บทน�ำ

แต่งงานล้างหนี้

“พีช มานี่ก่อนลูก”

พริ ม าภาซึ่ง นั่ ง อยู่ บ นเก้า อี้ต รงหน้า ช่ า งแต่ ง หน้า ที่จ า้ งมา
ช่ ว ยเธอแต่ ง หน้า แต่ เ ช้า เพราะวัน นี้ เ ธอคือ หนึ่ ง ในเพื่อ นเจ้า สาว
ถูกลากกึ่งจูงด้วยฝี มอื ของผูเ้ ป็ นแม่ทท่ี ำ� หน้าเครียดจัด มือของแม่
ที่กำ� รอบขอ้ มือเล็กของเธอนัน้ แน่ นมากเสียจนเธอรู ส้ กึ เจ็บ แต่ก็
ไม่กล ้าประท ้วงเพราะบรรยากาศอึมครึมรอบตัวท่านทีเ่ ธอสัมผัสได้
ถึงตอนนี้จะยังไม่มแี ขกเหรื่อมาเท่าไร เพราะเป็ นพิธีหมัน้
ช่วงเช้าทีจ่ ดั เป็ นส่วนตัวทีบ่ ้านของเธอ แต่ถงึ อย่างนัน้ แขกเหรือ่ ทีเ่ ป็ น
คนสนิทก็เริ่มทยอยมาแล ้ว อย่างญาติสนิททีม่ าช่วยงานกันในวันนี้
“เกิดอะไรขึ้นเหรอคะแม่”
พริมาภากระซิบถามมารดาด้วยท่าทีสงสัยทีห่ ้ามไม่อยูอ่ กี ต่อไป
เธอฉุดมือท่านทีจ่ ะเปิ ดประตูห ้องท�ำงานของคุณพ่อเอาไว ้ก่อน ทว่า
พรรณวดีแม่ของเธอไม่ยอมตอบ แต่เปิ ดประตูออกกว ้าง จากนัน้
จึงดันเธอให ้เข ้าไปในห ้องแล ้วจึงปิ ดประตูตามหลัง โดยทิ้งความสงสัย
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เอาไว ้เต็มเปี่ ยมในใจเธอ
“พีชมาแล ้วเหรอลูก”
เสียงของบิดาเอ่ยทักเธอขึ้นมาทันทีทเ่ี ธอเงยหน้าขึ้นมองท่าน
ดวงตาเหลือบเห็นเช่นกันว่ามีใครอีกคนอยูใ่ นห ้องท�ำงานของคุณพ่อ
ด้วยเช่นกัน
“คุณพ่อ”
พริมาภาเรียกหนึ่งในคนทีย่ นื อยูก่ ลางห ้อง แล ้วก้าวตรงไปหา
ทิวตั ถ์ผูเ้ ป็ นบิดา โดยท�ำเป็ นมองไม่เห็นร่างสู งใหญ่ของ ‘เจ้าบ่าว’
ของงานวันนี้ไป
ถึงเขาจะมาเป็ นพีเ่ ขยของเธอในอีกไม่ก่ชี ั่วโมงข ้างหน้านี้ แต่
พริมาภายอมรับว่าเธอไม่ชอบหน้าเขาเลยแมแ้ ต่ นอ้ ย ทว่าจะท�ำ
อย่างไรได้ในเมือ่ เขาเป็ นคนที่พ่สี าวของเธอรักและจะใช้ชีวติ ด้วย
ถึงเธอจะบังเอิญไปรู ้เบื้องหลังหน้ากากสุภาพบุรษุ ของเขา แต่กจ็ ำ� เป็ น
ต้องเก็บเงียบเอาไว ้เพือ่ ไม่ให้พส่ี าวของตัวเองเสียใจ
“คุณพ่อคิดจะท�ำอย่างนี้จริงๆ เหรอครับ”
จู่ๆ คนทีย่ นื เงียบมาตลอดก็เป็ นฝ่ ายพูดขึ้น เสียงทุม้ นุ่มนั่น
ท�ำใหพ้ ริมาภาหันไปมองหน้าคนพูด แลว้ จึงเพิ่งสังเกตว่าตอนนี้
ดรัส ตัน แมคไกวร์ ยัง คงอยู่ ใ นชุด เสื้อ โปโลและกางเกงยีน ส์
ธรรมดาๆ ไม่ได้เตรียมตัวเป็ นพิเศษ หรือใส่สูททีเ่ ขากับพีส่ าวเธอ
ไปเลือกกันก่อนจะแต่งงาน ซึง่ ตอนนัน้ พีแ่ พรยังทรมานเธอด้วยการ
ขอร้องแกมบังคับใหเ้ ธอไปช่วยเลือกชุดแต่งงานเป็ นเพือ่ น โดยมี
ดรัสตันหน้าบูดบึ้งไม่พอใจอยู่ตลอด แต่พส่ี าวเธอเวลานัน้ ไม่สนใจ
สักนิด แถมยังให ้เธอเลือกชุดเพือ่ นเจ้าสาวทีร่ า้ นเดียวกันและเข ้าเซต
กันด้วย โดยทีเ่ ธอยากจะปฏิเสธได้ว่าต้องการมาอีกทีวนั หลัง แต่
พีส่ าวเธอในเวลานัน้ กลับไม่ยอมท่าเดียว
พอสิ้นค�ำถามของดรัสตันทีฟ่ งั แล ้วชวนงุนงง พริมาภาจึงเริ่ม
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สงสัยถึงความผิดปกติน้ ีมากขึ้น แลว้ ยิ่งสังเกตคนรอบตัวตอนนี้
ก็พบสีหน้าอึมครึมเคร่งเครียด โดยเฉพาะมารดาของเธอทีม่ สี หี น้า
เครียดจัด ใบหน้าสวยทีค่ ล ้ายคลึงกับพีส่ าวของเธอนัน้ ใกล ้จะร้องไห ้
ออกมาอยู่รอมร่อ
‘นีม่ นั อะไรกัน’
“ถ ้าไม่ทำ� อย่างนี้แล ้วจะให ้พ่อยกเลิกงานเหรอคุณดรัสตัน”
บิดาของเธอถามคนตัวสู งกว่า และได้รบั สีหน้าเย็นชาดุดนั
จากเขาทันที
พริมาภาคันยุบยิบในใจ อยากจะถามออกไปว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่กลับรูส้ กึ ว่าไม่เป็ นการสมควร เธอได้แต่ปลีกตัวไปยืนข ้างๆ บิดา
แล ้วท�ำตัวเหมือนคนไร้ตวั ตน
ทว่าสายตาที่ ‘ว่าทีพ่ เ่ี ขย’ มองเธอมากลับท�ำให ้เธอรูส้ กึ ว่ามัน
เต็มไปด้วยร่องรอยของการพิจารณา เหมือนเขาก�ำลังส�ำรวจสินค้า
ซึง่ มันท�ำให ้พริมาภาไม่ชอบใจเลยสักนิดเดียว
หญิ ง สาวลอบถลึง ตาดุ ใ ส่ อีก ฝ่ าย แสดงออกชัด เจนถึง
ความเป็ นอริทเ่ี ธอมีใหเ้ ขามาแต่ไหนแต่ไร และดรัสตันก็ใช้ดวงตา
สีน�ำ้ ตาลทองของเขามองเธอราวกับ สมเพช มัน ท�ำ ให พ้ ริม าภา
รู้สกึ เดือด หมอนี่มองเธออย่างหยาบคายก่อนแทๆ้ แทนทีจ่ ะรู้สกึ
ละอายใจบ ้าง ยังมีหน้ามาท ้าทายอีก นี่ถ ้าเธอเป็ นคนเลือดร้อนละก็
เธอคิดว่าเธอเข ้าไปต่อยหน้าเขาแล ้วแน่ๆ ทีม่ องเธออย่างนี้
“คุณคิดว่าลูกสาวคุณจะยอมเหรอ”
ดรัสตันเอ่ยขึ้นมาค�ำหนึ่งหลังละสายตาจากพริมาภาไปมอง
สบตาคนถาม ก่อนจะพยักพเยิดหน้ามาทางเธอ ท�ำเหมือนพริมาภา
ไม่ได้อยู่ตรงนัน้
“ยายพีชก็เป็ นคนในครอบครัวตันติภพคนหนึ่ง ยังไงแกก็คง
ไม่ยอมให ้บ ้านนี้ล ้มละลายหรอก”
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‘ล ้มละลาย?’
เป็ นครัง้ แรกทีพ่ ริมาภาได้ยนิ ค�ำนี้จากบิดา หญิงสาวเริ่มรู้สกึ
ไม่ชอบมาพากล ทว่าก่อนจะได้เอ่ยอะไรออกไป บิดาก็หนั มาทางเธอ
ท่ า นจับ ต้น แขนเธอเอาไว แ้ น่ น เหมือ นกลัว เธอจะหนี ไ ปอย่ า งไร
อย่างนัน้
“พีช...”
พริมาภาเงยหน้ามองบิดา สายตาเธอเต็มไปด้วยค�ำถามว่ามัน
เกิดอะไรขึ้น แต่บดิ าไม่ยอมตอบ ท่านมองเธอด้วยสายตาเคร่งเครียด
จริงจังก่อนทีท่ ่านจะเอ่ยต่อมา
“พีชต้องแต่งงานกับพีเ่ ขาแทนพีแ่ พรนะลูก”
“คะ?”
คราวนี้พริมาภาร้องออกมาเสียงดัง สีหน้าตืน่ ตะลึง ริมฝี ปาก
เล็กอ้าค้าง เธอจะต้องฟังอะไรผิดไปแน่ๆ แต่ยงั ไม่ทนั ทีจ่ ะได้ถาม
ออกไป บิดาของเธอก็ยำ�้ มาอีกครัง้
“พ่อจะให้พชี แต่งงานกับคุณดรัสตันแทนแพร เพราะว่าแพร...
แพรหนี ไ ปแล ว้ !” ตอนท า้ ยน�ำ้ เสีย งของท่ า นเต็ ม ไปด้ว ยความ
กราดเกรี้ยวเมื่อคิดถึงลู กสาวคนโตที่จู่ ๆ ก็ท้ ิงทุกอย่ างไปง่ายๆ
อย่างนี้ ทัง้ ๆ ทีแ่ พรรัมภาก็รู้ดวี ่างานแต่งงานนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร
อีกอย่างแพรรัมภาก็คบกับดรัสตันมาหลายปี กระทัง่ จะแต่งงานกัน
วันนี้ จู่ๆ ก็เล่นเททุกอย่างแล ้วหายตัวไป
ยายเด็กอกตัญญู!
คนเป็ นบิดากราดเกรี้ยวหัวเสียจนแทบอยากจะอาละวาด
แต่สง่ิ ทีท่ ำ� ได้คอื ท�ำให ้ทุกอย่างด�ำเนินต่อไป
เขาล ้มงานแต่งงานนี้ไม่ได้ เพราะไม่เพียงแค่งานล ้มเท่านัน้
แต่บริษทั ครอบครัวของเขา ทุกอย่างก็จะล ้มตามกันไปหมดเหมือน
โดมิโน่
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เจ้าหนี้อย่าง ดรัสตัน แมคไกวร์ จะไม่ปล่อยเขาไปแน่ๆ!
ทีผ่ ่านมาดรัสตันยืน่ มือช่วยเหลือครอบครัวของเขามาตลอด
ก็เพราะเห็นแก่แพรรัมภา ทิวตั ถ์รูว้ า่ ดรัสตันไม่ได้ชอบเขานักหรอก
แต่ทย่ี อมทนเพราะยังมีแพรรัมภาอยู่ ทว่าตอนนี้แพรรัมภาทีไ่ ม่เคย
ส่งสัญญาณใดๆ มาก่อนเลยว่าไม่อยากแต่งงานก็ท้งิ ทุกอย่างไปดื้อๆ
ท�ำใหค้ วามต้องการของเขาสูญสลาย สิง่ ทีเ่ ขาวาดฝันเอาไว ้เหมือน
โดนขยี้ซำ�้ ดรัสตันเองก็ไม่มที ที ่าจะโอนอ่อนยินยอมอะไรอีกเพราะ
ไม่มแี พรรัมภาเป็ นเครื่องต่อรองแล ้ว ทิวตั ถ์ทงั้ กลัวทัง้ เกรี้ยวกราด
ที่จะสู ญเสียทุกอย่างไป เขาแก่แล ้ว ไม่อยากล ้มจนกลายเป็ นคน
ไม่เหลืออะไรอีกแล ้ว เขาจะไม่ยอมใหค้ วามหวังเดียวในการกอบกู ้
ฐานะครอบครัวตัวเองหลุดลอยไปโดยเด็ดขาด
ในเมื่อตอนนี้ยงั เหลือพริมาภาอีกคน ดรัสตันเองก็อยาก
แต่งงาน จะเป็ นใครก็คงไม่สำ� คัญหรอกจริงไหม
“พ่อคะ!”
พริม าภาได้แ ต่ ร อ้ งออกมาอย่ า งพู ด ไม่ อ อก เธอหน้า เสีย
มองหน้า ‘ว่าทีพ่ เ่ี ขย’ แล ้วก็เห็นว่าแม ้เขาจะมีสหี น้าไม่เห็นด้วย แต่
ก็ไม่คดั ค้านอะไรออกมา ท�ำราวกับว่าเขารับข ้อเสนอให ้เธอแต่งงาน
กับเขาแทนพีแ่ พรได้อย่างไรอย่างนัน้
บ ้าเหรอ! จะให ้เธอแต่งงานกับดรัสตันแทนทีพ่ ส่ี าว มันบ ้าชัดๆ
นี่ไม่ใช่ละครนะ!
ถึงเธอจะรูม้ าจากพีแ่ พรอยู่บ ้างว่า ทีจ่ ู่ๆ ดรัสตัน แมคไกวร์
ก็เร่งรัดอยากจะแต่งงานทัง้ ๆ ทีท่ งั้ เขากับพีแ่ พรยังไม่ได้มแี ผนการ
แต่งงานกันด้วยซ�ำ้ เป็ นเพราะปัญหาทางครอบครัวของเขา ดรัสตัน
ไม่ตอ้ งการรับช่วงต่อดูแลธุรกิจหลักของตระกูล ชายหนุ่มต้องการ
เสียสละต�ำแหน่ งนี้ให้พ่ชี ายฝาแฝดของตนเอง เขาจึงเลือกที่จะ
แต่งงาน งานแต่งงานเร่งด่วนนี้จงึ เกิดขึ้น
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พีส่ าวของเธอกับดรัสตันคบกันมายาวนานตัง้ แต่สมัยมัธยม
แยกกันไปบา้ งตอนเรียนมหาวิทยาลัยเพราะดรัสตันไปเรียนต่ อ
ทีอ่ เมริกา ส่วนพีส่ าวเธอเรียนระดับปริญญาตรีทน่ี ่ี แต่ถงึ อย่างนัน้
ช่ วงเรียนปริญญาโทก็เรียนด้วยกัน เป็ นทัง้ แฟนและเพื่อนสนิท
ทีค่ บกันมาเป็ นสิบๆ ปี
แต่ใครจะคิดว่าพอถึงเวลาส�ำคัญอย่างนี้ จู่ๆ พีส่ าวของเธอ
ก็ท้งิ ว่าทีเ่ จ้าบ่าวของตัวเองแล ้วหายไปดื้อๆ!
“พีชอย่าดื้อ!”
คราวนี้ บิดาจับสองไหล่ของเธอเอาไวแ้ น่ น เมื่อเธอท�ำท่ า
สลัดหนี แต่ท่านไม่ยอมปล่อย โดยทีข่ ้อมือเธออีกข ้างก็ถกู มารดา
ฉวยจับไว ้
เห็นได้ชดั เจนแล ้วว่าทัง้ สองคนนี้รวมถึงดรัสตันรู ้เห็นเป็ นใจกัน
และเผลอๆ ก็ตกลงกันได้เรียบร้อยแล ้ว!
“พีชไม่ได้ด้ ือ” พริมาภาตอบโต้กลับด้วยความรู้สกึ ร้อนใจ
ไปหมด เธอตัวสั่นเทาน้อยๆ อย่างยากทีจ่ ะควบคุมได้ “แต่น่ีมนั
อะไรกัน พีแ่ พรอาจจะ...อาจจะไปธุระก็ได้ ไม่ได้หนีไปไหนหรอก
พ่อกับแม่ตอ้ งเข ้าใจผิดแน่ๆ พีชไม่แต่ง!”
หญิงสาวพยายามขัดขืน เธอร้อนวาบในอกด้วยความรู้สกึ
ทีย่ ากจะอธิบาย โดยเฉพาะในตอนทีเ่ หลือบมองดรัสตัน ก็เห็นว่า
คนตรงหน้ามองเธอด้วยสายตาเรียบเฉย ราวกับว่าเขาไม่สนใจว่า
แพรรัมภาจะเป็ นอย่างไร แต่เขาจะล ้มเลิกงานแต่งงานนี้ไม่ได้!
แต่เธอจะแต่งงานกับคนอย่างดรัสตันได้อย่างไร มากกว่า
ความเป็ นแฟนของพีส่ าวก็คอื เธอเกลียดและกลัว ดรัสตัน แมคไกวร์
เป็ นทีส่ ุด!
เธอเคยภาวนาให้พส่ี าวเลิกกับ ‘ปี ศาจ’ อย่างหมอนี่ แต่ไม่เคย
คิดว่าเธอจะกลายมาเป็ นตัวแทนอย่างนี้!
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ไม่เอา เธอไม่ยอมแน่ๆ!
พริมาภาพยายามจะสลัดตัวเองใหห้ ลุดจากมือของพ่อกับแม่
แต่ ทงั้ สองคนจับเธอเอาไวแ้ น่ น ก่ อนที่พ่อจะเริ่มพูดกับเธอด้วย
น�ำ้ เสียงเหมือนพยายามข่มความโกรธลง
“พีชอยากให ้บ ้านเราล ้มเหรอลูก หนู ทนให ้แม่ลำ� บากได้เหรอ
ตอนนี้แม่กำ� ลังป่ วย เราต้องใช้เงินอีกเยอะ พีชทนได้เหรอ”
ประโยคนัน้ ท�ำใหพ้ ริมาภาถึงกับชะงัก เธอรู้ว่าแม่กำ� ลังป่ วย
แม่เป็ นโรคหัวใจ และจะเข ้ารับการผ่าตัดหลังงานแต่งงานของพีแ่ พร
แต่เรื่องล ้มละลายมันคืออะไรกัน
ตัง้ แต่เมือ่ ไรทีบ่ ้านของเธอฝื ดเคืองขนาดนี้แล ้วเธอไม่รู ้
“ล ้มอะไรกันคะ”
หญิงสาวถามออกไปด้วยความสงสัยเต็มเปี่ ยม และนัน่ ท�ำให ้
เธอได้เห็นรอยยิ้มที่เจือไปด้วยความขื่นขมของคนเป็ นพ่อกับแม่
ก่อนทีพ่ อ่ จะเป็ นฝ่ ายตอบค�ำถามของเธอ
“บริษทั ของพ่อขาดทุนมาหลายปี แลว้ พีช ถา้ ไม่ได้ดรัสตัน
แม ้แต่เงินจะส่งพีชเรียนจนจบพ่อก็ไม่ม”ี
“พ่อ...”
พริมาภาถึงกับพูดไม่ออก เธอค่อนข ้างตกใจเป็ นอย่างยิง่ กับ
สิง่ ทีไ่ ด้รบั รู ้
นี่มนั ตัง้ แต่เมือ่ ไรกัน
หญิงสาวหันไปมองคนทีเ่ ธอเพิง่ รับรูว้ า่ เขาคือ ‘เจ้าหนี้’ ก็เห็น
เขามองเธอนิ่ ง และท่ า ทีข องคนในบ า้ นก็ ไ ม่ มีใ ครล อ้ เล่ น เลย
สักนิดเดียว ท�ำให ้พริมาภาได้แต่อดึ อัดในอก
เรื่องวันนี้มนั เกิดขึ้นรวดเร็วเกินไป เร็วจนเธอตัง้ ตัวไม่ทนั
กับความจริงทีโ่ หมกระหน�ำ่ ใส่เธอเสียยิง่ กว่าคลืน่ สึนามิ ทว่าก่อนที่
เธอจะได้เอ่ยอะไรต่อ คุณแม่ซง่ึ จับมือเธอแน่นและนิ่งเงียบมาตลอด
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ก็เอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงสั่นเครือว่า
“แต่งกับพีเ่ ขาเถอะลูกพีช อย่าท�ำให ้บ ้านเราขายหน้าเลย”
พรรณวดีไม่ได้อยากบังคับลู กแบบนี้ แต่ นางก็สงสารสามี
เขาเป็ นคนจมไม่ลง แต่ไม่ได้รา้ ยกาจอะไร ปกติก็รกั และห่วงลูก
กับนางเป็ นอย่างดี ถึงบางทีจะมีนสิ ยั เผด็จการไปบ ้างแต่นางก็รกั เขา
ทว่าช่วงหลังเขาหมดเงินไปกับการรักษาโรคของนางเยอะมาก นางรู ้
ว่าพริมาภาคงไม่เต็มใจเป็ นตัวแทนของใคร แต่เรื่องมันมาถึงขัน้ นี้
แล ้ว ถา้ ต้องขายหน้าอีกนางก็กลัวสามีจะท�ำใจรับไม่ไหว จึงได้แต่
กล่อมพริมาภาอีกคน
อีกอย่าง ใช่ว่าดรัสตันจะไม่ดี...นางรู ว้ ่าชายหนุ่ มเป็ นคนดี
และคงจะดูแลพริมาภาได้อย่างแน่นอน
“ฮือ” คราวนี้คนโดนกดดันถึงกับร้องไหอ้ อกมาอย่างไม่อาจ
อดทนได้อกี ต่อไป “พีชไม่แต่ง ท�ำไมต้องเป็ นพีชทีต่ ้องแต่งงานล่ะคะ
ให ้พีแ่ พรกลับมาแต่งงานเองสิคะ จะท�ำแบบนี้กบั พีชไม่ได้นะ”
พริมาภาตัดพอ้ ออกมาด้วยความอัดอัน้ ตันใจ เรื่องแบบนี้
มันไม่ถูกต้อง ต่อใหเ้ กิดขึ้นก็ไม่ควรบังคับเธออย่างนี้ ทุกคนเคย
คิดถึงความเสียหายของเธอในอนาคตบ ้างไหม ท�ำไมเอาแต่คิดถึง
หน้าตาตัวเอง
และดรัสตันเองก็เหมือนกัน เขาจะท�ำอย่างนี้ไม่ได้ นึกอยาก
เปลีย่ นตัวเป็ นเธอก็ตกลงอย่างนี้ได้อย่างไร เขาไม่คิดหรือว่ามัน
น่าอิหลักอิเหลือ่ มากแค่ไหนทีเ่ จ้าสาวของเขาจะเปลีย่ นจากพีม่ าเป็ น
น้องน่ะ!
“แต่งานนี้นอกจากหนู กไ็ ม่มใี ครช่วยเราได้แล ้วนะ”
คุณแม่ยงั คงพยายามโน้มน้าวเธออย่างใจเย็น แต่พริมาภา
เย็นด้วยไม่ไหวหรอก
“แต่พชี ไม่อยากแต่งกับอีตาดรัสตันนี่คะ!”
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เธอร้องเสียงดังอย่างฉุ นโกรธ มองถลึงตาใส่ดรัสตันอย่าง
กราดเกรี้ยว ขณะทีอ่ กี ฝ่ ายกลับไม่หลบสายตาเธอสักนิดเดียว และ
ยิ่งกระพือความโกรธของเธอใหเ้ พิ่มมากขึ้นเมื่อบิดาร้องใส่ เธอ
เสียงดังเพราะเห็นว่าเธอท�ำท่าทางไม่ดใี ส่ชายหนุ่ม
“ลูกพีชอย่าเสียมารยาท!”
“คุณพ่อ!”
พริมาภาหันกลับมามองบิดาอย่างตัดพ ้อเสียใจ
พ่อของเธอมองเธอดุๆ ก่อนจะสั่งสอนเสียงเข ้มว่า
“ดรัสตันเป็ นพีข่ องหนู อย่าเรียกเขาไม่สุภาพอย่างนัน้ !”
“พีช...”
หญิงสาวได้แต่พูดไม่ออกเถียงไม่ได้ เมือ่ เห็นว่าตรงนี้ก็เป็ น
เธอเองทีไ่ ร้มารยาทจิกเรียกคนอายุมากกว่า ไม่ดจี ริงๆ แต่คนอย่าง
ดรัสตันก็ไม่สมควรได้รบั ความเคารพอะไรนี่!
ทว่าก่ อนที่เธอจะเถียงออกไป คนที่เงียบมานานก็เป็ นฝ่ าย
เอ่ยขึ้นมาด้วยน�ำ้ เสียงทุมนุ
้ ่มราบเรียบว่า
“ถา้ คุณพ่อยืนยันว่าจะให้พชี แต่งงานกับผมจริงๆ ขอเวลา
ผมพูดกับเธอตามล�ำพังสักครู่”
“ได้ๆ”
บิดาของเธอรับปาก จากนัน้ ก็ปล่อยมือจากเธอและพามารดา
ของเธอออกไปจากหอ้ งท�ำงานนี้ทนั ที ทิ้งใหเ้ ธอต้องเผชิญหน้ากับ
ดรัสตัน แมคไกวร์...คนทีเ่ ธอทัง้ เกลียดและกลัวเขาทีส่ ุดเพียงล�ำพัง
เธอใจสั่ น แทบไม่ ก ล า้ พู ด อะไร เพราะรู ด้ ีว่ า ทัน ทีท่ีไ ม่ มี
บุคคลที่สามอยู่ในนี้ โฉมหน้าที่แทจ้ ริงของ ‘ปี ศาจ’ ก็จะเปิ ดเผย
ออกมา!
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ห ลังจากที่ทุกคนออกไปจากหอ้ งท�ำงานจนเหลือเพียง

