บทน�ำ
ภารกิจจ�ำเป็น

ก่อนหน้านี้ความเครียดหมุนเป็นเกลียวอยู่ใต้อกของ คาริสา

อาเชอร์ แต่การได้สนทนากับ ชาร์ล็อต มาร์กเกอร์คิซ ตามล�ำพัง ท�ำให้
อารมณ์ตึงเครียดของเธอลดระดับลง
“ป้าคงต้องรบกวนคาริสา”
“ไม่รบกวนเลยค่ะ”
คาริสารีบจับมือของคุณป้าชาร์ลอ็ ตเพือ่ ปลอบโยนท่าน ความทรงจ�ำ
ครั้งสุดท้ายของคาริสาเกี่ยวกับคุณป้าชาร์ล็อตน่าจะเป็นช่วงราวสิบกว่าปี
ผ่านมาแล้ว ชาร์ล็อต มาร์กเกอร์คิซ เป็นเพื่อนสนิทของ ทาเนีย อาเชอร์
มารดาซึ่งยังคงสวยปิ๊งของคาริสา
แต่การติดต่อกันของทั้งคู่เริ่มห่างเหินกันไปเมื่อทาเนียย้ายจาก
เมืองหลวงไปอยู่บ้านไร่ในชนบทของสามีคนที่สามเพื่อสร้างครอบครัว
ชีวิตครอบครัวซึ่งอบอุ่นแบบเรียบง่ายด�ำเนินไปได้ ไม่นาน บิดาก็มาด่วน
จากไปตั้งแต่คาริสาอายุได้เพียงหนึ่งขวบ
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แต่มาดามทาเนียก็ไม่คิดจะโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นอีก เมื่อมาดาม
ทาเนียปักหลักอยูท่ นี่ นั่ ในวันคริสต์มาสทีค่ าริสาอายุครบเจ็ดขวบ ชาร์ลอ็ ต
ผู้ โศกเศร้ากับการจากไปของสามีก็พาบุตรชายสุดที่รักไปเยี่ยมเยียน
มาดามทาเนียถึงบ้านไร่
เป็นครั้ ง แรกและครั้ ง เดี ย วที่ ค าริ ส าได้ พ บกั บ พี่ ช ายที่ มี ชื่ อ ว่ า
เซนเดอริก แต่เขาเป็นพี่ชายที่ปราศจากอารมณ์และความรู้สึก ทั้งที่
เขาเอ่ยปากพูดกับเธอนับค�ำได้ แต่แม่หนูน้อยคาริสากลับคิดว่าเขาดุมาก
จนแม่หนูไม่กล้าเข้าใกล้
ชาร์ล็อตและ เซนเดอริก มาร์กเกอร์คิซ บุตรชายที่มีอายุมากกว่า
คาริสาสิบสี่ปี พักอยู่ที่บ้านไร่ของมาดามทาเนียเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม
และคาริสาก็ยังไม่มีโอกาสได้พบกับท่านอีก ชาร์ล็อตไม่ได้ขาดหายการ
ติดต่อ เธอยังคบหากับมาดามทาเนียและนัดพบกันอยู่บ่อยครั้ง
คาริสาไม่ได้พบก็เพราะเรียนโรงเรียนประจ�ำ ท�ำให้ช่วงเวลาที่
มาดามทาเนียไปพบกับชาร์ล็อต คาริสาไม่มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปด้วย
ทว่าในวันนี้เธอมานั่งอยู่ในห้องรับแขกอันหรูหรา ภายในคฤหาสน์หลังงาม
ประจ�ำตระกูลมาร์กเกอร์คิซ
“ป้าเป็นห่วงเซนเดอริกมากจ้ะ”
“คุณป้า...” คาริสากล่าวออกมาเสียงแผ่ว เธอคล้อยตามความรัก
ที่แม่มีต่อบุตรชาย ความห่วงใยที่ปราศจากเงื่อนไข แล้วเธอจะปฏิเสธ
ไม่ให้ความร่วมมือกับชาร์ล็อตได้อย่างไร
“หนูเข้าใจป้าใช่ไหมจ๊ะ”
“หนูเข้าใจค่ะ แต่หนูจะไม่รบกวนคุณเซนเดอริกใช่ไหมคะ”
“ไม่รบกวนเลยจ้ะ หนูไม่จ�ำเป็นต้องรบกวนเซนเดอริก แค่รายงาน
ให้ป้าทราบว่าเขายังสบายดีหรือเปล่าก็เท่านั้นเองจ้ะ”
“ได้ ยิ น แบบนี้ ห นู ก็ ส บายใจค่ ะ หนู ก ลั ว ว่ า จะเป็นการรบกวน
คุณเซนเดอริก”
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“น่ารักจริง”
ชาร์ลอ็ ตลูบแก้มเนียนใสของคาริสา โตขึน้ มาแล้วเป็นสาวสวยพริง้
ทัง้ น่ารักและน่าเอ็นดู มีทงั้ ความสวยสดใสและจิตใจทีอ่ อ่ นโยนไร้เดียงสา
นี่สิถึงจะเหมาะสมกับต�ำแหน่งลูกสะใภ้ของ ชาร์ล็อต มาร์กเกอร์คิซ
“ป้าเป็นห่วงเซนเดอริก ไม่รู้ที่เขาบอกว่าเขาสบายดี เขาเป็นแบบนั้น
จริงไหม เซนเดอริกน่ะไม่ค่อยพูดอะไรมากนัก คงเพราะไม่อยากให้ป้า
ต้องเป็นห่วงจ้ะ”
“คุณป้าไม่ต้องคิดมากนะคะ”
“ป้าน่ะคุยกับทาเนีย แล้วทาเนียก็บอกว่าหนูปิดเทอมพอดี ป้าก็เลย
ขอทาเนีย ชวนหนูมาท�ำงานกับเซนเดอริก นอกจากหนูจะได้ฝึกเรื่อง
การท�ำงาน หนูยังจะได้ช่วยป้าคอยสอดส่องดูแลพี่เขาแทนป้า”
“หนูจะพยายามนะคะ”
“ไม่ต้องกดดันตัวเองนะจ๊ะ ก็แค่ช่วยเป็นหูเป็นตาคอยดูแลพี่เขา
แทนป้าเท่านั้นเองจ้ะ ป้ากลัวว่าสุขภาพของเซนเดอริกจะย�่ำแย่ เพราะเขา
บ้างานมาก ป้าถามเขาอยู่หลายครั้งนะจ๊ะว่ามีเวลาพักผ่อนบ้างหรือเปล่า
เขาก็ยืนยันว่าเขามีเวลาพักผ่อนจนเหลือเฟือ”
“คุณป้าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะ”
“ตอนนี้ก็เริ่มหายเป็นกังวลไปเล็กน้อย เพราะทราบว่าหนูรับปาก
จะช่วยป้า”
“ตอนแรกหม่ามี้บอกว่าหนูต้องมาท�ำงานเพราะหนูท�ำผิดค่ะ”
“เรื่องภาพถ่ายนั่นน่ะเหรอจ๊ะ”
ชาร์ลอ็ ตยังคงมองคาริสาด้วยสายตาเอือ้ เอ็นดู คาริสารับงานถ่ายภาพ
จากเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย แล้วภาพถ่ายที่ว่านั่นเป็นการว่าจ้างให้คาริสา
แอบถ่าย ซึ่งเจ้าตัวก็ท�ำไปเพราะไม่มีทางเลือกมากกว่าอย่างอื่น เพื่อน
คนที่ว่าจ้างก็ไม่ได้ให้รายละเอียด และคาริสาก็คาดไม่ถึง บังเอิญเหลือเกิน
ที่บุรุษในภาพนั้นเป็นหลานชายของชาร์ล็อต เป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
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ตระกูลมาร์กเกอร์คิซ ปัญหาเรื่องนี้จึงยุติลงโดยการเจรจาของเซนเดอริก
กับ รูดอล์ฟ เบน คลาเรนมาซอฟ พี่ชายต่างบิดาของคาริสา
มาดามทาเนียใช้เหตุผลข้อนี้ในการพาคาริสามาหาชาร์ล็อต เพื่อ
รับผิดชอบต่อการกระท�ำของตัวเอง แม้จะไม่อยากมานัก แต่คาริสา
ก็ต้องมา มารดาพูดกรอกหูเธอไม่เว้นแต่ละวัน มาดามทาเนียต้องการ
ให้เธอเปิดโอกาสท�ำความรู้จักกับเซนเดอริก คาริสาไม่มีความสนใจเรื่อง
เพศตรงข้าม เธอยังมีโลกอันสดใส มีความฝันที่เธออยากท�ำ
แต่การมาพบกับชาร์ล็อตกลับไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด คุณป้า
ชาร์ลอ็ ตไม่ได้พดู ถึงเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเซนเดอริก ปราศจาก
ความคาดหวัง หรือการพาดพิงไปยังเรื่องแต่งงาน ซึ่งมันท�ำให้คาริสา
สบายใจเป็นอย่างมาก
“ค่ะคุณป้า”
“หนูไม่ต้องคิดมากหรอกจ้ะ เรื่องมันจบไปแล้วนะจ๊ะ”
ชาร์ล็อตเป็นผู้ ใหญ่ใจกว้าง เรื่องแค่นี้ท่านไม่ถือสา อีกอย่างเพราะ
คาริสาจิตใจดีแบบนีน้ ะ่ สิ ถึงได้ถกู เพือ่ นหลอกให้ทำ� เรือ่ งไม่สมควร หากจะ
โทษใครสักคนก็คงต้องโทษเพื่อนสาวของหลานชายท่าน ผู้หญิงคนนั้น
ต้องการใช้ภาพเพื่อข่มขู่หลานชายของท่าน
เป็นการข่มขูเ่ พราะความรัก หวังจะใช้ภาพนัน้ ในการฉุดรัง้ หลานชาย
ของท่านไว้  ในวันทีเ่ ลิกกัน คาริสาถูกดึงเข้ามามีสว่ นร่วมโดยไม่รอู้ โี หน่อเี หน่
คาริสาเป็นเด็กขยัน แม้ทาเนียจะมีฐานะดี แต่คาริสาก็ไม่ได้ท�ำตัวเป็น
คุณหนูไฮโซ เธอรับท�ำงานทุกอย่างที่ท�ำได้ รวมถึงรับถ่ายภาพด้วย จึง
กลายเป็นว่างานพิเศษดึงให้เธอเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องนัก
เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยว่าจ้างให้คาริสาไปถ่ายภาพ แต่เมื่อไปถึง
สถานที่ ถ ่ า ยภาพกลั บ เป็ น ห้ อ งพั ก ของเพื่ อ นสาว พร้ อ มกั บ การบอก
รายละเอียดที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้ตอนแรก
เพื่อนสาวของเธอต้ อ งการภาพถ่ า ยลั บ เฉพาะกั บ แฟนหนุ ่ ม และก็
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ไม่ไว้วางใจใครเหมือนไว้ ใจคาริสา เพราะไม่ต้องการให้ภาพลับเฉพาะ
รั่วไหล
คาริสายังไม่ทนั หายงงก็ถกู ผลักเข้าไปซ่อนตัวในบริเวณทีเ่ พือ่ นสาว
เตรียมเอาไว้ คาริสาไม่ทราบมาก่อนว่าแฟนหนุม่ ของเพือ่ นไม่ได้เต็มใจทีจ่ ะ
เป็นแบบให้กับภาพถ่ายชุดนี้ คาริสาถ่ายเท่าที่สามารถเก็บมุมกล้องได้
และเธอก็ให้เมมโมรี่กับเพื่อนก่อนจะเดินทางกลับ หลังจากที่ใจเต้น
ตุ๊มๆ ต่อมๆ กับภาพหนังสดที่เธอระรัวถ่ายแบบไม่ได้เลือกมุม เพราะ
มันเป็นเรื่องที่เธอแทบไม่กล้าจ้องมองนานๆ
มันคือจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้สมาชิกในครอบครัวของเธอต้องวุ่นวาย
ความลับเรื่องนี้รั่วไหลและเพื่อนที่ว่าจ้างเธอก็หลบหนีหน้า มิหน�ำซ�้ำยัง
โบ้ยความผิดว่าเธอเป็นคนหลอกลวงให้อีกฝ่   ายยอมถ่ายภาพเพื่อจะ
น�ำภาพไปขายแลกเงิน คาริสารู้เรื่องนี้ หลังจากพี่ชายต่างบิดาของเธอ
ซึ่งเพิ่งกลับมาท�ำความเข้าใจกับมารดาจัดการเคลียร์ปัญหาให้ และน�ำ
ค�ำบอกเล่าทั้งหมดของเพื่อนแจ้งให้เธอทราบ
“จ�ำไว้ล่ะ อย่าไว้  ใจคนอื่นง่ายๆ อีก บนโลกนี้ไม่ใช่ทุกคนที่หวังดี
กับเธอหรอกคาริสา คนที่ต้องการผลประโยชน์จากเธอโดยไม่สนใจว่า
เธอจะเดือดร้อนหรือไม่ก็มีเหมือนกัน”
รู ด อล์ ฟ บอกกั บ เธอแบบนั้ น พร้ อ มกั บ วางมื อ ลงบนศี ร ษะของ
คาริสา ถึงเธอจะจดจ�ำค�ำพูดของพี่ชายได้ แต่คาริสาก็ยังมีปัญหากับการ
เข้าถึงจิตใจของมนุษย์อยู่ดี เธอแยกแยะไม่ออกว่าคนไหนมาดี คนไหน
มาร้าย หญิงสาวจึงท�ำให้เรื่องมันง่ายขึ้นด้วยการเลือกรับงานพิเศษมากขึ้น
และถ้าหากเกิดเหตุการณ์ ไม่สู้ดี เธอก็จะโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจาก
รูดอล์ฟ เพราะตอนนี้เธอมีพี่ชายเป็นของตัวเองแล้ว
“ขอบคุณนะคะคุณป้า”
“ไม่ใช่เรื่องที่ต้องขอบคุณป้าหรอกจ้ะ มันก็แค่เรื่องไม่เป็นเรื่อง
เท่านั้น เราออกไปหาหม่ามี้ของหนูกันดีไหมจ๊ะ ป้าจะได้บอกหม่ามี้
10 คลั่งรักสามีมาเฟีย

ของหนูด้วยว่าหนูรับปากป้าเรื่องงานพิเศษแล้ว”
ชาร์ล็อตจับมือคาริสาแล้วเดินออกไปยังห้องรับแขกอีกห้องที่
มาดามทาเนียนั่งรออยู่ คาริสาเดินเข้าไปหามารดา หอมแก้มมาดามทาเนีย
ด้วยใบหน้าแช่มชื่นแจ่มใส

“เธอพูดอะไรกับคาริสา กระตือรือร้นขึ้นมาเชียว”

คาริสาได้รบั อนุญาตให้  ไปเดินเล่นในบริเวณสวนอันงดงามภายใน
คฤหาสน์ประจ�ำตระกูลมาร์กเกอร์คิซ แม่หนูน้อยคาริสาของมาดามทาเนีย
ที่ค่อนข้างเคร่งเครียดกลับมาสดใสอีกครั้ง ความเครียดกับคาริสาไม่ค่อย
มีโอกาสได้พบกันนัก ชาร์ล็อตเหมือนคนที่ยื่นมือเข้ามาจัดการปลดปล่อย
คาริสาจากความรู้สึกที่หญิงสาวไม่นึกชอบใจ
“ฉันก็แค่เจรจากับคาริสา”
ชาร์ล็อตก�ำลังจิบน�้ำชาและรับประทานของว่างยามบ่ายกับมาดาม
ทาเนีย เธออยากให้เพื่อนค้างที่นี่สักคืน แต่ทาเนียค้างที่นี่ไม่ได้เพราะแมท
ยามต้องบอกเหตุผลกับชาร์ล็อต ทาเนียก็มีท่าทางเคอะเขินอยู่บ้าง
แม้จะใช้ โทสะจอมปลอมในการกล่าวถึงแมทด้วยท่าทีไม่พอใจ แต่
ชาร์ล็อตก็ยังค้นพบความสุขของทาเนีย เธอเป็นเพื่อนกับทาเนียมากี่ปี
กันแล้ว
ไม่ใช่แค่ปีหรือว่าสองปี แต่มากกว่าสามสิบปี ทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วม
ไฮสกูล และยังติดต่อกันอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีวิถีชีวิตของ
ตัวเอง แต่เมื่อมีเวลาชาร์ล็อตและทาเนียก็มักจะต่อสายโทรศัพท์ถึงกัน
อย่างน้อยก็ปีละหนึ่งถึงสองครั้ง และติดต่อกันบ่อยขึ้นเมื่อชีวิตครอบครัว
ของทั้งคู่เริ่มด�ำเนินไปในทิศทางที่ดีและลงตัวกับความรัก
ชาร์ลอ็ ตและทาเนียมีแนวคิดทีค่ อ่ นข้างเหมือนกัน ในยามทีม่ ปี ญ
ั หา
พวกเธอจะหลีกเลี่ยงการบอกกล่าวเรื่องนี้กับเพื่อนสนิท แต่จะต้องจัดการ
มันและอยู่กับมันให้ได้ เพราะไม่ต้องการให้เพื่อนต้องพลอยเป็นกังวล
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ปัญหาจะถูกเล่าหลังจากที่พวกเธอจัดการมันเรียบร้อย มันคือวิธีในการ
ดูแลรักษามิตรภาพระหว่างกัน และมันก็ท�ำให้พวกเธอคบกันมายาวนาน
จนถึงปัจจุบัน แม้จะห่างหายจากกันไปบ้าง แต่ก็ไม่เคยขาดสะบั้นจากกัน
“เจรจาเรื่อง?”
“เธอน่าจะรู้จักคาริสาดีกว่าฉัน คาริสาเป็นเด็กขยัน ชอบท�ำงาน”
“ขี้งกด้วย”
มาดามทาเนียกล่าวเสริม คาริสามีความฝันที่จะเป็นจิตรกร เพราะ
เธอชอบเขียนภาพมาก และถ้าหากคาริสาต้องการจะเป็นจิตรกรจริงจัง
มาดามก็มีแผนการในอนาคตส�ำหรับบุตรสาว ก็คือการหาสามีที่ร�่ำรวย
มีจิตรกรสักกี่คนที่ประสบความส�ำเร็จและขายภาพเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเอง
ได้ เพราะฉะนั้นมาดามทาเนียจึงต้องมองหาความมั่นคงให้กับคาริสา
ถึงแม้มาดามทาเนียจะมีฐานะดีจัดอยู่ในระดับเศรษฐี แต่การหา
ใครสักคนมาดูแลคาริสาก็ยังเป็นเป้าหมายของมาดามทาเนีย แต่คนที่
จะมาดูแลลูกสาวสุดรักสุดหวงจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้ รวยอย่างเดียว
ก็ไม่ได้ เธอต้องแน่ใจว่าเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อคาริสา และเซนเดอริก
ก็คือว่าที่ลูกเขยอันดับหนึ่งในใจของมาดาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของสองหนุ่มสาวเป็นส�ำคัญ
“คาริสาเป็นเด็กรู้จักใช้เงิน เธอเลี้ยงคาริสามาได้น่ารักมาก”
“บอกตามตรงนะ คาริสามีนิสัยเหมือนฉันแค่บางเรื่องเท่านั้นแหละ
แต่เรื่องนิสัยขี้งกเนี่ยได้จากแมทมาเต็มๆ”
“เขาเป็นคนที่วิเศษส�ำหรับเธอสินะ”
“ตอนนี้ฉันจะพูดอะไรได้ล่ะ นอกจากต้องยอมรับว่าใช่”
ทาเนียท�ำเหมือนไม่อยากยอมรับนัก แต่เธอก็อยากให้เกียรติแมท
เขาเป็นเพือ่ นรุน่ น้องของสามีเธอ มาดามทาเนียมีชวี ติ รักทีค่ อ่ นข้างโลดโผน
รักครั้งแรกของมาดามกับอภิมหาเศรษฐีรูปงามเนื้อหอม เอ็ดการ์ เจฟ
คลาเรนมาซอฟ ไม่ประสบความส�ำเร็จ มาดามทาเนียยังเป็นสาวน้อย
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วัยแรกรุ่น วาดฝันถึงความรักนิรันดร์ของเจ้าชายและเจ้าหญิงเหมือน
ในเทพนิยาย
แต่ก็นั่นแหละ เทพนิยายคือจินตนาการ ความรักในชีวิตจริง
มันไม่ได้สวยงามแบบนั้น รักครั้งแรกของมาดามพังไม่เป็นท่า มิหน�ำซ�้ำ
มาดามซึ่งหนีจากเอ็ดการ์ก็ยังถูกเขาตามทวงบุตรชายกลับไปอยู่ในความ
ดูแลของเขา มาดามกับบุตรชายจึงเพิ่งจะกลับมาสานสัมพันธ์กันได้เมื่อ
ไม่นานมานี้ เธอไม่ได้จงใจทอดทิ้งลูก แต่เธอไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ลูก
เพราะอิทธิพลของเอ็ดการ์
มาดามมีสามีมาแล้วสามคน แมทคือสามีคนที่สี่ แต่มาดามมี
ความรักให้กับเอ็ดการ์และแมทเท่านั้น ส่วนสามีคนที่สอง ความรู้สึกที่
มาดามมีให้เขาก็คือขอบคุณที่เขาให้การดูแล ส่วนสามีคนที่สาม เขาคือ
คนที่ดูแลมาดามอย่างอ่อนโยน มาดามไม่ได้รักเขา แต่มาดามเคารพ
และซาบซึ้งต่อความความดีของเขา แต่กับแมท เขาคือความรักปัจจุบัน
ของมาดาม
แมทท�ำหน้าที่เหมือนกับบิดาของคาริสา และบุตรสาวของมาดาม
ก็รักเคารพอาแมทของแกมากด้วย คาริสาเชื่อฟังแมทและมองแมทเป็น
ฮีโร่ ถึงแม้ครอบครัวของมาดามจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ค่อนข้าง
แปลก แต่ถ้าหากจะให้สรุปก็คือ ตอนนี้มาดามมีครอบครัวที่อบอุ่นมาก
และมาดามก็ก�ำลังจะมีหลานตัวน้อยๆ ให้เลี้ยงดู เพราะภรรยาของ
รูดอล์ฟตั้งครรภ์แล้ว
ไอ้ลูกบ้าจอมหยิ่งของเธอท�ำให้มาดามปวดหัวอยู่บ้าง เพราะความ
เย่อหยิ่ง บ้าอ�ำนาจ ซึ่งถอดแบบมาจากเอ็ดการ์ แล้วพ่อเจ้าประคุณก็ช่าง
ไปสรรหาภรรยาที่ทั้งบอบบาง ใสซื่อ และไร้เดียงสา ภรรยาของรูดอล์ฟ
มีอายุเท่ากับคาริสา แต่ไร้เดียงสากว่ามากเพราะการเลี้ยงดูของพี่สาว
และเพราะมาดามยื่นมือเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ มาดามก็เลยสามารถกระชับ
ความสัมพันธ์กับบุตรชายได้ โดยมีลูกสะใภ้เป็นคนประสานรอยร้าว
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ระหว่างทั้งคู่
“ฉันว่าเราควรพักเรื่องของแมทแล้วกลับไปที่เรื่องคาริสาดีไหม
ชาร์ล็อต”
ทาเนี ย ต้ อ งการเปลี่ ย นเรื่ อ งอย่ า งเร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง ชาร์ ล็ อ ตก็ ย อม
ยุติการสนทนาเรื่องของแมทอย่างอ่อนโยน เธอตามใจทาเนีย แค่เห็น
เพื่อนมีความสุขก็น่ายินดีมากแล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องลงรายละเอียดเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างทาเนียกับแมท การที่ทาเนียยอมกล่าวถึงแมท
ความหมายก็ตรงตัว คือทาเนียเปิดรับแมทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ของเธออย่างเต็มภาคภูมิ
ทั้ ง คู ่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ก่ อ นหน้ า นั้ น แต่ เ ป็ น ความสั ม พั น ธ์
ทางกายที่ทาเนียไม่เคยยอมรับกับคนอื่นว่าเธอมีแมทนอนแนบข้างอยู่
ในห้องเดียวกัน ตอนนี้ทั้งคู่เปิดเผย มีการจัดพิธีแต่งงานเล็กๆ เป็นการ
ภายในครอบครัว พิธีที่ปราศจากความหรูหราแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น
ทาเนียกับแมทแค่ต้องการกล่าวค�ำปฏิญาณต่อกัน ชาร์ล็อตยินดีกับ
ความรักครั้งใหม่ของเพื่อน และในขณะเดียวกันก็คิดถึงสามีของเธอ
อย่างอบอุ่น
ทาเนี ย ยั ง สาวและสวยมาก ในวั ย ที่ เ พิ่ ง ขึ้ น เลขห้ า ของทาเนี ย
นั่ น คื อ อายุ จ ริ ง แต่รู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกทาเนี ย ยั ง เหมื อ นหญิ ง สาววั ย
สามสิบกว่าๆ เท่านั้น ชาร์ล็อตเองยังดูเหมือนพี่สาวมากกว่าจะเป็นเพื่อน
ของทาเนี ย แต่ ช าร์ ล็ อ ตก็ มี ค วามงดงามและบอบบางตามแบบฉบั บ
ของผู้หญิงที่เกิดมาในตระกูลผู้ดี และแต่งงานกับสามีอภิมหาเศรษฐี
ซึ่งทะนุถนอมเธอราวกับไข่ในหิน
“ทาเนีย ฉันรู้นะจ๊ะว่าเธอใช้เหตุผลเรื่องที่คาริสาก่อเรื่องยุ่งยาก
นิดหน่อยในการพาคาริสามาที่นี่ ยายหนูน้อยของฉันยังเกรงกลัวเรื่อง
การแต่งงาน และถ้าหากคาริสาเป็นกังวล เธอจะเปิดเผยตัวตนที่น่ารัก
ออกมาได้  ไม่เต็มที่”
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“เธอมักใช้ค�ำสวยหรูจนฉันต้องลุ้นแทบตายอยู่เรื่อย กว่าฉันจะฟัง
จนจบประโยคและท�ำความเข้าใจกับมัน”
“ฉันแค่ท�ำให้คาริสาคลายความกังวลจ้ะ ฉันว่าจ้างคาริสาให้คอย
สอดส่องดูแลว่าลูกชายคนส�ำคัญของฉันท�ำงานหนักเกินไปหรือเปล่า
พักผ่อนเพียงพอไหม เขาดูแลตัวเองได้ดีเหมือนกับที่เขารายงานฉัน
อยู่เสมอจริงหรือไม่ ฉันแค่ท�ำหน้าที่แม่ที่ดี”
“เธอเป็นกังวลเรื่องนั้นจริง?”
“มันก็แค่เหตุผลในการท�ำให้คาริสาสบายใจที่จะเข้าใจเซนเดอริก”
มาดามทาเนียไม่ได้คิดถึงเหตุผลเรื่องนี้เลย เธอก็แค่อยากผลักดัน
คาริสาให้เข้าไปท�ำความรู้จักกับเซนเดอริก แต่ชาร์ล็อตสามารถจัดการ
เรื่องนี้ได้อย่างแนบเนียน
“คาริสาก็เลยกลับมาสดใสอย่างรวดเร็ว”
“ฉันคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ดีนะจ๊ะ เซนเดอริกจะได้พบกับคาริสา
ที่แสนน่ารักเหมือนที่ฉันได้พบ”
“หน้าที่ของฉันก็คือต้องสนับสนุนเหตุผลของเธอสินะ”
“เป็นเรื่องที่ควรท�ำจ้ะทาเนีย”
การคลุ ม ถุ ง ชนคงใช้ ไม่ไ ด้ กั บ หนุ ่ ม สาวที่ เ กิ ด ในยุ ค ปัจจุ บั น นี้
ถึงแม้ชาร์ล็อตต้องการคาริสาเป็นลูกสะใภ้ และทาเนียต้องการเซนเดอริก
เป็นลูกเขย แต่การแต่งงานก็ควรเกิดขึ้นจากการที่ทั้งคู่ตัดสินใจเลือก
กันและกัน และมีความรักมอบให้กัน แต่ไม่ได้หมายความว่าชาร์ล็อต
กับทาเนียจะละทิ้งโอกาสในการผลักดัน
เมื่อมีโอกาสก็ควรสนับสนุนให้ทั้งคู่ท�ำความรู้จักกัน แต่ถ้าคาริสา
และเซนเดอริกไม่รู้สึกอะไรต่อกัน แม้จะเสียดาย แต่ชาร์ล็อตกับทาเนีย
ก็ตอ้ งยอมรับว่าทัง้ คูไ่ ม่ได้เกิดมาเพือ่ เป็นเนือ้ คูก่ นั มารดาของสองหนุม่ สาว
ยื่นมือเข้าไปยุ่งวุ่นวายเล็กน้อย แต่ไม่ก้าวก่ายไปถึงการตัดสินใจ
“แน่นอนว่าเรื่องนี้ฉันยินดีสนับสนุนเธอ”
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ทาเนียกล่าวกับชาร์ล็อต ทั้งคู่ส่งยิ้มให้กัน หวังว่าคาริสาและ
เซนเดอริกอาจจะรู้สึกดีๆ ต่อกัน หากไม่ได้เป็นคนรัก แต่ถ้ามีสายสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันก็คงดีไม่น้อย

