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บทนำ�

จริงสิ เห็นเชน คอดเวลล์มคี วิ ขึน้ พูดบนเวทีดว้ ย...ตอนนีเ้ ขาน่าจะอยู่
ที่มุมไหนสักมุมในงานนี้แล้ว และเขาน่าจะช่วยเราได้
นั่นคือความคิดเมื่อราวสิบห้านาทีก่อนของเพราตา ก่อนที่เธอจะ
เริ่มต้นออกเดินไปทั่วงานกาล่าดินเนอร์สุดหรูที่ถูกจัดขึ้นใจกลางกรุงโรม
พร้อมกันนั้นก็สอดส่ายสายตาหาทายาทล�ำดับที่สองของเจ้าพ่อสื่อชื่อดัง
แห่งเกาะอังกฤษอย่างแนบเนียน
นี่ถ้าเป็นเมื่อสักหกเดือนก่อนแล้วมีใครบอกว่าเธอจะต้องเดินมอง
หาเชน คอดเวลล์แบบนี้เธอคงจะคิดว่าอีกฝ่ายเมายา ไม่ต้องนับเรื่องที่เธอ
คิดจะขอความช่วยเหลือจากเขาด้วย
รู้งี้ไม่น่ามาอิตาลีคนเดียวเลย เพราตาบ่นตัวเอง แต่เธอก็ไม่เสียเวลา
กับการบ่นนานนัก เพราะมาถึงจุดนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบ่น เธอมา
อยู่อิตาลีหนึ่งสัปดาห์แล้ว ประเด็นส�ำคัญในตอนนี้คือเธอต้องหาทางกลับ
อังกฤษให้เร็วทีส่ ดุ เธอไม่แน่ใจว่าเชนจะช่วยเธอได้อย่างไรบ้าง เธอต้องคิด
ให้ดีว่าจะขอให้เขาช่วยยังไง
หากที่แน่ๆ เธอคงต้องขอให้เชนช่วยรับบทคนรักของเธอ...ดูเหมือน
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ตอนนี้เขาจะโสด อันที่จริงเขาก็น่าจะโสดตลอดเวลานั่นแหละ แต่เธอก็ไม่รู้
ว่าเขาจะยอมช่วยรับสมอ้างเป็นคนรักของเธอหรือเปล่าอยู่ดี เพราะดูเขา
เป็นคนที่ไม่น่าจะให้ความร่วมมืออะไรกับใครง่ายๆ เลย
เอาเถอะ อย่างไรความสัมพันธ์ของเธอกับพวกคอดเวลล์กถ็ อื ว่าดีขนึ้
นิดหนึง่ แล้ว แถมเพือ่ นสนิทเธอก็เป็นว่าทีพ่ สี่ ะใภ้ของเชนอีกต่างหาก ดังนัน้
เขาน่าจะยอมช่วยพาเธอกลับอังกฤษ...หวังว่านะ
เพราตาสอดส่ายสายตาไปทัว่ ขณะเดียวกันก็พยายามเรียบเรียงข้อมูล
และแผนการในหัว จนกระทั่งดวงตาสีนิลเบนไปเจอร่างสูงร่างหนึ่งที่ก�ำลัง
เดินอยู่บนสนามหญ้าด้านข้างระเบียงทางเดินที่เธออยู่ เธอเบิกตากว้าง
พร้อมกับร้องเสียงลั่นออกมาทันที
"คุณ!"
อีกฝ่ายหันมา เพราะอยู่ในต�ำแหน่งย้อนแสงท�ำให้หญิงสาวเห็นหน้า
เขาไม่ชดั นัก หากเธอก็ไม่สนอยูแ่ ล้วว่าเขาจะมีสหี น้าท่าทางอย่างไร ประเด็น
ก็คือเธอได้เจอเชน คอดเวลล์แล้ว!
ดวงหน้าสวยหันซ้ายหันขวา พอเห็นว่าบันไดทางลงจากระเบียงไปยัง
สวนอยู่ห่างไปไกลพอสมควร เธอก็ตัดสินใจถลกกระโปรงยาวของชุดราตรี
สีเขียวน�้ำทะเลขึ้นแล้วตวัดขายาวๆ ปีนข้ามรั้วระเบียงเสียเลย แล้วไม่กี่
วินาทีถดั มาเธอก็กระโดดลงมาบนพืน้ สนามหญ้า แต่ความรีบร้อนกับส้นสูง
ทีส่ วมใส่อยูท่ ำ� ให้เธอเสียหลักไปกอดคนทีก่ ำ� ลังอึง้ และเธอก็ทำ� ให้เขาอึง้ ซ�ำ้
ด้วยการกระชับแขนกอดเขาไว้แน่นขึ้นแทนที่จะถอยห่างออกไป
"คุณเชน ฉันตามหาคุณแทบแย่!"
เจ้าของเรือนผมสีนำ�้ ตาลบลอนด์ขมวดคิว้ ยิง่ งงหนักเข้าไปอีก แขนยาวๆ
พยายามจะดันร่างโปร่งในชุดราตรีออกไป ทว่าก็ไม่ส�ำเร็จเพราะสองแขน
ของเธอกอดเขาไว้แน่นมาก
"คุณจะกลับลอนดอนเมื่อไหร่คะ"
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"คืนนี้..." เขาพูดได้แค่ค�ำเดียวเธอก็โพล่งสวนกลับมาทันที
"ดีเลย คุณมีเจ็ตส่วนตัวใช่ไหม งั้นฉันกลับด้วยนะ!"
เชน คอดเวลล์นงิ่ อึง้ อีกค�ำรบอย่างช่วยไม่ได้ แต่หลังจากสบตากับเธอ
แล้วไม่เห็นวี่แววว่าเธอล้อเล่น เขาเลยออกปากถาม
"ที่ลอนดอนมีเรื่องด่วนหรือไง"
"เปล่าค่ะเปล่า แต่มีเรื่องด่วนที่นี่แหละ ฉันต้องออกจากอิตาลีให้เร็ว
ที่สุด"
"ท�ำไม" เขาถาม ขณะเดียวกันก็พยายามแกะตัวเองออกจากอ้อมแขน
ของเพราตา พอส�ำเร็จขายาวๆ ของเขาก็ก้าวออกเดินทันที "เดี๋ยวผมต้อง
ขึ้นเวที"
"ฉันไปด้วย" หญิงสาวแทบจะกระโจนไปเกาะท่อนแขนแข็งแรงไว้
ใบหน้าหล่อจัดของคนทีก่ ำ� ลังหยิบมือถือขึน้ มาดูหนั มาหาเธออีกรอบ เขารูว้ า่
เธอต้องตามมาแต่ก็ไม่คดิ ว่าเธอจะเกาะเขาเป็นลูกลิงแบบนี้ ซึง่ เธอก็พอเดา
ได้เลยรีบรัวค�ำพูดเร็วปรือ๋ "คุณช่วยสวมบทเป็นแฟนของฉันสักคืนได้ไหม"
"อะไรนะ" เชนแทบจะหยุดเดินทั้งที่ก�ำลังรีบ
"มันจ�ำเป็นจริงๆ ฉันก�ำลังต้องการแฟนด่วนๆ" เพราตาส่งสายตา
อ้อนวอนไปหาชายหนุ่ม "คืองี้ ฉันมาถึงอิตาลีเมื่ออาทิตย์ก่อน แล้วฉันก็ได้
เจอ..."
เสียงแจ้วๆ ของหญิงสาวถูกกลบด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ ในมือ
ของเชน เธอเลยจ�ำต้องเงียบเพราะเขากดรับสายแล้วยกมันแนบหูทันที
คนอะไรแบบนีเ้ นีย่ เธอบ่นในใจ แต่สดุ ท้ายก็ปดั มันทิง้ ไปอย่างรวดเร็ว
เอาเถอะ อย่างน้อยก็ได้เจอเขาแล้ว เขาคงไม่ใจร้ายทิง้ เธอไว้ทอี่ ติ าลี...และ
อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้สะบัดแขนเธอทิ้งด้วย
เพราตาเดินเกาะแขนชายหนุม่ กลับเข้าไปในอาคาร ขณะทีเ่ ขาก็มงุ่ มัน่
กับการคุยโทรศัพท์จนคล้ายไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่น ซึ่งเธอก็ไม่แปลกใจ
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เพราะเท่าทีฟ่ งั ดูมนั เป็นบทสนทนาเกีย่ วกับการดีลธุรกิจทีน่ า่ จะส�ำคัญไม่นอ้ ย
งานกาล่ า ดิ น เนอร์ ใ นคื นวั น นี้ เ ป็ น งานที่ เ ธอขนานนามให้ เ องว่ า
'จับฉ่าย' แต่ก็เป็นงานจับฉ่ายยักษ์แห่งปีของอิตาลีทีเดียว มันเริ่มมาจาก
การทีน่ กั พฤกษศาสตร์ผสมสายพันธุก์ หุ ลาบจนได้สายพันธุ์ใหม่ที่ให้ดอกใหญ่
ฟอร์มสวย และมีกลิ่นหอมนาน กุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้สวยจนเป็นที่สนใจ
ของสาธารณชนทั่วโลก เมื่อมีกระแสใหญ่โต จากที่จะมีงานเปิดตัวกุหลาบ
สายพันธุ์ใหม่ในแวดวงพฤกษศาสตร์ธรรมดาก็กลายเป็นงานอีเวนต์ที่มีทั้ง
แฟชั่นโชว์และอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย ซึ่งนิตยสารแฟชั่นหัวส�ำคัญของ
คอดเวลล์ก็มีเอี่ยวอยู่ด้วย ดังนั้นเชน คอดเวลล์จึงเดินทางจากอังกฤษมา
อยู่ในงานคืนนี้ด้วย
ถือเป็นโชคดีของเธอ...
ชายหนุม่ เดินไปคุยโทรศัพท์ไปจนกระทัง่ ถึงประตูเข้าหลังเวที ใครสัก
คนที่น่าจะเป็นฝ่ายประสานงานไม่ก็เลขาฯ รอเขาอยู่ อีกฝ่ายท� ำ ท่ า
แปลกใจที่เห็นเธอควงแขนเขามาหากก็ไม่ได้พูดอะไรและปล่อยให้เธอ
เดินผ่านเข้าประตูไปพร้อมเชน จากนั้นพวกสตาฟฟ์ด้านหลังเวทีก็เข้ามา
รุมล้อม แต่เพราะเขาคุยโทรศัพท์อยู่พวกนั้นเลยหันไปเจรจากับคนที่มารอ
รับเขาแทน
ในที่สุดเชนก็วางสายโทรศัพท์จนได้ ตอนแรกเพราตานึกว่าเขาจะ
ถือโทรศัพท์ขนึ้ ไปคุยบนเวทีเสียแล้ว กระนัน้ เธอก็ยงั ไม่มโี อกาสได้คยุ กับเขา
อยูด่ ี เพราะเขาหันไปคุยกับคนทีพ่ าพวกเธอเข้ามาต่อทันที บทสนทนาเกีย่ วกับ
การขึ้นพูดบนเวที เธอเลยได้แต่รออย่างอดทนจนกระทั่งเขาหันมา
"ผมต้องขึน้ ไปพูดแล้ว" เชนพูดออกมาก่อนทีเ่ ธอจะทันขยับปากเสียอีก
ซึ่งเธอก็ท�ำอะไรไม่ได้นอกจากพยักหน้ารับ
"งั้นฉันรอคุณตรงนี้นะคะ"
ชายหนุ่มมองหน้าเธอ เธอเองก็มองหน้าเขาไม่หลบตา จนกระทั่ง
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เหลือบไปเห็นบุคคลหนึ่งเดินมาตรงหางตา เธอจึงดึงมือออกจากท่อนแขน
แข็งแรงแล้วย้ายมันไปประคองใบหน้าหล่อเหลาอย่างรวดเร็ว ยิง่ ไปกว่านัน้
คือเธอยังยืน่ หน้าไปประทับจูบลงบนริมฝีปากเรียวโดยทีเ่ ขาไม่ทนั ตัง้ ตัวด้วย
ตัง้ แต่เจอกันเมือ่ ไม่กน่ี าทีกอ่ นเชนอึง้ เพราะหญิงสาวมาไม่รกู้ หี่ นแล้ว
หากทีแ่ น่ๆ หนนีร้ นุ แรงทีส่ ดุ แต่กอ่ นทีเ่ ขาจะคิดอะไรเธอก็พดู เป็นภาษาไทย
"ฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ค่ะ คนของคุณจะอยู่ตรงนี้ด้วย
ใช่ไหมคะ"
ดวงตาสีเฮเซลหรี่ลงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะพยักหน้ารับเบาๆ แล้ว
หันไปพูดกับลูกน้องด้วยเสียงต�่ำลึก
"อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้หญิงตรงนี้" แล้วเขาก็หันกลับมาหาเธอ "ผมพูด
ไม่นาน"
เพราตายังไม่ทนั ได้ตอบรับใดๆ ร่างสูงก็หมุนกายผละไปเสียแล้ว เธอ
ระบายลมหายใจเบาๆ คิดว่าถึงเคมีเธอกับเขาจะไม่คอ่ ยตรงกัน แต่อย่างน้อย
เขาก็เข้าใจอะไรไม่ยาก และดูแล้วเขาน่าจะยอมช่วยเธอแน่ๆ
"คุณท�ำงานที่อิตาลีหรือมาจากอังกฤษคะ" พอเชนไปแล้วหญิงสาวก็
หันไปหาบุรษุ ทีเ่ ชนทิง้ ไว้ให้อยูเ่ ป็นเพือ่ นเธอ นอกจากเขาแล้วบริเวณนีย้ งั มี
คนอีกพอสมควร สตาฟฟ์กลุ่มหนึ่งยืนอยู่บนยกพื้นหลังเวที และยังมีอีก
หลายคนที่เดินผ่านไปมา เธอเลยค่อนข้างผ่อนคลาย
"ผมท�ำงานทีน่ แี่ ต่มาจากอังกฤษครับ" อีกฝ่ายตอบพร้อมอธิบาย "ผม
เป็นลูกครึ่งอังกฤษ-อิตาลี เกิดในอังกฤษแต่ใช้ภาษาอิตาลีได้เลยถูกส่งตัว
มาท�ำงานที่ออฟฟิศในโรมของคอดเวลล์ แล้ววันนี้ก็ถูกส่งมาดูแลบอส"
เธอพยักหน้ารับหงึกหงักแล้วแนะน�ำตัว...อย่างน้อยลูกน้องของเชน
คนนี้ก็ดูน่าจะพอพึ่งพาได้ล่ะมั้ง ยังไงก็ผูกมิตรไว้ก่อนแล้วกัน
เชนใช้เวลาไม่ถงึ ห้านาทีกล็ งมาจากเวที ทว่าเขากลับพบลูกน้องยืนอยู่
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คนเดียวโดยไม่มวี แี่ ววของเพราตาอยูด่ ว้ ย แถมอีกฝ่ายยังหันไปหันมาเหมือน
ก�ำลังหาอะไรบางอย่างอีกต่างหาก
"คุณผู้หญิงล่ะ?"
