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Prologue
บทนำ�

เม็ดฝนโปรยปรายจากผืนฟ้าสีทมึ เป็นสายติดต่อกันมาหลายชัว่ โมงแล้ว
เวลานีก้ ำ� ลังจะย่างเข้าสูเ่ ดือนสุดท้ายของปี แม้ตามประกาศอย่างเป็นทางการ
จะพ้นจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวแล้ว กระนัน้ ก็ยงั มีฝนตกให้วนุ่ วายกันเป็นพักๆ
บัดนีบ้ นพืน้ ถนนเริม่ มีนำ�้ ท่วมขังให้เห็น รถยนต์จำ� นวนมากทีย่ งั ตกค้างอยู่
บนถนนจอดเรียงต่อกันก่อให้เกิดเส้นแสงเป็นแนวราวแขวนไฟประดับ แสง
สีขาวเหลืองของไฟหน้ารถทีฝ่ ง่ั หนึง่ ของถนนกับสีแดงของไฟท้ายรถทีอ่ กี ฝัง่
หนึง่ ขณะทีค่ นเดินเท้าก็หวิ้ รองเท้าลุยน�ำ้ บนบาทวิถกี นั อย่างทุลกั ทุเล
เหนือจากท้องถนนขึน้ ไปหลายสิบเมตร บนชัน้ ทีย่ สี่ บิ ของคอนโดมิเนียม
หรู อินทุนภิ า ศตรักษ์กำ� ลังนัง่ อยูบ่ นโซฟาสีกรมท่า ตรงหน้าเป็นโต๊ะกาแฟ
ซึง่ มีขนาดเล็กเสียจนเพียงวางคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ลงไปก็เต็มพืน้ ที่ ดังนัน้
แฟ้มเอกสารและเครือ่ งเขียนทัง้ หลายจึงต้องระเห็จไปอยูบ่ นเบาะโซฟาข้างตัว
เธอแทน อุณหภูมภิ ายในห้องขนาดหนึง่ ห้องนอนทีต่ กแต่งด้วยโทนสีนำ�้ ตาล
และสีงาช้างค่อนข้างเย็นด้วยอิทธิพลของฝนทีต่ กอยูด่ า้ นนอก ทว่าในใจของ
หญิงสาวกลับร้อนรุม่ ด้วยคลืน่ แห่งความกังวลและความกดดันทีส่ าดเข้ามา
ระลอกแล้วระลอกเล่า

Page �������������.indd 7

21/2/60 17:16

รักโดยสมัครใจ
8

บนหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ก�ำลังแสดงบัญชีการเงินชุดหนึง่ ส่วนใน
มือของเธอก็มีเอกสารทางการเงินอีกชุด ดวงตาคู่งามตวัดมองสลับไปมา
ระหว่างหน้าจอกับหน้ากระดาษ ก่อนทีส่ ดุ ท้ายจะเลือ่ นไปมองซองจดหมายที่
วางอยูบ่ นสุดของกองแฟ้ม ผ่านไปครูห่ นึง่ หญิงสาวก็ระบายลมหายใจยาว
นอกจากเห็นปัญหาอยู่ตรงหน้าคาตาแล้ว เธอยังทราบสาเหตุแห่ง
ปัญหาด้วย ทว่าเธอกลับท�ำอะไรเพื่อแก้ไขมันไม่ได้เลย
จะท�ำยังไงดี...
ใบหน้าสวยคมผินมองออกไปทางหน้าต่างซึง่ เปิดม่านไว้ครึง่ หนึง่ เธอ
เหม่อมองหยดน�้ำฝนที่เกาะพราวบนบานกระจกอย่างเหม่อลอย พยายาม
ครุ่นคิดใคร่ครวญหาทางแก้ปัญหาในมือ
'พูดกันตามตรง หมอว่าคุณพ่อคุณน่าจะอยู่ได้นานที่สุดอีกไม่เกิน
หกเดือนถึงหนึ่งปี...'
ค�ำพูดของนายแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านมะเร็งผุดขึน้ มาในห้วงค�ำนึง และ
นั่นคือเงื่อนเวลาของเธอ...อย่างไรเธอก็ต้องรักษาบริษัทของพ่อเอาไว้ให้ดี
ไม่ใช่นานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ แต่มนั ต้องอยูด่ จี นกว่าพ่อของเธอจะจากไป
ประสาน ศตรักษ์ พ่อของเธอเป็นผู้ก่อตั้งศตรักษ์กรุ๊ปเมื่อสามสิบปี
ก่อน ธุรกิจแรกสุดคือการน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขาย ภายหลังจึง
เปลีย่ นแปลงขยับขยายมาท�ำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ คือท�ำตึกส�ำนักงาน
ให้เช่า หลายปีหลังมานี้มีสนามกอล์ฟกับรีสอร์ตเพิ่มขึ้นมาด้วย ทุกอย่าง
ด�ำเนินไปอย่างดีพอสมควร
อินทุนภิ าถูกส่งไปเรียนปริญญาตรีดา้ นบริหารธุรกิจทีอ่ เมริกา จากนัน้
ก็กลับมาเรียนรู้งานและช่วยพ่อดูแลธุรกิจ ทว่าช่วงเวลาแห่งความสงบสุข
ก็อยูไ่ ม่นานนัก ผ่านไปไม่ถงึ ปี พ่อของเธอก็ถกู ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอด
หลังจากได้รบั การรักษาในทุกทางทีท่ ำ� ได้ มะเร็งทีป่ อดคล้ายชะลอตัวแต่กลับ
ไปปรากฏที่อวัยวะอื่น ยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของประสานก็ทรุดโทรมจาก
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การรักษา จนท้ายทีส่ ดุ ก็ตอ้ งวางมือ ยกอ�ำนาจบริหารทัง้ หมดให้กบั เธอผูย้ งั
มีประสบการณ์ในโลกธุรกิจเท่ากับเด็กหัดเดิน เธอพยายามท�ำทุกอย่างเท่าที่
ท�ำได้ กระนัน้ ธุรกิจกลับแย่ลงทุกวันด้วยสนิมเนือ้ ใน สถานะของศตรักษ์กรุป๊
ในเวลานีเ้ รียกได้วา่ เข้าใกล้ปากเหวเข้าไปทุกขณะ และเธอก็มองไม่เห็นทาง
แก้ปญั หาเลย
"อคิน คาร์ลตัน..."
