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ตรอกเสนหา

ตรอกเสนหา เมืองฮีทเวล

ใกลถึงเวลาที่ทองฟาปกคลุมดวยความมืด ทางตอนใตของเมือง
ฮีทเวลก็จะสวางเรืองรองดวยแสงไฟอันงดงามตระการตา สถานที่แหงนี้
ถูกเรียกวา ‘ตรอกเสนหา’ นักทองเทีย่ วและประชาชนของประเทศซัคคาเวีย
จะมุงมาที่ตรอกเสนหา ถาหากตองการลิ้มรสความสําราญจากการเที่ยว
กลางคืน ทั้งสุราและนารี
บุรุษสามารถเปนเจาของสตรีชั่วคราวไดอยางถูกกฎหมาย เพื่อไมให
เกิดการลักลอบขายบริการ หรือบังคับใหสตรีตองกมหนายอมทํางานนี้
อยางไรความเมตตา
ประเทศซัคคาเวียมีกฎหมายคุม ครองโสเภณี อาชีพโสเภณีในประเทศ
ซัคคาเวียเปนอาชีพสุจริต มีสิทธิ์ในการใชสวัสดิการตางๆ ของรัฐบาล เปน
หนึ่งอาชีพที่ตองเสียภาษีใหกับรัฐบาล แตใชวาทุกสถานที่จะอนุญาตให
โสเภณีออกไปเพนพานได ถึงจะถูกกฎหมายแตก็ตองมีการควบคุม เพื่อ
ไมใหเกิดการมั่วสุมจนเละเทะ
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สตรีทตี่ อ งการทํางานอาชีพนีถ้ กู กําหนดพืน้ ทีไ่ วทตี่ รอกเสนหาเทานัน้
ตรอกเสนหาคือสถานที่สําหรับบุรุษที่มาหาความสําราญ โรงระบําเปลื้องผา
ไนตคลับ และอีกมากมายของความสําราญทางดานกามารมณถูกรวมไว
ในตรอกเสนหาแหงนี้
เชนเดียวกับโรงระบําเปลื้องผานาคาเดีย ซึ่งเปนโรงระบําเปลื้องผา
ชื่อดังในจํานวนโรงระบําเปลื้องผาทั้งเล็กและใหญหลายสิบแหงในตรอก
เสนหา นาคาเดียจัดเปนโรงระบําเปลื้องผาขนาดใหญที่ตอนรับเฉพาะ
ลูกคากระเปาหนักเทานั้น
ในตรอกเสนหามีการแบงพื้นที่ของลูกคา ในสวนชั้นในของตรอก
เสนหาจะเปนสวนของลูกคาที่ฐานะดี ในขณะที่ลูกคาซึ่งมีฐานะลดหลั่น
ลงมาก็จะเที่ยวตามโซนของระดับคาบริการที่ตัวเองจายไหว
นาคาเดียเปนโรงระบําเปลื้องผาที่คาตั๋วเขาชมตอรอบนั้นอยูใน
ระดับสูง แตความงามของสตรีก็งามโดดเดนชวนมองจนแทบละสายตา
ไมได โรงระบําเปลื้องผาก็เปนสถานที่บริการที่รูกันดีวา นางระบําในนั้นจะ
มีงานพิเศษเสริมคือการขายความสําราญทางเพศใหกับบุรุษ ซึ่งคาบริการ
ก็ขนึ้ อยูก บั ระดับความสวยของนางระบํา นางระบําจะมีคา ตัวทีส่ งู กวาโสเภณี
ซึ่งขายความสุขทางเพศรสเพียงอยางเดียว เพราะพวกเธอจะขายความ
สําราญที่ไมใชแคเรื่องบนเตียงใหกับบุรุษ นางระบําของนาคาเดียขึ้นชื่อ
เรื่องของการปรนนิบัติและลีลาบนเตียงที่จะทําใหบุรุษเหมือนไดขึ้นสวรรค
ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู
“พี่คะ”
หญิงสาวรางเล็กเบียดกายเขาไปหาพี่สาวภายในหองพักสวนตัวของ
สายนํ้าผึ้ง ในนาคาเดียนางระบําที่มีคนเลี้ยงดูไดรับสิทธิพิเศษใหมีหองพัก
สวนตัวได แตจะตองมีการจายคาใชจายในสวนนี้เพิ่มเติม สายนํ้าผึ้งไดรับ
สิทธิ์นั้น
‘เจาชีวิต’ ของเธอ หญิงสาวเรียกเขาแบบนั้น เขาทํางานอยูบนเกาะ
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ซีโรเวอร ที่คนทั่วไปเรียกกันวาเกาะโจร เธอไมเคยถามเรื่องสวนตัวของเขา
หนาที่ของเธอคือปรนนิบัติทําใหเขามีความสุข และเมื่อเขาไดรับความสุข
เขาก็จะจากไป
เจาชีวิตของสายนํ้าผึ้งจะมาที่นาคาเดียสองหรือสามเดือนครั้ง หรือ
อาจจะนานกวานั้น แตหญิงสาวก็ไมเคยเอยปากถามอีกนั่นแหละวาเขา
หายไปไหน มันไมใชเรื่องที่เธอตองรับรู เรื่องที่เธอควรรูคือฝกปรือฝมือ
เรื่องบนเตียงเพื่อเขา
“ไมตองตกใจนะ”
สายนํ้าผึ้งกมหนาลงไปปลอบโยนนองสาว มารดาของทั้งคูถูกหลอก
มาขายตัวในตรอกเสนหา ถึงจะมีการควบคุม แตธรุ กิจสีเทาก็ยอ มมีชอ งโหว
ผูหญิงไทยตัวเล็กๆ คนหนึ่งตองกมหนายอมทํางานที่เธอไมเต็มใจ กระทั่ง
ใหกําเนิดบุตรสาวสองคน ซึ่งทั้งสายนํ้าผึ้งและธารธาราไมรูดวยซํ้าวาใคร
เปนบิดาของพวกเธอ
ทั้งคูโตขึ้นมาในโรงระบําเปลื้องผานาคาเดีย เมื่อมารดาเสียชีวิต
เจาของนาคาเดียนามวาแครอลกับอดัมผูเปนสามีก็ดูแลสองพี่นองตอมา
บุญคุณทีแ่ ครอลกับอดัมเรียกเก็บนัน้ สูงทวมหัว เมือ่ อายุครบยีส่ บิ สายนํ้าผึ้ง
ตองชดใชดวยเรือนราง ทํางานโสมมที่เธอไมปรารถนา แตเธอไมไดอยูใน
สถานะที่เลือกได สายนํ้าผึ้งตองเลือกระหวางการเปนนางระบําเปลื้องผา
บนเวที หรือขายตัวใหกับแขกกอน ถึงจะบอกวาเปนการขายศิลปะบน
เรือนราง แตมันก็คือศิลปะของกามารมณบนเตียง
มันก็แคคําพูดสวยหรู และไมวาเธอจะเลือกเปนนางระบํากอนหรือ
ขายตัวกอน สายนํ้าผึ้งก็ตองทํางานทั้งสองอยางอยูดี แตก็คงเปนโชคดีของ
สายนํา้ ผึง้ คืนแรกทีเ่ ธอตองขึน้ เวทีในฐานะนางระบําเปลือ้ งผา เธอก็ถกู เลือก
ใหปรนนิบัติบุรุษซึ่งมาจากเกาะโจรผูนั้น
หลังจากนั้นเธอก็เขาสูหนาที่โสเภณีเต็มรูปแบบ หญิงสาวกลายเปน
ผูหญิงของเขา และโชคดีอันนอยนิดก็คือ เขาเลือกที่จะเลี้ยงดูเธอ ทําให
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สายนํ้าผึ้งไมตองขึ้นโชวและรับแขกคนอื่นอีก แตตอนนี้เธอมีปญหาใหญ
ที่ตองรีบจัดการเทาที่สติปญญาของเธอจะทําได
“ซันนี่”
สายนํ้าผึ้งลุกขึ้นยืน มีสาวนอยแสนสวยยืนเบียดอยูขางกาย ชื่อที่
มารดาตั้งใหเธอคือสายนํ้าผึ้ง ชื่อของนองสาวคือธารธารา แตชื่อที่ทุกคน
ที่น่ีรูจักสายนํ้าผึ้งก็คือซันนี่ สวนธารธารานั้นคือแมหนูนอยธีนาเจาของ
รอยยิ้มสดใสราวกับพระอาทิตย
“สวัสดีคะคุณผูหญิง”
“สวัสดี สวัสดีเธอดวยนะธีนา”
แครอลคือคุณผูห ญิง อดัมคือคุณผูช าย และทีแ่ ครอลมาหาสายนํ้าผึ้ง
ก็เพราะจุดประสงคเกี่ยวกับธารธาราซึ่งจะมีอายุครบยี่สิบในอีกสามเดือน
ขางหนา
“มีอะไรใหดิฉันรับใชคะคุณผูหญิง”
“ใครจะกลาใหผูหญิงของทานมาริซรับใชละจะ”
แครอลทําเสียงเล็กเสียงนอยกลาวกับสายนํ้าผึ้ง แครอลนึกอิจฉา
สายนํ้าผึ้งเหมือนกันที่ไมตองไปเกลือกกลั้วกับผูชายคนอื่นหลังจากตกเปน
ของมาริซ
“ฉันขออนุญาตนั่งไดไหมจะ”
“เชิญคะคุณผูหญิง”
สายนํ้าผึ้งทรุดตัวนั่งลงบนโซฟาหลังจากแครอลนั่งลงเรียบรอย
โดยมีธารธารานั่งเบียดชิดตามลงไป สาวนอยหนาหวานกอดรัดลําแขนของ
พี่สาวเอาไวแนนดวยความตื่นกลัว สายนํ้าผึ้งไมไดปกปดถึงการชําระหนี้
ที่เธอกับธารธารามีหนาที่ตองชดใช
แมหญิงสาวจะเคยออกหนาคุยกับแครอลวาเธอจะใชหนีแ้ ทนธารธารา
เอง แตแครอลก็ปฏิเสธกลับมาอยางนุมนวล แครอลเปนแบบนั้น นุมนวล
แตก็เห็นแกตัว และตองการเงินจากการขายบริการทางเพศของนางระบํา
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ในนาคาเดีย
แครอลจะปรนเปรอนางระบําของตัวเองใหสวยจัดบาดตาที่สุด เพื่อ
เรียกเงินจากบุรุษที่มาติดพันบรรดานางระบํา ทั้งสายนํ้าผึ้งและธารธารา
มีหนี้กอนโตที่ตองชดใชใหกับโรงระบําเปลื้องผานาคาเดีย ตอนนี้หนี้ของ
สายนํ้าผึ้งก็ถูกหักไปในแตละเดือน แตก็ยังเหลืออีกมาก
หนี้สินซึ่งแครอลอางวาเปนคาเลี้ยงดู ไมใชแคสายนํ้าผึ้งกับธารธารา
ที่ถูกกระทําแบบนี้ แตรวมถึงผูหญิงเกือบทุกคนในนาคาเดีย ไมรวมคน
ที่สมัครใจเดินเขามาขอรับการคัดเลือกเพื่อเปนนางระบําคาวโลกีย
“ฉันมีเรื่องตองขออนุญาตซันนี่”
“เรื่องอะไรคะ”
“แหม ก็จะเรื่องอะไรละจะ ถาไมใชเรื่องของธีนา”
แครอลมองไปที่ธารธาราดวยสายตามุงหมาย สมองของเธอกําลัง
จินตนาการถึงภาพธนบัตรที่ปลิววอน สายนํ้าผึ้งวาสวยแลว ยายเด็กธีนา
ยิ่งโตก็ยิ่งสวยจัดบาดตา รูปรางหนาตาผิวพรรณงดงามบอบบางไมมีที่ติ
ธารธาราจะตองกลายเปนนางระบําที่ทําเงินใหกับนาคาเดียสูงเปน
ประวัตกิ ารณ โดยเฉพาะในคืนประมูลพรหมจารีของเธอ คนทีท่ าํ สถิตเิ อาไว
ก็คือสายนํ้าผึ้ง และธารธาราก็จะเปนคนทําลายสถิตินั้น แครอลครึ้มอก
ครึ้มใจ คิดวาตัวเองชางโชคดีที่ไดตัวสองพี่นองเก็บไวในนาคาเดีย
“ทําไมเหรอคะ”
“แหม ซันนี่จา เธอก็รูวาธีนาอายุใกลครบยี่สิบแลว”
“คะ ฉันทราบ”
“เมื่ออายุครบยี่สิบก็ตองเริ่มทํางานใชหนี้นะจะ”
“คะคุณผูหญิง”
“ฉันคิดวาธีนาอาจอยากเริ่มฝกเพื่อทํางาน”
“ยังดีกวาคะคุณผูหญิง ฉันอยากใหรอจนธีนาอายุครบยี่สิบกอน”
แครอลนิ่วหนากับคําตอบนั้น แตก็ตองสะกดอารมณ ถึงอยางไร
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ธารธาราก็ตองทํางานใหกับนาคาเดีย แตสายนํ้าผึ้งเปนคนโปรดของมาริซ
เธอจะตองใจเย็นและรอคอยอยางอดทน
“การฝกจะทําใหทํางานไดคลองแคลวขึ้นนะจะ”
“ดวยความสามารถของผูฝก ซึ่งฉันก็เคยไดรับการฝกมา ฉันเชื่อวา
ธีนาจะตองไดรับการขัดเกลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาคะ”
“ตามใจเธอเถอะจะ”
“ขอบคุณนะคะคุณผูหญิงที่เขาใจ”
“อุย! ฉันตองเขาใจอยูแลวละ ที่มาคุยดวยเนี่ยก็ไมใชวาอยากจะ
บังคับหรอกนะ แคคิดวาเวลามันก็ใกลเขามาแลว ฝกไวกอนมันก็จะดี
กับตัวธีนาเองนั่นแหละ”
“คะคุณผูห ญิง ขอบคุณอีกครัง้ สําหรับความเมตตาทีม่ ใี หธนี า นะคะ”
“ไมตองเกรงใจหรอกจะ ซันนี่กับธีนา ฉันก็เอ็นดูเหมือนลูกเหมือน
หลานของฉัน”
มีญาติผูใหญคนไหนบางที่บีบบังคับใหคนที่ตัวเองบอกวาเอ็นดู
เหมือนลูกหลานตองขายตัว เอาเรือนกายเขาแลกเงินเพื่อผลประโยชนของ
ตัวเอง
“คะคุณผูหญิง”
“ธีนา ไมตองกลัวนะจะ การฝกฝนไมนากลัวหรอก”
เพราะท า ทางตื่ น ตระหนกของธารธาราทํ า ให แ ครอลต อ งหั น ไป
ปลอบโยน แครอลใหความสําคัญกับการดูแลนางระบํา สตรีที่หนาตา
งดงามแครอลจะหาวิธีปูอนาคตใหเปนนางระบําดวยการทําใหเกิดหนี้
ไมใชจากเจาตัวเองก็เปนหนี้ที่ครอบครัวกอขึ้น
แครอลจะไมใชงานนางระบําจนมือไมหยาบกราน แตจะดูแลให
งดงามราวกั บ ลู ก คุ ณ หนู มี อั น จะกิ น ส ว นคนที่ ห น า ตาไม ดี แ ละไม ผ  า น
เกณฑการคัดเลือก แครอลก็จะใหทําหนาที่เปนคนรับใช มีการแบงแยก
กันอยางชัดเจนในนาคาเดีย
12 นางโจรยอดรัก

