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ครั้งนี้เราอยู่ในห้องโถงใหญ่ กำลังอดทนกับอีกหนึ่งบทเรียน 

วา่ดว้ยเรือ่งมารยาทตอนทีก่อ้นอฐิทะลผุา่นหนา้ตา่งเขา้มา เอลสีฟบุลงไป 

ที่พื้นทันทีและเริ่มคลานไปยังประตูข้างพร้อมกับโอดครวญไปด้วย  

เซอเลสทห์วดีรอ้งเสยีงแหลมและรบีเผน่ไปทางหลงัหอ้ง หลบเศษกระจก 

ที่ร่วงกราวลงมาได้อย่างหวุดหวิด คริสส์จับแขนของฉันพร้อมกับลากไป  

และฉันออกวิ่งไปพร้อมกับเธอขณะที่เราค่อยๆ ฝ่าไปจนถึงทางออก

“เร็วเข้า สาวๆ!” ซิลเวียร้องบอก

ภายในไมก่ีว่นิาท ี ทหารกม็าดาหนา้กนัทีห่นา้ตา่งและยงิ เสยีงปงั 

ดังก้องในหูขณะที่เราวิ่งหนี ไม่ว่าคนพวกนั้นจะมาพร้อมกับปืนหรือ 

ก้อนหิน ใครก็ตามท่ีแสดงท่าทีให้เห็นว่าจะมารุกรานภายในรัศมีพระราชวัง 

เป็นอันต้องตาย ไม่มีความอดทนใดหลงเหลือให้กับการโจมตีเหล่านี้

“ฉันไม่ชอบวิ่งตอนสวมรองเท้านี่เลย” คริสส์บ่นงึมงำ ชุดถูกรวบ 

ขึ้นไปพาดไว้บนแขน ดวงตาของเธอจับอยู่ที่สุดปลายทางเดิน

“ในกลุ่มเรามีหนึ่งคนที่จะต้องทำใจให้ชินกับมัน” เซอเลสท์พูด  



2

บัล ลั ง ก์ รัก  เ ล่ห์ ม ง กุ ฎ

ลมหายใจเหนื่อยหอบ

ฉันกลอกตา “ถ้าเป็นฉันละก็ ฉันจะใส่รองเท้าผ้าใบทุกวันเลย  

ฉันเซ็งเต็มทีแล้ว”

“พูดให้น้อย เดินให้เร็ว!” ซิลเวียตะโกน

“จากตรงนี้เราจะลงไปข้างล่างยังไงคะ” เอลีสถาม

“แล้วเจ้าชายแม็กซันล่ะคะ” คริสส์หอบ

ซลิเวยีไมต่อบ เราเดนิตามเธอผา่นโถงทางเดนิซึง่เหมอืนเขาวงกต  

มองหาเส้นทางไปยังห้องใต้ดิน และดูทหารนายแล้วนายเล่าวิ่งไปยังทิศ 

ตรงกันข้าม ฉันรู้สึกชื่นชมพวกเขา อยากรู้จังว่าต้องใช้ความกล้าหาญ 

มากแค่ไหนในการวิ่ง เข้าหา อันตรายเพื่อปกป้องผู้อื่น

พวกทหารที่ผ่านเราไปดูคล้ายกันจนแยกไม่ออก กระทั่งดวงตา 

สีเขียวคู่หนึ่งประสานกับดวงตาของฉัน แอสเพ็นไม่มีอาการตื่นกลัว 

หรือแม้กระทั่งตกใจ ก็แค่เกิดเรื่องขึ้นและเขากำลังออกไปสะสาง นั่นละ 

เขา

เราสบตากันช่ัววูบ แต่มันก็เพียงพอแล้ว กับแอสเพ็นก็เป็นแบบน้ัน 

เอง ในเสีย้ววนิาททีีป่ราศจากคำพดู ฉนัไดบ้อกเขาแลว้วา่ ระวงัตวัดว้ย  

นายต้องปลอดภัยนะ และเขาตอบโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่า ฉันรู้ ดูแล 

