
1

บทนำ

“มีอา พนักงานหน้าตึกเพิ่งกดขึ้นมาบอกว่ารถมารับแล้วนะ” แคโรไลน์ 

ส่งเสียงบอกมาจากอีกห้อง

ลมหายใจของมีอาสะอึกเป็นห้วง  ๆ หญิงสาวเอื้อมไปหยิบสัญญา 

ซึ่งวางข้าง  ๆ บริเวณที่เธอนั่งอยู่ขอบเตียง มันยับเล็กน้อยและแสดงร่องรอย 

ของความเก่าเยินจากที่เธอหยิบขึ้นมาอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เธอจดจำเนื้อหาของสัญญาได้ทุกคำ และแต่ละคำก็เล่นวนซ้ำไปมา 

อยู่ในใจ พร้อมกับมโนภาพที่ลุกโชนขึ้นด้วยจินตนาการของเธอเอง ภาพเธอ 

และเกบยามอยู่ด้วยกัน ภาพเขาที่ควบคุมและครอบครองเธอ เป็นเจ้าของ  

เธอ

เมื่อยัดสัญญาเข้าไปในกระเป๋าถือแล้ว มีอาก็ลุกขึ้นเดินอย่างเร่งรีบ 

ไปที่โต๊ะเครื่องแป้งเพื่อส่องกระจกดูความเรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้าย หน้าตา 

เธอฟ้องชัดว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้นอน ใต้ขอบตาล่างมีรอยคล้ำที่เครื่องสำอาง 

ปกปิดไม่มิด สีผิวหมองผิดไปจากปกติ กระทั่งผมเผ้าก็ยังปฏิเสธที่จะ 

ตอบสนองต่อการจัดแต่งและมีสภาพยุ่งเหยิงไม่เป็นทรง

แต่ตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้มากนักนอกจากต้องไปสถานเดียวเท่านั้น 

พอสูดลมหายใจเข้าปอดลึก  ๆ  แล้ว มีอาจึงออกจากห้องนอน ก้าว 

ยาว ๆ ตัดผ่านห้องนั่งเล่นตรงไปที่ประตู

“มีอา เดี๋ยว!” แคโรไลน์ร้องเรียกพลางวิ่งไปตรงที่มีอาจับบานประตู 
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เปิดค้างไว้ 

ไปถึงแล้วก็สวมกอดหญิงสาวแน่นอยู่ชั่วครู่ก่อนขยับออกห่าง มือเขี่ย 

ปอยผมของมีอาไปทัดไว้หลังใบหู 

“ขอให้โชคดีนะ เธอน่ะไม่เป็นตัวของตัวเองมาทั้งสุดสัปดาห์นี้เลย  

ถ้ามันทำเธอเครียดมากขนาดนี้ ก็อย่าไปทำมันเลย”

มีอายิ้มบาง  ๆ “ขอบใจจ้ะ แคโร รักเธอนะ”

แคโรไลน์ห่อปากทำเสียงจูบดังจ๊วบให้อย่างมีลีลาขณะที่มีอาหมุนตัว 

และออกไปจากห้อง 

เมื่อเธอออกจากอาคาร พนักงานเปิดประตูก็เปิดประตูรถให้และช่วย 

ส่งเธอขึ้นนั่งด้านใน มีอาเอนหลังพิงเบาะหนังนั่งสบายแล้วหลับตาลงระหว่าง 

ที่รถยนต์เบนหัวออกจากหน้าอพาร์ตเมนต์บนถนนอัปเปอร์เวสต์ไซด์ของเธอ 

มุ่งสู่ย่านมิดทาวน์อันเป็นที่ตั้งของอาคารเอชซีเอ็ม

เจซ พี่ชายเธอ โทรศัพท์มาหาเมื่อวันก่อน และมีอาก็รู้สึกผิดมาก 

ที่ปิดเงียบเรื่องนี้ไม่ให้เขารู้ เจซขอโทษที่คลาดกับเธอในงานฉลองเปิดตัว 

โรงแรมใหม่ และบอกว่าถ้าเขารู้ว่าเธอจะไปละก็ เขาคงจัดการให้แน่ใจว่า 

เขาจะอยู่รอพบเธอที่นั่น

จากนั้นสองพี่น้องก็คุยกันอยู่ครึ่งชั่วโมง เจซถามสารทุกข์สุกดิบเธอ  

และตอนท้าย  ๆ  เขาก็บอกว่ากำลังจะต้องไปแคลิฟอร์เนียกับแอชหลายวัน  

ทั้งคู่จึงนัดเจอกันในค่ำวันหนึ่งเมื่อเขากลับมา แล้วเธอก็วางสาย รู้สึก 

อ่อนเปลี้ยใจคอห่อเหี่ยวขึ้นมาดื้อ  ๆ เพราะเธอกับเจซสนิทกันมาก ไม่ว่า 

เรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องอะไรก็ตาม เธอไม่เคยลังเลสักครั้งที่จะเล่าให้ 

พี่ชายฟัง เจซอยู่เคียงข้างเธอเสมอ เต็มใจที่จะรับฟังและคอยปลอบโยน 

ให้กำลังใจแม้ในช่วงเวลาแห่งความว้าวุ่นตามประสาเด็กสาวสมัยเธอเป็น 

วัยรุ่น เธอไม่อาจขอพี่ชายที่ดีกว่านี้จากไหนได้อีกแล้ว แต่ตอนนี้เธอกลับ 

กำลังทำตัวมีความลับกับเขา ความลับใหญ่หลวงเสียด้วย

มีอาแทบไม่ได้สนใจมองดูการเดินทาง ซึ่งเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแบบ 

ไป  ๆ  หยุด  ๆ  อันเป็นลักษณะปกติของการจราจรจนกระทั่งรถยนต์จอดนิ่ง 

อยู่กับที่ในอีกพักใหญ่ต่อมา
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“ถึงแล้วครับ มิสเครสต์เวลล์”

มีอาลืมตาโพลงและก็ต้องหรี่ลงเมื่อไม่อาจสู้แสงจัดจ้าของดวงอาทิตย์ 

ในฤดูใบไม้ร่วงที่สาดเข้ามา พวกเธออยู่ด้านนอกอาคารเอชซีเอ็มแล้วจริง  ๆ   

นั่นแหละ แถมคนขับรถยังลงจากรถและเดินอ้อมมาเปิดประตูรอท่าอยู่แล้ว 

ด้วย มีอายกมือขึ้นลูบใบหน้าแรง  ๆ  ด้วยความพยายามที่จะกระตุ้นสติ 

สมัปชญัญะแสนเอือ่ยเฉือ่ยใหก้ลบัมาฉบัไว จากนัน้จงึกา้วลงจากรถ สายลม 

เย็นฉ่ำพัดวูบเข้าตีผมเธอให้พองฟูยุ่งเหยิง

	เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เธอพบว่าตัวเองเดินเข้าไปในอาคารและโดยสารลิฟต ์

ขึ้นไปยังชั้นที่สี่สิบสอง รู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับว่าสิ่งที่เธอกำลัง 

เจออยู่ในตอนนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ทั้งความรู้สึกประหม่าเหมือนมีผีเสื้อ 

บินอยู่ในท้องแบบเดียวกัน ฝ่ามือชื้นเหงื่อเหมือนกัน หรือแม้แต่ความ 

กังวลร้อยแปดที่รุมเร้าเข้ามา ผิดกันแค่คราวนี้มีความตื่นกลัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

มากขึ้นเพราะเธอรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไร และรู้ดีว่าเธอกำลังจะถลำตัว 

เข้าไปพัวพันกับอะไรหากเธอตอบตกลงในเรื่องนี้

	เมื่อเธอก้าวเท้าเข้าสู่บริเวณต้อนรับ เอเลนอร์ก็เงยหน้าขึ้นยิ้มให้ 

แล้วพูดว่า “มิสเตอร์แฮมิลตันให้คุณตรงไปด้านหลังได้เลยค่ะ”

	“ขอบคุณค่ะ เอเลนอร์” มีอาพึมพำตอบขณะเดินผ่านโต๊ะทำงานของ 

อีกฝ่าย

	ประตูห้องทำงานของเกบเปิดค้างอยู่ตอนที่เธอไปถึง และนั่นทำให้ 

มีอาลังเลไม่กล้าเดินเข้าไป ได้แต่รีรออยู่ด้านนอกและมองเข้าไปตรงที่เขา 

ยืนเอามือล้วงกระเป๋ากางเกง ทอดสายตาผ่านหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็น 

เส้นขอบฟ้าของแมนแฮตตัน

	เขาช่างสง่างามเหลือเกิน รูปงามชวนมองจริง  ๆ แม้แต่ตอนยืนนิ่ง  ๆ   

ด้วยท่าทีผ่อนคลายก็ยังมีพลังดิบเถื่อนแผ่พุ่งออกจากตัวเขาอย่างท่วมท้น  

มีอาเอะใจคิดได้ในทันใดนั้นเองว่าทำไมระหว่างเธอกับเขาจึงเหมือนมีแรง 

ดึงดูดบางอย่างคอยดึงเธอเข้าหาเขามาโดยตลอด คงเพราะเหตุผลข้อนี้เอง  

หรืออย่างน้อยก็เป็นข้อหนึ่งในหลาย ๆ ข้อ เธอรู้สึกปลอดภัยเวลาที่อยู่กับเขา 

แค่อยู่ใกล้เขาก็ทำให้เธออุ่นใจขึ้นมาก เธอรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและ...ได้รับ 
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การปกป้องคุ้มครอง

	และโดยสาระสำคัญแล้ว ความสัมพันธ์ที่เขาเสนอก็จะมอบสิ่งต่าง ๆ 

เหลา่นัน้ใหเ้ธอทัง้หมด ทัง้ความมัน่คง ปลอดภยั ความอบอุน่สบายใจ และ 

การปกป้องคุ้มครอง เขารับประกันว่าจะให้ทั้งหมดนั้นกับเธอ ที่เธอต้องทำ 

ก็แค่ตกลงยกอำนาจสูงสุดให้เขาเท่านั้น

	ความไม่เต็มใจใด  ๆ  ที่ติดค้างในใจค่อย  ๆ  จางหายไป ทิ้งให้มีอารู้สึก 

ร่าเริงขึ้นจนเกือบเป็นมีความสุขอย่างที่สุด ไม่มีทางที่เธอจะเดินเข้าสู่ข้อตกลง 

นี้ในสภาพกลัวแทบตาย ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไม่ควรเริ่มต้นเช่นนั้น เธอ 

จะต้องมั่นใจและพร้อมอ้าแขนรับสิ่งต่าง  ๆ ที่เกบสัญญาว่าจะมอบให้เธอ และ 

เพื่อเป็นการตอบแทน เธอก็จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาพร้อมกับเชื่อมั่นว่า 

