บทน�ำ
คนมีคู่ไม่รู้หรอก!

เลอานโดร ซานเซส ถอนหายใจช้าๆ ด้วยความรู้สกึ หดหู่

อึดอัดใจ โอเคๆ เขาไม่ออ้ มค้อมก็ได้ว่าไอ้ความหดหู่อึดอัดใจ
พวกนัน้ จริงๆ แลว้ ก็คือความเหงา ซึ่งถา้ เขาพูดออกไป เชื่อว่า
ทุกคนที่รู้จกั เขาจะต้องท�ำสีหน้าเหมือนเห็นสัตว์ประหลาดโผล่มา
ตรงหน้าแน่ ๆ เอาเขา้ จริง ขนาดตัวเขาเองยังไม่คิดเลยว่าตัวเอง
จะมาถึงจุดนี้ได้
เขานัง่ กอดหมอนอิงแน่นบนโซฟาตัวใหญ่หนานุ่มในห ้องนัง่ เล่น
ดวงตาจ้องมองจอทีวี แต่ ไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่กำ� ลังฉาย เขาแค่
เปิ ด มัน ทิ้ง เอาไว เ้ พราะต้อ งการให บ้ า้ นมีเ สีย งพู ด คุ ย อะไรบ า้ ง
เสียงอะไรก็ได้ท่ที ำ� ใหเ้ ขารับรู ว้ ่าเขาไม่ได้เป็ นคนเพียงคนเดียวใน
บ ้านหลังนี้!
วันนี้เป็ นคืนคริสต์มาสอีฟ อากาศหนาวจนติดลบ คาดว่า
พรุ่งนี้หมิ ะอาจจะตก การคาดเดานี้มาจากประสบการณ์ของการ
ย้ายมาอยู่นิวยอร์กหลายปี ซึ่งแน่ นอนว่าผูค้ นก็จะแฮปปี้ ดีด๊ า๊ กับ
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ไวท์คริสต์มาสในปี น้ ี และเทศกาลวันหยุดแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็ น
ช่วงเวลาทีใ่ ครๆ ควรจะมีคู่ แต่เขาไม่ม.ี ..
...ไม่มใี ครอยู่รอบตัวเลย ทัง้ เพือ่ น คู่รกั และครอบครัว
พูดเรือ่ งมีคู่น่เี ขาโคตรเกลียดจับใจในเวลานี้ ในขณะทีท่ วั่ โลก
ชอบบอกว่าอัตราคนโสดสูงขึ้นทุกปี แต่ทำ� ไมรอบตัวเขาตอนนี้มแี ต่
คนมีคู่ ดูสิ เพือ่ นของเขาจากทีเ่ คยสนุกสนานกับความโสดด้วยกัน
เคยสัญญารักมั่นว่าจะโสดไปด้วยกันจนชั่วฟ้ าดินสลาย แต่ผ่านไป
ไม่ก่ปี ี เผลอแป๊ บเดียวจู่ๆ มันก็มเี มียมีลูก สร้างครอบครัวสุขสันต์
หรรษากันหมด เทศกาลวันหยุดไหนๆ ก็คดิ ถึงแต่ลูกเมียเป็ นทีห่ นึ่ง
เพือ่ นอย่างเขาเลยกลายเป็ นหมาหัวเน่า ต้องนัง่ เหีย่ วเฉาอยูก่ บั เหย้า
เฝ้ าแต่หมาแบบนี้
พอโทร.ไปหาใครๆ ก็มแี ต่บอกว่า ถา้ ไม่อยากเหงาก็ใหเ้ ขา
หาเมีย โอ้โฮ นี่อยากจะกระโดดถีบยอดอก พูดเหมือนเมียหาได้
ง่ายๆ
และเขาต้องการเมียทีเ่ ป็ นคู่คิด ส่วนเมียทีม่ ดี แี ค่เป็ นคู่นอน
เขาไม่อยากได้ไง จบไหม
เฮ้อ ...คนเหงาถอนหายใจยาว หลุบตามองสุ นขั ตัวใหญ่
ที่หมอบนอนนิ่งอยู่บนโซฟาขา้ งๆ กัน ปี น้ ีเขาแก่ ข้ นึ หรืออย่างไร
เลยไม่กระตือรือร้นที่จะใช้เวลาบนเตียงฟัดเหวี่ยงกับสาวๆ จน
ฟ้ าสางเหมือนอย่างทีช่ อบท�ำ เขาว่าอาจจะเป็ นเพราะเขาอิม่ ตัวเรื่อง
ผู ห้ ญิ ง แล ว้ ก็ เ ป็ นได้ อายุ เ ขาก็ ค รึ่ ง เจ็ ด สิบ อี ก นิ ด ก็ ต ายแล ว้
พินยั กรรมยังไม่ทำ� เพราะไม่มที ายาท แลว้ ตายมามรดกแสนลา้ น
จะยกให้ใคร
คิดแล ้วอยากจะสะอื้นไห ้ นี่พอกลายเป็ นคนโสดไม่มลี ูกเมีย
ชีวติ มันอนาถาขนาดนี้เชียวหรือเนี่ย
“ไทเกอร์...แกต้องเป็ นโสดนานๆ นะลูกพ่อ อย่าเพิง่ คิดมีเมีย
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โสดเป็ นเพือ่ นกันเข ้าใจไหม”
เขาปรับทุกข์กบั สุนขั ขา้ งตัว อลาสกันตัวโตเหมือนฟังรูเ้ รื่อง
เห่าบ๊อกแบ๊กขานรับอย่างน่ารัก ขณะทีใ่ จเขาถึงกับหลั่งน�ำ้ ตา นี่เขา
เหงาถึงขัน้ นั่งคุยกับสุ นขั แลว้ มันตอบกลับก็อยากจะร้องไหแ้ ลว้
เหรอเนี่ย
ปกติแล ้วเลอานโดรไม่เคยอยู่ตวั คนเดียว กระทั่งเวลานอน
ก็ยงั มีคนนอนเป็ นเพื่อน แต่ พอแก่ มาถึงได้รู้ว่าไม่ควรเอาแต่ ใจ
ตัวเองขนาดนัน้ หลังเห็นเพือ่ นสนิทพฤติกรรมเปลีย่ นไปกลายเป็ น
แฟมิลแ่ี มน เขาถึงได้รูว้ ่าตนเองใจร้ายกับคนสนิทขา้ งตัวมานาน
เหลือเกิน ตกมาปี น้ ีถงึ ได้อนุ ญาตให้อีกฝ่ายได้มโี อกาสลาพักผ่อน
ใช้ชีวิตสุ ขสันต์หรรษากับเทศกาลวันหยุ ด ไม่ตอ้ งคอยดู แลเขา
ตลอดเวลาอย่างทีผ่ ่านมา
แต่พอปล่อยไปกลับไม่ชนิ เอาเสียเลย...
จะหยิบจับอะไรก็ติดขัดไปหมด นี่บอกเลยว่าเขาเหมือน
ไม่รู้จกั บา้ นตัวเองสักนิด คิดดู ว่าอยากจะดื่มนมยังต้องใช้เวลา
ตัง้ ครึ่งชั่วโมงกว่าจะหาแก้วสักใบเจอ ตอนเจอนี่อยากจะโห่รอ้ ง
แล ้วชูข้นึ เหนือหัวเหมือนตอนทีมฟุตบอลของเขาได้เป็ นแชมป์ ยูฟ่า
“บัดซบเอ๊ย”
เลอานโดรถึง กับ สบถอย่ า งหงุด หงิด ใจ ได้อ ยู่ ก บั ตัว เอง
ไร้ผู้ช่วยทุกๆ คน เขาถึงได้รูว้ ่าจะหาจานใส่อาหารในบ ้านตัวเองนี่
ยากกว่าหาเงินอีก!
ขณะก�ำลังปลงตกกับความกากของตัวเองโดยมีสุนขั และ
เน็ตฟลิกซ์ 1 ทีเ่ ปิ ดเอาไวเ้ ป็ นเพือ่ นใหบ้ า้ นมีเสียง มหาเศรษฐีหนุ่ ม
ชาวสเปนก็ชะงักมือที่ก �ำลังลู บไล้ส ตั ว์เลี้ยงแสนรักซึ่งหมอบอยู่
ข ้างกายทันทีทไ่ี ด้ยนิ เสียงผิดปกติอะไรบางอย่าง
1

เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) คือ บริษทั ทีใ่ ห้บริการสตรีมมิง่ วิดโี อออนไลน์
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อะไรบางอย่างที่ทำ� ให้รู้ว่าเวลานี้บา้ นทัง้ หลังไม่ได้มเี ขาเป็ น
มนุษย์เพียงคนเดียวอีกต่อไป...
“ชู่ว ์ เงียบซะไทเกอร์”
เขาใช้น้ วิ ชี้แตะริมฝี ปากพลางสัง่ สุนขั ข ้างกายให ้เงียบ ไทเกอร์
หันมาสบตาเขา ดวงตาสีอ็อดอายของมันเป็ นประกายสงสัย แต่
เจ้าอลาสกันแสนรู้กเ็ งียบเสียงอย่างทีเ่ ขาต้องการ ขณะทีเ่ ลอานโดร
ขยับลุกขึ้น เขาฉวยมีดปอกผลไม้ท่ีวางส่งๆ อยู่ตรงโต๊ะตัวเตี้ย
หน้าโซฟาที่เขาวางของกินระเกะระกะขึ้นมาก�ำไวแ้ น่ น นึกสบถด่า
ตัวเองที่ไม่ยอมใหบ้ อดี้การ์ดอยู่ดว้ ยสักคน เพียงเพราะประมาท
คิดว่าทีแ่ ห่งนี้ปลอดภัยมากพอจนยอมใหท้ กุ คนใช้ชวี ติ ในวันหยุด
ปี น้ ีได้ และคงไม่มีใครโง่จะตามมาฆ่ าเขาถึงบา้ นพักส่วนตัวอัน
ห่างไกลแบบนี้หรอก
ปังๆ ๆ!
เสียงเคาะประตูระรัวท�ำให ้ดวงตาสีมรกตคู่คมของเลอานโดร
หรี่ลง เขาก้าวเทา้ แผ่วเบาไปยังประตู ก่อนจะขมวดคิ้วใส่จอเล็กๆ
ข ้างประตูบ ้าน ซึง่ ฉายให ้เห็นว่าผูท้ อ่ี ยู่อกี ฟากฝั่งหนึ่งนัน้ คือผู ้หญิง
...ผู ห้ ญิงตัวเล็กๆ ที่ดูหนาเตอะเพราะเสื้อกันหนาวที่เธอ
สวมอยู่
เขามองใบหน้าเรียวเล็กทีม่ เี ส ้นผมสีดำ� สนิทปกคลุม ใบหน้านัน้
ดูเหมือนตุก๊ ตาอย่างไรอย่างนัน้ เป็ นองค์ประกอบของจมูกโด่งเรียว
ริมฝี ปากหยักสวยทีเ่ ม ้มแน่น และดวงตายาวรีทจ่ี อ้ งมองประตูบ ้าน
ของเขาเขม็ง คิ้วเรียวสวยของเธอขมวดมุน่ ใบหน้านัน้ บ่งบอกชัดว่า
เธอเป็ นสาวเอเชียสักประเทศ ไม่จีน ฟิ ลปิ ปิ นส์ ก็คงเป็ นเกาหลี
ญี่ป่ ุน หรือ ไทย โครงหน้า แบบนี้ แ ละเส น้ ผมสีด ำ� นี้ เ ห็น ได้จ าก
เหล่าเมียชาวไทยของเพือ่ นสนิทของเขา
ถึงเธอจะดูสวยน่ ารักเหมือนตุก๊ ตามากแค่ไหน แต่เขากลับ
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ไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อน!
เลอานโดรไม่ได้ไว้วางใจสักนิด ถึงผูห้ ญิงคนนัน้ จะดูตวั เล็ก
มากๆ ไม่รู้ว่าสู งถึงหา้ ฟุตไหมด้วยซ�ำ้ แต่ไม่มกี ฎขอ้ ไหนทีบ่ อกว่า
พวกผู้รา้ ยจะต้องตัวสู งใหญ่ หน้าโหด และไม่ใช่ผูห้ ญิงตัวเล็กๆ
เสมอไป ฉะนัน้ เขาเลยไว้ใจคนที่ดูสูงเลยเอวเขามานิดเดียวไม่ได้
หรอก!
เขาก�ำด้ามมีดปอกผลไมแ้ น่ น นึกเสียใจที่ดนั เก็บปื นไว้ใน
หอ้ งนอน นี่ถา้ ราฟาเอลเพื่อนสนิทของเขาซึ่งเป็ นทายาทมาเฟี ย
อิตาลีชอ่ื ดังรูเ้ ข ้าละก็ คงจะหัวเราะเยาะเขาจนฟันหักแน่นอนว่าเขาโง่
จนยอมให ้ผู ้หญิงแคระท�ำร้ายร่างกายได้
มหาเศรษฐีหนุ่ มเอื้อมมือไปกดอินเตอร์คอม ก่ อนจะพูด
ขึ้นมาเมือ่ เห็นร่างเล็กนัน้ เริ่มกระสับกระส่าย ท่าทางอยู่ไม่สุข ท�ำให ้
เขาคลายใจนิดหน่อยว่าเธออาจจะไม่ใช่คนร้าย
บางทีอาจจะเป็ นคนหลงทางทีม่ าขอความช่วยเหลือก็ได้
“คุณมาผิดบ ้านแล ้วคุณผู ้หญิง”
แต่ถงึ อย่างนัน้ ใช่วา่ เขาจะยืน่ มือช่วยเหลือเสียหน่อย  เลอานโดร
ไม่ได้เป็ นคนดีมนี ำ�้ ใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าขนาดนัน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในช่วงเวลาทีเ่ ขาเพิง่ จะขายนักเตะชือ่ ดังทีม่ แี ฟนคลับนับล ้าน
ออกไปจากทีม เพราะนิสยั ส่วนตัวของหมอนั่นทีเ่ ข ้ากับคนอืน่ ไม่ได้
เสียจนเกิดการแตกหัก บอกเลยว่านี่อาจจะเป็ นแฟนคลับหัวรุนแรง
ตามมาหาเรือ่ งเขาก็ได้ แม้วา่ ผู ้หญิงคนนัน้ จะสูงเท่าเอวและตัวน่าจะ
สักเท่าต้นขาก็ตามที แต่คนเราไม่ควรใช้ชวี ติ ประมาทในช่วงเวลานี้
เขายังมีไทเกอร์ตอ้ งใหป้ กป้ อง คงจะไม่มที างเปิ ดบ ้านรับใครง่ายๆ
แน่นอน
“ฉัน...ฉันคิดว่าฉันมาถูกทีแ่ ล ้วนะคะ เพราะว่าเขาให้ทอี่ ยูไ่ ว้วา่
จะอยู่ทน่ี ่ี”
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ใครกล ้าปูดทีพ่ กั ส่วนตัวของเขาออกไป!
ดวงตาของเลอานโดรลุกวาวทันทีดว้ ยความโกรธเคือง
นอกจากคนสนิทไม่ก่คี นเท่านัน้ ทีร่ ูว้ ่าช่วงเวลานี้เขาจะอยู่ทน่ี ่ี
คนอืน่ แทบไม่มใี ครรูเ้ ลย แล ้วเธอไปรูม้ าได้อย่างไร!
“ผมว่า...”
“คุ ณ คือ มิส เตอร์ซ านเซสใช่ ไ หมคะ” คราวนี้ ค นข า้ งนอก
คาดเดาได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง ใบหน้า ของเธอแลดู ร อ้ นรนไม่ น อ้ ย
ในระหว่างทีพ่ ดู “ฉันมาหาเท็ดค่ะ เขาให้ทอ่ี ยู่ทน่ี ่เี อาไว ้เป็ นทีส่ ุดท ้าย
ก่อนจะติดต่อไม่ได้ ไม่ทราบว่าตอนนี้เขาอยู่หรือเปล่าคะ”
‘เท็ด...’
ชื่อของคนสนิทท�ำใหเ้ ลอานโดรขมวดคิ้ว ไม่มที างที่เท็ดจะ
ปูดเรื่องทีพ่ กั นี้กบั ใคร เขาเป็ นทัง้ เพือ่ นและเจ้านายกับคนอย่างนัน้
มานาน ผู ้หญิงคนนี้โกหกแล ้ว
แต่วา่ ...
มหาเศรษฐีหนุ่ มแสยะยิ้มด้วยความสนุ กสนานที่แล่นขึ้นมา
อย่างฉับพลัน
...เธอคือคนรูจ้ กั ของเท็ดอย่างนัน้ เหรอ เท็ดทีบ่ อกเขาว่าตัวเอง
ไม่เหลือครอบครัวและคนรูจ้ กั อะไรแล ้ว เท็ดคนทีต่ ามติดอยูก่ บั เขา
มาเป็ นสิบปี จนเขาบังคับให ้หมอนัน่ ไปใช้วนั หยุดให ้คุม้ ค่าซะคนนัน้
น่ ะเหรอมีคนมาตามหา แถมยังมาอ้างว่าเท็ดให้ท่อี ยู่เธอทัง้ ๆ ที่
เท็ดน่ะเหรอจะยินยอม หมอนัน่ เป็ นคนรักษาระเบียบยิง่ ชีพ เข ้มงวด
ยิง่ กว่าครูฝึกทหารในกองทัพ ไม่มที างท�ำเรื่องแบบนี้เด็ดขาด
แสดงว่าผู ้หญิงคนนี้โกหกแน่ๆ
แต่วา่ ...ชื่อของเท็ดก็ทำ� ให ้เขาสนใจเธอมากอย่างทีไ่ ม่เคยเป็ น
มาก่ อน เธอรู้จกั เท็ด และเธอมาตามหาอีกฝ่ ายถึงที่น่ี บา้ นพัก
ส่วนตัวบนเขา ทัง้ ๆ ทีก่ รมอุตนุ ิยมวิทยาได้ประกาศเตือนว่าอาจจะ
พิรฏา 11

มีหมิ ะตกหนัก แต่เธอไม่หวั่น
นี่เป็ นเรือ่ งน่าสนุก และเธอได้มาในจังหวะทีเ่ ขาเบือ่ ทีส่ ุดพอดี
ไม่รูท้ ำ� ไมจู่ๆ เขาก็เกิดความรู้สกึ ไว ้วางใจอย่างน่าประหลาด
อาจจะเป็ นความเบือ่ หน่ายและความอยากรูอ้ ยากเห็นขัน้ สุดเกีย่ วกับ
ความลับของคนสนิทซึง่ ไม่เคยยอมบอกเล่าเรือ่ งชีวติ ส่วนตัวก่อนจะ
มาท�ำงานกับเขามาก่อน ท�ำให ้เขายอมเปิ ดประตูรบั เธอเข ้ามาในบ ้าน
โดยที่ไม่รูเ้ ลยว่าการกระท�ำครัง้ นี้จะเปลี่ยนแปลงชีวติ ของเขาไป
ตลอดกาล!
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1
ที่บ้านมีแขกไม่ได้รับเชิญ

แกร๊ก

เสียงปลดล็อกประตูดงั ขึ้นหลังจากที่คนขา้ งในเงียบไปนาน
ท�ำให ้ ตมิสา อาชวกุล ต้องกัดริมฝี ปากแน่ นไม่ส่งเสียงร้องด้วย
ความดีใจออกไป ก่อนหน้านัน้ ระหว่างรอการตอบรับจากคนข ้างใน
ตมิสาถึงขัน้ กระวนกระวายใจเพราะกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อในสิ่งที่
เธอบอก
ตอนนี้อากาศหนาวจัด ท�ำให ้เธอทรมานกับการหายใจมากขึ้น
ทุกที จึงได้แต่กอดอกแน่นเป็ นการระงับอาการสัน่ เทาด้วยความหนาว
ซึง่ ไม่ได้ช่วยอะไรเธอมากนักหรอก ถึงเธอจะสวมเสื้อหลายชัน้ แต่
ความหนาวก็เสียดแทงเข ้ามาในกระดูกของเธออยู่ดี พอคนข ้างใน
เปิ ดประตูให้กท็ ำ� ให ้หญิงสาวอดรูส้ กึ ดีใจไม่ได้ อย่างน้อยก็อยากให ้
เขาเชิญเธอเข ้าไปพูดคุยข ้างใน ฮีตเตอร์อนุ่ ๆ น่าจะท�ำให ้เธอพอมีสติ
และสมองแจ่มใสพอจะตอบค�ำถามอะไรเขาได้
อย่างน้อยก็มสี ติมากพอจะโกหกคนที่ทำ� ใหเ้ ธอต้องบากบั่น
พิรฏา 13