ตัวเองก็แล้วกัน

แม้จะรู้สึกอุ่นใจได้อย่างง่ายดายกับเรื่องที่เราไม่จำเป็นต้องพูด  

แต่ฉันกลับไม่มีโชคเสียเลยกับเรื่องที่เราเอ่ยมันออกมา บทสนทนาครั้ง 

สุดท้ายของเราไม่ใช่เรื่องน่ายินดีแต่อย่างใด ตอนนั้นฉันกำลังจะไปจาก 

พระราชวังและขอให้เขาเว้นระยะห่างระหว่างกันเพื่อให้ฉันได้ทำใจเรื่อง 

การคัดสรร แต่หลังจากนั้นฉันกลับลงเอยด้วยการได้อยู่ต่อและไม่ได้ 

ให้คำอธิบายกับเขาว่าเพราะอะไร



3

เ คีย ร า  แคสส์ 

บางทีความอดทนที่เขามีให้ฉันอาจจะเริ่มถดถอย ความสามารถ 

ของเขาในการมองเห็นแต่ส่วนที่ดีที่สุดในตัวฉันเริ่มจะเหือดหาย ไม่ว่า 

ยังไงฉันก็ต้องหาทางแก้ไขเรื่องนั้นให้ได้ ฉันนึกภาพชีวิตของฉันที่ขาด 

แอสเพ็นไม่ออกเลย แม้กระทั่งตอนนี้ ขณะที่ฉันหวังว่าเจ้าชายแม็กซัน 

จะเลือกฉัน โลกที่ปราศจากแอสเพ็นก็ยังเป็นโลกที่ไม่อาจจินตนาการ

“นี่ไง!” ซิลเวียร้องบอกพร้อมกับผลักช่องลับบนผนัง

เราเริ่มลงบันได เอลีสกับซิลเวียนำหน้าไป

“บ้าจริง เอลีส เร่งฝีเท้าหน่อยสิ!” เซอเลสท์ตะโกน ฉันก็อยาก 

จะหงุดหงิดเธอที่พูดแบบนั้น แต่ฉันรู้ว่าเราทุกคนคิดเหมือนกัน

ขณะที่เราลงไปสู่ความมืด ฉันพยายามทำใจเผชิญกับเวลาหลาย 

ชั่วโมงที่จะเสียไปกับการซ่อนตัวราวกับหนู เราเดินต่อไปเรื่อยๆ  เสียง 

การหลบหนขีองเราดงักลบเสยีงตะโกนทัง้หลาย กระทัง่เสยีงชายคนหนึง่ 

ดังก้องขึ้นเหนือพวกเราพอดี

“หยุดก่อน!” เขาตะโกน

คริสส์กับฉันหันไปพร้อมกัน มองเคร่ืองแบบท่ีเร่ิมปรากฏชัด “เด๋ียว”  

เธอตะโกนบอกหญิงสาวที่อยู่ข้างล่าง “ทหารน่ะ”

เรายืนอยู่บนบันได กำลังหอบแฮก ในที่สุดเขาก็มาถึงตัวเราด้วย 

อาการหอบเช่นเดียวกัน

“ขอโทษด้วยครับ คุณสุภาพสตรี พวกกบฏวิ่งหนีไปทันทีที่เรายิง 

ตอบโต ้ เดาว่าวันนี้คงไม่อยู่ในอารมณ์อยากจะต่อสู้กระมัง”

ซลิเวยีใชม้อืลบูชดุและพดูแทนพวกเรา “พระราชาลงความเหน็วา่ 

ปลอดภัยแล้วใช่ไหม ถ้าไม่ นายกำลังทำให้สตรีเหล่านี้ตกอยู่ในสถานะ 

ที่อันตรายอย่างมาก”

“หวัหนา้องครกัษต์รวจสอบชดัเจนแลว้ครบั ผมมัน่ใจวา่ฝา่บาท —”
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“นายไมไ่ดเ้ปน็ตวัแทนของพระราชาเสยีหนอ่ย ไปเถอะ สาวๆ ไป 

กันต่อ”

“คุณพูดจริงเหรอคะ” ฉันถาม “เรากำลังลงไปข้างล่างโดยเปล่า 

ประโยชน์นะ”

เธอจอ้งฉนัดว้ยสายตาทีค่งจะสะกดกบฏใหช้ะงกัอยูก่บัทีไ่ด ้ ฉนัจงึ 

หยดุพดู ซลิเวยีกบัฉนัจะเรยีกวา่เคยผกูมติรกนักค็งได ้ เนือ่งจากเธอชว่ย 

ฉันไว้โดยไม่รู้ตัวด้วยการสอนพิเศษเพิ่มเติมที่ช่วยดึงความสนใจของฉัน 

ไปจากเจ้าชายแม็กซันและแอสเพ็น แต่หลังจากการกระทำชวนตะลึง 

พรึงเพริดของฉันในรายการ  แถลงข่าว  เมื่อไม่กี่วันก่อน ดูเหมือนว่า 

มิตรภาพที่ว่านั้นจะเลือนหายไปหมดแล้ว เธอหันไปหาทหารนายนั้น 

และพดูตอ่ “ไปเอาคำสัง่อยา่งเปน็ทางการจากพระราชามา แลว้เราถงึจะ 

กลับไป เดินต่อไปค่ะ สาวๆ”

นายทหารกับฉันสบตากันด้วยสีหน้าสุดเซ็งและต่างคนต่างไป

ซิลเวียไม่ได้แสดงอาการสำนึกผิดใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อยี่สิบนาทีต่อมา  

ทหารนายใหม่มาบอกว่าเรากลับขึ้นไปข้างบนได้แล้ว

ฉันหงุดหงิดมากกับสถานการณ์ท้ังหมดจนไม่รอซิลเวียหรือหญิงสาว 

คนอื่น ฉันเดินขึ้นบันได ออกมาสู่ที่ไหนสักแห่งของชั้นหนึ่ง และเดิน 

ตอ่ไปยงัหอ้งสว่นตวัดว้ยรองเทา้ทีย่งัเกีย่วอยูก่บันิว้ สาวใชข้องฉนัไมอ่ยู ่ 

แต่ถาดเงินใบเล็กที่วางซองจดหมายไว้รออยู่บนเตียง

ฉนัจำลายมอืของเมยไ์ดใ้นทนัทแีละฉกีซองออก ตัง้หนา้ตัง้ตาอา่น 

ถ้อยคำของเธอ
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เอมส์

	เราไดเ้ปน็นา้แลว้! แอสตรานา่รกัทีส่ดุในโลกเลย ฉนัอยากใหพ้ีอ่ยู ่

ท่ีน่ีเพ่ือเจอหลานด้วยตัวเอง แต่เราทุกคนเข้าใจว่าตอนน้ีพ่ีต้องอยู่ท่ีพระราชวัง  

พี่คิดว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันในวันคริสต์มาสไหม ไม่ใช่ต้องอยู่ไกลกันแบบนี้!  

ฉันต้องกลับไปช่วยเคนน่ากับเจมส์แล้ว ไม่อยากเชื่อเลยว่าหลานจะน่ารัก 

ขนาดนี้! ภาพนี้ให้พ่ีนะ เรารักพี่!