เขาจะรักและทะนุถนอมของขวัญจากการยอมจำนนของเธอ

	เกบหันมาเห็นเธอยืนอยู่ตรงช่องประตู หญิงสาวนึกแปลกใจเมื่อเห็น 

ความโล่งใจในดวงตาคู่นั้น นี่เขากลัวว่าเธอจะไม่มาใช่ไหม

	เขาก้าวยาว  ๆ  ตรงเข้ามาหา ดึงเธอเข้าไปในห้องทำงาน ปิดประตูให้ 

สนิทตามหลัง และยังไม่ทันที่มีอาจะเอ่ยปากพูดอะไรออกไป เขาก็กระชาก 

เธอเข้าสู่วงแขนและบดขยี้ริมฝีปากลงบนปากของเธอ

	มีอาส่งเสียงครางแผ่วเบาระหว่างที่ฝ่ามือเขาลูบไล้เรียวแขนของเธอ 

อย่างหวงแหนขึ้นไปขยุ้มบีบไหล่ ก่อนเลื่อนขึ้นบนอีกครั้งสู่ลำคอและสุดท้าย 

กช็อ้นประคองใบหนา้ของเธอเอาไว ้ เขาจบูเธอราวกบัหวิกระหายเธอเปน็ทีส่ดุ  

จูบเหมือนเขาถูกอะไรบางอย่างคอยฉุดรั้งให้อยู่ห่าง  ๆ เธอมาตลอดและดิ้นรน 

จนเป็นอิสระได้ในที่สุด มันเป็นจูบแบบที่มีอยู่แต่ในความคิดเพ้อฝันของเธอ 

เท่านั้น ไม่เคยมีใครทำให้เธอรู้สึกเหมือนทั้งเนื้อทั้งตัว...ถูกกลืนกิน

	จูบของเขาไม่ใช่แค่การแสดงความมีอำนาจเหนือกว่า หากเป็นการ 

วิงวอนขอให้ยอมจำนนด้วย เขาต้องการเธอ และกำลังแสดงให้เธอเห็นว่า 

มากแค่ไหน ถ้าก่อนหน้านี้ในใจเธอมีความเคลือบแคลงว่าเขาต้องการเธอ 

อย่างแท้จริง หรือเขาแค่เบื่อหน่ายและกำลังมองหาความท้าทายใหม ่ๆ กันแน่ 

เธอก็มั่นใจแล้วตอนนี้

	มือข้างหนึ่งขยับออกห่างจากใบหน้าเธอ แล้วแขนของเขาก็โอบรอบ 
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เธอ รัดรึงตัวเธอไว้กับแผงอกเขาอย่างแนบแน่น  ท่อนแขนของเขาเป็น 

เหมือนปลอกเหล็กพาดไปบนแผ่นหลังของเธอ

	หญิงสาวรู้สึกได้ถึงความตุงนูนของเขาที่เบียดแนบหน้าท้องเธอ เขา 

กำลังตื่นตัวแข็งชันและดันเนื้อผ้าของกางเกงขายาวราคาแพงที่เขาสวมอยู่ 

ออกมา ลมหายใจของเขาไหลพรูใส่เธอเมื่อเขาถอนริมฝีปากออกห่าง แล้ว 

ทั้งคู่ก็อ้าปากหอบหายใจ 

	ดวงตาของเขาเป็นประกายพราวระยับขณะก้มลงมองเธอ “ฉันไม่นึก 

ว่าเธอจะมา”
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สี่วันก่อนหน้า...

เกบ แฮมิลตัน  กำลังจะตกนรกหมกไหม้ แต่เขาไม่ยี่หระสักนิด 

เดียว เพราะตั้งแต่วินาทีแรกที่มีอา เครสต์เวลล์ เดินเข้ามาในห้องจัดเลี้ยง 

ของโรงแรมเบนท์ลีย์ ซึ่งเอชซีเอ็ม โกลบอล รีสอร์ทส์แอนด์โฮเทลส์ กำลัง 

จัดงานเลี้ยงเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อยู่นั้น เขาก็ละสายตาจากเธอไม่ได้เลย

	เธอคือผลไม้ต้องห้าม น้องสาวตัวน้อยของเพื่อนรักของเขา เพียงแต่ 

เวลานี้เธอไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปแล้ว และเขาสังเกตเห็นอย่างไม่ต้องสงสัย  

เธอกลายเป็นสิ่งที่เขาเฝ้าหมกมุ่นถึงด้วยความรู้สึกที่ออกจะบิดเบี้ยวแปลก ๆ 

เขาพยายามหกัหา้มใจแลว้ แตพ่บวา่ไมอ่าจตอ่ตา้นแรงดงึดดูทีท่รงพลงัของเธอ 

ได้เลย

	และเขาจะไม่ต่อสู้ขัดขืนอีกต่อไป

	การที่คืนนี้เธอมาอยู่ที่นี่ โดยไม่มีเจซคอยเฝ้าคุ้มครองอยู่แถวนี้ ก็มี 

แต่ยืนยันกับเกบว่านี่ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม  และได้เวลาที่เขาจะเริ่ม 

เคลื่อนไหวเสียที

	ชายหนุ่มจิบไวน์จากแก้วที่ถืออยู่ในมือและนิ่งฟังกลุ่มคนที่เขากำลัง 

สนทนาด้วยอย่างสุภาพ หรือพูดให้ถูกต้องคือ กลุ่มคนที่เขา พบปะสังสรรค์ 

ด้วยมากกว่า เนื่องจากเขาแทบไม่ได้ร่วมวงพูดคุยอะไรจริงจังเลยสักเรื่อง  
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นอกเหนือจากทักทายอย่างสุภาพคำสองคำระหว่างที่เดินลัดเลาะต้อนรับ 

แขกเหรื่อไปรอบงาน 

	เขาไม่รู้เลยว่าเธอจะมางานเลี้ยงนี้ด้วย  เจซไม่เห็นพูดอะไรสักคำ  

ว่าแต่เจซรู้หรือเปล่าเถอะ เกบคิดว่าเจซก็คงไม่รู้เหมือนกัน เพราะไม่ถึง 

ห้านาทีนี้เองที่เจซกับแอชเพิ่งแอบย่องออกจากงานโดยมีสาวผมสีน้ำตาลเข้ม 

สูงยาวเข่าดีเบียดกระแซะอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งคู่ขณะพวกเขามุ่งหน้าไปยัง 

หนึ่งในห้องพักหรูหราที่อยู่ชั้นบนสุด 

	เจซคงไม่แวบหนีไปด้วยแน่ ถ้ารู้ว่ามีอาจะมาที่นี่ ต่อให้เพื่อสาว 

ก็เถอะ แต่ก็ดีที่เจซไม่อยู่ นั่นจะทำให้เรื่องต่าง ๆ ง่ายดายขึ้นอีกมาก

	เกบเฝ้ามองดูเธอขณะที่สายตาของมีอากวาดมองรอบห้อง คิ้วเรียว 

ขมวดเข้าหากันอย่างใช้สมาธิราวกับกำลังมองหาใครสักคน เมื่อบริกร 

คนหนึ่งเข้าไปหยุดตรงหน้าแล้วยื่นไวน์ให้ เธอก็หยิบแก้วเนื้อบางทรงสูง 

สวยหรูไปแก้วหนึ่ง แต่ไม่ได้ยกขึ้นแตะริมฝีปาก

	เธออยู่ในชุดเดรสรัดรูปที่โอบรัดทุกสัดส่วนโค้งเว้าไว้อย่างเหมาะเจาะ 

ปิดท้ายด้วยรองเท้าส้นสูงสุดเย้ายวนและทรงผมเกล้าสูงที่แทบจะเว้าวอน 

ให้มือของผู้ชายสักคนกระตุกมันลงมา ลูกผมพลิ้วคลอเคลียลำคอของเธอ  

ดึงความสนใจไปยังลำคอเรียวระหงที่ช่างเชิญชวนริมฝีปากผู้ชายเหลือเกิน  

เขาอยากก้าวยาว ๆ ตัดห้องไปหาเธอ แล้วเอาเสื้อคลุมของเขาพันรอบตัวเธอ 

ไว้เพื่อจะได้ไม่มีใครอื่นเห็นสิ่งที่เขาถือว่าเป็นของเขาได้อีก พระเจ้า หาก 

ความคิดนั้นไม่ได้ทำให้เรื่องนี้ดูบ้าบอมากยิ่งขึ้นก็คงดี เธอไม่ได้เป็นอะไร 

ของเขาสักหน่อย แต่นั่นก็กำลังจะเปลี่ยนไปเช่นกัน

	ชุดราตรีสั้นเปิดไหล่ตัวนั้นดึงความสนใจไปที่หน้าอกของเธอ แล้วเขา 

ก็ไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนมองทั้งนั้น แต่พวกผู้ชาย กำลัง มองเป็นตาเดียว 

เธอดึงดูดความสนใจของคนอื่นไปเรียบร้อยแล้ว พวกนั้นจ้อง เหมือนกับ 

เขา ด้วยสายตาจาบจ้วงหิวกระหาย

เธอสวมสร้อยเส้นบางห้อยจี้เพชรเดี่ยวและมีต่างหูเพชรเม็ดเล็ก  ๆ   

เสียบประดับใบหูทั้งสองข้าง เครื่องประดับทั้งสองชิ้นเป็นของขวัญจากเขา 

เมื่อปีก่อนที่มอบให้เธอในวันคริสต์มาส การได้เห็นเธอสวมสิ่งของที่เขาซื้อให้ 
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ในคืนนี้ทำให้เขารู้สึกพอใจอย่างยิ่ง เพราะสำหรับเขาแล้ว มันคืออีกก้าว 

บนเส้นทางที่ไม่อาจเลี่ยงสู่การทำให้เธอเป็นของเขา

	เธอยังไม่รู้เรื่องนั้น แต่เขารอคอยมานานพอแล้ว อดทนอดกลั้น 

มานานเต็มทีกับความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพวกอาชญากรชั่วช้าเลวทราม 

ที่สุดเพราะไปติดตาต้องใจอยากได้น้องสาวตัวน้อยของเพื่อนรักตัวเองขึ้นมา  

ตอนเธออายุได้ยี่สิบปี สายตาของเขาที่มองเธอก็ต่างไปจากเดิมมาก แต่ 

ตอนนั้นเขาอายุสามสิบสี่ปี และรู้ว่าเธอยังเด็กเกินไปสำหรับสิ่งที่เขาคาดหวัง 

จากเธอ ดังนั้นเขาจึงได้แต่เฝ้ารอ

	เขาหลงใหลเธอ และถึงแม้จะทำให้เขาอึดอัดใจที่จะยอมรับ แต่เธอ 

คือยาเสพติดในกระแสเลือดที่เขาไม่มีความปรารถนาจะเยียวยาให้หายขาด  

ตอนนี้เธออายุยี่สิบสี่ปีแล้ว ความแตกต่างทางอายุไม่ได้ดูเป็นปัญหาใหญ่โต 

เกินกว่าจะจัดการได้เท่าเก่า หรืออย่างน้อยเขาก็บอกตัวเองเช่นนั้น อย่างไร 

ก็ตาม เจซน่าจะยังไม่พอใจอยู่ดี มีอาย่อมเป็นน้องสาวตัวน้อยสำหรับเจซ  

เสมอ แต่เกบยินดีเสี่ยงเพื่อให้ได้ลิ้มรสผลไม้ต้องห้ามเสียที

	อา ใช่แล้ว เขามีแผนการต่าง ๆ เตรียมไว้สำหรับมีอา เขาแค่ต้องงัด 

แผนพวกนั้นออกมาดำเนินการ

มีอายกแก้วไวน์ขึ้นจิบอย่างระมัดระวัง แก้วนี้เธอแค่หยิบมาเพื่อให้ตัวเอง 

ไม่รู้สึกแปลกประหลาดมากนักยามยืนปะปนอยู่ในหมู่คนรวยที่ทั้งสวย 

ทั้งหล่อมากมายจนละลานตา และเหลียวมองไปรอบ  ๆ อย่างกระวนกระวาย 

ใจเพื่อหาเจซ  พี่ชายคนเก่งของเธอบอกว่าจะอยู่ที่นี่  เธอเลยตัดสินใจ 

จะทำให้เขาประหลาดใจด้วยการโผล่มางานเปิดตัวโรงแรมใหม่ล่าสุดในเครือ 

เอชซีเอ็มของเขา

	โรงแรมนี้ตั้งอยู่ย่านยูเนียนสแควร์ มันทันสมัย โอ่อ่าหรูหรา และ 

เป็นสถานที่สำหรับให้บริการลูกค้าระดับบนอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่นั่นแหละ 

