www.puendee.com

นวนิยายไทย
พยากรณ์ซ่อนรัก แพรณัฐ
ลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก : สำานักพิมพ์เพื่อนดี, ธันวาคม ๒๕๕๗
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ภาพปก-ออกแบบ : พิธาน เตชะนิติ
ราคา : ๓๓๕ บาท
ข้อมูลทางบรรณานุกรม
แพรณัฐ.
พยากรณ์ซ่อนรัก.- -กรุงเทพฯ : อักษรโสภณ, ๒๕๕๗.
๕๐๐ หน้า.
๑. นวนิยายไทย. I. ชื่อเรื่อง.
๘๙๕.๙๑๓
ISBN 978-974-253-441-7

เจ้าของ
ผู้อำานวยการสำานักพิมพ์
ผู้จัดการสำานักพิมพ์
บรรณาธิการสำานักพิมพ์
กองบรรณาธิการ
ศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์
พิมพ์และจัดจำาหน่าย

บริษัทอักษรโสภณ จำากัด
สันติ ส่งเสริมสวัสดิ์
สุดารัตน์ ส่งเสริมสวัสดิ์
กนกพันธ์ สุนทรกมลวัฒน์
รัญชณ์ ตรีธรรมวุฒิกุล ยศวดี แป้นประเสริฐ ตันติมา แซ่ตั้ง
สมยงค์ คงใจ สุหรรษา เสตรา สารัตน์ วงศาโรจน์
รจนา คงทน สุนันท์ อมรประดับกุล
สำานักพิมพ์เพื่อนดี บริษัทอักษรโสภณ จำากัด
เลขที่ ๕๘ ซอยนภาศัพท์ (แยก ๕) ถนนสุขุมวิท ๓๖
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๘-๕๘๕๗, ๐-๒๒๕๘-๕๘๖๑-๒
โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๙๑๓๐
Homepage : http://www.puendee.com
http://www.facebook.com/puendee

คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี

ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ และการทำนายทายทัก อยูค่ กู่ บั คนไทยจำนวน
หนึง่ (ค่อนข้างมาก) มาช้านาน จนแทบจะเรียกว่า สำหรับบางคนนัน้ แทรก
เข้าไปอยู่ในสายเลือดเลยทีเดียว
เรามักจะได้ยนิ ตามสือ่ ต่างๆ ว่ามีหมอดูแม่นๆ หลายต่อหลายคน บางที
เรียกว่า ‘อาจารย์’ หลายๆ ท่าน ทีท่ ำนายดวงชะตาผูค้ น หรือถึงขนาดทำนาย
ดวงเมืองกันเลยทีเดียว มีทั้ง ‘ฟันธง’ ดารา ‘คอนเฟิร์ม’ คนดัง ดูโหงวเฮ้ง
นักการเมือง มีหมอดูจิตสัมผัส ช่วยรักษาโรค สื่อวิญญาณผู้ตาย หมอดู
ใบชา หมอดูใบไม้ ฯลฯ เมื่อมีหมอดูมากมายดังนี้แล้ว ทำไมจะมีหมอดู
ดอกไม้บ้างไม่ได้เล่า
‘พยากรณ์ซ่อนรัก’ เป็นเรื่องของหญิงสาวที่มีจิตสัมผัสพิเศษจากการ
สัมผัส ‘ดอกกุหลาบ’ สิง่ ทีเ่ ธอเห็นคือภาพอนาคต แต่จะเกิดขึน้ จริงหรือเปลีย่ น
แปลงตามคำพยากรณ์นนั้ เหตุการณ์ดหี รือร้าย รวมทัง้ อุบตั กิ ารณ์ของความรัก
จะมีอยู่ช่วงตอนใด คงเป็นเรื่องที่สมควรจะติดตามกันได้เดี๋ยวนี้แล้ว
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‘กุหลาบ…ราชินีดอกไม้ ผู้กุมความลับแห่งอนาคต’
ดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวในระยะใกล้ ถูกซูมห่างออกไปจนเห็นเป็น
สวนกุหลาบหน้าวิหารกรีกอันเก่าแก่ ประกอบกับเสียงเพลงบรรเลงเนิบช้า
จากวงซิมโฟนีออเคสตร้า
‘ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์มีมานับพันปี สืบทอดอย่างลับๆ ในหมูนั่ กบวช
แห่งวิหารเทพเจ้า ก่อนจะเผยแผ่มาถึงยุโรป สูราช
่ สำนักของจักรพรรดินโปเลียนที่ ๑ แห่งฝรั่งเศส เมื่อพระนางโจเซฟีนทรงให้ความสำคัญกับกุหลาบ
พยากรณ์อย่างยิ่ง’
ภาพจักรพรรดิผู้โด่งดังของฝรั่งเศสถูกแทนที่ด้วยรูปวาดงดงามของ
พระนางโจเซฟีนกับกุหลาบในสวนของพระองค์ ท่วงทำนองเพลงเปลีย่ นเป็น
เร่งเร้า เช่นเดียวกับกุหลาบดอกโตซึ่งย้ายข้ามจากประเทศฝรั่งเศสในแผนที่
มายังประเทศไทย กุหลาบหลากสีสนั บานสะพรัง่ อย่างรวดเร็วจนเต็มดินแดน
ขวานทอง
‘บัดนี้ ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ได้มาถึงเมืองไทยแล้ว…อาจารย์โรสิตา
เทพธิดากุหลาบพยากรณ์ ผูได้
้ รับการถ่ายทอดศาสตร์โบราณอันศักดิส์ ทิ ธิจาก
์
ทายาทที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวในฝรั่งเศส จะใช้กุหลาบไขความลับให้แก่คุณ’
หญิงสาวหน้าตาคมหวานอย่างคนที่มีเลือดชาวตะวันตกผสม ยืนโดด
เด่นอยู่กลางฉากหลังซึ่งเป็นกุหลาบขาวและชมพูอ่อนเรียงต่อกันจนเต็มพรึ่บ
หล่อนสวมชุดราตรีเกาะอกสีแดงสดซึง่ จีบผ้าให้เป็นกุหลาบดอกเล็กๆ ต่อกันไป
ทั่วทั้งชุดจนดูราวกับเป็นกุหลาบจริง ผมสีน้ำตาลดัดเป็นลอนหลวมๆ ยาว
เคลียเนินอกอิ่ม ในมือมีกุหลาบขาวดอกใหญ่อยู่หนึ่งดอก ตัดกับเล็บสีแดง
เช่นเดียวกับชุด
“ดิฉนั ศึกษาศาสตร์กุหลาบพยากรณ์อย่างจริงจังมานานเกินกว่าสิบปีค่ะ
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กุหลาบทุกดอก ทุกกิง่ ก้าน และทุกหยักใบ ล้วนมีพลังในการอ่านชะตาชีวติ
ของผู้คน ผสมผสานกับจิตใต้สำนึกของคุณเอง ทำให้กุหลาบล่วงรู้ถึงลางบอกเหตุ และเตือนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคต”
หล่อนยิ้มเล็กน้อยที่มุมปาก ก่อนจะเด็ดกลีบกุหลาบขาวมาโปรยด้วย
ท่าทางสง่างาม ภาพตัดไปยังกลีบกุหลาบซึง่ ร่วงลงมาไม่ขาดสาย มีประกาย
สีทองพร่างพราวอยูรอบๆ
่
แล้วจึงเปลีย่ นกลับไปยังภาพของโรสิตา เทพธิดา
กุหลาบพยากรณ์อีกครั้ง
“เรามาร่วมกันสื่อสารผ่านพลังอำนาจของกุหลาบกันนะคะ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องความรัก การเงิน การงาน สุขภาพ อุปสรรค รวมไปถึงทุกสิ่ง
ที่คุณสงสัย กุหลาบจะให้คำตอบแก่คุณ”
ภาพซูมเข้ามายังใบหน้างามพริง้ และกุหลาบขาวดอกใหม่ซึง่ หล่อนถือ
ไว้ด้วยท่าทางเก๋ไก๋ ก่อนเสียงบรรยายเดิมจะกล่าวปิดท้าย
‘ปรึกษาดวงชะตาและอนาคตของคุณกับอาจารย์โรสิตาได้ที่ ๑๗๐๐๑๗๐๐-๑๗ แล้วกุหลาบจะไขความลับให้คุณเอง’
***
ภาพโรสิตา เทพธิดากุหลาบพยากรณ์ถูกแทนที่ด้วยโฆษณาสินค้า
ชิ้นใหม่ หญิงวัยห้าสิบเศษซึ่งมีใบหน้าคล้ายคลึงกับโรสิตาจึงละสายตาจาก
จอโทรทัศน์ในห้องนัง่ เล่นทีตกแต่