	 เมย์

ฉนัดงึภาพถา่ยเคลอืบมนัจากดา้นหลงัจดหมายออกมาดู ทกุคนอยู ่

ที่นั่น ยกเว้นโคต้ากับฉัน เจมส์ซึ่งเป็นสามีของเคนน่ายิ้มแฉ่ง ยืนอยู่ 

เหนือภรรยากับลูกสาวที่มีดวงตาบวมปูด เคนน่านั่งตัวตรงอยู่บนเตียง  

อุม้หอ่ผา้เลก็ๆ สชีมพ ู สหีนา้ตืน่เตน้ระคนออ่นลา้ แมก่บัพอ่หนา้ตาสดใส 

ด้วยความภูมิใจ ขณะที่ความตื่นเต้นดีใจของเมย์กับเจอราดพุ่งออกมา 

จากภาพ แน่นอนว่าโคต้าคงไม่ไปอยู่แล้ว เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจาก 

การไปอยู่ตรงนั้น แต่ฉันสิน่าจะได้อยู่ที่นั่น

แต่ก็ไม่ได้ไป

ฉันอยู่ที่นี่ และบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าทำไม เจ้าชายแม็กซันยังคง 

ใชเ้วลาอยูก่บัครสิสแ์มก้ระทัง่หลงัจากเขาทำทกุวถิทีางเพือ่ใหฉ้นัไดอ้ยูต่อ่  

พวกกบฏโจมตีความปลอดภัยของเราจากภายนอกอย่างไม่ลดละ ส่วน 

ภายในพระราชวัง คำพูดอันเย็นชาของพระราชาก็ทำลายความมั่นใจ 

ของฉันได้มากไม่แพ้กัน ขณะเดียวกันแอสเพ็นก็วนเวียนอยู่รอบๆ  ตัว  

เปน็ความลบัทีฉ่นัตอ้งเกบ็ไว้ แถมยงัมกีลอ้งบนัทกึภาพโฉบไปมา แอบ 

ฉกฉวยบางส่วนในชีวิตของเราไปสร้างความเพลิดเพลินแก่ประชาชน  

ฉันถูกต้อนให้จนมุมจากทุกทิศทาง และฉันพลาดทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมี 

ความสำคัญต่อฉันตลอดมา
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ฉันสะกดกลั้นน้ำตาแห่งความโกรธ เบื่อจะร้องไห้เต็มที

ฉันเปลี่ยนมาเข้าสู่โหมดวางแผนแทน ทางเดียวที่จะแก้ไขอะไรๆ  

ให้ถูกต้องได้ก็คือ ยุติการคัดสรร

ถึงแม้บางครั้งฉันยังไม่แน่ใจในความปรารถนาจะเป็นเจ้าหญิงของ 

ตัวเอง แต่ไม่มีความลังเลใดๆ  ในหัวใจเลยว่าฉันอยากเป็นคนรักของ 

เจา้ชายแมก็ซนั ถา้อยากใหเ้ปน็จรงิตามนัน้ ฉนัจะมวัมานัง่รอไมไ่ด ้ ฉนั 

นึกถึงบทสนทนาครั้งล่าสุดของฉันกับพระราชา และเดินกลับไปกลับมา 

ขณะรอคอยสาวใช้ประจำตัว

ฉนัหายใจแทบไมอ่อก เพราะฉะนัน้ฉนัจงึรูว้า่คงกนิอาหารไมไ่หว แตม่นั 

ตอ้งเปน็การเสยีสละทีคุ่ม้คา่ ฉนัตอ้งเปน็ฝา่ยรกุบา้งและตอ้งทำใหไ้วดว้ย  

ตามท่ีพระราชาบอก หญิงสาวคนอ่ืน  ๆกำลังทอดสะพานให้เจ้าชายแม็กซัน 

ยั่วยวนนั่นละ พระองค์บอกอีกด้วยว่าฉันจืดชืดเกินกว่าจะมีโอกาสไปสู้ 

พวกเธอในเรื่องนั้น

ราวกบัความสมัพนัธข์องฉนักบัเจา้ชายแมก็ซนัยงัไมยุ่ง่ยากมากพอ 

อยา่งนัน้ละ ยงัมปีญัหาใหมเ่รือ่งการเรยีกความไวเ้นือ้เชือ่ใจตอ่กนักลบัมา 

อีกด้วย และฉันไม่มั่นใจว่านั่นหมายถึงฉันไม่ควรซักถามอะไรเลย 

หรอืเปลา่ ถงึแมจ้ะคอ่นขา้งมัน่ใจวา่เจา้ชายไมไ่ดล้ว่งเกนิหญงิสาวคนอืน่  

แต่ฉันก็อดสงสัยไม่ได้อยู่ดี ฉันไม่เคยพยายามทำตัวยั่วยวนมาก่อน  

สว่นมากทกุๆ ครัง้ทีฉ่นัไดม้ชีว่งเวลากุก๊กิก๊กบัเจา้ชายแมก็ซนัเกดิขึน้โดย 

ไม่ต้ังใจ แต่ฉันหวังว่าถ้าต้ังใจจริง ฉันก็สามารถแสดงออกให้รู้ชัด  ๆไปเลย 

ว่าฉันก็สนใจเขามากไม่แพ้คนอื่น

ฉันสูดหายใจลึก เชิดคางขึ้น และเดินเข้าไปในห้องรับประทาน 

อาหาร ฉันจงใจไปสายราวๆ สองนาที หวังว่าทุกคนจะนั่งประจำที่แล้ว  
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ฉันคิดถูกเสียด้วย แต่ได้ปฏิกิริยาตอบสนองดีกว่าที่หวังเอาไว้

