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"ถ้าได้จูบบอสสักครั้ง มะลิจะตั้งใจท�างานเป็นเท่าตัวเลยนะคะ"

ไม่ต้องรอให้อนญุาต หญิงสาวขยับตวัลกุขึน้นัง่คุกเข่า โน้มใบหน้าแตะรมิฝีปาก

กับกลีบปากหยักสวยของเขาแผ่วเบาสักครั้งสองครั้งพอเป็นพิธี ก่อนขยับตัวออกมา

มองเขา 

แปลกที่เธอกลับรู้สึกว่าเขาหน้าแดง แต่พอเธอสะบัดศีรษะอีกรอบก็เห็นว่า 

เขายังนอนนิ่งอยู่เช่นเดิม

"ขออีกนิดนะคะบอส"

และแล้วมาลินีจึงเริ่มแทะเล็มกลีบปากล่างของเขา หยอกเย้าดูดดึงเหมือน 

ผึ้งน้อยตอมน�้าหวานจากดอกไม้ครั้งแล้วคร้ังเล่าราวกับรอคอยมานาน พอได้โอกาส

จึงไม่ยอมหยุดปล้นจูบเจ้านายง่ายๆ

แต่เหตใุด...ช่วงก�าลงัคลายรมิฝีปากออกนัน้ มาลนิกีลบัรูส้กึราวกับว่าเธอถูกกัด

กัด...แบบท่ีรมิฝีปากของเธอถูกดดูดงึให้ไม่อาจล่าถอยไปจากการแอบปล้นจบู 

ความรกัทีอ่ดัแน่นอยูใ่นหัวใจรมุเร้าให้เธอฉวยโอกาสทีห่าได้ยากย่ิงจบูกลบัไปแบบงงๆ

นานราวกับชั่วกัปชั่วกัลป์กว่ามาลินีจะเป็นอิสระ ริมฝีปากของเธอบวมเจ่อ  

นั่งคุกเข่ากะพริบตาปริบๆ มองเจ้านายที่ยังนอนนิ่งไม่ไหวติง 

"บอส!"
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คำ�นำ�

'นัทธิมา' ขอส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยผลงานเรื่องท่ีสอง 

ภายใต้นามปากกาใหม่ นักอ่านหลายท่านอาจไม่คุ้นว่านัทธิมาคือใคร แท้จริง

แล้วนี่คือนามปากกาของ 'นัธ' นักเขียนคุณภาพคนเดิมของ LOVE นั่นเอง 

หลังจากประเดิมนามปากกานัทธิมาด้วยเรื่องราวสุดแสนเข้มข้นไปใน 

'เพลิงธุลี' คราวนี้ก็กลับมาพร้อมผลงานใหม่ 'บอสคะ หนูจะไม่ทน!' นัทธิมา 

จะพานักอ่านทุกท่านมาร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวความรักของ 'มาลินี' สาวอวบ

หน้าใสผู้ตกหลุมรัก 'เจตต์' นักธุรกิจหนุ่มสุดเฮี้ยบที่แม้จะมีความเชยอยู่ในตัว 

แต่กลับยิ่งสร้างเสน่ห์จนสาวๆ ต่างหมายปองมาถึงแปดปี! ทว่าด้วยฐานะของ

เจ้านายลูกน้องและความแตกต่างของชาติตระกูลของท้ังคู ่ท�าให้เกิดเป็น

อุปสรรคใหญ่ คุณหญิงย่าได้จัดหาคู่หมั้นคู่หมายเตรียมไว้ให้เจตต์แต่งงาน 

เพื่อสานต่อธุรกิจของตระกูลธนศักดิ์วงศา มาลินีจึงท�าได้แค่แอบรักบอสหนุ่ม

อยู่เงียบๆ และมีเพียงความหวังว่าสักวันบอสสุดที่รักจะมีเธออยู่ในสายตา

สดุท้ายมาลนิจีะก้าวข้ามอุปสรรคและยืนหยัดต่อรกัแท้แปดปีนี้ได้อย่างไร 

หรอืเธอจะต้องกลายเป็นคนแพ้ท่ีได้แต่แอบรกัเขาต่อไป เราไปตดิตามเรือ่งราว

ของพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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'นัทธิมา' เริ่มหัดเขียนนิยายจริงจังตอนมัธยมปลายค่ะ จากเขียนเล่นๆ 

เวยีนกบัเพือ่นในห้อง ไปๆ มาๆ กป็รากฏว่าชอบจรงิจงั เลยตัง้ใจว่าสกัวันจะเป็น 

นักเขียนให้ได้ ทว่าระยะทางกว่าจะไปถึงเป้าหมายของคนเราไม่เหมือนกัน  

บางคนอาจจะพุง่ตรงสูส่ิง่ท่ีฝัน ส�าหรบันทัธมิาเรยีกว่าอ้อมโลก กว่าจะมนียิายรกั 

เรื่องแรกออกมาก็นานทีเดียวค่ะ 

นยิายรกัเรือ่งแรกคอื 'ให้รกัเคยีงเรา' ค่ะ จากนัน้กเ็ขียนนยิายรกัมาเรือ่ยไล่มา 

ตัง้แต่ 'จบัร้ายมาชนรกั' 'หม้ันด้วยใจหมายด้วยรกั' 'เล่ห์ล้อมรกั' 'พลอยเหลีย่มเพชร'  

'กลบุษบา' 'สาปกานดา' 'ลูกเป็ดซินเดอเรลล่า' 'บุหลันมันตรา' 'เพลิงธุลี' 

และ 'บอสคะ หนูจะไม่ทน!' ที่คุณผู้อ่านถืออยู่นับเป็นเล่มที่ 11 ค่ะ ขอบคุณ 

ที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ

เม้าท์มอยกันได้ท่ี Facebook นัทธิมา https://www.facebook.com/

nutthima.author ค่ะ 

นัทธิมา

ประวัตินักเขียน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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นัทธิมา (นัธ)

แปดปีแล้วที่เธอไม่อาจละสายตาไปจากผู้ชายคนนี้!

มาลินีเจอเขาครั้งแรกตอนเรียนอยู่ปีหนึ่งก�าลังจะข้ึนปีสอง กัลยา 

เพื่อนสนิทสุดซ้ีซ่ึงรู้จักกันมาตั้งแต่ช้ันประถมชวนเธอไปงานจ็อบแฟร์ของ

มหาวิทยาลัยท่ีจัดข้ึนในหอประชุมใหญ่ วันนั้นเธอไม่ได้ตั้งใจจะไปฟัง

บรรยายหรอก แต่ถูกเพื่อนลากเข้าไปมากกว่า 

'เราเพิ่งจะปีหนึ่งเองนะแก้ว ไปท�าไมเนี่ย' มาลินีท้วงท้ังท่ียังมีแก้ว 

ชานมไข่มุกโปะวิปครีมอยู่ในมือ

'ก็ต้องวางแผนไว้ก่อนป่ะ อีกแค่สามปีจะจบแล้ว ฟังๆ ไว้เผื่อได้ 

อะไรบ้าง'

'งั้นแกเข้าไปจองท่ีให้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวฉันตามไป ชานี่แก้วละตั้ง 

ห้าสิบห้าบาท วิปครีมยังไม่ได้แตะเลยจะให้ทิ้งก็เสียดาย'

มาลินีโบกมือไล่เพื่อนพลางละเลียดวิปครีมเนื้อนุ่มโรยผงซินนามอน

ด้วยความเสียดาย ก่อนดูดชานมอีกอึกใหญ่จนหมดแก้ว 

จงัหวะท่ีเธอก�าลงัเอ้ียวตวัมองหาถงัขยะ สายตาเจ้ากรรมดนัไปสะดดุ

บทนำ�
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เข้ากับเรือนร่างก�าย�าสูงใหญ่ในชุดสูทสีกรมท่าท่ีก�าลังเดินออกมาจาก 

ห้องรับรองข้างหอประชุม 

สะโพกสอบ ก้นตึงแน่น อกผาย ช่วงไหล่กว้างบึกบึนรับกับสูทท่ี 

สวมใส่

มาลนิถีงึกบัอ้าปากค้างเม่ือเห็นโครงหน้าบึกบึน ประดบัด้วยรมิฝีปาก

หยักสวยน่าจบู จมกูโด่งงุม้เข้าเลก็น้อยเหมอืนจมกูเหย่ียว กรอบตาเรยีวยาว 

ซ่อนดวงตาสีด�าเปล่งประกายคมกล้าไว้

ดเูหมือนเขาจะสมัผัสได้ว่าถกูเธอจบัจ้องจงึหันกลบัมามองก่อนกระตกุย้ิม  

เป็นรอยยิม้เจ้าเสน่ห์ท่ีสัน่คลอนหัวใจของนกัศกึษาปีหนึง่จนแก้วชานมไข่มกุ

ว่างเปล่าในมือสั่นระริก 

ท้ังท่ีเขาเดินตามคณบดีเข้าหอประชุมไปแล้ว แต่หัวใจของสาวน้อย

วัยสิบแปดปียังเต้นกระหึ่ม และไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงง่ายๆ 

'แก...ฉันเจอแล้ว' มาลินีรีบนั่งลงข้างเพื่อนสนิทพลางช้ีมือไปยัง 

ชายหนุ่มในชุดสูทสีกรมท่าที่นั่งอยู่แถวหน้าเวที

'เจออะไรของแก'

'พ่อของลูก! ฉันเจอแล้ว' 

ยังไม่ทันขาดค�าเขาก็ก ้าวขึ้นไปบนเวทีตามค�าเชิญของพิธีกร

ท่ามกลางเสียงฮือฮาของนักศึกษาสาว

'หล่อไม่บันยะบันยังแบบนี้ ลูกของฉันออกมาคงหน้าตาดีเหมือน 

พ่อเนอะ'

กัลยาเบ้ปาก เหลือบตาขึ้นมองบน 'นี่แกตื่นรึยังมะลิ ถ้ายังจะได้ช่วย

เขย่าให้ตื่น' 

