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"เจ็บรึ"

"เปล่าเพคะ แต่หลังหม่อมฉันเป็นแผล มันน่าเกลียด"

"ข้าไม่สนใจแผลพวกนี้ดอก เจ้าเป็นเมียข้า ไม่ว่าจะร้ายดียังไงเจ้าก็เป็นของข้า"

"หม่อมฉันยังไม่ได้เป็นเมียพระองค์สักหน่อย"

"ข้าก็รอว่าเมื่อใดเจ้าจักใจอ่อนเสียที"

"แล้วหากหม่อมฉันให้รอไปจนแก่ล่ะเพคะ"

"เพลานั้นข้าคงแก่หง่อม เจ้าอย่าหาว่าข้าไร้น�้ายาก็แล้วกัน" บัวระวงหยิกแขน

อีกฝ่ายด้วยความขวยเขิน

"หรือที่เจ้าไม่รักข้า เพราะคนชื่อแสง มันเป็นใคร อยู่ที่ไหน"

"จะท�าอะไรเขาเพคะ"

"ข้าจักฆ่ามัน คนที่เจ้ารักได้ มีเพียงข้าเท่านั้น"
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สิ้นสุดการรอคอยกับผลงานเรื่องสุดท้ายในชุด 'มนตราปาฏิหาริย์' กับ

ความรักข้ามภพชาติระหว่าง 'พระองค์จันทร์' หรือท่ีทุกคนรู้จักในนามของ  

'แสงสูรย์' นักปรุงน�้าหอมสุดลึกลับของอะ-โศกทีเฮ้าส์ กับ 'บัวระวง' นักธุรกิจ

สาวไฮโซหม่ืนล้าน ซ่ึงถ้ายังจ�ากันได้ล่ะก็ 'นัธ' เคยแง้มเรื่องราวของท้ังคู่ไว้ 

ตั้งแต่ใน 'กลบุษบา' จนถึง 'สาปกานดา' มาแล้วค่ะ

ส�าหรับ 'บุหลันมันตรา' ท่ีทุกคนก�าลังถืออยู่ในมือขณะนี้ เป็นเรื่องราว

ความรักเหนือปาฏิหาริย์และความอดทนรอคอยของพระองค์จันทร์เพ่ือจะได้

พบกับเจ้าบัว หรือบัวระวง เมียท่ีเขารักสุดหัวใจมาสี่ร้อยกว่าปี หากถามว่า 

เขารักเธอมากแค่ไหน เลิฟบอกได้เลยค่ะว่าแม้ความตายก็ไม่อาจพรากเธอ 

ไปจากพระองค์ได้ เพราะหากเป็นเช่นนัน้... พระองค์กจ็ะขอตามรกัเธอทุกชาตไิป  

ถ้าอย่างนัน้เราไปพบกบัปาฏหิารย์ิและการรอคอยของพระองค์จนัทร์พร้อมๆ กนั 

เลยดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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'นธั' เป็นคนกรงุเทพฯ โดยก�าเนดิ ตอนเดก็กซ็นตามประสาเดก็ต่างจังหวัด 

ท่ีแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าและแม่น�้า พอโตข้ึนหน่อยก็เข้าไปเรียนต่อท่ี

กรุงเทพฯ กว่าจะรู้ตัวว่าหนังสือนิยายหน้าตาเป็นอย่างไรก็ราวๆ มัธยมสอง 

เรียกว่าติดใจและเริ่มอ่านมาเรื่อย จนมาเริ่มหัดเขียนจริงจังก็ตอนมัธยมปลาย 

จากเขียนเล่นๆ ก็ปรากฏว่าชอบจริงจัง เลยตั้งใจว่าสักวันจะเป็นนักเขียนให้ได้ 

ทว่าระยะทางกว่าจะไปถึงเป้าหมายของคนเราไม่เหมือนกัน บางคน 

อาจจะพุ่งตรงสู่สิ่งที่ฝัน ส�าหรับของนัธเรียกว่าอ้อมโลก เฉไปทางโน้นเฉียงไป

ทางน้ีกว่าจะมีนิยายรักเรื่องแรกออกมาก็นานทีเดียวค่ะ นิยายรักเรื่องแรก 

ของนธัเริม่ต้นจาก 'ให้รกัเคียงเรา' ต่อด้วย 'จับร้ายมาชนรกั', 'หมัน้ด้วยใจหมาย

ด้วยรัก', 'เล่ห์ล้อมรัก', 'พลอยเหลี่ยมเพชร', 'กลบุษบา', 'สาปกานดา',  

'ลูกเป็ดซินเดอเรลล่า' และ 'บุหลันมันตรา' ที่คุณผู้อ่านถืออยู่ก็นับเป็นเล่มที่ 9 

แล้วค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ

หวังว่าคุณผู้อ่านจะสนุกกับตัวหนังสือในนิยายเหมือนท่ีครั้งหนึ่งนัธ 

เคยรู ้สึกตอนอ่านนิยายครั้งแรกค่ะ เข้ามาพูดคุยกันท่ีเฟซบุ๊ก 'นัธ' หรือ  

https://www.facebook.com/nutwriter ได้เลยค่ะ

นัธ

ประวัตินักเขียน
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เธอต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ

เหตุใดถึงไม่อาจลบภาพของผู้ชายคนนั้นออกไปได้ ทั้งที่รถยนต์แล่น

ออกจากร้านอะ-โศกทีเฮ้าส์ของราพณ์เกือบห้านาทีได้แล้ว

หวนนกึถงึเหตกุารณ์เม่ือครูแ่ล้วเธอยังตกใจไม่หาย เขาพุง่มอเตอร์ไซค์ 

เข้ามาจนเกอืบจะชนเธอด้วยซ�า้ เธอล้มลงไปท่ีพ้ืน บอดีก้าร์ดของเธอเข้าไป

ล็อกตัวหมอนั่นไว้ ขณะที่อีกคนพยุงเธอขึ้นจากพื้น

'บัวเป็นอะไรรึเปล่า'

บัวระวงเห็นว่าบุษบามินตราเพ่ือนสนิทรีบเดินเข้ามาถามไถ่ด้วย 

สีหน้าเป็นห่วง เธอไม่อยากให้มีเรื่องมีราวท่ีร้านของเพื่อนจึงปฏิเสธไปว่า

ไม่เป็นไรและยอมให้บอดี้การ์ดปล่อยผู้ชายคนนั้น ท้ังท่ีจริงๆ แล้วเธอจะ 

เอาเรื่องก็ได้ เพราะเธอล้มกระแทกพื้น เสียภาพลักษณ์ไฮโซสาวมาดเฉียบ

แทบไม่เหลือชิ้นดี

ทว่าทันทีท่ีเขาถอดหมวกกันน็อคออก ผมยาวสลวยสีด�าก็ท้ิงตัว 

ลงมากลางอก บ่ากว้างบึกบึนซ่อนอยู่ในแจ็กเก็ตหนังสีด�า และช่วงขายาว

อยู่ในกางเกงยีนสีเข้ม

บทที่ 1
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ดวงหน้าของชายคนนั้นคมเข้มหล่อบาดตา สิ่งที่เด่นที่สุดบนใบหน้า

รปูไข่ท่ีบัวระวงมองเหมือนถกูสะกดกค็อืดวงตาสดี�าสนทิทอประกายวิบวาว

ราวกับนิลกาฬเนื้อดียามต้องแสงไฟ

แทนท่ีจะโกรธ หัวใจกลับวูบไหวยามสบนัยน์ตาคมดุสีด�าสนิทลึกล�้า

จนยากจะดิ่งหาความลึก และลี้ลับจนยากจะประเมินความรู ้สึกของ 

อีกฝ่าย

'ขอโทษ ผมไม่ได้ตั้งใจ'

บัวระวงไม่อาจสบนยัน์ตาคมจดัคูน่ัน้ได้นานจงึหันไปบอกลาเพือ่นสนทิ  

ก่อนรบีสาวเท้าไปท่ีรถอย่างรวดเรว็ แต่แปลกตรงท่ีเธอรูส้กึว่าแผ่นหลงัของตน 

ร้อนผ่าวเหมือนถูกสายตาร้อนแรงของเขาจับจ้องไม่วางตา

ไม่รู้จักกันเสียหน่อย

เธอเกลยีดอารมณ์อ่อนไหวของตัวเองชะมดั เกลยีดการคาดเดาไม่ได้ 

เกลียดการตกเป็นรอง และข้อส�าคัญ เกลียดตัวเองท่ีวนเวียนนึกถึงแต่

ใบหน้าหล่อเหลากับรูปร่างสมชายชาตรี 

เขาก็แค่...ผู้ชายร่างสูงใหญ่ ช่วงไหล่กว้าง ราวกับขุนเขาสูงชัน 

ตั้งตระหง่านตากแดดทนฝนมานับร้อยปี ความใหญ่โตของเขาข่มให้เธอ 

รู้สึกตัวเล็กจ้อยไม่ต่างจากมดปลวก

ใบหน้ารปูไข่ดแูข็งแกร่งปานรปูสลกั กรอบตาเรยีวยาวซ่อนดวงตาคม

จัดสีด�าสนิท ทว่ามีประกายระยิบระยับบางอย่างชวนให้สงสัยความนัย

เหตุใดเขาถึงมองเธอราวกับว่าเรา 'คุ้นเคย' และ 'สนิทชิดเชื้อ' ทั้งที่

เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรก บัวระวงไม่เข้าใจและไม่อยากเผยความหวัน่ไหวนีใ้ห้

คนแปลกหน้ารบัรูจ้งึผลนุผลนัจากมา

รถแล่นออกมาพอสมควรแล้ว เธอพิงศีรษะกับเบาะรถ ปิดเปลือกตา

ซ่อนความรู้สึกวูบไหว ความคิดของเธอเริ่มเปลี่ยนจากใบหน้าหล่อเหลา 

เป็นความตายที่ประชิดตัวราวกับเงาในช่วงนี้
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ไม่สิ! ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ เธอเคยผ่านวินาทีความเป็นความตายมาแล้ว 

ถึงสองครั้ง

ครั้งแรกเกิดขึ้นเม่ือบัวระวงอายุสิบขวบ เธอถูกโจรจับไปเรียกค่าไถ่

ด้วยเงินสิบล้าน พ่อน�าเงินมาไถ่เธอในโรงงานร้าง โดยมีต�ารวจวางก�าลัง

ล้อมไว้ เธอยังเด็กมาก แต่ก็จ�าได้ว่ากลัวจับใจ หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น

โจรสี่ห้าคนเหล่านั้นถูกจับตายด้วยค�าสั่งของพ่อ เพราะพวกมันกล้า 

ล้วงคองูเห่า

แล้วหนังม้วนเก่าก็หวนกลับมาอีกครั้งเมื่อบัวระวงอายุย่างสิบเจ็ดปี 

เธอตกหลุมรักเด็กผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งพบที่โรงเรียนกวดวิชา เธอ

หนีออกมาก่อนเวลาเลิกเรียนเพื่อจะได้คลาดกับบอดี้การ์ดท่ีพ่อส่งมาดูแล 

ต้ังใจว่าจะไปดูหนังและทานอาหารกัน ก่อนท่ีเขาจะนั่งรถเมล์ไปส่งท่ีบ้าน 

เธอไม่สนค�าห้ามปรามของพ่อ เธอรูแ้ต่เพยีงว่าความรกัย่ิงใหญ่เหนอืสิง่อ่ืนใด

แต่แล้วเหตกุารณ์ในวนันัน้กลบักระชากเธอออกจากกะลาแคบๆ ท่ีช่ือ 

'ความรัก' โดยไม่หวนกลับ

ระหว่างเดินอยู่ริมถนน จู่ๆ รถตู้คันหนึ่งก็ปาดเข้ามาพร้อมกับกลุ่ม

ชายฉกรรจ์สี่คน สองคนยืนล้อม อีกสองคนควักมีดปลายแหลมออกมาขู่ 

เด็กผู้ชายที่เธอเชื่อว่าเป็นรักแท้กลับผลักเธอเข้าสู่เงื้อมมือของมัจจุราช

'เอาไปเลย อย่าท�าอะไรผม'

