บทนํา

คืนแรก

“ดะ…เดี๋ยวคะ”

สาวสวยจัดบาดตา หุนเซ็กซี่เหลือราย เปลือยกายอยูบนเตียงกับ
บุรุษที่มีรูปรางหนาตาสะดุดตาเหลือเกิน เธอสบตากับเขาในเลานจหรู
คงเพราะเสนหอ นั แรงรอนของเขา และความสวยอันเยายวนของเธอ
รูตัวอีกทีเพชรนํ้าหนึ่งคนสวยและรวยมาก ก็ตัดสินใจทอดสะพานใหเขา
เธอเลี้ยงเครื่องดื่มเขา และชายหนุมก็ตอบแทนดวยการอนุญาตให
เธอขึ้นเตียงกับเขา เรื่องแบบนี้เธอจะเสียเปรียบหรือไดกําไรกันละเนี่ย
เขาไดดื่มฟรี และตอนนี้ก็กําลังรับประทานรางกายของเธอฟรีๆ
อีกตางหาก เพชรนํา้ หนึง่ วางมือลงบนไหลกวางของชายหนุม หลอจัดบาดตา
กีเซย เอวานอฟ
คือชือ่ ของเขา หญิงสาวรูจ กั เขา เพราะเขาเปนนักธุรกิจชือ่ ดังระดับโลก
เขาเนื้อหอมมาก และการจะมีโอกาสอยูใกลเขาไมใชเรื่องงาย
ตัวจริงของเขา มากลนไปดวยเสนห ทําใหเพชรนํ้าหนึ่งตองยอม
พายแพ และยอมใหเขาเหมือนคนใจงาย แตถึงเธอจะเซ็กซี่เหลือรายและ
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มั่นใจเหลือลน แตเธอยังเปนสาวพรหมจารี
“ครับ”
ใบหนาหลอจัดของเขาดึงขึน้ จากเนินเนือ้ อวบอิม่ ขาวผอง ผิวของเธอ
ขาวอมชมพู นอกจากผิวจะผอง ผิวของเพชรนํ้าหนึ่งก็ยังนุมมาก
ใบหนาหลอจัด แนวกรามระดวยไรเคราสุดเซ็กซี่กําลังมองหนาเธอ
ใหตายเถอะ! หัวใจของเพชรนํ้าหนึ่งเตนตึกตัก
‘ทําไมถึงได้หล่อแบบนี�นะ!’
หญิงสาวสบตากับเขา แกมเธอแดงเปลงปลัง่ กีเซยกาํ ลังสํารวจผูห ญิง
ที่เปลือยกายแนบชิดกับเขา เธอเปนผูหญิงมั่นใจในตัวเอง
เขาคิดวาเธอจะรอนแรง เมือ่ คลอเคลียกัน เธอจูบไมเปนดวยซํา้ กีเซย
รูจากประสบการณ เธอนาจะยังเวอรจิ้น แตเมื่อเธอเต็มใจมอบตัวใหเขา
ชายหนุมก็จะรับเอาไว
เธอสวยจนนามึนเมา คงเพราะเธอถูกสเปกเขาพอดี เขาถึงไดตาพรา
ไปกับความสวยของเธอ ใชวากีเซยจะไมเคยเจอผูหญิงสวย เพราะเขาเจอ
มามาก แตไมมีใครสั่นคลอนความรูสึกของเขาไดจริงๆ สักคน
“พะ…เพชร เพชรจะ…”
“ครับผม?”
เธอก็ตะกุกตะกักเขาไปสิ สวนเขาก็จองเธอเขาไปสิ เพชรนํ้าหนึ่ง
จะบาตาย เธอแกผาอยูกับผูชาย เขาอยูระหวางสองขาเรียวสวยของเธอ
สวนตัวเธอก็พิงตัวกับพนักหัวเตียง มือของเธอทาบอยูกับแผนอก
ของกีเซย ทําเหมือนจะดันเขาออกหาง แตก็ไมไดผลักไส เพราะเธอเต็มใจ
ที่จะนัวเนียกับเขา
กีเซยทําใหรางกายของเธอไดเรียนรู วาการถูกปลุกเราจนตัวรอน
ระอุเหมือนคนจับไขทั้งที่ไมไดเปนไขนั้นเปนอยางไร
“เพชรจะเจ็บมากไหมคะ”
เธอกลั้นใจถามออกไป ตองรวบรวมกําลังใจถึงขนาดนี้ก็เพราะเขา
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เลนจองเธอเขม็ง ดวงตาของเขาเจาเสนหและมีพลังอํานาจ จากผูหญิง
มั่นใจในตัวเอง เธอก็ตองพายแพราบคาบใหกับกีเซย เอวานอฟ
“ผมไมทราบ”
“ไมทราบเหรอคะ?”
หญิงสาวเริ่มมีสีหนาหวาดหวั่น เคยไดยินมาวาครั้งแรกจะเจ็บมาก
แลวเขาก็…เธอกลืนนํ้าลายเหนียวหนึบลงคอเมื่อมองลงตํ่าจากแผนอกของ
เขาไปจนถึงจุดกึ่งกลางเรือนกายของบุรุษ
กีเซย…ทรงพลังเหลือเกิน
เทียบกันแลว เธออึม๋ ดานบน สวนเขาอวบดานลาง ถาหากมีไมบรรทัด
ในมือ เพชรนํ้าหนึ่งจะทําการวัดใหรูแจงเห็นจริง เพราะเขาอาจมีสิบเอ็ดนิ้ว
ก็ได
“เพชรจะไมตายใชไหมคะ”
เรื่องอยาก มันก็อยากอยูหรอก เธอยอมรับแบบไมอาย วารางกาย
ถูกเขาปลุกเราจนรอนระอุไปหมด แตเธอก็กลัวเจ็บและกลัวตาย
“เจ็บไมแน แตไมตายแนนอน”
กีเซยตอบเรียบๆ หญิงสาวสบตากับเขา ทําหนาหวาดหวัน่ แตสุดทาย
แลวเพชรนํ้าหนึ่งก็พยักหนาชาๆ เพื่อใหกําลังใจตัวเอง
เอาก็เอา!
มาถึงขัน้ นีแ้ ลว จะถอยหางก็คงไมได เธอตองเดินหนาเทานัน้ หญิงสาว
เบียดตัวเขาไปหากีเซย ชายหนุมขยับตัวเขาไปหาเธอ แลวก็จับขาเธอแยก
ออกจากกัน เขากําลังเปดทางใหกับการหลอมรวมของเขาและเธอ ซึ่งกําลัง
จะเกิดขึ้นแลว เพชรนํ้าหนึ่งมือสั่น หญิงสาวแกไขปญหาดวยการสวมกอด
เขาใหแนนขึ้น เจ็บก็เจ็บสิ อยางนอยก็เจ็บเพราะผูชายหลอลาก ซึ่งเธอ
เปนคนจิ้มนิ้วเลือกเขามาดวยตัวเอง เขาคือชายในฝน คือคนที่เธอไมคิด
วาจะไดพบ เพชรนํ้าหนึ่งเลือกแลว หญิงสาวจะยอมใหเขาครอบครองเธอ
แลวตอจากคืนนี้ก็คอยตัดสินใจวาเธอกับเขาจะเปนอยางไรกันตอไป แต
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ถึงจะตั้งใจแนวแน เพชรนํ้าหนึ่งก็นํ้าตาไหลริน
เจ็บเหลือเกิน! แต…มันก็ไมไดเลวรายซะทีเดียว เพราะเจ็บไมนาน
มันก็…อา…
เธอกําลังถูกเหวี่ยงขึ้นสวรรค แตเปนสวรรคบนดิน
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เพชรนํ้าหนึ่ง มณีแดนสรวง

