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บทนำ�

ราชอาณาจักรเลนีเซีย

ระหว่างรอยต่อของกลางวนักบักลางคนื ผนืฟ้าสวยราวกบัภาพ

สนี�้ามนับนผ้าใบของจติรกรเอก ที่ลากพู่กนัเป็นเส้นยาว ไล่เฉดสจีาก

ส่วนล่างตรงขอบฟ้าด้วยสส้ีมแกมเหลอืง สูส่ม่ีวงอ่อนจนถงึน�้าเงนิเข้ม

ด้านบนสดุ อย่างที่เรยีกกนัว่าแสงทไวไลต์ 

ยอดหลังคาแหลมของหอคอยสี่ทิศรอบปราสาทสีน�้าตาลหลัง

ใหญ่บนพื้นที่กว้างกว่า 130 เอเคอร์ ทาบเงาทบึตดักบัฉากหลงัสสีวย 

บางส่วนทอดสะท้อนลงบนทะเลสาบที่โอบล้อมอยู่โดยรอบ ท�าให้

ปราสาทมสีภาพเป็นเกาะกลางน�้ามสีะพานทอดข้ามสองสะพาน หนึ่ง

เชื่อมตวัปราสาทขนาดย่อมกว่า อกีหนึ่งตรงสู่ลานจอดเฮลคิอปเตอร์

ไฟประดับรอบตัวปราสาทสว่างเรืองรองขึ้น เป็นสัญญาณว่า

งานเลี้ยงส�าคญัใกล้เริ่มแล้ว

เสียงสั่งงานดังเอะอะอื้ออึงภายในห้องเครื่อง พนักงานเดิน

ขวักไขว่จัดเรียงพระกระยาหาร เพื่อกันการจัดล�าดับผิดพลาด 

บรรยากาศเช่นนี้เกดิขึ้นเดอืนละหนึ่งครั้ง ทกุส่วนในวงัต่างมงีานล้นมอื 

ที่ห้องกว้างทางปีกขวาชั้นบนของปราสาทกว็ุน่วายไม่แพ้กนั ที่ประทบั

ของ เจ้าชายอธีาน วลิเลี่ยม เฟลกิซ์ 



8  เล่ห์ร้ายหวงรัก

เจ้าชายรชัทายาทแห่งราชอาณาจกัรเลนเีซยี

“ฉลองพระองค์”

“สนบัเพลา”

“ถงุพระบาท”

“ฉลองพระบาท”

เสียงทุ้มพร่าของเบ็นจามินดังอยู่เป็นระยะ ด้วยฐานะพระ

อภิบาลเจ้าชายรัชทายาท เขาจ�าเป็นต้องตรวจตราพื้นที่ทุกตารางนิ้ว 

ข้าวของเครื่องใช้ รวมถงึพระกระยาหารของพระองค์ โดยละเอยีด หาก

มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เขาต้องก�าจัดไม่ให้ท�าอันตรายนายเหนือหัวของ

ตนได้ แม้จะไม่มีเหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์เกิดขึ้นเลยภายในรอบ

ยี่สบิปี เขากไ็ม่วางใจ

มหาดเลก็นบัสบินายในเครื่องแบบเตม็ยศถอืถาดก�ามะหยี่สแีดง

ห้อยพู่ทอง ที่บรรจุเครื่องแต่งกายซึ่งเบ็นจามินเอ่ยเมื่อครู่มาหยุดยืน

เรียงแถวหน้ากระดาน พระอภิบาลวัย 70 ปีพลิกดูแต่ละชิ้นอย่าง

พิถีพิถัน ก่อนจะพยักหน้าให้องครักษ์แต่ละนายก้าวพ้นไปเมื่อตรวจ

เป็นที่เรยีบร้อย

งานคืนนี้ทุกพระองค์จะต้องทรงฉลองพระองค์เต็มยศ เบ็นจา-

มนิหวงัว่าเจ้าชายอธีานจะทรงยอมโดยด ี ไม่ดื้อดงึ ขดัขวาง หรอืก่อ

วีรกรรมเด็ดดวงอะไรให้แขกเหรื่อในงานอกสั่นขวัญแขวนเหมือนบาง

ครั้งคราวที่ผ่านมา

พวกมหาดเล็กตบเท้าชักแถวเข้ามาแล้ว อีธานมองเงา

สะท้อนของคนเหล่านั้นผ่านกระจกกรอบทองค�าแท้บานสูงเท่าตัว 

แต่ละคนถือถาดมาอย่างดี ยืนนิ่งเหมือนตุ๊กตาทหารลานหมดอยู ่

ด้านหลงัเขาเมื่อเข้ามาถงึครบทั้งขบวน

เจ้าชายหนุม่ปรายตามองเครื่องแต่งกายแต่ละชิ้นบนถาดพลาง
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นกึ ใครช่างคดิค้นวธิกีารแต่งกายของพระราชวงศ์ ท�าไมมนัจงึยุง่เหยงิ

วุ่นวาย ยากล�าบากเวลาจะยืนจะนั่ง ไหนจะตราเกียรติยศหนักอึ้ง 

นบัสบิดวงพวกนั้นอกี 

“เบน็” 

เบน็จามนิเข้ามาสมทบเป็นคนสดุท้าย สหีน้าที่เขาเหน็จากการ

มองผ่านกระจกเรียบนิ่งราวกับสวมหน้ากาก...แต่เป็นหน้ากากที่มีรู

เพราะเกบ็ซ่อนตวัตนที่แสนใจดขีองเจ้าตวัไม่เคยมดิ 

“กระหม่อม”

พระอภบิาลขยบัเข้าใกล้ ยนืกมุมอืเรยีบร้อย

“ฉนัเคยได้ยนิต�านานของดอกไม้ชนดิหนึ่ง ดอกฟอร์เกตมนีอต 

น่ะ” 

อธีานหมนุตวัมาพดูกบัพระอภบิาลโดยตรง ไม่สนว่าตวัเองสวม

บอ็กเซอร์เพยีงตวัเดยีว ชวีติของเจ้าชายในวยัเดก็ ยามอาบน�้ายงัมคีน

ช่วยอาบให้ตั้งโขยง เหน็เขาเกอืบเปลอืยแค่นี้ธรรมดามาก “จะเล่าให้

ฟังนะ เรื่องมนัมอียู่ว่า...”

“เอาไว้ทหีลงัเถดิฝ่าบาท งานใกล้เริ่ม...”

“เดี๋ยวซี่” อธีานจปุาก รั้นเล่าต่อจนได้ 

“วันนี้อุตส่าห์อารมณ์ดีจะเล่านิทานให้ฟัง อย่างนี้นะ มีอัศวิน

ชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่ง เขารกัสาวคนรกัมาก ทั้งคู่ชอบเที่ยวเล่นแถวล�าธาร 

วันหนึ่งหญิงสาวเห็นดอกไม้สีม่วงเข้มขึ้นกระจายเต็มริมล�าธารเข้าก็

อยากได้ อัศวินหมายจะเอาใจสาวเลยอาสาเก็บให้แต่ดันซื่อบื้อลื่น 

ตกน�้า”

ถึงตรงนี้เหล่ามหาดเล็กหัวเราะครืนก่อนจะรีบลดเสียงลงเมื่อ 

เบน็จามนิหนัไปขมวดคิ้วใส่

“แล้วเป็นไงรู้มั้ย” เจ้าชายหนุ่มถามแต่ไม่รอเบน็จามนิตอบ รบี

เล่าต่อเร็วปรื๋อ “น�้าในล�าธารเชี่ยวมาก หน�าซ�้าชุดเกราะยังหนักจน 
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เจ้าตัวไม่อาจปีนกลับขึ้นมาได้ เขาจึงตัดสินใจโยนดอกไม้ในมือให ้

ผู้หญงิที่ตวัรกัแล้วตะโกนว่า Ne m’oubliez pas หรอืกค็อื Forget me 

not ก่อนร่างจะจมหายไป”

นทิานจบลงตรงนี้พร้อมกบัเสยีงถอนหายใจ

“คดิดสูเิบน็ ถ้าฉนัใส่ครบทกุชิ้นนี่” องค์รชัทายาทปรายตาไปยงั

ถาดนบัสบิ “ชะตาชวีติคงไม่ต่างจากเจ้าอศัวนินั่นนกัหรอก!”

“อย่าทรงวติกไปเลย” เบน็จามนิพดูขึ้นเป็นประโยคแรกหลงัจาก

อดทนฟังอยูน่าน “ถ้าจะมใีครสกัคนจมน�้า พระองค์จะเป็นคนสดุท้าย 

...ซึ่งกระหม่อมไม่มทีางยอมให้เกดิขึ้น”

แววตาหาเรื่องของเจ้าชายอ่อนแสงลงทันที แต่ท่าทางเกเรยัง

เหลอือยู่ เขากางแขนกางขาแล้วว่า

“เอ้า เรว็เข้า” 

ราวกับทุกคนรออยู่แล้ว เมื่อมีพระบัญชา มหาดเล็กรีบสวม

ฉลองพระองค์ถวายอย่างว่องไว ในขณะที่ใบหน้าหล่อเหลาของอธีาน

เตม็ไปด้วยความเบื่อหน่าย

หากเอ่ยถึงพระราชวัง คนภายนอกคงฝันถึงความหรูหรา

ฟู่ฟ่า เต็มไปด้วยงานเลี้ยงรื่นเริงสนุกสนาน ทว่าความเป็นจริง 

พระราชวงัในความรู้สกึของอธีานไม่ต่างจากโรงเรยีนดดัสนัดานขนาด

ใหญ่ ที่เตม็ไปด้วยกฎระเบยีบและความเยน็ชา

ทกุต้นเดอืน เจ้าหญงิซลิเวยี พระอยัยกิาของรชัทายาทหนุ่มจะ

ทรงก�าหนดให้จดังานเลี้ยงขึ้น เพื่อทกุคนในราชวงศ์จะได้พบปะพดูคยุ 

ด้วย แม้อยู่ร่วมวัง แต่กลับต่างคนต่างอยู่ไปจนถึงอิจฉาริษยาไม่เว้น

วนั ทรงหวงัว่าการสงัสรรค์จะช่วยเชื่อมสมัพนัธ์ระหว่างพระญาตไิด้

“ไม่มสีายสะพายด้วยเรอะ เอาให้เตม็ยศไปเลย กบัแค่ดนิเนอร์

พร้อมหน้าประจ�าเดอืน” 
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เหล่าผูถ้วายงานเร่งรบีแต่งฉลองพระองค์ถวายต่อไป ท�าเป็น ‘หู