“ยินดีด้วยที่เธอยังมีชีวิตรอดกลับมาสาวน้อย”

ถึงแม้รูดอล์ฟจะทักทายเธอเหมือนคนไม่เต็มใจ แต่อ้อมแขนของ
พี่ชายก็เปิดกว้างเมื่อเธอเดินเข้าไปหา คาริสาซุกตัวเข้าไปในอ้อมแขนของ
รูดอล์ฟ เธอรู้สึกอบอุ่นเมื่อชายหนุ่มจุมพิตขมับของเธอ อ้อมแขนของ
รูดอล์ฟท�ำให้เธอรับรู้ ได้ถึงความเข้มแข็งและเขาจะปกป้องเธอ
เธอกับรูดอล์ฟไม่ได้เติบโตมาด้วยกัน สิ่งที่เกี่ยวพันทั้งคู่ไว้ด้วยกัน
ก็คือคาริสากับรูดอล์ฟมีมารดาคนเดียวกัน คาริสารักใคร่พี่ชายมาก่อน
หน้านั้น มาดามทาเนียไม่เคยปิดบังเรื่องของรูดอล์ฟ เมื่อได้พบกัน
น้องสาวต่างบิดากับพี่ชายอภิมหาเศรษฐีรูปงามจึงสามารถสนิทสนมกัน
ได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึง การ์เดียน คริสเตียน คลาเรนมาซอฟ เขาเป็นน้องชาย
ร่วมบิดาของรูดอล์ฟ ทั้งคู่เป็นทายาทที่ได้รับการรับรองจากเอ็ดการ์ และ
ถึงแม้คาริสาจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับการ์เดียน แต่เธอก็
แต่งตั้งเขาเป็นพี่ชายบุญธรรมของเธอเรียบร้อย หญิงสาวมีความสุขมาก
ที่การ์เดียนไม่ปฏิเสธต�ำแหน่งส�ำคัญที่เธอมอบให้
“เธอไปก่อเรื่องอะไรไว้อีกแล้วหรือไง”
รูดอล์ฟถามน้องสาวที่ซุกตัวกอดรัดเขาแนบแน่น ชายหนุ่มเลื่อน
ใบหน้าไปยังมารดาเมื่อคาริสาไม่ได้ตอบค�ำถามของเขา
“ฉันแค่โล่งใจค่ะ”
ก่อนที่มาดามทาเนียจะกล่าวออกมา คาริสาก็ตอบในที่สุด เธอผละ
ออกห่างจากพี่ชาย เพื่อเข้าไปสวมกอดพี่สะใภ้คนสวยที่ยืนอยู่ข้างกาย
รูดอล์ฟ ยิ้มหวานกอดตอบคาริสา ถึงเธอจะมีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ แต่ทั้งคู่
16 คลั่งรักสามีมาเฟีย

อายุเท่ากันและถูกอัธยาศัย คุยกันถูกคอเหมือนเป็นเพื่อนที่คบหากัน
มานาน
“ฉันมีเรื่องอยากเล่าให้พี่ฟังเยอะแยะเลยค่ะ”
“เอาละ เกรงว่าฉันจะมีประชุม”
“คุณไม่มีประชุมตอนสองทุ่มหรอกนะคะเบน อย่าแกล้งคาริสา
สิคะ”
ยิ้มหวานหันไปบอกสามีเสียงนุ่มละมุน รูดอล์ฟเอื้อมมือไปจับมือ
ภรรยา ดึงตัวเธอเข้ามาชิด เมื่อคาริสาปล่อยมือจากภรรยาสาวสุดที่รัก
ของเขา
“คิดถึงเรื่องเล่าของคาริสาแล้วคอแห้งแทนนะจ๊ะ”
“พี่จะบอกว่าฉันพูดมากเหรอคะ”
“ฉันยังไม่ได้พูดสักค�ำเลยนะ”
“แต่พี่หมายความแบบนั้น ฉันรู้หรอก”
คาริสาย่นจมูกใส่พชี่ าย ก่อนจะหันกลับไปคล้องแขนมาดามทาเนีย
และเดินเข้าไปยังห้องนั่งเล่นด้วยกัน คาริสากับมาดามทาเนียแวะมา
พักค้างคืนที่ปราสาทลุซวิคเครเซียของรูดอล์ฟ เพราะพรุ่งนี้เธอจะต้อง
เดินทางต่อไปยังบริษัทของเซนเดอริก
ถึงลุซวิคเครเซียจะไกลจากบริษัทของเซนเดอริก แต่ก็ยังเดินทาง
สะดวกกว่าการเดินทางกลับไปยังบ้านไร่แล้วออกเดินทางในตอนเช้า
รูดอล์ฟรับปากมาดามทาเนียจะให้การดูแลคาริสาและส่งน้องสาวจนถึงที่
พร้อมทั้งจัดหาที่พักให้กับคาริสาระหว่างการท�ำงาน มาดามจึงแวะมาส่ง
บุตรสาวก่อนเดินทางกลับบ้านไร่
“สรุปว่าฉันต้องฟังเรื่องเล่าของเธอใช่ไหมคาริสา”
รูดอล์ฟนั่งลงบนโซฟาพร้อมกับยิ้มหวาน และคาริสาก็นั่งลงบน
โซฟาตัวเดียวกับมาดามทาเนีย ยิม้ หวานหันไปหอมแก้มสามีเบาๆ เมือ่ เขา
ลดใบหน้าลงมาหา ไม่มีเหตุผลส�ำหรับรูดอล์ฟ เขาชอบใกล้ชิดกับภรรยา
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การกอดจูบลูบคล�ำภรรยาตัวเองไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องสนใจสายตารอบข้าง
“ฉันคิดว่าควรให้คาริสาเริ่มเล่าหลังจากฉันกลับไปแล้วดีไหม”
“หม่ามี้...” คาริสาหันไปกอดรัดมารดาด้วยท่าทางออดอ้อน เมื่อ
มาดามทาเนียกล่าวหยอกล้อ รูดอล์ฟตอบรับด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะได้รับ
ค้อนคมๆ จากน้องสาวคนสวย
“ค้อนฉันท�ำไม แม่เป็นคนพูดนะ”
“พี่เบนแกล้งฉันค่ะยาย่า”
คาริสาหันไปพึ่งพาพี่สะใภ้ รูดอล์ฟจับมือภรรยายกขึ้นจุมพิต
แล้วก็วางลงบนต้นขาของเขา มือใหญ่ยังคงกุมจับมือนุ่มไม่ยอมปล่อย
“เธอควรจะรีบเล่าก่อนฉันจะง่วงนอนนะคาริสา”
“พี่จะต้องไม่เชื่อแน่ว่าหม่ามี้แค่ท�ำให้ฉันตกใจเล่น หม่ามี้ไม่ได้ ให้
ฉันไปท�ำงานกับคุณเซนเดอริกเพราะต้องการท�ำโทษฉัน แต่คณ
ุ ป้าชาร์ลอ็ ต
จ้างฉันเพื่อท�ำงานพิเศษค่ะ ฉันคงรู้สึกไม่ค่อยดีนัก ถ้าการท�ำงานของฉัน
เกิดขึ้นเพราะฉันต้องท�ำงานชดใช้คุณเซนเดอริก ฉันคงรู้สึกผิดต่อเขาอยู่
ตลอดเวลา”
“รู้สึกผิดที่ท�ำให้เขาต้องเสียเวลาน่ะเหรอ”
“พี่ต้องไม่รู้แน่ เป็นครั้งแรกที่ฉันนอนไม่หลับ เพราะฉันรู้สึกผิด
ต่อหม่ามี้ที่ท�ำให้หม่ามี้ต้องเป็นห่วง ยาย่าต้องถูกจับตัวไปกับฉัน พี่ต้อง
ตามไปช่วยยาย่า และคุณเซนเดอริกก็ต้องเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์
ร่วมกับพี่”
“เธอควรจะลืมมันแล้วคิดเรื่องใหม่ๆ บ้างนะคาริสา ปกติเธอไม่ใช่
คนที่ฉลาดและช่างจดจ�ำเท่าไรนักไม่ใช่หรือยังไง”
“พี่จะบอกว่าฉันโง่เหรอคะ”
“ฉันยังไม่ได้พูดสักค�ำนะ”
“เพราะฉันรักพี่มาก ฉันเลยไม่โกรธพี่ ฉันก็แค่อยากเล่าให้พี่ฟัง
ฉันมีความสุขมาก และฉันคงมีแรงพูดถึงความสุขของฉันได้ทั้งคืน”
18 คลั่งรักสามีมาเฟีย

“แต่พรุ่งนี้เธอต้องตื่นเช้า และฉันคิดว่าเธอควรขึ้นไปพักผ่อน
ได้แล้ว ต้องการอะไรก็บอกคนรับใช้ แม่จะได้เดินทางก่อนจะดึกไปมาก
กว่านี้”
“โอเค ฉันก็คิดเหมือนกับพี่”
“งั้นเราจะไปส่งแม่ด้วยกัน”
“แล้วพี่ก็จะไปส่งฉันที่ห้องนอนด้วยใช่ไหมคะ”
“ถ้าเธอต้องการแบบนั้น ฉันจะไปส่งเธอก็ได้”
คาริสาออดอ้อนก็คงเพราะต้องการใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัว
ให้มากที่สุด ก่อนที่เธอจะต้องเริ่มต้นท�ำงานกับเซนเดอริก ถึงจะเป็นการ
ท�ำงานในช่วงปิดเทอมของเธอก็ตาม อีกหนึ่งเทอมคาริสาจะเรียนจบ
แต่ถ้าหากคาริสาต้องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเซนเดอริก รูดอล์ฟก็คิดว่า
มารดาคงไม่สนใจว่าคาริสาต้องการกลับมาเรียนต่อหรือไม่
แต่ส�ำหรับเขาแล้ว รูดอล์ฟคิดต่างออกไป ในเมื่ออีกไม่นานคาริสา
จะเดินทางถึงจุดหมายในรั้วมหาวิทยาลัย รูดอล์ฟจะผลักดันเธอเงียบๆ
ให้หญิงสาวตัดสินใจเรียนต่อจนจบ มันคือแผนการส�ำรองในกรณีที่
น้ อ งสาวของเขาอาจหลงรั ก เซนเดอริ ก หั ว ปั ก หั ว ป�ำ การตกหลุ ม รั ก
เซนเดอริก มาร์กเกอร์คิซ ไม่ใช่เรื่องยาก ในเมื่อเขาเป็นหนึ่งในบุรุษที่
สามารถพูดได้ว่าสมบูรณ์แบบ
การ์เดียนมักจะค่อนแคะเซนเดอริกว่านัยน์ตาหวานเยิ้มเจ้าเสน่ห์
ของเซนเดอริกนั้นเหมือนตาคนเมายา น้องชายของเขาไม่ค่อยชอบ
เซนเดอริกนัก เพราะเซนเดอริกเคยมีท่าทีจะจีบหยาดเพชร ภรรยาของ
การ์เดียน เซนเดอริกกับการ์เดียนยังไม่เคยสนทนากันอย่างจริงจัง แต่
การ์เดียนก็ปักหลักค่อนแคะเซนเดอริก เพราะหวงภรรยายิ่งกว่าสิ่งใด
ทั้งนั้น
เซนเดอริกไม่ได้ท�ำเรื่องเสียหาย เขาคิดว่าหยาดเพชรยังโสด
มันก็แค่นั้น หนุ่มโสดที่ถูกตาต้องใจสาวโสดก็มีสิทธิ์ที่จะจีบเธอได้ แต่
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การ์เดียนไม่สนใจเหตุผลนั้นหรอก เขาไร้เหตุผลเสมออยู่แล้วถ้าหาก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหยาดเพชร แม้ ในตอนนั้นเจ้าตัวจะท�ำตัวเป็น
หนุ่มโสด แต่ก็ยังหวงเธออย่างออกนอกหน้า คาริสาไม่ทราบเรื่องนี้
รูดอล์ฟเองก็ไม่ได้ ให้ความสนใจจนต้องกล่าวถึง มันแค่เรื่องในอดีตที่
ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เพียงแต่มันค่อนข้างบังเอิญที่การได้พบกันของ
พวกเขาเหมือนจะเป็นการพบที่ไขว้กันไปมา
“คุณท�ำให้คาริสาสบายใจขึ้นมาก”
“ฉันไม่ได้ท�ำรูดอล์ฟ เป็นชาร์ล็อตที่ช่วยเปลี่ยนแปลงเหตุผล
อย่างแนบเนียน คาริสาเชื่อแบบนั้น ซึ่งมันก็ดี เพราะมันท�ำให้ฉันไม่ต้อง
เหนื่อย”
“คุ ณ อยากได้ ลู ก เขยในฝั น ถึ ง ขนาดนั้ น เชี ย วเหรอครั บ มาดาม
ทาเนีย”
“คาริสาหลบเลี่ยงการพบกับเซนเดอริกตลอด รูดอล์ฟ ลูกก็น่าจะรู้
ไม่มีการบังคับคาริสาแน่ แต่การผลักดันให้รู้จักกันก็เป็นอีกเรื่อง”
“ผมไม่สันทัดเรื่องแบบนี้หรอก”
“ยังไงก็ฝากดูแลน้องด้วย”
“ด้วยความยินดีครับ”
มาดามทาเนียสวมกอดบุตรชายและรูดอล์ฟก็กอดตอบก่อนจะ
จับมือมาดามทาเนีย เพื่อส่งตัวมารดาขึ้นเฮลิคอปเตอร์
“ไม่เห็นด้วยกับฉันใช่ไหมรูดอล์ฟ”
“ผมเห็ น ด้ ว ยแค่ ว ่ า การใช้ ชี วิ ต กั บ คนอื่ น อย่ า งจริ ง จั ง นอกรั้ ว
โรงเรียนประจ�ำ มหาวิทยาลัยประจ�ำ และนอกรั้วบ้านไร่อาจจะท�ำให้
คาริสาโตขึ้น แต่เรื่องอื่นผมไม่มีความคิดเห็น”
“ส�ำหรับคนเป็นแม่นะรูดอล์ฟ ลูกสาวน่ะควรจะมีคนคอยดูแล”
“ครับผม”
“เหมือนที่ยาย่ามีลูกคอยดูแล”
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พวกเขาเป็ น ครอบครั ว ที่ แ ปลกอยู่บ ้ า ง บางครั้ ง ก็ ส นทนากั น
เหมือนห่างเหินกัน บางครั้งก็สนทนากันอย่างสนิทสนม แต่โดยรวม
สัมพันธภาพในครอบครัวก็ยังจัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม
“ผมรู้ว่าคุณก�ำลังท�ำให้ผมพูดค�ำว่าคาริสายังเด็กไม่ได้ เพราะเธอ
อายุเท่ากับยิ้มหวาน แต่ก็ช่างมันเถอะ ถ้าเป็นการตัดสินใจของคาริสาเอง
ผมจะไม่ก้าวก่าย”
“แกก�ำลังขู่ฉันหรือไงไอ้ลูกบ้า”
“ผมท�ำแบบนั้นเมื่อไร”
“แกก�ำลังจะบอกว่าไม่อนุญาตให้ฉันบังคับน้องสาวแกใช่ไหม”
“ผมคิดว่าแม่ที่รักลูกสาวมากจะไม่ท�ำเรื่องแบบนั้นหรอกนะครับ”
มาดามทาเนียค้อนส่งให้บุตรชาย เหมือนเป็นการดักคอเธออย่าง
ชาญฉลาด แต่ก็เอาเถอะ มาดามก็ยังไม่มีแผนที่จะจับคาริสาคลุมถุงชน
“เดินทางปลอดภัยครับมาดาม”
รูดอล์ฟจับมือมารดายกขึ้นจุมพิต ก่อนจะถอยห่างออกมาจาก
เฮลิคอปเตอร์ซึ่งจะพามาดามทาเนียเดินทางกลับไปยังบ้านไร่
“ฉันจะต้องปลอดภัยแน่”
“นั่นคือที่สุดความปรารถนาของผมครับ”
“ต่อให้แกแช่งฉันให้เฮลิคอปเตอร์นี่ตก ฉันก็จะอยู่รอดปลอดภัย
รู้ ไว้เสียด้วย”
“ครับ ผมรู้แล้วว่าแม่เป็นหญิงเหล็ก”
“แกควรเรียกฉันแบบนั้นบ่อยๆ นะรูดอล์ฟ”
“ผมจะพยายามครับ”
มาดามค้อนส่งให้รูดอล์ฟ ไอ้ลูกบ้านี่จะยอมให้มาดามชนะบ้าง
ไม่ได้เลยใช่ไหม แต่การมีปากเสียงกับรูดอล์ฟก็ไม่ได้จริงจังมากไปกว่า
การทะเลาะกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ชายหนุ่มเดินกลับไปหาภรรยา
และน้องสาว เขาจับมือยิ้มหวาน อีกมือวางลงบนศีรษะของคาริสา
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“เธอจะต้องเตรียมตัวให้ตรงเวลา พี่กับยิ้มหวานจะไปส่งเธอถึง
ที่พักใหม่”
“ยอดไปเลยค่ะ”
“เพราะฉะนั้นเธอควรจะนอนพักทันทีหลังจากพี่ไปส่ง จะไม่มีการ
เล่าเรื่องอะไรให้พี่ฟังอีก ตกลงไหมคาริสา”
คาริสาย่นจมูกใส่พี่ชาย การที่ดูแลเธอ เป็นเพราะห่วงใยเธอ
หรือว่าแลกเปลี่ยนกับการที่ไม่ต้องฟังเธอเล่าเจื้อยแจ้วถึงเรื่องต่างๆ
ในวันนี้กันแน่
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บทที่ 1
คาริสา อาเชอร์

เป็นช่วงเวลายามเช้าอันแช่มชื่น เพราะความตึงเครียดภายในใจ

ถูกชะล้างไป คาริสาจึงนอนหลับสนิทและตืน่ ขึน้ มาอย่างสดใส เธออาบน�ำ้
พร้อมกับฮัมเพลงในล�ำคออย่างร่าเริง เลือกสวมเสือ้ ผ้าเพือ่ ให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะในการไปปรากฏตัวต่อหน้าเซนเดอริกเพื่อฝึกงาน
คาริสาร�่ำเรียนด้านการคหกรรม ถึงแม้เธอจะไม่ใช่กุลสตรีที่มี
บุคลิกเรียบร้อยอ่อนหวาน แต่ระดับผลการเรียนของเธอก็จัดว่าใช้ ได้
แต่หญิงสาวมีงานอดิเรกที่เธอชอบมากก็คือการเขียนภาพ เพราะเป็น
ความชอบส่วนตัว อุปกรณ์แต่ละชิ้นคาริสาจะต้องเก็บเงินซื้อด้วยตัวเอง
มาดามทาเนียไม่ได้ขดั ขวางเรือ่ งความชอบของบุตรสาว แต่กไ็ ม่ได้ออกตัว
สนับสนุน
เธอยังนึกภาพไม่ออกว่าเธอจะท�ำงานให้กบั เซนเดอริกได้หรือเปล่า
แต่ เ ธอมี ส มองและสองมื อ พร้ อ มกั บ หั ว ใจเปิ ด กว้ า งเพื่ อ การเรี ย นรู ้
เพราะฉะนั้ น เธอจะพยายามท� ำ อย่ า งเต็ ม ที่ แม้ จุ ด ประสงค์ แ ท้ จ ริ ง
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หญิงสาวเข้าใจตามที่ชาร์ล็อตต้องการให้เป็นแบบนั้น คือการไปท�ำงาน
เพื่อสอดส่องดูแลเซนเดอริก เขามีเวลาพักผ่อนเพียงพอไหม ท�ำงานหนัก
เกินไปหรือเปล่า
เป็นเหตุผลที่น่าซาบซึ้งมากเหลือเกิน จะมีแม่สักกี่คนที่ไม่เป็นห่วง
ลูกของตัวเอง คาริสาเบิกบาน เธอก�ำลังจะมีโอกาสท�ำตัวเป็นประโยชน์
ต่อคุณป้าชาร์ล็อต เธอส�ำรวจความเรียบร้อยของตัวเองอยู่หน้าตู้กระจก
คาริสาเลือกสวมเสือ้ เชิต้ สีขาวกระชับรูปร่าง กระโปรงทรงสอบยาวคลุมเข่า
สีด�ำ ทับด้วยเสื้อนอกสีเดียวกับกระโปรง
เส้นผมยาวสลวยถูกมัดรวบเก็บเรียบร้อยไว้ดา้ นหลังด้วยเน็ตคลุม
ผมสีด�ำเพื่อความเรียบร้อย พนักงานบริษัทก็ควรต้องแต่งตัวแบบนี้ใช่
หรือเปล่า หญิงสาวแต่งหน้าแบบบางเบาที่สุด ด้วยการตบแป้งลงบน
ใบหน้าให้นวลผ่องแล้วก็ทาลิปสติกทับด้วยลิปกลอสเพิ่มความมันวาว
ให้กับริมฝีปาก ใช่ว่าเธอไม่ชอบแต่งหน้า แต่ปัญหาของคาริสาคือเธอ
แต่งหน้าไม่เป็น
หากจะเขียนคิ้ว กรีดตา ก็เกรงว่าจะออกมาสยองมากกว่าสวย
เซนเดอริกอาจตกตะลึงในความงามของเธอจนรับประทานอาหารไม่ลง
ไปหลายวัน เพื่อเป็นการช่วยดูแลเรื่องปากท้องเขาทางอ้อม เธอจะ
ไม่ท�ำให้เขาพะอืดพะอมด้วยรูปโฉมที่เธอไม่มั่นใจ คาริสายิ้มกว้างใส่
กระจก เสมือนเป็นการให้ก�ำลังใจตัวเอง ก่อนจะคว้าเอาแว่นตาอันโต
กรอบสีชมพูหวานขึ้นมาสวม
เธอไม่ได้มีปัญหาเรื่องสายตา แต่มันคืออุปกรณ์เพิ่มความน่าเชื่อ
หญิงสาวสวมแว่นของเธอแล้วก็คว้ากระเป๋าขึน้ มาสะพายด้านหลัง คาริสา
ไม่ชอบใช้กระเป๋าสะพายด้านข้าง หรือคล้องไหล่ เธอชอบกระเป๋าเป้
เพราะมันจุของได้เยอะ โดยเฉพาะกระเป๋าสีชมพูหวานประดับด้วย
ลวดลายการ์ตูนน่ารักแปลกตา มันอาจขัดกับเครื่องแต่งตัวของเธอบ้าง
แต่ก็ช่างมันเถอะ เธอหมดงบประมาณส�ำหรับการซื้อกระเป๋าใบใหม่
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แค่เสื้อผ้าชุดใหม่ในการท�ำงานก็ลงทุนไปตั้งมาก ต้องแคะกระปุก
เพื่อดึงเงินออกมาใช้จนพุงของพี่หมีเธอมีช่องว่าง คาริสาเดินออกมา
จากห้องแต่งตัว หญิงสาวไม่ลืมเดินไปที่เตียงแล้วก็รวบเอาพี่หมีของเธอ
ขึน้ มากอดเอาไว้ หญิงสาวชอบตุก๊ ตาหมีมาก โดยเฉพาะพีห่ มีทเี่ ธอจะต้อง
นอนกอดตลอดคืน เป็นตุก๊ ตาขนาดยีส่ บิ สีน่ วิ้ ซึง่ เธอติดมาก หากไม่ได้นอน
กอดพี่หมี คาริสาก็จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ
คาริสาเดินลงไปชั้นล่าง เธอยิ้มกว้างฮัมเพลงในล�ำคออย่างคน
อารมณ์ดี แต่เมือ่ เธอไปปรากฏตัวในห้องรับประทานอาหารภายในปราสาท
หรูหราของพีช่ าย ด้วยอาการเหนือ่ ยหอบเล็กน้อยเพราะทีน่ กี่ ว้างมากเหลือ
เกิน รูดอล์ฟซึ่งก�ำลังยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบก็ถึงกับตัวแข็งทื่อ ชายหนุ่ม
ถือถ้วยกาแฟแข็งค้างไว้แบบนั้นครู่หนึ่ง ก่อนจะวางมันลงบนจานรอง
“คาริสา เธอจะไปท�ำงานด้วยสภาพแบบนี้จริงเหรอ”
เสื้อผ้าหน้าผมก็ยังพอไหว แต่ตุ๊กตาหมีที่เธออุ้มเหน็บไว้บนเอวนั่น
คาริสาควรพกมันติดตัวไปท�ำงานด้วยงั้นเหรอ ไม่! มันไม่สมควรน่ะสิ
“พี่เบน ฉันไม่ได้จะพาพี่หมีไปท�ำงานด้วยหรอกค่ะ พี่หมีเนี่ย
จะพาไปอยู่ด้วยกันที่ห้องพักของฉันต่างหาก เลยต้องอุ้มไปด้วย”
“งั้นก็เชิญตามสบาย”
“พี่เบนตกใจเหรอคะ”
“ฉันแค่ไม่อยากถูกต�ำหนิว่ามีน้องสาวปัญญาอ่อน”
คาริสาค้อนควักส่งให้พี่ชาย แต่เธอก็ไม่ได้  โกรธเคืองรูดอล์ฟ เธอ
ส่งพี่หมีให้กับคนรับใช้ เพื่อน�ำไปรวมกับกระเป๋าเดินทางของเธอ คาริสา
มีกระเป๋าเดินทางติดตัวมาแค่ใบเดียว เธอมีสมบัติไม่มาก มีแค่เสื้อผ้า
และของใช้ส่วนตัวอย่างอื่นอีกนิดหน่อย
“เบนคะ อย่าพูดกับคาริสาแบบนั้นสิคะ”
ภรรยาคนสวยวางมือลงบนหลังมือของชายหนุ่ม รูดอล์ฟยื่นหน้า
ไปหอมแก้มเธอ ไม่ได้ตอบรับว่าจะท�ำตามค�ำขอของเจ้าของเสียงหวาน
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นั่นหรือไม่ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธให้เธอต้องเสียน�้ำใจ
“ไม่กินมื้อเช้าหรือไง”
“กินสิคะ”
คาริสาตอบพี่ชายก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ คนรับใช้จัดอาหารเช้า
ส�ำหรับคาริสา และหญิงสาวก็รับประทานอย่างเบิกบาน เธอเป็นผู้หญิง
ที่มีความสุขตลอดเวลา น้อยครั้งนักที่จะมีความทุกข์ รูดอล์ฟคุ้นเคย
กับน้องสาวที่ช่างพูด บางครั้งก็พูดมากจนเขาเวียนศีรษะ แต่เมื่อเธอ
เข้าโหมดเศร้าซึมพูดน้อย แทนที่เขาจะรู้สึกสบายหู ก็เป็นกังวลอยู่บ้าง
“มาดามทาเนียเลือกห้องพักไว้  ให้เธอแล้ว”
“พี่เบนก็เรียกหม่ามี้เสียห่างเหินเชียว”
คาริสาทราบว่าพี่ชายแค่ท�ำหยิ่งไปอย่างนั้นเอง รูดอล์ฟมักจะเรียก
มาดามทาเนียอย่างยกย่องบ้าง เรียกแม่บ้าง หรือบางครั้งก็ห่างเหินเรียก
คุณด้วยซ�ำ้ แต่กเ็ ป็นการกล่าวถึงกันด้วยความรูส้ กึ ดีๆ ทีซ่ อ่ นลึกอยูภ่ ายใน
ไม่ใช่ว่าเขาคิดจะท�ำตัวห่างเหินจากมารดาเหมือนวาจา แต่ถ้าหากมาดาม
ทาเนียมาได้ยิน ก็จะตอบกลับด้วยการแผดเสียง การท�ำแบบนั้นเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์เฉพาะตัวของมาดามกับบุตรชาย

แผนการของคาริสาคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แครอลโทรศัพท์

ถึงคาริสา เลื่อนวันรายงานตัวของคาริสาไปเป็นวันพรุ่งนี้แทน เพราะ
เจ้านายหนุ่มติดประชุมด่วน พนักงานทุกต�ำแหน่งของบริษัทสามารถ
รายงานตัวกับฝ่    ายบุคคลได้ แต่เด็กฝึกงานพิเศษที่ชื่อ คาริสา อาเชอร์
ท่านประธานกรรมการบริหารระดับสูงได้รับค�ำสั่งจากมารดา ให้คาริสา
รายงานตัวกับเขาเป็นคนแรก
รูดอล์ฟปรับเปลี่ยนแผน จากที่จะไปส่งน้องสาวที่บริษัท เขาก็เลย
พาคาริสามาส่งที่อพาร์ตเมนต์หรูหราซึ่งคาริสายังไม่ทราบว่าเซนเดอริก
มีเพนต์เฮาส์หรูระยับอยู่บนชั้นสี่สิบเอ็ดของตึกนี้ มาดามทาเนียเลือกที่นี่
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ส�ำหรับให้คาริสาพักระหว่างท�ำงาน รูดอล์ฟจึงต้องท�ำหน้าที่บุตรชายที่ดี
ด้วยการซื้ออพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องส�ำหรับน้องสาวของเขา
ราคาอพาร์ตเมนต์แต่ละห้องที่นี่จัดอยู่ในระดับแพงมาก เนื่องจาก
เป็นอพาร์ตเมนต์หรูหรา ข้อดีของมันส�ำหรับรูดอล์ฟก็คือ มันเป็นผลดี
กับคาริสาในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย ชายหนุ่มโอบเอวภรรยา
ระหว่างพาคาริสาขึ้นไปยังอพาร์ตเมนต์ของเธอ รูดอล์ฟซื้อมันในชื่อของ
คาริสา มอบให้เป็นสมบัติของน้องสาว เพราะถึงอย่างไรเขาก็ไม่คิดจะใช้
ประโยชน์จากมันอยู่แล้ว
“เชิญค่ะคาริสา”
ยิ้มหวานกล่าวเชิญคาริสาให้เข้าไปด้านใน รูดอล์ฟคิดจะเลือก
อพาร์ตเมนต์ขนาดห้องเพนต์เฮาส์ แต่มาดามทาเนียก็ทักท้วงไว้ มาดาม
รู้จักนิสัยของบุตรสาวดี คาริสาไม่ชอบห้องที่หรูหราเกินไปและกว้างขวาง
จนเกินไป อพาร์ตเมนต์ขนาดหนึ่งห้องนอนจึงเป็นตัวเลือกส�ำหรับเธอ
“สวยจังเลยค่ะ”
คาริสาตื่นเต้นกับการตกแต่งภายในอพาร์ตเมนต์ ซึ่งเฟอร์นิเจอร์
และวอลล์เปเปอร์ถกู สัง่ เปลีย่ นให้เป็นโทนสีขาวและสีชมพูหวานตามสไตล์
ที่เจ้าตัวชอบ
“ชอบไหมคาริสา”
“ชอบมากค่ะ พี่เบน...”
“อะไรอีกล่ะ”
“ขอกอดทีสิคะ”
เธอเอ่ยปากขอแต่ไม่ได้รอให้พี่ชายอนุญาต เมื่อเจ้าตัววิ่งถลา
เข้าไปหารูดอล์ฟในทันที ยิ้มหวานซึ่งก�ำลังรูดม่านหน้าต่างให้เปิดออก
จากกัน หันมามองแล้วก็ยิ้มแช่มชื่นไปด้วย
“ห้องนี้สวยมากเลย”
“ดูแลให้ดีล่ะ”
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“ขอบคุณมากนะคะพี่เบน ขอบคุณจริงๆ”
คาริสาเดินส�ำรวจอพาร์ตเมนต์ของเธอ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ผ้าม่าน
ผ้าปูเตียง และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้ เธอชอบมันทั้งหมดเพราะเป็น
ของขวัญที่เธอได้รับจากพี่ชาย
“พี่เบน!”
หญิงสาวเรียกพี่ชายเสียงหลง เมื่อเดินเข้าไปในส่วนของห้องนอน
นอกจากจะมีห้องนอนแล้วยังมีห้องตรงข้ามกัน ห้องนั้นคือห้องท�ำงาน
คาริสาเดินทะเล่อทะล่าเข้าไปงงๆ เธอยืนนิ่งอยู่ตรงประตู ภายในห้อง
มีอุปกรณ์ส�ำหรับเขียนภาพจัดวางไว้ รวมถึงโต๊ะท�ำงานและอุปกรณ์
จ�ำเป็นอื่นๆ นอกจากนี้ผนังฝั่งหนึ่งที่เป็นกระจกทั้งหมด เมื่อเปิดผ้าม่าน
ออกก็จะมองเห็นวิวทะเลสาบและตึกสูงภายนอก
“หนวกหูจริง มีอะไรอีกล่ะ”
คาริสาเดินกลับไปคว้าแขนพี่ชาย ดึงให้เดินเข้าไปในห้องด้วยกัน
รูดอล์ฟเข้าใจความตื่นเต้นยินดีของน้องสาว แต่ก็นิ่งเฉยแกล้งท�ำเป็น
ไม่เข้าใจไปอย่างนั้นเอง
“ของฉันหมดเลยเหรอคะ”
“มันอยู่ในห้องของเธอหรือเปล่าล่ะ”
“พี่เบน” คาริสาหันไปสวมกอดพี่ชายแน่นๆ อุปกรณ์บางชิ้นมี
ราคาสูงมากท�ำให้เธอต้องค่อยๆ เก็บเงินซื้อ แต่รูดอล์ฟจัดหาทุกอย่าง
เตรียมไว้  ให้พร้อมสรรพ
“เอาเป็นว่าฉันให้เธอเป็นของขวัญเรียนจบล่วงหน้า ทัง้ อพาร์ตเมนต์
ห้องนี้และทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้ด้วย ถึงเธอจะไม่ได้ยึดอาชีพจิตรกร
แต่มันเป็นงานอดิเรกที่ไม่เลวนักหรอก”
“ขอบคุณมากจริงๆ นะคะพี่เบน”
คาริ ส ามองพี่ ช ายด้ ว ยสายตาขอบคุ ณ รู ด อล์ ฟ ดั น แผ่ น หลั ง
น้องสาวเบาๆ เพื่อให้คาริสาเข้าไปส�ำรวจห้องท�ำงานส่วนตัวของเธอ
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อุปกรณ์ทุกชิ้นแม้แต่พู่กันอันเล็ก คาริสาก็ยังสัมผัสอย่างทะนุถนอม
“พี่ต้องกลับไปท�ำงานแล้ว เธออยู่ที่นี่คนเดียวได้นะ”
“อยู่ได้ค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่เบน ถ้ามีอะไรฉันจะโทรศัพท์หา
ค่ะ อ้อ...ต้องโทรศัพท์ถึงยาย่า ห้ามโทรศัพท์รบกวนพี่เบน ฉันจ�ำได้ค่ะ”
คาริสาทบทวนกฎที่เธอและพี่ชายมีต่อกัน ยิ้มหวานเดินเข้าไป
สวมกอดน้องสาวของสามี เอาแก้มชนกันเพือ่ บอกลา ก่อนจะถอยออกมา
“แล้วพบกันนะคะคาริสา”
“ค่ะยาย่า แล้วพบกัน”
รูดอล์ฟจับมือภรรยาเดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์ของน้องสาว
เขาไม่ได้สนับสนุนให้น้องฟุ้งเฟ้อ แต่การที่คาริสาอยู่คนเดียว สิ่งของ
เหล่านี้จะอยู่เป็นเพื่อนคาริสา ท�ำให้น้องสาวของเขาไม่รู้สึกเหงาหงอย
“คาริสาดีใจมากเลยค่ะ”
“มีอะไรบ้างที่ยายเด็กนั่นไม่ดีใจ”
ยิ้มหวานคลอเคลียใบหน้างดงามกับต้นแขนของสามี เธอทราบว่า
รู ด อล์ ฟ เอาใจใส่ ค วามรู ้ สึ ก ของคาริ ส า เพี ย งแต่ ช ายหนุ ่ ม เป็ น ผู ้ ช าย
การกล่าวออกมาตรงๆ คงเป็นเรื่องที่รูดอล์ฟไม่สะดวกใจ ชายหนุ่ม
ประคับประคองภรรยาอย่างทะนุถนอม รูดอล์ฟเป็นคนร้ายกาจ แต่เมื่อ
เขาตัดสินใจที่จะรัก เขาก็ทุ่มเทให้เธอจนยิ้มหวานแทบส�ำลักความสุข

“ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ แม่รักลูกนะ”

“ครับผม”
ชาร์ล็อตกดตัดสายโทรศัพท์จากเซนเดอริก มีความห่วงใยและ
รั ก ใคร่ ท ่ ว มท้ น อยู ่ ภ ายในหั ว ใจของชาร์ ล็ อ ต บุ ต รชายของชาร์ ล็ อ ต
พูดน้อยมาตั้งแต่เล็กจนโต กว่าชาร์ล็อตจะรู้ว่าความเงียบของเขาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันมันไม่ใช่ความเงียบตามอุปนิสัย แต่มันเกิดขึ้นเพราะ
ความเบื่อหน่ายก็เหมือนจะสายเกินไป
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บางครั้งความมั่งคั่งนอกจากจะไม่น�ำพาความสุขมาให้ ยังอาจเป็น
ตัวลิดรอนความสุขอีกด้วย แต่ชาร์ล็อตก็ไม่สามารถอนุญาตให้บุตรชาย
ละทิง้ ความรับผิดชอบในฐานะทายาทของตระกูลมาร์กเกอร์คซิ ทรัพย์สนิ
มหาศาลท�ำให้เซนเดอริกต้องเบื่อหน่ายกับความเห็นแก่ตัวของสมาชิก
ในตระกูล
ถึงแม้จะไม่ใช่ทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่คือคนที่ท�ำให้เขาร�ำคาญที่จะ
พบหน้าด้วย คนเหล่านี้น่ากลัว เมื่อต่างก็มีความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุด
หลายคนขี้เกียจกับการท�ำงาน แต่ต้องการต�ำแหน่งงานที่ดีและเงินเดือน
ในระดับสูง
บางคนพยายามป้อยอเขา ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เป็นที่น่ารังเกียจ
ส�ำหรับเซนเดอริก บางคนก็พยายามเอาใจเขาด้วยการผลักดันสาวสวย
ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเองให้ท�ำความรู้จักกับเขา เพื่อหวังว่าจะท�ำให้
ชายหนุ่มสะดุดตาและพัฒนากลายเป็นความรู้สึกชอบพอ
ชาร์ล็อตทราบว่าเซนเดอริกต้องอดทนจนกระทั่งตอนนี้เขาท�ำตัว
เหมือนคนไม่มคี วามรูส้ กึ ไปแล้ว ชาร์ลอ็ ตไม่สามารถแก้ ไขปัญหาเรือ่ งนีไ้ ด้
นอกจากมารดาแล้ว เซนเดอริกก็ปิดกั้นตัวเองจากทุกคน ชาร์ล็อต
เป็นห่วงบุตรชาย เฝ้าสังเกตว่าก�ำแพงของเซนเดอริกจะลดลงบ้างหรือไม่
แต่กำ� แพงนัน้ กลับหนาขึน้ และสูงขึน้ จนเขาแทบจะกลายเป็นบุรษุ ไร้หวั ใจ
ไปแล้ว
“คุณผู้หญิงจะรับน�้ำชาเพิ่มไหมคะ”
“ก็ดีเหมือนกันจ้ะ”
ชาร์ ล็ อ ตตอบรั บ ค� ำ ถามจากคนรั บ ใช้ ใ กล้ ชิ ด ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ล
ชาร์ล็อต เป็นคนที่รู้ทุกเรื่องของชาร์ล็อตและเก็บความลับของเจ้านาย
อย่างจงรักภักดี
“ยายหนูคาริสาอาจจะท�ำให้เซนเดอริกดีขึ้น”
“จะต้องดีขึ้นแน่ค่ะคุณผู้หญิง”
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โมนาให้กำ� ลังใจชาร์ลอ็ ต ร่างกลมท้วมเดินไปสัง่ คนรับใช้ให้เตรียม
น�ำ้ ชาส�ำหรับชาร์ลอ็ ต ในขณะทีค่ ณ
ุ ผูห้ ญิงของโมนาก็นงั่ ขบคิดถึงเรือ่ งของ
เซนเดอริก ชาร์ลอ็ ตจริงจังกับการคาดหวังถึงความชอบพอทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ระหว่างเซนเดอริกกับคาริสา
แม่สาวน้อยนัน่ เป็นสตรีทจี่ ติ ใจอ่อนโยน เธออาจไม่ใช่ผา้ ขาวบริสทุ ธิ์
แต่เธอมีส่วนของจิตใจที่ดีงาม ไร้เดียงสา บริสุทธิ์และมีน�้ำใจ ส่วนใหญ่
หัวใจคาริสาเป็นแบบนั้น ดวงตาที่เปล่งประกายของเธอบอกกับชาร์ล็อต
ถึงความงดงามของหัวใจ
เธอมีดวงตาที่ปราศจากความริษยาซ่อนเร้น ความน่ารักอย่างเป็น
ธรรมชาติของเธออาจจะสามารถเอาชนะใจของเซนเดอริกได้ ระหว่าง
ลูกสะใภ้ที่สมบูรณ์แบบ กับลูกสะใภ้ที่ท�ำให้เซนเดอริกมีความสุขได้
ชาร์ล็อตขอเลือกอย่างหลัง
“คาริสา ป้าฝากความหวังไว้ที่หนูนะจ๊ะ”
เซนเดอริกเป็นหนุ่มเนื้อหอม เขามีความรื่นรมย์กับการร่วมงาน
ปาร์ตี้ในวงสังคมชั้นสูง และใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดกับสาวสวยที่มีชื่อเสียง
และคู่ควรกับเขา เขาอาจมีความสัมพันธ์แบบลับๆ และฉาบฉวยกับ
ผู้หญิงที่ชาร์ล็อตไม่รู้จัก แต่วิถีชีวิตของเซนเดอริกมันเปลี่ยนไป
น่าจะราวๆ สองถึงสามปี หรือไม่ก็อาจเป็นสี่ถึงห้าปีที่เซนเดอริก
ไม่มีแฟนสาว ไม่มีข่าวคราวกับผู้หญิงคนไหน ชายหนุ่มปิดกั้นตัวเอง
เกินไป เขาท�ำงานตลอดทั้งปี สามร้อยหกสิบห้าวันในแต่ละปีคือวันท�ำงาน
ของเซนเดอริก เขาไม่ต้องการวันหยุดส�ำหรับตัวเอง แต่พนักงานของเขา
จะได้รับวันหยุดตามกฎหมายอย่างครบถ้วน
ชาร์ล็อตตึงเครียดกับการใช้ชีวิตของบุตรชาย เขาเบื่อหน่ายถึง
ขั้นไหน ชาร์ล็อตไม่อาจก้าวก่าย เพราะเมื่อความรักของแม่เริ่มบุกรุก
ความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยความห่วงใย เพือ่ ไม่ให้ชาร์ลอ็ ตต้องเป็นกังวล
เซนเดอริกก็เลือกที่จะกลับบ้านน้อยลง เขาเดินทางกลับมายังคฤหาสน์
กัณฑ์กนิษฐ์ 31

ประจ�ำตระกูลมาร์กเกอร์คิซปีละสองหรือสามครั้งเท่านั้น
“คุณผู้หญิง น�้ำชามาแล้วค่ะ”
โมนาหันไปรับกาน�้ำชาและถ้วยน�้ำชาชุดใหม่วางลงบนโต๊ะส�ำหรับ
จัดเตรียมเครื่องดื่ม ก่อนจะรินน�้ำชาใส่ถ้วยแล้วน�ำไปส่งให้ชาร์ล็อต
“เฮ้อ! มันจะดีขึ้นใช่ไหมโมนา”
“อย่าเพิ่งเป็นกังวลเลยนะคะคุณผู้หญิง”
“มันห้ามไม่ได้น่ะสิ ยิ่งนับวันเซนเดอริกก็ยิ่งปิดกั้นตัวเอง”
ส่วนสาเหตุกม็ าจากความเบือ่ หน่ายของการแก่งแย่งภายในตระกูล
มาร์กเกอร์คิซ ถึงแม้ชายหนุ่มจะสามารถควบคุมทุกคนไว้ด้วยอ�ำนาจ
และความเฉียบขาดของเขา แต่เซนเดอริกคงไม่อยากแม้แต่จะเห็นหน้า
บรรดาญาติๆ ที่เขาต้องพบปีละหนึ่งครั้ง
“ถ้าหากมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ ฉันคงไม่ขอให้เขารับช่วงต่อจาก
คุณพ่อของเขา”
ชาร์ล็อตไม่สามารถปกป้องเซนเดอริกจากความรับผิดชอบนั่นได้
เขาคือทายาทเพียงคนเดียวที่ต้องรับช่วงต่อ สมบัติของมาร์กเกอร์คิซ
เก้ า สิ บ ห้ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ถู ก ระบุ ต ามพิ นั ย กรรมให้ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห้ กั บ
เซนเดอริก ในขณะที่อีกห้าเปอร์เซ็นต์ถูกกระจายให้กับสมาชิกคนอื่น
ในตระกูล
“คุณผู้หญิงคะ ความรักอาจจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นค่ะ”
“ฉันก็หวังไว้แบบนั้น”
ชาร์ล็อตยกถ้วยน�้ำชาขึ้นดื่ม เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ความหวังของ
ชาร์ล็อตอาจไม่ได้รับการตอบสนอง แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้เซนเดอริก
ก่อก�ำแพงปิดกัน้ ตัวเองจนมันหนาเกินกว่าทีจ่ ะกระชากตัวเขาออกมารักษา