มีครั้งแรกแลวก็ตองมีครั้งที่สอง

จริงเหรอ?
ไมจริงหรอก! นี่มันมากกวาสองครั้งเขาไปแลว จากสถานการณ
สมควรถูกเรียกวา
ซํ้าแลวซํ้าอีก ครั้งแลวครั้งเลา
สรุปโดยรวมคือ
นับครั้งไมถวน!
“ฮื้อ! ฮื้อ!”
เพชรนํา้ หนึง่ ไมอยากครางเสียงดังหรอก มันนาอับอาย แตเมือ่ ตกอยู
ในออมแขนของกีเซย เอวานอฟ ริมฝปากของเธอก็อยูน อกเหนือการควบคุม
ของตัวเอง
เธออยากจะเมมปากเขาหากันใหสนิท แตเธอก็ตองอาปาก แลว
เปลงเสียงครวญครางปมวาจะขาดใจ สองแขนกลมกลึงขาวเนียนกอดรัด
เรือนกายของกีเซยแนนขึ้น
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เธอกับเขาคือคนรักกัน
เพชรนํ้าหนึ่งกลายเปนผูหญิงของเขาแบบงงๆ กีเซยก็คงเปดรับเธอ
แบบงงๆ เหมือนกัน หลังจากคืนแรก เธอตื่นขึ้นมานั่งงัวเงียมองชายหนุม
ที่รวมเตียงกัน เธอคงเมาขี้ตา ถึงไดกลาถามเขาออกไปวา
“ตกลงเราเป็ นอะไรกันคะ”
“คุณอยากเป็ นอะไร”
“แฟน โอเค?”
“โอเค”
หลังจากนั้นเธอกับเขาก็อยูในสถานะคนรัก เธอกับเขาเหมือนคน
ใจงายกันทั้งคู แตไมใชแคหัวใจหรอก เพราะรางกายของทั้งคูก็เขากันไดดี
เหลือเกิน
เขาเสนอ เธอสนอง เขาตองการ เธอก็บนนิดหนอยพอเปนพิธีไมให
เสียเกียรติผูหญิงใจงาม รักนวลสงวนตัว บนแลวก็สมยอมเขาเสียหนอย
เปนอันชื่นสุขสมหวังกันไปทุกครั้ง
“กะ…กี…”
ชือ่ เขา เพชรนํา้ หนึง่ ยังไมสามารถเรียกใหครบถวนได แคสองพยางค
เธอยังเอยลําบาก ถาหากแฟนหนุมชื่อยาวกวานี้เธอคงแย
หญิงสาวเมมปากเขาหากัน แตก็เผยอปากออกจากกัน เธอกําลัง
ครวญคราง เพราะการแนบชิดกับแฟนหนุมในหองทํางานของเขา
กีเซย…หื่นหนาตาย!
เขาเหมือนคนเย็นชา แตก็ไมไดเย็นชาเลยสักนิด เรื่องบนเตียงของ
เขาเรารอนมาก นอกจากนี้เขายังมีความตองการมากอีกดวย
เพชรนํ้าหนึ่งเคยกระซิบถามเพื่อนที่รูจักกัน เพื่อนของเธอที่รักกัน
หวานชื่นปานจะกลืนกับแฟนหนุม บอกวาไมคอยไดเจอกับคนรัก เจอกัน
เมื่อไหรก็ตองหวานชื่นกันบางสักรอบสองรอบ
ใหตายเถอะ!
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กับกีเซย ถาไมไดเจอกันนานๆ เขาไมเคยทํารอบนอยกวาหกรอบ
เลยสักครั้ง! เพชรนํ้าหนึ่งเริ่มคิดเหมือนกันวาเธอกับเขาใชเวลาบนเตียงกัน
มากเกินไป
‘เราต้องคุยกับเขา’
“แรงๆ คะที่รัก”
ปากของเธอพูดอะไรออกไป! ตองคุยเรื่องการลดจํานวนครั้งของ
การคลอเคลีย แตเธอดันบอกใหเขาทําแรงๆ ไปซะได
กีเซยก็แสนจะตามใจ ชายหนุมเอาใจเธอทันควัน เรื่องบนเตียงของ
เธอกับเขาไมเคยมีปญหา เพราะเขาคือผูเชี่ยวชาญ
เออ…แตนี่ สามารถเรียกวาเรื่องบนเตียงไดหรือเปลา อันที่จริงจาก
สภาพของเธอในตอนนี้ สมควรถูกเรียกวา
เรื่องบนโตะ! ในวงเล็บโตะทํางาน
“แรงอีกไหม”
“คะ ที่รัก อา…”
เธอหูแววไปหรือเปลา เมื่อสักครูมันคือเสียงของเธอเหรอ อันที่จริง
เธอมีเรื่องตองคุยกับกีเซย เกี่ยวกับเรื่องบนโตะเหมือนกัน
ชายหนุม สามารถจับเธอกลืนกินไดทกุ ทีถ่ า หากเขาตองการ และมัน่ ใจ
วาไมมีใครเห็น เตียงไมสําคัญเสมอไป มีเกาอี้ตัวเดียวเขาก็สามารถจัดการ
เธอได
หรือตอใหไมมีเกาอี้ หรือเฟอรนิเจอรเลยสักชิ้น ชายหนุมก็สามารถ
ใชพละกําลังมหาศาลของเขา จับตัวเธอยกลอยขึ้นจากพื้น
หนาที่ของเพชรนํ้าหนึ่ง มีแคเกี่ยวขาเขากับสะโพกของเขาไวใหมั่น
แลวหลังจากนั้นเขาจะจัดการทําใหเธอดิ้นเราๆ ครางสะบัดเหมือนคนบา
บนตัวเขา จนเธอหมดแรง หอบหายใจระรัว
“ทะ…ที่รัก…”
คุณหนูคนสวยซุกหนาเขาไปหาซอกคอของแฟนหนุม ที่เธอรูสึก
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เหมือนวาตัวเองจะหลงเขามากขึ้นทุกวัน
กีเซยสอดแขนเขาใตเรียวขาสวย คอยๆ ดันขาเธอใหแยกกวางขึ้น
เพชรนํ้าหนึ่งหายใจแรงดวยความรัญจวน
ดีนะที่ตอนเด็ก เธอเรียนเตนบัลเลต ผสมกับยิมนาสติก รางกายถึง
ยืดหยุนไดดี แขนขาที่ถูกกีเซยจับขยับใหเคลื่อนไหวไปตามที่เขาตองการ
จึงไมเคยมีปญหา
เพชรนํ้าหนึ่งรับไดทุกทา!
หญิงสาวกดริมฝปากลงบนลําคอของแฟนหนุม เพชรนํ้าหนึ่งมักจะ
แตงตัวดวยชุดเดรส แบบสวยและเซ็กซี่เหลือราย ความเซ็กซี่ของเธอไมใช
การแตงตัวเปลือยจนโป แตเปนเซ็กสแอปพีลที่เธอมีอยางลนเหลือตาม
ธรรมชาติ
แคเปลือยไหลนิดๆ หรืออวดเรียวขาหนอยๆ เธอก็สวยสะดุดตาจน
ผูชายมองตามเหลียวหลังกันแทบคอเคล็ด
ชุดเดรสของเธอมีประโยชนกับกีเซย ตรงที่เขาสามารถจัดการกับ
เธอไดอยางงายดาย เหมือนกับตอนนี้ที่ซับในของหญิงสาวที่ควรเกาะ
สะโพกผาย กลับเปลี่ยนไปเกาะอยูบนขอเทาขางขวาของเธอแทน
เพชรนํ้าหนึ่งนั่งอยูบนโตะทํางานของกีเซย ระหวางเรียวขามีรางสูง
สงางามของผูชายหลอจัดยืนคุกคามอยู
ชายหนุมกมหนาลงไปหาเธอ เชยคางหญิงสาวขึ้น แลวปากรอนๆ
ของเขาก็กดลงครอบครองเรียวปากฉํ่าหวาน
‘ปากเราเจ่อหรือยังหนอ’
เธอถูกเขาจูบจนรูส กึ เหมือนปากบวมขึน้ แตเพชรนํา้ หนึง่ คงคิดไปเอง
หลายครั้งที่เธอคิดวาปากจะพองก็ไมเคยเห็นพองสักที อยางมากก็ปวดๆ
นิดหนอย แตพอเขาจูบอีก เธอก็ลืมความเจ็บปวดเสียสนิท
“ฮื้อ! อื้อ!”
หญิงสาวยกแขนขึน้ เกีย่ วกอดเขา บางครัง้ มือของเธอก็ลบู ไลแผนอก
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ของชายหนุม กีเซยสวมเสื้อเชิ้ตตัวเดียว เสื้อนอกราคาแพงของเขาแขวน
อยูบนราวแขวนเสื้อนอกดานหลังเกาอี้ทํางานของชายหนุม กระดุมกางเกง
ของเขาถูกปลดออกจากกัน
ซิปของเขาก็ถูกรูดลง เพราะสัดสวนอันเขมแข็งของชายหนุมนั้น
แทรกลึกอยูในตัวเธอ ปราศจากสิ่งใดหอหุมขวางกั้นเธอกับเขาออกจากกัน
เพชรนํ้าหนึ่งปองกันตัวเองดวยการคุมกําเนิดดวยวิธีการที่ทําใหเธอกับเขา
ไมตองสิ้นเปลืองเงินไปกับถุงยางอนามัย
เธอกับเขาเคยลองแลว และพบวา ‘มันเปลืองมาก’ เพราะกีเซยคงใช
มันอยางไมบันยะบันยัง เธอกับเขาใชมันในชวงเดือนแรกของการคบหากัน
เทานั้น และหลังจากนั้นก็ตองมีการพลิกแพลงเพื่อปรับเปลี่ยนแผน มันก็
คงเหมือนกับแผนการธุรกิจ ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
แตอันที่จริง มันก็ยังเปลืองอยู แตเปลืองนํ้าแทน เพราะเธอตอง
อาบนํ้าลางตัวบอยๆ แตพอไดลองสัมผัสเขาแบบแนบแนน เพชรนํ้าหนึ่งก็
ไมสามารถยอนกลับไปจุดเดิมได เธอตองไปตอไมยอนแลวนะ
“โอ๊ะ! ฮื้อ!”
เพชรนํา้ หนึง่ ครางดังขึน้ รางกายของเธอเกร็งกระตุก หญิงสาวจิกนิ้ว
ลงบนไหลของกีเซย ปากของเธอกับเขายังคงประกบกันแนบแนน ชายหนุม
กอดรัดเธอเขามาชิดมากขึ้น เขายังคงเคลื่อนไหวดวยทวงทํานองเราใจที่
ทําใหเธอแทบจุก แตเพชรนํา้ หนึง่ ไดเลือกแลว เธอเปนคนมีความรับผิดชอบ
ดวยสิ ตอใหลําบากยากเข็ญ เธอก็ตองทํามันใหสําเร็จ อา…กีเซยกําลัง
มีความสุขเหมือนกันกับเธอ

อีกนิดเดียวขาของเพชรนํ้าหนึ่งคงบิดเปนเลขแปด หรือถาหากเขา

ตออีกสักรอบ เธอคงตองคลานเพราะเดินไมไหว หญิงสาวลางตัวในหองนํา้
จนสะอาด เธอก็เดินออกมาจากหองนํ้า
“โอ๊ะ!”
14 ทูนหัวของมาเฟย