จูๆ่ เสียงจากโทรทัศน์กท็ ะลุทะลวงผ่านม่านความคิดอันซับซ้อนเข้ามา
ในหัวของเธอ ไม่ใช่เพราะเสียงดังขึน้ กว่าเดิมแบบไม่มปี ม่ี ขี ลุย่ หากเป็นเพราะ
ชือ่ หนึง่ ...ชือ่ เดียวทีน่ อกจากสามารถดึงความสนใจแล้วยังมีฤทธิก์ ระตุกหัวใจ
ของเธอได้เสมอ
เวลานีโ้ ทรทัศน์ทเี่ ธอเปิดไว้เป็นเพือ่ นเฉยๆ ก�ำลังมีรายการข่าวสังคมกึง่
วาไรตี้ เสียงผูป้ ระกาศสาวเจือ้ ยแจ้วเล่าถึงกิจกรรมของสถานทูตสหรัฐอเมริกา
ซึง่ ปีนมี้ ที ายาทตระกูลมหาเศรษฐีอย่าง 'อคิน คาร์ลตัน' มาร่วมด้วยในฐานะ
ทีร่ จู้ กั กับท่านทูต
"คุณอคินเป็นลูกครึง่ ไทย ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาเมืองไทยคราวนีจ้ ะ
อยู่ยาวเลยหรือเปล่านะคะ เพราะนี่ก็เข้าใจว่าอยู่มาเป็นเดือนแล้ว" ภาพตัด
กลับมาที่ห้องส่งซึ่งผู้ประกาศสองคนยืนคุยกันอยู่
"ขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะ" อีกคนรับอย่างสดใสทันที "ล่าสุดได้ยินข่าว
มาว่ารางวัล Dream Guys เจ้าชายในฝันก็ได้ประกาศชื่อหนุ่มฮอตที่ได้รับ
รางวัลออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยหนึ่งในนั้นก็คือคุณอคิน เข้าใจว่าคุณอคิน
จะไปร่วมงานและรับรางวัลด้วยตัวเองด้วยนะคะ"
"ก็ขอให้คุณผู้ชมมั่นใจว่าเราจะไม่พลาดเก็บบรรยากาศในงานแจก
รางวัล Dream Guys มาส่งถึงหน้าจอของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ"
อคินมาเมืองไทย...มาอยู่เป็นเดือนแล้วด้วย เขามาท�ำอะไรที่นี่
ความสงสัยผุดพลุ่ง ก่อนที่ประกายความคิดหนึ่งจะสว่างไสวขึ้นมา
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มันเป็นความคิดทีท่ ำ� ให้อนิ ทุนภิ านิง่ งันไปเนิน่ นาน ก่อนทีเ่ ธอผินหน้าไปมอง
เม็ดฝนที่พราวอยู่บนหน้าต่างอีกครั้ง
นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเธอแล้วก็ได้...
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บทที่ 1

Again into eyes
พานพบสบตา...อีกครั้ง
นานแล้วทีอ่ นิ ทุนภิ าไม่ได้ออกงานสังคมในลักษณะนี้ พักหลังมานีง้ าน
ที่เธอไปร่วมส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่งานแต่งงานก็งานศพ ทั้งหมดเป็นการไป
ร่วมงานตามมารยาท ไม่ใช่เพราะสนิทสนมกับเจ้าภาพแต่อย่างใด อีกทั้ง
ตัวเธอก็ชอบอยู่อย่างสงบโดยธรรมชาติ ดังนั้นการมาร่วมงานแจกรางวัล
ใหญ่โตของนิตยสารหัวใหญ่ในค�ำ่ คืนนีจ้ งึ ท�ำให้เธอรูส้ กึ แปลกแยกพอสมควร
แต่หญิงสาวตรวจสอบแล้วว่าค�่ำนี้อคินรับปากจะมาร่วมงานจริงตาม
ที่ได้ยินจากรายการโทรทัศน์ ดังนั้นอย่างไรเธอก็ต้องอยู่ในงานนี้จนกว่าจะ
ได้พบเขา...อีกครั้ง
งานค่อนข้างคึกคักทีเดียว อินทุนภิ าทักทายแขกเหรือ่ ทีพ่ อรูจ้ กั จากนัน้
ก็ฉวยแก้วเครือ่ งดืม่ ไปหามุมสงบเพือ่ เฝ้ามองเหตุการณ์ภายในห้องจัดเลีย้ ง...
มองหาอคิน
รางวัล Dream Guys นี้มีสามคน นอกจากอคินแล้วก็มีเขต เบอร์ตัน
ผู้บริหารและทายาทอันดับหนึ่งแห่งเบอร์ตันเอนจิเนียร์ รายนี้เป็นลูกครึ่ง
อเมริกัน เธอได้ยินชื่อเสียงของเขาหากไม่เคยเจอตัว วันนี้เป็นครั้งแรกที่
เธอได้เห็นเขา แค่หน้าตาก็นับว่าเขาเหมาะกับรางวัลมากแล้ว ส่วนอีกคน
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คือดาเนียล ภูมิภัทร อมรวรวัฒน์ เจ้าของกิจการสถานบันเทิง รวมไปถึง
รีสอร์ตและโรงแรมหลายแห่ง คนนี้เธอพอจะรู้เรื่องราวของเขาอยู่บ้างจาก
การศึกษาธุรกิจรีสอร์ตและเคยเห็นเขาตามงานเลี้ยงใหญ่ๆ แต่ก็ไม่ได้รู้จัก
กันเพราะถือว่าอายุห่างคนละรุ่น เธอได้ข่าวว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพล วันนี้เธอ
ก็เห็นเขาเดินผ่านไปแวบๆ พร้อมผู้ติดตาม
ถึงจะพยายามเก็บตัวอยู่ในมุมสงบอย่างไร ทว่าก็ยงั มีคนเดินผ่านไป
ผ่านมาและเข้ามาทักทายเธออยูเ่ นืองๆ ส่วนอคินกลับไม่มวี แี่ ววจะปรากฏตัว
จนหญิงสาวอดสงสัยไม่ได้วา่ อคินจะเปลีย่ นใจกลางอากาศหรือเปล่า เพราะ
เขาค่อนข้างมีความเป็นกบฏในตัว ถึงจะผ่านมาหลายปีแล้วหากเธอก็คอ่ นข้าง
แน่ใจว่านิสยั นีข้ องเขาน่าจะยังคงเดิม
แต่แค่สงสัย ร่างสูงในชุดสูทล�ำลองก็ปรากฏตัว หัวใจของอินทุนิภา
กระตุกขึน้ มานิดหนึง่ ก่อนทีเ่ ธอจะขอตัวจากนักธุรกิจสูงวัยทีเ่ ข้ามาทัก แล้ว
เธอก็เดินลัดเลาะผ่านผู้คนเพื่อไปดักหน้าอคิน แม้จะไม่มีความจ�ำเป็นต้อง
รีบร้อนเพราะตอนนี้กลุ่มบรรณาธิการและผู้บริหารของนิตยสารซึ่งไปรับ
ชายหนุม่ แนะน�ำให้เขารูจ้ กั ใครต่อใครรายทางจนท�ำให้ขบวนของเขาเคลือ่ นที่
เชือ่ งช้ากว่าทีค่ วรจะเป็นอยูแ่ ล้วก็ตาม
หญิงสาวเฝ้ารออย่างใจเย็น ขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งยืน
หลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะเห็นเธอ
"อีกเดีย๋ วจะถึงเวลาประกาศรางวัลแล้ว ถ้ายังไงเชิญคุณอคินด้านหน้า
ดีกว่าค่ะ จะได้ขนึ้ เวทีทนั " เสียงของบรรณาธิการเจือ้ ยแจ้วหลังจากยกข้อมือ
ขึ้นดูนาฬิกาและเห็นว่าเวลางวดเข้ามาทุกทีแล้ว
"ครับ" อคินตอบรับเป็นภาษาไทยติดส�ำเนียงจางๆ แต่ก่อนที่เขาจะ
เดินผ่านสแตนดีท้ ที่ ำ� เป็นเล่มนิตยสารปกล่าสุดขนาดยักษ์ซงึ่ ตัง้ อยูก่ ลางห้อง
จัดเลีย้ งไป เขาก็สงั เกตเห็นร่างหนึง่ ยืนอยูข่ า้ งสันปกนิตยสาร นัน่ ท�ำให้เขา
หยุดกึกแล้วหันไปมองให้เต็มตาทันที
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ดวงตาสองคู่สานสบ แม้จะห่างหายจากช่วงเวลานี้มาหลายปี ทว่า
หัวใจของอินทุนิภายังคงมีปฏิกิริยาตอบสนองไม่ต่างจากเดิม ชั่ววินาทีนั้น
โลกรอบกายคล้ายมลายเลือน ก่อนทีม่ นั จะกลับคืนสูส่ ภาพปกติอย่างรวดเร็ว
เมื่อชายหนุ่มกระตุกริมฝีปากยิ้ม...มันเป็นยิ้มที่ทรงเสน่ห์หากแฝงไว้ด้วย
ความเจ้าเล่ห์แบบเดียวกับที่สลักแน่นอยู่ในความทรงจ�ำของเธอ
"ไม่คิดเลยว่าเราจะได้พบกันอีกครั้ง"
"ฉันเป็นคนไทยค่ะ" หญิงสาวคลีย่ มิ้ น้อยๆ สายตายังคงสงบนิง่ เยือกเย็น
อคินยังคงเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาและมีเสน่ห์อย่างร้ายกาจเหมือนเดิม
ถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนสักอย่างก็คงเป็นเค้าหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากวันเวลาที่
ล่วงเลย ส่วนโครงหน้าคมเข้มดุจรูปหล่อ คิว้ สีดำ� สนิททีพ่ าดอยูเ่ หนือดวงตา
สีสนิมคมกริบ จมูกโด่งเป็นสัน ปากเรียวทีร่ องรับด้านล่าง เรือนร่างสูงทีแ่ น่น
ด้วยมัดกล้ามแบบก�ำลังดี ผิวสีแทนทีย่ งิ่ ส่งให้เขาดูเหมือนรูปหล่อทองแดง
ของเทพเจ้านักรบในพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ป์ รวมถึงกลิน่ อายเข้มข้นแห่งความเป็น
บุรษุ เพศ...ทัง้ หมดนี้ไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปจากทีเ่ ธอจดจ�ำได้เลย
"นั่นสินะ..."