เจซและเพื่อนสนิทอีกสองคนของเขาก็ใช้ชีวิตและหายใจเข้าออกอยู่ในโลก 

ใบนั้น พวกเขาทำงานกันหนักมากเพื่อก้าวไปสู่จุดนั้น แล้วไม่ได้แค่ไปถึง  

พวกเขาก้าวเลยไปไกลกว่าจุดที่คนส่วนใหญ่จะจินตนาการ ทั้งยังทำได้ตั้งแต่ 
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ตอนที่พวกเขาเพิ่งอายุย่างสามสิบต้น  ๆ  เท่านั้น 

	ด้วยวัยสามสิบแปดปี พวกเขาสามคนได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น 

หนึ่งในผู้ประกอบกิจการโรงแรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก แต่ 

ถึงอย่างนั้น พวกเขาก็ยังคงเป็นพี่ชายกับสองเพื่อนรักของเขาสำหรับเธอ 

เหมือนเดิม เอ่อ ยกเว้นเกบ แต่มันอาจถึงเวลาแล้วที่จะลืมเรื่องเพ้อฝัน 

น่าอายเกี่ยวกับเขาสมัยวัยรุ่นของเธอเสียที ตอนอายุสิบหก มันยังเป็น 

สิ่งที่พอเข้าใจได้ แต่ในตอนอายุยี่สิบสี่ นั่นทำให้เธอดูสิ้นหวังและละเมอ 

เพ้อพก

	แอชกับเกบเกิดมาบนกองเงินกองทอง ทว่าเธอกับเจซไม่ใช่ และเธอ 

ยังไม่สบายใจเต็มที่กับแวดวงที่ผู้เป็นพี่ย้ายเข้าไป แต่เธอก็ภาคภูมิใจในตัว 

เจซมากที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก 

เขามีน้องน้อยคอยถ่วงอยู่ตั้งคนหนึ่งหลังจากการเสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน 

และไม่คาดคิดของพ่อแม่

	เกบใกล้ชิดกับพ่อแม่เขา หรืออย่างน้อยก็เคยสนิทตอนพวกเขายัง 

แต่งงานกันอยู่ พ่อเขาหย่าขาดจากแม่ของเกบด้วยความปุบปับจนน่าตกใจ 

หลังการฉลองวันครบรอบแต่งงานปีที่สามสิบเก้า ส่วนแอช...เรื่องของเขาเป็น 

สถานการณ์ที่น่าสนใจถ้าคิดในแง่ดีที่สุด นั่นเป็นคำพูดที่มีชั้นเชิงมากที่สุด 

แล้วสำหรับกรณีนี้ แอชเข้ากับครอบครัวไม่ได้ ไม่ได้เลยสักคนเดียว เขา 

ออกเดินตามเส้นทางของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย ปฏิเสธไม่ยอมรับธุรกิจ 

และเงินทองของครอบครัว และเผลอ  ๆ  ความสำเร็จของเขานี่แหละที่เป็น 

หนามตำใจครอบครัวของเขายิ่งขึ้นเพราะเขาทำได้โดยไม่ต้องอาศัยบารมี 

ทางบ้าน

	มีอารู้ว่าแอชไม่เคยใช้เวลากับครอบครัวเลย เขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับ 

เกบและเจซ แต่ขลุกอยู่กับเจซมากเป็นพิเศษ เจซพูดกับมีอาอย่างชัดเจน 

ในภาษาของเขาว่าครอบครัวของแอชนั้นเฮงซวยมาก และเธอก็ทิ้งไว้แค่นั้น 

ไม่ได้ถามต่อ ใช่ว่าเธอจะมีโอกาสได้พบพวกเขาเสียเมื่อไหร่ล่ะ พวกนั้น 

ทำเป็นหลับหูหลับตาว่าเอชซีเอ็มไม่มีอยู่ในโลกด้วยซ้ำ

	มีอาอยากหมุนตัวและหนีไปจากตรงนั้นจริง ๆ เมื่อผู้ชายสองคนสืบเท้า 
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เข้ามาหา ทั้งยังยิ้มกริ่มราวกับว่าพวกเขากำลังจะได้หิ้วสาวไปค้างคืนด้วย  

แต่ติดที่เธอยังไม่เจอเจซเลย และเธอจะไม่รีบกลับในเมื่อเธอใช้เวลานานมาก 

ในการเตรียมตัวมาที่นี่ เผื่อว่าเธอจะบังเอิญได้เจอเกบ เธอนี่น่าสมเพชใช้ได้ 

ทีเดียว แต่ก็นั่นแหละนะ

	เธอยิ้มพลางเตรียมตัวเตรียมใจ ด้วยตั้งใจว่าจะไม่ทำให้พี่ชายต้อง 

ขายหน้าด้วยการทำตัวเหมือนยายบื้อในคืนสำคัญของเขาเด็ดขาด 

	แต่แล้วเธอก็ต้องแปลกใจอย่างที่สุดเมื่อเกบปรากฏตัวขึ้น ลัดเลาะ 

ผูค้นตรงเขา้มาหา ริว้รอยบึง้ตงึสลกัอยูบ่นใบหนา้ เขาปราดตดัหนา้สองหนุม่ 

ที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อย  ๆ  และจับแขนเธอ รั้งเธอออกห่างก่อนที่พวกนั้นจะ 

เข้าถึงตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	“สวัสดีค่ะ เกบ” เธอเอ่ยอย่างสั่น  ๆ 

	ในตัวผู้ชายคนนี้มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอกลายเป็นคนสมองช้า  

อยู่ต่อหน้าเขา เธอพูดอะไรไม่ออกเลย คิดอะไรก็ไม่ออก ไม่สามารถแสดง 

ความคิดที่ชัดเจนและมีเหตุผลได้สักอย่าง เขาอาจคิดในใจด้วยซ้ำว่าเป็น 

ปาฏิหาริย์แท้ ๆ ที่เธอเรียนจบปริญญาได้จริง ๆ และสำเร็จการศึกษาด้วยผล 

การเรียนเกียรตินิยม ต่อให้เขากับเจซเห็นว่ามันเป็นปริญญาที่ไร้ประโยชน์ 

สิ้นดีก็ตาม เจซต้องการให้เธอเรียนด้านบริหารธุรกิจ เขาอยากพาเธอเข้าสู่ 

ธุรกิจของ “ครอบครัว” แต่มีอายังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากทำ อะไร ในอนาคต 

กันแน่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นตอของความหงุดหงิดหัวเสียสำหรับเจซ

 เรื่องนั้น  ทำเอามีอารู้สึกผิด เพราะเธอมีอภิสิทธิ์ในการค่อย  ๆ  คิด 

ค่อย  ๆ  ตัดสินใจได้โดยไม่ต้องรีบร้อน เจซคอยดูแลจัดหาทุกสิ่งทุกอย่าง 

ให้เธอมาตลอดอย่างใจป้ำ ทั้งอพาร์ตเมนต์และอะไรก็ตามที่เธอต้องการ  

แม้ว่าหลังจากเรียนจบแล้ว เธอจะพยายามอย่างมากที่จะไม่พึ่งพิงเขาก็ตาม

	คนรุ่นเดียวที่จบมาพร้อมกับเธอมีงานทำกันแล้ว พวกเขากำลังเริ่ม 

ประกอบอาชีพในขณะที่เธอยังทำงานพิเศษเป็นพนักงานในร้านกาแฟ และ 

เตะถ่วงไม่ยอมตัดสินใจเสียทีว่าต้องการทำอะไรกับชีวิตที่เหลือจากนี้

	และความลังเลนั่นก็น่าจะเกี่ยวข้องอย่างมากกับจินตนาการเพ้อฝัน 

ลวงตาที่เกี่ยวกับผู้ชายที่กำลังฉุดแขนเธอให้เดินไปด้วยกัน  เธอ  ต้อง  ลืม 
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ความหลงใหลในตัวเขาเสียทีและก้าวต่อไป เธอจะมาใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่กับ 

ความคิดไร้สาระน่าหัวร่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะหันมามองเธอและตัดสินใจว่า 

เขาต้องได้เธอไปครองไม่ได้

	เธอจ้องมองเขาอย่างหิวโหยตะกละตะกลาม เหมือนคนติดยาที่กำลัง 

จะได้เสพยาเข็มต่อไป ราวกับว่าเธอขาดยานั่นมานานมากเหลือเกิน เขาคือ 

ชายเจ้าของท่วงท่าโดดเด่นที่ดึงดูดความสนใจในทุก  ๆ  แห่งที่เขาย่างก้าวไป  

ผมสีดำของเขาตัดสั้น แต่งทรงน้อยที่สุดแค่ให้พอดูโก้หรู

	เขามีภาพลักษณ์แบบผู้ชายร้ายกาจที่ผู้หญิงทุกคนคลั่งไคล้ นอกจาก 

นั้นเขายังมีลักษณะท่าทาง  “ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมอะไรทั้งนั้น” และ 

สิ่งที่เกบต้องการก็มักได้มาไว้ในกำมือเสมอ ความมั่นใจกับความยโสของเขา 

คือสองสิ่งที่ดึงดูดเธอเข้าหาเขามาโดยตลอด เธอจนปัญญาจะต่อสู้ขัดขืน 

ความรู้สึกที่มีต่อเขาแล้ว พระเจ้ารู้ดีว่าเธอพยายามมาหลายปีแค่ไหน แต่ 

ความลุ่มหลงของเธอก็ ไม่ แสดงวี่แววว่าจะลดน้อยลงเลย

“มีอา” เขาเอ่ยด้วยเสียงทุ้มต่ำ “ฉันไม่รู้เลยว่าเธอจะมา ไม่เห็นเจซ 

พูดอะไรสักคำ”

	“เจซไม่รู้ค่ะ” เธอบอกพร้อมกับรอยยิ้ม “ฉันกะจะทำให้พี่แปลกใจ  

ว่าแต่พี่อยู่ไหนหรือคะ”

	ความอดึอดัใจปรากฏออกมาทางแววตาของเกบแวบหนึง่ “มเีรือ่งดว่น 

เลยถูกตามตัวไปแล้วละ ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับเข้ามาอีกหรือเปล่า”

	รอยยิ้มของคนฟงัเจื่อนลง “อ้าว” เธอหลุบตาลงอยา่งขัดเขิน “สงสัย 

ว่าฉันคงใส่ชุดดี ๆ ในโอกาสพิเศษมาเสียเปล่าแล้วละ”

	สายตาคมกริบกวาดมองท่ัวตัวเธออย่างเอ่ือยเฉ่ือย ทำให้เธอรู้สึก 

ราวกับว่าเขาถอดเส้ือผ้าเธอออกโดยไม่ต้องพยายามทำอะไรเลย “ชุดสวยนะ”

	“ถ้าอย่างนั้นฉันน่าจะกลับเลยดีกว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ที่นี่ต่อ 

ถ้าเจซไม่อยู่”

