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"มาอยู่ท่ีนีแ่ค่นัง่ๆ นอนๆ คงสบายจนเกินไป ผมว่านีนควรท�าหน้าท่ีดูแลผมด้วย"

"แล้วหน้าที่ที่ว่าต้องท�าอะไรบ้างคะ"

"นอนกับผมเมื่อผมต้องการ ช่วยผมอาบน�้าถ้าผมออกปากเรียก เตรียมเส้ือผ้า

ให้ผมก่อนออกไปท�างาน และท�าทุกอย่างให้ผมพอใจ แค่นี้คงไม่มากไปหรอกใช่มั้ย" 

เขาเลิกคิ้ว

"ค่ะ"

นรีนารารบัค�าโดยไม่เถียง มาร์คสัมองเธอด้วยความแปลกใจกับการเปล่ียนแปลง 

ทีเ่กิดข้ึน ความเย็นชาจากเธอท�าให้เขาเริม่โกรธ เพราะไม่ว่าเขาจะท�าอะไรก็ไม่สามารถ

กระตุ้นความรู้สึกของเธอได้เลย

เธอเย็นชาราวกับสร้างก�าแพงน�้าแข็งอันแข็งแกร่งมาขวางกั้นเขาเอาไว้

"ถ้าอย่างนั้น...คืนนี้ก็เริ่มเลยแล้วกัน"

Pre ���������� ������.indd   1 12/18/2560 BE   14:05



เจ้าสาวใต้อาณัติ ชุด น้ำาผ้ึงพระจันทร์
ฉัตรฉาย เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ ISBN 978-616-06-2146-0

ภาพประกอบ Andrii Muzyka / Shutterstock.com
 Tsezarina / Shutterstock.com

จัดพิมพ์โดย       

 บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จ�ากัด
 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
 อีเมล editor@jamsai.com
 เว็บไซต์ www.jamsai.com

จัดจ�าหน่ายทั่วประเทศโดย
 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากัด
 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
 ต�าบลมหาสวัสดิ์ อ�าเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
 เว็บไซต์ www.naiin.com

ราคา  339  บาท                

Pre ���������� ������.indd   2 12/18/2560 BE   14:05



คำ�นำ�

ถ้าใครคิดถึงผู้ชายร้ายกาจแต่น่ารักสไตล์พระเอกของฉัตรฉายจะต้อง

ตกหลุมรัก 'มาร์คัส' พระเอกเรื่อง 'เจ้าสาวใต้อาณัติ' ที่คุณก�าลังอ่านค�าน�าอยู่นี้

อย่างแน่นอน เพราะเล่มนี้เป็นนิยายโรมานซ์ 18+ ท่ีจัดหนักจัดเต็มแบบ 

เอ็กซ์ตรีมทั้งความเข้มข้น ความร้อนแรง และร้ายกาจ ที่จะมาสะกดทุกท่าน 

ให้อยู่ภายใต้อาณัติของเขาแต่โดยดี 

โดย 'เจ้าสาวใต้อาณัติ' เล่มนี้ถือเป็นผลงานล�าดับท่ีหนึ่งในชุด 'น�้าผ้ึง

พระจันทร์' เป็นเรื่องราวของ 'นีรนารา' หญิงสาวที่เพิ่งก้าวพ้นรั้วมหาวิทยาลัย

ออกมาก็ต้องเจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ ราวกับถูกคลื่นพายุโหมซัดร่างกาย 

และจิตใจของเธอไม่หยุดหย่อน โดยเฉพาะคลื่นลูกใหญ่ท่ีมีนามว่า 'มาร์คัส'  

เขาจะพัดพาเธอไปท่ีใด ปลายทางท่ีเธอถึงฝั่งจะใช่ความฝันท่ีสวยงามของ 

หญิงสาวคนหนึ่งหรือไม่ และความ 'ฟิน' ระหว่างทางจะหนักหน่วงถึงจิตถึงใจ

แค่ไหน ต้องไปติดตามกันดูนะคะ แอบบอกว่านอกจาก 'มาร์คัส' กับ 'นีรนารา' 

พระ-นางของเรือ่งแล้ว เจ้าสาวใต้อาณตัยัิงมแีขกรบัเชิญเป็นพระ-นางเรือ่งเก่า 

และว่าท่ีพระ-นางคู่ใหม่มาเซอร์ไพรส์ด้วย ส่วนจะเป็นใครนัน้ขอเชิญชวนนกัอ่าน 

ไปลุ้นกันในเล่มเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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'ฉัตรฉาย' หรือ 'Hideko_Sunshine' มีช่ือเล่นว่า 'โอ๋เอ๋' เริ่มต้น 

การเขียนนิยายมาตั้งแต่เรียนมัธยมต้นโดยที่ไม่รู้ว่าเขียนท�าไม เพราะตอนนั้น

ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเป็นนักเขียน รู้เพียงว่าอยากเขียน...จ�าได้ว่าตอนนั้น 

เขียนใส่สมุดธรรมดาโดยมีนักอ่านเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมโรงเรียน แต่ 

แค่นั้นก็มีความสุขแล้ว 

จนกระท่ังเรียนมหาวิทยาลัยท่ีคณะนิเทศศาสตร์ (รั้วจามจุรี) มีเพ่ือน 

คนหนึง่แนะน�าให้ลองอัพเรือ่งท่ีเขียนลงในเว็บเดก็ดซ่ึีงถอืเป็นจุดท่ีท�าให้หันมา

จริงจังกับการเขียนนิยายมากข้ึนและอยากมีหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่ม  

จนในท่ีสุดจากการเป็นนักเขียนออนไลน์มือสมัครเล่นก็ได้เป็นนักเขียน 

ท่ีมีหนังสือเป็นของตัวเองและมีผลงานออกมาเรื่อยๆ...ปัจจุบันก็ยังไม่คิด 

ที่จะหยุดเขียนนิยายนะคะ

มีคนพูดไว้ว่า 'เม่ือได้ท�างานท่ีรักจะท�าให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้ท�างาน 

อีกต่อไป' โอ๋รู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีและเขียนนิยายเป็นอาชีพ

อย่างเต็มตัว ตอนนี้มีความสุขและหลงรักโลกแห่งการเขียนนิยายแบบถอนตัว

ไม่ขึ้น และจะรู้สึกมีความสุขมากหากนักอ่านหลงรักตัวอักษรของโอ๋เช่นกัน

โอ๋ต้องขอบคุณนักอ่านท่ีติดตามผลงาน ขอบคุณทีมงานและแจ่มใส 

ท่ีให้โอกาสดีๆ ขอบคุณคณาจารย์ส�าหรับวิชาความรู้ ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีให ้

ก�าลงัใจ และขอบคณุครอบครวัท่ีท�าให้มี 'โอ๋' ในวันนีค่้ะ สามารถตดิตามข่าวสาร

และพูดคุยกันได้ที่ http://my.dek-d.com/hideko_chan/ หรือ 

 https://www.facebook.com/sunshine.jamsai หรือ 

 http://twitter.com/Hideko_Sunshine นะคะ

ฉัตรฉาย

ประวัตินักเขียน
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บทนำ�
คว�มประทับใจแรกพบ

เมื่อการ 'ชดใช้' ส�าหรับเขา...

ต้องแลกด้วย 'ร่างกาย' และ 'หัวใจ' ของเธอ

"อะไรกันยายนีน นี่แกจะกลับแล้วเหรอ!"

เพื่อนในกลุ่มถามอย่างขัดใจเมื่อ 'ยายนีน' หรือ 'นีรนารา' ออกปาก

จะขอกลบับ้านก่อนท้ังๆ ท่ีเพิง่เข้ามาในผบัสดุหรูได้ไม่ถงึช่ัวโมงและพวกเธอ 

ยังไม่ทันได้เริ่มสนุกกันเลยด้วยซ�้า

"เรามาฉลองสอบเสร็จนะ เรียนจบแล้วก็ต้องแยกย้ายไปท�างาน  

กว่าจะรวมตัวกันอีกก็วันรับปริญญาโน่น แล้ววันนั้นแต่ละคนก็คงไปฉลอง

กับญาติพี่น้องจนไม่มีเวลามาปาร์ตี้กันหรอก"

"จริงท่ีสุด แล้วแกอ่ะเพิ่งเคยมาเท่ียวกลางคืนครั้งแรกจะหนีกลับ 

แล้วเหรอ"

"นั่นสิ! พวกเราอุตส่าห์ลากแกมาด้วยนะ"

"แต่พี่จีโทรมาบอกว่าจะมาถึงแล้วอ่ะ อีกอย่างเราก็ไม่ได้บอกคุณพ่อ

ไว้ด้วย" 
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นรีนาราขอความเห็นใจจากเพือ่นเสยีงอ่อนเสยีงหวาน แล้วท�าหน้าตา

น่าสงสารจนเพื่อนกลอกตามองบนไปตามๆ กัน ลองมาไม้นี้ทีไรไม่มีใคร

กล้าโกรธและใจร้ายกับเธอได้สักคน

"พ่อแกไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ สักหน่อย ท่านไม่มีทางรู้หรอกน่า"

"นี่! อย่าไปว่ายายนีนมันเลย พวกแกก็รู้ว่าพ่อยายนีนหวงลูกสาว 

จะตาย" เพื่อนอีกคนช่วยพูดเมื่อเห็นนีรนาราล�าบากใจจริงๆ "ปล่อยให้มัน

กลับไปเถอะ อยู่ต่อเดี๋ยวมันก็แอบไปนั่งหลับ"

"เออๆ กลับก็กลับ ไว้มาสนุกกันคราวหน้าก็ได้ แล้วพี่จีจะมารับแก 

ที่นี่เลยหรือเปล่า"

"เราให้พี่จีมารอรับท่ีหน้าอัคราทาวเวอร์ จะได้ไม่ต้องวนรถน่ะ"  

นีรนาราตอบเพื่อน ใบหน้าอ่อนหวานยิ้มแย้มเม่ือเห็นว่าเพ่ือนอนุญาต 

ให้กลับบ้านได้ และทุกคนจะไม่ถือโทษโกรธเธอที่หนีกลับก่อน

"จะให้ออกไปส่งมั้ย" เพื่อนๆ ถามอย่างเป็นห่วง

"ไม่เป็นไร พวกแกสนุกกันต่อเถอะ ไว้เจอกันใหม่นะ"

หญิงสาวบอกลาทุกคนแล้วเดินออกจากผบัหรท่ีูก�าลงัเปิดเพลงร้อนแรง 

เร่งเร้าให้ทุกคนลุกข้ึนวาดลวดลายกันอย่างสนุกสนาน เพ่ือนในกลุ ่ม 

เห็นว่านีรนารายังไม่เมา อีกทั้งพวกเธอก็รู้จัก 'พี่จี' หรือ 'จิรพนธ์' คนรัก 

ของนีรนาราเป็นอย่างดี ถ้าเขาขับรถมารับถึงที่นี่ก็คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง

นรีนาราออกจากอัคราคลบัแล้วขึน้ลฟิต์ไปยังชัน้ลอ็บบ้ีเพราะผบันีอ้ยู่ใน 

ช้ันใต้ดินของตึกอัคราทาวเวอร์ซ่ึงเป็นเสมือนดินแดนส�าหรับนักแสวงหา

ความสุขแบบครบวงจร มีท้ังร้านอาหารหรูหราอย่างอัคราเรสเตอรองต์  

ร้านอาหารท่ัวไป โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง ร้านเสริมสวยและ 

อีกมากมาย พอข้ึนมาถึงช้ันล็อบบ้ีนีรนาราก็เดินออกมาจากลิฟต์ แต ่

หญิงสาวไม่ทันสังเกตว่าขณะข้ึนลิฟต์มากับผู้ชายคนหนึ่งนั้น...สายตาเขา

เฝ้ามองเธอตลอดเวลา
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"ขอโทษนะครับ"

ผูช้ายคนนัน้เดนิมาดกัหน้าเธอไว้ก่อนท่ีเธอจะออกจากอัคราทาวเวอร์

ไปรอจิรพนธ์ที่ถนนด้านหน้า

"คะ?" 

หญงิสาวเงยหน้าข้ึนมองเขาด้วยความสงสยั เธอเห็นว่าท่าทางเขาดเูป็น 

คนมีฐานะและการศึกษา อาจจะเป็นนักท่องเท่ียวหรอืคนท่ีมาพักในโรงแรม

และก�าลังต้องการความช่วยเหลือ 

แต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อเขาเอื้อมมือมาจับข้อมือเธอเอาไว้ 

"ปล่อยนะคะ นี่คุณมาจับแขนฉันท�าไม!" 

"ผมสนใจคุณ เราไปต่อด้วยกันมั้ยครับ"

"ไม่ค่ะ ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ!"

นีรนาราปฏิเสธเสียงสั่นขณะพยายามสลัดข้อมือออกจากมือของ 

อีกฝ่าย ย่ิงเม่ือถูกรั้งเข้าไปใกล้เขา เธอก็ยิ่งได้กลิ่นเหล้าแรงข้ึนและ 

ย่ิงท�าให้หวาดกลัวเข้าไปใหญ่ ท่ีเขากล้าท�าเรื่องอุกอาจกับเธอคงเพราะ 

ก�าลังเมาจนขาดสติเป็นแน่ แต่เธอไม่คิดเลยว่าในสถานท่ีหรูหราเช่นนี ้

จะมีคนกักขฬะอย่างเขาด้วย

"ฉันไม่ไปกับคุณนะคะ ปล่อยเดี๋ยวนี้!"

"อย่าเล่นตวันกัเลย มาโรงแรมคนเดยีวแบบนี้ไม่ใช่เพราะมาหาลกูค้า

หรือไง"

"ฉันมาเที่ยวกับเพื่อนและก�าลังจะกลับ ไม่ได้มาโรงแรม"

"งั้นเหรอ ผมนึกว่าคุณมาหาลูกค้าในผับแล้วก็ควงข้ึนโรงแรมเลย  

นี่คุณก็ยังไม่ได้ลูกค้า ผมอุตส่าห์เสนอตัวเป็นลูกค้าให้ คุณไม่ชอบหรือไง 

จะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยหาจากที่อื่นอีก"

"ไอ้บ้า! ความคิดสกปรก! หยาบคายที่สุด!"

นีรนาราตวาด แต่เมื่อเห็นว่าการพยายามดิ้นรนขัดขืนไม่ได้ผลเธอก็
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หาทางเอาตัวรอดด้วยการตะโกนขอความช่วยเหลือ ทันใดนั้นเอง! ผู้ชาย

กักขฬะได้ถูกใครคนหนึ่งกระชากออกไปอย่างรวดเร็ว เขาปล่อยมือจาก 

นีรนาราท่ีก�าลังดิ้นรนหนีอย่างกะทันหันและท�าให้เธอเสียหลักล้มลงไป 

อีกทาง

"คุณเป็นอะไรหรือเปล่า" ใครคนนั้นรีบเข้ามาช่วยเมื่อเห็นเธอล้ม

"ระวังค่ะ!"

นรีนาราตะโกนบอกเม่ือผู้ชายท่ีลวนลามเธอพุ่งเข้ามาหมายจะท�าร้าย

ชายหนุ่ม ไวกว่าความคิด! เขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วก่อนจะใช้มือหนึ่ง 

รับหมัดเอาไว้แล้วสวนกลับไปด้วยหมัดจนอีกฝ่ายเซถอยไปหลายก้าว  

หมอนั่นเห็นว่าตัวเองคงสู้ไม่ได้จึงรีบหนีไปก่อนที่จะถูกต่อยซ�้า

"คณุเจบ็ตรงไหนหรอืเปล่า" ร่างสงูหันกลบัมาถามเธอด้วยความเป็นห่วง

"ไม่ค่ะ ฉันไม่ได้เป็นอะไร" เธอตอบทั้งๆ ที่รู้สึกเจ็บข้อเท้า

"รองเท้าส้นสูงคุณหัก จะไม่เป็นไรได้ไง"

หญิงสาวก้มมองเท้าตัวเองแล้วพูดไม่ออกไปสามวินาที เธอเพ่ิงรู้

เหมือนกันว่าส้นรองเท้าหักไปข้างหนึ่ง เพราะก่อนหน้านี้มัวแต่ตกใจท่ี 

ถูกลวนลามแถมยังเห็นเขาต่อยกับผู้ชายคนนั้นอีก

ชายหนุ่มไม่พูดอะไรต่อแต่เข้ามาช่วยพยุงนีรนาราแล้วพาเธอไปหา 

ท่ีนั่งพัก วินาทีนั้นหญิงสาวเม้มริมฝีปากเบาๆ ด้วยความกดดันอย่าง 

บอกไม่ถูก หากเธอเผชิญหน้ากับผู้ชายท่ัวไปเธอคงไม่รู้สึกประหม่าหรือ

กดดันเท่าไหร่ แต่ผู้ชายคนนี้...เขาดูดีมากจนเหมือนไม่ใช่คนธรรมดา

ถ้าบอกว่าเขาเป็นเทพบุตรจ�าแลงกายมาเธอก็คงเชื่อ!