หญิงสาวอุทาน คํา้ มือกับขอบของประตูหอ งนํา้ แตเธอตองเก็บอาการ
เสมือนวารางกายของเธอแข็งแรงมาก
“ผมใชหองนํ้าตอนะ”
“เชิญคะ”
หญิงสาวยิม้ หวานใหเขา กัดฟนกาวขาสัน่ ๆ ออกมาจากหองนํา้ เพราะ
ไมอยากเสียหนา หญิงสาวยิ้มหวานแลวก็นวยนาดออกมา
เธอจรดรองเทาสนสูง เดินบิดสายสะโพกไปยังโซฟา ไมใชเพราะเธอ
ดัดจริต แตเพราะขาออนจนเดินเซ
“ขอตัวสักครูนะครับ”
“คะกีเซย”
เธอหันไปยิม้ หวานใหชายหนุม กีเซยเดินเขาไปในหองนํา้ เพชรนํา้ หนึง่
ก็ทรุดฮวบนั่งลงบนโซฟา หญิงสาวเหยียดขาไปขางหนา รูสึกปวดเมื่อยจน
ตองยืดเสนยืดสาย เธอมาหาเขาตั้งแตเมื่อสามชั่วโมงกอน สองชั่วโมงกับ
อีกสี่สิบนาที หมดไปกับการโรมรันแลกเปลี่ยนบทพิศวาสกับแฟนหนุม
อีกสิบนาทีคอื ชวงเวลาของการทําความสะอาดเนือ้ ตัว และอีกสิบนาที
คือการยืนในหองนํ้า เพื่อเรียกพลังงานกลับคืน เพราะถาหากเดินออกมา
ทันที เพชรนํ้าหนึ่งคงตองคลานออกมา เธอถูกเขาสูบเอาเรี่ยวแรงไปหมด
เพชรนํ้าหนึ่งมีนัดดินเนอรกับคนรัก อาหารยังไมตกถึงทอง แตเธอ
ไดกินเขาจนอิ่มแปล ถาหากกินกีเซยแลวนํ้าหนักขึ้น ตอนนี้นํ้าหนักเธอคง
ทะลุเกินรอย แตยิ่งกินเขา เธอก็ยิ่งทรวดทรงองคเอวสวยสะดุดตาไปทุก
สัดสวน
เหมือนไดออกกําลังกายโดยไมตองเขาฟตเนส และไมตองเสียเงิน
จางเทรนเนอร เพราะคุณแฟนชวนเธอเรียกเหงื่อทุกครั้งที่เจอหนากัน
เพชรนํ้าหนึ่งกลัวเหมือนกันวาเขาจะเบื่อเธอ แตพอคิดวาจะไมมาหาเขา
หัวใจและรางกายมันก็รํ่ารองอยากเจอเขา
‘เราติดแฟน’
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แฟนหนุมของเธอหลอนอยเสียเมื่อไหร นอกจากนี้ ถึงเธอกับเขาจะ
มีเรื่องบนเตียงกันอยางถึงพริกถึงขิง แตเรื่องของความรูสึกนะเหรอ?
มันเพิ่งเริ่มตนเทานั้น
เพชรนํ้าหนึ่งถอนหายใจออกมาเมื่อคิดถึงตรงนี้ เรื่องทางกายนะ
เธอไมคอยหวงเทาไร แตเรื่องทางใจเนี่ยสิ
ถาไมไดอยูใ นชวงอารมณพศิ วาส กีเซยสภุ าพกับเธอมาก ภาพลักษณ
ของเขาผิดกับการแสดงออกลิบลับ เพชรนํ้าหนึ่งที่มั่นใจในตัวเองวาเธอ
สวยเริดเชิดไมเปนสองรองใคร ก็ถึงคราวมีความไมมั่นใจ
‘เขาชอบเราหรือเปล่า’
จะถามเขาก็เสียหนา และคงเสียภาพลักษณสาวมั่นแบบสุดๆ แต
ความรูสึกของเขาก็ชางอานยาก เพชรนํ้าหนึ่งตองปลอบใจตัวเอง
‘เขาก็ตอ้ งชอบเราบ ้างนันแหละ
�
ถ ้าไม่ชอบก็คงไม่คบกันมาเข ้าเดือนที �
สามแล ้วแบบนี�’
สามเดือนเองเหรอ?
เพชรนํ้าหนึ่งถอนหายใจออกมาอยางเผลอตัว เขาเดือนที่สามเทานั้น
แตเธอกลับเปลี่ยนจากสตรีไรเดียงสาเปนเขาขั้นผูเชี่ยวชาญ กาวกระโดด
จากเด็กอนุบาลมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพราะมีครูดี
“ชางมันเถอะ ไดตัวแลว เดี๋ยวหัวใจก็ตามมาเองนั่นแหละ”
เพชรนํ้าหนึ่งสรุปกับตัวเองงายๆ มีวิธีการอะไรจะทําใหเธอไมตอง
คิดมาก นอกจากการใหกําลังใจตัวเองอีกละ
เรื่องจะใหขอความรักจากเขานะเหรอ การทําตัวเปนผูหญิงนาอาย
แบบนัน้ เพชรนํา้ หนึง่ คงทําไมไดหรอก ถึงใจจะหวัน่ ไหว ภายนอกเธอก็ตอ ง
สวยมาดมัน่ ไวกอ น การรักษาหนาตัวเอง หญิงสาวตองทํามันอยางเครงครัด
เสียแฟนก็ยังไมพรอมจะเสีย แตเสียหนาก็เรื่องใหญ เพิ่งสามเดือน
เขาคงยังไมเบือ่ เธอหรอก ถาหากเบือ่ ก็คงไมตะบีต้ ะบันชวนเธอออกกําลังกาย
ในรมอยางหนักจนเอวแทบเคล็ดไมเวนวันแบบนี้หรอก
16 ทูนหัวของมาเฟย

นอกจากนี้เขาก็ดูแลเธอดี เดินดวยกันก็คอยหันมามอง เธอจับมือ
เขาก็ไมวา แคเขาเปนคนไมคอยพูด ติดจะนิ่งๆ เหมือนหุนยนตเดินได แต
เดินควงเขา โดดเดนจนเธอเชิดหนาชูตายิ่งกวาเดิม เพชรนํ้าหนึ่งไมตอง
ทําตัวรันทดเพราะแฟนหลอเกินหนาเกินตาดวย เพราะเธอสวย
ความสวยของเธอโดดเดนเคียงคูไปกับความหลอเหลาสะดุดตา
ของกีเซย แตก็ใชวาเธอจะเบิกบานที่มีผูหญิงชอบทิ้งหางตาใหกับแฟนเธอ
ขนาดเธอยืนสวยโดดเดนเปนสงา ตําตาแบบนั้น ผูหญิงบางคนก็ยังไมวาย
คิดลองดี
“เสร็จแลวเหรอคะ”
ถามแบบนีเ้ ขาจะคิดลึกหรือเปลานะ? เพชรนํา้ หนึง่ สะดุดไปเล็กนอย
ก็ เ ธอเห็ น เขาเดิ น ออกมาที่ โ ต ะ ทํ า งาน แต คํ า ว า ‘เสร็ จ ’ มั น ก็ แ ปลเป น
ความหมายอื่นไดดวยสิ
“ครับ เสร็จแลว”
หญิงสาวยิ้มใหชายหนุม แลวก็เสเอื้อมมือไปหยิบเอานิตยสารขึ้นมา
อานเลนรอเขา หญิงสาวพลิกเปดนิตยสารแกเขิน ทําไมเธอถึงไดกลายเปน
ผูหญิงหนาไมอายแบบนี้ไปแลว เพราะกีเซยคนเดียว เขาทําใหเธอใจแตก!

เ พชรนํ้าหนึ่ง มณีแดนสรวง หรือคุณหนูนํ้าเพชร ของตระกูล

มณีแดนสรวง เจาของรานเพชรอันดับหนึ่งของประเทศไทย และยังมีสาขา
อยูในตางประเทศอีกหาสาขาดวยกัน ภายใตแบรนด ‘ไดมอนดออฟฮารต’
ความโดดเดนของไดมอนออฟฮารต คือชุดเครือ่ งเพชรทีถ่ กู ออกแบบ
มาภายใตคอนเซปตของความโรแมนติก เครื่องประดับที่สื่อถึงความรัก
ทําใหแบรนดไดมอนดออฟฮารตเปนแบรนดที่แข็งแกรง
ตอนนี้ไดมอนออฟฮารต ตกอยูภายใตการบริหารของรุนหลานและ
รุนเหลน เพิ่งฉลองครบรอบหนึ่งรอยยี่สิบปของแบรนดไปเมื่อสัปดาหกอน
เพชรนํา้ หนึง่ ทํางานในไดมอนออฟฮารตในสวนของการประชาสัมพันธ
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นอกจากนี้หญิงสาวยังเปนนางแบบของแบรนดดวยภาพลักษณที่หรูหรา
เพราะลูกคาของไดมอนออฟฮารต คือความโรแมนติกสําหรับลูกคากระเปา
หนักเทานั้น
เพชรนํ้าหนึ่งจึงแตงตัวสวยตลอดเวลา แมกระทั่งชุดนอนของเธอ
ก็ตองสวยหรู แคราคาชุดนอนของเพชรนํ้าหนึ่งก็จัดอยูในระดับหลักหมื่น
หญิงสาวมีชีวิตแบบนั้น ถูกเลี้ยงดูมาเพื่อเปนเจาหญิงของมณีแดนสรวง
และเมือ่ เธอมีคนรัก เจาหญิงของมณีแดนสรวง ยังคบหากับชายหนุม
โปรไฟลเลิศหรู สมบูรณแบบจนไรที่ติ ยามที่ทั้งคูยืนเคียงกันก็เหมือนกับ
กิ่งทองใบหยก เฉกเชนตอนนี้ที่เพชรนํ้าหนึ่งยืนคลองแขนกีเซย
“ไมสบายหรือเปลา”
ยังจะกลาถามอีก! เพชรนํ้าหนึ่งไมไดปว ยเสียหนอย เธอมีอาการ
แขงขาออนแรง ก็เพราะกีเซยนั่นแหละเปนตนเหตุ
“เปลาคะ”
เพชรนํา้ หนึง่ ขาสัน่ หญิงสาวแทบไมมแี รงเดินอยูแ ลว แตเธอก็จาํ ตอง
เชิดหนาและทําตัวแข็งแกรงใหใกลเคียงกับกีเซยมากที่สุด
หลังจากเขาทํางานเสร็จ กอนออกมาจากหองทํางานของชายหนุม
เขาก็จัดการเธอไปอีกหนึ่งรอบ คุณแฟนผูหื่นเงียบของเธอ สูบเอาพลังงาน
จากเรือนรางบอบบางของเพชรนํ้าหนึ่งแทบจะหมดตัวอยูแลว
หรือบางทีตอนนี้พลังงานของเธออาจหมดไปเรียบรอยแลวก็เปนได
หญิงสาวเอนตัวเขาไปหาเขา ตองขอพึ่งพิงรางสูงแข็งแกรงของเขา
“แลวเปนอะไร”
“เพชรคงหิวจนตาลายคะ”
“งั้นก็รีบเดินเถอะ”
เพราะเธอใชแรงมาก หญิงสาวก็เลยหิวโหยเพิม่ มาจากอาการหมดแรง
ของเธอดวย กีเซยโอบแขนไปรอบเอวเธอ เขากมหนาลงไปจูบหนาผากเธอ
เบาๆ แลวก็พาหญิงสาวเดินเขาไปในรานอาหารดวยกัน
18 ทูนหัวของมาเฟย

