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ที่ไม่คุ้นเคย

เสื้อโค้ตขนแกะสีขาวถูกผู ้เป็นเจ้าของกระชับไว้ให้ร่างกายอบอุ่น

สาริสา เจีย อภิธรรมรักษ์ ในวัยยี่สบิ สี่ปีห้ วิ กระเป๋ าเดินทางมุ่งฝี เทา้
เข ้าสูค่ ฤหาสน์หลังใหญ่ซง่ึ เห็นอยูไ่ กลสุดสายตา ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่คดิ ฝันเลยว่า
ตัวเองต้องเดินทางข ้ามน�ำ้ ข ้ามทะเลมาไกลถึงเพียงนี้ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้น
ไม่รูว้ า่ มันเป็ นกรรมหรือโชคชะตาเล่นตลกกันแน่ ท�ำไมลูกสาวนักธุรกิจ
กาสิโนผูม้ รี ายได้เป็ นร้อยๆ ล ้านต้องหนีหวั ซุกหัวซุน เงินทองทีม่ ตี ดิ ตัว
ก็ลว้ นใช้จ่ายเป็ นค่ าเดินทางจนหมดแลว้ ที่พ่งึ พิงหนึ่งเดียวในตอนนี้
ก็คือ เพือ่ น...เพือ่ นผูเ้ ป็ นเจ้าของคฤหาสน์หลังใหญ่ ซึง่ ตัง้ โดดเด่นอยู่
บนเนินเขาลูกนัน้
หญิงสาวยกมือปาดความเหน็ดเหนื่อยทิ้งแลว้ มุ่งหน้าเดินเทา้
เข ้าไปให้ถงึ ทีน่ ั่นก่อนพลบค�ำ่ การเดินแข่งกับเวลามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
เพราะถ ้าไปไม่ถงึ จุดหมายละก็ มันคงไม่เป็ นผลดีเป็ นแน่
“อดทนไว ้ อีกไม่ก่กี า้ วก็ถงึ แล ้ว”
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บอกตัวเองแล ้วกัดฟันสู ้เป็ นเฮือกสุดท ้าย นี่ถ ้าหากไม่ต ้องเดินทาง
โดยเร่งด่วนละก็ ป่ านนี้เพือ่ นเธอคงมารับตัง้ แต่ถงึ สนามบิน แต่ท่รี อ
ไม่ได้เพราะทุกเวลามีค่า ชักช้าแม ้แต่นาทีเดียวอาจถูกลากตัวกลับฮ่องกง
ก็เป็ นได้ ดังนัน้ มีทห่ี ลบภัยเร็วทีส่ ุดยิง่ ดี
พอเห็นคฤหาสน์หลังงามอยู่ใกล ้แค่เอื้อม ใบหน้าสวยหวานกับ
นัยน์ตาเศร้าสร้อยก็เริ่มดูมคี วามหวังขึ้น รอยยิ้มทีเ่ คยห่างหายไปนาน
เริ่มกลับมาเยือน จนมาถึงหน้าประตูรวั้ หินอ่อนอันสูงลิว่ ถึงได้ออกแรง
กดกริ่ง ไม่นานนักหญิงวัยกลางคนก็พาร่างอวบอ้วนเดินตรงมาหาด้วย
รอยยิ้ม นางเปิ ดประตูแล ้วมองอย่างเป็ นมิตร
“มาพบใครคะคุณ”
“แองเจล่าอยู่ไหมคะ” สาริสาร้องถามอย่างมีความหวัง
“ไม่อยู่หรอกค่ ะ คุณหนู แองจี้ไปต่ างประเทศ อีกสักสองสาม
อาทิตย์ถงึ จะกลับ” ค�ำตอบของสตรีตรงหน้าท�ำเอาสาริสาต้องกลืนก้อน
แข็งๆ ลงคอ ไม่อยากยอมรับความผิดหวังในครัง้ นี้เลย ถ ้าหากเธอมีเวลา
แจ้งข่าวให ้เพือ่ นรูก้ ่อนสักนิดก็คงไม่ตอ้ งมายืนสิ้นหวังอยู่ตรงนี้
จึงยกมือปาดน�ำ้ ตาที่มนั ไหลออกมาทิ้งลวกๆ ก่ อนจะเอ่ ยกับ
คนตรงหน้าด้วยดวงตาแดงๆ “ไม่เป็ นไรค่ะ ถ ้าอย่างนัน้ ฝากบอกแองจี้
ด้วยนะคะว่าสามาหา”
“ได้ค่ะ ถ ้าหากคุณหนู กลับมา ดิฉนั จะรีบบอกให ้นะคะ”
“ขอบคุณค่ ะ” สาริสาได้แต่ตอบรับออกมาเสียงแผ่วๆ ไม่รูต้ วั
ด้วยซ�ำ้ ว่าจะเดินไปทางไหนต่อ ในเมือ่ ประเทศนี้ทน่ี ่ีคอื แห่งเดียวทีร่ ู้จกั
เพือ่ นเพียงคนเดียวของเธอก็คือ แอลเจล่า คาลาเซเลียน แต่ตอนนี้
ไม่อยู่ แลว้ ระหว่างที่แองจี้ไปต่ างประเทศเธอจะอยู่อย่างไร จะนอน
ตรงไหน จะไปพึง่ พิงใครได้อกี เพราะถ ้าหากเธอใช้บตั รเครดิตละก็พอ่
ต้องรูแ้ น่ๆ ว่าเธอมาทีน่ ่ี ดังนัน้ เพือ่ ป้ องกันการถูกลากตัวกลับ ต้องอดทน
ต่อให ้ต้องอ้อนวอนขอข ้าวปลาจากผู ้คนละแวกนี้กค็ งต้องท�ำ
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สาริสาเลือกเดินจากรัว้ สูงใหญ่มาหลายก้าว ก่อนจะนั่งคุกเข่าลง
อย่างสิ้นแรง มือทีห่ ้วิ กระเป๋ าอ่อนล ้าเกินกว่าจะถือไปต่อ ท�ำเอาคนเพิง่
ปิ ดประตูตอ้ งเปิ ดออกมาใหม่ดว้ ยแววตาเวทนา
“คุณเป็ นเพือ่ นของคุณหนู แองจี้จริงๆ หรือคะ...ถ ้าใช่ละก็ เข ้ามา
รอคุณหนู ด ้านในก่อนไหม เพราะกว่าคุณจะเดินกลับลงไปมันก็คงดึกดืน่
พอดี แถวนี้เวลามืดค�ำ่ แล ้วจะน่ากลัวนะคะ”
“สาอยู่ทน่ี ่ีได้หรือคะ” สาริสาหันมาถามอย่างดีใจ รีบถือกระเป๋ า
แล ้วเดินตรงมาหา
“ถา้ จะปล่อยใหค้ ุณกลับออกไปทัง้ ๆ ที่เป็ นเพื่อนคุณหนู แองจี้
ดิฉนั ก็คงไม่สบายใจ ไหนๆ ก็มาถึงที่น่ีแลว้ ก็รอจนกว่าคุณหนู จะ
กลับมาเถอะค่ะ”
“ขอบคุณนะคะ” สาริสารีบเช็ดน�ำ้ ตาทิ้งแล ้วเดินตามผูใ้ จดีเข ้าบ ้าน
มาถึงด้านในก็ได้แต่ไปยืนมองภาพถ่ายของเพือ่ นรัก ชีวติ ของแองเจล่า
ช่างน่าอิจฉาเหลือเกิน เพือ่ นรักของเธอมีความสุข มีรอยยิ้มกว ้างๆ ซึง่
นานแค่ไหนแล ้วทีเ่ ธอยิ้มไม่ได้แบบนี้
“เดีย๋ วดิฉนั จะพาไปดูห ้องพักนะคะ”
“ขอบคุณมากๆ นะคะ แต่วา่ ท�ำไมคุณน้าถึงเชื่อสาล่ะคะ ไม่คดิ
บ ้างหรือว่าสาอาจแอบอ้างมาทีน่ ่ีเพือ่ จุดประสงค์อน่ื ”
“ไม่หรอกค่ะ ดิฉนั เชื่อว่าคุณเป็ นคนดี”
“ท�ำไมล่ะคะ”
“เพราะภาพที่คุณเศร้าเสียใจเมือ่ ครู่ช่างเหมือนกับคุณหนู แองจี้
เหลือเกินค่ะ ถา้ คุณเป็ นเพือ่ นของคุณหนู แองจี้จริงๆ คุณก็น่าจะจ�ำได้
ใช่ไหมคะ”
สาริสาได้แต่ ย้ ิมอย่างจ�ำภาพของเพื่อนรักเมื่อวันคืนเก่ าๆ ได้
เป็ นอย่างดี เพราะสมัยทีร่ ูจ้ กั กันใหม่ๆ แองเจล่าทรุดเข่านั่งลงกับพื้น
เพราะเสียใจเรื่องบางอย่าง เธอพบกับแองเจล่าที่สนามบินในฮ่องกง
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แองเจล่าในวันนัน้ น�ำ้ มูกน�ำ้ ตาไหลเป็ นทาง เธอจึงยืน่ ผา้ เช็ดหน้าใหแ้ ล ้ว
ปลอบโยน อยู่พูดคุยด้วยจนได้เป็ นเพื่อนกันมาจนถึงปัจจุบนั แต่มี
ไม่ก่คี นหรอกทีร่ วู้ า่ เธอและแองเจล่าเป็ นเพือ่ นรักกัน
“อีกอย่าง คุณจะโกหกหรือไม่ รอเวลาที่คุณหนู แองจี้กลับมา
ก็ ค งจะรู ค้ วามจริง แต่ เ ท่ า ที่ดู คุ ณ เป็ น คนน่ า สงสารมากกว่า จะเป็ น
คนโกหกนะคะ เอาเป็ นว่าขึ้นไปดูห ้องเถอะค่ะ แล ้วดิฉนั จะให ้คนเตรียม
มื้อเย็นไว้ให้”
“ขอบคุณค่ะ เอ่อ...หนู ช่อื สาริสานะคะ ว่าแต่คุณน้าชื่ออะไรคะ”
“แมรี่ค่ะ ดิฉนั ชื่อแมรี่”
“ถ ้าอย่างนัน้ สาขอเรียกว่า น้าแมรี่นะคะ”
“ได้ค่ะ คุณหนู แองจี้กเ็ รียกดิฉนั ว่าน้าแมรี่เหมือนกัน”
หญิงสาวได้แต่ย้ มิ ใหก้ บั ท่าทางอ่อนโยนที่คุณแม่บา้ นมีให ้ พอ
มาถึงห ้องพักก็ได้แต่ขอบคุณติดๆ กันหลายครัง้ เพราะถ ้าหากไม่ได้รบั
ความเมตตาจากแมรี่ละก็ ในค�ำ่ คืนนี้คงไม่พ ้นต้องนอนข ้างถนนเป็ นแน่
ดังนัน้ พอได้อยู่ตามล�ำพังสาริสาก็จดั แจงเสื้อผา้ เข ้าตูแ้ ล ้วอาบน�ำ้ อาบท่า
ให้ร่างกายสดชื่น เพราะว่าวันนี้เธอเหนื่อยมากจริงๆ การเดินทางจาก
ฮ่องกงสูป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นครัง้ แรกในรอบหลายปี ไม่ใช่เรื่องง่าย
ส�ำหรับคนทีอ่ ยู่ใต้อำ� นาจของพ่อมาตลอดยีส่ บิ สีป่ ี เลย

ไม่นานนักประตูห ้องก็ถกู เปิดเข ้ามาอีกครัง้ ด้วยมือของหญิงสาว

วัยไล่เลีย่ กับสาริสา อีกฝ่ ายอยู่ในชุดกระโปรงสีนำ�้ ตาลมีรอยยิ้มหวานๆ
ประดับดวงหน้า ดูแล ้วก็น่ารักน่ามองดี
“น้าแมรี่ให้โจแอนน�ำอาหารค�ำ่ มาใหค้ ่ ะ เย็นนี้มสี ลัดผลไม้กบั
สเต๊กเนื้อแกะ แล ้วก็นำ�้ องุน่ คุณกินได้ใช่ไหมคะ”
“ได้ค่ะ ฉันกินอะไรก็ได้ทงั้ นัน้ ว่าแต่เธอชื่อโจแอนหรือจ๊ะ”
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“ค่ะ ฉันเป็ นหลานของน้าแมรี่ ท�ำงานทีน่ ่ีตงั้ แต่จำ� ความได้แล ้ว”
“ฉันชื่อสาริสานะ เรียกฉันว่าสาก็ได้ ฝากเนื้อฝากตัวกับโจแอน
ด้วยนะจ๊ะ”
“ไม่ตอ้ งห่วงหรอกค่ะ คุณเป็ นเพือ่ นของคุณหนู แองจี้ ยังไงฉัน
ก็ตอ้ งดูแลรับใช้คุณเป็ นอย่างดีอยู่แล ้ว”
“ขอบใจนะ ถ ้าฉันมีทไ่ี ป ฉันสัญญาว่าจะไม่อยูร่ บกวนทุกคนทีน่ ่”ี
พอนึกถึงสภาพตัวเองแล ้วสาริสาก็ได้แต่กม้ หน้าหลบซ่อนน�ำ้ ตา
ถ ้อยค�ำทีเ่ ปล่งออกมาเมือ่ ครู่ค่อยๆ เงียบลง จนคนมาเสิรฟ์ อาหารเย็น
ได้แต่ถอยออกไปเงียบๆ ปล่อยใหห้ ญิงสาวผูพ้ ลัดถิน่ มาไกลได้ใช้เวลา
อยู่กบั ตัวเองเพียงล�ำพัง