นีรนาราลอบมองชายหนุ่มเงียบๆ เขาอยู่ในเสื้อเช้ิตสีน�้าเงินเข้ม 

จนเกือบเป็นสีด�าปลดกระดุมสองเม็ดบนกับกางเกงยีนสีเข้มพอๆ กัน  

มีใบหน้าหล่อเหลาค่อนไปทางตะวันตกท�าให้เธอเดาว่าเขาน่าจะเป็นพวก 

ลูกครึ่ง ผิวสีแทน จมูกโด่งเป็นสันสวย ริมฝีปากหยักได้รูป คิ้วเข้ม  
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เรอืนผมดกด�าหยกัศกเลก็น้อยแต่ถกูเซ็ตข้ึนเปิดเผยเครือ่งหน้าจนส่งให้เขา

ดูดีย่ิงข้ึนเป็นเท่าตัว แต่สิ่งท่ีท�าให้เขาดูมีเสน่ห์จนสามารถสะกดสายตา 

ทุกคนท่ีพบเห็นได้น่าจะเป็นดวงตาสฟ้ีาเหมอืนสนี�า้ทะเลท่ีท้ังสวย น่าค้นหา 

และคมกริบบาดใจ

อีกท้ังเขายังมีขนตาท่ีหนากว่าผู้ชายท่ัวไป ดวงตาของเขาจงึย่ิงน่ามอง 

ขึ้นไปอีก

ชายหนุม่ไว้หนวดบางๆ เหมือนพวกนายแบบตะวันตกหรอืพวกพระเอก 

ในหนงัมาเฟียท่ีเธอเคยด ู ถ้าเขาไม่ได้เข้ามาช่วยเหลอืเธอ นรีนาราคงไม่กล้า 

เข้าใกล้เขา เพราะถึงเขาจะหล่อเหลาและดูดีมากแค่ไหน แต่ภาพลักษณ์ 

เขาก็ดูน่าเกรงขาม มีอ�านาจ และน่ากลัวในเวลาเดียวกัน

รปูร่างของเขากจ็ดัได้ว่าดูดีมาก...มากจนเหมอืนพวกนายแบบสากล

เลยก็ว่าได้

ไหล่ของเขากว้างและดูแข็งแรงเหมือนพร้อมจะปกป้องคนอ่ืนเสมอ 

ช่วงแขนและช่วงขายาวก�าลงัด ี บุคลกิสง่าทุกย่างก้าว ย่ิงเม่ือรวมกบัส่วนสงู 

ท่ีน่าจะเกือบหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตร ยิ่งท�าให้ผู้หญิงท่ีสูงแค่ร้อยหกสิบ

เซนติเมตรอย่างเธอรู้สึกเหมือนตัวเองตัวเล็กลงอย่างถนัดตา

"อย่านะคะ" นีรนาราดึงสติกลับมาอีกครั้งตอนที่เห็นร่างสูงนั่งคุกเข่า

ลงข้างหน้าเธอ หญิงสาวรีบห้ามเขาไว้ด้วยความเกรงใจ "ฉันถอดเองได้ค่ะ 

คณุมาช่วยฉันไว้จนเกอืบจะเจบ็ตวัเพราะฉันกน็บัว่าเป็นบุญคณุมากแล้วนะคะ  

อย่าใจดีกับฉันมากไปจนท�าให้ฉันรู้สึกผิดเลยค่ะ"

"ก็ได้ครับ"

ชายหนุ่มยืดตัวขึ้นแล้วกลับมานั่งลงบนโซฟาข้างๆ กันตามเดิม  

นรีนาราก้มลงถอดรองเท้าส้นสงูออกท้ังสองข้าง ข้อเท้าข้างหนึง่แดงเลก็น้อย  

แต่ตอนนี้อาการเจ็บเริ่มดีขึ้นแล้ว

"เจ็บข้อเท้ามั้ย"
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"โชคดีที่ไม่เจ็บมากค่ะ"

ดวงตาคมกรบิคูน่ัน้ยังคงมองข้อเท้าเธอด้วยความเป็นห่วงก่อนจะส�ารวจ 

ไปรอบๆ 

"คุณมาคนเดียวเหรอ" 

"ฉันมากบัเพือ่นค่ะ แต่เพือ่นยังสนกุกนัอยู่ในผบั ฉันกเ็ลยขอกลบัก่อน

เพราะไม่ได้บอกคุณพ่อเอาไว้" นีรนาราตอบพร้อมรอยยิ้ม เมื่อครู่นี้เขาคง

พยายามมองหาว่าเธอมากับใคร

"หนีเที่ยวเหรอเนี่ย"

"ไม่ใช่นะคะ ฉันกับเพื่อนแค่มาฉลองเรียนจบ"

"ครับ" 

ใบหน้าหล่อเหลาท่ีตอนแรกนิง่ขรมึจนน่ากลวัมีรอยย้ิมขันจนนรีนารา 

เผลอมองแล้วหัวใจเต้นแรงอย่างไม่รูต้วั เวลาเขาไม่ย้ิมกน็บัว่าหล่อมากแล้ว 

แต่เวลาเขายิ้มยิ่งดูดีมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว

"คุณข�าฉันเหรอคะ"

"เปล่าครับ" 

แม้ปากบอกว่าเปล่าแต่ชายหนุ่มยังไม่หยุดย้ิมจนนีรนารารู้สึกว่า 

เขาคงมองเธอเป็นเดก็น้อย เม่ือนัง่พักจนอาการเจบ็ข้อเท้าทุเลาลงมากแล้ว 

เธอจึงก้มลงหยิบรองเท้า แต่เขาก็คว้ามันตัดหน้าเธอไปเสียก่อน แล้วเขา 

ก็ท�าท่าเหมือนจะหักส้นรองเท้าอีกข้างของเธอด้วย

"คุณจะท�าอะไรคะ"

"หักส้นรองเท้าให้คุณไง พอสวมแล้วจะได้เดินสบาย"

"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันจะกลับแล้ว เดินเท้าเปล่าไปข้ึนรถก็ได้" นีรนารา 

รีบออกปากห้ามแล้วฉวยรองเท้ามาจากมือเขาก่อนจะย้ิมให้เพราะรู้ว่า 

เขาคงเป็นห่วงและหวังดีกับเธอจริงๆ "เดินไม่ไกลเท่าไหร่หรอกค่ะ ขืนคุณ

หักส้นรองเท้าอีกข้าง ฉันก็ต้องเสียเงินค่าซ่อมเพิ่มอีกน่ะสิคะ"
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"แน่ใจนะว่าจะเดินเท้าเปล่า"

"แน่ใจค่ะ สบายมาก"

ขณะนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋าถือของนีรนาราดังข้ึนพอดี เธอรู้ว่าเป็น 

จริพนธ์โทรมา และตอนนีเ้ขากค็งขับรถมารอเธอด้านหน้าอคัราทาวเวอร์แล้ว  

หญิงสาวจึงรีบลุกขึ้นบอกลา

"ฉันต้องไปแล้วค่ะ ขอบคุณคุณมากนะคะที่เข้ามาช่วยฉัน"

"แล้วคุณจะกลับยังไง"

"มีคนมารบัฉันท่ีหน้าตกึน่ะค่ะ ใกล้แค่นีเ้อง ฉันเดนิเท้าเปล่าไปเองได้ 

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ"

นีรนาราย้ิมให้คนตัวสูงก่อนจะรีบเดินออกไปเพราะกลัวจิรพนธ ์

จะรอนาน ชายหนุ่มได้แต่มองตามหลังเธอแล้วย้ิมบางๆ เพียงไม่กี่นาที 

ท่ีได้คุยกันเขาก็รับรู้ได้ว่าเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดี คิดบวก และรอยย้ิม

หวานๆ นั้นก็ท�าให้เขาประทับใจจนนึกเสียดายท่ียังไม่ได้รู้จักแม้กระท่ัง 

ชื่อของเธอ...

เกาะมันตรา* ประเทศไทย

"อีกสองวันก็น่าจะกลับแล้วค่ะ พี่จีไม่ต้องตามมาหรอก ว่างเมื่อไหร่

เราค่อยมาเท่ียวกันก็ได้" นีรนาราย้ิมขันเม่ือได้ยินจิรพนธ์บ่นคิดถึงเธอ 

ยาวเหยียดและถามถึงวันกลับ เพราะถ้ามากเกินสามวันเขาจะลางาน 

มาหาเธอจริงๆ "พี่จีไปท�างานต่อเถอะค่ะ ไว้ตอนเย็นๆ นีนจะโทรหานะคะ"

นรีนาราเกบ็โทรศัพท์มือถอืลงกระเป๋าผ้าสะพายข้างสขีาวใบเลก็ก่อนจะ 

เดินเล่นบนชายหาดในยามเย็นและช่ืนชมท้องทะเลท่ีได้ชื่อว่างดงามท่ีสุด

อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

พอนึกข้ึนได้ว่าน่าจะถ่ายรูปไปอวดจิรพนธ์สักหน่อยเพราะอีกฝ่าย 

* เป็นเกาะที่ไม่มีอยู่จริง แต่งขึ้นส�าหรับนิยายเรื่องนี้เท่านั้น
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ยังไม่เคยมาท่ีนี่เลย หญิงสาวก็หยิบโทรศัพท์มือถือข้ึนมาอีกครั้งแล้วรีบ 

เก็บภาพบรรยากาศรอบๆ ตัวทันที 

และตัวเธอเองก็เพิ่งเคยมาเยือนเกาะแห่งนี้เป็นครั้งแรก...

'นพนันท์' บิดาของเธอท�างานท่ีเกาะมันตราแห่งนี้ตั้งแต่บนเกาะ 

มีเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ไม่กี่หมู่บ้านจนตอนนี้เจริญข้ึนมาก นักท่องเท่ียว 

แวะเวียนมาไม่ขาดสาย และได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านจนกลายเป็น 

เมืองท่ีเจริญทัดเทียมจังหวัดใหญ่ๆ ท่ีดินราคาสูงข้ึนมากกว่าสิบเท่า  

มีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับการท่องเท่ียวมากมาย ถึงกระนั้นสถานท่ี

ส�าคัญต่างๆ ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติที่งดงามไว้

ในขณะท่ีก�าลังเพลิดเพลินกับการชมธรรมชาติอยู่นั้นมีลมพัดมา 

วูบหนึ่งหอบเอาผ้าคลุมไหล่สีขาวบางๆ ของนีรนาราปลิวออกไป เธอ

พยายามจะคว้ามันเอาไว้แต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว

หญิงสาวไม่รู ้ว่าจะเสียใจหรือดีใจกันแน่เมื่อผ้าคลุมไหล่ของเธอ 

ไม่ได้ถูกลมหอบลงทะเลหรือหล่นลงพ้ืนจนมันเปื้อนทราย แต่กลับปลิวไป

ปิดหน้าของชายหนุ่มคนหนึ่งแทน!

นรีนาราลงัเลอยู่ครูห่นึง่ว่าจะแสดงตวัเป็นเจ้าของผ้าผนืนัน้แล้วขอมนั

คืนจากคนตัวสูง หรือเดินหนีไปเพื่อหลบเลี่ยงความอาย แต่เธอยังไม่ทัน 

ได้ตัดสินใจเขาก็ดึงผ้าผืนนั้นออกจากใบหน้า

ดวงตาคมกริบสีฟ้ามองตรงมาท่ีนีรนารา ดวงตาคู่นั้นบอกชัดว่า 

เขาคงรู้แล้วว่าเธอคือเจ้าของผ้าผืนนั้น แน่ล่ะ! ในเมื่อตอนนี้...นอกจาก 

เขาแล้วก็มีแค่เธอที่ยืนอยู่ตรงนี้

หญงิสาวยืนนิง่เมือ่ได้เห็นใบหน้าของอกีฝ่าย แม้จะเจอเขาครัง้แรกและ 

ครัง้เดยีวเม่ือหลายเดอืนก่อนแต่เธอกลบัจดจ�าใบหน้าของเขาได้อย่างชัดเจน  

นีรนาราไม่คิดเลยว่าจะเจอเขาอีกครั้ง

ความทรงจ�าท่ีเคยพบกนัครัง้แรกหวนย้อนเข้ามาในความคดิ ตอนนัน้

Page ���������� ������.indd   14 12/18/2560 BE   14:50



ฉัตรฉาย

15

เธอประทับใจในความมีน�้าใจของเขามาก เพราะนอกจากจะเป็นคนรูปงาม

แล้วจิตใจเขายังดีงามไม่แพ้รูปร่างหน้าตาเลย

"ของคุณหรือเปล่าครับ"

"อ้อ...ใช่ค่ะ" หญิงสาวดึงสติกลับคืนมาแล้วยิ้มด้วยความขัดเขินและ

อับอายในเวลาเดียวกัน "ต้องขอโทษด้วยนะคะ พอดีเม่ือกี้ลมมันพัดแรง 

ไปหน่อยน่ะค่ะ ฉันเองก็ไม่ทันระวังด้วย"

"ไม่เป็นไรครับ"

ชายหนุ่มเดินเข้ามาหาเธอและส่งผ้าผืนนั้นคืนให้

"ขอบคณุนะคะ" นรีนารารบัผ้ามาคลมุไหล่เอาไว้ เพราะเธอสวมเพียง

แม็กซ่ีเดรสสายเดีย่วสหีวานลายดอกไม้เลก็ๆ เนือ้ผ้าบางเบา เวลาลมพดัมา 

แรงๆ จึงท�าให้รู้สึกหนาว

"ไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้ง" ชายหนุ่มชวนคุย 

นัน่ท�าให้นรีนาราแปลกใจไม่น้อยท่ีเขาจ�าเธอได้เช่นกนั "คณุเพ่ิงเคยมาเท่ียว

เหรอ ผมไม่เคยเห็นคุณที่นี่มาก่อนเลย"

"ใช่ค่ะ เอ...แต่ถามแบบนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่นี่เหรอคะ"

"ผมท�างานที่นี่ครับ แล้วคุณ...เอ่อ..."

"นีรนาราค่ะ แต่เรียกนีนเฉยๆ ดีกว่านะคะ"

"ยินดีที่ได้รู้จักครับ...นีน"

ดวงตาสีฟ้าคมกริบมองตรงมาท่ีนีรนาราอย่างจงใจจนท�าให้เธอรู้สึก

ประหม่าอย่างบอกไม่ถูก สายตาเขามีเสน่ห์และทรงอิทธิพลกับความรู้สึก

จนเหมือนจะดูดกลืนเธอให้หายเข้าไปในนั้น

หญิงสาวไม่เคยพบเจอสายตาใครที่มีพลังรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลย

"นีน! มาเดินเล่นแถวนี้ท�าไมไม่บอกพ่อก่อน"

เสียงใครคนหนึ่งขัดข้ึน นีรนาราละสายตาจากเขาแล้วหันไปยิ้มให ้

กับคนที่ก�าลังเดินมา 
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"ขอโทษค่ะคุณพ่อ"

หญิงสาวย้ิมหวานประจบเอาใจเพราะกลัวจะถูกนพนันท์ดุ กว่าเธอ 

จะขอมาเท่ียวท่ีเกาะมันตราได้ไม่ใช่ง่ายๆ นี่ถ ้าเธอไม่ให้เหตุผลว่า 

จะรับปริญญาในอาทิตย์หน้าและจะเริ่มท�างานอย่างจริงจังแล้ว เธอจึง 

อยากมาพักผ่อนท่ีนี่และอยากมาดูว่าท่านมีความเป็นอยู่ยังไง...ท่านก็คง 

ไม่ยอมให้มา

นพนันท์หวงเธอมาก คนที่ใกล้ชิดเธอรับรู้เรื่องนี้ทั้งนั้น

แม้ท่านจะท�างานบนเกาะนี้แต่ก็ไม่มีเวลาดูแลเธออย่างใกล้ชิดจึง 

ไม่อยากให้มา เพราะท่ีนี่มีนักท่องเท่ียวหลายประเภท ท่านกลัวว่าเธอ 

จะถูกล่อลวงทั้งๆ ที่เธอโตเป็นผู้ใหญ่และเรียนจบแล้ว

"ตอนแรกนีนว่าจะออกมาเดินยืดเส้นยืดสายแป๊บเดียว แต่เห็นทะเล

สวยมาก นีนก็เลยถ่ายรูปเล่นจนเพลินเลย" นีรนาราแก้ตัวด้วยรอยยิ้มอ้อน 

"คุณพ่ออย่าโกรธนีนนะคะ"

ก่อนหน้านี้นีรนารานั่งเล่นอยู่ในห้องพักของนพนันท์เพื่อรอท่าน 

เลกิงาน ท่านบอกว่าจะมารบัเธอไปเท่ียวแล้วพาไปทานอาหารต่อ เธอเห็นว่า 

ชายหาดอยู่ไม่ไกลจากห้องพักก็เลยออกมาเดินเล่น ท่านคงกลับมาท่ีห้อง

แล้วไม่เจอเธอกเ็ลยเป็นห่วงจงึรบีออกมาตามท้ังๆ ท่ีแถวนี้ไม่มีอะไรน่ากลวั

สักนิด

"โลกกลมจังเลยนะครับ"

"คะ?"

นรีนาราหันกลบัไปสนใจชายหนุม่ท่ีเกอืบจะถกูลมืไปแล้วว่ายืนอยูท่ี่นี่

ด้วย แต่ค�าว่า 'โลกกลม' ท�าให้เธอสงสัยว่าเขาก�าลังหมายความว่ายังไง  

หรือว่าเขารู้จักกับนพนันท์มาก่อน

"เอ่อ...นี่คุณ 'มาร์คัส' เจ้านายของพ่อเอง" นพนันท์แนะน�าแล้ว 

ย้ิมให้กับผู้เป็นเจ้านายอย่างสุภาพ "คุณมาร์คัสเป็นเจ้าของมันตรากาสิโน
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และธุรกิจอีกหลายอย่างบนเกาะนี้"

"คือ...นีนขอโทษด้วยนะคะ นีนไม่รู้มาก่อนเลย"

นีรนารารีบขอโทษขอโพยมาร์คัสเหมือนเธอท�าอะไรผิดไป หญิงสาว

จ�าได้ว่านพนันท์เคยเล่าเรื่อง 'เจ้านาย' ของท่านให้เธอฟังว่าเขาเป็นคนเก่ง 

น่าชื่นชม และเป็นเจ้านายที่ดีมาก แต่ไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดว่าเป็นใคร 

อายุเท่าไหร่ และเธอเองก็ไม่ได้ซักไซ้เพราะปกติท่านจะท�างานอยู ่ท่ี 

เกาะมันตรา ส่วนเธออยู่กรุงเทพฯ โดยมีแม่บ้านท่ีอยู่ด้วยกันมานาน 

นับสิบปีอย่าง 'กมล' คอยดูแล นานๆ ท่านจะกลับบ้านสักครั้ง เธอก็เลย 

ไม่อยากถามเรื่องงานให้ท่านเครียด...เธอคาดไม่ถึงว่าเจ้านายของท่าน 

จะยังหนุ่มแน่นอยู่เลย

"ลูกสาวผมท�าอะไรน่าอายหรือเปล่าครับคุณมาร์คัส"

"ไม่เลยสักนิดครับ นีนน่ารักมาก"

มาร์คัสย้ิมบางท้ังๆ ท่ีเขาได้ช่ือว่าเป็นเสือย้ิมยาก สายตาคมกริบ 

ยังมองลูกสาวของนพนันท์โดยไม่ละไปไหน ชายหนุ่มรับรู้มานานแล้วว่า 

นพนันท์มีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจถามถึง เพราะเขาไม่คิดว่า

ลูกสาวของนพนันท์จะทั้งน่ารัก อ่อนหวาน สดใส และมีเสน่ห์มากขนาดนี้

นีรนารามีผมยาวหนาสีด�าสลวยจรดบ้ันเอว ใบหน้ารูปไข่อ่อนหวาน 

เครื่องหน้าหมดจดลงตัว ท้ังดวงตากลมโตสีด�าขลับหวานซ้ึง แพขนตา 

งอนยาว เรียวคิ้วโก่งงาม จมูกโด่งรั้น และริมฝีปากรูปกระจับอ่ิมเต็ม 

สีแดงระเรื่อน่าสัมผัส...เธองดงามราวกับนางในวรรณคดี

วินาทีแรกท่ีมาร์คัสรับรู ้ว ่านีรนาราคือลูกสาวของนพนันท์เขาก ็

หงุดหงิดใจไม่น้อย แต่ 'เล่ห์เหลี่ยม' ท่ีฝังอยู่ในสายเลือดท�าให้เขารู้สึกด ี

ในวนิาทต่ีอมา เพราะเขาพอใจในตัวนีรนาราตั้งแต่แรกเห็น

และ 'ความผดิพลาด' ท่ีนพนนัท์ท�าไว้จะช่วยท�าให้เขาได้ครอบครองเธอ 

ง่ายดายขึ้น!
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บทที่ 1
ก�รสูญเสียครั้งใหญ่

"ขอบคุณมากนะคะแม่"

นรีนาราไหว้ขอบคณุหลงัจากรบัโทรศพัท์มือถอืกบักระเป๋าสตางค์ท่ีฝาก 

มารดาของเพือ่นคนหนึง่ในกลุม่เอาไว้ก่อนเข้าหอประชุม พอรบัพระราชทาน 

ปริญญาบัตรเสร็จและกลับออกมาอีกครั้งก็เย็นมากแล้ว

ตอนนี้จิรพนธ์คงเลิกงานและมารอรับเธอได้สักพักแล้ว

"แกจะไปไหนต่อหรือเปล่า จะไปทานข้าวกับเรามั้ย"

"เราคงกลับเลย พี่จีน่าจะมารอแล้ว พอดีนัดกับคุณพ่อเอาไว้ว่า 

จะไปฉลองกันน่ะ"

"แหม! น่าอิจฉาคนมีแฟนจริงๆ"

"จะมาอิจฉาเราท�าไม แฟนแกก็ทั้งหล่อทั้งแสนดี...ใช่มั้ยคะแม่"

คนถกูถามย้ิมข�าเมือ่เห็นลกูสาวตวัเองค้อนใส่นรีนาราด้วยความเขินอาย 

ท่ีถูกแซวคืนบ้าง ท้ังสามคนคยุกนัต่ออีกไม่กีน่าทีนรีนารากแ็ยกตวัออกมา 

ก่อนโทรศัพท์หาจิรพนธ์ 

วันนี้นพนันท์มาส่งเธอเข้าหอประชุมตอนเช้าแล้วกลับไปพักท่ีบ้าน

เพราะเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ตอนเช้ามืด ท่าทางท่านเหมือนคนไม่ได้ 
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พักผ่อนและมีเรื่องเครียด เธอจึงไม่ได้ว่าอะไร อีกท้ังเธอคุยกับจิรพนธ์ไว้

แล้วว่าจะให้เขามารับแล้วค่อยไปฉลองด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

"นีนออกจากหอประชุมแล้วนะคะ พ่ีจีอยู่ไหน...งั้นนีนรออยู่ท่ีหน้า 

ร้านขายน�้านะคะ"

ตุบ!