"นัน่ สิครับ คือผมรับโทรศัพท์แล้วของหล่นกลิง้ ไปทัว่ ผมเลยเดินไปเก็บ
แต่พอเก็บของเสร็จหันกลับมามองอีกทีเธอก็หายไปแล้ว" คนเป็นลูกน้อง
ตอบกลับอย่างไม่สบายใจ
'ฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ค่ะ' ค�ำพูดของเธอผุดขึ้นมาในหัว
ทันที และแม้จะไม่เข้าใจว่าท�ำไมเธอต้องจูบเขา กระนั้นเวลานี้เขาก็รู้สึกว่า
มันไม่ชอบมาพากล คนทั้งคนจะหายไปเฉยๆ ได้อย่างไร
"หาให้เจอ" ชายหนุม่ สัง่ สัน้ ๆ อีกฝ่ายพยักหน้ารับแล้วรีบผละไป ขณะ
ทีเ่ ขาหันไปรอบๆ ซึง่ แน่นอนว่าไม่เห็นเพราตาแต่เขาก็เห็นว่ามีสตาฟฟ์ของงาน
เดินผ่านไปมาเป็นระยะ
ถึงบริเวณหลังเวทีจะไม่พลุกพล่านแต่ก็ไม่ได้รา้ ง เพราตาจะอันตรธาน
หายไปโดยไม่มใี ครเห็นได้อย่างไร มันแปลกเกินไป...เชนหยิบโทรศัพท์มอื ถือ
ออกมาจากกระเป๋าสูท เขารู้ดีว่าตนไม่มีเบอร์โทรของหญิงสาว ถึงเขาจะ
รูจ้ กั เธอมานานแล้วแต่มนั ก็เป็นเพียงการรูจ้ กั หน้าและชือ่ แทบไม่มอี ะไรมากกว่า
นัน้ ทว่าเขาก็แน่ใจว่าตนสามารถหาเบอร์ของเธอได้ไม่ยากนักถ้าต้องการ
หลังจากชัง่ ใจอยูพ่ กั หนึง่ ชายหนุม่ ก็กดต่อสายกลับไปหาเลขานุการที่
อังกฤษ แม้จะทราบว่าเวลานี้ดึกมากแล้วก็ตาม
"นี่ฉันเองนะ ช่วยหาเบอร์ของเพราตา ลูกเลี้ยงของพวกฟิตซ์สตันให้
ฉันที"
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บทที่ 1

Black out
บางสิ่งที่หายไป
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ที่แทรกตัวเข้ามาในโสตประสาทกระชาก
เชน คอดเวลล์ออกจากห้วงนิทรา เขาสะดุ้งแล้วลืมตาขึ้นทันที หากก็ต้อง
ใช้เวลาอีกราววินาทีกว่าจะเข้าใจว่ามีคนโทรเข้ามาหา ถึงจะรูส้ กึ เหมือนเพิง่
ได้นอนไปไม่นานแต่เขาก็เอือ้ มมือไปคว้ามือถือจากโต๊ะหัวเตียงมาดู นอกจาก
พบชื่อพี่ชายลอยเด่นอยู่บนกลางจอแล้ว ดวงตาที่ฉาบไว้ด้วยความง่วงงุน
ของเขายังสังเกตเห็นตัวเลขเวลาตรงมุมบนของจอด้วย และนั่นก็ท�ำให้เขา
ต้องถอนหายใจออกมา
ฟ้าที่ลอนดอนยังไม่สางด้วยซ�้ำ ชายหนุ่มเพิ่งได้นอนไปแค่สองสาม
ชั่วโมง เพราะเขาเพิ่งกลับจากนิวยอร์กเมื่อกลางดึกนี่เอง
ส่วนที่ไทยคงเป็นช่วงสายๆ เกือบเทีย่ ง หมอนัน่ จะไปเดือดร้อนอะไร...
เชนพ่นลมหายใจเบาๆ แล้วหยุดเสียงเรียกเข้าที่ฟังดูน่าร�ำคาญกว่าปกติ
สามร้อยเท่าด้วยการรับสายโทรศัพท์
"ได้ขา่ วเรือ่ งแพมรึยงั " ธามส่งเสียงมาดังลัน่ ตัง้ แต่เขายังไม่ทนั กดเปิด
สปีกเกอร์ด้วยซ�้ำ
"แพม?" คนเป็นน้องชายวางมือถือลงบนเตียงแบบงงๆ พยายามนึก
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ว่าแพมไหน หากปลายสายก็ช่วยเฉลยให้อย่างรวดเร็ว
"เพื่อนสนิทจินต์ ไงเล่า เพราตาน่ะ!"
"อ้อ"
เชนตืน่ ขึน้ นิดหนึง่ เพราตาใช้ชอื่ เล่นของตัวเองในการท�ำความรูจ้ กั กับ
ใครต่อใครทีอ่ งั กฤษ แต่เขากลับติดชือ่ เพราตาของเธอมากกว่า อาจเพราะ
มันแปลกหู ขณะเดียวกันเรือ่ งทีอ่ ติ าลีเมือ่ สามวันก่อนผุดขึน้ ในหัวทันที เขา
จึงถามต่อ
"ข่าวอะไร"
"เมื่อคืน...ทั้งคืนที่ไทยและอังกฤษ พวกฟิตซ์สตันเจอแพมแล้ว อยู่ที่
โรงพยาบาลในอิตาลี เห็นว่าโดนท�ำร้าย"
"โดนท�ำร้าย?" คราวนี้คนที่อังกฤษตาสว่างขึ้นทันที
"แพทริกส่งข้อความมาบอก จินต์เลยโทรกลับไปถาม หมอนัน่ บอกว่า
แพมมีแผลโดนของแข็งกระแทกทีห่ วั เข้าใจว่าน่าจะพากันกลับมารักษาตัว
ทีอ่ งั กฤษวันนีแ้ หละ ตอนนีจ้ นิ ต์เครียดมาก นายช่วยตามข่าวให้หน่อยได้ไหม
นีจ่ นิ ต์เพิง่ กลับมาหัดเดิน อยากไปหาเพือ่ น แต่ฉนั ไม่อยากพาจินต์เดินทาง
ไกลๆ ไปอังกฤษตอนนี้"
ถึงจะตาสว่างแล้ว หากสมองทีย่ งั ไม่กลับมาท�ำงานเต็มรูปแบบก็ต้อง
ใช้เวลาอึดใจกว่าจะเรียบเรียงข้อมูลให้เชนได้ครบถ้วน ซึง่ ก็สรุปได้วา่ จริงๆ แล้ว
ธามไม่ได้หว่ งเพราตาไปมากกว่าห่วงแฟนตัวเอง แต่กน็ นั่ แหละ มันก็ไม่แปลก
เอาเถอะ เขาเองก็อยากรู้ข่าวเพราตาเหมือนกัน เพราะตั้งแต่คืนนั้น
ในอิตาลีเขาก็รู้สึกเหมือนมีคราบด�ำติดอยู่ในใจ และเขาก็ไม่มีเวลาขัดมัน
ออกด้วยเพราะตัง้ แต่กลับมาจากอิตาลีคนื นัน้ เขาก็ยงุ่ จนแทบไม่มเี วลานอน
"เดี๋ยวผมส่งข่าว"
"โอเค งั้นแค่นี้แหละ" ธามบอกแล้วก็วางสายไปเสียเฉยๆ
เชนกลอกตาก่อนจะยันตัวลุกขึน้ นัง่ บนเตียง ความง่วงยังรุนแรงอยูม่ าก
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ทว่าก่อนจะกลับไปนอนอีกรอบ เขาก็ตอ้ งสัง่ คนให้ตามข่าวของเพราตาก่อน
พอนาฬิกาปลุกตื่นมาอีกทีลูกน้องเขาก็น่าจะมีข่าวมารายงาน
ทีบ่ อกว่าเธอโดนท�ำร้ายนัน่ ฟังดูไม่ดเี ลย...และก็เป็นไปได้มากทีเดียว
ว่ามันอาจเกี่ยวกับการที่เธอหายไปแล้วเขาตามหาเธอไม่เจอในคืนนั้นด้วย
ถ้าเป็นอย่างนัน้ มันจะไม่ใช่แค่ฟงั ดูไม่ดี แต่ตอ้ งถือว่าเลวร้ายเลยทีเดียว
เชนลงจากรถเมอร์เซเดส เบนซ์คันใหญ่เดินเข้าสู่โรงพยาบาลเอกชน
ชื่อดังใจกลางมหานครลอนดอน เมื่อเช้าเขาสั่งให้คนติดต่อไปหาพวก
ฟิตซ์สตันเพือ่ ถามข่าว จากนัน้ เขาก็ตงั้ ใจจะนอน หากเอาเข้าจริงก็นอนไม่หลับ
จนสุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นมาอาบน�้ำแต่งตัวและรอข่าว สรุปว่าเมื่อคืนพวก
ฟิตซ์สตันได้ขา่ วจากโรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในอิตาลีวา่ เพราตาได้รบั บาดเจ็บ
และพักรักษาตัวอยูท่ นี่ นั่ มาสองคืนแล้ว แพทย์อนุญาตให้ยา้ ยกลับมารักษาตัว
ที่อังกฤษได้ ด้วยเงิน เส้นสาย และทุกอย่างที่พวกฟิตซ์สตันมีท�ำให้การ
ด�ำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว หญิงสาวจึงสามารถเดินทางกลับมาทีอ่ งั กฤษ
ได้ในคืนเดียวกันเลยทีเดียว
ความจริงค�่ำนี้เชนได้รับเชิญไปงานปาร์ต้ีของเซเลบริตี้รายหนึ่ง เขา
ไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเลยเบนเข็มมาที่โรงพยาบาลแทน...พอรู้แน่ว่า
เพราตากลับมาถึงอังกฤษแล้วเขาก็ตัดสินใจโทรหาแพทริก ฟิตซ์สตัน
พี่ชายต่างสายเลือดของเธอด้วยตัวเองเมื่อชั่วโมงก่อนเพื่อขออนุญาต
มาเยีย่ มเธอ นอกจากอีกฝ่ายตอบรับแล้วยังบอกว่าอยากเจอเขาอีกด้วย ซึง่
เขาก็เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมื่อคืนนั้นที่อิตาลีนั่นเอง
คืนนั้นหลังจากที่หญิงสาวหายไปเฉยๆ เขาก็พยายามให้ลูกน้องตาม
หาเธอในทุกทางทีท่ ำ� ได้ ถึงขัน้ ยอมเลือ่ นเทีย่ วบินออกไปสองชัว่ โมง หากก็
ไม่มวี แี่ ววของเธอทัง้ ที่ในงานก็มคี นมากมาย โทรหาเธอก็ไม่ตดิ และเขาเอง
ก็ไม่แน่ใจว่าเธอเปลี่ยนไปใช้เบอร์ท้องถิ่นของอิตาลีหรือเปล่า จนสุดท้าย
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เขาก็ยอมแพ้เพราะนอกจากกลับอังกฤษแล้วเขาต้องเดินทางต่อเพือ่ ไปจัดการ
ดีลส�ำคัญที่อเมริกาด้วย แต่เขาก็สั่งให้คนตามหาเพราตาต่อและตัดสินใจ
โทรหาแพทริกเพือ่ เล่าเรือ่ งทัง้ หมดให้อกี ฝ่ายฟังด้วย แพทริกบอกว่าเพิง่ คุย
กับน้องสาวเมื่อเช้านี้
จนกระทั่งเชนเดินทางมาถึงอังกฤษเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเดินทาง
ต่อไปยังอเมริกา แพทริกก็โทรกลับมาหาเขาและบอกว่าติดต่อเพราตาไม่ได้
พยายามเช็กทีอ่ ยูจ่ ากมือถือก็ไม่สำ� เร็จ อีกฝ่ายเลยเริม่ กังวลแล้วคิดว่าจะไป
อิตาลี เขาเลยให้แพทริกติดต่อกับเลขาฯ ของเขาเพือ่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้ หลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปอเมริกา แต่ด้วยความที่ยุ่งมากเลยไม่ได้
ติดตามข่าวเรือ่ งหญิงสาวมากนัก ไปๆ มาๆ กลายเป็นรูข้ า่ วจากธามซึง่ อยูไ่ กล
ถึงเมืองไทยเสียอย่างนั้น
เชนรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขา หากเมื่อเพราตาโดนท�ำร้ายเขาก็
ยังอดรู้สึกผิดหน่อยๆ ไม่ได้...
ชายหนุ่มทราบว่าต้องไปที่ไหนเพราะแพทริกบอกไว้แต่แรก เขาแค่
ต้องถามทางจากพยาบาลครัง้ หนึง่ แล้วก็เดินต่อไปอีกสองสามนาทีกอ่ นจะ
ได้พบกับสองพ่อลูกฟิตซ์สตัน
"เธอเป็นยังไงบ้าง" เชนถามหลังจากจับมือทักทายทัง้ สองเรียบร้อยแล้ว
ขณะเดียวกันก็มองผ่านกระจกบานเล็กๆ ตรงประตูห้องเข้าไปด้านใน เขา
เห็นเธอนอนหลับอยู่บนเตียง บริเวณศีรษะมีผ้าพันแผลพันจนแทบเป็น
ผ้าโพกหัว ข้างเตียงมีสตรีอกี คนนัง่ หันหลังให้ประตู ซึง่ ก็นา่ จะเป็นแม่ของเธอ
"ทางกายภาพก็โอเคดี แต่อย่างอื่นมีปัญหา นี่แหละที่ท�ำให้ผมอยาก
เจอคุณ" แพทริกบอกสีหน้าเคร่งขรึม ขณะทีเ่ ชนหันกลับไปมองอีกฝ่ายอย่าง
ประหลาดใจ
"อย่างอื่น?"
