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บทนำ
แม่ฮะ!  แม่ฮะ!  แม่หลับอยู่บนพื้น  หลับมานานแล้ว  ผม 

แปรงผมให้เพราะแม่ชอบให้ทำ  แต่แม่ก็ไม่ตื่น  ผมเขย่าแม่  แม่ฮะ!  ผมปวด 

ท้อง  มันคือความหิว  เขาไม่อยู่  ผมหิวน้ำ  ผมดึงเก้าอ้ีมาปีนไปท่ีก๊อกน้ำในครัว 

แล้วผมก็กินน้ำ  น้ำกระเด็นเลอะเสื้อสเวตเตอร์สีฟ้าของผม  แม่ยังคงหลับอยู ่ 

แม่ต่ืนสิ!  แม่นอนน่ิง  ตัวเย็น  ผมหยิบผ้าห่มมาและห่มผ้าให้แม่  แล้วผมก็นอน 

ลงบนพรมเหนียว  ๆ  สีเขียวข้างตัวแม่  แม่ยังหลับอยู่  ผมมีรถของเล่นสองคัน 

มันว่ิงแข่งกันบนพ้ืนตรงท่ีแม่กำลังนอนอยู่  ผมว่าแม่คงไม่สบาย  ผมหาอะไรกิน 

เจอถ่ัวในช่องแช่แข็ง  มันเย็นมาก  ผมกินมันช้า ๆ  มันทำผมปวดท้อง  ผมนอน 

ข้างแม่  ถั่วหมดแล้ว  ในตู้เย็นมีอะไรสักอย่าง  กลิ่นมันพิลึก  ผมเลียมันแล้ว 

ลิ้นก็ติดอยู่กับมัน  ผมกินมันช้า ๆ  รสชาติมันแย่มาก  ผมกินน้ำอีก  ผมเล่นรถ 

แล้วผมก็นอนหลับข้างแม่  แม่ตัวเย็นมาก  แม่จะไม่ตื ่นหรอก  ประตูถูก 

กระแทกเปิดออก  ผมคลุมร่างแม่ด้วยผ้าห่มของผม  เขามาแล้ว  แม่ง  เกิดเร่ือง 

ห่าอะไรขึ้นที่นี่กัน  โอย  อีบ้าประสาทกลับ  เวร  ฉิบหาย  หลีกไปซะไอ้เด็กเวร  

เขาเตะผมและหัวผมกระแทกพื้น  ผมเจ็บหัว  เขาโทร.เรียกใครสักคน  แล้วเขา 

ก็ไป  เขาล็อกประตู  ผมนอนลงข้างแม่  ผมเจ็บหัว  ตำรวจผู้หญิงมา  ไม่  ไม่  

ไม่  อย่าแตะตัวผม  อย่าแตะตัวผม  อย่าแตะตัวผม  ผมจะอยู่ข้างแม่  ไม่เอา  

อย่าเข้ามานะ  ตำรวจผู้หญิงเอาผ้าห่มผมไป  แล้วเธอก็คว้าตัวผม  ผมร้อง  

แม่ฮะ!  แม่ฮะ!  ผมจะหาแม่  คำเหล่านั้นหายไปแล้ว  ผมพูดคำพวกนั้นไม่ได้ 

แม่ไม่ได้ยินผม  ผมไม่มีคำพูด
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“คริสเตียน!  คริสเตียน!”  เสียงของเธอเร่งเร้า  ฉุดเขาขึ้นมาจากห้วงลึกแห่ง 

ฝันร้าย  จากห้วงลึกแห่งความสิ้นหวัง  “ฉันอยู่นี่ค่ะ  ฉันอยู่นี่”

	 เขาตื่นและพบว่าเธอกำลังโน้มตัวอยู่เหนือเขา  คว้าไหล่ของเขาไว ้ 

เขย่าร่างเขา  ความว้าวุ่นใจฉายชัดบนใบหน้าของเธอ  ดวงตาสีฟ้าน้ันเบิกกว้าง 

และปริ่มน้ำตา

	 “แอนา”  เสียงของเขาเป็นเพียงเสียงกระซิบแผ่วขาดห้วง  รสชาติแห่ง 

ความกลัวยังคงค้างในปาก  “คุณอยู่นี่”

	 “แน่สิคะ  ฉันอยู่นี่”

	 “ผมฝัน...”

	 “ฉันรู้ค่ะ  ฉันอยู่นี่ค่ะ  ฉันอยู่นี่”

	 “แอนา”  เขาผ่อนลมหายใจเป็นชื่อของเธอ  และนั่นเป็นดั่งเครื่องราง 

กางกั้นความตระหนกอัดอั้นดำมืดที่แล่นผ่านร่างของเขา

	 “เงียบซะนะคะ  ฉันอยู่น่ีแล้ว”  เธอขดร่างรอบเขา  แขนขาของเธอห่อหุ้ม 

เขาไว้  ความอบอุ่นจากเธอแผ่เข้าสู่ร่างของเขา  ผลักไสเงามืดออกไป  ผลักไส 

ความกลัวออกไป  เธอคือตะวันฉาย  เธอคือแสงสว่าง...เธอเป็นของเขา

	 “ขอร้องละ  อย่าทะเลาะกันเลยนะ”  เสียงของเขาแหบพร่าเม่ือโอบแขน 

รอบเธอ

	 “ตกลงค่ะ”

	 “เร่ืองคำปฏิญาณ  เร่ืองการไม่ต้องเช่ือฟัง  ผมยอมได้นะ  เราจะหาทาง 

จนได้”  คำเหล่านั้นพรั่งพรูออกจากปากของเขาด้วยความรู้สึก  ความสับสน  

และความว้าวุ่นที่ปนเปกันไปหมด

	 “ใช่ค่ะ  เราจะทำได้  เราจะหาทางจนได้เสมอ”  เธอกระซิบ  และริมฝีปาก 

ของเธอก็แตะลงที่ปากเขา  ทำให้เขาเงียบลง  นำเขากลับมายังปัจจุบัน
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ฉันเงยหน้าขึ้นมองผ่านช่องว่างของร่มท่ีทำจากหญ้าทะเล 

ขึ้นไปยังท้องฟ้าสีฟ้าจัด  สีฟ้าฤดูร้อน  สีฟ้าแบบเมดิเตอร์เรเนียน  แล้วฉันก็ 

ถอนหายใจอย่างมีความสุข  คริสเตียนอยู่ข้าง ๆ  ฉัน  นอนเหยียดอยู่บนเก้าอี ้

อาบแดด  สามีของฉัน  สามีสุดหล่อแสนร้อนแรง  ผู้เปลือยอกและสวมเพียง 

กางเกงยีนตัดขา  ผู้ซึ่งกำลังอ่านหนังสือที่ทำนายถึงการล่มสลายของระบบ 

ธนาคารตะวันตก  ตามที่ทุกคนบอกมามันเป็นหนังสือที่วางไม่ลงทีเดียว  ฉัน 

ไม่เคยเห็นเขานั่งนิ่งขนาดนี้มาก่อนเลย  เขาดูเหมือนเป็นนักศึกษามากกว่าที่จะ 

เป็นประธานกรรมการบริหารหนุ่มคนเก่งแห่งหนึ่งในบริษัทเอกชนอันดับต้น  ๆ  

ของอเมริกา

	 ในช่วงสุดท้ายของการฮันนีมูน  เราน่ังเอ้อระเหยกันอยู่กลางแดดยามบ่าย 

บนหาดทรายของโรงแรมที่ตั้งชื่อได้เหมาะสมมากว่า  ‘บีชพลาซ่ามอนติคาร์โล’  

ในโมนาโก  ถึงแม้เราจะไม่ได้พักในโรงแรมน้ีก็ตาม  ฉันลืมตาข้ึนและมองไปยัง 

เรือ แฟร์เลดี ้ที่ทอดสมออยู่ในอ่าว  ใช่สินะ  เราพักกันอยู่ในเรือหรูสุดอลังการนี ่ 

เรือท่ีแม้จะสร้างต้ังแต่ปีค.ศ.1928  แต่ยังลอยลำอย่างน่าเกรงขามบนผิวน้ำ  เป็น 

ราชินีแห่งเรือทั้งหมดในอ่าวนั้น  ดูไกล  ๆ  แล้วเหมือนของเล่นไขลานของเด็ก  

แต่คริสเตียนก็ชอบมันมากทีเดียว  ฉันสงสัยว่าเขากำลังอยากจะซื้อเอาไว้เสีย  

จริง ๆ  เลยนะ  หนุ่ม ๆ กับของเล่นทั้งหลายแหล่ของพวกเขานี่

	 ฉันน่ังเอนหลังลง  ฟังเพลงท่ีคริสเตียน  เกรย์  มิกซ์จากไอพ็อดเคร่ืองใหม่ 
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และงีบหลับไปกลางแสงแดดยามบ่ายแก่  ๆ  พลางนึกเรื่อยเปื่อยไปถึงตอนที่ 

เขาขอฉันแต่งงาน  โอ้  การขอแต่งงานอันเหมือนฝันในโรงเก็บเรือ  ฉันแทบจะ 

ได้กลิ่นดอกไม้ในทุ่งหญ้าเลย

“เราแต่งงานกันพรุ่งนี้เลยได้ไหม”  คริสเตียนพึมพำเบา ๆ ข้างหูของฉันซึ่งกำลัง 

นอนซบอกเขาอยู่ในซุ้มดอกไม้ในโรงเก็บเรือ  เพิ่งสุขสมจากการร่วมรักแสน 

เข้มข้น

	 “อืม”

	 “นั่นแปลว่าตกลงหรือเปล่า”  ฉันได้ยินความประหลาดใจอย่างคาดหวัง 

ในน้ำเสียง

	 “อืม”

	 “หรือปฏิเสธ”

	 “อืม”

	 ฉันรับรู้ถึงรอยยิ้มของเขาได ้ “มิสสตีล  คุณสับสนอะไรอยู่หรือเปล่า”

	 ฉันยิ้มกริ่ม  “อืม”

	 เขาหัวเราะและกอดฉันแน่น  จูบกระหม่อมของฉันไปด้วย  “ไปเวกัส 

พรุ่งนี้เลย  ตกลงนะ”

	 ฉันยกศีรษะขึ้นอย่างง่วงงุน  “ฉันคิดว่าพ่อแม่ของฉันจะไม่ชอบใจนัก 

ถ้าเราทำอย่างนั้น”

	 เขาเคาะปลายนิ้วขึ้นลงตามแผ่นหลังอันเปลือยเปล่าของฉัน  ลูบไล้ฉัน 

อย่างอ่อนโยน

	 “คุณอยากได้แบบไหนล่ะ  แอนัสเตเชีย  ไปแต่งที่เวกัส  หรืออยากได้ 

งานแต่งใหญ ่ๆ หรูหรามีผ้าห้อยอลังการ  บอกผมสิ”

	 “ไม่ต้องใหญ่ค่ะ  แค่มีเพื่อน ๆ กับครอบครัว”  ฉันเหลือบตาขึ้นมองเขา  

สะกิดใจกับการอ้อนวอนอย่างเงียบเชียบในดวงตาสีเทาเจิดจ้า  เขาต้องการ 

อะไรกัน

	 “ตกลง”  เขาพยักหน้า  “ที่ไหนดี”

	 ฉันยักไหล่
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	 “แต่งกันที่นี่เลยได้ไหม”  เขาถามหยั่งเชิง

	 “บ้านพ่อแม่ของคุณนี่น่ะหรือคะ  พวกท่านจะไม่ว่าอะไรรึ”

	 เขาพ่นลมออกทางจมูก  “แม่ผมคงดีใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดเลย 

เชียวละ”

	 “ตกลงค่ะ  แต่งท่ีน่ี  ฉันแน่ใจว่าพ่อกับแม่ฉันก็น่าจะชอบอย่างน้ีมากกว่า 

เหมือนกัน”

	 เขาลูบผมฉัน  ฉันจะมีความสุขได้มากกว่านี้อีกไหมนะ

	 “ถ้าอย่างนั้น  เรารู้แล้วว่าจะเป็นที่ไหน  ทีนี้มาถึงเรื่องเวลา”

	 “คิดว่าคุณน่าจะถามแม่ของคุณนะคะ”

	 “อืม”  รอยย้ิมของคริสเตียนหุบลง  “ให้เวลาแม่แค่เดือนเดียว  แค่น้ันพอ 

ผมต้องการคุณมากเกินกว่าที่จะรอนานกว่านั้นได้”

	 “คริสเตียน  คุณได้ฉันแล้วนะ  คุณได้ฉันมาสักพักหนึ่งแล้ว  แต่ก็ได้ค่ะ 

เป็นอันว่าอีกหนึ่งเดือน”  ฉันจูบแผ่นอกกว้างของเขา  จูบเบา ๆ  เร็ว ๆ ก่อนที่จะ 

เงยขึ้นยิ้มให้เขา

 

“เดี๋ยวก็ไหม้หรอก”  คริสเตียนกระซิบข้างหูฉัน  ทำให้ฉันสะดุ้งจากภวังค์หลับ

	 “ไหม้เพราะคุณเท่านั้นค่ะ”  ฉันยิ้มหวานที่สุดให้กับเขา  ตะวันยาม 

บ่ายแก่เคลื่อนลงมาแล้ว  และฉันตกอยู่ใต้แสงจ้าเต็มที ่ เขายิ้มมุมปาก  และ 

ด้วยการเคลื่อนไหวต่อเนื่องรวดเร็วครั้งเดียว  เขาก็ดึงเก้าอี้อาบแดดของฉัน 

เข้ามาใต้ร่มกันแดด

	 “หลบให้พ้นจากแสงแดดเมดิเตอร์เรเนียนซะ  มิสซิสเกรย์”

	 “ขอบคุณที่อุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใยกันค่ะ  มิสเตอร์เกรย์”

	 “ด้วยความยินดีครับ  มิสซิสเกรย์  และผมไม่ได้ทำเพราะเป็นห่วงเป็นใย 

อะไรเลย  แค่ถ้าผิวคุณไหม้  ผมก็จะแตะต้องตัวคุณไม่ได้”  เขาเลิกค้ิว  ดวงตา 

คู่นั้นเจิดจ้าด้วยความขบขัน  หัวใจของฉันพองโต  “แต่ผมสงสัยว่าคุณรู้อยู่แล้ว 

และคุณก็กำลังหัวเราะเยาะผมอยู่”

	 “ฉันจะทำแบบนั้นได้เหรอคะ”  ฉันอ้าปากค้าง  แสร้งทำเป็นไร้เดียงสา

	 “แน่นอน  คุณจะทำและคุณก็กำลังทำอยู่  มันเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่ผม 
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รักในตัวคุณนะ”  เขาโน้มตัวลงมาจูบฉัน  ขบริมฝีปากล่างของฉันเล่นเบา ๆ   

	 “ฉันว่าจะขอให้คุณช่วยทาครีมกันแดดเพิ่มให้หน่อยน่ะค่ะ”  ฉันห่อปาก 

แนบกับปากเขา

	 “มิสซิสเกรย์  นั่นมันเป็นงานที่สกปรกมาก  แต่เป็นข้อเสนอที่ผมไม ่

สามารถปฏิเสธได้  ลุกขึ้นนั่งสิ”  เขาสั่ง  น้ำเสียงต่ำพร่า  ฉันทำตามที่ได้รับ 

คำส่ัง  และด้วยการลูบไล้อย่างแช่มช้าแสนละเอียดลออด้วยน้ิวมืออันแข็งแกร่ง 

แต่ยืดหยุ่น  เขาก็เคลือบร่างของฉันไว้ด้วยครีมกันแดด

	 “คุณน่ารักมากจริง ๆ  ผมโชคดีสุด ๆ”  เขาพึมพำเมื่อนิ้วของเขาปัดผ่าน 

เนินอกของฉัน  พลางปาดครีมไปทั่ว

	 “ใช่ค่ะ  คุณโชคดีมาก  มิสเตอร์เกรย์”  ฉันเหลือบมองผ่านขนตาอย่าง 

เอียงอาย

	 “ถ่อมตัวเสียบ้างก็อาจจะดีนะครับ  มิสซิสเกรย์  พลิกตัวสิ  ผมอยาก 

ทาหลังให้คุณ”

	 ฉันหมุนตัวกลับพร้อมรอยยิ้ม  เขาปลดสายชุดบิกินี ่ที ่ราคาแพงจน 

น่าเกลียดนั่น

	 “คุณจะรู้สึกอย่างไรคะ  ถ้าฉันเปลือยอกเหมือนผู้หญิงคนอื่น ๆ บนหาด”  

ฉันถาม

	 “ไม่พอใจ”  เขาตอบโดยไม่ลังเล  “แค่ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยพอใจอยู่แล้ว 

ท่ีคุณสวมเส้ือผ้าน้อยช้ินขนาดน้ี”  เขาโน้มตัวลงมากระซิบข้างหูฉัน  “อย่าคิดว่า 

จะรอดไปได้ตลอดนะ”

	 “นั่นคือคำท้าหรือเปล่าคะ  มิสเตอร์เกรย์”

	 “ไม่ใช ่ นั่นคือการกล่าวตามความเป็นจริง  มิสซิสเกรย์”

	 ฉันถอนใจและส่ายหน้า  โธ่  คริสเตียน...คริสเตียนผู้ขี้หวง  ขี้หึง  จอม 

บงการของฉัน

	 เมื่อเขาทาครีมเสร็จ  ก็ตีก้นฉัน

	 “เรียบร้อยละ  ยัยตัวแสบ”

	 โทรศัพท์แบล็กเบอร์รีท่ี่ไม่เคยห่างมือและพร้อมใช้งานตลอดเวลาของเขา 

สั่นขึ้น  ฉันขมวดคิ้ว  แต่เขายิ้มมุมปาก
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	 “ผมดูได้คนเดียว  มิสซิสเกรย์”  เขาเลิกค้ิวเป็นคำเตือนแสนทะเล้น  ตีก้น 

ฉันอีกครั้ง  และนั่งลงบนเก้าอี้เพื่อรับโทรศัพท์

	 เทพธิดาในใจของฉันส่งเสียงครางแผ่ว  ไม่แน่คืนน้ีเราอาจจะจัดการแสดง 

อะไรสักอย่างให้เขาดูเพียงคนเดียว  เธอยิ้มเยาะและเลิกคิ้วอย่างรู้ทัน  ฉันยิ้ม 

กับความคิดนั้นและค่อย ๆ กลับไปสู่การงีบยามบ่าย

“มาม’แซลล์?  เอิงแปร์ริเยร์ปูร์มัว  เอิง โคคา-โคลาไลท์ ปูร์มาฟาม  ซิลวูเปลท์  

เอแกลเกอะโชสอาม็องเชร์...แลสเซ-มัววัวร์ลาการ์ต”1 

	 อืม  เสียงของคริสเตียนที่พูดภาษาฝรั่งเศสอย่างคล่องแคล่วปลุกฉันให ้

ตื่นขึ้น  ขนตาของฉันกระพือถี่รับแสงแดดจ้า  และพบว่าคริสเตียนมองฉันอยู่ 

ตอนที่หญิงสาวในเครื่องแบบเดินจากไป  ถือถาดในมือยกสูง  ผมหางม้าสูง 

สีทองแกว่งไกวยั่วใจ 

	 “หิวน้ำไหม”  เขาถาม

	 “หิวค่ะ”  ฉันพึมพำอย่างงัวเงีย

	 “ผมนั่งมองคุณได้ทั้งวันเลยนะ  เหนื่อยเหรอ”

	 ฉันหน้าแดง  “ก็เมื่อคืนฉันไม่ค่อยได้นอนนี่คะ”

	 “ผมก็เหมือนกัน”  เขาย้ิม  วางแบล็กเบอร์ร่ีในมือลงและยืนข้ึน  กางเกง 

ขาสั้นของเขาหลวมลงมาเล็กน้อยและห้อยต่ำ...ในแบบที่ทำให้มองเห็นชุด 

ว่ายน้ำท่ีอยู่ข้างใต้ได้  คริสเตียนถอดกางเกงขาส้ันออก  ถอดรองเท้าแตะท่ีสวม 

อยู ่ แล้วฉันก็ลืมสิ่งที่กำลังคิดไปสิ้น

	 “ไปว่ายน้ำกับผมเถอะ”  เขายื่นมือออกมาตอนที่ฉันเงยขึ้นมองหน้าเขา 

ด้วยความตะลึง  “ว่ายน้ำมั้ย”  เขาถามอีกครั้ง  เอียงคอไปด้านหนึ่ง  ความ 

ขบขันฉายอยู่ในสีหน้า  และเมื่อฉันยังไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ  เขาก็ส่ายหน้าช้า ๆ 

	 “ผมว่าคุณต้องการการปลุกให้ตื่นนะ”  ทันใดนั้นเขาก็กระโจนเข้ามา 

และรวบตัวฉันยกขึ้นในอ้อมแขน  ในขณะที่ฉันกรีดร้องด้วยความประหลาดใจ 

  1 แปลว่า  คุณครับ  ผมขอน้ำแร่แปร์ริเยร์ขวดหน่ึง  แล้วก็ขอโค้กไลท์หน่ึงท่ีให้ภรรยาผม  ผมอยากจะ 

สั่งอาหารด้วย  ขอเมนูด้วยนะครับ
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มากกว่าที่จะตกใจกลัว

	 “คริสเตียน!  ปล่อยฉันลงนะคะ!”  ฉันร้องเสียงแหลม

	 เขาหัวเราะห ึ “จะปล่อยในทะเลเท่านั้นแหละ  ที่รัก”

	 ขณะที่คริสเตียนอุ้มฉันลุยน้ำลงไปยังทะเลพร้อมกับหัวเราะเสียงดัง  

คนที่อาบแดดบนหาดหลายคนมองดูเราอย่างงงงันแต่ก็ไม่ได้สนใจนัก  ฉันก็ 

เพิ่งได้รู้ว่านี่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของชาวฝรั่งเศส 

	 ฉันโอบแขนรอบคอของเขาแน่น  “คุณไม่กล้าหรอก”  ฉันพูด  แทบลืม 

หายใจ  พยายามจะกลั้นเสียงหัวเราะคิกคักของตัวเอง

	 เขายิ้มกริ่ม  “โธ่  แอนาที่รัก  คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเหรอในช่วงเวลา 

สั้น ๆ ที่เราได้รู้จักกันมาน่ะ”  เขาจูบฉัน  และฉันฉวยโอกาสนี้สอดนิ้วเข้าไปใน 

เรือนผมของเขา  กอบเส้นผมเต็มสองกำมือและจูบตอบเขาพลางรุกล้ำด้วยลิ้น 

ของฉัน  เขาสูดลมหายใจอย่างแรงและผละถอยออก  ดวงตาคุกรุ่นแต่ระแวด- 

ระวัง

	 “ผมรู้ดีว่าคุณจะเล่นไม้ไหน”  เขากระซิบและค่อย ๆ  ย่อตัวจมลงในผืนน้ำ 

ใสเย็น  พาร่างของฉันลงไปด้วยเม่ือริมฝีปากของเขาประทับบนริมฝีปากของฉัน 

อีกครั้ง  ความเยือกเย็นของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถูกลบลืมไปในเวลาไม่นาน 

เมื่อฉันโอบรอบร่างเขา

	 “ฉันนึกว่าคุณอยากว่ายน้ำเสียอีก”  ฉันพึมพำกับริมฝีปากของเขา

	 “คุณกวนสมาธิผมไง”  คริสเตียนลากฟันไปตามริมฝีปากล่างของฉัน  

“แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอยากให้คนในมอนติคาร์โลได้เห็นภรรยาของผม 

ยามที่เธออยู่ในห้วงปรารถนาอันร้อนแรงหรือเปล่า”

	 ฉันลากฟันไปตามขากรรไกรของเขา  ไรหนวดจางเสียดสีกับลิ้นจนจักจี้ 

ฉันไม่สนใจคนในมอนติคาร์โลสักนิด

	 “แอนา”  เขาคำรามในลำคอ  พลางพันหางม้าของฉันเข้ากับข้อมือและ 

ดึงเบา ๆ ให้ฉันต้องเงยหน้าขึ้นเผยลำคอ  เขาไล่จูบจากใบหูลงไปตามลำคอนั้น

	 “จะให้ผมมีอะไรกับคุณในทะเลเลยดีมั้ย”  เขาหายใจ

	 “เอาสิคะ”  ฉันกระซิบ

	 คริสเตียนผละถอยออกและก้มลงมองฉัน  ดวงตาของเขาอบอุ่น  ต้องการ 
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และมีอารมณ์ขบขัน  “มิสซิสเกรย์  คุณช่างไม่มียางอายและไม่รู้จักพอเลย  น่ีผม 

ให้กำเนิดสัตว์ประหลาดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ย”

	 “สัตว์ประหลาดที่เหมาะกับคุณไงคะ  คุณอยากให้ฉันเป็นอะไรที่ต่างไป 

จากนี้เหรอ”

	 “ผมจะรับคุณทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไร  คุณก็รู ้ แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะ 

ไม่ใช่ตอนที่มีคนดูอยู่”  เขาพยักพเยิดศีรษะไปทางฝั่ง

  อะไรกัน

	 ใช่เลย  คนท่ีอาบแดดบนหาดหลายคนได้ทอดท้ิงความเมินเฉยและกำลัง 

มองเราสองคนด้วยความสนใจ  ทันใดน้ันคริสเตียนก็จับร่างของฉันเข้าท่ีเอวและ 

ยกร่างฉันข้ึนบนอากาศ  ก่อนท่ีจะท้ิงให้ตกลงไปในน้ำและจมลงไปยังผืนทรายนุ่ม 

ภายใต้คลื่น  ฉันโผพ้นผิวน้ำ  สำลัก  ไอ  และหัวเราะไม่หยุด

	 “คริสเตียน!”  ฉันดุและจ้องเขา  นึกว่าเราจะได้ร่วมรักกันในทะเลและ 

ขีดฆ่ารายชื่อสิ่งที่ได้ทำเป็นครั้งแรกออกไปอีกอย่างซะอีก  เขากัดริมฝีปากล่าง 

กลั้นความขบขัน  ฉันสาดน้ำใส่เขา  และเขาก็สาดน้ำกลับมา

	 “เรามีเวลาท้ังคืน”  เขาพูดพลางย้ิมกว้างอย่างตัวตลก  “ไว้ก่อนนะ  ท่ีรัก” 

เขาดำลงไปและโผล่ขึ้นมาห่างจากฉันไปสามฟุต  จากนั้นก็จ้วงแขนอย่างคล่อง 

แคล่วสง่างาม  ว่ายออกไปจากฝั่ง  ออกไปจากฉัน

  เฮอะ!  พ่อฟิฟต้ีข้ีเล่นจอมย่ัว!  ฉันยกมือข้ึนบังแดดเม่ือมองเขาว่ายจากไป 

เขาชอบแหย่ฉันเล่นเหลือเกิน  ฉันจะทำยังไงให้เขากลับมาดี  ระหว่างที่ว่าย 

กลับไปท่ีฝ่ัง  ฉันก็คิดพิจารณาถึงทางเลือกท่ีมี  ตรงเก้าอ้ีอาบแดดน่ัน  เคร่ืองด่ืม 

ของเรามาถึงแล้ว  ฉันจิบโค้กอย่างเร็ว  คริสเตียนเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ อยู่ไกล ๆ 

  อืม...ฉันนอนคว่ำหน้าลงกับเก้าอ้ีและคลำสายบิกิน่ีสะเปะสะปะ  จากน้ัน 

ก็ถอดมันออกและโยนไปทางเก้าอี้อาบแดดของคริสเตียนอย่างไม่ใส่ใจ  นั่นไง 

ล่ะ  ลองดูสิว่าฉันจะไร้ยางอายได้แค่ไหน  มิสเตอร์เกรย์  ชอบหรือไม่ชอบก็ต้อง 

รับให้ได้แล้วละ  ฉันหลับตาและปล่อยให้ดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นกับผิว... 

