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มือที่ประสานกันเอาไวต้ รงหน้าตักเย็นเฉียบราวกับถูกแช่

อยู่ในธารน�ำ้ แข็ง เหงือ่ เม็ดเล็กผุดพรายขึ้นตามไรผมที่ลอ้ มรอบ
กรอบหน้าเรียวรู ปไข่ พราวเพตรารู ส้ กึ ล�ำคอแหง้ ผากจนต้องเค้น
น�ำ้ ลายเหนียวหนึบออกมาก่อนจะส่งลงไปในล�ำคออย่างยากล�ำบาก
ก้อนเนื้อในอกซ ้ายเต้นกระหน�ำ่ ครู่ต่อมาร่างเล็กทีน่ งั่ อยู่ปลายเตียง
ต้องสะดุง้ เฮือกเมือ่ เสียงปลดล็อกประตูดงั ขึ้น
“คุณจ้าวคะ”
พราวเพตราพยายามอย่ างยิ่งยวดเพื่อควบคุมไม่ใหเ้ สียง
ของตนสั่น แต่ ย่ิงพยายามกลับกลายเป็ นว่าน�ำ้ เสียงของเธอนัน้
ยิง่ สั่นเครืออย่างน่าเห็นใจ แต่ความรู้สกึ นัน้ ไม่ได้เจืออยู่ในแววตา
ของจ้าวไป่ เฟิ ง เจ้าของร่างสูงทีเ่ พิง่ ก้าวเข ้ามาในห ้องเลยแม ้แต่นอ้ ย
เขาสอดมือ ทัง้ สองข า้ งเข า้ ไปในกระเป๋ า กางเกงสแล็ก สีด �ำ สนิ ท
ทีผ่ ่านการตัดเย็บอย่างประณีต ชายเสื้อเชิ้ตสีขาวทีพ่ บั แขนเสื้อขึ้น
จนถึงขอ้ ศอกถูกเก็บเอาไว้ในกางเกงอย่างเรียบร้อย ดวงตาคู่คม
6 กรรมสิทธิ์รักมาเฟียเถื่อน

ดูแข็งกร้าวยามจับจ้องสายตามาทีใ่ บหน้าซีดเผือดของพราวเพตรา
อย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน
“ฉันควรจะจัดการเธอยังไงดี”
เสียงทุม้ ดู ราบเรียบหากแต่ แฝงความข่มขู่อยู่ ในที ท�ำเอา
พราวเพตราร่างกายเย็นเฉียบตัง้ แต่ศีรษะจดปลายเทา้ ยิ่งเจ้าของ
ใบหน้าคมคายขยับเทา้ เขา้ มาใกลจ้ นระยะห่างระหว่างกันลดน้อย
ถอยลงทุกทีหญิงสาวก็ยง่ิ ตื่นกลัว
“คุณจ้าวคะ พราวขอโทษค่ะ คือพราว พราวจ�ำเป็ น”
“ฮึ” จ้าวไป่ เฟิ งแค่นยิ้ม ดวงตาคมกริบวาววับ “เธอรูด้ วี า่ ฉัน
เป็ นคนยังไง แต่เธอก็ยงั กล ้าท�ำ” น�ำ้ เสียงทีเ่ คยราบเรียบเปลีย่ นเป็ น
เดือดดาล “กล ้ามากนะพราวเพตรา”
คราวนี้จ ้าวไป่ เฟิ งไม่พดู เปล่า มือหนาคว ้าข ้อมือเล็กทัง้ สองข ้าง
ขึ้นมา ก่อนจะออกแรงกระชากจนพราวเพตราเซถลาเข ้าหาเรือนกาย
แข็งแกร่ง
“พราวจ�ำเป็ นจริงๆ ค่ะคุณจ้าว พราว พราวขอโทษ พราว...”
พราวเพตราวิงวอนอย่างขอความเห็นใจ หญิงสาวรู้สกึ ผิด
ไม่นอ้ ยในสิง่ ทีไ่ ด้กระท�ำลงไป แต่กน็ นั่ ละ เธอไม่มที างเลือก เพราะ
หากเธอไม่ทำ� ผู้มพี ระคุณเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของเธอก็ตอ้ ง
ตกอยู่ในอันตราย
“หุบปากซะพราวเพตรา”
เสียงทุมตวาดลั
้
น่ ท�ำเอาพราวเพตราสะดุง้ โหยง ดวงตาคู่สวย
ไหวระริก หญิงสาวช้อนสายตาขึ้นมองคนเหนือร่างอย่างขอความ
เห็นใจ แต่แน่นอนว่าจ้าวไป่ เฟิ งไม่อาจให ้อภัยคนทีจ่ งใจคิดท�ำร้ายเขา
ได้ลง ในอกของมาเฟี ยหนุ่มเต็มไปด้วยความเดือดดาล กรามแกร่ง
บดเข ้าหากันแน่นจนเป็ นสันนู น
“หากเป็ นคนอืน่ เธอคงได้ตายคามือฉันไปแล ้ว”
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“...”
“พรุ่ ง นี้ ก่ อ นตะวัน ขึ้น อย่ า ให้ฉัน เห็น หน้า เธออีก ออกไป
จากทีน่ ่ซี ะ เพราะถ ้าเธอยังอยู่ ฉันจะไม่ใจดีกบั เธออีก ฉันให้โอกาส
เธอได้แค่ครัง้ เดียวเท่านัน้ ครัง้ เดียวเท่านัน้ พราวเพตรา”

ท้องฟ้ ายังไม่ทนั สว่างดีตอนที่พราวเพตราหอบหิ้วกระเป๋ า

สัมภาระใบเล็กออกมาจากคฤหาสน์ตระกูลจ้าว แม ้จะไร้เสียงสะอื้น
แต่ดวงตาคู่สวยกลับดูบอบช�ำ้ และยังคงขังคลอไปด้วยหยาดน�ำ้ ตา
แพขนตางอนงามเปี ยกชุ่ม ม่านน�ำ้ ตาท�ำให้วสิ ยั ทัศน์การมองของ
หญิงสาวพร่าเบลอ หัวใจของหญิงสาวแตกสลายราวกับถูกบดขยี้
ด้วยปลายเท ้าของใครสักคนจนแหลกละเอียด แขนเรียวทัง้ สองข ้าง
ยกขึ้นโอบกอดร่างกายของตนเอาไวอ้ ย่างต้องการปลอบประโลม
เท ้าเล็กขยับมุง่ หน้าไปตามถนนคอนกรีต ระยะห่างระหว่างหญิงสาว
กับคฤหาสน์ตระกู ลจ้าว คฤหาสน์หรู หราที่ท ำ� จากหินอ่อนสีขาว
ทัง้ หลังค่อยๆ เล็กลงๆ จนสุดท ้ายพราวเพตราก็ไม่สามารถมองเห็น
คฤหาสน์หลังนัน้ ในระยะสายตาได้อีกแม้ว่าหญิงสาวจะเหลียว
กลับไปมองครัง้ แล ้วครัง้ เล่าก็ตาม ในอกเต็มไปด้วยความรวดร้าว
ทุกย่ างก้าวเป็ นไปอย่ างยากล�ำบาก หากแต่ หญิงสาวจ�ำต้องฝื น
ก้าวเดินต่ อจนกระทั่งเทา้ เล็กหยุดตรงมุมสุดถนน สืบเทา้ ต่ อไป
อีกนิดจนถึงป้ ายส�ำหรับรอแท็กซี่ หญิงสาวเรียกแท็กซีค่ นั หนึ่งแล ้ว
ก้าวขึ้นไปนั่งก่อนทีร่ ถจะเคลือ่ นออกไป

บานตระกู
้ ลหยาง

โจเซฟ หยาง ชายวัยหา้ สิบปี เศษผมสีดอกเลาหยิบแก้วไวน์
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ขึ้นจิบอย่างอารมณ์ดี ขาทัง้ สองขา้ งไขว้กนั ในขณะที่เขาเอนหลัง
เขา้ กับโซฟาบุนวมหรู หรา มือขา้ งหนึ่งพาดไปตามแนวยาวของ
พนักโซฟา ส่วนมืออีกข ้างก็กำ� ลังยกไวน์ข้นึ จิบเป็ นครัง้ ทีส่ อง
“เธอว่าเด็กนั่นจะท�ำงานส�ำเร็จหรือเปล่า”
“ฉันไม่มั่นใจค่ ะ แต่อย่างน้อยเด็กนั่นก็ไม่กลา้ ปริปากบอก
จ้าวไป่ เฟิ งแน่วา่ เราเป็ นคนส่งมันไป หากมันท�ำงานไม่สำ� เร็จ”
“แต่ เ ด็ก นั่ น เป็ น ลู ก บุญ ธรรมของเธอนะ เธอไม่ ห่ ว งเลย
งัน้ เหรอ” โจเซฟ หยาง แสร้งเลิกคิ้วข ้างหนึ่งขึ้นถาม รอยยิ้มปรากฏ
บนมุมปากของเขา ถามไปอย่างนัน้ ทัง้ ๆ ทีร่ ูค้ ำ� ตอบดีอยู่แล ้ว
“ก็แค่เด็กทีส่ ามีผู ้ล่วงลับของฉันขอมาเลี้ยง ฉันรับช่วงดูแลต่อ
และให้ทซ่ี กุ หัวนอนก็นบั ว่าเป็ นบุญคุณเท่าไรแล ้ว นัน่ คือสิง่ ทีเ่ ด็กนัน่
ต้องตอบแทนฉันก็ถกู ต้องแล ้วนี่คะ”
ลูช่ งิ ไหวไหล่อย่างไม่แยแส เธอโน้มตัวไปหยิบขวดไวน์ข้นึ มา
เติมใส่แก้วให้โจเซฟโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้รอ้ งขอ ท�ำให้โจเซฟยกยิ้ม
อย่างชอบใจ
“เธอนี่รใู้ จฉันจริงๆ นะลูช่ งิ ”
“ฉันท�ำได้ทกุ อย่างเพือ่ คุณค่ะคุณหยาง”
ลู่ชิงพยายามปัน้ น�ำ้ เสียงใหด้ ู อ่อนหวาน ขวดไวน์ในมือถูก
วางลงบนโต๊ะกระจกหน้าโซฟา แม ้อายุจะล่วงเลยเข ้าสูว่ ยั สีส่ บิ ปี เศษ
หากแต่ลู่ชิงยังดูราวกับผูห้ ญิงอายุสามสิบต้นๆ เพราะเจ้าตัวดูแล
ตนเองเป็ นอย่างดี ลูช่ งิ กรีดนิ้วลงบนแผ่นอกของโจเซฟทีม่ เี สื้อเชิ้ต
แขนยาวสีกรมท่าปกคลุมอย่างยั่วยวน เป็ นอีกครัง้ ทีโ่ จเซฟยกยิ้ม
อย่างชอบใจ
“คราวนี้เธออยากได้อะไรอีกล่ะ”
“แหม คุณหยางคะ ฉันก็แค่อยากดูแลคุณเท่านัน้ ไม่ได้หวัง
อะไรหรอกค่ะ”
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เอ่ ย แบบนัน้ แต่ แ ววตาของลู่ชิง กลับ ดู พ ริ บ พราว โจเซฟ
ลดสายตาลงมองคนที่ก �ำ ลัง แนบใบหน้า เข า้ กับ แผ่ น อกของตน
เขาเองแม้ว่าวัยจะล่วงเลยเขา้ หา้ สิบปี เศษ แต่ร่างกายยังแข็งแรง
และดูราวกับคนอายุสส่ี บิ ต้นๆ นั่นเป็ นเพราะร่างกายของเขาได้รบั
การดูแลเป็ นอย่างดีเช่นกัน
“แน่ใจนะว่าเธอไม่อยากได้อะไร”
“มีสร้อยข ้อมือคอลเล็กชัน่ ใหม่ทเ่ี ดอะจิเวลรี เป็ นคอลเล็กชัน่
ที่สวยดีนะคะ ถา้ ไม่ลำ� บากคุณหยางเกินไป ฉันก็อยากรับน�ำ้ ใจ
ของคุณหยางไว ้ค่ะ”
“ฮึ”
โจเซฟแค่ นยิ้ม และบทสนทนาของทัง้ คู่ ก็ส้ นิ สุดลงตรงนัน้
ลู่ชิงดึงตัวเองออกมาจากแผ่นอกของโจเซฟ และคอยรินไวน์ให้
อีกฝ่ ายอย่างเอาอกเอาใจ