"เพราะมีการกระทบกระเทือนที่ศีรษะ ความทรงจ�ำของแพมเลย
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มีปัญหา"
"เราไปนั่งคุยกันตรงโซฟานั่นดีกว่า" จอห์น ฟิตซ์สตัน บารอน
ฟิตซ์สตันที่เก้า หรือที่มักเรียกกันว่าลอร์ดฟิตซ์สตัน* พ่อเลี้ยงของเพราตา
พยักพเยิดไปทางชุดโซฟาใกล้กับเคาน์เตอร์พยาบาล
เชนเดินไปตามการเชื้อเชิญโดยดี ดูเหมือนว่าเรื่องจะแย่ยิ่งกว่าที่เขา
คิดเอาไว้เสียอีก
"เท่าที่รู้จากโรงพยาบาลที่อิตาลี มีคนไปเจอแพมหมดสติอยู่แถว
ชานเมืองของโรมเลยพาตัวมาส่งที่โรงพยาบาล พอได้สติแพมก็มีอาการ
สับสน จ�ำอะไรแทบไม่ได้เลย แถมมาตัวเปล่าด้วย โรงพยาบาลเลยไม่รู้จะ
ติดต่อครอบครัวยังไง" เมือ่ นัง่ กันเรียบร้อยแพทริกก็เริม่ ต้นบทสนทนาทันที
"จนกระทัง่ เมือ่ คืนความทรงจ�ำของแพมก็คอ่ ยๆ กลับมา เธอจ�ำเบอร์มอื ถือ
ของแม่ได้เลยขอให้โรงพยาบาลโทรหา ท่านส่งข่าวต่อให้ผมไปที่โรงพยาบาล
จนถึงตอนนี้แพมจ�ำได้แค่ว่าขึ้นรถไฟไปอิตาลี แต่จ�ำเรื่องหลังจากนั้นไม่ได้
เลย"
"เรื่องที่เจอผมคืนนั้นก็จ�ำไม่ได้?"
"ไม่ได้" แพทริกระบายลมหายใจเบาๆ "หมอบอกว่าความทรงจ�ำที่
หายไปอาจกลับมาหรืออาจจะไม่กลับมาเลยก็ได้ แต่เท่าทีต่ รวจดูทางร่างกาย
ไม่มีอาการบาดเจ็บนอกจากที่หัว"
"คุณเลยอยากได้ยนิ จากผมละเอียดๆ ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึน้ บ้างในคืน
นั้น" เชนพอจะเดาได้ เพราะถึงคืนนั้นเขาจะโทรหาแพทริก แต่เขาก็มีเวลา
ไม่มากเลยพยายามเล่าเรื่องราวให้กระชับ สรุปเพียงรายละเอียดส�ำคัญๆ
เท่านั้น
"ใช่ เพราะคุณบอกว่าแพมไปขอความช่วยเหลือจากคุณ" แพทริก
พยักหน้ารับ
* ในระบบบรรดาศักดิ์ของอังกฤษ ชนชั้นขุนนางยกเว้นดยุกมักเรียกกันแบบย่อๆ ว่าลอร์ดหรือเลดี้ แล้วตามด้วย
นามสกุลและ/หรือสถานที่
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พูดตามจริงเชนไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเยี่ยมสมาชิกครอบครัว
ฟิตซ์สตันในโรงพยาบาล แถมยังได้มานัง่ คุยกันแบบนี้ เพราะคอดเวลล์เคย
มีคดีกับฟิตซ์สตันมาก่อน
เรื่องก็คือเมื่อหลายปีก่อนลอร์ดฟิตซ์สตันพบรักและแต่งงานกับ
แม่ม่ายชาวไทยคือพริ้มเพรา แม่ของเพราตา เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นที่สนใจ
ทีเดียว คอดเวลล์ท�ำธุรกิจด้านสื่อ มีแท็บลอยด์อยู่ในพอร์ตธุรกิจด้วย ซึ่ง
แท็บลอยด์ของคอดเวลล์ก็ถือเป็นสื่อหัวแรกๆ ทีเดียวที่เล่นข่าวนี้ จน
แพทริกไม่พอใจเลยมาฉะกับธาม แล้วทัง้ สองก็เขม่นกันตัง้ แต่วนั นัน้ ถึงตัว
เขาจะไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงแต่ก็ โดนเขม่นเหมารวมไปด้วยอย่างช่วย
ไม่ได้ แต่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ช่วงทีล่ อร์ดฟิตซ์สตันแต่งงาน เฮนรีก่ บั โฉมฉาย พ่อแม่ของเขาก็หย่า
ขาดจากกัน เป็นการจากกันด้วยดี และจนถึงตอนนีท้ งั้ สองก็ยงั เป็นเพือ่ นกัน
รวมถึงไปมาหาสูก่ นั เนืองๆ โฉมฉายย้ายกลับไปอยูเ่ มืองไทย และเมือ่ เกือบ
สองปีที่แล้วธามก็ตามแม่ไป แถมเป็นการตามไปแบบไม่ยอมกลับ คือไป
ยึดหน้าทีด่ แู ลธุรกิจคอดเวลล์ในฟากฝัง่ เอเชียแบบไม่ปรึกษาเขาสักค�ำ ไม่ตา่ ง
จากเฮนรีท่ จี่ ๆู่ ก็ทงิ้ ธุรกิจไว้ให้พวกเขาสองพีน่ อ้ งบริหาร ส่วนตัวเองก็หนีไป
เทีย่ วรอบโลก ซึง่ เขาก็ทำ� อะไรไม่ได้นอกจากดูแลงานทีอ่ งั กฤษต่อตามล�ำพัง
เพราตาย้ายตามพริ้มเพรามาเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษหลังจากแม่
แต่งงานใหม่พักใหญ่ เธอดูสนิทสนมกับแพทริกดี จนในที่สุดนักข่าวของ
คอดเวลล์ก็เอาไปเขียนข่าวว่านอกจากแพทริกจะได้รับบรรดาศักดิ์ต่อจาก
พ่อแล้ว เธอก็อาจได้รบั การเรียกขานว่าเลดีต้ อ่ จากแม่ดว้ ย แพทริกเลยโกรธ
ขึน้ มาอีกรอบ คราวนีเ้ ชนเป็นคนรับแรงเหวีย่ งเต็มๆ กระนัน้ เขาก็ไม่ได้ใส่ใจ
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคอดเวลล์กับฟิตซ์สตันก็คล้ายจะยิ่งแย่ลงไปอีก
กระทั่งธามไปรักกับจินตาภา เพื่อนสนิทของเพราตา* คอดเวลล์กับ
* ติดตามเรื่องราวของธามและจินตาภาได้ใน 'ร้ายรอนใจ'
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ฟิตซ์สตันจึงถูกดึงเข้ามาใกล้กันโดยอ้อมอีกหน แถมมันก็เป็นไปในทาง
ไม่คอ่ ยดีเสียด้วย เพราะพีช่ ายของเขาดันไปท�ำจินตาภาเสียใจ เพราตาพลอย
โมโหจนถึงขัน้ ตัง้ ชือ่ ใหม่ให้ธามแบบเจ็บแสบ ซึง่ ก็โทษเธอไม่ได้ แต่ตอนหลัง
พอธามกับจินตาภาเข้าใจกันแล้วเพราตาก็ขอโทษพีช่ ายเขา รวมถึงตามมา
ขอโทษเขาด้วยทั้งที่เขาก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ เขาเลยคิดว่าเธอเป็นคนที่
ใช้ได้อยูเ่ หมือนกัน ตัง้ แต่นนั้ พอเจอกันตามสถานทีต่ า่ งๆ เขากับเธอก็ทกั ทาย
กันอยูบ่ า้ ง แม้ไม่ได้ถอื ว่าสนิทสนมกันหากก็คงพอจะพูดได้วา่ ความสัมพันธ์
ระหว่างสองบ้านดีขึ้นเล็กน้อย
จนเกิดเรื่องที่อิตาลีเมื่อสามวันก่อน...
"อาคารนั้นเป็นอาคารเก่า ด้านหลังเวทีไม่มีกล้องวงจรปิด ผมให้คน
ทีน่ นั่ พยายามเอาบันทึกกล้องตรงประตูทางเข้าออกมาดูแต่กม็ แี ค่ภาพตอน
คุณแพมเดินเข้าหลังเวทีพร้อมผม พวกสตาฟฟ์ด้านหลังเวทีก็บอกไม่รู้
ไม่เห็นกันหมด" เชนเล่าเรื่องตอนเจอเพราตาให้ฟัง จากนั้นก็เล่าต่อไปถึง
ตอนที่เขาสั่งให้คนตามหาตัวเธอ
"นั่นมัน...ไม่แปลกเกินไปหน่อยหรือไง" ลอร์ดฟิตซ์สตันเอนหลัง
พิงโซฟาที่นั่งอยู่ สีหน้าเคร่งเครียด
"ใช่ครับ เพราะมันแปลกผมถึงอยูต่ อ่ จนวินาทีสดุ ท้ายแล้วก็โทรหาคุณ
แพทริก" เชนพยักหน้ารับ "ผมยังมีส�ำเนาบันทึกกล้องวงจรปิดอยู่ ถ้าคุณ
อยากดูผมจะให้เลขาฯ ส่งให้"
"ขอบคุณ"
"แล้วทางคุณสงสัยอะไรหรือเปล่า ฟิตซ์สตันไม่ได้มีศัตรูใช่ไหม" เชน
หันไปหาแพทริกที่นั่งท�ำหน้าครุ่นคิดเงียบๆ มาพักใหญ่แล้ว
"ไม่มี อย่างดีก็คู่แข่งทางธุรกิจตามปกติ" เจ้าของเรือนผมสีทองกับ
ดวงตาสีฟ้าเข้มจัดจนเกือบเป็นสีน�้ำเงินส่ายหน้า
"ผมสงสัยว่าถ้าคุณแพมเดือดร้อนแล้วท�ำไมไม่ตดิ ต่อพวกคุณ แต่หนั มา
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พึ่งผมแทน" มานึกดูหนุ่มคอดเวลล์ก็เสียใจอยู่หน่อยๆ ที่วันนั้นเอาแต่คุย
โทรศัพท์จนไม่ได้ฟังที่เธอจะพูด
"ตอนทีแ่ พมถูกส่งไปโรงพยาบาล แพมไม่มโี ทรศัพท์หรือข้าวของอะไร
ติดตัวเลย ถ้าผมไม่ได้รู้เรื่องแพมมาขอความช่วยเหลือจากคุณก่อน ผมคง
คิดว่าแพมโดนท�ำร้ายเพือ่ ชิงทรัพย์" แพทริกระบายลมหายใจเบาๆ "แล้วยิง่
ได้มาฟังเรื่องจากคุณ ทุกอย่างก็ยิ่งดูแปลกไปหมด"
"แพมออกจากอังกฤษไปเกือบเดือนแล้ว ไปเที่ยวหลังเรียนจบน่ะ
ตอนแรกเห็นว่าจะนัดไปกับเพื่อนสนิท...แฟนของพี่ชายคุณนั่นแหละ แต่ก็
อย่างทีร่ ๆู้ กัน แพมเลยต้องไปคนเดียว" จอห์น ฟิตซ์สตันเหม่อมองเพดาน
คล้ายก�ำลังคิดอะไรอย่างอื่นไปด้วยระหว่างที่ปากเล่า "ปกติแพมจะติดต่อ
แม่เขาเป็นระยะๆ มีโทรหาบ้าง แต่สว่ นใหญ่จะส่งข้อความมาบอกว่าอยูไ่ หน
ก�ำลังจะไปไหนอะไรท�ำนองนัน้ น่ะ เช้าวันทีค่ ณุ ติดต่อมาแพมก็เพิง่ ส่งข้อความ
มา เราเลยไม่ได้เอะใจเลยว่าแพมก�ำลังเจออันตรายอะไรหรือเปล่า"
"มันอาจจะเกิดหลังจากนัน้ ..." แพทริกเดา "และมือถือแพมก็อาจมีปญั หา
หรือเกิดอะไรซักอย่างที่ท�ำให้ติดต่อเราไม่ได้"
"อาจจะเป็นอย่างนัน้ ก็ได้" เชนนึกทบทวนภาพเหตุการณ์ในคืนวันนัน้
เธอมีกระเป๋าสะพายใบเล็กแบบทีผ่ หู้ ญิงมักใช้ในงานกลางคืน แล้วมีอะไรอีก...