่ งด้วยเครือ่ งเรือนแบบวินเทจสีขาวนวล ตัด
กับโซฟาและผ้าม่านลายดอกไม้กระจุ๋มกระจิ๋ม รอบห้องเต็มไปด้วยกระถาง
ดอกไม้ ส่วนใหญ่เป็นกุหลาบพันธุ์ต่างๆ
หล่อนคลี่ยิ้มให้หญิงสาวที่นั่งอยู่บนโซฟาตรงข้าม
“ลูกแม่นี่สวยจริง ในโฆษณาก็ว่าสวยแล้ว แต่ตัวจริงสวยกว่า”
“สวยเหมือนแม่นั่นแหละค่ะ”
โรสิตายิ้มตอบพลางตักน้ำแข็งบดใส่ลงในแก้วที่วางตรงหน้า รินน้ำ
กุหลาบสีชมพูอ่อนตามลงไป ความเย็นทำให้หยดน้ำเกาะพราวไปทั่วแก้วใส
“แหม! ปากหวาน” มารดาตวัดค้อน “แต่ทีโ่ รสพูดก็ถูก ใครๆ ก็บอก
ว่าแม่สวยตั้งแต่เด็กยันแก่ ยิ่งตอนสาวๆ นะ หนุ่มๆ ตามมาแอบดูแม่ที่โรง-
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เรียนเต็มไปหมด คุณตาถึงกับต้องไว้หนวดให้หน้าดุเพื่อกันพวกเขา”
“แม่สวยจริงๆ นีคะ”
่ โรสิตาหัวเราะ หล่อนเด็ดกุหลาบสดสองกลีบมา
ลอยไว้ในแก้ว “น้ำกุหลาบค่ะ หนนีโ้ รสบีบมะนาวลงไปนิดเดียว เพราะเห็น
แม่ไม่ชอบรสเปรี้ยว ลองชิมดูนะคะว่าถูกปากรึเปล่า”
“ถูกปากทัง้ นัน้ แหละ โรสกับกุหลาบเป็นของคูกั่ นอยูแล้
่ ว คูกั่ นยิง่ กว่า
ลูกกับผู้ชายเสียอีก” มาริสา มารดาของหล่อนส่ายศีรษะ ก่อนจะยกน้ำขึ้น
มาจิบ
“โธ่! แม่ขา ผู้หญิงเราไม่เห็นจำเป็นต้องแต่งงานเลยนี่นา” โรสิตา
หัวเราะพลางรินน้ำกุหลาบให้ตนเอง
“แต่แม่อยากอุ้มหลานเต็มแก่แล้วนี่ โรสอายุสามสิบแล้วนะลูก หนู
เอาแต่ดูดวงให้คนอืน่ ไม่ดูให้ตัวเองบ้างรึไงว่าเมือ่ ไหร่จะได้แต่งงาน” มาริสา
วางแก้วลงในจานรอง
“ไม่ดูหรอกค่ะ แล้วโรสก็ไม่อยากแต่งงานเสียหน่อย” โรสิตาย่นจมูก
พลางดื่มน้ำกลบเกลื่อนความอึดอัด
“เป็นเพราะแม่กับพ่อของลูกใช่ไหม” มาริสาขมวดคิ้วอย่างเคร่งขรึม
“ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกค่ะ”
โรสิตาปฏิเสธ ทั้งที่ความจริงแล้วการหย่าร้างของบิดามารดามีผลต่อ
หล่อนมากทีเดียว แม้ในช่วงนั้นโรสิตาจะอยู่แค่ชั้นประถมตอนต้น หล่อนก็
จำได้แม่นว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนและรุนแรงมากเพียงใด
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึน้ เนือ่ งจากบิดาเป็นคนเจ้าชูทำให้
้ มารดาเสียใจไม่
หยุดหย่อน ก่อนที่บิดาจะตัดสินใจไปอยู่กับภรรยาน้อยคนล่าสุด ทิ้งมารดา
ให้โศกเศร้ากับลูกสาวคนเดียว มาริสาฟ้องหย่าได้เงินมาเป็นจำนวนมาก ไม่นบั
ผลประโยชน์มหาศาลจากกิจการของอดีตสามีซึง่ เป็นรายได้สำคัญของมาริสา
กับบุตรสาวมาจนถึงปัจจุบันนี้
มาริสาตัดสินใจพาโรสิตาไปอยูประเทศ
่
ฝรัง่ เศสอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน
ของผูเป็
้ นยาย โรสิตาเฝ้ามองความชอกช้ำของมารดามาตลอด ถึงจะหย่าร้าง
ไปนานแล้ว มาริสาก็มีบาดแผลในใจซึง่ ยังรักษาไม่หาย ซ้ำร้ายพ่อของโรสิตา
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ไม่เคยหยุดทีผู่ ห้ ญิงคนไหน สุดท้ายเขาก็เสียชีวติ คาอกอีหนูคนล่าสุดจนเป็น
ข่าวดังไปเมือ่ หลายปีก่อนทีหล่
่ อนกับมารดาจะย้ายกลับมาอยูเมื
่ องไทยเสียอีก
โรสิตาจึงพานเกลียดบิดาและชิงชังความเจ้าชูของ
้ ผูช้ าย หล่อนถึงกับปฏิญาณ
ตนว่าจะไม่แต่งงานไปตลอดชีวิต
เสียงโทรศัพท์มือถือทีดั่ งขึน้ ดึงโรสิตาออกจากภวังค์ หล่อนคลียิ่ ม้ เมือ่
เห็นภาพของคนซึ่งอยู่ปลายสายปรากฏตรงหน้าจอ จึงรีบกดรับ
“สวัสดีค่ะพอล”
“สวัสดีครับโรส”
“มีอะไรรึเปล่าคะ เสียงคุณดูเหนื่อยจัง” โรสิตาย่นหัวคิ้วยามได้ยิน
เสียงของเพื่อนซึ่งได้ชื่อว่าสนิทที่สุด
“ปัญหาทีรี่ สอร์ตยุง่ มากกว่าทีคิ่ ดน่ะครับ” พลทัตหมายถึงหนึง่ ในรีสอร์ต
ในเครือของครอบครัวเขาซึ่งมีอยู่หลายแห่งทั่วเมืองไทยและอีกสองสามแห่ง
ในประเทศเพื่อนบ้าน
“อดทนอีกนิดนะคะ โรสดูให้แล้วไงว่าช่วงนีงาน
้ ของคุณจะขลุกขลักอยู่
สักหน่อย แต่หลังจากวันทีสิ่ บเดือนหน้าไปแล้ว ปัญหาเรือ่ งงานก็จะคลีค่ ลาย
แถมดวงความรักจะพุ่งแรงด้วยนะ”
“ความรักผมจะต้องพุ่งแรงแน่ ถ้าโรสยอมรับรักผมเสียที” ชายหนุ่ม
ทำเสียงกรุ้มกริ่มแต่แฝงแววจริงจัง
“อย่ามาพูดเล่นน่า เราเป็นเพือ่ นกันนะ” โรสิตาย้ำเหมือนทีหล่
่ อนเคย
ย้ำมาแล้วหลายหน
“เฮ้อ! อย่างนี้ทุกที”
เขาแสร้งถอนใจยาวจนหญิงสาวอดหัวเราะไม่ได้ หล่อนเห็นมาริสา
มองมาและทอดถอนใจอยูเช่
่ นกัน จากปลายสายโรสิตาได้ยนิ เสียงใครบางคน
เรียกชื่อพลทัต
“คุณต้องไปแล้วใช่ไหม”
“ครับ ผมต้องประชุมอีกแล้ว ไม่รู้งานจะเสร็จเมื่อไหร่ ที่จริงผมจะ
โทร.มาบอกโรสว่า มะรืนนีที้ เรา
่ นัดจะไปงานด้วยกัน ผมคงไปไม่ได้แล้วละ”
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“งานของเดอะเบสต์แมกกาซีนน่ะหรือคะ ไม่เป็นไรหรอก โรสไปคน
เดียวได้ ไม่ต้องห่วงนะ คุณจัดการธุระให้เรียบร้อยเถอะ” โรสิตาเอ่ย
เดอะเบสต์แมกกาซีนเป็นนิตยสารในเครือบริษัทสิ่งพิมพ์ชื่อดัง และ
กำลังจะครบรอบยีส่ บิ ปีในไม่กีวั่ นทีจะ
่ ถึง ทางนิตยสารจึงจัดงานในศูนย์การค้า
ใจกลางเมืองถึงสามวันติดกัน แต่ละวันมีกิจกรรมหลากหลายกันไป
“ในงานนั่นมีโจทก์เก่าของคุณด้วยนะ แถมคุณยังต้องขึ้นเวทีดูดวงให้
เขาสดๆ อีก” น้ำเสียงคนพูดแสดงความกังวลชัดเจน
“เรือ่ งเล็กน่า แค่ขึน้ เวทีดูดวง โรสสบายมาก” โรสิตากล่าวหนักแน่น
“แต่เขาคือธีรุตม์เชียวนะครับ” พลทัตย้ำ
“โรสไม่กลัวนายธีรตุ ม์หรอกค่ะ โรสก็ทำตามหน้าทีของ
่ โรส เขาเองก็
ทำตามหน้าที่ของเขา ไม่เห็นมีอะไรเลย” หล่อนยักไหล่ทั้งที่อีกฝ่ายไม่เห็น
แต่มารดาซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามกลับขมวดคิ้วมุ่น
“ธีรุตม์ เขาเคยเคืองคุณมากนะ” เสียงของพลทัตขึงขังยิ่งกว่าเก่า