พราวเพตราถอยออกมาจากหอ้ งโถงของบา้ นตระกูลหยาง

อย่างคนทีไ่ ร้ซง่ึ เรี่ยวแรง เดิมทีหญิงสาวตัง้ ใจจะมาบอกกับโจเซฟ
ว่าเธอท�ำงานไม่สำ� เร็จ ยินยอมรับบทลงโทษและแลกตัวเองกับ
แม่บุญธรรมของเธออย่างลู่ชิงที่ถูกโจเซฟจับเอาไวเ้ ป็ นตัวประกัน
เพือ่ ใหเ้ ธอไปจัดการกับจ้าวไป่ เฟิ ง แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะมีคนโง่
เพียงคนเดียวนัน่ ก็คอื ตัวเธอเอง แม่บญ
ุ ธรรมของเธอไม่ได้ถูกโจเซฟ
จับเอาไว ้ แต่พวกเขาร่วมมือกันหลอกใช้เธอต่างหาก
พราวเพตราพยายามอย่างยิง่ ยวดทีจ่ ะกักเก็บหยาดน�ำ้ สีใสไว ้
ในดวงตาคู่สวย หากแต่พอเท ้าเล็กก้าวพ ้นประตูรวั้ บ ้านตระกูลหยาง
สิ่งที่พยายามฝื นเอาไว้ก็เอ่อลน้ หยดน�ำ้ ตาไหลลงอาบแก้มนวล
หญิง สาวก้า วเท า้ ไปเรื่ อ ยๆ บนฟุต ปาธด้ว ยหัว ใจที่แ ตกสลาย
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พราวเพตราไม่เหลืออะไรอีกแล ้ว ไม่มแี ม ้กระทัง่ ทีซ่ กุ หัวนอน ในหัว
ของหญิงสาวมีเพียงความมืดมิดที่เด่นชัด พราวเพตราขยับเทา้
ก้าวไปเรื่อยๆ อย่างไม่ทราบจุดหมายปลายทาง จนกระทั่งมาถึง
หน้าร้านดอกไม เ้ ล็กๆ ที่อยู่ ใต้อพาร์ตเมนต์กลางเก่ ากลางใหม่
หลังหนึ่ง จู่ๆ หญิงสาวก็รู้สกึ เวียนศีรษะเป็ นอย่างมาก มือเรียว
ยกขึ้น กุม ขมับ ฉับ พลัน เปลือ กตาสีมุก ก็ ปิ ด แน่ น ร่ า งกายของ
หญิงสาวซวนเซอยู่พกั หนึ่งก่อนจะล ้มลง
และพราวเพตราก็มองไม่เห็นอะไรอีกเลย

เปลือกตาสีมกุ ทีป่ ิดสนิทในตอนแรกค่อยๆ เปิดขึ้น วิสยั ทัศน์

การมองค่อนขา้ งพร่ามัวในตอนแรกค่อยๆ ชัดเจนขึ้นในครู่ต่อมา
สิง่ ทีพ่ ราวเพตราเห็นเป็ นอันดับแรกคือใบหน้าของหญิงวัยห ้าสิบกว่า
ทีก่ ำ� ลังส่งยิ้มอ่อนโยนมาให ้
“เป็ นไงบ ้างหนู ดีข้นึ หรือยัง”
พราวเพตราพยักหน้าหงึกๆ ก่อนจะยันตัวขึ้นจากเตียงนอน
ขนาดเล็กสภาพกลางเก่ากลางใหม่ โดยมีฟ่านหรู หญิงวัยหา้ สิบปี
เจ้าของร้านดอกไม ้ช่วยประคอง ก่อนทีเ่ ธอจะนั่งลงทีเ่ ก้าอี้ข ้างเตียง
“ขอบคุณมากนะคะ ว่าแต่ ทีน่ ่ีทไ่ี หนหรือคะ”
“ร้านดอกไม ้ของฉันเอง หนู เป็ นลมอยูต่ รงหน้าร้าน ฉันกับสามี
เลยช่วยเอาไว้ โน่นไงมาพอดีเลย”
พราวเพตรามองตามสายตาของฟ่ านหรู คนทีเ่ ข ้ามาใหม่คือ
ฟ่ านซ่ง ชายวัยหา้ สิบหกปี สามีของฟ่ านหรู เขาเดินเขา้ มาพร้อม
ถาดอาหาร หยุดข ้างฟ่ านหรูแล ้วส่งถาดนัน้ ให ้เธอ
“จิบน�ำ้ ขิงก่อนสิ ก�ำลังอุ่นๆ เลย”
ฟ่ านหรู หยิบแก้วน�ำ้ ขิงที่มคี วันสีเทาจางลอยเหนือขอบถว้ ย
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ส่งใหพ้ ราวเพตรา หญิงสาวรีบรับเอาไว ้ เธอพอจะทราบอยู่บา้ งว่า
น�ำ้ ขิงมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะได้ จึงไม่ปฏิเสธ
ความมีนำ�้ ใจของสองสามีภรรยาทีใ่ จดีกบั คนแปลกหน้าอย่างเธอ
“ว่าแต่หนู เป็ นใคร แล ้วมาท�ำอะไรแถวนี้จะ๊ ”
พราวเพตราเพิง่ จะรู้ตวั ว่าเสียมารยาท หญิงสาววางถว้ ยชา
ในมือลงหลังจากทีจ่ บิ ไปอึกใหญ่ “หนู ช่อื พราวค่ะ พราวเพตรา”
“คนไทยสินะ” ฟ่ านหรูวา่
“ค่ะ”
“แล ้วมาเทีย่ วหรือว่ามาท�ำอะไรจ๊ะ”
“หนู อยู่ทน่ี ่ีค่ะ อยู่มาตัง้ แต่อายุสามขวบ”
พราวเพตราไม่แน่ใจในประวัตขิ องตัวเองนัก เท่าทีจ่ ำ� ได้กค็ อื
เธอถูกพ่อกับแม่บญ
ุ ธรรมขอมาเลี้ยงตอนเธออายุราวๆ ห ้าขวบเศษ
โดยเธอรู ข้ อ้ มูล นี้ จ ากพ่ อ บุญ ธรรมที่เ สีย ชีวิต ไปเมื่อ สามปี ก่ อ น
ส่วนพ่อแม่ท่แี ทจ้ ริงนัน้ ประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์เสียชีวติ ทัง้ คู่
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นัน้ เธอไม่รู ้ รู แ้ ค่ เพียงว่าพ่อกับแม่แทๆ้
เป็ นคนไทย
“อ๋อ อย่างนี้น่เี อง” ฟ่ านหรูคลีย่ ้มิ อบอุน่ ส่วนฟ่ านซ่งถึงแม ้จะ
ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา เจ้าตัวก็มรี อยยิ้มไม่ต่างจากคนเป็ นภรรยา
“น้าชื่อฟ่ านหรู เรียกน้าหรู ก็ได้ ส่วนนี่สามีนา้ ชื่อฟ่ านซ่ง เรียก
น้าซ่งก็ได้ ว่าแต่หนู กำ� ลังจะไปไหนล่ะ”
สีหน้าล�ำบากใจฉายชัดบนดวงหน้าเรียวสวย พราวเพตรา
ฝื นยิ้มบางๆ “หนู เองก็ไม่ทราบค่ะว่าจะไปที่ไหน คือหนู หนู ไม่มี
ทีไ่ ป”
“ถา้ ไม่รงั เกียจอยู่ทน่ี ่ีดว้ ยกันก่อนก็ได้นะ ด้านบนน้ากับสามี
เปิ ดเป็ นหอ้ งเช่ า หอ้ งไม่ใหญ่ นกั หรอก แต่ ก็พออยู่ได้ ยังพอมี
ห ้องว่างอีกสองสามห ้อง”
12 กรรมสิทธิ์รักมาเฟียเถื่อน

“หนู มเี งินเหลือติดตัวไม่กเ่ี หรียญเองค่ะ” พราวเพตราเอ่ยเสียง
สั่นเครือ
“ไม่เป็ นไร อยู่ดว้ ยกันไปก่อน เรื่องนัน้ อย่าเพิง่ กังวลไปเลย
จริงสิ ช่วงนี้นา้ น่ะมีปญ
ั หาปวดหลังอยูบ่ อ่ ยๆ เพราะต้องนัง่ จัดดอกไม ้
หนู สนใจมาท�ำด้วยกันไหม”
“รบกวนน้าทัง้ สองด้วยนะคะ”
พราวเพตรายิ้มอย่างขอบคุณ ส�ำหรับคนไร้ท่ีพ่งึ อย่างเธอ
ในตอนนี้ แน่ นอนว่าพราวเพตราไม่คิดจะปฏิเสธ น้อมรับความ
มีนำ�้ ใจของสองสามีภรรยาด้วยความตื้นตันใจ
“เดีย๋ วน้าพาไปที่หอ้ ง วันนี้หนู พกั ผ่อนไปก่ อน แลว้ พรุ่งนี้
ก็มาช่วยน้าในร้านก็แลว้ กัน ร้านเปิ ดเช้าหน่ อยนะ ประมาณตีหา้
ไหวไหม”
“ได้ค่ะ ไม่มปี ญ
ั หาเลยค่ ะ หนู ตอ้ งขอบคุณน้าหรู กบั น้าซ่ง
อีกครัง้ นะคะ”
พราวเพตราวางถ ้วยน�ำ้ ขิงในมือลงแล ้วลุกขึ้นยืนค้อมศีรษะให ้
สองสามีภรรยา รอยยิ้มใจดีปรากฏบนใบหน้าของทัง้ คู่ ก่ อนที่
ฟ่ านหรูจะพาหญิงสาวไปทีห่ ้องพัก
“มาเถอะ เดีย๋ วน้าจะพาไปทีห่ ้องพัก”

ฟ่ านหรู ออกไปแลว้ พราวเพตราจึงจัดการของใช้ท่ีมี

ไม่มากชิ้นกับเสื้อผา้ ที่มีอยู่ เพียงไม่ก่ีชุดใส่ตูเ้ สื้อผา้ ใบเล็ก เป็ น
หอ้ งพักที่ไม่ได้กวา้ งอะไรมากนัก แต่ ก็ไม่ได้ทำ� ให้รู้สกึ อึดอัดจน
หายใจไม่ออก พราวเพตราเป็ นคนอยู่ง่ายกินง่าย เรื่องนี้สำ� หรับ
หญิงสาวจึงไม่เป็ นปัญหาเลยสักนิด จัดของเรียบร้อย พราวเพตรา
ก็ เ ดิน ไปนั่ ง ที่เ ตีย งนอนซึ่ง ตัง้ อยู่ ต รงมุม ห อ้ ง เหนื อ เตีย งขึ้น ไป
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เล็กน้อยมีหน้าต่างอยู่สองบาน พราวเพตราเดินเข่าขึ้นไปบนเตียง
จัดการดึงมูล่ ล่ี ายไม้สนี ำ�้ ตาลอ่อนเพือ่ เปิ ดรับแสงสว่างจากด้านนอก
ใหส้ ่องเขา้ มาได้ ก่อนจะเอนตัวลงนอนบนฟูกทีไ่ ม่ได้นุ่มเท่าไรนัก
มือขาวนวลดึงผา้ ห่มที่พบั อยู่ปลายเตียงขึ้นมาห่ม ความอ่อนลา้
ฉายชัดในดวงตาคู่สวย ดวงหน้าเรียวรูปไข่เต็มไปด้วยความครุ่นคิด
จากนี้ ไ ประหว่า งเธอกับ มารดาบุญ ธรรมอย่ า งลู่ชิง คงไม่มีอ ะไร
ต้องเกี่ยวขอ้ งกันอีก พราวเพตราจะถือเสียว่าบุญคุณที่อีกฝ่ าย
พร�ำ่ ทวงถามอยู่ ทุก วี่ว นั ตัง้ แต่ บิด าบุญ ธรรมของเธอจากไปนัน้
ได้ส้นิ สุดลงแล ้ว
หากแต่ ส่ิง ที่ย งั ไม่ ส้ ิน สุ ด ลงนั่ น ก็ คื อ ความรู้สึก ที่เ ธอมีต่ อ
จ้าวไป่ เฟิ ง
ความหนักอึ้งอัดแน่ นในอกเมื่อภาพใบหน้าหล่อเหลาของ
จ้าวไป่ เฟิ งลอยเขา้ มาในหัว พราวเพตราคิดถึงยามที่เคยได้ซุกซบ
อยู่ในอ้อมกอดอุ่นๆ ซึง่ ต่อจากนี้เธอคงไม่ได้รบั โอกาสนัน้ อีกแล ้ว
ครู่ ต่อมาเปลือกตาสีมกุ ก็ค่อยๆ ปิ ดลงด้วยท่าทางอ่อนลา้
นาทีต่อมาพราวเพตราก็เข ้าสู่ห ้วงนิทราเพราะความอ่อนเพลีย

