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บทนำ�

เธอชื่อ...อินถวา
จะกลัวอะไรกับแค่มาดามเจสซี่เรียกพบ เธอโดนด่าบ่อยจนชินแล้ว
ไม่ใช่เหรอยายอิน!
'อินถวา' นักเขียนสาววัยยี่สิบสามปี เจ้าของนามปากกา 'อันนา'
ปลอบตัวเองเพื่อเรียกขวัญและก�ำลังใจก่อนจะเข้าไปพบบรรณาธิการ
ระดับสูงของส�ำนักพิมพ์ซีทรูซึ่งเธอสังกัดอยู่
หญิงสาวก้าวลงจากรถแท็กซี่พลางยืนมองอาคารส�ำนักงานสไตล์
โมเดิร์นสีขาวอมเทาที่มีการประดับตกแต่งด้วยไม้ประดับให้ดูมีชีวิตชีวา
มากขึน้ ...เวลานีอ้ นิ ถวารูส้ กึ เหมือนเป็นพจมานทีก่ ำ� ลังก้าวเข้าไปเผชิญหน้า
กับหม่อมพรรณรายหรือหม่อมแม่ของชายกลางในเรือ่ งบ้านทรายทองไม่มผี ดิ
แน่ล่ะ! ระดับความโหดของ 'มาดาม JC' หรือบรรณาธิการตัวแม่
ของซีทรูไม่แพ้หม่อมพรรณรายเลยสักนิด แถมยังมีวาจาเป็นอาวุธร้ายกาจ
ในระดับท�ำลายล้างอีกต่างหาก
ว่ากันว่า 'เจสซี่' หรือ 'JC' เป็นชื่อที่บรรณาธิการสุดเนี้ยบตั้งขึ้น
เพื่อความเท่ เก๋ และชิกเว่อร์ให้กับตัวเอง ส่วนชื่อตามทะเบียนราษฎร์คือ
'เจิดศรี' ซึ่งไม่ค่อยเข้ากับลุคของเธอเท่าไหร่ แต่ก็ไม่มีใครกล้าเรียกชื่อ
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ดังกล่าวให้เธอได้ยนิ เพราะต่างเกรงกลัวว่าเธอจะพิโรธแล้วเล่นงานกันทัง้ นัน้
อินถวาส่งต้นฉบับให้กับเจสซี่ไปประมาณสองสัปดาห์ก่อนจะได้รับ
อีเมลตอบกลับมาเมื่อไม่นานมานี้ว่าให้เธอเข้ามารับผลการพิจารณาที่
ส�ำนักพิมพ์พร้อมเช็ครางวัลพิเศษทีส่ ามารถส่งต้นฉบับได้ปลี ะสามเรือ่ งตาม
ก�ำหนด อินถวาจะไม่รู้สึกประหลาดใจหรือหวาดผวาอยู่ในอกเลยถ้า
เจสซี่จะส่งผลการพิจารณาให้ทางอีเมลตามปกติ...การที่เจสซี่เรียกเธอมา
รับผลที่ส�ำนักพิมพ์เช่นนี้แสดงว่าต้องมีอะไรแน่นอน
นักเขียนสาวเคยถูกเจสซีเ่ รียกมาพบทีน่ สี่ องถึงสามครัง้ และแต่ละครัง้
เธอมักจะถูกต�ำหนิเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท�ำงานหรือการวางตัวใน
โซเชียลเน็ตเวิรก์ ว่าให้คำ� นึงถึงภาพลักษณ์ของส�ำนักพิมพ์บา้ ง ไม่ใช่ทำ� อะไร
ตามใจตัวเองจนเกินไปนัก ครั้งนี้...เธอจึงมีลางสังหรณ์ว่าจะถูกต�ำหนิ
เช่นกัน
ครัน้ จะท�ำเพิกเฉยต่อค�ำสัง่ ของเจสซีก่ ไ็ ม่ได้ เพราะใครต่อใครต่างรูก้ นั
ดีวา่ บรรณาธิการผูน้ ที้ รงอิทธิพลในวงการน�ำ้ หมึกขนาดไหน แม้แต่เจ้าของ
ส�ำนักพิมพ์ใหญ่อันดับต้นๆ อย่างส�ำนักพิมพ์ซีทรูยังต้องเกรงใจเจสซี่ และ
ไม่ใช่แค่มอี ทิ ธิพลเท่านัน้ แต่เจสซีย่ งั มีทงั้ ความสามารถและความเด็ดเดีย่ ว
จนเรียกได้ว่าถ้ายังอยากตายดีหรือยังอยากมีพื้นที่ยืนในวงการนี้ล่ะก็...
อย่ามีปัญหากับเจสซี่จะดีกว่า
ช่างเถอะ! ช่วงนี้ชีวิตมันเหงา โดนด่าบ้างจะได้สร้างสีสัน
หญิงสาวเดินเข้าไปในส�ำนักพิมพ์พร้อมเสียงกรุง๊ กริง๊ จากสร้อยข้อเท้า
ติดกระพรวนเล็กๆ ทีเ่ ธอสวมอยู...
