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เสยีงเพลงอกึทกึดงัลอดออกมาจากโซนวไีอพรีมิทะเลของ

โรงแรมหรูระดับห้าดาวเป็นระยะๆ วันนี้โรงแรมชื่อดังริมหาดในนคร

ลอสแอนเจลสิแห่งนี้ถูกเหมาให้เป็นสถานที่จดังานปาร์ตสี่งท้ายปีของ

ลูกชายเจ้าของโรงแรม ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทายาท แต่ไม่ได้สนใจที่จะ

สืบทอดดูแลกิจการต่อจากบิดาแต่อย่างใด ยังคงใช้ชีวิตเจ้าส�าราญ 

สนกุสนานไปวนัๆ 

นกัข่าวหลายส�านกัให้นยิามว่าเขาเป็นตวัแสบของวงการ แต่ก็

ชอบน�าเสนอข่าวด้านลบเขาเสยีเหลอืเกนิ ไม่ว่าเขาจะขยบัตวัท�าอะไร

กม็กัถูกจบัไปเป็นข่าวเสมอ ตั้งแต่ควงดารา นางแบบ ปาร์ตกีบัเหล่า

คนดัง การโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียล้วนแล้วถูกน�ามาเป็น

ประเดน็ทั้งสิ้น

ตอนนี้ชายหนุ่มเจ้าของงานก�าลังลอยคออยู่ในสระว่ายน�้าโดย

มีสาวสวยในชุดบิกินีขนาบข้าง มือข้างหนึ่งของเขาถือขวดเครื่องดื่ม 

ส่วนอกีข้างโอบกอดร่างอวบอดัของสาวสวยในชดุบกินิสีสี้มตวัจิ๋ว

“เดนนิสคะ ขึ้นห้องกันดีกว่า” หญิงสาวร่างอวบกระซิบข้างหู

หนุ่มเจ้าเสน่ห์ 

เขาฟังแล้วยิ้ม กระซิบตอบบางอย่างกับเธอไป ส่งผลให้หญิง
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สาวคนนั้นก้มลงจุมพิตหนุ่มเจ้าของงานอย่างดูดดื่ม แทรกเรียวลิ้น

เข้าไปในปากเขา โอบกอดรอบล�าคอแกร่ง ใช้เรียวขางามเกี่ยวเอวที่

สวมกางเกงว่ายน�้าอย่างหมิ่นเหม่เอาไว้ เบียดกระแซะอกอวบเข้าหา

อย่างไม่ถอืเนื้อถอืตวั 

“ที่รกัคะ ขึ้นจากสระแล้วไปสนกุต่อข้างบนกนัดกีว่า” สาวสวย

ออดอ้อนเมื่อเครื่องเริ่มติด ความรู้สึกวาบหวามในกายส่งผลให้เธอ

เบยีดกระชบัและบดจูบเขาดูดดื่มขึ้น 

ยังไม่ทันที่เดนนิสจะตอบตกลงหรือปฏิเสธ สาวสวยอีกคนก็

แหวกว่ายเข้ามาหาคนทั้งคู่ ไม่สนใจขาเรียวที่เกี่ยวเอวเดนนิสแม้แต่

น้อย เธอเบียดตัวเองเข้ามาใกล้แล้วคว้าคอชายหนุ่มให้โน้มลงไปจูบ

กบัเธออย่างเร่าร้อน!

“เฮลโหล ที่รกั” เธอทกัหลงัจูบเขาหนกัๆ แถมยงักดัรมิฝีปาก

ล่างเขาเบาๆ ก่อนจะยอมปล่อยออก

“แมนดี้ สบายดีไหม ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ” เดนนิสเอ่ย

ทักทายหลังจากที่ริมฝีปากเขาว่างจากการจุมพิตของสองสาวที่อยู ่

เคียงข้าง อแมนด้าคืออดีตคู่ควง หรือเรียกว่าคู่ขาจะถูกกว่า แม้จะ

เลกิรากนัไปนานแล้ว แต่ทั้งคูก่ย็งัวนเวยีนมาเจอกนัตามงานปาร์ตขีอง

คนดงัอยู่เรื่อยๆ

“คณุนี่นะ ไม่เคยขาดสาวๆ เลยจรงิๆ” อแมนด้าเหลอืบตามอง

สาวหุ่นอวบในชดุหมิ่นเหม่นั้นอย่างเหยยีดๆ ซึ่งกอดแขนหนุ่มเจ้าของ

งานแน่นราวกบัจะประกาศศกัดาว่าเธอนี่ละตวัจรงิ

“ถ้าไม่มีนี่สิแปลก ตามสบายนะแมนดี้ ขอให้สนุกกับปาร์ตี” 

เขาตอบอย่างไม่ถือสาก่อนผละจากอดีตคู่ควงขึ้นจากสระน�้าโดยม ี

คู่ควงคนล่าสดุตามไปตดิๆ 

“จบัเขาให้อยูล่ะสาวน้อย” อแมนด้าแซว็ส่งท้าย ก่อนหนัไปสนกุ

กบัคนอื่นๆ ต่อ ไม่ได้ให้ความสนใจเจ้าของงานอกี
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มอืเรยีวสนี�า้ผึง้สวมเข้าไปในถงุมือยางและลงมอืเกบ็เศษ 

แก้วอย่างระวัง วันนี้เจนคงไม่ได้กลับไปนอนหากปาร์ตีนี้ยังไม่เลิกรา 

หญิงสาวก้มหน้าก้มตาท�างานให้เสร็จหลังจากโดนเรียกให้เข้ามา 

เกบ็เศษแก้ว แสงสจีากไฟในงานชวนปวดหวัท�าให้เธอท�างานไม่สะดวก

นัก แต่ก็พยายามจะเก็บให้หมดโดยเร็ว ไม่อยากจะอยู่ที่นี่นานนัก 

เพราะกระดากเกินกว่าจะทนมองภาพคนพลอดรักกันอย่างไม่อาย

สายตาใคร

อกีอย่างหวัหน้ากก็�าชบันกัหนาว่าห้ามมองอะไรซอกแซก หรอื

ท�าท่าสนอกสนใจอะไรเป็นพิเศษ เพราะนี่เป็นปาร์ตีส่วนตัวที่มีแต่ 

เหล่าคนดงัมารวมตวักนั ภาพหลดุและข่าวเสยีหายจงึเป็นเรื่องที่ต้อง

ระมดัระวงัอย่างที่สดุ

แต่ดาราเซเลบริตีพวกนี้ก็เหลือเกิน นอนกอดนอนจูบกันไม่

เกรงใจเธอสกันดิ เจนส่ายหน้าช้าๆ อย่างเบื่อหน่ายและรู้สกึกระดาก

ไปพร้อมๆ กัน ดูอย่างสองหนุ่มสาวที่นอนดูดปากกันอยู่นี่สิ ช่างไม่

สนใจเลยว่ามเีธอนั่งท�างานงกๆ อยู่ตรงนี้

“เดนนิสขา ไม่ไหวแล้วค่ะ” สาวสวยในชุดบิกินีสีส้มหยัดกาย

ขึ้นให้ชายหนุม่ซกุไซ้ใบหน้ากบัอกเธอได้ถนดั ไม่นกึรงัเกยีจหากเขาจะ

ท�าอะไรๆ กบัเธอตรงรมิสระนี้ ปกตงิานแบบนี้ไม่มใีครสนใจใครอยูแ่ล้ว 

เพราะทกุคนล้วนมาสนกุกนัสดุเหวี่ยง ไม่สนใจใคร ขอให้ตวัเองสนกุ

เป็นพอ พอจบงานคนที่ควงกนัในงานกแ็ยกย้ายกนัไปท�าหน้าที่ตวัเอง 

บ้างกค็บหากนัต่อทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผย 

ยงัไม่ทนัที่หญงิสาวในบกินิจีะถงึฝั่งฝัน อยู่ดีๆ  หนุ่มนกัรกัที่เธอ

หมายมาดว่าจะลากเขาขึ้นเตยีงกผ็ละห่างเธอแล้วลกุนั่งจบิเบยีร์ในมอื

เสยีเฉยๆ ส่งผลให้เธอรู้สกึหน้าชาอย่างบอกไม่ถูก แต่เพยีงไม่นานเธอ

กล็กุขึ้นนั่งเบยีดกายแนบชดิกบัเขาเช่นเดมิ

เดนนิสยกขวดขึ้นกระดก หมดความสนใจร่างงดงามของ 
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หญงิสาวตรงหน้า เมื่อเหน็สายตาต�าหนทิี่มองเขาชั่วแวบเดยีว ส่งผล

ให้เขาหยดุการกระท�าทั้งหมดแล้วลกุขึ้นนั่งมองพนกังานสาวคนหนึ่งที่

ก�าลงัก้มๆ เงยๆ เกบ็เศษแก้วอยู่ และเขากจ็�าเธอได้ในทนัททีี่หญงิสาว

เงยหน้าขึ้น

แม่บ้านร่างเลก็ที่เคยมเีรื่องกบัเขาเมื่อวนัก่อนก�าลงัมองมาทาง

เขาด้วยสายตาต�าหนิและแสดงท่าทีเบื่อหน่าย ท�าให้เดนนิสหมด

อารมณ์ที่จะนัวเนียกับหญิงสาวข้างกายแทบจะทันที เขานั่งมองเธอ

ท�างานอย่างขะมักเขม้น แต่เธอไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นสบตาใคร ยัง

คงลงมือท�างานของตัวเองต่อไปราวกับว่างานเก็บเศษแก้วตรงหน้า

เป็นการเกบ็กู้ระเบดิกไ็ม่ปาน

ไม่นานเธอกท็�างานเสรจ็ หญงิสาวจดัการเกบ็ข้าวของและเดนิ

ออกไปโดยไม่ได้สนใจเจ้าของงานอย่างเขาแม้แต่น้อย ชายหนุม่ได้แต่

มองตามผมหางม้าสีด�าของเธอที่สะบัดไปมาตามการเคลื่อนไหว

ราวกบัมนัก�าลงัสะบดัเยาะเย้ยเขาอย่างไรอย่างนั้น 

เดนนสินกึอยากจะเอื้อมมอืไปดงึเล่น และอยากจะจบัเจ้าของ

ผมหางม้านั้นมาท�าโทษเสยีให้เขด็โทษฐานที่กล้าเมนิใส่เขา ชายหนุ่ม

หวัเสยีเมื่อความคดิของตวัเองช่างไหลไปอย่างไร้ทศิทาง เพยีงเพราะ

ท่าทเีมนิเฉยของผู้หญงิคนหนึ่ง

...

“เป็นไงบ้างเจน เรยีบร้อยดไีหม” เวด เวลลงิตนั ถามเพื่อนร่วม

งานสาวที่เดนิหน้ามุย่ออกมาจากห้อง แต่สายตากลบัจบัจ้องที่กระเป๋า

เสื้อชดุพนกังานของเพื่อนสาวตาเป็นมนั

“เรยีบร้อยแล้วเวด กลบักนัเถอะ” เจนยื่นไม้กวาดและข้าวของ

ให้เพื่อนร่วมงานแล้วเดนิน�าเขาออกไปจากบรเิวณงาน 

เวดรับไม้กวาดมาถือ รีบเดินไปที่รถบรรทุกข้าวของท�าความ

สะอาด และยื่นมือไปหยิบของบางอย่างที่แอบอยู่ข้างน�้ายาท�าความ
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สะอาดมาซุกใส่กระเป๋ากางเกงแล้วจึงเดินตามเพื่อนร่วมงานไป โดย

หญิงสาวที่เดินน�าหน้าไปไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งนี้จะน�าความเดือดร้อน

แสนสาหสัมาให้เธอ

หนุม่เจ้าส�าราญขยบัพลกิตวั เมือ่รูส้กึถงึแรงขยบับางอย่าง 

ตรงกลางล�าตวั ดวงตาสฟ้ีาอ่อนกะพรบิถีๆ่  เพื่อปรบัให้เข้ากบัแสงสว่าง

ที่สาดส่องเข้ามา ชายหนุ่มผลักมือเรียวขาวที่ป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้า

ท้องออก แต่ดูเหมอืนเจ้าของมอืยงัไม่ยอมแพ้ กลบัไต่มอืนุ่มนิ่มลกึลง

ไปอกี

“เรน่า” เขาเรยีกชื่อเธอเสยีงเข้ม ส่งผลให้เจ้าของมอืชกัมอืกลบั

แทบไม่ทนั

“คณุกนิอาหารเช้าเสรจ็ รถจอดรอที่หน้าลอ็บบนีะ ผมต้องไป

แล้ว ผมมีนัดกับเพื่อน” เดนนิสตัดหนทางการอยู่ต่อของเรน่าอย่าง 

นุม่นวล เขาไม่ได้บอกว่าจะโทร. หาเธอ และนั่นคงเพยีงพอแล้วส�าหรบั

ค�าตอบที่ว่าเธอกบัเขาคงไม่ได้ร่วมเตยีงกนัอกี

หญงิสาวมที่าทฮีดึฮดัเพยีงเลก็น้อย แต่สดุท้ายกย็อมปล่อยมอื

จากเอวสอบเพื่อให้เขาได้ลกุจากไป เดนนสิ แลงส์ลยี์ ช่างเป็นตวัร้าย

ที่เป่ียมเสน่ห์อย่างที่ใครๆ บอก มผีูห้ญงิหลายต่อหลายคนอยากครอบ

ครองเขาแม้เพยีงชั่วข้ามคนื การตกเป็นข่าวกบัคนดงั มใีครจะไม่อยาก

เป็น เพราะสิ่งที่แฝงมากับความสัมพันธ์นั้นมีแต่เรื่องของรายได้และ 

ผลประโยชน์

หากเขาลงรปูพวกเธอ สาวสวยเหลา่นี้กจ็ะกลายเป็นที่รูจ้กัและ

ดูเหมือนจะเนื้อหอมขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ เส้นทางที่จะท�าให้รู ้จัก 

หนุ่มหล่อกระเป๋าหนกัคนต่อไปกไ็ม่ใช่เรื่องยากอกีต่อไป

เรน่าลุกขึ้นว่องไวไปเข้าห้องน�้าและออกมาพร้อมกับกลิ่นหอม

ฟุ้ง แต่งตัวเรียบร้อยพร้อมออกไปข้างนอก เธอเดินมาจูบลาเจ้าของ
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ห้องที่ยังอยู่ในชุดกางเกงขาสั้นเปลือยอกทั้งที่บอกว่ามีนัด แต่ทันทีที่