“โรสรู้ค่ะ คุณไม่ต้องห่วงหรอก โรสดูแลตัวเองได้จริงๆ”
พลทัตตอกย้ำถึงความกังวลอีกยืดยาวจนโรสิตาต้องยืนยันซ้ำๆ ว่าไม่
เป็นไร เขาจึงยอมวางสายอย่างไม่เต็มใจนัก
“ตาพอลนี่น่ารัก เขารักและเป็นห่วงลูกมาก ลูกน่าจะลงเอยกับเขา”
มาริสาฉีกยิ้ม ตาเป็นประกาย
“โรสบอกแล้วไงคะว่าเป็นไปไม่ได้ พอลกับโรสเป็นเพื่อนกัน” โรสิตา
ค้านพร้อมกับหยิบน้ำขึ้นมาดื่มอึกใหญ่
“แม่ชอบเขามากนะ แต่เอาเถอะ หนูบอกว่าเพื่อนก็เพื่อน” มารดา
ทำเสียงจึก๊ จัก๊ ในปากอย่างขัดใจ ก่อนจะเปลีย่ นเรือ่ ง “แม่ได้ยนิ ลูกบอกว่าจะ
ต้องไปดูดวงในงานของเดอะเบสต์ และมีธีรุตม์ไปด้วยหรือจ๊ะ”
“ค่ะ” หญิงสาวพยักหน้าและวางแก้วลง
“แม่ไม่สบายใจเลย ตอนทีลู่ กมีเรือ่ งกับเขา ข่าวมันแรงมาก” มาริสา
นิ่วหน้า
โรสิตามองมารดาด้วยความเข้าใจ ไยหล่อนจะไม่รู้ว่าการเผชิญหน้า
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กับธีรุตม์ พระเอกชื่อดัง จะต้องเป็นข่าวฮือฮาซึ่งหลายคนในวงสังคมตั้งตา
รอ
เป็นทีทราบ
่ กันดีว่าโรสิตากับธีรตุ ม์เป็นไม้เบือ่ ไม้เมากันมาตลอด ชาย
หนุม่ เป็นนักแสดงแถวหน้า มีผลงานทางโทรทัศน์และภาพยนตร์มาหลายสิบ
เรื่อง รวมทั้งเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าครอบคลุมเครื่องอุปโภคบริโภคแทบทุก
ชนิด
เสียดายทีเขา
่ เป็นหนุม่ เลือดร้อน มักมีเรือ่ งกับผูค้ นจนเกิดข่าวฉาวขึน้
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายครั้ง สื่อถึงกับตั้งฉายาเขาว่า ‘แบ๊ดบอยเบอร์
หนึ่ง’ สินค้าหลายชนิดที่เขาเคยเป็นพรีเซนเตอร์ถอดชายหนุ่มออก แต่ก็
ไม่ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม แม้ธีรตุ ม์จะเป็นแบ๊ดบอย สาวๆ ก็ยังหลงใหลในความ
หล่อเหลาของเขาอยูดี่ ธีรตุ ม์ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นดาราหนุม่ ทีเปลี
่ ย่ นแฟนบ่อย ไม่ว่า
จะแสดงละครกับใครก็มักมีข่าวกับนักแสดงสาวในเรื่องเสมอ
ปัญหาระหว่างโรสิตากับธีรุตม์เริ่มขึ้นเมื่อสามปีก่อน หลังสื่อมวลชน
ขอให้หล่อนทำนายดวงชะตาของเขาออกสื่อ หญิงสาวชิงชังผู้ชายเจ้าชู้ซึ่งมี
ข่าวคราวร้ายๆ อยูแล้
่ ว หล่อนจึงกัดเขาไม่ปล่อย ยิง่ โรสิตาเห็นภาพนิมติ ว่า
ธีรุตม์มีความเกี่ยวพันกับหญิงสาวท้องแก่และเด็กทารก หล่อนจึงทำนายว่า
เขาจะทำผู้หญิงท้อง
ผลทีเกิ
่ ดขึน้ ทำให้ธีรตุ ม์ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้อย่างเผ็ดร้อน ทว่า
หลังจากนั้นไม่นานเขาก็รับอุปการะเด็กทารกคนหนึ่ง โดยออกข่าวว่าผู้เป็น
มารดาเป็นแม่บุญธรรมของหนูน้อย โรสิตาไม่เชือ่ เพราะหล่อนเห็นภาพรางๆ
ว่าเด็กน้อยมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับธีรุตม์ หล่อนบอกนักข่าวไปตาม
ทีเห็
่ น เรือ่ งจึงใหญ่โตยิง่ ไปกว่าเดิม และจบลงทีธี่ รตุ ม์ประกาศหมายหัวหล่อน
ออกสื่อ
“เรื่องมันผ่านมาเป็นปีๆ แล้วนะคะ ปีที่ผ่านมา โรสก็ไม่ได้ดูดวงเขา
แล้วด้วย”
“แต่ตอนนัน้ ลูกก็กัดเขาไม่ปล่อย ถึงเขาจะออกมาปฏิเสธให้ตาย หนู
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ก็ยืนยันออกสื่อต่างๆ ว่าตัวเองทำนายไม่ผิด ถึงกับยอมเอาหัวเป็นประกัน
แฟนคลับของเขาเลยรวมพลกันเอาไข่มาปาหน้าบ้าน แถมยังโทรศัพท์ไป
ต่อว่าในรายการทีวีของลูก บางคนก็โทร.มาว่าแม่ที่สั่งสอนลูกไม่ดี ในอินเทอร์เน็ตก็ตัง้ กระทูแอนตี
้ หนู
้ ไม่เว้นวัน รูไหม
้ ว่าแม่เจ็บปวดแค่ไหนทีมี่ คนมา
ว่าลูกสาวแม่ ทีสำคั
่ ญธีรตุ ม์เป็นแบ๊ดบอยทีมี่ แต่ข่าวฉาวๆ แถมยังเลือดร้อน
หาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว ลูกไม่ควรไปมีเรื่องด้วยเลย”
“โรสแค่ทำตามหน้าทีเอง
่ ค่ะแม่ นักข่าวให้โรสทำนาย โรสก็ทำและพูด
ไปตามที่เห็น”
“แต่โรสไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไป” มาริสาตำหนิตรงๆ
“ธีรตุ ม์เป็นดารา เป็นคนของประชาชนนะคะ เขาก็ต้องรูต้ วั อยูแล้
่ วว่า
เขาไม่มีวันจะมีชีวิตส่วนตัวอีก ทุกสิ่งที่เขาทำย่อมอยู่ในสายตาของทุกคน
ดังนั้นเขาก็ควรจะทำตัวให้ดีสิคะ” โรสิตาแย้งจนมารดาถึงกับถอนหายใจ
“เขาคงไม่คิดเหมือนลูกน่ะสิ ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ให้สัมภาษณ์ต่อว่า
ลูกแรงๆ ทีไป
่ ยุง่ เรือ่ งส่วนตัวของเขาเพราะคิดจะเกาะเขาดังหรอก พรุง่ นีลู้ ก
ต้องระวังตัวให้ดีนะ”
“ค่ะ โรสจะระวังให้ดีทีส่ ดุ โรสไม่มีลางสังหรณ์อะไรทีบอก
่ ว่าตัวเองจะ
ต้องมีเคราะห์ร้ายสักหน่อย เพราะฉะนั้นแม่ไม่ต้องห่วงค่ะ” โรสิตาจับมือ
มารดาอย่างให้สัญญา
“แม่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนัน้ ” มาริสาพึมพำด้วยท่าทางอ่อนอกอ่อนใจ
โรสิตาบีบมือมารดาอย่างปลุกปลอบ หล่อนเชือ่ ในลางสังหรณ์ของตน
เอง และที่แน่นอนกว่านั้นคือหล่อนไม่กลัวธีรุตม์ คนที่ต้องกลัวควรเป็น
พระเอกหนุม่ เสียมากกว่า ดีไม่ดหล่
ี อนอาจจะเห็นนิมติ ทีเลว
่ ร้ายของผูช้ ายซึง่
ขยันสร้างข่าวฉาวอย่างเขาก็เป็นได้
หญิงสาวไม่รู้ว่าเหตุใดธีรุตม์จึงยอมมาปรากฏตัวบนเวทีเดียวกัน แต่
นั่นก็เป็นเรื่องที่ดี
นี่จะเป็นหนแรกในรอบยี่สิบปีที่โรสิตาจะได้พบเขาอีก
ธีรุตม์คงไม่รู้หรอกว่า แท้จริงแล้ว เขากับหล่อนมีปัญหากันมานาน
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เกินกว่าทีคิ่ ด…นานก่อนจะเกิดเหตุการณ์พลิกผันครัง้ สำคัญอีกครัง้ ในชีวติ ซึง่
ทำให้หล่อนต้องก้าวเข้าสู่เส้นทางของการเป็นนักพยากรณ์ดวงชะตา
โรสิตามั่นใจว่า ธีรุตม์จำหล่อนไม่ได้ แต่หญิงสาวจำเขาได้เสมอ
…จำได้ทุกๆ สิ่ง ไม่เว้นแม้แต่ความแค้นที่เขาก่อขึ้นในใจของหล่อน!