“คะ…คะคุณผูหญิง”
ธารธาราไมกลาสบตากับแครอล ไดแคมองแลวก็รีบหลบวูบดวย
อาการตื่นกลัว แครอลยิ้มใหทั้งคูแลวก็ลุกขึ้นยืน
“ถาอยางนั้นฉันคงตองขอตัวกอน”
“คะคุณผูหญิง ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะคะ”
สายนํ้าผึ้งตบมือลงบนหลังมือของนองสาว แลวก็ปลีกตัวออกหาง
จากธารธารา เพื่อเดินไปสงแครอลหนาประตู

“พี�นํ้าผึ้ง”

ธารธาราสวมกอดพี่สาว สายนํ้าผึ้งไมไดปกปดเรื่องหนี้สินและความ
จําเปนที่ตองทํางานชดใชหนี้ ธารธาราสงสารพี่สาว แตในความโชครายก็ยัง
มีความโชคดี เพราะสายนํ้าผึ้งไดรับการดูแลจากมาริซ การเปนผูหญิงของ
ผูชายคนนั้นก็ไมเลวรายนักหรอก เมื่อเทียบกับการที่พี่สาวของเธอตองไป
รองรับอารมณหื่นกระหายของผูชายมากหนาหลายตา
“ไมตองกลัวนะธาร”
“พี่นํ้าผึ้ง ธารกลัวจริงๆ คะ”
“พี่จะหาทางชวยธารใหได”
“ถาการชวยธารจะทําใหพี่เดือดรอน พี่อยาทํานะคะ”
สายนํา้ ผึง้ กอดรัดนองสาว ธารธาราเปนครอบครัวคนเดียวทีเ่ หลืออยู
ของสายนํ้าผึ้ง เปนความรักและความสุขที่เธอมี และหญิงสาวก็ตั้งใจไว
แลววาเธอจะปกปองธารธาราแมตองแลกดวยชีวิตของตัวเอง
ธารธาราเปนสาวนอยที่ออนโยน สายนํ้าผึ้งทําตัวเปนมารดาของ
ธารธาราและตั้งใจดูแลนองสาวใหมีความคิดที่งดงามแตกตางจากเธอ เมื่อ
มองธารธารา เธอจึงมีแตความสุข รอยยิ้มสดใสของนองสาวคือสิ่งที่เธอ
ตองการรักษาเอาไว รวมถึงชีวิตของธารธาราจะตองดีกวาชีวิตของเธอ
นองสาวที่แสนบริสุทธิ์ จิตใจงดงาม ทั้งออนโยนและออนหวาน
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จะตองไมมีชีวิตคลุกอยูกับโลกียอันนาสะอิดสะเอียนเหมือนที่เธอเปน
สายนํ้าผึ้งพยายามหาทางออกเรื่องของธารธาราลวงหนามาเปนป แตเธอ
ก็ยังไมพบทางออกนั้น
เวลาอีกสามเดือนที่เหลือ สายนํ้าผึ้งจะตองทําใหสําเร็จ เธอจะยอม
ใหธารธาราอยูในโรงระบําเปลื้องผานาคาเดียไมได ธารธาราอาจไมโชคดี
มีคนจองตัวตลอดปเหมือนกับเธอ สายนํ้าผึ้งเองก็เถอะ หญิงสาวไมคิดวา
ตัวเองจะโชคดีตลอดไป เมื่อวันหนึ่งที่มาริซเบื่อเธอ สนใจนางระบําคนใหม
เมื่อนั้นเขาก็คงยกเลิกการผูกขาดกับเธอ สายนํ้าผึ้งก็จะตองรับแขกคนอื่น
ชีวิตที่อดสูแบบนั้น เธอจะไมยอมใหธารธาราตองเสี่ยง นองสาวไมเหมือน
กับเธอ ธารธาราทั้งออนแอและเปราะบาง นองสาวของเธอรับเรื่องแบบนี้
ไมไหวแน
“พี่จะไมเดือดรอน และพี่ก็ตองชวยธารใหได”
“พี่นํ้าผึ้งสัญญากอนนะคะ”
ธารธาราขอคําสัญญาจากพี่สาว สายนํ้าผึ้งลูบแกมนองสาว กอนจะ
หอมแกมเนียนของนองเบาๆ เธอยิ้มออนโยนเพื่อใหธารธาราคลายกังวล
“พี่สัญญา”
“ธารคอยสบายใจหนอยคะ”
“ไปเห็นอะไรมาหรือเปลา”
สายนํ้าผึ้งถามอยางรูจักนองสาวดี ธารธาราอาจไปเจอเหตุการณ
อะไรบางอยาง ถึงไดดูเปนกังวลกับเรื่องของเธอมากถึงขนาดนี้
“เลาไดไหมคะ”
“เลามาเถอะ”
ธารธาราไมมีความลับกับพี่สาว หญิงสาวอึกอักไปครูหนึ่ง แลวก็
ตัดสินใจวาตองเลา สายนํ้าผึ้งถามแลวไมเลาก็กลัวพี่สาวจะโกรธ
“เมื่อวานธารเห็นคนถูกซอมคะ”
“ถูกซอมเหรอ”
14 นางโจรยอดรัก

“ใชคะ ธารบังเอิญไปเจอคะ ดานหลังของนาคาเดีย ไดยนิ เขาคุยกันวา
คนที่ถูกซอมพยายามหลบหนีเพราะไมอยากเปนนางระบําคะ”
แครอลกั บ อดั ม ทะนุ ถ นอมนางระบํ า เพื่ อ ผลประโยชน ก็ จ ริ ง แต
สําหรับคนที่พยายามตอตาน ทั้งคูก็จะจัดการดวยวิธีการรุนแรงเพื่อไมให
เปนตัวอยางที่ไมดี จนวาที่นางระบําคนอื่นๆ ลุกฮือขึ้นมาสรางปญหาใหกับ
นาคาเดีย
“มีใครเห็นธารหรือเปลา”
“ไมมีคะ ธารแอบอยู”
“โชคดีไป ตองระวังนะ เรื่องแบบนี้อยาเขาไปยุง”
สายนํา้ ผึง้ เปนหวงนองสาวมาก ถึงเธอจะไมชอบใจนัก ก็ตอ งขอบคุณ
มาริซที่เขายอมจายเงินรายเดือนใหกับนาคาเดีย เพื่อใหไดพักในหองใหญ
แบบสองหองนอน สายนํ้าผึ้งถึงพาธารธารามาอยูดวยกันได
“คะพี่นํ้าผึ้ง”
ใครจะวาสายนํ้าผึ้งเห็นแกตัวก็ชาง แตเธอกับนองสาวยังเอาตัวเอง
ไมรอด จะไปออกหนาเปนวีรสตรียุงเรื่องของคนอื่นคงไมได
“เรื่องอื่นธารไมตองคิดมาก พี่จะหาทางชวยใหได”
“คะ ธารเชื่อพี่คะ”
“แลวพีจ่ ะบอกอีกครัง้ แตธารตองเตรียมตัวใหพรอม เผือ่ ตองออกไป
จากที่นี่กะทันหัน”
สายนํ้าผึ้งไมหวงความปลอดภัยของตัวเองเทาความปลอดภัยของ
ธารธารา การที่เธอจะสงนองสาวออกไปจากนาคาเดีย สายนํ้าผึ้งก็ตอง
เตรียมใจเผื่อสําหรับตัวเองไวดวย
“ตองไปดวยเหรอคะ”
“ถาอยูที่นี่ก็ตองทําอาชีพเดียวกับพี่”
“แตธารอยากอยูกับพี่นํ้าผึ้ง”
“ถึงเวลาตองไปก็ตองหางกันกอน ถาหากธารออกไปจากที่นี่ได พี่จะ
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รอวันที่ธารกลับมาชวยเหลือพี่ เขาใจไหม”
“ธารไมเขาใจเทาไร แตธารจะเชื่อฟงพี่นํ้าผึ้งคะ”
“เด็กดี เชื่อพี่ดีที่สุด เพราะถาไมเชื่อฟงพี่ ธารจะทําใหพี่ไมสบายใจ”
“ธารจะไมทําใหพี่นํ้าผึ้งตองรูสึกไมสบายใจคะ”
สายนํ้าผึ้งสบตากับนองสาว เธอครุนคิดถึงทางออกของปญหานี้
มีบางอยางวาบขึ้นมาในหัว สายนํ้าผึ้งรูวาเปนวิธีการที่คอนขางเสี่ยง และ
เธออาจไมไดรับความชวยเหลือ แตเธอก็อยากจะลองดูสักครั้ง เผื่อวา
โชคชะตาอาจเขาขางเธอ
“พี่นํ้าผึ้งคะ”
สายนํ้าผึ้งจมอยูในภวังค เธอตองจัดระเบียบความคิดของตัวเอง
แลวก็ตองเฝารอการมาของเขา
“พี่นํ้าผึ้งคะ”
อาการเงียบของพีส่ าวทําใหธารธาราเปนกังวล หญิงสาวเรียกสายนํา้ ผึง้
เขยาแขนเบาๆ สายนํ้าผึ้งก็ยังไมไดยินเสียงเธอ จนตองเรียกซํ้า
“หือ มีอะไรธาร”
“พี่นํ้าผึ้งนั่งเหมอคะ ธารเปนหวง”
“พี่มีเรื่องตองคิดนะ”
“พี่นํ้าผึ้งอยาคิดมากนะคะ”
“ตองคิดมากสิ เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับธาร”
ธารธารามองพี่สาวดวยสายตาหวงใย สายนํ้าผึ้งเปนหวงเธอ เธอก็
เปนหวงสายนํา้ ผึง้ เหมือนกัน สายนํา้ ผึง้ เปนครอบครัวคนเดียวของธารธารา
เปนทั้งพี่และแม ถึงทั้งคูจะอายุหางกันไมถึงสองปก็ตาม
“ธารก็เปนหวงพี่นํ้าผึ้งเหมือนกันนะคะ”
“ไมตองเปนหวงพี่ พี่ดูแลตัวเองได”
“พี่นํ้าผึ้งยังเปนหวงธารเลยนี่คะ”
“นั่นก็เพราะธารดูแลตัวเองไมไดเหมือนพี่”
16 นางโจรยอดรัก

สายนํ้าผึ้งไมไดเขมแข็ง แตเธอจําเปนตองเขมแข็ง ถาหากเธอ
ออนแอไปสักคน ชีวิตของสองพี่นองก็คงอยูในสถานการณที่เลวรายกวานี้
“พี่นํ้าผึ้ง อยาคิดมากจนปวยนะคะ ธารเปนหวง”
“พี่ไมปลอยใหตัวเองปวยหรอก จนกวาพี่จะชวยธารสําเร็จ”
“ธารไปดูกับขาวมาใหพี่นํ้าผึ้งดีกวา รอธารสักครูนะคะ”
ธารธาราโนมตัวไปสวมกอดพี่สาว แลวก็ผละออกหาง หนาที่ซึ่ง
สําคัญกับธารธาราก็คือการจัดสํารับอาหารในแตละวันใหกับสายนํ้าผึ้ง
สําหรับผูหญิงในนาคาเดียที่มีคนเลี้ยงดู เรื่องอาหารการกินก็ถูกแบงเกรด
จากราคาหองพักของนางระบํานั่นเอง