บัวระวงถลงึตามองเดก็ผูช้ายคนนัน้ด้วยสหีน้าคาดไม่ถงึ ความหลงใหล 

ได้ปลื้มตามประสาวัยรุ่นมลายหายไปเหลือไว้เพียงความจริงแสนเจ็บปวด 

วนันัน้เธอดิน้รนต่อสูเ้พยีงล�าพงั แม้เป็นเหตกุารณ์อกุอาจรมิถนน แต่ไม่มีใคร 

กล้าย่ืนมือเข้าช่วยเหลือ เธอถูกห้ิวปีกขึ้นรถตู้ มัดมือมัดเท้าปิดตาก่อนท่ี

พวกมันจะโทรหาพ่อเพื่อเรียกค่าไถ่ ทุกอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพ

เธอรอดมาได้แต่ก็ถูกซ้อมสะบักสะบอมเพราะหนึ่งในคนร้ายคิดจะ

ปลุกปล�้า เธอสู้สุดชีวิต ดีท่ีหัวหน้าโจรเข้ามาทันและเปลี่ยนคนเฝ้าเป็น 
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ผู้หญิงหน้าตาไว้ใจไม่ได้คนหนึ่ง พ่อน�าเงินมาให้พวกมันเพื่อแลกกับร่าง 

ยับเยินของลูกสาววัยรุ่น เธอนอนรักษาแผลถูกท�าร้ายอยู่ในโรงพยาบาล

เกอืบเดอืนกว่าจะหายดีและกลบับ้านได้ท่ามกลางสายตากงัขาของคนรบัใช้

ในบ้านและเมียใหม่ของพ่อว่าเธอถูกพวกมันข่มขืนรึเปล่า

'ถ้าใครพูดเรื่องนี้ให้ได้ยินอีก ฉันจะไล่ออกให้หมด'

พ่อประกาศกร้าวต่อหน้าทุกคนในบ้าน ไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีก แล้ว

เธอก็เบื่อที่จะอธิบายเรื่องเดิมๆ พวกมันเพียงทุบตี ไม่ได้ข่มขืน

คงเพราะความแค้นท่ีพวกมันกล้าท�าร้ายแก้วตาดวงใจท�าให้พ่อส่งคน

ตามรอยพวกมันอยู่หลายปีกว่าจะจับตายได้ท้ังหมด ช่วงเวลาหลายปีนั้น

เธอมีชีวิตอยู่ท่ามกลางฝันร้ายและหวาดระแวงจนติดเป็นนิสัยไม่ไว้ใจใคร

ง่ายๆ จนทุกวันนี้

ประสบการณ์ครัง้นัน้สอนว่าอย่าฝากชีวติไว้ในก�ามอืของใคร แผลเป็น

ตรงบั้นเอวคือพยานส�าคัญ

บัวระวงตัดสินใจว่าจะไม่ยอมรอความตายอีกแล้ว หากต้องตายก็ 

ขอตายโดยท่ีเธอต่อสู้จนถึงท่ีสุด จึงตัดสินใจขอพ่อเรียนศิลปะป้องกันตัว 

และยิงปืน

พ่อจ้างครูมาสอนท่ีบ้าน ฝึกจนเธอช�านาญ ก�าลังจะไปลงแข่งขัน 

ยิงปืนด้วยซ�้า แต่พ่อห้ามเสียก่อน พ่อมองว่าลูกสาวนักธุรกิจใหญ่ควรมี 

ภาพลักษณ์ของนักธุรกิจมากกว่านักกีฬา พ่ออยากให้เธอเรียนรู ้เรื่อง 

เกมธุรกิจมากกว่าเกมกีฬา เธอจึงต้องเรียนพิเศษสารพัดอย่าง รวมถึง 

ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยสามภาษา

หากไม่รวมภาษาอังกฤษซ่ึงพ่อส่งเธอไปเรียนซัมเมอร์ท่ีเมืองนอก 

ทุกปีแล้ว พ่อจ้างครูต่างชาติมาสอนภาษาจีนกับญี่ปุ่นให้เธอแบบตัวต่อตัว 

จนสามารถฟังพูดอ่านเขียนคล่องแคล่ว

หลังจากเหตุการณ์ลักพาตัวท้ังสองครั้ง ไม่ว่าพ่อสั่งให้เรียนอะไร  
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บัวระวงกท็�าตามโดยไม่เกีย่งงอน เพราะเธอรูแ้ล้วว่าพ่อคือคนเดยีวท่ีปกป้อง

คุ้มครองเธอจากภัยทั้งปวง

ส�าหรับบัวระวงแล้ว พ่อคือทุกอย่างในชีวิต เป็นฮีโร่ เป็นนักธุรกิจที่

เก่งกาจ และเป็นผูบั้งคบับัญชาใหญ่ของบ้าน แม้แม่ตายไปตัง้แต่เธอยังเลก็ 

และมีแม่เลี้ยงพร้อมลูกติดอีกสองคน แต่พ่อเป็นคนฉลาดและเฉียบขาด  

จึงไม่เคยหลงแม่เลี้ยงและยกคนพวกนั้นเหนือเธอเลย

ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมีเรื่องอะไรผิดใจกับเธอ...บัวระวงต้องถูกก่อน

เสมอ

สรรพนามที่พ่อก�าชับให้พวกเขาเรียกเธอทุกครั้งคือ 'คุณบัว' เธอจึง

ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเมื่อพ่อจะมีผู้หญิงสักคนมาดูแลยามแก่เฒ่า เพราะ

พ่อก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความปรารถนา

อดตีสัง่สอนและบ่มเพาะให้เธอเป็นผูใ้หญ่เกนิวัย โดยเฉพาะเรือ่งความรกั  

ด้วยวยัเฉียดสามสบิ บัวระวงควรมีแฟน มีครอบครวั แต่ความรกัฉันหนุม่สาว 

กลับเป็นของแสลง เป็นนิยายเพ้อฝันไร้แก่นสาร

ทุกครั้งที่มีผู้ชายก้าวเข้ามาหมายจะสานสัมพันธ์ ภาพของเด็กผู้ชาย

ผมเกรียนท่ีผลักเธอสู่เงื้อมมือคนร้ายจะเคลื่อนเข้ามาแทรกตอกย�้าเธอว่า 

'ความรัก' ไม่เคยมีอยู่จริง

มันกแ็ค่ 'ผลประโยชน์' ของคนสองคนเท่านัน้ ผูห้ญิงคนหนึง่อยากมคีน 

ปกป้องดูแล ขณะที่ผู้ชายอยากมีเซ็กซ์ พวกเขาหยิบค�าว่า 'รัก' มาปิดบัง

ผลประโยชน์ที่พวกเขาต้องการก็เท่านั้น

บัวระวงบิดรมิฝีปากหยัน เปิดเปลอืกตากลมโต ยกศรีษะข้ึนจากพนกัพิง 

มองไปนอกหน้าต่าง แต่กลิน่บางอย่างแตะจมูก ต้องสดูจมูกซ�า้อีกสองสามรอบ 

จนแน่ใจ

"มีใครฉีดน�้าหอมในรถรึเปล่า"

"ไม่มีครบั ผมไม่ใช้น�า้หอม" บอดีก้าร์ดท่ีนัง่ด้านหน้าตอบอย่างนอบน้อม  
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พลางหันไปทางคนขับวัยกลางคนซึ่งท�างานให้ที่บ้านมาหลายปี

"ผมกเ็ปล่าครบั ผมรูว่้าคณุบัวไม่ชอบให้มกีลิน่น�า้หอมในรถ ผมกเ็ลย

ไม่ฉีด"

"แล้วได้กลิ่นอะไรหอมๆ เหมือนดอกไม้ไทยไหมคะ"

"ผมไม่ได้กลิน่อะไรเลยนะครบัคณุบัว" ท้ังสองสอดรบัเป็นเสยีงเดยีวกนั  

ท�าให้เรียวคิ้วบางย่นเข้าหากัน

แล้วเหตใุดเธอถงึได้กลิน่หอมนัน้อยูค่นเดยีว กลิน่หอมของดอกไม้ไทย  

น่าจะเป็นมะลหิรอือะไรสกัอย่าง บัวระวงนกึไม่ออก เธอไม่มีความรูเ้กีย่วกบั

ดอกไม้ไทยสักนิด

"ช่างเถอะค่ะ บัวคงคดิมากไป" เธอบอกปัดไปอย่างนัน้ ท้ังท่ีความสงสยั 

ยังคงวนเวยีนไม่ต่างจากกลิน่หอมท่ียังลอยอบอวลอยู่รอบกาย ไม่ได้ฉุนกึก้

จนน่าร�าคาญ แต่กลับหอมอ่อนๆ ให้ความรู้สึกสดชื่น "ถ้าถึงบริษัทปลุกบัว

แล้วกันค่ะ"

หญิงสาวข่มตาลงด้วยหวังจะพักสายตา ทว่ากลิ่นนั้นกลับทวีความ

รุนแรงข้ึนและแปรเปลี่ยนจากกลิ่นสดช่ืนมาเป็นหวนไห้อาลัยอยู่ลึกๆ เธอ

พยายามลมืตาเพือ่สลดัความคดิประหลาดนัน้ท้ิง แต่เปลอืกตากลบัหนกัอ้ึง 

ความรู้สึกง่วงงุนคืบคลานเข้ามาเกาะกุม ห้วงส�านึกสุดท้ายถูกกลืนหายไป

พร้อมกับศีรษะที่ทิ้งลงกับพนักพิง

เธอรู้สึกตัวตื่นอีกครั้งก็พบว่าตนเองยืนอยู่ท่ามกลางหมอกหนาจัด 

รอบตัวล้อมไปด้วยไอเย็นเฉียบ พยายามเพ่งมองออกไปเบ้ืองหน้าแต่ก ็

มองไม่เห็นทาง จงึควานมือสะเปะสะปะสาวเท้าไปข้างหน้าอย่างช้าๆ กระท่ัง

เมื่อแตะ 'อะไร' บางอย่างที่แข็งแกร่งมั่นคงราวกับหินผา ม่านหมอกหนา

ทึบเม่ือครูเ่ริม่สลายไป เผยให้เห็นว่าปลายนิว้นัน้แตะอยู่บนแผงอกเปลอืยเปล่า 

อุดมไปด้วยมัดกล้ามของมนุษย์

ทว่าเหตุใดถึงเย็นเฉียบนัก!
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บัวระวงไล่สายตาขึ้นมองเจ้าของแผงอกเปลือยเปล่า ล�าคอสีน�้าตาล 

ริมฝีปากหยักสวยบนดวงหน้ารูปไข่โค้งข้ึนเป็นรอยย้ิม แม้ไม่อ่อนหวาน 

แต่ก็ไม่แข็งกระด้าง ดวงตาคมจัดทอประกายวิบไหวราวกับอัญมณีต้อง 

แสงไฟ

"คุณ..." เธอเบิกตาโต เพราะใบหน้าหล่อเหลาคมคายนี้ช่างเหมือน

กับผู้ชายที่เกือบจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนเธอด้วยซ�้า

ริมฝีปากของเขากดลึกยิ่งขึ้น ส่งให้ใบหน้าหล่อเหลาน่ามองจนต้อง

ละสายตาไปทางอื่น ซึ่งก็ลงมาพบกับอกกว้างตึงแน่น เอวสอบได้รูป ผ้านุ่ง

ผืนสั้นกระชับสะโพก และมือแกร่งสองข้างก�าลังกุมดาบแบบท่ีเคยเห็น 

ในละครย้อนยุค

ความตกใจท�าให้เธอเบิกตาโพลง ผงะถอยหลัง แต่กลับก้าวไม่ออก

เพราะถูกนัยน์ตาคมชวนหวนไห้จับจ้องราวกับล็อกเธอไว้แน่น

"คุณบัว คุณบัวครับ!"