ตามหานั่นแหละ
หัวใจของตมิสาเต็มไปด้วยความหวัง บางทีถ ้าโชคดีเธออาจจะ
เจอพีเ่ ท็ดที่น่ี แต่ถา้ ไม่...ก็คงต้องหาทางท�ำอะไรสักอย่างเพือ่ ที่จะ
ท�ำให้มสิ เตอร์ซานเซสตอบค�ำถามของเธอ ผูช้ ายคนนี้คือเบาะแส
เดียวและเบาะแสสุดท ้ายทีจ่ ะท�ำให ้เธอสาวเข ้าไปถึงตัวของพีเ่ ท็ดได้
ฉะนัน้ ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ตอ้ งตามหาพี่เท็ดใหเ้ จอ จะต้อง
แลกกับอะไรก็ยอม เพราะเวลาของพ่อเธอนัน้ เหลืออีกไม่นานแล ้ว
“ขอโทษด้วยนะคะทีต่ อ้ งมารบกวนคุณในเวลานี้”
ตมิส าเอ่ ย ขึ้น ขณะก้า วถอยหลัง ออกห่ า งจากประตู ท่ีถู ก
เปิ ดออกช้าๆ แล ้วเห็นว่าร่างสูงใหญ่ของคนทีเ่ ธอคุน้ หน้าคุน้ ตาเขา
บา้ งตามสื่อต่ างๆ หลังจากที่คน้ พบว่าพี่เท็ดอยู่กบั เขาก็โผล่หน้า
มาให ้เธอเห็น
บอกตามตรงว่ า การเข า้ ถึง ตัว เขาในช่ ว งเวลานี้ เ ป็ นสิ่ง ที่
ยากล�ำบากมาก เธอใช้เวลาตัง้ หลายสัปดาห์กว่าจะเขา้ มาถึงจุดนี้
ก่อนหน้านี้เคยลองทุกวิถที างแล ้ว กระทั่งตัวพีเ่ ท็ดเธอยังเข ้าไม่ถงึ
แต่การตามหาเจ้านายของพีเ่ ท็ดแมจ้ ะง่ายกว่า แต่ก็เขา้ ถึงตัวยาก
ไม่แพ้กนั เพราะทัง้ คู่อยู่ดว้ ยกันเสมอ
เธอใช้เวลาสองสัปดาห์ในการตามติดพวกเขา พยายามใช้
ทุกวิถที างแต่กย็ ากจะเข ้าถึงได้จริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีพ่ เ่ี ท็ด
ตัวติดกับ เลอานโดร ซานเซส แลว้ พวกเขาก็ถูกหอ้ มลอ้ มด้วย
บอดี้การ์ด และการเป็ นวีวไี อพี2 ของทุกสถานทีท่ พ่ี วกเขาก้าวออกไป
ก็ทำ� ใหเ้ ธอเขา้ ถึงตัวไม่ได้เลย นอกจากการมองเห็นในระยะไกลๆ
เท่านัน้
วีวไี อพี (VVIP- Very Very Important Person) หมายถึง บุคคลทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
หรือมีอภิสทิ ธิ ์พิเศษเหนือบุคคลทัวไป
่ ซึง่ วีวไี อพีนนั ้ จะได้รบั การดูแลทีด่ ยี งิ่ กว่าและเป็ นบุคคลส�ำคัญ
กว่าระดับวีไอพี
2
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กระทั่งเธอบังเอิญได้ยนิ เหล่าลูกน้องของเลอานโดรหลุดปาก
คุยกันเรื่องวันหยุดคริสต์มาสปี น้ ีของเลอานโดร และพวกเขาเดาว่า
พีเ่ ท็ดน่าจะเป็ นคนตามติดเจ้านายมาทีน่ ่ี ส่วนคนอืน่ ๆ เลอานโดร
สัง่ ให ้หยุดทัง้ หมด และนัน่ ท�ำให ้ตมิสาพบว่านี่อาจจะเป็ นโอกาสเดียว
ทีจ่ ะเข ้าหาพีเ่ ท็ดได้ เธอถึงได้ยอมฝ่ าฟันล�ำบากมาถึงทีน่ ่ี อันทีจ่ ริง
เธอควรจะมาถึงตัง้ แต่ช่วงกลางวัน ถ ้าไม่ใช่เพราะหลงทางและรถเสีย
แต่เรื่องนัน้ ก็ช่างมันเถอะ ตอนนี้เธอมาอยู่ทน่ี ่ีจนได้
และเธอก็หวังว่าพีเ่ ท็ดจะจ�ำเธอได้
ขอแค่ ใหเ้ ขาจ�ำเด็กผู ห้ ญิงตัวเล็กหัวโตผมเปี ยชี้คนนัน้ ได้
ก็พอ...
“คุณเข ้ามาก่อนสิ”
คนขา้ งในบอกกับเธออย่างนัน้ ก่ อนจะเบี่ยงตัวหลบ และ
ตมิสาก็ไม่ปฏิเสธ ตอนนี้เธอหนาวจนจะแข็งตายแล ้ว ถา้ จ�ำไม่ผดิ
อากาศเวลานี้ตดิ ลบเข ้าไปแล ้ว
“ขอบคุณค่ะ”
เธอบอกเขาด้วยความรู้สกึ นัน้ จริงๆ ขณะทีก่ า้ วเข ้าไปข ้างใน
บ ้าน ความอบอุ่นทีแ่ ทรกผ่านผิวเนื้อท�ำให ้เธอแทบร้องครางออกมา
ก่อนจะหยุดเทา้ แล ้วถอยหลังอย่างรวดเร็วเมือ่ เห็นสุนขั ตัวโตมาก
หน้าตาท่าทางดุรา้ ยก�ำลังเห่าเธออย่างเอาเป็ นเอาตาย
ด้วยความตกใจตมิสารีบก้าวถอยหลังทันที สุนขั ตัวนัน้ ยัง
เห่าเธอไม่หยุด ขณะที่เธอกลับต้องหยุดถอยเพราะได้ชนเขา้ กับ
ร่างสูงใหญ่ของเจ้าของบ ้านเข ้าแล ้ว
ตมิสารับรู้ได้ถงึ ฝ่ ามือใหญ่ท่กี อบกุมไหล่ของเธอเอาไว ้ แม ้
จะมีเสื้อผา้ หนาเตอะหลายชัน้ กัน้ สัมผัสของฝ่ ามือนัน้ อยู่ ทว่ากลับ
ใหค้ วามรู้สึกที่ท�ำให้หวั ใจวู บไหวอย่างยากจะอธิบาย เธอเลยรีบ
เบีย่ งตัวไปด้านข ้างเพือ่ ใหเ้ ขาปล่อยมือจากเธอโดยไม่ให้รู้สกึ ว่าเธอ
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รังเกียจเขา และ เลอานโดร ซานเซส ก็ยอมท�ำตามอย่างง่ายดาย
พร้อมกับที่เขาหันไปปรามสุ นขั ตัวโตด้วยน�ำ้ เสียงทุม้ นุ่ มมีเสน่ ห ์
ของเขา
“ชู่ว.์ ..ไทเกอร์ เธอเป็ นแขก อย่าท�ำอะไรเธอล่ะ”
เขาเอ่ยพลางชี้มาทางเธอ แล ้วสุนขั ตัวโตก็เลิกเห่า มันเปลีย่ นมา
ท�ำเสียงงี้ดง ้าดในล�ำคอ แต่เมือ่ เลอานโดรส่งเสียงและบอกใหม้ นั
เงียบอีกครัง้ เจ้าไทเกอร์กย็ อมหมอบตัวลงนัง่ นิ่งๆ บนโซฟาตัวใหญ่
อย่างเรียบร้อยแต่โดยดี
พอเห็นว่าสุนขั ของตัวเองสงบลงแล ้ว เลอานโดรก็ช้ นี ้ ิวไปยัง
โซฟาตัวใหญ่ซง่ึ ยังเหลือพื้นทีอ่ กี ครึ่งหนึ่งอยู่พลางบอกกับเธอว่า
“คุณนั่งตรงนี้ ผมจะไปหาอะไรให ้คุณดืม่ ”
“ขอบคุณนะคะ”
ตมิสาค่ อยๆ ทรุ ดลงนั่งขา้ งๆ ไทเกอร์อย่ างช้าๆ ขณะที่
เจ้าของบา้ นหมุนตัวก้าวเดินไปยังหอ้ งครัว เธอปรายตามองสุนขั
ตัวโตอีกครัง้ แลว้ ก็เห็นว่ามันมองมาทางเธอ ประกายตาของมัน
เต็มไปด้วยความสงสัยว่าเธอคือใคร ซึง่ ถึงแม ้ตมิสาจะไม่ได้กลัวสุนขั
ทว่าขนาดตัวทีใ่ หญ่มากของมันก็ทำ� ให ้เธออดระแวงไม่ได้
ทว่ า หลัง จากที่เ ธอมองมัน ไทเกอร์ค งจะรู ล้ ะมัง้ ว่ า เธอ
ท�ำอันตรายอะไรมันไม่ได้ เจ้าหมาตัวโตถึงได้หนั หน้าไปทางอื่น
แล ้วหมอบนอนเหมือนเดิม ส่วนเธอได้แต่พรูลมหายใจออกจากปาก
ด้วยความโล่งอก และอากาศทีเ่ ริ่มร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำ� ใหเ้ ธอ
ขยับถอดเสื้อโค้ตตัวใหญ่ทส่ี วมอยู่และท�ำใหเ้ ธอแทบจะกลายเป็ น
แหนมยักษ์เดินได้ออก จากนัน้ เธอก็ปลดผา้ พันคอไหมพรมออก
เป็ นล�ำดับต่อมา แล ้วพอวางเสื้อไว ้ข ้างตัวก็เห็นเลอานโดรเดินตรง
มาหาเธอ ในมือข ้างซ ้ายมีขวดวิสกี้ ส่วนข ้างขวาถือแก้วมาหนึ่งใบ
เขาหยุดยืนตรงหน้าเธอ รินวิสกี้ใหเ้ ธอตรงนัน้ ก่อนจะยืน่ ให ้
16 อุบายรักร้าย

อย่างง่ายๆ
“เอ้านี่ มันจะช่วยให ้คุณอุ่นขึ้นมาได้”
“ฉัน...”
ตมิสาถึงกับพูดไม่ออก เธออายุยส่ี บิ สีแ่ ล ้ว แน่นอนว่าเหล ้าน่ะ
เคยดื่ม แต่ ก ารดื่ม ของเธอคือ จิบ นิ ด ๆ แถมผสมกับ น�ำ้ อัด ลม
เสียด้วยซ�ำ้ ไป จนแทบไม่รูร้ สชาติของเหล ้าทีด่ ม่ื รูแ้ ต่รสชาติหวานๆ
ของน�ำ้ อัดลม ไม่เคยดืม่ แบบเพียวๆ อย่างนี้มาก่อนเลย
พอชายหนุ่ มเห็นว่าเธอไม่ด่มื เสียทีก็คะยัน้ คะยอด้วยสีหน้า
จริงจัง
“ลองสักนิด  ผมก็มแี ต่ของแบบนี้แหละ  แต่มนั ช่วยได้จริงๆ นะ”
เขาจ้องมองเธอเขม็ง ท�ำให้ในทีส่ ุดตมิสาก็ทนสายตากดดัน
ไม่ไหว ยืน่ มือเล็กออกไปรับแก้วใบนัน้
“งัน้ ก็...ขอบคุณค่ะ” เธอเอ่ยพึมพ�ำแผ่วเบา ก่อนจะยกขึ้นจิบ
เพียงอึกแรกที่ล่วงผ่านริมฝี ปากของเธอ รสชาติบาดคอของมันก็
ท�ำให ้เธอหลับตาปี ๋ น�ำ้ ตาเอ่อคลอขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ วินาทีต่อมา
มันกลับท�ำใหเ้ ธอร้อนวาบไปทั่วกาย ตมิสาตัดสินใจกลืนอีกค�ำ
ก่อนจะวางแก้วนัน้ กับโต๊ะตรงหน้า ขณะทีเ่ จ้าของบ ้านไม่สนใจเธอ
แล ้ว เขาหันไปทางสุนขั ของเขาแทนพร้อมกับส่งเสียงเรียกมัน
“ไทเกอร์ มานี่”
“โฮ่ง!”
เจ้าไทเกอร์เห่าออกมาครัง้ หนึ่ง แต่กลับไม่ลกุ ออกจากข ้างกาย
เธอ ท�ำใหเ้ ลอานโดรเทา้ สะเอวแล ้วชี้หน้าสุนขั เอาแต่ใจของตัวเอง
พลางสั่งเสียงเข ้มอีกครัง้
“อย่าเถียง ออกมานี่”
“โฮ่ง!”
สุดทา้ ยเจ้าไทเกอร์ก็ขานรับด้วยท่าทีเหมือนไม่พอใจ ก่อน
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มันจะเคลือ่ นร่างใหญ่โตไปหาเลอานโดร แลว้ เจ้าของบา้ นหนุ่ มก็
ทรุดลงนั่งบนโซฟาข ้างกายเธอแทนทีส่ ุนขั ของเขา ส่วนเจ้าไทเกอร์
ก็เปลีย่ นมานอนหมอบกับพื้นพรมตรงปลายเท ้าของเลอานโดรแทน
ตมิส ามองท่ า ทางเกี ย จคร้า นของสุ น ขั ตัว โตแล ว้ ก็ อ มยิ้ม
ตอนที่เธอยังเด็ก ที่บา้ นก็เคยเลี้ยงสุนขั เหมือนกัน ถึงมันจะเป็ น
สุ น ขั ของพี่เท็ด แต่ เธอก็เล่นกับมันบ่อยๆ กระทั่ งมันตายด้วย
อุบตั เิ หตุและพีเ่ ท็ดก็ออกจากบ ้านไม่ยอมกลับนั่นแหละ ทีบ่ ้านเธอ
ถึงไม่เคยมีสตั ว์เลี้ยงอะไรอีกเลย...
ซึง่ พอเห็นไทเกอร์แล ้วก็ทำ� ใหเ้ ธออดคิดถึงพีช่ ายไม่ได้ และ
ในใจก็กระวนกระวายขึ้นมาฉับพลัน ถา้ เจอพี่เท็ดเธอควรจะพูด
อย่างไรกับเขาดีนะ เพือ่ ไม่ใหเ้ ขาไล่เธอไปจากที่น่ีหรือไล่เธอกลับ
เมืองไทยน่ะ

ขณะเดียวกัน เลอานโดรจ้องมองผูห้ ญิงแปลกหน้าด้วย

ท่ า ทีป ระเมิน ดวงตาคมสีม รกตของเขาหรี่แ คบลงขณะที่แ อบ
ส�ำรวจตรวจตราเธอ เขาไม่พบพิรุธอะไรว่าเธอเป็ นผู้รา้ ย ไม่ใช่
แฟนคลับหัวรุนแรงของนักฟุตบอลที่จะตามมาเอาเรื่องที่เขาขาย
ขวัญใจเธอออกจากทีมไป
ทว่าถึงอย่างนัน้ ก็ใช่วา่ จะไว ้วางใจได้ หลังจากทีเ่ ห็นว่าอาการ
ของหญิงสาวดีข้นึ ใบหน้าเล็กกว่าฝ่ ามือของเขาบัดนี้มสี เี ลือดฝาด
ขึ้นมาบา้ งแลว้ ขับให้ใบหน้านัน้ งดงามราวกับสีของกลีบกุหลาบ
ผิดกับใบหน้าขาวเผือดเหมือนคนตายก่อนหน้านี้ลบิ ลับ อาจจะเพราะ
ความอุ่นของบา้ นหลังนี้หรือฤทธิ์ของวิสกี้สกอตช์ จะอะไรก็ตาม
นั่นก็ทำ� ให ้เขาพึงพอใจแล ้ว
ชายหนุ่ มเห็นคนที่เอาแต่ กม้ หน้ามองสุ นขั ของเขาเงยหน้า
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ขึ้นมาสบตาตัวเองแลว้ ก็พลันเหยียดยิ้ม ทว่าดวงตาของเขากลับ
จ้องมองเธอด้วยสายตาคาดคัน้ ขณะถามว่า
“คุณมีธุระอะไร”
หญิงสาวถึงกับชะงัก เธอคงไม่คดิ ว่าเขาจะถามออกไปตรงๆ
ไม่มอี ้อมค้อมอะไรทัง้ สิ้น ท่าทางผ่อนคลายของเธอพลันเปลีย่ นเป็ น
ตึงเครียด เขาสังเกตได้จากการที่เธอเปลี่ยนอิริยาบถในทันทีท่ี
โดนถาม
“คือฉัน...” เธอหลุบเปลือกตาลงหลบสายตาของเขา “ฉันมา
พบเท็ดค่ะ”
ค�ำตอบนัน้ ไม่ได้ท�ำให ้เขาประหลาดใจนักหรอก เพราะก่อนจะ
ให ้เธอเข ้าบ ้าน ผู ้หญิงคนนี้ได้บอกเขาอย่างนัน้
และนั่นแหละคือสาเหตุท่ที ำ� ใหเ้ ขายอมใหเ้ ธอเขา้ มาในบา้ น
ของเขา ก็จะอะไรล่ะ ถา้ ไม่ใช่เพราะความอยากรู อ้ ยากเห็นที่เธอ
เป็ นคนกระตุน้ ขึ้นมาน่ะ!
“ใครบอกคุณว่าเขาอยู่ทน่ี ่ี”
เลอานโดรถามด้วยความอยากรู ้ ลึกลงไปในใจคือเขาจะได้
ไปตามเอาเรื่องไอ้คนทีพ่ ดู เรื่องนี้ออกไปถูกคน
คนทีร่ กั ษาความลับไม่ได้กไ็ ม่สมควรท�ำงานกับเขา!
“ฉัน...”
ตมิสาพูดไม่ออก และไม่กลา้ บอกด้วยว่าเธอตามสืบและ
ตามติดเขามากแค่ไหนถึงได้ขอ้ มูลนี้มา เพราะรู้ดวี ่าถา้ พูดออกไป
ตนเองมีแนวโน้มจะต้องถูกโยนออกไปจากบ ้านในวินาทีถดั มาโดยที่
เธอยังไม่ทนั แม ้แต่จะได้เห็นเงาของพีเ่ ท็ดด้วยซ�ำ้ ไป
“คุณผู ้หญิง...” พอเห็นว่าหญิงสาวไม่ตอบ เลอานโดรก็หรี่ตา
มองและจงใจเพิม่ ท่าทีดุดนั เข ้าไปเพือ่ ข่มขวัญเธอ “บอกมาตามตรง
เถอะว่า ที่มาเคาะประตูบา้ นผมในเวลานี้ มาหาเขาหรือมาหาผม
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กันแน่”
คนฟัง ในตอนแรกตัว สั่ น ก่ อ นจะชะงัก แล ว้ รี บ จ้อ งมอง
เลอานโดรเขม็งพลางโบกมือปฏิเสธเสียงดังลั่นและเต็มไปด้วย
ความหนักแน่นจริงจัง
“ไม่ใช่นะคะ! ฉันมาหาเท็ดจริงๆ! เขาเคยให้ท่อี ยู่ท่นี ่ีเอาไว ้
คือฉันเป็ นคนรูจ้ กั ของเขา”
ผู ้หญิงคนนี้โกหก!
ถ ้าเท็ดคนทีเ่ ธอรูจ้ กั เป็ นเท็ดเดียวกับเขา ‘เท็ด ธีรภพ’ คนนัน้
น่ ะหรือจะให้ที่อยู่ที่นี่เอาไว้ได้ ทัง้ ๆ ที่รู้ดวี ่าตนเองจะไม่ได้มาที่น่ี
ในเมือ่ เลอานโดรเป็ นคนบังคับให ้เท็ดไปพักผ่อนทีโ่ มนาโกเอง และ
ยิง่ พ่วงด้วยนิสยั ของเท็ดทีเ่ ขารู้จกั ดี อีกฝ่ ายไม่เคยปล่อยใหเ้ รื่องที่
เป็ นความลับหลุดออกไป และทีอ่ ยู่ของบ ้านหลังนี้ก็มแี ต่คนส�ำคัญ
ไม่กค่ี นทีร่ ู ้ และคนส�ำคัญไม่กค่ี นเท่านัน้ เช่นเดียวกันทีร่ วู้ า่ ณ เวลานี้
เขาอยู่ทน่ี ่ี
ยิ่งไม่รวมว่าเท็ดไม่เคยพูดถึงญาติเลยนับตัง้ แต่อยู่ดว้ ยกัน
มาเป็ นสิบกว่าปี เขารู ว้ ่าเท็ดเป็ นลู กเสี้ยวไทย-อเมริกนั อีกฝ่ าย
ถือสัญชาติไทยก็จริง แต่เท็ดบอกแค่ ว่าเขาไม่มใี คร พอเรียนจบ
ก็ทำ� งานกับครอบครัวซานเซสเนื่องจากได้ช่วยเหลือบิดาของเขา
จากอุบตั เิ หตุเอาไว ้และท�ำใหถ้ กู ชะตากัน พอเท็ดเรียนจบก็มาเป็ น
หนึ่งในทีมผูช้ ่วยของบิดาเขา ก่อนจะมาเป็ นผูช้ ่วยของเขา
ผู ้ชายตรงทือ่ ยิง่ กว่าไม ้บรรทัดอย่างเท็ดน่ะเหรอจะยอมปริปาก
พูดเรื่องความลับของคนเป็ นเจ้านายออกมา
แค่น้ ีเขาก็รูแ้ ล ้วว่าเธอก�ำลังโกหก
แต่ในค�ำโกหกนัน้ ก็มคี วามจริง...เธอคือคนรู้จกั ของเท็ดแน่ๆ
และนั่นแหละทีท่ ำ� ให ้เขายอมรับเธอเข ้าบ ้าน
เขาเบือ่ ...
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เบือ่ จนมีเวลามาสนใจเรือ่ งส่วนตัวของลูกน้องคนสนิทนัน่ แหละ
“เท็ดไม่เห็นเคยบอกว่ามีญาติ”
เลอานโดรหรี่ตาคมลงมองหญิงสาวอย่างประเมิน ในขณะที่
จงใจใช้ประโยคนัน้ เป็ นเหยือ่ ล่อหญิงสาว
ไม่นานเขาก็สมใจอยากเมือ่ เธอก็เปิ ดเผยออกมาจนได้
“ฉันไม่ใช่ญาติเขาค่ะ”
ค�ำตอบนัน้ ท�ำใหเ้ ลอานโดรชะงัก แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็พบว่าเธอ
พูดความจริง คราวนี้หญิงสาวไม่ได้โกหกเขา
“งัน้ คุณเป็ นใคร”
มหาเศรษฐีห นุ่ ม ถามออกมาด้ว ยความอยากรู ส้ ุ ด ใจ แต่
คนตัวเล็กหลบหน้าเขาอีกครัง้ เธอแสร้งท�ำเป็ นมองไทเกอร์ทห่ี มอบ
อยู่แทบเท ้าของเขาก่อนจะตอบออกมาหลังจากทีเ่ งียบไปนาน
“ฉันคงบอกคุณไม่ได้...”
ค�ำ ตอบนัน้ ท�ำ ให ค้ นอยากรู้ใจจะขาดชัก หงุด หงิด เขาจึง
อดประชดเธอออกมาไม่ได้วา่
“แล ้วคุณบอกอะไรได้บ ้าง”
“ฉันมีธุระส�ำคัญทีจ่ ะคุยกับเขาน่ะค่ะ”
หญิงสาวเอ่ยขึ้นมาอีกเรื่อง ไม่คิดจะตอบค�ำถามใดๆ ของ
เลอานโดรอีก เรื่องนี้เป็ นเรื่องส่วนตัว เป็ นเรื่องของครอบครัว
ไม่สะดวกจะบอกเล่าให ้คนนอกฟัง ขณะทีเ่ ริม่ สอดส่ายสายตาไปทัว่
บ ้านของเขาเพือ่ มองหาคนทีเ่ ธอพูดถึง เหลือก็แต่เธอจะลุกจากตรงนี้
ไปวิง่ ตามหาทั่วบ ้านนั่นแหละทีเ่ ธอยังไม่ได้ทำ�
“งัน้ เหรอ”
เลอานโดรมองท่ า ทีร อ้ นใจขึ้น เรื่อ ยๆ ของหญิง สาวด้ว ย
ความรูส้ กึ เป็ นต่อ เขาท�ำสีหน้าไม่ยห่ี ระ เปลีย่ นเป็ นกอดอกเอนหลัง
มองใบหน้าเล็กทีเ่ ริ่มแสดงอาการกระวนกระวายใจมากขึ้นเรื่อยๆ
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“มิสเตอร์ซานเซสคะ”
เธอหันมามองเขาอย่างอ้อนวอน หลังจากที่นั่งอยู่นานแลว้
แต่กลับไม่เห็นเท็ดแม ้แต่เงา ราวกับว่าเขาไม่อยู่ทน่ี ่ี!
ซึง่ นั่นเป็ นสิง่ ทีเ่ ธอภาวนาไม่ให้มนั เป็ นความจริง
เลอานโดรมองคนตัว เล็ก ข า้ งกายกระวนกระวายร้อ นใจ
จนพอใจแล ้ว จึงบอกกับหญิงสาวด้วยน�ำ้ เสียงเฉียบขาดไม่มแี วว
ล ้อเล่นอีกต่อไป
ในเมื่อเธอไม่ยอมตอบค�ำถามของเขา ความสนุ กนี้ก็ตอ้ ง
จบลง เธอก็ควรจะต้องออกไปจากพื้นทีข่ องเขาได้แล ้ว
“เขาไม่อยู่ คุณคงต้องกลับแล ้วก่อนทีห่ มิ ะจะตกนะคุณผู ้หญิง
ผมคงไม่ออกไปส่งนะ เชิญ”
ไม่เพียงแค่พูด เขาลุกขึ้นยืน ยืดตัวนิดหน่อยแล ้วคว ้าหมับ
เข า้ ที่ต น้ แขนเล็ก ของหญิง สาวแล ว้ ออกแรงดึง เธอให ล้ ุก ขึ้น ยืน
กระชากกึ่งลากกึ่งจูงเธอตรงไปยังประตูบา้ นของเขาทันที ก่อนจะ
ต้อ งชะงัก เมื่อ คนตัว เล็ก กว่า จับ มือ เขาแน่ น แล ว้ ขืน ตัว เอาไว จ้ น
สุดความสามารถ
เมือ่ เขาหันไปมองเธอ ก็พบว่าหญิงสาวมองเขาด้วยสายตา
อ้อนวอน และพยายามหาข ้ออ้างให้ตวั เองได้อยูต่ ่อ ซึง่ เห็นได้ชดั เจน
มากว่าเธอก�ำลังหาค�ำโกหกมาให ้เขาใจอ่อนมากกว่า
“เดีย๋ วค่ ะ ! ฉัน ...ฉัน รถเสีย ฉัน ไม่ ไ ด้จ องโรงแรมเอาไว ้
แล ้วก็...”
แต่ เขาไม่ใช่ คนใจอ่ อน เลอานโดรอาจจะมองเหมือนเป็ น
คนอย่างนัน้ แต่เขารู้ดีว่าเขาไม่ได้ใจอ่อนกับผูห้ ญิงน่ารักๆ หรอก
ถึงเธอจะโดนใจเขามากแค่ไหนก็ตาม
แต่บางสถานการณ์เขาก็เลือก ‘กิน’ เหมือนกัน!
อย่างตอนนี้ แม้สมั ผัสน้อยนิดในยามทีเ่ ขาก�ำรอบข ้อมือเล็ก
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ของเธอแน่นจะท�ำให้หวั ใจของเขาคันยุบยิบ แต่เขาก็ไม่คดิ จะให้มนั
อยู่เหนือเหตุผลใดๆ หรอก จึงท�ำเป็ นไม่รสู้ กึ และมองข ้ามมันไป
“คุณคงต้องเดินออกไป ไม่ไกลหรอก มีโรงแรมอยู่แถวๆ นี้
แหละ เดินไม่ถงึ สิบไมล์เอง”
ชายหนุ่มท�ำเป็ นแนะน�ำอย่างใจดี และออกแรงลากเธออีกครัง้
แต่หญิงสาวก็เอื้อมมือมาวางทาบทับบนมือใหญ่ของเขาเอาไวแ้ ล ้ว
ขืนตัวอย่างสุดความสามารถขณะพยายามอ้อนวอนให ้เขาเห็นใจเธอ
“ฉันขอร้อง ให้ฉนั อยูท่ น่ี ่กี ่อน หรือคุณจะบอกทีอ่ ยูเ่ ท็ดกับฉัน
ก็ได้!”
ค�ำขอร้องนัน้ ท�ำให ้เลอานโดรแสยะยิ้มใส่เธอ
ผู ้หญิงคนนี้คดิ ว่าเขาเป็ นคนใจดีเหรอ! เธอคิดผิดแล ้ว!
“ผมไม่ได้มหี น้าทีต่ อ้ งตอบค�ำถามของใคร ผมกับคุณไม่ได้
รูจ้ กั กัน”
เขาตอบอย่างไร้เยือ่ ใย
หญิงสาวได้ยนิ อย่างนัน้ ก็รบี แนะน�ำตัวอย่างรวดเร็ว
“ฉัน...ฉันชื่อตมิสาค่ะ”
เธอรู้ช่ือเขาแล ้ว และตอนนี้เขาก็รู้ช่ือของเธอ หวังว่ามันจะ
ท�ำให ้เขารู้ว่าเธอกับเขารู้จกั กันแล ้ว!
ดูท่าสิง่ ทีเ่ ธอพยายามจะสือ่ ออกมานัน้ ได้ผล ชายหนุ่มชะงัก
ไม่ได้คิดจะออกแรงลากเธอไปนอกบา้ นอีกแล ้ว เขาขมวดคิ้วมอง
เธอนิ่ง ใบหน้าหล่อเหลากระชากใจคนมองโดยเฉพาะสาวๆ ของเขา
ยังคงดู ดีแม้ในยามที่เขาท�ำสีหน้าประหลาดใจ ก่ อนจะพยายาม
ออกเสียงชื่อของเธอด้วยความล�ำบากหน่อยๆ
“ตะ...มิ...ซ่า”
ตมิส าได้ยิน ชื่อ อัน ผิด เพี้ย นของตัว เองอย่ า งนัน้ ก็ รู้สึก ว่ า
ระคายหูเหลือเกิน จึงรีบบอกอีกฝ่ ายว่า
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“เรียกฉันว่าตี้กไ็ ด้ค่ะ”
นัน่ คือชือ่ เล่นของเธอ และการออกเสียงก็น่าจะง่ายส�ำหรับเขา
เลอานโดรได้ยนิ อย่างนัน้ ก็พยักหน้าหงึกๆ ใบหน้าหล่อเหลา
คลายคิ้วที่ขมวดเขา้ หากัน ดวงตาสีมรกตจ้องมองเธอนิ่งก่อนจะ
เอ่ยว่า
“เอาละ สวีตตี้ นี่เป็ นวันหยุดของผม แลว้ ผมก็ไม่คิดจะ
รับแขกเวลานี้”
ตมิสาถึงกับชะงักไปเมื่อได้ยินเขาเรียกเธออย่างนัน้ และ
วินาทีต่อมาหัวใจเธอก็เต็มไปด้วยความรู้สกึ อ่อนล ้าอ่อนแรง และ
สิ้นหวัง แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ยงั ไม่อยากจะหมดหวัง ในเมือ่ เขาไม่ให ้
เธออยูท่ น่ี ่เี พือ่ เจอพีเ่ ท็ด และพีเ่ ท็ดก็ไม่อยู่ เธอจะไปก็ได้ แต่อย่างไร
เธอก็ตอ้ งตามหาพีเ่ ท็ดให ้เจอ หญิงสาวจึงลองอ้อนวอนคนตัวโตกว่า
อีกครัง้ อย่างไม่มที างเลือก
“มิสเตอร์ซานเซสคะ ฉันขอร้องเถอะค่ะ อย่างน้อยก็บอกทีอ่ ยู่
เท็ด...”
แต่ชายหนุ่ มกลับยิ้มอย่างตัวร้ายออกมา แมจ้ ะเป็ นตัวร้าย
ทีห่ ล่อเหลามากก็ตามที แล ้วเอ่ยสวนประโยคทีย่ งั พูดไม่จบดีของเธอ
“ท�ำไมผมต้องบอกคุณด้วย”
“ฉัน...”
ตมิสาถึงกับพูดไม่ออก ขณะทีช่ ายหนุ่มเอ่ยต่อไปว่า
“แล ้วผมจะเชือ่ คุณได้แค่ไหน ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ เกิดเป็ น
คนร้ายแล ้วจะท�ำยังไง แค่ยอมให ้คุณเข ้ามาอยูใ่ นบ ้านตอนนี้กถ็ อื ว่า
ผมเสีย่ งมากพอแล ้ว”
ประโยคยืดยาวนัน้ ของชายหนุ่ มเห็นได้ชดั ว่าเขาระแวงเธอ
ตลอด ไม่ได้มคี วามไว ้วางใจทัง้ สิ้น ตมิสาจึงรีบละล�ำละลั
่ กตอบเขา
ทันที
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“ฉันไม่มอี าวุธ แล ้วก็ไม่มเี จตนาร้าย ฉันแค่ต ้องการตามหาคน
เท่านัน้ ”
ขอแค่ได้เจอพีเ่ ท็ด เธอก็จะไม่รบกวนเขาแน่นอน
คราวนี้เขากลับกวาดตามองไปทั่วตัว สายตานัน้ เปลีย่ นเป็ น
เล ้าโลมลามกน่าชังจนคนถูกมองรู้สกึ ขนลุกเกรียวไปทั่วร่าง เพราะ
มันเหมือนกับว่าเขาปลดเปลื้องเสื้อผา้ ที่เธอสวมใส่ดว้ ยสายตาได้
อย่างไรอย่างนัน้
“คุณคิดจะตามหาคนจริงเหรอสวีตตี้...หรือว่านี่เป็ นวิธกี ารใหม่
ของผู ห้ ญิงที่อยากเขา้ หาผม เลยต้องอ้างคนสนิทของผมขึ้นมา
แบบนี้”
“ไม่ใช่นะ!”
หญิงสาวปฏิเสธทันควัน แต่มหาเศรษฐีหนุ่มชาวสเปนไม่สนใจ
ฟังแม ้แต่นอ้ ย
“อ้อ...งัน้ คุณจะบอกว่าคุณมาตามเท็ดจริงๆ ไม่ใช่มาตามผม”
เขาถามเน้นย�ำ้
ตมิสาพยักหน้ารับอย่างแข็งขัน “ใช่ค่ะ ขอแค่คุณบอกทีอ่ ยู่
เขา...”
“ไม่บอก!”
ชายหนุ่มโพล่งขัดทันที
“คะ?”
“ผมไม่บอก” เขาเน้นเสียงหนัก สีหน้าแววตาเผยให ้เห็นชัดเจน
ว่าเขาจงใจกวนเธอ “ผมไม่รูว้ า่ คุณคือใคร เป็ นอะไรกับเขา ผมจะ
ไม่ยอมบอกเด็ดขาด”
“...”
“เห็นอย่างนี้ผมก็ปกป้ องคนของผมนะสวีตตี้ เจตนาของคุณ
ไม่ดชี ดั ๆ ผมจะไม่ตอบค�ำถามอะไรของคุณเด็ดขาด”
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“มิสเตอร์ซานเซสคะ”
ตมิสามองเขาอย่างอ่อนใจทีเ่ ขาไม่ยอมบอกเธอเสียที
“คุณคงต้องไปแล ้วละ เชิญ”
เขาบอกเสียงแข็ง แลว้ ออกแรงลากหญิงสาวใหอ้ อกเดิน
และเธอก็ขนื ตัวไว้ไม่ได้เลย จึงได้รู้ว่าก่ อนหน้านัน้ ที่รงั้ เขาไว้ได้
เป็ นเพราะเขายอมใหม้ ากกว่าทีเ่ ธอจะสามารถท�ำได้ดว้ ยพละก�ำลัง
อันน้อยนิดของตัวเอง
ประตู บ า้ นของเขาเปิ ด ออกกว า้ ง ขณะที่ม หาเศรษฐีห นุ่ ม
เชื้อสายสเปนจะเหวีย่ งใหเ้ ธอออกไปขา้ งนอก ลมหนาวที่กรู ผ่าน
ร่างเธอท�ำให ้ตมิสาตัวสั่นทันที
แต่นั่นไม่สำ� คัญเท่ากับเรื่องตรงหน้าหรอก!
“ฉันขอร้องละค่ะ” หญิงสาวแทบจะพนมมือไหว ้ขอร้องเขาแล ้ว
“นี่เป็ นเรื่องส�ำคัญนะคะ ฉันยอมท�ำทุกอย่างเลย ขอแค่คุณ
ท�ำให้ฉนั ได้เจอกับเท็ด”
“ยอมทุกอย่าง?”
เขาทวนเสียงสูง เพิง่ มีท่าทีสนใจสิง่ ทีเ่ ธอพูดก็ในเวลานี้
ตมิสาเห็นอย่างนัน้ ก็รบี พยักหน้ายืนยันอย่างแข็งขันทันที
“ใช่ค่ะ ฉันยอมคุณทุกอย่างเลย ขอแค่คณ
ุ ตอบค�ำถามออกมา
เท่านัน้ เอง”
“อย่างนัน้ เหรอ...”
เขายิ้มร้ายกาจออกมา ดวงตาสีมรกตหรี่แคบลง
แมจ้ ะกลัวว่าชายหนุ่ มจะใหเ้ ธอท�ำอะไรแปลกๆ ทว่าตมิสา
ไม่มที างเลือกมากนักหรอก
“จริงๆ ค่ะ ฉันท�ำได้นะคะ”
เธอยืนยันอย่างหนักแน่น ก่อนจะชะงักกับค�ำถามนอกเรื่อง
ของคนตรงหน้า
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“งัน้ ถึงคัปซีไหม”
“คะ?”
หญิงสาวถึงกับอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออก เมื่อชายหนุ่ ม
กวาดตามองเธอด้ว ยสายตาท่ า ทางเหมือ นประเมิน สิน ค้า อะไร
สักอย่าง และอีกครัง้ ที่สายตาคมกริบคู่ นนั้ ท�ำใหเ้ ธอร้อนวาบไป
ทัง้ ตัว และลามไปถึงหัวใจ
“ผมไม่ข้นึ เตียงกับผู ้หญิงทีห่ น้าอกไม่ถงึ คัปซีนะ อ้าว...”
เขาร้องเอะอะเสียงดังเมือ่ เห็นหญิงสาวมีท่าทีน่ิงอึ้ง
“ท�ำไมท�ำหน้าแบบนัน้ แสดงว่าท�ำทุกอย่างได้ไม่จริงน่ะสิ”
“...”
“นีส่ วีตตี้ ผมจะบอกอะไรให ้ ผมไม่ใช่นกั บุญนะทีจ่ ะมาท�ำอะไร
ให้ใครฟรีๆ ผมคือ เลอานโดร ซานเซส ทุกเวลานาทีของผมมีค่านะ
รูห้ รือเปล่า ถ ้าจะคุยกับผม คุณควรไปหาข ้อเสนอทีม่ นั น่าสนใจมา
แล ้วถ ้าท�ำให ้ผมสนใจแต่ตอบสนองไม่ได้กไ็ ม่ควรมายืน่ ข ้อเสนออะไร
แบบนี้นะรู้ไหม มันท�ำให ้ผมเสียเวลา เสียอารมณ์ เสีย...”
เผียะ!
ตมิสาไม่สามารถฟังค�ำพูดดูถกู อันร้ายกาจของพ่อมหาเศรษฐี
ผู้รำ� ่ รวยตรงหน้าได้จนจบ มือเธอไปไวกว่าสมอง เพราะเธอตบเขา
เขา้ ไปฉาดใหญ่ โดยไม่ออมแรงเลยแมแ้ ต่ นอ้ ย ส่งผลใหค้ ำ� พูด
เหยียดหยามทีเ่ ลอานโดรมีต่อเธอนัน้ ขาดหายไปในทันที!
พอรู้ตวั ว่าท�ำอะไรลงไป หญิงสาวก็อา้ ปากค้าง มองใบหน้า
หล่อเหลาของชายหนุ่มชือ่ ดังระดับโลกด้วยสายตาตืน่ ตะลึง ก่อนจะ
ตะลึงยิ่งกว่าเมื่อเขาปิ ดประตู เหวี่ยงใส่หน้าเธอเสียงดัง ตัดขาด
การร้องขอของเธอไปจนหมดสิ้น
ปัง!
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2
ของแลกเปลี่ยน