เขายื่นบตัรก�านลัให้เธอใบหนึ่ง อารมณ์ขุน่มวัของเรน่ากส็ดใสขึ้นทนัที

“ลาก่อนค่ะเดนนสิ หวงัว่าเราจะได้พบกนัอกี” สาวสวยหุน่อวบ

อดัก้มลงจบูแก้มเขาทหีนึ่งแล้วเดนิจากไป ไม่มทีท่ีาอาลยัอาวรณ์อย่าง

เมื่อชั่วโมงก่อนเลย

เดนนิสลุกขึ้นไปแปรงฟันและหยิบเสื้อกล้ามสีเทามาสวม เสย

ผมลวกๆ พอให้เป็นทรงแล้วจึงเปิดประตูออกไปนอกห้อง สัมผัสกับ

อากาศอุ่นสบายของวันใหม่ ชายหนุ่มเดินไปทางห้องอาหารติดริม

ชายหาดซึ่งอยูไ่ม่ห่างจากที่พกัมากนกัเพื่อกนิอาหารเช้ากบัเพื่อนสนทิ

ยจูนีทีน่ัง่อยูก่่อนแล้วเอ่ยทกัทายพร้อมส่งสายตาล้อเลียน 

ให้เพื่อนที่เดนิลงมาสมทบ เดนนสิสั่งกาแฟด�ามาดื่มให้หายจากอาการ

เมาค้าง พูดคยุเรื่องแผนการคนืนี้กบัยูจนีเพื่อนสนทิ หลงัจดัปาร์ตสี่ง

ท้ายปี คนืนี้กต็้องมปีาร์ตตี้อนรบัปีใหม่

“คืนนี้นายว่าเราท�าแบบเดิมดีไหม จัดงานเล็กๆ แต่เร้าใจ”  

เดนนสิท�าตาเยิ้มเมื่อนกึถงึงานเลี้ยงส่วนตวัที่เชญิเฉพาะคนดงัมาร่วม

สงัสรรค์อย่างสดุเหวี่ยง

“เอาส ิยงัไงฉนักไ็ม่ได้ไปไหนนี่” ยูจนีรบัค�าเขาด้วยท่าทเีนอืยๆ 

ดูไม่สนกุกบัการออกมาเที่ยวสงัสรรค์อย่างเมื่อก่อน 

แต่เอาเถอะ ถงึอย่างไรเดนนสิกจ็ะท�าให้เพื่อนเขากลบัมาสนกุ

เหมอืนเดมิให้ได้ 

แต่ไหนแต่ไรทั้งคูเ่คยีงบ่าเคยีงไหล่เที่ยวเตร่ด้วยกนั จนมาระยะ

หลงัที่ยจูนีต้องไปท�างานอย่างจรงิจงัจงึลดการเที่ยวเตร่แบบสดุเหวี่ยง

ลงไปมาก เหลือแต่เขาที่ยังไม่ลดละการเที่ยวลงเลย เผลอๆ อาจจะ

หนกักว่าเดมิเสยีด้วยซ�้า แต่ยิ่งฉาวเขากลบัยิ่งดงั ท�าอะไรนดิๆ หน่อยๆ 

ก็เป็นที่สนใจ จนการโพสต์รูปชีวิตประจ�าวันของเขาลงโซเชียลมีเดีย
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กลบักลายเป็นช่องทางสร้างรายได้อย่างมหาศาล 

เสยีงหวดีร้องของหญงิสาวคนหนึ่งที่ดงัมาจากรมิสระเรยีกความ

สนใจให้สองหนุม่ที่กนิมื้อเช้าอยูใ่ห้หนัไปมอง จากเสยีงหวดีร้องกลาย

เป็นเสยีงหวัเราะของคนทั้งกลุ่มเมื่อหญงิสาวคนหนึ่งตกน�้าตวัเปียก

“เจน เกบ็ให้หมดนะไหนๆ กล็งไปแล้ว” เวด เวลลงิตนั บอก

หญิงสาวร่างเล็กที่ง่วนอยู่กับขยะในสระ ซึ่งเป็นผลจากการจัดปาร์ตี 

ส่งท้ายปีเมื่อคนื เธอด�าผดุด�าว่ายอยูเ่ป็นนานกว่าจะประคองตวัอยูใ่น

น�้าได้

“เวดนายตายแน่” คนตวัเลก็คาดโทษเพื่อนร่วมงาน แต่แทนที่

เวดจะกลวั ทกุคนกลบัหวัเราะชอบใจที่ได้แกล้งเธอให้ตกลงไปในสระ

ที่เมื่อคืนลูกชายเจ้าของโรงแรมใช้จัดปาร์ตี ขยะบ้าบออะไรก็ไม่รู ้ 

เตม็ไปหมด เดอืดร้อนเธอและพรรคพวกต้องมาตามเกบ็ 

เจนปีนขึ้นมาจากสระน�้าได้กก็ระโจนเข้าใส่เวดที่ผลกัเธอตกน�้า

เป็นการแก้แค้น หญิงสาวเกาะหลังเขาแน่นพร้อมล็อกคอจนเจ้าตัว

หายใจไม่ออกจนล้มกลิ้งลงไปกบัพื้น

... 

“ผู้หญงิอะไรน่ะ เล่นกบัผู้ชายทั้งโขยง” เดนนสิบ่นงมึง�า ปกติ

เขาไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้และไม่เหน็ว่าเป็นเรื่องแปลกอะไร แต่ไม่รู้

ท�าไมส�าหรับเธอแล้ว เขากลับมองว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่าง

ยิ่งยวด

“กแ็ค่เดก็เขาเล่นกนั นายจะสนใจอะไร” ยูจนีว่าอย่างไม่ใส่ใจ

“นายไม่รู้อะไรซะแล้ว ยยันั่นน่ะตวัแสบ” เหน็ตวัเลก็ๆ แบบนี้ 

แต่แม่คนนั้นกวนประสาทใช้ได้เลยทเีดยีว

“อ้าว! ไปรูจ้กักนัตั้งแต่ตอนไหน” ยจูนีเลกิคิ้วสงู หรี่ตามองเพื่อน

สนทิอย่างรู้ทนั

“เฮ้ นายอย่ามาคดิอะไรบ้าๆ นั่นยงัเดก็นะโว้ย” หนุ่มเจ้าของ
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โรงแรมรบีปฏเิสธเสยีงแขง็เมื่อเพื่อนมทีที่าสงสยัเขา 

เดนนสิไม่ได้คดิอะไรสกันดิ เขาแค่รู้สกึหงดุหงดิกบัท่าทางถอืดี

และแววตาที่เธอใช้มองเขาเมื่อคืนราวกับผู้ใหญ่ที่ระอาเด็กไม่รู้จักโต 

ทั้งที่เขาอายมุากกว่าเธอด้วยซ�้า

“กไ็ม่ได้ว่าอะไรสกัหน่อย จะร้อนตวัท�าไม” ยจูนียิ้มพลางลงมอื

กนิมื้อเช้าโดยไม่ได้สนใจเพื่อนอกี 

มีเพียงเดนนิสเท่านั้นที่หันไปมองกลุ่มพนักงานที่ตอนนี้ต่างหัน

มาท�างานกนัอย่างขะมกัเขม้น
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ข่าวภาพหลุดงานปาร์ตีริมสระเมื่อวันปีใหม่เรียกเสียง 

ซุบซิบนินทาในกลุ่มพนักงานได้ไม่น้อย คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกเรียก

ไปสอบถามอย่างเคร่งเครียด ต่างมีท่าทีตื่นตระหนก เพราะเกรงว่า

ตนเองจะโดนท�าโทษไปด้วย

เจนเองกน็กึหวั่นอยูไ่ม่น้อย เพราะคนืนั้นแม้เธอจะไม่ได้ท�าอะไร

ผิด แต่เธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ท�างานในงานปาร์ตีนั้นร่วมกับคนอื่นอีก

นบัสบิชวีติด้วย

“คณุเดนนสิโกรธมาก ผูจ้ดัการเรยีกมารวมตวัแต่เช้าแบบนี้ เรา

ต้องแย่แน่ๆ เลย” หนึ่งในพนักงานเอ่ยขึ้นอย่างกังวล เธอยังมีภาระ

หน้าที่ให้รบัผดิชอบมากมายและยงัไม่อยากตกงานตอนนี้

“ถ้าเราไม่ได้ท�าแล้วจะกลวัอะไร” เจนออกความเหน็ แม้ในใจ

จะนกึหวั่นตามพนกังานส่วนมาก

คนของเดนนสิเข้ามาสอบถามพนกังานทลีะคนๆ แต่ละคนเมื่อ

โดนปล่อยตวัไปต่างมสีหีน้าโล่งอก ถงึคราวเจน เธอกต็อบไปตามความ

เป็นจรงิอย่างชดัถ้อยชดัค�า ไม่ได้คดิเลยว่าจะมภียัมาถงึตวั

2
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เดนนสิสบืหาต้นตอคนปล่อยภาพจนได้เร่ือง ใบหน้าทีย่ิม้ 

เป็นนติย์ดูบึ้งตงึจนน่ากลวั เขาเร่งฝีเท้าให้เรว็ทนัใจ เมื่อได้รบัแจ้งว่า

จบัตวัต้นเหตทุี่ท�าให้เขาเสยีเครดติได้แล้ว 

เซเลบริตีหนุ่มเปิดประตูเข้าไปในห้องส่วนตัวของโรงแรมที่พัก

อาศยั ตรงดิ่งเข้าไปหาคนของเขาที่ยนืล้อมผู้กระท�าผดิอยู่  

“หลกัฐานครบใช่ไหม” เดนนสิหนัไปถามคนของตวัเอง ทั้งสาม

พยักหน้าแทนค�าตอบ ชายหนุ่มจึงเดินเข้าไปดูหน้าคนที่บังอาจมา

ลูบคมเขาใกล้ๆ 

หญงิสาวร่างเลก็ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้มที่าทหีวาดกลวั ตรงหน้าเธอ

คอืคอมพวิเตอร์ตวัหนึ่งที่เปิดไฟล์รูปภาพเจ้าปัญหาเอาไว้ เขาแทบจะ

ไม่เชื่อสายตาเมื่อคนท�าผดิที่นั่งอยูต่รงหน้าคอืหญงิสาวที่ท�าเมนิใส่เขา

หลายครั้ง

“เธอนี่เอง” ชายหนุ่มทกัพลางทรดุตวัลงนั่งบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม 

เขาจ�าเธอได้ พนกังานท�าความสะอาดของโรงแรม สาวเอเชยีคนเดยีว

ในกลุ่มผู้ชายกลุ่มใหญ่ 

“ไง ได้เงนิไปเท่าไหร่ล่ะสาวน้อย” เดนนสิเปิดการสนทนา เพราะ

ดูเหมือนคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามนิ่งไปเสียแล้ว “คุณกล้ามากนะที่มาแอบ

ถ่ายงานปาร์ตขีองผม” ลูกชายเจ้าของโรงแรมพูดด้วยท่าทกีวนๆ 

“ฉนัไม่ได้ท�านะคะ” เสยีงสั่นๆ ดงัขึ้นอย่างไม่มั่นใจนกั เพราะ

ตอนนี้เธอกลวัเหลอืเกนิ ทั้งกลวัทั้งตกใจ

เมื่อตอนเช้าที่เธอเตรยีมตวัมาท�างานมผู้ีชายน่ากลวัสามคนมา

ดกัรอที่หน้าห้อง พวกเขาเข้าไปค้นข้าวของในห้องเธอจนกระจดักระจาย 

เมื่อได้ของที่ต้องการคนพวกนั้นกค็มุตวัเธอมาที่นี่ คาดคั้นถามในเรื่อง

ที่เธอไม่เข้าใจเลยสักอย่างทั้งๆ ที่เมื่อวานเธอกับเพื่อนร่วมงานก็ถูก 

ซกัถามไปทหีนึ่งแล้ว

“แล้วนี่อะไร” นิ้วเรียวยาวชี้ไปที่ภาพหน้าจอแรงๆ ด้วยความ
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โมโห 

ไม่บ่อยนกัที่เดนนสิจะโกรธผูห้ญงิ เริ่มตั้งแต่ที่เธอขว้างไม้ขนไก่

โดนหัวเขาเมื่อสัปดาห์ก่อน ตอนเขาเดินผ่านบริเวณที่เธอท�าความ

สะอาดอยู่ แล้วตอนนี้ยงับงัอาจเข้ามาแอบถ่ายภาพลบัของเพื่อนเขา

เพื่อเอาไปขายให้นกัข่าวอกี 

“ฉนัไม่รูเ้รื่องจรงิๆ นะคะ ฉนัไม่ได้ท�าจรงิๆ” เธอละล�่าละลกั ใน

เวลาหวาดกลัวแบบนี้ภาษาอังกฤษของเธอดูจะติดขัดไปเสียเฉยๆ  

ทั้งที่มาอยู่ที่นี่หลายปีแล้ว และเธอเพิ่งมาท�างานในช่วงวันหยุดที่นี่ 

ครั้งแรก ไม่นกึว่าจะเจอเหตกุารณ์แบบนี้กบัตวั 

เค้าลางของปัญหาคงเริ่มจากสัปดาห์ก่อนที่เธอก�าลังท�าความ

สะอาดห้องจดัเลี้ยงอยูแ่ล้วโดนเพื่อนร่วมงานแกล้งเธอเลยอยากจะเอา

คืนบ้าง แล้วใครจะคิดว่าลูกชายเจ้าของโรงแรมอย่างเดนนิสจะเปิด

ประตูเข้ามาโดนลูกหลงนั้นอย่างจงั แม้เขาไม่ได้ถอืสา แต่เธอรู้ว่าเขา

เคอืงเธอไม่น้อย 

วันนี้ที่เธอถูกกล่าวหาว่าแอบถ่ายภาพเพื่อนคนดังของเขาไป

ขายนกัข่าว เจนไม่รูเ้รื่องอะไรด้วยซ�้า ไม่รูด้้วยว่าภาพเหล่านี้มาปรากฏ

ในคอมพวิเตอร์เธอได้อย่างไร วนันั้นเธอเพยีงรบัหน้าที่เข้าไปเกบ็เศษ

แก้วที่แตก และเข้าไปในงานไม่ถงึสบิห้านาทด้ีวยซ�้า เธอไม่กล้าแม้แต่

จะเงยหน้ามองใคร แล้วอย่างนี้เธอจะรูไ้ด้อย่างไรว่าใครเป็นใครในงาน

ปาร์ตทีี่ผู้คนต่างเบยีดเสยีดกนัภายใต้แสงสลวัรางของไฟประดบังาน

“อย่ามาแกล้งโง่ หลกัฐานเหน็อยู่ทนโท่!” มอืเรยีวงามของเขา

ยังไม่หยุดชี้ที่ภาพของยูจีนขณะที่ก้มสูดอะไรบางอย่างบนโต๊ะในงาน

เลี้ยงเมื่อวนัก่อน

“บอกผมมาดกีว่าว่าใครจ้างคณุมา ท�าไมเจาะจงถ่ายแต่รูปของ

ยูจีน” เสียงห้าวถามเธอด้วยเสียงอันดัง เขาพูดช้าและชัดเพื่อให้เธอ

เข้าใจ แต่ดูเหมอืนหญงิสาวคนนี้จะไม่ได้สนใจฟังเลย เธอยงัปากแขง็
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ไม่ยอมรบัอะไรสกัอย่าง

“ฉนัไม่รู้จกัเขา ฉนัไม่รู้ๆ” เจนปฏเิสธรวัเรว็ กลวัจนใจหล่นไป

กองที่ตาตุ่ม แต่กจ็นปัญญาที่จะอธบิายกบัเขา 

เดนนสิหงดุหงดิจนท�าอะไรไม่ถูก ท�าไมเธอถงึดื้อด้านแบบนี้ เขา

ค้นดูประวตัเิธอแล้ว ดูเหมอืนทกุอย่างมนัจะชี้ชดัมาที่เธอ ทั้งรูปภาพ

ในคอมพวิเตอร์ อเีมลปลอมที่ส่งจากเครื่องเธอแม้รูปจะถูกลบไปแล้ว

กต็าม แต่กต็ามหาต้นตอได้ไม่ยากนกั ไหนจะกล้องแอบถ่ายตวัเลก็ที่

ซ่อนอยู่ในชดุของเธออกี ยิ่งเป็นการมดัตวัเธอเอาไว้ได้อย่างแน่นหนา

ดวงตาสฟี้าอ่อนมองคนที่นั่งตวัลบีบนเก้าอี้อย่างชั่งใจ ก่อนจะ

ส่งสญัญาณให้คนของเขาออกไปจากห้องพกัส่วนตวั 

เจนสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงประตูปิด ตอนนี้ทั้งห้องมีแค่เธอกับ 