คาริสาลุกขึน้ บิดตัว อาการเมือ่ ยล้าเพิง่ เกิดขึน้ กับเธอหรือเปล่านะ

ไม่ใช่หรอก เพียงแต่เธอเพลิดเพลินกับการเขียนภาพจนไม่ได้สนใจมัน
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ต่างหาก เธอสวมเสื้อยืดตัวโคร่ง กางเกงขาสั้นโชว์เรียวขาขาวเนียน
และตอนนี้เธอก็ก�ำลังหิว
กระเพาะของคาริสาท�ำให้เธอรูส้ กึ ตัวจากการเขียนภาพ เธอเริม่ ต้น
ใช้อุปกรณ์ที่พี่ชายจัดเตรียมไว้ให้ด้วยการเขียนภาพทิวทัศน์ภายนอก
อพาร์ตเมนต์ของเธอนั่นเอง คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร คาริสาถึงจะ
สามารถเขียนภาพนี้เสร็จ แต่เธอก็ไม่ได้รีบร้อนอะไร มันจะกลายเป็น
งานอดิเรกที่ท�ำให้เธอมีความสุข
“หิวชะมัด”
คาริสาต้องการอาหาร และบริเวณล็อบบี้มีร้านอาหารอยู่หนึ่งร้าน
จากประสบการณ์เธอคาดเดาว่ามันจะต้องแพงมาก เธอมีปัญหาเรื่อง
การเงินหากมันแพงเกินไป ใช่ว่าคาริสาขัดสนเงินทอง แต่เธอไม่เคย
ใช้จ่ายเงินเหมือนคนสิ้นคิด แมทสอนให้เธอคิดก่อนใช้เงิน เธอไม่จ�ำเป็น
ต้องตะเกียกตะกายฝืนจ่ายให้กับสิ่งของราคาแพงเกินความจ�ำเป็นหากมี
ทางเลือกที่ดีกว่า
“ก็แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าและเดินออกไปหาอาหารมื้อเย็นของเธอ”
คาริสาสรุปกับตัวเอง เธอไม่ควรเดินออกไปข้างนอกด้วยชุดนี้
มันไม่ใช่ชุดที่เหมาะสมนักหรอก เสื้อของเธอตัวใหญ่เกินไป และกางเกง
ก็สั้นเกินไป หญิงสาวเปลี่ยนชุด หยิบเงินใส่กระเป๋ากางเกงขายาวที่เธอ
เปลี่ยนสวมแทนกางเกงขาสั้น แล้วก็เดินออกไปจากห้อง
คาริสาจะเดินส�ำรวจแถวนี้วันหลัง ตอนนี้เป็นเวลาค�่ำแล้ว เธอควร
รีบซือ้ สิง่ ของทีเ่ ธอต้องการแล้วกลับเข้าทีพ่ กั คาริสาตรงไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต
หญิงสาวเลือกซื้อขนมปัง เนย และแยม ส�ำหรับรับประทานเป็นมื้อเช้า
นมสดและน�้ำส้มคั้นก็ต้องมีติดตู้เย็นไว้
ส�ำหรับมื้อค�่ำ เธอเลือกซื้อสปาเกตตีที่ท�ำส�ำเร็จแพ็กใส่กล่องขาย
เพราะมัวแต่เขียนภาพจนเพลิน หญิงสาวก็เลยไม่ได้เตรียมซื้อของสด
พรุ่งนี้เธอจะจดรายการที่ต้องการแล้วซื้อของสดใส่ตู้เย็น เพื่อท�ำอาหาร
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รับประทานด้วยตัวเอง
“เอายี่ห้อนี้ดีกว่า”
ของทุกชิ้นที่คาริสาหยิบซื้อ เธอจะเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ เทียบ
วัตถุดิบกับราคา น�ำมาเปรียบเทียบกันสองหรือสามยี่ห้อ แล้วจะเลือก
ยี่ห้อที่เธอคิดว่าคุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนี้ราคาจะต้องไม่สูงจนเกินไปนัก
ของที่มีคุณภาพไม่ได้หมายถึงต้องแพงโอเวอร์เสมอไป คาริสา
จึงมักจะเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสในอาหารอย่างพิถีพิถัน แต่เวลา
ลงมือท�ำอาหาร ถ้าหากเป็นการท�ำเพื่อรับประทานเพียงคนเดียว เธอก็จะ
เลือกท�ำอาหารง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลาจัดแต่งให้ยุ่งยาก ก็ในเมื่อเธอเลือก
วัตถุดิบและเครื่องปรุงพิถีพิถันแล้ว ตอนลงมือจะท�ำอะไรก็ได้ทั้งนั้น
แหละน่า
“คาริสา นั่นเธอใช่หรือเปล่า”
คาริสาหันไปตามเสียงเรียก หญิงสาวเพิ่งหย่อนเนยสดใส่ลงไป
ในตะกร้า เธอรู้จักผู้หญิงคนนี้ เป็นผู้หญิงที่คาริสาคิดว่าอีกฝ่    า  ยไม่น่าจะ
กล้าทักเธอ แต่เธอคงประเมินความหยาบกร้านบนใบหน้าของมนุษย์ไว้
น้อยเกินไปหน่อย
“คาริสา ฉันอยากพบเธอเหลือเกิน”
งั้นเหรอ ในขณะที่เธอต้องเดือดร้อน ไม่ใช่แค่เธอ พี่สะใภ้ของเธอ
ก็ต้องพลอยพ่วงถูกจับตัวไปด้วย ยิ้มหวานก�ำลังท้องอ่อนๆ หากว่าต้อง
มาแท้งลูกเพราะมีเธอเป็นสาเหตุ คาริสาคงรู้สึกผิดเป็นอย่างมาก ผู้หญิง
ตรงหน้าโบ้ยความผิดทั้งหมดให้กับเธอ ทั้งที่เธอไม่ได้รู้เรื่องด้วย และ
ไม่เต็มใจท�ำงานนี้ด้วยซ�้ำ
การว่ า จ้ า งเกิ ด ขึ้ น และท� ำ ข้ อ ตกลงบนพื้ น ฐานข้ อ ก� ำ หนดการ
ถ่ายภาพแบบทั่วไปเท่านั้น แต่เมื่อถึงวันท�ำงาน เธอกลับถูกล่อลวงให้
ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือก เธอจ�ำต้องถ่ายภาพนั้น มาร์กี้คือ
ชื่อของแม่สาวที่อยู่ตรงหน้าเธอ
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มาร์กี้เล่าให้เธอฟังอย่างเร่งด่วน ใช้เหตุผลเรื่องรสนิยมที่ค่อนข้าง
พิเศษของตัวเองกับคู่รัก มาร์กี้กับแฟนหนุ่มต้องการภาพลับเฉพาะของ
ตัวเองเก็บไว้เป็นที่ระลึก และมาร์กี้ก็ไม่กล้าว่าจ้างใครนอกจากคาริสา
แม้จะไม่ชอบใจนัก แต่คาริสาไม่มีทางเลือก
แฟนหนุ่มของมาร์กี้เดินมาถึงทั้งที่คาริสาก�ำลังจะตัดสินใจกลับ
เธอถูกผลักเข้าไปอยูใ่ นบริเวณทีม่ าร์กจี้ ดั เตรียมไว้ มันยิง่ สนับสนุนเหตุผลที่
มาร์กบี้ อกว่าเธอกับคนรักของเธอมีรสนิยมทีค่ อ่ นข้างพิเศษในเรือ่ งแบบนี้
เพราะมันดูเป็นการเตรียมตัวเพื่อให้เธอมีมุมถ่ายภาพของตัวเองอย่าง
พรักพร้อม
คาริสาจะอยู่ในมุมนั้นโดยไม่รบกวนพวกเขา เพราะทั้งคู่จะมอง
ไม่เห็นเธอ ในขณะที่เธอสามารถถ่ายภาพของทั้งคู่จากมุมนี้ได้ คาริสา
หลับหูหลับตาถ่ายภาพส่งๆ ไป หากเธอจะมีความผิด ก็คงต้องโทษ
ความงกของเธอ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ถูกปิดประตูทางออก เธอก็
ไม่ควรกลับไปมือเปล่า
เป็นครั้งแรกที่คาริสาได้เห็นภาพความสนิทสนมกันอย่างลึกซึ้ง
ของชายหนุ่มกับหญิงสาวด้วยตาของเธอเอง จะบอกว่าช็อกก็คงใช่ เธอ
ไม่รู้สึกอะไรเลย นอกจากอยากจะออกไปให้พ้นจากห้อง หญิงสาวให้
เมมโมรี่การ์ดกับมาร์กี้ แต่มาร์กี้กลับปฏิเสธว่าคาริสาเป็นคนเก็บภาพ
ต้นฉบับเอาไว้ คู่กรณีของมาร์กี้ถึงได้ตามจับตัวเธอจนเดือดร้อนไปถึง
ยิ้มหวานและรูดอล์ฟ
เรื่องจบเพราะรูดอล์ฟยื่นมือเข้ามาช่วย คาริสาไม่มีความโกรธ
เคืองคนที่สั่งให้จับตัวเธอเมื่อมีเวลาพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบ
ภาพแบบนั้นแม้จะเห็นหน้าไม่ชัดเจน แต่ความคล้ายคลึงก็เพียงพอแล้ว
ส�ำหรับการใช้แบล็กเมล์ แฟนหนุ่มของมาร์กี้จึงต้องการท�ำลายมันให้
สิ้นซาก เธอเองต่างหากที่มีส่วนผิด เพราะต่อให้มาร์กี้ผลักดันเธอ แต่เธอ
จะเลือกไม่ถ่ายมันก็ได้
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“แล้วเธอคิดว่าฉันอยากพบเธอไหม”
คาริสาถามกลับด้วยน�้ำเสียงหวานใส คาริสาเป็นคนมองโลกในแง่ดี
แต่เธอไม่ได้ โง่ การที่ถูกมาร์กี้แทงข้างหลัง ท�ำให้เธอทราบว่าผู้หญิง
ตรงหน้าคบไม่ได้ คาริสาจิตใจดี แต่เธอไม่ได้อ่อนแอและเบาปัญญาถึง
ขนาดจะยอมให้คนอื่นท�ำร้ายเธอครั้งแล้วครั้งเล่า
“คาริสาท�ำไมพูดแบบนั้นกับฉันล่ะ”
“ฉั น ควรด่ า เธอแทนการสนทนาด้ ว ยซ�้ ำ แต่ ที่ ฉั น ยั ง ไม่ด ่ า เธอ
ก็เพราะฉันด่าไม่เป็นน่ะ”
ไม่จ�ำเป็นต้องปกปิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจในตัวของมาร์กี้ คาริสา
ขยับตัวจะเดินหนี แต่มาร์กี้ก็ตามมาขวางทางเอาไว้
“ฉันรู้ว่าเธอต้องโกรธ”
“บอกตามตรงนะมาร์กี้ ตอนนี้ฉันไม่ได้ โกรธเธอ แต่ฉันรู้แล้วว่า
เธอไว้ ใจไม่ได้ เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ยุ่งกับเธอก็แค่นั้นแหละ”
คาริสาบอกกับมาร์กี้ตามตรง คนที่ท�ำร้ายเธอถึงขนาดนี้ยังกล้า
เข้ามาทักเธอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ยิ่งเห็นการกระท�ำแบบนี้ เธอก็
ยิ่งต้องหลบหลีกจากมาร์กี้ให้ ไกล
“เธอต้องโกรธสิ ถ้าไม่โกรธเราก็คงคุยกันได้”
“ตอนนี้เราไม่ได้คุยกันหรือไง”
“แต่เธอไม่อยากคุยกับฉัน”
“ถ้าเธอเป็นฉัน ยังอยากคุยกับคนที่ท�ำให้เธอเดือดร้อนอีกเหรอ”
น�ำ้ เสียงของคาริสาปราศจากความขุน่ เคืองหรือเกรีย้ วกราด หญิงสาว
ถามออกไปเฉยๆ เธอไม่ได้ โกรธ แต่มาร์กี้ไม่คู่ควรกับมิตรภาพของเธอ
“คาริสา ฉันไม่ได้ตั้งใจ”
“เธอตั้ ง ใจมาร์ กี้ ยกตั ว อย่างจากเหตุ ผ ลที่ เ ธอบอกกั บ คนรั ก
ของเธอ เขาไม่เชื่อว่าฉันให้เมมโมรี่การ์ดกับเธอไปแล้ว เขาไม่ผิดหรอก
ที่จะไม่ไว้ ใจ แต่เรื่องมันจะไม่ยุ่งยากถึงขนาดนี้ถ้าเธอพูดความจริง เธอ
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โกหกทุกคน รวมถึงฉันด้วย”
“ฉันรักเขามาก และฉันต้องการรั้งเขาเอาไว้”
“เธอหลอกให้ฉันท�ำตามความต้องการของเธอ ถ่ายภาพโดยที่
คนรั ก ของเธอไม่เ ต็ ม ใจ แต่ ฉั น ก็ ผิ ด ที่ ง กไม่เ ข้ า เรื่ อ ง ฉั น คงไม่ต ้ อ ง
เดือดร้อนถ้าหากว่าฉันไม่ได้กดชัตเตอร์ ฉันกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับ
เธอตั้งแต่ชัตเตอร์แรก ฉันต้องยอมรับผิด เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับ
ฉันอีกมาร์กี้ ถือว่าเราจบกันและต่างคนต่างอยู่เถอะนะ ฉันไม่อยากถูก
หลอกลวงให้ท�ำอะไรอีกแล้ว”
การ์เดียนบอกกับเธอว่าความผิดพลาดคือการเรียนรู้ คาริสาก็
เห็นด้วยกับการ์เดียน เธอจึงปัดความรู้สึกผิดทิ้งไป เธอกล่าวค�ำขอโทษ
และเศร้าซึมที่ตัวเองเป็นสาเหตุให้ยิ้มหวานต้องเดือดร้อน แต่นอกจาก
การกล่าวค�ำขอโทษ เธอก็ต้องใช้มันเป็นประสบการณ์สอนตัวเองด้วย
มาร์กี้ไม่ใช่คนที่เธอควรคบ และถ้าหากเพื่อนจะท�ำร้ายกันถึงขนาดนี้
ตัดเพื่อนทิ้งไปสักคนก็คงไม่เป็นไร
“ฉันขอโทษคาริสา”
“ฉันจะรับค�ำขอโทษของเธอไว้ ฉันไปได้หรือยัง”
กระเพาะของคาริสาก�ำลังต้องการอาหาร และการเสียเวลาอยู่กับ
มาร์กี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องการท�ำ การถอยห่างจากมาร์กี้ต่างหากคือ
เรื่องที่เหมาะสม
“คาริสา ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆ”
“เธอต้องการอะไรมาร์กี้”
คาริสาถามถึงจุดประสงค์ เพราะการคุยกันแบบนี้ นอกจากเธอจะ
ปลีกตัวไปไม่ได้ มาร์กี้ก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องอีกต่างหาก
“ฉันพูดได้แน่เหรอ”
“ได้สิ” คาริสาใช้ดวงตากลมโตใสแจ๋วจ้องมองมาร์กี้ คาริสาไม่ใช่
คนแข็งกระด้าง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่สาวน้อยหัวอ่อน เธอจ้องมอง
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มาร์กี้ตาแป๋ว สนับสนุนให้มาร์กี้พูดถึงสิ่งที่ต้องการ แต่ก็ใช่ว่าคาริสาจะ
ยอมช่วยเหลือ
“ตอนนี้ฉันเดือดร้อนมาก เธอพักอยู่แถวนี้เหรอ”
“เธอต้องช่วยตัวเองมาร์กี้ ฉันขอตัวก่อนนะ”
คาริสาไม่ต้องการพาตัวเองไปยุ่งวุ่นวายกับมาร์กี้ การเดือดร้อน
เพราะมาร์กี้แค่ครั้งเดียวท�ำให้เธอต้องจดจ�ำ
“คาริสา ถ้าเธอพักอยู่แถวนี้ แค่คืนเดียว ฉันขอค้างด้วยแค่
คืนเดียว”
มาร์ กี้ โ ผล่ม าที่ นี่ ไ ด้ อ ย่างไรก็ ไม่ท ราบเหมื อ นกั น แต่ ค าริ ส าจะ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาร์กี้อีก หากเธอใจอ่อน เธอก็โง่เต็มทน
“มาร์กี้ ฉันเคยคิดว่าเธอเป็นเพื่อนของฉันนะ และถ้าหากเธอยัง
เป็นเพื่อนของฉันอยู่ ฉันก็คงไม่ลังเลที่จะช่วยเธอ แต่ตอนนี้เธอไม่ใช่
เพื่อนฉันแล้ว”
“ใจด�ำเหลือเกินนะคาริสา เห็นหน้าใสๆ ซื่อๆ ท�ำตัวไร้เดียงสา
ที่แท้ก็แค่คนใจด�ำร้ายกาจ”
“เก็บค�ำพูดพวกนี้ไว้บอกกับตัวเองเถอะ ฉันเคยเชื่อเธอมาแล้ว
หนึ่งครั้ง ผลคือครอบครัวฉันเดือดร้อน พี่สะใภ้ฉันต้องเสี่ยงกับการ
แท้งลูกเพราะฉัน ซึ่งก็โชคดีมากที่ยาย่าปลอดภัย ฉันไม่สนใจเธอหรอก
นะมาร์กี้ว่าเธอจะคิดว่าฉันเป็นคนยังไง ฉันสนใจแค่คนในครอบครัว
ของฉันเท่านั้นแหละ ส่วนเธอน่ะ ไปไกลๆ เลยยิ่งดี”
คาริสาตอบกลับก่อนจะหิว้ ตะกร้าไปคิดเงินหน้าเคาน์เตอร์ หญิงสาว
มีเงินติดตัวมาไม่มาก หลังจากซือ้ ของแล้วก็เหลือเงินติดตัวแค่รอ้ ยเหรียญ
กับเศษสตางค์อีกนิดหน่อย
“คาริสา...”
“เอางี้มาร์กี้ ฉันเหลือเงินแค่นี้แหละ ฉันให้เธอหมดเลย”
เมื่อมาร์กี้ปราดเข้ามาหาคาริสา ตื๊อไม่หยุด หญิงสาวจึงล้วงหยิบเงิน
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ทั้งหมดที่เธอมีในกระเป๋ากางเกงส่งให้กับมาร์กี้ ซึ่งอีกฝ่    ายก็รีบรับเอาไว้
“หมายความว่าเธอจะไม่ช่วยฉันเรื่องที่นอนใช่ไหม”
คาริสาไม่พูดอะไรอีก เธอเบี่ยงตัวหลบมาร์กี้เพื่อเดินออกไปจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ต อดีตเพื่อนของเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เธอไม่สนใจหรอก
แต่เธอจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาร์กี้อีกเป็นอันขาด คาริสาเลือกที่จะเดินอ้อม
เพือ่ ไม่ให้มาร์กเี้ ห็นว่าเธอเดินทางไหน ป้องกันไม่ให้อกี ฝ่    ายตามหาตัวเธอ
คาริสาไม่อยากยุ่งกับมาร์กี้ แต่มาร์กี้ท�ำท่าอยากยุ่งกับเธอ สิ่งที่ท�ำได้ก็คือ
ต้องระวังดูแลตัวเองให้ดี
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บทที่ 2
เจ้านายสุดหล่อ

กฎข้อแรกของการสร้างความเอ็นดูให้เกิดขึ้นกับผู้ ใหญ่ก็คือ

ต้องยิ้มสู้! คาริสาชอบยิ้ม แค่แยกริมฝีปากออกจากกัน เป็นการลงทุนที่
ไม่ตอ้ งเสียเงิน ซึง่ มันดีกบั กระเป๋าของเธอมาก เพราะมันท�ำให้เธอประหยัด
คาริสาฉีกยิ้มกว้างขวางเมื่อได้พบกับแครอล แนะน�ำตัวเองอย่างน่ารัก
และเป็นกันเอง รวมถึงให้เกียรติ เคารพแครอล เมือ่ อีกฝ่       า  ยก็เปรียบเสมือน
หัวหน้างานของเธอกลายๆ
“ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคาริสา”
แครอลซึ่งต้องเตรียมตัวและเตรียมใจไว้ส�ำหรับต้อนรับ รวมถึง
การรับมือกับคาริสาด้วย สบายใจขึ้นมากโข สาวน้อยแสนสวยตรงหน้า
ไม่ ใ ช่ คุ ณ หนู ไ ฮโซจอมวี น เอาแต่ใ จตั ว เอง หรื อ ว่ า ชอบเหยี ย ดคน
เหมือนที่เธอเคยพบ
แครอลต้องรับหน้าที่รับมือกับบรรดาลูกสาวหรือว่าหลานสาว
เพื่อนร่วมวงสังคมของชาร์ล็อต คนเหล่านั้นไม่ได้ต้องการให้พวกเธอมา
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ฝึกงาน แต่สง่ มาเพือ่ สร้างความใกล้ชดิ กับเซนเดอริกเพือ่ หวังผลในอนาคต
ผลก็คือแครอลต้องเหนื่อยแทบขาดใจเพื่อประนีประนอมสถานการณ์
และควบคุมไม่ให้พวกเธอออกนอกลู่นอกทางมากนัก
แต่คาริสาแตกต่างอย่างชัดเจน ความประทับใจแรกเกิดขึ้นกับ
แครอล คาริสาเป็นผู้หญิงที่สวยและน่ารัก เธอไม่ใช่ผู้หญิงสวยจัด แต่
มีความงามแบบสดใสที่มองแล้วชุ่มฉ�่ำหัวใจและอยากจะยิ้มไปพร้อมกับ
รอยยิ้มแช่มชื่นซึ่งประดับอยู่บนริมฝีปากของเธอ คาริสามีเสียงหวานใส
น่าฟัง นอกจากนี้เธอยังมีบุคลิกที่น่ารักสดใส รวมไปถึงการอ่อนน้อม
ถ่อมตนจนน่าเอ็นดู
“เก็บของให้เรียบร้อยก่อนนะคะ แล้วค่อยไปหาฉันที่โต๊ะ”
“ได้ค่ะแครอล”
โต๊ะท�ำงานของคาริสาอยู่ด้านหลังโต๊ะท�ำงานของแครอล ถึงจะเป็น
โต๊ะท�ำงานบริเวณเยื้องกับประตูห้องท�ำงานโอ่อ่าของเซนเดอริก แต่ก็มี
การกั้นเป็นสัดส่วนด้วยผนังกระจก คาริสาเก็บกระเป๋าเป้สีหวานใส่ไว้
ในลิ้นชัก เก็บเสร็จเรียบร้อยก็เดินไปหยุดยืนตรงหน้าโต๊ะท�ำงานของ
แครอลเพื่อรอรับค�ำสั่ง
“เชิญนั่งค่ะคาริสา”
คาริสาทรุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะท�ำงานของแครอล สาวน้อย
หน้าใสแสดงความกระตือรือร้นที่จะท�ำงาน ไม่ประวิงเวลา และนั่นก็ยิ่ง
ท�ำให้แครอลเอ็นดูเธอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แครอลยิ้มให้คาริสา เธอ
จะมอบหมายงานให้กับอีกฝ่   ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับค�ำสั่งจากเจ้านายหนุ่ม
เสียก่อน เพราะคาริสาคือพนักงานคนพิเศษ
“ต้องรอพบท่านประธานก่อนนะคะ”
“ได้ค่ะ แล้วตอนนี้แครอลมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ”
“ถ้าอย่างนั้นรบกวนเช็กรายการเอกสารตามนี้ด้วยนะคะ”
แครอลหยิบแฟ้มเอกสารแฟ้มใหญ่ออกมา เปิดเข้าไปด้านในแฟ้ม
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เพื่อชี้ตัวอย่างให้คาริสาดู หญิงสาวลุกขึ้นยืนเพื่อหอบเอาแฟ้มเอกสาร
จ�ำนวนสามแฟ้มขึ้นสู่อ้อมแขน
“ฉันช่วยถือนะคะ”
“ไม่เป็นไรค่ะ แค่นี้สบายมากค่ะ”
คาริสาหอบแฟ้มเอกสารทั้งหมดกลับไปยังโต๊ะท�ำงานของเธอ
หญิงสาววางมันลงบนโต๊ะ แล้วก็เดินอ้อมไปนั่งบนเก้าอี้ เมื่อมีงานให้ท�ำ
เธอก็เริ่มตั้งสมาธิกับงานที่ท�ำอยู่ แม้จะเป็นงานเล็กน้อย แต่เธอก็ต้อง
ใส่ใจกับงาน งานเล็กน้อยหรือว่างานชิ้นใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่มีความส�ำคัญ
ทั้งนั้น
“มีงานท�ำแล้ว ดีใจ”
คาริสาพึมพ�ำกับตัวเอง เธอเสนอตัวช่วยงานแครอลเพราะไม่อยาก
นั่งว่าง มันคงแปลกหากเธอนั่งแกร่วเพื่อรองานในขณะที่แครอลมีงานท�ำ
เมื่อหญิงสาวช่วยจัดการแฟ้มเอกสารให้ แครอลก็มีเวลาส�ำหรับการ
โทรศัพท์คอนเฟิร์มนัดหมายและท�ำงานจิปาถะอีกหลายอย่างระหว่างรอ
เซนเดอริก
“ท�ำได้ไหมคะคาริสา”
“ได้ค่ะแครอล”
“ถ้ามีอะไรก็ถามได้เลยนะคะ”
“ขอบคุณค่ะแครอล”
คาริสากล่าวค�ำขอบคุณ มิตรภาพจากแครอลท�ำให้เธอสบายใจว่า
อย่างน้อยการท�ำงานทีน่ บี่ รรยากาศจะไม่ปกคลุมไปด้วยความรูส้ กึ อึดอัด
คาริสาก้มหน้าลงท�ำงานของเธอ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ พึงพอใจกับการเริ่มต้น
ที่ดีของตัวเอง เธอใจจดใจจ่อกับสิ่งที่ท�ำอยู่จนไม่ได้ยินเสียงของแครอล
ซึ่งต้องเรียกเธอซ�้ำเป็นครั้งที่สาม
“คาริสาคะ”
คาริสายังคงท�ำงานของเธอต่อไป แครอลเรียกซ�้ำก่อนจะหันไปยิ้ม
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จืดเจื่อนส่งให้เจ้านายหนุ่ม เซนเดอริกยกมือขึ้นเป็นเชิงห้ามไม่ให้เลขาฯ
ที่ ยื น เรี ย บร้ อ ยอยู่ด ้ า นหลั ง โต๊ ะ ท� ำ งานของเธอระหว่ า งสนทนากั บ เขา
ส่งเสียงเรียกคาริสาเป็นครั้งที่สี่
เซนเดอริกเดินไปหยุดยืนตรงหน้าโต๊ะท�ำงานของคาริสา สองมือ
สอดเข้าไปในกระเป๋ากางเกง ชายหนุ่มยังไม่ทันเอ่ยปากทัก ดวงตาของ
คนที่ให้ความสนใจกับการตรวจสอบเอกสารในแฟ้มกับใบรายละเอียดก็
เลื่อนสายตาสูงขึ้นช้าๆ กระทั่งใบหน้าเนียนใสแหงนเงยเพื่อมองเข้าไปใน
ดวงตาคมกริบของเซนเดอริก
“ใครอะ อุ๊ย!”
คาริสายกมือขึ้นปิดริมฝีปาก มันเป็นค�ำอุทานไม่ใช่ค�ำถาม เพราะ
การถามคนแปลกหน้ า ด้ ว ยประโยคห้ ว นสั้ น เมื่ อ สั ก ครู ่ ค งไม่ใ ช่ เ รื่ อ ง
เหมาะสมนัก แต่บุรุษตรงหน้าก็มีเค้าโครงของใบหน้าที่คุ้นตาไม่น้อย
“ผม เซนเดอริก มาร์กเกอร์คิซ”
เจ้านายนี่นา! คาริสากะพริบตาปริบๆ มองเจ้านายหนุ่มของเธอ
เซนเดอริกแนะน�ำตัวเรียบร้อยก็ยื่นมือข้างหนึ่งมาข้างหน้า คาริสาลุกขึ้น
จากเก้าอี้ ยิ้มกว้างส่งให้เขาแล้วก็ยื่นมือไปจับมือกับชายหนุ่ม
“ขอโทษที่เมื่อสักครู่เสียมารยาทนะคะ ฉันอุทานกับตัวเองค่ะ ไม่ได้
ตั้งใจใช้ค�ำพูดแบบนั้นกับคุณหรอกนะคะ”
“ไม่เป็นไรครับ”
คาริสามองสบตากับชายหนุม่ ด้วยดวงตากลมโตใสแจ๋ว เซนเดอริก
มองเข้าไปในดวงตาคู่สวย ภายในดวงตาคู่นั้นปราศจากการยั่วยวน
หรือว่ามีการเคลือบแฝงไว้ดว้ ยการทอดสะพานให้กบั เขา หญิงสาวมองเขา
ตามมารยาทของคู่สนทนา เพราะถ้าหากมองเมินไปทางอื่นก็คงเป็นการ
เสียมารยาทต่อเขา
“ยินดีที่ได้พบกันนะคะ”
รอยยิ้มของเธอสดใส แล้วก็ไม่มีความรู้สึกอื่นใดรบกวนจิตใจ
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ของเซนเดอริกอีก ชายหนุ่มเบื่อหน่ายผู้หญิงที่คอยทิ้งหางตาทอดสะพาน
ให้เขา เขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะสานสัมพันธ์กับผู้หญิงคนไหน
เรื่องแบบนี้จึงกลายเป็นเรื่องระคายสายตาของเซนเดอริก
“เช่นกันครับ คุณแม่ฝากฝังให้ดูแลคุณเป็นอย่างดี”
ชายหนุ่มลองโยนหินถามทางสักเล็กน้อย เพื่อทดสอบปฏิกิริยา
ของเธอ คาริสาดึงมือที่จับทักทายกับเซนเดอริกเรียบร้อยแล้วกลับมา
ประสานกันอยู่บริเวณแผ่นท้องราบเรียบ
“คุณป้าท่านเมตตาฉันน่ะค่ะ แต่ฉันมาเพื่อท�ำงานค่ะ ถ้าหากมีงาน
อะไรที่ฉันท�ำได้ ฉันก็ยินดีที่จะท�ำค่ะคุณเซนเดอริก”
ชายหนุ่มมองส�ำรวจคาริสา เสื้อผ้าที่เธอสวมใส่เรียบร้อย บอกได้
จากสายตาว่าเธอไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อยั่วยวนเขา เพราะถ้าหากสวมเสื้อผ้า
แบบนี้แล้วคิดยั่วเขา ก็แสดงว่าเธอดูถูกรสนิยมเรื่องผู้หญิงของเขาใน
ระดับสูง ในเมื่อคาริสามาที่นี่เพื่อท�ำงานก็เป็นการดีกับเซนเดอริก เพราะ
ถ้าเธอพยายามยั่วยวนเขา เขาก็คงปวดศีรษะเพราะเธอไม่น้อย
“แครอลจะเป็นคนจัดการเรื่องงานให้คุณ”
“ขอบคุณค่ะ”
“คุณยังเรียนอยู่?”
“ใช่ค่ะ อีกหนึ่งเทอมฉันก็จะเรียนจบแล้วค่ะ ความจริงแล้วฉัน
เรียนคหกรรมค่ะ แต่ว่าฉันจะพยายามท�ำงานอย่างเต็มที่นะคะ”
เซนเดอริกมองเธออยู่ครู่หนึ่ง เขาก�ำลังส�ำรวจถึงความจริงใจของ
เธอ ชายหนุ่มผงกศีรษะให้เธอเล็กน้อยราวกับจะตอบรับค�ำพูดนั้น
“แครอล ตามผมเข้าไปในห้อง”
“ค่ะท่านประธาน”
เซนเดอริกหมุนตัวเดินตรงไปยังห้องท�ำงานของเขา แครอลรีบฉวย
เอาสมุดบันทึกขึ้นมาแนบอกและเดินตามชายหนุ่มเข้าไปในห้อง ส่วน
คาริสาก็นั่งลงเพื่อเตรียมท�ำงานของเธอต่อไป
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“ไม่ดุอย่างที่คิดแฮะ” หญิงสาวยิ้มละมุนกับตัวเอง เธอคาดว่า
เซนเดอริกจะดุกว่านี้ แต่ในเมื่อเขาไม่ดุก็เป็นเรื่องดีส�ำหรับเธอ