มาริซเห็นความโลงอกที่สายนํ้าผึ้งแสดงออก เหมือนเธอกําลัง

เฝาคอยการมาของเขา แตชายหนุมก็ไมแนใจนัก เพราะเธอคือยายโสเภณี
นอยจอมหยิ่งที่ยอมนอนกับเขาเพราะความจําเปน แมรางกายเธอจะยอม
ใหเขา แตนั่นก็เพราะประสบการณทางเพศอันเหลือเฟอที่เขาใชหลอกลอ
รางกายของเธอ แตหัวใจเธอไมอยากยินยอมตอเขา
มาริซถึงสนุกกับการจับเธอกดลงบนเตียง อาการใจไมยอม แต
รางกายปฏิเสธไมไดของเธอทําใหเขาเพลิดเพลิน และทุกครั้งที่เขาแวะ
มาหาเธอ ถึงหญิงสาวจะตอนรับเขาดวยมารยาทอันดีเยีย่ ม แตเธอก็ทาํ ตาม
หนาที่ ไมเคยทําใหมาริซรับรูเ ลยวาเธอคิดถึงเขา และอยากพบเขาจนตัวสั่น
เหมือนกับทีผ่ หู ญิงคนอืน่ เปน นีอ่ าจเปนหนึง่ ในเหตุผลทีม่ าริซยังไมเบือ่ เธอ
“ทานมาริซ”
ปกติแลวทุกครั้งที่พบกัน หลังจากโคงตัวเพื่อทําความเคารพเขา
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของนาคาเดีย สายนํ้าผึ้งจะไมเดินเขามาหาเขากอน
ถาหากมาริซไมบังคับ แตเธอเดินเร็วๆ เขามาหาเขา หยุดยืนตรงหนาเขา
มาริซโอบแขนไปรอบเอวเธอ
หญิงสาวขืนตัวเล็กนอยแลวก็ยอมโอนออนเบียดกายเขาหาเขา
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มาริซหลุบเปลือกตาลงซอนประกายบางอยางในดวงตาของเขา สายนํ้าผึ้ง
คงตองการบางอยางจากเขา เธออาจจะเรียกรองออนวอนรองขอสินคา
ฟุมเฟอยอยางที่ผูหญิงในนาคาเดียตองการ
‘หมดเวลาสรางภาพแลวหรือไง’
เขาสนุกกับความแปลกของเธอ เขาถึงยอมทุมเงินเพื่อทําใหเธอ
กลายเปนผูหญิงของเขาคนเดียว ไมตองรับแขกคนอื่น
“สวัสดีหวานใจ”
เขาจับคางเธอดันใบหนาขึ้น กมหนาลงไปบดเคลาปากรุมรอนลงบน
ปากนุมละมุน เคลาคลึงจุมพิตเธอหนักหนวงโดยไมสนใจสายตาคนอื่น
สายนํา้ ผึง้ จะผลักเขาออกหาง แตสติของเธอสัง่ การ เธอตองยอมเขา ถาหาก
เธอจะขอรองเขา
‘แปลกมาก’
บุรุษที่เขามาที่น่ีในนามของมาริซจงใจจูบเธอ และเขาก็ไดคําตอบ
มีบางอยางที่เปลี่ยนไป ชายหนุมถอนปากออกหางจากปากนุมอยางยาก
ลําบาก ปากเธอฉํ่าหวาน จุมพิตกี่ครั้งก็ไมเคยเบื่อ เขากมหนาลงสํารวจ
กลีบปากสั่นระริกของเธอดวยสายตาพึงพอใจ
“เธอดีใจที่ไดพบฉันหรือไง”
“เออ…คะ”
สายนํ้าผึ้งตองตอบเอาใจเขาไวกอน หญิงสาวถูกโอบกอดไวชิดราง
สูงแกรงของมาริซ ชายหนุมหันไปโบกมือใหคนของเขาไปหาความสําราญ
สวนตัวของมาริซ เขาไมตองเลือกผูหญิงที่ไหน เพราะเขามีผูหญิงเปนของ
ตัวเอง
“ทานมาริซ”
มาริซหันไปมองแครอล ซึ่งเดินเร็วๆ สงยิ้มกวางเขามาทักทายเขา
ชายหนุมมองแครอลขณะที่แขนแกรงยังคลองอยูบนเอวออนแอนของ
สายนํ้าผึ้ง
18 นางโจรยอดรัก

“ตองขอโทษดวยนะคะที่ไมไดออกไปตอนรับ”
แครอลติดแขกวีไอพีคนอื่น แตสําหรับมาริซแลวเขาคือแขกระดับ
ซูเปอรวีไอพีของเธอ เพราะนอกจากชายหนุมจะจายหนัก เขายังใจกวางกับ
ลูกนองใหสทิ ธิเ์ ลือกนางระบําไปปรนเปรอ การปรากฏตัวของมาริซหมายถึง
เงินที่จะหลั่งไหลเขาสูโรงระบําเปลื้องผานาคาเดีย
“ไมเปนไร”
แครอลไมเคยรูวามาริซทํางานอะไรบนเกาะโจร แตตําแหนงของเขา
ทีน่ นั่ คงไมใชตาํ แหนงตํา่ ตอย เขาอาจเปนคนสนิทของเจาพอเกาะโจร จีซสั ซี
โรเวอร ก็เปนได หรือไมอยางนั้นก็ตองทํางานใกลชิดกับคนสําคัญคนใด
คนหนึ่งบนเกาะโจร
“แตดิฉันก็รีบเรงมารับรองทานมาริซเลยนะคะ”
“ครับผม”
มาริซหันไปจุมพิตขมับของสาวสวยขางกาย สายนํ้าผึ้งเงยหนาขึ้น
มองเขา นัยนตาของเธอดุดันอยางคนหวงตัว ทั้งที่ก็ถูกเขาจับฟดจนควร
จะชินไดแลว แตเหมือนเธอจะนึกได ความขุนเคืองในดวงตาคูนั้นจึงเลือน
หายไป
มุมปากของมาริซหยักลึกเปนรอยยิ้ม เขาคิดไมผิดที่มาหาความ
สําราญที่นี่หลังการพักผอนของเขากอนกลับเกาะซีโรเวอร คืนนี้จะตองเปน
คืนที่สนุกมาก เขาหวังไวแบบนั้น สังเกตอาการของสายนํ้าผึ้งเงียบๆ แลวก็
เฝารอใหเธอเปดเผยความตองการออกมา
“ไมใชแคดิฉันที่เฝารอทานมาริซนะคะ ซันนี่ก็เฝารอทานมาริซทุกวัน
เลยคะ”
“จริงเหรอ”
มาริซหันไปถามสาวสวยขางกาย สายนํา้ ผึง้ นึกชังนํา้ หนาแครอลขึน้ มา
แครอลจะพูดเอาอกเอาใจมาริซก็เชิญตามสบาย แตแครอลไมควรดึงเธอ
เขาไปเกี่ยวของ
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‘ถาเราปฏิเสธเขาตองโกรธแน’
สายนํ้าผึ้งเคยทําตัวใหมาริซโกรธเธอ ดวยความคิดแบบโงเขลาวา
เขาจะโกรธแลวหัวเสียออกไปจากนาคาเดีย แตความโกรธของมาริซเหมือน
เปลวไฟ เขาจะเอามันมาลงกับเนื้อตัวของเธอ จับเธอฟดจนสายนํ้าผึ้งแทบ
คลานลงจากเตียง
“คงไมจริงหรอกมั้ง”
เขาพูดดวยนํ้าเสียงเอื่อยเฉื่อย แตมีผลตอชะตาชีวิตของสายนํ้าผึ้ง
ทันที แครอลหันมามองสายนํ้าผึ้ง ลอบขึงตาใสหญิงสาว
“เออ…จริงคะ”
สายนํ้าผึ้งตองยอมพายแพใหกับสถานการณที่เกิดขึ้น เธอไมไดอยู
ในสถานะที่จะทําตัวหัวแข็งใสเขาได โดยเฉพาะในตอนนี้ซึ่งเธอกําลังจะ
เสี่ยงขอความชวยเหลือจากเขา สายนํ้าผึ้งไมหวังเต็มรอยวาเขาจะชวย แต
เธอมีทางเลือกไมมากนัก ตอใหตองยอมคุกเขาออนวอนเขา หญิงสาวก็จะ
ทําเพื่อธารธารา
“งั้นบอกตอหนาแครอลใหฉันไดยินชัดๆ วาเธอคิดถึงฉัน”
สายนํ้าผึ้งตวัดสายตาคมดุมองเขา เธอขุนเคือง และอาการอยากพน
ไฟใสเขาไมใชความคิดถึง ก็ทาํ ใหมาริซนึกขํา แตชายหนุม ก็ตสี หี นาเฉยเมย
เหมือนมองไมออกวาเธอกําลังเริ่มคุกรุนดวยไฟโทสะ
“ฉันคิดวา…”
“ฉันอยากฟงนะยาหยี”
มาริซกมหนาไปลงไปไลปลายจมูกโดงกับขางแกมเนียนนุม สายนํา้ ผึง้
ยกมือขึ้นทาบกับอกเขา เกือบเผลอตัวผลักชายหนุม แตควบคุมตัวเองทัน
เวลา มือที่ทาบลงบนอกแข็งแกรงจึงเปลี่ยนไปขยุมจับเสื้อเขาแทน
“ฉันคิดถึงคุณคะ”
“ก็ได ฉันเชื่อเธอ เธอคงคิดถึงฉันมากจนอยากถอดเสื้อฉันหรือไง”
สายนํ้าผึ้งอยากเกลียดหนาเขานัก เรื่องนาอายแบบนี้มาริซก็ยังพูด
20 นางโจรยอดรัก

มันออกมา คนแบบเขาสมควรถูกตัดลิ้น เธอไมใชผูหญิงหื่นจนขึ้นสมอง
เสียหนอย จะไดคดิ ถึงเรือ่ งการถอดเสือ้ ออกจากรางแกรงกํายําของชายหนุม
ตรงหนา
“คะทานมาริซ”
“คงเพราะฉันไมไดมาหาเธอนานสินะ รางกายของเธอก็เลยเกิดความ
ตองการฉันมากจนเธอเก็บมันเอาไวแทบไมอยู”
สายนํ้าผึ้งขมกลั้นโทสะจนใบหนาแดงกํ่า มาริซนึกเอ็นดูแกมแดง
ระเรื่อเพราะโกรธของสาวสวยขางกาย สายนํ้าผึ้งเปนผูหญิงที่ยิ่งโกรธก็ยิ่ง
สวย เธอเปนของเลนดิ้นไดที่ทําใหมาริซมีชีวิตชีวา และเขาก็ไมเสียดาย
เศษเงินที่โปรยใหแครอลเพื่อซื้อความบันเทิงจากสายนํ้าผึ้งเลยสักนิด
“คะทานมาริซ”
“งั้นเราจะเขาไปในหองรับรองชั้นลางดวยกัน แลวอยูดวยกันในนั้น
สองคนดีไหม”
“เราขึ้นหองกันเลยไมไดเหรอคะ”
ห อ งพั ก ที่ เ ขาจ า ยเงิ น ค า เช า ให เ ธอภายในนาคาเดี ย สามารถเป ด
ตอนรับมาริซได และเธอก็ตองการที่จะพาเขาขึ้นไปดวยกันใหเร็วที่สุด เพื่อ
จะไดหาทางเจรจากับชายหนุม
“เธอตองการฉันมากขนาดนั้นเชียวเหรอยาหยี”
สายนํ้าผึ้งอยากตบเขาใหหนาหันกับเรื่องที่เขาพนออกมา แตเธอ
ก็ตองยอมเปนผูหญิงหื่นตอหนาแครอล เพราะนอกจากจะทําใหแครอล
พอใจ ก็ยังทําใหมาริซพอใจดวย
“คะ ฉันอยากอยูกับคุณสองตอสองแทบทนไมไหวแลวคะ”
“เธอจะไดมันยาหยี”
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นางระบํา

“ฮื�อ! มะ…”

สายนํา้ ผึง้ ไมมโี อกาสไดพดู จนจบประโยค เขามาในหองรับรองวีไอพี
มาริซก็กมหนาลงไปหาเธอ เขาตรึงทายทอยหญิงสาวเอาไว บดปากลงไป
จูบเธอหนักหนวง สายนํ้าผึ้งรูวาการมาของเขาไมเคยจบลงแคการเจอหนา
ทักทายแลวลาจาก แตเธอตองการคุยกับเขาในหองพัก
“มะ…ไม ฮื้อ!”
เธอไดโอกาสหายใจแตไมไดโอกาสพูด สูดลมหายใจเขาปอดแลว
ปากนุมก็ถูกเขาครอบครองอยางดื่มดํ่า
“อา…”
สายนํ้าผึ้งครางเสียงหวานผานลําคอ จุมพิตของมาริซมีอานุภาพ
รายแรงถึงขนาดไหนหญิงสาวรูด ี เพราะเธอไมเคยหลุดออกจากพันธนาการ
พิศวาสของชายหนุมสําเร็จเลยสักครั้ง เธอเคลิ้มไปกับจุมพิตของเขา หลง
มัวเมาอยูในออมกอดของเขา
และเมื่อชายหนุมครอบครองเธอ ความฉํ่าลื่นอันแสนหวานก็คือการ
22 นางโจรยอดรัก