เขาพยายามคิด ก่อนจะนึกอะไรขึ้นได้ "งานกาล่านั่นเป็นงานใหญ่และต้อง
มีบัตรเชิญถึงเข้างานได้ คุณแพมเข้างานได้ยังไง"
"แพมไม่ได้เล่าให้แม่ฟงั ด้วยว่าจะไปงาน แค่บอกว่าจะไปโรม ก่อนหน้า
นี้เขาลงไปเที่ยวทางใต้ของอิตาลีน่ะ" บุรุษสูงวัยบอก
"ตอนนี้ผมสงสัยผู้ชายคนหนึ่งอยู่" แพทริกหยิบมือถือออกมาจาก
กระเป๋าด้านในของเสื้อนอก ก่อนจะเปิดหน้าจอแล้วยื่นให้เชนดู "รูปนี้แพม
ส่งมาให้แม่ตั้งแต่วันแรกๆ ที่ไปถึงอิตาลี บอกว่าได้เพื่อนใหม่ชื่อเปาโล
เขาเป็นไกด์น�ำเที่ยวให้ด้วย เท่าที่รู้คือน่าจะเป็นคนทางใต้ ผมไม่แน่ใจว่า
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หมอนีต่ ามแพมมาถึงโรมไหม แต่เพือ่ นใหม่ทแี่ พมเล่าถึงว่าใช้เวลาด้วยกัน
ในอิตาลีกม็ แี ค่คนนี้ พวกทีร่ จู้ กั กันผ่านๆ ก็ไม่นา่ จะพาแพมไปงานเลีย้ งใหญ่ๆ
แบบนั้น"
เชนหลุบดวงตาสีเฮเซลลงมองหน้าจอ มันเป็นภาพเซลฟีค่ กู่ นั ระหว่าง
เพราตากับผู้ชายหน้าตาดีสไตล์อิตาเลียนคนหนึ่ง
"คุณส่งรูปมาให้ผมหน่อย ผมจะลองส่งต่อไปให้พวกนักข่าวทีอ่ ติ าลีดู
เผือ่ จะมีใครพอหาข่าวอะไรได้ อย่างน้อยถ้าคิดว่าเป็นคนทีห่ าตัว๋ ไปงานนัน้ ได้
วงค้นหาก็แคบลง คอดเวลล์เป็นสปอนเซอร์งานนัน้ ด้วย หาข้อมูลไม่นา่ ยาก"
"ได้"
แพทริกท�ำตามทันที เพียงไม่นานหลังจากนั้นเชนก็ได้ยินเสียงเตือน
ว่ามีขอ้ ความถูกส่งเข้ามาดังมาจากในอกเสือ้ หากเขาก็ไม่ได้หยิบมันออกมา
ดูและออกปากถาม
"ผมขอถามได้ไหมว่าถ้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกคุณจะท�ำอะไรต่อ"
"ก็ต้องดูว่าอันตรายที่เกิดกับแพมคืออะไร แล้วมันจะลากยาวมาถึง
อังกฤษไหม"
"มองในแง่ดีการที่แพมบอกคุณว่าจะกลับอังกฤษแปลว่าอยู่นี่อาจ
ปลอดภัย แต่ใครจะรู้ ผมอยากแน่ใจว่าคนในครอบครัวผมจะปลอดภัยทีส่ ดุ "
ลอร์ดฟิตซ์สตันบอก
เชนพยักหน้ารับ แต่ไม่ทนั ได้พดู อะไรพริม้ เพราก็เดินเข้ามาสมทบใน
วงสนทนา สีหน้าของหล่อนดูกังวลกึ่งไม่แน่ใจขณะมองสบตากับเขา
"แพมเพิ่งตื่นขึ้นมาค่ะ แล้วแกก็ถามหามิสเตอร์คอดเวลล์..."
พริม้ เพราเล่าว่าพอตืน่ มาเพราตาก็ถามว่าเชนมาหรือยัง ชายหนุม่ ฟัง
แล้วงุนงงหากก็เดาว่าอาจเป็นเพราะเขาเจอเธอเป็นคนท้ายๆ หรือไม่เธอก็
อาจจะเริ่มจ�ำอะไรได้ เนื่องจากพริ้มเพราบอกว่าก่อนหน้านี้เธอไม่ได้พูดถึง
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เขาเลย ดังนั้นเขาจึงลุกตามสตรีสูงวัยไปหาเพราตาโดยดี
หญิงสาวก�ำลังนั่งอยู่บนเตียง ท่าทางมึนงง แต่พอเธอหันมาเจอเขา
เดินเข้ามาในห้อง รอยยิ้มสดใสก็ปรากฏสว่างไสวบนดวงหน้าสวย
"ฉันรู้ว่าคุณต้องมา!"
พอเชนเดินมาหยุดตรงข้างเตียงปุ๊บ มือเรียวที่ถูกพันไว้ด้วยผ้าบางๆ
ก็ยื่นมาหาเขาทันทีและยึดท่อนแขนแข็งแรงเอาไว้
"คุณเป็นไงบ้าง"
"ก็อย่างทีเ่ ห็น...แต่ทกุ คนก็คงเล่าให้คณ
ุ ฟังหมดแล้วมัง้ " ดวงตาสีนลิ
ตวัดไปมองครอบครัวแวบหนึ่งแล้วดึงความสนใจกลับมาหาเขาอีกรอบ
"คุณไม่ควรถามฉันด้วยท่าทางเย็นชาแบบนีน้ ะ คุณควรปลอบฉัน ขนาดฉัน
ยังไม่ว่าคุณสักค�ำที่คุณไม่ไปรับฉันที่โรม แถมมาช้าขนาดนี้"
ชายหนุ่มจ้องหน้าเพราตา พยายามท�ำความเข้าใจค�ำพูดของเธอ
"คุณจ�ำเรื่องที่อิตาลีได้แล้วเหรอ"
"ไม่ได้" เธอท�ำหน้ามุ่ย "แต่ที่ฉันพูดมาทั้งหมดก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ
เรื่องที่อิตาลีซะหน่อย"
"งัน้ คุณก็จำ� ไม่ได้ใช่ไหมว่าเราเจอกันทีอ่ ติ าลี" เขาถามต่ออย่างไม่รอช้า
"เจอกัน? หมายความว่าคุณไปอิตาลีดว้ ยเหรอ" หญิงสาวเบิกตากว้าง
ดูประหลาดใจอย่างยิ่ง กระนั้นเชนก็ไม่ใส่ใจ
"ถ้าจ�ำไม่ได้แล้วท�ำไมคุณถึงคิดว่าผมควรไปรับคุณที่โรมล่ะ"
"ก็คุณเป็นแฟนฉันไงคะ" สายตาของเพราตาฉายแววงุนงง "ตามที่
แพทริกเล่าให้ฟงั ฉันหายตัวไปตัง้ หลายวัน แถมมาเจออีกทีฉนั ก็บาดเจ็บด้วย
คุณควรเป็นห่วงฉันไม่ใช่เหรอ"
แค่ประโยคแรกประโยคเดียวก็เพียงพอจะท�ำให้คนฟังอึ้งแล้ว ไม่ใช่
แค่เชน หากยังรวมถึงสมาชิกครอบครัวฟิตซ์สตันที่ยืนล้อมเตียงอยู่ ทั้งสี่
ต่างจับจ้องคนเจ็บเป็นตาเดียว จากนั้นก็พร้อมใจกันเงยหน้าขึ้นส่งสายตา
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กันไปมาโดยไม่ได้นัดหมาย เห็นได้ชัดว่าทั้งหมดต่างงุนงงพอกัน
"ความจ�ำของคุณที่หายไปคือตั้งแต่ไปถึงอิตาลีใช่ไหม ก่อนหน้านั้น
คุณจ�ำได้ครบไม่ใช่เหรอ" ในที่สุดเชนก็เป็นคนที่หันกลับไปถามคนเจ็บ
"จ�ำได้" เพราตาพยักหน้า หากเพียงอึดใจต่อจากนัน้ เธอก็ทำ� ท่าเหมือน
ไม่แน่ใจ "คือฉันคิดว่าอย่างนัน้ นะ ฉันจ�ำได้วา่ ไปเทีย่ วโปรตุเกส สเปน..."
"แล้วเรื่องที่อังกฤษล่ะ" แพทริกโพล่งแทรกขึ้นมา
"ก็ต้องจ�ำได้สิ" หญิงสาวหันไปมองพี่ชายต่างสายเลือดแบบงงๆ
"งัน้ คุณจ�ำอะไรเกีย่ วกับผมได้บา้ ง" เชนดึงความสนใจของเธอกลับมา
อีกครั้ง
"ก็...ไม่มาก มันไม่ค่อยปะติดปะต่อ" สีหน้าเธอเจื่อนลงนิดหนึ่ง แล้ว
เธอก็ออกแรงบีบแขนเขาแน่นขึน้ "ฉันจ�ำได้วา่ ส�ำหรับเรามันค่อนข้าง อืม...
ซับซ้อน แต่ฉนั จ�ำได้นะว่าฉันรักคุณ ถ้าฉันไม่ได้รกั คุณจริงๆ ก็คงไม่รสู้ กึ ว่า
อยากเจอคุณขนาดนี้ แล้วแค่คุณมายืนอยู่ใกล้ๆ ฉันก็รู้สึกปลอดภัยแล้ว
คือแบบถ้าไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างน้อยก็ต้องดูๆ กันอยู่อ่ะ ฉันจ�ำได้ด้วยว่า
เราไปงานเลี้ยงด้วยกัน ปกติฉันไม่ควงใครไปงานนอกจากแพทริกนะ"
"งานเลีย้ งไหน" เชนชักรูส้ กึ ว่าเส้นประสาทก�ำลังเขม็งเกลียว หลังจาก
ที่ก่อนหน้านี้มันเริ่มตึงตัวมาครู่หนึ่งแล้ว
"ฉันไม่แน่ใจ จ�ำได้วา่ ตัวเองใส่ชดุ สีเขียวๆ ฟ้าๆ...แล้วเราก็จบู กันด้วย"
สมาชิกครอบครัวฟิตซ์สตันทัง้ สามจ้องเพราตาเป็นตาเดียว สีหน้าตืน่ ตะลึงไป
ในทางเดียวกัน ขณะทีเ่ จ้าตัวไม่ได้สนใจ ดวงตาสีนลิ จ้องไปยังใบหน้าหล่อเหลา
ของหนุม่ คอดเวลล์ "เราเคยไปงานเลีย้ งด้วยกันแบบทีฉ่ นั พูดจริงๆ ใช่ไหมคะ"
เชนสบตากับเธออย่างชั่งใจ ก่อนที่เขาจะพยักหน้ารับ เพียงเท่านั้น
เธอก็ยิ้มแต้อย่างมีความสุข ทว่าพอเธอเบนสายตากลับไปหาครอบครัวก็
ต้องแปลกใจที่พวกเขาล้วนท�ำสีหน้าแปลกประหลาด
"ท�ำไมท�ำหน้าแบบนั้นล่ะ มีอะไรหรือเปล่า"
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ก่อนที่ใครจะทันได้ตอบอะไร ประตูห้องก็ถูกเคาะ แล้วมันก็ถูกเปิด
เข้ามาโดยบุรุษในชุดกาวน์และพยาบาล
"คนไข้ฟื้นแล้ว ขอคุณหมอตรวจสักหน่อยนะคะ"
"งั้นเดี๋ยวพวกเราไปรอข้างนอกนะ" แพทริกหันไปบอกหญิงสาวก่อน
จะพยักพเยิดให้ทุกคนออกจากห้อง
"งานเลี้ยงที่คุณแพมพูดถึงคืองานที่อิตาลี"
เชนเปิดปากทันทีที่เขากับสมาชิกครอบครัวฟิตซ์สตันอีกสามคนหา
ที่ยืนคุยเหมาะๆ บริเวณโถงทางเดินของโรงพยาบาลได้แล้ว
"เออ ใช่ พยาบาลที่อิตาลีเอาชุดที่แพมใส่ในคืนนั้นมาให้ผม แต่ผม
เห็นมันเปื้อนและขาดเลยทิ้งไป ชุดนั้นเป็นสีเขียวๆ ฟ้าๆ นี่แหละ" แพทริก
ท�ำท่านึกขึ้นได้
"งัน้ แสดงว่าความจริงแล้วแพมก็พอจ�ำเรือ่ งทีอ่ ติ าลีได้" ลอร์ดฟิตซ์สตัน
ลูบคางเบาๆ
"แต่ก็น่าจะจ�ำได้แบบสับสน เพราะแพมคิดว่านั่นคือเรื่องที่อังกฤษ"
คนเป็นลูกชายออกความเห็น ดวงตาสีฟ้าเข้มเลื่อนไปมองเชน
"ความจริงตอนทีผ่ มเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับงานเลีย้ งในอิตาลีให้ฟงั ผมไม่ได้
เล่ารายละเอียดบางอย่าง" หนุม่ คอดเวลล์พน่ ลมหายใจเบาๆ "คืนนัน้ นอกจาก
คุณแพมเข้ามาขอความช่วยเหลือจากผม เธอยังขอให้ผมแสดงเป็นแฟนเธอ
แล้วก็จูบผมด้วย"
เกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะ สีหน้าของพวกฟิตซ์สตันบ่งบอกถึงความ
มึนงงนึกไม่ถึง ขณะที่เชนตั้งข้อสันนิษฐาน
"มันต้องมีเหตุผลทีเ่ ธออยากให้ผมแสดงเป็นแฟน อาจจะเกีย่ วกับนาย
เปาโลอะไรนั่นก็ได้"
"เป็นไปได้" บุรุษสูงวัยพยักหน้ารับ
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"อีกอย่างผมว่าเธออาจจะฝังใจกับความคิดหรือเหตุการณ์ในตอนนั้น
พอสมองสับสนเลยเข้าใจว่าผมเป็นแฟนเธอ"
"นี่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน" แพทริกเม้มริมฝีปาก
"แล้วเราจะเอายังไงกันดี" พริ้มเพรากังวล "หมอบอกว่าไม่รู้ความจ�ำ
ทีห่ ายไปจะกลับมาหรือเปล่า เราควรพูดความจริงกับแพมไหม แล้วเราควร
พูดแค่ไหน ล�ำพังตอนนี้แพมก็ดูสับสนมากแล้ว ถ้าจู่ๆ ไปพูดเรื่องที่ขัดกับ
สิ่งที่แพมเชื่อทั้งหมดทันที มันจะส่งผลอะไรหรือเปล่า"
"บางทีอาจต้องลองปรึกษาหมอดู"
เชนยืนมองครอบครัวฟิตซ์สตันที่ก�ำลังเคร่งเครียด ไม่นึกเลยว่าจะ
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนานี้ด้วย และถึงจะไม่อยากเกี่ยวอย่างไร
