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1
เจ้าพ่อ

โรเรนโซ่ เอ รอสซ่ี ขยุ้มคอเสือ้ชายตวัโตทีสู่งพอๆ กบัเขา

แล้วกระชากเข้าหาตวั ดวงตาวาววบัด้วยความโกรธจดักบัการท�างาน

ที่ผิดพลาดของลูกน้อง ส�าหรับเขาแล้วยินดีจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้อง 

ทกุคนมากกว่าที่อื่นหลายเท่า แต่ขอแค่อย่างเดยีว ห้ามมคี�าว่า ‘พลาด’ 

“แกท�างานพลาด” เขาค�ารามก้อง เสยีงของโรเรนโซ่ที่สะท้อน

กลบัไปกลบัมาในห้องสี่เหลี่ยมทบึนั้นยิ่งท�าให้ความน่ากลวัของเขาเพิ่ม

ขึ้นเป็นทวคีูณ

“ผมขอโทษครับคุณโรเรนโซ่ ผมขอโอกา...” ประโยคนี้ไม่มี

โอกาสได้หลดุออกไปจากปากคนพูด เพราะคอเสื้อถูกรั้งอย่างแรงจน

รดัคอหอย ส่งผลให้ใบหน้าเขาแดงก�่า ตาเหลอืกลาน ก่อนจะถกูปล่อย

ร่วงลงกบัพื้น

“ไม่มโีอกาสส�าหรบัคนท�างานพลาด”

“แต่ว่าผม...”

“เอาตวัมนัออกไป!”

“คุณโรเรนโซ่ครับ คุณโรเรนโซ่!” คนท�างานพลาดร้องลั่นเมื่อ

ถูกเพื่อนร่วมงานลากตัวออกไป เสียงอ้อนวอนของชายคนนั้นดังไป

ตลอดทาง
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ชายหนุม่มองตามอย่างหงดุหงดิ ท�าให้จเูซบเป้ ลกูน้องคนสนทิ

ชกัไม่กล้าเข้าใกล้

“ยงัมหีน้ามาขอความเหน็ใจ ฉนัไม่เอาปืนมนักรอกปากมนักด็ี

เท่าไรแล้ว”

“ใจเยน็ๆ ก่อนครบัเจ้านาย อย่าให้ไอ้คนท�างานไม่ได้เรื่องคนเดยีว 

มาท�าให้อารมณ์เสยีเลยครบั ผมว่าเจ้านายไปดื่มอะไรเยน็ๆ ก่อนดกีว่า 

เดี๋ยวผมตามแอรณิมาให้”

แอรณิที่เขาพดูถงึ คอืนางแบบสาวทรงโตที่ผ่านเวทกีารประกวด

นางแบบและได้รบัต�าแหน่งเมื่อสองปีก่อน ตอนนี้จงึมผีลงานทั้งถ่ายแบบ

นติยสารและงานเดนิแบบมากมาย เธอมชีื่อเสยีงอยูพ่อสมควร โดยเฉพาะ

ปีนี้ก�าลงัจะได้เล่นภาพยนตร์จากผู้ก�ากบัคนดงัของอติาลี

แอรณิ เป็นคูน่อน เอ๊ย...คูค่วงคนล่าสดุของเจ้านายเขา อายแุค่

ยี่สิบเอ็ด ในขณะที่โรเรนโซ่อายุสามสิบเอ็ดปี และดูสาวเจ้าจะท�าให้

เจ้านายเขาถูกใจเป็นพิเศษเพราะเห็นควงกันมาสี่เดือนแล้ว ถือว่า 

เจ้าหล่อนท�าลายสถติมิากกว่าคนอื่นๆ ที่โรเรนโซ่คบหามา

“ออื” โรเรนโซ่พยกัหน้ารบั หมูน่ี้มเีรื่องให้หงดุหงดิไม่หยดุหย่อน 

ไปดื่มอะไรเยน็ๆ ตามค�าแนะน�าของจูเซบเป้กด็เีหมอืนกนั อกีไม่กี่วนั

เขาก็ต้องไปเกาะยาเลห์ อันเป็นเกาะที่อยู่ในประเทศกัมพูชา แต่มี

ชายแดนส่วนหนึ่งตดิกบัประเทศไทย ซึ่งเขาซื้อเกาะแห่งนี้มาเมื่อหลาย

ปีก่อน และตอนนี้ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างกาสิโนขนาดใหญ่ เพราะ 

ที่นั่นบรรยากาศด ีมชีายหาดยาวเหยยีด มทีั้งภูเขาและป่าไม้ เหมาะ

แก่การพกัผ่อนหย่อนใจ

การก่อสร้างด�าเนินการมาจนใกล้แล้วเสร็จ ตอนนี้ตัวอาคาร

เสร็จแล้ว เหลือแต่การตกแต่งและรับสมัครพนักงาน เขาต้องการ

พนักงานสาวสวยและต้องเป็นชาวเอเชีย เพราะพวกนี้เอาใจแขกเก่ง 

พูดจาอ่อนหวาน เป็นตัวดึงดูดลูกค้าให้หลั่งไหลมาที่กาสิโนของเขา 
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อกีทางหนึ่ง

กาสโินนี้เขาไม่ได้ลงทนุคนเดยีว แต่ลงทนุกบั วโีต้ รสัซ ีนกัธรุกจิ

เจ้าของโรงเบยีร์ขนาดใหญ่ และนกัธรุกจิอกีสามคนที่จะต้องเดนิทาง

ไปดูงานที่นั่นเช่นเดยีวกนั

“เชญิครบัเจ้านาย” จูเซบเป้เปิดประตูรถให้ 

ชายหนุ่มขึ้นไปนั่งอารมณ์เสียอยู่เบาะหลัง ลูกน้องคนสนิทจึง

เปิดเพลงเพราะๆ ให้ฟัง ข้างกายจูเซบเป้คอืปีเตอร์ บอดกีาร์ดที่ตาม

ติดเป็นเงาตามตัวกับโรเรนโซ่แทบจะตลอดเวลา ยกเว้นแค่เวลานอน

เท่านั้น เหตเุพราะชายหนุ่มมศีตัรูรอบกายมากมาย และเคยโดนลอบ

ท�าร้ายมาหลายหน แต่กร็อดมาได้ทกุครั้ง เขามกัเอาคนืคนบงการอย่าง

เจ็บแสบจนศัตรูของเขาเริ่มเข็ดขยาด ไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วยถ้า 

ไม่จ�าเป็น

จเูซบเป้ขบัรถพาเจ้านายออกจากส�านกังานใหญ่ของบรษิทัผลติ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เจ้านายเขาเป็นเจ้าของมายังไนต์คลับหรูหรา 

ที่ราคาสมาชกิแพงหฉูี่ แขกส่วนใหญ่จงึเป็นนกัธรุกจิ ไฮโซ และเศรษฐี

กระเป๋าหนัก ที่นี่มีความเป็นส่วนตัวมาก ไม่มีใครเข้ามายุ่มย่ามให้ 

ปวดหวั

หลังสั่งเครื่องดื่มมาให้เจ้านาย จูเซบเป้ก็โทร. เรียกแอริณมา 

แม้ว่าตอนนั้นหญิงสาวก�าลังผ่อนคลายอยู่ในอ่างอาบน�้าหลังจาก 

ถ่ายแบบเหนื่อยมาแล้วทั้งวนั กต็้องรบีร้อนออกมาหาเขา เพราะเป็น 

ที่รู้กันว่าโรเรนโซ่คือหนุ่มหล่อใจร้อน เจ้าอารมณ์และขี้หงุดหงิดเป็น

ที่สดุ หากเอาใจเขาได้ถูกจดุละก ็ จะขออะไรกง็่ายเหมอืนพลกิฝ่ามอื 

แต่หากท�าให้เขาไม่พอใจ คนที่ท�ากต้็องเตรยีมตวัลงนรกได้เลย ส�าหรบั

เขาถ้าได้ตดัสนิแล้วคอืลงโทษเลย ไม่มรีอลงอาญา

นางแบบสาวรบีร้อนออกมาหลงัแต่งหน้าแต่งตวัโดยใช้เวลาสั้น

ที่สดุตั้งแต่เคยท�ามา ตอนที่เธอมาถงึ เขาก�าลงัดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ต้อง
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เดาก็รู้ว่าสั่งตรงมาจากบริษัทตัวเองไปแล้วหลายแก้ว เธอจึงขยับมา 

นั่งชดิแล้วแย่งเหล้ามาป้อนให้อย่างเอาอกเอาใจ

“ขอโทษที่มาช้านะคะ ฉนัมวัอาบน�้าอยู่” เธอแก้ตวั

“คนของผมผดิเองที่เรยีกคณุมากะทนัหนั” เขาตอบด้วยสหีน้า

ที่ยังไม่คลายความบึ้งตึง แต่ใบหน้าสวยๆ ของหญิงสาวก็ท�าให้เขา

อารมณ์ดขีึ้นมาบ้าง

“จูเซบเป้บอกว่าคณุอารมณ์ไม่ด ี มาค่ะ...ฉนันวดให้นะ แล้วก็

จะดื่มเป็นเพื่อนคณุด้วย” แอรณิลากไล้ปลายนิ้วไปตามท่อนแขนก�าย�า 

หวัไหล่ แล้วบบีนวดเบาๆ 

คนมองอย่างจเูซบเป้ที่ยนือย่างสงบอยูไ่ม่ไกลเหน็ว่าควรจะเรยีก 

‘ลูบไล้’ น่าจะถูกกว่า

ชายหนุ่มหลับตาพิงแผ่นหลังเข้ากับพนักโซฟาด้วยสีหน้าผ่อน

คลาย ช่วงนี้เขามงีานที่ต้องรบัผดิชอบหลายอย่าง ปัญหาและความ

ยุง่ยากต่างๆ จงึเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตวั เขาจ�าเป็นต้องเดด็ขาด ไม่อย่าง

นั้นกป็กครองคนหมูม่ากไม่ได้ หากท�าตวัเหยาะแหยะหรอืใจดเีกนิเหตุ

จะมใีครย�าเกรงเขา

ชื่อเสยีงเขาไม่ค่อยดนีกั เมื่อพูดถงึ โรเรนโซ่ เอ รอสซี่ นอกจาก

คนส่วนใหญ่จะนกึถงึความหล่อเหลามเีสน่ห์ดงึดูดแล้ว ยงัท�าให้นกึถงึ

ภาพลักษณ์ของมาเฟียตัวร้ายผู้โหดเหี้ยมเด็ดขาด และไม่มีการหยิบ

ยื่นโอกาสให้แก่คนที่ท�างานพลาด แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ท�าให้สาวๆ 

หวาดหวั่น ตรงข้ามพวกหล่อนกลบัยิ่งดาหน้าเข้ามาหาเขาไม่หยดุหย่อน

เขาหล่อ รวย ร้าย และเยน็ชา แต่คณุสมบตัทิกุอย่างในตวักลบั

ยิ่งกระตุ้นให้เขาเป็นที่สนใจของใครต่อใคร เขาเปลี่ยนผู้หญิงเป็น 

ว่าเล่นก็จริง แต่ไม่มีใครเลยสักคนที่ชายหนุ่มให้เกียรติเรียกว่าคนรัก 

อย่างดสีดุกแ็ค่คู่ควง เช่นที่แอรณิก�าลงัเป็นอยู่

“คนืนี้...ค้างกบัฉนันะคะ”
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“พรุง่นี้ผมต้องไปเกาะยาเลห์ มอีะไรต้องเตรยีมอกีหลายอย่าง”

“เกาะยาเลห์ เกาะที่คณุก�าลงัจะเปิดกาสโินน่ะหรอืคะ”

“ใช่ ผมต้องไปดูงานที่นั่น เพราะสิ้นเดอืนเรากจ็ะเปิดให้บรกิาร

กนัแล้ว อ้อ...ผมจองคณุเป็นพรเีซนเตอร์ให้ผมด้วยนะแอรณิ ค่าตวัคณุ

ผมจ่ายไม่อั้นอยู่แล้ว”

“โธ่...ฉนัเป็นเมยีคณุนะคะ ไม่จ่ายสกับาทฉนักย็นิด”ี นางแบบ

สาวเอาใจ 

ชายหนุ่มนิ่วหน้า ดูไม่สบอารมณ์จนคนพูดชะงกังนั 

“เอ่อ...ฉนัพูดอะไรผดิไปหรอืเปล่าคะ”

“ผมไม่เคยใช้งานใครฟรีๆ  ‘ทกุเรื่อง’ ” ชายหนุม่เน้นที่ท้ายประโยค 

เพื่อจะบอกให้แอริณรู้ว่าเขาหมายถึงเรื่องบนเตียงด้วย “และผมยัง 

ไม่คดิมเีมยีในตอนนี้”

“โรเรนโซ่คะ...” นางแบบสาวร้องเรียกเมื่อชายหนุ่มผุดลุกขึ้น 

บ่งบอกว่าอารมณ์เสยีเตม็ทน เธอคว้าแขนเขามากอด ละล�่าละลกับอก 

“ฉนัขอโทษนะคะที่ท�าให้คณุอารมณ์เสยี”

“ผมดื่มพอแล้ว คณุจะดื่มต่อกต็ามใจ เดี๋ยวพวกเขาจะเกบ็เงนิ

ที่ผมเอง ขอตวั”

“โรเรนโซ่คะ อย่าท�าแบบนี้กบัฉนัเลยนะคะ” แอรณิขยบัเข้ามา

ชิดแล้วกอดแขนเขาไว้แน่น น�้าตานองหน้า “ถ้าคุณไม่ชอบ ฉันจะ 

ไม่พูดแบบนี้อกีแล้ว นะคะ”

“ผมไม่ได้โกรธคณุหรอก ผมแค่...” ชายหนุม่ไหวไหล่ “ไม่อยาก

ดื่มแล้วกเ็ท่านั้นเอง ผมอยากจะกลบัไปพกัผ่อนก่อนเดนิทาง”

“อย่างนั้นกไ็ปนอนพกัที่ห้องฉนันะคะ แล้วค่อยกลบั ฉนัจะนวด

ให้คณุสบายตวันะคะ” เธอมองอ้อนๆ น�้าตายงัเตม็หน่วยตา 

เขามองเธออย่างชั่งใจ พรุง่นี้เขากต้็องเดนิทางไปลยุงานต่อแล้ว 

คืนนี้ปลดปล่อยอารมณ์ไปกบัเรอืนร่างสวยๆ ของแอริณก่อนเดินทาง
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กด็เีหมอืนกนั

“กไ็ด้”

“จรงิเหรอคะโรเรนโซ่” 

นางแบบสาวฉีกยิ้มกว้างแล้วควงแขนเขาเดินออกไป โดยมี 

จูเซบเป้เดนิตามหลงัมาจนถงึลานจอดรถ บอดกีาร์ดที่รออยู่ด้านนอก

รบีเปิดประตูรถให้ 

ชายหนุ่มสั่งคนสนิทให้ขับรถของแอริณตามไปที่บ้านของหญิง

สาวซึ่งเป็นบ้านสองชั้นขนาดกะทัดรัดแต่น่าอยู่ เขามาที่นี่หลายครั้ง 

และบ้านหลงันี้เขากเ็ป็นคนซื้อให้เธอแทนคอนโดมเินยีมเดมิที่หญงิสาว

เช่าอยู่ เขาเดินตามเธอเข้าไปในบ้าน ส่วนลูกน้องทั้งสองคนรออยู ่

ด้านนอก

หญิงสาวเปิดตู้เย็นและหยิบขวดน�้ามารินใส่แก้วบริการเขา  

เอาอกเอาใจเขาด้วยการบบีนวดให้ จนเหน็ว่าเขาอารมณ์ดขีึ้นมากแล้ว 

จงึเอ่ยปากชวนเขาขึ้นไปอาบน�้า 

“วนันี้ฉนัจะขดัตวัให้นะคะ” แอรณิบอกด้วยน�้าเสยีงยั่วยวน 

เขาตามเธอขึ้นไปบนห้องนอน แต่ไม่ทันที่จะเดินไปถึงห้องน�้า

เขาก็กระชากเธอเข้ามาจูบอย่างเร่าร้อนและหนักหน่วง หญิงสาว 

ตอบสนองอย่างเร่าร้อนพอกัน พลางยื่นมือปลดเสื้อสูทที่เขาสวมอยู่

ออกอย่างร้อนรน ไม่อยากผละรมิฝีปากออกจากกนัให้อารมณ์ขาดตอน

โรเรนโซ่เองก็ตะปบมือมายังหน้าอกอวบใหญ่ เกี่ยวปลายนิ้ว

ปลดกระดุมเสื้อของเธอออกจนหมดทุกเม็ดแล้วกระชาก ไม่สนใจว่า

เสื้อตวัสวยของหญงิสาวจะลอยละลิ่วปลวิไปตกลงยงัทศิทางใด 

อโนมา สาวสวยลูกครึ่ง อิตาลี-ไทย รูปร่างเล็กกะทัดรัด 

และมีใบหน้าหวานปานน�้าผึ้ง ดวงตาสีน�้าตาลของเธอฉายแววดื้อรั้น 

หญิงสาวก�าลังยืนจ้องห้องท�างานของบิดาตาแทบถลน ความสงสัย 
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พุ่งเข้าสู่สมองเหมือนคลื่นยักษ์ถาโถม หลายครั้งที่เธอเห็นวีโต้ บิดา

ของเธอแอบเข้ามาคยุโทรศัพท์คนเดยีวในห้องท�างาน และยังสั่งห้าม

ไม่ให้เธอเข้ามายุ่มย่ามภายในห้อง ยิ่งท�าให้เธอสงสยั...ต้องมอีะไรแน่ 

หญงิสาวเดนิเป็นหนูตดิจั่นอยู่หน้าห้องนั้น ความอยากรู้มมีาก

จนไม่อาจเกบ็กกัความสงสยัเอาไว้ได้ เธอก�าลงัสงสยัว่าพ่อจะมผู้ีหญงิ

อื่น และผู้หญงิคนนั้นจะต้องพเิศษกว่าพวกเบี้ยบ้ายรายทางที่พ่อเคย

ผ่านมา ไม่อย่างนั้นคงไม่ท�าท่ามลีบัลมคมในแบบนี้

พ่อกับแม่หย่ากันตั้งแต่เธอยังเด็ก แม่กลับประเทศไทยและ

แต่งงานมีครอบครัวใหม่ ส่วนเธออยู่กับพ่อที่มิลานมาตลอดจนถึง

ปัจจบุนั และเธอจะไม่ยอมให้ใครมาพรากความรกัของท่านไปเหมอืน

ที่เธอโดนพรากความรกัจากแม่ไปอกีแล้ว เธอจะไม่ยอมให้พ่อแต่งงาน

ใหม่เดด็ขาด ไม่ยอม!

หญิงสาวหลับตาแน่น สั่นหน้าจนเส้นผมหยักศกยาวสลวย

กระจายเต็มแผ่นหลัง แต่เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกที ‘วีโต้’ บิดาของเธอ 

กเ็ปิดประตูออกมา 

ท่าทางของบตุรสาวท�าให้เขาเลกิคิ้ว “เป็นอะไรนกิกี้ ไม่สบาย

หรอื?”

“เปล่าค่ะ วโีต้ท�าอะไรอยู่คะ” หญงิสาวเรยีกบดิาด้วยชื่อตาม

ความเคยชนิที่เรยีกมาตั้งแต่เดก็ วโีต้บดิาของเธอแม้จะอายสุี่สบิแปด

ปี แต่ท่านยงัดูหนุ่มและหล่ออยู่มาก...มากจนเธอหวง และไม่ยอมให้

พ่อคบหากบัใครจรงิจงั เธอยอมให้ใครต่อใครที่พ่อคบด้วยเป็นแค่เพยีง

ทางผ่านเท่านั้น 

หญิงสาวอายุยี่สิบสองปี เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ถึง

อย่างไรเธอก็ยังคงหวงท่าน และอยากเก็บท่านเอาไว้กับเธอไปตลอด

ชวีติอยู่ด ี

“คุยโทรศัพท์” วีโต้ตอบแล้วโอบไหล่บุตรสาวพาเดินลงไป 
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รบัประทานอาหารเยน็ด้วยกนั 

หญิงสาวจิกปลายเท้าไว้กับพื้น ขืนตัวไว้เต็มที่ “ท�าไมต้องขึ้น

มาคยุในห้องเงยีบๆ ด้วยล่ะคะ คยุกบัใคร”

“แล้วเราจะอยากรู้ไปท�าไมฮ”ึ วโีต้หวัเราะขึ้น รู้ดวี่าอโนมากลวั

อะไร เธอกลัวที่จะต้องอยู่ท่ามกลางครอบครัวใหม่ของพ่อและแม่ 

เพราะรู้อย่างนี้เขาถึงยังไม่ยอมแต่งงานใหม่กับผู้หญิงคนไหน แม้ว่า

ตอนนี้จะเจอคนที่ถูกใจแล้วกต็าม

“กอ็ยากรู้ว่าวโีต้คยุกบัสาวที่ไหนหรอืเปล่า”

“คยุเรื่องงาน จรงิๆ ชวัร์ ร้อยเปอร์เซน็ต์” เขาบอกเมื่อเหน็สหีน้า

คลางแคลงใจของเธอ “ท�าไมท�าหน้าแบบนั้น ไม่เชื่อค�าพูดของป๊า 

หรอืไง”

“สาบาน?”

