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ห่างหายกันไปสักพักกับเจ้าของผลงานสุดแซ่บอย่าง 'Hideko_Sunshine' ซ่ึงวันน้ี 

ก็ได้มีผลงานเล่มใหม่ท่ีแสนร้อนแรงเร่ือง 'Daddy... ท่ีแปลว่าท่ีรัก' มาให้นักอ่านทุกคน 

ฟินไปกับความน่ารักของ 'หนูเม่ียง' นางเอกของเรา และความน่าหยิกน่าตีของ 'พ่ีคริส'  

Sugar Daddy สายเปย์ แถมยังข้ีหวงสุดๆ พระเอกของเราน่ันเองค่ะ

สำาหรับใครท่ีช่ืนชอบผลงานของนักเขียนท่านน้ี รับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวัง เพราะ

ในเร่ืองจัดหนักจัดเต็ม ท้ังความร้ายกาจของพระเอกท่ีจ้องจะจับนางเอก 'กิน' ความน่ารัก  

กุ๊กก๊ิกระหว่างความสัมพันธ์ของท้ังสอง รวมไปถึงตัวละครต่างๆ ท่ีเข้ามาสร้างสีสันและ 

เร่ืองราวอันหลากหลาย ไม่มีเบ่ือแน่นอนค่ะ มาช่วยกันลุ้นว่าหนูเม่ียงจะรอดพ้นจากเสือร้าย

อย่างพ่ีคริสรึเปล่า แล้วฉายา Sugar Daddy ของพ่ีคริสมาได้ยังไง เร่ืองราวจะสนุกแค่ไหน 

พลิกหน้าต่อไปกันเถอะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จ�กใจนักเขียน

ดีใจมากท่ีได้กลับมาเขียนจากใจนักเขียนในนาม Hideko_Sunshine อีกครั้ง!

รู ้สึกว่าตัวเองจะไม่ได้เขียนแนววัยรุ่นมาสองปีแล้ว...นักอ่านลืมกันหรือยังคะ  

เค้ากลับมาแล้วน้าาา หายไปนานมากกับแนว JLS พอหวนกลับมาแต่งอีกทีคือ 

ก๊ิวก๊าวมาก แถมเพ่ิมความร้อนแรงด้วยการมี 18+ ต่อท้ายด้วย ฮาาา ฉะน้ันเรื่องน้ี 

ก็จะร้อนแรงมากกว่าแนว JLS ท่ีผ่านๆ มานะคะ 

แนวเรือ่งมคีวามร้อนแรงผสมดราม่านดิหน่อย เหมอืนจะเป็น 'Back to Basic' ค่ะ  

เพราะโอ๋คิดถึงช่วงแรกๆ ท่ีแต่งนิยายก็เลยแต่งเรื่องน้ีขึ้นมา พระเอกกินเด็ก มีความ 5 ห. 

(หึง หวง โหด ห่าม ห่ืน) และกลืนนำ้าลายตัวเองสุดๆ >///< แค่คิดก็เขินแล้ววว ยังไง 

ก็ขอฝากพ่ีคริสกับน้องเมี่ยงด้วยนะคะ

เรื่องนี้...แต่งข้ึนในช่วงท่ีชีวิตโอ๋เจอมรสุมหนัก เพราะคุณพ่อป่วยหนักจนต้อง

นอนโรงพยาบาลเป็นเวลาหน่ึงเดือนกว่าๆ และโอ๋ก็เฝ้าคุณพ่อทุกวันจนกระทั่งท่าน 

เสียชีวิต และวันท่ีปิดต้นฉบับเร่ืองน้ีคือวันครบรอบหนึ่งเดือนหลังจากท่ีท่านจากไป... 

มันเป็นเรื่องยากมากที่จะเขียนนิยายรักหวานๆ สักเล่มในช่วงเวลาท่ีโศกเศร้า แต่ 

การเขียนนิยายเร่ืองน้ีก็เหมือน 'ยา' ท่ีช่วยทำาให้โอ๋สดใสและเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว

จึงหวังอย่างย่ิงว่านักอ่านจะสดใส เข้มแข็ง และมีความสุขกับนิยายเรื่องนี้นะคะ

ป.ล. เล่าเรื่องเศร้าในจากใจนักเขียน แต่นิยายไม่เศร้านะคะ ฮ่ะๆๆๆ รับรองว่า 

เมื่ออ่านเรื่องราวของคุณคริสกับหนูเมี่ยงแล้วทุกคนจะแฮปปี้ อบอุ่น อ่อนหวาน และ 

ร้อนแรงมากแน่นอน!

สามารถติดตามข่าวสารและพูดคุยกันได้ตามนี้นะคะ

อัพนิยาย : http://my.dek-d.com/hideko_chan/

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

ทวิตเตอร์ : http://twitter.com/Hideko_Sunshine

Hideko_Sunshine
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กฤติน ลาภิศโยธิน : คุณคริส

ผู้บริหารโรงแรมชื่อดังวัย 32 ปี...แด๊ดดี้ร้ายเงียบ

VS

มัณฑิรา รัตนมณี : น้องเม่ียง

นักศึกษาปี 4 อายุ 20 ปี...แมวน้อยจอมแสบ
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ฉัน...ลุ่มหลงในรักของเขา

เขา...มัวเมาในรักของฉัน

เรา...ต่าง 'หลงรัก' ในกันและกัน

วันศุกร์ 23.07 น. 