งานฉลองครบรอบยี่สิบปีของเดอะเบสต์แมกกาซีนได้รับความสนใจ
อย่างล้นหลาม ผู้คนมาออกันหน้าเวทีไปจนถึงทางเดินในห้างสรรพสินค้า
ชื่อดังจนแทบไม่เหลือที่ว่าง ริมระเบียงของชั้นที่สูงขึ้นไปก็มีคนจับจองพื้นที่
จนเต็ม
โรสิตานั่งเด่นอยู่กลางเวที หล่อนสวมชุดกระโปรงติดกันสีขาวพิมพ์
ลายกุหลาบแดงดอกเล็กใหญ่กระจายไปทัง้ ชุด ตัวเสือ้ เป็นแขนล้ำ คอเหลีย่ ม
การตัดเย็บช่วยเน้นให้เห็นโค้งเว้าอันงดงามของรูปร่าง ดูโก้หรูปนเซ็กซี่ ทัง้
ทรวงอกอวบอิม่ เอวคอดกิว่ กระโปรงบานสัน้ เสมอเข่าอวดขาเรียวสวย ผม
ยาวสยายปล่อยลงมาเคลียไหล่ข้างหนึ่ง เครื่องประดับชิ้นเดียวที่มีคือต่างหู
เพชรเม็ดเดี่ยวข้างละสองกะรัต
ด้านขวามือของโรสิตาคือพิธกี รสาวซึง่ สัมภาษณ์หล่อนในฐานะนักเขียน
ประจำนิตยสารเจ้าของคอลัมน์พยากรณ์ดวงชะตา รอบเวทีประดับด้วยกุหลาบ
หลากสีสัน แม้แต่โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงหน้าคนทั้งสองก็มีแจกันบรรจุดอก
กุหลาบซึ่งโรสิตาจะใช้ทำนาย
ก่อนหน้านีหญิ
้ งสาวได้รับการเปิดตัวขึน้ เวทีด้วยกลุม่ แดนเซอร์สาวแต่ง
ชุดประดับดอกกุหลาบ ตามด้วยนักเต้นชายที่แบกกุหลาบดอกมหึมาขึ้นมา
บนเวที เมื่อพวกเขาแย้มกลีบกุหลาบออก ภายในก็คือโรสิตานั่นเอง
ครัน้ พิธกี รสัมภาษณ์หญิงสาวจนเป็นทีพอใจ
่
เธอจึงเชิญแขกผูมี้ เกียรติ
จำนวนหกคนขึ้นมาบนเวทีเพื่อให้โรสิตาพยากรณ์ดวงชะตาของพวกเขา
ทั้งหมดล้วนเป็นบุคคลชื่อดังในวงสังคม
แน่นอนว่าหนึง่ ในนัน้ คือธีรตุ ม์ เป็นครัง้ แรกทีโร่ สิตาได้พบพระเอกหนุม่
ซึ่งๆ หน้า หลังจากก่อสงครามผ่านสื่อทั้งหลายมาเป็นปีๆ
ธีรุตม์ตัวจริงดูดีกว่าที่โรสิตาคิด เขาใส่เสื้อหนังสีดำกับกางเกงยีนส์
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ผมรองทรงสั้นปาดเจลและจัดทรงให้ชี้ขึ้นไปตามสมัยนิยม วงหน้าคมเข้ม
แบบชายไทยแท้มีไรเคราแต่งแต้ม ทำให้พระเอกหนุ่มดูหล่อร้ายสมฉายา
แบ๊ดบอย
อายุทีมาก
่ ขึน้ ในวัยสามสิบไม่ทำให้ธีรตุ ม์แก่ขึน้ เลย ตรงข้ามชายหนุม่
กลับดูสุขุมลุ่มลึกมากกว่าเดิม ความมั่นใจฉายชัดเสียจนน่าเกรงขาม โดยเฉพาะดวงตาคมกริบซึ่งจ้องตรงมายังโรสิตาราวกับนัยน์ตาของพยัคฆ์ที่จ้อง
ศัตรูก่อนจะขย้ำ
โรสิตาไม่กลัว หล่อนจ้องเขากลับ จนกระทั่งแฟนคลับที่ถือป้ายไฟ
เชียร์พระเอกหนุ่มส่งเสียงกรี๊ดให้กำลังใจเขา ธีรุตม์จึงหันไปยิ้มแย้มทักทาย
ปล่อยให้โรสิตานึกหมั่นไส้อยู่ในใจ
พิธกี รแนะนำแขกรับเชิญทัง้ หลายและสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นทีจะ
่ ได้
สัมผัสศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ร่วมกันบนเวที เกือบทุกคนตอบว่าสนใจ บาง
คนก็ตืน่ เต้น บ้างก็บอกว่ายังไม่ทราบ ต้องขอพิสจู น์ก่อน มีแต่ธีรตุ ม์เท่านัน้
ที่มีความเห็นต่างออกไป
“บอกตรงๆ ว่าผมไม่เชือ่ ครับ” ธีรตุ ม์มองนักพยากรณ์สาวอย่างท้าทาย
โรสิตาจ้องตอบ ไม่รู้สึกแปลกใจ
“ทำไมคุณธีถึงไม่เชื่อล่ะคะ” พิธีกรทำหน้าที่ของหล่อน
“กุหลาบเป็นแค่ดอกไม้ มันพูดไม่ได้ด้วยซ้ำ แล้วจะบอกอะไรใครได้
ล่ะครับ อีกอย่างหนึง่ ผมไม่ชอบดูดวงอยูแล้
่ ว ผมเชือ่ ตัวเองมากกว่า” ธีรตุ ม์
ยิ้มมาดมั่น แฟนคลับส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดสนับสนุน เขาจึงยิ้มกว้างให้เป็น
รางวัล
“อาจารย์โรสิตาคิดว่าอย่างไรคะ” พิธีกรซักต่อ
“ตอนนี้คุณธีรุตม์อาจยังไม่เชื่อ แต่เรามาพิสูจน์กันดูก็ได้ค่ะ กุหลาบ
ไม่เคยโกหกอยู่แล้ว”
โรสิตาจ้องชายหนุม่ อย่างท้าทาย เขาเองก็มองหล่อนด้วยแววตาเดียว
กัน หากมีประกายไฟวาบปลาบจากดวงตาของพวกเขา ทัง้ สองอาจถูกลูกไฟ
ของอีกฝ่ายพุ่งเข้าใส่จนไหม้เป็นจุณ
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“ในเมื่ออาจารย์โรสิตาและแขกรับเชิญทุกท่านพร้อมจะพิสูจน์ เราก็
มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ ก่อนอื่นดิฉันขอถามนอกเรื่องว่า ตามปกติแล้ว
อาจารย์ใช้กุหลาบในการพยากรณ์ด้วยวิธีไหนคะ”
“ในการทำนายด้วยศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ เราจะเริ่มจากให้ผู้รับคำ
ทำนายตั้งจิตอธิษฐานและเลือกกุหลาบมาหนึ่งดอก โดยหยิบด้วยมือข้างที่
ไม่ถนัด แล้วเอามาวางไว้ตรงหน้าดิฉันค่ะ”
โรสิตาผายมือไปยังโต๊ะกลางซึง่ ทีมงานเพิง่ นำจานแก้วรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
จำนวนหกใบมาวางไว้ข้างแจกันกุหลาบ
“การพยากรณ์มีอยูสาม
่ ขัน้ ตอนค่ะ เริม่ แรกดิฉนั จะทำนายจากกุหลาบ
ทั้งดอก รวมถึงกิ่งและใบของมัน ขั้นตอนที่สองเป็นการทำนายจากกลีบ
กุหลาบ คุณจะเด็ดกลีบกีกลี
่ บก็ได้มาวางเรียงตรงหน้า วิธกี ารเรียงก็แล้วแต่
คุณ ขั้นตอนนี้กุหลาบจะบอกความลับที่ละเอียดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสิ่งที่คุณ
สงสัยมากเป็นพิเศษ และสุดท้ายเป็นการใช้จิตสัมผัสทำนาย คุณจะต้องจับ
ปลายกิ่งกุหลาบข้างหนึ่ง ส่วนดิฉันจะจับอีกข้าง ขั้นตอนนี้จะทำให้จิตของ
เราโยงถึงกันโดยตรง การทำนายจะยิ่งเจาะลึกและแม่นยำมากขึ้นค่ะ”
“อาจารย์อธิบายถึงขนาดนี้ ดิฉนั ก็อยากจะเห็นวิธกี ารทำนายจริงๆ แล้ว
ละค่ะ แต่เนือ่ งจากงานนีไม่
้ ใช่งานธรรมดาทัว่ ไป แต่เป็นงานฉลองครบรอบ
ยี่สิบปีของเดอะเบสต์แมกกาซีน แมกกาซีนแห่งความเป็นที่หนึ่ง ดังนั้นเรา
จะทำสิง่ ทีแตก
่ ต่างออกไปด้วยการแบ่งแขกรับเชิญทัง้ หกท่านออกเป็นสองกลุม่
กลุ่มละสามท่านค่ะ”
แขกรับเชิญมองหน้ากันอย่างทำความเข้าใจ พิธกี รสาวอธิบายต่อไปว่า
แขกรับเชิญกลุ่มแรกจะเลือกดอกกุหลาบให้โรสิตาทำนาย ส่วนแขกรับเชิญ
กลุม่ ทีสอง
่ จะใช้กลีบกุหลาบ ระหว่างการเลือก โรสิตาจะต้องปิดตาไม่ให้เห็น
ว่าแขกรับเชิญคนใดเป็นเจ้าของกุหลาบดอกไหน หลังจากนัน้ หล่อนจึงทำนาย
ดวงชะตาและทายว่าใครคือเจ้าของกุหลาบแต่ละดอก
โรสิตาคาดผ้าปิดตาและตัง้ สมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกไล่ความรูส้ กึ
หงุดหงิดต่อสายตากวนประสาทของธีรุตม์ หูได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวบน
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เวทีสลับกับเสียงกรี๊ดของแฟนคลับ โรสิตาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เดาได้ไม่
ยากว่าธีรุตม์คงใช้เสน่ห์ออดอ้อนสาวๆ ตามเคย
ครั้นพิธีกรประกาศว่าทุกคนพร้อมสำหรับการทำนายแล้ว โรสิตาจึง