พริมาภากับดรัสตันตามล�ำพัง ใจของหญิงสาวอยากจะวิง่ หนีออกไป
จากห ้องนี้ดว้ ยเช่นกัน ในความทรงจ�ำของเธอ การอยู่ตามล�ำพังกับ
ดรัสตัน แมคไกวร์ นัน้ ไม่เคยเกิดเรื่องดีๆ ขึ้นมาเลยสักครัง้ เดียว
หญิงสาวเหลือบตามองคนตัวสู งที่ยนื อยู่ท่เี ดิม ก็เห็นว่าเขา
จ้องมองเธอนิ่งด้วยประกายตาที่อ่านไม่ออก พริมาภาก็เลือกจะ
ก้มหน้าหลบสายตาที่ทำ� ให้รู้สึกร้อนรนในใจคู่ นนั้ ริมฝี ปากอิ่ม
เม ้มเข ้าหากันแน่น มือเล็กเผลอบีบเข ้าหากันด้วยความรู้สกึ กดดัน
มากทีส่ ุดในชีวติ
แต่ถงึ อย่างนัน้ เธอก็ไม่ยอมเอ่ยอะไรออกมาก่ อนอยู่ดี แต่
ในใจของพริมาภาก�ำลังครุ่นคิดแล ้วว่าถ ้าดรัสตันยังไม่ยอมพูดอะไร
อีกภายในสิบวินาทีขา้ งหน้านี้ละก็ เธอจะเดินออกไปจากหอ้ งนี้
จริงๆ ด้วย
แต่แลว้ ความตัง้ ใจของเธอก็ถูกท�ำลายลง เพราะไม่ก่ีวนิ าที
ถัดมา คนตัวสูงใหญ่ตรงหน้าก็เรียกชื่อเธอขึ้นมาจนได้
“พีช...”
“อะไร”
น�ำ้ เสียงของหญิงสาวหว้ นสัน้ ทัง้ กระชากและเต็มไปด้วย
ความกรุ่นโกรธไม่พอใจอย่างไม่ปิดบัง กับคนอื่น พริมาภานัน้
ไม่เคยเสียมารยาทด้วย แต่มเี พียงกับดรัสตัน ไม่วา่ เมือ่ ไรทุกอย่าง
ทีป่ ระกอบเป็ นเขาก็ทำ� ให ้เธอไม่พอใจไปเสียทัง้ หมด
“เธอจะไม่แต่งงานก็ได้นะ”
ประโยคนัน้ เอ่ยขึ้นมาด้วยน�ำ้ เสียงทุมนุ
้ ่มทีต่ ดิ จะท ้าทาย และ
มันก็ได้ผลเพราะพริมาภาเงยหน้าขึ้นสบตากับชายหนุ่ มเขม็งทันที
เธอมองสบกับดวงตาสีนำ�้ ตาลทองทีม่ องเธอด้วยสายตากึ่งทา้ ทาย
กึ่งสมเพช มันท�ำให้ใจเธอร้อนขึ้นมาอย่างยากจะระงับได้
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“แน่นอน” พริมาภาตอบพลางยิ้มเหยียดหยันใส่หน้าอีกฝ่ าย
“ใครจะไปอยากแต่งงานกับคนสองหน้าแบบนาย พีแ่ พรคงตาสว่าง
แล ้วสินะถึงได้หนีไปจากนาย”
หญิงสาวเอ่ยเสียดสีชายหนุ่ม ปกติเธอไม่กล ้าขนาดนี้หรอก
แต่ครัง้ นี้เป็ นเพราะเธอโกรธเขา เพราะดรัสตันยังคงยืนกรานทีจ่ ะ
ไม่ ล ม้ พิธี แ ต่ ง งาน ถึง ได้ท �ำ ให เ้ ธอซวยตกที่ นั่ ง ล�ำ บากแบบนี้
คนอย่างเขาน่ะขอแค่เอ่ยปากล ้มงานนี้ ท�ำไมจะท�ำไม่ได้ เพียงแต่วา่
เขาไม่ยอมท�ำ และเธอก็ไม่จำ� เป็ นต้องรักษาน�ำ้ ใจอะไรกับคนเถือ่ น
ร้ายกาจแบบเขา
อีกอย่ าง ส�ำหรับเขาแลว้ พริมาภารู้ดีว่าเธอก็คงเป็ นเด็ก
ปากร้ายเอาแต่ใจ เหมือนกับทีใ่ นสายตาเธอ เขาเป็ นปี ศาจ เก่งด้าน
การตีสองหน้า ตัวจริงทัง้ เถือ่ นถ่อยไร้หวั ใจ
ดู ไ ด้จ ากตอนนี้ แทนที่เ ขาจะมีค วามห่ ว งใยในตัว พี่ส าว
ทีห่ ายไปของเธอบ ้าง กลับดันมาเรียกร้องว่าเขาจะไม่ยอมเสียหน้า
ล ้มงานแต่งงานครัง้ นี้
นั่นท�ำใหเ้ ธอโกรธ...และโกรธมากยิ่งขึ้นที่นอกจากเธอแลว้
ดูเหมือนจะไม่มใี ครคิดห่วงใยพีแ่ พรกันบ ้างเลย แม ้แต่คนทีไ่ ด้ชอ่ื ว่า
เป็ นคนรักของพีแ่ พรเองก็ตาม!
“ปากดี” ดรัสตันตอบพลางเหยียดยิ้มมุมปาก ขับดวงหน้า
หล่อเหลานัน้ ใหด้ ูเจ้าเล่หร์ า้ ยกาจมากยิง่ ขึ้น “คนทีจ่ ะลงนรกไปกับ
ฉันก็เธอไง เมือ่ กี้กก็ ลัวจนร้องไห้ไปเลยไม่ใช่เหรอ”
ประโยคเสียดสียาวเหยียดของคนปากเสียทีท่ ำ� ใหเ้ ธอสู้ไม่ได้
หรือสูแ้ ล ้วไม่ชนะทีต่ อกกลับมาท�ำใหค้ วามโกรธในอกของพริมาภา
พลุง่ พล่านขึ้นมาอีกครัง้
“นาย!”
หญิง สาวได้แ ต่ ก ดั ฟัน ถลึง ตาใส่ เ ขา แต่ ด รัส ตัน ไม่มีท่ า ที
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สะทกสะทา้ นอะไร เขากวาดตามองทั่วร่างเธอด้วยสายตาจาบจ้วง
ก่อนจะแบะปากแล ้วมองเหมือนเธอเป็ นสินค้าสักชิ้นทีเ่ ขาไม่ตอ้ งการ
แล ้วจึงเอ่ยต่อมาว่า
“ฉันจะไม่บงั คับเธอหรอกนะว่าจะต้องแต่งแทนแพร แต่ฉนั
จะบอกเธอให้รู้ไว้สกั อย่าง งานแต่งงานวันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพ่อเธอ
เป็ นคนเสนอขึ้น เพราะเขาไม่มเี งินใช้หนี้ฉนั แล ้ว และแพรเองก็รู ้
เรื่องนี้ด”ี
“...”
พริมาภาอ้าปากค้าง พูดอะไรไม่ออกกับประโยคเสียดสีของ
คนปากร้ายตรงหน้า แล ้วปล่อยให ้ชายหนุ่มเอ่ยต่อมาว่า
“ถึงฉันมีความจ�ำเป็ นจะต้องแต่งงาน แต่ก็ไม่ได้จำ� เป็ นมาก
จนต้องบังคับใคร และงานแต่ งนี้มนั ก็เป็ นเพราะฉันเห็นใจแพร
ต่างหากถึงให ้เขาแต่งงานล ้างหนี้ แต่ในเมือ่ แพรหนี ฉันไม่มเี จ้าสาว
แถมยังต้องขายหน้า หนี้ทงั้ หมดมันก็เลยยังอยู่ พ่อเธอก็รดู้ แี ก่ใจ”
“...”
คราวนี้ใบหน้าของหญิงสาวเริ่มซีดเผือดไร้สเี ลือดขึ้นเรื่อยๆ
หัวใจเธอเต้นกระหน�ำ่ อย่างรุนแรง เมื่อคิดตามสิ่งที่ดรัสตันบอก
เธอก็เข ้าใจเป็ นอย่างดีวา่ ชายหนุ่มก�ำลังหมายถึงอะไร
เขาก�ำลังประกาศแล ้วว่าเขาคือเจ้าหนี้รายใหญ่ของครอบครัว
เธอ และพร้อมจะบีบทุกทางเพือ่ ให้ตวั เองพึงพอใจ และใครกล ้าขัด
ความต้องการของเขาก็คอื ศัตรูทด่ี รัสตันจะไม่ปล่อยมือไปง่ายๆ!
พริ ม าภาใจสั่ น ขึ้น มาวู บ หนึ่ ง ความร้า ยกาจของดรัส ตัน
เป็ นอย่างไรเธอรูด้ มี าตลอด อันทีจ่ ริงแล ้ว...เธอน่ะมองออกอยู่แล ้ว
ว่าเขาน่ะไม่เคยรักพีส่ าวของเธอเลย แต่กไ็ ม่รูจ้ ะบอกพีแ่ พรอย่างไร
พริมาภาเหมือนคนน�ำ้ ท่วมปาก เธอถึงได้อดึ อัดและเกลียดขี้หน้า
ดรัสตันมาตลอด ยิง่ เห็นเขาเสแสร้งเอาใจใส่พส่ี าวของเธอเธอก็ยง่ิ
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ขัดใจมากขึ้น แต่เพราะพีส่ าวดูมคี วามสุขเวลาอยู่กบั ดรัสตัน เธอ
ถึงได้เก็บความคิดนี้เอาไว้กบั ตัว ไม่กล ้าบอกใคร
แต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าเบื้องหลังการแต่งงานเร่งด่วนส่วนหนึ่ง
ของดรัสตันนัน้ จะมีสาเหตุมาจากเรื่องหนี้สนิ ของครอบครัวเธอ
ด้วย...
แต่งงานล ้างหนี้...
ประโยคนี้เหมือนมีดทีเ่ สียดแทงในอกของเธอซ�ำ้ ๆ เจ็บแปลบ
เมือ่ คิดว่าพีส่ าวของเธอต้องทนมานานแค่ไหนในการเป็ นคนรักกับ
ดรัสตัน และพี่แพรคงทนไม่ไหวถึงได้เลือกจะหนีไปในเวลานี้...
คงเพราะรูด้ วี า่ ไม่สามารถล ้มเลิกงานแต่งงานบ ้าๆ นี้ได้สนิ ะ
หญิงสาวกลืนก้อนแข็งๆ ทีจ่ กุ ขึ้นมาในล�ำคออย่างยากล�ำบาก
ขณะทีป่ ระโยคร้ายกาจของคนตัวสูงตรงหน้าก็แทรกขัดทะลุความคิด
ของเธอเข ้ามา ยืนยันความไร้หวั ใจของดรัสตันได้เป็ นอย่างดี
“เธอก็รูว้ า่ ฉันเป็ นคนชัว่ อยู่แล ้ว ฉะนัน้ ฉันคงต้องเอาเงินทีฉ่ นั
ให้ยมื ไปทัง้ หมดคืน”
“นายท�ำไม่ได้หรอก!” พริมาภาโพล่งขึ้นมาด้วยน�ำ้ เสียงร้อนรน
“นาย...นายจะใจด�ำ...”
“ฉันเป็ นคนใจด�ำ” คนตรงหน้าแทรกขึ้น ไม่รอใหเ้ ธอเอ่ย
ออกมาจนจบ “เธอด่าฉันตลอดนี่”
น�ำ้ เสียงและรอยยิ้มท ้าทายนัน้ ท�ำให ้พริมาภาไม่สามารถตอบโต้
อะไรออกมาได้เลย
“ดรัสตัน แมคไกวร์!”
สุดทา้ ยเธอเลยได้แต่เรียกชื่อเขาอย่างอัดอัน้ ขณะที่ปีศาจ
ไร้หัวใจตรงหน้าเธอก็เหยียดยิ้มร้ายกาจออกมา น�ำ้ เสียงของเขา
เฉื่อยชาเหมือนไม่ใส่ใจอะไร แต่กลับเต็มไปด้วยความกดดันทีท่ ำ� ให ้
พริมาภาแทบจะหายใจไม่ออกในตอนทีเ่ ขาถามเธอกลับมาว่า
18 วิวาห์รักจอมเถื่อน

“อืม...จะแต่งหรือไม่แต่งก็อยู่ทเ่ี ธอตัดสินใจ”
“ฉัน...”
ค�ำถามนัน้ เหมือนเป็ นการให ้ทางเลือกแก่เธอ แต่พริมาภารูด้ ี
ว่าคนอย่าง ดรัสตัน แมคไกวร์ หรือจะใจดีขนาดนัน้ แล ้วชั่วอึดใจ
ถัดมาเธอก็ได้รู ้ เมือ่ เขาเอ่ยว่า
“ไม่แต่งก็เอาเงินมาคืน ฉันจะทนขายหน้าเองว่าถูกทิ้งก็ได้”
“...”
“แต่ ถา้ มีสมองสักนิดเธอก็น่าจะคิดออกว่าควรจะท�ำยังไง
แม่ป่วยต้องใช้เงินเยอะไม่ใช่เหรอพีช...”
“...”
เขาอมยิ้ม มองเธออย่างผู ้ชนะ ในขณะทีพ่ ริมาภาไม่อาจตอบ
อะไรออกมาได้เลย
พ่อเธอเพิง่ บอกอยู่หยกๆ ว่าทีบ่ ้านเธอไม่มเี งิน และแม่ของ
เธอต้องเข ้ารับการผ่าตัดหัวใจในเร็ววันนี้ ค่ารักษาของโรงพยาบาล
เอกชนชื่อดังและหมอที่ดีท่ีสุดนัน้ คือราคาสู งลิบที่แมแ้ ต่ ประกัน
สุขภาพของแม่กค็ รอบคลุมไม่หมด
โลกของเธอเหมือนถล่มด้วยความจริงอันเจ็บปวดนี้ เธอเพิง่ รู ้
ว่าทุกคนปกปิ ดความล�ำบากมาโดยตลอด ไม่มใี ครยอมแย้มพราย
สักนิดใหเ้ ธอรู ว้ ่าล�ำบากมากแค่ ไหนกับอดีตที่ผ่านมา มีเพียงเธอ
ที่เด็กเกินกว่าจะสังเกตเห็นอะไร ใช้ชีวติ หรู หราสิ้นเปลืองไปกับ
ของไร้ประโยชน์มาก็ตงั้ มาก
ไหนจะเร็วๆ นี้ทเ่ี ธอเพิง่ ขอไปเรียนต่อต่างประเทศและบิดา
ก็อนุญาตแล ้ว เธอมีแผนจะเดินทางไปเรียนต่อหลังจากทีแ่ ม่ผ่าตัด
แล ้วและผลออกมาว่าหายดี
พริมาภาไม่เคยรู เ้ ลยว่าเบื้องหลังชีวติ ดีๆ ของเธอที่เพื่อน
หลายคนอิจฉา ความโลกสวยนัน้ ได้แฝงไปด้วยความล�ำบากของ
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คนในบ ้านมากแค่ไหน
ดวงตาเธอแสบร้อน หัวใจเธอร้อนรนกระวนกระวาย ขณะที่
‘เจ้าหนี้รายใหญ่’ มองเธอด้วยความสมเพชเวทนา แล ้วเอ่ยย�ำ้ กับเธอ
อีกครัง้ อย่างคนทีถ่ อื ไพ่เหนือกว่าออกมาสัน้ ๆ ก่อนทีเ่ ขาจะเดินออกไป
จากหอ้ งท�ำงานและทิ้งให ้เธอยืนร้องไห ้เพียงล�ำพังอย่างเงียบงัน
“คิดดีๆ ล่ะ”
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1

เจ้าสาวตัวแทน

ค ลอ้ ยหลังดรัสตันออกไปได้ไม่นาน พริมาภาก็ออกมา

ข า้ งนอกห อ้ งท�ำ งาน หญิง สาวมองบิด ามารดาของตนเองโดย
ไม่เหลือบแลมองไปทางดรัสตัน ก่อนจะกดหน้าลงนิดๆ เป็ นเชิง
บอกให้บดิ ากับมารดารู้ว่าเธอตกลงที่จะแต่ งงานกับดรัสตันแทน
แพรรัมภาทีห่ ายตัวไป
หลังจากนัน้ หญิงสาวก็ถูกมารดาพากลับไปยังหอ้ งนอนของ
เธอ ช่างแต่งหน้าท�ำผมยังคงรออยู่ตรงนัน้ ร่ างเล็กของพริมาภา
ถูกกดลงให้นั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้ ง ขณะที่มารดาของเธอ
เข ้าไปพูดคุยกับช่างแต่งหน้าท�ำผม หลังจากนัน้ แม ้พวกเขาจะมีสหี น้า
สงสัยอะไร แต่พริมาภาก็ไม่รบั รู้ทงั้ สิ้น เบือนหน้าหนีภาพทีม่ ารดา
ออกไปขา้ งนอกหอ้ งนอนของเธอ ดู เหมือนท่านจะไปเอาชุดของ
พี่แพรมาใหเ้ ธอสวมแทน ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายที่เธอกับพี่สาว
มีห่นุ ใกล ้เคียงกันชนิดทีบ่ างครัง้ ก็สามารถยืมเสื้อผ ้ากันใส่ได้
พริมาภาเงยหน้าขึ้นมองกระจกตรงหน้า ก็พบว่าช่างแต่งหน้า
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อึกอักเหมือนอยากจะเข ้ามาท�ำหน้าทีข่ องตัวเอง หญิงสาวมองสบตา
อีกฝ่ ายผ่านกระจกก่ อนจะเมม้ ปากแน่ นแลว้ พยักหน้าใหน้ อ้ ยๆ
ในที่สุด เธอมองภาพใบหน้าตัวเองที่ซดี เผือด ขับใหเ้ ห็นขอบตา
แดงช�ำ้ เพราะผ่านการร้องไห ้ แลว้ ก็ได้แต่ หลุบเปลือกตาลง ก่ อน
หันหน้าไปหาช่างแต่งหน้าทีย่ นื อยู่ข ้างหลังตนเอง ตอนนี้เธอไม่กล ้า
แม ้แต่จะสบตาตัวเองแล ้ว ใจของพริมาภาทัง้ เจ็บทัง้ ทรมาน
เธอเกลีย ดที่เ รื่อ งมัน กลายมาเป็ น แบบนี้ ใจทัง้ อยากหนี
แต่ ก็ไม่อาจท�ำได้ เพราะสุดทา้ ยเธอก็ไม่สามารถทิ้งใหค้ นขา้ งหลัง
ล�ำบากได้อกี ต่อไป
และทีท่ ำ� ใหเ้ ธอเกลียดทีส่ ุดก็คอื ดรัสตัน แมคไกวร์ ผูช้ าย
หน้าเนื้อใจเสือ ซาตานในคราบสุภาพบุรษุ ปี ศาจในร่างคน หรืออะไร
ก็ตามแต่ เขาบีบใหเ้ ธอจนตรอก ท�ำใหเ้ ธอจ�ำต้องก้มหัวยอมรับว่า
เธอได้ขายตัวเองให ้เขาแล ้วในวันนี้
ขายตัวเองให้กบั คนที่เธอเกลียดที่สุดอย่างเขาเพราะ ‘เงิน’
เพียงค�ำเดียว!
เธอเคยทระนงตัวเองมาตลอดว่าเธอมีพร้อม สุดทา้ ยแลว้
เธอถึงรู้ว่าเธอมันก็แค่ เด็กคนหนึ่งเท่านัน้ พอไม่มีคนหนุ นหลัง
เธอก็ไม่เหลืออะไรเลย
...กระทั่งชีวติ ของเธอเอง
หลังจากนัน้ พริมาภาก็ไม่สนใจแลว้ ว่าใครจะใหเ้ ธอท�ำอะไร
ใจของหญิงสาวจมจ่อมอยู่แต่กบั ความรู้สกึ โกรธเกรี้ยวที่พยายาม
ข่มเอาไว ้ ในสมองเอาแต่ครุ่นคิดว่าเธอจะสามารถหลุดพน้ ไปจาก
สถานการณ์ตรงนี้ได้หรือไม่ และบางครัง้ เธอก็สวดภาวนาให ้เกิดเรือ่ ง
อะไรสักอย่างก็ได้ทท่ี ำ� ให ้งานแต่งงานบ ้าๆ นี่มนั จบลงไปซะ
ถึงเธอจะพอรู ม้ าบา้ งว่าดรัสตันจ�ำเป็ นต้องแต่ งงานเขาถึง
ไม่อยากยกเลิก แต่เธอจะไปสนใจเขาท�ำไม เธออยากให้มนั เกิดขึ้น
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แล ้วคนผิดก็จะเป็ นเขาไม่ใช่ครอบครัวเธอ
แต่ ถงึ อย่างนัน้ เมื่อเวลาผ่านไปกระทั่งแต่ งตัวเสร็จ เรื่องที่
เธอภาวนานัน้ ก็ไม่เกิดขึ้น รู้ตวั อีกทีเธอก็พบว่าตัวเองก�ำลังนั่งอยู่
เคียงข ้างดรัสตันในพิธหี มัน้ ช่วงเช้า เธอรูว้ า่ มีหลายคนสงสัยว่าท�ำไม
เจ้าสาวถึงกลายเป็ นเธอ แต่ก็ไม่มใี ครถามอะไรออกมา ส่วนหนึ่ง
อาจจะเป็ นเพราะคนทีอ่ ยู่ในงานช่วงเช้านี้คอื คนสนิทและเครือญาติ
กันเท่านัน้
พริมาภาในเวลานี้ทำ� ตัวเหมือนหุน่ ยนต์ ใครจะให ้เธอท�ำอะไร
เธอก็ทำ� ทัง้ หมด ถึงจะกระอักกระอ่วนใจมากแค่ไหน แต่เธอก็ยอมท�ำ
เพราะสายตาขอร้อ งของแม่ท่ีม องมา ท�ำ ให เ้ ธอไม่อ าจท�ำ อะไร
ที่ฉีกหน้าคนในครอบครัวตัวเองได้ กระทั่งพิธีทุกอย่างเสร็จสิ้น
แต่เธอยังคงต้องนัง่ ถ่ายรูปต่ออีกหน่อย ท�ำให ้เธอไม่อาจลุกหนีไปได้
และตอนนัน้ เองที่ ‘เจ้าบ่าว’ ของเธอก็ขยับเข ้ามาชิดใกล ้ เขายกแขน
ขึ้นโอบไหล่เล็กเปลือยเปล่าของเธอกระชับเข ้าหาตัวแน่น ตอนนัน้
เองทีเ่ ธอหันขวับไปมองดรัสตันเต็มตา จึงได้เห็นว่าเขาอยู่ในชุดสูท
สีขาว ใบหน้าหล่อเหลาคมคายขาวจัด และออกเค้าของความเป็ น
ตะวันตกเพราะเชื้อสายลูกเสี้ยวไทย-อเมริกนั ของชายหนุ่มนัน้ อยูช่ ดิ
กว่าทีเ่ คย ชายหนุ่มแต้มยิ้มตรงมุมปากให ้กับกล ้อง ใบหน้าหล่อเหลา
ดูมคี วามสุขเหลือเกินทัง้ ๆ ทีเ่ กิดเรื่องใหญ่ข้นึ ถึงขนาดนี้
พริมาภานึกอยากจะสลัดตัวออก แต่ทำ� ไม่ได้ มิหน�ำซ�ำ้ ใบหน้า
เล็กยังแดงก�ำ่ ขึ้นมา ฝ่ ามือใหญ่รอ้ นผ่าวทีโ่ อบกระชับต้นแขนเธอนัน้
บีบเข ้าหากันแน่น ก่อนทีเ่ ขาจะก้มหน้าลงมาหา ริมฝี ปากหยักสวย
ของชายหนุ่มเฉียดผ่านแก้มนวลของพริมาภา ก่อนทีเ่ ขาจะกระซิบ
บอกกับเธอเสียงเบาว่า
“ท�ำหน้าให้มนั ดีๆ หน่อย”
น�ำ้ เสียงทุม้ นุ่ มนัน้ มีแววข่มขู่ชดั แต่ภาพที่คนภายนอกเห็น
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กลับเป็ นดรัสตันทีแ่ ย้มยิ้มและดูมคี วามสุขขณะประคองกอดเจ้าสาว
ของเขา
ไม่ตอ้ งเล่นละครขนาดนี้กไ็ ด้มงั้ ในเมือ่ ทุกคนในงานก็รูเ้ รื่อง
กันดีอยู่แล ้ว!
พริมาภานึกอยากจะตอกกลับไปใหเ้ ขาเจ็บ แต่สุดทา้ ยก็รูว้ า่
เธอไม่ควรหาเรือ่ งใส่ตวั เองแบบนัน้ แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ไม่ใช่แม่ชที ไ่ี หน
จะได้ระงับความโกรธของตัวเองอยู่
“ฉันท�ำได้ดแี ค่น้ ีแหละ นายจะให้มนั ดีขนาดไหน”
หญิงสาวตอบกลับเขาไปด้วยน�ำ้ เสียงแผ่วเบาไม่แพ้กนั และ
เต็มไปด้วยความฉุนโกรธทีย่ งั อยู่ในใจเธอ
และการตอบโต้นนั้ ก็เหมือนจะไปจุดความโกรธให้กบั คนข ้างๆ
ขึ้นมาอีกครัง้ เขาเหยียดยิ้มออกมา แต่กลับใหค้ วามรู้สกึ น่ ากลัว
อย่างบอกไม่ถกู และฝ่ ามือใหญ่ทก่ี ระชับต้นแขนเธอก็ออกแรงบีบ
มากขึ้นจนพริมาภารู้สกึ เจ็บ หญิงสาวนิ่วหน้า หันขวับไปมองเขา
พลางถลึงตาใส่ราวกับจะประทว้ ง แต่นอกจากจะไม่ปล่อยมือแล ้ว
ดรัสตันยังจงใจก้มหน้าลงมาชิดใบหน้าของเธออีกครัง้ ปลายจมูก
โด่งเฉียดแก้มนุ่มของเธออีกหน เขาไม่ยอมขยับหนี ซ�ำ้ ยังกระซิบ
บอกเธอด้วยน�ำ้ เสียงเรียบเฉยติดจะท ้าทายออกมาว่า
“ถา้ ไม่เต็มใจขนาดนัน้ ก็ยกเลิกงานไปเลยได้นะ ฉันจะทน
ขายหน้า...”
“ไม่ตอ้ งขูห่ รอก!”
พริมาภาแย้งขึ้นมาโดยไม่ยอมให ้เขาพูดจนจบ
ปี ศาจร้ายขา้ งๆ เธอเหยียดยิ้ม ท่าทางเหมือนพึงพอใจเป็ น
อย่างยิง่ ก่อนจะถามเหมือนกับท ้าทายเธอว่า
“เธอควรจะรูน้ ะพีช ว่าต้องท�ำตัวยังไง”
“ค่ะ!”
24 วิวาห์รักจอมเถื่อน

พริมาภากระแทกเสียงตอบ ขณะทีฉ่ ีกยิ้มกวา้ งออกมา แต่
มันดู คลา้ ยกับจะแยกเขี้ยวเสียมากกว่า ดวงตาของเธอแสบร้อน
หัวใจอึดอัด ตอนนี้รสู้ กึ หายใจแทบไม่ออก ราวกับว่าภายในห ้องนี้
ไม่เหลืออากาศให ้เธอได้หายใจเลยสักนิดเดียว
เธอในเวลานี้รสู้ กึ เหมือนตัวเองก�ำลังจะตาย...ไม่ใช่ทางร่างกาย
แต่เป็ นภายในจิตใจ...
จัง หวะนัน้ เธอเหลือ บตาหัน ไปมองทางมารดาของตนเอง
ก็ เ ห็น ว่ า แม่ ม องเธออยู่ สีห น้า ของท่ า นไม่ สู ้ ดีแ ละเต็ ม ไปด้ว ย
ความรู้สกึ ผิด ดวงตาของแม่วาววับไปด้วยหยาดน�ำ้ ตา พริมาภา
กัดริมฝี ปากแน่น ข่มทุกความรูส้ กึ ลงไป
เธอจะต้องอดทน... อดทนกับดรัสตันและเรื่องวันนี้เอาไว ้
แค่ ทนใหผ้ ่านวันนี้ไปได้ หลังจากนัน้ เธอน่ าจะเป็ นอิสระได้อย่าง
แน่นอน!
พอคิดได้อย่างนี้พริมาภาก็รู้สกึ โล่งใจขึ้นมาบ ้าง
แค่ ผ่านวันนี้ไปใหไ้ ด้ หลังจากนัน้ เธอก็ไม่ตอ้ งสนใจอะไร
อีกต่อไปแล ้ว!
ทว่าความโล่งใจของพริมาภาดูเหมือนจะสัน้ เหลือเกิน และ
เธอก็ไม่คดิ ว่าเธอจะต้องจดทะเบียนสมรสกับดรัสตันด้วย!
หญิงสาวพยายามขัดขืนและชักแม่นำ�้ ทัง้ ห ้ามาโน้มน้าวทุกคน
ว่าเธอไม่จำ� เป็ นต้องจดทะเบียนสมรส แต่สุดทา้ ยเธอก็แพ ้ และ
กลายเป็ นภรรยาของ ดรัสตัน แมคไกวร์ ในทางนิตนิ ยั ด้วยความ
ไม่เต็มใจอย่างทีส่ ุด!
พริมาภาในตอนทีเ่ ซ็นชือ่ ลงบนทะเบียนสมรสของนายทะเบียน
ที่ถูกเชิญมาที่บา้ นนัน้ พยายามกลัน้ น�ำ้ ตาไม่ให้ไหลออกมา เธอ
จะต้องไม่รอ้ งไห ้ต่อหน้าปี ศาจอย่างดรัสตันเด็ดขาด ไม่อยากให ้เขา
ได้ใจว่าเขาเอาชนะและอยู่เหนือเธอได้
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เธอจะต้องเขม้ แข็ง และเขม้ แข็งใหม้ ากขึ้น อย่าให้ถงึ คราว
ของเธอบ ้าง เธอจะต้องท�ำให ้เขารูส้ กึ ไร้ค่าเหมือนทีเ่ ธอรู้สึกให้ได้!