มาลนิหีน้าง�า้ ย่นจมูกใส่เพือ่นสนทิ ก่อนเพ่งความสนใจไปยงัชายหนุม่

รูปงามบนเวที 

อาจารย์ชายซ่ึงรับหน้าท่ีพิธีกรในงานแนะน�าว่าเขาช่ือ เจตต์  
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นัทธิมา (นัธ)

ธนศักดิ์วงศา เป็นทายาทรุ่นท่ีสามของบริษัท เจ.ซี.กรุ๊ป ถูกเชิญให้มา 

บอกเล่าประสบการณ์การท�างานด้านไฟแนนซ์ท่ีอเมรกิาก่อนหันมาจับธรุกจิ 

แอพพลิเคช่ันส่งอาหารและแม่บ้านออนไลน์ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�า

โดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจาก เจ.ซี.กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทด้านอุปโภค

บริโภคระดับต้นๆ ของประเทศไทย

ด้วยวัยเพียงย่ีสิบเก้าปีเขากลายมาเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงของ 

เมอืงไทย นติยสารธรุกจิหลายหัวและรายการทีวีต่างๆ เชิญเขาไปสมัภาษณ์

ถึงมุมมองท่ีมีต่อเศรษฐกิจของประเทศในฐานะคนรุ่นใหม่ แถมยังได้รับ 

การจัดอันดับจากนิตยสารผู้หญิงให้เป็นสุดยอดหนุ่มโสดในฝันของสาวๆ  

ถึงสามปีซ้อน 

'แกว่าเขามีแฟนรึยัง'

'มีหรอืไม่มีกไ็ม่เกีย่วกบัแกป่ะ' กลัยาดดีนิว้ท่ีหน้าผากมาลนิ ี'ตืน่ค่ะตืน่  

บ้านมีกระจกไหม'

'รว้าย! นี่เพื่อนนะ'

'ก็ถ้าไม่ดูหนังหน้ากับรูปร่าง วัดกันท่ีคุณสมบัติล้วนๆ นะ เขาอายุ 

ย่ีสบิเก้า ส่วนแกสบิแปด ห่างกนัตัง้สบิเอ็ดปี แถมเขายังเป็นนกัธรุกจิไฟแรง  

ส่วนแกเป็นแค่นักศึกษาไฟมอด เรียนจะตกมิตกแหล่ ช่วยบอกฉันทีสิว่า

อะไรจะท�าให้คนระดับนั้นโคจรมาเจอแกได้'

นอกจากกัลยาจะไม่ส่งเสริมแล้ว ยังขยันดับฝันของเธอด้วย

ช่วยไม่ได้ท่ีมาลินีมีรูปร่างอวบอ้วนมาต้ังแต่เด็ก จ�าความได้ก็อ้วน 

กระปุ๊กลุกราวกับกระปุกต้ังฉ่าย เธอถูกล้อแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนชินเสียแล้ว 

คอยดูเถอะมาลินีจะพิสูจน์ว่าคนอ้วนก็มีแฟนหล่อได้เหมือนกัน 

วันนั้นเจตต์ดูมีเสน่ห์มาก ท้ังท่วงท่าสง่างาม ท้ังพูดจาฉะฉานและ

เฉียบขาด ท�าเอามาลินีประทับใจ พอออกจากห้องประชุม เธอก็คว้ามือ

เพื่อนสนิทลากไปท่ีโต๊ะรับสมัครงานของบริษัทในเครือ เจ.ซี.กรุ๊ป เพ่ือ
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สอบถามเรื่องการรับนักศึกษาฝึกงานทันที 

'อีกตั้งสองปี ไม่ต้องรีบหรอกจ้ะ แต่ถ้าอยากฝึกงานกับที่นี่จริงๆ ไว ้

ปีสามค่อยมาถามอีกทีก็ได้' มาลินีพนมมือไหว้หลังได้รับค�าแนะน�าจาก 

หญิงสาวท่ีโต๊ะรบัสมคัรงาน ก่อนจะหันหลงัไปกลบัพบแผงอกตงึแน่นเด่นหรา 

อยู่เบื้องหน้า เธอเงยหน้าขึ้นมองดวงหน้าหล่อเหลาด้วยหัวใจเต้นกระหน�่า

ราวกับจะหลุดกลิ้งออกมานอกอกเสียให้ได้

'คนมาสมัครเยอะไหมธิดา' 

'เยอะค่ะบอส นี่มีน้องปีหนึ่งมาถามเรื่องฝึกงานด้วยค่ะ เด็กสมัยนี ้

ไฟแรงจังเลยนะคะ'

เรียวคิว้หนาเลกิข้ึน ดวงหน้าคมคายก้มต�า่ แววตาคมกรบิฉายแววว่า

เขาจ�าเด็กผู้หญิงที่มีวิปครีมโปะอยู่ตรงริมฝีปากได้ 

'อีกสองปีเจอกันนะครับ' 

มาลินียิ้มแก้มปริ แววตาเป็นประกายฉายความมุ่งมั่น 

สองปีต่อมาเธอก็ได้ฝึกงานท่ี เจ.ซี.กรุ ๊ป พร้อมกับกัลยาตาม 

ความตั้งใจ แต่ทั้งคู่ฝึกงานอยู่กันคนละแผนก กัลยาเรียนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร จึงฝึกงานอยู่ท่ีแผนกวิจัยและพัฒนา (Research  

and Development) หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว่าอาร์แอนด์ดี ขณะท่ีเธอซ่ึงเรียน

บัญชีจึงถูกส่งไปฝึกงานในแผนกบัญชีท่ีดูแลด้านเงินเดือนของพนักงาน  

แต่งานหลักๆ ของเธอก็ไม่พ้นซื้อกาแฟกับเอาเอกสารไปส่งให้แผนกอื่น 

โอกาสที่จะได้พบหนุ่มในฝันนั้นมีแต่ศูนย์กับศูนย์

'แกจะนอยด์ท�าไม ขนาดฉันอยู่อาร์แอนด์ดนีานๆ ทีถงึจะเจอคณุเจตต์ 

เหมือนกัน'

'แต่กยั็งได้เจอป่ะ เขาเป็นคนคดิผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ให้บรษัิท อย่างน้อย

ต้องติดต่อประสานงานกับแผนกแก แต่ฉันเนี่ยหมกอยู่แต่ในคอก ไม่มีวัน

ได้ลืมตาอ้าปากพูดคุยกับเขา แล้วเมื่อไรลูกของฉันจะได้อุแว้ๆ ล่ะแก้ว'

Page ����� ����������!.indd   10 4/11/2562 BE   14:06



11

นัทธิมา (นัธ)

กัลยาถอนหายใจเฮือก 

'เป็นเอามากนะ ต่อให้ได้เห็นหน้าบอสเหมอืนฉันก็ใช่ว่าแกจะมีหวงัป่ะ  

ฉันได้ยินพวกรุ ่นพี่ ในแผนกคุยกันว่ายังไม่เคยเห็นบอสควงใครเป็น

กิจจะลักษณะ อีกอย่างคนระดับนั้นถ้าจะควงเขาก็ควงแต่พวกเซเลบดารา

ไว้อัพเกรดโพรไฟล์ตวัเองป่ะ ฉันว่าแกอกหักตัง้แต่คดิจะชอบเขาแล้วล่ะมะล'ิ 

'แต่ฉันรักเขาไปแล้วนะแก้ว...' 

'พูดกันสักค�ายังไม่เคย แกเอาส่วนไหนไปรักยะ ฉันว่าแกไปกรี๊ด 

พวกรุ่นพี่ที่มหา'ลัยยังมีลุ้นเสียกว่า'

'ม่ายยย คนนี้ฉันรักจริงหวังแต่ง'

นอกจากชีวติรกัจะไม่คบืหน้าแล้ว การงานของมาลนิยัีงดทู่าจะดิง่ลงเหว 

ไปตามๆ กัน เม่ือวันหนึ่งความซวยมาเยือน เธอถูกรุ่นพี่ในแผนกบัญชี 

หมายหัวตั้งแต่สองอาทิตย์แรกของการฝึกงาน เนื่องมาจากส�าเนาสลิป 

เงนิเดอืนของพนกังานแผนกเซลส์หลดุออกไปรูถ้งึหูของพนกังานในแผนก

จนเกิดดราม่าระหว่างพนักงานด้วยกัน

รุน่พี่ในแผนกบัญชีเข้าใจว่าเป็นฝีมอืของนกัศกึษาฝึกงานแต่ไม่มีใคร

ยอมรับ จึงขู่ว่าหากไม่ยอมรับผิดจะไม่ให้ผ่านการฝึกงานกันท้ังหมด แต ่

ถ้ายอมรับจะอภัยให้ มาลินีฝึกงานในแผนกบัญชีร่วมกับเพ่ือนนักศึกษา 

ต่างมหาวทิยาลยัอกีสองคน แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครแสดงตวัว่าเป็นคน

ท�าสักที เธอเลยพาซ่ือยืดอกยอมรับท้ังท่ีไม่ได้ท�า เพราะรุ่นพ่ีบอกไว้ว่า 

จะไม่เอาเรื่อง แต่กลับกลายเป็นว่าเธอถูกรุ่นพี่ต�าหนิ

'งานง่ายๆ แค่นี้ท�าไมถึงท�าเอกสารหลุดออกไปได้ คอยดูนะพี่จะฟ้อง

อาจารย์ที่ปรึกษาเธอ'

มาลินีพยายามขอโทษขอโพยและขอร้องจนรุ่นพ่ีใจอ่อนไม่ไปฟ้อง

อาจารย์ที่ปรึกษา แต่ก็โดนรุ่นพี่ในแผนกหมายหัวจนกลายเป็นหมาหัวเน่า
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ต้องนั่งกินข้าวคนเดียว หรือถ้าเวลาตรงกันก็จะได้ไปนั่งกินข้าวกับกัลยา