ฉันถอนสายบัว วาดขาไปข้างหลังเพื่อให้รอยผ่าของชุดแยกออก  

เผยให้เห็นลึกขึ้นมาถึงต้นขา ชุดเป็นแบบเกาะอกสีแดงเข้มและข้างหลัง 

แทบจะเปลือยโล่ง และฉันค่อนข้างม่ันใจว่าสาวใช้ประจำตัวคงใช้เวทมนตร์ 

เพื่อทำให้ชุดไม่เลื่อนหลุด ฉันยืนขึ้น ตรึงสายตาไว้ที่เจ้าชายแม็กซัน  

ซึ่งฉันสังเกตว่าเขาหยุดเคี้ยวอาหาร ใครคนหนึ่งทำส้อมตก

ฉันลดสายตาลง เดินไปยังที่นั่ง และนั่งลงข้างคริสส์

“เอาจริงเหรอ อเมริกา” เธอกระซิบ

ฉันเอียงศีรษะไปทางเธอ “ว่าไงนะ” ฉันตอบ แสร้งทำเป็นงง

เธอวางเครือ่งเงนิทีใ่ชร้บัประทานอาหารลง และเราจอ้งกนั “เธอด ู

ไม่มีราคา”

“เอ เธอดูอิจฉานะ”

ฉันพูดแทงใจดำ เพราะเธอหน้าแดงเล็กน้อยก่อนจะหันกลับไป 

กินอาหารของตัวเองต่อ ฉันกินแบบจำกัด รู้สึกแน่นจนไม่สบายตัวมาก 

พออยู่แล้ว ขณะที่ของหวานถูกนำมาวางตรงหน้า ฉันตัดสินใจเลิก 

ทำเมนิเจา้ชายแมก็ซนั และเปน็ดงัทีห่วงั ดวงตาของเจา้ชายจบัอยูท่ีฉ่นั  

เขายกมอืขึน้ดงึหใูนทนัท ี และฉนัทำเชน่เดยีวกนัดว้ยอาการสขุมุ สายตา 

ของฉันตวัดไปทางพระราชาคลาร์กสันโดยเร็ว และฉันพยายามไม่ยิ้ม  

พระราชามีอาการหงุดหงิด เป็นอีกเล่ห์กลที่ฉันทำสำเร็จ

ฉันขอตัวออกมาก่อน ให้โอกาสเจ้าชายแม็กซันได้ชื่นชมด้านหลัง 

ของชดุ และรบีซอยเทา้เดนิกลบัหอ้ง ฉนัปดิประตตูามหลงัและรดูซปิชดุ 

ออกทันท ี อยากได้อากาศหายใจสุดชีวิต

“เป็นยังไงบ้างคะ” แมรี่ถามขณะวิ่งรี่มาหา

“พระองค์ตะลึงไปเลย ทุกคนตะลึงไปตามๆ กัน”
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ลซูีร่อ้งเสยีงแหลม และแอนนม์าชว่ยแมรี ่ “เราจะพยงุชดุไวเ้องคะ่  

คุณแค่เดินก็พอ” เธอส่ัง ฉันทำตามท่ีเธอบอก “คืนน้ีพระองค์จะมาไหมคะ”

“มาสิ ฉันไม่มั่นใจว่าตอนไหน แต่พระองค์จะมาที่นี่แน่ๆ” ฉันนั่ง 

ที่ขอบเตียง กอดแขนรอบหน้าท้องเพื่อไม่ให้ชุดที่รูดซิปแล้วร่วงลงมา

แอนน์มองฉันด้วยสีหน้าเศร้า “ดิฉันเสียใจที่คุณจะต้องทนอึดอัด 

อีกสองสามชั่วโมง แต่ดิฉันมั่นใจว่ามันจะคุ้มค่านะคะ”

ฉันยิ้ม พยายามทำหน้าเหมือนกับฉันรับมือกับความทรมานได้ 

สบาย กอ่นหนา้นีฉ้นับอกสาวใชว้า่ฉนัอยากเรยีกความสนใจจากเจา้ชาย 

แม็กซัน ฉันได้แต่หวังว่าหากโชคเข้าข้าง ชุดนี้จะร่วงลงไปอยู่บนพื้น 

ในไม่ช้านี้

“คุณอยากให้เราอยู่ด้วยจนกว่าพระองค์จะมาไหมคะ” ลูซี่ถาม  

ความกระตือรือร้นของเธอล้นปรี่

“ไมจ่ะ้ แคช่ว่ยฉนัรดูซปิชดุนีก่ลบัตามเดมิกพ็อ ฉนัตอ้งคดิทบทวน 

อะไรนิดหน่อยน่ะ” ฉันตอบพร้อมกับยืนขึ้นเพื่อให้พวกเธอช่วยฉัน

แมรี่จับซิป “แขม่วไว้นะคะ คุณผู้หญิง” ฉันทำตาม และขณะที่ 

ชดุรดัตวัฉนัไวแ้นน่อกีครัง้ ฉนันกึถงึทหารทีจ่ะออกรบ ชดุเกราะตา่งกนั  

แต่แนวคิดไม่แตกต่าง

คืนนี้ฉันจะสยบผู้ชายคนหนึ่ง
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ฉันเปิดประตูระเบียง  รับสายลมโชยกรุ่นเข้ามาในห้อง แม้จะเป็น 

