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พิธีสาคัญ

วิหารลามารากําลังทําพิธีสําคัญ ‘พิธีคุมครองดวงชะตา’ ทานชาย

ฟลาเวียน แมเฒาเนรา ผูนําวิหารลามารา หรือที่ประชาชนมักจะเรียกกันวา
วิหารสีนํ้าเงิน นั่งอยูบนวงกลมสําหรับประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ภายใน
หองตองหามซึ่งสงวนไวสําหรับประกอบพิธีสําคัญใหแกชนชั้นสูงเทานั้น
วงกลมประกอบพิธีจะแบงออกเปนสองชั้น คือชั้นนอกและชั้นใน
วงกลมชัน้ ในเปนทีน่ งั่ สําหรับแมเฒาเนราและผูร บั คําอวยพร ซึง่ ในพิธกี รรม
วันนี้ก็คือทานชายฟลาเวียน วงกลมชั้นนอกรายลอมไปดวยสัญลักษณ
ศักดิ์สิทธิ์สื่อความหมายลึกซึ้งถึงการคุมครอง
นอกวงกลมชั้นนอกจะมีหญิงพรหมจารีผูถือคําสาบานของวิหาร
ลามารานัง่ ลอมกันเปนวงกลมจํานวนเกาคน ในมือของแตละคนมีเชิงเทียน
คูถูกประคองเอาไว เทียนนี้จะดับไมไดเปนอันขาดจนกวาพิธีกรรมสําคัญ
จะเสร็จสิ้นลง
แมเฒาเนราสวมชุดคลุมยาวสีดาํ คลุมศีรษะและปกคลุมใบหนาดวย
ผาคลุมหนา อาภรณเปนเครื่องแบบของผูนําวิหารสีนํ้าเงิน หญิงพรหมจารี
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ที่อยูนอกวงกลมประกอบพิธีสวมชุดแบบเดียวกันแตเปนสีนํ้าเงิน
มีเพียงทานชายฟลาเวียนผูสูงศักดิ์ซึ่งสวมอาภรณสีขาวขับเนนให
เรือนกายของเขายิ่งงามสงา ใบหนาของชายหนุมงดงามสมบูรณแบบ ไมใช
ความงามเฉกเชนอิสตรี แตเปนความงามของบุรุษที่โดดเดน แสงสลัวซึ่ง
รับความสวางจากแสงเทียนทีจ่ ดุ อยูต ามจุดตางๆ ภายในหอง ไมอาจบดบัง
สงาราศีของผูสูงศักดิ์ซึ่งติดตัวชายหนุมมาตั้งแตเขาลืมตาดูโลกได
แผงไหลกวางตั้งตรงอยางเยอหยิ่ง เสนผมดําขลับดกหนาตัดยาว
เปนทรงรับกับใบหนา ไลเลื่อยลงจนถึงชวงทายทอย ดวงตาสีนํ้าตาลทอง
ทรงอํานาจราวกับโขกออกมาจากพิมพเดียวกันกับผูเปนบิดา เปรียบไดกับ
ดวงตาของนักลา สีนํ้าตาลทองภายในดวงตาคูนั้นกระจางและขับเนนให
ดวงตาของเขาแฝงเอาไว ด  ว ยอั น ตราย ใครก็ ต ามที่ ไ ด พ บกั บ ท า นชาย
ฟลาเวี ย น เซเวอราน มาร ล ไคเซนเต คงไม อ าจปฏิ เ สธความโดดเด น
ที่ ปรากฏชัดเจนอยูบนใบหนาของชายหนุม
แตในขณะเดียวกันความงามของเขาก็เปนความงามที่เต็มไปดวย
อันตราย บุคลิกของเขาผึ่งผายสงางาม มีความทระนงยโสรายเคลือบแฝง
อยู ปกคิ้วสีดําเหนือดวงตา ซึ่งลอมกรอบดวยขนตาดกหนายาวเปนแพ
ทําใหใบหนาของเขาชวนมองแบบดุดนั มิใชความออนหวานแชมชอยเฉกเชน
อิสตรี
‘เขาคือตัวแทนเทพเจาของประชาชนชาวซัคคาเวีย’
ทานชายฟลาเวียนคือรัชทายาทแหงประเทศซัคคาเวีย บิดาของ
ชายหนุม ไดรบั การยกยองเยีย่ งเทพเจา มารดาของเขาแมจะเปนสตรีสามัญชน
ดวยความดีงามของพระชายา เธอไดรับการยกยองใหเปนสตรีคูบารมี
ทานชายคารโลมันจากประชาชนชาวซัคคาเวีย
ท า นชายฟลาเวี ย นคื อ บุ ต รของบุ รุ ษ และสตรี ที่ ไ ด รั บ การยกย อ ง
เหนือผูใดในประเทศ ชายหนุมเกิดมาพรอมกับอํานาจและการไดรับความ
เคารพเหนือผูใด เปนรองเพียงแคบิดามารดาของเขาเทานั้น และในอนาคต
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เขาจะอยูเหนือทุกคนในฐานะผูปกครองประเทศซัคคาเวีย
ดวงตาสีนํ้าตาลทองกระจางดวยประกายของความถือดีตรึงไวบน
ใบหนาของแมเฒาเนราผูกําลังพึมพําวาจากลาวอวยพรเขาดวยภาษาฮับบรู
ซึง่ เปนภาษาในบทสวดของวิหารสีนาํ้ เงิน ทานชายฟลาเวียนยืน่ มือไปขางหนา
หงายมือขึ้นเพื่อใหแมเฒาเนราประกบมือลงมา
เขายอมรับการเขาพิธีเพียงแครางกาย ตองปฏิบัติตามธรรมเนียม
เกาแกอยางไมมที างเลือก แตภายในใจของเขาตอตานการประกอบพิธกี รรม
ซึง่ ชายหนุม จัดมันอยูใ นหมวด ‘งมงาย’ การกระทําของเขาตางหากทีส่ ามารถ
เลือกไดวาชีวิตของเขาจะดีหรือราย
ทานชายฟลาเวียนสืบทอดความคลายคลึงกับบิดา ไมวาจะเปนเรื่อง
รูปรางหนาตาหรือวาความคิด ผิดแผกกันเพียงเล็กนอยตรงที่ทานชาย
คารโลมันผูเปนบิดายังเลือกที่จะประนีประนอม แมไมเชื่อถือ แตก็รักษา
เพื่อไมใหฐานอํานาจของตัวเองสั่นคลอน
แตทา นชายฟลาเวียนเกิดมาในชวงเวลาทีบ่ ดิ าควบคุมอํานาจเบ็ดเสร็จ
ของประเทศซัคคาเวียไวในมืออยางมั่นคงแลว ทานชายหนุมจึงไมคุนเคย
ตอการกมหัวหรือยอมออนขอเพื่อที่จะรักษาผลประโยชนสวนใหญเอาไว
‘นาเบื่อ’
ทานชายฟลาเวียนเกิดความคิดในใจ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอ
เขาไมมีความเชื่อถือในตัวของผูทําพิธี แลวความซาบซึ้งตอพิธีจะมาจาก
ที่ไหนได ทานชายหนุมดูแคลนการยํ่าอยูกับที่ ไมรูจักพัฒนา วางตัวเหนือ
ผูอื่นดวยคําวา ‘ศักดิ์สิทธิ์’ แตก็ไมมีสิ่งใดบงบอกและพิสูจนไดแนชัดวา
สถานที่แหงนี้คูควรกับคํานั้น
“รวมอวยพรแดทานชายฟลาเวียน”
เสียงสวดภาษาฮับบรูอันนารําคาญดังกองขึ้น เปนเสียงประสาน
ที่ทานชายเปรียบเทียบกับเสียงของนักรองประสานเสียง การฟงเสียงรอง
ประสานอาจใหความรื่นรมยยิ่งกวาการตองทนฟงภาษาฮับบรูที่ทานชาย
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เชื่อวามีไมกี่คนที่เขาใจคําแปลของมัน
ช ว งเวลาที่ น  า รํ า คาญสิ้ น สุ ด ลงจนได หลั ง การประกอบพิ ธี ร  ว ม
สามชั่วโมง ทานชายฟลาเวียนลุกขึ้นพรอมกับแมเฒาเนรา สตรีพรหมจารี
ทั้งเกาเดินนอบนอมออกไปจากหองประกอบพิธี ภายในหองจึงเหลือเพียง
แคทานชายหนุมกับแมเฒาเนราสองคนเทานั้น
“ทานเคยสวดอวยพรใหตัวเองบางหรือเปลาทานแมเฒา”
วาจาของทานชายหมิ่นแคลน แมเฒาเนราโคงศีรษะเพื่อแสดงความ
นอบนอมตอเขา ทานชายฟลาเวียนปรายตามองแมเฒา แลวก็หันหลัง
ใหการแสดงความเคารพนั้น กอนจะเดินตรงไปยังประตู ไมอยูรอรับ
เครื่องรางที่แมเฒาเนราเตรียมจะมอบให

“ทะ…ทานชายคะ”

เสี ย งหวานละมุ น ปลายเสี ย งสั่ น เล็ ก น อ ยด ว ยความตื่ น กลั ว
นัน่ ทําใหสองขาแข็งแกรงทีก่ าํ ลังกาวไปขางหนาหยุดเดิน ทานชายฟลาเวียน
หมุนตัวหันไปดานหลัง ชายเสื้อคลุมสีขาวซึ่งคลุมทับอยูบนชุดประกอบพิธี
สะบัดตามการเคลื่อนไหวของรางกายสูงสงา
ชายผาคลุมนั้นพลิ้วไหวแลวคอยๆ ทิ้งตัวลงคลอเคลียกับเรือนกาย
ของชายหนุมตามเดิม ดวงตาทรงอํานาจจองไปยังเจาของเสียงทัดทาน
ทําใหเขาตองเสียเวลาทีจ่ ะพาตัวเองออกไปจากวิหารสีนา้ํ เงินแหงนี้ ยายผูห ญิง
ตัวเล็กจิ๋วที่ออนแอนบอบบางไปทั้งตัว
‘เพตรา ธีโอดอร’
ยายลูกกวางนอยตัวจิ๋ว หนาตาโงเขลาเขาขั้นเซอ เธอถูกสงตัวมา
คอยตามติดทานชายฟลาเวียน ดวยเหตุผลวาดวงชะตาของเขากําลังเขาสู
ชวงดิ่งลงเหว หรือที่แมเฒาเนราเรียกวา ‘ดวงตก’ ทานชายฟลาเวียน
ผูแข็งแกรงนะเหรอ จะตองพึ่งพาสตรีที่แมแตตัวเองก็ยังไมนาจะดูแลได
ตรงหนา
10 ชายาซาตาน

เพตราเดินตัวสั่นเขาไปหาเขา เธอเกรงกลัวเขา นอกจากเขาจะมี
อํานาจยิ่งใหญคับประเทศซัคคาเวีย สําหรับเธอแลว ทานชายฟลาเวียนชาง
ไรความเมตตา ถาหากทําได เพตราคงเลือกที่จะอยูใหหางจากชายหนุม
ใหมากที่สุด แตเธอทําแบบนั้นไมได
“มันคือโชคชะตา เพตรา”
แมเฒาเนราบอกกับเธอกอนมอบหมายหนาที่สําคัญใหเธอทํา ตั้งแต
วันแรกที่เขาไปทําหนาที่ จนกระทั่งถึงวันนี้ ไมมีวันไหนเลยที่เธอไดพบ
ทานชายฟลาเวียนแลวจะไมรูสึกตื่นกลัว
“ขออภัยที่ตองรบกวนทานชายคะ”
เพตราถอนสายบัวหัวเขาเกือบจรดพื้นเพื่อแสดงความเคารพตอ
ทานชายฟลาเวียน หญิงสาวประสานมือเขากับถุงกํามะหยี่สีดําที่เธอถือมา
พยายามประคองมันเอาไวไมใหรวงหลน
“มีอะไร”
เสียงของเขาหนักแนนทรงพลัง ประกอบกับดวงตาคูสวยที่เย็นชา
เขาขั้นอํามหิต ยิ่งทําใหเพตราตื่นตระหนกกับความแข็งกราวของเขา
“ทานชายละ…ลืมของคะ”
“ลืมอะไร”
“ลืมสิ่งนี้คะ”
ดวงตาไรเดียงสาของเพตรามองไปที่ชายหนุมแลวก็ตองรีบกมหนา
หญิงสาวยกแขนทั้งสองขางขึ้น บนฝามือของเธอมีถุงกํามะหยี่วางอยู แต
ทานชายฟลาเวียนไมคิดจะเดินเขาไปหยิบ
“เดินมาหาฉัน”
เพตราสายหนาปฏิเสธทันที หญิงสาวกลัวเขามากเหลือเกิน และการ
เดินเขาไปหาทานชายฟลาเวียนก็ไมตางจากการเดินเขาไปหาพญามัจจุราช
“เธอกลาขัดคําสั่ง?”
“มะ…ไมกลาคะทานชาย”
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ทานชายฟลาเวียนใชความเงียบในการกดดันเพตรา หญิงสาวอึดอัด
จนตองยอมเงยหนาขึ้นมองชายหนุม เขาไมไดพูดอะไร แตเขาจับจองเธอ
จนหญิงสาวรูตัววาถูกกดดันใหจองมองเขา สองขาของเธอออนยวบ เกือบ
ประคองเรือนกายไมไหว เพราะความนาเกรงขามในดวงตาของเขา
ถาหากเขาไปใกลเขา เพตราก็ตอง…หญิงสาวไมอยากคิดถึงมันเลย
หัวใจเธอเตนรัวแรงขึ้น เสียงของหัวใจมันดังอยูในหูเธอ เหมือนวาเธออยู
ในหองมืดที่มีเพียงเธอตามลําพัง และไดยินเสียงหัวใจตัวเองเตนดัง ตุบ!
ตุบ! ตุบ!
หัวใจใตอกเหมือนจะเตนแรงจนทะลุออกมา หญิงสาวพายแพตอ
คํ า สั่ ง ในดวงตาของชายหนุ  ม เพตราอ อ นโยนและอ อ นหวานตามนิ สั ย
ประกอบกับการเลี้ยงดูซึ่งมารดาสงตัวเธอมาใหวิหารลามาราอบรมบมนิสัย
โลกภายนอกเปนโลกที่เธอไมคุนเคย
เพตราทั้งไรเดียงสาและออนโยนจนปองกันตัวเองแทบไมเปน แลว
อีกฝายเปนถึงวาที่ผูปกครองประเทศซัคคาเวีย เพตราจะขัดขืนเขาได
อยางไร สองขาที่เกือบไรเรี่ยวแรง ตองขมกลั้นความตื่นกลัวเดินเขาไปหา
เขา
ทานชายฟลาเวียนยังคงจองเธอไมคลาดสายตา เขาตั้งใจใหเพตรา
รูวาทุกการเคลื่อนไหวของเธอตกอยูภายใตสายตาของเขา เพตรายิ่งรูยิ่ง
อกสั่นขวัญกระเจิง แตหญิงสาวก็จําตองพาตัวเองกาวเขาไปหาทานชาย
ฟลาเวียนชาๆ
“เครื่องรางของทานชายคะ”
“ฉันจําไมไดวาฉันพกของแบบนี้ติดตัว”
ทานชายฟลาเวียนยังไมยื่นมือไปรับ สองแขนของเพตรายื่นออกมา
ขางหนา มือสั่นระริกเล็กนอย หญิงสาวกมหนาลง อยางนอยการไมตอง
มองทานชายฟลาเวียนก็ดีกวาการสบตากับเขา
“เปนเครื่องรางที่ทานแมเฒาตองมอบใหทานชายหลังเสร็จพิธีคะ”
12 ชายาซาตาน