เสยีงนัน้ดังข้ึนซ�า้ๆ กระชากบัวระวงจากภวังค์ ก่อนจะพบว่าเธอก�าลงั

นัง่อยู่ในรถยนต์คนัเดมิ แผ่นหลงัพงิกบัเบาะหนงั ไม่ได้อยู่ในอ้อมแขนของ

ผู้ชายแปลกหน้าคนนั้น

"ถงึบรษัิทแล้วครบั" บอดีก้าร์ดหนุม่รายงาน หญงิสาวโคลงศรีษะรบัรู้  

ก้าวลงจากรถด้วยท่วงท่าสง่าราวกับเป็นเครื่องแบบประจ�ากายท่ีฝึกฝนมา

จนคุ้นชิน

ทว่าวันนี้แต่ละก้าวท่ีเคลื่อนออกไปกลับไม่ม่ันคงนัก จิตใจล่องลอย

คอยแต่นกึถงึความฝันแสนประหลาด ความสงสยัเข้าเกาะกมุด้วยเครือ่งหมาย 

ค�าถามตัวเบ้อเริ่ม...เขาเป็นใครกันแน่!
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เวลาบัวระวงก�าลงัยุง่ เธอจะสัง่เลขาฯ หน้าห้องว่าไม่ให้ใครเข้ามารบกวน  

แต่ดูเหมือนค�าสั่งของเธอจะไม่เป็นค�าสั่งสักเท่าไรวันนี้ เม่ือผู้ชายร่าง

ประเปรียวเดินหน้าเริดเข้ามาในห้องโดยมีเลขาฯ สาวใหญ่ตามหลัง

"ดิฉันแจ้งคุณวัตแล้วค่ะว่าคุณบัวยุ่ง แต่คุณวัตไม่ฟังเลย"

"ไม่เป็นไรค่ะคุณมล" หญิงสาวตอบเสียงอ่อนให้เลขาฯ วัยกลางคน

สบายใจ ทว่าอีกฝ่ายกลับตีหน้าซื่อ รีบแจ้งความประสงค์ทันที

"พ่ีจะชวนน้องบัวไปหาอะไรทานเย็นนี้ พี่จองโต๊ะไว้เพื่อน้องบัวเลย 

เชฟมิชลินสตาร์หนึ่งดาวเชียวนะจ๊ะ"

บัวระวงก�าปากกาในมือแน่น ตวัดตามองอีกฝ่ายด้วยแววตาวาววับ

ภควตัคงลมืไปว่าบัวระวงไม่ใช่หมูในอวยท่ีเขาจะเคีย้วง่ายๆ ไม่เช่นนัน้ 

เธอจะกมุบังเหียนบรษัิท ดแูลพนกังานหลายร้อยชีวิตได้อย่างไร ถงึเขาจะเป็น 

ลูกของแม่เลี้ยง แต่หากข้ามเส้นมากเกินไปบัวระวงก็ไม่เกรงใจเหมือนกัน

"จะไปกินอะไรที่ไหนคะพี่วัต ไม่เห็นชวนแพรกับแม่บ้างเลย"

"ตาวัตมาป่วนอะไรคุณบัวรึเปล่าคะ" การปรากฏตัวของภรณีและ 

ภวิตราลูกสาวคนสุดท้องของภรณีท�าให้บัวระวงไม่ต้องออกแรง นอกจาก

บทที่ 2
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แจกรอยยิ้มตามมารยาท

"พี่วัตแค่มาชวนบัวไปทานข้าว แต่บัวติดงาน คงไม่สะดวก"

"ตาวัตอย่ากวนคุณบัวสิลูก"

"นัน่น่ะสคิะพีว่ตั กะอีแค่เชฟดาวเดยีว ระดบัพ่ีบัว เชฟสองดาวกท็าน

มาแล้ว"

ภควตัขึงตาใส่น้องสาว ขยบัปากจะตอกกลบัแรงๆ แต่แม่กลบัโบกมือ

ตัดบทเสียก่อน

"เอาล่ะๆ เราสองคนทะเลาะกนัเป็นเดก็ๆ ไปได้ ดสูกิวนคณุบัวจะแย่แล้ว  

น้าขอโทษนะคะคุณบัว"

ภควัตขบริมฝีปาก ไม่อาจขัดสายตาดุของแม่ได้ "งั้นพ่ีไปก่อนล่ะ 

น้องบัว ไว้วันหน้าก็แล้วกัน"

ทว่าลับร่างของภควัต แม่เลี้ยงกลับยืนเก้กังเหมือนมีเรื่องจะพูด เธอ

ก�าลังยุ่งจึงตัดบทถามเสียเอง

"คุณภรณ์มีอะไรจะคุยกับบัวรึเปล่าคะ"

"คอื...พรุง่นีม้งีานเลีย้งการกศุลท่ีคณุหญิงรจุสีมร* จดัข้ึนเพือ่หารายได้ 

ช่วยเหลอืเด็กพกิารซ�า้ซ้อน ทีนีน้้ารบัปากคณุหญิงว่าจะชวนคณุบัวไปให้ได้ 

คุณบัวสละเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงไปงานได้ไหมคะ"

บัวระวงถอนหายใจอย่างไม่ปิดบัง เธอไม่ชอบถกูมดัมอืชก โดยเฉพาะ

คนที่มักเป็นรองเธอในทุกๆ ด้าน

"น้ารูค่้ะว่าควรบอกคณุบัวล่วงหน้า แต่น้าเพ่ิงเจอคณุหญิงเม่ือช่วงสาย 

คุณหญิงขอมาแบบนี้ น้าก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไง เกรงใจคุณหญิงจริงๆ ค่ะ  

แม่ของคุณบัวกับคุณหญิงเป็นเพ่ือนกัน เสียดายท่ีตายไปแล้ว ไม่เช่นนั้น 

คงไปมาหาสู่..."

ประกายตาของหญิงสาวกร้าวข้ึนด้วยไม่ชอบให้แม่เลี้ยงแตะต้อง 

แม่ของเธอ ดูเหมือนภรณีจะทันเห็นแววตาไม่พอใจจึงย้ิมกลบเกลื่อน 

* คุณหญิงรุจีสมร คือแม่ของสายสวัสดิ์ พระเอกจากเรื่อง 'สาปกานดา'
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"ขอโทษค่ะ คณุผูห้ญิงท่านเสยีไปนานแล้ว น้ากเ็ลยคดิว่าคณุบัวคงลมืไปแล้ว  

อย่าโกรธน้านะคะ"

"บัวจะลมืแม่ตวัเองได้ยงัไงคะ ย่ิงใครท�าอะไรกบับัวไว้ ดหีรอืว่าเลว...

บัวไม่เคยลืม!"

บัวระวงจงใจกระแทกเสยีงท่ีประโยคสดุท้ายให้อีกฝ่ายรูส้กึตวั แต่ภรณ ี

ยังตหีน้าซ่ือไม่รบัรูว่้าเธอและลกูชายหัวแก้วหัวแหวนเคยป่ันหัวให้พ่อคดิว่า 

บัวระวงจะฮุบบริษัทตอนพ่อเริ่มป่วย ดีท่ีพ่อหนักแน่น ไม่เช่ืออะไรง่ายๆ  

ไม่เช่นนัน้เธอคงจัดการแม่ลูกคู่นี้ให้กระเด็นออกจากบ้านไปนานแล้ว แต่ 

ท่ียังปล่อยให้เชิดหน้าอยู่ในวงสังคมก็เพราะเห็นแก่ภวิตรา ลูกติดของ 

แม่เลี้ยงที่เธอรักเหมือนน้องสาวแท้ๆ ต่างหาก

ไหนๆ ภรณีก็คิดชักรอกเธอมาเป็นสะพานอยู่แล้ว ผิดตรงไหน 

หากเธอจะอ้างบุญคุณกับคนแบบนี้

"คราวนี้บัวเห็นแก่หน้าคุณภรณ์หรอกนะคะ บัวจะไปให้ค่ะ"

"ขอบคุณมากๆ นะคะคุณบัว ถ้างั้นเดี๋ยวน้าขอตัวออกไปโทรศัพท์ 

บอกคุณหญิงก่อนนะคะ"

ภรณีรีบสาวเท้าออกจากห้อง ภวิตราจึงนั่งลงที่หน้าโต๊ะ ถอนหายใจ

แรงๆ

"ถ้าแพรเป็นพี่บัว แพรตัดบทเดินออกจากห้องไปแล้วค่ะ แม่ชอบ 

จุน้จ้านไม่เข้าเรือ่ง แม่จงใจใช้พีบั่วตซ้ีีคณุหญิง ถ้าพ่ีบัวไม่อยากไป ไม่ต้องไป 

ก็ได้นะคะ เดี๋ยวแพรไปเป็นเพื่อนแม่เอง"

"ไม่เป็นไรจ้ะ งานนี้พี่อยากไปเจอคุณหญิงป้าด้วย ไม่ได้เจอนานแล้ว 

แพรไปด้วยกันไหม"

"ไม่เอาหรอกค่ะ ในงานมีแต่คนแก่ๆ แพรไม่ค่อยถูกกับพวกคุณหญิง

คุณนายหรอกค่ะ ขืนให้แพรไปก็ไปป่วนงานคุณหญิงพอดี นี่ดีนะคะที่พี่บัว

ยอมไป ไม่งั้นงานนี้แม่จับแพรแต่งกระโปรงฟูๆ สีหวานๆ แน่เลยค่ะ แพร
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ใส่แล้วมันจั๊กจี้ ไม่เหมือนพี่บัวใส่อะไรก็สวยไปหมด เสียแต่ชอบแต่ง 

สีทึมๆ"

"พี่แค่แต่งตามวัยของพี่เท่านั้นเอง"

"อายุแค่สามสบิแต่ท�าตวัอย่างกบัห้าสบิ พ่ีบัวแต่งแต่สทึีมๆ ท้ังท่ีพ่ีบัว

สวยจะตาย คอระหง ขาก็เรียวยาว"

"ชมขนาดนี้ จะขออะไรจากพี่หืม"

"แพรไม่อยากได้อะไรสักหน่อย พ่ีบัวคอยซ้ือข้าวของให้แพร คอย

ตามใจแพรตลอด ขืนเป็นแบบนี้แพรก็เสียคนแย่สิคะ"

"กพ็ีมี่น้องสาวคนเดยีวนีน่า ไม่ให้ตามใจแพรแล้วจะให้ตามใจใครล่ะ" 

ประกายตาคนฟังวบูไหว รูส้กึซาบซ้ึงถงึความจรงิใจของพ่ีสาวต่างสายเลอืด

"พี่บัวก็หาแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีสิคะจะได้มีคนให้รักให้ตามใจ"

เพียงเท่านั้นบัวระวงก็ส่ายหน้าหวือ "ไม่เอาหรอกจ้ะ พ่ีอยู่คนเดียว

แบบนี้ก็ดีแล้ว"

"ยังคิดมากเรือ่งเด็กหัวเกรยีนสมัยวัยรุน่อกีเหรอคะ" บัวระวงนิง่งนัไป

ช่ัวขณะ "ว่าแล้วเชียว นี่ถ้าแพรรู้ว่าหมอนั่นอยู่ไหน จะลากตัวมาคุกเข่า

ขอโทษพี่บัว โทษฐานท�าให้พี่บัวกลัวความรัก"

"พี่ลืมไปหมดแล้ว ท่ีพี่ยังโสดอยู่อย่างนี้ก็เพราะยังไม่เจอคนท่ีใช ่

ต่างหาก"

"ไม่มีสักคนเลยเหรอคะ"

ไม่รูท้�าไมเธอกลบัหวนนกึถงึผูช้ายในฝันคนนัน้ ผูช้ายผมยาวหน้าตา

หล่อเหลาคมคายถือดาบกระชับมือ แต่ก็ไม่น่าใช่ เธอไม่เคยหลงใหล 

เปลือกนอกเหล่านั้นเสียหน่อย

หรอืเป็นเพราะดวงตาคมจดัท่ีมองเธออย่าง...โหยหาและอาลยัอาวรณ์

กันแน่!
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สงสัยจะถูกผีหลอก!

บัวระวงคิดเช่นนั้น เพราะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนในโรงพยาบาล 

ก็เห็นคนหน้าตาเหมือนเขาผ่านสายตาไปหมดจนต้องเร่งฝีเท้าออกจาก 

โรงพยาบาลหลังจากเยี่ยมพ่อที่นอนป่วยเป็นอัมพาตเรียบร้อยแล้ว

ท�าอย่างไรจึงจะหยุดนึกถึงดวงตาคมจัด เรือนกายสูงใหญ่ก�าย�า และ

บุคลิกเฉียบขาดทรงอ�านาจเสียที เขาท�าให้เธอสะดุดตาและเกือบสะดุด 

'หัวใจ' ตัวเองด้วย

เธอเกลียดความรู้สึกท่ีตนรับมือไม่ได้ ความสับสนรุมเร้าจนไม่รู ้ 

จะหาทางออกอย่างไร นอกจากโทรศัพท์หาศิราณีผู้น่าจะคลี่คลายปัญหา

หัวใจนี้ได้

"นายยักษ์บอกว่าเขาชื่อแสงสูรย์หรือคุณแสง เป็นนักปรุงน�้าหอม" 

บุษบามินตรากรอกเสียงสดใสตอบกลับมา

"นักปรุงน�้าหอมเนี่ยนะ?"