“นิ้วฉันหดเกร็งไปหมด แกเขาใจฉันไหม”

แกวมนตรา สถิตยวมิ ล ยกมือขึน้ เทาคางหลังจากดืม่ ช็อกโกแลตเย็น
ในแกวรวดเดียวจนเกือบครึ่งแกว
“ไมอยากเขาใจนักหรอก”
หญิงสาวตอบเพื่อนสนิทดวยนํ้าเสียงปนหมั่นไส ผูหญิงตรงหนาก็
แคสวยและรวยมาก นอกจากนี้ยังมีแฟนหนุมหลอเราใจที่เธอมองแลวยัง
ตองนํา้ ลายหก แตเพชรนํา้ หนึง่ กลับมาทําทาเครงเครียด เพียงเพราะอยูใ กล
กับแฟนหนุมแลวเกิดอาการควบคุมตัวเองไมได
เรือ่ งแบบนีส้ มควรเรียกวาเปนเรือ่ งทุกขใจอยางนัน้ เหรอ ชางเปนการ
ทุกขใจที่นาหมั่นไสสิ้นดี แลวคนไมมีแฟน ตองอยูหัวเดียวกระเทียมลีบ
แบบเธอ เพราะเพือ่ นสนิทเพียงคนเดียวก็หนีไปมีคนรักซะแลว ควรจะทําตัว
แบบไหน เห็นใจคนที่แฟนหลอแบบนั้น?
“ทําไมพูดแบบนั้น”
“ก็แกทําตัวนาหมั่นไสนี่ยะ”
แกวมนตราตอบเสียงยานคางเล็กนอย นอกจากนี้ยังยกมืออีกขาง
ขึ้นจับหลอดในแกว คนเบาๆ เพื่อฆาเวลาระหวางทําหนาเบื่อหนายใสเพื่อน
“เพื่อนเลว”
“สวยดวย”
แกวมนตราไดรับคอนหนึ่งวงจากเพชรนํ้าหนึ่ง แตเจาตัวก็ไมรูสึก
อะไรเลยสักนิดที่เอยปากชมตัวเองตอหนาเพื่อนแบบนั้น
“ฉันเครียดมากจริงๆ นะ”
“ยายเพชร แกจะเครียดอะไรนักหนา คุณกีเซยนะ หนุมเนื้อหอมฟุง
มหาเศรษฐีระดับโลกเชียวนะ มาทําหนาเครียดถอนหายใจ งั้นแกยกเขาให
ฉันดีไหม”
“ยายบา! นั่นแฟนฉันนะ”
“แลวไง ก็แกอยูกับเขาแลวเครียดมากไมใชหรือไง”
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“ก็ฉันวางตัวลําบาก”
“แกไมกลาเหวี่ยงใสเขานะสิ”
แกวมนตราดักคอเพือ่ น เพชรนํา้ หนึง่ เปนคุณหนูไฮโซ สวยมัน่ สุดแสน
จะเอาแตใจ ทวากับกีเซย เพือ่ นรักของเธอคงยังไมกลาออกฤทธิใ์ สชายหนุม
“โธเอย…”
“จริงใชไหม”
“มันก็จริง”
เพชรนํา้ หนึง่ ตองยอมรับออกไปจนได ก็เธอไมกลาเหวีย่ งใสแฟนหนุม
แคเขามองหนาเธอ หญิงสาวก็ระทวยไปทั้งตัวแลว
“ยังไมสนิทกันอีกเหรอ”
“เรื่องบนเตียงนะ มันก็สนิทไปถึงไหนตอไหนแลว แตเรื่องของหัวใจ
เนี่ยสิ”
“นํ้าเนามาก”
แกวมนตราหัวเราะออกมา แลวก็ยื่นมือไปวางบนหลังมือของเพื่อน
ถึงอยางไรเพชรนํา้ หนึง่ ก็เปนเพือ่ นรัก และแกวมนตราก็หวังดีกบั เพือ่ นเสมอ
“เพื่อนนิสัยไมดี”
“ฉันผิดเองที่ลอแก โอเคไหม”
“ฉันไมโอเค”
“แกไมตองมางอแงใสฉัน ไปงอแงใสแฟนแกโนน”
“ฉันไมกลา”
“เดี๋ยวแกชินกับเขา แกก็จะกลาเองนั่นแหละ”
“แลวเมื่อไหรละ”
“สรุปแกมีปญหาอะไร อยากเหวี่ยงแฟน?”
แกวมนตราตบหลังมือเพื่อนเบาๆ แลวก็ดึงมือกลับ เพชรนํ้าหนึ่ง
ถอนหายใจ เธอไมไดอยากเหวี่ยงเขาหรอก แตเธออยากจะกลาแข็งขอ
ปฏิเสธเขาบาง ไมใชออนระทวยยอมตามใจเขาทุกเรื่องแบบนี้
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“ก็ไมเชิง”
“กลัวถูกเขาทิ้งละสิแก”
“ยายแกว เพื่อนนิสัยไมดี”
“แกก็ตองทนคบฉันละ ไมมีใครคบเราสองคนแลว แกก็รูใชไหม”
เพชรนํ้าหนึ่งคอนใหเพื่อน แกวมนตราพยายามที่จะเขาใจเพื่อนรัก
ของเธอ คงเพราะกีเซยเปนแฟนคนแรก เปนผูชายคนแรกที่เพชรนํ้าหนึ่ง
รูสึกชอบ เพื่อนของเธอถึงไดเงอะงะกับเรื่องนี้
“แกตองปรับตัวเอง ฉันคงใหคําแนะนําอะไรไมไดหรอก เรื่องของ
คนสองคน ฉันทําไดแครับฟง แกเขาใจใชไหม”
“ฉันเขาใจ”
“แลวสรุปวาแกตองการอะไร”
“ฉันแคอยากใหเราคบกันเปนธรรมชาติมากกวานี้”
“แกก็บอกเขาสิ”
“ฉันไมกลา”
เพชรนํ้าหนึ่งปดทายดวยการถอนหายใจแลวก็ยกแกวเครื่องดื่มขึ้น
ดื่ม สวนแกวมนตราก็ทําไดแครับฟง เพราะปญหาที่เกิดขึ้น แกวมนตรา
คิดวามันเปนเรื่องของการที่ตองปรับตัวเขาหากันของทั้งคู