เพราะเขาออกมากอน แมเฒาเนราจึงมอบเครื่องรางใหเขาไมทัน
และแมเฒาก็รูวาทานชายฟลาเวียนไมใครอยากสนทนากับแมเฒานัก จึง
สงตัวเพตรามาทําหนาที่แทน
“แลวฉันตองรับไวหรือยังไง”
“คะทานชาย”
ทานชายฟลาเวียนมองถุงกํามะหยี่บนฝามือของเพตรา แลวก็หยิบ
มันขึ้นมา สองแขนของเพตราตกลงขางตัวทันที เพราะเธอเหน็ดเหนื่อยกับ
การตองเกร็งมันคางไวเหลือเกิน
“ทานชาย!”
เพตราอุทาน เพราะทานชายฟลาเวียนขวางถุงเครือ่ งรางผานหนาตาง
ออกไปอยางไมไยดี ปราศจากความเคารพยําเกรงตอเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์
“อุย! ทะ…ทานชาย”
เพตราถูกควาขอมือแลวกระชากเขาหารางสูงแกรง หญิงสาวกลัว
เขาจนแทบสิ้นสติอยูแลว รางแนงนอยถูกดึงเขาไปเบียดชิดกับรางสูง
ตระหงานของบุรุษสูงศักดิ์ ผูกําลังพันธนาการเธอดวยพละกําลังที่มากกวา
ของเขา
“เธอกลาเสียงดังใสฉัน?”
“ดิฉันขอโทษคะ ทานชาย…ไดโปรดใหอภัยดวยนะคะ”
เพตราวอนขอ ไมใชแคตัวที่สั่น เสียงเธอก็สั่น รอยยิ้มโหดเหี้ยม
ปรากฏขึ้นบนริมฝปากของทานชายฟลาเวียน เขาออกแรงรัดเอวเธอ จน
รางแนงนอยถูกรั้งขึ้นลอยจากพื้น
“ทะ…ทานชาย”
เขาเหวี่ยงตัวเธอไปชิดกับผนัง แลวพารางสูงแกรงตามไปหยุดยืน
ขวางเอาไว เทาของเพตรามีโอกาสไดสัมผัสพื้นอีกครั้ง
“อุย! ทานชาย…”
เธอเบี่ยงตัวไปทางขวา ชายหนุมก็ยกแขนขึ้นขวางเอาไว มือใหญ
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ทาบลงบนผนัง พอเธอเอียงตัวไปทางซายเขาก็ทําแบบเดียวกัน เธอจะขยับ
มาขางหนา รางสูงของชายหนุม ก็ตระหงานขวางอยู หญิงสาวลองขยับอีกครัง้
แขนของเขาก็เลื่อนขวางตาม
“ทานชาย!”
เสียงของเพตราดังเพราะตื่นตระหนก ใชวาตองการหมิ่นเกียรติเขา
เพราะชายหนุมเบียดรางเขาไปชิดรางออนแอน กดใหเธอถอยจนแผนหลัง
ติดกับผนัง
“เสียงดังใสฉัน?”
“ดิฉันขออภัยคะ ดิฉันไมไดตั้งใจ”
“เธอตั้งใจ”
“ทานชาย ไดโปรดอภัยใหกับความโงเขลาของดิฉันดวยนะคะ”
“เธอโงซํ้าซาก จนฉันไมตองการใหอภัย”
ทานชายฟลาเวียนปฏิเสธอยางไรนํ้าใจ เพตรากลัวเขาเหลือเกิน
จะทําอยางไรดีหนอ ถึงจะพาตัวเองออกไปใหพนจากสถานการณที่กําลัง
ดําเนินอยู
“ทานชายคะ ไดโปรดอยาทําแบบนี้เลยนะคะ ที่นี่คือวิหารศักดิ์สิทธิ์”
“หุบปาก”
ทานชายฟลาเวียนลดใบหนาลงตํ่า เพตราถึงกับผงะ เพราะจมูกของ
เขาอยูหางจากปลายจมูกของเธอแคคืบเดียวเทานั้น
“ที่นี่นะเหรอวิหารศักดิ์สิทธิ์”
“ทานชายก็ทราบไมใชเหรอคะ”
“ฉันไมเคยคิดวาที่นี่ศักดิ์สิทธิ์”
“ทานชาย”
เพตราลืมตัว หญิงสาวยกมือขึ้นปดปากชายหนุม การกลาววาจา
แบบนีเ้ ทากับเปนการหมิน่ แคลนวิหารสีนาํ้ เงิน และเธอก็เกรงกลัวเหลือเกิน
วาเขาจะไดรับผลจากการดูแคลนนั้น
14 ชายาซาตาน

“เพตรา…”
“ขออภัยคะทานชาย”
เสียงเขมหวนนั้นแสดงถึงความไมพอใจ เพตราลนลานลดมือลงตํ่า
เธอเอาความกลามาจากที่ไหนกันหนอ ถึงไดกลาทําแบบนั้นกับชายหนุม
‘ใชความกลาเสียที่ไหนกันเลายายโงเพตรา’
อีกเสียงในหัวแยงกลับมา เธอไมไดมีความกลาหาญเลยสักนิด แต
เพตราหวงใยสวัสดิภาพของเขาตางหาก เธอไมตองการใหเขาเจอกับเรื่อง
เลวราย เพราะลบหลูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คูประเทศซัคคาเวีย
“ฉันไมใหอภัย”
“ทานชาย ไดโปรด”
“เลิกพูดคํานี้เสียที”
ทานชายฟลาเวียนลดใบหนาลงตํ่าอีกนิด เพตราอึดอัด แตในขณะ
เดียวกันหัวใจเธอก็เตนเปนจังหวะแปลกๆ เพราะความใกลชิดที่เกิดขึ้น
“เธอตองไดรับโทษ”
“ไมไดนะคะทานชาย”
“ทําไมถึงไมได”
ท า นชายฟลาเวี ย นลดใบหน า ลงตํ่ า อี ก นิ ด เพตราเบี่ ย งหน า เพื่ อ
หลบหนี จมูกและปากของทานชายใจทมิฬจึงสัมผัสกับนวลแกมขาวเนียน
ทานชายฟลาเวียนคลอเคลียปลายจมูกกับผิวแกมหอมกรุน
“ทําเหมือนไมเคยไปได”
เพตรายิ่งตัวสั่นจนควบคุมไมได เพราะแบบนี้นั่นแหละเธอถึงได
เกรงกลัวทานชายฟลาเวียน ความใกลชิดกับชายหนุมเปนเรื่องที่ทําใหเธอ
รูสึกทรมาน
“ตะ…แตที่นี่คือวิหารศักดิ์สิทธิ์”
“เรื่องแบบนั้นมันไมมีจริงหรอก”
“มีสิคะทานชาย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือ…อุบ!”
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เพตราไมมีโอกาสไดอธิบายเพิ่มเติม ทานชายฟลาเวียนถอนหายใจ
ดวยความรําคาญระคนเบื่อหนาย เขาจับคางเธอดันขึ้น แลวก็กมหนาลง
กดริมฝปากลงบนปากจิ้มลิ้มที่ชางขยันพูดเรื่องระคายหูของเขา เพตรา
วางมือลงบนแผนอกกวาง จะผลักเขาออกก็ไมกลา จะถอยหลังก็ไมมีที่
ใหถอย หญิงสาวถูกรวบตัวเขาไปชิดออมอกแกรง ริมฝปากรายกาจของ
ทานชายคุกคามริมฝปากของเธอ สัมผัสเธออยางคุนเคย เพราะนับครั้ง
ไมถวนแลวที่เขาทําแบบนี้กับเธอ

ริมฝปากของเธอแสบรอน รวมถึงผิวนุมบนใบหนางามละมุนก็

ไมแตกตางกันนัก แนวเครารอบกรามแกรงของทานชายฟลาเวียนเสียดสี
กั บ ผิ ว นุ  ม ๆ บนวงหน า ของเธอ แขนของท า นชายหนุ  ม เหมื อ นตาข า ย
เหนียวหนึบที่รัดเธอเอาไว ตอใหดิ้นไปทางไหนก็ยากที่จะหลุดพนออกไป
จากพันธนาการไรหัวใจ
เพตราเปนสาวนอยออนตอโลก แสนหวานไมมีพิษมีภัยกับใคร แต
บุรุษตรงหนาของเธอเต็มไปดวยพิษราย ความรายกาจของเขามีทั้งดาน
ที่ถูกเปดเผยและดานที่ไมถูกเปดเผยอีกมาก หญิงสาวหอบหายใจ เมื่อ
ชายหนุมปลดปลอยริมฝปากของเธอ ปากนุมนิ่มก็เหมือนจะบวมเจอขึ้น
“ทะ…ทาน…”
“หนวกหู”
เธอพูดแคนเี้ ขาก็หนวกหูแลวอยางนัน้ เหรอ เพตราเวทนาในชะตากรรม
ของตัวเอง หญิงสาวถูกปากแสนรายคุกคามอีกแลว เมื่อเขาออกแรงกด
หญิงสาวก็ตองเผยอริมฝปากยอมใหเขาแทรกลิ้นสากเขาไปในปากนุม
ตามที่ชายหนุมตองการ
เธอขัดขืนเขาไมเคยสําเร็จ ไมวาครั้งแรกหรือจะเปนครั้งตอๆ มา
หัวใจของเพตราทั้งซาบซานไปกับสัมผัสของชายหนุม แตในเวลาเดียวกัน
เธอก็เจ็บปวด เพราะรูดีวาทานชายฟลาเวียนไมไดแตะตองเธอดวยความ
16 ชายาซาตาน

รูสึกพิศวาส
เขาตองการเหยียบยํ่าเธอ เพตราคือตัวแทนของโชคชะตา แมเฒา
เนราสงใหเธอไปตามดูแลเขา เพราะดวงชะตาของเธอจะคอยปกปองเขา
แลวนี่อะไรกัน คนที่เธอไดรับหนาที่ใหปกปองกลับคุกคามเธอ และไมให
เกียรติรางกายของเธอเลยแมแตนอย
เพตรามี โ อกาสได ใ กล ชิ ด กั บ บุ รุ ษ คนเดี ย วในชี วิ ต ก็ คื อ ท า นชาย
ฟลาเวียน เธอไดรับการทะนุถนอมจากมารดา จับตามองเธออยางใกลชิด
ไมเปดโอกาสใหชายหนุมคนใดใกลชิดเธอ เพื่อปองกันเธอจากการแตงงาน
ที่หญิงสาวไมพึงปรารถนา
ยอมถึงขนาดสงเธอขามประเทศจากประเทศคาเซยมายังประเทศ
ซัคคาเวีย เพื่อใหเธอไดรับการดูแลอยูในวิหารลามารา ที่ซึ่งมารดามั่นใจวา
เธอจะไดรับอิสรภาพไปอีกสักพัก ไมตองถูกรบกวนดวยบุรุษที่ตองใจ
ความงามของเธอ
บุรุษซึ่งกําลังคุกคามเธออยูในตอนนี้เขาสูงศักดิ์และมีอํานาจมาก
เหลือเกิน เพตราตอตานเขาไมไดเลย หญิงสาวกลัวเขามาก นอกจากนี้
รางกายของเธอก็ยังถูกเขาควบคุมไวเบ็ดเสร็จ ยามตกอยูในออมแขนของ
เขา เหมือนวารางกายนี้จะไมใชของเธออีกตอไป
“ฮึ…รูแ ลวใชไหมวาวิหารศักดิส์ ทิ ธิม์ นั ไมสามารถหามความปรารถนา
ของมนุษยได”
เมื่อเธอถูกเขาปลุกเราจนเคลิ้มและเผลอตัวจูบตอบเขา ทานชาย
ฟลาเวียนก็ยุติจุมพิต สาดซัดวาจารายกาจใสเธอ แลวก็ถอยหางออกจาก
เพตรา หญิงสาวแกมแดงจัด ชายหนุมกวาดสายตามองเธออยางดูแคลน
กอนจะหมุนตัวเดินจากไป ทิ้งใหเพตราทรุดตัวนั่งลงบนพื้นเหมือนคน
หมดแรง