“โอเค้...สาบาน คยุเรื่องงานจรงิๆ” เขารั้งตวับตุรสาวให้เดนิลง

บนัไดมาจนถงึห้องอาหาร เมื่อนั่งลงเรยีบร้อยแล้วจงึบอกเรื่องส�าคญั 

“อาทติย์หน้านี้ป๊าต้องไปที่เกาะยาเลห์ ประเทศกมัพูชา”

“ไปท�าไมคะ” หญงิสาวขมวดคิ้ว นั่นไงอย่างที่เธอคดิไว้ไม่มผีดิ 

พอรบัโทรศพัท์เสรจ็แล้วกห็าเรื่องจะไปที่อื่น ไปตั้งไกลถงึกมัพูชา เป็น

ที่ซึ่งวโีต้จะท�าอะไรกไ็ด้โดยที่เธอไม่รู้ เรื่องอะไรจะยอม 

“หนูไปด้วย”

“ไม่ได้” วโีต้ส่ายหน้าดกิ “ป๊าไปเรื่องงาน ที่นั่นไม่เหมาะกบัหนู

หรอก”

“งาน? งานอะไรคะ วโีต้จะท�าโรงงานผลติเบยีร์ที่ใหม่หรอืไง” 

“เปล่า งานใหม่ ป๊าร่วมลงทนุกบัโรเรนโซ่ เจ้าของบรษิทัรอสซี่

ที่ผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นไง แต่ที่นั่นไม่เหมาะจะให้หนูไปหรอก 

อยูบ่นเกาะไร้ความเจรญิแบบนั้นไม่มอีะไรสนกุเลยสกันดิเดยีว หนเูอง

กเ็พิ่งเรยีนจบ หากยงัไม่อยากไปท�างานที่บรษิทักไ็ปเที่ยวพกัผ่อนสมอง
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ก่อนกไ็ด้”

“วีโต้ก�าลังมีความลับกับหนู” อโนมายังคงเชื่อในลางสังหรณ์

ของตวัเอง เธอรู้สึกได้ว่าวโีต้ไม่อยากให้เธอไปที่นั่น เหตผุลที่ว่าเกาะ

ยาเลห์ไม่เหมาะกับเธอเพราะกันดารและไร้ความเจริญนั้นฟังไม่ขึ้น 

เพราะวโีต้รู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นคนกนิง่ายอยู่ง่าย

“ไม่มนี่า...”

“หนจูะต้องรูใ้ห้ได้” อโนมาจิ้มส้อมลงบนสลดัผลไม้ชิ้นหนึ่งแล้ว

ส่งเข้าปาก เคี้ยวแรงๆ เหมอืนต้องการระบายอารมณ์ 

“เรานี่มันดื้อจริงๆ อยากจะหาความลับของป๊าก็หาไปเถอะ  

หนูไม่มทีางหามนัเจอ เพราะป๊าไม่มคีวามลบัอะไรเลยสกัอย่าง”

“กไ็ม่แน่หรอกค่ะ” หญงิสาวท�าปากยื่น จิ้มอาหารเข้าปากแล้ว

เคี้ยวแรงๆ ต่อ มองตอบบดิาด้วยสายตาท้าทาย “หนเูป็นคนจบัผดิเก่ง 

วโีต้กน็่าจะรู้”

วีโต้ส่ายหน้า สายตาแบบนั้นท�าให้เขาเป็นกังวล ลูกสาวเขา 

โตขนาดนี้แล้ว แต่นิสัยบางอย่างก็ยังเหมือนเด็ก และเมื่ออยากจะรู้

อะไรแล้วกจ็ะต้องรู้ให้ได้

เหน็ทเีขาจะต้องบนิไปก่อนก�าหนด คงต้องสั่งให้ลูกน้องจดัการ

เรื่องแผนการบนิใหม่ จากเดมิที่จะบนิด้วยเครื่องบนิส่วนตวัในสปัดาห์

หน้าให้เป็นวนัมะรนืนี้แทน

แองจี้นั่งหาวหวอดๆ เมื่ออโนมาเพื่อนรักของเธอโผล่มา

หาถงึที่คอนโดฯ ตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อให้เธอช่วยคดิในเรื่องที่เธอเหน็ว่ามนั

ไร้สาระที่สดุ

“เรว็ซี่ ช่วยฉนัคดิทว่ีาท�ายงัไงฉนัถงึรูว่้าวโีต้จะไปท�าอะไรที่กมัพชูา  

วโีต้จะต้องนดัผู้หญงิที่ไหนไปพลอดรกักนัที่นั่นแน่”

“แล้วมนัจะแปลกอะไร พ่อแกเป็นผู้ชาย มเีลอืดมเีนื้อ แล้วเขา
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ก็อยู่เป็นโสดสมใจแกมาจนแกเนี่ยอายุขึ้นเลขสองแล้ว แกก็ปล่อยๆ 

เขาบ้างเหอะ”

“ไม่” หญงิสาวส่ายหน้าอย่างดื้อดงึ 

“เอาแต่ใจตวัเองที่สดุ”

“แกไม่เข้าใจหรอก เพราะแกเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่น แต่ 

ฉนัโตมากเ็หน็พ่อกบัแม่แยกทางกนั แม่ไปมคีรอบครวัใหม่ มลีูกใหม่ 

แล้วแม่กร็กัฉนัน้อยลง ชวีติฉนัมแีต่วโีต้เท่านั้น ถ้าวนัหนึ่งวโีต้แต่งงาน

มลีูกใหม่แล้ว แกจะให้ฉนัไปอยู่ตรงไหน อยู่กบัครอบครวัของแม่ฉนัก็

เป็นคนนอก จะอยู่กบัครอบครวัพ่อ ฉนักเ็ป็นคนอื่น” 

อโนมาเสยีงเริ่มสั่นจนคนฟังถอนหายใจ

“ถ้าเกดิแกอยากมแีฟนแล้วพ่อแกห้ามบ้างล่ะ แกจะยอมไหม”

“ยอม! เพราะฉนัไม่คดิจะมคีนรกั และกไ็ม่คดิรกัใคร ฉนัจะอยู่

กบัวโีต้จนกว่าเราจะตายจากกนั ใครกม็าพรากฉนักบัวโีต้ออกจากกนั

ไม่ได้”

“นงับ้า ไร้สาระ”

“ฉันให้แกมาช่วยคิด ไม่ได้ให้มาว่าฉัน” อโนมาหน้ายุ่งพลาง 

ท�าสหีน้าครุ่นคดิ แต่คดิเท่าไรกค็ดิไม่ออก 

แองจี้จึงบอกไปอย่างไม่จริงจังนัก เพราะเธอเองก็ใกล้จะหลับ 

มหิลบัแหล่อยู่แล้ว “อยากรู้กต็ามไปส”ิ

“วโีต้ไม่ให้ไปด้วยนี่ยะ”

“กอ็ย่าให้รู้ส”ิ

“อื้ม...” อโนมาเลกิคิ้ว รู้สกึเหมอืนตวัเองอยู่ในถ�้ามดืๆ แล้วมี

คนถอืเทยีนไขที่จดุไฟเดนิเข้ามาหา แองจี้พดูถูก เธอไม่จ�าเป็นต้องบอก

ให้วโีต้รู้ อา...ความคดินี้ช่างวเิศษ “ตามไป อย่าให้รูง้ั้นเหรอ” หญงิสาว 

เกาคางตวัเอง 

แองจี้ยงัคงสะลมึสะลอื “นอนก่อนนะ อยากกนิอะไรกต็ามสบาย 
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ซื้อไว้หลายอย่างในตูเ้ยน็ ขอนอนสกังบี เมื่อคนืเพิ่งหลบัไปตอนตสีาม

นี่เอง ฮ้าว...” 

คนพดูอ้าปากหาวกว้างๆ ขณะที่อโนมาก�าลงัอยูใ่นภวงัค์ สมอง

คดิวางแผนว่าจะแอบไปด้วยวธิไีหน วโีต้ถงึจะไม่รู้ว่าเธอไป เอาเถอะ 

ถ้าไปถงึสนามบนิได้แล้ว วโีต้คงไม่ใจร้ายไล่เธอกลบั 

หญิงสาวหันมามองคนข้างกายที่นอนหลับคอพับคาโซฟาไป

แล้วก็ส่ายหน้า ก่อนจะจัดท่านอนให้เพื่อนรักใหม่แล้วหาผ้ามาห่มให้ 

จากนั้นจงึออกไปจากห้อง 

หญงิสาวขบัรถออกมาจากคอนโดมเินยีมของเพ่ือน ต้ังใจ

จะออกไปหาซื้อของใช้ส่วนตัวที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ๆ นี้เสียหน่อย 

ขณะก�าลงัเลี้ยวรถเข้าไปในซอยหนึ่ง โทรศพัท์มอืถอืกด็งัขึ้น จงึเผลอ

เอี้ยวตัวไปรับ ท�าให้เบรกรถอย่างกะทันหัน รถที่แล่นมาตามหลังจึง 

ชนท้ายรถของเธอเข้า

“ว้าย! ตายแล้ว” หญงิสาวหวดีร้อง จากนั้นศรีษะกโ็ขกเข้ากบั

พวงมาลยัรถ เธอสะบดัหน้าไปมาด้วยความเจบ็แล้วรบีลงจากรถไปดู

คู่กรณ ี

จูเซบเป้สบถหยาบคายออกมาค�าหนึ่ง เขาต้องรบีไปสนามบนิ

พร้อมกบัเจ้านายที่เตรยีมจะบนิไปกมัพูชาในอกีครึ่งชั่วโมง 

โรเรนโซ่วางนติยสารธรุกจิที่ตวัเองอ่านค้างเอาไว้ พลกินาฬิกา

ข้อมอืขึ้นดูแล้วมองออกไปนอกกระจกรถ สาวสวยนุ่งกระโปรงสั้นเลย

สะโพกมานิดเดียวก�าลังยืนตกลงอะไรบางอย่างกับจูเซบเป้อยู่ รถ 

ของเขานั้นขับมาตามปกติ แต่สาวเจ้ากลับขับรถไม่มองทางแล้วยัง

เบรกอย่างกะทนัหนั รถของเขาถงึได้ชนท้ายเอาได้ 

‘ผู้หญิงขับรถ’ ประมาทจริงๆ ให้ตาย! เขามองไปยังร่างบาง 

ของหญงิสาวคูก่รณ ีดจูากความสงูแล้วไม่น่าจะเกนิหนึ่งร้อยหกสบิห้า
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เซนตเิมตร ตวัเลก็แต่ขาสวยชะมดั เจ้าตวัคงรู้ว่าตวัเองขาสวยถงึได้นุง่

กระโปรงสั้นขนาดนั้น ซึ่งมันกลับไม่ได้มีส่วนไหนที่ดูขัดตา เกาะอก

รดัรูปสดี�าที่สวมอยู่กเ็น้นให้เหน็อก เอว และสะโพกที่ได้สดัส่วน เสื้อ 

แจ็กเกตหนังแขนยาวที่สวมทับเกาะอกท�าให้ดูไม่โป๊เกิน และรองเท้า

หุ้มข้อส้นสูงหลายนิ้วกช็่วยให้เจ้าตวัดูสูงขึ้นมาได้ ชายหนุ่มไล่สายตา

จากรูปร่างขึ้นมาหยุดอยู่ที่ใบหน้า ผู้หญิงคนนี้นอกจากรูปร่างดีแล้ว 

หน้ากย็งัสวยหวานชวนมองไม่แพ้กนั 

จเูซบเป้คงจะตกลงอะไรกบัเจ้าหล่อนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว จงึได้

กลบัขึ้นรถมา

“ว่าไง”

“เธอยินดีรับผิดชอบครับ แต่ผมเห็นว่ารถไม่ได้เป็นอะไรมาก 

และเราเองรบีด้วย กเ็ลย...”

“ไปเถอะ อย่าเสยีเวลาเลย” 

โรเรนโซ่บอกแล้วชี้นิ้วไปยังข้อมือตัวเองเพื่อบอกว่าต้องรีบ 

ไปแล้ว จูเซบเป้จงึออกรถ แม้หญงิสาวจะยงัยนือยู่หน้ารถตวัเอง แต่

โรเรนโซ่ไม่ให้ความสนใจอะไรเธออกี รถคนัหรคู่อยๆ เคลื่อนห่างออกไป 

อโนมามองเหน็หน้าเขาเพยีงชั่วแวบ หญงิสาวถอนหายใจ รูส้กึ

ผิดไม่น้อย ปกติแล้วเธอเป็นคนท�าอะไรแล้วรับผิดชอบ ไม่สบายใจ 

เอาเสยีเลยที่ทางนั้นไม่เอาเรื่องอะไรแบบนี้

หญงิสาวหมดอารมณ์จะซื้อของจงึขบัรถกลบับ้าน และกม็าทนั

เหน็แม่บ้านก�าลงัจดัข้าวของลงกระเป๋าให้บดิา เธอเลกิคิ้วขึ้นอย่างฉงน

“โซเฟียคะ วโีต้ให้จดักระเป๋าหรอืคะ”

“ค่ะ ท่านจะเดนิทางพรุ่งนี้”

“เอ๊ะ...ไปไหนคะ ถ้าเป็นกัมพูชาก็อีกอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่หรือ?”  

อโนมาเลกิคิ้ว

“ท่านไม่ได้บอกไว้ค่ะ บอกแค่ว่าจดักระเป๋าให้เรยีบร้อย กระเป๋า
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หลายใบด้วยนะคะ คงไปนาน” โซเฟียบอกแล้วปิดกระเป๋าลง ก่อนจะ

ลากมนัไปวางรวมกนัไว้อกีด้าน 

อโนมามองตามกเ็หน็ว่ามกีระเป๋าอยู่หลายใบ คิ้วเรยีงเส้นสวย

ขมวดมุ่น หรอืว่า...ปากอิ่มเม้มเป็นเส้นตรง ดวงตาคู่งามวาววบั วโีต้

เจ้าเล่ห์นกั คดิจะแอบไปโดยไม่บอกให้เธอรู้ อย่าหวงัเลยว่าจะหนเีธอ

ไปเสวยสุขกับผู้หญิงคนไหนได้ เธอจะไม่ยอมให้วีโต้รักใครนอกจาก

เธอ

“โซเฟียจัดกระเป๋าวีโต้เสร็จแล้วไปจัดให้ฉันด้วยนะคะ เอาแค่

ใบเดยีวกพ็อ”

“คณุนกิกี้จะไปไหนหรอืคะ”

หญงิสาวยกัคิ้วให้และท�าท่าทางมลีบัลมคมใน ก่อนจะเดนิออก

ไปจากห้องบิดา คิดหรือว่าจะหนีเธอพ้น...วีโต้รู้จักอโนมาน้อยไปเสีย

แล้ว
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โรเรนโซ่เดินตรวจตรากาสิโนท่ีก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ 

และก�าลงัอยู่ในขั้นตอนการตกแต่ง พนกังานหลายสบิชวีติท�างานกนั

อย่างขะมักเขม้น ต่างตื่นเต้นที่โครงการกาสิโนใหญ่ยักษ์บนเกาะ 

ยาเลห์จะได้ฤกษ์เปิดตวัเสยีท ี หลงัจากใช้เวลาเตรยีมตวัและก่อสร้าง

มาหลายปี เพราะเป็นกาสโินขนาดใหญ่และครบวงจร นอกจากนี้ยงั

สร้างโรงแรมหรูระดบัห้าดาวไว้รองรบัแขกวไีอพทีี่จะเดนิทางเข้ามาที่นี่

รอสซี่เพลส เป็นกาสโินที่รบัเฉพาะลกูค้าระดบัวไีอพกีระเป๋าหนกั

ที่เงินเหลือกินเหลือใช้และอยากจะพักผ่อนหย่อนใจ มาที่นี่เพียงแห่ง

เดยีว กจ็ะได้รบัทั้งความบนัเทงิและความสะดวกสบาย มทีี่พกัหรูหรา 

อาหารเลิศรส และมีดีลเลอร์สาวสวยในชุดพนักงานที่ชายหนุ่มสั่งให้

ออกแบบอย่างดูดีมีระดับคอยเอาอกเอาใจ ไม่ใช่ในรูปลักษณ์อย่าง

ดาวยั่วระดบัล่างที่จะท�าให้กาสโินของเขาเสยีเกรด

“เป็นยงัไงบ้างครบั คณุโรเรนโซ่” สถาปนกิหนึ่งในทมีที่รบัเหมา

งานก่อสร้างทั้งหมดบนเกาะยาเลห์เอ่ยถาม และโล่งใจที่ชายหนุ่ม 

พยกัหน้า

“กด็ ีจะตกแต่งเสรจ็เมื่อไหร่”

“ภายในอาทติย์หน้าครบั ทนัเปิดบรกิารแน่นอนครบั”

2
ผู้ชายเย็นชา



ลินิน  19   

“ดี เพราะตอนนี้มีลูกค้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะแล้ว ผม 

ไม่ต้องการให้เกดิปัญหาอะไร กาสโินต้องพร้อม ที่พกัอาหารทกุอย่าง

ต้องพร้อมหมด คนที่ท�างานกับผมห้ามมีค�าว่า ‘พลาด’ ” โรเรนโซ่  

เอ รอสซี่ บอกด้วยน�้าเสยีงเฉยีบขาดแล้วหนัหลงัเดนิออกไปจากกาสโิน 

ที่ด้านนอก แอรณิ นางแบบสาวที่เขาพามาด้วยขยบัลกุขึ้นอย่าง

ดใีจ เธอแทบกระโดดไปรอบห้องตอนที่จเูซบเป้โทร. มาบอกว่าโรเรนโซ่

ต้องการให้เธอไปที่กัมพูชาด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเริ่มจะขาดเธอ

ไม่ได้แล้ว คราวนี้แหละ ผู้ชายเยน็ชาที่ใครๆ ต่างกต็ั้งฉายาให้จะได้รู้

เสยีทวี่าการมคีวามรกัมนัเป็นอย่างไร

“เสรจ็งานแล้วหรอืคะ”

“อมื” เขาพยกัหน้ารบั ถอดเสื้อแจก็เกตหนงัที่สวมอยู่ออกและ

โยนให้จูเซบเป้รบั 

นางแบบสาวควงแขนเขาออกเดนิไปขึ้นรถเพื่อไปยงัคฤหาสน์หรู

ตดิชายหาด ซึ่งเป็นจดุววิสวยที่สดุ ที่นั่นสะดวกสบายอย่างครบครนั 

มสีาวใช้ชาวกมัพชูาสองคน และมแีม่ครวัชาวไทยที่พกัอยูต่ดิชายแดน

ข้ามฝั่งเข้ามาท�างานที่นี่

เขาตัดสินใจให้แอริณมาที่นี่ด้วยเพราะคิดว่าความน่ารัก ช่าง

เอาใจ และรูจ้กัปรบัตวัตามอารมณ์เขาได้ทนัของเธอจะท�าให้เขาคลาย

เครียดจากงานที่หนักหน่วงซึ่งเขาต้องรับผิดชอบ เธอดูตื่นตาตื่นใจ 

กบัคฤหาสน์หลงังามของเขา มาถงึกเ็อาแต่ส่งเสยีงพูดคยุไม่หยดุ

“สวยมากค่ะ โอย...ฉนัอยากอยู่ที่นี่นานๆ จงั ขอฉนัอยู่จนกว่า

คณุจะกลบัมลิานเลยได้ไหมคะโรเรนโซ่” เธอมองเขาอ้อนๆ 

เมื่อชายหนุ่มนั่งลงและสาวใช้มาเสิร์ฟน�้า เธอก็ลงนั่งเบียดชิด

จนแทบจะเกยตกัเขาและบบีนวดออเซาะเอาใจ

“กแ็ล้วแต่ว่าคณุจะท�าให้ผมพอใจได้แค่ไหน”

“กแ็ค่...” 
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นางแบบสาวหรี่ตาลงแล้วขยับสะโพกมานั่งตัก กอดรัดนัวเนีย 

ไม่สนใจสายตาของสาวใช้ที่อ้าปากค้าง ปิดตาตัวเองแล้ววิ่งออกไป 

ที่ครวั ท�าหน้าเหมอืนคนโดนผหีลอก 

“อะไรของเอ็งนังแปน” ป้าผัน แม่ครัวชาวไทยที่ก�าลังท�า

ขนมปั้นสบิอยู่เงยหน้าขึ้นจากชามแป้ง

“กค็ณุโรเรนโซ่สปิ้า จูบกบัเมยีไม่อายใครในห้องรบัแขก” 

แปนท�าหน้าแปลกๆ แต่ซู สาวใช้สญัชาตเิดยีวกนัหวัเราะร่วน 

“กท็่านเป็นฝรั่ง พวกนี้เขาไม่อายกนัหรอก”

“แต่แหม...ตาฉนัเป็นกุ้งยงิหมด” แปนลูบเนื้อลูบตวั

“พวกเขาสวยหล่อสมกนัจงันะป้า เจ้านายเรากล้็อ...หล่อ อย่าง

กบัพระเอกหนงั เมยีท่านกส็วยอย่างกบันางงามแน่ะ” ซูท�าหน้าเพ้อๆ 

“ป้าว่าท่านจะมองๆ ฉนับ้างไหม”

ป้าผันไม่ตอบและกลอกตาขึ้นมองเพดาน สายตาบ่งบอกให้รู้

ว่าสิ่งที่ซูคิดฝันนั้นช่างไกลเกินเอื้อม เพราะอย่างซูเทียบขี้เล็บของ 

แอรณิไม่ตดิเลยสกันดิ

“ป้าละก.็..ให้ก�าลงัใจกนัหน่อยไม่ได้หรอืไง” ซคู้อนเมื่อเหน็สายตา 

ดูแคลนนั่น

“อยากหลอกตวัเองกต็ามใจ”