อุ่นเข้าไปถึงกระดูก  และฉันก็ปล่อยใจไปภายใต้ความอบอุ่นน้ัน  พลางคิดย้อน 

กลับไปยังวันแต่งงานอีกครั้ง
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“จูบเจ้าสาวได้”  บาทหลวงวอลช์ประกาศ

	 ฉันยิ้มให้สามี

	 “ในที่สุดคุณก็เป็นของผม”  เขากระซิบและดึงฉันเข้าไปในอ้อมแขน 

และจูบฉันเร็ว ๆ บนริมฝีปาก

	 ฉันแต่งงานแล้ว  ฉันคือมิสซิสคริสเตียน  เกรย์  ฉันแทบจะลอยด้วย 

ความสุข

	 “คุณสวยมาก  แอนา”  เขาพึมพำและย้ิม  ดวงตาของเขาเปล่งแววแห่ง 

ความรัก...และบางส่ิงท่ีดำมืดกว่าน้ัน  บางส่ิงท่ีเร่าร้อนกว่าน้ัน  “อย่ายอมให้ใคร 

ถอดชุดนั้นให้คุณนอกจากผมนะ  เข้าใจไหม”  รอยยิ้มของเขาร้อนรุ่มขึ้นเป็น 

ร้อยองศาเมื่อปลายนิ้วไล่ลงไปตามแก้มของฉัน  ทำให้เลือดฉันเดือดพล่าน

  ให้ตายสิ  เขาทำแบบน้ีได้ยังไงนะ  ท้ังท่ีอยู่ตรงน้ีโดยมีคนเหล่าน้ีจ้องมอง 

เราอยู่

	 ฉันพยักหน้าอย่างเงียบเชียบ  ตายแล้ว  หวังว่าจะไม่มีใครได้ยินเรานะ  

โชคดีที่บาทหลวงวอลช์ก้าวถอยไปเงียบ  ๆ  ก่อนแล้ว  ฉันเหลือบมองกลุ่มคน 

ที่รวมตัวกันในชุดไปงานแต่งงานแสนสวย  ทั้งแม่ของฉัน  เรย์  บ๊อบ  และ 

ครอบครัวเกรย์ทุกคนต่างกำลังปรบมือ  แม้แต่เคท  เพื่อนเจ้าสาวผู้ดูงดงาม 

เหลือเกินในชุดสีชมพูอ่อนขณะที่ยืนอยู่เคียงข้างกับเพื่อนเจ้าบ่าว  ซึ่งก็คือ 

เอลเลียต  พ่ีชายของเขา  ใครจะคิดล่ะว่าเอลเลียตจะแต่งเน้ือแต่งตัวข้ึนขนาดน้ี 

ทุกคนมีรอยยิ้มกว้างอยู่บนใบหน้า  ยกเว้นแต่เกรซผู้กำลังสะอื้นไห้อย่างงดงาม 

กับผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาด

	 “พร้อมจะปาร์ตี้หรือยัง  มิสซิสเกรย์”  คริสเตียนพึมพำและส่งยิ้มอาย ๆ 

ของเขาให้  ฉันแทบละลาย  เขาดูเหมือนเทวดาในชุดทักซีโดดำเรียบ   ๆ กับเส้ือก๊ัก 

และเน็คไทสีเงิน  เขาช่าง...หล่อสะท้านใจมาก

	 “พร้อมที่สุดเลยค่ะ”  ฉันยิ้มด้วยรอยยิ้มสุดตลก

	 หลังจากนั้นงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานของเราก็เป็นไปอย่างสนุกเต็มที ่ 

แคร์รคิกับเกรซจัดเต็มมากเลยทีเดียว  ท้ังสองให้ต้ังกระโจมข้ึนอีกคร้ังและตกแต่ง 

อย่างสวยงามด้วยสีชมพูอ่อน  สีเงิน  และสีงาช้าง  และเปิดกระโจมด้านที่ 

หันหน้าไปทางอ่าวไว้  โชคดีมากท่ีวันน้ีอากาศดีทำให้มีแสงตะวันยามบ่ายคล้อย 
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สาดระยับอยู่บนผืนน้ำ  ปลายสุดด้านหนึ่งของกระโจมเป็นฟลอร์เต้นรำ  และ 

อีกด้านเป็นซุ้มอาหารแบบบุฟเฟ่ต์แสนหรูหรา

	 เรย์กับแม่ของฉันเต้นรำพลางหัวเราะไปด้วยกัน  ฉันรู้สึกหวานอมขมกลืน 

ขณะมองทั้งสองอยู่ด้วยกัน  หวังว่าคริสเตียนกับฉันจะอยู่คู่กันนานกว่านั้น  

ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถ้าเขาจากฉันไป  ผลีผลามแต่งงาน  เศร้าใจอีกยาว  

สุภาษิตนี้ตามหลอกหลอนฉัน

	 เคทมายืนข้างฉัน  เธอดูสวยมากในชุดผ้าไหมยาว  เธอหันมามองฉัน 

แล้วขมวดคิ้ว  “นี ่ วันนี้ควรจะเป็นวันที่เธอมีความสุขที่สุดในชีวิตนะ”  เคทว่า

	 “ก็เป็นอย่างนั้นนะ”  ฉันกระซิบ

	 “โธ ่ แอนา  เป็นอะไรไป  เธอกำลังมองดูแม่กับเรย์อยู่เหรอ”

	 ฉันพยักหน้าเศร้า ๆ 

	 “ทั้งคู่มีความสุขนะ”

	 “มีความสุขกว่าเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกัน”

	 “เกิดลังเลขึ้นมาหรือไง”  เคทถามด้วยรู้สึกตกใจ

	 “ไม่จ้ะ  ไม่ใช่เลย  มันก็แค่...ฉันรักเขามากเหลือเกิน”  ฉันนิ่งอึ้ง  ไม่ 

สามารถและไม่ต้องการที่จะพูดถึงความกลัวของตัวเองออกมาดัง ๆ 

	 “แอนา  เห็นได้ชัดว่าเขาก็รักเธอสุด ๆ  ฉันรู้ว่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ ์

ของเธอสองคนน่ะไม่ธรรมดาสักเท่าไหร่  แต่ฉันก็ได้เห็นว่าเธอทั้งคู่มีความสุข 

แค่ไหนในช่วงเดือนที่ผ่านมา”  เธอจับมือฉันและบีบเบา  ๆ  “อีกอย่าง  ตอนนี้ 

ก็สายไปแล้วละ”  เธอเสริมพร้อมรอยยิ้ม

	 ฉันหัวเราะคิกคัก  เคทมักจะเป็นคนที่คอยพูดถึงสิ่งที่เห็นได้ชัดอยู่แล้ว  

เธอดึงร่างฉันเข้าไปในอ้อมกอดพิเศษแบบแคเธอรีน  คาวานาห์  “แอนา  เธอ 

ไม่เป็นไรหรอก  และถ้าเขาทำร้ายแม้เพียงเส้นผมเส้นเดียวของเธอ  เขาจะต้อง 

ตอบคำถามฉัน”  เธอปล่อยฉันพลางยิ้มให้กับใครก็ตามที่ยืนอยู่ด้านหลัง

	 “หวัดดี  ท่ีรัก”  คริสเตียนทำให้ฉันประหลาดใจพลางโอบแขนรอบตัวฉัน 

และจูบที่ขมับ  “เคท”  เขาทัก  เขายังคงเย็นชากับเธอแม้จะผ่านมาหกสัปดาห์ 

แล้ว

	 “สวัสดีอีกคร้ังนะคะ  คริสเตียน  ฉันจะไปหาเพ่ือนเจ้าบ่าวแสนดีของคุณ 
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ละ  คนที่บังเอิญเป็นหนุ่มแสนดีของฉันด้วยน่ะ”  เธอยิ้มให้เราทั้งคู่แล้วมุ่งหน้า 

ไปหาเอลเลียตที่กำลังดื่มกับอีธาน  พี่ชายของเธอ  และโฮเซ  เพื่อนของเรา

	 “ได้เวลาไปกันแล้ว”  คริสเตียนพึมพำ

	 “ถึงเวลาแล้วหรือคะ  นี่เป็นงานเลี้ยงแรกในชีวิตเลยนะที่ฉันไม่ตะขิด- 

ตะขวงใจกับการเป็นศูนย์รวมความสนใจน่ะ”  ฉันหมุนตัวในอ้อมแขนมาเผชิญ 

หน้ากับเขา

	 “และคุณก็ควรจะรู้สึกอย่างนั้นนะ  วันนี้คุณดูน่าทึ่งมากเลยละ  แอนัส- 

เตเชีย”

	 “คุณก็เหมือนกันค่ะ”

	 เขายิ้ม  สีหน้าเริ่มรุ่มร้อนขึ้น  “ชุดสวยชุดนี้เหมาะกับคุณนะ”

	 “ชุดเก่านี่น่ะหรือคะ”  ฉันหน้าแดงด้วยความเอียงอายและดึงชายลูกไม ้

ของชุดแต่งงานเข้ารูปเรียบ ๆ ที่แม่ของเคทออกแบบให้  ฉันชอบที่ลูกไม้ระบาย 

ออกไปนอกไหล่เล็กน้อย  เรียบร้อย  แต่ก็หวังว่าจะดึงดูดใจนะ

	 เขาโน้มตัวลงมาจูบฉัน  “ไปกันเถอะ  ผมไม่อยากจะแบ่งคุณให้คนพวกน้ี 

ชื่นชมอีกต่อไปแล้ว”

	 “เราหนีไปจากงานแต่งงานของตัวเองได้ด้วยหรือคะ”

	 “ที่รัก  นี่งานเลี้ยงของเรานะ  และเราก็สามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ  

เราตัดเค้กไปแล้ว  และตอนนี้  ผมอยากจะรวบตัวคุณหนีไปและเก็บคุณไว ้

เป็นของผมคนเดียว”

	 ฉันหัวเราะคิกคัก  “คุณได้ฉันไปตลอดชั่วชีวิตอยู่แล้วค่ะ  มิสเตอร์เกรย์”

	 “ดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นนะครับ  มิสซิสเกรย์”

	 “อ้อ  ลูกสองคนมาอยู่ที่นี่เอง!  ช่างเป็นคู่รักหวานฉ่ำเสียจริง”

	 ฉันครางในใจ  แม่ของเกรซเจอเราเข้าแล้ว

	 “คริสเตียน  หลานรัก  เต้นรำกับยายอีกสักครั้งได้ไหมจ๊ะ”

	 คริสเตียนทำปากยื่น  “ได้สิครับ  คุณยาย”

	 “ส่วนเธอน่ะ  แอนัสเตเชียคนสวย  ช่วยไปทำให้คนแก่มีความสุขหน่อย 

เถอะนะ  เต้นรำกับธีโอหน่อย”

	 “ธีโอไหนหรือคะ  มิสซิสเทรเวเลียน”
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	 “คุณตาเทรเวเลียนไงจ๊ะ  และฉันว่าเธอก็น่าจะเรียกฉันว่าคุณยายได้แล้ว 

นะ  ทีน้ี  เธอท้ังคู่จะต้องรีบทำเหลนให้ฉันอย่างจริงจังแล้วละ  ฉันคงไม่ได้อยู่รอ 

อีกนานนักหรอก”  เธอยิ้มแบบเขิน ๆ ให้เราทั้งสอง

	 คริสเตียนกะพริบตาให้เธอด้วยความตกใจ  “มาเถอะครับ  คุณยาย”  

เขาพูดพลางรีบจับมือเธอและจูงไปยังฟลอร์เต้นรำ  เขาเหลือบตากลับมามองฉัน 

ทำหน้าบึ้งทีเดียว  แล้วก็กลอกตา  “ไว้ก่อนนะ  ที่รัก”

	 ระหว่างที่ฉันเดินไปหาคุณตาเทรเวเลียนนั้น  โฮเซก็ปรี่เข้ามาทักฉัน

	 “ฉันจะไม่ขอให้เธอเต้นรำกับฉันอีกหรอกนะ  ฉันว่าฉันก็ผูกขาดเวลา 

ของเธอบนฟลอร์เต้นรำมามากเกินไปอยู่แล้ว  ฉันดีใจที่เห็นเธอมีความสุขนะ  

แต่พูดจริง ๆ นะ  แอนา  ฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอ...ถ้าเธอต้องการฉัน”

	 “โฮเซ  ขอบคุณนะ  เธอเป็นเพื่อนที่ดีมาก”

	 “ฉันพูดจริง ๆ นะ”  ดวงตาสีเข้มของเขาฉายแววจริงใจ

	 “ฉันรู้จ้ะ  ขอบคุณนะ  โฮเซ  ทีนี้ฉันคงจะต้องขอตัวนะ  ฉันมีนัดกับ 

ชายแก่น่ะ”

	 เขาขมวดคิ้วด้วยความสับสน

	 “คุณตาของคริสเตียนจ้ะ”  ฉันอธิบาย

	 เขายิ้ม  “โชคดีแล้วกันนะ  แอนน ี ขอให้โชคดีกับทุกสิ่งทุกอย่าง”

	 “ขอบคุณ  โฮเซ”

	 หลังจากที่เต้นรำกับคุณตาผู้มีเสน่ห์ล้นเหลือของคริสเตียนแล้ว  ฉันก็ 

มายืนอยู่ข้างประตูกระจกบานคู่  มองดวงตะวันค่อย ๆ จมหายไปเหนือตัวเมือง 

ซีแอตเทิล  ฉายแสงสีส้มและเงาสีฟ้าเข้มไปทั่วอ่าว

	 “ไปกันเถอะ”  คริสเตียนเร่ง

	 “ฉันต้องเปลี่ยนชุดค่ะ”  ฉันคว้ามือเขา  ตั้งใจจะจูงผ่านประตูกระจก 

บานคู่ขึ้นไปข้างบนกับฉัน  เขาขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจและดึงมือฉันไว้เบา  ๆ  

ทำให้ฉันชะงัก

	 “ฉันคิดว่าคุณอยากจะเป็นคนที่ถอดชุดนี ้ออกเสียอีก”  ฉันอธิบาย  

ดวงตาของเขาวาววับขึ้น

	 “ถูก”  เขายิ้มให้ฉันอย่างซุกซน  “แต่ผมจะไม่ถอดชุดคุณที่นี่หรอกนะ  
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ไม่อย่างนั้นเราคงจะไม่ได้ไปจนกว่า...ไม่รู้สิ...”  เขาโบกมือและนิ้วเรียวยาว  

ปล่อยประโยคค้างไว ้ แต่ความหมายชัดเจน

	 ฉันหน้าแดงก่ำและปล่อยมือเขา

	 “แล้วก็ไม่ต้องปล่อยผมคุณลงด้วยนะ”  เขาพึมพำอย่างร้ายกาจ

	 “แต่...”

	 “ไม่มีแต่  แอนัสเตเชีย  คุณสวยอยู่แล้ว  และผมอยากจะเป็นคนถอดชุด 

ให้คุณ”

	 อ้อ  ฉันขมวดคิ้ว

	 “เตรียมชุดค้างคืนไปด้วย”  เขาสั่ง  “คุณจะต้องใช้นะ  เทย์เลอร์จัด 

กระเป๋าใบหลักไว้ให้คุณแล้ว”

	 “ตกลงค่ะ”  เขาวางแผนอะไรไว้กันแน่  เขาไม่ได้บอกฉันว่าเราจะไปไหน 

กัน  อันที่จริง  ฉันคิดว่าไม่มีใครสักคนที่รู้ว่าเราจะไปไหนกัน  แม้แต่มีอาหรือ 

เคทก็ไม่อาจล่อหลอกล้วงข้อมูลจากเขาได้  ฉันหันไปยังบริเวณที่แม่และเคท 

ป้วนเปี้ยนอยู่ใกล ้ๆ 

	 “หนูไม่เปลี่ยนชุดนะคะ”

	 “อะไรนะ”  แม่พูด

	 “คริสเตียนไม่อยากให้เปล่ียนค่ะ”  ฉันยักไหล่ราวกับว่าคำพูดน้ันอธิบาย 

ทุกอย่างแล้ว  คิ้วของแม่ขมวดไปชั่วขณะ

	 “ลูกไม่ได้สัญญาว่าจะเชื่อฟังทุกอย่างนี่”  แม่เตือนฉันอย่างชาญฉลาด 

เคทพยายามจะซ่อนเสียงหัวเราะพรืดไว้ภายใต้เสียงไอ  ฉันหรี ่ตามองเธอ  

ทั้งเพื่อนสนิทและแม่ของฉันไม่รู้หรอกว่าฉันกับคริสเตียนทะเลาะกันใหญ่โต 

เพราะเรื่องนั้น  ฉันไม่อยากจะรื้อฟื้นเรื่องการถกเถียงนั้นขึ้นมา  ให้ตายเถอะ  

ฟิฟตี้เชดส์ของฉันจะขี้งอนอะไรขนาดนั้น...แถมฝันร้ายด้วย  ความทรงจำนั้น 

ทำให้ตาสว่างทีเดียว

	 “หนูรู้ค่ะแม ่ แต่เขาชอบชุดนี้  และหนูก็อยากทำให้เขาพอใจ”

	 สีหน้าของแม่อ่อนโยนลง  เคทกลอกตาและก้าวออกไปอย่างเงียบเชียบ 

ให้เราได้อยู่ตามลำพัง

	 “ลูกสวยมากจ้ะ  ลูกรัก”  แม่ดึงปอยผมที่หลุดลุ่ยลงมาอย่างนุ่มนวล 
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และลูบคางของฉันเบา  ๆ  “แม่ภูมิใจในตัวลูกเหลือเกินนะ  คนดี  ลูกจะทำให้ 

คริสเตียนเป็นผู้ชายที่มีความสุขมากทีเดียว”  แม่ดึงฉันเข้าไปกอด

  โธ ่ แม่คะ!

	 “ไม่อยากจะเช่ือว่าตอนน้ีลูกโตข้ึนมากแค่ไหน  กำลังจะเร่ิมชีวิตใหม่  แค่ 

จำเอาไว้ว่าพวกผู้ชายน่ะมาจากดาวคนละดวงกับเรา  แล้วลูกก็จะไม่เป็นไรจ้ะ”

	 ฉันหัวเราะเบา ๆ  คริสเตียนน่ะมาจากคนละจักรวาลกับเรา  ถ้าเพียงแต่ 

แม่ได้รู้นะ

	 “ขอบคุณค่ะแม่”

	 เรย์เดินเข้ามาหาเรา  ยิ้มหวานให้ทั้งแม่และฉัน

	 “คุณมีลูกสาวท่ีสวยมากเลย  คาร์ลา”  เขาพูด  ดวงตาฉายจ้าด้วยความ 

ภาคภูมิใจ  เขาดูภูมิฐานมากในชุดทักซีโดดำและเสื้อกั๊กสีชมพูอ่อน  น้ำตารื้น 

ขึ้นในดวงตาของฉัน  ไม่นะ  ฉันอุตส่าห์พยายามไม่ร้องไห้มาได้ถึงตอนนี้แล้ว

	 “และคุณก็ดูแลเธอและช่วยเล้ียงให้เธอเติบโตข้ึนมานะ  เรย์”  เสียงของ 

แม่เจือความโหยหา

	 “แล้วผมก็รักทุกนาทีของช่วงเวลาเหล่าน้ัน  เธอเป็นเจ้าสาวท่ีสุดยอดมาก 

แอนนี”  เรย์เหน็บปอยผมปอยเดิมนั้นไว้หลังใบหูฉัน

	 “โอ ้ พ่อคะ...”  ฉันกลั้นสะอื้น  และเขาก็กอดฉันเร็ว ๆ แบบขัดเขิน

	 “เธอจะเป็นภรรยาที่สุดยอดมากด้วย”  เขากระซิบ  เสียงของเขาพร่า

	 ตอนที่เขาปล่อยฉันจากอ้อมแขนนั้น  คริสเตียนกลับมาอยู่ข้างฉันแล้ว

	 เรย์จับมือกับเขาอย่างอบอุ่น  “ดูแลลูกสาวผมด้วยนะ  คริสเตียน”

	 “ผมตั้งใจอย่างเต็มที่เลยครับ  เรย์  คาร์ลา”  เขาพยักหน้าให้พ่อเลี้ยง 

ของฉันและจูบแม่

	 แขกคนอื่น  ๆ  ที่เหลือตั้งแถวกันเป็นซุ้มให้เราเดินผ่าน  นำทางเราไปสู ่

ด้านหน้าของตัวบ้าน

	 “พร้อมมั้ย”  คริสเตียนถาม

	 “พร้อมค่ะ”

	 เขาจับมือแล้วนำฉันเดินลอดวงแขนของแขกท่ีเหยียดย่ืนออกมาระหว่าง 

ท่ีทุกคนตะโกนอวยพรแสดงความยินดีและโปรยข้าวใส่เรา  เกรซกับแคร์รคิรออยู่ 
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พร้อมรอยย้ิมและอ้อมกอดท่ีอีกด้านของซุ้ม  พลางผลัดกันกอดและจูบเราท้ังสอง 

เกรซเกิดอารมณ์อ่อนไหวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเรากล่าวคำอำลาทั้งคู่อย่างรวดเร็ว

	 เทย์เลอร์กำลังรออยู่เพื่อพาพวกเราแล่นออกไปอย่างรวดเร็วในรถออดี 

เอสยูวี  และขณะที่คริสเตียนเปิดประตูรถรอฉันอยู่นั้น  ฉันก็หันหลังกลับและ 

โยนช่อดอกกุหลาบสีขาวชมพูไปให้บรรดาสาว ๆ  ท่ีจับกลุ่มรออยู่  มีอารับได้และ 

ชูมันขึ้นสูง  รอยยิ้มฉีกกว้างแทบจะถึงใบหู

	 ระหว่างที่ฉันไถลตัวเข้าไปในรถเอสยูวีพลางหัวเราะที่มีอาแย่งรับช่อ 

ดอกไม้ได้อย่างก๋ากั่น  คริสเตียนก็ก้มลงรวบชายกระโปรงชุดแต่งงานของฉัน  

และเมื่อฉันเข้ามาอยู่ในรถเรียบร้อยแล้ว  เขาก็โบกลาทุกคนที่รออยู่

	 เทย์เลอร์เปิดประตูรถรอเขา  “ขอแสดงความยินดีด้วยครับท่าน”

	 “ขอบใจมาก  เทย์เลอร์”  คริสเตียนตอบระหว่างที่นั่งลงเคียงข้างฉัน

	 เม่ือเทย์เลอร์ออกรถ  แขกเหร่ือก็โปรยข้าวสารใส่รถเรา  คริสเตียนรวบมือ 

ฉันและจูบที่ข้อนิ้ว

	 “เท่าที่ผ่านมาก็ยังไหวอยู่นะครับ  มิสซิสเกรย์”

	 “เท่าท่ีผ่านมามันยอดเย่ียมมากเลยค่ะ  มิสเตอร์เกรย์  น่ีเรากำลังไปไหน 

กันคะ”

	 “ซี-แทคครับ”  เขาพูดง่าย ๆ และยิ้มลึกลับเหมือนสฟิงซ์

	 หืม  เขาวางแผนอะไรไว้นะ

	 เทย์เลอร์ไม่ได้ขับรถไปยังอาคารผู้โดยสารขาออกอย่างท่ีฉันคาดคิด  แต่ 

กลับขับผ่านประตูรักษาความปลอดภัยและตรงไปยังพ้ืนยางมะตอยของลานจอด 

เครื่องบิน  อะไรกันนี่  แต่แล้วฉันก็เห็นมัน  เครื่องบินของคริสเตียน  ตัวอักษร 

สีน้ำเงินขนาดยักษ์ที่เขียนว่า  บริษัทเกรย์เอ็นเตอร์ไพรส์โฮลดิงส์อิงค์  พาดบน 

ตัวเครื่อง

	 “อย่าบอกนะคะว่าคุณจะนำทรัพย์สินของบริษัทมาใช้โดยมิชอบอีกแล้ว!” 

	 “อ๋อ  ผมหวังว่าจะทำอย่างนั้นน่ะละ  แอนัสเตเชีย”  คริสเตียนยิ้มกริ่ม

	 เทย์เลอร์หยุดรถที่เชิงบันไดซึ่งทอดขึ้นไปยังตัวเครื่องและออกจากรถมา 

เปิดประตูให้คริสเตียน  ทั้งสองปรึกษากันชั่วครู่แล้วคริสเตียนก็เปิดประตูให้ฉัน 

และแทนท่ีจะก้าวถอยไปให้ฉันสามารถก้าวออกจากรถได้  เขากลับโน้มตัวเข้ามา 
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และอุ้มฉันขึ้น

  อุ๊ย!  “คุณทำอะไรคะ”  ฉันร้องเสียงแหลม

	 “อุ้มคุณข้ามธรณีประตูไง”  เขาตอบ

	 “อ้อ”  ไม่ใช่ว่านั่นต้องทำที่บ้านหรอกเหรอ

	 เขาอุ้มฉันขึ้นบันไดเครื่องบินอย่างง่ายดาย  และเทย์เลอร์ก็เดินตามมา 

พร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบเล็กของฉัน  เขาวางมันไว้ที่ประตูเครื่องบินก่อนจะ 

กลับลงไปยังรถออดี  ด้านในเครื่องบินนั้น  ฉันมองเห็นสเตฟาน  นักบินของ 

คริสเตียน  แต่งเครื่องแบบเรียบร้อย

	 “ยินดีต้อนรับครับ  ท่าน  มิสซิสเกรย์”  เขายิ้ม

	 คริสเตียนปล่อยฉันลงและจับมือกับสเตฟาน  ข้าง ๆ สเตฟานมีผู้หญิงผม 

สีเข้ม  อายุราว ๆ...เท่าไหร่นะ  สามสิบต้น ๆ  ม้ัง  เธอก็สวมเคร่ืองแบบอยู่เช่นกัน 

	 “ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วยครับ”  สเตฟานพูดต่อ

	 “ขอบคุณมากสเตฟาน  แอนัสเตเชีย  คุณรู้จักสเตฟานแล้วนี่  วันนี้เขา 

เป็นกัปตันของเรา  ส่วนนี่คือผู้ช่วยนักบิน  เบย์ลีย์

	 เธอหน้าแดงเม่ือคริสเตียนกล่าวแนะนำและกะพริบตาถ่ียิบ  ฉันอยากจะ 

กลอกตานัก  ผู้หญิงอีกคนแล้วที่หลงเสน่ห์สามีที ่ ‘หล่อเกินความจำเป็น’ ของฉัน 

อย่างเต็มเปา

	 “ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับคุณค่ะ”  เบย์ลีย์โพล่งออกมา  ฉันยิ้ม 

อ่อนโยนให้เธอ  ถึงอย่างไรเขาก็เป็นของฉัน

	 “การเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยไหม”  คริสเตียนถามท้ังสองคนระหว่าง 

ที่ฉันมองไปรอบ ๆ ห้องผู้โดยสารที่ตกแต่งภายในด้วยไม้เมเปิ้ลสีอ่อนและหนัง 

สีครีม  สวยทีเดียว  หญิงสาวในเคร่ืองแบบอีกคนยืนอยู่ท่ีอีกฟากของห้องโดยสาร 

เป็นสาวผมสีน้ำตาลที่สวยมากทีเดียว

	 “ทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะ  สภาพอากาศปลอดโปร่ง 

จากนี่ถึงบอสตันเลยค่ะ”

	 บอสตันเหรอ

	 “อากาศแปรปรวนล่ะ”

	 “ก่อนถึงบอสตันไม่มีเลยค่ะ  จะมีความชื้นเหนือแนวปะทะที่แชนนอน 
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ที่อาจจะทำให้การเดินทางไม่ราบรื่น”

  แชนนอนเหรอ  ไอร์แลนด์น่ะนะ

	 “เข้าใจละ  อืม  ผมหวังว่าจะนอนหลับไปตลอดทางนะ”  คริสเตียนพูด 

อย่างเป็นจริงเป็นจัง

	 นอนเหรอ

	 “เราจะเตรียมพร้อมออกเดินทางเลยนะครับ  ท่าน”  สเตฟานบอก  “เรา 

จะให้คุณอยู่ในความดูแลอันยอดเย่ียมของนาตาเลีย  พนักงานต้อนรับของคุณ” 

คริสเตียนเหลือบตามองไปทางเธอคนนั้นแล้วขมวดคิ้ว  แต่หันกลับไปมอง 

สเตฟานด้วยรอยยิ้ม

	 “เยี่ยม”  เขาตอบ  แล้วจูงมือฉันนำไปยังเก้าอี้หนังสุดหรู  บนเครื่อง 

น่าจะมีเก้าอี้แบบนี้ประมาณสิบสองตัว

	 “นั่งสิ”  เขาพูดระหว่างที่ถอดเสื้อแจ๊คเก็ตและปลดกระดุมเสื้อกั๊กที่ปัก 

อย่างสวยงาม  เรานั่งอยู่บนเก้าอี้เดี่ยวสองตัวที่หันหน้าเข้าหากันโดยมีโต๊ะเล็ก 

ที่ออกแบบมาอย่างเรียบหรูอยู่ตรงกลาง

	 “ยินดีต้อนรับค่ะ  ท่านและคุณผู้หญิง  และขอแสดงความยินดีด้วย 

นะคะ”  นาตาเลียยืนอยู่ข้าง ๆ  เราและยกแชมเปญสีชมพูให้คนละแก้ว

	 “ขอบใจ”  คริสเตียนตอบ  เธอย้ิมอย่างสุภาพให้เราก่อนท่ีจะถอยกลับไป 

ยังห้องครัว

	 “ด่ืมให้กับชีวิตแต่งงานท่ีมีความสุขนะ  แอนัสเตเชีย”  คริสเตียนยกแก้ว 

ขึ้นชนกับฉัน  แชมเปญรสชาติดีมาก

	 “บอลแล็งเชเหรอคะ”  ฉันถาม

	 “ใช่แล้ว”

	 “ครั้งแรกที่ฉันดื่มแชมเปญนี ้ ฉันดื่มจากแก้วชานะ”  ฉันยิ้ม

	 “ผมจำวันนั้นได้ดีทีเดียว  งานรับปริญญาของคุณ”

	 “เราจะไปไหนกันคะ”  ฉันไม่อาจเก็บความอยากรู้อยากเห็นได้อีกต่อไป 

แล้ว

	 “แชนนอน”  คริสเตียนตอบ  ดวงตาฉายจ้าด้วยความต่ืนเต้น  เขาดูเหมือน 

เด็กผู้ชายตัวเล็ก ๆ 
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	 “ที่ไอร์แลนด์เหรอคะ”  เรากำลังจะไปไอร์แลนด์!