"อืม ตอนแรกฉันก็แปลกใจ เพราะบุคลิกน่าจะท�างานพวกวิศวกร 

หรืออะไรสักอย่างที่แมนๆ หน่อย หล่อล�่าขนาดนั้น แต่นายยักษ์ยืนยันว่า

เขาปรุงน�้าหอมแล้วมาฝากขายที่ร้านของนายยักษ์"

บัวระวงเคยเห็นช้ันน�้าหอมท่ีวางขายในร้านอะ-โศกทีเฮ้าส์ ราคา 

ไม่ถึงพันด้วยซ�้า แล้วเขาเอาเงินท่ีไหนมาซ้ือมอเตอร์ไซค์ราคาหลักล้าน

แบบนั้น

"แล้วปกติเขาขายน�้าหอมที่ไหน"

"นายยักษ์ก็ไม่รู้ว่าเขาขายที่ไหนอีก"

"แล้วคุณยักษ์รู้จักเขาได้ไง"

"รูจ้กัผ่านลกูค้าคนหนึง่ของร้าน ลกูค้าคนนัน้เอาน�า้หอมมาพร้อมบอกว่า 

สนใจวางขายท่ีนี่ นายยักษ์ไม่ต้องท�าอะไร แค่ขอพ้ืนท่ีส�าหรับวางขาย  

แล้วจะจัดการเรื่องดิสเพลย์เอง นายยักษ์จะหักส่วนแบ่งเท่าไรก็หักไป"
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ย่ิงฟังบัวระวงกย่ิ็งแปลกใจ ราพณ์แทบไม่ต้องเสยีอะไรเลย แถมยังได้

ส่วนแบ่งวางขายอีกต่างหาก

"แปลว่าเขาแทบไม่สนใจรายได้จากการขายน�า้หอมเลยนะหลวิ แกว่า

มันแปลกๆ ไหม"

"แปลกส ิฉันว่าเขาท�าตวัลกึลบัชอบกล จะดลีงานทีกต็ดิต่อผ่านผูช้าย

คนนั้น ท่าทางเหมือนเลขาฯ มากกว่า แล้วเขาจะปรุงน�้าหอมตามจ�านวน 

ท่ีอยากจะท�า สั่งตามมาทีหลังก็ไม่ได้ แล้วก็ให้เมสเซนเจอร์เอามาส่ง  

แทบไม่เคยมาที่ร้านเลย"

"ขนาดนั้นเลยเหรอ"

"เออ นายยักษ์บอกว่าไม่เคยคุยโทรศัพท์กับเขาเลย เวลาดีลงาน 

กค็ยุผ่านเลขาฯ นายยกัษ์บอกว่าศลิปินอาจจะชอบความเป็นส่วนตวั รูไ้หมว่า 

แกโชคดมีากท่ีได้เจอเขา เพราะตัง้แต่เปิดร้านมาหลายปี นายยกัษ์เพิง่เจอเขา 

ครั้งท่ีสอง ประวัติหรือรูปในอินเตอร์เน็ตก็ไม่มี ท้ังท่ีน�า้หอมของคุณแสง 

ขายดีมาก แต่ฉันว่าเขาประหลาด ท�าตัวลึกลับอย่างกับผีแน่ะ แกชอบเขา

จริงๆ เหรอบัว"

"เปล่า" ทว่าเสียงที่ตอบไปกลับเบาหวิว ไม่มั่นคงอย่างที่เคยเป็นเลย 

"แค่สงสัยเฉยๆ"

"คนประหลาดๆ แบบนี้ห่างไว้ดีที่สุดนะแก"

บัวระวงพยายามแล้ว แต่ใบหน้าของเขากลับไม่ยอมห่างหายไป 

จากใจเลย ยิ่งได้ค�าตอบจากเพื่อนสนิทก็ย่ิงเพิ่มความสงสัยเข้าไปทวีคูณ 

แล้วเธอก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองสงสัยนานเสียด้วย

ให้รู้ไปสิว่าคนของเธอจะหาตัวเขาไม่ได้!

ความฟุ้งซ่านรุมเร้าจนบัวระวงไม่อาจข่มตาหลับได้ กระท่ังผ่านไป 

ครู่ใหญ่กลิ่นหอมอ่อนๆ ก็ลอยตลบอบอวลอยู่รอบกายโดยไร้ท่ีมา เธอ 
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ไม่ฉีดน�้าหอม แล้วเครื่องส�าอางประทินผิวก็ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้หอมแบบนี้

กลิ่นนั้นหอมรัญจวนใจเหมือนกลิ่นดอกไม้ไทยท่ีหอมยามค�่าคืน  

อาจจะเป็นมะลิหรือไม่ก็จ�าปา แต่จะมีดอกไม้ชนิดอ่ืนอีกไหมเธอไม่แน่ใจ 

ความง่วงงุนท่ีหาได้ยากในทีแรกกลับท�าให้เธอปรือตาไม่ข้ึน พยายามฝืน

เท่าไรก็ไม่เป็นผล คอยแต่จะผลักเธอให้ร่วงหล่นลงสู่นิทรารมณ์ให้ได้

แล้วบัวระวงก็กลับมายืนจุดเดิมเหมือนครั้งก่อน รอบกายเต็มไปด้วย

ม่านหมอกสขีาว มองไม่เห็นทางข้างหน้า ทว่าคราวนีม้เีสยีงขลุย่เคล้าคลอ

อ่อนหวานปนเศร้าบีบหัวใจจนเธอต้องสาวเท้าตามหาต้นเสียง

ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าทางข้างหน้ามีหลุมบ่อหรือหุบเหวไหม รู้แต่ว่าเธอ 

ไม่อาจหยุดฝีเท้า เสียงหัวใจเต้นกระหน�่าร�่าร้องให้ตามหาต้นเสียงด้วยหวัง

จะพบ 'ผู้ชายในฝัน' อีกสักครั้ง

คอยดูเถอะ! คราวนี้จะเค้นถามความจริงว่ามาหลอกหลอนกันถึง 

ในฝันท�าไม

แต่ก้าวไปได้ไม่เท่าไรพื้นแข็งๆ ก็ลื่นหยุ่นจนทรงตัวไม่ได้ มือบาง

พยายามไขว่คว้าหาท่ียึดเหนี่ยวแต่กลับคว้าได้เพียงอากาศ ความตกใจ 

ท�าให้เธอหลับตาปี๋ กรีดร้องเสียงแหลม แล้วก่อนที่จะล้มลงไปเธอก็พบว่า

อ้อมแขนแข็งแรงของใครคนหนึ่งรวบเธอเอาไว้แน่น

หญิงสาวเปิดเปลอืกตาข้ึนช้าๆ แผงอกเปลอืยหนัน่แน่นสทีองแดงของ

ผู้ชายคนนั้นคือสิ่งแรกท่ีได้พบ ช่วงบ่าของเขาบึกบึนล�่าสัน ล�าคอแกร่ง

เหมือนนักรบโบราณ กรอบหน้ารูปไข่มีเหลี่ยมมุมคมชัดแบบชายชาตร ี 

ริมฝีปากหยักได้รูป จมูกโด่งมากแต่งุ้มเข้าเล็กน้อย ดวงตาคู่นั้นคมจัด 

และลึกล�้าจนเธอไม่อาจถอนสายตา

อยู่ใกล้กันถึงเพียงนี้เธอจึงเพ่ิงสังเกตว่าใบหน้าของเขาไม่ใช่คนไทย

เสียทีเดียว แต่เหมือนพวกเลือดผสมแขกขาวเสียมากกว่า

"บัว" น�้าเสียงคมเข้มแฝงแววหวานกระซิบแผ่วเบา ก่อนที่อ้อมแขน
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แข็งแกร่งราวกับคีมเหล็กจะรวบเธอเข้ามาแนบแผงอกเย็นยะเยือกจนเธอ

สะดุง้ เหลอืบตาข้ึนมองหมายจะถาม แต่กลบัพบรมิฝีปากหยกัสวยท่ีประทับ

ลงบนหน้าผากกลมมนเสียก่อน

เธอควรจะปฏิเสธหรือท�าอะไรสักอย่างเพ่ือต่อต้านการฉวยโอกาส 

ของเขา แต่คงเพราะเป็น 'ความฝัน' กระมังเธอจึงยอมพิงศีรษะอยู่กับ 

อกกว้าง ปล่อยให้ตนเองหลุดพ้นจากข้อจ�ากัดทั้งปวง

ในฝัน...เธอไม่ใช่ลูกสาวนักธุรกิจใหญ่ท่ีต้องเก็บง�าความรู้สึกไม่ให้ 

คู่ต่อสู้อ่านเกมออก ไม่ใช่เซเลบสาวท่ีต้องวางตัวดีทุกกระเบียดนิ้ว แต่ 

เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาท่ีต้องการความรักและสัมผัสอ่อนหวานจากผู้ชาย

สักคนเท่านั้นเอง

"ไปกับข้า!"

"ปะ...ไปไหนเจ้าคะ" บัวระวงรีบตะครุบปากตัวเองด้วยความตกใจ

เหตุใดถึงพูดค�าว่า 'เจ้าคะ' กับผู้ชายแต่งตัวราวกับนักรบโบราณ  

ขัดดาบสองเล่มไว้ที่แผ่นหลัง นุ่งเตี่ยวกระชับกาย ผมยาวรวบขึ้นเป็นมวย

รัดไว้ด้วยเครื่องประดับอะไรสักอย่างที่ท�าด้วยอัญมณีสีน�้าเงิน

แล้วนั่น...ดวงตาของเธอเบิกโพลงด้วยความตกใจ เธอไม่ได้อยู่ใน 

ชุดนอน แต่ก�าลังห่มผ้าแถบนุ่งโจงกระเบนสีน�้าตาลเข้ม เท้าเปลือยเปล่า 

ยืนอยู่บนพ้ืนดินหยาบๆ รอบข้างเต็มไปด้วยก�าแพงสีน�้าตาลเกือบด�าแลดู

มอซอ ฝันครั้งนี้แจ่มชัดจนเธอสัมผัสถึงลมเย็นอ่อนๆ ได้ แล้วปลายนิ้ว 

ที่เคยเย็นเฉียบเมื่อครู่ก็แปรเปลี่ยนเป็นร้อนผ่าวเหมือนเขามีตัวตนจริงๆ

"คุณ...เป็นใครคะ"

เรยีวคิว้ด�าจดัเป็นป้ืนย่นเข้าหากนัคล้ายไม่พอใจค�าถาม ปลายนิว้อุ่นๆ 

ไล้พวงแก้มนวลเบาๆ สายตายามทอดมองนั้นเปิดเผยจนหมดเปลือกว่า  

'เรา' รู้จักและสนิทสนมกัน

ตืน่เสยีทีบัวระวง อย่าถล�าลกึไปกว่านีเ้ลย ความกลวัเจบ็ กลวัถกูทรยศ
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ท�าให้เธอก่อก�าแพงปิดกัน้หัวใจจากผูช้ายทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ผูช้ายแปลกหน้า 

คนนี้

"บัว" เขาเอาแต่เรียกชื่อเธอด้วยน�้าเสียงแผ่วหวานจนหัวใจของเธอ

วูบไหว พอแล้ว อย่าท�าแบบนี้อีกเลย เธอก�าลังจะพ่ายแพ้อยู่แล้ว

"เราไม่รู้จักกันสักหน่อย"

แค่ไม่กี่ค�า มือหนาท่ียกกุมหัวไหล่ก็ท้ิงลงข้างตัว สายตาคมกริบ 

ตัดพ้อจนเธอรู้สึกผิดขึ้นมาครามครัน

ราวกับว่าเขาก�าลังเสียใจที่เธอลืม 'ความรัก' ของเรา

แม้ไม่อยากเห็นเขามีสีหน้าเจ็บปวด แต่เธอชักถล�าลึกเกินไปแล้ว

ฝันอะไรไม่ฝันดันฝันว่ามีผู ้ชายโบราณสะพายดาบมากอดมาจูบ  

บัวระวงลองหยิกเนื้อที่แขนบังคับให้ตนเองตื่น แต่เขากลับกดแผ่นหลังเธอ

จนจมเข้าไปในอกกว้าง ก่อนมัดเธอไว้ด้วยวงแขนแข็งแรงอีกชั้น

"อย่าท�าแบบนี้ กว่าข้าจะได้เจอเจ้า รู้หรือไม่ว่านานหนักหนา"

สุ้มเสียงหวานปนเศร้าท�าให้เธอเงยหน้าข้ึนมอง แล้วก็ต้องเบิกตา

โพลงเมือ่ผวิหน้าสทีองแดงแปรเปลีย่นเป็นม่วงช�า้เหมอืนคนท่ีผ่านการต่อสู้

มาอย่างหนกัหน่วง แผงอกกว้างท่ีเกาะกอดเธอไว้ฉ�า่ช้ืนด้วยเลอืดสดๆ เลอะ

เต็มสองมือจนหญิงสาวกรีดร้องเสียงแหลม ผงะถอยออกจากอ้อมอกกว้าง

มาหลายก้าวก่อนจะพบแรงดึงดูดบางอย่างกระชากเธอหล่นวูบลงสู่หุบเหว

ที่เต็มไปด้วยหมอกหนา แล้วสะดุ้งตื่นจากนิทราอันแสนประหลาดในที่สุด

บัวระวงควรดีใจท่ีหลุดออกจากฝันนี้ได้ ทว่าเหตุใดกรอบตาถึงเอ่อ 

ไปด้วยน�้าตา เหตุใดถึงอาลัยอาวรณ์และโหยหาผู้ชายคนนั้นราวกับว่า 

เขาคือ 'เจ้าของหัวใจ' เช่นกัน!