	“เธออยู่กับฉันก็ได้” เขาเอ่ยปากขึ้นดื้อ  ๆ 

	ดวงตาของเธอเบิกกว้างขึ้น เกบไม่เคยพยายามทำอะไรเกินกว่าที่ 

จำเป็นเพื่อให้ได้อยู่กับเธอเลย อันที่จริงดูเหมือนเขาพยายามหลบหน้าเธอ 
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ด้วยซ้ำ เลี่ยงได้เป็นเลี่ยงมาตลอด และนั่นมากพอจะทำให้เธอมีปมเลย 

ทเีดยีว โอ แนน่อนวา่เขาดีกบัเธอ เขาสง่ของขวญัมาใหใ้นโอกาสพเิศษตา่ง ๆ   

คอยถามไถ่เพื่อให้แน่ใจว่าเธอได้ทุกสิ่งที่ต้องการ ก็ไม่ใช่ว่าเจซจะละเลย 

ไม่ทำอย่างเดียวกัน แต่เกบไม่เคยลงทุนอยู่ต่อหน้าเธอเกินชั่วอึดใจ

	“อยากเต้นรำไหม” เขาถาม

	เธอจ้องมองเขาด้วยความสับสนงุนงง ได้แต่นึกสงสัยในใจว่าเกบ  

แฮมิลตัน ตัวจริงไปซ่อนอยู่ที่ไหน เพราะเกบที่เธอรู้จักไม่เต้นรำ เอ่อ เขา 

เต้นรำ เป็น หากเพียงไม่ค่อยเต้นเท่านั้น

	ฟลอร์เต้นรำเต็มไปด้วยคู่เต้นอื่น  ๆ บางคู่อายุมากกว่า บางคู่รุ่นราว 

คราวเดียวกับเกบ ทว่าเธอไม่เห็นคนวัยเดียวกับเธอสักคน แต่นั่นแหละ  

คนที่มางานนี้ส่วนใหญ่มาจากชนชั้นสูงส่งแสนโก้หรูอภิมหารวยซึ่งคนอายุ 

ยี่สิบสี่ปีส่วนใหญ่ยังไม่ได้เหยียบย่างเข้าไป

	“เอ่อ แน่นอนค่ะ” เธอตอบ ทำไมจะไม่อยากเต้นล่ะ เธออยู่ที่นี่แล้ว 

นีน่า เธอใชเ้วลาเตรยีมตวัตัง้สองชัว่โมง แลว้จะปลอ่ยใหช้ดุสวยเกก๋บัรองเทา้ 

สุดเจ๋งเสียเปล่าไปทำไมกัน

	เขาทาบฝ่ามือลงบนแผ่นหลังของเธอ และนั่นก็ให้ความรู้สึกราวกับ 

ถกูตตีรา เธอแทบขม่ความรูส้กึสัน่สะทา้นไวไ้มไ่ดร้ะหวา่งทีเ่ขาพาไปยงับรเิวณ 

ที่กันไว้เป็นพื้นที่เต้นรำ การเต้นรำกับเขาเป็นความคิดที่แย่ในหลายแง่ 

เหลือเกิน เธอจะก้าวข้ามความหลงใหลในตัวเขาไปได้อย่างไรถ้ายังคอยเอา 

ตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้เขาเช่นนี้ แต่ไม่มีทางเสียละที่เธอจะปล่อยโอกาสได้อยู่ 

ในวงแขนของเขาให้หลุดมือไป ต่อให้ได้อยู่ในนั้นเพียงสองสามนาทีก็ตาม  

เพราะมันคงเป็นสองสามนาทีที่งดงามน่าทึ่ง

	เสียงเร้าอารมณ์ของแซ็กโซโฟนดังผสานกับเสียงกังวานใสของเปียโน 

และจังหวะที่หนักแน่นทุ้มต่ำของเบส เสียงดนตรีนั้นแทรกทะลวงไปตาม 

กระแสเลือดของเธอขณะที่เธอเลื่อนตัวเข้าสู่วงแขนของเกบ ชวนให้มึนเมา  

กระตุ้นเร้า และทำให้มีอารู้สึกเหมือนกำลังอยู่ท่ามกลางความฝันที่ชัดเจน 

มีชีวิตชีวา

	มือของเขาเลื่อนไปบนแผ่นหลังเธอ ก่อนวางพักไว้บนส่วนที่เปลือย 
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เปล่าเพราะชุดที่เว้าลึก เนื้อผ้าด้านหลังคอเสื้อห้อยลงมาเรี่ยอยู่เหนือบั้นท้าย 

ชุดล่อตะเข้ที่เธอต้องกล่อมตัวเองให้หยิบขึ้นสวม แต่ตอนนี้เธอนึกดีใจ จริง ๆ 

ที่สวมมัน

	“ดีเป็นบ้าที่เจซ ไม่ อยู่ที่นี่” เกบเอ่ย

	เธอเอียงศีรษะมองหน้าเขาด้วยความสงสัย “ทำไมคุณพูดอย่างนั้น 

ล่ะคะ”

	“เพราะมีหวังหมอนั่นได้หัวใจวายแน่ถ้าเขาเห็นเธอในชุดนี้ มันยัง 

เรียกว่าชุดไม่ได้เลยนะนั่น”

	เธอยิ้มจนลักยิ้มบุ๋มลงในแก้ม “ในเมื่อเจซไม่อยู่ที่นี่ เขาก็พูดอะไร 

ไม่ได้แล้ว จริงไหมคะ”

	“จริง แต่ฉันพูดได้” เขาพูดแบบขวานผ่าซาก

	รอยยิ้มของเธอเจื่อนลงเป็นหน้านิ่วคิ้วขมวด “ฉันไม่อยากมีพี่ชาย 

สองคนหรอกนะ เกบ ฉันรับรองกับคุณตรงนี้เลยว่าพี่ชายน่ะมีคนเดียว 

ก็พอแล้ว”

	เขาหรี่ตาลงและเม้มริมฝีปากเข้าหากันเป็นเส้นตรง “ฉันไม่มีความคิด 

อยากเป็นพี่ชายของเธอเลย”

	มีอามองเขาด้วยสีหน้าน้อยใจ ถ้าการอยู่กับเธอเป็นภาระที่น่าเบื่อ 

ขนาดนั้น แล้วเขาเข้ามาหาเธอทำไมกัน ทำไมเขาไม่ทำอย่างที่ทำมาตลอด 

เวลานี้และมองผ่านเธอไปเสีย

	เธอถอยไปข้างหลัง ความรู้สึกตื่นเต้นอบอุ่นใจที่ได้อยู่ใกล้เขา มี 

วงแขนของเขาโอบกอดรอบตวั มฝีา่มอืเขาวางบนเนือ้ตวัคอ่ย ๆ สลายไปอยา่ง 

ช้า  ๆ เธอไม่น่ามาเลย แผนเซอร์ไพร้ส์นี่งี่เง่าและอ่อนหัดจริง  ๆ ทั้งหมด 

ที่เธอต้องทำก็แค่โทรศัพท์หาเจซ บอกแผนการต่าง  ๆ  ของเธอให้เขารู้ แล้ว 

เขาก็จะได้บอกเธอว่าเขาจะไม่อยู่ในงาน ทีนี้เธอก็จะไม่มายืนเด๋อกลางฟลอร์ 

เต้นรำและอับอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกับการปฏิเสธของเกบ

	เขาหรี่ตาลงเล็กน้อยเมื่อมองเห็นปฏิกิริยาของเธอ แล้วถอนหายใจ 

เบา  ๆ ก่อนจะหันหลังขวับและแทบจะลากเธอออกจากฟลอร์เต้นรำไปทาง 

เฉลียง ประตูหลายบานตลอดแนวเปิดอยู่เพื่อให้ลมเย็นยามค่ำคืนพัดเข้าสู่ 
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ด้านใน เขาก้าวเท้าออกไปด้านนอก พลางรั้งตัวเธอเข้าสู่อ้อมแขนแข็งแรง 

อย่างปกป้อง

ดังนั้นเธอจึงได้กลับเข้าไปอยู่ในวงแขนของเขา ถูกห่อหุ้มอยู่ในไออุ่น 

จนเธอได้กลิ่นกายของเขา และตัวเขาก็หอมเหลือเกิน

	ชายหนุ่มไม่ได้หยุดเท้าลงจนกระทั่งพ้นแนวประตูออกมายังเงามืด 

อันเกิดจากกันสาดด้านบน แสงไฟของเมืองเป็นประกายระยิบระยับและ 

จับท้องฟ้าให้สว่างพร่างพรายในขณะที่เสียงของการจราจรที่ดังแว่วอยู่ไกล ๆ 

ฉีกทึ้งความเงียบสงบเสียสิ้น

	นานครู่ใหญ่ที่เขาเอาแต่จ้องมองเธอเงียบ  ๆ จนมีอานึกสงสัยว่าเธอ 

ทำอะไรลงไปหรือถึงทำให้เขาดูโกรธมากขนาดนี้

	ระหว่างนั้นกลิ่นกายเขาก็ยั่วเย้าเธอ กลิ่นจาง  ๆ  ของเครื่องเทศที่ไม่ 

ฉุนจัดเกินไป โคโลญจน์ที่เขาใช้ช่างเข้ากับตัวเขาดีเหลือเกิน มันช่วยเสริม 

กลิ่นตามธรรมชาติของเขาและในขณะเดียวกันก็บอกเป็นนัย ๆ อย่างเร้าใจถึง 

ความเป็นชายชาตรี ความสมบุกสมบัน ป่าเขาลำเนาไพร การอยู่กลางแจ้ง 

และ...ความมีระดับเจนจัดสังคม 

“บ้าเอ๊ย” เขาพึมพำ มันเป็นเสียงของการยอมแพ้ ราวกับว่าเขากำลัง 

ยอมสยบให้กับพลังลึกลับบางอย่าง

	แต่ก่อนที่มีอาจะโต้ตอบอะไรออกไป เขาก็ดึงตัวเธอไปข้างหน้าจน 

ชนเข้ากับแผ่นอกแข็ง  ๆ  ของเขา ปากเธออ้าออกด้วยความประหลาดใจ  

แล้วเสียงถอนใจเบา  ๆ  ก็หลุดลอดออกมา ริมฝีปากเธออยู่ใกล้ปากของเขา  

ใกล้จนเย้ายวนใจ เธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจของเขา เห็นกล้ามเนื้อตรงขมับ 

ของเขากระตุก ขากรรไกรเกร็งนูนขึ้นเป็นสันราวกับว่าเขากำลังต่อสู้กับตัวเอง 

อย่างเต็มที่เพื่อข่มใจเอาไว้ แต่แล้วเขาก็ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ 

	ริมฝีปากของเขาประกบลงมาบนเรียวปากเธอ หนักหน่วง เร่าร้อน  

เรียกร้อง และโอ พระเจ้า เธอรักสิ่งที่เขาทำจริง ๆ ลิ้นของเขาดุนดันเข้าไป 

อย่างเร่าร้อนและเร้าอารมณ์ เขาไล้ไปมาบนลิ้นของเธอพร้อมกับเลียเพดาน 

ปากเธออย่างหยอกเย้าและกระหวัดพันลิ้นเธอด้วยลีลาที่ละเมียดละไม  

เขาไม่ได้แค่จูบเธอ หากกำลังกลืนกินเธอ เพียงการจูบอย่างเดียว เขาก็ 
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ครอบครองเธอได้แล้ว ในห้วงเวลานั้นเธอถูกเกบ แฮมิลตัน ครอบครอง 

เป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ ์ ผู้ชายคนอื่น ๆ ที่เธอเคยจูบด้วยจางหายไปในความ 

พร่าเลือน

	เธอผ่อนลมหายใจออกมา ปล่อยตัวเองให้ละลายหายเข้าไปในอ้อมกอด 

ของเขาโดยสิ้นเชิง เนื้อตัวเธออ่อนปวกเปียกไร้กระดูก มองหามากขึ้น  

ต้องการยิ่งขึ้น ต้องการเขามากกว่านี้ ความเร่าร้อนของเขา สัมผัสของเขา  

และเรียวปากร้ายกาจนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้แต่ฝันถึงและอยากให้ 

เกดิขึน้จรงิ ความคดิเพอ้ฝนัหรอืจนิตนาการบรรเจดิเลศิเลอทัง้หลายของเธอ... 

เทียบไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวกับของจริง

	ฟันของเขาครูดไปตามริมฝีปากและขบเม้มกลีบปากเต็มอิ่มของเธอ  

แค่พอเจ็บนิด ๆ ให้เธอรู้ว่าเกมนี้ใครคุม จากนั้นเขาก็ลดระดับความรุนแรงลง 

ดว้ยการตวดัเลยีลิน้อยา่งยวนใจ แลว้พรมจบูแผว่เบานุม่นวลไปตามแนวโคง้ 

ได้รูปของปากเธอ

	“พระเจ้าช่วยด้วยเถอะ ฉันอยากทำอย่างนี้มานานแล้ว” เขาเอ่ยเสียง 

แหบห้าว

	เธอตะลึงงัน ขาทั้งสองข้างซวนเซและสั่นเทาจนเธอต้องภาวนาขอ 

อย่าให้ทรุดฮวบลงไปกองบนพื้น ตกเป็นเหยื่อของรองเท้าส้นสูงที่สวมอยู่  

ไม่มีอะไรช่วยให้เธอเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เกบ  

แฮมิลตัน เพิ่งจูบเธอ แถมไม่ใช่แค่จูบ แต่เขายังลากเธอออกมาที่เฉลียง 

และย่ำยีเธอ

	ริมฝีปากเธอยังเจ็บแปลบจากการจู่โจมแสนวาบหวามของเขา เธอ 

เมาแอ๋เลย เมามากจริง  ๆ เธอรู้สึกเหมือนตัวเบาหวิวอย่างกับจะลอยได้  

ทว่าเธอไม่ได้ดื่มอะไรเข้าไป ขนาดนั้น มีอาจึงรู้ดีว่าเธอไม่ได้กำลังมีปฏิกิริยา 

ตอบสนองต่อแอลกอฮอล์ แต่เป็นเขาต่างหาก ง่าย ๆ และสั้น ๆ แค่นั้นแหละ 

เขาช่างเป็นอันตรายต่อสติสัมปชัญญะของเธอ

	“เลิกมองฉันแบบนั้นได้แล้ว ไม่อย่างนั้นมันจะทำให้เธอเจอปัญหา 

ใหญ่จริง ๆ” เขาคำราม

	หากปัญหาที่ว่านั่นเด็ดอย่างที่เธอคาด เธอก็ไม่รังเกียจ  สักนิด  ที่จะ 



16

เ ร่ ง เ ร้ า

มีปัญหากับเขา

	“ฉันมองคุณยังไงหรือคะ” เธอถามเสียงแหบพร่า

	“เหมือนอยากให้ฉันถอดชุดวับ  ๆ  แวม  ๆ  ของเธอออกจากตัว แล้วมี 

อะไรกับเธอบนเฉลียงนี้ยังไงล่ะ”

	มีอากลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบาก อาจเป็นการดีกว่าที่จะไม่พูด 

อะไรออกไป เพราะเธอไม่มั่นใจสักนิดว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นที่นี่ สติสตังเธอ 

กำลงัหมนุติว้และเธอยงัทำใจใหย้อมรบัความจรงิทีเ่กบ แฮมลิตนั เพิง่จบูเธอ  

แล้วก็พูดเรื่องมีอะไรกับเธอบนเฉลียงของโรงแรมเขาไม่ได้

	เขาขยับเข้ามาใกล้อีกครั้ง จนกระทั่งไออุ่นจัดจากร่างกายสูงใหญ่ 

กลืนกินและครอบงำเธอ ชีพจรของมีอาเต้นไม่เป็นส่ำอยู่บนลำคอขณะที่ 

ลมหายใจถี่กระชั้นและขาดห้วง

	“มาหาฉันพรุ่งนี้ มีอา ที่ออฟฟิศ สิบโมงตรง”

	“ทะ  - ทำไมคะ” เธอถามตะกุกตะกัก

	สีหน้าเขาแข็งกระด้าง นัยน์ตาวาววับด้วยประกายดุดันที่เธอตีความ 

ไม่ออก

	“เพราะฉันบอกให้มาน่ะสิ”

	เธอเบิกตากว้าง แล้วเขาก็เอื้อมมาคว้ามือเธอ ดึงกลับไปยังทางเข้า 

ห้องจัดเลี้ยง เกบไม่ได้หยุดที่นั่นและยังเดินต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงล็อบบี ้

มีอาพยายามก้าวตามให้ทันช่วงขายาว  ๆ  ของเขาขณะที่ส้นรองเท้าของเธอ 

ดังก๊อก ๆ ไปบนพื้นหินอ่อนขัดมันเงางาม

ความรู้สึกนึกคิดของเธอตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสับสนอย่างมาก  

“เกบ เราจะไปไหนกันคะ” 

	เขาเดินออกไปด้านนอกและทำท่าเรียกพนักงานเปิดประตูผู้รี่เข้ามาหา 

ทันทีที่เห็นเกบยืนอยู่ตรงนั้น แค่ไม่กี่วินาทีต่อมา รถยนต์สีดำคันเพรียวยาว 

ก็แล่นช้า ๆ มาจอดเทียบด้านหน้า แล้วเกบก็รุนหลังเธอเข้าไปนั่งข้างใน

	เขายืนนิ่ง ก้มตัวลงเล็กน้อยเพื่อให้มองเห็นด้านในหลังรถขณะที่ 

มือหนึ่งจับบานประตูเปิดค้างเอาไว้

	“เธอกำลังจะกลับบ้านแล้วถอดชุดบ้า  ๆ  นั่นออก” เขาพูดเหมือนสั่ง  
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“จากนั้นพรุ่งนี้เธอก็จะมาหาฉันที่ทำงานตอนสิบโมง” เขาขยับจะปิดประตู  

แต่แล้วก็ก้มลงมองเธออีกครั้ง “แล้วนี่มีอา เธอควรไปที่นั่นให้ได้ล่ะ”
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“งั้นขอฉันพูดเรื่องนี้   ให้ชัด  ๆ  เลยนะ เธอโดดเที่ยวผับ  

กับฉันและพวกสาว  ๆ  เพื่อไปงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และน่าเบื่อของโรงแรม 

พีช่ายเธอ และระหวา่งอยูท่ีน่ัน่ เกบ แฮมลิตนั กล็ากเธอไปทีเ่ฉลยีง จบูเธอ 

จากนั้นก็ส่งเธอกลับบ้านพร้อมคำสั่งชัดเจนว่าให้ไปห้องทำงานของเขาตอน 

สิบโมงเช้าวันนี้”

มีอานั่งกอดเข่าอยู่บนเก้าอี้นวมตรงข้ามกับแคโรไลน์ เพื่อนรักและ 

รูมเมทของเธอ หญงิสาวขยีต้าดว้ยความพยายามจะขจดัมา่นหมอกทีโ่อบลอ้ม 

รอบตัวให้หมดไป เธอไม่ได้หลับเลยสักงีบเมื่อคืน จะหลับลงได้อย่างไรเล่า 

เกบเล่นพลิกโลกทั้งใบของเธอ แล้วตอนนี้เวลาสิบนาฬิกาเส้นตายก็กำลัง 

จะมาถึงอยู่รอมร่อและเธอไม่รู้เลยสักนิดว่าควรทำอย่างไร

“ส่วนใหญ่แล้วก็ใช่” มีอาตอบ

แคโรไลน์ทำหน้าล้อเลียนแบบเกินจริงพลางใช้มือข้างหนึ่งกระพือลม 

พัดตัวเอง “ไอ้ฉันรึก็หลงนึกว่าเธอคงไม่สนุกเท่าที่พวกเรามันกันแน่ แต่ฉัน 

ไม่ได้ถูกเศรษฐีหนุ่มพันล้านสุดหล่อจูบสักคน”

“แต่ทำไมกันล่ะ” มีอาถาม ความอัดอั้นทำให้เสียงเธอฟังดูหงุดหงิด 

มันเป็นคำถามที่เธอเพียรถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างที่นอนตาค้าง  

ทำไม เขาถึงจูบเธอ ทำไมเขาถึงอยากเจอเธอตอนนี้ ในเมื่อเขาดูจะพยายาม 

หลบเลี่ยงเธอมาตลอด
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สิ่งที่เขาบอกเธอไม่ใช่การขอร้อง แต่ก็นั่นแหละ เกบ แฮมิลตัน  

ไม่เคย ขอ อะไรทั้งนั้น เขาออกคำสั่งและคาดหวังในผลลัพธ์ และมีอาไม่รู้ว่า 

อะไรดลจิตดลใจเธอถึงได้พบว่าอุปนิสัยข้อนั้นช่างน่าพิสมัย มันทำให้เธอ 

อุ่นซ่านและสั่นระริกอยู่ข้างใน

แคโรไลน์กลอกตา “เขาตอ้งการเธอนะ่ส ิ แมส่าวฮอ็ต กแ็ลว้ทำไมเขา 

จะไมต่อ้งการกนัเลา่ เธอนะ่ทัง้สาวและนา่หลงขนาดนี้ ฉนัพนนัเลยวา่หลายปี 

มานี้เธอต้องอยู่ในจินตนาการสุดบรรเจิดของเขาสักครั้งสองครั้งละน่า”

มีอาย่นจมูก “เธอพูดซะฟังน่าขยะแขยงเลย”

“โธ ่ ให้ตายเถอะ ทำอย่างกับเธอไม่ได้คลั่งเขามาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่น 

ไปได้ แล้วก็ใช่ว่าเขาเคยทำอะไรตามอารมณ์ชั่ววูบเสียเมื่อไหร่ ตอนนี้เธอ 

ยี่สิบสี่แล้วนะ ไม่ใช่สิบหก มันต่างกันลิบลับ”

“ฉันอยากให้ตัวเองรู้ว่าเขาต้องการอะไรจัง” มีอาระบาย ความกังวล 

ปรากฏชัดเจนในน้ำเสียง

“ถ้าเธอยังต้องสงสัยในเรื่องนั้นอีกหลังจากที่เขาขู่จะมีอะไรกับเธอ 

ตรงเฉลียงละก็ เธอก็ไม่มีหวังแล้วละ” แคโรไลน์เอ่ยด้วยความหงุดหงิด 

เธอทำเป็นเหลือบมองนาฬิกาข้อมือนิดหนึ่ง แล้วตวัดสายตาเหลืออด 

ไปทางมีอา

“คุณเพื่อนจ๋า เธอมีเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในการเตรียมตัวก่อนต้องไป 

จริง  ๆ  แล้วนะ ฉันขอแนะนำให้เธอลงจากเก้าอี้และไปทำให้ตัวเองดูสวยเริด 

ได้แล้ว”

“ฉันไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะสวมอะไรดี” มีอากล่าวอ้อมแอ้ม 

แคโรไลน์ผุดยิ้ม “แต่ฉันรู้ มาเร็ว เธอมีผู้ชายที่ต้องทำให้ตาพร่า 

รออยู่นะ”

ตาพร่าหรือ มีอาอยากจะหัวเราะ ถ้ามีใครสักคนที่ตาพร่าจนจับต้น 

ชนปลายไม่ถูก คนคนนั้นก็คือเธอนี่แหละ เธอสับสนกับเหตุการณ์ต่าง  ๆ  

ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนมากเสียจนเธออาจทำตัวเป็นหายนะเดินได้ตอนที่เธอ 

เดินเข้าไปในห้องทำงานของเกบจริง ๆ 
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เกบไล้นิ้วไปบนสัญญาที่เขาหยิบออกมาและจ้องมองหน้าแรก  นิ่งเงียบ 

ระหวา่งพจิารณาเสน้ทางทีเ่ขาตอ้งการเดนิไปกบัมอีา การใชเ้วลาใครค่รวญถงึ 

วิธีเข้าหาเป้าหมายนับเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา เพราะเขามีวิธีจัดการสิ่งต่าง ๆ  

อยู่แบบเดียวเท่านั้น นั่นคือแบบตรงไปตรงมา เขาปฏิบัติกับความสัมพันธ์ 

ส่วนตัวเหมือนที่ทำกับธุรกิจ ไม่มีที่ว่างให้กับอารมณ์ความรู้สึกใด  ๆ  ทั้งสิ้น 

แม้กระทั่งในความสัมพันธ์ เขาเคยตกอยู่ในสถานการณ์อับอายขายหน้ามา 

แล้วครั้งหนึ่ง โดนเล่นงานโดยไม่ทันตั้งตัวเลยละถ้าเขาจะยอมรับตรง  ๆ  กับ 

ตัวเองอย่างเลือดเย็น และเขาสาบานว่าเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก 

ไม่มีอะไรที่จะย้ำเตือนให้มั่นใจว่าเขาจะไม่เดินซ้ำเส้นทางเดิมได้เหมือน 

กับการถูกผู้หญิงที่ตัวเองเชื่อใจทำให้กลายเป็นไอ้โง่สิ้นดีอีกแล้ว

ไม่ใช่ว่าเขาเข็ดขยาดผู้หญิงไปเลยหรอก เขาชอบพวกเธอมาก รัก 

ในความรู้สึกของผู้หญิงที่ว่านอนสอนง่ายใต้ฝ่ามือและการปกครองของเขา  

แต่การเข้าหาสาว ๆ ของเขาเปลี่ยนไป วิธีที่เขาคบกับพวกเธอก็เปลี่ยนไป เขา 

ไม่มีทางเลือก

แต่กับมีอา...

เขาไม่สามารถแกล้งทำเหมือนว่าเธอไม่ได้แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่น ๆ 

ที่ผ่านมา เพราะว่าเธอต่างออกไป เธอไม่ได้เป็นแค่อีกหนึ่งใบหน้าหวาน  ๆ   

ที่เขาอาจมองด้วยความเสน่หา แต่รักษาระยะห่างจากความสัมพันธ์ที่วุ่นวาย 

ยุ่งเหยิง พวกผู้หญิงที่เขาเลือกจะอยู่ด้วยรู้ว่าอะไรเป็นอะไร รู้ว่าเขาคาดหวัง 

อะไรจากพวกเธอและพวกเธอสามารถคาดหวังอะไรเป็นการตอบแทน

มีอาเป็นน้องสาวตัวน้อยของเจซ ยิ่งไปกว่านั้น เธอเป็นเด็กที่เขาเห็น 

มาแต่เล็กจนโต ให้ตายสิ เขาไปร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย 

ของเธอด้วย แถมยังถลึงตาใส่คู่เดตงานพร็อมตอนที่เจ้าเบื๊อกนั่นมารับเธอ 

ที่บ้าน เขาสนุกที่ได้เห็นหมอนั่นกลัวจนหัวหดเมื่อเขา เจซ และแอชบอก 

อย่างชัดเจนโดยไม่พยายามรักษามารยาท ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากทำรุ่มร่าม 

กับมีอาไม่ว่าในลักษณะไหนก็ตาม

เขาเจอเธอเสมอเวลาเธอมาหาเจซในช่วงวันหยุดต่าง  ๆ  และช่วง 

ปิดภาคเรียน ตอนเธอเรียนจบวิทยาลัยเขาก็ไปร่วมพิธีสำเร็จการศึกษา 
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ของเธอด้วย

งานนั้นมันนรกดี  ๆ  นี่เอง เพราะมีอาเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวย 

จนเห็นแล้วต้องตะลึง ไม่เหลือเค้าของเด็กสาวไร้เดียงสาที่อายุน้อยกว่าเขา 

มากอกีตอ่ไป เขาไมอ่ยากแมแ้ตจ่ะนกึวา่เธอมแีฟนมาแลว้กีค่น เพราะแคน่กึ 

ก็ทำให้เขาหงุดหงิดแล้ว อย่างไรก็ตาม เขาไม่ใส่ใจพวกนั้นอยู่แล้ว เพราะ 

พวกนั้นอยู่ในอดีตของเธอ และนั่นคือที่ที่พวกของเก่าทั้งหลายจะอยู่ต่อไป

ตอนนี้มีอายังไม่รู้ แต่เธอกำลังจะเป็นของเขา เขาแค่ยังตกลงใจ 

ไม่ได้ว่าจะเข้าหาเธออย่างตรงไปตรงมาขนาดไหนดี เธอ...ต่างจากคนอื่น ๆ   

อายุน้อยกว่า นั่นก็ใช่ แต่เธอเงียบขรึมกว่าด้วย และอาจไร้เดียงสากว่า  

หรือนั่นอาจเป็นเพียงความเข้าใจไปเองของเขา ใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรบ้าง 

ตอนอยู่ห่างสายตาคมกริบดุจนกอินทรีของเจซ

ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจเข้าหาเธอแบบไหน เขาก็ต้องทำด้วยความละมุน- 

ละม่อมและในแบบที่ไม่ได้บีบเค้นเร่งรัดเธอจนทำให้เธอกลัวหนีเตลิดไป 

เสียก่อนที่เขาจะย่างเท้าผ่านประตูเข้าไป เพราะไม่มีทางเด็ดขาดที่เขาจะ 

ถอยหลังกลับ หรือยอมรับคำว่าไม่เป็นคำตอบเมื่อในที่สุดเขาก็ตัดสินใจ 

ที่จะเคลื่อนไหว

แล้วไหนยังมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับเจซอีกเรื่อง นั่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ 

เกบยังขบคิดไม่ออก แต่ไม่มีเหตุผลที่จะพยายามแก้ปัญหานั้นก่อนที่เขา 

จะครอบครองมีอาได้สำเร็จ เจซคงต้องไว้จัดการทีหลัง 

เสียงเอะอะที่ดังขึ้นหน้าประตูห้องทำงานทำให้ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้น 

ด้วยความไม่สบอารมณ ์ คำสั่งที่เขาให้ไว้กับพนักงานต้อนรับของเอชซีเอ็มนั้น 

ชัดเจนว่าห้ามใครรบกวนทั้งนั้น และนี่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่มีอาจะมาถึง เขามี 

เวลาอีกกว่าหนึ่งชั่วโมง 

เจซกับแอชเดินทอดน่องผ่านประตูเข้ามา และความหงุดหงิดของ 

เกบก็มีแต่จะเพิ่มขึ้น สองคนนี้มาทำบ้าอะไรที่ออฟฟิศวันนี้ พวกเขาควรอยู่ 

บนเครื่องบินมุ่งหน้าสู่แคลิฟอร์เนียไปพบกับผู้รับเหมาเพื่อทบทวนแผนการ 

ก่อสร้างสำหรับรีสอร์ทแห่งใหม่

ชายหนุ่มทั้งสามต้องเดินทางอยู่บ่อย  ๆ โดยมักแบ่งหน้าที่ในการ 
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ควบคุมดูแลโครงการต่าง  ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วในตอนนี้ 

พวกเขาก็มีโครงการหลายแห่งที่อยู่ในขั้นต่าง  ๆ รวมทั้งโรงแรมที่กำลังจะ 

เริ่มลงเสาเข็มในแคลิฟอร์เนีย กับอีกโครงการที่อยู่ในขั้นวางแผนระยะแรก 

ในปารีส และขั้นตอนมองหาทำเลที่มีศักยภาพจะพัฒนาได้ในแคริบเบียน 

สำหรบัรสีอรท์สดุหร ู อยา่งไรกต็าม ระยะนีเ้กบตดิอยูแ่ตใ่นเมอืงเพือ่ควบคมุ 

การตกแต่งขั้นสุดท้ายของเบนท์ลีย์ โรงแรมสุดหรูที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ล่าสุด 

ของพวกเขาในย่านยูเนียนสแควร์ ทุกครั้งเขาคือคนปิดงาน เพราะเขาใส่ใจ 

กับรายละเอียดเกินกว่าจะไว้ใจแม้กระทั่งเพื่อนรักให้รับหน้าที่นั้นไป

เจซกบัแอชคอืคนกลาง ตามทีเ่กบเรยีก แมพ้วกเขาจะถอืหุน้ในบรษิทั 

เท่ากัน แต่เกบคือคนที่ริเริ่มโครงการ ยื่นประมูลราคา เก็บทุกรายละเอียด 

จนเป็นที่พอใจสูงสุด จากนั้นเจซกับแอชก็จะเข้ามาคุมงาน ดูแลการก่อสร้าง 

ตัง้แตฐ่านรากและกำกบัใหแ้นใ่จวา่สิง่ตา่ง ๆ ดำเนนิไปอยา่งราบรืน่ กอ่นทีเ่กบ 

จะกลับเข้ามาอีกครั้งเพื่อเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้าย

ข้อตกลงแบ่งงานนี้เหมาะกับพวกเขาสามคนเป็นอย่างดี และพวกเขา 

ทั้งหมดก็รับมือกับการบริหารและดำเนินการในแต่ละวันของโรงแรมและ 

รีสอร์ทต่าง ๆ ด้วยกัน

ทั้งสามเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนเรียนวิทยาลัย เมื่อมองย้อนกลับไป 

ชายหนุ่มก็ไม่ค่อยแน่ใจนักว่าอะไรที่พาพวกเขามาเจอกัน ถ้าไม่นับเหล้ายา 

ปลาปิ้ง งานเลี้ยงของสมาคมนักศึกษาชาย และการไล่จีบหญิงที่มีอยู่เป็น 

กะตั้ก พวกเขาแค่เจอกันปุ๊บก็ถูกชะตาปั๊บ

สถานการณ์หลายอย่างลำบากขึ้นสำหรับเจซเมื่อพ่อแม่เขาเสียชีวิต 

ไปในอุบัติเหตุทางรถยนต์ และเขาต้องรับภาระดูแลน้องสาวที่อายุน้อยกว่า 

มาก แต่เกบกับแอชคอยอยู่เคียงข้างเขา ทั้งให้กำลังใจและไม่ทอดทิ้งให้เขา 

ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพียงลำพัง

หลังจากนั้นก็เป็นเจซกับแอชที่คอยอยู่เคียงข้างเขาบ้าง เมื่อเขาต้อง 

เผชิญกับการหย่าร้างแสนยุ่งเหยิงและน่าอับอาย

ในทางหนึ่งนั้น มีอาอาจมีส่วนอย่างมากต่อสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง 