บงบอกวารางกายเธอปรารถนาการครอบครองจากเขาเชนกัน การกมหนา
ลงจุมพิตเธอคงทําใหเขาเมื่อยคอ ปากที่ประกบจูบยังแนบแนนยามที่เขา
ยกตัวเธอลอยขึ้นจากพื้น
หญิงสาวขยับตัวไมไดเลย สายนํ้าผึ้งจนปญญาที่จะขัดขวางมาริซ
เขามีสองมือแตเหมือนมีสิบมือ ยุมยามไปตามเรือนกายของเธอแลวยัง
สามารถอุมเธอแนบติดไวกับตัวเขาไดดวย ในขณะที่สองมือบอบบางของ
เธอทําไดแคคลองเขากับลําคอแข็งแกรง
เขาจูบเอาๆ จนเธอแสบรอนริมฝปาก แตความแสบรอนที่คุกรุนอยู
ก็มาพรอมกับความรอนระอุภายในกายทีถ่ กู กระตุน ใหเธอเกิดความตองการ
เขา สายนํ้าผึ้งตัวออน เอนอิงศีรษะซบเขาไปหาซอกคอของชายหนุมเมื่อ
มาริซถอนริมฝปาก
“ที่นี่นะ”
สายนํ้าผึ้งเขาใจความหมายของเขา เธอตองการขึ้นไปบนหองนอน
แตเขากลับคิดวาเธอตองการใหเขาครอบครองเธอจนทนไมไหว มาริซเลือก
ทีน่ ใี่ หเธอปรนเปรอพิศวาสเราอารมณเขา หองรับรองวีไอพีทสี่ ามารถรูดมาน
แลวมองผานกระจกไปยังเวทีแสดงระบําเปลื้องผาได แตคนภายนอกจะ
ไมสามารถมองผานกระจกแลวมองเห็นคนที่อยูภายในหอง
“มะ…ไมคะ”
“เธอคิดถึงฉันไมใชหรือไง”
มาริซถามดวยนํ้าเสียงเหี้ยมเกรียม เขาเหมือนคนใจดี ใจกวาง แต
สายนํ้าผึ้งกลับไมรูสึกวาเขาใจดี มีบางอยางที่นากลัวและอันตรายมากซอน
อยูในตัวของมาริซ ถึงเขาจะเปนหนุม เจาเสนห แตเธอก็คดิ วาเขาไมใชผูชาย
ที่ผูหญิงสมควรเขาใกล
“มะ…ไม อา…”
หญิงสาวถูกจับวางลงบนโซฟา เธอหันหนาเขาหาพนักพิง สองมือ
คํ้าลงบนขอบของพนักพิง มาริซดันรางเขาไปชิดกับรางออนแอน สอดมือ
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เขาไปใตเสื้อที่เธอสวม
“ไมอะไร พูด!”
มือใหญไมไดเคลาคลึงเพื่อกระตุนอารมณของเธออยางเดียว ยามที่
เขาถามเพื่อขูเข็ญเอาคําตอบ แรงบีบที่กอบกุมอกนุมก็แรงจนเธอรูสึกเจ็บ
“ไมใชที่นี่คะ”
“แตฉันตองการเธอที่นี่ และเดี๋ยวนี้”
เขาประกาศอยางคนทีค่ นุ เคยกับการออกคําสัง่ มาริซกดปุม ใหผา มาน
เลื่อนเปด การแสดงระบําเปลื้องผากําลังดําเนินไป โชวบนเวทีเต็มไปดวย
นางระบําหุน ดีชนิดอกเปนอกเอวเปนเอว ทีก่ าํ ลังเตนยัว่ ยวนและปลดเปลือ้ ง
อาภรณบนเรือนกายทีละชิ้น
ระบําเปลื้องผาของนาคาเดียไมใชแคการดีดดิ้นเตนสายไปมา ถอด
เสื้อผาจนหมดทุกชิ้นแลวจบกัน แตระบําเปลื้องผาของที่นี่มีความงดงาม
การเคลือ่ นไหวของรางกายอันออนชอยและเยายวนจากการฝกฝน เตนเพือ่
กระตุนกําหนัด และทําใหผูชมเกิดอารมณเรารอนตั้งแตการเริ่มตนถอด
ถุงมือ
“อา…”
“ดี เสียงครางหวานๆ ของเธอ ฉันชอบฟง”
ชายหนุมจับเธอเบี่ยงหนาหันมา เขาจุมพิตคลุกเคลาปากนุม มือก็
ลวงควักงวนอยูกับสองเตาตูมเตงในเสื้อตัวสวย สายนํ้าผึ้งปฏิเสธเขาไมได
เลย เพราะเธอแรงนอยกวาเขา และเขาก็ไมอนุญาตใหเธอทําแบบนั้นดวย
ชายหนุมถอนจูบ กอนจับใบหนาเธอหันไปยังเวที
“จินตนาการวาเธออยูบนนั้นสิ”
หญิงสาวขยุม มือจิกลงบนพนักพิงของโซฟา ลิน้ สากของมาริซเลาโลม
ใบหูของเธอ กอนที่ชายหนุมจะเลื่อนใบหนาลงไปจูบเคลาลําคอระหง
“เธอก็ตองการฉันนี่ยาหยี”
ชายหนุมเบียดตัวเขาไปหาเธอ หญิงสาวแอนเรือนกายขึ้น หัวเขา
24 นางโจรยอดรัก

จมลึกลงไปบนฟูกนุมของโซฟา มาริซแทรกมือขางหนึ่งเขาไปในซับใน
เนือ้ บาง กอนจะกระชากมันจนขาดติดมือออกมา กระโปรงตัวสวยถูกปดขึน้
เพื่อใหพนทางเขา
ชายหนุ  ม ปลดปล อ ยความอหั ง การของเขาออกมา และมาริ ซ ก็
ครอบครองเธออยางเรารอน สายนํ้าผึ้งครางครวญ นิ้วมือจิกเกร็งจนขอนิ้ว
ขาวซีด ความปรารถนาถูกกระตุนใหตื่นเตลิด ภายใตความปาเถื่อนที่แสน
เรารอนของมาริซ
“ตอบสนองฉัน” คําบัญชาของเขาคือเรือ่ งทีเ่ ธอไมสามารถเพิกเฉยได
สายนํ้าผึ้งตองขยับรางกายเพื่อตอบสนองความเรารอนที่มาริซตองการ

“สนุกไหม”

มาริซพลิกตัวนั่งลงบนโซฟา ทําใหสายนํ้าผึ้งตองนั่งครอมอยูบนตัก
เขา หญิงสาวหายใจหอบแรง ทิ้งตัวเขาไปในออมอกของชายหนุม คําถาม
ของเขานาตบ แตเธอไมมโี อกาสไดตอบ เพราะริมฝปากออนนุม กําลังอาปาก
พะงาบๆ รีบหายใจเอาอากาศเขาปอด
“เอาละ ฉันไดคําตอบแลว ฉันคิดวาเธอนาจะสนุกกับมันนะ”
ชายหนุมลูบไลตนขาขาวนุมใตกระโปรง เขากดรีโมตเปดทีวีจอยักษ
ที่แขวนอยูบนผนัง ถาหากไมชมการแสดงโชวบนเวทีผานหนาตางซึ่งเปน
กระจกชนิดพิเศษ ก็สามารถกดชมการแสดงระบําเปลื้องผาผานทีวีได
ความบันเทิงที่จัดเตรียมไวรับรองลูกคาเรียกไดวาสมบูรณแบบ
นอกจากความบันเทิงแลว การรักษาความเปนสวนตัวของลูกคาก็ยังตอง
ปฏิบัติอยางเครงครัด พนักงานที่ทําหนาที่เสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม ตอให
เห็นลูกคากับนางระบําทําอะไรกันอยู ก็ตองกมหนากมตาทําหนาที่ของ
ตัวเองเทานั้น
การเงยหนามองแขกเปนเรือ่ งเสียมารยาท การจดจองแขกก็เปนเรือ่ ง
เสียมารยาท และยังเปนกฎอยางรายแรงของโรงระบําเปลื้องผานาคาเดีย
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ดวย ไมใชแคการชมโชวระบําเปลื้องผา แขกที่ตองการเสพสุขกับนางระบํา
ก็สามารถทําไดทันที โดยไมตองขึ้นหองหรือไปหามุมลับตา
สายนํา้ ผึง้ ยังโชคดีอยูบ า งทีเ่ จาชีวติ ของเธอไมใชบรุ ษุ ทีช่ อบโชวกจิ กาม
ตอสายตาคนอืน่ แตเขาก็ไมเปนสุภาพบุรษุ กับเธอเลย มาริซจะแตะตองเธอ
เหมือนเธอเปนสิ่งของ แตเขาก็ไมผิดหรอก ในเมื่อเขาจายเงินเชาซื้อชีวิต
ของเธอชั่วคราว
เมื่อไรที่เขาเบื่อและการเชาซื้อสิ้นสุดลง เธอก็ตองเปลี่ยนคูนอน
เปนวาเลน ตอใหไมอยากทํา เธอก็เลือกไมได แตกอนจะถึงเวลานั้น
สายนํ้าผึ้งอาจมีทางเลือก ขอแคธารธาราไมไดอยูที่นี่ หญิงสาวก็คงไมตอง
เปนหวงอะไรอีก แมกระทั่งตัวเอง
“ยังหายใจไมทันหรือไง”
มาริซจับคางเธอ ดันใบหนาหวานละมุนใหเงยขึ้น เขาทันมองเห็น
แววตาที่ เ หมื อ นจะสละแล ว ทุ ก สิ่ ง อย า งของเธอ และมั น ก็ ส ร า งความ
ประหลาดใจใหกับเขา ผูหญิงคนนี้เหมือนปริศนา และมาริซก็ยังคนหา
คําตอบสําหรับตัวเธอไมไดเลยสักอยาง
“เปนอะไร”
เขาหมายถึงความหมนหมองในดวงตาของเธอเมือ่ สักครู แตสายนํา้ ผึง้
กลับเขาใจวาเขาถามถึงอาการเหนื่อยหอบของเธอ
“ฉันเหนื่อยคะ”
ชายหนุมมองลึกเขาไปในดวงตาของเธอ บางครั้งสายนํ้าผึ้งก็รูสึก
หวาดหวั่น ความคมกริบลุมลึกในดวงตาของมาริซทําใหเธอกลัว
ดวงตาของชายหนุมเหมือนสามารถมองทะลุทะลวงเขาไปขุดคุย
ความรูสึกของเธอ ความรูสึกที่หญิงสาวพยายามซอนมันไวอยางมิดชิด
‘ความตื่นกลัว’
สายนํ้าผึ้งก็เปนผูหญิงคนหนึ่งเทานั้น ตอใหเธอเขมแข็งสักแคไหน
การปกปองตัวเองก็เปนไปอยางยากลําบาก เธอสรางเกราะนํ้าแข็งขึ้นมา
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ปดบังตัวเอง เฝาบอกตัวเองวาเธอตองไมกลัว เธอตองเปนหลักใหกับ
ธารธารา
สองบาของหญิงสาวแบกรับภาระไวจนหนักอึ้ง บาเล็กๆ บอบบาง
แตเธอจะทําตัวบอบบางเหมือนรางกายไมได สายนํา้ ผึง้ พยายามตัดทุกอยาง
เกี่ยวกับตัวเองออกไป แลวใหความสําคัญกับเรื่องของธารธารา
มีหรือทีเ่ ธอจะไมคดิ ฝนถึงการสรางครอบครัวกับผูช ายสักคนทีเ่ ธอรัก
มีหรือที่เธอจะไมอยากใชชีวิตอิสระที่สามารถเลือกดําเนินชีวิตดวยตัวเอง
ได แตในความเปนจริงหญิงสาวทําแบบนั้นไมได เธอตองใชรางกายเพื่อ
แลกกับการมีลมหายใจอยู และทําหนาที่ปกปองธารธารา
“เหนื่อยกายหรือวาเหนื่อยใจ”
คําถามของมาริซทิม่ แทงเขาไปในหัวใจของเธอ สายนํา้ ผึง้ เบือนหนาหนี
ความเหน็ดเหนื่อยของเธอตองถูกปกปด เพราะเธอรูวาจะหาออมแขนของ
ใครสักคนทีจ่ ะกอดปลอบประโลมเธอคงไมมี ถาหากเธอออนแอใหธารธารา
เห็น นองสาวก็จะยิ่งตื่นกลัว
สายนํ้าผึ้งไมโทษมารดาที่ทําใหเธอกับธารธาราตองมีชีวิตแบบนี้
ถาหากเลือกได มารดาก็คงปรารถนาสิ่งเดียวกับเธอ แตทานเลือกไมได
และทานก็พยายามอยางเต็มที่ เขมแข็ง ยอมถูกกดขี่ดูแคลนเพื่อจะไดรับ
โอกาสใหเลี้ยงดูเธอกับธารธารา
สายนํา้ ผึง้ จะกลาวโทษความรักทีย่ งิ่ ใหญของมารดาผูใ หชวี ติ ไดอยางไร
แตเรื่องทุกอยางมันเลวรายลงก็เพราะความเห็นแกตัวของมนุษย แครอล
กับอดัมจองตักตวงผลประโยชนจากพวกเธอสามคนแมลูก เมื่อมารดา
ไมอยูแลว สายนํ้าผึ้งก็ทําไดแคกมหนายอมรับเพื่อความปลอดภัยของ
นองสาว
เธอยอมขายพรหมจารีเพือ่ ซือ้ เวลา แตเธอไมรสู กึ วาตัวเองเสียศักดิ์ศรี
เธอทําไมใชเพราะเธอสนุกไปกับกลิ่นคาวโลกียหรือหลงใหลในแสงสี แต
ทําเพื่อความอยูรอดของตัวเองและนองสาวตางหาก ไมมีใครสามารถลด
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ศักดิ์ศรีของเธอได เพราะเธอยังมีมันอยูในตัวอยางเต็มเปยม
คนที่ไรศักดิ์ศรีก็คือคนที่เห็นเงินเปนพระเจา จนยอมทําทุกอยาง
เพื่อมัน แมกระทั่งการเอาเปรียบและขายชีวิตเพื่อนมนุษยรวมโลกตางหาก
สายนํ้าผึ้งเปดเผยความเขมแข็งของเธอผานดวงตา เหมือนเธอกําลังให
กําลังใจตัวเอง
มาริซจับคางเธอไว เขาตองการมองลึกลงไปในดวงตาคูสวย เพื่อ
ซึมซับกับบางอยางที่อยูในดวงตาคูนั้น ชายหนุมลดใบหนาลงไปหาเธอ
และสายนํ้าผึ้งก็ปดเปลือกตาลง ยอมจํานนใหกับความตองการของมาริซ
เทาทีเ่ ขาจะตักตวงมันจากเธอ แลวตอจากนัน้ หญิงสาวก็จะไดหาวิธโี นมนาว
เขา เพื่อรองขอความชวยเหลือจากเขา

“เซธไปไหน”

ทานชายฟลาเวียนมองไปยังคีอาคีฟ หลังการประชุมสําคัญ แรนดอลฟ
เดินทางกลับไปยังเมืองอเล็กซานเดทันที สําหรับแรนดอลฟเขาไมแปลกใจ
เพราะหมอนั่นมีบางอยางที่นาสนใจกวาการนั่งดื่มบรั่นดีหลังการประชุม
รออยูที่เมืองอเล็กซานเด
“กลับไปแลว”
“ไมไดกลับเกาะโจร”
ท า นชายทราบว า เซธไม ไ ด เ ดิ น ทางกลั บ ไปยั ง เกาะซี โ รเวอร
เฮลิคอปเตอรของเซธเดินทางออกจากเมืองเซนทามาราไปยังเมืองฮีทเวล
“ไปพักผอน”
“พักผอน? ในซอง?”
ทานชายฟลาเวียนถามตรงๆ คีอาคีฟกระแอมเบาๆ ในลําคอ ถามตรง
เหมือนเดินทางไปกับเซธดวยตัวเองแบบนี้ แลวเขาจะตอบปฏิเสธไดอยางไร
“ควรเรียกวาโรงระบําเปลื้องผา”
คีอาคีฟแกไขใหถูกตอง เพราะโรงระบําเปลื้องผากับซองโสเภณีก็มี
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ขั้นตอนการเขาไปใชบริการที่แตกตางกัน
“แตกตางจากซองตรงไหน”
“ก็ตรงคําเรียกและราคาที่ตองจาย”
“แตก็ไปดวยจุดประสงคเดียวกัน”
“ก็นั่นแหละนา”
“ระยะนี้เหมือนเซธไปที่นั่นบอยกวาปกติ”
ทานชายฟลาเวียนเปนบุรุษชางสังเกต เรื่องเสเพลกับบุรุษเปนเรื่อง
ที่แยกจากกันไดยาก และเซธก็ปฏิเสธการมีฮาเร็ม ทั้งที่สามารถทําได แต
ดูเหมือนชวงนี้เซธจะหมกมุนกับนารีในโรงระบําเปลื้องผานาคาเดียมาก
เปนพิเศษ
ผูห ญิง ถาหากใชงานแคผวิ เผินก็ไมมปี ญ
 หา แตถา เริม่ ใหความสําคัญ
กับพวกเธอเมื่อไร ปญหาก็จะตามมาทันที ผูหญิงเปนเพศที่สมควรตอง
ระวัง เพราะพวกเธออาจเปนไสศึกของใครสักคนที่สงตัวมาก็ได การ
ระมัดระวังตัวไวกอนยอมเปนเรื่องดี
“นายเบื่อที่ตองดื่มกับฉันตามลําพังหรือไงทานชาย”
“ตามลําพัง?”
ทานชายฟลาเวียนเลิกคิ้ว คีอาคีฟมองไปรอบหอง แลวก็พบวามี
องครักษมากกวาสิบชีวิตที่ยืนประจําจุดอยูในหองกวางขวางนี้
“ฉันหมายถึงเฉพาะเราสองคน”
“ฉันก็แคสงสัย เซธติดใจผูหญิงคนนี้มากสินะ”
“ก็คงประมาณนั้น”
“คอยดูเขาดวยก็แลวกัน ผูชายบางครั้งก็โงไดกับเรื่องไมเปนเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องผูหญิง”
“นอมรับคําสั่งครับทานชาย”
คีอาคีฟกมศีรษะรับคําสั่งจากทานชายฟลาเวียน ถาหากสตรีที่เซธ
พัวพันดวยเปนแคความสําราญชั่วครั้งชั่วคราวก็คงไมกอใหเกิดปญหา
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อะไร