“เพตรา”
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แมเฒาเนราวางมือลงบนไหลบอบบางของเพตรา หญิงสาวสะดุง
ทั้งตัว แตเมื่อเห็นคนที่คุกเขาอยูตรงหนา เธอก็คอยๆ ผอนคลายความ
ตื่นกลัว เพตราไมเคยเห็นหนาแมเฒาเนรา บนใบหนาของแมเฒายังมี
ผาคลุมหนาและผาคลุมผมปกปดรางกายสวนนั้นเอาไว
“ทะ…ทานแมเฒา”
“ไมสบายหรือเปลา”
“เปลาคะ”
เพตราตอบเสียงแผวเบา หญิงสาวตองกัดริมฝปากที่สั่นระริกเอาไว
จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนวาปากรุมรอนของทานชายยังประกบแนบ
ติดอยูบนปากเธอ
“ทานชายกลับไปแลวใชไหม”
“คะทานแมเฒา”
“แลวใหเครื่องรางทานชายไปหรือยัง”
“ใหแลวคะ”
เพตราใหเครื่องรางไปแลว ทานชายฟลาเวียนก็รับไปแลวเชนกัน
แตเขาไมไดเก็บไว ชายหนุมเลือกที่จะโยนมันทิ้งอยางไมไยดี
“ใหแลวรับไหม”
“รับคะ”
“รับแลวทํายังไงตอ”
ทานแมเฒาถามดวยนํ้าเสียงนุมนวล เหมือนแมเฒาเนรารูวาเกิด
อะไรขึ้น เพตราอึกอัก แตเธอไมใชคนที่ชอบโกหก นอกจากนี้แมเฒาเนรา
ยังไมอยูในสถานะที่เธอสมควรตองโกหก
“รับแตไมไดเก็บไว”
เพตราสะดุงอีกครั้ง เธอไมใชคนตอบคําถามนั้น แมเฒาเนราหันไป
มองเจาของคําตอบ แลวก็ลุกขึ้นยืน แมเฒาตองเปนฝายกมศีรษะใหกับ
ทานชาย แตทานชายฟลาเวียนไมแสดงความเคารพตอแมเฒาเนรา
18 ชายาซาตาน

“เราลืมของไว”
แมเฒาเนราลดใบหนาลงมองเพตรา หญิงสาวขยับตัวจะลุกขึ้นยืน
แตไมตองเหนื่อยแรงทําแบบนั้น เพราะทานชายฟลาเวียนกาวอาดๆ เขาไป
หาเพตรา แลวก็ควาตัวหญิงสาวขึ้นอุม
“อุย! ทะ…ทานชาย!”
“ทานชายเกรงวาการกระทําแบบนี้ในวิหาร จะไมเหมาะสมเจาคะ”
แมเฒาเนรายังคงกลาวกับทานชายฟลาเวียนดวยนํ้าเสียงราบเรียบ
แตก็ยังมีความเคารพอยูในการแสดงออกของแมเฒา
“เราลืมคน เราก็แคกลับมารับคน”
ทานชายฟลาเวียนไมสนใจคําเตือนของแมเฒาเนรา วิหารศักดิ์สิทธิ์
งั้นเหรอ สถานที่แหงนี้คือศูนยรวมเรื่องหลอกลวงมากกวา
“ทานชาย เพตราเปนหญิงพรหมจารีของวิหารลามารา วิหารลามารา
ใหการดูแลเพตราอยู ถึงแมจะมีการมอบหมายหนาที่สําคัญใหนางทํา แต
การแตะตองนางแบบที่ทานชายปฏิบัติ ขาเกรงวามันจะไมใชเรื่องสมควร
นักเจาคะ”
“ทานแมเฒา ทานเคยถามหรือเปลา วาเพตรายังเหลือสิ่งที่ทําใหถูก
เรียกวาหญิงพรหมจารีอยูอีกไหม”
เพตราหนาวเยือกในอก ทานชายฟลาเวียนชางโหดเหี้ยมเหลือเกิน
แมเฒาเนรายังคงรับฟงอยางสงบ ไมตื่นตระหนก
“ทานชายไดโปรดใหเกียรติคนของวิหารลามาราดวยเจาคะ”
“เกรงวาเราไมมีเวลาสําหรับการพูดจาไรสาระกับทาน ขอตัวกอน
สวนเครื่องรางที่ทานมอบใหเรา เราไมจําเปนตองใช ก็เลยโยนออกไป
ตรงนั้น”
ทานชายฟลาเวียนมองไปยังหนาตาง กอนจะหมุนตัวเดินจากไป
อีกครั้ง แตคราวนี้ทานชายแบกเอาเพตราออกไปดวยกัน
“ทานชายฟลาเวียน”
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แววตาของแมเฒาเนราเต็มไปดวยความกังวล เมื่อปราศจากราง
ของทานชายฟลาเวียนกับเพตราอยูตรงนั้น แมเฒายกมือขึ้นจับสรอยบน
ลําคอ คลึงนิ้วกับจี้ของสรอยคอเพื่อกําหนดสติ
“เพราะเปนโชคชะตา ไมวาขาหรือทานก็ไมอาจฝนได”
แมเฒาเนราเปรยกับตัวเอง ทุกเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ถูกกําหนดดวยโชคชะตา
แมกระทั่งแมเฒาเนราเองก็ยังหนีจากโชคชะตาไมพน
“เพตรา โชคชะตาของเธอจะเปลี่ยนจากรายกลายเปนดีในสักวัน”
แมเฒาไปที่หองทําสมาธิ เมื่อเขาไปในหองแมเฒาก็นั่งลงบนเกาอี้
หนาแทนบูชา วางมือลงบนโตะทรงสูงหนาเกาอี้
“โชคชะตา ขอจงคุมครองเพตราดวยเถอะ”
แมเฒาเนรากมหนาลง ประสานมือเขาดวยกัน แมเฒาจะสวดอวยพร
ใหกับเพตรา เพื่อใหหญิงสาวไดรับผลกระทบจากเรื่องที่เกิดขึ้นเบาบางลง
“สวนหนึ่งเปนเพราะขา ขาก็ตองรับผิดชอบ”
แมเฒาไมอาจพาตัวเองออกไปจากความรับผิดชอบ แมเฒามีสวน
ตองรับผิดชอบเรื่องนี้ เพตราหนีรอนมาพึ่งเย็น แตสถานที่แหงนี้กลับกลาย
เปนไฟที่อาจจะยิ่งแผดเผาเพตราใหรอนกวาการจํายอมอยูที่คาเซย ภายใต
กฎระเบียบอันเขมงวดของตระกูลธีโอดอร แมเฒากําลังภาวนาขอพรให
กับเพตรา ขอใหหญิงสาวไดรับพรที่ดีที่สุดเทาที่แมเฒาจะขอรองโชคชะตา
ใหมอบแกเธอได

“เขาไป”

ทานชายเจาอารมณสงตัวเพตราเขาไปในรถยนต หญิงสาวขยับตัว
ลุกลี้ลุกลนไปชิดกับประตูอีกฝง ดวงตากลมโตมองไปยังทานชายเสมือน
เขาเปนปศาจจอมรายกาจ เปนซาตานใจทมิฬที่ไรความเมตตา ทานชาย
ฟลาเวียนกาวขึ้นไปนั่งบนรถยนต ปรายตามองเธอแคเสี้ยววินาที
“มีอะไร”
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“มะ…ไมมีคะ”
เพตราหรือจะกลามีปญหากับเขา หญิงสาวสูเขาไมได ไมวาจะสูแรง
เขา หรือสูเขาดวยความเขมแข็งทางใจ
“ตอใหเธอมองฉันเหมือนฉันเปนปศาจหรือซาตาน ฉันก็จะไมออ นขอ
ใหเธอ”
“คะทานชาย”
“เธอทํางานใหกับวิหารลวงโลก พาตัวเองเขามายุงวุนวายกับฉัน
โดยที่ฉันไมตองการ”
“ดิฉันขออภัยคะทานชาย”
เพตราก็ไมไดตองการรบกวนทานชาย แตเธอตองทําตามคําสั่งของ
แมเฒาเนรา หญิงสาวนะเหรอจะอยากใกลชิดเขา เขานากลัวถึงขนาดนี้ แค
สบตากับเขา เธอก็กลัวจนแทบลืมหายใจแลว
“ฉันไมใหอภัย”
นํ้าเสียงเย็นยะเยือกของทานชายฟลาเวียนตอบปฏิเสธ เขาจะไมให
อภัยเพตรา จะไมใหอภัยวิหารลามาราที่กลาเลนตลกกับเขา
“ทานชายคะ ทานแมเฒาเนราตองการปกปองทานชาย”
“หุบปาก”
“ทานแมเฒาหวังดีตอทานชายนะคะ”
“ฉันสั่งใหเธอหุบปาก”
นํ้าเสียงของเขายิ่งเย็นยะเยือกก็ยิ่งนากลัว เพตราตองปดริมฝปาก
เขาดวยกัน ทานแมเฒาตองการปกปองดวงชะตาของเขา เพียงเทานีท้ า นชาย
ก็ตองโกรธอยางไรเหตุผลดวยงั้นเหรอ
“ดิฉนั ขออภัยคะทานชาย ดิฉนั ไมไดตงั้ ใจทําใหทา นชายตองโกรธเคือง”
“เธอตั้งใจ”
“ดิฉันไมไดตั้งใจนะคะ”
“ถางั้นก็หุบปากสิ ถาฉันตองสั่งเธอซํ้าอีก เธอตองเสียใจแน”
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ใบหนาหลอเหลาราวกับเทพบุตรของเขาหันไปจองเธอ แตดวงตา
ซาตานทําใหเพตรากลัวจนหายใจแรงขึ้น หญิงสาวกมหนางุด ไมกลากลาว
วาจาอะไรออกไปอีก ทานชายฟลาเวียนตอตานวิหารลามารา และเพตรา
ก็เหมือนคนที่ตองรับผิดชอบในเรื่องที่เธอไมไดกอ

22 ชายาซาตาน

2

คนใจราย

ความใกลชิดไมไดทําใหเพตราเขาใจบุรุษสูงศักดิ์ที่อยูหางออกไป

เพียงแคหนึ่งหรือสองชวงแขนมากขึ้นเลยสักนิด ทานชายฟลาเวียนยังคง
เปนปริศนาสําหรับเธออยูด ี ยิง่ ใกลกเ็ หมือนไกลและยิง่ ไมเขาใจความเปนเขา
ชายหนุม ลวงเกินวิหารลามาราอยางทีเ่ ขาไมควรทํา ทานชายฟลาเวียน
คือรัชทายาทแหงประเทศซัคคาเวีย อํานาจจากทานชายคารโลมันจะถูก
เปลี่ยนมือไปที่เขาในอนาคต ตอจากนี้วิหารลามาราคือวิหารศักดิ์สิทธิ์
พระชายามะลิหอมซึ่งเปนสตรีที่สูงศักดิ์ที่สุดในประเทศซัคคาเวีย
มีหนาที่ตองทํานุบํารุงวิหารลามารา แตทานชายฟลาเวียนกลับปฏิบัติตัว
แตกต า งออกไป วิ ห ารลามาร า คื อ วิ ห ารศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ คี ย งคู  กั บ ราชวงศ
มารลไคเซนเต ตอใหทานชายฟลาเวียนปฏิเสธที่จะเชื่อถือเรื่องโชคชะตา
แตโดยฐานะของเขาก็ควรปฏิบัติตอวิหารลามาราดีกวานี้
ไมใชแคการหมิน่ แคลนเหยียดหยามวิหารลามารา แมกระทัง่ แมเฒา
เนราทานชายฟลาเวียนก็ยงั ไมเกรงใจ จริงอยูว า เขาสูงศักดิ์ เปนรองเพียงแค
ทานชายคารโลมันเทานั้น แตการแสดงความเคารพตอวิหารลามาราก็คือ
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เรื่องที่สมาชิกในราชวงศควรทํา
บิดาของเขายังใหเกียรติวิหารลามาราปฏิบัติตามธรรมเนียมของ
วิหารลามาราไมขาดตกบกพรอง ถึงทานชายจะยอมเขารวมพิธตี ามธรรมเนียม
แตทานชายฟลาเวียนก็แสดงออกชัดเจนวาเขาไมไดเต็มใจหรือศรัทธากับ
พิธีที่จัดขึ้น
‘เขาชางเยอหยิ่งและทมิฬราย’
วาจาของเขาไรหัวใจเพียงใด สิ่งที่ซุกซอนอยูภายใตอกแกรงนั้นคง
ทมิฬรายยิง่ กวา ไมอยางนัน้ แลวแมแตผนู าํ วิหารลามาราทานชายฟลาเวียน
ก็ยังไมยอมกมหัวให เพตรานึกเปนหวงโชคชะตาของเขา หัวใจที่ออนโยน
ของเธอปฏิเสธที่จะเกลียดชังทานชายฟลาเวียน
หญิงสาวถูกสงตัวไปตามติดทานชายฟลาเวียนก็เพราะดวงชะตา
ของเขากําลังเขาสูจุดตกตํ่า แมเฒาเนราจึงสงเธอไปคอยใกลชิดเสมือนเปน
เกราะกําบังโชครายใหกับทานชายฟลาเวียน หรือเพราะเธอรับเอาโชคราย
จากเขา เพตราจึงกลายเปนคนที่โชครายเสียเอง
ความเหยียดหยามทีท่ า นชายฟลาเวียนมีตอ วิหารลามาราถูกสงผานมา
ที่เธอ นอกจากความรูสึกเหยียดหยามแลว เพตราคิดวาทานชายฟลาเวียน
คงชิงชังเธอเปนอยางมาก สาวนอยที่แสนออนหวาน จิตใจดีและออนโยน
ตกอยูในภาวะลําบาก
เพตราไมใชสตรีไรสกุล เธอเปนคุณหนูเล็กของตระกูลธีโอดอร
ตระกูลทรงอํานาจในประเทศคาเซย แตเปนเพราะตระกูลธีโอดอรยังมี
ความเชื่อแบบเกา บุรุษมีสิทธิ์ขาดเหนือสตรี และการแตงงานของลูกหลาน
ในตระกูลตองถูกบัญชาดวยผูใหญในตระกูลธีโอดอร
พันวสามองการณไกลเพือ่ ปองกันไมใหบตุ รสาวถูกจับแตงงานตัง้ แต
อายุยังไมพนวัยยี่สิบ ดวยวา อัสปา ธีโอดอร ผูนําตระกูลธีโอดอรหมายตา
บุรุษที่มีอํานาจและเพียบพรอมในคาเซยไวใหเพตรา พันวสา ธีโอดอร
มารดาของเพตราจึงตองแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นดวยการสงตัวเพตรามา
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รํ่าเรียนอยูที่วิหารลามารา ประเทศซัคคาเวีย ตั้งแตอายุยังนอย
พันวสาทําเพื่อยืดระยะเวลาการแตงงานของเพตราซึ่งไดรับอนุญาต
จากอัสปา แตก็เปนการปองกันชั่วคราวเทานั้น สักวันเพตราก็ตองกลับไป
แตงงานกับบุรุษที่ผูใหญในตระกูลเลือกให แตหญิงสาวก็เจอปญหาสําคัญ
จุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นกะทันหันพลิกควํ่าพลิกหงายหลายตลบเมื่อเธอ
ไดรับคําสั่งใหมาตามติดทานชายฟลาเวียน
“มองอะไร”
ทานชายฟลาเวียนหันใบหนาไปยังเพตราชาๆ สตรีที่แอบมองเขา
อย า งไร ค วามแนบเนี ย นถึ ง กั บ สะดุ  ง เฮื อ ก แค ด วงตาเย็ น ยะเยื อ กของ
ชายหนุมที่มองมาก็เสมือนเธอถูกเขาสาปใหกลายเปนหิน เพตราไมกลา
ขยับตัว ทําไดแคนั่งตัวแข็งดวยความตื่นกลัว
“เปลาคะ”
เธอตอบปฏิเสธเสียงแผว กมหนาลงเพื่อหลีกเลี่ยงการสบตากับเขา
ไมมีวันไหนที่ทานชายฟลาเวียนจะไมขมขวัญเธอจนกระเจิง เพตรากลัวเขา
มาก แคเขาหายใจแรงสักนิดก็ทําใหเธอเขาออนไดอยางงายดาย
“หรือคิดจะอบรมฉันแทนผูนําวิหารลามารา”
“ดะ…ดิฉันไมกลาหรอกคะทานชาย”
“ก็ดี เพราะถาเธอกลา…”
เขาจงใจละทิง้ ประโยคคางไวแคนนั้ เพตราหนาวเยือกในอก หากเธอ
กลาอบรมทานชายฟลาเวียน ชีวิตนอยๆ ของเธอคงปราศจากความสงบสุข
เปนแน หลายครั้งที่เพตราคิดถึงหนทางแกไขปญหา แตเธอก็ไมมีทางออก
ความอึดอัดใจของเธอยังตองดําเนินตอไป หากเธอกลับไปที่ตระกูล
ธีโอดอรกม็ โี อกาสสูงมากทีจ่ ะถูกจับแตงงาน แตถา หากอยูท ซี่ คั คาเวียก็ตอง
กมหนารับใชทานชายฟลาเวียน หยิบยื่นความปรารถนาดีใหกับเขา ซึ่งเปน
ความปรารถนาดีที่ชายหนุมไมตองการ
“ดิฉันไมกลาจริงๆ คะทานชาย”
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เพตรายํ้าเสียงแผว จะหายใจเธอยังตองระวังทําดวยความเกรงอก
เกรงใจทานชายฟลาเวียน เธอกลัวเขา กลัวยิ่งกวาความกลัวที่มีตอบิดา
มารดาหรือคุณปูของเธอซะอีก ถึงคุณปูของเธอจะดุ แตกับเธอแลวอัสปา
เปนคุณปูที่ใจดีกับเธอมากกวาคนอื่น และเธอก็รูวาทานรัก
‘ทานชายเกลียดเรา’
ทานชายฟลาเวียนผูมีแตความชิงชังและความทมิฬรายมอบใหเธอ
เพตราไมกลัวเขาก็คงไมได ทานชายฟลาเวียนไมสนใจเลยวาเธอจะไดรับ
ความเสียหายใดๆ ตอรางกายและหัวใจบาง ทานชายทําตามความตองการ
ของตัวเองเทานั้น และเพตราก็ยิ่งตื่นกลัวจนหงอ

