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คำนำ

เรือ่งวนุๆ เริม่ตัง้แตองิฟาซือ้บานเกาผพุงัหลังหนึง่ ซึง่นำเธอไปรจูกักบัใคร
บางคนในโลกเวทมนตรทีไ่มเคยคดิวามอียจูรงิ แลวจูๆ  คนคนนัน้กอ็างตวัเปนเจาของ
บาน แลวยังแมวเปอรเซียขนฟูจอมเยอหยิ่งนั่นอีก แตความจริงคือเธอไมไดฝน
และแอนเดรยีสทีอ่างตวัเปนเจาของบานกม็าขอเปนหนุสวนรานขนมหวาน นานวนั
เขากก็ลายมาเปนหนุสวนหวัใจโดยไมรตูวั กระทัง่สาวปากแขง็ตองยอมรบักบัตวัเอง
และเปดเผยความรูสึกใหเขารูในที่สุด

ขณะทีค่วามรกัของคนตางยคุดเูหมอืนจะไปไดด ีแตความลบัมากมายทีต่ดิ
มากบัแอนเดรยีสกท็ยอยปรากฏขึน้ จนทัง้สองตองเลอืกยตุคิวามสมัพนัธอยางคนรกั
และกลับไปเปนเพียงหุนสวนธรรมดาตามเดิม แตมันไมงายเลย เมื่อหัวใจสองดวง
ยงัคงพร่ำหาซึง่กนัและกนั

ขอบคณุนกัอานทีเ่ลอืกหยบินิยายเรือ่งนีต้ดิมอืกลบับานมาดวย และขอบคณุ
สำนักพิมพที่ใหโอกาสผูเขียนไดทำตามความฝนอีกครั้ง

ดวยมนตราแหงรกั
เจาหญิงแสงจันทร
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เจาหญิงแสงจันทร

บทนำ

ยอนกลับไปหลายปกอน...
“เจาแนใจนะวานางจะมาเกดิทีน่ัน่” ชายรางสงูในชดุคลมุแปลกตานัง่อยู

บนหลงัคาบาน ทามกลางความมดื มเีพียงแสงจนัทรนวลผองสองใหเห็นแผนหลงั
ของเขาเทานัน้ถามขึน้

เงยีบไมมเีสยีงใดตอบกลบัมา จนชายหนมุคนเดมิตองย้ำถามผานสายตา
สฟีาน้ำทะเลอนัแสนคมเขม มายงัเจาของรางอวบอวนขนฟ ูทีก่ำลงันัง่สะบดัพวงหาง
ฟฟูองรบัลมเยน็ๆ ยามราตรอียางสบายอารมณ กระทัง่รสูกึถงึสายตาดุๆ  ของราง
สงูสงา หนวดยาวสขีาวเฟอยจงึกระตกุดวยความเครยีด พลางหรีต่าขวางมองอกีฝาย
ดวยหางตาอยางหงุดหงิดที่ถูกขัดอารมณ กอนจะสงเสียงรองลากยาวดวยความ
รำคาญตอบกลับไป

“เหมยีว...ว” เมือ่ไดรบัคำยนืยนัทีน่าพอใจ ชายคนนัน้จงึหนักลบัไปทอด
สายตามองหลังคาบานหลังใหญ ที่อยูหางไปไมไกลนักอยางเงียบๆ

ปจจุบนั...
เจาของรถยนตเปดกระโปรงทายรถ ใหพนกังานของรานขายสงนำของ

ทีส่ัง่ซือ้ไวขึน้วางบนรถ กอนจะหนักลบัมาหาเจาของราน ซึง่ยนืคมุลกูนองอยขูางๆ
“เอาๆ เดีย๋วชวยกนัขนขึน้รถนะ ระวงัดวยละ” เฮียสวุรรณเจาของรานสัง่

กำชับลูกนอง
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“รบกวนดวยนะคะ” เสยีงหวานของเจาของรถยนตเอย
“ไมเปนไรหรอกครบั คณุองิฟาเปนลกูคาของรานเรา ผมตองบรกิารอยู

แลว แตยงัไงครัง้ตอไปคณุองิฟาโทรมาสัง่ของกไ็ดนะครบั ผมจะใหเดก็เอาไปสง
ใหถงึรานเลย” เจาของรานวยักลางคนเสนอแกลกูคารายใหมของราน

