตนัตอนเธอ

เรียนไฮสกูล เธอไม่อยากย้ายโรงเรียนกลางคันเลยอยู่ท่ีไทยจนจบไฮสกูล

แล้วค่อยย้ายมาเรียนปริญญาตรีท่ีอังกฤษ เรียกว่ากว่าจะมาเป็นน้องสาว

ของแพทริกเธอก็โตเป็นสาวแล้ว แถมเธอเองก็ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น 

ฟิตซ์สตนัด้วยซ�า้ ดงันัน้แม่เลยคดิว่าไหนๆ เธอโตพอแล้วก็ให้อยู่หอพกัดกีว่า 

ซ่ึงเธอก็ชอบความคิดนี้ด้วยเพราะเป็นอิสระดี กระนั้นเธอก็สนิทสนมกับ 

แพทริกดี เพราะเขาไม่มีแฟนแล้วก็ลากเธอไปเป็นคู่ควงในงานเลี้ยงตลอด 

และเขากป็ฏบัิติต่อเธออย่างพีช่ายกบัน้องสาวด้วย เธอเลยนดัเจอกบัเขาอยู่

เนืองๆ จนถึงขั้นมีคนคิดว่าเธอจะพัฒนาจากน้องสาวไปเป็นคนรักของเขา

ทีเดียว

เม่ือสามสี่เดือนก่อนเพราตาเพิ่งเรียนจบ เดิมเธอนัดกับจินตาภา 

เพื่อนสนิทเอาไว้ว่าจะไปท่องยุโรปด้วยกัน แต่อีกฝ่ายดันขาหักเสียก่อน  

เธอเลยเป็นฝ่ายไปเยี่ยมเพื่อนที่เมืองไทย พอกลับมาอังกฤษเธอก็ตัดสินใจ

ชะลอแผนการเที่ยวไปก่อน เนื่องจากพอไม่มีเพื่อนก็เท่ากับไม่มีคนหารค่า 

ท่ีพกั เธอเลยท�างานหาเงนิค่าเท่ียวเพิม่โดยมารบัจอ็บเป็นไกด์อยู่ในเพนตนัฮอลล์ 

นี่เอง เพราะนอกจากตัวคฤหาสน์แล้วในอาณาเขตของเพนตันฮอลล์ยังมี

สวนท่ีสวยงามจนขึ้นชื่อและศูนย์วิจัยด้านพฤกษศาสตร์อยู่ด้วย เนื่องจาก

บารอนเม่ือสองรุ่นก่อนมีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษ ปัจจุบันท้ังสวนกับ

ศูนย์วิจัยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปแล้ว

หญงิสาวเริม่ออกเดนิทางเม่ือเดอืนก่อน ถ้าเป็นไปตามแผนเธอจะได้

เท่ียวต่ออีกสามเดือนทีเดียว แต่เวลานี้เธอกลับมาท่ีเพนตันฮอลล์แล้ว 

เป็นการกลับมาในสภาพที่บาดเจ็บ...และสับสน

ตอนนี้แผลท่ีศีรษะของเธอดีข้ึนพอสมควร จากท่ีมีผ้าพันแผลพัน 

จนเป็นผ้าโพกหัวกเ็บาลงเหลอืแค่ผ้าพนัไม่กีช่ัน้เหมอืนท่ีคาดผมแทน ทว่า
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ท้ังท่ีอาการทางกายภาพของเธอดข้ึีนแล้ว ความทรงจ�าของเธอกลบัยังแหว่งว่ิน 

เช่นเดิม

เรื่องมันเริ่มจากการท่ีเธอตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลในโรมพร้อมกับ

ความสบัสน กระท่ังช่ือตวัเองยงันกึไม่ออก พอหลบัไปแล้วตืน่ข้ึนมาอีกครัง้

จงึพอจ�าอะไรได้บ้าง เธอเลยสามารถให้เบอร์ของแม่กบัพยาบาลจนพวกเขา 

โทรตามครอบครวัของเธอได้ จากนัน้เธอกถ็กูย้ายกลบัมาท่ีอังกฤษ ตอนมา

ถงึไม่มีอะไรต่างจากตอนท่ีเธออยู่อติาลมีากนกั แต่พอนอนหลบัไปจู่ๆ  เธอก็

เกดิจ�าเชน คอดเวลล์ข้ึนมาได้เลยถามหาเขา...เพยีงเพือ่จะพบกบัความสบัสน

ท่ีทวคีวามรนุแรงข้ึนอีกระดบั

หลังจากที่ก�าลังคุยกันแล้วหมอกับพยาบาลเข้ามาขัดจังหวะ พอเชน

และครอบครัวของเธอกลบัมาอกีทีพวกเขากยั็งคงดแูปลกๆ ไม่ผดิจากตอน

ที่คุยกันก่อนหน้านั้น

'คณุแพม ฟังผมดีๆ  นะ' เชนเป็นคนเปิดบทสนทนา 'นอกจากการโดน

ท�าร้ายครั้งนี้จะท�าให้คุณลืมบางเรื่องไปแล้วมันยังท�าให้คุณสับสนด้วย...

ความจริงแล้วผมกับคุณไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างที่คุณเข้าใจ'

เพราตาท�าหน้าเหลอหลา เธอมองเขาด้วยความมนึงง หากเขากจ้็อง

มาแน่วแน่อย่างจะยืนยันค�าพูด

'งั้น...อย่างน้อยเราต้องดูๆ กันหรือชอบพอกันอยู่บ้างใช่ไหม'

'คุณบอกว่าจ�าได้ว่าเรื่องระหว่างเราซับซ้อน คุณจ�ารายละเอียดอะไร

ได้บ้าง' ชายหนุ่มไม่ตอบหากถามกลับ

'กเ็มือ่ก่อนครอบครวัพวกเราไม่ค่อยถกูกนั แถมพ่ีชายคณุกม็าท�าให้

เพือ่นฉันเสยีใจ ฉันเคยด่าพีช่ายคณุกลางงานเลีย้งอะไรสกัอย่างด้วย' เธอพึมพ�า 

สายตาจบัจ้องใบหน้าหล่อเหลาคล้ายไม่แน่ใจ พอเห็นเขาพยักหน้ารบัคล้าย

จะบอกว่ามเีรือ่งแบบท่ีเธอพดูเกดิขึน้จรงิเธอจงึม่ันใจข้ึนมาบ้างและพดูต่อ 'แต่

ตอนหลงัฉันก็ไปขอโทษคณุใช่ไหม แล้วระหว่างพวกเราก็โอเคกนัมากข้ึน'
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'ใช่' อีกครั้งที่เชนพยักหน้ายอมรับ หากก็ยังถามต่อ 'แล้วคุณจ�าอะไร

ได้อีก'