พิธหี มัน้ ช่วงเช้าเสร็จสิ้นแล ้ว ดรัสตัน ดรัณภพ แมคไกวร์

จึงออกบ ้านของครอบครัวตันติภพ คราวแรกเขาต้องไปยังโรงแรม
เดอมาเรียน่ าซึ่งใช้จดั งานแต่ งงานในช่ วงเย็น ทว่าเขากลับโดน
เรียกตัวกลับบ ้านเสียก่อน เนื่องจากบิดามารดาของเขายังคงรอคอย
ค�ำอธิบายเรื่องการแต่งงานในวันนี้ทเ่ี กิดการเปลีย่ นแปลงกะทันหัน
ชายหนุ่มจึงจ�ำเป็ นต้องกลับบ ้านมาแทน
เมือ่ มาถึงบ ้าน ดรัสตันก็เลือกจะขับรถตรงดิง่ ไปยังบ ้านของ
ตนเองเสียก่อน ภายในรัว้ คฤหาสน์แมคไกวร์นนั้ มีบ ้านอยูส่ ามหลัง...
หลังแรกใหญ่สดุ ตรงกลางคือบ ้านใหญ่ของบิดามารดา และถัดเข ้ามา
ซ ้ายขวาคือบ ้านทีส่ ร้างใหม่ของเขากับพีช่ าย โดยมีสวนสวยคัน่ กลาง
ระหว่างสองบ ้านไว้ในบริเวณเดียวกันนี้
ดรัสตันก้าวลงจากรถสปอร์ตหรู ขายาวในกางเกงสแลก
ก้าวเร็วๆ เข ้าไปในบา้ น ระหว่างนัน้ เขาโบกมือใหค้ นรับใช้ส่วนตัว
ใหถ้ อยห่างออกไป ไม่ตอ้ งเอารถเขาไปเก็บ เพราะอีกประเดีย๋ ว
เขาก็ ต อ้ งออกไปอยู่ ดี ชายหนุ่ ม ยัง คงอยู่ ใ นชุด สู ท สีข าวซึ่ง เป็ น
ตัวเดียวกับทีเ่ ขาใส่เข ้าพิธใี นช่วงเช้า
พอคิดถึงงานหมัน้ ทีเ่ พิง่ ผ่านไปและหน้าของเจ้าสาวทีแ่ ม ้จะติด
บึ้งตึงไปบา้ ง แต่ดรัสตันก็เหยียดยิ้มมุมปากด้วยความรู้สกึ สมใจ
ก่อนจะชะงักเมือ่ ได้ยนิ เสียงทักทายคุน้ หูเรียกชือ่ เขา และเมือ่ หันไป
ทางต้นเสียง ดรัสตันก็พบกับคนทีห่ น้าตาคล ้ายคลึงกับเขาแทบจะ
เป็ นคนคนเดียวกัน
ทริสตัน กวินภัทร แมคไกวร์
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พีช่ ายฝาแฝดของเขาเอง...
“ถา้ แค่ อยากอยู่เมืองไทย ไม่จำ� เป็ นต้องท�ำขนาดนี้ก็ได้นะ
ไอ้แดน”
อีกฝ่ ายเอ่ยขึ้นมาพร้อมกับหยุดยืนตรงหน้าเขา ร่ างสู งใน
ชุดสูทสีดำ� ในฐานะเพือ่ นเจ้าบ่าวมองเขาด้วยสายตารูเ้ ท่าทันทุกอย่าง
รอยยิ้มร้ายกาจมุมปากนัน้ ไม่ได้ทำ� ให ้เขาฉุนเฉียวจนอยากจะไล่เตะ
อีกฝ่ ายเหมือนในยามปกติ
“...แล ้วไง”
ดรัสตันยักไหล่พลางหรี่ตาเล็กน้อยและเหยียดยิ้มมุมปาก
ออกมาในยามตอบกลับ
“โห...” อีกฝ่ ายร้อง สีหน้าเหมือนจะประณามสาปแช่งเขาอย่าง
เห็นได้ชดั “หน้าชัว่ มาก แกไม่สำ� นึกอะไรสักนิดเลยเรอะ” เล่นไปบีบ
ให ้น้องสาวของแพรรัมภาเข ้าพิธแี ทนแบบนัน้ เด็กนัน่ น่าสงสารมาก
เขาเห็นมาตัง้ แต่เธอตัวกะเปี ย๊ กเพราะเป็ นน้องสาวของเพือ่ นร่วมห ้อง
ก็เลยนึกเอ็นดู
ทริสตันเองก็เรียนโรงเรียนเดียวกับแพรรัมภาและดรัสตัน
เขาน่ะถึงจะไม่ได้สนิทกับเธอมากเท่าดรัสตันทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ น ‘แฟน’
กัน แต่ก็เป็ นเพือ่ นกลุม่ เดียวกันตัง้ แต่ระดับไฮสกูลแล ้ว ยิง่ ความ
สัมพันธ์ของสองคนนี้เขาจะไม่รดู้ ที ส่ี ุดได้อย่างไร
ดรัสตันทีไ่ ด้ยนิ ค�ำถามกึง่ ด่าของพีช่ ายฝาแฝดก็ได้แต่หลุดยิ้ม
ออกมา
บนโลกใบนี้ คนทีร่ ทู้ นั เขาทีส่ ดุ ก็เห็นจะเป็ นหมอนี่แหละ บางที
ก็ เ กลีย ดสายสัม พัน ธ์ข องฝาแฝดบ า้ ๆ แบบนี้ เ หมือ นกัน แต่
ถึงอย่างนัน้ รูแ้ ล ้วอย่างไร หมอนี่มนั ก็ขดั ขวางเขาไม่ได้อยู่ดี
เพราะคนทีม่ คี วามลับก็ไม่ได้มแี ค่เขานี่นะ...
“ต้องส�ำนึกอะไรล่ะ” ดรัสตันตอบกลับพลางยักไหล่ “แด๊ด
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อยากให ้แต่งฉันก็แต่ง ผิดตรงไหน”
แด๊ดเป็ นคนเสนอเขาเองว่าถ ้าเขาไม่อยากย้ายกลับไปอเมริกา
หรือรับต�ำแหน่งแทนทีท่ ่าน เขาก็แต่งงาน มันเป็ นเรื่องพูดเล่นหรือ
จริงไม่รู ้ แต่ดรัสตันก็เลือกจะท�ำมัน และเขาจะไม่ยอมให้มอี ะไร
มาลม้ เลิกงานแต่งงานของเขาลงได้ เรื่องนี้ทุกคนต่างได้ทางออก
กันแลว้ ทริสตันยินดีข้ นึ เป็ นหัวหน้าของกลุ่มฟี นิกซ์ ขณะที่เขา
สามารถใช้ชวี ติ ทีเ่ มืองไทยตามทีเ่ ขาต้องการได้ ดรัสตันก็จะไม่ยอม
ให ้เกิดอะไรขึ้นกับทางเลือกของเขาเด็ดขาด
“แกเห็นหน้าน้องพีชไหม” เสียงของทริสตันดังแทรกความคิด
ของเขาขึ้นมา น�ำ้ เสียงของอีกฝ่ ายแฝงความเห็นใจแกมสงสารอย่าง
น่าหมัน่ ไส ้ เพราะเขารูว้ า่ ไอ้พช่ี ายฝาแฝดน่ะจงใจพูดขึ้นมายัว่ เขาชัดๆ
“แอบร้องไหจ้ นตาบวมแล ้วมัง้ คงเสียใจขนาดหนักทีต่ อ้ งแต่งงาน
กับแก”
เอาละ ค�ำพูดสุดท ้ายของแกไม่เข ้าหูฉนั แล ้วพีช่ าย...
ดรัสตันถลึงตาดุดนั ใส่พ่ีชายฝาแฝด นึกอยากเตะหมอนี่
ให ้หมอบไปเลย แต่กไ็ ม่อยากท�ำอะไรไม่ดใี นวันมงคลของตัวเอง
“หรือไม่กด็ ใี จมากก็ได้นะ แกอย่าคิดแทนคนอืน่ น่าเท็ด”
เขาแย้ง แม ้จะรูอ้ ยู่แก่ใจว่านั่นมันห่างไกลจากความเป็ นจริง
สุดกู่มากแค่ไหน
พริมาภาน่ะเกลียดเขาอย่างกับอะไร เป็ นเรื่องทีเ่ ขารูอ้ ยู่แก่ใจ
แต่อย่างไรล่ะ เขาไม่สนใจหรอก
...ในเมือ่ เขาได้เธอมาแล ้ว
ทริสตันมองรอยยิ้มเหยียดของฝาแฝดตนเอง ท่าทางเหมือน
มัน่ ใจอย่างล ้นเหลือนัน้ แต่อนั ทีจ่ ริงก็แฝงอะไรในนัน้ ไว ้มากมายก็ได้
แต่สา่ ยหน้าเบาๆ ถึงดรัสตันจะพยายามปกปิ ด ‘อะไรๆ’ มากแค่ไหน
แต่มนั ก็หนีไม่พ ้นสายตาของคนทีอ่ ยูด่ ้วยกันมาตัง้ แต่เกิดไปได้หรอก
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เขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าดรัสตันไม่ได้ดูมคี วามสุขมากอย่างที่
เห็นหรอก คนบางคนก็ชอบท�ำอะไรตรงกันขา้ มกับความต้องการ
ของตัวเอง น้องชายของเขาก็เช่นกัน
อันทีจ่ ริงตัวเขาก็ดว้ ยเหมือนกัน...
บางทีอาจจะเป็ นศักดิ์ศรีโง่ๆ ทีค่ ำ�้ คออยูถ่ งึ ได้ท�ำเรือ่ งงีเ่ ง่าอะไร
ออกไปมากมาย ถึงรูว้ า่ มันงีเ่ ง่าแต่กย็ งั ท�ำ แต่เรามองตัวเองไม่ออก
เท่ากับทีค่ นอืน่ มองหรอก กรณีของดรัสตันก็ไม่ต่างกัน
“จริงๆ แกควรล ้มงานแต่งงานนี้”
ทริสตันเอ่ ยด้วยน�ำ้ เสียงจริงจัง ทว่าคนเป็ นน้องชายกลับ
ตวัดตามองเขาด้วยสายตาดุดนั สีหน้าไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน
“ล ้มท�ำไม ในเมือ่ ฉันรอมาตัง้ นาน!”
เขาหลุดปากออกไปแล ้วก็เงียบ ดวงหน้าหล่อเหลาพลันบึ้งตึง
มากยิ่งขึ้น ทว่ามีเพียงใบหูทเ่ี ริ่มขึ้นสีระเรื่อทีฟ่ ้ องออกมาว่าเจ้าตัว
ก�ำลังเขินอายกับสิ่งที่เพิ่งหลุดปากออกไปก็ทำ� ใหค้ วามตึงเครียด
ระหว่างพีน่ อ้ งคล ้ายกับจะสลายลงได้
“เพิง่ รูว้ า่ แกอยากสละโสดมากถึงขนาดนี้”
ทริสตันอดเย้าน้องชายฝาแฝดไม่ได้
ดรัสตันน่ ะได้ช่ือว่าเป็ นจอมเถื่อน น้องชายฝาแฝดของเขา
เป็ นคนอารมณ์รอ้ น กลา้ ได้กลา้ เสีย มีความเผด็จการและเป็ น
ผู้นำ� สูงมาก ถึงได้เป็ นทีถ่ กู ใจของปู่ทไ่ี ด้วางต�ำแหน่งหัวหน้าฟี นิกซ์
ทีแ่ ทจ้ ริงให้อกี ฝ่ าย ทว่าเมือ่ ปู่ตายไปพ่อของเขาก็ไม่ได้ยดึ ถือค�ำสั่ง
นัน้ จริงจังขนาดนัน้ แต่ ก็ยงั มีทางออกใหแ้ ต่ ละคนอยู่ถา้ ดรัสตัน
ไม่สมัครใจจะรับต�ำแหน่งต่อจากตนเอง
การแต่ ง งานจึง เป็ น ทางออกของดรัส ตัน และตัว ทริส ตัน
ก็เต็มใจรับต�ำแหน่งอันตรายนัน้ แทนน้องชาย
เพราะเขารูด้ กี ว่าใครบนโลกใบนี้ ว่าเหตุผลทีด่ รัสตันไม่ต ้องการ
พิรฏา 29

นัน้ เป็ นเพราะใครบางคน...
ใครบางคนทีต่ อนนี้หมอนี่ได้มดั มือชกจับเธอเอาไว้ได้แล ้ว
นี่บอกตามตรง...เขาอดคิดไม่ได้เลยว่าเรื่องทีเ่ กิดขึ้นวันนี้จะ
เป็ นแผนของน้องชายฝาแฝดของเขาหรือเปล่า...ดรัสตันน่ะบางครัง้
ก็ทำ� อะไรสุดโต่ง แล ้วกว่าคนอืน่ ๆ จะรูก้ ไ็ ม่เคยห ้ามหมอนี่ทนั ได้เลย
“ไม่มากไปกว่านายหรอกเท็ด หึๆ”
เสียงหัวเราะในล�ำคอและค�ำพูดรูเ้ ท่าทันของน้องชายฝาแฝด
ท�ำใหท้ ริสตันเลิกสนใจหมอนี่ทนั ที เขาแยกเขี้ยวใส่อีกฝ่ ายแลว้
แทบจะไล่เตะส่งให ้ดรัสตันไปให ้พ ้นๆ หน้าเขาโดยไว
“ไป แด๊ดกับแม่เรียกแลว้ แกควรไปอธิบายดีๆ ว่าท�ำไม
เปลีย่ นตัวเจ้าสาวเป็ นน้องพีชได้”
ป่ านนี้แม่ของเขาคงผุดลุกผุดนัง่ เฝ้ ารออย่างกระวนกระวายใจ
แล ้ว เชือ่ เลยว่าถ ้าไม่ได้รบั ค�ำอธิบายทีด่ ี การะบุหนิงแม่ของพวกเขา
อาจจะลุกขึ้นมาตีพวกเขาขาหักก็เป็ นได้ ถึงแม้อนั ที่จริงแมแ้ ต่จะ
ตีมอื พวกเขาเบาๆ สักแปะเธอจะไม่เคยท�ำก็ตาม แต่ผูห้ ญิงที่กุม
หัวใจของผูช้ ายแมคไกวร์ไว้ในมืออย่างแม่ แค่เธอนิ่วหน้าไม่พอใจ
ก็ทำ� ให ้พวกเขาสามคนพ่อลูกแทบจะคุกเข่าส�ำนึกผิดแล ้ว
“ฉันจัดการเอง ขอบใจทีห่ ่วง”
ดรัสตันตอบกลับ คราวนี้เลิกท�ำอะไรเล่นๆ แลว้ จ้องมอง
พีช่ ายอย่างจริงจัง
อีกฝ่ ายส่งยิ้มน้อยๆ ให ้เขา ยกมือตบบ่าเขาหนักๆ สองสามที
ก่อนจะเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงจริงจังไม่แพ้กนั ออกมาว่า
“ไม่ตอ้ งขอบใจ เพราะฉันไม่ได้ห่วงแก”
“...”
“ฉันห่วงน้องพีชต่างหาก”
คราวนี้คนเป็ นน้องชายถลึงตาดุใส่อกี ฝ่ ายทันที
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“ยุ่งกับเมียคนอืน่ จังวะ!”
ทุก สามประโยคห า้ ประโยคเป็ น ต้อ งวนพู ด ถึง ‘น้อ งพีช ’
เดีย๋ วเถอะ อย่าให้ถงึ ทีเขาบ ้าง เลขาฯ สาวคนนัน้ น่ะ เขาจะแฉมัน
ให ้หมดเลยดีไหม!
“อื้อ ฮือ ” คนเป็ น พี่ช ายส่ ง เสีย งลากยาวในล�ำ คอล อ้ เลีย น
“ยอมรับเต็มปากเต็มค�ำเชียวนะว่า...เมีย”
มันเพิง่ จดทะเบียนสมรสไม่ถงึ ชัว่ โมงดี ตอนนี้รบี ประกาศตัว
เลยเชียวนะ!
“ก็แต่งกันแล ้ว” คนเป็ นน้องลอยหน้าลอยตาตอบ “ไม่ให ้เรียก
เมียจะให ้เรียกอะไร”
ผิดกับคนบางคน แค่ จะท�ำใหเ้ ลขาฯ คนนัน้ พูดด้วยยาวๆ
สักประโยคทีไ่ ม่ใช่เรื่องงานยังยาก แล ้วท�ำเป็ นจะมาล ้อเขาเหรอ!
นายมันคนละชัน้ กับฉันแล ้วเว ้ยพีช่ าย!
“โอเค” ทริสตันรีบยกมือยอมแพ ้ก่อนจะโดนอีกฝ่ ายพูดแทง
ใจด�ำอะไรออกมา ปากอย่างดรัสตันขนาดชินๆ แล ้วอย่างเขาก็ยงั
ไม่ชนิ เลย “ไม่เถียงกับแกแล ้ว ฉันไปก่อนละ เจอกันทีง่ านตอนเย็น”
“เออ ไปได้แล ้ว”
ดรัสตันโบกมือไล่พช่ี ายให ้ออกไปจากบ ้านของเขา ส่วนตัวเขา
เปลีย่ นใจไม่กลับไปห ้องนอนของตัวเองเพือ่ เปลีย่ นเสื้อผ ้าก่อนไปพบ
บิดามารดาแลว้ แต่ไปหาทัง้ สองคนทัง้ อย่างนัน้ เพือ่ อธิบายสิ่งที่
เกิดขึ้นให ้พวกท่านรับรู ้
ให้รูว้ ่าสิ่งที่เกิดขึ้นนัน้ เป็ นสิ่งที่เขาคิดมาดีแล ้ว...ไม่ได้ทำ� ไป
เพราะอารมณ์เหมือนทีส่ ายตาคนภายนอกเข ้าใจ!