“งั้นฟาฝากโบรชัวรรานดวยนะคะ มีแผนที่อยูขางหลังดวย แตถาไม
แนใจยงัไงโทรมาถามเสนทางทีร่านอกีทนีะคะ และถาไมลำบากจนเกนิไป ฟาฝาก
โปรโมตรานดวยนะคะ” พดูพลางสงแผนพบัใหอกีฝาย

“ไดเลยครบั ไมมปีญหา” เฮยีเจาของรานตอบกลบัอยางเปนมติร
“ขอบคุณมากคะ” ลูกคาใหมเอยขอบคุณ กอนจะไดยินเสียงเรียกที่ไม

คุนเคย พอเธอหันไปมองก็พบหญิงสาววัยสามสิบตนๆ สวมชุดเดรสสไตลสาว
โบฮเีมยีน1 กำลงักวกัมอืเรยีกองิฟา

แมชายกระโปรงของเธอจะยาวจนสามารถลากไปกบัพืน้บวกกบัเสือ้แขน
ยาวตวัโต ราวกบัเจตนาทาทายแสงแดดเมอืงไทย แตเพราะทำจากผาเนือ้ดบีางเบา
เลยทำใหผสูวมใสไมรอนหรอือดึอดัจนเกนิไป องิฟาไลสายตามองตามกำไลขอมอื
ทีค่อยแตจะสงเสยีงกรงุกริง๊ยามทีส่าวยปิซผีนูีข้ยบัตวั กอนจะเลือ่นสายตาขึน้มอง
ที่คาดผม ซึ่งทำจากเชือกถักเปนเปยเสนเล็กๆ คาดทับหนาผากและลอนผมสี
น้ำตาลทองออกเขมอีกที

“แมหนูๆ ”
“หนเูหรอคะ” หญงิสาวถามกลบั ไมแนใจวาผหูญงิคนนัน้ตองการเรยีกใคร
“หนนูัน่แหละจะ” สาวยปิซกีลาวยนืยนั
“ขอบคณุคะ แตวนันีห้นยูงัไมดหูรอกคะ” องิฟาเหลอืบมองปายหนาราน

เหนือศีรษะ ที่เขียนวา หมอดยูปิซแีมนๆ กอนจะปฏิเสธไปอยางสุภาพ แมหมอ
กลบัเดนิมาหาเธอ พรอมเช้ือเชญิจนหญงิสาวเริม่เกรงใจ

1 รูจักกันวาเปนแฟชั่นการแตงกายแนว “ยิปซี” รูปแบบไมตายตัวแตมักพบเปน ผามัดยอม
ผาฝาย สวนใหญเปนเสื้อแขนกุด หรือเสื้อสายเดี่ยว มีเครื่องประดับประเภท หิน ลูกปด
เปลือกหอย ปะการัง ที่มาจากการแตงตัวของพวกยปิซีเรรอนในปจจุบัน
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“ไดโปรดเถอะจะ ฉนัรอหนมูานานแลว ในทีส่ดุกไ็ดเจอกนัซะท ี เออคอื
ฉนัหมายถงึวนักอน ฉนัเหน็หนมูาตดิตอธรุะทีร่านนี ้ รสูกึถกูชะตาอยากจะดหูมอ
ใหฟรนีะจะ” แมหมอรบีชีแ้จงเมือ่เห็นอีกฝายทำหนาระแวงสงสยั

“แต...” หญิงสาวนกึหาเหตผุลมาปฏเิสธแตไมรจูะอางอะไรด ีและแมหมอ
คนนี้ก็ไมรอใหเธอปฏิเสธเสียดวย

“อยาปฏเิสธเลยจะ วนันีห้นจูะเปนลูกคารายแรกของรานฉนัดวย ถาหนู
ไมใหฉนัดหูมอใหจะทำใหฉนัฤกษไมดไีปทัง้วนัไดนะจะ แลวรถนีก่ไ็มตองหวงนะ
ฉนัรจูกักบัเจาของรานด ี ไมมปีญหาอะไรหรอกจะ ใชมัย้เฮยีสวุรรณ”

“ครบัเชญิเลยคนกนัเองทัง้นัน้ ไปเถอะครบัคณุองิฟา หมอคนนีด้แูมนมาก
เลยนะ อีกอยางกวาจะขนของเสร็จก็คงอีกสักพัก รออยูตรงนี้ก็รอนเปลาๆ” เฮีย
เจาของรานคนเดิมชวยยืนยันคำพูดของแมหมอสาว

“เหน็มัย้ละไมมปีญหาหรอก เอางี ้ถาไงไปทีร่านฉนักอนแลวกนันะ ฉนั
จะดหูมอใหฟรแีทนคาเสยีเวลา ไปกนัเถอะนะจะ”