คาริสาท�ำงานอย่างร่าเริงและท�ำตัวเป็นผู้ช่วยที่ดีของแครอล

ตลอดทั้งวัน หญิงสาวคว้ากระเป๋าเป้ของเธอขึ้นมาสะพายเข้ากับหัวไหล่
ทั้งสองข้างเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน
“คาริสากลับยังไงคะ”
“รถไฟใต้ดินค่ะ”
ค�ำตอบของคาริสาท�ำให้แครอลแปลกใจอยู่บ้าง บรรดาคุณหนู
ทั้งหลายที่เคยใช้เหตุผลเรื่องการฝึกงานบังหน้าในการหาทางใกล้ชิดกับ
เซนเดอริกมักจะมีรถมารับส่ง หรือไม่ก็ขับรถมาท�ำงานด้วยตัวเอง
“พักอยู่แถวไหนคะ”
แครอลไม่ได้ต้องการละลาบละล้วง สอบถามเพราะถ้าหากเป็น
เส้นทางเดียวกัน เธอจะได้แวะไปส่ง และเมื่อคาริสาบอกสถานที่ แครอล
ก็ไม่แปลกใจเลย เพราะอพาร์ตเมนต์แห่งนั้น ต่อให้เป็นห้องราคาถูกที่สุด
ด้วยเงินเดือนของแครอลซึ่งจัดว่าสูงในระดับเลขาฯ ส่วนตัวของผู้บริหาร
ระดับสูง ก็ยังไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้
“คนละเส้นทางกันเลย ถ้าทางเดียวกันจะแวะไปส่ง”
“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันกลับได้ ถ้าวันไหนแครอลอยากไปเยี่ยมบ้านฉัน
ก็ยินดีนะคะ”
คาริสากล่าวเชื้อเชิญอย่างคนอัธยาศัยดี แครอลยิ้มตอบอีกฝ่   าย
แล้วก็สะพายกระเป๋าเข้ากับหัวไหล่เพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน
“จะกลับหรือยังคะคาริสา ลงไปด้วยกันไหม”
“อีกสักครู่ค่ะ ขอโทรศัพท์หาหม่ามี้ก่อน ต้องรายงานหม่ามี้ค่ะ
ว่าฉันผ่านการท�ำงานวันแรกไปได้ด้วยดี”
“ถ้างั้นฉันกลับก่อนนะคะ ต้องไปธุระด้วย”
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“โชคดีคะ่ แครอล แล้วพบกันวันพรุง่ นีน้ ะคะ เดินทางปลอดภัยค่ะ”
คาริสาโบกมือให้แครอล หญิงสาวล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเพื่อ
หยิบโทรศัพท์มอื ถือออกมา รายงานมาดามทาเนียเสร็จแล้วค่อยกลับก็ได้
เพราะเธอไม่ชอบเดินไปแล้วคุยโทรศัพท์ ไปด้วย ปลายนิว้ ขาวเนียนจิม้ หา
เบอร์ โทรศัพท์ของมารดา ยังไม่ทันกดเพื่อต่อสาย ประตูห้องท�ำงานของ
เจ้านายหนุ่มก็เปิดออกขัดจังหวะเสียก่อน
เจ้านายออกมาทั้งคน จะไม่สนใจเขาก็จะเป็นการเสียมารยาท
แล้วมันจะผิดเป้าหมายของเธอที่ต้องการสร้างความเอ็นดูให้กับผู้ ใหญ่
ด้วย ถ้าหากเธอท�ำตัวไม่น่ารัก เขาไม่ชอบหน้าเธอขึ้นมา คาริสาคงอยู่ที่นี่
ด้วยความอึดอัดและล�ำบากใจตลอดระยะเวลาฝึกงานเฉพาะกิจของเธอ
หญิงสาวจึงหันไปยิ้มแฉ่งส่งให้เซนเดอริก
“แครอลกลับไปแล้ว?”
มันคือประโยคค�ำถามใช่หรือเปล่าหนอ แต่ก็น่าจะใช่ เพราะหัวคิ้ว
ของชายหนุ่มขมวดเข้าหากันเล็กน้อย เอาละ! เธอจะสรุปว่ามันคือประโยค
ค�ำถามก็แล้วกัน เพราะถ้ามันเป็นประโยคบอกเล่า เซนเดอริกจะบอกเธอ
ท�ำไม ในเมื่อเขาก็เห็นว่าเธอย่อมต้องรู้อยู่แล้ว ไม่มีแครอลก็คือแครอล
ไม่อยู่ เฮ้อ! โลกของผู้ใหญ่นี่ช่างวุ่นวายและซับซ้อนชะมัด แค่คิดก็มึนแล้ว
ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม
“คุณถามฉันเหรอคะ”
ตัดสินใจถามเขาออกไปก่อนดีกว่า เพื่อความมั่นใจ ถ้าหากเขา
ไม่ได้ถาม แล้วเธอเสนอหน้าตอบ เกิดท่านเซนเดอริกมีโทสะขึ้นมา เธอ
ก็เดือดร้อนน่ะสิ
“ก็ไม่มีคนอื่นอีกนี่”
หมายความว่าอย่างไรหว่า ไม่มีคนอื่นอีก หมายถึงมีแค่เขากับเธอ
แล้วอย่างไรต่อ สรุปว่าเขาถามเธอใช่หรือเปล่าหนอ จะช่วยตอบให้มนั ง่าย
หน่อยไม่ได้หรือไงนะ
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“แครอลกลับไปแล้วค่ะ”
“คุณก็ก�ำลังจะกลับ?”
ประโยคค�ำถามของเซนเดอริกนี่มันฟังยากชอบกล จะช่วยพูด
ให้มันชัดเจนกว่านี้ มีค�ำห้อยท้ายนิดหนึ่ง เป็นต้นว่า คุณก็ก�ำลังจะกลับ
แล้วใช่ไหม แบบนี้ไม่ได้หรืออย่างไรกันนะ แต่คิดไปคิดมา ค�ำพูดของ
เซนเดอริกก็เข้าใจยากพอๆ กับค�ำพูดของมารดานั่นแหละ บางครั้ง
มาดามทาเนียพูดอะไรก็ไม่ทราบ คาริสาไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไร โลกของ
คนแก่ช่างเป็นโลกที่น่าพิศวง
มาดามทาเนียจะต้องกรีดร้องแล้วค้อนควักส่งให้เธออย่างไม่พอใจ
หากได้ยินเธอเรียกเป็นคนแก่ หากเธอพูดค�ำนั้นกับเซนเดอริก เขาจะ
กรีดร้องใส่หน้าเธอหรือเปล่าหนอ แต่ไม่เอาละ คาริสาไม่อยากเสี่ยง
ถ้าหากเซนเดอริกกรี๊ดออกมา เธอจะต้องช็อกตาตั้งแน่นอน ถึงอย่างไร
เขาก็ดูเข้มแข็งบึกบึนเกินกว่าจะท�ำตัวแบบนั้น มันคงไม่น่าดูเอาเสียเลย
“ค่ะ ฉันก็ก�ำลังจะกลับค่ะ”
“งั้นไม่เป็นไร”
“เจ้านายมีงานจะให้ท�ำหรือเปล่าคะ”
“พอดีต้องถ่ายเอกสารน่ะ”
คาริสาเดินตรงเข้าไปหาชายหนุ่ม หญิงสาวยื่นมือไปตรงหน้าเขา
เพื่อขอรับเอกสารปึกนั้นมาถือเอาไว้ แต่เซนเดอริกก็ยังไม่ส่งให้
“ฉันถ่ายเอกสารให้ค่ะ”
“จะกลับแล้วไม่ใช่เหรอ ผมท�ำเองได้”
“ฉันท�ำให้ค่ะ ฉันไม่รีบ”
“ไม่มีนัดหรือไง”
“นัดไปไหนคะ”
เธอจงใจกวนประสาทเขาหรือเปล่า เซนเดอริกครุ่นคิด แต่เมื่อ
มองเข้าไปในดวงตาของเธอ ก็พบว่าคาริสาก�ำลังงุนงงอย่างไร้การเสแสร้ง
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“เป็นต้นว่าคุณอาจมีนัดกับคนรักหรือว่าเพื่อนหลังเลิกงาน”
“อ๋อ...แบบนี้น่ะเอง ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะเจ้านาย แต่ฉัน
ไม่มีนัดที่ไหน ฉันไม่มีนัดกับเพื่อนหรอกค่ะ เพราะแถวที่พักของฉัน
ไม่มีเพื่อนฉันอยู่เลย”
คาริสาตอบตามตรง เพื่อนของเธอในมหาวิทยาลัย เมื่อถึงช่วง
ปิดเทอมก็จะกลับบ้านกัน ซึ่งไม่มีเพื่อนคนไหนพักอยู่แถวอพาร์ตเมนต์
ของเธอ ไม่นับรวมมาร์กี้ คาริสาไม่นับมาร์กี้เป็นเพื่อนอีกต่อไป และเท่าที่
จ�ำได้บ้านของมาร์กี้ก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นเหมือนกัน
“ส่วนคนรัก ฉันไม่มีหรอกค่ะ ไม่รู้จะมีไปท�ำไม”
คาริ ส าตอบทุ ก ค� ำ ถามอย่ า งซื่ อ ตรงกั บ ความรู ้ สึ ก ของตั ว เอง
เซนเดอริกวางกระดาษเอกสารปึกนั้นลงบนมือของเธอ และหญิงสาวก็
ยกมันขึ้นแนบอก
“ไม่รู้จะมีไปท�ำไม เพิ่งเคยได้ยินผู้หญิงอายุรุ่นคุณพูดแบบนี้”
“ฉันมีคนมาจีบนะคะ แต่ฉันไม่ชอบพวกเขาหรอก ฉันชอบอยู่
คนเดียวมากกว่า ฉันชอบเขียนภาพ ชอบอยู่เงียบๆ รอสักครู่นะคะ
เจ้านาย”
คาริ ส าบอกกั บ เซนเดอริ ก แล้ ว ก็ ถื อ เอกสารปึกนั้ น ตรงไปยั ง
เครื่องถ่ายเอกสาร หญิงสาววางมันลงบนโต๊ะส�ำหรับวางเอกสาร แล้วก็
ยืนนิ่งเพื่อส�ำรวจเครื่องถ่ายเอกสาร
“มีปัญหาอะไรหรือเปล่า”
เซนเดอริกเห็นเธอยืนนิ่งอยู่กับที่ก็เลยตามเข้าไปหยุดยืนข้างกาย
คาริสา เผื่อว่าเธออาจจะประสบกับปัญหาบางอย่าง
“มีค่ะ”
เธอยอมรั บ ตามตรง หั น ใบหน้ า มองไปยั ง ชายหนุ ่ ม แล้ ว ก็ จิ้ ม
ปลายนิ้วลงบนตัวเครื่องถ่ายเอกสาร หากพูดออกไปเธอจะถูกตัดเงิน
เดือนไหมหนอ ถ้าหากถูกตัดเงินเดือน เธอต้องเสียดายจนกินไม่ได้
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นอนไม่หลับแน่เลย
“ฉันใช้เครื่องถ่ายเอกสารไม่เป็นค่ะ ฉันยังไม่ได้ลองใช้มันเลยค่ะ”
คาริสายังไม่ได้รับมอบหมายให้ถ่ายเอกสาร เธอก็เลยใช้เครื่องนี้
ไม่ได้ และท่าทางรู้สึกผิดอย่างจริงจังของเธอก็ท�ำให้เซนเดอริกเหมือนจะ
ขบขันขึ้นมาเล็กน้อย
“ผมจะสอนให้”
“ขอบคุณค่ะเจ้านาย”
หญิงสาวมองเขานัยน์ตาเปล่งประกาย เซนเดอริกสอนให้เธอใช้
งานเครื่องถ่ายเอกสารตั้งแต่ขั้นตอนแรก ซึ่งคาริสาก็ตั้งอกตั้งใจ เธอ
จ้องมองมือของชายหนุ่มตาแป๋ว แล้วก็ลองกดปุ   ่ มเมื่อเขาอนุญาต ไปๆ
มาๆ เซนเดอริกก็เลยต้องถ่ายเอกสารปึกนั้นเสียเองเพื่อความรวดเร็ว
ในขณะที่คาริสายืนคอยรับเอกสารแผ่นใหม่ที่ชายหนุ่มถ่ายทีละแผ่น
จนครบถ้วน
“เสร็จแล้วค่ะ”
“นั่นสิ ใครท�ำกันแน่เนี่ย” เซนเดอริกพึมพ�ำเบาๆ ในล�ำคอ แล้วก็
รับปึกเอกสารจากอ้อมแขนของคาริสามาถือเอาไว้
“เจ้านายยังไม่กลับบ้านเหรอคะ”
“มีงานค้างอยู่นิดหน่อย”
“มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ”
“ไม่ต้องหรอก”
เซนเดอริกปฏิเสธ คาริสาเสนอตัวอย่างกระตือรือร้นและตั้งใจ
อยากช่วยงานเขา แต่ปัญหาก็คือเธอจะช่วยให้เขาท�ำงานเสร็จเร็วขึ้น
หรือว่าช้าลงเนี่ยสิ ซึ่งเซนเดอริกไม่ต้องการเสี่ยง
“งั้นฉันท�ำเครื่องดื่มให้ ไหมคะ”
หญิงสาวอยากท�ำตัวให้เป็นประโยชน์กับเจ้านายหนุ่ม เพื่อชดเชย
ที่เมื่อสักครู่เธอต้องปล่อยให้เขาถ่ายเอกสารด้วยตัวเอง
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“ท�ำเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปให้ผมในห้องแล้วกัน”
เซนเดอริ ก หมุ น ตั ว เดิ น เข้ า ไปในห้ อ ง ส่ ว นคาริ ส าก็ เ ดิ น ไปยั ง
โต๊ะท�ำงานของเธอ หญิงสาววางกระเป๋าเป้ลงบนโต๊ะ เปิดกระเป๋าเพื่อ
หยิบกระปุกชาเล็กๆ ออกมา ใบชาที่อยู่ในกระปุกเป็นใบชาที่เธอท�ำ
ด้วยตัวเอง เป็นสูตรเฉพาะ ดืม่ แล้วจะท�ำให้กระปรีก้ ระเปร่าและแจ่มใสขึน้
คาริสาถือกระปุกชาเดินไปยังห้องครัว บนชั้นนี้นอกจากเซนเดอริก
ก็ไม่มีห้องท�ำงานของคนอื่นอยู่อีก นอกจากห้องท�ำงานของเจ้านายหนุ่ม
ก็จะมีห้องประชุมอีกจ�ำนวนสี่ห้อง ห้องรับรองส�ำหรับแขก และห้องเก็บ
เอกสารส�ำคัญส�ำหรับเซนเดอริก แล้วที่เหลือก็เป็นห้องที่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำงานของเขา
คาริสาจึงไม่ต้องเกรงว่าจะมีคนมาวุ่นวายกับเธอ หญิงสาวเข้าไป
ในห้องครัว ฮัมเพลงในล�ำคอระหว่างที่เตรียมชงชา เธอต้มน�้ำด้วย
เตาไฟฟ้า เพื่อให้ ได้อุณหภูมิของน�้ำที่ต้องการ น�้ำร้อนถูกเทลงบนใบชา
ที่เตรียมไว้ แล้วเทน�้ำทิ้งหนึ่งครั้ง น�้ำร้อนที่เทลงไปครั้งแรกคือการล้าง
ใบชาให้สะอาด
เธอจั ด เตรี ย มเครื่ อ งดื่ ม อย่ า งพิ ถี พิ ถั น ทุ ก ขั้ น ตอน จนกระทั่ ง
น�้ำชาถูกรินใส่กาเพื่อเตรียมเสิร์ฟให้กับเซนเดอริก คาริสาวางถ้วยน�้ำชา
กับจานรองตามลงไปบนถาด แล้วก็ยกถาดเดินตรงไปยังห้องท�ำงานของ
เจ้านายหนุ่ม
“ขออนุญาตค่ะ”
เธอเคาะประตู ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคนในห้องจะได้ยินหรือเปล่า ก็ประตู
ทั้งหนาทั้งใหญ่ขนาดนี้ แต่ก็ต้องเคาะไว้ก่อนเพราะเป็นมารยาท เคาะ
เสร็จเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ส่งเสียงบอกเขาเสียหน่อย ระหว่างที่เธอเคาะ
ประตู ขั้นตอนนี้ค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควร เพราะคาริสาต้องใช้ล�ำแขน
แค่ข้างเดียวในการประคองถาดน�้ำชา เธอเกรงว่าจะท�ำมันร่วง แต่ในที่สุด
เธอก็เข้าไปยืนอยู่ในห้องท�ำงานของเซนเดอริกพร้อมกับถาดในอ้อมแขน
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อย่างปลอดภัย
หญิงสาวรีบใช้สองมือประคองจับมันเอาไว้เหมือนเดิม สองขา
ก้าวตรงไปยังโต๊ะท�ำงานของเซนเดอริกพร้อมกับรอยยิ้มสดใส คาริสา
วางถาดลงบนโต๊ะท�ำงานของชายหนุ่ม ก่อนจะวางถ้วยน�้ำชาลงไป เธอ
ยกกาน�้ำชาขึ้นมาเป็นล�ำดับถัดไป และเมื่อเธอเริ่มรินน�้ำสีอ�ำพันสุกปลั่ง
ใส่ถ้วย กลิ่นหอมของน�้ำชาก็รวยรินฟุ้งกระจายออกมาจนเซนเดอริก
เผลอตัวสูดดมเข้าไปเต็มปอด
“หอมจังเลย”
คาริสายิ้มแล้วก็หันไปพูดกับเซนเดอริก เธอเคยคิดว่าเขาจะดุดัน
เลยไม่ค่อยอยากท�ำความรู้จักกับเขานัก แต่คงเป็นเพราะเซนเดอริกแก่
มากแล้ว เขาถึงไม่ค่อยดุเหมือนตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่น ใบหน้าของเขา
เรียบเฉยก็จริง แต่ไม่ได้บึ้งตึง มันคือความเรียบเฉยของคนที่ไม่ชอบยิ้ม
มากกว่า คาริสาก็เลยลดความเกรงกลัวในตัวชายหนุ่มไปหลายระดับ
“เชิญดื่มค่ะ”
เธอรินน�้ำชาให้เขาแล้วก็ส่งถ้วยน�้ำชาให้ เซนเดอริกต้องวางมือ
จากงานทีท่ ำ� อยูเ่ พือ่ มารับถ้วยน�ำ้ ชาเอาไว้ ชายหนุม่ ยกมันขึน้ จรดริมฝีปาก
สูดกลิ่นหอมแปลกๆ ที่เมื่อสูดเข้าไปเต็มปอดก็รู้สึกว่าประสาทที่ก�ำลัง
ตึงเครียดของเขามันผ่อนคลายลงเล็กน้อย
และเมือ่ ชายหนุม่ จิบน�ำ้ ชาตามลงไป ความร้อนทีท่ ำ� ให้รา่ งกายอบอุน่
และกลิ่นหอมที่ผสมผสานกับรสชาติก็ท�ำให้เขามีสติแจ่มใสขึ้นกว่าเดิม
คาริสาเฝ้ารอชายหนุ่ม หลังจากเขาจิบน�้ำชาไปสองสามครั้ง เขาก็วาง
ถ้วยน�้ำชาลงบนจานรอง
“ต้องดื่มให้หมดภายในสิบห้านาทีนะคะ กลิ่นหอมและสมุนไพร
ในน�้ำชาถึงจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายและสมองกระปรี้กระเปร่าค่ะ”
“ใบชายี่ห้ออะไร”
“เป็ น ชาที่ ฉั น ท� ำ เองค่ ะ มี ส มุ น ไพรหลายชนิ ด และก็ มี ก รรมวิ ธี
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การท�ำที่ค่อนข้างยุ่งยากสักเล็กน้อย แต่ถ้าเจ้านายชอบ ฉันจะแบ่งมาให้
นะคะ แต่มีไม่เยอะหรอกค่ะ ใบชาสูตรนี้มีอายุหกเดือนค่ะ ถ้าหลังจาก
หกเดือนรสชาติจะเปลี่ยนค่ะ”
“ขอบใจส�ำหรับน�้ำชาคาริสา”
“ด้วยความยินดีค่ะเจ้านาย ฉันขอตัวกลับก่อนนะคะ”
“กลับยังไง”
คาริสาตอบเซนเดอริกเหมือนที่ตอบแครอล เธอจะเดินทางกลับ
ด้ ว ยรถไฟใต้ ดิ น แล้ ว เมื่ อ เธอบอกชื่ อ สถานี ร วมถึ ง ชื่ อ อพาร์ ต เมนต์
และชื่อถนนที่ตั้งอพาร์ตเมนต์ เซนเดอริกถึงเพิ่งทราบว่าเธอพักอยู่ใน
อพาร์ตเมนต์เดียวกันกับเขา
แต่ห้องพักของชายหนุ่มเป็นห้องเพนต์เฮาส์ที่แพงที่สุดของตึก
เพราะเป็นเพนต์เฮาส์แบบเหมายกชั้น เซนเดอริกซื้อเพนต์เฮาส์ห้องนี้
ก็เพราะมันอยู่ใกล้กับที่พักของ หยาดเพชร เพียงอัปสร เขามีความรู้สึก
ดีๆ ต่อเธอ เป็นผู้หญิงคนแรกในรอบสิบปีที่เขานึกอยากจีบด้วยตัวเอง
ถ้าหากจะพักในอพาร์ตเมนต์เดียวกันกับเธอ เซนเดอริกก็เกรงว่า
เธอจะนึกสงสัย ชายหนุ่มจึงเลือกซื้อเพนต์เฮาส์ที่อยู่ห่างจากที่พักของ
เธอสามบล็อก เป็นเรื่องบังเอิญที่หยาดเพชรคือคนรักของ การ์เดียน
คริสเตียน คลาเรนมาซอฟ และยิ่งบังเอิญมากกว่าที่ รูดอล์ฟ เบน
คลาเรนมาซอฟ มีความเกี่ยวข้องกับคาริสา
ความสั ม พั น ธ์ ข องคนรอบตั ว เซนเดอริ ก กั บ สองพี่ น ้ อ งตระกู ล
คลาเรนมาซอฟเหมือนจะวนเวียนกันไปมา แล้วก็ขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น
เมื่อนึกถึงสายสัมพันธ์ระหว่างเขากับคาริสา มารดาของเขาต้องการให้
ชายหนุ่มแต่งงานกับเธอ
การคิดถึงหยาดเพชรท�ำให้เซนเดอริกต้องมองไปยังคาริสาอีกครั้ง
ความประทั บ ใจที่ เ ขามี ต่อหยาดเพชร มั น คื อ ความรู ้ สึ ก ที่ ช ายหนุ ่ ม
ยังไม่ทันได้บอกเธอ และเธอก็ไม่เคยรู้ว่าเขามีความรู้สึกแบบนั้นซ่อนอยู่
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นอกจากการเป็นเจ้านายของเธอ
ไม่ใ ช่ ค วามสวยที่ ท� ำ ให้ เ ขาสนใจเธอ แต่เป็นน�้ ำ ใจไมตรี อั น
โอบอ้อมอารีของเธอต่างหากที่ท�ำให้เขาต้องการครอบครองเธอ ทว่า
เซนเดอริกเป็นสุภาพบุรุษเกินกว่าที่จะไปยื้อแย่งหยาดเพชรกับการ์เดียน
เมื่อเขาทราบว่าเธอมีคนรัก ชายหนุ่มก็เลือกที่จะเก็บง�ำความรู้สึกของ
ตัวเองเอาไว้ ไม่ได้กล่าวบอกเธอออกไป
แล้ ว คาริ ส าล่ ะ รอยยิ้ ม แช่ ม ชื่ น แจ่ ม ใสของเธอ บุ ค ลิ ก ไร้ ก าร
ปรุงแต่งของเธอ มันคือของจริงหรือว่าเป็นการเล่นละครอย่างแนบเนียน
กันแน่ เซนเดอริกพบกับคนที่หวังผลประโยชน์จากเขาจนชายหนุ่ม
เบื่อหน่าย และความเบื่อหน่ายนั่นก็ท�ำให้เขาได้พบกับหยาดเพชร
เธอให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เขา แม้ จ ะคิ ด ว่ า เขาเป็นแค่ ค นไร้ บ ้ า น
ในวั น ที่ อ ากาศเหน็ บ หนาว น�้ ำ ใจของเธอท� ำ ให้ ในอกของเขาเกลื่ อ น
ไปด้วยความอบอุ่น เขาฉุดรั้งตัวเองขึ้นมาจากความตึงเครียดที่สะสม
เอาไว้เพราะรอยยิ้มและความช่วยเหลือของเธอ
โชคชะตาท�ำให้เขาบังเอิญได้พบเธอถึงสองครั้ง ครั้งแรกในสภาพ
ของคนไร้บ้านที่ปิดบังหน้าตาของตัวเองอย่างมิดชิด และครั้งที่สอง
เมื่อหยาดเพชรมาสมัครงานที่นี่ และเขาตกลงรับเธอในทันที จนกระทั่ง
ถึงตอนนีห้ ญิงสาวซึง่ กลายเป็นอดีตลูกน้องของเขาไปแล้วก็ยงั ไม่ทราบว่า
เธอเคยพบกับเขามาก่อน
‘บางเรื่องไม่จ�ำเป็นต้องบอกให้เธอรู้ก็ได้’
เซนเดอริกวางแผนที่จะท�ำความรู้จักกับเธอให้ลึกซึ้ง แต่เขายัง
ไม่ทันได้ท�ำตามแผนการของตัวเอง ชายหนุ่มไม่ได้รู้สึกเสียใจ เขาแค่
เสี ย ดายที่ พ บกั บ เธอช้ า ไป แต่เ ขาก็ ยั ง มี ค วามรู ้ สึ ก ดี ๆ ต่ อ เธอ และ
อวยพรให้เธอมีชีวิตคู่ที่มีความสุขกับการ์เดียน
“มีอะไรติดหน้าฉันเหรอคะ”
เซนเดอริกตรึงสายตาค้างไว้ที่ใบหน้าของคาริสา แต่เขาไม่ได้คิดถึง
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คาริสาเลย แต่ก�ำลังคิดถึงผู้หญิงอีกคนอยู่ต่างหาก
“เหมือนจะมีฝ    ่ ุนติดแก้ม”
เป็นเหตุผลที่โง่เง่าที่สุดเท่าที่เซนเดอริกเคยใช้ แต่คาริสาก็ลูบมือ
กับผิวแก้มของตัวเองทันที แล้วก็ส่งยิ้มให้เขา
“ฝุ่นหมดหรือยังคะ”
“หมดแล้ว”
“ฉันไม่กวนเจ้านายแล้วค่ะ”
“ถ้าไม่รีบ รออีกสักสิบห้านาทีแล้วกลับด้วยกันก็ได้”
“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉันกลับเองได้ค่ะ ขอบคุณนะคะเจ้านาย”
“คุณพักที่เดียวกับผม ผมถึงชวนกลับด้วยกัน”
“เราพักที่เดียวกันเหรอคะ บังเอิญจังเลยค่ะ”
คาริสากอดถาดเปล่าเอาไว้  ในอ้อมแขน เพราะกาน�ำ้ ชากับถ้วยน�ำ้ ชา
ถูกวางลงบนโต๊ะท�ำงานของเซนเดอริกทั้งหมดแล้ว
“ผมพักอยู่เพนต์เฮาส์ชั้นบนสุด”
“ราคาคงแพงสุดๆ ด้วยใช่ไหมคะ ขนาดห้องพักของฉันยังแพง
มากเลย ถ้าไม่ใช่เพราะพี่เบนซื้อให้ ฉันคงไม่ได้พักห้องแบบนี้หรอกค่ะ
แพงจนขนลุก”
“คุณน้าทาเนียน่าจะซื้อได้อย่างไม่เดือดร้อน”
“ถึงซื้อได้ แต่เงินคงพร่องไปเยอะเลยค่ะ หม่ามี้ไม่ได้ร�่ำรวยถึง
ขนาดนั้นหรอกค่ะ ส่วนฉันยิ่งไม่ต้องพูดถึง ฉันจนมากค่ะ”
บุตรสาวคนเดียวของมาดามทาเนียจะยากจนได้อย่างไร ถึงแม้
มาดามจะมีฐานะด้อยกว่าตระกูลมาร์กเกอร์คิซ แต่ก็จัดเป็นคนร�่ำรวย
ในวงสังคม
“ฉันขอที่พักถูกกว่านี้ค่ะ แต่พี่เบนกับหม่ามี้ไม่ยอม เหตุผลเรื่อง
ความปลอดภัยน่ะค่ะ ถ้าการพักที่นี่จะท�ำให้พี่เบนกับหม่ามี้เป็นห่วงฉัน
น้อยลง ฉันก็โอเคค่ะ”
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“ฟังดูเป็นเด็กดี”
“บางครั้งฉันเป็นเด็กดื้อค่ะ เวลาฉันดื้อหม่ามี้จะหยิกฉัน ตรงนี้
เขียวประจ�ำเลยค่ะ”
คาริสาจิ้มนิ้วลงบนล�ำแขนขาวเนียนของเธอ เซนเดอริกไม่เห็น
ร่องรอยเขียวช�้ำ มองเห็นแต่ความขาวเนียนราวกับน�้ำนมของเจ้าตัว
“ผมขอเวลาท�ำงานสิบห้านาที”
“เจ้านายคะ ฉันไม่ได้อยากปฏิเสธหรอกนะคะ แต่ฉันมีแผน
จะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนกลับค่ะ ซูเปอร์ตรงสถานีรถไฟใหญ่กว่า
ซูเปอร์ใกล้อพาร์ตเมนต์ค่ะ ฉันต้องการของใช้และของสดหลายอย่าง
ส�ำหรับตุนไว้ ในอพาร์ตเมนต์ค่ะ”
“ผมก็มีของต้องซื้อที่นั่นเหมือนกัน”
“ถ้างั้นก็ขอบคุณมากนะคะ ฉันจะรอค่ะ”
คาริสาตอบรับเมื่อได้ยินแบบนั้น แล้วก็ขอตัวออกไปนั่งรอเขา
ด้านนอกห้องท�ำงาน เซนเดอริกเคาะปลายนิ้วลงบนโต๊ะเมื่อเธอออกไป
จากห้องแล้ว มารดาของเขาส่งตัวเธอมาที่นี่ และเหตุผลก็มีเพียงข้อเดียว
นั่นแหละ คือท่านต้องการให้เธอกับเขาสนิทสนมกัน
แต่เธอไม่พยายามแม้แต่จะทอดสะพานให้เขา ทว่าเซนเดอริกก็ยัง
ไม่ไว้  ใจท่าทางใสซื่อของเธอ เขาจึงต้องการทราบให้แน่ชัดว่าเธอจะเป็น
ภัยกับชีวิตของเขาหรือเปล่า ชายหนุ่มเปิดโอกาสให้เธอ ทว่าคาริสากลับ
ไม่ได้รีบตะครุบมัน
“ถ้าไม่มีอะไรจริงๆ ก็ดี” เซนเดอริกกล่าวกับตัวเองแล้วก็ก้มหน้า
ลงท�ำงาน เขาใช้เวลาในการเคลียร์สิบห้านาทีไม่ขาดไม่เกิน ตรงตาม
ก�ำหนดเวลาที่บอกกับคาริสาเอาไว้
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บทที่ 3
เมื่อเราใกล้ชิดกัน