“ฉันไมตองการใหเกิดเรื่องไมดีขึ้น”
“ฉันรู ฉันก็หวังแบบนั้น”
“เซธอาจจะรูสึกสนุก แตความสนุกถาหากแลกมาดวยปญหามันก็
ไมคุม”
ทานชายฟลาเวียนพูดเหมือนไมใสใจ แตมันก็คือความใสใจ ดวย
สถานะของพวกเขา ทุกเรื่องจะตองถูกจัดการอยางรอบคอบ รวมถึงเรื่อง
ของผูหญิงดวยเชนกัน การเดินทางไปยังตรอกเสนหา ถาหากไมไปเพื่อ
เสพเสนหาก็คงไมตองกาวเขาไป
เซธไมเคยเสพเสนหาติดตอกันเปนระยะเวลานานแบบนี้ เขามีผหู ญิง
ที่คบกันเปนคนรักผิวเผิน เปลีย่ นหนาไปเรือ่ ย และจะไปทีต่ รอกเสนหาบาง
ถาหากเซธอยูในชวงที่เปนหนุมโสด เซธโสดมานานแลว นาจะเกือบสองป
แตก็ยังไมมีทีทาวาจะมีคนรักใหม และยังหมั่นเพียรไปที่ตรอกเสนหาเมื่อ
มีเวลาวาง
หูตาของทานชายฟลาเวียนจะเรียกวาเปนสับปะรดก็ได เขามีหนวย
ขาวกรองลับใหเรียกใชงาน แมแตเรือ่ งของญาติสนิทและคนใกลตวั ทานชาย
ฟลาเวียนก็ปลอยใหคลาดสายตาไมได ถึงไมไดตามเซธเขาไปที่นาคาเดีย
แตเขาก็ไดรับรายงานวาเซธไปที่นั่นเปนประจํากอนกลับเกาะโจร
“นายกลัวอะไรเหรอทานชาย”
“ฉันไมเคยเกรงกลัวอะไรทั้งนั้น”
แตทานชายฟลาเวียนไมตองการทําเรื่องรําคาญใจ สถานการณของ
ประเทศซัคคาเวียในตอนนี้แมจะสงบนิ่งมากขึ้น แตก็ยังตองมีการควบคุม
อยางใกลชิด ฝายตอตานที่ลมหายตายจาก ไมไดหมายความวาจะไมมี
แอบซองสุมกําลังคน คนที่มีความเชื่อแบบสุดโตงอาจยังหลงเหลืออยูและ
ปะปนอยูกับประชาชน ผูหญิงเปนเพศที่พวกเขาตองระวัง ถาหากเสพสุข
ทางกายแลวไมมีการสานสัมพันธลึกลงไปถึงความผูกพันทางใจก็ไมใช
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ปญหาที่ตองใหความสนใจ แตถามันตรงกันขาม และผูหญิงคนที่วาเปน
คนของฝายตรงขาม ทางเดียวที่ทานชายฟลาเวียนจะมอบใหก็คงมีแค
‘ความตาย’
“ฉันพูดผิด ขออภัย ฉันหมายถึงนายคงไมตองการทําเรื่องรําคาญ
ใจสินะ”
“สมมติมันเลวรายถึงขนาดที่เซธตกหลุมรักเธอ และเธอเปนฝาย
ตรงขามกับเรา นายรูใชไหมวาจะตองจัดการยังไง”
“เก็บเธอ”
คีอาคีฟมีบุคลิกที่ออนโยนกวาบรรดาพี่นองทุกคน แตภายใตความ
ออนโยนของเขาเปนเพียงแคภาพลวงตาเทานั้น เพราะดานที่แข็งแกรงและ
เฉียบขาดของคีอาคีฟก็ไมเปนรองใคร
“นั่นแหละ แตฉันก็ไมคิดวามันจะเลวรายถึงขั้นนั้น”
“หรือตอใหเซธจริงจังกับผูหญิงคนนั้นก็คงยากอยูดี”
“การเกิดมาเกี่ยวของกับราชวงศ ถามีโอกาสแตงงานเพราะความรัก
ก็ถอื เปนเรือ่ งทีด่ ี แตถา ความรักนัน้ หมายถึงผูห ญิงทีอ่ าศัยอยูใ นตรอกเสนหา
นายคิดวาเราจะมองหนาบรรพบุรุษของราชวงศไดยังไง”
สตรีทถี่ กู เลือกมาเพือ่ เกีย่ วของกับราชวงศกค็ วรมีเกียรติและมีศกั ดิศ์ รี
ซึ่งเรื่องนี้เซธก็รู และทานชายก็ไมคิดวาเซธจะเลือกผูหญิงในตรอกเสนหา
เปนคูครอง
“มันเปนไปไมไดเลย”
“แตฉันไมคิดวาเซธจะรักใครตอนนี้หรอก ดวงตาของหมอนั่นยัง
ไรซึ่งความรัก”
เซธคงกําลังสนุกกับสตรีที่ถูกใจมากเปนพิเศษ เปนการถูกใจที่กิน
ระยะเวลานานจนทานชายฟลาเวียนตองใหความสนใจ
“ขอทานชายจงโปรดวางใจ ถาหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น และจําเปน
ตองลงมือเฉียบขาด ฉันจะจัดการกอนถึงมือนาย”
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ทานชายฟลาเวียนพยักหนาตอบรับคํารับรองนัน้ เขาไมไดใหนาํ้ หนัก
กับเรื่องนี้ก็จริง แตก็ตองมีการสันนิษฐานเพื่อเตรียมตัวรับผลลัพธที่อาจ
เกิดขึ้น เรื่องที่ไมคิดวาจะเกิด ในบางครั้งมันก็สามารถเกิดขึ้นได
“ฉันหวังวาเราจะไมตองทําแบบนั้น”
“เชื่อเถอะวา ถาหากเซธพลาด เซธจะตองลงโทษตัวเองแน”
“นายจะยอมใหเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นหรือไง”
“ฉันก็แคคิด แตฉันก็คิดเหมือนนาย ทานชาย เซธคงกําลังสนุก แต
ไมไดคิดจริงจัง”
ทานชายฟลาเวียนจิบบรั่นดีในมือ มันคือการยุติบทสนทนาเกี่ยวกับ
เซธ ผูที่เดินทางออกจากเมืองเซนทามารา แตไมไดมุงตรงกลับบานของ
ตัวเอง
“แลวนายละทานชาย”
“ฉันทําไม”
“นายตองการไปผอนคลายบางหรือเปลา”
“ฉันไมคิดจะเดินทางไปที่ตรอกเสนหาหรอกนะ”
คีอาคีฟไหวไหลเล็กนอย ถาหากทานชายฟลาเวียนตองการเดินทาง
ไปที่นั่น เขาจะไดแจงไปยังเซธใหแจงคนของนาคาเดียเพื่อเตรียมรับรอง
แขกพิเศษ
“ก็นึกวาสนใจ”
“ฉันไมมีความตองการผูหญิงในตอนนี้ แคตองการดื่มเงียบๆ”
มันคือคําสั่งทางออมที่ไมอนุญาตใหคีอาคีฟเอยปากชวนสนทนา
แตคีอาคีฟมีหนาที่นั่งดื่มบรั่นดีเปนเพื่อนทานชายแบบเงียบๆ และวังเวง
พิลึก

“ระวังคะ”

สายนํ้าผึ้งพยุงคนตัวโตเขาไปในหองพักของเธอ มาริซทั้งดื่มและ
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เสพสุขจากรางกายของเธอจนหญิงสาวเหน็ดเหนื่อย กวาเขาจะยอมขึ้นมา
บนหองพรอมเธอ ชายหนุม ก็ดมื่ ไปมากจนเธอคิดวาวันนีค้ งคุยกันไมรเู รือ่ ง
เขาจะคางที่นี่ และเธอยังมีเวลาวันพรุงนี้อีกหนึ่งวันสําหรับการคุยกับเขา
“เธอคิดวาฉันเมา?”
คนที่ ดื่ ม ไปมากขนาดนั้ น ต อ งเมาแน น อนอยู  แ ล ว แต ส ายนํ้ า ผึ้ ง
ก็ไมเคยเห็นคนเมาคนไหนยอมรับวาตัวเองเมาสักคน
“คะฉันคิด”
หญิงสาวตอบตรงๆ เพราะคิดวาเขาเมา วันพรุงนี้เขาตื่นมาแลวก็คง
จําไมไดหรอกวาคุยอะไรกับเธอไปบาง
“อุย! นี่คุณ!”
เซธในคราบของมาริซทิง้ ตัวลงบนพืน้ เขาตัวโตมาก พยุงเขาก็ลําบาก
แทบแยแลว พอชายหนุมทรุดตัวลงบนพื้น สายนํ้าผึ้งก็ถูกรั้งลงไปดวย
ทั้งคูนัวเนียกันอยูบนพื้น สถานการณสงบลงเมื่อเซธพลิกตัวนอนหงาย
สายนํ้าผึ้งชอนมือเขากับศีรษะของเขา ชวยประคองไมใหกระแทกกับพื้น
ชายหนุมใชดวงตาเหมือนคนเมามายของเขามองเขาไปในดวงตา
คูสวย หญิงสาวดึงมือออกจากการรองศีรษะของคนขี้เมา เมื่อเห็นวาเขา
นอนนิ่งสงบดี แลวเลือกจะนอนจองหนาเธอเฉยๆ แทนการขยับตัวกระสับ
กระสายเหมือนเมื่อสักครู
“ฉันไมเมา”
มองหนาเธอตั้งนาน เพื่อจะพูดกับเธอเทานี้เองนะเหรอ สายนํ้าผึ้ง
คงไมเสียเวลาไปทะเลาะกับคนเมาหรอก หญิงสาวก็เลยพยักหนารับ
“คะไมเมาก็ไมเมา”
“เธอไมเชื่อฉัน?”
เขากําลังหาเรื่องเธอชัดๆ สายนํ้าผึ้งปลอยใหเขาพูด แลวคอยรอ
โอกาสชวนเขาเขาไปในหองนอน เขามานอนแผหลาอยูใ นหองนัง่ เลนแบบนี้
มีโอกาสทีธ่ ารธาราอาจจะเปดประตูหอ งนอนออกมาเจอเธอกับเขาอยูด ว ยกัน
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ธารธารากับชายหนุมยังไมเคยพบกัน แตชายหนุมรูวาหองนี้เธออยู
กับนองสาว ไมรกู ค็ งไมได เพราะเขาเปนคนจายเงินเพือ่ ซือ้ ความเปนสวนตัว
ใหเธอ แตเวลาที่เขามาหาเธอ ธารธาราจะอยูในหองนอน และเมื่อชายหนุม
กลับไป นองสาวถึงจะถูกเรียกตัวออกมา
“คุณรูไดยังไงคะ”
“ฉันรูก็แลวกันนา”
“ลุกขึ้นไดไหมคะ ฉันแบกคุณไมไหวนะคะ”
“ลุกไปไหน”
ชายหนุมยกมือขึ้นเกลี่ยแกมเธอ สัมผัสที่อยูใตนิ้วแข็งกระดางของ
เขาคือความนุมเนียนที่ชายหนุมติดใจ
“เขาไปนอนในหองคะ”
“นอนตรงนี้ก็ได”
“ไมไดหรอกคะ”
“ไดสิ ก็นอนดวยกัน”
ชายหนุมดึงตัวเธอลงไปหาเขา สายนํ้าผึ้งถูกจับขึ้นไปนอนบนตัวเขา
หญิงสาวผงกศีรษะขึ้น โลงใจที่ประตูหองของนองสาวยังปดเงียบ ธารธารา
คงหลับไปแลว แตถาไดยินเสียงแปลกๆ ก็เกรงวานองสาวจะออกมาดู
“ลุกขึ้นคะ”
“ไมอยากลุก”
นอกจากจะไมลุกแลว เซธยังเกเรอยางหนัก ชายหนุมสอดมือเขาไป
ใตเสื้อเธอ สองมือคลุกเคลากับอกอวบที่เขาจับบอยครั้งเหลือเกินในคืนนี้
“เขาไปในหองกอนคะ”
“ฉันอยากไดเธอตรงนี้ และเดี๋ยวนี้”
ชายหนุมบอกกับเธอเสียงพรา เขาจับศีรษะหญิงสาวกดลงแลวก็
บดจูบเคลาคลึงกับปากนุมอยางวาบหวาม สายนํ้าผึ้งลืมตัวจูบตอบเขาอีก
จนได ชายหนุมจูบเธอแลวก็จับเสื้อตัวสวยของเธอดันขึ้น ตามดวยการ
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ดันตัวหญิงสาวขึ้นมาจนทรวงอกของเธออยูในระดับเดียวกับใบหนาเขา
จากการคลอเคลียริมฝปาก เซธก็เปลี่ยนมาคลุกเคลาใบหนากับ
สองปทุมถันขาวผอง กลิน่ หอมจากผิวกายสาวทําใหเขาเผลอตัวสูดดมแรงๆ
เขาฟดเธอมาหลายยกแลว แตเนื้อนุมของเธอก็ยังคงเยายวน และกระตุน
อารมณเขาไดดีชะมัด
“ทานมาริซคะ อุย!”
เขาดูดเธอแรง เหมือนขัดใจทีเ่ ธอหามปรามเขา สายนํา้ ผึง้ จําตองยอม
เพราะถาหากเธอขัดขืนเขา อาจมีเรื่องอื่นตามมา
“ทําใหฉัน ซันนี่” เขาบอกเธอเสียงแหบพราดวยความปรารถนา
สายนํ้ า ผึ้ ง ยั น ตั ว นั่ ง คร อ มบนตั ก เขา เธอยกตั ว ขึ้ น เล็ ก น อ ยเพื่ อ จั ด การ
ปลดเข็มขัดกับกระดุมกางเกงของชายหนุม หญิงสาวลดตัวลงไปหาเขา
เพื่อสัมผัสเขาดวยริมฝปาก ปรนเปรอใหชายหนุมไดรับความพึงพอใจ
“อา…ดี ซันนี่”
หญิงสาวสัมผัสชายหนุมดวยมือและปาก เรือนกายแข็งแกรงของ
เขามีกลิ่นหอมสะอาด และนาแปลกที่เธอไมรูสึกตะขิดตะขวงใจที่ตอง
สัมผัสเขา เธอปรนเปรอจนชายหนุม มีคาํ สัง่ ใหเธอครอบครองเขา สายนํา้ ผึง้
หลีกเลี่ยงมันไมพน จากที่คิดวาเขาอาจยอมเปลี่ยนใจเขาไปสานตอกันใน
หองนอน หนาที่ของเธอคือการทําตามคําสั่งเขา หญิงสาวยกตัวขึ้น เธอดึง
เสื้อลงมาคลุมตัวไว แมบราจะถูกปลดตะขอจนมันไมไดเกาะกุมอกนุมอีก
ตอไป สองมือวางลงบนแผนอกกวาง กอนจะลดตัวลงเพื่อครอบครองเขา
มือใหญของชายหนุม สอดเขาไปใตเสือ้ เคลาคลึงสองปทุมถันอวบอัด
อยางลุมหลง เขาคงชอบมันมาก สายนํ้าผึ้งเมมริมฝปากเขาหากัน การ
หลอมรวมเปนอันหนึง่ อันเดียวกับเขา ไมวา เมือ่ ไร มันก็คอ นขางยากลําบาก
ในตอนแรกเสมอ
“ลดตัวลงมาซันนี่”
เหมือนเขาไมตองการอดทนอีกตอไป สายนํ้าผึ้งลดรางลงไปหาเขา
กัณฑกนิษฐ 35