'เราเริม่รูจ้กักนัมากข้ึนแล้วกก็ิก๊ๆ กนั แต่กเ็หมอืนออนๆ ออฟๆ มอีะไร 

ซักอย่างท�าให้มันซับซ้อน...แต่ฉันนกึไม่ออก' เสยีงเธอเบาลงในประโยคท้าย 

จากนัน้มอืเรยีวกย็กขึน้มากมุศรีษะ ดวงตาหลบุต�า่ 'ความจ�าของฉันมนัข้าม

ไปถึงตอนที่คุณเป็นแฟนฉันเลย'

'สรุปแล้วคุณจ�าเรื่องระหว่างเราไม่ได้เลยใช่ไหม'

'ฮื่อ' เพราตาช้อนสายตาข้ึนมาอีกครั้ง คราวนี้มีน�้าตาเอ่อคลอใน 

หน่วยตาสีนิล 'แต่ฉนัจ�าได้ว่าฉันไปงานกับคุณ แล้วฉันก็จูบกับคุณด้วย เรา

ไม่ได้คบกันจริงเหรอคะ'

'อืม เราไม่ได้คบกัน' เชนยืนยันแล้วหยุดนิดหนึ่ง 'ส่วนเรื่องที่ไปงาน

กับจูบนั่นเกิดที่อิตาลี เราเจอกันก่อนที่คุณจะโดนท�าร้าย'

'คะ?' เธอเบิกตากว้าง

'คุณพูดอะไรแปลกๆ กับผม ท�านองว่าอยากให้ผมพากลับอังกฤษ  

ผมกจ็ะพาคุณกลบั แต่คณุกห็ายตัวไปก่อน มาได้ข่าวอกีทีกค็อืคณุโดนท�าร้าย 

แล้ว'

'หมายความว่าท่ีฉันโดนท�าร้ายอาจเป็นเพราะมีคนตั้งใจท�าร้ายฉัน 

ไม่ใช่การชิงทรัพย์เหรอคะ'

'ถ้าตามที่คุณพูดกับผมก็น่าจะเป็นอย่างนั้น' เชนหันไปพยักพเยิดกับ

แพทริก ซึง่ฝ่ายหลังก็รีบยืน่มือถือมาให้เธอดู บนหน้าจอปรากฏภาพเซลฟี่

ของเธอที่ถ่ายคู่กับผู้ชายคนหนึ่ง...ที่เธอไม่รู้จัก

'แพมเป็นคนส่งรูปนี้ให้แม่ตอนไปถึงอิตาลีใหม่ๆ แพมบอกว่าผู้ชาย

คนนี้เป็นเพื่อนใหม่ชื่อเปาโล พอจ�าได้ไหมลูก' พริ้มเพราเป็นคนถาม

เพราตาจ้องภาพบนหน้าจอมือถอืของแพทรกิราวไม่เคยเห็น จู่ๆ เธอ

กร็ูส้กึหววิโหวงในอกอย่างประหลาด แล้วเธอกส่็ายหน้าเบาๆ พร้อมปฏเิสธ
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เสียงแหบแห้ง

'แพมจ�าอะไรไม่ได้เลย'

'ไม่เป็นไร นีค่วามทรงจ�าหนกูค่็อยๆ กลบัมาจรงิไหม อีกเดีย๋วกน่็าจะ

กลับมาหมดนั่นแหละ' ลอร์ดฟิตซ์สตันปลอบ

เพราตาไม่ตอบ เธอเบือนหน้ากลบัไปหาเชน รมิฝีปากขยบัอย่างอยาก

จะพูดอะไรบางอย่าง หากสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ส่งเสียงออกไป...เธอไม่รู้จะ 

พดูอะไร ในหัวของเธอมีช่องว่าง เหมอืนมีใครดงึเอาจ๊ิกซอว์ออกไปจนท�าให้

ภาพนั้นไม่สมบูรณ์

ท่ีแย่ไปกว่านัน้คอืเธอยงัดูไม่ออกด้วยว่าในภาพท่ีอยู่ตรงหน้ามจีิก๊ซอว์

ช้ินไหนอยู่ผดิท่ีผดิทาง หรอืมีจิก๊ซอว์แปลกปลอมจากภาพอืน่มาปนอยู่บ้างไหม 

ความทรงจ�าของเธอสับสนไปหมด ท่ีส�าคัญความทรงจ�าบางส่วนของเธอ

กลายเป็นของปลอมซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร

เธอเชื่อว่าเชน คอดเวลล์เป็นแฟนของเธอ ทั้งที่มันไม่ใช่...

'ฉันรูว่้าเธอไปขอโทษคุณเชน แล้วหลงัจากนัน้เธอกบัเขากค็ยุกนัปกติ 

มเีจอกนัตามงานบ้าง...แต่เธอไม่เคยเล่าเลยว่าเธอกิก๊กบัเขา' จินตาภาบอก

อย่างนั้นตอนคุยโทรศัพท์กันเมื่อวันก่อน 'หรือบางทีเธออาจจะไม่ได้เล่าให้

ฉันฟัง...'

'แล้วฉันจะปิดบังเธอท�าไม เราคุยกันทุกเรื่องไม่ใช่เหรอ ขนาดเธอยัง

เล่าเรื่องเธอกับคุณธามให้ฉันฟังเลย' เพราตาตอบกลับเสียงแผ่ว

เธอรูจ้กักบัจนิตาภามาตัง้แต่เรยีนเกรดหก หลงัจากพริม้เพราแต่งงาน

กับลอร์ดฟิตซ์สตันแล้วเธอยังเรียนอยู่ที่เมืองไทยต่อ แม่ของเธอไปๆ มาๆ 

ระหว่างไทยกบัอังกฤษ พอแม่ไม่อยูไ่ทยเธอก็ไปอาศยับ้านของเพ่ือนอยู่บ้าง

เป็นระยะ ระหว่างเธอท้ังสองแทบเป็นพี่น้องกัน ถึงเวลานี้จะอยู่กันคนละ 

ซีกโลกแต่ความสัมพันธ์ยังคงเดิม พวกเธอยังติดต่อกันสม�่าเสมอ รวมถึง

เล่าเรื่องส�าคัญๆ ให้กันและกันฟังทุกเรื่อง...เรื่องนี้เธอแน่ใจ
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เท่าท่ีไล่เลยีงกบัหลายๆ คนด ูความทรงจ�าเก่าๆ ในช่วงนานกว่าหกเดอืน 

ของเธอยังอยู่ด ีอย่างน้อยท่ีเธอพดูกบัแต่ละคนไปกถ็กูต้องท้ังหมด แต่ความ

ทรงจ�าในช่วงหกเดือนหลังนี้เองท่ีมีปัญหา ท�าไมเธอถึงคิดว่าตนเองก�าลัง

คุยๆ กับเชนอยู่ ทว่าเธอกลับนกึเรื่องราวระหว่างตนเองกับเขาแทบไม่ออก

เลย เรยีกว่าไม่มีหลกัฐานสนบัสนนุใดๆ ท้ังสิน้ มีเพยีงความเช่ือและความรูส้กึ 

ของเธอล้วนๆ

'หรือเธอจะแอบชอบเขาอยู่...' จินตาภาสันนิษฐาน

'ถึงเป็นอย่างนั้นฉันก็ต้องเล่าให้เธอฟังอยู่ดี'