ถอดผ้าปิดตา หล่อนมองจานกุหลาบซึ่งวางเรียงกันบนโต๊ะ แจกันดอกไม้
ตรงกลางโต๊ะถูกยกออกไปแล้ว ดวงตาของแขกรับเชิญฉายแววกระตือรือร้น
และรอคอย มีแต่ธีรุตม์ซึ่งนั่งยิ้มยวนๆ ไม่ยี่หระต่อช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้น
“เราจะทำนายจากกุหลาบทั้งดอกก่อนนะคะ อาจารย์จะเลือกกุหลาบ
ดอกไหนมาทำนายเป็นดอกแรกดีคะ” พิธีกรสาวถาม
“ดอกนี้ก็แล้วกันค่ะ” โรสิตาหยิบกุหลาบสีแดงเลือดนกซึ่งวางอยู่ใกล้
ที่สุดขึ้นมา
“อาจารย์เห็นอะไรบ้างคะ” พิธีกรซักต่อ
“คนทีเลื
่ อกกุหลาบดอกนีเป็
้ นเพอร์เฟกชันนิสต์ค่ะ ทุกสิง่ ทีเขา
่ เลือกจะ
ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ สังเกตได้จากก้านกุหลาบที่ตรงสวย ใบค่อนข้าง
ใหญ่ ไม่งุ้มงอ และมีสีเขียวสดใส” โรสิตาไล้ปลายนิ้วไปตามก้านใบเล็กๆ
เลื่อนขึ้นมาถึงดอก
“กุหลาบยังตูมอยูแปล
่ ว่าเขาเป็นคนรักสวยรักงามและไม่ยอมแก่” หญิง
สาวหยุดเล็กน้อยเมือ่ คนฟังหัวเราะกันครืน “เขาต้องการความโดดเด่น ต้อง
อยู่เหนือทุกคน มีความคิดลึกซึ้ง และมีความทะเยอทะยาน ขณะเดียวกัน
ก็เป็นคนเฉียบขาด อันตราย และไม่ยอมใครค่ะ สังเกตได้จากหนามซึ่งมี
อยู่ถี่ยิบ อืม…คนคนนี้น่าจะผ่านการผ่าตัดใหญ่มาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะ”
“ทำไมคะอาจารย์” พิธีกรถามอย่างสนใจ
“กลีบชัน้ ในของดอกมีรอยฉีกขาดค่ะ การผ่าตัดมีผลกับเขามากทีเดียว
เป็นการผ่าตัดซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิต”
นักพยากรณ์สาวทำนายอีกสองสามเรื่อง ก่อนที่พิธีกรจะขอให้หล่อน
เลือกกุหลาบดอกต่อไป โรสิตาจึงหยิบกุหลาบสีเหลืองบานสะพรัง่ เต็มทีขึ่ น้ มา
“กุหลาบดอกทีสอง
่ นีก้่ านเล็กและคดงอ คนทีเลื
่ อกกุหลาบดอกนีน่้ าจะ
เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่ทำอะไรตรงๆ และค่อนข้างจะโลเล ไม่เด็ดขาด
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อาจจะเก็บกดหน่อยๆ ด้วยค่ะ ถึงอย่างนัน้ เขาก็เป็นคนมีน้ำใจกับคนใกล้ชิดมาก
นะคะ แต่เขาจะมีปญั หากับคูค่ รอง น่าจะมีมานานแล้วด้วย และปัญหาก็ยัง
ไม่ได้รับการสะสาง คุณควรจะรีบจัดการให้เร็วทีส่ ดุ นะคะ ไม่อย่างนัน้ จะเกิด
ผลร้ายใหญ่หลวง อีกอย่างหนึง่ คุณต้องระวังสุขภาพด้วย โดยเฉพาะช่วงล่าง
จากหัวเข่าลงไป อาจจะหกล้มได้ค่ะ”
“อู้หู! อาจารย์เห็นถึงขนาดว่าจะมีปัญหากับหัวเข่าลงมาเลยหรือคะ”
พิธีกรอุทานด้วยความทึ่ง
“ค่ะ คุณดูก้านของใบประกอบตรงนี้นะคะ ใบตรงปลายสุดหายไป
ตำแหน่งนีตาม
้ ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ใช้แทนขาหรือหัวเข่าค่ะ” โรสิตาชูกหุ ลาบ
ให้ดู
“ไม่น่าเชือ่ เลยนะคะ อย่างนีตอน
้ ทีเฉลย
่ ต้องถามแขกรับเชิญแล้วละค่ะ
ว่าตรงรึเปล่า เรามาดูดอกสุดท้ายเลยดีไหมคะ”
พิธีกรชี้ชวน โรสิตาจึงหยิบกุหลาบขาวซึ่งเหลือเพียงดอกเดียวขึ้นมา
“คนที่เลือกกุหลาบดอกนี้น่าจะมีอายุมากพอสมควรหรือไม่ก็ชอบอะไร
เก่าๆ อนุรักษนิยม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง”
“ดิฉันคงต้องถามคำถามเดิมแล้วละค่ะว่าอาจารย์ดูจากอะไรคะ”
“ง่ายๆ ค่ะ กลีบดอกกับใบค่อนข้างจะเหี่ยว”
ถ้อยคำของโรสิตาสร้างเสียงหัวเราะจากผูชม
้ อีกครัง้ หล่อนเห็นธีรตุ ม์
เหยียดยิ้มอย่างไม่เชื่อถือ แต่หญิงสาวไม่สนใจ หล่อนพิศมองกุหลาบด้วย
ความตั้งใจและทำนายต่อ
“เจ้าของกุหลาบน่าจะเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อผลประโยชน์เป็นหลักค่ะ
สังเกตได้จากใบซึ่งมีอยู่ถี่ยิบ เส้นลายที่กลีบก็บอกว่าเขาไม่ยอมเสียเปรียบ
ใคร แต่เรื่องที่ต้องระวังคือบริวารอาจจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ ดังนั้นเวลา
เลือกใช้คนจะต้องเลือกให้ถูกกับงาน นอกจากนีก็้ …ขอโทษนะคะ…เขายังต้อง
ระวังเรื่องรักๆ ใคร่ๆ และปัญหาเรื่องชู้สาวด้วยค่ะ”
โรสิตาทำนายเกีย่ วกับสุขภาพของเจ้าของดวงชะตาอีกเล็กน้อย ก่อนที่
พิธีกรจะให้หล่อนเลือกว่ากุหลาบดอกไหนเป็นของแขกรับเชิญคนใด ผลคือ
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หล่อนทายถูกทั้งหมด
กุหลาบสีแดงเลือดนกดอกแรกเป็นของไลลา ดีไซเนอร์ดีกรีนักเรียน
นอกซึง่ กำลังมาแรงในวงการไฮโซฯ และมีข่าวแว่วว่าจะเปิดห้องเสือ้ ไลลาใน
เร็วๆ นี้ กุหลาบสีเหลืองดอกที่สองเป็นของนันทวดี ภรรยานายทหารชั้น
นายพล ซึง่ บำเพ็ญตนให้กิจกรรมการกุศลมากมายจนเป็นทีชื่ น่ ชม ส่วนดอก
สุดท้ายเป็นของวุฒิกร นักการเมืองดังที่ได้รับตำแหน่งสำคัญในพรรคและใน
กระทรวงใหญ่
การทำนายของโรสิตาสร้างความตื่นเต้นให้กับแขกรับเชิญและผู้ชม
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม พิธีกรสาวจึงขอให้หล่อนทำนายดวงชะตาด้วยกลีบกุหลาบ
โรสิตาหยิบจานใบที่อยู่ขวาสุดซึ่งมีกลีบกุหลาบสีชมพูอ่อนนับสิบกลีบเรียงต่อ
กันเป็นรูปหัวใจอย่างน่ารัก
“แขกรับเชิญท่านนีมี้ หัวศิลป์นะคะ ดูจากการเรียงกลีบกุหลาบก็รู้ เขา
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำอะไรใหม่ๆ ใจเย็น แต่ก็ใจใหญ่ หน้าใหญ่
ใช้เงินเก่ง ดูจากกุหลาบที่เขาเลือกมาเป็นสีชมพูอ่อน บอกว่าเขาเป็นคน
หวานๆ น่ารักกุ๊กกิ๊ก นอกจากนี้เขาก็แคร์ความคิดของคนอื่นมาก ภาพลักษณ์ต่อคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทั้งที่จริงแล้วเขาอาจมีอะไรบางอย่าง
ซ่อนอยู่ค่ะ”
“อนาคตของเขาล่ะคะ” พิธีกรเจาะลึกมากขึ้น
“ดูเหมือนเขากำลังคิดที่จะเปิดธุรกิจบางอย่างซึ่งเหมาะกับเขามาก
ทีเดียว ดิฉันเชียร์ให้เปิดนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ยิ่งถ้าเป็น
ธุรกิจเกี่ยวกับของสวยๆ งามๆ จะเหมาะกับเขามาก แต่มีสิ่งที่ต้องระวังมาก
ก็คือความรัก ความรักจะส่งผลร้ายต่อชีวิตอย่างที่คุณคาดไม่ถึง”
โรสิตาบอกเสียงเครียด หล่อนขยายความและชีแ้ นะแนวทางแก้ไขอีก
เล็กน้อย แต่ก็กำชับว่าคงแก้ไขได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ก่อนที่หญิงสาวจะ
เลือกกุหลาบในจานต่อไป
“กุหลาบในจานนีมี้ สามกลีบ เรียงกันเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ แสดง
ให้เห็นว่าเจ้าของเป็นคนมีระเบียบ เนียบ
้ ทุกกระเบียดนิว้ ชอบอยูในกฎเกณฑ์
่
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หรือไม่เขาก็เป็นคนตัง้ กฎเกณฑ์เสียเองค่ะ” หล่อนหยิบกลีบกุหลาบขึน้ มาเพ่ง