อากาศยามค�ำ่ คืนของทีน่ ่ชี ่างเหน็บหนาวนัก สายลมพัดโชยผ่าน

เข ้ามาทางหน้าต่างทีถ่ กู เปิ ดทิ้งไว ้ท�ำเอาขนกายของสาริสาลุกเกรียว จึง
สะบัดผา้ ห่มมาคลุมกายแล ้วซุกหน้าเขา้ กับหมอน ใช้ความอบอุ่นจาก
ทัง้ สองสิง่ โอบกอดตัวเอง แต่ไม่วา่ จะท�ำอย่างไรก็ไม่สามารถข่มตาหลับ
ได้ สุดท ้ายต้องขยับลงจากเตียงแล ้วใช้แสงสว่างจากด้านนอกทีส่ าดส่อง
เข ้ามาน�ำทางไปสู่หน้าต่าง ก่อนจะค่อยๆ ลงมือปิ ดกัน้ ลมจากภายนอก
ให ้ด้านในเข ้าสู่ความสงบเงียบ
ความเย็นทีถ่ กู พัดเข ้ามาเมือ่ สักครู่แผ่วจางลงจนไม่เหลือ หากแต่
หญิงสาวกลับต้องยืนตัวแข็งทือ่ ร่างกายเย็นเฉียบจนลมหายใจหยุดนิ่ง
ราวกับคนถูกสาปด้วยเวทมนตร์ชั่วร้าย เพราะอะไรบางอย่างทีก่ า้ วผ่าน
ประตู เขา้ มาท�ำเอาความกลัวจู่ โจมจนไม่กลา้ ขยับเขยื้อน สาริสารีบ
สู ดหายใจเขา้ ลึกๆ ขณะหมุนกายไปดู ใหเ้ ห็นชัดๆ แลว้ ภาพแมวสีดำ�
ตัวใหญ่ทส่ี ง่ เสียงร้องเหมียวๆ เข ้ามาก็ทำ� เอาเธอถึงกับถอนหายใจโล่งอก
“เจ้าเหมียว...” สาริสารู้สกึ ปลอดภัยอย่างประหลาด แข ้งขาเล็ก
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จึงเดินเข ้าไปใกล ้แล ้วลูบหัวของเจ้าแมวอย่างอ่อนโยน “รูไ้ หมว่านาทีแรก
ทีเ่ ห็นแกท�ำให้ฉนั กลัวนะ”
“เหมียว...เหมียว...”
เสียงของแมวตัวนัน้ กังวานเหมือนสัตว์รา้ ยในป่ าใหญ่ แต่สาริสา
ก็เลิกคิดแบบนัน้ เพราะว่ามันเป็ นแมวของทีน่ ่ี บางทีอาจเป็ นสัตว์เลี้ยง
ของแองเจล่าก็เป็ นได้ จึงได้แต่มองด้วยแววตาอ่อนโยน “ชื่ออะไรเอ่ย
มีปลอกคอไหมจ๊ะ” ถามพลางจับคอนุ่มแล ้วพบว่าเป็ นเส ้นหนังสีนำ�้ ตาล
สลักอักษรย่อตัวดี ตัวอักษรเดียวทีไ่ ม่อาจบอกว่ามันชื่ออะไรหรือเป็ น
ของใครกันแน่
“ถา้ อย่ างนัน้ ฉันเรียกว่าดีแลนก็แลว้ กันนะ...มานี่มา มานอน
เป็ นเพือ่ นกันหน่อย”
บอกเพียงเท่านัน้ ก็อมเจ้
ุ ้ าดีแลนขึ้นมาแล ้วจูบเบาๆ บนขนสีดำ� นุ่ม
ก่ อนจะพากลับไปยังเตียงด้วยกัน มาถึงก็แบ่งพื้นที่ว่างและผา้ ห่มให ้
ปล่อยเจ้าแมวตัวอวบเขา้ ไปซุกใต้ความอบอุ่น เมื่อแมวตัวโตเบียด
ความอวบอ้วนเขา้ หาสาริสาก็ลูบหัวเบาๆ ก่อนจะหลับตาพริ้มลง ทว่า
ไม่ถงึ ชั่วโมงถัดจากนัน้ ประตูหอ้ งก็ถกู เปิ ดกว ้างอีกครัง้ หากแต่ครานี้
ไม่ใช่สตั ว์เลี้ยงน่ารัก แต่เป็ นเจ้าของของมัน ชายหนุ่มผู้มนี ยั น์ตาสีเทา
ไร้ซง่ึ วีแ่ ววของความใจดี เขาน�ำพาร่างสู งสง่าราวกับเทพบุตรก้าวเขา้ สู่
ด้านในด้วยท่าทีมาดร้าย หน�ำซ�ำ้ ยังไม่ทนั ส่งเสียงใดๆ เจ้าแมวตัวอ้วน
ก็ค่อยๆ มุดผ ้าห่มออกมาเคลียคลอ
“ดาร์กเกอร์!”
บริทซ์ทาเนียน คาลาเซเลียน บุรุษหนุ่ มผู้ช่ืนชอบการใช้ชีวติ
กึ่งด�ำกึ่งขาวและมีดวงตาสีเทาขบกรามเรียกเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวสร้างปัญหา
ถา้ หากไม่เพราะมันย่องออกจากหอ้ งนอนละก็ ป่ านนี้เขาคงหลับสนิท
ไปแล ้ว ทว่าพอก้มลงอุมนั
้ ยน์ตาคมกริบปะทะกับเรือนกายเล็กนอนหลับ
สนิ ท อยู่ บ นเตีย ง ชายหนุ่ ม ก็ เ ผลอตัว เดิน เข า้ ไปใกล ้ ใช้เ วลาเพีย ง
โรสควอตซ์ 11

ไม่ก่วี นิ าทีในการมองอย่างส�ำรวจตรวจตรา ก็รูท้ นั ทีเลยว่าผูห้ ญิงคนนี้
สวยหมดจดและเธอก็เป็ นคนแปลกหน้าเกินกว่าจะมานอนทีน่ ่ี ในขณะ
ก�ำลังครุ่นคิดว่าเจ้าหล่อนคือใคร เสียงข ้อความในมือถือก็ดงั ขึ้น
“ฉันส่งของขวัญใหแ้ ล ้ว จงดืม่ ด�ำอย่
่ างมีความสุขนะดาร์ก...จาก
แบล็กเรด”
ขอ้ ความที่เพิง่ กดอ่านท�ำให้ใบหน้าเคร่งขรึมของบริทซ์ทาเนียน
ผ่อนคลายลง ชายหนุ่มปล่อยแมวออกไปด้านนอกแล ้วลงมือลงกลอน
ประตู ก่อนจะสืบเทา้ เขา้ ใกล ้ของรางวัลที่ถูกจัดส่ง พลางจดๆ จ้องๆ
อย่างพอใจ เขาคงต้องยอมรับเลยว่าหัวหน้าหน่ วยแบล็กช่ างสรรหา
ผูห้ ญิงที่นำ� มาบ�ำบัดความเหนื่อยลา้ หลังจากภารกิจสิ้นสุดช่างงดงาม
และคุ่มค่าเหลือเกิน รับรองเลยว่าเขาจะใช้ความงดงามตรงหน้ามาขับไล่
ความเหน็ดเหนื่อยทีม่ ใี หห้ มดลง และถา้ หากเจ้าหล่อนปฏิบตั ริ บั ใช้เขา
ได้แบบถึงอกถึงใจละก็ เขาอาจจะใจดีเลี้ยงดู เจ้าหล่อนเอาไวแ้ ก้เหงา
สักสองสามวัน
ใช่! สองสามวันนัน่ ละถูกต้องแล ้ว เพราะคนอย่าง บริทซ์ทาเนียน
คาลาเซเลียน แห่งหน่วยแบล็ก ผู ้เป็ นเจ้าของฉายาแบล็กดาร์ก แถมยัง
เก่งกาจในการใช้ภาษาของหลายประเทศ ไม่เคยปล่อยให ้ผู ้หญิงอย่างว่า
คลุกคลีวงในเกินข ้ามวัน ผูช้ ายอย่างเขามีค่ามากกว่าจะเกลือกกลัว้ กับ
ผูห้ ญิงทีไ่ ม่มคี วามดีงามในตัว ผูห้ ญิงทีย่ อมลดศักดิ์ศรีตวั เองก็เป็ นได้
แค่ของเล่นน่าเบือ่ รอเวลาเขีย่ ทิ้งเท่านัน้
ริมฝี ปากหยักค่อยๆ เหยียดเป็ นรอยยิ้มร้ายกาจ กวาดดวงตา
สีเทาจับจ้องร่างบอบบางบนเตียงตาแทบไม่กะพริบ ขยับเข ้าใกล้กเ็ ผลอ
ยื่นมือไล้ไปตามกรอบหน้าสวยหวาน เสน้ ผมที่ตกลงมาระตามแก้ม
ก็เกลีย่ ไปทัดหูให ้ เมือ่ ใบหน้านวลแฉล ้มเผยใหเ้ ห็นความเย้ายวนอย่าง
ถนัดถนี่กไ็ ม่อาจห ้ามปรามความปรารถนาทีก่ ่อเกิดขึ้นมาได้
บริทซ์ทาเนียนโน้มใบหน้าลงต�ำ่ ปล่อยปลายจมูกโด่งเป็ นสัน
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สูดกลิน่ แก้มหอมจนเต็มปอด ผิวนวลเนียนเปล่งปลั่งของคนตรงหน้า
ท�ำใหห้ นุ่ มดาร์กแห่งหน่ วยแบล็กใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็ นมาก่ อน
ไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้าของร่างอ้อนแอ้น คนที่เขาไม่รู้จกั แมก้ ระทั่งชื่อ
จะสร้างความปั่นป่ วนจนความต้องการบางอย่างพุ่งตรงไปบริเวณกลาง
ล�ำตัว นาทีน้ ีบริทซ์ทาเนียนนึกไม่ออกเลยว่ามีผู ้หญิงสักกี่คนทีท่ ำ� ให ้เขา
อยากหล่อรวมเนื้อตัวเป็ นชิ้นเดียวกัน
“เธอช่างสวยถูกใจฉันเหลือเกินสาวน้อย”
เสีย งทุม้ แหบพร่ า กระซิบ ใกล แ้ ก้ม ขาวเพีย งเท่ า นัน้ ก็ ค่ อ ยๆ
ถอยห่างแล ้วปลดเปลื้องเสื้อผ ้าออกจนหมด ขณะถอดอาภรณ์แต่ละชิ้น
นัยน์ตาสีเทาก็ไม่พลาดจากร่างบอบบางแม ้สักวินาทีเดียว ยิง่ มองหล่อน
นานเท่าไรกระแสความร้อนวู บวาบก็ย่ิงวิ่งพล่านไปทั่วสรรพางค์กาย
เห็นทีคงต้องดืม่ ด�ำ่ รสชาติของเจ้าหล่อนจนเต็มอิม่ เขาต้องส่งข ้อความ
ไปขอบคุณหัวหน้าหน่ วยสักหน่ อยแลว้ เพราะถือว่าแบล็กเรดเลือก
ผูห้ ญิงได้ถกู ใจเหลือเกิน ไม่ว่าจะมองมุมไหนคนตรงหน้าก็เหมาะทีจ่ ะ
ร่วมรักด้วยยิ่งนัก ก็อย่างว่า ถา้ หล่อนท�ำใหเ้ ขาพอใจ หล่อนก็อาจจะ
เป็ นผู ้หญิงคนแรกทีเ่ ขาจะมีเซ็กส์ครัง้ ทีส่ องด้วยก็เป็ นได้
หนุ่ มดาร์กแห่งหน่ วยแบล็กกระหยิ่มยิ้มย่อง ขณะสอดร่างกาย
เปลือยเปล่าเขา้ มาในผา้ ห่มผืนเดียวกันกับคนนอนหลับ เพียงเขาทิ้ง
น�ำ้ หนักลงบนทีน่ อน คนหลับลึกก็ค่อยๆ ขยับตัวคล ้ายร�ำคาญ ปฏิกริ ยิ า
ครวญครางเบาๆ ของเจ้าหล่อนช่างถูกใจยิง่ นัก จนตอนนี้บริทซ์ทาเนียน
ค่อยๆ แนบปากอุ่นๆ สัมผัสกับความนุ่มนิ่มของผิวพรรณขาวบริเวณ
ล�ำคอ ค่อยๆ จูบค่อยๆ หอมละเลียดความหวานอย่างช้าๆ
ยิ่งคนตัวเล็กส่งเสียงคลา้ ยร�ำคาญมากเท่าไร ปลายจมูกโด่ ง
เป็ นสันกับปากอุ่นจัดยิ่งแนบชิดมากกว่าเคย ขณะมือหนาใหญ่ก็เริ่ม
ขยับเคล ้นคลึงไปตามส่วนเว ้าส่วนโค้ง โชคดีสำ� หรับบริทซ์ทาเนียนยิง่ นัก
ทีห่ ญิงสาวสวมชุดนอนเป็ นกระโปรงตัวยาว ในขณะทีห่ อมและจูบอยูน่ นั้
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ก็ไม่ปล่อยให ้เวลาเลยผ่านโดยเปล่าประโยชน์ เพราะตอนนี้ค่อยๆ ถลก
ชายกระโปรงตัวบางขึ้นสูงเรื่อยๆ ผิวพรรณนวลเนียนทีไ่ ด้สมั ผัสจึงเป็ น
ชนวนชัน้ ดีให้ไฟสวาทลุกโชน
“อื้อ...”
สาริสารูส้ กึ เหมือนหายใจไม่คล่อง อะไรบางอย่างทีก่ ดทับร่างกาย
ในเวลานี้มนั ท�ำให ้เธออึดอัด...อึดอัดจนอยากจะผลักไปให้ไกลๆ แต่ยง่ิ
ออกแรงดันก็คล ้ายกับว่าร่างกายถูกกดทับมากขึ้น มากเสียจนต้องลืมตา
ขึ้นมาดู
“กรีด๊ ดด...”
หญิงสาวร้องออกมาสุดเสียง พยายามผลักเจ้าของร่างกายสูงใหญ่
ใหอ้ อกห่างจากร่างกาย แต่เขาไม่ขยับเขยื้อน หน�ำซ�ำ้ ยังคว ้าเอามือเธอ
แล ว้ ตรึง ไว เ้ หนื อ ศี ร ษะ ปากและลมหายใจเป่ ารดบริเ วณล�ำ คอให ้
ร้อนวูบวาบ
“เก่งจริงนะ สะดีดสะดิ้งสมจริงเชียว”
สาริสาก�ำลังคิดตามค�ำพูดทีไ่ ด้ยนิ เมือ่ ครู่ เขาหมายความว่าอะไร
กันแน่ ท�ำไมถึงได้พดู กับเธอแบบนัน้
“ร้องสิ! ดิ้นสิ มันได้อารมณ์ดนี ะ ฉันชอบ...”
ค�ำกระซิบพร่ าแหบของเขาท�ำเอาหญิงสาวต้องหายใจกระชัน้ ถี่
แรงขึ้นเรื่อยๆ หน�ำซ�ำ้ ตอนนี้ฝ่ามือหนาหนักก�ำลังป่ วนปั่นอยู่กบั โคนขา
ด้านใน  สมั ผัสสูงขึน้ จนเธอแทบหยุดหายใจ  จะดิ้นรนหลีกหนีกไ็ ม่ทนั การณ์
เสียแลว้ เมื่อจุดอ่อนไหวของร่ างกายถูกปลายนิ้วของเขารุกล�ำ้ อย่าง
ช�ำ่ ชอง

“กรีด๊ ดด...”