'มันอาจจะเพิง่เริม่ไม่นานนีก้็ได้...เราคยุกนัทุกเรือ่งกจ็รงิ แต่หลงัๆ นี้

เรากไ็ม่ถงึกบัคยุกนับ่อยนะ ช่วงก่อนเธอจะไปเท่ียวเราไม่ค่อยได้คยุกนัเพราะ 

ต่างคนต่างยุ่ง'

'ฉัน...ไม่รู้'

'ใจเย็นๆ หมอก็บอกไม่ใช่เหรอว่าเรื่องของสมองมันซับซ้อน บางที

มันก็ท�าอะไรแปลกๆ ในแบบที่เราไม่เข้าใจ อีกไม่นานความจ�าของเธออาจ

จะกลับมา ตอนนี้รักษาตัวก่อนเถอะ อย่าเพิ่งคิดอะไรเลย' จินตาภาปลอบ

ก่อนจะเสนอ 'ให้ฉันไปอยู่เป็นเพื่อนดีไหม'

'ยายบ้า! ไม่ต้อง กระดูกเพิ่งประสานกันยังจะฝืนท�าเก่ง หัดเดินอยู่ที่

เมอืงไทยนัน่แหละ นอกจากความจ�าหายแล้วฉันกแ็ค่หัวแตก ไม่ต้องเป็นห่วง 

หรอก' 

เพราตาปฏเิสธเพือ่นแม้จะรูแ้ก่ใจว่ามันไม่เป็นอย่างนัน้ ถงึตอนนีเ้ธอ

ก็ยังได้แต่นั่งเหม่อลอยและสับสน ไม่แน่ใจเลยสักนิดว่าสิ่งท่ีอยู่ในหัวนั้น 

เป็นของจรงิหรอืปลอม เธอเป็นคนเช่ือม่ันในตัวเองมาตัง้แต่จ�าความได้ หาก

เวลานี้เธอไม่รู้ด้วยซ�้าว่าจะสามารถเชื่อตัวเองได้ไหม

ตัง้แต่วนัท่ีเชนไปท่ีโรงพยาบาลเธอก็ไม่ได้พบกบัเขาอกีเลย เขาไม่ได้

ตดิต่อมาแม้แต่ทางโทรศพัท์ราวจะยืนยันว่าระหว่างเขากบัเธอไม่มสีายสมัพนัธ์ 
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พิเศษใดๆ ถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วท�าไมเธอถึงยังไม่ยอมเลิกเช่ือ และท่ี

ส�าคัญคือท�าไมความรู้สึกของเธอจึงยังรุนแรงแบบนี้

มนัรนุแรงเสยีจนหญิงสาวไม่มแีก่ใจท�าสิง่อ่ืนใด ในใจมีเพียงความรูส้กึ

อยากพบเชน คอดเวลล์เท่านั้น...เขาไม่ใช่คนรักของเธอ แต่เธอกลับรู้สึก

อยากเห็นหน้า อยากอยู่ใกล้ๆ เขา

เธอคดิถึงเชนเหลอืเกนิ คดิถงึโดยท่ีไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมต้องคดิถงึใน

เมื่อทุกคนก็พูดตรงกันว่าเธอไม่น่าจะรักเขาด้วยซ�้า

ดวงหน้าสวยก้มลงไปวางอยู่ตรงกลางระหว่างสองเข่าท่ียกชันข้ึนสูง 

ขอบตาของเธอร้อนผ่าว แต่ก่อนท่ีไอร้อนจะกลัน่ตวัเป็นหยาดน�า้ เสยีงของ

พริ้มเพราก็ลอยมา

"แพม เป็นอะไรลูก ปวดหัวหรือเปล่า"

"เปล่าค่ะ" เพราตาเงยหน้าขึ้นช้าๆ แล้วฝืนส่งยิ้มให้แม่ เธอทราบว่า

ท่านเป็นห่วงเธอมาก "แพมแค่เบ่ือๆ เม่ือก่อนแพมก็ไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆ  

แบบนี้...ใช่ไหมคะ"

"จ้ะ แพมน่ะไฮเปอร์" พริ้มเพราพยักหน้ารับ สงสารลูกสาวเหลือเกิน 

การท่ีความทรงจ�าหายไปท�าให้ตอนนีเ้ธอกลายเป็นคนท่ีแทบไม่มัน่ใจ โดยเฉพาะ 

เรือ่งท่ีเกีย่วกบัตวัเอง "แพมหาอะไรท�าไหมล่ะ เป็นไกด์เหมอืนตอนเกบ็เงนิ

ไปเที่ยวดีไหม"

"ดเีหมอืนกนัค่ะ แต่วนันีค้งไม่ทันแล้ว" หญิงสาวนกึถงึความตัง้ใจของ

ตนเองท่ีอยากท�างานในแกลลอรี่ศิลปะแล้วได้แต่ลอบทอดถอนใจในอก...

ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่เธอถึงจะกลับไปสานต่อความตั้งใจนั้นได้

"พรุง่นี้ไงจ๊ะ วนันีก้พ็กัไปก่อน เม่ือเช้ายงับ่นกบัแม่ว่ารูส้กึตงึๆ ท่ีแผล

ไม่ใช่หรือไง"

คนเป็นลูกสาวพยักหน้าเชื่องช้า หากก็ยังดูเงื่องหงอยอยู่ดี นั่นท�าให้

พริ้มเพรายิ่งสงสารลูกขึ้นไปอีก
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"ถ้าเบ่ือแพมออกไปเดนิเล่นในเมืองไหมล่ะ ไม่กเ็อารถออกไปขับเล่น

ก็ได้ เผื่อจะไปเจอหมู่บ้านน่ารักๆ อีก"

นอกรัว้เพนตันฮอลล์เป็นเมือง เรยีกว่าใช้รัว้ร่วมกบับ้านของชาวเมือง

เลยก็ได้ เวลาเพราตาว่างๆ ก็จะชอบไปเดินเล่นในเมือง หรือไม่ก็จะเอารถ

ท่ีแพทรกิซ้ือสะสมไว้ไปขับเล่นตามถนนชนบท หลายครัง้ท่ีเธอขับจนไปเจอ

หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักตามแบบฉบับชนบทอังกฤษซึ่งเธอโปรดปราน

"กน่็าจะดีเหมือนกนัค่ะ" หญิงสาวพยักหน้ารบัหลงัจากนิง่คดิอยูค่รูห่นึง่

ถ้านัง่อยู่เฉยๆ กค็งได้แต่คดิฟุง้ซ่านไปเรือ่ย ออกไปเปลีย่นบรรยากาศ

บ้างก็น่าจะดีเหมือนกัน...