'แกไม่น่าซื่อเลยนะมะลิ ไม่ได้ท�าแล้วยอมรับท�าไม' 

'ฉันไม่รูว่้าตอนนัน้อะไรสัง่ให้หลดุปากออกไปอ่ะ แล้วพีท่ี่แผนกบอกเอง 

ว่าจะไม่เอาเรื่อง เลยคิดว่ายอมรับให้จบๆ ไป แต่ที่ไหนได้...เฮ้อ เป็นคนดี

นี่มันยากจังนะแก้ว'

'สังคมการท�างานก็แบบนี้แหละแก เหยียบหัวได้ก็เหยียบ นี่ขนาดแค่

ฝึกงาน ยังไม่ได้ท�างานจริงๆ เลยนะแกยังเจอขนาดนี้'

วนัรุ่งข้ึนมาลนิกี�าลงัจะลงลฟิต์ไปกนิข้าวตามล�าพัง แต่แล้วจู่ๆ  รุน่พ่ีสาว 

ในแผนกบัญชีซ่ึงอยูร่ะหว่างทดลองงานกล็ากเธอเข้าไปคยุตรงบันไดหนไีฟ

'พีข่อโทษนะน้องมะล ิพีจ่�าเป็นต้องได้งานนีจ้รงิๆ เพราะแม่พ่ีป่วยอยู'่

เรื่องราวดราม่าในชีวิตของรุ่นพี่สาวถูกบอกเล่าโดยเจ้าตัวจนมาลินี

สะเทือนใจ ทีแรกเธอว่าจะโกรธแล้วต่อว่าอีกฝ่ายให้เจ็บๆ แต่สุดท้ายก็ท�า 

ไม่ลง

'ไม่เป็นไรหรอกค่ะ มะลสิญัญาว่าจะไม่บอกใคร พ่ีสบายใจได้ อีกอย่าง

มะลิแค่มาฝึกงาน ไม่กี่เดือนก็ฝึกเสร็จแล้วกลับไปเรียน แต่พ่ีจ�าเป็นต้อง

ท�างานเลี้ยงดูแม่ มะลิทนได้ค่ะ'

หลังจากมาลินีรับปากไปแล้ว วันรุ่งขึ้นรุ่นพี่สาวคนนี้ก็ท�าเป็นไม่เห็น

หัวเธอ แถมยังนินทาเธอกับรุ่นพี่ในแผนกจนมาลินีกลายเป็นหมาหัวเน่า  

ร�่าร�่าจะฝึกงานไม่ผ่านด้วยซ�้า 

แต่แล้ววันนึงก็เหมือนฟ้าเปิด เมื่อมาลินีได้พบกับธิดา เลขาฯ สาว 

วัยสามสิบกว่าของเจตต์รถเสียอยู่ข้างทาง ใกล้ๆ กับอพาร์ตเมนต์ของเธอ 

ตอนนั้นเป็นเวลาสามทุ่มเห็นจะได้ เธอจึงเข้าไปทักทายและแนะน�าตัวว่า

เธอเคยพบกับธิดาในงานจ็อบแฟร์ท่ีมหาวิทยาลัยและตอนนี้เป็นนักศึกษา

ฝึกงานอยู่ท่ีบริษัท พอธิดาเห็นป้ายห้อยคอนักศึกษาฝึกงานจึงรู้ว่าเธอ 

ไม่ได้โกหก เธอกบัธดิาจงึคยุกนัเรือ่ยเป่ือยระหว่างรอให้ช่างซ่อมรถจนเสรจ็ 
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'ทีมของบอสเป็นทีมพเิศษ ตัง้ขึน้เพ่ือความคล่องตวัในการท�างานจ้ะ' 

'รวมตัวเฉพาะกิจแบบทีมอเวนเจอร์เหรอคะ'

'จะเทียบอย่างนั้นก็ได้อยู่จ้ะ ทีมของบอสจะโฟกัสไปท่ีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ ให้ เจ.ซี.กรุ๊ป รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดผลิตภัณฑ์ไป

จนถงึประสานงานกบัฝ่ายผลติและออกเป็นแคมเปญโฆษณา พอสนิค้าเริม่

ติดตลาดก็ส่งต่อไปให้แผนกท่ีดูแลผลิตภัณฑ์แล้วทีมก็จะเริ่มคิดสินค้า 

ตัวใหม่ต่อ'

'สินค้าฮิตๆ ของบริษัทก็มาจากทีมนี้ใช่ไหมคะ'

ธิดาพยักหน้ายิ้มๆ 

นอกจากมีบอสเป็นแรงจูงใจแล้ว ตัวงานยังท้าทายอีก แต่จะให้ถาม

ตรงๆ มาลินีก็ไม่กล้า ดังนั้นพอกลับถึงอพาร์ตเมนต์มาลินีจึงรีบถามกัลยา

ว่าจะเข้าร่วมกับทีมนี้ได้อย่างไร

'เห็นพี่ๆ ในแผนกบอกว่าทีมนี้คัดแต่พวกหัวกะทินะแก ส่วนใหญ ่

ถ้าไม่จบนอก ก็ต้องได้เกรดไฮโซ คนอยากเข้าทีมนี้เพราะได้เงินเดือน 

สงูมาก แล้วโบนสัก็ให้ตัง้สบิเดอืนจนถงึปีนึงเลย แต่เค้าว่ากนัว่าท่ีให้มากกว่า

แผนกอื่นก็เพราะงานหนัก แถมบอสนี่เขี้ยวสุดๆ เคยมีบางคนได้เข้าไปท�า

สุดท้ายก็ร้องห่มร้องไห้ขอย้ายกลับมาแผนกปกติ บอกว่าทนแรงกดดัน 

จากบอสไม่ไหว แต่อย่างว่าถ้าแกอยากใกล้ชิดบอส ต้องเข้าทีมนี้ให้ได้'

แค่ฝึกงานให้ผ่านมาลินียังคาบลูกคาบดอก ประสาอะไรกับได้เข้าทีม

ของบอสเจตต์ แต่ไม่รูเ้หตผุลกลใด หลงัจากนัน้ไม่กีวั่น จู่ๆ ธดิากม็าหาเธอ

ที่โรงอาหารของบริษัท 

'พี่รู้มาว่ามะลิมีปัญหากับแผนก ร�่าร�่าว่าจะฝึกงานไม่ผ่านเลยเหรอ' 

'กน็ดิหน่อยค่ะ แต่มะลจิะลองคยุกบัหัวหน้าดอูกีที คงเคลยีร์กนัได้ค่ะ'

'แล้วปกติฝึกงานในแผนกเขาให้ท�าอะไรบ้าง'

'มีซีรอกซ์เอกสาร ชงกาแฟ แล้วก็เดินไปส่งเอกสารนิดหน่อยค่ะ'
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'งานแค่นี้ท�าไมถึงมีปัญหาได้ล่ะ'

'คือ...มะลิขอไม่พูดแล้วกันค่ะ มันกระทบคนอ่ืน เอาเป็นว่ามะลิ 

ผิดเองที่ดันซวยไปอยู่ตรงจุดนั้นพอดี'

หลังจากวันนั้นธิดาก็หายหน้าไปอีกหนึ่งวันก่อนกลับมาหาเธอพร้อม

รอยยิ้มเต็มหน้า

'ถ้าพี่จะดึงตัวน้องมะลิมาฝึกงานกับทีมพี่ น้องมะลิติดขัดอะไรไหม'

มาลินีเบิกตาโพลงด้วยความตกใจ ก่อนส่ายหน้าหวือ 'ไม่ค่ะ'

'แต่พี่บอกไว้ก่อนนะว่างานในทีมหนักมากๆ แล้วหลายอย่างต้อง 

เก็บเป็นความลับ บอกใครไม่ได้'

'แล้วท�าไมถึงเลือกให้มะลิไปฝึกงานล่ะคะ พี่ธิดาคงพอรู ้ว่ามะล ิ

ถูกหมายหัวเรื่องอะไร'

'มีผู้ใหญ่บอกพี่ว่าน้องมะลิออกรับผิดแทนเพื่อน พอพี่แกล้งถาม  

น้องมะลิก็ไม่ยอมบอก ทั้งที่มีสิทธิ์จะบอกเพื่อให้ตนเองพ้นผิด'

'มะลิน�้าท่วมปากนี่คะ จะบอกก็ใจไม่แข็งพอ เดี๋ยวคนนั้นจะซวย 

ไปด้วย'

'นั่นแหละเหตุผลที่พี่กับผู้ใหญ่ประทับใจ'

'ผู้ใหญ่ไหนเหรอคะ'

'เอาเป็นว่ามีผู้ใหญ่ใจดีคนนึงบอกพี่มา แล้วผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นก็อนุมัติ

ให้น้องมะลิย้ายมาอยู่ในทีม' 

มาลินีรีบพยักหน้า ตะครุบโอกาสทองไว้ทันที

ในทีมงานของบอสนอกจากบอสเจตต์แล้วก็มีธิดาเป็นเลขาฯ ใหญ่  

ผู้ช่วยเลขาฯ ของธิดาอีกหนึ่งคน ฝ่ายเซลส์สองคน มาร์เก็ตติ้งสามคน  

อาร์แอนด์ดีประจ�าทีมสองคน และฝ่ายดูแลด้านวางแผนธุรกิจอีกสามคน 

ทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าคัดมาแต่ระดับหัวกะทิทั้งนั้น

ธดิาเล่าว่าด้วยความท่ี เจ.ซี.กรุป๊ เป็นบรษัิทผลติสนิค้าอปุโภคบรโิภค
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ท้ังอาหาร ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ 