เสียงกรีดร้องทีต่ งั้ ใจเปล่งออกมาสุดเสียงกลับดังอู้อ้ อี ยู่ในล�ำคอ
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เพราะตอนนี้ริมฝี ปากหยักที่เคยจูบแผ่วผ่านอยู่บริเวณล�ำคอขาวนุ่ ม
ก�ำลังรุกล�ำ้ เขา้ ประชิดริมฝี ปากอวบอิ่ม บริทซ์ทาเนียนจึงฉวยโอกาส
ที่หญิงสาวกรีดร้องส่งลิ้นอุ่นๆ เขา้ มากอบโกยความหอมหวานอย่าง
ช�ำนิชำ� นาญ จนสาริสาได้แต่บดิ ส่าย ดิ้นรนหนีจากสัมผัสวาบหวามอย่าง
เหยือ่ ตัวน้อยหวังจะรอดพ ้นจากปากราชสีห ์
“อื้อ...” ก�ำปัน้ น้อยๆ พยายามออกแรงผลักดันร่างแข็งแรงราวกับ
หินผา แต่ย่งิ ผลักไส ดิ้นรนหนีห่างจากร่างหนาหนักมากเท่าไร ก็ย่งิ
เพลีย่ งพล�ำ้ ใหเ้ ขารานรุกมากขึ้น มือใหญ่ทเ่ี คยสัมผัสอยู่ภายนอกบิกนิ ่ี
ลายลูกไม ้ กระชากเพียงครัง้ ปราการกัน้ ขวางความงามก็หลุดขาด แล ้ว
อย่างนี้จะมีทางใดทีเ่ ธอจะรอดจากมือของเขา
“อย่านะ!” ในยามทีช่ ายหนุ่มเปลีย่ นจากจูบอย่างเอาเป็ นเอาตาย
มาดืม่ ด�ำ่ กับล�ำคอและเนินอกอวบอิม่ ทีโ่ ผล่พ ้นคอเสื้อ สาริสาก็รอ้ งห ้าม
ออกมาสุดเสียง แต่ คนหลงกลิ่นหอมอ่อนๆ ของเนื้อกายสาวคงจะ
ไม่ได้ยนิ กระมัง เพราะมือขา้ งหนึ่งของเขายังคงดึงรัง้ คอเสื้อลง เมื่อ
ไม่ทนั ใจก็เริ่มกระชากกระชัน้ จนเสื้อนอนขาดวิน่
“ไม่นะ!” สาริสาร้องห ้าม แต่ชา้ ไปกว่าริมฝี ปากหยักอ้ากว ้างแล ้ว
กลืนยอดเชอร์ร่สี หี วานของเธอเข ้าไปในปาก
“ไม่!”
ถึงกับส่ายหน้ารุ นแรง แต่ ก็ไม่อาจหา้ มบริทซ์ทาเนียนได้เลย
ชายหนุ่มยังคงดืม่ ด�ำ่ กับความหอมหวาน ปาดลิ้นไล ้เลียไปตามอกอวบอิม่
อย่างตะกรุมตะกราม ดืม่ ด�ำ่ กับสองก้อนกลมโตอย่างไม่ให ้น้อยหน้ากัน
ท�ำราวกับว่าเป็ นของหวานชิ้นโปรดก็ไม่ปาน
“เธอช่างเหมือนไวน์ทฉ่ี นั ชื่นชอบ...” บริทซ์ทาเนียนหายใจหอบถี่
ขณะฝากร่ องรอยไวร้ อบๆ อกอิ่มขาว “สวยหวานเหลือเกิน...รู้ไหม
สาวน้อย...ฉันชักติดใจเธอเข ้าแล ้ว”
“ไม่นะ” สาริสาส่ายหน้า แต่เธอไม่มเี รี่ยวแรงพอจะต่อต้านเขา
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“ร้อนแรงจริงๆ นะสาวน้อย มิน่าล่ะเธอถึงถูกส่งมาถึงมือฉัน”
หญิงสาวจับใจความไม่ได้ดว้ ยซ�ำ้ ว่าเขาพูดอะไรกันแน่ ตอนนี้
รู แ้ ค่ เพียงว่าต้องดิ้นรนใหพ้ น้ จากพันธนาการวาบหวาม แต่ มนั ไม่ใช่
เรื่อ งง่า ยในการต้า นทานอารมณ์แ ปลกๆ ที่ผู ช้ ายตัว โตคนนี้ ก่ อ ขึ้น
ท�ำไมนะ! ท�ำไมเธอต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์รา้ ยแรงแบบนี้ หนี
การแต่งงานทีพ่ อ่ จัดให้ไม่ก่วี นั ก็ตอ้ งมามีสมั พันธ์ลกึ ซึ้งกับใครก็ไม่รู ้
“ฉันชอบเธอจริงๆ นะสาวน้อย”
ค�ำกระซิบสั่นพร่าของเขาท�ำใหส้ าริสาได้สติ จึงรวบรวมแรงกาย
เฮือกสุดทา้ ยผลักไสเขา และเมือ่ ส�ำเร็จก็กระชับเสื้อนอนขาดวิน่ แลว้
วิง่ ออกจากห ้อง ทว่ายังไม่ทนั จะได้เปิ ดประตูด ้วยซ�ำ้ ร่างกายก็ลอยหวือ
มากองอยูบ่ นไหล่หนา หน�ำซ�ำ้ ยังถูกตะปบก้นแล ้วถูกบีบเคล ้นติดๆ กัน
หลายๆ ที
“ไม่เอาน่า...อย่าท�ำเป็ นไม่เคยเลย ผูห้ ญิงอย่างเธอน่าจะเจอศึก
มานักต่อนัก”
“ฉันไม่ใช่!” ยังไม่ทนั ทีจ่ ะได้เอ่ยอะไร หญิงสาวก็ตอ้ งงอตัวด้วย
ความเจ็บ การถูกเขาจับทุ่มลงมาบนเตียงท�ำเอาจุกจนพูดไม่ออก อยาก
กระถดก้นงอนๆ หนีก็ยงั ท�ำไม่ได้ สุดทา้ ยแลว้ เธอก็ตอ้ งมาหลับตาปี ๋
อยู่ใต้ร่างของเขา
“ปล่อยนะ!”
“บอกแล ้วไงว่าให ้เล่นตัวแต่พอดี ถ ้ามันมากไปฉันจะร�ำคาญรูไ้ หม”
เขายิ้มเหี้ยมใส่แล ้วจูบหนักๆ บนปากอวบอิม่ “บ�ำเรอฉันให้ถงึ ใจแล ้วเธอ
จะได้ทกุ อย่างทีเ่ ธอต้องการ”
“ไม่!” หญิงสาวกัดฟันคัดค้าน “ฉันไม่ยอมนอนกับคุณเด็ดขาด”
“เปลีย่ นใจตอนนี้มนั คงไม่ทนั แล ้วละ เพราะไม่ว่าเธอจะปฏิเสธ
หรือต่อต้านอย่างไร เธอก็ตอ้ งเป็ นของฉัน”
“ไม่...อื้อ!”
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ถึงกับต้องดิ้นรนบ่ายเบี่ยงใบหน้าหนี ในยามที่ชายหนุ่ มก�ำลัง
ใช้ปากและลิ้นรุกล�ำ้ กวาดความหวานหอมของน�ำ้ ผึ้งป่ าเดือนหา้ การ
หลีกเลีย่ งของเธอมันไม่ได้ผลเลยในยามทีก่ รามเล็กถูกบีบไว ้ด้วยอุง้ มือ
เดียว จากนัน้ เขาก็เปิ ดปากของเธอและส่งลิ้นอุ่นๆ มาส�ำรวจ รสสัมผัส
ของเขาก�ำลังท�ำให ้สมองของสาริสาขาวโพลน หญิงสาวไม่รูต้ วั ด้วยซ�ำ้ ว่า
เสื้อนอนตัวเดียวทีเ่ หลือติดกายหลุดขาดออกไปตัง้ แต่เมือ่ ไร รูแ้ ค่เพียง
ว่าความหนาวเย็นทีเ่ พิง่ พานพบเมือ่ ครู่มนั ถูกทดแทนด้วยความร้อนจาก
เนื้อหนังของบุรษุ หนุ่มโดยแท ้ ผิวกาย เนื้อตัว และลมหายใจหอบกระชัน้
ทีเ่ ขาปล่อยรดร่างกาย ก�ำลังท�ำให ้ค�ำปฏิเสธของเธอรางเลือนไป
“ยอมบ�ำเรอฉัน...ท�ำให้ฉนั หลงเธอสิ”
หนุ่ มดาร์กกระซิบเรียกร้อง ถึงแม้ว่าคนตัวเล็กใต้ร่างจะกัดฟัน
ไม่ยอมตอบสนอง หรือว่าลุกขึ้นมาเป็ นสาวเจนจัดร่ายลีลาให ้เขาหลงใหล
แต่กไ็ ม่ได้ท�ำให ้ความปรารถนาทีเ่ ขามีต่อเธอลดน้อยลงเลย ยิง่ เจ้าหล่อน
พยายามกักเก็บไฟเสน่หาทีค่ ุกรุ่นมากเท่าไร เขาก็ยง่ิ อยากทลายก�ำแพง
นัน้ ให้ย่อยยับลง เขาไม่เชื่อหรอกว่า คนอย่างเขาจะหลอมละลายคน
ใต้ร่างให้โอนอ่อนตามไม่ได้
“เป็ นของฉันเถอะนะคนดี...”
ปากของเขากระซิบขอก็จริง แต่ สาริสาอยากจะร้องไห ้ เพราะ
เสียงทีเ่ ธอพยายามปฏิเสธมันก็ถดถอยลงเรื่อยๆ สัมผัสแสนอ่อนโยน
จากปากกับมือของเขาทีว่ าดเฟ้ นไปทุกอณู เนื้อของร่างกาย ก�ำลังท�ำให ้
อารมณ์ส่วนลึกของเธอโลดแล่นขึ้นมาเหนือการควบคุม
“ฉัน...” พอถูกใกล้ชดิ เนื้อตัว หัวใจก็พานสั่นรัว
“เป็ นของฉันเถอะนะเด็กดี...” เสียงกระซิบแหบพร่าดังแว่วอยู่
ในหู ก่ อนจะวอนขอซ�ำ้ อีกครัง้ ด้วยการเลียไลป้ ลายลิ้นอุ่นจัดไปตาม
ใบหูนุ่ม สิง่ ทีเ่ ขาท�ำก�ำลังส่งผลให้หวั ใจของสาริสาเอนเอียงยอมรับ พอ
ถูกเขาจูบอีกครัง้ ก็เริม่ เกีย่ วกระหวัดปลายลิ้นตอบสนองอย่างกล ้าๆ กลัวๆ
โรสควอตซ์ 17