“พราวอยู่ไหนคะ”

จ้าวอี้เฟิ นตบมือลงบนโต๊ะท�ำงานของจ้าวไป่ เฟิ งอย่างเสียมารยาท
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพียรถามคนในบ ้านก็ไม่มใี ครใหค้ ำ� ตอบเธอได้วา่
พราวเพตราสาวใช้ส่ ว นตัว ของเธอที่อ ยู่ ร่ ว มกัน มาได้เ ดือ นเศษ
ซึ่งจ้าวอี้เฟิ นมองว่าอีกฝ่ ายเป็ นเพื่อนมากกว่าเป็ นแค่ สาวใช้หาย
ไปไหน แมแ้ ต่ คนสนิทของพี่ชายอย่ างหลวนซานกับเจิ้งสิงก็ให ้
ค�ำตอบเธอไม่ได้
“พีไ่ ม่ร”ู้
14 กรรมสิทธิ์รักมาเฟียเถื่อน

จ้าวไป่ เฟิ งยอมปิ ดแฟ้ มเอกสาร วางปากกาในมือลงแล ้วเงยหน้า
ขึ้นสนทนากับน้องสาวทีก่ ำ� ลังแสดงสีหน้าบูดบึ้งไม่สบอารมณ์
“พี่ใหญ่ ไม่รูแ้ ลว้ ใครจะรู ค้ ะ ในเมื่อพี่ใหญ่ เอาคนของน้อง
ไปอยู่ดว้ ยทุกคืน” จ้าวอี้เฟิ นถามเสียงแข็ง
“อย่าก้าวร้าวกับพี่ จ้าวอี้เฟิ น”
น�ำ้ เสียงดุระคนต�ำหนิทำ� ให ้จ้าวอี้เฟิ นหน้าม่อย
“น้องขอโทษค่ะพีใ่ หญ่”
สีหน้าคล ้ายส�ำนึกผิดของจ้าวอี้เฟิ นท�ำให ้จ้าวไป่ เฟิ งถอนหายใจ
“ทีหลังก็ระมัดระวังหน่อย”
“ค่ะ” สีหน้าของจ้าวอี้เฟิ นดีข้นึ มากเมือ่ คนเป็ นพีช่ ายไม่ถอื สา
“แต่พใ่ี หญ่ช่วยบอกน้องหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพราว”
“พี่บอกได้แค่ ว่าพราวเพตราท�ำในสิ่งที่ไม่สมควร และเป็ น
ความผิดทีร่ า้ ยแรง”
สีหน้าของจ้าวอี้เฟิ นไม่สู้ดีนักเมื่อได้ยนิ แบบนัน้ เธอทราบดี
ว่าพี่ชายของเธอไม่ใช่ คนที่จะพูดเล่นพร�ำ่ เพรื่อ แต่ จะใหเ้ ชื่อว่า
พราวเพตราท�ำผิดร้ายแรงก็ยากจะท�ำใจให ้เชื่อได้อย่างง่ายดาย
“น้องถามได้ไหมคะว่าร้ายแรงมากแค่ไหน”
จ้าวไป่ เฟิ งยังคงมีสหี น้าเรียบนิ่ง ทว่าภายในอกของเจ้าตัว
วู บ ไหว แต่ ก็ เ ป็ น เพีย งแค่ แ ว่บ เดีย วเท่ า นัน้ ก่ อ นที่เ ขาจะท�ำ ให ้
จ้าวอี้เฟิ นคลายความสงสัย
“จงใจเอาชีวติ พี่ ร้ายแรงพอไหม”
“พะ พีใ่ หญ่ ฆะ ฆ่าพะ พราวไปแล ้วหรือคะ”
จ้าวอี้เฟิ นควบคุมการพูดของตัวเองไม่ได้อกี แล ้ว ล�ำคอของ
หญิงสาวแหง้ ผากขึ้นมาฉับพลัน ส�ำหรับคนที่ควบคุมและดู แล
กิจ การใหญ่ ๆ ที่มีมูล ค่ า หลัก หมื่น ล า้ น และคนที่ข้ ึน ชื่อ ว่า เป็ น
มาเฟี ยฮ่องกงอย่างพีช่ ายของเธอ แมแ้ ต่คนที่คิดทรยศทางธุ รกิจ
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ก็ยากเหลือเกินทีค่ นคนนัน้ จะมีชวี ติ รอด และเพราะความเด็ดขาด
จึ ง ท�ำ ให้ พ่ีช ายของเธอยิ่ ง ใหญ่ ไ ด้ม าจนถึง ทุ ก วัน นี้ และหาก
พราวเพตราท�ำเช่นนัน้ จริง เป็ นไปได้ยากเหลือเกินที่พราวเพตรา
จะยังคงมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้
“ก็ถ ้าพีย่ งั เห็นหน้าผู ้หญิงคนนัน้ อีก มันก็ไม่แน่”
ค�ำตอบของจ้าวไป่ เฟิ งท�ำใหจ้ า้ วอี้เฟิ นรู้สกึ โล่งอกพอๆ กับ
ความรูส้ กึ หนักอึ้งทีก่ ่อตัวขึ้นมาในอกอย่างฉับพลัน เพราะอย่างน้อย
พราวเพตราคนที่เธอคิดว่าเปรียบเสมือนเพื่อนยังมีชีวติ อยู่ และ
ถ ้ามีโอกาสเธอก็อยากรูว้ า่ พราวเพตราท�ำแบบนัน้ ไปท�ำไมกัน

16 กรรมสิทธิ์รักมาเฟียเถื่อน

2
“จัดได้สวยมากจ้ะ น้าสอนแค่นิดเดียวเอง แบบนี้เรียกว่า

พรสวรรค์ชดั ๆ”
“น้าหรูชมเกินไปแล ้วค่ะ”
พราวเพตรายิ้มตอบในขณะที่มอื เรียวยังคงง่วนอยู่กบั การ
จัดดอกไม้ช่อหนึ่ง ซึ่งในช่ อนัน้ ประกอบด้วยดอกไมห้ ลากชนิด
ทัง้ ดอกลิลลี่ ดอกกุหลาบ ดอกเยอร์บีร่า ดอกลิ้นมังกร และ
ดอกสแตติส เป็ นการจัดดอกไม ้ครัง้ แรกของพราวเพตราทีฟ่ ่ านหรู
อดชืน่ ชมไม่ได้วา่ หญิงสาวนัน้ ช่างมีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์จริงๆ
“อย่ าถ่อมตัวไปหน่ อยเลย ที่น า้ พูดน่ ะจริงทัง้ นัน้ ไม่เชื่อ
ก็ลองถามน้าซ่งดูสิ จริงไหมพีซ่ ่ง”
ฟ่ านหรูโบย้ ใหส้ ามี ฟ่ านซ่งทีน่ ั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงมุมหนึ่งของ
ร้านพลางยกถ ้วยชาขึ้นจิบด้วยท่วงท่าสบายๆ ขยับยิ้มกว ้างก่อนจะ
ยกหัวแม่มอื ขวาใหพ้ ราวเพตรา “เยี่ยมมาก อีกหน่ อยน้าหรูคงได้
ตกงาน”
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“ไม่ขนาดนัน้ หรอกค่ะน้าซ่ง พราวยังต้องเรียนรูอ้ กี มาก”
พราวเพตรายังคงถ่อมตัว สองสามีภรรยาต่างส่งยิ้มเอ็นดูให ้
หญิงสาว
“ไม่เชื่อก็คอยดู สิ ลู กค้าต้องถาม ใครกันนะที่เป็ นคนจัด
ดอกไม ้ช่อนัน้ อีกหน่อยน้าคงได้ทำ� หน้าทีแ่ ค่เป็ นคนคิดเงินเท่านัน้
นั่นแหละ”
ฟ่ านหรู เอ่ยอย่างติดตลก ซึ่งฟ่ านซ่งเองก็สนับสนุ นค�ำของ
ภรรยาด้วยการพยักหน้าไปทีหนึ่ง พอเห็นแววตาที่อมทุกข์ของ
พราวเพตราเจือความสดใสขึ้นมาบา้ งทัง้ คู่ก็ยนิ ดี หันมาสบตากัน
แว่บหนึ่งก่อนจะดึงสายตากลับไปทีพ่ ราวเพตราอีกครัง้
“ขอบคุณน้าซ่งกับน้าหรูมากเลยนะคะทีเ่ อ็นดูพราวมากขนาดนี้
พราวจะไม่มวี นั ลืมความเมตตาของน้าทัง้ สองอย่างแน่นอนค่ะ”

“ฉันว่าตอนนี้มาเฟี ยหน้าสวยเพือ่ นของเราก�ำลังมีเรือ่ งในใจ

พวกนายคิดเหมือนฉันไหม”
คนพูดคือ ดิมทิ สิ มันตาลอส มาเฟี ยกรีก โดยมี ฟิ โอดอร์
อัค รา คอมบารอฟ มาเฟี ยรัส เซีย ที่เ ลือ ดในกายครึ่ง หนึ่ ง เป็ น
สายเลือดชาวไทย และ ราฟาเอล เลอร์มา มาเฟี ยฝรั่งเศสร่ วม
พยักหน้าเห็นด้วย ส่วนคนที่ถูกกล่าวถึงมีสหี น้าเรียบนิ่ง หากแต่
ไม่ลมื ขึงตาใส่กลุม่ เพือ่ นผ่านหน้าจอมือถือ พวกเขาก�ำลังสนทนากัน
ผ่านวิดโี อคอล
“ยุ่งน่าดิม”
จ้า วไป่ เฟิ งเอ่ ย เสีย งเข ม้ เป็ น เชิง ต�ำ หนิ ก ลายๆ แต่ มีห รื อ
คนอย่างดิมทิ สิ จะมีทที ่าสลดลง ไม่เลยสักนิด ซ�ำ้ เจ้าตัวยังแสดง
สีหน้าระรื่นจนน่ าหมั่นไส ้ แสร้งเมินค�ำพูดของจ้าวไป่ เฟิ งไปเสีย
18 กรรมสิทธิ์รักมาเฟียเถื่อน