งานหลักของทีมจึงเป็นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ตลาด

ผู้บริโภคแทบทุกกลุ่ม 

'บอสน่ะท�าตั้งแต่ลงพื้นท่ีคุยกับกลุ่มเป้าหมายด้วยตัวเองเลยนะ แต่

ช่วงหลังๆ บอสยุ่งมาก ถึงได้ให้เอเจนซี่ช่วยท�ารีเสิร์ช พอได้ผลสรุปแล้วก็

มาคยุกบัแผนกอาร์แอนด์ดีให้ช่วยคดิผลติภณัฑ์ท่ีจะท�า กว่าสนิค้าแต่ละตวั

จะเข็นออกมาได้ต้องลองแล้วลองอีก ปรับแก้กันไปเรื่อยๆ เสร็จก็เอา 

สินค้าตัวอย่างไปให้กลุ่มเป้าหมายลองชิมก่อน ใช้เวลาต้ังแปดเก้าเดือน 

ถึงจะผ่าน ยิ่งถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนซับซ้อนหน่อยก็ใช้เวลาเป็นปีหรือสองปี'

'โห นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ'

'อืม บอสแคร์เรือ่งคุณภาพสนิค้ามากๆ ถ้าไม่เวิร์กไม่มีทางปล่อยผ่าน 

อย่างชาสบัปะรดท่ีขายดีถล่มทลาย บอสกค็ดัแล้วคดัอีกกว่าจะเจอสวนสบัปะรด 

ถูกใจที่สามารถน�าวัตถุดิบมาท�าชาผลไม้ใส่ไข่มุกฮิตติดลมบนแบบนี้ได้' 

แค่ฟังเฉยๆ ยังไม่ทันได้ร่วมงานกับเขามาลินีก็ย่ิงหลงรักบอสเจตต์

เข้าเต็มเปา หลังจากนั้นอีกสองวันมาลินีได้เริ่มฝึกงานในทีมของบอสเจตต์ 

แม้จะได้ท�างานในทีมเดียวกัน แต่ห้องท�างานก็เป็นห้องโถงใหญ่แบ่งท่ีนั่ง

เป็นคอกๆ บอสมีห้องท�างานของตัวเองอยู่ท่ีด้านในสุด วันๆ เขาแทบ 

ไม่ได้ออกจากห้องท�างาน หรือ 'ห้องเย็น' ที่รุ่นพี่ในทีมชอบเรียก 

หากไม่มีประชุมหรือไม่ต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอกก็ไม่มีใครได ้

เห็นหน้าเขาเลย ยกเว้นธิดากับป้านิ่ม แม่บ้านประจ�าออฟฟิศท่ีมักยก 

กาแฟเข้มสีด�าเข้าไปให้ในห้องทุกเช้าและบ่าย 

เขาไม่คุยเล่นและรักษาระยะห่างระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเสมอ  

โดยเฉพาะกับพนักงานสาวๆ 

'บอสน่ะไม่รับผู้ช่วยเลขาฯ อายุต�่ากว่าสามสิบหรอกนะ' 

ธิดาเปรยข้ึนหลังจากเริ่มเมาในงานเลี้ยงส่งพนักงานคนหนึ่งในทีม 
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ที่ลาออกไปเรียนต่อเมืองนอก 

'พี่ท�างานกับบอสมาตั้งแต่พี่ยังไม่มีลูก จนตอนนี้ลูกสองแล้วนะมะลิ 

บอสเปลี่ยนผู้ช่วยพี่ทุกๆ สองเดือน หลังๆ เลยเลือกแต่คนที่แต่งงานแล้ว 

ถ้ามีลูกแล้วย่ิงดี เผื่อวันไหนพี่ไม่มา แล้วเธอต้องไปธุระกับผู้ช่วยเลขาฯ  

ข้างนอกจะได้ไม่มีใครครหา พี่ว่าถ้าเลือกได้เธอคงเลือกพนักงานชาย

มากกว่า' 

'บอสไม่ชอบผู้หญิงเหรอคะ'

'เธอคงไม่อยากให้พนักงานสาวๆ ท่ียังโสดมายุ่งวุ ่นวายมากกว่า  

มะลิก็เห็นว่าสาวๆ ในทีมน่ะไม่มีใครโสดสักคน แต่งงานแล้วทั้งนั้น'

'แต่มะลยัิงโสดนะคะ ท�าไมบอสยอมให้เข้าทีมล่ะคะ เดก็ฝึกงานคนอ่ืน 

ก็ไม่มี'

ธิดายิ้มกว้างพลางหยิกพวงแก้มยุ้ย 'ก็น้องมะลิยังเด็กมาก แล้วไม่ใช่

สเป็กของบอสด้วยน่ะสิจ๊ะ'

ค�าตอบของเลขาฯ ใหญ่ท�าให้มาลนิหีน้าเสยี ตวัชาหนบึราวกบัถกูช็อต 

ด้วยไฟฟ้า

'แล้วบอสชอบผู้หญิงแบบไหนคะ'

'จากท่ีสังเกตคู่ควงท่ีควงออกงานส่วนใหญ่ก็ต้องสูง หุ่นดี ผมยาว 

ด�าขลับ หน้าคม ส�าคัญเลยคือต้องเซ็กซี่'

จบ...แยกย้ายค่ะ! 

มาลินีน่ะทั้งขาสั้น ตัวอ้วน แล้วยังใส่แว่นอีก เรียกว่าห่างจากค�าว่า 

'เซ็กซี่' ไกลโข 

'แล้วมะลิล่ะ ชอบบอสรึเปล่า' 

มาลินีหน้าแดงก�่า รีบโบกมือหย็อยๆ หลุบตาซ่อนความรู้สึกแทบ

ไม่ทัน 

'ไม่ชอบน่ะดแีล้ว บอสไม่เหมือนผูช้ายท่ัวไปหรอกนะ บ้างานมากกว่า
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บ้าผู้หญิง ถ้าเลือกได้พี่ว่าเธอคงอยู่เป็นโสดไปจนแก'่ 

'แล้วบอสไม่เคยมีแฟนเลยเหรอคะ'

'พี่ไม่แน่ใจนะ แต่ถงึมสีดุท้ายกต้็องเลกิ เพราะคณุหญิงท่านคงให้บอส

แต่งงานกับคนท่ีท่านเลือกเหมือนหลานคนอ่ืนๆ ท่ีถูกท่านจับคลุมถุงชน 

นั่นแหละ'

'น่าเศร้านะคะเนี่ย'

'แต่พี่ว่าบอสคงเฉยๆ เธอรักใครไม่เป็นหรอก'

'หรือว่าที่บอสไม่คบใครเพราะบอสไม่ชอบผู้หญิงคะ'

ธิดาโบกมือ หัวเราะร่วน 

'ไม่หรอก เธอกม็เีรยีกผูห้ญงิมาบรกิารบ้างเป็นครัง้คราว เพียงแต่บอส

โฟกัสท่ีงานเป็นหลัก ผู้หญิงเป็นเรื่องรอง หล่อๆ แบบนี้น่ะโหดนักล่ะ  

หักอกสาวๆ มานักต่อนัก หลังๆ เลยไม่มีใครกล้าสารภาพรักต่อหน้าเธอ 

ได้แต่ฝากของขวัญให้พี่เอาไปให้แทน'

มาลินีเจอค�าขู่จากธิดาเข้าไปก็ใจฝ่ออยู่หลายวัน จากท่ีตั้งใจจะ

สารภาพรักพร้อมย่ืนช็อกโกแลตให้บอสเหมือนในการ์ตูนตาหวานเป็นอัน

ต้องแคนเซิล กระท่ังวนัหนึง่ธดิาล้มป่วย เธอเลยถกูสัง่แกมขอร้องจากรุน่พ่ี

ให้เป็นตัวแทนน�าเอกสารเข้าห้องเย็น

'ท�าไมต้องเป็นมะลิด้วยล่ะคะ'

'วันนี้ฝ่าบาทกริ้วอะไรมาไม่รู้ อารมณ์เสียแต่เช้า ป้านิ่มเอากาแฟ

เข้าไปให้ถึงกับต้องรีบเผ่นออกมา พี่ธิดาไม่น่ามาป่วยอะไรเอาวันนี้เลย  

แถมยายผูช่้วยเลขาฯ หน้าแป้นแล้นนัน่เล่นท้ิงจดหมายลาออกไว้ ช่ิงหนไีป

ตั้งแต่เมื่อเย็นวาน ทิ้งภาระให้พวกพี่รับผิดชอบ' 

วลัยพรหรือพี่ออย หัวหน้าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเกริ่นน�า

'แต่มะลิเป็นเด็ก เดี๋ยวท�าอะไรพลาดจะยิ่งแย่นะคะ'
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'แค่เอาเอกสารไปให้ฝ่าบาทเซ็น พอฝ่าบาทเซ็นเสร็จก็รีบเผ่นแน่บ 

ออกมา ไม่มอีะไรหรอก แค่เข้าห้องเย็นเอง' ฤทัย หัวหน้าฝ่ายวางแผนธรุกจิ

ตัดบทด้วยรอยยิ้มเย็น 

แม้จะบอกกับเธอว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ในแววตาของรุ่นพี่ท้ังสอง 

บอกว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆ ถึงได้พร้อมใจกันโบ้ยหน้าที่มาให้เธอ

'อีกไม่กี่วันมะลิก็ฝึกงานเสร็จแล้ว แต่พวกพี่ต้องท�างานกันอีกนาน  

ยังไม่อยากถูกบอสเอ็ดเอาน่ะ' อรวีหรือพ่ีทราย หัวหน้าฝ่ายเซลส์ออกตัว 

ก่อนที่วลัยพรจะเสริมต่อ

'มะลิเข้าไปเถอะนะ เดี๋ยวพี่เลี้ยงชาบูโมโม่'

