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แสงไฟหลากสส่ีองกระทบเรอืนร่างหนุม่สาวซึง่เบยีดเสยีด

โยกย้ายตามจงัหวะเพลง หนุม่หล่อสาวสวยจ�านวนมากต่างยกแก้วจบิ

สลบัชนทกัทาย แม้เวลานี้จะเข้าสู่วนัใหม่ แต่ที่นี่ ‘มหานครนวิยอร์ก’ 

ไม่เคยหลบัใหล ดวงตากลมโตมองกวาดรอบตวั หาช่องทางหลบหนี

จากปาร์ตสีดุเหวี่ยงที่ไม่รู้จะหยดุสงัสรรค์กนัเมื่อไร 

ก่อนหน้านี้นางแบบนายแบบร่วมหกสิบคนท�างานกันอย่าง

เหนด็เหนื่อย โชว์ชดุของแบรนด์ดงัระดบัโลก ‘เบอเบอร์ร’ี ซึ่งร่วมกบั

พาร์ตเนอร์ชปิจดัแสดงโชว์คอลเลก็ชนัล่าสดุของฤดูหนาว 

นาถลดัดา เพชรจ�ารสั สาวลูกครึ่งไทย-รสัเซยี หนัซ้ายมองขวา 

เธอไม่ได้ดื่มจัดเหมือนเพื่อนร่วมอาชีพ หรือจะพูดให้ถูก เธอไม่ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยต่างหาก เพราะหวั่นกลัวว่าน�้าสีชาจะท�าให้

เกดิวกิฤตชิวีติเช่นที่มารดาเคยเผชญิ แต่ด้วยสงัคมที่อยู่นั้นมทีั้งเหล้า

และยาเสพติดหลากหลายชนิดให้ลิ้มลอง บวกกับรายได้จ�านวนมาก 

แค่เดนิอวดโฉม เพื่อนนางแบบบางคนจงึเผลอไผลลิ้มลองจนตดิและ

เสียอนาคต เธอบอกตัวเองตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการรันเวย์ ย�้าตลอดว่า

ห้ามข้องเกี่ยวกบัอบายมขุ เธอท�างานเพื่อหาเลี้ยงตวัและสร้างอนาคต

ที่มั่นคง 



8  เล่ห์พิศวาสอสูร

“จะไปไหน...แนนนี่” 

เสียงอ้อแอ้ดังชิดใบหน้านาถลัดดา เมื่อนางแบบเชื้อสายดัตช์

โน้มหน้าแนบชดิล�าคอและซบราวหมดแรง ก่อนจะโยกตวัเมื่อจงัหวะ

เพลงเปลี่ยนเป็นฮปิฮอป 

“ฉนัจะไปพกั” ลกูครึ่งไทย-รสัเซยีเอ่ยบอก พร้อมรั้งตวันางแบบ

ชาวดัตช์นั่งบนโซฟา ส่ายหน้าเมื่อเพื่อนร่วมอาชีพซบนิ่งไร้สติไปเสีย

แล้ว

“ดื่มจนหมดสติ จะรอดไหมคืนนี้ มีแต่เสือสิงห์กระทิงแรด 

ทั้งนั้น” 

เธอบ่นงมึง�า ที่รู้ว่ามเีสอืร้ายอยู่ในนี้ เพราะเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้ว

เธอเพิ่งถูกชายหนุ่มแปลกหน้าแต่ไม่แปลกตาเข้ามาทักทายพร้อมยก

แก้วชน เธอกับเขาไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน แต่นาถลัดดาเคยเห็น 

ภาพข่าวฉาวของชายคนนั้นกับสาวสวยมากหน้าหลายตาบนหน้า

หนงัสอืพมิพ์หรอืนติยสารซบุซบิดารา

เขาคอื ‘ครีลิล์ ซาโกเยฟ’ นกัธรุกจิยานยนต์จากรสัเซยี หนุ่ม

หล่อที่สาวๆ คนไหนก็อยากครอบครอง เพราะหลงใหลในความดิบ

เถื่อน ภาพลักษณ์แบดบอยที่ดูน่ากลัวแต่ชวนค้นหาเพราะความ

ท้าทาย สาวสวยสุดแสนมั่นใจบางคนอยากจะเล่นกับไฟ แต่จากที่รู้ 

ไม่เคยมสีาวคนไหนรอดพ้นเปลวไฟ ถกูเผาผลาญจนต้องหลบไปรกัษา

แผลใจเป็นจ�านวนมาก ชื่อเสียงของคีริลล์ดูน่ากลัวจนเธอไม่อยาก 

ข้องเกี่ยว และหลบเลี่ยงการเผชญิหน้ามาตลอด 

“สงสัยต้องพาไปส่งห้อง” เธอหันไปเรียกพนักงานของผับมา

ช่วยประคองนางแบบชาวดตัช์ไปส่งห้อง กว่าจะจดัการทกุอย่างเสรจ็

ก็แทบหมดแรง เพราะคนเมาโวยวายไปตลอดทาง นี่หากไม่เห็นแก่

มนษุยธรรมคงจะปล่อยเมรขีี้เมาไว้ในผบัแห่งนั้น

“ใจดจีงันะครบั” เสยีงนั้นฟังดเูหมอืนก�าลงัเยาะเย้ย ไม่ใช่เอ่ยชม
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นางแบบลูกครึ่งหนัดวงตาวาวโรจน์ไปจบัจ้อง ก่อนจะต้องเม้ม

ปากแน่น เป็นเขาอกีแล้ว ผูช้ายที่เธอพยายามเลี่ยง ดวงตากลมโตมอง

ข้ามไหล่สงู หวาดระแวงและหวั่นกลวัเพราะตรงนี้ค่อนข้างเปลี่ยว ไม่มี

ใครนอกจากเขากบัเธอ หากคดิเข้าข้างตวัเอง ผูช้ายคนนี้แอบตามเธอ

มา 

“ค่ะ ขอตวันะคะ อยากพกั” เธอเบี่ยงตวัเดนิหลบ แต่มนัไม่ง่าย 

เพราะตอนนี้ร่างสูงมายืนขวางทางเดิน แล้วยังเท้าแขนกับก�าแพงตึก 

พร้อมเงยหน้าสบตาหวั่นกลัว ยิ้มมุมปากเหมือนเขาก�าลังข�าท่าทาง

ของเธอ

“ผมอยากรู้จักคุณ” คนเสียงนุ่มเอ่ยบอก แววตาเหมือนจะ

จรงิจงั แต่มนัไม่ใช่ เขาก�าลงัรวนต่างหาก 

“เท่าที่จ�าได้ ฉันบอกไปหลายครั้งแล้วว่า...ขอไม่รู้จักคุณ ไม่

อยากถูกเพื่อนร่วมอาชพีเขม่น” 

ใช่...การรูจ้กักบั ครีลิล์ ซาโกเยฟ นั้นต้องระวงั เกดิสาวที่ถกูเขา

หกัอกไม่เข้าใจ คดิว่าเธอเป็นมอืที่สามเข้าไปสอดการสานสมัพนัธ์จะ

ถูกหมายหัวแบบไม่รู้ตัว ซึ่งเธอไม่อยากเจอเรื่องไร้สาระแบบนั้น เธอ

มาที่นี่เพื่อท�างาน และอยู่อย่างสงบในเส้นทางนางแบบมาร่วมสิบปี 

ไม่เคยสงุสงิกบัผู้ชายคนไหนให้เดอืดร้อนเพราะเรื่องชู้สาว

“หึๆ ” ชายหนุ่มยิ้มแล้วท�าเสยีงในคอ จ้องใบหน้าสวยหวานแต่

เก๋ที่มองไม่รู้เบื่ออย่างจรงิจงั บอกอกีฝ่ายทางสายตาว่า ‘เขาต้องการ

เธอ’ และต้องได้ 

จากแววตาจริงจังเปลี่ยนเป็นแพรวพราวสื่อนัยไปทางชู้สาว 

กวาดมองตั้งแต่หน้าผากถงึกลางอกเธอ จนคนถูกมองเบี่ยงตวัหลบ

“ขอตวัค่ะ” หญงิสาวหนัหนนียัน์ตาพราวระยบั หลายครั้งแล้ว

ที่ได้รู้ว่า อย่ากล้าสบตาหนุ่มวายร้ายอย่างคีริลล์ ต่อให้หัวใจแกร่ง

พร้อมสู้แค่ไหน แต่ความรู้สึกอ่อนล้าอย่างยิ่งยวดจะเกิดขึ้นในบัดดล
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เมื่อเผลอมองสบ และครั้งนี้ก็เช่นกัน หัวใจภายในอกสั่นรัวและถี่เร็ว

มากขึ้นเมื่อเหน็รอยยิ้มยั่วเย้าส่งมา เขาอนัตรายส�าหรบัหวัใจเธอ แต่

ยงัโชคดอียูว่่าก�าแพงที่สร้างล้อมแบ่งแยกผูช้ายเจ้าชู้ไว้นอกอาณาจกัร

ยงัแกร่งพอจะต้านทาน 

หญิงสาวเดิน แต่พยายามท�าอย่างมีชั้นเชิง ไม่ให้อีกฝ่ายยิ้ม

กว้างมากขึ้นเมื่อเหน็ท่าทางอยากวิ่งหนี

“อะไรที่ผมอยากได้ ผมต้องได้” 

เสยีงเขายงัตามรงัควาน แต่นาถลดัดาไม่อยูฟั่งหรอืกล้าหนักลบั

ไปท้าทาย เร่งรบีเดนิขึ้นห้องพกั และลอ็กประตูอย่างแน่นหนา พร้อม

กับปิดหัวใจใส่กลอน ผู้ชายอย่างคีริลล์ไม่ควรพามาไว้ข้างกาย หาก

เธอไม่อยากเจบ็แบบที่มารดาเจบ็

ฝ่ายชายหนุ่มยิ้มหวัเราะ สนกุเมื่อได้แกล้งลูกกวางน้อย นาถ- 

ลดัดาตื่นตมูจนน่าข�า เธอเหมอืนแม่ชทีี่หลงเข้ามาในผบั ข่าวที่แว่วลอื

นั้นคงจะจรงิ ผู้หญงิคนนี้เกบ็ตวั ไม่ข้องเกี่ยวกบัผู้ชายคนไหน เอาแต่

ท�างาน กลบัห้อง เหน็แล้วมนัน่าจบัมาขบเนื้ออ่อนเสยีจรงิ เขาต้องหา

ทางเข้าถงึตวัแม่กวางน้อยช่างตื่นตูมนั่นให้ได้

เมื่อชายหนุ่มเดินห่างออกจากจุดน้ัน หญิงสาวที่ซ่อนตัว

ในเงามดืกก้็าวออกมาพร้อมกบัแสยะยิ้ม เธออยูต่รงนี้ตั้งแต่นาถลดัดา

เดินมาเจอกับคีริลล์ ได้ยินทุกค�าพูดของสองหนุ่มสาว นาถลัดดาท�า

เหมือนไม่อยากข้องเกี่ยวกับชายหนุ่มที่สาวๆ มากมายต่างอยากได้

และครอบครอง คดิมาถงึตรงนี้มมุปากของเธอกเ็บ้บดิ นาถลดัดาคง

คดิว่าคนอื่นโง่ ถงึได้สร้างภาพลกัษณ์เดก็ดสีดุแสนบรสิทุธิ์ กระตุ้นให้

ชายหนุม่มากมายอยากครอบครองสาวคนดเีช่นหล่อน ทั้งที่ความจรงิ

แล้วนาถลดัดานั้นร้ายลกึ และเธอเองกค็งคดิว่านางแบบคนนั้นนสิยัด ี

หากไม่รู้เช่นเหน็ชาตกินัเสยีก่อน 
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“อย่าว่ากนัเลย เธอมายุ่งกบัของของฉนัเอง” 

เธอเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเจ็บปวดแล้วเดินกลับเข้าไปในโรงแรมหรู 

ทุ่มตวันอนซบหน้ากบัหมอนสขีาว ชั่วชวีติเธอเป็นที่หนึ่งมาตลอด ไม่

เคยถูกผู้ชายทิ้ง มแีต่ทิ้งผู้ชาย แต่แล้วคนที่เธอรกัสดุหวัใจกลบัไม่เคย

เหน็ค่าความรกั รกัแรกที่เธอทุ่มถวายทั้งหวัใจกลบัได้มาแค่ความว่าง

เปล่า 

“ที่รัก...คุณจะตัดรอนฉันเพราะยายนั่นจริงๆ เหรอ” เธอนอน

ร้องไห้ขณะกดโทรศพัท์หาชายหนุม่ที่คงอยูส่่วนใดส่วนหนึ่งในนวิยอร์ก 

“...” มีเพียงความเงียบตอบกลับ และตามมาด้วยเสียงตู๊ดๆ  

บ่งบอกว่าปลายสายตดัสญัญาณไปแล้ว 

การกระท�าของเขายิ่งโหมกระพอืความเกลยีดชงัในตวันางแบบ

รสัเซยี ซึ่งเธอไม่ยอมรบัความเจบ็ปวดไว้คนเดยีวแบบนี้ 

ภาพเคลื่อนไหวของสองหนุ่มสาวที่พบกันโดยบังเอิญถูกส่งไป

ถึงเป้าหมายที่ใครๆ ก็รู้ว่าหวงคีริลล์มากแค่ไหน แม้แต่ตัวเธอเองยัง

เคยถูกประกาศิตให้เลิกติดต่อกับคีริลล์ ทั้งที่ตอนนั้นเจ้าของแบรนด์

บอนนี่ยงัไม่ได้คบหากบัเจ้าของบรษิทัยานยนต์จากรสัเซยีอย่างจรงิจงั 

สิ่งที่นาถลัดดาคาดการณ์หว่ันว่าจะพบเจอเมื่อเข้าไป

พัวพันกับนักธุรกิจยานยนต์ของรัสเซียนั้น ไม่ใช่เรื่องคิดมากเกินเหต ุ

เพยีงแค่ข่าวการแอบนดัพบระหว่าง ‘นาถลดัดา’ กบั ‘ครีลิล์’ รู้มาถงึหู

ผู ้บริหารแบรนด์บอนนี่ หญิงสาวก็ได้รับเกียรติพบเจอตัวจริงของ 

หญงิสาวที่สวยหยาดฟ้า หุน่ของเอเดยีน่าเซก็ซี่ด้วยอกอิ่มรบักบัเอวคอด 

ขายาวเรียวดั่งแท่งเทียนส่งให้เธอสูงสง่าราวนางพญา ใช่...เอเดียน่า

คอืนางพญา แต่เป็นนางพญามารส�าหรบัเหล่านางแบบ

“ได้ข่าวว่าเมื่อคนืเธอคยุกบัครีลิล์” 

นางแบบสาวเม้มปากขณะก้มสวมรองเท้า นอกจากนางแบบ 
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ดารา นกัร้อง เขายงัพวัพนักบั เอเดยีน่า เจนเน่อ ทายาทแบรนด์บอนนี่ 

งานเข้าแน่ หากตอบไม่ถูกใจหญิงสาวผู้มีอิทธิพลในวงการแฟชั่น

ลอนดอน ถงึตอนนี้จะนั่งอยู่ใจกลางมหานครนวิยอร์ก ซึ่งอทิธพิลของ

เอเดยีน่าท�าร้ายเธอไม่ได้ แต่นาถลดัดาไม่อยากเสยีโอกาสร่วมงานกบั

ดไีซเนอร์ดงัๆ คนอื่นซึ่งค่อนข้างสนทิสนมกบัเอเดยีน่า

“ค่ะ แต่เราเจอกนัโดยบงัเอญิ ตรงทางเดนิ”

“เขาชวนเธอคยุอะไรร”ึ เอเดยีน่าฉลาดที่จะยิ้มให้คูส่นทนา ท�า

เหมอืนก�าลงักล่อม แน่ละ ใครๆ ต่างกร็ู้ว่านางแบบลูกครึ่งไทย-รสัเซยี

คนนี้ค่อนข้างหวัอ่อน ท�าแต่งาน ไม่สงุสงิกบัอบายมขุ เดนิแบบเสรจ็ก็

กลบัห้อง เป็นเดก็ดจีนคล้ายว่าเธอคอืหงส์ในฝูงกา แต่นสิยัแบบนี้มนั

มผีลต่อผู้ชายที่อยากเอาชนะผู้หญงิ 

“แค่เอ่ยขอโทษกนัค่ะ บงัเอญิเราใจตรงกนั เดนิไปทางเดยีวกนั

จนเกอืบชน ฝ่ายสเตจเรยีกแล้ว ดฉินัขอตวันะคะ” 

นาถลดัดาในชดุว่ายน�้าวนัพซีเว้าสูง สวมรองเท้าส้นเตารดี เดนิ

เลี่ยงไปยืนรอขึ้นเวที เสียงถอนใจดังอยู่หลายครั้งแข่งกับท่วงท�านอง

เพลงด้านนอก จะไม่ให้หนกัใจได้อย่างไร เมื่อเพื่อนร่วมอาชพีหนัมอง

และซบุซบิกนับ่อยครั้ง ชวีติที่ราบเรยีบมาตลอดจะต้องเดอืดร้อนเพราะ

ผู้ชายคนนั้นหรอืไร ยิ่งคดิยิ่งเกลยีดเพลย์บอยใจร้ายคนนั้น 

หรือจริงๆ แล้วเธอเกลียดผู้ชายที่มีนิสัยคล้ายบิดา ซึ่งท�าร้าย

มารดาด้วยความเจ้าชู้

หลงัจากเดนิแบบเสร็จท่ีแรก นาถลดัดาเปล่ียนชุดแต่งกาย

แล้วรีบวิ่งไปเรียกแท็กซี่ เธอต้องเดินทางไปอีกฟากหนึ่งของมหานคร

นิวยอร์กเพื่อพรีเซนต์ตัวเองต่อมอเดลลิงเจ้าอื่น สองมือหอบหิ้วของ

พะรงุพะรงั เหนื่อยแต่สูเ้พื่ออนาคตที่ยั่งยนื แม้บางครั้งจะท้อจนน�้าตา

คลอ แต่เพราะอยู่คนเดยีวบนโลกนี้จงึต้องขยนัท�าในวนัที่มแีรง
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“ผมไปส่ง” เสยีงกงัวานดงัอยู่ด้านหลงั 

แม้ไม่หนัมอง นาถลดัดากร็ูว่้าใครคอืคนที่เอ่ยค�าพดูนั้น หน้าอก

อวบอิ่มยกสงูก่อนจะทิ้งตวั รู้สกึเหนื่อยหน่ายกบัการตามตื๊อของผูช้าย

คนนี้ สหีน้าและแววตาของเอเดยีน่ายงัตามหลอกหลอน ถ้าหล่อนมา

เหน็ภาพตอนนี้ ชวีติบนรนัเวย์ของเธอคงสะดดุ 

“แทก็ซี่” คนเสยีงหวานใสตะโกนขึ้นพร้อมกวกัมอืเรยีก นาถลดัดา

ไม่สนใจคนด้านหลัง กระโจนเข้าไปในรถพร้อมเอ่ยบอกสถานที่ 

เป้าหมาย เมื่อรถเคลื่อนตวัห่างออกไป สายตาอยากรู้กม็องด้านหลงั 

เหน็ชายหนุ่มในชดุสูทแบรนด์ดงัยนืล้วงกระเป๋ามองจ้องมาทางเธอ 

“สงสยัเธอจะไม่สนใจเจ้านายจรงิๆ” องัเดรเอ่ยลอยๆ จนได้รบั

สายตาดกุร้าว เลยต้องก้มหน้าซ่อนแววตาเรงิร่า ตั้งแต่ท�างานด้วยกนั

มา ไม่เคยมสีกัครั้งที่จะเหน็เจ้านายวิ่งตามผูห้ญงิ มแีต่สาวๆ เหล่านั้น

กระโจนเข้าหาจนผลักออกแทบไม่ทัน แต่นาถลัดดาก�าลังท�าในสิ่งที่

ท้าทายความต้องการของครีลิล์

“เธอไม่สน แต่ฉนัสน คนอย่างครีลิล์ไม่เคยผดิหวงั อยากได้อะไร

กต็้องได้ ยิ่งหนยีิ่งท้าทาย วนัที่ฉนัปราบจนอยู่หมดัคงสะใจพลิกึ แก

ไปสบืมา นาถลดัดาไปท�างานที่ไหน เอาตารางงานทั้งเดอืนนี้มา มนั

จะยากนักหรือไงกับการจับผู้หญิงสักคนมานอนเคียงข้าง ศัตรูร้ายๆ 

ชายทั้งแท่งฉันก�าราบมานักต่อนัก แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆ ถ้าฉันจัดการ 