	 “ไปเติมน้ำมันนะ”  เขาเสริมอย่างหยอกล้อ

	 “แล้วไปไหนต่อคะ”  ฉันถาม

	 รอยยิ้มของเขายิ่งกว้างขึ้นแล้วเขาก็ส่ายหน้า

	 “คริสเตียน!”

	 “ลอนดอน”  เขาตอบและมองฉันอย่างมุ่งมั่น  พยายามจะจับปฏิกิริยา 

ของฉัน

	 ฉันหายใจเฮือก  สุดยอด  ตอนแรกฉันนึกว่าเราอาจจะไปนิวยอร์ก  หรือ 

แอสเพน  หรืออย่างมากก็ทะเลแคริบเบียน  แทบไม่อยากจะเชื่อเลย  ความ 

ปรารถนาตลอดชีวิตที่ผ่านมาของฉันคือการได้ไปเที่ยวอังกฤษ  ฉันเบิกบาน 

จากข้างใน  หน้าตาแจ่มใสด้วยความสุข

	 “แล้วก็ไปปารีส”

	 อะไรนะ

	 “แล้วก็ฝรั่งเศสตอนใต้”

	 โห!

	 “ผมรู้ว่าคุณฝันอยากจะไปยุโรปมาตลอด”  เขาพูดอย่างอ่อนโยน  “ผม 

อยากทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงนะ  แอนัสเตเชีย”

	 “คุณคือความฝันที่เป็นจริงของฉันค่ะ  คริสเตียน”

	 “คุณก็เช่นกันครับ  มิสซิสเกรย์”  เขากระซิบ

  โอ้  พระเจ้า...

	 “รัดเข็มขัดซะ”

	 ฉันยิ้มและทำตามที่เขาบอก

	 ระหว่างที่เครื่องบินกำลังโผขึ้นจากรันเวย์  เราก็จิบแชมเปญและยิ้มให ้

กันและกันอย่างไม่มีเหตุผล  ฉันไม่อยากจะเช่ือ  ฉันอายุย่ีสิบสอง  และในท่ีสุด 

ก็จะได้ออกจากสหรัฐอเมริกาและกำลังไปยุโรป...ไป ลอนดอน  เสียด้วย

	 เม่ือเคร่ืองข้ึนมาอยู่บนอากาศแล้ว  นาตาเลียก็ยกแชมเปญมาบริการเรา 

เพิ่มอีก  ก่อนที่เธอจะไปเตรียมอาหารฉลองการแต่งงานของเรา  และมันช่าง 

เป็นการเฉลิมฉลองที่เยี่ยมยอด...แซลมอนรมควัน  ตามด้วยนกกระทาย่างกับ 
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สลัดถ่ัวแขกและมันฝร่ัง โดฟีนวส2  ท้ังหมดปรุงและบริการโดยนาตาเลียท่ีทำงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

	 “ของหวานไหมคะ  มิสเตอร์เกรย์”  เธอถาม

	 เขาส่ายหน้าและปาดนิ้วไปตามริมฝีปากล่างระหว่างที่มองหน้าฉันเป็น 

คำถาม  สีหน้าลึกลับไม่อาจตีความได้

	 “ไม่รับค่ะ  ขอบคุณ”  ฉันพึมพำ  ไม่อาจละสายตาจากเขาได้  ริมฝีปาก 

เขาหยักขึ้นเป็นรอยยิ้มลึกลับน้อย ๆ  และนาตาเลียก็ถอยจากไป

	 “ดีแล้ว”  เขาพึมพำ  “เพราะผมวางแผนไว้ว่าจะกินคุณเป็นของหวาน”

  โอ้  ที่นี่เลยเหรอ

	 “มาสิ”  เขาพูด  ลุกข้ึนจากโต๊ะและย่ืนมือมาให้ฉัน  เขานำฉันไปด้านหลัง 

ของห้องโดยสาร

	 “ตรงน้ีมห้ีองน้ำนะ”  เขาช้ีไปยังประตูบานเล็ก ๆ  จากน้ันก็พาฉันเดินต่อ 

ไปตามทางเดินสั้น ๆ และผ่านเข้าไปในประตูที่สุดทาง

  ให้ตายสิ...ห้องนอน  เป็นสีครีม  ประดับด้วยไม้เมเป้ิล  เตียงคู่ขนาดย่อม 

นั้นถูกคลุมไว้ด้วยฟูกสีทองและน้ำตาลหม่น  ดูน่าสบายทีเดียว

	 คริสเตียนหันกลับมาดึงร่างฉันเข้าไปในวงแขน  แล้วมองลงมายังฉัน

	 “ผมคิดว่าเราน่าจะใช้เวลาคืนแรกของการแต่งงานที่ความสูงสามหมื่น 

ห้าพันฟุตนะ  มันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อน”

	 ครั้งแรกอีกอย่างแล้ว  ฉันอ้าปากค้างมองเขา  หัวใจเต้นโครมคราม... 

เซ็กซ์บนเครื่องบิน  ฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะ

	 “แต่ก่อนอื่นผมต้องถอดชุดสุดสวยนั่นออกจากตัวคุณ”  ดวงตาเขา 

เปล่งประกายด้วยความรักและบางสิ่งที่ลึกล้ำกว่านั้น  บางสิ่งที่ฉันรัก...บางสิ่ง 

ที่ร้องเรียกเทพธิดาในใจของฉัน  เขาทำให้ฉันแทบลืมหายใจ

	 “หันหลัง”  เสียงของเขาทุ้มต่ำ  ทรงอำนาจ  และเซ็กซี่สุด ๆ  เขาใส่คำ 

สัญญามากมายขนาดนั้นไว้ในคำเพียงสองคำได้อย่างไรกัน  ฉันทำตามด้วย 

  2  Potato  dauphinoise  อาหารฝรั่งเศส  ทำจากมันฝรั่งฝานบาง ๆ  จัดเป็นชั้น ๆ กับกระเทียม  เนย  

และครีม  แล้วนำไปอบ 



ฟิฟตี้ เชดส์ฟรีด

��

ความเต็มใจ  และมือของเขาก็เคล่ือนข้ึนมาจับผม  เขาดึงก๊ิบติดผมออกทีละตัว 

อย่างเบามือ  นิ้วแสนเชี่ยวชาญของเขาทำหน้าที่ของมันเสร็จอย่างรวดเร็ว  ผม 

ฉันปล่อยลงมาสยายประบ่าทีละปอย  หลุดลงมาคลุมหลังและลงมาถึงหน้าอก 

ฉันพยายามจะยืนนิ่งและไม่สั่น  แต่ก็ปรารถนาสัมผัสจากเขามากเหลือเกิน  

ฉันต้องการเขา...ทั้งหมดของเขา  หลังจากวันอันยาวนานแต่น่าตื่นเต้นที่เรา 

มีร่วมกัน 

	 “ผมคุณสวยมากเลยนะ  แอนา”  ริมฝีปากของเขาอยู่ใกล้กับใบหูจนฉัน 

สัมผัสลมหายใจของเขาได้  แม้ริมฝีปากเขาจะไม่ได้สัมผัสตัวฉัน  เมื่อเส้นผม 

ของฉันเป็นอิสระจากก๊ิบติดผมแล้ว  เขาก็สอดมือเข้าสางผม  นวดหนังศีรษะฉัน 

อย่างนุ่มนวล...โอ  สุดยอด...ฉันหลับตาและด่ืมด่ำไปกับรสสัมผัสน้ัน  น้ิวของเขา 

เคลื่อนต่ำลงอีก  แล้วกระตุกเบา ๆ ดึงให้หัวฉันเงยไปข้างหลังเพื่อเผยลำคอ

	 “คุณเป็นของผม”  เขากระซิบและฟันของเขาก็ขบเบา ๆ ที่ติ่งหู

	 ฉันครางในลำคอ

	 “เงียบนะ”  เขาดุ  เขารวบผมของฉันมาพาดบ่าและไล่น้ิวไปตามด้านบน 

ของแผ่นหลังจากไหล่ข้างหนึ่งไปอีกข้างตามขอบลูกไม้ของชุดที่ฉันสวมอยู่  ฉัน 

สั่นสะท้านจากการรอคอยด้วยความหวัง  เขาจูบอ่อนโยนบนแผ่นหลังเหนือ 

กระดุมเม็ดแรกของชุด

	 “สวยเหลือเกิน”  เขาพูดระหว่างที ่ปลดกระดุมเม็ดแรกด้วยความ 

เชี่ยวชาญ  “วันนี้คุณทำให้ผมเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกเลย”  และ 

ด้วยความเชื่องช้าอย่างไม่สิ้นสุด  เขาปลดกระดุมทีละเม็ดลงไปจนสุดหลัง  

“ผมรักคุณมากเหลือเกิน”  ไล่จูบจากต้นคอไปยังสุดขอบบ่า  และระหว่างจูบ 

แต่ละคร้ังน้ันเขาพึมพำ  “ผม  ต้องการ  คุณ  เหลือ  เกิน  ผม  อยาก  เข้า  ไป  ใน 

ตัว  คุณ  คุณ  เป็น  ของ  ผม”

	 แต่ละคำนั้นมอมเมาฉัน  ฉันหลับตาและเอียงศีรษะ  เผยลำคอให้เขา 

เข้าถึงได้ง่ายขึ ้น  และฉันก็ยิ ่งหลงลึกเข้าไปในมนตร์เสน่ห์ลึกล้ำที ่มาจาก 

คริสเตียน  เกรย ์ สามีของฉัน

	 “ของผม”  เขากระซิบอีกคร้ัง  แล้วเปล้ืองชุดจากแขนของฉันจนมันลงไป 

กองอยู่ที่ปลายเท้า  เหมือนเมฆที่เกิดจากผ้าไหมและลูกไม้สีงาช้าง
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	 “หันหลังสิ”  เขากระซิบ  จู่ ๆ  เสียงของเขาก็แตกพร่า  ฉันทำตามที่บอก 

และเขาก็หายใจหอบระส่ำ

	 ฉันอยู่ในคอร์เสตสีชมพูระเรื่อพอดีตัวพร้อมสายรัดถุงน่อง  กางเกงใน 

ลูกไม้เข้าชุดกัน  และถุงน่องผ้าไหมสีขาว  สายตาของคริสเตียนโลมไล้อย่าง 

กระหายไปตามเรือนร่างของฉัน  แต่เขาไม่เอ่ยคำใด  เขาเพียงแต่มองฉัน  

ดวงตาเบิกกว้างด้วยความปรารถนา

	 “ชอบไหมคะ”  ฉันกระซิบ  รับรู้ถึงสีระเร่ือบ่งบอกความอายท่ีคืบคลานมา 

อยู่บนแก้ม

	 “ย่ิงกว่าชอบเสียอีกนะ  ท่ีรัก  คุณเร้าใจมากเลย  มาสิ”  เขาย่ืนมือออกมา 

ฉันจับมือเขาพลางก้าวออกจากชุดนั้น

	 “อยู่นิ่ง ๆ นะ”  เขาพึมพำ  และไล่นิ้วกลางไปบนหน้าอกฉันตามเส้นโค้ง 

ของคอร์เสตโดยที่ไม่ได้ถอนสายตาลึกล้ำออกจากดวงตาฉันเลย  ลมหายใจฉัน 

เกือบขาดห้วง  แล้วเขาก็ใช้นิ้วนั้นเดินทางซ้ำอีกครั้ง  นิ้วซน ๆ ของเขาส่งความ 

รู้สึกสะท้านไหวลงไปถึงสันหลัง  เขาหยุดและหมุนปลายนิ้วชี้ขึ ้นบนอากาศ 

เป็นท่าที่บอกให้ฉันหมุนตัว

	 เพื่อเขาแล้ว  ตอนนี้ฉันยอมทำทุกอย่าง

	 “หยุด”  เขาพูด  ฉันหันหน้าไปที่เตียงและหันหลังให้เขา  วงแขนเขา 

โอบรอบเอวฉัน  ดึงร่างฉันเข้าไปหาเขา  แล้วเขาก็ซุกหน้าไซ้ลำคอของฉัน  

เขาค่อย ๆ ประคองหน้าอกอิ่มฉัน  เล่นกับมัน  ระหว่างที่นิ้วหัวแม่มือหมุนวนอยู ่

รอบยอดอก  จนกระทั่งมันชูชันเขม็งขึ้นเสียดสีกับผืนผ้าที่ประกอบเป็นคอร์เสต 

ของฉัน

	 “ของผม”  เขากระซิบ

	 “ของคุณค่ะ”  ฉันพูดแผ่ว

	 เขาผละมือจากหน้าอกของฉันแล้วลูบมือลงไปตามหน้าท้อง  ไปถึง 

ท้องน้อยและลงไปจนถึงต้นขา  นิ้วหัวแม่มือของเขาปัดพัดผ่านจุดซ่อนเร้น 

ของฉันทำให้ต้องกลั้นเสียงครางกระเส่า  นิ้วของเขาไล้ลื่นลงไปตามสายรัด 

ถุงน่องทีละข้าง  และด้วยความคล่องแคล่วว่องไวเช่นทุกครั้ง  เขาก็ปลดสาย 

ท้ังสองข้างออกจากถุงน่องพร้อม   ๆ กัน  มือของเขาอ้อมกลับมายังบ้ันท้ายของฉัน 
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	 “ของผม”  เขาพูดแผ่วขณะที่มือแผ่อยู่บนบั้นท้ายของฉัน  ปลายนิ้ว 

ปัดผ่านจุดซ่อนเร้นอีกครั้ง

	 “ค่ะ”

	 “เงียบสิ”  มือของเขาเดินทางลงไปยังด้านหลังต้นขาฉัน  แล้วเขาก็ปลด 

สายรัดถุงน่องของฉันอีกครั้ง

	 เขาโน้มตัวลงเปิดผ้าคลุมเตียงออก  “นั่งลง”

	 ฉันทำตามคำสั่งราวกับเป็นทาสรักของเขา  แล้วเขาก็คุกเข่าลงที่ปลาย 

เท้าฉันและค่อย  ๆ  ถอดรองเท้าแต่งงานยี่ห้อจิมมีชูส์ออกทีละข้าง  จากนั้นก็ 

เอื้อมมือมาจับด้านบนของถุงน่องซ้ายแล้วค่อย ๆ ถอดออกพลางไล่นิ้วหัวแม่มือ 

ลงมาตามท่อนขาของฉัน  เขาทำแบบเดียวกันกับถุงน่องอีกข้าง

	 “นี่เหมือนแกะของขวัญวันคริสต์มาสเลย”  เขาเงยหน้าขึ้นยิ้มให้ฉัน 

ผ่านขนตายาวสีเข้ม

	 “ของขวัญที่คุณได้ไปแล้ว”

	 เขาขมวดค้ิวเป็นเชิงดุ  “โธ่  ไม่ใช่นะ  ท่ีรัก  คร้ังน้ีมันจะเป็นของผมจริง ๆ” 

	 “คริสเตียนคะ  ฉันเป็นของคุณมาต้ังแต่ฉันพูดคำว่าตกลงแล้ว”  ฉันดันตัว 

ไปข้างหน้า  ประคองใบหน้าท่ีฉันแสนรักใคร่ไว้ในมือท้ังสอง  “ฉันเป็นของคุณค่ะ 

ฉันจะเป็นของคุณตลอดไป  สามีของฉัน  ทีน้ี...ฉันว่าคุณสวมเส้ือผ้าเยอะเกินไป 

แล้วนะคะ”  ฉันก้มลงจูบเขา  และทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นจูบฉัน  และคว้า 

ศีรษะไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง  นิ้วมือสอดสานเข้าในเรือนผมฉัน

	 “แอนา”  เขาพูดแผ่ว  “แอนาของผม”  ริมฝีปากเขาจับจองริมฝีปากฉัน 

อีกครั้ง  ลิ้นอุ่นช่างรุกล้ำได้อย่างเย้ายวนใจ

	 “เสื้อผ้าค่ะ”  ฉันกระซิบ  ลมหายใจของเราผสมผสานกันตอนที่ฉันปลด 

เปล้ืองเส้ือก๊ักของเขา  และเขาก็พยายามจะด้ินให้มันหลุดออกขณะปล่อยร่างฉัน 

ไปช่ัวครู่  เขาชะงัก  มองหน้าฉันน่ิง  ดวงตาเบิกกว้าง  เต็มไปด้วยความต้องการ 

	 “ให้ฉันทำนะคะ  ขอร้อง”  เสียงของฉันแผ่วเบาแต่เย้ายวนใจ  ฉันอยาก 

จะถอดเสื้อผ้าสามีของฉัน  ฟิฟตี้ของฉัน

	 เขานั่งบนส้นเท้าและฉันก็โน้มตัวไปคว้าเน็คไทของเขา  เน็คไทสีเทาเงิน 

ของเขา  เส้นท่ีฉันโปรดปรานท่ีสุด  แล้วค่อย ๆ ปลดและดึงมันออก  เขาเงยหน้า 
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ให้ฉันจัดการกับกระดุมเม็ดบนสุดของเสื้อเชิ้ตสีขาว  และเมื่อมันถูกปลดออก  

ฉันก็เคลื่อนไปปลดกระดุมข้อมือที่ทำจากทองคำขาวสลักตัวอักษร  เอ  และซ ี 

ที่เกาะเกี่ยวกันอยู ่ นั่นคือของขวัญแต่งงานที่ฉันให้กับเขา  เมื่อฉันปลดมันออก 

เขาก็รับกระดุมข้อมือน้ันไปและกำเอาไว้ในมือ  ก่อนจะจูบมือท่ีกำอยู่แล้วซุกมัน 

เข้าไปในกระเป๋ากางเกง

	 “มิสเตอร์เกรย ์ โรแมนติกจังค่ะ”

	 “มิสซิสเกรย์ครับ  สำหรับคุณ  ทุกอย่างจะเป็นรูปหัวใจและโรยกลีบ 

ดอกไม้ตลอดไป”

	 ฉันเหลือบขึ้นมองผ่านม่านขนตา  จับมือเขา  แล้วจูบแหวนแต่งงาน 

ทองคำขาวเรียบ ๆ  เขาครางต่ำพลางหลับตา

	 “แอนา”  เขากระซิบชื่อฉันราวกับนั่นเป็นคำสวดอธิษฐาน

	 ตอนที่ฉันเอื้อมมือขึ้นไปปลดกระดุมเสื้อเม็ดที่สองนั้น  ฉันทำตามสิ่งที่ 

เขาทำเมื่อก่อนหน้านี้  โดยประทับจูบบนแผ่นอกของเขาระหว่างที่ปลดกระดุม 

ไปทีละเม็ดและกระซิบระหว่างจูบแต่ละครั้งว่า

	 “คุณ  ทำ  ให ้ ฉัน  มี  ความ  สุข  มาก  ฉัน  รัก  คุณ”

	 เขาครางต่ำ  และด้วยการเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็วเขาก็คว้าข้อมือของฉัน 

ไว้และอุ้มฉันขึ้นไปบนเตียงพร้อมกับทาบกายลงมา  ริมฝีปากเขาครอบครอง 

ริมฝีปากฉัน  มือกอบกุมศีรษะของฉันไว้  กกกอดฉัน  ทำให้ฉันไม่อาจขยับได ้

ขณะที่ลิ้นอุ่นของเรายินดีในสัมผัสของกันและกัน  ทันใดนั้นคริสเตียนก็ลุกขึ้น 

จากท่าคุกเข่า  ทิ้งให้ฉันหายใจกระเส่าและยังคงปรารถนามากกว่านี้

	 “คุณสวยเหลือเกิน...ท่ีรักของผม”  เขาไล่มือลงมาตามขาแล้วจับเท้าซ้าย 

ของฉันไว้  “ขาของคุณสวยมาก  ผมอยากจูบมันไปทุกตารางนิ้วเลย  เริ่มจาก 

ตรงนี้”  เขาประทับริมฝีปากเข้ากับนิ้วหัวแม่เท้าของฉันแล้วใช้ฟันขบเบา ๆ    

ทุกอย่างที่ตำ่กว่าสะดือของฉันสั่นสะท้าน  ลิน้ของเขาไล่มากลางฝ่าเท้าและฟัน 

ลากผ่านส้นเท้าขึ้นมาจนถึงข้อเท้า  เขาไล่จูบขึ้นมาถึงยังน่องของฉัน  จูบเบา ๆ  

ที่แสนชุ่มฉ่ำ  ฉันดิ้นบิดร่างอยู่ภายใต้เขา

	 “อยู่นิ่ง ๆ สิ  มิสซิสเกรย์”  เขาเตือน  แล้วทันใดนั้นเขาก็พลิกร่างของฉัน 

ให้นอนคว่ำ  และยังคงเดินทางอย่างแช่มช้าผ่านริมฝีปากขึ้นมาตามด้านหลัง 
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ขาของฉัน  มาถึงต้นขา...บั้นท้าย...แล้วเขาก็หยุด  ฉันคราง

	 “ได้โปรดค่ะ...”

	 “ผมอยากให้คุณเปลือย”  เขาพึมพำและค่อย   ๆปลดตะขอคอร์เสตของฉัน 

ทีละอัน  และเมื่อมันแผ่อยู่บนเตียงใต้ร่างฉัน  เขาก็ไล่ลิ้นขึ้นมาตามแนวยาว 

ของสันหลัง

	 “คริสเตียน  ได้โปรดเถอะค่ะ”

	 “ต้องการอะไร  มิสซิสเกรย์”  คำของเขาแผ่วเบาและใกล้กับหูของฉัน  

เขาเกือบจะนอนทาบทับบนร่างฉันอยู่แล้ว  ฉันสัมผัสความแข็งแรงของเขาที่ 

ชิดกับบั้นท้ายฉันได้

	 “คุณค่ะ”

	 “และผมก็ต้องการคุณ  ที่รักของผม  ชีวิตของผม”  เขากระซิบ  และ 

ก่อนที่ฉันจะทันรู้ตัว  เขาก็พลิกร่างฉันให้นอนหงายอีกครั้ง  เขายืนขึ้นอย่าง 

ฉับพลัน  และด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพเพียงครั้งเดียว  เขาก็ 

กำจัดทั้งกางเกงและบ็อกเซอร์จนเหลือแต่ร่างเปลือยเปล่า  พลางยืนค้ำร่างฉัน 

อย่างยิ่งใหญ่พรักพร้อม  ห้องเล็ก ๆ นั้นถูกบดบังด้วยความงามชวนเคลิบเคลิ้ม 

และความปรารถนาที่เขามีต่อฉัน  เขาโน้มตัวลงมาปลดเปลื้องกางเกงในตัวจิ๋ว 

ของฉันก่อนที่จะจ้องมอง

	 “ของผม”  เขาพูดโดยไม่มีเสียง

	 “ได้โปรดเถอะค่ะ”  ฉันร่ำร้อง  แล้วเขาก็ยิ้ม  รอยยิ้มหื่นกระหายซุกซน 

และเย้ายวนใจตามแบบฉบับของฟิฟตี้

	 เขาคลานกลับมาบนเตียง  และคราวน้ีก็ไล่จูบข้ึนมาตามขาขวาจนกระท่ัง 

ถึงสุดต้นขา  แล้วผลักให้ขาทั้งสองของฉันแยกออกจากกัน

	 “โอ้...  ที่รักของผม”  เขาพึมพำแล้วริมฝีปากของเขาก็ประทับลงกับจุด 

เร้นลับของฉัน  ฉันได้แต่หลับตาและยอมพ่ายแพ้ต่อลิ้นอุ่นที่ว่องไวเปี่ยมทักษะ  

มือของฉันขยำแน่นกับเส้นผมของเขาระหว่างที่สะโพกโยกไปมา  ตกเป็นทาส 

ด้วยจังหวะของเขา  แอ่นขึ้นจากเตียงเล็ก ๆ นั่น  เขายึดสะโพกของฉันให้อยู่นิ่ง  

แต่ก็ยังไม่ยอมหยุดการทรมานแสนอิ่มเอมนั้น  ฉันใกล้แล้ว...ใกล้มากเลย

	 “คริสเตียน”  ฉันคราง
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	 “อย่าเพิ่ง”  เขาผ่อนลมหายใจและเงยกลับขึ้นมาบนร่างของฉัน  ลิ้นอุ่น 

จ่อมลงไปในสะดือ

	 “ไม่นะ!”  บ้าจริง!  ฉันสัมผัสได้ถึงรอยย้ิมของเขาตรงหน้าท้องฉันระหว่าง 

ที่เขายังคงเคลื่อนขึ้นมาด้านบน

	 “ไม่มีความอดทนเลย  มิสซิสเกรย์  เรามีเวลาอีกต้ังนานกว่าจะลงจอดท่ี 

หมู่เกาะมรกต”3  เขาจูบหน้าอกฉันอย่างบูชาและขบยอดอกซ้ายของฉันไว้ในปาก 

เขาเหลือบสายตาขึ้นมองฉัน  ดวงตาคู่นั้นฉายแววลึกเข้มราวกับพายุฤดูร้อน 

ขณะที่เขายังคงแกล้งฉัน

  โอย  ตาย...  ฉันลืมไปเสียสนิท  ยุโรป

	 “ที่รักคะ...ฉันต้องการคุณ  ได้โปรดเถอะค่ะ”

	 เขาค้ำตระหง่านอยู่เหนือฉัน  ร่างเขาทาบทับร่างฉันและท้ิงน้ำหนักไว้บน 

ข้อศอก  เขาไล่ปลายจมูกลงตามจมูกฉัน  แล้วฉันก็ไล่มือต่ำลงไปตามแผ่นหลัง 

แกร่งแต่ยืดหยุ่นอันงดงามสุด ๆ ของเขา

	 “มิสซิสเกรย์...ที่รัก  เราตั้งใจจะบริการให้คุณพอใจนะครับ”  ริมฝีปาก 

ของเขาปัดผ่าน  “ผมรักคุณ”

	 “ฉันก็รักคุณค่ะ”

	 “ลืมตาไว้นะ  ผมอยากเห็นคุณ”

	 “คริสเตียน...โอ้...”  ฉันร้องเมื่อเขาค่อย ๆ  เบียดร่างจมลึกในตัวฉัน

	 “แอนา  โอ้  แอนา”  เขาหายใจแรงแล้วเริ่มขยับตัว

 

“นี่คุณคิดว่าคุณทำบ้าอะไรอยู่”  คริสเตียนตะโกน  ปลุกฉันตื่นขึ้นจากฝันอัน 

แสนสุข  เขายืนตัวเปียกปอนแต่หล่อเหลาอยู่ที่ปลายเก้าอี้อาบแดดของฉันและ 

มองเขม็งลงมา

	 ฉันทำอะไรลงไปเหรอ  โอ  ไม่นะ  ฉันนอนหงายอยู่  บ้าจริง  บ้าจริง  

บ้าจริง  แล้วเขาก็โกรธมาก  ตายแน ่ เขาโกรธมากจริง ๆ 

  3  Emerald  Isle  ชื่อเล่นของประเทศไอร์แลนด ์
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ทันใดนั้น  ฉันก็ตื่นตัวอย่างเต็มตา  ลืมความฝันวาบหวามไปเสียสิ้น

	 “เม่ือก้ีฉันนอนคว่ำนะคะ  ฉันคงเผลอพลิกตัวตอนท่ีหลับอยู่”  ฉันกระซิบ 

เสียงอ่อยเป็นการแก้ตัว

	 ดวงตาของเขาฉายจ้าด้วยความโมโห  เขาเอ้ือมลงหยิบท่อนบนของบิกิน่ี 

ของฉันจากเก้าอี้อาบแดดของเขาและโยนมาให้ฉัน

	 “ใส่ซะ!”  เขาพูดลอดไรฟัน

	 “คริสเตียน  ไม่มีใครดูอยู่หรอกค่ะ”