“เจ้านายขับรถเองเหรอคะ”

คาริสาซึ่งเดินเคียงมากับเซนเดอริกถามขึ้นเมื่อเห็นเขาล้วงหยิบ
กุญแจรถออกมาจากกระเป๋ากางเกง เซนเดอริกพยักหน้ารับ แล้วก็
เดินไปพร้อมกับเธอจนถึงฝั่งด้านข้างคนขับ
“คนขับรถก็ต้องการเวลาพักผ่อนหลังเลิกงานนี่”
เซนเดอริกยื่นมือไปยังประตูรถยนต์ มารยาทของสุภาพบุรุษ
ต้องเปิดประตูให้กับสุภาพสตรี แต่คาริสารีบยื่นมือไปจับมือเขาเอาไว้
“ไม่ต้องค่ะ คุณเป็นเจ้านายนะคะ”
เขาไม่จ�ำเป็นต้องท�ำถึงขนาดนี้ก็ได้ ตอนนี้เธอเป็นลูกน้องเขา
เธอสมควรต้ อ งเปิ ด ประตู เ องต่ า งหาก คาริ ส าจั บ มื อ เขาไว้ เ สี ย แน่ น
และเพราะมือของชายหนุ่มใหญ่กว่ามือเธอ แถมยังหนักอีกต่างหาก
หญิงสาวก็เลยต้องใช้ทั้งสองมือกอบกุมจับมือชายหนุ่ม
“คาริสา”
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“คะเจ้านาย”
เซนเดอริกลดสายตาลงมองมือของเขาทีเ่ ธอยังกอบกุมจับไว้ คาริสา
ลดใบหน้าลงมองตามสายตาคมกริบคู่นั้น หญิงสาวปล่อยมือทันที แล้วก็
จัดการเก็บมือตัวเองไว้ด้านหลัง เธอประสานมันเข้าด้วยกัน ท�ำไมถึงได้
เป็นคนแบบนี้นะ เขาเป็นเจ้านายของเธอนะ! ทะเล่อทะล่าไปจับมือเขา
เซนเดอริกจะคิดว่าเธอถือโอกาสลวนลามเขาหรือเปล่าเนี่ย
“ขอโทษค่ะเจ้านาย มือคุณหนักจังเลยค่ะ เอ๊ย! ไม่ใช่สิ ฉันควร
พูดว่าขอโทษที่จับมือคุณค่ะ”
เธอเป็นผู ้ ห ญิ ง คนแรกที่ ข อโทษเขาด้ ว ยข้ อ หาซึ่ ง เซนเดอริ ก
ไม่ทราบว่าควรจะหัวเราะหรือว่าขุ่นเคืองเธอดี
“เจ้านายจะให้อภัยฉันใช่ไหมคะ”
“เรื่องอะไร”
“เรื่องที่ฉันจับมือคุณ”
คาริสามองไปยังมือของชายหนุ่ม เฮ้อ! เธอไม่อยากมีปัญหากับ
เซนเดอริกตั้งแต่วันแรกที่ท�ำงานแบบนี้เลย เพราะเขาอาจจะไม่ชอบหน้า
เธอขึ้นมาก็ได้
“ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆ นะคะ ฉันไม่ชอบจับมือผู้ชายหรอกค่ะ
ฉันสาบานได้ ฉันจับแค่มอื อาแมท ตอนนีก้ จ็ บั มือพีเ่ บน แล้วก็พกี่ าร์เดียน”
“โอเค ผมเข้าใจแล้ว”
เขาแสดงความเข้าใจ แต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ขุ่นเคืองเธอ คาริสา
ควรสบายใจหรือควรเป็นทุกข์ต่อไปดี เฮ้อ! เป็นอีกครั้งที่คาริสาต้อง
ถอนหายใจ ผู้  ใหญ่เนี่ยท�ำไมถึงต้องพูดอะไรเข้าใจยากแบบนี้ด้วยนะ
“การเปิดประตูรถเองจะท�ำให้คุณสบายใจกว่าใช่ไหม ถ้างั้นก็
ขึ้นรถได้แล้ว”
เซนเดอริกชี้มือไปยังประตูรถยนต์ ชายหนุ่มท�ำท่าจะเบี่ยงตัว
เดินอ้อมไปยังฝั่งคนขับซึ่งเขาต้องขึ้นไปนั่งเพื่อท�ำหน้าที่ แต่คาริสาก็
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ยื่นมือมาขวางเขาไว้เสียก่อน
“อย่าเพิ่งค่ะ เอ่อ...ฉันจะไม่จับมือคุณหรอกนะคะ ไม่ต้องตกใจ
ฉันให้สัญญาค่ะ ไม่จับค่ะ ไม่จับแน่นอน”
การท�ำให้ชายหนุ่มหยุดเดินคือเป้าหมายของคาริสา เมื่อเขาหยุด
เธอก็ยกมือขึ้นทั้งสองข้าง เซนเดอริกไม่เดือดร้อนเลยสักนิดว่าเธอจะ
จับมือเขาหรือไม่ คาริสาคิดว่าเขากลัวเธอจับมือเขาหรือไง ต่อให้มี
ผู้หญิงจับเขาทั้งตัว เขาก็ยังไม่เดือดร้อน นอกจากว่าหากเป็นช่วงที่เขา
ปราศจากอารมณ์ต้องการปลดปล่อยตามธรรมชาติ เขาก็จะหงุดหงิด
แทนความเร่าร้อน
“มีอะไรคาริสา”
“คุ ณ ไม่ โ กรธฉั น ใช่ ไ หมคะ ถ้ า คุ ณ โกรธฉั น นะคะ เจ้ า นายขา
ฉันต้องนอนไม่หลับแน่เลย และถ้าหม่ามี้รู้ว่าฉันท�ำให้คุณโกรธ หม่ามี้
จะต้องบ่นฉันจนฉันหูชาแน่เลยค่ะ”
“ผมต้องโกรธคุณเรื่องที่คุณจับมือผม?”
“แล้วโกรธไหมคะ”
คาริ ส ามองเขาตาแป๋ ว เธอจะสบายใจก็ต่อเมื่ อ ได้ ยิ น ค� ำ พู ด
ตรงไปตรงมา การคิดตามค�ำพูดของเซนเดอริกหรือสรุปสถานการณ์
เอาเองไม่ใช่นิสัยของคาริสา
“คาริสา ผมไม่โกรธเพราะเรื่องแค่นี้หรอก”
“เรื่องแค่นี้เหรอคะ”
“ใช่สิ”
“ฉันจับมือคุณเลยนะคะ ความจริงมันไม่สมควรเลยสักนิด”
“ท�ำไม”
“คุณเป็นเจ้านาย ฉันต้องให้เกียรติและไม่ควรล่วงเกินคุณค่ะ”
เซนเดอริกระลึกถึงประวัติของคาริสา หญิงสาวมีโอกาสได้สัมผัส
กับเพศตรงข้ามในการเรียนระดับชั้นอนุบาลเท่านั้น ชั้นประถมศึกษา
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เธอเรียนโรงเรียนหญิงล้วนแบบไปกลับ ในระดับการศึกษาที่สูงกว่านั้น
เธอก็ถูกส่งตัวเข้าโรงเรียนประจ�ำหญิงล้วน แม้แต่ในระดับมหาวิทยาลัย
คงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เธอคิดมากกับเรื่องที่เซนเดอริกไม่ให้ความส�ำคัญ
“ผมยืนยันว่าผมไม่โกรธที่คุณจับมือผม”
เพือ่ ให้เธอสบายใจเขาก็เลยกล่าวมันออกมาอย่างชัดเจน เซนเดอริก
ถามตัวเองว่าเขาก�ำลังหาเรื่องหรือเปล่าที่ชวนเธอกลับด้วยกัน
“ขอบคุณค่ะเจ้านาย” รอยยิ้มกว้างขวางสดใสและบุคลิกปราศจาก
การปรุ ง แต่ ง ของคาริ ส าคื อ ค� ำ ตอบของค� ำ ถามนั้ น เซนเดอริ ก ก� ำ ลั ง
เบื่อหน่ายคนรอบข้าง อาการเบื่อนั้นเริ่มทรุดหนักเมื่อเขาพลาดหวังจาก
หยาดเพชร แต่ตอนนี้เหมือนมันจะดีขึ้นเล็กน้อย

เ ซนเดอริกจอดรถบริเวณลานจอดรถของซูเปอร์มาร์เก็ต

ชายหนุ่มพาคาริสาเดินเข้าไปด้านใน เธอคว้าเอารถเข็นติดมือเข้าไปด้วย
และในระหว่างที่เธอเลือกซื้อของ หลายครั้งที่คาริสาเดินไล่สายตาตาม
ชั้นวางของเพลินแล้วก็ต้องเดินย้อนกลับมาเข็นรถ เซนเดอริกก็เลยอาสา
เข็นมันให้เธอ
“ขอบคุณมากค่ะเจ้านาย”
เธอก�ำลังส่งยิ้มให้เขาอีกแล้ว รอยยิ้มกว้างขวางสดใสจนดวงตา
กลมโตยิ่ ง หรี่ ล งเพราะเจ้ า ตั ว ยิ้ ม กว้ า งมากเหลื อ เกิ น เธอมี ร อยยิ้ ม ที่
เปิดเผย ไม่ใช่แค่รอยยิ้มหรอก ดวงตาของเธอก็เปิดเผยถึงความดีงาม
ภายในจิตใจของเธอ
“ขอบคุณบ่อยๆ ไม่เบื่อหรือไง”
“ไม่ เ บื่ อ หรอกค่ ะ การขอบคุ ณ คื อ การแสดงความซาบซึ้ ง ใจที่
ไม่ได้ลงทุนอะไรเลย”
“งั้นเหรอ”
“ฉันซาบซึ้งกับความมีน�้ำใจของเจ้านายมากจริงๆ นะคะ”
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“นอกเวลางานเรียกผมว่าเซนเดอริกก็ได้”
“ไม่ดีหรอกค่ะ ถ้าฉันเรียกชื่อคุณเฉยๆ ฉันอาจจะติดปาก แล้ว
ถ้าฉันเผลอเรียกชื่อคุณในเวลาท�ำงาน มันก็คงไม่เหมาะสมใช่ไหมคะ”
คาริสาตอบเขาแล้วก็ยื่นมือไปคว้ากระปุกแยมมาถือเอาไว้แล้ว
พลิกอ่านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เธอชอบซื้อของ ตื่นตาตื่นใจกับ
แพ็กเกจของผลิตภัณฑ์และรายละเอียดที่เขียนอยู่บนฉลาก ซึ่งคาริสา
ชอบที่จะอ่านมันอย่างละเอียด
“ไม่เหมาะสมยังไง”
“คุณเป็นเจ้านาย ฉันเป็นลูกน้อง”
“จุดประสงค์ของคุณมีแค่นั้นจริงเหรอ”
คาริสาหันขวับไปมองเซนเดอริก หรือว่าเขาจะรูเ้ รือ่ งทีค่ ณ
ุ ป้าชาร์ลอ็ ต
ส่งเธอมาคอยสอดส่องการใช้ชีวิตของเขา หญิงสาวรีบหันหน้าเพื่อหลบ
สายตาจากชายหนุ่ม เธอบอกเขาไม่ได้หรอก เพราะจะท�ำให้เซนเดอริก
ขุ่นเคือง เขาอาจคิดว่าเธอก�ำลังบุกรุกความเป็นส่วนตัวของเขา
เซนเดอริกสังเกตเห็นปฏิกิริยาของเธอ แต่ชายหนุ่มก็เลือกที่จะ
ท�ำตัวนิ่งเฉย มารดาคิดอย่างไรถึงได้ส่งยายเด็กที่ไม่รู้จักปิดความลับ
ให้แนบเนียนมาท�ำงานกับเขา คาริสาจะต้องซ่อนบางอย่างเอาไว้ แล้ว
มันจะเป็นอะไรไปได้ นอกจากผู้ ใหญ่ทั้งสองครอบครัวต้องการให้เธอ
หว่านเสน่ห์ ใส่เขา
“คุณชอบแยมไหมคะ”
“ผมไม่ชอบของหวาน”
เซนเดอริกตอบกลับ คาริสาแค่ชวนเขาคุยเพื่อลดอาการตื่นเต้น
เธอไม่ชอบโกหก แต่คราวนี้เธอจ�ำเป็นต้องโกหก และเซนเดอริกก็อยู่ใกล้
เธอถึงขนาดนี้ เธอจึงหัวใจเต้นโครมคราม ตืน่ เต้นกับการทีต่ อ้ งกล่าวเท็จ
กับเขา
“ฉันชอบแยมมากค่ะ แต่ฉันชอบแยมที่ฉันท�ำเองมากกว่า”
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คาริสาเลือกแยมอยูต่ งั้ นาน แต่กลับวางมันลงไปบนชัน้ เหมือนเดิม
แล้วเธอก็เดินน�ำหน้าชายหนุ่มตรงไปยังล็อกวางสินค้าล็อกอื่น
“ไม่ซื้อแยม?”
“คุณหมายถึงว่าท�ำไมฉันถึงไม่ซื้อแยมเหรอคะ”
“นั่นแหละ”
“ฉันแค่ชอบอ่านรายละเอียดในฉลากสินค้าค่ะ”
“ก็เลยยืนอ่านอยู่ตั้งนานแต่ไม่ซื้อ”
“ใช่ค่ะ ฉันอยากท�ำเองมากกว่า มันท�ำไม่ยากหรอกค่ะ แค่ต้องซื้อ
วัตถุดิบและเสียเวลาท�ำนิดหน่อยค่ะ คุณอยากลองชิมไหมคะ”
คาริสาชวนไม่จริงจังนัก เธอไม่คิดว่าเซนเดอริกจะตอบรับค�ำชวน
จากเธอด้วยซ�้ำ หญิงสาวเดินน�ำหน้าเขาไปตรงแผนกวัตถุดิบที่เป็น
ของสด เธอล้วงหยิบกระดาษออกมาจากเป้ ถือปากกาไว้  ในมือระหว่างที่
เริ่มเลือกซื้อของสดตามรายการที่เธอจดไว้
“ถ้ามีโอกาสก็คงได้ชิม”
เซนเดอริกไม่เดือดร้อนที่จะเดินเป็นเพื่อนคาริสา บุคลิกของเธอ
ท�ำให้เขาไม่นึกร�ำคาญจนอยากถอยหนี เธอเหมือนเด็ก ไม่รู้จักปกปิด
ตัวตน และเปิดเผยอย่างชัดเจน
“พอแล้วเหรอ”
“ค่ะ ฉันมีงบประมาณจ�ำกัดค่ะ”
คาริสาเป็นบุตรสาวของคนรวย นอกจากนี้พี่ชายของเธอยังเป็น
อภิมหาเศรษฐีติดอันดับโลก แต่เธอกลับท�ำตัวประหยัดเหมือนก�ำลังมี
ปัญหาทางการเงิน
“ฉันต้องประหยัดค่ะ เพราะฉันมีอาชีพในฝัน ฉันไม่ชอบท�ำงาน
บริษัท ไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆ ฉันอยากเป็นจิตรกรค่ะ แต่หม่ามี้บอก
กับฉันว่า ฉันจะต้องดูแลตัวเองให้ ได้ถึงจะได้รับอนุญาตให้ท�ำแบบนั้น
ถ้าฉันเป็นจิตรกร ฉันก็ต้องขายภาพให้ ได้ ถ้าฉันขายภาพไม่ได้ ฉันก็จะ
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ไม่มีเงินค่ะ เพราะฉะนั้นฉันจะต้องเก็บเงินให้ ได้มากที่สุดก่อนฉันเรียนจบ
เพื่อที่ฉันจะได้เดินตามความฝันค่ะ”
ความใคร่รู้เล็กน้อยของเซนเดอริกได้รับการตอบสนองโดยที่เขา
ไม่ต้องเอ่ยปากถาม คาริสาเป็นคนเล่ามันออกมาด้วยตัวเอง
“เพราะแบบนี้ฉันก็เลยต้องประหยัดค่ะ ฉันรับท�ำงานพิเศษด้วย
นะคะ และก็เพราะหนึ่งในงานพิเศษนั่นแหละค่ะที่ท�ำให้หลายคนต้อง
เดือดร้อน ฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะ”
คาริสายังไม่มีโอกาสได้กล่าวขอโทษเซนเดอริกด้วยตัวเอง เพราะ
ชายหนุ่มเดินทางมาพบกับรูดอล์ฟโดยไม่ได้พบกับเธอ จัดการเจรจา
เคลียร์ปัญหาเรียบร้อย เซนเดอริกก็เดินทางกลับทันที
“ท�ำไมคุณถึงต้องท�ำให้ตัวเองเดือดร้อนแบบนั้น”
“ฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะ แต่ฉันก็มีส่วนผิดด้วย ถึงมาร์กี้จะบอกฉันว่า
เธอกับแฟนหนุ่มต้องการภาพแบบนั้น แต่ถ้าฉันยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่   าย
เต็มใจ ฉันก็ไม่ควรถ่ายค่ะ”
“คุณหลบอยู่ที่ไหนระหว่างถ่ายภาพ”
“มีมุมหลบอยู่ในห้องของมาร์กี้ค่ะ ฉันสามารถมองเห็นพวกเขา
ได้ แต่พวกเขาจะมองไม่เห็นฉันค่ะ มันแย่มากเลยค่ะ ฉันขนลุกแล้วก็
อึดอัดมาก”
คาริสามองเซนเดอริก แล้วเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ภาพความสัมพันธ์
ลึกซึ้งของมาร์กี้กับคู่รักที่กลายเป็นอดีตของมาร์กี้ไปแล้ว พวงแก้ม
ขาวเนียนก็ค่อยๆ แดงระเรื่อขึ้น
“ฉันแทบไม่กล้ามองเลยค่ะ กดถ่ายอย่างเดียวเท่านั้น มันเป็น
เรื่องที่น่าจะทรมานนะคะ”
เซนเดอริกมองพวงแก้มแดงๆ นั่นแล้วก็บอกไม่ถูกว่าเขารู้สึก
อย่างไร แต่ที่แน่ๆ เขาอยากจะเห็นมันอีก มันเป็นจริตการเขินอาย
ตามธรรมชาติของผู้หญิง ซึ่งหาแทบไม่ได้แล้วในปัจจุบัน เพราะสตรี
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ต่างมั่นอกมั่นใจและคิดว่าพวกเธอมีสิทธิ์แสดงออกเท่าเทียมกับผู้ชาย
แต่การกระท�ำแบบนั้นส�ำหรับเซนเดอริกมันคือความแข็งกร้าวที่ไม่น่ารัก
เอาเสียเลย
“ฉันคิดว่าฉันจะไม่รอดแล้วค่ะ โชคดีจังที่รอดมาได้”
“ถึงขนาดนั้นเชียว”
“เป็นช่วงเวลาที่อธิบายไม่ถูกเลยค่ะ ฉันคงเข็ดไปอีกนาน”
“ความจริงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ควรเป็นเรื่องส่วนตัว”
เซนเดอริกเข็นรถไปข้างหน้า คาริสายุติการซื้อของแล้ว หญิงสาว
ก็เลยเดินเคียงข้างเขาไปจนถึงเคาน์เตอร์คิดเงิน ทั้งคู่ช่วยกันหยิบของ
ในรถเข็นวางลงบนเคาน์เตอร์คดิ เงิน คาริสาเปิดกระเป๋าเป้เพือ่ หยิบถุงผ้า
ออกมา เธอมีถุงผ้าติดกระเป๋าอยู่เสมอ เพราะถ้าเธอลืมถุงผ้าเธอจะต้อง
จ่ายเงินซื้อถุงผ้าใบใหม่ ซึ่งมันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองส�ำหรับคาริสา
เซนเดอริกช่วยหยิบจับของทัง้ หมดทีค่ าริสาซือ้ มาใส่ถงุ ผ้า เขาลอบ
สังเกตเธอว่าเธอจะเฝ้ารอให้เขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้หรือไม่ แต่คาริสา
ไม่ได้สนใจเรื่องที่เขาก�ำลังคิดอยู่เลย หญิงสาวรอจนกระทั่งของที่เธอ
เลือกซื้อชิ้นสุดท้ายถูกยิงบาร์ โค้ด หลังจากพนักงานสรุปราคาเรียบร้อย
เธอก็จา่ ยเงินให้กบั เขาทันที ไม่รรี อหรือกระมิดกระเมีย้ นด้วยมาดเสแสร้ง
ของอิสตรีเพื่อให้เซนเดอริกจ่ายเงินให้
“ขอบคุณมากนะคะเจ้านาย”
เธอกล่าวค�ำขอบคุณ เพราะเซนเดอริกช่วยหยิบของใส่ถุงผ้าจน
ครบทุกชิ้น ชายหนุ่มส่งถุงผ้าที่เบาที่สุดให้เธอถือ ส่วนถุงผ้าใบใหญ่อีก
สองใบ เขาจัดการถือให้
“ถ้าหากคุณไม่รังเกียจ จะกินมื้อค�่ำด้วยกันก็ได้นะคะ ฉันจะท�ำ
เผื่อค่ะ”
“เอาสิ” เซนเดอริกพลิกข้อมือเพื่อดูเวลา หลังจากทั้งคู่เดินมาถึง
รถยนต์และช่วยกันเก็บถุงผ้าใส่ท้ายรถ ถ้าหากเขาปฏิเสธค�ำเชิญของเธอ
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เซนเดอริกก็ต้องขับรถไปส่งเธอแล้วขับรถออกไปร้านอาหารอีก หรือไม่
เขาก็ต้องสั่งอาหารจากร้านอาหารชั้นล่าง
เพนต์เฮาส์หอ้ งนีเ้ หมือนเป็นทีพ่ กั ชัว่ คราวของเขามากกว่า เนือ่ งจาก
เซนเดอริกซื้อมันกะทันหันเพื่อหยาดเพชร เขาจึงใช้มันเป็นสถานที่ส่วนตัว
คนรั บ ใช้ จ ะถู ก ส่ ง มาท� ำ ความสะอาดสั ป ดาห์ ล ะสองครั้ ง เมื่ อ มาพั ก
ค้างคืนที่นี่ เซนเดอริกจะอยู่ตามล�ำพัง บางครั้งอาจมีบอดี้การ์ดอยู่ด้วย
แต่ไม่มีคนรับใช้เต็มอัตราเหมือนที่พักอีกแห่งของเขา
“คุณชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมคะ”
“ผมแค่ไม่ชอบอาหารรสหวาน นอกนัน้ ก็ไม่มอี ะไรทีช่ อบเป็นพิเศษ”
“ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันค่ะ”
คาริสาไม่ได้พูดเพื่อเอาใจเขา อาหารส�ำหรับเธอจะต้องแยกออก
จากกัน อาหารที่มีรสหวานก็ควรเป็นพวกขนมหวาน แต่ถ้าเป็นอาหาร
มื้อหลักก็ควรจะมีรสเฉพาะจากวัตถุดิบแต่ละชนิด
“แต่ฉันชอบขนมหวานนะคะ คุณไม่ชอบของหวานทุกชนิด แต่
ฉันไม่ชอบแค่อาหารคาวที่มีรสหวานค่ะ แต่ถ้าขนมหวานฉันจะชอบมาก”
คาริสายืนรอจนเซนเดอริกจัดการเก็บของเรียบร้อย หญิงสาว
รีบเร่งเดินตรงไปยังประตูรถยนต์เหมือนกับกลัวว่าเขาจะแย่งเปิดประตู
ให้เธอ
“ขอบคุณอีกครั้งนะคะ เพราะความใจกว้างของเจ้านาย ฉันก็เลย
ไม่ต้องแบกถุงผ้ากลับอพาร์ตเมนต์อย่างทุลักทุเล”
“ไม่เป็นไร”
เซนเดอริกเคลื่อนรถยนต์ออกจากลานจอดรถ เขาไม่ได้ตั้งใจ
จะมาค้างที่เพนต์เฮาส์ ในวันนี้ เขาจงใจที่จะพาตัวเองมาใกล้ชิดกับคาริสา
เพื่อสังเกตปฏิกิริยาของเธอ หญิงสาวท�ำเหมือนไม่รู้ ไม่ชี้กับการที่เธอ
ต้องมาใกล้ชิดเขา
มารดาต้องการให้เขาแต่งงานกับเธอใจแทบขาด การไว้วางใจ
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ในตัวเธอจึงไม่ใช่เรื่องที่เซนเดอริกเลือกท�ำ หรือว่าบางทีเธอก็อาจจะมา
ที่นี่แบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่เช่นเดียวกัน แต่จะเป็นไปได้อย่างไร อย่างน้อย
เธอก็ต้องรู้ถึงความต้องการของผู้ ใหญ่ เพราะทั้งมาดามทาเนียและ
ชาร์ล็อตไม่เคยปิดบัง
“ท�ำไมไม่เอารถมาใช้”
“เจ้านายหมายถึงฉันเหรอคะ ฉันขับรถไม่เป็นหรอกค่ะ แล้วการ
ขับรถไปท�ำงานก็จะท�ำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ นั่งรถไฟใต้ดิน
ประหยัดกว่าค่ะ”
เซนเดอริกได้ยินค�ำว่าประหยัดจากปากของคุณหนูที่เกิดมาใน
ครอบครัวที่ร�่ำรวยหลายครั้งแล้ว และคาริสาก็พูดเหมือนเป็นเรื่องปกติ
ส�ำหรับเธอ ไม่ใช่การสร้างภาพเพื่อให้เขาประทับใจ
“จุดประสงค์หลักคือประหยัด”
“นั่นคือเรื่องที่ส�ำคัญมากค่ะ”
หญิงสาวยอมรับเสียงใส เธอยิ้มให้เซนเดอริก ก่อนจะเลื่อน
ใบหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างของรถยนต์ เธอเป็นผู้หญิงที่ไม่หวงแหน
รอยยิ้ม
“ตอนกลางคืนคึกคักดีจังค่ะ” แต่คาริสาก็คงไม่คิดออกมาเดิน
คนเดียวตอนกลางคืน เธอดูแลตัวเองได้ก็จริง แต่ถ้าฟ้ามืดคาริสา
ก็ชอบอยู่ในบ้านมากกว่า