“ฉนักพ็ูดเล่นไปอย่างนั้นเองแหละน่า รู้หรอกว่าคนระดบัอย่าง

เราๆ ท่านคงไม่ชายตามอง กแ็ค่ขอเกบ็ไปฝันให้ใจมนักระชุ่มกระชวย

จะเป็นอะไรไป”

“เออๆ ตามใจแก รบีเอาขนมในตู้ไปเสริ์ฟท่านก่อนเถอะ เดี๋ยว

โมโหหวิขึ้นมาจะยุ่ง” ป้าผนัชี้ไปที่ตู้ซึ่งเพิ่งใส่จานขนมเกบ็เข้าไป

“โอ๊ย...ฉนัว่าตอนนี้ท่านไม่อยากกนิของหวานหรอกป้า คงอยาก

กนิของคาวมากกว่า” 
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แปนหวัเราะคกิคกัโดยมซีรู่วมผสมโรงด้วย แล้วแปนกย็อมออก

ไปเสริ์ฟตามค�าสั่ง ซึ่งเมื่อไปถงึกป็รากฏว่าทั้งคู่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว

วีโต้ให้คนขนกระเป๋าเสื้อผ้าตัวเองมาไว้ในรถตู้ตั้งแต่ 

กลางดึกเมื่อคืน เพราะไม่อยากให้ลูกสาวสงสัย วันนี้เขาจึงขึ้นรถมา

พร้อมผู้ติดตามสามคน คนขับรถให้เขาในวันนี้มีรูปร่างผอมบางและ

ไม่ใช่คนเดมิ ซึ่งวโีต้ไม่ได้ตดิใจอะไร 

เขาไม่ได้ล�่าลาบุตรสาว คิดว่าป่านนี้อโนมาคงก�าลังหลับอุต ุ

อยู่บนเตยีง เอาไว้ถงึสนามบนิก่อนเขาค่อยโทร. บอก ขนืบอกตอนนี้ 

มหีวงัเจ้าตวัได้กระโดดขึ้นรถตามมาแน่

รถตู้ค่อยๆ แล่นออกจากบ้านมาถงึสนามบนิ เขาเลอืกเดนิทาง

ด้วยเครื่องบนิส่วนตวั และวุน่วายอยูเ่ลก็น้อยเมื่อต้องเปลี่ยนก�าหนดการ 

ให้เรว็ขึ้นหลายวนั แต่กไ็ม่เกนิความสามารถในการจดัการของลกูน้อง

เขา 

หลงัจากรถแล่นมาไกลพอสมควร วโีต้จงึกดโทรศพัท์ถงึอโนมา 

แต่กลบัไม่มคีนรบัสาย 

อโนมาซึ่งในตอนนี้ก�าลงัท�าหน้าที่ขบัรถให้บดิาสะดุง้ เมื่อโทรศพัท์ 

ในกระเป๋ากางเกงสั่นขึ้น ดนีะที่เธอปิดเสยีงเอาไว้ตั้งแต่แรก

“สงสยัจะยงัไม่ตื่น นอนขี้เซาจรงิๆ ลูกคนนี้”

‘ฮึ...หนูตื่นก่อนวีโต้ก็แล้วกัน’ หญิงสาวแอบหัวเราะเบาๆ ใน 

ล�าคอ อยากจะรู้นักว่าวีโต้จะท�าหน้ายังไงตอนที่รู้ว่าเธอแอบตามมา 

ที่สนามบนิด้วย แถมยงัมาเป็นคนขบัรถให้ด้วยตวัเอง

เขาลงจากรถเมื่อมาถึงที่จอดรถของสนามบิน คนขับรถที่เขา

เหน็ว่ารูปร่างผอมบางเกนิไปลงจากรถแล้วมายนืตรงหน้าเขา ก่อนจะ

ถอดหมวกและแว่นกนัแดดที่สวมไว้ออกแล้วยิ้มหวานหยดให้

“เซอร์ไพรส์!”
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“นะ...นกิกี้!”

“อรณุสวสัดิ์ค่ะวโีต้ หนมีาแต่เช้าเลยนะคะ ไม่คดิจะลากนัเลย

หรอืไง”

“นี่มาได้ยงัไงกนั” วโีต้กลอกตาขึ้นฟ้า “เล่นอะไรแผลงๆ อกีแล้ว 

ตามมาท�าไมกนัฮ”ึ

“มาขบัรถให้วโีต้น่ะสคิะ กเ็หน็ๆ กนัอยู่ จอร์จขบัรถให้วโีต้มา

ตั้งนานแล้ว หนูกเ็ลยให้เขาพกัหลบัยาวๆ ไปสกัสี่ห้าชั่วโมง”

“นี่เอายานอนหลับให้จอร์จกินงั้นหรือ” วีโต้อ่อนอกอ่อนใจกับ

ลูกสาวคนนี้ ที่หลอกเขาจนเชื่อสนทิใจโดยไม่ระแคะระคายอะไร

“ไม่งั้นวโีต้จะให้หนูไปด้วยเหรอคะ”

“แล้วคดิว่ามาถงึนี่แล้วป๊าจะให้ไปด้วยหรอืไง”

“ให้สิคะ หนูเอากระเป๋ามาแล้วด้วย” หญิงสาวบุ้ยปากไปยัง

ท้ายรถที่มกีระเป๋าเธอปนมาด้วยเช่นกนั แล้วหนัมาคว้าแขนบดิาอย่าง

ประจบ “ให้หนูไปด้วยนะ ไหนๆ กม็าถงึนี่แล้ว”

“ป๊าไปท�างาน ไม่ได้ไปเที่ยว”

“ถ้าไปท�างานจรงิกใ็ห้หนไูปด้วยสคิะ ท�าไมจะต้องปิดบงัด้วยล่ะ 

นอกเสยีจากว่า มอีะไรไม่ชอบมาพากล!” หญงิสาวจ้องบดิาเขมง็ “ใช่

ไหมคะ”

“เฮ้อ...ไปเรื่องงานจรงิๆ”

“แล้วท�าไมหนูไปด้วยไม่ได้”

“ก็เพราะงานนี้มันไม่เหมาะกับหนูน่ะสิ หนูช่วยงานอะไรไม่ได้

หรอก อยากช่วยกไ็ปดโูรงงานผลติเบยีร์ของเราโน่น งานใหม่นี่ป๊าจดัการ 

เอง”

“ไม่ค่ะ หนูจะไป”

“นิกกี้!” วีโต้เสียงเข้ม แต่เมื่อเห็นน�้าใสๆ คลอเอ่อหน่วยตา 

คู่สวย เขาก็ถอนหายใจ...เขาใจอ่อนอีกตามเคย ไม่เคยขัดใจอโนมา 
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ได้สกัทสีนิ่า “เฮ้อ...”

“วโีต้อย่าใจร้ายสคิะ”

“เดี๋ยวไปแล้ว ไม่เกนิสามวนัหนูกข็อให้มาส่งอยู่ด ีเกาะยาเลห์

ไม่ได้เหมอืนมลิานหรอกนะ ไม่มหี้าง ไม่มโีรงหนงั” 

วโีต้โน้มน้าวให้บตุรสาวเปลี่ยนใจ แต่หญงิสาวยงัคงบบีน�้าตา

“วีโต้อยู่ได้ หนูก็อยู่ได้ นอกจากวีโต้จะไม่รักไม่คิดถึงหนูแล้ว 

เลยไม่ยอมให้หนไูปด้วย เพราะจะหอบเอาผู้หญงิคนอื่นไปด้วยใช่ไหม

คะ”

“ไม่จรงิเลยสกันดิ”

“งั้นกใ็ห้หนูไปพสิูจน์ส”ิ

“เฮ้อ...กไ็ด้ๆ เรานี่จรงิๆ เลย” วโีต้ส่ายหน้าแล้วเดนิออกไปก่อน 

หญิงสาวมองตามหลังแล้วฉีกยิ้มกว้างอย่างพอใจ วีโต้รู ้จัก

มารยาหญงิของลูกสาวคนนี้น้อยไปแล้ว ห.ึ..คราวนี้แม่ผู้หญงิที่นดักบั

วีโต้ไว้ อย่าหวังเลยว่าจะได้ใกล้ชิดพ่อเธอ เธอนี่แหละจะเป็นมาร 

ขดัขวางความสขุคนทั้งคู่เอง วโีต้จะรกัใครไม่ได้นอกจากเธอ ลูกสาว

คนนี้เพยีงคนเดยีว!

โรเรนโซ่สั่งให้พนักงานเตรียมต้อนรับหุ้นส่วนคนส�าคัญที่

จะทยอยเดินทางเข้ามาที่รอสซี่เพลส โดยเขาจัดห้องพักในโรงแรมไว้

คอยต้อนรบั ซึ่งวนันี้คนที่จะเดนิทางมามเีพยีงวโีต้คนเดยีวเท่านั้น 

“ห้องที่จดัเตรยีมไว้ให้คณุวโีต้ เรยีบร้อยดใีช่ไหม”

“ครบั” จูเซบเป้พยกัหน้ารบั พกัหนึ่งลูกน้องที่กาสโินกโ็ทร. เข้า

มาบอกเขาว่าวโีต้เดนิทางมาถงึแล้ว และตอนนี้จะตรงไปที่กาสโินเลย 

จูเซบเป้จงึรายงาน 

เจ้านายหนุ่มพยกัหน้ารบัแล้วเดนิตามออกไป นบัว่าวโีต้ไฟแรง

กว่าที่คิด เขาคิดว่าเจ้าตัวจะเข้ามาพักผ่อนที่โรงแรมก่อน หลังจาก 
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เดนิทางมาเหนื่อยๆ เสยีอกี

“ไฟแรงเหมอืนกนันะครบั”

“ก็ดี ฉันต้องการหุ้นส่วนแบบนี้แหละ” โรเรนโซ่ก้าวขึ้นไปนั่ง 

บนรถ 

แอริณซึ่งพักอยู่ในโรงแรมรีบวิ่งตามออกมา อดน้อยใจไม่ได้ที่

เขาท�าเหมอืนเธอเป็นแค่ผู้หญงิที่เขาหิ้วมาสนองตณัหา โดยไม่ยอมให้

เธอไปพกัที่บ้านด้วย แต่ให้พกัที่โรงแรมนี้ ต้องการระบายอารมณ์เมื่อไร

ค่อยเรยีกหา บ้าที่สดุ! 

“โรเรนโซ่คะ ขอฉนัไปด้วยนะคะ”

กระจกรถถูกเลื่อนลงมา ชายหนุ่มตวัดตามองอย่างไม่พอใจ 

“ผมไม่ได้สั่งให้คณุไป คณุกไ็ม่ควรจะไป แอรณิ”

“แต่ฉนัเหงานี่คะ กาสโินของคณุใกล้จะเปิดแล้ว เหน็พนกังาน

บอกว่าเปิดให้ทดลองเล่นแล้วด้วย นะคะ...ฉนัเหงาจะตายอยู่แล้ว”

“ถ้าเหงาจะให้คนไปส่งที่มลิาน”

หญงิสาวหน้าจ๋อย เตรยีมจะหมนุตวักลบั 

เขาเรยีกเอาไว้ เหน็ใจเธออยูน่ดิๆ ที่ต้องทนเหงาอยูแ่ต่ในโรงแรม 

และเขาเองกไ็ม่มเีวลาไปหาเธอ “อยากจะไปกไ็ป”

“ขอบคุณค่ะโรเรนโซ่ ฉันรู้อยู่แล้วเชียวว่าคุณจะต้องใจดีกับ 

ฉนัเสมอ” นางแบบสาวฉกียิ้มแล้วรบีขึ้นมานั่งบนรถด้วย

จูเซบเป้เองกแ็ปลกใจ ตามปกตแิล้วส�าหรบัโรเรนโซ่ ไม่กค็อืไม่ 

ไม่เคยเปลี่ยนใจ แต่กอ็ย่างว่า มคีนสวยๆ มาออดอ้อนแบบนี้ เป็นใคร

บ้างจะไม่ใจอ่อน ดูท่าแอรณิจะมสีทิธพิเิศษมากกว่าใคร

หญิงสาวกอดแขนเขาไว้หน้าระรื่น ในขณะที่ชายหนุ่มไม่ให้

ความสนใจเธอสักเท่าไร เขานั่งไขว่ห้างตัวตรง มืออีกข้างหนึ่งถือ

นติยสารอ่าน หญงิสาวพยายามบดเบยีดหน้าอกอวบใหญ่กบัท่อนแขน

เขา มอืไม้ยุ่มย่ามไม่อยู่สขุ แต่ชายหนุ่มยงัเฉย
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“โรเรนโซ่ขา...”

“หมื?”

“เมื่อคนืคณุกไ็ม่มาหาฉนั คนืนี้...”

“ถ้าไปจะให้จเูซบเป้โทร. บอก” ชายหนุม่ไม่ยอมรบัปาก เพราะ

ช่วงนี้เขาท�างานเหนื่อยจนไม่มอีารมณ์จะไปท�าอะไรใคร 

หญงิสาวหน้างอง�้า 

เมื่อรถจอดหน้ากาสิโน โรเรนโซ่ก็ลงจากรถและเดินเข้าไป 

ด้านใน โดยที่วีโต้รออยู่ในห้องรับรอง ส่วนแอริณลงจากรถทีหลัง  

เดนิเตร่ชมความยิ่งใหญ่ของรอสซี่เพลส 

เช่นเดียวกับอโนมาที่เพิ่งได้มาเหยียบย่างกาสิโนแบบนี้เป็น 

ครั้งแรกในชวีติ หญงิสาวไม่พอใจนกัที่รูว่้าบดิาจะร่วมหุน้ท�ากาสโินกบั

นายเจ้าของบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าใหญ่นั่น ถึงกาสิโน 

ที่นี่จะเป็นแบบถกูกฎหมายกเ็ถอะ แต่อย่างไรส�าหรบัเธอมนักเ็ป็นธรุกจิ

มดือยู่ดี

อโนมาท�าปากเบ้ มองพนกังานที่ปีนขึ้นไปตดิป้ายไฟประดบัแล้ว

หมนุตวัหน ีแล้วกช็นใครคนหนึ่งเข้า แค่เบาๆ เท่านั้น แต่สาวเจ้าที่ถูก

ชนร้องลั่นราวกบัถูกน�้าร้อนลวกกไ็ม่ปาน

“แก!...เดนิประสาอะไร ชนฉนัเข้าแล้วเหน็ไหม” แอรณิโวยวาย

“ขอโทษค่ะ ฉนัไม่ทนัมอง”

“ตาถั่วแบบนี้แล้วจะมาท�างานที่รอสซี่เพลสได้ยังไง เกิดไปชน

แขกของกาสิโนเข้าก็แย่สิ แกรู้รึเปล่าว่าแขกของที่นี่ระดับวีไอพีทั้งนั้น 

แค่เสยีลกูค้าไปคนเดยีว แกกท็�างานทั้งปีทั้งชาตชิดใช้ให้แฟนฉนัไม่หมด 

แล้ว”

อโนมาซึ่งตั้งใจจะเอ่ยขอโทษให้ดกีว่านี้ พอเจอประโยคดถูกูนั่น

พร้อมกับสรรพนามเรียกจิกแบบนั้นก็ท�าให้เธอนึกฉุน อย่าบอกนะว่า

แม่นี่เป็นผู้หญงิที่พ่อนดัมาเจอ “เธอเป็นใคร” หญงิสาวย้อนถาม
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“ฉนัเป็นเมยีเจ้าของที่นี่ รูแ้ล้วกอ็ย่ามาจองหองจ้องตาฉนัแบบนี้ 

อกี”

“เมยี!” แม่นี่น่ะหรอื ผู้หญงิที่วโีต้นดัแนะมาที่นี่ หนอ็ย...

แอริณมองอโนมาตั้งแต่ศีรษะจดเท้า หญิงสาวแต่งตัวด้วย 

เสื้อยืดกางเกงยีนสีซีด ดูเก่าและมอซอ ผมหยักศกนั่นก็แค่หวีลวกๆ 

แล้วปัดไปด้านหนึ่ง 

อโนมาหน้าตึง ตั้งแต่เกิดมาใครๆ ก็พินอบพิเทาเข้าหาเธอ 

เพราะพ่อเธอเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลเหมือนกัน แม่คนนี้ถือดีอย่างไร 

เธอต่างหากที่จะต้องก�าราบแม่นี่ให้รูว่้าเธอเป็นใคร หล่อนจะได้ไม่กล้า

เข้ามายุ่งกบัพ่อเธอ เมื่อกี้เธอไม่ได้ตั้งใจชน อกีทั้งขอโทษดีๆ  แล้วกย็งั

ไม่ชอบ จดัส่งท้ายให้เลยแล้วกนั!

แอริณที่หมุนตัวจะเดินเข้าไปกาสิโนสะดุดล้มหัวทิ่มเมื่อถูกเท้า

ของคูก่รณยีื่นออกมาขดั นางแบบสาวลกุขึ้นได้กเ็ต้นเร่าโวยลั่น “แก!”

“ฉนัชื่อนกิกี้ ไม่ได้ชื่อแก”

“แกจะชื่ออะไรฉันไม่สนใจ กล้าดียังไงมาขัดขาฉัน คอยดูนะ 

ฉันจะเอาเรื่องแกให้ถึงที่สุด” แอริณตวาด “ฉันจะฟ้องคุณโรเรนโซ่!  

แกตายแน่”

“เชญิขี่ม้าสามศอกไปฟ้องเลยย่ะ” 

อโนมาเชดิหน้า และโดยไม่ทนัตั้งตวั แอรณิกต็วดัฝ่ามอืตบเธอ

เตม็แรงจนหน้าหนั 

“เธอ!”

“นี่เป็นรางวลัส�าหรบัความจองหองของแก”

คณุหนูอโนมาตาวาวโรจน์ กระชากเสื้อนางแบบสาวเข้าหาตวั 

แอรณิตกใจเพราะไม่คดิว่าพนกังานระดบัล่างจะกล้าท�าแบบนี้

กบัเธอ “ปล่อยนะ!”

“เธอตบฉนั” หญงิสาวค�าราม



ลินิน  27   

“ท�าไม แกจะท�าอะไรฉัน กล้าก็เอาสิ รับรองว่าแกจะต้องถูก 

เฉดหวัออกไปจากรอสซี่เพลสแน่” แอรณิขู่ 

นอกจากคนถูกขู่จะไม่กลัวแล้ว หญิงสาวยังกางฝ่ามือออก 

ห้านิ้วเตรยีมจะตบคนืเตม็ที่ “ใครกนัแน่ที่จะถูกเฉดหวัออกไปน่ะ”

“อบี้า!” 

แอรณิกางมอืออกท�าท่าจะตอบโต้ แต่อโนมากางมอืขึ้นสูงกว่า

และเตรยีมเงื้อมอืขึ้นตบ

“หยดุนะ! นี่มนัอะไรกนั”

เสียงเข้มห้าวและดุดันนั่นท�าให้อโนมาชะงักมือ สายตาผู้เป็น

เจ้าของเสยีงที่มองมาท�าให้อโนมาเกดิอาการครั่นคร้าม ตั้งแต่เกดิมา

ไม่เคยมใีครท�าให้คนอย่างเธอรู้สกึแบบนี้ได้เลย แม้แต่พ่อเธอเอง

“โรเรนโซ่คะ ช่วยด้วยค่ะ มนัจะตบฉนั”

“แต่เธอตบฉนัก่อน” อโนมาเถยีงกลบั ขยบัตวัจะเข้ามาเอาเรื่อง 

เธอยกฝ่ามอืขึ้น 

คราวนี้โรเรนโซ่ขยบัเข้ามาชดิแล้วคว้าข้อมอืเลก็นั่นไว้ได้ “หยดุ!”

“ไม่!”

“ฉนัสั่งให้เธอหยดุ” 

โรเรนโซ่เสยีงเข้ม เป็นเสยีงที่ท�าให้ลูกน้องทกุคนที่ตามเขาออก

จากห้องรับรองต้องกลืนน�้าลายเหนียวๆ ลงคอ เพราะรู้ดีว่าแม่คนนี้

ก�าลงัจะชะตาขาด

“แต่เขาตบฉนัก่อน”

“แกขดัขาฉนั” แอรณิตวาด สะใจที่เหน็ข้อมอืขาวนั่นเป็นรอย

แดงจากแรงบีบของโรเรนโซ่ ที่แรงจนหญิงสาวนิ่วหน้า แต่ไม่กล้า 

โอดครวญให้เขาเหน็ว่าเธอกลวั

“นิกกี้!” วีโต้ที่เพิ่งตามออกมาทีหลังตกใจที่เห็นโรเรนโซ่ก�าลัง

ท�าท่าจะกนิเลอืดกนิเนื้อลูกสาวเขาอยู่ “เกดิอะไรขึ้นคณุโรเรนโซ่”
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“วโีต้ นายคนนี้เขาจะท�าร้ายหนู ดูสขิ้อมอืหนูช�้าหมดแล้ว”

“ปล่อยเธอก่อนเถอะครับ” วีโต้บอก ไม่กล้าออกค�าสั่งกับเขา

นกั เพราะถงึอกีฝ่ายจะอายนุ้อยกว่า แต่หากพดูถงึอ�านาจและอทิธพิล

ละก ็โรเรนโซ่มมีากกว่าเขาหลายเท่านกั กจิการผลติเบยีร์ของเขาเอง

กย็งัต้องพึ่งพาโรเรนโซ่อยู่ “เธอมากบัผมเอง”

ชายหนุ่มมองหญิงสาวตรงหน้าที่แววตาดื้อรั้นอย่างน่าตีแล้ว

ปล่อยมอื หญงิสาวมองจ้องเขาอย่างจะกนิเลอืดกนิเนื้อ ท�าให้เขามอง

เยาะ ตวัเลก็เท่านี้แต่คดิจะลองดกีบัเขา

“เธอเป็นผู้หญงิของคณุ?”