Chandelier Club

ผบัหรแูห่งนีอ้ยู่ในชัน้ใต้ดนิของ 'โรงแรมลาภิศโยธิน' ซึง่เป็นโรงแรมชือ่ดงั 

ระดับห้าดาว ต้ังอยู่ในย่านท่ีดินราคาแพง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนท่ีมีฐานะ

ร�่ารวยและชาวต่างชาติ

ภายในแบ่งเป็นโซนแดนซ์และโซนนั่งเล่นที่มักเปิดเพลงแจ๊ซเคล้าคลอ 

เหมาะส�าหรบัลกูค้าท่ีอยากมาน่ังจบิเคร่ืองดืม่พูดคุยกัน ซึง่ 'เมีย่ง' กับเพ่ือนสนิท 

อย่าง 'ไลลา' ก็ก�าลังน่ังอยู่ในโซนน้ี

"เป็นไง...ถูกใจมั้ย"

ไลลาถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลังจากที่พนักงานน�าเคร่ืองดื่ม

บทน�า
อยากได้ก็ต้องได้!
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มาเสิร์ฟ ร่างบางไขว่ห้างพิงเก้าอี้บุก�ามะหย่ีสีแดงเบอร์กันดีคล้ายโซฟาพลาง

มองคนที่น่ังตรงกันข้าม

"ก็โอเคนะ"

เมี่ยงมองไปรอบๆ เพ่ือดูบรรยากาศในร้านที่ตกแต่งสวยงามหรูหรา 

ผู้คนแต่งตัวดี ไฟท่ีเปิดสลัวๆ ท�าให้ทุกคนดูสวยดูหล่อกันไปหมดโดยเฉพาะ

สาวๆ ท่ีแต่งตัวเหมือนมาแข่งกันเซ็กซี่

"อะไรกัน! น่ีแกไม่รู้สึกตื่นเต้นยินดีเลยเหรอ ที่น่ีเป็นผับหรูสุดๆ เลยนะ 

แค่ค่าเข้าคนืนึงๆ ก็แพงมากแล้ว ฉนัอตุส่าห์จบัแกแปลงโฉมแล้วพามาเปิดซงิ 

ครั้งแรก ช่วยท�าหน้ายินดีหน่อย"

~♫♫♫♫♫~

ไลลาต่อว่าเพ่ือนแข่งกับเสียงเพลงด้วยสีหน้าเหมือนอยากจับอีกฝ่าย

มาเขย่า เธออุตส่าห์ถอดใจจากโซนแดนซ์ที่ก�าลังเปิดเพลงชวนให้ลุกขึ้นเต้น

มาน่ังทีโ่ซนน้ีอย่างท่ีเพ่ือนต้องการแล้ว แต่อีกฝ่ายกลบัท�าหน้าเรยีบเฉยราวกับ

ว่าเธอพาไปน่ังกินข้าวท่ีร้านขายข้าวแกงหน้าปากซอยอย่างงั้นแหละ

"พูดจาอะไรน่าเกลียด"

เมีย่งมองเพ่ือนด้วยสายตาดุๆ  ไลลาก็แค่พาเธอมาผบัคร้ังแรกเพ่ือฉลอง

วันคล้ายวันเกิดที่เธออายุครบย่ีสิบปี แต่พูดอย่างกับว่าจะพาเธอมา 'เสียสาว' 

ก็ไม่ปาน

อันที่จริงเมี่ยงก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยนักหรอก แต่ท่ีเธอไม่เคยไปผับเพราะ

ปกติไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อยากนอนดึกมาก และไม่ใช่คนสนุกกับ 

เสียงเพลงถึงขนาดต้องไปเต้นในผับ เรียนก็หนักจะแย่แล้ว และถ้าจะเสียเงิน

ทั้งที เธอขอเสียไปกับอาหารดีๆ ไปเท่ียวต่างจังหวัด หรือเสื้อผ้าสวยๆ ยังจะ 

ดีกว่า

"คราวหลังจะไม่พามาด้วยอีกแล้ว" ไลลาท�าหน้างอน

"แหม! อย่างอนเลยน่า วันน้ีวันเกิดฉันนะ" เมี่ยงย้ิมอ้อน

"ก็วันเกิดของแกไง ฉันถึงได้พามาเปิดหูเปิดตา นี่ไม่ได้อยากให้เพ่ือน

ใจแตกหรอกนะ แต่เดี๋ยวเรียนจบก็ต้องท�างาน เผื่อมีเพ่ือนที่ท�างานพาแก 

ไปเที่ยว แกจะได้ไม่ท�าตัวเด๋อๆ ด๋าๆ ไง"
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"รู้แล้วค่าคุณแม่!"

เมี่ยงตอบประชดเบาๆ ไลลาเป็นสาวสวยท่ีแสวงหาความแปลกใหม ่

ให้ชวิีตเสมอ เธอเคยไปปาร์ต้ีหลายคร้ัง มเีพ่ือนหลายกลุม่ และมปีระสบการณ์

ในชีวิตหลากหลายกว่าเมี่ยง ถึงอย่างน้ันก็ยังไม่ก๋าก่ันถึงข้ันปล่อยตัวปล่อยใจ

กับผู้ชาย เพราะไลลาระวังตัวและเอาตัวรอดเก่งเสมอ

"น่ีไปตระเวนปาร์ตีม้าแทบทัว่กรงุเทพฯ ขนาดนี ้แกก็ให้ค�าปรกึษาพ่ีลลิติ

ได้สบายเลยสิ"

เมีย่งชวนคยุพลางยกเครือ่งดืม่ข้ึนจบิไปด้วย 'ลลิติ' เป็นพ่ีชายของไลลา 

เขาอายุย่ีสิบเจ็ดปี ท�างานในผับตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย และเก็บเงิน 

เก่งมาก กระท่ังเก็บได้ก้อนหนึ่งจึงมาเปิดร้านอาหารกึ่งผับ 'Sis and Bro' เป็น

ของตัวเอง เขาวางแผนมาเป็นปีและได้ข่าวว่าอีกไม่นานจะเปิดตัวร้านแล้ว

"โอ๊ย! ระดับพ่ีลิลิตแล้วไม่ต้องการค�าปรึกษาจากฉันหรอก"