“งัน้กไ็ดคะ” องิฟาตกลงรบัคำ

สาวรางบางเดนิตามมาทีร่านอยางงงๆ แตกไ็มไดขดัขนือะไร เพราะคดิ
วาผูหญิงคนนี้คงแคอยากดูดวงใหเฉยๆ เธอตามเขามาขางในรานซึ่งถูกตกแตง
อยางเรยีบงายสวางสดใส ดวยผนงัสขีาวครึง่บน สวนครึง่ลางและพืน้ปูดวยกระเบือ้ง
สอีฐิ แตดมูเีอกลกัษณตางจากรานหมอดทูัว่ไป ทีบ่รรยากาศออกจะอมึครมึ

ภาพธรรมชาตถิกูแขวนตดิกบัผนงัตรงมมุรบัรองลกูคา ทีม่านัง่รอเขาควิ
ใกลๆ  กนัเปนกระโจมคลมุดวยผาชฟีองเนือ้บาง ครอบทบัดวยวงแหวนทองเหลอืง
หอยระยาลงมาจากเพดาน กัน้เปนพืน้ทีด่ดูวงใหกบัลกูคา

“ดืม่น้ำอะไรดจีะ ฉนันีแ่ยจริง ดสูผิหูญิงสวยๆ อยางหนกูต็องน้ำสม น้ำ
นางเอกเทานัน้สเินอะ” แมหมอถามเองตอบเองเสรจ็สรรพ แลวจงึเดนิฮมัเพลงไป
เปดตูเย็นหยิบกลองน้ำสมออกมาเทใสแกว แลวยื่นใหอิงฟา

“ขอบคุณคะ รานคุณตกแตงนารักจังเลยนะคะ” รางบางบอกขณะสอด
สายสายตามองผานผาชฟีองเนือ้ดเีขาไปขางใน ภายในกระโจมมทีีน่ัง่เปนรปูครึง่
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วงกลมแบบมพีนกัพงิ โดยสวนปลายของแตละดานไมไดเชือ่มตดิกนั แตถกูแบงไว
เพื่อใชเปนทางเขาออกของลูกคา

“ขอบใจจะ หนอูงิฟาใชมัย้จะ แหมชือ่นารกัจงัเลยนะ ออ ลมืแนะนำตวั
ไป หนจูะเรยีกฉนัวาแมหมอลซูีก่ไ็ดนะ คนแถวนีก้เ็รยีกฉนัอยางนีท้ัง้นัน้แหละจะ”
แมหมอลซูีเ่พิง่จะแนะนำตวัอยางเปนทางการ

“คะคณุลซูี”่ หญงิสาวรบัคำอยางงงๆ พลางสงสยัวาทำไมทัง้หนาตาและ
ชือ่ของเธอกด็ไูมใชคนไทย แตกลบัพดูไทยไดชดัแจว จนคนไทยบางคนอาย แต
อิงฟาก็สงสัยอยูไมนาน เมื่ออีกฝายเฉลยใหเธอฟง ราวกับลวงรูความรูสึกนึกคิด
ของเธอได

“ดจีะ แลวไมตองแปลกใจทีฉ่นัพดูภาษาไทยไดดนีะจะ เพราะวาฉนักบั
ลกูๆ มาอยทูีเ่มอืงไทยไดหลายปแลวละ เลยฟงคลองพดูคลอง แตอานเขยีนนีต่วั
ฉนัฝกมาหลายปกย็งัไมเกงซกัท ีงัน้เดีย๋วเรามาดหูมอกนัเลยดกีวานะ ฉนัละคนัไม
คนัมอืจะแยอยแูลว” ฟงดเูหมอืนองิฟากำลงัจะเขาหองเชือด แตแมหมอลูซีก่เ็พยีง
แตเปดกระโจมแลวเชญิองิฟาเขาไปดานใน

“เอาละจะหนูอิงฟา หนูอยากจะดูแบบไหนดีจะ ฉันดูไดหลายแบบเลย
นะจะดลูายมอื ดโูหงวเฮง ทำนายดวงชะตาวนัเกดิ ดไูพยปิซ ีหรอืไมกด็ดูวงกบั
ลกูแกว วาแตหนูจะดแูบบไหนดจีะ” แมหมอถามความตองการ