การคุยกับแกวมนตรา ทําใหเพชรนํ้าหนึ่งตั้งใจวา หญิงสาวตอง

ปฏิวัติตัวเอง อยางนอยเธอก็ตองแสดงความเปนตัวเองออกมา
“จัดการเลยนะ”
อา…เสียงของกีเซยทุมหูเหลือเกิน เหมือนมีเวทมนตรอยูในนํ้าเสียง
ของเขา หรือไมเสียงทุมหูนั้นตองเคลือบอาบไวดวยนํ้ายาเจาเสนหเปนแน
เธอถึงไดลมุ หลงเขานัก เพชรนํา้ หนึง่ ควรตองเริม่ ตนจากการขัดใจแฟนหนุม
ใชไหม เพื่อเพิ่มความกลาใหตัวเอง
ไมคะ!
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“ดะ…ไดคะ”
เธอกลายเปนคนปากอยางใจอยางไปแลวงั้นเหรอ เพชรนํ้าหนึ่ง
ตองการแข็งขอ แตรางกายของเธอออนระทวยเขาไปหากีเซย
‘ไม่นะ! เราพูดอะไรออกไป’
“อา…ที่รัก เร็วๆ คะ”
ไมจริง! เพชรนํา้ หนึง่ พูดเรือ่ งนาอายแบบนัน้ ออกไปไดยงั ไง นอกจาก
วาจาของเธอจะสมยอม รางกายของเธอคงตองเรียกวา ยิ่งกวาสมยอม
มันเต็มใจเปนอยางมาก ขาของเธอแยกออกจากกัน ไมตอ งรอใหกเี ซย
ใชแขนผลักดันมันดวยซํ้า เขาไมตองเหนื่อยออกแรง แคถามประโยคเดียว
รางกายของเธอก็ทําการเตรียมพรอมตอบรับความตองการของเขาทันที
เขาจะสบายเกินไปหรือเปลา บนโซฟาราคาแพงลิบ ภายในคอนโดฯ
หรูของเพชรนํ้าหนึ่ง กีเซยแสนสบายนอกจากโซฟาแลวเขายังมีรางนุมๆ
ของเธอคอยรองรับ เทานั้นยังไมพอ ความตองการของเขาก็ยังไดรับการ
เอาอกเอาใจ
เพชรนํ้าหนึ่งรูสึกเสียเปรียบ เธอควรหยิกเขาแรงๆ หรือเปลา มือเร็ว
เทาความคิด มือนุมวางลงบนบาเปลือยของกีเซย แตแทนที่จะหยิก เธอ
กลับจิกนิ้วลงบนผิวกายของเขา เพราะความรัญจวนดวยเพลิงพิศวาสที่
กําลังแผซานไปทั่วกาย
“ทะ…ที่รัก…”
“ชาๆ เดี๋ยวเจ็บ”
หือ…ทําไมตองเจ็บละ เพชรนํ้าหนึ่งกําลังเคลิบเคลิ้มใชหรือเปลา
หญิงสาววางมือลงบนแผนอกของชายหนุม
ไมจริง!
หญิงสาวตกตะลึงกับความจริงที่ไดรูวา ตอนนี้กีเซยลงไปนอนหงาย
บนโซฟาตัวยาว ทําตัวเปนเบาะใหเธอ สวนเธอนะเหรอ กําลังนั่งบิดสายอยู
บนตัวเขา แลวก็คอยๆ ลดสะโพกลงไปหาเขา
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‘เราลงมือเองเหรอเนีย� !’
เพชรนํ้าหนึ่งเปนผูหญิง เธอไมควรทําแบบนี้ ควรใหกีเซยเปนคน
จัดการทําทุกอยาง เรื่องนี้เธอตองเก็บไวเปนความลับ ไมอยางนั้นคงไดถูก
ตราหนาวาเปน
ผูหญิงหื่น!
เพชรนํ้าหนึ่งอับอายเหลือเกิน แตหญิงสาวหยุดบั้นทายของตัวเอง
ไมได หรือถาหากจะโทษ ก็ควรโทษแรงโนมถวง อะไรที่อยูสูงก็ยอมตอง
ตกลงสูที่ตํ่า
บั้นทายของเธอมันยกสูงเหนือรางแกรงของชายหนุม ก็เปนเรื่อง
ธรรมชาติมากที่มันจะตองคอยๆ ลดตํ่าลงไปหาเขา
“อะ…อา…”
ความรูสึกของเพชรนํ้าหนึ่งในตอนนี้ เธอคิดวาตัวเองคงเหมือนกับ
ชิ้นผาแสนสวย ที่กําลังจะถูกเย็บใหแนนหนา เข็มขนาดใหญกําลังคอยๆ
แทรกลงไปในเนื้อผานุมแนน การแทรกเข็มลงไปในเนื้อผาราคาแพงตอง
กระทําอยางระมัดระวัง
ถาหากทิ่มแทงแรงไป เนื้อผาอาจฉีกขาดจากกัน หรือเกิดความ
เสียหายผิดรูปผิดรางก็เปนได แตการทิ่มแทงเข็มภายใตการดูแลของ
ผูเชี่ยวชาญนามวากีเซย ทําใหทุกอยางราบรื่น เขาเปนคนควบคุมจังหวะ
การลดตํ่าลงของบั้นทายงอนงามของแฟนสาว
“ที่รัก…”
เฉพาะชวงเวลาเปย มลนดวยหวงอารมณพศิ วาสเทานัน้ ทีเ่ ธอจะกลา
เรียกเขาเปนที่รัก เพราะถาไมใชเวลารอนรัก แคสบตากับเขา เพชรนํ้าหนึ่ง
ก็อายมวนจนทําตัวไมถูก แตเธอตองฝนทําหนาเชิดคอแข็ง ก็เพื่อปกปด
ความเปนคนขี้อายของเธอ
สาวมั่นก็เขินไดเหมือนกัน ยิ่งอยูตอหนาผูชายที่ชอบ จะไมใหเธอ
เขินเขาเลยก็คงเปนไปไมได เพชรนํ้าหนึ่งเงยหนาขึ้นมองเพดาน เข็มของ
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กีเซยนี่มันดีจริงๆ มันใชงานไดดี แมขนาดจะใหญเกินความเหมาะสมไป
สักนิด แตก็ยังพอยัดเยียดฝนใชได นอกจากนี้มันแข็งแกรงและทนทาน
มากเหลือเกิน!
“กะ…กีเซย…”
เธอกลายเปนคนติดอาง พูดจาตะกุกตะกักอีกแลว เพชรนํ้าหนึ่ง
สะดุง เฮือก เมือ่ บัน้ ทายงอนสวยแนบติดกับแผนทองตึงแนนไปดวยมัดกลาม
ของเขา
เนื้อตัวเธอนุมนิ่ม เนื้อตัวเขาแข็งกระดาง แตเมื่อเสียดสีใกลชิดกัน
เพชรนํ้ า หนึ่ ง กลั บ ยิ่ ง ลุ  ม หลงและชื่ น ชอบสั ม ผั ส สากระคายที่ ไ ด รั บ จาก
เรือนกายของแฟนหนุม
กีเซยยกมือขึน้ กอดรัดเธอ เขาดันแผนหลังของเธอใหลดตัวลงมาหา
เขา เพชรนํ้าหนึ่งโอบกอดเขา ใบหนาลดตํ่าลงไปพรอมกับรางกายกอนจะ
ซุกเขาไปหาซอกคออบอุน
“กีเซย กี…”
ชายหนุม กอดรัดเธอ และเปนคนบงการทุกอยางทีเ่ กิดขึน้ หลังจากนั้น
เพชรนํ้าหนึ่งคอยสบายใจขึ้นบางเล็กนอย อยางนอยเขาก็เปนคนลงมือทํา
แตนี่ใชเวลาจะมาสบายใจเรื่องนี้หรือเปลา
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แฟนหนุมติดดินกับคุณหนูไฮโซ

เพชรนํ้าหนึ่งรูสึกเขินเมื่อสบตากับกีเซย กอนหนานี้ทําอะไรกัน

มากมายจนเหงื่อทวมตัว แตกลับไมมีเวลาเขินเขา แตพอเสร็จภารกิจ
เรารอน แคถูกดวงตาคมกริบจองมองหญิงสาวก็ทําตัวไมถูก เพชรนํ้าหนึ่ง
ไมเปนตัวของตัวเองอีกแลวสิ
กับกีเซย เธอเสียเปรียบเขา ตองตกเปนฝายยอมเขา ชายหนุมไมได
บังคับ แตเปนเธอที่ยอมใหเขาเสียเอง หญิงสาวถูกเขาตระกองกอดไวใน
ออมแขน รางกายของทั้งคูเหนียวเหนอะ และเธอกับเขาก็ยังนั่งอยูใน
หองนั่งเลนภายในคอนโดฯ หรูของเพชรนํ้าหนึ่ง
หญิงสาวไดรับคอนโดฯ หองนี้จากพี่ชายเปนของขวัญ หลังจากการ
ทํางานอยางหนัก จนคอลเลกชัน่ เมือ่ สองปกอ นของไดมอนออฟฮารตขายดี
แบบถลมทลาย เปนคอนโดฯ แบบสองหองนอนทีห่ รูหราและกวางขวางมาก
เพดานของหองสูงโปรงเหมือนมีสองชัน้ ไมหวงแหนพืน้ ทีก่ ารจัดวาง
เพราะเปนคอนโดฯ ที่ถูกออกแบบมาสําหรับลูกคากระเปาหนัก ตึกแปดชั้น
ที่เนนความเปนสวนตัว มีหองพักอยูแคแปดสิบยูนิตเทานั้น หองที่ถูกที่สุด
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มีเพียงหองเดียว และราคาที่ตํ่าที่สุดก็คือหกสิบลานบาท
“จะคางไหมคะ”
สบตากับเขาไมรจู ะคุยอะไร ถามออกไปแลวก็เพิง่ นึกไดวา ควรเลนตัว
อีกสักนิดไหม เพราะเจาตัวดันหลุดปากชวนเขาคางคืนดวยซะงัน้ เพชรนํา้ หนึง่
อยากจะเขกศีรษะตัวเอง เธอควรรอใหกีเซยเปนคนเอยปากบอกตางหาก
วาเขาจะคาง
‘ในเมือ� คราวนี�ไม่ทนั แล ้ว เอาไว ้คราวหน้าค่อยเล่นตัวก็แล ้วกัน ถ ้าหาก
เราไม่ลมื ’
“ครับผม”
ก็ยังดีหรอกที่เขาตอบรับงายๆ เพราะถาหากชายหนุมตอบปฏิเสธ
เพชรนํ้าหนึ่งคงเสียหนาพิลึก เขาควรรูเอาไว วาเธอไมเคยตองงองอนใคร
เพราะเธอคือเพชรนํ้าหนึ่ง มณีแดนสรวง คุณหนูไฮโซที่สวยและรวยมาก
แตกีเซยคงไมรูหรอกวาเธอฮ็อตในวงสังคมไฮโซของประเทศไทย
ถึงขนาดไหน เพราะเขาอยูใ นสังคมอภิมหาเศรษฐีระดับโลกทีร่ อ นฉายิง่ กวา
เธอหลายเทา หญิงสาวถอนหายใจ มือเธอลูบไลแผนหลังของเขาอยาง
เผลอไผลระหวางคิดเรื่องไมเปนเรื่อง
“อุย๊ !” เพชรนํ้าหนึ่งแกมรอน ตอนนี้แกมขาวผองของเธอคงแดงจัด
เธอลืมไปไดยังไงนะวากีเซยผูเยือกเย็นในสายตาคนอื่นนั้น ซอนความ
รอนแรงเอาไวอยางมิดชิด
เธอก็เพิ่งรูตอนกลายเปนผูหญิงของเขาแลว แคการลูบไลแผนหลัง
ของเขาเบาๆ ก็สามารถกระตุนอารมณของชายหนุมได บางอยางของเขา
ที่เธอยังโอบรัดเอาไวแนบแนนคอยๆ ขยายตัวขึ้น และมัน…อา
‘เราต้องเหนื อ� ยอีกหนึ� งยกสินะ เอาเถอะ! ไหนๆ ก็ไหนๆ แลว้
เหนือ� ยอีกยกจะเป็ นอะไร’