	 “เช่ือผมเถอะ  มีคนดูอยู่แน่ ๆ  ผมม่ันใจเลยว่าเทย์เลอร์กับทีมรักษาความ 

ปลอดภัยของเขากำลังดูโชว์กันเพลินเลยทีเดียว”  เขาคำราม

  เวรกรรม!  ทำไมฉันถึงลืมเรื่องพวกเขาได้ตลอดเลยนะ  ฉันกุมหน้าอก 

ตัวเอง  พยายามจะปกปิดมันด้วยความตกใจ  ต้ังแต่เหตุวินาศกรรม ชาร์ลีแทงโก 

เราก็มีหน่วยรักษาความปลอดภัยบ้าบอนี่เป็นเงาตามตัวอยู่เสมอ

	 “ใช่”  คริสเตียนคำราม  “และยังมีพวกปาปารัซซีอุบาทว์ชาติชั่วที่จะได้ 

รูปของคุณไปอีก  คุณอยากขึ้นปกหนังสือ สตาร์ อีกหรือไง  รอบนี้เปลือยขึ้นปก 

เลยมั้ย”

  เวร!  พวกปาปารัซซี!  ให้ตายสิ!  ฉันคิดระหว่างที่รีบตะกุยตะกายสวม 

เสื้อ  งุ่มง่ามเหมือนมือกลายเป็นนิ้วหัวแม่มือไปหมด  สีสันเหือดหายไปจาก 

ใบหน้า  ร่างกายสั่นสะท้าน  ความทรงจำอันไม่น่าอภิรมย์จากการถูกเหล่า 
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ปาปารัซซีล้อมโจมตีด้านนอกอาคารเอสไอพีหลังจากข่าวการหมั้นของเราหลุด 

ออกไปผุดขึ้นมาในใจโดยไม่ได้เชื้อเชิญ...เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจที่เรียกว่า 

คริสเตียน  เกรย ์ น่ะ

  “ลัดดิซิอง!”1  คริสเตียนตวาดกับบริกรสาวที่เดินผ่านมา  “เราจะไปกัน 

แล้ว”  เขาพูดกับฉัน

	 “เดี๋ยวนี้หรือคะ”

	 “ใช ่ เดี๋ยวนี้”

	 โอ๊ย  ตายแล้ว  ตอนนี้อย่าได้เถียงกับเขาเลย

	 เขาสวมกางเกงขาสั้นทับเข้าไปแม้กางเกงว่ายน้ำจะยังเปียกอยู่  แล้ว 

สวมเสื้อยืดสีเทา  บริกรหญิงผู้นั้นกลับมาในเวลาไม่นานพร้อมกับบัตรเครดิต 

และใบเสร็จ

	 แม้จะไม่เต็มใจ  แต่ฉันก็บิดตัวไปมาเพื่อสวมชุดกระโปรงบานสายเดี่ยว 

สีฟ้าอมเขียวและสวมรองเท้าแตะ  เมื่อบริกรหญิงผู้นั้นกลับไปแล้ว  คริสเตียน 

ก็คว้าหนังสือกับแบล็กเบอร์รี่ของเขาและปกปิดความโกรธเคืองไว้ภายใต้แว่น 

กันแดดเคลือบปรอททรงเอวิเอเตอร์  เขาดูเกร็งด้วยความตึงเครียดและโกรธเคือง 

ฉันใจแป้ว  ผู้หญิงคนอ่ืนทุกคนบนหาดน้ีต่างก็เปลือยอกกันท้ังน้ัน  ไม่ใช่อาชญา- 

กรรมยิ่งใหญ่อะไรสักหน่อย  อันที่จริงฉันดูไม่เข้าพวกเสียมากกว่าอีกเมื่อฉัน 

สวมเสื้อ  ฉันถอนหายใจอยู่ในอก  ความรู้สึกหดหู่ไปถนัด  ฉันนึกว่าคริสเตียน 

จะเห็นเป็นเรื่องสนุกขบขัน...หรืออะไรประมาณนั้น  ก็อาจจะเป็นได้ถ้าฉันยัง 

นอนคว่ำอยู ่ แต่อารมณ์ขันของเขาดูจะหายไปสิ้น

	 “ได้โปรดอย่าโกรธฉันเลยนะคะ”  ฉันกระซิบ  รับหนังสือและแบล็กเบอร์รี ่

มาจากเขาและเก็บมันลงไปในกระเป๋าเป้

	 “สายไปแล้ว”  เขาพูดน่ิง ๆ...น่ิงเกินไป  “มาเถอะ”  เขาจับมือฉันและส่ง 

สัญญาณให้เทย์เลอร์กับลูกน้องของเขาอีกสองคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความ 

ปลอดภัยชาวฝรั่งเศสชื่อฟิลิปเปกับแกสตอง  แปลกมากที่ทั้งสองเป็นพี่น้อง 

ฝาแฝด  พวกเขาเฝ้ามองเราและทุกคนบนหาดนี้อย่างอดทนจากที่ระเบียง  

  1 L’addition!  แปลว่า  คิดเงินด้วย  ในภาษาฝรั่งเศส
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ทำไมฉันถึงลืมเร่ืองพวกเขาได้ตลอดเลยนะ  ลืมได้อย่างไรกัน  เทย์เลอร์ทำหน้า 

นิ่งเป็นหินภายใต้แว่นกันแดด  ให้ตายสิ  เขาก็โกรธฉันด้วย  ฉันยังไม่คุ้นที่ได้ 

เห็นเขาแต่งตัวง่าย ๆ  สวมกางเกงขาสั้นกับเสื้อโปโลสีดำ

	 คริสเตียนจูงฉันเข้าไปในโรงแรม  ผ่านล็อบบ้ี  และออกไปสู่ถนน  เขายัง 

คงน่ิงเงียบ  หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี  และท้ังหมดก็เป็นความผิดของฉัน  เทย์เลอร์ 

กับทีมของเขาตามเรามาเป็นเงา

	 “เราจะไปไหนกันคะ”  ฉันถามหยั่งเชิง  เงยหน้าขึ้นมองเขา

	 “กลับไปที่เรือ”  เขาไม่หันมามองฉัน

	 ฉันไม่รู ้เลยว่าเวลาตอนนี้กี ่โมงแล้ว  คิดว่าคงจะห้าหรือหกโมงเย็น  

เมื่อเราไปถึงท่าจอดเรือ  คริสเตียนก็พาฉันไปยังท่าที่มีเรือยนต์กับเจ็ตสกีของ  

แฟร์เลดี้  ทอดสมอผูกกันไว้  ขณะที่คริสเตียนแก้เงื่อนที่ผูกเจ็ตสกีไว้นั้น  ฉัน 

ก็ส่งเป้ไปให้เทย์เลอร์  ฉันเหลือบขึ้นไปมองเขาอย่างกริ่งเกรง  แต่สีหน้าของ 

เทย์เลอร์ไม่แสดงอะไรออกมาเลยเช่นเดียวกับคริสเตียน  ฉันหน้าแดงเมื่อคิด 

ไปถึงสิ่งที่เขาได้เห็นจากบนหาด 

	 “นี่ครับ  มิสซิสเกรย์”  เทย์เลอร์ส่งเสื้อชูชีพจากในเรือมาให้ฉัน  และ 

ฉันก็สวมมันตามหน้าที่  ทำไมฉันถึงเป็นคนเดียวที่ต้องสวมเสื้อชูชีพกันนะ  

คริสเตียนกับเทย์เลอร์มองหน้ากันราวกับมีอะไรบางอย่าง  ตายจริง  นี่เขาโกรธ 

เทย์เลอร์ด้วยเหรอ  จากนั้นคริสเตียนก็มาตรวจดูสายรัดเสื้อชูชีพฉันและดึง 

เส้นกลางให้รัดแน่นขึ้นอีก

	 “ใช้ได้แล้ว”  เขาพึมพำอย่างป้ันป่ึง  ยังคงไม่ยอมหันมามองฉัน  ให้ตาย 

เถอะ

	 เขาก้าวขึ้นคร่อมเจ็ตสกีอย่างแสนสง่าและยื่นมือมารับตัวฉันขึ้นไป  ฉัน 

จับมือของเขาแน่นและสามารถยกขาขึ้นคร่อมเบาะนั่งซ้อนท้ายได้โดยไม่ตก 

ลงไปในน้ำระหว่างที่เทย์เลอร์และคู่แฝดปีนลงไปบนเรือยนต ์ คริสเตียนเตะให้ 

เจ็ตสกีลอยออกจากท่า  แล้วมันก็ลอยนิ่ง ๆ ออกไปในอ่าวเล็ก ๆ ของท่าจอดเรือ

	 “จับให้แน่นนะ”  เขาส่ังและฉันก็ยกแขนท้ังสองข้างโอบรอบตัวเขา  น่ีคือ 

ส่วนท่ีฉันโปรดปรานท่ีสุดในการเดินทางด้วยเจ็ตสกี  ฉันกอดเขาแน่น  จมูกซุกไซ้ 

อยู่กับแผ่นหลังของเขา  คิดพิศวงไปว่าเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาจะไม่มีทางยอม 
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ให้ฉันสัมผัสเขาแบบน้ี  กล่ินของเขาช่างหอมหวน...กล่ินของคริสเตียนและทะเล 

ยกโทษให้ฉันเถอะนะคะ  คริสเตียน  ขอร้องละ

	 เขาเกร็งตัว  “น่ังดี ๆ”  เขาพูด  น้ำเสียงอ่อนโยนลง  ฉันจูบแผ่นหลังและ 

แนบแก้มเข้ากับตัวเขา  พลางมองกลับไปยังท่าเรือที่มีนักท่องเที่ยวสองสามคน 

มายืนมุงกันเพื่อจะดูการแสดงนี้

	 คริสเตียนบิดกุญแจและเครื่องยนต์ก็ส่งเสียงคำรามมีชีวิตขึ้นมา  และ 

ด้วยการบิดคันเร่งเพียงครั้งเดียว  เจ็ตสกีนั้นก็โผไปข้างหน้าและแล่นฉิวไปบน 

แผ่นน้ำสีเข้มเย็นเยียบผ่านท่าจอดเรือออกไปยังกลางอ่าวและมุ่งหน้าไปสู่เรือ 

แฟร์เลด้ี  ฉันย่ิงกอดเขาแน่นข้ึนอีก  ฉันชอบมาก  มันต่ืนเต้นมากเลย  กล้ามเน้ือ 

ทุกมัดในร่างเพรียวของคริสเตียนเขม็งเกร็งอย่างเห็นได้ชัดระหว่างที่ฉันเกาะ 

เขาไว้

	 เทย์เลอร์ขับเรือยนต์ลำน้ันตามมาขนาบข้าง  คริสเตียนเหลือบไปมองเขา 

และบิดคันเร่งอีก  และเราก็ผงาดไปข้างหน้า  โผไปเหนือน้ำราวกับก้อนกรวด 

ที่ถูกโยนปาดผิวน้ำอย่างเชี่ยวชาญ  เทย์เลอร์ส่ายหน้ายอมแพ้อย่างหงุดหงิด 

และมุ่งหน้าตรงไปยังเรือยอช์ตขณะที่คริสเตียนขี่ผ่าน แฟร์เลดี้ และมุ่งหน้าไปสู ่

ทะเลกว้าง

	 ละอองน้ำจากทะเลสาดกระจายประพรมเราทั้งสองคน  ลมอุ่นตีปะทะ 

ใบหน้าและทำให้ผมหางม้าของฉันโบกสะบัดกระเซิงไปรอบตัว  สนุกจังเลย 

บางทีความตื่นเต้นจากการเดินทางนี้อาจจะไล่อารมณ์หงุดหงิดของคริสเตียน 

ไปได้บ้าง  ฉันไม่เห็นหน้าของเขา  แต่ฉันก็รู้ว่าเขากำลังมีความสุขอยู่...ไร้กังวล 

ทำตัวสมวัยกับเขาเสียบ้าง

	 เขาขี่วนเป็นครึ่งวงกลมขนาดมหึมาและฉันก็มองเพ่งไปที่ฝั่ง  มองเรือ 

ที่จอดเทียบท่า  ภาพอาคารสำนักงานกับอพาร์ตเมนต์ที่ดูดั่งลวดลายโมเสก 

สีเหลือง  ขาว  และสีทราย  ภูเขาหินผาสูงชันที่อยู่ด้านหลังช่างดูไร้ระเบียบ  

ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนรูปร่างคล้ายคลึงกันอย่างที่ฉันคุ้นเคย  แต่ช่างเป็นภาพที ่

สวยงาม  คริสเตียนเหลียวหลังมามองฉัน  และรอยยิ้มแผ่ว ๆ ก็ปรากฏขึ้นบน 

ริมฝีปากของเขา

	 “เอาอีกมั้ย”  เขาตะโกนผ่านเสียงของเครื่องยนต์
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	 ฉันพยักหน้าอย่างกระตือรือร้น  รอยยิ้มของเขาที่ตอบมานั้นช่างเจิดจ้า 

และเขาก็บิดคันเร่งและเร่งวนรอบเรือ แฟร์เลด้ี ออกไปยังทะเลกว้างอีกหน  และ 

ฉันก็คิดว่าเขายกโทษให้ฉันแล้ว

 

“คุณโดนแดดผิวแทนเชียว”  คริสเตียนพูดเบา ๆ ขณะที่เขาปลดเสื้อชูชีพให้ฉัน 

ฉันพยายามประเมินอารมณ์เขาด้วยใจตุ๊ม ๆ ต่อม ๆ  เราอยู่บนดาดฟ้าเรือยอช์ต 

หน่ึงในบริกรหนุ่มยืนเงียบ ๆ อยู่ใกล้ ๆ  เพ่ือรอรับเส้ือชูชีพของฉัน  คริสเตียนส่งไป 

ให้เขา

	 “ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ”  ชายหนุ่มถาม  ฉันชอบสำเนียง 

ฝรั่งเศสของเขาจัง  คริสเตียนเหลือบมามองฉัน  ถอดแว่นกันแดดออก  และ 

สอดมันเข้ากับคอเสื้อยืดปล่อยให้แขวนอยู่ตรงนั้น

	 “อยากดื่มอะไรไหม”  เขาถาม

	 “ฉันจะจำเป็นต้องดื่มไหมล่ะคะ”

	 เขาเอียงศีรษะไปข้างหน่ึง  “ทำไมถึงพูดอย่างน้ันล่ะ”  น้ำเสียงเขาอ่อนโยน 

	 “คุณก็รู้นี่คะว่าทำไม”

	 เขาขมวดคิ้วราวกับกำลังชั่งใจอะไรบางอย่าง

  โอ  เขาคิดอะไรอยู่กันนะ

	 “ขอยินโทนิกสองแก้วนะ  แล้วก็ถ่ัวกับมะกอกด้วย”  เขาพูดกับพนักงาน 

ผู้พยักหน้ารับและหายตัวไปอย่างรวดเร็ว

	 “คุณคิดว่าผมจะทำโทษคุณเหรอ”  เสียงของคริสเตียนนุ่มลึก

	 “อยากทำหรือเปล่าล่ะคะ”

	 “อยาก”

	 “ทำโทษยังไงคะ”

	 “ผมคงจะคิดอะไรออกสักอย่างแหละ  อาจจะคิดออกหลังจากคุณได้ด่ืม 

อะไรไปแล้ว”  และนั่นเป็นคำขู่ที่แสนวาบหวาม  ฉันกลืนน้ำลาย  และเทพธิดา 

ในใจฉันหรี่ตามองมาจากเก้าอี้อาบแดด  ขณะที่เธอกำลังพยายามเก็บแสง 

ทุกอณูด้วยแผ่นสะท้อนแสงสีเงินที่กางแผ่อยู่ที่คอ 
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คริสเตียนขมวดคิ้วอีกครั้ง

	 “คุณอยากโดนทำโทษเหรอ”

  เขารู้ได้อย่างไรกัน  “ก็แล้วแต่”  ฉันพึมพำ  หน้าแดง

	 “แล้วแต่อะไร”  เขาซ่อนรอยยิ้มไว้

	 “ว่าคุณจะอยากทำร้ายฉันหรือเปล่า”

	 เขาเม้มปากเป็นเส้นตรงเขม็ง  อารมณ์ขันถูกลืมไปเสียสิ้น  เขาโน้มตัว 

มาจูบหน้าผากฉัน

	 “แอนัสเตเชีย  คุณเป็นภรรยาผมนะ  ไม่ใช่ทาส  ผมไม่มีวันอยากจะ 

ทำร้ายคุณเลย  ป่านนี้คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้ว  ก็แค่...แค่อย่าถอดเสื้อผ้าในที่ 

สาธารณะ  ผมไม่อยากเห็นภาพคุณเปลือยอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์แทบลอยด ์

คุณไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรอก  และผมก็มั่นใจว่าแม่ของคุณกับเรย์ก็คง 

ไม่ต้องการเหมือนกัน”

  โอ๊ย!  เรย์  เวรกรรม  เขาจะต้องเส้นเลือดในสมองแตกแน่ ๆ  ฉันคิดอะไร 

อยู่กันนะ  ฉันนึกตำหนิตัวเองในใจอย่างแรง

	 บริกรคนนั้นปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเครื่องดื่มและของว่างของเรา 

และวางมันลงบนโต๊ะไม้สัก

	 “นั่งสิ”  คริสเตียนสั่ง  ฉันทำตามที่เขาบอกและนั่งลงบนเก้าอี้พับ

	 คริสเตียนทรุดตัวลงนั่งเคียงข้างฉันและส่งแก้วยินโทนิกมาให้

	 “ดื่มครับ  มิสซิสเกรย์”

	 “ดื่มค่ะ  มิสเตอร์เกรย์”  ฉันจิบน้อย ๆ  มันช่วยดับกระหาย  เย็น  และ 

รสชาติดีมาก  เมื่อฉันหันไปมองเขา  เขาก็เฝ้ามองฉันอยู่อย่างระแวดระวัง  ฉัน 

ไม่สามารถอ่านอารมณ์ของเขาได้  น่าหงุดหงิดเป็นบ้า  ฉันไม่รู้ว่าเขายังโกรธอยู่ 

หรือเปล่า  ฉันจึงเริ่มใช้เทคนิคการหันเหความสนใจที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัว

	 “ใครเป็นเจ้าของเรือลำนี้คะ”  ฉันถาม

	 “ท่านเซอร์ชาวอังกฤษคนหนึ่งนะ  คนใหญ่คนโตอะไรสักอย่าง  ปู่ทวด 

ของเขาก่อตั้งร้านสะดวกซื้อ  ลูกสาวเขาแต่งงานกับหนึ่งในมกุฎราชกุมารของ 

ยุโรป”

	 อ้อ  “รวยมหาศาลสินะคะ”
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	 ทันใดนั้นคริสเตียนก็ดูระแวงขึ้น  “ใช่”

	 “เหมือนคุณ”  ฉันพึมพำ

	 “ใช่”

	 อ้อ

	 “แล้วก็เหมือนคุณด้วย”  คริสเตียนกระซิบและหยิบลูกมะกอกใส่ปาก 

ตัวเอง  ฉันกะพริบตาถี่  ภาพของเขาในชุดทักซีโดและเสื้อกั๊กสีเงินผุดขึ้นในใจ  

ดวงตาฉายจ้าด้วยความจริงใจขณะมองมาที่ฉันระหว่างพิธีแต่งงานของเรา

  “ทุกสิ่งที่เป็นของผมตอนนี้ถือเป็นของคุณแล้ว”  เขาพูด  เสียงเขากล่าว 

คำปฏิญาณนั้นดังก้องจากความทรงจำ

  ของฉันท้ังหมดเลยเหรอ  “มันแปลกน่ะค่ะ  จากไม่มีอะไรเลยกลายเป็น...” 

ฉันโบกมือไปยังทุกสิ่งรอบตัวอันแสนโก้หรูนี ้ “...เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง”

	 “เดี๋ยวคุณก็ชินไปเอง”

	 “ฉันคิดว่าฉันคงจะไม่มีวันชินได้หรอกค่ะ”

	 เทย์เลอร์ปรากฏตัวขึ้นที่ดาดฟ้าเรือ  “ท่านครับ  มีโทรศัพท์ถึงท่านครับ” 

คริสเตียนขมวดคิ้ว  แต่ก็รับแบล็กเบอร์รี่ที่เขายื่นมาให้

	 “เกรย์”  เขาพูดห้วน ๆ และลุกจากที่นั่งไปยืนอยู่ที่หัวเรือ

	 ฉันมองเหม่อออกไปยังผืนทะเล  ปิดหูไม่รับฟังบทสนทนาระหว่างเขา 

กับรอส...คิดว่านะ  รอสผู้ซึ่งเป็นเบอร์สองรองจากเขา  ฉันรวย...รวยไม่รู้เรื่อง  

ฉันไม่ได้ทำงานอะไรเพื่อหาเงินเหล่านี้มาเลย  เพียงแค่แต่งงานกับชายผู้ร่ำรวย 

เท่านั้น  ฉันสั่นสะท้านเมื่อใจหวนคิดไปถึงบทสนทนาของเราเกี่ยวกับสัญญา 

ก่อนแต่งงาน  วันนั้นเป็นวันอาทิตย์หลังวันเกิดของเขา  และเรานั่งทานอาหาร 

เช้าอย่างมีความสุขกันอยู่ในครัว  พวกเราทุกคน  เอลเลียต  เคท  เกรซ  และ 

ตัวฉันเองกำลังถกกันเรื่องคุณลักษณะของเบคอนเมื่อเทียบกับไส้กรอก  ขณะที ่

แคร์ร ิคกับคริสเตียนนั่งอ่านหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์...

 

“ดูนี่สิ”  มีอาร้องเสียงแหลมขณะวางเน็ตบุ๊กลงบนโต๊ะในครัวตรงหน้าพวกเรา  

“มีข่าวซุบซิบในเว็บไซต์ซีแอตเทิลนูซ  เรื่องที่พี่หมั้นแล้วน่ะ  คริสเตียน”

	 “มีข่าวแล้วเหรอ”  เกรซพูดด้วยความประหลาดใจ  แต่แล้วปากของเธอ 
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ก็ย่นยู่ระหว่างท่ีความคิดท่ีไม่น่าอภิรมย์บางอย่างแล่นเข้าในใจของเธอ  คริสเตียน 

ขมวดคิ้ว

	 มีอาอ่านคอลัมน์นั้นออกเสียง  “มีข่าวแว่วมาเข้าหูพวกเราที่เดอะนูซว่า  

ชายหนุ่มท่ีน่าปรารถนาท่ีสุดในซีแอตเทิล  คริสเตียน  เกรย์  ผู้น้ัน  โดนคว้าตัวไป 

ได้ในท่ีสุด  และเสียงระฆังวิวาห์ก็เร่ิมดังก้องในอากาศแล้ว  แต่ใครคือหญิงสาว 

ผู้แสนจะโชคดีเหลือเกินคนน้ันกันนะ  เดอะนูซกำลังตามล่าเธออยู่  พนันได้เลย 

ว่าเธอต้องกำลังอ่านสัญญาก่อนแต่งปึกมหึมาแน่”

	 มีอาหัวเราะคิกก่อนท่ีจะหยุดลงทันควันเม่ือคริสเตียนจ้องหน้าเธอ  ความ 

เงียบเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม  และบรรยากาศในห้องครัวของบ้านตระกูลเกรย ์

ก็เยือกเย็นต่ำกว่าติดลบในทันที

  โอ๊ย  ไม่นะ!  สัญญาก่อนแต่งเหรอ  ความคิดน้ันไม่เคยอยู่ในหัวฉันเลย 

ฉันกลืนน้ำลาย  รู้สึกได้ถึงเลือดที่แห้งเหือดจากใบหน้า  ขอร้องละ  แผ่นดิน 

ช่วยสูบฉันลงไปเด๋ียวน้ีเลยได้ไหม!  คริสเตียนขยับตัวอย่างอึดอัดในเก้าอ้ีของเขา 

เมื่อฉันเหลือบมองเขาอย่างประหวั่นพรั่นพรึง

	 “ไม่”  เขาทำปากบอกฉัน

	 “คริสเตียน”  แคร์ร ิคเอ่ยขึ้นอย่างนุ่มนวล

	 “ผมจะไม่คุยเร่ืองน้ีอีกหรอกนะครับ”  เขาพูดห้วนใส่แคร์รคิผู้มองฉันอย่าง 

ลำบากใจและกำลังเปิดปากเพื่อพูดอะไรสักอย่าง

	 “ไม่มีสัญญาก่อนแต่ง!”  คริสเตียนแทบจะตะโกนใส่เขาและหันกลับไป 

อ่านหนังสือพิมพ์ในมืออย่างหงุดหงิด  ไม่สนใจคนอื่นที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นด้วย  

พวกเขาจึงหันมาหาฉันก่อนท่ีจะหันกลับไปมองเขา  แล้วก็มองไปทางอ่ืนท่ีไม่ใช่ 

เราสองคน

	 “คริสเตียน”  ฉันพึมพำ  “ฉันจะยอมเซ็นทุกอย่างที่คุณกับมิสเตอร์เกรย์ 

ต้องการนะคะ”  ให้ตายสิ  นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาบังคับให้ฉันเซ็นอะไรหรอกนะ  

คริสเตียนเงยหน้าขึ้นจ้องฉัน

	 “ไม่!”  เขาตวาด  และฉันต้องหน้าซีดอีกครั้ง

	 “มันเพื่อป้องกันตัวคุณเองนะ”

	 “คริสเตียน  แอนา...แม่ว่าลูกควรจะคุยเร่ืองน้ีกันตามลำพังนะจ๊ะ”  เกรซ 
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ดุเรา  เธอมองเขม็งไปยังแคร์ร ิคกับมีอา  โอย  ตายแล้ว  ดูเหมือนสองคนนั้น 

จะโดนลูกหลงไปด้วย

	 “แอนา  เร่ืองน้ีไม่เก่ียวกับหนูหรอกนะ”  แคร์รคิพึมพำให้กำลังใจ  “และ 

เรียกฉันว่าแคร์ร ิคเถอะ”

	 คริสเตียนหรี่ดวงตาเย็นชาใส่พ่อของเขาและฉันก็ใจแป้ว  นรกแล้ว... 