"รู้จักกันด้วยเหรอคะ" บรรณาธิการมองสองหนุ่มสาวอย่างสนใจ
"แน่นอนครับ เราเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเดียวกันนี"่ อคินตอบทัง้
รอยยิม้ ดวงตาคมไม่เพียงยังจับจ้องใบหน้างาม เขายังมองส�ำรวจตัง้ แต่หวั
จรดเท้าของเธออย่างรวดเร็วด้วย
"อ๋อ อย่างนี้นี่เอง"
"เดี๋ยวค่อยคุยกัน" ชายหนุ่มพยักหน้าให้อินทุนิภา ก่อนจะหันไปหา
บรรณาธิการเป็นเชิงบอกว่าเขาพร้อมจะไปต่อแล้ว
หญิงสาวยืนมองร่างสูงเดินห่างไป ความกังวลเลือนไปหลายส่วน...
เมื่อเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุย นั่นแปลว่าเธอกับเขาจะต้องได้คุยกัน
อินทุนภิ าย้อนกลับไปหามุมสงบของตนเอง เพียงไม่นานหลังจากนัน้
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บุรุษที่ติดตามอคินเข้ามาในงานพร้อมกันก็เดินมาหยุดตรงหน้าเธอ
"คุณแคลร์ใช่ไหมครับ"
"ค่ะ"
"ผมเรแกน เลขานุการของคุณอคิน...บอสบอกว่านัดกับคุณเอาไว้ ถ้า
ยังไงผมขออนุญาตดูแลคุณแทนบอสในระหว่างนีน้ ะครับ"
คิว้ โค้งของอินทุนภิ ายกสูงนิดหนึง่ อย่างแสดงความประหลาดใจ หาก
ก็ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอืน่ ใดบนใบหน้างามมากไปกว่านัน้ แล้วสุดท้ายเธอ
ก็พยักหน้ารับ...เมือ่ ได้รบั ค�ำตอบ เรแกนก็ผายมือเป็นเชิงเชือ้ เชิญ เธอจึง
ก้าวเดินตามค�ำเชิญของเขา ยังเดาไม่ออกว่าอคินจะมาไม้ไหนแน่
"การเปิดห้องสวีตคงต้องใช้เวลาสักครู่นะครับ"
"โรงแรมนี้มีเลานจ์ค่ะ" หญิงสาวพูดทันที เมื่ออีกฝ่ายหันมามอง เธอ
ก็ยืนยันด้วยการย�้ำประโยคเดิมอีกครั้ง เขาจึงยอมค้อมศีรษะรับ
ถึงจะผิดไปจากทีเ่ จ้านายสัง่ ไว้ หากเรแกนก็จดั การหาโต๊ะทีเ่ ป็นส่วนตัว
ให้อนิ ทุนภิ าได้นงั่ รออคินอย่างสบายในเลานจ์ เธอจึงถือโอกาสสัง่ อาหารว่าง
เบาๆ มากินระหว่างรอ
อีกเดีย๋ วเธอคงต้องใช้ทงั้ แรงกายและแรงใจอย่างมาก เธอต้องเตรียมตัว
ให้พร้อมทีส่ ดุ
อินทุนิภากินแซนด์วิชยังไม่ทันเสร็จ อคินก็มาถึงโต๊ะแล้ว เขาไม่ได้
พูดอะไร เพียงหันไปสัง่ เครือ่ งดืม่ จากนัน้ ก็ทงิ้ ตัวนัง่ บนโซฟาฝัง่ ตรงข้ามแล้ว
เฝ้ามองเธอกินเงียบๆ บนใบหน้าหล่อจัดปรากฏรอยยิม้ ตรงมุมปาก ขณะที่
ดวงตาเปล่งประกายวาววาม สองอย่างนีก้ เ็ พียงพอแล้วทีจ่ ะท�ำให้สญั ชาตญาณ
อิตถีเพศในกายของเธอลุกโชน กระนัน้ เธอก็ยงั กินต่อไปเหมือนเขาไม่ได้อยู่
ตรงนัน้
"ขอโทษเรือ่ งทีเ่ รแกนคิดจะเปิดห้องด้วย ตอนผมสัง่ คงพูดสัน้ ไปหน่อย
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หมอนัน่ เลยเข้าใจผิด" ชายหนุม่ ส่งเสียงเมือ่ เห็นว่าเธอกินเสร็จเรียบร้อยและ
ยกแก้วเครือ่ งดืม่ ขึน้ มาจิบ คราวนีเ้ ขาเปลีย่ นกลับมาใช้ภาษาอังกฤษ...ถึงจะ
พูดภาษาไทยได้ แต่มนั ก็เป็นภาษาทีเ่ ขาไม่คอ่ ยได้ใช้ อย่างไรก็ไม่คล่องปาก
เท่าภาษาอังกฤษที่ใช้ทกุ วัน
"ไม่เป็นไรค่ะ" หญิงสาวส่ายหน้าน้อยๆ "ส่วนใหญ่ถ้าเจ้านายสั่งงาน
ไม่ชัด พวกเลขาฯ ก็มักจะเดาใจนายตามความเคยชินอยู่แล้ว"
"อย่างนัน้ แหละ" อคินหัวเราะเบาๆ ประกายในดวงตายิง่ แพรวพราว
สว่างไสวกับค�ำพูดเหน็บแนมของเธอ "ไม่เจอกันหลายปี...เลิกกับโซอีห้ รือยัง"
"การอยูค่ นละทวีปไม่ได้เป็นเหตุผลให้ตอ้ งเลิกเป็นเพือ่ นกันนีค่ ะ...ถ้าคุณ
อยากเจอเธอ อีกไม่นานโซอีจ้ ะมาหาฉันทีไ่ ทย" อินทุนภิ าตอบเสียงเรียบเรือ่ ย
เหมือนมันเป็นค�ำถามปกติทั่วไปที่เพื่อนเก่าควรถามตอนได้กลับมาเจอกัน
อีกครัง้
"ไม่อยูก่ แ็ สดงว่าตอนนีค้ ณุ ว่างพอจะมีเวลาท�ำอะไรสนุกๆ กับคนอืน่ ...