ทวนลม’ ไม่ได้ยนิพระสรุเสยีงเขยีว

อธีานตวดัสายตาขุ่นขวางใส่เบน็จามนิผู้เคราะห์ร้าย เขาไม่ได้

โกรธพระอภิบาล แต่ก�าลังนึกถึงสมเด็จย่าผู้เป็นต้นคิดงานเลี้ยงบ้าๆ 

นี่ แต่เบน็จามนิกค็อืเบน็จามนิที่วางเฉยต่อจอมเกเรอย่างเขาได้ตลอด

เวลา

“ไหนล่ะสายสะพาย ฉนัพร้อมแล้ว”

ปกติถ้าถูกยั่วมากเข้าจะต้องมีปฏิกิริยาสักอย่างตอบกลับมา 

เช่นยิ้มเหมือนปลอบเด็กหรือเทศนา แต่วันนี้เบ็นจามินกลับประหยัด

ถ้อยค�าผดิปกต ิ สญัญาณเตอืนภยัประจ�าตวัอธีานบอกให้เขาจ้องลกึ

เข้าไปในดวงตาอกีฝ่าย จ้อง จ้อง และจ้อง จนพบร่องรอยเลก็ๆ ที่ปิด

ไม่มดิ

“กค็ดิอยูว่่าวนันี้แปลก” อธีานส่งสญัญาณให้มหาดเลก็หยดุมอื 

เหล่ามหาดเลก็ถอยหลงัไปยนืสงบยงัมมุหนึ่ง แววตาแต่ละคน

เจือรอยสนุกที่จะได้เห็นเหตุการณ์ต่อจากนี้ ปล่อยให้เจ้าชายทรง 

ไล่เบี้ยพระอภบิาลตามสะดวก 

“บอกท ีม ี‘อะไร’ พเิศษในงานเลี้ยงร”ึ

สีหน้าเบ็นจามินดูเหมือนตกใจก็ไม่ใช่โล่งใจก็ไม่เชิง หลังจาก

เงยีบอยู่อดึใจใหญ่กย็อมป รปิากด้วยน�้าเสยีงเหมอืนคนปลงตกแล้วว่า

เป็นหนทางที่ดทีี่สดุ

“ในงานคืนนี้มิสนาตาชาได้รับเชิญจากส�านักพระราชวังด้วย 

พ่ะย่ะค่ะ”

“นาตาชา...ใคร”

ในบรรดาความสามารถทั้งหมดที่ม ีอธีานขึ้นชื่อเรื่องความจ�าดี

มาตั้งแต่ยังเด็ก เขาขมวดคิ้วเป็นปมเมื่อนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าเคย

ได้ยินชื่อนี้ที่ไหน ในหมู่ญาตินั้นตัดไปได้เลย ส่วนคู่ควงที่มีอยู่แทบ 
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ทกุวงการกไ็ม่ปรากฏว่ามผีู้หญงิชื่อนี้เช่นกนั

แล้วหล่อนส�าคัญอย่างไร เบ็นจามินถึงปิดบังชื่อนี้ไว้จนนาที

สดุท้าย

“เบน็?”

“มสินาตาชา...คู่หมายของพระองค์อย่างไรล่ะพ่ะย่ะค่ะ”

“เตรยีมเครื่องบนิ!”

“ฝ่าบาท...” เส้นเลอืดข้างขมบัของเบน็จามนิปูดขึ้นทนัท ี“อย่า

ทรงลมืสพิ่ะย่ะค่ะ ว่าทรงก่อเรื่องอะไรไว้บ้าง ถ้า...”

“แล้วยงัไง”

อธีานสวน เป็นคนก่อเองจะลมืได้อย่างไรเล่าว่าสามเดอืนก่อน

เขากลับออกจากงานกะทันหัน ทิ้งเลดี้ซูซานไว้กลางงานเต้นร�าขณะ

พธิกีรประกาศว่าเขาจะต้องเต้นร�าเปิดฟลอร์กบัเธอ

‘ท่านย่าทรงจดัการกค็วรจะเป็นคู่เต้นซะ ฉนัไม่เกี่ยว’

นี่คอืสิ่งที่เขาบอกกบัเบน็จามนิ

สองเดอืนก่อนส�านกัพระราชวงัเพิ่งแก้ข่าวว่าภาพชายหนุม่ควง

หญิงสาวสองคนออกมาจากโรงแรมในเช้าวันหนึ่งเป็นเพียงคนหน้า

เหมอืนเท่านั้น ไม่ใช่เจ้าชายอธีาน รชัทายาทแห่งเลนเีซยีแต่อย่างใด

ส่วนอาทิตย์ที่แล้ว มีรายงานข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ 

รายการโทรทัศน์ทุกช่อง ถึงความไม่เหมาะสมกรณีมีมือดีถ่ายคลิป

ขณะเจ้าชายอธีานเมาไม่ได้สต ิจนต้องถูกหามกลบัจากสถานบนัเทงิ

ชื่อดงัแห่งหนึ่ง

“ท่านย่าของพระองค์ยงักริ้ว...” 

เบน็จามนิพยายามเกลี้ยกล่อมอกีตามเคย แต่เพราะชื่อนี้ทเีดยีว

ที่ท�าให้รอยยิ้มร้ายกาจผดุขึ้นบนใบหน้าอธีาน

“ยิ่งต้องท�า ไปเตรยีมซะ ฉนัไปถงึให้พร้อมบนิทนัท”ี
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ก่อนเวลางานเลี้ยงเร่ิมห้านาที ภายในท้องพระโรงใหญ่

คกึคกัด้วยเหล่าเชื้อพระวงศ์และอาคนัตกุะกติตมิศกัดิ์ โต๊ะจดัเลี้ยงวาง

ต่อกนัตลอดความยาวของห้อง พรั่งพร้อมด้วยเชงิเทยีน ชดุจานหรูหรา 

และแจกนัดอกไม้งดงาม อกีด้านหนึ่งอธีานก�าลงัลดัเลาะข้ามสะพาน

จากปราสาทหลงัใหญ่มาอกีฝ่ัง ผ่านทหารยามเพื่อมุง่หน้าไปยงัรนัเวย์

ถดัจากปราสาทหลงัเลก็ซึ่งเป็นจดุนดัหมาย 

ทหารคนดงักล่าวท�าความเคารพอย่างไม่รูอ้โีหน่อเีหน่ กระทั่งมี

เสยีงดงัต่อมาเป็นทอด

“อยู่ทางนั้นๆ”

“องค์ชาย องค์ชายพ่ะย่ะค่ะ”

เสยีงคนเหล่านั้นดงัมาก่อนตวัแต่ไกลทว่าได้ยนิชดัทกุค�า ทหาร

ยามท�าท่าเลิ่กลั่ก มองต้นเสียงนับสิบวิ่งตรงมาอย่างเร่งร้อนสลับกับ 

อธีานที่เพิ่งหยดุทกัทายเขาตามปกติ

“จบัไว้ อย่าให้ทรงหนไีปได้!”

คนหวัแถวตะโกนบอก คราวนี้ความงนุงงหายเป็นปลดิทิ้ง ทหาร

ยามรบีขยบัขวาง แต่กย็งัลงัเลที่จะจบั เพราะจะว่าไปแล้ว ทหารครึ่ง

ค่อนวงัอยู่ใต้บงัคบับญัชาขององค์ชาย รวมถงึเขาด้วย

“กระหม่อมขอประทานอภยั”

“ฉนัเข้าใจ โรเบริ์ต” ท่าทอีธีานดูไม่ทกุข์ร้อน “เมยีคลอดหรอื

ยงั ไว้กลบัมาจะส่งของขวญัไปให้”

นายทหารโรเบริ์ตอ้าปากคราง ลมืเรื่องสกดักั้นเจ้าชายหมดสิ้น

“พระองค์...ทรงจ�าชื่อกระหม่อมได้ และยงั...”

“แน่นอน วนันี้ฉนัรบี ไปละ” เจ้าชายทรงขยบิพระเนตรใส่

กว่านายทหารโรเบร์ิตจะทนันกึได้รชัทายาทหนุม่กห็ายลบัไปใน

เงามดืเสยีแล้ว
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เครือ่งบนิส่วนพระองค์เทกออฟก่อนเหล่าทหารตามมาถงึ

เพยีงเส้นยาแดงผ่าแปด ความไวเรื่องการหลบหลกีทรงไม่เป็นสองรอง

ใครเอาเสยีเลยจรงิๆ เบน็จามนินกึอย่างหมั่นไส้กึ่งปลง

“ทรงหาแต่เรื่องยุ่งให้กระหม่อม”

“แต่กไ็ม่เคยขดั” เจ้าชายอธีานหวัเราะร่า แววตาเป็นประกาย

ยามได้ท�าตามใจ “ไม่มใีครเข้าใจฉนัเท่าเบน็” 

เบน็จามนิฝืนยิ้มไว้อย่างยากเยน็ แกล้งถอนใจเสยีงดงั มองผ่าน

กระจกสู่เบื้องล่าง เหน็พระราชวงักลายเป็นจดุเลก็ๆ อยู่ท่ามกลางไฟ

ประดบัประดาสเีหลอืงอร่าม

ข่าวเรื่องเจ้าชายรัชทายาทเสด็จออกจากวังกะทันหันคงแพร่

สะพดัแล้วและคงวุน่วายกนัทั่ว แน่นอนว่างานเลี้ยงสดุพเิศษที่เจ้าหญงิ

ซลิเวยีทรงหมายมั่นพงัยบัไม่เป็นท่า ขณะที่ ‘ตวัต้นเหต’ุ นั่งไขว่ห้าง

ผวิปากเรงิร่า

เบน็จามนินวดขมบัซ้ายขวา ได้แต่หวงัว่าเจ้าชายอธีานจะหยดุ

ก่อเรื่องในเรว็วนันี้ อย่างน้อยกค็วรจะก่อนเขาลงโลง



อัคนี  15   

1

กลางสนามโปโลซ่ึงมีพื้นที่กว้างประมาณสี่สนามฟุตบอล 

จอมก่อเรื่องที่ได้รบัเชญิให้เป็นนกักฬีากติตมิศกัดิ์เข้าร่วมแข่งขนัโปโล

การกุศลก�าลังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานโดยมีเสียงเชียร์จากบรรดา

สาวๆ เป็นแรงสนบัสนนุ

“องค์ชาย สู้เขานะคะ”

“ฉนัจะมอบร่างกายเป็นรางวลัให้องค์ชายในคนืนี้”

นางแบบสาวชื่อดังของวงการพูดขึ้นอย่างไม่อายใคร ท�าให้ 

หญงิสาวดกีรนีางเอกดาวรุง่ที่ยนือยูใ่กล้ๆ ท�าหน้าเบ้ด้วยความหมั่นไส้

“มอบร่างกายเป็นรางวลั...เฮอะ” ฝ่ายนั้นตวดัเสยีงเยาะ “คดิว่า

อยู่ดีๆ ใครหน้าไหนจะเสนอตัวให้องค์ชายได้หรือ ถ้าไม่ได้รับเลือก 

กไ็ม่มสีทิธิ์ย่ะ!”