“ฉัน...”
ยิง่ ถูกเขาสัมผัสมากเท่าไร เธอก็ยง่ิ หลงใหลและชืน่ ชมจนอยากให ้
เขาสัมผัสเพิม่ มากขึ้นเรือ่ ยๆ อาการต่อต้านและดิ้นรนหนีทเ่ี คยมีแต่แรก
แปรเปลีย่ นเคลิบเคลิ้ม มือไมท้ ่เี คยผลักไส เวลานี้กลับโอบกอดร่าง
หนักหนาใหแ้ นบแน่น สาริสาแอ่นหยัดเนื้อตัวตอบรับสัมผัสวาบหวาม
ทีบ่ ริทซ์ทาเนียนสาดใส่ร่างกายด้วยความเต็มใจ
“น่ารักมาก...”
หนุ่ ม ดาร์ก กระซิบ พอใจก่ อ นจะให ร้ างวัล คนใต้ร่ า งด้ว ยการ
ครอบครองความหอมหวานของอกอิม่ ทัง้ สองข ้างอย่างดืม่ ด�ำ่ ปากของ
เขาแนบกลืนความขาวผ่องแล ้วเลื้อยลากลงมาจูบไปตามหน้าท ้อง และ
เพียงได้ยินเสียงครางของคนตัวเล็ก ชายหนุ่มก็มงุ่ เป้ าหมายลงต�ำ่ เรือ่ ยๆ
จนได้ ส มั ผัส ในเวลานี้ เ ธอช่ า งเปรี ย บเสมือ นรสชาติ ข องขนมชิ้ น
โปรดปรานในวัยเด็ก เขาจึงเลือกจะดื่มและชิมมันอย่างไม่คิดจะหยุด
ง่ายๆ
สาริสาตัวสั่นเทาเพราะหนาวเหน็บ น�ำ้ แข็งเย็นๆ ทีช่ ายหนุ่มสาด
ลงมาใส่กำ� ลังท�ำให ้เจ้าของกายบางเกร็งสะท ้าน วิธเี ดียวทีเ่ ธอจะหลุดพ ้น
ก็คอื ร้องขอความร้อนจากร่างกายของเขา
“ได้โปรด...”
“ฉันรูแ้ ล ้วสาวน้อย...เธอจะได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ”
สิ้นเสียงสั่นพร่าของบริทซ์ทาเนียน สาริสาก็รู้ทนั ทีเลยว่าควรจะ
ถอนค�ำพูดทีร่ อ้ งขอเมือ่ ครู่ เพราะสิง่ ทีเ่ ขาให ้มามันไม่ใช่ความร้อนขับไล่
ความหนาวเหน็บ แต่เป็ นความทรมานทีว่ ง่ิ พล่านไปทั่วร่าง ทว่าถึงแม ้
จะเป็ นแบบนัน้ เธอกลับรูส้ กึ ชื่นชอบมันอย่างช่วยไม่ได้
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“กรีด๊ ดด”

เสียงกรีดร้องแสนเจ็บปวดของคนใต้ร่างท�ำใหห้ นุ่ มดาร์กแห่ง
หน่วยแบล็กถึงกับชะงักไป ชายหนุ่มไม่เคยคิดว่าผู ้หญิงทีเ่ ขาก�ำลังร่วมรัก
อยู่ในตอนนี้จะยังคงบริสุทธิ์ผุดผ่อง เพราะที่ผ่านๆ มาลว้ นผ่านมือ
ผูช้ ายมากหน้าหลายตา แต่มนั เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมหัวหน้าหน่ วยถึงส่ง
เธอมา...ตกลงเธอเป็ นใครกันแน่ ยังไม่ทนั ได้คำ� ตอบจากสิง่ ทีค่ าดเดา
ชายหนุ่มก็ตอ้ งหัวเสียกับแรงผลักอันน้อยนิด
“ออกไปนะ! ออกไปจากตัวฉัน” สาริสาตะโกนสั่งทัง้ ๆ ที่ไม่มี
เรี่ยวแรง “ปล่อยฉัน...”
“ชู่ว.์ ..” บริทซ์ทาเนียนได้แต่ปลอบ ขณะโอบกอดร่างสั่นๆ ของ
หญิงสาวไว ้แนบแน่น เสียงสัน่ พร่าเพียรกระซิบชิดใบหูสะอาดขาว “นิ่งนะ
คนดี เพราะว่ายิง่ ดิ้นเธอยิง่ เจ็บ”
“ออกไปจากตัวฉัน...” สาริสากระซิบสั่งทัง้ น�ำ้ ตา
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“ฉันท�ำไม่ได้...”
ใช่ แ ล ว้ ...ไม่มีท างเลยที่บ ริท ซ์ท าเนี ย นจะถอยออกจากความ
หอมหวาน ยิ่งรู ว้ ่าหญิงสาวยังบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ย่ิงอยากครอบครอง
มากขึ้นกว่าเดิม “ถึงแม้ว่าจะเกิดการผิดพลาดหรือเขา้ ใจผิด...แต่ฉนั
ก็ไม่อาจปล่อยเธอไป”
“ไม่นะ! อย่าท�ำอะไรฉันเลย...” หญิงสาวร้องขอด้วยเนื้อตัวสัน่ เทิ้ม
“ฉันขอโทษ...แต่ฉนั ท�ำตามทีเ่ ธอขอไม่ได้จริงๆ”
“ใจร้าย...คุณมันใจร้าย...”
ต่ อว่าเขาออกมาทัง้ ๆ ไม่มเี รี่ยวแรง และค�ำต่ อว่าของเธอมัน
ก็ไม่ได้ผลเอาเสียเลย เพราะตอนนี้ร่างกายที่ควรต่อต้านก�ำลังทรยศ
เพียงเขาเริม่ ขยับสะโพก เนื้อกายของเธอก็พร้อมจะถูกเขาหลอมละลาย
“อย่า...” สาริสากัดฟันห ้าม แต่ร่างกายต้องการให ้เขาเติมเต็ม
“ฉันขอโทษ...”
บริทซ์ทาเนียนกระซิบบอกเพียงเท่านัน้ ก็แนบล�ำกายเขา้ สัมผัส
ความอ่ อ นไหวจนลึก ล�ำ้ ชายหนุ่ ม ปฏิบ ตั ิต นอย่ า งอ่ อ นโยน ค่ อ ยๆ
จูบซับน�ำ้ ตาของคนใต้ร่าง รอคอยวินาทีทร่ี ่างกายของสาริสายอมรับ และ
เมือ่ วินาทีนนั้ มาถึงก็ไม่พลาดเลยทีจ่ ะครอบครองความหอมหวานอย่าง
ตะกรุมตะกราม ทุกหยาดหยดลว้ นตกอยู่ใต้สมั ผัสรักของชายหนุ่ ม
หนแล ้วหนเล่า

ห้าชั่วโมงหลังจากนัน้ บริทซ์ทาเนียน คาลาเซเลียน บุรุษหนุ่ม

วัยสามสิบปี ก็สวมกางเกงเพียงตัวเดียวยืนจิบไวน์อยู่บริเวณหน้าต่าง
ดวงตาสีเทานิ่งขรึมทอดมองลงไปยังเบื้องล่าง อาณาเขตของคฤหาสน์
คาลาเซเลียนช่างกว ้างใหญ่นกั นับแต่ตน่ื นอนมาเขายังนึกไม่ออกเลยว่า
ผู ้หญิงทีเ่ ขาตักตวงความหอมหวานมาตลอดทัง้ คืนเป็ นใครกันแน่ เพราะ
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หลังจากทีส่ ง่ ข ้อความไปหาหัวหน้าหน่วยตัง้ แต่เช้าตรู่เพือ่ ขอบคุณส�ำหรับ
ของขวัญแสนบริสุทธิ์ ค�ำตอบทีเ่ ขาได้รบั กลับมาก็คอื
“ปื นรุ่นใหม่ทฉี ่ นั มอบให ้ถูกใจนายใช่ไหมดาร์ก...”
ปื น! ของรางวัลส�ำหรับภารกิจล่าสุดของเขาคือปื น...อาวุธแสน
อันตรายทีเ่ ขาชอบเก็บสะสมเข ้าคอลเล็กชั่น มันไม่ใช่ผูห้ ญิงนางบ�ำเรอ
หรือโสเภณีแต่อย่างใด ว่าแต่ผู ้หญิงทีเ่ ขาร่วมรักด้วยตลอดค�ำ่ คืนคือใคร
แล ้วท�ำไมถึงมานอนอยู่ในห ้องรับแขกในบ ้านของเขาได้
ไวน์ในแก้วทรงสูงถูกเทลงคอจนหมด ก่อนชายหนุ่มจะหมุนกาย
กลับไปนั่งบนโซฟาแลว้ เทไวน์ท่ีเหลือใส่แก้วอีกครัง้ นั่งจิบสลับกับ
ทอดสายตามองคนหลับสนิทตาไม่วาง
“เหมียว...” เสียงร้องของเจ้าอ้วนสีดำ� ตัวใหญ่ป้วนเปี้ ยนมาใกล ้ๆ
สัตว์น่ารักตัวอ้วนใช้เนื้อตัวและขนฟูๆ ซุกซอกขา ออดอ้อนจนชายหนุ่ม
ต้องก้มลงมาอุม้
“ว่าไงดาร์กเกอร์! นายลองบอกมาหน่ อยซิว่าเขา้ มาเจอผูห้ ญิง
คนนัน้ ได้อย่างไร แล ้วท�ำไมหล่อนถึงมานอนในห ้องนี้”
“เหมียว...เหมียว...”
“เอาแต่รอ้ งอยู่นั่น แล ้วฉันจะได้คำ� ตอบทีต่ อ้ งการไหมฮะ!”
ชายหนุ่มขยี้หวั ทุยๆ ของสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเบาๆ ก่อนจะปล่อย
มันลงแลว้ ขยับเขา้ ไปใกลค้ นหลับสนิท หยาดเหงือ่ ที่ซมึ ตามขมับของ
หล่อนแหง้ เหือดไปแลว้ เหลือทิ้งไวแ้ ต่เพียงร่องรอยแดงจางๆ ที่เขา
ฝากไว้ตงั้ แต่เมือ่ คืน พอเห็นรอยแดงเกิดเกลือ่ นล�ำคอเล็ก บริทซ์ทาเนียน
ก็ได้แต่ยกมือลูบไล ้อย่างเผลอไผล พร้อมๆ กับใครบางคนทีล่ มื ตาตื่น
ทันทีทน่ี ้ ิวของเขาสัมผัสกับผิวเนื้อเนียน
“คุณ...”
ดวงตากลมโตสีดำ� สนิทของสาริสาเบิกกวา้ ง แต่หญิงสาวกลับ
ไม่สามารถกรีดร้องออกมาได้ จึงท�ำเพียงเช็ดน�ำ้ ตาอุน่ ๆ ทีค่ ลอหน่วยทิ้ง
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แล ้วกระถดก้นหนีหา่ งโดยไม่ลมื กระชับผ ้าห่มมาคลุมร่างกายให ้พ ้นจาก
สายตาของเขา หน�ำซ�ำ้ ยังหันหน้าหนีไม่เหลือบแลตามองคนทีท่ ำ� ใหเ้ ธอ
พลัง้ เผลอตัวครวญครางแม ้แต่นอ้ ย
เห็นเจ้าหล่อนสะบัดหน้าใส่อย่างอวดดีเช่ นนัน้ ความคิดที่จะ
ขอโทษก็ถกู พับเอาไว ้ก่อนชัว่ คราว ตอนนี้บริทซ์ทาเนียนจึงเอาแต่จ ้องมอง
คนร่างบางราวกับจะให ้ทะลุไปถึงจิตวิญญาณ
“เธอเป็ นใคร มาอยู่ในบ ้านฉันได้อย่างไร”
สาริสาต้องยอมรับเลยว่าค�ำถามของเขาท�ำใหเ้ ธอเข ้าใจ สิง่ ทีเ่ ขา
พูดออกมาเท่ากับว่าเขาเป็ นเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้ และเกีย่ วพันกับเพือ่ น
ของเธอ แต่วา่ เขาเป็ นใครกัน เป็ นสามีเพือ่ นทีแ่ อบมีชู ้ และชูค้ นนัน้ คือ
เธอหรือ ถ ้าเป็ นแบบนัน้ เธอคงต้องรูส้ กึ ผิดกับเพือ่ นไปทัง้ ชีวติ แต่ถ ้าเขา
ไม่ใช่สามีของเพือ่ นล่ะ เขาอาจจะเป็ นญาติเป็ นพีช่ ายก็ได้ แต่วา่ แองเจล่า
ก็ไม่เคยบอกสักครัง้
“ไม่คดิ จะแนะน�ำตัวกับผัวตัวเองหน่อยหรือไง” ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่อยาก
ใช้ถ ้อยค�ำรุนแรงกับคนเพิง่ สูญเสียความบริสุทธิ์ แต่ไอ้ลำ� คอแข็งตัง้ กับ
ปากเมม้ แน่ นมันขัดใจจริงๆ ดังนัน้ หมาที่เก็บไว้ในปากมันจึงออกมา
เพ่นพ่านจนได้
“ว่าไง! หรือว่าฉันมีเมียเป็ นคนใบ้”
หญิงสาวท�ำเพียงตวัดตามองค้อนก่อนจะก้าวลงจากเตียง เดิน
กระชับผา้ ห่มไปควา้ เอาเสื้อทีถ่ ูกทิ้งขวา้ งติดมือแล ้วเดินเข ้าหอ้ งน�ำ้ แต่
ยังไม่ทนั ได้ปิดประตูก็ตอ้ งกัดฟันแน่น ในยามทีถ่ กู ชายหนุ่มใช้ร่างกาย
สูงใหญ่เข ้าประชิด
“ท�ำไมไม่พดู กับฉัน...”
“....”
มีเพียงดวงตาแดงก�ำ่ จ้องมองมา เมือ่ เขาไม่ยอมถอยห่าง น�ำ้ ตา
เม็ดเล็กๆ ก็กลิ้งผ่านแก้มนวลจนต้องเช็ดทิ้งลวกๆ
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“อย่ามาใช้ความเงียบกับฉัน!”
บริทซ์ทาเนียนขู่กรอดๆ อย่างนึกโมโห ตอนนี้ถา้ ไม่นึกเวทนา
หล่อนอยู่บา้ ง เขาอาจจะกระชากร่างสะโอดสะองมาลงทัณฑ์ให้สาสม
กับความอวดดี เขาอยากรู้นกั ว่าหล่อนไม่พศิ วาสรูปร่างหน้าตาของเขา
บ ้างหรืออย่างไร มีหวั จิตหัวใจหรือวิญญาณของความเป็ นคนหลงเหลือ
อยูห่ รือเปล่า กล ้าดีอย่างไรถึงมาเชิดหน้าใส่ผู ้ชายอย่างเขา บริทซ์ทาเนียน
คาลาเซเลียน หนุ่มดาร์กผู ้ถนัดใช้ปืนแห่งหน่วยแบล็ก สงสัยทีเ่ ชิดหน้า
อยู่ในตอนนี้คงไม่เคยถูกปื นจ่อปากมาก่อนละสิท่า เขาอยากจะรูจ้ ริงๆ
ถ ้าเอาปื นมาจี้หวั หล่อน ยังจะกล ้าอวดดีอกี หรือเปล่า
“พูดกับฉัน...”
ชายหนุ่มขูอ่ กี ครัง้ ขณะบีบเรียวแขนของคนตรงหน้า แต่ไม่วา่ เขา
จะคาดคัน้ หรือออกค�ำสั่งอะไร ก็มเี พียงดวงตาแดงก�ำ่ เท่านัน้ ที่ตอบ
กลับมา และก่ อนจะโมโหไปมากกว่านี้ ก็จำ� ต้องปล่อยมือแลว้ ถอย
ออกมาหลายก้าว กระทั่งเสียงปิ ดประตูหอ้ งน�ำ้ ดังขึ้นนั่นละถึงได้เดิน
ออกจากห ้องด้วยสีหน้าถมึงทึง!