ขณะก�าลงัคยุโทรศพัท์อยู่นัน้มผีูช้ายเดนิมาชนนรีนาราจนเธอเกอืบจะ

เสยีหลกั โชคดท่ีีเขาคว้ามือเธอเอาไว้ เธอจงึสามารถยึดเขาและพยุงตวัเอง

ได้ทันก่อนที่จะล้ม

"ขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจ พอดีผมรีบไปหน่อย"

"ไม่เป็นไรค่ะ"

หญิงสาวดึงสติกลับมาได้ก็รีบทรงตัวแล้วดึงมือออกจากมือชายหนุ่ม

ซ่ึงเขากย็อมปล่อยแต่โดยด ีแต่เขายังมองเธอเหมือนกลวัว่าเธอจะเป็นอะไร

"ฉันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆ ค่ะ คุณรีบไปธุระเถอะ" นีรนารายิ้มให้ เธอ

รับรู้ได้ว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจ ตอนนี้คนเดินขวักไขว่กันเต็มไปหมด เขาคง 

ถูกชนหรือไม่ก็รีบจนไม่ทันระวังจริงๆ

ชายหนุ่มน่าจะอายุมากกว่าเธอหลายปี เขาเป็นคนตัวสูง รูปร่าง

หน้าตาดี อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกับกางเกงสีด�า แขนข้างหนึ่งมีเสื้อสูท

พาดอยู่ คงจะเพิง่เลกิงานแล้วรบีมาท่ีนีเ่พือ่ถ่ายรปูกบับัณฑติสกัคน หญิงสาว 

ไม่อาจเดาได้ว่าเขาท�าอาชีพอะไร แต่บุคลิกท่ีดูสง่างามบวกกับบารมีท่ี 

แผ่ออกมาจากตวัท�าให้เธอคดิว่าเขาน่าจะท�างานในต�าแหน่งสงูหรอืไม่กเ็ป็น

ผู้บริหารของบริษัทไหนสักแห่ง

เขาท�าท่าทางอึกอักพลางมองซ้ายมองขวาไปด้วย

"คือ...ขอโทษนะครับ พอจะทราบม้ัยครับว่าคณะอักษรศาสตร์ไป 

ทางไหน"

"เดินตรงเข้าไปอีกนิด คณะอักษรศาสตร์จะอยู่ทางขวามือค่ะ"
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"ขอบคุณนะครับ คุณเอ่อ..."

"นีน!"

ชายหนุม่ยงัไม่ทันได้ถาม นรีนารากไ็ด้ยินเสยีงของจริพนธ์เรยีกข้ึนก่อน  

เธอหันไปทางต้นเสียงก็เห็นว่าเขาก�าลังเดินแหวกผู้คนตรงมาหาเธอ

"ฉันขอตัวก่อนนะคะ"

นีรนาราบอกพร้อมรอยย้ิมแล้วเดินออกไปโดยไม่ได้หันกลับไปมอง

ชายหนุม่อกีเลย กระท่ังเดนิไปหยุดอยู่ข้างหน้าจิรพนธ์ท่ียังอยู่ในชุดท�างาน

และยังมองเธอด้วยความสงสัย

"เมื่อกี้มีอะไรหรือเปล่า"

"ไม่มีอะไรค่ะ ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาแค่ถามทาง"

"พี่นึกว่าเขามาจีบนีนซะอีก นั่นน่ะ...คุณภัคพลเชียวนะ"

"พีจ่รีูจ้กัเขาด้วยเหรอคะ" นรีนาราเลกิคิว้มองจริพนธ์ด้วยความแปลกใจ 

ว่าเขาไปรู้จักผู้ชายคนนั้นได้ยังไง เธอเจอเหตุการณ์ 'โลกกลม' ท่ีบังเอิญ 

มีคนรู้จักกันอยู่รอบตัวบ่อยเกินไปแล้ว

"ใครจะไม่รู้จักเขา" จิรพนธ์ยิ้มข�าที่นีรนาราช่างไม่ติดตามข่าวสังคม

บ้างเลย "คณุภคัพลเขาเป็นนกัธรุกจิหนุม่รุน่ใหม่ไฟแรงท่ีใครๆ กจ็บัตามองนะ  

สาวๆ กรี๊ดเขาทั้งนั้นแหละ"

"แหม! รู้ละเอียดจังเลยนะคะ พี่จีก็กรี๊ดเขาด้วยเหรอ"

"ตลกและ" จริพนธ์หยิกจมูกเธอเบาๆ "แล้วตกลงเขาจบีนนีหรอืเปล่า"

"ไม่ได้จีบค่ะ เพิ่งเจอกันครั้งแรกจะจีบกันได้ยังไง"

"ใครจะไปรู้ ตอนนีนเดินมาหาพี่ เขายังมองตามหลังนีนตั้งนาน"

"เขาเห็นนนีเดนิมาหาพ่ีจ ี เขากค็งไม่คดิจะจบีนนีหรอกค่ะ น่าจะรูแ้ล้วว่า 

นีนมีแฟนแล้ว"

"เขาอาจจะคิดว่าเราเป็นพี่น้องกันก็ได้"

"หน้าตาไม่คล้ายกนัสกันดิจะเป็นพีน้่องกนัได้ยงัไง" นรีนาราส่ายหน้า
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เบาๆ จิรพนธ์นี่ขี้หึงจริงๆ "ไม่เอาแล้วนะคะ ไม่พูดเรื่องนี้ นีนอยากกลับไป

เปลี่ยนชุดที่บ้านแล้ว เราจะได้ไปฉลองกันสักทีไง"

"หิวล่ะสิ"

เห็นรอยย้ิมอ้อนของแฟนสาวแล้วจริพนธ์กห็ายหงดุหงดิเรือ่งท่ีภัคพล

เข้ามาคุยกับเธอ

"มากกก วันนี้พี่จีสัญญาแล้วนะว่าจะเลี้ยงข้าวนีนกับคุณพ่อ"

"อ้าว! นึกว่าจะให้น้ามลท�าให้ทานท่ีบ้านซะอีก" จิรพนธ์จ�าสัญญา 

ท่ีเคยบอกว่าจะเลี้ยงข้าวนีรนารากับนพนันท์ได้ดี แต่เขาแกล้งพูดเหมือน

ลืมไปแล้วเพื่อล้อเธอเล่นเท่านั้น

"เสียใจนะคะ น้ามลไปงานแต่งงานของญาติท่ีต่างจังหวัดตั้งแต่ 

เมื่อวานแล้ว กว่าจะกลับก็พรุ่งนี้ตอนเย็นๆ โน่นแหละค่ะ ฉะนั้น...ยังไง 

วันนี้พี่จีก็ต้องเลี้ยงนีนกับคุณพ่อ"

จริพนธ์หัวเราะด้วยความเอ็นด ูเขาคดิในใจว่าเรือ่งกนินีแ่ฟนเขายอม

ไม่ได้จริงๆ!

"จรงิส!ิ เรือ่งงานน่ะพีค่ยุให้เรยีบร้อยแล้วนะ นนีพร้อมเม่ือไหร่กเ็ริม่งาน 

ได้เลย"

จริพนธ์ชวนคยุขณะเลีย้วรถเข้าไปในซอยบ้านของนรีนารา หมูบ้่านนี้ 

มีคนอยู่ไม่มากนัก อีกทั้งไม่ได้อยู่ในย่านธุรกิจจึงค่อนข้างเงียบสงบ แม้จะ

ดูเหมือนแถบชานเมืองแต่นีรนาราก็ชอบบรรยากาศแบบนี้

"หมายความว่านีนได้งานแล้วเหรอคะ" หญิงสาวถามด้วยความดีใจ 

ดวงตากลมโตสดี�าขลบัท่ีถกูล้อมด้วยแพขนตางอนยาวเป็นประกายจนคนมอง 

พลอยยิ้มตามไปด้วย

"พี่บอกแล้วว่าจะจัดการให้ แล้วนีนจะไม่ได้งานได้ยังไง"

"แต่แบบนี้ก็เหมือนนีนใช้เส้นพี่จีเลยนะคะ"
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จิรพนธ์ท�างานในบริษัทน�าเข้าเครื่องส�าอางจากเกาหลีตั้งแต่บริษัท 

เริม่เปิดใหม่ๆ ธุรกจิก�าลงัไปได้สวยจนมีการขยายบรษัิทและรบัพนกังานเพิม่  

นีรนาราจึงไปย่ืนใบสมัครในต�าแหน่งประชาสัมพันธ์เอาไว้ และทางบริษัท 

ก็เรียกเธอสอบสัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่เธอจะไปเกาะมันตรา

"ใช้เส้นท่ีไหนกัน เจ้านายพี่เขาชอบนีนจะตาย แต่ท่ีเขาตัดสินใจช้า

เพราะช่วงนี้รับสมัครหลายต�าแหน่ง เขาก็เลยต้องดูละเอียดหน่อย นีนได้

ท�างานที่เดียวกับพี่มันก็ดีแล้วนี่นา"

"นีนไม่ได้บอกว่าไม่ดีสักหน่อย ขอบคุณนะคะ พี่จีใจดีกับนีนจริงๆ"

"พี่มีแค่นีนกับคุณพ่อเป็นคนในครอบครัวนี่นา ถ้าพ่ีไม่ใจดีกับนีน 

จะให้พี่ไปดีกับใครล่ะ อีกไม่นานเราก็จะแต่งงานกันแล้ว พ่ีอยากให้เรา 

อยู่ใกล้กันและสร้างฐานะที่มั่นคงร่วมกัน"

จิรพนธ์หันกลับมายิ้มให้หญิงสาวอย่างอ่อนโยนก่อนจะหันไปมอง 

ถนนต่อ นีรนารามองเสี้ยวหน้าหล่อเหลาของเขาแล้วยิ้มตามไปด้วย  

ถึงจิรพนธ์จะไม่ได้มีฐานะร�่ารวย แต่เขาก็เป็นคนขยันขันแข็ง ตั้งใจท�างาน 

น่าจะมอีนาคตทีด่ี ทีส่�าคัญคือเขารักเธออย่างจริงใจและดีกับครอบครัวเธอ

มาก ตลอดเวลาสองปีท่ีคบกันเขาไม่เคยท�าให้นีรนาราร้องไห้เลยสักครั้ง 

และเธอไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจคบกับเขา

ไม่นานรถของจิรพนธ์ก็ขับมาจอดเทียบรั้วหน้าบ้านของหญิงสาว  

ทั้งสองคนก้าวลงจากรถ นีรนาราเปิดประตูรั้วไม้เข้าไปในบ้านสองชั้นหลัง

กะทัดรัดท่ีอยู่มาตั้งแต่เด็ก แม้จะเป็นบ้านท่ีไม่ได้ใหญ่โตหรูหรา แต่ก็ 

สะอาดสะอ้าน ถูกตกแต่งอย่างร่มรื่น น่าอยู่ และเธอสบายใจที่ได้อยู่ที่นี่

"นีนจะบอกข่าวดีที่ได้งานท�า คุณพ่อต้องดีใจแน่ๆ เลย"

"คุณพ่อต้องดีใจอยู่แล้วที่มีลูกสาวทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้"

"เรื่องอวยแฟนตัวเองนี่ไม่มีใครเกินพี่จีเลยนะคะ"

หญิงสาวหัวเราะแล้วเดินน�าจิรพนธ์เข้าไปในบ้าน ทว่า...ภาพท่ีเห็น
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ตรงหน้ากลบัท�าให้ท้ังสองคนตกใจจนยืนนิง่อยูก่บัท่ี ก้าวขาไม่ออก ดวงตา

เบิกกว้าง และหัวใจแทบหยุดเต้น...โดยเฉพาะนีรนารา

"คุณพ่อ!"

ร่างบางตะโกนขึ้น เธอจะปราดเข้าไปหาคนท่ีนอนอยู่บนพ้ืน แต่

ร่างกายกลับไม่มีเรี่ยวแรง ใบปริญญาท่ีถืออยู่ร่วงหล่นลงจากมือ ตัวเธอ 

ก็แทบล้มลงไปกองกับพื้นแต่ยังโชคดีที่จิรพนธ์มาประคองเอาไว้ได้ทัน

ชายหนุ่มมองคนรักด้วยความห่วงใย เพราะเธอน�้าตารินไหลไม่หยุด

ขณะเดยีวกนักเ็ข่าอ่อนจนยนืแทบไม่ไหว เขาสงสารเธอจบัใจและเข้าใจดว่ีา 

ใครเป็นนีรนาราก็คงเสียใจจนแทบสิ้นสติทั้งนั้น

ภาพตรงหน้าคือนพนันท์นอนจมกองเลือด ดวงตาเบิกโพลง สมอง

บางส่วนเปรอะอยู่บนพื้น และในมือยังจับปืนท่ีใช้ปลิดชีวิตตัวเองเอาไว้...

ชวนให้ผู้พบเห็นสะเทือนใจยิ่งนัก

'พ่อขอโทษนะนีน'

ข้อความสั้นๆ บนการ์ดซ่ึงแนบมากับช่อดอกไม้ท่ีวางอยู่บนโต๊ะ 

ในห้องรับแขกเป็นลายมือของนพนันท์ท่ีนีรนาราจ�าได้ดี และข้อความนี ้

คงแทนความรู้สึกทุกอย่างในใจของท่าน

หญิงสาวไม่เคยรบัรูม้าก่อนเลยว่าบิดามเีรือ่งไม่สบายใจและเครยีดจัด

จนต้องยิงตัวตาย แม้ว่าเธอจะเห็นสีหน้าไม่สู ้สบายใจของท่านตั้งแต่ 

ลงจากเครื่อง แต่ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องงานเหมือนท่ีผ่านมา ตอนท่ีเธอถาม

ด้วยความเป็นห่วง ท่านก็ไม่บอกอะไรและเลี่ยงไปคุยเรื่องอื่นแทน

นีรนารารู้สึกผิดเหลือเกินท่ีไม่เคยแบ่งเบาภาระหรือรับรู้ปัญหาของ 

นพนันท์จนท่านตัดสินใจฆ่าตัวตาย หากเธอรับรู้ เธอคงช่วยรับฟังและ 

ช่วยท่านแก้ปัญหาได้บ้างไม่มากก็น้อย
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"นีนไปทานอะไรก่อนมั้ย เดี๋ยวพี่ดูแลทางนี้ให้"

จิรพนธ์เดินเข้ามาหานีรนาราท่ีนั่งอยู่หน้าโลงศพคอยส่งธูปให้แขก

ท่ีมากราบศพนพนันท์ ใบหน้าอ่อนหวานท่ีเศร้าหมองและน�้าตาท่ียังปริ่ม 

บนแพขนตาบอกได้ว่าเธอร้องไห้แทบจะตลอดเวลา

"ไม่เป็นไรค่ะ นีนไม่หิว"

"งั้นพี่เอาน�้ามาให้นะ"

"ขอบคุณค่ะพี่จี"

นีรนารามองจิรพนธ์ด้วยความซาบซ้ึงใจ ตั้งแต่พบศพนพนันท์ใน 

บ้านเขาก็คอยจัดการและช่วยเหลือเธอต่างๆ นานา เพราะตอนนั้นเธอ 

แทบจะไม่มีสติและท�าอะไรไม่ถูกเลย ท้ังแจ้งความ ท้ังเรื่องงานศพ ยังดี 

ที่นพนันท์ท�างานกับมาร์คัสมานาน ฝ่ายนั้นจึงส่งคนมาช่วยจัดงานศพและ

ออกค่าใช้จ่ายให้ ไม่อย่างนัน้นรีนาราก็ไม่รูว่้าจะท�าอย่างไรเพราะครอบครวั

เธอแทบไม่มีเงินเก็บเหลืออยู่เลย

จิรพนธ์ไปหยิบน�้ามาให้ นีรนาราก็รับมาจิบเพียงนิดเดียวแล้ววางไว้

เพราะกินอะไรไม่ลงจริงๆ เธอคิดถึงแต่นพนันท์ ในความคิดมีแต่ภาพ 

ช่วงเวลาท่ีผ่านมาระหว่างเธอกับนพนันท์เข้ามาตลอดเวลา และมันท�าให้

เธอร้องไห้ทุกครั้งเนื่องจากจะไม่มีท่านอยู่เคียงข้างเธออีกต่อไปแล้ว

นพนันท์คงอยู่แต่เพียงในความทรงจ�าของเธอเท่านั้น

จริพนธ์นัง่ลงข้างๆ แฟนสาวก่อนจะเอือ้มมือไปจับมอืเธออย่างปลอบโยน  

เขาเป็นห่วงความรู้สึกของเธอมาก วันนี้ก็สวดศพเป็นวันสุดท้ายแล้ว แต่

สภาพจิตใจเธอยังไม่ดีขึ้นเลย 

ทว่าชายหนุ่มก็เข้าใจความรู้สึกของเธอดี...