“ใช่” อโนมาตอบขึ้นก่อนที่บิดาจะทันได้ขยับปากพูด เธอ 

ขยบัมากอดแขนวโีต้ไว้ มองแอรณิอย่างต้องการบ่งบอกว่านี่เป็นผู้ชาย

ของเธอ ห้ามยุ่ง 

และนั่นกท็�าให้โรเรนโซ่เข้าใจผดิไปไกล คดิว่าเธอเป็นแค่ผูห้ญงิ

ที่วโีต้หิ้วมาด้วย 

“ฉนัเป็นผู้หญงิของวโีต้”

“จะเป็นผู้หญงิของใครฉนัไม่สน แต่เธอขดัขาฉนั จงใจท�าด้วย” 

แอรณิไม่ยอม 

“ว่าไงนกิกี้ หนูท�าหรอืเปล่า” วโีต้ย้อนถามบตุรสาวที่พยกัหน้า

อย่างสะบดั 

“ค่ะ”

“เห็นไหมคะ แม่นี่เริ่มก่อน คุณต้องลงโทษมันให้ฉันนะคะ 

โรเรนโซ่ ทหีลงัหล่อนจะได้รู้ว่าไม่ควรมาบงัอาจกบัคนรกัของคณุ”

“คนรกัของคณุ?” อโนมาเลกิคิ้วแล้วหนัมาหาบดิา “อ้าว แล้ว

ผู้หญงิคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกบัวโีต้หรอกหรอืคะ หนูนกึว่า...”

“ขอโทษคณุแอรณิเขาซะ” วโีต้ออกค�าสั่งเพราะไม่อยากมเีรื่อง

กบัผู้หญงิของโรเรนโซ่
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“ไม่ค่ะ ท�าไมหนูจะต้องขอโทษ”

“แต่หนูขดัขาเขา”

“แต่เขาก็ตบหนูแล้ว หนูชนเขาหนูก็ขอโทษแล้ว หนูขัดขาเขา 

เขากต็บหนูแล้ว มนักน็่าจะพอแล้วนี่คะ หนูจะไม่ขอโทษอกีเดด็ขาด”

วโีต้อ่อนอกอ่อนใจ แต่กร็ูด้ว่ีาถงึบงัคบัให้ตาย ลงอโนมาบอกว่า

ไม่ขอโทษ อย่างไรก็ไม่มีวันขอโทษอยู่ดี ต่อให้เขาตีเธอให้ตายตรงนี้ 

กเ็ถอะ

“ที่มิลาน คุณจะอยู่ในฐานะอะไร เก่งแค่ไหนผมไม่รู้ แต่เมื่อ 

อยู่ที่รอสซี่เพลส ทกุคนจะต้องปฏบิตัติามกฎ คณุท�าผดิที่ขดัขาแอรณิ

ก่อน เพราะฉะนั้นกค็วรจะขอโทษ” โรเรนโซ่ไม่ได้อยากเอาตวัเข้ามา

ยุ่งกับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เลยสักนิด แต่เพราะสายตาแข็งกร้าวแบบ 

เดก็หวัรั้นนั่นท�าให้เขาอยากสั่งสอนให้หล่อนหายอวดดบี้าง วโีต้เองก็

เถอะ คนของตวัเองท�าผดิกลบัไม่กล้าต่อว่าสกัค�า ดทู่าจะหลงเมยีเดก็

คนนี้มาก

“ไม่”

“นกิกี้ ขอโทษเธอซะ” วโีต้หนัมามองลูกสาวอย่างปรามๆ 

หญิงสาวขยับปากจะเถียง ต่อเมื่อเห็นสายตาของบิดาจึงยอม

เอ่ยขอโทษอย่างเจบ็ใจ “ขอโทษ”

แอรณิยิ้มเยาะ หนัมาส่งยิ้มหวานหยดให้โรเรนโซ่ที่ยงัวางหน้า

ขรมึเหมอืนรปูป้ันเช่นเดมิ ก่อนจะสั่งลูกน้องให้พาหุน้ส่วนพร้อมสาวสวย 

หวัดื้อที่เขาคดิว่าเป็นผู้หญงิซึ่งวโีต้หิ้วมาไปที่พกั

“ผมจดัเตรยีมห้องพกัไว้เรยีบร้อยแล้ว ต้องขอโทษด้วยที่มเีรื่อง

วุ่นวายกนัตั้งแต่วนัแรก แต่ผมต้องการรกัษากฎของที่นี่” เขาบอก 

วีโต้ส่งยิ้มให้พลางส่ายหน้า “ผมเข้าใจคุณดี นิกกี้เองก็ผิดที่ 

ขดัขาคณุแอรณิ ให้เขาขอโทษกถ็กูแล้ว ไปกนัเถอะนกิกี้ หนบู่นเหนื่อย

ไม่ใช่เหรอ ไปอาบน�้าเยน็ๆ จะได้หายหงดุหงดิ”
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“ค่ะ” หญงิสาวปรบัสหีน้าไม่พอใจสดุขดีเป็นเรยีบเฉย พอๆ กบั

โรเรนโซ่ แล้วเดินตามบิดาออกไปขึ้นรถเพื่อไปยังที่พัก แต่ยังไม่วาย

ตวดัตามองคนหน้าเยน็ชาที่มองตอบมาด้วยสายตาแบบเดยีวกนั

หลงัจากรถที่วโีต้กบับตุรสาวขึ้นไปนั่งเคลื่อนออกไปแล้ว นางแบบ 

สาวกห็นัมาคว้าแขนชายหนุ่มไว้

“ขอบคณุนะคะโรเรนโซ่ที่ช่วยฉนั”

“ผมไม่ได้ช่วยใคร ผมให้เขาขอโทษคุณก็เพราะเขาเริ่มก่อน 

เพราะถ้าคณุผดิ คณุกต็้องเป็นฝ่ายขอโทษเขาเหมอืนกนั ผมจะกลบั

ที่พกัแล้วนะ จะให้เดก็ไปส่งคณุ หรอือยากเข้าไปลองเล่นกาสโินก่อน

กต็ามใจ”

“แล้วคณุล่ะคะ”

“ผมจะเลี้ยงดินเนอร์คุณวีโต้เย็นนี้ ผมอยากกลับไปพักผ่อน

ก่อน”

“แล้วฉนั...”

“งานนี้เป็นงานระหว่างผู้บริหารรอสซี่เพลส คุณไปด้วยคง 

ไม่เหมาะ” เขาบอกแล้วขึ้นรถออกไปเลย 

แอรณิได้แต่กระทบืเท้าเร่าอย่างเจบ็ใจ “คอยดูนะโรเรนโซ่ ฉนั

จะท�าให้ผู้ชายเยน็ชาอย่างคณุสยบแทบเท้าฉนัให้ได้”

อโนมาแต่งตัวด้วยเดรสชุดสวย เรียบหรูแต่ดูดี เป็น

คอลเล็กชันใหม่จากชาเนล เธอควงแขนวีโต้ลงมาจากลิฟต์ ห้องพัก 

ชั้นบนของโรงแรมที่โรเรนโซ่จัดเป็นห้องสูทหรูซึ่งจัดให้ทั้งเธอและวีโต้

เข้าพกัคนละห้อง ตอนแรกคนของโรเรนโซ่จะให้เธอพกักบับดิาเพราะ

คดิว่าเป็นผูห้ญงิของเขาจรงิๆ แต่เธอขอห้องส่วนตวัแยกออกมาต่างหาก

ความจริงเธอไม่มีปัญหากับการพักที่ห้องนั้น แต่เพราะอยาก

เพิ่มความยุ่งยากให้เจ้าของโรงแรมเสยีหน่อย ถงึอย่างไรพ่อเธอกเ็ป็น
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หุ้นส่วนของกาสโินที่นี่ แม้ว่าโรเรนโซ่จะมหีุ้นมากที่สดุกเ็ถอะ

ตอนที่เธอออกมาจากลิฟต์และสวนกับแอริณที่เพิ่งกลับเข้ามา

หลังทดลองเล่นไพ่ไปหลายตาจนเงินหมด เธอตวัดมองอโนมาอย่าง 

ไม่พอใจ แต่ไม่กล้าอาละวาดอะไรมากเพราะยงัเกรงใจวโีต้อยู ่แต่กอ็ด

ขัดเคืองใจไม่ได้ที่แม่คนนี้ได้รับเกียรติให้ไปดินเนอร์กับโรเรนโซ่ด้วย 

ทั้งๆ ที่สถานะของหล่อนกับเธอไม่ได้ต่างกันนัก วีโต้ทักทายแอริณ 

สองสามค�า หญงิสาวทกัตอบเสยีงหวาน อจิฉานดิๆ ที่อโนมาโดดเด่น

เคยีงคู่กบัวโีต้

อโนมาแค่ปรายตามองแอริณแล้วเดินเชิดหน้าผ่านไป ท�าให้ 

นางแบบสาวเจบ็ใจ

“ก็แค่เมียเก็บนายวีโต้ เชิดอย่างกับเป็นเมียออกหน้าออกตา 

ของเขา” แอรณิท�าปากยื่นตามหลงัแล้วสะบดัหน้าเดนิเข้าลฟิต์ไปด้วย

ความหงดุหงดิ

อโนมาขึน้รถออกไปพร้อมบิดา ครู่หนึง่กม็าถงึบ้านพกัหรู

ของโรเรนโซ่ คนขับรถเปิดประตูและค้อมศีรษะให้พวกเขาอย่าง

นอบน้อม จากนั้นจูเซบเป้ก็พาทั้งคู่เดินเข้าไปยังห้องอาหารด้านใน 

ที่โรเรนโซ่ยนืรออยู่แล้ว 

ชายหนุ่มก้มศีรษะทักทายแล้วมองเลยมายังหญิงสาวข้างกาย

วโีต้ที่ดเูดก็เกนิกว่าจะกลายมาเป็นเมยีของเขาได้ แต่กน็ั่นแหละ ผูห้ญงิ

หวิเงนิ ต่อให้แก่กว่านี้สกัยี่สบิปีหล่อนกไ็ม่หวั่น น่าเสยีดาย...ชายหนุม่

ตหีน้าขรมึแต่สายตาแอบกวาดมองไปทั่วร่าง ร่างบางดสูมส่วนในเดรส 

เกาะอกผูกโบใต้อกสีเงิน ขับผิวขาวละเอียดให้ขาวสว่างน่าสัมผัส  

ทั้งเนื้อทั้งตัวมีเพียงก�าไลเพชรบนข้อมือเป็นเครื่องประดับ ส่วนล�าคอ

แม้จะโล่ง แต่เธอยงัดูดมีรีสนยิม

“เรามาช้าไปไหมคณุโรเรนโซ่”
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“ไม่เลย เชญิเลยครบั ผมให้คนเตรยีมอาหารไว้แล้ว และมไีวน์

ตวัใหม่จากโรงงานของผมด้วย ไวน์ตวันี้ผมยงัไม่เคยวางจ�าหน่ายที่ไหน 

เป็นคอลเลก็ชนัช่วงปีใหม่”

“โอ้...งั้นผมกบันกิกี้กถ็อืเป็นเกยีรตทิี่ได้มโีอกาสลิ้มชมิรสสนิค้า

ตวัใหม่ของคณุก่อนใคร”

“เชญิครบั” ชายหนุ่มเดนิน�าไปยงัโต๊ะอาหาร 

ระหว่างนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าจากแอนนา สาวใหญ่วัย 

สี่สบิเอด็ที่ก้าวเข้ามาในหวัใจของวโีต้แทนที่ภรรยาคนเก่า เขาจงึขอตวั

ออกไปรบัสายข้างนอก

อโนมาตาวาววบั หากแม่แอรณินั่นไม่ใช่ผูห้ญงิของวโีต้ กแ็สดง

ว่าแม่คนที่โทรศัพท์มาหานี่จะต้องเป็นผู้หญิงของเขาแน่ ไม่งั้นคง 

ไม่ท�าตวัมคีวามลบัต่อหน้าเธอแบบนี้หรอก หญงิสาวขยบัเท้าจะตามไป 

แต่มอืแกร่งของคนที่ยนือยู่ไม่ไกลคว้าแขนเธอไว้ ตาคู่สวยวาววบั

“เข้าไปข้างในเถอะ ไม่เหน็เหรอว่าคณุวโีต้ขอออกไปคยุโทรศพัท์

ข้างนอก แสดงว่าเขาไม่อยากให้ใครได้ยนิ โดยเฉพาะคณุ”

“แต่ฉนัอยากได้ยนิ” หญงิสาวบดิข้อมอืเขาออก แต่กไ็ม่หลดุ

“อย่าหึงไม่เข้าเรื่องน่าคุณ” ชายหนุ่มเสียงห้วน บอกไม่ถูก 

เช่นกันว่าท�าไมถึงไม่ค่อยพอใจนักยามเห็นอโนมาทุกข์ร้อนหึงหวง

ผู้ชายแก่คราวพ่ออย่างวโีต้ เหน็แล้วมนัขดัตา ชวนให้คลื่นไส้ 

“หงึ?” หญงิสาวเลกิคิ้ว แต่กร็ะลกึได้ว่าเธอเองเป็นคนจงใจให้

เขาเข้าใจผดิว่าเธอเป็นผู้หญงิของพ่อ จงึปล่อยเลยตามเลย 

“ใช่ หงึ แต่คณุควรจะรูส้ถานะตวัเองให้ดนีะว่าคณุไม่ใช่ภรรยา

ออกหน้าของคณุวโีต้ ที่มสีทิธิ์จะไปก้าวก่ายเขาขนาดนั้น ไม่เหน็เหรอ

ว่าเขาต้องการคยุกบัทางนั้น...คนเดยีว”

“ฉนัมสีทิธิ์มากกว่าใครทั้งนั้น”

โรเรนโซ่อดไม่ได้ที่จะหรี่ตามองเธออย่างดูแคลน ผู้หญิง...แค่
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โดนเอาใจเข้าหน่อยก็คิดว่าตัวเองวิเศษกว่าใคร อย่างวีโต้น่ะหรือจะ

คว้าเด็กคราวลูกอย่างนี้มาเป็นภรรยา “อย่าคิดไปเองหน่อยเลยสาว

น้อย ทางที่ดคีวรท�าตวัให้น่ารกัว่าง่าย ให้คณุวโีต้เขาเลี้ยงดูไปนานๆ 

จะดกีว่า เรื่องเขาจะหาเศษหาเลยกบัใครที่ไหนกแ็กล้งเอาหูไปนาเอา

ตาไปไร่เสยีบ้าง”

“อ้อ...คณุคงจะสั่งสอนผู้หญงิทกุคนของคณุแบบนี้สนิะคะ” เธอ

มองเยาะ ปากอิ่มเคลอืบลปิสตกิสชีมพูอ่อนบอกขึ้น “ผู้ชายมกัมาก”

“นี่!” โรเรนโซ่ตาวาววบั

หญงิสาวไม่หลบดวงตาคมดนุั่น และยงัเดนิเชดิหน้าไปยงัห้อง

อาหารก่อนผู้เป็นเจ้าของบ้านเสยีอกี 

โรเรนโซ่หงดุหงดิ ผู้หญงิคนนี้ไม่เกรงกลวัเขาสกันดิ ทั้งที่หล่อน

ก็เป็นแค่เมียเก็บของวีโต้เท่านั้น เห็นทีเขาคงต้องบอกวีโต้ให้ปรามๆ 

เมียเด็กของตัวเองเสียบ้าง หรือหากหลงเมียเด็กคนนี้มากจนไม่กล้า 

เขานี่แหละจะเป็นคนสั่งสอนหล่อนให้เอง ร้ายๆ แบบนี้ ควรจะมคีน

ก�าราบซะให้เขด็ 

ชายหนุม่ตามเข้ามาถงึด้านใน ขณะที่วโีต้ยงัคยุโทรศพัท์ไม่เสรจ็ 

ท�าให้อโนมาชกันั่งไม่ตดิ เธอนั่งเก้าอี้ที่อยูใ่กล้โต๊ะอาหารและผดุลกุขึ้น

อย่างอดรนทนไม่ไหว อยากตามเขาออกไปข้างนอก 

โรเรนโซ่จึงขยับตัวมาชิดเธอแล้วคว้าเอวเธอไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง 

พลกิตวัเธอให้หนัมาเผชญิหน้า “จะไปไหน”

“ฉนัจะไปหาวโีต้”

“คณุนี่มนัดื้อจรงิๆ”

“เรื่องของฉนั”

“ท�าไม วีโต้มีอะไรดีคุณถึงได้ติดใจหลงใหลนัก ลองเปลี่ยน

รสชาตเิป็นผู้ชายหนุ่มกว่า หล่อกว่าอย่างผมดูบ้างไหม สาวน้อย”

“หยาบคาย!” หญงิสาวฟาดฝ่ามอืไปที่ใบหน้าของโรเรนโซ่ 
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ชายหนุม่ตาวาวโรจน์ขึ้นมาทนัท ีตั้งแต่เกดิมาจนโตป่านนี้ ผูห้ญงิ 

คนนี้เป็นคนแรกที่ฝากรสมอืไว้บนหน้าเขา ‘ด!ี หนึ่งตบแลกกบัหนึ่งจบู’

ไวเท่าความคดิ โรเรนโซ่คว้าเอวเธอเข้ามาชดิ สองมอืรวบหน้า

เธอเข้ามาใกล้แล้วตะโบมจูบปากอิ่มของหญิงสาวอย่างหนักหน่วง

รุนแรง แต่ก็แฝงไว้ด้วยความดูดดื่มอย่างที่ท�าให้อโนมารู้สึกว่าตัวเอง

ยนืไม่อยู ่สองเท้าของเธอยนืไม่ตดิพื้น ใจสั่นหววิจนหวดิจะเป็นลมเสยี

ให้ได้

ลิ้นร้อนกวาดต้อนเรยีวลิ้นของเธอ หญงิสาวกระดกลิ้นหน ี แต่

ยิ่งหนคีวามหวานกย็ิ่งตามมาเล่นงาน จนหลายครั้งเธอเผลอไผลเกี่ยว

ลิ้นไปพาดตอบ ต่อเมื่อนกึได้ว่าเขามนักแ็ค่มาเฟียร้ายกาจที่เหน็ผูห้ญงิ

เป็นเพียงทางผ่าน ความหวานที่เกือบจะท�าลายสติเธอไปก็หายวับ  

เธอดิ้นหนสีดุแรงจนหลดุจากการคกุคามนั้นได้

“คุณ!” หญิงสาวก�ามือแน่น หวังจะได้ยินค�าขอโทษจากเขา 

ชายหนุ่มกลับท�าหน้ายียวนกวนประสาทเป็นที่สุด และยังยิ้มในแบบ 

ที่เธอไม่คดิว่าจะได้เหน็จากผู้ชายเยน็ชาอย่างเขา

“ถ้าติดใจละก็ โดนโละเมื่อไหร่ก็มาแจ้งจูเซบเป้ไว้ได้นะ ผม 

ไม่รงัเกยีจ”

ปากอิ่มเคลอืบสชีมพอู่อนอ้าค้าง เจ้าของรมิฝีปากเตรยีมจะกรี๊ด

ให้ลั่น หากบดิาเธอไม่เข้ามาเสยีก่อน

“มอีะไรกนัหรอืนกิกี้ คณุโรเรนโซ่ ทะเลาะกนัเหรอ”

“เปล่าหรอกครับ เราแค่คุยกันเสียงดังเท่านั้น ผมว่าเราทาน

อาหารกันเลยดีกว่านะครับ เกินเวลาอาหารไปมากแล้ว เดี๋ยวจะดึก

เสยีก่อน” 

โรเรนโซ่บอกแล้วเชิญให้วีโต้นั่งและเลื่อนเก้าอี้ให้อโนมาที่ยอม

หย่อนตวัลงนั่งแต่โดยด ีเพราะไม่อยากให้พ่อรู้ว่าเธอมเีรื่องกบัหุน้ส่วน

ใหญ่ของธรุกจิใหม่ที่พ่อก�าลงัหลงใหลได้ปลื้ม ไม่อย่างนั้นเธออาจจะ
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ถูกส่งตวักลบัมลิานกไ็ด้ ตอนนี้ระหว่างเธอกบัโรเรนโซ่ เชื่อเถอะว่าพ่อ

เธอจะต้องเลอืกอย่างหลงั

“เป็นอะไรนิกกี้ หน้าตาบอกบุญไม่รับ ง่วงหรือ?” วีโต้ถาม 

อย่างอ่อนโยน 

หญงิสาวไม่ยอมตอบ ปรายตามองโทรศพัท์มอืถอืที่วโีต้วางไว้

ข้างกาย “ใครโทร. มาคะ”

“เอ่อ...”