บริทซ์ทาเนียนกลับเข ้าห ้องอาบน�ำ้ ช�ำระร่างกายเรียบร้อย ก็เดิน

แกมวิง่ ลงมาสู่ชน้ั ล่าง เวลานี้กาแฟกับขนมปังอบใหม่ถูกจัดเตรียมไว ้
บนโต๊ะ โดยมีใครคนหนึ่งก�ำลังนั่งจิบกาแฟพร้อมกับเปิ ดรอยยิ้มกว ้าง
จนน่าหมั่นไส ้
“เมือ่ คืนหลับสบายดีนะครับ”
อาคัส สวิล ตัน ทัก ทายพร้อ มมองเข า้ ไปในดวงตาคมกริ บ
บอดี้การ์ดหนุ่มวัยสามสิบเก้าปี ผู ้ผ่านโลกกว ้างมามากและรับรูท้ กุ ความ
เคลือ่ นไหวของหนุ่มดาร์กแห่งหน่วยแบล็ก ได้แต่จบั จ้องใบหน้าคมคาย
อย่างมีเลศนัย “แต่เท่าทีด่ ู...เมือ่ คืนเหมือนจะไม่ได้นอนเลยนะครับ”
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“รู้ดนี ่ าอาคัส...” ชายหนุ่ มค�ำรามใส่ก่อนจะยกกาแฟขึ้นจิบ แต่
อาคัสก็ไม่ยอมหยุด เพราะตอนนี้กำ� ลังเลือ่ นกล่องสีเทามาตรงหน้า จึง
ได้แต่เลิกคิ้วเข ้มขึ้น “นี่อะไร”
“ของรางวัลส�ำหรับความเหน็ดเหนื่อยครับ ปื นรุ่นล่าสุดของหน่วย
เอฟบีไอ ของขวัญนี้ถกู ส่งตรงมาจากหัวหน้าหน่วยแบล็ก”
“นายเก็บไวเ้ ถอะ เพราะว่าฉันมีของรางวัลส�ำหรับตัวเองแลว้ ”
ยิ่งนึกถึงภาพเย้ายวนกับร่างเล็กสะโอดสะองที่บดิ ส่ายอยู่ใต้ร่าง ก็ย่งิ
ท�ำให ้ดวงตาสีเทาของบริทซ์ทาเนียนเต้นระริกอย่างพอใจ ไม่รูว้ า่ ผู ้หญิง
คนนัน้ ท�ำอะไรกับเขากันแน่ เพราะขณะดืม่ กาแฟก็ยงั หยุดคิดถึงหล่อน
ไม่ได้เลย
“ของรางวัลของเจ้านายก็คอื ...ผู ้หญิงคนนัน้ หรือครับ”
“ผู ้หญิงทีไ่ หนหรือคะคุณอาคัส”
จูๆ่ เสียงคุน้ เคยของแม่บ ้านอย่างแมรีก่ ด็ งั ขึ้น พอเห็นหน้าประมุข
ของบา้ นนางก็ยกมือทาบอก “ตายแลว้ ...น้าลืมรายงานไปเลยค่ ะ...
เมื่อวานนี้เพื่อนของคุณหนู แองจี้มาพักที่น่ี ว่าแต่ คุณบริทซ์เจอเธอ
หรือยังคะ”
“เพือ่ น!”
“ค่ะ เห็นว่าเป็ นเพือ่ นทีเ่ จอกันตอนคุณหนู แองจี้ไปฮ่องกง เธอ
ชื่อ สาริสา เจีย อภิธรรมรักษ์ เดีย๋ วอีกสักครู่ก็คงลงมารับอาหารเช้า
กระมังคะ”
ตัง้ แต่ได้รู ้สถานะและได้ยนิ ชือ่ ของหญิงสาวชัดเจนเต็มรูหู สองหนุ่ม
เจ้านายและคนสนิทก็หนั มาสบตากันโดยไม่ได้นดั หมาย คนหนึ่งเมม้
ริมฝี ปากแน่ นเพราะรู้ดีว่าอนาคตจะเกิดเรื่องราวใหญ่โต ส่วนอีกคน
ซ่อนความรูส้ กึ ทุกอย่างไว ้ภายใต้ดวงตาสีเทาอันนิ่งสงบ
ทว่าเพียงพริบตาเดียว บริทซ์ทาเนียนก็หมุนกายเดินลิว่ ๆ ขึ้นสู่
ชัน้ บน เพียงเห็นเจ้าดาร์กเกอร์ตวั น�ำพาไปเจอกับผู ้หญิงคนนัน้ ก็ได้แต่
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กัดฟันกรอดๆ เพราะถา้ หากเขาไม่ออกตามหามัน เขาก็ไม่ตอ้ งเจอกับ
ผู ห้ ญิง คนนัน้ แต่ แ ทนที่จ ะมาโยนความผิด ให้ก บั เจ้า แมวตัว โปรด
ชายหนุ่มกลับมุง่ หน้าไปยังห ้องของใครบางคนอีกครัง้
เพียงก้าวเข ้ามาแล ้วเห็นเจ้าหล่อนอยู่ในชุดเรียบร้อยก็รสู้ กึ หายใจ
ได้คล่องขึ้น เพราะอย่างน้อยๆ เจ้าหล่อนก็ไม่ได้ตายอยู่ในหอ้ งน�ำ้ แต่
พอสายตาปะทะกับกระเป๋ าใบโตช่วงขายาวๆ ก็รบี ก้าวเข ้าไปหา
“คิดจะหนีฉนั หรือ สาริสา เจีย อภิธรรมรักษ์” ชือ่ นามสกุลเต็มยศ
ทีห่ ลุดจากปากของเขา ท�ำเอาหญิงสาวถึงกับหยุดหายใจ แต่เธอก็เลือก
ไม่ตอบโต้แล ้วเดินไปกระชับกระเป๋ าพร้อมกับมุง่ หน้าออกจากห ้อง เดิน
เลยผ่านผู ้ชายใจร้ายทีย่ ำ� ่ ยีจนย่อยยับไปราวกับเขาไม่มตี วั ตน
“เธอจะไปไหน”
“...”
“พูดกับฉัน สาริสา ไม่อย่างนัน้ เธอจะไม่ได้พดู อีก”
“...”
ต่อใหเ้ ขาข่มขู่หรือเอาปื นมาจี้ตรงหัวใจ หญิงสาวก็ไม่คิดจะพูด
กับเขาแมส้ กั ค�ำเดียว ผูช้ ายใจร้ายทีผ่ ลาญพร่าพรหมจรรย์ของเธอจน
ย่อยยับ เขาไม่มสี ทิ ธิ์มาออกค�ำสั่งหรือบงการใดๆ เขาก็แค่คนเดินผ่าน
เข ้ามาท�ำให้ชวี ติ มีราคีเท่านัน้ ในทีส่ ดุ เขาก็จะผ่านไป ไม่มอี ะไรทีเ่ ธอต้อง
จ�ำมาใส่ใจให ้เจ็บปวด สาริสาจึงตัดสินใจเดินหนี แต่คำ� พูดทีห่ ลุดออกมา
ก�ำลังท�ำให ้เธอก้าวต่อไปไม่ได้
“ถ ้าเธอออกจากห ้องนี้ แองเจล่าจะรูท้ นั ทีวา่ เธอนอนกับฉัน”
“คุณ...”
สาริสาได้แต่ กดั ฟันเรียก แลว้ หมุนกายกลับมาจ้องเขาราวกับ
จะกินเลือดกินเนื้อ แต่ชายหนุ่มคงไม่สะทกสะท ้านกระมัง เพราะสีหน้า
และแววตามีวแ่ี ววของความพอใจกับการตอบสนองเมือ่ ครู่
“ถ ้าไม่อยากให ้แองเจล่ารูเ้ รื่องนี้...เธอก็ตอ้ งอยู่ทน่ี ่ีต่อไป”
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“ไม่! ฉันจะไม่ยอมท�ำแบบนัน้ ”
“เธอจะยินยอมหรือไม่ ฉันก็ไม่สนใจหรอกสาริสา ฉันรูแ้ ค่เพียง
ว่าถ ้าหากแองเจล่ารูเ้ รื่องนี้จะตัดขาดกับเธอทันที”
“คุณ...”
“เก็บความโกรธความเกลียดของเธอเอาไวก้ ่อนเถอะ เพราะว่า
ระหว่างเธออยู่ทน่ี ่ี ฉันจะท�ำให ้เธอโกรธเกลียดฉันเพิม่ อีกหลายเท่า” เขา
บอกด้วยรอยยิ้มดูแคลน ท่าทีทช่ี ายหนุ่มแสดงออกท�ำเอาสาริสาถึงกับ
รวบก�ำปัน้ แน่ น เธอมองออกอย่างง่ายดายเลยว่า เขาต้องสมหวังแน่
ทีต่ อ้ งการใหเ้ ธอรู้สกึ แบบนัน้ เพราะว่าในตอนนี้เธอเกลียดเขา...นับว่า
เป็ นการเกลียดชนิดรุนแรงทีส่ ุดในชีวติ สาบานเลยว่าเธอไม่เคยเกลียด
ใครเท่าเขามาก่อนเลยจริงๆ

สาริสาทรุดเข่าลงอย่างอ่อนแรง รู้สกึ เจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูก

ถ ้าหากเธออยู่ทน่ี ่ตี ่อรับประกันได้วา่ แองเจล่าจะไม่รูเ้ รื่องนี้จริงๆ น่ะหรือ
อาจจะไม่จริงก็ได้ เพราะโลกใบนี้ไม่มคี วามลับใดๆ ถูกซ่อนไว ้ตลอดกาล
หรอก และถ ้าหากเธอตัดสินใจออกจากทีน่ ่ี หนีไปให้ไกลๆ โดยไม่สนใจ
ว่าเขาจะเปิ ดเผยสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น บางทีก็อาจจะรักษาความสัมพันธ์ของเธอ
กับแองเจล่าให้ยั่งยืนกว่าก็เป็ นได้
ดังนัน้ จึงตัดสินใจลุกขึ้นแล ้วหอบหิ้วกระเป๋ าก้าวออกจากห ้องโดย
ไม่ลงั เล ลงมาด้านล่างก็ตอ้ งกลบเกลือ่ นความขมขืน่ ไว ้ภายใต้สหี น้าปกติ
ฝื นยิ้มให้กบั แมรี่ทก่ี ำ� ลังมองอย่างแปลกใจ ทัง้ ๆ ทีแ่ ทบยิ้มไม่ออก
“อ้าว! คุณสาหิ้วกระเป๋ าลงมาท�ำไมคะ”
ชัว่ วินาทีหนึ่งทีส่ าริสากวาดสายตามองหาผู ้ชายคนนัน้ เมือ่ ไม่เห็น
เงาของเขาก็รบี อ้อมแอ้มบอก “สาต้องไปแล ้วค่ะ เอาไว ้สาจะมาหาแองจี้
ใหม่นะคะ และก็ขอบคุณน้าแมรี่จริงๆ ค่ะทีย่ อมใหส้ าอยู่ทน่ี ่ี ทัง้ ๆ ที่
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น้าแทบไม่รจู้ กั สาด้วยซ�ำ้ ”
“พูดอะไรแบบนัน้ คะ คุณเป็ นเพือ่ นคูณหนูแองเจล่า ยังไงน้าก็ต ้อง
ใหก้ ารต้อนรับเป็ นอย่างดี ถา้ อย่างนัน้ คุณสาอย่าลืมแวะมาใหม่นะคะ
แล ้วน้าจะบอกคุณหนู แองเจล่าให ้ค่ะ”
“ขอบคุณจริงๆ นะคะ”
สาริสารูส้ กึ อบอุน่ เหลือเกินทีแ่ มรีอ่ อกมาส่งจนถึงหน้าบ ้าน หน�ำซ�ำ้
ยังเรียกคนขับรถออกไปส่งจนถึงถนนใหญ่ด ้านล่างอีก ถ ้าไม่เช่นนัน้ เธอ
คงต้องเดินจนเท ้าระบมเป็ นแน่ พอรถใกล ้จะถึงถนนสายหลักจึงบอกกับ
คนขับเสียงเบาๆ ว่า
“จอดริมฟุตปาธก็ได้นะคะ เดีย๋ วฉันจะนั่งแท็กซีไ่ ปเอง”
“คุณผู ้หญิงจะไปไหนครับ ให ้ผมไปส่งจนถึงจุดหมายก็ได้”
‘ฉันไม่มที ไี ่ ป...’
สาริสาได้แต่ตอบอยูใ่ นใจ แต่กเ็ ลือกจะปิ ดเงียบแล ้วบอกไม่เป็ นไร
ทว่าก็ตอ้ งมองไปรอบๆ ตัวอย่างระแวดระวัง เพราะว่ารถทีค่ วรจะหยุด
เมือ่ ครู่กลับวิง่ ฉิวไปตามถนนสายหลัก มุง่ ไปยังทิศทางไม่คุน้ เคย
“คุณจะพาฉันไปทีไ่ หน”
“ไม่ตอ้ งตกใจหรอกครับ” คนขับรถบอกด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบ
“ผมแค่มหี น้าทีพ่ าคุณผู ้หญิงไปส่งยังจุดหมายเท่านัน้ ”
“ฉันไม่ไปทีไ่ หนทัง้ นัน้ !” เสียงหวานแว ้ดใส่ขณะกระถดก้นไปยัง
ประตูแล ้วท�ำท่าจะเปิ ดมันออก “ถ ้าไม่จอดรถฉันจะกระโดดลงไป”
“รถคันนี้มรี ะบบนิรภัยแน่นหนา ไม่สามารถเปิ ดประตูได้ขณะรถ
เคลื่อนที่ คุณจะลงจากรถได้เมื่อถึงจุดหมายเท่านัน้ ดังนัน้ นั่งนิ่งๆ
แล ้วก็ทำ� ใจซะเถอะครับ” ชายหนุ่มกระตุกยิ้มเบาๆ บนมุมปากทิ้งทา้ ย
ก่อนจะกดปุ่มกระจกให ้เลือ่ นกัน้ ระหว่างฝัง่ ผูโ้ ดยสารกับคนขับ  เรียกได้วา่
ตอนนี้สาริสาถูกจับขังไว้ในรถซึง่ เคลือ่ นทีไ่ ปตามค�ำสั่งของใครบางคน
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อาคัสลอบยิ้มขณะส่งข ้อความถึงผู ้เป็นนาย เขาไม่อยากเชือ่ จริงๆ