อย่างนัน้
“สิ้น เดือ นฉัน พอจะมีเ วลาว่ า งว่ ะ อยากไปล่อ งเรือ ที่อ่ า ว
วิกตอเรีย มีใครอยากไปกับฉันไหม”
“ฉันว่างพอดี”
“ฉันไปได้อยู่แล ้ว”
ฟิ โอดอร์ว่าในขณะที่ราฟาเอลเสริม นั่นท�ำใหเ้ จ้าบา้ นอย่าง
จ้าวไป่ เฟิ งถึงกับถอนหายใจ “กรีซไม่มที ะเลหรือไงดิม” จ้าวไป่ เฟิ ง
ถามด้วยน�ำ้ เสียงทีบ่ ง่ บอกว่าเจ้าตัวก�ำลังไม่สบอารมณ์อย่างจงใจ
“มีเยอะแยะ แต่ฉนั อยากล่องเรือทีอ่ ่าววิกตอเรีย ท�ำไม นาย
จะห ้ามฉันเหรอ เอาสิทธิ์อะไรมาห ้าม ถ ้าฉันจ�ำไม่ผดิ นายแค่ทำ� ธุรกิจ
ขนส่งสินค้าทางเรือผ่านอ่าววิกตอเรีย แต่นายไม่ได้เป็ นเจ้าของอ่าว
ซะหน่อย เพราะงัน้ ฉันก็ไปได้”
ดิมิทิส ยกยิ้ม อย่ า งชอบใจที่เ ห็น สีห น้า ไม่ ส บอารมณ์ ข อง
จ้าวไป่ เฟิ ง เพราะอีกฝ่ ายไม่อาจค้านในสิง่ ทีเ่ ขาพูดออกไปได้
“เหมือนนายจะว่างงานมากนะดิม” จ้าวไป่ เฟิ งว่าอย่างประชด
“ก็พอสมควรแหละ งานมันรันเองได้ และฉันก็มคี นคอยดู
ใหอ้ ยู่แลว้ เดือนนึงฉันโผล่หน้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยสัก
สองสามครัง้ ก็พอแล ้วไหม”
“ขอให ้ธุรกิจน�ำเข ้ารถยนต์นายเจ๊งเร็วๆ นี้”
“อ้าว อวยพรกันแบบนี้ไม่ดนี ะครับเสีย่ วเฟิ ง”
“เฮอะ”
จ้า วไป่ เฟิ ง แค่ น เสีย งด้ว ยท่ า ทางฮึด ฮัด ส่ ว นฟิ โ อดอร์ก บั
ราฟาเอลฟังทัง้ คู่ โต้เถียงกันโดยไม่ได้หา้ มทัพ ซ�ำ้ ยังยกยิ้มอย่าง
ชอบใจ
“งัน้ ตกลงพวกนายดีลนะ เจอกันสิ้นเดือน ไม่ตอ้ งกังวลเรื่อง
ค่าใช้จ่าย เพราะเดีย๋ วเสีย่ วเฟิ งจะเป็ นคนจัดการให ้เอง” ดิมทิ สิ สรุป
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เสร็จสรรพ
“เดีย๋ วก่อนนะดิม ฉันไปตกปากรับค�ำนายตัง้ แต่เมือ่ ไร อย่ามา
โมเม”
“มันเป็ นธรรมเนียมน่า แขกไปเยือนเจ้าบ ้านก็ต ้องต้อนรับขับสู ้
ไม่ใช่ร”ึ
“ฉันยินดีจ่ายให ้ทุกคน ยกเว ้นคนกวนประสาทอย่างนาย”
“โห ไรวะ ท�ำไมโลกไม่ยุตธิ รรมกับคนหน้าตาดีอย่างฉันเลย”
“พอเถอะดิม อันนี้ฉนั ว่าไม่ไหวจริงๆ ว่ะ”
ราฟาเอลถึงกับส่ายหน้า หากแต่ใบหน้าหล่อเหลาของมาเฟี ย
ฝรัง่ เศสปรากฏรอยยิ้มจางๆ ส่วนฟิ โอดอร์นนั้ แม ้จะยังคงรักษาสีหน้า
เคร่ ง ขรึม เอาไว้ได้เ ป็ น อย่ า งดี แต่ แ ววตาของเขามีค วามขบขัน
พาดผ่าน
“ว่าแต่นายเถอะเสีย่ วเฟิ ง เป็ นอะไร ท�ำไมหน้าตาดูเครียดๆ”
ค�ำถามจากฟิ โอดอร์ทำ� ใหจ้ า้ วไป่ เฟิ งขมวดคิ้วแน่ นขึ้น แต่
ก็เพียงแค่ครู่เดียวเท่านัน้ ก่อนทีเ่ จ้าตัวจะคลายออก สบตาฟิ โอดอร์
ผ่านหน้าจอ
“ก็นิดหน่อย แต่ฉนั จัดการแล ้ว”
“แน่ใจนะ” ฟิ โอดอร์ถามย�ำ้
“อืม แน่ สิ” จ้าวไป่ เฟิ งเก็บซ่อนความรู้สึกบางอย่างเอาไว ้
ก่อนจะตอบฟิ โอดอร์อย่างชัดถ ้อยชัดค�ำ “ไม่มเี รือ่ งอะไรทีฉ่ นั จัดการ
ไม่ได้หรอก นายวางใจได้”
“งัน้ ก็โอเค แต่รู้ใช่ไหม ว่าถา้ นายต้องการความช่วยเหลือ
พวกฉันยินดี”
“รูน้ ่า ว่าแต่นายเถอะ จะพาตมิสามาด้วยหรือเปล่า”
จ้าวไป่ เฟิ งกล่าวถึงภรรยาของฟิ โอดอร์ทเ่ี จ้าตัวเพิง่ เข ้าพิธวี วิ าห์
ไปเมือ่ สามเดือนก่อน
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“ถามถึงเมียฉันท�ำไม”
“เสียงแข็งเลยนะ”
คนทีแ่ ซวไม่ใช่จา้ วไป่ เฟิ ง แต่เป็ นดิมทิ สิ ซึง่ หลังจากทีเ่ จ้าตัว
ว่าจบก็ได้รบั สายตาดุๆ จากฟิ โอดอร์เป็ นรางวัล แต่ แน่ นอนว่า
มาเฟี ยกรีกไม่ยห่ี ระ ซ�ำ้ ยังยักคิ้วใส่ฟิโอดอร์อย่างยั่วโมโห
“เจอหน้ากันเมือ่ ไรนายโดนฉันเตะแน่ดมิ ”
“ฉันนับวันรอเลย”
ค�ำโต้ตอบของดิมทิ สิ เรียกรอยยิ้มจากราฟาเอลกับจ้าวไป่ เฟิ ง
ได้เป็ นอย่างดี พวกเขาพูดคุยเรื่องสัพเพเหระต่ออีกพักหนึ่งและ
จบบทสนทนาผ่านวิดโี อคอลในครู่ต่อมา

“พี่รองงงงงง”

คนถูกเรียกหันไปทางต้นเสียง จ้าวอี้ฟงขยับยิ้มกว ้างตอนที่
คนเป็ นน้องสาวอย่างจ้าวอี้เฟิ นเดินกึ่งวิง่ เขา้ มาหา ก่อนจะวางมือ
ทัง้ สองข ้างลงบนบ่าของเขา จ้าวอี้ฟงยอมละมือจากเมาส์ไร้สายและ
ละสายตาจากหน้าจอคอมพ์ ยกมือขึ้นแตะมือน้องสาวแผ่วเบาพลาง
เหลือบสายตาขึ้นมอง
“มีอะไรรึเปล่าเฟิ นเฟิ น”
“เมือ่ กี้นอ้ งแวะไปหาพีใ่ หญ่มาค่ะ เสร็จแล ้วก็เลยแวะมาหา
พีร่ อง ว่าแต่พร่ี องท�ำอะไรอยู่หรือคะ”
จ้า วอี้เ ฟิ น มองที่ห น้า จอคอมพ์อ ย่ า งถือ วิส าสะ เห็น เพีย ง
ภาพพื้นหลังสีฟ้าครามกับไอคอนบางอย่างบนเดสก์ทอ็ ป ราวกับว่า
เจ้าของเพิง่ จะเปิ ดเครื่อง
“พีก่ ำ� ลังจะเขียนเกมใหม่น่ะ”
“รายได้จากเกมทีเ่ พิง่ วางจ�ำหน่ายไปเมือ่ สามเดือนก่อนใช้หมด
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แล ้วหรือคะ พีร่ องถึงได้จะสร้างเกมใหม่อกี แล ้ว” จ้าวอี้เฟิ นแกล ้งเย้า
หญิงสาวรู้ดีว่าจ้าวอี้ฟงชื่นชอบการออกแบบเกมใหม่ๆ อยู่เสมอ
พีช่ ายของเธอเป็ นนักพัฒนาเกมทีเ่ รียกว่ามีฝีมอื ยอดเยีย่ มคนหนึ่ง
เพราะทุกเกมที่พ่รี องของเธอคิดค้นมักท�ำรายได้เป็ นกอบเป็ นก�ำ
เป็ นเกมมือถือทีว่ างจ�ำหน่ายหลายแพลตฟอร์ม อาทิ ไอโอเอสและ
แอนดรอยด์
“พีอ่ ยูว่ า่ งๆ ไม่ได้ท�ำอะไรนี่ จะให้ไปช่วยงานพีใ่ หญ่กท็ ำ� ไม่ได้
เฟิ นเฟิ นก็เห็น คนพิการอย่างพีจ่ ะไปท�ำอะไรได้ละ่ จริงไหม”
“ไม่เอาค่ะ ไม่พดู แบบนี้ พีร่ องของน้องเก่งทีส่ ุดเลย”
แมร้ อยยิ้มจะปรากฏบนใบหน้าของจ้าวอี้ฟง แต่จา้ วอี้เฟิ น
ทราบดีว่ า คนเป็ น พี่ช ายรู ้ สึก หวานอมขมกลืน มากเพีย งใดกับ
ความพิการขาทัง้ สองขา้ งที่เจ้าตัวต้องเผชิญ จ้าวอี้ฟงไม่สามารถ
เดินได้เอง ต้องอาศัยรถเข็นในการช่ วยเดิน แต่ เธอไม่อยากให ้
พี่ชายของเธอต้องรู้สึกแบบนัน้ จริงอยู่ท่ีจา้ วอี้ฟงไม่อาจไปช่ วย
จ้าวไป่ เฟิ งบริหารงานได้ แต่ฝีมอื ในฐานะนักพัฒนาเกมของจ้าวอี้ฟง
ก็ไม่เป็ นสองรองใคร จ้าวอี้เฟิ นอยากให้พช่ี ายของเธอภูมใิ จในส่วนนี้
พี่ชายของเธอก็แค่ โชคร้ายต้องเสียขาทัง้ สองขา้ งไปตัง้ แต่ วยั เด็ก
จากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ แม ้จะมีขาเทียม แต่พร่ี องของเธอก็ไม่ได้
ชื่นชอบทีต่ อ้ งพึง่ พามันสักเท่าไรนัก
“ไม่ตอ้ งปลอบใจพีห่ รอกน่า พีร่ ูส้ ภาพตัวเองดี”
“รู้ดอี ะไรกันล่ะคะ ถ้ารู้ดพี ต่ี อ้ งไม่คิดแบบนัน้ สิ พีร่ องลอง
คิดดูสคิ ะ บนเกาะฮ่องกงเนี่ย มีใครเป็ นนักพัฒนาเกมทีเ่ ก่งเท่าพีร่ อง
บ ้าง ค�ำตอบก็คอื ไม่มเี ลยสักคนค่ะ เป็ นไงคะ แบบนี้พร่ี องของน้อง
สุดยอดไปเลยเห็นไหม”
“ให ้ก�ำลังใจพีเ่ ก่งจังนะ”
“น้องพูดเรื่องจริงต่างหากล่ะคะ”
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จ้าวอี้เฟิ นยิ้มร่ า ในขณะที่บนใบหน้าของจ้าวอี้ฟงปรากฏ
รอยยิ้มจางๆ ก่อนทีจ่ า้ วอี้เฟิ นจะรีบเปลีย่ นเรื่องเพราะไม่อยากให ้
พีช่ ายต้องคิดเรื่องนัน้ อีก
“ไปเดิน เล่น ในสวนกัน ดีก ว่า ค่ ะ ตอนนี้ กุห ลาบขาวก�ำ ลัง
บานสะพรัง่ เต็มไปหมดเลยค่ะ เผือ่ พีร่ องจะได้ไอเดียในการเขียนเกม
ไงคะ ไปกับน้องนะ”
สีหน้าของจ้าวอี้ฟงคลา้ ยลังเล แต่ สุดทา้ ยก็ไม่อาจทานทน
สายตาเว ้าวอนของน้องสาวได้ จึงตกปากรับค�ำในทีส่ ุด “ก็ได้”
“เย่”
จ้าวอี้เฟิ นปรบมืออย่างดีใจ ก่อนจะเป็ นฝ่ ายเดินน�ำออกจาก
หอ้ งท�ำงานของจ้าวอี้ฟง ส่วนจ้าวอี้ฟงก็ใช้รถเข็นไฟฟ้ าในการพา
ตัวเองตามจ้าวอี้เฟิ นไป ทีจ่ า้ วอี้เฟิ นไม่อาสาเข็นรถให้อกี ฝ่ ายเพราะ
ทราบดีวา่ พีช่ ายไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือในส่วนนี้จากเธอ เพราะ
จ้าวอี้ฟงไม่อยากเป็ นภาระของคนอืน่ ดังนัน้ จ้าวอี้เฟิ นจึงไม่คดิ ทีจ่ ะ
ท�ำให ้จ้าวอี้ฟงรูส้ กึ ด้อยค่าเป็ นอันขาด