“หนถูามว่าใครโทร. มา ท�าไมวโีต้ต้องอ�้าอึ้ง” อโนมาเริ่มเสยีงดงั

ทั้งที่พยายามควบคมุอารมณ์แล้ว แต่อาการหวงพ่อของเธอกก็�าเรบิขึ้น

จนยากจะระงบั

“นกิกี้ อย่าเสยีมารยาทต่อหน้าคณุโรเรนโซ่” 

น�้าเสยีงที่เข้มขึ้นของวโีต้ท�าให้หญงิสาวยอมสงบค�า โรเรนโซ่ได้

แต่แปลกใจที่วโีต้เกรงใจเมยีเดก็ของตวัเองจนเกนิพอด ีถ้าเธอคนนี้เป็น

ผู้หญงิของเขา ป่านนี้คงถูกไล่ตะเพดิไปนานแล้ว

อาหารหลายอย่างถูกน�าเข้ามาเสร์ิฟ หญงิสาวรบัประทานอาหาร 

ไปเงยีบๆ ด้วยอารมณ์ขุน่มวั ตาจบัจ้องไปยงัโทรศพัท์มอืถอืบดิาตลอด

เวลาอย่างต้องการจะรู้ให้ได้ว่าปลายสายนั่นเป็นใคร

และสายตาของเธอไม่ได้รอดพ้นไปจากสายตาของโรเรนโซ่ 

แม้ว่าปากเขาจะเจรจาเรื่องธรุกจิอยู่กบัวโีต้กต็าม

“เป็นไงครบัคณุวโีต้ ไวน์ใหม่ของผม”

“รสชาตินุ่มลิ้นดีครับ ผมว่าต้องขายดีแน่เลยครับ คุณนี่เป็น 

นกัธรุกจิรุน่ใหม่ไฟแรงจรงิๆ นะ ขยนัหาอะไรแปลกใหม่ออกสูท้่องตลาด 

เรื่อย แบบนี้ผู้หญงิที่ไหนได้แต่งงานด้วยนี่กน็บัว่าโชคดตีายเลย” วโีต้

ว่าพลางปรายตามองบตุรสาวที่ยงัแสร้งให้ความสนใจกบัอาหารตรงหน้า 

อย่างเกนิจรงิอยู่ 

ตอนนี้อโนมาเรยีนจบมหาวทิยาลยัแล้ว แต่ยงัไม่คบหาใครเป็น
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คนรกัแม้แต่รายเดยีว อาจเป็นเพราะเธอไม่ศรทัธาในความรกันบัตั้งแต่

เขากับรัชนีหย่าร้างกันตั้งแต่อโนมายังเด็กอยู่ก็เป็นได้ ลูกจึงไม่ยอม 

มแีฟน และกไ็ม่ยอมให้เขามดี้วยเช่นกนั คดิแล้วกลุ้มใจ เขาเองกอ็ายุ

ปูนนี้แล้ว ใช่ว่าจะอยู่ค�้าฟ้า เขาอยากให้อโนมามีใครสักคนดูแล ถ้า

โรเรนโซ่จะหนัมาสนใจลกูสาวเขาสกันดิกค็งด ีนกัธรุกจิหนุม่ใหญ่มอง

โรเรนโซ่สลบักบับตุรสาว แล้วความคดิหนึ่งกแ็วบผ่าน 

ใช่ว่าอโนมาจะไม่สวยจนไม่มีแรงดึงดูดให้โรเรนโซ่หันมอง แต่

ด้วยนสิยัดื้อรั้นเอาแต่ใจนั่นต่างหากที่ท�าให้โรเรนโซ่มองผ่านความสวย

น่ารกัของอโนมาไป บางท.ี..การที่เขาเป็นหุ้นส่วนของโรเรนโซ่และมา

ดูกาสิโนที่นี่ อาจจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปมากกว่ารายได้จากธุรกิจ

กาสโินกเ็ป็นได้

ผู้ชายอย่างโรเรนโซ่ ไม่มคีณุสมบตัขิ้อไหนที่จะไม่เหมาะสมกบั

อโนมา หากเขาได้ชายคนนี้มาเป็นลูกเขย ก็คงเหมือนถูกลอตเตอรี่ 

เป็นพนัๆ ใบ
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หลงัมือ้อาหารเสรจ็สิน้ เสยีงเพลงจงัหวะหวานๆ ทีโ่รเรนโซ่ 

เปิดเอาไว้ตลอดเวลาที่รับประทานอาหารก็ท�าให้วีโต้แสร้งเลิกคิ้วขึ้น 

ทั้งที่ปกตแิล้วไม่ได้พสิมยัการฟังเพลงสกัเท่าไร

“เพลงเพราะจรงิ”

“ครบั ผมเพิ่งได้มาใหม่ เพลงนี้เหมาะกบัการเต้นร�า คณุวโีต้จะ

เต้นร�ากบัคณุนกิกี้สกัเพลงสองเพลงกไ็ด้นะครบั ไม่ต้องเกรงใจผม”

“เรื่องเต้นร�าเป็นเรื่องของหนุ่มสาว ผมว่าคุณเต้นกับนิกกี้ดูท่า

จะเหมาะกว่า ว่าไงนิกกี้ หนูชอบเต้นร�าไม่ใช่เหรอ” วีโต้หันมาถาม 

อโนมาซึ่งก�าลงัดื่มน�้าเป็นการตบท้ายมื้ออาหาร

“หนูเต้นไม่เป็น” เธอตอบห้วนๆ

“โกหกไม่เก่งเลยนะนกิกี้ หนูเป็นครูสอนเต้นให้พวกญาติๆ  เรา

มาตั้งแต่อายสุบิห้า จะบอกว่าเต้นไม่เป็นได้ยงัไงกนัเล่า”

“แต่มนักไ็ม่ได้เต้นร�าแบบนี้นี่คะ” เธอเถยีง 

โรเรนโซ่ชงิตดับท “ไม่เป็นไรหรอกครบัวโีต้ อย่าไปบงัคบัเธอเต้น

เลย คณุนกิกี้คงเต้นร�าไม่เป็นจรงิๆ การเต้นร�าจะว่าง่ายกง่็าย จะว่ายาก

กย็าก เพลงจงัหวะแบบนี้เต้นยากจรงิๆ คณุนกิกี้อาจจะ...” ชายหนุ่ม

เว้นจงัหวะไปนดิหนึ่งแล้วพูดต่อ “ความสามารถยงัไม่ถงึกเ็ป็นได้”

3
หวั่นไหว
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“กไ็ด้ ฉนัจะเต้น”

“แต่คณุเพิ่งบอกว่าเต้นไม่เป็น?” ชายหนุ่มแสร้งเลกิคิ้ว

“คณุกส็อนสคิะ ฉนัเป็นคนหวัไว สอนไม่นานหรอกค่ะ” หญงิสาว 

ส่งยิ้มหวานหยดมาให้ เมื่อนกึออกแล้วว่าจะแกล้งอะไรโรเรนโซ่ดี

“ขออนญุาตนะครบัคณุวโีต้”

“ตามสบายเลย” วโีต้เอ่ยปากอนญุาตแทบจะทนัท ี

ชายหนุ่มไหวไหล่แล้วผายมือเชิญเธอออกไปยังโถงว่างอีกห้อง

หนึ่ง 

วโีต้มองตาม กระตกุยิ้มแล้วเดนิออกไปจากห้อง ปล่อยคูห่นุม่สาว 

ให้เต้นร�ากนัตามล�าพงั 

“พ่อยกฟลอร์นี้ให้หนคูนเดยีวเลยนะนกิกี้” วโีต้หวัเราะตามหลงั

แล้วหยิบโทรศัพท์มือถือมาโทร. หาคนรักให้สมกับความคิดถึงที่มีต่อ

กนั

โรเรนโซ่ควงอโนมาออกไปกลางห้องโถงทีก่ลายเป็นฟลอร์

เต้นร�าชั่วคราว ท่ามกลางเพลงรักในจังหวะแว่วหวานชวนให้หัวใจ

เคลบิเคลิ้ม แต่ส�าหรบัคนที่มองผูช้ายทกุคนในแง่ร้ายยกเว้นพ่อตวัเอง

อย่างอโนมานั้นไม่สนใจท่วงท�านองใดๆ มากไปกว่าปลายรองเท้าหนงั

มนัปลาบของเขา

หญงิสาวไม่มองหน้าคู่เต้น เอาแต่ก้มมองพื้นจนโรเรนโซ่คดิว่า

เธอคงไม่ถนดัเต้นร�าอย่างปากว่า กระทั่งเมื่อปลายรองเท้าส้นเขม็เหยยีบ 

ไปบนหลังเท้าเขาอย่างจงใจจนเป็นรอยบุ๋มหลายที่นั่นละ เขาจึงรู้ถึง

จดุประสงค์ที่แท้จรงิว่าท�าไมเธอเอาแต่จ้องพื้น และขยบัเต้นไปโดยแล้ว

แต่จงัหวะว่าเขาจะพาเธอเต้นไปยงัทศิทางใด

อโนมาเงยหน้าขึ้นมองสบตาโรเรนโซ่อย่างท้าทาย เท้ายงัจงใจ

เหยียบไปบนหลังเท้าเขาอีกหลายครั้ง จนเขาต้องรั้งเอวบางให้ชิดตัว
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มากขึ้น อกอิ่มที่ดันทรงออกมาจนล้นสายตานั้นบดเบียดกายแกร่ง 

ของเขา พร้อมสายตาคมเข้มที่มองต�่าลงมาจนเธอหน้าแดง

“นี่! จะมองหน้าอกฉนัอกีนานไหม”

“กแ็ล้วคณุจะเอาปลายเท้าออกจากเท้าผมได้หรอืยงั”

“ฉนัไม่ได้ตั้งใจเหยยีบ”

“ผมกไ็ม่ได้ตั้งใจจะมองนมคณุเหมอืนกนั” โรเรนโซ่บอก 

ดวงตาคู่สวยเบิกกว้างขึ้น เสียงเธอแหลมปรี๊ดอย่างไม่ตั้งใจ 

“นม!”

“ท�าไม ผมพูดอะไรผดิ” 

โรเรนโซ่เป็นฝ่ายเลกิคิ้ว ไม่ได้รูต้วัสกันดิว่าค�าพดูตนเป็นสาเหตุ

ท�าให้สองข้างแก้มของอโนมาแดงก�่าเป็นลูกต�าลึงสุก หญิงสาวจึง

ออกแรงบดปลายเท้าลงหนกัขึ้น

“โอ๊ย...”

“ขอโทษ เผอญิว่าเต้นไม่ค่อยเป็น” อโนมายิ้มยยีวน แล้วกเ็ริ่ม

บดปลายเท้าต่อไม่ออก เมื่อเขากอดรดัเธอแน่นขึ้นจนกระดกิตวัไม่ได้ 

“กอดแน่นแบบนี้แล้วจะเต้นได้ยงัไงกนัเล่า”

“คณุเองกไ็ม่อยากเต้นอยู่แล้วนี่ อยากแกล้งผมมากกว่า”

“อย่ามาใส่ร้าย”

“ใส่ร้ายหรอืไม่ใส่ร้ายไม่รู้หรอกนะ แต่ผมเดาว่าตอนนี้หลงัเท้า

ผมคงช�้าไม่ต�่ากว่าสบิที่แล้ว” 

เขาบอก ท�าให้หญงิสาวหลดุยิ้มออกมาด้วยความสะใจ แต่แล้ว

ก็ต้องเก่งไม่ออกเมื่อเธอถูกดันตัวไปจนชิดผนัง แล้วเขาก็แนบตัวลง 

มาหา

อโนมายนือึ้ง ดวงตาคู่สวยเบกิกว้าง หวัใจกวดัแกว่ง พยายาม

บังคับไม่ให้เสียงตัวเองสั่นและท�าเหมือนไม่รู้สึกกลัวการคุกคามของ

เขาเลยสกันดิ ทั้งที่ความจรงิแล้วอกแกร่งที่บดเบยีดลงมานั้นท�าให้กาย
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เธอร้อนผ่าว หวัใจหล่นร่วงลงไปจนถงึตาตุ่ม 

“จะท�าอะไร”

“กลวัเหรอ”

“ท�าไมฉันจะต้องกลัวคุณด้วย ฉันแค่...” อโนมามองไปรอบๆ 

ตวั หวงัจะเหน็บดิาเดนิเข้ามาในนี้ แต่แล้วท่านกห็ายเงยีบ ไม่รู้หรอืไร

ว่าก�าลงัปล่อยลูกเสอืตวัน้อยๆ อย่างเธอไว้กบัราชสหี์ตวัโต

“แค่อะไร”

“ฉนัแค่กลวัวโีต้มาเหน็ คณุไม่กลวัว่าถ้าเขาเหน็คณุมากอดฉนั

ไว้แบบนี้ เขาจะถอนหุ้นท�ากาสโินกบัคณุหรอืไง” 

เธอเอากาสโินมาขู่ แต่เขากลบัหวัเราะเสยีงห้าวอย่างที่เธอเหน็

ว่ามันเป็นเสียงหัวเราะที่เย็นชาผสมกับเย้ยหยันได้อย่างกวนประสาท

ที่สดุ

“คนที่ควรจะกลวัมนัต้องเป็นวโีต้ของคณุต่างหาก”

“หมายความว่ายงัไง”

“กห็มายความว่าวโีต้ของคณุเป็นฝ่ายเข้ามาขอเป็นหุ้นส่วนกบั

ผม ผมไม่ได้เป็นคนขอร้องเขา ผมไม่แคร์ถ้าเขาจะถอนตัว มีคนอีก

เยอะที่อยากจะเป็นหุน้ส่วนกบัรอสซี่เพลส” ชายหนุม่ไล้หลงัมอืบนแก้ม

ของเธอแล้วแสยะยิ้มร้าย

“ด.ี..ให้วโีต้ถอนตวัออกไปจากธรุกจิสกปรกนี่เลยยิ่งด”ี

“ว่าไงนะ!” โรเรนโซ่ตาวาว มุมปากกระตุกทีหนึ่ง “คุณเรียก

กาสโินของผมว่าธรุกจิสกปรก?”

“หรอืไม่จรงิ กาสโินของคณุมนักแ็ค่แหล่งมั่วสมุมวัเมาให้คนเล่น

การพนัน ธุรกิจนี้ไม่มีใครรวยได้หรอก นอกจากเจ้าของกาสิโนอย่าง

คณุ ท�านาบนหลงัคนชดัๆ”

“พูดใหม่ซ”ิ มอืแกร่งบบีปากเธอไว้แน่นด้วยความโกรธ 

อโนมาส่งเสยีงอู้อี้คล้ายก�าลงัด่าว่าเขา “คณุ...มนั...เหน็แก่ตวั” 
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ถงึจะพดูได้ล�าบากเพราะแรงบบีนั่น แต่อโนมากย็งัส่งเสยีงต่อว่าเขาได้ 

โรเรนโซ่ชกัหงดุหงดิ จากแค่จะสั่งสอนให้เธอกลวันดิๆ คราวนี้

เหน็ทตี้องเอาจรงิ ชายหนุ่มก้มหน้าลงมาใกล้ ประกบปากลงบนเรยีว

ปากอิ่ม ตะโบมจบูคลกุเคล้าร้อนแรงอย่างที่ตั้งใจจะถอดถอนวญิญาณ

ของคนอวดดี ชายหนุ่มแทรกปลายลิ้นฝ่าก�าแพงฟันเข้าไปในปากที่

พยายามกดัฟันไว้แน่นของเธอ แล้วเขากผ่็านเข้าไปตวดัลิ้นพาดพนักบั

ลิ้นเธอจนได้

หญิงสาวส่ายหน้าหนี ทุบก�าปั้นเล็กลงบนแผ่นหลังกว้าง แต่ 

จูบนั่นยิ่งทวีความเร่าร้อนจนเธอรู้สึกเหมือนเข่าตัวเองก�าลังถูกบดให้

เป็นวุ้นจนยนืไม่อยู่ ต้องใช้สะโพกเป็นจดุรองรบัน�้าหนกัตวั นาน...จน

เธอแทบจะหมดสต ิโรเรนโซ่จงึยอมถอนจูบออก

“หบุปากของคณุซะ ถ้าไม่อยากโดนมากกว่านี้”

“เผดจ็การ! ผูช้ายอย่างคณุมนัใจร้าย ฉนัจะบอกวโีต้ให้ถอนหุน้

คนื” เธอเสยีงกร้าว ปกตเิธอเป็นคนร้องไห้ยาก แต่คราวนี้น�้าตาเมด็โต

ร่วงลงอาบแก้ม

ชายหนุม่เลกิคิ้ว เขาไม่เข้าใจว่าเธอจะเสยีน�้าตาไปท�าไม ในเมื่อ

ผู้หญิงที่ไหนก็อยากจะให้ โรเรนโซ่ เอ รอสซี่ จูบกันทั้งนั้น และยิ่ง 

ผูห้ญงิที่ก�าลงัจะโดนวโีต้ทิ้งแบบเธอด้วยแล้ว ห.ึ..วโีต้แอบไปคยุโทรศพัท์ 

กบัคนอื่นแบบนั้น อกีเดี๋ยวหล่อนกก็ลายเป็นแค่ของโละสตอ็ก

อโนมาถูปากตัวเองอย่างหงุดหงิดแล้วปาดน�้าตา แต่ยิ่งปาด

น�้าตาเมด็โตนั่นกย็ิ่งร่วงลงเผาะอย่างน่าเจบ็ใจ “ถ้าวโีต้รูว่้าคณุท�าอะไร

ฉนั เขาไม่ร่วมงานกบัคณุแน่”

“คณุคดิว่าวโีต้จะยอมถอนหุน้ที่เขาอยากจะท�ามาชั่วชวีติ เพยีง

เพราะนางบ�าเรอตวัเลก็ๆ ที่ก�าลงัจะโดนทิ้งอย่างที่คณุบอกงั้นหรอื”

“ฉนัมอี�านาจต่อรองมากกว่าที่คณุคดิ”

“คดิว่าวโีต้หลงคณุขนาดนั้น?”



42  ก�ำรำบรักเมียพยศ

“คงมากกว่าที่คณุหลงแม่นางแบบนั่นกแ็ล้วกนั” หญงิสาวผลกั

เขาแล้ววิ่งออกไป 

วโีต้เดนิสวนเข้ามาพอด ีอโนมาตวดัตามองพ่อแล้วแย่งโทรศพัท์

มอืถอืในมอืเขามา

“เอามานี่ค่ะ”

“อะไรกนันกิกี้!”

“อยากจะรู้นกัว่าวโีต้โทร. หาใครกนันกัหนา” 

เธอบอกแล้วถอืโทรศพัท์เดนิลิ่วๆ ออกไป วโีต้ร้องเรยีกตามหลงั

แต่หญงิสาวกไ็ม่ยอมคนืให้ 

“เฮ้...นกิกี้ เอาคนืมานะ”

“ไม่!”