เสียงประตูท่ีถูกเหวี่ยงปิ ดนัน้ ดึงสติของเธอใหก้ ลับมาได้

ทว่าถึงอย่างนัน้ ก็สายไปเสียแล ้ว ตมิสาได้แต่กำ� มือแน่นด้วยความ
เจ็บใจทีต่ นเองมือไวไปหน่อย
รู้ทั้งรู้อยู่แก่ ใจว่าคนอย่าง เลอานโดร ซานเซส เป็ นได้แค่
เพลย์บอยลามกเห็นผู ้หญิงเป็ นของเล่นคนหนึ่ง ข่าวคาวๆ ของเขา
ครึก โครมไปทั่ ว โลก แต่ พ อเจอของจริง ก็ ด นั ตกใจจนขวัญ บิน
มือไปไวกว่าสมองจนท�ำให ้เขาไม่พอใจขับไล่เธอออกมาอย่างนี้
แต่เขาคือเชือกเส ้นเดียวทีจ่ ะท�ำให ้เธอไต่ไปหาพีเ่ ท็ดได้ ฉะนัน้
ไม่วา่ อย่างไรเธอก็ปล่อยมือจากเขาไม่ได้ เธอไม่มเี วลาพอจะไปเข ้าหา
ทางอืน่ แล ้วด้วย เวลาของเธอไม่ได้มากขนาดนัน้
หญิงสาวสูดลมหายใจเข ้าปอดลึก อากาศหนาวเริ่มท�ำให ้เธอ
สั่นขณะทีท่ บุ ประตูบ ้านแรงๆ แล ้วร้องเรียกคนข ้างในด้วยน�ำ้ เสียง
อ้อนวอน
“เฮ้! มิสเตอร์ซานเซส คุณจะท�ำแบบนี้ไม่ได้นะ! มิสเตอร์
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ซานเซส!”
ทว่ า มิส เตอร์ซ านเซสอะไรนั่ น ไม่ ส นใจเธอสัก นิ ด ตมิส า
ทุบประตูมานานเป็ นสิบนาที คนข ้างในก็เงียบกริบเหมือนไม่มตี วั ตน
ทุบจนเจ็บมือไปหมด ทัง้ เจ็บทัง้ แสบ แถมสุดท ้ายหิมะก็เริม่ ตกลงมา
จนท�ำให ้ตมิสาเลิกร้องเลิกตะโกนและเลิกทุบประตู
ทว่าคนข ้างในก็ยงั คงนิ่งเงียบ ไม่ยอมเปิ ดประตูรบั เธอ
ตมิสาถูกความหนาวเสียดแทงกระดูก ตัวสัน่ งันงกจนทนยืน
ไม่ไหว สุดท ้ายทรุดลงนั่ง หันหลังพิงประตู กอดอกแน่นพยายาม
ท�ำให้ร่างกายอบอุ่นมากทีส่ ุด แต่ไม่ยอมหนีไปไหน
เธอจะรออยู่ทน่ี ่ี ถ ้าเลอานโดรจะใจร้ายให ้เธอแข็งตาย ก็ตาย
มันทีน่ ่ีแหละ
พอตายแลว้ เธอก็จะเป็ นผีแค้นวิญญาณอาฆาต แลว้ ตาม
หลอกหลอนหมอนี่ไปจนชั่วชีวติ เลยคอยดู!

เสียงเคาะประตูหยุดลงแล ้ว เลอานโดรถอนหายใจออกมา

อย่างโล่งอก การเป็ นคนใจแข็งกับคนสวยนี่มนั ล�ำบากจริงๆ
แต่ดูเหมือนสุนขั ของเขาจะชอบเธอ ไทเกอร์ถงึ ได้วนเวียนอยู่
หน้าประตู แล ้ววิง่ กลับมาหาเขา ท�ำท่าให ้เขาเปิ ดประตูอยูห่ ลายรอบ
จนรอบสุ ด ท า้ ยเขาต้องจับปลอกคอมันเอาไว แ้ น่ น ไทเกอร์เห่ า
พร้อมกับสะบัดหัวก่อนจะท�ำท่าวิง่ ไปทางประตู แต่ถูกเขารัง้ เอาไว ้
จนเต็มที่ ก่อนจะดุมนั เสียงดัง
“ไทเกอร์! ไม่ตอ้ งไปสนใจเธอ!” พอไทเกอร์ยอมกลับมานั่ง
บนโซฟาทีเ่ ดิมของมันอีกครัง้ เขาก็ตบหัวมันเบาๆ สองสามทีแล ้ว
พูดกับมันด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยนขึ้น “สนใจอาหารเย็นของเราดีกว่า
แกมาทางนี้” เขาออกแรงลากปลอกคอมัน ให้มนั เดินตามมาทาง
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หอ้ งครัว ก่อนจะเทอาหารเย็นให ้ ขณะที่ของเขาเองชายหนุ่ มเปิ ด
ตูเ้ ย็น ก่อนจะเริ่มลงมือท�ำอาหารเย็นง่ายๆ เป็ นมื้อเย็นให ้แก่ตวั เอง
เลอานโดรท�ำอาหารเป็ น เขาไม่ได้ทำ� อร่ อยมาก แต่ ก็อยู่
ในระดับกินได้ไม่อดตาย อันที่จริงในตูเ้ ย็นยังเต็มไปด้วยอาหาร
ส�ำเร็จรู ปที่คนของเขาจัดเตรียมไว้ให้ แต่ การท�ำอาหารเองก็เป็ น
การฆ่าเวลาทีน่ ่าเบือ่ ได้ดอี ย่างหนึ่ง
กระทัง่ ทุกอย่างเสร็จสิ้น เลอานโดรกวาดตามองสปาเกตตีเนื้อ
ราดซอสอย่างง่ายๆ ทีเ่ ขาท�ำแล ้วก็ถอนหายใจยาวด้วยความรูส้ กึ หดหู่
อย่างบอกไม่ถกู
บ ้านหลังนี้กว ้างเกินไป เงียบเกินไป หรือเป็ นเพราะเขาก�ำลัง
ต้องการใครสักคนอย่างจริงจังกันแน่ ชายหนุ่มก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน
“โฮ่ง”
ไทเกอร์เ ห่ า ขึ้น มาครัง้ หนึ่ ง เหมือ นรับ รู ค้ วามรู้สึก ของเขา
เลอานโดรหันไปสบตามัน ใช้เท ้าลูบๆ ขามันทีห่ มอบอยู่ข ้างๆ ขาเขา
ก่อนจะบ่นพึมพ�ำออกมา
“น่าเบือ่ ชะมัด”