เขาก็คงต้องยอมเกีย่ ว เขาไม่ใช่แฟนของเพราตา ไม่ใกล้เคียงสักนิด เขาจะ
ปล่อยให้เธอเข้าใจผิดต่อไปไม่ได้
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บทที่ 2

At sixes and sevens
สับสน
เพราตานัง่ กอดเข่าอยูบ่ นเก้าอีน้ วมทีม่ อี ายุนบั ร้อยปี สายตาทอดมอง
ออกไปนอกหน้าต่างบานสูงทีย่ ามนีม้ เี ม็ดฝนเกาะพราว เธอออกจากโรงพยาบาล
ได้สามวันแล้ว และตอนนี้เธอก็กลับมาพักที่เพนตันฮอลล์ ที่พ�ำนักของ
ลอร์ดฟิตซ์สตัน
เพนตันฮอลล์เป็นคฤหาสน์ที่มีอายุห้าร้อยกว่าปี เดิมเป็นสมบัติของ
ราชวงศ์และมีการเปลีย่ นเจ้าของมาเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ เมือ่ ราวสองสามร้อยปี
ก่อนบรรพบุรุษของฟิตซ์สตันก็ได้ซื้อที่นี่ไว้ ผ่านมาอีกราวร้อยปีทายาท
รุน่ เหลนก็ได้บรรดาศักดิเ์ ป็นบารอนฟิตซ์สตัน ทีน่ จี่ งึ กลายเป็นทีพ่ ำ� นักของ
บารอนฟิตซ์สตันสืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบัน
ตอนนีจ้ อห์น ฟิตซ์สตันและพริม้ เพราอาศัยอยูท่ เี่ พนตันฮอลล์เป็นหลัก
แต่เนื่องจากคฤหาสน์ โบราณนี้ตั้งอยู่ในเอสเซ็กซ์ มณฑลทางตะวันออก
เฉียงเหนือของลอนดอน ถึงจะเป็นมณฑลที่อยู่ติดกับลอนดอนหากการ
เดินทางจากเพนตันฮอลล์เข้าเมืองหลวงก็ต้องใช้เวลาชั่วโมงกว่า พวก
ฟิตซ์สตันเลยซือ้ บ้านไว้ในลอนดอนอีกหลังเพือ่ ความสะดวก แพทริกท�ำงาน
อยู่ในลอนดอนเป็นหลัก บางสุดสัปดาห์จึงจะกลับมาที่เพนตันฮอลล์
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เพราตาเรียนมหาวิทยาลัยในลอนดอน แต่เธอก็ไม่ได้พักกับแพทริก
เนือ่ งจากแม่เห็นว่าไม่เหมาะ พริม้ เพราแต่งงานกับลอร์ดฟิตซ์สตันตอนเธอ
เรียนไฮสกูล เธอไม่อยากย้ายโรงเรียนกลางคันเลยอยู่ที่ไทยจนจบไฮสกูล
แล้วค่อยย้ายมาเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ เรียกว่ากว่าจะมาเป็นน้องสาว
ของแพทริกเธอก็โตเป็นสาวแล้ว แถมเธอเองก็ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น
ฟิตซ์สตันด้วยซ�ำ้ ดังนัน้ แม่เลยคิดว่าไหนๆ เธอโตพอแล้วก็ให้อยูห่ อพักดีกว่า
ซึ่งเธอก็ชอบความคิดนี้ด้วยเพราะเป็นอิสระดี กระนั้นเธอก็สนิทสนมกับ
แพทริกดี เพราะเขาไม่มีแฟนแล้วก็ลากเธอไปเป็นคู่ควงในงานเลี้ยงตลอด
และเขาก็ปฏิบตั ติ อ่ เธออย่างพีช่ ายกับน้องสาวด้วย เธอเลยนัดเจอกับเขาอยู่
เนืองๆ จนถึงขั้นมีคนคิดว่าเธอจะพัฒนาจากน้องสาวไปเป็นคนรักของเขา
ทีเดียว
เมื่อสามสี่เดือนก่อนเพราตาเพิ่งเรียนจบ เดิมเธอนัดกับจินตาภา
เพื่อนสนิทเอาไว้ว่าจะไปท่องยุโรปด้วยกัน แต่อีกฝ่ายดันขาหักเสียก่อน
เธอเลยเป็นฝ่ายไปเยี่ยมเพื่อนที่เมืองไทย พอกลับมาอังกฤษเธอก็ตัดสินใจ
ชะลอแผนการเที่ยวไปก่อน เนื่องจากพอไม่มีเพื่อนก็เท่ากับไม่มีคนหารค่า
ทีพ่ กั เธอเลยท�ำงานหาเงินค่าเทีย่ วเพิม่ โดยมารับจ็อบเป็นไกด์อยูใ่ นเพนตันฮอลล์
นี่เอง เพราะนอกจากตัวคฤหาสน์แล้วในอาณาเขตของเพนตันฮอลล์ยังมี
สวนที่สวยงามจนขึ้นชื่อและศูนย์วิจัยด้านพฤกษศาสตร์อยู่ด้วย เนื่องจาก
บารอนเมื่อสองรุ่นก่อนมีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษ ปัจจุบันทั้งสวนกับ
ศูนย์วิจัยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปแล้ว
หญิงสาวเริม่ ออกเดินทางเมือ่ เดือนก่อน ถ้าเป็นไปตามแผนเธอจะได้
เที่ยวต่ออีกสามเดือนทีเดียว แต่เวลานี้เธอกลับมาที่เพนตันฮอลล์แล้ว
เป็นการกลับมาในสภาพที่บาดเจ็บ...และสับสน
ตอนนี้แผลที่ศีรษะของเธอดีขึ้นพอสมควร จากที่มีผ้าพันแผลพัน
จนเป็นผ้าโพกหัวก็เบาลงเหลือแค่ผา้ พันไม่กชี่ นั้ เหมือนทีค่ าดผมแทน ทว่า
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ทัง้ ทีอ่ าการทางกายภาพของเธอดีขนึ้ แล้ว ความทรงจ�ำของเธอกลับยังแหว่งวิน่
เช่นเดิม
เรื่องมันเริ่มจากการที่เธอตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลในโรมพร้อมกับ
ความสับสน กระทัง่ ชือ่ ตัวเองยังนึกไม่ออก พอหลับไปแล้วตืน่ ขึน้ มาอีกครัง้
จึงพอจ�ำอะไรได้บา้ ง เธอเลยสามารถให้เบอร์ของแม่กบั พยาบาลจนพวกเขา
โทรตามครอบครัวของเธอได้ จากนัน้ เธอก็ถกู ย้ายกลับมาทีอ่ งั กฤษ ตอนมา
ถึงไม่มอี ะไรต่างจากตอนทีเ่ ธออยูอ่ ติ าลีมากนัก แต่พอนอนหลับไปจูๆ่ เธอก็
เกิดจ�ำเชน คอดเวลล์ขนึ้ มาได้เลยถามหาเขา...เพียงเพือ่ จะพบกับความสับสน
ทีท่ วีความรุนแรงขึน้ อีกระดับ
หลังจากที่ก�ำลังคุยกันแล้วหมอกับพยาบาลเข้ามาขัดจังหวะ พอเชน
และครอบครัวของเธอกลับมาอีกทีพวกเขาก็ยงั คงดูแปลกๆ ไม่ผดิ จากตอน
ที่คุยกันก่อนหน้านั้น
'คุณแพม ฟังผมดีๆ นะ' เชนเป็นคนเปิดบทสนทนา 'นอกจากการโดน
ท�ำร้ายครั้งนี้จะท�ำให้คุณลืมบางเรื่องไปแล้วมันยังท�ำให้คุณสับสนด้วย...
ความจริงแล้วผมกับคุณไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างที่คุณเข้าใจ'
เพราตาท�ำหน้าเหลอหลา เธอมองเขาด้วยความมึนงง หากเขาก็จอ้ ง
มาแน่วแน่อย่างจะยืนยันค�ำพูด
'งั้น...อย่างน้อยเราต้องดูๆ กันหรือชอบพอกันอยู่บ้างใช่ไหม'
'คุณบอกว่าจ�ำได้ว่าเรื่องระหว่างเราซับซ้อน คุณจ�ำรายละเอียดอะไร
ได้บ้าง' ชายหนุ่มไม่ตอบหากถามกลับ
'ก็เมือ่ ก่อนครอบครัวพวกเราไม่คอ่ ยถูกกัน แถมพีช่ ายคุณก็มาท�ำให้
เพือ่ นฉันเสียใจ ฉันเคยด่าพีช่ ายคุณกลางงานเลีย้ งอะไรสักอย่างด้วย' เธอพึมพ�ำ
สายตาจับจ้องใบหน้าหล่อเหลาคล้ายไม่แน่ใจ พอเห็นเขาพยักหน้ารับคล้าย
จะบอกว่ามีเรือ่ งแบบทีเ่ ธอพูดเกิดขึน้ จริงเธอจึงมัน่ ใจขึน้ มาบ้างและพูดต่อ 'แต่
ตอนหลังฉันก็ไปขอโทษคุณใช่ไหม แล้วระหว่างพวกเราก็โอเคกันมากขึน้ '
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'ใช่' อีกครั้งที่เชนพยักหน้ายอมรับ หากก็ยังถามต่อ 'แล้วคุณจ�ำอะไร
ได้อีก'
'เราเริม่ รูจ้ กั กันมากขึน้ แล้วก็กกิ๊ ๆ กัน แต่กเ็ หมือนออนๆ ออฟๆ มีอะไร
ซักอย่างท�ำให้มนั ซับซ้อน...แต่ฉนั นึกไม่ออก' เสียงเธอเบาลงในประโยคท้าย
จากนัน้ มือเรียวก็ยกขึน้ มากุมศีรษะ ดวงตาหลุบต�ำ่ 'ความจ�ำของฉันมันข้าม
ไปถึงตอนที่คุณเป็นแฟนฉันเลย'
'สรุปแล้วคุณจ�ำเรื่องระหว่างเราไม่ได้เลยใช่ไหม'
'ฮื่อ' เพราตาช้อนสายตาขึ้นมาอีกครั้ง คราวนี้มีน�้ำตาเอ่อคลอใน
หน่วยตาสีนิล 'แต่ฉนั จ�ำได้ว่าฉันไปงานกับคุณ แล้วฉันก็จูบกับคุณด้วย เรา
ไม่ได้คบกันจริงเหรอคะ'
'อืม เราไม่ได้คบกัน' เชนยืนยันแล้วหยุดนิดหนึ่ง 'ส่วนเรื่องที่ไปงาน
กับจูบนั่นเกิดที่อิตาลี เราเจอกันก่อนที่คุณจะโดนท�ำร้าย'
'คะ?' เธอเบิกตากว้าง
'คุณพูดอะไรแปลกๆ กับผม ท�ำนองว่าอยากให้ผมพากลับอังกฤษ
ผมก็จะพาคุณกลับ แต่คณุ ก็หายตัวไปก่อน มาได้ขา่ วอีกทีกค็ อื คุณโดนท�ำร้าย
แล้ว'
'หมายความว่าที่ฉันโดนท�ำร้ายอาจเป็นเพราะมีคนตั้งใจท�ำร้ายฉัน
ไม่ใช่การชิงทรัพย์เหรอคะ'
'ถ้าตามที่คุณพูดกับผมก็น่าจะเป็นอย่างนั้น' เชนหันไปพยักพเยิดกับ
แพทริก ซึง่ ฝ่ายหลังก็รีบยืน่ มือถือมาให้เธอดู บนหน้าจอปรากฏภาพเซลฟี่
ของเธอที่ถ่ายคู่กับผู้ชายคนหนึ่ง...ที่เธอไม่รู้จัก
'แพมเป็นคนส่งรูปนี้ให้แม่ตอนไปถึงอิตาลีใหม่ๆ แพมบอกว่าผู้ชาย
คนนี้เป็นเพื่อนใหม่ชื่อเปาโล พอจ�ำได้ไหมลูก' พริ้มเพราเป็นคนถาม
เพราตาจ้องภาพบนหน้าจอมือถือของแพทริกราวไม่เคยเห็น จูๆ่ เธอ
ก็รสู้ กึ หวิวโหวงในอกอย่างประหลาด แล้วเธอก็สา่ ยหน้าเบาๆ พร้อมปฏิเสธ
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เสียงแหบแห้ง
'แพมจ�ำอะไรไม่ได้เลย'
'ไม่เป็นไร นีค่ วามทรงจ�ำหนูกค็ อ่ ยๆ กลับมาจริงไหม อีกเดีย๋ วก็นา่ จะ
กลับมาหมดนั่นแหละ' ลอร์ดฟิตซ์สตันปลอบ
เพราตาไม่ตอบ เธอเบือนหน้ากลับไปหาเชน ริมฝีปากขยับอย่างอยาก
จะพูดอะไรบางอย่าง หากสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ส่งเสียงออกไป...เธอไม่รู้จะ
พูดอะไร ในหัวของเธอมีชอ่ งว่าง เหมือนมีใครดึงเอาจิก๊ ซอว์ออกไปจนท�ำให้
ภาพนั้นไม่สมบูรณ์
ทีแ่ ย่ไปกว่านัน้ คือเธอยังดูไม่ออกด้วยว่าในภาพทีอ่ ยูต่ รงหน้ามีจกิ๊ ซอว์
ชิน้ ไหนอยูผ่ ดิ ทีผ่ ดิ ทาง หรือมีจกิ๊ ซอว์แปลกปลอมจากภาพอืน่ มาปนอยูบ่ า้ งไหม
ความทรงจ�ำของเธอสับสนไปหมด ที่ส�ำคัญความทรงจ�ำบางส่วนของเธอ
กลายเป็นของปลอมซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
เธอเชื่อว่าเชน คอดเวลล์เป็นแฟนของเธอ ทั้งที่มันไม่ใช่...
'ฉันรูว้ า่ เธอไปขอโทษคุณเชน แล้วหลังจากนัน้ เธอกับเขาก็คยุ กันปกติ
มีเจอกันตามงานบ้าง...แต่เธอไม่เคยเล่าเลยว่าเธอกิก๊ กับเขา' จินตาภาบอก
อย่างนั้นตอนคุยโทรศัพท์กันเมื่อวันก่อน 'หรือบางทีเธออาจจะไม่ได้เล่าให้
ฉันฟัง...'