เดือนธันวาคม สายลมก็ยังโชยพัดเบาๆ  โลมไล้ผิวกายของฉัน เรา 

ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกอีกแล้วหากไม่มีทหารขนาบข้าง  

เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ

ฉนัวิง่วุน่ไปทัว่หอ้ง จดุเทยีนหลายเลม่ พยายามสรา้งบรรยากาศ 

ให้ดูเชื้อเชิญ เสียงเคาะดังขึ้นที่ประตู และฉันเป่าไม้ขีดไฟ รีบเผ่นไป 

ที่เตียง หยิบหนังสือขึ้นมา และคลี่ชุดให้บานออก ใช่แล้ว แม็กซัน  

ฉันอยู่ในท่าทางแบบนี้เสมอเวลาอ่านหนังสือ

“เข้ามา” ฉันร้องบอก เสียงเบาจนแทบไม่ได้ยิน

เจ้าชายแม็กซันเข้ามา และฉันบรรจงยกศีรษะขึ้นมา สังเกตเห็น 

แววประหลาดใจในดวงตาของเจ้าชายขณะท่ีเขามองสำรวจห้องท่ีมีแสงสลัว 

สุดท้ายเขาเพ่งมองมาที่ฉัน สายตามองไล่ขึ้นมาตามเรียวขาข้างที่ไร้ 

สิ่งปกปิด

“มาเสียที” ฉันพูดพร้อมกับปิดหนังสือและยืนขึ้นเพื่อทักทายเขา



10

บัล ลั ง ก์ รัก  เ ล่ห์ ม ง กุ ฎ

เจา้ชายปดิประตแูละเขา้มาใกล ้ ดวงตาจบันิง่อยูท่ีส่ว่นเวา้สว่นโคง้ 

ของฉัน “ฉันอยากบอกว่า คืนนี้เธอดูสวยสะดุดตามาก”

ฉันสะบัดผมผ่านเนินไหล่ “โอ้ ชุดนี่ใช่ไหม มันแขวนอยู่ด้านใน 

สุดของตู้เสื้อผ้าน่ะ”

“ฉันดีใจนะที่เธอหยิบมันออกมา”

ฉันประสานนิ้วมือกับเขา “มานั่งกับฉันสิ ช่วงนี้ฉันไม่ค่อยได้เจอ 

นายเลย”

เจ้าชายถอนหายใจและเดินตามมา “เรื่องนั้นฉันขอโทษ หลายๆ  

อยา่งตงึเครยีดนดิหนอ่ยตัง้แตเ่ราเสยีคนไปมากในการโจมตขีองพวกกบฏ 

คร้ังน้ัน แล้วเธอก็รู้ว่าท่านพ่อเป็นยังไง เราส่งทหารจำนวนมากไปปกป้อง 

ครอบครัวของพวกเธอ กองกำลังของเราก็เริ่มร่อยหรอ ท่านพ่อก็เลย 

รา้ยกวา่ปกต ิ และพระองคย์งักดดนัใหฉ้นัยตุกิารคดัสรร แตฉ่นัยงัยนืยนั 

คำเดิม ฉันอยากมีเวลาใคร่ครวญเรื่องนี้”

เรานั่งลงที่ขอบเตียง และฉันนั่งชิดติดเขา “แน่นอน นายควรจะ 

จัดการเรื่องนี้เอง”

เจ้าชายพยักหน้า “ถูกต้อง ฉันรู้ว่าฉันพูดไปเป็นพันครั้งแล้ว แต่ 

เวลามีคนกดดันฉัน มันทำให้ฉันแทบบ้า”

ฉันทำปากยู่ใส่เขานิดๆ  “ฉันรู้”

เจ้าชายชะงัก และฉันอ่านสีหน้านั้นไม่ออก ฉันพยายามคิดหาวิธ ี

เดินเกมโดยไม่ให้ดูเป็นการรุกเร้าจนเกินไป แต่ฉันไม่มั่นใจว่าจะสร้าง 

ช่วงเวลาอันโรแมนติกขึ้นมาได้ยังไง

“ฉันรู้ว่านี่เป็นเรื่องงี่เง่า แต่สาวใช้ของฉันฉีดน้ำหอมกลิ่นใหม่ให้ 

วันนี้ มันฉุนไปไหม” ฉันถามพร้อมกับเอียงคอเพื่อให้เจ้าชายโน้มกาย 

มาสูดดม
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เขาเข้ามาใกล้ จมูกสัมผัสผิวละมุน “ไม่นี่ ที่รัก มันหอมดี” เขา 

พดูกบัซอกคอทีล่าดโคง้สูเ่นนิไหล ่ กอ่นจะจบูฉนัตรงนัน้ ฉนักลนืนำ้ลาย  

พยายามตั้งสมาธ ิ ฉันจำเป็นต้องมีอำนาจควบคุมในระดับหนึ่ง

“ฉันดีใจที่นายชอบ ฉันคิดถึงนายจัง”

ฉันรู้สึกถึงมือของเจ้าชายที่ไล้ไปทั่วแผ่นหลัง และฉันก้มหน้าลง  

นั่นยังไง ดวงตาของเขาจ้องดวงตาของฉัน ริมฝีปากของเราอยู่ห่างกัน 

เพียงไม่กี่มิลลิเมตร

“เธอคิดถึงฉันมากแค่ไหน” เจ้าชายสูดหายใจ

สายตาจับจ้องของเขาผสานกับน้ำเสียงทุ้มตํ่า ทำให้หัวใจของฉัน 

เต้นระส่ำ “มากๆ เลย” ฉันกระซิบตอบ “มากสุดๆ”