่ ซึง่ มันเหมาะกับกระโปรงผ้าฝ้ายพลิว้ ไหว
สีขาวกับเสื้อถักแขนกุดสีขาวที่สวมทับเสื้อกล้ามสีเดียวกันเป็นอย่างมาก
ยิง่ เธอสะพายย่ามสีแดงหม่นๆ กับรองเท้าสานก็ยงิ่ ท�ำให้เธอดูเป็น 'สาวติสต์'
น่ามอง
ถึงจะไม่ใช่คนแต่งหน้าหรือแต่งตัวเก่ง แต่อนิ ถวาก็มรี ปู ร่างและหน้าตา
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ที่จัดว่า 'มีเสน่ห์' เธอมีดวงตากลมโตสีด�ำขลับ ตาสองชั้นที่เด่นชัดจนท�ำให้
ดวงตาดูหวานซึง้ ขนตางอนยาวเป็นแพโดยไม่ตอ้ งติดขนตาปลอมให้รำ� คาญ
จมูกโด่งรั้น คิ้วเรียวโก่งสวย และริมฝีปากอิ่มแดงเป็นรูปกระจับน่าสัมผัส
แม้ใบหน้าของเธอจะค่อนข้างกลม แต่เรือนผมหยักศกสีดำ� เป็นธรรมชาติที่
ยาวเลยกลางหลังและถูกปล่อยเคลียใบหน้าก็ชว่ ยพรางรูปหน้าของเธอให้ดู
เรียวสวยยิ่งขึ้น
เมือ่ เปิดประตูกระจกเข้าไปในตึกอินถวาก็พบเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ซึง่ มีทนี่ งั่ ส�ำหรับรับรองแขกและนักอ่านทีม่ าเยีย่ มชมส�ำนักพิมพ์ นอกจากนี้
ยังมีมุมหนังสือไว้ส�ำหรับอ่านรอติดต่อธุระอีกด้วย ประชาสัมพันธ์สาวสวย
กล่าวค�ำทักทายอย่างมีไมตรี เธอจึงเดินไปแจ้งว่ามาพบเจสซีต่ ามทีน่ ดั หมาย
ไว้
"คุณเจสซี่รออยู่ที่ห้องแล้วค่ะ"
"ขอบคุณมากค่ะ" อินถวากล่าวค�ำขอบคุณประชาสัมพันธ์สาวก่อนจะ
เดินเข้าไปข้างใน ทว่า...เธอกลับต้องชะงักฝีเท้าเมือ่ เห็นใครบางคนเดินสวน
ออกมา อีกฝ่ายก็ถึงกับหยุดชะงักเช่นกันเมื่อพบเธอ
'ภริดา' เจ้าของนามปากกา 'กรดา' อายุยี่สิบเก้าปีคนนี้เป็นไม้เบื่อ
ไม้เมากับอินถวา ดังนั้นต่อให้อีกฝ่ายจะหน้าตาสะสวยแค่ไหน แต่อินถวา
ก็ยังรู้สึกเหม็นหน้าเธอมากอยู่ดี
เมื่อประมาณสองปีก่อน...อินถวายังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สี่และเป็น
นักอ่านตัวยงคนหนึ่ง เธอได้เริ่มต้นการเขียนนวนิยายด้วยการอัพลง
ในเว็บไซต์ชอื่ ดังซึง่ เป็นศูนย์รวมนักเขียนกับนักอ่าน ตอนนัน้ ถึงแม้นวนิยาย
ของเธอจะมีจุดบกพร่องอยู่บ้างแต่ก็ได้รับความนิยมไม่น้อย แม้จะไม่ได้
โด่งดังอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าประสบความส�ำเร็จในก้าวแรกจนเธอเริ่มมี
ก�ำลังใจที่จะเขียนนวนิยายต่อไป
แต่แล้วความสุขของเธอก็ถกู ท�ำลายเมือ่ ภริดาซึง่ มีฐานแฟนคลับและ
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มีชื่อเสียงมากกว่าเธอในตอนนั้น...กล่าวหาว่าเธอไปลอกพล็อตนวนิยาย
ตนเอง ทั้งๆ ที่เธอไม่เคยอ่านเรื่องของภริดาเลย
ไม่เพียงเท่านั้นภริดายังเอาเรื่องไปฟ้องนักอ่านจนท�ำให้มีนักอ่าน
จ�ำนวนหนึ่งเข้ามาต่อว่าเธอผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่รับฟังเหตุผลทั้งๆ
ทีเ่ ธอชีแ้ จงไปตามความจริงว่าเธอไม่เคยอ่านเรือ่ งดังกล่าว และพล็อตแนว
พระเอกฉุดนางเอกไปแก้แค้นนั้นก็มีมากจนเกร่อแล้ว แต่สุดท้ายอินถวา
ก็ทนกระแสต่อต้านไม่ไหว เธอจึงลบเรื่องดังกล่าวออกไปแล้วเงียบหายไป
พักหนึ่ง
หญิงสาวตั้งต้นเขียนนวนิยายเรื่องใหม่ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น แม้จะเป็น
แนวโรมานซ์เหมือนเดิมแต่พล็อตเรื่องจะต้องไม่ซ้�ำใคร จนในที่สุดเจสซี่
ก็บังเอิญมาเจอเรื่องของเธอและเห็นแววจึงส่งอีเมลมาติดต่อขอต้นฉบับ
ตอนนัน้ อินถวาทัง้ ตืน่ เต้นและดีใจเหมือนลอยอยูใ่ นความฝัน เพราะส�ำนักพิมพ์