เลอานโดรกินอาหารของตัวเองจนเสร็จ จากนัน้ ก็เก็บครัว

แล ้วจึงเดินออกจากห ้องครัวตรงดิง่ ไปยังห ้องนัง่ เล่น แต่ระหว่างทาง
โทรศัพท์มอื ถือของเขาก็ดงั ขึ้นมาเสียก่อน เลอานโดรล ้วงหยิบมัน
ออกมาจากกระเป๋ ากางเกง จ้องมองอย่างประหลาดใจเมือ่ เห็นว่า
เป็ นหนึ่งในเพือ่ นสนิทของเขาโทร.มา
กลุม่ ของเลอานโดรนัน้ มีดว้ ยกันห ้าคน แน่นอนว่านอกเหนือ
จากเขาก็มี มาเรียส วาคอนซีเลส มาเฟี ยกลุ่มเลสซีจากอเมริกา
ราฟาเอล มอนเตรามาโน ทายาทมาเฟี ยกลุ่มมอนเตโรจากอิตาลี
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อเล็กซิส คอนสแตนติน เจ้าของบริษทั โลจิสติกส์ติดอันดับโลก
รวมถึงเป็ นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ธุรกิจของหมอนี่จะเขา้ ไป
มีส่วนร่วมได้ในกรีซ และ ไคลน์ เพนเดิลตัน เจ้าของเพนเดิลตัน
กรุ๊ป สถาบัน การเงิน ยักษ์ใ หญ่ แ ละสืบ เชื้อ สายเก่ า แก่ เ ป็ น พวก
ชนชัน้ สู งของอังกฤษ พวกเขาพบกันครัง้ แรกที่โรงเรียนประจ�ำ
แห่งหนึ่งในอังกฤษ แรกเริ่มไม่ได้ชอบหน้ากันเท่าไร แต่การทีต่ อ้ ง
อยู่ร่วมหอ้ งในบา้ นเดียวกันตลอดระยะเวลาหกปี ในการเรียนทีน่ ั่น
ก็ทำ� ให ้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเหนียวแน่น และความเป็ นตัวแสบ
ก็ทำ� ใหพ้ วกเขาถูกเรียกว่าเป็ น ‘หา้ ปี ศาจ’ กระทั่งยามเมือ่ เติบโต
ฉายาตลกๆ พวกนี้กย็ งั ติดตัวพวกเขาไปยังสนามธุรกิจ
ผูค้ นเรียกกลุ่มของพวกเขาด้วยความย�ำเกรง เหยียดหยัน
หรืออะไรก็ตามแต่ เลอานโดรไม่เคยสนใจ คนทีเ่ ขาสนใจก็มเี พียง
เพือ่ นและครอบครัวเท่านัน้ เสียงของคนอืน่ เลยไม่ทำ� ให ้เขาสะเทือน
อะไรเท่าไรนัก และความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เหนียวแน่ นกัน
เสมอมาจนแทบจะกลายเป็ นครอบครัวเดียวกันอยู่แล ้ว
แต่ถงึ อย่างนัน้ มันก็ไม่ใช่ เมือ่ เติบโตขึ้น ทุกคนต่างมีทท่ี างและ
ครอบครัวของตนเอง ปัจจุบนั เพือ่ นๆ ของเขาแต่งงานมีครอบครัว
เป็ นของตัวเองไปหมด มีเพียงเขาคนเดียวทีย่ งั ครองตัวเป็ นโสด และ
นั่นท�ำให้ช่อื ของ เลอานโดร ซานเซส มหาเศรษฐีหนุ่มโสดอย่างเขา
เนื้อหอมมากยิง่ ขึ้นในหมูส่ าวๆ ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ ขาปลื้มเท่าไรนักหรอก
เพราะผูห้ ญิงที่เขา้ มาหาเขานัน้ บอกตามตรงว่าได้กลิน่ ของความ
หิวเงินลอยฟุ้ งเสียยิง่ กว่าน�ำ้ หอมทีพ่ วกหล่อนพรมตัวจนแทบจะอาบ
พวกนัน้ เสียอีก
และนั่นแหละที่ทำ� ใหเ้ ขายิ่งเบื่อชีวติ จนถึงขีดสุด นับตัง้ แต่
เลิกกับคู่ ขาคนล่าสุดเมือ่ หกเดือนก่อน เลอานโดรก็เอาแต่ทำ� งาน
ความรู้สกึ อยากร่วมเตียงกับใครสักคนขาดหายเสียจนเขาแทบจะ
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ไปพบจิตแพทย์อยู่รอมร่อว่าเขาผิดปกติอะไรหรือไม่
แต่ การสัมผัสเพียงแค่ ขอ้ มือใครบางคนกลับท�ำใหเ้ ขาตื่น
ขึ้นมาได้ และเลอานโดรก็ไม่ได้ชอบอย่างนัน้ เอาเสียเลย!
ชายหนุ่ มคิดอย่างระอาใจตนเองก่อนจะทรุดลงนั่งบนโซฟา
ตัวนุ่ม ขณะกดรับสายของเพือ่ นสนิทในทีส่ ุด
เขายังไม่ทนั จะพูดอะไรด้วยซ�ำ้ ปลายสายก็ถามออกมาด้วย
น�ำ้ เสียงเจือความสดใสอย่ างที่คนอย่ าง มาเรียส วาคอนซีเลส
ไม่ควรมี
“เฮ้ เป็ นไงบ ้าง”
เสียงหัวเราะเล็กๆ ทีด่ งั ลอดมาจากปลายสายนัน้ เดาได้ไม่ยาก
ว่าน่าจะเป็ นลูกชายของอีกฝ่ าย เลอานโดรยิ้มบางแล ้วย้อนถามด้วย
น�ำ้ เสียงทีแ่ สร้งท�ำเป็ นขึงขัง
“อะไรเป็ นยังไงบ ้าง”
“อย่ามาเล่นลิ้นน่า” มาเรียสร้องเสียงหงุดหงิดมาตามสาย
“ท�ำไมนายไม่มาหาฉันล่ะวะ ลูกชายฉันคิดถึงนายนะ”
ประโยคนัน้ ท�ำใหเ้ ขารู จ้ ุดประสงค์ท่เี พือ่ นสนิทโทร.มาในวัน
เวลานี้ทนั ที สงสัยพวกนัน้ จะติดต่อกันแล ้วรูว้ ่าเขามาหมกตัวอยู่ท่ี
บ ้านพักอันเงียบสงบในนิวยอร์กแทนทีจ่ ะเป็ นบ ้านของใครสักคน
เลอานโดรไม่อยากบอกหรอกว่ามันท�ำใหเ้ ขารู้สกึ ว่าตัวเอง
คือ ส่ ว นเกิน ของความสุ ข เหล่า นัน้ ไม่ใ ช่ ว่า คิด ว่า เพื่อ นรัง เกีย จ
ไม่ตอ้ นรับเขา แต่เป็ นความรูส้ กึ ของเขาเองทีร่ ดู้ วี า่ นัน่ ไม่ใช่ทข่ี องเขา
และการเห็นเพื่อนมีครอบครัวกันหมดก็บาดใจเขาเกินไป มันยิ่ง
ตอกย�ำ้ ใหเ้ ขารูว้ า่ ตอนนี้นอกจากไทเกอร์ เขาก็ตวั คนเดียวในโลกนี้
อย่างแท ้จริงแล ้ว
“ไม่ละ ฉันไม่อยากรบกวนนาย”
เขาตอบด้วยน�ำ้ เสียงจริงจัง ขณะทีม่ าเรียสส่งเสียงดุมาทันที
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“รบกวนอะไร ฉันกับนายเป็ นเพือ่ นกันมาตัง้ นาน”
“แมท” เขาเรียกเพื่อนด้วยน�ำ้ เสียงกลัว้ หัวเราะ ไอ้หมอนี่
ท�ำตัวเป็ นพ่อคนจนติดมาใช้กบั เขาแล ้วสินะ “ไปใช้เวลากับลูกเมีย
แกเถอะไป๊ ”
เขาไล่อย่างข�ำขัน แต่อกี ฝ่ ายกลับไม่ยอมแพ้ วิญญาณคุณพ่อ
ยังเขา้ สิงอยู่กระมัง มาเรียสจึงเอ่ยขึ้นด้วยน�ำ้ เสียงเป็ นห่วงเป็ นใย
จนน่าขนลุก
“ฉันนึกว่านายอยู่กบั คนอืน่ ๆ เสียอีก ถ ้าไม่เป็ นเพราะไคลน์
ราล์ฟ อเล็กซ์โทร.มา ฉันก็ไม่รูว้ า่ นายอยู่ทน่ี ่ี แล ้วคิดบ ้าอะไรไปอยู่
บนเขาในช่วงเวลาอย่างนี้”
มาเรียสถามด้วยความประหลาดใจ ขณะทีเ่ ลอานโดรได้แต่
หัวเราะ
“ฉันก็มอี ารมณ์อยากจะอยู่คนเดียวบ ้าง”
“ตลกตายละ” ปลายสายแดกดันอย่างไม่เชือ่ เขาสักนิด ก่อนจะ
เปลีย่ นเรื่องถาม “นายมาหาฉันหรือเปล่า จะให ้ส่งเจ็ตไปรับไหม”
ตอนนี้มาเรียสอยู่ ท่ีบา้ นในชิคาโก คฤหาสน์วาคอนซีเลส
ของเขาก็ออกจะใหญ่ โต มีเลอานโดรเพิ่มมาอีกคนจะเป็ นไรไป
หรูหราพอจะรองรับมหาเศรษฐีจากสเปนได้อยู่หรอก
แต่เลอานโดรกลับปฏิเสธ
“ไม่ตอ้ ง ใช้เวลาอยู่กบั ครอบครัวของนายเถอะมาเรียส”
ก็เพราะอย่างนี้แหละเขาถึงไม่ยอมติดต่ อเพื่อนคนไหนใน
ช่วงเวลาอย่างนี้ เพราะไอ้พวกนี้มนั คนมีครอบครัวแล ้ว จะไปเกะกะ
พวกมันท�ำไม
“นายก็ครอบครัวฉันเหมือนกัน”
พวกเขาเป็ นมากกว่าเพือ่ นสนิท เวลามากกว่าครึง่ ชีวติ ก็ผูกพัน
กันมาตลอด สนิทกันยิง่ กว่าคนในครอบครัวเสียอีก เพือ่ นสนิทเขา
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มันจะคิดอะไรมากมาย มาเรียสไม่เข ้าใจ
“เฮ้เพือ่ น” เลอานโดรร้องออกมาอย่างจริงจัง และรูว้ า่ จะต้อง
ท�ำ ให้ไอ้พ วกบ า้ นี่ ท่ีก �ำ ลัง ห่ ว งความรู้สึก ของเขานัน้ เข า้ ใจว่ า เขา
ไม่เป็ นอะไร “ถึงฉันจะโสดแต่ฉนั ก็โอเค ตอนนี้มคี นอยู่เป็ นเพือ่ น
แล ้ว วันหยุดฉันไม่น่าเบือ่ หรอกน่า”
เขาเอ่ยอ้างไปอย่างนัน้ แต่เอาเขา้ จริงก็อดมองไปทางประตู
ไม่ได้
ไม่รูว้ า่ ป่ านนี้ ‘อดีตแขกตัวน้อยๆ’ ของเขาจะยังอยู่ทเ่ี ดิมไหม
“แน่ใจนะว่าจะไม่มาอยู่ดว้ ยกัน ลูกฉันบ่นคิดถึงนายนะ”
มาเรียสถามด้วยความห่วงใยจากใจจริง
“เออ แน่ใจ” เลอานโดรย�ำ้ เสียงหนัก “รวมถึงแน่ใจด้วยว่าจะ
ไม่ไปอยู่กบั ไคลน์ ราล์ฟ หรืออเล็กซ์ ฉันก็ไม่ไป โอเคไหม” เขาย�ำ้
รูว้ า่ พวกมันสีค่ นต้องไปคุยเรื่องเขาลับหลังแล ้วส่งมาเรียสมากล่อม
เป็ นทัพหน้าคนแรก และพอมาเรียสท�ำไม่สำ� เร็จ คนต่อมาจะต้อง
กระหน�ำ่ ถล่มโทร.หาเขาแน่นอน เลอานโดรเลยต้องตัดไฟแต่ตน้ ลม
เสียตอนนี้
“แล ้วนายอยู่กบั ใคร เท็ดหรือเปล่า”
ปลายสายถามด้วยความอยากรู อ้ ยากเห็น และคาดเดาว่า
เพือ่ นทีเ่ ลอานโดรเอ่ยอ้างคงเป็ นลูกน้องทีซ่ อ่ื สัตย์ทส่ี ุดของอีกฝ่ าย
นัน่ แหละ แต่คำ� ตอบกลับท�ำให ้มาเฟี ยหนุ่มรูส้ กึ ผิดความคาดหมาย
ไปหน่อย
“ไม่ใช่เท็ด ฉันให ้หมอนัน่ ลาหยุดไปพักผ่อน แต่ฉนั อยูก่ บั ใคร
นายก็ไม่ตอ้ งห่วงหรอก ไปซะ ฝากสวัสดีหลานฉันด้วย”
เลอานโดรตัดบท และนั่นท�ำให ้มาเรียสมยอมแพ ้
“โอเค แต่ ถ า้ นายเหงาก็ ม าหาฉัน ได้น ะ” แต่ ถึง อย่ า งนัน้
มาเฟี ยหนุ่มก็อดส�ำทับไม่ได้
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เลอานโดรหลุดยิ้ม รูส้ กึ ซาบซึ้งใจขึ้นมาอย่างห ้ามไม่อยู่
“เออ ขอบใจนายมาก”
เขาไม่รอใหเ้ พือ่ นสนิทตอบอะไรกลับ ชิงเป็ นฝ่ ายตัดสายไป
เสียก่อน
และเมื่อเขาวางสาย เจ้าไทเกอร์ท่ีหายไปวนเวียนเดินเล่น
รอบบา้ นก็กระโดดขึ้นมาเบียดกระแซะ ท่าทางขี้ออ้ นของมันท�ำให ้
เลอานโดรหลุดยิ้ม จนอดใจไม่ไหว วางมือตบๆ ลงบนหัวใหญ่โต
ของมัน
“โฮ่ง”
“อะไรไทเกอร์”
เลอานโดรถามอย่ า งอารมณ์ ดี ไทเกอร์ก ระโดดลงจาก
โซฟา วิ่งไปที่หน้าประตูบา้ นซึ่งปิ ดสนิทก่ อนจะร้องออกมาอย่าง
กระวนกระวายและมองเขาอย่างออดอ้อน
“งี้ด”
“แกไม่ตอ้ งร้องขอความเห็นใจให ้คนอืน่ เลย”
เขาบอกมันเสียงฉุนกึ่งข�ำ รูว้ า่ หมาเขามันต้องการอะไร
พอมันถูกดุก็ทำ� หน้าจ๋อย หางลู่ คอตก แต่ ถึงอย่างนัน้ ก็
ร้องครางสลับเห่าอย่างไม่ยอมแพ ้
“งิ้ง”
“...”
“โฮ่งๆ ๆ”
กระทัง่ ในทีส่ ดุ ก็เป็ นเขานี่แหละทีแ่ พ ้เสียเอง เลอานโดรลุกขึ้น
ยืนแล ้วเดินตรงไปหามัน ระหว่างนัน้ ก็บอกด้วยน�ำ้ เสียงเข่นเขี้ยว
ด้วยความหมั่นไส ้ว่า
“โอเคๆ ไอ้หมาทรยศเอ๊ย ฉันรูว้ า่ แกถูกใจหล่อนแล ้ว หล่อน
หน้าเหมือนตุก๊ ตาทีแ่ กชอบใช่ไหมล่ะ”
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“งิ้งๆ”
มันถูหวั ใหญ่โตเข ้ากับขาของเขาในขณะทีเ่ ขาจับลูกบิดประตู
ระหว่างปลดล็อกรหัสก็กม้ หน้าบอกมันไปด้วย
“แต่แกต้องท�ำใจนะลูกรัก มีแต่คนโง่เท่านัน้ แหละที่ผ่านมา
เป็ นชั่วโมงแลว้ ยังจะมานั่งรออยู่น่ะ ถา้ หล่อนไปแลว้ ฉันก็ไม่คิด
จะไปตามหรอกนะ เข ้าใจไหม”
“โฮ่ง!”
ไทเกอร์เห่าตอบรับเหมือนรูเ้ รื่อง และนั่นท�ำใหเ้ ลอานโดรใช้
เทา้ เขีย่ ไอ้เจ้าตัวแสนรูด้ ว้ ยความหมั่นไส้ไปทีหนึ่งก่อนจะเปิ ดประตู
ออกไป
ตอนแรกทีเ่ ปิ ดประตูออกก็พบว่ามันว่างเปล่า ชายหนุ่มเลย
หันไปเยาะเย้ยสุนขั ของตัวเอง
“เห็นไหม ฉันบอกแล ้วว่าหล่อนน่ะไม่อยู่หรอกไท...เกอร์”
ทว่ า เสีย งของเขาขาดหายทัน ทีเ มื่อ ได้ยิน คนเรี ย กชื่อ เขา
ตะกุกตะกักมาจากอีกทาง
“มะ...มิสเตอร์ซาน...เซส...”
พอหันไปตามเสียง จึงพบว่าร่างเล็กๆ ของตมิสาไปซุกตัว
นั่งอยู่ตรงก�ำแพงอีกด้าน ตรงนัน้ พอจะมีหลังคาและก�ำแพงที่ใช้
หลบลมและหิมะทีก่ ำ� ลังตกอยูใ่ นเวลานี้ได้บ ้าง หญิงสาวคงจะหนาว
จนย้ายไปซุกตัวเองอยู่ตรงนัน้ และนั่นท�ำให ้เลอานโดรรีบปรี่เข ้าไป
หาเธอทันที
“เธอโง่หรือบ ้าถึงไม่รบี กลับไปทีโ่ รงแรมเนี่ย!”
เขาต�ำหนิหญิงสาวขณะช้อนร่ างเบาหวิวแต่ แข็งทื่อของเธอ
อุม้ ขึ้นมาแล ้วรีบพาเข ้าไปในบ ้านอย่างรวดเร็ว ถึงเธอจะมีเสื้อหนาว
ป้ องกันตัวเองเต็มที่ ทว่าเธอไม่ใช่คนที่คุน้ ชินกับอากาศในเวลานี้
จึงดูสนั่ งันงกอย่างน่าสงสาร ใบหน้าเล็กนั้นซีดเผือดและดูแข็งค้าง
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ไปทัง้ ตัว
“ฉะ...ฉันขอโทษทีต่ บ...คะ...คุณ แต่...ฉัน...”
หญิงสาวพยายามจะพูด แต่มนั ตะกุกตะกักแทบไม่เป็ นค�ำ
“เลิกพูดได้แล ้ว!”
เขาดุหญิงสาวขณะทีก่ า้ วยาวๆ ขึ้นไปยังชัน้ สอง ตรงดิง่ ไปยัง
หอ้ งนอนใหญ่ ของเขา ก้าวเขา้ ไปในหอ้ งน�ำ้ ขณะที่หญิงสาวรีบ
ฉวยโอกาสเค้นค�ำพูดออกมาว่า
“ฉะ...ฉันยอม...ทุกอย่างเลย แต่ขอ...ขอให้ฉนั ได้เจอกับ...
ทะ...เท็ด!”
“จะแข็งตายแล ้วยังจะมาเรียกร้องอีก!”
ชายหนุ่มแทบโยนคนตัวเล็กลงไปในอ่างอาบน�ำ้ ตอนทีไ่ ด้ยนิ
ข ้อต่อรองของเธอ ยายนี่โง่หรือบ ้าถึงได้ท�ำให้ตวั เองล�ำบากเพราะแค่
อยากเจอคนคนเดียวเนี่ย เขาถลึงตาดุใส่คนทีย่ งั ห่วงอะไรไม่เข ้าเรือ่ ง
สิง่ ทีเ่ ธอควรห่วงน่ะมันตัวเอง ไม่ใช่จะมาห่วงข ้อต่อรองบ ้าบออะไร
นั่นทีเ่ ขาพูดเล่น!
“คะ...คุณ...คุณจะท�ำอะ...ไร!”
หญิงสาวร้องโวยวายด้วยความพยายามอันน่านับถือถ ้าเทียบ
กับเนื้อตัวแข็งทือ่ เพราะความหนาวของเธอ แต่เลอานโดรไม่สนใจ
อาการปัดป้ องนัน้ ซ�ำ้ ยังปัดมือเธอทิ้งไปง่ายๆ ในตอนทีเ่ ธอขัดขวาง
ไม่ให ้เขาถอดเสื้อผ ้าทีเ่ ปี ยกชื้นของเธอออก
กระทัง่ เธอยังก่อกวนไม่เลิก เลอานโดรเลยดุเข ้าให ้อย่างจริงจัง
“หุบปาก ถ ้าไม่อย่างนัน้ ผมจะไม่ช่วยเหลือคุณ!”
“อื้อ!”
หญิงสาวครางประท ้วง อยากจะพ่นค�ำพูดอีกมากมายแต่เธอ
พูดไม่ออก สมองเธอตอนนี้แข็งค้างมึนชา ร่ างกายหนาวสั่นจน
คุมไม่อยู่ ขณะที่ได้แต่ปล่อยใหค้ นตัวโตกว่าถอดเสื้อผา้ เธอโดย
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มิอาจขัดขืน แต่ถงึ อย่างนัน้ เสื้อเปี ยกและรัดแน่นพวกนัน้ เพือ่ ป้ องกัน
ร่างกายจากความหนาวก็ไม่ใช่สง่ิ ทีถ่ อดออกได้งา่ ยๆ
“บ ้าชะมัด!”
เลอานโดรสบถอย่างหงุดหงิด นึกอยากได้กรรไกร เขาจะได้
ตัด ชุด บ า้ ๆ นี่ อ อกไปจากตัว หญิง สาวให เ้ ร็ ว ที่สุ ด ก่ อ นที่เ ธอจะ
หนาวตายแล ้วเนี่ย!
“คะ...คุณ!”
“ใส่อะไรเยอะแยะเนี่ย”
“ฉะ...ฉัน...”
‘มัน ไม่ใ ช่ ค วามผิด ของเราเสีย หน่ อ ยทีใ่ ส่ เ สื้อ ผ า้ หลายชัน้
ก็ตอนนี้มนั หน้าหนาว!’
“อย่าขัดขืน ไม่อย่างนัน้ ผมจะไล่คุณออกไป!”
เขาบอกหญิงสาวอย่างหงุดหงิด สีหน้าดุดนั นัน้ น่ ากลัวเป็ น
อย่างยิง่ จนท�ำให ้ตมิสาได้แต่น่งิ อย่างเชือ่ ฟัง สมองเธอตอนนี้คดิ อะไร
ไม่ออกแล ้วนอกจากยอมใหค้ นตรงหน้าท�ำอะไรก็ได้ตามแต่ใจเขา
เลย ถา้ มันจะช่วยใหเ้ ธอหายทรมานเพราะความหนาวทีเ่ สียดแทง
กระดูกนี้ไวขึ้น
กระทั่งเลอานโดรถอดเสื้อผา้ เธอออกจนเหลือแต่ ชุดชัน้ ใน
ตัวจิว๋ ปกปิ ดทรวงอกอิ่มและกางเกงในที่แทบจะกลืนไปกับสีผิว
ขาวผ่องซีดเผือดของเธอ ชายหนุ่มเริ่มเปิ ดน�ำ้ อุ่นใหเ้ ธอ และขัดถู
เนื้อตัวนัน้ จนผิวขาวเผือดเริ่มขึ้นเลือดฝาด และอาการสั่นของเธอ
ก็ดขี ้นึ
ตลอดระยะเวลานัน้ คนตัวเล็กกว่าแทบจะไม่มสี ติอยู่แลว้
เธอไม่มอี าการต่อต้าน และเนื้อตัวอ่อนปวกเปี ยกก็ทำ� ให ้เลอานโดร
ทีต่ อนแรกเต็มไปด้วยความกรุ่นโกรธคนโง่นนั้ เริ่มมีเวลาพิจารณา
เนื้อตัวของเธอได้มากขึ้น
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ผิวขาวจัดของเธอนัน้ ตัดกับผิวสีแทนของเขาอย่างชัดเจน
เธอดู นุ่มนิ่มไปทัง้ ตัวเหมือนพุดดิ้ง และใหต้ าย โคตรเย้ายวนใจ
เป็ นบ ้า!
หลังจากทีเ่ ธอครางออกมาด้วยความสบายตัวและหลับไปแล ้ว
เลอานโดรก็อุม้ เธอออกมา เขาดึงเอาผา้ เช็ดตัวผืนใหญ่มาห่อหุม้
ตัวเธอเอาไวแ้ ลว้ น�ำเธอไปวางบนเตียงกวา้ งก่ อนจะลงมือเช็ดตัว
ให ้เธอ
แน่นอนว่าสิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ไม่ใช่ตอนเช็ดตัวให ้เธอจนแห ้งทุกซอก
ทุกมุม แต่เป็ นตอนทีเ่ ขาต้องถอดไอ้ปราการเล็กๆ สองชิ้นนั้นออก
แล ้วใส่เสื้อผ ้าให ้เธอนั่นแหละ
แม่เจ้าโว ้ย เขาถนัดแต่ถอดเสื้อผ ้าให ้ผู ้หญิง ไม่เคยถนัดใส่ให ้
สักที!
ชายหนุ่ มจ้องมองคนตัวเล็กที่หลับสนิทไปแลว้ เธอขดตัว
ซุกอยู่ในผา้ ห่มของเขาอย่างสบาย ร่ างกายเธอนอกจากเสื้อนอน
ตัวใหญ่ของเขาทีส่ วมให ้ เขารู้ดกี ว่าใครในโลกแล ้วว่ามันไม่มอี ะไร
เลยบนร่างกายเล็กจ้อยแต่กลับเต็มไปด้วยส่วนโค้งเวา้ เย้ายวนใจ
ของความเป็ นอิสตรีเพศของเธอ
เลอานโดรพยายามจะกดกลัน้ อารมณ์ของตัวเอง ความรู้สกึ
ร้อนรุ่มในอกท�ำให้หนั หลังให้กบั คนทีย่ ดึ ครองเตียงของเขาในเวลานี้
แล ้วก้าวตรงไปยังห ้องน�ำ้ ระหว่างทางเลอานโดรก็ถอดเสื้อผ ้าออกจาก
ร่างกายตนเองไปด้วย เขาใช้มอื ข ้างเดียวเกีย่ วเสื้อถอดแล ้วเหวีย่ งทิ้ง
ด้วยอารมณ์ไม่คงที่ เมือ่ ไปหยุดยืนใต้เรนชาวเวอร์ร่างกายของเขา
ก็เปลือยเปล่า
ทว่าถึงอย่างนัน้ สายน�ำ้ ก็ไม่อาจดับความร้อนรุ่มในใจของเขา
ลงได้ ชายหนุ่ มหลับตาแน่ น แต่การท�ำอย่างนัน้ กลับยิ่งท�ำใหเ้ ขา
คิดถึงภาพใบหน้าและเรือนร่างงดงามทีย่ งั คงติดตาและต้องยอมรับ
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ว่าเขาต้องการเธอ
บ ้าชะมัด! เขาอยากกินแม่ตกุ๊ ตาหวานใจตัวน้อยของไทเกอร์!
เนื้อตัวเธอเรียบลื่นนุ่ มนิ่มเหมือนพุดดิ้ง...ตอนที่เห็นและ
ได้สมั ผัสมันท�ำให ้เขาตื่นเตลิดไปไกล
เธอท�ำใหล้ ำ� คอของเขาแหง้ ผาก และท�ำใหอ้ ารมณ์ทม่ี อดดับ
ไปนานหลายเดือนแล ้วของเขาพลุง่ พล่านขึ้นมาจนอยากจะละเลียด
กินอย่างช้าๆ ท�ำให ้เธอร้องครางใต้ร่างเขาด้วยความสุขสม
อา...เขาชอบกินขนมหวาน และเชื่อว่าเธอน่าจะหวานสมตัว
อย่างแน่นอน!