แล้วนี่จะเอาไงต่อ

เพราตายืนมองตึกสูงรูปทรงหกเหลี่ยมท่ีตั้งตระหง่านอยู่บนถนน 

ฝ่ังตรงข้าม คอดเวลล์คอร์ตเป็นตกึส�านกังานใหญ่ของคอดเวลล์กรุป๊ เดมิมัน 

ช่ือดีนส์คอร์ต เป็นตกึส�านกังานจากยุคเจ็ดศนูย์ เมือ่ก่อนคอดเวลล์เช่าพ้ืนท่ี

ตึกน้ีอยู่ แต่พอธุรกิจเฟื่องฟูก็ซ้ือท้ังตึกแล้วปรับปรุงแบบยกเครื่องพร้อม

เปลี่ยนช่ือใหม่ จากตึกท่ีภายนอกเป็นหินอ่อนตัดแปะดูโบราณ เวลานี้มัน

กลายเป็นตึกส�านักงานผนังกระจกแสนทันสมัย แถมมีการเพิ่มจ�านวนช้ัน

ให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นในความสูงเท่าเดิม

เมือ่สองชัว่โมงก่อนเพราตาขบัรถออดี้ททีขีองแพทริกฝา่สายฝนพร�า

ออกจากเพนตันฮอลล์ ด้วยความเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่พวกฟิตซ์สตัน

จึงมีสมบัติเก่ามาก และปัจจุบันพวกเขาก็ย่ิงท�าให้มันงอกเงย ฟิตซ์สตัน 

ท�าธุรกิจหลายอย่าง หลักๆ คือธุรกิจโรงแรม ทั้งที่เป็นโรงแรมของตัวเอง

และรบัจ้างบรหิาร ท่ีลอร์ดฟิตซ์สตนัได้พบกบัพริม้เพรากเ็พราะเขาไปลงทุน

ธุรกิจโรงแรมที่เมืองไทยนี่เอง

แพทริกมีหัวด้านธุรกิจ เขาหาเงินเก่งมาก ส่วนหนึ่งของเงินที่หาได้ก็
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มาลงอยู่กับคอลเล็กชั่นรถซึ่งเขาซื้อสะสมไว้นี่เอง เขาสะสมทั้งรถคลาสสิก

และรถสปอร์ตแรงๆ คอลเลก็ช่ันของเขาใหญ่มากขนาดท่ีต้องสร้างโรงรถใหม่ 

โดยเฉพาะ วันดีคืนดีก็ไปเช่าสนามแข่งแล้วขนรถไปขับเล่น แต่เขาก็ไม่ได้

หวงรถเลย เขาบอกให้เธอเอาไปใช้ได้ตามสบาย แต่ด้วยราคาของพวกมัน

ท�าให้เธอไม่กล้ายุ่งกับรถส่วนใหญ่ของเขา ต่อให้เขาบอกว่าจะไม่โกรธถ้า

เธอเอารถไปแล้วเกิดรอยขีดข่วนใดๆ ก็ตาม รถท่ีเธอกล้าขับมีอยู่ไม่กี่คัน 

หนึ่งในนั้นคือออดี้ทีทีสีขาวคันเล็กที่เธอขับอยู่ตอนนี้

ปกติเวลาขับรถเล่นเพราตามักไม่มีจุดหมายปลายทางท่ีแน่ชัด เธอ

ท�าเหมือนมนัเป็นการผจญภยัเลก็ๆ ซ่ึงมันกส็นกุด ีแถมบางครัง้เธอก็ได้เจอ

ขุมสมบัตด้ิวย ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์สวยๆ ท่ีซ่อนอยู่ตามถนนเส้นเลก็ๆ หรอื

กระท่ังหมู่บ้านน่ารกัๆ วนันีก้เ็ช่นกนั เธอออกจากเพนตนัฮอลล์โดยไม่มจุีดหมาย 

ในใจ สองมือของเธอจับพวงมาลัยมั่น ตามองถนน หากความคิดล่องลอย 

กว่าจะรูต้วัว่าก�าลงัอยูบ่นถนนท่ีมุ่งหน้าไปยังลอนดอนกเ็หลอืระยะเวลาเดนิทาง 

อีกเพียงราวครึ่งชั่วโมงเท่านั้น

หญิงสาวระบายลมหายใจ หากกยั็งบังคบัรถวิง่ต่อไปโดยไม่มีความคดิ 

จะเลี้ยวกลับ ถ้าแม่รู้อาจไม่สบายใจ รวมถึงแพทริกกับพ่อของเขาด้วย แต่

เม่ือเป็นอย่างนีก้เ็ห็นชัดอยู่แล้วว่าหัวใจของเธอต้องการอะไร และเธอมกัจะ

เชื่อหัวใจของตัวเองเสมอ

อย่างน้อยเธอก็จ�าได้ว่ามันเป็นแบบนั้น...

ส่วนเรื่องท่ีเธอไม่แน่ใจเลยก็คือตนเองไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของเชน

จริงๆ หรือว่าอย่างไร

มอืถอืของเพราตาหายสาบสญูไปท่ีอิตาล ีเธอจ�าไม่ได้ว่าเกดิอะไรกบัมัน 

หลังกลับมาถึงลอนดอนแล้วแพทริกก็เป็นธุระหามือถือเครื่องใหม่มาให้  

ดีท่ีความจ�าเกี่ยวกับไอดีและพาสเวิร์ดต่างๆ ของเธอยังอยู่ดี พอได้มือถือ

เครื่องใหม่มาเลยยังสามารถใช้แอพพลิเคช่ันต่างๆ ในไอดีเดิมได้ แต่เธอ 
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ไม่เห็นเบอร์โทรศพัท์ของเชน ไม่มแีม้แต่อเีมลและไอดแีชต พยานหลกัฐาน

ทั้งหมดทั้งมวลชี้ชัดว่าเธอไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ใดๆ กับเชนไปมากกว่า

คนรู้จัก ยกเว้นเพียงความจ�ากับความรู้สึกของเธอนี่เองที่ยังดื้อด้าน สมอง

กับหัวใจของเธอยังเช่ือว่าเขาคือคนพิเศษ เวลานี้เธอรู้สึกเหมือนเป็นพวก 

หูหนวกตาบอด และเธอก็ไม่รู้จะแก้ไขมันอย่างไรเสียด้วย

แล้วตอนนีห้ญงิสาวก็ได้แต่ยืนมองตกึเหมอืนคนบ้า เธออยากเจอหน้า

เชน สักแวบก็ยังดี ทว่าเธอกลับเข้าใกล้เขาได้มากที่สุดแค่ยืนอยู่หน้าตึกที่

เขาท�างานอยู่ ท้ังท่ีเธอเช่ือเหลอืเกนิว่าระหว่างเธอกบัเขามีสายสมัพนัธ์พเิศษ 

ต่อกัน

ช่างตลกสิ้นดี!