คาริสา อาเชอร์ เป็นหนึ่งในผู้หญิงแทบนับคนได้ที่ไม่พยายาม

จูบลาเขา ผู้หญิงหลายคนวางตัวเป็นสุภาพสตรี พวกเธอเขินอายอย่าง
เสแสร้ง พวงแก้มแดงฉ�่ำของพวกเธอน่ะ คิดเหรอว่าเซนเดอริกจะมอง
ไม่ออกว่ามันแดงจากเครื่องส�ำอาง ไม่ได้แดงเพราะพวกเธอเคอะเขิน
และสุภาพสตรีแค่เปลือกนอกเหล่านัน้ จะไม่พลาดโอกาสในการยัว่ ยวนเขา
เป็นต้นว่าการจูบลาเขาทีแ่ ก้มแล้วอ้อยอิง่ ริมฝีปากกับผิวแก้มของชายหนุม่
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แต่หญิงสาวที่เขาเปิดโอกาสให้เธอใกล้ชิดเขา ปล่อยให้ โอกาส
ลวนลามเขาหลุดลอยไป คาริสาก้าวลงจากรถยนต์ ปฏิเสธที่จะให้เขา
ช่วยเธอขนของกลับขึ้นไปที่อพาร์ตเมนต์ เธอยอมรับความช่วยเหลือ
แค่ยอมให้เซนเดอริกหอบหิ้วถุงผ้าไปส่งเธอบริเวณหน้าลิฟต์ ในขณะที่
เซนเดอริกมีลิฟต์ส่วนตัวของเขา เธอไม่อยากรบกวนเขา หญิงสาวให้
เหตุผลแบบนั้น
เซนเดอริกจึงส่งเธอแค่นั้นแล้วตัวเองก็กลับขึ้นไปยังเพนต์เฮาส์
เพื่ออาบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเขาจะกลับลงไปที่ห้องของคาริสา มันเป็น
เรื่องง่ายกว่าที่จะให้เธอขึ้นไปหาเขา ชายหนุ่มมองเธอหอบหิ้วข้าวของ
เข้าไปในลิฟต์ เธอไม่ได้แสดงอาการเหนื่อยอ่อน บนริมฝีปากยังคงมี
รอยยิ้มจนกระทั่งประตูลิฟต์ปิดเข้าหากัน ส่วนเซนเดอริกก็ปลีกตัว
เดินไปยังลิฟต์ส่วนตัวของเขา
เขามีลานจอดรถส่วนตัว มีประตูทเี่ ชือ่ มระหว่างลานจอดรถส่วนตัว
ของเขากั บ การเดิ น ผ่ า นมายั ง ลานจอดรถส่ ว นรวมที่ มี ลิ ฟ ต์ ขึ้ น ไปยั ง
ห้องพักชั้นอื่นๆ ยกเว้นชั้นเพนต์เฮาส์ส่ีชั้นบนสุด สามชั้นที่อยู่ใต้ชั้น
เพนต์เฮาส์ของเซนเดอริกจะมีห้องพักหรูหราสองห้อง แต่ละชั้นจะใช้
ลิฟต์และลานจอดรถกับเพือ่ นร่วมชัน้ แต่เซนเดอริกไม่ตอ้ งใช้รว่ มกับใคร
สิทธิพิเศษของกลุ่มคนที่พักในชั้นเพนต์เฮาส์ก็คือประตูที่เชื่อมกับ
ลานจอดรถส่วนตัวของพวกเขาสามารถเปิดไปยังลานจอดรถส่วนรวม
ด้วยคีย์การ์ดแบบพิเศษ รวมถึงลิฟต์ส่วนตัวที่สามารถแวะชั้นอื่นได้
ด้วยคีย์การ์ดแบบพิเศษของพวกเขานั่นแหละ ในขณะที่ลิฟต์ส่วนตัวของ
พวกเขาไม่มีใครสามารถเข้าไปใช้งานได้
“ถ้าไม่มีอะไรจริงก็ดี”
เซนเดอริกคงเสียดายความเป็นธรรมชาติของคาริสา หากพบว่า
มันเป็นเพียงแค่การเสแสร้งและปรุงแต่งขึ้นมา หญิงสาวเหมาะกับบุคลิก
แบบนั้น รอยยิ้มแบบนั้น เธอมักจะพูดแต่เรื่องไร้สาระ แต่เซนเดอริก
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กลับฟังได้สบายหูดี เขาไม่จ�ำเป็นต้องใส่ใจฟังมันทุกค�ำ ฟังแบบเข้าหูซ้าย
ทะลุหูขวา แต่ก็เพลินไปอีกแบบ
เธอมีเสียงหวานใสน่าฟัง และมีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างจาก
ผู ้ ห ญิ ง ที่ เ ขารู ้ จั ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ธอเหมื อ นกั บ หยาดเพชรก็ คื อ ความเป็ น
ธรรมชาติ ส่วนเรื่องอื่นเซนเดอริกนึกไม่ออก เพราะเขาไม่ได้คลุกคลี
ใกล้ชิดกับหยาดเพชร ระหว่างทั้งคู่คือสถานะเจ้านายกับลูกน้อง
เธอเคารพเขา และจนป่  านนี้ก็ยังไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดจีบเธอ
เขาอยากคบหากับเธอ เผื่อว่าจะสามารถไปกันได้ดีในอนาคต แต่ก็
นั่นแหละ เขาพบกับเธอช้าไป และ การ์เดียน คริสเตียน คลาเรนมาซอฟ
ก็หวงเธอจนออกนอกหน้า
“เพิ่งวันแรกเท่านั้น”
เธออาจจะซ่อนความเป็นตัวตนของเธอเอาไว้อย่างมิดชิดก็ได้
เซนเดอริกจะเฝ้ามองดูเธออย่างใจเย็น ไม่มีทางที่เขาจะลืมค�ำพูดของ
มารดาที่เพียรบอกเขาได้
“คาริสาเป็นคนที่น่ารักมาก”
เฉพาะประโยคนี้ ป ระโยคเดี ย ว เซนเดอริ ก น่ า จะฟั ง มั น เกิ น
หนึ่งร้อยครั้งเข้าไปแล้ว ชาร์ล็อตจะกล่าวซ�้ำแล้วซ�้ำอีกเมื่อทั้งคู่พบกัน
“แม่อยากให้ลูกได้พบกับน้องนะจ๊ะ”
“เราเคยพบกันแล้วครับ”
“โธ่...นั่นมันเมื่อนานมาแล้วไง”
“ก็ไม่แตกต่างกันนี่ครับ”
“แตกต่างสิจ๊ะ ตอนนี้คาริสาโตเป็นสาวแล้ว สวยมากด้วย นิสัยก็
น่ารักมาก แม่อยากให้ลูกได้พบคาริสา และลองท�ำความรู้จักกัน”
ค�ำพูดเหล่านั้นคือการหลอกล่อให้เขาตกหลุมพรางเท่านั้น มารดา
อาจก�ำลังหาวิธีคลุมถุงชนเขา แต่ยังไม่พบวิธีการที่เหมาะสมเท่านั้นเอง
“ลูกจะต้องชอบน้องแน่ๆ จ้ะ”
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“งั้นเหรอครับ”
“เซนเดอริก ลูกเบื่อหน่ายความสมบูรณ์แบบที่เสแสร้ง แต่คาริสา
แตกต่าง แม่อยากให้ลูกมีความสุขจริงๆ นะจ๊ะ และแม่เชื่อว่าคาริสาจะ
เป็นความสุขของลูก”
บทสนทนาระหว่างเขากับมารดาลอยเข้ามาในความทรงจ�ำ เมื่อ
พบกันทุกครั้ง เรื่องของคาริสาจะเป็นหัวข้อหลักที่มารดาใช้สนทนากับ
เขา ชายหนุ่มได้รับรายงานเรื่องเกี่ยวกับเธออย่างละเอียดผ่านชาร์ล็อต
ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาไม่คิดใส่ใจ
“ไปพบน้องสักครั้งไม่ได้หรือยังไง”
“ผมยุ่งมากครับแม่”
“ลูกเป็นเจ้าของบริษัทนะจ๊ะ”
“นั่นยิ่งท�ำให้ผมยุ่งมากกว่าพนักงานบริษัทครับแม่”
เมื่อมารดากล่าวถึงเรื่องการนัดพบ เซนเดอริกจะยิ่งท�ำให้ตัวเอง
ยุ่งมากขึ้น และถ้ามีโอกาสเขาจะไปท�ำงานต่างประเทศ แต่ถึงเขาจะ
หลบเลี่ยงการพบเธอมาตลอดระยะเวลาหลายปี เขาก็หลบไม่พ้นจนได้
แต่คาริสาก็ไม่ได้ท�ำให้เขาอึดอัดเลยสักนิด
เขาไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าเธอรู้จักวิธีหว่านเสน่ห์หรือเปล่า เธอเป็นผู้หญิงที่
สดใสมาก สดใสเสียจนเขายิ่งรู้สึกว่าโลกของตัวเองช่างอึมครึม เซนเดอริก
ท�ำให้ตัวเองหลุดพ้นจากความเบื่อหน่ายการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นภายใน
ตระกูลมาร์กเกอร์คิซที่ท�ำให้เขาตึงเครียด แม้สถานการณ์จะยังคงสงบ
แต่มันก็เป็นเพียงความสงบจอมปลอมเท่านั้น

คาริสาใช้เวลาอาบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่อย่างรวดเร็ว เมื่อ

เซนเดอริกมาถึงอพาร์ตเมนต์ของเธอ อย่างน้อยเธอก็อยากให้ขั้นตอน
การเตรี ย มอาหารใกล้ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ย เพื่ อ ที่ เ ขาจะได้ ไม่ต ้ อ งรอนาน
หญิงสาวหยิบเอาเสื้อยืดตัวโคร่งสีชมพูและกางเกงขาสั้นสีขาวมาสวม
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เพราะความเคยชิน เรียวขาขาวเนียนเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วภายใน
ห้องครัว
เธอคิดเมนูอาหารทีไ่ ม่เสียเวลาท�ำมากนัก สลัดคือหนึง่ ในเมนูสำ� คัญ
ส�ำหรับมือ้ ค�ำ่ เพราะมันอุดมไปด้วยผักนานาชนิด คาริสาชอบรับประทาน
สลัดมาก และอาหารมื้อค�่ำก็ไม่ควรรับประทานอาหารหนักท้องจนเกินไป
เพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเข้านอนอยู่แล้ว นอกจากสลัดก็จะมีสเต๊กเนื้อ
ชิ้นใหญ่ส�ำหรับเซนเดอริก และชิ้นเล็กกว่าเขาครึ่งหนึ่งส�ำหรับเธอ
“อย่าเพิ่งมานะคะ”
แทนที่จะอยากให้ชายหนุ่มมาเร็วๆ เธอกลับภาวนาให้เขามาช้าๆ
หน่อย สองมือของคาริสาไม่ได้หยุดพัก เธอท�ำโน่นท�ำนี่คล่องแคล่ว
เปีย่ มไปด้วยประสิทธิภาพ หญิงสาววางชามสลัดชามใหญ่ลงบนโต๊ะ
รับประทานอาหาร สเต๊กของเธอส่งกลิ่นหอมกรุ่น และต่อจากนั้นไม่นาน
มันก็ถูกวางลงบนโต๊ะรับประทานอาหารเพื่อรอแขกของเธอ
“มาแล้วค่ะ”
เสียงกริ่งประตูหน้าห้องบ่งบอกว่าเซนเดอริกมาถึงแล้ว เขาแค่
ลงจากชั้ น บนมาที่ ชั้ น ล่ า ง จะเรี ย กว่ า เขาเป็ น เพื่ อ นบ้ า นของเธอก็ ค ง
ไม่น่าเกลียดนัก คาริสาเดินไปยังประตูโดยที่บนตัวยังมีผ้ากันเปื้อน
สวมอยู่ หญิงสาวเปิดประตูเพื่อต้อนรับเขา
“สวัสดีอีกครั้งค่ะเจ้านาย”
เธอยังคงยืนยันที่จะเรียกเขาว่าเจ้านายต่อไป คาริสามีเหตุผลของ
ตัวเอง และเธอก็ได้บอกเหตุผลนั้นกับเซนเดอริกไปแล้ว
“เชิญค่ะ”
หญิงสาวเบี่ยงตัวไปด้านข้างเพื่อให้ชายหนุ่มเดินเข้ามาในห้อง
เซนเดอริกถูกพาไปยังโต๊ะรับประทานอาหาร
“นั่งเลยค่ะ สเต๊กเพิ่งเสร็จพอดีค่ะ ฉันขอรินน�้ำส้มสักครู่ คุณดื่ม
น�้ำส้มคั้นได้ ไหมคะ ฉันคั้นจากส้มสด ไม่ได้ผสมอะไรเลยค่ะ”
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“ดื่มได้ครับ”
คาริสาเปิดตู้เย็นแล้วก็รินน�้ำส้มใส่แก้วใบโตสองใบแล้วน�ำมาวาง
บนโต๊ะ การได้เห็นเธอสวมผ้ากันเปื้อนเดินผ่านหน้าไปมา ท�ำให้เซนเดอริก
ให้ความสนใจ ไม่เคยมีผหู้ ญิงเสนอตัวท�ำอาหารให้เขารับประทานมาก่อน
แต่ถา้ เป็นการชวนไปรับประทานอาหารในร้านชือ่ ดังและหรูหรา เซนเดอริก
ได้รับค�ำเชิญอยู่บ่อยครั้งจนนับไม่ถ้วน
“น�้ำส้มคั้นมาแล้วค่ะ”
คาริสาวางแก้วน�้ำส้มคั้นลงบนโต๊ะ แล้วก็เดินไปรินน�้ำแร่ใส่แก้ว
และน�ำมาวางคู่กัน ก่อนที่เธอจะนั่งลงบนเก้าอี้ทั้งที่ยังสวมผ้ากันเปื้อนอยู่
“เชิญเลยค่ะ เอ่อ...เดี๋ยวก่อนค่ะ”
พอเซนเดอริกขยับตัว หญิงสาวก็ยื่นมือออกมาข้างหน้าเล็กน้อย
เมื่อชายหนุ่มหันหน้ามองมาเธอก็ยิ้มใส่ตาเขา
“บอกตามตรงนะคะ ฉันตื่นเต้นมาก และก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกปาก
คุณหรือเปล่า”
“ผมไม่เรื่องมากหรอก”
“แต่ฉันก็เป็นกังวลอยู่บ้างค่ะ เพราะคุณเป็นแขก”
“คุณเพิ่งเคยท�ำอาหารให้คนอื่นลองชิม?”
“ไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะ แต่ฉันอยากให้คุณประทับใจ และเวลาที่
ฉันตื่นเต้นมากๆ ฉันอาจท�ำมันออกมาได้ ไม่ดีนัก”
“คุณต้องการความประทับใจจากผม?”
คาริสายิ้มตอบรับ เธอเปิดเผยความต้องการของตัวเองไม่คิด
ปิดบัง เพราะส�ำหรับเธอแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่พูดออกไปไม่ได้
“หลั ง จากที่ คุ ณ ให้ ฉั น ติ ด รถกลั บ มาด้ ว ย มี น�้ ำ ใจพาฉั น แวะ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้ความช่วยเหลือฉันหลายเรื่อง ฉันก็อยากตอบแทน
คุณค่ะ แต่ฉันไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากการท�ำอาหารอร่อยๆ ให้คุณ
ถ้ามันอร่อยก็คงดี แต่ถ้าไม่ถูกปากคุณ มันก็แค่ไม่ค่อยดีนัก ถ้าคุณ
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ไม่โอเคกับมัน การตอบแทนที่ฉันเตรียมไว้ก็คงไร้ประโยชน์ ฉันคิด
แบบนั้นค่ะ”
เธอผายมือเชิญให้เขาลองชิมสเต๊กและสลัดที่เธอท�ำเตรียมไว้
คาริสาท�ำเองทุกขั้นตอนแม้กระทั่งน�้ำสลัดซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเธอ
เซนเดอริกหั่นสเต๊กเนื้อเป็นชิ้นพอดีค�ำ และเมื่อเขารับประทานมัน คาริสา
ก็จ้องมองเขาไม่คลาดสายตา
“ผ่านไหมคะ”
“ผมให้ผ่าน”
“โอ๊ย! ดีใจที่สุดเลยค่ะ”
ได้ยินแบบนั้นคาริสาถึงได้เริ่มรับประทานอาหารมื้อเย็นในส่วน
ของเธอ เป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายและปราศจากอารมณ์เร่าร้อน เมื่อเธอ
เริ่มรับประทานอาหาร คาริสาก็จริงจังกับสเต๊กและสลัดบนโต๊ะ เธอ
ไม่ชวนเขาสนทนาอีก จนกระทั่งทั้งคู่อิ่มแล้วนั่นแหละ หญิงสาวถึงได้เริ่ม
พูดคุยกับเขา เธอเลื่อนแก้วน�้ำส้มไปตรงหน้าเขา ยิ้มหวานคะยั้นคะยอ
ให้เขาดื่ม
“ขอบคุณนะคะที่คุณกินอาหารที่ฉันท�ำ”
เขาต่างหากที่ควรเอ่ยปากขอบคุณเธอ แต่คาริสากลับเป็นฝ่   าย
กล่าวค�ำนั้นออกมา นอกจากนี้เธอยังจัดการเก็บโต๊ะรับประทานอาหาร
โดยไม่ยอมให้เขาช่วย
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บทที่ 4
จุดประสงค์ของเธอ

“คาริสาสบายดีนะจ๊ะ”

“สบายดีค่ะคุณป้า”
คาริสากรอกเสียงตอบปลายสาย หญิงสาวไม่ลมื ว่าเธอต้องรายงาน
เรื่องของเซนเดอริกกับชาร์ล็อตสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หน้าที่พิเศษท�ำให้เธอ
ต้องคอยสอดส่องเซนเดอริกอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส
“ท�ำงานเป็นยังไงบ้างจ๊ะ”
“ทุกอย่างราบรื่นดีค่ะคุณป้า”
คาริสาท�ำงานทีน่ คี่ รบหนึง่ สัปดาห์แล้ว เธอมีโอกาสได้พบเซนเดอริก
วันละหนึ่งครั้ง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายซึ่งชายหนุ่ม
เรียกเข้าไปสั่งงาน เธอจะลอบมองเขา เก็บรายละเอียดใบหน้าและท่าทาง
ของเขา เพื่อที่เธอจะได้มีเรื่องรายงานชาร์ล็อต
“เจ้านายก็สบายดีค่ะ”
“งั้นเหรอจ๊ะ”
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ชาร์ล็อตถามเสียงนุ่ม นอกจากเหตุผลเรื่องนี้จะท�ำให้ชาร์ล็อต
มีข้ออ้างในการส่งตัวคาริสาไปใกล้ชิดกับเซนเดอริก การที่คาริสามีโอกาส
ได้สังเกตเซนเดอริกอาจจะท�ำให้เธอนึกชอบพอบุตรชายของเธอขึ้นมา
บ้าง เซนเดอริกเป็นบุรุษสมบูรณ์แบบ แต่คาริสาก็เหมือนจะไม่สนใจเรื่อง
เพศตรงข้ามเอาเสียเลย
แผนการของชาร์ล็อตไม่ใช่การบังคับให้ทั้งคู่ต้องแต่งงานกัน แต่
เป็นการส่งเสริมให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกันและมีโอกาสเรียนรู้กันและกันทางอ้อม
ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะด�ำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ และมันคงดี
ไม่น้อยถ้าเซนเดอริกและคาริสาจับมือกันเดินเข้ามาบอกว่าทั้งคู่ต้องการ
แต่งงานกัน
“ช่วงนี้เจ้านายจะเลิกงานประมาณหกโมงเย็นของทุกวันค่ะ”
คาริสามักจะแกร่วอยู่รอหลังเลิกงาน แครอลต้องรีบกลับบ้าน
เพราะมีครอบครัวต้องดูแล ในขณะที่คาริสาเป็นสาวโสด แครอลบอก
กับเธอว่าต้องการผู้ช่วยส�ำหรับท�ำงานหนึ่งหรือสองคน แต่ผู้ช่วยที่ว่า
ก็ยังหาไม่ได้เสียที
ผู้หญิงที่ถูกรับเข้ามาท�ำงานมักจะห้ามปรามตัวเองไม่อยู่ พยายาม
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะทอดสะพานให้ กั บ เซนเดอริ ก ผลก็ คื อ พวกเธอไม่ ผ ่ า น
ทดลองงาน เป็นจังหวะที่คาริสามาท�ำงานช่วงปิดเทอม แครอลจึงมี
ผู้ช่วยระหว่างที่ก�ำลังหาผู้ช่วยคนใหม่
คาริสาเพิ่งทราบว่าภรรยาของการ์เดียน ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพี่สะใภ้
อีกคนของเธอ เคยท�ำงานที่นี่ในต�ำแหน่งผู้ช่วยของแครอล โลกนี้มัน
ช่างเต็มไปด้วยเรื่องบังเอิญอันน่าพิศวง และเพราะเธอต้องการท�ำหน้าที่
ของเธอให้ดีที่สุด และคอยสังเกตการณ์เซนเดอริก หญิงสาวจะกลับบ้าน
ช้ากว่าแครอล หากเจ้านายหนุ่มอยู่ท�ำงาน เธอจะชงชาที่เธอตั้งชื่อว่า
ชาสดชื่นแจ่มใสให้กับเซนเดอริกทุกเย็น เธอคิดจะแบ่งใบชามาให้เขา
แต่ถ้าหากชายหนุ่มชงมันไม่ถูกวิธี ความสดชื่นแจ่มใสที่จะได้รับตาม
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ชื่อของชาก็จะลดน้อยลง
“แต่ก็ยังท�ำงานเกินเวลาอยู่ดีนะจ๊ะ”
ชาร์ล็อตกล่าวเสียงนุ่มด้วยความห่วงใยบุตรชาย แต่ก็ใจชื้นขึ้น
ไม่น้อยเมื่อเซนเดอริกไม่ได้ฝังตัวเองจนจมอยู่กับงานแบบหามรุ่งหามค�่ำ
“คุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เพื่อเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าให้กับ
เจ้านาย หนูชงชาให้เจ้านายดื่มทุกวันก่อนหนูกลับบ้านค่ะ”
ฟังคาริสาส่งเสียงเรียกเซนเดอริกว่าเจ้านาย เสียงหวานใสเจือ้ ยแจ้ว
นั่นน่ารักน่าเอ็นดูดีเหมือนกัน ว่าแต่เมื่อไรลูกชายของเธอจะหันมาสนใจ
ลูกน้องกิตติมศักดิ์คนนี้เสียที หากเซนเดอริกปล่อยให้คาริสาหลุดมือ
ชาร์ล็อตก็คงเสียดายว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้เป็นอย่างมาก
“แล้วเขาดื่มไหมจ๊ะ”
“ดื่มทุกวันค่ะ เป็นชาที่หนูท�ำเองค่ะ ชื่อว่าชาสดชื่นแจ่มใส ดื่มแล้ว
ก็จะสดชื่นและแจ่มใสเหมือนกับชื่อของชาเลยค่ะ”
“มีหนูคอยช่วยดูแลเซนเดอริกป้าก็เบาใจจ้ะ”
ชาร์ล็อตชอบพอคนไม่ผิด ผู้หญิงอย่างคาริสานี่แหละที่เหมาะสม
กับเซนเดอริกที่สุด เธอไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่เธอมีความน่ารักน่าใคร่
และเป็นคนที่จะท�ำให้เซนเดอริกมีความสุขได้ด้วยความเรียบง่ายของเธอ
“หนูไม่ได้ดูแลอะไรหรอกค่ะ แค่ชงชาให้เจ้านายเองค่ะ”
“แต่ก็เป็นชาเพื่อสุขภาพใช่ไหมจ๊ะ”
“ใช่ค่ะ เป็นชาเพื่อสุขภาพของเจ้านาย”
“แบบนั้นก็เรียกว่าดูแลแล้วละจ้ะ ขอบใจมากนะคาริสา”
“เรื่องเล็กน้อยค่ะคุณป้า หนูเต็มใจและยินดีท�ำค่ะ คุณป้าขา
ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้านายนะคะ ถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเจ้านายหนูจะรีบ
รายงานค่ะ แต่ตอนนี้เจ้านายสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ”
“ขอบใจจ้ะคาริสา”
“หนูขอตัวไปท�ำงานก่อนนะคะคุณป้า”
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คาริสากดตัดสายโทรศัพท์ เธอเก็บโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋า
แล้วเดินออกมาจากบริเวณที่เธอปลีกตัวมาคุยโทรศัพท์
อีกฝั่งหนึ่งที่ปิดบังจากสายตาของเธอ ร่างสูงของเซนเดอริกยืนอยู่
ตรงนั้น ชายหนุ่มสอดมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกง ใบหน้าคมคายมอง
ออกไปภายนอกตัวตึก เขาได้ยินบทสนทนาของคาริสาชัดเจนทุกค�ำ
“เธอมาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่”
ใบหน้าเรียบเฉยของเซนเดอริกไม่อาจบ่งบอกได้ว่าเขาก�ำลังคิด
อะไรอยู่ ชายหนุ่มเป็นเพียงคนเดียวที่ทราบถึงความต้องการของตัวเอง
เขาปรารถนาค�ำตอบจากการกระท�ำของคาริสา เธอถูกมารดาของเขา
ส่งตัวมา แต่จุดประสงค์เหมือนจะคลาดเคลื่อนจากที่ชายหนุ่มคาดเดาไว้
พอสมควร

“เรียบร้อยแครอล ส่วนคาริสาอยู่ก่อน”