"จริงสินะ พ่ีลิลิตน่ีก็เจ้าชายแห่งวงการผับเลยน่ีนา"

"เออ รู้หมดอ่ะย่านไหนมีอะไรดี"

"แล้วแกต้องไปช่วยงานพ่ีเขามั้ย"

"ตอนนี้ยังเรียนอยู่ก็อาจแวะไปดูนิดๆ หน่อยๆ แต่ถ้าเรียนจบแล้วน่าจะ

ต้องเข้าไปช่วยแบบเต็มตัว" พ่ีชายเปิดกิจการทั้งทีไลลาจะไม่ไปช่วยได้ยังไง 

"แต่...อย่ามัวมาเม้าท์เร่ืองฉัน เม้าท์เร่ืองแกดีกว่า"

"เร่ืองฉันมีอะไรให้เม้าท์ยะ"

"เร่ืองท่ีมีโรคจิตตามแกไปถึงห้องไง"

"ถามท�าไมเน่ีย พูดแล้วยังหลอนไม่หายเลย!"

เมี่ยงท�าหน้าเซ็งทันที เร่ืองของเร่ืองคือมีผู้ชายซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาดัก

เจอเธอท่ีมหาวิทยาลัย แรกๆ เมี่ยงก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าถ้าเธอไม่เล่นด้วย 

สักวันเขาก็คงเบื่อแล้วหายไปเอง

แต่...เขาก็ท�าให้เธอหลอนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการมาดักเจอเธอท่ี 

หน้าคอนโดฯ และท่ีพีคสุดๆ คือเมื่อสามวันก่อนเขามาเคาะประตูหน้าห้องเธอ

ตอนกลางดึก!

เมี่ยงไม่รู้จริงๆ ว่าผู้ชายคนนั้นรู้ว่าเธออยู่ห้องไหนได้ยังไง แล้วขึ้นมาบน
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คอนโดฯ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยค่อนข้างดีได้ด้วยวิธีไหน แต่ที่แน่ๆ คือ

เธอตกใจจนแทบเสียสติ

ตอนนัน้เมีย่งพยายามตัง้สตแิล้วรบีโทรแจ้งนติฯิ ให้ขึน้มาพาตวัเขาออกไป  

พอวันต่อมาก็ไปแจ้งความไว้ แต่ต�ารวจดูไม่ค่อยจะสนใจ อีกท้ังยังบอกให้เธอ

พยายามท�าใจ เมี่ยงก็เลยขอไปค้างที่บ้านไลลาเป็นการชั่วคราวขณะคิดหา

ทางออก แต่จะอาศัยบ้านเพ่ือนระยะยาวคงจะไม่เหมาะ

สมาชิกที่บ้านไลลามีกันสองพ่ีน้อง ถึงแม้จะไม่ได้มีฐานะยากล�าบาก 

แต่ลลิติเป็นคนหาเงนิเข้าบ้านคนเดยีว เพราะพ่อกบัแม่เสยีไปเมือ่หลายปีก่อน 

อีกท้ังบ้านก็ไม่ได้หลังใหญ่โตและลิลิตเป็นผู้ชาย หากเมี่ยงไปอยู่ร่วมบ้าน

นานๆ คงเป็นการรบกวนเขา และดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่

ครัน้จะไปขออยู่บ้านเพ่ือนคนอืน่ๆ เธอก็ไม่ได้สนิทใจกับใครถึงขัน้จะขอ

อยู่ด้วยได้ หรือถ้าย้ายไปอยู่คอนโดฯ ใหม่คนเดียว เธอก็ไม่รู้ว่าอีตาโรคจิตนั่น

จะตามเธอไปอีกมั้ย 

"ความสวยเป็นเหตุชัดๆ"

"แกยังจะมาล้อเล่นอยู่อีกนะไลลา"

"ก็จริงน่ีนา ขนาดแกเป็นพวกไม่ค่อยชอบแต่งตัวนะ ถ้าจัดเต็มจนสวย

พริ้งขึ้นมาฉันว่ามีหนุ่มๆ ตามจีบแกไม่หวาดไม่ไหวแน่ แค่น้ียังมีคนเข้ามา

บ่อยๆ แถมยังมีโรคจิตติดตามอีก"

"แกก็สวยแถมยังชอบแต่งตัว ท�าไมไม่มีโรคจิตตามบ้างล่ะ"

"ฉนัเป็นพวกมรีงัสป้ีองกันตวัเองแรงกล้าไงยะ พวกโรคจติมนัคงมเีซ้นส์ว่า 

มาวอแวกับฉนัมนัจะโดนสวนกลบัด้วยวิธีท่ีแรงกว่าแน่ๆ มนัก็เลยไม่กล้ามายุ่ง  

แล้วสรุปว่าพ่อกับแม่แกว่าไงบ้าง"

"แม่บอกว่าไม่ไว้ใจให้ฉันอยู่คนเดียวอีกแล้ว ท่านเป็นห่วงฉันมาก  

คุณยายฉันยิ่งไม่ยอมให้อยู่คนเดียวเข้าไปใหญ่ แม่ก็เลยบอกว่าจะให้ฉันย้าย

ไปอยู่บ้านคุณป้า...เอ่อ...แต่ไม่ใช่ป้าแท้ๆ หรอกนะ ท่านเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของแม่

ที่สนิทกันมากๆ ตอนเด็กๆ ฉันก็เคยไปเล่นท่ีบ้านนั้นบ่อยๆ"

เมี่ยงโทรไปปรึกษาบุพการีท่ีอยู่เชียงรายแล้วพวกท่านก็ลงความเห็นว่า

อย่างนั้น
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เมื่อก่อนครอบครัวของเมี่ยงซึ่งมีท้ังพ่อ แม่ คุณยาย และน้องชายอีกคน

อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ กระท่ังพ่อเก็บเงินได้ก้อนหน่ึงจึงคิดจะลงทุนสร้างธุรกิจ

ของตัวเอง บวกกับแม่มีท่ีดินท�าเลเหมาะๆ อยู่ที่เชียงราย พวกท่านก็เลย 

ตัดสินใจจะไปท�ารีสอร์ตเล็กๆ แล้วครอบครัวเธอก็ย้ายไปอยู่ท่ีนั่นกันหมด

ตอนน้ันเมีย่งเข้ามหาวิทยาลยัพอด ีเธอสอบตดิมหาวิทยาลยัอนัดบัหน่ึง

ของประเทศ พ่อกับแม่จึงให้เธอเช่าคอนโดฯ อยู่กรุงเทพฯ คนเดียวแล้วส่งเงิน

ให้ใช้ทุกเดือน แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่เมี่ยงก็ติดต่อกับครอบครัวเสมอ  

ช่วงปิดเทอมก็บินไปหาและช่วยดูแลรีสอร์ตซึ่งก�าลังเข้าที่เข้าทาง

"เอ๊ะ! ใช่คณุป้าทีม่ลีกูชายหล่อๆ ทีแ่กเคยเล่าให้ฉนัฟังว่าแกเคยคลัง่เขา

หรือเปล่า" 

ไลลาถามด้วยความตื่นเต้นหลังจากครุ่นคิดอยู่นาน 

"ใช่..."

เมี่ยงถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความหนักใจ ความจริงเธอควรจะดีใจ

ที่ได้เจอกับเขา แต่ 'เหตุการณ์บางอย่าง' ในอดีตท�าให้เธอไม่อยากกลับไป

เหยียบบ้านน้ันและไม่อยากเจอหน้าเขาอีกเลย

"แล้วท�าไมต้องท�าหน้าบูด แกควรจะดีใจมากกว่านะ"

ไลลาจ้องหน้าเพ่ือนอย่างคาดคั้นค�าตอบ เมี่ยงเคยเล่าให้เธอฟัง 

ตอนคุยกันเร่ืองรักคร้ังแรก แต่ก็ไม่เคยเอารูปให้ดูหรือบอกตรงๆ ว่าเขา 

เป็นใคร เพราะเมี่ยงอายเพ่ือนเหมือนกัน 

"ตอนน้ันฉันก่ึงเด็กก่ึงก�าลังเป็นสาวอ่ะแก แล้วฉันก็เผลอไปท�าอะไร 

น่าเกลียดใส่เขา พอต้องเจอหน้ากันแกคิดว่าฉันจะมองหน้าเขาติดมั้ย แล้ว 

ถ้าเกิดเขาร�าลึกความหลังข้ึนมามันก็น่าอายนี่นา"

เมี่ยงไม่ได้เล่าให้ไลลาฟังท้ังหมดว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่เธอ 

เชื่อว่าใครเป็นเธอก็ต้องอับอายเช่นกัน หญิงสาวสาบานไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วว่า

เธอจะไม่มีวันไปเจอเขาอีก

แต่สุดท้าย...ก็ต้องวนเวียนกลับไปเจอเขาอีกจนได้!

"แหม! แกก็แกล้งท�าเป็นข�าๆ ไปสิ เหตุการณ์มันผ่านมาตั้งเจ็ดปีแล้ว 

คนเรามันก็ต้องมีพัฒนาการกันบ้าง แล้วแกสวยขึ้นซะขนาดน้ี ฉันว่าเผลอๆ 
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เขาอาจจะมีใจให้แกก่อนก็ได้นะ"

"ต่อให้เขามีใจ ฉันก็ไม่เล่นด้วยหรอก"

"ไม่เล่นด้วยจริงอ่ะ"

"จริง! แกน่ีมองอะไรเป็นเร่ืองสนุกไปหมดเลยนะ"

"แล้วเขาเป็นยังไงบ้าง หล่อข้ึนมั้ย เขาน่าจะอายุสักสามสิบสองปีแล้ว

ป่ะ โห! ก�าลังแซ่บเลยอ่ะแก แล้วพ่ีเขาเป็นลูกครึ่งด้วยใช่มั้ย สาย ฝ. อย่างนี้

ฉันช้อบชอบ อยากจะเห็นหน้าเขาจัง"

"ตั้งแต่วันน้ันฉันก็ตัดเขาออกไปจากสารบบแล้ว ไม่เคยเจอกันเลย"

"แล้วแกไม่เคยไปส่องเฟซบุ๊ก ไอจี หรือทวิตเตอร์เขาบ้างเหรอ"

"โน!"

"งั้นก็แสดงว่าแกยังไม่เคยเจอหน้าเขา ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไง"

"ใช่...และเขาก็น่าจะจ�าฉันไม่ได้เหมือนกัน"

"แค่คิดก็สนุกแล้ว ฉันอยากเห็นโมเมนต์ท่ีแกกับเขากลับมาเจอกัน 

อีกครั้งจริงๆ เลย"

ไลลาหัวเราะอย่างนึกสนุก แต่เมี่ยงแทบจะกลอกตามองบนใส่เพ่ือน 

เธอคิดว่ายัยน่ีต้องดูซีร่ีส์มากไปแน่ๆ ถึงได้คิดว่าอะไรๆ ก็น่าตื่นเต้นยินดี แต่

คนที่ต้องเจอจริงๆ น่ีสิ...ย่ิงคิดย่ิงหนักใจ

เมี่ยงยังจ�าเหตุการณ์สุดท้ายท่ีเจอ 'เขาคนนั้น' ได้ดี และมันยัง 

หลอกหลอนทุกคร้ังท่ีเธอนึกถึงจนท�าให้เธอลืมไม่ลงจริงๆ แม้ว่าตลอดเจ็ดป ี

ที่ผ่านมาเธอจะพยายามลืมเหตุการณ์น้ันทุกวินาทีก็ตาม!