ซีทรูเป็นส�ำนักพิมพ์ในฝันของนักเขียนหลายคน ที่นี่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า
ส�ำนักพิมพ์หลายแห่ง เข้มงวดเรือ่ งการพิจารณาต้นฉบับจนนักเขียนหลายคน
ออกปากว่าเข้ายากที่สุด แต่นักเขียนที่ได้เข้าสังกัดก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียง
ทั้งนั้น
ความเจ็บใจในวันวานเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุด...อินถวาตั้งเป้าหมาย
เอาไว้ว่าเธอจะต้องเข้ามาอยู่ในส�ำนักพิมพ์ซีทรูซึ่งเป็นส�ำนักพิมพ์เดียวกับ
ภริดาให้ได้ ดังนัน้ แม้ตน้ ฉบับเรือ่ งแรกเธอจะต้องแก้ไขอยูห่ ลายรอบ แต่เธอ
ก็อดทนและใช้ความสามารถทัง้ หมดทีม่ แี ก้ไขมันจนผ่านการพิจารณาในทีส่ ดุ
เจสซี่ บ อกอิ น ถวาว่ า เห็ น ความแตกต่ า งในนวนิ ย ายของเธอกั บ
นวนิยายโรมานซ์ทั่วไป เพราะไม่ได้มีแค่ฉากรักเท่านั้น แต่ยังมีพล็อตที่
น่าสนใจ ตัวละครมีมิติ และภาษาที่เป็นเอกลักษณ์
ปัจจุบนั อินถวาเรียนจบได้เกือบปีแล้ว เธอเป็นนักเขียนในส�ำนักพิมพ์
ซีทรูแบบเต็มตัวได้ประมาณปีกว่าๆ และมีผลงานตีพิมพ์กับที่นี่สามเรื่อง
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ด้วยกัน แต่ละเรื่องก็ได้รับการตอบรับจากนักอ่านดีพอสมควรจนท�ำให้เธอ
ตัดสินใจยึดอาชีพนักเขียนเป็นอาชีพหลักโดยไม่ท�ำอาชีพเสริมใดๆ
ความส�ำเร็จก้าวแรกนี...
้ นอกจากความสามารถของตัวเองแล้ว อินถวา
ยังขอยกความดีให้กับภริดาผู้เป็นแรงผลักดันชั้นเลิศและเจสซี่ผู้ที่ใครๆ
ต่างเกรงกลัว ทว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดให้เธอ
แม้บางครั้งอินถวาจะนินทาถึงความร้ายกาจของเจสซี่และหลีกเลี่ยง
ที่จะมาเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายเสมอเพราะมาทีไรก็มักจะถูกต�ำหนิ แต่ลึกๆ
แล้วเธอยอมรับว่าเคารพเจสซีม่ าก เพราะเธอระลึกอยูเ่ สมอว่าเจสซีเ่ ป็นคน
ให้โอกาสและขัดเกลาผลงานให้เธอ
"ได้ยิน JC บ่นถึงเธอนิดหน่อย ท่าทางผลงานเรื่องใหม่ของเธอจะ
ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะ"
ภริดาเป็นฝ่ายเปิดบทสนทนาขึ้นก่อน อินถวาเดาว่าอีกฝ่ายคงเพิ่ง
ลงมาจากห้องเจสซีแ่ ละอาจได้ยนิ เจสซีบ่ น่ เรือ่ งต้นฉบับของเธอโดยบังเอิญ
แน่นอน...เธอไม่คิดว่าเจสซี่จะเล่าเรื่องของเธอให้ภริดาฟังหรอก
อินถวาไม่อยากปะทะกับภริดาให้หงุดหงิดใจก่อนจะไปเจอบรรณาธิการ
สุดเนี้ยบ หญิงสาวจึงเดินเลี่ยงหนี แต่ค�ำพูดที่อีกฝ่ายจงใจพูดไล่หลังตาม
มานั้นท�ำให้เธอต้องชะงักฝีเท้าอีกรอบ
"เธอมันก็อย่างนี้แหละนะ!"
อินถวาหันกลับไปมอง
"พวกตัวปลอม วอนนาบี! อีกไม่นานก็คงถูกลบชื่อออกจากวงการนี้
หรือไม่อย่างนั้นก็คงท�ำได้แค่เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่กับแนวเดิมๆ"
อินถวานับหนึ่งถึงสิบในใจ...ถึงเธอจะเข้าวงการมาได้สักพักแล้ว แต่
ก็ตอ้ งยอมรับว่าฐานแฟนคลับและชือ่ เสียงของเธอยังสูภ้ ริดาไม่ได้ ทีส่ ำ� คัญ
เธอไม่อยากมีเรื่องกับแม่นี่ต่อหน้าคนอื่น
"โธ่! ท�ำไมเหรอจ๊ะ พูดแค่นี้ต้องโกรธด้วยเหรอ" ภริดายิ้มหวานแต่
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นัยน์ตาแฝงเร้นความร้ายกาจ และอินถวารูด้ วี า่ อีกฝ่ายก�ำลังจงใจพูดยัว่ โมโห
เธอ "ฉันแค่ไม่อยากเห็นเธอถูกนักอ่านรุมถล่มจนต้องลบเรื่องทิ้งแล้ว
หลบไปเลียแผลใจเหมือนเดิมก็เท่านัน้ เอง ยิง่ มีผลงานตีพมิ พ์แบบนีแ้ ล้ว...