แหม เอาของแพงมาล่อแบบนี ้ มีหรอืมาลนิจีะไม่ใจอ่อน แถมได้อยู่กนั 

ล�าพังสองต่อสองกับบอสทั้งที โอกาสงามแบบนี้เธอจะพลาดได้อย่างไร 

ทว่าพอสาวเท้าเข้าไปในห้องท�างานของบอสก็ชักใจฝ่อ จากที่มุ่งมั่น

กชั็กอยากถอยเท้ากลบัหลงัหันเสยีให้ได้ เพราะบรรยากาศอึมครมึกบัโทนสดี�า 

ของห้องท�างานนั่นขับเน้นความรู้สึกเย็นยะเยือกมากกว่าเย็นสบาย 

'ธิดาล่ะ' คนพูดเปรยขึ้นจากหลังโต๊ะท�างาน 

'พี่ธิดาไม่สบายค่ะ'

'แล้วผู้ช่วยธิดาล่ะ'

'คือ...พี่เขาลาออก ทิ้งจดหมายไว้บนโต๊ะตั้งแต่เมื่อวานค่ะ' 

สิ้นค�าเขาก็กระแทกปากกาลงบนโต๊ะ ลุกไปยืนอยู่ริมหน้าต่างคล้าย

ก�าลังสะกดอารมณ์เดือดพล่าน

'แล้วนี่เข้ามาท�าไม'

'เอ่อ พี่ออยให้เอาเอกสารมาให้ฝ่าบะ...ทะ...ท่านเซ็นค่ะ'

'ผมไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่าง ไม่ต้องเรียกท่าน'

'ค่ะบอส' มาลินีรีบวางแฟ้มลงบนโต๊ะ แล้วถอยกรูดมายืนประสานมือ

อยู่หน้าโต๊ะ ก้มหน้างุด 
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'แล้วนี่ยืนรออะไร'

มาลินีเข้าใจแล้วว่าท�าไมใครๆ ถึงพากันส่ายหน้าหวือ ไม่ยอมเข้ามา

ในห้องเย็น ขนาดเธอตกหลุมรักเขาหัวปักหัวป�า ขนแขนยังสแตนด์อัพ 

อยากเผ่นแน่บออกจากห้อง แต่ดันก้าวขาไม่ออกเสียนี่

'พี่ออยบะ...บอกว่าให้รอบอสเซ็นเสร็จแล้วเอาออกไปค่ะ'

'จะไม่ให้เวลาผมอ่านเลยรึไง'

'งะ...งั้นมะลิออกไปก่อนนะคะ'

'เดี๋ยว!' 

มาลนิชีะงกักกึ ได้แต่ยืนแขง็ท่ือ เงยหน้ามองเขาเดนิเข้ามาใกล้จนได้

กลิ่นหอมน�้าหอมผู้ชายผสมกลิ่นบุหรี่ เขานั่งลงท่ีขอบโต๊ะท�างานพลาง

กวาดตามองเธออย่างพิจารณา

'หน้าตาคุ้นๆ เราเคยเจอกันมาก่อนรึเปล่า'

เขาจ�าได้ เขาจ�าได้ 

มาลินีอกใจสั่นรัว คลี่ยิ้มเต็มดวงหน้า 

'ใช่เด็กที่ยกมือถามตอนผมไปบรรยายที่คณะเศรษฐศาสตร์รึเปล่า'

จากใจที่ฟูฟ่องแฟบลงเหลือเท่าเม็ดกวยจี๊ เธอเรียนบัญชี ไม่ได้เรียน

เศรษฐศาสตร์ 

'ไม่ใช่ค่ะ' มาลินีส่ายหน้าอย่างหงอยๆ

'แล้วคุณชื่ออะไร'

'มาลินีค่ะ เรียกว่ามะลิก็ได้ค่ะ'

'ฝึกงานเป็นไง ท�าอะไรบ้าง' 

มาลินีบรรยายสิ่งท่ีเธอท�าตลอดหลายอาทิตย์ท่ีผ่านมา ขณะท่ีเขา 

ก้มหน้าอ่านเอกสารไปเรื่อยๆ ก่อนเปรยด้วยน�้าเสียงเย็นชา

'ก็ไม่ค่อยได้ใช้สมองเท่าไร' 

มาลินีแทบสะดุดลมหายใจตัวเอง เลิกรักเขาตอนนี้ทันไหมเนี่ย 
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เขาเห็นเธอเงียบไปจึงเงยหน้าข้ึนกวาดมองดวงตากลมโตหลังกรอบ 

แว่นสายตาอย่างพินิจพิจารณาท�าเอามาลินีหน้าร้อนเห่อ

'ท�าไมหน้าแดง'

'คะ? มะลิหน้าแดงเหรอคะ ไม่มั้งคะ' 

หญิงสาวหัวเราะแก้เก้อ พ่นลมออกจากปาก สบตาเขาทีหนึ่งก็ต้อง

รีบหลบตา มือไม้พันกันจนไม่รู้จะไปวางไว้ที่ไหน 

บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความเงียบงันชวนอึดอัด แต่กลิ่นหอม

เย้ายวนชวนใจสัน่จากเนือ้ตวัเขาชวนคดิทะลึง่ตงึตงัไปถงึไส้ถงึสะดอื ท�าให้

พวงแก้มของเธอแดงเรื่อ 

แขนแกร่งดงึเธอเข้ามาบดจบู ก่อนกระชากเสือ้เชิต้สขีาวจนเมด็กระดมุ 

หลุดกระจายไปคนละทิศละทาง มาลินีรีบยกมือข้ึนปิดบังทรวงอกอวบอ่ิม

ในบราเซียร์ตัวจิ๋ว แต่เขากลับปัดมือออก ก่อนก้มลงดื่มด�่าเนื้อตัวเธอ 

อย่างหิวกระหาย มอืหนาร้อนระอุเลือ้ยลงมาลบูไล้เนือ้ตวับอบบางจนตวัเธอ

สั่นระริก 

'คุณ...คุณ...'

มาลนิสีะดุง้เฮอืก นยัน์ตาฉ�า่เย้ิมจากฉากพศิวาสเปลีย่นเป็นตืน่ตระหนก 

เมื่อเห็นแววตาคมกริบก�าลังอ่านเธออย่างทะลุปรุโปร่ง

'คิดไปถึงไหนเนี่ยคุณ'

'ก�าลงัเข้าด้ายเข้าเขะ...มะ...มะลหิมายถงึ ป้านิม่ค่ะ ป้านิม่ท�ากระดมุ

ผ้ากนัเป้ือนหลดุ แกสายตาไม่ด ีเม่ือกีเ้ลยจะวานให้มะลช่ิวยร้อยด้ายใส่เข็ม

ให้ค่ะ'

มาลินีฝืนย้ิม พยายามหลบตากลบฉากเร่าร้อนเข้าด้ายเข้าเข็ม 

ในจินตนาการไว้ให้มิดท่ีสุด เขาไม่ได้พูดอะไรอีก รีบสะบัดปากกา 

เซ็นเอกสารแล้วยื่นให้ 

ตะ...แต่...ปลายนิ้วของเราชนกันจนต่างฝ่ายต่างสะดุ้งเหมือนไฟฟ้า
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กระตุก เขารีบชักมือออก หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาถูนิ้วแรงๆ คล้ายว่า 

เธอเป็นตัวเชื้อโรค 

นอกจากปากร้ายแล้ว ยังขยันย�่ายีหัวใจดวงน้อยของเธออีก คอยดูสิ

มาลินีจะไม่รักเขาแล้ว กลับไปนั่งเฝ้าโอป้าเล่นบอลตอนเย็นก็ได้ 

แต่...พอถงึเวลาจรงิมาลนิกีท็�าไม่ได้อย่างท่ีตัง้ใจไว้สกัอย่าง เธอบอก

ตัวเองว่าจะเลิกรักเขา จะหาเหยื่อรายใหม่ไว้ฟินเล่น แอบกรี๊ดโอป้าเกาหลี

ไปจนถงึนกัดนตรผีมยาวสดุเท่ในผบัแถวมหา'ลยั แต่กลบัไม่มีใครโผล่เข้ามา 

ในฝันของเธอได้เกือบทุกคืนเหมือนบอสเจตต์เลย

ในฝันนั้นเราก�าลังจูบกันอย่างดูดด่ืม ตระกองกอดแนบชิดสนิทกัน

ราวกับถอดออกมาจากคัมภีร์กามาสุตรา แค่หวนนึกถึงก็ท�าเอามาลินี

วาบหวามสะเทิ้นอาย หากเขารู้ว่าเธอคิดทะลึ่งตึงตังกับเขาล่ะก็ มีหวังเธอ

คงถูกเด้งออกจาก เจ.ซี.กรุ๊ป แทบไม่ทัน

หลังการฝึกงานจบลงธิดาไดบ้อกกับเธอว่าเรยีนจบเมือ่ไรให้สง่เรซเูม่

และใบเกรดมาทางอีเมล แล้วธิดาจะดึงตัวเข้าโปรเจ็กต์เอง

'แล้วบอสโอเคเหรอคะ'

'พี่ไม่เห็นเธอว่าอะไรนะ บอกว่าแล้วแต่พี่จัดการ'

มาลินีค่อยใจช้ืนข้ึนมาหน่อย อย่างน้อยเธอก็มีงานรองรับตั้งแต่ 

ยังเรียนไม่จบ แต่เพื่อเป็นหลักประกันว่าธิดาจะไม่เปลี่ยนใจ เธอเลยคอย

ติดต่อธิดาเป็นระยะ ส่งขนมไปให้บ้าง เวลามีงานเลี้ยงของทีมงานธิดา 

ก็จะชวนเธอไปด้วยเป็นประจ�าเพราะมาลินีสนิทกับพี่ๆ ในทีมแล้ว 

'บอสให้บัดเจ็ตสองหมื่น กินดื่มไม่อั้น'

หลายคนเฮลั่นแต่ก็ต้องอ้าปากค้างเมื่อธิดาพูดต่อว่า 

'พรุ่งนี้ประชุมแปดโมง บอสบอกห้ามขาด'

เหล่ารุ ่นพี่พากันบ่นกระปอดกระแปดเรื่องความขยันเว่อร์วังของ 
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บอสเจตต์ แต่พวกท่ีท�างานกับบอสมาหลายปีไม่ยักมีใครยอมลาออกหาก