เขาโกรธมากจริง ๆ 

	 จู่ ๆ ทุกคนก็ระเบิดบทสนทนาอันออกรสชาติออกมา  และมีอากับเคทก็ 

ผุดลุกขึ้นเก็บโต๊ะอาหาร

	 “ยังไงฉันก็ยังชอบไส้กรอกมากกว่านะ”  เอลเลียตประกาศ

	 ฉันจ้องลงไปยังนิ้วที่ไขว้กันเป็นปมของตัวเอง  เวร  ฉันหวังว่ามิสเตอร์ 

และมิสซิสเกรย์จะไม่คิดว่าฉันเป็นพวกผู้หญิงขุดทองนะ  คริสเตียนเอื้อมมือ 

ข้างหนึ่งมากุมมือทั้งสองของฉันอย่างอ่อนโยน

	 “หยุดเถอะ”

	 เขารู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่

	 “อย่าไปสนใจพ่อผมเลย”  คริสเตียนพูดให้ฉันได้ยินเพียงคนเดียว  “เขา 

โมโหเร่ืองเอเลนามากน่ะ  คำพูดพวกน้ันล้วนแต่มุ่งมาถึงผมท้ังน้ัน  ผมแค่หวังว่า 

แม่จะไม่ได้เปิดปากพูดออกมาตั้งแต่ทีแรกน่ะ”

	 ฉันรู้ว่าคริสเตียนยังคงเจ็บจากการ   ‘คุย’ กับแคร์ริคเรื่องเอเลนาเมื่อคืนนี้ 

อยู่

	 “แต่พ่อคุณก็มีเหตุผลนะคะ  คริสเตียน  คุณร่ำรวยมาก  และฉันไม่ม ี

สิ่งใดจะเสนอให้กับการแต่งงานของเราเลยนอกจากหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา”

	 คริสเตียนมองฉันนิ่ง  ดวงตาของเขาเย็นเยียบ  “แอนัสเตเชีย  ถ้าคุณ 

จะจากผมไป  คุณก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยเสียเลยดีกว่า  คุณเคยจากผม 

ไปแล้วครั้งหนึ่ง  ผมรู้ดีว่ามันรู้สึกอย่างไร”

  เวรกรรม!  “น่ันมันไม่เหมือนกันน่ีคะ”  ฉันกระซิบ  ซาบซ้ึงกับความจริงจัง 

ของเขา  “แต่...คุณเองอาจจะอยากไปจากฉันก็ได้”  แค่คิดก็ทำให้ฉันรู ้สึก 

พะอืดพะอม

	 เขาส่งเสียงเค้นขึ้นจมูกพลางส่ายศีรษะแสร้งทำหน้ารังเกียจ
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	 “คริสเตียนคะ  คุณก็รู้ดีว่าฉันอาจจะทำอะไรสักอย่างที่งี่เง่าอย่างคาด 

ไม่ถึงก็ได ้ แล้วคุณ...”  ฉันมองลงไปยังมือที่ยังคงบิดกันพัลวัน  ความเจ็บปวด 

แล่นเข้าทิ่มแทงใจทำให้ฉันไม่อาจพูดให้จบประโยคได้  หากต้องเสียคริสเตียน 

ไป...ตายแน่

	 “หยุด  หยุดเดี๋ยวนี้เลย  หัวข้อนี้จบแล้ว  เราจะไม่คุยกันเรื่องนี้อีก  ไม่ม ี

การเซ็นสัญญาก่อนแต่ง  ไม่เซ็นตอนนี้  ไม่เซ็นตลอดไป”  เขาจ้องฉันเขม็ง 

ราวกับจะบอกว่า  ‘ยอมเด๋ียวน้ี’  ซ่ึงทำให้ฉันเงียบกริบ  แล้วเขาจึงหันไปทางเกรซ 

“แม่ครับ”  เขาพูด  “เราจัดงานแต่งที่นี่ได้ไหมครับ”

แล้วเขาก็ไม่พูดเรื ่องนี้อีกเลย  อันที่จริงเขาพยายามจะย้ำให้ฉันมั่นใจเรื ่อง 

ทรัพย์สินของเขาในแทบทุกโอกาส...ย้ำว่ามันเป็นทรัพย์สินของฉันด้วย  ฉัน 

สั่นสะท้านเมื่อคิดไปถึงมหกรรมการช็อปปิ้งอย่างบ้าคลั่งที่คริสเตียนสั่งให้ฉัน 

ไปกับแคโรไลน์  แอคตัน  เพอร์ซันนัลช็อปเปอร์จากห้างนีแมนมาร์คัสเพ่ือเตรียม 

พร้อมสำหรับการฮันนีมูนครั้งนี้  แค่ชุดบิกินี่ของฉันก็ราคาห้าร้อยสี่สิบดอลลาร์ 

เข้าไปแล้ว  คือว่า  มันก็ดีนะ  แต่เอาเข้าจริง...มันเป็นจำนวนเงินที่ไร้สาระมาก 

เลยสำหรับเศษผ้าสามเหลี่ยมสี่ชิ้นน่ะ

	 “คุณจะคุ้นกับมันไปเองนะ”  คริสเตียนขัดจังหวะฝันกลางวันของฉัน 

ตอนที่เขากลับมานั่งที่โต๊ะ

	 “คุ้นกับอะไรคะ”

	 “เงินไงครับ”  เขาตอบพลางกลอกตา

  โธ่  ฟิฟตี้คะ  อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะ  ฉันเลื่อนจานเล็ก  ๆ ที่ใส่ถั่ว 

อัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานต์คลุกเกลือไปให้เขา

	 “ตาถั่วหรือเปล่าคะ  นายท่าน”  ฉันพูดด้วยหน้าตายที่สุดเท่าที่จะทำได ้

พยายามสร้างอารมณ์ขันให้บทสนทนาของเราหลังจากความคิดในแง่ร้ายและ 

ความผิดพลาดเรื่องบิกินี่ของฉัน

	 เขาย้ิม  “ถ้าจะตาถ่ัวก็เพราะบ้ารักคุณน่ะ”  เขาหยิบอัลมอนด์ไปหน่ึงเม็ด 

ดวงตาฉายแววระยับด้วยอารมณ์ขันซุกซนระหว่างท่ีเขาสนุกกับมุกเล็ก ๆ ของฉัน 

เขาเลียปาก  “ดื่มให้หมดซะ  เราจะไปนอนกันแล้ว”
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	 อะไรนะ

	 “ดื่ม”  เขาทำปากเป็นคำให้ฉันเห็น  ดวงตาฉายแววลึกลับ

	 โอย  แค่สีหน้าและสายตาที่เขามองฉันแค่นั้นก็เป็นต้นเหตุของสภาวะ 

โลกร้อนได้แล้ว  ฉันหยิบแก้วยินขึ้นมาและยกดื่มจนหมดแก้วโดยไม่ละสายตา 

จากใบหน้าเขา  เขาอ้าปากค้างและฉันเหลือบเห็นปลายล้ินของเขาแลบออกมา 

ระหว่างฟัน  เขายิ้มให้ฉันอย่างหื่นกระหาย  และด้วยการเคลื่อนไหวลื่นไหล 

เพียงคร้ังเดียวเขาก็มายืนโน้มตัวอยู่เหนือฉัน  วางมือท้ังสองไว้บนพนักเก้าอ้ีท่ีฉัน 

นั่งอยู่

	 “ผมจะทำโทษคุณเพ่ือให้เป็นเย่ียงอย่าง  มาน่ี  ห้ามไปฉ่ีนะ”  เขากระซิบ 

ข้างหูฉัน

	 ฉันหายใจเฮือก  ห้ามไปฉี่เหรอ  ช่างหยาบคาย  จิตใต้สำนึกของฉัน 

เงยหน้าขึ้นมาจากหนังสือ รวมผลงานทั้งหมดของชาร์ลส์  ดิกเกนส์  เล่มหนึ่ง  

ด้วยความตกใจ

	 “ไม่ใช่อย่างท่ีคุณคิดหรอก”  คริสเตียนย้ิมเยาะพลางย่ืนมือออกมาหาฉัน 

“เชื่อผมสิ”  ดูเขาช่างเซ็กซี่และเป็นกันเอง  ฉันจะต้านทานเขาได้อย่างไรกัน

	 “ตกลงค่ะ”  ฉันวางมือลงบนมือของเขา  เพราะอันท่ีจริงแล้วฉันเช่ือใจเขา 

ด้วยชีวิตเลยทีเดียว  เขาวางแผนอะไรไว้กันนะ  หัวใจของฉันเริ่มเต้นระส่ำด้วย 

การรอคอยอย่างมีความหวัง

	 เขานำฉันเดินผ่านดาดฟ้าเรือและผ่านประตูเข้าไปยังห้องพักผ่อนหลัก 

ที่ตกแต่งอย่างหรูหรางดงาม  ก้าวตามทางเดินแคบ  ๆ  ผ่านห้องอาหาร  และ 

ลงบันไดไปยังห้องนอนหลักของเรือ

	 ห้องน้ันทำความสะอาดแล้วนับจากเม่ือตอนเช้า  และเตียงก็จัดเรียบร้อย 

ห้องสวยตกแต่งอย่างงดงามด้วยเฟอร์นิเจอร์สีวอลนัทเข้มตัดกับผนังสีครีม 

และเคร่ืองตกแต่งผ้าสีทองและแดง  และมีช่องมองทิวทัศน์อยู่ท้ังด้านกราบขวา 

และกราบซ้ายเรือ

	 คริสเตียนปล่อยมือฉัน  ดึงเสื้อยืดที่สวมอยู่ถอดออกทางหัวและโยนมัน 

ไปบนเก้าอี้ตัวหนึ่ง  เขาก้าวออกจากรองเท้าแตะ  และถอดกางเกงขาสั้นกับ 

กางเกงว่ายน้ำด้วยการเคลื่อนไหวงดงามเพียงครั้งเดียว  โอย  จะมีครั้งไหน 
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ที่ฉันจะเบื่อการได้เห็นร่างเปลือยของเขาไหมนี่  เขาช่างงดงามสุดยอดและเป็น 

ของฉันแต่เพียงผู้เดียว  ผิวของเขาเปล่งประกาย  เขาเองก็ตากแดดจนผิวแทน 

เหมือนกัน  และผมของเขาที่ยาวขึ้นก็ทำให้ลงมาปรกระหน้าผาก  ฉันช่างเป็น 

ผู้หญิงที่โชคด ี โชคดีอะไรเช่นนี้

	 เขาจับคางของฉัน  ดึงเบา  ๆ  ให้ฉันหยุดกัดริมฝีปากและไล่นิ้วไปบน 

ริมฝีปากล่างของฉัน

	 “ค่อยยังชั่ว”  เขาหันหลังและก้าวสวบ ๆ ไปยังตู้โบราณขนาดใหญ่ที่เก็บ 

เสื้อผ้าของเขาไว้  เขาหยิบกุญแจมือเหล็กสองคู่และที่ปิดตาออกมาจากลิ้นชัก 

ชั้นล่างสุด

  กุญแจมือ!  เราไม่เคยเล่นกุญแจมือกันมาก่อน  ฉันเหลือบเร็ว  ๆ  ด้วย 

ความหวั่นใจไปที่เตียง  เขาจะเอามันไปเกี่ยวไว้ที่ไหนกัน  เขาหันกลับมาแล้ว 

มองฉันนิ่ง ๆ และมั่นคง  สายตาของเขาลึกลับแต่เจิดจ้า

	 “เจ้าพวกน้ีก็ทำให้เจ็บได้มากเหมือนกันนะ  มันจะบาดผิวถ้าคุณกระชาก 

แรงเกินไป”  เขายกขึ้นมาหนึ่งคู่  “แต่ผมอยากจะใช้มันเล่นกับคุณมากเลย 

ตอนนี้”

  ซวยแล้ว  ปากของฉันแห้งผาก

	 “ดูสิ”  เขาย่างเข้ามาอย่างสง่างามและส่งให้ฉันดูหน่ึงชุด  “คุณอยากจะ 

ลองก่อนไหม”

	 ช่างให้สัมผัสมั่นคง  โลหะนั้นเย็นเยียบ  ฉันคิดอย่างใจลอย  หวังว่า 

ฉันจะไม่ต้องโดนใส่กุญแจมืออย่างนี้เข้าจริง ๆ นะ

	 คริสเตียนมองฉันอย่างแน่วแน่

	 “กุญแจอยู่ที่ไหนคะ”  เสียงของฉันสั่นพร่า

	 เขาแบมือออก  เผยให้เห็นกุญแจโลหะดอกเล็ก ๆ  “ดอกน้ีไขได้ท้ังสองคู่ 

เลย  ที่จริงมันไขได้ทุกคู่”

  เขามีทั้งหมดกี่คู่กัน  ฉันจำได้ว่าไม่เคยเห็นกุญแจมือในตู้ลิ้นชักโบราณ 

เลยแม้แต่คู่เดียว

	 เขายกน้ิวข้ึนไล้แก้มฉัน  ก่อนท่ีจะไล่มันลงไปยังริมฝีปาก  เขาโน้มตัวมา 

ราวกับว่าจะจูบฉัน



ฟิฟตี้ เชดส์ฟรีด

��

	 “อยากเล่นหรือเปล่า”  เขาถาม  เสียงทุ้มเบา  และทุกสิ่งในร่างฉันก ็

มุ่งหน้าลงต่ำในยามที่ความปรารถนาแผ่ลึกกลางลำตัวฉัน

	 “อยากค่ะ”  ฉันพูดแผ่ว

	 เขาย้ิม  “ดี”  เขาประทับจูบบางเบาราวขนนกท่ีหน้าผากฉัน  “เราจะต้อง 

มีคำปลอดภัยสักคำนะ”

  อะไรนะ

	 “แค่คำว่า   ‘หยุด’  คงไม่พอ  เพราะคุณก็อาจจะพูดคำนั ้นแต่ไม่ได้ 

หมายความอย่างนั้นจริง  ๆ”  เขาไล้จมูกลงมาตามจมูกฉัน  เป็นสัมผัสเดียว 

ระหว่างเราตอนนี้

	 หัวใจของฉันเริ ่มเต้นระส่ำ  ให้ตายสิ  เขาทำแบบนี้ด้วยคำพูดเพียง 

อย่างเดียวได้อย่างไรกัน

	 “น่ีจะไม่เจ็บหรอกนะ  มันจะร้อนแรง  ร้อนแรงมากทีเดียว  เพราะผมจะ 

ไม่ยอมให้คุณเคลื่อนไหว  ตกลงไหม”

  โอย  ฟังดูช่างเร้าใจ  เสียงหายใจของฉันดังเกินไปแล้ว  ให้ตายเถอะ  

ฉันหายใจกระเส่าแล้วเหรอเนี่ย  ขอบคุณสวรรค์ที ่ฉันแต่งงานกับชายคนนี ้ 

ไม่อย่างนั้นมันคงจะน่าอายมากทีเดียว  สายตาของฉันเหลือบลงไปมองความ 

ตื่นเต้นของเขา

	 “โอเคค่ะ”  เสียงฉันเบาจนแทบไม่ได้ยิน

	 “เลือกคำหนึ่งคำ  แอนา”

  เอ๊ะ...

	 “คำปลอดภัยน่ะ”  เขาพูดอย่างอ่อนโยน

	 “หวานเย็น”  ฉันพูดพลางหอบหายใจ

	 “หวานเย็นเหรอ”  เขาย้ำด้วยความขบขัน

	 “ใช่ค่ะ”

	 เขายิ้มกริ่มขณะเอนตัวออกเพื่อมองลงมาที่ฉัน  “เลือกได้น่าสนใจดีนะ  

ยกแขนสิ”

	 ฉันทำตาม  แล้วคริสเตียนก็คว้าปลายชุดกระโปรงบานสายเด่ียวของฉัน 

ถอดออกเหนือศีรษะและโยนลงไปท่ีพ้ืน  เขาย่ืนมือออกมาและฉันก็คืนกุญแจมือ 
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นั้นให้กับเขา  เขาวางกุญแจมือทั้งสองชุดลงบนโต๊ะหัวเตียงพร้อมกับที่ปิดตา  

กระชากผ้าคลุมเตียงออกแล้วปล่อยให้มันตกลงไปที่พื้น

	 “หันหลัง”

	 ฉันหัน  แล้วเขาก็ปลดสายบิกินี่ให้ตกลงไปที่พื้นเช่นกัน

	 “พรุ่งนี้ผมจะเย็บนี่ติดตัวคุณด้วยลวดเย็บกระดาษ”  เขาพึมพำและดึง 

ยางรัดผมของฉัน  ปล่อยเรือนผมให้เป็นอิสระ  เขารวบมันเข้าด้วยมือข้างเดียว 

และดึงเบา ๆ  เพื่อให้ฉันต้องก้าวถอยไปประชิดกับเขา  กับอกกว้าง  กับความ 

แข็งแกร่งของเขา  ฉันหายใจเฮือกเมื่อเขาดึงศีรษะของฉันไปข้างหนึ่งและจูบ 

ลำคอ

	 “คุณดื้อมาก  ไม่ยอมเชื่อฟังกันเลยนะ”  เขาพึมพำข้างหู  ส่งแรงสั่น 

สะท้านแสนโอชาผ่านไปทั่วร่างฉัน

	 “ใช่ค่ะ”  ฉันกระซิบ

	 “อืม  แล้วเราจะทำยังไงกันดี”

	 “เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันค่ะ”  ฉันหายใจ  จูบแช่มช้าอ่อนโยนของเขานั้น 

ทำให้ฉันแทบบ้า

	 เขายิ้มประชิดลำคอของฉัน

	 “โอ ้ มิสซิสเกรย ์ คุณนี่ช่างเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสียจริง”

	 เขาเหยียดตัวตรงขึ้น  ดึงผมของฉันไปด้วย  เขาแบ่งผมเป็นสามปอย 

อย่างระมัดระวังและถักมันเป็นเปียอย่างช้า  ๆ  แล้วจึงรัดที่รัดผมของฉันเข้าที่ 

ปลาย  เขาดึงผมเปียของฉันเบา ๆ และโน้มตัวเข้ามาข้างหู  “ผมจะสอนบทเรียน 

ให้หลาบจำทีเดียว”  เขาพึมพำ

	 ด้วยการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วฉับพลัน  เขาคว้าเอวของฉัน  นั่งลงบน 

เตียง  และดึงตัวฉันให้เลื่อนผ่านหัวเข่าของเขาจนฉันสัมผัสความแข็งแกร่ง 

ของเขาแนบกับช่วงท้อง  เขาตีก้นฉันหนึ่งครั้งแรง ๆ  ฉันร้องลั่น  จากนั้นฉันก็ 

กลายเป็นนอนหงายอยู่บนเตียงและเขากำลังมองลงมาที่ฉัน  ดวงตาของเขา 

เป็นสีเทาร้อนเร่าแทบละลาย

	 “รู้ตัวไหมว่าคุณสวยแค่ไหน”  เขาไล่ปลายนิ้วขึ้นมาตามต้นขาของฉัน 

ให้จักจ้ี...  ไปทุกท่ี  และโดยไม่ละสายตาไปจากฉัน  เขาลุกข้ึนจากเตียงไปหยิบ 
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กุญแจมือทั้งสองชุด  เขาคว้าขาซ้ายของฉันและสวมมันเข้ารอบข้อเท้า

  โอ๊ะ!

	 เขายกขาขวาของฉันขึ้นและทำเหมือนเดิมซ้ำอีกครั้งจนฉันมีกุญแจมือ 

สวมติดอยู่กับข้อเท้าทั้งสองข้าง  ฉันยังไม่รู ้อยู่ดีว่าเขาจะเอามันไปโยงไว้ที ่

ตรงไหน

	 “ลุกขึ้นนั่ง”  เขาสั่งและฉันทำตามในทันที

	 “ทีนี้นั่งกอดเข่า”

	 ฉันกะพริบตามองเขา  แต่ก็ดึงขาท้ังสองข้ึนมางออยู่หน้าตัวและโอบแขน 

ท้ังสองข้างไว้รอบมัน  เขาเอ้ือมลงมา  เชยคางของฉัน  และประทับจูบอ่อนโยน 

ชุ่มฉ่ำที่ริมฝีปากก่อนที่จะสวมที่ปิดตาให้ฉัน  ฉันมองไม่เห็นอะไรเลย  สิ่งเดียว 

ที่ฉันได้ยินคือเสียงหายใจหอบถี่และเสียงน้ำที่ซัดกระทบกับกราบเรือระหว่างที่ 

เธอลอยนั่งอยู่ในทะเล

  โอย  ให้ตาย  ฉันรู้สึกเสียวซ่านหวามไหวเป็นที่สุด...ทั้งที่ยังไม่ทันไรเลย

	 “คำนิรภัยคืออะไร  แอนัสเตเชีย”

	 “หวานเย็นค่ะ” 

	 “ดี”  เขายกมือซ้ายของฉันขึ้น  สวมกุญแจมือเข้ารอบข้อมือและทำซ้ำ 

อีกคร้ังกับมือขวา  มือซ้ายของฉันถูกเก่ียวติดไว้กับข้อเท้าซ้าย  มือขวากับขาขวา 

ฉันยืดขายังไม่ได้เลย  เวรเเล้ว

	 “ทีนี้”  คริสเตียนพูดเบาเพียงลมหายใจ  “ผมจะมีอะไรกับคุณจนคุณ 

ต้องกรี๊ดเลย”

  อะไรนะ  แล้วก็เหมือนกับลมหายใจหายไปจากร่างของฉันหมดสิ้น

	 เขาจับข้อเท้าของฉันทั้งสองข้างและผลักฉันจนฉันหงายหลังลงไปบน 

เตียง  ฉันไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากงอขาอยู่อย่างน้ัน  ย่ิงฉันดึงกุญแจมือเท่าใด 

มันก็เหมือนจะยิ่งรัดแน่นขึ้น  เขาพูดไม่ผิดเลย...มันบาดเข้าสู่ผิวฉันจนเกือบจะ 

เจ็บ  มันรู้สึกแปลก  ๆ...การถูกมัดจนไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้...บนเรือด้วย  

เขาดึงข้อเท้าของฉันให้แยกออกจากกันและฉันส่งเสียงครางในลำคอ

	 เขาจูบต้นขาด้านในของฉัน  และฉันอยากจะบิดร่างภายใต้ร่างของเขา  

แต่ฉันทำไม่ได้  ฉันไม่มีท่ีท่ีจะขยับสะโพก  เท้าของฉันถูกมัดลอยอยู่  ฉันขยับตัว 
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ไม่ได้เลย 

	 “คุณจะต้องซึมซับความสุขเอาเองนะ  แอนัสเตเชีย  ไม่ต้องขยับ”  เขา 

พึมพำในระหว่างที่เขาคลานขึ้นมาบนตัวของฉัน  จูบฉันตามขอบกางเกงบิกินี่ 

ตัวจ้อย  เขาดึงเชือกทั้งสองข้าง  และผ้าผืนน้อยนั้นก็หลุดไป  ตอนนี้ฉันได้แต ่

นอนเปลือยเปล่าอยู่ภายใต้ความกรุณาของเขา  เขาจูบท้องของฉัน  ขบฟันลง 

ที่สะดือเบา ๆ 

	 “อา”  ฉันถอนใจ  ครั้งนี้ท่าทางจะเล่นแรงทีเดียว...ฉันไม่นึกมาก่อนเลย 

เขาไล่จูบบาง ๆ  และฝากรอยขบเบา ๆ ขึ้นไปยังอกอิ่มของฉัน 

	 “ชู่...”  เขาส่งเสียงปลอบขวัญ  “คุณสวยมากนะ  แอนา”

	 ฉันครางในลำคออย่างอึดอัดขัดใจ  ปกติฉันคงจะบดเบียดสะโพกขึ้น 

แนบเขา  ตอบสนองสัมผัสของเขาด้วยจังหวะของตนเอง  แต่ตอนน้ีฉันขยับไม่ได้  

ฉันครางระหว่างที่พยายามดิ้นรนกับพันธนาการบนตัวโลหะนั้นบาดเข้าสู่ผิว

	 “โอ๊ย!”  ฉันร้อง  แต่อันที่จริงก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นหรอก

	 “คุณทำให้ผมเสียสตินะ”  เขากระซิบ  “เพราะฉะนั้นผมก็จะทำให้คุณ 

เสียสติบ้าง”  ตอนนี้เขาพักร่างบนตัวฉันแล้ว  น้ำหนักตัวของเขาอยู่บนข้อศอก 

และเขาหันความสนใจไปยังหน้าอก  ขบกัด  ดื่มดูด  ทำให้ฉันแทบคลั่ง  เขา 

ไม่ยอมหยุดเลย  ฉันอยากจะบ้า  โอย  ได้โปรดเถอะ  ส่วนแข็งแกร่งของเขา 

ดันเข้ามาบดเบียดกับฉัน

	 “คริสเตียน”  ฉันอ้อนวอนและสัมผัสได้ถึงรอยยิ้มแห่งชัยชนะที่แนบกับ 

ผิวฉัน

	 “ผมทำให้คุณขึ้นสวรรค์ทั้งอย่างนี้เลยดีไหม”  เขาพึมพำกับยอดอก 

ของฉันและทำให้มันยิ่งชูชันขึ้นอีก  “คุณรู้นี่ว่าผมทำได้”  เขาตอดแรง ๆ จนฉัน 

ร้องออกมา  ความสุขสะท้านเสียดเกร็งจากอกส่งตรงไปยังหว่างขา  ฉันดึงมือ 

จากกุญแจมืออย่างไร้ผล  ความรู้สึกไหลบ่าท่วมท้น

	 “ทำเลยค่ะ”  ฉันครางหวิว	

	 “โอ ้ ที่รัก  นั่นจะง่ายเกินไปนะ”

	 “โธ่...ได้โปรดเถอะค่ะ”

	 “ชู่...”  ฟันของเขาครูดผ่านคางระหว่างท่ีเขาไล้ริมฝีปากมายังปากของฉัน 
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และฉันหายใจเฮือก  เขาจูบฉัน  ลิ้นเชี่ยวชาญของเขารุกล้ำพื้นที่ปากของฉัน  

ลิ้มรส  สำรวจ  ครอบครอง  แต่ลิ้นของฉันก็โต้ตอบกับความท้าทายจากเขา  

บิดเร่าไปกับล้ินเขาด้วย  รสชาติของเขาเป็นรสชาติเหล้ายินเย็นเยียบและรสของ 

คริสเตียน  เกรย์  และกลิ่นทะเลติดตัวเขามา  เขาจับคางของฉัน  จับศีรษะฉัน 

ไว้กับที่

	 “อยู่นิ่ง  ๆ  ที่รัก  ผมต้องการให้คุณอยู่นิ่ง  ๆ”  เขากระซิบกับริมฝีปาก 

ของฉัน

	 “ฉันอยากเห็นคุณค่ะ”

	 “โอ  ไม่ดีหรอก  แอนา  แบบน้ีคุณจะรู้สึกได้มากกว่า”  และอย่างแช่มช้า 

ท่ีสุดเขาก็ขยับสะโพกและเคล่ือนตัวเข้าหาฉันส่วนหน่ึง  ปกติแล้วฉันจะยกสะโพก 

ขึ้นรับเขา  แต่ฉันขยับตัวไม่ได้  แล้วเขาก็ถอนตัวออก

	 “อา  คริสเตียน  ขอร้องละ!”

	 “เอาอีกเหรอ”  เขาล้อ  เสียงของเขาแตกพร่า

	 “คริสเตียน!”

	 เขาเบียดตัวเข้าสู่ร่างของฉันทีละนิดอีกครั้ง  และถอนตัวออกระหว่างที่ 

จูบฉันไปด้วย  นิ้วของเขาดึงเล่นล้ออยู่กับยอดอก  เป็นสัมผัสหวามท่วมท้น 

แทบไม่อาจทานทน

	 “ไม่นะ!”

	 “ต้องการผมหรือเปล่า  แอนัสเตเชีย”

	 “ต้องการค่ะ”  ฉันอ้อนวอน

	 “บอกผมสิ”  เขาพึมพำ  ลมหายใจของเขาหอบแรง  และเขาเล่นล้อกับ 

ฉันอีก  เข้า...แล้วก็ออก

	 “ฉันต้องการคุณค่ะ”  ฉันครางหวิว  “ได้โปรด”

	 ฉันได้ยินเสียงถอนใจเบา ๆ ของเขาอยู่ข้างหู

	 “และคุณจะได้ผมนะ  แอนัสเตเชีย”

	 เขาถอยไปตั้งหลักและโถมเข้าสู่ฉัน  ฉันกรีดร้อง  ทิ้งศีรษะไปด้านหลัง  

ดึงกระชากเครื่องพันธนาการในตอนที่เขากระแทกสัมผัสกับจุดหวามภายใน  

และฉันกลายเป็นสัมผัสปรารถนาท้ังหมด...ทุกท่ี...เป็นความทรมานอันแสนหวาน 
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และฉันไม่อาจขยับร่างได้  เขาน่ิงไปก่อนท่ีจะวนสะโพกเป็นจังหวะ  การเคล่ือนไหว 

ของเขาสะท้อนลึกล้ำภายในร่างฉัน

	 “คุณต่อต้านผมทำไมกัน  แอนา”

	 “คริสเตียน  หยุดเถอะค่ะ...”

	 เขาวนสะโพกในตัวฉันอีกคร้ัง  ไม่สนใจคำร้องขอจากฉัน  ถอยออกอย่าง 

ง่ายดายและขยับเข้าสู่ร่างฉันอีกหน

	 “บอกสิ  ทำไม”  เขาพูดเสียงฟ่อ  และฉันรู้ได้ว่าเขาพูดผ่านฟันที่ขบกัน 

แน่น

	 ฉันส่งเสียงร้องยาวดังลั่นไม่เป็นศัพท์...นี่มันมากเกินไป

	 “บอกสิ”

	 “คริสเตียน...”

	 “แอนา  ผมจำเป็นต้องรู้นะ”

	 เขาเข้าสู่ร่างฉันอีกครั้ง  เข้าไปลึกล้ำ  และความรู้สึกของฉันก็เริ่มก่อตัว 

ขึ้น...ความรู้สึกแสนเข้มข้นจนมันท่วมท้น  ทะลักออกจากส่วนลึกของลำตัว... 

ไปยังแขนขาแต่ละข้าง...ไปยังพันธนาการโลหะที่กัดกินผิว

	 “ฉันไม่รู้ค่ะ!”  ฉันร้อง  “เพราะฉันทำได้!  เพราะฉันรักคุณ!  ขอร้องละ  

คริสเตียน”

	 เขาคำรามเสียงดังในคอและบดร่างเข้าลึกล้ำ  ซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ทำแล้ว 

ทำอีก  ฉันเสียการควบคุมโดยสิ้นเชิง  พยายามแต่จะซึมซับความสุขซ่านนั้น  

มันเสียวซ่านสะท้านใจ...สะท้านกาย...ฉันอยากจะยืดขา  อยากควบคุมความ 

สุขสมท่ีใกล้จะเกิดข้ึน  แต่ฉันทำไม่ได้...ฉันช่วยตัวเองไม่ได้เลย  ฉันเป็นของเขา  

เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียว  เป็นของเขาให้เขาคิดจะจัดการอะไรกับฉันก็ได้...  

น้ำตารื้นขึ้นมาบนตาของฉัน  นี่มันช่างเข้มข้นเกินไปแล้ว  ฉันห้ามเขาไม่ได้  

ฉันไม่อยากจะห้ามเขา...ฉันอยากจะ...ฉันอยาก...โอย  เดี๋ยว...โอยไม่นะ... 

นี่มันเกิน...

	 “นั่นแหละ”  คริสเตียนคำราม  “รับไป  ที่รัก!”