ฉนัโนม้ตวัไปขา้งหนา้ โหยหาใหจ้มุพติประทบัลง เจา้ชายแมก็ซนั 

ท่าทางมั่นใจขณะรั้งตัวฉันไปใกล้ขึ้นด้วยมือหนึ่งและใช้อีกมือสอดเข้ากับ 

เส้นผมของฉัน ร่างของฉันอยากหลอมละลายกลายเป็นจุมพิต แต่ชุดที่ 

ใส่อยู่หยุดฉันไว ้ จากนั้นฉันก็ประหม่าขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงแผนการ

ฉันเลื่อนสองมือลงไปตามแขนของเจ้าชายแม็กซัน พานิ้วมือ 

ของเขาไปยังซิปด้านหลังชุด หวังว่าแค่นั้นก็น่าจะพอ

สองมอืของเจา้ชายออ้ยอิง่อยูต่รงนัน้ชัว่ขณะ และฉนัจวนจะขอรอ้ง 

ให้เขารูดมันลงอยู่แล้วเมื่อเขาระเบิดหัวเราะออกมา

เสียงนั้นดึงสติของฉันกลับมาโดยเร็ว

“ขำอะไรนัก” ฉันถาม รู้สึกตกใจ และพยายามคิดหาวิธีควบคุม 

ลมหายใจให้แนบเนียน

“ก็ทุกสิ่งที่เธอทำน่ะสิ นี่เป็นเรื่องที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีเลยละ!”  

เจ้าชายแม็กซันโน้มตัวพลางตบเข่าขณะหัวเราะ

“ว่าไงนะ”
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เจา้ชายจบูฉนัแรงๆ บนหนา้ผาก “ฉนัอยากรูม้าตลอดวา่มนัจะเปน็ 

ยังไงเวลาได้เห็นเธอพยายาม” เจ้าชายหัวเราะอีกครั้ง “ฉันขอโทษ ฉัน 

ต้องไปแล้วละ” แม้แต่ท่าทางที่เขายืนขึ้นก็ยังแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขบขัน  

“ไว้เจอกันตอนเช้านะ”

จากนั้นเขาก็จากไป จากไปหน้าตาเฉย!

ฉันนั่งนิ่ง รู้สึกอายสุดชีวิต ฉันคิดได้ยังไงว่าจะทำอะไรแบบนั้น 

ได้สำเร็จ เจ้าชายแม็กซันอาจไม่รู้จักฉันทุกเรื่อง แต่อย่างน้อยที่สุดเขา 

ก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไง และสิ่งนี้น่ะเหรอ มันไม่ใช่ตัวฉันเลย

ฉนักม้ลงมองชดุอนันา่ขนันี่ มนัเกนิไปจรงิๆ แมแ้ตเ่ซอเลสทก์ค็ง 

ไม่ลงทุนทำขนาดนี้ ผมของฉันเนี้ยบเกินไป เครื่องสำอางก็หนาเกินไป  

เจ้าชายรูว้่าฉันพยายามจะทำอะไรตัง้แต่วินาททีีเ่ขาเดินเข้าประตมูา ฉัน 

ถอนหายใจขณะเดนิไปรอบหอ้ง เปา่เทยีนไปพลางและนกึสงสยัวา่ฉนัจะ 

สู้หน้ากับเขาในวันพรุ่งนี้ได้ยังไง
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ฉันชั่งใจระหว่างอ้างว่าอาหารเป็นพิษ หรือปวดหัวจนทำอะไร 

ไม่ไหว หรือโรควิตกกังวลเฉียบพลันกำเริบดี พูดจริงๆ  นะ อะไรก็ได้ 

ที่จะช่วยให้รอดตัวจากการไปกินมื้อเช้าได้

จากนั้นฉันนึกถึงเจ้าชายแม็กซัน และเรื่องที่เขาพูดเสมอเกี่ยวกับ 

การตีสีหน้ามั่นใจ นั่นไม่ใช่จุดแข็งของฉันเลย แต่อย่างน้อยถ้าฉันลงไป 

ข้างล่าง ถ้าฉันแค่โผล่หน้าไป เขาอาจจะนึกชมฉันบ้างก็ได้

ด้วยหวังว่าจะลบล้างสิ่งที่ทำลงไปได้บ้าง ฉันขอให้สาวใช้สวมชุด 

เรียบร้อยที่สุดที่มีให้ฉัน ลำพังแค่คำขอร้องนั้น พวกเธอก็รู้ว่าไม่ควร 

ถามถึงเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมา คอเสื้อสูงกว่าชุดปกติทั่วไปที่เรามักจะสวม 

กันในอากาศอันอบอุ่นของแองเจลิส และแขนเสื้อยาวลงมาเกือบถึง 

ข้อศอก ชุดเป็นลายดอกไม้สดใส ตรงกันข้ามกับชุดพิสดารเมื่อคืน

ฉนัแทบไมก่ลา้มองเจา้ชายแมก็ซนัเมือ่เดนิเขา้ไปในหอ้งรบัประทาน 

อาหาร แต่อย่างน้อยฉันก็เดินตัวตรง

เมื่อฉันเหล่มองเจ้าชายในที่สุด เขามองมาที่ฉันพร้อมกับยิ้มกว้าง  
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ขณะเคี้ยวอาหาร เขาขยิบตาให ้ และฉันก้มศีรษะหลบอีกครั้ง แสร้งทำ 

เป็นสนอกสนใจกิช1ของตัวเอง

“ดีใจที่เห็นเธอสวมชุดปกติวันนี้นะ” คริสส์พูดใส่อารมณ์

“ดีใจที่เห็นเธออารมณ์ดีขนาดนี้”