ไม่ได้ แกไม่ต้องเรยีกฉนัว่าครีลิล์” 

“ครับ” เมื่อเห็นท่าทางโกรธเกรี้ยวของเจ้านาย อังเดรก็ได้แต่ 

ก้มหน้ารบัค�า สงสารกแ็ต่นางแบบสาวที่ไม่รูต้วัเลยว่า ยิ่งหนยีิ่งกระตุน้

ให้เจ้านายอยากครอบครองตวัเธอ

ฝ่ายคนหมายปองยืนเม้มปาก เขารู้สึกเสียหน้าจนต้องก�าราบ

นาถลดัดาให้อยู่หมดั รู้ไปถงึไหน อายไปถงึนั่น 



14  เล่ห์พิศวาสอสูร

นาถลดัดากระโดดตวัลอย เมือ่ได้ยนิเสยีงทมีงานคดัเลือก

ตัวนางแบบชุดชั้นในแบรนด์ดัง ‘แองเจิ้ล’ ประกาศเรียกชื่อตัวเอง  

นางแบบสาวเดนิไปยงัฝ่ังที่ทมีงานก�าหนดไว้ ยิ้มทกัทายนางแบบคนอื่น 

สิ่งที่เธอวาดฝันมาตลอดการท�างานบนรนัเวย์คอืได้เป็นหนึ่งในนางฟ้า

ของแบรนด์แองเจิ้ล และวนันี้สิ่งที่รอคอยมาตลอดกป็ระสบความส�าเรจ็ 

หลงัเสรจ็สิ้นการคดัตวั คนแรกที่เธอโทร. หาคอื อวิานอฟ คารนิ ลูกพี่

ลูกน้องที่คอยถามไถ่สารทกุข์สกุดบิมาร่วมสบิกว่าปี

“พี่เอยีน แนนนี่ได้เป็นนางแบบของแองเจิ้ลแล้วนะคะ” บอกกบั

คนปลายสายด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้นดใีจ

“เหรอ แล้วไง” เขาตอบรบัเสยีงเนอืยๆ 

“ท�าไมท�าเสียงเหมือนไม่ดีใจกับน้องเลยล่ะพี่เอียน” น�้าเสียง 

คนถามดูเรงิร่า และก�าลงัข�าพี่ชาย 

เธอคาดว่าตอนนี้เขาคงก�าลังหน้าบูดบึ้ง อิวานอฟไม่อยากให้

เธอท�างานในวงการนี้ ต้องการให้กลับบ้านไปเรียนรู้งานบริหารมาก 

กว่า 

“พี่ไม่ดใีจกบัเธอหรอกนะ บอกเลย” ชายหนุ่มกดัฟันตอบ

“แนนนี่แค่โทร. มาบอกให้พี่รู้ว่าดใีจมากแค่ไหน ไม่ได้จะฟังพี่

ห้าม” 

หญงิสาวสวนกลบั แต่น�้าเสยีงยงัคงร่าเรงิเช่นเดมิ เธอวาดฝัน

มาตลอดการเป็นนางแบบ อยากมีค�าว่า ‘นางฟ้า’ ติดท้ายชื่อ เมื่อ

โอกาสนั้นมาถงึ เธอจะไม่ดใีจได้อย่างไร 

“จะไม่เปลี่ยนใจแน่ใช่ไหม” ชายหนุ่มถามย�้า 

“แนนนี่ไม่มีวันเปลี่ยนใจ กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ แนนนี่ต้อง

เหนื่อยมากแค่ไหน พี่กร็ู้” เธอตอบน�้าเสยีงจรงิจงั

ตลอดสิบปีที่ผ่านมา เธอต้องตะเกียกตะกายก้าวเข้าสู่วงการ

นางแบบ เพราะวงการนี้คอืแหล่งหาเงนิ ผ่านการร้องไห้ ผ่านการดใีจ
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มาตลอดนับสิบปี และคนเดียวที่รู้ว่าเธอร้องไห้หรือดีใจคืออิวานอฟ 

ชายหนุ่มคอยเป็นที่ปรึกษา คอยเป็นก�าลังใจ ท�าให้เธอสู้มาได้จนถึง

ทกุวนันี้

“โอเค พี่ยอมรับการตัดสินใจของเธอ แล้วก็เตรียมใจรับผลที่

เกดิขึ้นไว้ด้วย” อวิานอฟถอนใจ ไม่มอีะไรเปลี่ยนใจสาวทฐิสิงูได้หรอก 

เขารู้ดี

“น�้าเสยีงพี่ไม่ค่อยพอใจเลยนะคะ โอเค เพื่อเป็นการปลอบขวญั 

แนนนี่จะไปเมอืงไทยกบัพี่เอยีนกไ็ด้ หลงัจากเดนิแบบของแองเจิ้ลเสรจ็ 

แนนนี่จะตามไปที่สนามบนิ ปีนี้งานจดัที่ลอนดอน พี่ก�าลงัไปลอนดอน

อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้แนนนี่ด้วยแล้วกัน จะ

ตามไปเป็นผู้ช่วยระหว่างพกังานเดนิแบบชั่วคราว” 

เมื่อสองวันก่อนอิวานอฟมาท�าธุระที่นิวยอร์ก จึงนัดเธอไป 

รบัประทานอาหารว่างระหว่างรอเวลาประชมุกบักลุ่มลูกค้า ทกุครั้งที่

เจอหน้ากนั พี่ชายจะชวนกลบัมอสโก บอกให้เลกิท�างานเดนิแบบ แต่

เธอตดัสนิใจตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านแล้วว่าจะไม่มวีนักลบัไปที่นั่น เธอ

เปรยกับอิวานอฟหลายครั้งว่าอยากไปคัดตัวของแองเจิ้ล เมื่อได้ยิน 

พี่ชายรีบห้ามขึงขังจริงจังเธอจึงต้องหยุดเล่าเรื่องคัดตัว เจอกันเมื่อ 

วนัก่อนกไ็ม่กล้าบอก รอให้ได้ผลแล้วค่อยโทร. หา 

แล้วกเ็ป็นอย่างที่คดิ อวิานอฟไม่ค่อยพอใจเท่าไร เลยต้องเอาใจ

ด้วยการตามไปประเทศไทย อิวานอฟอยากให้เธอศึกษางานบริหาร

มากกว่าเดนิแบบ เวลามาท�างานที่ยโุรปหรอือเมรกิา ถ้าเธอว่างเขามกั

ชวนไปด้วยเพื่อเรยีนรูก้ารท�างาน และคนทั่วไปกม็องแค่ว่าเธอเป็นคูร่กั

ของ อวิานอฟ คารนิ ไม่มใีครรู้ว่านางแบบอย่างเธอเป็นลูกพี่ลูกน้อง

กบัมอืขวาของ โบรสิ ยูราซอค ประธานบรษิทัโกลพรอมกรุ๊ป 

“ครบัผม คณุน้องสดุประเสรฐิ พี่รู้สกึดมีากที่น้องปลอบพี่ด้วย

การไปดูงานที่เมอืงไทยกบัพี่ แต่ถ้าอยากให้พี่หายเครยีด เดนิไปบอก
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ทมีงานซะว่าขอถอนตวั แล้วรบีซื้อตั๋วเครื่องบนิกลบัมอสโก” 

“ไม่มทีางค่ะ แค่นี้นะคะ แนนนี่จะพกัผ่อนแล้ว พรุง่นี้ต้องตื่นมา

ออกก�าลังกายแต่เช้า แล้วเจอกันที่ลอนดอนค่ะ” นางแบบสาวเอ่ย 

เสยีงใสแล้วตดัสาย 

คนที่นั่งรอเวลาเดนิทางไปลอนดอนในท่าอากาศยานนานาชาติ 

จอห์น เอฟ. เคนเนดฟีังแล้วถอนใจ ลงุไม่พอใจมากที่นาถลดัดาเลอืก

ท�างานแนวนี้ ท่านอยากจะปั้นลูกสาวคนโตให้เก่งกล้าพร้อมต่อกรกบั

เสอืร้ายทางธรุกจิ เพราะลูกสาวอกีคนค่อนข้างจะไม่ได้เรื่อง สั่งเขาให้

กล่อมนาถลัดดา บอกให้เธอหยุดท�างานในวงการแฟชั่น เขาพูดมา

ตลอดทกุครั้งที่เจอหน้า แต่ไม่เคยได้ผลสกัครั้ง

“ไปเมอืงไทยคราวนี้คงต้องหาทางกล่อม โกลพรอมกรุป๊ต้องการ

คนสบืทอด และแนนนี่เท่านั้นที่จะช่วยกู้วกิฤต”ิ ชายหนุ่มพมึพ�า เริ่ม

วางแผนดงึน้องสาวกลบัไปท�างานของครอบครวั ทิ้งทฐิแิละเลกิต่อต้าน

บดิาสกัที

เมือ่รูผ้ลการคดัเลอืก นางแบบของแองเจิล้กต้็องเข้าเกบ็ตวั

เตรียมพร้อมส�าหรับแฟชั่นโชว์ที่โรงแรมเดอะลอนดอนเอดิชัน กลาง

กรุงลอนดอน เพื่อถ่ายวิดีโอพรีเซนเตชันและเข้าคอร์สออกก�าลังกาย

เพื่อให้ร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์ม และวันนี้เหล่านางแบบก็เริ่มทยอยเข้า

มาเชก็อนิที่โรงแรมดงักล่าว 

นาถลดัดาวางกระเป๋าเสื้อผ้าลงแล้วยิ้มให้เพื่อนร่วมห้อง ซึ่งเธอ

ต้องใช้ชวีติร่วมกบันางแบบเชื้อสายรสัเซยีคนนี้นานมากกว่าสบิวนั 

“สวสัดคี่ะ ฉนันาถลดัดา” หญงิสาวเริ่มทกัทายก่อน พร้อมยื่น

มอืให้หญงิสาวบนเตยีงแตะสมัผสัทกัทาย 

“สวสัด ีฉนั วาเรยี แซมซอฟ” วาเรยีแนะน�าตวัและยิ้มอ่อน ก่อน

จะพยกัหน้าไปทางเตยีงที่ว่างอยู่
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“ดใีจที่ได้เป็นเมตกบัคณุ ฉนัตดิตามงานของคณุมาตลอด คณุ

ดงัมาก เพิ่งถ่ายแบบของชาเนลคอลเลก็ชนัล่าสดุใช่ไหม” 

นาถลดัดาหาเรื่องคยุ เธอจ�าภาพถ่ายผลงานล่าสดุของ วาเรยี 

แซมซอฟ ได้ ซึ่งสวย เซ็กซี่ แต่ดูหรูมีระดับ ราวเจ้าหญิงสวยเซ็กซี่

ท่ามกลางดงดอกไม้ โดยมหีนุ่มหล่อชวนฝันคกุเข่ารายล้อม 

“ใช่ ชมแต่ฉนั เธอเองกก็�าลงัฮอตนะนาถลดัดา บก. แฟชั่นของ

แอลชมเธอตลอด ฉนัได้ยนิระหว่างท�างานร่วมกบัหล่อน” 

วาเรียเอ่ยยิ้มๆ มองส�ารวจใบหน้าส่วนผสมระหว่างเอเชียกับ

รสัเซยี คงต้องยอมรบัว่านาถลดัดานั้นสวยหวานมองไม่เบื่อ ใบหน้าเก๋

ชวนมองนั้นจะเปลี่ยนไปตามการแต่งหน้า ท�าให้เจ้าของแบรนด์สนิค้า

สนใจในตวันาถลดัดา 

แต่ประเด็นสุดฮอตในตอนนี้ที่นางแบบหลายคนแอบซุบซิบกัน

คอื หล่อนก�าลงัเป็นเป้าหมายของ ครีลิล์ ซาโกเยฟ และถูกเอเดยีน่า

บกุไปถามไถ่เรยีบร้อย คดิมาถงึตรงนี้มมุปากของวาเรยีกย็กขึ้นเหมอืน

แสยะยิ้ม ก่อนจะคลายออก

“จรงิเหรอ” นาถลดัดาถามยิ้มๆ แล้วรื้อเสื้อผ้าออกมาจดัเรยีง

ใส่ตู้ 

ฝ่ายวาเรยีหนัไปหยบิโทรศพัท์และกดโทร. หาชายหนุ่มคนหนึ่ง 

ซึ่งตอนนี้น่าจะประชุมอยู่ที่ลอนดอน และเป็นเช่นเดิม เขาไม่ยอมรับ

โทรศพัท์ เธอโทร. ซ�้า แต่ครั้งนี้เสยีงรอสายไม่ได้ยาวนานเพราะเขากด

ตดัสาย น�้าตาแห่งความอ่อนแอเอ่อคลอดวงตาสฟี้า

“เอ่อ...เป็นอะไรหรอืเปล่าวาเรยี” นาถลดัดาอยากถามมากกว่า

นี้ แต่เธอเพิ่งได้รู้จักกับวาเรีย ไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวมากนัก 

หากนางแบบรัสเซียคิดว่าเธอยุ่งเกินไป ความสัมพันธ์ที่ก�าลังเริ่มจะ

สะดดุ คู่เมตอาจไม่อยากคบต่อ

“เธอก�าลงัคบกบัใครอยู่ไหมนาถลดัดา” 
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“ไม่มีนะ” นาถลัดดายอมรับว่างง เหตุใดวาเรียถึงถามเช่นนี้ 

หรอืว่า...วาเรยีก�าลงัมปีัญหากบัคนรกั

วาเรยีสวมกอดนาถลดัดานิ่งๆ แล้วถอนตวัออก ยิ้มให้นางแบบ

ร่วมห้อง แต่หากมองไม่ผิดนาถลัดดาเห็นแววไม่พอใจในดวงตาสีฟ้า

นั่น ก่อนจะเลอืนหาย มรีอยยิ้มแทนที่

“ไม่มีอะไรหรอก ฉันมีปัญหากับคนรักมาสักพักแล้ว แต่ช่าง

มนั...ถ้าเขาไม่รกัฉนักช็่างเขา” วาเรยีตอบแล้วยกัไหล่เหมอืนไม่แคร์ 

“เธอสวย เก่ง สามารถท�างานเลี้ยงตวัเองได้ ไม่จ�าเป็นต้องแคร์

ผูช้ายเจ้าชู้หรอกวาเรยี ฉนั...ไม่เคยมคีนรกั และคดิว่าคงไม่มตีลอดไป” 

วาเรยียิ้มอย่างใสซื่อแล้วบอกนาถลดัดาว่าเธอจะออกไปข้างนอก 

คงกลบัมาตอนที่สตาฟฟ์นดั นาถลดัดาพยกัหน้ารบัรูแ้ล้วนอนพกัผ่อน

ระหว่างรอเวลา
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เสยีงเพลงจากนกัร้องสาวสวยระดบัรางวัลแกรมมปีีล่าสุด

ดังขึ้น พร้อมกับนางแบบสาวสวมปีกสัญลักษณ์ของแบรนด์ชุดชั้นใน

ดงัระดบัโลกก้าวทอดน่องออกมา นางแบบสาวในชดุชั้นในสเีขยีวเข้ม

เว้าเน้นสัดส่วนอันเซ็กซี่โปรยยิ้มให้ผู้เข้าชม และส่งจูบทักทายอย่าง 

น่ารกั ก่อนจะหมนุตวักลบัเข้าหลงัเวท ีตามด้วยนางแบบคนอื่นที่เดนิ

ขึ้นมาโปรยเสน่ห์อนัตราตรงึ 

การแสดงโชว์ของเหล่านางฟ้าถูกจับตามอง เพราะเวทีแห่งนี้

เตม็ไปด้วยเหล่าสาวงามเซก็ซี่ การก้าวมาเป็นหนึ่งในนางฟ้าไม่ใช่เรื่อง

ง่าย แต่ละปีเจ้าของแบรนด์จะคดัสรรนางแบบชื่อดงัที่เหมาะสมกบัชดุ

ชั้นในอนัเลอค่า และเวทแีห่งนี้กเ็ป็นที่หมายปองของนางแบบซึ่งอยาก

จะก้าวหน้าในอาชีพ เงินทองชื่อเสียงจะตามมามากมายหากมีค�าว่า 

‘แองเจิ้ล’ ต่อท้ายชื่อ

ในปีนี้มีนางแบบมากถึงสามร้อยกว่าคนมาร่วมคัดตัว แต่

สุดท้ายก็เหลือนางแบบเพียงสี่สิบแปดคนที่ได้ปรากฏโฉมบนรันเวย์ 

คนืนี้ ความงามของเธอเหล่านั้นเข้ากบัชดุอนัเซก็ซี่ สะกดชายหนุ่มให้

จบัจ้องโดยไม่อาจละสายตา 

ครีลิล์ ซาโกเยฟ เป็นหนึ่งในแขกรบัเชญิ เขามาพร้อม เอเดยีน่า 

2
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เจนเน่อ ทายาทแบรนด์บอนนี่ แบรนด์เสื้อผ้าเก่าแก่ขององักฤษ ชาย

หนุม่มเีป้าหมายอยู่ที่นางแบบคนหนึ่ง ‘นาถลดัดา เพชรจ�ารสั’ เธอสวย

และเล่นตวั การจะครอบครองยากกว่าสาวคนอื่น มนักระตุน้วญิญาณ

นกัล่าในตวัเขา และเกมนี้จะไม่จบจนกว่าเขาจะได้ครอบครองเรอืนร่าง

อวบอิ่มนั่น

เอเดียน่ามองนางฟ้าบนรันเวย์อย่างสนใจ เพราะอยากได้ชุด 

ชั้นในสวยเซ็กซี่ไปสวมมัดใจหนุ่มข้างกายที่ยอมมาร่วมงานพร้อมกัน 

ตอนที่ครีลิล์เอ่ยถามเรื่องงานแฟชั่นโชว์ของแองเจิ้ล เอเดยีน่ามสีหีน้า

หวาดระแวง ไม่อยากให้เขามางานนี้ กลวัว่าเขาจะมาตดิใจนางแบบ

หน้าใหม่ แต่เธอจะต้องสนใจสาวอื่นท�าไม แค่ควงมากบัครีลิล์ สาวๆ 

เหล่านั้นกน่็าจะรู้ว่าผูช้ายคนนี้เป็นของเธอ และใครที่กล้ามายุง่จะต้อง

โดนด ีเธอไม่ปล่อยให้ศตัรหูวัใจลอยนวล เช่นกรณขีองคาเรน นางแบบ

หน้าใหม่ที่กล้ายุ่งเกี่ยวกับผู้ชายของเธอยังกระเด็นหายไปจากวงการ 

คดิมาถงึตรงนี้รอยยิ้มสะใจกผ็ดุแต้มมมุปาก เหลอืบตามองนายแบบ

บราซลิที่นั่งเคยีงข้างไฮโซสาวจากปารสียิ้มๆ 

“ชุดสีทองนั่นสวยไหมคะ” หญิงสาวเอียงหน้าถามชายหนุ่ม  

ส่งประกายตาหวามพร้อมวางมอืคลงึต้นขาเขา

“สวยมากถ้าได้อยูบ่นเรอืนร่างคณุ” ครีลิล์ตอบเสยีงพร่า พร้อม

ลูบต้นแขนเอเดยีน่าอย่างหยอกเย้า และคงจะก้มจูบรมิฝีปากอวบอิ่ม 

หากหางตาไม่เหน็เรอืนร่างเซก็ซี่ของนางฟ้าในชดุสแีดง 

อกอวบอิ่มอัดแน่นอยู ่ในเนื้อผ้าสีแดงปักคริสตัลสวารอฟกี้

พาร์ตเนอร์ของแบรนด์ชั้นใน สายสร้อยครสิตลัสแีดงทบัทมิพนัไล้ตาม

ล�าคอซึ่งน่าแนบรมิฝีปากจมุพติ เอวเปลอืยคอดกิ่วพนัด้วยสายสร้อย

เช่นกนั ราวอ�าพรางผวิขาวอมชมพูดูน่าสมัผสั ตาคมเข้มมองจบัจ้อง 

รอคอยให้นางฟ้าชดุแดงหนัมาสบตา แต่เขาท�าได้แค่รอคอย เธอเดนิ

ไปสุดรันเวย์แล้วโปรยรอยยิ้มขี้เล่นยั่วเย้าผู้ชม ก่อนหมุนตัวทอดน่อง
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กลับเข้าไปยังด้านใน ผิวก้นขาวผ่องตัดกับเนื้อผ้าก�ามะหยี่สีแดงช่าง