ชายหนุ่มตรงหน้านี้เท่านั้น หน้าตาที่ยิ้มแย้มให้ผู้คนเสมอก�าลังบึ้งตึง

และมองเธออย่างอาฆาตมาดร้าย เขาเดนิเข้ามาใกล้เธอ ก้มใบหน้า

ลงจนชดิ

“บอกมาว่าใครจ้างคุณให้ท�าแบบนี้ ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าผม

ใจร้าย” ชายหนุ่มขู่ มองเธอด้วยสายตาชนดิที่ว่า เหน็แล้วต้องเกบ็ไป

ฝันร้าย 

หญงิสาวที่กลวัอยูแ่ล้วกย็ิ่งกลวัเข้าไปอกี เธอก้มหน้าลงจนคาง

แทบชิดอก แต่ก็รู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆ ของเขาที่เป่ารดที่ข้างแก้ม 

หญงิสาวพยายามเงยหน้าขึ้นมองสบดวงตาสฟ้ีาอ่อนนั้นอย่างหวาดๆ 

ก่อนจะรวบรวมความกล้าตอบเขาไปอกีครั้ง “ฉนัไม่รูจ้รงิๆ ค่ะ รปูพวก

นั้นฉันไม่ได้ถ่าย” เธอยังปฏิเสธเขาค�าเดิมมันยิ่งท�าให้คนรอคอย 

ค�าตอบโมโห

ดวงตาคมมองส�ารวจหญงิสาวตรงหน้าอย่างประเมนิ ผวิสนี�้าผึ้ง

ของเธอดสูวยแปลกตา ผมด�าสนทิหยกัศกนั้นถูกรวบขึ้นไว้กลางศรีษะ 

ท�าให้เขานึกถึงเวลาที่เธอเดินแล้วมันแกว่งไกวยั่วใจเขา ท่าทางเธอ
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หวาดกลัวจนเห็นได้ชัด แต่มันช่างขัดกับหญิงสาวที่เล่นน�้าในสระกับ

ผู้ชายหลายคนเมื่อวันก่อนนัก ตอนนั้นเธอดูออกจะมั่นใจและเป็น 

ตวัของตวัเองอย่างที่สดุ

มือใหญ่คว้าข้อมือเล็กให้ลุกตาม เจนขืนตัวเอาไว้สุดความ

สามารถ แต่เมื่อเหน็สายตาข่มขูข่องเขาเธอกห็มดแรงเอาดื้อๆ ถลาไป

ตามแรงฉดุลาก 

ร่างแบบบางถูกเหวี่ยงขึ้นไปกลางเตียงขนาดใหญ่ หญิงสาว 

รีบลุกขึ้นและกระถดตัวหนีอย่างระวังภัย ยังไม่ทันที่เธอจะปีนลงจาก

เตยีงกว้าง เจ้าของห้องกค็ลานขึ้นมาบนเตยีงอย่างคกุคาม ใช้สายตา

ตรงึเธอเอาไว้ ใบหน้าคมคายที่เคยมลีกัยิ้มประดบัสองข้างแก้ม บดันี้

ดูบูดบึ้งจนไม่ปรากฏรอยบุ๋มให้เหน็ รอยสกัที่เธอเคยลอบมองแล้วคดิ

ว่ามนัช่างดูสวยแปลกตา บดันี้มนักลบัท�าให้เขาดูน่ากลวัอย่างที่สดุ

“ถ้าจะไม่ยอมรบักไ็ด้...” เขาเว้นระยะใบหน้าห่างจากเธอแค่คบื 

ดวงตาคมคายนั้นเหลอืบมองป้ายชื่อตรงหน้าอกซ้ายของเธอ “เจน” 

เขากระซิบเรียกชื่อเธอด้วยน�้าเสียงแบบที่เจนไม่คิดว่าจะมีใคร

เรยีก มนัให้ความรู้สกึกึ่งกระดาก อดึอดั และหวาดกลวัไปพร้อมกนั

“ผมจะท�าอะไรสนกุๆ กบัคณุและถ่ายคลปิไว้” 

คราวนี้เจนขนลกุไปทั้งตวั ลนลานจะหนอีอกจากการกกัขงัให้ได้ 

“อย่าท�าอะไรฉนัเลยนะคะ ฉนักลวัแล้ว” เธอขอร้องเขาอกีครั้ง รมิฝีปาก 

อิ่มสั่นระริก น�้าตาเริ่มไหล มือสองข้างที่ยกขึ้นกอดตัวเองเอาไว้เริ่ม 

เยน็เฉยีบ

“ท�าไม สนกุดอีอกนะ คณุเคยลองท�ากบัแฟนคณุดบู้างไหม มนั

ท�าให้เซก็ซ์เร้าใจขึ้นเยอะ” 

ค�าพูดหยาบโลนจนเจนอยากยกมือปิดหู แต่ยังไม่ทันที่เธอจะ

ได้ท�า แขนสองข้างของเธอกถ็กูตรงึเอาไว้ ใบหน้าคมที่เธอเคยแอบมอง

อยู่ห่างๆ กก็้มลงมาจนชดิ 
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ถงึตอนนี้เดนนสิไม่เข้าใจตวัเองเลย เขามวีธิข่ีมขูผู้่หญงิตรงหน้า

ตั้งมากมาย ท�าไมเขาต้องใช้วธินีี้กบัเธอ แต่ยงัไม่ทนัที่สมองจะสั่งการ

ใดๆ ชายหนุ่มกลบัก้มลงประทบัรมิฝีปากเข้ากบัปากอิ่มสวยตรงหน้า

เสยีแล้ว

แรงดิ้นรนขัดขืนนั้นท�าให้บางอย่างในตัวเขาลุกฮือ น่าแปลกที่

ปกติผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนเสมอ แต่เธอคนนี้กลับไม่เคย 

มองเขา บางครั้งเวลาที่เธอท�างานอยู่และมเีขาอยู่ใกล้ๆ เธอท�าให้เขา

รู้สึกว่าเขาไม่มีตัวตน และยิ่งน่าขันเข้าไปอีกที่เขาเดือดร้อนทุกครั้งที่

เป็นแบบนั้น 

ดังนั้นเมื่อเห็นใบหน้าสวยแปลกตาในห้องนี้ครั้งแรกเขาจึงทั้ง

โกรธทั้งดใีจที่เป็นเธอ ในหวัเขามภีาพวธิกี�าราบเธอนบัร้อย และตอนนี้ 

เขาก�าลังท�ามันอยู่ ข้อมือเล็กจ้อยที่อยู่ในอุ้งมือบิดไปมา เสียงสะอื้น

สั่นๆ ของเธอดงัอยู่ข้างหูเขา       

เดนนิสครางทุ้มต�่าขัดใจเมื่อใบหน้าเล็กนั้นหันหนีริมฝีปากเขา

ทนัท่วงท ีชายหนุม่ปล่อยเธอเป็นอสิระแค่ชั่ววนิาท ีก่อนจะรวบร่างเลก็

นั้นให้มาอยู่ใต้ร่าง กดทับกักขังเธอเอาไว้ด้วยร่างกายตนเอง ดวงตา 

กลมๆ นั้นเตม็ไปด้วยน�้าตา

ให้ตายสิ! ท�าไมยิ่งเห็นเธอร้องไห้เขาถึงรู้สึกดีแบบนี้ การได้

ก�าราบใครสกัคนให้อยู่ภายใต้อาณตัมินัให้ความรู้สกึแบบนี้นี่เอง 

ชายหนุ่มยื่นมือออกไปจับใบหน้าที่หันหนีเขาให้กลับมาเผชิญ

หน้ากบัเขาอกีครั้ง ปลายจมกูโด่งแหลมเลก็นั้นขึ้นสแีดงจากการร้องไห้ 

ดวงตาคูส่วยสนี�้าตาลเข้มมแีววหวาดหวั่น รมิฝีปากสสีดบวมเจ่อขึ้นมา 

จนเธอต้องกดัมนัเอาไว้ แต่มนักลบัคล้ายเธอก�าลงัเชญิชวนและยั่วยวน

เขาให้เข้าไปคลกุเคล้า คราวนี้เดนนสิไม่พลาด เขาบดจูบลงไปอกีครั้ง

อย่างเอาแต่ใจ 

แรกสมัผสัความชุ่มชื้นอ่อนนุ่มนั้นเขากห็ยดุตวัเองไม่ได้ จากที่
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จะแกล้งให้ตกใจเขากลบัเอาจรงิ แต่ดเูหมอืนอกีฝ่ายจะไม่ให้ความร่วม

มือนัก เจ้าตัวเม้มปากเอาไว้แน่นไม่ยอมให้ชายหนุ่มได้รุกล�้าเข้าไป 

ข้างใน แต่เดนนสิกม็วีธิเีปิดปากเธอจนได้...ความชุ่มชื้นหอมหวานนั้น

ช่างคุ้มค่ากบัความพยายามของเขาจรงิๆ 

ชายหนุม่แทรกลิ้นเข้าไปลกึอย่างย่ามใจ เกี่ยวกระหวดัหยอกล้อ 

กับลิ้นเล็กๆ ของเธออย่างลืมตัว ไม่สนใจแรงต้านเพียงเล็กน้อยของ

ฝ่ามือเรียวเล็กที่ตีอยู่บนอกเขา เจนรู้สึกเหมือนคนจมน�้าที่ก�าลังจะ

ขาดใจตาย เธอกลวัจนถงึขดีสดุแต่ท�าอะไรไม่ได้นอกจากนอนนิ่งปล่อย

ให้น�้าตาไหลไปเงยีบๆ ทั้งที่ในใจเธอก�าลงักรดีร้อง อยากให้ใครสกัคน

มาช่วยเหลอืเธอจากสถานการณ์อนัเลวร้ายนี้

เดนนสิผละจากจมุพติอนัแสนเอาแต่ใจ หนัมาซกุไซ้ใบหน้าไป

ตามสองข้างแก้มนวล สัมผัสเปียกชุ่มของน�้าตา และอาการสั่นเทิ้ม 

ของคนใต้ร่างท�าให้เขาหยดุ ชายหนุ่มหยดัตวัขึ้นเพื่อมองใบหน้าเรยีว 

สนี�้าผึ้งเปื้อนน�้าตา 

ให้ตายเถอะ! เขาต้องเป็นโรคจติแน่ๆ ที่ชอบเหน็น�้าตาเธอ ท�าไม

เวลาผู้หญงิคนนี้ร้องไห้ถงึน่ารกัน่าแกล้งอะไรอย่างนี้ เธอให้ความรู้สกึ

น่าสงสารไปพร้อมๆ กบัความรู้สกึน่าหลงใหล ดวงตากลมสนี�้าตาลเข้ม

นั้นปิดสนิท ใบหน้าเรียวเบือนหนีเขาอย่างรังเกียจทันทีที่เขาผละริม

ฝีปากออก

ชายหนุ่มโน้มใบหน้าลงไป ใช้รมิฝีปากสมัผสัชพีจรที่เต้นรวัเรว็

ตรงล�าคอเธอผะแผ่ว สมัผสัอุน่ซ่านอ่อนโยนนั้นท�าให้เจนลมืตาขึ้นมอง

กลุ่มผมสีทองแดงที่ก้มต�่าลงเรื่อยๆ อย่างน่าใจหาย มือข้างหนึ่งของ

เขาเคล้นคลึงสะโพกกลมกลึงของเธอและวกกลับไต่ขึ้นมาจนเกือบถึง

ฐานอก 

หญงิสาวสะดุ้งเมื่อเขาแทรกมอืเข้ามาภายใต้เสื้อเชิ้ตสขีาวของ

เธอ มอืเรยีวลูบไล้บนผวิเนื้อเธออย่างหลงใหล แต่เจนกลบัรู้สกึว่ามนั
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เหมอืนเปลวไฟร้อนๆ ที่ก�าลงัลามเลยีไปตามผวิเนื้อเธอมากกว่า เพราะ

มันสร้างความรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ ให้แก่เธอเป็นอย่างมาก หญิงสาว

พยายามที่จะปกป้องตวัเองอย่างเตม็ความสามารถ ดนัศรีษะชายหนุม่

ออกห่างจากทรวงอกคู่งามที่ก�าลงัอวดสายตาตรงหน้าเขา

เดนนิสท�าเสียงเหมือนขัดใจตอนที่เขาก�าลังจะฝังใบหน้าลงไป

ที่ความนุ่มหยุ่นนั้นเพื่อชื่นชมมันให้เต็มที่ แต่ก็ถูกมือของหญิงสาว 

ดนัเอาไว้เสยีก่อน เขาจงึเลื่อนตวัขึ้นมาสบตาเธอตรงๆ ด้วยแววตาของ

ผู้ที่มอี�านาจเหนอืกว่า

“อย่าดิ้น ถ้ายงัอยากออกจากห้องนี้” เขาขู่พลางยกมอืขึ้นจบั

ปลายคางเธอให้หนัมามองเขา

“ฮึก...ปล่อยฉันไปนะคะ ฉันไม่รู้อะไรจริงๆ” เจนร้องขอพลาง

สะอื้นไห้อย่างน่าสงสาร แต่คนที่เพิ่งถูกขดัใจดูเหมอืนจะไม่ปล่อยเธอ

ไปง่ายๆ 

“ผมไม่ใช่คนเชื่ออะไรง่ายๆ ด้วยสิ” คราวนี้รอยบุ๋มข้างแก้ม

ปรากฏขึ้นชัดเจนทั้งสองข้าง แต่คนมองกลับรู้สึกว่านั่นเป็นการยิ้มขู่

มากกว่า “คณุมั่นใจว่าไม่ได้ท�าจรงิๆ เหรอเจน” เขาถามเธออกีครั้งแม้

น�้าเสียงจะฟังดูอ่อนลง แต่ร่างสูงใหญ่ยังทาบทับเธอแนบแน่นไปทุก

ส่วนสดั ยากที่จะขยบั

“ฉนัสาบาน ฉนัไม่รูด้้วยซ�้าว่าผูช้ายคนนั้นเป็นใคร ปล่อยฉนัไป

นะคะคณุแลงส์ลยี์ ได้โปรด” 

เดนนสิยิ้ม หางเสยีงค�าว่าได้โปรดของเธอช่างน่าเอน็ด ูนกึสงสาร 

เชลยสาวตัวน้อยขึ้นมาบ้างจึงยกมือเรียวเช็ดน�้าตาเปียกๆ ออกจาก

แก้มให้เธออย่างเบามอื พร้อมกบัยิ้มโชว์ลกัยิ้มให้หญงิสาวอย่างใจดี

“กไ็ด้ ผมจะไม่ถ่ายวดิโีอ” เขาบอกอย่างใจกว้าง “แต่ในเมื่อผม

หาตวัคนผดิมาแทนคณุไม่ได้ ยงัไงคณุกต็้องถูกท�าโทษ” ผู้พพิากษา

กล่าวจบกจ็ดัการลงโทษคนผดิทนัทอีย่างไม่รรีอ 
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เจนที่ก�าลังดีใจว่าตัวเองจะมีทางรอดกลับต้องเสียใจอีกครั้ง 