“อะไรดลใจเธอไม่ทราบ” เธอพูดลอดไรฟัน

ฉันยอมแพ้ด้วยอารมณ์หดหู่ “วันน้ีฉันไม่มีอารมณ์คุยเร่ืองน้ีหรอกนะ 

คริสส ์ อย่ายุ่งกับฉันเลยดีกว่า”

อึดใจหนึ่งเธอทำหน้าราวกับจะโต้กลับ แต่ฉันเดาว่าฉันคงไม่มีค่า 

พอจะแลกด้วย เธอนั่งตัวตรงขึ้นอีกนิดและกินต่อ ถ้าเมื่อคืนนี้ฉัน 

พอจะประสบความสำเรจ็อยูบ่า้ง ฉนักค็งใหค้วามชอบธรรมแกก่ารกระทำ 

ของตวัเองได้ แตส่ิง่ทีเ่ปน็จรงิๆ กค็อื ฉนัแสรง้ทำเปน็ภมูใิจไมไ่ดด้ว้ยซำ้

ฉันเสี่ยงชำเลืองมองไปยังเจ้าชายแม็กซันอีกครั้ง และแม้ว่าเขา 

ไมไ่ดม้องมา เขากย็งักลัน้สหีนา้กระหยิม่ยิม้ยอ่งขณะหัน่อาหาร นัน่ปะไร 

ฉันจะไม่ทนเจออะไรแบบนี้ไปตลอดทั้งวันหรอกนะ ฉันกำลังจะเป็นลม 

ล้มพับ หรือไม่ก็กุมท้อง หรือทำอะไรก็ตามที่จะพาฉันออกไปจากห้อง 

เมื่อหัวหน้าพ่อบ้านเข้ามา นำซองจดหมายบนถาดเงินมาด้วย แล้ว 

โค้งคำนับก่อนจะวางลงตรงหน้าพระราชาคลาร์กสัน

พระราชาหยิบจดหมายและอ่านอย่างรวดเร็ว “ไอ้พวกฝรั่งเศส”  

พระองคพ์มึพำ “ขอโทษนะ แอมเบอรล์ ี ดเูหมอืนฉนัจะตอ้งออกเดนิทาง 

ภายในหนึ่งชั่วโมง”

“มีปัญหาเรื่องการตกลงทางการค้าอีกแล้วหรือ” พระราชินีถาม 

เสียงเบา

1 Quiche อาหารจานอบคล้ายพาย แต่ใส่เนื้อสัตว์ ผัก หรือชีส
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“ใช่ ฉันนึกว่าเราตกลงเรื่องทั้งหมดนี้ไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อน  

เราต้องเด็ดขาดในเรื่องนี้เสียแล้ว” พระราชายืนขึ้นพร้อมกับโยน 

ผ้าเช็ดปากลงบนจาน แล้วเดินไปยังประตู

“ท่านพ่อ” เจ้าชายแม็กซันเรียกพร้อมกับยืนขึ้น “ท่านไม่อยากให้ 

ผมไปด้วยหรือ”

ฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องพิลึกที่พระราชาไม่ตะเบ็งเสียงออกคำสั่งให ้

พระโอรสตามพระองค์ออกไป ในเมื่อนั่นเป็นวิธีออกคำสั่งตามปกติของ 

พระองค์ แต่พระราชากลับหันมาหาเจ้าชายแม็กซัน ดวงตาเย็นชาและ 

เสียงดังห้วน

“เมื่อไหร่ที่แกพร้อมจะทำตัวแบบพระราชา แกก็จะได้มีประสบ- 

การณ์ในแบบพระราชา” พระราชาจากเราไปโดยไม่พูดอะไรอีก

เจ้าชายแม็กซันยืนนิ่งอยู่ชั่วขณะ ทั้งตกใจและขายหน้าที่พระบิดา 

เลือกเอ็ดเขาต่อหน้าทุกคน ขณะนั่งลง เจ้าชายหันไปหาพระมารดา  

“ที่จริงผมไม่ได้ตั้งตารอจะได้ร่วมเที่ยวบินนั้นหรอก ถ้าให้ผมพูดตรงๆ ”  

เจ้าชายพูดตลกกลบเกลื่อนความตึงเครียด พระราชินียิ้ม ซึ่งแน่นอนว่า 

พระองค์ต้องยิ้ม แล้วพวกเราที่เหลือก็มองข้ามมันไป

หญิงสาวคนอื่นๆ กินอาหารเช้าเสร็จและขอตัวไปยังห้องสตร ี เมื่อ 

เหลือเพียงเจ้าชายแม็กซัน เอลีส และฉันอยู่ที่โต๊ะ ฉันเงยหน้าขึ้นมอง 

เจ้าชาย เราดึงหูพร้อมกัน จากนั้นยิ้ม เอลีสจากไปในที่สุด และเรามา 

เจอกันกลางห้อง ไม่ใส่ใจบรรดาสาวใช้และหัวหน้าพ่อบ้านท่ีกำลังเก็บกวาด 

อยู่รอบตัว

“เปน็ความผดิของฉนัทีพ่ระราชาไมพ่านายไปดว้ย” ฉนัแสดงความ 

รู้สึกผิด

“อาจจะใช”่ เจา้ชายแกลง้เยา้ “เชือ่เถอะ นีไ่มใ่ชค่รัง้แรกทีท่า่นพอ่ 
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พยายามกดฉันเอาไว้ และพระองค์มีเหตุผลนับล้านภายในหัวให้คิดว่า 