อีกด้านหน่ึง...

"คุณคริสถูกใจเธอเหรอครับ"

'เวทิต' ถามเจ้านายหนุ่มหล่อท่ีก�าลังนั่งไขว่ห้างจิบวิสก้ีอยู่ท่ีโซนวีไอพี 

ดวงตาสนี�า้เงนิคมกริบคู่น้ันก�าลงัจบัจ้องสาวสวยคนหนึง่ท่ีก�าลงัคยุกับเพ่ือน...

เขานึกอยู่แล้วว่าเจ้านายต้องถูกใจเธอ

แม้ร่างบางจะน่ังอยู่ แต่เขาก็คาดเดาได้ด้วยความช�านาญว่าเธอน่าจะ

สูงราวๆ หน่ึงร้อยหกสิบเซนติเมตร เธอสวมเดรสเกาะอกลูกไม้สีด�าที่สั้น 
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เหนือเข่าและแนบลู่ไปกับเรือนร่างท�าให้เห็นว่าเธอมีรูปร่างที่งดงามเย้ายวน

แค่ไหน ไม่เพียงเท่านั้นท้ังแขนและขาเธอยังเรียวงามน่าลูบไล้ อีกท้ังผิวขาว

อมชมพูน้ันยังดูเนียนใสน่าสัมผัสเหลือเกิน แม้เธอจะตัวเล็กไปหน่อย แต่มัน

ย่ิงท�าให้เธอดูน่าทะนุถนอม

ว่าด้วยเร่ืองหน้าตา...เธออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงสวยจัดแบบดารานางเอก 

แต่ก็มีเสน่ห์น่ามอง ก่อนหน้านี้เวทิตเคยเดินสวนกับเธอตอนที่เธอลุกไป 

เข้าห้องน�้าท�าให้เขาเห็นว่าเธอมีดวงตากลมโตสดใส ขนตางอนยาวท�าให้

ดวงตาดูหวานซึ้ง เรียวค้ิวโก่งงาม จมูกโด่งรั้น ริมฝีปากอิ่มเต็มน่าจุมพิต  

ใบหน้าอ่อนหวานค่อนข้างกลม แต่ก็ดูเข้ากับองค์ประกอบทุกส่วนบนใบหน้า 

ย่ิงรวมกับผมยาวจรดเอวสนี�า้ตาลท่ีเป็นลอนอ่อนๆ อย่างเป็นธรรมชาตยิิง่ท�าให้ 

เธอดูงดงามละมุนตา ในขณะเดียวกันก็ดูเซ็กซี่อย่างบอกไม่ถูก 

"ก็น่ารักดี" 

'คริส' ตอบสั้นๆ เขาไม่แสดงออกทางสีหน้า แต่เวทิตรู้ว่าเจ้านายถูกใจ

เธอแค่ไหน ปกติคริสแทบไม่ออกปากชมผู้หญิง แม้กระทั่งนางเอกสาวสวย

หรือนางแบบอินเตอร์ท่ีได้เจอก็ยังไม่เคยชมเลย 

"ถ้าคุณคริสอยากได้ ผมจะลองไปติดต่อเธอให้นะครับ"

"อย่าดีกว่า ท่าทางเธอยังเด็ก"

ครสิปรายตาไปมองเป้าหมายอกีครัง้ เขาไม่ปฏิเสธว่าอยากได้เธอ แต่ก็ 

ไม่อยากแสดงออกเกินไป เวทิตจึงยิ้มบางๆ พลางคิดในใจว่า...หากท�าให ้

ผู้หญิงคนน้ันตอบตกลงได้ เจ้านายคงจะพอใจมาก

01.03 น.

ชั้น 24 โรงแรมลาภิศโยธิน

"โอ๊ย! น่ีอย่าเซเกินเร่ืองได้มั้ยยัยเมี่ยง"

ไลลาบอกคนท่ีเธอก�าลังห้ิวปีกให้เดินดีๆ แต่ตัวเองก็เมาจนเดินเซ นี่ยัง

โชคดีท่ีเธอคิดได้ว่าการมาปาร์ตี้สองคนต้องเมาท้ังคู่แน่ๆ ก็เลยบอกลิลิตว่า 

จะไม่กลับบ้านแต่จะเปิดห้องในโรงแรมนอน เพราะคงต้องเมาแอ๋กลับ 

ไม่ไหว หรือถ้ากลับไปให้ลิลิตเห็นในสภาพน้ีก็คงโดนบ่นจนถึงปีหน้า
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แม้ว่าลลิติจะไม่ห้ามเวลาไลลาไปเทีย่วกลางคนื แต่เธอก็รู้ว่าต้องอยู่บน 

เงื่อนไขของการไม่เมาจนดูแลตัวเองไม่ได้ แล้วสภาพเธอกับเมี่ยงในตอนนี้...

เรียกว่าเมาแอ๋ก็คงจะไม่ผิด

"ก็แกอ่ะ สัง่อะไรมาให้ฉนัดืม่" เมีย่งพูดเสยีงอ้อแอ้ขณะเดนิกอดเอวไลลา 

ไปที่ห้องพัก เธอเวียนหัวจนอยากท้ิงตัวนอนในวินาทีนี้ "ฉันดื่มไปแค่ไม่ก่ีแก้ว 

ถ้าค็อกเทลธรรมดาคงไม่เมาขนาดน้ี"

"นิดหน่อยน่า แกจะได้รู้ทันไงเผื่อมีคนคิดจะมอมเหล้าแก"

"แกก็เลยมอมเหล้าฉันก่อนเน่ียนะ แถมยังมอมตัวเองด้วย"