	 ห้วงปรารถนาของฉันระเบิดรอบตัวเขา  ครั้งแล้วครั้งเล่า  ซ้ำแล้วซ้ำอีก  

ฉันกรีดร้องเสียงหลงเมื่อความสุขสมถึงขีดสุดฉีกอารมณ์ของฉันแตกเป็นเสี่ยง  
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ร้อนแรงแผดเผาฉันราวกับไฟป่าท่ีเผาไหม้ทุกส่ิง  ฉันถูกบิดค้ันจนแตกซ่าน  น้ำตา 

ไหลอาบใบหน้า  ร่างทั้งร่างถูกทิ้งให้กระตุกสั่นสะท้าน

	 และฉันก็รู้สึกว่าคริสเตียนคุกเข่าขึ้นโดยยังฝังร่างอยู่กับฉันก่อนที่จะ 

ดึงร่างของฉันขึ้นนั่งบนตักของเขา  เขากอบกุมศีรษะของฉันไว้ด้วยมือหนึ่ง 

ในขณะที่มืออีกข้างโอบหลัง  แล้วเขาเองก็ก้าวข้ามขีดสุดนั้นอย่างรุนแรงใน 

ร่างของฉันระหว่างที่ภายในฉันนั้นยังคงสั่นสะท้านจากห้วงอารมณ์อยู่มันช่าง 

ดูดพลัง  ช่างทำให้ไร้เร่ียวแรง  เป็นด่ังนรก...แต่เป็นสวรรค์  มันเป็นความสุขนิยม 

ที่บ้าคลั่งที่สุด

	 คริสเตียนกระชากผ้าปิดตาออกและจูบฉัน  เขาจูบดวงตา  จมูก  แก้ม 

เขาจูบลบน้ำตาออกไปจากใบหน้า  กอบกุมหน้าของฉันระหว่างมือทั้งสอง 

ของเขาแน่น

	 “ผมรักคุณนะ  มิสซิสเกรย์”  เขาพูดแผ่ว  “แม้คุณจะทำให้ผมโมโห 

เหลือเกิน  ผมก็รู้สึกมีชีวิตชีวาที่สุดเมื่ออยู่กับคุณ”  ฉันไม่มีแรงที่จะเปิดตาหรือ 

เปิดปากตอบเขา  เขาวางร่างของฉันลงบนเตียงและค่อย ๆ ถอนตัวออกอย่าง 

นุ่มนวลที่สุด 

	 ฉันทำปากเป็นคำประท้วงท่ีไร้เสียง  เขาก้าวลงจากเตียงและปลดกุญแจ 

มือออก  เมื่อฉันเป็นอิสระ  เขาก็ค่อย  ๆ  นวดข้อมือและข้อเท้าฉัน  ก่อนที่จะ 

ทอดร่างนอนข้างฉันอีกครั้งและดึงฉันเข้าไปในวงแขน  ฉันเหยียดขา  ให้ตายส ิ

ค่อยยังชั่วหน่อย  ฉันรู้สึกดีจัง  นั่นมันเป็นการถึงจุดที่เข้มข้นรุนแรงที่สุดที่ฉัน 

เคยประสบมาอย่างไม่ต้องสงสัยเลย  อืม...เซ็กซ์ทำโทษสไตล์ฟิฟตี้เชดส์ของ 

คริสเตียน  เกรย์

	 ฉันต้องเกเรให้บ่อยกว่านี้เสียแล้ว

 

ความต้องการหนักหน่วงจากกระเพาะปัสสาวะปลุกให้ฉันตื่น  เมื่อลืมตาขึ้น 

อีกครั้งฉันก็รู้สึกมึนงง  ข้างนอกมืดแล้ว  ฉันอยู่ที่ไหนนะ  ลอนดอนเหรอ  หรือ 

ปารีส  อ้อ...อยู่บนเรือ  ฉันรู้สึกถึงการโคลงไปเคลงมาของเรือและเสียงฮัมเบา ๆ  

ของเครื่องยนต์  เราเคลื่อนที่กันแล้ว  แปลกจัง  คริสเตียนนั่งอยู่ข้าง  ๆ  ฉัน  

ทำงานอยู่กับแล็ปท็อป  แต่งตัวสบาย ๆ ด้วยเสื้อเชิ้ตลินินสีขาวและกางเกงผ้า 
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ขายาว  เท้าเปล่าเปลือย  ผมยังเปียกอยู่  และฉันก็ได้กลิ่นสบู่ซึ่งแสดงว่าเขา 

เพิ่งอาบน้ำมา  และกลิ่นคริสเตียนของเขา...อืม

	 “หวัดดี”  เขาพึมพำและก้มลงมองฉัน  ดวงตาคู่นั้นแสนอบอุ่น

	 “หวัดดี”  ฉันย้ิม  อยู่ดี ๆ  ก็รู้สึกอายข้ึนมา  “น่ีฉันหลับไปนานเท่าไหร่คะ” 

	 “แค่ชั่วโมงกว่า ๆ  เอง”

	 “เราถอนสมอแล้วเหรอคะ”

	 “ผมคิดว่าในเมื่อเมื่อคืนนี้เรากินอาหารกันข้างนอกแล้วก็ไปดูบัลเลต์กับ 

ไปกาสิโนมาแล้ว  วันนี้เราน่าจะกินกันบนเรือน่ะ  คืนเงียบ ๆ ของ  เราสองคน”

	 ฉันยิ้มให้เขา  “เรากำลังจะไปไหนกันคะ”

	 “คานส์”

	 “โอเคค่ะ”  ฉันบิดขี้เกียจ  รู้สึกล้าไปทั้งตัว  ไม่ว่าจะฝึกร่างกายกับโคล้ด 

มามากเพียงใด  ก็ไม่สามารถทำให้ฉันพร้อมรับเหตุการณ์อย่างเม่ือบ่ายได้หรอก 

	 ฉันลุกขึ้นจากเตียงอย่างเมื่อยล้าเพราะต้องเข้าห้องน้ำ  ฉันคว้าเสื้อคลุม 

ผ้าไหมและสวมมันอย่างรวดเร็ว  ทำไมอยู่ดี ๆ ฉันถึงอายขึ้นมาขนาดนี้นะ  ฉัน 

สัมผัสได้ถึงสายตาที่คริสเตียนกำลังมองมา  เมื่อฉันเหลือบมองเขา  เขาก็ก้ม 

กลับไปยังคอมพิวเตอร ์ คิ้วขมวดมุ่น

	 ขณะที่ฉันล้างมือที่อ่างอย่างใจลอยพลางนึกถึงเหตุการณ์ที่กาสิโนเมื่อ 

คืนก่อนน้ัน  เส้ือคลุมของฉันก็เปิดออก  ฉันจ้องตัวเองในกระจกด้วยความตกใจ 

  ตายแล้ว!  นี่เขาทำอะไรกับฉันไปเนี่ย
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ฉันมองรอยแดงท่ีเป็นจ้ำอยู่ท่ัวหน้าอกด้วยความตกใจสุดขีด 

รอยจูบ!  ฉันมีรอยจูบ!  ฉันแต่งงานกับนักธุรกิจซ่ึงเป็นท่ีนับหน้าถือตามากท่ีสุด 

คนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา  แต่เขาทำให้ผิวฉันเต็มไปด้วยรอยจูบบ้าบอนี ่ ฉันไม ่

รู้สึกตัวตอนที่เขาทำแบบนี้ได้อย่างไรกัน  ฉันหน้าแดง  แต่ความจริงฉันรู้ดีว่า 

เกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร  ตอนนั้นคุณชายสุดสยิวคงกำลังใช้ทักษะเซ็กซ์ที่เขา 

ชำนาญกับฉันอยู่แน่

	 จิตใต้สำนึกของฉันมองผ่านแว่นทรงครึ่งวงกลมและจุ๊ปากด้วยความ 

ไม่ชอบใจ  ในขณะที่เทพธิดาในใจของฉันนอนระทวยแทบสิ้นสติอยู่บนโซฟา 

ยาว  ฉันอ้าปากค้างมองเงาสะท้อนของตัวเอง  ข้อมือฉันมีรอยบวมแดงจาก 

กุญแจมือ  ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะช้ำแน่ ๆ  ฉันตรวจดูข้อเท้า...รอยแดงอีก  

ให้ตายสิ  ดูราวกับว่าฉันเจออุบัติเหตุอะไรมาสักอย่าง  ฉันเหลือบมองตัวเอง  

พยายามจะทำใจกับภาพที่ได้เห็น  ทุกวันนี้ร่างกายของฉันเปลี่ยนแปลงไปมาก 

เหลือเกิน  มันค่อย   ๆ เปล่ียนไปต้ังแต่ฉันได้รู้จักเขา...ฉันตัวบางข้ึนและแข็งแรงข้ึน 

ผมเงางามและตัดเป็นทรง  เล็บทำไว้อย่างเรียบร้อย  เล็บเท้าก็ด้วย  ค้ิวกันเป็น 

รูปสวยงาม  เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันดูสะอาดสะอ้านหมดจดเรียบร้อยราวกับ 

ออกมาจากร้านเสริมสวย...ยกเว้นรอยจูบน่าเกลียดพวกนั้น

	 ฉันไม่อยากคิดถึงเร่ืองการเสริมสวยในตอนน้ี  ฉันโมโหเกินไป  เขากล้าดี 

ยังไงถึงได้มาทำรอยไว้บนตัวฉันอย่างน้ี  ทำอย่างกับเป็นเด็กวัยรุ่น  ในช่วงเวลา 
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สั้น ๆ ที่เราได้อยู่ด้วยกันมา  เขาไม่เคยทิ้งรอยจูบไว้เลย  ฉันดูแย่มาก  ฉันรู้ว่า 

เขาทำแบบนี้ทำไม  จอมบงการ  ใช่สิ!  จิตใต้สำนึกของฉันยกแขนขึ้นกอดอก 

เล็ก ๆ ของเธอ  คร้ังน้ีเขาทำเกินไป  ฉันย่องออกจากห้องน้ำเข้าไปในห้องเปล่ียน 

เสื้อผ้าที่อยู่ติดกัน  ระวังไม่ให้เหลือบตาไปมองทางทิศที่เขานั่งอยู่  ฉันปลด 

เส้ือคลุมออกแล้วสวมกางเกงวอร์มกับเส้ือสายเด่ียว  ฉันแกะผมเปีย  หยิบแปรง 

ขึ้นมาจากโต๊ะเครื่องแป้งเล็ก ๆ นั่นแล้วก็แปรงผมที่พันกันอยู่ให้คลายออก

	 “แอนัสเตเชีย”  คริสเตียนเรียก  และฉันได้ยินความหวั่นใจในน้ำเสียง  

“โอเคหรือเปล่า”

	 ฉันไม่สนใจเขา  โอเคหรือเปล่าเหรอ  ไม่  ฉันไม่โอเคเลยละ  หลังจาก 

สิ่งที่เขาทำกับฉัน  ฉันคงไม่สามารถสวมชุดว่ายน้ำธรรมดาได้อีกไปตลอดช่วง 

ฮันนีมูน  ย่ิงบิกิน่ีแสนแพงไร้สาระน่ันย่ิงไม่ต้องพูดถึงเลย  จู่ ๆ ความคิดน้ีก็ทำให้ 

โมโหข้ึนมา  เขา กล้าดี  ยังไง  ฉันจะทำให้เขารู้ว่า โอเคหรือเปล่า  ฉันเดือดพล่าน 

เมื่อความโมโหแทงขึ้นในใจ  ฉันก็ทำตัวเป็นเด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมได้ 

เหมือนกัน!  เมื่อก้าวกลับเข้าไปในห้องนอน  ฉันก็ขว้างแปรงผมที่อยู่ในมือไปที่ 

เขา  หันหลังกลับ  แล้วก็เดินออกไป...แต่ก็ยังทันได้เห็นสีหน้าตกใจสุดขีดและ 

ปฏิกิริยาตอบรับไวปานสายฟ้า  เมื่อเขายกแขนขึ้นกันศีรษะจนกระทั่งแปรงนั้น 

กระแทกแขน  แต่ไม่ได้ทำอันตรายเขาและตกลงไปอยู่บนเตียง

	 ฉันเดินกระทืบเท้าออกจากห้อง  เผ่นข้ึนไปด้านบน  ออกไปท่ีดาดฟ้าเรือ  

และหนีไปทางหัวเรือ  ฉันต้องการเว้นระยะห่างเพื่อจะสงบใจ  ข้างนอกมืดแล้ว 

และอากาศปลอดโปร่ง  สายลมอุ่นเจือไปด้วยกลิ่นของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

กลิ่นมะลิและพันธุ์ไม้เขตร้อนอื่น  ๆ  จากฝั่ง  เรือ  แฟร์เลดี้  โต้คลื่นในทะเลสงบ 

สีน้ำเงินเข้มอย่างราบรื่นขณะที่ฉันยกศอกขึ้นเท้าราวไม้  มองออกไปยังฝั่ง 

อันห่างไกลที่มีแสงไฟวิบวับระยับตา  ฉันสูดหายใจลึกปลอบประโลมตัวเอง 

และเริ่มรู้สึกสงบขึ้น  และฉันก็สัมผัสได้ว่าเขามาอยู่ด้านหลังก่อนที่จะได้ยิน 

เสียงของเขาเสียอีก

	 “คุณโกรธผม”  เขากระซิบ

	 “ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ย  เชอร์ล็อก!”

	 “โกรธแค่ไหน”
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	 “ให้คะแนนหนึ่งถึงสิบ  คิดว่าสักสิบห้า  เหมาะดีมั้ยล่ะ”

	 “โกรธขนาดนั้น”  น้ำเสียงเขาฟังดูประหลาดใจและประทับใจในเวลา 

เดียวกัน

	 “ใช่  ถูกกดดันให้โกรธจนจะทำร้ายคนได้อยู่แล้ว”  ฉันพูดผ่านฟันที่ขบ 

กันแน่น

	 เขายังคงเงียบขณะที่ฉันหมุนตัวมาทำหน้าบึ้งใส่เขา  เขามองฉันด้วย 

ดวงตาโตอย่างระมัดระวัง  ฉันรู้ทั้งจากสีหน้าและจากการที่เขาไม่พยายามจะ 

สัมผัสตัวฉันเลยว่าเขาไม่รู้จะทำตัวอย่างไรจริง ๆ 

	 “คริสเตียน  คุณต้องเลิกพยายามทำให้ฉันเชื่อฟังคุณอยู่ฝ่ายเดียว  คุณ 

พูดจนฉันเข้าใจแล้วต้ังแต่ตอนอยู่บนหาด  เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยละเท่าท่ีฉันจำได้” 

	 เขายักไหล่น้อย  ๆ  “อืม  คุณก็จะไม่ถอดท่อนบนออกอีกแล้วไง”  เขา 

พึมพำอย่างดื้อดึง

	 แล้วเรื่องนี้ทำให้สิ่งที่เขาทำกับฉันเป็นเรื่องสมควรแล้วอย่างนั้นเหรอ  

ฉันจ้องเขาเขม็ง  “ฉันไม่ชอบให้คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้บนตัวฉัน  อย่างน้อยก ็

ไม่เยอะขนาดนี ้ มันเกินขีดจำกัดของฉัน!”  ฉันพูดผ่านไรฟัน

	 “ผมไม่ชอบให้คุณถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะ  นั่นก็เกินขีดจำกัดของผม 

เหมือนกัน”  เขาคำราม

	 “ฉันว่าเราพูดเรื่องนั้นกันเข้าใจแล้วนะ”  ฉันขู่ฟ่อผ่านไรฟัน  “ดูฉันสิ!”  

ฉันดึงเสื้อสายเดี่ยวลงเผยให้เขาเห็นส่วนบนของหน้าอก  คริสเตียนมองฉันนิ่ง  

ดวงตาของเขาไม่ละไปจากใบหน้าฉัน  แต่สีหน้าของเขาคลางแคลงไม่แน่ใจ  

เขาไม่ค่อยได้เห็นฉันโมโหขนาดนี้  เขาไม่เข้าใจเหรอว่าทำอะไรลงไป  เขา 

ไม่เข้าใจเหรอว่าตัวเองไม่มีเหตุผลแค่ไหน  ฉันอยากตะโกนใส่เขาแต่ก็ห้าม 

ตัวเองไว้  ไม่อยากกดดันเขามากจนเกินไป  มีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู ้ว่าเขาจะ 

ทำอะไร  ในที่สุดเขาก็ถอนหายใจและยกฝ่ามือทั้งสองขึ้นเป็นท่าทางยอมแพ ้

และขอปรองดอง

	 “โอเค”  เขาพูดด้วยน้ำเสียงสงบลง  “ผมเข้าใจแล้ว”

  ฮาเลลูย่า!

	 “ก็ดี!”
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	 เขายกมือข้ึนเสยผม  “ผมขอโทษ  อย่าโกรธผมเลยนะ”  ในท่ีสุดก็ดูเหมือน 

เขาจะรู้สึกผิด  และใช้คำของฉันเพื่อพูดกับฉันเอง

	 “บางทีคุณก็ทำตัวอย่างกับเด็กวัยรุ่น”  ฉันดุเขาอย่างดื้อดึง  แต่น้ำเสียง 

สูญเสียความพยายามจะเอาชนะไปแล้วและเขาก็รู ้  เขาก้าวเข้ามาใกล้ขึ้น 

และค่อย ๆ ยกมือจับปอยผมฉันไปเหน็บไว้ที่หลังหู

	 “ผมรู้”  เขาเอ่ยเบา ๆ  “ผมยังมีเรื่องต้องเรียนรู้อีกเยอะ”

	 คำของดอกเตอร์ฟลินน์ผุดกลับข้ึนมาในหัวฉัน...ในด้านอารมณ์  คริสเตียน 

ยังเป็นผู้เยาว์อยู ่ แอนา  เขาข้ามช่วงเวลานั้นของชีวิตไปโดยสิ้นเชิง  เขาหันเห 

เอาพลังไปทุ่มสร้างความสำเร็จในโลกธุรกิจ  และก้าวไปได้ไกลเกินคาด  ภาวะ 

อารมณ์ของเขาต้องไล่ตามด้านนั้นให้ทัน

	 ฉันใจอ่อนลงเล็กน้อย

	 “เราต้องเรียนกันทั้งคู่ละค่ะ”  ฉันถอนใจและยกมือขึ้นอย่างระวังก่อน 

ที่จะวางมันลงบนหัวใจของเขา  เขาไม่ได้สะดุ้งหนีอย่างเคย  แต่ก็เกร็งตัวขึ้น  

เขาวางมือลงบนมือฉันและยิ้มแบบอาย ๆ 

	 “ผมเพ่ิงได้รู้ว่าแขนคุณแรงเยอะมากและเล็งได้แม่นมากนะ  มิสซิสเกรย์ 

ผมคงไม่มีทางได้รู ้เลย  แต่ผมก็ประมาทคุณเกินไปอยู่เรื ่อย  คุณทำให้ผม 

ประหลาดใจเสมอเลยนะ”

	 ฉันเลิกคิ้วมองเขา  “ฝึกการขว้างให้ตรงเป้ากับเรย์น่ะค่ะ  ฉันทั้งขว้าง 

แล้วก็ยิงได้แม่นนะ  มิสเตอร์เกรย ์ คุณควรจะจำใส่ใจเอาไว้”

	 “ผมจะพยายามอย่างย่ิงเลยละ  มิสซิสเกรย์  และผมก็จะทำให้ม่ันใจว่า 

วัตถุที่จะสามารถใช้ขว้างได้ทั้งหมดถูกตีตะปูตอกติดพื้น  และไม่ให้คุณเข้าถึง 

ปืนได้ด้วย”  เขายิ้ม

	 ฉันยิ้มตอบพลางหรี่ตา  “ฉันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะ”

	 “อันนั้นก็จริงครับ”  เขากระซิบและปล่อยมือฉันเพื่อใช้แขนโอบรอบตัว 

พร้อมกับดึงร่างฉันเข้าไปในอ้อมกอด  เขาฝังจมูกลงกับผมฉัน  ฉันก็โอบแขน 

รอบตัวเขา  กอดเขาไว้แน่น  และรู้สึกว่าความเครียดหายไปจากร่างของเขา 

ขณะที่เขาใช้จมูกซุกไซ้ฉัน

	 “ยกโทษให้ผมหรือยัง”
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	 “คุณล่ะ  ยกโทษให้ฉันหรือยัง”

	 ฉันสัมผัสรอยยิ้มของเขาได ้ “แล้ว”  เขาตอบ

	 “เหมือนกัน”

	 เรายืนกอดกัน  ความโกรธเคืองน้อยอกน้อยใจของฉันถูกลืมไปสิ้น  

กลิ่นเขาหอมจริง ๆ  ไม่ว่าจะทำตัวเป็นเด็กหรือไม่ก็ตาม  ฉันจะต้านทานเขาได ้

ยังไงกัน

	 “หิวม้ัย”  เขาพูดหลังเวลาผ่านไปครู่ใหญ่  ฉันยังคงหลับตาและซบศีรษะ 

กับแผ่นอกของเขาอยู่

	 “หิวค่ะ  ไส้จะขาดแล้ว  พวก...เอ่อ...กิจกรรมพวกนั้นทำให้ฉันอยาก 

อาหารน่าดู  แต่ฉันยังไม่ได้แต่งตัวให้พร้อมสำหรับอาหารค่ำเลย”  ฉันมั่นใจว่า 

ถ้าใส่เส้ือสายเด่ียวกับกางเกงวอร์มเข้าไปในห้องอาหารจะต้องถูกขมวดค้ิวมองแน่ 

	 “คุณดูดีแล้วนะสำหรับผม  แอนัสเตเชีย  อีกอย่าง  สัปดาห์นี้เรือทั้งลำ 

เป็นของเรา  เราจะแต่งตัวยังไงก็ได้  คิดเสียว่าน่ีคือคืนวันอังคารท่ีแต่งตัวลำลอง 

ได้ที่โก้ตดาซูร์ก็แล้วกัน  อีกอย่าง  ผมว่าเราจะกินอาหารกันบนดาดฟ้า”

	 “ค่ะ  ฉันว่าก็ดีนะคะ”

	 เขาจูบฉัน  จูบแบบ  ‘ยกโทษให้นะ’ อย่างสุดใจ  แล้วเราก็เดินจูงมือกัน 

ไปทางท้ายเรือที่มีซุปกัสปาโชตั้งรอไว้แล้ว

 

บริกรเสิร์ฟแครมบูเลให้เราแล้วก็ค่อย ๆ หลบออกไป

	 “ทำไมคุณถึงชอบถักผมฉันจังคะ”  ฉันถามคริสเตียนด้วยความอยากรู ้ 

เรานั่งแนบชิดกันอยู่ที่โต๊ะ  น่องขาฉันพัวพันอยู่กับขาของเขา  เขาชะงักขณะ 

กำลังจะหยิบช้อนของหวานขึ้นมาแล้วขมวดคิ้ว

	 “ผมไม่อยากให้ผมคุณไปติดกับอะไรเข้าน่ะ”  เขาพูดขึ้นเบา ๆ หลังจาก 

เวลาผ่านไปชั่วครู่  ดูเขายังคงจมอยู่กับความคิดของตัวเอง  “เป็นความเคยชิน 

มั้ง  ผมว่า”  เขาพูดลอย  ๆ  กับตัวเอง  แต่จู่  ๆ   เขาก็ขมวดคิ้วและเบิกตากว้าง  

ม่านตาขยายด้วยความตกใจ

  เขานึกอะไรขึ้นมาได้นะ  คงเป็นเรื่องที่แสนเจ็บปวด  เป็นความทรงจำ 

ตั้งแต่ตอนยังเด็กละมั้ง  ฉันว่า  ฉันไม่อยากทำให้เขาคิดเรื่องนั้น  ฉันโน้มตัว 
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เข้าไปและประทับนิ้วชี้ลงบนริมฝีปากเขา

	 “มันไม่สำคัญหรอกค่ะ  ฉันไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้  ก็แค่สงสัยเฉย ๆ”  ฉัน 

ยิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นให้กำลังใจ  สีหน้าของเขาดูหวาดระแวง  แต่หลังจาก 

ผ่านไปชั่วขณะเขาก็ผ่อนคลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ความโล่งใจฉายให้เห็น  ฉัน 

โน้มตัวเข้าไปจูบมุมปากของเขา

	 “ฉันรักคุณค่ะ”  ฉันพึมพำ  แล้วเขาก็ยิ้มเอียงอายให้ฉันอย่างบีบหัวใจ 

ที่สุด  “ฉันจะรักคุณตลอดไปค่ะ  คริสเตียน”

	 “ผมก็เหมือนกัน”  เขาพูดเบา ๆ 

	 “แม้ฉันจะไม่เชื่อฟังคุณน่ะเหรอคะ”  ฉันเลิกคิ้ว

	 “เพราะคุณไม่เชื่อฟังผมเลยนั่นละ  แอนัสเตเชีย”  เขายิ้ม

	 ฉันเคาะช้อนเข้ากับเปลือกท่ีเป็นน้ำตาลไหม้บนของหวานพลางส่ายหน้า 

จะมีวันที่ฉันสามารถเข้าใจชายคนนี้ได้ไหมนะ  อืม...แครมบรูเล นี่อร่อยจัง

 

เม่ือบริกรเก็บจานของหวานของเราไปแล้ว  คริสเตียนก็เอ้ือมหยิบขวดไวน์สีชมพู 

และเติมให้ฉัน  ฉันมองดูให้แน่ใจว่าเราอยู่กันเพียงลำพังแล้วจึงถามต่อ  “ท่ีไม่ให้ 

ไปเข้าห้องน้ำก่อนนั่นมันคืออะไรกันคะ”

	 “อยากรู้จริง ๆ  เหรอ”  เขายิ้มบาง ๆ  ดวงตาวิบวาวด้วยประกายซุกซน

	 “ฉันควรจะอยากรู้มั้ยคะ”  ฉันมองเขาผ่านม่านขนตาขณะจิบไวน์

	 “ยิ่งกลั้นไว้หนักเท่าไหร ่ ตอนที่ไปถึงก็จะยิ่งแรงสะใจเท่านั้น  แอนา”

	 ฉันหน้าแดง  “อ้อ  เข้าใจแล้วค่ะ”  สุดยอด  น่ันอธิบายอะไรได้เยอะเลย 

	 เขายิ้มกริ่ม  สีหน้ารู้ทันฉันจนเกินไป  จะมีวันไหนที่ฉันจะตามคุณชาย 

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเซ็กซ์ได้ทันมั้ยเนี่ย

	 “ค่ะ  อืม...”  ฉันพยายามอย่างย่ิงท่ีจะคิดหาหัวข้ออ่ืนมาพูด  เขาคงรู้สึก 

สงสารฉัน

	 “เวลาที่เหลือในคืนนี้คุณอยากทำอะไร”  เขาเอียงศีรษะไปข้างหนึ่งและ 

ยิ้มมุมปากให้ฉัน

  อะไรก็ได้ที่คุณอยากทำค่ะ  คริสเตียน  มาทดสอบทฤษฎีของคุณกัน 

อีกรอบไหมล่ะคะ  ฉันยักไหล่
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	 “ผมรู้ว่าผมอยากทำอะไร”  เขาพึมพำ  และหลังจากคว้าแก้วไวน์บนโต๊ะ 

เขาก็ลุกขึ้นและยื่นมือมาให้ฉัน  “มาสิ”

	 ฉันจับมือเขาแล้วเขาก็พาฉันเข้าไปในห้องนอนหลัก

	 ไอพ็อดของเขาเสียบอยู่กับลำโพงเหนือตู้ล้ินชัก  เขาเปิดเคร่ืองและเลือก 

เพลงมาเพลงหนึ่ง

	 “เต้นรำกับผมนะ”  เขาดึงร่างฉันเข้าไปในวงแขน

	 “ถ้าคุณยืนยันค่ะ”

	 “ผมยืนยันครับ  มิสซิสเกรย์”

	 ท่วงทำนองย่ัวเย้าหวานฉ่ำเร่ิมต้นข้ึน  น่ีเป็นเพลงจังหวะละตินหรือเปล่า 

นะ  คริสเตียนยิ้มกริ่มก้มมองฉันและเริ่มขยับตัว  ทำเอาฉันประทับใจจนเคลิ้ม  

และประคองฉันไปกับเขารอบห้อง

	 ชายคนหน่ึงท่ีมีเสียงอบอุ่นหวานราวกับคาราเมลครวญเพลงเบา ๆ  เป็น 

เพลงที่ฉันรู้จัก  แต่นึกไม่ออก  คริสเตียนเอนร่างของฉันลงต่ำมากและฉันก็ 

ร้องลั่นด้วยความประหลาดใจก่อนที่จะหัวเราะ  เขายิ้ม  สายตาเต็มไปด้วย 

ความขบขันแล้วก็รวบตัวฉันขึ้นและจับให้ฉันหมุนตัวใต้วงแขนของเขา

	 “คุณเต้นรำเก่งจัง”  ฉันพูด  “เหมือนฉันเต้นเป็นเลย”