ผิดพลาดแต่ละครั้งมันเจ็บกว่าเมื่อก่อนเยอะนะ ฉันเตือนเธอเพราะความ
หวังดีในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งจริงๆ นะอิน"
"หุบปากและรอดูเงียบๆ ดีกว่า" อินถวาบอกด้วยสีหน้านิ่งเรียบ
และพยายามทีจ่ ะไม่แสดงความรูส้ กึ ออกไปให้อกี ฝ่ายสมใจ "แล้วฉันจะท�ำให้
เธอเห็นว่า 'ตัวจริง' มันเป็นยังไง"
พูดจบอินถวาก็รีบเดินออกไปทันที เธอพยายามบอกตัวเองให้ใจเย็น
แต่ความโกรธท�ำให้เธอร้อนรนไปหมดทัง้ ใจ เธอจึงสาบานกับตัวเองไว้วา่ ...
สักวันหนึ่งเธอจะต้องเหยียบหน้าภริดาคืนให้จงได้!
ห้องท�ำงานของเจสซีม่ กั จะเปิดแอร์เย็นจัดจนอินถวาต้องหยิบเสือ้ กันหนาว
ติดมือเข้ามาด้วยทุกครัง้ แต่วนั นีเ้ ธอรีบมากจึงลืมหยิบมันมาด้วย เป็นเหตุให้
ต้องมานั่งหนาวสั่นราวกับยืนอยู่ท่ามกลางหิมะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี
สายตาเยือกเย็นของผู้เป็นเจ้าของห้องคอยมองอยู่ตลอดเวลา
อินถวากวาดสายตามองไปรอบห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการสบสายตา
เฉียบขาดของเจสซี่ เธอเคยมาห้องนีส้ องสามครัง้ แต่ไม่มคี รัง้ ไหนเลยทีจ่ ะ
ไม่ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมัน
ไล่ตั้งแต่ประตูหน้าห้องที่กระจกสูงจรดเพดาน มือจับเป็นราวเหล็ก
สีทองสูงเท่ากับความสูงของประตู เข้ามาในห้องท�ำงานทีถ่ กู ตกแต่งด้วยโทน
สีเข้มเป็นหลัก มีแสงไฟอยู่ทุกมุม ในห้องแบ่งเป็นสองส่วน ด้านหน้าเป็น
โซฟาชุดสีไวน์ ส่วนด้านในสุดเป็นโต๊ะท�ำงานซึ่งถูกกั้นด้วยม่านสีส้ม
ซึ่งเป็นสีที่สว่างที่สุดในห้องนี้ และแชนเดอเลียอันใหญ่กลางเพดานห้อง
ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้อินถวาอ้าปากค้างมาแล้ว
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"ไม่ทราบว่าเธอจะมองห้องท�ำงานของฉันอีกนานมั้ย" เจสซี่เอ่ยขึ้น
ด้วยน�้ำเสียงนิ่งเรียบแต่ฟังดูเฉียบขาดจนอินถวาต้องเลื่อนสายตากลับไป
มองที่ใบหน้าของบรรณาธิการสูงวัย
เจสซี่อายุห้าสิบต้นๆ แต่กลับเป็นคนที่น�ำแฟชั่นที่สุดเท่าที่อินถวา
เคยเห็นมา เธอมีผมสั้นสีม่วงเข้มที่ดูเปรี้ยวจนเข็ดฟัน เสื้อผ้าและข้าวของ
เครือ่ งใช้ทกุ อย่างก็ตอ้ งแบรนด์เนม โดยเฉพาะเสือ้ ผ้านัน้ ต้องเนีย้ บทัง้ คัตติง้
และแพตเทิร์น อีกทัง้ ใบหน้าของเจสซีน่ ั้นยังตกแต่งด้วยเครือ่ งส�ำอางอย่าง
'เนียนกริบ' จนอินถวานึกว่าอีกฝ่ายจะไปเดินแฟชัน่ โชว์...ใครๆ ก็พดู กันว่า
ภาพลักษณ์ของเจสซี่เหมือนบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นหัวใหญ่ระดับโลก
มากกว่าจะเป็นบรรณาธิการให้กับส�ำนักพิมพ์ในเมืองไทย...ซึ่งอินถวาก็
เห็นด้วย
"ขอโทษค่ะ ดิฉันลืมตัวไปหน่อย"
"รู้มั้ยว่ามันเสียมารยาทและฉันไม่ชอบ"
"ขอโทษจริงๆ ค่ะ" อินถวาพยักหน้ายอมรับผิดโดยไม่โต้เถียง ทั้งๆ
ที่ค่อนข้างขัดกับนิสัยช่างตอบโต้ของเธอ แต่ฝีปากเธอยังห่างไกลเจสซี่
อยู่มาก เธอจึงรู้ตัวดีว่าควรจะนิ่งให้ได้มากที่สุด
"ผลการพิจารณาผลงานเรื่องล่าสุดของเธอไม่ต้องแก้ไขอะไรมาก
ฉะนัน้ กลับไปจัดการให้เร็วทีส่ ดุ ...แต่ไม่ดกี ว่า! แก้ไขให้ฉนั ภายในวันมะรืนนี้
เลย ฉันจะได้รีบลงแผนให้" เจสซี่หยิบแก้วคริสตัลทรงสูงซึ่งบรรจุน�้ำแร่
อย่างดีขนึ้ มาจิบด้วยเรียวนิว้ ทีก่ รีดกรายราวกับมีกล้องคอยจับภาพตลอดเวลา
"JC นัดให้ดิฉันมาพบถึงที่นี่...คงไม่ใช่แค่เพราะมารับผลพิจารณา
ต้นฉบับกับเช็ครางวัลพิเศษหรอกนะคะ" อินถวากลั้นใจถามออกไป เธอ
ไม่อยากลุ้นระทึกอีกต่อไปแล้ว
"ฉลาดดีเหมือนกันนี่"
"แล้ว JC มีเรื่องอะไรอยากคุยกับดิฉันเหรอคะ"
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"ความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แต่ฉันอยากคุยกับเธอแบบซึ่งๆ
หน้าเท่านัน้ เอง" เจสซีย่ มิ้ บนมุมปากเล็กน้อย แต่รอยยิม้ เช่นนีท้ ำ� ให้อนิ ถวา
ไม่ค่อยวางใจนัก เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่เจสซี่จะเรียกเธอมาพบด้วยเรื่อง
เล็กน้อย "ผลงานเรือ่ งต่อไปของเธอน่ะ...ถ้าเป็นไปได้กเ็ ปลีย่ นแนวบ้างนะ"
"เปลี่ยนแนว?" หญิงสาวถึงกับขมวดคิ้ว เธอไม่นึกมาก่อนเลยว่า
เจสซี่จะเรียกเธอมาด้วยเรื่องนี้!