ไม่จ�าเป็นจริงๆ จะยกเว้นก็แต่ผู ้ช่วยเลขาฯ ของธิดานั่นแหละท่ีขยัน 

ลาออกกันเป็นว่าเล่นเพราะทนอารมณ์เหวี่ยงของเจ้านายไม่ไหว 

'งานแยะเงนิเดอืนกเ็ยอะตาม แถมสิน้ปียังได้โบนสัมากกว่าบรษัิทอืน่อกี  

ลาออกก็โง่ล่ะ' วลัยพรมาร์เก็ตติ้งสาวท่ีแต่งงานแล้วแต่ยังแต่งตัวสวยพริ้ง

ตลอดเปรยขึ้น

'ไปท่ีไหนกง็านเยอะท้ังนัน้แหละ แต่อยู่ท่ีนีท่�าให้ฤทัยเก่งข้ึนนะ เพราะ

ความเฮี้ยบของบอสเนี่ยแหละ' ฤทัยเสริมต่อ

'สองสาวให้ท�าอะไรมีบ่นทุกที แต่ให้ลาออกน่ีเดินหนีนะ' ธิดาแซว 

มาลินีเลยอดหัวเราะตามไม่ได้

'ออยว่านะถ้าลาออกไปนีต่ัง้บรษัิทได้เลย ท�าเป็นทุกอย่าง บอสแกสอน

เหมือนไม่สอน คนท�างานชุ่ยๆ ไม่ตั้งใจเลยมักเกลียดแกกันหาว่าแกเขี้ยว 

ทนอยู่ได้ไม่นานก็ลาออกเหมือนผู้ช่วยพี่ธิดานี่แหละ'

'แล้วพีธ่ดิาล่ะคะ ไม่อยากลาออกบ้างเหรอ ท�างานใกล้ชิดบอสขนาดนี้ 

โดนเหวี่ยงบ้างไหมคะ'

ธดิาหัวเราะหึๆ 'แรกๆ กม็จ้ีะ แต่หลงัๆ บอสไม่ค่อยกล้าเหว่ียงพ่ีหรอก 

เธอรูว่้าพีเ่อาจรงิ พีอ่ยากลาออกไปดแูลลกู เธอเลยไปเหว่ียงใส่ผูช่้วยเลขาฯ 

แทน'

'ท่ีจริงใครๆ ก็อยากท�างานกับบอสนะ แกเงินหนา แต่ก็ใช้งานจน 

คุ้มเงินล่ะ' อรวี หัวหน้าเซลส์ลูกหนึ่งเสริม

'เล่าให้ฟังแบบนี้ น้องมะลิยังอยากท�างานกับพวกพี่อีกรึเปล่าคะเนี่ย' 

อรวีแซวกลั้วหัวเราะ

'นั่นสิ ฤทัยยังอยากได้น้องมะลิมาช่วยวางแผนธุรกิจนะคะ'

'ที่ส�าคัญมะลิคือความหวังของหมู่บ้าน ถ้ามะลิฝ่อเสียก่อน แล้วใคร

จะถือเอกสารเข้าห้องเย็นล่ะ ทุกวนันีเ้วลาพีธ่ดิาไม่อยูที่ไร พวกพ่ีนีต้่องโยน
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หัวโยนก้อยกันเลย' วลัยพรเสริมต่อทันที

หลังจากครั้งแรกท่ีมาลินีสามารถถือเอกสารเข้าไปให้บอสเซ็นได้

ส�าเร็จโดยไม่วิ่งร้องไห้ออกมา เธอเลยกลายเป็นคนโปรดของบรรดารุ่นพี่ 

มกัถกูไหว้วานให้น�าเอกสารเข้าไปให้หรอืไม่กเ็ข้าไปขออนญุาตท�าโน่นท�านี่

จากบอสหน้าดุเสมอ 

ไม่ใช่ว่าเธอไม่ถูกเหวี่ยงหรอก มาลินีโดนประจ�า เพียงแต่เธอเห็น 

เป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะขอแค่ได้เห็นหน้า ได้พูดคุยเล็กๆ น้อยๆ มาลิน ี

ก็ชื่นใจ เก็บกลับไปนอนฟินตัวแตกแล้ว

'ฉันว่าแกต้องเป็นมาโซคสิต์แน่ๆ คนบวมๆ แบบนัน้ ทนเข้าไปได้ยังไง'

'เวลาปกติที่ไม่เหวี่ยงวีน บอสใจดีจะตายไปแก ขออะไรก็ให้ บางครั้ง

เวลาเผลอๆ ยังยิ้มให้ฉันด้วย'

'ฉันว่าบอสต้องอ่อยแกไว้ใช้งานแน่ๆ'

กัลยาฟันธง แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นจริงมาลินีก็พร้อมถูกใช้งานหาก 

ได้เห็นหน้าเขาทุกวัน 

หลังจากเรียนจบมาลินีก็เข้าท�างานที่ เจ.ซี.กรุ๊ป พร้อมกัลยา เพื่อน

สนิทสุดซ้ี กัลยาท�างานในแผนกอาร์แอนด์ดี ซ่ึงท�าหน้าท่ีวิจัยและคิดค้น

สนิค้าตวัใหม่ให้บรษัิท มีแลบ็ของแผนกอยูช้ั่นสบิสี ่ท�างานประสานกบัมาลนิี

ซึ่งอยู่แผนกบัญชี ชั้นยี่สิบสอง

มาลนิมีารูห้ลงัจากเป็นพนกังานประจ�าได้สองเดือนว่ารุน่พ่ีแผนกบัญชี

ท่ีเคยก่อเรื่องจนเธอเกือบไม่ผ่านการฝึกงานคนนั้นไม่ผ่านทดลองงานและ

ถึงข้ันติดแบล็กลิสต์ของฝ่ายบุคคลเลยทีเดียว ส่วนสาเหตุจะเป็นอะไรนั้น

มาลินีไม่อยากรับรู้อีกแล้ว

มาลนิเีข้าท�างานในทีมของบอสเจตต์ มีหน้าท่ีดแูลด้านวางแผนการเงนิ 
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และร่วมท�าบิสิเนสแพลน โดยมีฤทัยเป็นหัวหน้า 

งานหลักๆ ของเธอระหว่างรอแผนกอาร์แอนด์ดีคิดและทดลอง

ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือท�าบิสิเนสแพลนว่าสินค้าท่ีจะออกมานั้นควรขาย

อย่างไร ขายที่ไหน และต้องตั้งราคาขายเท่าไรถึงจะได้ก�าไรซึ่งต้องค�านึง

ต้นทุนของวัตถุดิบท่ีฝ่ายจัดซ้ือเป็นคนหาราคามา โดยราคาท่ีจะตั้งขาย 

แบบยังได้ก�าไรนั้นต้องสอดคล้องกับราคาท่ีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถ

จ่ายได้ด้วย 

ฤทัยเป็นหัวหน้างานสายตรง มาลนิจีงึต้องเสนองานกบัฤทัยก่อนเสมอ  

แต่ภายหลังเธอท�างานดีขึ้นทั้งยังมีสินค้าออกใหม่หลายตัว ฤทัยจึงดูเพียง

คร่าวๆ แล้วให้เธอน�าเสนอในท่ีประชุม โดยบอสเป็นคนเคาะราคาคนสดุท้าย 

แม้เกรดของเธอจะไม่ได้สงูลบิลิว่และไม่ได้จบเมอืงนอกมา แต่การได้

ท�างานในทีมของบอสขึ้นช่ือว่าคัดแต่พวกหัวกะทิ ท�าให้มาลินีกลายเป็นท่ี

อิจฉาของพนักงานสาวๆ ไปโดยปริยาย ยกเว้นกัลยา เพื่อนสนิทสุดซี้ที่รู้ 

ทุกอย่างเพราะเช่าหอพกัอยู่ห้องเดยีวกนัตัง้แต่เรยีนมหาวิทยาลยั จนท�างาน

มีเงินเดือนถึงได้แยกย้ายเช่าห้องพักของตนเองแต่ก็ยังอยู่ในอพาร์ตเมนต์

หลังเดียวกันย่านพระรามสี่ 

'อิจฉาก็บ้าล่ะ เดี๋ยวเหวี่ยงเดี๋ยวจิกกัด ไม่รู้ว่าปากหรือกรรไกร ฉัน 

คนนึงล่ะกระเดือกไม่ลง'

มาลินีเคยอยากถอนตัวแต่ติดตรงปีนข้ึนจากหลุมรักไม่ได้สักที  

เจอเขาวีนหรือพูดจาไม่เข้าหูวันไหนเธอจะกลับมานั่งร้องไห้โฮท่ีห้องพัก 

โดยมีกัลยาคอยอยู่เคียงข้าง 

'หมูกระทะจะเยียวยาแกเองมะลิ' กัลยายกของกินขึ้นมาปลอบ

'ไม่ บอสเท่านั้นจะเยียวยาหัวใจดวงน้อยของฉันได้'

กัลยาเท้าเอว เซ็งกับการเล่นใหญ่รัชดาลัยของเพ่ือน 'แล้วแต่นะ  

งั้นฉันไปก่อนล่ะ'
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'ดะ...เดี๋ยวสิ แกไม่คิดจะปลอบฉันอีกหน่อยเหรอ ฉันอกหักอยู่นะ'

'แกอกหักเป็นรอบที่ร้อยแล้วมั้ง พอก่อนไหม ไปชอบคนอื่นบ้างก็ได้ 

นอกจากหล่อกับฉลาดแล้ว ฉันไม่เห็นว่าบอสจะมีอะไรดี แต่งตัวก็เชย  

วันๆ ใส่แต่เช้ิตขาวกับกางเกงด�า กระเป๋าเอกสารท่ีใช้นี่โบราณมากมีแต่ 

คนรุ่นพ่อใช้กัน มือถือก็ตกรุ่น จะใช้ทีต้องหยิบออกจากซองมือถือท่ีเอว 

รวมๆ แล้วคือมีความลุงสูงมากกก'