"ฉันยังไม่เมาเว้ย" คนแกล้งสั่ง 'ของแรง' มาให้เพ่ือนดื่มพยายามยืนยัน

หนักแน่น แต่เสยีงก็อ้อแอ้พอกัน "แล้วมากับฉนัมนัไม่อนัตรายนีน่า แกอย่าบ่น 

นักเลยน่า ถึงห้องแล้ว"

"ท�าไมห้องโซนน้ีมนัดไูม่เหมอืนโรงแรมท่ัวไปเลยวะ ประตหู้องห่างกันจงั"

"โรงแรมหรูก็งี้แหละ พ้ืนท่ีห้องก็ต้องกว้างเป็นธรรมดา แกจะสงสัยอะไร

เยอะแยะ"

ไลลาใช้คีย์การ์ดสแกนประตูอย่างไร้สติ ยังไม่ทันเอามือหมุนลูกบิด 

แต่แค่เซไปชนเฉยๆ ประตูก็เปิดออกแล้ว ทว่าสองสาวเมาจนไม่ทันสังเกตถึง

ความผิดปกติน้ีจึงรีบเดินเข้าไปในห้อง

ไลลาตื่นตาตื่นใจกับห้องท่ีท้ังกว้างขวาง สวยงามอลังการ แต่พอ 

คิดได้ว่าราคาห้องน้ีคืนหนึ่งสามารถเช่าห้องระดับปานกลางได้ตั้งหลายคืน 

ก็ไม่ตกใจกับความอลังการน้ีสักเท่าไหร่

ถ้าราคาแพงระดับน้ีแต่ได้ห้องท่ัวๆ ไปน่ันสิท่ีควรจะตกใจ!

"สวยสมกับที่ยอมสละเงินเก็บจ่ายค่าห้องแพงๆ ให้รางวัลตัวเอง" ไลลา

พูดในขณะที่เมี่ยงคลานไปนอนบนเตียงอย่างไม่สนใจอะไรท้ังสิ้น "แกจะ 

ไม่ชื่นชมห้องสวยๆ บ้างเหรอยัยเมี่ยง"

"สวยจ้าาา" เมี่ยงพึมพ�าขณะนอนคว�่าหน้าซุกหมอน

"ยัยเมี่ยง! เอ๊า! หลับซะและ"

ไลลาส่ายหน้าให้เพ่ือนพลางเอนตวันอนลงบนเตยีงบ้าง เพราะเธอก็เมา

จนแทบไม่มีสติและอยากพักเต็มทีแล้วเหมือนกัน ทว่า...จู่ๆ โทรศัพท์มือถือ 
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ในกระเป๋ากางเกงยีนก็ดังข้ึน

"ฮัลโหลค่า" เธอรับสายด้วยน�้าเสียงท่ีพร้อมหลับเต็มที

[เอ่อ...คุณไลลาหรือเปล่าครับ คุณลืมกระเป๋าไว้ในผับน่ะครับ]

"อ้าว! เหรอคะ งั้นเดี๋ยวฉันจะออกไปเอาเดี๋ยวน้ีแหละ ขอบคุณนะคะ"

ไลลาพยายามดึงสติกลับมา เธอไม่แปลกใจท่ีพนักงานในผับรู้ชื่อและ

เบอร์โทรศัพท์ของเธอ เขาคงจะดชูือ่จากบตัรประชาชนท่ีอยู่ในกระเป๋าแล้วน�าไป

ค้นข้อมูลท่ีเธอเคยบันทึกไว้ตั้งแต่วันแรกท่ีเข้ามาใช้บริการในผับแห่งนี้... 

หญิงสาวงดัตวัเองลกุขึน้น่ังด้วยความเซง็สดุขดีทีม่วัแต่คดิจะแบกเพ่ือนกลบัมา 

ห้องพักจนลืมกระเป๋าถือของตัวเอง ครั้นเธอจะไม่รีบไปเอาก็ไม่ได้อีก

"เซ็งชะมัด!"

หญิงสาวบ่นพึมพ�าด้วยความหงุดหงิดขัดใจขณะคว้าคีย์การ์ดแล้วเดิน

ออกไป ไลลาคิดว่าจะรีบไปเอากระเป๋าแล้วกลับมานอนต่อให้เร็วที่สุด 

01.32 น.

ห้อง 2324 โรงแรมลาภิศโยธิน

"ถูกแล้วๆ ห้องน้ีแหละ"

ไลลามองหมายเลขบนประตหู้องแล้วก้มมองหมายเลขบนคย์ีการ์ดอกีที  

เมื่อเห็นว่าหมายเลขตรงกันเธอจึงใช้มันสแกนก่อนจะเปิดประตูเข้าไป แต่เธอ

ก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่าลักษณะห้องดูจะแคบลงไปพอสมควร แถมยังดู 

ไม่หรูหราเหมือนเดิมราวกับว่า...มันเป็นคนละห้องกัน

"สงสัยจะเมาจนเบลอซะแล้วเรา"

ไลลาส่ายหน้าก่อนจะเดนิไปทิง้ตัวนอนลงบนเตยีงโดยไม่สนใจลกัษณะ

ห้องพักอีกต่อไป เพราะเธอง่วงจนทนไม่ไหวแล้ว อีกทั้งยังคิดว่าตัวเองคงเมา

จนสับสนและเบลอจนจ�าผิดไปเอง 

"เมี่ยง! แกอยู่ไหนวะ" 

ไลลาเรียกหาเพ่ือนเมื่อไม่เจออีกฝ่ายอยู่บนเตียง แต่ก็ไม่ได้ยินเสียง 

ตอบกลับมา 

"สงสัยเข้าห้องน�้าแล้วเมาหลับไปแหงๆ นอนตรงนั้นไปก่อนนะเพ่ือน  
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ฉันง่วง ไม่ไหวแล้ว"

ไลลาไม่มีกะจิตกะใจจะแบกเพ่ือนออกมาจากห้องน�้า ความง่วง  

ความอ่อนเพลีย และฤทธิ์แอลกอฮอล์ท�าให้เธอหลับไปในทันที...โดยไม่รู้ตัว

เลยว่าได้เผลอพาเมี่ยงไปท้ิงเอาไว้ในห้องของใครอีกคน!