เซ็กซี่ร้ายกาจจนอยากจะดึงรั้งนางฟ้ามาเข้ากรงขัง เด็ดปีกที่สยาย

โบยบินนั่นให้หยุดเพียงแค่เขา นับวันความปรารถนาที่มีต่อเธอยิ่ง

รนุแรงและมากมายจนเขานกึแปลกใจ หรอืเพราะความถอืดขีองนาถ-

ลดัดากระตุ้นให้เขาอยากก�าราบและปราบแม่กวางน้อยจอมดื้อ

“รู้สึกว่าคุณจะพอใจแม่นางแบบลูกครึ่งไทย-รัสเซียนั่นนะคะ”  

เอเดียน่าหูตาไวยิ่งกว่าเหยี่ยว เพียงแค่เห็นชายหนุ่มข้างกายนั่งนิ่ง  

จบัจ้องนางฟ้าชดุแดง แรงหงึกข็ึ้นริ้วเตม็หน้า และกดัฟันพดูอย่างโมโห 

“...” คีริลล์ไม่ตอบ หันไปยิ้มและแนบริมฝีปากชิดแก้มเนียน 

แสงแฟลชสว่างวาบทนัท ีเขารู้ว่าที่นี่มกีล้องหลายตวัก�าลงัจบัจ้องเขา

กบัไฮโซสาวทายาทของแบรนด์บอนนี่ แต่ชายหนุม่ไม่สนใจ อยากถ่าย

อยากเขียนบรรยายกันอย่างไรก็ตามสบาย เขาไม่เคยสนใจข่าวฉาว

พวกนี้อยู่แล้ว สิ่งที่เขาสนใจคือตัวเลขผลก�าไรจากธุรกิจยานยนต์ซึ่ง 

รบัช่วงต่อมาจากบรรพบรุษุ 

เอเดยีน่าเม้มปากแน่นเมื่อเหน็ครีลิล์หนัมายิ้มกว้างแล้วมองตรง

ไปบนรนัเวย์ ไม่แก้ตวัหรอืเอ่ยให้เธอรบัรู้ว่าเขาไม่ได้สนใจแม่นางแบบ

คนนั้น 

ตั้งแต่วันที่หัวใจตกหลุมรักนักธุรกิจแบดบอยคนนี้ เธอบอก 

ตวัเองให้ใจเยน็ อย่าท�าตวังี่เง่า 

ครีลิล์ ซาโกเยฟ คอืวายร้ายของสาวๆ เขาเปลี่ยนผู้หญงิหน้า

ใหม่ทกุสปัดาห์ ซึ่งแต่ละคนล้วนสวยเซก็ซี่อวบอิ่มไปทั้งเรอืนร่าง ไม่ว่า

ดารา นางแบบ หรอืนกัธรุกจิผู้มาดมั่นเช่นเธอ 

เอเดยีน่าเคยมั่นใจว่าควบคมุพฤตกิรรมของครีลิล์ได้ เขาไม่เคย

มขี่าวกบัผู้หญงิคนอื่น ตลอดหนึ่งเดอืนที่คบกนั เผลอมั่นใจว่าเขาจะ

หยดุชวีติเพลย์บอยไว้ที่เธอ แต่เปล่าเลย เธอก�าลงัคดิผดิ แววตาของ

ครีลิล์ยามมองนางฟ้าชดุแดงมนัชดัเจนว่าเขาก�าลงัจะหาเหยื่อรายใหม่ 
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แต่เธอจะยอมเสียหน้าให้พวกนางแบบที่ด้อยค่ากว่าตัวเองปาดหน้า

แย่งผู้ชายที่สมบูรณ์แบบอย่างครีลิล์ไปรึ

เธอคอืทายาทแบรนด์เสื้อผ้าระดบัโลก รวยตดิอนัดบัมหาเศรษฐี

ที่อายไุม่ถงึสามสบิ มหีนุ่มๆ มากมายเข้ามาพวัพนั แต่คนที่เธอเลอืก

มอบหวัใจให้คอื ครีลิล์ ซาโกเยฟ นกัธรุกจิยานยนต์จากรสัเซยี ความ

หล่อดิบเถื่อนราวมาเฟียของคีริลล์ถูกใจตั้งแต่แรกพบ แต่สิ่งที่เธอ

หลงใหลจนถอนตวัไม่ขึ้นคอืกจิกรรมบนเตยีงอนัร้อนแรง ชายหนุม่เก่ง

ฉกาจเรื่องนี้ ท�าให้เธอหลงลมืผู้ชายที่เคยผ่านมาจนไม่อยากห่างกาย

เจ้าพ่อยานยนต์วัยสามสิบสองคนนี้ เธอตามติดคีริลล์ แต่ก็ทิ้งระยะ

ห่างไม่ให้ชายหนุ่มรู้สกึว่าถูกควบคมุ คนเอาแต่ใจอย่างครีลิล์ หากวนั

ใดเขารูส้กึว่าถกูจบัจองจะแหกกรงหน ีซึ่งเธอเรยีนรูว่้าควรท�าตวัเช่นไร

ในการครอบครองผู้ชายคนนี้ให้ยาวนานที่สดุ

การแสดงโชว์ผ่านพ้นไปจนถึงเวลาที่เหล่านางแบบทั้งหมดจะ

เดินออกมาพร้อมกัน รวมถึงดีไซเนอร์เพื่อขอบคุณแขก เป็นอันเสร็จ

กจิกรรมโชว์วนันี้ ซึ่งอกีไม่กี่นาทขี้างหน้าจะมงีานอาฟเตอร์ปาร์ตขีอง

เหล่านางแบบกับแขกวีไอพี และแน่นอน ทั้งคีริลล์และเอเดียน่าก็ได้ 

รบัเชญิ 

ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนพร้อมจับเสื้อสูทสีด�าให้เข้าทรง แล้วเดิน

ควงแขนกบัเอเดยีน่าไปที่ห้องจดัเลี้ยง แสงไฟภายในห้องร�าไร เหน็เด่น

อยูแ่ค่บนเวทซีึ่งมนีกัร้องก�าลงัขบักล่อมด้วยท�านองสนกุสนาน นางแบบ

แสนเซ็กซี่เมื่อครู่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายตามความนิยมส่วนตัว ก�าลัง

ดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าที่สะสมมาร่วม

สองสปัดาห์ 

ก่อนจะขึ้นโชว์เหล่านางแบบต้องท�าตามกฎกติกาของทีมงาน 

ซึ่งควบคมุอาหารและมตีารางออกก�าลงักายทกุวนั เพื่อให้ทกุคนสวย

ตั้งแต่ศรีษะจดเท้า
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“ว้าว เอเดียน่า คิดถึงๆ” ผู้บริหารของแบรนด์ชั้นในโผเข้า

สวมกอดทายาทบอนนี่ ขยบิตาเมื่อเหน็หนุ่มหล่อด้านหลงัเอเดยีน่า

“ผลงานปีนี้สดุยอดมาก ทกุปีก่อนครสิต์มาสจะมคีนเฝ้ารอดโูชว์

ของแองเจิ้ล และคณุกท็�าได้สวยงามสมการรอคอย”

“ปีหน้าเธอมาร่วมออกแบบชดุไหม ฉนัต้องการพาร์ตเนอร์ชปิ” 

ผู้บรหิารแบรนด์แองเจิ้ลเอ่ยชวน 

“กน็่าสนอยู่” พอเป็นเรื่องงาน เอเดยีน่ากค็ยุเพลนิ จนลมืมอง

ว่าคู่ควงตวัเองนั้น สายตาจบัจ้องอยู่ที่ใด

ครีลิล์พยกัหน้าส่งสญัญาณให้นางแบบคนหนึ่ง แล้วเดนิหายไป

กบัแสงอมึครมึภายในห้องจดัเลี้ยง 

“ไปไหน” เอเดียน่าหน้าบูดบึ้งเมื่อหันมาไม่เจอคู่ควง หยิบ

โทรศพัท์จะกดหา แต่แล้วกห็ยดุ 

ตอนนี้คีริลล์คงก�าลังล่าเหยื่อ เธอควรเว้นระยะให้เขารู้สึกเป็น

อสิระ แล้วค่อยตผีู้หญงิคนนั้นให้กระเจงิ การจะเป็นผู้หญงิของครีลิล์

นั้นไม่ง่าย ต้องใช้สมอง ไม่ใช่ใช้อารมณ์

“ไม่ตามร”ึ ผู้บรหิารแองเจิ้ลเอ่ยถาม รู้ว่าอกีฝ่ายท�าหน้าบูดบึ้ง

เพราะอะไร ใครๆ กร็ู้ดวี่า ครีลิล์ ซาโกเยฟ ไม่ใช่ผู้ชายที่จะหยดุที่ใคร

ง่ายๆ เขามพีร้อมทกุอย่าง มสีทิธิ์เลอืกว่าจะอยู่กบัผู้หญงิคนไหนกไ็ด้ 

“ยิ่งตามเหมอืนยิ่งไล่ เราไปหาอะไรดื่มกนัดกีว่า” คนืนี้เธอจะ

ปล่อยครีลิล์ไปก่อน แต่จะต้องตามสบืว่าผูห้ญงิที่ครีลิล์ควงไปนอนด้วย

คนืนี้เป็นใคร ใช่สาวชดุแดงหรอืไม่ ถ้าใช่ มนัไม่ยากที่จะจดัการ 

คีริลล์ยิ้มรับนัยน์ตาพราวเสน่ห์ของสาวตรงหน้า มือของ

เธอนั้นวาดไล้แผ่นอกก�าย�า แถมยงัมอืไวปลดกระดมุเสื้อเชิ้ตสขีาวออก

ถงึสองเมด็

“คดิถงึผมเหรอ” ครีลิล์เอ่ยถาม เมื่อรบัรู้ถงึความปรารถนาใน
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ดวงตาคู่สวยซึ่งมองจ้องอย่างเว้าวอน ระหว่างมองตามนางแบบสาว

ชดุแดง ครีลิล์เหน็อดตีคู่ควงส่งสายตาหวามมาทกัทาย และพยกัหน้า

เชญิชวนเขาออกมายนืตรงนี้ จดุที่เงยีบสงบไร้ซึ่งผู้คนเดนิผ่าน 

“เราไม่ได้เจอกนันานแล้วนะคะ ถ้าพดูว่าไม่คดิถงึ ฉนัคงโกหก” 

วาเรยีแนบรมิฝีปากแตะสมัผสัตรงซอกคอเขาซึ่งตั้งตรงยามถกูกระตุน้

ด้วยรมิฝีปากบาง

“คณุยอมรบัเงื่อนไขเองนี่” เขาบอกยิ้มๆ 

และเป็นรอยยิ้มที่น่าหมั่นไส้ในความคดิของวาเรยี เธอไม่อยาก

มีปัญหากับเอเดียน่าจึงถอยห่างจากคีริลล์ ผู้หญิงคนนั้นเชื่อมั่นใน 

ตวัเองสูง และพร้อมจะล้างผลาญทกุคนที่กล้ายุ่งกบัผู้ชายของหล่อน 

เธออยากมอีนาคตที่สดใสในวงการนี้จงึได้เดนิห่างจากครีลิล์ เพราะรู้

อยู่แล้วว่าเส้นทางของเธอกับเขาเป็นแค่เส้นขนาน ชายคนนี้ไม่มีทาง

ให้ต�าแหน่งเธอได้สูงกว่าคู่นอน 

“เหรอคะ แต่ตอนนี้ฉนัคดิถงึคณุมาก คณุจะกรณุาเมตตาอดตี

คนเคย...ค้างด้วยได้หรอืเปล่า” เธอช้อนตามองอย่างออดอ้อน ลูบไล้

แผ่นอกแขง็แกร่งอย่างเรยีกร้อง 

“คนืนี้ผมมคีนที่ต้องการอยู่แล้ว” เขาบอกอย่างไม่ปิดบงั 

“นาถลดัดาหรอืคะ” 

“ผมว่าคณุรู้” เขายิ้มแล้วกย็กัไหล่ 

“ฉันได้ยินนาถลัดดานัดแนะกับผู้ชายคนหนึ่ง คืนนี้หล่อนคง 

ไม่ว่างไปกบัคณุ ไปกบัฉนัดกีว่า” 

“ท�าไมคนืนี้คณุถงึอยากไปกบัผมนกั ทั้งที่เราสองคนห่างกนัไป

นานมาก” เอ่ยถามน�้าเสยีงไม่จรงิจงั พร้อมเลกิคิ้วขณะรอฟังอกีฝ่าย 

“ไม่มีอะไรซ่อนเร้นเลย...ฉันแค่คิดถึงคุณ หรือคุณกลัวเดียน่า 

จะรู้” เธอแกล้งท้าและยิ้มตาพราว 

“ไม่มผีู้หญงิคนไหนมอีทิธพิลเหนอืผม” เขาตอบกลบัเสยีงแขง็ 
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บบีสะโพกผายงามอย่างแรง ราวกบัไม่พอใจเมื่อได้ยนิค�าพูดของเธอ 

วาเรียเห็นชายหนุ่มยืนนิ่ง ไม่หือไม่อือ เลยต้องปลุกเร้าให ้

ชายหนุ่มตื่นตวั จะได้ตอบสนองสิ่งที่เธอต้องการ ปลายนิ้วสอดลงต�่า

แล้วคลงึเคล้าแก่นกายที่คล้ายว่าตื่นรบั ดวงตาหวามเงยสบตาคมเข้ม 

เมื่อเห็นว่าเขายังนิ่งจึงยิ้มตาพราว มีแววเจ้าเล่ห์ในดวงตาคู่นั้น แล้ว

ย่อเข่าลงจนใบหน้าเสมอกายแกร่ง เสียงรูดซิปดังตามมา พร้อมกับ

ปลายนิ้วบุกเข้าหาความปรารถนาตรงหน้า แตะสัมผัสแก่นกายเขา

ด้วยปลายลิ้น กวัดแกว่งป้ายปัดจนชายหนุ่มสะดุ้ง ตามมาด้วยดัน 

ตวัตนครีลิล์เข้าสู่อุ้งปาก ตวดัปลายลิ้นอย่างพลิ้วไหว ใช้ฝ่ามอืไล้เข้า

สัมผัสผิวบริเวณหน้าท้องที่เกร็งรับทุกการตวัดลิ้น วาเรียยิ้มร่าอย่าง

สะใจเมื่อรู้ว่าเขาก�าลงัพ่ายเปลวพศิวาส

“อือ...” สุดท้ายแล้วคนที่ยืนเก๊กหน้านิ่งก็หลุดฟอร์ม เผลอส่ง

เสยีงครางยามที่ร่างกายถูกปลายลิ้นของวาเรยีกระตุ้น 

“ไปหาฉนัที่ห้อง 519 นะคะ ฉนัจะไม่ลอ็กห้อง” เธอว่าเมื่อถอน

ทั้งมอืและปากแล้วเดนิโบกมอืลา ปล่อยให้ชายหนุ่มอารมณ์ค้างหลงั

จากถูกเธอปลกุเร้า

ครีลิล์ได้แต่กดัฟันเดนิมุ่งตรงไปยงัห้องน�้า วาเรยีชอบแกล้งเขา

แบบนี้บ่อยๆ เธอเป็นคู่นอนที่เขาเคยคบช่วงสั้นๆ เมื่อปีที่แล้ว เธอเป็น

ผู้หญิงที่ไม่เรื่องมาก ตกลงตามเงื่อนไขว่าจะยอมเป็นคู่นอนชั่วคราว 

ในช่วงที่เขาต้องไปประจ�าอยู่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งช่วงนั้นวาเรียเพิ่งเริ่มอาชีพ

นางแบบในปารสี หลงัจากเตม็อิ่มกบัชื่อเสยีงอนัโด่งดงัในรสัเซยี 

วาเรยีท�าตวัเงยีบ ไม่ตามตื๊อ ไม่แสดงตวัว่าคบกบัเขา ยอมอยู่

แบบลับๆ คอยปรนเปรอเวลาที่เขาแวะไปหา และเขาก็ตอบแทนเธอ

อย่างงามด้วยการมอบงานหลายชิ้นในเครือชีคอฟให้ เลือกเธอเป็น

นางเอกโฆษณารถรุน่ใหม่ และนั่นท�าให้วาเรยียิ่งโด่งดงั มงีานวิ่งเข้าหา

มากมาย จนวันที่เขาเต็มอิ่มกับเธอก็จ่ายเงินก้อนใหญ่เป็นรางวัล



26  เล่ห์พิศวาสอสูร

ตอบแทน หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับวาเรียอีก พอมาเจอกันใน

งานนี้กแ็ค่ยิ้มทกัทาย จนรูส้กึว่าเธอมเีรื่องอยากคยุกบัเขาจงึได้เดนิตาม

ออกมา นกึแปลกใจเช่นกนัว่าเหตใุดวาเรยีที่ไม่เคยตดิต่อถงึท�าเหมอืน

อยากจะทกัทาย แต่เสอือย่างเขาก�าลงัหวิจดั หลงัจากนางแบบที่หมาย

ปองไม่เล่นด้วย และวนันี้เธอกห็ลบเร้นหนหีายจากสายตา ส่วนเอเดยี-

น่าก็ตามติดจนเขาขยับตัวยาก เมื่อมีของง่ายๆ มาส่งถึงปากก็กิน

อาหารว่างแทนไปก่อนแล้วกนั 

วาเรียเดินตรงมาหาเพื่อนๆ โต๊ะที่พวกเธอเลือกนั่งอยู่ใน

มมุอบั ไม่ได้อยูก่ลางห้องโถงเหมอืนนางแบบคนอื่น เพราะทั้งนาถลดั-

ดาและอเลก็ซานดร้าไม่ชอบอยู่ใกล้กลุ่มวไีอพ ีซึ่งล้วนแต่เรื่องมาก จงึ

หลกีหนมีาอยู่ในมมุมดื ไม่ค่อยมใีครมาวุ่นวาย ตรงกลางโต๊ะมเีครื่อง

ดื่มวางอยู่หลายแก้ว วาเรียมองแก้วน�้าส้มตรงหน้านางแบบลูกครึ่ง

ไทย-รสัเซยี

“หายไปไหนมาวาเรยี พวกเราก�าลงันดัจะไปทวัร์รอบลอนดอน

พรุ่งนี้” นาถลัดดาเอ่ยถามเพื่อนร่วมห้อง ที่ขอตัวไปเข้าห้องน�้าและ

หายไปนานจนเธอกบัอเลก็ซานดร้าเป็นห่วง 

“ไปกันกี่คน แค่พวกเราสามคนใช่ไหม” วาเรียเอ่ยถามพร้อม

หยบิแก้วแชมเปญจากถาดบรกิรมาส่งให้นาถลดัดา ซึ่งส่ายหน้าทนัที

“อะไร รังเกียจหรือแนนนี่ นี่เป็นธรรมเนียม เราต้องดื่มฉลอง  

ใช่ไหมอเลก็ซานดร้า ฉนัเหน็น�้าส้มของเธอทไีรกข็ดัจติทกุท ีนี่ไม่ใช่เวลา

มานั่งดื่มน�้าส้มนะแนนนี่” วาเรยีว่าพร้อมส่ายหน้าระอา

“แต่ฉันดื่มไม่เป็น” หญิงสาวแย้งเสียงเบา แม้จะใช้ชีวิตใน

วงการนี้มาหลายปี แต่น้อยครั้งที่นาถลดัดาจะดื่ม เธอไม่อยากให้ชวีติ

สุ่มเสี่ยง ถูกล่อลวงไปปู้ยี่ปู้ย�า จงึเลี่ยงการดื่มในงานปาร์ตตี่างๆ 

“ไม่ต้องห่วงหรอกน่า เธอเมาเดี๋ยวฉนัดูแลเอง หรอืถ้าไม่ไหวก็
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ขึ้นไปนอนพัก ห้องอยู่ชั้นบนนี่เอง เธอจะกลัวอะไร ไม่ใช่ต้องกลับ 