ว่าเจ้านายบังเกิดเกลา้ จะสั่งใหเ้ ขาลักพาตัวผู ห้ ญิงคนนี้ จะว่าไปเธอ
ก็พลาดจริงๆ ถา้ หากยอมอยู่ในคฤหาสน์คาลาเซเลียนแต่ โดยดีก็จะ
ไม่ถกู น�ำตัวไปยังทีก่ กั ขัง ซึง่ ทีน่ นั่ จะเข ้าจะออกไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย เพราะ
มันถูกสร้างขึ้นเพือ่ ป้ องกันอันตรายของทุกคนในตระกูลคาลาเซเลียน
รวมถึงยังเป็ นหนึ่งในทีก่ บดานของหน่วยแบล็กด้วย
รถแล่นด้วยความเร็วหนึ่งร้อยยีส่ บิ กิโลเมตรมาราวห ้าชั่วโมงเต็ม
ก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าโบสถ์เก่าแก่ ครู่หนึ่งก็มรี ถเข ้าจอดเทียบแล ้วก็เริ่ม
ปฏิบตั ิการย้ายผู้โดยสารขึ้นไปนั่งอย่างรวดเร็ว ท�ำเอาคนถูกอุม้ อย่าง
สาริสาได้แต่เบิกตาโพลง ทัง้ มือและปากพร้อมจะประทุษร้ายทุกคนที่
กรูเข ้ามา
“ปล่อยฉันนะ”
เสียงทีเ่ ปล่งออกมาดังลัน่ รถ อาการดิ้นพล่านของเจ้าหล่อนท�ำให ้
อาคัสส่ายหน้า ก่อนจะตัดสินใจเหยียบคันเร่งเคลือ่ นเข ้าไปในโบสถ์เก่าๆ
เพื่อ ทะลุไ ปยัง อีก ฝั่ ง ผ่ า นประตู บ านใหญ่ เ ข า้ มาก็ เ จอกับ ต้น เมเปิ้ ล
ทอดยาวติดๆ กันนับพันต้น หลังจากนัน้ ยีส่ บิ นาทีกม็ าจอดสนิทบริเวณ
หน้าปราสาทสีเทา พร้อมกับบอดี้การ์ดในชุดสีเทานับสิบคนรีบกระจาย
ก�ำลังมาควบคุมสถานการณ์ตามปกติ
“ขับรถหลายชั่วโมงติดๆ กันเหนื่อยไหมครับคุณอาคัส”
“ไม่หรอก” ชายหนุ่ มยิ้มมุมปากแลว้ ปรายตามองเขา้ ไปในรถ
“เคลื่อนย้ายของไปส่งที่หอ้ งคุณบริทซ์แลว้ ระวังอย่ าให้ช้ ินส่วนใดๆ
บุบสลาย”
“อีกสามนาทีทกุ อย่างจะเรียบร้อยครับ”
“ดีมาก...เดีย๋ วฉันจะไปรายงานเจ้านายสักหน่อย”
“เชิญครับ” สิ้นการก้มหน้าให ้อย่างนอบน้อม บอดี้การ์ดหน้าเข ้ม
ก็ผงกศีรษะให้กบั เพือ่ นร่วมทีม เพือ่ ร่วมมือกันส่งสินค้าไปยังจุดนัดพบ
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โดยไม่สนใจเลยว่าสินค้าจะโวยวายและต่อต้านเพียงใด
“เปิ ดประตูนะ!”
สาริสาโผไปยังประตูหอ้ งบานทึบ เธอถูกผลักเข ้ามาในนี้ ก่อนที่
ผู ้คนพวกนัน้ จะหายไปอย่างไร้ร่องรอย พวกเขาทิ้งให ้เธออยู่ในห ้องพัก
หรูหราซึง่ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สเี ทา สาริสาไม่รูด้ ว้ ยซ�ำ้ ว่าตัวเองอยู่
ทีไ่ หน มองผ่านหน้าต่างบานเล็กๆ ออกไปก็เพิง่ รูห้ อ้ งนี้สูงจากพื้นดิน
เหลือเกิน ใช่แล ้ว...เธออยู่บริเวณยอดปราสาท ซึ่งที่น่ีมยี อดปราสาท
สูงเทียมฟ้ าถึงสามยอด ทางเดียวทีเ่ ธอจะออกไปได้กค็ อื กระโดดลงไป
ให้ร่างกายแหลกเป็ นผุยผงเท่านัน้
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3

พันธนาการร้าย

เ มื่อออกจากหอ้ งไม่ได้สาริสาก็เอาแต่นั่งอมทุกข์อยู่บริเวณ

ปลายเตียง บ่อยครัง้ ที่นึกอยากจะกระโดดลงไปใหจ้ บๆ เสีย จะได้
ไม่ตอ้ งเผชิญกับเรือ่ งราวคาดไม่ถงึ พวกนี้อกี ไม่รูว้ า่ ฟ้ าเล่นตลกอะไรกับ
ชีวติ กันแน่ หนีจากผู ้ชายเห็นแก่ตวั คนหนึ่งยังต้องมาเจอกับอสุรกายร้าย
ในร่างคน และสิง่ ทีท่ ำ� สะดุง้ ก็คอื เจ้าของร่างสูงใหญ่ราวกับหินผาผูพ้ ก
นัยน์ตาสีเทาดุคู่นนั้ ก�ำลังพาใบหน้าไร้รอยยิ้มก้าวเข ้ามาหา
“คุณ...”
ดวงตากลมโตเบิกกว ้าง ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองต้องมาเจอเขาอีก
จริงๆ พอเห็นสีหน้าของเขาแลว้ ก็เอาแต่ ย้ ิมเย้ยตัวเอง ดู ซิ อุตส่าห์
คิดหนีออกจากคฤหาสน์หลังโตแทบตาย แต่สดุ ท ้ายก็ถกู จับมาขังอยูบ่ น
ยอดปราสาทไร้ซง่ึ ทางหนี
“เจอกันอีกแล ้วนะ...สาริสา”
“ทีฉ่ นั ต้องมาอยู่ทน่ี ่ีกเ็ ป็ นเพราะคุณไม่ใช่หรือไง”
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“เพราะตัวเธอเองต่ างหาก...” บริทซ์ทาเนียนก้าวย่างเขา้ มาหา
นัยน์ตาสีเทาจับจ้องร่างบอบบางตัง้ แต่ศีรษะจรดปลายเทา้ เมือ่ ขยับมา
ใกล้ก็ไล ้ปลายนิ้วสัมผัสกับเรียวแขนเนียนนุ่ม “ถา้ เธอไม่ยั่วยวนฉัน...
ก็คงไม่ตอ้ งมาอยู่ทน่ี ่ี”
“ฉันไม่เคยท�ำแบบนัน้ ”
“แต่คนื นัน้ ...ร่างกายของเธอมันช่างผิดจากค�ำปฏิเสธเหลือเกิน”
“หยุดพูดเรื่องนัน้ สักที”
“หยุดไม่ได้หรอก เพราะฉันติดใจรสสวาทจากร่างกายของเธอ
เข ้าเสียแล ้ว ทัง้ ๆ ทีต่ งั้ ใจว่าจะไม่ยุ่งกับเธออีก แต่เมือ่ เธอคิดหนี ฉัน
ก็จำ� เป็ นต้องกลับไปท�ำแบบนัน้ กับร่างกายของเธออีกครัง้ และหลายๆ
ครัง้ ”
“คนบ ้า! คนเห็นแก่ตวั ฉันไม่ใช่นางบ�ำเรอของคุณนะ คุณต้อง
ขอโทษและชดใช้ให้ฉนั ส�ำหรับเรือ่ งบ ้าๆ ทีเ่ กิดขึ้น ไม่ใช่คดิ จะกักขังแล ้ว
ใช้ร่างกายของฉันบ�ำบัดความใคร่ของคุณ”
“จุๆ อย่าโวยวายไป” บริทซ์ทาเนียนไม่สนใจอาการโกรธจน
หัวฟัดหัวเหวีย่ งของหล่อนเลยสักนิด เพราะสิง่ ทีน่ ่าสนใจก็คือร่างกาย
นวลเนียนอวบอิ่มไปทุกส่วนสัดที่ซ่อนซุกอยู่ในเสื้อผา้ เกรดพรีเมียม
พวกนัน้ ตอนนี้ชายหนุ่มอยากใหเ้ จ้าหล่อนเปลือยเปล่า เพราะถา้ เป็ น
แบบนัน้ ต่อให ้แยกเขี้ยวใส่เขาก็ยงั มองว่าเซ็กซีอ่ ยู่ดี
“คุณต้องปล่อยฉันไป” สาริสาบอกในสิง่ ทีต่ อ้ งการ “คุณไม่มสี ทิ ธิ์
กักขังฉัน”
“ถ ้ามีปญ
ั ญาก็ลองหนีออกไปสิ”
“นี่คุณ...”
ครานี้ชายหนุ่ มคลีย่ ้ มิ เหี้ยมๆ ใส่ ขณะเคลือ่ นริมฝี ปากมาใกล ้
ใบหูขาวสะอาด “ทางเดียวที่เธอจะออกจากที่น่ีได้ก็คือ...เธอต้องตาย
เท่านัน้ !”
โรสควอตซ์ 31