	 เขายิ้มมีเลศนัยราวกับสฟิงซ์  แต่ไม่ตอบอะไร  แล้วฉันก็อดคิดไม่ได้ว่า 

นั่นเป็นเพราะเขากำลังคิดถึงเธอ...มิสซิสรอบินสัน  หญิงที่สอนวิธีเต้นรำ...และ 

วิธีมีเซ็กซ์  ฉันไม่ได้คิดถึงเธอมาระยะหนึ่งแล้ว  คริสเตียนไม่ได้พูดถึงเธออีก 

หลังจากงานวันเกิดของเขา  และเท่าที่ฉันรู้  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง 

ทั้งสองก็จบลงแล้วเช่นกัน  และแม้จะไม่ค่อยเต็มใจ  แต่ฉันก็ต้องยอมรับว่า 

เธอเป็นครูที่ใช้ได้ทีเดียว

	 เขาเอนร่างฉันให้หงายต่ำอีกครั้งและประทับจูบเร็ว ๆ บนริมฝีปาก

	 “ฉันจะคิดถึงความรักของคุณ”  ฉันพึมพำตามเนื้อเพลง

	 “ผมจะคิดถึงมากกว่าความรักของคุณ”  เขาพูดและจับร่างฉันให้หมุน 

อีกครั้ง  แล้วเขาก็ร้องคำเหล่านั้นแผ่วเบาข้างหูจนฉันใจละลาย

	 เพลงจบลงและคริสเตียนก็ก้มลงมองฉันนิ่ง  ดวงตาโตเข้มลึก  ความ 

ขบขันจางหายไปหมดแล้ว  และจู่ ๆ ฉันก็แทบหายใจไม่ออก
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	 “ขึ้นเตียงกับผมนะ”  เขากระซิบ  นั่นเป็นคำอ้อนวอนจากใจที่กระตุก 

หัวใจฉันเหลือเกิน

	 คริสเตียนคะ  คุณได้ฉันไปตั้งแต่พูดว่า   ‘รับครับ’   เมื่อสองอาทิตย์ครึ่งที่ 

ผ่านมาแล้วค่ะ  แต่ฉันก็รู้ว่าน่ีคือวิธีขอโทษของเขา  และทำให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหา 

ค้างคาหลังจากที่เราทะเลาะกัน

 

เมื่อฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้ง  แสงอาทิตย์สาดส่องผ่านช่องมองทิวทัศน ์ และผืนน้ำ 

ก็สะท้อนแสงเป็นลวดลายระยับมาที่เพดานห้องนอน  คริสเตียนไม่รู้อยู่ที่ไหน  

ฉันบิดข้ีเกียจแล้วย้ิม  อืม...ฉันจะยอมมีเซ็กซ์เพ่ือลงโทษแล้วตามด้วยเซ็กซ์คืนดี 

ได้ทุกวันเลยละ  น่าอัศจรรย์เหลือเกินท่ีมันช่างเหมือนได้ข้ึนเตียงกับชายสองคน 

ที่ไม่ใช่คนคนเดียวกัน  คนหนึ่งคือคริสเตียนจอมโมโห  ส่วนอีกคนคือคริสเตียน 

ผู้อ่อนหวานแบบ   ‘ให้ผมชดเชยให้คุณทุกทางที่ทำได้เถอะนะ’  มันยากที่จะ 

ตัดสินใจว่าฉันชอบคนไหนมากกว่ากัน

	 ฉันลุกจากเตียงและมุ่งหน้าไปยังห้องน้ำ  เมื่อเปิดประตูออกฉันก็พบว่า 

คริสเตียนโกนหนวดอยู่  ร่างเปลือยเปล่า  เว้นแต่ผ้าขนหนูผืนหนึ่งที่ผูกอยู ่

ที่เอว  เขาหันมายิ้มกว้างให้ฉัน  ไม่ได้หงุดหงิดว่าฉันเข้าไปขัดจังหวะเขาเลย  

ฉันค้นพบว่าคริสเตียนจะไม่มีทางล็อกประตูถ้าเขาอยู ่ในห้องนั ้นคนเดียว  

เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องจริงจังมากและไม่ใช่เรื่องที่ฉันอยากจะครุ่นคิด 

ต่อไปสักเท่าไหร่

	 “อรุณสวัสด์ิครับ  มิสซิสเกรย์”  เขาพูด  อารมณ์ดีของเขาแผ่ให้ฉันรับรู้ได้ 

	 “อรุณสวัสดิ์เช่นกันค่ะ”  ฉันยิ้มตอบขณะที่มองเขาโกนหนวด  ฉันชอบ 

ดูเขาเวลาโกนหนวด  เขาเงยคางขึ้นและโกนใต้คาง  ปาดมีดโกนยาว  ๆ อย่าง 

ตั้งใจ  และฉันก็พบว่าตัวเองทำท่าทางตามเขาโดยไม่รู้ตัว  ฉันเม้มริมฝีปากบน 

ลงเล็กน้อยอย่างที่เขาทำเพื่อโกนส่วนที่เป็นร่องเหนือปาก  เขาหันมายิ้มให้ฉัน  

ใบหน้าครึ่งหนึ่งยังคงปกคลุมไปด้วยโฟมโกนหนวด

	 “ชอบโชว์นี้มั้ยครับ”  เขาถาม

  โอ้  คริสเตียน  ฉันมองคุณได้เป็นชั่วโมง ๆ  เลย  “เป็นหนึ่งในโชว์ที่ชอบ 

ที่สุดตลอดกาลเลยละค่ะ”  ฉันพึมพำ  แล้วเขาก็โน้มตัวลงมาจูบฉันอย่างเร็ว 
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จนครีมโกนหนวดเลอะหน้าฉัน

	 “ผมควรจะช่วยคุณทำอีกทีดีม้ัย”  เขากระซิบอย่างซุกซนและยกมีดโกนข้ึน 

	 ฉันบุ้ยปากใส่เขา  “ไม่เอาค่ะ”  ฉันพึมพำ  แกล้งทำเป็นงอน  “ครั้งหน้า 

ฉันจะแวกซ์”  ฉันจำความสนุกสนานของคริสเตียนระหว่างที่เขาไปประชุมที่ 

ลอนดอนได้  เมื่อเขาพบว่าฉันโกนขนตรงนั้นออกด้วยความอยากรู้อยากเห็น  

แน่นอนว่าฉันทำได้ไม่ดีเท่ามาตรฐานเลอเลิศของคุณชายพิถีพิถันหรอกนะ

 

“นี่คุณไปทำบ้าอะไรมาเนี่ย”  คริสเตียนอุทาน  เขาไม่อาจเก็บความขบขันปน 

ตกใจในน้ำเสียงได้  เขายันตัวลุกข้ึนบนเตียงในห้องสวีทของเราท่ีโรงแรมบราวน์ 

ใกล้กับพิคคาดิลลี  เปิดไฟหัวเตียงแล้วก็ก้มลงมองฉัน  ปากของเขาอ้ากว้าง 

เป็นวงกลม  น่าจะเป็นเวลาเที่ยงคืนได้  ฉันหน้าแดงเป็นสีเดียวกับสีผ้าปูที่นอน 

ในห้องเล่น  และพยายามจะดึงปลายชุดนอนซาตินลงมาคลุมไม่ให้เขาเห็น  

เขาคว้ามือของฉันไว้ไม่ให้ทำแบบนั้น

	 “แอนา!”

	 “ฉัน...เอ่อ...โกนขน”

	 “ผมเห็นแล้วละ  ทำแบบนั้นทำไม”  เขายิ้มกว้างปากแทบฉีกถึงหู

	 ฉันยกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้า  ทำไมฉันถึงอายขนาดนี้นะ

	 “นี่”  เขาพูดเบา ๆ และดึงมือฉันออก  “อย่าซ่อนสิ”  เขากัดปากตัวเอง 

เพ่ือไม่ให้หัวเราะ  “บอกผมหน่อยว่าทำไม”  ดวงตาของเขาเต้นด้วยความร่ืนเริง 

ทำไมเขาถึงคิดว่ามันตลกนักล่ะ

	 “หยุดหัวเราะเยาะฉันซะที”

	 “ผมไม่ได้หัวเราะเยาะคุณนะ  ผมขอโทษ  ผมแค่...ชอบใจน่ะ”  เขาพูด

	 “อ้อ...”

	 “บอกผมสิว่าทำไม”

	 ฉันหายใจเข้าลึก  “เมื่อเช้านี้  หลังจากที่คุณออกไปประชุม  ฉันอาบน้ำ 

แล้วก็นึกถึงกฎต่าง ๆ พวกนั้นของคุณขึ้นมา”

	 เขากะพริบตา  ความขบขันในสีหน้าเลือนหายไปสิ้น  แล้วเขาก็มองฉัน 

ด้วยความระแวง
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	 “ฉันนั่งนึกไปทีละข้อแล้วคิดว่าฉันรู้สึกยังไงกับกฎพวกนั้นบ้าง  แล้ว 

ฉันก็จำเรื่องร้านเสริมสวยขึ้นมาได้  ก็เลยคิดว่า...นี่จะเป็นสิ่งที่คุณต้องการ  

ฉันยังไม่กล้าพอที่จะไปแวกซ์น่ะค่ะ”  เสียงของฉันหรี่เบาลงจนกลายเป็นเสียง 

กระซิบ

	 เขาจ้องฉัน  ดวงตาฉายแววจ้าขึ้น  ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความขบขันจาก 

การกระทำไร้สาระของฉัน  แต่มาจากความรัก

	 “โธ่  แอนา”  เขาพูดแผ่วแล้วโน้มลงมาจูบฉันอย่างนุ่มนวล  “คุณหว่าน 

เสน่ห์ใส่ผมอีกแล้ว”  เขากระซิบกับริมฝีปากของฉันและจูบฉันอีกครั้งโดย 

ประคองใบหน้าฉันไว้ด้วยมือทั้งสอง

	 หลังจากเวลาผ่านไปจนแทบลืมหายใจ  เขาก็ผละหน้าออกและยันตัวข้ึน 

ด้วยศอกหนึ่งข้าง  อารมณ์ขันของเขากลับมาแล้ว

	 “ผมว่าผมควรจะตรวจดูงานฝีมือของคุณให้ละเอียดนะ  มิสซิสเกรย์”

	 “อะไรนะคะ  ไม่เอา”  เขาต้องล้อเล่นแน่เลย!  ฉันยกมือขึ้นบังและ 

ปกป้องส่วนที่เพิ่งโดนโกนไปเสียสิ้น

	 “โอย  อย่าทำแบบน้ันนะ  แอนัสเตเชีย”  เขาคว้ามือฉันและดึงมันออกไป 

แล้วเคล่ือนตัวอย่างคล่องแคล่วมาอยู่ท่ีหว่างขาของฉันและกดมือท้ังสองของฉัน 

ไว้ข้างตัว  เขามองฉันด้วยสีหน้าร้อนเร่าแบบที่น่าจะจุดไฟเผาฟืนแห้งได้เลย 

ทีเดียว  แต่ก่อนท่ีฉันจะระเบิด  เขาก็โน้มตัวลงและไล่รมิฝีปากไปตามหน้าท้อง 

เปลือยเปล่าลงไปท่ีส่วนน้ัน  ฉันบิดร่างอยู่ใต้เขา  ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาอย่าง 

ไม่เต็มใจ

	 “ไหน  มีอะไรให้ผมดูเน่ีย”  คริสเตียนประทับจูบลงไป  แล้วเขาก็ครูดคาง 

สาก ๆ ไปทั่วฉัน

	 “อ๊ะ!”  ฉันอุทาน  ว้าว...มันไวต่อความรู้สึกมากเลย

	 ดวงตาของคริสเตียนพุ่งมาจับที่ตาฉัน  เต็มไปด้วยความโหยหาและ 

ปรารถนา  “ผมว่าคุณพลาดไปบางจุดนะ”  เขาพึมพำ

	 “โอ๊ย...ให้ตายสิ”  ฉันพึมพำ  หวังว่ามันจะช่วยให้เขาหยุดตรวจสอบอย่าง 

รุกล้ำเสียที

	 “ผมคิดออกแล้ว”  เขาโผออกจากเตียงทั้งที่เปลือยแบบนั้นและมุ่งหน้า 
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เข้าไปในห้องน้ำ

  เขาทำบ้าอะไรอยู่  เขากลับมาในไม่กี่อึดใจต่อมา  ถือแก้วน้ำมาด้วย 

หนึ่งแก้ว  ถ้วยกาแฟหนึ่งใบ  มีดโกนของฉัน  แปรงโกนหนวดของเขา  โฟม  

แล้วก็ผ้าขนหนู  เขาวางน้ำ  แปรง  โฟม  และมีดโกนไว้บนโต๊ะข้างเตียงและ 

ก้มลงมองฉันพลางถือผ้าขนหนูไว้ในมือ

  โอ๊ย  ไม่นะ!  จิตใต้สำนึกของฉันกระแทกปิดหนังสือ รวมผลงานท้ังหมด 

ของชาร์ลส์  ดิกเกนส ์ ผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้และเท้าเอวด้วยมือทั้งสองข้าง

	 “ไม่เอา  ไม่เอา  ไม่เอา”  ฉันร้องเสียงหลง

	 “มิสซิสเกรย์ครับ  ถ้าจะเสียเวลาทำอะไรแล้วก็ควรจะทำให้ดีที่สุดนะ  

ยกสะโพกขึ้นสิ”  ดวงตาของเขาฉายแววเป็นสีเทาราวพายุฤดูร้อน

	 “คริสเตียน!  ไม่ได้นะ”

	 เขาเอียงศีรษะไปหนึ่งข้าง  “ทำไมถึงจะไม่ได้ล่ะ”

	 ฉันหน้าแดง...เหตุผลมันชัดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ  “เพราะ...มันก็แค่...”

	 “ส่วนตัวเกินเหรอ”  เขากระซิบ  “แอนา  ผมกระหายอยากใกล้ชิดคุณ 

เป็นส่วนตัวนะ  คุณก็รู้  อีกอย่าง  หลังจากบางสิ่งที่เราเคยทำกันมา  ก็อย่ามา 

ขวยเขินกับผมตอนน้ีเลย  แล้วผมก็รู้จกัส่วนน้ีของร่างกายคุณดีกว่าท่ีตัวคุณเอง 

รู้อีกนะ”

	 ฉันอ้าปากค้างมองเขา  ช่างหลงตัวเองนัก...จริงอยู่  เขารู้จริง  แต่ก็ 

นั่นแหละ  “มันก็แค่ผิดน่ะค่ะ!”  เสียงของฉันฟังเหมือนเสียงบ่นเจ้ากี้เจ้าการ

	 “ไม่ใช่เรื่องผิดนะ...มันเซ็กซี่จะตาย”

  เซ็กซ่ีเหรอ  จริงเหรอ  “น่ีทำให้คุณต่ืนเต้นเหรอ”  ฉันไม่อาจจะเก็บอาการ 

อึ้งจากน้ำเสียงได้

	 เขาพ่นลมแรง  “คุณดูไม่ออกเหรอ” 

	 โอย  ช่างมันเถอะ  ฉันเอนตัวนอนลง  ยกแขนข้ึนพาดบนใบหน้าเพ่ือจะ 

ได้ไม่ต้องดู

	 “ถ้ามันจะทำให้คุณมีความสุขนะคะ  คริสเตียน  ก็ทำเลย  คุณมันวิปริต 

นัก” 

	 “โอ ้ ที่รัก  คุณพูดถูกที่สุด”
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	 ฉันหอบหายใจเฮือกเมื่อเขาปัดแปรงที่เต็มไปด้วยโฟมนั้นลงบนตัวฉัน  

อุ่นเหลือเกิน  น้ำในแก้วต้องร้อนแน่  ๆ  ฉันบิดตัวเล็กน้อย  มันจักจี้...แต่จักจี้ 

ในทางที่ดีนะ

	 “อย่าขยับสิ”  คริสเตียนดุ

	 “คุณเคยทำมาก่อนหรือเปล่าคะ”  ฉันถามหยั่งเชิงเมื่อเขาเอื้อมไปหยิบ 

มีดโกน

	 “ไม่เคย”

	 “อ้อ  ดีจริง”  ฉันยิ้ม

	 “ครั้งแรกอีกแล้ว  มิสซิสเกรย์”

	 “อืม  ฉันชอบครั้งแรกค่ะ”

	 “ผมก็เหมือนกัน  เอาละนะ”  และด้วยความอ่อนโยนเสียจนฉันประหลาด 

ใจ  “อย่าขยับนะครับ”  เขาพูดอย่างวอกแวก  และฉันก็รู้เลยว่าเขากำลังพยายาม 

ตั้งสมาธิอย่างเต็มที่

	 ภายในเวลาไม่นาน  เขาก็คว้าผ้าขนหนูและเช็ดโฟมที่เหลือทั้งหมดออก 

จากฉัน

	 “เอาละ  มันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้สิ”  เขาเปรยขึ้น  และในที่สุดฉันก ็

ยกแขนออกจากตาเพื่อมองเขาขณะที่เขาผละไปนั่งชื่นชมผลงานของตัวเอง

	 “พอใจรึยังคะ”  ฉันถาม  เสียงแตกพร่า

	 “มาก”  เขายิ้มอย่างซุกซน

 

“แต่ครั้งนั้นก็สนุกดีนะ”  เขาพูด  ดวงตาหยอกล้อ

	 “คุณสนุกอยู่คนเดียวน่ะสิ”  ฉันพยายามจะทำหน้ามุ่ย...แต่เขาก็พูดถูก... 

มัน...เร้าใจมาก

	 “ดูเหมือนผมจะจำได้นะว่าผลลัพธ์ท่ีตามมาน้ันน่าพอใจอย่างมากทีเดียว” 

คริสเตียนกลับไปโกนหนวดต่อให้เสร็จ  ฉันเหลือบลงมองนิ้วของตัวเองอย่าง 

รวดเร็ว  ใช่  มันน่าพอใจอย่างมาก  ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า  เพียงแค่การที่ 

ขนตรงนั้นหายไปจะทำให้แตกต่างได้ขนาดนั้น

	 “น่ี  ผมแค่ล้อเล่นน่ะครับ  น่ันไม่ใช่ส่ิงท่ีสามีผู้หลงรักภรรยาของเขาอย่าง 
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โงหัวไม่ขึ ้นทำกันหรอกเหรอ”  คริสเตียนเชยคางฉันขึ้นและมองฉันนิ่ง  จู่  ๆ    

ดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความไม่มั่นใจขณะพยายามจะอ่านสีหน้าของฉัน

	 อืม...ได้เวลาแก้แค้นแล้ว

	 “นั่งค่ะ”  ฉันพึมพำ

	 เขาจ้องหน้าฉันอย่างไม่เข้าใจ  ฉันผลักเขาเบา ๆ ให้ไปทางเก้าอี้สีขาว 

ตัวเดียวในห้องน้ำ  เขานั่งลงด้วยความฉงนฉงาย  แล้วฉันก็คว้ามีดโกนมาจาก 

มือเขา

	 “แอนา”  เขาพูดเตือนเม่ือเข้าใจจุดประสงค์ของฉัน  ฉันโน้มตัวลงจูบเขา 

	 “เงยหน้าขึ้น”  ฉันกระซิบ

	 เขาลังเล

	 “ทีใครทีมันค่ะ  มิสเตอร์เกรย์”

	 เขาจ้องฉันด้วยความไม่วางใจ  ขบขัน  และไม่อยากเชื่อ  “คุณรู้เหรอ 

ว่ากำลังทำอะไรอยู่”  เขาถาม  เสียงเขาทุ้มต่ำ  ฉันส่ายหน้าช้า  ๆ  อย่างตั้งใจ  

พยายามจะทำสีหน้าให้ดูจริงจังที่สุดเท่าที่จะทำได้  เขาหลับตาและส่ายหน้า  

แต่แล้วก็เงยหน้าขึ้นอย่างยอมแพ้

  สุดยอด  เขาจะยอมให้ฉันโกนหนวดให้เขา  เทพธิดาในใจฉันขยับตัว 

ยืดเส้นยืดสายและยืดแขนออกไปให้สุดโดยประสานนิ้วไว้ด้วยกันและหันฝ่ามือ 

ออกเป็นการเตรียมตัว  ฉันค่อย   ๆ เล่ือนมือเข้าไปในเส้นผมช้ืนบนหน้าผากของเขา 

แลว้จบัไว้แน่นเพ่ือให้เขาอยู่กับท่ี  เขาหลบัตาแน่นและเผยอปากเลก็น้อยพลาง 

สูดลมหายใจ  ฉันค่อย ๆ ลากมีดโกนจากคอเขาขึ้นมายังคางอย่างเบามือที่สุด  

ค่อย ๆ  เผยผิวที่อยู่ภายใต้โฟมเหล่านั้น  คริสเตียนผ่อนลมหายใจออก

	 “คุณคิดว่าฉันจะทำให้คุณเจ็บเหรอคะ”

	 “ผมไม่เคยรู้หรอกนะว่าคุณจะทำอะไร  แอนา  แต่ไม่หรอก  อย่างน้อย 

ก็คงไม่ทำโดยตั้งใจ”

	 ฉันลากมีดโกนขึ้นบนคอของเขาอีกครั้ง  กวาดโฟมออกเป็นแนวใหญ ่

มากขึ้น

	 “ฉันจะไม่มีทางจะตั้งใจทำร้ายคุณเด็ดขาดค่ะ  คริสเตียน”

	 เขาลืมตาขึ้นและโอบแขนรอบตัวฉัน  ขณะที่ฉันค่อย ๆ ลากมีดโกนจาก 
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ปลายจอนลงมาตามแก้ม

	 “ผมรู้”  เขาตอบพลางเอียงหน้าเพ่ือให้ฉันโกนส่วนท่ีเหลือบนแก้มของเขา 

ด้วย  เมื่อลากใบมีดอีกเพียงสองครั้ง  ฉันก็ทำเสร็จ

	 “เรียบร้อยแล้วค่ะ  แถมไม่มีเลือดเลยแม้แต่หยดเดียว”  ฉันยิ้มอย่าง 

ภาคภูมิใจ

	 เขาไล่มือขึ้นมาตามท่อนขาของฉันจนชุดนอนร่นขึ้นมาถึงต้นขา  และ 

ดึงร่างฉันขึ้นไปอยู่บนตักเพื่อให้ฉันนั่งคร่อมเขาไว ้ ฉันทรงตัวด้วยมือที่จับอยู ่

บนต้นขาทั้งสองของเขา  กล้ามเป็นมัด ๆ  เลยจริง ๆ 

	 “วันนี้ผมพาคุณไปเที่ยวได้มั้ย”

	 “ไม่ใช่ไปอาบแดดเหรอคะ”  ฉันเลิกคิ้วมองเขาอย่างประชด

	 เขาเลียริมฝีปากตัวเองอย่างกระสับกระส่าย  “ไม่  วันนี้ไม่มีอาบแดด  

ผมคิดว่าคุณคงอยากไปทำอะไรอย่างอื่นมากกว่า”

	 “อืม  ในเมื่อคุณทิ้งรอยจูบไว้เต็มตัวฉันไปหมด  ซึ่งเท่ากับเป็นการห้าม 

ไม่ให้ฉันทำอย่างนั้นแล้ว  ก็ได้ค่ะ  ไม่มีอะไรจะเสีย”

	 เขาเลือกที่จะไม่ใส่ใจน้ำเสียงของฉัน  “มันต้องขับรถไกลหน่อย  แต ่

ก็คุ้มค่าที่จะแวะไปนะ  จากที่ผมอ่านมา  พ่อผมแนะนำให้เราไปกันน่ะ  เป็น 

หมู่บ้านบนยอดเขาชื่อแซงต์ปอลเดอวองซ์  บนนั้นมีแกลเลอรี่อยู่บ้าง  ผมว่า 

เราอาจจะเลือกภาพเขียนหรือรูปปั้นไปไว้ที่บ้านใหม่ของเราน่ะ  ถ้าเราเจออะไร 

ที่ชอบนะ”

	 ฉันเอนตัวไปด้านหลังและมองหน้าเขาน่ิง  งานศิลปะ...เขาอยากซ้ืองาน 

ศิลปะ  ฉันจะซื้องานศิลปะได้ยังไง

	 “อะไรครับ”  เขาถาม

	 “ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องศิลปะน่ะค่ะ  คริสเตียน”

	 เขายักไหล่และย้ิมให้ฉันอย่างตามใจ  “เราแค่จะซ้ืออะไรท่ีเราชอบเท่าน้ัน 

นะ  นี่ไม่ใช่เรื่องการลงทุน”

  การลงทุนเหรอ  ให้ตายสิ

	 “อะไรครับ”  เขาถามอีกครั้ง

	 ฉันส่ายหน้า
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	 “นี่  ผมรู้ว่าเราเพิ่งเห็นแบบจากสถาปนิกเมื่อวันก่อน  แต่การไปดูไว ้

ก็ไม่เสียหายอะไรนี ่ แล้วเมืองนั้นก็เป็นเมืองโบราณสมัยยุคกลางน่ะ”

	 อ้อ  สถาปนิก  เขาต้องย้ำให้ฉันคิดถึง ยายนั่น  สินะ...จีอา  แมทเทโอ  

เพื่อนของเอลเลียตที่ช่วยทำบ้านคริสเตียนที่แอสเพน  ระหว่างที่คุยกันนั้น  

มือไม้เธอนัวเนียไปทั่วร่างคริสเตียนเหมือนเป็นเชื้อราผื่นคันเลยทีเดียว

	 “อะไรอีกล่ะ”  คริสเตียนอุทาน  ฉันส่ายหน้า  “บอกผมสิ”  เขารุก

	 ฉันจะบอกเขายังไงว่าฉันไม่ชอบจีอา  ความไม่ชอบใจของฉันมันไม่ได ้

มีเหตุผล  ฉันไม่อยากจะถูกมองว่าเป็นภรรยาขี้หึงน่ะ

	 “อย่าบอกนะว่าคุณยังโกรธเรื่องที่ผมทำไปเมื่อวานอยู่น่ะ”  เขาถอนใจ 

และซุกหน้าเข้ากับหว่างอกฉัน

	 “เปล่าค่ะ  ฉันหิวน่ะ”  ฉันพึมพำ  รู้ดีว่าการพูดเช่นนี้จะดึงความสนใจ 

ของเขาจากคำถามในเชิงนั้นได้

	 “ทำไมไม่บอกล่ะ”  เขาปล่อยฉันลงจากตักและยืนขึ้น

แซงต์ปอลเดอวองซ์เป็นหมู่บ้านบนยอดเขาสมัยยุคกลางที่มีป้อมปราการอยู่  

เป็นหนึ่งในสถานที่ที่งดงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้เห็นมา  ฉันเดินทอดน่องคล้อง 

แขนกับคริสเตียนผ่านถนนหินกรวดแคบ ๆ โดยซุกมือข้างหนึ่งไว้ในกระเป๋าหลัง 

กางเกงขาส้ันของเขา  เทย์เลอร์กับแกสตอง  ไม่ก็ฟิลิปเป...ฉันยังแยกเขาสองคน 

ไม่ออกเลย...เดินตามมาข้างหลัง  เราผ่านจัตุรัสที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ซึ่งม ี

ชายแก่สามคนเล่นบูล1 กันอยู่  หนึ่งในสามคนนั้นสวมหมวกเบเรต์แบบโบราณ 

แม้อากาศจะร้อนขนาดนี้  หมู่บ้านนี้แทบจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว  แต่ฉัน 

ก็รู้สึกสบายใจที่ได้ซุกตัวอยู่ในวงแขนของคริสเตียน  ที่นี่มีอะไรให้ดูมากมาย  

อย่างเช่นตรอกเล็ก ๆ และทางเดินท่ีนำไปสู่สวนแบบเปิดท่ีมีน้ำพุหินแสนประณีต 

รูปปั้นทั้งโบราณและสมัยใหม่  และร้านเสื้อผ้ากับร้านค้าเล็ก ๆ อันมีเสน่ห์ชวน 

หลงใหล

	 ในแกลเลอรี่แรกนั้น  คริสเตียนมองภาพถ่ายอีโรติกตรงหน้าเราอย่าง 

  1  Boules  ชื่อเกมเกมหนึ่งของฝรั่งเศส  คล้ายเปตอง
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ว้าวุ่น  เขากัดปลายขาแว่นกันแดดทรงเอวิเอเตอร์ของตัวเองเบา  ๆ  นั่นคือ 

งานของโฟลรองซ ์ เดลล์...ภาพหญิงเปลือยในหลากหลายอิริยาบถ

	 “ไม่ใช่ส่ิงท่ีฉันคิดไว้นะคะ”  ฉันพึมพำอย่างขัดใจ  ภาพพวกน้ันทำให้ฉัน 

คิดถึงกล่องเก็บภาพถ่ายที่ฉันเจอในตู้เสื้อผ้าของเขา  ตู้เสื้อผ้าของเรา  ฉันนึก 

สงสัยขึ้นมาว่าเขาได้ทำลายภาพพวกนั้นไปแล้วจริง ๆ หรือเปล่านะ

	 “ผมก็เหมือนกัน”  คริสเตียนตอบพลางก้มลงยิ้มให้ฉัน  เขาจูงมือฉัน 

แล้วเราก็เดินทอดน่องไปดูภาพของศิลปินคนต่อไป  ฉันอดคิดเล่น ๆ  ไม่ได้ว่า 

ฉันควรจะยอมให้เขาถ่ายรูปฉันหรือเปล่า

	 ภาพที่จัดแสดงภาพต่อไปเป็นของจิตรกรหญิงที่เชี่ยวชาญด้านภาพวาด 

ส่ิงไม่มีชีวิต...ภาพระยะใกล้สุด ๆ ของผักและผลไม้ท่ีวาดด้วยสีสันสดใสสวยงาม 

ยิ่งนัก

	 “ฉันชอบรูปพวกนั้นค่ะ”  ฉันชี้ไปยังภาพพริกสามภาพ  “ทำให้ฉันคิดถึง 

ตอนที่คุณหั่นผักในอพาร์ตเมนต์ของฉัน”  ฉันหัวเราะคิก  ปากของคริสเตียน 

หยักขึ้นขณะพยายามซ่อนความขบขันของตัวเองไว้แต่ล้มเหลวไม่เป็นท่า

	 “ผมว่าผมจัดการเรื่องนั้นได้อย่างชำนาญทีเดียวนะ”  เขาพึมพำ  “ผมก ็

แค่ช้านิดหน่อย  แล้วก็...”  เขาดึงร่างฉันเข้าไปกอด  “คุณทำผมวอกแวกน่ะ  

จะเอาไปแขวนไว้ที่ไหนดีครับ”

	 “อะไรนะคะ”

	 คริสเตียนซุกไซ้ผมของฉัน  “ภาพวาดพวกน้ีน่ะ  คุณจะเอาไปไว้ตรงไหน” 

	 เขาขบติ่งหูฉันแล้วฉันก็รู้สึกไปถึงส่วนนั้นเลย

	 “ในครัวค่ะ”  ฉันพึมพำ

	 “อืม  เป็นความคิดที่ดีครับ  มิสซิสเกรย์”

	 ฉันหรี่ตามองราคา  ภาพละห้าพันยูโร  จะบ้าเหรอ!