อะพาร์ตเมนต์ไกลๆ สกัหน่อย” วาเรยีว่าแล้วดื่มหมดแก้ว 

นางแบบลูกครึ่งหันมองอเล็กซานดร้าซึ่งดื่มหมดแก้วเช่นกัน 

แล้วก้มมองแก้วในมอือย่างหนกัใจ 

“เพื่อมติรภาพของพวกเรา ดื่มเถอะแนนนี่” อเลก็ซานดร้าเอ่ย

ขึ้น เธอรู้สึกถูกคอกับนางแบบลูกครึ่งไทย-รัสเซียคนนี้มาก อยากให้

นาถลัดดาลองท�าอะไรที่แตกต่างจากท�างานเสร็จแล้วกลับห้องนอน 

จงึหนัไปหยบิแก้วใหม่มา และยกชนกบัแก้วของนาถลดัดา

“หรือว่าเธอกลัวพวกเราจะไม่ดูแล” เมื่อเห็นนาถลัดดายังนิ่ง  

วาเรยีจงึเอ่ยขึ้น ตหีน้าผดิหวงัจนคนถูกมองรู้สกึผดิ 

“เปล่านะ” หญงิสาวส่ายหน้า ตลอดสบิวนัที่อยู่ร่วมกนั เพื่อน

สาวสองคนแสดงให้เหน็ถงึความจรงิใจที่มใีห้แบบซื่อสตัย์ ไม่ใช่เสแสร้ง 

เธอค่อยๆ เปิดใจรบัมติรภาพในวงการนางแบบ หลงัจากปิดใจท�าแต่

งาน ไม่ค่อยคบเพื่อนในวงการมากนกั เพราะเคยเจบ็กบัการถูกเพื่อน

รกัคนหนึ่งหกัหลงัเพยีงอยากจะได้งานโฆษณาชิ้นหนึ่งของคาลวนิไคลน์ 

ใช้ความทะเยอทะยานเฉอืนความสมัพนัธ์ และตอนนี้เพื่อนคนนั้นก�าลงั

ไปได้ดีในวงการแฟชั่นระดับโลก เป็นซูเปอร์มอเดลที่คนทั่วโลกกล่าว

ถงึ 

ตอนนี้เธอกบัเพื่อนทั้งสองก�าลงัเริ่มต้น วาเรยีเด่นดงักว่าเธอและ

อเลก็ซานดร้า แต่ไม่เคยยกตนข่มท่าน เวลาเธอเครยีดกบัการฝึกซ้อม 

ตอนกลางคืนวาเรียจะช่วยสอนการโพสท่า ซึ่งแม้ว่าเธอจะท�างานใน

วงการนี้มาร่วมสบิปี แต่ไม่เคยเจองานใหญ่ระดบันี้ นางแบบแต่ละคน

ล้วนมากฝีมอืและประสบการณ์สูง เวลาที่เธอพลาดนางแบบบางคนก็

เชิดหน้ามองด้วยหางตาราวกับว่าเธอคือตัวถ่วง แต่เธอรอดพ้นการ

เหยยีดหยามมาได้เพราะวาเรยี 

“ดื่มเถอะแนนนี่ ผ่อนคลายบ้าง ไม่ต้องห่วง ฉันกับวาเรียจะ
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ดูแลเธอเอง” อเลก็ซานดร้าอยากให้นาถลดัดาผ่อนคลาย จงึร่วมมอื

กบัวาเรยีที่กระซบิบอกให้ช่วยคะยั้นคะยอนาถลดัดา

แก้วแชมเปญค่อยๆ ถกูยกขึ้น นาถลดัดาภาวนาให้ตวัเองคอแขง็

พอจะรบัมอืกบัแชมเปญแก้วเดยีว ค่อยๆ จบิทลีะนดิ แต่พอหมด แก้ว

ใหม่กต็ามมาตดิๆ ทั้งอเลก็ซานดร้าและวาเรยีช่วยกนัคะยั้นคะยออย่าง

สนกุสนาน สองนางแบบสาวไม่สะทกสะท้านกบัปรมิาณแอลกอฮอล์

แค่นี้ แต่คนไม่เคยดื่มนี่สิ พอแก้วที่สามที่สี่ก็เริ่มตาปรือมองหาที่นั่ง  

ซึ่งเหมอืนวาเรยีจะมองออก 

“ดูท่าแนนนี่จะมึนแล้ว เดี๋ยวฉันพาไปส่งห้องก่อนนะ แล้วจะ

กลบัมาสนกุกบัเธอต่อ” 

วาเรยีท�าหน้าที่เพื่อนร่วมห้องที่ด ีช่วยพยงุนางแบบลกูครึ่งไทย-

รัสเซียออกจากห้องจัดเลี้ยง ขณะที่นางแบบคนอื่นก�าลังสนุกสนาน 

เต้นโยกย้ายส่ายสะโพกอย่างเมามนั ไม่มใีครสนใจนางแบบสองคนที่

เดนิออกจากประตูห้องจดัเลี้ยง

ครีลิล์เดนิกลบัมาหาเอเดยีน่า เห็นเธอก�าลงัสนกุสนานอยู่

กบัเพื่อนร่วมวงการ และมชีายคนหนึ่งนั่งข้าง เขายิ้มมมุปาก คงคดิว่า

เขาหายไปกบัผูห้ญงิอื่น ถงึได้หว่านเสน่ห์ใส่ผูช้ายคนนั้น เอเดยีน่าเป็น

คนมั่นใจในเสน่ห์ของตวัเอง เธอก�าราบผู้ชายหลายคนได้ ยกเว้นเขา 

ที่ท�าให้เธอรู้สึกท้าทายและตามติด ส่วนเขาคิดว่าเธอช่วยเรื่องงาน

ประชาสมัพนัธ์บรษิทัได้ และเอเดยีน่ามดีตีรงที่ไม่วุน่วายวอแวตามวนี

เหวี่ยงให้เขาร�าคาญ เธอแอบไปจดัการผูห้ญงิที่เข้ามาพวัพนักบัเขาลบั

หลงั ซึ่งท�าให้เขาไม่ต้องเหนื่อยจดัการผู้หญงิที่คดิจะก้าวก่ายชวีติเขา

เกนิที่ตกลงไว้ ในวนัที่ยงัไม่ลงหลกัปักฐานกบัผูห้ญงิคนไหน เอเดยีน่า

กเ็หมาะจะคบไว้เพื่อผลประโยชน์ซบัซ้อนหลายอย่าง

“เหน็นาถลดัดาหรอืเปล่า” เขาถามองัเดรที่เดนิมายนืด้านหลงั
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“หายไปแล้วครบั คงกลบัขึ้นห้องตามปกต”ิ 

“ออื...” 

“เจ้านายจะกลบัหรอืเข้าไปหาคณุเอเดยีน่า” องัเดรเหน็ภาพที่

เจ้านายเหน็เช่นกนั 

“นายกลบัก่อนได้เลย คนืนี้ฉนัมนีดั” 

ว่าแล้วครีลิล์กก้็าวตรงไปที่ลฟิต์ บางทผีูห้ญงิรอบกายเขากค็วร

วางไว้แค่คู่นอนชั่วคราวจรงิๆ 

ร่างกลมกลงึมส่ีวนเว้าโค้งเด่นเน้นตรงเนนิปทมุมาทัง้สอง

เต้า แม้จะเอวบาง แต่ส่วนอกเต่งตงึเสยีจนคนเพศเดยีวกนัอย่างวาเรยี

ยงันกึอจิฉา 

“ช่วยไม่ได้นะแนนนี่ เธอมายุ่งกับผู้ชายของฉันเอง คีริลล์

ต้องการเธออยู่แล้ว เขาน่าจะตอบสนองความร่านของเธอได้ดี ส่วน 

อิวานอฟเป็นของฉัน หล่อนไม่มีสิทธิ์ยุ่ง” เธอเอ่ยกับร่างไร้สติเปล่า

เปลือยบนเตียงกว้างด้วยน�้าเสียงเจ็บแค้น แสยะยิ้มอย่างสะใจเมื่อ

แผนการของเธอก�าลงัจะส�าเรจ็ 

คงต้องขอบคุณสวรรค์ที่เมตตาให้เธอได้เป็นเพื่อนร่วมห้องกับ

นาถลดัดา และผู้หญงิคนนี้กซ็ื่อเกนิจะทนัเล่ห์เหลี่ยมของเธอ แค่ท�าดี

ด้วย แสดงความจรงิใจอย่างใสซื่อ หล่อนกเ็ชื่ออย่างงมงาย ประสบ- 

การณ์ร้ายๆ ตลอดสบิปีในวงการนางแบบคงไม่เพยีงพอจะหล่อหลอม

ให้นาถลดัดาแกร่งและทนัคน 

“อยากรู้นัก ถ้าคุณเห็นภาพเคลื่อนไหวของนังนี่ ยังจะเทิดทูน

ไว้เหนือหัว วิ่งไปหามันทุกครั้งที่ได้รับโทรศัพท์จากนังนี่อีกไหม หรือ 

ถ้าคณุคดิจะรบัของเหลอืเดนจากครีลิล์ ฉนักจ็ะขยี้มนัให้แหลก เอาให้

สู้หน้าคนทั้งวงการไม่ได้ ซึ่ง...มีคนพร้อมจะบดขยี้แกอยู่แน่ๆ นัง 

นาถลดัดา” 
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กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหววางซ่อนติดไว้กับขาโต๊ะเครื่องแป้ง

ด้านขวามือ คนวางก้มลงมองเห็นเรือนร่างบนเตียงชัดเจน และยิ้ม

สะใจเมื่อแผนร้ายก�าลงัจะส�าเรจ็

“เปิดไฟหัวเตียงไว้ดีกว่า” วาเรียพึมพ�า เพราะกลัวว่าภาพ

เคลื่อนไหวจะเหน็ไม่ชดั แต่แล้วกเ็ปลี่ยนใจไม่กดเปิดไฟหวัเตยีง ครีลิล์

คงกดเปิดไฟเอง เมื่อสมัผสัได้ว่าผู้หญงิที่นอนอยู่ไม่ใช่เธอ

ไฟในห้องปิดหมดทุกดวงเมื่อวาเรียเดินมาถึงประตูห้อง หญิง

สาวยิ้มร้ายเมื่อดึงบานประตูห้อง 519 ปิดเรียบร้อย แล้วก้าวไปยัง 

ห้องพกัของเธอที่ห้อง 520

เวโรนก้ิา ลกูสาวคนเลก็ของ โบรสิ ยรูาซอค นัง่หน้าบดูบึง้

อยู่ในรถลีมูซีนคันหรู ตลอดงานเลี้ยงวันเกิดอายุครบหกสิบปีของ  

แอนตนั ซาโกเยฟ อดตีประธานบรษิทัชคีอฟกรุป๊ เธอมองหาแต่ลกูชาย

คนโตของเจ้าของวนัเกดิซึ่งไม่มแีม้แต่เงา ไม่คดิว่าครีลิล์จะใจด�าไม่มา

งานวนัเกดิบดิาตวัเอง 

“กระฟัดกระเฟียดอะไรนักหนา ไม่เจอพี่เขาวันนี้ โอกาสหน้า

ก็ได้เจอ” คริสเตียน่ากระซิบเอ็ดบุตรสาว ซึ่งหน้างอตั้งแต่อยู่ในงาน

เลี้ยง

“กห็นูอยากเจอพี่ครีลิล์นี่คะ หลายปีแล้วนะคะ ที่ไม่ได้เจอหน้า

กนั” เวโรนก้ิาบ่นอย่างหงดุหงดิ เธอยกเลกินดัหนุม่จากฝรั่งเศสเพื่อมา

เจอกบัครีลิล์ในงานนี้ ซึ่งมเีพยีงปีละครั้งเท่านั้น 

โอกาสจะได้เจอคีริลล์นั้นยากมาก ชายหนุ่มต้องเดินทางไป

ประเทศนั้นประเทศนี้ตลอดเวลา และตามข่าวที่เหน็ ครีลิล์ก�าลงัเรงิร่า

กับสาวสวยมากหน้าหลายตา ถ้าเธอไม่รีบสานสัมพันธ์ โอกาสหมด

สิทธิ์ครอบครองมีสูงมาก โดยเฉพาะช่วงนี้ยายเจ้าของแบรนด์บอนนี่

เกาะตดิหนบึ ซึ่งถ้าเธอไม่รบีจบัจองคงถูกยายนั่นแย่งไปครอง



โชติรส  31   

“ไม่ต้องหงุดหงิดไป อีกไม่นานคุณพ่อจะจัดงานฉลองครบ 

หกสิบปีบริษัท เวลานั้นคีริลล์ต้องมาร่วมงานแน่นอน และคุณพ่อจะ

ทวงถามเรื่องหมั้นของเรากบัลูกชายตระกูลซาโกเยฟ” 

“คุณแม่ก็หลอกหนูแบบนี้ทุกปี กี่ครั้งแล้วคะที่พลาด ปีที่แล้ว 

พี่ครีลิล์กส็่งลูกน้องมาแทน” เวโรนกิ้ายงัไม่หยดุบ่น 

“เวโรนิก้า แต่ที่ลูกไม่เคยเจอพี่คีริลล์เป็นเพราะลูกไปเที่ยวกับ

เพื่อนๆ ไม่ใช่ร ึแทนที่ลกูจะหงดุหงดิเรื่องนี้ แม่ว่าลกูเอาเวลาไปจดัการ

สะสางเรื่องหนุม่ๆ ของตวัเองดกีว่า ครีลิล์กลบัมามอสโกหนจูะได้พร้อม

ให้พี่เขาดูตวั” ครสิเตยีน่าบอกน�้าเสยีงราบเรยีบ 

เวโรนกิ้าคอืลูกสาวคนเดยีวของเธอกบั โบรสิ ยูราซอค เจ้าของ

บรษิทัปิโตรเลยีมของรสัเซยี ด้วยความเป็นลูกคนเดยีวท�าให้เวโรนกิ้า

ค่อนข้างเอาแต่ใจ จะเอาอะไรต้องได้ และสิ่งที่เวโรนก้ิาอยากได้ตอนนี้

คอื ต�าแหน่งภรรยาครีลิล์ 

แม้ครีลิล์จะไม่อยูท่ี่มอสโก แต่ข่าวของเขาขึ้นหน้าหนึ่งนติยสาร 

กอสซปิทกุวนั มขี่าวควงกบันางแบบ ดารา ไฮโซที่ฟากฝั่งยโุรปแทบ

ทกุวนั และคนที่เป็นประเดน็ให้ครสิเตยีน่ากงัวลตอนนี้คอื ‘เอเดยีน่า’ 

ทายาทเสื้อผ้าแบรนด์ดงั ผู้หญงิคนนั้นทั้งเก่ง รวย สวย หากเทยีบกบั

ลูกสาวที่รวยอย่างเดยีวนั้น ช่างเป็นเรื่องน่าหวั่นใจว่าครีลิล์จะไม่มอง

เวโรนกิ้าที่เอาแต่เที่ยวเตร่ ใช้ชวีติคณุหนูไปวนัๆ 

แต่สิ่งที่สร้างความหวังให้ตระกูลยูราซอคคือค�ามั่นสัญญาของ

แอนตนัที่เคยพดูไว้ตั้งแต่ลกูๆ ยงัเดก็ว่าจะดองสองตระกลูให้แน่นแฟ้น

ด้วยลูกๆ  

“เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ หนูสะสางได้ แต่เมื่อไหร่พี่ครีลิล์

จะกลบัมอสโก หรอืหนไีปอยู่ยโุรปเพื่อเลี่ยงค�ามั่นสญัญา....”  

“แม่ไม่คดิว่าครีลิล์จะหน ีแต่คงอยากใช้ชวีติโสดให้เตม็ที่ก่อน” 

เรื่องสญัญาที่ผู้ใหญ่เคยพูดกนัเล่นๆ นั้น ครสิเตยีน่าเองกไ็ม่มั่นใจว่า
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ลกูๆ ของแอนตนัจะรบัผดิชอบค�าพดูที่บดิาเอ่ยไว้ เพราะดแูล้วทั้งครีลิล์

และอาเมเทยีต่างมคีวามมั่นใจในตวัเองสูงมาก

“ใช่ค่ะ ใช้ชวีติโสดเตม็ที่มาก เมื่อวานเพิ่งจะมขี่าวว่าออกจาก

โรงแรมพร้อมนกัร้องรางวลัแกรมม ีแต่ยงัไงกแ็ล้วแต่ หนจูะต้องได้เป็น

ภรรยาของพี่ครีลิล์ ไม่มวีนัยอมให้ผู้หญงิคนไหนได้ครอบครองเขา” 

เวโรนกิ้าเอ่ยเสยีงดงั ยิ่งเหน็ข่าวครีลิล์ ยิ่งอยากจะครอบครอง

เพื่อเอาชนะสาวคนอื่น คนอย่างเวโรนก้ิาต้องได้สิ่งที่ดทีี่สดุ แม้แต่สามี

กต็้องดแีละเหนอืกว่าคนอื่น

“แม่จะท�าให้ลูกสมหวงั” 

คริสเตียน่าตามใจลูกสาวทุกอย่าง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะผิดหรือถูก 

เพยีงแค่เวโรนกิ้าต้องการ เธอกจ็ะบนัดาลให้ลูกสาวสมหวงั และตอน

นี้ก็ได้แต่เฝ้าภาวนาให้คีริลล์กลับมอสโก เพราะชายหนุ่มค่อนข้าง

เอาแต่ใจไม่แพ้ลูกสาวเธอ หากครีลิล์ไม่ยอมเดนิตามเกมผู้ใหญ่ ใคร

เล่าจะบงัคบัเขาได้ 

เมื่อสองแม่ลูกก้าวเข้ามาในบ้าน ประมุขของคฤหาสน์ก็

เงยหน้ามองและสบตาภรรยาคู่คดิแต่ไม่เคยร่วมกนัคดิสกัครั้ง ปล่อย

ให้เขาท�างานหามรุง่หามค�่า เวโรนก้ิา ลกูสาวที่น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระ

ได้บ้างก็เอาแต่เที่ยวเตร่ เรียนไม่จบสักปริญญา เอาแต่ผลาญเงินไป

กบัหนุ่มๆ ที่หวงัจะได้เป็นเขยของตระกูลยูราซอค

“ท�าไมคณุพ่อท�าหน้าเครยีดจงัคะ หนูเหน็แล้วปวดหวั ไปนอน

ดกีว่า” เวโรนกิ้าเอ่ยแล้วเลี่ยงขึ้นชั้นบน กลวัจะถูกบดิาอบรม 

“สรุปลูกสาวคุณจะไม่เรียนให้จบจริงๆ ใช่ไหม” ปีนี้เวโรนิก้า

อายคุรบยี่สบิสาม แต่หยดุเรยีนตั้งแต่เข้าศกึษาปีแรก แล้วเอาแต่เที่ยว

เตร่ไปวนัๆ พอเงนิหมดกแ็บมอืขอ 

“ก็ลูกไม่อยากเรียน คณุจะไปบงัคบัแกท�าไม ทรัพย์สมบตัเิรา
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มากมาย ถงึไม่มปีรญิญาลูกกม็เีงนิเลี้ยงตวัเอง” 

โบรสิถอนใจแรง แม่เป็นแบบนี้ ลูกถงึไม่เอาไหนเช่นนั้น

“แล้วใครจะรับช่วงต่อกิจการของเรา” ประธานโกลพรอมกรุ๊ป

เอ่ยถามภรรยาพร้อมมองใบหน้าที่สะบดัไปทางอื่น

“กล็ูกเขยเราไงคะ ถ้าคณุอยากมคีนรบัช่วงต่อกจิการ กเ็ร่งให้

ครีลิล์แต่งงานกบัลูกเราส”ิ  

“หึๆ  ครีลิล์แม้จะเพลย์บอยเจ้าชู้ แต่เขากม็สีมองนะ คงไม่เอา

ลกูสาวเราไปเป็นภรรยาเพื่อเลี้ยงไปจนแก่หรอก” คนเป็นสามตีอกกลบั

ภรรยา 

เขารู้ว่าผู้ชายในตระกูลซาโกเยฟนั้นเจ้าชู้มากรักทุกคน แต่ว่า 

สิ่งหนึ่งที่มีมากกว่าความเจ้าชู้คือความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