พินิจ
“กุหลาบมีหลายสีอยู่ในกลีบเดียว เขาเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี มี
เพื่อนเยอะ ชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่ว่าความใจอ่อนอาจจะนำความลำบาก
มาให้นะคะ ตำหนิที่กลีบตรงนี้บอกว่า คุณอาจมีปัญหาภายในครอบครัว
นอกจากนี้ยังต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลด้วย”
พิธกี รซักถามโรสิตาอีกหลายคำถาม หล่อนตอบตามทีเห็
่ นจากกลีบ
กุหลาบ ก่อนที่พิธีกรจะให้หล่อนทำนายกลีบกุหลาบในจานสุดท้าย ซึ่งเป็น
กุหลาบสีแดง และมีอยูเพี
่ ยงกลีบเดียว ดูจากกลีบดอกแล้วไม่ใช่กุหลาบพันธุ์
เดียวกับที่ทีมงานจัดไว้ในแจกันแก้วเจียระไนซึ่งเตรียมมาให้เลือกในตอนต้น
แต่เป็นกุหลาบพันธุ์เล็กกว่าเหมือนกุหลาบที่ใช้ประดับรอบเวที
โรสิตาตวัดสายตามองธีรุตม์ซึ่งจ้องหล่อนอยู่ก่อนแล้วอย่างท้าทาย
หญิงสาวนึกย้อนไปถึงตอนทีตน
่ คาดผ้าปิดตา แต่หูยังได้ยนิ เสียงกรีด๊ ของแฟน
คลับ ธีรุตม์เล่นตุกติกจริงดังที่คิด เขาคงตั้งใจฉีกหน้าหล่อนเต็มที่
ธีรุตม์ไม่รู้หรอกว่าเขาพลาดเสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกุหลาบดอกไหนใน
โลกก็สามารถบอกดวงชะตาของทุกคนได้ เขาดูถูกศาสตร์โบราณอันลึกลับ
นี่เกินไป หล่อนจะพิสูจน์ให้ธีรุตม์เห็นว่าเขาทำพลาด โรสิตาหยิบจานแก้ว
ใบเล็กขึ้นมา มองพระเอกหนุ่มตรงๆ ก่อนจะพูดชัดถ้อยชัดคำ
“กุหลาบในจานนีมี้ เพียงกลีบเดียว แถมยังเป็นกุหลาบคนละพันธุกั์ บที่
ทีมงานเตรียมไว้ให้ในแจกัน แต่นัน่ ไม่ใช่ปัญหาค่ะ จะกุหลาบดอกไหน ดิฉนั
ก็ทำนายได้อยู่ดี” หล่อนเผยอยิ้มอย่างที่คิดว่ากวนโทสะที่สุด
“คนคนนีเป็
้ นกบฏค่ะ ไม่ชอบทำอะไรตามกฎเกณฑ์ ขีระแวง
้
ไม่เชือ่
ใครง่ายๆ มีอคติ หลงตัวเอง ทั้งที่ความจริงแล้วเขาอาจไม่ได้เก่งกาจหรือ
ฉลาดล้ำอย่างที่ตัวเองคิด”
โรสิตายิม้ มากขึน้ เมือ่ เห็นแววตาของธีรตุ ม์แทบลุกเป็นไฟ หล่อนหยิบ
กลีบกุหลาบขึ้นมาดูใกล้ๆ สีหน้าเห็นอกเห็นใจเกินจริง
“โถ…อันทีจ่ ริงเขาน่าสงสารมากนะคะ เขาเป็นคนโดดเดีย่ ว ไม่พึง่ พา
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ใคร ชอบแก้ปัญหาทุกอย่างตามลำพัง และเทีย่ วแบกรับภาระของคนอืน่ มา
เป็นของตัวไปเสียหมด ทัง้ ทีความ
่ จริงแล้วเขานีแ่ หละค่ะทีต้่ องการความช่วย
เหลือที่สุด”
โรสิตาชืน่ ชมตนเองทีตี่ สีหน้าสมเพชใส่พระเอกหนุม่ ได้สมบทบาท ตอน
นี้ธีรุตม์โกรธหล่อนจนแทบจะกระโจนใส่อยู่แล้ว
“อย่าใจร้อนนะคะ ความใจร้อนและขี้โมโหจะทำให้คุณต้องตกอยู่ในที่
นัง่ ลำบาก อ้อ! แต่ฉันมีข่าวดีค่ะ” หล่อนจงใจยิม้ หวานใส่ตาเขา “ดวงชะตา
เรื่องความรักของคุณกำลังจะรุ่ง ชีวิตของคุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป”
ธีรตุ ม์นิว่ หน้าอย่างไม่เชือ่ ถือ แต่โรสิตามัน่ ใจว่ากุหลาบไม่เคยโกหก
หล่อนนึกสงสารผูห้ ญิงโชคร้ายคนนัน้ ใคร่อยากเห็นหน้าตาของเธอนัก เวร
กรรมอันใดเธอจึงถูกลิขิตให้เป็นคู่ของผู้ชายเจ้าชู้และกวนโมโหอย่างธีรุตม์
“อาจารย์แน่ใจใช่ไหมคะว่า คุณ…เอ่อ…เจ้าของกุหลาบกลีบนี้จะมี
ความรักจริงๆ”
“แน่ใจสิคะ กลีบตรงนีมี้ ลายหัวใจ แต่ลายหัวใจมีรอยช้ำพาดผ่านและ
มีรอยขาดเล็กๆ ด้วย และ…โอ…” นักพยากรณ์สาวอุทานพลางขมวดคิว้ มุน่
หนนี้หล่อนไม่ได้เสแสร้งแต่อย่างใด
“มีอะไรคะอาจารย์”
คำถามของพิธีกรทำให้โรสิตาสบตาธีรุตม์อย่างเคร่งเครียด
“ความรักที่จะเข้ามาอาจทำให้เขาหรือคู่ของเขาถึงแก่ชีวิต คนคนนี้มี
เคราะห์ใหญ่มากค่ะ”
“โอ้โห! น่ากลัวถึงขนาดนัน้ เชียวหรือคะอาจารย์” พิธกี รสาวเบนสายตา
ไปทางธีรุตม์ เช่นเดียวกับทุกคนในที่นั้น
“ค่ะ เขากับคนรักจะต้องหนักแน่น ความรักน่าจะช่วยให้พวกเขา
ฟันฝ่าวิกฤตไปได้ และเขาคงต้องหมั่นไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรม
นายเวรบ่อยๆ นะคะ”
โรสิตาปลอบใจทั้งที่หล่อนกลัวแทนพระเอกหนุ่มและคนรักยิ่งนัก ถึง
หล่อนจะไม่ชอบหน้าเขา แต่โรสิตาก็มีมนุษยธรรมพอที่จะห่วงใยธีรุตม์ใน
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ฐานะเพื่อนร่วมโลก โดยเฉพาะสาวเคราะห์ร้ายที่เป็นคู่ของเขา
พิธกี รชวนสนทนาให้ความตึงเครียดคลายลง ก่อนจะขอให้โรสิตาทาย
ว่าใครเป็นเจ้าของกลีบกุหลาบสามจานนั้น แน่นอนว่าโรสิตาทายถูก
กลีบกุหลาบในจานแรกซึง่ เรียงกันเป็นรูปหัวใจเป็นของรินรดี นางเอก
สาวเจ้าบทบาทซึง่ อ่อนหวาน สดใส และแสดงละครกับภาพยนตร์เรือ่ งล่าสุด
คู่กับธีรุตม์ กลีบกุหลาบในจานต่อมาเป็นของธนพล นักธุรกิจหนุ่มบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ แน่นอนว่ากุหลาบกลีบเดียวในจานแก้วใบสุดท้ายก็คือธีรตุ ม์
พิธีกรและแขกรับเชิญร่วมกันซักไซ้ว่าเหตุใดโรสิตาจึงทายถูกทั้งหมด
หล่อนจึงอธิบายถึงความแม่นยำของศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ ก่อนทีพิ่ ธกี รสาว
จะถามความเห็นธีรุตม์เกี่ยวกับการทำนายอันน่ากลัวถึงแก่ชีวิต
“ผมไม่กลัวหรอกครับ หมอดูก็คู่หมอเดานั่นแหละ ผมฟังวิธีการ
ทำนายแล้ว มันเป็นจิตวิทยาเท่านัน้ เอง อย่างการเลือกกลีบกุหลาบมากลีบ
เดียวก็บอกว่าผมเป็นคนโดดเดี่ยว หรือที่คุณวุฒิกรเลือกกุหลาบเหี่ยวเข้า
หน่อย ก็หาว่าเขาแก่ ทั้งที่คุณวุฒิกรยังหนุ่มฟ้ออยู่เลยนะครับ ผมว่าเรื่อง
นี้ใครๆ ก็บอกได้” ธีรุตม์ออกความเห็นอย่างฉะฉาน บรรดาแฟนคลับจึง
ส่งเสียงสนับสนุน โรสิตาถึงกับเข่นเขี้ยวอยู่ในใจ
“แต่อาจารย์โรสิตาทายถูกตั้งหลายข้อนะคะพี่ธี” รินรดีค้าน ธีรุตม์
จึงยักไหล่
“มันเป็นจิตวิทยาอย่างที่พี่บอกแหละครับริน ส่วนเรื่องอนาคตเป็นสิ่ง
ที่ยังไม่เกิดขึ้น คนทำนายก็พูดไปเรื่อยๆ ได้ เพราะใครจะรู้ว่าแม่นหรือไม่
แม่นทุกสิ่งอยู่ที่การกระทำของเรามากกว่า แต่ก็ขอบคุณอาจารย์โรสิตาครับ
ที่ช่วยเตือนผม โบราณว่าจิ้งจกทักยังต้องฟัง อาจารย์อุตส่าห์ทัก ผมก็คง
ต้องฟัง แต่จะทำตัวอย่างไรนัน้ ชีวติ ของผม ผมจะเป็นคนตัดสินเอง” เขา
ยิ้มยียวนให้โรสิตา
“แต่บางครัง้ คนเราก็ฝืนดวงชะตาไม่ได้หรอกนะคะ ถ้าคุณธีรตุ ม์ไม่เชือ่
ก็ไม่เป็นไรค่ะ เอาไว้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาจริงๆ ดิฉันหวังว่าคุณจะ
จำคำของดิฉันได้ และนำไปแก้ไขปัญหา” โรสิตายิ้มตอบเหมือนไม่ถือสา