วันต่อมา

ตมิสายกมือขึ้นปิ ดบริเวณดวงตาของตนเองเมื่อรับรู้ได้ถงึ
แสงสว่างจ้าทีส่ ่องกระทบดวงหน้าจนท�ำใหเ้ ธอรู้สกึ ตัวตื่น และเมือ่
รูส้ กึ ตัวเต็มทีเ่ ธอจึงลดมือทีป่ ิ ดหน้าลงก่อนจะค่อยๆ เปิ ดเปลือกตา
ขึ้น สมองของหญิงสาวยังท�ำงานได้ไม่เต็มทีเ่ ท่าไรนัก ขณะทีก่ ำ� ลัง
ครุ่นคิดว่าเธอมาอยู่บนเตียงนุ่ มและหลับอย่างสบายอกสบายใจ
อย่างนี้ได้อย่างไร เสียงของสุนขั ก็ดงั ขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกลจากหูของเธอ
“โฮ่ง”
และเพียงเบือนหน้าไปตามเสียงนัน้ ตมิสาก็ตอ้ งร้องลั่นด้วย
ความตกใจ
“ว ้าย!”
ใบหน้าคุน้ ตาของไทเกอร์...สุนขั ของเลอานโดรนัน้ ห่างจากเธอ
ไม่ถงึ คืบ แถมมันยังแลบลิ้นแล ้วเลียแก้มเธอไปทีหนึ่งด้วย ตมิสา
ตกใจจนตัวแข็งทื่อ ก่อนจะรู้สกึ ตัวเมือ่ ได้ยนิ เสียงหัวเราะทุม้ นุ่ ม
ของเจ้าของไทเกอร์ดงั มาจากอีกด้านหนึง่ เธอหันขวับไปมองต้นเสียง
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แล ้วพบว่าเจ้าของไทเกอร์กำ� ลังใช้มอื ข ้างหนึ่งตัง้ รับกับศีรษะตัวเอง
แล ้วมองเธอด้วยสายตากรุม้ กริ่ม
“สวีตตี้ คุณตื่นแล ้วเหรอ”
“มิสเตอร์ซานเซส...”
เธอเรียกชื่อเขาเหมือนกับละเมอ ในสมองตอนทา้ ยๆ ไม่มี
ความทรงจ�ำ อะไรแล ว้ ว่ า เธอขึ้น มาอยู่ บ นเตี ย งได้อ ย่ า งไร แต่
ถึงอย่ างนัน้ ภาพต่ างๆ ก็เริ่มกลับมามากขึ้นในตอนที่เขาร้องรับ
ในล�ำคอพร้อมรอยยิ้มกว ้างทรงเสน่หข์ องเขา
“อือฮึ”
และเพราะรอยยิ้มนัน้ นั่นแหละที่ทำ� ใหเ้ ธอเริ่มจ�ำได้ว่าตอน
สุดท ้ายทีจ่ ำ� ได้นนั้ เขาท�ำอะไรกับเธอเอาไว ้บ ้าง
แก้ผ ้า!
เลอานโดร ซานเซส แก้ผา้ เธอ แถมยังอาบน�ำ้ ใหเ้ ธอใน
อ่างอาบน�ำ้ ในบ ้านของเขา!
ใบหน้าเธอเห่อร้อนขึ้นมาทันที ทัง้ โกรธทัง้ อาย แต่ตอนนัน้
เธอไม่อาจช่ วยตัวเองได้จริงๆ เธอหนาวจนแข็ง สมองมึนเบลอ
รู้สกึ ไม่สบายอย่างหนัก และเขาก็คอยดู แลเธอ ถึงจะไม่รูว้ ่าเขา
ท�ำไปเพราะรู้สกึ ผิดที่ไล่เธอออกจากบา้ นหรือต้องการฉวยโอกาส
ก็ตาม แต่กเ็ ป็ นเพราะเขาช่วยเธอเอาไว้นั่นแหละ หญิงสาวจึงได้แต่
ข่มความโกรธและกล�ำ้ กลืนความอายลงทอ้ ง บอกกับชายหนุ่ ม
ด้วยน�ำ้ เสียงสีหน้าทีพ่ ยายามปัน้ ใหด้ ูดุดนั น่าเกรงขาม โดยไม่รูเ้ ลย
ว่าสีหน้าเธอนัน้ ห่างไกลจากค�ำค�ำนัน้ มากเพียงใด
“กรุณาเอามือออกไปจากเอวของฉันด้วยค่ะ”
ไม่เพียงแค่ พูด เธอยังถือโอกาสเอาคืนคนฉวยโอกาสด้วย
การหยิกหลังมือใหญ่ ท่ีโอบเอวเธอแน่ น กดใหเ้ ธอนอนบนเตียง
ขยับไปไหนไม่ได้แรงๆ หนึ่งที
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แต่แทนทีเ่ ขาจะท�ำตามค�ำขอร้องของเธอ มหาเศรษฐีเพลย์บอย
ที่ควรจะเพิม่ ด้วยว่าจอมฉวยโอกาสก็กระชับโอบกอดเธอแน่ นขึ้น
จนท�ำให้ร่างของเธอแทบจะเกยขึ้นไปอยู่บนเนื้อตัวเปลือยเปล่า
ทีโ่ ผล่พ ้นผ ้าห่มของเขาอยู่แล ้ว!
“ต้องเอาออกด้วยเหรอสวีตตี้”
เขาถามขณะที่ก ม้ หน้า ลงจนริม ฝี ป ากแทบจะชิด ใบหู เ ล็ก
ของเธอ ตมิสาห่อตัวเองแน่น ขณะทีข่ นลุกเกรียวไปทัว่ ร่างกับสัมผัส
แผ่วเบาของลมหายใจร้อนทีร่ นิ รดใบหน้าของเธอ
หญิงสาวไม่ตอบเขา แต่กดั ริมฝี ปากแน่น ดวงตาสีนำ�้ ตาลเข ้ม
ของเธอเจิดจ้าไปด้วยประกายตาของการไม่ยอมแพ ้
“...”
เลอานโดรเหยียดยิ้ม เขาเห็นเธอไม่ตอบ แต่ท่าทางก็ด้ อื ดึง
ไม่ยอมแพ ้เช่นกัน จึงเอ่ยต่อไปด้วยน�ำ้ เสียงกึ่งเล่นกึ่งจริงว่า
“ผมบอกคุณแล ้วนี่ว่าคนอย่าง เลอานโดร ซานเซส ไม่เคย
เสียเปรียบหรือใหอ้ ะไรใครฟรีๆ ผมช่วยคุณนะเมือ่ คืนนี้ ตอนนี้
คุณก็ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนแล ้ว”
“แต่ฉนั ไม่ได้ตกลงนะคะ!”
คราวนี้หญิงสาวโพล่งขึ้น
“งัน้ เหรอ” เขาตอบ ก่อนจะหัวเราะเสียงแผ่วเบา ทว่าก่อนที่
ตมิสาจะได้ตอบโต้กลับ ก็รสู้ กึ ได้วา่ ตนเองถูกร่างสูงใหญ่นนั้ กักเอาไว ้
ใต้ร่างของเขาโดยทีเ่ ธอไม่ทนั ตัง้ ตัว มือใหญ่ของเขาจับปลายคางเล็ก
ของเธอเอาไว ้ แลว้ บังคับใหเ้ ธออยู่น่ิงในยามที่เขาแนบริมฝี ปาก
ลงมาแนบชิดกับกลีบปากนุ่ม
“อื้อ”
ตมิสาประท ้วงในล�ำคอ แต่ยากจะผลักไสคนตัวโตเหมือนยักษ์
ออกไปได้ เขาทับเธอไปทัง้ ตัวจนท�ำใหเ้ ธออึดอัด ปลายนิ้วแข็ง
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ทีบ่ บี ปลายคางและสองข ้างแก้มเธอแน่นท�ำให ้เธอขยับหนีไม่ได้ และ
คนที่ปลน้ จูบแรกของเธอไปก็ดูดกลืนริมฝี ปากเธออย่างร้อนแรง
ดิบเถื่อน เมือ่ เธอไม่ยอมใหเ้ ขาเขา้ มาในปากของเธอ ชายหนุ่ มก็
ขบกลีบปากนุ่มแรงๆ ดูดกลืนหยอกเย้าจนท�ำให ้เธอไม่อาจต้านทาน
เขาได้ ทา้ ยทีส่ ุดชายหนุ่มก็แทรกปลายลิ้นเข ้ามาในปากเธอ ตมิสา
เบิกตากวา้ งอย่างตื่นตะลึง ความรู้สกึ ในยามทีเ่ ขาจูบเธอท�ำใหเ้ ธอ
พลันสิ้นไร้เรี่ยวแรงต่อต้าน ขณะที่เขาเปลีย่ นจากจูบร้อนแรงเป็ น
ค่อยๆ ชักน�ำให ้เธอตอบรับเขา ทรวงอกของเธอถูกแผ่นอกของเขา
บดเบียดเสียดสีจนเจ็บ และนั่นท�ำใหต้ มิสาได้สติข้ นึ มาบา้ ง และ
ปอดเธอก็ เ ริ่ ม แสบร้อ นเพราะเธอมัว แต่ ก ลัน้ หายใจเนื่ อ งจาก
ไม่สามารถตามจังหวะของเขาได้ หญิงสาวใช้มอื อีกขา้ งที่ว่างทุบ
แผ่นหลังและต้นแขนแกร่งแรงๆ สองสามที และแลกกับการทีเ่ ขา
จงใจขบกลีบปากนุ่มของเธอแรงๆ เป็ นการเอาคืน ชายหนุ่มจึงยอม
ปล่อยเธอเป็ นอิสระ ตมิสาแหวลั่นใส่หน้าเขาทันทีดว้ ยความโมโห
“นี่คุณท�ำบ ้าอะไรน่ะ”
เธอถามเสียงห ้วน ฝ่ ามือเล็กในยามนี้ถกู คนตัวโตกว่ารวบจับ
เอาไว ้เหนือศีรษะแล ้ว ท�ำให ้เธอหมดหนทางเอาคืนอย่างน่าเจ็บใจ
เลอานโดรยิ้ม ริมฝี ปากเธอนุ่ ม หอมหวานอย่างทีค่ ิดเอาไว ้
ไม่มผี ิด เขาอยากจะกลืนกินเธอมากกว่านี้แต่ ก็ตอ้ งยัง้ ใจเอาไว ้
มองใบหน้าสวยที่ถลึงตาดุใส่เขาราวกับแมวน้อยจอมพยศแลว้ ก็
ตอบกลับด้วยสีหน้ารื่นเริงเต็มไปด้วยความสมใจ
“ของแลกเปลีย่ นก่อนจะไล่คุณออกจากบ ้านไง”
“...”
“ผมบอกแล ้วไงว่าจะไม่ทำ� อะไรให ้คุณฟรีๆ นะสวีตตี้”
เขาไม่เพียงแค่พูด แต่ยงั ยืน่ หน้าเข ้ามาใกล ้เธออีกครัง้ รับรู ้
ได้ถงึ ความนุ่มนวลของกลีบปากเล็กในยามทีป่ ดั ผ่านริมฝี ปากของเขา
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“คุณ...”
ดวงตาสีนำ�้ ตาลเขม้ ของหญิงสาวไหวระริกด้วยความตกใจ
และคับแค้นใจ แต่เขาไม่สนใจ เขาไม่ได้พดู เล่นเสียหน่อยว่าเขาจะ
ช่วยเธอฟรีๆ คนก็ช่วยไปแลว้ ตอนนี้ถงึ เวลาที่เขาต้องเก็บเกี่ยว
เอาค่าตอบแทนแล ้วถูกต้องไหม
นี่ยงั ถือว่าเขาใจดีนะ เมือ่ คืนเธอท�ำใหเ้ ขาทรมานเกือบตาย
เอาคืนเธอแค่น้ ีจะเป็ นไรไป!
“บอกไว้ก่อนนะว่าถ ้าจะอยู่กบั ผมน่ะมีข ้อแลกเปลีย่ น”
ชายหนุ่ ม เน้น ย�ำ้ อีก ครัง้ เมื่อ เห็น ว่ า หญิง สาวมีท่ า ทีอ ำ�้ อึ้ง
พูด อะไรไม่อ อก และพอเขาบอกเธอออกไปอย่ า งนัน้ ตมิส าก็
ย้อนถามกลับมาทันควันว่า
“คุณต้องการอะไร”
“หนึ่งค�ำถามแลกหนึ่งจูบ ทุกครัง้ ทีถ่ ามคุณต้องเสียค่าตอบ
โอเคไหม”
ชายหนุ่มเสนอสิง่ ทีต่ นเองคิดขึ้นมาได้ในวินาทีทจ่ี บู เธอออกมา
ทันควัน
จะด่าว่าเขาฉวยโอกาสก็ได้ แล ้วอย่างไร เธอไม่ถามเขาก็ไม่ได้
จูบไง แฟร์ๆ ดีออก ไม่มใี ครได้เปรียบเสียเปรียบสักหน่อย และ
ถ ้าเธอคิดว่าตัวเองมีทางไปทีด่ กี ว่านี้กเ็ ชิญ เขาไม่ห ้ามอยู่แล ้ว
เพียงแต่เขาจะท�ำให ้แน่ใจเท่านัน้ เองว่าจะไม่มวี นั ปล่อยให ้เธอ
เข ้าใกล ้เท็ดอย่างเด็ดขาด!
ดวงตาคู่สวยของหญิงสาวถึงกับวาววับด้วยความโกรธเคือง
และความโกรธนัน้ ก็ขบั ให ้ดวงตาของเธอดูสวยราวกับอัญมณีเลอค่า
เลอานโดรยิ้มมุมปาก ตอนเธอท�ำหน้านิ่งเหมือนปลาตายก็ว่าสวย
ตอนโกรธก็สวย เขาชักอยากจะเห็นตอนที่เธอร้องครวญครางอยู่
ใต้ร่างของเขา ดวงตาคู่น้ ีหม่นมัวไปด้วยไฟปรารถนาจริงๆ ว่ามัน
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จะเป็ นอย่างไร จะงามจับใจเหมือนในเวลานี้หรือไม่
“ฉันบอกแล ้วว่าฉันจะไม่นอนกับคุณ!”
หญิงสาวที่อ้ งึ กับขอ้ เสนอของเขาไปหลายวินาทีเค้นน�ำ้ เสียง
และสติตอบโต้กลับมาได้ในทีส่ ุด
มหาเศรษฐีหนุ่มแสร้งยิ้มโปรยเสน่ห์ใหเ้ ธอเพราะเขารู้ว่าเธอ
ไม่ชอบมัน ก่อนจะตอบโต้กลับไปทันควัน
“ก็ไม่ได้ใหน้ อน แค่จูบเอง แต่ถ ้าหลังจากนัน้ คุณอยากนอน
กับผมเอง จะมาโทษว่าผมเอาเปรียบไม่ได้นะ”
ชายหนุ่ มเอ่ยปกป้ องตนเองอย่างรักษาสิทธิ์ และนั่นท�ำให ้
ตมิสาทีโ่ ดนชายหนุ่มเล่นแง่ใส่ถงึ กับร้องลั่นอย่างเหลืออด
“มิสเตอร์ซานเซส!”
เธอหรือจะไม่รูว้ ่าเขาคิดมากกว่าแค่ จูบ แลว้ นี่ยงั มีหน้ามา
บอกว่าเธอต่างหากเป็ นคนคิดเกินเลย พีเ่ ท็ดทนท�ำงานกับคนแบบนี้
ได้อย่างไรเนี่ย เธออยากจะรูน้ กั !
“ตกลงไหม”
เขาถามด้วยน�ำ้ เสียงทีแ่ สร้งเอาจริงเอาจัง
ตมิสาจ้องมองเขาอย่างดุดนั รู้ดเี ชียวละว่าเขาก�ำลังหัวเราะ
เธอในใจอย่างเป็ นต่อมากแค่ไหน เพราะดวงตาสีมรกตคู่นนั้ เป็ น
ประกายระยับพราวนั่นแหละ
“ฉันมีทางเลือกอืน่ ไหมคะ” หญิงสาวถามแดกดัน
เลอานโดรยิ้มแล ้วจึงตอบ “ไม่มี อ้อ...” เขาร้องเมือ่ นึกอะไร
ขึ้นมาได้ “แลว้ นอกจากนี้สำ� หรับค่ ากินค่ าอยู่ คุณก็ตอ้ งเอาตัว
เข ้าแลกนะ”
“ฉันบอกแล ้วว่าฉันจะไม่ข้นึ เตียงกับคุณเด็ดขาด!”
ตมิสาแหวลั่นทันทีเมือ่ ได้ยนิ ประโยคสุดท ้ายของเขา
แค่ จู บ ...แค่ จู บ ก็ม ากพอแล ว้ ยัง จะให เ้ ธอเอาตัว เข า้ แลก
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อะไรอีก!
นี่มนั ชักจะมากไปแล ้วนะ!
ชายหนุ่ มแกลง้ จ้องมองเธอตาโตด้วยท่ าทีตระหนกตกใจ
เกินเหตุ เสแสร้งเสียจนเธอรู้สกึ คันยิบไปทัง้ ฝ่ ามืออยากจะฟาด
หน้าหล่อๆ นั่นเข ้าให้อีกทีในตอนที่เขาแก้ตวั ว่า
“ผมหมายถึงคุณต้องเป็ นฝ่ ายท�ำงานบ ้านกับท�ำอาหารต่างหาก
บ ้านนี้มหี ้องนี้ทใ่ี ช้ได้ห ้องเดียว แต่ถ ้าคุณอยากอยูด่ ้วยกันผมก็ไม่วา่
ผมสะดวกใจจะนอนกอดคุณทุกคืนทีเ่ ราอยูด่ ้วยกันนะ ไม่เกีย่ งงอน
อะไรเรื่องนี้”
“แต่ฉนั ไม่สะดวกค่ะ!”
หญิง สาวปฏิเ สธทัน ควัน แค่ น้ ี ก็ เ ห็น ได้ช ดั พอแล ว้ ว่า เธอ
เสียเปรียบเขามากแค่ไหน
“ถือว่าคุณรับทราบแล ้วนะ จะเอาไง ดีลไหม”
มหาเศรษฐีหนุ่มถามขึ้นเมือ่ เห็นว่าเธอเงียบไป ท่าทีครุ่นคิด
นัน้ ดูน่ารักมาก แต่เขาไม่อยากให ้เธอคิดนานนักหรอก เพราะไม่วา่
อย่างไรเขาก็ตงั้ ใจแลว้ ว่าวันหยุดนี้จนถึงปี ใหม่...เขามีเธอนี่แหละ
เป็ นของเล่นแก้เบือ่ !
“คุณจะตอบฉันทุกค�ำถามทีอ่ ยากรูใ้ ช่ไหมคะ”
หญิงสาวถามหลังจากทีเ่ อาแต่จอ้ งมองหน้าเขานิ่งนาน
“ก็ไม่รสู้ นิ ะ”
เลอานโดรตอบเธอด้วยสีหน้าแววตาแพรวพราวเจ้าเล่ห ์
“คุณรูอ้ ะไรบ ้างคะ อื้อ ปล่อยนะ”
หญิงสาวประทว้ งเมือ่ เขาฉวยโอกาสจูบเธออีกครัง้ เพียงแต่
คราวนี้เขาไม่ได้อ้อยอิง่ อะไร ท�ำเพียงขบริมฝี ปากเธอหยอกเย้าเบาๆ
ก่อนจะเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงกลัว้ หัวเราะทีท่ ำ� ใหเ้ ธอไม่อาจโต้แย้งเขาได้
ออกมาว่า
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“นี่เป็ นค�ำถามใช่ไหม ผมท�ำตามข ้อตกลงไง”
“...”
“ส่วนทีค่ ุณถามว่าผมรูอ้ ะไรไหมงัน้ เหรอ”
“...”
“ผมก็รูน้ ่ะสิวา่ เท็ดน่ะอยู่ทไ่ี หนเวลานี้...”
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3
เผลอใจ

เผลอแป๊ บเดียวตมิสาก็พบว่าเธอติดแหง็กอยู่กบั เลอานโดร

มาห ้าวันแล ้ว!
และตลอดระยะเวลานัน้ ก็เป็ นห ้าวันทีไ่ ร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง
เนื่องจากช่ วงวันแรกๆ หญิงสาวพยายามจะค้นหาเบาะแสที่อยู่
ของพีช่ ายด้วยตัวเอง เนื่องจากคิดว่ามหาเศรษฐีหนุ่มโกหก พีเ่ ท็ด
ไม่มที างไม่อยูก่ บั เขา แล ้วจึงได้พบว่าเลอานโดรไม่ได้โกหกเธอจริงๆ
ทีว่ า่ เขาอยูบ่ ้านหลังนี้คนเดียว ไม่มใี ครเลย นอกจากไทเกอร์กบั เธอ
มิหน�ำซ�ำ้ ในรัศมีหนึ่งไมล์รอบบ ้านเขาไม่มสี ง่ิ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่าคนอาศัย
อยู่รายล ้อมเขาเลย
ทัง้ ๆ ทีก่ ่อนหน้านี้เป็ นคนทีไ่ ปไหนมาไหนก็หอ้ มล ้อมไปด้วย
บอดี้การ์ด จนแมแ้ ต่การจะเดินสวนกับเขายังยากมาก แต่ตอนนี้
บทจะเขา้ หาได้งา่ ยๆ ก็งา่ ยถึงขัน้ เธอนอนเตียงเดียวกับเขามาแล ้ว
แต่กลับไม่พบคนทีเ่ ธอตามหานี่สทิ ท่ี ำ� ให ้เธอหงุดหงิดใจ!
จู่ๆ เขาก็อยากใช้ชวี ติ คนเดียวบนบ ้านพักตากอากาศบนเขา
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อยูเ่ พียงล�ำพังกับสุนขั หนึง่ ตัวโดยไม่ยอมให้มคี นรับใช้แม ้แต่คนเดียว
ทัง้ ๆ ทีป่ กติมคี นรองมือรองเท ้าเป็ นสิบ บอกตามตรงว่าเธอไม่เข ้าใจ
ความคิดพิลกึ พิลั่นของพวกมหาเศรษฐีเลยจริงๆ
และแน่ นอนว่าเลอานโดรพูดความจริงเสียด้วยไอ้เรื่องที่จะ
ให ้เธอ ‘เอาตัวเข ้าแลก’ ถ ้าจะอยูบ่ ้านเขาเนี่ย เพราะชายหนุ่มเล่นชี้น้ วิ
ใช้เธอท�ำอาหาร ท�ำงานบ ้าน เลี้ยงหมาใหเ้ ขา ในขณะทีเ่ ขาออกไป
เฉิ ด ฉายซื้อ ของข า้ งนอก แถมยัง ใจดีคิ ด จะซ่ อ มรถที่จ อดเสีย
หน้าบา้ นเขาพอดิบพอดีอีกครัง้ ใหเ้ ธอเสียด้วย ซึ่งตมิสาก็ไม่ขดั
ศรัทธาของเขา ชายหนุ่มอยากท�ำอะไรก็ทำ� ไปเลย
ทว่าถึงจะฉวยโอกาสทีเ่ ขาไม่อยู่ แต่ตมิสาก็ล ้มเหลวกับการ
ตามหาทีอ่ ยู่ของพีเ่ ท็ดอยู่ดี
ตอนนี้คุณเจ้าของบา้ นยังไม่ต่ืน และค�ำนวณเวลาก็พบว่า
ที่เ มือ งไทยยัง ไม่ดึก เท่ า ไร ตมิส าจึง ใช้ช่ ว งเวลานี้ ใ นการติด ต่ อ
กลับบ ้านหาบิดาเท่าทีจ่ ะสามารถท�ำได้
หลังจากทักทายกันพอสมควร รวมถึงสอบถามอาการป่ วย
ของบิดาที่ตอนนี้ยงั ทรงตัวอยู่ หญิงสาวก็พอจะยิ้มออกได้ดว้ ย
ความโล่งใจ และหลังจากนัน้ ก็บอกกับคนเป็ นบิดาด้วยน�ำ้ เสียง
อ่อนโยน เพราะเขารู้ดวี ่าเธอมาอเมริกาเพราะอะไร ถา้ ไม่ใช่เพราะ
เธอต้องการท�ำความปรารถนาของพ่อให ้เป็ นความจริง ท่านอยากเจอ
พี่ช ายของเธอมาโดยตลอด พวกเขาทะเลาะกัน อย่ า งหนัก เมื่อ
สิบหกปี ทแ่ี ล ้วด้วยเรือ่ งเกีย่ วกับแม่แท ้ๆ ของเธอ พีเ่ ท็ดซึง่ มาเรียนต่อ
ทีน่ ่ีจงึ เลือกจะท�ำงานทีต่ ่างประเทศและไม่ยอมกลับบ ้านอีกเลย
เวลานัน้ ก็ผา่ นมานานนับสิบหกปี แล ้ว ตอนแรกเธอก็จนปัญญา
ที่จะตามหาพี่เท็ด จนกระทั่งเจอเบาะแสของเขาโดยบังเอิญจาก
การเห็นข่าวของ เลอานโดร ซานเซส มีรูปหนึ่งติดภาพของพีเ่ ท็ด
ที่เดินตามหลังเขา เธอจึงค้นหาขอ้ มูลของ เลอานโดร ซานเซส
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อย่างบ ้าคลั่ง กระทั่งได้ข ้อมูลเพิม่ เติมว่าพีเ่ ท็ดปักหลักตามเจ้านาย
ไปท�ำงานระหว่างนิวยอร์กกับสเปน และช่วงเวลานี้ของทุกปี พเ่ี ท็ด
จะอยู่ท่นี ิวยอร์ก ซึ่งนั่นเป็ นความจริง เธอได้เห็นพีเ่ ท็ด แต่กลับ
เข ้าใกล ้เขาไม่ได้เลย
“พ่อไม่ตอ้ งห่วงตี้นะคะ ตี้อยู่ได้”
หญิงสาวบอกกับผู ้เป็ นบิดา หลังจากทีท่ า่ นพยายามพูดให ้เธอ
กลับบ ้าน แต่หญิงสาวไม่ยนิ ยอมจะท�ำอย่างนัน้ เธอใกล ้จะท�ำส�ำเร็จ
แล ้ว แค่อดทนอีกนิดเดียวเท่านัน้ เอง
“ตี้กลับมาดีไหมลูก ถ ้าไม่เจอพีเ่ ขาก็ไม่เป็ นไร”
ทิว ตั ถ์บอกกับคนเป็ นลู กด้วยความห่ วงใย ตมิสาไม่เคย
ห่างไกลจากเขาถึงขนาดนี้มาก่อน เขาอดห่วงใยเธอไม่ได้ ถึงแม ้
เธอจะไม่ใช่ลูกสาวแท ้ๆ ของเขา มิหน�ำซ�ำ้ มารดาเธอยังก่อเรื่องราว
ไว้ไม่นอ้ ย แต่เขารักเธอเหมือนลูกแท ้ๆ แล ้วเด็กก็ไม่ได้มคี วามผิด
อะไร เมือ่ แม่ของตมิสาตาย เขาจึงกลายเป็ นผู ้ปกครองและดูแลเธอ
เสมือนเป็ นลูกสาวในไสข้ องตนเองนับตัง้ แต่นนั้ มา ความห่วงใย
เอาใจใส่ทเ่ี ขามีต่อตมิสาล ้วนเป็ นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเสแสร้งอะไร
“ไม่หรอกค่ะ” หญิงสาวปฏิเสธอย่างหนักแน่น “ตี้ใกล ้จะได้
เจอเขาแล ้วค่ะ พีเ่ ขาแค่ไปธุระทีอ่ น่ื ตอนนี้กแ็ ค่รอเขากลับมาเท่านัน้ ”
เธอยอมบอกความคืบหน้าใหค้ นเป็ นพ่อรูจ้ นได้ ทัง้ ๆ ทีเ่ คย
คิดว่าจะเก็บไวเ้ ป็ นเซอร์ไพรส์ถา้ เธอท�ำส�ำเร็จ เพราะไม่อยากให ้
คนเป็ นพ่อมีความหวังและก็ตอ้ งผิดหวังถ ้าเธอจะท�ำไม่สำ� เร็จ
“ตี้ไม่ตอ้ งล�ำบากเพราะพ่อขนาดนี้กไ็ ด้”
ทิวตั ถ์บอกด้วยความซาบซึ้งใจ น�ำ้ เสียงของชายสูงวัยสัน่ เครือ
ราวกับคนก�ำลังร้องไห ้
ถึง ตมิส าจะเป็ น เพีย งลู ก เลี้ย งของเขา ซ�ำ้ มารดาของเธอ
เคยเป็ นภรรยาของเขา ต่อมาหล่อนกลับมีชู ้ ทิ้งลูกตนเองไว้กบั สามี
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อย่างเขาและตายไปในวันทีค่ ิดจะหนีไปด้วยกัน แต่ทวิ ตั ถ์รูว้ ่าเด็ก
ไม่มคี วามผิดอะไร จึงรับเลี้ยงตมิสาเอาไว้นบั ตัง้ แต่นนั้
“ไม่ค่ะ” อีกครัง้ ที่ตมิสาปฏิเสธอย่างหนักแน่ น แต่ คราวนี้
เธอกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้ม “ตี้ไม่ลำ� บากเลย พ่อรักษาตัวดีๆ นะคะ
ถ ้าตี้เจอพีเ่ ท็ดแล ้วจะรีบพาเขากลับไปหาพ่อทันทีเลยค่ะ”
เธอรับปากเป็ นมั่นเป็ นเหมาะ ตอนนี้อดคิดถึงช่วงเวลาทีจ่ ะ
ได้เจอพีเ่ ท็ดไม่ได้
เธอได้แต่หวังว่าพีเ่ ท็ดจะไม่โกรธเสียจนไม่ยอมฟังสิง่ ทีเ่ ธอพูด
หรอกนะ
“ขอบใจตี้นะลูกทีต่ อ้ งมาล�ำบากเพราะพ่อ”
ตอนท ้ายทิวตั ถ์เลยได้แต่ตอ้ งตามใจคนเป็ นลูกสาว ทว่าอีกใจ
ก็อดตื่นเต้นและเอาใจช่วยให ้เธอท�ำให ้ส�ำเร็จให้ได้
เขาแก่ถงึ เพียงนี้แล ้ว ประสบการณ์เฉียดตายท�ำใหเ้ ขาคิดได้
และคิดถึงลูกชายตัวเองทีโ่ กรธกันจนเผลอรุนแรงและตัดขาดกันไป
ด้วยความคิดถึงจับใจ
ถึงในช่วงเวลานัน้ ไม่ยอมรับ แต่ เขารู้ดีแก่ ใจว่าตนเองเป็ น
คนผิด ที่ผ่านมาทิฐติ วั เดียวท�ำใหเ้ ขาไม่สนใจลูกชาย ทว่าแก่จน
ถึงเวลานี้แลว้ จึงได้เรียนรู ว้ ่าการอภัยนัน้ ต่ างหากเป็ นสิ่งที่ดีท่ีสุด
ในชีวติ
และเขาไม่ควรเป็ นฝ่ ายแข็งทัง้ ที่ตนเองผิด ทิวตั ถ์จึงได้มี
ความคิดอยากจะใหล้ ูกชายคนเดียวกลับมา เพราะเขาไม่มปี ญ
ั ญา
และเรีย่ วแรงจะไปตามด้วยตนเอง ซึง่ พอตมิสารูก้ ด็ ใี จมาก เนื่องจาก
หญิงสาวใช้เวลากล่อมเขามานานหลายปี อยู่แลว้ เรื่องเท็ด พอเขา
ต้องการพบพีช่ ายที่ไม่ได้เจอกันมาเป็ นสิบหกปี ตมิสาจึงอาสาไป
ตามหาตัวเท็ดใหด้ ว้ ยตัวเอง ถึงจะไม่เต็มใจเท่าไร แต่ทวิ ตั ถ์ก็รู้ดี
กว่าใครอีกนั่นแหละว่าคงจะมีเพียงตมิสาคนเดียวที่ทำ� ภารกิจนี้
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ให ้ส�ำเร็จ
ถ ้าเขาหัวแข็ง ลูกชายคนเดียวของเขาก็แข็งไม่ต่างกันนัน่ แหละ
ทิวตั ถ์มหี รือจะไม่รจู้ กั ลูกชายของตนเอง
“พ่อไม่ตอ้ งขอบคุณตี้เลยค่ะ นี่เป็ นหน้าทีข่ องตี้อยู่แล ้วทีจ่ ะ
ต้องพาพีเ่ ท็ดกลับบ ้านเรา”
ตมิสารับปากอย่างหนักแน่น ขณะทีท่ วิ ตั ถ์ก็รบั ค�ำด้วยความ
ตื้นตันใจ
“อืม...พ่อวางสายก่อนนะ”
“แล ้วตี้จะโทร.หาใหม่นะคะพ่อ”
หญิง สาวบอกอย่ า งร่ า เริง ขณะที่ค นเป็ น พ่อ ตอบรับ ด้ว ย
น�ำ้ เสียงเดียวกัน
“จ้ะลูก”