คนถูกแขวะหน้าแดงก�่า ท�าท่าเหมือนอยากกระโจนเข้าบีบคอ

เจ้าของเสยีงแหลมบาดหู

“รู้ดขีนาดนี้ ท่าทางจะเคยถูกตดัสทิธิ์สนิะ”

“นี่!”

“จี้ใจด�าละซี้...ว้าย เงยีบ เคยแน่ๆ เลย” นางแบบสาวลอยหน้า

ยั่ว
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เสียงหัวเราะเยาะกับบทสนทนาที่ดังเผื่อแผ่คนใกล้เคียงพลอย

ท�าให้คนอื่นๆ หวัเราะสะใจบ้าง นางเอกสาวซอยเท้าไปมาพร้อมกรดี

เสยีง ถ้าไม่ตดิว่าอยูท่่ามกลางสายตาผูค้นและหนุม่หล่อในสนามอาจ

จะหันมาเห็นคงเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทอย่างไม่ต้องสงสัย เมื่อไม่รู้จะ

ท�าอย่างไรเจ้าตวัจงึได้แต่เดนิกระแทกเท้าแยกไปอยู่อกีมมุหนึ่ง

ทมีที่ได้รบัความสนใจเป็นพเิศษในการแข่งขนัคราวนี้ถกูเรยีกว่า 

‘ก๊วนเจ้าชาย’ มทีั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย เลวนิ ดราโก วนิเซน็ต์ 

เจ้าชายเดวนิ และเจ้าชายอธีาน

แม้ว่าสมาชกิ 3 ใน 5 จะไม่ใช่เจ้าชาย แต่รูปร่างหน้าตาและ

ชีวิตความเป็นอยู่เหมาะสมกับฉายาอย่างยิ่ง นอกจากทุกคนจะหล่อ

เหลาปานเทพบตุรแล้ว ยงัมโีพรไฟล์เลศิเลอจนหญงิสาวค่อนโลกต่าง

ใฝ่ฝันถึง แม้เป็นเพียงคู่ควงชั่วคราวของพวกเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิต 

กย็งัดี

เริ่มจาก เลวิน นิโคลาส เฟอร์ลอง ทายาทเจ้าของโรงแรม 

เฟอร์ลองซึ่งมสีาขาทั่วทกุมมุโลก รวมถงึโรงแรมเฟอร์ลองสาขาสงิคโปร์

ที่อยู่ใกล้กับสนามโปโลที่จัดการแข่งขันในวันนี้ด้วย ว่ากันว่ามรดกที่ 

จะได้รบั ใช้ตลอดชาตกิย็งัไม่หมด 

คนต่อมา ดราโก กราซซนิี่ ครอบครวัของเขาเป็นเจ้าของสาย

การบนิกราซซนิี่ แอร์ไลน์ มเีที่ยวบนิตรงสู่นครหลวงส�าคญัๆ ทั่วโลก 

แต่แทนที่เจ้าตัวจะสนใจสืบทอดกิจการ กลับรักในงานเดินแบบ

มากกว่า ชื่อเสยีงของเขาในวงการดงักระฉ่อน รายได้ต่อปีมากพอเลี้ยง

ชพีได้สบายโดยไม่ต้องพึ่งเงนิจากครอบครวัสกัเหรยีญ 

คนที่สาม วนิเซน็ต์ โกลด์สมธิ แค่นามสกลุกบ็อกยี่ห้อว่าตระกลู

นี้ร�่ารวยขนาดไหน ส�านวนคาบช้อนเงนิช้อนทองมาเกดิเป็นค�าเปรยีบ

เทยีบที่ไม่เกนิจรงิไปนกั เพราะกจิการค้าทองของครอบครวั เจ้าตวัจะ

คาบสักสิบช้อนพร้อมกันยังได้ ปัจจุบันวินเซ็นต์ท�างานเป็นที่ปรึกษา
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ทางด้านการเงินคนส�าคัญของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง จัดเป็นคน

บ้างานมากคนหนึ่ง

เจ้าชายเดวิน กิลฟอร์ด มอนทราเวีย สมาชิกคนที่สี่ของก๊วน 

เจ้าชายแห่งประเทศมาเคซซเีนยี แม้จะเป็นเจ้าชายจากประเทศเลก็ๆ 

ที่ตั้งอยู่กลางมหาสมทุรแปซฟิิก แต่ความร�่ารวยและชาตกิ�าเนดิอนัสูง

ศกัดิ์เหมอืนแม่เหลก็ชิ้นโตที่ดงึดูดสาวๆ ให้เข้าหาไม่ซ�้าหน้า

ส่วนคนสุดท้ายซึ่งก�าลังควบม้าพร้อมเอี้ยวตัวลงหวดไม้โปโล

เพื่อปิดเกมในชกักาสดุท้ายคอื เจ้าชายอธีาน วลิเลี่ยม เฟลกิซ์ เจ้าชาย

รชัทายาทแห่งราชอาณาจกัรเลนเีซยี ประเทศเลก็ๆ แถบยโุรปตะวนั-

ออกเฉยีงใต้รมิฝั่งทะเลเอเดรยีตกิ 

ด้วยความหล่อเหลาพ่วงต�าแหน่งว่าที่กษตัรย์ิ รวมถงึการวางตวั

ตดิดนิเข้าถงึได้ง่าย เขาผู้นี้จงึได้รบัการจดัให้เป็นหนึ่งในทอ็ปเทนของ

รชัทายาทที่มสีาวๆ หลงรกัมากที่สดุในโลกถงึสามปีซ้อน ชนดิที่ต่อให้

มข่ีาวควงผูห้ญงิไม่ซ�้าหน้า ผูท้ี่ใฝ่ฝันอยากเป็นซนิเดอเรลลาในชวีติจรงิ

กไ็ม่แคร์

หนุ่มหล่อทั้งห้าเริ่มสนิทสนมกันตั้งแต่ครั้งเรียนด้วยกันที่อีตัน 

โรงเรียนชายล้วนชื่อดังแห่งประเทศอังกฤษ ชีวิตหลายปีในโรงเรียน

ประจ�าท�าให้ความเป็นเพื่อนของทั้งห้าแน่นเหนยีวยิ่งกว่าพี่น้องร่วมสาย

เลอืด แม้ภายหลงัวนิเซน็ต์จะออกจากโรงเรยีนกลางคนักต็าม

นอกจากความเนื้อหอมกับประวัติเพอร์เฟกต์แล้ว อีกอย่างที่

พวกเขาเหมือนกันคือชอบก่อวีรกรรมจนตกเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวัน

โดยที่เจ้าตวัไม่เคยแยแส

เสียงปรบมอืและเสยีงกรีด๊กร๊าดของสาวๆ ดงัข้ึนหลังการ

แข่งขันโปโลการกุศลจบลง เลวิน หนึ่งในก๊วนเจ้าชายเนื้อหอมที่ 

สมคัรใจเป็นผู้ชมเพยีงอย่างเดยีวลกุขึ้นเดนิไปรวมกลุ่มกบัเพื่อน โดย



18  เล่ห์ร้ายหวงรัก

มเีจ้าของเสยีงวี้ดว้ายก่อนหน้านี้ตามเป็นทาง 

“ยงัจรงิจงัอย่างกบัลงแข่งโอลมิปิกเหมอืนเดมิ” เลวนิตบบ่าแซว 

อธีานที่ยิ้มรบัทั้งเหงื่อเตม็หน้า

เจ้าชายทั้งสองในก๊วนอาจมีชีวิตสูงส่งเต็มไปด้วยกฎระเบียบ

เวลาอยู่ในวัง ทว่าเมื่ออยู่ภายนอกกลับใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไป

แม้แต่ค�าพูดจากบัคนอื่นๆ

“นายยงัไม่ชนิอกีเรอะ” เจ้าชายเดวนิเอ่ยพลางโอบเอวนางแบบ

สาวสวยสองคนเข้าหา 

กฬีาโปโลเป็นกฬีาถนดัของทั้งกลุ่ม แต่เป็นที่รู้กนัว่าอธีานชอบ

มันมากๆ ถ้าเขาไม่ใช่เจ้าชายและคิดเอาดีทางนี้คงสบายไปทั้งชาต ิ

เพราะคงได้ค่าตวัสูงลบิลิ่วจากความสามารถที่มี

“ชกัหวิ มอีะไรให้กนิบ้าง” 

เสยีงบ่นพมึพ�าดงัมาจากวนิเซน็ต์ที่ก�าลงัมองข้ามไหล่ดาราสาว

สดุเซก็ซี่ใกล้ตวัไปยงัเตน็ท์อาหารที่เรยีงรายอยูข้่างสนาม ท่าทางเฉื่อย

ชาในเวลาปกตเิปลี่ยนเป็นงุ่นง่านทกุททีี่ท้องร้อง

“ไอ้เห็นแก่กิน” ดราโกว่าหลังเงยหน้าขึ้นจากริมฝีปากอิ่มของ 

คู่ควงที่เพิ่งพบกนัข้างสนามก่อนเริ่มแข่งขนั 

“หรอืนายไม่หวิ” วนิเซน็ต์ไม่ยอมแพ้ตามแบบฉบบัคนเหน็เรื่อง

กนิเป็นเรื่องใหญ่

ในขณะที่สี่หนุ่มนัวเนียกับสาวสวยในอ้อมกอดพลางพูดแขวะ

กันไปมา อีธานกลับเป็นคนที่เงียบที่สุด รอยยิ้มบนใบหน้าหายไป  

นางแบบกบัดาราสาวที่แข่งขนักนับดเบยีดเนื้อตวัเข้าหาไม่ได้รบัความ

สนใจมากไปกว่าโอบเอวไว้หลวม ๆ

สายตาของเขากวาดไปทั่วบริเวณงาน บรรยากาศเลิศหรูโชย

น�้าหอมกลิ่นละมนุ รถยนต์ราคาแพงอย่างโรลส์-รอยซ์ เฟอร์ราร ีลมัโบร์-

กินี บูกัตติ ที่น�ามาจอดเรียงรายราวกับโชว์รูมกลางแจ้ง ชายหญิง 
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ในชุดแบรนด์เนมและแฟชั่นหมวกที่แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของงาน

โปโล

“แกมองหาอะไรอธีาน” เดวนิถาม มองตามสายตาเพื่อนด้วย

ความสงสยั

“คน” 

“ใครวะ บอกมา ฉนัรู้จกัทกุคนในงานนี้”

อธีานหนัมาสบตาเลวนิอย่างมคีวามหวงั เขาลมืสนทิว่าที่นี่เป็น

อาณาจักรของเฟอร์ลอง แค่เอ่ยชื่อ คนอย่างเลวินต้องบอกได้แน่ว่า 

‘เธอ’ เป็นใคร

‘แต่...นั่นส’ิ

‘ใคร?’