รู้สกึเหมอืนถูกส่งให้ขึ้นสวรรค์และฉดุลงนรกในเวลาแค่ชั่วพรบิตา

แต่คราวนี้เจนไม่ยอมอยู่นิ่ง เธอดิ้นออกจากพนัธนาการนั้นจน

เป็นอิสระแล้วใช้มือทุบไปตามร่างกายเขาไม่ยั้ง ทั้งหยิกทั้งข่วนจน 

ชายหนุม่ทนไม่ไหว คว้าเอาเขม็ขดัที่ตกอยูใ่กล้ๆ มารดัแขนเธอไว้แน่น 

ไม่เท่านั้นเขายงัเอามนัไปผกูโยงไว้กบัหวัเตยีงจนหญงิสาวหมดหนทาง

จะต่อสู้ขดัขนื เจนไม่นกึเลยว่าในชวีตินี้เธอจะต้องมาเจอเรื่องราวแย่ๆ 

แบบนี้ หากเขาท�าอะไรเป็นการขนืใจเธอ ต่อให้เขาหล่อเป็นเทพบตุร

ขนาดไหนมนักไ็ม่ต่างอะไรจากปิศาจนกัหรอก

“อย่าดื้อน่าเจน ถ้าไม่อยากให้อะไรๆ มันแย่กว่าเดิมก็นอน 

นิ่งๆ ซะ” เดนนสิขู่เธอเสยีงเข้ม ดวงตาขี้เล่นมแีววจรงิจงัและเข้มข้น

ไปด้วยโทสะ 

หญิงสาวใต้ร่างไม่ได้ตอบ เธอนอนนิ่งอย่างที่เขาสั่ง แต่ก็เริ่ม

ร้องไห้สะอกึสะอื้นราวกบัจะขาดใจ ดวงตาคูส่วยปิดลงไม่ยอมมองหน้า

คนใจร้าย ริมฝีปากอิ่มสีสวยเม้มเข้าหากันแน่น พยายามไม่ให้เสียง

ร�่าไห้เลด็ลอดออกมา แต่กส็ะอื้นไห้จนตวัสั่น

เดนนิสถอนหายใจแรงๆ หมดสนุกกับการกลั่นแกล้งคนใต้ร่าง 

เขาพยงุตวัลกุขึ้นนั่ง ปลดเขม็ขดัที่รดัรอบข้อมอืหญงิสาวออก ทิ้งเพยีง

รอยแดงไว้ให้ดูต่างหน้า 

เมื่อเป็นอสิระแทนที่คนตรงหน้าจะลกุขึ้น กระถดหนอีย่างคราว

ก่อน เธอกลบันอนนิ่งหลบัตาแน่นราวกบัยอมรบัและรอคอยการลงทณัฑ์ 

จากเขา

หนุ่มเจ้าส�าราญมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกประหลาด บอกไม่

ถูกว่ารู้สกึสงสาร หรอือยากจะแกล้งเย้าเธอต่อกนัแน่ เดนนสิใช้ปลาย

นิ้วไล้ไปตามแนวกรามเธอเบาๆ และกไ็ด้ผลเมื่อคนที่นอนนิ่งอยูเ่มื่อครู่

ถงึกบัสะดุ้ง แต่กย็งัไม่ยอมลมืตาขึ้นมามองเขา
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“เฮ้” เดนนสิเรยีกเธอเสยีงแผ่ว อมยิ้มกบัท่าทางหวาดผวาตกใจ

นั่น

“ลมืตาได้แล้วเจน” 

หญงิสาวค่อยๆ ลมืตามองคนที่ท�าท่าจะท�ามดิมีร้ิายกบัเธอช้าๆ 

ไล่ไปจากขายาวที่ชนัเข่าขึ้นข้างหนึ่ง หน้าท้องแบนราบภายใต้เสื้อยดื

สเีข้ม ปลายคางที่เตม็ไปด้วยหนวดเครา สองข้างแก้มที่เคยมรีอยบุ๋ม

ของลกัยิ้ม จนมาหยดุที่ดวงตาสฟี้าอ่อนนั้น 

เดนนสิที่กึ่งนั่งกึ่งนอนตะแคงหนัข้างให้เธอ มอืข้างหนึ่งของเขา

ยันรับน�้าหนักตัวไว้ ระยะห่างเพียงเท่านี้ท�าให้เจนมองเห็นแพขนตา

หนาๆ ของเขาได้ชัดเจน ความงามที่หลอมรวมเป็นตัวตนของผู้ชาย

ตรงหน้าท�าให้เขาดูมีเสน่ห์น่าหลงใหล แต่ส�าหรับเธอแล้วเขาเหมือน

ปิศาจร้ายที่ซ่อนตวัภายใต้รูปโฉมอนังดงามมากกว่า

“นี่แค่สั่งสอนส�าหรับคนปากแข็ง” เดนนิสบอกคนที่กระถดตัว

หนีจนเกือบจะตกเตียง ปฏิกิริยาตอบสนองเพียงเล็กน้อยของเธอนั้น

สร้างความขุ่นมวัในอารมณ์ของเขาอย่างง่ายดาย

“คณุคงรู้แล้วว่าคนอย่างผมเอาจรงิ” เดนนสิพดูจบกเ็หลอืบตา

ไปมองหญงิสาวที่ก�าลงักระชบัสาบเสื้อหลดุลุย่ของตวัเองแน่น “แต่ใน

เมื่อคณุยนืยนัว่าไม่ได้ท�า ผมกจ็ะให้เวลาคณุ” เขาบอกพร้อมกบัขยบั

ลกุขึ้นนั่งบ้าง “แต่มข้ีอแม้ว่าคณุต้องมาอยูใ่นความดแูลของผมจนกว่า

ผมจะหาคนร้ายตัวจริงพบ” ท้ายประโยคฟังเหมือนคนพูดพอใจกับ 

ข้อเสนอยิ่งนกั 

“หมายความว่ายังไงคะ!” เจนเพิ่งจะหาเสียงตัวเองเจอหลัง

ตกใจจนเกือบจะเป็นลมเมื่อครู่นี้ เธอจ�าได้ว่าเธอไม่มีความผิดอะไร 

สกันดิ แล้วท�าไมเขาต้องมาสร้างเงื่อนไขบ้าๆ เหล่านี้กบัเธอด้วย

“กห็มายความตามที่พูด คณุต้องอยู่ในสายตาผมตลอดเวลา” 

เขาเน้นเสยีงค�าว่าตลอดเวลาจนเจนขนลกุ
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“คณุจะไม่ท�ากไ็ด้นะ เดี๋ยวจะหาว่าผมบงัคบัข่มขู่อกี” เดนนสิ 

บอกอย่างใจกว้าง ใช้ลิ้นดนุกระพุ้งแก้มข้างหนึ่งด้วยท่าทกีวนๆ แบบ

ที่เขาชอบท�าเสมอ

“แต่เราจะกลับไปเริ่มในสิ่งที่ยังท�าไม่จบเมื่อครู่นี้” เขายิ้มเมื่อ

เหน็เธอส่ายหน้าจนผมกระจาย รูส้กึสนกุอย่างบอกไม่ถกูที่ได้แกล้งเธอ

แบบนี้

“งั้นกแ็ปลว่าคณุจะยอมมาอยูใ่นความดูแลของผม” เขาเลกิคิ้ว

ขึ้นเชงิเป็นค�าถาม

เจนนิ่งคดิ เธอไม่ได้มคีวามผดิอะไรเลย ท�าไมเธอจะต้องเอาตวั

ไปผกูตดิกบัเขา แต่ท่าทขีองเขาแสดงให้เหน็ว่าเขาไม่ได้พดูเล่นเลย แม้

เขาจะดขูี้เล่นเจ้าส�าราญ แต่เมื่อครูท่ี่เขาข่มขูเ่ธอกก็ลวัจนร้องไห้ อยาก

จะเถยีงคนตรงหน้าใจจะขาดแต่กท็�าไม่ได้ เพราะจ�านนด้วยหลกัฐาน

ที่เธอไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้น 

“ถ้าคณุจบัคนร้ายตวัจรงิได้ คณุจะปล่อยฉนัไปใช่ไหมคะ” หญงิ

สาวถามเขาเพื่อความแน่ใจ นาทนีี้คงไม่มวีธิไีหนที่จะท�าให้เธอรอดพ้น

จากสถานการณ์อนัตรายนี้ นอกจากการตามน�้าไปก่อน

“แน่นอน” เขาบอกด้วยท่าทมีั่นใจ การที่เขาจะเจอคนร้ายตวัจรงิ 

หรอืไม่มนัล้วนแต่เกดิจากความต้องการของเขาเท่านั้นละ

“คุณจะไม่ท�ากับฉันแบบนั้นอีกใช่ไหม” เธอยังหวาดผวาจาก

การถูกคกุคามเมื่อครู่ 

ให้ตาย! ยงัไงเธอกร็บัไม่ได้กบัการกระท�าห่ามๆ ของเขา

“ไม่ท�า ถ้าคณุไม่กวนโมโห” เดนนสิรบัปาก ยกัคิ้วให้เธอทหีนึ่ง 

เขาไม่ได้บอกหญิงสาวเลยว่าแค่เธอขยับตัวออกห่างจากเขาอารมณ์

โกรธของเขากพ็ลุ่งพล่าน

“เอาละทีนี้ไปเก็บของของคุณได้แล้ว” คนที่ไม่เคยถูกขัดใจสั่ง

ทนัทเีมื่อบรรลขุ้อตกลง
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“เกบ็ของท�าไมคะ!” เจนมสีหีน้าสงสยั คิ้วเรยีวขมวดจนเป็นปม

“อ้าว กไ็ปอยู่กบัผมไง” คนเอาแต่ใจบอกอย่างไม่คดิอะไรมาก

“แต่ฉนัต้องท�างานอกีสองวนันะคะ” หญงิสาวแย้ง สญัญาจ้าง

เธอจะหมดในอกีแค่สองวนั แม้มนัจะเป็นเพยีงงานชั่วคราว แต่เธอก็

อยากจะรบัผดิชอบงานจนจบ

“ไปเก็บของ เรื่องนั้นผมจัดการเอง” เดนนิสตัดบทลุกขึ้นจาก

เตยีง เพราะขนืนั่งอยูต่รงนี้นานอกีหน่อยเขากช็กัไม่แน่ใจว่าจะอยูน่ิ่งๆ 

แบบนี้ไปได้นานอกีสกักี่นาท ี

เขารู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจ แต่ใครจะทนกับการเห็นภาพหญิงสาว 

ผมเผ้ายุ่งเหยิง เสื้อผ้าหลุดลุ่ยที่ยั่วกิเลสเขาอย่างที่สุดแบบนี้ได้ เจน 

มคีวามน่าดงึดดูบางอย่างในแบบที่เดนนสิห้ามตวัเองไม่ได้ เขาไม่แน่ใจ

ว่ามนัคอือะไร รู้สกึแค่ว่าอยากจบัเธอมาลงโทษตอนที่เหน็เธอลอยคอ

ในสระน�้าอยู่กบัผู้ชายพวกนั้น เขารู้สกึหงดุหงดิเวลาที่เธอไม่สนใจเขา 

สักนิด และเขาเพิ่งรู้ตัวว่าการได้เห็นใบหน้าเปื้อนน�้าตาของเธอสร้าง

ความพงึพอใจบางอย่างแก่เขา

สิ้นค�าพูด หญิงสาวไม่รีรอรีบลงจากเตียงแทบจะทันที เธอ

ส�ารวจเนื้อตวัเสื้อผ้าให้เรยีบร้อยที่สดุ ลบูไล้ข้อมอืที่เริ่มจะเป็นสเีข้มขึ้น

จากการรดัรงึของเขม็ขดัเส้นโต ไม่อาจคาดเดาอนาคตที่ต้องตกอยู่ใน

อาณตัขิองผู้ชายแบบ เดนนสิ แลงส์ลยี์ ได้เลย

เจนทิ้งตัวลงบนเตียงในห้องพักส�าหรับพนักงานอย่าง

สับสนจนเรียบเรียงความคิดไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อไม่กี่ชั่วโมง

ก่อนท�าให้การคดิการตดัสนิใจของเธอผดิพลาดไปหมด หญงิสาวมอง

รอยแดงที่ข้อมอื นกึถงึแววตาดดุนัที่เขาใช้ตรงึเธอเอาไว้จนไม่กล้าขยบั

แล้วถอนหายใจ

ให้ตายเถอะ! เธอไม่สามารถต่อกรกบัเขาได้เลย แต่กไ็ม่คดิจะ



ดวงจินดา  25

ยอมแพ้ ปกตเิธอเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ไม่ว่าจะผ่านเรื่องราว

ร้ายแรงขนาดไหนกม็กัจะผ่านมนัมาได้เสมอ

หญงิสาวมองรอบๆ ห้องนอนเลก็ที่ข้าวของถกูรื้อกระจดักระจาย 

แม้จะเสียดายคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่เก็บข้อมูลส�าคัญหลายอย่าง 

แต่กค็งต้องตดัใจ 

เจนมองหากระเป๋าเป้ใบเลก็ คว้าเอาเสื้อผ้าข้าวของเท่าที่จ�าเป็น 

เปลี่ยนจากชุดพนักงานเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนแบบที่สวมประจ�า คว้า

เป้ใบย่อมขึ้นหลงั เปิดประตูหลงัห้องพกัเพื่อมองหาทางหนทีไีล่

ด้านหลังที่พักพนักงานคือถนนสายเล็กที่ตรงไปยังชุมชนที่ห่าง

จากโรงแรมออกไปไม่ไกลนัก หากเธอถ่วงเวลาไว้ได้นานพอและเร่ง

ฝีเท้าให้เร็วที่สุด เธอคงหนีจากตรงนี้ได้ทัน แม้ความสูงจากพื้นไม่กี่

เมตร แต่เจนกอ็ดขาสั่นใจสั่นไม่ได้ ขาเรยีวก้าวพาดระเบยีงห้อง ค่อยๆ 

หนัหลงัและโรยตวัลงไปช้าๆ เมื่อเท้าแตะถงึพื้นเธอกอ็อกวิ่งทนัทแีบบ

ไม่เหลยีวหลงั

วิลเลียมผู้ที่ท�าหน้าที่เดินมาส่งหญิงสาวคนใหม่ของเจ้านายที่

หน้าห้องชะเง้อคอมองประตูห้องพักขนาดเล็กที่เธอคนนั้นหายเข้าไป 

เวลาผ่านไปราวยี่สิบนาทีก็ยังไม่มีทีท่าว่าเธอจะออกมา การ์ดร่างสูง

จงึตดัสนิใจเดนิไปเคาะประตูห้อง

“มิสโทมัส มิสโทมัสครับ คุณอยู่ในนั้นหรือเปล่า” การ์ดหนุ่ม

เรยีกเธอ ชกัสงัหรณ์ใจแปลกๆ กบัความเงยีบงนัของคนในห้อง เมื่อ

ไม่มเีสยีงตอบรบัจากด้านในเขาจงึตดัสนิใจเคาะเรยีกอกีสองสามครั้ง 

ครั้นไม่มีวี่แววว่าหญิงสาวคนนั้นจะขานตอบ วิลเลียมจึงโทร. เรียก

เพื่อนให้ไปขอกญุแจมาเปิดหอ้งพกั กวา่จะรูว้า่เธอคนนั้นหลบหนไีปก็

กนิเวลาร่วมสบินาที
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“ตามหาให้เจอ ถ้าไม่เจอฉันจะไล่พวกนายออกทั้งหมด”  