หลังจากถูกบังคับใหจ้ ดทะเบียนสมรส พริมาภาก็ใช้เวลา
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หลังจากนัน้ ขังตัวเองอยู่ในหอ้ งนอนตลอดเวลา ระหว่างนัน้ เธอ
พยายามติดต่อกับพีส่ าวของตนเอง ทัง้ ส่งข ้อความและโทร.หา แต่
ไม่ส ามารถติด ต่ อ ได้เ ลย เบอร์ข องเพื่อ นสนิ ท พี่ส าวเธอก็ มีแ ค่
คนเดียว จึงได้แต่ไหว ้วานให้อกี ฝ่ ายส่งเบอร์ตดิ ต่อคนอืน่ ๆ ให ้เธอ
ด้วย และขอร้องว่าอย่าบอกเรื่องนี้กบั ใคร
พอถึงเวลาพริมาภาก็ถกู มารดาตามตัวอีกครัง้ ท่านให ้เธอไป
เตรียมตัวส�ำหรับงานเย็นที่โรงแรมซึ่งใช้จดั งาน พริมาภาอยากจะ
อิดออด เพราะรูว้ า่ งานเย็นคนเยอะกว่างานเช้าตัง้ หลายเท่าตัว แต่
ถึงอย่างนัน้ ก็รดู้ วี า่ มันเป็ นไปไม่ได้ อีกอย่างเธอท�ำมาถึงขนาดนี้แล ้ว
จะเข ้าหรือไม่เข ้าพิธแี ต่งงานก็ไม่ต่างกัน
ไม่สิ. ..มัน ต่ า งกัน มหาศาล เพราะถ า้ เธอยัง ท�ำ ให ด้ รัส ตัน
ไม่พอใจ
ระหว่างนัน้ กระทั่งแต่ งตัวจนเสร็จสิ้น และออกไปยืนยิ้ม
รับแขกพร้อมกับดรัสตันทีเ่ ปลีย่ นมาเป็ นชุดสูทสีดำ� เคียงคู่กบั เธอ
เขามีสหี น้าปกติพอๆ กับเธอเวลาทีม่ คี นสงสัยในยามมองเธอกับเขา
เพราะเจ้า สาวของงานไม่ ใ ช่ แ พรรัม ภาอย่ า งที่ทุก คนรับ รู ้
ในการ์ดเชิญ...
แม ้จะบอกว่างานแต่งงานนี้ดรัสตันกับแพรรัมภาได้กำ� หนดว่า
จะไม่จดั ใหญ่โตอะไร ทว่าถึงอย่างนัน้ แขกทีม่ าร่วมงานก็มจี ำ� นวน
หลัก พัน คน เธอยืน รับ แขกที่ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ใ ช่ แ ขกของตัว เองจน
อ่อนล ้าไปหมด แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็มหี ลายคนที่รู้จกั เธอ และมีเพียง
คนเดียวทีเ่ ป็ นเพือ่ นสนิททีเ่ ธอเชิญมางานนี้
ตอนที่เธอได้เขา้ ไปพักเพื่อเตรียมตัวขึ้นเวที...พิธีการแสน
น่ าเบือ่ เหล่านัน้ เพือ่ นสนิทในชุดเดรสสีฟ้าน่ ารักก็บกุ เขา้ มาหาเธอ
โชคดีทต่ี อนนัน้ ดรัสตันไม่อยู่
อีกฝ่ ายมองเธอในชุดเจ้าสาวสีขาวเปิ ดเปลือยไหล่เล็ก ขับให ้
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ผิวขาวผ่องโดดเด่นตาโต พริมาภาได้แต่มองเพือ่ นสนิทนิ่ง ตอนนี้
ถึงได้รูว้ า่ เธอต้องการใครสักคนทีจ่ ะเข ้าใจเธอมากแค่ไหน และอิงฟ้ า
เพือ่ นสนิททีเ่ ธอลืมอีกฝ่ ายไปชั่วขณะก็กลายเป็ นคนคนนัน้
อิงฟ้ าขยับเขา้ มาใกลเ้ ธอ มองเธอขึ้นๆ ลงๆ แลว้ เอ่ยถาม
ด้วยน�ำ้ เสียงไม่ปกปิ ดความสงสัยออกมา
“พีช! นี่มนั อะไรวะแก ท�ำไมเป็ นแกทีเ่ ป็ นเจ้าสาว พีแ่ พรล่ะ
รูไ้ หมคนท�ำหน้าตกใจกันทัง้ งานแล ้ว”
พริมาภาจับมือเพือ่ นสนิทที่ย่นื มาหาเธอแน่ น ดึงอีกฝ่ ายให ้
นั่งลงขา้ งๆ กัน สีหน้าของเธอในเวลานี้พริมาภาก็รู้ตวั ว่าตนเอง
แทบจะเก็บอะไรไม่อยู่อกี ต่อไปแล ้ว
“ฉันเลือกไม่ได้ไงอิง ฉันไม่ได้อยากท�ำแบบนี้เลย”
หญิงสาวบอกเพือ่ นสนิทเสียงสั่นเครือ ความรู้สกึ ไม่มั่นคง
ในใจและเจอคนทีไ่ ว้ใจทีส่ ุดคนหนึ่งในชีวติ ท�ำให ้เธอนึกอยากร้องไห ้
ออกมาต่อหน้าอีกฝ่ าย
กับอิงฟ้ านัน้ สนิทกันเสียยิง่ กว่าพีน่ อ้ ง เธอทีเ่ ก็บกดมาตลอด
ตัง้ แต่เช้าถึงได้รู้สกึ เหมือนเจอคนที่สามารถไว้ใจระบายความรู้สกึ
ออกมาได้
อิงฟ้ าเห็นสีหน้าไม่สดู้ เี หมือนกับจะร้องไห ้ของเพือ่ นสนิทแล ้ว
ก็ขยับเข ้าไปกอดอีกฝ่ าย ตบไหล่เล็กเบาๆ แล ้วเอ่ยปลอบประโลม
อย่างอ่อนโยนออกมา
พริมาภาในตอนนี้ดูเหมือนจะแตกสลายได้ทุกเมื่อ เพราะ
เมือ่ เช้าเธอไม่ได้ไปงานช่วงเช้า ถึงได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ใคร
จะคิดว่าพอมางานเลี้ยงตอนเย็นจะได้เจอเพื่อนสนิทตัวเองใส่ชุด
เจ้าสาวยืนรับแขกกับคนที่พริมาภาบอกว่าเกลียดเป็ นอันดับหนึ่ง
ในชีวติ คนนัน้
“แล ้วมันเกิดอะไรขึ้นวะแก เล่าให้ฟงั หน่อยสิ”
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อิงฟ้ าเอ่ยถามขึ้นอีกครัง้ เมือ่ เพือ่ นสนิทของเธอมีทา่ ทีโอนอ่อน
ขึ้น มือเล็กทีก่ อดรัดเธอแน่นเริ่มคลายออก และเมือ่ เผชิญหน้ากัน
อีก ครัง้ อิง ฟ้ าก็ เ อี้ย วตัว ไปหยิบ เอาทิช ชู ดึง ออกมาสองสามแผ่ น
ดันใบหน้าสวยของพริมาภาให ้เชิดขึ้นก่อนจะค่อยๆ ใช้ทชิ ชูซบั น�ำ้ ตา
ให้อกี ฝ่ ายเบาๆ ไม่ให้มนั เลอะเครือ่ งส�ำอาง แต่ถงึ อย่างนัน้ หลังจากนี้
ก็ตอ้ งให ้ช่างเข ้ามาแต่งกลบส่วนทีห่ ลุดออกไปละนะ
พริมาภานิ่งไปชัว่ ครู่ ริมฝี ปากเล็กขยับเหมือนจะเล่าแต่กไ็ ม่รู ้
จะพูดออกมาอย่างไรดี ครู่หนึ่งจึงเอ่ยออกมาได้วา่
“พ่อกับแม่บอกว่าพีแ่ พรหนีไปแล ้ว พีแ่ พรไม่อยากแต่งงาน
กับนายดรัสตัน พีเ่ ลยหนีไป”
ประโยครวบรัดแต่เต็มไปด้วยใจความส�ำคัญนัน้ ท�ำให้องิ ฟ้ า
เบิกตาโตอ้าปากค้างในยามทีไ่ ด้ฟงั แต่แรกแล ้ว
“เดีย๋ ว!” หญิงสาวก็รบี ยกมือหา้ มเพือ่ นสนิทก่อนจะร้องถาม
ออกมา “แต่สองคนนี้เป็ นแฟนกันไม่ใช่เหรอ”
เธอน่ ะรู้จกั คู่น้ ีมายาวนานพอๆ กับทีร่ ู้จกั พริมาภานั่นแหละ
เพราะพีแ่ พรพีส่ าวของพริมาภาเป็ นแฟนสาวของดรัสตันตัง้ แต่เรียน
ไฮสกูลด้วยกัน ถึงจะห่างกันไปเพราะเรียนคนละที่ แต่ก็คบกันมา
อย่างยืดยาว พวกเขาไม่ทะเลาะกัน สนิทสนมกันดี กระทัง่ จะแต่งงาน
จู่ๆ พีแ่ พรก็หนีไปอย่างนี้ ทิ้งทุกอย่างไปอย่างหน้าตาเฉย เธอว่า
มันแปลกๆ
แต่ถงึ อย่างนัน้ กระทั่งคนเป็ นน้องสาวอย่างพริมาภาเองก็ไม่รู ้
เธอรู แ้ ค่ ว่าพี่แพรหนีไปเลยโดยไม่ท้ ิงขอ้ ความอะไรเอาไว ้ คนที่
บอกว่าพีแ่ พรหายไปก็คอื พ่อกับแม่ทห่ี าตัวไม่เจอ ถึงได้เรียกดรัสตัน
มาทีบ่ ้าน กระทั่งตบท ้ายด้วยการให ้เธอแต่งงานแทนอย่างนี้
ไม่มใี ครรูเ้ ลยว่าพีแ่ พรไปไหน...และท�ำไมตัดสินใจเททุกอย่าง
ทิ้งอย่างนี้
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แต่ถงึ อย่างนัน้ บิดาของเธอก็ยงั พร�ำ่ บ่นพีส่ าวไม่หยุดปากด้วย
ความขัดใจ
บางทีเธอก็เขา้ ใจนั่นแหละว่าท�ำไมพีแ่ พรถึงไม่ยอมพูดอะไร
แล ว้ เลือ กจะไปเลย ยิ่ง พอมารู เ้ รื่ อ งต่ า งๆ ที่ไ ม่ เ คยรับ รู ้ รู้ถึง
ความล�ำบากใจของพี่สาว เธอก็ย่ิงคิดว่าตนเองสมควรที่จะต้อง
ตอบแทนอะไรครอบครัวบ ้าง
“อือ” หญิงสาวร้องในล�ำคอตอบรับ “ไม่มใี ครรูว้ า่ เกิดอะไรขึ้น
เลย”
เธอว่าดรัสตันอาจจะรู ป้ ญ
ั หา แต่ ใครจะไปกลา้ ถามเขาล่ะ
จริงไหม ในเมือ่ ตอนนี้เขากลายเป็ นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบ ้านเธอน่ะ
ยังไม่รวมว่าเธอยังต้องการเงินรักษาแม่ทใ่ี กล ้จะผ่าตัดแล ้ว...
“มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่” อิงฟ้ ามีสหี น้าครุ่นคิด แต่เมือ่ ไม่ได้
รับค�ำตอบอะไรก็ถอนหายใจยาวแลว้ ถามด้วยความสงสัยต่ อมา
“แล ้วท�ำไมไม่ยกเลิกงานล่ะ ท�ำไมต้องให ้แกเข ้าพิธแี ทน”
“ก็...”
พริมาภาหลุบเปลือกตาลงต�ำ่ ไม่รูจ้ ะพูดออกมาอย่างไรดี
อิงฟ้ าไม่อาจทนเก็บความสงสัยของตนเองได้อกี ต่อไป จึงเขย่า
แขนเพือ่ นสนิทเร่งเร้าอีกฝ่ ายยิกๆ
“ก็อะไร เร็ว อยากรู”้
“ก็ยกเลิกไม่ได้” พริมาภายอมตอบในที่สุดในสภาพหัวสั่น
หัวคลอนเพราะโดนเขย่าตัว “ฉันเองก็เพิง่ รู ้เหมือนกันว่างานแต่งงานนี้
มัน...”
“มันท�ำไม”
คราวนี้พริมาภาคลายริมฝี ปากที่กดั แน่ นออก แลว้ ค่ อยๆ
บอกออกมาด้วยน�ำ้ เสียงแผ่วเบา
“มันเป็ นงานแต่งงานใช้หนี้น่ะสิ!”
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“แต่ง! งาน! ใช้! หนี้!”
อิงฟ้ าได้ยินอย่างนัน้ ก็พูดเสียงดังด้วยน�ำ้ เสียงแทบจะเป็ น
ตะโกนเน้นย�ำ้ ทุกค�ำ พริมาภายกมือขึ้นตีแขนเพื่อนสนิทหนักๆ
แล ้วปรามอีกฝ่ ายเสียงดังไม่แพ้กนั
“ไอ้องิ ! เงียบ! แกจะตะโกนให ้คนรูท้ งั้ หมดหรือไง”
เธอก็อายเป็ นเหมือนกันนะ เพราะนี่ไม่ต่างจากที่เธอขาย
ตัวเองให้กบั ดรัสตันหรอก!
แถมยังเป็ นคนทีเ่ ธอเกลียดทีส่ ุดด้วย!
ยิ่งคิดเธอก็ย่ิงทัง้ โกรธและเกลียดทุกอย่ างที่ท ำ� ใหต้ นเอง
ตกอยู่ในสภาพนี้
“โอ๊ย ไอ้พชี !” คนโดนตีรอ้ งด้วยความเจ็บแลว้ ลูบบริเวณ
ที่โดนตีป้อยๆ ก่ อนจะรีบเปลี่ยนเรื่องพูดไปว่า “มิน่าล่ะพี่แพร
ถึงหนีไป หรือว่าจริงๆ พีแ่ พรกับแฟนเขาไม่ได้รกั กันวะ แล ้วคบกัน
ท�ำไม ฉันไม่เข ้าใจความคิดผูใ้ หญ่จริงๆ”
ตอนทา้ ยอิงฟ้ าพยายามวิเคราะห์ เอ...คิดแล ้วก็เป็ นไปได้นะ
เพราะตลอดหลายปี ทร่ี จู้ กั คู่รกั คู่น้ มี า บอกตามตรง เธอก็คดิ มานาน
แลว้ ละว่าพี่แพรกับคุณดรัสตันอะไรเนี่ยไม่ได้ดูเป็ นแฟนกันเลย
พวกเขาเหมือนเพือ่ นสนิทกันมากกว่า เพียงแต่คดิ ว่าทีพ่ วกเขามีทา่ ที
ต่อกันเช่นนี้เป็ นเพราะคบหากันมานานมากแล ้ว จึงไม่ได้สงสัยอะไร
มาก พอเกิดเรื่องขึ้นก็เลยรูส้ กึ เอะใจฉุกคิดขึ้นมาได้บ ้าง
แต่ นั่ น แหละ มัน ก็ เ ป็ น แค่ ก ารคาดเดา ไม่ มีใ ครตอบได้
นอกจากเจ้าตัวเท่านัน้ ซึ่งรู้กนั อยู่ว่าคนหนึ่งหนีไปแลว้ อีกคน...
ใครจะไปกล ้าถาม
“ฉันก็ไม่เข ้าใจ”
พริมาภาตอบเพือ่ นสนิท เธอน่ ะไม่เคยสนใจความสัมพันธ์
ของพีส่ าวกับดรัสตันเท่าไรนักหรอก เป็ นเพราะเธอไม่ชอบดรัสตัน
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ทุกวันได้แต่ภาวนาใหเ้ ขาเลิกกับพีส่ าวของเธอ เพราะเธอรับนิสยั
ตีสองหน้าของเขาไม่ไหว สิง่ ทีเ่ ธอรูเ้ ห็นมามันมีมากเกินไป แต่ทพ่ี ดู
ไม่ได้เป็ นเพราะพีแ่ พรดูรกั เขาในตอนทีเ่ ธอเกริ่นเรื่องนี้ข้นึ มา
กระทั่งได้รูต้ อนนี้เองว่า บางทีคนทีไ่ ม่อาจเลิกได้อาจจะเป็ น
พีส่ าวของเธอมากกว่า
ไม่รู้ตงั้ แต่เมือ่ ไรทีค่ วามสัมพันธ์ของพีแ่ พรกับดรัสตันมีเรื่อง
เงินเข ้ามาแบบนี้...เธอไม่เคยสังเกต
ไม่เคยรูก้ ระทัง่ ว่าครอบครัวของเธอล�ำบากมากแค่ไหน ทุกคน
ปิ ดเธอไว้ ใหเ้ ธอได้ใช้ชีวติ อย่างสุขสบาย เป็ นเจ้าหญิงตัวน้อยๆ
ของบ ้านทีอ่ ยากท�ำอยากได้อะไรไม่เคยมีใครขัดเธอเลยสักครัง้ เดียว...
อิงฟ้ ามองใบหน้าบึ้งตึงของเพือ่ น เข ้าใจความคิดของพริมาภา
เป็ นอย่างดี เพือ่ นเธอคนนี้เกลียด ดรัสตัน แมคไกวร์ มาตลอด
ชอบพูดกรอกหูเธอเสมอว่าผูช้ ายคนนัน้ คือศัตรูฟ้าประทาน มีแต่
ความร้ายกาจสองหน้า เป็ นซาตานสวมชุดสู ทของ ทอม ฟอร์ด
ทัง้ เนื้ อ ทัง้ ตัว มีแ ต่ ค วามป่ าเถื่อ น ปกปิ ด ตัว เองด้ว ยความเป็ น
สุภาพบุรษุ จอมปลอม สารพัดค�ำด่าทีเ่ อามาพ่นใส่เธอหลังเผชิญหน้า
กัน ถ ้าเป็ นเรือ่ งของดรัสตัน พริมาภาคนน่ารักก็จะกลายเป็ นแม่สาว
ปากร้ายไปในทันที
แต่ พอมองเพื่อนสนิทที่อยู่ในชุดเจ้าสาวในวันนี้แลว้ อิงฟ้ า
ก็อดข�ำกับชะตากรรมของอีกฝ่ ายไม่ได้ และอดปากไม่อยู่ พูดกระเซ ้า
ขึ้นมาว่า
“แลว้ แกไม่ชอบหน้านายดรัสตันอะไรนี่ดว้ ยนี่ สมใจแกนะ
ทีเ่ ขาไม่ได้มาเป็ นพีเ่ ขยแก”
“ไอ้องิ ”
คนเป็ นเพือ่ นรูเ้ ท่าทัน ถลึงตาใส่หมายจะปราม แต่ไม่ทนั แล ้ว
อิงฟ้ าได้เอ่ยออกมาด้วยความปากไวจนได้
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“แต่ดนั ซวยตรงนี้ เขาดันกลายมาเป็ นผัวแกแทน”
“...”
“ฉันควรสงสารแกดีไหม”
คนน่าสงสารถึงกับพูดไม่ออกไปชัว่ ขณะ สีหน้าของเธอเหมือน
ช็อกไป กระทั่งตัง้ ตัวได้มอื เล็กก็ฟาดลงบนต้นแขนของเพือ่ นสนิท
อีกครัง้
“แกต้องสงสารฉันสิองิ ! ฉันเพิ่งจะเรียนจบ งานก็ยงั ไม่ได้
เริ่มท�ำ แต่ ตอ้ งมาแต่ งงานกับปี ศาจที่ฉนั เกลียดขี้หน้าเขาที่สุด!
แกคิดว่าฉันจะทนได้หรือไง”
หญิงสาวแหวออกมา ดวงตาคู่โตแดงก�ำ่ แสบร้อนขึ้นมาทันที
จนอิงฟ้ ารูส้ กึ ผิด ต้องรีบหยิบเอาทิชชูมาคอยซับน�ำ้ ตาคนตัวเล็กกว่า
ไม่ให้ไหลออกมา ไม่งนั้ หน้าจะเลอะแล ้วแก้ไขยากกว่าเดิม
“ได้ไม่ได้กต็ อ้ งทนนั่นแหละจริงไหม” คราวนี้องิ ฟ้ าใช้นำ�้ เสียง
อ่อนโยนในการปลอบประโลมอีกฝ่ าย “เฮ้อ...ไม่คดิ จริงๆ ว่าฉันจะได้
มาเห็นไอ้การแต่งงานใช้หนี้แบบในละครด้วยตาตัวเองในชีวติ จริง
แบบนี้”
หญิงสาวพยายามพูดเบีย่ งให ้เป็ นเรื่องตลก แต่มนั คงข�ำแห ้ง
ไปหน่อยเพราะอีกฝ่ ายไม่ได้ข�ำเหมือนเธอเลย แถมยังท�ำท่าจะร้องไห ้
มากกว่าเดิมเสียอีกในตอนทีถ่ ามออกมาว่า
“ฉันควรท�ำยังไงดีอะอิง”
“ไม่รูว้ ะ่ พีช” อิงฟ้ าส่ายหัวอย่างจนปัญญา “ฉันก็ไม่เคยแต่งงาน
ใช้หนี้เหมือนกัน”
ค�ำตอบหวังให้อกี ฝ่ ายหยุดเศร้านัน้ กลับดูเหมือนจะยิง่ กระตุน้
ให ้เพือ่ นสนิทสติแตกมากกว่าเดิม
“แกมันเพือ่ นชั่ว!”
อิงฟ้ าทีถ่ กู ประณามได้แต่หวั เราะเสียงแห ้ง
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“จ้าๆ ฉันเป็ นคนไม่ดี โอ๋...” เธอส่งเสียงปลอบใจคนทีด่ ูแค้น
จนน�ำ้ ตาไหล รีบเอาทิชชูซบั น�ำ้ ตาให้อกี ฝ่ ายโดยไว “อย่าเพิง่ ร้องไห ้
อดทนไว ้ก่อน ผ่านวันนี้ไปแล ้วอะไรๆ มันอาจจะดีข้นึ ก็ได้”
“มันจะดีข้นึ ได้ยงั ไงกัน” พริมาภาเอ่ยอย่างคับแค้นใจ เพราะ
ยังจ�ำน�ำ้ เสียงข่มขูข่ องดรัสตันได้เป็ นอย่างดี “ท�ำไมจู่ๆ ฉันต้องมา
เป็ นตัวแทนแต่งงานใช้หนี้ด ้วย ท�ำไมพีแ่ พรท�ำแบบนี้อะอิง ถ ้าไม่อยาก
แต่งท�ำไมปล่อยให ้เกิดงานจนถึงวันนี้ ฉันไม่อยากจะพูดนะ แต่ทำ� ไม
พีแ่ พรต้องเห็นแก่ตวั ขนาดนี้ดว้ ย”
เธออดตัดพ ้อไม่ได้ ถ ้าพีแ่ พรอยากเป็ นอิสระ น่าจะปรึกษาเธอ
อย่างน้อยจะได้ช่วยกันหาทางออก ถึงแม้ว่ามันจะไม่มที างออก
แต่ก็ยงั ดีกว่าหายตัวไปโดยไม่บอกอะไรใครเลยแบบนี้ นอกจาก
บอกแค่วา่ ตัวเองสบายดี
ใช่...วันนี้พ่สี าวของเธอยอมตอบขอ้ ความเธอแลว้ มีเพียง
สองประโยคสัน้ ๆ ขอโทษและสบายดี แค่นนั้ ...มีแค่นนั้ โดยไม่ยอม
บอกเหตุผลหรือตอบอะไรเธออีกเลย รวมถึงติดต่อไม่ได้ดว้ ย!
“พีแ่ กอาจจะมีเหตุผล”
อิง ฟ้ าพยายามช่ ว ยให เ้ พื่อ นคิ ด ถึง แง่ดีบ า้ ง แต่ ดู เ หมือ น
จะยากเหลือเกิน เพราะพริมาภาก็ยงั ดูคบั แค้นใจมากอยู่ดี
“เหตุผลก็เพราะนายดรัสตันมันเลวร้ายน่ะสิ!” คนเป็ นเจ้าสาว
ร้องออกมาเสียงดังด้วยความเจ็บใจ “แต่ ท ำ� ไมฉันต้องเป็ นคน
มารับกรรมแบบนี้ดว้ ย!”
คนฟังเลยได้แต่ตบไหล่ของอีกฝ่ ายเป็ นการปลอบประโลม
และวินาทีต่อมาเธอก็ชะงักมือและคิดอะไรขึ้นมาได้ จึงเอ่ยถาม
เพือ่ นสนิทไปว่า
“เออ แล ้วเรือ่ งพีจ่ นี แกจะท�ำยังไงล่ะพีช พีจ่ นี มางานแต่งพีแ่ พร
เหมือนกันนี่นา”
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พี่จีน ที่เ ธอพู ด ถึง ก็ คื อ คนที่พ ริ ม าภาก�ำ ลัง คบหาดู ใ จด้ว ย
อาจจะยังไม่ใช่ คนรัก แต่ พริมาภาก็ปรึกษาอิงฟ้ าแลว้ ว่าจะลอง
เปิ ดใจให้กบั พี่จีนดู เพราะพี่จีนเป็ นคนดีคนหนึ่งและยังมีอะไร
หลายอย่างทีเ่ ข ้ากันได้ น่าจะพัฒนาเป็ นความชอบได้ไม่ยาก อีกอย่าง
ก็รจู้ กั สนิทสนมกันมาก็นานหลายปี แล ้ว
พอได้ยินค�ำถามนัน้ พริมาภาก็ถึงกับชะงัก ความรู้สึกผิด
แผ่ซ่านในอกจนยากทีจ่ ะระงับได้
“ฉันไม่รู ้ ฮือ”
ตอนทา้ ยพริมาภาเจ็บใจเสียจนอดไม่ได้ท่จี ะร้องไหอ้ อกมา
อีกครัง้ อิงฟ้ ารีบซับน�ำ้ ตาใหเ้ พื่อนอีกหนแลว้ พยายามปลอบให ้
อีกฝ่ ายใจเย็นๆ แต่ ก็ไม่ได้ผล เพราะน�ำ้ ตาของพริมาภายังไหล
ออกมาอยูด่ ี สุดท ้ายเมือ่ หันไปเห็นนาฬกิ าแล ้วพบว่านี่ใกล ้จะถึงเวลา
ทีต่ อ้ งเขา้ ไปในงานแล ้ว เธอจึงรีบบอกใหเ้ พือ่ นหยุดร้องไห้ได้แล ้ว
จากนัน้ อิงฟ้ าก็ไปตามช่างแต่งหน้าให ้เข ้ามาช่วยกลบร่องรอยทีเ่ ลอะ
น�ำ้ ตาบนใบหน้าของพริมาภา แต่ ตอนที่ออกไปขา้ งนอกหอ้ งนัน้
ถึงได้เห็นว่าดรัสตันยืนอยู่หน้าหอ้ งพอดี แต่เธอไม่ได้สนใจอะไร
พอกลับ มาอีก ทีก็ พ บว่า ดรัส ตัน ไม่อ ยู่ แ ล ว้ ส่ ว นเธอรีบ ให้พ่ีช่ า ง
แต่งหน้าทีย่ งั อยู่ช่วยจัดการใบหน้าของพริมาภาโดยเร็ว โชคดีจริงๆ
ทีค่ ุณแม่รอบคอบ ขอให ้ช่างอยู่รอก่อน
หลังจากช่วยแต่งหน้าใหม่เสร็จ ก็ประจวบเหมาะกับได้เวลา
แล ้ว ออร์แกไนซ์ทไ่ี ด้รบั การจ้างมาเข ้ามาบรีฟคิวบนเวทีกบั พริมาภา
ว่าควรจะท�ำอะไรต่อ ซึ่งส่วนใหญ่พริมาภารู เ้ รื่องทัง้ หมดอยู่แลว้
ไม่รูว้ ่าเป็ นเพราะความบังเอิญหรือเปล่า เนื่องจากเธอคือคนทีช่ ่วย
ประสานงานทุกอย่างแทนพีส่ าว เพราะเป็ นเพือ่ นเจ้าสาวและยังเป็ น
น้องสาวอีกด้วย ระหว่างที่พ่สี าวของเธอวิ่งวุ่นเคลียร์งานเพื่อจะ
ลาฮันนีมนู เธอก็ตอ้ งมาคอยดูแลทุกอย่างให ้ ถึงจะไม่ชอบแค่ไหน
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แต่ ก็ทำ� เพื่อพี่สาวของตนเอง เลยกลายเป็ นรู้ขนั้ ตอนทุกอย่างดี
ไปเสียอย่างนัน้
ทัง้ ๆ ทีเ่ ธอไม่ได้อยากจะรูเ้ ลย!

ตอนที่พริมาภาออกมาจากหอ้ งพักอีกครัง้ แลว้ มาหยุด

ยืนรอก่อนจะเข ้าไปข ้างในงานก็เห็นดรัสตันก�ำลังยืนรอเธออยู่แล ้ว
ร่างสู งใหญ่อยู่ในชุดทักซีโดสีดำ� ขับใหเ้ รือนร่างของเขาดูดรี าวกับ
นายแบบชัน้ น�ำ แต่ถงึ เขาจะดูหล่อเหลาจนคนอืน่ อิจฉาเธอทีแ่ ต่งงาน
กับเขามากแค่ ไหน พริมาภาก็ไม่สนใจเลย เพราะในสายตาเธอ
เปลือกนอกของดรัสตันนัน้ ดึงดูดเธอไม่ได้สกั นิดเดียว
เธอคิดว่าเผลอๆ เธออาจจะเป็ นผูห้ ญิงคนเดียวในโลกใบนี้
ทีเ่ ห็นว่า ดรัสตัน แมคไกวร์ น่ะร้ายกาจมากแค่ไหน!
ทว่าก่อนทีอ่ อร์แกไนซ์จะส่งสัญญาณถึงพิธกี รบนเวทีเพือ่ เริ่ม
พิธกี ารต่อไป ดรัสตันก็ยกมือห ้ามเอาไว ้ก่อน เขาสัง่ อีกฝ่ ายว่าขอเวลา
เพียงห ้านาที จากนัน้ จึงลากพริมาภาให ้ถอยห่างจากทุกคน กลับไป
ยังทางเดิมแล ้วเข ้าไปในห ้องพักด้านหลังทีเ่ ธอเพิง่ จะเดินออกมา
แต่ ใ นห อ้ งนี้ ต อนนี้ ไ ม่มีใ ครเลย นอกจากเธอกับ ดรัส ตัน
ซึ่งก�ำลังจ้องมองเธอด้วยสายตาเขม้ ขน้ แสดงออกชัดถึงความ
ไม่พอใจทีเ่ ขาไม่คดิ จะปิ ดบังสักนิด
พริมาภาตัวสั่นกับโทสะของเขาที่เธอสัมผัสได้ ถึงอย่างไร
ภาพในอดีตตอนทีเ่ ขาจ้องมองคนทีเ่ ขาก�ำลังท�ำร้ายร่างกาย เหยียบ
อีกฝ่ ายอยู่ ใต้ฝ่าเทา้ ที่เธอได้เจอ ก็ใช้ดวงตาแบบนี้จอ้ งมองเธอ
ในตอนที่เธอบังเอิญไป ‘เจอ’ เขาในช่ วงเวลานัน้ เขา้ พอดี และ
ตัง้ แต่นนั้ ก็ทำ� ให ้เธอกลัวเขามาโดยตลอด!
“พีช” ดรัสตันเรียกเธอเสียงเขม้ หลังจากทีเ่ งียบกดดันเธอ
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อยู่เกือบนาที พริมาภาอยากจะหนีแต่เธอถูกเขาจับข ้อมือเอาไว ้แน่น
รูว้ ่าสลัดอย่างไรก็ไม่ออก จึงเลือกจะยืนนิ่งเงียบอยู่อย่างนัน้ แทน
“ฉันขอเตือนอะไรเธอไว้สกั อย่างนะ เห็นแก่ทเ่ี ราเห็นหน้ากันมานาน”
ในทีส่ ดุ ดรัสตันก็พดู ขึ้นมา ดวงตาสีนำ�้ ตาลทองของเขาจ้องมอง
เธอเขม็ง กดดันให ้เธอรูส้ กึ เหมือนจะหายใจไม่ออก
“...”
พริมาภาไม่ตอบอะไร รู้ดวี ่าดรัสตันคงไม่อยากฟังอะไรจาก
ปากเธอหรอก แต่ถงึ อย่างนั้นเธอก็ไม่อาจทนมองหน้าของเขาได้
หญิงสาวเลยเลือกที่จะเบือนหน้าหนี แต่ เป็ นดรัสตันที่เอื้อมมือ
บีบปลายคางของเธอเอาไว ้ บังคับใหเ้ ธอมองเขาก่ อนที่ชายหนุ่ ม
จะพูดด้วยน�ำ้ เสียงแผ่วเบาแต่กลับเต็มไปด้วยโทสะออกมาว่า
“เป็ นแค่ตวั แทนน่ะอย่าปากดีให ้มากนัก”
“...”
“ฉัน ไม่ ได้ ใ จดีเ หมือ นที่แ สดงออกเธอก็ รู ้ ถ า้ ยัง ท�ำ อะไร
ไม่คดิ หน้าคิดหลังอีก ฉันจะไม่เตือนเธออีกแล ้วนะ”
“...”
“แต่ฉนั จะลงโทษให ้เธอจ�ำ บอกเลย”
เธออย่าคิดว่าเขาไม่รู้ทเ่ี ธอไปพูดอะไรกับเพือ่ น และดรัสตัน
ไม่ชอบทีเ่ ธอเอาเขาไปพูดลับหลังอย่างนัน้ !
โดยเฉพาะตอนที่เธอท�ำท่าอาลัยอาวรณ์ผูช้ ายคนนัน้ ...เขา
ไม่ชอบ! และพริมาภาก็ควรจะรูต้ วั แล ้วว่าเธอน่ะเป็ นคนของใคร!
พริม าภารู้ได้ในตอนนี้ เ องว่า ดรัส ตัน คงจะได้ยิน ที่เ ธอพูด
กับอิงฟ้ า แต่แล ้วอย่างไร ในเมือ่ ทีเ่ ธอพูดมันเป็ นเรื่องจริง!
“ฉันไม่แปลกใจหรอกทีพ่ แ่ี พรทิ้งนายไปแบบนี้ จนฉันต้องมา
ซวยแทน”
หญิงสาวตอกใส่หน้าคนทีพ่ ยายามข่มขูเ่ ธอเช่นกัน เธออาจจะ
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ไม่เคยสูก้ บั เขามาก่อน แต่เธอคิดว่าเธอไม่ควรยอมเขาอีกต่อไปแล ้ว
ในเมื่อไม่มอี ะไรจะเสีย เธอก็ไม่อยากใหเ้ ขาข่มเธอมากไป
กว่านี้
พอเธอตอบโต้กลับไปเช่นนัน้ อีกฝ่ ายก็ดูเหมือนจะยิง่ ไม่พอใจ
สัมผัสได้จากแรงบีบของนิ้วมือเรียวยาวที่กระชับใบหน้าของเธอ
มากขึ้น หญิงสาวได้แต่พยายามดิ้นรนหนีแต่ไม่อาจหนีได้ เพราะ
มือ อีก ข า้ งของดรัส ตัน รัง้ แผ่ น หลัง ของเธอให เ้ ข า้ หาเขามากขึ้น
จากนัน้ ชายหนุ่มจึงตอบกลับมาด้วยสีหน้าเย้ยหยันของผู ้ชนะว่า
“แต่ฉนั กลับดีใจทีแ่ พรทิ้งฉันไปซะด้วยสิ ไม่รูท้ ำ� ไม”
“...”
“ฉันถึงได้เธอมาไว้ในก�ำมือแทนแบบนี้ รู้ไหมพีช...” เขาเอ่ย
ถามขึ้นมาและไม่รอให ้เธอตอบอะไร ดรัสตันก็เอ่ยต่อไปว่า “ฉันน่ะ
ขวางหูขวางตาเธอมานานแล ้วจริงๆ”
พริมาภาถลึงตาใส่เขา ไม่แค่ เขาหรอกที่ขวางหูขวางตาเธอ
เธอเองก็เหมือนกัน!
ถ ้ารูส้ กึ แบบนัน้ จะมาบังคับให ้เธอแต่งงานกับเขาท�ำไม!
พริมาภาถลึงตาใส่ชายหนุ่ม ก่อนจะห ้ามตัวเองไม่อยูด่ า่ อีกฝ่ าย
ออกมารัวเร็วไม่ซำ�้ ค�ำ “ไอ้คนโรคจิต ไอ้เถือ่ น ไอ้ชั่ว อื้อ!”
หญิงสาวครางประท ้วง มือเล็กทุบอกของคนทีจ่ ๆู่ ก็ฉวยโอกาส
บดขยี้รมิ ฝี ปากกับปากนุ่มของเธอ ไม่มกี ารออมแรงหรืออ่อนโยน
เลยสักนิด ไม่เหมือนจูบ แต่เป็ นการลงโทษเสียมากกว่า หญิงสาว
เจ็บจนน�ำ้ ตาแทบร่ วงในตอนที่เขากัดกลีบปากนุ่ มของเธอแรงๆ
ก่อนจะยอมปล่อยเธอไป
ดรัส ตัน ผลัก เธอออกไปจากอ้อ มกอดของเขา แผ่ น หลัง
ของเธอชนเขา้ กับก�ำแพงด้านหลังพอดี หญิงสาวเงยหน้ามองเขา
ด้วยสีหน้าโกรธจัดและดวงตาที่พร่าพรายไปด้วยหยาดน�ำ้ ตาของ
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ความเจ็บใจ
เธอมองเห็นเขาใช้น้ วิ โป้ งปาดเช็ดริมฝี ปากตัวเองไปมา ก่อนที่
เขาจะมองเธอด้วยท่าทีของผู ้ชนะแล ้วพูดว่า
“นีแ่ ค่เตือนเท่านัน้ เลิกด่าฉันได้แล ้ว และท�ำตัวให้มนั ดีๆ ด้วย”
“...”
“อย่าใหค้ นอื่นเขาคิดว่าเธอยั่วให้ฉนั ต้องเขา้ หอก่อนก�ำหนด
เวลา เข ้าใจไหม”
“นาย...!”
ดรัสตันไม่รอให ้เธอด่าอะไรเขาอีก ชายหนุ่มเปิ ดประตูออกไป
ขณะที่พริมาภาได้แต่ ยืนก�ำมือแน่ นจนปลายเล็บจิกเขา้ ไปในเนื้อ
และบอกตัวเองซ�ำ้ ๆ ว่าเธอต้องไม่รอ้ งไห ้เพราะคนแบบนี้ คนเถือ่ น
นิสยั ไม่ดอี ย่างนี้เธอไม่ควรไปเสียน�ำ้ ตาให ้เขา เขาไม่คู่ควรหรอก
กระทัง่ ระงับได้ หญิงสาวก็หนั ไปส่องกระจก รีบจัดการใบหน้า
ตัวเอง ส�ำรวจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแลว้ จึงก้าวออกไปจากหอ้ ง
แลว้ ฝื นยิ้มเพื่อไม่ใหค้ นอื่นๆ ไม่สบายใจ และไม่อยากท�ำอะไร
ทีด่ รัสตันจะหาเรื่องจับผิดรังแกเธอได้อกี
และทีส่ ำ� คัญ ท�ำไปเพือ่ ให ้งานแต่งบ ้าๆ นี่มนั จบลงไปเสียที!
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2