เป็นต้นว่าช่วยแนะน�ำให้เพื่อนเก่าอย่างผมรู้จักเมืองไทยดีขึ้น"
เกิดความเงียบขึน้ ชัว่ ขณะ ก่อนทีอ่ นิ ทุนภิ าจะเผยรอยยิม้ นุม่ นวลออกมา
"คุณไม่เปลี่ยนไปเลย"
"แต่คุณเปลี่ยน..." อคินยิ้มตอบ "คุณสวยขึ้น เซ็กซี่ขึ้น ที่เหมือนเดิม
คือค�ำพูดน่ารักๆ ของคุณ สรุปแล้วส�ำหรับผมคุณมีเสน่หย์ งิ่ กว่าเดิมเสียอีก"
"ขอบคุณค่ะ" หญิงสาวพูดตามมารยาทโดยไม่ได้เก็บมาคิดปลาบปลืม้
จริงจัง เธอทราบดีวา่ เขาสามารถปากหวานได้ปานใด "แล้วนีค่ ณ
ุ ตัง้ ใจจะอยู่
เมืองไทยนานเหรอคะ ถึงอยากได้คนช่วยแนะน�ำให้รู้จักเมืองไทย"
"ตอนแรกว่าจะอยูไ่ ม่นาน แค่มาท�ำธุระแถวนีแ้ ล้วก็ถอื โอกาสแวะมาเยีย่ ม
ประเทศบ้านเกิดน่ะ แต่ถา้ มีอะไรทีน่ า่ สนใจ..." ชายหนุม่ ทอดเสียงเล็กน้อย
ขณะทีส่ ง่ สายตาข้ามไปอีกฝัง่ โต๊ะอย่างมีความนัย "ผมก็อาจจะอยูต่ อ่ นานกว่า
ทีค่ ดิ ก็ได้"
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"ฉันมีข้อเสนอทางธุรกิจมาเสนอค่ะ" อินทุนิภาเริ่มหัวข้อสนทนาใหม่
แบบไม่มีปี่มีขลุ่ย "ฉันอยากขายบริษัทให้คุณ"
"ขายบริษทั ?" รอยยิม้ บนใบหน้าหล่อเข้มถูกแทนทีด่ ว้ ยความประหลาดใจ
"พอร์ตของศตรักษ์กรุป๊ มีธรุ กิจอสังหาฯ ส�ำนักงาน สนามกอล์ฟ และ
รีสอร์ต" เธอขยายความ "ปัจจุบนั สถานภาพทางบัญชีของบริษทั ไม่ดเี ท่าไหร่
ในบริษัทมีปัญหาหลายอย่าง ฉันรู้ปัญหาแต่ไม่สามารถแก้ไขมันได้ และ
คุณพ่อของฉันก�ำลังเป็นมะเร็งปอด ยังไงฉันก็ต้องรักษาบริษัทไว้จนกว่า
วันสุดท้ายของท่าน"
"ผมไม่คดิ ว่าตามคุณทันนะ รักษาบริษทั ไว้โดยการขายให้ผมงัน้ เหรอ"
เขาถาม หากสีหน้าท่าทางก็ดูไม่ได้ใส่ใจจริงจังนัก
"ฉันบอกไม่ได้ว่าคุณพ่อของฉันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน คุณหมอ
บอกไว้ว่าน่าจะราวหกเดือนถึงหนึ่งปี ฉันเลยวางแผนจะท�ำสัญญาซื้อขาย
บริษทั ล่วงหน้ากับคุณด้วยราคาทีต่ ำ�่ กว่ามูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิในปัจจุบนั ช่วง
หลายปีทผี่ า่ นมานีค้ ณ
ุ พลิกฟืน้ บริษทั นับสิบบริษทั ฉันคิดว่าปัญหาในบริษทั
ของฉันจัดการง่ายกว่าบริษทั พวกนัน้ เสียอีก บวกกับมูลค่าสินทรัพย์มตี วั ตน*
ของบริษทั ทีเ่ พิม่ ค่าขึน้ ทุกปี เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ กิดการซือ้ ขายจริงหลังจากคุณพ่อ
ของฉันเสีย ฉันเชือ่ ว่าคุณจะได้กำ� ไรหลักสิบล้านเหรียญ"
"ในเมื่อคุณเคลมว่ามันง่ายกว่า แล้วท�ำไมไม่คิดจะแก้เองล่ะ"
"อย่างทีฉ่ นั บอกไป ฉันรูป้ ญั หาแต่มนั เป็นประเด็นทีฉ่ นั ไม่สามารถยืน่ มือ
เข้าไปแก้ได้" อินทุนภิ าพยักหน้ารับ "พอมันหมักหมมหนักเข้าตอนนีป้ ญั หาก็
ดูเหมือนจะใหญ่เกินความสามารถของฉันแล้ว"
"คุณใช้ค�ำว่าไม่สามารถแก้มันได้...บริษัทคุณมีปัญหาอะไรกันแน่"
* สินทรัพย์มีตัวตน (tangible asset) หมายถึง สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และมีลักษณะทางกายภาพ
เช่น เงินให้กยู้ มื ระยะยาว ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (intangible asset) หมายถึง สินทรัพย์
ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีลักษณะทางกายภาพ เช่น ลิขสิทธิ์ สัมปทาน เครื่องหมายการค้า สิทธิ
การเช่า
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"พวกเนรคุณค่ะ" เธอถอนหายใจเบาๆ "เอาไว้ฉันจะเล่าให้คุณฟัง
มากกว่านี้ถ้าคุณตกลงรับข้อเสนอของฉัน"
"แล้วท�ำไมคุณถึงคิดว่าผมจะสนใจข้อเสนอของคุณล่ะ" อคินเลิกคิ้ว
"ฉันไม่แน่ใจหรอกค่ะว่าคุณจะสนใจ แต่ฉันเลือกมาเสนอคุณเป็น
คนแรก เพราะฉันเชือ่ วิสยั ทัศน์ของคุณทีส่ ดุ " ดวงตาสีนลิ ของอินทุนภิ าจ้อง
ตรงไปสบตากับเขา ก่อนที่เธอจะก้มลงเปิดกระเป๋าคลัตช์ ใบจิ๋วแล้วหยิบ
แฟลชไดรฟ์อนั หนึง่ ออกมาวางบนโต๊ะโดยมีนามบัตรใบหนึง่ แนบมาด้วย "ในนี้
คืองบการเงินกับภาพทรัพย์สนิ ต่างๆ ของบริษทั ฉัน ถ้าไม่เป็นการรบกวน
จนเกินไปฉันก็อยากให้คณุ ลองเปิดดูสกั หน่อย แล้วถ้าคุณไม่สนใจก็ชว่ ยบอก