เพื่อนสนิทอย่างแอนตันกว่าจะหยุดอยู่ที่แม่ของลูกก็โลดโผนกับสาว

งามมากมาย และเมื่อเลอืกจะหยดุชวีติโสด แอนตนักค็ดัสรรสาวที่ทั้ง

สวยและเก่ง ไม่ใช่จบัเอาใครกไ็ด้มาเป็นภรรยาคู่ชวีติ

เวโรนิก้าไม่มีสิ่งใดคู่ควรกับการเป็นสะใภ้ตระกูลซาโกเยฟสัก

อย่าง และได้ข่าวว่าตอนนี้ครีลิล์ควงอยู่กบั เอเดยีน่า เจนเน่อ ทายาท

ของแบรนด์บอนนี่ ผู้หญิงคนนั้นเพียบพร้อมเหมาะสมกับการเป็น

ภรรยาของชายหนุ่มมากกว่าลูกสาวของเขา

“แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม คุณต้องท�าให้ลูกสาวเราได้แต่งงานกับ 

ครีลิล์” ครสิเตยีน่าบบีบงัคบัสามทีั้งน�้าเสยีงและแววตา ตลอดเวลาที่

ครองคู่ใช้ชวีติร่วมกนัมา โบรสิตามใจภรรยาตลอด 

“เรื่องนี้คงยากแล้วละ เพราะคีริลล์ไม่ใช่ผู ้ชายที่จะยอมให ้

พ่อแม่จูงจมูก” 

“คุณรู้ไหม เวโรนิก้าต้องการคีริลล์มาก ถ้าลูกไม่สมหวังคง

ร้องไห้ฟมูฟาย คณุจะทนเหน็ภาพนั้นได้หรอืไง” คนเป็นภรรยาเล่นบท

โศกหวงักล่อมให้สามยีอมท�าตาม
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“แค่เรื่องบรษิทัผมกเ็ครยีดมากพอแล้ว ไม่อยากเอาเรื่องไร้สาระ

แบบนี้มารกสมอง” 

“อะไรนะ! นี่คณุพดูว่าเรื่องของลกูเป็นเรื่องไร้สาระงั้นร ึถ้าบรษิทั

มนัหนกัหวัคณุนกักข็ายๆ ไปบ้างส ิบอกไว้เลยว่าฉนักบัลกูไม่มทีางไป

ท�างานแน่นอน ถ้าคณุเหนื่อย ไม่ไหวกข็ายไปซะ” 

“นี่คุณคิดได้แค่นี้หรือไง บริษัทของตระกูลผมตกทอดมากี่รุ่น 

ผมไม่มวีนัยอมให้ล้มละลายในรุน่ผมแน่นอน” น�้าเสยีงโบรสิแขง็กร้าว 

นกึโกรธภรรยาคูช่วีติ ครสิเตยีน่าไม่เหน็คณุค่าบรษิทัเก่าแก่ของตระกลู

เขา ที่ท�าเงนิเลี้ยงดูทกุคนในตระกูลให้สขุสบาย

“ถ้าไม่อยากล้มละลาย กเ็รยีกลูกสาวนอกรตีของคณุมาดแูลต่อ

ส ิเชอะ มนัคงจะกลบัมาหรอกนะ” เมื่อถูกสามตีวาดใส่อย่างที่ไม่เคย

ท�ามาก่อน ครสิเตยีน่ากร็ะเบดิอารมณ์สวนกลบั เอ่ยถงึบตุรสาวคนโต

ของโบริสที่เกิดจากภรรยาคนไทยอย่างกราดเกรี้ยว และเชื่อมั่นว่า  

‘นาตาชา’ ไม่มวีนักลบัมาดูด�าดูดตีระกูลยูราซอคแน่นอน

ร่างที่ยืนประจันหน้าภรรยาทรุดนั่งบนโซฟา หางตาเห็นคู่ชีวิต

เดนิหนขีึ้นชั้นสอง สองมอืเหี่ยวย่นก�าแน่นอย่างเจบ็ปวด เขาไม่เคยเอ่ย

ถงึบตุรสาวคนโตมาร่วมสบิปี และไม่อยากให้ใครเอ่ยถงึ เพราะได้ฟัง

คราใดความรูส้กึผดิกอ็ดัแน่นท่วมท้นจนไม่อยากจะเหน็ความสขุสบาย

ของภรรยากบัลูกสาวคนเลก็ ซึ่งนาตาชาไม่เคยได้รบั แต่เพราะทฐิเิขา

จงึไม่ตดิต่อลกูสาวคนโตซึ่งทะนงตนไม่ต่างจากลดัดา นาตาชาได้เลอืด

แม่มาเตม็ร้อย 

“จะท�าอย่างไรดี” โบริสพึมพ�าอย่างเคร่งเครียด มองความ

เงยีบเหงารอบกายแล้วน�้าตาซมึ นี่คอืบทลงโทษจากพระเจ้าหรอืไร
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ครีลิล์ก้าวเข้ามาในห้อง 519 และยืนนิง่เมือ่ภายในห้องนัน้

มืดมิด พอปรับสายตาเข้ากับความมืดได้ เขาก็เห็นเรือนร่างอวบอิ่ม

นอนระทวยอยู่บนเตียง มุมปากเขายกยิ้ม เดาะปลายลิ้นอย่างสนุก 

เขากบัวาเรยีใช่ว่าไม่เคยท�ากจิกรรมหวามแบบนี้ 

กระดมุเสื้อถูกปลดระหว่างเดนิไปที่เตยีง เขาก้าวขึ้นไปแล้วนั่ง

คร่อมเรอืนร่างที่บดิไปมาราวกบัถูกเปลวไฟเผาผลาญ

“ท�าผมร้อนแล้วหนมีานอนแบบนี้ ไม่ค่อยแฟร์นะ” เขาแกล้งว่า

แล้วก้มลงหาซอกคอหอม 

“เปลี่ยนน�้าหอมรึ” ชายหนุ่มชวนคุย กลิ่นของวาเรียในตอนนี้

ไม่เหมือนเมื่อครู่ หรือว่าเธอจะอาบน�้ารอ ชายหนุ่มคิดแล้วยิ้มกว้าง 

เพราะเธอรู้ใจเขาและไม่วุ่นวายนี่ละท�าให้เขาตัดสินใจมาตามค�าเชิญ 

รู้ว่าวาเรียไม่ใช่ผู้หญิงที่จะดื้อรั้นเรียกร้องเกินขอบเขตคู่ควง เสร็จกิจ

บนเตยีงกต็วัใครตวัมนั บางทเีขากค็ดิว่าวาเรยีมผีูช้ายที่เธอต้องการอยู่

แล้ว เขาอาจเป็นแค่รายทางของเธอ เขาให้งานเธอ เธอให้ความสขุบน

เตยีงแก่เขา เป็นหนึ่งธรุกจิที่เขาชอบท�ากบันางแบบสาว

ชายหนุม่แนบรมิฝีปากลงบนไหล่เปลอืย เหมอืนวาเรยีจะพร้อม

ส�าหรบัเขา หญงิสาวบดิกายเมื่อฝ่ามอืหนากอบกมุอกอิ่ม ในเมื่อเธอ
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ปลกุความต้องการแล้วเดนิหน ีเขากจ็ะแกล้งให้เธอรวดร้าวบ้าง 

ครีลิล์เอื้อมมอืไปคล้ายจะกดเปิดไฟหวัเตยีง แต่เปลี่ยนใจไม่มอง

หน้าวาเรยีดกีว่า ลองจนิตนาการเป็นผู้หญงิที่หนไีปอย่าง ‘นาถลดัดา’ 

น่าจะท�าให้กจิกรรมบนเตยีงคนืนี้สนกุสดุเหวี่ยง

“อือ...” ร่างบางใต้ผ้าห่มผืนหนาครางอย่างหงุดหงิด เมื่อตอ

หนวดครูดไต่แถวเนินอกอวบอิ่มสร้างความร้อนวาบหวาม ยิ่งยามที่

ปลายลิ้นตวดัตรงเมด็ชมพูเข้ม แผ่นหลงับางยิ่งโค้งแอ่น แต่พอเด้งตวั

หนกีลายเป็นยดัยอดอกให้ปลายลิ้นเรยีวได้สมัผสัแนบชดิยิ่งขึ้น

ร่างกายเธอร้อนและเจบ็หน่วงคล้ายว่ามไีฟสมุ ทรมานจนอดึอดั 

แต่พอถูกสมัผสักลบัเรยีกร้องอยากให้คนบนร่างท�ามากกว่านี้ ช่วยให้

อาการอึดอัดนี้ได้แตกซ่านเสียที อาการคล้ายครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือน

ฝันนี่ช่างทรมานเสยีเหลอืเกนิ เธออยากปลดปล่อย คนก�าลงัคดิว่าฝัน

พึมพ�ากับตัวเอง บิดกายดิ้นเร่าหาท่านอนที่จะช่วยบรรเทาความ

ทรมาน

“ไม่คิดจะช่วยกันบ้างเหรอ” เสียงกระซิบพร่าดังข้างใบหูที่เขา

สอดปลายลิ้นเข้าไปตวดัจนคนร่างบางส่งเสยีงคราง 

“ออื...” เสยีงเธอแผ่วเหมอืนก�าลงัฝันว่ามชีายหนุม่เข้ามาโรมรนั 

และในความฝันเธออยากให้เขาช่วยบรรเทาความปวดร้าวกลางร่าง 

อยากให้มือเขาแตะสัมผัสเน้นหนัก ความร้อนวูบวาบนี้จะได้หายไป

เสยีท ีพอคดิได้เช่นนั้นมอืบางกค็ว้ามอืที่คลงึนวดอกอวบแล้วจบัลบูไป

ตรงจดุที่เธอก�าลงัปวดและร้อนผ่าวราวไฟเผา นี่คอืความฝันที่เหมอืน

จริงมาก...นาถลัดดาคิดขณะพลิกตัวขยับให้มือนั้นได้ช่วยลดความ 

รวดร้าวในกายนี้

เจ้าของฝ่ามือยิ้มชิดเนินอกเธอ และถูสันจมูกลากยาวตั้งแต่ 

เนนิอกมายงัล�าคอแล้วกดเน้น สูดกลิ่นหอมแปลก รู้สกึสดชื่นยามได้

ดอมดม ไม่น่าเชื่อว่าสบูท่ี่วาเรยีใช้จะล้างกลิ่นกายสาวกร้านโลก ท�าให้
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เขารู้สกึเหมอืนว่าก�าลงันอนกบัสาวบรสิทุธิ์ 

“ร้อน อือ...” คนร่างบางพูดเสียงแผ่ว พร้อมกดฝ่ามือเขากับ

หน้าท้องแบนราบที่เปล่าเปลอืย 

คีริลล์คิดว่าวาเรียเตรียมพร้อมเสมอ ไม่ต้องให้เขาเสียเวลา

ปลดเปลื้องอาภรณ์ของเธอ แล้วเขาจะเสยีเวลาท�าไม ชายหนุ่มยดืตวั

แล้วดึงเสื้อออกจากกายก่อนเหวี่ยงไปทั่ว และมีบางชิ้นไปตกบนโต๊ะ

เครื่องแป้ง 

ชายหนุ่มก้มหน้าลงหาเรียวปากบางแล้วมอบจูบหวามแบบที่

เคยท�า ไม่มคีวามนุม่นวล เขาจบูเพื่อเรยีกร้องและปลกุเร้า แต่เขารูส้กึ

ถงึความแปลกประหลาด...เหมอืนวาเรยีจบูไม่เป็น ทว่าเธอตอบรบัเขา

คล้ายกบัหวิโหย กนิอย่างตะกละตะกราม 

“ไม่ต้องปลุกเร้าให้เสียเวลา ของเคยๆ” มือที่บีบขย�าเคล้น

ทรวงอกเลื่อนมาจับสองขาเรียวแล้วดันขึ้นสูง เปิดช่องว่างให้เขาพา 

ตวัเข้าไปอยู่ตรงกลาง ชายหนุม่ใช้เข่าทรงตวัแทนที่มอืแล้วลบูเนนิเนื้อ 

อวบอิ่มเบาๆ ก่อนจะกรดีกลางเกสรนารดี้วยนิ้ว 

“อา...” เสียงครางดังลั่นเมื่อปลายนิ้วแกร่งค่อยๆ แทรกเข้าสู่

ใจกลางเกสร 

คนฟังยิ้มเหี้ยมแล้วสอดแทรกเข้าไปสดุนิ้ว

“อื้ม!” 

เหมือนการกระท�าของเขาท�าให้วาเรียเจ็บ...ชายหนุ่มคิด แต่ 

คนที่โชกโชนอย่างวาเรียหรือจะเจ็บ นี่อาจเป็นมารยากระตุ้นให้เขา

ต้องการมากกว่า 

“หึๆ  แสดงเก่งจงัเลยวาเรยี เราสองคนเล่นเกมขี่ม้ากนัมากี่รอบ

แล้ว” 

เขาพูดขณะที่ปลายนิ้วก็สอดแทรกตามจังหวะที่คนร่างบาง

สะดุ้งบิดกายอย่างทรมาน มือบางเลื่อนมาจับข้อมือเขาตรงจุดสอด
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ประสาน แต่ถกูครีลิล์ดงึรวบไว้ ความฉ�่าเยิ้มมากขึ้นจนครีลิล์ถอนปลาย

นิ้วแล้วเลื่อนสองมอืไปกมุอกอวบ ขณะที่อาวธุของเขาจ่อเข้าหารวงผึ้ง

ที่กลั่นน�้าหวานเอ่อพร้อมรบัการสอดประสาน 

“โอ๊ย! ฉนัเจบ็ ออกไป!” 

เสียงกรีดร้องดังลั่น เมื่อเนื้อกายแกร่งสอดแทรกอย่างแรงและ

สดุปลาย คนที่ปวดร้าวเพราะความอดึอดัราวมอีารมณ์บางอย่างสะสม

ไว้เกนิจะเกบ็กกัจงึร้องออกมาอย่างเจบ็ปวด ดวงตาหวานเบกิกว้าง นี่

ไม่ใช่ความฝัน สองมอืของเธอทบุก�าแพงเนื้อที่แนบชดิอกอวบ พอมนั

ไม่ขยบักเ็ปลี่ยนเป็นวางฝ่ามอืแล้วกรดีปลายเลบ็ลากตามแผ่นหลงัของ

เขายามรบัรู้ว่าเกดิอะไรขึ้น ทว่าเพยีงแค่ชายคนนั้นขยบักาย อารมณ์

วาบหวามก็แตกซ่าน ภายในกายที่อึดอัดเบาโหวงคล้ายกับว่าความ

ร้อนวูบวาบสลายหาย เหลือไว้เพียงอารมณ์หวามที่ช่วยให้เธอผ่อน

คลาย ไม่ทรมานเหมอืนเมื่อครู่ แต่นี่มนัไม่ถูกต้อง เธอหายจากอาการ

อดึอดัและร้อนผ่าวเพราะมใีครบางคนสอดประสานร่างกาย ความสาว

ของเธอก�าลงัถูกฉกี

ไม่ใช่แค่นาถลัดดาที่ตกใจ คีริลล์เองก็รู ้สึกถึงความแปลก

ประหลาดนั้น ‘บัดซบ’ คือค�าที่ชายหนุ่มสบถในใจ ใต้ร่างเขาไม่ใช ่

วาเรียแน่นอน แล้วเป็นใคร ชายหนุ่มอยากจะถอดถอนกาย แต่เขา

ทรมานเกนิกว่าจะท�าเช่นนั้น เขาซบนิ่งเพื่อให้สาวใต้ร่างได้ปรบัตวั มอื

กเ็ลื่อนมากมุอกแล้วขย�าอย่างแรง บบีเน้นจนคนร่างบางส่งเสยีง และ

เพยีงไม่นานเจ้าของเอวบางกข็ยบักายจนตวัตนของเขาที่แช่นิ่งร้าวราน

หนกัเพราะถูกภายในของเธอตอดเม้ม 

“อื้อ!” เขาค�ารามลั่น อยากเปิดไฟเพื่อดูหน้าหญงิสาว แต่ถ้า

ท�าเช่นนั้นเกมสวาทนี้อาจสะดดุ ชายหนุม่ขอปลดปล่อยให้เสรจ็สิ้นแล้ว

ค่อยว่ากนั 

ร่างที่นอนนิ่งขยบักายท�าให้ฝ่ามอืที่อยูบ่นแผ่นหลงัเขาหยดุกรดี
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ปลายเล็บ เปลี่ยนเป็นลูบไล้แล้วยึดแผ่นหลังเขาไว้เมื่อชายหนุ่มท�า

เหมอืนจะถอนตวั

“ไม่ต้องห่วง ยงัไม่เสรจ็ ไม่ถอยแน่” เขาค�ารามเสยีงต�่าเมื่อมอื

ทั้งสองของหญงิสาวกดสะโพกเขาแน่น 

ครีลิล์ไม่คดิอะไรอกีแล้ว เขาสอดประสานอย่างหนกัหน่วง ไม่

สนใจด้วยว่ารวงผึ้งนี้ยงัไม่มภีมรตวัใดได้เข้าไปชมิลิ้มรสหวาน เพิ่มแรง

โรมรันหนักหน่วงตามความร้าวระบมที่อยากปลดปล่อย และสาว

ที่นอนบิดกายตอนนี้ก็ตอบสนองเขาเหมือนเธอเองก็อยากระบายบาง

อย่างออกมา 

ร่างกายเธออาจบริสุทธิ์ผุดผ่อง แต่การเรียกร้องของเธอคล้าย

กับสาวที่ผ่านประสบการณ์ ซึ่งหญิงสาวจะมีอารมณ์แบบนี้ได้มีเพียง

อย่างเดยีว...เธอโดนวางยา วาเรยีเล่นงานเขาเสยีแล้ว 

แรงเสียดสีสร้างความหวามตีตื้นจนหน้าอกอวบยกสูงขึ้นจาก

ที่นอน ก่อนจะทิ้งตวัหมดเรี่ยวแรงยามที่อารมณ์หวามแตกซ่านทั้งกาย

“อื้ม!” ชายหนุ่มยงัคงควบม้าอย่างเรว็รี่ กระแทกกระทั้นอย่าง

หนกัหน่วงเพื่อตามไปแตะขอบฟ้า หลงัส่งหญงิสาวถงึฝั่งฝัน 

เธอเหนื่อยเหลอืเกนิ นี่คอืความคดิสดุท้ายก่อนที่นาถลดัดาจะ

หลับตาแน่นิ่ง ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ตอนนี้เธออยากหลับเพื่อฝันต่อ 

นี่ไม่ใช่เรื่องจรงิ ดวงตาหวานค่อยๆ หลบัพริ้ม เธอเหนื่อยกายเมื่อชาย

ในเงามืดปลุกเร้า แถมสารอะไรบางอย่างในเครื่องดื่มนั่นก็กระตุ้นให้

เธออยากพกั เธอไม่ควรดื่มของมนึเมาเลย 

เมื่อลมหายใจกลับมาเป็นจังหวะเบา ไม่ถี่รัวเหมือนตอนที่เขา

ส่งตวัเองปีนขึ้นสวรรค์ชั้นเจด็ ครีลิล์กผ็งกหวัขึ้นจากอกอวบอิ่ม มอืหนา

เคลื่อนไปที่โคมไฟแล้วกดเปิดด้วยใจระทกึ

“นาถลดัดา” เขาคดิว่าเสยีงของตวัเองดงั แต่มนักลบัแผ่วเบา

เหลือเกินเมื่อชายหนุ่มเห็นใบหน้าหญิงสาวที่นอนสลบสิ้นเรี่ยวแรงใต้
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ร่างแกร่ง

เขาขบสันกรามดังกรอด วาเรียเล่นแรงไปแล้ว เขาคิดอย่าง 

ดุเดือด แต่พอเห็นอกอวบกับเรือนร่างที่เคยสะอาดก็ยิ้มกริ่ม มันเป็น

เรื่องมหัศจรรย์จริงๆ ที่เขายังได้เจอหญิงสาวบริสุทธิ์ผุดผ่อง แถมทุก

อย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะได้พบยังเจออยู่ในร่างกายนางแบบสุดเซ็กซี่ ที่

เดนิแบบโชว์เรอืนร่างเกอืบเปลอืยมาหลายงาน ภาพถ่ายที่เขาเคยเหน็

กส็ดุจะบรรยายว่ามนัวาบหววิแค่ไหน 

“เรามเีรื่องต้องเคลยีร์กนัยาวนาถลดัดา” 

ชายหนุ่มก้มกระซิบข้างใบหูเธอแล้วไล้ริมฝีปากไปตามแก้ม

เนยีน อยากจะชมิรสหวานของกายสาวอกีสกัครั้ง แต่เขาจะกลายเป็น

วายร้ายแสนชั่วที่ลกัหลบัคนสลบ

“ยงัมเีวลา คณุหนไีม่พ้นแล้ว คณุเป็นของผม”