พอเธอวางสายก็เห็นไทเกอร์วง่ิ เขา้ มาหาตนเอง อยู่บา้ นนี้

หา้ วันแล ้ว เลอานโดรไม่อาจนับได้ว่าสนิทสนม แต่กบั ไทเกอร์นนั้
สนิทสนมเข ้ากันได้ดี
ถึงไทเกอร์จะหน้าโหดดุรา้ ยไปหน่อย แต่จริงๆ แล ้วเป็ นสุนขั
ทีใ่ จดีและฉลาดมาก แน่นอนว่าเธอรูด้ วี า่ มันดูจะชอบเธอมากทีเดียว
และเธอก็เอ็นดูไทเกอร์มากเช่นกัน จนอดสงสัยไม่ได้เลยว่าผูช้ าย
อย่าง เลอานโดร ซานเซส ท�ำไมถึงโชคดีมสี นุ ขั ทีท่ งั้ น่ารักและฉลาด
แบบนี้เนี่ย
“โฮ่ง”
“ไทเกอร์” เธอทรุดตัวลงจนส่วนสู งเสมอกับเจ้าสุนขั พันธุ ์
อลาสกัน จับหน้าใหญ่ ๆ ของมันเอาไวข้ ยี้ไปมาก่ อนจะเอ่ยถาม
อย่างมันเขี้ยว “พ่อเธออยู่ไหนเหรอ”
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พ่อของไทเกอร์ท่เี ธอพูดถึงนัน้ ย่อมต้องหมายถึงผูช้ ายจอม
ฉวยโอกาสเอาแต่ใจ เลอานโดร ซานเซส คนนัน้ นั่นแหละ
“งิ้ง...”
มันร้องครางราวกับพึงพอใจทีโ่ ดนหยอกล ้อ ตมิสาเองก็ไม่ได้
หวังค�ำตอบอะไรจากสุนขั หรอก หญิงสาวยิ้มแล ้วลุกขึ้นยืน ก่อนจะ
เปลีย่ นเรื่องพูดไปว่า
“รอก่อนนะ แล ้วตี้จะเอาข ้าวเช้าให ้เธอนะ”
“งี้ดๆ โฮ่ง”
ดูเหมือนมันจะฟังรูเ้ รื่องว่าเธอจะให ้อาหาร ไทเกอร์ถงึ ได้รอ้ ง
งี้ดง ้าดอย่างดีใจ ตมิสาเห็นอย่างนัน้ ก็ยง่ิ เอ็นดูมนั มากขึ้น จนอดใช้
เสียงสองพูดกับไทเกอร์อย่างอ่อนโยนไม่ได้
“โอ๋ๆ เธอน่ารักทีส่ ุดเลย รอแป๊ บเดียวน้า”
ทว่าก่อนที่เธอกับไทเกอร์จะได้แสดงความรักแก่กนั มากไป
กว่า นี้ เจ้า ของไทเกอร์ต วั จริง ก็ ทำ� ตัว เป็ น มารผจญ เขาก้า วมา
แทรกกลางระหว่างเธอกับไทเกอร์ จากนัน้ ก็กม้ หน้ามองเธอเขม็ง
พร้อมกับพูดว่า
“อย่ามัวแต่เอาใจไทเกอร์ อาหารเช้าผมล่ะ”
‘เจ้าชายเสด็จมาแล ้ว นางทาสอย่างเราก็ตอ้ งเริม่ งานแล ้วสินะ’
หญิงสาวคิดอย่างประชดประชัน ก่อนจะตอบด้วยน�ำ้ เสียง
ทีแ่ กล ้งท�ำเป็ นนอบน้อมขณะทีต่ อบด้วยถ ้อยค�ำจิกกัดว่า
“ของคุณก็ตอ้ งรอเหมือนกันค่ะ เดีย๋ วฉันเอาไปเสิรฟ์ ให้”
ทว่าอีกฝ่ ายดู เหมือนจะไม่สนใจสักนิดว่าเธอจงใจแซะเขา
ซ�ำ้ เลอานโดรยังฉวยโอกาสหอมแก้มเธอพร้อมกับยิ้มใส่ตาเธอซึ่ง
ท�ำหน้าเหวอตัง้ ตัวไม่ทนั
ชายหนุ่ มยกมือขึ้นลู บผมเธอเบาๆ เหมือนกับที่เขาลู บหัว
ไทเกอร์พร้อมกับบอกว่า
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“ดีมากทีร่ กั ”
ตมิสาปัดมือชายหนุ่มออกจากหัวตัวเองแรงๆ จนเกิดเสียงดัง
เผียะ แล ้วถลึงตาโตของตัวเองใส่เขาดุๆ
“ฮื่อ ท�ำอะไรน่ะ”
เลอานโดรกลับยิ้มกว ้างมากกว่าเดิม “ท�ำดีกใ็ ห ้รางวัลไง”
“ฉันไม่ตอ้ งการค่ะ!”
เธอตอบปฏิเสธเสียงแข็ง มิหน�ำซ�ำ้ ยังนึกอยากจะกระโดดถีบ
พ่อมหาเศรษฐีมอื ไวใจเร็วคนนี้เหลือเกิน
อยู่ใกล ้เขาแล ้วเธอเปลืองตัวทีส่ ุดเลย!
เลอานโดรเห็นสีหน้าไม่พอใจของหญิงสาวแล ้วก็นึกอยากจะ
หัวเราะออกมาดังๆ ถ ้าไม่ตดิ ว่านัน่ จะยิง่ เป็ นการแหย่ให ้เธอโกรธเขา
มากกว่าเดิม และเพือ่ ปากทอ้ งในมื้อเช้าของตัวเอง เขาเลยไม่คิด
จะท�ำอย่างนัน้ จึงเปลีย่ นเรื่องถามไปว่า
“วันนี้ไม่อยากถามอะไรเหรอ”
“ไม่ค่ะ”
หญิงสาวตอบพลางเดินหนีเข ้าไปในครัว
มหาเศรษฐีหนุ่ มก้าวตามเธอไปติดๆ และยังคงวอแวกับ
หญิงสาวไม่เลิก
“ให้โอกาสคุณแล ้วนะ”
เขาใช้นำ�้ เสียงยั่วยวนหลอกล่อ เหมือนแอปเปิ ลในสวนอีเดน
ของต้องหา้ มที่กินไม่ได้ และเธอก็ไม่คิดจะงับเหยื่อกากๆ แบบนี้
ของชายหนุ่มด้วย!
ตมิสาปรายตามองคนที่เอาแต่ ตือ๊ ใหเ้ ธอยอมถามอะไรเขา
เกี่ยวกับพีเ่ ท็ดออกมาแล ้วสะบัดหน้าหนีขณะตอบ
“ขอบคุณส�ำหรับโอกาสค่ะ แต่ตอนนี้ยงั ไม่อยากได้”
“ไม่เปลี่ยนใจแน่ นอน?” คนตัวโตเทา้ มือลงบนเคาน์เตอร์
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ไอส์แลนด์ในครัว ขณะโน้มตัวมาถามเธอ
“ไม่แน่ๆ ค่ะ” คนตัวเล็กกว่าย�ำ้ เสียงหนักแน่น ก่อนจะเดิน
เอาอาหารเช้าไปเสิรฟ์ ทีโ่ ต๊ะกินข ้าวซึง่ จัดเตรียมเอาไว ้พร้อมอยู่แล ้ว
“นี่อาหารเช้าของคุณค่ะมิสเตอร์ซานเซส”
คนถูกเรียกเสียห่างเหินได้แต่ย้ มิ ข�ำ แล ้วจ้องมองแผ่นหลัง
เล็กบางของคนตัวเล็กกว่าด้วยสายตายั่วเย้าขบขัน ขณะทีเ่ อ่ยกับ
หญิงสาวว่า
“เราคนคุน้ เคยกัน เรียกผมว่าเลโอก็ได้นะ ผมไม่ถอื แล ้วละ”
“แต่ฉนั ถือค่ะ” เธอตอบเสียงแข็งทันควัน ไม่ไว ้หน้ากันเลย
สักนิดเดียว “เราไม่ได้คุน้ เคยสนิทกันขนาดนัน้ ”
เลอานโดรเลิกคิ้วสูง ค่อนข ้างแน่ใจว่าตมิสาเป็ นผู ้หญิงคนแรก
ที่ไม่ยอมกระโจนเขา้ หาเขา เขาเปิ ดโอกาสใหเ้ ธอถึงเพียงนี้แต่เธอ
ไม่ควา้ เอาไว ้ ทัง้ ๆ ที่เขากับเธอน่ ะออกจะสนิทแนบชิดกันออก
ถึงเพียงนัน้
แต่ พอเห็นสายตาดุๆ ที่ไม่ได้ดูน่ากลัวนัน้ ปรายตามองมา
เลอานโดรก็ย้ มิ แล ้วยกมือขึ้นเสมอไหล่ยอมแพ ้เธอแต่โดยดี
“โอเค ตามใจคุณเลยสวีตตี้”
ไม่เป็ นไร ตอนนี้ไม่สนิท หลังจากนี้กอ็ าจจะสนิทกันก็ได้...
เพราะเขาเชือ่ ว่าเธอกับเขาน่าจะได้เจอกันไปอีกนานเลยเชียวละ!

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จสิ้น เลอานโดรก็ฝากให ้ตมิสา

ดูแลไทเกอร์ ส่วนตัวเขาขับรถออกจากบ ้านพักแล ้วเข ้าไปในตัวเมือง
เพื่อหาซื้อของกินและของใช้เพิ่มเติม โดยเฉพาะอาหารที่คิดจะ
ท�ำเลี้ยงแขกไม่ได้รบั เชิญอย่างตมิสา เนื่องจากวันนี้เป็ นวันสิ้นปี
และเขาก็มอี ารมณ์อยากจะเคานต์ดาวน์ในปี น้ ีเป็ นปี แรกด้วย
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แน่ น อนว่า ปกติแ ล ว้ เลอานโดรหรือ จะเคยท�ำ อย่ า งนี้ เขา
ท�ำเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์สั่งคนใหม้ าส่งก็ได้ของทีต่ อ้ งการทุกอย่าง
แลว้ แต่เขาไม่อยากท�ำอย่างนัน้ ของบางอย่างก็สนุ กในขัน้ ตอน
การท�ำอย่างนี้น่ีแหละ
ทว่ า ในระหว่ า งที่ก �ำ ลัง จะเดิ น เข า้ ไปในสโตร์ ใ นตัว เมือ ง
โทรศัพท์มอื ถือของเขาก็ดงั ขึ้นมาเสียก่อน ชายหนุ่มกลอกตาไปมา
ด้วยความเบือ่ หน่ายทันทีทเ่ี ห็นว่าเป็ นใครโทร.เข ้ามา
เท็ดนี่ทำ� ตัวเหมือนพ่อของเขาจริงๆ ขนาดพ่อเขาตายไปตัง้
หลายปี ยังทิ้งคนสนิทใหต้ ามจิกดูแลเขาอย่างกับเป็ นเด็กตัวเล็กๆ
ทัง้ ๆ ทีเ่ ท็ดอายุมากกว่าเขาไม่ก่ปี ี เท่านัน้
หมอนี่ควรไปมีลูกเมียได้แล ้ว ไม่ใช่มาตามจิกอะไรกับแบบนี้!
และทันทีทเ่ี ขากดรับสาย เท็ดก็เอ่ยขึ้นมาทันที น�ำ้ เสียงเซ ้าซี้
แบบที่พูดมาทัง้ สัปดาห์ท่เี ขาสั่งให้ไปพัก แต่ก็ยงั ตามรังควานเขา
ทุกวันอย่างนี้แหละ
“เจ้านาย คุณไม่คดิ ให ้ผมไปหาคุณจริงๆ เหรอ”
เลอานโดรถอนใจด้วยความเบือ่ หน่าย “ฉันส่งนายไปพักผ่อน
นะเท็ด กินนอนให ้สบายใจทีน่ ั่นเถอะ”
“ผมจะสบายใจได้ยงั ไง” คนทีไ่ ม่เคยว่างงานมาก่อนโอดครวญ
“คุณเล่นไม่ให้ใครอยู่ดว้ ยเลยสักคน”
ไม่มใี ครรูจ้ กั เลอานโดร ซานเซส ดีไปกว่าเขาแล ้ว! เท็ดคิด
อย่างสยดสยอง คนอย่างนี้หรือจะอยู่คนเดียวโดยไม่มผี ูช้ ่วยใดๆ
ได้เลย ตอนนี้เขามีชีวติ รอดมาจนถึงเวลานี้ เท็ดก็นบั ถือเจ้านาย
ผู้ทว่ี นั ๆ เอาแต่ช้ นี ้ ิวสั่ง จะท�ำอะไรล ้วนมีคนรายล ้อมช่วยเหลืออยู่
ตลอดอย่างนี้
อีก ครัง้ ที่เ ลอานโดรกลอกตา หมอนี่ ลู ก เมีย ยัง ไม่ มี แต่
สัญชาตญาณความเป็ นพ่อนี่แรงเหลือเกิน “ฉันมีไทเกอร์ไง”
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“นั่นมันหมา!”
เท็ดตะโกนกลับมาเสียจนเขาหูแทบแตก
เลอานโดรเลยสวนกลับอย่างขบขัน
“เอาน่า แกเป็ นพ่อฉันเรอะ”
แต่ดูเหมือนปลายสายจะไม่ตลกไปกับเขาสักนิดเดียว
“ผมเป็ นคนของพ่อคุณนั่นแหละเจ้านาย”
ค�ำตอบสวนกลับนัน้ ท�ำใหเ้ ลอานโดรได้แต่ถอนหายใจอย่าง
อ่อนอกอ่อนใจ
“เออน่ะ”
“ผมจะบินกลับวันนี้เลย เผือ่ จะทันวัน...”
“ไม่ตอ้ ง” เลอานโดรเอ่ยห ้ามเสียงดัง “ฉันมีเพือ่ นน่า”
แต่เท็ดไม่เชื่อแม ้แต่นอ้ ย
“เพือ่ นคุณทุกคนใช้เวลากับครอบครัวของเขาหมดแล ้วเจ้านาย
ถ ้าคุณไม่ลมื ”
บางทีเขาก็เกลียดทีอ่ กี ฝ่ ายรู้ทนั เกินไปอย่างนี้แหละ
เท็ดจะมาทีน่ ่ไี ด้อย่างไร ขืนมา ‘แขกตัวน้อย’ ทีบ่ ้านเขาตอนนี้
คงดีใจจนสลบไปเลยน่ะสิ!
“เพือ่ นใหม่ไง เพือ่ นใหม่” เขาตอบความจริงไปกึ่งหนึ่ง
“แกอย่าวุน่ วายน่าเท็ด ถ ้าแกกลับมาฉันจะพักงานแกสองเดือน
หลังจากนี้นะ”
ตอนท ้ายเขาขูอ่ ย่างหงุดหงิดใจ และนัน่ ท�ำให ้คนจะถูกพักงาน
ร้องลั่น
“คุณท�ำอย่างนัน้ ไม่ได้!”
“หลังปี ใหม่ค่อยกลับมา ไม่ส.ิ ..” เขาเปลีย่ นค�ำสั่งใหม่
“ฉันเรียกตัวนายตอนไหนค่ อยมาตอนนัน้ แหละ พักผ่อน
ใหส้ บายซะเท็ด นายชอบบ่นเสมอไม่ใช่เหรอว่าฉันใช้งานนายหนัก
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เกินไปจนไม่มเี วลาหาแฟนสักคน”
“...”
“สาวๆ สเปนสวยนะ” ตอนท า้ ยน�ำ้ เสีย งหนุ่ ม เพลย์บ อย
เต็มไปด้วยความหลอกล่อ “หาให้ได้สกั คนก่อนกลับมาสิ แลว้ ก็
ถา้ อยากท�ำงานนักก็ฝากไปดู บา้ นให้ฉนั ด้วยแลว้ กัน แค่ น้ ีแหละ
ไม่ตอ้ งโทร.มาอีกแล ้ว”
“คุณเลอานโดร!”
เท็ดร้องลั่น แต่เลอานโดรไม่สนใจแล ้ว เขากดวางสาย และ
ไม่แค่วางสายธรรมดา ตอนนี้ยงั บล็อกเบอร์ของอีกฝ่ ายเอาไว ้ด้วย!