ฝันนัน้ท�าให้บัวระวงข่มตาไม่หลบัจงึใช้เวลานัง่อ่านเอกสารทางธรุกจิ

จนกระทั่งเช้า ตอนที่ลงมาถึงข้างล่าง ภควัตเพิ่งกลับมาพอดี เห็นเสื้อผ้า
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หลุดลุ่ยของอีกฝ่ายแล้วเธอก็เมินไปอีกทางด้วยไม่อยากสนใจ

"ไปท�าอะไรมาเนี่ยพี่วัต กลิ่นเหล้าเหม็นห่ึงขนาดนี้" ภวิตราซ่ึง 

เดินเข้ามาสมทบตรงโถงบันไดหยอกแรงๆ "มีกลิ่นน�้าหอมผู้หญิงด้วย  

ไปนอนกับผู้หญิงมาแหงๆ"

"แกยุ่งอะไรด้วยยายแพร ฉันกลับมาเหนื่อยๆ ก็หาเรื่องฉันเรื่อย"

"แพรพูดความจริง พี่วัตไปกินเหล้า ไม่ได้ท�างานสักหน่อย"

"ดีแต่ว่าฉัน แล้วแกดีนักรึไง วันๆ เอาแต่ช็อปปิ้ง"

"พอเลยท้ังสองคน ทะเลาะอะไรกันแต่เช้าอีกล่ะยายแพร ตาวัต"  

ภรณีเดินเลี้ยวออกมาจากทางไปห้องอาหาร พลางหันมายิ้มให้เจ้าของ 

บ้านสาว "ตาวัตกับยายแพรกวนคุณบัวรึเปล่าคะ"

บัวระวงส่ายศีรษะ ยิ้มบางๆ ให้เห็นว่าเธอไม่เห็นเป็นเรื่องจริงจัง

"ถ้างั้นไปทานข้าวเช้ากันดีกว่าค่ะคุณบัว วันนี้น้าสั่งออมเลตแบบท่ี 

คุณบัวชอบไว้ให้ด้วยค่ะ ทานไปคยุไป น้าจะได้บรฟีงานเลีย้งเย็นนี้ให้คณุบัว 

ฟังด้วยว่าเดรสโค้ดแบบไหน มีงานโชว์อะไรบ้าง"

พูดแบบนี้คงกะมัดมือชกให้เธอไม่อาจบิดพลิ้วงานเย็นนี้ แต่จะท�า

อย่างไรได้ในเมื่อรับปากไปแล้ว

"บอกเลขาฯ บัวกไ็ด้ค่ะ เดีย๋วเขาจดัการเรือ่งชุดให้บัวเอง" ภรณขียบัปาก 

จะพดู แต่โทรศพัท์มอืถอืของบัวระวงดงัขึน้เสยีก่อนจงึขอตวัเดนิเลีย่งออกมา 

ตรงโถงหน้าบ้าน พลางยกมือข้างที่ว่างส่งสัญญาณให้คนขับอ้อมรถมารับ

"ได้ความแล้วครับคุณบัว" นักสืบท่ีเธอโทรไปสั่งให้ช่วยตามสืบเรื่อง

ของแสงสรูย์เมือ่วานเย็นรบีโทรมารายงาน "คนของเราตรวจดใูนทะเบียนราษฎร์ 

แล้วครับ ผู้ชายท่ีชื่อแสงสูรย์ไม่มีใครไว้ผมยาว แล้วก็ไม่มีใครหน้าตาคม

แบบแขกขาวปนไทยหรือเป็นลูกครึ่งเลยครับคุณบัว"

"แล้วคนที่ท�างานด้านน�้าหอมล่ะคะ"

"คนของผมก�าลังตรวจสอบ ขอโทษที่ล่าช้าครับคุณบัว"
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นักสืบบริษัทนี้ท�างานให้พ่อมานาน ตั้งแต่ตอนท่ีเธอถูกจับเป็น 

ตัวประกันตอนอายุสิบเจ็ด เธอควรเรียกเขาว่าคุณลุงด้วยซ�้า แต่พ่อกลับ

ค้านเสียงแข็ง

'ให้เขาเคารพ ดีกว่าให้เขาเห็นบัวเป็นเด็กไม่รู้จักโต'

ค�าสั่งของพ่อคือค�าขาด เธอไม่เคยเรียกผู้ร่วมงานราวกับเครือญาติ 

พวกเขาได้รับเกียรติจากเธอเพียงอย่างเดียวคือ 'คุณ'

บัวระวงไม่รู้ว่าสิ่งท่ีพ่อสอนถูกหรือเปล่า แต่เธอก็ยึดถือค�าสอนนั้น 

มาตลอด เธอไม่ดถูกูใคร ไม่เอาเปรยีบใคร แต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาข่มได้ง่ายๆ 

เรื่องอ่อนข้อจึงไม่ใช่สิ่งท่ีเธอคุ้นชิน เธอให้เกียรติผู้ร่วมงานและจ่ายราคา

งามส�าหรับความสามารถของพวกเขา ดังนั้นค�าตอบท่ีเธอจะได้รับจาก

นักสืบก็ควรคุ้มราคาเช่นกัน

"บ่ายนี้บัวหวังว่าคงจะได้ค�าตอบนะคะ"

ให้รู้ไปสิว่ามือดีระดับต้นๆ ของประเทศจะหาตัวผู้ชายคนนั้นไม่เจอ!
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ความยุ่งเหยิงจากงานท�าให้เธอพลาดม้ือเช้าและมือ้เท่ียง มารูตั้วอีกที 

ก็ตอนที่เลขาฯ สาวใหญ่เดินเข้ามาพร้อมกาแฟและแซนด์วิช

"ดิฉันเตรียมชุดส�าหรับเย็นนี้ไว้แล้วห้าชุดค่ะ ถ้าคุณบัวว่าง ดิฉัน 

จะให้พนักงานที่ร้านน�าชุดเข้ามาค่ะ"

สมกับที่เป็นเลขาฯ มือดีของพ่อ สุวิมลคล่องแคล่วและรู้ใจเธอจริงๆ

"คุณมลไม่ต้องล�าบากถือขนมมาด้วยตัวเองหรอกค่ะ สั่งผู้ช่วยก็ได้ 

คุณมลเพิ่งหายป่วย บัวเกรงใจ"

"แม่ผู้ช่วยหน้าแฉล้มนั่นท�าอะไรชักช้า ขนาดคุณบัวไม่ได้ทานอะไร

ตั้งแต่เช้ายังไม่รู้เลย นี่ถ้าให้ออกได้ ดิฉันจะไม่ลังเล"

"บัวบอกแล้วไงคะว่าบัวให้สิทธิ์คุณมลตัดสินใจเรื่องผู้ช่วยของคุณมล

ได้เลย"

"ถึงยังไงดิฉันก็ต้องเรียนให้คุณบัวทราบก่อน"

"ถ้างั้นบัวรับทราบ คุณมลไล่ออกได้เลยค่ะ" ค�าตอบของเธอท�าเอา 

คนฟังยิ้มหน้าบาน

"ให้ดิฉันไล่เอง แม่นั่นคงไม่ยอมออกง่ายๆ หรอกค่ะ แม่นั่น... 

บทที่ 3
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เป็นเด็กคุณวัตน่ะค่ะ"

"ถ้างั้นก็ยิ่งไม่ควรอยู่ค่ะ ไล่ออกได้เลย ถ้าคุณวัตจะเก็บไว้ก็ให้ไป 

รับใช้กันส่วนตัว"

"ได้ยินแบบนี้ดิฉันก็เบาใจค่ะ ไม่งั้นแตะแม่นี่ไม่ได้เลย"

"ที่จริงคุณมลน่าจะบอกบัวให้เร็วกว่านี้นะคะ"

"ดฉัินเกรงใจน่ะค่ะ คณุบัวท�างานหนกั ยังต้องมาเจอเรือ่งไร้สาระพวกนี้  

นี่ถ้าไม่เหลืออดจริงๆ ดิฉันคงไม่กวนคุณบัวด้วยเรื่องแค่นี้"

"บัวจ่ายเงินให้มาท�างาน แต่ถ้าอยากท�าอย่างอ่ืนก็ออกไป ง่ายๆ  

แค่นี้เอง"

"เรือ่งแม่คนนัน้ดฉัินจดัการเองค่ะ แต่ตอนนีท้านอะไรรองท้องก่อนนะ

คะ ขืนเป็นลมไปล่ะก็แย่เลย"

"บัวไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นสักหน่อยค่ะ"

"ไม่ได้ค่ะคุณบัว ถ้าคุณท่านรู้ว่าดิฉันปล่อยให้คุณบัวทานไม่เป็นเวลา 

คุณท่านจะโกรธมากนะคะ"

ลองยกพ่อขึ้นมาขู่แบบนี้ บัวระวงถึงกับจนค�าพูด สุวิมลรู้ดีว่าพ่อคือ

ทุกอย่าง เพยีงค�าพดูของพ่อไม่กีค่�ากส็ามารถบงการชีวิตท้ังชีวิตของเธอได้

"เรื่องเอกสารสัญญาพวกนี้ไว้ดิฉันจะอ่านและเขียนสรุปให้คุณบัว 

พรุ่งนี้เช้าค่ะ แต่ตอนนี้ทานอะไรก่อนนะคะ"

"ถ้าบัวไม่มีคุณมลคอยดูแล บัวต้องแย่แน่ๆ ค่ะ"

นานๆ จะเห็นผู้กุมบังเหียนบริษัทอ้อนเป็นเด็กๆ คนท่ีอายุมากกว่า

เลยอดยิ้มให้ไม่ได้

"คุณบัวอย่าถ่อมตัวสิคะ คุณบัวอายุแค่สามสิบ แต่ต้องคุมบริษัท 

คุมคนงานหลายร้อยชีวิต ฝ่าวิกฤตมาได้ตั้งหลายปี ท�าได้ขนาดนี้ก็เก่งมาก

แล้วนะคะ พักผ่อนบ้างดีกว่าค่ะ"

"บัวยังหาคนเก่งๆ แบบคุณมลมาเพิ่มไม่ได้นี่คะ บัวจะพักได้ยังไง"
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เห็นสาวใหญ่ย้ิมหน้าบานบัวระวงก็เบาใจ พ่อสอนว่าเลี้ยงคนต้อง 

รู้จักใช้ลูกยอด้วย เพราะคนท�างานไม่ว่าอยู่ระดับใดต่างก็ต้องการค�าชื่นชม

และให้เกียรติว่าเป็นคนส�าคัญทั้งนั้น

"ถ้างั้นดิฉันให้คนของร้านเสื้อกับช่างหน้าช่างผมตามคุณบัวเข้าไป 

ในห้องรับรองเลยนะคะ"