อิวานอฟ คาริน หันใบหน้าคมสันมองรอบกาย เขานั่งรอ

ภายในที่พักของสายการบินมาร่วมครึ่งชั่วโมง เห็นผู้คนมากมายเดิน

ผ่านไปมาในท่าอากาศยานลอนดอนฮทีโธรว์ แต่ไม่มวีี่แววว่าญาตสิาว

จะปรากฏตวั โทร. เข้าโทรศพัท์มอืถอืกไ็ม่รบัสาย ซึ่งมนัผดิปกตไิม่น้อย 

แต่ไม่รู้จะตามหาตวันาถลดัดาได้จากที่ไหน

“หายไปไหนนะแนนนี่ ตกลงจะไปเมอืงไทยกบัพี่ไหม” ชายหนุม่

พมึพ�าขณะยกนาฬิกาดูเป็นรอบที่สบิ วนันี้เขาต้องเดนิทางไปดูงานที่

ภเูกต็ โรงแรมที่นั่นก�าลงัจะเปิดตวั ชายหนุม่ไม่อยากให้มอีะไรผดิพลาด

จึงต้องไปดูด้วยตัวเอง และเอ่ยชวนนาถลัดดาไปกับเขาเพราะอยาก

กล่อมน้องสาวให้เลิกท�างานในวงการนางแบบแล้วกลับมาเรียนรู้งาน

ของตระกูล แม้ว่าที่ผ่านมาลุงโบริสจะไม่พูดตรงๆ ว่าให้เขาท�าเช่นนี้ 

แต่สายตาท่านบอกหลายครั้ง ท่านเริ่มเอ่ยถึงบุตรสาวที่ไม่เคยพูดถึง

มาสบิปีถี่ขึ้นจนสั่งให้เขากล่อมน้องสาว เขาคดิว่านี่เป็นโอกาสที่จะสาน
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รอยร้าวระหว่างสองพ่อลูก

“ถ้าเธอไม่ปรากฏตวั พี่จะไม่ตามแล้วนะ โทร. จนมอืหงกิแล้ว” 

คนที่อิวานอฟก�าลังนึกถึงค่อยๆ กะพริบตา รู้สึกปวดร้าว

และเพลยีไปทั้งร่าง ดวงตากลมโตมองเพดานห้องอนัคุน้เคย พยายาม

จะขยบัตวั แต่เหมอืนมขีองหนกัทบัตั้งแต่เอวลงไปถงึต้นขา 

หัวใจสาวเต้นตึ้กตั้ก ลางสังหรณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเพียงแค่เห็นท่อน

แขนวางทาบทบั ไม่เพยีงเท่านั้น ร่างกายเธอยงัไม่มเีสื้อผ้าสกัชิ้น มนั

เกิดอะไรขึ้น ดวงตากลมโตกะพริบถี่ไล่หยดน�้าที่เอ่อคลอ นาถลัดดา

ไม่กล้าหายใจแรง กลัวคนหลับสนิทด้านหลังจะตื่น ซึ่งนั่นคงไม่ดีต่อ

ตวัเธอ 

หญงิสาวค่อยๆ ยกล�าแขนเขาออกอย่างแผ่วเบา พอขากบัแขน

เคลื่อนห่างออกไปเธอก็กระเถิบหนีห่าง เธอตัวสั่นเพราะแรงสะอื้นที่

ไม่มเีสยีง ร่างกายรวดร้าวอย่างทรมาน แต่นั่นน้อยมากเมื่อเทยีบกบั

หัวใจ ไม่มีอีกแล้วความภาคภูมิใจ ไม่เหลืออีกแล้วศักดิ์ศรีลูกผู้หญิง 

แต่ใครกนัเล่าที่ท�าร้ายเธอได้ขนาดนี้ 

ความเข้มแขง็ที่เหลอืน้อยนดิผลกัให้เธอมคีวามกล้า หญงิสาว

ค่อยๆ หนัมองใบหน้าคนที่หลบัสนทิบนเตยีง 

“...” เธอยกสองมือขึ้นปิดปาก กลัวเสียงเคืองแค้นจะหลุดไป

ปลกุวายร้ายคนนั้น 

ร่างกายที่ถนอมมาตลอดยี่สิบห้าปีต้องเปื้อนราคีเพราะผู้ชาย

โอหังที่นอนหลับสนิท สิ้นเรี่ยวแรง ความบอบช�้าและรวดร้าวช่าง

ทรมานเวลาก้าวเดิน แต่เธอต้องหนีจากที่นี่ก่อนซาตานร้ายจะตื่นมา

ท�าร้ายซ�้า เจบ็แต่กฝื็นทน กว่าจะสวมเสื้อผ้าเสรจ็เธอต้องเสยีน�้าตาไป

หลายหยด 

ไม่คิดเลยว่าคีริลล์จะหักหาญน�้าใจได้เช่นนี้ เธอรู้ว่าชายหนุ่ม
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ต้องการตวัเธอ เขาประกาศผ่านสายตาชดัเจนตั้งแต่แรกพบสบตา แต่

เธอเกลยีดผู้ชายเจ้าชู ้มารดาต้องสิ้นลมเพราะผูช้ายมากรกัมาแล้ว เธอ

จะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นเหมือนท่าน จึงพยายามหนีสายตาปรารถนา

ของเขามาตลอด และคิดว่าการต่อต้านอย่างชัดเจนของเธอจะท�าให้

เขาเลิกสนใจ แต่เปล่าเลย การหยุดไล่ตามนั้นเป็นเพียงกลเล่ห์ วาง

หมากให้เหยื่ออย่างเธอตายใจ ถ้ารู้ว่าครีลิล์อยู่ในงานอาฟเตอร์ปาร์ต ี

เธอจะไม่ลงไปร่วมงานเดด็ขาด แต่คดิได้ตอนนี้กส็ายเสยีแล้ว ร่างกาย

เธอถูกเขาตกัตวงจนหมดสิ้นความบรสิทุธิ์

แต่เธอจะโทษเขาทั้งหมดกค็งไม่ถูก ต้องโทษตวัเองที่เผลอไปดื่ม

น�้าเมา ทั้งที่เคยปฏญิาณกบัตวัเองไว้แล้วว่าจะไม่แตะต้อง เธอท�าให้

ชวีติตวัเองตกอยู่ในความเสี่ยง คดิแล้วน�้าตากร็ื้นขอบตา นางแบบสอง

คนนั้นบอกจะดูแลเธอ แต่สดุท้ายแล้ว...กไ็ม่มใีครจรงิใจกบัเธอสกัคน

เธอเยื้องกรายอย่างแผ่วเบา หวั่นกลวัวายร้ายจะตื่นมาตกัตวง

ซ�้า แค่นี้ชวีติที่เคยภาคภมูใิจกห็มดสิ้น ไม่อาจเชดิหน้าสงูเหนอืกว่าสาว

คนอื่นได้  

“ช่างมนั ฉนัจะลมืทกุอย่าง ลมืให้หมด” หญงิสาวบอกตวัเอง

ก่อนจะเกบ็ข้าวของทกุอย่างออกจากห้อง 519 

นาถลัดดาต้องแปลกใจเป็นครั้งที่สองเมื่อเปิดประตูเข้ามาใน

ห้องพกัที่นอนร่วมกบัวาเรยี เพราะในห้องนั้นว่างเปล่า พอโทร. ไปสอบ

ถามหนา้ฟรอนต์ กไ็ด้ค�าตอบวา่เพื่อนรว่มห้องของเธอเชก็เอาต์ไปเมื่อ

สามชั่วโมงที่แล้ว แต่กด็ ีถ้าวาเรยียงัอยู ่เธอจะอธบิายอย่างไรถ้าวาเรยี 

ถาม หากใครรู้ว่าเธอไปนอนกับ คีริลล์ ซาโกเยฟ คงได้วุ่นวาย ถูก 

เอเดยีน่าตามมาฉกีอก พอกนัที

สิ่งที่นาถลดัดากลวัจะไม่เกดิขึ้น วาเรยีจะไม่ถามว่าเธอหายไป

ไหนมาและไปกบัใคร เพราะหญงิสาวเข้าไปเหน็ภาพทั้งสองนอนกอด

กันเปลือยเปล่าเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วพร้อมกับเก็บกล้องที่ซ่อนไว้  
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นางแบบสาวมีคีย์การ์ดเข้าห้อง 519 เพราะเป็นคนเปิดห้องเอง เมื่อ

เสรจ็สิ้นแผนการกห็นไีปอย่างลกึลบั รอจงัหวะจดัการมารหวัใจ

นาทีสุดท้ายก่อนท่ีอิวานอฟจะเดินออกจากจุดนัดหมาย 

ร่างคุน้ตากค่็อยๆ ปรากฏชดัตรงหน้า ชายหนุม่ขมวดคิ้วเมื่อเหน็สภาพ

ญาตสิาว 

“เมื่อคนืฉลองหนกัหรอืไง สภาพถงึได้เป็นแบบนี้” ชายหนุม่เอ่ย

ขึ้นพร้อมมองส�ารวจใบหน้าที่ซดีเซยีวของนาถลดัดา 

“เปล่าค่ะ ไปขึ้นเครื่องเถอะ ใกล้ถงึเวลาแล้ว” เธอปฏเิสธแล้ว

ย่นคอ กลวัว่ารอยรกัจะเด่นชดัจนสายตาสงสยัของพี่ชายพบเจอ

“กเ็พราะใครมาสาย” อวิานอฟบ่นอย่างหงดุหงดิ เขาก้มหยบิ

กระเป๋าและเดินน�าหน้าน้องสาว จึงไม่ได้มองส�ารวจร่องรอยบน

ร่างกายนาถลดัดา ซึ่งนั่นท�าให้เธอรอดพ้นการถูกสอบสวน 

ติ๊ด...ติ๊ด...โทรศัพท์มือถือของอิวานอฟดังระหว่างที่เดินเข้าไป 

ในประตูส�าหรับผู้โดยสารขาออก นาถลัดดาเห็นพี่ชายหยิบดูแล้วกด

ตดัสาย

“ไม่รบัหรอืไง เราไม่ต้องรบีกไ็ด้” 

“ไม่ใช่เรื่องส�าคญั พี่ไม่อยากคยุกบัใครตอนนี้ เดนิตามมาเรว็ๆ” 

อวิานอฟตอบแล้วเรยีกน้องสาว เร่งให้เดนิตาม 

“พี่มเีรื่องปิดบงัแนนนี่หรอืเปล่า ถอนใจหลายรอบแล้วนะ” เธอ

เอ่ยถามระหว่างรอควิเชก็เอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

“เปล่า อย่าคดิมากน่า พี่ไม่เคยมคีวามลบักบัเราหรอก เฮ้อ...

บอกตรงๆ ตอนนี้พี่ไม่อยากมองหน้าเราเลย ถ้าการท�างานกบัแองเจิ้ล

แล้วสภาพร่างกายหลงัเสรจ็งานเป็นอย่างนี้ พี่ไม่อยากให้เราท�า” 

“เอ่อ...” 

ทุกค�าพูดจุกอยู่ตรงล�าคอ เธอจะบอกได้อย่างไรว่าการท�างาน
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กบัแองเจิ้ลไม่ได้หนกัหน่วงจนท�าให้เธอมสีภาพเช่นนี้

ร่างที่หลับสนิทค่อยๆ ขยับ เขาวาดมือไปทางด้านที่นาถ-

ลัดดานอนหลับ แต่แทนที่จะได้สัมผัสเรือนร่างอวบอิ่ม กลับมีเพียง

ความว่างเปล่าจนต้องลมืตามองหา 

“นาถลดัดา คณุอยู่ไหน” เขาส่งเสยีงเรยีกแล้วเดนิตามหาหญงิ

สาวทั้งที่ร่างกายเปล่าเปลอืย เมื่อคนืเขามคีวามสขุมาก ทกุอย่างสดุ

แสนวเิศษจนอยากโอบกอดเรอืนร่างอวบอิ่มอกีครั้ง 

“ไปไหน หรอืหนไีปแล้ว ไม่หรอกน่า ไม่เคยมผีู้หญงิคนไหนหนี

จากเตยีงของแก ครีลิล์” 

คนโอหงัอวดดเีอ่ยอย่างยโส แต่ไม่ว่าจะมองหามมุไหนของห้อง

สทูสดุหรูแห่งนี้กไ็ม่พบนางแบบสาว ซึ่งควรอยูเ่รยีกร้องค่าเสยีหายจาก

มหาเศรษฐอีย่างเขา 

คีริลล์ไม่รู ้หรอกว่าเหตุใดสาวที่นอนบนเตียงในห้องนี้ถึงเป็น 

นาถลดัดา ไม่ใช่วาเรยีอย่างที่นดัหมาย แต่แค่เธอตอบสนองและเรยีก

ร้องเขาอย่างหิวโหยนั่นก็ท�าให้ทุกเหตุผลที่ควรตรึกตรองจางหาย มี

เพียงแค่ว่าเขามีความสุขมากเมื่อได้ครอบครองหญิงสาวที่หมายปอง 

และที่ส�าคญั เขาคอืคนแรก และต้องเป็นคนเดยีวของเธอด้วย 

หน้าหล่อเริ่มบูดบึ้ง นั่นไม่ใช่เพราะนาถลัดดาท�าแตกต่างจาก

สาวอื่น แต่เป็นเพราะเขาอยากสมัผสัเธออกีครั้ง คนืเดยีวรู้สกึว่ายงัไม่

เต็มอิ่ม แค่คิดถึงความแน่นกระชับบีบรัดกายก็ร้อนเร่า อยากปลด

ปล่อย ซึ่งต้องเป็นนาถลดัดาคนเดยีวเท่านั้น 

“หนีให้เหนื่อยเปล่าๆ นาถลัดดา ผมไม่อิ่ม คุณไม่มีสิทธิ์ถอย

ห่าง คุณเป็นของผม” คนไม่เคยได้ครอบครองสาวบริสุทธิ์เริ่มหวง

ร่างกายที่ได้เป็นอาจารย์สอนรกั 

“อังเดร แกอยู่ไหน ตามหาตัวนาถลัดดาให้ฉันเดี๋ยวนี้ เออ!  
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เมื่อคนืฉนัอยู่กบันาถลดัดา แต่หนไีปตอนไหนไม่รู้ เรว็ๆ เลย ฉนัต้อง

เจอตวัหล่อนก่อนพระอาทติย์ตกดนิ” 

ชายหนุ่มโทร. สั่งคนสนิทและเชื่อมั่นว่าอังเดรจะสามารถพา

ตวันางแบบสาวมาพบเขาในคนืนี้ได้ มั่นใจว่าอทิธพิลของเขาแผ่กว้าง

จนสามารถลากตวันางแบบสาวคนนั้นเข้ากรงขงัได้

เมื่อสั่งงานลูกน้องเสร็จเรียบร้อยเขาก็รีบอาบน�้าเตรียมตัวไป

บริษัท ระหว่างก�าลังติดกระดุมเสื้อมีข้อความเข้าทางโทรศัพท์มือถือ 

ชายหนุ่มกดดูอย่างรวดเรว็ คดิไปว่าลูกน้องอาจส่งข่าว แต่ข้อความที่

ส่งมานั้นเป็นของวาเรยี

ของขวัญจากฉันคงท�าให้คุณมีความสุข อย่าลืมติดต่อหาฉัน

เมื่อคณุต้องการผลติโฆษณารถรุ่นใหม่นะคะ

รอยยิ้มร้ายผุดตรงมุมปาก เขาประมาทความคิดผู้หญิงคนนี้ 

เกนิไป แววตาเว้าวอนที่สบจ้องนั้นคดิว่าเธอหวนมาเพราะอยากพบเขา

บนเตยีง ทว่ากลบัมแีผนร้ายซ่อนอยู ่และแผนของเธอท�าให้เขาสมหวงั

ด้วยส ิเขาควรจะตอบแทนวาเรยีอย่างไรด ี

แต่เอาไว้ก่อน วาเรยีรอเขาได้แน่นอน คนที่เขาต้องเร่งตามตวั

นั้นคอืนาถลดัดา ก่อนที่จะมใีครมาซ�้ารอย

โรงแรมหรตูัง้เด่นอยู่บนเนือ้ทีไ่ร่เศษ บรเิวณชายหาดกะตะ 

หาดทรายขึ้นชื่อของภเูกต็ ตามจรงิแล้วนกัธรุกจิต่างชาตไิม่มสีทิธิ์เป็น

เจ้าของธรุกจิในไทย แต่อวิานอฟมมีารดาเป็นลูกครึ่งไทย-รสัเซยี และ

ที่ผนืนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากยายของเขา ท�าให้ชายหนุม่สามารถใช้

ที่ดนิซึ่งเป็นมรดกฝ่ายมารดาสร้างโรงแรมหรสู�าหรบับรกิารนกัท่องเที่ยว

ได้ ประกอบกบัยายของอวิานอฟท�าธรุกจิโรงแรมอยู่แล้ว ชายหนุ่มจงึ

ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ 

และเขาเป็นหลานคนเดียวที่มีชีวิตอยู่ ก่อนหน้านี้ชายหนุ่ม 
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ไม่คิดจะกลับมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวมารดาเนื่องจากญาติฝั่ง

ยายโกงไปเกือบหมด แต่แล้วคนโกงก็ได้รับโทษ ประสบอุบัติเหตุ 

ตายพร้อมกันยกครัว เมื่อไม่มีทายาทคนอื่น ทุกอย่างจึงตกมาที่เขา 

ชายหนุ่มรู้เรื่องนี้เพราะทนายประจ�าตระกูลของยายโทร. ไปบอกเขา

ตอนอายุยี่สิบแปด จากกาฝากในบ้านยูราซอคอย่างที่ป้าสะใภ้ตั้งให้ 

จงึมมีรดกนบัร้อยล้านรอคอยให้เขากลบัมาพฒันาต่อยอด

“สวยไหม” ชายหนุ่มเอ่ยถาม เมื่อน้องสาวเอาแต่มองรอบกาย 

ไม่พูดไม่จา 

“สวยมากค่ะ พี่เอยีนจะมาดูแลเลยหรอืคะ แล้ว...” 