แมเฒาเนราระบายลมหายใจออกมาชาๆ แมเฒารวบรวมสติทาํ การ

เสี่ยงทาย การตัดสินใจเรื่องทานชายฟลาเวียนไมใชสิ่งที่แมเฒาจะใชความ
รูสึกการคาดเดาหรือตัดสินใจโดยปราศจากความรอบคอบได แมเฒาเนรา
ดึงใบหนาขึ้นจากหินเสี่ยงทายที่วางอยูในถาดบนโตะ
หินเสี่ยงทายใหทางออกแมเฒาเนราตองวางเฉยตอเรื่องที่เกิดขึ้น
แมเฒาเนราระลึกถึงเพตราดวยความรูสึกหวงใย แมเฒาคือคนที่สงเพตรา
ใหกับทานชายฟลาเวียน แตมันคือโชคชะตาของเพตรา เปนเรื่องยากที่จะ
หลีกเลี่ยง
ดวงชะตาของทัง้ คูผ กู พันกัน เกิดคนละประเทศไมนา จะมาพบกันได
แตโชคชะตาก็กําหนดใหเพตราพาตัวเองเขามาใกลชิดเงื้อมมือของทานชาย
ฟลาเวียนจนได แมเฒาเนราทําหนาที่ตามที่โชคชะตาตองการใหเปน
แตถึงอยางนั้นแมเฒาก็ยังหวงใยเพตรา ความทมิฬรายในดวงใจ
ของทานชายฟลาเวียนนั้นยากแทที่จะหยั่งถึง ไมอาจคาดเดาไดเลยวา
ทานชายคิดอะไรอยู ทานชายฟลาเวียนไดรับความเคารพเยี่ยงสมมติเทพ
แตในขณะเดียวกันทานชายกลับมีดวงใจไมตางจากซาตานจอมรายกาจ
รูปโฉมงดงามชวนใหลุมหลง แตความคิดภายในใจกลับถูกปกคลุมดวย
26 ชายาซาตาน

หมอกควันสีเทาจนเกือบดํา แมเฒาเนราระบายลมหายใจออกมาชาๆ
อีกครั้ง ความคิดของแมเฒาถูกแสดงออกผานความเรียบเฉย แมเฒาตอง
อดทนรอจนกวาโชคชะตาจะถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
“ทานชายฟลาเวียน ขาตองการปกปองดวงชะตาของทาน แตทาน
กลับปฏิเสธขาจนขาจนปญญา”
ถึงอยางไรแมเฒาเนราก็มอบความเคารพตอทานชายฟลาเวียน
ไมเปลี่ยนแปลง ผูนําของวิหารลามาราไมใชผูวิเศษ แตคือผูที่ฝกสมาธิจน
กล า แกร ง พรสวรรค ข องผู  นํ า วิ ห ารลามาร า ในแต ล ะรุ  น คื อ นิ มิ ต ที่ จ ะ
สอดคลองกับการทํานายเพื่ออานนิมิตนั้น
แตไมใชการลวงรูค วามลับของโชคชะตาในทุกเรือ่ ง ผูน าํ วิหารลามารา
เปรียบเสมือนกับตัวกลางที่จะสื่อสารกับโชคชะตา รูในเรื่องที่โชคชะตา
ตองการใหรูเทานั้น และเพราะวิหารลามารามีหนาที่ปกปองราชวงศแหง
ประเทศซัคคาเวีย
เมือ่ ไดรบั พรจากโชคชะตาวิหารสีนาํ้ เงินก็ใชพรนัน้ ในการปกปองผูน าํ
ประเทศซัคคาเวีย แตเมื่อโชคชะตาพลิกผันเกินกวาที่จะปกปองได ก็ตอง
มีเหตุใหตองพลัดพรากจากอํานาจเหมือนเชนที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต แต
ผูท เี่ หมาะสมถึงอยางไรก็ตอ งไดคนื กลับสูอ าํ นาจของตัวเอง เฉกเชนทานชาย
คารโลมันที่สามารถยึดอํานาจคืนจากฝายตอตาน แมเฒาเนราวางนิ้วลงบน
หินทํานาย พึมพําสวดภาษาฮับบรูซึ่งเปนภาษาสวดเฉพาะของวิหารสีนํ้าเงิน
เพื่อกลาวขอบคุณหินทํานายและกลาวขอพรแดทานชายฟลาเวียน
“ขอจงโปรดเมตตาทําใหทา นชายฟลาเวียนมีจติ ใจทีอ่ อ นโยนขึน้ เถอะ
หาไมแลวโชคชะตาจะตองสั่งสอนทานชายอยางแนนอน”

“ท่านชายคะ”

เพตราตองรวบรวมความกลาแทบตายถึงยอมเปลงเสียงเรียกบุรุษ
รางสูงทีล่ งจากรถยนตแลวก็เดินเขาไปในตัวปราสาทบาธาซา ซึง่ เปนปราสาท
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ที่พํานักของรัชทายาทแหงประเทศซัคคาเวีย ทานชายฟลาเวียนหยุดเดิน
ชายหนุม ปรายตามองเพตรา หญิงสาวกลืนนํา้ ลายเหนียวหนึบลงคอ ความ
หวาดกลัวที่เธอมีตอเขาทําอยางไรมันถึงจะลดนอยลงบางนะ ยิ่งนับวันเธอ
ก็ยิ่งกลัวภาพของทานชายฟลาเวียนยิ่งนาเกรงขาม เพตรามองเขาเปน
ซาตานใจทมิฬ หญิงสาวถึงไดกลัวเขาจนไมเปนตัวของตัวเอง
“ถาหากเธอไมมีเหตุผลที่ดีพอในการเรียกฉัน ฉันเลนงานเธอหนัก
แน”
เหตุผลที่ดีของเพตรา ถาหากทานชายจัดมันเปนเหตุผลที่ไรสาระ
เธอก็ตองถูกลงทัณฑอยูดี การคิดถึงเรื่องลงทัณฑทําใหเพตราทั้งตื่นกลัว
และรูสึกแปลกๆ ในอก
‘เราถูกดุอีกแลว’
จะมีสักวันไหมหนอที่เพตราไมตองอยูกับความรูสึกอึดอัดตื่นกลัว
วางตัวไมถูกตอหนาทานชายฟลาเวียน ตอนนี้หญิงสาวไมเห็นทางที่เธอจะ
สามารถไดรับการใหเกียรติจากชายหนุมไดเลย
เธอกับเขาไมเคยมีเรื่องบาดหมาง เขาไมชอบหนาเธอ เพตราก็รู
สาเหตุของความไมชอบนั้น หญิงสาวก็พอทราบเพราะเธอคือคนที่ถูกสงตัว
มาจากวิหารลามารา แตทานชายก็ควรเคารพวิหารสีนํ้าเงินไมใชหรอกเหรอ
นี่ตางหากที่ทําใหเพตรางุนงง
“เออ…คะทานชาย”
“เพตรา…”
นํ้าเสียงของทานชายฟลาเวียนทิ้งกระแสความเบื่อหนายไวเล็กนอย
ที่เพตราชางเปนคนพูดไมรูเรื่องในสายตาของทานชายสักเทาไร จากที่แค
ปรายตามอง ทานชายหนุม ก็หนั ไปหาหญิงสาวทัง้ ตัว เพตราถึงกับสะดุง เฮือก
เปนปฏิกริ ยิ าทีแ่ สดงออกชัดเจนเกินจะควบคุมได ความกลัวของเธอเลนงาน
หญิงสาวอยางหนัก เธอถอยหลังไปสองกาว ทานชายหนุมนิ่วหนากาวตาม
หญิงสาวทันที พอเขากาวตามเธอก็ยิ่งถอยรน แมทราบวาการหนีจากเขา
28 ชายาซาตาน