"เธอไม่คดิ ว่าเขียนแต่แนวโรมานซ์และพาฝันแบบนีม้ นั ซ�ำ้ ซากเกินไป
เหรอ"
บรรณาธิการสูงวัยเอนตัวพิงพนักเก้าอี้หนังหรูหราพลางนั่งไขว่ห้าง
และกระชับเสื้อประดับเฟอร์ราคาแพงอย่างมีมาด อินถวาเห็นแล้วแอบคิด
ในใจว่าที่ห้องนี้ต้องเปิดแอร์เย็นจัดจนเธอนั่งปากคอสั่นแบบนี้คงเพื่อให้
เจสซีไ่ ด้ใส่เฟอร์อย่างสบายใจโดยไม่ตอ้ งกลัวว่าเหงือ่ จะไหลเป็นน�ำ้ ตกเอราวัณ
"ผลงานสามเรื่องที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในมือเธอ...มันก็แนว
โรมานซ์เดิมๆ ทั้งนั้น"
"แต่ JC ก็บอกว่ามันยังขายได้นี่คะ ดิฉันถนัดแนวนี้และมันก็เป็น
เอกลักษณ์ของดิฉันด้วย"
"คิดข้ามสเต็ปได้แล้วอินถวา" เจสซี่พูดพร้อมกับใช้นิ้วชี้เคาะที่ขมับ
เบาๆ "มันจะดีกว่านี้ถ้าเธอสามารถรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ได้
ในขณะที่ขยายขอบเขตงานของเธอให้กว้างขึ้น เธอไม่อยากให้นักอ่านเขา
เซอร์ไพรส์บ้างเหรอว่าเธอก็เขียนแนวอื่นได้ และยังท�ำได้ดีเสียด้วย"
"นี่ไม่ใช่การปรึกษาแต่เป็นค�ำสั่งสินะคะ"
"เธอก็รู้จักฉันดีนี่นา"
"งั้นดิฉันขอเวลาสักสี่ห้าเดือนนะคะ เพราะต้องใช้เวลาแก้ต้นฉบับ
เรื่องปัจจุบันด้วย"
อินถวาบอกหลังจากที่เจสซี่ร่ายเหตุผลมายาวเหยียด เธอรู้ว่าที่เจสซี่
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บอกให้เธอเปลีย่ นแนวการเขียนนัน้ เป็นประโยคค�ำสัง่ ไม่ใช่ประโยคบอกเล่า
และเธอเองก็เชือ่ มัน่ ในวิสยั ทัศน์ของเจสซีม่ าก หากเจสซีบ่ อกเธอเช่นนีแ้ ล้ว
แสดงว่าเจสซี่ต้องคิดว่าเธอท�ำได้ หากเธอท�ำส�ำเร็จ...ย่อมเกิดผลดีกับเธอ
และการที่เจสซี่คอยตามจี้เอาต้นฉบับจากอินถวาแบบนี้ก็ท�ำให้เธอ
ขยันจนเป็นนักเขียนทีม่ วี นิ ยั ดีเด่น แถมยังมีรายได้สม�ำ่ เสมอ ไม่ตอ้ งอดตาย
เป็นนักเขียนไส้แห้งอย่างที่ใครๆ พูดกัน
"มากไป แค่สามเดือนก็พอแล้ว"
"ว่าไงนะคะ!"