“ก็ได้...ถ ้านั่นเป็ นทางเดียว ฉันก็จะตายให ้คุณดู”
“เชิญ! เพราะถา้ หากเธอตาย คนทีม่ สี ่วนในการจับเธอมาก็ตอ้ ง
ตายตามไปด้วย อ้อ! ไม่ตอ้ งห่วงหรอกว่าเธอจะเหงา เพราะฉันจะส่ง
แมรี่ โจแอน รวมถึงแองเจล่าให ้ตายไปพร้อมๆ กัน”
“ฉันไม่สน เพราะคนพวกนัน้ ไม่เกี่ยวข ้องกับฉัน”
“ก็เอาสิ...ถ ้าเธออยากให ้คนบริสุทธิ์ตาย...มันก็เรื่องของเธอ หรือ
ถ ้าเธอไม่เชื่อฉันละก็...สังเวยด้วยเจ้าตัวนี้ก่อนเป็ นไร”
สาริสาไม่เขา้ ใจเลยสักนิดว่าเขาคิดจะท�ำอะไรกันแน่ จนกระทั่ง
ผู ้ชายทีข่ บั รถพาเธอมาทีน่ ่ี อุมเจ้
้ าแมวสีดำ� ตัวใหญ่กา้ วเข ้ามาแล ้วส่งแมว
ตัวอ้วนๆ ให้กบั เขาด้วยใบหน้ายิ้มร้าย
“ถ า้ เธออยากตายจริง ๆ ฉัน ก็ จ ะให แ้ มวตัว นี้ ต ายเป็ น เพื่อ น”
ริมฝี ปากหยักของบริทซ์ทาเนียนกดลงเป็ นรอยยิ้มมีเลศนัย ก่อนจะอุม้
แมวไปยังหน้าต่างแล ้วยืน่ ออกไปสุดแขน “ให้มนั ลองตายก่อน...ดีไหม
สาริสา!”
“ไม่ น ะ! คุ ณ ห า้ มท�ำ แบบนัน้ ” หญิ ง สาวรี บ โผเข า้ ไปแย่ ง ชิ ง
เจ้าแมวเหมียว กลัวเหลือเกินว่าผูช้ ายใจร้ายใจด�ำอย่างเขาจะท�ำเรื่อง
อ�ำมหิตอีกครัง้ “แมวนั่นไม่เกี่ยวอะไรด้วย คุณปล่อยมันลงเดีย๋ วนี้นะ”
“เธอก็รนู้ ่ีวา่ ท�ำอย่างไรฉันถึงจะยอมปล่อยมัน”
สาริสาต้องปาดน�ำ้ ตาทิ้ง ท�ำไมชีวติ ของเธอต้องมีส่วนกับชีวติ
ของผู ค้ นมากมายอย่างนี้ดว้ ย ชีวติ ของเธอก็ถูกยัดเยียดใหแ้ บกรับ
ความอยู่รอดของลูกน้องนับร้อยนับพัน พอมาอยู่ท่นี ่ียงั ส่งผลต่อคน
รายล ้อม แม ้แต่สตั ว์เลี้ยงน่ารักๆ ตัวนัน้ ก็ยงั พลอยเดือดร้อนไปด้วย
“บอกฉันสิ...ว่าเธออยากให้มนั ตาย”
ริมฝี ปากเล็กปิ ดเข ้าหากัน แล ้วเจ้าตัวก็ตวัดดวงตาสีดำ� สนิทมอง
คนบังคับด้วยความโกรธเกรี้ยว ท�ำไมเขาต้องท�ำใหเ้ ธอเกลียดด้วยนะ
แต่ ในเมื่อต้องรักษาชีวติ ตัวน้อยๆ ก็คงไม่มที างเลือก นอกเสียจาก
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ก้มหน้ายอมรับชะตากรรมโดยดุษณี
“ตกลง! ฉันจะอยู่ทน่ี ่ี และไม่ตายจนกว่าคุณจะอนุญาต”
“ดี...เจ้าแมวตัวนี้ตอ้ งขอบใจเธอสินะ ทีท่ ำ� ให้มนั มีชวี ติ รอด”
“เหมียว...เหมียว...”
เสียงเจ้าสัตว์สเ่ี ทา้ ร้องด้วยความไร้เดียงสา ทันทีทผ่ี ูช้ ายใจร้าย
ปล่อยมือ เจ้าตัวอ้วนก็วง่ิ มาเคลียคลอขาของเธอ ออดอ้อนให ้อุม้ เมือ่
อุม้ ขึ้นมากอดเจ้าตัวอ้วนก็ถหู วั ไปมาราวกับขอบคุณในการช่วยเหลือ
“ถา้ อย่างนัน้ ก็อยู่ท่นี ่ีอย่างสงบ เพราะถา้ ก่อเรื่องเมือ่ ไร ฉันจะ
แขวนคอเจ้าตัวนัน้ ให ้เธอดู”
สาริสาไม่ตอบอะไร นอกจากทอดมองใบหน้าคมคายด้วยนัยน์ตา
แดงก�ำ่ สุดท ้ายพอเขาเดินดุ่มๆ ออกจากห ้อง ก็ได้แต่ลูบหัวเจ้าเหมียว
ในอ้อ มแขน แต่ ดู เ หมือ นพอผู ช้ ายคนนัน้ ก้า วออกไป เจ้า ตัว อ้ว น
ก็กระโดดลงจากแขนของเธอแล ้ววิง่ ตามไปติดๆ
พน้ หอ้ งกักขังใครบางคน บริทซ์ทาเนียนก็ได้แต่ส่ายหน้าให้กบั
การกระท�ำตัวเอง ไม่คดิ เลยว่าบุคลากรทีม่ คี วามสามารถเป็ นหนึ่งในสาม
ผู้โดดเด่นของทีมแบล็ก จะไร้ทางออกจนถึงขัน้ ต้องจับผูห้ ญิงทีต่ วั เอง
ลิ้มรสเพียงขา้ มวันมาอยู่ในสายตา ถา้ หากว่าแบล็กไวท์กบั แบล็กเรด
รู ว้ ่าเขาท�ำเรื่องนี้ละก็ สงสัยสองคนนัน้ คงหัวเราะเยาะเย้ยจนทอ้ งคัด
ท ้องแข็งเป็ นแน่
“เหมียว...เหมียว”
ยังไม่ทนั ได้กา้ วไปยังหอ้ งพัก ขาของชายหนุ่ มก็ถูกเคลียคลอ
ด้วยเจ้าตัวขนปุย จึงก้มมองพร้อมอุม้ อย่างแสนรัก “ว่าไงฮึ! เมือ่ กี้คง
คิดละสิว่าฉันจะโยนลงหน้าต่ างจริงๆ แกรู้ใช่ ไหมว่าฉันไม่มีทางท�ำ
แบบนัน้ เพราะว่าแกคือเจ้าดาร์กเกอร์ตวั โปรดของฉัน” พูดไปแลว้ ก็
ลูบหัวของมันด้วยความอ่อนโยน “ปะ! ฉันจะปลอบใจแกด้วยไข่ปลา
คาเวียร์” แน่นอน เพราะเจ้าดาร์กเกอร์โปรดปรานไข่ปลาคาเวียร์กองสูงๆ
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เป็ นทีส่ ุด ในเมือ่ มันให ้ความร่วมมือดีขนาดนี้ ก็ตอ้ งได้รบั การตอบแทน
เสมอกัน
“น่าอิจฉาเจ้าดาร์กเกอร์นะครับทีไ่ ด้กินของโปรดชามโต” อาคัส
ก้าวเขา้ มาในหอ้ งแมว หลังจากที่ได้ยินเสียงฮัมเพลงของผู เ้ ป็ นนาย
บอดี้การ์ดหนุ่มลอบมองสีหน้าผู ้เป็ นนายอยู่เป็ นระยะๆ
“ท่าทางเจ้าแมวตัวนี้จะท�ำความดีความชอบชิ้นใหญ่”
“อิจฉาแมวหรือไงอาคัส”
“เปล่าครับ ก็แค่คดิ ว่าอาหารของมันน่ากินเท่านัน้ เอง”
บริทซ์ทาเนียนกระตุกยิ้มเพราะรูว้ า่ คนสนิทหมายความว่าอย่างไร
“ถา้ นายอยากกินไข่ปลาคาเวียร์ละก็ นายต้องควบคุมสินค้าของฉันให ้
ดีๆ อย่าให ้หล่อนหนีรอดออกไปจากปราสาทสีเทาแห่งนี้ได้เป็ นอันขาด”
“ต่อให ้เธอมีปีกบินก็ยากจะบินออกไปได้”
“อีกอย่าง...เรื่องของสาริสาต้องเป็ นความลับ”
“ผมรับรองว่าคุณไวท์และคุณเรดจะไม่มที างรูเ้ รื่องนี้”
“ดีมาก...สมแลว้ ที่นายคืออาคัส” บริทซ์ทาเนียนแตะบ่าของ
คนสนิทเบาๆ หลังจากนัน้ ก็กม้ มองเจ้าแมวอ้วนทีก่ นิ อาหารจนอิม่ แปล ้
ชายหนุ่มลูบหลังแล ้วบอกอย่างอ่อนโยน “เฝ้ านางบ�ำเรอของฉันให้ดๆี นะ
ดาร์กเกอร์ อย่าปล่อยให ้เธอก่อเรื่องเด็ดขาด ไม่อย่างนัน้ นายจะอดกิน
ไข่ปลาคาเวียร์หลายวัน”
“เหมียว...เหมียว”
“และถ ้าท�ำดีละก็ ฉันจะให ้นายกินอีกหลายๆ ชาม”
“เหมียวๆ”
“ไปได้แล ้ว ป่ านนี้ยายนั่นคงกังวลแย่”
ชายหนุ่มค่อยๆ ปล่อยเจ้าขนปุยลอดผ่านช่องเล็กๆ ทีถ่ ูกสร้าง
เอาไว้ให้สตั ว์เลี้ยงได้เดินผ่าน ดังนัน้ เจ้าดาร์กเกอร์จงึ สามารถเข ้านอก
ออกในได้ทุกหอ้ ง พอเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเขา้ ไปท�ำหน้าที่ ชายหนุ่ ม
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ก็หมุนกายกลับเขา้ หอ้ งพัก แต่ พอปิ ดประตูก็ตอ้ งเมม้ ริมฝี ปากแน่ น
เพราะได้รบั สัญญาณการเรียกตัวอย่างเร่งด่วน ดังนัน้ เวลานี้จงึ มุง่ ไปยัง
หอ้ งนิรภัยส่วนตัว ซึ่งด้านในนัน้ มีอาวุธปื นหลากหลายยี่หอ้ ไปถึง
ก็หยิบอาวุธสีเงินคู่กายใส่กระเป๋ าพร้อมกับเครื่องกระสุนอีกจ�ำนวนหนึ่ง
เรียบร้อยก็กา้ วเขา้ ไปในหอ้ งลับเพื่อลงสู่ดา้ นล่าง มาถึงตัวรถก็พบว่า
อาคัสติดเครื่องยนต์ไว ้รออยู่แล ้ว
“ลาสเวกัส”
บริทซ์ทาเนียนสั่งการสัน้ ๆ จบค�ำสั่งอาคัสก็เหยียบคันเร่ งรถ
กันกระสุนออกไปด้วยความเร็ว แต่ก่อนทีร่ ถจะเคลือ่ นออกจากปราสาท
นัยน์ตาสีเทากลับลอบตวัดมองไปบนยอดปราสาทซึง่ เป็ นสถานทีก่ กั ขัง
ผู ้หญิงคนหนึ่ง แถมยังทิ้งเธอไว้กบั เจ้าดาร์กเกอร์ตวั อวบอ้วน ไม่รูว้ า่ จะ
พากันซุกซนหรือเปล่า แต่เขาคงไม่มเี วลาคิดเรื่องนี้ เพราะต้องปฏิบตั ิ
ภารกิจส�ำคัญของหน่วยให ้ส�ำเร็จ

ลมเย็นๆ ทีพ่ ดั ผ่านเข ้ามากระทบผิวกายท�ำให ้คนเผลอหลับต้อง

กระชับผ ้าห่มไว ้แน่น แต่กใ็ จชื้นขึ้นเพราะได้รบั ความอบอุน่ จากเจ้าดีแลน
ซึง่ ซุกตัวเข ้ามาในอ้อมอก ถึงแม้ว่าการถูกกักขังใหอ้ ยู่บนยอดปราสาท
หลังนี้เป็ นเรื่องเลวร้าย แต่การมีเจ้าดีแลนให ้กอดและคอยร้องเหมียวๆ
อยู่ข ้างกายก็เป็ นเรื่องทีด่ เี หลือเกิน
เจ้าขนปุยตัวนี้ช่างแสนรูน้ กั เวลาทีเ่ ธอนอนไม่หลับก็รอ้ งเหมียวๆ
แล ้วขยับขึ้นมาซุกไซล้ ำ� คอ ความหนาวเหน็บกับอารมณ์เปลีย่ วเหงาที่
เกิดขึ้นจึงถูกรอยยิ้มจางๆ เข ้ามาบดบัง สาริสาจึงค่อยๆ ลูบเจ้าตัวนิ่ม
อย่างแสนรัก
“ถ ้าไม่มแี ก...ฉันคงเหงาน่าดู”
ริมฝี ปากสีหวานจูบเบาๆ บนขนฟูนุ่ม ก่อนจะดึงผ ้าห่มมาคลุมกาย
โรสควอตซ์ 35