ฉันสักนิด ฉันจะได้มองหาตัวเลือกอืน่ "
"คุณจะไปดักรอและเข้าหาตัวเลือกอื่นเหมือนที่ท�ำกับผมเหรอ" เมื่อ
เห็นว่าร่างระหงท�ำท่าจะลุกขึ้นเสียเฉยๆ ชายหนุ่มเลยส่งเสียงถามออกไป
และนัน่ ก็ทำ� ให้เธอชะงักเล็กน้อย ก่อนทีก่ ลีบปากอิม่ จะคลายตัวเป็นรอยยิม้
ละมุน
"ก็ขึ้นอยู่กับว่าในเวลานั้นฉันสิ้นหวังแค่ไหนค่ะ หวังว่าจะได้ยินข่าวดี
จากคุณนะคะ"
อคินวางแขนพาดกับพนักโซฟาขณะเฝ้ามองอินทุนภิ าเยือ้ งย่างจากไป
จนกระทัง่ ร่างงามใกล้ลบั ไปจากสายตา เรแกนจึงขยับเข้ามาหาเจ้านาย
"น่าฟัดมากนะว่าไหม"
"ครับ" เลขานุการเห็นพ้อง พลอยหันไปมองด้านหลังของหญิงสาว
ด้วยอีกคน "เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ดึงดูดอย่างหาตัวจับยากจริงๆ"
พอฟังอย่างนัน้ อคินก็หวั เราะในล�ำคอ ก่อนจะพยักพเยิดไปยังแฟลชไดรฟ์
ซึง่ วางอยูก่ ลางโต๊ะตรงหน้า
"เอานี่ไปให้ทมี วิเคราะห์ดหู น่อย แล้วก็สบื เรือ่ งของเธอด้วย...เธอชือ่
แคลร์ อืม ชือ่ จริงอะไรก็ไม่รยู้ าวๆ นามสกุลก็นา่ จะเหมือนชือ่ บริษทั ล่ะมัง้
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เอาเป็นว่าสืบย้อนไปจากบริษทั ในแฟลชไดรฟ์นแี่ ล้วกัน"
"ครับ" เรแกนรับค�ำ "แล้วนี่บอสจะกลับเข้าไปในงานอีกไหม"
"อืม ดันโดนสาวสวยหลอกให้อยากแล้วจากไปนี่ กลับเข้าไปในงาน
ดีกว่า เผื่อจะมีอะไรสนุกๆ บ้าง เขต เบอร์ตันนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว ส่วน
อีกคนที่ได้รางวัลก็เห็นว่าเป็นผูม้ อี ทิ ธิพลในไทย รูจ้ กั ไว้คงไม่เสียหาย" อคิน
หัวเราะแล้วลุกขึ้นจากโซฟา ขณะเดินออกจากบาร์เลานจ์ในหัวก็ยังปรากฏ
ภาพของหญิงสาวที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้พานพบอีกครั้ง
ค�ำ่ คืนนีอ้ นิ ทุนภิ าสง่างามอยู่ในชุดราตรีลกู ไม้ยาวสีแดงเบอร์กนั ดีทขี่ บั
ให้ผวิ สีนำ�้ ผึง้ ของเธอผุดผ่อง มันเป็นชุดคอจีนแขนสัน้ เรียบๆ หากเพียงช่วง
เหนืออกที่เป็นลูกไม้โปร่งเผยผิววับแวมกับทรงเข้ารูปที่เน้นให้เห็นเส้นสาย
รูปนาฬิกาอันงดงามตัง้ แต่อกอิม่ เอวคอด ลงมาจนถึงสะโพกผายก็เพียงพอ
ทีจ่ ะดึงดูดสายตาของผูช้ ายทุกคนให้หนั มองซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก นีย่ งั ไม่นบั ใบหน้า
สวยคมที่ล้อมกรอบด้วยเรือนผมยาวสีด�ำสนิทซึ่งวันนี้เกล้าเป็นมวยเรียบๆ
ปล่อยให้นยั น์ตาสวยซึง้ กับริมฝีปากอิม่ ทีฉ่ าบด้วยลิปสติกสีแดงโดดเด่น
ทว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดเกี่ยวกับหญิงสาวก็คือแรงดึงดูดมหาศาลที่ถูกส่ง
ออกมาจากร่างระหงอย่างต่อเนื่อง มันอยู่ในระดับเดียวกับแรงดึงดูดของ
ดวงอาทิตย์ทบี่ งั คับให้ดาวเคราะห์ทงั้ หลายมาโคจรรอบตัวโดยไม่อาจขัดขืน
ทีเดียว นีค่ อื คุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของเธอ เป็นพรสวรรค์ทพี่ ระเจ้าประทาน เธอ
ไม่ตอ้ งท�ำอะไรเลย แค่ยนื เฉยๆ อยูต่ รงนัน้ พวกผูช้ ายก็แทบจะคลานเข่าเข้าไป
สยบแทบเท้าแล้ว ทว่าที่ท�ำให้เธอดูมีเสน่ห์ขึ้นก็คือการที่เธอดูไม่สนใจใน
ความงามและเสน่หอ์ นั รุนแรงของตัวเองเลยสักนิดนีล่ ะ่
อคินยิม้ ออกมาเมือ่ ภาพในหัวย้อนกลับไปไกลหลายปีกอ่ น...ตอนนัน้
เธอท�ำสีผมเป็นสีโทนน�ำ้ ตาล และมีชว่ งหนึง่ เป็นสีนำ�้ ตาลแดงซึง่ เขาคงต้อง
นิยามโดยใช้คำ� หยาบคายว่า 'โคตรเซ็กซี'่ แต่ผมด�ำก็ไม่เลวเหมือนกัน เพราะ
มันท�ำให้เธอดูลกึ ลับน่าค้นหาไปอีกแบบ
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แน่นอน เขาจ�ำได้วา่ ตอนนัน้ อยากได้เธอจะเป็นจะตาย ความรูส้ กึ นัน้
จางหายไปตามกาลเวลา ทว่าตอนนีม้ นั หวนกลับมาชัดเจนอีกครัง้ แล้ว ทัง้ ที่
เขาเพิง่ ได้กลับมาพบเธอแค่ไม่กนี่ าทีเท่านัน้
ช่างเป็นผู้หญิงที่ท�ำให้เลือดลมแล่นพล่านดีจริงๆ
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บทที่ 2

Friend's offer
ข้อเสนออันตราย
"ไม่ได้นะ จะไล่เขาออกไม่ได้! นั่นหลานของสามีฉัน!"