จนสามารถครอบครองชายหนุมไวไดทั้งหมดตามที่เขาตองการ หญิงสาว
หายใจแรงขึ้น รางกายของเธอยิ่งกวาเต็มใจที่จะตอบรับเขาเอาไวในความ
อบอุนของเธอ
“เธอรอนมาก” เขาครางเหมือนคนละเมอ และหญิงสาวก็คิดวาเขา
เมาจนหื่นหนามืดตามัว เธอหลีกเลี่ยงไมไดอีกแลว ทางเดียวที่จะทําไดคือ
รีบทําใหมันจบ แตเหมือนโชคชะตาจะไมเขาขางเธอนัก มือใหญของเขา
บีบคลึงอกนุมหนักมือขึ้น
เขากําลังมัวเมา แตสายนํ้าผึ้งยังพอมีสติ หญิงสาวไดยินเสียงประตู
เธอหันไปมองแลวก็โบกมือ แมจะอายนองสาว แตอยางนอยบนตัวเธอก็
ยังมีเสื้อผา และมีโซฟาขวางสายตาของธารธาราอยู นองสาวตองมองเห็น
มือเธอ เพราะประตูหองนอนของธารธาราปดเขาหากันจนสนิท
“คุณมันคนหัวดื้อ”
“ฉันไดยินนะ”
สายนํ้าผึ้งขยับบั้นเอวเพื่อเริ่มครอบครองเขาในทวงทํานองพิศวาส
ที่จะทําใหชายหนุมพึงพอใจ หญิงสาวเขินอาย และรูสึกไมดีนักที่นองสาว
เกือบออกมาเห็นเขาเต็มตา ดีวาเธอกับเขายังไมโรมรันกันอยางเรารอน
“ก็คุณดื้อจริงๆ นี่คะ”
“ฉันไมไดมาเพื่อฟงเธอบนหรอกนะ”
“ฉันรูคะวาคุณมาเพื่อเสพสุข”
“งั้นเธอก็ควรทําใหฉันมีความสุข”
คําบัญชาของเจาชีวิตตองไดรับการตอบสนอง หญิงสาวโยกยาย
สายสะโพกอยูบนตัวของชายหนุม กอนจะถูกจับตรึงเรือนกายเอาไว และ
เขาเปนคนจัดการเคลื่อนไหวสะโพกหนักหนวงรุนแรงเพื่อใหถึงใจเขา
สายนํา้ ผึง้ ครางครวญอยางลืมตัว และเมือ่ เธอกับเขาไปถึงปลายทางแสนสุข
ชายหนุมก็ยกตัวเธอขึ้นแลวอุมเธอเขาไปในหองนอน
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3

พิศวาสรอน

ภายในหองนอนที่สายนํ้าผึ้งคิดวามันเปนเพียงแคหองที่เธอลมตัว

ลงนอน และผานวันคืนไปอยางไรชีวิตชีวา ตอนนี้กลับเต็มไปดวยชีวิต
ที่เรารอนเหลือเกิน ภายในหองปรับอากาศเอาไวจนเย็นฉํ่า แตรางกายของ
หญิงสาวก็ชื้นไปดวยเหงื่อ
ความเย็นของอุณหภูมภิ ายในหองและอุณหภูมเิ รารอนจากเรือนกาย
ของชายหนุมทําใหเธอสะบัดรอนสะบัดหนาว หญิงสาวเกร็งฝามือกดลง
บนแผนอกของเขา นิ้วขาวเนียนแทบจะจมหายลงไปในลอนกลามเนื้อ
ตึงแข็งและขึ้นลอนสวยบนรางแกรงกํายํา
ไมวาจะเปนกลามอกหรือกลามทองของเขาลวนแลวแตแข็งปง หรือ
อันที่จริงเซธซึ่งสายนํ้าผึ้งรูจักในนามของทานมาริซก็แข็งแกรงไปทั้งตัวของ
เขานั่นแหละ หญิงสาวรูวาเขาเปนชายหนุมรูปงาม เขาไมใชผูชายหลอจัด
แบบสูงสง แตเขาเปนชายหนุม ทีม่ บี คุ ลิกเรารอนและอันตราย เขาเปนผูชาย
เซ็กซี่ นางระบําในนาคาเดียตางชอบเขา อยากเปนตัวเลือกของเขา แต
ชายหนุมเลือกเธอ เงินของเขาปองกันเธอจากบุรุษผูอื่น และถึงสายนํ้าผึ้ง
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จะรังเกียจอาชีพที่เธอทํา แตอยางนอยการมีสัมพันธลึกซึ้งกับเซธคนเดียว
ก็ดีกวามีอะไรกับผูชายคนอื่นเปลี่ยนหนาไปเรื่อย
“ฮื้อ…”
เซธจับตรึงใบหนาของหญิงสาวเอาไว เขาลุกขึ้นนั่ง จับรางกายของ
เธอใหแนบชิดอยูกับรางแกรง ดวงตาหยาดเยิ้มดวยความปรารถนาที่แฝง
ไวดวยความรูสึกตอตานที่เธอมี แตไมอาจตานทานพายุพิศวาสไดทําใหเขา
ลุมหลงการมองสบตากับเธอ
สายนํา้ ผึง้ เปนผูห ญิงทีส่ วยไปทัง้ ตัว จะใสเสือ้ ผาก็สวย หรือจะแกผา
ทัง้ ตัวก็ยังสวยหยาดเยิ้ม ใบหนางามละมุนของหญิงสาวงดงามเกินกวาจะ
เหมาะสมกับการทําอาชีพนางระบําในนาคาเดีย สายตาของชายหนุม จับจอง
ที่เธอตั้งแตวินาทีแรกที่เขาไดเห็นเธอ
นิ้วมือสั่นๆ ที่เขาจับจองยามเธอเริ่มยักยายสายสะโพกเพื่อเตรียม
ปลดอาภรณออกจากตัว ใบหนาเยอหยิ่ง และดวงตาบอบชํ้าอยางสุดแสน
ทําใหเซธเลือกที่จะเรียกตัวแครอลเขามาหาเขา และตัดสินใจกระชากเธอ
ลงมาจากเวทีระบําเปลื้องผาดวยเงินที่เขามี
เธอยังไมทันเปลื้องอาภรณก็ตองถูกกระชากมาอยูในออมแขนของ
เซธ ชายหนุมยังจดจําคืนแรกที่เขาครอบครองเธอได ทั้งที่เขาไมเคยจํา
คืนแรกกับผูหญิงคนไหน คงเปนเพราะชวงนี้เขามีเธอแคคนเดียว ไมใช
ชวงนี้สิ ตั้งแตเขาไดเธอคืนแรก เซธก็ยังไมไดเปลี่ยนรสชาติไปกลืนกิน
ผูหญิงคนไหนอีก
‘เกือบสองปมาแลว เราทนกินขนมหวานถวยเดิมไดยังไงวะ’
“ครางดังๆ”
“มะ…ไม อา…”
เซธยิ้มเหี้ยมเกรียม คงเพราะอาการตอตานของหญิงสาวนั่นแหละ
ที่ทําใหเขาไมรูสึกเบื่อเธอ เมื่อเธอปฏิเสธ ชายหนุมก็จัดการบรรณาการ
รางกายของเธอดวยความแข็งแกรงของเขาอยางหนักหนวงจนหญิงสาว
38 นางโจรยอดรัก

ครางเสียงสั่น
ผิวขาวเนียนราวกับนํ้านมของเธอแดงระเรื่อ โลหิตในกายฉีดพลาน
ดวยความเรารอน นอกจากนี้มือและปากของเขาที่สัมผัสเลาโลมไปทั่ว
รางงามก็ทําใหเกิดรอยแดงเปนปนดวยความที่ผิวเธอบอบบางเหลือเกิน
เซธติดใจเธอ และเขากําลังพิจารณาถึงการซื้อตัวเธอออกไปจากโรงระบํา
เปลื้องผานาคาเดียแบบถาวร
เขาจะเก็บเธอไวบนเตียงโดยไมรูสึกเบื่อหนายเธอไปอีกสักปหรือ
สองปไดหรือเปลา ถาหากมันยืดระยะเวลาไปไดถึงขนาดนั้น การซื้อตัวเธอ
ออกไปก็นับวาคุมคา แตเขาอาจเบื่อหนายเธอกอนเวลา เพราะยังตัดสินใจ
ไมได เซธถึงไมรีบรอนที่จะซื้อตัวสายนํ้าผึ้งออกไป
ถาหากเขาตัดสินใจเจรจาซื้อตัวเธอกับแครอลเมื่อไร แครอลคงรีด
เขาไมนอยแน แตเซธจะยอมจายในราคาที่เหมาะสมเทานั้น ชายหนุม
กระชับรางแนงนอยเขามากอดรัด ทรวงอกอวบใหญเกินตัวของหญิงสาว
เบียดชิดเขากับแผงอกกวาง
เขาครางในลําคอ พึงพอใจกับความนุม เนียนซึง่ เสียดสีกบั รางเปลือย
แกรงของเขา ริมฝปากของชายหนุมบดเคลาลงบนปากนุม สายนํ้าผึ้งตอง
จูบตอบเขา เพราะถาเธอปฏิเสธจุมพิตจากเขา เซธจะแกลงจูบเธอแรงๆ
จนปากชํ้า
ปากของทั้งคูบดเขาหากันแนบแนนเมื่อเซธจับสะโพกของหญิงสาว
แลวเปนฝายควบคุมจังหวะพิศวาสจนรางแนงนอยเกร็งกระตุกดวยความ
สุขสม ชายหนุมเรงจังหวะเพื่อพาตัวเองตามเธอไป เขาจูบเธอแรงขึ้น กอด
เธอแนนขึ้น ระหวางการปลดปลอยความคลุมคลั่งในตัวเธอ
“เธอมีอะไรจะคุยกับฉัน”
เซธขยับตัวไปนัง่ พิงพนักหัวเตียง เธอหมดแรง หายใจหอบรัวอยูก ับ
อกเขา ชายหนุมก็เลยนึกสงสาร เขากอดรัดเธอไวแนบอก อีกมือลูบไล
ไปตามเรือนกายนุมเนียน สายนํ้าผึ้งขดตัวเขาไปหาชายหนุม ยังมึนงงกับ
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คําถามของเขา
ความรูส กึ ของเธอยังหลงวนอยูใ นหวงพิศวาส หญิงสาวยังดึงตัวเอง
ออกมาไมได เซธถามแลวก็จูบหนาผากเธอ ลูบไลเรือนกายเปลือยของเธอ
ไปเรื่อยเปอยระหวางรอใหหญิงสาวตอบคําถามของเขา เขารูวาเธอมีเรื่อง
อยากคุยกับเขา เซธเลยแกลงจัดหนักชวนเธอทําเรื่องเรารอนไปหลายยก
‘อยากนาแกลงทําไม’
ชายหนุมครึ้มอกครึ้มใจ การกลั่นแกลงเธอเปนความสุขอยางหนึ่ง
ของเขา รอกระทั่งเธอตัวแหง เขาก็ยื่นมือไปดึงผาหมขึ้นมาคลุมกายทั้งคู
“เออ ทานมาริซคะ”
“ครับผมยาหยี”
เขาเชยคางเธอขึ้น จูบเคลาลงบนปากนุมละมุน สายนํ้าผึ้งเบี่ยงหนา
หนี เธอไมไดตั้งใจหลบ แตกลัวเขาจะจูบเลยเถิดจนไมไดคุยกันเสียที แต
เซธไมยอมใหหลบ เขาตรึงทายทอยเธอไว แลวก็จูบเอาๆ เปนพายุจน
คนถูกจูบออนระทวยทั้งตัว
“ฉันอนุญาตใหเธอคุยกับฉันสิบหานาทีเทานั้นยาหยี แลวฉันจะทํา
เรื่องที่ฉันและเธอชอบเหมือนกันตอเสียที”
สายนํ้าผึ้งเขาใจคําพูดของชายหนุม เขาตองการเสพสุขกับรางกาย
ของเธออีก เวลาสิบหานาทีทําใหเธอตองใครครวญเนื้อหาการสนทนาให
กระชับที่สุด
“ฉันอยากขอความชวยเหลือจากทานมาริซคะ เรื่องนองสาวของฉัน”
“เธอคิดวาฉันจะชวยอะไรเธอได”
“ฉันอยากขอโอกาสใหนองฉันไดใชชีวิตที่แตกตางจากฉัน ไมตอง
ขายชีวิตเพื่อความอยูรอด”
เธอเงยหนาขึ้นมองเขา นํ้าตาคลอเบา แตไมใชเพราะตองการใช
นํ้าตาเรียกรองความสนใจจากเขา เธออดสูตอโชคชะตาของตัวเองตางหาก
“เกิดอะไรขึ้นซันนี่”
40 นางโจรยอดรัก