โรเรนโซ่มองตามไปแล้วส่ายหน้า ดูท่าวโีต้จะกลวัเมยีเดก็คนนี้

มากกว่าที่เขาคดิ

อโนมาหงุดหงิดที่ไม่เจอหลักฐานอะไรเลยสักอย่างใน

โทรศพัท์ของบดิา เวลาที่โทร. เข้าออกในช่วงที่วโีต้ออกไปคยุโทรศพัท์

ข้างนอกกเ็ป็นเบอร์จากคาร์โอ ลงุของเธอทั้งสองครั้ง แต่เหนอืสิ่งอื่นใด 

ตอนนี้เธอยงัเคอืงโรเรนโซ่ที่เขาจูบเธอถงึสองครั้งในวนันี้

หญิงสาวถูปากตัวเองจนเจ็บ จูบดูดดื่มสองหนแลกกับตบไป 

ทเีดยีวและเธอท�าหลงัเท้าของเขาช�้าไปแค่นั้น ไม่คุ้มกนัเลยสกันดิ

“คอยดูนะ คราวหน้าฉันจะเล่นให้หนัก นายโรเรนโซ่ เอาให้

กาสโินนี่เจ๊งไปเลย” หญงิสาวทบุก�าป้ันไปบนหมอน จนิตนาการไปว่า

บนหมอนนุ่มนั่นคอืหน้าหล่อๆ ของเขา “คนใจร้าย เจ้าเผดจ็การ”

อโนมาท�าหน้าครุ่นคิดอย่างจริงจัง ครู่ใหญ่รอยยิ้มก็ค่อยๆ 

ปรากฏขึ้น เธอนึกออกแล้วว่าตัวเองจะท�างานอะไรหลังเรียนจบด ี 

ในเมื่อพ่อเธอเป็นหุน้ส่วนคนหนึ่งของที่นี่ เธอกม็สีทิธิ์จะท�างานที่รอสซี่-
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เพลส

คอยด.ู..จะไล่ลกูค้าให้เปิดแน่บไปเลย เอาให้มนัขาดทนุย่อยยบั 

วีโต้ของเธอจะได้เลิกอยากท�าธุรกิจที่มัวเมาคนแบบนี้เสียที ต้องเป็น

นายโรเรนโซ่แน่ๆ ที่ชักน�าวีโต้ของเธอให้หลงผิด หากธุรกิจนี้เจริญ

ก้าวหน้า คดิดูเถอะว่าจะมคีนตดิการพนนัเพิ่มขึ้นอกีเท่าไร

“ฉนัจะเล่นงานนายคนืแน่ คอยด”ู หญงิสาวพยายามปัดใบหน้า

หล่อเหลาของโรเรนโซ่ออกจากความคดิแล้วล้มตวัลงนอน ตวดัผ้าห่ม

มาคลมุโปง แต่แค่หลบัตา ภาพใบหน้าเขากล็อยไปลอยมาให้ยิ่งโมโห

“โอ๊ย...จะตามจองล้างจองผลาญฉันไปถึงไหน” อโนมา 

โอดครวญ เธอนอนไม่หลบั จงึตวดัผ้าห่มออกไปอกีด้าน คว้าเสื้อคลมุ

มาสวมแล้วลกุเดนิไปจากห้องนอน

ส่วนโรเรนโซ่นัน้ หลงัอาบน�า้เสรจ็จงึได้เหน็ว่าหลังเท้าเขา

ฟกช�้าไปหลายจดุเพราะปลายรองเท้าส้นเขม็ของอโนมา

“ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนท�าให้ฉันเจ็บตัวมาก่อน อโนมา...เธอ

เตรยีมรบัมอืฉนัไว้ให้ด”ี ชายหนุม่หงดุหงดิ กดโทรศพัท์ภายในเรยีกให้

แม่บ้านเอายาทาแก้ฟกช�้ามาให้ หลังทาเสร็จก็ตั้งใจจะนอน แต่จูบ 

รสหวานเหมอืนน�้าผึ้งเดอืนห้าที่ได้รบัจากเจ้าหล่อนในวนันี้กจ็ดุรอยยิ้ม

บนรมิฝีปากได้รูปขึ้น

ก.็..ไม่เลวนกัหรอก ถ้าแลกกบัการเจบ็ตวัในวนันี้ เสยีดายที่เธอ

เป็นของวีโต้ไปแล้ว พยศแบบนี้ก็น่าเลี้ยงไว้ดูเล่นไปอีกแบบ เพราะ 

การได้ปราบพยศใครสกัคนมนักเ็ป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ไม่น้อย 

โรเรนโซ่นอนลงบนเตยีง ตอนนี้เป็นเวลาแค่สี่ทุ่ม ปกตแิล้วเขา

มกัจะนอนเลยเที่ยงคนื แต่เพราะวนันี้เขาท�างานเสรจ็หมดทกุอย่างแล้ว 

เหลอืแค่รอวนัเปิดกาสโินเท่านั้น จงึเข้านอนเรว็

เขามองนาฬิกาอีกครั้ง ด้วยอารมณ์หนุ่มที่พลุ่งพล่านชอบกล 
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จงึลกุมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชดุล�าลอง ก่อนขบัรถออกไปโดยไร้ผูต้ดิตาม 

จนมาถงึหน้าโรงแรมที่เขาเองเป็นเจ้าของ 

มาท�าไม...มาหาใคร เขากต็อบตวัเองไม่ได้ ที่แน่ๆ เขาไม่ได้มา

หาแอรณิ 

โรเรนโซ่ลงจากรถเมื่อขบัไปจอดไว้ยงัลานจอด ตอนที่เขาลงมา

กอ็ดแหงนหน้ามองขึ้นไปยงัห้องด้านบนที่เขาจ�าได้ว่าจเูซบเป้จดัให้เป็น

ห้องของวโีต้ไม่ได้ แค่คดิว่าตอนนี้หญงิสาวอาจจะนอนก่ายกอดอยูก่บั

วีโต้ อารมณ์ขุ่นมัวที่ตกตะกอนไปบ้างแล้วตั้งแต่ขับรถมาที่นี่ก็ถูก

ก่อกวนขึ้นมาอกี

เขาแหงนหน้ามองหน้าต่างห้องสูทหรูที่เป็นห้องของอโนมา และ

มองอยูเ่กอืบห้านาทจีงึหมนุตวักลบั ไม่เข้าใจตวัเองว่าจะดั้นด้นมาที่นี่

เพื่อสิ่งนี้ท�าไม ที่แน่ๆ เขาไม่ได้ชอบผู้หญงิที่มเีจ้าของ โรเรนโซ่ก้าวเท้า

จะเดนิออกไป แต่เสยีงหนึ่งที่ได้ยนิท�าให้เขาหยดุและตั้งใจฟัง

“ฉันไม่อยากจะกวนแกในเวลานี้หรอกนะ เพราะรู้ว่าเวลาของ 

ที่นี่กับมิลานห่างกันมาก แต่ถ้าฉันไม่ได้ระบายอะไรออกไปให้แก 

รู้บ้าง ฉนัอกแตกตายแน่”

“แกเป็นไรล่ะ หรอืว่าพ่อแกนดัผู้หญงิไว้ที่นี่จรงิๆ”

“เปล่า แค่แอบเหน็คยุโทรศพัท์ลบัๆ ล่อๆ ไม่ยอมให้ฉนัได้ยนิ 

แต่พอเปิดดูบนัทกึการโทร. เข้าออกในเครื่องวโีต้กไ็ม่เจออะไร เหน็แต่

เขาโทร. คยุกบัพนกังานโรงงานเบยีร์” 

“อ้าว...แล้วแกจะกลุ้มอะไร บางทแีกอาจคดิมากไปกไ็ด้ พ่อแก

รกัแกจะตาย ถ้าจะมเีมยีใหม่คงมไีปตั้งนานแล้วละ”

“พฤติกรรมของวีโต้น่าสงสัย แต่นั่นยังไม่ใช่ประเด็น ประเด็น

มนัอยู่ที่งานของวโีต้ที่นี่คอืการเปิดกาสโิน น่าโมโหจรงิๆ”

“ถงึว่าส ิพ่อแกถงึไม่ยอมให้แกรู้”

“ฉันไม่อยากให้วีโต้ท�าธุรกิจมืดแบบนี้ ฉันก็เลยคิดว่าจะท�าให ้
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ที่นี่มนัเจ๊ง”

โรเรนโซ่ที่ไม่ได้ยนือยูไ่กลเกนิกว่าจะได้ยนิหผูึ่ง ไม่ต้องหนัไปเขา

กร็ู้ว่าเจ้าของเสยีงหวานมเีอกลกัษณ์คนนี้เป็นใคร ซ�้าเจ้าหล่อนยงัพูด

มาได้ว่าจะท�าให้กาสโินของเขาเจ๊ง...ห ึ โครงการนี้เขาวางแผนงานมา

ห้าปีเตม็ จะมาเจ๊งเพราะผู้หญงิตวัเลก็ๆ อย่างอโนมาได้กใ็ห้มนัรู้ไปสิ

“นงับ้า ถ้ากาสโินเจ๊ง พ่อแกกเ็จ๊งด้วยส”ิ

“วโีต้รวยจะตาย แค่ธรุกจิกาสโินอนัเดยีวเจ๊ง ขนหน้าแข้งไม่ร่วง

หรอก”

‘เดก็...เดก็จรงิๆ’ โรเรนโซ่สบถในใจ จากที่เขาเคยคดิว่าถ้าวโีต้

ทิ้งหญงิสาวเมื่อไร เขาอาจจะรบัเธอมาเลี้ยงดูเล่นๆ แต่เหน็อย่างนี้เขา

คดิว่าควรจะเปลี่ยนใจ เวลาของเขามไีม่มากพอที่จะไปยุง่กบัหญงิสาว

ที่จติใจเป็นเดก็เอาแต่ใจแบบนี้

“ผู้หญงิตวัเท่าลูกแมวอย่างแกจะไปท�าอะไรได้”

“ท�าได้กแ็ล้วกนั”

“แล้วแกจะท�าแบบนั้นท�าไม”

“ฉนัเกลยีดขี้หน้าอตีาหุน้ส่วนใหญ่ของรอสซี่เพลสน่ะส ินายนั่น

น่ะ...” อโนมาหน้าแดง อยากจะบอกเพื่อนรกัว่าเธอถูกขโมยจูบไปถงึ

สองครั้งในวนัเดยีว แต่กอ็ายเกนิกว่าจะพดูออกมาได้ “เป็นผูช้ายที่แย่

ที่สดุตั้งแต่ที่ฉนัเคยรูจ้กัมา เหน็แก่ตวัและไร้ความเป็นสภุาพบรุษุที่สดุ”

“เขาท�าอะไรแก”

อโนมาหน้าแดง คราวนี้ไม่กล้าตอบค�าถาม ได้แต่แตะปลายนิ้ว

ไปมาบนรมิฝีปาก

“ว่าไง เขาท�าอะไรแก”

“เปล่า แค่พูดไม่ถูกหูเท่านั้น ขนืมาท�าอะไรฉนัส ิยงิไส้แตกแน่”

“ท�าเป็นเก่ง รู้หรอืเปล่าว่าโรเรนโซ่น่ะมาเฟียชดัๆ”

“ไม่เหน็จะกลวั เออๆ แค่นี้แหละ ไม่กวนแกแล้ว ฉนัเองกง็่วง
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แล้วเหมือนกัน” หญิงสาวรีบตัดบทด้วยการวางสายไปเพราะกลัวจะ

เผลอเผยพริธุออกไปจนเพื่อนรู้ หลงัวางสายไปแล้วจงึหมนุตวักลบัมา 

เป็นเวลาเดยีวกบัที่ชายร่างสูงท่าเดนิคุ้นตาคนหนึ่งก้าวเท้ายาวๆ เดนิ

ออกไปจากตรงนั้น คิ้วเรยีวสวยขมวดมุ่น

ใคร? คุ้นจรงิๆ เหมอืน...

โรเรนโซ่!

อโนมาเบิกตากว้างขึ้นอย่างตกใจ ถ้าผู ้ชายร่างสูงนั่นเป็น 

โรเรนโซ่ละก ็ เขาต้องได้ยนิที่เธอพูดไปหมดแล้วส ิแต่ไม่น่าใช่ เขาจะ

มาท�าอะไรที่นี่

“หรอืว่าเขาจะมาหาแอรณิ ตายละ” 

หญิงสาวรีบวิ่งตามชายร่างสูงคนนั้นไป แต่ขาเขายาวกว่าเธอ

มาก ขนาดแค่ว่าเขาเดินสาวเท้าเร็วๆ เธอวิ่งตามมายังตามไม่ทัน  

เธอวิ่งตามไปจนเกอืบถงึลานจอดรถ มองเหน็แผ่นหลงัเขาไวๆ เธอมา

ถงึลานจอดที่มรีถจอดอยู่บางตา เพราะตอนนี้รอสซี่เพลสยงัไม่ได้เปิด

ให้บรกิารอย่างเป็นทางการ จงึมคีนเข้าพกัในโรงแรมไม่มาก

หายไปไหนนะ...หญิงสาวกวาดตามองไปรอบๆ แต่เมื่อไม่เจอ

ใครกเ็ริ่มรูส้กึกลวัขึ้นมา เพราะลานจอดรถนี้มหีลอดไฟตดิอยูไ่ม่กี่หลอด 

เธอหมนุตวักลบั แต่ถูกมอืหนึ่งลากเข้าไปในมมุมดื หญงิสาวหวดีร้อง 

แต่เสียงนั้นเล็ดลอดออกไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ถูกปิดสนิทด้วย

ฝ่ามอืใหญ่จนแทบเตม็ครึ่งหน้า

หัวใจเธอเต้นโครมครามด้วยความตื่นกลัว นึกโทษตัวเองที่บ้า

ตามใครออกมาก็ไม่รู้ในลานจอดรถที่ทั้งมืดทั้งเปลี่ยวแบบนี้ หากมัน

คดิจะท�ามดิมีริ้ายเธอละก ็เธอไม่รอดแน่

อโนมาดิ้นสดุแรง แต่ยิ่งดิ้นกย็ิ่งถูกลากไปยงัมมุมดื ร่างบางถูก

กอดรดัเอาไว้แน่น เขาขยบัหน้าลงมาใกล้ กลิ่นน�้าหอมที่โชยออกจาก

ตัวเขาท�าให้เธอรู้สึกแปลกๆ คลับคล้ายคลับคลาว่าจะได้กลิ่นแบบนี้
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มาจากที่ไหน เธอพยายามคดิ แต่คดิไม่ทนัออกหญงิสาวกถ็กูจบัให้หนั

หน้าเข้าหาอกีฝ่าย มอืหนาเลื่อนมากมุใบหน้าเธอทั้งสองข้างให้เงยขึ้น

รบัจมุพติหนกัหน่วงผสมเร่าร้อนเพราะแรงโกรธเคอืง

ลิ้นร้อนซอกซอนเข้าไปในปากเธอ กวาดต้อนความหวานปาน

น�้าผึ้งทกุหยาดหยด ปุ่มรบัรสบนลิ้นท�างานหนกัหน่วงกบัความหวาน

ที่ซ่านลิ้นทั่วทุกพื้นที่ อโนมาหลีกลิ้นหลบ แต่เขายังตามรุกไล่อย่าง 

เอาเป็นเอาตาย ฟันขาวสะอาดกระทบกันดังกึก ท�าให้เธอชะงักและ

เปิดโอกาสให้ชายหนุ่มจูบเธออย่างดูดดื่ม

โรเรนโซ่ไม่เคยจบูใครมาราธอนนานเกอืบสบินาทแีบบนี้มาก่อน 

และไม่เคยงัดทุกกลยุทธ์ในการจูบมางัดข้อกับใครอย่างนี้ เพื่อที่จะ

ท�าให้อีกฝ่ายจูบตอบเขาให้ได้ และท้ายที่สุดหลังจากกระดกลิ้นหลีก

หลบไปครู่หนึ่ง ลิ้นหวานๆ ของอโนมากเ็กี่ยวรดัลิ้นของเขาตอบอย่าง

เผลอไผล

ชายหนุ่มตะโบมจูบหนักหน่วง เผ็ดร้อน ฝ่ามือร้อนวางมาบน

หน้าท้อง ลบูไล้ผ่านมาจนถงึทรวงอกอิ่มและบบีเคล้าคลงึ สมัผสัได้ว่า

หัวใจของหญิงสาวเต้นแรงเหมือนมีคนทั้งกองทัพมากระหน�่าทุบ มือ

หนาลากเลื่อนผ่านมาถึงคอเสื้อชุดนอนผ้าเนื้อลื่น สอดเข้ามาภายใน

แล้วตรงเข้าจูโ่จมก้อนเนื้อนิ่มที่มบีราเซยีร์ห่อหุม้ สอดผ่านเข้าไปสมัผสั

เนื้อแท้ ตุ่มไตกึ่งกลางอกอิ่มหดตวัรบัทนัที

จูบของเขาต่อเนื่องยาวนานและเร่าร้อน จูบที่ตั้งใจจะสั่งสอน

คนอวดดใีห้ยอมศโิรราบ จบูที่ท�าลายสตสิมัปชญัญะของเธอจนหมดสิ้น 

อโนมาดิ้นจนหลุดจากจูบของเขา แต่เมื่อดิ้นจนหลุดจากการคุกคาม

นั้นแล้ว เธอกลบัเป็นลมล้มพบัไปในอ้อมกอดนั้น

“นิกกี้...นิกกี้” ชายหนุ่มตบหน้าเธอเบาๆ เพื่อเรียกสติ แต ่

หญงิสาวเป็นลมไปแล้ว เขาจงึช้อนตวัเธอขึ้นมาอุ้มแล้วพาขึ้นรถ ร่าง

บางยังคงหมดสติคอพับคออ่อนจนเขาต้องส่ายหน้า “ไม่เก่งให้ได้
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ตลอด...”

โรเรนโซ่เปิดไฟในรถ แสงสีเหลืองนวลส่องให้เห็นใบหน้าสวย

หวานยามสิ้นฤทธิ์ เขาจดัให้เธอนอนคู้ตวับนเบาะหลงัรถแล้วตวัเองก็

ออกรถไป รอยยิ้มบางๆ บนใบหน้าเยน็ชาคลี่ออก เขาขบัรถมาจนถงึ

บ้าน ผ่านป้อมยามและจอดรถไว้หน้าบ้าน ก่อนอุ้มร่างอ่อนระทวย 

ของเธอเข้าไปในห้องตวัเอง

เขาวางเธอลงบนเตยีงนอน เสื้อคลมุผ้าเนื้อบางเลื่อนหลดุ เผย

ให้เหน็อกอิ่มดนุดนัอยูใ่นชดุนอนด้านใน เผยให้เหน็ความเซก็ซี่น่ามอง 

เหน็เอวเลก็ๆ แบบนี้ แต่หน้าอกอิ่มใหญ่เกนิตวั

“ตอนไม่ออกฤทธิ์ออกเดชก็น่ารักดีอยู่หรอก” โรเรนโซ่หัวเราะ

ขึ้นเบาๆ แล้วล้มตวัลงนอนข้างๆ ตะแคงตวันอนเท้าคางมองคนสิ้นฤทธิ์

น่าแปลกที่ผู้หญงิซึ่งเอาตวัเข้าแลกกบัผู้ชายแก่คราวพ่อที่น่าจะ

ผ่านประสบการณ์มาโชกโชน กับแค่โดนจูบมาราธอนแค่นี้ ไม่น่าจะ

ต้องถงึขั้นเป็นลมล้มพบัไป หรอืจะมารยา...โรเรนโซ่หรี่ตามองคนที่นอน

หายใจสม�่าเสมออยู่บนเตยีงเขา เธอเป็นคนแรกที่ได้รบัเกยีรตมิานอน

บนนี้ เขาชกัสงสยัขึ้นมาหน่อยหนึ่งว่าเธอเป็นลมจรงิ หรอืแค่แกล้งเป็น

ลมให้เขาพามาที่นี่

ชายหนุ่มยื่นมือมาแตะใบหน้าหวานนั้น แต่สาวเจ้ายังหลับตา

พริ้ม ทรวงอกอิ่มสะท้อนขึ้นลงน่าสัมผัส และเขาก็เห็นมันคล้ายจะ 

เชญิชวนให้เขาเข้าไปสมัผสัด้วย

และเพื่อเป็นการยืนยันว่าอโนมาเป็นลมจริงหรือแค่มารยา  

ชายหนุ่มจึงขยับมาชิด วางทาบปลายนิ้วลงบนต้นขาเนียนได้รูปและ

ไร้ไขมนั ที่ชายกระโปรงชดุนอนเปิดร่นขึ้นมา เขาค่อยๆ ตวดัชายกระโปรง 

ขึ้นช้าๆ จนถงึโคนขา มองเหน็บกินิสีขีาวขอบลูกไม้เลก็จิ๋ว

ชายหนุม่กลนืน�้าลายเหนยีวๆ ลงคอ เพราะความเซก็ซี่ในตวัเธอ 

ที่เขาเป็นคนเปิดเผยมนั มอืเขาลูบไล้ไปทั่วต้นขา ปลายนิ้วแตะจนถงึ
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ขอบลูกไม้และถือวิสาสะวางมือทาบลงมายังใจกลางความเป็นหญิง 

ที่มเีพยีงชั้นในผ้าเนื้อบางห่อหุม้ และจากการที่แสงไฟส่องลอดกท็�าให้

มองเหน็...

ฟู่...ชายหนุ่มผ่อนลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงกับความ 

เย้ายวนตรงหน้า ที่เหมือนจะส่งฟีโรโมนออกมายั่วให้เขาเคลื่อนหน้า

เข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆ จนก้มต�่าลงชดิ ยิ่งใกล้หวัใจเขากย็ิ่งเต้นแรง เลอืด

ในกายแล่นพล่านกบัอารมณ์หนุ่มที่ลกุโชน

กหุลาบช่องามอยู่ห่างจากหน้าเขาแค่ไม่กี่มลิลเิมตร ล�าคอของ

เขาแห้งผากเมื่อสายตายงัจบัจ้องราวกบัจะมองให้ทะลถุงึด้านใน

เขาตวดัชายกระโปรงผ้าเนื้อลื่นนั้นลงปิดความงดงามน่าสมัผสั

นั่นเสยี เพราะไม่อย่างนั้นเขาต้องอดใจไม่ไหว ตรงเข้าไปลิ้มรสแน่

โรเรนโซ่เปลี่ยนเป้าหมายมายังใบหน้าสวยหวาน พรมจูบมา 

ยงัแก้มข้างหนึ่ง ซกุไซ้ปากและจมูกมายงัซอกคอ แต่เธอกย็งันอนนิ่ง 

ท�าให้เขาเริ่มแน่ใจว่าอโนมาคงตกใจจนเป็นลมจริงๆ เขาขยับหน้า

เข้าไปอกี อยากจะจูบลิ้มรสความหวานที่ท�าให้เขาตดิอกตดิใจไม่รู้ลมื 

แต่เพราะเขาไม่ใช่ผู้ชายสิ้นไร้ไม้ตอกที่จะต้องมาลักหลับผู้หญิง จึง 

จ�าต้องข่มความปวดหนบึในกายแล้วขยบัออกจากตวัเธอ ดงึผ้ามาห่ม

ให้ แล้วนอนลงข้างๆ

อโนมาตื่นขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา แต่เพราะความที ่

ดึกมากแล้ว และความง่วงเข้าครอบง�า สมองจึงเบลอเกินกว่าจะ

นึกออกว่าเธอถูกปล�้าจูบมาราธอนในลานจอดรถจนเป็นลมล้มพับไป 

เธอคดิว่าตวัเองก�าลงัหลบัอยู่ในห้องนอนของตนในโรงแรม

หญิงสาวดึงผ้าห่มมาคลุมโปง แต่อากาศหนาวเย็นจากเครื่อง

ปรบัอากาศที่ชายหนุม่ลดอณุหภมูติ�่าลงมากท�าให้เธอตวัสั่น มอืปัดป่าย

มาถกูตวัโรเรนโซ่ จงึคดิว่าเป็นหมอนใบใหญ่ที่เธอมกัจะดงึมากอดแล้ว
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เกี่ยวขารดัเอาไว้ตามความเคยชนิที่ต้องนอนกอดแทนแม่มาตั้งแต่เดก็

หญิงสาวรั้งตัวโรเรนโซ่มาใกล้ ปลุกให้โรเรนโซ่ที่เพิ่งข่มตาให้

หลบัลงหลงัก�าจดัอารมณ์ดบิเถื่อนของตวัเองจนสงบลงได้ให้ตื่นขึ้นมา

อกีครั้ง เธอพยายามออกแรงทึ้งหมอนใบหนกัอย่างเก้ๆ กงัๆ จนหมอน

จ�าเป็นต้องเป็นฝ่ายขยบัเข้าไปหาแทน พอขยบัไปเท่านั้น ตวัเขากถ็ูก

กอดรัดจนแน่น แค่นั้นยังไม่พอ ขาเรียวยังเกี่ยวรัดตัวเขาไว้แล้วจับ

ศรีษะเขาซกุมาตรงหน้าอกตวัเอง

ชายหนุ่มพ่นลมหายใจออกมายาวๆ เมื่อสาวเจ้าออกแรงกอด

รัดแน่นขึ้นไปอีก ท�าให้ทั้งปากทั้งจมูกของเขาจมอยู่กับหน้าอกอิ่ม  

ตัวเธอหลับสบายเพราะได้ไออุ่นจากเขา แต่เขาคงนอนไม่หลับทั้งคืน

แน่ เพราะอารมณ์ที่เพิ่งจะมอดดบัโดนกระตุ้นให้คกุรุ่นขึ้นมาอกี

ให้ตายสิ...จะฆ่ากันให้ตายคืนนี้เลยใช่ไหม โรเรนโซ่ขบกราม

แน่นเมื่อสาวเจ้าเกี่ยวรดัขาแน่นขึ้นไปอกี ซ�้ายงัหายใจแรงจนทรวงอก

สะท้อนขึ้นลงกระทบกบัใบหน้าของเขาเป็นระยะ
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เช้าแล้ว แต่อโนมายังไม่อยากจะลุกขึ้นจากเตียงนอน  

อากาศหนาวๆ จากเครื่องปรบัอากาศ ผ้าห่มนวมหนาๆ และหมอนข้าง

ที่ทั้งใหญ่ทั้งนุ่ม ท�าให้เธอหลับสนิทและหลับลึกจนไม่อยากจะตื่นขึ้น

เลยสกันดิ เธอกอดหมอนจ�าเป็นแน่นๆ เป็นการส่งท้าย แล้วยื่นแขน

ทั้งสองข้างขึ้นมาบดิขี้เกยีจเหนอืศรีษะ 

“อื้อ...” หญงิสาวบดิตวัแล้วลมืตาขึ้น คิ้วเรยีวของเธอขมวดมุน่ 

ก่อนที่เจ้าตวัจะหลบัลงไปใหม่ สมองหมนุติ้ว หวัใจที่เต้นปกตเิมื่อครู่

กระหน�่ารัวเร็ว ตาเธอไม่ฝาดแน่ หมอนที่เธอกอดรัดมาทั้งคืนไม่ใช่

หมอน แต่เป็น...