นอกจากจ้าวไป่ เฟิ งจะถือครองบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ขนาดใหญ่ทส่ี ุดในฮ่องกงอย่างเจ.เอฟ.อินเตอร์เนชันนอลโฮลดิ้งส์
แล ้ว เขายังเป็ นเจ้าของเจ.เอฟ.ทรานสปอร์ต ซึง่ เป็ นบริษทั ทีท่ ำ� ธุรกิจ
ขนส่ ง สิน ค้า ทางเรือ และทัง้ สองบริษ ทั ก็ ท ำ� รายได้ร วมกัน หลัก
หมื่นลา้ นต่ อปี ในวัยสามสิบเอ็ดปี แต่ ฝีมอื การบริหารงานอยู่ใน
ขัน้ ยอดเยีย่ ม จึงท�ำให ้เขาเป็ นทีจ่ บั ตามองในแวดวงธุรกิจ นักธุรกิจ
หลายคนต่างสนใจที่จะได้ร่วมธุ รกิจกับเขา ทัง้ ใบหน้าที่หล่อเหลา
ชนิดที่หาใครเทียบได้ยาก คิ้วได้รูปรับกับดวงตาเรียวรี นัยน์ตา
ของเขาเป็ นสีนำ�้ ตาล ดูลมุ่ ลึกราวกับว่าเขาซุกซ่อนปริศนาบางอย่าง
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เอาไว ้ และแน่นอนว่าไม่มใี ครคาดเดาแววตาคู่นนั้ ออก เขามีจมูกโด่ง
คมสันรับกับริมฝี ปากหยัก และกรอบหน้าเรียวรับกับผมตัดสัน้
สีดำ� สนิท บนใบหน้าคมคายเกลี้ยงเกลาจนเขาได้รบั สมญานามว่า
มาเฟี ยหน้า สวย เพราะแม แ้ ต่ เ พื่อ นสนิ ท ของเขาที่เ ป็ น มาเฟี ย
เช่นเดียวกันก็เรียกเขาแบบนัน้ แต่แน่นอนว่าลึกๆ แล ้วทุกคนต่าง
รูด้ วี า่ ใบหน้าสวยของเขานัน้ ผกผันกับนิสยั อย่างสิ้นเชิง
เด็ดขาด ดุดนั และไร้ความปรานีต่อคนทีค่ ดิ ทรยศ
หากแต่ความเป็ นจ้าวไป่ เฟิ งต้องสั่นคลอนเพราะพราวเพตรา
เขาเองก็ ห งุด หงิด ไม่ น อ้ ยที่ย อมปล่อ ยอีก ฝ่ ายไปอย่ า งง่า ยดาย
เพราะหากเป็ นคนอืน่ พราวเพตราคงได้แหลกคามือเขาไปแล ้ว
ก๊อก...ก๊อก...ก๊อก...
จ้าวไป่ เฟิ งสลัดภาพของพราวเพตราทีแ่ ว่บเข ้ามาในหัวออกไป
ตอนทีเ่ สียงเคาะประตูดงั ขึ้น คนทีก่ า้ วเข ้ามาในหอ้ งท�ำงานของเขา
คือหลวนซาน ลูกน้องคนสนิทของเขา
“รถพร้อมแล ้วครับคุณจ้าว”
“อืม”
จ้าวไป่ เฟิ งพยักหน้ารับพร้อมขยับตัวลุกจากเก้าอี้ หลวนซาน
รอใหค้ นเป็ นนายเดินออกจากหอ้ งไปก่อนจึงเดินตามออกไปพร้อม
ดึงประตูปิด
ตรงหน้ามุขคฤหาสน์ตระกูลจ้าวมีรถยนต์สดี ำ� จอดเรียงกันอยู่
หา้ คัน และแต่ละคันก็มบี อดี้การ์ดในสู ทสีดำ� สนิทคอยประจ�ำการ
ส่วนหลวนซานกับเจิ้งสิงบอดี้การ์ดคนสนิทของจ้าวไป่ เฟิ งอยู่ในชุด
เสื้อกังฟูสดี ำ� จ้าวไป่ เฟิ งเดินมาขึ้นรถคันทีจ่ อดตรงกลางโดยมีเจิ้งสิง
เปิ ดประตูให ้ เมือ่ คนเป็ นนายนั่งทีเ่ บาะนั่งเรียบร้อย เจิ้งสิงก็จดั การ
ดันประตูปิด หลวนซานเองก็เดินไปนั่งที่เบาะนั่งขา้ งคนขับ ส่วน
เจิ้งสิงก้าวยาวๆ ไปขึ้นรถคันแรก ก่อนทีข่ บวนรถจะเคลือ่ นออกจาก
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คฤหาสน์

“น้าซ่งยังไม่กลับมาเลย น้ากังวลว่าจะเอากระเช้าดอกไม ้

ไปส่งให ้ลูกค้าไม่ทนั จริงๆ”
“งัน้ เดีย๋ วพราวไปส่งให ้เองค่ะ”
“หนู ไปไหวใช่ไหม ไม่เวียนหัวแล ้วใช่รเึ ปล่า”
“ไม่แล ้วค่ะ มีอาการแค่ช่วงตื่นนอนในตอนเช้า ตอนนี้พราว
ไม่รสู้ กึ อะไรเลยค่ะ สบายมาก”
“งัน้ น้ารบกวนด้วยนะ”
“ได้เลยค่ะ”
พราวเพตรารับค�ำอย่างกระตือรือร้น หญิงสาวลุกจากเก้าอี้
ตรงดิง่ ไปยังเคาน์เตอร์ขนาดไม่ใหญ่นกั ของร้าน หยิบกระเช้าดอกไม ้
ทีต่ งั้ อยู่ตรงนัน้ ขึ้นมา
“พราวไปก่อนนะคะ แล ้วจะรีบกลับ”
“จ้ะ”
ฟ่ านหรูรบั ค�ำ พราวเพตราจึงหิ้วกระเช้าดอกไม ้ออกจากร้านไป
หญิงสาวก้าวขึ้นรถจักรยานทีอ่ ยู่ตรงหน้าร้าน ก่อนจะพาจักรยาน
พร้อมกระเช้าดอกไมม้ ่งุ หน้าไปที่โรงแรมเอช จุดหมายปลายทาง
ในการส่งของครัง้ นี้

“เตรียมของขวัญเรียบร้อยแลว้ ใช่ไหม” จ้าวไป่ เฟิ งถาม

หลวนซานถึง ของขวัญ ที่จ ะมอบให้ ก บั นัก การเมือ งคนหนึ่ ง ใน
งานเลี้ย งฉลองวัน เกิด ของอีก ฝ่ ายตอนที่ข บวนรถของเขามาถึง
หน้าโรงแรมเอช
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“ครับคุณจ้าว”
“แล ้วมีฮ่ วาล่ะ”
“รออยู่ดา้ นในแล ้วครับ”
จ้าวไป่ เฟิ งพยักหน้าทีหนึ่งเป็ นการรับรู ้ มือหนากระชับเสื้อสูท
ใหเ้ รียบร้อย ก่อนจะก้าวลงจากรถทีจ่ อดตรงเทอร์เรซของโรงแรม
พร้อมกับลูกน้องหลายคนของเขาทีค่ อยตามคุม้ กัน ก่อนทีพ่ วกเขา
จะพากันเข ้าไปด้านในตัวอาคารทีส่ ูงระฟ้ า

พราวเพตราจอดรถเอาไว ้ตรงพื้นทีส่ ำ� หรับจอดรถจักรยาน

ตรงหน้าโรงแรมเอช มือเรียวหยิบกระเช้าดอกไม้ทว่ี างอยูต่ รงตะกร้า
หน้ารถจักรยานขึ้นมา และมุง่ หน้าไปทางล็อบบี้ของโรงแรม
“สวัสดีค่ะ ฉันเอาดอกไม ้มาส่งให ้คุณเหวินค่ะ ห ้องสีศ่ ูนย์สาม”
“สักครู่นะคะ”
ประชาสัม พัน ธ์ส าวรับ ค�ำ ก่ อ นจะเช็ก ที่ห น้า จอคอมพ์เ พื่อ
ตรวจสอบชือ่ ลูกค้า ครู่หนึ่งก็ยกหูโทรศัพท์ข้นึ สนทนากับปลายสาย
ก่อนจะวางลง
“คุณเหวินให ้เอากระเช้าดอกไม้ไปส่งทีห่ ้องได้เลยค่ะ”
“ขอบคุณค่ะ”
พราวเพตรายิ้มขอบคุณ หญิงสาวเดินตรงไปทีล่ ฟิ ต์ ปลายนิ้ว
เรียวกดปุ่มเพือ่ เรียกลิฟต์ ระหว่างรอลิฟต์เปิ ด พราวเพตราได้ยนิ
เสียงฝี เท ้าหลายคู่มงุ่ มาทางนี้ และนัน่ เป็ นเหตุให ้ดวงหน้าเรียวรูปไข่
เหลียวไปมอง
หัวใจดวงน้อยเต้นถีร่ วั ขึ้นเมือ่ กลุม่ คนทีก่ ำ� ลังก้าวเขา้ มาใกล ้
คือ จ้า วไป่ เฟิ งกับ บอดี้ก าร์ด ของเขา ชั่ ว เสี้ย ววิน าทีต่ อ มาความ
ปวดหนึบก็ก่อตัวขึ้นในอกของหญิงสาว เพราะนอกจากบอดี้การ์ด
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ของเขาแล ว้ ข า้ งกายของจ้า วไป่ เฟิ งยัง มีผู ห้ ญิง หน้า ตาสะสวย
ในชุดราตรีสแี ดงเพลิงหรูหรา และพราวเพตราก็รดู้ วี า่ ผู ้หญิงคนนัน้
คือใคร
มีฮ่ วา คู่ควงคนล่าสุดของจ้าวไป่ เฟิ ง และเป็ นนางแบบที่มี
ชื่อเสียงพอสมควรในฮ่องกง
พราวเพตราคิดจะหลบฉาก แต่ ดูเหมือนว่าไม่ทนั เสียแลว้
เพราะหญิงสาวไม่ทนั เดิน กลุม่ ของจ้าวไป่ เฟิ งก็มายืนข ้างๆ เธอพอดี
“หลีกไปสิ ไม่เห็นหรือไงว่าคุณจ้าวจะใช้ลฟิ ต์”
เจ้าของค�ำพูดคือมีฮ่ วา พราวเพตราหันไปมองอีกฝ่ ายแว่บหนึง่
โดยเลีย่ งการมองใบหน้าหล่อเหลาของจ้าวไป่ เฟิ ง จึงไม่เห็นว่าอีกฝ่ าย
ก�ำลังมองมาทีเ่ ธอ
พราวเพตรายอมหลบฉากถอยออกมาอย่างง่ายดายโดยไม่ได้
โต้แย้งอะไร เพราะหญิงสาวตัง้ ใจจะท�ำเช่นนัน้ อยู่แล ้ว จังหวะนัน้
ประตู ล ิฟ ต์ก็ เ ปิ ด พอดี จ้า วไป่ เฟิ งก้า วไปด้า นในพร้อ มกับ กลุ่ม
บอดี้การ์ดทีต่ ดิ ตามเขามาและมีฮ่ วาทีค่ วงแขนมาเฟี ยหนุ่ ม ประตู
ลิฟต์ค่อยๆ เลือ่ นปิ ด ระหว่างนัน้ พราวเพตราท�ำได้เพียงหลุบสายตา
มองปลายเท ้าของตัวเอง หญิงสาวจึงไม่เห็นว่านัยน์ตาสีนำ�้ ตาลของ
จ้าวไป่ เฟิ งมองมาที่เธอแบบตาไม่กะพริบ จนกระทั่งประตู ลฟิ ต์
ปิ ดสนิทพราวเพตราถึงได้เงยหน้าขึ้นมา หญิงสาวเดินไปกดเรียก
ลิฟต์และรอคอยการเปิ ดของลิฟต์อกี ครัง้ ด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง แต่
พราวเพตราทราบดีวา่ เธอท�ำอะไรไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยสักนิด

“เธอเข ้าไปก่อน เดีย๋ วฉันตามเข ้าไป”
“ค่ะคุณจ้าว”
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มีฮ่ วารับค�ำอย่างไม่อดิ ออด หญิงสาวก้าวเข ้าไปในห ้องจัดเลี้ยง
งานวัน เกิ ด ของนัก การเมือ งท อ้ งถิ่น คนหนึ่ ง มีห ลวนซานกับ
บอดี้การ์ดอีกหนึ่งคนเดินตามหญิงสาวไป โดยเจิ้งสิงกับบอดี้การ์ด
ทีเ่ หลือยังอยู่กบั จ้าวไป่ เฟิ ง
“ส่งคนตามไปดูวา่ พราวเพตรามาท�ำอะไรทีน่ ่ี”
“ครับคุณจ้าว” เจิ้งสิงรับค�ำก่อนจะเดินออกไปพร้อมบอดี้การ์ด
สองคน ส่วนทีเ่ หลือเดินตามจ้าวไป่ เฟิ งเข ้าไปในห ้องจัดเลี้ยง