“ไพยปิซแีลวกนัคะ”
“เออ... แมหมอวาหนูอิงฟาลองดูดวงผานลูกแกวดีกวามั้ยจะ” แมหมอ

ลซูีห่นาซดีหลงัจากปากพาจน เมือ่เผลอรายยาวออกไปทัง้ทีต่วัเองเปนแคแมหมอ
กำมะลอ แตอาศยัหลกัจติวทิยาพดูคยุถามไถสารทกุขสขุดบิ จนรไูสรพูงุตัง้แตลกู
หลานเหลนโหลนกระทัง่ยอนกลบัไปถงึบรรพบรุษุยคุหนิ

ถึงเธอจะเปนแมหมอกำมะลอ ที่พอดูไดก็แคเสนลายมืองายๆ ทำนาย
ดวงประจำวนัจากวนัเกดิ หรอืสรางเรือ่งราวเปนตเุปนตะผานลกูแกววเิศษ แมหมอ
คนนี้ก็สืบเชื้อสายตระกูลหมอดู โดยเปนเหลนคนเล็กของหลานสาวคนสวยของ
ปูทวดยอนไปหาหกรุน ซึ่งเคยไดรับเกียรติใหเปนหมอดูประจำเผามากอน

และทุกอยางที่เธอทำนายไปนั้น เธอก็ไมไดโกหกเสียทีเดียว เพียงแต
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ความสามารถในการดดูวงทีต่กทอดมาจากบรรพบรุษุ อาจจะเดนิทางผานยนีมาถงึ
เธอนอยไปหนอย หรือบางครัง้กแ็วบเขามาแบบผลบุๆ โผลๆ  ตอนนอนหลบัหรอื
ไมกแ็บบปจจบุนัทนัดวนเทานัน้ คราวนีก้เ็ชนกนัเธอฝนเหน็องิฟามาหลายครัง้แลว
จนเมือ่คนืนีท้ีเ่ธอฝนวากำลงัคยุกบัหญงิสาว จงึคดิวาวนันีน้าจะไดพบกนัเสยีที

“ลกูแกวหรอืคะ” ผหูญงิในฝนถามย้ำดวยความสงสยั
“จะ ถาดูดวงผานลูกแกวฉันจะทายไดแมนที่สุดนะ แลวหนูก็เปนลูกคา

คนพเิศษ ฉนัเปนคนชวนหนมูา เลยอยากจะดดูวงใหหนแูมนๆ หนอยนะจะ” หมอดู
กำมะลอตอบตะกกุตะกกั เพราะทีจ่รงิแลวเธอเหน็วาดดูวงผานลกูแกวนาจะมัว่ได
งายทีส่ดุ ตามแตจะจนิตนาการหมอกควนัในลกูแกวเปนเรือ่งราวตางๆ แลวจะถอื
โอกาสนี้มอบของที่รับฝากมาจากชายหนุมหลอนัยนตาสมีรกต ที่ชอบแสดงภาพ
องิฟาใหเธอเหน็ในความฝน

“ขอบคณุนะคะ ถางัน้ทายจากลกูแกวกไ็ดคะ” องิฟาตกลง
“ดจีะงัน้เริม่กนัเลยนะ” พดูจบแมหมอลซูีก่เ็ปดตเูลก็ทีซ่อนอยใูตผาปโูตะ

อกีท ีกอนจะหยบิกลองสีเ่หลีย่มออกมาวางบนโตะ มอืเรยีวเปดฝากลองออก เผย
ใหเห็นลกูแกวกลมเกลีย้งใสแจวบนฐานวางอกีชัน้หนึง่

หากมองเผนิๆ ผหูญงิคนนีค้งเปนหมอดธูรรมดาทีอ่อกจะแตงตวัแปลก
อยูสักหนอย แตตอนนี้อิงฟาเริ่มไมแนใจวาจะรูสึกไปเองไหม เมื่อดูเหมือนราศี
แมหมอแมนๆ กำลังแผรัศมีออกจากกายของแมหมอสาว นับตั้งแตที่ยกกลอง
ลูกแกวออกมา

“ขอใหมองที่ลูกแกวนี้ แลวตั้งสมาธินึกถึงสิ่งที่อยากรู เมื่อพรอมแลวก็
บอกฉนันะจะ” แมหมอลูซีบ่อกขัน้ตอน ซึง่ลกูคาคนสวยกท็ำตามคำแนะนำนัน้ แลว
จงึพยกัหนา เพือ่บอกวาเธอพรอมแลว “ดจีะ ฉนัจะเริม่จากอดตีกอนนะ”