เป็น...โรเรนโซ่! 

“กรี๊ด!” 

อโนมาหวีดร้องออกมาสุดเสียงอย่างตกใจกับร่างของคนที่

ปรากฏชดัตรงหน้า ความทรงจ�ารางเลอืนเมื่อคนืเด่นชดั ผูช้ายที่จบูเธอ

ในลานจอดรถคอืเขาเอง

“คณุ!”

โรเรนโซ่ขยบัออกจากตวัเธอแล้วบดิขี้เกยีจบ้าง เขาลกุขึ้นยนืข้าง

เตียง ในขณะที่หญิงสาวขยับตัวชิดขอบเตียงเพราะต้องการตั้งหลัก  

4
แผนร้ายในใจ
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แล้วก้มลงส�ารวจตัวเอง โล่งใจที่เสื้อผ้ายังอยู่ครบ แม้ว่าเสื้อคลุมชุด

นอนจะหวดิหลดุออกมากต็าม เธอยกก�าปั้นขึ้นมาตั้งการ์ด ตาวาววบั 

“คณุท�าอะไรฉนั”

“ผมต่างหากที่ต้องถามคุณ” ชายหนุ่มส่ายหน้าให้แม่เสือสาว 

ที่คดิจะต่อกรกบัราชสหี์หนุ่มอย่างเขา ก�าปั้นเลก็เท่าก�าปั้นเดก็นั่นน่ะ

เหรอจะท�าอะไรเขาได้ “จู่ๆ กแ็หกปากมาได้ ขี้หูร่วงหมดแล้ว”

“คณุปล�้าฉนัหรอืเปล่า! คณุโรเรนโซ่”

“ถ้าเดาไม่ผดิ คณุเป็นคนกอดผมไว้แน่นทั้งคนืเลยนะ มสิอโนมา” 

โรเรนโซ่มองเธอด้วยสายตาเย็นชา ไม่มีส่วนไหนที่บ่งบอกเธอ

ว่าเขาคดิพศิวาสเธอจนถงึขนาดจะปล�้า แต่กเ็หน็อยูว่่าเขากบัเธอนอน

อยู่บนเตยีงเดยีวกนั เธอกบัเขานอนกอดกนัทั้งคนื! 

ชายหนุ่มเดินไปดึงผ้าเช็ดตัวที่พาดไว้บนราวแขวนมาพาดบ่า 

หนัมาถามเธอด้วยสุม้เสยีงราวกบัว่าเมื่อคนืเธอกบัเขาไม่ได้นอนอยูบ่น

เตยีงเดยีวกนั

“จะอาบน�้าที่นี่ หรอืจะกลบัไปที่โรงแรมกบ็อกนะ ผมขอเข้าไป

อาบน�้าก่อน วันนี้จะมีหุ้นส่วนมาอีกสามคน ผมต้องออกไปต้อนรับ

ตอนสี่โมงเช้า หรอืคณุจะออกไปด้วยกนัเลยกไ็ด้นะ”

หญิงสาวยังจับต้นชนปลายกับท่าทีของโรเรนโซ่ไม่ถูก เขาท�า

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไง ฉุดเธอเข้ามานอนถึงในห้อง 

ตวัเองแล้วยงัไม่คดิจะขอโทษหรอืพูดอะไรสกัอย่างเลยอย่างนี้น่ะหรอื 

โรเรนโซ่หมนุตวัเพื่อเดนิเข้าห้องน�้า แต่หญงิสาวกระโดดลงจาก

เตยีงแล้ววิ่งมาดกัหน้า กางแขนออกกว้าง กนัไม่ให้เขาหนหีน้าเธอ

“หยดุนะ”

“หมื?”

“คุณคิดจะปัดความรับผิดชอบงั้นเหรอคะ” หญิงสาวเสียงดัง 

ที่เธอพดูเรื่องการรบัผดิชอบ ไม่ได้หมายถงึจะให้เขาแต่งงานหรอืคบหา
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กบัเธอ แต่มนัหมายถงึการพูดหรอือธบิายอะไรกไ็ด้ให้เธอรู้สกึดขีึ้นว่า

เมื่อคนืเธอกบัเขาแค่นอนอยู่ด้วยกนับนเตยีง ไม่มอีะไรเกดิขึ้นมากไป

กว่านั้น

“รบัผดิชอบ เรื่อง?” 

เขาช่างท�าหน้าได้ยยีวนที่สดุ เธออยากจะข่วนหน้าหล่อๆ นี่ให้

ยบัไปต่อหน้านกั “คณุท�าอะไรฉนั เมื่อคนืเราสองคน...”

“คุณกอดผมไว้ทั้งคืน สาบานได้ว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายกอดคุณ

เลย ถ้าจะถามหาความรบัผดิชอบละก ็ผมเองละมั้งที่ต้องถามเอากบั

คณุ” 

ชายหนุ่มขยบัเข้ามาชดิ มอืที่กางกั้นเขาเอาไว้สั่นน้อยๆ แต่ยงั

ไม่หลบ เขาจงึยื่นมอืไปรวบเอวเธอเข้ามาชดิจนปากเธอชนกบัอกเขา 

โรเรนโซ่ถอืโอกาสกอดรดัเธอเอาไว้อย่างนั้น

“ปล่อย”

“เมื่อกี้ยงัถามหาความรบัผดิชอบอยู่นี่”

“คณุกอ็ธบิายมาสวิ่าท�าไมฉนัถงึได้มาอยู่ที่นี่”

“อุ้มมา”

สั้น แต่ได้ใจความ แต่นั่นมันยังไม่พอกับที่อโนมาต้องการ  

หญิงสาวยันฝ่ามือกับอกเขา เงยหน้าขึ้นมองเขาตาเขียวปัด “ฉัน

ต้องการค�าอธบิายมากกว่านั้น”

“แบบไหน” 

โรเรนโซ่รั้งเอวเธอเข้ามาชดิอกี ก้มหน้าลงต�่าเรื่อยๆ จนหญงิสาว

นึกอยากจะท�าตัวเองให้หดเล็กลง หรือติดปีกบินหายไปเลยก็ได้ แต่

เธอกไ็ม่อาจท�าอย่างนั้นได้ เขาทาบหน้าผากลงมาบนหน้าผากเธอ 

“ว่าไง ต้องการให้อธบิายละเอยีดแค่ไหน เอาตั้งแต่ที่เราจูบกนั

ในลานจอดรถเลยไหม จบูมาราธอนที่ท�าให้คณุวาบหวามและหวั่นไหว

จนเป็นลมล้มพบัไปน่ะ”
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‘กรี๊ด!’ 

อโนมาได้แต่ร้องกรี๊ดในใจ หน้าเธอแดงก�่าจนท�าให้ชายหนุ่ม 

นึกข�า จะว่าไปเขาก็แทบไม่เคยเห็นผู้หญิงที่อายแบบเป็นธรรมชาติ

อย่างนี้มานานแล้ว

“ฉนัไม่ได้วาบหวามบ้าบออะไรทั้งนั้น และเรากไ็ม่ได้จูบกนั แต่

เป็นคณุเองที่ปล�้าจูบฉนั” หญงิสาวท�าเสยีงดงักลบเกลื่อนความอาย 

ชายหนุ่มเลกิคิ้ว “จ�าไม่ได้เหรอว่าคณุจูบตอบผม ‘ดูดดื่ม’” 

เขาเน้นค�าลงท้ายหนกัๆ ในประโยคที่ท�าให้หญงิสาวแทบอยาก

กดัลิ้นตวัเองตาย

“ไม่จรงิ”

“คุณหลอกผมได้นะ แต่หลอกตัวเองไม่ได้ ไม่เห็นจะเป็นเรื่อง

น่าอายตรงไหนนี่ ผู้หญิงที่ไหนก็อยากจะจูบกับผมทั้งนั้น คุณไม่ผิด

หรอก”

“คณุนี่มนั...” หญงิสาวชี้หน้าเขาอย่างเจบ็ใจ

“มนัอะไร”

“หลงตวัเอง”

ชายหนุ่มไหวไหล่แล้วท�าปากเบ้ “ไม่ต่างกับคุณเท่าไหร่หรอก  

มสิอโนมา”

“ไม่ต่างยงัไง”

“คุณก็หลงตัวเองที่คิดว่ามีอ�านาจพอจะท�าให้รอสซี่เพลสเจ๊ง 

ไม่เป็นท่าได้ อย่างคณุจะไปท�าอะไรได้” 

โรเรนโซ่อดหวัเราะออกมาไม่ได้ ท�าให้อโนมาฉนุกกึ 

“อ๋อ...คณุได้ยนิที่ฉนัพดูไปแบบนั้นกเ็ลยถอืโอกาสจบูลงโทษฉนั 

ฉนัแค่พูดเล่นๆ กบัเพื่อนแค่นี้ คณุกลวัฉนัหรอืไง ถงึต้องท�ากบัฉนัถงึ

ขนาดนี้”

“ผมแค่จบูคณุ เหมอืนกบัที่คณุจบูกบัวโีต้ของคณุนั่นแหละ เอ...
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หรือว่าเขาไม่เคยจูบดูดดื่มแบบนี้กับคุณมาก่อน คุณก็เลยไม่ชิน พอ

โดนจูบเร่าร้อนของผมเข้าหน่อยกเ็ลยถงึขั้นเป็นลม”

“จูบนั่นไม่ได้ท�าให้ฉนัรู้สกึอะไรสกันดิเดยีว”

“แน่ใจ?”

“แน่”

“งั้นลองใหม่” 

ปากอิ่มอ้าค้าง โดยไม่ทันตั้งตัวเขาก็กดริมฝีปากแนบลงมาหา

แล้วจูบดูดดื่มเร่าร้อนอย่างที่ท�าให้เธอวาบหวามอย่างที่เขาพูดจริงๆ 

และมันก็ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะครั้งนี้เป็นจูบแสนหวาน

เหมือนลิ้นร้อนๆ นั้นเคลือบด้วยคาราเมลชั้นดีที่ท�าให้เธอเผลอไผล 

เปลอืกตาคูส่วยหลบัพริ้มลง เธอยนืนิ่งไร้แรงขดัขนื เป็นนานกว่าที่ชาย

หนุ่มจะถอนปากออกแล้วยิ้มใส่ตาเธอ

“ครั้งนี้รู้สกึอะไรบ้างไหม”

“ไม่” อโนมาโกหกค�าโต ตหีน้าให้เคร่งขรมึเป็นการเป็นงาน “ก็

แค่จบูธรรมดา ฉนัเคยจบูกบัผูช้ายมามากมาย ไม่ได้หวั่นไหวไปกบัจูบ

ไม่ได้เรื่องของคณุหรอก”

“งั้น...” โรเรนโซ่ขยบัหน้าเข้ามาหา 

หญงิสาวทาบปลายนิ้วบนรมิฝีปากเขา ตาเขยีวปัด “จะท�าอะไร”

“ลองใหม่อกีครั้ง”

“อย่านะ จะไปอาบน�้ากไ็ปส ิฉนัจะกลบั”

“ป่านนี้วีโต้ของคุณคงจะตื่นแล้ว และสงสัยว่าคุณหายไปไหน 

ถ้ากลบัไปตอนนี้เขาต้องรูแ้น่ว่าคณุไม่ได้กลบัห้องเลยทั้งคนื แต่ถ้าคณุ

ออกไปพร้อมผม ผมยงัพอบอกวโีต้ของคณุได้นะว่าคณุบงัเอญิตื่นแต่

เช้า กเ็ลยนั่งรถของทางโรงแรมแอบมาเล่นกาสโิน”

“ฉันไม่คิดจะเล่นพนัน อย่าหวังเลยว่าจะล่อหลอกให้ฉันติดใจ

ได้”
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“ตามใจ ผมจะอาบน�้าก่อน อยากออกไปกต็ามใจ จูเซบเป้คง

รออยู่หน้าบ้าน บอกเขาให้ไปส่งที่โรงแรมกแ็ล้วกนั” 

เขาบอกง่ายๆ แล้วท�าท่าจะเดนิเข้าห้องน�้า ทนัใดนั้นเสยีงที่ดงั

ขึ้นจากข้างล่างกท็�าให้หญงิสาวและชายหนุ่มชะงกั

“คณุโรเรนโซ่ยงัไม่ตื่นเหรอแปน”

“ยงัค่ะ ยงัไม่เหน็ท่านลงมา” แปนตอบด้วยภาษาองักฤษที่ได้

รับการอบรมก่อนเข้ามาท�างานที่บ้านของโรเรนโซ่ แม้จะพูดเป็นค�าๆ 

แต่กพ็อสื่อสารเข้าใจได้

“ตั้งโต๊ะเผื่อฉนัด้วย ฉนัจะกนิมื้อเช้าที่นี่ ของฉนัขอน�้าส้มแทน

กาแฟนะ ขนมปังไม่ไหม้ ไข่ดาวไม่ต้องสกุมาก เข้าใจใช่ไหม”

“เข้าใจค่ะ” แปนพยกัหน้าหงกึๆ 

ซูที่เพิ่งเดินเข้ามาส่งยิ้มให้เธอพร้อมกับทักทาย “คุณแอริณ  

ตื่นแต่เช้าจงัเลยค่ะ ดใีจจงัที่คณุค้างที่นี่”

“ค้างที่นี่?” นางแบบสาวเลิกคิ้ว ย้อนถาม “หมายความว่า 

ยงัไง”

“อ้าว...กท็ี่ฉนัเหน็คณุโรเรนโซ่อุ้มขึ้นไปบนห้อง ไม่ใช่คณุแอรณิ

หรอกหรือคะ แล้วอย่างนั้นเป็นใครกันล่ะ” ซูรีบยกมือขึ้นปิดปาก 

พร้อมกนันั้นสหีน้าเหมอืนถูกใครตหีวัของแอรณิกป็รากฏขึ้น 

“มคีนอยู่ข้างบนอย่างงั้นเหรอ” นางแบบสาวตาวาววบั วิ่งขึ้น

บนัไดไปท่ามกลางความตกใจของสาวใช้ทั้งสองที่ได้แต่ต่อว่ากนัเอง

“นงัปากไม่มหีูรูด”

“ฉนัจะไปรู้ได้ยงัไงเล่า กเ็หน็คณุโรเรนโซ่อุ้มผู้หญงิขึ้นห้อง ฉนั

ก็เห็นไกลๆ ใครจะไปคิดล่ะว่าจะไม่ใช่คุณแอริณ ก็เห็นหนีบมาจาก 

มลิาน”

“ตายแน่เลยแก”

สองสาวใช้ไม่กล้าตามขึ้นไปสังเกตการณ์ ส่วนคนที่อยู่หลัง
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ประตไูม้บานใหญ่หนัมามองตากนัเมื่อมเีสยีงฝีเท้าวิ่งขึ้นบนัไดมา ตาม

ด้วยเสยีงกระหน�่าทบุประตู

“โรเรนโซ่ เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะคะ!”

อโนมาหน้าเสยี ตกใจจนท�าอะไรไม่ถกู เธอเดนิวนไปมาในขณะที่ 

โรเรนโซ่ยนืเฉยจนเธอต้องเขย่าแขนเขาแรงๆ แล้วถามเสยีงตื่นๆ “คณุ 

เอาไงด!ี”

“อะไร เอายงัไง”

“ก็แฟนคุณมา เขาจะว่ายังไงถ้าเห็นเราสองคนอยู่ด้วยกันใน

ห้องนี้”

“กไ็ม่เหน็เป็นไร ผมกบัแอรณิไม่ได้เป็นแฟนกนั” 

โรเรนโซ่ยกัไหล่แล้วท�าท่าจะเดนิออกไปเปิดประตู แต่หญงิสาว

รั้งแขนเขาไว้

“ไม่ได้นะ!”

“อะไรของคณุ”

“ฉนัไม่ยอมให้คณุเปิด”

“แล้วจะปล่อยให้แอรณิเคาะห้องร้องเรยีกจนเสยีงแหบเสยีงแห้ง

แบบนี้น่ะเหรอ” เขาย้อนถาม 

อโนมาหนัรหีนัขวางวิ่งไปยงัระเบยีง มองความสงูระหว่างชั้นสอง

กบัพื้นด้านล่างแล้วใจสั่น “อึ๋ย...สงูจงั” หญงิสาวท�าหน้าเหยเกมองไป

ยงัพื้นเบื้องล่างอย่างหวาดเสยีว แต่เสยีงเคาะประตยูงัดงักระหน�่าตาม

ความร้อนใจของคนเคาะ จะให้ใครมาเห็นว่าเธอนอนอยู่ในห้องของ

โรเรนโซ่ไม่ได้ ถึงเธอจะเติบโตที่เมืองนอกซึ่งมีเสรีภาพในเรื่องพวกนี้ 

แต่อย่างไรก็มีเลือดคนตะวันออกที่ยังเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญ อีก

อย่างหากวีโต้รู้ว่าเธอนอนในห้องเขาทั้งคืน คงไม่ยอมเชื่อแน่ว่าไม่ได้ 

มอีะไรกนัจรงิๆ หญงิสาวเตรยีมจะปีนลงไป 

โรเรนโซ่ตกใจเดนิลิ่วเข้ามาคว้าเอวเธอไว้ ก่อนที่เธอจะขยบัขา
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ลงไปพาดบนขอบระเบยีงเพื่อเตรยีมกระโดดลง 

“จะท�าอะไร!”