'เขาเรียกคลาสสิกย่ะ'

'คลาสสิกกับเชยมันมีเส้นบางๆ กั้นอยู่นะมะลิ บอสของแกเนี่ย 

เรยีกว่าเชย วนัไหนไม่ได้ออกข้างนอกก็ใส่แต่เช้ิตขาวกางเกงด�ากบัรองเท้า

สีด�าเก่าๆ ผมก็ไม่ได้จัดทรง มีดีอย่างเดียวตรงฉลาดกับหล่อนี่แหละ  

ฉันได้ยินสาวๆ ในออฟฟิศเม้าท์กันว่าเวลาจะออกงานหรือออกสื่อทีไร  

คณุหญิงต้องส่งสไตลสิต์ ช่างหน้า ช่างผมมาแต่งตวัให้ เพราะรูว่้าหลานชาย 

ไม่มีเทสต์เรื่องพวกนี้เลย ให้เลือกเองคงท�าท่านขายขี้หน้าเปล่าๆ'

'บอสต้องใช้สมองในการท�างานมากกว่าป่ะ จะให้มาสนใจเรือ่งหยุมหยิม 

พวกนี้ได้ไง' 

มาลินีเถียงแทนเข้าท�านอง...ผู้ชายข้าใครอย่าแตะ 

แต่พอแก้ตัวแทนบอสสุดที่เลิฟแล้ว เธอก็นั่งถอนหายใจต่อ

'ลาออกไหมล่ะ' 

จู่ๆ กัลยาก็แทรกขึ้นแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย 

'ไม่เอา ฉันกลัวบอสอนุมัติ'

'บอสไม่อนุมัติง่ายๆ หรอก ไม่ลาป่วย ไม่ลาพักร้อน แถมรองรับ

อารมณ์หงดุหงดิของพ่อเจ้าประคณุได้ทุกชนดิ จะไปหาพนกังานดเีด่นแบบนี้ 

ได้จากที่ไหนอีก แกแกล้งเปรยๆ ว่าจะลาออกสิ เผื่อเขาจะขึ้นเงินเดือนให้'

'ฉันว่าเผลอๆ จะโดนหักเงินเดือนน่ะสิไม่ว่า บอสเหมือนชาวบ้าน 

เสียที่ไหน'
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'ถ้าหักกล็าออกเลย มีอย่างท่ีไหน งานหลกักต้็องท�า งานผูช่้วยเลขาฯ 

พี่ธิดาก็ต้องสู้ นี่ตกลงเขาจะไม่หาผู้ช่วยเลขาฯ คนใหม่แล้วเหรอ กะจะให้

แกท�าถาวรเลยรึไง' 

'ฉันก็ไม่ได้ยุ่งอะไร...'

'ห้ิวงานกลับมาท�าท่ีห้องยันเท่ียงคืนตีหนึ่งเรียกไม่ยุ ่งเหรอมะลิ  

จะรักจะชอบให้มันมีลิมิตบ้าง'

คิดไปคิดมามาลินีชักคล้อยตามจึงลองวัดใจท�าตามแผนของกัลยา 

แกล้งย่ืนหนังสือลาออกให้เขาในวันถัดมา เขาก�าลังอยู่ในดงเอกสารปึกโต

จึงปรายตามองเพียงเล็กน้อย

'นี่อะไร'

'จดหมายลาออกค่ะ' เขาเลกิค้ิว เงยหน้ามองเธอครูห่นึง่คล้ายคาดไม่ถงึ

'แล้วจะไปท�าที่ไหน'

นั่นสิไปท�าท่ีไหนดี มาลินียังไม่ได้คิดเลย เธอคิดแค่ว่าจะได้เห็น 

ฉากเขาย้ือยุดเกาะกุมมือเธอไว้เพราะขาดเธอไม่ได้ แล้วเธอก็จะยอมเป็น

ทาสรักผู้ภักดีต่อไป ทว่าภาพท่ีเห็นของจริงคือเขาก้มหน้าอ่านเอกสาร 

ตามเดิมพลางเปรยเสียงเย็นชา 

'วางไว้ เดี๋ยวผมเซ็นให้ อ้อ บอกธิดาเรียกฝ่ายบุคคลมาหาผมหน่อย'

เขาไม่ได้สนใจน�้าตาท่ีกลิ้งลงบนพวงแก้มสีชมพูระเรื่อของเธอเลย 

สักนิด

หลังจากบรรดารุ่นพี่ในทีมรู้ข่าวการลาออกของมาลินีก็รวมตัวกัน 

เข้ามาในห้องเพื่อยับย้ังการตัดสินใจของบอส แต่เพียงครู่เดียวเป็นต้อง 

ถอยกรูดออกมา เหลือเพียงธิดาที่ยังยืนเผชิญหน้าเจ้านายหนุ่ม 

มาลนิขียับตัวเข้าไปแอบมองอยู่ตรงช่องว่างระหว่างประตหู้องท�างาน

ที่เปิดแง้มอยู่พร้อมฤทัย วลัยพร และอรวี

'ผมใจร้ายตรงไหน กเ็ขาลาออกเอง ผมแค่อนมัุตใิห้ เขาน่าจะดใีจด้วยซ�า้ 
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ที่ผมอนุมัติ'

'น้องมะลติัง้ใจท�างาน นสิยัน่ารกั ใครๆ กเ็อน็ดนู้องท้ังนัน้ เดก็แบบนี ้

หาไม่ได้ง่ายๆ บอสน่าจะรั้งไว้มากกว่ายอมอนุมัติง่ายๆ นะคะ'

'ผมคัดแต่เพชรนะธิดา ไม่ได้โกยกรวดโกยหินเข้าทีม ถ้าเขาไม่อยาก

ท�างาน ผมจะได้หาคนเก่งๆ มาแทน'

มาลนินี�า้ตาร่วงเผาะอาบสองแก้ม หัวใจดวงน้อยสัน่สะท้านยามถกูเขา 

เชือดเฉือน

'น้องมะลทิ�างานหนกัมากนะคะ มาเช้ากลบัดกึ ท�าตามท่ีบอสสัง่ทุกอย่าง  

ก็เพราะ...' ธิดายังไม่ทันพูดจบก็เม้มปากก่อนจะตัดบท 'เอาเป็นว่าถ้าบอส

เซ็นอนุมัติ ธิดาจะลาออก'

เจตต์นิ่งงันคล้ายกับคาดไม่ถึงว่าเลขาฯ ที่ท�างานด้วยกันมาเป็นสิบปี

จะตั้งเงื่อนไขแบบนี้ 

'รู้ตัวไหมธิดาว่าไม่ควรขู่ผม' เขาขบกรามแน่น เดินตึงตังไปมาก่อน

สั่งเสียงเข้ม 

'เรียกเด็กนั่นเข้ามา!'

ธดิาออกมาแจ้งประกาศติจากเบ้ืองบน มาลนิก้ีมหน้างดุ เดนิเจีย๋มเจีย้ม 

เข้าไปในห้องเย็นอย่างเช่ืองช้าราวกบัเดนิเข้าสูล่านประหาร ร่างกายของเธอ 

ร้อนระอุ เหงื่อกาฬแตกซ่านเหมือนซ้อมลงนรก 

เขายนืหันหลงัอยู่รมิกระจกหน้าต่าง ส่วนเธอยนืเย้ืองอยู่ทางด้านหลงั

ของเขา นี่เป็นช่วงเวลาเงียบงันท่ีต่างฝ่ายต่างไม่พูดอะไร ครู่หนึ่งเขาก ็

หันกลับมาโยนซองจดหมายลาออกของเธอลงถังขยะ ก่อนประกาศิต 

เสียงเข้ม

'ผมไม่อนุมัติ!'

มาลินีเงยหน้าพึ่บทั้งน�้าตานองหน้า 

'ร้องไห้ท�าไม เสียใจที่ไม่ได้ลาออกเหรอ'

Page ����� ����������!.indd   27 4/11/2562 BE   14:06



บอสคะ หนูจะไม่ทน!

28

หญิงสาวยกหลังมือขึ้นปาดน�้าตา ก่อนโผเข้าสวมกอดเขาไว้ทั้งตัว

'มะลิดีใจต่างหากที่บอสไม่อนุมัติ' 

เธอร้องไห้โฮเหมือนเด็กๆ เขายกมือขึ้นค้างกลางอากาศคล้ายท�าตัว

ไม่ถูกว่าจะกอดปลอบหรือผลักเธอออกดี ครู่หนึ่งเขาก็พูดด้วยน�้าเสียง 

ติดร�าคาญ

'เสื้อผมเปียกหมดแล้ว'

มาลนิไีม่อยากเงยหน้าจากแผงอกกว้างตงึเปรีย๊ะเลย ตวัเขาหอมกรุน่ 

มีกลิ่นบุหรี่ผสมกลิ่นน�้าหอมผู้ชายชวนใจสั่นเป็นบ้า แม้ลุคของบอสจะ 

มคีวามเชยอยู่ในตวั แต่ขณะเดยีวกนักมี็เซ็กซ์แอพพลีสงูมาก อยูใ่กล้เขาทีไร 

เธอเป็นต้องคอยคิดถึงแต่ฉากรักแสนวาบหวาม 

ทว่าบอสของเธอไม่เหมือนคนปกติ เขาไม่เคยปลอบใคร ถนัดแต่ 

กนิหัวชาวบ้าน ขืนเธอไม่ปล่อยมือตอนนีค้งโดนกนิหัวเป็นรายต่อไป มาลนิี

ยอมคลายอ้อมแขนออกแล้วยกมือไหว้ ก่อนจะรีบสาวเท้าออกจากห้อง 

พร้อมตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะยึดขาเก้าอี้ไว้ให้แน่น 

ใครหน้าไหนก็อย่าหวังเลื่อยขาเก้าอี้เธอ...ไม่งั้นได้มีตายกันไปข้าง! 
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ของขวัญวันเกิดที่มาลินีอยากได้ที่สุดในทุกๆ ปีคือ...จูบของบอส! 