ถาหากอยูคนเดียว เพชรนํ้าหนึ่งคงสั่งอาหารจากรานอาหารชื่อดัง
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ใหมาสง หรือไมกใ็ ชบริการจากสวนกลางของคอนโดฯ ใหพนักงานไปรับให
แลวก็จายเงินเพื่อความสะดวกสบายของเธอ
หองครัวภายในคอนโดฯ หรู ถูกใชงานจริงจังก็ตงั้ แตหญิงสาวคบกับ
กีเซย ชายหนุมสวมเสื้อยืดสีขาวเนื้อบางสวมใสสบาย กับกางเกงสีเทา
แฟนใครก็ไมรูหลอจัง หลอแบบสุดๆ
‘ก็แฟนเราน่ะสิ’
เพชรนํ้าหนึ่งนั่งเทาคางอยูบนเกาอี้ทรงสูงที่มีเคานเตอรขวางกั้นสวน
ที่เปนหองครัว เฝามองแผนหลังของกีเซยดวยสายตาลุมหลง
เสือ้ ผาธรรมดาแบบนัน้ เขาสวมออกมาแลวดูดเี หลือราย คนทีไ่ มรจู กั
เขาจะตองคิดวาชายหนุมซื้อมันมาในราคาแพงมาก แตเธอเคยไปซื้อมัน
กับเขาหนึ่งครั้ง
กีเซยเลือกซื้อมันมาในราคาสองรอยหาสิบเกาบาทเทานั้น มันเปน
ราคาของเสื้อยืดใสนอนที่ทําเอาเพชรนํ้าหนึ่งถึงกับตาคาง
กีเซยทําอาหารเองได ตอนนี้ชายหนุมกําลังทําขาวผัดอเมริกัน เขา
ทํามันอยางคลองแคลวจนเพชรนํ้าหนึ่งยังนึกอาย
“ของคุณ”
“ขอบคุณคะ”
เขาวางจานขาวผัดลงตรงหนาเพชรนํ้าหนึ่งแบบงายๆ ไมตองจัดโตะ
ใหมากเรื่อง เพชรนํ้าหนึ่งไมชินนัก แตก็ตองพยายามทําความเขาใจวา
แฟนหนุมของเธอเปนคนอยูงายกินงาย
ถาหากใหหญิงสาวเปนคนเตรียมอาหารมื้อคํ่า เพชรนํ้าหนึ่งจะสั่ง
อาหารจากรานดัง ฝมือเชฟระดับรางวัลการันตี เธอจะจัดโตะรับประทาน
อาหารใหเลิศหรู เชิงเทียนจะตองถูกจุดเพื่อความโรแมนติก แตกีเซยไม
ตองการสิ่งนั้น
“ชิมดูสิ”
ผูช ายหลอลากทีเ่ ธอเปนเจาของ วางจานขาวผัดอีกจานลงบนเคานเตอร
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แลวก็นั่งบนเกาอี้ทรงสูงอีกฝง เธอกับเขาจึงตองสบตากันโดยปริยาย
“อรอยมากคะ”
อาหารงายๆ ฝมอื ของชายหนุม รสชาติดมี าก เพชรนํา้ หนึง่ ยังนึกสงสัย
วาเขาเคยเรียนทําอาหารมาหรือเปลา แตเธอวิเคราะหดวยความสามารถ
ของตัวเอง
กีเซยคงไมเคยเรียนทําอาหารมาหรอก เพราะเขาไมพิถีพิถันเรื่อง
การจัดจานเลย บุคลิกเลิศหรู เนี้ยบเฉียบอาบไปดวยรัศมีความมั่งคั่งของ
ชายหนุม เปนภาพลักษณเฉพาะตอนเขาทํางานเทานั้น
“ซอสเลอะขอบปาก”
เขายื่นมือมาใชนิ้วหัวแมมือเช็ดซอสจากขอบปากของเธอ แลวก็
จุม จวงนิว้ นัน้ เขาไปในปากตัวเอง ทําความสะอาดนิว้ แบบงายๆ เพชรนํา้ หนึ่ง
ถึงกับอาปากคางไปครูหนึ่ง ถาเปนเธอ หญิงสาวจะใชผาเช็ดปากซับซอส
ออกจากปากเขาอยางชาๆ
แตเพราะเปนกีเซย ถึงอยางไรการกระทําแบบหามๆ ของเขาก็ยัง
นาหลงใหล หญิงสาวลอบมองชายหนุมแลวก็กมหนาลงรับประทานขาวผัด
อเมริกันในจานของเธอ เพชรนํ้าหนึ่งเขี่ยถั่วลันเตาไปไวที่ขอบจาน เพราะ
เธอไมชอบรับประทานมัน
“กินซะ”
กีเซยยื่นแขนมา จัดการใชสอมโกยถั่วลันเตาที่เธอเขี่ยออกมาขึ้นไป
บนชอนของเขาแลวก็ยกขึ้นจอไปที่ริมฝปากของเพชรนํ้าหนึ่ง
“เดี๋ยวนี้”
“เออ…คะ”
ชอนนัน้ เปนชอนทีก่ เี ซยใชงานอยู เธอกับเขาสามารถใชชอ นเดียวกัน
ไดอยางนั้นเหรอ แตเพราะเปนคําสั่งของชายหนุม หญิงสาวจึงอาปากรับ
เขาปอนถั่วลันเตาใหเธอรับประทาน แมจะไมชอบมัน และยังงุนงงกับการ
ตองใชชอนรวมกับเขา เพชรนํ้าหนึ่งก็ยอมเคี้ยวและกลืนมันลงคอ
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“โตแลว อยาเลือกกิน”
ก็ตอนเด็กถูกบังคับใหกนิ ผักกินหญามาจนอิม่ เอม กินในระดับทีเ่ ธอ
คิดวา เธอกินลวงหนาไวตลอดชีวิตเพียงพอแลว ตอนโตก็ตองมีสิทธิ์เลือก
อาหารรับประทานเองไดสิ แตเพชรนํ้าหนึ่งก็ไมกลาเถียงกีเซย
คนที่เคยเถียงเกง ก็กลายเปนคนไมกลาเถียง คนที่ไมเคยกลัวใคร
ก็ตอ งกลัวเขา คนทีไ่ มใสใจใครทัง้ นัน้ ยามทีเ่ ธอโมโห ก็ตอ งหันมาใสใจกีเซย
“ก็…”
“ก็อะไร”
“เปลาคะ เพชรแคจะบอกวา เพชรจะพยายาม”
“พยายามอะไร”
“ไมเลือกกินคะ”
“ก็ควรจะเปนแบบนั้น”
กีเซยเลื่อนตัวลงจากเกาอี้ เขาเดินไปเปดตูเย็น หยิบนํ้ามาหนึ่งขวด
กับแกวหนึ่งใบ ชายหนุมกลับมานั่งที่เดิม รินนํ้าใสแกวแลวก็ยกขึ้นดื่ม
เพชรนํา้ หนึง่ มองเขา ไมมแี กวสําหรับเธออยางนัน้ เหรอ กีเซยดมื่ นํา้ จนหมด
แกว แลวก็รินใหม
“หิวนํ้าใชไหม ดื่มสิ”
เขาจอแกวนํ้าไปที่ริมฝปากของเธอ เพชรนํ้าหนึ่งก็อาปากรับอยาง
วางาย เธอควรบอกใหเขาไปหยิบแกวใบใหมใหเธอ หรือถาหากจะใชแกว
ใบเดิม กีเซยก็ควรเช็ดแกวใหเรียบรอย แตเพชรนํ้าหนึ่งก็ไมไดทํา เธอ
อาปากดื่มนํ้าจากแกวที่เขาปอนใหดื่มจนหมด

“ฟงนะ ถาหากคุณยังเอาแตออกคําสั่งกับเพชรละก็ คุณจะตอง

ออกไปนอนนอกหอง เพชรหมายถึงในหองนั่งเลน”
เพชรนํา้ หนึง่ ยกมือขึน้ เทาเอว ทําตาดุ จองไปทีฝ่ า ยตรงขาม ตามดวย
อาการถอนหายใจ เพราะเธอกําลังคุยกับตัวเองผานหนากระจก
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เธอควรเปนตัวของตัวเอง ออกฤทธิ์ใสกีเซยในเรื่องที่เธอไมชอบใจ
แตหญิงสาวก็ทําไมได หญิงสาวเดินคอตกในชุดนอนกรุยกรายออกไป
นอกหองแตงตัว
กีเซยยืนกอดอกอยูตรงหนาตางที่สูงจากพื้นขึ้นไปเกือบจรดเพดาน
ของหองนอนกวางขวาง ภายในหองตกแตงอยางงดงาม เฟอรนิเจอรทุกชิ้น
ในหองนี้นําเขาจากตางประเทศ พิถีพิถันทั้งการออกแบบและการเลือกเพื่อ
ความพึงพอใจของเพชรนํ้าหนึ่งโดยเฉพาะ
‘อยากกอดจัง’
เธอมองแผนหลังกวางของกีเซย อยากเดินเขาไปสวมกอดแผนหลัง
ของชายหนุม แตก็ไมกลา ทั้งที่ทําเรื่องบนเตียงกับเขาจนนับครั้งไมได แต
เพชรนํ้าหนึ่งกลับรูสึกวา เธอกับเขายังไมสนิทกันสักเทาไร
‘เรากับเขาเหมือนคนแปลกหน้า’
แต เ ป น คนแปลกหน า ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างกายแบบใกล ชิ ด
เพชรนํ้าหนึ่งก็ไมรูหรอกวา ปญหาระหวางเธอกับเขามันคืออะไร
ทั้งคูพูดจากันอยางสุภาพ ตั้งแตคบกัน ยังไมเคยทะเลาะกันเลย
สักครั้ง เรื่องทางกายก็ไปดวยกันไดดีมาก เซ็กสระหวางเขากับเธอมัน
สมบูรณแบบ
แตก็ยังมีชองวางระหวางเธอกับเขา ถึงจะอยูในออมแขนของเขา แต
เพชรนํ้าหนึ่งก็ยังรูสึกวาเธอเอื้อมไปไมถึงตัวเขา
เอ๊ะ!
หรือวาจะเอื้อมถึง หญิงสาวมองมือตัวเองที่แตะเขากับแผนหลัง
ของกีเซย เธอเดินมาแตะหลังเขาตั้งแตเมื่อไหรกันละเนี่ย
‘โอ๊ย! อยากจะบา้ ตาย เราทําอะไรลงไป เราควรแอบมองเขาเงียบๆ
ไม่ใช่ทาํ ให ้เขารู ต้ วั ยายเพชรนํา� หนึ�ง สติของเธอหายไปไหนหมด’
เพชรนํ้าหนึ่งทําใหเขารูตัวเสียแลว ชายหนุมหมุนตัวหันมาหาเธอ
หญิงสาวขยับตัวเขาไปหาเขา กีเซยมีแรงดึงดูดบางอยางใชไหม หรือไมเขา
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ก็เปนแมเหล็ก
“กีเซย”
เพชรนํ้าหนึ่งเรียกชื่อของกีเซยบอยมาก แตคนพูดมากแบบเธอ
กลับสนทนาเรื่องอื่นกับแฟนหนุมนอยมาก มีประโยคไมกี่ประโยคเทานั้น
ที่เธอคุยกับกีเซย สวนใหญแลวเธอจะเรียกชื่อเขา แลวก็ครวญครางดวย
ความรัญจวน