“คะ” หญิงสาวรบัคำ หมอดหูมอเดาอยางแมหมอลซูีจ่งึเริม่ตนการทำนาย
ดวยการหงายมือซายใหอิงฟาวางมือลงบนมือเธอ ขณะคว่ำฝามือขวาอยูเหนือ
ลกูแกว แลวเพงมองเขาไปในลกูแกวพยากรณ ทนัใดนัน้ดเูหมอืนลซูีเ่องกร็สูกึถงึ
อำนาจจติของบรรพบรุษุ ทีต่กทอดผานทางสายเลอืดมาถงึเธอไดตืน่ขึน้มาพอดี

“อมื...หนมูชีวีติวยัเดก็ทีส่ดใสเรยีบงาย จนกระทัง่เพลงิไฟครัง้นัน้สนิะ อะ
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อยาขยบันะจะเดีย๋วจติดานมดืจะเขาตวั” พดูพลางจบัมอืซายของหญงิสาวทีว่างอยู
บนมือเธอเอาไว เมื่อเห็นอิงฟาจะชักมือออก

“ขอโทษคะ แตดเูรือ่งอืน่เถอะคะ คอืวาฟาอยากรเูรือ่งธรุกจิทีท่ำอยตูอน
นีว้าจะไปไดดมีัย้คะ” องิฟาขอใหเปลีย่นเรือ่งอยางสภุาพ ดวยเธอไมพรอมจะคยุ
เรื่องอุบัติเหตุครั้งนั้นกับใคร

“กไ็ดจะ อมืฉันเหน็แปง เคก และขนมหลายชนดิ หนคูงจะเปดรานขาย
ขนมสินะ”

“คะ” องิฟาไมไดแปลกใจ ถาจะทายถกู เพราะแมหมอเองกเ็หน็วาหญงิสาว
เพิ่งออกมาจากรานขายวัตถุดิบและอุปกรณทำขนมเมื่อครูนี้เอง

“โอะ!” หมอดสูาววยัสามสบิตนๆ อทุานขึน้มาจนองิฟาเอะใจถามขึน้
“มีอะไรหรือคะหรือวากิจการจะมีปญหา”
“ออ ก็ไมถึงขนาดนั้นหรอกจะ แตชวงนี้หนูตองระวังตัวนะ คนที่เคย

เกี่ยวของกับหนู จะสรางปญหาเงินๆ ทองๆ ใหตามแก แหมอยาทำหนาเครียด
อยางนัน้สจิะ ฉนัยงัพดูไมจบเลยนะ” แมคาขนมหวานเริม่วติกกงัวลเมือ่ไดฟงคำ
ทำนาย

“แลวจะรายแรงมัย้คะ”
“ในความโชครายกย็งัมเีรือ่งดีๆ  อยนูะจะ เพราะวาปญหาครัง้นีจ้ะทำให

หนไูดรวูา ใครคอืเน้ือคทูีแ่ทจรงิ ใครคอืคนทีจ่รงิใจกบัหน”ู แมหมอลซูีย่ิม้กริม่มอง
ดูหญิงสาวออนวัยกวา ดวยแววตาออนโยน

“ฟาคงเครียดเรื่องเงินจนไมมีเวลาสนใจเรื่องอื่นหรอกคะ” สิ้นประโยค
สาวสองคนก็หัวเราะออกมาพรอมกันทันที

“หนฟูานีต่ลกดนีะจะ แตแมหมอลซูีห่มอดยูปิซแีมนๆ คนนีข้อรบัรองเลย
เพยีงแตวา...”

“เพยีงแตอะไรคะ” เธอถามพลางรอลนุคำทำนายตอ
“เพยีงแตผชูายคนนีอ้าจจะเปนคนมอีดตี”
“มอีดตี...หมายถงึเขาเปนคนไมดนีะหรอืคะ”
“อมื เรือ่งนีฉ้นักม็องไมเหน็ในลกูแกวซะดวยส”ิ
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“เขาแตงงานมลีกูแลวหรอืเปลาคะ ถาใชนีฟ่าเครยีดหนกักวาปญหาเรือ่ง
เงินอีกนะคะ” พูดพลางเริ่มจินตนาการไปไกลถึงพอหมายลูกติดพุงพลุยหัวลาน
วนัๆ เอาแตสบูบุหร่ีซดเบยีรกระปองนัง่ดฟูตุบอลหนาโทรทศันจนดกึดืน่แลวกใ็ห
นึกสยอง