นาถลดัดาหยดุปากเมื่อจะเอ่ยถงึบดิา ซึ่งเธอหนจีากมานบัสบิปี 

ริมฝีปากบางเม้มแน่น นัยน์ตารวดร้าวมองเบี่ยงทางอื่น ไม่อยากให้ 

อวิานอฟเหน็ความอ่อนแอ 

“ใช่ พี่คงต้องลาออกจากโกลพรอมกรุ๊ป แนนนี่ พี่มธีรุกจิของ

ตัวเอง คงอยู่ช่วยคุณลุงไปตลอดไม่ได้หรอกนะ ห่วงพ่อตัวเองก็กลับ

ไปช่วยส ิท่านก�าลงัเครยีดอยู่ ไม่มคีนช่วยงาน” 

เมื่อได้ทีชายหนุ่มก็รีบเรียกร้องความสงสารให้ลุง แต่เขาไม่ได้

โกหก ตอนนี้ตระกูลยูราซอคก�าลงัระส�่าระสาย เพราะโบรสิไม่มใีครรบั

ช่วงต่อ ลูกสาวคนเลก็กเ็อาแต่เที่ยวเตร่ เรยีนไม่จบ งานการไม่ท�า

“ไม่ดกีว่าค่ะ งานของแนนนี่กม็”ี หญงิสาวปฏเิสธเสยีงแขง็ 

“เธอจะท�างานแบบนั้นไปอีกนานเท่าไหร่ มันไม่ได้สร้างความ

มั่นคงให้ตวัเธอเลยนะ นบัวนัเธอกย็ิ่งแก่ ไม่มนีางแบบคนไหนท�างาน

จนอายุหกสิบ กลับบ้านเถอะ คุณลุงรอเราอยู่” ชายหนุ่มพยายาม

กล่อม

“แนนนี่ไม่อยากพูดเรื่องนี้” 

“ท�าไม ยงัไม่หายโกรธคณุลงุอกีเหรอ เรื่องราวมนัผ่านมาเป็น

สบิปีแล้วนะ ท่านแก่ลงทกุวนั อย่าให้ท่านเครยีดนกัส ิแค่โรนี่ไม่เอาการ
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เอางาน เรยีนไม่จบ ท่านกเ็ครยีดมากพอแล้ว ให้อภยัคณุลงุเถอะ กลบั

บ้านเราเถอะนะ” 

อิวานอฟพยายามสอนและขอร้อง เขารักลุงและห่วงน้องสาว

คนนี้ ไม่อยากให้ทายาทของตระกูลต้องท�างานแบบนั้น แม้งานเดิน

แบบจะสร้างรายได้จ�านวนมากกต็าม แต่ความเป็น ‘ยรูาซอค’ ตระกลู

เก่าแก่ มนัไม่เหมาะสมที่คนในตระกูลจะไปท�างานเช่นนั้น และนาถ- 

ลดัดากค็งรู้ด ี ถงึได้ใช้นามสกลุเก่าของแม่มาตลอด ไม่เปิดเผยตวัว่า

เป็นลูกสาวคนโตของ ‘โบรสิ ยูราซอค’ ประธานโกลพรอมกรุ๊ป

“สรปุแล้ว พี่ชวนแนนนี่มาที่นี่เพื่อหาโอกาสกล่อมให้แนนนี่กลบั

บ้านหรอืคะ บอกเลยว่าไม่ส�าเรจ็ ตอนนี้ชวีติของแนนนี่ดอียูแ่ล้ว มงีาน

มีเงิน เพียบพร้อมทุกอย่าง และอีกไม่นานแนนนี่จะเริ่มธุรกิจเครื่อง

ประดบั” 

“ใช่ พี่อยากพาเรามากล่อม แต่เมื่อเรายงัรั้นไม่ยอมให้อภยัพ่อ

ตวัเอง พี่กจ็ะไม่พูด” อวิานอฟหยดุกล่อม เพราะรู้นสิยัของนาถลดัดา

ด ียิ่งดงึเหมอืนยิ่งผลกั ยิ่งห้ามเหมอืนยิ่งยุ

“ถ้าอย่างนั้นก็แลกกัน แนนนี่มาดูโรงแรมให้พี่ แล้วพี่จะช่วย 

คุณลุงไปจนกว่าท่านจะหาคนมารับช่วงต่อได้ ซึ่งคงเป็นลูกเขยจาก 

โรนี่ เหน็ว่าก�าลงัวางแผนจะพาไปดูตวักนัอยู่” 

“เหรอคะ” เธอไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับข่าวการดูตัวของเวโรนิก้า  

น้องสาวต่างแม่ แต่สนใจเรื่องที่อวิานอฟเสนอ หากบดิาไม่มชีายหนุ่ม

อยูช่่วยท่านคงเหนื่อยมาก ถงึไม่ช่วยดแูลตรงๆ กข็อดแูลท่านทางอ้อม

แล้วกนั 

เธอไม่อยากกลับอังกฤษตอนนี้ แม้งานที่ท�าจะสร้างรายได้

จ�านวนมหาศาล แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าครีลิล์จะหยดุรงัควาน เธอ

ไม่พร้อมรบกบัเอเดยีน่า ผู้หญงิคนนั้นร้ายลกึแค่ไหนเธอรู้ด ีนางแบบ

อดตีคูค่วงของครีลิล์เล่าให้ฟังบ่อยๆ เหมอืนเอเดยีน่าจะยอมรบัที่คูค่วง
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ตัวเองมีสาวอื่น แต่เปล่าเลย ถ้าเป็นนางแบบที่อิทธิพลของเอเดียน่า

เอื้อมถึง หล่อนจะกดดันจนนางแบบพวกนั้นต้องยอมถอยห่างจาก 

ครีลิล์ ถ้าแค้นคนไหนมากเป็นพเิศษกบ็ดขยี้จนหมดอนาคตอย่างกรณี

ของคาเรน หากทายาทบอนนี่รู้ว่าครีลิล์วุ่นวายสานสมัพนัธ์กบัเธอ คง

ไม่ต้องคาดเดาว่าอาชีพนางแบบของเธอนั้นจะจบแบบไหน เธอไม่

อยากเสยีทั้งตวัและอนาคตอย่างคาเรน

“ขอให้โรนี่ได้สามีที่เก่งและขยัน จะได้ช่วยคุณโบริสบริหาร

บรษิทั” หญงิสาวเอ่ยน�้าเสยีงราบเรยีบ 

“เฮ้อ...” อวิานอฟแกล้งถอนใจแรง และมองหน้าน้องสาวที่ผนิ

มองไปทางอื่น

“แนนนี่สนใจข้อเสนอของพี่” เธอควรหลบอยู่ที่ประเทศไทยสกั

พกั เพื่อคดิตรกึตรองเกี่ยวกบัอนาคตตวัเอง หากว่าครีลิล์หมดความ

ปรารถนาในเรอืนร่างที่ได้ครอบครอง เขาคงไม่ตามตดิสร้างเรื่องให้เธอ

ถูกเอเดยีน่าโกรธเคอืง การงานของเธอกไ็ม่สะดดุ

คนฟังตาเป็นประกายเมื่อได้ยิน แม้จะรู้ว่านาถลัดดายังไม่ให้

อภยับดิา แต่นี่เป็นจดุเริ่มต้นที่ด ี

“แนนนี่จะดูแลโรงแรมนี้ให้พี่เอง” 

“พี่จะยอมให้เธอดูแลโรงแรมนี้ แต่เธอต้องไปประชุมกับทีม

บรหิารที่มอสโกก่อน” สมองของอวิานอฟเตม็ไปด้วยแผนการ

“แนนนี่ไม่อยากไปมอสโก ท�าไมต้องไปประชุมก่อนท�างาน” 

หญงิสาวจบัจ้องนยัน์ตาพี่ชาย หาร่องรอยโกหก แต่อกีฝ่ายท�าตาใสซื่อ

จนไม่เหน็พริธุ

“ก็เพราะแผนงานต่างๆ และนโยบายบริหาร ต้องประชุมกับ 

ผู้บรหิารคนอื่นๆ คณุลงุเป็นที่ปรกึษาของบรษิทัพี่” 

“ถ้าอย่างนั้นก็ยกเลิกค่ะ” นาถลัดดาไม่มีวันกลับไปมอสโก 

เด็ดขาด อิวานอฟต้องเลือกว่าจะยอมให้เธออยู่ดูแลที่นี่ หรือให้เธอ
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กลบัไปท�างานแบบเดมิ

ชายหนุ่มเม้มปากแน่นเมื่อได้ยินค�าตอบของน้องสาว เหมือน

เหน็ภาพลงุโบรสิซ้อนในร่างของนาถลดัดา สองพ่อลูกมนีสิยัถอืทฐิไิม่

ต่างกนั เหน็ทเีขาต้องวางแผนใหม่ คงบงัคบัให้นาถลดัดาเป็นฝ่ายไป

หาญาตทิี่มอสโกไม่ได้เสยีแล้ว 

“โอเค พี่จะประชมุผ่านวดิโีอคอนเฟอเรนซ์แล้วกนั แต่เราต้อง

ประชมุด้วย ห้ามปฏเิสธ พี่ขี้เกยีจพูดหลายรอบ” 

“ค่ะ” หญงิสาวยอมเจอกนัครึ่งทาง อย่างน้อยกไ็ม่ได้ปรากฏตวั

ต่อหน้า เหน็แค่ภาพผ่านจอ คงไม่ท�าให้จติใจเธอเจบ็ปวดเท่าเจอหน้า

กนั
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4

ระดบัความหงดุหงดิของประธานชคีอฟกรุ๊ปนบัวันจะมาก

ขึ้นจนลูกน้องหวาดระแวง ไม่มใีครรู้สาเหตนุอกจากองัเดร 

“เจ้านายครบั คณุเอเดยีน่าโทร. มาครบั” 

หลังจากโทร. เข้ามือถือชายหนุ่มหลายรอบแต่เขาไม่ยอมรับ 

ทายาทบอนนี่จึงเปลี่ยนเป็นโทร. เข้ามือถืออังเดรและพูดข่มขู่จนชาย

หนุ่มต้องกล้าตาย เอ่ยบอกเจ้านายที่นั่งหน้าตูมหน้าจอคอมพวิเตอร์

“รบัเถอะครบั ผมว่า...ถ้าเจ้านายอยากรู้ว่าคณุนาถลดัดาหาย

ไปไหน ลองแกล้งถามทางคณุเอเดยีน่าดูกไ็ด้นี่ครบั เพราะเธอยงัไม่รู้

ว่าเจ้านาย...กบัคณุนาถลดัดา...”

“เออ...ไม่ต้องพดูต่อ!” วายร้ายแห่งชคีอฟกรุป๊ตวาดลั่น เมื่อเหน็

ท่าทางอกึๆ อกัๆ ของลูกน้อง 

ชายหนุม่ยอมกดโทรศพัท์หาเอเดยีน่า หลงัจากหลบเลี่ยงเพราะ

อยากตดัสมัพนัธ์กบัเธอ เสยีงดใีจดงัขึ้นพร้อมกบัค�าว่าคดิถงึ ชายหนุม่

ฟังแล้วปล่อยผ่าน ตอนนี้เขามแีต่ความกระหายในตวันาถลดัดา เธอ

คดิว่าการหนหีายจะท�าให้เขาหยดุตามรงัควานร ึ มนัยิ่งกระตุ้นให้เขา

อยากเอาชนะเธอมากขึ้นต่างหาก ความอยากเอาชนะไม่มากเท่าความ

หลงใหลในเรอืนร่างอวบอิ่ม เขาหยดุสายตาไว้ที่ใบหน้าสวยหวาน แม้
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อกีฝ่ายจะพยายามเลี่ยงการครอบครอง

“ได้ข่าวว่าคุณจะหมั้นหรือคะ” คนเสียงใสกังวานเอ่ยถาม  

หลังจากทักทายหลายประโยค และค�าถามนั้นแทบท�าให้ร่างสูงตก

เก้าอี้ 

“อะไรนะ คุณไปเอาข่าวมาจากไหนเดียน่า ผมไม่เคยคิดจะ 

ลงหลมุกบัใคร” ชายหนุ่มตอบกลบั

“กล็องเปิดอ่านหนงัสอืพมิพ์ดสูคิะ พ่อคณุประกาศอ้อมๆ ว่าจะ

ให้ลูกชายคนโตหมั้นกบัลูกสาวของโกลพรอมกรุ๊ป” 

หญงิสาวบอกเสยีงเรยีบ แต่ในใจก�าลงัร้อนรน เธอไม่เคยหวั่น

หากครีลิล์จะควงนางแบบคนไหน เพราะมั่นใจว่ามอีทิธพิลเหนอืผูห้ญงิ

เหล่านั้น สามารถบบีบงัคบัให้พวกหล่อนถอยห่างจากผู้ชายของเธอได้ 

แต่เวลานี้ครีลิล์ก�าลงัจะถกูครอบครองโดยบตุรสาวของโกลพรอมกรุป๊ 

บริษัทปิโตรเลียมใหญ่สุดในรัสเซีย ซึ่งตามข่าวที่รู้มา ประธานของ

บรษิทันี้เป็นเพื่อนสนทิกบัพ่อของครีลิล์

“โอเค ขอบคณุมากที่ส่งข่าว ผมขอไปจดัการธรุะส�าคญัก่อน” 

ราวมีไฟล้อมรอบกาย ชายหนุ่มกดอ่านข่าวในอินเทอร์เน็ต 

สหีน้าเริ่มเข้มขึ้นตามโทสะในจติใจ ไม่เข้าใจว่าเหตใุดบดิามารดาต้อง

ใช้วธินีี้บงัคบัเขา ทั้งที่น่าจะรู้ว่าไม่สามารถก�าหนดชวีติเขาได้ ลูกสาว

ของโบรสิหรอืจะมาเป็นภรรยาเขา เวโรนก้ิามข้ีอดอีะไรบ้างในตวั ไม่มี

เลย หล่อนเรียนไม่จบ งานไม่ท�า เปลี่ยนผู้ชายควงบ่อยยิ่งกว่าเขา

เปลี่ยนผู้หญงิ 

“องัเดร เตรยีมตวั ฉนัจะกลบัรสัเซยี” 

ชายหนุ่มโทร. สั่งลูกน้อง เรื่องปวดหัวแรกเขายังไม่ได้สะสาง  

กต็้องกลบัไปสะสางคดใีหญ่เสยีก่อน กลบัมาองักฤษครั้งหน้า เขาจะ

ต้องได้ตวันาถลดัดา และเธอจะต้องถูกลงโทษอย่างหนกั ข้อหาท�าให้

เขารอคอย
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ระหว่างนั่งเครื่องบินกลับรัสเซีย ชายหนุ่มเร่ิมคิดว่าจะ

จดัการกบัข่าวที่บดิามารดาประกาศไปอย่างไรด ี เขาหยบิรูปถ่ายของ

นาถลดัดาซึ่งอยู่ในชดุชั้นในสดุเซก็ซี่ของแองเจิ้ลออกมาวาง 

“ขอสมอ้างเป็นเธอไปก่อนแล้วกนั” 

เขายิ้มกริ่มเมื่อหาทางออกให้ตวัเองได้ รู้ว่าบดิามารดาไม่ยอม

แน่ถ้าเขาบอกว่าจะแต่งงานกบันางแบบชดุชั้นใน มารดาเขามเีชื้อสาย

ผู้ดีเก่า ต้นตระกูลสืบเชื้อสายมาจากขุนนางชั้นสูง ท�าให้ค่อนข้างจะ

คดัสรรว่าที่ลูกสะใภ้ ซึ่งต้องดพีร้อมจะใช้นามสกลุซาโกเยฟ แต่เขารู้ดี

อยูแ่ก่ใจว่านาถลดัดาไม่เคยเป็นของใคร เขาคอืคนแรก และจะเป็นคน

สดุท้ายของเธอ

คฤหาสน์ซาโกเยฟแทบจะลุกเป็นไฟ เมื่อบุตรชายคนโต

ของแอนตนักลบัมาเยอืน ชายหนุ่มมองจ้องบดิามารดาอย่างเอาเรื่อง 

พร้อมวางหนงัสอืพมิพ์ที่มขี้อความจากบดิาลงตรงหน้าท่านทั้งสอง

“ผมต้องการค�าอธบิายครบั” เขาเอ่ยน�้าเสยีงกดดนั 

“กแ็กไม่ยอมแต่งงานสกัท ีพ่อเลยหาให้ ลูกสาวของโบรสิ แกก็

เคยเจอแล้วนี่ น้องน่ารกั เหมาะสมกบัการเป็นสะใภ้ตระกลูซาโกเยฟ” 

แอนตนัเอ่ยเสยีงเข้ม หวงักดให้ลกูชายคนโตยอมสยบ แต่แววตา

ที่มองตอบนั้นท�าให้คนเป็นพ่อรู้ว่าน�้าเสยีงเขาไม่มผีลต่อลูกชาย

“ผมมคีนรกัอยู่แล้ว” ครีลิล์เอ่ยแย้ง 

“คนรัก หึ! แม่บรรดานางแบบพวกนั้นรึ ฉันไม่นับเป็นสะใภ้ 

ตระกูลเราสืบทอดมาจากขุนนางเก่าแก่ แม่ควรจะได้ลูกสะใภ้ที่มี

เกยีรต”ิ 

แอมมาเรยีเอ่ยเสยีงเขยีว แค่นกึถงึภาพลูกชายซกุไซ้ล�าคอของ

สาวเหล่านั้นตามหน้าหนงัสอืพมิพ์ จติใจกร็้อนรุ่ม รบัไม่ได้หากจะได้

สะใภ้เช่นนั้น 
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“แล้วแม่คดิว่า...ว่าที่ลูกสะใภ้ของแม่มเีกยีรตนิกัหรอืครบั เรยีน

ก็ไม่จบ งานก็ไม่ท�า วันๆ เอาแต่เที่ยวควงหนุ่มๆ โผล่ประเทศโน้น 

ประเทศนี้” ครีลิล์เอ่ยขดั จะว่าเขาปากร้ายกค็งต้องยอม 

“ว้าย! ตายแล้ว นี่ลูกว่าน้องขนาดนี้เลยร ึโรนี่ยงัไม่ได้แต่งงาน

กบัเรา มสีทิธิ์จะเที่ยวกบัใครกไ็ด้” 

คนฟังกลอกตามองเพดานห้อง แม่เขาก�าลังล�าเอียง ผู้หญิง 

คนอื่นท�าแล้วดูไร้เกยีรต ิแต่เวโรนก้ิาท�าแล้วไม่เสยีหาย มนับ้าบอสิ้นด ี

ถ้าเขาต้องรบัผูห้ญงิอย่างเวโรนก้ิามาเป็นภรรยา คงไม่ต้องท�างานอะไร

กนั วนัๆ เอาแต่นั่งจบัผดิ แอบระแวงว่าภรรยาจะสวมเขาให้ตอนไหน

“ผมไม่แต่งกับเวโรนิก้าแน่นอน พ่อกับแม่หยุดให้ข่าว ถ้าไม่

อยากหน้าแตก เข้าหน้าลงุโบรสิไม่ตดิ” ชายหนุ่มยื่นค�าขาด

“แกต้องแต่ง” แอนตันรับปากเพื่อนสนิทที่ต้องการคนดูแล 

โกลพรอมกรุ๊ปไปแล้ว 

เขามีลูกชายสองคนซึ่งเก่งบริหารทั้งคู่ หากต้องส่งใครคนใด 

คนหนึ่งไปช่วยเพื่อนรักรับช่วงต่อโกลพรอมกรุ๊ปก็ยินดีมอบให้ ซึ่ง 

เวโรนก้ิามจีติพศิวาสลกูชายคนโต และเขาเองกอ็ยากให้ครีลิล์แต่งงาน

เป็นฝั่งเป็นฝา จะได้เลกิควงสาวเปลี่ยนหน้าไปเรื่อย

“พ่อบังคับผมไม่ได้ นี่มันยุคไหนแล้ว ผมมีสิทธิ์เลือกภรรยา 

ตวัเอง” 

ท่าทางต่อต้านชัดเจนของลูกชายท�าให้บิดารู้สึกผิด รู้ว่าการ

บงัคบัครีลิล์นั้นยากยิ่งกว่าฝึกม้าให้ว่ายน�้า แต่ตอนนี้โบรสิก�าลงัย�่าแย่ 

ไม่มคีนสานต่อกจิการที่สบืทอดกนัมาหลายชั่วอายคุน หากไม่จนตรอก

จรงิๆ โบรสิคงไม่แบกหน้ามาขอร้องเขาให้พูดกบัลูกชายคนโต 

“ภรรยาแกจะเป็นใคร นางแบบพวกนั้นหรอืไง” 

“ใช่ครับ ผมมีคนรักอยู่แล้ว และเราก�าลังศึกษานิสัยใจคอกัน

อยู่ การให้ข่าวของพ่อกับแม่ท�าให้เธอเข้าใจผมผิด” ชายหนุ่มตีขลุม 
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บรรยายตามที่แต่งขึ้น 

“ใคร เธอคนนั้นเป็นใคร” แอมมาเรยีเอ่ยถาม เธอไม่ได้รงัเกยีจ

หญงิสาวที่ท�าอาชพีนางแบบ แต่ที่ต้องพูดเหมอืนดูถูกนั้น เพื่อจะบบี

บงัคบัให้ลูกชายยอมแต่งงานกบัลูกสาวโบรสิ ซึ่งก�าลงัเดอืดร้อนหนกั

“นาถลัดดา เพชรจ�ารัส เธอเป็นนางแบบลูกครึ่งไทย-รัสเซีย  

เราคบกนัมาสกัพกัแล้วครบั” ชายหนุ่มเอ่ยบอก สหีน้าดูจรงิจงั ไม่ทิ้ง

ร่องรอยให้บดิาจบัผดิได้ 

“คนไหน” แอมมาเรียอยากเห็นหน้าหญิงสาวที่ลูกชายกล่าว

อ้าง เพราะไม่เคยมวีี่แววมาก่อนว่าลูกชายจะคบกบัหญงิสาวคนไหน

ถึงขนาดศึกษาดูใจ สาวงามที่เห็นควงส่วนมากก็แค่คู่ควงชั่วคราว 

แม้แต่เอเดยีน่ากค็ดิว่าเป็นได้แค่คู่ควงของครีลิล์

“คุณคุ้นหน้าไหมคะ” แอมมาเรียเอ่ยถามสามี เมื่อเห็นภาพ 

นางแบบสาวที่ลูกชายเปิดให้ดู 

“คุ้น แต่แต่งหน้าจดัแบบนี้มองไม่ออก” 