ของตัวเองและเจ้าแมวเหมียว หลังจากนัน้ ก็ขม่ ตาให ้หลับสนิท ไม่นานนัก
หัวสมองก็กลับมาว่างเปล่า สติความนึกคิดหยุดนิ่ง ไม่รูต้ วั ด้วยซ�ำ้ ว่า
ใครบางคนก้าวมาหยุดอยู่ข ้างเตียงด้วยฝี เท ้าแผ่วเบา
ทว่าถึงแมส้ าริสาจะหลับสนิท แต่ ดาร์กเกอร์กลับมุดออกมา
จากผา้ ห่ม เจ้าขนนุ่ มถูตวั กับหน้าแขง้ ผู เ้ ป็ นเจ้านายเล็กน้อย ขณะที่
บริทซ์ทาเนียนก็ลูบหัวของมันอย่างอ่อนโยน
“ขอบใจนะ ไปนอนในห ้องเถอะ ทางนี้ฉนั จะจัดการเอง”
“เหมียวๆ” เจ้าดาร์กเกอร์รอ้ งเบาๆ รับค�ำ เมือ่ ผูเ้ ป็ นนายละมือ
ออกจากขนนุ่ม ๆ ก็พาร่างอ้วนกลมวิง่ มุดผ่านรูพอดีตวั ออกจากห ้องไป
ทิ้งให ้เพือ่ นใหม่เผชิญอยู่กบั บุรุษหนุ่มผู ้เป็ นดังสีเทาส�ำหรับทุกชีวติ
พอเห็นเจ้าแมวตัวโปรดมุดหายไป บริทซ์ทาเนียนก็ตวัดดวงตา
คมกริบกลับมามองคนหลับตาพริ้ม แสงไฟบวกกับแสงจันทร์อ่อนๆ
ซึง่ สาดส่องเข ้ามาด้านใน ท�ำให ้เขาได้ยลใบหน้านวลแฉล ้มอย่างถนัดถนี่
เวลาเจ้าหล่อนไม่รอ้ งไห ้และแสดงท่าทีอวดดีใส่ ก็ดูน่ามองมากกว่าเดิม
เป็ นอย่างมาก ชายหนุ่มจึงเผลอยิ้มบางๆ ใหก้ ่อนจะเยีย่ มหน้าเข ้าใกล ้
หวังจะได้ยลกลิน่ แก้มหอมจนชื่นใจ
แต่ทนั ทีท่ลี มหายใจอุ่นๆ ปะทะกับผิวแก้มผ่อง คนหลับสนิท
มานานก็เบิกตาโพลงแถมยังกัดริมฝี ปากแล ้วกระถดสะโพกออกห่าง
“การอยู่ทน่ี ่ีคงไม่ทำ� ให ้เธอล�ำบากเลยสินะ ถึงได้หลับสบายเชียว”
“คุณ!” สาริสาหันมาถลึงตาใส่ ก่อนจะเมินหน้าหนีอกี ครัง้
“คุณอีกแล ้ว...” ชายหนุ่มครางตามเบาๆ “ฉันคงลืมแนะน�ำตัวเอง
สินะ ชื่อของฉันคือ บริทซ์ทาเนียน คาลาเซเลียน ทุกคนทีน่ ่ีเรียกฉันว่า
ท่านหรือคุณบริทซ์ แต่ถ ้าเธอจะเรียกฉันว่า สามีคะ...สามีขา ก็ไม่เป็ นไร”
“ดาร์กเกอร์!” จู่ๆ หญิงสาวก็เอ่ยขึ้นมา นั่นท�ำให ้ชายหนุ่มถึงกับ
ขมวดคิ้ว
“ดาร์กเกอร์...” สาริสาย�ำ้ อีกครัง้
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ได้ฟงั แบบนัน้ บริทซ์ทาเนียนถึงกับส่ายหน้าดิก “ดาร์กเกอร์เป็ น
ชื่อของไอ้อว้ นขนปุย เธอจะเรียกฉันแบบนัน้ ไม่ได้”
“แต่ฉนั ว่าคุณเหมาะกับชื่อนี้มากกว่านะ”
“เสียใจด้วยเพราะมันคือชื่อแมว”
“แต่แมวตัวนัน้ ฉันตัง้ ชื่อมันว่าดีแลน ฉะนัน้ คุณใช้ช่อื ดาร์กเกอร์
นั่นแหละเหมาะแล ้ว”
ฟังคนดื้อดึงเถียงฉอดๆ แล ้วก็ได้แต่ถอนใจ ก่อนจะรีบเปลีย่ น
เรื่อง “แล ้วเธอล่ะ สาริสา เจีย อภิธรรมรักษ์ เหมาะกับชื่ออะไรดี”
“ฉันชือ่ สา” หญิงสาวเชิดหน้าบอก “จะไม่มวี นั เปลีย่ นเป็ นอย่างอืน่ ”
“สาลี.่ ..เหมาะดีนะ”
“ไม่!”
“ถ ้าอย่างนัน้ ก็ สาริสา เจีย คาลาเซเลียน”
“ไม่มวี นั !” ถึงกับโกรธจนเลือดขึ้นหน้า ขอบอกไวต้ รงนี้เลยว่า
เธอไม่มวี นั ใช้นามสกุลของเขาเด็ดขาด ทว่าสีหน้าและแววตาเยาะเย้ย
ของเขาก็ทำ� เอาใบหน้าชาดิก คนอย่างเขาก็ไม่มวี นั ปล่อยใหผ้ ู ห้ ญิงที่
ได้มาโดยง่ายๆ อย่างเธอเฉียดใกล ้นามสกุลของเขาเป็ นแน่
“อย่าห่วงไปเลยสาวน้อย ฉันก็แค่ตดิ ใจกลิน่ กายและรสชาติของ
เธอเท่านัน้ ฉันไม่มวี นั คิดจริงจังกับคนอย่างเธอหรอก...เอาไว้ฉนั เบือ่
เมือ่ ไรฉันก็จะปล่อยเธอไป”
“ฉันเกลียดคุณ!” สาริสาตวาดใส่คนตัวโตด้วยแววตาเจ็บปวด
เมือ่ เขายังลอยหน้าลอยตาไม่สะทกสะท ้านกับท่าทีโมโหจึงรีบร้อนลงจาก
เตียง แล ้วเดินเร็วๆ ออกจากหอ้ ง ทว่าเขาก็ใช้ร่างสู งใหญ่มาขัดขวาง
จนได้
“จะไปไหน”
“ปล่อย...ฉันจะไปให ้พ ้นหน้าคุณ”
“ฉันไม่ใหเ้ ธอไป! แลว้ ช่ วยใช้สมองคิดหน่ อยได้ไหมสาวน้อย
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ถา้ ฉันอยากใหเ้ ธอไปจริงๆ แลว้ ฉันจะเปลืองแรงจับเธอมาไวบ้ นยอด
ปราสาทท�ำไม”
“แล ้วคุณต้องการอะไรจากฉัน!”
“ท�ำให้ฉนั พอใจสิ ถ ้าท�ำได้...ฉันก็จะปล่อยเธอไป”
“ไม่!”
“ก่อนปฏิเสธ...เธอควรนึกถึงลมหายใจของเจ้าดาร์กเกอร์...ไม่ส!ิ
ลมหายใจของเจ้าดีแลนต่างหาก เพราะถ ้าเธอท�ำให ้ฉันโมโห ฉันอาจจะ
จับมันถลกขนแล ้วเสียบไม ้หมุนไปหมุนมา ย่างให ้เหมือนหมูตวั หนึ่ง”
“คนใจร้าย...”
“ฉันร้ายกว่าทีเ่ ธอคิด...ตราบใดฉันยังไม่ได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ เธอ
ก็ทำ� ใจได้เลยว่าจะเผชิญหน้ากับความเลวร้ายอีกมาก”
“ฉันเกลียด ขยะแขยง ชิงชังคุณทีส่ ุด”
“ขอบใจ และฉันสาบานว่าจะท�ำใหค้ วามเกลียดที่เธอมีต่อฉัน
เพิม่ มากขึ้นเรื่อยๆ” บริทซ์ทาเนียนคลีย่ ้ มิ เหี้ยมใส่ ก่อนจะกระตุกเอา
เจ้าของเรียวแขนนวลเนียนมาปะทะกับเรือนกายหนั่นแน่นเข ้าอย่างแรง
“ยอมฉัน...เป็ นของฉันเหมือนคืนแรกทีเ่ ราเจอกัน”
ถอ้ ยค�ำกระซิบพร่ าแสนดุดนั ท�ำใหส้ าริสาได้แต่ เมม้ ริมฝี ปาก
เขา้ หากัน พลางกลืนก้อนขมขืน่ ลงคอ ก่อนจะปิ ดกัน้ น�ำ้ ตาที่จวนไหล
อาบแก้มด้วยการสูดหายใจเข ้าปอดลึก จากนัน้ ก็เดินไปยังเตียงนอนแล ้ว
ทิ้งกายนอนลงราวกับคนไร้จติ วิญญาณ
“ให้มนั รู้ไปว่าจะนอนเป็นท่อนไม้ไร้อารมณ์ได้ตลอดทัง้ คืน”
“คุณจะท�ำอะไรก็รบี ท�ำ เพราะว่าฉันไม่อยากได้ยนิ เสียง ไม่อยาก
ได้กลิน่ ไม่อยากสัมผัสผู ้ชายชั่วๆ อย่างคุณอีกแล ้ว”
“อดทนต่อแรงพิศวาสของฉันให้ได้ตลอดคืนก็แลว้ กัน เพราะ
ถ ้าเธอเผลอตอบสนองแม ้เพียงน้อยนิด...ฉันจะไม่มวี นั ปล่อยเธอลงจาก
เตียง”
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ไม่มอี ะไรทีต่ ้องเสียอีกแล ้ว...ไม่มคี วามเจ็บปวดใดๆ ต้องหวัน่ กลัว
ใช่แล ้ว! สาริสาก�ำลังเฝ้ าปลอบตัวเองซ�ำ้ ๆ บอกให ้อดทนต่อความใจร้าย
ของผู ช้ ายที่ช่ือ บริทซ์ทาเนียน คาลาเซเลียน เธอต้องข่มความกลัว
ข่มอารมณ์ทกุ อย่าง แล ้วรอเวลาแก้แค้นเขา สาบานเลยว่าถ ้าวันใดทีเ่ ขา
พ่ายแพ ้ เธอจะเหยียบเขาให ้จมปลักลงไปในโคลนตม
ถึงเวลานี้หญิงสาวจึงหลับตาลงในนาทีทเ่ี จ้าของปราสาทสีเทารูด
เสื้อผา้ ออกจากเรือนกาย ทว่าต้องเกร็งตัวเมือ่ ชายหนุ่ มสอดเรือนกาย
หนาหนักเข ้ามาใต้ผ ้าห่มผืนเดียวกัน เขาท�ำให ้เธอตัวสัน่ สะท ้านด้วยการ
ถอดชุดนอนทีเ่ ธอสวมใส่ออก ถึงแม้ว่าอยากจะต่อต้าน แต่ลมหายใจ
อุ่นๆ รินรดแผ่วผ่านตามซอกคอกลับท�ำให้ไม่กล ้าแม ้จะเอ่ยปากหักห ้าม
“เธอสวยเหลือเกิน ริสา...”
หญิงสาวต้องพยายามระงับหัวใจไม่รกั ดีให้น่ิงสงบ ซึ่งตอนนี้
ขยันเต้นโครมครามตัง้ แต่ถกู เขารูดเสื้อผา้ ทิ้ง ยิง่ ถูกฝ่ ามืออุ่นจัดสัมผัส
ทั่วทุกจุดอ่อนไหว สาริสาต้องเหยียดเกร็งกลา้ มเนื้อแลว้ กลัน้ หายใจ
ในยามทีป่ ากอุ่นๆ ของบริทซ์ทาเนียนนาบแนบลงกับผิวพรรณบริเวณ
ล�ำคอ
สาริสาพยายามไม่หวัน่ ไหวกับการโอ้โลมของคนตัวโต ซึง่ ขยันขยับ
ปากสัมผัสทุกจุดอ่อนไหว ฝ่ ามือแข็งแรงทัง้ สองข ้างก็ป่วนปั่นเคล ้าคลอ
ทุกๆ ส่วนของร่างกายจนสะดุง้ สุดตัว
แต่ ตอ้ งเกร็งสะทา้ นอีกครัง้ ในยามที่บริทซ์ทาเนียนเคลื่อนตัว
มาทาบทับ จึงเลือกหลับหูหลับตาและลืมเลือนสิง่ ทีก่ ำ� ลังเกิดขึ้น ทว่า
ก็ ไ ม่ ไ ด้ผ ลเลย เพราะเพีย งเขาจู บ อย่ า งดู ด ดื่ม หัว สมองของเธอ
ก็ขาวโพลน มือคู่เรียวทีเ่ คยวางนิ่งๆ อยู่ข ้างกายกลับเริ่มขยับแตะต้อง
ร่างกายหนาหนักของเขาอย่างพลัง้ เผลอ
“เธอแพ ้แล ้วริสา...”
หญิงสาวไม่รูด้ ้วยซ�ำ้ ว่าเขากระซิบอะไรกันแน่ รูแ้ ค่เพียงว่าปากอุน่
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หยักทีน่ าบแนบอยูก่ บั เนินอกเมือ่ ครู่ลงแรงหนักหน่วงขึ้น เขางับตรงโน้น
แล ้วงับตรงนี้ สุดท ้ายก็กลืนยอดทรวงอกอวบอิม่ ของเธอพร้อมดืม่ ด�ำ่ กับ
มันราวกับทารกน้อยผูโ้ หยหิว
“อย่า...”
บริทซ์ทาเนียนท�ำเพียงปรายตามองคนออกปากหา้ มแล ้วยิ้มร้าย
เขาไม่ใส่ใจและไม่สนใจเสียงหักหา้ มของเจ้าหล่อนเลยสักนิด แต่ฟงั ไป
ฟังมากลับรู้สกึ ฮึกเหิมอย่างประหลาด จนอยากจะดืม่ ด�ำ่ กับเจ้าของร่าง
บิดส่ายใต้ร่างให ้มากขึ้น
“อย่าค่ะ...”
“เธอแน่ใจหรือทีจ่ ะปฏิเสธฉันแบบนี้”
“ฉันไม่...”
“เธอไม่สามารถรอดจากไฟสวาทของฉันไปได้หรอกสาริสา...ฉะนัน้
จงยอมรับมันซะ”
บริทซ์ทาเนียนกระตุกยิ้มมุมปาก ขณะเคลือ่ นบางส่วนของร่างกาย
ใหเ้ ป็ นหนึ่งเดียวกับเรือนร่ างแสนนุ่ มนิ่ม หรือต่อใหเ้ จ้าหล่อนร้องไห ้
โวยวายแทบเป็ นแทบตายแค่ไหน เขาก็จะไม่มวี นั ปล่อยมือ มีแต่จะดืม่ ด�ำ่
อย่างลึกซึ้ง หน�ำซ�ำ้ ยังใส่การลงทัณฑ์เข ้าไปด้วย ช่วยไม่ได้ เพราะเขา
รูส้ กึ ขัดตาขัดใจกับท่าทีอวดดีของหล่อนเหลือเกิน ดูสิ หลงใหล ชืน่ ชอบ
กับสัมผัสของเขา แต่ยงั กัดฟันทน หล่อนไม่รูเ้ ลยหรืออย่างไรว่ายิง่ ท�ำ
แบบนัน้ เขาก็ย่ิงอยากตักตวงความหอมหวานที่หล่อนมีอย่างไม่รูจ้ บ
และก็อย่างทีเ่ ขาเคยพูด...วินาทีใดทีห่ ล่อนตอบสนอง วินาทีนนั้ เขาจะ
ไม่มที างปล่อยลงจากเตียง
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