“ถงึอดตีผชูายคนนีจ้ะคลมุเครอืเหมอืนมมีานหมอกมาบดบงั แตตอนนีเ้ขา
ก็ไมนาจะใชพอหมายเรือพวงหรอกนะจะ สบายใจได” แมหมอสาวรีบชี้แจงเพิ่ม
กอนที่ลูกคาของเธอจะเครียดไปมากกวานี้

“คะ คณุลซูีค่ะ ฟาคงตองขอตวักอนนะคะ ปานนีท้างรานคงขนของขึน้รถ
เรยีบรอยแลว เออไมทราบวาคณุคดิคาดเูทาไหรคะ” องิฟาถามเพราะตัง้ใจจะจาย
เงินคาดูดวงดวยไมอยากเอาเปรียบแมหมอลูซี่

“ไมเปนไรหรอกจะ ฉันอยากดูดวงใหหนูจริงๆ คือฉันรูสึกถูกชะตากับ
หนนูะ” ลซูีอ่อมแอมบอกไป

“จะดีหรือคะ”
“ดสีจิะ หนฟูาไมตองคดิมากหรอกนะ” แมหมอยนืกราน
“ขอบคุณนะคะ ถางั้นไวคุณลูซี่วางๆ ก็แวะไปที่รานขนมของฟานะคะ

ฟาจะไดเลีย้งขนมกบัเครือ่งดืม่ตอบแทนบาง ออ นีโ่บรชวัรรานฟาคะ แลวแวะไป
ใหไดนะคะ” องิฟาเสนอพลางยืน่แผนพบัของรานให

“ขอบใจจะ แลววนัหลงัจะแวะไปนะ” แมหมอบอกหลงัจากรบัแผนพบัมา
เปดดคูราวๆ

“คะ งัน้ฟาไปกอนนะคะ” องิฟาเอยลา กอนจะเดนิออกมาจากรานหมอดู
ยปิซแีมนๆ และตรงไปยงัรถของตวัเอง เพือ่ตรวจเชก็สนิคา

“เรยีบรอยแลวนะครบั แลวมาอดุหนนุอกีนะครบัคณุองิฟา” เจาของราน
วัยกลางคนเงยหนาขึ้นมาพูดกับลูกคารายใหม เม่ือเธอตรวจเช็กสินคาเรียบรอย
แลว

“คะ ขอบคุณมากนะคะ” หญิงสาวตอบกลับไป กอนที่ทั้งสองจะเอยลา
แลวหญิงสาวก็ขึ้นรถเพื่อขับกลับไปที่รานของตน

ในระหวางที่อิงฟากำลังจะเลี้ยวรถยนตออกจากรานเขาสูถนนใหญ ก็
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เหลอืบเหน็แมหมอลซูีย่นืโบกมอื พลางตะโกนเรยีกเธอจากหนารานหมอดแูมนๆ
หญิงสาวจึงจอดรถรอ

“มอีะไรรเึปลาคะคณุลซูี”่ องิฟาถามเมือ่แมหมอลซูีเ่ดนิขามถนนมาถงึรถ
เธอแลว

“เฮอ! ดนีะทีเ่รียกไวทนั นีจ่ะมีคนเขาฝากใหฉนัเอาสิง่นีม้าใหหนู” แมหมอ
สาวพดูพลางสงหนงัสอืเลมโตใหองิฟา

“นี่หนังสืออะไรหรือคะ” อิงฟารับมาพลิกดูปกหนาปกหลังกอนจะถาม
กลับไปอยางงงๆ

“ฉนักไ็มรเูหมอืนกนันะจะ แตเขาบอกวาหนอูาจจะรวูธิใีชมนั”
“ใครหรือคะ” หญิงสาวมองแมหมอสลับกับหนังสือในมืออยางไมเขาใจ
“อมื...ฉนักไ็มรจูกัเขาหรอกนะ แตมผีชูายคนหนึง่วานใหฉนัมอบหนงัสอื

เลมนีใ้หหน ูโอะ! ฉนัตองไปแลวละมลีกูคามาพอด ีแลวไวคอยคยุกนัวนัหลงันะจะ”
แมหมอลูซี่บอกแลวรีบขามถนนกลับไปที่ราน อิงฟาจึงไมทันไดถามตอ ในขณะ
เดียวกันก็มีรถยนตคันอ่ืนรอเลี้ยวออกจากรานตอทายรถเธออยู หญิงสาวจึงตอง
รีบขับรถออกมา
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ตอนที ่1