เพราะเลอานโดรเล่นหายตัวไปตัง้ หลายชัว่ โมง กว่าจะกลับมา

ก็เป็ นเวลาบ่ายกว่าเขา้ ไปแล ้ว อาหารมื้อเที่ยงที่เธอท�ำใหเ้ ขาก็เลย
กินเองหมดไม่เหลือให ้แล ้ว และยังแอบเผือ่ แผ่ให้ไทเกอร์ดว้ ย
หลังจากนัน้ เธอกับไทเกอร์จงึ มานัง่ ซุกตัวห่มผ ้ากันอยูบ่ นโซฟา
ตัวใหญ่ ตมิสาเปิ ดทีวแี ล ้วเลือกซีรสี ท์ เ่ี ธอเคยดูคา้ งเอาไว้ข้นึ มาดูต่อ
เป็ นซีรีสแ์ นวสืบสวนสอบสวนที่สนุ กมากเรื่องหนึ่ง ว่าด้วยเรื่อง
สองพีน่ อ้ งล่าผีปีศาจ เธอดูคา้ งมานานมาก แล ้วไม่มโี อกาสได้ดูต่อ
เสียทีเพราะไม่มเี วลา
ดูจบไปตัง้ หลายตอน กระทัง่ ได้ยนิ เสียงรถยนต์ทด่ี งั เข ้ามาใกล ้
เธอจ�ำได้ว่ามันเป็ นรถยนต์ของเลอานโดรจึงผุดลุกขึ้นพร้อมกับ
ไทเกอร์ และรอไม่นานเลอานโดรก็เดินเข ้ามาในบ ้านพร้อมกับของ
เต็มไม ้เต็มมือ
ตมิสากับไทเกอร์มองตามคนที่เอาของไปเก็บในครัว แลว้
ตัดสินใจลุกเดินตามชายหนุ่มไปพร้อมกับเป็ นตัวแทนไทเกอร์ถาม
อีกฝ่ ายว่า
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“คุณหายไปไหนมาเหรอคะ”
เลอานโดรทีก่ ำ� ลังเอาอาหารสดเข ้าไปแช่ในตูเ้ ย็นถึงกับหันมา
เลิกคิ้วถามด้วยสีหน้าเสแสร้งท�ำเป็ นประหลาดใจ แต่จริงๆ กลับ
มีนยั หยอกล ้อหญิงสาวเล่นเท่านัน้
“สวีตตี้...นี่นบั เป็ นค�ำถามไหม”
“โอ๊ะ ไม่ค่ะ”
ตมิสารีบโบกมือปฏิเสธทันที พอเห็นเขาหัวเราะแล ้วก็เจ็บใจ
เพราะเพิง่ รูว้ า่ เขาพูดเล่น หลังจากหยุดเสียงหัวเราะได้แล ้วเลอานโดร
ก็เย้าแหย่หญิงสาว
“ไม่อยากเหรอ วันนี้ผมอาจจะใจดีตอบค�ำถามคุณก็ได้นะ
สวีตตี้”
ตมิสาค้อนควักใส่ชายหนุ่มอย่างหมั่นไส ้ “ค�ำถามเดียวทีฉ่ นั
ต้องการรูค้ ุณก็ไม่ยอมตอบหรอกค่ะ”
เลอานโดรก็รูเ้ ช่นกันว่าหญิงสาวอยากจะถามอะไร แน่นอนว่า
เขาย่อมไม่ตอบ ซึง่ เธอรูด้ ี
“งัน้ ถามอย่างอืน่ สิ”
ชายหนุ่มเอ่ยทีเล่นทีจริง
เขาน่ะอยากให ้เธอถามอะไรก็ได้ใจจะขาด แต่นอกจากวันแรก
แลว้ ตมิสาไม่ยอมใหเ้ ขาได้กำ� ไรอะไรใดๆ ทัง้ สิ้น เจ็บใจที่เธอ
ดันฉลาดมีชีวติ ชีวาขนาดนี้ แต่ นั่นก็ทำ� ให้ชีวติ ของเขาในเวลานี้
สนุกสนานไม่น่าเบือ่ นั่นแหละ
แม้วา่ จะอดขวางนิดๆ ทีเ่ ธอดันยึดลูกน้องสีข่ าของเขาไปเป็ น
เพือ่ นเล่นของตัวเองเสียแล ้ว
“อย่างอืน่ ฉันไม่อยากรูค้ ่ะ”
ตมิสาตอบอย่างตรงไปตรงมา
“เฮ้อ” เลอานโดรถึงกับถอนหายใจอย่างระอา “ท�ำไมเป็ นคน
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น่าเบือ่ แบบนี้นะ รูไ้ หมท�ำแบบนี้ผู ้ชายจะวิง่ หนีคุณกันหมดนะ”
“ให ้เขาหนีไปค่ะ เพราะฉันสนใจแค่คนคนเดียว!”
หญิงสาวตอบอย่างหนักแน่น และนัน่ ท�ำให ้เลอานโดรปรายตา
มองเธออย่างรูท้ นั แกมหงุดหงิดลึกๆ ในใจ
“เท็ดเหรอ”
“...”
“ไม่ตอบ...”
เขาเอ่ยขึ้นลอยๆ จนท�ำให ้หญิงสาวทนไม่ไหว เอ่ยเปลีย่ นเรือ่ ง
ทันที
“ฉันว่าคุณพูดเรื่องอืน่ ดีกว่าค่ะมิสเตอร์ซานเซส”
“เรื่องทีผ่ มอยากจะพูดก็มแี ต่เรื่องคุณนั่นแหละสวีตตี้”
เขาละอยากรูใ้ จจะขาดว่าเธอกับเท็ดเกีย่ วข ้องกันอย่างไร ท�ำไม
ผูห้ ญิงตัวเล็กๆ อย่างเธอถึงมาตามหาเขาถึงทีน่ ่ี ไอ้ครัน้ จะบอกว่า
เป็ นพี่นอ้ งกันเขาก็ไม่เห็นเค้าของความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลย
เพราะตมิสาดู เป็ นเอเชียแทๆ้ ขณะที่เท็ดนัน้ เขารู ม้ าว่าหมอนั่น
มีเชื้อสายอเมริกนั อยู่ในตัว เป็ นลูกเสี้ยวอเมริกนั ผ่านเชื้อสายทาง
มารดาทีเ่ ป็ นลูกครึ่ง
“งัน้ ก็คงไม่มอี ะไรต้องพูดกันแล ้วละค่ะ”
หญิงสาวตอบปัดตรงๆ และท�ำให ้เลอานโดรแสร้งโอดครวญ
ขึ้นมา
“เย็นชาจังเลยน้า”
พอหญิงสาวไม่ตอบอะไร เลอานโดรก็ยอมแพ ้ เขาเดินตรง
ไปยังหอ้ งนั่งเล่น ทิ้งตัวลงบนโซฟาตัวใหญ่พร้อมกับกวักมือเรียก
ไทเกอร์ไปด้วย
“โอเคๆ ไทเกอร์มาลูก เรามาดูหนังกันดีกว่า แล ้วตอนเย็น
ค่อยท�ำอาหารฉลองปี ใหม่เนอะ”
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“งัน้ ฉัน...”
หญิงสาวท�ำท่าจะอาสา เพราะอย่างไรมันก็หน้าทีเ่ ธอท�ำอาหาร
แต่เลอานโดรกลับดึงมือเธอให ้นั่งลงข ้างๆ เขา พร้อมกับออกค�ำสั่ง
เสียงเข ้มว่า
“ในฐานะที่คุณเป็ นแขก วันนี้ผมจะใหค้ ุณนั่งสบายๆ แลว้
ผมท�ำเอง ฉะนัน้ ตอนนี้ก็ตอบแทนด้วยการนั่งดูหนังเป็ นเพือ่ นผม
ไปก่อนแล ้วกัน”
“ก็ได้ค่ะ”
ในเมือ่ เขาอยากท�ำเธอจะไปขัดเขาท�ำไม ตมิสาจึงนั่งลงแล ้ว
ตัง้ ใจดู ทีวีต่อไปโดยไม่ขดั ชายหนุ่ ม ขา้ งตัวเธออีกฝั่งมีไทเกอร์
มาเบียด และนั่นท�ำใหเ้ ธอต้องขยับไปทางเลอานโดรมากขึ้น ทว่า
หญิงสาวไม่ได้คดิ อะไรมาก เธอกอดหมอนอิงใบหนึ่งแล ้วตัง้ อกตัง้ ใจ
ดูทวี ี แล ้วสักพักหนึ่งตมิสาที่ทุกวันต้องตื่นแต่เช้าก็ผล็อยหลับไป
โดยไม่ทนั รูต้ วั
เลอานโดรลอบมองใบหน้าเล็กที่หลับคอพับไปแล ้วก็ค่อยๆ
เคลือ่ นศีรษะเล็กนัน้ มาซบบ่าตัวเอง เขาเหยียดยิ้มบางเบา ในหัวใจ
อบอุ่นและคลา้ ยกับมีความหวานแผ่ซ่านบางเบาไปทัง้ หัวใจ และ
สุขล�ำ้ อย่างยากจะอธิบาย
เขาไม่เคยคิดมาก่ อนว่าตนเองจะใช้ชีวติ เช่นนี้ได้กบั ผูห้ ญิง
ทีไ่ หน แต่กลับใช้มนั กับเธอได้ แถมยังเป็ นธรรมชาติเหมือนกับเขา
และเธอเคยอยู่ดว้ ยกันอย่างนี้มานานหลายปี แล ้ว
และถ ้าไม่โกหกตัวเอง...เขาชอบช่วงเวลาอย่างนี้ และอยากให ้
มันคงอยู่ไปอีกนานแสนนาน
เลอานโดรมองมือเล็กทีต่ กลงมาจากหมอนอิงขา้ งหนึ่งร่วงสู่
หน้าขาของเขา ชายหนุ่มจับมือเล็กนัน้ เข ้าสูอ่ งมื
ุ ้ อของตนเอง ก่อนจะ
ค่อยๆ สอดประสานนิ้วมือเขา้ กับนิ้วเล็กของเธอ กอบกุมกระชับ
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แน่น...แน่นเข ้าไปถึงหัวใจของเขา

ตมิสาไม่รูว้ า่ ตัวเองหลับไปนานแค่ไหน แต่ตอนทีต่ ่นื ขึ้นมา

ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ผิดอย่างเดียวคือเธอนั่งซบหน้ากับอก
ของเลอานโดรตัง้ แต่เมือ่ ไรไม่รู ้ และพอเธอขยับนั่งตรง คนขา้ งๆ
ก็หนั มามองเธอ แววตาสีมรกตไม่ได้มที า่ ทีโกรธเคืองอะไรในตอนที่
เอ่ยถามว่า
“ตื่นแล ้วเหรอ”
“ค่ ะ...กี่โมงแลว้ คะ” หญิงสาวเอ่ยถาม ขณะที่คนตัวโตยก
ข ้อมือขึ้นดูนาฬกิ าก่อนจะตอบ
“ตอนนี้หกโมงเย็นแล ้ว”
“ฉันหลับไปนานขนาดนัน้ เลยเหรอคะ”
หญิงสาวถามด้วยความตกใจ ช่วงเวลาทีเ่ ธอจ�ำได้ครัง้ สุดท ้าย
น่าจะเป็ นช่วงราวๆ บ่ายสองเท่านัน้ เอง
“สามสีช่ ั่วโมงเอง” ชายหนุ่มค�ำนวณเวลาให ้เสร็จสรรพ
“ไปล ้างหน้าล ้างตาแล ้วเตรียมตัวกินอาหารเย็นดีกว่า ถึงผม
จะไม่ได้ทำ� อาหารนานแล ้ว แต่รบั รองว่าอร่อยแน่ๆ”
ไม่เพียงแค่ พูด เขายังลุกขึ้นยืนแลว้ ฉุ ดร่ างเล็กใหล้ ุกตาม
ขณะทีไ่ ทเกอร์ยงั คงหมอบนิ่งอยู่บนโซฟา จ้องมองพวกเขาสองคน
ตาแป๋ ว
“ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะท�ำเป็ น”
ตมิสาพูดอย่างไม่อยากจะเชื่อ เธอนึกว่าเขาพูดเล่น แต่ น่ี
กลับกลายเป็ นว่าเขาเอาจริงอย่างนัน้ เหรอ เธอนึกว่าพอถึงเวลาเขา
ก็จะโยนมาให ้เธอท�ำอยู่ดี
คนโดนสบประมาทถึงกับค้อนใส่เธอ
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“ได้กินแลว้ คุณจะติดใจสวีตตี้ อีกอย่างผูช้ ายโปรไฟล์เลิศ
แบบผมไม่มอี ะไรทีท่ ำ� ไม่ได้หรอกรูไ้ หม”
ตมิสากลอกตาไปมาอย่างไม่อยากจะเชื่อกับคนหลงตัวเอง
ประเภทนี้
“ท�ำไมชอบอวยตัวเองจัง”
เลอานโดรยิ้มกว ้าง “ผมไม่ได้อวย มันคือความจริง”
ตมิสาส่ายหน้ายอมแพ้ให้กบั ความหลงตัวเองระดับนี้
หนังหน้าคนธรรมดากับคนเป็ นมหาเศรษฐีน่มี นั ต่างกันจริงๆ!
“ฉันว่าฉันไปล ้างหน้าก่อนดีกว่า” หญิงสาวเอ่ยขอตัว
เลอานโดรผายมือ
“เชิญครับสวีตตี้ สองทุ่มเจอกันทีโ่ ต๊ะอาหารนะ”
ชายหนุ่มนัดแนะเวลา ขณะทีต่ มิสาแกล ้งย่อตัวรับอย่างขี้เล่น
“ค่ะมิสเตอร์ซานเซส”

ใครจะไปคิดว่า เลอานโดร ซานเซส จะท�ำอาหารเป็ นจริงๆ!

แล ้วท�ำเป็ นจริงๆ ไม่วา่ แต่เขาท�ำอร่อยด้วย!
ช่ วงเวลาอาหารผ่านไปอย่างรวดเร็ว เธอกับเขาพูดคุยกัน
สารพัดเรื่อง อาหารที่เลอานโดรท�ำมากมายก็ถูกจัดการโดยเธอ
กับเขารวมถึงไทเกอร์ดว้ ย
ตอนนี้ เธอกับเขาย้ายไปนั่ งหน้าจอทีวีอีกครัง้ เลอานโดร
ท�ำเซอร์ไพรส์ด ้วยการเวฟป็ อปคอร์นส่งให ้เธอถ ้วยใหญ่ ทีวใี นเวลานี้
เปิ ดรายการวาไรตี้ ส่วนเขาหายเขา้ ครัว กลับมาอีกครัง้ พร้อมกับ
ไวน์แดงสองขวดและแก้วไวน์สองใบ แล ้วทรุดนัง่ ลงข ้างๆ เธอ แทนที่
ไทเกอร์ซ่งึ ถูกเขาลากลงมาจากโซฟาจนมานอนหมอบอยู่บนพรม
ขา้ งโซฟาแทน ตอนนี้บนหัวขนาดใหญ่ของมันมีหมวกทรงกรวย
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ใบเล็กสีสนั สดใสวางอยู่ สมกับเป็ นวันสิ้นปี โดยแท ้
หลังจากนัง่ เรียบร้อย ขณะทีต่ มิสาก�ำลังเคี้ยวป็ อปคอร์นและ
ดู สมั ภาษณ์นกั แสดงหนุ่ มชื่อดังจากหนังเรื่องเดมิก็อดภาคใหม่
ทีก่ ำ� ลังจะเข ้าฉายในต้นเดือนหน้านี้ คนทีน่ ั่งข ้างเธอก็เอ่ยขึ้นมาว่า
“ในเมื่อ วัน นี้ เ ป็ น วัน ดี ผมให ข้ องขวัญ คุ ณ ดีไ หม ผมจะ
ยกเลิกกฎใหค้ ุณวันนึงก็ได้ แต่เราเปลีย่ นกติกากันดีไหม ระหว่าง
ตอบกับดืม่ ”
ความหมายคือเขาจะชวนเธอเล่นเกมฆ่าเวลาสินะ
ตมิสาที่วนั นี้อารมณ์ดีเป็ นพิเศษเพราะได้ทำ� ตัวสุขสบายมา
ทัง้ วันก็ตอบรับอย่างไม่ขดั ขืน
“ได้สคิ ะ”
“ถ ้าคุณแพ ้ ก็แค่เลือกว่าจะดืม่ หรือตอบ ผมก็เหมือนกัน”
เขาเอ่ยกติกาขึ้นมา และตมิสาก็พยักหน้ายอมรับ
“ก็ได้ค่ะ”
เธอเกิดมาไปหาหมอดู ตงั้ หลายรอบ ทุกคนต่างบอกว่าเธอ
เป็ นคนมีโชค ฉะนัน้ ได้เกมเด็กๆ แค่น้ ีเชื่อว่าเธอเอาชนะเขาได้แน่
มหาเศรษฐีหนุ่ มยิ้มกวา้ ง เขากวาดตามองบนโต๊ะตรงหน้า
เพื่อหาอุปกรณ์การเล่น ก่ อนจะไปเจอปากกาด้ามหนึ่งที่ตนเอง
วางทิ้งเอาไว ้ แล ้วจึงชูข้นึ ตรงหน้าพร้อมกับบอกหญิงสาวว่า
“เราใช้น่ีสุ่มแลว้ กัน มันชี้ไปที่ใคร คนนัน้ เป็ นคนแพ ้ แลว้
เลือกเอาระหว่างดืม่ หรือตอบ”
เขาชี้ไปทีไ่ วน์แดงสองขวดซึง่ ถือติดมือมาด้วย นอกจากนัน้
ตรงหน้า ยัง มีเ บีย ร์แ ละเหล า้ อีก หลายขวดที่ช ายหนุ่ ม ขนมาไว ้
ก่อนหน้านี้แล ้ว
“จัดมาเลย” ตมิสาทา้ ทายอย่างนึกสนุ ก “ฉันบอกไวก้ ่อนว่า
ฉันเนี่ยเป็ นคนดวงดีนะคะ ไม่ค่อยแพ้ใครสักที”
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เลอานโดรหัวเราะเสียงเบาอย่างสนุกสนาน ท่าทางกระตือรือร้น
อย่างเด็กๆ แสดงออกชัดเจนในเวลานี้
“ผมคงต้องบอกคุณด้วยว่าผมเป็ นคนดวงดีมากๆ เหมือนกัน”
เขาบอกอย่างไม่ยอมแพ ้ และตมิสาก็ไม่คดิ จะยอมแพ ้เช่นกัน
“งัน้ เรามาวัดดวงกันเลยค่ะ ฉันจะต้องรู้สง่ิ ทีฉ่ นั อยากรู้ให้ได้
เลย”
แน่นอนว่าทัง้ เขาและเธอรูอ้ ยูแ่ ก่ใจว่าตมิสาต้องการรูเ้ รือ่ งอะไร
และถ ้าเธอสมหวังก็คงไปจากทีน่ ่ตี ั้งนานแล ้ว ไม่ตดิ แหง็กอยู่กบั เขา
ตัง้ แต่คริสต์มาสจนถึงวันสิ้นปี เช่นนี้หรอก แต่ทผ่ี ่านมาเขาไม่ยอม
ให ้เธอสมหวัง หญิงสาวเลยวนเวียนอยู่กบั เขามานานไม่ยอมไปไหน
“ได้เลยสวีตตี้” ชายหนุ่ มตอบรับอย่างคึกคัก แลว้ เริ่มเป็ น
ฝ่ ายหมุนก่อน ปากกาแท่งนัน้ หมุนเป็ นวงกลมอย่างรวดเร็ว และ
เมือ่ ความเร็วนัน้ ลดลง ตมิสาก็จอ้ งมอง ลุน้ และภาวนาให้มนั ไป
หยุดทางเลอานโดร แต่สุดท ้ายมันกลับชี้มาทางเธอเสียอย่างนัน้
มหาเศรษฐีหนุ่มยิ้มกว ้าง แล ้วแกล ้งท�ำเป็ นเสียอกเสียใจกับ
เธอด้วย
“ว ้า...คุณแพ ้แล ้วละทีร่ กั ”
ตมิสาเชิดหน้า “งัน้ ถามมาสิคะ”
เลอานโดรจ้องมองหญิงสาวเขม็ง ครุน่ คิดอยูไ่ ม่กว่ี นิ าทีก่อนจะ
ถามออกมาง่ายๆ ว่า
“คุณมาจากทีไ่ หน”
“ฉันเลือกตอบค�ำถาม” หญิงสาวบอกสิง่ ที่เธอเลือกระหว่าง
ตอบกับ ดื่ม ตามกติ ก าก่ อ นหน้า ที่ต กลงกัน เอาไว ้ “ฉัน มาจาก
ประเทศไทยค่ะ”
เลอานโดรพยักหน้ารับ พึงพอใจกับค�ำตอบ ไม่ได้ถามอะไร
ออกมาอีก
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“ในฐานะทีค่ ุณแพ้ ใหค้ ุณหมุนเลย” ชายหนุ่ มพูดพร้อมกับ
ส่งปากกาให ้ตมิสา หญิงสาวจึงรับมาหมุนอย่างรวดเร็ว และไม่นาน
เลอานโดรก็ย้ ิมกวา้ งออกมาอีกครัง้ ผิดกับสีหน้าบึ้งตึงไม่พอใจ
ของตมิสา “โอ้ เสียใจกับคุณด้วยนะ ผมดวงดีจริงๆ เลย”
“งัน้ ถามมาสิคะ”
หญิงสาวบอกเขาเสียงหว้ น ชายหนุ่ มหัวเราะอีกครัง้ แล ้วจึง
ถามค�ำถามเธอ
“คุณอายุเท่าไรแล ้ว”
“ยีส่ บิ สีค่ ่ะ”
“ไม่ใช่สบิ แปดแน่นะ”
เขาเน้นย�ำ้ เธอหน้าเด็กขนาดนี้ แถมยังตัวเล็กกว่าเด็กประถม
บางคนเสียอีก ไม่น่าเชื่อว่าจะอายุยส่ี บิ สี่
แต่ถงึ อย่างนัน้ ...เธอก็ห่างกับเขาถึงสิบเอ็ดปี เลยทีเดียว
“ฉันบรรลุนิตภิ าวะแล ้วค่ะ”
หญิงสาวเชิดหน้ายืนยัน
เลอานโดรทัง้ ข�ำทัง้ สงสารคนดวงดี เลยชี้น้ ิวไปทีป่ ากกาแล ้ว
บอกเธอ
“อ้อ โอเค งัน้ ใหค้ ุณหมุนอีกแลว้ กัน โอ๊ะ ในที่สุดสวีตตี้
ของผมก็มโี ชคแล ้วอย่างนัน้ เหรอ ถามมาสิทร่ี กั ”
คราวนี้เลอานโดรยิ้มกว ้างเมือ่ ในทีส่ ุดหญิงสาวก็เป็ นฝ่ ายขณะ
และมองสีหน้าตื่นเต้นของเธอ เขาก็รูแ้ ล ้วละว่าเธอจะถามอะไร
“เท็ดอยู่ทไ่ี หนคะ”
ไม่ผดิ จากทีค่ ดิ จริงๆ ด้วย เขาหลุดข�ำออกมาอย่างห ้ามไม่อยู่
ขณะบอกสิง่ ทีต่ นเองเลือกออกมา
“ผมเลือกดืม่ หมดแก้ว”
“คุณ!”
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ตมิส าถลึง ตาใส่ ค นที่ดู ก็ รู ว้ ่า คิด จะแกล ง้ เธอแน่ ๆ ขณะที่
เลอานโดรยังคงยิ้มกว ้างก่อนจะประท ้วง
“อ้าวๆ อย่าโมโหสิ ผมไม่ได้ทำ� ผิดกติกาเลยนะ มา ถึงตาผม
บ ้าง ว ้าว” เขาร้องเสียงดังพลางปรบมืออย่างลิงโลด “ผมชนะ”
“คุณถามมาสิคะ”
หญิงสาวบอกเขาอย่างหัวเสีย เกลียดคนอย่างเลอานโดรจริงๆ
อะไรจะเหนือกว่าคนอืน่ กระทั่งดวง!
“คุณเป็ นอะไรกับเท็ด”
ค�ำถามนัน้ ท�ำใหเ้ ธอชะงักและมองสบตาเขา เห็นแววตาของ
เลอานโดรเต็มไปด้วยความอยากรู ้ และเธอก็อยากแก้แค้นเขาขึ้นมา
บ ้าง จึงชี้น้ ิวไปทีไ่ วน์แดงแล ้วบอกอย่างท ้าทายว่า
“ฉันเลือกดืม่ ค่ะ”
เลอานโดรยักไหล่ ยิ้มกวา้ งขณะที่รินไวน์ให้หญิงสาวด้วย
ตัวเอง
“งัน้ ก็เอาเลย”