อย่าท�ำให้โกรธ

ในที่สุดงานแต่งงานบา้ ๆ นี่ก็จบลง และหลังจากนัน้ คือ

อาฟเตอร์ปาร์ต้ ที พ่ี ริมาภาตัง้ ใจแล ้วว่าเธอจะไม่เข ้าไปมีสว่ นร่วมอะไร
เพราะแขกส่วนใหญ่กไ็ ม่ใช่เพือ่ นของเธออยู่แล ้ว
ตอนแรกสุดนัน้ หอ้ งหอคืนแรกดรัสตันได้เช่ าโรงแรมที่น่ี
เป็ น ห อ้ งเพรสซิเ ดนต์เ ชีย ลสวีต แต่ ไ ม่รู เ้ ขาเกิด เปลี่ย นใจอะไร
จึงบอกว่าจะใช้บา้ นของเขาแทน พริมาภาหรือจะไปค้านอะไรได้
ทว่าระหว่างทีแ่ ยกตัวกับดรัสตัน อีกฝ่ ายยังไม่ยอมให ้เธอกลับก่อน
พริมาภาจึงนัง่ รออยูใ่ นห ้องพักทีเ่ ขาเปิ ดไว้ให้เธอพักผ่อน ระหว่างนัน้
เองหญิงสาวจึงได้มโี อกาสพูดคุยกับบิดามารดาของตนเอง
บิดาเธอมีสหี น้าดีข้นึ เขายิ้มแย้มพึงพอใจตลอดงาน เธอรูว้ า่
ท่ า นโล่ง ใจที่เ ธอยอมท�ำ ตามที่ท่ า นต้อ งการ บางครัง้ ...บางครัง้
พริม าภาก็ อ ดคิด ไม่ได้ว่า ระหว่า งพวกเธอที่เ ป็ น ลู ก กับ ชีวิต ของ
ท่านเอง บิดาเธอสนใจอะไรมากกว่ากัน แต่นนั่ แหละ เธอจะปฏิเสธ
ได้อย่างไรว่า ที่เธอได้ใช้ชีวติ ดีมาถึงขนาดนี้ก็เป็ นเพราะเงินทอง
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ทีท่ ่านหามาให ้เธอใช้นั่นแหละ
ส่วนมารดา ถึงจะพยายามแย้มยิ้ม แต่ก็มกั จะมองเธอด้วย
สายตาทีแ่ ฝงความรูส้ กึ ผิด นั่นท�ำให ้พริมาภาได้แต่อดทนไว้ ไม่คดิ
ท�ำอะไรบุม่ บ่ามลงไปให ้ทุกคนเสียใจเหมือนทีพ่ ส่ี าวเธอท�ำ
พริมาภาอึดอัด นึกอยากกลับบ ้าน ถอดชุดแต่งงานบ ้าๆ นี่
ออก แต่ ก็ ท ำ� อย่ า งนัน้ ไม่ ไ ด้ ตอนนี้ เ ธอก�ำ ลัง นั่ ง เผชิญ หน้า กับ
บิดามารดา ผู เ้ ป็ นพ่อยืนอยู่ ตรงขา้ มเธอกับแม่ท่ีนั่งอยู่ บนเตียง
แม่จบั มือของเธอเอาไวแ้ น่ น ขณะพูดกับเธอด้วยน�ำ้ เสียงสั่นเครือ
น้อยๆ ราวกับจะร้องไห ้ออกมาว่า
“เราก็แต่งงานแล ้ว ต่อไปอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็อดทนไว ้นะ
พีชนะ”
“แม่คะ...”
พริ ม าภาได้แ ต่ ป ระท ว้ งออกมา พ่ อ กับ แม่ ท �ำ เหมือ นว่ า
งานแต่งนี้ผ่านพน้ ไปแล ้วเธอกับดรัสตันจะสามารถใช้ชีวติ คู่กนั ได้
อย่างนัน้ แหละ
สุดทา้ ยมันจะจบลงด้วยการแยกทาง ท�ำไมเธอจะต้องถูก
สัง่ ให ้อดทน และเพราะรูด้ อี ย่างนัน้ ตอนทีแ่ ม่พดู แบบนัน้ พริมาภา
ถึงได้เจ็บในใจเสียจนแทบกลัน้ น�ำ้ ตาไว้ไม่อยู่
เธอร้องไห้ในวันนี้รวมกันแลว้ มากกว่าระยะเวลาสิบปี ของ
ความเสียใจทีเ่ ธอได้เผชิญหน้ามาเสียอีก
“ไม่เอาลูก ไม่ตอ้ งร้อง” แม่รบี ปล่อยมือเธอ แล ้วค่อยๆ ใช้
ผา้ เช็ดหน้าซับน�ำ้ ตาใหเ้ ธอเบาๆ “แม่... อย่าใหแ้ ม่รู้สกึ ผิดมากไป
กว่านี้”
“หนู ...”
พริมาภาเลยพูดอะไรไม่ออก ค�ำพูดมากมายของเธอจุกอยู่
ในล�ำคอ มันเป็ นค�ำตัดพอ้ ที่จะท�ำใหค้ นฟังไม่สบายใจ แม่เธอ
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ไม่สบาย เธอไม่ควรท�ำใหท้ ่านคิดมากจนอาการทรุดหนักมากไป
กว่านี้
หญิงสาวเงยหน้าขึ้น พยายามระงับน�ำ้ ตาตัวเองเพือ่ ใหท้ ่าน
สบายใจ ระหว่างนัน้ เองบิดาทีเ่ อาแต่เงียบอยูน่ านของเธอก็เอ่ยขึ้นมา
เป็ นประโยคแรกว่า
“พีช พ่อขอบคุณหนู มากนะทีช่ ่วยบ ้านเราเอาไว้”
น�ำ้ เสีย งของพ่อ อ่ อ นลง เป็ น ครัง้ แรกที่เ ธอรับรู้ได้ว่าท่าน
รูส้ กึ ผิดทีบ่ งั คับให ้เธอแต่งงานแทนพีแ่ พรแบบนี้
“พีช...”
ชั่วระยะเวลานัน้ พริมาภารู้สกึ ว่าเธอท�ำถูกแล ้วทีย่ อมตามใจ
พ่อกับแม่อย่างนี้ แต่ วนิ าทีถดั มาทุกอย่างก็จบสิ้นลง เธอคงคิด
ไปเองว่าพ่อคงจะเห็นใจเธอบ ้าง
แต่เธอคิดผิด...
“พ่อรู ว้ ่าลูกกับคุณดรัสตันไม่ถูกกัน แต่ในเมื่อแต่งงานกัน
ไปแล ้ว พ่อก็อยากให้พชี ใจเย็นๆ หน่อย อย่างทีแ่ ม่เขาบอก หนักนิด
เบาหน่อยก็ให ้อภัยกัน”
“พ่อคะ” พริมาภาประทว้ งเสียงหนัก เธอจ้องมองท่านเขม็ง
ก่ อ นจะเอ่ ย สิ่ง ที่คิ ด เอาไว้ต งั้ แต่ แ รกออกมา “ถ า้ หลัง จากนี้ พีช
จะหย่า...”
“พีช!”
ทัง้ บิดามารดาของเธอเอ่ยขัดขึ้นมาแทบจะพร้อมกัน ก่อนที่
พ่อจะเป็ นคนออกค�ำสั่งเสียงเข ้มด้วยสีหน้าจริงจัง
“พ่อไม่อยากให้พชี หย่า”
พริมาภาแสดงออกชัดถึงการต่อต้านในทันที
“แล ้วถ ้าพีแ่ พรกลับมา”
ทุกคนต้องไม่ลมื ว่าเธอเป็ นแค่ตวั แทน แต่พวกเขาแต่ละคน
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กลับท�ำเหมือนว่ามันคือเรือ่ งจริงไปแล ้ว ทัง้ บังคับให ้เธอจดทะเบียน
สมรส ทัง้ จัดงานแต่งงานใหญ่โตต่อไปโดยไม่ยอมยกเลิก
แต่...คนรักตัวจริงของดรัสตันไม่ใช่เธอ...
ถ ้าพีแ่ พรกลับมาแล ้วเธอก็ตอ้ งเดินออกไปจากตรงนี้ พริมาภา
ไม่คดิ จะทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เด็ดขาด!
“กลับมาแลว้ ยังไง” บิดาของเธอตอบโต้เสียงหนัก สีหน้า
เกรี้ ย วกราดทุก ครัง้ ที่พู ด ถึง แพรรัม ภาลู ก สาวคนโต “ถึง ยัง ไง
คุณดรัสตันก็เ ป็ น สามีพีช ! ในเมื่อ แพรเลือ กเดิน ทางนี้ แ ล ว้ ก็ไ ป
ให ้สุดทาง”
พริมาภาได้ยนิ ค�ำสั่งนัน้ แล ้วถึงกับเจ็บใจอกจนพูดไม่ถกู
เธออาจจะไม่เคยแสดงออกใหค้ นทีบ่ ้านรู ้ เรื่องนี้มเี พียงเธอ
กับดรัสตันที่รดู้ แี ก่ใจกันสองคนว่าเธอกับเขาเกลียดกันมากแค่ไหน
แต่พอ่ กลับจะบังคับให ้เธออยูก่ บั เขาให้ได้ แค่คดิ เธอก็แทบจะหายใจ
ไม่ออกแล ้ว
“พีชต้องทนทัง้ ชีวติ เลยเหรอคะ” น�ำ้ เสียงของพริมาภาเต็ม
ไปด้วยความเจ็บปวดทีซ่ ่อนเอาไว้ไม่ไหว “ถา้ เกิดพีชกับเขาเขา้ กัน
ไม่ได้จริงๆ”
คราวนี้พอ่ คงจะรูว้ า่ เมือ่ ครู่เขาท�ำร้ายจิตใจเธอมากเกินไปจริงๆ
หรือเป็ นเพราะแม่ชว่ ยปรามพ่อ ท่านถึงได้มที า่ ทีออ่ นลงบ ้างนิดหน่อย
ในตอนทีย่ อมอะลุม่ อล่วยให ้แก่เธอ
“ถ ้าตอนนัน้ พ่อก็จะยอมรับ แต่ตอนนี้พอ่ ไม่ยอม”
พริมาภาเองก็ไม่คิดจะยอมแพเ้ ช่ นกัน นี่ คือชีวิตของเธอ
ทัง้ ชีวติ และเธอได้ให้ทา่ นบงการแล ้วครัง้ หนึง่ แต่หลังจากนี้ทางเลือก
ควรจะเป็ นของเธอ ไม่ใช่เรื่องทีท่ ่านจะคิดตัดสินใจแทนเธอได้
“พีชยอมให ้พ่อมากแล ้วนะคะทีใ่ ห ้พ่อบังคับพีชแต่งงานกับเขา”
“...”
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“พ่อพังความรักของพีชไปแล ้ว อนาคตของพีช พ่อจะไม่ยอม
ให้พชี ตัดสินใจเองเลยเหรอคะ”
“พีช!”
“ทัง้ สองคนอย่าทะเลาะกัน ฉันขอนะคะคุณทิว”
สุดท ้ายแม่ของเธอก็ทนไม่ไหว หันไปห ้ามปรามผู ้เป็ นสามี
“คุณพลอย”
ทิวตั ถ์มที ่าทีขดั ใจอยู่บา้ ง แต่คราวนี้พรรณวดีไม่ยอมเงียบ
อีกต่อไปแล ้ว
“เราบัง คับ ยายพีช เพราะความเห็น แก่ ต วั มามากพอแล ว้
หลังจากนี้ก็ให้พชี เขาตัดสินใจเองเถอะค่ะ”
เธอเอ่ ยร้องขอ และนั่นท�ำใหค้ นเป็ นสามียอมตามใจเธอ
ในทีส่ ุด
“ก็ได้” ทว่าถึงอย่างนัน้ ทิวตั ถ์ก็มวิ ายออกค�ำสั่งกับลู กสาว
คนเล็กของตน “แต่จะท�ำอะไรก็บอกพ่อก่อนด้วยได้ไหม สัญญานะ
พีช”
“ค่ะ”
พริมาภารับค�ำ และได้แต่รบั ค�ำสัง่ ไปอย่างนัน้ เพราะเธอก็ไม่รู ้
หรอกว่าถึงเวลาตัดสินใจจริงๆ เธอจะยอมบอกใครก่อนไหมอยู่ดี

หลังจากนัน้ บิดามารดาของเธอก็ขอตัวกลับไปก่อน ขณะที่

พริมาภาจ�ำเป็ นต้องกลับไปบ ้านของดรัสตันพร้อมกับอีกฝ่ าย ซึง่ ยังคง
ใหเ้ ธอรออยู่ แต่พริมาภาเบือ่ เกินกว่าจะอยากรอ เธอส่งขอ้ ความ
ไปหาอิงฟ้ าเพือ่ พูดคุยกับอีกฝ่ าย กระทั่งได้รูว้ า่ ตอนนี้จริ ภพรอเธอ
อยู่ข ้างล่างตรงบริเวณล็อบบี้ของโรงแรม อิงฟ้ าบอกกับเธอว่าพีจ่ นี
ต้องการคุยกับเธอเป็ นครัง้ สุดทา้ ย แน่ นอนว่าพริมาภาไม่ปฏิเสธ
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เธอยังติดค้างค�ำอธิบายกับจิรภพอยู่ อย่างไรก็ควรพูดกับเขาให ้
ชัดเจน
ทว่าเมื่อลงมาเผชิญหน้ากับอีกฝ่ าย พริมาภาถึงได้รูว้ ่ามัน
ยากกว่าทีค่ ดิ ตอนทีม่ องหน้าจิรภพ เธอไร้คำ� พูดใดๆ ทีอ่ ยากจะพูด
กับเขา
ชายหนุ่ ม กับ เธอรู ้ จ กั กัน มานานหลายปี เขาเป็ นรุ่ น พี่ท่ี
มหาวิทยาลัย เป็ นพี่ชายของหนึ่งในกลุ่มเพื่อนสนิทที่วนั นี้ไม่ได้
มางานแต่งงานพีแ่ พร ส่วนจิรภพนัน้ เป็ นเพราะเธอชวนเขามาเอง
เนื่องจากเพิง่ เริ่มตัดสินใจว่าจะคบหากับเขาอย่างจริงจัง
แต่ ทุกอย่างก็จบลงโดยที่ยงั ไม่ได้เริ่มสักนิด และเป็ นเธอ
ทีท่ ำ� ร้ายเขาโดยไม่รตู้ วั เธอให ้ความหวังพีจ่ นี และเป็ นคนท�ำร้ายเขา
เธอเลยไม่อาจปล่อยไปเฉยๆ ได้ อย่างน้อยก็ตอ้ งอธิบายทุกอย่าง
ให ้เขาได้รู.้ ..
ถึงจะคบกันเป็ นคนรักไม่ได้ แต่พริมาภาก็ไม่อยากสู ญเสีย
อีกฝ่ ายไปจากชีวติ เขาเป็ นเหมือนเพือ่ นรุน่ พีท่ เ่ี ธอไว ้วางใจ สนิทสนม
กันมานานปี
แต่ถงึ อย่างนัน้ เธอก็พดู อะไรไม่ออก ได้แต่นั่งตรงข ้ามจิรภพ
อยู่นาน กระทั่งชายหนุ่มเป็ นฝ่ ายท�ำลายความเงียบขึ้นมาก่อน
“พีช นี่มนั เรื่องอะไรกันครับ ท�ำไมจู่ๆ ถึง...”
จิรภพไม่ได้พูดอะไร แต่มองพริมาภาในชุดแต่งงานแลว้ ก็
พูดไม่ออก ชายหนุ่มไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าวินาทีทเ่ี ห็นพริมาภา
บนเวทีเคียงคู่กบั ดรัสตันในฐานะเจ้าสาวนัน้ เขารูส้ กึ อย่างไรบ ้าง
เขาทัง้ สับสน มึนงง ประหลาดใจ ก่อนจะค่อยๆ รู้สกึ เจ็บ
ไปทัง้ ใจจนยากจะพูดออกมาได้ ถึงอิงฟ้ าจะเข ้ามาบอกเขาว่ามันเป็ น
เรือ่ งจ�ำเป็ น อย่างไรก็ลองคุยกับพริมาภาก่อนวันหลัง แต่เขาก็ไม่อาจ
ทนรอได้ ใจเขากระวนกระวาย และไม่สนใจอะไรแล ้วว่ามันจะดูแย่
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แค่ไหนทีเ่ ขาอยากจะคุยกับเจ้าสาวของคนอืน่ ในวันแต่งงาน
ทัง้ ๆ ที่ก่อนหน้านัน้ ...เขากับพริมาภาก�ำลังจะพัฒนาความ
สัมพันธ์กนั ไปอีกขัน้ แท ้ๆ
ท�ำไมเขาจะไม่รู.้ ..ถึงจะไม่เคยพูดแต่พริมาภาไม่เคยตัดรอน
เขา ใจเขาในเวลานัน้ มีความสุขมากแค่ไหน เขาเฝ้ ารอจนพริมาภา
เรียนจบ คิดว่ากลับมาจากท�ำงานทีไ่ ต้หวันครัง้ นี้จะต้องขอพริมาภา
เป็ นแฟนจริงจังแล ้ว
แต่...ทุกอย่างมันสลายไปหมด เขาไม่ทนั ตัง้ ตัวเลย...
พริมาภาเห็นสีหน้าทัง้ สับสนและเจ็บปวดของจิรภพก็ได้แต่
ก้มศีรษะลงช้าๆ แล ้วขอโทษชายหนุ่มด้วยความรู้สกึ ผิดจากหัวใจ
ทัง้ หมด
“พีจ่ นี ...พีชขอโทษ”
“...”
จิรภพไม่ตอบกลับอะไร แต่พริมาภาก็รู ้ว่าเธอติดค้างค�ำอธิบาย
เขามากแค่ไหน หญิงสาวกล�ำ้ กลืนความล�ำบากใจลงไป แล ้วจึงค่อยๆ
บอกกับชายหนุ่มตามความเป็ นจริงว่าเหตุใดเธอถึงตกอยู่ในสภาพนี้
“พีแ่ พรหายตัวไป พีชเลยต้องแต่งงานแทน”
“...”
“พีชเพิ่งรู ้ บา้ นพีชเป็ นหนี้เขา พ่อไม่ยอมลม้ งานแต่งงานนี้
พีช...แม่ป่วย พีชต้อง...”
พริมาภาไม่รูจ้ ะพูดอะไรต่ อ ยิ่งพูดก็เหมือนเธอยิ่งแก้ตวั
สุดท ้ายเลยได้แต่สา่ ยหน้าไม่เอ่ยอะไร ขณะทีจ่ ริ ภพได้เข ้าใจทุกอย่าง
ชัดเจนแล ้ว
เขานิ่งอึ้ง เงียบไปนานก่ อนจะค่ อยๆ ส่ายหน้าใหพ้ ริมาภา
แล ้วตอบน้องน้อยทีเ่ ขารักและเอ็นดูเสมอมาด้วยน�ำ้ เสียงทีพ่ ยายาม
ปลอบประโลมเธอให ้เข ้มแข็ง
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“ไม่เป็ นไรครับ ไม่เป็ นไรนะ”
ถึงจะเป็ นเรื่องที่เกินความคาดหมายของเขา แต่จริ ภพก็ได้
รูแ้ ล ้วว่าก่อนหน้านัน้ พริมาภาเองก็ไม่ได้ทรยศหักหลังอะไรกัน
แต่มนั เป็ นเพราะ...เขาช้าเอง
เขาจะโทษเธอได้อย่างไร เขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เหล่านัน้
จะไปบอกว่าเธอมีทางเลือกอืน่ อยู่กไ็ ม่ได้ อีกอย่างถึงจะมีใจให ้มาก
แค่ ไหน แต่จิรภพก็รู้ดีว่าเขาไม่ได้มสี ถานะอะไรกับพริมาภาที่จะ
รัง้ เธอเอาไว้ได้
เขากับเธอไม่ได้เป็ นอะไรกันนอกจากพีน่ อ้ ง...
“พีจ่ นี พีชขอโทษ”
พริมาภาบอกจิรภพเสียงสั่นด้วยความรู้สกึ ผิด เธอจะไม่รู ้
ได้อย่างไรว่าเขาเจ็บมากแค่ไหน และจิรภพก็ดเี หลือเกินที่ไม่โทษ
อะไรเธอเลยสักนิดทัง้ ๆ ทีเ่ ขาท�ำได้
เธออยากให เ้ ขาดุ ด่ า เธอสัก หน่ อ ย ต่ อ ว่า ที่เ ธอเห็น แก่ ต วั
เห็นแก่เงินสักนิดก็ได้ ไม่ใช่เข ้าใจทีเ่ ธอเป็ นแบบนี้
มันท�ำให ้เธอรูส้ กึ ผิด...รูส้ กึ ผิดจนแทบจะหายใจไม่ออกอยูแ่ ล ้ว
ทว่าถึงอย่างนัน้ จิรภพทีแ่ สนดีกไ็ ม่โทษเธอสักค�ำ เขายิ้มบางเบา
ส่งให ้เธอ มันเจือไปด้วยความขืน่ ขมแต่กเ็ ต็มไปด้วยความเข ้าใจ
“พีชไม่ได้ผดิ ยังไงก็เป็ นพีท่ .่ี ..มาช้าไป”
“...”
“เราสองคนก็แค่ ...แค่ ยงั ไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าพี่นอ้ ง
ฉะนัน้ พีชไม่ผดิ อะไร”
“พีจ่ นี ...” คราวนี้พริมาภาทนไม่ไหวอีกต่อไป เธอปล่อยให ้
น�ำ้ ตาไหลรินลงมาเงียบๆ ก่อนจะคร�ำ่ ครวญกับจิรภพด้วยความรูส้ กึ
อึดอัดจนทนไม่ไหวแล ้ว “...พีชอยากหย่า พีชไม่ชอบเขาเลย แต่
พ่อกับแม่บงั คับให้พชี จดทะเบียนสมรสด้วย”
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หญิงสาวพูดเหมือนจะฟ้ องเขา บอกใครสักคนให้รูว้ ่าเธอ
ไม่เคยเต็มใจเลย แต่เธอถูกบังคับและเธอท�ำอะไรไม่ได้
จิรภพได้ฟงั อย่างนัน้ ก็ยง่ิ สงสารพริมาภาจับใจ และเขาไม่อยาก
ใหน้ อ้ งทีเ่ ขารักมากคนนี้ตอ้ งเจ็บหรือล�ำบากใจ จิรภพยินดีวางตัว
ในต�ำแหน่งไหนก็ได้ในชีวติ ของพริมาภาเพือ่ ใหเ้ ธอได้สบายใจและ
มีความสุข
ถึงสุดท ้ายคนทีไ่ ด้ยนื อยู่ข ้างๆ เธอจะไม่ใช่เขาก็ตาม
“พีชใจเย็นๆ นะ” จิรภพเป็ นฝ่ ายปลอบหญิงสาวทีก่ ำ� ลังร้องไห ้
“บางทีอาจจะเป็ นเพราะพ่อกับแม่อยากให้พีชได้สง่ิ ทีด่ ที ส่ี ุด”
“นั่นต้องไม่ใช่คนอย่าง ดรัสตัน แมคไกวร์!”
พริมาภาสวนประโยคนัน้ ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว น�ำ้ เสียงของเธอ
เต็ม ไปด้ว ยความเกลีย ดชัง จนจิร ภพนิ่ ง งัน เพราะไม่เ คยเจอกับ
พริมาภาทีโ่ กรธเกรี้ยวถึงขนาดนี้มาก่อน
ฝ่ ายพริมาภาเองก็ชะงักไปนิด นอกจากอิงฟ้ าแล ้วก็ไม่มใี คร
รูว้ า่ เธอเกลียดดรัสตันมากแค่ไหน
“อีกอย่างเขาเป็ นแฟนพีแ่ พรนะคะ” พริมาภาเอ่ยเหตุผลต่อมา
ที่ติด อยู่ ใ นใจเธอ “ถึง ตอนนี้ พ่ีแ พรจะทิ้ง งานแต่ ง งานไปจนพีช
ต้องมาแต่งแทน แต่...”
“...”
“พวกเขาเป็ นแฟนกันมาก่อน จะให้พีชรูส้ กึ ยังไง ไหนจะพีจ่ นี
อีก...”
หญิงสาวช้อนตาขึ้นมองคนตรงข ้าม แต่ทกุ อย่างก็ชะงักไปหมด
เมื่อ เธอรับ รู้ได้ถึง แรงกระชากที่ต น้ แขนดึง ร่ า งเธอให ล้ ุก ขึ้น ยืน
พร้อมกับน�ำ้ เสียงทุมคุ
้ น้ หูตวาดเสียงดังลั่น
“ก็ไม่ตอ้ งรูส้ กึ ยังไง!”
“ดรัสตัน!”
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เธอหันไปมองคนตัวสู งขา้ งกาย หางตาเหลือบเห็นจิรภพ
ผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน แต่ตอนนี้ความสนใจของเธอ
อยูท่ ด่ี รัสตันมากกว่า หญิงสาวนิ่วหน้าด้วยความเจ็บเมือ่ เขาออกแรง
บีบต้นแขนเธอแน่นอย่างไม่ปรานีกนั สักนิดเดียว
“เธอเป็ นเมียฉันแลว้ ยังจะมาคุยกับผูช้ ายคนอื่นอีกงัน้ เหรอ
จะคบชู้ตงั้ แต่วนั แต่งงานเลยใช่ไหม”
ค�ำถามนัน้ ท�ำให ้พริมาภาถึงกับเบิกตากว ้าง ใบหน้าเล็กนิ่งค้าง
ไปแล ้วด้วยความตกใจกับข ้อกล่าวหาอันรุนแรงนัน้
เขาเอาตาขา้ งไหนมองว่าเธอจะคบชู้! อีกอย่างการมาคุยกับ
พีจ่ นี ก็เป็ นเรือ่ งทีเ่ ธอสมควรท�ำ และเธอไม่ได้แอบซ่อนตัวอะไรด้วย
เขาจะมาว่าเธออย่างนี้ไม่ได้!
ทว่าก่อนทีเ่ ธอจะได้ตอบโต้อะไร จิรภพทีย่ นื อยู่ตรงข ้ามก็รบี
เอ่ยแทรกขึ้นมาทันทีเพือ่ ให ้ดรัสตันใจเย็นลง
“คุณ...มันไม่ใช่อย่างทีค่ ุณคิด”
“ไม่ใช่อะไร” ดรัสตันหันไปจ้องมองจิรภพทันทีดว้ ยสายตา
เกรี้ยวกราดดุดนั “แกแทบจะกอดเมียฉันอยูย่ งั จะให้คดิ อะไรได้อกี !”
จิรภพทีอ่ ย่างมากก็แค่จบั มือของพริมาภาได้แต่เบิกตากวา้ ง
อย่างตกใจกับค�ำพูดไม่เป็ นจริงนัน้ เขาจะแก้ตวั แต่เมือ่ เห็นพริมาภา
ซึง่ โดนกระชากจนเจ็บไปหมดก็ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด
กับอีกฝ่ าย ได้แต่ยอมรับผิดเพราะเขาก็ทำ� อะไรไม่คดิ จริงๆ
“อย่าโกรธพีชเลยครับ ผมผิดเอง”
“หุบปาก!”
ดรัสตันตะคอกใส่จิรภพ ยิ่งเห็นมันท�ำดีต่อหน้าพริมาภา
แค่ไหน เขาก็ยง่ิ เกลียดไอ้หมอนี่
เพราะมันนัน่ แหละ...เป็ นเพราะมัน...เขาถึงได้ทนไม่ได้ขนาดนี้!
ทว่ า นั่ น ท�ำ ให พ้ ริ ม าภาหมดสิ้น ความอดทนเช่ น เดีย วกัน
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หญิงสาวใช้มอื อีกขา้ งที่ว่างฟาดลงบนต้นแขนของดรัสตันแรงๆ
จ้องมองเขาด้วยความโกรธเคืองขณะทีต่ อบโต้กลับไปอย่างดุดนั
“นี่! นายไม่มสี ทิ ธิ์ไปว่าอะไรพีจ่ นี นะ!”
คนโดนท�ำร้ายแสยะยิ้มใส่พริมาภาอย่างโกรธจัด
“อยากให้ฉนั พูดเหรอพีช บอกเลยว่าระคายหูบอบบางของเธอ
แน่ๆ”
ใบหน้าพริมาภาแดงก�ำ่ ด้วยความโกรธปนอายทันที เธอจะ
ไม่รู้ได้อย่างไรว่าคนอย่างดรัสตันน่ะปากร้ายแค่ไหน คนอืน่ อาจจะ
ไม่เคยโดนปากเขาท�ำร้าย แต่ เธอน่ ะโดนมานานแลว้ ตัง้ แต่ ไปรู ้
หน้ากากจอมปลอมของเขานั่นแหละ!
“งัน้ นายก็ไม่ตอ้ งพูด!”
หญิงสาวเอ่ยห ้ามปรามเขา และดรัสตันก็ไม่สนใจอะไรเธอเลย
สักนิด เขาออกแรงกระชากหญิงสาวให ้ก้าวเดิน ไม่สนใจไอ้หน้าอ่อน
ทีค่ ดิ อยากจะมาแย่งคนของเขาอีกต่อไป
“ไป! ยังต้องเข ้าหออีกทีร่ กั หมดเวลาให ้เธออาลัยชูแ้ ล ้ว”
เขาบอกด้วยน�ำ้ เสียงและสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเสียดสี
ขณะที่พริมาภาดิ้นรนไม่ยินยอมทันที แต่ เธอหรือจะสู แ้ รงของ
อีกฝ่ ายได้ สุดท ้ายก็ถกู ดรัสตันลากไปขึ้นรถทีจ่ อดรออยูห่ น้าโรงแรม
โดยไม่อาจต้านทานได้เลย!
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อย่าท�ำให้หึง