อิงฟาจอดรถยนตหนาบานแลว จุบแจงเพื่อนสาวคนสนิทก็ออกมาชวย
ขนของเขาไปเกบ็ในบาน กอนจะมานัง่ลงบนเกาอีน้วมในหองนัง่เลน

“ทำไมไปนานจงัละฟา เห็นตอนแรกบอกจะไปแคแปบเดยีว แจงรอจน
เกอืบหลับแลวเนีย่” หญิงสาวเอยแซวเพือ่นสนทิ

“พอดีตองรอยกของขึ้นรถนะจะ ฟาเลยแวะไปดูหมอที่รานใกลๆ มา”
องิฟาตอบเพือ่นพลางเดนิไปในครวัเพือ่หาน้ำดืม่

“ดหูมอ...ฟาเนีย่นะ...ไปดหูมอ” เพ่ือนรกัทวนคำเสยีงดงัไมอยากจะเชือ่
หูตัวเอง

“ทำเสยีงเวอรไปแลวยะ ทำไมคนอยางฟาดหูมอแลวมนัแปลกตรงไหน”
องิฟาถามกลบั ซึง่เพือ่นสาวกต็อกยำ้ความคดิเหน็ของเธอทนัที

“แปลกส!ิ แปลกมากดวย กต็ัง้แตรจูกัฟามา แจงไมเคยเหน็ฟาสนใจเรือ่ง
พวกนีเ้ลย จะมบีางกแ็คเกมทายใจทายนสิยัอะไรทำนองนัน้ วาแตฟาดเูรือ่งอะไร
บางละ”

“กเ็รือ่งทัว่ๆ ไปนัน่แหละ” เจาของรานขนมหวานตอบเลีย่งๆ แตดเูหมือน
เพื่อนสาวจะรูทันเธอไปเสียทุกเรื่อง

“นัน่แน! ดเูรือ่งความรกัมาใชมัย้ละ” จบุแจงพดูเหมอืนรทูนัเพือ่น และเมือ่
เห็นใบหนาขึ้นสีแดงระเรื่อของอีกฝายก็ยิ่งมั่นใจวาเรื่องที่เธอพูดออกมาเปนเรื่อง
จรงิ “นัน่ไงจรงิดวยสนิะแลวหมอดวูายงัไงบาง”
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“ไมมีอะไรหรอกนา” หญิงสาวบอกปดดวยอาการเขินๆ
“หรอืวา...อยาบอกนะวาเธอกำลงัจะไดเจอเนือ้ค”ู เพือ่นรกัทายแลวกไ็ด

คำตอบทันที เมื่อปรากฏรอยยิ้มเขินอายบนใบหนาอิงฟา
“ไมคยุดวยแลวฟาไปอาบน้ำดกีวา” หญิงสาวกลาวตดับทแลวถือหนงัสอื

ทีแ่มหมอลูซีใ่หเธอมาเดนิขึน้บนัไดไป โดยมเีสยีงเพือ่นรกัแซวไปตลอดทาง
“อาว! จะรบีไปไหนละ ยงัไมทนัไดถามรปูรางหนาตาชายในฝนของเธอ

เลยนะ เดีย๋วอาบน้ำเสรจ็แลวอยาลมืลงมาเลาใหฟงตอดวยละ” จบุแจงตะโกนแซว
เพือ่น พลางคดิในใจวาคงดไีมนอยถาหญงิสาวผแูสนเพยีบพรอมอยางองิฟาจะได
เจอเนื้อคูกับเขาเสียที

หางฟูๆ  สะบดัหายเขาไปในหองทีป่ระตเูปดแงมอย ูเมือ่ไดยนิเสยีงฝเทา
ดงัใกลเขามา เทาเรยีวหยดุยนืหนาประตหูองทีอ่ยถูดัจากหองของเธอ ผาคลมุสขีาว
ถูกนำมาวางคลุมขาวของเครื่องใชไวอยางมิดชิด หลังจากปดกวาดเศษฝุนเศษ
หยากไยภายในหองแลว

ดวงตาคสูวยมองหาบางสิง่บางอยางในหองนัน้ กอนจะสะดดุเขากบัตวั
ตนเหตุที่ทำใหเธอตองวิ่งขึ้นลงบันไดอยูสามสี่รอบ กำลังนอนตีพุงอยางสบายใจ
เฉิบอยูบนเตียงใหญกลางหอง เจาของบานสาวยางเทายองเขาไปใกล กอนจะ
ตะครบุรางอวบอวนนัน้ไวในมอืแนน