“ถ า อายุ ค รบยี่ สิ บ ธี น  า ต อ งทํ า อาชี พ เหมื อ นกั บ ฉั น เพื่ อ ใช ห นี้ ใ ห
นาคาเดีย ฉันไมอยากใหนองสาวตองมีชีวิตเหมือนฉัน ทานมาริซชวยฉัน
ไดไหมคะ แลวฉันจะตอบแทนทุกอยางที่ทานตองการ”
“เธอมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับฉันอีก”
สายนํา้ ผึง้ หยุดชะงัก เธอไมมอี ะไรแลกเปลีย่ นกับเขาอีกแลว พรหมจารี
ของเธอเขาก็ไดมันไปแลว ไมไดรับไปฟรีๆ แตเขาประมูลมันมาดวยเงิน
ที่แครอลกับอดัมรับเอาไปอยางหนาชืน่ ตาบาน เธอมีอะไรเหลืออีกอยางนั้น
เหรอ สายนํ้าผึ้งไมมีอะไรอีกแลวนอกจากลมหายใจ
“ฉันไมมอี ะไรจะใหคะ นอกจากคําสัญญาวาฉันจะเชือ่ ฟง ฉันจะยอม
ทําทุกอยางที่ทานมาริซตองการเพื่อตอบแทน”
สายนํ้าผึ้งพูดไมเกง การออนวอนเธอก็ไมเกงอีกนั่นแหละ หญิงสาว
จึงเวาวอนเขาดวยความจริงใจเทาที่เธอจะสื่อออกไปได
“ฉันจะลองคิดดู”
“ฉันจะไดคําตอบเมื่อไรคะ”
ถาหากชาเกินไปก็อาจไมทันเวลาที่จะชวยเหลือธารธารา หญิงสาว
เกิดความกระวนกระวายใจ มีโอกาสนอยมากที่มาริซจะยอมชวยเธอ
“เมื่อฉันพรอมที่จะตอบ”
“ทานมาริซ…”
“หนาที่ของเธอคือปรนนิบัติฉัน ลองทําใหฉันเห็นดวยตัวเองสิซันนี่
คําสัญญาทีบ่ อกวาเธอจะยอมทําทุกอยางใหฉนั พอใจ เธอทํามันไดดแี คไหน”
สายนํ้าผึ้งอึดอัดหัวใจเหลือเกิน แตหญิงสาวก็จะยอมทําทุกอยาง
ที่เขาบัญชา เพื่อใหเขายอมใจออนชวยเหลือนองสาวของเธอออกไปจาก
ขุมนรกแหงนี้

สายนํ้าผึ้งรองขอเขาเพื่อคนอื่น และเธอก็ทําใหรางกายของเขาแทบ

สําลักความสุขตายในความออนนุมอันรัดรึงของเธอ หญิงสาวทําใหเขารูวา
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เธอเต็มใจที่จะปรนนิบัติเขา คําขอของเธอ เซธสามารถทํามันไดอยาง
งายดาย
สายนํ้าผึ้งยอมที่จะใหนองสาวออกมาจากที่นั่น แตตัวเองจะอยูใน
นาคาเดียตอไป หากวันหนึง่ เขาเบือ่ เธอ และยุตกิ ารเลีย้ งดูเธอ ก็หมายความ
วาหญิงสาวตองเอาหนาหวานปานนํ้าผึ้งและรางกายเยายวนของเธอไป
รับรองความตองการของผูชายคนอื่นอยางนั้นเหรอ
เซธนิ่วหนา เขาเกิดความรูสึกหวงแหนคนหนาหวานที่เขากกกอด
ตลอดคํ่าคืนที่ผานมา ชายหนุมยังไมไดใหคําตอบเธอ เขาออกมาตอนเธอ
ยังนอนหลับ และเซธตองกลับเกาะโจรเพราะเขามีงานตองทํา แตเขาไมลืม
คําขอของสายนํ้าผึ้ง
เพียงแตเขาไมไดคิดจะมอบมันใหเธอทันที ชายหนุมติดใจเธอ
เลี้ยงดูเธอ แตมันก็ตองแยกออกจากการชวยเหลือนองสาวของเธอ เซธจะ
พิจารณาเรื่องนี้ แลวคอยตัดสินใจอีกครั้ง แตภาพของคนหนาหวานหยด
มองเขาอยางออนวอนก็ทําใหเซธสลัดความคิดเรื่องนี้อยางยากลําบาก
“นายนอยครับ”
เซธหันไปตามเสียงเรียก เขาคือนายนอยแหงเกาะโจร หรือหมูเกาะ
ซีโรเวอร บิดาของเขาคือ จีซัส ซี โรเวอร ผูปกครองเกาะโจร เชื้อสายของ
เซธไมธรรมดา เพราะมารดาของเขาคือทานหญิงแคททรีนา ซึง่ เปนนองสาว
ของทานชายคารโลมัน ผูปกครองประเทศซัคคาเวีย
“มีอะไร”
“มีเรือเขาใกลเขตนานนํ้าของเราครับ”
เซธลุกขึ้นทันที ชายหนุมสวมกางเกงยีนสตัวเดียว รางกายทอนบน
เปลือยอยางหมดจด ผิวของเขาเปนสีแทนสวย แมจะสวมเสื้อผานอยชิ้น
เขาก็ยังมีสงาราศีของความเปนผูนํา
“ใครวะ”
“เทาที่ตรวจสอบเปนเรือที่มาจากคาเซยครับ”
42 นางโจรยอดรัก

เกาะโจรคื อ พื้ น ที่ ต  อ งห า ม หรื อ ต อ ให ไ ม ใ ช พื้ น ที่ ต  อ งห า ม การ
เฉียดกรายเขาใกลนานนํ้าของประเทศอื่นโดยไมมีการแจงลวงหนาก็ไมใช
สิ่งที่ควรทํา
“หวังวาจะเปนแคพวกที่ทะเลอทะลานะ เพราะถามันจงใจ ฉันจะ
เอาเลือดมันมาลางเทา”
นัยนตาของเซธแข็งกราว เรือหลายลําตองการลองดีกบั เกาะโจร และ
พวกมันก็ตองจบชีวิตลงเพราะความโงเขลา
“เชิญครับนายนอย”
ลูกนองคนสนิทของเซธเชิญเจานายหนุม ลงไปยังเรือเร็ว เซธกระโดด
ลงไปอยางไมลังเล เขายุติการคิดถึงคําขอของสายนํ้าผึ้ง เพราะตองออกไป
ปฏิบัติภารกิจ

สายนํ้าผึ้งเริ่มกระวนกระวายใจ หญิงสาวรูวาเธอไมควรโกรธมาริซ

ตอใหเขาไมชวยเหลือเธอ แตหญิงสาวก็อดที่จะโกรธไมได เธอคับแคนใจ
ความหวงใยที่มีตอนองสาวพลุงพลานอยูในอก การหายเงียบไปของมาริซ
ทําใหเธอเริ่มชัดเจนในคําตอบของเขา
สายนํ้าผึ้งก็ไมไดอยูเฉยๆ หญิงสาวพยายามคิดหาทางออกอื่นดวย
แตเธอก็มืดแปดดาน มีผูหญิงหลายคนที่พยายามหลบหนี เมื่อหนีไมรอด
ก็ตองรับโทษ สายนํ้าผึ้งไมตองการเสี่ยงแบบนั้น การลงโทษเปนโทษที่
รุนแรงสําหรับผูห ญิง หากเธอตัดสินใจพลาด เธอคงตองเสียใจไปตลอดชีวติ
สายนํ้าผึ้งนั่งเหมอมองออกไปนอกหนาตาง แตก็ไมเห็นวิวอื่นใด
นอกจากภาพในตัวตึกของนาคาเดีย หญิงสาวอึดอัดจนนํา้ ตาคลอ นอกจากนี้
เธอยังผิดหวังในตัวบุรุษที่เธอคิดวาเขาคงเปนความหวังสุดทายของเธอ
“พี่นํ้าผึ้งคะ”
สายนํา้ ผึง้ รีบใชมอื เช็ดนํา้ ตาทีป่ ริม่ ออกมาจากดวงตา หญิงสาวจะให
ธารธาราเห็นความออนแอไมได เพราะมันจะยิ่งทําใหนองสาวของเธอ
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ตึงเครียด
“ธารเขามารบกวนหรือเปลาคะ”
ธารธาราเดินเขาไปในหองนอนของพี่สาว สายนํ้าผึ้งหันไปยิ้มให
นองสาวสุดที่รัก ธารธาราถึงกลาเดินเขาไปหา
“มีอะไรหรือเปลา”
“ถึงเวลากินกลางวันแลวคะ”
“พี่ยังไมหิว”
สายนํ้าผึ้งคิดมากจนรับประทานอะไรไมลง ธารธารานั่งลงบนโซฟา
ยื่นมือไปจับมือของพี่สาว เธอตองดูแลสุขภาพรางกายของสายนํ้าผึ้งใหดี
ที่สุด
“ถาพี่นํ้าผึ้งไมกินธารก็ไมกินคะ”
“จะดื้อกับพี่แบบนั้นไมไดนะ”
“ธารเปนหวงพี่นํ้าผึ้งนี่คะ”
สายนํ้าผึ้งตองยอมใหนอง ถาหากเธอปฏิเสธการรับประทานอาหาร
ธารธาราก็คงดือ้ รัน้ ตองทนหิวเพราะเธอ หญิงสาวจะเห็นแกตวั แบบนัน้ ไมได
“พี่ยอมกินก็ได”
“งั้นออกไปกินกลางวันกันคะ ธารจัดโตะเรียบรอยแลวคะ”
ธารธาราลุกขึน้ แลวก็ดงึ มือสายนํา้ ผึง้ ใหลกุ ตามมา หญิงสาวพาพีส่ าว
เดินออกไปจากหองนอน ไปทีส่ ว นรับประทานอาหารซึง่ เชือ่ มตอกับหองครัว
กระวีกระวาดบริการสายนํา้ ผึง้ ทําหนาทีด่ แู ลพีส่ าวสุดทีร่ กั ดวยความเต็มใจ

“นายนอยครับ”

คริสกมศีรษะใหกับเจานายหนุม เซธตองเดินทางไปตางประเทศกับ
ทานชายคารโลมันและแรนดอลฟ และเขาตองจัดการเรื่องธารธาราให
เรียบรอยกอนเดินทาง เพราะถาหากเขากลับมาแลวคอยจัดการ เวลาอาจ
กระชั้นชิดเกินไป
44 นางโจรยอดรัก

ถาหากเขาชวยเหลือนองสาวของสายนํ้าผึ้งไมทัน หญิงสาวจะตอง
สาปสงเขาผานดวงตาหวานๆ ของเธอแน ชายหนุมอารมณดีขึ้นเมื่อคิดถึง
คนหวานหยดปานนํา้ ผึง้ ทีเ่ ขาชอบดอมดมกลิน่ กายหอมละมุนของเธอทัง้ ตัว
“ไปจัดการเรื่องของธีนาในนาคาเดีย”
“จัดการแบบไหนครับนายนอย”
“ปองกันไมใหเธอตองขึ้นแสดงระบําเปลื้องผา และหามผูชายคนอื่น
ยุงกับเธอ”
“ครับนายนอย”
เซธออกจากเกาะโจรแลวก็ตองเดินทางตรงไปที่เมืองเซนทามารา
เขาอยากไปจัดการเรือ่ งนีด้ ว ยตัวเองเหมือนกัน เพราะอยากเห็นใบหนาสวย
หยิง่ ของสายนํา้ ผึง้ แตบางครัง้ ความตองการของเขาก็ตอ งถูกพักเอาไวกอ น
เพราะเรื่องงานสําคัญมากกวา
“นายเดินทางไปที่เมืองฮีทเวลวันนี้เลย และจัดการใหเรียบรอย”
“ครับนายนอย”
“ขออนุญาตครับ”
เสียงเคาะประตูดังขึ้น พรอมกับเสียงของบอดี้การดคนสนิทที่กลาว
ขออนุญาตแลวก็เปดประตูเขาไปในหองที่เซธสนทนาอยูกับคริส
“นายนอยครับ รถยนตพรอมแลวครับ และมีเวลาเหลืออีกสองนาที
ครับ”
“ยืนยันคําสั่งคริส”
“รับคําสั่งครับนายนอย”
เปนธรรมเนียมปฏิบัติของเซธกับผูใตบังคับบัญชาของเขา หลังจาก
คําสั่งปฏิบัติงานจะตองมีการยืนยันคําสั่ง และลูกนองตองรับคําสั่งกอน
ปฏิบัติหนาที่ เซธซึ่งวันนี้สวมสูทหรูหราสีดําทั้งตัวเดินไปยังรถยนตเพื่อ
ตรงไปยังปราสาทที่พํานักของทานชายฟลาเวียน
“เชิญครับนายนอย”
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ประตูรถยนตถูกเปดออก เซธกาวขึ้นไปนั่งบนรถยนต หวังวายาหยี
คนสวยของเขาจะพอใจตอความเมตตาที่ชายหนุมมอบให เธอควรจะตอง
รูสึกซาบซึ้งใหมากที่เซธไมปฏิเสธคํารองขอของเธอ ทั้งที่เขาไมจําเปนตอง
สนใจก็ได เซธอึดอัดเล็กนอยเมื่อการคิดถึงสายนํ้าผึ้งทําใหรางกายของเขา
เกิดความตองการ แตชายหนุมไมคิดจะระบายกับผูหญิงคนอื่น เขาจะ
อดทนแลวกลับมาจัดหนักสายนํ้าผึ้งใหหนําใจ

“ไมจริง!”