เหนียวแน่นระหว่างสามหนุ่ม ซึ่งคิดแล้วก็น่าขำ เพราะเธออาจกลายเป็น 
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จุดจบของมิตรภาพที่ยาวนานได้เช่นกันหากเกบไม่จัดการเรื่องนี้ให้ดี

“อะไรทำให้นายหัวเสียอีกล่ะเช้านี้” แอชลากเสียงขณะหย่อนตัวลง 

บนหนึ่งในเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานของเกบ

เจซนั่งลงบนเก้าอี้อีกตัว เงียบขรึมและไร้ความยำเกรงน้อยกว่าแอช 

เล็กน้อย

ใช่แล้ว เจซกับแอชคือคนเพียงสองคนที่เขาถือว่าเป็นเพื่อนตาม 

ความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์ เกบเชื่อใจพวกเขา...มีแค่สองคนนี้ที่เขา 

เชื่อใจ และเกบก็มอบความรักความซื่อสัตย์กลับไป ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ 

หลับหูหลับตาให้กับใครก็ได้

ในสองคนนี้ เจซคือคนที่นิ่งเงียบเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่าง 

อยูเ่สมอ ขณะทีแ่อชเปน็เพลยบ์อยเจา้เสนห่ท์ีด่งึดดูสาว ๆ ไดร้าวกบัแมลงเมา่ 

บินเข้าหากองไฟ เกบมั่นใจว่าความผสมผสานระหว่างทั้งสองนั่นเองที่ทำให ้

ผู้หญิงคลั่งไคล้ พวกเขาไม่เคยขาดแคลนสาว  ๆ  ที่มายืนต่อแถวเพื่อให้ได้ 

มีอะไรแบบทรีซัมกับพวกเขาเลย 

แอชมักเป็นแนวหน้าเสมอ ด้วยทัง้เจา้ชู ้ หูตาแพรวพราว แถมเข้ากับ 

คนอื่นได้ง่าย เขาจึงทำให้ผู้หญิงหายใจหอบถี่และขัดเขินประหม่า เกบเห็น 

เสน่ห์ของแอชมาแล้วกับตาว่ามันมีผลต่อผู้หญิงอย่างไร ในระหว่างนั้นเจซ 

จะยืนเฉย  ๆ  อยู่ด้านหลัง เฝ้ามองด้วยดวงตาสีเข้มคู่นั้นและท่าทีเงียบขรึม  

ผู้หญิงร้อยทั้งร้อยเห็นเขาเป็นสิ่งท้าทาย และถึงพวกเธออาจมองว่าแอชคือ 

ชัยชนะงาม ๆ ที่ใช้ได้แล้ว แต่พวกเธอก็ไล่ตามเจซด้วยความมุ่งมั่นเพียงเพื่อ 

จะค้นพบว่าเขาเป็นชายที่ไม่อาจเอื้อมถึง

ชายหนุ่มทั้งสามมีรสนิยมทางเพศแปลก  ๆ  ตามแบบพวกเขา และ 

ไมไ่ดรู้ส้กึผดิสกันดิในเรือ่งนัน้ ซึง่เปน็หนึง่ในการคน้พบหลาย ๆ อยา่งระหวา่ง 

อยู่ในรั้ววิทยาลัย พวกเขาทำเงินได้มากพอดูและประสบความสำเร็จในระดับ 

ที่อยู่เหนือจินตนาการอันบ้าคลั่งที่สุดของตัวเอง พวกเขาจึงไม่มีปัญหาในการ 

หาคนที่เต็มอกเต็มใจสำหรับเซ็กซ ์ หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่นานกว่านั้น  

ตราบเท่าที่ผู้หญิงพวกนั้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

มันเป็นข้อตกลงที่ไม่ต้องพูดออกมาก็รู้กันดีระหว่างพวกเขาทั้งสามว่า 
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พวกเขาจะเที่ยวให้หนัก ใช้ชีวิตให้สุด โดยเฉพาะหลังจากชีวิตแต่งงานของ 

เกบพังพินาศอย่างกะทันหัน

เหมือนกับที่เกบและแอชร่วมแรงร่วมใจช่วยเจซตอนที่เขาเริ่มต้น 

เลี้ยงดูมีอา แอชกับเจซคือที่มาของแรงใจที่ไม่มีวันลดน้อยลงสำหรับเกบ 

ตอนลิซาหย่าขาดกับเขา ทั้งยังเป็นผู้แก้ต่างที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อลิซากล่าวหา 

พล่อย ๆ ไร้มูลความจริงที่ทำให้ชื่อเสียงของเกบทั้งในด้านส่วนตัวและการงาน 

ต้องมัวหมองไปตลอดกาล จนถึงวันนี้ เกบก็ยังคงไม่เข้าใจว่าอะไรทำให้ลิซา 

สติแตกขึ้นมา แต่เขาก็นึกขอบคุณเจซกับแอชมาตลอดสำหรับการสนับสนุน 

อย่างไม่มีเงื่อนไขในช่วงเวลาหลายเดือนอันเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขา

เขาเปน็สามทีีด่ทีีส่ดุหรอืเปลา่ บางทอีาจไมใ่ช ่ แตเ่ขากใ็หล้ซิาทกุอยา่ง 

ที่เขาคิดว่าเธออยากได้และต้องการ รสนิยมทางเพศแบบพิสดารของพวกเขา 

ก็เป็นเรื่องที่เห็นชอบกันทั้งสองฝ่าย เขาไม่เคยบังคับให้เธอต้องฝืนใจทำอะไร 

ที่ไม่ต้องการ และนั่นก็ยังทำให้เขาเดือดขึ้นมาทุกครั้งเมื่อนึกถึงทุกเรื่องที่เธอ 

กล่าวหาเขา 

เขาถกูวพิากษว์จิารณอ์ยา่งรนุแรงทัง้ในสือ่และในศาลคดหียา่รา้ง แลว้ 

ลิซาก็เดินลอยนวลจากไป ดูเหมือนเหยื่อของสามีชั่วจอมกดขี่ที่ชอบความ 

รุนแรงอย่างไรอย่างนั้น

เขาไม่มีทางเดินเข้าสู่ความสัมพันธ์โดยปราศจากการเปิดเผยราย- 

ละเอียดทั้งหมดและเอกสารทางกฎหมายที่ลงชื่อรับรู้โดยทุกฝ่ายอีกแล้ว  

บางคนอาจมองว่านี่เป็นการกระทำที่สุดโต่ง หรือแม้แต่เหลวไหลน่าหัวเราะ  

แต่เขามีอะไรมากมายที่ต้องเสียเกินกว่าจะยอมเสี่ยงให้มีลิซาอีกคนตาม 

เล่นงาน

“ฉันนึกว่านายสองคนอยู่บนเครื่องบินไปแคลิฟอร์เนียแล้วเสียอีก”  

เกบเอ่ยอย่างหงุดหงิด

เจซหรี่ตาลง “เรากำลังจะไปในครึ่งชั่วโมงนี้แหละ นักบินของเราโทร. 

มาบอกว่าเครื่องบินเจ็ทมีปัญหาทางเครื่องยนต์นิดหน่อย เร็วที่สุดที่เราจะ 

ออกเดินทางได้ก็คือสิบเอ็ดโมงเมื่อเขาจัดการให้ลำที่มาแทนเติมน้ำมันเสร็จ 

และยื่นตารางการบินเรียบร้อย”
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เกบฟังแล้วคำนวณระยะเวลาในใจทันที สองคนนี้น่าจะไปได้พักใหญ่ 

ก่อนมีอามาถึง ตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าเธอจะไม่ใช่พวกตรงเวลาเผงผู้มาถึง 

แต่เนิ่น ๆ ทุกครั้ง โดยปกติเขาเป็นคนจู้จี้เรื่องเวลาและเกลียดพวกไม่ตรงต่อ 

เวลา แต่นี่จะเป็นครั้งหนึ่งที่เขาอภัยให้กับความล่าช้า

ที่ใต้โต๊ะทำงาน นิ้วของเขาเกร็งงอเข้าหากันแล้วคลายออกขณะที่เขา 

เหยยีดนิว้กลบัไปกลบัมา มอีาเขา้ครอบงำจติใจเขาตัง้แตเ่ธอเดนิเขา้มาในหอ้ง 

จัดเลี้ยงเมื่อคืน ยิ่งตอนนี้เขายอมให้ตัวเองคิดถึงเธอในฐานะที่เป็นมากกว่า 

น้องสาวของเพื่อนสนิท เขาก็ตกอยู่ในความร้อนรนกระสับกระส่ายที่แทบจะ 

อธิบายไม่ได้

เขาอธิบายสิ่งที่ตัวเองรู้สึกได้แค่ว่าเป็น...ความกระตือรือร้น ความ 

คาดหวัง มันทำให้อะดรีนาลินสูบฉีดไปตามกระแสเลือดของเขา เธอเขย่า 

โลกทีจ่ดัระเบยีบไวอ้ยา่งดขีองเขาแลว้จบัควำ่ลง เขาแทบรอไมไ่หวทีจ่ะไดเ้ธอ 

มาอยูใ่นกำมอื ภายใตก้ารควบคมุของเขา แคค่ดิถงึเรือ่งนัน้ เลอืดในกายเขา 

ก็ร้อนฉ่าแล้ว 

พระเจ้าช่วย เขาตื่นตัวแข็งชันขึ้นมาเพียงเพราะคิดถึงเธอ ทั้ง ๆ ที่เขา 

กำลังนั่งอยู่ต่อหน้าเพื่อนรักทั้งสองคน เงอะงะไปก็ปิดบังอาการไม่ได้ เขาจึง 

ได้แต่หวังสุดใจว่าสองคนนั้นจะอยู่ที่เดิมและไม่สังเกตเห็นอะไรทั้งนั้น

และเพราะรู้ว่าหากเขาไม่เอ่ยขึ้น เจซจะยิ่งเกิดคำถามในใจว่าทำไมเกบ 

ถึงไม่เล่าให้ฟังสักคำ เขาจึงมองเจซแล้วกล่าว “นายคลาดกับมีอาไปนิดเดียว 

ในงานฉลองเปิดตัวเมื่อคืนนี้”

เจซขยับตัวนั่งหลังตรงบนเก้าอี้ ริ้วรอยเคร่งเครียดปรากฏขึ้นบน 

ใบหน้า “เธอไปที่นั่นด้วยหรือ”

เกบพยักหน้า “เธออยากให้นายประหลาดใจน่ะ เธอมาถึงหลังจากที่ 

นายหายตัวไปกับแม่สาวผมสีน้ำตาลคนนั้นครู่เดียวเอง”

เจซสบถและเป่าลมออกจากปากด้วยความไม่ชอบใจ “พับผ่าสิ ฉัน 

ไม่รู้ว่าเธอตั้งใจจะมางานด้วย เธอน่าจะบอกฉันสักคำ ฉันจะได้จัดเวลาให้ 

แน่ใจว่าฉันอยู่ที่นั่นด้วย เกิดอะไรขึ้นบ้าง นายคุยกับเธอหรือเปล่า เธออยู่ 

นานไหม”
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“ฉันดูแลเธออย่างดี” เกบพูดด้วยน้ำเสียงสบาย  ๆ “บอกเธอว่านาย 