หลังจากกดกริง่ และรออยูพ่ กั หนึ่ง เจ้าของห ้องก็มาเปิดประตู

พราวเพตราจัดการส่งกระเช้าดอกไม้ให้ลูกค้าพร้อมรับเงิน หญิงสาว
ค้อมศีรษะน้อยๆ เป็ นการขอบคุณ ก่อนจะเดินจากมาเมือ่ ประตูห ้อง
ปิ ดลง ร่างเล็กเดินกลับเขา้ ไปในลิฟต์อกี ครัง้ โดยไม่รูว้ ่าถูกเจิ้งสิง
กับลูกน้องจับตามองและตามเธอไปโดยใช้ลฟิ ต์อกี ตัว
พราวเพตราก้าวขึ้นรถจักรยานทีจ่ อดอยู่หน้าโรงแรมก่อนจะ
ปั่นออกไป โดยมีเจิ้งสิงกับลูกน้องขับรถตามไปห่างๆ และตามไป
จนรูว้ า่ พราวเพตราจอดรถจักรยานแล ้วเข ้าไปในร้านดอกไม้รา้ นหนึ่ง
พวกเขาเฝ้ าอยู่ในรถอีกเกือบๆ ชั่วโมง แต่ก็ไม่เห็นว่าพราวเพตรา
กลับออกมาอีก เจิ้งสิงจึงค่ อนขา้ งแน่ ใจว่าพราวเพตราคงอยู่ท่ีน่ี
ก่อนทีเ่ จ้าตัวจะพึมพ�ำด้วยสีหน้าครุ่นคิดว่า
“ท�ำไมพราวเพตราถึงได้มาอยู่ทน่ี ่ี”
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3
“คืนนี้คา้ งกับฉันไหมคะ คุณจ้าวไม่ได้แวะไปที่คอนโดฯ

ของฉันเป็ นเดือนแล ้ว ฉันคิดถึงเวลาทีเ่ ราได้อยู่ดว้ ยกันจังเลยค่ะ”
มีฮ่ วาออดอ้อนอย่างอ่อนหวานตอนทีท่ งั้ คู่ออกมาจากงานเลี้ยง
และนั่งรถออกมาจากโรงแรม หญิงสาวทราบดีวา่ จ้าวไป่ เฟิ งไม่ชอบ
ใหผ้ ู ห้ ญิงของเขาไปวุ่นวายที่คฤหาสน์ตระกู ลจ้าว และเธอก็จะ
ไม่ทำ� ใหเ้ ขาร�ำคาญใจเป็ นอันขาด เพราะการที่จะได้กา้ วขึ้นมาเป็ น
คู่ควงของจ้าวไป่ เฟิ งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
และแน่ นอนว่าเธอไม่ได้หวังจะเป็ นแค่ คู่ควงของเขาหรอก
หากแต่เธอหวังไปถึงต�ำแหน่งนายหญิงตระกูลจ้าวเลยต่างหาก
“เอาไว ้คราวหน้าก็แล ้วกัน คืนนี้ฉนั ต้องการพักผ่อน”
“ได้ค่ะ” มีฮ่ วายังรับค�ำด้วยน�ำ้ เสียงทีอ่ ่อนหวาน ใบหน้าทีถ่ กู
ตกแต่งด้วยเครื่องส�ำอางชัน้ ดียงั คงมีรอยยิ้มประดับอยู่ แม้ในอก
จะคุกรุ่นด้วยความไม่พอใจก็ตาม
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“พราวเพตราส่งดอกไม ้เสร็จแล ้วก็กลับไปทีร่ า้ นดอกไม ้ครับ

เธอเขา้ ไปในร้านแลว้ ไม่กลับออกมาอีก ผมเฝ้ าอยู่ในรถเกือบๆ
ชั่วโมง เลยเดาว่าเธอน่าจะอยู่ทน่ี ั่น”
“ขอบใจ นายไปพักเถอะ”
จ้าวไป่ เฟิ งโบกมือใหเ้ จิ้งสิงไปพักผ่อน อีกฝ่ ายค้อมศีรษะให ้
ก่ อ นจะถอยออกไปจากห อ้ งส่ ว นตัว ของจ้า วไป่ เฟิ ง ประตู ห อ้ ง
ถูกปิ ดลงด้วยฝี มอื ของเจิ้งสิง จ้าวไป่ เฟิ งขยับเนกไทก่อนจะปลด
กระดุมเสื้อเม็ดบนออก เสื้อสู ทที่พาดแขนก่ อนหน้านี้ถูกวางไว ้
อย่างลวกๆ บนโซฟาบุนวมหรูหราก่อนทีเ่ จ้าของห ้องจะนั่งลง
คิ้วได้รูปทีพ่ าดเหนือดวงตาเรียวรีขยับเขา้ หากันจนเกือบชิด
ใบหน้าหล่อเหลาเคียดขึ้ง ความหงุดหงิดฉายชัดในดวงตาสีนำ�้ ตาล
คู่นนั้
“ท�ำไมเธอถึงได้ไปอยู่ทน่ี ั่น พราวเพตรา”
ไม่ใช่ ว่าจ้าวไป่ เฟิ งไม่รูภ้ ูมหิ ลังและประวัติของพราวเพตรา
และเขาก็รูด้ ว้ ยว่าทีห่ ญิงสาวตั้งใจจะท�ำร้ายเขานั่นเป็ นเพราะอะไร
และคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เป็ นใคร จ้าวไป่ เฟิ งรู้ดี แต่ ท่ีเขายัง
ไม่จดั การก็เพราะรู้ดวี ่าไม่มหี ลักฐานที่สาวไปถึงอีกฝ่ ายได้ ค�ำพูด
ของพราวเพตราอย่างเดียวไม่มนี ำ�้ หนักมากพอ หากคนถูกกล่าวหา
ปฏิเสธเรื่องทุกอย่างก็จบ แต่เขาคิดว่าคนทีท่ ำ� ตัวเป็ นหมาลอบกัด
แบบนัน้ คงอยู่เฉยได้ไม่นานหรอก มันต้องหาหนทางอืน่ มาเล่นงาน
เขาอีกแน่ และคงไม่ใช้ลูกไม ้เดิมๆ อีก
และถ ้ามันท�ำอีกเขาจัดการขัน้ เด็ดขาดแน่
เป็ นอีกครัง้ ทีจ่ ้าวไป่ เฟิ งต้องพยายามสลัดภาพของพราวเพตรา
ใหห้ ลุดออกไปจากหัว แต่ ย่ิงเขาท�ำแบบนัน้ ภาพหญิงสาวในหัว
ของเขาก็ยง่ิ ชัดขึ้นราวกับว่ามันฝังแน่นอยู่ในหัวของเขา
“บ ้าฉิบ”
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จ้าวไป่ เฟิ งสบถออกมาอย่างอดไม่ได้ เขาไม่ตอ้ งการคิดถึง
ผู ้หญิงทีก่ ล ้าทรยศเขาอย่างพราวเพตรา อันทีจ่ ริงจะบอกว่าอีกฝ่ าย
ทรยศเขาก็ไม่ถกู สักเท่าไรนัก เพราะเจตนาทีเ่ จ้าตัวเข ้ามาใกล้ชดิ เขา
นั่นเพราะต้องการท�ำร้ายเขา ถึงแมห้ ญิงสาวจะอ้างว่ามีเหตุผล
ทีจ่ ำ� เป็ นก็ตามที
“ฉันจะไม่ยอมใจอ่อนให ้เธอเป็ นอันขาด พราวเพตรา”

บานตระกู
้ ลหยาง

ทีห่ อ้ งนั่งเล่น โจเซฟนั่งอยู่ตรงโซฟา เขาขมวดคิ้วเขา้ หากัน
แน่ นอย่างไม่สบอารมณ์เท่าไรนัก ใบหน้าดู ตึงไปทุกส่วนราวกับ
ก�ำลังจะปริแตก
“ลูกบุญธรรมของเธอท�ำงานไม่สำ� เร็จ จ้าวไป่ เฟิ งมันยังอยู่”
โจเซฟเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงกระด้าง
“ขอโทษค่ ะคุณหยาง ตอนนี้ฉนั เองก็ไม่รูว้ ่าเด็กนั่นหายหัว
ไปอยู่ทไ่ี หน บ ้านมันก็ไม่ได้กลับนะคะ”
“หวังว่าลูกบุญธรรมของเธอจะไม่ปริปากเอ่ยถึงฉันหรอกนะ”
“แน่นอนค่ะคุณหยาง คุณวางใจได้ เด็กนั่นไม่มที างปริปาก
แน่นอนค่ะ เพราะค�ำว่าบุญคุณมันค�ำ้ คอ ฉันรูจ้ กั นิสยั ของเด็กนัน่ ดี
มันไม่กล ้าท�ำให้ฉนั เดือดร้อนหรอกค่ะ”
“ดี ฉลาดมาก เธอฉลาดกว่าทีฉ่ นั คิดนะลูช่ งิ ”
คราวนี้โจเซฟยิ้มออกมาได้ ถึงแม้ว่าจะเป็ นเพียงแค่การยิ้ม
ตรงมุมปาก แต่ ใบหน้าที่ดูเคร่ งเครียดก่ อนหน้านี้ก็ดูผ่อนคลาย
ลงมาก และนั่นก็ทำ� ให ้ลูช่ งิ หายใจสะดวกมากขึ้น
“คราวนี้คณ
ุ หยางก็ไม่ตอ้ งกังวลอะไรแล ้วนะคะ ไว ้ค่อยคิดหา
วิธีจ ดั การกับ จ้า วไป่ เฟิ ง ใหม่ดีก ว่า ค่ ะ ฉัน ยิน ดีใ ห ค้ วามร่ ว มมือ
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ทุกอย่างเลยค่ะ”
“ดี ดีมากลูช่ งิ ฉันคิดไม่ผดิ จริงๆ ทีใ่ ห ้เธอได้อยู่ใกล้ฉนั ”
“ขอบคุณค่ ะคุณหยาง มาค่ ะ ดื่มดีกว่า จะได้ผ่อนคลาย
เดีย๋ วฉันคอยดูแลคุณหยางเองค่ะ”
ว่าแล ้วลูช่ งิ ก็โน้มตัวไปหยิบบรั่นดีข้นึ มารินใส่แก้วแล ้วส่งให ้
โจเซฟอย่างเอาอกเอาใจ ซึง่ แน่นอนว่าอีกฝ่ ายไม่ปฏิเสธการปรนนิบตั ิ
ของเธอ เขาส่งเครื่องดื่มสีอำ� พันลงคอเพียงรวดเดียว ก่อนจะยื่น
แก้วเปล่าไปตรงหน้าของลูช่ งิ
“เติมอีก”
“ได้ค่ะคุณหยาง”
ลู่ชิงยิ้มกริ่ม ยกขวดบรั่นดีเทน�ำ้ สีอำ� พันใส่แก้วให้โจเซฟ
อย่างเอาอกเอาใจ สีหน้าของโจเซฟค่อยๆ ผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชดั
และนัน่ ก็ถอื เป็ นความพอใจของลูช่ งิ เพราะหมายความว่าอีกพักหนึ่ง
เธอต้องได้รางวัลทีท่ ำ� ให ้เขาพึงพอใจ