'แล้วฉันจะปิดบังเธอท�ำไม เราคุยกันทุกเรื่องไม่ใช่เหรอ ขนาดเธอยัง
เล่าเรื่องเธอกับคุณธามให้ฉันฟังเลย' เพราตาตอบกลับเสียงแผ่ว
เธอรูจ้ กั กับจินตาภามาตัง้ แต่เรียนเกรดหก หลังจากพริม้ เพราแต่งงาน
กับลอร์ดฟิตซ์สตันแล้วเธอยังเรียนอยู่ที่เมืองไทยต่อ แม่ของเธอไปๆ มาๆ
ระหว่างไทยกับอังกฤษ พอแม่ไม่อยูไ่ ทยเธอก็ไปอาศัยบ้านของเพือ่ นอยูบ่ า้ ง
เป็นระยะ ระหว่างเธอทั้งสองแทบเป็นพี่น้องกัน ถึงเวลานี้จะอยู่กันคนละ
ซีกโลกแต่ความสัมพันธ์ยังคงเดิม พวกเธอยังติดต่อกันสม�่ำเสมอ รวมถึง
เล่าเรื่องส�ำคัญๆ ให้กันและกันฟังทุกเรื่อง...เรื่องนี้เธอแน่ใจ
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เท่าทีไ่ ล่เลียงกับหลายๆ คนดู ความทรงจ�ำเก่าๆ ในช่วงนานกว่าหกเดือน
ของเธอยังอยูด่ ี อย่างน้อยทีเ่ ธอพูดกับแต่ละคนไปก็ถกู ต้องทัง้ หมด แต่ความ
ทรงจ�ำในช่วงหกเดือนหลังนี้เองที่มีปัญหา ท�ำไมเธอถึงคิดว่าตนเองก�ำลัง
คุยๆ กับเชนอยู่ ทว่าเธอกลับนึกเรื่องราวระหว่างตนเองกับเขาแทบไม่ออก
เลย เรียกว่าไม่มหี ลักฐานสนับสนุนใดๆ ทัง้ สิน้ มีเพียงความเชือ่ และความรูส้ กึ
ของเธอล้วนๆ
'หรือเธอจะแอบชอบเขาอยู่...' จินตาภาสันนิษฐาน
'ถึงเป็นอย่างนั้นฉันก็ต้องเล่าให้เธอฟังอยู่ดี'
'มันอาจจะเพิง่ เริม่ ไม่นานนีก้ ็ได้...เราคุยกันทุกเรือ่ งก็จริง แต่หลังๆ นี้
เราก็ไม่ถงึ กับคุยกันบ่อยนะ ช่วงก่อนเธอจะไปเทีย่ วเราไม่คอ่ ยได้คยุ กันเพราะ
ต่างคนต่างยุ่ง'
'ฉัน...ไม่รู้'
'ใจเย็นๆ หมอก็บอกไม่ใช่เหรอว่าเรื่องของสมองมันซับซ้อน บางที
มันก็ท�ำอะไรแปลกๆ ในแบบที่เราไม่เข้าใจ อีกไม่นานความจ�ำของเธออาจ
จะกลับมา ตอนนี้รักษาตัวก่อนเถอะ อย่าเพิ่งคิดอะไรเลย' จินตาภาปลอบ
ก่อนจะเสนอ 'ให้ฉันไปอยู่เป็นเพื่อนดีไหม'
'ยายบ้า! ไม่ต้อง กระดูกเพิ่งประสานกันยังจะฝืนท�ำเก่ง หัดเดินอยู่ที่
เมืองไทยนัน่ แหละ นอกจากความจ�ำหายแล้วฉันก็แค่หวั แตก ไม่ตอ้ งเป็นห่วง
หรอก'
เพราตาปฏิเสธเพือ่ นแม้จะรูแ้ ก่ใจว่ามันไม่เป็นอย่างนัน้ ถึงตอนนีเ้ ธอ
ก็ยังได้แต่นั่งเหม่อลอยและสับสน ไม่แน่ใจเลยสักนิดว่าสิ่งที่อยู่ในหัวนั้น
เป็นของจริงหรือปลอม เธอเป็นคนเชือ่ มัน่ ในตัวเองมาตัง้ แต่จำ� ความได้ หาก
เวลานี้เธอไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าจะสามารถเชื่อตัวเองได้ไหม
ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ชนไปที่โรงพยาบาลเธอก็ไม่ได้พบกับเขาอีกเลย เขาไม่ได้
ติดต่อมาแม้แต่ทางโทรศัพท์ราวจะยืนยันว่าระหว่างเขากับเธอไม่มสี ายสัมพันธ์
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พิเศษใดๆ ถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วท�ำไมเธอถึงยังไม่ยอมเลิกเชื่อ และที่
ส�ำคัญคือท�ำไมความรู้สึกของเธอจึงยังรุนแรงแบบนี้
มันรุนแรงเสียจนหญิงสาวไม่มแี ก่ใจท�ำสิง่ อืน่ ใด ในใจมีเพียงความรูส้ กึ
อยากพบเชน คอดเวลล์เท่านั้น...เขาไม่ใช่คนรักของเธอ แต่เธอกลับรู้สึก
อยากเห็นหน้า อยากอยู่ใกล้ๆ เขา
เธอคิดถึงเชนเหลือเกิน คิดถึงโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าท�ำไมต้องคิดถึงใน
เมื่อทุกคนก็พูดตรงกันว่าเธอไม่น่าจะรักเขาด้วยซ�้ำ
ดวงหน้าสวยก้มลงไปวางอยู่ตรงกลางระหว่างสองเข่าที่ยกชันขึ้นสูง
ขอบตาของเธอร้อนผ่าว แต่กอ่ นที่ไอร้อนจะกลัน่ ตัวเป็นหยาดน�ำ้ เสียงของ
พริ้มเพราก็ลอยมา
"แพม เป็นอะไรลูก ปวดหัวหรือเปล่า"
"เปล่าค่ะ" เพราตาเงยหน้าขึ้นช้าๆ แล้วฝืนส่งยิ้มให้แม่ เธอทราบว่า
ท่านเป็นห่วงเธอมาก "แพมแค่เบื่อๆ เมื่อก่อนแพมก็ไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆ
แบบนี้...ใช่ไหมคะ"
"จ้ะ แพมน่ะไฮเปอร์" พริ้มเพราพยักหน้ารับ สงสารลูกสาวเหลือเกิน
การทีค่ วามทรงจ�ำหายไปท�ำให้ตอนนีเ้ ธอกลายเป็นคนทีแ่ ทบไม่มน่ั ใจ โดยเฉพาะ
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับตัวเอง "แพมหาอะไรท�ำไหมล่ะ เป็นไกด์เหมือนตอนเก็บเงิน
ไปเที่ยวดีไหม"
"ดีเหมือนกันค่ะ แต่วนั นีค้ งไม่ทนั แล้ว" หญิงสาวนึกถึงความตัง้ ใจของ
ตนเองที่อยากท�ำงานในแกลลอรี่ศิลปะแล้วได้แต่ลอบทอดถอนใจในอก...
ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่เธอถึงจะกลับไปสานต่อความตั้งใจนั้นได้
"พรุง่ นี้ไงจ๊ะ วันนีก้ พ็ กั ไปก่อน เมือ่ เช้ายังบ่นกับแม่วา่ รูส้ กึ ตึงๆ ทีแ่ ผล
ไม่ใช่หรือไง"
คนเป็นลูกสาวพยักหน้าเชื่องช้า หากก็ยังดูเงื่องหงอยอยู่ดี นั่นท�ำให้
พริ้มเพรายิ่งสงสารลูกขึ้นไปอีก
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"ถ้าเบือ่ แพมออกไปเดินเล่นในเมืองไหมล่ะ ไม่กเ็ อารถออกไปขับเล่น
ก็ได้ เผื่อจะไปเจอหมู่บ้านน่ารักๆ อีก"
นอกรัว้ เพนตันฮอลล์เป็นเมือง เรียกว่าใช้รวั้ ร่วมกับบ้านของชาวเมือง
เลยก็ได้ เวลาเพราตาว่างๆ ก็จะชอบไปเดินเล่นในเมือง หรือไม่ก็จะเอารถ
ทีแ่ พทริกซือ้ สะสมไว้ไปขับเล่นตามถนนชนบท หลายครัง้ ทีเ่ ธอขับจนไปเจอ
หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักตามแบบฉบับชนบทอังกฤษซึ่งเธอโปรดปราน
"ก็นา่ จะดีเหมือนกันค่ะ" หญิงสาวพยักหน้ารับหลังจากนิง่ คิดอยูค่ รูห่ นึง่
ถ้านัง่ อยูเ่ ฉยๆ ก็คงได้แต่คดิ ฟุง้ ซ่านไปเรือ่ ย ออกไปเปลีย่ นบรรยากาศ
บ้างก็น่าจะดีเหมือนกัน...
แล้วนี่จะเอาไงต่อ
เพราตายืนมองตึกสูงรูปทรงหกเหลี่ยมที่ตั้งตระหง่านอยู่บนถนน
ฝัง่ ตรงข้าม คอดเวลล์คอร์ตเป็นตึกส�ำนักงานใหญ่ของคอดเวลล์กรุป๊ เดิมมัน
ชือ่ ดีนส์คอร์ต เป็นตึกส�ำนักงานจากยุคเจ็ดศูนย์ เมือ่ ก่อนคอดเวลล์เช่าพืน้ ที่
ตึกนี้อยู่ แต่พอธุรกิจเฟื่องฟูก็ซื้อทั้งตึกแล้วปรับปรุงแบบยกเครื่องพร้อม
เปลี่ยนชื่อใหม่ จากตึกที่ภายนอกเป็นหินอ่อนตัดแปะดูโบราณ เวลานี้มัน
กลายเป็นตึกส�ำนักงานผนังกระจกแสนทันสมัย แถมมีการเพิ่มจ�ำนวนชั้น
ให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นในความสูงเท่าเดิม
เมือ่ สองชัว่ โมงก่อนเพราตาขับรถออดี้ทที ขี องแพทริกฝ่าสายฝนพร�ำ
ออกจากเพนตันฮอลล์ ด้วยความเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่พวกฟิตซ์สตัน
จึงมีสมบัติเก่ามาก และปัจจุบันพวกเขาก็ยิ่งท�ำให้มันงอกเงย ฟิตซ์สตัน
ท�ำธุรกิจหลายอย่าง หลักๆ คือธุรกิจโรงแรม ทั้งที่เป็นโรงแรมของตัวเอง
และรับจ้างบริหาร ทีล่ อร์ดฟิตซ์สตันได้พบกับพริม้ เพราก็เพราะเขาไปลงทุน
ธุรกิจโรงแรมที่เมืองไทยนี่เอง
แพทริกมีหัวด้านธุรกิจ เขาหาเงินเก่งมาก ส่วนหนึ่งของเงินที่หาได้ก็
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มาลงอยู่กับคอลเล็กชั่นรถซึ่งเขาซื้อสะสมไว้นี่เอง เขาสะสมทั้งรถคลาสสิก
และรถสปอร์ตแรงๆ คอลเล็กชัน่ ของเขาใหญ่มากขนาดทีต่ อ้ งสร้างโรงรถใหม่
โดยเฉพาะ วันดีคืนดีก็ไปเช่าสนามแข่งแล้วขนรถไปขับเล่น แต่เขาก็ไม่ได้
หวงรถเลย เขาบอกให้เธอเอาไปใช้ได้ตามสบาย แต่ด้วยราคาของพวกมัน
ท�ำให้เธอไม่กล้ายุ่งกับรถส่วนใหญ่ของเขา ต่อให้เขาบอกว่าจะไม่โกรธถ้า
เธอเอารถไปแล้วเกิดรอยขีดข่วนใดๆ ก็ตาม รถที่เธอกล้าขับมีอยู่ไม่กี่คัน
หนึ่งในนั้นคือออดี้ทีทีสีขาวคันเล็กที่เธอขับอยู่ตอนนี้
ปกติเวลาขับรถเล่นเพราตามักไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่ชัด เธอ
ท�ำเหมือนมันเป็นการผจญภัยเล็กๆ ซึง่ มันก็สนุกดี แถมบางครัง้ เธอก็ได้เจอ
ขุมสมบัตดิ ว้ ย ไม่วา่ จะเป็นทิวทัศน์สวยๆ ทีซ่ อ่ นอยูต่ ามถนนเส้นเล็กๆ หรือ
กระทัง่ หมูบ่ า้ นน่ารักๆ วันนีก้ เ็ ช่นกัน เธอออกจากเพนตันฮอลล์โดยไม่มจี ดุ หมาย
ในใจ สองมือของเธอจับพวงมาลัยมั่น ตามองถนน หากความคิดล่องลอย
กว่าจะรูต้ วั ว่าก�ำลังอยูบ่ นถนนทีม่ งุ่ หน้าไปยังลอนดอนก็เหลือระยะเวลาเดินทาง
อีกเพียงราวครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
หญิงสาวระบายลมหายใจ หากก็ยงั บังคับรถวิง่ ต่อไปโดยไม่มคี วามคิด
จะเลี้ยวกลับ ถ้าแม่รู้อาจไม่สบายใจ รวมถึงแพทริกกับพ่อของเขาด้วย แต่
เมือ่ เป็นอย่างนีก้ เ็ ห็นชัดอยูแ่ ล้วว่าหัวใจของเธอต้องการอะไร และเธอมักจะ
เชื่อหัวใจของตัวเองเสมอ
อย่างน้อยเธอก็จ�ำได้ว่ามันเป็นแบบนั้น...
ส่วนเรื่องที่เธอไม่แน่ใจเลยก็คือตนเองไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ของเชน
จริงๆ หรือว่าอย่างไร
มือถือของเพราตาหายสาบสูญไปทีอ่ ติ าลี เธอจ�ำไม่ได้วา่ เกิดอะไรกับมัน
หลังกลับมาถึงลอนดอนแล้วแพทริกก็เป็นธุระหามือถือเครื่องใหม่มาให้
ดีที่ความจ�ำเกี่ยวกับไอดีและพาสเวิร์ดต่างๆ ของเธอยังอยู่ดี พอได้มือถือ
เครื่องใหม่มาเลยยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในไอดีเดิมได้ แต่เธอ
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ไม่เห็นเบอร์โทรศัพท์ของเชน ไม่มแี ม้แต่อเี มลและไอดีแชต พยานหลักฐาน
ทั้งหมดทั้งมวลชี้ชัดว่าเธอไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ใดๆ กับเชนไปมากกว่า
คนรู้จัก ยกเว้นเพียงความจ�ำกับความรู้สึกของเธอนี่เองที่ยังดื้อด้าน สมอง
กับหัวใจของเธอยังเชื่อว่าเขาคือคนพิเศษ เวลานี้เธอรู้สึกเหมือนเป็นพวก
หูหนวกตาบอด และเธอก็ไม่รู้จะแก้ไขมันอย่างไรเสียด้วย
แล้วตอนนีห้ ญิงสาวก็ได้แต่ยนื มองตึกเหมือนคนบ้า เธออยากเจอหน้า
เชน สักแวบก็ยังดี ทว่าเธอกลับเข้าใกล้เขาได้มากที่สุดแค่ยืนอยู่หน้าตึกที่
เขาท�ำงานอยู่ ทัง้ ทีเ่ ธอเชือ่ เหลือเกินว่าระหว่างเธอกับเขามีสายสัมพันธ์พเิ ศษ
ต่อกัน
ช่างตลกสิ้นดี!