เปนเรื่องยาก
“หนีอีกสิ”
ทานชายจอมรายกาจกลาวเสียงเหี้ยม เพตราจะถอยไดอยางไร เธอ
ถอยจนแผนหลังติดผนัง เบือ้ งหนาคือรางสูงตระหงานของทานชายฟลาเวียน
ลําแขนแข็งแรงนัน่ ยกขึน้ ทาบมือเขากับผนังกักหญิงสาวเอาไว แมจะเปนแค
แขนของฟลาเวียน แตสําหรับเพตราแลวนี่คือพันธนาการอันนาหวาดหวั่น
“หนีไมไดแลวคะ” เธอตอบเสียงออย ทานชายฟลาเวียนลดใบหนา
ลงตํ่าเล็กนอย ดวงตาที่กวาดมองเธอยิ่งทําใหเพตราหายใจไมทั่วทอง
‘เรากลัวจนหัวใจจะหยุดเตนอยูแลว’
เพตรามองหาตัวชวย แตใครกันจะกลายื่นมือเขามาดึงเธอออกหาง
จากทานชายฟลาเวียน องครักษคนสนิทของชายหนุมทั้งสองอยางบารตัน
และจั ส ติ น ก็ ยั ง ยื น นิ่ ง เฉยเสมื อ นไม มี เ หตุ ก ารณ ใ ดๆ เกิ ด ขึ้ น เพี ย งแค
ทานชายฟลาเวียนหันไปมองและพยักหนาครั้งเดียวทั้งคูก็พาตัวเองออกไป
จากหองโถงงามหรู ปลอยใหเพตราตองประสาทผวากับทานชายตามลําพัง
“พูดเรื่องที่เธอคิดวามีสาระ ฉันรอฟง”
คําบัญชาของทานชายฟลาเวียนทําใหหัวใจของเพตราเตนระทึก
เรื่องมีสาระสําหรับเธอก็อาจกลายเปนเรื่องไรสาระสําหรับชายหนุมได
คนที่ตัดสินมีเพียงแคทานชายฟลาเวียน
“เรื่องดวงชะตา…”
“หือ เรื่องอะไรนะ”
นัยนตาที่หลุบลงมองปากเธอทําใหเพตราตองหยุดความคิดของเธอ
ปรากฏเดนชัดบนใบหนา ชางเปนคนที่ไมรูจักเก็บอาการบางเลย เพตรา
กลัวเขา กลัวมากเสียดวย แตทานชายฟลาเวียนก็เพิกเฉยตอความกลัวนั้น
ในเมื่อเธอถูกสงมาใหคอยตามปวนเปยนใกลชิดเขา หญิงสาวก็ตอง
หาทางรับมือกับอารมณตนื่ กลัวของเธอดวยตัวเอง เขาจะไมใจดีหรือลดตัว
ลงไปเอาอกเอาใจเธอ นั่นไมใชนิสัยของทานชายฟลาเวียน สตรีที่จะไดรับ
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ความออนโยนจากเขา หากนับในชีวิตของทานชายหนุมก็มีเพียงสองคน
เทานั้น ก็คือพระชายามะลิหอมผูเปนมารดา และทานหญิงอันนามาเรีย
ผูเปนนองสาว
“เออ…เรื่องดวงชะตาคะ”
“แนใจใชไหมที่จะพูดเรื่องนั้น”
ทานชายฟลาเวียนคลายกับจะมีเมตตาอยูบางเตือนเพตราทางออม
ดวยนํา้ เสียงเย็นยะเยือก หญิงสาวรวบรวมความกลาเงยหนาขึน้ มองชายหนุม
เพียงชัว่ เสีย้ ววินาที ซึง่ นัยนตาหวานแกมเศราสบเขากับนัยนตาไรความรูสึก
ของทานชายเธอก็กมหนาหลบวูบ
“ทานชายคะ เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ”
มาถึงขั้นนี้แลว ตอใหถูกเขาขมขูดวยวาจาและการกระทํา เพตรา
ก็ตองฮึดสู ทานชายฟลาเวียนมองเสี้ยวหนาของคนที่กมหนาหลบเลี่ยงการ
สบตากับเขาเงียบๆ เธอมีบุคลิกที่ออนหวานและออนโยน ทานชายทราบดี
เขาปฏิบัติตอเธออยางไรความเปนสุภาพบุรุษ
แตภายใตดวงตาราวกับกวางนอยไรเดียงสาก็ยังปราศจากความ
แคนเคือง เพตรายังคงมองเขาอยางเคารพและเทิดทูน เธอเปนสตรีที่มี
จิตใจดีงาม แตเพราะเธอถูกสงตัวมาทําหนาที่ใหเขาหลงมัวเมาไปกับเรื่อง
โชคชะตาไรสาระ ทานชายฟลาเวียนจึงปฏิเสธที่จะอะลุมอลวยตอเธอ
“โชคชะตาเกี่ยวพันกับทานชาย”
ทานชายฟลาเวียนยังคงนิ่งเงียบ เพตราก็ไมไดมองไปที่ชายหนุม
ความเงียบที่เกิดขึ้นก็เทากับวาเขาอนุญาตใหเธอพูดเรื่องนี้กระมัง
“จริงอยูวาทานชายปราศจากความเชื่อในเรื่องโชคชะตา”
เพตราตองเรียบเรียงคําพูดอยางหนัก เธอตองใชทั้งสติและสมอง
ขบคิดกอนกลาวออกไป ระวังจนตัวลีบไมใหคําพูดของเธอทําใหทานชาย
ฟลาเวียนมีโทสะ เขาเปนผูสูงศักดิ์มีอํานาจลนมือ นึกอยากจะโกรธขึ้นมา
ตอนไหนก็ไดไมตองขออนุญาตใคร และเพตราก็กลัวที่จะตองรับแรงโทสะ
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จากเขา
“ตะ…แตทานชายปฏิเสธการอวยพรมาหลายวันแลวนะคะ”
ถึงวันนี้ทานชายจะเขารับการทําพิธีในวิหารลามารา แตเพตราก็ยัง
ตองทําหนาทีอ่ วยพรใหกบั ทานชายฟลาเวียนเปนประจําทุกวัน เธอบกพรอง
ตอหนาที่ กระวนกระวายใจดวยความหวงใยเขา เพราะทานชายหนุม ปฏิเสธ
ที่จะรับคําอวยพรจากเธอมาหลายวันแลว
ทานชายฟลาเวียนไมเชื่อถือไมสนใจ ในระยะแรกที่เธอถูกสงตัวมา
ตามติดเขา ทานชายยังยอมใหเธออวยพรใหเขาบาง แตตอนนีก้ ารจะอวยพร
ใหเขาแตละครั้งชางยากเย็นเหลือเกิน เพตราเหน็ดเหนื่อยมาก ไมอยาก
บกพรองตอหนาที่ แตก็จําเปนตองบกพรอง
“ทานชายคะ ไดโปรด…”
คําวิงวอนเลือนหายกะทันหัน เพตราไมมโี อกาสไดพดู จนจบประโยค
ทานชายฟลาเวียนดันใบหนาของหญิงสาวขึ้นแลวก็โนมใบหนาคมคาย
โดดเดนเขาไปใกลอยางเหี้ยมโหด เขาอํามหิตเหลือเกิน แคใบหนาของเขา
ก็สามารถคราชีวิตของผูคนไดเพราะความตื่นเตน แลวไฉนเขาถึงตอง
ขมเหงผูที่ตํ่าตอยกวาดวยการยื่นใบหนาหลอเหลานั่นมาใกลถึงขนาดนี้
“เพตรา”
ริมฝปากของทานชายฟลาเวียนอยูใกลเหลือเกิน ลมหายใจอุนรอน
ของเขาเปารดลงบนผิวนวลเนียนของใบหนางามละมุน เพตราตัวเล็ก คง
เพราะเธอมีมารดาเปนคนเอเชีย ผิวพรรณผุดผองนวลเนียนเหมือนแม
ดวงตาคมเหมือนบิดาเจือปนดวยความออนหวานของดวงตามารดา
บนวงหน า นั้ น ประกอบด ว ยเครื่ อ งหน า งดงาม บางส ว นก็ จิ้ ม ลิ้ ม
พริ้มเพรา รวมกันแลวก็กลายเปนหญิงงามที่นาทะนุถนอมไปทั้งตัว ผิว
ผุดผองแบบเธอนัน้ หาไดยากในสตรีของประเทศซัคคาเวีย อันทีจ่ ริงทานชาย
ฟลาเวียนยังไมเคยสัมผัสกับผิวของสตรีใดที่จะนวลเนียนละมุนมือราวกับ
ผิวทารกนอกจากเพตรา แมกระทัง่ กับสตรีในฮาเร็มของเขาเองก็ตาม ไมนบั
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รวมผิวของมารดาและผิวของนองสาวคนสวย เพราะความรูสึกที่ไดสัมผัส
ยอมตองแตกตางกัน ทานชายรูวาเธอไมแตงหนา แตผิวพรรณของเธอมัน
ผุดผองจนพวงแกมใสนั่นอมชมพูระเรื่อ
ริมฝปากจิ้มลิ้มก็แดงฉํ่านาจุมพิต แลวไหนจะกลิ่นกายหอมกรุน
กลิน่ เนือ้ แททไี่ มสาบฉุนจมูก แตเปนกลิน่ ทีห่ อมหวานเราความรูส กึ เยายวน
ในกายของบุรุษเมื่อใกลชิดเธอ ทานชายเลื่อนสายตามองปากสั่นระริกของ
เธอ
หญิงสาวขบกัดมันดวยฟนขาวที่ตัดกับสีแดงฉํ่าราวกับลูกเชอรรี่
ของปากสวย เขากมหนาลงไปหาเธอ เพตราตัวแข็งแตก็รูวาจะเกิดอะไรขึ้น
ไมใชครั้งแรกที่เธอกับทานชายฟลาเวียนใกลชิดกันถึงขนาดนี้ หัวใจของ
เพตราออนไหว
“ก็รูวาพูดเรื่องนี้แลวตองถูกทําโทษ แตก็ยังฝนทํา”
“ขะ…ขออภัยคะทานชาย”
ที่ตองยํ้า ทําในเรื่องที่ทราบวาทานชายไมพึงปรารถนาก็เปนเพราะ
ความหวงใยในตัวชายหนุม เพตราเริ่มตนหนาที่ดวยความรูสึกวาเขาเปน
ผูสูงศักดิ์และเธอไดรับเกียรติใหทําหนาที่นั้น แตในสถานการณปจจุบัน
มันมีอะไรแฝงเรนมากกวานั้น
นอกจากความกลัวและความเกรงขาม เธอก็ยงั มีความรูส กึ ปรารถนาดี
ระคนความออนโยนมอบใหกับชายหนุม เปนความรูสึกที่เธอตองแอบซอน
เอาไวในหัวใจ เพราะหากบอกออกไป ความรูสึกนั้นก็คงถูกมองอยางไรคา
อยูดี
“การอวยพรจะมีประโยชนอะไร”
“ก็…”
“เถียง?”
เพิ่งจะอาปากไดคําเดียวก็ถูกดุแลว เพตราปดริมฝปากเขาหากัน
ทานชายฟลาเวียนยื่นหนาเขาไปใกลเธออีกนิดจนปลายจมูกชนกัน
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“รูวาจะถูกทําโทษก็ยังทํา หรือชอบใหทําโทษ”
“มะ…ไมใชนะคะ”
“ตองใชสิ”
เธอประหมาจนตัวสั่น แตทานชายฟลาเวียนก็ไมปรานี ชายหนุมกด
ริมฝปากลงบนปากนุม เพตราตองยกมือขึ้นทาบเขากับแผนอกของเขา
รางกายของเธอควรผลักชายหนุมออกหาง แตเมื่อเขาเบียดรางเขามาชิด
สองมือที่ทาบกับอกกวางกลับเลือกขยุมมือเขากับเสื้อตัวในของชายหนุม
เพตราไมสามารถขยับเขยื้อนรางกายไดเลย เธอยอมสยบใหกับการ
บงการของชายหนุม รับรูว า เขามีอาํ นาจเหนือเธอในทุกดาน ทานชายฟลาเวียน
เกลี่ยนิ้วกับแกมเนียนสวยซึ่งแดงปลั่งนาหอม เขาสํารวจใบหนาของเธอ
ดวยดวงตาไรความรูสึก
ทานชายฟลาเวียนเปนบุรุษเยอหยิ่ง วางตัวสูงสงเหนือผูคน แต
บางการกระทําของเขาก็ฉับไวรวดเร็วตรงขามกับการแสดงออกของเขา
แมกระทั่งเรื่องความสัมพันธทางกายระหวางเธอกับเขา เพตราก็ยังถูกเขา
กระชากเขาสูออมแขนอยางไมปรานี
เขาคือชายคนแรกของเธอ เปนคนทีไ่ ดครอบครองพรหมจารีของเธอ
แตหญิงสาวก็ตองเก็บงําเรื่องนี้เปนความลับ เธอถูกสงตัวออกจากวิหาร
ลามาราในฐานะของหญิงพรหมจารี แตในตอนนี้เธอจะบอกกับแมเฒา
เนราไดอยางไรวารางกายของเธอไมเหมือนเดิมอีกตอไป
“ทานชาย”
เพตราพบวาใบหนาของชายหนุมพรามัว เขาเขามาใกลเกินไปจนเธอ
ตองปดตาลงพรอมกับริมฝปากรุมรอนที่กดลงบนปากนุมเพื่อจูบเธอเต็ม
อารมณปรารถนา

เธอกับเขาอยูใกลกันก็เหมือนนํ้ามันกับไฟ เพตราก็ไมสามารถ

ตานทานแรงปรารถนาที่เธอเกิดความรูสึกตอทานชายฟลาเวียน
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“ฮื้อ…”
ปากนุมๆ ถูกเขาบดจูบจนแทบชํ้า บนเตียงสองรางเปลือยแนบชิด
กันทุกสัดสวนที่ใกลชิดกันได แตถึงรางกายจะใกลกันมากเพียงใด เพตรา
ก็รดู ี สําหรับทานชายฟลาเวียนแลว เธอเปนไดแคความสุขฉาบฉวยทางกาย
ชั่วคราวสําหรับเขาเทานั้น
กอนหนานี้เกิดอะไรขึ้นนะ หลังจากจุมพิตนั้น เธอก็ถูกเขารวบตัว
เขาไปในออมแขน รูตัวอีกครั้งแผนหลังก็จมลึกลงบนที่นอนภายในหอง
สวนตัวหรูหราของทานชายฟลาเวียน ขารับใชไดรบั คําสัง่ หามรบกวน ถึงจะ
เห็นอะไรก็ตองทําเปนไมเห็น
การแตะตองหญิงพรหมจารีจากวิหารลามาราเปนเรื่องตองหาม แต
ทานชายฟลาเวียนก็จงใจทําใหเธอเปนของเขาเพื่อลบหลูความศักดิ์สิทธิ์
แตเมือ่ ไดครอบครองเธอ ความเยอหยิง่ ของเขา บางครัง้ ก็มกั จะถูกเกาะกุม
ดวยความออนหวานของเธอบางเล็กนอย
“ทานชาย…”
เสียงเธอหวานและนุมนวล มันดังผะแผวชิดกับริมฝปากของเขา
ทานชายฟลาเวียนกดจูบลงบนปากนุมหนักๆ เมื่อไดจูบ เขาก็เผลอตัว
เคลาคลึงปากนุมหนักหนวง การจูบเธอเปนเรื่องเยายวนใจ ปากจิ้มลิ้มนั่น
มีแรงดึงดูดมหาศาล
“เพตรา”
“คะทานชาย”
แขนนุมเกี่ยวกอดชายหนุม ทรวงอกของเธอบดอัดเขากับแผงอก
กวาง เพตราถูกเขาเชยคางขึ้น แมในยามที่สองรางใกลชิด ถาหากใบหนา
ของเธอไมถูกเขาสัมผัสดวยมือหรือปาก หญิงสาวก็มักจะหาทางหลบเลี่ยง
การสบตากับเขาอยูเสมอ
“เธอจะอวยพรฉันไมใชหรือไง”
ชายหนุมรวบรางเธอขึ้นมาใหนั่งครอมอยูบนตัวเขา เพตราเบิกตา
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กวาง นิ้วจิกลงบนไหลกวาง เมื่อชายหนุมกลายเปนสวนหนึ่งในตัวเธอ
ทีละนิด ทานชายฟลาเวียนเลื่อนมือลงไปรวบจับเอวเธอทั้งสองขาง เขากด
รางหญิงสาวลงตํ่าทีละนิด จองมองสีหนาของเธอดวยดวงตารายกาจ
“ฮื้อ! อา…”
“นี่คือเสียงสวดอวยพรหรือไง”
ท า นชายฟลาเวี ย นจอมร า ยกาจกํ า ลั ง หาความสํ า ราญจากการ
กลั่นแกลงเธอสินะ แตเพตราสูเขาไมได รางกายของเธอถูกเขาควบคุมไว
อยางเฉียบขาด ทานชายหนุมรูวาจะแตะตองเธอดวยวิธีการแบบไหน เธอ
ถึงจะขาดการควบคุมอยูในออมแขนของเขา
“มะ…ไม”
“เอาสิ อวยพรใหฉัน ฉันจะยอมฟง”
ทานชายฟลาเวียนจับเอวเธอยกขึ้นเล็กนอย เขาใชความแข็งแกรง
ของบุรุษบงการเรือนกายของเธอ เพตรายกมือขึ้นปดปาก เพื่อสะกดกลั้น
ไมใหเสียงครางดังออกมา เรือนกายของเธอออนไหวตอการครอบครอง
ของเขา
“ทําสิเพตรา”
เพตราสายหนาปฏิเสธ เธอปดปากแนนขึ้น เสียงที่ออกมา หญิงสาว
คงไมสามารถกลาวคําอวยพรตอเขาได รางกายเธอถูกปลุกเราดวยไฟพิศวาส
เรารอนและหลงละเลิงอยูในวังวนเสนหา ปากนุมจิ้มลิ้มคงทําไดแคปลอย
เสียงครวญครางเทานั้น
“อะไร ไมเหรอ”
เขาหายใจแรงขึ้น ใชวาสัมผัสที่เกิดขึ้นไมสามารถสรางแรงกระตุน
ตอทานชายฟลาเวียนได แตเขาสามารถควบคุมมันเอาไวภายใตบุคลิก
เย็นชาแข็งกราวจนนากลัวของเขา
“เธอกําลังบกพรองตอหนาที่รูหรือเปลา”
เพตราหอบหายใจ เสียงครางออนหวานดังผานริมฝปากออกมา
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เมื่อทานชายฟลาเวียนครอบครองเธอดวยทวงทํานองพิศวาสที่หนักหนวง
ยิ่งขึ้น
“ฮื้อ! อา…อะ!”
รางแนงนอยของหญิงสาวสั่นสะทานไปกับบทพิศวาสที่เขาปอนให
เธอทําความรูจ กั รอยยิม้ เหีย้ มเกรียมของเขาปรากฏขึน้ บนมุมปากเล็กนอย
แมเฒาเนราจะรูสึกยังไงนะ ถาเห็นเธอในสภาพนี้
เพตรามองตอบเขา ดวงตากลมโตเต็ ม ไปด ว ยประกายของการ
ออนวอน รองขอไมใหชายหนุมกลาวเรื่องนี้ออกไป ทานชายหนุมจับเอว
เธอไว แตอีกมือเลื่อนจากเอวบางคอดกิ่วขึ้นไปหาทรวงอกอวบอัด ดวย
มือใหญแคมอื เดียว เขาเคลาคลึงอกนุม สลับกันทัง้ สองขาง บีบเคลนเหมือน
มันเปนของเลนสวนตัวสําหรับเขา แตมันก็เปนของเขานั่นแหละ เพราะ
ตอนนี้เธอคือสมบัติที่เขาริบเอาเปนของตัวเอง
“เธอกําลังบกพรองตอหนาที่ไมรูหรือไง”
ทานชายฟลาเวียนเอนตัวลงนอน จับตรึงเพตราใหครอมทับอยูบน
ตัวเขา หญิงสาววางมือลงบนแผนอกกวาง ประคองรางกายซึง่ กําลังออนไหว
ดวยความปรารถนาใหตั้งตรง
“จะสวดอวยพรฉันไหม”
หญิงสาวสายหนา ลดใบหนาลงตํ่า ดวงตาคลอเคลาดวยหยดนํ้าตา
เพราะความปรารถนาอันแรงรอนกําลังเลนงานรางกายของเธออยางรุนแรง
“งั้นครางแทนก็แลวกัน”
คนโหดเหีย้ มใจดํา จับเอวเธอแลวก็เปนฝายบงการทวงทํานองพิศวาส
ใหเปนไปตาทีเ่ ขาตองการ รางแนงนอยสัน่ ไหวราวกับใบไมโตลม เสียงคราง
รัญจวนดังผานริมฝปากไมขาดสายสาสมใจทานชายฟลาเวียน