เพราตารูส้กึปวดแผลตรงศรีษะข้ึนมาเฉยๆ เธอเบนสายตาไปทางซ้าย 

พวกคอดเวลล์ซ้ือตึกร้านค้าท่ีตั้งอยู่ติดกันกับคอดเวลล์คอร์ตเอาไว้ด้วย  

จากนัน้กป็รบัปรงุเปลีย่นร้านค้าเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ บนดาดฟ้าของห้อง

สมดุเช่ือมกบัชัน้ห้าของตกึส�านกังาน มันเป็นร้านกาแฟและมสีวนเลก็ๆ ด้วย

ขึ้นไปที่นั่นดีไหม...

"มิสฟิตซ์สตันหรือเปล่าครับ"

เสียงถามลอยเข้ามากระทบโสตประสาทแทบจะพร้อมกับค�าถาม 

ในหัว ดวงหน้าสวยหันไปมอง แล้วกพ็บชายแปลกหน้าในชุดสทูเนีย้บ มอืหนึง่ 

ถือแก้วกาแฟ

"ค่ะ" เพราตาพยักหน้ารบั จรงิอยู่ถงึเธอจะไม่ได้เปลีย่นไปใช้นามสกลุ

ฟิตซ์สตนัเหมือนแม่ แต่คนท่ัวไปท่ีไม่ได้เรยีกเธอว่าแพมกมั็กจะเรยีกเธอว่า

มสิฟิตซ์สตนัอยู่ด.ี..ส�าหรบัคนตรงหน้าเธอไม่รูจ้กั หรอืถ้าจะพดูให้ถกูกค็อืเธอ 

คิดว่าไม่เคยพบเขามาก่อน

"ผมโจ วอร์ดครับ เป็นเลขานุการของคุณเชน"

เขาย่ืนมือมารอ เธอจงึเอ้ือมมือออกไปจับ ดเูหมือนเธอจะไม่เคยรูจ้กั
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เขามาก่อนจริงๆ

"ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ"

"ไม่ทราบมีธุระอะไรที่ตึกคอดเวลล์หรือเปล่าครับ" โจถาม ที่ผ่านมา

เขาเคยเห็นเพราตาแต่ในภาพข่าว นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีเขาได้พบกบัเธอ...ปกติ

ก็ใช่ว่าเขาจะทักคนในข่าวแบบนี้บ่อยๆ เพียงแต่เมื่อไม่นานมานี้เชนเพิ่ง 

สั่งงานเกี่ยวกับผู้หญิงตรงหน้าเขามากมาย อีกอย่างการท่ีเธอมายืนมอง

คอดเวลล์คอร์ตแบบนี้ไม่น่าจะปกติเท่าไหร่

"ก็...ฉันแค่สงสัยว่าจะเจอคุณเชนได้ไหม" หญิงสาวตัดสินใจพูดออก

ไปตรงๆ

"งั้นเดี๋ยวผมโทรเช็กให้นะครับว่าบอสออกจากห้องประชุมหรือยัง"

เพราตาแปลกใจนิดหน่อยกับข้อเสนอท่ีเขาหยิบย่ืนให้ กระนั้นเธอก็

ไม่ได้คัดค้าน อย่างไรเสียเธอขับรถมาถึงลอนดอนเพราะอยากพบเชนอยู่

แล้ว...ขณะเดยีวกนัเธอกอ็ดสงสยัไม่ได้อยู่ดว่ีาท�าไมโจถงึยอมพาเธอไปเจอ

เจ้านายง่ายๆ จะบอกว่าเธอเคยมาที่นี่ก็ไม่น่าใช่ เพราะเขาไม่เคยรู้จักเธอ

มาก่อนและเพิ่งแนะน�าตัวให้เธอรู้จักด้วยซ�้า

หญิงสาวยืนฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ของอีกฝ่ายเงียบๆ พอจะจับ

ได้ว่าเจ้านายของเขาที่ปลายสายก็แปลกใจไม่น้อยที่รู้ว่าเธอมาหา แต่เพียง

อึดใจถัดจากนั้นเขาก็ดึงโทรศัพท์ออกจากข้างแก้มแล้วหันมาส่งยิ้มให้เธอ

"บอสเพิ่งออกจากห้องประชุมพอดีเลยครับ คุณขึ้นไปกับผมได้เลย"

หัวใจของเพราตาเต้นตกึตกัจนเธอสมัผสัได้ถงึแรงสัน่สะเทือนตรงอก

ทีเดยีวตอนท่ีข้ึนลฟิต์ไปยังช้ันย่ีสบิเจด็ของคอดเวลล์คอร์ต มนัน่าประหลาด 

เธอบอกไม่ถูกด้วยซ�้าว่าก�าลังตื่นเต้น ดีใจ หรืออะไรกันแน่

ลิฟต์ความเร็วสูงท�าหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี เพียงอึดใจมันก็พา 

สองหนุ่มสาวมาถึงจุดหมาย และเม่ือประตูลิฟต์เปิดออก ท้ังสองก็พบ 
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เชน คอดเวลล์ยืนรออยู่หน้าลิฟต์

"ผมนึกว่าคุณไม่ได้อยู่ลอนดอน"

"ฉันเพิง่ขับรถมา" เพราตาก้าวออกจากลฟิต์มายืนสบตากบัชายหนุม่ 

เขาไม่ได้ตดิต่อเธอ ดงันัน้เธอเลยไม่แน่ใจว่าเขารูเ้รือ่งท่ีเธอไม่ได้อยู่ลอนดอน 

มาจากไหน อาจเป็นแพทรกิหรอือาจจะไม่ใช่ก็ได้ในเมือ่เขาเป็นเจ้าของเครอื

สื่อยักษ์ใหญ่

"มาหาผมถึงนี่มีอะไรหรือเปล่า"

"อยากเจอคุณ" หญิงสาวตอบสั้นๆ เท่าที่เธอจ�าได้เชนเป็นพวกนิ่งๆ 

จนอาจเรียกว่าเย็นชา หากพอโดนเขาถามด้วยท่าทางเฉยเมยแบบนี้เธอก็

อดรู้สึกน้อยใจขึ้นมาไม่ได้

"งัน้ไปห้องผมกนั" เชนผายมือเป็นเชิงเชือ้เชิญ จากนัน้เขากก้็าวเดนิไป 

พร้อมเธอ และไม่รู้ว่าเพราะเขาจับได้ถึงอารมณ์ของเธอหรือเปล่าเขาจึง 

ไถ่ถามต่อ "แผลคุณเป็นไงบ้าง"

"แห้งแล้วค่ะ แต่ก็ยังปวดๆ ตึงๆ อยู่บ้าง"

"แล้วอย่างอื่นล่ะ"

"หมายถึงความจ�าของฉันเหรอคะ...ยังจ�าได้เท่าเดิมเหมือนวันท่ีคุณ

ไปเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลนั่นแหละค่ะ" เพราตาพูดเซ็งๆ ใบหน้าหล่อเหลา

หันมาท�าท่าจะพดูอะไรบางอย่าง ทว่าจู่ๆ  กระเพาะเจ้ากรรมของเธอกส่็งเสยีง 

จ๊อกดังลั่น เขาชะงัก เธอเองก็พลอยอึ้งไปด้วย

"นี่คุณกินข้าวเที่ยงหรือยัง"