เดนนสิสั่งเสยีงเข้ม แทบขว้างโทรศพัท์ทิ้งเมื่อรู้ข่าวน่าผดิหวงั ผู้หญงิ

ตวัเลก็ๆ หงอๆ คนเดยีวยงัเอาไม่อยู่ แล้วเขาจะไว้ใจคนพวกนี้ให้ท�า

หน้าที่ดแูลความปลอดภยัของเขาต่อไปได้อย่างไร เดนนสิยิ่งกว่าเจบ็ใจ

เมื่อถกูเธอท้าทายเป็นครั้งที่สอง เขาไม่น่าใจอ่อนเพราะเหน็แก่น�้าเสยีง

อ้อนวอนของเธอเลย 

ให้ตายสิ! อย่าให้เขาจับเธอได้อีกเชียว เจน โทมัส จะได้รู้ว่า

ผู้ชายอย่างเขาเธอไม่ควรจะมาล้อเล่นด้วย
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เจนหันรีหันขวาง พยายามมองหารถประจ�าทางที่อาจจะ 

ผ่านมาทั้งๆ ที่รู้ว่าอกีตั้งชั่วโมงกว่ารถคนัถดัไปจะมาถงึ หญงิสาวมอง

ไปยังเส้นทางที่รถออกมาจากโรงแรม พยายามมองหากลุ่มคนที่อาจ

จะตามมาจบัตวัเธอได้ แม้รู้ทั้งรู้ว่าไม่ใช่คนผดิ แต่เธอกอ็ดกลวัไม่ได้

หญงิสาวตดัสนิใจโบกรถที่ผ่านไปมา แต่พอนกึได้ว่ามนัจะเป็น

จดุสนใจ เธอจงึเริ่มเดนิลดัเลาะไปตามถนนเลก็ๆ ในย่านชมุชนแออดั 

กึ่งเดินกึ่งวิ่งและมองเหลียวหลังเป็นระยะๆ คิดหาทางหนีทีไล่เพราะ

ไม่รู้ว่าเดนนิสจะตามเธอมาตอนไหน ต้องหนีไปอีกนานแค่ไหน แต ่

ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ต้องหนี ไม่ยอมให้เขาเอาเปรียบง่ายๆ เพราะเธอ 

ไม่ได้ท�าอะไรผดิสกันดิ 

แต่เดินยังไม่ทันพ้นตรอกเล็กๆ ด้วยซ�้า รถยนต์ติดฟิล์มด�ามืด

คันหนึ่งก็ชะลอจอด ก่อนที่ประตูรถคันนั้นจะเปิดออก เธอถูกดึงตัว

เข้าไปในรถรวดเรว็โดยไม่ทนัตั้งตวั ไม่มเีวลาแม้แต่จะส่งเสยีงร้อง เจน

ถูกรวบตัวเอาไว้บนตักใครสักคน ซึ่งรัดตัวเธอแน่นจนไม่สามารถดิ้น

หนไีด้

“เจน” เสยีงทุม้กระซบิที่ข้างห ูคนที่ดิ้นอยูก่น็ิ่งราวถกูสาป “อยาก 

รู้มากใช่ไหมว่าท�าให้ผมโกรธแล้วเป็นยังไง” ค�าถามนั้นไม่ได้ต้องการ

3
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ค�าตอบ เพราะคนถามก�าลงัจะพสิจูน์ให้เธอได้รูค้�าตอบในอกีไม่กี่อดึใจ

เท่านั้น

“อย่าท�าอะไรฉนัเลยนะคะ” เจนกระซบิเสยีงสั่น ไม่อยากจนิต-

นาการชะตากรรมของตวัเองเลย

“มนัขึ้นอยูก่บัคณุเจน ขึ้นอยูก่บัการกระท�าของคณุทั้งนั้น” เดน-

นสิกระซบิเสยีงเข้ม ทแีรกเขานกึสนกุที่ได้แกล้งให้เธอตกใจเล่น แต่พอ

รู้ว่าเธอกล้าถึงขนาดหนีเขาไปหน้าตาเฉยแบบนี้ เดนนิสก็ไม่ได้อยู่ใน

อารมณ์ที่จะล้อเธอเล่นอกีแล้ว 

หญิงสาวตรงหน้ากล้าดีอย่างไรมาขัดค�าสั่งเขา นึกหรือว่าแค่ 

วิ่งหนแีล้วจะพ้นเงื้อมมอืเขาไปได้ เธอรู้จกัเขาน้อยไปเสยีแล้ว เพราะ

ส�าหรบัเดนนสิแล้ว สิ่งใดที่เขาต้องการ ต่อให้ลงทนุกบัมนัจนหมดเนื้อ

หมดตวั เขากไ็ม่เคยที่จะลงัเล

 

รถตูต้ดิฟิล์มด�าคันน้ันขบัมาจอดท่ีวิลลาส่วนตวัในโรงแรม 

หรูที่เจนท�างานอยู่ เธอถูกดึงตัวลงจากรถให้เดินตามร่างสูงใหญ่ที่ 

ตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะยิ้มให้ใคร หญิงสาวเหลียวหลังมองผู้คนที่ราย

ล้อมราวกับจะขอความช่วยเหลือ แต่คนเหล่านั้นกลับมีท่าทีเมินเฉย 

ไม่สนใจอาการขวญัเสยีของเธอแม้แต่น้อย

ประตูบานใหญ่ถูกเปิดออกกว้าง เดนนสิลากหญงิสาวร่างบาง

เข้ามาหยุดที่กลางห้อง จ้องมองเธอแค่ชั่วนาทีก็ออกแรงลากเธอเดิน

ลกึเข้าไปอกี เจนขนืตวัเมื่อเหน็ว่าจดุหมายปลายทางตรงหน้าคอืเตยีง

กว้างในห้องนอนที่กรกุระจกใสเพื่อให้มองเหน็ทวิทศัน์โดยรอบ สญัชาต- 

ญาณเอาตวัรอดบอกเธอให้ระวงัภยัอย่างที่สดุ

“ปล่อยค่ะ” เธอดิ้น พยายามบิดข้อมือจากการเกาะกุมอย่าง

เตม็ที่ แต่ยิ่งดิ้นเดนนสิกย็ิ่งรดัแน่น ในที่สดุเธอกส็ู้แรงเดนนสิไม่ไหว

“คุณเลือกเองนะเจน อย่าดีดดิ้นให้มันมากจะได้ไม่เจ็บตัว”  
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เดนนสิบอกเสยีงเหี้ยมขณะเหวี่ยงหญงิสาวขึ้นเตยีง เป็นครั้งแรกที่เขา

อยากจะลงทณัฑ์ใครสกัคนด้วยบทลงโทษแสนวาบหวาม แค่เหน็ท่าที

ดิ้นรนขัดขืนของเธอ เขาก็ยิ่งอยากจะจับเธอมัดและจัดการละเลียด

กลนืเธอลงท้อง 

ความรู้สกึที่เขามต่ีอหญงิสาวยากที่จะอธบิายเป็นค�าพดูได้ มนั

คอืความรู้สกึระหว่างอยากเอาชนะกบัความเสน่ห์หา 

ใช่! เดนนสิยอมรบักบัตวัเองว่าตั้งแต่เขาจูบเธอคราวนั้น ความ

รู้สึกเรียกร้องโหยหาในตัวเธอก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น คล้ายกับว่าเธอเป็นสิ่ง

เสพติดร้ายแรงที่เพียงได้ลิ้มรสเล็กน้อยก็จะต้องแสวงหามาเสพอีก

อย่างไม่รู้จกัพอ

เจนดิ้นรนลงจากเตียงกว้าง พยายามปีนลงไปอีกทาง แต่ 

เดนนสิเรว็กว่า เขาจดัการจบัเธอเอาไว้และโถมตวัทบัลงบนตวัเธอไม่

ให้ดิ้นหน ีจบัแขนบอบบางที่ยงัมรีอยแดงช�้าขึ้นมารวบไว้ ปลดเขม็ขดั

จากเอวออกอย่างใจร้อนเพื่อรวบมัดข้อมือน้อยเอาไว้อย่างช�านาญ 

ผูกโยงแขนสองข้างของหญงิสาวตดิกบัหวัเตยีง

ดวงตาสีฟ้าอ่อนมองส�ารวจทรวดทรงอ้อนแอ้นภายใต้เสื้อยืด

แบบเรียบๆ สีขาวและกางเกงยีนเข้ารูป มือใหญ่แทรกเข้าไปใต้ชาย

เสื้อ ตรึงเธอเอาไว้ด้วยแววตาดุแทนการสั่งให้เธอหยุดดิ้นรน และดู

เหมอืนมนัจะได้ผลกว่าค�าสั่งไหนๆ เมื่อร่างแน่งน้อยด้านล่างหยดุการ

ดิ้นรนขดัขนื

ชายหนุ่มโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ บดจูบลงบนริมฝีปากอิ่มนั้น

แรงๆ ราวกบัจะท�าให้มนัชอกช�้าในคราแรกที่จูบ รมิฝีปากอิ่มสวยนั้น

ยงัเม้มแน่นอย่างคนไม่ยอมแพ้ เดนนสิท�าเสยีงเหมอืนขดัใจ ใช้มอืบบี

ปลายคางเธอไม่เบานกั ความเจบ็ท�าให้เจนต้องเปิดปากปล่อยให้เขา

รกุรานอย่างสมใจ ลิ้นเลก็ของเธอหดกลบัเข้าไปในปาก หลบเลี่ยงลิ้น
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ร้อนรกุรานนั้นเป็นพลัวนั แต่สดุท้ายผูบ้กุรกุกจ็ดัการเกาะเกี่ยวเรยีวลิ้น

แล้วดูดดงึแรงๆ จนหญงิสาวร้องประท้วงเสยีงอู้อี้

“ถ้าไม่อยากเจ็บอีก คราวหน้าก็ท�าตัวดีๆ” เดนนิสบอกพร้อม

กับหยัดกายขึ้นแล้วปลดตะขอกางเกงยีนรัดรูปของหญิงสาวเตรียม

ถอดออก 

ทว่าเธอกลบัใช้เท้าถบีเข้าที่อกเขาเสยีเตม็แรง แม้รู้อยูเ่ตม็อกว่า

จะท�าให้เขาโกรธ แต่เธอกต็้องท�าเพื่อปกป้องตวัเอง 

“เจน!” เดนนิสค�ารามเรียกชื่อเธอ น�้าเสียงเต็มไปด้วยความ 

ไม่พอใจ แววตาที่มีแววล้อเล่นเป็นนิตย์บัดนี้ดูดุดันจนหญิงสาวกลัว 

แต่ถงึกระนั้นเธอกย็งัฮดึสู้ ทั้งที่รู้ว่าไม่มทีางจะสู้เขาได้เลย 

เดนนสิไม่สนแรงถบีของหญงิสาว เขาจบัข้อเท้าเธอด้วยมอืข้าง

หนึ่ง แล้วจัดการถอดกางเกงยีนเจ้าปัญหาออกอย่างง่ายดาย และ 

ไม่นานชั้นในตวัจิ๋วกถ็กูถอดตามมา เจนหลบัตาลงเมื่อถกูจ้องจดุลกึลบั

ที่เธอยงัไม่เคยให้ผู้ชายคนไหนได้เหน็ มาวนันี้ เดนนสิ แลงส์ลยี์ กลบั

ได้จ้องมองมนัอย่างง่ายๆ 

หนุ่มเจ้าเล่ห์ยิ้มมุมปากเมื่อคนพยศหยุดดิ้นทันทีที่โดนเขา 

ลอกคราบ ชายหนุ่มเอื้อมมือออกไปสัมผัสกุหลาบงามที่เบ่งบานอยู่

ตรงหน้า ใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสเกสรสีชมพูเข้มนั้นอย่างเบามือ แรง

สะท้านของหญงิสาวท�าให้เขาพอใจ ไม่นานนิ้วเรยีวยาวกค็่อยๆ สอด

เข้าไปในช่องทางคบัแคบที่แม้แต่เจ้าตวัเองกย็งัไม่เคยส�ารวจ 

“อื้อ เจบ็” เจนท�าหน้าเบ้เมื่อเขาแทรกนิ้วเข้าไปด้านใน เมื่อแรก

ที่เขาสัมผัสเพียงภายนอก เธอรู้สึกวาบหวิวแปลกๆ แต่พอเขาแทรก

ปลายนิ้วเข้าไปในช่องทางรกัคบัแคบนั้น เธอกเ็จบ็จนทนไม่ไหวจนต้อง

ร้องประท้วงออกมา 

“อีกหน่อยก็ไม่เจ็บแล้ว” ชายหนุ่มปลอบใจคนที่ดิ้นเร่าด้วย

ความทรมาน มือของเขายังท�าหน้าที่ได้ดีเยี่ยม นิ้วหนึ่งสอดแทรก
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ช�าแรกลึกเข้าไป ส่วนนิ้วหัวแม่มือก็คอยสัมผัสจุดที่ไวต่อการกระตุ้น 

ไม่นานช่องทางรกัคบัแคบกย็ดืหยุ่นและลื่นไหล 

สกัพกัเดนนสิกห็ยดุมอืลง หญงิสาวที่ตอนนี้ตวัอ่อนนิ่มราวกบั

ขี้ผึ้งลนไฟกป็รอืตาขึ้นมอง ภาพตรงหน้าท�าให้เธอแทบลมืหายใจ...