“ออกไปได”

หัวใจของเพตราปวดแปลบ เธอเหมือนกับของใชไรชวี ติ เมือ่ ทานชาย
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ฟลาเวียนไมตองการใชประโยชนจากเธอ ชายหนุมก็จะผลักไสเธอออกหาง
จากเขา เรียวขาของเธอสั่นเทาเล็กนอย แตหญิงสาวก็ตองเลื่อนตัวลงจาก
เตียงของชายหนุมตามคําบัญชา
“รีบไป ฉันจะเตรียมตัวพักผอน”
“คะทานชาย”
เพตราตองกัดฟนขมความอาย เปลือยกายหยิบเอาเสื้อผาของเธอ
ที่กระจายอยูบนพื้น ตามเก็บทีละชิ้นขึ้นมาสวมจนเรียบรอย หญิงสาวก็
ยอตัวลงทําความเคารพเขา เธอเซเล็กนอย แตก็ยังสามารถทรงตัวไวได
ดวยความอดทนหญิงสาวพารางออนแรงออกมาจากหองนอนของทานชาย
ฟลาเวียนสําเร็จจนได
“ขอตัวกอนนะคะ”
เธอกลาวกับบารตัน องครักษคนสนิทของทานชายฟลาเวียน ซึ่งยืน
อยูใกลกับประตูหนาหองนอนของทานชาย องครักษหนุมกมศีรษะใหกับ
หญิงสาวเล็กนอย และเมื่อเพตราหันหลังเดินจากไป เขาก็พยักหนาให
ลูกนองตามหญิงสาวไปเงียบๆ
หนาที่ขององครักษผูนั้นก็คือเดินตามไปสงเพตราจนถึงบานพัก
ของเธอ ภายใตขอบังคับ หามใหหญิงสาวรูตัวเปนอันขาด ภายในปราสาท
ของทานชายฟลาเวียนกวางขวางและหรูหรา นอกจากนีย้ งั มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ซับซอน หองพักของขารับใชและองครักษ รวมถึงคนทํางาน
ในปราสาท ก็แยกออกหางจากตัวปราสาท หองพักของเพตราหากเดินเทา
ไปที่บานพักของเธอก็ตองใชเวลาราวสิบหาถึงยี่สิบนาที
หญิงสาวเดินชาๆ กลับไปทีบ่ า นพัก เพราะเพตรามาจากวิหารลามารา
เธอจึงไดรบั สิทธิพเิ ศษ พักอยูใ นบานพักแบบหลังเดีย่ ว ผูท จี่ ะพักในบานพัก
แบบนี้นั่นจะตองเปนคนทํางานระดับหัวหนาองครักษและรองหัวหนา
องครักษเทานั้น ซึ่งก็มีแคบารตันกับจัสติน
เพตราพักอยูใ นบานทีย่ กสูงจากพืน้ นอกบานมีระเบียงสําหรับนัง่ เลน
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ภายในบานมีหอ งนอน หองนํา้ และหองครัว เพตราอยูไ ดไมลาํ บาก แตบา น
ทีท่ า นชายเลือกใหเธอพัก ก็เปนบานหลังทีไ่ กลทีส่ ดุ จากบานพักแบบเดียวกัน
ที่มีอยู
“อีกนิดเดียวเพตรา”
หญิงสาวเหนื่อยกายเหลือเกิน แตเธอก็ตองเดินกลับไปที่บานพัก
จนได ไมอยางนั้นเธอก็คงไมไดพักเสียที เพตราพาตัวเองกลับไปจนถึง
บานพักสําเร็จ เมื่อเธอเปดประตูเขาไปในบาน ก็เปนเวลาเกือบตีสามครึ่ง
แลว และตอนเจ็ดโมงเชา เธอก็ตองเตรียมตัวพรอมและไปรอทานชาย
ฟลาเวียนที่ตัวปราสาท หญิงสาวเดินเขาไปอาบนํ้า และเมื่อเธอเตรียมตัว
เสร็จเรียบรอย ทิ้งตัวลงบนเตียง เพตราก็หลับแทบจะทันที
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3

เหมือนจะหึงหวง

“สวัสดีครับเพพ”

เพตราหยุดเดิน หญิงสาวกําลังจะไปที่ตัวปราสาทเพื่อทําหนาที่ของ
ตัวเอง บุรุษที่เดินมาทักเธอเขาเปนเพื่อนรวมงานคนหนึ่งของเธอ เพตรา
ใหเกียรติเขาเปนแบบนั้นเพราะเขาทํางานในปราสาทบาธาซาของทานชาย
ฟลาเวียนเหมือนกัน
หญิงสาวไมใชคนถือตัว เพตราไมเคยปริปากบอกคนอื่นวาเธอเปน
ใคร มีฐานะทางครอบครัวแบบไหน รวมถึงไมเคยอวดอางอีกดวยวาเธอ
เปนนองสาวของแสนอักษร หลานสะใภของราชวงศมารลไคเซนเต หญิงสาว
ยิ้มใหกับเพื่อนรวมงานของเธอ
“สวัสดีคะแม็ค”
รอยยิ้มบริสุทธิ์ของเพตราทําใหแม็คเคลิ้มไปกับความงามของเธอ
เธอชางนารักนาใคร การวางตัวที่เปนมิตรแตไมเปดโอกาสใหเขาใกลชิด
ทําใหแม็คเกรงใจเพตรา แตเขาก็มีความสุขที่ไดพูดคุยทักทายกับเธอบาง
เพื่อเฝารอวันที่หญิงสาวอาจจะใจออนหยิบยื่นมิตรภาพใหเขามากกวาที่เขา
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ไดรับในตอนนี้
“กําลังจะไปทํางานเหรอครับ”
“คะ” เพตราตอบสั้นๆ แตมีรอยยิ้มบนริมฝปาก หญิงสาวไมใช
คนชางพูด ในสายตาของแม็ค หญิงสาวเปรียบเสมือนกับนางฟาที่มีตัวตน
จริงๆ เขามีความสุขกับการไดแอบมองและพูดคุยกับเธอ แมจะเปนเพียง
แคการสนทนากันดวยบทสนทนาธรรมดาก็ตาม
“ผมกําลังจะเดินไปทางนั้นเหมือนกัน ผมเดินไปสงนะครับ”
“คะแม็ค”
“เชิญครับ”
แม็คทําหนาที่ดูแลคนทํางานในปราสาทบาธาซาในระดับหัวหนา เขา
สุภาพเปนมิตรที่ดี และเพตราก็ชอบพออัธยาศัยของเขาในสถานะของ
เพื่อนรวมงาน
“หนาตาคุณดูเหนื่อยนะครับเพพ”
“คงเพราะกลางคืนฉันนอนไมคอยหลับคะ”
เพตราตอบแลวก็ยิ้มเล็กนอย เธอหลีกเลี่ยงการพูดถึงสาเหตุของ
การไมนอน ยอมรับผิดเปนคนที่นอนไมหลับเสียเอง
“ลองดื่มนมอุนๆ กอนนอนสิครับ”
“ขอบคุณคะ”
เพตราหันไปตอบคําถามแม็ค ชายหนุมเดินไปหยุดยืนขางหนาเธอ
เขาหันหนาเขาไปหาเพตรา ทราบวาสามารถสงเธอไดถงึ ตรงนีเ้ ทานัน้ กอนจะ
เขาไปเขตที่ใกลกับตัวปราสาทมากกวานี้
“คงตองแยกกันตรงนี้นะครับ”
“คะแม็ค ขอใหวันนี้เปนวันที่ดีสําหรับคุณนะคะ”
เพตรายิ้มสงใหแม็ค เปนรอยยิ้มเหมือนที่เธอยิ้มใหคนทั่วไป แต
แม็คก็เผลอตัวมองอยางเคลิบเคลิ้มจนลืมถอนสายตาจากวงหนางาม
“อะไรวะ!”
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แม็คคํารามออกมา เพตราอุทานเสียงเบาแลวก็ยกมือขึน้ ปดริมฝปาก
เพื่อกลั้นเสียงไมใหดังมากกวานั้น เพราะการสงเสียงดังเปนเรื่องไมสุภาพ
มีลูกธนูพุงผานหนาแม็คกับเพตราคั่นกลางระหวางทั้งคู แม็คหันไปมอง
จุดหมายของลูกธนู
หางจากจุดที่เขากับเพตรายืนมีเปาวงกลมตั้งอยู ลูกธนูปกลงตรง
กลางเปาอยางแมนยํา ชายหนุมหันหนาไปอีกฝง และโทสะของแม็คก็ลด
ระดับลงอยางรวดเร็วเมื่อมองเห็นบุรุษที่นั่งโดดเดนเปนสงาอยูบนหลัง
อาชาคูใจสีขาว
ทานชายฟลาเวียนอยูในชุดขี่มาสีขาว สวมทับดวยเสื้อนอกสีนํ้าเงิน
เขม ขับเนนเรือนกายใหยง่ิ โดดเดนสูงสงา ดานหลังของทานชายคือองครักษ
คูใจ คนสนิททั้งสองคนที่อยูบนหลังอาชาตัวใหญสีนํ้าตาลเขม แม็คโชคดี
ที่มีโอกาสไดเดินมาสงเพตรา แตเขาก็โชครายกะทันหันเมื่อตองพบกับ
เจาของปราสาทบาธาซา
“ทานชาย”
แม็ครีบหันตัวไปหาทานชาย โคงตัวยกมือขึ้นทาบเขากับหนาอกเพื่อ
ทําความเคารพตอเจานายสูงศักดิ์ของปราสาทบาธาซา ทานชายฟลาเวียน
ลดคันธนูในมือลงชาๆ ดวงตาที่มองไปยังแม็คราบเรียบไรความรูสึก
“มาจีบกันตรงนี้มันอันตรายรูไหม”
ชายหนุม กลาวเสียงเรียบ แม็คยังคงกมหนา การสนทนากับผูส งู ศักดิ์
เขาจะเงยหนาเพื่อจับจองใบหนาของอีกฝายไมได
“ไมใชครับทาน ชายผมกับเพพบังเอิญเจอกันครับ”
แม็คไมตอ งการใหเพตราเดือดรอน แมจะเกรงกลัวทานชายฟลาเวียน
แตเขาก็ยังอยากยืดอกปกปองเธอ ทานชายหนุมเหยียดยิ้มตรงมุมปาก
“ไมใชธุระของฉันที่จะตองเชื่อ แตบริเวณนี้คือที่ซอมขี่มายิงธนูของ
ฉัน จะทําอะไรก็ควรระวัง”
“ขออภัยครับทานชาย”
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“ครั้งนี้ฉันจะใหอภัย”
ทานชายฟลาเวียนทําตัวเปนคนใจกวางแสดงความเมตตาตอแม็ค
ในขณะที่เพตรายืนกมหนานิ่งกลัวเขาจนหัวใจแทบหยุดเตน ทานชาย
ฟลาเวียนเหมือนกําลังโกรธมาก แตเธอไมทราบวาเขาโกรธเรื่องอะไร แต
ความโกรธนั้นอาจถูกระเบิดใสเธอหลังจากนี้
“ขอบคุณสําหรับความกรุณาครับทานชาย”
“แลวนายไมรูหรือยังไงวาเพตราเปนคนจากวิหารลามารา”
“ทะ…ทราบครับทานชาย”
“งั้นก็ควรรูเรื่องกฎที่ไมควรยุงวุนวายกับสตรีพรหมจารีจากวิหาร
ลามาราดวยใชหรือไม”
“ครับทานชาย”
สตรีพรหมจารีของวิหารลามาราคือสตรีตองหาม แตเพตราคือสตรี
ซึ่งไมไดมอบตัวเขาสูวิหารลามาราตลอดชีวิต จากการพูดคุย เธอมาเพื่อ
รํ่าเรียนและฝกฝนการเปนกุลสตรีผูเพียบพรอม เธอไมใชสตรีที่จะอยูใน
วิหารลามาราไปจนวันตาย แม็คจึงคิดวาตัวเองมีโอกาสที่จะทําคะแนน
สรางความประทับใจ เมือ่ เธอหมดหนาทีจ่ ากวิหารลามาราก็หวังวาเธอจะให
โอกาสเขาไดเปนมากกวาเพื่อนรวมงาน
“ควรรูนะวาตองทําตัวยังไง”
“ครับทานชาย”
“ไปไดแลว”
“ผมขอตัวกอนครับ”
การตอบรับก็เหมือนเปนการยอมรับกลายๆ วาแม็คจะไมยงุ เกีย่ วกับ
เพตราอีก ถาไมอยางนั้นแลวแม็คก็อาจจะเดือดรอน แม็คทําความเคารพ
ทานชายฟลาเวียนอีกครัง้ กอนเดินจากไป ทานชายคงไมตอ งการใหเกิดเรื่อง
ไมดีขึ้นในระหวางที่เพตราอยูในความดูแลของทานชาย
ตัวของแม็คเองก็ตองหักหามใจไมเผลอตัวเขาไปยุงกับหญิงสาวอีก
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คราวนี้เขาอาจไดรับโทษเพราะไดรับปากทานชายแบบออมๆ ไปแลววาเขา
จะไมยงุ เกีย่ วกับเพตรา แม็คตองรูห นาทีข่ องตัวเอง เมือ่ แม็คจากไปทานชาย
ฟลาเวียนก็เลื่อนสายตาไปยังเพตรา
“เพตรา”
“คะทานชาย”
หญิงสาวยืนตรงกมหนาลงมองพื้น เฝารอคําบัญชาจากทานชาย
ฟลาเวียน เธออาจถูกลงทัณฑที่เดินมากับแม็คก็ได เพตราทราบวาเรื่องที่
เกี่ยวกับเธอสามารถเปนเรื่องผิดโดยที่ทานชายไมจําเปนตองมีเหตุผล เมื่อ
เขาอยากลงทัณฑเธอก็ตองกมหนายอมรับ
“ตามไปพบฉันดวย”
“คะทานชาย”
เพตราเกิดความหวาดกลัวในอก เธอจะถูกทานชายตั้งขอหาอะไร
อีกหนอ หญิงสาวยืนรอสงทานชายกระทั่งทานชายกับองครักษทั้งสอง
ควบมาผานหนาเธอไป
“จะทํายังไงดีละเพพ”
เพตราถามตัวเองแลวก็ไมไดคาํ ตอบ เรือ่ งเกีย่ วกับทานชายฟลาเวียน
ใครจะชวยเธอได เขาคือผูยิ่งใหญมีอํานาจมากที่สุดในปราสาทบาธาซา
บางครั้งเธอก็อยากเขมแข็งมากกวานี้ กลัวเขาใหนอยลงกวานี้ แตทั้งหมด
ก็เปนไดแคความคิดที่เพตรายังไมกลาทํา
“ขอโชคชะตาจงคุมครองฉันดวยนะคะ”
เพตรากลาวคําวิงวอนตอโชคชะตา ซึ่งถาหากคนที่เพิ่งควบมาผาน
หนาเธอไปไดยิน เขาจะตองโมโหจนควันออกหูแนนอน