อธีานนกึถงึแวบแรกที่เหน็ การที่เขามองสิ่งอื่นนอกจากลกูโปโล

ระหว่างการแข่งขนัเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อน

‘แวบเดยีว...ที่จ�าได้ทกุรายละเอยีด’

ส่วนสูงของเธอประมาณ 5 ฟตุ 4 นิ้ว รูปร่างอ้อนแอ้น เอวคอด

กิ่วน่าทาบมอืทั้งสองลงไป เส้นผมสนี�้าตาลอมแดงทิ้งตวัลงเคลยีเหนอื

เนินอกอิ่มใต้คอร์เซตสีด�าดูนุ่มสลวยน่าพันนิ้วเล่น ส่วนนัยน์ตาโต 

ด�าขลับก็ราวกับมีแรงดึงดูดบางอย่าง ดูจากลักษณะแล้วเธอไม่ใช ่

ชาวยโุรปแท้ 

‘อาจเป็นลูกผสมลาตนิ...ประมาณนั้น’

แต่ที่แน่นอนคอืเธอจ้องมองเขา อย่างตั้งใจทเีดยีวละ ทว่าความ

หวังที่จะได้พบเธอหลังแข่งเสร็จกลับพังทลาย เพราะเขาไม่เห็นเธอ...

แม้แต่เงา

“เฮ้ย! อธีาน บอกเลฟมนัส”ิ วนิเซน็ต์โวยวาย หน้าตาบ่งบอก

ว่าเริ่มโมโหหวิจนแทบกนิคนข้างๆ แทนอาหารได้

อธีานไม่สนใจอารมณ์ของเพื่อนด้วยก�าลงัตั้งใจมองหาหญงิสาว
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ที่เหน็อยู่ข้างสนามระหว่างตนเองก�าลงัแข่งขนัอกีครั้ง รูปร่างเลก็บาง

กว่าผู้หญงิส่วนใหญ่ในที่นี้น่าจะเป็นจดุสงัเกตได้ด ีแต่ทั้งงานกลบัไม่มี

เธอ

“เป้าหมายใหม่?” เลวินกระซิบกระซาบ “ไว้หน้ากันหน่อยสิ

เพื่อน สาวๆ ที่ฉนัหาให้ไม่โดนใจบ้างสกัคนร”ึ

เสียงกระซิบเมื่อครู่คงไม่เบาพอและเข้าหูผู้หญิงตัวนุ่มๆ สอง

คนในอ้อมกอดเข้า พวกหล่อนท�าท่ากระเง้ากระงอด อธีานไม่ปฏเิสธ

ว่าสวยทั้งคู่ ซ�้ายงัมทีที่าเตม็ใจท�าทกุอย่างตามบญัชา แต่น่าแปลกที่

เขากลบัไม่รู้สกึสนใจแม้แต่น้อย ทว่า...

“ช่างเหอะ” เจ้าชายหนุ่มยกัไหล่แล้วยอมตดัใจ “ชกัหวิขึ้นมา

เหมอืนกนั”

เจ้าของดวงตาด�าขลับมองตามหนุ่มหล่อปานเทพบุตร 

ทั้งห้าที่ถูกห้อมล้อมด้วยเซเลบฯ สาวจากแทบทุกวงการเดินไปตัก

อาหารยงัเตน็ท์ส่วนที่จดัไว้เป็นพเิศษส�าหรบัพวกเขา แขกในงานโปโล

การกุศลที่รวมกลุ่มอยู่ก่อนพร้อมใจแหวกช่องให้เป็นทาง ใบหน้ายิ้ม

แย้ม พนิอบพเิทา 

คนเหล่านี้ได้รบัสทิธพิเิศษในทกุที่ที่ย่างกรายไปถงึเสมอ สั่งการ

ได้ทกุอย่างตามต้องการ แค่คนเดยีวอ�านาจยงัล้นมอื รวมกนัยิ่งทวคีณู

เธอไม่สนใจเรื่องพวกนั้น ทุกแห่งบนโลกมีความเหลื่อมล�้าอยู่ 

มนัเหมอืนเป็นสจัธรรมว่าถ้าก้าวขาหนึ่งไปข้างหน้า อกีข้างจะอยู่หลงั

เสมอ 

ปัญหาคือ แล้วเรื่องอะไรเธอกับก๊วนอภิสิทธิ์ชนต้องมาอยู ่

ที่เดยีวกนัด้วย

‘บ้าจงั!’

“ไนล์ อยู่นี่เอง ตามหาตั้งนาน”
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ไนล์ หรอืชื่อจรงิตามบตัรประชาชนว่า หม่อมราชวงศ์นาตาชา 

นฤมาศ สะดุ้งหันขวับมาเจอเจ้าของเสียงเรียกที่ยืนเท้าสะเอวจังก้า 

ดวงตาชั้นเดยีวยิ่งเลก็ลงอกีเมื่อเจ้าตวัหรี่มองแบบคาดโทษ

“บวั”

“แกมาท�าอะไรตรงนี้” ใบบัวถามคาดคั้น เพราะในขณะที่ 

ทกุคนรวมตวักนัอยู่ รมิสนาม นาตาชากลบัอยูใ่นอาคารส�านกังานของ

โปโลคลบัเพยีงล�าพงั

เมื่อครู่เพราะอยู่ในภวังค์ นาตาชาจึงตกใจกับเสียงเรียกเพียง

เบาๆ ของเพื่อนสนิท แต่ตอนนี้สุ้มเสียงกับท่าทางของอีกฝ่ายไม่อาจ

ข่มขวญัเธอได้ แม้แต่การใช้ก�าลงักเ็ถอะ ผูห้ญงิผวิขาวเป็นหยวกกล้วย 

ผอมและเตี้ยกว่าตั้งเกอืบสบิเซนตเิมตรอย่างใบบวัท�าให้เธอขยบัเขยื้อน

ยงัไม่ได้เลย

“เข้าห้องน�้า”

“ห้องน�้า?” ใบบวัทวนค�าเสยีงสงู บุย้ใบ้ให้ดปู้ายบอกทางไปสขุา 

ลูกศรชี้ไปยังทิศทางฝั่งตรงข้าม ไม่ใช่ตรงที่นาตาชายืนท�าลับๆ ล่อๆ 

อยู่ “เชื่อตายเลยนะ ยายคณุหญงิ ฉนัรู้ว่าแกพยายามหลบองค์ชาย 

อธีานอยู่”

ชื่อนั้นเหมอืนหนามแหลมทิ่มแทงใจทกุครั้งที่ได้ยนิ ใบบวักล่าว

หากนัแบบนี้ไม่ถูกต้อง

“ไม่ได้หลบ!”

“แกหลบ”

“ไม่-ได้-หลบ!” นาตาชาเถยีงคอเป็นเอน็ แน่ใจในค�ายนืยนัของ

ตวัเอง “ท�าไมฉนัต้องท�าแบบนั้น”

“กลัวไงล่ะจ๊ะ” ใบบัวหัวเราะคิกคัก กระแซะเข้ากระตุกโบผูก

คอร์เซตเย้า “แกกลวั”

ในพจนานุกรมของหม่อมราชวงศ์นาตาชาไม่เคยมีค�าว่ากลัว  
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นาตาชาเถยีงเพื่อนในใจ เธอเพยีงแต่...

“ฉนัเกลยีดเขา” หม่อมราชวงศ์สาวตอบเสยีงหนกั “ส่วนแกมา

ให้จดัการเสยีดีๆ  รูม้าก่อนใช่มั้ยว่าเขาจะมาที่นี่ แกหลอกฉนัมาใช่มั้ย”

นาตาชาไล่ตีเพื่อนโทษฐานรู้ทั้งรู้ว่าเจ้าชายอีธานเป็นมนุษย์ 

คนสุดท้ายบนโลกที่เธออยากร่วมแผ่นดินด้วย แต่กลับพามาเจอเสีย

ได้

“ไม่กลวักอ็ย่าวนีส ิโอ๊ย ไนล์ แกเอาจรงิเลยหรอื” ใบบวัวิ่งหลบ

พลางเถยีง

ความตั้งใจเดมิกแ็ค่ลงไม้ลงมอืกบัเพื่อนเลก็น้อยให้หายหมั่นไส้ 

แต่พอนาตาชานกึถงึใบหน้าคมเข้มของเจ้าชายอธีานกเ็ผลอตเีพื่อนเสยี

น่วม ถ้าใบบวัไม่ร้องประท้วง สภาพคงไม่ต่างจากตุก๊ตาหมทีี่เธอพรนิต์

รูปหน้าเจ้าชายอธีานมาแปะแล้วเล่นงานจนหวัหลดุไส้ทะลกั

“โอ๊ะ ขอโทษท”ี

นาตาชาหยดุมอื ใบบวัถอนหายใจโล่งอก

“มอืหนกัเป็นบ้า ออกไปด้วยกนัเถอะ”

“ไม่” นาตาชาส่ายหน้า พยายามแกะมอืใบบวัออกจากข้อมอื

ตวัเอง “ฉนัเบื่อแล้ว จะกลบัโรงแรม”

“ไนล์” 

ใบบัวไม่ยอม ลากนาตาชาให้มาหยุดยืนอยู่ระหว่างช่องประตู 

ชี้เข้าไปในหมู่คนที่เวลานี้ดูคึกคักมากขึ้น เก้าอี้ทุกตัวถูกจัดเรียงเป็น

แถวหันหน้าไปทางยกพื้นเตี้ย พิธีกรก�าลังพูดอะไรสักอย่างที่คงถูกใจ

หนุม่ๆ ไม่น้อย เพราะผูช้ายหวัเราะร่วน ครูถ่ดัมานางแบบสวมชดุเซก็ซี่

ก็เริ่มเดินขึ้นอวดโฉม ทุกคนจงใจหยุดตรงหน้าก๊วนเจ้าชายนานเป็น

พเิศษก่อนเดนิกลบัเข้าไป

“ดูให้เตม็ตา ผู้หญงิพวกนั้นสวยสู้แกไม่ได้”

“อวยชดัๆ” นาตาชาขดัคอ ถอยกลบัเข้ามายนืกอดอกพงิก�าแพง
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ข้างกรอบประตู

“ถงึไม่ค่อยอยากชมแกให้ช�้าใจแต่ฉนักพ็ูดจรงิ” 

ใบบวัตวดัเสยีงอย่างคนรูต้วัว่าถงึจะไม่ใช่คนขี้เหร่ ผวิขาวๆ หน้า

หมวยๆ จัดอยู่ในประเภทขายดีไม่หยอก แต่ถ้าให้เทียบกับหม่อม

ราชวงศ์นาตาชานั้นไม่เหน็ฝุ่น อกีฝ่ายมรีูปร่างสมส่วน มใีบหน้าสวย

ซึ้งอันเป็นส่วนผสมลงตัวระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ประดับด้วย