มารดาของนีรนาราจากไปด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่เธอยังเป็นเด็ก เธอ 

อยู่กบันพนนัท์มาตลอด ท่านดแูลเธออย่างด ี ท้ังสองรกัใคร่และสนทิสนมกนั  

นพนันท์เป็นทุกอย่างส�าหรับเธอเหมือนเช่นท่ีเธอเป็นทุกอย่างส�าหรับเขา 
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เม่ือต้องสูญเสียคนท่ีรักท่ีสุดไปก็เป็นธรรมดาท่ีเธอจะเสียใจมาก จิรพนธ์

อยากให้ก�าลังใจ อยากให้เธอรู้ว่าเธอยังมีเขาอยู่อีกคน และไม่ว่าอะไร 

จะเกิดขึ้นเขาก็จะไม่มีวันทอดทิ้งเธอแน่นอน

ในตอนนั้นเองสายตาของจิรพนธ์ก็เหลือบไปเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่ง 

ก�าลังเดินเข้ามาในงาน ท้ังสามคนอยู่ในชุดสูทดูดี และมีบุคลิกน่าย�าเกรง

จนไม่น่าจะเป็นคนรู้จักของนพนันท์

"ใครน่ะนีน"

จิรพนธ์ถามหญิงสาว นีรนาราหันไปมอง ผู้ชายท่ีเดินอยู่ตรงกลาง 

ถอดแว่นกนัแดดสดี�าใส่ไว้ในกระเป๋าเสือ้สทูพอดีท�าให้เธอเห็นใบหน้าคมคาย

หล่อเหลาของเขาได้อย่างชัดเจน

"คุณมาร์คัสค่ะ เขาเป็นเจ้านายของคุณพ่อ"

จริพนธ์พยักหน้ารบัรูใ้นขณะท่ีกมลเข้าไปต้อนรบัแล้วเดนิน�าชายหนุม่

กลุ่มนั้นมาหานีรนารา สีหน้ากมลดูเศร้าใจไม่แพ้กัน เพราะนพนันท์เป็น 

เจ้านายที่เธอเคารพรักเหมือนญาติคนหนึ่ง พอกลับมาจากต่างจังหวัดแล้ว

รู้ว่าอีกฝ่ายเสียชีวิตเธอเองก็เสียใจมากและสงสารนีรนาราจับใจ 

มาร์คสัมองนรีนาราแล้วเลือ่นสายตาไปมองมอืจิรพนธ์ท่ียังกมุมอืเธอ 

หญิงสาวยกมือขึ้นไหว้ทักทายเขา ด้านจิรพนธ์ก็คิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เธอ

ให้ความเคารพ แม้จะยงัหนุม่อยู่มากแต่กค็งอายุมากกว่าเขาหลายปี ชายหนุม่ 

จึงยกมือไหว้เขาเช่นกัน ส่วนมาร์คัสก็รับไหว้คนทั้งสองอย่างดี

"ผมเสียใจด้วยนะ"

"ขอบคุณค่ะ"

นีรนาราไม่อาจฝืนย้ิมแม้ว่าในใจเธอจะอยากขอบคุณมาร์คัสจริงๆ  

เขาเป็นถึงเจ้าของมันตรากาสิโนและเป็นเจ้านายของบิดาเธอ แต่เขาก็ยัง

เจียดเวลามากราบศพลูกน้องคนหนึ่ง

หญิงสาวส่งธูปให้มาร์คัส ชายหนุ่มรับไปกราบศพอย่างส�ารวม  
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หลงัจากนัน้จงึพยักหน้าให้กบัลกูน้องของเขาแล้วเดนิออกไปก่อนท่ีลกูน้อง

ทั้งสองคนจะเข้าไปกราบศพนพนันท์เช่นกัน

"คุณมาร์คัสมีธุระจะคุยกับคุณ เชิญด้านนอกด้วยนะครับ"

ลูกน้องคนหนึ่งของมาร์คัสบอกกับนีรนารา ท�าให้เธอหันไปมอง 

จิรพนธ์ด้วยความแปลกใจก่อนจะหันกลับมามองผู้พูดอีกครั้ง 

"ธุระอะไรเหรอคะ"

"ออกไปคุยกับคุณมาร์คัสแล้วคุณจะรู้เอง"

"ไปเถอะนีน เดี๋ยวพี่ดูแลทางนี้ให้เอง"

นีรนาราขอบคุณจิรพนธ์แล้วเดินออกไปโดยมีลูกน้องของมาร์คัส 

เดินประกบซ้ายขวาราวกับกลัวว่าเธอจะหนี หญิงสาวเดินออกมาด้านนอก

ก็เห็นมาร์คัสยืนรออยู่ที่รถยนต์ยุโรปสีด�าคันหรูของเขา

"คนของคุณบอกว่าคุณมีธุระจะคุยกับนีนเหรอคะ"

"ใช่...แต่ผมคงต้องขอโทษนีนก่อนถ้าเร่ืองท่ีผมจะพูดอาจท�าให้นีน 

รู้สึกไม่ดี"

"เรื่องอะไรคะ"

มาร์คัสมองใบหน้าอ่อนหวานเหมือนจะถามว่าเธอไม่รูเ้รือ่งจรงิๆ หรอื 

นีรนารารู้สึกได้ว่าสายตาเขาไม่เหมือนเดิม หญิงสาวจ�าได้ว่าสองครั้งก่อน

ท่ีเคยพบกันเขาดูเป็นมิตรกับเธอ อ่อนโยน และสุภาพราวกับเทพบุตร  

แต่เวลานีด้วงตาคมกรบิกลบัแข็งกร้าว มองเธออย่างเป็นศตัร ู และเหมอืนจะ 

เอาเรื่องเธอตลอดเวลา ราวกับว่าเธอไปท�าความผิดกับเขาไว้ ทั้งๆ ที่เธอ

ยังไม่เคยพบเขาอีกเลยตั้งแต่กลับจากเกาะมันตรา

"คุณมาร์คัสพูดมาเถอะค่ะ"

"ผมเพิ่งรู้เม่ือไม่นานมานี้ว่าพ่อนีนติดการพนันมาหลายปี และเขา

ยักยอกเงินจากกาสิโนของผมไป"

นีรนาราเหมือนจะหยุดหายใจในวินาทีนั้น เธอมองเขาอย่างไม่อยาก
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เชื่อเลยสักนิด

"พอผมจับได้ก็เลยเรียกเขาไปคุย แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะแก้ปัญหา 

ด้วยวิธีนี้"

"นีนไม่เชื่อ"

"ผมพูดความจริง"

มาร์คสัยนืยันหนกัแน่น ทุกครัง้ท่ีมีวันหยุดนพนนัท์จะเข้ามาเล่นพนนั

ในบ่อนเถื่อนท่ีกรุงเทพฯ เพราะมันตรากาสิโนมีกฎห้ามไม่ให้พนักงาน 

ทุกต�าแหน่งเป็นผู้เล่นเอง ท�าให้ชายหนุ่มไม่เคยรู้ว่านพนันท์ติดการพนัน 

และท่ีผ่านมานพนันท์ก็เป็นคนดี สุภาพ ใจเย็น รับผิดชอบงานได้ดี  

ขยันขันแข็ง เป็นท่ีรักของทุกฝ่าย เขาเองก็ไว้ใจนพนันท์มาก และมี 

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด เขาไม่เคยคิดว่านพนันท์จะกล้า 

โกงเงนิเขา จนกระท่ังเม่ือสามเดอืนก่อนหน้านีเ้ขาตรวจพบว่าตวัเลขในบัญชี

ผิดปกติ

หากไม่สงัเกตดีๆ  คงจะไม่รู ้เพราะเงนิหมนุเวียนในกาสโินแต่ละเดอืน

มีเป็นพันล้าน แต่เขาเป็นคนท่ีค่อนข้างละเอียด เม่ือพบความผิดปกต ิ

เขาก็ให้เลขาฯ ตรวจสอบเงียบๆ ถึงได้รู้ว่านพนันท์คือคนยักยอกเงินไป 

เนื่องจากนพนันท์เป็นคนดูแลเรื่องบัญชีโดยตรงจึงตกแต่งเลขในบัญชีได้

เมื่อถูกจับได้นพนันท์ก็ยอมรับแต่โดยดีเพราะกลัวความผิดและรู้ว่า

มาร์คัสเป็นคนเดด็ขาดแค่ไหน หากปฏเิสธโทษกจ็ะหนกัข้ึนไปอีก นพนนัท์

สารภาพว่าเม่ือก่อนนี้สามารถควบคุมการเล่นของตัวเองได้ไม่ให้เสียมาก

จนบริหารเงินไม่ได้ แต่ครึ่งปีหลังมานี้เล่นหนักมือเกินไป หมุนเงินไม่ทัน 

และเสียจนเป็นหนี้ก้อนโตท�าให้ใจด้านมืดคิดว่าหากยักยอกเงินจากกาสิโน

ไปเดือนละสามสี่ล้านเขาก็คงไม่รู้

มาร์คัสรู้เรื่องนี้ก่อนจะเจอนีรนาราท่ีเกาะมันตรา ตอนนั้นเขายังรอ

หลักฐานถึงได้ไม่แสดงท่าทีให้นพนันท์รับรู้ แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเขา 
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ก็เรียกนพนันท์ไปคุย ชายหนุ่มโกรธมากท่ีนพนันท์กล้าท�ากับเขาเช่นนี้  

ท้ังๆ ท่ีเขาดแูลอีกฝ่ายอย่างดแีละให้ความไว้วางใจเหมือนเป็นญาตคินหนึง่

พนักงานทุกคนรู้ดีว่ามาร์คัสช่ืนชมคนท่ีซ่ือสัตย์และให้ใจกับคนท่ี 

จงรักภักดี แต่เกลียดคนที่ทรยศและจะเล่นงานคนที่หักหลังเขาโดยเฉพาะ

กับคนที่เคยไว้ใจมาก่อน นพนันท์ท�าให้เขาแค้นจนสุดหัวใจ แต่เมื่ออีกฝ่าย

จากไปแล้วคนที่เกี่ยวข้องอย่างนีรนารา...ก็ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบแทน!
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บทที่ 2
ข้อเสนอ

"คุณพ่อเนี่ยนะคะจะยักยอกเงินคุณ"

"สิบล้านบาท"

ได้ยินจ�านวนเงินแล้วน�้าตาของนีรนาราแทบร่วง เธอมองมาร์คัส 

อย่างค้นคว้าเหมือนจะถามเขาว่านี่คือเรื่องล้อเล่นหรือเปล่า แต่สีหน้า 

และแววตาเขาจริงจังเกินกว่าจะบอกว่าเขาก�าลังโกหกเธอ 

เป็นไปไม่ได้!

หญิงสาวปฏิเสธอยู่ในใจ นพนันท์ท่ีเธอรู้จักเป็นคนดี ท่านไม่เคย 

ยุ่งเก่ียวกับอบายมุขใดๆ แม้ว่าท่านจะท�างานในกาสิโนของมาร์คัสก็ตาม  

และเธอไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจริงๆ

"แล้วนีนจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณไม่ได้โกหก"

"ผมมีหลกัฐานทุกอย่าง และถ้าผมส่งมันให้ต�ารวจ พวกเขาจะสรปุคดี

ได้ทันที" ค�าตอบของมาร์คัสบอกให้รู้ว่าเขามีหลักฐานเอาผิดแน่นหนา  

"นี่ยังไม่นับรวมเอกสารที่พ่อนีนเซ็นยอมรับความผิดและคลิปเสียง"

ชายหนุ่มพยักหน้าให้ลูกน้อง แล้วไม่กี่วินาทีต่อมาแฟ้มเอกสารที่อยู่

ในรถก็ถูกส่งมาที่มือของเขา
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"หลกัฐานฉบับก๊อปป้ี นนีจะตรวจดหูลายๆ รอบก็ได้ถ้าคิดว่าผมโกหก"

มาร์คัสยัดเอกสารใส่มือนีรนารา เธอรับมันมาถือไว้แม้ว่าแทบจะ 

ไม่มีแรงยืนแล้วก็ตาม

"แล้วคุณจะท�ายังไงต่อไปคะ"

หญิงสาวฝืนใจถามออกไป เธออาจยังไม่ได้ดูหลักฐาน แต่เขาด ู

ม่ันใจขนาดนี้ใจเธอก็เอนเอียงไปแล้วว่าสิ่งท่ีเขาพูดน่าจะเป็นความจริง  

เวลานี้เธอไม่มีสติเลย ท้ังเสียใจกับการจากไปของนพนันท์แล้วยังมาเจอ

เรื่องใหญ่อย่างนี้อีก แค่เธอยังยืนอยู่ได้โดยไม่เป็นลมหรือสติแตกก็นับว่า 

ดีมากแล้ว

"ถ้าผมแจ้งความตอนนีมั้นคงเป็นข่าวดงัแน่ๆ เพราะแค่เรือ่งท่ีพ่อนนี

ยิงตวัตายในบ้านกเ็ป็นข่าวดงัพอควรแล้ว" นรีนารามองเขาและรอฟังเงยีบๆ 

"แต่ผมจะไม่แจ้งความ"

"คุณจะให้นีนชดใช้ให้คุณกี่ล้าน"

"ผมรู้มาว่าสภาพการเงินในครอบครัวของนีนไม่ดีเลย บ้านที่นีนอยู่ก็

ติดจ�านองและราคามันไม่ถึงสิบล้านบาทแน่ๆ ไม่สิ! เก่าขนาดนั้นห้าล้าน 

จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้"

นีรนารากัดริมฝีปากด้านในอย่างข่มอารมณ์ไว้ เธอรู้สึกหงุดหงิด 

กับการอารัมภบทของมาร์คัสอย่างบอกไม่ถูก อีกท้ังสายตากล่าวหากับ 

รอยยิ้มเยาะของเขาก็ท�าให้เธอรู้สึกแย่เหลือเกิน แต่เธอก็พยายามอย่างยิ่ง

ที่จะไม่แสดงอารมณ์ซึ่งก�าลังร้อนระอุออกไปเพราะรู้ว่าเขาเป็นผู้เสียหาย

"พูดมาตรงๆ ดีกว่าค่ะว่าคุณจะเอายังไง"

"นีนต้องไปอยู่กับผมบนเกาะมันตราเป็นเวลาห้าปีแทนการชดใช้"

"อะไรนะคะ!"

ร่างบางถึงกับอ้าปากค้าง เธอโกรธจนหูอ้ือตาลาย ไม่ต้องอธิบาย 

อะไรเพิม่เตมิเธอกพ็อจะรูว่้าท่ีเขาพดูนัน่หมายถงึอะไร เพราะถ้าให้ไปท�างาน
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ธรรมดาก็คงไม่ใช้ค�าว่า 'ไปอยู่กับผม' หญิงสาวไม่อยากจะเช่ือเลยว่า 

ผูช้ายท่ีเธอเคยคดิว่าเป็นเทพบุตรสดุท้ายจะกลายร่างเป็นปีศาจท่ีไร้หัวใจ...

เธออุตส่าห์หลงชื่นชมที่เขาให้เกียรติมากราบศพพ่อเธอ แต่ความจริงแล้ว

เขามาที่นี่เพื่อทวงหนี้ต่างหาก!

"นีนฟังไม่ผิดหรอก"

"นี่คุณ..."

นรีนาราพดูต่อไม่ออกเหมือนหาเสยีงตวัเองไม่เจอ เธอได้แต่คดิในใจว่า 

มาร์คสัไม่ละอายแก่ใจบ้างหรอืท่ีมาพดูเรือ่งนี้ในงานศพพ่อเธอ เขาจะรอให้

งานศพผ่านพ้นไปก่อนไม่ได้เลยเชียวหรือ

"ผมหวังว่านีนคงจะมีความรับผิดชอบมากพอนะ"

"ขอโทษนะคะ นีนคิดว่าเราควรจะคุยเรื่องนี้กันวันหลัง" นีรนารา 

พดูหลงัจากท่ีรวบรวมสติอยู่หลายวนิาที "คณุจะพูดเรือ่งนีก้บันนีเมือ่ไหร่กไ็ด้  

แต่ไม่ใช่ในงานศพพ่อนีนแบบนี้"

"ผมจะพูดเรื่องนี้กับนีนที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ที่ผมต้องการ" มาร์คัส

เอ้ือมมอืไปกระชากต้นแขนเรยีวเลก็และบีบมันแน่นเม่ือเห็นนรีนาราเชิดหน้า 

อย่างเย่อหย่ิง "พ่อนีนโกงเงินผม...การท่ีผมยังใจเย็นและช่วยจัดงานศพ 

ให้พ่อนีนในฐานะท่ีเขาเคยเป็นพนักงานของผมคนหนึ่งก็ถือว่าผมใจดี 

มากแล้ว"

"ขอบพระคุณในความกรุณานะคะ"

นีรนาราเหยียดย้ิมท้ังๆ ท่ีน�้าตาคลอ เธอสะบัดต้นแขนจนหลุดจาก 

มือเขา

"อีกไม่กี่วันงานศพพ่อนีนก็คงจะเรียบร้อย แล้วเราค่อยมาคุยกัน 

อีกทีจะดีกว่า" เธอข่มความโกรธเอาไว้จนสุดความสามารถขณะบอกกับ

มาร์คัส "หวังว่าคุณคงพอจะอดใจรอไหว หรือถ้าไม่...แถวนี้มีโรงแรม 

ห้าดาวอยู่หลายแห่ง ผู้ชายระดับคุณคงหาผู้หญิงมานอนด้วยได้ไม่ยาก 

Page ���������� ������.indd   31 12/18/2560 BE   14:50



เจ้าสาวใต้อาณัติ

32

เท่าไหร่หรอก"

จบประโยคนั้นหญิงสาวก็เดินกลับเข้าไปในงานโดยไม่สนใจจะ 

ปรายหางตาไปมองชายหนุ่มอีกเลย มาร์คัสเหยียดยิ้มท่ีมุมปาก ในใจ 

อดคิดไม่ได้ว่านพนันท์ท่ีดูเป็นคนดียังกล้ายักยอกเงินเขาไปเป็นสิบล้าน...

นีรนาราที่ดูอ่อนหวานและสดใสก็คงซ่อน 'พิษร้าย' ไว้ไม่น้อยไปกว่ากัน!

ขณะนั่งรถกลับมากับจิรพนธ์หลังจากพิธีลอยอังคาร นีรนาราก็ยังคง

พยายามคิดหาวิธีใช้หนี้สิบล้านบาทให้กับมาร์คัสเหมือนท่ีเธอคิดมาตลอด

สองสามวันที่ผ่านมา 

แต่...นึกยังไงเธอก็นึกหาหนทางไม่ได้

เมื่อวานนี้หญิงสาวตั้งสติและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่มาร์คัสให้มา

แล้วก็เชื่อว่าเรื่องท่ีเขาพูดเป็นความจริง นพนันท์เซ็นเอกสารยอมรับ 

ความผิดเป็นลายลักษณ์อักษร ในเอกสารยังระบุไว้ด้วยว่าหากท่าน 

ไม่ชดใช้หรือเป็นอะไรไปนีรนาราก็ต้องชดใช้แทนเพ่ือแลกกับการไม่เป็น 

ข่าวเสื่อมเสีย นอกจากนี้ยังมีคลิปเสียงตอนที่ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันและนั่น

ท�าให้เธอรู้จุดประสงค์ของเขา

'ผมจะย้ายคุณไปเป็นผู้จัดการโรงแรม ส่วนเรื่องเงินสิบล้านผมจะเอา

บ้านคุณมาขายทอดตลาด แต่มันก็คงใช้หนี้ได้เพียงแค่ส่วนหนึ่ง ฉะนั้น...

ส่งนีนมาอยู่กับผมแทนการชดใช้'

'นี่คุณมาร์คัสหมายความว่ายังไงครับ!'