“อาบนํ้าใหฉัน”

บทลงทัณฑของทานชายฟลาเวียนทําใหเพตราตองยืนนิ่งอยูกับที่
หญิงสาวเผลอตัวเงยหนาขึ้นมองเจาของคําสั่งเหมือนไมแนใจวาเธอหูฝาด
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หรือเปลา
“ไมไดยินหรือไง”
“ดะ…ไดยินแลวคะ”
คําบัญชาของทานชายฟลาเวียน ตอใหเธอคิดวาเปนเรื่องไมสมควร
เพตราก็ไมมีสิทธิ์ออกความคิดเห็น หรือตอใหเธอกลาที่จะพูดมันออกไป
โทษของเธอก็คงถูกทบเทาทวีขึ้นจากเดิมเปนแน
“ก็ทําสิ”
หนาที่ปรนนิบัติทานชายอาบนํ้าเปนหนาที่ของขารับใช แตในเมื่อ
ทานชายตองการใชงานเธอเยี่ยงทาสรับใช เพตราก็ตองกมหนาทํา
“คะทานชาย”
“ก็ทําสิ”
เพตราลอบมองชายหนุมแลวก็เดินตามเขาเขาไปในหองแตงตัว
หญิงสาวเคลื่อนกายแชมชอยเขาไปหาทานชายฟลาเวียน คงเพราะเธอทํา
อะไรชักชาไมทันใจเขา แขนทรงอํานาจจึงยื่นมาตวัดรัดรอบเอวกระชาก
ตัวเธอเขาไปชิด
“ทานชาย…”
นัยนตาใสแจวแฝงแววตื่นกลัวที่ทานชายฟลาเวียนชอบเรียกวา
นัยนตาลูกกวางนอยในใจมองเขาอยางหวาดหวั่น
“ทําความผิดหรือไงถึงกลัว”
เพตราจะตอบอยางไรดีหนอถึงจะถูกใจเขา หากตอบออกไปแลว
ไมถูกใจเปนตองถูกเพิ่มโทษอีกแน แคเธอหายใจแรง หากทําใหทานชาย
ฟลาเวียนหงุดหงิดก็สามารถกลายเปนเรื่องใหญได
“ตอบฉันเพตรา”
เขาดั น คางเธอขึ้ น สู ง เพตราไม มี โ อกาสหลบเลี่ ย งการสบตากั บ
ชายหนุม ภายในดวงตาคูสวยเต็มไปดวยความหวาดกลัวและประกายของ
การออนวอน
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“มองแบบนั้นทําไม”
เห็นเขาเปนภูตผีปศาจหรืออยางไรถึงไดแสดงทากลัวเกรงเหลือเกิน
ทีกับคนอื่นเปนตนวาแม็ค เพตรากลับกลาที่จะเงยหนามองอีกฝายแลว
สงยิ้มใหเสียหวานหยดยอย ทานชายฟลาเวียนมีความขุนเคืองอัดแนนอยู
ในอก เปนโทสะที่เขายังคนหาสาเหตุไมพบ
“ทานชายขา”
“คิดจะขอความเมตตาหรือไง”
เพตราจนปญญาที่จะทําใหชายหนุมปราศจากความขุนเคืองตอเธอ
ตั้งแตพบกับทานชายฟลาเวียนไมเคยมีสักวันที่เขาจะไมดุเธอ
“คะทานชาย”
หญิงสาวยอมรับ เธอตองการขอความเมตตาจากเขา แตเหมือนวา
ความเมตตานั้นจะไมมีเหลือไวสําหรับเธอ
“พูดมากนัก”
“ขออภัยคะทานชาย”
เพตรากลายเปนคนพูดมากไปเสียแลว ทั้งที่ในแตละวันเธอกลาว
วาจาแทบนับคําหรือนับประโยคไดดวยซํ้า
“รีบทําหนาที่ของเธอสิ”
“ทานชายคะ แตวา…”
“หรือเธอคิดจะขัดคําสั่ง”
“ดิฉันไมกลาหรอกคะ”
“แลวที่ทําอยูคืออะไร”
“เรื่องของเรา…”
“เรื่องของเราทําไม”
เพตราอึกอักลําบากใจทีจ่ ะพูดถึงความสัมพันธใกลชดิ ของทัง้ คู ดวย
เธอรูดีวาเรื่องนี้ตองถูกเก็บเปนความลับ
“อาจมีขาวลือที่ไมดีนะคะ เพราะดิฉันกับทานชายอยูในหองนี้กัน
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สองคน”
“คนที่ทํางานใหกับฉันรูตัวดีวาควรตองปฏิบัติตัวยังไง เพราะถาไมรู
ตัว ฉันก็จะไมมีความปรานีมอบให”
“คะทานชาย”
เพตรากลาขัดขวางชายหนุมแคนั้นเมื่อเขาตอบกลับมาแบบนี้ เธอ
ก็ตองยอมรับการตัดสินใจของเขา หญิงสาวขยับตัวเล็กนอย แตออมแขน
ของทานชายฟลาเวียนก็รัดอยูรอบเอวเธอ
“จะไปไหน”
“เออ…จะถอดเสื้อผาใหทานชายคะ”
“งั้นก็จงทําหนาที่ของเธอ”
ทานชายฟลาเวียนยอมคลายออมแขน เพตราวางมือลงบนแผนอก
ของชายหนุม เธอเลื่อนมือเขาไปหากระดุมเสื้อของเขาแลวปลดมันดวยนิ้ว
ที่สั่นเล็กนอย
“จะสั่นไปถึงไหน”
“ขออภัยคะทานชาย”
“เลิกแสรงทําตัวไรเดียงสาเสียที เธอเปลือยกายนอนกับฉันมากี่ครั้ง
แลวเพตรา”
คําถามของเขาเปรียบเสมือนคมมีดทิ่มแทงความรูสึกออนหวาน
ของเธอ แตถึงอยางนั้นเพตราก็ยังลอบมองเขาดวยความรูสึกเสนหา เธอ
ไรเดียงสาแมกระทัง่ ในชวงเวลาทีถ่ กู เขาครอบครองครัง้ แรก กระทัง่ ถึงตอนนี้
เธอก็ยังเทิดทูนเขา
เขาเปนผูชายคนแรกของเธอ เพตราไมคิดจะใหบุรุษผูใดซํ้ารอยเขา
เธอแอบมอบหัวใจของเธอใหกับเขา ภายใตความไรเดียงสาและออนหวาน
ของเธอ เพตรากลับมีความเขมแข็งที่ซอนลึกอยูในหัวใจ เธอรูวาทานชาย
ฟลาเวียนไมตองการเธอในชีวิตเขาตลอดไป
หญิ ง สาวยอมรั บ ความสั ม พั น ธ ชั่ ว คราวที่ ไ ด รั บ จากเขา บางครั้ ง
46 ชายาซาตาน

ความรูสึกของหัวใจเปนเรื่องที่ไมสามารถอธิบายไดดวยเหตุผล เพตราเอง
ก็ไมตองการใหทุกคนเขาใจเธอ ถึงเธอจะเกรงกลัวทานชายฟลาเวียน แต
การไดใกลชิดเขาก็ทําใหเธอมีความสุขอยูลึกๆ ในหัวใจ
‘เขาไมใชคนที่เราจะครอบครอง’
หากไมไดรับโอกาสใหใกลชิด เพตราคงไมมีโอกาสไดสัมผัสกับ
ความรูส กึ ออนหวานในหัวใจแบบนีเ้ ชนกัน เธอเพิง่ ไดเรียนรู ความรูสึกของ
มนุษยไมจําเปนตองมีเหตุผล ก็แคตองการรูสึกเทานั้น
“ขออภัยคะทานชาย”
เธอไมกลาวตอใหมากความ มือขาวนุมจัดการกับเสื้อบนตัวของ
ทานชายฟลาเวียน แมจะเปลือยกายอยูกับเขาจนนับครั้งไมไดแลว แตเธอ
ก็ยังประหมาที่ตองเห็นรางเปลือยของเขา
“เร็วกวานี้ไดไหม”
“คะทานชาย”
ทานชายฟลาเวียนลดใบหนาลงตํ่าเล็กนอย เขาไดกลิ่นหอมออนๆ
จากสตรีที่กําลังงวนกับการปลดกระดุมเสื้อใหเขา
“เร็วกวานี้”
“คะทานชาย”
เพตราเรงมือจนนิ้วเธอไมมีเวลาสั่น ทานชายฟลาเวียนจับจองการ
เคลื่อนไหวของนิ้วขาวเนียน รับการปรนนิบัติจากเธอดวยอารมณที่บงบอก
ไดยากวาเขาอารมณดีหรือราย
“เมื่อไรจะเสร็จ”
“ใกลแลวคะทานชาย”
ทานชายฟลาเวียนไมใชคนชางพูด แตวันนี้เขาพูดกับเธอติดตอกัน
หลายประโยค ถึงเสียงนั้นจะราบเรียบ แตก็ทําใหเพตราทั้งประหมาและ
แอบมีความสุขที่ไดยินเสียงของเขามากกวาการถูกเขาจับจองดวยนัยนตา
คมดุ
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“เสร็จแลวคะ”
“ก็ถอดสิ”
ทานชายฟลาเวียนทําเสียงเหมือนกําลังเบือ่ หนายเสร็จ สําหรับเพตรา
คือเพิ่งปลดกระดุมเสื้อของเขาจนครบตลอดแนวของสาบเสื้อเทานั้น

“หยุดอยูตรงนั้น”