เพราตารูส้ กึ ปวดแผลตรงศีรษะขึน้ มาเฉยๆ เธอเบนสายตาไปทางซ้าย
พวกคอดเวลล์ซื้อตึกร้านค้าที่ตั้งอยู่ติดกันกับคอดเวลล์คอร์ตเอาไว้ด้วย
จากนัน้ ก็ปรับปรุงเปลีย่ นร้านค้าเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ บนดาดฟ้าของห้อง
สมุดเชือ่ มกับชัน้ ห้าของตึกส�ำนักงาน มันเป็นร้านกาแฟและมีสวนเล็กๆ ด้วย
ขึ้นไปที่นั่นดีไหม...
"มิสฟิตซ์สตันหรือเปล่าครับ"
เสียงถามลอยเข้ามากระทบโสตประสาทแทบจะพร้อมกับค�ำถาม
ในหัว ดวงหน้าสวยหันไปมอง แล้วก็พบชายแปลกหน้าในชุดสูทเนีย้ บ มือหนึง่
ถือแก้วกาแฟ
"ค่ะ" เพราตาพยักหน้ารับ จริงอยูถ่ งึ เธอจะไม่ได้เปลีย่ นไปใช้นามสกุล
ฟิตซ์สตันเหมือนแม่ แต่คนทัว่ ไปที่ไม่ได้เรียกเธอว่าแพมก็มกั จะเรียกเธอว่า
มิสฟิตซ์สตันอยูด่ ...
ี ส�ำหรับคนตรงหน้าเธอไม่รจู้ กั หรือถ้าจะพูดให้ถกู ก็คอื เธอ
คิดว่าไม่เคยพบเขามาก่อน
"ผมโจ วอร์ดครับ เป็นเลขานุการของคุณเชน"
เขายืน่ มือมารอ เธอจึงเอือ้ มมือออกไปจับ ดูเหมือนเธอจะไม่เคยรูจ้ กั
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เขามาก่อนจริงๆ
"ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ"
"ไม่ทราบมีธุระอะไรที่ตึกคอดเวลล์หรือเปล่าครับ" โจถาม ที่ผ่านมา
เขาเคยเห็นเพราตาแต่ในภาพข่าว นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาได้พบกับเธอ...ปกติ
ก็ใช่ว่าเขาจะทักคนในข่าวแบบนี้บ่อยๆ เพียงแต่เมื่อไม่นานมานี้เชนเพิ่ง
สั่งงานเกี่ยวกับผู้หญิงตรงหน้าเขามากมาย อีกอย่างการที่เธอมายืนมอง
คอดเวลล์คอร์ตแบบนี้ไม่น่าจะปกติเท่าไหร่
"ก็...ฉันแค่สงสัยว่าจะเจอคุณเชนได้ไหม" หญิงสาวตัดสินใจพูดออก
ไปตรงๆ
"งั้นเดี๋ยวผมโทรเช็กให้นะครับว่าบอสออกจากห้องประชุมหรือยัง"
เพราตาแปลกใจนิดหน่อยกับข้อเสนอที่เขาหยิบยื่นให้ กระนั้นเธอก็
ไม่ได้คัดค้าน อย่างไรเสียเธอขับรถมาถึงลอนดอนเพราะอยากพบเชนอยู่
แล้ว...ขณะเดียวกันเธอก็อดสงสัยไม่ได้อยูด่ วี า่ ท�ำไมโจถึงยอมพาเธอไปเจอ
เจ้านายง่ายๆ จะบอกว่าเธอเคยมาที่นี่ก็ไม่น่าใช่ เพราะเขาไม่เคยรู้จักเธอ
มาก่อนและเพิ่งแนะน�ำตัวให้เธอรู้จักด้วยซ�้ำ
หญิงสาวยืนฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ของอีกฝ่ายเงียบๆ พอจะจับ
ได้ว่าเจ้านายของเขาที่ปลายสายก็แปลกใจไม่น้อยที่รู้ว่าเธอมาหา แต่เพียง
อึดใจถัดจากนั้นเขาก็ดึงโทรศัพท์ออกจากข้างแก้มแล้วหันมาส่งยิ้มให้เธอ
"บอสเพิ่งออกจากห้องประชุมพอดีเลยครับ คุณขึ้นไปกับผมได้เลย"
หัวใจของเพราตาเต้นตึกตักจนเธอสัมผัสได้ถงึ แรงสัน่ สะเทือนตรงอก
ทีเดียวตอนทีข่ นึ้ ลิฟต์ไปยังชัน้ ยีส่ บิ เจ็ดของคอดเวลล์คอร์ต มันน่าประหลาด
เธอบอกไม่ถูกด้วยซ�้ำว่าก�ำลังตื่นเต้น ดีใจ หรืออะไรกันแน่
ลิฟต์ความเร็วสูงท�ำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี เพียงอึดใจมันก็พา
สองหนุ่มสาวมาถึงจุดหมาย และเมื่อประตูลิฟต์เปิดออก ทั้งสองก็พบ
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เชน คอดเวลล์ยืนรออยู่หน้าลิฟต์
"ผมนึกว่าคุณไม่ได้อยู่ลอนดอน"
"ฉันเพิง่ ขับรถมา" เพราตาก้าวออกจากลิฟต์มายืนสบตากับชายหนุม่
เขาไม่ได้ตดิ ต่อเธอ ดังนัน้ เธอเลยไม่แน่ใจว่าเขารูเ้ รือ่ งทีเ่ ธอไม่ได้อยูล่ อนดอน
มาจากไหน อาจเป็นแพทริกหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ในเมือ่ เขาเป็นเจ้าของเครือ
สื่อยักษ์ใหญ่
"มาหาผมถึงนี่มีอะไรหรือเปล่า"
"อยากเจอคุณ" หญิงสาวตอบสั้นๆ เท่าที่เธอจ�ำได้เชนเป็นพวกนิ่งๆ
จนอาจเรียกว่าเย็นชา หากพอโดนเขาถามด้วยท่าทางเฉยเมยแบบนี้เธอก็
อดรู้สึกน้อยใจขึ้นมาไม่ได้
"งัน้ ไปห้องผมกัน" เชนผายมือเป็นเชิงเชือ้ เชิญ จากนัน้ เขาก็กา้ วเดินไป
พร้อมเธอ และไม่รู้ว่าเพราะเขาจับได้ถึงอารมณ์ของเธอหรือเปล่าเขาจึง
ไถ่ถามต่อ "แผลคุณเป็นไงบ้าง"
"แห้งแล้วค่ะ แต่ก็ยังปวดๆ ตึงๆ อยู่บ้าง"
"แล้วอย่างอื่นล่ะ"
"หมายถึงความจ�ำของฉันเหรอคะ...ยังจ�ำได้เท่าเดิมเหมือนวันที่คุณ
ไปเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลนั่นแหละค่ะ" เพราตาพูดเซ็งๆ ใบหน้าหล่อเหลา
หันมาท�ำท่าจะพูดอะไรบางอย่าง ทว่าจูๆ่ กระเพาะเจ้ากรรมของเธอก็สง่ เสียง
จ๊อกดังลั่น เขาชะงัก เธอเองก็พลอยอึ้งไปด้วย
"นี่คุณกินข้าวเที่ยงหรือยัง"
"ยังค่ะ" เธอสัมผัสได้ถงึ ความร้อนทีเ่ อ่อขึน้ มาเกาะสองแก้ม รูส้ กึ อับอาย
หน่อยๆ "ฉันว่าจะแวะหาอะไรกินกลางทาง แต่ไปๆ มาๆ ก็ขับรถยาวมาถึง
ลอนดอนเลย"
"แล้วคุณไม่มียาต้องกินหรือไง"
"มีค่ะ" เธอถอนหายใจเบาๆ
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"อยากกินอะไรล่ะ เดี๋ยวให้โจสั่งให้" เชนถาม ครั้นเห็นเธอเงยหน้าขึ้น
มองเขาเลยพูดต่อ "ถ้าคุณไม่ถือที่จะต้องกินในห้องท�ำงานของผม"
"ไม่ถือค่ะ" เพราตาส่ายหน้าทันที
"โจ แนะน�ำเมนูให้คณุ แพมที" หนุม่ หล่อคอดเวลล์หนั ไปสัง่ เลขาฯ ทีเ่ ดิน
ตามมาด้านหลัง ซึง่ อีกฝ่ายก็ตอบสนองด้วยการร่ายรายชือ่ ร้านอาหารในละแวก
นี้ให้เธอฟังทันที
หญิงสาวฟังไปก็เหลือบมองเสี้ยวหน้าของเชนที่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์
ขึ้นมากดไป อันที่จริงเขาก็ไม่ได้เย็นชาเท่าไหร่ บางทีในความทรงจ�ำช่วงที่
หายไปเขาอาจจะดีกับเธอแบบนี้ก็ได้ ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ยากเลยที่เธอ
จะรู้สึกดีกับเขา
หรือว่าเธอจะแอบชอบเชนแล้วไม่ได้บอกให้จินตาภารู้จริงๆ...
เชนละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วหันมองไปทางชุดโซฟาที่
ตัง้ อยูต่ รงมุมห้อง เพราตานัง่ อยูต่ รงนัน้ ก�ำลังจัดการชีสเบอร์เกอร์จากร้าน
ดังใกล้ๆ คอดเวลล์คอร์ตซึ่งเป็นมื้อกลางวันของเธออยู่ ชีสเบอร์เกอร์ร้านนี้
ไม่ใช่แค่มีชีสวางแปะอยู่ในชั้นเบอร์เกอร์ แต่ชีสนั้นเยิ้มแทบจะเรียกได้ว่า
อาบเบอร์เกอร์ทงั้ ชิน้ กินทีมอื ไม้และปากก็เปรอะเปือ้ นไปหมด หากนอกจาก
เธอไม่มปี ญั หาแล้วเธอยังดูชนื่ ชอบกับการเคลือบทัง้ มือและปากด้วยชีสด้วย
ตัง้ แต่กลับเข้าห้องท�ำงานมาเขาก็วนุ่ วายอยูก่ บั การเคลียร์งาน ทัง้ เซ็น
เอกสารและคุยโทรศัพท์ ส่วนเธอก็อยูท่ ี่โซฟา หลังจากโทรไปบอกแพทริก
ว่าตอนนี้เธอมาอยู่ที่คอดเวลล์คอร์ตตามที่เขาแนะกึ่งสั่งแล้วเธอก็นั่งเล่น
มือถือไปเรือ่ ยจนกระทัง่ โจเอาเบอร์เกอร์มาส่ง จากนัน้ เธอก็นงั่ กินเงียบๆ แต่
หันไปมองทีไรเธอก็ดูมีความสุขกับการกินดี อย่างเช่นตอนนี้เธอก็ก�ำลัง
ดูดนิ้วที่ชุ่มด้วยชีส
ชายหนุ่มเพิ่งรู้จักเพราตาอย่างจริงจังไม่นานนี้ กระนั้นก็พูดได้ว่า

Page �������������� .indd 38

25/7/2561 BE 17:27

Andra
39

เห็นหน้าเห็นตากันมาหลายปีเพราะเธอออกงานเป็นคู่ควงของแพทริกอยู่
เรื่อยๆ และมันก็บ่อยพอจะให้เขาเห็นว่าเธอวางตัวได้ราวกับเป็นฟิตซ์สตัน
แท้ๆ ทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่าการที่เธอนั่งดูดนิ้วกินชีสไม่ใช่ภาพที่แขกเหรื่อ
ในงานเลี้ยงต่างๆ จะได้เห็นแน่ ก็น่าคิดเหมือนกันว่าที่ตอนนี้เธอท�ำตัวตาม
สบายขนาดนี้เป็นเพราะ 'จ�ำได้' ว่าสนิทกับเขาหรืออย่างไร
"งานเสร็จแล้วเหรอคะ" หญิงสาวก�ำลังเก็บขยะลงถุงกระดาษ แต่พอ
เงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าเขาลุกเดินอ้อมโต๊ะท�ำงานตรงมา
"อืม แล้วคุณอยากได้อะไรอีกหรือเปล่า"
"ไม่ค่ะ" เธอปฏิเสธแล้วก้มลงหยิบทิชชูเปียกขึ้นมาเช็ดปากและมือ
จากนั้นก็ส่งยิ้มให้คนที่เดินมานั่งบนโซฟาเดี่ยวใกล้ๆ "ขอบคุณที่เลี้ยงมื้อ
กลางวันนะคะ"
"คุณไม่ควรมาลอนดอนคนเดียวโดยไม่บอกใคร" เชนตอบไปอีกทาง
"คุณพูดเหมือนแพทริกเด๊ะเลย" เพราตาเหลือบตามองเพดาน "ฉัน
แค่ความจ�ำหาย ไม่ได้ฟั่นเฟือนซะหน่อย"
หลายวันมานีช้ ายหนุม่ ติดต่อแพทริกอยูบ่ า้ ง เขาจึงพอจะรูข้ า่ วอาการ
ของเธอจากทายาทฟิตซ์สตัน และรูด้ ว้ ยว่าเธอไปพ�ำนักทีเ่ พนตันฮอลล์แบบ
ไม่มีก�ำหนด ดังนั้นตอนแรกเขาจึงคิดว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
เธอเลยมาหาเขา แต่เอาเข้าจริงก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้น
ความจริงแล้วเขาไม่คอ่ ยชอบความคิดทีจ่ ะให้เพราตามานัง่ กินมือ้ เทีย่ ง
ในห้องท�ำงานเท่าไหร่ ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ยุ่งกับ
เธอเพราะไม่อยากให้เธอสับสนไปมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ กระนัน้ ในเมือ่ เธอมาอยู่
ทีน่ แี่ ล้วก็ชว่ ยไม่ได้ เขาไม่อาจปล่อยให้เธอเดินไปบนถนนในลอนดอนตามล�ำพัง
ตราบใดที่ยังไม่รู้แน่ว่าเกิดอะไรกับเธอที่โรม ซึ่งเรื่องนี้ครอบครัวฟิตซ์สตัน
กับเขาเห็นพ้องต้องกันตั้งแต่ตอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนตัวเขารูส้ กึ ว่ามีสว่ นต้องรับผิดชอบกับอาการบาดเจ็บของเพราตา...