"ยงัค่ะ" เธอสมัผสัได้ถงึความร้อนท่ีเอ่อข้ึนมาเกาะสองแก้ม รูส้กึอับอาย 

หน่อยๆ "ฉันว่าจะแวะหาอะไรกินกลางทาง แต่ไปๆ มาๆ ก็ขับรถยาวมาถึง

ลอนดอนเลย"

"แล้วคุณไม่มียาต้องกินหรือไง"

"มีค่ะ" เธอถอนหายใจเบาๆ
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"อยากกินอะไรล่ะ เดี๋ยวให้โจสั่งให้" เชนถาม ครั้นเห็นเธอเงยหน้าขึ้น

มองเขาเลยพูดต่อ "ถ้าคุณไม่ถือที่จะต้องกินในห้องท�างานของผม"

"ไม่ถือค่ะ" เพราตาส่ายหน้าทันที

"โจ แนะน�าเมนูให้คณุแพมที" หนุม่หล่อคอดเวลล์หันไปสัง่เลขาฯ ท่ีเดนิ 

ตามมาด้านหลงั ซ่ึงอีกฝ่ายกต็อบสนองด้วยการร่ายรายช่ือร้านอาหารในละแวก 

นี้ให้เธอฟังทันที

หญิงสาวฟังไปก็เหลือบมองเสี้ยวหน้าของเชนท่ีตอนนี้หยิบโทรศัพท์

ขึ้นมากดไป อันที่จริงเขาก็ไม่ได้เย็นชาเท่าไหร่ บางทีในความทรงจ�าช่วงที่

หายไปเขาอาจจะดีกับเธอแบบนี้ก็ได้ ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ยากเลยที่เธอ

จะรู้สึกดีกับเขา

หรือว่าเธอจะแอบชอบเชนแล้วไม่ได้บอกให้จินตาภารู้จริงๆ...

เชนละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วหันมองไปทางชุดโซฟาท่ี

ตัง้อยูต่รงมมุห้อง เพราตานัง่อยูต่รงนัน้ ก�าลังจดัการชสีเบอร์เกอร์จากร้าน

ดังใกล้ๆ คอดเวลล์คอร์ตซึ่งเป็นมื้อกลางวันของเธออยู่ ชีสเบอร์เกอร์ร้านนี้

ไม่ใช่แค่มีชีสวางแปะอยู่ในช้ันเบอร์เกอร์ แต่ชีสนั้นเยิ้มแทบจะเรียกได้ว่า

อาบเบอร์เกอร์ท้ังชิน้ กนิทีมอืไม้และปากกเ็ปรอะเป้ือนไปหมด หากนอกจาก

เธอไม่มปัีญหาแล้วเธอยังดช่ืูนชอบกบัการเคลอืบท้ังมอืและปากด้วยชีสด้วย

ตัง้แต่กลบัเข้าห้องท�างานมาเขากว็ุน่วายอยู่กบัการเคลยีร์งาน ท้ังเซ็น

เอกสารและคยุโทรศัพท์ ส่วนเธอกอ็ยู่ท่ีโซฟา หลงัจากโทรไปบอกแพทรกิ  

ว่าตอนนี้เธอมาอยู่ท่ีคอดเวลล์คอร์ตตามท่ีเขาแนะกึ่งสั่งแล้วเธอก็นั่งเล่น 

มอืถอืไปเรือ่ยจนกระท่ังโจเอาเบอร์เกอร์มาส่ง จากนัน้เธอกน็ัง่กนิเงยีบๆ แต่

หันไปมองทีไรเธอก็ดูมีความสุขกับการกินดี อย่างเช่นตอนนี้เธอก็ก�าลัง 

ดูดนิ้วที่ชุ่มด้วยชีส

ชายหนุ่มเพิ่งรู้จักเพราตาอย่างจริงจังไม่นานนี้ กระนั้นก็พูดได้ว่า 
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เห็นหน้าเห็นตากันมาหลายปีเพราะเธอออกงานเป็นคู่ควงของแพทริกอยู่

เรื่อยๆ และมันก็บ่อยพอจะให้เขาเห็นว่าเธอวางตัวได้ราวกับเป็นฟิตซ์สตัน

แท้ๆ ทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่าการที่เธอนั่งดูดนิ้วกินชีสไม่ใช่ภาพที่แขกเหรื่อ

ในงานเลี้ยงต่างๆ จะได้เห็นแน่ ก็น่าคิดเหมือนกันว่าที่ตอนนี้เธอท�าตัวตาม

สบายขนาดนี้เป็นเพราะ 'จ�าได้' ว่าสนิทกับเขาหรืออย่างไร

"งานเสร็จแล้วเหรอคะ" หญิงสาวก�าลังเก็บขยะลงถุงกระดาษ แต่พอ

เงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าเขาลุกเดินอ้อมโต๊ะท�างานตรงมา

"อืม แล้วคุณอยากได้อะไรอีกหรือเปล่า"

"ไม่ค่ะ" เธอปฏิเสธแล้วก้มลงหยิบทิชชูเปียกข้ึนมาเช็ดปากและมือ  

จากนั้นก็ส่งย้ิมให้คนท่ีเดินมานั่งบนโซฟาเดี่ยวใกล้ๆ "ขอบคุณท่ีเลี้ยงม้ือ 

กลางวนันะคะ"

"คุณไม่ควรมาลอนดอนคนเดียวโดยไม่บอกใคร" เชนตอบไปอีกทาง

"คุณพูดเหมือนแพทริกเด๊ะเลย" เพราตาเหลือบตามองเพดาน "ฉัน

แค่ความจ�าหาย ไม่ได้ฟั่นเฟือนซะหน่อย"

หลายวนัมานีช้ายหนุม่ตดิต่อแพทรกิอยู่บ้าง เขาจงึพอจะรูข่้าวอาการ

ของเธอจากทายาทฟิตซ์สตัน และรูด้้วยว่าเธอไปพ�านกัท่ีเพนตนัฮอลล์แบบ

ไม่มีก�าหนด ดังนั้นตอนแรกเขาจึงคิดว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง

เธอเลยมาหาเขา แต่เอาเข้าจริงก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้น

ความจรงิแล้วเขาไม่ค่อยชอบความคดิท่ีจะให้เพราตามานัง่กนิมือ้เท่ียง 

ในห้องท�างานเท่าไหร่ ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ยุ่งกับ

เธอเพราะไม่อยากให้เธอสบัสนไปมากกว่าท่ีเป็นอยู ่กระนัน้ในเมือ่เธอมาอยู่

ท่ีนีแ่ล้วกช่็วยไม่ได้ เขาไม่อาจปล่อยให้เธอเดนิไปบนถนนในลอนดอนตามล�าพัง 

ตราบใดที่ยังไม่รู้แน่ว่าเกิดอะไรกับเธอที่โรม ซึ่งเรื่องนี้ครอบครัวฟิตซ์สตัน

กับเขาเห็นพ้องต้องกันตั้งแต่ตอนอยู่ที่โรงพยาบาล

ส่วนตวัเขารูส้กึว่ามส่ีวนต้องรบัผดิชอบกบัอาการบาดเจบ็ของเพราตา... 
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เธอมาขอความช่วยเหลือจากเขา แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจเธอเท่าท่ีควร 