สายนํ้าผึ้งถลาเขาไปหาธารธารา แตชายวัยฉกรรจที่แครอลพามา
ดวยก็เขามาขวางเอาไว แครอลกําลังหนาบาน เพราะเธอกับสามีจะมีรายได
จากการขายธารธาราใหกับมาริซ สองพี่นองมีอะไรดี มาริซถึงไดเหมาดูแล
หญิงสาวทั้งสองคน
“นี่คือเรื่องจริงจะซันนี่”
แครอลรูวาสายนํ้าผึ้งไมพอใจ แตความพอใจหรือไมพอใจของ
สายนํ้าผึ้งไมมีความสําคัญใดๆ สําหรับแครอล
“ตองไมจริง”
สายนํ้าผึ้งยังพึมพํา เธอเสียการควบคุมตัวไปชั่วขณะ จากหญิงสาว
ทีค่ วบคุมสติตวั เองไดดเี สมอ แตเธอกําลังยํา่ แยเพราะความผิดหวังทีถ่ าโถม
เขาใส สายนํ้าผึ้งไมไดขอรองใหมาริซชวยรับเลี้ยงนองสาวของเธออีกคน
เธอตองการใหเขาพาธารธาราออกไปจากนาคาเดีย
“พี่นํ้าผึ้งจา”
เสียงสั่นเครือของธารธาราบาดลึกเขาไปในหัวใจเธอ แตสายนํ้าผึ้ง
ไม ส ามารถเข า ไปหาน อ งสาวของเธอได แครอลโบกมื อ ออกคํ า สั่ ง ให
ชายฉกรรจกลุมนั้นพาธารธาราออกไปจากหอง
“ธารไมอยากไป พี่นํ้าผึ้งจา”
“ธาร!”
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“อยายุงดีกวานะจะซันนี่”
แครอลเอยปากเตือน ถึงจะเปนเสียงนุมนวล แตมันก็คือการขมขู
ถาหากสายนํ้าผึ้งไมหยุด เธอและธารธาราจะเดือดรอน
“ธีนายังเด็กนะคะแครอล”
“เด็กอะไรกันจะ ตอนเธอก็อายุเทานี้เหมือนกัน ฉันจะพาธีนาไป
ประทินโฉมใหสวยพริ้ง เพื่อรอตอนรับทานมาริซ”
“เขาจะมาเมื่อไรคะ”
สายนํ้าผึ้งกํามือเขาหากัน ความหื่นกระหายของผูชาย บางครั้งก็เปน
เรื่องที่เหนือความคาดหมาย เพราะพวกเขาชางไมรูจักพอจนนารังเกียจ
“ทานมาริซไมไดแจงไว”
แครอลตอบตามตรง เธอรับเงินมาจากคนของมาริซซึ่งมาจัดการ
เรื่องนี้แทนเจานายหนุม แตเธอก็ตองเตรียมตัวธารธาราใหพรอม
“หมายถึงเขายังไมมาใชไหมคะ”
“ใชจะ และยังไมมีกําหนดจะมา”
จะบอกวาเปนอาการโลงอกก็ได เพราะถาหากมาริซมาที่นี่คืนนี้เพื่อ
จัดการครอบครองนองสาวของเธอ สายนํ้าผึ้งคงแทบคลั่ง เธอเกลียดเขา
และอยากจะตะกุยหนาเขาใหกระจุย
‘คนสารเลว!’
“เธอสองคนพี่นองนี่โชคดีนะ”
แครอลจีบปากจีบคอพูดกับสายนํ้าผึ้ง หญิงสาวแคนยิ้ม เยาะหยัน
อยูในใจ พี่กับนองที่ตองนอนกับผูชายคนเดียวกัน เรียกวาโชคดีงั้นเหรอ
‘นาสะอิดสะเอียนตางหาก’
หัวใจของสายนํา้ ผึง้ แทบขาดรอนอยูแ ลว หญิงสาวหันไปมองนองสาว
ทําไดแคมองตามธารธาราดวยความหวงใย
“หมายความวาธารจะยังปลอดภัย”
“เธอพูดวาอะไรนะซันนี่”
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“เปลาคะ”
ถาหากมาริซยังไมมา ธารธาราก็ยังปลอดภัยจากนํ้ามือของผูชาย
มักมากผูน นั้ อยางนอยก็เปนความปลอดภัยระยะสัน้ ยืดระยะเวลาออกไป
อีกสักเล็กนอย
“เธอควรซาบซึ้งในความใจกวางของทานมาริซนะซันนี่”
“คะแครอล”
การโตเถียงกับแครอลเปนเรื่องสิ้นคิด สายนํ้าผึ้งตอบรับดวยปาก
แตหัวใจของเธอตอตานคําพูดของแครอล
“ทานมาริซนะดูแลทัง้ เธอและนองสาว โชคดีมากทีเ่ ธอสองคนไมตอ ง
ทํางานบนเวทีและตอนรับแขกคนอื่น แตก็นาเสียดายที่พวกเธอจะไมได
เปลี่ยนรสชาติ”
“เปลี่ยนรสชาติ?”
“เรื่องบนเตียงไงจะ ผูชายแตละคนก็ใหความรูสึกไมเหมือนกัน
หรอกนะ”
แครอลยกมือขึ้นปองปาก คําตอบของแครอลทําใหสายนํ้าผึ้งเกิด
อาการคลืน่ ไสดว ยความขยะแขยง ถาหากเธอชอบ หญิงสาวก็คงมีความสุข
กับการไดเปลี่ยนคูนอน แตสายนํ้าผึ้งไมมีความชอบแบบนั้น
“คะแครอล”
“ฉันขอไปจัดการธีนา เตรียมไวใหพรอมสําหรับทานมาริซกอนนะจะ”
“คะแครอล”
“ฉันขอเตือนอีกครั้งนะซันนี่ ทําตัวใหเรียบรอย เพราะถาเธอสราง
ปญหาขึ้นมาละก็ ฉันคงไมใจดีกับเธอเหมือนเดิมนะจะ เธอหวงนองสาว
ฉันเขาใจ แตเธอก็รอู ยูแ ลววาเธอกับนองสาวตองรับผิดชอบหนีส้ นิ ทีแ่ มเธอ
ติดฉันไว”
แครอลพูดดวยนํา้ เสียงนุม นวล แตทกุ คําคือการขมขู สายนํา้ ผึง้ กํามือ
เขาหากันแนน เล็บจิกลงไปในเนือ้ ออนบนฝามือ แตเธอเจ็บทีห่ วั ใจมากกวา
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จนไมสนใจอาการเจ็บทางกาย

“ทุกอยางเรียบรอยครับนายนอย”

เซธไดรบั รายงานจากคริส เพราะตัวของชายหนุม ไมไดอยูท ซี่ คั คาเวีย
เขาถึงใหคริสจัดการวางเงินปกปองธารธาราไวกอ น แลวเขาจะกลับไปจัดการ
ทีหลังวาจะทําอยางไรกับสองพี่นองตอไป ถาหากจะเอาตัวธารธาราออกมา
จากนาคาเดีย เขาก็ตองเอาตัวสายนํ้าผึ้งออกมาดวย
คนหนาหวานนั้นเปนของเขา รางกายนุมๆ หอมๆ ของเธอก็เปนของ
เขา จะไมยอมใหผูชายคนอื่นแตะตองซํ้ารอยเขา ตอนนี้เซธยังไมเบื่อ และ
เขาก็ไมตอ งการใหเปนแบบนัน้ ดวย ชายหนุม รับรูแ ละก็กดตัดสายจากคริส
“นายจะไปดวยกันไหมเซธ”
แรนดอลฟถามยํ้า พวกเขาเดินทางออกจากประเทศซัคคาเวีย เพื่อ
เขารวมการประชุมสําคัญระดับโลกที่จัดขึ้นในฝรั่งเศส
“ไปไหน”
“ดื่ม”
แรนดอลฟกับทานชายฟลาเวียนจะลงไปดื่มกันที่คลับ เปนการดื่ม
เพื่อผอนคลาย พวกเขาตองการสุราแตไมตองการนารี
“ดื่มอยางเดียว?”
“เออสิ”
“ชวงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวนะแรนดอลฟ”
“หมายถึงอะไร”
“หวงตัวเปนพิเศษ”
เซธถามกลับไมจริงจังนัก การคาดหวังคําตอบทีช่ ดั เจนจากแรนดอลฟ
เปนเรื่องที่เปนไปไดยาก อยางนอยก็จนกวาแรนดอลฟพรอมสําหรับความ
สัมพันธที่เปดเผย
“แลวนายละ”
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“ฉันทําไม”
“หมดเงินไปเทาไรแลว กับผูหญิงในนาคาเดีย”
แรนดอลฟถามกลับไปดวยนํ้าเสียงราบเรียบ นอกจากจะไมตอบ
คําถามของเซธ คนถามยังถูกลวงลึกขอมูลอีกตางหาก
“แค็กๆ”
“เปนอะไร”
“เลิกคุยๆ” เซธเอาตัวรอดงายๆ เขาติดใจสายนํา้ ผึง้ แตกไ็ มมอี นาคต
ยาวนานสําหรับเธอ ถาหากเขาจะเลี้ยงดูเธอ เซธก็คงทําสัญญาเลี้ยงดู
ระยะสั้นไมเกินสองปกับเธอเทานั้น

ธารธารารองไหกระซิกๆ เธออยากเจอพี่สาว แตแครอลบอกวาเธอ

พบกับสายนํ้าผึ้งไมได เพราะตองเตรียมตัวทําหนาที่ตอนรับทานมาริซ
“หยุดรองธีนา ถาไมอยากใหพี่สาวเธอเดือดรอน”
แครอลรําคาญความออนแอของธารธารา ถาหากเธอสวยเหมือน
สองพี่นองนี่ เธอจะใชความสวยหาความสําราญกับหนุมๆ ใหหนําใจ เพราะ
ขนาดเธอสวยไมเทา แครอลก็ยังลักลอบมีอะไรกับผูชายคนอื่นลับหลัง
สามีอยูเสมอ
เธอรักอดัม แตก็ตองการความตื่นเตนในชีวิต ความสนุกชั่วครั้ง
ชั่วคราวทําใหเลือดลมของเธอสูบฉีด ขอแคอดัมจับไมไดก็พอ แครอล
สํารวจรางเปลือยของธารธาราในอางอาบนํา้ ซึง่ มีสาวใชสามคนกําลังชวยกัน
ขัดถูเรือนกายของสาวนอยหนาแฉลม
“เธอนี่สวย ถึงจะสวยไมเทาพี่สาวแตก็สวยมาก”
เคยคิดวาธารธารานาจะสวยไดมากกวานี้ แตความสวยเพียงเทานี้
ก็มากพอทีจ่ ะทําใหผชู ายลุม หลง ขนาดทานมาริซทีต่ ดิ หนึบอยูก บั สายนํา้ ผึง้
เปนนานก็ยังสงคนมาจัดการจายเงินจองตัวธารธารา ผูชายก็แบบนี้แหละ
ผูห ญิงคนเดิม จะทนฝนกินซํา้ แลวซํา้ อีกไปไดนานสักแคไหน แตทา นมาริซ
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ก็คงติดใจสายนํา้ ผึง้ อยูม าก เพราะยังไมมที ที า จะยกเลิกการเลีย้ งดูหญิงสาว
“คุณแครอลอยาทําอะไรพี่ซันนี่นะคะ”
ธารธาราสนใจแคคําพูดกอนหนานี้ของแครอล หญิงสาวไมตองการ
ใหพี่สาวเดือดรอนเพราะเธอ จึงพยายามกลั้นกอนสะอื้นจนใบหนาแดงกํ่า
“ก็ทําตัววางายกับฉันสิ”
“คะ ฉันจะวางายคะ”
“ดีมาก”
ธารธาราเป น เด็ ก โง ใ นสายตาของแครอล ในขณะที่ พี่ ส าวฉลาด
เปนกรด สายนํ้าผึ้งคิดอะไรอยู แครอลมองไมเคยออก แตกับธารธารา
กลับมองงายแตกตางจากพี่สาว
“ฉันจะใหคนสอนเธอถึงเรื่องตางๆ ที่ตองปรนนิบัติทานมาริซ”
“ทานมาริซเปนสามีของพี่ซันนี่นะคะ”
“สามีอะไรกัน พี่สาวของเธอก็เปนไดแคนางบําเรอของทานมาริซ
เทานั้นแหละ ทานมาริซเบื่อเมื่อไรก็ตองถูกเฉดหัวทิ้ง”
ธารธาราตกตะลึงกับคําตอบนัน้ เธอหันไปมองสาวใชทกี่ ม หนากมตา
ทํางานของตัวเอง แตไมมีใครสักคนที่จะยอมสบตากับเธอ คนที่อยูรอบตัว
เธอมีแตคนนากลัว โดยเฉพาะแครอล ธารธาราอยากกลับไปหาพี่สาว แต
ถาหากแครอลไมอนุญาตเธอก็คงไปไมได ธารธาราตองเปนเด็กดี บางที
ถาหากเธอเปนเด็กดี แครอลอาจยอมใหเธอไดพบกับสายนํ้าผึ้ง
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