บัวระวงพยักหน้า ลุกขึ้นจากโต๊ะท�างาน ก�าลังจะเดินเข้าห้องรับรอง

ทางด้านหลัง เสียงเรียกเข้ามือถือก็ดังขึ้น พอเห็นว่าปลายสายเป็นใคร 

ความหวังริบหรี่ก็ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง

"ผมและทางทีมตามหาจนท่ัวก็ไม่พบครับ นักปรุงน�้าหอมหรือคนท่ี

เกี่ยวข้องกับวงการเครื่องหอมก็ไม่พบคนที่ชื่อแสงสูรย์เลยครับ"

"เขาอาจจะเปลี่ยนชื่อรึเปล่าคะ"

"ผมก็คิดเช่นนั้น จึงลองหาชื่ออื่น แต่ก็ไม่มีผู้ชายไว้ผมยาว หน้าตา

เลือดผสมที่เป็นนักปรุงน�้าหอมเลยครับคุณบัว"

ถ้าเขาเป็นแค่คนธรรมดา นักสืบระดับพระกาฬต้องหาเจอสิ หรือเธอ

จะให้เวลาน้อยไป

"ถ้าอย่างนั้นบัวให้เวลาสักสองวัน คุณคงหาตัวเขาเจอ"

"ผมจะพยายามครบัคณุบัว แต่ต้องเรยีนตามตรงว่าผูช้ายคนนีเ้หมอืน

คนไร้ตวัตน คนปกตกิน่็าจะพอมีเงือ่นง�าหรอืร่องรอยอะไรแต่นี่ไม่มเีลยครบั 

ผมลองถามไปทางคุณยักษ์ก็ได้ค�าตอบว่าติดต่อผ่านทางอีเมลหรือไม่ก็

โทรศัพท์ท่ีทางนั้นจะโทรมาเอง ผมตรวจเบอร์ท่ีโทรมาก็พบว่ามันเป็น 

เบอร์เติมเงิน ลงทะเบียนเป็นชื่อหญิงสูงวัยคนหนึ่ง หญิงคนนั้นยืนกรานว่า

ใช้เบอร์นี้มานานแล้วและไม่ได้ให้ใครยืมเครื่องครับ"

ค�าตอบนั้นท�าให้บัวระวงอับจนหนทาง หรือแสงสูรย์จะเป็นอย่างท่ี

เพื่อนสนิทว่าไว้ ลึกลับอย่างกับ...ผี!
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รถยนต์คันหรูเคลื่อนออกจากบริษัทมุ่งหน้าไปยังงานเลี้ยงการกุศล 

ซ่ึงจัดข้ึนท่ีโรงแรมหรูริมแม่น�้าได้ครู่ใหญ่แล้ว แต่ในความคิดของบัวระวง

กลับมีแต่ผู้ชายคนนั้น

ท่อนแขนล�า่สนัทว่าเย็นเฉียบกอดกระชับร่างบางเข้ามาแนบอกกว้าง 

ปลายนิว้แข็งแกร่งไล้เรยีวแก้มสร้างความตืน่ตระหนกทว่าวาบหวามแปลกใหม่ 

ข้ึนในหัวใจแห้งผาก เธอไม่เคยปล่อยให้ใครถึงเนื้อถึงตัวได้มากขนาดนี้  

แต่พอเป็นผู้ชายคนนั้นเธอกลับไม่อาจควบคุมตนเองได้เลย

ท่ีหนกัหนาคอืเธอพบเขาเพยีงครัง้เดยีว แต่กลบัฟุ้งซ่านเกบ็ไปฝันถงึ

สองครั้งสองครา แต่ละครั้งช่างล่อแหลมยั่วยวนใจเหลือเกิน แล้วก่อนท่ี

ตนเองจะถล�าลึกจนไม่อาจกู้กลับมาได้เธอก็กดม่านกระจกสีด�าท่ีแบ่งแยก

ระหว่างคนขับกับคนนั่งขึ้นจนปิดสนิท กดโทรศัพท์หาเพื่อนสนิททันที

"ฉันไม่อยากเชื่อว่าแกจะชอบคุณแสงถึงขนาดเก็บไปฝันเลยนะบัว"

"มันไม่ใช่อย่างที่แกคิด"

"ไม่ต้องอายหรอกน่า ถ้าฉันยงัโสด ฉันอาจจะเป็นแบบแกกไ็ด้ คณุแสง 

หล่อวัวตายควายล้มขนาดนั้น"

"ฉันไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นสักหน่อย"

"แต่แกจ้างนักสืบออกตามหาเขานะ"

"แกไม่เข้าใจ คอืงีแ้กเคยเล่นเกมต่อจิก๊ซอว์แล้วช้ินส่วนมนัหายไปไหม"

"เคย"

"แกจะหงุดหงิด อยากรู้ว่ามันหายไปไหนใช่ไหม ฉันก็เหมือนกัน  

ฉันแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นใคร ท�าไมถึงฝันแบบเดิมซ�้าๆ นักสืบมือฉกาจ 

ของฉันยังหาไม่เจอ แล้วเขาหายไปไหน ล่องหนได้รึยังไง"

"มีทางเดียวคือแกต้องรออีกสองเดือนให้เขาติดต่อมา"

"แต่ฉันรอนานขนาดนั้นไม่ได้"

"แกคิดถึงเขาขนาดจะลงแดงเลยเหรอ" สุ้มเสียงล้อๆ ของปลายสาย
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ท�าให้บัวระวงพ่นลมหายใจแรงๆ

"ยังจะล้ออีกนะหลิว"

"ก็ใครจะคิดเล่าว่าคนอย่างแกจะจนมุมเพราะความรัก"

"ก็บอกแล้วว่าฉันไม่ได้รักเขา ฉันแค่สงสัย"

"มันก็ไม่ต่างกันนักหรอกน่า แกถูกตาต้องใจเขาก็เลยเก็บไปฝัน  

อยากรูจ้กั แต่แกเป็นเจ้าของธรุกจิ จะจบีผูช้ายก่อนกต้็องคดิหน้าคดิหลงัว่า

เขาเป็นใคร มีลกูเมียรยัึง ฉันรูจ้กัแกมากกว่าท่ีแกคดิอีกนะบัว คณุแสงอาจจะ 

เป็นรกัแรกพบของแกก็ได้ แกไม่รูต้วัหรอกว่าท่ีแกเล่ามาน่ะโคตรโรแมนตกิ

เลย"

บัวระวงยังไม่อยากยอมรบัว่าเธอตกหลมุรกัเขา เพราะเธอไม่เช่ือเรือ่ง

รักแรกพบ ออกจะเห็นเป็นเรื่องเพ้อฝันด้วยซ�้า แต่ส�าหรับผู้ชายคนนี้ เธอ

กลับว้าวุ่นและฟุ้งซ่านจนไม่เป็นอันท�างานท�าการ

เธอวางสายเพื่อนหลังจากน้ันไม่นาน กดกระจกท่ีกั้นระหว่างคนขับ

กบัคนนัง่ลง ลมเยน็จากทางด้านหน้ากพ็ดัพากลิน่หอมหวานแฝงอาลยัสดุซ้ึง 

ตดิตามมาด้วย เห็นบอดีก้าร์ดกบัคนขบัรถนัง่กนัตามปกตเิหมอืนไม่มีอะไร

เกิดขึ้น จึงได้แต่เก็บง�าความสงสัยไว้กับตัว

ที่แน่ๆ เรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่ชื่อ...แสงสูรย์!

"ป้าดีใจที่บัวมางานนี้นะลูก คิดถึงเหลือเกินแม่คุณ"

"บัวต้องมาสิคะ คุณหญิงป้าอยากเจอบัวท้ังที บัวจะไม่มาได้ยังไง"  

บัวระวงปล่อยให้คนสูงวัยกว่ากอดจนพอใจก่อนยิ้มหวานประจบ

"ไม่ต้องมาปากหวานกับคนแก่เลย หายหน้าหายตาไปเลยนะเรา  

ป้าโทรไปที่บ้านทีไรคุณภรณ์ก็อ้างว่าหลานติดงาน ป้ารึก็แก่แล้ว ไม่อยาก

กวนเด็กไฟแรงจะท�างาน"

บัวระวงเห็นภรณยืีนหน้าเจือ่น เพราะแม่เลีย้งไม่เคยบอกว่าคณุหญิงป้า 
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โทรศัพท์มาหา แต่ครั้นเธอจะหักหน้าแม่เลี้ยงกลางงานก็คงได้เพียง 

ความสะใจช่ัวครู่ช่ัวยาม หลังจากนั้นคงมองหน้ากันไม่ติด ภรณียังเป็น 

แขนขาที่เธอใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จึงแสร้งยิ้มหวานกลบเกลื่อน

"บัวยุง่จรงิๆ ค่ะคณุหญิงป้า นีก่็ได้คุณภรณ์คอยช่วยดแูลความเป็นอยู่

ที่บ้าน ไม่งั้นบัวคงแย่"

"ใช่จ้ะ คุณภรณ์นี่ช่างจัดแจง งานนี้ป้าก็ได้คุณภรณ์คอยช่วยหยิบจับ

แนะน�าหลายๆ เรื่อง"

"คุณหญิงกับคุณบัวชมดิฉันเกินไปแล้วค่ะ ดิฉันไม่ได้ท�าอะไรมากนัก

หรอกค่ะ"

บัวระวงกับคุณหญิงรุจีสมรมองตากันต่างก็ดูออกว่าภรณีก�าลังแสร้ง

ถ่อมตัว ทั้งคู่จึงเก็บปากเก็บค�า ปล่อยให้อีกฝ่ายยิ้มชื่นมื่นจนพอใจ

"มากับป้าสิลูก ป้าจะแนะน�าให้รู้จักเพื่อนแม่เรา ลูกชายก็อายุรุ่นราว

คราวเดียวกับบัว คนนี้เรียนหมอจากเมืองนอกเชียวนะลูก"

ได้ยินแบบนีค้งไม่พ้นจบัคูต่นุาหงนัให้เธอแน่ "ขอบคณุคณุหญิงป้าค่ะ 

วนัๆ บัวเอาแต่ท�างาน พีเ่ขากค็งวุน่ตรวจคนไข้ จะได้ต่างคนต่างท�างานดค่ีะ"

"บัวพดูขึน้มากถ็กู ป้าลมืนกึข้อนัน้ไปเลย ต่างคนต่างยุ่งกค็งไม่มเีวลา

มีหลาน...ป้าหมายถึงไม่ค่อยได้เจอกันพอดี งั้นเดี๋ยวป้าแนะน�าอีกคน  

ท�าบริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์"

บัวระวงอมยิ้ม พยักหน้าแต่โดยดี "แล้วแต่คุณหญิงป้าค่ะ"

"ป้าห่วงบัวมากรู้ไหมลูก สามสิบแล้วยังไม่แต่งงาน ตาตั้วแต่งงาน 

ไปสักพักเมียก็เพิ่งจะต้ังท้อง ป้าก็เลยนึกถึงบัวข้ึนมา แม่เราก็ไม่อยู่แล้ว  

ใครจะคอยจัดการเรื่องนี้ให้ ป้าก็เลยต้องกวนคุณภรณ์ให้ชวนบัวมางานนี้"

"บัวอยู่แบบนี้ก็สบายดีค่ะคุณป้า"

"จะดีได้ยังไงล่ะลูก มีเพื่อนคู่คิดจะได้คอยช่วยกันปรึกษา วันนี้ 

ป้าจะเผด็จการไม่ยอมให้บัวอิดออดแล้ว"
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บัวระวงยอมเคลื่อนตัวไปตามมารยาทสังคมท่ีถูกฝึกมาเป็นอย่างดี 

เพ่ือนของแม่น่ารักทุกคน แล้วบรรดาลูกชายก็สุภาพเรียบร้อยน่าคบหา  

แต่ไม่มีใครท�าให้เธอว้าวุน่วบูไหวหรอืสัน่สะเทือนก�าแพงในใจของเธอได้เท่า

ผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นเลย

ไม่มี!
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ลมเย็นรมิแม่น�า้พดัพาเข้ามาต้องผวิบอบบางของหญิงสาวท่ียนืทอด

สายตาอยู่ริมน�้าอย่างใจลอย กลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกไม้ยามค�่าลอยมา 

กระทบฆานประสาท เธอมั่นใจว่ากลิ่นหอมนี้ไม่ได้มาจากแสงสูรย์ เพราะ

เธอมักรู้สึกปลอดภัยเหมือนเขาอยู่ข้างกายเสมอ แต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึก

หวาดระแวง เหมือนใครบางคนหรืออาจจะหลายคนจับตามองจากท่ีไหน 

สักแห่ง ความกลัวท�าให้เธอถอยออกจากขอบระเบียงที่วางกระถางดอกไม้

ริมน�้าทันที

แสงสีส้มจากโคมไฟส่องลงมาเห็นเพียงเงาของเธอเท่านั้น แต่เหตุใด

ถึงรูส้กึเหมอืนตนเองไม่ไดอ้ยูต่ามล�าพงั เธอลอบกระชบักระเป๋าคลัตช์ซึง่มี

ปืนสั้นขนาดเล็กซุกซ่อนอยู่เพ่ือความอุ่นใจ อย่างน้อยเพ่ือนคู่ใจของเธอ 

ก็ยังอยู่

ริมน�้าตรงนี้ไม่ใช่ที่เปลี่ยว แต่เมื่อไม่มีคน อันตรายก็เกิดขึ้นได้ เธอ

จึงบ่ายหน้า เดินย้อนกลับไปทางเข้าอาคารด้านใน

สัญชาตญาณระวังภัยท่ีบ่มเพาะมาตั้งแต่ตอนถูกลักพาตัวท�าให้เธอ

กลายเป็นคนระแวดระวัง แต่วันนี้เธอกลับพลาด แค่อยากคิดอะไรเงียบๆ 

บทที่ 4
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เพียงล�าพังจึงให้บอดี้การ์ดรออยู่แถวหน้างานเพราะเช่ือว่าดูแลตัวเองได้  

แต่ลืมไปว่าเธออยู่ที่แจ้งและเป็นเป้าของลูกกระสุนที่เดินทางเร็วกว่าเสียง

ช่วงขาเรียวยาวบนรองเท้าส้นสูงสี่นิ้วและชุดเข้ารูปสีด�ายาวลงมาถึง

ข้อเท้าท�าให้เธอเดินได้ไม่เร็วอย่างที่ใจคิด เธอเหลียวกลับไปมองเป็นระยะ

แต่ก็ไม่เจอใคร จึงเร่งฝีเท้าขึ้นอีก ทว่าเพราะความลนลานไม่ทันระวัง 

สน้รองเท้าจงึเข้าไปตดิในฝาท่อระบายน�้า พยายามกระชากออกอยูห่ลายที

แต่มันกลับติดแน่นจนเธอเป็นฝ่ายล้มคะม�าไปที่พื้นแทน

จะให้เดินผ่านล็อบบ้ีโรงแรมท้ังท่ีไม่มีรองเท้า เซเลบสาวก็ไม่อยาก 

ตกเป็นหัวข้อสนทนาของขาเม้าท์และเหล่านกัข่าวท่ีมาร่วมงานจงึพยายาม

ดึงรองเท้าออกให้ได้

ทันทีท่ีส้นรองเท้าหลุดออก บัวระวงก็คิดว่าเธอควรห่วงชีวิตตนเอง

มากกว่าแคร์สายตาคนอ่ืน แต่กช้็าไปเสยีแล้วเม่ือร่างบางถกูอะไรบางอย่าง

กระแทกจากทางด้านหลังด้วยความเร็วสูงจนล้มฟุบหน้าแนบพื้น

เธอเคยถูกลักพาตัวถึงสองครั้ง แต่ไม่เคยถูกกระสุนปืนเจาะร่างกาย

มาก่อน ไม่รูเ้ลยว่าวนิาทีท่ีร่างท้ังร่างกระตุกและชาดกินัน้หมายความว่าอะไร 

รู้แต่ว่าเธอหวาดกลัวจับใจ ช่วงท่ีความตายก�าลังมาเยือน เหตุใดหางตา 

ถึงเหลือบเห็นผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นปรากฏตัวออกมาจากช่องว่างของ

อากาศ

"คะ...คุ...คุณ!"

เธอยืน่มือออกไปหมายจะให้เขาช่วย แต่...เขาคอืคนท่ียิงเธอรเึปล่า?

เสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้สึกเจ็บปวดทรมานเหมือนร่างกายจะฉีกออกเป็น

ช้ินๆ ไม่ใช่จากกระสนุ แต่เป็นความร้าวลกึจากก้นบ้ึงของหัวใจจากการถกูคน 

ที่รักสุดหัวใจ 'ทรยศ'

บัวระวงไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงรู ้สึกเช่นนี้ เขายืนตระหง่านม่ันคง  

กวาดสายตาไปทางขวา กางมือออกกว้างก่อนบีบเข้าหากันจนแน่น
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ไม่รู้ว่าเขาท�าอะไร เธอได้ยินแต่เสียงทุ้มต�่าร้องครางเหมือนก�าลัง

หายใจไม่ออกก่อนท่ีจะได้ยินเสียงน�้าแตกกระจาย เธอฝืนเปิดเปลือกตา 

หนักอึ้ง มองเขาที่เดินเข้ามาใกล้ กลิ่นหอมหวานอ่อนๆ ลอยมาพร้อมกับ

เรือนกายสูงใหญ่ ไม่ผิดแน่ เขาคือเจ้าของกลิ่นหอมชวนหวนไห้

"บัว"

เสียงเรียกขานหวานซึ้งแสนเศร้าดังขึ้นจากริมฝีปากกระด้าง แววตา

ทอดมองหม่นเศร้า ร่างสงูใหญ่คกุเข่าลงข้างตวั มอืนัน้ย่ืนมาหมายจะฆ่าเธอ 

รึเปล่า หัวใจของเธอกระตุกด้วยความตระหนก ก่อนท่ีความรับรู้ท้ังหมด 

จะดับวูบไป!

ปวดศีรษะคืออาการแรกเม่ือบัวระวงตื่นข้ึนบนเตียงนอนหลังใหญ่  

แสงไฟสส้ีมส่องลงมาแยงตาจนเธอต้องหรีต่าลงครูห่นึง่ก่อนค่อยๆ ปรบัสายตา 

เข้ากบัภาพเบ้ืองหน้า เพดานสดี�าตรงกลางเจาะช่องท�าเป็นกระจกทรงกลม

ส�าหรับมองฟ้าสีด�าทะมึน

ไอเย็นจากเครือ่งปรบัอากาศบาดผวิจนเธอต้องยกแขนข้ึนกอดตนเอง 

แล้วจึงพบว่าเธออยู่ในเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวใหญ่และกางเกงขาสั้นสีเดียวกัน

เดี๋ยวนะ! ความจ�าครั้งสุดท้ายร้องเตือนว่าเธอเคยสวมชุดราตรีสีด�า

เข้ารูป แต่บัดนี้กลับอยู่ในเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ของผู้ชาย กลิ่นน�้าหอมปน 

กลิ่นกายชายติดอยู่บนเนื้อผ้าจนวูบไหวแปลกๆ เพราะมันคือกลิ่นเดียวกับ 

เวลาอยู่ใกล้แสงสูรย์

ความต่ืนตระหนกและเก้อเขินท�าให้เธอลากผ้านวมขึ้นมาคลุมถึงคอ 

เหลียวมองรอบห้องอย่างระแวง

แต่กลับพบเพียง...แมวขนปุยสีส้มนอนหมอบอยู่ที่หน้าประตู

ดวงตากลมโตสดี�าจดัจ้องมองตาแป๋ว มนัยกขาหน้าข้ึนเลยีก่อนส่งเสยีง 

เรียกร้องความสนใจดังเมี้ยวๆ บัวระวงเห็นแล้วก็นึกข�า ยันตัวข้ึนนั่งมอง
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จากบนเตียง แต่แล้วก็ต้องสูดปากคงเพราะดันกดทับบริเวณช่วงเอวเข้า  

เธอแตะมือผ่านเสื้อเช้ิตเนื้อดีก็พบผ้าพันแผลพันอยู่รอบเอว เธอถูกยิง 

ไม่ผิดแน่ แต่คนที่ช่วยเธอไว้อยู่ที่ไหน

หญิงสาวพาตัวเองออกไปหาค�าตอบ พลางก้มลงอุ้มแมวน้อยขึ้นมา

แนบอก ลูบหลังเอาใจจนมันเคลิ้มอยู่ครู่หนึ่ง

"น่ารักจังเหมียว เจ้านายแกอยู่ไหนหืม"

มันบิดตัวอย่างเกียจคร้านในอ้อมแขนเธอ ก่อนดิ้นดุกดิกลงมาที่พื้น 

เดนิลอดช่องประตท่ีูเปิดแง้มอยู่ออกไป หญงิสาวขยับตวัตาม ทว่ารัง้ฝีเท้าไว้ทัน 

เมือ่เห็นชดุราตรแีละชุดช้ันในท่ีมีรอยกรรไกรตดัขาดถกูท้ิงไว้ในตะกร้าหวาย

ข้างประตูห้อง

เพียงแค่นึกว่าเธออาจจะนอนเปลือยไร้สติต่อหน้าแสงสูรย์พวงแก้ม 

ก็แดงเรื่อ จินตนาการไปถึงไหนต่อไหน ความกระดากอายท�าให้เท้าที่ก้าว

ออกจากห้องไม่มั่นคงนัก แต่คงเพราะบรรยากาศนอกห้องที่แสนแปลกตา

ท�าให้เธอลืมความเขินอาย มัวกวาดตาส�ารวจผนังปูนเปลือยสองฟากฝั่ง 

ด้วยความใคร่รู้

ผนงัปนูสองข้างเจาะแบ่งเป็นช่องสามช้ันวางหนงัสอือย่างเป็นระเบียบ

ยาวไปจนสุดทางเดินท้ังสองฝั่ง คะเนแล้วจ�านวนหนังสือน่าจะอยู่ในหลัก 

พันเล่ม เธอสุ่มหยิบออกมาเล่มหนึ่งก็พบว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ  

ปีท่ีตพีมิพ์คือหนึง่ร้อยปีก่อน และอีกหลายเล่มท่ีหยิบออกมาดกูม็อีายุอานาม 

ไม่ห่างจากกนันกั ดเูก่าคร�า่แต่สภาพยังดดู ี หนงัสอืเก่าท่ีสภาพสมบูรณ์เหล่านี้ 

น่าจะแพงมากทีเดียว

บางเล่มเกีย่วกบัหลกักลศาสตร์ บางเล่มเกีย่วกบัโครงสร้างทางวิศวกรรม  

บางเล่มก็เป็นหนังสือด้านโครงสร้างร่างกายมนุษย์ ระบบไหลเวียนโลหิต 

ขณะที่อีกหลายเล่มเกี่ยวกับดอกไม้และการบ�าบัดด้วยกลิ่น

ไม่ผิดแน่ ต้องเป็นแสงสูรย์!
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ความตื่นเต้นดีใจอัดแน่นอยู่ในอก ไม่รู้ตัวเลยว่าเธอหลุดย้ิมออกมา

ด้วยซ�้ายามนึกถึงดวงหน้าคมเข้มและเรือนกายสูงใหญ่ที่เคยพบกันในฝัน

บัวระวงสาวเท้าก้าวลงบันไดโค้งท�าด้วยกระจกใสลงไปยังช้ันลอย  

ผนังท้ังสองฝั่งยังคงเจาะช่องไว้วางของท่ีระลึกหน้าตาแปลกๆ จากท่ัวโลก 

ก้าวลกึเข้าไปอีกจนสมัผสัถงึไอเย็นเฉียบจากเครือ่งปรบัอากาศ เธอกพ็บว่า

ผนังนั้นเปลี่ยนมาวางขวดโหลขนาดใหญ่ ซ่ึงดองสัตว์ขนาดเล็กอย่างพวก

แมงมมุหน้าตาแปลกประหลาด ผเีสือ้สสีวย ดอกไม้สแีปลกตา พอเลีย้วซ้าย

ไปตามทางก็พบโถงกว้างทรงกลมล้อมไว้ด้วยช้ันวางหลอดทดลองสารพัด

ชนิดเหมือนแล็บวิทยาศาสตร์ที่เคยเห็นในหนังไซไฟอย่างไรอย่างนั้น

"ตื่นแล้วเหรอ" เสียงเข้มดังข้ึนจากทางด้านหลังซ่ึงใช้ผนังท�าเป็น 

ประตูกลเข้าไป เธอจ้องหน้าเขาอย่างเก้อเขิน รับค�าเสียงสั่น

"ค่ะ"