แล้วเธอก็โดนท�าร้ายจนบาดเจ็บ

"คุณลืมแล้วเหรอว่าคุณโดนท�าร้าย แถมตอนอยู่โรมคุณก็ขอความ

ช่วยเหลือจากผมด้วย"

"ประโยคนี้ก็เหมือนที่พี่ชายฉันพูดเหมือนกัน คุณกับแพทเริ่มเข้าขา

กันแล้วนะ" หญิงสาวแกล้งเหล่เชน หากพอเห็นว่าเขาไม่มีทีท่าจะสนุกไป

กบัการล้อเล่นของเธอด้วยเลยเลกิ "ฉันจ�าท่ีคณุเล่าได้ค่ะ แต่ท่ีนีไ่ม่ใช่โรมนีน่า... 

หรือคุณรู้อะไรมากกว่าที่เล่าให้ฉันฟัง"

"เปล่า" เขาปฏิเสธ ไม่ได้โกหก ตอนนี้เขายังสืบหาตัวเปาโลอยู่เลย 

ส่วนเรือ่งท่ีเธอมาขอให้เขาแสดงเป็นแฟนกบัรายละเอียดบางอย่างเขาละไว้

ไม่ได้พูดถึงเพราะพริ้มเพราขอไว้

'แค่การท่ีแพมเช่ือว่าคณุเป็นแฟนแกแต่ความจรงิไม่ใช่กค็งสบัสนมาก

พอแล้ว ยังไงค่อยๆ ให้แกรู้ความจริงได้ไหมคะ ถ้าบอกทั้งหมดรวดเดียว

แกอาจจะสติแตก เอาแค่ประเด็นที่ส�าคัญๆ ก่อน'

พดูตามตรงเชนไม่ค่อยเข้าใจความคดิของหญิงสงูวัยเท่าไหร่ เขาเห็น

ว่าควรจะบอกความจริงกับเพราตาทั้งหมดมากกว่า ทว่าในเมื่อท่านคือแม่

ของหญิงสาว อีกท้ังเขาก็ถือว่าตนเองมีความผิดในเรื่องนี้ เมื่ออีกฝ่าย 

ขออย่างนั้นเขาจึงยอมท�าตาม ท่ีส�าคัญเขาคิดว่าถึงความจ�าของเธอจะ 

ไม่กลับมาแต่เธอก็น่าจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังบ้างอยู่ดี

"อยากเจอผมมีอะไรหรือเปล่า"

"ก็แค่อยากเจอ" เพราตาพึมพ�า "คุณบอกว่าไม่ใช่แฟนของฉัน อะไร

ต่อมิอะไรก็ชี้ไปในทางนั้น แม้แต่ข่าวพวกเราไปงานด้วยกันยังไม่มีสักข่าว 

ฉันลองเสร์ิชดแูล้ว สมองฉันกเ็ข้าใจนะ แต่ไม่รูท้�าไมฉันถงึยังรูส้กึว่าคณุเป็น

แฟนฉัน และฉันก็ไม่รู้จะแก้ความรู้สึกตัวเองยังไงเหมือนกัน"

"มันอาจเป็นเพราะก่อนโดนท�าร้ายคุณเจอผมเป็นคนสุดท้ายก็ได้" 
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ชายหนุ่มบอกหลังจากเงียบไปอึดใจ

"แพทรกิกพ็ดูแบบนี"้ เธอถอนหายใจ "แต่ถงึฉันจะรูว่้ามนัเป็นแบบนัน้ 

จริงฉันก็ท�าอะไรกับความรู้สึกไม่ได้อยู่ดี วันนี้ฉันถึงกับขับรถมาหาคุณท่ี

ลอนดอนแบบเกือบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ�้า"

เชนสบตากับเธอเงียบๆ ครู่หนึ่ง จากนั้นเขาก็เปิดปาก

"คุณรู้สึกรักผมจริงๆ เหรอ"

เพราตาไม่ได้ตอบในทันที จู่ๆ  เธอกย็กตวัข้ึนจากโซฟาแล้วย่ืนสองมอื

ออกไปประคองใบหนา้หล่อเหลา พร้อมกนันัน้เธอกย็ืน่หน้าเข้าไปใกลแ้บบ

ไม่ให้เขาทนัตั้งตวั แม้จะไม่ถึงขัน้ปลายจมกูชนกันแต่ก็ใกลพ้อทีเ่ธอจะเหน็

ว่าดวงตาของเขาเป็นสนี�า้ตาลอ่อนจางจนเกอืบเป็นสทีองและล้อมกรอบด้วย 

วงแหวนสีเขียวเข้มจนกลายเป็นสีแบบที่เรียกกันว่าเฮเซล

สีตาของเชนสวยมาก หญิงสาวถอนหายใจออกมาก่อนจะปล่อยมือ

แล้วถอยกลบัไปนัง่บนโซฟาตัวยาว...ปัญหากค็อืเธอจ�าไม่ได้เลยว่าเคยมอง

ใบหน้านีใ้กล้ๆ หรอืเคยเห็นเฉดสแีสนสวยของดวงตาเขาในระยะประชิดมาก่อน 

และเธอกจ็�าไม่ได้ด้วยว่าเคยสมัผสัเรอืนผมสนี�า้ตาลบลอนด์ธรรมชาตแิสนสวย 

ของเขาด้วย

แน่ล่ะว่าเธอมีปัญหาเรื่องความจ�า แต่ถ้าความรู้สึกท่ีมีต่อเขารุนแรง

แบบนี ้เธอกค็วรจะจ�ารายละเอยีดเกีย่วกบัเขาได้มากกว่านีเ้หมือนกนั รวมถงึ 

สิ่งละอันพันละน้อยอื่นๆ ด้วย

"มันก�า้กึง่ค่ะ" เพราตายอมตอบค�าถามในท่ีสดุ "ฉันรูส้กึว่าอยากเห็น 

หน้าคุณ รูส้กึว่าอยู่กบัคณุแล้วปลอดภยั แต่มนักม็อีะไรบางอย่างท่ีรบกวนใจ

ฉันอยู่ด้วย ฉันคดิว่าอาจเป็นเพราะฉันจ�าอะไรเกีย่วกบัคณุแทบไม่ได้เลย...แต่

ก็ไม่รูเ้หมือนกนั"

เชนรบัรูถ้งึความสบัสนท่ีเจอืไว้ด้วยความหงดุหงดิของเธอ มนัไม่แปลก 

ในเมื่อความทรงจ�าเธอมีปัญหา ส่วนตัวเขาเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเขา
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ไม่ถนัดบทสนทนาในท�านองนามธรรมอย่างเรื่องความรู้สึกเสียด้วย ดังนั้น