ชายหนุ่มยกนิ้วมือที่เคยหยอกเอินเธอขึ้นมาและใช้ปลายลิ้น 

ชิมรสชาติของหญิงสาวตั้งแต่โคนนิ้วจนสุดปลายนิ้ว ดวงตาสีสวย 

ของเขายงัจ้องลกึเข้าไปในดวงตาสนี�้าตาลของเธออย่างมคีวามหมาย

เจนเบือนหน้าหนีด้วยความอายระคนตื่นเต้น เธอไม่สามารถ 

ทนดูต่อไปได้ หญงิสาวไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าชายหญงิจะท�าอะไรกนั 

แบบนี้ได้ด้วย

สักพักเดนนิสก็โน้มตัวลงมา ลมหายใจอุ่นร้อนเป่ารดไปตาม 

แนวกรามเธอ ไล่ลงมาตามซอกคอและหยดุที่หน้าอกอิ่มสวยข้างหนึ่ง 

เขาใช้ปากขบเม้มยอดอกผ่านเนื้อผ้า ถึงกระนั้นเจนก็สั่นสะท้านไป 

ทั้งตัว สัมผัสแปลกใหม่ที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนถูกกระตุ้นเร้าเมื่อเขาท�า

แบบเดยีวกนักบัอกอกีข้างจนเธอเผลอครางออกมาเบาๆ เผลอหยดัตวั

สูงขึ้นเพื่อให้เขาได้ชมิรสชาตไิด้ถนดัขึ้น

เดนนสิยิ้มให้คนหวัไว เมื่อแรกเขากะจะท�าโทษให้เธอเจบ็ปวด 

แต่เมื่อได้ยนิเสยีงครางหวานๆ นั่น เขากลบัอยากได้ยนิมนัอกี มอืใหญ่

จัดการเลิกเสื้อเธอขึ้นแล้วถอดมันออกอย่างใจเย็น ปลดทั้งเสื้อนอก

และเสื้อในไว้ที่แขนข้างหนึ่งที่ถูกพนัธนาการไว้ คราวนี้เธอถูกเขาลอก

คราบอย่างสมบูรณ์

เดนนิสชื่นชมร่างงามที่เขาเคยจินตนาการถึง แต่พอได้สัมผัส

นวลเนื้อแท้กพ็บว่าเธอสมบูรณ์แบบมากกว่าที่เขาคดิไว้เสยีอกี

เจนหลบัตาลงเมื่อหมดหนทางสู ้ร่างกายที่ดิ้นรนขดัขนืดเูหมอืน

จะเป็นอมัพาต หญงิสาวหรี่ตามองอกีครั้งเมื่อไม่รู้สกึถงึการเคลื่อนไหว

ใดๆ บนร่างกาย พบเพยีงแววตาจรงิจงัแน่วแน่ของชายหนุ่มที่จ้องเธอ
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ตาไม่กะพรบิ แม้ขณะที่เขาถอดเสื้อออกเขากย็งัไม่ละสายตาจากเธอ

เลย

หญงิสาวหายใจตดิขดัเมื่อมองดหูน้าท้องแบนราบที่มลีอนกล้าม

เนื้อเรยีงตวัสวย ไรขนสทีองแดงขึ้นปกคลมุแผงอกและท้องแกร่ง และ

หายเข้าไปในกางเกงที่เขาสวมอยู่ 

ดวงตาคมตรึงเธอเอาไว้ราวกับต้องมนตร์ เจนเผลอยกศีรษะ 

ตวัเองขึ้นตอนที่เดนนสิเคลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้ เธอเผยอรมิฝีปากอิ่ม

เตม็ให้เขาได้ละเลยีดส�ารวจจนพอใจ ช่างน่าอายเหลอืเกนิที่เธอท�าตวั

ราวกบัโหยหาสมัผสัของเขาแทนที่จะหวาดกลวัอย่างที่ควรเป็น 

ชายหนุ่มผละจากจูบแสนหวานนั้นอย่างเสยีดาย เป็นครั้งแรก

ที่เดนนิสรู้สึกว่าร่างกายของผู้หญิงน่าค้นหาจนเขาอยากจะใช้เวลา

ส�ารวจร่างงดงามนี้เสยีทั้งวนัทั้งคนื ชายหนุ่มเคลื่อนใบหน้ามาซกุไซ้ที่

ล�าคอ สูดกลิ่นหอมเฉพาะตวัเอาไว้จนเตม็ปอด จูบซบัเรื่อยลงมาตาม

ลาดไหล่ ก่อนจะหยุดลงที่ทรวงอกอวบอิ่มและครัดเคร่ง ปลายยอด

แหลมหดรัดตัวเป็นตุ่มไตเมื่อสัมผัสกับปลายจมูกเขา ส่วนมือใหญ ่

อีกข้างก็ไล้วนไปมาและบีบคลึงเบาๆ ราวกับจะยั่วเย้าให้ความรู้สึก

แสนหวานนั้นแตกพล่านไปทั่วกายเธอ

“อา...” 

เสียงดังคล้ายพอใจจากคนใต้ร่างดังขึ้น หนุ่มเจ้าส�าราญยิ้ม

พอใจ คราวนี้เขาตวดัปลายลิ้นชุม่ชื้นที่ยอดอกเธอช้าๆ ราวกบัจะแกล้ง

“อา” เจนร้องเมื่อความรู้สึกวาบหวามโจมตีชวนให้วูบโหวงที่

ท้องน้อย หญิงสาวครางออกมาเบาๆ อีกครั้งเมื่อริมฝีปากสีสดนั้น 

ครอบครองยอดอกเธอเอาไว้ 

หญงิสาวแอ่นอกเข้าหาเขาอย่างลมืตวัเมื่อชายหนุม่ผละจากอก

ข้างหนึ่งไปหาอีกข้างหนึ่ง ตอนนี้เธออับอายเหลือเกิน แต่ก็ไม่อาจ

ต้านทานความต้องการบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไรให้ร่างกาย
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ได้อิ่มเตม็กบัรสสมัผสันี้ 

เดนนสิผละจากอกคูง่ามจนคนใต้ร่างผวา แขนเรยีวเสลาพยายาม 

คว้าล�าคอแกร่งเอาไว้ ชายหนุ่มยิ้มใส่ตาเธอก่อนจะซุกหน้าลงไปยัง

พื้นที่ลกึลบัตกส�ารวจอื่นๆ ปลายลิ้นสากระคายไล้ไปมาตามหน้าท้อง

นวลเนยีน ผวิสนี�้าผึ้งลออตาท�าเอาเขาแทบคลั่ง 

เดนนสิหยดุชื่นชมเอวคอดเลก็แล้วค่อยๆ เคลื่อนศรีษะต�่าลงไป 

คราวนี้เจนไม่ได้โอนอ่อนตาม เธอหดตวัและหนบีขาเอาไว้แน่น ไม่ยอม

ให้เขาแทรกกายเข้าไปได้

“อย่านะ” หญงิสาวหวดีร้องเมื่อเขายงัจะโน้มตวัลงมา “พอแล้ว 

ฉันยอมแล้ว คุณจะให้ฉันท�าอะไรก็ได้ แต่หยุดท�าแบบนี้เสียที” เจน

ขอร้อง รู้สกึว่าโดนท�าโทษแบบนี้น่ากลวัยิ่งกว่าวธิไีหนทั้งหมดเสยีอกี

“คณุไม่ได้รบัสทิธิ์นั้น คณุมหีน้าที่แค่ท�าตามที่ผมต้องการเท่านั้น 

ลืมไปได้เลยที่จะมาร้องขออะไรอีก เพราะคุณตัดโอกาสของตัวเอง

ตั้งแต่ตอนที่คณุกระโดดหนผีมทางหน้าต่างแล้ว” เดนนสิปิดทางรอด

ใดๆ ของหญิงสาว ไม่สนใจว่าเธอจะใช้วิธีไหนเพราะมันไม่มีทางจะ 

ได้ผล

เจนมองเขาอย่างตดัพ้อ กดัรมิฝีปากเมื่อชายหนุม่ใช้มอืแขง็แรง

แยกขาเธอออกจากกนั แต่พอเขาจะก้มลงไปหาความงดงามตรงหน้า 

เธอกห็นบีขาอกี 

ในเมื่อเธอไม่ยอมให้เขาได้ส�ารวจด้วยใบหน้าและปลายลิ้น  

เขากม็อีกีวธิทีี่จะส�ารวจเธอแบบแนบชดิและแนบแน่น 

เดนนสิยกสะโพก ถอดกางเกงออกจากตวั จากนั้นกห็นัหน้ามา

หาเหยื่อตัวน้อยที่นอนผวาอยู่ ดวงตาสีน�้าตาลมีน�้าตารื้นขึ้นมาหลัง

จากมนัเหอืดแห้งไปสกัพกั ชายหนุ่มนกึเอน็ดูท่าทไีร้เดยีงสานั้นอย่าง

ที่สดุ เขาโน้มตวัลงทาบทบัร่างแบบบาง จูบซบัน�้าตาที่แก้มจนรบัรู้ได้

ถงึรสชาตขิองมนั 
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“ร้องไห้ท�าไมสาวน้อย” เขาถามชิดริมฝีปากอิ่มบวมเจ่อที่เกิด

จากการกระท�าของตวัเอง ขณะที่หญงิสาวส่ายหน้าแทนค�าตอบ

“จ�าไว้เจน ท�าตวัว่าง่ายแล้วชวีติคณุภายใต้การดูแลของผมจะ

ดขีึ้น” เขาบอกขณะหยดักายขึ้นสูง มองกหุลาบสหีวานที่เบ่งบานอยู่

ตรงหน้าซึ่งเร่งเร้าให้เขาเข้าไปหา 

ชายหนุ่มไม่รอช้า ค่อยๆ ใช้ส่วนแข็งขึงสัมผัสเกสรสีชมพูเข้ม

เบาๆ ถูไถไปมาอย่างเชื่องช้า จนร่างงามที่ตอนแรกทั้งสั่นทั้งสะดุ้ง 

ตอนนี้กลบัอ่อนยวบลงราวกบัถูกหลอมเหลว ใบหน้าน่ารกันั้นเบอืนหน ี

ดวงตากลมโตปิดสนทิ ราวกบัไม่อยากจะเหน็ภาพทรมานสายตา แต่

เจนหารู้ไม่ว่า ยิ่งเธอหลบัตา สมัผสันั้นยิ่งบาดลกึในความทรงจ�า ทกุ

การเคลื่อนไหวของเขาแม้จะบางเบาและผะแผ่ว แต่ก็ท�าให้กายเธอ

ร้อนเร่า

ชายหนุม่ก้มลงมองกลุม่น�้าหวานหยาดเยิ้มที่ไหลออกมาทกัทาย 

เขาใช้แก่นกายสัมผัสมันและวกกลับมาที่เกสรอันอ่อนไหว ถูไถไปมา

หยอกล้อจนได้ยนิเสยีงหายใจหนกัๆ ของคนใต้ร่าง ใบหน้าหญงิสาว

แดงร้อนจากสมัผสัหวามไหวราวกบัคนจบัไข้

“บอกสวิ่าคณุรู้สกึยงัไงเจน” เขาโน้มตวัมากระซบิถาม พร้อม

ขบกดัติ่งหูบอบบางนั้นเบาๆ 

เจนรู้สกึราวกบัร่างกายเธอจะปรแิตก ก�าลงัจะทนไม่ไหวกบัความ 

รู้สึกบางอย่างในกายที่เรียกร้องบางสิ่งที่มากกว่า บางสิ่งที่เธอเองก็ 

ยงัหาค�าตอบให้ตวัเองไม่ได้

“ฉันไม่รู้” เธอบอกพร้อมหอบหายใจถี่ขึ้นเมื่อเขายังถูไถตรง 

ตุม่ไตสเีข้มนั้นไม่หยดุ อยากจะร้องออกมาดงัๆ แต่กไ็ม่รู้จะร้องออกมา

แบบไหน

“เดี๋ยวคณุกร็ู”้ เดนนสิกดัฟันพดูขณะเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อแทรก

กายแกร่งเข้าไปในช่องทางหยาดเยิ้ม
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แม้จะใจเยน็รอคอยจนเธอพร้อม แต่ช่องทางที่เขาเพิ่งได้ส�ารวจ

เป็นคนแรกกย็งัคบัแคบไม่พอดสี�าหรบัเขาอยูด่ ีหญงิสาวใต้ร่างกรดีร้อง 

เมื่อเขาแทรกกายลึกเข้า ทุกการเคลื่อนไหวของเขาล้วนสร้างความ 

เจบ็ปวดให้เธอ แต่กน่็าแปลกที่ในความเจบ็ปวดนั้นกลบัแฝงความรู้สกึ

บางอย่างที่รนุแรงกว่า

เดนนสิกดัฟันจนกรามขึ้นเป็นสนันูน ใบหน้าแดงก�่าจนน่ากลวั

ว่าหากคนใต้ร่างขยบัตวัมากกว่านี้เขาคงควบคมุอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่

“อยู่นิ่งๆ ถ้าคณุไม่อยากเจบ็ตวัเจน” เขากระซบิบอกเธอ ใบหน้า

คมเข้มนั้นเหยเก

เจนที่ก�าลังพยายามดิ้นหนีสัมผัสเจ็บปวดยอมหยุดนิ่ง ไม่กล้า

แม้แต่จะหายใจ เธอจ้องมองใบหน้าแดงก�่าของเขาอย่างนกึกลวั ทนัที

ที่ชายหนุ่มค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นและกดมันลงไปอีกครั้ง เจนก็สูดลม

หายใจเข้าลกึเมื่อถูกความวาบหวามและเจบ็ปวดเข้าโจมต ี

เดนนิสขยับสะโพกสอบเข้าออกจากกายเธอเชื่องช้า ดูเหมือน

คนใต้ร่างเขาจะไม่พอใจ เธอส่งเสยีงฮดึฮดัเมื่อเหน็เขาหยดุพกั ขาเรยีว

งามรดัเขาแน่นขึ้นคล้ายกระตุ้นให้เขาขยบัเข้าหาอกี

“ใจเย็นๆ คนสวย” เดนนิสกระซิบเมื่อรับรู้ถึงภาษากายที่ดู

เหมือนจะไปไวกว่าความคิด ชายหนุ่มถอดถอนตัวตนออกมาจนเจน

ผวา เขาหยุดเพื่อฉีกซองน�าเครื่องป้องกันมาสวมใส่ และคราวนี้เขา

แทรกกายลกึจนสดุในคราวเดยีว 

“อ๊า!” เจนหวดีร้องเมื่อถูกชายหนุ่มแทรกกายเข้ามารวดเรว็ใน

ทเีดยีว รู้สกึว่าเลอืดในกายก�าลงัเดอืดเป็นไอเมื่อหนุ่มเจ้าส�าราญขยบั

สะโพกรวัเรว็กว่าครั้งแรก จากที่เคยรงัเกยีจสมัผสัเขา ตอนนี้เธอก�าลงั

ส่งเสยีงครางออกมาอย่างห้ามไม่อยู่

ชายหนุม่ยิ้มอย่างพอใจ จะอย่างไรผูห้ญงิกต้็องพ่ายแพ้ต่อผูช้าย

อยู่ด ี
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“ร้องออกมาไม่ต้องอาย เอาเลยที่รัก ผมชอบฟังเสียงหวานๆ 