'คุณก็น่าจะรู้ว่าผมพอใจลูกสาวคุณมากแค่ไหน'

บทสนทนาดังกล่าวย�้าให้นีรนารารู้ว่าเธอคิดไม่ผิด มาร์คัสต้องการ 

ให้เธอไปอยู่กับเขาในฐานะนางบ�าเรอ...ใจหนึ่งเธออยากขอค�าปรึกษาจาก

ท่ีพึ่งหนึ่งเดียวอย่างจิรพนธ์ แต่อีกใจก็ไม่กล้าเพราะกลัวจะเป็นการกดดัน

ให้เขาต้องเข้ามาร่วมชดใช้หนี้สินทั้งๆ ที่เขาเพิ่งจะลืมตาอ้าปากได้ไม่นาน
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จิรพนธ์อายุมากกว่านีรนาราห้าปี เขาเป็นรุ่นพี่ท่ีคณะ เธอรู้จักเขา 

ตอนช่วงรับน้องปีหนึ่ง เขาเป็นสายรหัสของเพ่ือนในกลุ่มเธอ ตอนแรก 

เธอนับถือเขาในฐานะรุ่นพี่ ต่อมาความใกล้ชิดก็ท�าให้เริ่มสนิทกันมากขึ้น

จนเธอข้ึนปีสามเขาก็เริ่มจีบเธอ ราวๆ สามเดือนต่อมาเธอก็ตกลงคบหา 

กับเขาในฐานะคนรัก

ชายหนุ่มเป็นคนเหนือ มีผิวขาวจัด รูปร่างหน้าตาดี ตัวสูงแต่ 

ไม่เก้งก้าง ใครต่อใครก็ออกปากว่าถ้าเขาไปเอาดีในวงการบันเทิงจะต้อง 

รุ่งแน่ๆ แต่เขาไม่ถนัดงานด้านนั้นเอาเสียเลย

จริพนธ์เป็นคนขยนั เขาสร้างเนือ้สร้างตวัด้วยน�า้พักน�า้แรงของตนเอง 

ท้ังๆ ท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีมีปัญหา พ่อกับแม่มีเขาตอนท่ีพวกท่าน 

ยังไม่พร้อม ท้ังสองคนหย่าร้างตอนเขาอายุได้เพียงสามขวบ และต่าง 

ไม่อยากรบัเขาไปเลีย้งดจูงึน�าเขาไปฝากไว้กบัย่าซ่ึงเป็นญาตเิพียงคนเดยีว

ย่าเองก็มีฐานะค่อนข้างล�าบาก จิรพนธ์ต้องท�างานพาร์ตไทม์ตั้งแต่

อายสุบิห้าปีและตัง้ใจเรยีนเพือ่ให้ได้ทุนการศกึษา พอสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ 

ย่าก็มาจากไป ส่วนพ่อกับแม่เขาก็ไม่เคยติดต่อมาอีกเลย

จิรพนธ์เหมือนเสียจุดยืนในชีวิต ยังดีท่ีเพ่ือนช่วยดึงเขากลับมาได้  

แต่เขาก็ยังไม่มีก�าลังใจเต็มร้อย กระท่ังเรียนจบจนไปท�างานในบริษัท 

แห่งหนึ่งแล้วกลับมาเจอเพื่อนท่ีคณะก็ได้พบกับนีรนาราซ่ึงก�าลังเรียนอยู ่

ปีหนึ่ง เขาสนใจเธอ สอบถามจากเพ่ือนในกลุ่มเธอก็รู้ว่าเธอเป็นคนท่ีม ี

ผู้ชายให้ความสนใจหลายคน เป็นคนรักเรียน ใฝ่ดี ความประพฤติไม่มีที่ติ 

และพ่อเธอก็หวงมาก

ฐานะครอบครวัของนรีนาราอาจจะไม่ถงึข้ันร�า่รวย แต่จดัได้ว่ามีกนิมใีช้ 

อย่างสุขสบาย เม่ือรวมกับโพรไฟล์ทุกอย่างก็ถือว่าเธอเป็นผู้หญิงท่ีมีสิทธิ์

เลือกผู้ชายที่ดีกว่าเขาได้มากมาย

นับตั้งแต่นั้นจิรพนธ์ก็ตั้งใจท�างาน เปลี่ยนแปลงตัวเองราวกับมี 
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แรงบันดาลใจท่ีช่วยผลักดันเขาไปสู่อนาคตท่ีดีอีกครั้ง ย่ิงได้พูดคุยกัน 

จนเธอรบัรูเ้รือ่งราวของเขาและได้รบัก�าลงัใจจากเธอกย่ิ็งท�าให้เขามีแรงฮึดสู้  

ชายหนุ ่มใช้เวลาสองปีก็ได้เลื่อนต�าแหน่งจากพนักงานธรรมดาข้ึนสู ่

หัวหน้าฝ่าย เริ่มผ่อนรถ ผ่อนบ้าน จนตอนนี้เขาเริ่มมีพ้ืนฐานชีวิตกับ 

หน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงในระดับหนึ่งแล้ว

ถงึจะยังไม่ร�า่รวยแต่ชีวติครอบครวักค็งไม่ล�าบากหากท้ังสองคนช่วยกนั 

ท�ามาหากิน

นีรนาราคอยเอาใจช่วยจิรพนธ์เสมอ เธอทุกข์ใจเมื่อเขามีปัญหา  

เธอดีใจเมือ่เขาท�างานส�าเรจ็ และเธอรูด้ว่ีาเขาต้องพยายามและเหนด็เหนือ่ย

แค่ไหนกว่าจะมีวันนี้ได้ แล้วจะให้เธอลากเขามาล�าบากด้วยกันอีก เธอก็

ละอายแก่ใจ บางครั้งหญิงสาวอยากบอกเลิกเขาโดยไม่บอกความจริง 

ให้เขารู้ แต่อีกใจก็กลัวว่าเขาจะเสียความรู้สึกและเธอยังไม่อยากท�าลาย

ความผูกพันดีๆ ระหว่างเธอกับเขา

"นนีมีปัญหาอะไรหรอืเปล่า พีเ่ห็นนนีหน้าเครยีดมาสองสามวนัแล้วนะ"

"เปล่าหรอกค่ะ นีนแค่...ยังเสียใจเรื่องคุณพ่อน่ะ"

นีรนาราฝืนย้ิมท้ังๆ ท่ีในใจก�าลังร้องไห้ เธอไม่อยากบอกความจริง 

กับจิรพนธ์ ไม่อย่างนั้นเขาก็คงพลอยร้อนใจไปกับเธอด้วย ท่ีผ่านมา 

ชายหนุ่มคอยช่วยเหลือครอบครัวเธอมามาก เมื่อรู ้ว่าพ่อติดพนันเธอ 

ก็ไม่แปลกใจแล้วว่าท�าไมท่ีผ่านมามีหลายครั้งท่านหมุนเงินไม่ทันท้ังๆ ท่ี 

มีเงินเดือนสูง ตอนแรกเธอคิดว่าค่าใช้จ่ายทั้งที่กรุงเทพฯ และเกาะมันตรา

คงสูงมาก แต่ความจริงคือท่านติดการพนัน

เวลาท่ีมีปัญหาเรื่องเงินจิรพนธ์จะคอยออกให้ก่อนเสมอ พอพ่อเธอ

เงนิเดอืนออกกค่็อยคนืให้เขา ไม่เว้นแม้กระท่ังค่าเทอมของเธอในบางเทอม 

แค่นี้เธอก็ละอายแก่ใจจะแย่แล้ว 

หากให้เขารู้เรื่องเงินสิบล้านเธอคงยิ่งรู้สึกผิดต่อเขามาก
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"น่าใจหายเหมือนกันนะ" ชายหนุ ่มพูดด้วยน�้าเสียงเศร้าสร้อย 

เม่ือคิดถึงคนท่ีจากไปแล้ว "แต่จากนี้ไปไม่มีคุณพ่อแล้วนีนก็ต้องอยู่บ้าน 

กบัน้ามลแค่สองคน ค่าใช้จ่ายในบ้านกค็งจะมาก ล�าพังเงนิเดอืนนนีอาจจะ

ไม่พอใช้จ่าย นีนกับน้ามลย้ายไปอยู่บ้านพี่ดีกว่ามั้ยจะได้ไม่ล�าบาก"

"อย่าเพิ่งดีกว่าค่ะพี่จี"

นรีนาราคดิว่าเธออายุยังน้อย ยังไม่อยากย้ายไปอยู่กบัเขาก่อนแต่งงาน  

อีกท้ังพ่อเธอก็เพิ่งจะเสียไป แล้วไหนจะหนี้ท่ีติดค้างมาร์คัสอีกสิบล้าน 

ที่ไม่รู้ว่าจะต้องชดใช้ยังไงถึงจะหมด 

ยิ่งคิดนีรนาราก็ยิ่งเห็นแต่ความมืดมนรออยู่ข้างหน้า

"แล้ววันนั้นคุณมาร์คัสเขามาคุยอะไรกับนีนเหรอ"

"ก็มาคุยเรื่องคุณพ่อแหละค่ะ"

"เขาเป็นเจ้านายท่ีใจดีเหมือนกันนะ ความจริงมหาเศรษฐีอย่างเขา 

ไม่จ�าเป็นต้องมาสนใจคนตวัเลก็ๆ อย่างพวกเรากย็งัได้ แต่เขาก็ให้เกยีรต ิ

คณุพ่อกับนีนถึงขนาดแวะมาร่วมงาน..."

"พอเถอะค่ะพี่จี อย่าพูดถึงเขาอีกเลย!"

หญิงสาวบอกอย่างทนฟังไม่ได้ ย่ิงฟังก็ยิ่งเสียความรู้สึก นีรนารา 

ยอมรับว่าแรกเจอกันเธอประทับใจและยกย่องชื่นชมมาร์คัส แต่พอได้เห็น

ตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วเธอก็ชื่นชมเขาไม่ลง

ผู้ชายคนนั้นก็แค่นักธุรกิจหน้าเลือด เห็นเรื่องเงินกับผลประโยชน์ 

ของตัวเองมาก่อนอะไรท้ังหมด เขาไม่เคยสนใจความรู้สึกของคนอ่ืนเลย 

ใครจะอยู่หรือจะตายก็ไม่ส�าคัญทั้งนั้น

"พี่ขอโทษ พี่ไม่รู้ว่านีนมีปัญหากับเขา"

"ก็ไม่ได้มีปัญหากันหรอกค่ะ"

นีรนาราตอบเลี่ยงๆ ไป ตอนนั้นรถแล่นมาถึงบ้านพอดี จิรพนธ์ 

จอดรถไว้ ในใจเขาเริ่มเป็นกังวลอย่างบอกไม่ถูก เพราะไม่เชื่อว่าแฟนสาว
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ไม่ได้มเีรือ่งเครยีดอยู่ในใจ และยิง่เหน็รถยนต์ยโุรปสีด�าราคาแพงทีจ่อดอยู่

หน้าบ้านของนีรนาราเขาก็ยิ่งใจคอไม่ดีเอาเสียเลย

จิรพนธ์จ�าได้ว่ามันเป็นรถของมาร์คัส!

"เขามาที่นี่ท�าไม"

ร่างสูงเอ่ยถามขณะก้าวลงจากรถพร้อมกับนีรนารา ประตูบ้านเธอ 

เปิดอยู่แสดงว่าเขาคงถือวิสาสะเข้าไปรอข้างในแล้ว หญิงสาวผิดเองท่ี 

ไม่ได้บอกกมลไว้ว่าไม่ให้เปิดประตูต้อนรับเขา แต่ถึงกมลจะไม่ยอม 

เปิดประตูให้ ผู้ทรงอิทธิพลที่มีลูกน้องร่างยักษ์ล้อมหน้าล้อมหลังอย่างเขา

ก็พังประตูเข้าไปได้ไม่ยาก

อุ้มเธอไปฆ่าโดยไม่มีความผิดยังไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับเขาเลย!

"พี่จีกลับไปก่อนก็ได้นะคะ เดี๋ยวนีนคงต้องคุยธุระกับเขาก่อน"

"แล้วท�าไมนีนต้องให้พ่ีกลับไปด้วย นีนมีอะไรปิดบังพ่ีหรือเปล่า"  

จิรพนธ์ถามอย่างร้อนใจ ถึงนีรนาราจะพยายามวางสีหน้าเรียบเฉย แต่

สายตากลับเต็มไปด้วยความกังวลจนเขารู้สึกได้

"เปล่านะคะ" เธอร้อนรนปฏิเสธ

"ถ้าไม่มีอะไรก็เข้าไปข้างในเถอะ พี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณมาร์คัส

มาท�าไม"

จิรพนธ์จับมือนีรนาราเดินเข้าไปในบ้านท้ังๆ ท่ีหญิงสาวลังเลเพราะ

เธอไม่อยากให้คนรักรับรู้เรื่องท่ีพ่อเธอยักยอกเงินมาร์คัสไปสิบล้านและ 

เรื่องที่มาร์คัสต้องการให้เธอไปอยู่ที่เกาะมันตรากับเขา

"เจ้านายของคุณนพมาน่ะค่ะ น้าก็เลยให้เขาเข้าไปนั่งรอในบ้าน"

กมลรีบเดินมาบอกเม่ือเห็นนีรนารา ท่าทางกมลดูร้อนรนร้อนใจ

เหมือนไม่ไว้ใจคนที่มาเยือน แต่อีกฝ่ายอ้างว่าเป็นเจ้านายเก่าของนพนันท์ 

อีกทั้งยังดูเป็นผู้มีอิทธิพลเธอก็เลยต้องให้เขาเข้าไปรอ

"เขามานานหรือยังคะ"
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"เกอืบครึง่ช่ัวโมงแล้วค่ะ น้าเลยีบๆ เคยีงๆ ถามก็ไม่บอกว่ามธีรุะอะไร 

ตอนแรกน้ากลัวแทบแย่ แต่เขาก็แค่มานั่งรอนะคะ ไม่ได้มีอะไร" กมลบอก 

ก่อนหน้านี้เธอคอยแอบมองมาร์คัสกับลูกน้องตลอดเวลา

"เขาคงมาคุยเรื่องคุณพ่อน่ะค่ะ"

นีรนาราจะเดินเข้าบ้าน ส่วนจิรพนธ์ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุใดๆ  

แต่เม่ือเห็นท่าทางของหญิงสาวแล้วเขาก็อดเป็นห่วงไม่ได้ เขาจึงไม่ลังเล 

ที่จะก้าวตามเธอเข้าไปด้วย

วินาทีแรกที่เท้าก้าวเข้าไปในห้องรับแขก สายตาทั้งคู่ถูกร่างสูงในชุด

กางเกงสีด�าและเสื้อเช้ิตสีเดียวกันดึงดูดให้มองไปโดยอัตโนมัติ มาร์คัส 

ยืนหันหลัง มือเรียวยาวถือกรอบรูปภาพของนีรนารากับนพนันท์ สายตา

นิ่งเรียบจับจ้องท่ีรูปนั้น กระท่ังรับรู ้ได้ว่ามีคนเข้ามาในห้องเขาถึงได้ 

หันมามอง

ดวงตาสฟ้ีาคมกรบิมองใบหน้านรีนาราก่อนจะเลือ่นลงไปท่ีมอืเรยีวบาง 

ท่ีถูกกุมไว้ด้วยมือของจิรพนธ์...สองครั้งแล้วท่ีเขาเห็นท้ังคู่อยู่ด้วยกันแล้ว

จับมือกันเช่นนี้

ไม่ต้องเดามาร์คัสก็รู้ว่านีรนารามีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้ยังไง

หัวใจของมาร์คัสกระตุกวูบ ใบหน้าหล่อเหลาท่ีนิ่งเรียบจนไม่อาจ 

คาดเดาความรู้สึกได้ตึงเครียดข้ึนอีกเล็กน้อย เขาวางกรอบรูปไว้ท่ีเดิม  

ซุกมือท้ังสองข้างลงในกระเป๋ากางเกงด้วยท่าทางสบายๆ ขณะหันมา 

เผชิญหน้ากับอีกฝ่าย แต่กลับดูมีอ�านาจจนท�าให้คนถูกมองแทบต้อง 

กลั้นลมหายใจ

"ผมต้องการคุยกับนีนตามล�าพัง"

"ผมเป็นคนรักของนีน ฉะนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะรับรู้เรื่องทุกอย่าง"

"ผมต้องการคุยกับนีนตามล�าพัง"

มาร์คัสย�้าค�าเดิมแต่น�้าเสียงเยียบเย็นข้ึน ถ้าเขาย�้าครั้งท่ีสามแล้ว 
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จิรพนธ์ยังไม่ออกไป 'เขมทัต' ผู้เป็นเลขาฯ กับ 'ดนุพล' ผู้เป็นบอดี้การ์ด 

จะมาลากตัวจิรพนธ์ออกไปโดยที่เขาไม่ต้องออกค�าสั่ง

"พี่จีไปรอข้างนอกก่อนก็ได้ค่ะ นีนจะคุยกับเขาเอง"

"แต่..."

"นะคะพี่จี"

จิรพนธ์ถอนหายใจระบายความไม่พอใจแต่ก็จ�าใจเดินออกไปรอ 

ข้างนอก นีรนาราอยากจะขอให้มาร์คัสสั่งให้ลูกน้องของเขาออกไปด้วย  

แต่ชายหนุ่มกลับท�าเป็นไม่รับไม่รู้ความหมายในสายตาเธอ

"คุณมีธุระอะไรเหรอคะถึงได้มาหานีน"

"นีนคงลืมไปแล้วว่าเราคุยเรื่องอะไรค้างไว้ในงานศพพ่อของนีน" 

ดวงตาสีฟ้าคู่นั้นจับจ้องเธออย่างเอาเรื่อง เขาเหยียดยิ้มบาง "แต่ไม่เป็นไร 

ผมจะย�้าให้นีนฟังอีกสักรอบก็ได้"

"นีนจ�าได้ค่ะ"

"แต่ไม่คิดจะติดต่อผมเลย...หรือว่านีนคิดจะเบี้ยว"

"นีนไม่เคยคิดจะเบ้ียวคุณหรอกค่ะ แต่คุณก็รู้ว่านีนยุ่งเรื่องงานศพ 

ของคุณพ่อ แล้ววันนี้นีนก็เพิ่งกลับจากลอยอังคาร สองสามวันท่ีผ่านมา 

นีนก็คิดอยู่ตลอดว่าจะหาทางชดใช้ให้คุณยังไง"

"ผมบอกวิธีชดใช้ไปแล้ว"

หญิงสาวจ้องใบหน้าหล่อเหลาคืนบ้าง เธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนโง่ท่ีจะ 

ดูไม่ออกว่าเธอกับจิรพนธ์มีความสัมพันธ์กันยังไง แต่เขาก็ยังยืนยันท่ี 

จะให้เธอชดใช้ด้วยวิธีนี้อีกอย่างนั้นหรือ 

นีรนาราอาจไม่สนใจข่าวในวงสังคมหรือในวงการบันเทิง ตอนแรก 

เธอจึงไม่รู้ว่ามาร์คัสเป็นใคร แต่หลังจากที่เขาเสนอวิธีชดใช้ด้วยการให้เธอ

ไปอยู่กับเขา เธอต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาให้ได้มากท่ีสุด เธอถึงได้รู้ว่า 

'มาร์คสั ชาญชนะพทัธ์' มหาเศรษฐหีนุม่รปูงามวัยสามสบิห้าปีคนนีเ้คยมข่ีาว 
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เดินควงกับนางแบบดังระดับโลก และก่อนหน้านี้เขาก็เคยควงนางเอกสาว

หน้าหวานที่ก�าลังมาแรงอย่าง 'เนตรอัปสร' ด้วย

มาร์คัสน่าจะมีผู้หญิงมากมายรายล้อม มีสาวสวยรอให้เขาเลือกควง

ไม่เคยขาด ขนาดนางแบบระดับโลกและนางเอกละครช่ือดงักยั็งควงมาแล้ว 

แล้วท�าไมเขาถึงต้องการเธออีก

"แต่นีนมีแฟนแล้วค่ะ"

"ผมไม่สน" ชายหนุ่มตอกกลับอย่างใจร้ายท้ังๆ ท่ีเธอต้องรวบรวม

ความกล้าเพื่อบอกเขา "นีนจะตกลงกับแฟนนีนยังไง จะเลิกกันหรือให้เขา

รอ...มันเป็นปัญหาของนีน"

"นี่คุณใจร้ายมากเลยนะคะ"

"ผมให้เลขาฯ ลองประเมินราคาบ้านหลงันีแ้ล้ว มันน่าจะขายได้ราวๆ 

สามสี่ล้านเพราะบ้านไม่ได้กว้างและค่อนข้างเก่า แต่พ่อนีนเอาบ้านไป

จ�านองไว้ ก่อนที่ผมจะขายบ้านหลังนี้ก็ต้องไถ่บ้านออกมาก่อน ซึ่งหักเงิน

จากส่วนนี้แล้วก็คงเหลือใช้หนี้ให้ผมไม่เท่าไหร่ ถ้าผมตีเป็นตัวเลขกลมๆ 

ให้แบบไม่ใจร้ายกับนีนเกินไปก็น่าจะสักสองล้านห้าแสน ส่วนท่ีเหลืออีก 

เจ็ดล้านห้าแสนนีนต้องชดใช้ด้วยการมาอยู่กับผม"

มาร์คัสแจกแจงให้ฟังโดยไม่สนใจเสียงตัดพ้อต่อว่าจากอีกคน

"ห้าปี" เขาพูดต่อ "ตกปีละหนึ่งล้านห้าแสน...ราคานี้ไม่มีใครให้นีน 

ได้แล้วนะ"

นีรนาราท้ังเจ็บใจและโกรธจนน�้าตาคลอท่ีมาร์คัสประเมินราคาเธอ

เหมือนซ้ือผักซ้ือปลาหรือไม่ก็สินค้าช้ินหนึ่ง แต่เธอรู้ดีว่าการใช้อารมณ์ 

และท�าให้เขาโกรธไม่เกิดประโยชน์เลย

"นีนขอท�างานชดใช้ได้มั้ยคะ หรือถ้าคุณไม่ไว้ใจให้นีนไปท�างานด้วย

เพราะกลวัว่านนีจะท�าผิดต่อคุณเหมือนคณุพ่อ นนีกยิ็นดท่ีีจะโอนเงนิให้คณุ

ทุกเดือน แล้วคุณจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ได้"
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"จบปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้นไม่น่าจะเกินสองหมื่น" เขายิ้มเยาะ 

"ต่อให้นีนยกเงินเดือนทั้งหมดให้ผม...สองปียังไม่ถึงหนึ่งล้านเลย แล้วผม

ต้องรออีกกี่ปีถึงจะได้เงินคืนทั้งหมด"

"นีนรู้นะคะว่าคุณไม่ใช่คนใจร้าย"

"ผมเป็นคนใจร้าย" เขาย�า้ "โดยเฉพาะกบัคนท่ีทรยศและหักหลงัผม!"