ท้ังสองยืนประสานสายตากนัเนิน่นาน แปลกท่ีวูบหนึง่เธอรูส้กึเหมือนว่า 

ดวงตาของเขาเปลีย่นเป็นสนี�า้เงนิเข้ม แต่เพยีงไม่นานกก็ลบัมาด�าจดัดงัเดมิ  

สงสัยเธอจะคิดฟุ้งซ่านไปเองกระมัง เธอจึงจ้องตาเขาต่อ กระทั่งแมวสีส้ม

ตัวเล็กร้องเมี้ยวๆ มองซ้ายขวาคล้ายจะถามว่าหนุ่มสาวคู่นี้ท�าอะไรกันอยู่  

เหตุใดไม่คุยกันสักที

"กลับไปที่ของเจ้า...เจ้าขนุน" เขาโบกมือไล่ แมวสีส้มถึงกับย่นหน้า 

ก่อนเดินนวยนาดจากไปด้วยท่าทีงอนๆ "ยังเจ็บแผลอยู่ไหม"

"นิดหน่อยค่ะ"

สายตาที่เขากวาดมองไปทั่วร่างไม่ได้หยาบคายหรือหื่นกระหาย แต่

เต็มไปด้วยความห่วงใย กระนั้นเธอก็อดยกแขนข้ึนกอดปิดบังเนื้อตัวจาก

สายตาคมกริบไม่ได้ ไม่มีชุดช้ันในติดกายแบบนี้เขาคงเห็นไปถึงไส้ถึงพุง

แล้วกระมัง

"เจ้าไม่จ�าเป็นต้องอายข้า"
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เธอเงยหน้าข้ึนสบนยัน์ตาด�าจดัท่ีก�าลงัระบายรอยย้ิมอ่อนโยน ความรูส้กึ 

วบูวาบพลิว้ไหวราวกบัมผีเีสือ้ก�าลงัเรงิระบ�าอยู่ในท้อง เธอไม่รูจ้กัความรูส้กึ

นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องรับมืออย่างไร จึงเสตัดบทเสียดื้อๆ

"ท�าไมฉันมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะ"

"เจ้าอยากเจอข้าไม่ใช่รึ"

'เจ้า' กบั 'ข้า' อกีแล้ว เหตใุดเขาถงึใช้สรรพนามอย่างกบั...คนโบราณ!

ความคดินัน้ท�าให้ความระแวงคบืคลานเข้ามาเกาะกมุหัวใจ ความวูบไหว 

เริม่พร่าเลอืนหายไป นยัน์ตากลมโตหันกลบัมาจ้องอีกฝ่ายอย่างค้นหาแทน

ใครบอกเขาว่าเธออยากพบ? คุณยักษ์? แต่ก็ไม่น่าใช่ บุษบามินตรา

บอกว่าคุณยักษ์ติดต่อเขาไม่ได้ แล้วเขารู้ได้อย่างไร

"ข้ารู้ได้อย่างไรไม่ส�าคัญ"

เรยีวคิว้สวยโค้งข้ึน ประกายตาสดใสเปลีย่นมาเป็นคาดคัน้ "คณุอ่านใจฉัน 

ได้ยังไง"

"ก็เดาไม่ยากไม่ใช่รึ"

นอกจากท�าตวัลกึลบัแล้ว เขายงัใช้ค�าพูดค�าจาและส�าเนยีงแปร่งประหลาด 

ราวกับไม่ใช่คนยุคนี้ แต่ถามไปเขาก็คงเลี่ยงค�าตอบเหมือนเมื่อครู่อยู่ดี

"จ�าได้ว่าฉันถกูยงิ ก่อนสลบไปคุน้ๆ ว่าฉันเห็นคณุ คณุช่วยฉันไว้หรอืว่า 

เป็นคนที่จะฆ่าฉันกันแน่"

"ข้าจะฆ่าเจ้าท�าไม เก็บเจ้าไว้ดูเล่นข้างกายข้า...ไม่ดีกว่ารึ!"

สุม้เสยีงล้อเลยีนเหมือนเห็นเธอเป็นเดก็เลก็ๆ ท�าให้หญิงสาวชักสหีน้า

"ก็ก่อนสลบฉันเห็นแต่คุณ ไม่เห็นคนร้ายนี่คะ"

"หากข้าเป็นคนร้าย ท่านยมฯ คงพาตัวเจ้าลงนรกไปแล้ว" น�้าเสียง

ยามเรียกขาน 'ท่านยมฯ' ฟังดสูนทิสนมจนบัวระวงรูส้กึสะท้านเยือก "ข้าไม่ได้ 

สนิทกับท่านยมฯ ไม่ค่อยถูกกันด้วยซ�้า"

ไม่ถูกกับยมบาลเนี่ยนะ เธอหูเพี้ยนหรือว่าเธอตายไปแล้วกันแน่
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"ข้าช่วยเจ้าเองกับมือ จะตายได้อย่างไร!"

หญิงสาวผงะถอยจนแผ่นหลังชนกับขอบโต๊ะไม้ท่ีตั้งหลอดทดลอง 

นับสิบๆ หลอดจนพวกมันเริ่มเอียงกระเท่เร่ แต่แล้วจู่ๆ มันกลับค้างอยู ่

กลางอากาศแบบนั้น เป็นเขาที่ยื่นมือจับต้นแขนพยุงเธอให้ยืนตามเดิม

"คุณท�าได้ยังไง" เธอละล�่าละลักถาม

"ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร"

ค�าตอบแสนมั่นใจในตัวเองและสีหน้ายโสท�าให้เธอรู้สึกหมั่นไส้

"คุณเป็นนักมายากลเหรอคะถึงหยุดของพวกนั้นได้แล้วก็อ่านใจฉัน

ได้ด้วย"

"แล้วแต่เจ้าจะคิดเถอะ"

"สรุปคือจะไม่บอก" เธอถามกวนๆ แต่เขาไม่ตอบ "เรื่องนี้ไว้ก่อนก็ได้ 

งั้นคุณบอกมาสิคะว่าถ้าคุณไม่ได้ยิงฉัน แล้วใครยิง"

"พวกกระจอก อย่าไปใส่ใจ"

"แล้วถ้าฉันถูกยิงจากพวกกระจอก ท�าไมฉันถึงอยู่บ้านคุณ ไม่ใช ่

อยู่โรงพยาบาล"

"ข้าเป็นคนผ่าเอากระสุนนั่นออกเอง"

"อะไรนะคะ คุณผ่ากระสุนเอง?"

"แปลกตรงไหน" น�้าเสียงหย่ิงยโสดังออกมาจากริมฝีปากหยักสวย 

จนเธอแปลกใจว่ามีอะไรท่ีเขาท�าไม่ได้บ้าง "ข้าเป็นมาแล้วหลายอย่าง  

หนึ่งในนั้นคือเป็นหมอ"

เขาอ่านใจเธอออกหรือว่าแค่คาดเดาสุ่มๆ ไปอย่างนั้นเองกันแน่

"เคยเป็น? หมายความว่ายังไงคะ"

"ข้าเคยเป็นหมอ แต่ก็นานมาแล้ว เจ้าไม่เข้าใจตรงไหน"

มิน่าล่ะบนช้ันหนังสือถึงมีหนังสือการแพทย์หลายสิบเล่ม ตอนแรก

เธอนึกว่าเขาวางประดับไว้เก๋ๆ เสียอีก
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"ข้าอ่านพวกนั้นจนหมดแล้ว หากเจ้าสนใจหนังสือพวกน้ันจะหยิบ 

ไปอ่านก็ได้"

เขาอ่านใจเธอได้จริงๆ ด้วย ต่อให้อ้างว่าเดาก็ไม่มีทางเดาถูกเผงว่า

เธอคิดอะไรแบบนี้

"คุณเป็นคนหรือเป็น...ผี"

ร่างสูงก้าวรวดเดียวก็ประชิดถึงตัวเธอ ก่อนวางท่อนแขนแข็งแรงดัก

เธอไว้ท้ังสองข้างจนร่างเพรยีวบางแทบจมลงไปในอ้อมกอดของคนตวัใหญ่

"ข้ายืนหายใจตัวเป็นๆ อยู่เช่นนี้ แล้วจะเป็นผีได้อย่างไร"

"แต่คุณตัวเย็นเฉียบนี่คะ"

"ข้าตัวเย็นแบบนี้มานานแล้ว"

"ท�าไมล่ะคะ"

"เจ้าจะหาค�าตอบอะไรจากสิ่งที่ข้าเองก็ตอบไม่ได้"

ค�าถามท่ีหลงเหลอืไว้ชะงกัอยู่ตรงรมิฝีปาก เพราะวงแขนล�า่สนักระชับเธอ 

เข้ามาแนบอก ไอเย็นเฉียบจากเนื้อตัวหนั่นแน่นท�าให้เรือนกายนุ่มนิ่ม 

สั่นสะท้าน ดวงตากลมโตเว้าวอนไม่ให้เขาเอาแต่ใจและถือโอกาสรังแกเธอ

"อย่ากลัว...ข้าไม่มีวันท�าร้ายเจ้า"

เขาช้อนร่างแข็งท่ือข้ึนกระชับวงแขนล�่าสัน พาลัดเลาะจากเส้นทาง

คดเคีย้วกลบัข้ึนถงึห้องนอนจนกระท่ังแผ่นหลงัของเธอทาบบนฟูกหนานุม่

สีด�าแล้วนั่นแหละ ร่างแข็งทื่อจึงขยับเขยื้อนได้

"ท�าไมเมื่อกี้ฉันขยับเขยื้อนร่างกายไม่ได้...คะ"

"เพราะข้าต้องการเช่นนั้น" ดวงตากลมโตส่อแววเอาเรื่องของเธอ

ท�าให้ริมฝีปากหนาคลี่ออกเป็นรอยย้ิมอบอุ่น ปลายนิ้วแกร่งเข่ียลูกผม 

ขึ้นทัดหู กระไอเย็นเฉียบจากปลายนิ้วท�าให้เธอไหวสะท้าน

เธอเกลียดความวูบวาบขึ้นๆ ลงๆ เกลียดความอ่อนแอนี้เหลือเกิน

"ความรู้สึกที่เจ้ามีต่อข้าเป็นเรื่องสวยงาม หาใช่ความอ่อนแออย่างที่
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เจ้าคิด"

"อย่าแอบอ่านความคิดของฉันได้ไหมคะ มันผิดมารยาท"

"แล้วการที่เจ้าแอบจ้างนักสืบตามหาข้า เรียกว่าผิดมารยาทรึเปล่า"

"ก็...ก็ฉันฝันถึงคุณหลังจากเราเจอกัน ได้กลิ่นหอมแปลกๆ ทุกครั้ง 

แล้วแต่ละครั้งก็ฝันแบบเดิมๆ ฉันไม่ชอบอะไรท่ีหาค�าตอบไม่ได้ ก็เลย...

จ้างนักสืบ แต่พวกเขาหาคุณไม่เจอ"

"ถ้าข้าไม่ต้องการให้เจอ พวกนั้นก็ไม่มีวันเจอ"

"ไหนบอกว่าไม่ใช่ผีไงคะ ท�าไมท�าตัวลึกลับอย่างกับผี"

"ข้าไม่ใช่ผี ข้อนั้นข้ายืนยันได้"

"แล้วท�าไมคุณถึงรู้ว่าฉันตามหาคุณ"

"ไว้หายดีแล้วข้าจะเล่าให้ฟัง นอนเถอะ ข้าจะอยู่เป็นเพื่อน"

ค�าว่า 'อยู่เป็นเพื่อน' ของเขาคือการเอนตัวลงนอนข้างๆ ยื่นแขน 

ออกมารวบเธอไว้ในวงแขนแข็งแรง กดศีรษะให้เธอซุกลงกับอ้อมอกกว้าง 

ท่ามกลางการดิน้ขลกุขลกัอันไร้ประโยชน์ ก่อนจะลงโทษความดือ้รัน้ของเธอ 

ด้วยจุมพิตบนหน้าผากแรงๆ หนึ่งที

"นอนเถอะ...บัว"

เพียงแค่ไม่กี่ค�าเปลือกตาก็หนักอ้ึงจนไม่อาจฝืนลืมตาได้อีก เหตุใด

เธอถึงรู้สึกอบอุ่นท้ังท่ีเนื้อตัวของเขาเย็นเฉียบ แล้วเหตุใดเธอกลับหลับ

เต็มตาโดยไม่รู้สึกหวาดระแวงทั้งที่เขาเป็นคนแปลกหน้าด้วยซ�้า!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622801.html
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