	 “แพงมากเลย!”  ฉันอุทานเฮือก

	 “แล้วไง”  เขาไซ้ฉันอีกคร้ัง  “ทำตัวให้ชินซะเถอะ  แอนา”  เขาปล่อยฉัน 

และเดินทอดน่องไปยังโต๊ะที่มีหญิงสาวแต่งกายในชุดสีขาวทั้งชุดกำลังมองเขา 

และอ้าปากค้าง  ฉันอยากจะกลอกตา  แต่ก็หันความสนใจของตัวเองกลับไป 

ที่ภาพเขียนแทน  ห้าพันยูโร...โอ ้ พระเจ้า
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เราทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วและกำลังน่ังพักจิบกาแฟกันท่ีโรงแรมเลอแซงต์- 

ปอล  ภาพทิวทัศน์ชนบทรอบ  ๆ  นั้นช่างงดงามอย่างที่สุด  ไร่องุ่นและไร่ดอก 

ทานตะวันหลอมรวมกันเป็นภาพปะต่อไปท่ัวทุ่งกว้างท่ีถูกแทรกตรงโน้นนิดตรงน้ี 

หน่อยด้วยบ้านชนบทตามแบบฝร่ังเศสแสนน่ารัก  วันน้ีช่างสวยงามสดใส  ทำให้ 

เรามองไปได้ไกลถึงทะเลท่ีสะท้อนแสงระยับตรงเส้นขอบฟ้า  คริสเตียนขัดจังหวะ 

การใจลอยของฉัน

	 “คุณถามใช่มั้ยว่าผมถักเปียให้คุณทำไม”  เขาพึมพำ  น้ำเสียงของเขา 

ทำให้ฉันตกใจเล็กน้อย  เขาดู...สำนึกผิด

	 “ใช่ค่ะ”  โอย  ตายแล้ว

	 “โสเภณีขี้ยาเคยให้ผมเล่นผมน่ะ  ผมว่านะ  ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็น 

ความทรงจำจริง ๆ หรือเป็นแค่ความฝัน”

  อ๋อ!  แม่ที่แท้จริงของเขา

	 เขามองฉันนิ่ง  สีหน้าไม่อาจตีความได้  หัวใจฉันหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม  

ฉันจะพูดอะไรดีล่ะเวลาที่เขาพูดเรื่องแบบนี้

	 “ฉันชอบเวลาที่คุณเล่นผมฉันนะคะ”  น้ำเสียงฉันลังเล

	 เขามองฉันอย่างไม่มั่นใจ  “จริงเหรอ”

	 “จริงค่ะ”  มันเป็นความจริง  ฉันจับมือเขา  “ฉันคิดว่าคุณรักแม่ผู้ให้ 

กำเนิดคุณนะคะ  คริสเตียน”  ตาของเขาเบิกกว้างและเขาก็จ้องหน้าฉันอย่าง 

ไร้อารมณ์  ไม่พูดอะไร

  เวรกรรม  น่ีฉันล้ำเส้นไปแล้วเหรอ  พูดอะไรสักอย่างสิคะ  ฟิฟต้ี  ขอร้อง 

ละ  แต่เขาก็ยังนิ่งเงียบอย่างดื้อดึง  มองฉันด้วยดวงตาสีเทาลึกล้ำไม่อาจหยั่งรู้ 

ระหว่างที่ความเงียบแผ่ตัวระหว่างเรา  เขาดูหลงทาง

	 เขาเหลือบตาลงมองมือฉันที่จับมือของเขาอยู่แล้วก็ขมวดคิ้ว

	 “พูดอะไรสักอย่างสิคะ”  ฉันกระซิบเพราะไม่อาจทนความเงียบได้อีก 

ต่อไป

	 เขาส่ายหน้าและผ่อนลมหายใจยาว
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	 “ไปกันเถอะ”  เขาปล่อยมือฉันพลางลุกขึ้น  สีหน้าไม่แสดงออก  นี่ฉัน 

ก้าวล้ำเส้นไปเหรอ  ฉันไม่รู้ตัวเลย  ใจแป้วจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอย่างอื่นดีหรือ 

แค่ปล่อยให้มันผ่านไป  ฉันตัดสินใจทำอย่างหลังและเดินตามเขาออกไปนอก 

ร้านอาหารอย่างรู้หน้าที่

	 เมื่อถึงถนนแคบ ๆ แสนน่ารัก  เขาก็จับมือฉัน

	 “คุณอยากไปไหนล่ะ”

  เขาพูดแล้ว!  และเขาก็ไม่ได้โกรธฉัน  ขอบคุณสวรรค์  ฉันผ่อนลมหายใจ 

ด้วยความโล่งอกก่อนจะยักไหล ่ “ฉันก็แค่ดีใจที่คุณยังยอมพูดกับฉันน่ะค่ะ”

	 “คุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบพูดเรื่องงี่เง่าพวกนั้น  มันจบไปแล้ว  พอกันที”  

เขาพูดเรียบ ๆ 

  ไม่ค่ะ  คริสเตียน  มันยังไม่จบ  ความคิดนั้นทำให้ฉันเศร้า  และนี่เป็น 

คร้ังแรกท่ีฉันนึกสงสัยว่าจะมีวันท่ีเราคุยเร่ืองน้ีกันได้จนจบหรือเปล่า  เขาจะเป็น 

ฟิฟตี้เชดส์ตลอดไป...ฟิฟตี้เชดส์ของฉัน  ฉันอยากให้เขาเปลี่ยนหรือเปล่านะ  

ไม่หรอก  ไม่เชิง...ฉันเพียงแต่ต้องการให้เขาสัมผัสได้ว่ามีคนที่รักเขา  ฉันแอบ 

เหลือบขึ้นมองเขาและใช้เวลาช่วงนั้นชื่นชมความงามอันจับใจ...และเขาก็เป็น 

ของฉัน  มันไม่ใช่แค่เสน่ห์จากใบหน้าแสนงดงามหรือร่างกายที่ร่ายมนตร์จน 

ฉันหลงใหล  แต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความสมบูรณ์แบบที่เห็นด้วยตาเหล่านั้น 

ต่างหากที่ดึงดูดใจฉัน  ที่เพรียกหาฉัน...จิตวิญญาณอันเปราะบางแหลกสลาย 

ของเขา

	 เขามองฉันแบบน้ันอีกแล้ว  ก้มมองมาตามจมูก  ก่ึงขำก่ึงคลางแคลงใจ 

แต่เซ็กซี่ที ่สุด  ก่อนที่จะฉุดฉันเข้าไปในวงแขน  แล้วเราก็เดินผ่านกลุ่มนัก 

ท่องเที่ยวไปยังจุดที่ฟิลิปเปหรือแกสตองจอดรถเมอร์เซเดสคันใหญ่ไว้  ฉัน 

สอดมือกลับเข้าไปในกระเป๋าหลังของกางเกงขาสั้นของคริสเตียน  รู้สึกยินด ี

ที่เขาไม่โกรธ  แต่พูดจริง  ๆ  นะ  เด็กสี่ขวบคนไหนจะไม่รักแม่ของตัวเองบ้าง  

ต่อให้แม่คนนั้นจะเป็นแม่ที่แย่ขนาดไหนก็ตาม  ฉันถอนหายใจหนักหน่วงและ 

กอดเขาแน่นขึ้นอีก  ฉันรู้ว่าด้านหลังเรามีทีมรักษาความปลอดภัยเร้นกายอยู่  

และอดสงสัยไม่ได้ว่าพวกเขาได้กินอะไรหรือยัง

	 คริสเตียนหยุดหน้าร้านเล็ก ๆ  ที่ขายเครื่องประดับงดงามแสนประณีต 
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และมองเข้าไปในตู้กระจกหน้าร้านก่อนที่จะก้มมองฉัน  เขาจับมือข้างที่เป็น 

อิสระของฉันและไล่นิ้วหัวแม่มือไปบนเส้นสีแดงจาง  ๆ ที่เป็นรอยจากกุญแจมือ 

พลางสำรวจมัน

	 “มันไม่เจ็บนะคะ”  ฉันพูดให้เขามั่นใจ  เขาบิดตัวจนมืออีกข้างของฉัน 

เป็นอิสระจากกระเป๋าของเขา  เขาคว้ามือข้างน้ันมาและพลิกข้ึนเบา ๆ  เพ่ือตรวจ 

ดูข้อมือ  นาฬิกาทองคำขาวยี่ห้อโอเมก้าที่เขาให้ฉันระหว่างอาหารเช้าในเช้า 

วันแรกของเราที่ลอนดอนช่วยบังเส้นสีแดงไว้  คำที่สลักอยู่บนนั้นยังทำให้ฉัน 

ระทวย

แอนัสเตเชีย

คุณเป็นมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่รักของผม  ชีวิตของผม

คริสเตียน

	 แม้จะมีเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมา  แม้จะมีความเป็นฟิฟตี้อันหลากหลาย 

ในตัวตนของเขา  แต่สามีของฉันก็เป็นคนโรแมนติกสุด  ๆ  ฉันเหลือบลงมอง 

รอยจาง ๆ ที่ข้อมือ  แต่บางครั้งเขาก็เป็นคนป่าเถื่อนมากทีเดียว  เขาปล่อยมือ 

ซ้ายของฉันแล้วเชยคางฉันขึ้นด้วยนิ้วมือและพินิจพิเคราะห์สีหน้าฉัน  ดวงตา 

คู่นั้นดูว้าวุ่นใจ

	 “มันไม่เจ็บนะคะ”  ฉันพูดย้ำ  เขาดึงมือของฉันเข้าไปใกล้ริมฝีปากและ 

ประทับจูบเบา ๆ  เป็นการขอโทษที่ผิวด้านในข้อมือ

	 “มาเถอะ”  เขาพูดและพาฉันเข้าไปในร้าน

 

“นี่ไง”  คริสเตียนง้างกำไลข้อมือทองคำขาวที่เขาเพิ่งซื้อให้ฉัน  มันงดงามมาก  

เป็นงานฝีมือที่ทำอย่างพิถีพิถัน  เส้นสายละเอียดลออนั้นเป็นรูปดอกไม้แบบ 

นามธรรมและมีเพชรเม็ดเล็ก ๆ อยู่ท่ีใจกลางดอก  เขาใส่มันเข้ากับข้อมือของฉัน  

มันกว้างและดูเหมือนกุญแจมือ  ช่วยซ่อนรอยแดงนั่นไว้ได้  และมันก็ราคา 

ประมาณสามหมื่นยูโร  ฉันคิดว่านะ  เพราะฉันไม่สามารถตามบทสนทนา 
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ที่เขาพูดกับพนักงานขายเป็นภาษาฝรั่งเศสได ้ ฉันไม่เคยสวมอะไรแพงขนาดนี ้

มาก่อนเลย

	 “นั่นละ  ดีขึ้นเยอะเลย”

	 “ดีข้ึนเหรอคะ”  ฉันกระซิบพลางมองเข้าไปในดวงตาสีเทากลมโต  รู้ดีว่า 

พนักงานขายที่ผอมเป็นไม้ซีกคนนั้นกำลังจ้องเราสองคนด้วยความอิจฉาและ 

ไม่พอใจ

	 “คุณก็รู้ว่าทำไม”  คริสเตียนพูดอย่างไม่มั่นใจ

	 “มันไม่ใช่ของจำเป็นสำหรับฉันสักหน่อย”  ฉันสะบัดข้อมือและกำไลนั้น 

ก็สั่นตาม  มันจับแสงยามบ่ายที่สาดผ่านหน้าต่างร้านเข้ามา  และสายรุ้งระยับ 

ก็สะท้อนจากเพชรบนกำไลไปทั่วผนังร้าน

	 “แต่มันจำเป็นสำหรับผม”  เขาพูดอย่างจริงใจที่สุด

	 ทำไมล่ะ  ทำไมเขาถึงต้องการสิ่งนี้  เขารู้สึกผิดอย่างนั้นเหรอ  รู้สึกผิด 

เร่ืองอะไรกัน  รอยพวกน้ีน่ะเหรอ  หรือเร่ืองแม่ท่ีให้กำเนิดเขา  หรือเร่ืองท่ีไม่คุย 

กับฉัน  โธ ่ ฟิฟตี้

	 “ไม่ค่ะ  คริสเตียน  ไม่จำเป็นเลย  คุณให้ฉันมามากเกินพอแล้ว  ฮันนีมูน 

ที่แสนมีมนตร์ขลัง  ทั้งลอนดอน  ปารีส  แล้วก็ที่โก้ตดาซูร์...แล้วยังมีตัวคุณ 

อีก  ฉันเป็นหญิงสาวที่โชคดีมากเลยนะคะ”  ฉันกระซิบ  และดวงตาของเขา 

ก็อ่อนโยนลง

	 “ไม่หรอก  แอนัสเตเชีย  ผมต่างหากที่โชคดีมาก”

	 “ขอบคุณค่ะ”  ฉันเขย่งขึ้นสุดปลายเท้า  โอบวงแขนเข้ารอบคอของเขา 

แล้วก็จูบเขา...ไม่ใช่เพราะเขาให้กำไลข้อมือฉัน  แต่เพราะเขาเป็นของฉัน

 

เม่ือเรากลับเข้ามาอยู่ในรถ  เขาก็ยังคงครุ่นคิด  มองเหม่อออกไปยังทุ่งทานตะวัน 

สีสันสดใสภายนอกที่หันดอกตามเพื่ออาบแสงตะวันยามบ่าย  หนึ่งในคู่แฝด... 

คิดว่าน่าจะเป็นแกสตองนะ...เป็นคนขับ  และเทย์เลอร์ก็น่ังอยู่ข้างเขาท่ีด้านหน้า 

คริสเตียนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่าง  ฉันจับมือของเขาไว้และบีบเบา   ๆ เป็นการ 

ให้กำลังใจ  เขาเหลือบมองฉันก่อนที่จะปล่อยมือมาลูบไล้เข่าของฉันแทน  ฉัน 

สวมกระโปรงสั้นพอง ๆ สีขาวฟ้าและเสื้อเชิ้ตแขนกุดเข้ารูปสีฟ้า  คริสเตียนลังเล 
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และฉันก็ไม่รู้ว่ามือของเขาจะเดินทางขึ้นมาบนต้นขาหรือลงไปตามปลายขากัน 

แน่  ฉันเกร็งตัวตั้งตารอสัมผัสแผ่วจากปลายนิ้วของเขาแล้วลมหายใจของฉัน 

ก็สะดุดเป็นห้วง  เขาจะทำอะไรกันนะ  เขาเลือกทางลง  ทันใดนั้นเขาก็คว้า 

ข้อเท้าและยกขาฉันขึ้นมาวางบนตัก  ฉันขยับตัวจนหันหน้ามาทางเขาบน 

เบาะหลังของรถ

	 “ผมอยากได้ขาอีกข้างด้วย”

	 ฉันเหลือบไปมองเทย์เลอร์กับแกสตองอย่างกระวนกระวาย  แต่สายตา 

ของท้ังสองยังจับจ้องเขม็งอยู่บนถนนเบ้ืองหน้า  แล้วฉันก็ยกขาอีกข้างข้ึนมาวาง 

บนตักของเขา  ดวงตาเขาเยือกเย็น  เขาเอื้อมไปกดปุ่มหนึ่งที่อยู่บนประตูด้าน 

ของเขา  แล้วเบื้องหน้าของเราก็มีฉากกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวที่ติดฟิล์มบาง ๆ 

เลื่อนออกมา  และสิบวินาทีต่อมาเราก็มีความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง  ว้าว... 

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมด้านหลังรถคันนี้ถึงมีที่ให้ยืดขาเยอะจัง

	 “ผมอยากดูข้อเท้าของคุณน่ะ”  คริสเตียนอธิบายนิ่ง ๆ  สายตาฉายแวว 

หวั่นใจ  รอยกุญแจมือเหรอ  ให้ตายสิ...ฉันนึกว่าเราจบเรื่องนี้กันไปแล้วเสียอีก 

ถ้ามันจะมีรอย  มันก็คงถูกซ่อนไว้ใต้สายรัดของรองเท้าแตะหมดแล้ว  เมื่อเช้า 

ฉันจำได้ว่าไม่เห็นรอยอะไรเลยด้วยซ้ำ  เขาค่อย ๆ ไล้ปลายนิ้วหัวแม่มือขึ้นมา 

ตามฝ่าเท้าขวา  ทำให้ฉันดิ้นเร่า  รอยยิ้มผุดขึ้นบนริมฝีปากของเขาก่อนจะ 

ปลดสายหนึ่งออกอย่างเชี่ยวชาญ  แต่แล้วรอยยิ้มของเขาก็จางหายไปเมื่อเห็น 

รอยสีแดงที่เข้มกว่า

	 “ไม่เจ็บค่ะ”  ฉันพึมพำ  เขาเหลือบมองฉัน  สีหน้านั้นช่างเศร้าสร้อย 

ปากของเขาเม้มเป็นเส้นบาง  เขาพยักหน้าหนึ่งครั้งราวกับพยายามจะเชื่อคำ 

ของฉันขณะที่ฉันสลัดรองเท้าให้หล่นลงกับพื้นรถ  แต่ฉันก็รู้ว่าเขาไม่อยู่กับ 

ฉันแล้ว  เขาถูกดึงความสนใจและกลับไปครุ่นคิดอีกครั้ง  เขาลูบไล้เท้าฉัน 

โดยอัตโนมัติและใจลอยพลางหันกลับออกไปมองนอกหน้าต่างรถ

	 “นี่  คุณคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงเหรอคะ”  ฉันถามเบา ๆ  เขาเหลือบ 

มองฉันแล้วยักไหล่

	 “ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะรู้สึกแบบท่ีรู้สึกอยู่หรอกนะ  ตอนท่ีมองรอยพวกน้ี 

น่ะ”  เขาตอบ
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  โอ๊ย!  นาทีหนึ่งก็นิ่งเงียบไม่พูดไม่จา  และนาทีต่อมาก็พูดเปิดอกเลย 

เนี่ยนะ  มันช่าง...ฟิฟตี้!  ฉันจะตามเขาทันได้ยังไงกัน

	 “แล้วคุณ รู้สึก ยังไงล่ะคะ”

	 ดวงตาอ้างว้างมองมาที่ฉัน  “ไม่สบายใจ”  เขาพึมพำ

  โอย  ไม่นะ  ฉันปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วขยับตัวเข้าไปใกล้เขาโดยยังคง 

วางเท้าบนตักของเขาอยู่  ฉันอยากจะปีนขึ้นไปบนตักและกอดเขาไว้  และฉัน 

คงทำไปแล้วถ้าข้างหน้านั้นมีแค่เทย์เลอร์นั่งอยู่คนเดียว  แต่การที่รู้ว่าแกสตอง 

อยู่ด้วยทำให้ฉันต้องสงวนท่าทีลงแม้จะมีกระจกกั้นอยู่  ถ้ากระจกติดฟิล์มเข้ม 

กว่านี้นะ  ฉันบีบมือเขา

	 “มีแต่รอยจูบนั่นแหละค่ะที่ฉันไม่ชอบ”  ฉันกระซิบ  “แต่อย่างอื่น... 

ทุกอย่างที่คุณทำ...”  ฉันเบาเสียงพูดแผ่วลงอีก  “...กับกุญแจมือนั่น  ฉันชอบ 

มากเลยค่ะ  ที่จริง...ยิ่งกว่าชอบเสียอีก  มันสุดยอดมาก  คุณจะทำอีกเมื่อไหร่ 

ก็ได้นะคะ”

	 เขาขยับตัวอยู่บนเบาะ  “สุดยอดเลยเหรอ”  เทพธิดาในใจฉันเงยหน้าข้ึน 

จากหนังสือแจ็คกี ้ คอลลินส์  แล้วมองด้วยความตกใจ

	 “ใช่ค่ะ”  ฉันยิ้ม  พลางเกร็งนิ้วเท้าเข้าไปที่ส่วนนั้นที่เริ่มแข็งขึ้นของเขา  

และได้เห็นแทนที่จะได้ยินเขาสูดลมหายใจอย่างแรง  ริมฝีปากเขาเผยอออก

	 “คุณควรจะรัดเข็มขัดนิรภัยไว้นะ  มิสซิสเกรย์”  เสียงของเขาทุ้มต่ำ 

แล้วฉันก็ขดนิ้วเท้าเข้ารอบเขาอีกครั้ง  เขาสูดลมหายใจ  ดวงตาฉายแววลึกล้ำ  

แล้วเขาก็คว้าข้อเท้าฉันไว้เป็นการเตือน  เขาอยากให้ฉันหยุดหรือเปล่า  หรือ 

ทำต่อ  เขาชะงัก  นิ่วหน้าแล้วควักแบล็กเบอร์รี่ที่อยู่ติดตัวตลอดออกมาจาก 

กระเป๋าเพื่อรับสายเข้าพลางเหลือบมองนาฬิกา  เขายิ่งขมวดคิ้วหนักขึ้นอีก

	 “บาร์นีย์”  เขาพูดห้วน ๆ 

	 ให้ตายสิ  งานมาขัดจังหวะเราอีกแล้ว  ฉันพยายามจะยกเท้าออก  

แต่เขายิ่งกำนิ้วที่โอบรอบข้อเท้าของฉันแน่นขึ้น

	 “ในห้องเซิร์ฟเวอร์เหรอ”  เขาพูดอย่างไม่อยากเช่ือ  “แล้วระบบดับเพลิง 

ทำงานหรือเปล่า”

  เพลิง!  ฉันยกเท้าออกจากตักของเขาและครั้งนี้เขายอม  ฉันเอนกลับ 
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ไปยังที่นั่งของตัวเอง  รัดเข็มขัดนิรภัย  และนั่งเขี่ยกำไลข้อมือราคาหนึ่งหมื่น 

ห้าพันยูโรอย่างกระวนกระวาย

	 คริสเตียนกดปุ่มบนท่ีพักแขนตรงหน้าต่างรถอีกคร้ัง  และกระจกสำหรับ 

ความเป็นส่วนตัวก็เลื่อนลง

	 “มีใครบาดเจ็บหรือเปล่า  ความเสียหายล่ะ  เข้าใจแล้ว  เมื่อไหร่นะ”  

คริสเตียนเหลือบตามองนาฬิกาอีกครั้งและยกมือขึ้นเสยผม  “อย่า  อย่าบอก 

ทั้งดับเพลิงและตำรวจ  อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้”

	 ไฟไหม้เหรอ!  ที่ออฟฟิศของคริสเตียนงั้นเหรอ  ฉันมองเขาอ้าปากค้าง  

สมองแล่นสับสนไปหมด  เทย์เลอร์ขยับตัวเพ่ือจะได้ยินบทสนทนาของคริสเตียน 

ชัดเจนขึ้น

	 “เขาทำแบบนั้นเหรอ  ดีแล้ว...โอเค  ผมอยากได้รายงานความเสียหาย 

อย่างละเอียด  แล้วก็รายชื่อทั้งหมดว่าใครบ้างที่เข้าออกห้องนั้นในช่วงห้าวัน 

ที่ผ่านมา  รวมถึงพนักงานทำความสะอาดด้วย  ตามตัวแอนเดรียให้เจอและ 

บอกให้เธอโทร.หาผม  ใช่  ดูเหมือนก๊าซอาร์กอนจะได้ผลดีนะ  คุ้มกับราคา 

อย่างกับทองที่เราจ่ายไป”

	 รายงานความเสียหายเหรอ  อาร์กอนอะไรกัน  มันสะท้อนความทรงจำ 

อันเลือนรางจากชั้นเรียนวิชาเคม ี เป็นธาตุอะไรสักอย่างละมั้ง

	 “ผมรู้ว่ามันเช้ามาก...ส่งอีเมลให้ผมภายในสองช่ัวโมงนะ...ไม่  ผมจำเป็น 

ต้องรู้  ขอบคุณที่โทร.มาบอก”  คริสเตียนวางสายแล้วก็กดหมายเลขใหม่บน 

เครื่องแบล็กเบอร์รี่ของเขาทันที

	 “เวลช์...ดีแล้ว...เมื่อไหร่”  คริสเตียนเหลือบดูนาฬิกาอีกครั้ง  “ชั่วโมง 

หน่ึงแล้วกัน...ใช่...ตลอดท้ังวันท้ังคืนและทุกวันท่ีหน่วยคลังข้อมูลนอกพ้ืนท่ี...ดี” 

เขาวางสาย

	 “ฟิลิปเป  ฉันจะต้องกลับไปที่เรือภายในหนึ่งชั่วโมง”

	 “เมอร์ซิเออร์”

	 เวร  นั่นฟิลิปเปต่างหาก  ไม่ใช่แกสตอง  รถพุ่งไปข้างหน้า

	 คริสเตียนเหลือบมองฉัน  ฉันไม่สามารถอ่านสีหน้าของเขาได้

	 “มีใครเป็นอะไรหรือเปล่าคะ”  ฉันถามเบา ๆ 
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	 คริสเตียนส่ายหน้า  “เสียหายน้อยมากน่ะ”  เขาเอ้ือมมือมาจับมือของฉัน 

ไว้และบีบเบา   ๆ เพ่ิมความม่ันใจ  “ไม่ต้องกังวลเร่ืองน้ีหรอก  ทีมงานของผมกำลัง 

จัดการอยู่”  นี่แหละเขา  ประธานกรรมการบริหารคนสำคัญ  เป็นผู้สั ่งการ  

ควบคุมสถานการณ์ได ้ และไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อย

	 “ไฟไหม้ที่ไหนคะ”

	 “ห้องเซิร์ฟเวอร์”

	 “ที่เกรย์เฮ้าส์เหรอคะ”

	 “ใช่”

	 เขาตอบสั้น ๆ  นั่นทำให้ฉันรู้ว่าเขาไม่อยากคุยเรื่องนี้

	 “ทำไมถึงเสียหายน้อยมากล่ะคะ”

	 “ห้องเซิร์ฟเวอร์มีระบบดับเพลิงที่ทันสมัยเยี่ยมยอดที่สุด”

	 แน่สินะ

	 “แอนา  ขอร้องละ  อย่ากังวลเลย”

	 “ฉันไม่ได้กังวลนะคะ”  ฉันโกหก

	 “เรายังไม่แน่ใจว่าเป็นการวางเพลิงหรือเปล่า”  เขาพูด  แทงตรงเข้าไปยัง 

ความกังวลใจของฉัน  มือฉันโผข้ึนจับคอตัวเองด้วยความกลัว  เร่ือง ชาร์ลีแทงโก 

แล้วยังเรื่องนี้อีกเหรอ

  อะไรต่ออีกล่ะ