ของคุณ” เขาบอกขณะควบขยับรัวเร็ว แต่อยู่ดีๆ เดนนิสก็หยุดกึก 

ถอดถอนกายออกมาจนหมดสิ้น 

เจนชะงักเมื่อจู่ๆ เขาก็หยุดการเคลื่อนไหวอันแสนรัญจวนนั้น 

ความรู้สกึบางอย่างที่ก�าลงัจะปะทถุูกกระชากออกไปอย่างรวดเรว็

เดนนสิจดัการปลดเขม็ขดัที่พนัธนาการข้อมอืเรยีวเลก็ออก จบั

เธอให้เปลี่ยนท่าเป็นคว�่าหน้า ยกสะโพกสวยขึ้นมาในท่าคกุเข่า จดัการ

จับมือน้อยให้เกาะหัวเตียงเอาไว้มั่น โดยที่เจนเองก็ท�าตามเขาอย่าง

ว่าง่าย เพราะตอนนี้สมองเธอว่างเปล่าไร้เรี่ยวแรงดิ้นรนขดัขนืใดๆ อกี 

ชายหนุ่มจ้องมองกุหลาบงามจากด้านหลัง ดอกไม้สีชมพูบริสุทธิ์นั้น

แดงและบวมขึ้นเลก็น้อยจากการกระท�าของเขา เดนนสิจงึเอื้อมมอืไป

สมัผสัความอ่อนนุ่มนั้นเบาๆ 

“อ๊ะ!” เจนร้องเมื่อไม่คุน้เคยกบัท่วงท่าที่เขาเข้าหา ครางกระเส่า

เมื่อเขาวนนิ้วกบัเกสรดอกไม้สสีวย

ชายหนุ่มเองกท็นไม่ไหว ดอกไม้งามบานเบ่งนั้นช่างยั่วใจ เชญิ

ชวนให้เขาเข้าไปเชยชมใกล้ๆ ในแบบที่เดนนสิเองกไ็ม่เคยรูส้กึมากมาย

ขนาดนี้กับใครมาก่อน เขาค่อยๆ โน้มใบหน้าลงจนชิด ใช้ริมฝีปาก

ครอบครองเกสรสหีวานเอาไว้ 

ลิ้นร้อนและหนวดเคราสากระคายสร้างความหฤหรรษ์ให้เจน

อย่างที่ไม่สามารถอธบิายเป็นค�าพดูได้ เธอสดูหายใจลกึถี่อย่างต้องการ 

จะระบายความครดัเคร่ง

“คณุ อ๊ะ! คณุเดนนสิคะ อย่าทรมานฉนัเลยค่ะ ปะ ปล่อยฉนั

ไปท”ี เธอขอร้องเขาเสยีงระโหย ไม่รู้ว่าควรรู้สกึอย่างไรกบัการกระท�า

อนัน่าละอายนี้

ชายหนุ่มไม่ฟังค�าร้องขอ เขากลับใช้ลิ้นสากนั้นปาดไล้ไปตาม

ดอกไม้งามเชื่องช้า เบาสลับเร็ว บางครั้งก็ดูดกลืนราวกับจะดื่มกิน 
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น�้าหวานหยาดเยิ้มในกายเธอจนหมดสิ้น แถมยังใช้นิ้วเรียวยาวนั้น

แทรกลกึเข้าออกสมัพนัธ์กบัปลายลิ้น ชายหนุ่มหยดุเมื่อรบัรู้ได้ว่าเธอ

ขาสั่น เริ่มจะทรงตวัไม่ไหว เขาจงึขยบัตวัขึ้นในท่าคกุเข่า มอืใหญ่จบั

เอวคอดเหมาะมือเอาไว้เพื่อพยุงร่างน้อยที่เริ่มอ่อนแรงให้ยังอยู่ใน 

ท่าที่เขาชื่นชอบ 

เดนนสิยงัไม่เลกิทรมานเธอ เขาค่อยๆ ใช้ปลายความแกร่งถูไถ 

ลูบไล้ขึ้นลงอย่างคราแรก เจนเกรง็ตวัรอรบัสมัผสัวาบหวาม ชายหนุ่ม

ยังอดทนหยอกเย้าเธอต่อไปจนกระทั่งเริ่มรู้สึกถึงความฉ�่าเยิ้ม เขาก็

แทรกกายเข้าลกึ 

เจนร้องครางด้วยความสขุสมเมื่อเขาแทรกตวัเข้ามา แช่เอาไว้

นิ่งแถมยงับดขยี้ลงมาจนเธอร้องไม่เป็นภาษา เขาขยบักายออกมาจน

เกอืบสดุแล้วสอดลกึลงไปในตวัเธอรวดเรว็อกีครั้ง คราวนี้เดนนสิไม่ได้

แช่เอาไว้นิ่งๆ เช่นเดมิ แต่เขาขยบัหมนุวนสลบัเข้าออกรวัเรว็

“อ๊า อ๊า!” เจนครางอย่างห้ามไม่อยู่ ลมืความอายไปชั่วขณะ 

เหลือเพียงความวาบหวามสะท้านรุนแรงที่เดนนิสมอบให้ หญิงสาว

ทรดุตวัลงอย่างหมดแรง หายใจเรว็ถี่ ใบหน้าและผวิกายแดงไปทั้งตวั 

ทว่าเดนนสิไม่ปล่อยเธอไว้นานนกั เขาขยบัในท่านั่ง ยกตวัอนั

อ่อนปวกเปียกของเธอขึ้นมานั่งบนตกัเพื่อให้ครอบครองความใหญ่โต

ของเขา ชายหนุ่มสูดปากให้แก่ความคบัแน่น จบัใบหน้าหญงิสาวให้

แหงนเงยเพื่อสบตาเป็นประกายด้วยแรงปรารถนาของตน จูบซับริม

ฝีปากอวบอิ่มร้อนแรง ท�าเอาเชลยสาวตวัดลิ้นตอบรับการรุกรานจน

เดนนสิครางหนกัในล�าคออย่างถูกใจ

“คณุวเิศษมากเจน” 

เจนได้แต่หลบตา ซกุหน้ากบัไหล่เขา นกึอบัอายขึ้นมาทนัท ี

เดนนสิไม่ปล่อยให้เธอได้อายนานนกั เพราะเขาชอบเจนที่แสน

เร่าร้อนมากกว่า ชายหนุม่จงึจบัเอวคอด ยกตวัเธอขึ้นลง เขาครางแหบ
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ต�่าในล�าคอกบัแรงกดกระแทกจากการกระท�าของตวัเอง

“ลองท�าเองดสู”ิ เขากระซบิบอกคนตวัอ่อนให้ลองขยบักายตาม

จงัหวะที่เธอชอบ 

เจนส่ายหน้าไปมาจนเส้นผมด�ายุ่งเหยงิ

“ลองดูสิแล้วคุณจะชอบ” เดนนิสเร่งเร้าพลางช่วยประคองจับ

เอวคอดยกขึ้นลง ไม่กี่ครั้งหญิงสาวก็ยอมขยับตามที่เขาต้องการ  

ชายหนุม่ค�ารามเมื่อหญงิสาวชา่งเร่าร้อนราวจะแผดเผาเขาให้ละลาย 

เจนขยบัแค่ไม่กี่ครั้งกก็ระตกุและนิ่งไปชั่วอดึใจ 

เดนนสิประคองเธอให้ล้มลงบนที่นอน ส่วนกลางกายทั้งสองนั้น

ยังเชื่อมต่อกัน ขาเรียวงามยังตวัดรอบตัวเขา ชายหนุ่มขยับกายเข้า

ออกช้าๆ ในจังหวะที่เขาแทรกลึกเข้ามา เธอเกี่ยวกระหวัดเอวเขา 

เอาไว้แน่น คนมากประสบการณ์ยอมท�าตามราวกบัรู้ใจ แถมเพิ่มแรง

กดลงไปจนหญงิสาวใต้ร่างครางออกมาด้วยความสขุสม 

เมื่อแน่ใจว่าเธอปลดปล่อยความครดัเคร่งออกจากกายจนหมด 

เขากข็ยบัสะโพกสอบรวัเรว็เป็นจงัหวะตามใจตวัเอง จนในที่สดุกป็ลด

ปล่อยความอดทนอดกลั้นทั้งหมดออกมา แล้วจึงล้มกายลงทาบทับ

ร่างเลก็ ซบหน้านิ่งกบัอกอิ่มสวย

เจนหายใจหอบถี่ รูส้กึสขุสมจนร่างกายแทบแตกออกเป็นเสี่ยงๆ 

แต่เมื่อความเร่าร้อนผ่านพ้นไป ความอบัอายกก็ลบัเข้ามาแทนที่ เธอ

ขยบัดิ้นเพื่อให้คนที่ทาบทบัออกไปจากตวัเธอ แต่ดเูหมอืนจะไม่เป็นผล 

แถมคนตวัโตยงัขู่ค�ารามอย่างขดัใจ

“ฉันหนักค่ะ” เจนประท้วงเพราะเริ่มจะหายใจติดขัดจากแรง 

กดทบัด้านบน

เดนนสิไม่ได้ตอบ เขาท�าเพยีงสลบัที่ให้หญงิสาวขึ้นไปทาบทบั

บนตัวเขาแทน มือหนากดศีรษะเล็กให้ซบลงที่อกเขาพลางลูบผมชื้น

เหงื่อของเธอไปมาทั้งที่ยงัหลบัตาอยู่ 
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“อยู่นิ่งๆ ก่อนเดก็ดถ้ีาไม่อยากเดอืดร้อน” เขาบอกพร้อมหวัเราะ

ในล�าคอเบาๆ 

เจนรู้ว่าเขาไม่ได้ขูเ่ล่นๆ หญงิสาวจงึไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง 

ได้แต่นอนฟังเสยีงหวัใจที่เต้นถี่รวัของเขาที่ค่อยๆ เต้นช้าลงจนกลบัมา

อยู่ในจงัหวะปกติ
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เดนนิสลืมตาขึ้นมองกลุ่มผมสีด�าเปียกชื้นของหญิงสาวที่ 

นอนตัวแข็งอยู่บนอก เจนมีอะไรที่น่าแปลกใจให้เขาค้นหาอยู่เรื่อยๆ 

ท่าทางก๋ากั่นเมื่อเธออยู่กบัเพื่อนชายช่างแตกต่างจากหญงิสาวเร่าร้อน 

แต่ไร้เดยีงสาเมื่ออยู่บนเตยีงกบัเขา ชายหนุ่มไม่รู้ว่าตนเองมาถงึจดุนี้

ได้อย่างไร ที่ต้องใช้เงื่อนไขบางอย่างบงัคบัฝืนใจผู้หญงิคนหนึ่งให้ยอม

นอนกบัเขา ถ้าใครรู้เข้าเขาคงอายจนแทบแทรกแผ่นดนิหน ี

เดนนสิไม่รูว่้าเจนมอีะไรถงึดงึดดูเขานกั อาจจะตั้งแต่ท่าทหีมาง

เมนิไม่สนใจราวกบัเขาไม่มตีวัตนอยูบ่นโลกนี้ ท่าทางการเดนิเชดิหน้า

จนผมหางม้าสดี�ากวดัแกว่งไปมามนัชวนให้เขาอยากเอามอืไปดงึเล่น 

เดนนิสถึงกับจินตนาการถึงตอนที่เขาจะใช้มือดึงมันตอนท�าอะไรบาง

อย่างกบัเธอ ความคดิซกุซนนั้นโผล่เข้ามาในหวัตั้งแต่วนัที่พบเธอครั้ง

แรก แทบไม่ต้องไตร่ตรองอะไรมากมาย คล้ายกับว่าร่างกายเขามัน

โหยหาเธออยูเ่งยีบๆ และเมื่อได้สมัผสัและลิ้มลอง เดนนสิกร็ูส้กึว่าเขา

คิดไม่ผิดเลยกับความพยายามอันน่ารังเกียจเพื่อที่จะให้เธอมาอยู ่

ใต้ร่างเขา

มอืใหญ่ลูบผมสดี�าชื้นเหงื่อช้าๆ รบัรู้ถงึการตื่นตวัของหญงิสาว

ผวิสนี�้าผึ้งที่นอนแนบร่างเขา ชายหนุม่ก้มหน้าลงสดูกลิ่นผมชื้นเหงื่อที่

4
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ปะปนกบักลิ่นกายของเธอและกลิ่นแชมพูที่เธอใช้ 

ให้ตาย! พอคิดถึงแชมพูเขาก็คิดถึงการอาบน�้า คิดถึงห้องน�้า 

และการร่วมรักกับเธอในห้องน�้า มันช่วยไม่ได้ที่ความคิดเจ้าเล่ห์ของ

เขาจะปลุกอะไรๆ ในตัวเขาให้ตื่นตัวยากที่จะควบคุม และคนที่นอน

นิ่งแขง็ทื่อกด็ูเหมอืนจะเกรง็ขึ้นกว่าเก่าเมื่อรบัรู้ถงึสมัผสันั้น

เจนทนนอนบนตวัเดนนสิแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว อะไรบางอย่าง

เตือนให้เธอรับรู้ถึงอันตราย หญิงสาวพยายามชันตัวลุกขึ้นและขยับ

ออกจากอ้อมแขนแกร่งที่กอดเธอไว้อย่างหลวมๆ 

“ขอฉันลงไปได้ไหมคะ ฉันอยากเข้าห้องน�้า” เจนสบสายตา 

สฟี้าอ่อนที่อยู่ใกล้แค่คบื

“แล้วคุณเป็นเด็กดีหรือยังล่ะสาวน้อย” หนุ่มเจ้าเล่ห์ถาม อด

จมุพติรมิฝีปากอิ่มบวมเจ่อของเธอเบาๆ ไม่ได้

“ฉันไม่หนีแล้วค่ะ จะตามใจคุณทุกอย่าง” เจนตอบเขาเบาๆ 

ลมืตาขึ้นเมื่อเขาผละรมิฝีปากออก เธอมองแค่คางเขาเท่านั้น เพราะ

ไม่กล้าสบตาแม้แต่นาทเีดยีว 

เดนนสิยิ้มพอใจกบัค�าตอบ เขาจงึยอมปล่อยเธอลงจากตวัเขา

แต่โดยด ี

เจนลกุขึ้นนั่งมองหาเสื้อยดืที่ถกูเหวี่ยงไปอยูป่ลายเตยีงแล้วหยบิ

ขึ้นมาสวมลวกๆ ไม่ลมืคว้าเอาชดุชั้นในตดิมอืมาด้วย หยบิกางเกงยนี

สีซีดมาสวม จากนั้นจึงลุกขึ้นยืน แม้ไม่มั่นคงนัก แต่เธอก็เดินไปถึง

ห้องน�้าแบบไม่ล้มพบัลงไปเสยีก่อน 

เดนนสิมองตามหญงิสาวที่เดนิเซเลก็น้อยแล้วยิ้มข�า จากนั้นเขา

ก็ลุกขึ้นเดินไปยังห้องน�้าโดยไม่สนใจร่างกายเปลือยเปล่าของตนเอง 

เพราะในหวัเตม็ไปด้วยจนิตนาการชวนวาบหวาม ซึ่งหากเจนรูเ้ข้า เธอ

คงวิ่งหนเีขาแบบไม่ต้องคดิ แต่เรื่องอะไรเขาจะบอกเธอ เขาจะท�ามนั

เลยต่างหากล่ะ
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เจนสะดุง้สดุตวัเม่ืออยู่ดีๆ  ประตหู้องน�า้กถ็กูเปิดออก เธอ 