คงเพราะบั้นทายของเธอมันยังไมอวบอิ่มทําใหเขาพึงพอใจ กีเซย

ถึงเขามามีสวนรวม ทําใหเธอตองออกกําลังกายดวยการกระแทกบั้นทาย
สัมผัสกับแผนทองของเขาบอยๆ การทําแบบนี้จะทําใหบั้นทายของเธอผาย
งอนและเซ็กซี่มากขึ้นใชหรือเปลา
“อา…ที่รัก…”
ฝามือนุมละมุนทาบอยูกับแผนอกของกีเซย เขาทําตัวเปนเบาะให
เธอนัง่ ครอม อันทีจ่ ริงแลวเพชรนํา้ หนึง่ ชอบเบาะนิม่ ๆ แตเบาะทีแ่ ข็งกระดาง
แบบเขา เปนความชอบแบบพิเศษของเธอ หญิงสาวชอบมากที่เขาแข็งแกรง
เหมือนอยางที่เปนอยู
ศี ร ษะของเธอส า ยสะบั ด บั้ น เอวอ อ นแอ น โยกคลอนเป น ภาพที่
สวยงามและสุดแสนเราใจ กีเซยเฝามองเธอดวยดวงตาที่เขมขนไปดวย
เพลิงปรารถนา แตเพชรนํ้าหนึ่งไมทันมองมัน เธอเงยหนาหลับหูหลับตา
อาปากรองครํ่าครวญ
สวนศีรษะก็สา ยไปมาดวยความรัญจวน หญิงสาวเหมือนคนคลุม คลัง่
แตเธอก็กาํ ลังคลัง่ จริงๆ นัน่ แหละ เปนอาการคลุม คลัง่ เพราะความปรารถนา
เพชรนํ้าหนึ่งหามปรามตัวเองไมไดเลย การแสดงออกแบบนี้มันไมสุภาพ
‘ให ้ตายเถอะ ถึงตอนนี�ยงั จะต้องสุภาพอะไรกันอีกล่ะ เราไม่ตอ้ งการ
ความสุภาพ แต่เราต้องการสุขภาพทีด� ี เพราะฉะนัน� เราต้องออกกําลังกาย
และเคลือ� นไหวให ้มาก’
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เพชรนํ้าหนึ่งจะคิดเสียวามันคือการคาดิโอเพื่อเรียกเหงื่อ และดึง
เอาพลังงานออกมาใช เปนเหตุเปนผลที่รองรับกันอยางเหมาะสม เธอกับ
กีเซยเพิ่งรับประทานอาหารกันจนอิ่มหนํา หลังจากนั้นก็ควรเปลี่ยนจากกิน
อาหารมากินกันเองเพื่อสุขภาพ
ออกกําลังกายแลวดี นํ้าหนักจะไดไมขึ้น รางกายจะไดแข็งแรง
เพชรนํ้าหนึ่งแอนอกขึ้น หญิงสาวกระตุกราง กอนจะแข็งเกร็งดวยความ
ซานสุข กีเซยยกมือขึ้นจับเอวเธอ เขาเคลื่อนไหวรางกายอยางรวดเร็ว
เพชรนํ้าหนึ่งก็ลงไปนอนหงายอยูบนเตียง
“อา…กีเซยขา…”
หนาทองของหญิงสาวแขมวเกร็งดวยความเสียวซาน เธอทํามันซํ้าๆ
อยางไมรูตัว และมันจะทําใหเธอกลายเปนสตรีที่มีหนาทองแบนราบ ไมแน
วาถาหากเธอแขมวเกร็งหนาทองแบบนี้บอยๆ เธออาจจะมีลอนหนาทอง
แสนสวยก็เปนได
“โอ๊ะ! เบบี้ขา”
หญิงสาวลูบมือกับแผนอกแข็งกระดาง หุนของแฟนหนุมหลอลํ่า
นาหมํ่าเหลือเกิน เพราะแบบนี้หรือเปลาหนอ เธอถึงรับประทานเขาไมเคย
เบื่อ ยิ่งหมํ่าก็ยิ่งเอร็ดอรอยและติดใจกับสารพัดลีลารวมสวาทที่เขานํามา
ปรนเปรอเธอ
“มะ…ไมไหว”
เพชรนํ้าหนึ่งไดเปดเผยดานที่พูดมากของเธอออกมา ในชวงเวลา
เรารอน เพราะกีเซยแทบไมพูดเลย ในขณะที่เธอจะพูดสลับกับการรอง
ครวญคราง เธอตองปลอยใหเสียงผานริมฝปาก ไมอยางนั้นเพชรนํ้าหนึ่ง
จะรูสึกทรมาน
“โอ๊ะ!”
“เจ็บไหม”
กีเซยกมหนาลงมองเธอ เพชรนํ้าหนึ่งสายหนาชาๆ ถาหากเธอบอก
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วาเจ็บ แลวเขาหยุดทําตอ เธอจะทํายังไงละ และอันที่จริงมันก็เปนความ
เจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้ เพียงเล็กนอย แลวมันก็คอ ยๆ เลือนหายไป เมือ่ ถูกแทนที่
ดวยความสุขอันมหัศจรรย
หญิงสาวยกแขนขึ้นคลองเขากับลําคอของชายหนุม กีเซยยกตัว
หญิงสาวขึ้นมาโอบกอดเอาไว เธอขยับตัวเขาไปหาเขา ทั้งคูยิ่งใกลชิดกัน
อยางลึกซึง้ เพชรนํา้ หนึง่ ซุกหนาเขาไปหาซอกคอของเขา ชายหนุม ก็กม หนา
ลงไปจูบศีรษะเธอเบาๆ
“เหนื่อยใชไหม”
ไมเหนื่อยก็คนเหล็กแลว เพราะวันนี้จํานวนครั้งที่เธอกับเขานัวเนีย
กัน ถาหากเขาเพิ่มรอบไมหยุดแบบนี้ มันคงเกินจํานวนที่นิ้วมือของเธอจะ
รองรับการนับได
“ไมเหนื่อยคะ อ๊ะ!”
เดี๋ยวนะ! เขาเชื่อจริงเหรอวาเธอไมเหนื่อย กีเซยไมไดยินเสียง
หายใจแรงของเธอหรือไง พอเธอบอกวาไมเหนือ่ ย เขาก็เชือ่ งายๆ โดยไมผาน
การคิด วิเคราะห แยกแยะเลยอยางนั้นเหรอ
อา…เขาจับเอวเธอแลว เอาละ! ชวงเวลาของการบรรเลงอันหนักหนวง
ที่ใชพลังงานมหาศาลกําลังจะเริ่มตนขึ้นแลว
กีเซยยกตัวขึ้นเล็กนอย แลวหลังจากนั้นมันคือชวงเวลาของการ
โคลงเคลงเหมือนกับวาเพชรนํ้าหนึ่งถูกซัดดวยพายุรุนแรง ราวกับวาเธอ
กําลังพยายามทรงตัวอยูบนเรือลําใหญกลางพายุ
หญิงสาวพยายามตะเกียกตะกายกอดรัดกีเซย ชายหนุมก็ดีแสนดี
ไมวาเธอจะจิกเล็บลงบนเนื้อตัวของเขายังไง กรีดกรายปลายเล็บไปตาม
เรือนกายแข็งแกรงตรงสวนไหน เขาก็ไมปริปากบน แตกลับเมมปาก
บดกรามเขาหากันแลวก็ถาโถมพละกําลังเขาใสเธอ
“โอ๊ะ! ฮื้อ!”
เพชรนํ้าหนึ่งตาลายเหลือเกิน หญิงสาวปรือตาอยากมองใบหนา
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หลอจัดของกีเซย แตภาพทีเ่ ธอเห็นมันก็สนั่ คลอนจนหญิงสาวตองปดตาลง
เธอรับรูถึงการมีเขาอยูภายในรางกายของเธอ การเคลื่อนไหวของเขาเธอ
เปนคนรับเอาสัมผัสเรารอนไวทุกกระเบียดนิ้ว
“ฮื้อ! อื้ออออออ”
เพชรนํ้ า หนึ่ ง ปล อ ยให ตั ว เองเคลื่ อ นไหวตามแต กี เ ซย จ ะบงการ
หญิงสาวถูกรวบตัวเขาไปกอด เพราะเธอทรงตัวไมอยู แลวหลังจากนั้น
พายุก็ยังถาโถมเขาใสเธออีกระลอกใหญ กอนที่เรือใหญจะแตกพายปลอย
นํ้าทะลักไหลอยางทวมทน

“อีกรอบนะ”