ดวงตาคู่คมที่ผู้ชายคนไหนเห็นเป็นเหลียวหลัง ติดบ่วงเสน่ห์จนถอน

ตวัไม่ขึ้น

“แกอยู่กบัป๊าต่อเถอะ ฉนักลบัไปรอที่โรงแรมเองได้”

ครอบครัวของใบบัวมีกิจการค้าขายอาหารกระป๋อง พนักงาน

หนึ่งในสามของบรษิทัเป็นเครอืญาตกินัทั้งสิ้น ตวัใบบวัเป็นเลขานกุาร

ส่วนตัวให้บิดาที่ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ มาสิงคโปร์

คราวนี้ไม่เกี่ยวกับงานแต่อย่างใด พ่อของใบบัวมีนัดพบปะกับเพื่อน

เก่าที่นานๆ ได้พบกนัสกัครั้ง หญงิสาวจงึตดิตามมาด้วย ส่วนนาตาชา

ถูกใบบวัขอร้องแกมบงัคบัให้มาเป็นเพื่อนแก้เหงาอกีต่อหนึ่ง

แม้ครอบครัวของนาตาชาจะมีกิจการส่งออกผ้าไหมไทย แต ่

เจ้าตัวกลับไม่มีส่วนร่วมมากไปกว่าช่วยต้อนรับแขกคนส�าคัญเป็น 

ครั้งคราว นอกนั้นเธอทุม่เทเวลาให้กบัการเล่นดนตรแีละงานแต่งเพลง

ที่ตวัเองรกั

การเดนิทางมาสงิคโปร์ตามค�าขอร้องของใบบวัคราวนี้ นาตาชา

หวงัว่าจะได้แรงบนัดาลใจบางอย่างส�าหรบัเขยีนเนื้อเพลงใหม่ ซึ่งเป็น

เพลงประกอบละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวชาวจีน แต่แทนที่

ประเทศรวมคนหลายเชื้อชาตอิย่างสงิคโปร์จะสร้างแรงบนัดาลใจ กลบั

เป็นที่ที่ท�าให้เธอต้องมาพบคนที่เกลยีดที่สดุ...เจ้าชายอธีาน วลิเลี่ยม 

เฟลกิซ์

“ไนล์ แกโอเคนะ” 
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ใบบัวบีบมือนาตาชาที่นิ่งเงียบอยู่ครู่ใหญ่ หม่อมราชวงศ์สาว

บบีตอบพร้อมกบัยิ้มสดใส

“มาก โอเคมากที่สดุ”

“แต่กย็งัจะหนหีรอื”

“...”

ใบบัวมองออกไปยังกลุ่มคนนอกอาคาร ถอนใจเสียงดังแสดง

ความเสยีดายแกมขดัใจ

“ถ้าเป็นฉนัจะยั่วองค์ชายให้หวัป่ัน รกักนัเมื่อไหร่ละแม่จะเขี่ยทิ้ง

ให้เขด็เลย”

“แก นั่นมนัในนยิาย” นาตาชาขดัยิ้มๆ อนัที่จรงิเพื่อนช่างฝัน

ของเธอน่าจะเหมาะกับการเขียนนิยายขายมากกว่าเป็นเลขานุการ 

เสยีอกี

“พูดจรงิ”

ใบบัวท�าท่าขึงขังขัดกับใบหน้าจิ้มลิ้ม นาตาชายิ้มข�า คน

ภายนอกอาจจะไม่รู้ว่าภายใต้หน้าใสๆ ของเพื่อนไม่ได้มีแต่ด้านอ่อน

หวานเท่านั้น แต่เพ้อฝันเข้าขั้นเพ้อพกอยู่ด้วย และเพราะอย่างนี้ 

กระมงัที่ท�าให้เจ้าตวัค่อนข้างจรงิจงักบัเรื่องความรกั นวนยิายกองสูง

เท่าภูเขาได้หล่อหลอมให้มีความคิดอ่านแบบอุดมคติอย่าง 100 

เปอร์เซน็ต์ 

เพื่อนของเธอเฝ้าฝันถึงเจ้าชายขี่ม้าขาวหรือผู้ชายประเภทดี

หมดจด เป็นเหตใุห้จนถงึเดี๋ยวนี้ยงัหาแฟนไม่ได้ ทกุครั้งที่มคีนเข้ามา

ขายขนมจีบ หนุ่มๆ เหล่านั้นจะถูกเช็กคุณสมบัติอยู่ในใจ การที่ 

เจ้าชายอีธานท�ากับเธอแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนักที่ใบบัวจะโกรธแทน

เสยีมากมาย

‘ผู้ชายดีๆ  มแีต่ในนยิาย...ประโยคนี้จรงิยิ่งกว่าจรงิ!’

นาตาชาขยบัตวัยนืพงิขอบประต ูมองตรงไปยงัแผ่นหลงัตั้งตรง
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ของผู้ชายหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในงาน ถึงจะเห็น

เพยีงข้างหลงั เขากลบัดูโดดเด่นจนแทบไม่ต้องเพ่งหา

“ฉนัไม่ท�าเรื่องเสยีเวลาแบบนั้นหรอกบวั”

‘เธอเป็นใคร...หม่อมราชวงศ์นาตาชา นฤมาศ บุตรีเพียงคน

เดียวของหม่อมเจ้าด�าเกิงกับหม่อมโรส นฤมาศ มีเกียรติยศศักดิ์ศรี

เกนิกว่าจะยั่วผู้ชายพรรค์นั้น’

“ค่อยๆ กลบัไปลองคดิดูกไ็ด้” ใบบวัไม่ละความพยายาม “ฉนั

เจบ็ใจแทน มนัน่าแก้เผด็ให้สาสมกบัที่เขาฉกีหน้าแกออกนะ”

‘ฉกีหน้า...’

ใบบวัเลอืกใช้ค�าได้ถูกต้องที่สดุ ระหว่างเธอกบัเพื่อนรกัไม่เคย

มคีวามลบัต่อกนั เธอเล่าเกอืบทกุอย่างให้ใบบวัฟัง เธอเล่าเฉพาะที่คดิ

ว่าจ�าเป็น ยกเว้นสิ่งเดยีว เรื่องระหว่างตนกบัเจ้าชายอธีานที่...นบัเป็น

ครั้งแรกที่นาตาชาเลอืกเกบ็บางส่วนไว้กบัตวัไม่บอกใครแม้แต่พ่อแม่

เหตกุารณ์ผ่านมาเดอืนกว่าแล้ว นาตาชายงัจดจ�าค�่าคนือปัยศ

ได้แม่นย�า วันนั้นอากาศดีแต่เช้า การเดินทางไปยังประเทศเลนีเซีย 

ประเทศที่เคยได้ยินแต่ชื่อจากปากของแม่เป็นไปอย่างเรียบร้อย แม้

บรรยากาศของเลนเีซยีจะคล้ายคลงึกบัประเทศในยโุรปที่อยูใ่กล้เคยีง 

แต่ก็มีเสน่ห์เฉพาะของตน ความสวยงามที่เห็นย้อมใจเธอจนหลงลืม

ความกงัวลที่จะได้พบคู่หมายไปสนทิ

พระราชวงัหลวงของเลนเีซยีสวยงาม กว้างใหญ่ไพศาล ความ

กว้างขวางนั้นเหมือนปราการห้อมล้อมไม่ให้บุคคลภายนอกรุกล�้าได้

โดยง่าย ตัวปราสาทที่เห็นตอนเดินทางถึงอาบไล้ด้วยแสงอาทิตย์ 

สกีหุลาบยามเยน็ ทกุอย่างงดงามเหมอืนฝัน

ก่อนออกจากที่พัก นาตาชาเลือกชุดที่ดีที่สุดส�าหรับงาน

พระราชทานเลี้ยง ทว่าหลังจากถึงวัง ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ฟิลลิปกับ 

เจ้าหญิงซิลเวีย...สมเด็จย่าขององค์กษัตริย์ซึ่งทรงคุ้นเคยกับแม่มาก 
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ในฐานะที่แม่เกดิในตระกูลขนุนางเก่าแก่ของเลนเีซยี ดเูหมอืนเจ้าหญงิ

ซิลเวียจะต้องการให้เธองดงามกว่านั้น เธอจึงถูกจับแต่งตัวใหม่จน 

โดดเด่นเสยียิ่งกว่าเจ้าหญงิบางพระองค์

‘หนสูวยกว่าที่ฉนัจนิตนาการ คนืนี้หลานตวัแสบของฉนัจะต้อง

ตกหลมุรกัหนูอย่างถอนตวัไม่ขึ้น’

นาตาชาไม่ได้ยดึถอืพระราชด�ารสันั้นเป็นจรงิเป็นจงั เธอมวัแต่

ตื่นเต้นเหมือนคนไม่เคยออกงานสังคม ทั้งๆ ที่เคยชินกับงานเลี้ยง 

ทกุประเภทไม่ว่าเลก็หรอืใหญ่ระดบัประเทศ

เขม็นาทขียบัผ่านไปอย่างเชื่องช้า กระทั่งเวลาพระราชทานเลี้ยง

มาถงึ

มสีายตาหลายคูจ่บัจ้องเธอ ทั้งชื่นชม สงสยั และเดยีดฉนัท์ แต่

ในเมื่อเธอได้รับเลือกให้อยู่ในต�าแหน่งพิเศษใกล้กับเจ้าหญิงซิลเวีย 

เจ้าของสายตาพวกนั้นกท็�าได้แค่มอง

‘ไม่เคยมาเลนเีซยีใช่ไหม’ เจ้าหญงิซลิเวยีตรสัถามระหว่างรอ

น่าแปลกที่บุคคลส�าคัญทั้งหมดมารวมตัวกันครบแม้แต่องค์

กษตัรยิ์ฟิลลปิ ยกเว้นเจ้าชายอธีาน

‘เพคะ’

‘ชอบไหม’

‘ชอบเพคะ ที่นี่สวยเหมอืนเมอืงในเทพนยิาย’

‘ดใีจที่หนูชอบ แล้วจะให้หลานชายพาเที่ยว’

นาตาชายงัไม่ทนัตอบว่าอย่างไร เพราะนายทหารผู้หนึ่งเข้ามา

รายงานโดยตรงต่อองค์กษัตริย์เสียก่อน สีพระพักตร์กษัตริย์ฟิลลิป 

เข้มขึ้นทันที พระองค์ตรัสบางอย่างกับเจ้าหญิงซิลเวียก่อนทั้งคู่จะมี

ทที่าร้อนรน แล้วเสดจ็แยกไปทางหนึ่ง

เธอได้แต่ยนืงง

‘มสินาตาชาใช่ไหมครบั’
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ทหารอกีนายหนึ่งตรงดิ่งมาหาเธอพร้อมถามขึ้นก่อนส่งกระดาษ

แผ่นเลก็ๆ ให้หลงัจากเธอตอบรบัว่าใช่ แล้วจากไปทนัที

กระดาษแผ่นนั้นถูกคลี่ออก ลายมอืที่เหน็ลงน�้าหนกัมากแต่ลาย

เส้นตวดัแสดงถงึนสิยัหนกัแน่นระคนใจร้อนของคนเขยีน นาตาชาอ่าน

ข้อความในจดหมายน้อยอยู่หลายรอบจนแน่ใจว่าไม่ผดิแล้วพบัอย่าง

ดใีส่ไว้ในกระเป๋าถอืเพื่อเกบ็ไว้อ่านทวนอกีหลายๆ รอบไม่ให้หลงลมื

มสินาตาชา ยนิดเีหลอืเกนิที่เราไม่ได้พบกนั...