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เธอมาขอความช่วยเหลือจากเขา แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจเธอเท่าที่ควร
แล้วเธอก็โดนท�ำร้ายจนบาดเจ็บ
"คุณลืมแล้วเหรอว่าคุณโดนท�ำร้าย แถมตอนอยู่โรมคุณก็ขอความ
ช่วยเหลือจากผมด้วย"
"ประโยคนี้ก็เหมือนที่พี่ชายฉันพูดเหมือนกัน คุณกับแพทเริ่มเข้าขา
กันแล้วนะ" หญิงสาวแกล้งเหล่เชน หากพอเห็นว่าเขาไม่มีทีท่าจะสนุกไป
กับการล้อเล่นของเธอด้วยเลยเลิก "ฉันจ�ำทีค่ ณุ เล่าได้คะ่ แต่ทนี่ ไี่ ม่ใช่โรมนีน่ า...
หรือคุณรู้อะไรมากกว่าที่เล่าให้ฉันฟัง"
"เปล่า" เขาปฏิเสธ ไม่ได้โกหก ตอนนี้เขายังสืบหาตัวเปาโลอยู่เลย
ส่วนเรือ่ งทีเ่ ธอมาขอให้เขาแสดงเป็นแฟนกับรายละเอียดบางอย่างเขาละไว้
ไม่ได้พูดถึงเพราะพริ้มเพราขอไว้
'แค่การทีแ่ พมเชือ่ ว่าคุณเป็นแฟนแกแต่ความจริงไม่ใช่กค็ งสับสนมาก
พอแล้ว ยังไงค่อยๆ ให้แกรู้ความจริงได้ไหมคะ ถ้าบอกทั้งหมดรวดเดียว
แกอาจจะสติแตก เอาแค่ประเด็นที่ส�ำคัญๆ ก่อน'
พูดตามตรงเชนไม่คอ่ ยเข้าใจความคิดของหญิงสูงวัยเท่าไหร่ เขาเห็น
ว่าควรจะบอกความจริงกับเพราตาทั้งหมดมากกว่า ทว่าในเมื่อท่านคือแม่
ของหญิงสาว อีกทั้งเขาก็ถือว่าตนเองมีความผิดในเรื่องนี้ เมื่ออีกฝ่าย
ขออย่างนั้นเขาจึงยอมท�ำตาม ที่ส�ำคัญเขาคิดว่าถึงความจ�ำของเธอจะ
ไม่กลับมาแต่เธอก็น่าจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังบ้างอยู่ดี
"อยากเจอผมมีอะไรหรือเปล่า"
"ก็แค่อยากเจอ" เพราตาพึมพ�ำ "คุณบอกว่าไม่ใช่แฟนของฉัน อะไร
ต่อมิอะไรก็ชี้ไปในทางนั้น แม้แต่ข่าวพวกเราไปงานด้วยกันยังไม่มีสักข่าว
ฉันลองเสิรช์ ดูแล้ว สมองฉันก็เข้าใจนะ แต่ไม่รทู้ ำ� ไมฉันถึงยังรูส้ กึ ว่าคุณเป็น
แฟนฉัน และฉันก็ไม่รู้จะแก้ความรู้สึกตัวเองยังไงเหมือนกัน"
"มันอาจเป็นเพราะก่อนโดนท�ำร้ายคุณเจอผมเป็นคนสุดท้ายก็ได้"
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ชายหนุ่มบอกหลังจากเงียบไปอึดใจ
"แพทริกก็พดู แบบนี"้ เธอถอนหายใจ "แต่ถงึ ฉันจะรูว้ า่ มันเป็นแบบนัน้
จริงฉันก็ท�ำอะไรกับความรู้สึกไม่ได้อยู่ดี วันนี้ฉันถึงกับขับรถมาหาคุณที่
ลอนดอนแบบเกือบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ�้ำ"
เชนสบตากับเธอเงียบๆ ครู่หนึ่ง จากนั้นเขาก็เปิดปาก
"คุณรู้สึกรักผมจริงๆ เหรอ"
เพราตาไม่ได้ตอบในทันที จูๆ่ เธอก็ยกตัวขึน้ จากโซฟาแล้วยืน่ สองมือ
ออกไปประคองใบหน้าหล่อเหลา พร้อมกันนัน้ เธอก็ยนื่ หน้าเข้าไปใกล้แบบ
ไม่ให้เขาทันตั้งตัว แม้จะไม่ถึงขัน้ ปลายจมูกชนกันแต่ก็ใกล้พอทีเ่ ธอจะเห็น
ว่าดวงตาของเขาเป็นสีนำ�้ ตาลอ่อนจางจนเกือบเป็นสีทองและล้อมกรอบด้วย
วงแหวนสีเขียวเข้มจนกลายเป็นสีแบบที่เรียกกันว่าเฮเซล
สีตาของเชนสวยมาก หญิงสาวถอนหายใจออกมาก่อนจะปล่อยมือ
แล้วถอยกลับไปนัง่ บนโซฟาตัวยาว...ปัญหาก็คอื เธอจ�ำไม่ได้เลยว่าเคยมอง
ใบหน้านีใ้ กล้ๆ หรือเคยเห็นเฉดสีแสนสวยของดวงตาเขาในระยะประชิดมาก่อน
และเธอก็จำ� ไม่ได้ดว้ ยว่าเคยสัมผัสเรือนผมสีนำ�้ ตาลบลอนด์ธรรมชาติแสนสวย
ของเขาด้วย
แน่ล่ะว่าเธอมีปัญหาเรื่องความจ�ำ แต่ถ้าความรู้สึกที่มีต่อเขารุนแรง
แบบนี้ เธอก็ควรจะจ�ำรายละเอียดเกีย่ วกับเขาได้มากกว่านีเ้ หมือนกัน รวมถึง
สิ่งละอันพันละน้อยอื่นๆ ด้วย
"มันก�ำ้ กึง่ ค่ะ" เพราตายอมตอบค�ำถามในทีส่ ดุ "ฉันรูส้ กึ ว่าอยากเห็น
หน้าคุณ รูส้ กึ ว่าอยูก่ บั คุณแล้วปลอดภัย แต่มนั ก็มอี ะไรบางอย่างทีร่ บกวนใจ
ฉันอยูด่ ว้ ย ฉันคิดว่าอาจเป็นเพราะฉันจ�ำอะไรเกีย่ วกับคุณแทบไม่ได้เลย...แต่
ก็ไม่รเู้ หมือนกัน"
เชนรับรูถ้ งึ ความสับสนทีเ่ จือไว้ดว้ ยความหงุดหงิดของเธอ มันไม่แปลก
ในเมื่อความทรงจ�ำเธอมีปัญหา ส่วนตัวเขาเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเขา
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ไม่ถนัดบทสนทนาในท�ำนองนามธรรมอย่างเรื่องความรู้สึกเสียด้วย ดังนั้น
เขาเลยเลือกจะเงียบ ปล่อยให้เธอนั่งมองถุงจากร้านแฮมเบอร์เกอร์เหมือน
จะทะเลาะกับมัน จนผ่านไปครู่ใหญ่จู่ๆ เธอก็หันมาถามแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย
"คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะที่ก่อนหน้านี้ฉันอาจแอบชอบคุณอยู่"
"ผมไม่รู้...แต่คิดว่าไม่นะ" เชนตอบหลังจากอึ้งไปนิดหนึ่ง
"ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรกัน แล้วท�ำไมฉันถึงจูบคุณ...ปกติฉนั ไม่ใช่พวกที่
จะจูบกับผู้ชายไปทั่ว ฉันแน่ใจเรื่องนี้มากๆ"
"ผมก็อยากรู้เหมือนกัน" ชายหนุ่มตอบตามตรง ความจริงเธอแค่พูด
ขอให้เขาช่วยแสดงเป็นแฟนก็พอแล้ว เขาไม่เห็นความจ�ำเป็นที่เธอจะต้อง
จูบเขาสักนิด จะว่าเธอแอบชอบเขาอยู่อย่างที่เธอตั้งข้อสังเกตเมื่อครู่...
คิดอย่างไรก็ไม่น่าใช่
เพราตามองหน้านิง่ ๆ ของทายาทคอดเวลล์ เธอตระหนักว่าเขาไม่ได้
ชอบเธอแม้แต่นิดเดียว และนั่นก็ก่อให้เกิดกระแสคลื่นที่รุนแรงในอกจนน�ำ
มาซึ่งรสขมปร่าในโพรงปาก
มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอก น่าจะเป็นเธอนี่แหละที่เข้าใจผิด
ไปเอง...
"ฉันว่าฉันกลับดีกว่าค่ะ"
"หมายถึงกลับเพนตันฮอลล์ กลับบ้านในลอนดอน หรือไปที่ไหน"
ชายหนุ่มแปลกใจที่อยู่ดีๆ เธอก็บอกจะกลับ กระนั้นเขาก็ไม่ได้คัดค้าน
"แพทริกบอกให้ฉันไปหาเขาก่อน"
แวบหนึ่งที่หญิงสาวคิดขึ้นมาว่าเขาดูเต็มใจให้เธอกลับอย่างยิ่ง แล้ว
แวบต่อมาเธอก็รีบปัดความน้อยใจที่ท�ำท่าจะเอ่อขึ้นมาทิ้งไป...เท่าที่ปะติด
ปะต่อได้เธอกับเขาน่าจะเป็นเพียงเพื่อนห่างๆ หรืออาจเป็นเพียงคนรู้จัก
ด้วยซ�้ำ ดังนั้นเธอก็ไม่ควรจะเก็บมาคิด ที่เธอควรท�ำคือการสะกดตัวเองให้
ยอมรับความจริงให้เร็วที่สุดมากกว่า
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"เขาอยูอ่ อฟฟิศใช่ไหม ก็ไม่ไกลจากทีน่ เี่ ท่าไหร่ คุณจะเดินไปหรือยังไง"
"คิดว่างั้นค่ะ ขี้เกียจไปหาที่จอดรถใหม่"
"งั้นเดี๋ยวผมหาคนเดินไปส่งคุณ"
เพราตามองใบหน้าหล่อเหลาก่อนจะหัวเราะฝืดๆ ออกมา
"ตอนนี้คุณเข้าขากับแพทริกจริงๆ ด้วย อย่างน้อยที่ฉันโดนท�ำร้ายก็
ดูมีประโยชน์ดีเหมือนกัน"
"เดิมผมก็ไม่ได้มีปัญหากับเขาอยู่แล้ว" เชนบอกเรียบๆ ก่อนที่เขาจะ
ลุกจากโซฟาเดินไปเปิดประตูออกจากห้อง
จะบอกว่าแพทริกมีปัญหากับคอดเวลล์เองว่างั้นเถอะ หญิงสาวเอน
ศีรษะพิงขอบพนักโซฟา มุมปากกระตุกเป็นรอยยิ้มแค่นส่งให้เพดานสีขาว
ที่ตัดขอบด้วยสีด�ำ ขณะเดียวกันในใจของเธอก็รู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูก
"เดีย๋ วผมจะให้ รปภ. เดินไปส่งคุณนะ" เชนกลับเข้ามาในห้องท�ำงาน
อีกครัง้ เธอเลยตัง้ ศีรษะตรงแล้วหยิบกระเป๋าสะพายกับถุงขยะก่อนจะลุกยืน
"ขอบคุณค่ะ"
"คงต้องรออีกสักพัก คุณนั่งรอในห้องนี้ก็ได้"
"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันไปรอข้างนอกดีกว่า" หญิงสาวไม่รบั ข้อเสนอ "ขอบคุณ
อีกครั้งที่เลี้ยงมื้อกลางวันและสละเวลานะคะ"
"ไม่เป็นไร แต่ตราบใดทีเ่ รือ่ งที่โรมยังไม่เคลียร์คณ
ุ อย่าไปไหนมาไหน
คนเดียวแบบไม่บอกใครอย่างนี้อีกก็พอ"
"ฉันก็คงไม่ท�ำแบบนี้แล้วล่ะค่ะ" เพราตานิ่งไปนิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อ
"ความจริงเรือ่ งทัง้ หมดมันแทบไม่เกีย่ วอะไรกับคุณเลย ฉันก็แค่ไปขอความ
ช่วยเหลือจากคุณ และคุณก็บอกว่าตั้งใจจะพาฉันกลับอังกฤษแล้วแต่ฉัน
หายตัวไปก่อนเอง หลังจากนี้ฉันเลยตั้งใจว่าจะไม่มารบกวนคุณแล้วล่ะค่ะ
ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะ"
พอพูดจบหญิงสาวก็คอ้ มศีรษะลงน้อยๆ เป็นเชิงลา จากนัน้ เธอก็เดิน
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ผ่านหน้าเชนออกจากห้องไปเงียบๆ ดวงตาคมมองตามไป เขาไม่ได้รงั เกียจ
เธอ แต่พดู ตามตรง การอยู่ในสภาพ 'แฟนมโน' ของเธอก็ทำ� ให้เขาอึดอัดอยู่
บ้างเหมือนกัน เมือ่ เธอตัดสินใจแบบนีก้ ถ็ อื ว่าดีแล้ว หลังจากนีเ้ ขาจะยังตาม
เรือ่ งเพือ่ นปริศนาทีช่ อื่ เปาโลของเธอต่อ ได้เรือ่ งเมือ่ ไหร่กถ็ อื ว่าเขารับผิดชอบ
ที่ช่วยเหลือเธอไม่ดีพอเรียบร้อย หลังจากนั้นก็ ให้พวกฟิตซ์สตันจัดการ
ต่อเองน่าจะดีที่สุด
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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