หันไปเผชิญหน้าคนที่บุกรุก ยังไม่ทันจะออกปากไล่ เจ้าตัวก็เข้ามา

ประชิดตัว ผมสีทองแดงของเขาเปียกลู่ไปตามศีรษะและใบหน้า แต่

เขาไม่สนใจที่จะปัดมนัออก มอืเรยีวกลบัยื่นไปโอบรอบตวัหญงิสาวที่

ยนืตวัสั่นใต้สายน�้าอุ่น 

ชายหนุ่มก้มลงสัมผัสริมฝีปากอวบอิ่มเย็นชืดแล้วแทรกปลาย

ลิ้นสูโ่พรงปากแสนหวานและอุน่ร้อน ร่างกายเปลอืยเปล่าที่เสยีดสกีนั

สร้างความรูส้กึแปลกใหม่ให้แก่หญงิสาว มอืเรยีวของเขาปัดป่ายเคล้น

คลึงไปทุกส่วนสัดซึ่งงดงามดังภาพวาด หญิงสาวพยายามใช้มือดัน

หน้าอกของคนตัวโตให้ออกห่างเมื่อรับรู้ถึงสัมผัสที่เริ่มจะลึกล�้าเข้าไป

ทกุท ี

“คณุเข้ามาท�าไมคะ” เจนถามเขา ใบหน้าแดงก�่า ตวัเธอร้อน

แทบเป็นไอ

“มาอาบน�้า” เดนนสิตอบทื่อๆ แต่การกระท�าเขามนัไม่น่าจะใช่

แค่อาบน�้า มอืเรยีวยาวของเขาโอบรอบเอวคอดของเธอ ปลายนิ้วลบูไล้

ไปตามผิวเนื้อเนียนเพียงเบาๆ แต่กลับสร้างความพลุ่งพล่านจนแทบ

เดอืด

“งั้นฉนัออกไปก่อนนะคะ เชญิคณุตามสบาย” เจนพยายามป้ัน

หน้าให้นิ่ง เตรยีมเลี่ยงออกจากพื้นที่อนัตราย แต่แขนเรยีวกลบัถูกดงึ

เอาไว้ ไม่ให้ออกไปจากห้องอาบน�้าอนัคบัแคบ

“ไหนว่าจะเป็นเดก็ดแีล้วไง” คนเจ้าเล่ห์ใช้สายตาคมที่เคยตรงึ

เธอไว้อย่างได้ผล

“ไม่เอาค่ะ ฉนั ฉนัว่ามนัไม่เหมาะ” เจนบดิแขนไปมา ปฏเิสธ

คนเอาแต่ใจ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นไปได้ยาก

เดนนสิไม่ฟังคนที่พยายามหาทางหนทีไีล่ เขาดงึเธอให้กลบัเข้า

มาใต้สายน�้า โน้มใบหน้าลงมาจมุพติเธออกีครั้ง คนมากประสบการณ์
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จุมพิตยั่วเย้านึกชอบปากอิ่มนุ่มนี่เหลือเกิน ลิ้นร้อนสอดแทรกเข้าหา 

เกี่ยวกระหวดัลิ้นเลก็ที่ยนิยอมให้เขาท�าตามใจอย่างยอมแพ้

หญิงสาวเรียนรู้จากครั้งที่แล้วๆ ว่าไม่มีอะไรขวางคนอย่าง 

เดนนสิได้ ถ้าเธอขดัขนื รงัแต่จะท�าให้ไฟในกายเขาลกุฮอื เธอจงึเลอืก

ที่จะโอนอ่อนตามแรงชกัจูงของเขาแทนที่จะขดัขนือย่างเคย

เดนนสิย่อตวัลง สอดมอืกบัท่อนขาเรยีวงามเพื่อยกร่างบอบบาง

ขึ้นมาโอบกระชบัที่เอว มอืใหญ่ประคองบั้นท้ายสวยให้อยู่ในท่วงท่าที่

ต้องการ ปากยงัคงจูบซบัพวัพนักบัหญงิสาวแล้วพาเธอไปจนชดิผนงั 

ยกเธอสูงขึ้นอกีเลก็น้อยจนบวัคู่งามชูชนัอยู่ตรงหน้า 

เขาไม่รีรอที่จะครอบครองเกสรสวยเอาไว้ ดูดกลืนด้วยแรง 

หนักเบาสลับกันจนหญิงสาวหายใจหอบถี่อย่างควบคุมไม่ได้ เมื่อ 

เขาปล่อยยอดอกเธอเป็นอิสระ เดนนิสก็ใช้ปลายลิ้นปัดผ่านเกสรนั้น

ช้าๆ อย่างยั่วยวนจนคนถูกกระตุ้นตวัสั่นหลอมละลายอยู่ในอ้อมกอด

เขา ถ้าเป็นทรงจั่วห้องนั่งเล่นจะท�ายากเพราะมนัมชี่องสองขยกั

ชายหนุ่มยิ้มพอใจเมื่อหญงิสาวมที่าทโีอนอ่อนไม่เกี่ยงงอน มอื

ข้างหนึ่งลบูคล�าลงไปจนพบกบัแอ่งน�้าหวานชุม่ฉ�่า เขาแทรกนิ้วเข้าไป

ทักทายเพียงเล็กน้อย แต่คนถูกกระท�ากลับส่งเสียงหวานให้เขาได ้

ชื่นใจ ชายหนุ่มยิ่งฮึกเหิมเมื่อเธอตอบรับสัมผัสเขาอย่างไม่เกี่ยงงอน 

แล้วจบัตวัตนจ่อที่กหุลาบงามร้อนแรง ยกสะโพกงามขึ้นเลก็น้อยเพื่อ

แทรกกายเข้าไปในตัวเธอได้ถนัด ทุกจังหวะการช�าแรกแทรกกาย 

ของเขาสร้างความป่ันป่วนให้หญงิสาวเป็นอย่างมาก เจนกระชบัเรยีวขา

โอบรอบเอวสอบ แขนเรยีวโอบรอบล�าคอหนา ใบหน้าซบนิ่งอยูก่บัไหล่

เขาข้างหนึ่ง

ชายหนุ่มขยบัตวัยนืในท่าที่มั่นคงขึ้น ค่อยๆ ขยบัเข้าออกจาก

กายเธอช้าๆ หญิงสาวกัดฟันแน่นด้วยความเสียวซ่าน คนเอาแต่ใจ 

ก็ยังขยับเชื่องช้าคล้ายทรมานเธอ หญิงสาวที่เพิ่งได้รับสัมผัสแปลก
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ใหม่สดูปากเมื่อเขาขยบัอกีครั้ง คราวนี้มนัเสยีวซ่านจนยากจะบรรยาย 

เธอจึงตัดสินใจฝังคมเขี้ยวที่ไหล่เขาเพื่อระบายความครัดเคร่งภายใน

กาย

ทว่าคนถูกกดัแทนที่จะโกรธ เขากลบัชื่นชอบความเจบ็หน่วงที่

เหมอืนเป็นการยนืยนัว่าเขาท�าให้เธอรูส้กึถงึตวัตนเขามากแค่ไหน เมื่อ

เขาขยับเข้าออกในกายเธอรัวเร็ว สัมผัสแนบเนื้อให้ความรู้สึกวิเศษ 

ยิ่งกว่าครั้งไหนๆ นานแล้วที่เขาไม่ปรารถนาใครมากมายถึงเพียงนี้  

ยิ่งดื่มกนิเธอเท่าไรกย็ิ่งมวัเมาและไม่เคยพอ

เจนครางเมื่อเดนนสิเร่งจงัหวะจากช้าเป็นรวัเรว็และรนุแรง ทกุ

แรงกระแทกกระทั้นนั้นท�าเอาเธอแทบจะขาดใจให้ได้ แต่แทนที่จะเป็น

ความทรมานเจบ็ปวดอย่างที่เธอเคยคดิ เธอกลบัอยากให้เขาท�าแบบนี้

อกีครั้งแล้วครั้งเล่า

เดนนสิยิ้มใส่ตาคนลมืตวั จูบเธอหนกัๆ ก่อนปล่อยสะโพกงาม

ให้เป็นอสิระ ร่างงามโรยตวัลงมาตามตวัเขา ขาเธอสั่นนดิๆ เมื่อต้อง

ยืนด้วยขาของตัวเอง ชายหนุ่มจับเธอหันหน้าเข้าหาผนัง จับมือเธอ 

ให้ยนัผนงัเอาไว้ และใช้มอืใหญ่เคล้นคลงึหน้าอกขนาดพอดมีอืหนกัๆ 

ตามแรงอารมณ์ จากนั้นจึงปัดผมเธอไปอีกข้างหนึ่งเพื่อเปิดเปลือย 

ล�าคอระหง รมิฝีปากบางสสีดดูดเม้มตรงซอกคอนุ่ม ขบกดัเธออย่าง

มนัเขี้ยว 

หากเธอเป็นอาหาร เขาคงกนิเธอไม่เหลอืแม้แต่เศษ แต่ในเมื่อ 

เธอไม่ใช่เขาจงึท�าได้เพยีงระบายความกระหายอยากนั้นกบัผวิบอบบาง 

ตรงฐานคอเธอเท่านั้น ส่วนนิ้วมือเรียวอีกข้างก็สร้างความกระสันให้

หญงิสาวด้วยการแทรกนิ้วลงกลางกายเธอ เข้าออกตามจงัหวะดูดดงึ

ของรมิฝีปาก

“อา” เจนครางหววิเมื่อถกูกระตุน้ทั่วร่าง ขาเธอสั่นไหวแทบไม่มี

แรงยนื
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เดนนสิถอนนิ้วเรยีวออก สองมอืจบัสะโพกสวยให้ยกขึ้น มองดู

ความเบ่งบานสวยงามจากด้านหลัง ชายหนุ่มสัมผัสดอกไม้งามช้าๆ 

เสียดสีไปมาอย่างใจเย็น เขาได้ยินเสียงเหมือนขัดใจจากหญิงสาวที่

ยืนพิงผนังนิ่ง จึงยกยิ้มมุมปากยอมสอดแทรกความอุ่นร้อนล�้าลึก 

เข้าไปจนสุด สะโพกสอบขยับขึ้นลงและโยกหมุนวนไปมา ชายหนุ่ม

ครางลกึกบัสมัผสัแนบแน่นที่ฝากฝังตวัตนเข้ากบัเธออย่างแนบชดิ

“ชอบไหม” เขาก้มลงกระซบิถามเสยีงแผ่ว อยากรู้ว่าหญงิสาว

มคีวามสขุขนาดไหน แต่เธอไม่ได้ตอบเขา เธอเพยีงแต่ส่ายหน้าไปมา

เรว็ๆ แต่ปากอวบอิ่มกลบัครางไม่หยดุเพราะความเสยีวซ่าน เดนนสิ 

นึกมันเขี้ยวจึงจงใจบดคลึงความเร่าร้อนนั้นลงไปช้าๆ ลึกๆ และ 

แนบแน่นหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้น ไม่ขยับไม่ไหวติง แต่มือหนายังจับเอว

เธอพยงุไว้ไม่ให้ล้มลง

“เดนนสิ” เธอเรยีกเขาเมื่อคนตวัโตอยู่ดีๆ  กห็ยดุนิ่งทั้งๆ ที่แรง

กดลกึล�้านั้นก�าลงัจะท�าให้เธอขาดใจตาย

“ว่าไงคนสวย” เขากระซบิตอบที่ข้างหู แต่ยงัไม่ยอมขยบัมอบ

สิ่งที่เธอต้องการอย่างคนที่นกึอยากแกล้ง

“ยะ...หยุดท�าไมคะ” เธอถามเมื่อเขาไม่ยอมพาเธอไปสัมผัส

ความรู้สกึราวกบัพลไุฟที่แตกกระจายพร่าเลอืนทว่ามคีวามสขุ

“ไม่อยากให้ผมหยุดเหรอ” เขาถามเธอที่ริมหู ขบเม้มใบหู

บอบบางเล่น “บอกมาสวิ่าต้องการอะไรเจน อยากให้ผมท�าอะไร พูด

มาให้ได้ยินชัดๆ หน่อยได้ไหม” เขาเอ่ยถาม ยังอยากแกล้งคนที่ยืน 

ขาสั่นอยู่ตรงหน้า

“ฉนัไม่อยากให้คณุหยดุ รกัฉนัอกีนะคะ ได้โปรด ฉนัชอบเวลา

ที่คุณท�าแบบนี้” เธอสารภาพอย่างอายๆ แต่ก็ยินยอมบอกเขาแต่ 

โดยด ี

คนที่รอฟังอยูจ่งึยิ้มกว้าง จดัการขยบัสะโพกเข้าหาอย่างรูใ้จว่า
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เธอต้องชอบ “วิเศษเหลือเกินเจน คุณท�าอะไรกับผม ท�าไมผมถึง

ต้องการคณุขนาดนี้” เดนนสิบอกเสยีงกระเส่า ในขณะที่สะโพกกข็ยบั

สร้างความสุขสมให้หญิงสาวไม่หยุด ไม่นานเธอก็เกร็งจนตัวสะท้าน 

และคนน�าทางกข็ยบัเข้าออกรวดเรว็รนุแรงแล้วถอดถอนตวัเองออกมา 

ปลดปล่อยภายนอก

ร่างบอบบางแทบไม่มแีรงยนืไหว เธอซวนซบอกคนตวัโตที่ก�าลงั

ล้างเนื้อล้างตวัให้เธออยู ่มอืไม้เขาลบูไล้ไปตามตวัเธออย่างถนอม เสรจ็

แล้วกน็�าผ้าเชด็ตวัพนัร่างน้อยแล้วอุ้มเธอไปส่งถงึเตยีงนอน

“หลับสักตื่นนะสาวน้อย คุณเหนื่อยมากพอแล้ว” เดนนิส 

กระซิบขณะวางเธอลง ดึงผ้าเช็ดตัวออกแล้วจัดการห่มผ้าให้ ส่วน 

ตัวเขาก็เดินเข้าห้องน�้าอาบน�้าตามปกติ ปล่อยให้หญิงสาวนอนพัก 

เอาแรง 

ร่างกายเขามนัตื่นจนไม่สามารถข่มตาหลบัได้อกี เขาจงึเลอืกที่

จะออกมานั่งท�างานเงียบๆ อยู่อีกฝั่งของห้อง เพราะยังมีงานหลาย

อย่างที่เขาต้องรบีท�าให้เสรจ็ ทั้งการตดัสนิใจเปิดตวัไลน์เสื้อผ้าส�าหรบั

ผู้หญงิเพิ่มขึ้น การจดัตารางสมัภาษณ์หรอืออกงานต่างๆ ที่ผู้จดัการ

ส่งมาให้เขาเลือก แต่ตอนนี้มือเขากลับไพล่ไปเปิดอ่านอีเมลที่เพิ่งถูก

ส่งเข้ามาแทน

ข้อมูลหญงิสาวที่ชื่อ เจน โทมสั มาอยู่ในมอืเขาอย่างง่ายดาย 

เธออายแุค่ยี่สบิสาม ซึ่งอ่อนกว่าเขาอยู่หลายปี เรยีนจบด้านการเงนิ

และบญัชแีต่ฝันอยากเป็นนกัแปล ชายหนุม่ขมวดคิ้วกบัวฒุกิารศกึษา

และความฝันที่ขดัแย้งกนัอย่างสิ้นเชงิของเธอ เจนเป็นบณัฑติจบใหม่

จากมหาวทิยาลยัดงัแถมยงัเป็นนกัเรยีนทนุเสยีด้วย 

เดนนิสเม้มปากครุ่นคิดถึงความแปลกของผู้หญิงที่ก�าลังเป็น 

จดุสนใจของเขา คนส่วนใหญ่เลอืกเดนิตามความฝัน แต่ท�าไมคนอย่าง

เจนถงึเลอืกเรยีนอะไรที่ไม่ใกล้เคยีงกบัความฝันของตวัเองเลย ความ
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สงสัยของชายหนุ่มค้างอยู่ได้ไม่นาน เมื่อเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว

ของเธอที่เขาได้ข้อมูลมาท�าให้เดนนสิยิ้มออกในที่สดุ

นี่ละสิ่งที่จะท�าให้ เจน โทมัส อยู่กับเขานานตราบเท่าที่เขา

ต้องการ