"ฉันเป็นเจ้าของบริษัท เป็นหุ้นส่วนใหญ่ และยังเป็นประธานบริษัท
ด้วย เตือนไว้เผื่อคุณจะลืม"
อินทุนิภาตอบโต้เสียงเอะอะโวยวายภายในห้องประชุมด้วยความ
เยือกเย็น วาระการประชุมตอนนี้คือการไล่พนักงานระดับผู้จัดการของ
สนามกอล์ฟเนื่องจากมีหลักฐานการทุจริต ทว่าหนึ่งในเครือญาติของเธอ
ไม่ยินยอมโดยง่าย
"และถ้าคุณไม่ยอม ฉันเกรงว่าคงจะต้องให้คณุ รับผิดชอบความเสียหาย
แทน...โดยเฉพาะรับผิดทางกฎหมายแทนหลานของสามีคณุ ด้วย"
เมือ่ เจอไม้นเี้ ข้าไปคนโวยวายเลยหุบปากฉับ ขณะทีญ่ าติอกี คนหัวเราะ
เบาๆ
"ท�ำไมไม่สั่งสอนหลานให้ท�ำเนียนๆ หน่อยล่ะ"
สิ้นเสียงพูดในห้องประชุมก็เกิดคลื่นเสียงหัวเราะ อินทุนิภาโกรธจัด
จนแทบอยากจะลุกขึ้นทุบก�ำปั้นลงบนโต๊ะแรงๆ หากในความเป็นจริงเธอก็
เพียงแค่เพิ่มระดับเสียงและพูดออกไปอย่างเย็นชา
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"ถ้าจะเนียนก็เนียนให้ตลอดรอดฝั่งแล้วกันนะคะ อย่าผยองประมาท
จนมีชื่อเป็นวาระการประชุมเหมือนวันนี้"
ความเงียบขับไล่เสียงหัวเราะไปอย่างรวดเร็ว เกือบทุกคนแสดงสีหน้า
ไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจน กระนั้นหญิงสาวก็ไม่แยแส
"ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ปิดการประชุมเท่านี้ค่ะ"
อินทุนิภาลุกเดินออกจากห้องประชุมทันทีที่พูดจบและมุ่งหน้าตรง
กลับห้องท�ำงาน หากนั่นก็ยังไม่ไวพอที่จะท�ำให้เธอสลัดป้าของผู้จัดการ
สนามกอล์ฟคนทุจริตได้
"เธอห้ามด�ำเนินคดีกับหลานของฉันนะ" หล่อนตามมาคว้าแขนของ
เธอไว้ไม่ยอมให้เดิน
"ไปติดสินบนฝ่ายกฎหมายสิ ถนัดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรือไง"
หญิงสาวสะบัดแขนอย่างไม่ไยดี แววเหยียดหยามฉายอยู่ในดวงตาสีนิล
ก่อนที่เธอจะหมุนกายเดินกลับเข้าห้องท�ำงานต่อ
อินทุนิภาแวะถามเลขานุการหน้าห้องว่ามีงานด่วนไหม เมื่อได้รับ
ค�ำตอบว่าไม่มเี ธอก็บอกอีกฝ่ายว่าจะพักสักครึง่ ชัว่ โมง ครัน้ เข้าห้องเรียบร้อย
แล้วเธอก็ล็อกประตูทันที เมื่อแน่ใจว่าอยู่ตามล�ำพังเธอจึงค่อยทิ้งตัวลงนั่ง
บนโซฟาตัวยาวแล้วถอนหายใจออกมาอย่างเหนือ่ ยล้า
'สนิม' ที่กัดกร่อนความมั่นคงของศตรักษ์ก็คือพวกญาติพี่น้องที่พ่อ
ดึงเข้ามาท�ำงานนีเ่ อง...พวกเขาทุจริตกันอย่างไม่เกรงกลัว ส่วนเธอเองแม้
ยามนีจ้ ะถือหุน้ ใหญ่และอยู่ในต�ำแหน่งประธานบริษทั แต่กแ็ ทบไม่มใี ครเคารพ
ย�ำเกรง ส่วนหนึง่ เพราะอายุนอ้ ยด้อยประสบการณ์ อีกส่วนเพราะญาติพนี่ อ้ ง
ทัง้ หลายอยูก่ นั มานานเป็นสิบๆ ปี สร้างเครือข่ายเส้นสายอ�ำนาจของตัวเอง
ในแต่ละส่วนของกิจการทีต่ นเองท�ำงานอยูจ่ นแข็งแกร่ง นัน่ ท�ำให้คำ� สัง่ ส�ำคัญๆ
ของเธอทีก่ ระทบต่อผลประโยชน์ของพวกเขาไม่ถกู ด�ำเนินการ ถ้าไม่มหี ลักฐาน
ชัดเจนเธอก็แทบจัดการอะไรไม่ได้เลยทัง้ ทีร่ แู้ ก่ใจว่าพวกเขาทุจริต
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และเธอก็แทบไม่เคยมีหลักฐานที่ชัดเจนเลยด้วย...
อินทุนภิ าพยายามท�ำให้ตวั เองแข็งแกร่ง หากมันก็เป็นเรือ่ งยาก เพราะ
เธออยู่ในสภาพหัวเดียวกระเทียมลีบ ขนาดพวกญาติทเี่ กลียดกันเองยังพร้อม
จะสมานฉันท์ชวั่ คราวแล้วหันมาช่วยกันเสือกดาบใส่เธอ
ภายในอาณาจักรที่ประสานสร้างขึ้นด้วยความเหนื่อยยากนี้ เธอ
ไม่สามารถไว้ใจใครหรือพึ่งพาใครได้เลยนอกจากตัวเอง
โทรศัพท์มอื ถือทีห่ ญิงสาววางทิง้ ไว้ขา้ งตัวส่งเสียงร้อง เธอหยิบมันขึน้ ดู
และพบว่าเป็นเบอร์แปลกที่ไม่รจู้ กั แม้จะอยู่ในสภาพอารมณ์ทเี่ หนือ่ ยหน่าย
ต่อทุกสิง่ หากเธอก็ลากนิว้ รับสาย
"ว่างมาเจอกันหน่อยไหมแคลร์"
อินทุนิภาจดจ�ำเสียงที่ลอยมาตามสัญญาณโทรศัพท์ ได้ทันที จังหวะ
การเต้นของหัวใจเรรวนทันใด หากเธอก็ยงั สามารถสะกดน�ำ้ เสียงให้เรียบเรือ่ ย
เป็นปกติได้
"ฉันว่างหลังเลิกงานค่ะ"
"ออกมาเจอกันตอนนี้ไม่ได้หรือไง"
"ถ้าคุณอยากเจอฉันตอนนี้ก็ต้องเข้ามาหาฉันที่บริษัทค่ะ"
"ผมคาดหวังให้คณุ โรแมนติกมากกว่านีน้ ะ" อคินส่งเสียงหัวเราะแผ่วๆ
ตามมา "เอาล่ะ เย็นนี้ก็ได้...เอาไว้ผมหาที่เหมาะๆ ได้แล้วจะบอกคุณนะ"
"แล้วเจอกันค่ะ" หญิงสาวตอบรับก่อนจะวางสาย จากนั้นเธอก็
ถอนหายใจออกมาอีกเฮือกใหญ่
ถึงอคินจะไม่ได้พูดปฏิเสธข้อเสนอ หากอินทุนิภาก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะ
ตอบรับ...เขาสนใจ 'ตัว' เธอแน่ล่ะ แต่บริษัทของเธอนั้นเป็นอีกเรื่อง ดังนั้น
ตอนนีเ้ ธอจึงได้แต่หวังว่านีจ่ ะไม่ใช่ลกู ไม้เพือ่ ให้เธอพาตัวไปให้เขาแทะโลมเล่น
เท่านั้น เพราะเธอต้องการขายบริษัทให้เขาจริงๆ
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อคินส่งชือ่ โรงแรมแห่งหนึง่ กับชือ่ ถนนมาให้ พออินทุนภิ าน�ำชือ่ ไปค้น
ในอินเตอร์เน็ตก็พบว่ามันเป็นโรงแรมแบบบูตกิ เล็กๆ ติดแม่นำ�้ เจ้าพระยา พอ
ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นโรงแรมก็ทำ� ให้ดวงตาสีนลิ ต้องหรีล่ งอย่างครุน่ คิด เธอไม่ได้กงั วล