คิดๆ ไปแล้วก็เป็นความเพ้อฝันที่มองไม่เห็นความเป็นไปได้ ขณะที่

กัลยาเปลี่ยนแฟนไปแล้วสองคน มาลินีก็อยู่กับความโสดมาแปดปีแล้ว 

ส่วนบอสสุดท่ีเลิฟถึงจะยังคงโสดอย่างเฉิดฉายแต่ก็ควงสาวสวย 

คนแล้วคนเล่าออกงานสังคมให้เธอช�้าใจเล่นไม่หยุด

วนันีเ้ป็นวนัเกดิของมาลนิ ีเธออยากชวนเขาไปงานเลีย้งฉลองวันเกดิ

ตอนเย็นด้วยกัน แต่รู้ดีว่าเขาหลีกเลี่ยงที่จะสุงสิงกับลูกน้อง โดยเฉพาะกับ

สาวๆ เพราะไม่อยากเป็นท่ีครหาในทางชู้สาว เขาเลยให้งบมาสองหมื่น 

หลงัจากธดิาเข้าไปแจ้งว่าเย็นนีจ้ะมงีานเลีย้งตอนเย็นท่ีร้านอาหารเจ้าประจ�า 

"มะลิควรเข้าไปชวนบอสไหมคะ" 

"พี่กลัวจะหมดสนุกกันน่ะสิ" 

มาลินียิ้มแหยยามเห็นทีมงานคนอื่นล้วนพากันส่ายหน้าเมื่อได้ยินว่า

เธอจะชวนบอสไปด้วย ทว่าความรู้สึกผิดผสมกับความห่วงใยท�าให้เธอ 

อ้างว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ท่ีโต๊ะท�างาน ให้พวกเขาลงไปคอยข้างล่าง  

แล้วรบีย้อนกลบัเข้ามาในออฟฟิศ ก่อนจะพบบอสทูนหัวของเธอเดนิออกจาก 

บทที่ 1
จูบของบอส
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ห้องท�างานมาเติมกาแฟ

"บอสจะรับกาแฟเหรอคะ เดี๋ยวมะลิท�าให้นะคะ"

เธอไม่รอให้เขาตอบกค็ว้าถ้วยกาแฟจากมอืหนาไปกดเครือ่งชงกาแฟ

อัตโนมติัให้ โดยมีเจ้านายเดนิตามเข้ามาในครวัขนาดเลก็ซ่ึงอยู่ทางปีกขวา

ของออฟฟิศ 

ไม่รู้ว่าเพราะครัวเล็กเกินไปหรือเป็นเพราะความฟุ้งซ่านของเธอท่ี

ก�าลังแผลงฤทธิ์กันแน่ เธอจึงรู ้สึกว่าแผ่นหลังของตนร้อนวูบวาบเมื่อ 

ร่างสูงใหญ่ยืนพิงสะโพกกับขอบตู้พลางจับจ้องเธอไม่วางตา 

ย่ิงอยู่ด้วยกันตามล�าพังในห้องครัวเล็กๆ แบบนี้ย่ิงท�าให้บรรยากาศ

รอบตัวชวนสยิวกิ้วขึ้นเป็นกอง

"เอ่อ บอสจะรับอาหารเย็นด้วยไหมคะ มะลิจะสั่งไว้ให้" 

มาลินีถามท้ังท่ีไม่ได้หันกลับไปมอง ทว่ากลับรับรู้ได้ถึงไอร้อนผ่าว 

ท่ีแผ่ซ่านออกมาจากเรือนกายล�่าสัน ส่งผลให้หัวใจของเธอเต้นตึกตัก  

ได้แต่เพ่งสมาธิอยู่ที่แก้วกาแฟตรงหน้า

ปกตช่ิวงเย็นเธอจะมีหน้าท่ีคอยจดัหาแครกเกอร์หรอือาหารเบาๆ กบั

กาแฟไปให้เขาที่ห้องท�างานเป็นประจ�า เขาไม่ใช่คนทานเก่ง ผิดกับเธอที่

ชอบทานเป็นกิจวัตร หากไม่มีคนจัดอะไรให้เขาก็ไม่ทาน มีแค่กาแฟเข้มๆ 

แก้วเดียวก็อยู่ได้ทั้งคืน 

แต่วนันีเ้ธอจะไม่อยู่จงึอดห่วงไม่ได้ "เห็นธดิาบอกว่าวันนีวั้นเกดิเหรอ"

"ค่ะ" 

มาลินีหันกลับมายิ้มแก้มปริ ตากลมโตเปล่งประกายระยิบระยับด้วย

ความหวังริบหรี่ รอคอยค�าอวยพรหวานช่ืนใจ ทว่าเจตต์ก็คือเจตต์ เขา 

ยังคงเป็นเจ้านายทูนหัวที่ทื่อมะลื่อ เย็นชาและไร้หัวใจเช่นเดิม 

"ไปสนุกกับทีมงานเถอะ เดี๋ยวผมจัดการเอง"

เขาคว้าแก้วกาแฟออกจากเครือ่งชงกาแฟอัตโนมตัเิมือ่มนัส่งสญัญาณว่า 
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เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ก่อนหันหลงัเดนิออกจากครวั แต่ความห่วงใยตามประสา

หญิงสาวที่แอบหลงรักเจ้านายท�าให้มาลินีค้านไล่หลัง

"ให้มะลิโทรสั่งดีกว่าค่ะ บอสจะได้มีเวลาท�างาน เย็นๆ แบบนี ้

เอาเป็นสลดัผกักบัปลาย่างไหมคะ มะลจิะก�าชบัท่ีร้านว่าขอน�า้สลดับัลซามิก  

ทานหน่อยนะคะจะได้อิ่มท้อง"

เขาหยุดยืนที่กรอบประตูพลางส่ายศีรษะ "ไม่เป็นไร"

"หรอืจะเอาข้าวต้มเครือ่งไหมคะ มะลจิะย�า้กบัท่ีร้านว่าให้เลาะก้างปลา

ออกให้หมด"

"ไม่ต้องหรอก"

"แต่ว่า..." 

เขาย่นค้ิวพลางสาวเท้ากลบัเข้ามาในครวัจนมาลนิถีอยกรดูจนแผ่นหลงั 

พิงเข้ากับขอบตู้ 

"ห่วงผมมากเหรอ" 

ร่างสูงใหญ่ก�าย�าของเขาบดบังจนผู้หญิงหุ่นอวบอัดอย่างเธอรู้สึก 

ตัวเล็กลงไปถนัดใจ ดวงหน้าหล่อคมสันโน้มลงมาควานหาค�าตอบจาก

ดวงตาใสแจ๋ว แต่เพียงครู่เดียวมาลินีก็รีบเบี่ยงหน้าหลบแววตาร้อนแรง

เรายืนนิง่กนัอยู่แบบนัน้โดยไม่มีใครเอ่ยค�าใดออกมา เป็นความเงยีบงนั 

ท่ีมีเพียงเสียงหัวใจของเธอเต้นกระหน�่าคับอยู่ในทรวงอก ครู่หน่ึงเขาถึง 

ถอยไปพงิสะโพกกบัขอบตู ้ เว้นระยะระหว่างเราพอสมควรพลางยกแก้วกาแฟ 

ข้ึนจิบด้วยท่าทีสบายๆ ตรงข้ามกับมาลินีท่ีใจเต้นโครมคราม ในสมอง 

เริ่มจินตนาการถึงฉากเร่าร้อน

...ล�าแขนบอบบางคล้องรอบล�าคอแกร่ง ดึงดวงหน้าหล่อเหลาลงมา

บดจูบ ก่อนท่ีเขาจะอุ้มเธอข้ึนไปวางพาดบนขอบตู้ แยกเรียวขาของเธอ

ออกเพือ่เปิดทางให้เขาขยบัเข้ามา ขณะท่ีฝ่ามอืหนาได้รปูเลือ่นข้ึนกอบกมุ

ทรวงอกอ่ิมซ่ึงดุนดันผ่านเสื้อเช้ิตสีฟ้าของเธอออกมาเรียกร้องความสนใจ

Page ����� ����������!.indd   31 4/11/2562 BE   14:06



บอสคะ หนูจะไม่ทน!

32

จากเขา 

"เป็นอะไรไป เรียกก็ไม่ตอบ" 

มาลินีสะดุ้งเฮือก รีบใช้ฝ่ามือสองข้างประกบหน้าตัวเองดังเพียะให ้

ตื่นจากฉากพิศวาส ทว่าเขากลับคว้าข้อมือเธอมาบีบไว้ ประกายความ 

ไม่พอใจผุดวาบขึ้นในดวงตาคมกริบคู่นั้น 

ปลายนิว้แข็งแรงยกข้ึนไล้เบาๆ ท่ีพวงแก้มใส ท�าเอามาลนิเีบิกตาโพลง  

ไม่รู้จะเก็บความตื่นเต้นระคนวาบหวามนี้อย่างไร 

"เจ็บรึเปล่า" 

หญิงสาวส่ายหน้าหวอื ถ้อยค�าท้ังหลายท้ังปวงไม่อาจล่วงพ้นออกจาก

ริมฝีปากราวกับถูกเขาสะกดไว้ด้วยนัยน์ตาร้อนแรง

แต่เพียงครูเ่ดยีวเขากท้ิ็งมือลงเหมือนเพิง่ระลกึได้ว่าก�าลงัท�าอะไรอยู่ 

แล้วหันไปคว้าแก้วกาแฟก่อนจะรีบจ�้าออกจากครัว ท้ิงให้มาลินีมองตาม

ด้วยรอยยิ้มเบ่งบานอยู่เต็มหัวใจ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625376.html

http://store.jamsai.com/9786160625376.html