“หนมีาอยนูีเ่อง ไมอยากอาบน้ำขนาดนัน้เลยเหรอเรา เอะ! หนงัสอืเลม
นีม้าอยตูรงนีต้ัง้แตเมือ่ไหรนะ” เสยีงหวานเอยอยางสงสยัเมือ่เหน็หนงัสอืทีเ่ธอได
มาจากแมหมอโดนเจาสี่ขาอวบอวนนอนทับอยูบนเตียง

เธอวางเจาเหมยีวขนฟลูงบนเตยีง แตมนักลบักระโดดลงไปยนืบนพืน้หอง
ทนัท ีองิฟาจงึไดแตยิม้สายหนาแลวหนัมาสนใจหนงัสอืเลมนัน้แทน

“เปดไมออกเลยแฮะ” รางบางบนกบัตวัเองเบาๆ ระหวางทีพ่ยายามเปด
ดขูางในหนงัสอื แตไมวาจะพยายามแคไหน กไ็มมทีทีาวาจะเปดปกหนงัสอืขึน้ได
เลย ทนัใดนัน้ลมวบูหนึง่กพ็ดัเขามาในหอง ทัง้ทีห่นาตางปดสนทิ และทำใหหนา
หนงัสอืทีด่เูหมอืนหนกัอึง้นัน้ เปดขึน้เองทลีะหนาอยางรวดเรว็
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“เอาละ ทนีีใ้หขาทำหนาทีส่ามทีีด่ตีอเถอะนะ” แอนเดรยีสซึง่ยนืกอดเธอ
จากดานหลงั ฉวยจงัหวะทีอ่งิฟามวัมองภตูนอยสองตวัสดุทายลบัหายไป อมุราง
บางวางลงเตียงนอนสีขาวโรยกลีบกุหลาบสีชมพูออน

“แคหนาทีห่รือคะ ชกันอยใจแลวนะ” หญิงสาวแกลงงอนเขา ทวาแอน-
เดรยีสกลบัจองมองเจาสาวของเขาอยางอบอนุและแสนรกั ดวยนยันตาสฟีาน้ำทะเล
ทีท่ำใหองิฟาตกหลมุรกัตัง้แตแรกเหน็จนยากจะถอนตวั นิว้เรยีวชวยปดเสนผมที่
ตกลงมาบังหนาใหเธออยางออนโยน กอนไลไปตามดวงหนาหวานแลวจึงหยุด
ออยอ่ิงบนริมฝปากนุมนวล

“ขารักเจา อิงฟาที่รัก” พอมดหนุมกอดสาวขี้งอน พลางออดออนโปรย
คำหวานเสียงนุมละมุน แตมันกลับปลุกเราอารมณของหญิงสาวไปดวยในเวลา
เดียวกัน

“ฟากร็กัคณุคะแอนเดรยีส แลวทีค่ณุแกลงฟาเมือ่กีล้ะคะ ปานนีแ้ขกใน
งานคงแซวเราสองคนกันใหญแลวแนๆ” อิงฟาพูดไปก็หนาแดงไป เม่ือนึกถึงคำ
ประกาศจากหัวใจของชายหนุม

“กข็าอยากรบีมลีกูกบัเจานีน่าฟา หึๆ  ขานอนคำนวณมาหลายคนืแลวนะ
ถาเราสองคนมลีกูกนัคนืนี ้ลกูของเรากน็าจะเกดิปลายปพอด ีขาวากด็เีหมอืนกนั
นะ พอถงึหนาหนาวเจากบัขาจะไดใหไออนุเจาตวัเลก็ดวยกนัเลย เจาวาดมีัย้ฟา”
แอนเดรียสบอกโตงๆ อยางเปดเผยจนเจาสาวอายมวนอีกรอบ

“แนะดพูดูเขาสคิะ” องิฟาทบุแผนอกกวางของเจาบาวไปทหีนึง่ แตกอน
จะทันไดทำอยางนั้นอีกครั้ง มือหนาของแอนเดรียสก็รวบขอมือบอบบางของเธอ
ไว แลวเปลีย่นเปนวางลงบนบาเขาแทน พลางโนมหนาลงจมุพิตกลบีปากบางอม
ชมพู กอนจะมอบความรกัใหภรรยาของเขาทัง้คนื โดยทีค่ราวนีพ้อมดหนมุไมลมื
รายมนตรกนัโดนรบกวนเชนครัง้กอน วิง้...วิง้

จบบริบูรณ
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