เพราะรูจ้ กั เขาดีพอจนทราบว่าถ้าผูห้ ญิงไม่ยนิ ยอมพร้อมใจ เขาจะไม่มที าง
ท�ำอะไรทัง้ นัน้ ยกเว้นหาทางค่อยๆ ตะล่อมกล่อมจนพวกหล่อนยอมศิโรราบ
ทว่าเธอไม่ใช่คนจิตอ่อนอยูแ่ ล้ว ถ้าเธอโดนล่อลวงได้งา่ ยขนาดนัน้ เขาก็คงจะ
หมดความสนใจในตัวเธอไปนานแล้ว
หญิงสาวออกจากบริษัทก่อนเวลาเลิกงานพอสมควร เพราะทราบว่า
ระหว่างทางมีถนนหลายสายทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งการจราจรติดขัด ถึงอย่างนัน้ กว่า
เธอจะไปถึงโรงแรมพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินเต็มทีแล้ว
"คุณแคลร์"
เรแกนนัง่ รออยูบ่ นโซฟาในล็อบบีท้ ตี่ กแต่งแบบวินเทจ เมือ่ เธอย่างเท้า
เข้าสู่ล็อบบี้เขาก็กระเด้งตัวลุกขึ้นทันที จากนั้นก็ผายมือลึกเข้าไปด้านใน
โรงแรม
"เชิญครับ บอสรออยู่"
อินทุนภิ าเดินตามไปโดยไม่ได้พดู อะไร รูต้ วั อีกทีเธอก็พบว่าตนเองมา
ถึงระเบียงกว้างทีเ่ ปิดออกสูแ่ ม่นำ�้ เจ้าพระยาและทิวทัศน์วดั ริมฝัง่ น�ำ้ ซึง่ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะอันงดงามเรียบร้อยแล้ว สายลมอ่อนพัดโชยมาไล้ผิวเนื้อ
ดุจจะทักทาย ขณะทีช่ ายหนุม่ ซึง่ ยืนเท้าแขนกับราวระเบียงริมน�ำ้ หันมาแล้ว
เปิดรอยยิ้มส่งมาให้
"คุณมาทันชมพระอาทิตย์ตกพอดี มาตรงนี้สิ"
หญิงสาวก้าวเท้าไปทีร่ มิ ระเบียงตามค�ำชักชวนของเขา สายลมอ่อนแรง
ลง หากที่ชัดเจนขึ้นคือไอชื้นของผืนน�้ำ เธอไปหยุดยืนไม่ไกลแต่ก็ไม่ใกล้
เขาจนเกินไป สองแขนกอดอกไว้หลวมๆ ขณะทอดสายตามองพระปรางค์บน
ฝัง่ ตรงข้ามของแม่นำ�้ ฉากหลังเป็นผืนฟ้าโปร่ง ไร้เมฆแม้สกั ก้อนจนท�ำให้
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ลูกไฟยักษ์สีส้มอมทองที่ลอยอยู่เหนือวัดยิ่งดูโดดเด่น แต่ภาพนี้ก็คงอยู่
ไม่นานนัก พระอาทิตย์รบี ทิง้ ตัวลงต�ำ่ ดุจพนักงานบริษทั ทีอ่ ยากจะตอกบัตร
เลิกงานแล้วหนีไปให้พน้ ๆ เพียงครูเ่ ดียวพระปรางค์กเ็ หลือเพียงโครงร่างเงา
สีด�ำสง่างามตัดกับผืนฟ้าสีส้มอิฐ หลังจากสิ้นแสงสุดท้ายเพียงชั่วครู่ ไฟ
สังเคราะห์กส็ ว่างไสวขึน้ มาแทน ปลุกให้พระปรางค์มชี วี ติ ชีวาขึน้ มาอีกครัง้
ในรูปแบบความงดงามทีต่ า่ งไปจากเดิม
"คุณแม่ผมบอกว่าให้ลองแวะมาดูพระอาทิตย์ตกแถวนี้ ผมว่ามัน
เหมือนเป็นนักท่องเทีย่ วไปหน่อย แต่มานึกดูอกี ทีผมก็เป็นนักท่องเทีย่ วนีน่ า"
อคินส่งเสียงหลังจากที่เงียบไปนานตลอดการชมพระอาทิตย์ตก ใบหน้า
คมเข้มผินมาหาเธอ จากนัน้ เขาก็เปลีย่ นเรือ่ งแบบไม่มปี ม่ี ขี ลุย่ "ปกติผหู้ ญิง
ในชุดท�ำงานไม่ควรจะเซ็กซี่ขนาดนี้นะ"
"ไม่ชอบเหรอคะ"
"ต้องถามด้วยเหรอ" เขาหัวเราะแผ่วๆ สายตาพราวระยับ
วันนี้อินทุนิภาอยู่ในชุดเสื้อคอเต่าแขนยาวเข้ารูปสีขาวกับกระโปรง
ทรงดินสอสีดำ� รองเท้าส้นสูงแบบเรียบๆ สีเดียวกับกระโปรง กระทัง่ สีลปิ สติก
ก็เป็นสีสุภาพที่ท�ำให้ดูเผินๆ เหมือนเป็นริมฝีปากเปลือย สีสันที่โดดเด่น
ออกมาจากสีขาวและด�ำบนตัวเธอมีแค่กระเป๋าหนังสีกรมท่า เธอไม่ได้เปิดเผย
เนือ้ ตัวเลย ออกจะปกปิดเกินไปด้วยซ�ำ้ หากเพียงแค่เส้นสายของเรือนกาย
ของเธอก็เพียงพอจะเปลี่ยนความเรียบง่ายให้กลายเป็นความเย้ายวนได้
โดยไม่ตอ้ งพยายามแล้ว
นี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเธอนั่นแหละ...แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่
เขาชอบมาก
"คุณหิวหรือยัง"
"นิดหน่อยค่ะ"
"ผมสั่งอาหารเรียกน�้ำย่อยมาแล้ว" ชายหนุ่มพยักพเยิดไปทางโต๊ะ
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อาหารตัวเดียวที่ตั้งอยู่บนระเบียงนี้ "ในเมื่อคุณหิวก็ไปสั่งอาหารเถอะ รอ
ไม่นานหรอก วันนี้ที่นี่มีแค่เราสองคน"
ฟังเท่านั้นก็เป็นอันชัดเจนว่าเย็นนี้อคินเหมาห้องอาหารเล็กๆ ของ
โรงแรมไว้ทั้งหมด เธอพยักหน้ารับแล้วออกเดินไปพร้อมกับเขา ก่อนที่จะ
ส่งยิ้มไปขอบคุณตามมารยาทเมื่อเขาเลื่อนเก้าอี้ให้ บริกรน�ำเปาะเปี๊ยะสด
กับขนมปังหน้าหมูมาเสิร์ฟพร้อมกับน�ำเมนูอาหารมาให้ หากเขากลับ
ไม่ยอมรับเมนูไปดู
"คุณสั่งอาหารให้ผมด้วยแล้วกัน ผมพร้อมจะลองทุกอย่างไปกับคุณ"
อินทุนิภาไม่คัดค้าน เธอรู้ตัวว่าคนที่นั่งประสานมือเอนหลังพิงพนัก
เก้าอี้อย่างสบายใจก�ำลังจ้องมองมาด้วยสายตาแพรวพราว กระนั้นเธอ
ไม่ใส่ใจแล้วหันไปถามหาเมนูแนะน�ำจากบริกร สลับกับถามชายหนุม่ ว่าเขา
ชอบหรือไม่ชอบอะไร เธอสั่งกับข้าวสามสี่อย่างแล้วจึงคืนเมนูอาหารให้
กับบริกร
แม้จะเหลือกันตามล�ำพัง ทว่าอคินก็ยังคงนั่งมองเธอยิ้มๆ โดยไม่มี
ทีท่าจะขยับริมฝีปาก หญิงสาวประเมินว่าเขาคงตั้งใจจะให้เธอเป็นฝ่าย
เอ่ยปากเรื่องการขายบริษัท หากเธอไม่คิดจะเดินตามเกมของเขา
"คุณได้กลับไปที่มหาวิทยาลัยบ้างไหมคะ"
"ครัง้ หนึง่ เขาเชิญผมไปพูดให้พวกบัณฑิตใหม่ฟงั ในงานรับปริญญา"
ชายหนุม่ เลิกคิว้ น้อยๆ แต่กต็ อบค�ำถามโดยดี "แล้วคุณล่ะ ได้กลับไปอเมริกา