 อธีาน

แววตานาตาชาวาววบัขึ้นเมื่อนกึย้อนถงึเนื้อความสั้นๆ ที่มแีต่

เธอคนเดยีวที่รู้ ทกุวนันี้กระดาษแผ่นเลก็ยงัถูกเกบ็ไว้อย่างดใีนลิ้นชกั

“บวั แกอยู่กบัป๊าเถอะ ฉนัไปหาอาหารจนีอร่อยๆ กนิดกีว่า”

“เปลี่ยนเรื่องเฉยเลย” ใบบวัโวยวาย “ช่างป๊าส ิไปกไ็ปด้วยกนั”

“แน่ใจนะ”

“ลุ้นแกไม่ขึ้นแล้วนี่ อยู่คนเดยีวเบื่อตาย ไปเหอะ”

นาตาชาเกือบเผลอแสดงความโล่งอกออกไป ที่บทจะยอม 

ใบบวักย็อมเลกิเซ้าซี้เรื่องเจ้าชายอธีานง่ายๆ ทั้งยงัคล้องแขนลากเธอ

ออกจากงานทนัทเีหมอืนกลวัร้านอาหารจนีจะปิดหน ี

เธอแน่ใจ

‘ไม่กลวั...’

นาตาชาย�้ากบัตวัเองเรื่องเจ้าชายอธีานอกีครั้ง กบัคนไร้มารยาท

พรรค์นั้นจะเจอะเจอกนัท�าไม
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2

“นายนี่มันเสียมารยาทมาก รู้ตัวไหม”

“ฉนัเรอะ” อธีานชี้หน้าอกตวัเอง

หลงัจากแข่งขนัโปโลการกศุล ชายหนุม่ทั้งห้ากลบัมายงัโรงแรม

เฟอร์ลองซึ่งอยู่ไม่ไกลกนันกั ทนัททีี่ก้าวลงจากรถ พนกังานตั้งแต่ระดบั

สูงถึงล่างสุดที่ตั้งแถวสองฟากรอต่างโค้งค�านับราวกับมีใครตั้ง

โปรแกรมเอาไว้ เหล่าเจ้าชายไม่ได้สนใจมากนกั ออกจะเหน็เป็นเรื่อง

เอิกเกริกไปหน่อย แต่แน่นอนว่าคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อหนึ่งในก๊วน

คือทายาทเจ้าของโรงแรม อีกสี่คนที่เหลือเป็นคุณชายทายาทมหา

เศรษฐกีบัเจ้าชายตวัจรงิ 

ลูกค้าระดับซูเปอร์วีไอพีขนาดนี้ ไม่อุ้มขึ้นไปส่งถึงห้องก็บุญ 

เท่าไรแล้ว!

“ใช่ นายนั่นแหละ” ดราโกย�้าเมื่อพ้นแถวยาวเหยยีดมาได้ 

ข้อกล่าวหาของดราโกเป็นคนละเรื่องกบัหวัข้อสนทนาก่อนหน้า

นี้จนคนถูกกล่าวหาตั้งรับแทบไม่ทัน อีธานสบตาเพื่อนคนอื่นเพื่อขอ

ค�าอธบิาย

“อธีานมนัท�าอะไร” วนิเซน็ต์สงสยัขึ้นมาบ้าง

เพื่อนอกีสองคนที่เหลอืดูจะสนใจประเดน็นี้อยู่ไม่น้อย
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“สาวๆ ไง สาวๆ” ดราโกวาดมอืทั้งสองในอากาศเป็นรูปส่วน

โค้งส่วนเว้าของผู้หญงิ เจ้าพวกที่เหลอืหวัเราะร่วน “ท�าเฉยชาแบบนั้น

เสยีของ ผดิฟอร์มเดมิๆ ของนาย หรอืไม่สบาย?”

“ฉนัปกตดิ”ี 

อีธานบอกเพื่อนและย�้ากับตัวเองไปในตัว อุณหภูมิในร่างกาย

เขาไม่มากน้อยจนเกนิไป ไม่ปวดหวัตวัร้อนจนเรยีกได้ว่าป่วย ที่ไม่ใส่ใจ

ผู้หญิงที่มารุมล้อมมากนักอาจเพราะเบื่อขึ้นมากะทันหันก็เป็นได้ 

อารมณ์ของเขาไม่เคยแน่นอน นอกจากเพื่อนสนทิ คนที่รูจ้กัเขาดทีี่สดุ

คอืเบน็จามนิ

“เรื่องมันคงเริ่มตั้งแต่ตอนแข่ง” เดวินว่ายิ้มๆ ท�าหน้าตารู้ทัน 

“ชกัอยากเหน็ผู้หญงิคนที่นายหาตวัไม่เจอขึ้นมาบ้างแล้ว”

“ไม่จ�าเป็น เพราะอกีไม่นานนาย...” เลวนิชกก�าปั้นใส่อกอธีาน 

ก่อนพยักพเยิดกับคนที่เหลือ “และพวกนายจะลืมทุกอย่างจนหมด

เพราะเซอร์ไพรส์คนืนี้”

ดูจากท่าทางของเลวนิแสดงว่าจะม ี ‘รายการพเิศษ’ อธีานยิ้ม

พราย ตั้งแต่เริ่มรู้จักสนิทสนมกันที่อีตัน พวกเขาทั้งห้าหัวหกก้นขวิด

ด้วยกนัมานบัครั้งไม่ถ้วน ตะลยุมาหมดในทกุๆ อาณาจกัรของแต่ละ

คน ถิ่นเพื่อนเหมือนถิ่นเรา พระราชวังของเลนีเซียยังเคยแทบพังมา

แล้วเพราะความซกุซนของเดก็หนุ่มสดุแสบโขยงนี้

ทั้งหมดยงัคงตดิต่อกนัอยู่เสมอแม้เรยีนจบ ส่วนการรวมตวันั้น

แล้วแต่โอกาสเอื้ออ�านวย ทุกครั้งที่มีนัดรวมพล ไม่ใครก็ใครต้องหา

เรื่องสนุกๆ ท�าให้คุ้มค่า รอบนี้เลวินในฐานะเจ้าถิ่นคงคิดไว้ตั้งแต่

ชกัชวนแล้ว ดูท่าจะสดุเหวี่ยงไม่แพ้คราวก่อนๆ

“อกีแค่ไม่กี่ชั่วโมง” อธีานดนูาฬิกา เวลาแห่งความสขุมกัผ่านไป

เร็วจนน่าตกใจ พอถูกเพื่อนทักเรื่องไม่สนใจผู้หญิงที่เข้ามาห้อมล้อม

เหมอืนเขาเพิ่งตื่นจากความฝัน กลบัมาเป็นตวัของตวัเองอกีครั้ง “นาย
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พูดซะฉนัแทบอดใจรอไม่ไหว หวงัว่าไม่ใช่มแีต่ราคาคยุนะโว้ย เลฟ”

“รบัประกนั!”

เลวินดูจะมั่นใจเป็นพิเศษ อันที่จริงอีธานแกล้งสบประมาทไป

อย่างนั้นเอง ในกลุ่มของเขาไม่เคยมีใครท�าให้เพื่อนผิดหวัง ทุกคน 

ต่างรู้ความชอบไม่ชอบ รสนิยมในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของเพื่อน เห็น 

ได้ชดัจากแฟชั่นโชว์ในงานโปโลการกศุล นางแบบทั้งหมดไม่มคีนไหน

หลดุมาตรฐานก๊วนเจ้าชาย

“ฉนัค่อนข้างแปลกใจที่ไม่เหน็เบน็มากบันายด้วย”

ภายใต้ท่าทเีฉื่อยชา วนิเซน็ต์เป็นนกัสงัเกต อธีานคดิว่าคนอื่นๆ 

เห็นความผิดปกตินี้ได้ไม่ยากเพียงแต่วินเซ็นต์เป็นคนเดียวที่เลือกจะ

ถามขึ้นมา

พอประเดน็ใหม่ถูกจดุขึ้น ทกุคนกห็นัเหความสนใจมายงัเรื่องที่

ก�าลงัพูดกนั นอกจากสนทิสนมกนัเอง ทั้งห้ายงัคุ้นเคยกบัคนใกล้ชดิ

ของเพื่อนด้วย 

เนื่องจากฐานะไม่ธรรมดาของแต่ละคน การไปไหนมาไหนอย่าง

เป็นส่วนตัวโดยคนในครอบครัวไม่รู้เห็นแทบเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ผู้

ตดิตามมตีั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นอย่างน้อย ส�าหรบัอธีาน ถ้าให้ถกูต้อง

ตามกฎเกณฑ์ของเจ้าหญงิซลิเวยี เขาต้องมทีหารองครกัษ์ตดิตามเป็น

ขบวน ทว่ากฎนั้นถูกท�าให้ง่ายขึ้นเพราะเบน็จามนิ

คนในตระกูลเบ็นจามินท�างานรับใช้ใกล้ชิดราชบัลลังก์อย่าง

ซื่อสตัย์มาห้าอายคุน เบน็เกดิวนัเดอืนปีเดยีวกบัเสดจ็ปู่ของเขา เตบิโต

ขึ้นมาพร้อมกบัเสดจ็ปู่ ทั้งคูจ่งึเป็นมากกว่าองครกัษ์คูก่าย ยิ่งกว่าพระ

สหายสนิท ราวกับเป็นพี่น้องคลานตามกันมา ในวังมีเรื่องเล่าต่อกัน

มาว่าเบ็นจามินผู้นี้เองที่เป็นสื่อกลางความรักระหว่างสมเด็จย่ากับ

เสดจ็ปู่ 

หลังการสวรรคตของเสด็จปู่ หน้าที่ใหม่ของเบ็นจามินคือดูแล 
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อีธาน ความที่เป็นคนเก่าแก่ จงรักภักดีมาโดยตลอดท�าให้เบ็นเป็น 