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ทว่าดวงตาสองคู่ต่างพิฆาตกันและกัน
“ดิฉันคิดว่าเรามาพิสูจน์ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ของอาจารย์โรสิตาใน
ขั้นตอนสุดท้ายดีไหมคะ วิธีนี้อาจทำให้ทุกคนเชื่อมากขึ้นก็ได้”
พิธีกรสาวเปลี่ยนเรื่องเพื่อกู้สถานการณ์ แขกรับเชิญที่เหลือต่าง
พยักพเยิดรับมุก
“คราวนีเรา
้ จะเพิม่ ความท้าทายให้มากขึน้ ค่ะ ถ้าให้อาจารย์โรสิตาทำนาย
อนาคตก็คงธรรมดาไป เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่คุณ
ธีรตุ ม์สงสัย เพราะฉะนัน้ ดิฉนั ขออนุญาตเปลีย่ นสคริปต์กันสดๆ ตรงนี้ ดิฉนั
ขอให้อาจารย์โรสิตาลองใช้ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ทายดูว่า ในบรรดาแขก
รับเชิญทัง้ หมด แต่ละท่านมีความลับอะไรทีคน
่ ทัว่ ไปไม่รูบ้้ าง อย่างเช่นในทีน่ ี้
ใครยังนอนตกเตียง หรือใครนอนกอดตุ๊กตาหมีเน่าตัวโปรดตั้งแต่เด็ก หรือ
ใครมีความลับกุก๊ กิก๊ คิกขุทีคน
่ ทัว่ ไปไม่รู้ ไม่ทราบว่าแขกรับเชิญทุกท่านอนุญาต
ไหมคะ”
ผู้ร่วมรายการหลายคนนิ่งงัน สุดท้ายพวกเขาก็ตอบรับ
“แขกรับเชิญพร้อมแล้ว อาจารย์โรสิตาล่ะคะ พร้อมไหม”
“ฉันไม่เคยดูความลับของใครอย่างที่คุณบอกเลยค่ะ แต่ฉันจะลอง”
โรสิตาออกตัวเพราะไม่มั่นใจว่าจะเห็นภาพนิมิตดังที่พิธีกรขอร้องได้ แต่เมื่อ
อยู่บนเวที หล่อนจึงต้องเลยตามเลย
พิธีกรให้แขกรับเชิญใช้กุหลาบดอกเดิมหรือดอกใหม่ตามแต่สะดวก
โดยจับที่ตัวดอก ส่วนโรสิตาจับปลายก้าน ทีแรกโรสิตาจะดูทีละคน ทว่า
พิธีกรสาวเกิดความคิดบรรเจิดให้แขกรับเชิญยื่นดอกไม้ของพวกเขามาให้
โรสิตาแตะและทายพร้อมๆ กัน
โรสิตารวบก้านกุหลาบทัง้ หกโดยไม่ใส่ใจกับหนามของมัน หล่อนมอง
แขกรับเชิญซึง่ จับตรงตัวดอกของพวกเขา รวมทัง้ ธีรตุ ม์ซึง่ ส่งสายตาไม่เชือ่ ถือ
มาเช่นเคย หญิงสาวปัดความขุ่นข้องออกไป แล้วหลับตา ตั้งสมาธิ
ภาพมากมายแล่นอยูใน
่ หัว ล้วนเป็นเรือ่ งราวของคนทัง้ หกในเหตุการณ์
แตกต่างกัน รวดเร็วราวกับมีคนฉายภาพยนตร์โดยกดปุ่มฟาสต์ฟอร์เวิร์ดให้
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เร็วจี๋จนจับความไม่ได้
ความเร็วเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ดวงตาของหญิงสาวกลอกไปมาอยูใต้
่ เปลือกตา
หล่อนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงรอบข้าง
ทันใดนัน้ ภาพทีวิ่ ง่ จีก็๋ ลดความเร็วลง เหตุการณ์ทีชั่ ดเจนปรากฏขึน้ ใน
นิมิต
โรสิตาขนลุกชันเมือ่ พบว่า มันเป็นภาพของหล่อนกับแขกรับเชิญคนหนึง่
…ภาพซึ่งอยู่เหนือความคาดหมาย และน่าตื่นตระหนกอย่างถึงที่สุด!

ลมหายใจของโรสิตาสะดุดเมื่อภาพในนิมิตที่เห็นคือ หล่อนกับธีรุตม์
ทุกภาพล้วนแสดงถึงความสนิทสนม…
ธีรตุ ม์จับมือหล่อน ธีรตุ ม์นอนเอกเขนกอยูข้่ างหล่อน ธีรตุ ม์ยิม้ หวาน
ให้หล่อน ที่หนักไปกว่านั้นคือ ธีรุตม์กอดและจูบหล่อน
โรสิตาสะดุง้ เฮือก มือกำก้านกุหลาบแน่นขึน้ จนรูส้ กึ ถึงความเจ็บแปลบ
ทว่าภาพนิมิตยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลง หล่อนเห็นสีหน้าเปี่ยมสุขของตนเอง
กับพระเอกหนุ่ม ความรักฉายชัดอย่างน่าขนลุก
ภาพเหตุการณ์พลันเปลีย่ นอย่างเร็วจี๋ โรสิตาหายใจหอบ ก่อนทีภาพ
่
จะหยุดนิง่ ทีใบหน้
่ าตืน่ ตระหนกของหล่อนกับธีรตุ ม์ ตามด้วยเสียงระเบิดแผด
ก้อง เลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็น!
โรสิตาสะดุง้ สุดตัวและเบิกตาโพลง หล่อนรีบปล่อยมือจากก้านกุหลาบ
หนามแหลมคมทิม่ แทงจนเลือดไหลซิบ กุหลาบร่วงหล่นลงกับพืน้ เสียงของ
คนรอบด้านดังเซ็งแซ่ ทว่าหญิงสาวกลับจับใจความไม่ได้
หล่อนจ้องนิ่งไปยังจุดเดียวด้วยความมึนงง ดวงตาพร่าเลือน ขนลุก
ชัน หัวใจเต้นแรงอย่างตื่นตระหนก
โรสิตาหายใจหอบ หล่อนไม่เคยเห็นนิมิตเกี่ยวกับตนเองชัดเจนเท่านี้
มาก่อน
เป็นไปไม่ได้…เนื้อคู่ของธีรุตม์จะเป็นหล่อนไปได้อย่างไร?!
“อาจารย์โรสิตาคะ อาจารย์โรสิตา”
เสียงคนรอบข้างเรียกชือ่ สลับกับเขย่าตัวทำให้โรสิตาสะดุง้ โหยง หล่อน
กะพริบตาและกวาดมองไปรอบๆ จึงเห็นว่าพิธกี รกับแขกรับเชิญต่างก็จ้องมา
ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
โรสิตาเลือ่ นสายตาไปยังธีรตุ ม์ซึง่ มองมาอยูก่่ อนแล้ว ไอร้อนแล่นปราด
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ไปทั่ววงหน้า เช่นเดียวกับขนที่ลุกซู่ หญิงสาวรีบเบือนหน้าหนีอย่างมีพิรุธ
“อาจารย์เป็นอะไรรึเปล่าคะ” พิธีกรถามด้วยความเป็นห่วง
“ไม่ค่ะ ดิฉันไม่เป็นอะไร” โรสิตาสั่นศีรษะ
“แต่อาจารย์หน้าซีดมากนะคะ” พิธีกรซักต่อ แขกรับเชิญพยักพเยิด
อย่างเห็นพ้อง แต่ละคนมองหล่อนด้วยสายตาแปลกๆ ไม่เว้นแม้แต่ธีรุตม์
“ดิฉันคงใช้พลังมากเกินไปค่ะ” โรสิตายิ้มเฝื่อนๆ
“โอ้โห! ถ้าอย่างนั้นอาจารย์คงต้องเห็นภาพนิมิตเต็มไปหมดเลยสิคะ
ดิฉนั และทุกคนทีนี่ อยาก
่ ทราบแล้วล่ะค่ะว่า อาจารย์เห็นอะไรบ้าง” ทุกคนใน
ที่นั้นจ้องมาอย่างตื่นเต้นและรอคอย
โรสิตาอึกอัก หล่อนจะบอกได้อย่างไรว่าเห็นภาพตนเองกับธีรตุ ม์เป็น
คูร่ กั กัน แก้มทีแดง
่ อยูแล้
่ วของโรสิตายิง่ แดงก่ำ สีหน้าว้าวุน่ ส่อพิรธุ มากกว่า
เก่า
“ดิฉันไม่เห็นอะไรค่ะ” หญิงสาวปฏิเสธ ให้ตายหล่อนก็ให้ใครรู้เรื่อง
น่าอับอายนี้ไม่ได้
“ไม่เห็นจริงๆ หรือคะ” สีหน้าของคนรอบกายบ่งชัดว่าไม่เชื่อ
“จริงค่ะ ดิฉนั ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะ ดิฉนั ไม่เคยดูจิตสัมผัสให้
ใครพร้อมกันหลายคนมาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ภาพนิมิตจึงวิ่งเร็วจี๋และ
ตีกันจนสับสน จับใจความไม่ได้เลยค่ะ ต้องขอโทษจริงๆ”
โรสิตายอมออกตัวว่าบกพร่อง พิธีกรกับแขกรับเชิญยังซักไซ้ ทว่า
หญิงสาวไม่ยอมปริปาก
ใจของหล่อนไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอีกแล้ว ความคิดของโรสิตาวนเวียน
อยูแต่
่ เรือ่ งในอนาคตของตนเองกับคูป่ รับหมายเลขหนึง่ ยิง่ ธีรตุ ม์จ้องมองมา
หญิงสาวก็ยิง่ ทำตัวไม่ถูก ได้แต่หลบตาวูบวาบไปจนกระทัง่ งานบนเวทีจบลง
ด้วยความทุลักทุเล
จิตใจของโรสิตาไม่ปกติไปอีกนานจนหล่อนต้องยอมเสียมารยาทขอตัว
กับเจ้าภาพ หญิงสาวปฏิเสธทีจะ
่ ให้สัมภาษณ์สือ่ มวลชน โรสิตารูผล
้ ทีจะ
่ ตาม
มาดี สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีต้องเป็นข่าวดังอย่างแน่นอน