ทั้งแอมมาเรียและแอนตันไม่ค่อยตามข่าววงการแฟชั่น ถ้า

ลูกชายไม่พัวพันกับนางแบบสาวสวยก็ยิ่งไม่มีข้อมูลเหล่านี้ในสมอง  

ทกุวนัมแีต่งานกบัราคาหุน้และผลก�าไรบรษิทั ทว่าภาพใบหน้านางแบบ

ที่ลกูชายบอกว่าก�าลงัดใูจนั้น มองแล้วสะดดุตาเหมอืนเคยเหน็มาก่อน

“พ่อกับแม่คุ้นอะไรหรือครับ” คนไม่เข้าใจสิ่งที่บิดามารดา 

คยุกนัเอ่ยถาม 

แอนตันสบตาภรรยา ไม่รู้จะเล่าเรื่องในอดีตของเพื่อนรักให้

ลกูชายฟังดไีหม แต่เล่าไปกไ็ม่มปีระโยชน์ บตุรสาวคนโตของโบรสิไม่มี

ทางกลับมาแน่นอน นิสัยของนาตาชานั้นถอดแบบมาจากคนเป็นแม่ 

ซึ่งการท�าผดิของโบรสิในอดตีส่งผลต่อความรกัที่ลกูควรมต่ีอบดิาผูใ้ห้

ก�าเนดิ

“เปล่า แกคงอ้างผู้หญงิคนนี้เพื่อหนกีารแต่งงานสนิะ” 
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“ผมไม่จ�าเป็นต้องท�าอย่างนั้น พ่อก็รู้ดีนี่ครับ ถ้าผมดื้อขึ้นมา 

ใครกป็ราบไม่อยู่” สายตาท้าทายมองสบบดิา ซึ่งเม้มปากแน่น 

แอนตนัรู้นสิยัลูกชายทั้งสอง แต่กอ็ยากลองของสกันดิเพื่อช่วย

เพื่อนรกั ทว่าดูท่าจะเหลว ครีลิล์ไม่เอาด้วยแน่นอน 

“เราหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วกัน แต่แกต้องไปงานฉลองครบ 

หกสบิปีโกลพรอมกรุป๊ จะว่าฉนัขอร้องแกกไ็ด้ แต่แกต้องไปปรากฏตวั

ที่นั่น เรื่องเวโรนกิ้าเราจะคยุกนัอกีท”ี 

“ไม่มกีารคยุอะไรอกีทั้งสิ้นครบั ผมไม่มทีางแต่งงานกบัเวโรนก้ิา

แน่นอน พ่อไม่ต้องพดูซ�้า เรื่องงานครบหกสบิปีโกลพรอมผมจะไปครบั 

แต่ห้ามพ่อแม่ให้ข่าวอะไรทั้งสิ้น ผมไม่อยากอกตญัญดู้วยเรื่องไร้สาระ

แบบนี้” 

ชายร่างสูงเอ่ยทิ้งท้าย ก่อนจะเดินขึ้นห้องส่วนตัว สมองเขา

ก�าลงัเคร่งเครยีดเพราะตามหานาถลดัดาไม่พบ พอเจอเรื่องบบีบงัคบั

ซึ่งเขาเกลยีดที่สดุ กท็�าให้ระเบดิอารมณ์ออกมา 

“สงสัยโบริสจะขาดคนสืบทอดแล้วละคุณ คีริลล์ไม่เอาด้วย

แน่ๆ” แอมมาเรยีเอ่ยขึ้นหลงัลูกชายเดนิพ้นบนัไดขั้นสดุท้าย

แอนตันคาดการณ์ไว้แล้วว่าจะเป็นเช่นนี้ แต่ก็อยากช่วยโบริส

ซึ่งก�าลังป่วยหนัก ไม่มีใครในครอบครัวเพื่อนรักรู้เรื่องนี้ ประธาน 

โกลพรอมกรุ๊ปไม่อยากให้ทกุคนตื่นตระหนกจงึบอกแค่เขา หวงัจะพึ่ง

พงิในวนัที่ไม่มใีครช่วยแก้ปัญหา แอนตนัท�าดทีี่สดุแล้ว แต่ลกูชายเขา

นั้นมคีวามคดิเป็นของตวัเอง ไม่เคยมใีครสั่งครีลิล์ได้

“หรือจะพูดกับอาเมเทีย” แอมมาเรียนึกถึงลูกชายคนเล็ก ที่ 

ร่อนเร่รอนแรมอยู่สกัที่ในโลกนี้

“ยิ่งไม่ต้องพูดเลย เจ้าเทมส์นิสัยไม่ต่างจากพี่ชาย และไม่ถูก

กบัโรนี่มาตั้งแต่เดก็ ป่านนี้คงเหน็ข่าวและนั่งสะใจพี่ชายตวัเองอยูแ่น่ๆ” 

แอนตนัเอ่ยอย่างหน่ายใจ 
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“แล้วเราจะช่วยโบรสิยงัไงดคีะ ฉนัสงสารเขา” 

“ถ้าโบรสิยอมลดทฐิติดิต่อหาลูกสาวคนโต บางอย่างอาจจะดี

ขึ้น” 

แอนตันเคยได้ข่าวว่าลูกสาวคนโตของโบริสสอบเข้ามหา-

วทิยาลยัชื่อดงัขององักฤษได้ ซึ่งนั่นหมายความว่า เดก็คนนั้นต้องเก่ง

และได้เรื่องกว่าน้องสาว หากฝึกดีๆ  จะก้าวมายนืแทนโบรสิได้

“เฮ้อ...ไปพกักนัเถอะค่ะ รอดวูนังานหกสบิปี ลกูชายเราอาจจะ

ใจอ่อนลงบ้างเมื่อได้เจอหนูโรนี่” 

แอนตนัพยกัหน้า แต่รู้ว่ายากมาก เวโรนกิ้าไม่มทีางเปลี่ยนใจ

ครีลิล์ได้

ลูกชายคนเล็กที่แอนตันกับแอมมาเรียเอ่ยถึงนั้น ตอนนี้

ก�าลงัต่อสายตรงหาพี่ชาย ซึ่งนั่งหน้าบูดบึ้งขณะฟังน้องชายถามที่มา

ที่ไปของข่าว และหวัเราะร่าเมื่อได้ยนิสิ่งที่บดิามารดาเอ่ย โดยพี่ชาย

เป็นคนถ่ายทอด

“พี่ต้องเสรจ็แม่มดโรนี่แน่ ยายนั่นอยากได้อะไรต้องได้ ป้าครสิตี้

กต็ามใจแบบไม่ลมืหูลมืตา” 

อาเมเทยีรูจ้กันสิยัเวโรนก้ิา เพราะอายไุล่เลี่ย ห่างกนัแค่ปีสองปี 

และเคยเรยีนโรงเรยีนเดยีวกนั ก่อนที่หญงิสาวจะต้องย้ายไปเรยีนที่อื่น

เพราะเกรดไม่ผ่านเกณฑ์

“ไม่มีทาง แกก็รู้ว่าพี่ไม่ชอบให้ใครบังคับ” ชายหนุ่มแย้งเสียง

เข้ม

“ฮะๆ เอาเถอะ ผมว่าพี่เอาตวัรอดจากกรงเลบ็ยายโรนี่ได้ แต่

ว่า...เรื่องที่เราพนนักนัไว้เป็นไงครบั ผมจะได้เงนิทนุเที่ยวรอบโลกหรอื

ยงั” คนน้องทวงถามถงึเกมพนนัที่เคยเล่นไว้กบัพี่ชาย 

คีริลล์เม้มปากแน่น ใจหนึ่งก็อยากประกาศก้องให้โลกรู้ว่า 
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นาถลัดดาเป็นของเขา แต่พอจะเอ่ย ความรู้สึกหนึ่งกลับยับยั้ง เขา

อยากให้เกยีรตเิธอ ไม่อยากให้ใครท�าลายชื่อเสยีงนางแบบสาวเช่นที่

เขาเคยท�า นาถลดัดาบรสิทุธิ์ผดุผ่อง จนเขาอยากศกึษาเรยีนรูเ้รื่องราว

ของเธอทั้งหมด ยิ่งคดิยิ่งแค้น ไม่รู้หนหีายไปไหน แต่หากได้ตวักลบั

มาวันไหน รับรองจะลงโทษจนฟ้าสาง ไม่ต้องก้าวลงจากเตียงเลย 

ทเีดยีว

“อะไร แค่ไม่กี่วนัเอง ฉนังานยุง่ๆ ยงัไม่ว่างไปขายขนมจบีหล่อน

เลย” ครีลิล์โกหก 

“รบีๆ เข้านะพี่ เวลามแีค่สามเดอืน ถ้าพี่ท�าไม่ส�าเรจ็ จ่ายค่า

เดนิทางรอบโลกผมมาเลย” คนน้องทวงเสยีงใส เพราะมั่นใจว่าพี่ชาย

จะต้องเสยีเงนิค่าพนนั 

อาเมเทียรู้จักนาถลัดดาตั้งแต่หญิงสาวเรียนที่คณะบริหารใน

มหาวทิยาลยัเดยีวกนั นางแบบสาวทั้งเก่งและสวย เป็นรุน่น้องเขาสอง

ปี ความสวยเก๋สะกดสายตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เหน็ในห้องสมดุ อาเมเทยี

ได้แต่แอบมองอย่างปลาบปลื้มอยู่ห่างๆ 

เมื่อเรยีนจบเขาไปหาพี่ชายที่บรษิทั และเหน็ครีลิล์ก�าลงันั่งมอง

ภาพนางแบบสาวอยู่จงึเอ่ยถาม พอรู้ว่าพี่ชายเลง็นาถลดัดาไว้ จงึนกึ

เกมหาเงินเที่ยวรอบโลกก่อนกลับมาท�างานที่บริษัท ด้วยการท้าทาย 

พี่ชายว่าจะจบีนางแบบสาวได้ภายในสามเดอืนหรอืไม่ เพราะมั่นใจว่า

นาถลดัดาไม่มทีางชอบผู้ชายซึ่งเลื่องลอืเรื่องความเจ้าชู้อย่างพี่ชาย

“ตอนนี้แกกเ็ที่ยวอยู่แล้วนะ แม่กจ็่ายให้แล้ว แกจะมาหวงัเงนิ

พนนัจากฉนัอกีท�าไม” 

“กม็นัท้าทายดไีง เอาละ ผมต้องไปปีนเขาแล้ว รบีๆ เข้านะพี่ 

เงนิผมใกล้จะหมดแล้วด้วย ไม่อยากขอเงนิแม่ เอาเงนิชนะเกมพนนัพี่

มาใช้ท่าจะสนกุกว่า” 

คนน้องเอ่ยเสยีงร่าเรงิ โดยไม่รู้เลยว่าไม่มทีางได้เงนิจากพี่ชาย
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แน่นอน

“เหรอ” ครีลิล์ถาม แต่ไม่บอกความจรงิว่าตวัเองได้ครอบครอง

เรอืนร่างนางแบบสาวแล้ว ขอเกบ็เป็นความลบั 

ตั้งแต่โตเป็นหนุ่ม คงมีเพียงนาถลัดดานี่ละที่เขาอยากรักษา 

ชื่อเสยีงของเธอ ความรู้สกึนี้เกดิขึ้นเมื่อรู้ว่าตวัเองได้ท�าลายความสาว

ของเธอ แถมยงัเข้าใจผดิไปว่านาถลดัดาจะเหมอืนผูห้ญงิหวิเงนิคนอื่น 

เมื่อเจอหงส์ในฝูงกา พรานป่าอย่างเขาจะไม่จับมาเข้ากรงรึ โอกาส

แบบนี้หาได้ไม่บ่อย และเขาไม่อยากเสยีสละนาถลดัดาให้ใคร

“กลับมาบ้านเมื่อไหร่ แกช็อกแน่นายเทมส์ แต่ก่อนจะท�าให้ 

เจ้านั่นชอ็ก ต้องรบีหาตวันาถลดัดาให้พบ จะซดัให้คางเหลอืงเลย โทษ

ฐานท�าให้เสยีเวลารอ” 

คนรอคอยพมึพ�าแล้วกดโทรศพัท์เชก็ข่าวจากลกูน้อง ซึ่งได้ข่าว

มาบ้างว่านาถลดัดาเดนิทางไปประเทศไทยหลงัจากคนืนั้น 

งานฉลองครบหกสิบปีของบริษัทโกลพรอมกรุ๊ปจัดขึ้น

อย่างยิ่งใหญ่ นักธุรกิจระดับแนวหน้าของรัสเซียมาร่วมงานกันอย่าง

หนาแน่น เพราะต่างสนทิสนมกบัประธานบรษิทัโกลพรอมกรุป๊มานาน

แล้ว 

“ดใีจด้วยครบั” แขกเอ่ยกบัเจ้าภาพ ทั้งสามยนืรอต้อนรบัอยู่ที่

บรเิวณหน้าซุ้มภายในโรงแรมหรูกลางเมอืงมอสโก 

เวโรนิก้าอยู่ในชุดเกาะอกสั้นแค่เข่า เรือนร่างขาวซีดตัดกับชุด 

สีเขียวมรกตอย่างลงตัว ล�าคอระหงประดับด้วยสร้อยเพชรเส้นใหญ่ 

มรดกตกทอดจากคณุย่าผู้ล่วงลบั

“พี่ครีลิล์จะมาหรอืเปล่า” หญงิสาวกระซบิถามมารดาซึ่งยนืยิ้ม

ทกัทายแขก

“มาแน่นอน น้าแอมมาเรียโทร. มาบอกแม่แล้ว ไม่ต้องห่วง  
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ยิ้มเข้าไว้” 

คริสเตียน่าใช้ปลายนิ้วเชยคางลูกสาวขึ้น มองส�ารวจหาจุด

บกพร่องที่ช่างแต่งหน้าอาจหลงเหลือไว้ แต่จะมองอย่างไร วันนี้ 

เวโรนกิ้ากส็วยสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ พร้อมพบหน้ากบัครีลิล์ ชายหนุ่มที่

ลูกสาวหมายปอง

อวิานอฟเดนิเข้ามาทกัทายป้าสะใภ้ ซึ่งเชดิหน้ามองอย่างไว้ตวั 

ฝ่ายเวโรนกิ้าไม่เคยนบัถอืเขาอยู่แล้ว ชอบมองว่าเขาคอืกาฝากที่บดิา

เลี้ยงไว้ใช้งาน

“สวัสดีครับคุณลุง” ชายหนุ่มทักทายลุงที่ดูแล ซึ่งหันมาโอบ

กอด 

“ได้ข่าวว่ามคีนดูแลงานที่ภูเกต็แทนเรา” 

อวิานอฟส่ายหน้า หตูาลงุยงัคงกว้างไกลเช่นเดมิ ไม่มเีรื่องไหน

ที่เขาสามารถปกปิดท่านได้ ชายหนุม่ยิ้มแล้วหยบิแก้วแชมเปญขึ้นจบิ

“พูดอะไรบ้างไหม” ชายสูงวยัเอ่ยถาม ซึ่งรู้ว่าหลานชายเข้าใจ

สิ่งที่ตนถาม

“ไม่ยอมเหมอืนเดมิครบั คณุลงุคงต้องท�าใจเผื่อไว้บ้าง” 

อวิานอฟไม่อยากพดูให้ความหวงัลงุ อยากให้ท่านเผื่อใจไว้กรณี

ที่ลูกสาวตดัใจไม่กลบัมอสโก

โบรสิถอนใจยาว คงต้องท�าใจเผื่อไว้หรอื เขาท�าใจไว้ตั้งแต่สบิปี

ที่แล้ว แต่ความเป็นพ่อท�าให้ห่วงแม้ลูกสาวจะไม่ต้องการการดูแล 

จากเขา

“คีริลล์มาเองเลยรึ” อิวานอฟพึมพ�าเมื่อเห็นชายหนุ่มเจ้าของ 

ชีคอฟกรุ๊ปเดินเข้ามาในงานเลี้ยง แล้วส่ายหน้าเมื่อเห็นเวโรนิก้าโผ

เข้าไปทกัทายพร้อมมารดา

“ลงุขอไปต้อนรบัแขกก่อน” 

ภาพที่อิวานอฟเห็นตอนนี้คือ เวโรนิก้ายืนชิดแขกของบิดาจน
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แทบจะฝังร่างสงิสู่ ท่าทางแบบนี้ ถงึไม่บอกด้วยค�าพูดกร็ู้ว่าญาตสิาว

ก�าลงัวางแผนจะจบัครีลิล์ ข่าวที่เหน็ตามหน้าหนงัสอืพมิพ์นั่นอกี ถ้า

คีริลล์คิดว่าโลกมนุษย์ช่างอยู่ยาก อยากลงนรกไปกับเวโรนิก้า เขาก็

คดิว่าประธานชคีอฟกรุ๊ปจะรู้ซึ้งถงึขมุนรกชั้นต�่าสดุแน่นอน 

ชายหนุม่เดนิไปหลบมมุนั่งรอเวลา หากขอตวักลบัตอนนี้ ลงุจะ

ไม่มคีนช่วยรบัรองแขก เขาทกัทายญาตคินอื่นๆ อย่างสนกุสนาน พาน

นกึไปถงึสาวที่ภเูกต็ ป่านนี้คงเดนิวุน่ตรวจงานตามสไตล์ผูบ้รหิารใหม่

ไฟแรง แต่เขาคดิว่าการหลบออกจากวงการที่ปรารถนามาตลอดของ

นาถลัดดามีอะไรซ่อนเร้น คนที่เพียรฝึกฝนตัวเองเพื่อจะก้าวไปอยู่ใน

วงการรนัเวย์ จะเปลี่ยนใจทิ้งความฝันเพื่อช่วยงานเขางั้นร ึเหตผุลมนั

อ่อนเกินไป แต่เขารู้ดี ต่อให้ใช้คีมง้างปาก นาถลัดดาก็ไม่มีทางพูด

แน่นอน

หากว่าอวิานอฟมองกลบัมาด้านหลงั เขาจะเหน็ตาคมเข้ม

จบัจ้อง หากไม่มเีรื่องให้สะสางกบัชายหนุม่คนนั้น ครีลิล์คงไม่ยอมมา

งานนี้ ลูกน้องที่ตามข่าวนาถลดัดาบอกว่าหญงิสาวเดนิทางไปประเทศ

ไทยพร้อมอิวานอฟในวันรุ่งขึ้น แค่รู้ว่าเธอไปกับชายอื่น ความหวง 

ความอยากเป็นเจ้าของกร็มุเร้าจนอยากจะถามให้ชดัเจน 

“พี่คีริลล์คงรู้แล้วว่า พ่อแม่ของเราอยากให้มีงานแต่งงานเกิด

ขึ้น” 

เวโรนิก้าไม่สนใจสายตาที่เหลือบมองเหมือนเธอเป็นตัวประ-

หลาด กลับออเซาะแนบชิดหวังให้นักข่าวถ่ายภาพไปขึ้นหน้าหนึ่ง

หนงัสอืพมิพ์ 

“หึๆ  พ่อแม่จะคดิอะไร อยากได้อะไร กช็่างท่านเถอะ เพราะพี่

มีสมองตรึกตรองเองได้ว่าจะจัดการชีวิตยังไง และไม่ใช่คนหัวอ่อนที่

จะยอมเดนิตามเกมผู้ใหญ่ง่ายๆ ปล่อยมอืเธอได้แล้ว หรอือยากเป็น
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ข่าว อย่าให้มากนกัเลย เพราะหากพี่ทนไม่ไหว เธอนั่นแหละที่จะอาย” 

เวโรนิก้ายืนตาค้าง ไม่นึกเลยว่าคีริลล์จะดุดันและดิบเถื่อน 

เช่นนี้ เขาพูดไม่รกัษาน�้าใจ ประกาศชดัทางแววตาและน�้าเสยีง เธอรู้

อยู่แล้วว่าเขาหวัแขง็ ไม่ยอมท�าตามผู้ใหญ่ง่ายๆ แน่ แต่ยิ่งเขาอยาก

หน ีเธอยิ่งอยากเอาชนะ เอาส ิกใ็ห้รูก้นัไปว่าเธอกบัเขาใครจะกล้าเป็น

ข่าวมากกว่ากนั คดิว่าเธอจะอายถ้าเขาปฏเิสธหรอื หน้าเธอหนาเกนิ

กว่าจะนกึถงึเรื่องแบบนั้นแล้ว