เซนเดอริกเซ็นเอกสารแฟ้มสุดท้ายของวันแล้วยื่นให้กับแครอล
เลขาฯ สาวรับมาถือเอาไว้ แล้วก็ลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องท�ำงานของ
เจ้านายหนุ่มทันที คาริสานั่งยิ้มรอรับค�ำสั่งจากเขา สุดสัปดาห์นี้จะเป็น
วันหยุดยาวติดต่อกันสี่วัน และเธอก็วางแผนที่จะกลับไปยังบ้านไร่
“สุดสัปดาห์นี้มีแผนจะไปพักผ่อนที่ไหนหรือเปล่า”
“ฉันจะกลับบ้านค่ะ”
หญิงสาวตอบกลับทันทีอย่างไม่ลังเล เธอไม่มีแผนการอื่นใดอีก
นอกจากกลับไปนั่งกินนอนกินที่บ้านไร่จนถึงวันท�ำงาน
“มีนัดที่บ้าน?”
“ไม่มีนัดหรอกค่ะ”
คาริสาตอบกลับ นึกชื่นชมตัวเองที่เริ่มเข้าใจและแยกแยะได้ว่า
ประโยคไหนของเซนเดอริกเป็นประโยคค�ำถามและประโยคไหนเป็น
เพียงแค่ประโยคบอกเล่าธรรมดา
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“ไม่มีนัด ไม่มีธุระ ไม่มีแผนการพิเศษ?”
“ใช่ค่ะ แค่จะกลับไปพักผ่อนที่บ้านค่ะ ฉันคิดถึงบ้านไร่ คิดถึง
หม่ามี้ค่ะ”
“โอเค งั้นไปด้วยกัน”
“ไปไหนคะ”
“ส�ำหรับผมมันคือค�ำเชิญที่ตอบปฏิเสธไม่ได้ แต่ส�ำหรับคุณให้คิด
เสียว่ามันเป็นงานพิเศษในรอบสุดสัปดาห์กแ็ ล้วกัน ผมจะจ่ายเงินพิเศษให้
ถือว่าเป็นวันท�ำงาน”
“งั้นไปค่ะ”
คาริสาตอบตกลงทันที เธอจะได้เงินพิเศษในช่วงวันหยุดยาวสี่วัน
ท�ำไมเธอจะต้องปฏิเสธงานที่จะท�ำให้เธอมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยล่ะ
“เซ็นสัญญาด้วย”
เซนเดอริกเปิดลิ้นชัก หยิบกระดาษรายละเอียดสัญญายื่นส่งให้
คาริสา หญิงสาวรับมากวาดสายตาอ่าน เป็นสัญญาการว่าจ้างพิเศษ
ระบุวันที่เรียบร้อยรวมถึงเงินค่าจ้างพิเศษ และถ้าเธอท�ำให้เขาพึงพอใจ
กับผลการท�ำงาน เธอมีโอกาสจะได้  โบนัสเพิ่มอีกด้วย
‘โอ้  โฮ นี่มันสัญญาที่จะท�ำให้กระเป๋าของเราหนักขึ้นชัดๆ’
คาริสาเซ็นชือ่ ก�ำกับแล้วก็ยนื่ เอกสารคืนให้กบั เซนเดอริก ในสัญญา
ระบุว่าเธอจะต้องท�ำงานที่เซนเดอริกมอบหมายให้อย่างสุดความสามารถ
และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเซนเดอริกจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ
“ขอบคุณนะคะเจ้านายส�ำหรับงานพิเศษค่ะ”
“ไม่เป็นไร”
“หรือเป็นเพราะเจ้านายทราบว่าฉันต้องเก็บสะสมเงินเพือ่ ความฝัน
ของฉันใช่ไหม เจ้านายก็เลยให้งานพิเศษฉันท�ำ”
คาริสาเคยเล่าให้เขาฟังถึงความฝันของเธอ ชายหนุ่มอาจจ�ำได้
และอยากช่วยเหลือเธอ ส�ำหรับเซนเดอริกแล้วเขาไม่ได้คดิ ถึงเรือ่ งนัน้ เลย
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“เจ้านายเป็นคนดีจังเลยค่ะ”
เซนเดอริกยังไม่ทันตอบรับหรือปฏิเสธ คาริสาก็สรุปเองเสร็จ
เรียบร้อย ชายหนุ่มปิดริมฝีปากเข้าหากัน นั่นก็เพราะเขาพูดไม่ทันเธอ
และการพยายามกล่ า วขั ด เธอที่ ก� ำ ลั ง เจื้ อ ยแจ้ ว อยู่ก็ ไม่ใ ช่ วิ สั ย ของ
เซนเดอริก เขาจะอธิบายถ้าหากเธอหยุดขยับริมฝีปาก แต่เมื่อหญิงสาว
ไม่หยุดมันเสียที เขาก็เลยยุติความตั้งใจ
“แล้วงานพิเศษคืออะไรคะ”
“งานปาร์ ต้ี เพื่ อ นของผมจั ด ขึ้ น ในบั ต รเชิ ญ มี ก ารระบุ ใ ห้ พ า
สุภาพสตรีไปด้วยหนึ่งคน ไม่จ�ำกัดสถานะ”
เซนเดอริกกล่าวรวบรัด ค�ำว่าไม่จ�ำกัดสถานะนั้นเหล่าบรรดา
สุ ภ าพบุ รุ ษ ทราบดี ว ่ า สตรี ที่ ค วงไปร่ ว มงานไม่ใ ช่ ภ รรยาก็ ไ ด้ จะเป็น
ภรรยา คนรัก หรือว่านางบ�ำเรอ ผู้หญิงชั่วคราว ก็สามารถพาไปได้ทั้งนั้น
เซนเดอริกไม่ไปร่วมงานปาร์ตี้กับเพื่อนหนุ่มโสดของเขาตลอดทั้งปี แต่
งานปาร์ตี้รวมตัวปีละครั้งที่ถูกจัดขึ้น เขาปฏิเสธไม่ได้
เขาจะยุติมันได้อย่างไม่น่าเกลียดนักก็ต่อเมื่อเขาแต่งงานแล้ว
เท่านั้น ซึ่งชายหนุ่มก็ยังไม่มีท่าทีจะยอมสละโสด เขาเลือกคาริสาด้วย
เหตุผลง่ายนิดเดียว เธอไม่สนใจเขา และมันจะท�ำให้เขามีมุมที่สุขสงบ
อยู่บ้างภายใต้ช่วงเวลาของงานปาร์ตี้สุดเร่าร้อน การพาผู้หญิงคนอื่น
ไปร่วมงาน จะท�ำให้เขาเบื่อหน่ายกับการพยายามยั่วยวนของพวกเธอ
คาริสาคือคนที่เหมาะสมและอยู่ใกล้มือ
“ทราบแล้วค่ะ ฉันจะได้เตรียมชุดไปถูก เพราะฉันไปกับคุณ
ฉันก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม และไม่ให้คุณขายหน้าด้วยค่ะ”
“ต้องการเสื้อผ้าเพิ่มหรือเปล่า”
“ไม่ค่ะ ฉันจัดการเรื่องนี้ได้ค่ะ”
“มีเวลาให้คุณเตรียมตัวถึงสองทุ่ม คุณเตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้ว
ผมจะลงไปรับ”
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“ได้ค่ะเจ้านาย ถ้างั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะ”
โชคดีของคาริสาที่มารดาเพิ่งส่งเสื้อผ้าล็อตใหญ่มาให้เธอ มาดาม
ทาเนียให้เหตุผลว่าเธอท�ำงานเป็นผู้ช่วยเลขาฯ ของเซนเดอริก อาจมีวัน
ที่ต้องออกงานตามหน้าที่ การมีเสื้อผ้าติดไว้ ในตู้  ให้หลากหลายคือการ
เตรียมตัวที่ดี
คาริสาคงจะได้ ใช้มันก็คราวนี้แหละ หญิงสาวมีเสื้อผ้าหรูหรา
ราคาแพงมากพอสมควร เพราะเธอต้ อ งใช้ มั น ยามต้ อ งออกงานกั บ
มาดามทาเนีย การใช้ชุดราตรีชุดเดิมออกงานในวงสังคมเป็นเรื่องที่
ไม่เหมาะสมนัก คาริสาจึงมีชดุ ทีใ่ ส่ครัง้ เดียวค้างเติง่ อยูเ่ ต็มตู้ คราวนีแ้ หละ
เธอจะได้หยิบพวกมันออกมาใช้งานซ�้ำเป็นครั้งที่สอง

จากพนักงานสาวน้อยหน้าใส คาริสาก็เปลี่ยนตัวเองกลับไปเป็น

คุ ณ หนู ค าริ ส า อาเชอร์ ด้ ว ยชุ ด เดรสยาวคลุ ม เข่ า แบบเรี ย บสี ข าว
แขนยาว ระบายประดับตรงช่วงแขนและช่วงอกท�ำให้เธอดูบอบบาง
น่าถนอม เส้นผมยาวสลวยถูกปล่อยสยายเต็มแผ่นหลัง คาริสาดัดเส้นผม
ของเธอเป็นลอนใหญ่ ที่เน้นให้เส้นผมเป็นลอนคลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ
เธอชอบมันตรงที่ไม่ต้องหวีบ่อยครั้งนัก แม้ผมจะยุ่งเหยิงบ้าง
แต่ก็ไม่ค่อยผิดสังเกต คาริสาสวมรองเท้าส้นสูงสีขาว มีสายคล้องขึ้นมา
ถึงบริเวณข้อเท้า เป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบมาพร้อมกับชุดนี้โดยเฉพาะ
คาริสาไม่ได้แต่งหน้าจัด เธอแค่ทาปากด้วยลิปมันวาวสีชมพูหวาน เพื่อ
ไม่ให้ปากของเธอจืดชืดจนเกินไป
หญิงสาวเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าของเธอ พิถีพิถันเลือกชุด ด้วย
ข้อก�ำหนดชัดเจนว่าทุกชุดจะต้องสวยงาม เหมาะสม และไม่ท�ำให้
เซนเดอริกขายหน้า คาริสาเป็นสาวน้อยที่มองโลกในแง่ดี แต่เธอไม่ใช่
คนโง่เขลา
เธอสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์รอบด้านได้เป็นอย่างดี
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รวมไปถึงการท�ำตัวเป็นคุณหนูไฮโซหรือว่าเป็นนักศึกษาติดดิน คาริสา
หมุนตัวหน้ากระจกเพื่อส�ำรวจความเรียบร้อยของตัวเอง ก่อนจะลาก
กระเป๋าเดินทางของเธอออกมาเตรียมไว้ระหว่างรอเซนเดอริก
“ตรงต่อเวลาสุดๆ”
เวลาสองทุ่มตรง กริ่งหน้าห้องเธอก็ถูกกด คาริสาเดินไปเปิด
ประตู แล้วก็ยิ้มส่งให้เซนเดอริกเป็นการทักทาย
“คุณตรงเวลาจังค่ะ”
“คุณเรียบร้อยดี?”
“ค่ะ ฉันเตรียมตัวแล้ว กระเป๋าเดินทางก็จัดเรียบร้อยค่ะ”
คาริสาถอยมาด้านหลังเพือ่ ให้เซนเดอริกก้าวเข้ามาในห้อง ชายหนุม่
เดินตรงไปยังกระเป๋าเดินทางของเธอแล้วก็ช่วยลากมันออกมา
“ฉันขอปิดอพาร์ตเมนต์สักครู่นะคะ”
เธอเดินส�ำรวจประตูหน้าต่าง เมื่อเห็นว่าปิดเรียบร้อยก็ออกมา
จากห้องแล้วจัดการปิดประตูลงล็อก ก่อนจะเดินเข้าไปหาเซนเดอริก
“ไม่สวมแว่น?”
“ปกติฉันไม่สวมแว่นหรอกค่ะ แต่วันท�ำงานเพื่อให้บุคลิกของ
พนักงานบริษัทน่าเชื่อถือ ฉันเลยสวมแว่นค่ะ”
“จ�ำเป็นต้องท�ำถึงขนาดนั้น”
คาริสาหัวเราะเบาๆ เซนเดอริกไม่เข้าใจความเยอะของผู้หญิง
หรอก ถึงเธอจะเป็นผูห้ ญิงสบายๆ แต่บางมุมเธอก็มรี ายละเอียดปลีกย่อย
ที่ค่อนข้างซับซ้อนเกินกว่าที่ผู้ชายจะเข้าใจ
“มันท�ำให้ฉันรู้สึกมั่นใจน่ะค่ะ”
“โอเค เชิญครับ”
เขาลากกระเป๋าเดินทางของเธอเพื่อพาเธอตรงไปยังลิฟต์ส่วนตัว
ของเขา คาริสาถูกพาขึ้นไปยังเพนต์เฮาส์ของเซนเดอริก
“เพนต์เฮาส์ของคุณสวยมากเลยค่ะ”
กัณฑ์กนิษฐ์ 79

“อยากมาอยู่หรือไง”
“ไม่ค่ะ มันกว้างเกินไปส�ำหรับฉันค่ะ”
คาริสาเอ่ยปากชม ก็เพราะเพนต์เฮาส์ของเซนเดอริกตกแต่งอย่าง
สวยงาม เรียบแต่หรูหรา ไม่มากไปและไม่น้อยไป
“ปกติคุณอยู่ที่บ้านไร่ ไม่ชอบที่กว้างขวาง?”
“เป็นความกว้างขวางที่แตกต่างกันอยู่บ้างค่ะ ที่บ้านไร่กว้างขวาง
แต่มีต้นไม้ มีกลิ่นหอมสดชื่นของหญ้า มีสายลม แสงแดด มีสิ่งมีชีวิต
เช่นพวกแมลงตัวเล็กๆ ผีเสื้อ นก แต่ที่นี่กว้างขวาง แต่มันก็เหมือนกล่อง
ฉันชอบอยู่กับธรรมชาติค่ะ แต่คุณคงชอบที่นี่ใช่ไหมคะ”
“ท�ำไมถึงคิดว่าผมชอบที่นี่”
“ก็คุณจ่ายเงินซื้อมันนี่คะ และมันก็เหมาะกับคุณ กว้างขวาง
หรูหรา และก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมาก คุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง
นี่คะ”
เซนเดอริกไม่เคยนึกชอบให้  ใครวิจารณ์เขา แต่ค�ำพูดของคาริสา
ไม่ได้ท�ำให้ชายหนุ่มโกรธเคือง ตรงกันข้าม เขากลับรับฟังเธออย่างสงบ
“บ้านไร่ที่ฉันเกิดและเติบโตไม่ค่อยสงบหรอกค่ะ มีงานให้ท�ำ
ทั้งวัน และก็มีคนเยอะแยะไปหมด แต่ฉันก็ชอบมันมากๆ เลยค่ะ”
“ผมชอบความกว้างขวางที่เงียบสงบ”
“มันก็ดีนะคะ แต่ถ้าเป็นฉัน บางครั้งฉันก็คงเหงา”
คาริ ส าเดิ น ไปหยุ ด ยื น หน้ า ผนั ง กระจก หญิ ง สาวมองออกไป
ภายนอก วิวที่เพนต์เฮาส์ของเซนเดอริกสวยกว่าวิวที่มองเห็นจากห้อง
ของเธอมาก
“คาริสา ท�ำไมถึงตอบรับค�ำชวนของผมง่ายๆ”
“ก็ฉันจะได้เงินพิเศษ แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารกินฟรีด้วยค่ะ”
ค�ำตอบของคาริสาตรงประเด็นไม่สร้างภาพเสียจนเซนเดอริก
อึ้งไปชั่วครู่ เหตุผลในการตอบรับของเธอมันอยู่เหนือความคาดหมาย
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ของเขา คงไม่มีผู้หญิงคนไหนตอบรับนัด เซนเดอริก มาร์กเกอร์คิซ
ด้วยเหตุผลนี้แน่
“และฉันก็จะได้ ใส่ชุดราตรีราคาแพงซ�้ำอีกด้วยค่ะ ชุดพวกนี้
ใส่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ ใส่อีก ถ้ามีโอกาสได้ใส่ซ�้ำมันก็คงจะดีมากๆ เลย
ค่ะ”
เหตุผลของเธอแต่ละข้อไม่เกี่ยวข้องกับความใกล้ชิดระหว่างเขา
กับเธอเลยสักนิด มิหน�ำซ�้ำระหว่างที่ตอบเธอยังมองเขาตาแป๋วไม่หลบ
สายตา คาริสาไม่ได้ต้องการมองเขาเพื่อยืนยันหรอก เธอมองก็เพราะ
เธอก�ำลังสนทนากับเขาอยู่ และเพราะเธอไม่ได้โกหก ปราศจากการ
ซ่อนเร้นในเหตุผล เธอจึงกล้าสบตาเขา
“เป็นเหตุผลที่ดีนี่”
“ฉันก็คิดแบบนั้นนั่นแหละค่ะ”
คาริสาหัวเราะ เซนเดอริกอาจแปลกใจในค�ำตอบของเธอ แต่
ไม่เป็นไรหรอก ชายหนุ่มไม่จ�ำเป็นต้องเข้าใจเธอทุกเรื่อง เหมือนที่เธอก็
ไม่จ�ำเป็นต้องเข้าใจเขาทุกเรื่องเหมือนกัน
“จริงสิ คุณหิวหรือเปล่า”
“ไม่ค่ะ ฉันกินแซนด์วิชรองท้องมาแล้ว และฉันก็ท�ำมาเผื่อคุณ
ด้วยค่ะ”
“ขึ้นเครื่องแล้วผมจะรับประทานแซนด์วิชของคุณ”
“เราจะเดินทางกันยังไงคะ”
“เฮลิคอปเตอร์จะพาเราไปทีส่ นามบิน เราจะเดินทางด้วยเครือ่ งบิน
ส่วนตัวของผม และเมื่อไปถึงสนามบินเราก็นั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปยัง
บ้านพักตากอากาศของเพื่อนผม”
“บินเหมือนนกเลยค่ะ”
คาริสาย่นจมูกเล็กน้อย แต่รอยยิ้มบนริมฝีปากของเธอก็ไม่ได้
บ่งบอกว่าเธอก�ำลังไม่พอใจ คนของเซนเดอริกน�ำกระเป๋าเดินทางของเธอ
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กับชายหนุ่มออกไป คงถึงเวลาเดินทางแล้วกระมัง
“ถุงผ้านี่ฉันจะถือเอง มีกล่องใส่แซนด์วิชของเจ้านายอยู่ค่ะ”
“ต้องเรียกผมว่าเซนเดอริกสิ”
หญิงสาวเอียงคอมองเขาเล็กน้อย แต่เมื่อคิดถึงเหตุผลแล้วก็
พบว่าเธอควรต้องเรียกชื่อเขาจริงๆ นั่นแหละ เพราะเธอไปร่วมงานปาร์ตี้
ในฐานะเพื่อนสาวของเซนเดอริก
“ถ้าฉันเผลอเรียกชื่อคุณตอนกลับมาท�ำงาน คุณต้องเตือนฉันด้วย
นะคะ”
“ถ้าผมนึกได้เหมือนกันนะ”
เซนเดอริกยื่นมือมาหาคาริสาตามมารยาท เธอไม่ได้สอดแขน
เข้าไปควงแขนเขา แต่หญิงสาววางมือลงบนมือเขา แล้วก็กระชับมือกุม
จับมือชายหนุ่มเอาไว้
“อยู่ดีๆ ฉันก็ตื่นเต้นค่ะ”
“สูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ สิ”
เซนเดอริกเสนอแนะ คาริสาจับมือกับเขาเดินไปถึงเฮลิคอปเตอร์
เพนต์เฮาส์ของเขามีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว และชายหนุ่มก็ช่วย
ดูแลเธอเยี่ยงสุภาพบุรุษ
“ขอบคุณค่ะเซนเดอริก”
“ด้วยความยินดีครับ”
เขาตอบรับเสียงทุ้ม ก่อนจะก้าวตามขึ้นไปนั่งเคียงข้าง คาริสา
ไม่ได้สนใจชายหนุ่มข้างกายเลย เพราะระหว่างเดินทางไปสนามบินเธอ
เอาแต่สนใจกับทิวทัศน์ที่มองเห็นจากเฮลิคอปเตอร์

“ขอบคุณส�ำหรับผ้าห่มค่ะ”

คาริสากล่าวค�ำขอบคุณเมื่อเซนเดอริกส่งผ้าห่มให้เธอ หญิงสาว
ใช้มันคลุมขา แล้วก็เอนตัวกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเบาะแสนสบายภายใน
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เครื่องบินส่วนตัวของเซนเดอริก
“ใช้เวลาบินนานไหมคะ”
“สามชั่วโมง”
“แล้วหลังจากนั้นล่ะคะ”
“เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์อีกราวๆ สามสิบนาทีก็จะถึงที่หมาย
เป็นบ้านพักตากอากาศที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว อยู่กลางหุบเขา เข้าถึงยาก”
“น่าสนใจจังค่ะ”
“คุณอาจจะชอบมันก็ได้”
“แล้วคุณชอบมันไหมคะ”
“ตอนนี้เหรอ ถ้าให้ตอบตามตรงก็คงต้องตอบว่าไม่”
“ท�ำไมคะ”
ก็เพราะเพือ่ นของเซนเดอริกพยายามทีจ่ ะยัดเยียดผูห้ ญิงให้กบั เขา
ชายหนุ่มแค่เบื่อหน่าย แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนรสนิยม แต่
เจ้าพวกนั้นก็เหมือนจะเป็นห่วงเขาจนเกินพอดี ไม่รู้ว่าพวกมันห่วงจริง
หรือแค่หาความบันเทิงให้กับชีวิตกันแน่
“ผมมีชีวิตส่วนตัวที่ค่อนข้างเสเพล ถ้าหากคุณต้องการทราบ”
“คุณเต็มใจจะเล่าให้ฟังฉันไหมคะ ถ้าคุณอึดอัดคุณไม่ต้องตอบ
ค�ำถามของฉันก็ได้นะคะ ฉันไม่ต้องการละลาบละล้วง แค่อยากชวนคุณ
คุยเท่านั้นเองค่ะ”
“ไม่อยากพักผ่อน?”
“ยังไม่ถึงเวลานอนนี่คะ แล้วถ้าเราเอาแต่นอนมากไปก็ไม่ดีด้วย
เพราะมันจะท�ำให้เราพลาดเรื่องดีๆ ไปหลายเรื่องเลยค่ะ แค่พักผ่อน
ให้เป็นเวลา และพักผ่อนให้เพียงพอ แต่ไม่ควรมากจนเกินไปค่ะ”
“คุณก็เลยชวนผมเจื้อยแจ้ว”
คาริสาพยักหน้าตอบรับ หญิงสาวเอื้อมมือไปหยิบกล่องแซนด์วิช
มาวางบนตัก เมื่อเครื่องรักษาระดับการบินสูงตามที่ต้องการได้แล้ว เธอ
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เปิดฝากล่องแล้วก็ยื่นกล่องแซนด์วิชไปตรงหน้าชายหนุ่ม
“เชิญค่ะ”
“ขอบใจคาริสา”
“คุณยังเล่าค้างอยู่นะคะ”
เซนเดอริกมองคนทีก่ ระตือรือร้นรอคอยฟังเรือ่ งเล่าจากเขา มือของ
ชายหนุ่มเคลื่อนไหวเอง มันยกขึ้นแล้วเคาะลงบนหน้าผากของคาริสา
เบาๆ
“ถือว่าเป็นการจ่ายค่าแซนด์วิชก็แล้วกัน”
“ด้วยความยินดีค่ะ”
คาริสาตอบรับ นอกจากแซนด์วิชแล้วเธอยังชงชาสดชื่นแจ่มใส
ใส่มาในกระติกเก็บความร้อนส�ำหรับเธอและเซนเดอริก มันเสียรสชาติ
อยู ่ บ ้ า งเพราะไม่ ไ ด้ ดื่ ม ภายในสิ บ ห้ า นาที แต่ เ พราะเธอชอบมั น มาก
คาริสาเลยจะมองข้ามเรื่องนี้ไป
“พวกเราปาร์ตี้กันบ่อย ทุกคนเป็นหนุ่มโสด และมีกิจกรรมหลาก
หลายที่ค่อนข้างโลดโผน ระยะหลังผมมีงานยุ่งมาก ผมก็เลยไม่ค่อยได้
ไปร่วมงานปาร์ตี้ ยกเว้นปาร์ตี้ประจ�ำปี ซึ่งเราก�ำลังจะไปกัน”
“เพื่อนคุณคงเป็นห่วงคุณ”
“นั่นสิ แม้ผมจะพยายามแก้ ไขแล้ว แต่ผมก็ยังแก้ ไขมันไม่ส�ำเร็จ”
“แก้ไขเรื่องอะไรคะ”
“ผมเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิต”
เซนเดอริกตอบออกไปตรงๆ คาริสามองชายหนุ่มนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง
ก่อนที่เธอจะแย้มริมฝีปากยิ้มส่งให้ชายหนุ่มข้างกาย
“มันเป็นความเบื่อสะสม”
“น่าสงสารจัง”
คาริ ส าเลื่ อ นมื อ ไปวางลงบนหลั ง มื อ ของชายหนุ ่ ม เธอลู บ ไล้
หลังมือของเขาเบาๆ หากเธอสามารถส่งก�ำลังใจให้เขาได้บ้างก็คงดี
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ค่ะ”

“ถ้าคุณดื่มชาสดชื่นแจ่มใสของฉันทุกวัน คุณอาจจะหายเบื่อก็ได้

“น�้ำชารักษาได้?”
“ฉั น ชอบดื่ ม มั น มากเลยค่ ะ และฉั น ก็ ยั ง ไม่ เ คยรู ้ สึ ก เบื่ อ อะไร
จริงจัง อาจเป็นเพราะฉันดื่มชาสดชื่นแจ่มใสสูตรพิเศษของฉันก็ได้”
“ถ้ามันรักษาได้จริงก็คงดี”
คาริสาเก็บกล่องแซนด์วชิ เมือ่ ชายหนุม่ รับประทานมันจนหมดกล่อง
เธอรินน�้ำชาใส่ถ้วยพลาสติกที่มีวางอยู่ในกล่องเก็บของด้านข้างของ
เบาะนั่งหรูหรา แล้วก็ส่งให้เขา เซนเดอริกดื่มมันจนหมด
“คุณต้องรักษาตรงนี้ค่ะ”
หญิงสาวทาบมือลงบนแผ่นอกของชายหนุ่ม เธอไม่ได้กดแรง
หรือแตะต้องเพื่อลวนลามเขา คาริสาแตะมันแผ่วเบา ทาบฝ่   ามือไว้
แบบนั้นครู่หนึ่งก่อนจะดึงมือออกห่าง แต่เซนเดอริกก็คว้าจับข้อมือของ
หญิงสาวเอาไว้
“วางไว้อีกสักครู่สิ”
เธอตามใจเขา ฝ่   ามือขาวเนียนขยับเข้าไปชิดชนกับแผงอกของ
เซนเดอริก คาริสายิ้มละมุน ดวงตาสดใสและความอ่อนโยนที่เธอมี
มันส่งผลกระทบถึงเขา เซนเดอริกเคยมีเหตุผลมากมายในการปฏิเสธเธอ
ทว่าการใกล้ชิดกับคาริสากลับไม่น่าเบื่อหน่ายอย่างที่คิด
“ต้องรักษายังไง”
“ไม่รู้สิคะ”
ถ้าหากว่าคาริสาทราบวิธีการรักษาแล้วละก็ เธอคงไม่รีรอเลยที่จะ
ใช้มันรักษาเซนเดอริก หญิงสาวไม่ต้องการเห็นเขาจมปลักอยู่กับความ
เบื่อหน่ายที่สลัดไม่หลุด บางทีเขาอาจไม่ได้แค่เบื่อธรรมดา แต่เบื่อหน่าย
ไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตของเขา
“ถ้าฉันทราบ ฉันจะบอกคุณนะคะ”
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“คุณเป็นเด็กดีใช่ไหม”
“หม่ามี้ชอบเรียกฉันว่ายายตัวแสบค่ะ”
เธอน่าจะเป็นสาวน้อยไร้เดียงสามากกว่าจะเป็นยายตัวแสบ หรือว่า
เธอจะมีความซุกซนซ่อนไว้อยู่ภายใต้ใบหน้าอ่อนใสนั้น
“เพราะอะไร”
“เพราะฉันพูดมาก ชอบพูดไปเรื่อยเปื่อย แล้วฉันก็ชอบขัดคอ
หม่ามี้ค่ะ ฉันกับหม่ามี้ชอบทะเลาะกันค่ะ แต่เราไม่ได้ทะเลาะกันจริงจัง
หรอกนะคะ เราทะเลาะกันเพราะเรารักกันค่ะ”
“มีด้วยเหรอ ทะเลาะกันเพราะรักกัน”
“มีสิคะ เราไม่ได้ต้องการเอาชนะ เป็นวิธีกระชับความสัมพันธ์
ในแบบของฉันกับหม่ามี้ค่ะ”
น�้ำเสียงของคาริสาเต็มไปด้วยความรักใคร่เมื่อกล่าวถึงมารดา
ไม่ใช่แค่เสียง แต่ดวงตาของเธอก็ยังอ่อนโยนเพราะมันเกลื่อนไปด้วย
ความรัก
“ฟังดูอบอุ่นไปอีกแบบ”
“ครอบครัวของฉันอบอุ่นมากค่ะ ฉันมีหม่ามี้ มีอาแมท แล้วตอนนี้
ก็ยังมีพี่เบนกับพี่การ์เดียน และมีพี่สะใภ้แสนสวยอย่างยาย่ากับพี่ยิปปี้”
“คุณรักทุกคนเลยใช่ไหม”
“ฉันรักทุกคนค่ะ ความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะ และเป็นความรู้สึกที่
เราแบ่งปันกับสมาชิกในครอบครัวของเราได้ โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินซือ้ ด้วยค่ะ”
“แต่ความรักของบางครอบครัวก็ต้องจ่ายเงินซื้อนะ อาจจะแพง
มากด้วย”
“ความรู้สึกแบบนั้นไม่สมควรถูกเรียกว่าความรักหรอกค่ะ เจ้า
ความรักคงน่าสงสารแย่ ถ้าหากถูกน�ำมากล่าวอ้างเพื่อหาผลประโยชน์”
“นั่นสิ”
น�้ำเสียงราบเรียบของเขา มันไม่ใช่ความเฉยชาแบบราบเรียบ แต่
86 คลั่งรักสามีมาเฟีย

มันมีความหมายมากกว่านั้น คาริสาบอกไม่ถูก แต่มันท�ำให้เธอต้อง
เลื่อนมือลงเพื่อวางทาบลงบนหลังมือของชายหนุ่ม เซนเดอริกเหมือน
ถูกตบจนหน้าหันเมื่อเห็นความห่วงใยในดวงตาของเธอ เขาหันใบหน้า
ไปด้านข้าง แต่ก็ไม่ได้ดึงมือออกห่างจากมือน้อยนุ่มเนียน แต่ถึงเขาจะ
ไม่มองเธอ เซนเดอริกก็ยังสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากดวงตาของคาริสา
เธอเป็นผู้หญิงที่เปี่ยมไปด้วยความรักสินะ คาริสา อาเชอร์

กัณฑ์กนิษฐ์ 87