"ฉันบอกว่าแค่สามเดือนก็พอแล้ว"
"แต่ JC ให้ดิฉันเปลี่ยนแนวการเขียนซึ่งตอนนี้ดิฉันเองก็ยังไม่รู้เลย
นะคะว่าจะเขียนอะไร แนวไหน แล้วไหนจะแก้ต้นฉบับเรื่องนี้อีก ดิฉัน
ก็อยากมีเวลาตกตะกอนความคิดบ้าง"
"ตกตะกอนความคิดหรือจะแอบดูซีรี่ส์กันแน่" เจสซี่สวนกลับมาสั้นๆ
แต่เล่นเอาอีกฝ่ายถึงกับเถียงไม่ออก "อย่าลืมว่าฉันมีเฟซบุก๊ เธอไว้ตามงาน
เวลาเธออัพสเตตัสอะไรฉันเห็นหมดนั่นแหละ! ความจริงเธอเองก็ไม่มี
งานประจ�ำเหมือนนักเขียนอีกหลายคน เรียนก็จบแล้ว ฉะนั้นเธอน่าจะมี
เวลาทุ่มเทให้กับการเขียนนวนิยายอย่างเต็มที่ไม่ใช่เหรอ ฉันสรุปเลยแล้ว
กันว่าเวลาสามเดือนมันมากเกินพอแล้ว"
"แต่ JC คะ ดิฉันคิดว่า..."
"ไม่งั้นฉันจะขยับเดดไลน์เธอให้เร็วขึ้นอีก!"
อินถวาถึงกับคอตกเมือ่ ถูกเจสซีต่ อบกลับมาอย่างนัน้ ถ้าขยับเดดไลน์
เข้ามาอีก...มีหวังเธอได้ปั่นต้นฉบับจนไม่ต้องเงยหน้าขึ้นมาเห็นเดือน
เห็นตะวันเป็นแน่
"นักเขียนสมัยนีผ้ ดุ ขึน้ มาอย่างกับดอกเห็ด ผลงานเธอขายดี และเธอ
เริ่มจะมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ว่าดังซะจนนักอ่านตั้งหน้าตั้งตา
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รอคอยผลงานอยู่ตลอดไม่มีวันลืม ถ้าเธอออกงานช้ามันก็เท่ากับว่า
ฉันต้องมาดันกระแสของเธอใหม่ หรือว่า...เธออยากจะจมหายไปกับกระแส
ของคลื่นลูกใหม่"
"สามเดือนก็สามเดือนค่ะ JC" อินถวาก้มหน้ารับเสียงอุบอิบ...แม้
ในใจยังมีค�ำพูดมากมายอยากจะเถียง แต่เธอรู้ว่าเถียงไปก็ไม่มีวันเอาชนะ
เจสซี่ได้หรอก
"ฉันหวังว่าจะได้เห็นผลงานสุดเซอร์ไพรส์จากเธอนะ" เจสซี่ยิ้มที่
มุมปากอย่างพอใจ "ฉันไม่อยากเห็นนักเขียนทีฉ่ นั ปัน้ มาเองกับมือท�ำได้แค่
เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่กับแนวเดิมๆ"
'พวกตัวปลอม วอนนาบี! อีกไม่นานก็คงถูกลบชื่อออกจากวงการนี้
หรือไม่อย่างนั้นก็คงท�ำได้แค่เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่กับแนวเดิมๆ'
ท�ำได้แค่เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่กับแนวเดิมๆ งั้นเหรอ!
ค�ำพูดของเจสซีท่ ำ� ให้อนิ ถวาต้องนึกถึงค�ำพูดและสีหน้าเหยียดหยาม
ของภริดา ใจที่เพิ่งสงบลงของเธอจึงกลับมาร้อนรุ่มอีกครั้ง อินถวาสาบาน
กับตัวเองอีกครั้งว่าเธอจะลบค�ำสบประมาทนี้ให้ได้
แล้วทุกคนจะได้เห็น...เธอสัญญา!
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บทที่ 1

คนในนวนิยาย
เปลี่ยนแนวการเขียนมันใช่เรื่องง่ายซะที่ไหนกัน
อินถวาคิดหนักขณะนั่งแท็กซี่กลับบ้าน...เมื่อความโกรธที่มีต่อภริดา
สงบลง สติของเธอก็เริ่มกลับมาและท�ำให้เธอเคร่งเครียด เพราะเวลา
สามเดือนกับต้นฉบับนวนิยายหนึ่งเรื่องแถมยังต้องแก้ไขเรื่องที่ค้างอยู่
อีกหนึง่ เรือ่ งนีม่ นั ไม่ใช่งา่ ยๆ เลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ต้องเปลีย่ นไปเขียน
แนวใหม่
"พีค่ ะ จอดข้างหน้านีก้ ไ็ ด้คะ่ " อินถวาบอกกับคนขับแท็กซีเ่ มือ่ สายตา
มองไปนอกหน้าต่างรถแล้วสะดุดเข้ากับร้านที่มีป้ายติดไว้ว่า 'หวันยิหวา'
ในชุมชนเก่าของชาวจีนที่รถก�ำลังแล่นผ่าน
ตั ว ร้ า นเป็ น อาคารปู น สองชั้ น ชั้ น ล่ า งมี ป ระตู ไ ม้ กั บ หน้ า ต่ า ง
อีกสองบาน ส่วนชั้นบนเป็นหน้าต่างบานยาวสามบาน ด้านนอกทาด้วย