01.33 น.

ห้อง 2423 โรงแรมลาภิศโยธิน

"ฉันมาท่ีห้องแล้ว ไม่ต้องห่วงหรอก"

คริสบอกเวทิตหลังจากแยกกันท่ีหน้า Chandelier Club แล้วเขาก็ 

ขึ้นลิฟต์มาท่ีห้องพักตามล�าพัง ส่วนอีกฝ่ายกลับไปค้างท่ีคอนโดฯ ส่วนตัว  

เวลาชายหนุ่มอยู่ท่ีโรงแรมจนดึก เขาก็มักจะไม่กลับบ้านแต่นอนพักท่ีนี่แทน 

และห้องน้ีก็เป็นห้องวีไอพีท่ีไม่ค่อยให้แขกจองหากไม่มีความจ�าเป็นจริงๆ 

ด้วยความท่ีคริสเป็นคนรักความสะอาด ทุกอย่างต้องเป๊ะ ดังน้ัน... 

ทุกครั้งท่ีเขาจะเข้าพัก เวทิตจะต้องให้แม่บ้านมาท�าความสะอาดอีกรอบเสมอ 

ไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนก็ตาม

"แค่น้ีนะ"

ร่างสงูกดวางสายมอืขวาท่ีโทรมาเชก็ว่าเขามาถึงห้องพักอย่างปลอดภัย

หรือไม่ราวกับว่าเขาเป็นเด็กประถมที่ดูแลตัวเองไม่ได้ จากน้ันก็เปิดประตู

เข้าไปในห้องพักสุดหรู

คริสปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสีด�าและเดินไปที่เตียงเพราะอยากทิ้งตัวนอน

เต็มที ทว่า...ภาพท่ีเห็นบนเตียงกลับท�าให้เขาชะงัก และสาวน้อยร่างอรชร 

ที่หลับอยู่บนน้ันก็ท�าให้เขาต้องกระตุกย้ิม

"ร้ายจริงๆ นะไอ้เวย์!"

คริสพึมพ�าขณะท่ีดวงตาคมกริบยังมองร่างบางบนเตียง เขาคิดว่า 

เวทิตคงติดต่อ 'เธอ' มาให้เขาเป็นแน่ถึงได้โทรมาเช็กว่าเขาถึงห้องหรือยัง  

แต่ที่ไม่ได้บอกก่อนก็เพ่ือให้เขาเซอร์ไพรส์

อันท่ีจริงคริสคิดว่าเธอคนน้ียังดูเด็กเกินไป แต่ในเมื่อเธอเข้าผับได้ก็ 

น่าจะอายุไม่ต�่ากว่าย่ีสิบปีแล้ว และเธอยินดีมานอนรอเขาถึงในห้องแบบนี ้
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ก็แสดงว่าเธอต้องยินยอมพร้อมใจ

ถ้าเขาขัดศรัทธาของลูกน้องก็เรียกว่าโง่เต็มทีแล้ว!

"หึ..."

คนตัวสูงปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตเสร็จก็โยนมันลงบนพ้ืนเผยให้เห็นรอยสัก

รูปสิงโตเท่ๆ ขนาดเท่าฝ่ามือบนแผ่นอกข้างซ้าย จากนั้นเขาก็ปลดเข็มขัดแล้ว 

กระชากมันทิ้งไป ก่อนจะปลดกระดุมกางเกงยีนเพ่ือลดความอึดอัดจนเผย 

ให้เห็นร่างกายสุดเซ็กซี่ท่ีได้รับการดูแลอย่างดี

ชายหนุ่มเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เขามีเรือนผมหยักศกเล็กน้อยสีด�า

แบบคนเอเชีย แต่ดวงตาคมกริบเป็นสีน�้าเงินราวกับไพลินล�้าค่า ดวงหน้า 

หล่อเหลาคมคายค่อนไปทางตะวันตกมากกว่าเอเชีย เขามีจมูกท่ีโด่งเป็น 

สันคม ริมฝีปากหยักลึกได้รูป แม้ดวงตาจะถูกล้อมด้วยแพขนตาที่หนากว่า

ผู้ชายทั่วไป แต่นัยน์ตาที่ค่อนข้างดุท�าให้เขามีเสน่ห์อย่างน่าเกรงขาม และ

ค่อนไปทางดุดันมากกว่าจะอ่อนโยน

ในขณะเดียวกันมันก็ท�าให้เขามีเสน่ห์แบบผู ้ชายอย่างเข้มข้นข้ึน 

ด้วย...

คริสเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ ความสูงหน่ึงร้อยเก้าสิบเอ็ดเซนติเมตร

ท�าให้เขาโดดเด่นเสมอ เมื่อบวกกับบุคลิกมั่นใจในตัวเองแล้วย่ิงท�าให้เขา 

ดูสง่างาม ชายหนุ่มมีไหล่และแผ่นอกกว้างที่แน่นไปด้วยมัดกล้าม หน้าท้อง

เป็นลอนซิกซ์แพ็กส์ชัดเจน แล้วไหนจะแนววีคัตเหนือขอบกางเกงยีนโหลดต�่า

นั่นอีก

ผู้หญิงคนไหนเห็นเขาในเวลาน้ีก็พร้อมจะยอมสยบให้เขาทั้งน้ัน!