คนเดยีวในวงัที่ทดัทานเจ้าหญงิซลิเวยีได้ และเรื่องที่จดัการส่วนใหญ่

กเ็อนเอยีงเข้าทางเจ้าชายเสยีทั้งนั้น เมื่ออธีานไม่โปรดการอารกัขาเป็น

ขบวนเหมอืนเล่นงูกนิหาง นายทหารองครกัษ์ถูกจดัการให้ตดิตามอยู่

ห่างๆ หรอืท�าอย่างไรกไ็ด้ไม่ให้อยู่ในสายตาของอธีาน มเีบน็จามนิอยู่

ใกล้ชดิเพยีงคนเดยีว

อีธานนึกถึงเบ็นจามินด้วยหัวใจอบอุ่น เบ็นจามินใจดีเหมือน

เสดจ็ปูไ่ม่มผีดิ เพื่อนๆ ของเขาชอบเบน็จามนิทกุคน แทบเป็นคนสนทิ

คนเดียวของทั้งห้าที่ไม่มีใครตะขิดตะขวงใจที่จะอยู่ใกล้ การมีเบ็น- 

จามนิตามเป็นเงาคอืภาพคุน้ตา วนิเซน็ต์จะสงสยัจนต้องเอ่ยปากถาม

กไ็ม่แปลก

“พวกนายคงรู้แล้วว่าฉนัเพิ่งมาจากเอธโิอเปีย”

อีธานท�าทุกอย่างเพื่อต่อต้านเจ้าหญิงซิลเวีย อยากเกเรไม่ไป 

แต่ไม่อาจตัดใจจากงานด้านนี้ เด็กๆ ที่นั่นต้องการความช่วยเหลือ  

พวกเขาผวิเกรยีมแดด ตวัผอมเหลอืเพยีงหนงัหุ้มกระดูก 

“เกดิอะไรขึ้นกบัเบน็” 

ดวงตาดราโกเป็นประกาย คงก�าลังเดาว่าเขาท�ายังไงจึงฉาย

เดี่ยวมาอยู่ที่นี่ได้

อธีานหวัเราะเมื่อนกึถงึวรีกรรมของตวัเอง

“แค่รวบกญุแจรถทกุคนัไว้ในกระเป๋าฉนั...แล้วเผ่น”

เจ้าพวกคนฟังฮาครนื

“ถ้าจ�าไม่ผดิ เบน็อายเุจด็สบิ” 

เสยีงของเดวนิตดิขดั เหมอืนจะส�าลกัระหว่างพูดไปหวัเราะไป

“อย่าดูถูก” 

ผูช้ายอายเุจด็สบิปีบางคนงกๆ เงิ่นๆ แต่เบน็จามนิยงัคล่องแคล่ว

เหมอืนตอนอายสุี่สบิปลายอย่างไรอย่างนั้น เพยีงแต่เจ้าตวัเป็นคนพดู
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เนบิๆ จนคนมกัเข้าใจผดิ 

“การสื่อสารกลางป่าเหมอืนในนรก มนัแทบจะถูกปิดตาย กว่า

เบ็นจะหาทางไปให้ถึงสนามบินและตามหาฉันเจอเราคงสนุกกันเต็ม

คราบ”

“ถ้าเป็นฉัน แค่ไล่ตะเพิดก็จบ” เลวินพูดขึ้น ไม่มีใครกังขาใน 

ข้อนี้ ด้วยเป็นลักษณะโดดเด่นอย่างหนึ่งของเจ้าตัว “ถึงแล้ว นี่ละ

เซอร์ไพรส์”

ห้าหนุ่มหยุดฝีเท้าลงหน้าห้องห้องหนึ่งหลังจากเดินไปคุยไป

ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าโรงแรมจนขึ้นลฟิต์มาถงึชั้นบนสดุ เมื่อประตูสดี�าถูก

เปิดกว้าง อธีานกบัเพื่อนอทุานอย่างพงึพอใจ เหน็เค้าลางความสนกุ

สดุเหวี่ยงของปาร์ตี้ในค�่าคนืนี้

งานปาร์ตี้เริ่มต้นตั้งแต่หัวค�่าที่ห้องเพรสซิเดนเชียลสวีต 

เป็นห้องใหญ่จคุนได้หลายสบิคน จากประตสูดี�าบานใหญ่ เปิดเข้ามา

จะเห็นบันไดเดินลงสองขั้น ทางซ้ายและขวาเป็นทางแยกไปยังห้อง

นอน ถ้าเดินตรงไปข้างหน้าจากบันไดขั้นสุดท้ายไม่กี่ก้าวจะเห็นโถง

โล่ง มโีซฟาทรงครึ่งวงกลมสขีาวขนาดใหญ่สองชดุวางอยู่ทั้งด้านซ้าย

และขวา ครั้งแรกที่อธีานเหน็ห้องนี้ เขาบอกเลวนิทนัทวี่าชอบมนัมาก 

โดยเฉพาะสระว่ายน�้าเล็กๆ สองสระกลางห้อง มันท�าให้จินตนาการ

ของเขาบรรเจดิเมื่อคดิถงึยามที่ตวัเองกบัสาวๆ ลงไปอยู่รวมกนัในนั้น

เมื่อตอนมาถึง ห้องทั้งห้องยังอยู ่ท่ามกลางแสงสว่างจาก

ภายนอกหลงัม่านหนาสแีดงสด แต่ตอนนี้ม่านถกูรดูปิดทกุด้าน บดบงั

ไม่ให้เหน็กระจกผนงัใส กั้นสายตาของคนภายในและภายนอก

อีธานออกจากห้องเล็กพร้อมกับเพื่อนหลังจากพักผ่อนและ

เปลี่ยนชดุเรยีบร้อย ห้องทั้งห้องตกอยูใ่นแสงสลวัใต้โคมไฟแบบโมเดร์ิน

“พร้อมหรอืยงัพวก” ดราโกถาม 
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อธีานดูท่าทางคนถามกร็ู้ว่าพร้อมตั้งแต่บ่ายแล้ว เขากเ็ช่นกนั

“ไม่น่าถาม พร้อมสวิะ”

“เออ มนัต้องแบบนี้” 

ดราโกดูคึกคักเกินหน้าเพื่อนฝูง คืนนี้เจ้าตัวสวมเชิ้ตเนื้อดี 

เข้ากบักางเกงแบรนด์เดยีวกนั ท่วงท่าเวลาเคลื่อนไหว มองมมุใดกย็งั

เป็นนายแบบหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่ดงึดูดสายตาสาวๆ 

ฝ่ายนั้นเหน็เขามองจงึมองตอบด้วยการกวาดสายตาขึ้นลงก่อน

ตบหลงัมอืลงใต้ฐานคอเขาแล้วว่า

“เจ้าชายหลงวงั คนืนี้คงมสีาวๆ ต่อควิสมคัรเป็นเจ้าหญงิเพยีบ”

“พอกนัละวะ เจ้าพวกนั้นด้วย” อธีานพยกัพเยดิไปยงัอกีสาม

หนุม่ที่ไปยนืออหน้าประตรูอรบัสมาชกิร่วมงานปาร์ตี้ตามประสาสภุาพ

บรุษุ แต่ละคนแต่งตวัสบายๆ ทว่าดูดตีั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า

บรรยากาศงานสงัสรรค์ย่ิงดึกย่ิงคึกคกั เพลงจงัหวะเช่ืองช้า 

ช่วงค�่าเปลี่ยนเป็นเรว็ขึ้นเรื่อยๆ อธีานกบัเพื่อนรวมตวักนับ้าง กระจาย

ตวักนับ้างสลบักนัไป 

ตอนนี้เจ้าชายหนุม่นั่งอยูบ่นโซฟาสขีาวท่ามกลางหมูด่าราและ

นางแบบสาวที่เข้ามานวัเนยีพร้อมกนัแบบไม่มใีครยอมใคร เสยีงของ

พวกเธอออดอ้อน ส่วนมอืนั้นยิ่งกว่าปลาหมกึ แต่ละมอืเปะปะอยู่บน

ตวัเขาแทบทกุที่ไม่เว้นแม้แต่...

“องค์ชายขา...แบบนี้ดหีรอืเปล่า...” 

นางแบบคนหนึ่งกระซบิถามข้างห ูเสยีงที่ได้ยนิใกล้มาก เพราะ

เจ้าตัวจดปากกับจมูกเข้ากับหูเขาเลยทีเดียว เลือดหนุ่มของอีธาน 

พลุ่งพล่าน ชอบความรู้สกึอสิระในตอนนี้ 

ท่ามกลางหมู่คน เสียงเพลงดังกระหึ่ม แสงไฟสลัว มีเสียง

หวัเราะ ค�าพูดออดอ้อนและการพะเน้าพะนอ
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“ด ีแต่ดไีด้มากกว่านี้อกี”

อธีานตอบเสยีงกระเส่า มองตอบสายตายั่วยวน วางมอืบนหลงั

มอืนางแบบสาว สาธติการเล้าโลมที่เพิ่มระดบัยิ่งกว่าที่หญงิสาวก�าลงั

ท�าให้ดูว่าควรจะปลกุปั่นเขาขนาดไหนถงึจะเรยีกได้ว่าดพีอ

“องค์ชาย...” เสยีงของนางแบบดาวยั่วสั่นกระเส่า “ที่ใครๆ ลอื

ว่าองค์ชายร้อนแรงมนัยงัน้อยไป...”

“เขาว่ายงัไงกนับ้าง”

ค�าเล่าลือเกี่ยวกับตัวเขามีมากมาย อีธานถนัดก่อแต่ไม่เคย

สนใจฟังหรอือ่านข่าวใดๆ ของตวัเอง ทว่าอารมณ์กึ่งมนึเมาทั้งที่แตะ

แอลกอฮอล์ไม่มากท�าให้อยากเอ่ยถามเพื่อปลกุเร้าอกีฝ่าย

“เขาว่า...” ใบหน้าตกแต่งด้วยเครื่องส�าอางหนาเตอะเหมือน

สวมหน้ากากยื่นมาใกล้ รมิฝีปากแทบจดกนั “องค์ชายเร่าร้อน...และ

ทนทาน”

อธีานหวัเราะร่วน

“น่าตกรางวลัคนพูด”

“ให้คนเล่าแทนกไ็ด้นี่คะ” 

คนพูดเบียดเสียดหน้าอกอิ่มเข้ากับร่างเจ้าชายหนุ่ม ตั้งใจ

ยั่วยวนเตม็ที่ อธีานกอดเอวเจ้าหล่อน ไม่ลมืเผื่อแผ่จมุพติให้ผูห้ญงิคน

อื่นๆ ที่เริ่มไม่พอใจการออดอ้อนเกนิหน้า ก่อนจะหนัมาบดจบูตกรางวลั

ตามค�าขอ

“อย่าฮบุองค์ชายไว้คนเดยีวส”ิ

เสยีงแหลมของใครคนหนึ่งดงัขดัขึ้น ทว่านางแบบในอ้อมกอด

อธีานหาได้สนใจไม่ กลบัมที่าทางภูมใิจยิ่งขึ้นด้วยซ�้า อ้อมแขนที่โอบ

รอบคออีธานแน่นกว่าเดิมขณะตอบรับจูบเร่าร้อนพร้อมครวญคราง

เสยีงดงัอวดคนอื่นๆ

“องค์ชาย!” 
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เสยีงผู้หญงิคนอื่นร้องท้วงขึ้นพร้อมเพรยีง พวกเธอฉดุกระชาก