สีชมพูซีดแต่ดูเด่นสะดุดตา มีจักรยานเก่าๆ จอดประดับหน้าร้านและมี
ไม้ประดับวางอยูอ่ ย่างสวยงามลงตัว อินถวารูส้ กึ ได้ถงึ ความมีเสน่หจ์ นอยาก
จะแวะเข้าไปดูสักครั้ง
"ยังไม่ถึงบ้านน้องไม่ใช่เหรอครับ"
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"ไม่เป็นไรค่ะพี่ จอดตรงนี้แหละ"
แท็กซีด่ จู ะขัดใจเล็กน้อยทีอ่ นิ ถวาขอลงก่อนจะถึงปลายทางแต่กย็ อม
จอดรถให้แต่โดยดี เธอจ่ายเงินให้ตามจ�ำนวนที่ปรากฏบนมิเตอร์ก่อนจะ
ลงมาจากรถแล้วเดินย้อนกลับไปที่ร้าน
หญิงสาวภาวนาว่าขอให้ร้านดังกล่าวเป็นร้านขายกาแฟ เพราะเธอ
เป็นคนชอบดืม่ กาแฟเป็นชีวติ จิตใจ เจอร้านสะดุดตาทีไ่ หนเป็นต้องขอเข้าไป
ลองชิมที่นั่น...เธอคิดว่าในเวลาเคร่งเครียดอย่างตอนนี้ถ้ามีกาแฟหอมๆ
รสชาติถูกปากสักแก้ว บางทีเธออาจจะสมองแล่นจนคิดงานออกก็ได้
"สวัสดีค่ะ รับอะไรดีคะ" หญิงสาวหน้าตาสวยคมคาย ผู้เป็นเจ้าของ
ดวงตากลมโต คิว้ เข้มได้รปู สวย จมูกโด่งอย่างเป็นธรรมชาติ และริมฝีปากอิม่
น่ามองเอ่ยทักทายอินถวาด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรจนท�ำให้เธอยิ้มตอบกลับไป
อย่างมีไมตรี
"ขอมอคค่าร้อนแก้วหนึ่งค่ะ"
"รอสักครู่นะคะ"
อินถวาเลือกมุมนั่งรอในร้านแล้วกวาดสายตามองไปรอบๆ ร้านนี้
ตกแต่งได้น่าสนใจ สวยงาม แปลกใหม่และน่ารักมากทีเดียว เก้าอี้ทุกตัวมี
เบาะฟองน�ำ้ ทีห่ มุ้ ด้วยปลอกหมอนถักสีสนั สดใสวางเอาไว้ หน้าต่างสองบาน
ทีอ่ ยูห่ น้าร้านมีผา้ ม่านเนือ้ บางจับจีบสวยตกแต่ง ในร้านมีไม้ดอกไม้ประดับให้
ความรูส้ กึ อ่อนหวานน่ารัก และใช้แสงไฟไม่มากจนเกินไปจึงให้บรรยากาศ
ค่อนข้างสงบ
แต่สงิ่ ทีส่ ะดุดตาอินถวามากทีส่ ดุ คงเป็นชัน้ วางหนังสือกับชัน้ วางงาน
ฝีมือมากมาย เธอไม่ลังเลที่จะเดินไปดู บนนั้นมีหนังสือนิยายประเภท
สืบสวนสอบสวนเต็มไปหมด และมีงานถักจ�ำพวกกระเป๋าถือ ผ้าพันคอ
หมวก และเครื่องประดับอย่างต่างหู แหวนของผู้หญิงวางอยู่ด้วย
"มอคค่าได้แล้วค่ะ" พนักงานสาวซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของร้านด้วย
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หรือไม่...น�ำกาแฟมาเสิรฟ์ บนโต๊ะ เธอจึงหันไปยิม้ แล้วกล่าวค�ำขอบคุณก่อน
จะหันไปหยิบหนังสือขึ้นมาดูอย่างสนใจจนอีกฝ่ายถาม "คุณชอบอ่าน
นวนิยายสืบสวนด้วยเหรอคะ เล่มนี้สนุกมากเลยนะคะ"
"ชอบค่ะ แหม! พูดขนาดนีส้ งสัยต้องขอนัง่ อ่านสักหน่อยแล้วนะคะเนีย่ "
"ตามสบายเลยค่ะ"
พนักงานสาวเดินกลับไปประจ�ำที่เคาน์เตอร์ อินถวาจึงถือนวนิยาย
สืบสวนเล่มหนึง่ เดินกลับไปนัง่ ทีเ่ ก้าอีแ้ ละเปิดอ่านด้วยความสนใจพลางจิบ
กาแฟหอมกรุ่นไปด้วย
ปัง!
เกิดเสียงดังคล้ายกับไม้สองแผ่นหล่นลงมากระทบกันจากชั้นบนจน
ท�ำให้อินถวาถึงกับสะดุ้งแล้วหันไปสบตาพนักงานของร้านหวันยิหวา
อีกฝ่ายจึงรีบยิ้มตอบกลับมาให้เธอ
"เอ่อ สงสัยบ้านข้างๆ คงท�ำอะไรสักอย่างน่ะค่ะ"
"อ๋อ ค่ะ"
อินถวาไม่ได้ถามอะไร เธอหันกลับมาสนใจนวนิยายที่อยู่ในมือต่อ
หญิงสาวเป็นคนทีเ่ ขียนนวนิยายโรมานซ์กจ็ ริง แต่เธอไม่ชอบอ่านนวนิยาย
ในแนวที่ตัวเองแต่งสักเท่าไหร่เพราะหวานเลี่ยนกับนวนิยายที่ตัวเองแต่งก็
เกินพอแล้ว เธอจึงชอบอ่านนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน และแนวฆาตกรรม
เสียมากกว่า
จริงสิ!