“น้าว่าหนูลองไปหาหมอดูหน่อยดีไหม เห็นตื่นมาตอนเช้า

แลว้ เวียนหัวทุกวันเลย ใหห้ มอเขาช่ วยดู ให ้ เผื่อเป็ นอะไรมาก
จะได้รกั ษาได้แต่เนิ่นๆ”
ทัง้ น�ำ้ เสีย งและสีห น้า ของฟ่ านหรู เ ต็ ม ไปด้ว ยความกัง วล
พราวเพตราชะงักมือทีจ่ ดั ดอกไม ้ หญิงสาวยิ้มจางตอนทีม่ องฟ่ านหรู
“จริงๆ แลว้ พราวแค่ เวียนหัวแค่ ตอนตื่นเองค่ ะ นอกนัน้
ก็ไม่มอี าการอะไรเลย”
“แต่กน็ ่าจะลองไปตรวจดูหน่อยนะ น้าเกรงว่าบางทีหนู อาจจะ
มีปญ
ั หาเรื่องความดันเลือด ให ้หมอความช่วยดูให ้น่าจะดีกว่า”
“งัน้ พราวขอดู อกี สักอาทิตย์นะคะ ถา้ ยังไม่หายเดีย๋ วพราว
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จะไปหาหมอค่ะ”
“ดีจะ้ ”
พราวเพตรารับค�ำ สีหน้ากังวลใจของฟ่ านหรูจงึ ผ่อนคลายลง
อันที่จริงพราวเพตราก็อยากไปตรวจดู ใหแ้ น่ ใจเหมือนกัน แต่ ก็
ติดปัญหาเรือ่ งเงิน และหญิงสาวก็ไม่อยากรบกวนฟ่ านหรูในเรือ่ งนี้อกี
นอกจากช่วยฟ่ านหรูจดั ดอกไม ้แล ้ว ช่วงเย็นพราวเพตราก็ยงั ท�ำงาน
พิเศษด้วย นั่นก็คือการส่งของ อีกหนึ่งสัปดาห์หญิงสาวก็จะได้
ค่าจ้างในส่วนนัน้ พอดี และนั่นก็น่าจะพอทีเ่ ธอจะไปหาหมอได้
“ว่าแต่วนั นี้นา้ ซ่งออกไปไหนแต่เช้าคะ”
“เอาดอกไม้ไปส่งให ้ลูกค้านัน่ แหละ เห็นว่าวันนี้จำ� เป็ นต้องใช้
เร็วหน่อย เลยขอให้ไปส่งแต่เช้าจ้ะ”
บทสนทนาระหว่างพราวเพตรากับฟ่ านหรู ส้ นิ สุดลงตรงนัน้
เมือ่ เด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเดินเข ้ามาในร้านพร้อมกับถุงน�ำ้ เต้าหู ้
และปาท่องโก๋
“สวัสดีครับน้าหรู สวัสดีพราว ผมซื้อน�ำ้ เต้าหู้กบั ปาท่องโก๋
มาฝากครับ อ่อ มีเผือ่ ส�ำหรับน้าซ่งด้วยนะครับ”
จางซีฮ่ า ว เด็ ก หนุ่ ม วัย ยี่ สิบ เอ็ ด ปี รุ่ น ราวคราวเดี ย วกับ
พราวเพตราขยับยิ้มกวา้ งตอนทีถ่ อื วิสาสะวางถุงน�ำ้ เต้าหูล้ งบนโต๊ะ
ตัวเดียวกันกับหญิงสาว ก่อนที่เจ้าตัวจะขยับเก้าอี้ออกแลว้ นั่งลง
ทีฝ่ ั่งตรงกันข ้ามโดยไม่รอให ้เจ้าของสถานทีเ่ ชื้อเชิญ
“ไม่เห็นต้องล�ำบากเลยอาฮ่าว”
“ไม่ลำ� บากเลยครับน้าหรู ผมเต็มใจ”
ตอบฟ่ านหรูแต่สายตายังคงจับจ้องอยูท่ พ่ี ราวเพตรา หญิงสาว
ส่งยิ้มจางให้อกี ฝ่ าย ก่อนจะดึงสายตามาทีก่ ารจัดดอกไม้อกี ครัง้
“นี่กก็ ำ� ลังจะออกไปส่งของละสิ”
“ใช่ ครับ” จางซีฮ่าวหันไปตอบฟ่ านหรู แลว้ ดึงสายตามาที่
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พราวเพตราอีกครัง้ “ว่าแต่พราวเถอะ เย็นนี้ตอ้ งไปส่งของให ้ลูกค้า
เยอะไหม ให ้ผมช่วยไหม”
“ขอบใจนะซีฮ่าว ของพราวไม่เยอะเท่าไรหรอก สบายมาก”
“โอเค งัน้ ผมไปท�ำงานก่อนนะ ไว ้เจอกัน”
“จ้ะ”
พราวเพตรารับค�ำ จางซีฮ่าวจึงเดินออกไปจากร้านพลาง
ฮัมเพลงเบาๆ อย่างอารมณ์ดี ฟ่ านหรูเห็นแบบนัน้ ก็อดแซวไม่ได้
“อารมณ์ของเด็กหนุ่ มช่างมีความสุขจริงๆ ว่าแต่พราวเถอะ
รูใ้ ช่ไหมว่าอาฮ่าวไม่ได้หวังผูกมิตรแบบผิวเผิน”
“พราวทราบค่ะน้าหรู แต่พราวรับไมตรีของซีฮ่าวที่เกินกว่า
เพือ่ นไม่ได้จริงๆ ค่ะ”
พราวเพตราไม่ได้รงั เกียจจางซีฮ่าว ซ�ำ้ อีกฝ่ ายยังมีนำ�้ ใจช่วย
หางานพิเศษให ้ แต่หญิงสาวก็ไม่อาจตอบรับไมตรีทม่ี ากกว่าค�ำว่า
เพือ่ นได้
“พูดแบบนี้แสดงว่ามีคนอยู่ในใจอยู่แล ้วใช่ไหมเอ่ย”
ใบหน้าทีเ่ คยยิ้มแย้มของพราวเพตราหม่นแสงลงไปถนัดตา
แต่ เพียงครู่ เดียวบนดวงหน้าเนียนใสก็กลับมามีรอยยิ้มอีกครัง้
ยอมรับออกไปอย่างไม่ปฏิเสธ
“ใช่ค่ะ พราวมีคนในใจแลว้ ” พราวเพตรายิ้มอ่อนก่ อนจะ
คิดในใจต่อว่า ‘และก็เป็ นได้แค่คนในใจเท่านัน้ จริงๆ’

“เห็นว่าพีใ่ หญ่กำ� ลังจะไปเยีย่ มท่านรัฐมนตรีทโ่ี รงพยาบาล

น้องขอติดรถไปด้วยได้ไหมคะ”
จ้าวอี้เฟิ นกล่าวถึงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ทน่ี อนโรงพยาบาล
ด้ว ยโรคปอดอัก เสบเพราะเป็ น ข่ า วครึก โครม จึง เป็ น ไปไม่ ได้
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ทีจ่ ้าวอี้เฟิ นจะไม่ทราบเรือ่ งนี้ และในฐานะนักธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์
อันดีต่อกัน จ้าวไป่ เฟิ งจ�ำต้องไปเยีย่ มตามมารยาท ตอนนี้สามพีน่ อ้ ง
ก�ำ ลัง นั่ ง รับ ประทานอาหารเช้า ด้ว ยกัน ในห อ้ งโถงของคฤหาสน์
ตระกูลจ้าว
“แล ้วเฟิ นเฟิ นมีธุระอะไรทีน่ ั่นหรือเปล่า”
“น้องว่าจะแวะไปกินขนมทีร่ า้ นเบเกอรี่ใกล้โรงพยาบาลน่ะค่ะ
เห็นในเพจโปรโมตว่าวันนี้มขี นมใหม่มาวางขาย สายหวานอย่างน้อง
ไม่อยากพลาดค่ะ”
“สายหวานตัดขาน่ะเหรอ”
“ฮั่นแน่ พูดจาเหมือนคนไทยเข ้าไปทุกที อุย๊ ”
เมื่อ รู ว้ ่า ตัว เองเผลอพูด จาไม่ค วรออกไปเพราะราวกับ ว่า
ไปสะกิดแผลของจ้าวไป่ เฟิ งเขา้ จ้าวอี้เฟิ นก็สะดุง้ ตัวนิดๆ พลาง
ยกมือขึ้นปิ ดปากตัวเอง จ้าวอี้ฟงเลิกคิ้วมองน้องสาวด้วยท่าทาง
สงสัย
“ท�ำไมต้องท�ำท่าตกใจขนาดนัน้ ด้วยล่ะเฟิ นเฟิ น ไม่แปลก
สักหน่อยทีพ่ ใ่ี หญ่จะพูดจาติดส�ำนวนคนไทยมา เพราะพีใ่ หญ่ตอ้ ง
ท�ำธุ รกิจกับคนหลากหลายเชื้อชาติ แลว้ อีกอย่างพี่ใหญ่ ก็พูดได้
ตัง้ หลายภาษา รวมถึงภาษาไทยนั่นก็ดว้ ย จริงไหมครับพีใ่ หญ่”
จ้าวอี้ฟงหันไปยิ้มใหจ้ า้ วไป่ เฟิ ง ซึ่งอีกฝ่ ายท�ำเพียงยิ้มจางๆ
เป็ นการตอบรับค�ำของน้องชาย
“พีอ่ ่มิ แล ้ว ถา้ จะไปกับพีก่ ็ตามมานะเฟิ นเฟิ น เดีย๋ วพีไ่ ปรอ
ทีร่ ถ พีไ่ ปก่อนนะเสีย่ วฟง ไว ้เจอกันมื้อค�ำ่ ถ ้าพีไ่ ม่ตดิ ธุระอะไร”
“ครับพีใ่ หญ่” จ้าวไป่ เฟิ งลุกออกไปครู่หนึ่ง จ้าวอี้เฟิ นก็ลกุ ตาม
แต่ หญิงสาวต้องชะงักเมื่อพี่ชายคนรองเรียกเอาไว ้ “เดีย๋ วก่ อน
เฟิ นเฟิ น มีเรื่องอะไรทีเ่ กี่ยวกับพีใ่ หญ่ทพ่ี ย่ี งั ไม่รรู้ เึ ปล่า”
จ้าวอี้ฟงทันสังเกตเห็นสีหน้าทีเ่ คร่งเครียดของคนเป็ นพีช่ าย
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แม ้บนใบหน้าหล่อเหลานัน้ จะมีรอยยิ้มจางประดับอยู่ นัน่ ก็เพียงพอ
แล ้วทีท่ ำ� ให ้คนช่างสังเกตอย่างจ้าวอี้ฟงรูว้ า่ มีบางอย่างผิดปกติไป
“ไว น้ อ้ งจะกลับ มาเล่า ให ฟ้ งั นะคะ ตอนนี้ ต อ้ งรีบ ก่ อ นค่ ะ
เดีย๋ วพีใ่ หญ่ดุเอา”
ว่าแลว้ จ้าวอี้เฟิ นก็สบั เทา้ รัวเร็วตามจ้าวไป่ เฟิ งออกไป ทิ้ง
จ้าวอี้ฟงไว้กบั ความค้างคาใจ แต่คนอย่างจ้าวอี้ฟงก็ใจเย็นพอทีจ่ ะ
รอค�ำตอบจากน้องสาว แม ้จะรู้สกึ หงุดหงิดทีไ่ ม่ได้คำ� ตอบในทันที
อยู่นิดหน่อยก็ตาม