การพยายามบ่ายเบ่ียงหรอืต่อรองของนรีนาราปลกุป่ันความโกรธข้ึน

ในใจมาร์คสั ท�าให้ร่างสงูพุง่เข้ามาหาเธอแล้วจบัต้นแขนเธอเอาไว้ท้ังสองข้าง  

สร้างความเจ็บปวดให้เธอไม่น้อย

"นีนกับพ่อนีนไม่ได้เป็นหนี้ผมธรรมดา แต่พ่อนีนโกงเงินผมไป  

ท่ีผมไม่ฟ้องร้องหรือประจานให้นีนกับพ่อนีนต้องอับอายก็ถือว่าผมใจด ี

มากพอแล้ว นี่นีนยังคิดจะต่อรองกับผมอีกเหรอ!"

"ก็นีนไม่อยากไปอยู่กับคุณนี่นา!"

"งั้นก็ไปขอให้แฟนนีนช่วยสิ ท่าทางเขาก็ดูจะรักจะหลงนีนมากนี่  

แค่เอ่ยปากขอร้อง...เขาคงไม่ปฏิเสธท่ีจะช่วยนีนหรอก แต่บอกเอาไว้ 

เลยนะว่าผมไม่ใช่นักบุญที่จะใจดีกับใครพร�่าเพรื่อ"

มาร์คัสกล้าท้าทายเช่นนี้เพราะรู ้ดีว่าถึงจิรพนธ์จะเป็นถึงหัวหน้า 

ฝ่ายขายในบริษัทแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ร�่ารวยอะไร และไม่มีทางจะมีปัญญา

หาเงินสิบล้านมาใช้เขาได้ภายในไม่กี่วันนี้แน่! 
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บทที่ 3
อ�ณ�จักรของม�ร์คัส

ในท่ีสุดนีรนาราก็ตกลงตามข้อเสนอของมาร์คัสด้วยความจ�ายอม  

แม้เธอจะรักจิรพนธ์ แต่ถ้าให้เลือกระหว่างเขากับการปกป้องชื่อเสียงและ

ท�าหน้าท่ีชดใช้แทนบิดา ยังไงเธอก็ต้องเลือกอย่างหลัง นี่คงเป็นสิ่งเดียว 

ที่ลูกสาวอย่างเธอพอจะท�าได้เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านเป็นครั้งสุดท้าย

ชายหนุ่มให้เลขาฯ เตรียมสัญญาชดใช้ท่ีรัดกุมท้ังสองฝ่ายมาด้วย  

เม่ือต่างฝ่ายต่างเซ็นสัญญาแล้วเขาก็ให้เวลาเธอล�่าลาจิรพนธ์กับแม่บ้าน 

และเก็บของภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ส่วนของใช้หรือของส�าคัญอื่นๆ 

ในบ้านท่ีเธอต้องการเก็บเอาไว้เขาจะให้เธอลิสต์รายการแล้วส่งคนมาเก็บ

ตามไปทีหลัง

แน่นอน...ท่ีมาร์คัสไม่ได้ให้เวลาเตรียมตัวมากเพราะเขาต้องการให้

เธอกลบัไปท่ีเกาะมันตราพร้อมกบัเขาภายในเย็นนีเ้ลย จะได้ไม่ต้องเสยีเวลา

กับจิรพนธ์ให้เป็นที่ร�าคาญสายตาเขาอีก

"คุณนีนจะให้น้าไปจริงๆ เหรอคะ"

"นีนจ�าเป็นต้องท�าอย่างนี้จริงๆ ค่ะ"

นีรนาราให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายและแบ่งเงินเก็บท่ีเธอมีติดตัว 
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อีกจ�านวนหนึง่ให้กบักมลด้วยเพือ่ให้อกีฝ่ายใช้ส�าหรบัตัง้ตวั กมลอายเุกอืบ

สีส่บิปีแล้ว ยงัไม่ได้แต่งงาน และท�างานกบัครอบครวัเธอมามากกว่าย่ีสบิปี 

จนเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่ง เธอรู้ว่ากมลอยากฝากผีฝากไข้

กับครอบครัวเธอ เพราะกมลไม่สนิทกับญาติท่ีต่างจังหวัด การกลับไป 

อยูท่ี่นัน่คงไม่สะดวกใจนกั ท่ีผ่านมาเธอยินดีให้กมลอยูร่่วมบ้านและดแูลกนั

เหมือนญาติ แต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว เธอเองก็ยังแทบเอาตัวไม่รอด

"คุณนีนให้น้าไปอยู่กับคุณนีนก็ได้นี่คะ น้าจะได้ช่วยดูแลคุณนีนด้วย"

หญิงสาวได้แต่ฝืนย้ิมปลอบกมลท้ังน�้าตา การท่ีเธอต้องไปอยู่กับ

มาร์คัสคนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้าง เขาจะให้เธออยู่ในฐานะไหน 

และคนใจร้ายอย่างเขาไม่มีทางยอมรับภาระเพิ่มอีกคนแน่

อีกอย่างเธอไม่อยากให้กมลไปเห็นสภาพเธอตอนอยู่ที่นั่นเลย

"นีนก็อยากให้น้ามลไปอยู่ด้วยนะคะ แต่น้ามลก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ 

นีนขอโทษนะคะ"

"งั้นถ้าคุณนีนมีปัญหาหรือต้องการคนดูแลเมื่อไหร่ก็โทรบอกน้านะ"

"ขอบคุณค่ะน้ามล"

มาร์คัสให้เวลากมลเตรียมตัวแค่หนึ่งวัน พรุ่งนี้ก็ต้องย้ายออกเพราะ

เขาจะส่งคนมาเก็บของแล้วปิดบ้าน แต่ท้ังสองคนยังไม่ทันล�่าลากันจบดี 

ร่างสูงก็เดินเข้ามายืนกอดอกมองด้วยสายตาเบื่อหน่าย

"ล�่าลากันพอหรือยัง นีนต้องไปบอกลาคนรักของนีนอีกไม่ใช่เหรอ"

นรีนาราตวดัสายตาไปมองร่างสงูด้วยแววตาโกรธแค้นแต่ไม่พูดอะไร

กับเขาสักค�าเดียว

"น้ามลไปเก็บของเถอะนะคะ นีนจะไปคุยกับพี่จีสักหน่อย"

กมลมองมาร์คัสครู่หนึ่ง สายตาทรงอ�านาจท�าให้เธอไม่กล้าขอไปอยู่

บนเกาะมันตราด้วย เมื่อกมลถอดใจเดินออกจากห้องรับแขกไป ชายหนุ่ม

จึงเดินเข้ามาคว้าแขนนีรนาราให้ลุกขึ้น
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"ผมให้เขารอนีนอยู่หน้าบ้าน"

"นีนรู้แล้วค่ะ"

นีรนาราสะบัดแขนออกจากมือของมาร์คัสแล้วเดินออกไป ชายหนุ่ม

ก็ยังคงเดินตามเธอมาด้วย

"แล้วคุณจะตามนีนมาท�าไมคะ"

"ล�า่ลาเสรจ็จะได้เดนิทางกนัเลย เราเสยีเวลามามากพอแล้ว" เขาบอก

ด้วยน�้าเสียงเย็นชา ใบหน้าหล่อเหลาดูหงุดหงิดตลอดเวลา "ผมบอกให ้

ลูกน้องยกกระเป๋านีนไปขึ้นรถแล้ว"

นีรนารานับหนึ่งถึงสิบในใจแล้วบอกตัวเองให้ใจเย็นๆ ไม่อย่างนั้น 

เธอคงเป็นบ้าแน่ๆ มาร์คัสท�าเหมือนเธอเป็นนกัโทษท่ีต้องคมุตวัตลอดเวลา

และต้องรีบพาไปขังไว้เพราะกลัวว่าเธอจะหนี

หญิงสาวเดินออกมาหน้าบ้าน จิรพนธ์ยืนพิงรถรอเธออยู่ด้วยท่าทาง

กระวนกระวายใจ 

"คุณไปรอนีนที่รถก็ได้ค่ะ นีนคุยไม่นาน"

"ไม่" มาร์คัสปฏิเสธอย่างไม่ต้องเสียเวลาคิด "ผมจ�าเป็นต้องรู้ว่า 

พวกคุณคุยอะไรกัน"

"แต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของนีนนะคะ"

"เมื่อนีนตอบตกลงตามข้อเสนอของผมแล้ว...เรื่องส่วนตัวของนีน 

ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมด้วย"

"ตกลงตามข้อเสนออะไรกัน ที่เขาพูดมันหมายความว่าไง!"

จิรพนธ์ถามอย่างร้อนรนใจ เขาสังหรณ์ใจไม่ดีตั้งแต่มาร์คัสขอคุย 

กับนีรนาราตามล�าพังแล้ว แถมก่อนหน้านี้ยังเห็นลูกน้องของอีกฝ่าย 

ยกกระเป๋าเดินทางของนีรนารามาขึ้นรถอีกต่างหาก เขาอยากบุกเข้าไป 

ถามคนรกัใจแทบขาดแต่กต็ดิว่าลกูน้องของมาร์คัสคอยกนัเอาไว้ตลอดเวลา

"นีนจะย้ายไปอยู่กับผมที่เกาะมันตราในฐานะคนของผม"
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มาร์คัสเป็นคนพูด แค่ประโยคสั้นๆ นั้นก็ท�าให้จิรพนธ์ท�าหน้า 

เหมือนถูกค้อนปอนด์หนักๆ ทุบเข้าที่ศีรษะอย่างจัง ชายหนุ่มเลื่อนสายตา

ไปมองนีรนาราอย่างต้องการค�าอธิบาย

"นีน! บอกพี่มาว่าเขาโกหก"

"ผมไม่มีเวลามากพอที่จะมาล้อเล่นกับคุณหรอกนะ"

"หุบปากสักทีได้มั้ย! ผมจะคุยกับนีน!"

"เขาพูดความจริงค่ะ" นีรนาราพูดแทรกข้ึนก่อนท่ีจิรพนธ์จะโวยวาย

หรอืแสดงความเสยีใจไปมากกว่านี ้ ยิง่เขาเสยีใจเธอกย็ิง่เจบ็ปวดและรูส้กึผดิ 

ต่อเขา "นีนจะไปอยู่กับเขา"

"อะ...อะไรนะ"

"เราเลิกกันเถอะนะคะพี่จี"

"นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน! นีนล้อพี่เล่นใช่มั้ย!"

"คุณพ่อโกงเงินเขาไปสิบล้าน เขาก็เลย..."

นีรนาราหยุดค�าพูดเอาไว้แค่นั้น ไม่ต้องบอกจิรพนธ์ก็คงรู้ว่าเธอ 

หมายถึงอะไร วินาทีนั้นน�้าตาของจิรพนธ์เอ่อคลอด้วยความเสียใจและ 

เจ็บปวด หญิงสาวเองก็เจ็บไม่น้อยไปกว่าเขา

ทว่าเธอพยายามกลั้นน�้าตาเอาไว้เพราะไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเธอ 

อีกแล้ว

มันไม่ใช่ว่านีรนาราไม่เสียใจท่ีตัดสินใจเช่นนี้ แต่หนี้สินมากมาย

มหาศาลก้อนนี้ครอบครัวเธอสร้างข้ึนมาเอง เธอไม่อยากเอาเปรียบและ 

ไม่อยากดึงจิรพนธ์มาเดือดร้อนด้วย ท่ีผ่านมาเขาก็ช่วยเหลือเธอมามาก

เกินพอแล้ว และเธอละอายแก่ใจถ้าหากจะขอร้องให้เขารอเธอ

เธอไม่ได้ไปอยู่กับมาร์คัสแค่ห้าวันแต่อยู่นานถึงห้าปี จิรพนธ์ควรมี

โอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับผู้หญิงดีๆ สักคนท่ีพร้อมจะดูแลเขา 

ไม่ใช่ผู้หญิงที่เคยใช้ร่างกายชดใช้หนี้สินอย่างเธอ
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ต่อจากนี้เธอไม่มีอะไรคู่ควรกับผู้ชายดีๆ อย่างเขาอีกแล้ว

"นีนขอโทษนะคะ แต่พี่จีลืมนีนเถอะค่ะ"

"มันบังคับนีนใช่ม้ัย! มันใช้เรื่องหนี้สินมาเป็นข้ออ้างเพ่ือให้นีนไป 

อยู่กับมันใช่มั้ย!"

"กรณุาใช้ค�าพดูดีๆ  หน่อยนะครบั" เขมทัตท่ียืนดสูถานการณ์อยูห่่างๆ 

จะปราดเข้ามาจัดการจิรพนธ์ท่ีพูดจาไม่ให้เกียรติเจ้านาย "คุณมาร์คัส 

ไม่ใช่คนที่คุณจะมาพูดจาแบบนี้ได้"

"ไม่ต้องหรอกเขม ปล่อยให้เขาพูดไป"

มาร์คัสห้ามเสียงเรียบๆ สองมือยังซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงอย่าง 

ไม่รู้สึกรู้สา แต่สายตาคมกริบคู่นั้นมองจิรพนธ์อย่างดูถูกเหมือนจะบอกว่า

พูดไปก็เท่านั้น จิรพนธ์ก็ท�าได้แค่เห่าเท่านั้นเอง

"มันไม่มีทางอ่ืนแล้วจริงๆ เหรอ" จิรพนธ์มองหน้านีรนาราแต่เธอ

หลบตาเขา แม้จะโกรธมาร์คัสมากจนอยากจะฆ่าอีกฝ่ายให้ตาย แต่เขาก็

พยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นๆ แล้วกลัน้ใจต่อรอง "คณุจะไม่เหลอืทางเลอืก

ให้เราสองคนเลยเหรอ ให้เวลาเราหน่อยได้มั้ย แล้วผมจะพยายามหาเงิน

มาคืนคุณเอง"

"ผมบอกนีนไปแล้วว่าถ้านีนอยากขอความช่วยเหลือจากคุณผมก็

อนุญาต แต่นีนไม่เลือกทางนี้เอง" มาร์คัสยักไหล่เบาๆ "ถ้าคุณอยากจะ 

ช่วยนีนจริงๆ ผมก็ไม่ขัดศรัทธานะ"

จิรพนธ์มีความหวังจนกระทั่งได้ยินประโยคต่อมา

"คุณก็แค่ต้องหาเงินสิบล้านมาคืนผมให้ได้...ภายในวันนี้"

"นี่คุณ!"

"ถ้าไม่มีปัญญาก็หุบปากซะ!"

จิรพนธ์โกรธจนก�าหมัดแน่นเม่ือถูกบีบให้จนมุม ดวงตาท่ีจ้องหน้า

มาร์คัสวาวโรจน์ราวกับมีดวงไฟคุกรุ่น แต่อีกฝ่ายกลับไม่สะทกสะท้านใดๆ 
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และเยือกเย็นจนน่าหมั่นไส้ที่สุด

"เราคงต้องเดินทางกันแล้ว ผมไม่อยากเดินทางตอนกลางคืน"

มาร์คัสแตะต้นแขนนีรนาราเป็นเชิงบอกให้เธอไปข้ึนรถ จิรพนธ ์

โกรธจนทนไม่ไหวจึงพุ ่งเข้าไปหามาร์คัสแต่ถูกเขมทัตกันเอาไว้ก่อน  

ไม่กี่วินาทีต่อมามาร์คัสก็จับต้นแขนหญิงสาวพาเดินไปข้ึนรถ เธอหันมา 

มองจิรพนธ์ท้ังน�้าตาจนเขารับรู้ได้ว่าเธอไม่ได้อยากเลือกทางนี้เลย แต่ 

ถูกมาร์คัสบีบบังคับทุกอย่าง

และเธอคงจ�าเป็นต้องเลือกเพราะไม่อยากให้เขาเดือดร้อนด้วย

ท้ังสองคนเข้าไปในรถก่อนท่ีประตูรถจะปิด หลังจากนั้นเขมทัต 

จึงปล่อยจิรพนธ์แล้วตามไปข้ึนรถ...ไม่นานรถยนต์คันหรูก็พุ ่งออกไป  

ทิ้งไว้เพียงจิรพนธ์ที่แทบทรุดตัวลงไปนั่งกับพื้นเหมือนคนสิ้นหวัง

ชายหนุ่มเสียใจจนปล่อยน�้าตาให้รินไหลอย่างไม่อาย เขาเจ็บปวด

ราวกับถูกควักดวงใจออกไป แผนอนาคตท่ีเคยวาดหวังไว้กับนีรนาราว่า 

อีกไม่นานจะแต่งงาน จะมีชีวิตอย่างมีความสุข จะสร้างครอบครัว และ 

มลีกูชายลกูสาวตวัน้อยต้องพงัลงไปในพรบิตาเพียงเพราะผูช้ายท่ีช่ือมาร์คัส

คนเดียว!

มาร์คัสพานีรนารามาที่คอนโดฯ The 61 เพนต์เฮ้าส์ราคาแพงที่เธอ

ไม่มีปัญญาได้ครอบครอง แต่เขาซ้ือมันไว้ส�าหรับเป็นท่ีพักช่ัวคราว 

เม่ือเข้ามาคุยงานในกรุงเทพฯ และบนช้ันดาดฟ้าก็เป็นท่ีส�าหรับจอด ฮ. 

ส่วนตัวของเขาด้วย จากนั้นก็พาเธอขึ้น ฮ. บินไปที่คฤหาสน์สุดหรู

เกาะมันตราเป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย 

คฤหาสน์ชาญชนะพัทธ์ตั้งอยู่บนท�าเลท่ีดีท่ีสุด สวยท่ีสุด และอยู่สูงท่ีสุด 

บนเกาะแห่งนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง ด้านหน้าติดกับ

ชายหาดสะอาดตา ด้านหลังเห็นวิวภูเขาสวย 

Page ���������� ������.indd   46 12/18/2560 BE   14:50



ฉัตรฉาย

47

คฤหาสน์แห่งนี้อยู่ห่างจากใจกลางเกาะซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจท่ีม ี

นักท่องเท่ียวพลุกพล่านและมีกาสิโนของเขาตั้งอยู่ นั่นก็เพ่ือความเป็น 

ส่วนตัว เมื่ออยู่บนเกาะนี้เขาจะเดินทางโดยรถยนต์เพราะมีถนนตัดผ่าน

เกือบรอบเกาะรวมทั้งหน้าคฤหาสน์ของเขาด้วย

หลายปีก่อนเกาะมันตราอาจเป็นเกาะที่ไม่ได้เจริญนัก แต่เมื่อรัฐบาล

มีนโยบายเปิดเขตการปกครองพิเศษและอนุญาตให้เปิดกาสิโนบนเกาะ 

แห่งนี้ได้ ความเจริญต่างๆ ก็พุ่งเข้ามาราวกับสายฟ้าฟาด

ปัจจุบันบนเกาะมีท้ังห้างสรรพสินค้า โรงแรม กาสิโน โรงพยาบาล 

โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และอื่นๆ เจริญทัดเทียมกับจังหวัดใหญ่ๆ 

ในประเทศไทย หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ�้า

คนที่มีอิทธิพลมากที่สุดบนเกาะก็คงหนีไม่พ้น...มาร์คัส!