ความง่วงของคริสหายไปเป็นปลิดท้ิงแล้ว เขาค่อยๆ ท้ิงตัวลงบนเตียง

ก่อนจะคลานเข้าไปคร่อมอยู่เหนือร่างบาง...เมื่อมองเธอใกล้ๆ หัวใจเขาก็ย่ิง

เต้นแรงด้วยความปรารถนา

เธอเป็นสาวแรกรุ่นท่ีเปรียบดั่งดอกกุหลาบขาวแสนสวยท่ีเพ่ิงผลิบาน 

กลิน่กายเธอละมนุด้วยกลิน่แป้งเดก็ผสานกับกลิน่หอมอ่อนๆ ท่ีเป็นกลิน่กายสาว 

โดยเฉพาะ ผิวพรรณเธอเป็นสีขาวอมชมพูเรียบเนียนเต่งตึงน่าสัมผัสและ 

น่าประทับรอยจูบลงไปท้ังเน้ือท้ังตัวจริงๆ

Page Daddy... ���������������.indd   17 30/8/2562 BE   17:51



Hideko_Sunshine

18

คริสไม่รอช้า...เขาทาบริมฝีปากเข้าหาริมฝีปากของร่างบางทันที 

อาจเพราะหญิงสาวคิดว่าก�าลังจะขึ้นห้องแล้วจึงไม่ได้เติมลิปสติก 

ท�าให้เขาไม่ต้องร�าคาญกับสิ่งแปลกปลอมท่ีเคลือบอยู่บนริมฝีปากนุ่มที่เป็น 

สีแดงระเร่ืออย่างเป็นธรรมชาติน้ี 

เขาจูบเธออย่างเชื่องช้าราวกับยังมีเวลาเหลือเฟือ ริมฝีปากร้อนน้ัน

ค่อยๆ กดแนบแน่นลงกับริมฝีปากอ่อนหวาน ก่อนที่เขาจะค่อยๆ ถอนจูบ 

ออกมาแล้วกดย�้าลงไปอีกครั้งด้วยความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้น เน้นย�้าย่ิงขึ้น แล้ว

ค่อยๆ นวดเฟ้นริมฝีปากนุ่มด้วยริมฝีปากเขาอย่างเย้ายวน

เพียงแค่ได้สัมผัสร่างใต้อาณัติผ่านการจูบ ร่างกายสูงใหญ่ก็ร้อนรุ่ม 

จนเขาต้องผ่อนลมหายใจหนักๆ อีกหลายครั้ง แล้วสัมผัสเธอให้ลึกซึ้ง 

มากย่ิงขึ้นด้วยการท�าให้ริมฝีปากของเธอเผยอแยกออกจากกัน ก่อนท่ี 

ปลายลิ้นร้อนของเขาจะล่วงล�้าเข้าไปในโพรงปากเธออย่างไม่อาจห้ามใจ

คริสจุมพิตร่างบางซ�า้ๆ ย�้าๆ ปลายลิ้นเขารุกรานในโพรงปากเธอราวกับ

เสาะหาความหวานอย่างโหยหาทั้งๆ ท่ีเร่ืองผู้หญิงนั้นเขาไม่เคยอดอยาก 

ปากแห้ง แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอคนนี้ถึงได้ปลุกปั่นความต้องการของเขา 

ได้มากมายนัก หัวใจของชายหนุ่มเต้นแรง เลือดในร่างกายเหมือนก�าลัง 

สูบฉีดแรงข้ึน กล้ามเน้ือตึงเครียดไปหมดเพียงแค่คิดว่าเขาจะได้รวมเป็น 

หน่ึงเดียวกับเธอในอีกไม่ช้าน้ี

ชายหนุ่มสูดลมหายใจหนักๆ ขณะเลื่อนริมฝีปากซุกไซ้ต�่าลงมายัง 

ซอกคอหอมละมุน ส่วนมือเรียวยาวก็ค่อยๆ จัดการกับเดรสบนร่างกาย

บอบบางไปด้วย เขาสัมผัสเรือนกายเธออย่างหลงใหล ท�าทุกอย่างด้วย 

ความคล่องแคล่วไม่มีติดขัด และไม่ท�าให้ร่างเล็กรู้สึกระคายเลยแม้แต่น้อย

แน่นอน...คริสผ่าน 'สนามรัก' มานับไม่ถ้วน เขามีประสบการณ์โชกโชน 

ถูกจัดเป็นเสือร้ายท่ีอันตรายเพราะเขี้ยวเล็บเต็มมือคนหน่ึง และที่ผ่านมา 

ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธเขา

"อื้อ"

หญิงสาวร้องฮึดฮัดในคออย่างขัดใจขณะเบือนหน้าหนีราวกับร�าคาญ

ที่ถูกรบกวนเวลานอน คริสได้กลิ่นแอลกอฮอล์บางๆ จากเธอท�าให้คิดว่า 
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เธอคงเมาจึงเผลอหลับไป แต่เด๋ียวเธอคงจะรู้สึกตัวขึ้น แล้วเขานี่แหละท่ี 

จะท�าให้เธอหายเมา และมีความสุขจนไม่อยากจะหลับอีกเลยทั้งคืน

"ไลลา...เล่นอะไรของแก"

ร่างบางบ่นงึมง�าท้ังท่ียังหลับตาเมื่อคนตัวสูงซุกไซ้ใบหน้าหล่อเหลา 

ต�า่ลงมาทีไ่หล่เรยีวบาง เขาทัง้จบูท้ังไล้เลยีเธอราวกับก�าลงัละเลยีดชมิของหวาน  

ขณะที่ฝ่ามือใหญ่ร้ังร่างเธอท่ีเหลือเพียงชุดชั้นในลูกไม้สีด�าอันแสนเย้ายวน

เข้าไปบดเบียดแนบชิดกับร่างกายแข็งแกร่งที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามสุดเซ็กซ่ี

เวลาน้ีคริสสามารถพูดได้เลยว่าเขาต้องการเธอแทบจะคลั่ง!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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