โรงพยาบาลเอช แผนกสูตนิ รีเวช

“คุณหมอว่าอะไรนะคะ พราว พราวไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมคะ”
ใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยเลือดฝาดซีดเผือด ดวงตากลมโต
ไหวระริกยามทีส่ บสายตากับนายแพทย์วยั กลางคนทีน่ งั่ อยู่ตรงหน้า
นอกจากพราวเพตรากับ นายแพทย์ค นนี้ แ ล ว้ ยัง มีพ ยาบาลสาว
อีกหนึ่งคนอยู่ในห ้องตรวจด้วย
“ใช่ ค รับ คุ ณ ก�ำ ลัง ตัง้ ครรภ์ จากที่ คุ ณ ให ป้ ระวัติ เ รื่ อ ง
ประจ�ำเดือนที่ขาดไป ตอนนี้คุณก็ตงั้ ครรภ์ได้ราวๆ เจ็ดสัปดาห์
แลว้ ครับ แต่ถา้ จะให้ได้อายุครรภ์ท่แี น่ นอนก็ตอ้ งอัลตราซาวนด์
ด้วยครับ”
หากเป็ น ก่ อ นหน้า นี้ พ ราวเพตราคงจะยิ้ม กว า้ งอย่ า งยิน ดี
ทว่าตอนนี้สถานการณ์ได้เปลีย่ นไปแล ้ว แม ้แต่ทซ่ี ุกหัวนอนเธอยัง
ต้องรบกวนฟ่ านซ่งกับฟ่ านหรู
“คุณหมอช่วยวินิจฉัยใหม่อีกครัง้ ได้ไหมคะ ไม่ใช่ว่าพราว
ไม่เชื่อหมอนะคะ แต่วา่ ทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์พราวป้ องกันตลอด
ด้วยการเอ่อ ใช้ถงุ ยางอนามัย แล ้วท�ำไมถึงท ้องได้ละ่ คะ”
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พราวเพตรากระดากอายอยู่บา้ งที่ตอ้ งถามออกไปแบบนัน้
แต่ ห ญิง สาวไม่อ าจเก็ บ ความข อ้ งใจเอาไว้ได้อีก เพราะในเมื่อ
จ้าวไป่ เฟิ งเป็ นฝ่ ายป้ องกันทุกครัง้ แล ้วท�ำไมเธอถึงทอ้ งได้ บางที
ผลเลือดกับผลปัสสาวะทีเ่ ก็บไปตรวจอาจคลาดเคลือ่ น
“คืออย่างนี้นะครับ” นายแพทย์คนดังกล่าวอธิบายอย่างใจเย็น
ไม่มที ที ่าหงุดหงิดร�ำคาญใจ “ไม่มกี ารป้ องกันการตัง้ ครรภ์วธิ ีไหน
ทีจ่ ะสามารถคุมก�ำเนิดได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ อย่างการท�ำหมันสามารถ
ป้ องกันการตั้งครรภ์ได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กว่าๆ ซึ่งจะเห็นว่า
เปอร์เซ็นต์การตัง้ ครรภ์เป็ นไปได้นอ้ ยมากในผู้ทท่ี ำ� หมัน แต่กใ็ ช่วา่
จะเป็ นไปไม่ได้นะครับ มีบ ้างเคสทีท่ ำ� หมันแล ้วตัง้ ครรภ์กม็ ี ในส่วน
การป้ องกันการตัง้ ครรภ์ดว้ ยการใช้ถุงยางอนามัยนัน้ สามารถ
ป้ องกันการตัง้ ครรภ์ได้ราวๆ เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ จากงานวิจยั
พบในผู ห้ ญิงวัยเจริญพันธุ ท์ ่ีเลือกการป้ องกันด้วยวิธีน้ ี สองคน
ในหนึ่งร้อยคนเกิดการตัง้ ครรภ์ ดังนัน้ จึงไม่ใช่ เรื่องแปลกครับ
ทีค่ ุณจะท ้อง”
ฟังค�ำอธิบายจากนายแพทย์ความกังวลใจของพราวเพตรา
ก็ย่งิ อัดแน่ น นายแพทย์มองหญิงสาวอย่างนึกเห็นใจ แต่เขาเอง
ก็ไม่สามารถท�ำอะไรได้ไปมากกว่าให ้ค�ำแนะน�ำ
“ถา้ คุณไม่สบายใจ หมอจะเก็บตัวอย่างเลือดกับปัสสาวะ
ไปตรวจอีกครัง้ แต่ท่หี มออยากจะบอกกับคุณก็คือ สิ่งไหนที่ได้
เกิดขึ้นแล ้ว สิง่ นัน้ ย่อมดีเสมอ โดยเฉพาะสิง่ มหัศจรรย์ทอ่ี ยูใ่ นท ้อง
ของคุณ”
พราวเพตราก้มหน้าลง มือเรียวข ้างหนึ่งแตะทีห่ น้าท ้องของตน
เบาๆ ดวงตากลมโตมีนำ�้ ใสขังคลอ แต่ครู่ต่อมารอยยิ้มก็ค่อยๆ
ปรากฏขึ้นบนดวงหน้าเนียนใส ประกายตาแห่งความตื้นตันใจ
พาดผ่านนัยน์ตาด�ำขลับ แมว้ ่าความล�ำบากใจจะฉายชัดอยู่บน
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ใบหน้าอยู่กต็ าม
“ขอบคุณนะคะหมอ ขอบคุณที่ปลอบใจ ค�ำพูดของหมอ
ช่วยพราวได้เยอะเลยค่ะ”
“ยินดีครับ” นายแพทย์ย้มิ บางๆ “แล ้วคุณยังอยากตรวจเลือด
กับปัสสาวะอีกครัง้ ไหม”
“ไม่แลว้ ค่ ะ” พราวเพตราบอกด้วยเสียงที่แจ่ มใสมากขึ้น
“แล ้วพราวสามารถฝากครรภ์ได้เลยหรือเปล่าคะ”
“ได้เลยครับ สามารถฝากครรภ์ได้ตงั้ แต่รูว้ า่ ตัง้ ครรภ์ ถ ้างัน้
เดีย๋ วหมอจะจัดยาบ�ำรุงไปให้กบั ยาแก้อาเจียนเผื่อเอาไวน้ ะครับ
และจะมีคู่มอื ส�ำหรับฝากครรภ์และการดูแลตัวเองของหญิงตัง้ ครรภ์
คุณลองไปศึกษาดูก่อน หากมีปญ
ั หาอะไรสามารถโทร.มาสอบถาม
ได้เลยนะครับ ช่วงนี้หมอจะนัดทุกหนึ่งเดือน หากอายุครรภ์เพิม่ ขึ้น
การนัดจะถีข่ ้นึ หน่อย ตอนนี้มอี ะไรจะถามหมอไหมครับ”
“ยังไม่มคี ่ะ”
พราวเพตราส่ า ยหน้า ปฏิเ สธเพราะยัง นึ ก ค�ำ ถามไม่ อ อก
ซึง่ นายแพทย์กเ็ ข ้าใจได้ เพราะว่าคุณแม่มอื ใหม่อาจจะยังตัง้ ตัวไม่ทนั
เลยไม่รูจ้ ะถามอะไร คงต้องใช้เวลาสักระยะถึงจะปรับตัวได้
“งัน้ ไม่เป็ นไรครับ อย่างที่หมอบอก ไว้มปี ญ
ั หาโทร.มาได้
นะครับ หมอจะให ้เบอร์โทร.ติดไปด้วย”
“ขอบคุณค่ะหมอ”
นายแพทย์ย้ ิม ก้ม เขีย นใบสั่ ง ยาขยุ ก ขยิก แล ว้ ยื่น มัน ให ้
พราวเพตรา ก่อนทีพ่ ยาบาลจะส่งสมุดบันทึกการฝากครรภ์ใหเ้ ธอ
เป็ นล�ำดับต่อมา
“ไปรับยาได้เลยนะครับ เจอกันเดือนหน้า”
“ขอบคุณค่ะหมอ ขอบคุณค่ะคุณพยาบาล”
พราวเพตราลุกขึ้นค้อมศีรษะให้ทงั้ นายแพทย์และพยาบาล
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ในขณะทีอ่ กี ฝ่ ายก็คอ้ มศีรษะใหเ้ ธอเช่นกัน หญิงสาวเดินออกจาก
ห ้องตรวจตรงดิง่ ไปทีแ่ ผนกจ่ายยา
ระหว่างที่พราวเพตราเดินไปที่แผนกจ่ ายยาซึ่งอยู่ชนั้ หนึ่ง
จ้าวไป่ เฟิ งกับหลวนซานและบอดี้การ์ดอีกราวๆ ห ้าคนก็เดินสวนไป
หากแต่ทงั้ คู่ต่างไม่ทนั เห็นกันเพราะมีคนอื่นเดินสวนทางกันไปมา
ก่อนทีจ่ ้าวไป่ เฟิ งจะเข ้าไปในลิฟต์พร้อมกับลูกน้องของเขา ในขณะที่
พราวเพตราเดินไปยื่นใบสั่งยาอย่างพอดิบพอดี หญิงสาวหมุนตัว
เดินมานั่งรอที่มา้ นั่งตรงหน้าหอ้ งยา ระหว่างที่ลฟิ ต์โดยสารของ
จ้าวไป่ เฟิ งกับลูกน้องก�ำลังเคลือ่ นขึ้นสูช่ นั้ เก้าของโรงพยาบาล ซึง่ เป็ น
ชัน้ ส�ำหรับผู ้ป่ วยวีไอพี

จ้าวอี้เฟิ นชะเงอ้ คอมองที่ประตู รา้ นคาเฟ่ อยู่ บ่อยครัง้

ราวกับว่าหญิงสาวรอคอยการมาของใครสักคน โต๊ะทีห่ ญิงสาวนั่ง
มีก าแฟเย็น หนึ่ ง แก้ว กับ ขนมหวานอีก หนึ่ ง จานที่พ ร่ อ งไปเพีย ง
ครึ่งเดียว ครู่ต่อมารอยยิ้มกวา้ งก็ปรากฏบนใบหน้าของหญิงสาว
เมื่อบานประตูถูกดึงออกพร้อมร่ างของจางซีฮ่าวที่แบกถุงน�ำ้ แข็ง
เข ้ามา
“เอาน�ำ้ แข็งมาส่งครับ”
จางซีฮ่าวบอกกับพนักงานในร้าน ก่อนทีเ่ ขาจะเดินตรงไปยัง
ถังเก็บน�ำ้ แข็ง จัดการถ่ายน�ำ้ แข็งจากกระสอบลงถังอย่างคล่องแคล่ว
เพราะคุ น้ เคยเป็ น อย่ า งดี ก่ อ นที่เ ขาจะเดิน ไปรับ เงิน ค่ า น�ำ้ แข็ง
กับพนักงาน
“ขอบคุณมากค่ะ”
“ครับผม”
จางซีฮ่าวรับค�ำก่อนจะเดินออกไปจากร้าน โดยทุกอิรยิ าบถ
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ของเขาอยู่ในสายตาของจ้าวอี้เฟิ นตลอดเวลา หญิงสาวมีท่าทาง
เขินอายแม้ว่าจางซีฮ่าวจะออกไปจากร้านแล ้ว
เพีย งเท่ า นั้น จ้า วอี้ เ ฟิ นก็ ส ามารถจัด การกับ ขนมรสชาติ
แสนอร่อยตรงหน้าต่ออย่างอารมณ์ดไี ด้ กว่าสองสัปดาห์แล ้วทีเ่ ธอ
ได้เจอกับจางซีฮ่าว แต่หญิงสาวไม่กลา้ เขา้ ไปทักทาย หากจะให ้
เรียกว่ารักแรกพบก็ไม่ผดิ อะไร จ้าวอี้เฟิ นคิดว่าจะแอบมองอีกฝ่ าย
ไปอีกสักระยะหนึ่ง จนกว่าจะใจกล ้าพอทีจ่ ะเข ้าไปทักทายอีกฝ่ ายได้
อย่างไม่เขินอาย
ระหว่างทีต่ กั ขนมใส่ปากอย่างอารมณ์ดี เสียงกระดิง่ ทีแ่ ขวน
อยู่หน้าประตู ก็ดงั ขึ้น นั่นหมายความว่ามีคนก�ำลังเขา้ มาในร้าน
จ้าวอี้เฟิ นหันมองทางประตู อย่ างไม่ตงั้ ใจ เรียกว่าเป็ นปฏิกิริยา
อัตโนมัติของร่ างกายก็ไม่น่าจะผิด ทว่าดวงตาของหญิงสาวต้อง
เบิกกว ้างเมือ่ คนทีเ่ ข ้ามาใหม่คอื พราวเพตรา
“พราว”
จ้าวอี้เฟิ นขยับปากเรียกอีกฝ่ ายออกไปอย่างเผลอตัว ช้อน
ตักขนมถูกปล่อยตกลงในจาน หญิงสาวยังจับจ้องสายตาอยู่ ท่ี
พราวเพตรา จนกระทั่งอีกฝ่ ายถือถาดที่มนี ำ�้ สีชมพู ซึ่งจ้าวอี้เฟิ น
เดาว่าน่าจะเป็ นนมเย็นกับแพนเค้กชิ้นเล็กวางอยู่บนนัน้ ออกมาจาก
หน้าเคาน์เตอร์รา้ น พราวเพตราสอดส่ายสายตาหาทีน่ งั่ ชัว่ เสี้ยวนาที
ต่ อมากลายเป็ นพราวเพตราที่ตอ้ งตกอยู่ในอาการตื่นตกใจ เมื่อ
หันมาเห็นจ้าวอี้เฟิ นก�ำลังจ้องตามาทีต่ นเขม็ง
“คุณอี้เฟิ น”
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