ทำไมพระองค์ควรทำเช่นนั้น ฉันคงไม่ประหลาดใจหรอกถ้าแรงจูงใจ 

เพยีงอยา่งเดยีวของทา่นพอ่ในตอนนีค้อืความขุน่เคอืง พระองคไ์มอ่ยาก 

สญูเสยีอำนาจควบคมุ และยิง่ใกลว้นัทีฉ่นัจะเลอืกภรรยามากขึน้เทา่ไหร่  

มันก็ยิ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับพระองค์ แม้เราต่างรู้กันว่า  

พระองค์จะไม่มีวันวางมือจริงๆ หรอก”

“นายกน็า่จะสง่ฉนักลบับา้นเสยี พระราชาไมม่วีนัยอมใหน้ายเลอืก 

ฉันหรอก” ฉันยังไม่บอกเจ้าชายแม็กซันเรื่องที่พระบิดาของเขาต้อนฉัน 

จนมุม ขู่ฉันกลางโถงทางเดินหลังจากเจ้าชายแม็กซันเกลี้ยกล่อมจน 

พระราชายอมให้ฉันอยู่ต่อ พระราชาคลาร์กสันพูดอย่างชัดเจนว่า ฉัน 

จะต้องไม่แพร่งพรายบทสนทนาของเรา และฉันไม่อยากทำให้พระองค์ 

โมโห ขณะเดียวกันฉันก็ไม่ชอบเลยที่ต้องปิดบังเจ้าชายแม็กซัน

“อีกอย่าง” ฉันเสริมพร้อมกับเอามือกอดอก “หลังจากเมื่อคืน  

ฉันนึกไม่ออกเลยว่า นายยังมีแก่ใจจะเก็บฉันไว้อีก”

เจ้าชายกัดริมฝีปาก “ฉันขอโทษที่หัวเราะ แต่พูดจริงๆ นะ จะให ้

ฉันทำอะไรได้อีกล่ะ”

“ฉันคิดออกตั้งหลายอย่าง” ฉันพึมพำ ยังรู้สึกอายที่พยายาม 

ยั่วยวนเขา “ฉันรู้สึกโง่มาก” ฉันทิ้งศีรษะลงในฝ่ามือ

“อย่าคิดแบบนั้นสิ” เจ้าชายพูดอย่างอ่อนโยนพร้อมกับดึงฉันไป 

กอด “เชือ่เถอะนะ เมือ่ฉนับอกวา่มนัมเีสนห่ม์าก แตเ่ธอไมไ่ดเ้ปน็ผูห้ญงิ 

แบบนั้น”

“แตฉ่นัไมค่วรจะเปน็แบบนัน้บา้งหรอืไง นัน่ไมค่วรจะเปน็สว่นหนึง่ 

ของความสมัพนัธร์ะหวา่งเราหรอืไง” ฉนัครำ่ครวญใสแ่ผน่อกของเจา้ชาย

“เธอจำคืนนั้นในห้องหนีภัยไม่ได้เหรอ” เจ้าชายพูดเสียงเบา
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“จำได้ แต่ตอนนั้นเราแค่จะบอกลากัน”

“มันน่าจะเป็นการบอกลาที่วิเศษมากแท้ๆ”

ฉันผละออกห่างและตีเจ้าชาย เขาหัวเราะ รู้สึกดีที่ทำลายความ 

กระอักกระอ่วนไปได้

“ลืมเรื่องนั้นกันดีกว่า” ฉันเสนอ

“กด็”ี เจา้ชายเหน็ดว้ย “อกีอยา่ง เรามโีครงการทีต่อ้งทำตอ่ เธอ 

กับฉันนะ”

“มีด้วยเหรอ”

“ใช ่ และในเมือ่ทา่นพอ่ไมอ่ยู่ นีจ่ะเปน็โอกาสสะดวกทีจ่ะเริม่ระดม 

สมองกัน”

“ตกลง” ฉันบอก ตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่รู้กันเพียง 

สองคน

เจา้ชายถอนหายใจ ทำใหฉ้นักงัวลกบัสิง่ทีเ่ขากำลงัวางแผน “เธอ 

พูดถูก ท่านพ่อไม่ถูกใจเธอ แต่พระองค์อาจถูกบีบให้อ่อนข้อได้ถ้าเรา 

ทำสิ่งหนึ่งสำเร็จ”

“ซึ่งก็คือ”

“เราต้องทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจประชาชน”

ฉันกลอกตา “นั่น คือสิ่งที่เราจะพยายามทำกันงั้นเหรอ แม็กซัน  

เรื่องนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอก ฉันเห็นผลสำรวจในนิตยสารเล่มหนึ่ง 

ของเซอเลสท์หลังจากฉันพยายามช่วยมาร์ลี ประชาชนแทบจะทนฉัน 

ไม่ได้”

“ความคิดเห็นเปลี่ยนกันได้ อย่าให้ช่วงเวลาแบบนั้นแค่ครั้งเดียว 

ทำให้เธอท้อจนเกินไป”

ฉันยังรู้สึกสิ้นหวังอยู่ดี แต่จะพูดอะไรได้ล่ะ ถ้านี่เป็นทางเลือก 
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เดียวของฉัน อย่างน้อยฉันก็ต้องลองดู

“ก็ได้” ฉันพูด “แต่เชื่อฉันเถอะว่า มันไม่ได้ผลหรอก”

ด้วยรอยยิ้มยียวนบนใบหน้า เจ้าชายเข้ามาใกล้และจูบฉันอย่าง 

เชื่องช้าและเนิ่นนาน “เชื่อฉันเถอะว่ามันต้องได้ผล”