บ้างไหม"
"เดิมฉันวางแผนไว้ว่าจะกลับไปค่ะ ขอวีซ่าไว้แล้วด้วย แต่อะไรๆ ก็
ไม่เป็นไปตามแผนเลย ตัง้ แต่คณ
ุ พ่อฉันป่วย ชีวติ ของฉันก็เหลือแค่การดูแล
คุณพ่อกับงานที่บริษัท"
อคินยกมุมปากเมือ่ รูต้ วั ว่าโดนเธอดึงให้เข้ามาสูห่ วั ข้อสนทนาเกีย่ วกับ
ข้อเสนอของเธออย่างง่ายดาย อันทีจ่ ริงเขาจะท�ำเฉไฉก็ได้ หากเขาก็ตดั สินใจ
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จะไม่ทำ� อย่างนัน้
"คุณพูดถูกทีว่ า่ สินทรัพย์มตี วั ตนของบริษทั คุณมีมลู ค่าและมีแนวโน้ม
จะเพิ่มค่าขึ้นอีกมาก ส่วนธุรกิจในพอร์ตก็ใช้ได้ ดูแล้วน่าจะท�ำก�ำไรได้ดี
ถ้าไม่ติดปัญหาการทุจริตของคนใน"
อินทุนภิ าไม่แปลกใจ นักธุรกิจทีท่ ำ� เงินหลักพันล้านดอลลาร์ได้ตงั้ แต่
อายุยงั ไม่ถงึ สามสิบดีไม่มที างนัง่ อ่านงบการเงินเฉยๆ แล้วพอใจแค่นนั้ เขา
ย่อมต้องหาข้อมูลมาอย่างดีแล้วจึงค่อยโทรหาเธอ
"จริงอย่างที่คุณพูด ปัญหานี้เรื้อรังมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของฉัน แต่
ตอนนั้นพวกญาติๆ ยังเกรงใจคุณพ่อบ้าง ผิดกับตอนนี้ที่พวกเขาไม่เห็น
หัวฉันด้วยซ�้ำ ถึงฉันจะเป็นเจ้าของบริษัทแต่ก็แทบไม่มีอ�ำนาจในมือเลย"
"นีถ่ งึ เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้คณุ ใช้คำ� ว่าไม่สามารถจัดการแก้ปญั หาได้" อคิน
นิยมคนทีย่ อมรับปัญหาและยอมรับข้อด้อยของตัวเอง แบบนีถ้ อื ว่าคุยกันได้
ทว่า... "แต่คณุ รูอ้ ะไรไหม ปัญหาก็คอื ผมไม่ได้วางแผนจะอยูเ่ มืองไทยนาน
ขนาดนัน้ ทีส่ ำ� คัญความดึงดูดใจของผลก�ำไรก็ตำ�่ ไปหน่อย"
"ฉันต้องการค�ำยืนยันสั้นๆ แค่ประโยคเดียวค่ะว่าคุณไม่สนใจ" แม้
ความกังวลจะก่อตัวขึ้นในใจอย่างรวดเร็ว หากอินทุนิภาก็ซุกซ่อนมันไว้ใต้
สีหน้าสงบได้อย่างแนบเนียน
ดวงตาคมกริบหรีล่ งเล็กน้อยคล้ายก�ำลังประเมินอะไรบางอย่าง หากก็
เพียงแวบเดียวก่อนทีเ่ ขาจะคลีร่ มิ ฝีปากเป็นรอยยิม้ เท่าทีค่ นของเขาสืบมา
หญิงสาวตรงหน้าแทบไม่มพี นั ธมิตรเลย ในบริษทั และในหมูเ่ ครือญาติไม่ตอ้ ง
พูดถึง นับเป็นศัตรูดว้ ยซ�ำ้ ด้านนอกยิง่ แล้วใหญ่ เธอมีเพือ่ นน้อยไม่ผดิ กับ
สมัยเรียนมหาวิทยาลัย และคงมีไม่กคี่ นทีส่ ามารถช่วยเธอในสถานการณ์นี้
ได้ ดังนัน้ เขาจึงเชือ่ ว่าทีเ่ ธอบอกว่าจะไปเสนอคนอืน่ เป็นแค่การบลัฟฟ์เท่านัน้
"มันยังมีอีกประเด็นที่ผมคิดว่าจะเอามาประกอบการพิจารณา" อคิน
เคาะนิ้วกับที่รองแขนช้าๆ สายตาเปล่งประกายวาววาม "ถ้าเมืองไทยมีสิ่ง
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ดึงดูดใจเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อย ผมอาจอยากอยู่ต่อแล้วก็ถือโอกาสช่วยคุณ"
"ในโลกนี้คงเหลือแค่ไม่กี่อย่างที่ยังดึงดูดใจคุณได้" สัญชาตญาณส่ง
สัญญาณเตือนทันที หากเธอก็ตัดสินใจจะเดินหน้าต่อไป
"อืม หนึ่งในนั้นคือคุณไง" ในสุ้มเสียงของเขาเจือไว้ด้วยรอยหัวเราะ
จางๆ "ผมอยากได้คุณ...มาเป็น Friend with benefits* กับผมไหมล่ะ
ผมเข้าใจว่าคุณไม่มีแฟนใช่ไหม ในเมื่อคุณยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนกับโซอี้
มาตลอดนี่"
อินทุนิภานิ่งงันและมันก็เป็นภาพที่ท�ำให้อคินรื่นรมย์...เรื่องผู้หญิง
ไม่เคยเป็นปัญหาในชีวติ ของเขา เขายกความดีกงึ่ หนึง่ ให้นามสกุล 'คาร์ลตัน'
ฐานที่แค่มีมันห้อยท้ายชื่อก็ท�ำให้เขาดูน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัว แต่ก็
ไม่ใช่วา่ เขาไม่เคยเจอผูห้ ญิงที่ได้มาแบบยากๆ บางคนก็ยากจริง บางคนก็
แค่เล่นตัว ส�ำหรับอินทุนภิ าจัดอยู่ในพวกแรก
ปกติแล้วถ้าอคินอยากได้ผู้หญิงสักคน เขาก็มีวิธีร้อยแปดที่จะให้ได้
หล่อนมา ทว่าการกดดันในลักษณะนี้ไม่ใช่สไตล์ของเขา และเวลานี้เขาก็
ไม่ได้คาดหวังให้เธอตอบรับ เขาแค่อยากไล่ตอ้ นเธอ อยากเห็นเธอดิ้นรน
กระเสือกกระสน อยากให้หน้ากากโปร่งแสงกระเด็นหลุดออกจากใบหน้าสวยๆ
ของเธอ...อินทุนภิ าเป็นแบบนีแ้ ต่ไหนแต่ไร ตัง้ แต่รจู้ กั สมัยเรียนมหาวิทยาลัย
เขาก็คดิ ว่าเธออาจไม่เคยแสดงอารมณ์ทแี่ ท้จริงออกมาเลย จริงอยูเ่ ธอไม่ได้
นิง่ ขนาดหุน่ ปัน้ หากไม่วา่ สีหน้าท่าทางใดๆ ทีแ่ สดงออกมาคล้ายผ่านการคิด
มาแล้วอย่างน้อยหนึง่ ชัน้ ทัง้ ทีต่ อนรูจ้ กั กันเธอยังเป็นวัยรุน่ อยูด่ ว้ ยซ�ำ้ แล้ว
ยิง่ เธอกล้าบลัฟฟ์เขาแบบนี้ จะให้เขาปล่อยผ่านไปเฉยๆ ได้อย่างไร
"ตกลงค่ะ"
รืน่ รมย์ได้ไม่ถงึ นาที สถานการณ์กพ็ ลิกผัน กลับกลายเป็นอคินทีต่ อ้ ง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

* หมายเหตุผู้เขียน – ค�ำนี้หมายถึงเพื่อนที่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันโดยไม่เกี่ยวข้องกับความรัก ไม่หึงหวงกัน
ไม่ผูกมัดทางใจต่อกัน เนื่องจากไม่มีค�ำแปลเป็นไทยอย่างเป็นทางการ ผู้เขียนจึงขอเลือกใช้ภาษาอังกฤษค่ะ
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