ตลอดระยะทางจากโรงแรมกลับมาถึงบา้ นของดรัสตันนัน้

พริมาภาแทบไม่กล ้าพูดอะไรเลยเพราะดรัสตันขับรถได้น่ากลัวมาก
ในความรูส้ กึ ของเธอ และมันท�ำให ้เธอไม่กล ้าพูดอะไรกระตุน้ โทสะ
ของเขาแม ้แต่นิดเดียว แม้ใจอยากจะท�ำมากกว่านี้กต็ าม
พอถึงทีห่ มาย บ ้านทัง้ หลังนัน้ เงียบกริบ ไฟยังเปิ ดสว่างเอาไว ้
แต่ไม่มคี น ดรัสตันเห็นเธอยืนนิ่งก็หนั มาคว ้าข ้อมือแล ้วลากขึ้นไป
อย่างรวดเร็วไปยังชัน้ สอง กระทั่งถึงหอ้ งมุมสุดทางขวามือจึงเปิ ด
ประตูผลักเธอเข ้าไปก่อนจะเข ้าตามหลังมา
เสียงปิ ดประตูดงั สนั่นท�ำใหเ้ ธอตกใจ แลว้ หันขวับไปทาง
คนตัวสูงด้านหลัง ดรัสตันเดินเข ้ามาซอ้ นหลังเธอด้วยท่าทีคุกคาม
ดวงหน้าหล่อเหลานัน้ เต็มไปด้วยความน่ากลัวทีท่ ำ� ใหเ้ ธอนึกอยาก
กระโจนหนีไปให้ไกล โดยเฉพาะยามดวงตาสีน�ำ้ ตาลทองคู่ นนั้
จับจ้องมองเธอ มันท�ำให ้เธอรูส้ กึ ร้อนๆ หนาวๆ ไปทั่วร่าง
“นี่! นายคิดจะท�ำอะไรน่ะ”
56 วิวาห์รักจอมเถื่อน

พริมาภาร้องออกมาอย่างทนไม่ไหว มือเล็กยันอกชายหนุ่ม
เอาไวเ้ มือ่ เขาเขา้ มาใกล ้จนเธอหมดหนทางหนี ขาเล็กสัมผัสได้ถงึ
เตียงกว ้างทีอ่ ยู่เบื้องหลัง
ขณะที่คนตัวสู งกว่ากลับแสยะยิ้ม มือหนาเริ่มปลดกระดุม
เสื้อผ ้าตัวเองออก เขาโยนเสื้อนอกทิ้ง จนเหลือเสื้อเชิ้ตข ้างในสีขาว
ขณะทีต่ อบเธอด้วยสีหน้าของคนเหนือกว่า
“จะท�ำอะไร ก็เข ้าหอน่ะสิ”
พริมาภาเบิกตาโต ตัวสัน่ ขึ้นมาทันทีพร้อมกับผลักร่างสูงใหญ่
ให ้ถอยห่างออกไป แต่นอกจากดรัสตันจะไม่สะเทือนแล ้ว เขากลับ
เป็ นฝ่ ายผลักเธอบ ้าง พริมาภาร้องเสียงหลงตอนทีเ่ สียหลักหงายหลัง
ลงไปบนเตียงกวา้ ง พอตัง้ หลักได้ก็พบว่าตัวเองถูกกักเอาไว้โดย
ร่างสูงใหญ่ของดรัสตันแล ้ว
หญิงสาวรีบใช้มอื ดันอกเขาอีกครัง้ พร้อมกับร้องห ้ามเสียงดัง
ด้วยสีหน้าตื่นตระหนก
“นายท�ำแบบนี้ไม่ได้นะ!”
ดรัสตันเหยียดยิ้ม มองคนตรงหน้าทีเ่ บิกตาโตมองเขา ท่าทาง
เหมือนแมวน้อยระวังภัยนัน้ ดู น่ารักในสายตาของเขา แต่...ไม่ได้
ช่วยให ้เขาหายโกรธเลยสักนิด!
เขาควา้ จับมือเล็กที่ทาบอยู่บนอกแลว้ บีบแน่ น มือนี้คือมือ
ทีจ่ บั กับผูช้ ายคนอื่น ทัง้ ๆ ทีเ่ ธอคือคนของเขาแต่พริมาภาไม่รู้ตวั
เลยสักนิด
เธอไม่เคยรูอ้ ะไรเลย!
“ท�ำไมจะไม่ได้ล่ะพีช” ดรัสตันเอ่ยถามเสียงเขม้ “ตรงไหน
ทีไ่ ม่ได้เหรอบอกหน่อยสิ”
เขาย้อนถามอย่างทา้ ทาย ขณะที่พริมาภาหน้าแดงก�ำ่ ด้วย
ความโกรธพร้อมกับตอบโต้กลับไปอย่างไม่ยอมแพ ้
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“นายไม่มสี ทิ ธิ์!”
คราวนี้คนไม่มสี ทิ ธิ์ย้มิ เย็น เขารวบมือเล็กทัง้ สองข ้างขึ้นเหนือ
ศีรษะเล็ก ก่อนจะก้มหน้าลงจนแทบจะชิดใบหน้าของหญิงสาว
“ตรงไหนทีฉ่ นั ไม่มสี ทิ ธิ์เหรอพีช หือ”
เขาถามลากเสีย งยาว จงใจใช้จ มูก โด่ ง คมคลอเคลีย กับ
แก้มนวลของหญิงสาว ขณะทีพ่ ริมาภาเบือนหน้าหนีในทันที
“อื้อ! อย่าท�ำแบบนี้”
หญิงสาวตัวสั่น เธอพยายามดึงมือตัวเองออกจากมือใหญ่
ทีร่ วบจับเอาไว ้แน่นแต่ไม่อาจตอบโต้ได้เลย ขณะทีค่ นเหนือร่างเธอ
เหมือนจะสนุ กกับการได้กลั่นแกล ้ง เขาหัวเราะในล�ำคอเสียงหยัน
ก่อนจะปล่อยมือหญิงสาวออก เปลีย่ นเป็ นจับปลายคางเล็กแลว้
บังคับให ้เธอมองหน้าเขา
ดรัสตันสบตาสีนำ�้ ตาลคู่นนั้ แล ้วก็ย่งิ รู้สกึ ฉุนเฉียวขึ้นมาเมือ่
คิดว่าก่อนหน้านี้เธอก�ำลังท�ำอะไรข ้ามหน้าข ้ามตาเขา และพริมาภา
ควรจะได้รบั การสั่งสอนได้แล ้วว่าเธอเป็ นคนของใครและมีสถานะ
อะไรในเวลานี้!
“ปล่อย?”
เขาเอ่ยออกมาสัน้ ๆ เหมือนเป็ นค�ำถาม แต่เมื่อคนตัวเล็ก
ใต้ร่างไม่ตอบ ดรัสตันก็เหยียดยิ้มเย็นชา ปลายนิ้วเรียวยิง่ กระชับ
บีบปลายคางเล็กในมือแน่นขึ้น แต่กม็ ั่นใจว่าเขาจะไม่ทำ� ให ้เธอเจ็บ
แต่เขาแค่อยากให ้เธอมองหน้าในระหว่างทีเ่ ขาสั่งสอนเธอ
พริมาภาน่ะโกหกไม่เก่งหรอก อะไรทีเ่ ธอคิดว่าปิ ดมันเอาไว้ได้
เห็นได้ชดั เจนจากดวงตาของเธอทัง้ นัน้ แหละ!
เหมือนอย่างทีเ่ ธอเกลียดเขาแต่ไม่แสดงออกอะไรนั่นไง...
รวมถึงทีเ่ ธอก�ำลังจะ ‘ชอบ’ ใคร มันก็เก็บไม่อยู่เหมือนกัน
เก็บไม่อยู่...และนั่นท�ำให ้เขาทนไม่ได้
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ดรัสตันจะทนได้อย่างไร!
“พูดเรื่องตลกเหรอพีช ฉันไม่จำ� เป็ นต้องปล่อยเธอไป เพราะ
เธอต่างหากทีจ่ ะต้องเป็ นคนเข ้ามาหาฉันเอง”
ไม่เพียงแค่ พูด ตอนนี้ดรัสตันยังปล่อยมือจากปลายคาง
หญิงสาว ผละจากร่างเล็กทีแ่ ผ่อยู่บนเตียงมายืนอยู่ตรงปลายเตียง
เขามองพริมาภาทีเ่ ป็ นอิสระแล ้วตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาด้วยสายตา
ดุดนั
“เธอไม่รตู้ วั เหรอว่าเธอเป็ นอะไรในตอนนี้น่ะพีช”
“...”
เขามองพริมาภาที่ไม่ตอบโต้อะไร ร่ างเล็กสั่นเทาในขณะที่
ถอยห่างไปให้ไกลจากเขา แต่ถอยไปเถอะ อย่างไรเขาก็ไม่ปล่อย
มือเธอไปหรอก
ถึงจะคิดอย่างนัน้ แต่ ดรัสตันก็ยงั คงกดดันพริมาภาด้วย
ค�ำพูดต่อไปว่า
“ของด้อยคุณภาพอย่างเธอ ฉันรับไวเ้ ป็ นดอกเบี้ยก็ดเี ท่าไร
แล ้ว ถ ้าเธอยังคิดจะต่อต้านฉันอีกละก็...”
“...”
“ค่ารักษาแม่เธอก็ไปหาเงินเอาทางอืน่ เถอะ”
เขาพูดประโยคสุดท ้ายพร้อมกับรอยยิ้มหยันของผู ้ชนะ และ
นั่นท�ำใหค้ นที่คิดจะถอยห่างหนีไปจากเขาหยุดชะงัก เธอเงยหน้า
ขึ้นมองเขาด้วยสีหน้าท่าทีต่นื ตระหนกตกใจ
ดรัสตันก็ไม่อยากใช้วธิ นี ้ หี รอก แต่พริมาภาท�ำให ้เขาโกรธมาก
จริงๆ
“นายท�ำแบบนี้ไม่ได้”
คนตัวเล็กกว่าจากทีเ่ ป็ นฝ่ ายหนีก็กลายเป็ นถลันเข ้ามาหาเขา
อย่างลืมตัว ขณะทีด่ รัสตันเลือกจะเป็ นฝ่ ายยืนอยู่เฉยๆ
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เขาก้มหน้าลง มองดวงหน้าเล็กที่แฝงความตื่นตระหนก
ในสีหน้าและแววตาแล ้วก็ใจอ่อนลงนิดหน่อย แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ไม่ได้
ท�ำให ้เขารูส้ กึ หายโกรธทีเ่ ธอกล ้าลงไปหาผู ้ชายอืน่ ในวันแต่งงาน!
“เผือ่ เธอจะลืมนะพีช ฉันท�ำได้ทุกอย่างนัน่ แหละ” เขาบอกกับ
หญิงสาวเสียงเย็น เธอคิดอย่างไร เรียกเขาว่าอะไรลับหลังท�ำไม
เขาจะไม่รู ้ “ฉัน เป็ น ปี ศ าจร้า ยอยู่ แ ล ว้ นี่ เพิ่ม เรื่อ งนี้ อีก สัก เรื่อ ง
ก็ไม่ทำ� ให้ฉนั เดือดร้อนอะไรหรอกจริงไหม”
พริมาภาส่ายหน้าช้าๆ พูดอะไรไม่ออกอยู่เนิ่นนานขณะที่
ดรัสตันก็ปล่อยให ้เธอคิดเอาเองว่าเธอควรจะเลือกทางไหน
จะเอาใจเขา...หรือจะท�ำให ้ทุกคนในครอบครัวตัวเองล�ำบาก
“จะเข ้ามาหาฉันเอง หรือจะให้ฉนั เดินออกไปจากห ้องนี้”
เขาเอ่ ยถามขึ้น เป็ นทางเลือกใหก้ บั พริมาภาที่ทำ� ท่ารัง้ รอ
ตัดสินใจไม่ได้
เธอไม่ได้โง่ เธอรู ว้ ่าเขาต้องการอะไร และถา้ เธอมีสมอง
พริมาภาก็ควรจะรูว้ า่ จะต้องเลือกทางไหน
“ฉัน...”
หญิงสาวกัดริมฝี ปากแน่ น คิดอะไรไม่ออก เธอตัวสั่นด้วย
ความกลัว เธอรู ว้ ่าดรัสตันต้องการอะไร มันชัดเจนถึงขนาดนี้ว่า
เขาจะขึ้นเตียงกับเธอ!
และนัน่ ท�ำให ้เธอหายใจแทบไม่ออก เธอไม่ได้ไร้เดียงสาขนาด
ไม่รูอ้ ะไร แต่เธอก็ไม่ได้กา๋ กั่นหรือเคยมีประสบการณ์มาก่อน เธอ
อาจจะมีคนมาจีบ แต่ไม่เคยมีแฟนมาก่อน ที่ใกล ้เคียงที่สุดก็คือ
พีจ่ นี ซึง่ ท�ำอย่างมากทีส่ ุดก็คอื การจับมือกัน
โลกของเธอยังเป็ นโลกของรักวัยใส แต่ ดรัสตันท�ำให้โลก
ของเธอเปลีย่ นไปโดยสิ้นเชิง
“ตัดสินใจได้หรือยัง” ดรัสตันเร่งเร้า ขณะที่มองคนตัวเล็ก
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ตรงหน้ากอดอกเขา้ หากันแน่ น “ถา้ ตัดสินใจได้แลว้ ก็ถอดเสื้อผา้
ออกซะ อย่าให้ฉนั ต้องรอนานไปมากกว่านี้”
เขาบอกด้วยน�ำ้ เสียงของคนเหนือกว่า รูอ้ ยู่ว่าตัวเองออกจะ
ใจร้ายไปหน่ อย แต่ทำ� อย่างไรได้ ถา้ ไม่ทำ� แบบนี้เขาก็ไม่ได้ส่งิ ที่
ตัวเองต้องการ
พริมาภาต้องได้รบั การสั่งสอนบา้ ง เขาปล่อยใหเ้ ธอได้ใจ
คิดว่าเธอจะเอาแต่ใจกับเขาอย่างไรก็ได้มานานแล ้ว และเธอควรจะ
ได้รวู้ า่ อย่าท�ำให ้เขาโกรธ เพราะเขาไม่เลือกวิธกี ารทีจ่ ะใช้ลงโทษเธอ
หรอก!
“ฉันเกลียดนาย!”
พริมาภาที่ส้ นิ หนทางไปแลว้ ร้องตะโกนใส่เสียงดัง ขณะที่
ดรัสตันชะงักไปเพียงนิดเดียวเท่านัน้ ก่ อนจะยิ้มเฉยชาแลว้ ตอบ
หญิงสาวด้วยสีหน้าเหมือนไม่แยแสอะไรกับความรู้สกึ ทีเ่ ธอมีให ้เขา
“อืม...ฉันก็ไม่เคยขอให ้เธอรักฉัน”
“...”
“แค่เธออยู่ในก�ำมือฉันแบบนี้ฉนั ก็พอใจแล ้วละพีช”
ค�ำพูดนัน้ ท�ำใหพ้ ริมาภาจนตรอก รูว้ ่าตนเองไม่อาจเอาชนะ
อีกฝ่ ายได้เลย  ดรัสตันต้องเป็ นคนแบบไหนถึงได้เลือดเย็นถึงขนาดนี้!
หญิงสาวมองเขาด้วยดวงตาพร่ ามัวเพราะน�ำ้ ตาที่คลออยู่
ในดวงตา แต่พยายามไม่ให้ไหลออกมา แรงฮึกเหิมอยากเอาชนะ
ท�ำให ้เธอโกรธจนไม่สนใจอะไรแล ้ว อยากได้ตวั เธอเหรอ ได้! ในเมือ่
ก็ได้ชอ่ื ว่าขายตัวเองให ้เขาอยูแ่ ล ้ว เงินก็รบั มาแล ้วเขาก็ตอ้ งอยากได้
สิง่ ตอบแทนสินะ
หญิง สาวก้า วเข า้ ไปหาชายหนุ่ ม ด้ว ยสายตาที่แ สดงความ
เกลียดชัง แล ้วลงมือดึงทึ้งชุดแต่งงานราคาแพงระยับทีเ่ ธอสวมอยู่
ไม่สนใจว่ามันจะเสียหายจนกลายเป็ นเศษผ ้าราคาแพงเท่านัน้ ในเมือ่
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เธอไม่ได้เป็ นคนจ่ายเงิน กระทั่งผา้ ลูกไม ้เนื้อดีนนั้ ร่วงหล่นจากตัว
เปิ ดเผยร่ างกายเปลือยเปล่าที่มเี พียงแพนตี้ตวั เล็ก อวดร่ างกาย
สมส่วนที่ประกอบไปด้วยทรวงอกอิ่ม เอวคอดเล็ก และท่อนขา
เรียวยาวคู่ สวย ร่างกายเธอกลมกลึงงดงามไปทุกสัดส่วน ท�ำให ้
แม ้แต่คนทีไ่ ปทา้ ทายก่อนอย่างดรัสตันยังตกตะลึงกับความใจกล ้า
บ ้าบิน่ ทีเ่ ขาไม่คดิ ว่าพริมาภาจะท�ำจริงๆ
ร่างเล็กกว่าตรงดิ่งเข ้ามาหาเขา เธอผลักเขาไปยังเตียงกว ้าง
ก่อนจะเป็ นฝ่ ายผลักให ้เขาลงไปนัง่ แล ้วมีเธอขึ้นมาอยูเ่ หนือร่างของเขา
ตลอดระยะเวลานั้น ดรัส ตัน ไม่ พู ด อะไรแม แ้ ต่ ค �ำ เดี ย ว
ปล่อยใหพ้ ริมาภาท�ำตามทีเ่ ธอคิดจะท�ำ ดรัสตันเหยียดยิ้มทา้ ทาย
ขณะทีค่ นตัวเล็กเหนือร่างเขาเมม้ ปากแน่น ชายหนุ่มปล่อยใหเ้ ธอ
ใช้สองมือเล็กประคองใบหน้าของเขา ก่ อนที่ริมฝี ปากนุ่ มๆ นัน้
จะแนบลงบนเรียวปากของเขาแล ้วนิ่งอยู่อย่างนัน้
ร่างเล็กทีอ่ ยูเ่ หนือร่างเขาสัน่ ไม่หยุด เธอเหมือนมาถึงจุดสูงสุด
ของอารมณ์แลว้ และดรัสตันก็ใจอ่อนจนได้ เมื่อรับรู้ได้ถงึ น�ำ้ ตา
ของคนตัวเล็กกว่าทีห่ ยดลงบนใบหน้าของเขา ชายหนุ่มเอื้อมมือไป
กอดร่างของเธอเอาไว ้แน่น ขณะทีพ่ ริมาภาเปลีย่ นเป็ นซบหน้าลงกับ
อกเขาแล ้วร้องไห ้เสียงดังอย่างสิ้นความอดทน
ดรัสตันลอบถอนหายใจอย่างกลัดกลุ ้ม เขารูว้ า่ ตัวเองเล่นแรง
เกินไปแต่เขาก็โกรธเธอมากเหมือนกัน พริมาภาไม่เคยรู ห้ รอกว่า
อะไรทีเ่ กี่ยวข ้องกับเธอก็ทำ� ให ้เขาขาดสติได้หมดนั่นแหละ
มือใหญ่ลูบศีรษะเล็กทีซ่ บหน้ากับอกเขาเบาๆ ปลอบประโลม
อย่างอ่อนโยน
“หยุดร้องไห ้เถอะ”
“ฮึก...”
คนตัว เล็ก กว่า กลับ ยิ่ง ร้อ งไห ้ นั่ น ท�ำ ให ด้ รัส ตัน ไม่รู จ้ ะท�ำ
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อย่างไร
ถึงนี่จะไม่ใช่ ครัง้ แรกที่เขารังแกเธอจนเธอกลัวเขาขนาดนี้
แต่ ตอนนัน้ มันก็เป็ นตอนที่เธอยังเด็กมาก ผิดกับตอนนี้ลบิ ลับ
และนัน่ ท�ำให ้เขารูว้ า่ น�ำ้ ตาของเธอนัน้ ท�ำให ้เขาพ่ายแพ้ได้มากแค่ไหน
ก็คิดว่าจะทนได้ แต่ สุดทา้ ยเขาก็ทนไม่ได้อยู่ดี ชายหนุ่ ม
กอดร่างเล็กเอาไว ้แน่น
“หยุดร้องซะ” ดรัสตันออกค�ำสั่ง แต่นำ�้ เสียงกลับอ่อนโยน
ขึ้นมาก “ฉันไม่แกล ้งเธอแล ้ว”
แต่คนตัวเล็กไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้งา่ ยๆ พริมาภายังคง
ร้องไหอ้ ยู่อย่างนัน้ เหมือนความอดทนทุกอย่างตลอดทัง้ วันนี้ของ
เธอได้ส้นิ สุดแล ้ว เธอเองก็ไม่อยากร้องต่อหน้าคนทีเ่ ธอเกลียดหรอก
แต่ไม่รูท้ ำ� ไม สัมผัสของเขากลับยิ่งท�ำใหเ้ ธอหยุดร้องไม่ได้
“นายมัน...” พริมาภาก�ำมือกับปกเสื้อเชิ้ตของดรัสตันแน่ น
ขณะต่อว่าเขาด้วยน�ำ้ เสียงสะอึกสะอื้น “ฉันเกลียดนายทีส่ ุด!”
เธอบอกเขาอีกครัง้ บอกซ�ำ้ ๆ ใหเ้ ขารู ว้ ่าเธอเกลียดเขามาก
แค่ไหน
คนถูกเกลียดได้แต่น่ิงอย่างนัน้ ฝ่ ามือใหญ่ลูบไล้ศีรษะเล็ก
อย่างปลอบประโลมขณะทีต่ อบเธอกลับไปสัน้ ๆ ซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาในยามที่
เธอบอกว่าเกลียดเขา
“อืม รูแ้ ล ้ว”
กระทั่งพริมาภารู้ตวั ว่าท�ำอะไรลงไป เธอผุดลุกขึ้นแล ้ววิง่ หนี
ไปทางห ้องน�ำ้ อย่างรวดเร็วและดรัสตันก็ไม่รงั้ หญิงสาวเอาไว ้ ซ�ำ้ เขา
ยังออกไปจากหอ้ งแลว้ ไปอาบน�ำ้ ที่หอ้ งนอนติดกันแทน จากนัน้
จึงนั่งอยู่ในหอ้ งนัน้ ไม่กลับเข ้ามา เพือ่ ใหพ้ ริมาภาได้มเี วลาส่วนตัว
กระทัง่ รูต้ วั อีกทีกเ็ ป็ นเวลาเกือบตีสองเข ้าไปแล ้ว เขาจึงยอมกลับเข ้า
หอ้ งนอนตัวเอง ซึ่งเป็ นหอ้ งหอในคืนนี้ แล ้วพบว่าคนตัวเล็กกว่า
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หลับไปแลว้ เธอคงคิดว่าเขาจะไม่กลับมาที่น่ีอีกถึงได้วางใจและ
พักผ่อนเสียที แต่นั่นก็คอื สิง่ ทีเ่ ขาต้องการ...
ดรัสตันจ้องมองใบหน้าเล็ก เขาแตะปลายนิ้วลงบนใบหน้า
หวาน ไลท้ อ้ งนิ้วชี้ไปตามโครงหน้าหวานละมุนนัน้ ใบหน้านี้คือ
คนทีเ่ ขาเฝ้ ามองมานาน มองมาโดยตลอด...
เขาเคยคิดมาตลอดว่าจะดูแลเธออย่างดีถ ้าเขาได้เธอมา...ทว่า
แค่วนั แรกเขาก็ทำ� ให ้เธอร้องไห้ถงึ ขนาดนี้ ถ ้าพีส่ าวของเธอรูจ้ ะเป็ น
อย่างไร เชือ่ เลยว่ายายนัน่ ถ ้าเอากระทะฟาดหัวเขาได้กค็ งจะท�ำทันที
ทีร่ ูว้ า่ เขารังแกน้องสาวตัวเองอย่างนี้
โทรศัพท์มอื ถือทีเ่ ขาวางไว ้ข ้างตัวสัน่ เบาๆ บ่งบอกว่ามีข ้อความ
เข ้า และเมือ่ เขาเปิ ดอ่านก็อดอมยิ้มไม่ได้ทงั้ ๆ ทีก่ ำ� ลังเครียดนัน่ แหละ
‘แพรสบายดี ถึงทีห่ มายแล ้ว แต่ไม่บอกนะว่าทีไ่ หน ให้โอกาส
แล ้วก็ดูแลน้องสาวแพรดีๆ นะเข ้าใจไหม แล ้วจะติดต่อกลับไป’
ดรัส ตัน ลุก ขึ้น ยืน ก้า วไปอีก ฝั่ ง ของเตีย งแล ว้ ขึ้น ไปนอน
เคียงขา้ งพริมาภา เขาวางโทรศัพท์มอื ถือกับโต๊ะขา้ งเตียงก่อนจะ
ปิ ดไฟในห ้องทัง้ หมด
ชายหนุ่มปิ ดเปลือกตา ขณะทีก่ ำ� ลังจะเคลิ้มหลับก็รู้สึกได้ถงึ
คนข ้างๆ ทีก่ ลิ้งมาซุกหน้ากับต้นแขนของเขา ดรัสตันเลยพลิกตัว
แล ้วรับเอาร่างเล็กนัน้ เข ้าสูอ่ ้อมกอดของตนเอง ก่อนทีเ่ ขาจะหลับไป
เช่นเดียวกัน