มีเรื่องด่วนต้องไปจัดการ เต้นรำกับเธอเพลงหนึ่ง จากนั้นก็ให้รถไปส่งเธอ 

ที่บ้าน แต่ว่านะ นายจะต้องหัวใจวายแน่ถ้าเห็นชุดที่เธอสวมมา”

มุมปากข้างหนึ่งของแอชกระตุกโค้งขึ้น “มีอาน้อยของเราโตเป็นสาว 

แล้ว”

เจซขึงตาใส่เขา “หุบปากไปเลย เพื่อน” จากนั้นก็หันกลับไปมองเกบ 

“ขอบใจนะที่ช่วยดูแลมีอา นั่นไม่ใช่ที่ที่ฉันจะอยากให้เธออยู่เลย โดยเฉพาะ 

ถ้านายพูดถูกเรื่องเสื้อผ้าที่เธอสวม พวกเฒ่าหัวงูทั้งหลายยิ่งจ้องจะหาทาง 

นอกใจเมยีอยูแ่ลว้ดว้ย มอีาคงดเูหมอืนจอกศกัดิส์ทิธิส์ำหรบัพวกนัน้เลยละสิ  

มีหวังฉันได้บ้าแน่ถ้าเธอลงเอยด้วยการเป็นคู่นอนของพวกนั้น”

เกบควรจะรู้สึกผิดข้างในใจ แต่ก็นั่นแหละ เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้อง 

ตกนรกแน่สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาวางแผนจะทำต่อมีอา และสำหรับ สิ่ง ที่ 

เขาวางแผนไว้ให้เธอ มีอาจะไม่เป็นแค่คู่นอนของเขาอย่างแน่นอน ดังนั้น 

เขาจึงปล่อยวางความอึดอัดใจที่มีสาเหตุมาจากการโต้ตอบที่เต็มไปด้วยความ 

โกรธเกรี้ยวของเจซไว้ก่อนได้

เสียงเคร่ืองติดต่อภายในของเกบดังข้ึนแล้วตามด้วย “มิสเตอร์แฮมิลตัน 

คะ มิสฮิวสตันมาขอพบมิสเตอร์เครสต์เวลล์และมิสเตอร์แมคอินไทร์ค่ะ”

เกบเลิกค้ิวสูงข้ึน “น่ีจะหนีบสาวผมเข้มคนน้ันไปแคลิฟอร์เนียด้วยหรือ”

แอชยิ้มกว้าง “ใช่สิ เวลาในการเดินทางจะสั้นลงเยอะเมื่อมีเธอไป 

ด้วย”

เกบส่ายศีรษะไปมาแล้วกล่าว “ให้เธอเข้ามาได้เลย เอเลนอร์”

อดึใจตอ่มา สาวสวยสะดดุตาผมสนีำ้ตาลเขม้ทีเ่กบเหน็อยูก่บัเจซและ 

แอชเมื่อคืนก็เดินเข้ามาในห้องทำงานของเขา รองเท้าส้นสูงดังกระทบพื้น 

หินอ่อนเป็นจังหวะก่อนเงียบเสียงเมื่อเธอเหยียบลงบนพรม

แอชยืน่แขนออกไปหา และผูห้ญงิคนนัน้กไ็ถลตวัลงบนหนา้ตกัของเขา 

อย่างสบายใจแล้วเบี่ยงขาไปทางเจซ ชายหนุ่มวางมือลงบนเรียวน่องข้างหนึ่ง 

ก่อนลูบขึ้นไปยังหัวเข่าอย่างเป็นเจ้าของ โดยไม่ได้เหลือบตาไปทางเธอแม้แต่ 

นิดเดียว ราวกับเขากำลังเตือนเธอว่าอย่างน้อยสำหรับปัจจุบันนี้ เธอเป็น 
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ของเขา

เกบอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบผู้หญิงบนตักแอชกับมีอา ซึ่งเป็นการ 

กระทำที่โง่มากเมื่อพิจารณาในแง่ว่าผู้หญิงคนนี้ห่างชั้นจากมีอามาก เธออายุ 

มากกว่า มากประสบการณ์กว่า ทั้งยังรู้ขอบเขตและความต้องการของเจซ 

และแอชเป็นอย่างดี ในขณะที่มีอานั้นไม่รู้เลยสักนิดว่าเกบตั้งใจจะทำอะไร 

กับเธอบ้าง และเขาคงจะโชคดีเป็นบ้าหากเธอไม่วิ่งร้องกรี๊ดออกไปจากห้อง 

ทำงานของเขาเสียก่อน

ถ้าเป็นเมื่อก่อน เกบจะไม่ใส่ใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้าเลย เพราะไม่ใช่ 

เรื่องผิดปกติอะไรที่เจซกับแอชจะมีผู้หญิงอยู่ในห้องทำงาน หากวันนี้เขา 

กระสับกระส่ายร้อนใจอยากให้เพื่อน ๆ  ไปกันเสียที เขาไม่อยากให้มีอาต้อง 

อึดอัดใจไปมากกว่าที่จำเป็น รวมทั้งไม่อยากให้เจซระแคะระคายถึงสิ่งที่เกบ 

ตั้งใจจะทำกับน้องสาวตัวน้อยของเขาด้วย

ชายหนุม่แกลง้ดเูวลาบนหนา้ปดันาฬกิาขอ้มอื แลว้หนักลบัไปมองแอช 

ผู้โอบแขนแสดงความเป็นเจ้าของไว้บนตัวของแม่สาวหุ่นสะบึม  ให้ตายสิ  

ทั้งสองไม่แม้แต่จะแนะนำให้รู้จักคู่ควงคนใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณเพียงพอแล้ว 

ว่าพวกเขาไม่คิดจะให้เจ้าหล่อนป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ตัวนานนัก

“รถจะมารับพวกนายที่นี่หรือ” เกบถาม

“นี่เรามาเกะกะอะไรนายหรือเปล่า” เจซย้อนถาม

เกบเอนหลงัพงิเกา้อี ้ พลางปัน้สหีนา้เบือ่หนา่ย “แคม่อีเีมลกบัขอ้ความ 

เยอะแยะที่ต้องไล่อ่านให้หมด เมื่อวานฉันทำบ้าอะไรไม่เสร็จสักอย่าง 

เพราะมีรายละเอียดต่าง  ๆ  ในนาทีสุดท้ายเกี่ยวกับงานเลี้ยงต้อนรับให้ต้อง 

ดูแล”

แอชพ่นลมออกจากจมูก “นายพูดซะฟังเหมือนกับว่าฉันกับเจซ 

หนีงาน และนายถูกบังคับให้ต้องดูแลทุกอย่างคนเดียว แต่เราต่างรู้กันดี 

ว่านายเป็นจอมจู้จี้ที่ชอบควบคุมทุกอย่างให้ได้ดั่งใจขนาดไหน แทบไม่มี 

ประโยชน์ที่ฉันหรือเจซจะพยายามเข้าไปแทรกเพราะนายต้องให้สิ่งต่าง  ๆ  

เป็นไปตามที่ต้องการ ไม่งั้นโลกของนายจะพลิกคว่ำคะมำหงาย”

“ไอ้บ้ารายละเอียดตัวพ่อ” เจซเอ่ยอย่างเห็นด้วย
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แม่สาวผมเข้มหัวเราะคิกคักออกมา เสียงนั้นทำให้เกบหงุดหงิดขึ้นมา 

ในทนัใด หลอ่นอาจแกก่วา่ มปีระสบการณม์ากกวา่มอีากจ็รงิ แตเ่ขาจำไมไ่ด ้

ว่ามีอาเคยหัวเราะคิกคักราวกับเด็กวัยรุ่นงี่เง่าไร้สมองเช่นนี้ 

“ออกไปจากห้องทำงานของฉันได้แล้ว” เกบบอกด้วยใบหน้าบึ้งตึง  

“ฉันน่ะไม่เหมือนนายสองคนหรอก ฉันมีงานต้องทำ รีบ  ๆ  ย้ายก้นของ 

พวกนายไปแคลิฟอร์เนียเสียทีและจัดการให้ผู้รับเหมาเริ่มงานได้แล้ว เรา 

ต้องแน่ใจว่าเราก่อสร้างตรงตามกำหนดเวลา เราไม่อยากได้กลุ่มนายทุน 

ที่หงุดหงิดหัวเสียในเมื่อฉันใช้เวลาหลายเดือนที่ผ่านมาไปกับการชักแม่น้ำ 

ทั้งห้าและปะเหลาะเอาใจพวกเขาเพื่อให้เรามาถึงจุดที่เราต้องการ”

“ฉันเคยพลาดหรือไงกันเล่า” แอชถามอย่างล้อเลียน

เกบโบกมือแสดงท่าทางให้ไปกันได้แล้ว ใช่ แอชไม่เคยพลาดสักครั้ง 

เกบไม่กังวลในเรื่องนั้นหรอก พวกเขาสามคนเป็นทีมที่แข็งแกร่ง จุดแข็ง 

และจุดอ่อนของพวกเขาเสริมซึ่งกันและกันได้ดีมาก

เอชซีเอ็มไม่ได้เป็นแค่บริษัทแห่งหนึ่ง หากเป็นบริษัทที่หล่อหลอม 

ขึ้นมาจากมิตรภาพและความรักความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างแรงกล้า สิ่งเหล่านี้ 

แหละที่เกบกำลังจะทดสอบ และสาเหตุทั้งหมดนั้นก็เพราะเขาหลงใหลใน 

ตัวน้องสาวตัวน้อยของเจซ พระเจ้า หากเรื่องนั้นไม่พังพินาศลงเสียก่อนนะ

โชคดีที่เจซลุกขึ้น เขาเลื่อนฝ่ามือลงจากเรียวขาของผู้หญิงคนนั้นแล้ว 

เอื้อมไปดึงเธอขึ้นจากตักของแอช เธอซบกระแซะอยู่ตรงกลางสองหนุ่มอย่าง 

สบายใจขณะที่พวกเขาตรงไปยังประตูห้องทำงานของเกบ

ที่นั่น เจซหยุดชะงักนิดหนึ่งแล้วหันกลับมา “ฉันจะพยายามโทร.หา 

มีอาระหว่างทาง แต่นายช่วยดูเธอให้ด้วยได้ไหมระหว่างที่ฉันไม่อยู่ แค่เช็ก 

ใหแ้นใ่จวา่ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยดแีละเธอไมต่อ้งการอะไรอกีกพ็อ ฉนัไมช่อบเลย 

ที่คลาดกับน้องเมื่อคืน”

เกบพยักหน้าสั้น  ๆ  หงึกหนึ่ง พลางควบคุมสีหน้าไว้อย่างระมัดระวัง  

“ฉันจะจัดการให้เอง”

“ขอบใจ เพื่อน ไว้เจอกันจากอีกฟากของประเทศ”

“แจ้งมาเป็นระยะด้วยล่ะว่างานเป็นยังไงบ้าง” เกบบอก
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แอชยิ้มกว้าง “จอมจู้จี้เอ๊ย”

เกบชูนิ้วกลางใส่เพื่อน แล้วเจซกับแอชก็เดินประกบคู่นอนคนใหม่ 

ล่าสุดออกไป เกบเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ มองเวลาบนนาฬิกาข้อมือ ใจที่ 

หนกัอึง้กระสบักระสา่ยคอ่ย ๆ ผอ่นคลายลง เขายงัมเีวลาอกีครึง่ชัว่โมงกอ่นที ่

มีอาจะมาถึง เจซกับแอชน่าจะออกไปพ้นตึกนานแล้วเมื่อถึงตอนนั้น 