คําบัญชาดังผานริมฝปากของบุรุษที่นั่งอยูในอางอาบนํ้าขนาดใหญ
มันสมควรถูกเรียกวาสระวายนํา้ ทีถ่ กู ยอสวนมาไวในหองอาบนํา้ ของทานชาย
ฟลาเวียน หองอาบนํ้านี้จะมีอางหรือสระอาบนํ้าสองขนาดคือขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ ขนาดเล็กของอางอาบนํา้ นัน้ ก็ยงั สามารถลงไปอาบกันไดมากกวา
หาหรือหกคน
ทานชายฟลาเวียนยืนเอนรางกับขอบของอางอาบนํ้า พาดลําแขน
ขึ้นไปกับขอบอางขนาดใหญ ดวงตาจองไปยังเรือนกายขาวผองของสตรี
ที่เดินกระมิดกระเมี้ยนมายังอางอาบนํ้า
มีบันไดเชื่อมลงมาในตัวอาง เพตราจะตองกาวลงบันไดทีละขั้นโดย
มีดวงตาของทานชายฟลาเวียนสํารวจรูปโฉมของเธอไมวางตา เพตราแกม
แดงจัดสีแดงระเรือ่ ลามลงไปถึงลําคอ หญิงสาวยกมือขึน้ กอดอกเพือ่ ปกปด
อกอวบใหญ
มันกลมกลึงเปนสีขาวผองอมชมพูตัดกับยอดอกสีหวานราวกับสี
ของกลีบกุหลาบสีแดง ทานชายฟลาเวียนใชสายตาจับจองอิรยิ าบถเขินอาย
ของเธอดวยใบหนาเรียบเฉยแตไมปรานี สั่งใหหญิงสาวรีบกาวลงมาใน
อางอาบนํ้า
“เพตรา”
“คะทานชาย”
“เอามือลง”
เขาชางอํามหิตตอเธอเหลือเกิน มือที่ชวยปกปดรางกายของเธอ
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พื้นที่เพียงเทานั้นทานชายฟลาเวียนยังไมอนุญาตใหเธอปกปดมันตอ
สายตาเขา
“ทะ…ทานชายคะ”
“หรือจะขัดคําสั่ง”
คิ้วเขมเลิกขึ้น ทานชายฟลาเวียนกลาวเตือนแม็คเรื่องสถานะของ
เพตรา แตชายหนุมกลับไมสนใจที่จะใหเกียรติเธอในฐานะสตรีพรหมจารี
จากวิหารลามารา ริมฝปากของเขาเหยียดยิ้มเยยหยันเล็กนอย คนที่มัน
คิดวาเธอยังเปนหญิงพรหมจารีก็จงปฏิบัติตอเธอแบบนั้นไปเถอะ ในเมื่อ
เขารูวาเธอไมใช ทานชายฟลาเวียนจึงไมใสใจที่จะปฏิบัติตอเธอแบบนั้น
“ดิฉันไมกลาคะ”
“งั้นก็ทําตามคําสั่งของฉัน เพตรา”
เพตราลดมือลงตํ่าชาๆ เปดเผยใหเขาเห็นรางขาวเนียนทุกสัดสวน
ทานชายฟลาเวียนพิจารณาอยางจริงจัง เขามีคําถามในใจ การไดเห็นเธอ
กับแม็คทําใหเขาหงุดหงิดอยูบาง และตองการตรวจสอบสมบัติสวนตัว
ของเขา
เพตราซื่อสัตยไรเดียงสาอยางที่แสดงออกจริงหรือไม เธอไมได
ปลอยตัวไปกับแม็คใชหรือไม คําถามนี้เปนคําถามที่ทานชายฟลาเวียน
ตองการหาคําตอบ ชายหนุมไลสายตาจากใบหนางามผานเรือนกายของ
เธอทุกสัดสวนที่มองได
“เดินลงมาหาฉัน”
คําสั่งเฉียบขาดไมอนุญาตใหเพตราขัดขวางคําสั่งนั้น แตตอใหเขา
อนุญาตเธอก็คงไมกลาอยูดี เพราะทานชายฟลาเวียนอาจเปลี่ยนใจหาเรื่อง
ลงทัณฑเธอก็เปนได เพตราเผลอยกมือขึ้นทําทาจะกอดอก แตเสียงคําราม
เตือนผานลําคอแกรงทําใหเธอตองปลอยแขนลงตามเดิม
หญิงสาวเดินลงบันไดจนเรือนกายบางสวนเปยกนํา้ ในอางลงทีละนิด
เธอเดินลงไปหาทานชายฟลาเวียนกระทั่งไปหยุดยืนตรงหนาชายหนุม เขา
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ควารางเธอไวแลวก็ดงึ หญิงสาวเขาไปชิดรางเปลือยแข็งแกรง ทรวงอกอวบอัด
เบียดชิดเขาไปหาแผงอกกวาง
ตัวเขาใหญมากสามารถบดบังเรือนกายของเธอจนมิด เขาจับเธอ
หมุนตัวใหหญิงสาวไปอยูฝงที่เปนขอบของอางอาบนํ้า ทานชายฟลาเวียน
ลดใบหนาลงเพื่อสํารวจหารองรอยบนผิวขาวเนียนเปลงปลั่ง หากถามวา
เขาหวงเธอหรือไม ทานชายหนุมคงเมินเฉยที่จะตอบคําถามขอนี้
แตดวยนิสัยของทานชายฟลาเวียน เขาไมชื่นชอบการใชของสิ่งใด
ก็ตามรวมกับผูอื่น แมกระทั่งผูหญิง เมื่อเขาใชงานสตรีนางใด พวกเธอจะ
ตองมีเขาคนเดียว แตถาหากเขาเบื่อ เธอคนนั้นจะยอมอยูในฮาเร็มของเขา
อยางสุขสบายตลอดไป หรือจะทําเรื่องขอออกจากฮาเร็มพรอมกับเงิน
กอนโต ทานชายก็ไมหวงหาม
“นี่รอยอะไร”
“อุย! ทานชายคะ”
เขายกตัวเธอขึ้นสูง เพตราวางมือลงบนบากวาง ใบหนาของทานชาย
ฟลาเวียนเลื่อนไปยังรอยแดงเหนือทรวงอกขาวผองซึ่งตูมเตงอยางงดงาม
“ฉันถามไดยินไหม”
“รอยจูบคะ”
เพตราแกมแดงจัด ทานชายฟลาเวียนขมวดคิ้วเขาหากัน ใบหนา
ของเขาเรียบเฉย แตประกายในดวงตากลับอํามหิตขึ้นทุกขณะ
“ใครทํา”
เพตราไมไดสังเกตเสียงคนถามเลย ยิ่งเสียงของเขาเย็นยะเยือก
มากเทาไร ความนากลัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเทานั้น หญิงสาวสบตากับเขาแลวก็
เมินหลบอยางขวยเขิน
“ทานชายทําคะ”
“ฉันเหรอ”
ความตึงเครียดที่ขมวดเปนเกลียวในความคิดของทานชายคอยๆ
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บรรเทาเกลียวที่ขมวดเขาหากันจนตึงเปรี๊ยะในระหวางที่รอคําตอบจากเธอ
“ฉันทําเมื่อไร”
ริมฝปากรุมรอนกดลงบนรอยแดงนั่น เพตราเผลอตัวจิกมือลงบน
บาของชายหนุมในขณะที่รางแนงนอยถูกเขากอดรัดแนนขึ้น
“เมื่อคืนคะ”
นัยนตาลูกกวางของเพตราทอประกายขวยเขิน ทานชายฟลาเวียน
โนมใบหนาเขาไปหาเธอ จรดจมูกและปากลงบนแกมเนียน
“ทานชายคะ”
เพตราเรียกเขาเสียงหวานนุม เธอเขินจนแกมแดงจัดลงไปถึงลําคอ
ระหง หญิงสาวถือวิสาสะซุกหนาเขาไปหาซอกคอของชายหนุม
“ฉันอนุญาตใหซบหรือยัง”
คําถามเยอหยิ่ง แตมือที่อยูใตนํ้ากําลังสัมผัสเรือนกายของเธอปลุก
เราใหเธอรับรูถึงความปรารถนาของเขา ทานชายฟลาเวียนไมตองการแค
ใหเธอปรนนิบัติอาบนํ้าใหเขาอยางเดียวแนนอน
“ยังคะ”
ถึงเขายังไมอนุญาตเพตราก็ขอซบไวกอน เธอเขินจนไมรูจะทําตัว
อยางไรตอหนาเขาดี ไมเคยมีเลยสักครัง้ ทีเ่ ธอจะหามใจไมใหหวัน่ ไหวไปกับ
เสนหรอนแรงของทานชายฟลาเวียน เขามีบุคลิกเยือกเย็นเหมือนนํ้าแข็ง
แตแฝงไวดวยความเรารอนที่หญิงสาวอธิบายไมได
ทานชายฟลาเวียนไมไดผลักไสหญิงสาวออกหาง เขายังคงกอดรัด
รางเธอไวในออมอก และเพื่อใหเขากอดเธอสบายขึ้น ชายหนุมก็เลยรั้งตัว
เธอขึ้นสูงอีกนิดจนเทาลอยพนจากพื้นของอาง เพตราซบหนาแนบแกม
ของซอกคออบอุน
มือขาวเนียนอีกขางวางทาบอยูบ นบาของเขา ทานชายฟลาเวียนลูบไล
ผิวเนียนใตนํ้า เธอตัวเล็กแตเนื้อตัวอวบอัดกอดพอดีกับออมแขน ผิวนุม
ตัวหอมบอบบาง ขี้อายแตก็ตอบสนองความตองการทางกายของเขาได
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ถึงใจยิ่งกวาผูหญิงทุกคนที่เขาเคยมีความสัมพันธลึกซึ้งดวย
“เปนอะไร”
เขาถามเหมือนแกลงทั้งที่ตองรูคําตอบถึงสาเหตุที่เธอหายใจแรงขึ้น
มือใหญสากกรานของทานชายเคลนคลึงสองเตาขาวผองของเธอสลับกัน
ไปมา เขารวบจับมันเอาไว นวดเฟนหนักมือหญิงสาวจิกนิ้วลงบนบากวาง
ริมฝปากกดลงบนผิวลําคอของชายหนุม
“อา…”
เสียงครางหวานๆ ดังผานริมฝปากจิม้ ลิม้ แผวเบา ทานชายฟลาเวียน
ยอมรับวาเขาชอบจูบเธอ ปากนุมที่จูบเมื่อไรก็หวานละมุนจนเขาเคลิ้ม
ลืมตัวจูบนานทุกที
“ทะ…ทานชาย”
เพตราขยับตัว หญิงสาวหมุนตัวหันไปควาจับขอบของอางอาบนํ้า
ทานชายฟลาเวียนยอมปลอยแตเขาตามไปประกบดานหลัง มือใหญสอดไป
ดานหนายกขึ้นครอบครองสองปทุมถันเตงตึง รอยยิ้มรายกาจปรากฏขึ้น
บนริมฝปากชั่วเสี้ยววินาทีกอนจะเลือนหายไป
“ทะ…ทานชายขา”
“จะเรียกฉันอีกนานไหม”
“ฮื้อ! อะ!”
รางกายของเพตราสั่นระริกดวยความปรารถนา ใบหนาแดงกํ่าของ
เธอไมใชแคเขินอาย แตยังรอนเพราะอารมณเรารอนที่ทานชายฟลาเวียน
ปลุกมันขึ้นมา ริมฝปากของเธอเดี๋ยวหุบเดี๋ยวอาออกจากกันเหมือนคน
ทรมาน
สองมือเกาะหนึบอยูกับขอบอางอาบนํ้า ทรวงอกของเธอเชิดชัน
อยางมีชีวิตชีวาอยูภายใตฝามือของชายหนุมยามที่นิ้วหัวแมมือของเขาปด
เบาๆ ลงบนยอดอก หญิงสาวก็ถึงกับสะดุงทั้งตัว เพตราไมเปนตัวของ
ตัวเองอีกแลว
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หญิงสาวเอนศีรษะพิงกับแผนอกของเขา ทานชายรูปงามกมหนาลง
เขาจูบหนาผากเธอแลวก็เลื่อนใบหนาลงตํ่า กอนประกบปากลงบนปากนุม
เพตราเผยอปากรับเอาปากรอนๆ ของเขา หญิงสาวเบี่ยงหนามาดานขาง
เพื่อใหเขาจูบเธอไดถนัดยิ่งขึ้น
ปากนุมหวานกําลังคลอเคลียกับปากรอนผาว มือบางยกขึ้นทาบเขา
กั บ ซี ก แก ม ของท า นชายสู ง ศั ก ดิ์ มื อ นุ  ม ๆ ระคายเคื อ งเล็ ก น อ ยเพราะ
แนวเครารอบกรามแกรงที่สัมผัสกับผิวเนื้อของเธอ แตเปนความระคาย
ที่ยิ่งสรางความรัญจวนใหเกิดแกเพตรา
“หอม”
เขาเผลอตัวชืน่ ชมเธอ แตเพตราก็คงไมไดใสใจกับคําชมนัน่ นักหรอก
เพราะหญิงสาวกําลังเคลิ้มไปกับความรอนระอุที่ชายหนุมประเคนลงบน
รางกายของเธอ อกอวบเหมือนจะยิ่งอวบใหญขึ้นจนตึงเปรี๊ยะ มันคือ
ความรูส กึ แสนหวานระคนความทรมานยามทีเ่ ขาสัมผัสเพือ่ ปลุกเราอารมณ
รางกายของเพตราพรอมสําหรับเขาทุกที่ทุกเวลาอยูแลว ทานชาย
ฟลาเวียนปองกันตัวเองกับเธอแคครัง้ แรกเทานัน้ หลังจากนัน้ เพตราก็ไดรบั
คําสั่งใหคุมกําเนิด เพื่อที่เขาจะไดไมตองครอบครองเธอโดยมีปราการ
ปองกัน
ทานชายไมปลอยตัวกับผูหญิงคนอื่นถึงขนาดนี้ แตกับเพตราเขารู
วาเธอบริสุทธิ์สําหรับเขา ความหอมหวานของเธอทําใหเขาไมตองการใหมี
อะไรขวางกั้นระหวางเธอกับเขา และมันก็ยอดเยี่ยมมากตามที่เขาคิดเอาไว
“หันหนามานี่”
จากสาวนอยไรเดียงสา เรียบรอย นุมนวลและออนหวาน เธอกําลัง
เบียดรางเปลือยเขาไปหาทานชายฟลาเวียนอยางไรยางอาย หญิงสาว
เกาะกอดเขาเมื่อชายหนุมยกตัวเธอขึ้น เพตราก็เกี่ยวขาเขากับสะโพกของ
เขาอยางรูวาตองทําอยางไรเพื่อตอบรับความแข็งกราวอันดุดันของเขา เมื่อ
เธอลดตัวลงตํ่าทานชายฟลาเวียนก็คอยๆ กลายเปนสวนหนึ่งในตัวเธอ
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หญิงสาวครางระงมใจจะขาดเสียใหไดเพราะการหลอมรวมเราใจ
เธอจิกนิว้ กับบากวาง เสียดสายสะโพกเพือ่ ลดตัวลงไปหาเขา มันทั้งทรมาน
และเยายวน เพตราระทวยกายเขาไปหาออมอกของชายหนุมเมื่อเขากลาย
เปนสวนหนึง่ ในตัวเธออยางสมบูรณทสี่ ดุ ไมสามารถบุกรุกเขาไปลึกยิง่ กวา
นั้น เพราะที่เขาอยูในตอนนี้ก็ลึกซึ้งอยางที่ไมเคยมีใครผานเขาไป ทานชาย
ฟลาเวียนกอดรัดหญิงสาวในออมแขนแลวก็เขยาโลกของเธอดวยบทรัก
อันเยายวนจนหญิงสาวครางปมวาจะขาดใจ
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