เช้าวันต่อมา

พริมาภานัง่ เผชิญหน้าอยูก่ บั ดรัสตันบนโต๊ะอาหารทีม่ เี พียงเธอ
กับเขาสองคนเท่านัน้ ความรู้สกึ กระอักกระอ่วนเพราะสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น
เมือ่ คืนนี้กระทัง่ ในเวลาเช้าทีต่ น่ื ขึ้นมาแล ้วพบว่าตัวเองอยูใ่ นอ้อมกอด
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ของดรัสตัน แถมยังกอดก่ ายชายหนุ่ มราวกับเขาเป็ นหมอนขา้ ง
ประจ�ำ ตัว ก็ ท ำ� ให พ้ ริม าภาทัง้ อายทัง้ โกรธตัว เองเสีย จนไม่ ก ล า้
สู ห้ น้าเขา เธอกลัวโดนอีกฝ่ ายลอ้ เลียนว่าสุ ดทา้ ยก็เขา้ ไปซุกตัว
เข ้าหาเขาเอง
ก็...ก็ใครจะคิดล่ะว่าดรัสตันจะกลับเข ้ามานอนในห ้องด้วยนี่!
เธอถ่างตาอยู่ตงั้ นานตอนทีอ่ อกมาจากหอ้ งน�ำ้ เพราะระแวง
ว่าเขาจะกลับเข ้ามาหรือไม่ แต่รอจนหลับไปเขาก็ไม่มา ก่อนนอน
ก็เลยคิดว่าเขาจะไม่มาแลว้ น่ ะสิ ใครจะไปคิดล่ะว่าตื่นเช้ามาก็จะ
เจอเขาในอ้อมกอดตัวเองอย่างนัน้
พริมาภานั่งตัวแข็ง ไม่รูว้ า่ มือไม ้หรือกระทั่งตัวเธอเองควรจะ
วางไวต้ รงไหน สุ ดทา้ ยเพราะตัดสินใจว่าจะหนีจากสถานการณ์
อันชวนอึดอัดเช่นนี้ เธอเลยรีบกินอาหารเช้าตรงหน้าตัวเองให ้หมด
โดยเร็ ว พริม าภาจึง ก้ม หน้า ก้ม ตากิน โดยไม่ส นใจดรัส ตัน เลย
สักนิดเดียว กระทั่งกินเสร็จแลว้ ถึงถูกอีกฝ่ ายเรียกใหต้ ามไปยัง
ห ้องนั่งเล่นทีอ่ ยู่ข ้างๆ กัน
พริมาภาจะขัดเขาได้อย่างไร แม้ใจไม่อยากไปแต่ ก็ดีกว่า
ทีเ่ ขาสั่งใหเ้ ธอกลับขึ้นไปบนหอ้ งนอน กระทั่งเมือ่ มาถึงหอ้ งนั่งเล่น
ชายหนุ่มก็ช้นี ้ วิ ไปยังโซฟาตัวใหญ่ ท่าทางนัน้ เหมือนออกค�ำสัง่ ให ้เธอ
นั่งลง พริมาภาท�ำตามทีเ่ ขาสั่งแต่โดยดี ขณะทีค่ นออกค�ำสั่งกลับ
ยืนตรงหน้าเธอและจ้องมองเธอเขม็ง จากนัน้ เขาก็เงียบอยู่นานจน
เธอชักสงสัยว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ ดรัสตันก็พดู ขึ้นมาเสียก่อน
“หลังจากนี้พชี ต้องไปท�ำงานกับพี”่
แม ้จะสะดุดหูกบั สรรพนามทีเ่ ปลีย่ นไปของชายหนุ่ม แต่สง่ิ ที่
เขาออกค�ำสัง่ นัน้ ส�ำคัญยิง่ กว่า พริมาภาจ้องเขาตาโตและปฏิเสธทันที
“ไม่ไป!”
เธอมีงานของเธอแล ้ว ถึงจะยังไม่เริ่มงานตอนนี้แต่ก็ไม่คิด
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จะไปท�ำกับดรัสตันเด็ดเขา เขาชักจะเอาแต่ใจบงการชีวติ เธอมาก
เกินไปแล ้ว
ทว่ า คนเผด็จ การไม่ ย อมอ่ อ นข อ้ หรื อ ยอมรับ ฟัง เธอเลย
สักนิดเดียว
“พีชขัดพีไ่ ม่ได้หรอก”
เขาบอกอย่างทา้ ทาย และมั่นใจมากว่าตนเองจะเป็ นผูช้ นะ
นั่ น ท�ำ ให พ้ ริ ม าภาไม่ พ อใจ หญิง สาวจ้อ งมองเขาเขม็ง ก่ อ นจะ
ตอบกลับด้วยน�ำ้ เสียงท ้าทายไม่แพ้กนั
“นายไม่ใช่เจ้าชีวติ ฉันสักหน่อย ท�ำไมต้องมาสั่งด้วย”
“...”
“คิดว่าแค่แต่งงานกันแล ้ว นายจะเป็ นเจ้าชีวติ ฉันหรือยังไง”
กับคนอย่างดรัสตัน ถ ้าเธอยอมเธอก็ยง่ิ โดนกด แต่ถ ้าเธอสู ้
ไม่แน่วา่ ยังจะเอาชนะได้ เหมือนอย่างเมือ่ คืนนัน่ ไง ถึงจะน่าอับอาย
นิดหน่อยแต่กร็ อดมาได้ไม่ใช่เหรอ
ทว่าคนตรงหน้ากลับขมวดคิ้วมุน่ เหมือนไม่พอใจกับค�ำตอบ
ของเธอ แต่สง่ิ ทีเ่ ขาพูดออกมากลับเป็ นคนละเรื่องเสียอย่างนัน้
“เรื่องนี้กเ็ หมือนกันนะพีช เลิกจิกเรียกพีแ่ บบนี้สกั ที”
พริมาภาเบิกตากว ้างอย่างตกใจ ไม่คดิ ว่าจูๆ่ ดรัสตันจะเปลีย่ น
เรือ่ งพูด แต่สง่ิ ทีเ่ ขาบอกก็ทำ� ให ้หญิงสาวถึงกับวางหน้าไม่ถกู มือเล็ก
ลูบต้นแขนตัวเองไปมาแรงๆ เพราะสรรพนามแทนตัวอะไรนั่น
‘พี’่ อย่างนัน้ เหรอ!
คนอย่าง ดรัสตัน แมคไกวร์ คิดจะท�ำอะไรน่ะ อยากให ้เธอ
เรียกพีจ่ ริงๆ เหรอ
“ขนลุก” พริมาภาหลุดปากออกมาอย่างรับไม่ได้ “ใครอยาก
ได้นายเป็ นพีก่ นั ไม่ตอ้ งมาแทนตัวเองว่าพี่ ฉันมีพส่ี าวคนเดียวคือ
พีแ่ พร!”
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เธอตอบกลับเสียงหนัก ไม่คิดจะยอมเรียกดรัสตันว่า ‘พี่’
เด็ดขาด!
แต่ไหนแต่ไรเธอก็ไม่เคยเรียกเขาว่าพีอ่ ยูแ่ ล ้ว ก่อนจะเปิ ดเผย
ความเกลียดที่เธอมีต่อเขา เธอก็เรียกเขาว่า ‘คุณ’ แต่ตอนนี้เธอ
ไม่จำ� เป็ นต้องเกรงใจเขาแล ้วถึงไม่เหลือความสุภาพอะไรด้วยแล ้ว
นี่ดรัสตันคิดอะไรถึงจะมาให ้เธอเรียกเขาว่าพี่ อยากท�ำให ้เธออกแตก
ตายเหรอ
ดวงตาคมสีนำ�้ ตาลทองคู่นนั้ พลันหรีล่ งมองเธอนิ่ง ร่างสูงใหญ่
เหมือนแผ่ความกดดันมาถึงตัวเธอจนพริมาภารู้สกึ กลัวขึ้นมานิดๆ
แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ไม่อยากยอมแพ ้ ถ ้าเธอยอมหมดทุกอย่าง พริมาภา
ก็ไม่รูว้ า่ จะต้องทนไปถึงเมือ่ ไร
“จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมพีช”
คนหน้าดุถามเธอเสียงเรียบเย็น พริมาภาเชิดหน้าตอบกลับ
อย่างไม่ยอมแพ ้
“ก็ไม่อยากเรียกพี!่ ไม่ได้อยากให ้มาเป็ นพี่ มีอะไรไหม”
คราวนี้คนตัวโตกว่าเหยียดยิ้มเย็น แต่ดูแลว้ เหมือนเขาจะ
โกรธยิ่งกว่าเมือ่ ครู่น้ ีเสียอีก พริมาภารับรู้ได้ถงึ สัญญาณอันตราย
ทีอ่ อกมาจากตัวเขา เธอคิดว่าตัวเองควรจะหนีแต่กลับช้าไปเสียแล ้ว
เมือ่ ดรัสตันทิ้งตัวลงขา้ งเธอแล ้วจับสองไหล่เอาไวแ้ น่ น ก่อนทีเ่ ขา
จะบอกเธอด้วยน�ำ้ เสียงดุดนั ในตอนทีช่ ะโงกหน้าเข ้ามาใกล ้
“ได้! ไม่มปี ญ
ั หา งัน้ ไม่ตอ้ งเรียกพี่ เพราะนี่ก็ไม่ได้อยาก
เป็ นพี่ แต่อยากเป็ นผัว!”
“ไอ้...!”
พริมาภาเบิกตากวา้ งอย่างตกใจกับค�ำตอบลุ่นๆ นั่น เธอ
ใจเต้น กระหน�ำ่ ด้ว ยความหวาดกลัว พยายามผลัก ดรัส ตัน ให ้
ถอยห่างออกไป แต่เธอหรือจะสู ้แรงเขาไม่ได้
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ทว่าก่ อนที่เธอจะหลุดค�ำด่ าอะไรออกมาอีก คนตรงหน้า
ก็เอ่ยขัดขึ้นมาอย่างท ้าทายเสียก่อนว่า
“แต่ถ ้าเรียกหยาบคายอีกค�ำเดียว นอกจากเป็ นผัวทางนิตนิ ยั
แล ้ว วันนี้จะเป็ นผัวทางพฤตินยั ด้วย อยากลองก็ด่ามาสิ!”
พริมาภาได้แต่เม ้มปากแน่นด้วยความฉุนโกรธ แต่ก็ไม่กล ้า
ด่าอะไรดรัสตันออกไปจริงๆ เพราะความกลัว เธอเพิง่ เผชิญหน้า
กับความเถือ่ นของเขาไปเมือ่ คืนนี้ วันนี้เธอยังไม่พร้อมรับมือหรอก
แต่ถงึ อย่างนัน้ เธอก็ไม่อาจหา้ มมือตัวเองได้ พริมาภาเจ็บใจเสียจน
ฟาดมือลงบนอกแข็งๆ ของอีกฝ่ ายเป็ นการประทว้ ง และดรัสตัน
ก็ตอบโต้ดว้ ยการก้มหน้าเข ้ามาชิดเธออย่างรวดเร็ว ริมฝี ปากเรียว
ของเขาเฉียดริมฝี ปากของเธอไปนิดเดียว แต่ถงึ อย่างนัน้ เขาก็ยงั
ไม่ยอมหยุดรุกไล่เธออยู่ดจี นพริมาภาต้องร้องประท ้วงเสียงดัง
“นาย! ฮื่อ! ท�ำอะไรน่ะ!”
เธอพยายามผลักเขา แต่ดรัสตันแข็งแกร่งเกินไปแล ้ว อีกฝ่ าย
ไม่สะเทือนเลยสักนิดเดียว มิหน�ำซ�ำ้ เขายังดึงร่างเธอเข ้ามากอดรัด
แน่น ไม่ยอมให ้เธอหลุดพ ้นจากเงื้อมมือของเขาไปง่ายๆ
“ลงโทษคนหัวดื้อ! ฉันก็ทนมานานแล ้วเหมือนกัน”
เขาบอกด้วยน�ำ้ เสียงเกรี้ยวกราด ดันร่างเล็กให ้นอนราบลงบน
โซฟาตัวใหญ่ขณะทีเ่ ขากักเธอไว้ใต้ร่าง พรมจูบไปทั่วดวงหน้างาม
อย่างดุดนั ในใจเต็มไปด้วยโทสะทีย่ ากจะระงับได้
พริมาภาเรียกคนอื่นว่าพี่ได้ แต่ กบั เขานิดหน่ อยไม่เคยจะ
ญาติดดี ว้ ยสักนิด ท�ำดีไม่เคยได้ดอี ย่างนี้แหละทีท่ ำ� ใหเ้ ขาทนไม่ได้
สักที
ในสายตาเธอ เขามันเลวร้ายมากนัก ก็เลวใหส้ ุดเลยจะเป็ น
อะไรไป ในเมือ่ เธอก็เกลียดเขาอยู่แล ้วไม่ใช่หรือไง!
“อย่าท�ำแบบ ฮื่อ แบบนี้!”
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พริมาภาพยายามร้องประท ้วงคนทีพ่ ยายามจะจูบเธอ สัมผัส
แข็งกระด้างนัน้ ท�ำใหเ้ ธอไม่อยากยอมแพ ้ แต่ย่งิ สู ก้ ลับยิ่งรู้สกึ ว่า
ตัวเองแพ ้ และดรัสตันก็ดูจะเอาจริงเสียด้วย
เธอตัวสั่นในตอนทีร่ มิ ฝี ปากเรียวของเขาดูดกลืนผิวเนื้ออ่อน
บริเวณซอกคอนุ่ ม แรงขบเมม้ และรอยฟันที่ครู ดผ่านท�ำใหเ้ ธอ
สั่นไปทัง้ ตัว พริมาภาแทบจะหมดเรี่ยวแรงต่อต้านในตอนนัน้ เอง
หญิงสาวได้แต่กลัน้ ลมหายใจด้วยความกลัวว่าดรัสตันจะบ ้าขึ้นมา
จริงๆ แล ้วท�ำอะไรเธอกลางบ ้านแบบนี้โดยไม่อายผีสางเทวดาสักนิด
หรือไม่กลัวคนมาเจอเลยสักนิดเดียว
“ท�ำไมจะท�ำไม่ได้!”
คนตัวสู งกว่าเงยหน้าขึ้นมาตอบโต้เธอแว่บหนึ่ง หลังจาก
ที่ท้ งิ ร่ องรอยความเป็ นเจ้าของไวบ้ นล�ำคอเรียวสวยหอมกรุ่นนั่น
ทีท่ ำ� ให ้เขาแทบจะห ้ามตัวเองไม่อยู่ เรือนร่างเล็กบอบบางทีอ่ ยู่ใต้ร่าง
เขากระตุน้ ให ้เขาเลิกห ้ามตัวเองเสียที
เธอเป็ นของเขา...ดรัสตันรู้ดวี ่าตอนนี้ย่งิ เธอเป็ นคนของเขา
เขาก็ยง่ิ ห ้ามตัวเองได้ยาก!
“พอแลว้ ” ในที่สุดพริมาภาก็เลือกที่จะยอมแพเ้ พราะเธอสู ้
ดรัสตันไม่ได้จริงๆ “ยอมแล ้ว พะ...พีแ่ ดน ปละ...ปล่อยพีชได้แล ้ว”
ไม่เพียงแค่เรียกเขาว่าพีอ่ ย่างทีเ่ ขาต้องการ เธอยังเรียกแทนตัว
ด้วยชือ่ เล่นเพราะรูด้ วี า่ ดรัสตันจะต้องบังคับอะไรเธออีกแน่ๆ ฉะนัน้
อุดช่องว่างพวกนี้ให ้หมด เขาจะได้หาทางรังแกกันไม่ได้อกี
ดรัสตันชะงักไปนิดตอนทีไ่ ด้ยนิ อย่างนัน้ ถึงมันจะเต็มไปด้วย
ความกลัวแต่คำ� เรียกขานทีเ่ ขาอยากได้ยนิ มาตลอดก็ทำ� ให ้เขาใจสัน่
ขึ้นมาวูบหนึ่งอย่างช่วยไม่ได้
แต่ ถึงอย่ างนัน้ ก็ไม่อยากใหพ้ ริมาภายอมแพต้ อนนี้หรอก
ดื้ออีกนิดสิ เขาจะได้กำ� ไรอีกหน่อย
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“ไม่ตอ้ งฝื นใจหรอกพีช” เขาตอบกลับเธอด้วยน�ำ้ เสียงกระตุน้
ท ้าทาย “เรียกกันแบบเดิมก็ดเี หมือนกันนะ”
พริมาภามองเขาดุๆ ประท ้วงขึ้นมาทันควัน
“ไม่เอาแล ้ว อย่าล ้อเล่นแบบนี้สคิ ะ!”
“ไม่ได้ล ้อเล่น เอาจริงทัง้ นัน้ แหละ”
ถ ้าท�ำได้กไ็ ม่ปล่อยไปแน่ๆ! เขาสาบานเลย
แต่พริมาภาทีไ่ ด้ยนิ อย่างนัน้ ก็ทำ� ท่าหูตาเหลือก ดิ้นรนผลักไส
เขาเหมือนแมวน้อยทีพ่ ยายามหนีออกจากอ้อมกอดทันที ปากเล็กๆ
ก็รอ้ งเรียกเขาย�ำ้ ๆ ตามทีเ่ ขาต้องการดังลั่น
“พีแ่ ดน! พีแ่ ดน! พีแ่ ดนๆ ๆ ๆ ๆ พอใจหรือยัง ปล่อยพีช
ได้แล ้ว”
ตอนทา้ ยเธอมองเขาด้วยสายตาอ้อนวอน ดวงตาสีนำ�้ ตาล
สั่นไหวด้วยความกลัวจริงๆ
“ท�ำไมต้องปล่อยล่ะ”
ถึงจะใจอ่อนยวบลงไปแล ้ว แต่ดรัสตันก็ยงั ไม่อยากปล่อยเธอ
ไปง่ายๆ อยากจะแกล ้งเธอต่ออีกสักหน่อย ตอนนี้ไม่ใช่เพราะโกรธ
แลว้ แต่เป็ นเพราะเธอน่ าแกลง้ แก้มนิ่มๆ นั่นน่ าฟัดจนเขาแทบ
อดใจไม่ไหวแล ้ว
“พีแ่ ดนขา...อย่าท�ำน้องเลย”
“...”
ดรัสตันถึงกับนิ่งงันเมือ่ เจอลูกอ้อนทีเ่ ขาได้แต่มองแต่ไม่เคย
ได้สมั ผัสมาก่อน หัวใจแทบจะหยุดเต้นกับความหวานทีไ่ ด้รบั อย่าง
ไม่ทนั ตัง้ ตัวจากคนตัวเล็ก
‘น้อง’
ค�ำนี้เขาเคยเห็นแต่เธอใช้มนั กับแพรรัมภา ตอนนัน้ เขาอิจฉา
พีส่ าวเธอแทบตาย แต่ใครจะคิดว่าวันนี้เขาจะโดนเองกับตัว มิน่า...
70 วิวาห์รักจอมเถื่อน

แพรรัมภาถึงได้ใจอ่อนกับน้องสาวคนเดียวเสมอ รัก ดูแล ปกป้ อง
อย่างดีถงึ ขนาดนี้
ขนาดเขารูว้ า่ ทีเ่ ธอ ‘อ้อน’ เขาน่ะท�ำไปเพราะต้องการเอาตัวรอด
แต่ เฮ้อ...เขาก็ตา้ นทานไม่ไหวอยู่ดี
“นะ...น้องรูแ้ ล ้ว”
“...”
“ต่อไปน้องจะเชื่อฟังพีแ่ ดนเป็ นอย่างดี พีแ่ ดนอยากใหเ้ รียก
แบบไหนก็จะเรียก ไม่ด้ อื ไม่เถียงกับพี”่
“ก็ได้...”
ดรัสตันจะไปตอบปฏิเสธได้อย่ างไร ถึงตอนนี้ก็ได้แต่ ทำ�
หน้านิ่งเหมือนคนไม่รสู้ กึ อะไร
“...”
“เห็นแก่ทข่ี อร้องเสียงอ่อนเสียงหวานจนอีกนิดแทบจะลงไป
เกาะขาได้แล ้ว จะยอมปล่อยไปสักครัง้ ก็ได้”
ถึงอย่างนัน้ เขาก็ยงั ปากแข็งอยู่ดี จะไปแสดงออกว่ายอมแพ ้
ใหพ้ ริมาภาได้ใจต่อหน้าไม่ได้ ไม่งนั้ คนหัวดื้อจะรูจ้ ดุ อ่อนของเขา
เอาได้
“ไอ้คนเอาแต่ใจ เผด็จการเอ๊ย”
คนตัวเล็กกว่าบ่นพึมพ�ำเสียงเบา และเขาก็ได้ยนิ ไม่ชดั แต่
คาดเดาได้อยู่หรอกว่าเธอพูดอะไร
ดรัสตันหรี่ตาลง ถามหญิงสาวเสียงเข ้ม
“พูดว่าอะไรนะ”
คราวนี้ คนใต้ ร่ า งเขาที่ เ รี ย นรู จ้ ะอยู่ ก ับ เขาได้แ ล ว้ ก็ รี บ
ฉีกยิ้มหวานให้ทนั ที พร้อมกับเอ่ยเสียงหวานไม่แพ้กนั ออกมาว่า
“น้องพูดว่าพีแ่ ดนน่ารักทีส่ ุดเลยค่ะ ขอบคุณทีไ่ ม่ถอื สาทีน่ อ้ ง
เคยท�ำไม่ดกี บั พีม่ าก่อน”
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ถึงจะรู ว้ ่าประชด แต่ ดรัสตันก็พอใจแลว้ เขาเลยยอมลุก
ออกจากร่างเล็กแล ้วดึงเธอขึ้นมาด้วยกัน ก่อนจะบอกว่าเธอกับเขา
จะต้องไปหาแด๊ดกับแม่ของเขาทีบ่ ้านใหญ่กนั และพริมาภาก็ไม่ขดั ข ้อง
อันทีจ่ ริงเธอละอยากจะอยู่กบั คนอื่นๆ ใจจะขาด ดีกว่าอยู่
ตามล�ำพังกับดรัสตันอย่างนี้
มันไม่ปลอดภัยเลย...ไม่ปลอดภัยเลยจริงๆ!

พ่อกับแม่ของดรัสตันใจดีมาก...โดยเฉพาะแม่ของเขาน่ารัก

สุดๆ จนไม่น่าเชื่อว่าจะมีลูกชายเป็ นคนร้ายกาจโหดร้ายเถือ่ นถ่อย
ชอบใช้ก �ำ ลัง เหมือ นอย่ า ง ดรัส ตัน แมคไกวร์ อัน ที่ จ ริ ง ทัง้
ครอบครัวนี้กไ็ ม่มใี ครดูรา้ ยกาจเท่าคนอย่างหมอนี่จริงๆ
ตลอดระยะเวลาสามวัน ที่อ ยู่ บ า้ นหลัง นี้ เธอเลยหาเรื่อ ง
มาขลุกอยู่กบั แม่ของดรัสตันทุกวัน ส่วนชายหนุ่มก็กลับไปท�ำงาน
ซึ่งสร้างความโล่งใจใหเ้ ธอเป็ นอย่างยิ่ง มีเพียงเวลานอนเท่านัน้
ที่เขาไม่ได้แยกตัวไปอยู่อีกหอ้ ง แต่ พริมาภาก็พยายามไม่สนใจ
ดรัสตัน แมท้ ุกเช้าจะต้องคอยอับอายกับนิสยั นอนติดหมอนขา้ ง
ของตัวเองหน่อยๆ เพราะตื่นเช้ามาเป็ นอันต้องมารับรู้วา่ ตนเองอยู่
ในอ้อมกอดของดรัสตันตลอด
ทว่าตลอดระยะเวลานัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างดรัสตันก็ไม่ได้
ดีข้นึ แต่กไ็ ม่ได้แย่จนปะทะกันตลอดเหมือนวันแรกๆ อาจเป็ นเพราะ
เธอเลือกทีจ่ ะหลบหน้าเขาเป็ นส่วนใหญ่ และดรัสตันก็ไม่ได้เข ้ามา
หาเรื่องอะไรเธอ เลยท�ำใหพ้ ริมาภาพอจะรู้สกึ สงบใจได้บา้ ง แต่
ถึงอย่างนัน้ เมือ่ รู ก้ ำ� หนดกลับอเมริกาของการะบุหนิง มารดาของ
ดรัสตันซึ่งเธอใช้ท่านเป็ นเกราะก�ำบังตัวเองมาตลอดว่าจะกลับ
ในอีกสามวันขา้ งหน้า บิดามารดาดรัสตันมางานแต่งงานของเขา
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และมีเวลาอยู่เพียงสัปดาห์เดียวเท่านัน้ ก่อนจะต้องกลับไปท�ำงาน
ตามเดิม นั่นท�ำใหพ้ ริมาภารู้สกึ กลัวนิดหน่อย เพราะไม่มคี นคอย
ดูแลเธอ หรือช่วยปรามเวลาทีด่ รัสตันท�ำท่าจะโมโหใส่เธอ
กระทั่ ง วัน สุ ด ท า้ ยที่คุ ณ แม่ อ ยู่ ท่ีน่ี กลางดึก คื น นี้ จ ะต้อ ง
บิน กลับ ไปแล ว้ พริ ม าภากับ คุ ณ แม่ จึ ง ออกมาหาซื้อ ของกัน ที่
ห ้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองแห่งหนึ่ง ส่วนใหญ่กซ็ ้อื พวกเครือ่ งปรุง
ส�ำหรับท�ำอาหารไทยกลับไปนัน่ แหละ ช่วยกันเลือกอยูน่ าน และได้
คุณแม่ช่วยแนะน�ำเธอเรือ่ งการท�ำอาหาร ถึงแม ้จะต้องทนนิดหน่อย
เวลาท่านแนะน�ำพวกของโปรดของดรัสตัน แต่เธอก็ไม่ขดั อะไร
กระทัง่ ซื้อกันเสร็จแล ้ว เธอกับคุณแม่กไ็ ปนัง่ กินของหวานกัน
รอเวลาทีพ่ ท่ี ริสตันจะเลิกงาน เพราะพอเขารูว้ า่ เธอกับคุณแม่มาทีน่ ่ี
ก็เลยติดต่อมาว่าจะกลับด้วยกัน ตอนแรกเขาจะใหเ้ ลขาฯ มาช่วย
ดูแลเธอกับคุณแม่ แต่คุณแม่ปฏิเสธ
ระหว่างนัน้ พริมาภาก็ไม่คดิ ว่าตนเองจะเจอคนรูจ้ กั อย่างจิรภพ
ช่วงนี้เธอแทบไม่ได้จบั โทรศัพท์มอื ถือติดต่อใครเลย เพราะไม่กล ้า
ตอบค�ำถามอะไรที่คนอื่นๆ สงสัยเกี่ยวกับงานแต่ งงานของเธอ
บางคนก็เสียดสีเธอโดยทีไ่ ม่รูค้ วามจริงอะไร มีรา้ ยทีส่ ุดทีเ่ ห็นก็คอื
หาว่าเธอแย่งแฟนพีส่ าว พริมาภาไม่สบายใจทีจ่ ะเห็นอย่างนัน้ เลย
เลือกจะตัดการติดต่อทุกอย่าง
หญิงสาวขอแยกกับคุณแม่ไปทักทายกับจิรภพสักครู่ และ
ค่อนขา้ งดีใจทีเ่ ขายังเหมือนเดิมกับเธอ เขายังมีสายตาอบอุ่นและ
เอ็นดู เธอดังเดิม พริมาภาเลยถือโอกาสถามถึงเพื่อนสนิทซึ่งเริ่ม
ท�ำ งานกับ จิร ภพแล ว้ เมื่อ สองสามวัน ก่ อ น เขาบอกเธอว่า อิง ฟ้ า
ไม่พอใจที่เธอไม่รบั สายเลย พริมาภาเลยยิ้มแหง้ แต่ไม่บอกอะไร
ได้แต่ ฝากบอกไปว่าขอโทษ จากนัน้ จึงพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไปอีก
สองสามประโยคก่ อนจะแยกกันไปเพราะเธอเห็นพี่ทริสตันเดิน
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ตรงมาแล ้ว
เมือ่ กลับถึงบ ้าน ทุกคนก็อยู่รบั ประทานอาหารเย็นกันก่อนที่
คุณแม่จะแยกไปยังสนามบิน โดยมีทกุ คนตามไปส่ง กระทั่งเข ้าไป
ขา้ งในแลว้ นั่นแหละ จึงได้กลับบา้ นกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมานัน้
ดรัสตันดูเงียบขรึมจนน่ากลัว เหมือนเขามีเรื่องอะไรอยู่ในใจ แต่
พริมาภาไม่คดิ จะเอาตัวเองเข ้าไปสอบถาม เธอก็ไม่ได้ห่วงอะไรเขา
หรอก ขอแค่เขาไม่มาหาเรื่องเธอก็เป็ นอันใช้ได้แล ้ว หญิงสาวเลย
เลือกจะหาทางรอดให้ตวั เองด้วยการไปเกาะกับทริสตันแทน และ
อีกฝ่ ายก็ใจดียอมพูดคุยกับเธออยู่ตลอด อาจจะเพราะส่วนหนึ่ง
เขาก็เป็ นเพือ่ นกับพีส่ าวของเธอมานาน คุน้ หน้ากันอยู่บ ้างจึงมีเรื่อง
ให ้คุยกัน
พี่ทริสตันกับดรัสตันเป็ นฝาแฝดแท ้ พวกเขามีใบหน้าและ
ส่ ว นสู ง ตลอดจนรู ป ร่ า งคล า้ ยคลึง จนแทบจะเป็ น คนเดีย วกัน
หลายครัง้ ทีค่ นส่วนใหญ่จำ� พวกเขาสลับกัน แต่ไม่ใช่กบั เธอ พริมาภา
สามารถแยกดรัสตันกับพีท่ ริสตันออกจากกันได้ในทันที ขนาดที่
พีแ่ พรพีส่ าวของเธอยังทึง่ เพราะบางครัง้ ก็โดนสองหนุ่มนี้ป่วนแกล ้ง
สลับตัวกันเล่นอยู่บ่อยๆ สมัยยังเด็ก เธอก็อธิบายไม่ถูกว่าดูจาก
ตรงไหนถึงแยกพวกเขาออก เพราะมันเป็ นความรูส้ กึ ...
ความรู้สกึ ในยามที่ถูกมอง...พวกเขามองเธอไม่เหมือนกัน
แต่ไหนแต่ไรมันก็เป็ นอย่างนัน้