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หญิงสาวไม่มีแก่ใจจะคิดถึงปัญหาเหล่านั้น ภาพนิมิตของหล่อนกับ
ธีรุตม์ต่างหากที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริง
โรสิตาอยากให้สิ่งที่เห็นเป็นเพียงฝันร้าย หล่อนกับธีรุตม์จะเป็นเนื้อคู่
กันได้อย่างไรในเมือ่ หล่อนไม่ชอบเขา และเขาเองก็ไม่ชอบหล่อน ทีน่่ าพรัน่
พรึงไปกว่านัน้ คือ โรสิตาไม่คาดคิดว่าจะเห็นภาพความตายของตนก่อนเวลา
อันควร ต่อให้เป็นความตายของธีรตุ ม์ หรือใครก็ตาม หล่อนก็ไม่อยากเห็น
หญิงสาวตัวสัน่ อย่างครัน่ คร้าม หล่อนรูดี้ ว่า ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์
ไม่เคยทำนายผิด
โรสิตาก้าวตามทีมงานซึง่ ช่วยกันสือ่ มวลชนและผูค้ นออกไป หล่อนทำ
พลาดเมื่อเผลอชำเลืองไปทางธีรุตม์เป็นครั้งสุดท้าย
พระเอกหนุ่มให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและจ้องมาที่หล่อนพอดี ดวงตา
สองคู่จึงสบประสาน
โรสิตารีบเบือนหน้าไปทางอื่นและจ้ำพรวดออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็ว
หนีไปให้พ้นผีร้ายแห่งอนาคตที่ตามมาหลอกหลอน
***
โรสิตาดูแปลกไป…ธีรุตม์นิ่วหน้าครุ่นคิด
ตามปกติแล้วหญิงสาวมักประกาศตนเป็นคู่อริของเขาอย่างชัดแจ้ง
ตลอดเวลาที่พบกันในงาน หล่อนมองมาด้วยสายตายียวนกวนโทสะ และ
พูดจาจิกกัดทุกครั้งที่มีโอกาส
ทว่าหลังจากโรสิตาใช้จิตสัมผัสดูความลับของแขกรับเชิญ หล่อนก็มี
อาการผิดแผกไปอย่างน่าสงสัย
ธีรตุ ม์จับตามองหญิงสาวทุกท่วงท่าและทุกการเปลีย่ นแปลงของสีหน้า
เพือ่ หาข้อจับผิด ในช่วงเริม่ ต้นเขาเห็นโรสิตากำก้านกุหลาบพร้อมหลับตานิง่
หลังจากนัน้ เปลือกตาของหล่อนก็ขยับไหว เหงือ่ เม็ดเล็กๆ ผุดพรายทัว่ วงหน้า
ซึ่งซีดขาวลงทุกที คิ้วเรียวกระตุกเข้าหากัน ร่างกลมกลึงสั่นสะท้าน
จูๆ่ โรสิตาก็สะดุง้ เฮือกและเบิกตาโพลงอยูนาน
่
จนทุกคนช่วยกันเรียก
หล่อนนัน่ แหละ หญิงสาวจึงลืมตาและมองไปรอบๆ ด้วยท่าทางงงงวย ก่อน
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สายตาจะจับนิ่งที่เขา แต่ก็เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น เพราะอยู่ดีๆ หล่อนก็
หลบตาวูบอย่างมีพิรุธ
ถ้าโรสิตาเล่นละครเป็นคนทรงเจ้าเข้าผี หล่อนก็ตีบทแตกและน่าจะ
กวาดทุกรางวัลในวงการบันเทิงจนถึงกับแย่งอาชีพเขาได้ด้วยซ้ำ
แต่ธีรุตม์กลับกลัวอยู่ลึกๆ ว่าหล่อนอาจไม่ได้แสดงละคร โรสิตาเห็น
ภาพนิมิตบางอย่างจริง และภาพนิมิตที่ว่านั่นอาจเกี่ยวข้องกับเขา
ชายหนุ่มโกรธโรสิตายิ่งนัก อีกครั้งแล้วที่หล่อนขว้างระเบิดลูกโตมา
ทำลายชีวิตซึ่งควรสงบสุขของเขา
หลังจากโรสิตาตีบทแตกบนเวที หล่อนก็จากไปพร้อมกับทิง้ ให้เขาตอบ
คำถามนักข่าวเกีย่ วกับคำทำนายทีว่่ าเขาจะได้พบเนือ้ คู่ แต่ขณะเดียวกันเขา
กับผูห้ ญิงคนนัน้ ก็จะมีเคราะห์ใหญ่ร่วมกันจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวติ เวรกรรม
อันใดที่เขาต้องมีปัญหาซ้ำซากเพราะยายแม่หมอจอมจุ้นคนนี้
เขาควรจะรูอ้ ยูแล้
่ วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องเกิดขึน้ เขาไม่ควรมางานนี้
ตัง้ แต่แรก แต่จำเป็นต้องมาเพราะจิตติ ผูจ้ ดั การส่วนตัวยืนกราน เนือ่ งจาก
เดอะเบสต์แมกกาซีนเป็นนิตยสารในเครือบริษัทสิ่งพิมพ์ใหญ่ยักษ์ระดับ
ประเทศ ครอบคลุมการผลิตหนังสือหลากหลายประเภท รวมทั้งนิตยสาร
บันเทิงหลายฉบับ ตลอดจนมีรายการโทรทัศน์และช่องรายการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทัลเป็นของตนเอง
ช่วงทีธี่ รตุ ม์มีข่าวเสียหาย ผูบริ
้ หารใหญ่ของบริษทั คอยให้สือ่ ต่างๆ ใน
เครือช่วยแก้ข่าวให้เขาอยูเสมอ
่
เมือ่ เดอะเบสต์แมกกาซีนเชิญเขามาร่วมงาน
ฉลองครบรอบยีส่ บิ ปี ธีรตุ ม์จึงจำเป็นต้องมาเพือ่ ดำรงความสัมพันธ์อันดีงาม
ธีรตุ ม์ขึน้ มานัง่ บนรถเก๋งของจิตติพลางโบกมือลาแฟนคลับซึง่ มาส่งถึง
ลานจอดรถ คนเหล่านี้คือกำลังใจสำคัญที่ทำให้พระเอกหนุ่มยิ้มสู้ต่อไปใน
วงการมายา ทว่าเมื่อคล้อยหลังแฟนคลับ เขาก็พิงพนักเก้าอี้แรงๆ แล้ว
หลับตา ใช้มือกดนวดระหว่างหัวคิ้วด้วยความเหนื่อยใจ
“ถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงเลยรึธี” ผู้จัดการหนุ่มใหญ่พูดเสียงกลั้ว
หัวเราะ
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“พี่ติก็รู้นี่ครับ” ธีรุตม์ลืมตาและลดมือลงวางข้างตัว
“เอาน่า วันนี้นายทำดีมาก มีแต่คนชมรู้ไหม” จิตติกล่าวโดยไม่ละ
สายตาจากท้องถนนเบื้องหน้า
“ผมแก่แล้วนี่ครับ เบื่อที่จะไปหาเรื่องชาวบ้านแล้ว แต่เซ็งชะมัด
เพราะยายหมอดูนั่นคนเดียว ผมถึงต้องผจญคำทำนายบ้าๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า”
ธีรุตม์กระแทกเสียงด้วยความหงุดหงิด
“พูดอย่างกับนายไม่เคยเจอปัญหานีมา
้ ก่อน คราวทีแล้
่ วนายโดนหนัก
กว่านี้ตั้งเยอะ นายยังผ่านมาได้ หนนี้ข่าวเบากว่าเดิม นายก็ต้องผ่านได้
เหมือนกันสิ” จิตติให้กำลังใจพลางหักพวงมาลัยรถเข้าสู่ถนนสายหลัก
“พรุ่งนี้พวกสื่อคงเอาข่าวของวันนี้ไปปนกับคำทำนายครั้งก่อนๆ ของ
ยายแม่หมอจนเละ แล้วก็ขุดคุย้ เรือ่ งเดิมๆ ขึน้ มาใหม่แน่” ธีรตุ ม์ถอนหายใจ
“นายอยู่นิ่งๆ ไว้ อย่าไปโต้ตอบ ช่วงนี้มีข่าวใหญ่ของคนในวงการ
บันเทิงอยู่หลายข่าว หนักกว่านายตั้งหลายเท่า ไม่กี่วันข่าวนายก็คงตกไป
นั่นแหละ พี่ไม่ห่วงเรื่องข่าวเท่าไหร่หรอกนะ ที่ห่วงคือตัวนายมากกว่า”
ผู้จัดการหนุ่มใหญ่ผินหน้ามาด้วยความเคร่งขรึม ธีรุตม์เลิกคิ้วขึ้น
อย่างรอฟัง
“หมอโรสทำนายค่อนข้างแม่น เธอบอกเรื่องนายตรงตั้งหลายข้อ พี่
เลยไม่สบายใจที่เธอทำนายว่านายจะมีเคราะห์หนักถึงแก่ชีวิต”
“โอ๊ย! อย่าไปสนใจเลยครับ” ธีรตุ ม์แค่นหัวเราะ “หมอดูก็คูหมอ
่ เดา
ผู้หญิงคนนั้นเจ้าเล่ห์จะตาย เธอรู้อยู่แล้วว่ากลีบกุหลาบกลีบนั้นเป็นของผม
เธอก็เลยทำนายไปตามข่าวของผมที่เธอเคยอ่าน ข้อมูลพวกนั้นใครๆ ก็รู้”
“แต่ก็มีหลายข้อมูลที่คนทั่วไปไม่รู้ อีกอย่างเธอมองไม่เห็นเสียหน่อย
ว่านายกับเซเลบคนอื่นเลือกกุหลาบดอกไหน แล้วเธอทายถูกทุกคนได้
อย่างไร”
“มันเป็นจิตวิทยาน่ะครับ อย่างของผม เธอคงได้ยินเสียงกรี๊ดของ
แฟนคลับถึงได้เดาถูกว่าผมต้องทำอะไรแผลงๆ อย่างเช่นไปเด็ดกุหลาบหน้า
เวทีมา ผมเองก็พลาด น่าจะเลือกดอกไม้ในแจกันให้เหมือนกับคนอื่น”