เขาเลยเลือกจะเงียบ ปล่อยให้เธอนั่งมองถุงจากร้านแฮมเบอร์เกอร์เหมือน

จะทะเลาะกับมัน จนผ่านไปครู่ใหญ่จู่ๆ เธอก็หันมาถามแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย

"คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะที่ก่อนหน้านี้ฉันอาจแอบชอบคุณอยู่"

"ผมไม่รู้...แต่คิดว่าไม่นะ" เชนตอบหลังจากอึ้งไปนิดหนึ่ง

"ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรกนั แล้วท�าไมฉันถงึจบูคณุ...ปกตฉัินไม่ใช่พวกท่ี 

จะจูบกับผู้ชายไปทั่ว ฉันแน่ใจเรื่องนี้มากๆ"

"ผมก็อยากรู้เหมือนกัน" ชายหนุ่มตอบตามตรง ความจริงเธอแค่พูด

ขอให้เขาช่วยแสดงเป็นแฟนก็พอแล้ว เขาไม่เห็นความจ�าเป็นที่เธอจะต้อง

จูบเขาสักนิด จะว่าเธอแอบชอบเขาอยู่อย่างท่ีเธอตั้งข้อสังเกตเมื่อครู่... 

คิดอย่างไรก็ไม่น่าใช่

เพราตามองหน้านิง่ๆ ของทายาทคอดเวลล์ เธอตระหนกัว่าเขาไม่ได้

ชอบเธอแม้แต่นิดเดียว และนั่นก็ก่อให้เกิดกระแสคลื่นที่รุนแรงในอกจนน�า

มาซึ่งรสขมปร่าในโพรงปาก

มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอก น่าจะเป็นเธอนี่แหละท่ีเข้าใจผิด 

ไปเอง...

"ฉันว่าฉันกลับดีกว่าค่ะ"

"หมายถึงกลับเพนตันฮอลล์ กลับบ้านในลอนดอน หรือไปท่ีไหน"  

ชายหนุ่มแปลกใจที่อยู่ดีๆ เธอก็บอกจะกลับ กระนั้นเขาก็ไม่ได้คัดค้าน

"แพทริกบอกให้ฉันไปหาเขาก่อน"

แวบหนึ่งที่หญิงสาวคิดขึ้นมาว่าเขาดูเต็มใจให้เธอกลับอย่างยิ่ง แล้ว

แวบต่อมาเธอก็รีบปัดความน้อยใจที่ท�าท่าจะเอ่อขึ้นมาทิ้งไป...เท่าที่ปะติด

ปะต่อได้เธอกับเขาน่าจะเป็นเพียงเพื่อนห่างๆ หรืออาจเป็นเพียงคนรู้จัก

ด้วยซ�้า ดังนั้นเธอก็ไม่ควรจะเก็บมาคิด ที่เธอควรท�าคือการสะกดตัวเองให้

ยอมรับความจริงให้เร็วที่สุดมากกว่า
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"เขาอยู่ออฟฟิศใช่ไหม กไ็ม่ไกลจากท่ีนีเ่ท่าไหร่ คณุจะเดนิไปหรอืยงัไง"

"คิดว่างั้นค่ะ ขี้เกียจไปหาที่จอดรถใหม่"

"งั้นเดี๋ยวผมหาคนเดินไปส่งคุณ"

เพราตามองใบหน้าหล่อเหลาก่อนจะหัวเราะฝืดๆ ออกมา

"ตอนนี้คุณเข้าขากับแพทริกจริงๆ ด้วย อย่างน้อยที่ฉันโดนท�าร้ายก็

ดูมีประโยชน์ดีเหมือนกัน"

"เดิมผมก็ไม่ได้มีปัญหากับเขาอยู่แล้ว" เชนบอกเรียบๆ ก่อนที่เขาจะ

ลุกจากโซฟาเดินไปเปิดประตูออกจากห้อง

จะบอกว่าแพทริกมีปัญหากับคอดเวลล์เองว่างั้นเถอะ หญิงสาวเอน

ศีรษะพิงขอบพนักโซฟา มุมปากกระตุกเป็นรอยยิ้มแค่นส่งให้เพดานสีขาว

ที่ตัดขอบด้วยสีด�า ขณะเดียวกันในใจของเธอก็รู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูก

"เดีย๋วผมจะให้ รปภ. เดนิไปส่งคณุนะ" เชนกลบัเข้ามาในห้องท�างาน

อีกครัง้ เธอเลยต้ังศีรษะตรงแล้วหยิบกระเป๋าสะพายกบัถงุขยะก่อนจะลกุยืน

"ขอบคุณค่ะ"

"คงต้องรออีกสักพัก คุณนั่งรอในห้องนี้ก็ได้"

"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันไปรอข้างนอกดีกว่า" หญิงสาวไม่รบัข้อเสนอ "ขอบคณุ 

อีกครั้งที่เลี้ยงมื้อกลางวันและสละเวลานะคะ"

"ไม่เป็นไร แต่ตราบใดท่ีเรือ่งท่ีโรมยงัไม่เคลยีร์คณุอย่าไปไหนมาไหน

คนเดียวแบบไม่บอกใครอย่างนี้อีกก็พอ"

"ฉันก็คงไม่ท�าแบบนี้แล้วล่ะค่ะ" เพราตานิ่งไปนิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อ 

"ความจรงิเรือ่งท้ังหมดมันแทบไม่เกีย่วอะไรกบัคณุเลย ฉันกแ็ค่ไปขอความ

ช่วยเหลือจากคุณ และคุณก็บอกว่าต้ังใจจะพาฉันกลับอังกฤษแล้วแต่ฉัน

หายตัวไปก่อนเอง หลังจากนี้ฉันเลยตั้งใจว่าจะไม่มารบกวนคุณแล้วล่ะค่ะ 

ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะ"

พอพดูจบหญงิสาวกค้็อมศรีษะลงน้อยๆ เป็นเชิงลา จากนัน้เธอกเ็ดนิ
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ผ่านหน้าเชนออกจากห้องไปเงยีบๆ ดวงตาคมมองตามไป เขาไม่ได้รงัเกยีจ

เธอ แต่พดูตามตรง การอยู่ในสภาพ 'แฟนมโน' ของเธอกท็�าให้เขาอึดอดัอยู่ 

บ้างเหมอืนกนั เมือ่เธอตดัสนิใจแบบนีก้ถ็อืว่าดแีล้ว หลงัจากนีเ้ขาจะยังตาม

เรือ่งเพ่ือนปรศินาท่ีช่ือเปาโลของเธอต่อ ได้เรือ่งเม่ือไหร่กถ็อืว่าเขารบัผดิชอบ 

ท่ีช่วยเหลือเธอไม่ดีพอเรียบร้อย หลังจากนั้นก็ให้พวกฟิตซ์สตันจัดการ 

ต่อเองน่าจะดีที่สุด

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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