ก่อนหน้านีน้รีนาราเคยศกึษาประวตัขิองเขาจงึพอจะรูว่้าบางแหล่งข่าว 

กล้าพดูได้ว่าเขาน่าจะถอืครองท่ีดนิหนึง่ในสีบ่นเกาะแห่งนี ้เป็นมหาเศรษฐี

ตดิอันดบัต้นๆ ในไทยและตดิอันดบัในเอเชีย นอกจากนียั้งได้รบัการหนนุหลงั 

จากนกัธรุกจิท่ีรวยตดิอันดบัโลกและมีอทิธพิลมากท่ีสดุคนหนึง่อย่าง 'รชิาร์ด' 

ถ้าใครคร�่าหวอดในวงการการพนันต้องรู้จักรชิารด์เป็นอย่างดี เพราะ

เขาคือเจ้าพ่อของวงการกาสิโนท่ีมีแหล่งท�าเงินเกือบทุกประเทศบนโลกท่ี 

ให้เสรีกับการพนัน

ก่อน ฮ. จะลงจอด นรีนารามองจากข้างบนกเ็ห็นคฤหาสน์ของมาร์คสั

ท่ีกว้างใหญ่ราวกับวัง คฤหาสน์สไตล์ตะวันตกสีขาวหลังใหญ่ถูกล้อมด้วย 

รั้วสูง ถัดจากรั้วมีต้นไม้และสนามหญ้าโดยรอบ แต่ด้านหน้าและด้านหลัง

จะกว้างกว่าด้านข้าง อีกทั้งยังตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม

นอกจากคฤหาสน์หลังใหญ่ยังมีบ้านอีกสองหลังขนาบข้าง และ 

บ้านพกัคนงานอีกสองสามหลงั ทุกอย่างในอาณาจกัรแห่งนีถ้กูออกแบบมา

อย่างลงตัว 
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ด้านหน้าคฤหาสน์มีถนน และเม่ือเดินข้ามถนนไปจะเจอบันไดท่ี 

ทอดยาวลงไปสู่ชายหาด นีรนาราไม่กล้าเดาเลยว่ามาร์คัสใช้เงินไปกับท่ีนี่

มากมายมหาศาลแค่ไหน...เงินสิบล้านบาทคงเป็นแค่เศษเงินส�าหรับเขา 

แต่เขาก็ยังไล่เบี้ยกับเธอราวกับว่าถ้าขาดมันไปจะท�าให้ธุรกิจเขาพังพินาศ

พอลงจาก ฮ. นีรนาราก็ถูกมาร์คัสพาเข้าไปในคฤหาสน์หลังงาม  

มันโอ่อ่า หรูหรา และกว้างใหญ่จนเธอไม่มั่นใจว่าจะเดินหากันเจอ 

นี่เขาอยู่ที่นี่คนเดียวจริงๆ น่ะหรือ

"ผมอยู่ท่ีนี่ในฐานะเจ้านายคนเดียว" เขาพูดราวกับอ่านความคิด 

ของเธอออก "นี่ลุง 'ตุลา' เป็นหัวหน้าพ่อบ้านของท่ีนี่ นั่น 'น�้าริน' กับ  

'หยาดฝน' นีนสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา"

"แล้วคนอื่นๆ ล่ะคะ"

"เขมกบัดนนุนีกร็ูจ้กัแล้ว ท่ีเหลอือีกสบิกว่าคนกม็แีต่ผูช้าย นนีไม่จ�าเป็น 

ต้องรู้จักเป็นรายบุคคลหรอก อยู่ๆ ไปเดี๋ยวก็คุ้นกันไปเอง พวกเขาช่วย 

ดูแลสวน ดูแลความเรียบร้อยของที่นี่ และคุ้มครองผม"

"ทั้งบ้านมีแต่นีนกับน�้ารินและหยาดฝนที่เป็นผู้หญิงเหรอคะ"

"เม่ือก่อนท่ีนี่มีแต่ผู้ชายด้วยซ�้า แต่งานบ้านจ�าเป็นต้องให้ผู้หญิงมา

ดูแลถึงจะเรียบร้อย" มาร์คัสบอกเธอแล้วหันไปพยักหน้ากับคนงานทุกคน 

"ไม่มีอะไรแล้ว มีงานอะไรก็ไปท�าเถอะ"

พดูจบชายหนุม่กด็งึท่อนแขนเรยีวเลก็เพือ่พาเธอข้ึนไปข้างบนกบัเขา 

นรีนาราเห็นตุลาอยู่ท่ีนีด้่วยกร็ูส้กึอุน่ใจข้ึนเลก็น้อย เพราะท้ังสองเคยรูจ้กักนั 

มาก่อน ท่านเป็นเพือ่นรุน่พีข่องนพนนัท์และเคยเอ็นดเูธอ ถ้าไม่มีท่านอยู่ท่ีนี ่

เธอคงไม่มีที่พึ่งทางใจและคงอดกลัวไม่ได้ที่ทั้งคฤหาสน์มีแต่ผู้ชาย

น�า้รนิกบัหยาดฝนก�าลงัเป็นสาวแรกรุน่ อายุน่าจะเพิง่สบิแปดสบิเก้าปี 

เท่านั้น พวกเธอไม่กลัวบ้างหรือถึงได้กล้ามาอยู่ท่ีนี่ท้ังๆ ท่ีเป็นผู้หญิงแค่ 

สองคน
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"ไม่มีผูช้ายคนไหนในบ้านนีก้ล้าท�าอะไรนนีหรอก" มาร์คสับอกราวกบั

อ่านความคิดเธอออกอีกแล้ว "รวมท้ังน�้ารินและหยาดฝนด้วย...พวกเขา 

เป็นสุภาพบุรุษพอ"

นีรนาราเบ้ปากเบาๆ เธอคิดในใจว่าคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขาสินะ!

"ท่าทางคุณจะศัตรูเยอะนะคะ"

"ไม่อย่างนัน้ผมคงไม่ต้องจ้างคนมาผลดัเวรดแูลท่ีนีเ่ป็นสบิๆ คนหรอก 

คนท่ีท�าธุรกิจแบบผมมันต้องมีศัตรูเยอะพอควรอยู่แล้ว" มาร์คัสยอมรับ

อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง แต่เขาไม่กลัวสักนิด

"นิสัยของคุณมากกว่าที่สร้างศัตรูให้คุณ"

"นีนต้องท�าใจนะ เพราะนีนต้องอยู่กับศัตรูอย่างผมไปอีกห้าปี"

มาร์คัสยกมุมปากยิ้มเยาะคนปากดีอีกครั้ง ตอนนั้นดนุพลเป็นคน 

ยกกระเป๋าขึ้นมาให้ พอมาร์คัสพยักหน้าบอกให้ออกไป บอดี้การ์ดหนุ่ม 

ก็ท�าตามค�าสั่งและปิดประตูไว้อย่างรู้หน้าที่

ห้องนอนของมาร์คัสกว้างขวางมากทีเดียว ภายในให้บรรยากาศ

อบอุ่น สงบ โล่งสบาย และสวยงาม มีทั้งมุมท�างาน มุมนั่งเล่น เรียบง่าย 

ไม่ใช้สีฉูดฉาด ไม่มีสีทอง แต่กลับดูหรูหราอย่างบอกไม่ถูก

"นีนอยู่ห้องนี้กับผม เสื้อผ้าจัดเอาไว้ในตู้นั้น" ชายหนุ่มออกค�าสั่ง  

"ของใช้อ่ืนๆ กจ็ดัไว้ตามสบาย ท่ีจรงิผมกเ็ตรยีมไว้ให้บางส่วนแล้ว ถ้าอยากให้ 

คนมาช่วยก็เรียกน�้ารินกับหยาดฝน"

"ไม่เป็นไรค่ะ นนีจดัเองได้" นรีนาราท�าตวัว่าง่ายเพราะมีเรือ่งอยากจะ 

ขอเขา "แต่นีนขออยู่ห้องอ่ืนได้ม้ัยคะ ปกติคุณน่าจะเป็นคนรักความเป็น

ส่วนตัว คุณคงไม่สะดวกถ้านีน..."

"ผมสะดวก"

"แต่นนีไม่สะดวกค่ะ ห้องกมี็ต้ังเยอะตัง้แยะท�าไมนนีต้องอยูห้่องเดยีว

กับคุณด้วย"
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"ยังต้องให้บอกอีกเหรอ" ดวงตาสีฟ้าคมกริบมองตรงมาท่ีเธอ  

"ถ้าแยกห้องกันอยู่แล้วผมอยากนอนกับนีน ผมต้องเดินไปหานีนท่ีห้อง 

หรือไม่ก็ต้องเรียกให้นีนมาหา เสียอารมณ์ เสียเวลา"

"คุณมาร์คัส!"

"จัดของให้เรียบร้อยแล้วพักผ่อนซะ ผมต้องไปดูความเรียบร้อย 

ท่ีกาสโินหน่อย หวงัว่ากลบัมานนีจะไม่มีปัญหาอะไรนะ" ชายหนุม่พูดตดับท

ราวกับเบื่อหน่ายจะทะเลาะเรื่องไร้สาระกับเธออีก

พดูจบร่างสงูกเ็ดนิออกจากห้องไป ท้ิงให้นรีนาราได้แต่มองตามหลงัเขา 

ด้วยสายตากรุ่นโกรธ แค่วันแรกที่เข้ามาอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้เธอก็แทบจะ

ทนเขาไม่ไหวแล้ว!
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บทที่ 4
ปฐมบทแห่งก�รชดใช้

จริพนธ์พยายามปรบัอารมณ์กลบัมาเป็นปกต ิ แต่หัวใจเขาไม่ฟังค�าสัง่ 

จากสมองเลย ชายหนุ่มยังคงคิดถึงแต่เรื่องนีรนารากับมาร์คัสซ�้าไปซ�้ามา

ไม่หยุด เขาไม่อยากเสียเธอให้มาร์คัสสักนิด และไม่อยากให้เธอถูกผู้ชาย

สารเลวคนนั้นครอบครอง แต่ก็คิดหาวิธีที่จะช่วยเธอไม่ได้

ท้ังรถ ท้ังบ้าน จิรพนธ์ก็ยังผ่อนไม่หมด เงินเก็บของเขาก็มีไม่ถึง 

สามแสน จะหันหน้าไปพ่ึงใครก็ไม่ได้ คนรู้จักของเขาไม่มีใครร�่ารวยถึง 

ขนาดนั้น ญาติเขาก็ไม่มี เพ่ือนก็ฐานะพอๆ กับเขา ถ้าหนี้ก้อนนั้น 

ไม่เกินสองล้านเขายังพอจะดิ้นรนได้ แต่นี่มันสิบล้าน...เขาจะไปหาเงิน 

มาจากที่ไหน!

"คุณจีเป็นอะไรไปคะ วันนี้ดูไม่สนุกเลย"

เลขาฯ ของจิรพนธ์เข้ามาทักขณะท่ีเขาก�าลังนั่งดื่มอยู่คนเดียว  

อันท่ีจริงแล้วเขาไม่อยากมางานนี้ แต่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายขายเขาจ�าเป็น

ต้องมา เพราะมีการเลี้ยงฉลองกับทีมงานโฆษณาท่ีปีนี้ท�ายอดขายให้กับ

บริษัทเพิม่ขึน้เกอืบสามสบิเปอร์เซ็นต์ซ่ึงส่งผลให้บรษัิทเตบิโตอย่างรวดเรว็

"เปล่าหรอก ผมแค่ปวดหัวนิดหน่อย"
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"คณุจไีปคุยกบัคณุเนตรม้ัยคะเผือ่จะอารมณ์ดข้ึีน หนุม่ๆ ถ้าได้คยุกบั

สาวสวย...รับรองอารมณ์ดีขึ้นแน่ๆ ค่ะ" เลขาฯ สาวแนะน�าอย่างกระเซ้า

เย้าแหย่พร้อมมองไปทางนางเอกคนดัง

จริพนธ์หันไปมองเนตรอัปสร นางเอกสาวดาวรุง่พุ่งแรง พรเีซ็นเตอร์

โฆษณาสินค้าของบริษัทเขาที่มาร่วมปาร์ตี้ในคืนนี้ด้วย เขาคงอยากเข้าไป

คุยกับเธอตามหน้าท่ีและผูกมิตรเอาไว้ถ้าไม่ติดว่าเขาเคยได้ยินข่าวว่า 

เธอเคยเป็นคู่ควงของมาร์คัสจนตกเป็นข่าวด้วยกันอยู่พักหนึ่ง

ชายหนุ่มเหยียดย้ิม ความโกรธท่ีมีต่อมาร์คัสท�าให้เขาพานโกรธ 

คนใกล้ชิดของมาร์คัสไปด้วย ถ้าเนตรอปัสรจบัมาร์คสัไว้ได้อยูห่มดั มาร์คสั

ก็คงไม่มาวุ่นวายกับคนรักของเขา

"ไม่ล่ะ"

"จริงสิคะ ดิฉันก็ลืมไปว่าคุณจีมีแฟนแล้ว แถมแฟนคุณจีก็ยังน่ารัก

มากด้วย"

ค�าพูดของเลขาฯ สาวเหมือนเป็นหนามยอกใจท�าให้จิรพนธ์เจ็บปวด

จนแทบทนไม่ไหว ก่อนหน้านี้นีรนาราคือแฟนของเขา คือคนรักของเขา 

และเขาวางแผนไว้ว่าปีหน้าจะขอเธอแต่งงาน แต่ตอนนี้มันไม่ใช่อีกต่อไป 

เพราะเขาได้ถูกผู้ชายบ้าอ�านาจอย่างมาร์คัสแย่งนีรนาราไปแล้ว

"เอ่อ...ขอโทษนะคะ"

'หวานเย็น' ผู้จัดการส่วนตัวของเนตรอัปสรพาดาราสาวเดินเข้ามา 

หาเขาด้วยท่าทางนอบน้อม

"หวานอยากจะพาน้องเนตรมาขอบคณุคณุจน่ีะค่ะท่ีไว้ใจให้น้องเนตร

ต่อสญัญาเป็นพรเีซ็นเตอร์อีกปี น้องเนตรดีใจมากเลยนะคะท่ียงัได้ร่วมงาน

กับทีมงานของคุณจีอีก"

จิรพนธ์ฝืนย้ิมอย่างสุดความสามารถ เขาแทบทนเก็บอารมณ์ไว ้

ไม่ไหว สายตาท่ีมองเนตรอัปสรแตกต่างจากท่ีผ่านมาจนท้ังสองคนรู้สึก 
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ได้ถึงความไร้ไมตรี

"คุณจีเป็นอะไรหรือเปล่าคะ วันนี้ท่าทางอารมณ์ไม่ดีเลย"

"เปล่าครับคุณหวาน ผมแค่ปวดหัวนิดหน่อย ตามสบายนะครับ  

ผมขอตัวก่อน"

ร่างสูงลุกข้ึนแล้วเดินออกไปท�าให้ท้ังสามคนได้แต่มองตามหลังเขา

ด้วยความงนุงง โดยเฉพาะเนตรอปัสรท่ีไม่พอใจแต่ยังเกบ็อาการไว้ ไม่อย่างนัน้ 

จะเสียภาพลักษณ์นางเอกสาวมากความสามารถ นิสัยดี เฟรนด์ลี่ มีวินัย 

และวางตวัดจีนได้รบัการยอมรบัจากผูใ้หญ่ แฟนคลบั และทุกคนท่ีได้ร่วมงาน  

แต่จะไม่ให้เธอเสยีความรูส้กึได้ยงัไง...มอีย่างท่ีไหน เมนินางเอกท่ีมแีต่คน

อยากเข้าใกล้อย่างเธอ! 

นีรนาราใช้เวลาจัดของไม่นานก่อนจะนอนพักเพราะต้องตื่นแต่เช้า 

แล้วไหนจะต้องมาเผชิญหน้ากับมาร์คัสท่ีท�าให้เธออารมณ์แปรปรวน 

จนเหมือนสูญเสียพลังชีวิตไปเป็นสิบปีอีก

หญิงสาวงบีหลบัไปเกอืบสองชัว่โมงจนน�า้รนิมาเคาะประตหู้อง ตอนนัน้ 

เกือบจะหนึ่งทุ่มครึ่งซ่ึงเป็นเวลาตั้งโต๊ะอาหารเย็นของท่ีนี่ แต่คืนนี้มาร์คัส

ต้องเคลียร์งานที่กาสิโนจึงไม่มาร่วมโต๊ะอาหารด้วย

นีรนารานึกขอบคุณเขาและดีใจอย่างบอกไม่ถูก เพราะเธออยาก 

เผชิญหน้ากับเขาให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และถ้าต้องเจอเขาท่ี 

โต๊ะอาหารเธอคงทานอะไรไม่ลงเป็นแน่

ห้องทานอาหารของคฤหาสน์ชาญชนะพัทธ์ท้ังกว้างและหรูหรา  

โต๊ะอาหารก็ใหญ่จนสามารถนั่งทานได้ไม่ต�่ากว่าย่ีสิบคน แต่คืนนี้นีรนารา

ต้องนั่งทานคนเดียว เธอยอมรับว่ามันเหงาอย่างบอกไม่ถูก และท�าให้เธอ

ต้องย้อนกลับไปนึกถึงวันที่ทานข้าวกับนพนันท์ จิรพนธ์ และกมล

แม้ท่ีบ้านเธอจะไม่มีห้องทานอาหารหรูๆ  แต่เธอกมี็ความสขุมากกว่านี้
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"อาหารไม่อร่อยเหรอครับคุณนีน"

ตุลาถามเม่ือเห็นหญิงสาวรวบช้อนส้อมเอาไว้แล้วหยิบน�้าข้ึนมาดื่ม

ทั้งๆ ที่เพิ่งทานไปได้ไม่กี่ค�า

"อร่อยค่ะ แต่นีนไม่หิว"

หญิงสาวฝืนย้ิมให้กับพ่อบ้านสูงวัย แต่ถ้าให้นั่งทานอาหารต่อเธอ 

คงได้ทานข้าวคลุกน�้าตา เพราะความเงียบเหงาในคฤหาสน์สุดหรูท�าให้

นึกถึงบ้านหลังเล็กที่แสนอบอุ่นของตัวเอง

"ลุงตุลย์ไม่ต้องเรียกนีนว่าคุณนีนหรอกค่ะ เรียกหนูนีนเหมือนเดิม 

ดีกว่านะคะ"

"ไม่ได้หรอกครบั ถ้าลงุเรยีกคณุนนีอย่างนัน้คณุมาร์คสัคงต�าหนลิงุแย่"

"อะไรๆ กค็ณุมาร์คสั" เธอถอนหายใจ "งัน้นนีข้ึนข้างบนก่อนกแ็ล้วกนั 

นะคะ"

"ครับ ถ้ามีอะไรจะใช้ก็เรียกน�้ารินหรือหยาดฝนไปช่วยนะครับ"

"ค่ะลุงตุลย์"