นักเขียนสาวนึกขึ้นได้ว่าแล้วท�ำไมเธอถึงไม่เอาความชอบทั้งสอง
อย่างมารวมกัน แฟนนวนิยายของเธอคงคิดไม่ถึงแน่ๆ ว่าเธอจะสามารถ
เขียนแนว 'โรมานซ์ผสมสืบสวนสอบสวน' ได้...ที่ส�ำคัญคือมันเป็นสิ่งที่เธอ
ชื่นชอบทั้งคู่ เธอน่าจะท�ำได้ดีและมีความสุขกับมัน
ร่างบางน�ำหนังสือไปเก็บไว้บนชั้นตามเดิมแม้ว่าเธอจะอ่านมันไปได้
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ไม่ถงึ ไหน ก่อนจะเดินไปจ่ายค่ากาแฟและกล่าวชมเรือ่ งรสชาติกบั พนักงาน
สาวว่าอร่อยมาก จากนัน้ ก็เดินออกจากร้านไปเรียกแท็กซีก่ ลับบ้านเพือ่ เริม่
เขียนงานชิ้นใหม่ซึ่งขณะเดินทางนั้นในหัวของเธอก็พยายามคิดพล็อตไป
ด้วย
ขอบคุณกาแฟรสชาติยอดเยีย่ มทีท่ ำ� ให้ไอเดียของฉันกลับมาบรรเจิด
อีกครั้ง!
บ้านของอินถวาเป็นบ้านหลังกะทัดรัดทีแ่ วดล้อมไปด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่
จนดูร่มรื่น และมีสนามหน้าบ้านเล็กๆ สีเขียวขจีพอให้เธอได้เดินเล่น
หรือออกก�ำลังกายในยามเช้า แม้บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านธรรมดาแต่ก็
สะอาดสะอ้านและดูน่าอยู่เพราะอินถวาดูแลมันอย่างดีด้วยมือของเธอเอง
หลังจากที่มารดาเสียชีวิตไปตั้งแต่อินถวายังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีทหี่ า้ เธอก็ตอ้ งอยูท่ บี่ า้ นหลังนีเ้ พียงล�ำพัง เพราะบิดาได้หย่าร้างกับมารดา
ของเธอตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่มัธยมต้นและไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย เนื่องจาก
ผู้เป็นแม่เลี้ยงของเธอนั้นไม่อยากให้บิดาติดต่อกับครอบครัวเดิมและบิดา
ของเธอเองก็จบความสัมพันธ์กบั มารดาเธอแบบไม่โสภานัก แต่กย็ งั ดีทที่ า่ น
ทิ้งบ้านหลังนี้เอาไว้ให้
มารดาของอินถวาเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ท่านมีเงินเก็บพอประมาณและท�ำประกันชีวติ เอาไว้ อินถวาจึงใช้เงินก้อนนี้
เป็นทุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวันจนกระทัง่ เรียนจบแล้ว
ได้เป็นนักเขียนเต็มตัว แม้ตอนนี้เธอยังมีเงินเก็บอยู่จ�ำนวนหนึ่ง แต่อาชีพ
ที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงท�ำให้เธอไม่คิดจะประมาท เธอจึงขยันและมีวินัย
ในการท�ำงานเพื่อเก็บเงินไว้เผื่ออนาคต
เมื่ออาศัยอยู่เพียงล�ำพัง ภายในบ้านจึงค่อนข้างเงียบเหงา พอกลับ
มาถึงอินถวาจึงเปิดโทรทัศน์เป็นเพื่อนและเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อท�ำงาน
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โดยไม่ลมื เข้าไปอ่านข้อความของนักอ่านในโซเชียลเน็ตเวิรก์ ทีเ่ ธอสมัครเอา
ไว้เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับนักอ่าน ทั้งแฟนเพจ ทวิตเตอร์ บล็อก
ที่เธออัพนวนิยายออนไลน์ให้นักอ่านได้ทดลองอ่านนวนิยายเป็นตัวอย่าง
ก่อนซื้อ และบล็อกของนักเขียนคนหนึ่งที่เธอชื่นชอบ
'Let me think'
นี่คือชื่อของบล็อกดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่จะเขียนค�ำคมหรือข้อคิดที่ให้
ก�ำลังใจคนอ่าน นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบเป็นภาพทิวทัศน์หรือสิ่งเล็กๆ
น้อยๆ รอบตัวที่ถ่ายจากสมาร์ตโฟนด้วย
อินถวาเข้าบล็อกนี้ทีไรก็มักจะได้อะไรดีๆ กลับไปทุกครั้ง บางทีเธอ
ท้อแท้กับการคิดงานไม่ออก พอเข้าบล็อกนี้ก็จะรู้สึกมีก�ำลังใจขึ้นมา แต่
น่าแปลกมากที่เธอกลับไม่เคยรู้เลยว่าคนเขียนบล็อกเป็นใคร
ท�ำตัวลึกลับดีจัง...
อินถวาคิดกับตัวเองเมื่อเข้าไปในบล็อกแล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหว
ใดๆ วันนี้นักเขียนคนโปรดของเธอยังไม่อัพข้อความเลย แต่เพราะไม่รู้ว่า
อีกฝ่ายเป็นใครแบบนี้แหละถึงท�ำให้คนอย่างอินถวาติดตามจนถึงทุกวันนี้
เธอรู้สึกว่าความลึกลับเช่นนี้ท�ำให้มีเสน่ห์และยิ่งน่าค้นหา
ลึกลับ...มีเสน่ห์...น่าค้นหา
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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