นางแบบตวัต้นเหตอุอกไปทางหนึ่งและพากนักอดอธีานไว้บ้าง

การแก่งแย่งความสนใจจากเขาเป็นเรื่องที่อีธานพบเจอจนชิน 

เขาควรจะโกรธแต่กลับไม่ เจ้าชายหนุ่มคิดว่าเป็นเพราะตัวเองไม่คิด

จริงจังกับใคร ในเมื่ออ่านออกว่าทุกคนปรารถนาจะมีสัมพันธ์กับเขา

ด้วยหวงัต�าแหน่งชายา

เขาไม่เคยดถูกูสะพานที่ผูห้ญงิทกุคนทอดให้ เพราะรูจ้ดุประสงค์

ดี แต่เพียรสอนพวกหล่อนด้วยการกระท�าว่า หากคิดจะมัดใจอีธาน 

ให้ได้ต้องผ่านอะไรบ้าง อย่างน้อยด่านแรกที่ต้องท�าความเข้าใจคือ 

เขาไม่ใช่ของใคร อย่าคดิแสดงความเป็นเจ้าของ

นางแบบที่อยู่บนตกัถูกอุ้มวางลงข้างตวัอย่างละมนุละไม ก่อน

สองแขนของอีธานจะอ้าต้อนรับอีกคนอย่างเต็มอกเต็มใจ เขาได้ยิน

เสียงกรีดร้องกระฟัดกระเฟียดของคนตกสวรรค์ ก่อนเสียงนั้นจะถูก

กลบด้วยเสยีงลมหายใจกบัเสยีงกระเส่าของผู้หญงิคนอื่นๆ

“ร้อนไหมคะ”

สาวสวยที่เพิ่งได้รบัจูบจากเขาถามเสยีงอ้อน

“ไม่ ร้อนหรอื”

“ค่ะ ฉนัร้อน ร้อนจงัเลย” เจ้าตวัว่าพลางค่อยๆ ลกุขึ้นยนืถอด

เสื้อผ้าทีละชิ้นต่อหน้าเขาจนเหลือแต่บิกินีชิ้นน้อยปิดบังทรวงอกและ

ส่วนสงวน

เสียงฮือฮาดังขึ้น ไม่ใช่เพราะชื่นชม แต่เป็นเพราะอารมณ์ 

หมั่นไส้ของผูห้ญงิคนอื่นๆ ที่แม้จะแต่งกายล่อแหลมน้อยชิ้นอยูแ่ล้วยงั

พ่ายแพ้ให้แก่กลยทุธ์เปลื้องผ้าโชว์

“ผมจะสั่งเร่งแอร์ให้” อธีานแกล้งท�าเป็นรู้ไม่ทนั เขาก�าลงัรอดู

ว่าจะเกดิอะไรต่อไปอกี 

และไม่นานเกนิรอเลยเมื่อฝ่ายนั้นส่ายหน้า โน้มตวัลงกอดคอเขา
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“แบบนั้นไม่หายหรอกค่ะ มนัต้องอย่างนี้”

ตูม!

อีธานถูกดึงลงสระโดยไม่ทันตั้งตัว น�้ากระเซ็นเปียกพื้นไปทั่ว 

ท่ามกลางเสยีงกรี๊ดของพวกผูห้ญงิผสมกบัเสยีงหวัเราะของเพื่อนๆ เขา

“จะเล่นน�้าท�าไมไม่เปลี่ยนชุดก่อนวะ อีธาน” เดวินที่สนุกอยู่ 

อกีมมุหนึ่งด้วยการโชว์มายากลเลก็ๆ น้อยๆ ตามที่ตนถนดัตะโกนถาม

น�้าในสระสงูระดบัเอว อธีานก้มมองสภาพเหมอืนลกูหมาตกน�้า

ของตวัเองแล้วหวัเราะข�า หนัไปจบูคนที่ฉดุเขาลงสระแรงๆ ด้วยความ

มนัเขี้ยว

“มนัต้องแบบนี้แหละถงึจะได้อารมณ์” เขาตอบเพื่อน

พอสระแรกถูกใช้ อกีสระกม็คีนลงไปเรงิร่าเช่นกนั ไม่นานสาวๆ 

ก็ลงมาจนเต็มสระที่อีธานแช่อยู่ แต่ละคนเปียกปอนจนเห็นนวลเนื้อ

ผ่านผ้าบางๆ ส่วนบางคนตดัสนิใจถอดเสื้อผ้าเหลอืแต่บกินิจีิ๋วท่อนล่าง 

ทกุคนแทบจะเปลอืยเปล่าต่อหน้าอธีาน

งานรื่นเริงยังคงด�าเนินไปเหมือนไร้กาลเวลา อีธานไม่ได้

ดูนาฬิกา เขาไม่รู ้เวลา รู้เพียงรอบๆ ตัวมีแต่ความสนุกสนานจน 

ไม่อยากสนใจเรื่องพวกนั้น

ผู้หญงิกว่าค่อนงานพยายามให้เขาเลอืกหนึ่งในนั้นหรอืพร้อมๆ 

กนักไ็ด้เพื่อจบลงบนเตยีง อธีานตอบรบัความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ของสาวๆ 

แบบไม่เกี่ยงงอนด้วยการจูบและสัมผัสร่างกายทุกคนที่เสนอให้ แต่

ไม่มใีครพาเขาไปถงึเตยีงได้

พอเป็นเช่นนั้น จากที่แยกกนัท�างาน แข่งกนัเรยีกร้องความสนใจ 

ดูเหมือนจะเกิดความร่วมมือขึ้นเงียบๆ อีธานรู้สึกได้เพราะก�าลังแย่ที่

ถกูรมุจบูและปลกุเร้าไปทั่วทกุส่วน พวกหล่อนไม่สนใจสายตาใคร อาจ

เพราะแต่ละคนมจีดุประสงค์เดยีวกนั แน่ละว่าที่ผ่านมาคูน่อนของเขา
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ไม่เคยถูกยกให้เป็นแม้แต่คนรกั ทว่าผู้หญงิพวกนั้นกย็อมเสี่ยงราวกบั

มคีวามหวงัอยู่เสมอว่าตวัเองอาจเป็นคนยดึหวัใจอธีานไว้ได้

เสื้อเปียกปอนของเขาถกูมอืนุม่นิ่มของใครคนหนึ่งถอดออก น�้า

ในสระเริ่มไม่เย็นอีกต่อไปแล้วเพราะอุณหภูมิรุ่มร้อนจากร่างกายของ

คนเป็นสบิ 

“พสิจูน์ให้พวกเราเหน็สคิะองค์ชายว่าข่าวลอืนั่นเป็นเรื่องจรงิ...

พวกเราพร้อมจะรบัมนัแล้ว...”

ตัวคนพูดมีหยดน�้าเกาะพราว เสื้อสีขาวตัวบางแนบติดผิว 

ทรวงอกเต่งตมูที่เหน็ร�าไรใต้ผ้าเปียกไม่มชีั้นในปกปิด แววตาอธีานวาว

ขึ้นเหมือนมีไฟอยู่ข้างใน เลือดเนื้อของเขาเต้นพล่าน เขาดื่มไป 

นดิหน่อยแต่ยงัไม่เมา พวกผูห้ญงิต่างหากที่มอมเมาเขาจนแทบระเบดิ

“เราจะไม่ผูกพนักนั” อธีานย�้ากฎเหลก็

“ค่ะ”

“คณุไม่ใช่เจ้าของผม”

“ค่ะ องค์ชาย”

เสยีงคนตอบรบัสั่นพร่า ไม่ใช่หนึ่งแต่เป็นสามคน ซ้าย ขวา และ

ตรงหน้า ทกุคนเนื้อตวัเปียกปอนแทบไม่มเีสื้อผ้าปกปิดกาย ส่วนชิ้นที่

เหลอืไว้กเ็พยีงเพื่อกระตุ้นให้อธีานเป็นคนเกี่ยวออกไปเท่านั้น

“ด ีผมชอบคนเข้าใจอะไรง่ายๆ”

อีธานเอ่ยชมก่อนซุกใบหน้าลงเคล้าซอกคอคนตรงหน้าเรียก

เสยีงครวญ อกีสองคนกอดประกบอย่างไม่ยอมแพ้ คนหนึ่งบดเบยีด

เนื้อตวัเข้ากบัเขา อกีคนลากมอืผ่านต้นขาเข้าสู่กลางล�าตวั

ลมหายใจของทั้งสี่ถี่กระชั้นและหนกัหน่วง การปลกุเร้าอารมณ์

กนัและกนัแทบจะถงึจดุสิ้นสดุ ผูห้ญงิที่เหลอืรอคอย บางคนแช่งชกัให้

อธีานสลดัพวกนั้นทิ้งและหนัเหมาหาคนถดัไป

การแช่งชกัเป็นผล...แต่เพยีงครึ่งเดยีว
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ท่ามกลางกระแสอารมณ์ปั่นป่วน มีบางอย่างวนเวียนรบกวน

อยูใ่นสมองอธีานไม่เลกิ เขาค่อนข้างหงดุหงดิกบัมนัจนไม่อาจสนกุกบั

วงัวนพศิวาสได้เตม็ที่

“องค์ชาย...”

ผู้หญงิในอ้อมกอดประท้วงเสยีงพร่า สบตาเขาอย่างสงสยัเมื่อ

แรงบดจูบหยดุชะงกัลงกลางคนั

อีธานจ้องมองดวงตาสีเขียว มันสวยก็จริงแต่ถูกรบกวนด้วย

ดวงตาด�าขลบัอกีคู่ตลอดเวลา เขาผลกัผู้หญงิทกุคนออกห่างตวั ขึ้น

จากสระโดยไม่สนใจเสียงเรียกหา ท่าทางเขาจะบ้าไปแล้วที่ท�าเพียง

กอดจูบเพราะเอาแต่นกึถงึผู้หญงิคนหนึ่ง!

“แชมเปญสกัแก้วมั้ยคะ”

พนักงานเดินเครื่องดื่มในชุดนางกระต่ายสุดเซ็กซี่ถือถาดมา

หยดุดกัหน้าเขาก่อนจะเดนิถงึบาร์เครื่องดื่ม

อธีานคว้าแก้ว กรอกแชมเปญลงคอ ตั้งใจว่าจะปัดภาพรบกวน

จิตใจออกโดยเร็วและสนุกกับคืนนี้เต็มที่ให้สมกับที่นานๆ ครั้งจะหน ี

ผู้ตดิตามได้ แต่ภาพต่างๆ กลบัเลอืนรางและมดืดบัลงอย่างรวดเรว็