เมื่อมาถึงหอ้ งนอนแลว้ พริมาภาก็ตรงดิ่งเขา้ ไปในหอ้ งน�ำ้

ไม่สนใจดรัสตันทีย่ งั คงท�ำท่ามึนตึงสักนิด เธอคิดว่าอาจจะเป็ นเพราะ
ตัวเขาน่ะฮอร์โมนแปรปรวนเองนัน่ แหละ วันนี้ทง้ั วันเธอคิดว่าตนเอง
ไม่ได้ทำ� อะไรทีก่ วนอารมณ์ของเขาเลยสักนิดเดียว
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เมือ่ ออกมาจากหอ้ งน�ำ้ และอยู่ในชุดนอนเรียบร้อย พริมาภา
จึงเห็นว่าดรัสตันเองก็อาบน�ำ้ เรียบร้อยแลว้ เหมือนกัน เขานั่งอยู่
บนเตียง สายตาจับจ้องเธออยู่ตลอด ท�ำใหพ้ ริมาภาค่อนขา้ งรู้สกึ
ไม่ไว ้วางใจเท่าไรนัก แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ไม่กล ้าท�ำอะไรทีท่ ำ� ให ้ดรัสตัน
โมโหจนหาเรื่องเธอได้
แต่ดูเหมือนเธอจะคิดผิด...เพราะพอเธอขึ้นไปบนเตียงก็ถกู
คนตัวใหญ่กว่ากระชากเข ้าหาตัวเอง เขากดร่างเธอลงบนเตียงกว ้าง
โดยมีร่างของเขาอยู่ขา้ งบน ดวงหน้าหล่อเหลานัน้ กระด้างเย็นชา
เต็ ม ไปด้ว ยโทสะอัน เยีย บเย็น ที่ท ำ� ให พ้ ริม าภารู้สึก กลัว ยิ่ง กว่ า
ครัง้ ไหนๆ
“พะ...พีแ่ ดน...”
เธอเรียกเขาเสียงสั่น พยายามใช้ไม้อ่อนในการพูดคุยกับเขา
แต่ ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเท่าไรนัก เพราะดรัสตันไม่ตอบรับอะไร
สักอย่างเดียว
“พีแ่ ดน...พีชท�ำอะไรผิดไปหรือเปล่า”
เธอเอ่ยถามเขาอีกครัง้ และดูเหมือนจะท�ำใหเ้ ขาโกรธขึ้นมา
อย่างห ้ามไม่อยู่ มือใหญ่ออกแรงบีบข ้อมือเล็กแล ้วกดลงบนเตียงนุ่ม
มากขึ้น ดวงตาของเขาวาววับราวกับเสือร้ายทีจ่ อ้ งจะขย�ำ้ เหยื่อให ้
จมเขี้ยว
“เธอเป็ นคนทีร่ ดู้ แี ก่ใจนะพีชว่าตัวเองท�ำอะไรผิด”
“...”
“คิดจะท ้าทายขีดจ�ำกัดของพีใ่ ช่ไหม เห็นพีใ่ จดีหน่อยก็คดิ จะ
ท�ำอะไรก็ได้อย่างนัน้ เหรอ”
“พีชท�ำอะไรผิดเหรอ”
หญิงสาวถามซ�ำ้ อีกครัง้ เธอไม่รูจ้ ริงๆ ว่าท�ำอะไรที่ทำ� ให ้
ดรัสตันต้องมาหาเรื่องเธอเหมือนหมาบ ้าอย่างนี้
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“นี่ไม่รตู้ วั ใช่ไหม ต้องให้พห่ี มดความอดทนกับเราสินะ!”
น�ำ้ เสียงเข ้มนัน้ ท�ำให ้พริมาภายิง่ กลัวเข ้าไปใหญ่ เธอพยายาม
ดิ้นรนต่อต้านเขา แต่ดรัสตันก็ยง่ิ กดเธอเอาไว้ใต้ร่างด้วยพละก�ำลัง
ทีม่ ากกว่า
“ก็พชี ไม่ร!ู้ พีจ่ ะมาหาเรื่องพีชลอยๆ แบบนี้ไม่ได้!”
“พีห่ า้ มอะไรก็ไม่เคยจ�ำ คิดจะสวมเขาให้พแ่ี ล ้วยังมีหน้ามา
บอกว่าไม่รอู้ กี งัน้ เหรอ!”
“พีจ่ ะหาเรื่องพีชทัง้ ทีพ่ ชี ไม่ผดิ ไม่ได้นะ!”
พริมาภาโวยวายลั่น พยายามดิ้นรนเอาตัวรอดจากดรัสตัน
แต่ ก ลับ ยิ่ ง สู เ้ หมือ นยิ่ ง พ่ า ยแพ ้ และดรัส ตัน ก็ เ ห็ น ว่ า เขาไม่ มี
ความจ�ำเป็ นต้องพูดอะไรอีกต่อไป ทุกอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนแล ้ว
ว่าพริมาภาน่ะร้ายกาจมากแค่ไหน
คิดถึงรอยยิ้มหวานๆ ทีเ่ ธอมีให้ไอ้หมอนั่นแล ้วเขาก็ยง่ิ โกรธ
เขายอมตามใจท�ำดีกบั เธอทุกอย่าง พยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำใหเ้ ธอ
รู ว้ ่าเขาแคร์เธอมาก แต่ พริมาภาไม่เคยจะใหค้ วามร่ วมมืออะไร
ด้วยเลยสักนิดเดียว เธอกลับไปนัดเจอไอ้คนรักคนนัน้ ของตัวเอง
คนทีเ่ ขารูอ้ ยู่แก่ใจว่าเธอ ‘ชอบ’ มันมากแค่ไหน
แต่เพราะพริมาภาชอบมันนัน่ แหละ เขาถึงได้ยง่ิ อดทนไม่ไหว
เขาหึง...
เขาหึง หวง และทรมานกับความรู้สกึ ทีม่ ตี ่อเธอ เพราะรูอ้ ยู่
แก่ใจว่าเธอเกลียดเขา
ดรัสตันเคยคิดว่าจะอดทน ค่อยๆ ท�ำดีกบั พริมาภาใหเ้ ธอ
เอนเอียงมาหาเขา แต่สุดทา้ ยมันก็ไม่รอด พริมาภากลับยังไม่เคย
ฉุกใจคิดสักนิดเดียวถึงความรูส้ กึ ของเขา
ชายหนุ่ มปล่อยมือจากขอ้ มือเล็ก เปลีย่ นมาจับใบหน้าเธอ
ให้หนั มาทางเขา ใหเ้ ธอมองใบหน้าของเขาและรับรู ว้ ่าเขาต่างหาก
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คือเจ้าของเธอ
ดรัสตันไม่สนใจอาการต่อต้านของหญิงสาว เขาแนบริมฝี ปาก
ลงบนกลีบปากนุ่ม ถึงหญิงสาวจะพยายามต่อต้านแต่เขาก็ทำ� ให ้เธอ
ยอมจ�ำนนต่อเขาได้อยูด่ ี ดรัสตันขบริมฝี ปากนุ่มๆ ของเธอ ก่อนจะ
ไล ้ปลายลิ้นกับขอบปากนัน้ และเมือ่ เธอไม่ยอมใหเ้ ขาเข ้าไปลิ้มชิม
ความหวานของโพรงปากหวาน ดรัสตันก็ออกแรงบีบกระชับกับ
คางเล็กมากขึ้น และฉวยโอกาสทีห่ ญิงสาวร้องออกมาด้วยความเจ็บ
แทรกปลายลิ้นเข ้าไปหยอกล ้อกับเรียวลิ้นเล็ก ขบเม ้มดูดดึงอย่าง
เอาแต่ใจ สั่งสอนตอกย�ำ้ ใหเ้ ธอรูว้ า่ เธอคือคนของใคร แม ้พริมาภา
จะต่ อต้านก็ไม่สนใจสักนิด แรงทุบจากมือเล็กก็ไม่ต่างอะไรกับ
แรงสะกิดของมด เขาไม่เจ็บสักนิด
เพราะทีใ่ จของเขาตอนเห็นว่าพริมาภา ‘ยิ้ม’ ให้ใครท�ำใหเ้ ขา
เจ็บยิง่ กว่าทีเ่ ธอท�ำร้ายร่างกายเขาอีก
ในเมือ่ ใจเธอเขาก็ไม่ได้ แต่ทกุ อย่างของเธอหลังจากนี้จะต้อง
เป็ นของเขา ดรัสตันจะไม่ปล่อยให ้หลุดมือไปอีกแล ้ว!
“ฮื่อ!”
ร่างเล็กร้องประท ้วงขณะทีพ่ ยายามหลบหนี เขาจูบเธอ ขบเม ้ม
ริมฝี ปากนุ่มอย่างหลงใหล ไม่สามารถยัง้ ใจได้เมือ่ ได้ใกล้ชดิ สัมผัส
หญิงสาว กระทัง่ พริมาภาไร้เรีย่ วแรงต่อต้าน เขาจึงยอมผละริมฝี ปาก
ออกจากเรียวปากนุ่มนัน้ อย่างแสนเสียดาย
พริมาภาจ้องมองเขาด้วยดวงตาแดงก�ำ่ หยาดน�ำ้ ตาคลอคลอง
ดวงตาคู่ ส วย เธอหอบหายใจสะท า้ นขึ้น ลงขณะที่เ ขาจ้อ งมอง
ริมฝี ปากทีข่ ้นึ สีสดเพราะการจูบของเขา
ชายหนุ่ มสอดมือเขา้ ไปใต้เสื้อนอนสีหวาน ผิวเนื้อเนียนนุ่ ม
ใต้ฝ่ามือนัน้ ท�ำให ้ดรัสตันตืน่ เตลิดมากยิง่ ขึ้น เขาสัมผัสได้ถงึ เนื้อตัว
สั่นเทาของหญิงสาว พริมาภาจ้องมองเขานิ่ง สีหน้าราวกับทา้ ทาย
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ขณะทีเ่ ธอเอ่ยกับเขาเสียงแผ่วเบาว่า
“ถ ้าพีแ่ ดนไม่หยุด หลังจากนี้...”
“...”
“...หลังจากนี้เราก็หย่ากัน!”
น�ำ้ เสียงของเธอเรียบเย็นแผ่วเบา ไม่มคี วามน่ ากลัวสักนิด
แต่เขารูว้ า่ พริมาภาเอาจริง
ดรัสตันเหยียดยิ้มเย็น โน้มใบหน้าเขา้ หาหญิงสาวมากขึ้น
เขาไม่ตอบรับหรือปฏิเสธอะไร แต่ก็ไม่คิดจะหยุดสิ่งที่จะท�ำที่เขา
ตัดสินใจไปแล ้ว!
ดรัสตันกดริมฝี ปากลงบนกลีบปากนุ่ มของหญิงสาวอีกหน
คราวนี้เขาไม่ได้รบั การต่อต้าน แต่ก็ไม่ได้รบั การร่วมมืออยู่ดี แต่
ชายหนุ่มไม่สนใจ มือใหญ่ค่อยๆ ปลดกระดุมชุดนอนของหญิงสาว
ออกช้าๆ ก่อนจะกอบกุมทรวงอกอิ่มที่ถูกห่อหุม้ ด้วยบราเซียร์
พริ ม าภาบิด ตัว หนี พยายามดิ้ น รนตามความรู ้ สึก แต่
ถึงอย่างนัน้ ก็รูแ้ ล ้วว่าตนเองไม่อาจหลุดพ ้นได้ ฝ่ ามือใหญ่ทล่ี ากไล ้
ไปตามเรือนกายเธอก่ อใหเ้ กิดความรู้สกึ แปลกๆ แต่พริมาภาจะ
ไม่ยอมให ้ตัวเองรู้สกึ อะไรกับเขา เธอกดข่มมันไว ้ และต่อสู้กบั มัน
อย่างไม่ยอมแพ ้
แต่ดรัสตันกลับเหมือนยิง่ ชอบใจทีท่ ำ� ให ้เธอรูส้ กึ อะไรกับเขาได้
เขาขบริมฝี ปากกับกลีบปากนุ่ มแรงๆ ขณะที่ปลายนิ้วสะกิดเอา
เสื้อชัน้ ในของหญิงสาวดึงออกไปใหพ้ น้ ร่ างงาม ก่ อนจะกอบกุม
ทรวงอกอิม่ เต็มมือด้วยความรูส้ กึ ทีย่ ากจะหักห ้ามใจได้
พริมาภาสวยเหลือเกิน...เธอท�ำให ้เขาไม่อาจต่อต้านความรูส้ กึ
ของตัวเองได้ ผิวเนื้อเนียนละเอียดท�ำให ้เขาไม่อาจละมือไปจากเธอ
หัวใจของเขาเต้นกระหน�ำ่ ความรูส้ กึ ในใจพลันเปลีย่ นเป็ นอ่อนโยน
เขาเองก็ไม่อยากใหเ้ ธอเจ็บ ไม่ได้อยากบีบบังคับเธอใหจ้ นตรอก
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อยากให ้เธอเต็มใจ
ชายหนุ่มเริม่ เปลีย่ นสัมผัสให ้นุ่มนวลขึ้น ผละจากริมฝี ปากนุ่ม
เลือ่ นไล ้พรมจูบไปทั่วดวงหน้างาม ซึมซับความหวานจากหญิงสาว
ขณะทีห่ วั ใจเต้นกระหน�ำ่ ราวกับหนุ่มแรกรัก
และอาจจะเป็ น อย่ า งนัน้ ...เพราะตลอดมาพริม าภาก็ เ ป็ น
รักครัง้ แรกของเขาเสมอ
รักทีย่ ากจะห ้ามใจได้...
รักทัง้ ๆ ทีเ่ ธอเกลียดเขา
ชายหนุ่ มทิ้งรอยจู บของตนเองลงบนเนินอกอิ่ม ร่ องรอย
สีกหุ ลาบแสดงความเป็ นเจ้าของนัน้ ท�ำให้ใจเขาเริงโลดเต้นกระหน�ำ่
เขาเฝ้ ารอวันนี้มาเนิ่นนาน และไม่อยากปล่อยมือไปจากเธออีกแล ้ว
ชายหนุ่มครอบครองยอดอกอิม่ กลืนกินความหวานจากร่างกายสาว
เขากอบกุมฟอนเฟ้ น สลับครอบครองยอดอกซา้ ยขวาอย่างไม่ให ้
น้อยหน้ากัน กระทัง่ พริมาภาคล ้ายกับจะต่อต้านไม่อยู่ มือเล็กจิกลง
บนศีรษะของเขาแน่นราวกับจะระบายอารมณ์ข ้างในออกมา ดรัสตัน
เลื่อนฝ่ ามือลงต�ำ่ แลว้ จึงหยุดสัมผัสที่ใจกลางร่ างของหญิงสาว
เขารับรูไ้ ด้วา่ เธอสะท ้านเฮือกไปทัง้ ตัวในตอนทีเ่ ขาแทรกฝ่ ามือเข ้าไป
ในแพนตี้ตวั น้อย ซึง่ เป็ นอาภรณ์เพียงชิ้นเดียวบนร่างกายของเธอ
“อ๊ะ...”
พริมาภาร้องครางออกมาอย่างหา้ มไม่อยู่ เธอถลึงตาใส่เขา
ในตอนทีเ่ ขาแตะต้องใจกลางกลีบกุหลาบงาม แต่ดรัสตันกลับยิ่ง
พึงพอใจทีท่ ำ� ให ้เธอไม่อาจต้านทานความรูส้ กึ ของตัวเองได้
เขาสอดปลายนิ้วแตะต้องใจกลางร่างหญิงสาว เร่งเร้ากระตุน้
ใหเ้ ธอยิง่ ตื่นเตลิดมากขึ้น ขณะทีพ่ ริมาภาหอบหายใจสะทา้ น เธอ
เหมือนกับไร้เรี่ยวแรงและถูกควบคุมโดยดรัสตัน ก่อนจะกรีดร้อง
ออกมาอีกครัง้ อย่างห ้ามไม่อยูเ่ มือ่ ชายหนุ่มรุกล�ำ้ เข ้าสูภ่ ายในร่างกาย
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เธออย่างไม่บอกกล่าว
หญิงสาวเจ็บแปลบ รู้สกึ คับแน่ นไปหมด เธอหอบหายใจ
สะท ้านขึ้นลงขณะทีถ่ กู คนตรงหน้ารังแกกันอย่างไม่ปรานีเลยสักนิด
และเพราะไม่รูจ้ ะระบายความรู้สกึ นี้ของตนเองอย่างไร เธอจึงจิก
ปลายเล็บลงบนหัวไหล่ของชายหนุ่ ม ยิ่งเขารังแกเธอมากแค่ไหน
เธอก็ย่ิงจิกไหล่เขาแน่ นขึ้นเท่านัน้ ความรู้สึกซ่านเสียวในยามที่
ถูกเขาปลุกเร้าท�ำให ้พริมาภาไม่อาจต่อต้านได้เลย กระทัง่ ความรูส้ กึ
พุ่งสู งมากขึ้นเรื่อยๆ ดรัสตันก็หยุ ดมือ ยามเมื่อยืดตัวขึ้นมอง
สบตาเธอ เขาก็เหยียดยิ้มอย่างพึงพอใจราวกับเป็ นผู ้ชนะ
พริมาภาเกลียดรอยยิ้มนัน้ ขณะเดียวกันก็ไม่อาจต้านทานได้
เธอมองเขาทีผ่ ละจากร่างกายเธอ ดึงทึ้งเสื้อผา้ ตัวเองออกจากกาย
สูงใหญ่อย่างรวดเร็ว เปิ ดเผยเนื้อตัวทีเ่ ต็มไปด้วยกล ้ามเนื้องดงาม
อย่างไม่มอี ายสักนิด โดยไม่รูเ้ ลยว่าดรัสตันเองก็มองส�ำรวจร่างกาย
งดงามของเธอด้วยสายตาหลงใหลไม่แพ้กนั เขามองร่างงามทีก่ ำ� ลัง
จะครอบครองเป็ นเจ้าของด้วยความรู้สกึ ตื่นเต้น ยิง่ ในตอนนี้ทเ่ี ธอ
ตืน่ เตลิดและเต็มไปด้วยความปรารถนาเพราะเขา ดรัสตันก็แทบจะ
ทนไม่ไ หว อยากแทรกกายเข า้ ไปครอบครองเรือ นกายงดงาม
ตีตราพรมจูบไปทั่วร่ างนี้ให้รูว้ ่าเขาคือเจ้าของเธอ ความปวดร้าว
จากแก่นกายท�ำให ้เขาแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่ แต่ถงึ อย่างนัน้ เพราะ
รู้ดวี ่าเธอยังไม่เคยกับความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดนี้ จึงพยายามท�ำให ้
เธอพร้อมให ้มากทีส่ ุด
แต่เขาก็แทบจะทนไม่ไหวแล ้ว
หญิง สาวหลบสายตาเขา ขณะที่คิด จะเบี่ย งกายหลบหนี
กลับถูกคนตัวสู งใหญ่กว่ากดลงกับเตียงใหญ่อกี ครัง้ และถูกเขา
จูบลงบนกลีบปากนุ่มหนักๆ อีกหน เรียวลิ้นของชายหนุ่มสอดแทรก
เข ้ามาพัวพันหยอกเย้ากับเรียวลิ้นเธอ กระตุนให
้ ้พริมาภาแทบหายใจ
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ไม่ออก ขณะทีส่ มั ผัสเพียงน้อยนิดทีเ่ ขาแตะต้องร่างกายเธอก็ทำ� ให ้
เธอตัวสั่นด้วยความซ่านเสียวยากจะหยุดยัง้ ได้
“อ๊า...”
เธอไม่อาจกลัน้ เสียงร้องครางของตัวเองเอาไว้ได้ในยามทีถ่ กู
ชายหนุ่มกระตุน้ เร้าอีกหน ความรู้สกึ ซ่านซ่าไปทั่วตัวก�ำลังทรมาน
ให เ้ ธอได้อ าย เธอซุ ก หน้า กับ ซอกคอของเขาในตอนที่ด รัส ตัน
ยอมปล่อยริมฝี ปากของเธอให ้เป็ นอิสระ หญิงสาวตัดสินใจตอบโต้
ชายหนุ่ มคืนกลับไปบา้ งด้วยการขบฟันลงบนไหล่แน่ นๆ ของเขา
เหมือนทีเ่ ขาท�ำกับเธอ ถึงแรงมันจะต่างกันก็เถอะ แต่เธอไม่สนใจ
หรอก
ดรัสตันเองก็แทบจะข่มตัวเองเอาไว้ไม่ไหวแล ้วเช่นเดียวกัน
เขากระตุน้ ร่ างเล็กให้ต่ืนเตลิดอีกครัง้ กายแกร่ งของเขาปวดร้าว
และเต็มไปด้วยความต้องการที่ไม่อาจต้านทานได้อีกต่ อไป เขา
คิดว่าหญิงสาวพร้อมแล ้วก่อนจะแยกท่อนขาเรียวสวยออกจากกัน
ขณะทีค่ ่อยๆ แทรกตัวเข ้าสูค่ วามอ่อนนุ่มทีเ่ ขาโหยหา และเพียงแค่
เข ้าไปนิดเดียวเท่านัน้ ความคับแน่นก็ทำ� ให ้ดรัสตันแทบจะทนไม่ไหว
เขาชะงักในตอนทีห่ ญิงสาวครางตัวสั่นและเกร็งไปทัง้ ร่าง
“ฮื่อ เจ็บ”
พริมาภาร้องประท ้วง มือเล็กระดมทุบตีลงบนแผ่นหลังกว ้าง
หวังให ้เขาหยุด เพราะเขาก�ำลังท�ำให ้เธอเจ็บ มันคับแน่นและแทบจะ
ท�ำให ้เธอแตกสลายเสียยิง่ กว่าตอนก่อนหน้านี้เสียอีก
“พีช...”
ดรัสตันครางเรียกชือ่ เธอเป็ นครัง้ แรก เขาหยุด ไม่ได้เดินหน้า
แต่กไ็ ม่ได้ถอยหนี ชายหนุ่มใช้มอื ข ้างหนึ่งไล ้เช็ดเหงือ่ ทีผ่ ดุ ซึมขึ้นมา
บนหน้าผากเล็กอย่างอ่อนโยน ขณะทีป่ ลุกปลอบเธอว่า
“อย่าเกร็ง มันจะยิง่ เจ็บ”
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“ไม่ไหว พีแ่ ดนหยุดเถอะ”
หญิงสาวตอบกลับเสียงสั่น ดวงตาพร่ามัวเพราะความเจ็บ
และความรูส้ กึ ซ่านเสียวทีห่ ลงเหลืออยูใ่ นกาย ตัวตนของเขาทีส่ มั ผัส
ครูดสีกบั ช่องทางอ่อนนุ่มทีไ่ วต่อสัมผัสนัน้ ท�ำให ้เธอได้แต่ตวั สัน่ เทา
ภายใต้ร่างของเขา
และก่อนทีเ่ ธอจะได้ผลักไสให ้เขาปล่อยเธอไปอีกหน ชายหนุ่ม
ก็จบู ริมฝี ปากเธออีกครัง้ จูบร้อนแรงและเต็มไปด้วยความเรียกร้อง
ที่ทำ� ใหเ้ ธอไม่อาจต้านทาน สมองเธอว่างเปล่าจนแทบไม่เหลือ
ความคิดอะไรแลว้ ความรู้สกึ ของเธอถูกเขาปลุกเร้าขึ้นมาอีกหน
เนื้อตัวทีเ่ กร็งแน่นเริม่ คลายออก และเป็ นช่วงเวลาเดียวกับทีด่ รัสตัน
ฉวยโอกาสนัน้ ผลักไสกายแกร่งเข ้าหาความอ่อนนุ่มคับแน่นจนสุด
พริมาภาถึงกับครางออกมาด้วยความเจ็บ เขาก�ำลังท�ำให ้เธอ
แตกสลายเพราะการเขา้ หาโดยที่เธอไม่ทนั ตัง้ ตัว เธอหอบหายใจ
ราวกับเหนื่อยล ้ามาเนิ่นนานในตอนทีเ่ ขาปล่อยริมฝี ปากเธอใหเ้ ป็ น
อิสระ แต่ถงึ อย่างนัน้ พริมาภาก็รบั รู้ได้ถงึ เรียวปากรุ่มร้อนทีล่ ากไล ้
พรมจูบไปทั่วดวงหน้าของเธอ ตอนนัน้ เองถึงได้รับรู้ว่าเธอก�ำลัง
น�ำ้ ตาไหลออกมาด้วยความเจ็บทีเ่ ขาเป็ นคนท�ำ
พริมาภาทุบมือลงบนไหล่แข็งของเขาเต็มแรงเป็ นการตอบโต้
เอาคืน แต่เขาไม่สะทกสะท ้านหรือเจ็บสักนิด ขณะทีย่ งั คงกดตัวเอง
อยูภ่ ายในร่างกายเธอ ความรูส้ กึ คับแน่นนัน้ เหมือนจะพรากลมหายใจ
ของเธอโดยทีเ่ ธอไม่อาจตัง้ ตัวได้เลย
“พีแ่ ดน! อ๊ะ!”
พริมาภาถึงกับร้องครางออกมาเสียงหลงในตอนที่ชายหนุ่ ม
เริ่มเคลื่อนไหว เขาถอยห่างออกไปก่ อนจะแทรกกายเขา้ หาเธอ
อีกครัง้ สัมผัสที่เสียดสีในกายเธอท�ำใหล้ มหายใจของพริมาภา
แทบจะหลุดหาย เธอซ่านเสียวและยังคงเจ็บในทุกสัมผัสที่เขา
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แทรกลึกเข ้ามา แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ไม่อาจปฏิเสธดรัสตันได้เลย
“พีช...พีชดีทส่ี ุดเลย”
ชายหนุ่มเอ่ยครางเสียงแหบพร่าและเต็มไปด้วยความปรารถนา
ความคับแน่ นของช่องทางนุ่ มนัน้ ท�ำใหเ้ ขาแทบจะทนไม่ไหว เธอ
ท�ำให้ใจเขาจะขาดรอนไปกับทุกสัมผัสที่เธอมีต่อเขา ชายหนุ่ ม
เคลือ่ นสะโพกเขา้ หาร่ างงามมากยิ่งขึ้นในตอนที่ไม่อาจหา้ มปราม
ตัวเองให ้นุ่มนวลกับเธอได้อกี ต่อไปแล ้ว
อารมณ์พศิ วาสของเขาก็เหมือนกับไฟที่กำ� ลังโหมกระหน�่ำ
ยากจะหยุดยัง้ และร้อนแรงราวกับจะแผดเผาทุกความรู้สึกให ้
มอดไหมเ้ ป็ นจุณ ไม่อาจต้านทาน ได้แต่ปล่อยให้ตวั เองถูกชักน�ำ
ไปจนถึง จุ ด หมายปลายทาง พริ ม าภาเองหรื อ จะต้า นทานได้
ในตอนสุ ดทา้ ยเธอรับรู้ได้ถึงอารมณ์ซ่านเสียวของตนเองที่เพิ่ม
มากขึ้น มันพุ่งสู งเสียจนเธอที่ไม่เคยรับรู้ถึงความรู้สึกนี้มาก่ อน
ไม่อ าจจัด การมัน ได้ หญิง สาวกอดร่ า งสู ง ใหญ่ แ น่ น ร้อ งคราง
เสียงหวานเป็ นการระบายความรู้สกึ ทีอ่ ดั แน่นอยู่ในกายใหบ้ รรเทา
เบาบางลง กระทัง่ ร่างกายเธอไม่อาจต้านทานไหว ทุกการแทรกสอด
ของกายแกร่งนัน้ เหมือนจะพาเอาทุกสิง่ ทุกอย่างในตัวเธอไปกับเขา
ด้วย หญิงสาวกรีดร้องออกมาเมือ่ รู้สกึ เหมือนระเบิดพร่างพราย
สมองเธอขาวโพลน ขณะทีร่ ่างกายเธอบีบรัดเขาแน่นจนดรัสตันเอง
ก็ ไ ม่ อ าจทานทนไหวเช่ น เดีย วกัน เขาสบถพึม พ�ำ ข า้ งหู เ ธออยู่
สองสามค�ำ เป็ น ค�ำ พูด ที่ท ำ� ให เ้ ธอหน้า แดงก�ำ่ ก่ อ นที่จ ะรู้สึก ถึง
แรงขับเคลือ่ นทีเ่ ขาแทรกสอดเข ้ามาหาเธอมากยิ่งขึ้น และในทีส่ ุด
เขาก็รอ้ งเสียงต�ำ่ ในล�ำคอ กดแช่ตวั เองนิ่งค้างอยูใ่ นกายเธอพร้อมกับ
ปลดปล่อยสายธารรัก ขณะทีพ่ ริมาภาไม่อาจห ้ามปรามได้ เธอทิ้งตัว
ลงบนเตียงนุ่มด้วยความรู้สกึ อ่อนล ้าไปทัง้ ตัว
พริมาภาคิดว่าทุกอย่างน่ าจะจบลงแลว้ ในตอนที่เขาผละไป
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จากร่างกายของเธอ หญิงสาวเม ้มปากแน่น ตัดสินใจพลิกตัวหันหลัง
ให้อกี ฝ่ าย เธอไม่อยากมองหน้าเขาสักนิด แต่เธอคิดผิด ดูเหมือน
ดรัสตันทีเ่ พิง่ ปลดปล่อยไปนัน้ จะยังไม่พอเลยสักนิด เธอตัวสั่นเทา
ในอ้อมกอดของเขาในยามที่เขาดึงเธอเขา้ มาหาจากทางด้านหลัง
จะหนีเขาลงจากเตียง ฝ่ ามือใหญ่กอบกุมทรวงอกอิม่ ของเธอ ดึงเธอ
ใหแ้ นบชิดกับความต้องการที่ยงั ไม่มอดดับของเขา และก่ อนที่
พริมาภาจะต่อต้าน ชายหนุ่มก็ใช้ความช�ำนาญทีม่ มี ากกว่า แทรก
ตัวเองเขา้ หาเธอจากทางด้านหลัง ใจพริมาภาถึงกับสั่นจนแทบ
ควบคุมไม่อยู่ เธอร้องครางอย่างซ่านเสียวในทุกๆ สัมผัส จากนัน้
ดรัสตันก็ปลุกเร้าชักน�ำใหเ้ ธอเข ้าสู่อารมณ์พศิ วาสทีถ่ กู เขาจุดขึ้นมา
อีกหนอย่างยากทีจ่ ะต่อต้าน
ร่างกายของเธอคล ้ายกับตกอยู่ภายใต้อำ� นาจของเขา ไม่อาจ
ต้านทานได้ ได้แต่ ปล่อยใหเ้ ขาครอบครอง ชักเชิดตามที่ใจเขา
ปรารถนา
พริมาภาปล่อยทุกอย่างไปโดยไม่คิดอะไร ทว่าถึงอย่างนัน้
ความขมขืน่ ใจบางอย่างก็แทรกซึมอยู่ในใจของเธอ
เธอจะหย่า...พอหมดวันนี้ไปแล ้ว พรุ่งนี้...
...พรุ่งนี้อสิ รภาพก็จะเป็ นของเธอแล ้ว...
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