นีรนารากลับข้ึนห้องแล้วอาบน�้า หญิงสาวไม่รู ้ว่ามาร์คัสจะกลับ 

เมื่อไหร่ แต่เธอตั้งใจว่าแต่งตัวเสร็จก็จะเข้านอน ไม่เจอเขาก็ดีเหมือนกัน

จะได้ไม่ต้องคุยกันให้อารมณ์ขุ่นมัว 

น�้าเย็นๆ ท่ีชโลมลงบนผิวกายเรียกความสดช่ืนได้บ้าง แต่จิตใจ 

ยังไม่คลายความเศร้า นีรนารายังท�าใจไม่ได้กับการสูญเสียนพนันท์  

ต้องเลิกรากับจิรพนธ์ และต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อชดใช้ให้มาร์คัส

นีน...เข้มแข็งหน่อย

ร่างบางบอกกับตัวเองเพื่อสร้างก�าลังใจ เธอปิดน�้าก่อนจะเช็ดตัว 

แล้วคว้าเสื้อคลุมอาบน�้ามาสวม หลังจากนั้นจึงเดินออกจากห้องไปหยิบ

เสื้อผ้าในตู้ แต่ยังไม่ทันได้สวมชุดใดๆ เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นก่อน

นีรนาราแทบจะหยุดหายใจเมื่อเห็นว่าคนที่โทรมาคือจิรพนธ์
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หญิงสาวลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจกดรับสาย แม้ 

เธอจะเป็นคนบอกเลกิเขาเอง แต่กยั็งผกูพันและเป็นห่วงความรูส้กึเขามาก 

ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเมื่อเธอเลือกเดินทางนี้

"สวัสดีค่ะพี่จี"

"นีน..." เสียงของจิรพนธ์เศร้าหมองจนท�าให้เธอเศร้าไปด้วย เม่ือ

สัปดาห์ก่อนท้ังสองคนยังมีความสุขอยู่แท้ๆ แต่วันนี้มันเกิดอะไรข้ึนกับ 

ชีวิตของเธอและเขา "นีนเป็นยังไงบ้าง เขาท�าอะไรนีนหรือเปล่า"

"นีนสบายดีค่ะ เขาไม่ได้ท�าอะไรนีนหรอก แล้วพี่จีเป็นยังไงบ้างคะ" 

นีรนาราแข็งใจตอบไปด้วยน�้าเสียงปกติท้ังๆ ท่ีเธออยากร้องไห้ แต่เธอ 

ไม่อยากอ่อนแอจนเขาไม่สบายใจไปด้วย

แค่นี้จิรพนธ์ก็คงเจ็บปวดและเป็นห่วงเธอมากพอแล้ว

"พี่คิดถึงนีน...นีนกลับมาได้มั้ย"

นรีนาราแทบกลัน้น�า้ตาไว้ไม่อยู่ ไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากกลบัไป ไม่ใช่ว่า

เธออยากอยู่ท่ีนี่ แต่มันไม่มีหนทางอ่ืนแล้วจริงๆ เธอไม่อาจหนีการชดใช้ 

แล้วคนอย่างมาร์คัสก็คงไม่มีทางปล่อยเธอไปแน่

"พี่จีตัดใจจากนีนเถอะนะคะ เราจบกันแค่นี้เถอะ"

"นีนไม่เคยรักพี่บ้างเลยเหรอ ท�าไมนีนพูดมันออกมาง่ายๆ แบบนี้"

นรีนาราอยากระบายความรูส้กึท่ีก�าลงัอัดแน่นอยู่ในใจให้จริพนธ์รบัรูว่้า 

มันไม่ง่ายเลยท่ีเธอเป็นฝ่ายบอกเลิก แต่เธอไม่อยากท�าร้ายเขา ไม่อยาก

เอาเปรียบเขา และไม่อยากให้เขาต้องรออย่างไร้ความหวัง หรือต่อให ้

เขารอเธอ พอครบห้าปีแล้วเธอกลับไปหาเขา...เขาจะรับได้จริงๆ หรือ

จริพนธ์จะไม่รูส้กึอะไรเลยหรอืไงท่ีตลอดเวลาห้าปีเขารบัรูม้าตลอดว่า

เธออยู่กับมาร์คัสในฐานะอะไร แล้วมาร์คัสท�าอะไรกับเธอบ้าง หญิงสาว 

ไม่อยากให้เขารู้สึกแย่กับเธอ อย่างน้อยเลิกกันไปตอนนี้ท้ังสองคนก็ยัง 

มีแต่ความทรงจ�าที่งดงามและความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกัน
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"นีน..."

"นีนรักพ่ีจีนะคะ" นีรนาราร้องไห้แต่เธอพยายามกลั้นเสียงสะอื้นไว้ 

"นีนถึงอยากให้เราจบกันด้วยดี"

"แค่นีก้พ็อแล้วนนี แค่พีรู่ว่้านนีกร็กัพี.่..แค่นีก้พ็อแล้วจรงิๆ" น�า้เสยีง

ของจิรพนธ์ฟังดูมีความหวังข้ึนมาก "พี่จะหาทางช่วยนีนให้เร็วท่ีสุด  

ถ้าพี่หาเงินไปให้เขาได้ นีนก็จะเป็นอิสระ" 

ชายหนุม่ย�า้อย่างหนกัแน่น นรีนาราได้แต่หลบัตาลงแล้วปล่อยน�า้ตา

ให้รินไหล ย่ิงจิรพนธ์พยายามท�าเพื่อเธอมากเท่าไหร่ เธอก็ย่ิงรู้สึกผิด 

กับเขามากขึ้นเท่านั้น เพราะเธอมองไม่เห็นหนทางเลย

สุดท้ายแล้วเธอก็เป็นภาระให้จิรพนธ์ต้องล�าบากอีกจนได้

"พี่จีอย่าพยายามเลยนะคะ นีนไม่อยากให้พี่จีต้องล�าบาก"

"พี่ไม่ล�าบากอะไรเลย นีนต่างหากที่ต้องดูแลตัวเองดีๆ"

"พี่จีก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ"

ตอนนั้นเอง! น�้าเสียงห่วงใยท่ีนีรนารามีต่อจิรพนธ์ท�าให้คนท่ีก�าลัง 

เปิดประตูเข้ามาในห้องอย่างเงียบๆ ถึงกับชะงักฝีเท้า ความกรุ่นโกรธ 

ปรากฏขึ้นในดวงตาสีฟ้าคมกริบคู่นั้นทันที

มอีย่างท่ีไหน...เข้ามาอยู่ในบ้านเขาวนัแรกก็โทรคยุกบัคนรกัเก่าท้ังๆ 

ท่ีเธอกร็ูว่้าต้องมาอยู่กบัเขาในฐานะอะไร หรอืคดิว่าคนอย่างเขาใจกว้างมาก

ถึงขนาดจะยอมใช้ผู้หญิงร่วมกับคนอื่น

"ใครโทรมา"

ชายหนุ่มเอ่ยถามด้วยน�้าเสียงนิ่งเรียบเย็นชาขณะเดินเข้าไปหา 

ร่างบาง เธอสะดุ้งตกใจ ปากพึมพ�าบอกลาอีกฝ่ายแล้วรีบกดตัดสาย  

ก่อนจะหันมาเผชิญหน้ากับเขา

"นีนเป็นคนโทรหาพี่จีเองค่ะ"

ค�าตอบของหญิงสาวย่ิงท�าให้มาร์คัสโกรธ เขารู้สึกได้ว่าเธอก�าลัง
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ท้าทายเขาและต่อต้านเขาด้วยวิธีของเด็ก 'ดื้อเงียบ' แต่อย่าคิดว่าเขา 

จะยอมอ่อนข้อหรือเอาอกเอาใจเธอเหมือนคนอื่น ไม่มีทาง!

"ต่อจากนี้ไป...ผมไม่อนญุาตให้นนียุ่งเกีย่วหรอืตดิต่อกบัผูช้ายคนไหน 

โดยไม่จ�าเป็น" มาร์คัสออกค�าสั่งทันที เพราะมันเป็นสิ่งท่ีเขาถนัดและ 

ท�าจนชินชาแล้ว "ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รักนีนและเราไม่ได้แต่งงานกัน  

แต่...ผมก็ไม่ชอบใช้ผู้หญิงร่วมกับใคร หวังว่านีนคงจะเข้าใจนะ"

"นีนไม่มีอิสระแม้แต่จะติดต่อกับใครเลยเหรอคะ" นีรนาราย้อนถาม

ขณะพยายามเก็บความกรุ่นโกรธเอาไว้เต็มท่ี มาร์คัสเผด็จการกับเธอ 

มากเกินไป นี่เขาจะบีบบังคับเธอทุกอย่างเลยหรือ

หญิงสาวเข้าใจดีว่าเขาโกรธมากท่ีถูกบิดาเธอโกงเงินไปถึงสิบล้าน 

แล้วครอบครัวเธอก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรท่ีมากพอจะชดใช้ให้เขาได้ เขา 

ถึงต้องมารีดไถเอาจากเธอ

แต่...งานศพบิดาเธอเพิ่งสิ้นสุดลงวันนี้ เขาไปรับเธอมาอยู่ด้วยทันที

โดยท่ีไม่ให้เวลาเธอได้ท�าใจเลยสักนิด แค่นี้เธอก็เจ็บปวดมากพออยู่แล้ว 

เขายังจะบังคับไม่ให้เธอติดต่อใครอีกหรือ

"นีนจะติดต่อใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ผู ้ชายท่ีผมไม่เห็นชอบด้วย  

โดยเฉพาะแฟนเก่าของนีน" มาร์คัสสั่งอย่างวางอ�านาจ "นีนอาจจะไม่แคร์

ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายสองคนพร้อมกัน แต่ผมแคร์!"

เพียะ!

ค�าพูดหยาบคายท่ีหลุดออกจากปากของชายหนุ่มท�าให้นีรนารา 

ไม่ลังเลท่ีจะตบหน้าเขาท้ังๆ ท่ีพยายามใจเย็นแล้วบอกตัวเองให้ท�าใจ 

ทนผู้ชายอย่างเขาให้ได้ แต่เขาก็ร้ายกาจกับเธอเหลือเกิน

หมับ!

หญิงสาวได้รับการตอบแทนจากมาร์คัสอย่างสาสมเช่นกัน ชายหนุ่ม

ตรงเข้ามากระชากร่างบางเข้าสู่อ้อมแขน และไวกว่าความคิด...ริมฝีปาก 
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ร้อนจัดตรงเข้ามาฉกฉวยริมฝีปากของเธอไปในทันที

นรีนาราเบิกตากว้างด้วยความตกใจ แม้จะไม่ใช่จมุพิตครัง้แรก แต่เธอ 

กไ็ม่เคยถกูจริพนธ์รกุรานรนุแรงและอกุอาจเช่นนีม้าก่อนเลย จริพนธ์อ่อนโยน 

กับเธอเสมอ หากเธอบ่ายเบ่ียงหรือไม่เต็มใจเขาก็ไม่มีทางท�าอะไรเธอ 

อย่างเด็ดขาด ช่างแตกต่างกับสิ่งที่มาร์คัสก�าลังท�าราวฟ้ากับเหว

ร่างสูงใช้มือข้างหนึ่งประคองใบหน้าอ่อนหวานไว้ไม่ให้เธอหลบหนี

การคุกคามนี้ได้ อีกมือกอดรัดตัวเธอเอาไว้แน่นจนร่างกายเขาและเธอ 

ขยับเข้าหากันในระยะอันตรายที่สุด

นรีนาราพยายามยกมือดนัแผ่นอกกว้างเพือ่ให้มาร์คสัปล่อยเธอเป็นอสิระ  

แต่ยิ่งผลักไสเขาก็ยิ่งเข้าหา ยิ่งพยายามปฏิเสธเขาก็ยิ่งสัมผัสเธอแนบแน่น

มากข้ึน ชายหนุ่มไม่เพียงแต่จูบเธอด้วยการใช้ริมฝีปากแตะกันธรรมดา  

แต่เรียวลิ้นร้อนของเขายังรุกล�้าเข้ามาในโพรงปากเธอด้วย

มาร์คสัจบูเธออย่างลกึซึง้และเสาะแสวงหาความหวานภายในปากเธอ 

ท�าให้เธอถึงกับรับมือไม่ถูก ร่างกายหญิงสาวสะบัดร้อนสะบัดหนาว 

ราวกับคนเป็นไข้ หัวใจเธอเต้นแรงด้วยความหวาดหว่ันและขลาดกลัว 

ในเวลาเดียวกัน ร่างกายสัมผัสได้ถึงภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจึงพยายาม 

ถอยหนี แต่เขากลับไม่คิดจะปล่อยเธอแม้สักวินาทีเดียว ต่อให้เธอแทบจะ

ขาดอากาศหายใจในอ้อมกอดเขาแล้วก็ตาม 

ประสบการณ์ในสนามรักอนัโชกโชนท�าให้มารค์ัสรู้ว่ารา่งในอ้อมแขน

เขาไม่มีสิ่งใดปิดกั้นอยู่อีกเลยนอกจากเสื้อคลุมอาบน�้าท่ีง่ายต่อการถอด 

เพียงแค่คิดตัวตนของเขาก็ถูกปลุกข้ึนจนมันแข็งขืนและคับแน่นอยู่ภายใต้

กางเกงสีด�าท่ีเขาสวมอยู่...แค่เขาใช้ปลายนิ้วกระตุกนิดเดียวร่างกายเธอ 

จะเปล่าเปลือยทันที ชายหนุ่มร้อนรุ่มไปทั้งกายราวกับว่าเขาไม่ได้แตะต้อง

ผู้หญิงมานานนับปี ทั้งๆ ที่เรื่องแบบนี้เขาไม่เคยต้องอดอยากปากแห้งเลย 

แต่นีรนารามีอิทธิพลอย่างเหลือล้นจนเขาไม่อยากเช่ือ เธอปลุกปั่นความ
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ต้องการของเขาได้มากมายมหาศาลเพียงแค่เขาจินตนาการถึงร่างกาย 

เปล่าเปลือยของเธอ

กลิน่หอมอ่อนๆ ท่ีตดิอยูบ่นผ้าผนืนัน้คอยรบกวนหัวใจมาร์คสัทุกค�า่คนื  

ชายหนุ่มไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้จากผู้หญิงคนไหนมาก่อน เขาเคยอยากรู้ว่า

นรีนาราใช้น�า้หอมกลิน่ไหน กระท่ังตอนนีเ้ขารูแ้ล้วว่ากลิน่นัน้ไม่ใช่กลิน่น�า้หอม 

แต่เป็นกลิ่นกายของเธอต่างหาก...กลิ่นที่ทั้งหอม ทั้งหวาน และเย้ายวน

"อย่านะ! หยุดนะคุณมาร์คัส!"

นีรนาราร้องห้ามเม่ือคนตัวสูงลากริมฝีปากจูบต�่าลงมาท่ีซอกคอ 

ฝ่ามือร้อนของเขาก�าลังซุกซนไปบนร่างกายเธอไม่หยุด เขาเลื่อนมันไป 

บนแผ่นหลงัเธอ ไล้ไปตามแนวกระดกูสนัหลงัอย่างเช่ืองช้า แม้จะมเีสือ้คลมุ

อาบน�้าขวางอยู่แต่เธอกลับปั่นป่วนราวกับเขาสัมผัสผิวเนื้อเธอโดยตรง 

ไม่เพียงเท่านั้น ชายหนุ่มยังรั้งให้เธอขยับเข้าไปแนบชิดกับร่างกาย

สูงใหญ่ ต่อให้มีเสื้อผ้าขวางอยู่แต่เธอก็รับรู ้ได้ถึงตัวตนของเขา หาก 

เธอไม่รีบห้าม เขาคงเลื่อนมือเข้ามาในเสื้อคลุมอาบน�้าเป็นแน่ แต่มัน 

ยากเหลือเกินท่ีจะให้มาร์คัสหยุดในเวลานี้เพราะเขาก�าลังเปลี่ยนผิวเนื้อ 

ที่เย็นเยียบจากการอาบน�้าเสร็จใหม่ๆ ให้ร้อนระอุขึ้น และกลิ่นหอมอ่อนๆ 

ที่เป็นกลิ่นกายเธอผสานกับกลิ่นสบู่ก็ช่างเย้ายวนใจเสียจริง

ตัวตนของมาร์คัสท่ีถูกปลุกข้ึนตั้งแต่วินาทีแรกท่ีจุมพิตนีรนารา 

ท�าให้เขาปวดร้าวและร้อนรุม่ไปหมดจนอยากจบัเธอโยนลงไปบนเตยีงแล้ว 

กระโจนเข้าใส่เธออย่างบ้าคลั่งให้สมกับท่ีเขาต้องรอเธอมาหลายวัน ทว่า 

ในจังหวะท่ีเขาก�าลังเคลิบเคลิ้มเธอก็เบ่ียงหน้าหนีแล้วใช้ท้ังแขนท้ังศอก 

ดันเขาไว้

"คุณมาร์คัส!"

นีรนาราเรียกเสียงแข็ง ดวงตากลมโตคู่งามท่ีจ้องมาท�าให้ชายหนุ่ม

ต้องเงยหน้าข้ึนสบตาเธอ สิบปีมาแล้วท่ีไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนกล้าขัดใจ

Page ���������� ������.indd   59 12/18/2560 BE   14:50



เจ้าสาวใต้อาณัติ

60

หรือปฏิเสธเขาเช่นนี้ เพียงแค่สบตากันผู้หญิงทุกคนก็แทบจะคลานข้ึนไป

รอเขาบนเตียงโดยไม่ต้องบอกแล้ว แต่เธอเป็นบ้าอะไร!

ผู้หญิงคนนี้อยู่ในฐานะที่สามารถปฏิเสธเขาได้อย่างนั้นหรือ 

"จิตใจคุณท�าด้วยอะไรเหรอคะ พ่อนีนเพิ่งเสียไปไม่กี่วัน คุณก็คิดจะ

ท�าเรื่องอย่างว่ากับนีนเลยเหรอ"

นรีนาราน�า้ตาไหลพรากในวนิาทีนัน้ แม้จะรูต้ัง้แต่แรกว่าตวัเองมาอยู่กบั 

ผู้ทรงอิทธิพลท่ีแสนเอาแต่ใจและนิสัยร้ายกาจอย่างมาร์คัสในฐานะอะไร  

แต่เธอกไ็ม่คดิเลยว่าเขาจะ 'รดีไถ' มนัจากเธอท้ังๆ ท่ี...บิดาเธอเพิง่เสยีไปได้ 

ไม่ถึงห้าวัน เขาจะไม่โหดร้ายเกินไปหน่อยหรือ

"อีกสามวัน" มาร์คัสเหยียดย้ิม น�้าตาเธอไม่ได้ท�าให้เขารู้สึกสงสาร

หรือเห็นใจเลยสักนิด "ผมให้เวลานีนไว้ทุกข์อีกสามวัน...แล้วหลังจากนั้น

อย่ามาหาว่าผมใจร้ายก็แล้วกัน!"

มาร์คัสผลักหญิงสาวออกจากแผ่นอกกว้างจนร่างบางเซออกไป 

หนึ่งก้าว เขาจ้องหน้าเธออย่างไม่พอใจก่อนจะเดินเข้าห้องน�้าเพ่ือให้ 

น�้าเย็นๆ ช�าระร่างกายและดับความร้อนรุ่มที่อยู่ภายใน

ปึง!

เสยีงปิดประตหู้องน�า้ดังสนัน่บอกความไม่พอใจได้เป็นอย่างด ี นรีนารา 

หอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้ากับการต่อสู้กับมาร์คัสซ่ึงมันไม่ใช่เรื่องง่าย 

แต่เธอก็โล่งใจที่วันนี้เอาตัวรอดจากเขาได้ 

ทว่าอีกสามวันต่อจากนี้เล่า...เธอจะหนีเขาได้ยังไง!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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