เกมเด็กๆ ทีเ่ อาไว ้เล่นฆ่าเวลานัน้ ใครจะไปคิดว่าจะกลายเป็น

เรื่องใหญ่ท่ที ำ� ใหต้ มิสาโมโหจนงัดขอ้ กับเขาอย่างไม่ยอมแพ ้ เธอ
ชนะเขาหลายครัง้ แต่ เขาก็เอาแต่ เลือกไม่ตอบค�ำถาม ซึ่งพอเขา
ย้อนถามกลับบา้ งเมื่อเป็ นผูช้ นะว่าเธอเป็ นอะไรกับเท็ด จึงท�ำให ้
อีกฝ่ ายคิดอยากเอาชนะไม่ตอบค�ำถามเขาเช่นกัน เลยกลายเป็ น
เธอกับเขาแข่งดวลดืม่ กันไปในทีส่ ุด
ไอ้เขาน่ะไวน์ขวดเดียวไม่ได้ท�ำให ้เขาสะเทือนอะไรด้วยซ�ำ้ ทว่า
คนตัวเล็กกว่าตรงหน้าเขานี่สิ
เลอานโดรมองสภาพตมิส าที่ ย้ ิ ม หัว เราะอย่ า งง่ า ยดาย
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ใบหน้าเล็กซับสีระเรื่อ ผิวเนื้อเธอในยามนี้ราวกับกุหลาบสีชมพู
ที่แสนงดงาม ดวงตาคู่ โตฉ�ำ่ หวานมองเขา ดู แลว้ ทั้งเย้ายวนและ
ล่อลวงให ้ผู ้คนขาดสติ
เลอานโดรมองคนเมาตรงหน้าแล ้วทัง้ ขบขันทัง้ เวทนา ส่วน
ความต้องการนัน้ ก็ได้แต่พยายามเก็บเอาไว ้
แต่ว่า...บัดซบเอ๊ย! มหาเศรษฐีหนุ่ มสบถอย่างดุเดือดเมื่อ
ตมิสาเล่นนอกกติกาแล ้ว! แม่แมวน้อยตอนนี้เริ่มจะแปลงกายเป็ น
แมวสาวยั่วสวาท เธอทีต่ อนแรกยังนั่งห่างจากเขา ในเวลานี้จู่ๆ ก็
ลุกพรวดขึ้นมาแลว้ ทิ้งตัวลงบนตักเขาเสียดื้อๆ! เนื้อตัวนุ่ มนิ่ม
หอมกรุ่นจู่ๆ ก็ใกล้ชดิ เขาถึงเพียงนี้จะท�ำให ้เขาอดทนไหวได้อย่างไร!
ตมิสาไม่รูห้ รืออย่างไรว่าเธอก�ำลังแตะขีดอันตรายของเขา
แล ้วนะ
เขาอยู่ร่วมบา้ นกับเธอมาหา้ วัน ทุกๆ วันอยาก ‘กิน’ เธอ
ใจจะขาด แต่เพราะต้องรักษากติการะหว่างกัน รวมถึงความรู้สกึ
ทีอ่ ยากจะเอ็นดูทะนุ ถนอมเธอส่วนหนึ่ง ไม่เช่นนัน้ เขาก็คงล่อลวง
เธอให้ข้นึ เตียงตัง้ แต่สามวันแรกแล ้ว ไม่อดทนมาถึงขัน้ นี้ แต่เธอน่ะ
ไม่รูต้ วั เลยว่าท�ำใหค้ วามอดทนอดกลัน้ ของเขาหมดลงเรื่อยๆ แล ้ว
ยิ่งในเวลานี้กลับมานั่งบนตักเขาอย่างอุกอาจ มิหน�ำซ�ำ้ ยังมีหน้า
มาซุกไซห้ น้าอกของเขาราวกับแมวน้อยที่กำ� ลังออดอ้อนขออะไร
สัก อย่ า งก็ ท ำ� ให เ้ ขาได้แ ต่ ก �ำ มือ แน่ น เพื่อ รัง้ ตัว เองเอาไว อ้ ย่ า ง
สุดความสามารถ
“สวีตตี้ คุณเมาแล ้วละ ผมขอเตือนว่าอย่าท�ำอย่างนี้เลย”
เขาเตือนหญิงสาวเสียงทุม้ ต�ำ่ แหบพร่า ความรู้สกึ บางอย่าง
ตื่นเตลิด ร่ างกายถูกปลุกขึ้นมาอย่างยากจะหา้ มได้ โดยเฉพาะ
ในยามทีเ่ ธอเล่นนัง่ ทับบนจุดทีไ่ ม่ควรทับ สัมผัสของบัน้ ท ้ายกลมกลึง
ที่ขยับอยู่บนตัวเขามันท�ำใหเ้ ขาแทบจะโยนทุกสามัญส�ำนึกทิ้งไป
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อยู่แล ้ว
โธ่เว ้ย!
“ไม่! ฉันไม่มเี วลาแล ้ว”
นอกจากไม่ยอมแล ้ว หญิงสาวยังเงยหน้ามองเขาดวงตาฉ�ำ่
หวานเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ ทว่าท่าทีขงึ ขังทีข่ ดั กับกลิน่ ไวน์เจือจาง
ในลมหายใจของเธอก็ทำ� ให ้เขาแทบจะมึนเมาไร้สติแล ้ว
“เวลาอะไร”
เขาถาม แต่จู่ๆ เธอก็ไม่พดู
ทว่าถึงอย่างนัน้ เขาหรือจะไม่รวู้ า่ เธอเมาจนขาดสติข้นึ มายัว่ เขา
อย่างนี้เพราะเธอต้องการอะไร ถ ้าไม่ใช่วา่ เธอต้องการเจอกับเท็ด
และเพราะคิดว่าเธอถึงขัน้ ท�ำเช่นนี้เพือ่ ผู ้ชายอีกคนก็ทำ� ให ้เขา
ไม่อยากสนใจอะไรอีกต่อไป เขาต้องการเธอ ต้องการยิง่ กว่าต้องการ
ผู ้หญิงคนไหน เขาชอบเวลาทีต่ วั เองอยู่กบั เธอ เขาสนุก ผ่อนคลาย
และเป็ นตัวของตัวเอง เขาชอบช่วงเวลาที่อยู่ดว้ ยกันอย่างสงบสุข
และเอาชนะกันด้วยเรื่องไม่เป็ นเรื่อง
ชอบทุกๆ ช่วงเวลาทีเ่ ขาอยูก่ บั เธอ ชอบมากถึงขนาดอยากให ้
เธออยู่กบั เขาตลอดไป!
พื้นที่ว่างเปล่าในหัวใจของเขาถูกเธอเติมเต็มอย่างรวดเร็ว
เหมือนเขาเจอสิง่ ทีต่ ามหามานานแสนนานจนไม่อยากปล่อยมือไป
“...”
“ผมว่าต่อให ้ผมยอมตอบ ยังไงคุณก็คงจ�ำอะไรไม่ได้อยูด่ ี หือ!
จะท�ำอะไรน่ะ”
ตอนทา้ ยเลอานโดรถึงกับร้องลั่นเมื่อจู่ๆ คนตัวเล็กกว่าก็
ยื่นหน้าเขา้ มา จนหน้าผากของเธอโขกเขา้ กับจมูกของเขา เจ็บจน
น�ำ้ ตาแทบเล็ด ทว่าคนเมากลับหัวเราะแหะๆ เหมือนสนุ กสนาน
อย่างไรอย่างนัน้ มิหน�ำซ�ำ้ มือเล็กยังยกขึ้นมาประกบสองขา้ งแก้ม
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ของเขาแน่น ตรึงให ้เขาจ้องมองเธอ
ด้วยระยะห่ างไม่ก่ีคืบนัน้ ลมหายใจอุ่นๆ ที่ผสานไปกับ
กลิน่ ไวน์นนั้ ก็ทำ� ให้ใจเลอานโดรเต้นตึ้กตัก้ ยากจะระงับได้
“มิสเตอร์ซานเซสคะ”
“...”
“ถ ้าฉัน...จูบคุณ...คุณจะยอมตอบค�ำถามของฉันไหม”
“ยอมสิ”
ไม่ยอมก็เรียกเขาว่าไอ้โง่ได้เลย
เขาคิดว่าหลังจากนี้เขาคงไม่มที างปล่อยเธอไปได้แน่ๆ คนอย่าง
เลอานโดรเหรอจะหาวิธรี งั้ ผู ้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ไม่ได้
ดวงตากลมโตคู่นนั้ ทีเ่ ขาชอบมองพลันเป็ นประกายวาบ เธอ
ยิ้มกว ้างอย่างดีใจจนระงับไม่อยู่ “งัน้ ...”
ทว่าเลอานโดรไม่รอใหห้ ญิงสาวพูดจบ เขาพลันเป็ นฝ่ ายรุก
เขา้ หาหญิงสาวเสียเอง มือใหญ่ ของเลอานโดรเป็ นฝ่ ายสอดรัง้
คนตัวเล็กกว่าบนตักเขาใหเ้ ข ้ามาแนบชิดมากยิง่ ขึ้น ในขณะทีโ่ น้ม
ใบหน้าเข ้าหาจนปลายจมูกโด่งของเขาคลอเคลียกับแก้มใสเปล่งปลัง่
เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์นนั้ เพลย์บอยหนุ่ มก็เอ่ยถามเธอว่า
“และถ ้ามากกว่านัน้ ...ผมจะสัง่ ให ้เขากลับมาหาคุณก็ยงั ได้นะ
ดีลหรือเปล่า”
“ไม่” ดูคล ้ายคนเมาจะไม่ได้ไร้สติขนาดนัน้ เพราะเธอปฏิเสธ
เขาทันควัน “แค่จูบก็พอ แล ้วฉันจะไปตามหาเขาเอง”
“ท�ำไมคุณต้องตามหาเขาด้วยนะสวีตตี้”
เลอานโดรถามด้วยน�ำ้ เสียงเจือความขุน่ เคืองน้อยๆ ค�ำตอบ
ของเธอท�ำให ้เขาขุน่ เคืองใจเสียจนแทบระงับไม่อยู่แล ้ว
ทว่าคนเมาคล ้ายกับไม่รูว้ า่ ตนเองได้กระตุกหนวดเสือ ท�ำให ้
ความอดทนของเขาสิ้นสุดลงแล ้วโดยไม่ทนั รูต้ วั ก็โหมกระพือไฟนัน้
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ด้วยการตอบรับอย่างสดใส
“เพราะว่า...ฉันไม่บอกคุณหรอก ฮิๆ มา จูบให้มนั จบๆ ไป
แล ้วฉันจะได้ไปจากทีน่ ่ีสกั ที”
อย่าหวังว่าเธอจะได้ไปจากเขาเลย!
เลอานโดรแทบจะค�ำรามอยูแ่ ล ้ว ตอนนี้รสู้ กึ คล ้ายกับศักดิ์ศรี
โดนคนตัวเล็กกว่าทุบตีซำ�้ แล ้วซ�ำ้ เล่า เขาไม่ตอบโต้อะไรเธอ กลับ
เป็ นฝ่ ายยึดตรึงใบหน้าเล็กเอาไว ้แน่น แขนอีกข ้างรัง้ เอวเล็กบางให ้
แนบชิดกับตนเองเสียจนร่างกายระหว่างเธอกับเขาไม่มชี ่องว่างให ้
แม ้แต่สายลมพัดผ่านได้
หัวใจเขาเต้นระรัวในยามสัมผัสแนบชิด แลว้ แนบจุมพิต
ลงบนกลีบปากนุ่มทีเ่ ขาเฝ้ าคิดถึงอยู่ทกุ วัน ยามทีร่ มิ ฝี ปากของเขา
แนบชิดกับเธอ คลา้ ยกับทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายลง เลอานโดร
เอียงใบหน้าเพือ่ ให้ได้องศาที่จะท�ำใหเ้ ขาจูบเธอได้อย่างลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น เขาขบเมม้ กลีบปากนุ่ มของหญิงสาวอย่างคนหิวกระหาย
คล ้ายกับอดอยากมานานแสนนาน จากนัน้ จึงสอดแทรกปลายลิ้น
เข ้าสูร่ มิ ฝี ปากเล็กของหญิงสาว เกีย่ วกระหวัดเรียวลิ้นอย่างหยอกล ้อ
แม้ไม่ต่อต้าน ทว่าตมิสาก็ไม่ได้จูบตอบเขา เห็นได้ชดั ว่า
แม ้กระทั่งจูบผูห้ ญิงคนนี้ยงั จูบไม่เป็ นเสียด้วยซ�ำ้ ซึง่ นั่นเป็ นเรื่องที่
ท�ำให ้เขาประหลาดใจนับตัง้ แต่ครัง้ แรกทีจ่ ูบเธอแล ้ว
เมือ่ ทุกอย่างด�ำเนินมาถึงจุดนี้ เลอานโดรก็ไม่อยากปล่อยมือ
ไปจากเธอแล ้ว เขาไม่เพียงไม่หยุดแค่จูบ หากชายหนุ่มยังพยายาม
กล่อมหญิงสาวใหค้ ลอ้ ยตามเขาด้วยการลากฝ่ ามือโลมไล้ไปทั่ว
แผ่นหลังเล็กบาง เขารับรู้ได้ว่าเธอตอบรับสัมผัสของเขา ร่างเล็ก
สัน่ เทาหากมิได้ต่อต้านอะไร ชายหนุ่มพลันผุดลุกขึ้น เขาอุมร่
้ างเล็ก
ที่ตวั เบาหวิวไว้ในอ้อมกอด ก้าวยาวๆ ตรงดิ่งไปยังบันได เพียง
ไม่ น านก็ ใ ช้เ ท า้ วาดเตะประตู ห อ้ งนอนตนเองให เ้ ปิ ด กว า้ งและ
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ปิ ดประตูตามหลังเสียงดัง
“อ๊ะ”
ตมิสาร้องออกมาค�ำหนึ่งเมือ่ รับรูไ้ ด้วา่ ตอนนี้ร่างเล็กถูกวางลง
บนเตียง ทว่าก่อนที่เธอจะได้เอ่ยอะไรออกมาอีกครัง้ เลอานโดร
ก็กกั เธอเอาไว้ใต้ร่างของเขา แนบจูบพัวพันลึกซึ้งอีกคราว โจมตี
จนสมองของเธอหมุนคว ้าง มึนงงสับสนตามไม่ทนั แล ้วว่าชายหนุ่ม
ก�ำลังท�ำอะไร ตอนนี้ในสมองของเธอมีเพียงสัมผัสที่แนบชิดบน
เรียวปาก ซึง่ ปลุกความรู้สกึ หวามไหวของเธอขึ้นมาอย่างห ้ามไม่อยู่
“สวีตตี้ ผมต้องการคุณ”
ชายหนุ่ มบอกเธอด้วยเสียงสั่นพร่าในยามที่เขาปลดเปลื้อง
อาภรณ์ออกจากร่างกายของเธออย่างรวดเร็ว จนเหลือเพียงชัน้ ใน
ตัวเล็กทีป่ กปิ ดร่างกายอันงดงามของเธอเท่านัน้ เขามองเรือนร่าง
ขาวผ่องราวกับน�ำ้ นมของหญิงสาวแล ้วพลันอดใจไม่ไหว เลอานโดร
แนบริม ฝี ป ากนุ่ ม ลงบนเนิ น อกอิ่ม ของเธอ ขณะที่ฝ่ ามือ สัม ผัส
แตะต้องทรวงอกขนาดพอดีมือซึ่งถูกห่อหุม้ ด้วยชุดชัน้ ในสีขาว
แทบกลืนไปกับผิวของเธอ ตมิสามีหุ่นทีง่ ดงามบาดใจและผิวกาย
นุ่ มละมุนอย่างที่เขารู้ดีแก่ ใจกว่าใครบนโลกใบนี้ ความต้องการ
เป็ นเจ้าของครอบครองแผ่ซ่านไปทั่วกายอย่างยากจะหักห ้ามใจได้
ชายหนุ่มรับรูไ้ ด้ถึงอาการสัน่ ไหวของร่างเล็กในยามทีเ่ ขาสัมผัส
เธอคล ้ายกับต่อต้านแต่กไ็ ม่ได้ผลักไสเสียทีเดียว เลอานโดรค่อยๆ
พรมจูบไปตามเนื้อตัวของหญิงสาว ปลุกเร้าให ้เธอตอบรับเขาอย่าง
ไม่เร่งร้อน ครัง้ แรกระหว่างเธอกับเขา ชายหนุ่มย่อมอยากใหเ้ ธอ
มีความสุขมากทีส่ ุด ไม่ได้เอาแต่คดิ ว่าเขาต้องการจะฉกฉวยโอกาส
กับเธอเท่านัน้
“คุณหวานไปทัง้ ตัวเลยสวีตตี้”
ชายหนุ่มพึมพ�ำชิดทรวงอกอิม่ ของหญิงสาว เขาปลดเสื้อชัน้ ใน
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ตัวนัน้ ออกจากร่างกายเธออย่างรวดเร็ว หญิงสาวคล ้ายกับปัดป้ อง
ด้วยความอาย ขณะทีเ่ ลอานโดรจ้องมองกิรยิ าของเธอด้วยความรูส้ กึ
หวามไหวชอบใจ เขาดึงมือเล็กออกจากทรวงอกของเธอ ก่อนจะ
ใช้ริมฝี ปากครอบครองยอดอกอิ่มนัน้ ดู ดกลืนอย่างหิวกระหาย
ยากจะระงับความต้องการอันมากล ้นของตนเองได้
“อ๊า...”
หญิงสาวครางเสียงหวาน ร่างเล็กแอ่นหยัดตัวเองเขา้ หาเขา
มากยิง่ ขึ้น ตอบรับสัมผัสของเขาอย่างลืมตัวไปจนสิ้น
“ผมต้องการคุณเหลือเกินทีร่ กั คุณรู้ไหมว่าผมต้องการคุณ
มากแค่ไหน”
มหาเศรษฐีหนุ่ มเอ่ ยขึ้นหลังจากที่เขาผละจากร่ างของเธอ
ปลดเปลื้องเสื้อผา้ ตนเองอย่างรวดเร็ว สายตาจดจ้องร่างเล็กทีอ่ ยู่
ตรงหน้าด้วยความรูส้ กึ ทีแ่ ทบจะควบคุมไม่อยู่ เธอตัวเล็กเหลือเกิน
ขณะที่เขาราวกับสัตว์ป่าที่ยากจะควบคุม ต้องชั่งใจอย่างยิ่งยวด
ทีจ่ ะไม่ให ้ตัวเองไร้สติจนรัง้ ไว้ไม่ได้แล ้วเผลอกลืนกินเธออย่างดุดนั
อย่างทีใ่ จต้องการ
ไม่นานร่างกายของเขาก็เปลือยเปล่าไม่ต่างจากเธอ เลอานโดร
เข า้ หาคนตัว เล็ก กว่า ที่ป รือ ตาหวานฉ�ำ่ มองเขา หัว ใจคล า้ ยกับ
โดนอะไรบางอย่างช่วงชิงไปในตอนที่ประกบริมฝี ปากนุ่ มอีกครัง้
ขณะที่ฝ่ามือเลื่อนไล้ไปทั่วเนื้อตัวของหญิงสาว ปลุกเร้าจนเธอ
ตื่นเตลิดไปกับเขาอีกครัง้
เลอานโดรเลือ่ นฝ่ ามือลงต�ำ่ ลากผ่านหน้าท ้องแบนราบก่อนจะ
หยุ ดที่ใจกลางร่ างเล็กของหญิงสาว เธอสะดุ ง้ เฮือ ก ร้อ งคราง
เสียงหวาน ปฏิกิริยาที่ตอบโต้กลับมาของเธอนัน้ ท�ำใหเ้ ลอานโดร
แทบจะระงับความต้องการของเองไม่อยู่ เขาอยากโจนจ้วงเขา้ ไป
ในร่างกายเธอจนแทบทนไม่ไหวแล ้ว
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ซึง่ ตมิสาเองก็รู้สกึ ไม่ต่างกัน เลอานโดรปลุกเร้าเสียจนท�ำให ้
เธอซ่านเสียวไปทัง้ ตัว เธอไม่อาจต่อต้านเขา ซ�ำ้ ยังเผลอตอบสนอง
ไปอย่างไม่รูเ้ นื้อรูต้ วั ทุกๆ ทีท่ ช่ี ายหนุ่มสัมผัสแตะต้องมันท�ำให ้เธอ
ซ่านสยิวไปทั่วร่างด้วยความต้องการบางอย่างทีย่ ากจะอธิบาย
“อ๊ะ”
หญิงสาวได้แต่ รอ้ งออกมาอย่างหา้ มไม่อยู่ เมื่อรับ รู้ได้ถึง
ปลายนิ้ ว ของอีก ฝ่ ายที่โ ลมไล้ ใ จกลางร่ า งของเธอ ความรู ้ สึก
ซ่านเสียวท�ำให ้เธอแทบจะทนไม่ไหว เธอคิดจะถอยหนี แต่อกี ฝ่ าย
ไม่เปิ ดโอกาสให ้ท�ำอย่างนัน้ เลอานโดรแตะต้องกุหลาบงามทีไ่ ม่เคย
มีใครได้สมั ผัสแนบชิดเช่นนี้มาก่ อนอย่างทะนุ ถนอม และสัมผัส
เชีย่ วชาญของชายหนุ่มก็ทำ� ให ้เธอพลันตัวอ่อนระทวยยากจะต่อต้าน
ในยามทีเ่ ขาเร่งเร้าอารมณ์เธอให ้พุง่ ขึ้นสูงอย่างช�ำนาญเป็ นทีส่ ุด
“เลอานโดร ฮื่อ”
เธอเรียกชื่อเขาอย่างตื่นตระหนก ในยามทีร่ บั รูถ้ งึ การรุกราน
ของชายหนุ่ ม ปลายนิ้วแข็งของเขาแทรกเขา้ มาในร่างกายของเธอ
ความอ่อนนุ่ มที่ไม่เคยมีใครรุกล�ำ้ ถึงเพียงนี้พลันแน่ นตึงไปหมด
ตมิสาลมหายใจสะดุด เธอเกือบจะหนีแล ้วถ ้าไม่ใช่ชายหนุ่มรัง้ ตัวเธอ
เอาไว ้เสียก่อน
“สวีตตี้ คุณตัวเล็กเหลือเกิน”
คนตัวโตกว่าบอกเธอเสียงสั่นพร่า ตัวเขาเองแทบทนไม่ไหว
เช่ นกัน แต่ ถงึ อย่างนัน้ ก็อยากใหเ้ ธอมีความสุขมากที่สุด เขาจึง
ข่มกลัน้ ตัวเองเอาไว ้ ปรนเปรอใหเ้ ธอถึงที่สุดจึงจะยอมให้ตวั เอง
มีความสุขไปกับเธอได้
“เลอานโดร ตี้...”
เธอปากคอสั่น สมองมึนงงพร่ าเลือน ไม่อาจรับรู อ้ ะไรได้
นอกจากสัมผัสทีช่ ายหนุ่มมอบให ้ นิ้วแข็งนัน้ แทรกสอดในตัวเธอ
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ขยับรุกล�ำ้ มากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็ทำ� ใหเ้ ธอรู้สกึ ซ่านเสียว
เสียจนแทบจะทนไม่ไหว
“ผมชอบให ้คุณเรียกชือ่ ผม ทีร่ กั เรียกผมอีกสิ ผมอยากเข ้าไป
อยู่ในตัวคุณเหลือเกิน”
ชายหนุ่มพร�ำ่ พูดแนบชิดกับทรวงอกอิม่ เสียงสัน่ พร่า และเธอ
ก็ตอบสนองสิง่ ทีเ่ ขาต้องการด้วยการเรียกชื่อเขาซ�ำ้ ๆ ในยามทีเ่ ขา
ขยับไหวอยู่ในกายเธอ
“เลโอ...เลโอ...ตี้...”
เสียงเล็กสั่นพร่ าเต็มไปด้วยความปรารถนาที่พุ่งถึงขีดสุด
เธอแอ่นหยัดเข ้าหาเขา ขณะทีส่ หี น้าในยามทีเ่ ธอระเบิดพร่างพราย
เต็มไปด้วยความสุขนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ขารักทีส่ ุด
เธอกอดรัด เขาแน่ น ปลายเล็บ จิ ก ลงบนผิว เนื้ อ บริ เ วณ
แผ่นหลังของเขา แต่เวลานัน้ เลอานโดรไม่ได้รู้สกึ เจ็บอะไรสักนิด
ชายหนุ่ มฉวยจังหวะนัน้ สวมเครื่องป้ องกันอย่างรวดเร็วก่อนที่เขา
แทรกตัวเองเขา้ สู่ร่างกายของหญิงสาว และวินาทีต่อมาชายหนุ่ ม
จะชะงักเมือ่ จู่ๆ เธอก็ต่อต้านเขา หญิงสาวนิ่วหน้าและร้องออกมา
ค�ำหนึ่งด้วยความเจ็บ
เลอานโดรชะงัก ถึงเขาจะไม่เคยสนใจว่าเธอจะเคยคบกับใคร
มาก่ อนหรือเปล่า ทว่าวินาทีน้ ีเขาถึงได้รูว้ ่าตนเองนัน้ เป็ นคนแรก
ของเธอ ความรูส้ กึ อย่างหนึ่งในใจเขาท�ำให ้ชายหนุ่มลิงโลดมากกว่า
ทีจ่ ะไม่ชอบ เขาจึงยิง่ ค่อยๆ อ่อนโยนกับหญิงสาว มหาเศรษฐีหนุ่ม
ปลุกเร้าร่างกายตึงเครียดของเธอใหค้ ล ้อยตามเขาอีกครัง้ และเมือ่
เธออ่อนลงจึงค่อยๆ ผลักดันตัวเองเข ้าสู่ร่างกายเธอจนกระทั่งเธอ
รับเขาเอาไว้ได้ทงั้ หมด
ความรู้สึกในยามที่เธอโอบรัดเขาแน่ นนัน้ ท�ำใหเ้ ลอานโดร
ครางเสียงสั่นพร่า ไม่อาจหา้ มใจตัวเองได้อกี ต่อไป จึงขยับสะโพก
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ส่งตัวเองเข ้าหาหญิงสาว เธอร้องครางเสียงหวาน แขนเล็กเกาะกอด
เขาแน่นในทุกๆ สัมผัสทีช่ ายหนุ่มแทรกสอดเข ้ามาในกายเธอ จาก
แรกเริ่มที่ยงั รู้สึกเจ็บ ทว่าไม่นานตมิสาก็ตอบรับสัมผัสของเขา
สอดประสานเคลือ่ นไหวไปตามจังหวะรักทีเ่ ลอานโดรเป็ นคนชักน�ำ
เธอ ลืมทุกอย่างไปจนหมดสิ้น
ลืมว่าเธอมาท�ำอะไร ลืมว่าเธอเป็ นใคร ลืมจุดประสงค์ทต่ี วั เอง
มาทีน่ ่ี
ในสมอง ร่างกาย และหัวใจของเธอในเวลานี้มเี พียงชายหนุ่ม
คนเดียวเท่านัน้ ...ไม่มคี วามคิดอืน่ ใดหลงเหลืออยู่ในสมองของเธอ
อีกเลย!
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