“หนสีคิณุ ฉนัไม่อยากตกเป็นขี้ปากใครหรอกนะ โดยเฉพาะกบั

ผู้ชายอย่างคณุน่ะ” เธอหนัมาผลกัเขา 

เขากลับยกเธอลอยขึ้นจากระเบียงราวกับผู้ใหญ่ก�าลังอุ้มเด็ก

เลก็ๆ “อยากขาหกัหรอืไง”

“กด็กีว่าถูกใครเข้าใจผดิเรื่องคณุ” เธอดิ้น แต่เสยีงเคาะประตู

พร้อมเสียงร้องเรียกของนางแบบสาวยังดังขึ้น “ฉันไม่ยอมให้ใครมา

เข้าใจว่ามอีะไรกบัผู้ชายอย่างคณุหรอกนะ”

“โรเรนโซ่คะ เปิดประตูสคิะ คณุอยู่ในนั้นกบัใคร คนรบัใช้ของ

คณุบอกฉนัว่าคณุพาใครมา บอกมาเดี๋ยวนี้นะคะโรเรนโซ่”

“ปล่อยสคิณุ เมยีคณุเรยีกแล้ว”

“หุบปากสวยๆ ของคุณซะ” เขามองดุๆ แล้วอุ้มเธอมาจนถึง 

ตู้เสื้อผ้า เปิดประตูตู้แล้วจบัเธอยดัใส่เข้าไป 

หญิงสาวท�าตาโต ฉุดมือเขาไว้ ก่อนที่โรเรนโซ่จะดันมือเธอ

เข้าไปแล้วงบับานประตูตู้ลง 

“คณุจะบ้าหรอืไง” 

“กลวันกัไม่ใช่เหรอ กลวักเ็ข้าไปอยูใ่นนั้นแล้วกไ็ม่ต้องส่งเสยีง” 

เขาบอกหลังงับประตูตู้ปิดแล้ว อโนมาจ�าต้องขังตัวเองอยู่ใน 

ตู้เสื้อผ้าของเขาที่แขวนผ้าไว้เตม็ตู้ ก่อนที่โรเรนโซ่จะเดนิไปเปิดประตู

ให้แอรณิ 

นางแบบสาวท�าหน้ายุ่งพลางกวาดตามองไปรอบห้องอย่าง

จบัผดิ “ท�าไมเปิดช้านกัล่ะคะ”

“มาที่นี่ท�าไม” โรเรนโซ่ตอบไม่ตรงค�าถาม 

นางแบบสาวหงึจนลมืกลวัเขาเช่นทกุครั้ง เธอรบีแทรกตวัเข้ามา

ในห้องแล้วเดนิหาใครบางคนไปรอบๆ ห้องกว้างใหญ่นั้น “มนัอยู่ไหน
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คะ”

“อะไรของคณุ”

“กน็งัผูห้ญงิหน้าด้านที่คณุหิ้วมนัมานอนที่นี่ ท�าไมคะ มนัดกีว่า

ฉันตรงไหนคุณถึงพามันมา ขณะที่กับฉัน คุณไม่เคยคิดจะพามาที่ 

ห้องนอนของคุณเลย” นางแบบสาวโวยวายแล้วเดินไปเลิกผ้าห่มขึ้น

มาดูยังไม่พอ เธอเดินลิ่วไปยังห้องน�้าแล้วกระชากประตูเปิดออก  

พอไม่เจอกเ็ดนิกลบัมายงัตู้เสื้อผ้า 

แต่ไม่ทันได้เปิดออกอย่างใจ มือแกร่งก็คว้าข้อมือเธอมาบีบไว้

แน่น จ้องอย่างดดุนั

“จะท�าอะไร”

“กจ็ะดูน่ะสคิะว่าคณุแอบหิ้วใครมา”

“แอรณิ!” 

โรเรนโซ่เสียงเข้ม เสียงที่ดังนั่นท�าให้สติของนางแบบสาวกลับ

คนื ชายหนุ่มบบีข้อมอืเธอแน่นขึ้นจนหญงิสาวนิ่วหน้า

“ฉนัเจบ็นะคะโรเรนโซ่”

“เจบ็นั่นแหละด ีคณุจะได้เลกิบ้าสกัท ีผมสั่งคณุแล้วใช่ไหมว่า 

ที่ของคณุคอืโรงแรม ไม่ใช่ที่นี่ ถ้าผมต้องการคณุเมื่อไหร่ ผมจะไปหา

คณุเอง”

“แต่ฉันคิดถึงคุณนะคะ คุณไม่ไปหาฉันเลย เรื่องแค่นี้ฉันจะ 

ไม่ว่าสกัค�าถ้าคณุไม่ได้หิ้วใครมาด้วย มนัเป็นใครคะ บอกฉนัมา”

“ดูเหมือนคุณจะลืมสถานะตัวเองไปนะแอริณ ผมกับคุณแค่มี

ความสมัพนัธ์กนัแบบไร้พนัธะ คณุให้ความสขุผม ผมให้เงนิคณุเป็นการ 

ตอบแทน แต่ถ้าคณุยงัไม่เข้าใจ ผมกจ็ะให้คณุกลบัไปสงบสตอิารมณ์

ที่มลิาน” 

โรเรนโซ่เสยีงเข้มและจรงิจงั ท�าให้นางแบบสาวตกใจ

“ไม่นะคะโรเรนโซ่ อย่าไล่ฉนันะคะ ฉนัขอโทษค่ะ ฉนัจะไม่งี่เง่า
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ใส่คณุอกีแล้ว” นางแบบสาวโผเข้ากอดรดัเขา ตายงัคงกวาดมองไป

รอบๆ แต่เมื่อไม่มวีี่แววว่าจะมใีครอยู่ในห้องนี้ จงึคดิว่าสาวใช้ของเขา

คงจะตาฝาด มนัน่าตบปากสกัทสีองททีี่เป็นสาเหตทุ�าให้เธอเกอืบโดน

ไล่กลบับ้าน

“คณุกลบัได้แล้ว ผมมนีดัเจอหุ้นส่วนอกีสามคน” 

เขาบอกขึ้น นางแบบสาวจึงพยักหน้ารับอย่างหงอยๆ และ

เพราะหงดุหงดิที่คนในตูเ้สื้อผ้ารงัเกยีจเขานกั ก่อนที่แอรณิจะออกนอก

ประตูไปเขาจึงบอก “คืนนี้ผมจะนัดทุกคนมากินอาหารเย็นที่โรงแรม 

และจะให้คณุไปด้วย”

“จรงิหรอืคะโรเรนโซ่! โอ...ฉนัดใีจที่สดุเลยค่ะ” แอรณิโผเข้าหา

แล้วเขย่งปลายเท้ามาจูบเขาอย่างดูดดื่ม 

อโนมาที่หายใจไม่ออกแง้มประตตููอ้อกมาเหน็เข้าพอดจีงึตาโต

ขึ้น ‘ตาบ้า มาเล่นหนงัสดให้ฉนัดูอยู่ได้’ 

หญิงสาวก�ามือแน่น เผลอทุบตู้จนแอริณสะดุ้งและขมวดคิ้ว

อย่างสงสัย แต่ไม่กล้ายุ่มย่ามอะไรมากไปกว่านั้น เพราะกลัวเขาจะ

อารมณ์เสยีจนไม่ยอมให้เธอไปงานเลี้ยงต้อนรบัหุ้นส่วนด้วยในคนืนี้

โรเรนโซ่ลอบยิ้ม ปรายตามองตู้เสื้อผ้า 

แอรณิส่งยิ้มให้เขาอกีครั้งแล้วบอกลา “ไปนะคะที่รกั แล้วเจอกนั

ค่ะ” เธอโบกมอืลาแล้วออกไปจากห้องเขา เหน็ซกู�าลงัตั้งโต๊ะอาหารอยู่

กป็รี่เข้าไปหาอย่างคาดโทษ

“นงัซู!”

“เอ่อ...คะคณุแอรณิ?”

“แกนี่มนัตาถั่ว เพราะแกคนเดยีวเชยีว ท�าให้ฉนัโดนด ุถ้าตาถั่ว

มาฟ้องอะไรฉนัผดิๆ อีกละก ็ ฉนัได้แต่งงานกบัโรเรนโซ่เมื่อไหร่จะให้

เขาเฉดหวัแกออกไปเป็นคนแรก” แอรณิชี้หน้าคาดโทษแล้วออกไปจาก

บ้านเขาทนัท ีเจอหน้าจูเซบเป้พอดจีงึให้เขาไปส่งที่โรงแรม



ลินิน  61   

“ไงล่ะนังซู อยากจะเอาหน้า หึ โดนด่าจนหน้าหงาย” แปน 

เพื่อนร่วมงานชาตเิดยีวกนัหวัเราะออกมาเบาๆ กบัหน้าที่หดเหลอืแค่

สองนิ้วของซู

“ฉันไม่ได้อยากจะเอาหน้า ก็ฉันคิดว่าเป็นคุณแอริณจริงๆ นี่

หว่า”

“แกมนัตาฝาด”

“เออๆ สงสัยฉันจะตาฝาดไปจริงๆ เมื่อคืนดูละครไทยดึกไป

หน่อย สงสยัจะง่วงจนเบลอ ไปๆ ท�างานต่อ เดี๋ยวคณุโรเรนโซ่คงลง

มาแล้ว”

สองสาวช่วยกันจัดโต๊ะอาหาร เมื่อไม่ต้องเผื่อที่ส�าหรับแอริณ

แล้วจงึยกออกไปเกบ็ เหลอืเฉพาะส่วนของโรเรนโซ่เท่านั้น

ประตูตู้เสื้อผ้าถูกผลักออกอย่างเร็วและแรง อโนมาหน้า

บูดบึ้ง ออกมายืนตรงหน้าเขาได้ก็ส่งค้อนให้วงใหญ่และเอ่ยเสียง 

ห้วนจดั

“น่าเกลยีดที่สดุ!”

“อะไรของคณุ”

“มาเล่นหนังสดอะไรให้ฉันดู ไม่ได้อยากดูเลยสักนิด” อโนมา

ไม่รู้ตวัเลยว่าตวัเองแสดงความหงดุหงดิออกมามากแค่ไหน

ชายหนุม่หรี่ตามอง “รูไ้ด้ยงัไงว่าเล่นหนงัสด ประตตููปิ้ดอยูไ่ม่ใช่

หรอื” เขาแสร้งเลกิคิ้ว ท�าไมจะไม่เหน็ว่าอโนมาแอบแง้มประตอูอกมา

ตอนแอรณิจูบเขาพอด ี“หรอืว่าคณุแอบมอง”

“ฉันไม่ได้แอบ ก็ตู้มันแคบแค่นี้ ฉันหายใจไม่ออกก็ต้องเปิด 

ออกมา” หญงิสาวค้อนให้เขาอกีทแีล้วเดนิออกไปถงึประตู

“แล้วนั่นคณุจะไปไหน”

“กลบัห้องฉนัน่ะส”ิ
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“แน่ใจนะว่าจะไม่ไปที่กาสิโนพร้อมผม จะกลับไปหาวีโต้ของ

คุณในสภาพนี้?” สภาพนี้ในความหมายของเขาคือหญิงสาวสวม 

ชุดนอนแบบเซ็กซี่ ที่ถึงจะมีเสื้อคลุมอยู่ แต่ก็ปกปิดความเย้ายวน 

ไม่มดิ รูปร่างหน้าตาอย่างอโนมาเป็นดารานางแบบได้สบาย

“แล้วถ้าฉนัไปกบัคณุในสภาพนี้ ไม่แปลกกว่าหรอืไง”

โรเรนโซ่โทร. หาจูเซบเป้ สั่งให้เขาซื้อชุดจากร้านห้องเสื้อใน

โรงแรมที่เปิดบริการแล้วสองสามวัน หญิงสาวจึงเข้าใจจุดประสงค์ 

ของเขา เธอเม้มปากแน่น แต่กค็ดิว่าออกไปพร้อมเขายงัพอจะแก้ตวั

กบัวโีต้ได้ว่าเธอออกมาเดนิเล่นรอบหาดแต่เช้า โรเรนโซ่เหน็เข้าจงึรบั

เธอมาด้วย

“ตกลงว่าไง”

“ก็ได้ค่ะ” เธอพยักหน้าอย่างว่าง่ายเป็นครั้งแรก เขาจึงยื่น

ผ้าเช็ดตัวให้ แต่หญิงสาวท�าปากเบ้ขึ้นอย่างรังเกียจ ส่ายหน้าทันท ี 

“ไม่เอาหรอก ฉนัไม่เคยใช้ของแบบนี้ร่วมกบัใคร”

“รงัเกยีจผมขนาดนั้นเลยเหรอ”

“มากกว่าที่คุณคิดเท่าตัว” หญิงสาวตอบ แล้วก็ยิ่งสะใจกับ

สหีน้าเหมอืนเสอืโดนกระตกุหนวดของเขา 

โรเรนโซ่ฉุนกึก แรงอยากเอาชนะพลุ่งพล่านในอก สักวันเขา 

จะต้องก�าราบแม่ม้าพยศตวันี้ให้ได้ “จะอาบดีๆ  ไหม”

“ไม่”

โรเรนโซ่ตรงเข้าฉุดหญิงสาวให้เดินเข้าไปในห้องน�้า อโนมา

โวยวายร้องลั่นเมื่อเขาเปิดฝักบวัและสาดน�้าใส่เธอจนตวัเปียกปอน

“ท�าอะไรของคณุเนี่ย”

“ผมไม่ชอบควงผู้หญงิไม่อาบน�้าไปไหนมาไหนด้วยหรอกนะ”

“ฉนัอาบเองได้” เธอตวาดแล้วแย่งฝักบวัมาอาบเอง ก่อนไล่เขา

ออกไป “ไปได้แล้ว จะยนืดูฉนัอาบน�้าอยู่อย่างนี้หรอืไง”
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“กด็นีะ”

“นี่” หญงิสาวตาเขยีวปัด 

ชายหนุ่มหวัเราะเบาๆ แล้วออกไปจากห้องน�้า 

ไม่นานจูเซบเป้ก็กลับเข้ามา ลูกน้องคนสนิทของโรเรนโซ่เคาะ

ห้องเจ้านาย แปลกใจอยู่ครามครนัว่าเจ้านายสั่งให้ซื้อชดุผูห้ญงิพร้อม

ชดุชั้นในมาด้วยเพื่อเอามาให้ใคร ในเมื่อแอรณิกก็ลบัออกไปแล้ว อกี

อย่างนางแบบสาวก็ขนกระเป๋ามาตั้งหลายใบ ไม่น่าจะขาดแคลน

เสื้อผ้าจนถงึกบัต้องไปซื้อชดุมาให้ใหม่แบบนี้

ประตูเปิดออกแค่พอให้เจ้าของห้องยื่นมือออกไปรับ ท�าให้ 

จูเซบเป้ที่แอบสอดส่ายสายตามองไปด้านในไม่เห็นอะไรมากไป 

กว่านั้น

“ครบไหม”

“ตรงตามที่สั่งครับเจ้านาย แล้วท�าไมเจ้านายไม่ให้ผมเอาให้ 

คุณแอริ...” จูเซบเป้บอกได้เท่านั้นประตูห้องน�้าก็เปิดออกพร้อมเสียง

หวานคุ้นหูที่เขาจ�าได้ว่าเป็นเสยีงผู้หญงิของวโีต้

“คณุ ฉนัลมืหยบิผ้าเชด็ตวั ขอหน่อยส”ิ

“นั่นมนั...” จูเซบเป้เบกิตากว้างขึ้น 

โรเรนโซ่จึงคว้าถุงเสื้อผ้ามาแล้วปิดประตูใส่หน้าคนสนิทโดย 

ไม่อธบิายอะไร เขาได้แต่ยกมอืขึ้นเกาท้ายทอย

อะไรกนัเนี่ย!?

โรเรนโซ่เดินถือผ้าเช็ดตัวไปหยุดอยู่หน้าห้องน�้าที่มีมือ

ขาวๆ ยื่นออกมารอรบั 

“เรว็สคิณุ”

“ไม่รงัเกยีจแล้วหรอืไง”

“รงัเกยีจเหมอืนเดมิ แต่ฉนัไม่มทีางเลอืก เพราะตอนนี้ฉนัเปียก
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ทั้งตวัทั้งชดุ เพราะคณุคนเดยีวเลย” เธอกล่าวโทษ ยงัคงยื่นมอืออก

ไปรอรบั แต่เจ้าของผ้าเชด็ตวักย็งัไม่มทีท่ีาว่าจะส่งผ้าเชด็ตวัมาให้เธอ

เสยีท ี“เรว็สคิะ”

“คณุกเ็ปิดประตูออกมาเอาส ิผมไม่ใช่คนรบัใช้คณุนะ”

“นี่ ฉนัโป๊อยู่ไม่รู้หรอืไง”

“ผมจะไปรูไ้ด้ยงัไงล่ะคณุ ผมไม่ได้อยูใ่นห้องน�้ากบัคณุสกัหน่อย 

แต่ถ้าคณุอยากให้ผมรู้ ผมเปิดเข้าไปดูกไ็ด้” 

โรเรนโซ่พูดจบก็ยื่นมือมาจับลูกบิดประตูแล้วกระชากเปิดออก 

หญงิสาวเบกิตากว้างอย่างตกใจ หวดีร้องลั่นห้องจนเขาต้องยกมอืขึ้น

ปิดหู

“พอได้แล้วคณุ ผมมองคณุที่ไหนเล่า” โรเรนโซ่บอก 

หญงิสาวจงึเพิ่งเหน็ว่าเขาหนัหลงัให้อยู่ และยื่นผ้าเชด็ตวัออก

มาทางด้านหลงั เธอค้อนให้ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ได้มองมา ก่อนจะกระชาก

ผ้าเช็ดตัวมาพันกายแล้วผลักเขาเบาๆ จนเซไป “ทีหลังคุณอย่าเล่น

แบบนี้อกีนะ”

“ไปแต่งตวัได้แล้ว ผมจะได้อาบบ้าง เสื้อชดุเก่าคณุกเ็อาใส่ใน

ตะกร้าไว้นั่นแหละ เดี๋ยวให้แม่บ้านเอาไปซกัให้” เขาบอก 

หญงิสาวแย้ง “ไม่ดกีว่าค่ะ ในนั้นมเีสื้อผ้าส่วนตวัของฉนัด้วย 

ฉันไม่ใช้คนอื่นซักให้หรอกค่ะ” เธอบอก ท�าให้โรเรนโซ่ไหวไหล่ยอม

ตามใจ หญิงสาวรุนหลังเขาให้เข้าไปในห้องน�้า ส่วนตัวเองก็แต่งตัว

ด้วยชดุที่เขาเพิ่งให้คนเอามาให้ เธอหน้าแดงเมื่อชดุชั้นในพวกนั้นขนาด

พอดกีบัตวัเธอเป๊ะ ตอนที่เขาโทร. หาจูเซบเป้ เธอไม่เหน็ได้ยนิเขาพูด

ถงึชดุชั้นใน เดาว่าเขาคงแอบโทร. ไปบอกอกีรอบตอนที่เธอเข้าห้องน�้า

โรเรนโซ่ใช้เวลาอาบน�้านานกว่าเธอเสียอีก หญิงสาวจึงเอาถุง

พลาสตกิที่ใส่เสื้อผ้าชดุใหม่ไปใส่ชดุเดมิ เธอไม่มอีปุกรณ์แต่งหน้าใดๆ 

มาด้วย จงึแค่หวผีมให้เรยีบ และทาครมีที่วางอยูห่น้ากระจก ประแป้ง
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บางๆ รอต่ออกีเกอืบห้านาทพี่อเจ้าประคณุจงึออกมาจากห้องน�้า

ชายหนุ่มนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวออกมา อโนมาเบือนหน้าหน ี 

แต่ชายหนุ่มกลบัจงใจอ้อมมาด้านหน้าเธอ กลิ่นสบู่อาบน�้าหอมจางๆ 

ท�าให้ขนเธอลกุซู ่ขณะที่ยงัคงหงดุหงดิ คนบ้าอะไรมายนือวดหุน่อยูไ่ด้ 

หน้าไม่อาย สาธ ุขอให้ผ้าเชด็ตวัหลดุซะให้เขด็

ครู่หนึ่งผ้าเช็ดตัวที่ชายหนุ่มพันไว้หมิ่นเหม่ก็หลุดลงมากองบน

หลงัเท้าเขา โดยที่โรเรนโซ่เองกไ็ม่ได้ตั้งใจให้มนัเกดิขึ้น เพราะไม่ได้ใส่

อะไรไว้ข้างในเลย

“กรี๊ด!” หญงิสาวหวดีร้อง หลบัตาปี๋ 

ขณะที่ชายหนุ่มเองแม้ไม่ได้ตั้งใจให้ผ้าเช็ดตัวหลุด แต่ก็ไม่ได้

ปัดป้อง ส�าหรบัเขาแล้ว การแก้ผ้าต่อหน้าผูห้ญงิเป็นเรื่องที่ท�าอยูบ่่อยๆ 

จึงไม่รู้สึกอายอะไร “ร้องเหมือนไม่เคยเห็นไปได้คุณ” เขาส่ายหน้า 

ค่อยๆ ก้มลงหยบิผ้าเชด็ตวัมาพนักาย

“กใ็ช่น่ะส ิฉนัไม่เคยเหน็” อโนมาโต้ตอบเสยีงดงั 

เขาเหน็หน้าเธอแดงก�่า ขนกายลกุชนั จงึขมวดคิ้ว เธอเองกน็่า

จะผ่านเรื่องพวกนี้มามาก ไม่น่าจะมาเขนิอายอะไรกบัแค่ผู้ชายแก้ผ้า 

“แล้ววโีต้ของคณุเขาปิดไฟตอนขึ้นเตยีงกบัคณุตลอดเลยหรอืไง”

“นี่ ฉนักบัวโีต้ เราไม่ได้...” หญงิสาวหยดุพูดต่อขณะนกึได้ว่า

เธอต้องการให้เขาและใครๆ เข้าใจว่าเป็นผูห้ญงิของพ่อตวัเองอยู ่เพื่อ

ความปลอดภยัของตวัเธอและเพื่อไม่ให้มผีูห้ญงิที่ไหนเข้ามาเกาะแกะ

พ่อตวัเอง

“ไม่ได้อะไร”

“เปล่า คณุแต่งตวัเสรจ็หรอืยงัเล่า ฉนัจะได้แต่งตวับ้าง” อโนมา 

ท�าหน้ายุ่ง 

ชายหนุ่มหยุดยืนตรงหน้าเธอแล้วบอกด้วยเสียงเบาๆ อย่าง

ยั่วเย้า “เสรจ็แล้ว”
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อโนมาถอนหายใจโล่งอก เธอเปิดเปลือกตาขึ้น มองหน้าเขา 

แล้วสายตากค็่อยๆ เลื่อนลงต�่าจากใบหน้าหล่อเหลา ล�าคอ หน้าอก

แกร่ง มาจนถงึกล้ามเนื้อหน้าท้องหนั่นแน่นเป็นลอนสวยอวดซกิซ์แพก็ 

และต�่าลงมากค็อื...

กรี๊ด!