โกหก!
กีเซยกําลังพูดเรื่องไมจริงทั้งเพ คําวาอีกรอบของเขานั้นมันถูกใชมา
สามครั้งเขาไปแลว นับตั้งแตทั้งคูเขามาในหองนอนดวยกัน
เพชรนํ้าหนึ่งตองการบอกเขา ชายหนุมควรระบุตัวเลขออกมาให
ชัดเจน เธอจะไดเตรียมตัววาจะตองเหน็ดเหนื่อยระคนเปยมสุขไปอีกนาน
แคไหน
เพชรนํ้าหนึ่งอาจจะตองซื้อตูเย็นขนาดเล็กเขามาไวในหองนอน แลว
ก็แชเกลือแรไวดมื่ เพราะเธอจัดอยูใ นลูกคากลุม ทีต่ อ งเสียเหงือ่ เปนจํานวน
มาก มันคือเหงื่อจากการออกกําลังกาย แตเปนการออกกําลังกายบนเตียง!
เออ…ไมใชสิ มันไมใชการออกกําลังกายบนเตียงเพียงอยางเดียว
หรอก เพราะตอนนี้กีเซยพาเธอเปลี่ยนสถานที่ จากบนเตียงนอนหนานุม
รับแรงกระแทกไดดี ที่เธอซื้อมาดวยราคาแพงแสนแพง ชายหนุมพาเธอมา
ยืนเกาะกระจก ชมวิวยามคํ่าคืนภายนอก
กระจกภายในคอนโดฯ ของเพชรนํา้ หนึง่ เปนกระจกชนิดพิเศษทีม่ อง
เขามาจากภายนอกแลวจะไมสามารถมองเห็นภายในได แตถึงอยางนั้น
การที่เธอยืนเปลือยกายมีแฟนหนุมประกบอยูดานหลัง ไมมีใครมองเห็น
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แตเธอมองเห็นวิวขางนอก มันก็กระตุนอารมณวาบหวามและทําใหเธอ
เขินอาย
“อา…”
ฝามื อ ขาวเนี ย นแนบติ ด อยู  กั บ กระจก หญิ ง สาวแอ น บั้ น ท า ยไป
ด า นหลั ง มื อ ของกี เ ซย จั บ สะโพกของเธอเอาไว อี ก มื อ เลื่ อ นขึ้ น ไปหา
ทรวงอกอวบอัดที่กลมกลึงนุมเดง หญิงสาวหายใจแรง เธอกําลังถูกความ
เรารอนเลนงานอยางหนัก
“กะ…กี…เซย…”
สองขาของเธอออนแรงเหลือเกิน เพชรนํ้าหนึ่งอยากบอกเขา แตเธอ
ไมสามารถพูดออกมาจนจบประโยคได แตเหมือนกีเซยจะรู
ชายหนุมหยุดเคลื่อนไหว เขาจับเธอหันหนามาหาเขา กมหนาลงไป
จูบปากนุม แลวก็ยกตัวหญิงสาวขึ้นจากพื้น
สองขาของเธอตองเกีย่ วเขากับสะโพกแกรง จากมือทีค่ าํ้ อยูก บั กระจก
เปลี่ยนเปนแผนหลังของเพชรนํ้าหนึ่งแทน
“ที่รัก…”
หญิงสาวกอดรัดเขา เธอหายใจแรง ครางเสียงดังขึ้น ถึงพลังงาน
ทางกายของเธอจะนอยลง แตปอดเธอคงแข็งแรงมากขึ้นหรือเปลา เพราะ
เสียงของเธอไมลดระดับความดังลงเลย หญิงสาวกอดซบเขา ปลอยให
กีเซยเปนคนนําทางเธอไปยังปลายทางของความสุขอันลํ้าลึก

เพราะกีเซยแข็งแรงมาก เพชรนํ้าหนึ่งถึงไมตองคลานเขาไปลางตัว

และคลานกลับออกมาทีเ่ ตียง ชายหนุม ไมรจู กั เหน็ดเหนือ่ ยบางหรือไงกันนะ
เขาอุมเธอเขาไปในหองนํ้า จัดการลางตัวเธอกับเขาจนสะอาด กีเซย
ไมสนใจจะแวะตูเสื้อผา หยิบชุดนอนแสนสวยมาสวมใหเธอ มันกลายเปน
สิ่งของไรประโยชน เพราะกีเซยอุมเธอเดินออกมาจากหองแตงตัวแบบตัว
เปลือยเปลา
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อยาวาแตเสื้อผาของเธอเลย เสื้อผาของเขา ชายหนุมก็ยังไมคิดจะ
สวมมัน เพราะเขามาคางกับเธอสองสามครัง้ แลว ในหองแตงตัวจึงมีเสือ้ ผา
ของกีเซยอยูดวย ไมวาจะเปนชุดนอน ชุดลําลอง หรือวาชุดทํางานของ
ชายหนุมก็มีครบ
“ดื่มนํ้าไหม”
“อีกแลวเหรอคะ”
เพชรนํ้าหนึ่งไดยินไมชัดนัก เธอไดยินแคคําวา ‘นํ้า’ หญิงสาวจึง
ทําตาโตมองเขา กีเซยวางเธอลงบนเตียง แลวก็ทรุดตัวนั่งลงบนขอบเตียง
เขายืน่ มือไปรินนํา้ จากเหยือกแกวใสในแกวนํา้ ทีว่ างเตรียมไวบนโตะขางเตียง
ในขณะที่หญิงสาวก็ดึงผาหมขึ้นคลุมรางเปลือยงดงาม
“ผมหมายถึงนํ้าเปลา ไมใชนํ้า…”
เพชรนํ้าหนึ่งแตะนิ้วชี้ลงบนริมฝปากของชายหนุม การคุยเรื่องนํ้า
กันเริ่มเขาสูเขตอันตรายของวาจาทุกขณะ เธอตองหยุดมัน กอนที่นํ้าใน
ความหมายของกีเซยจะเปลี่ยนไป
“ดื่มคะ ขอบคุณคะ”
เพชรนํ้าหนึ่งรับแกวนํ้าจากมือของชายหนุม เธอดื่มมันแคครึ่งแกว
เพราะเขาจองแกวนํ้าที่เธอถืออยูเขม็ง บางทีกีเซยอาจอยากดื่มดวย
“เออ…ดื่มดวยกันไหมคะ”
การดืม่ นํา้ จากแกวเดียวกันไมควรเกิดขึน้ แตถงึ ตอนนี้ เพชรนํา้ หนึง่
ตองคิดอะไรมากอีกละ ในเมื่อชอนอันเดียวกันกับเขา เธอก็ใชมาแลว
“ดื่ม”
ใหตายเถอะ! จะมีผูชายคนไหนสามารถพูดวา ‘ดื่ม’ ไดเซ็กซี่เหมือน
แฟนหนุมของเธออีกหรือเปลานะ แตถาหากถามเพชรนํ้าหนึ่ง หญิงสาว
คงตอบไดเลยวาไมมี
“เชิญคะ”
เธอยื่นแกวนํ้าสงใหกีเซย แตเขากลับกมหนาลงจรดริมฝปากลงบน
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ขอบแกว เพชรนํ้าหนึ่งตองประคองแกวนํ้าใหเขาดื่ม ผาหมที่เธอจับเอาไวก็
จําตองปลอยเลื่อนลงจากตัว เพราะเธอตองใชสองมือประคองแกวนํ้าตอน
ปอนเขา
“อรอยไหมคะ”
เพราะเขามองเธอแปลกๆ เธอเลยตองหาเรื่องคุย หญิงสาวไมเปน
ตัวของตัวเองทุกครั้งที่ดวงตาคมเขมของเขาจับจองเธอ แลวดูสิ เธอถาม
คําถามอะไรออกไป นํ้าดื่มจะตองมีรสชาติแบบไหน ถึงสมควรถูกเรียกวา
อรอย
‘กีเซย์คงไม่ขาํ เราหรอกใช่ไหม ขายหน้าอีกแล ้วสิเรา’
กีเซยดื่มนํ้าจนหมดแกว ชายหนุมลดศีรษะตํ่าลงอีกนิด กอนจะ
โนมตัวเขาไปหาสองปทุมอวบอัด เขายกมือขึ้นจับมัน ทําเอาหญิงสาวถึง
กับมือออน เกือบทําแกวนํ้ารวงจากมือ หญิงสาวตองยกแกวนํ้าขึ้นสูง เพื่อ
ไมใหเกะกะกีเซย
นอกจากมือแลว เขาก็ใชริมฝปากสัมผัสมัน แลวไหนจะลิ้นสากที่
เขากําลังเลียไลไปตามผิวผองขาวเนียน เพชรนํ้าหนึ่งนึกสงสัยวาเธอตอง
เหนือ่ ยอีกรอบหรือเปลา อันทีจ่ ริงถึงเธอจะเหนือ่ ยมากแลว แตถา หากกีเซย
ตองการ เธอก็คงไมขัดของ
“อรอย”
หญิงสาวมองเขาอยางเคลิบเคลิ้มอยูครูหนึ่ง ถึงนึกขึ้นมาไดวา เธอ
ถามกีเซยเรื่องนํ้าดื่มเอาไว แตคําตอบของชายหนุมหมายถึงนํ้าเปลาหรือ
อะไรกันแน
“เออ…อรอยก็ดีคะ”
เพชรนํา้ หนึง่ เมมปากเขาหากัน เธอไมควรพูดตอใหตวั เองยิง่ เขินและ
วางตัวลําบาก กีเซยดงึ แกวนํา้ จากมือของหญิงสาวไปวางไวบนโตะขางเตียง
เพชรนํ้าหนึ่งใชบริการแมบานของที่นี่สัปดาหละสามวัน หญิงสาว
ตองการความเปนสวนตัวจึงไมใหคนรับใชของที่บานตามมาดูแลเธอที่นี่
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ยิ่งมีกีเซยเขามาในชีวิตแบบนี้ ความเปนสวนตัวก็ยิ่งสําคัญกับเธอ
มาก นํ้าดื่มในหองนอน แมบานจะเปนคนมาเปลี่ยน และในวันพรุงนี้ก็คือ
วันที่แมบานจะตองเขามาทําความสะอาด
“นอนเถอะ”
“คะ เขานอนกันเถอะ นี่มันก็ตีสามแลวดวย เราเสียเวลากันนานเลย
นะคะ”
เพชรนํ้าหนึ่งหยุดพูดกะทันหัน เธอพูดเรื่องไมสมควรอีกแลว จะ
เนนยํ้าเรื่องแบบนั้นทําไมนักหนา มันนาอายจะตายชัก หญิงสาวลมตัวลง
นอน เธอพลิกตัวหันหลังใหกีเซย เพราะไมแนใจวาตองนอนทาไหน แต
ตอนนี้เธอตองการหลบสายตาจากเขา
ทั้งคูรวมเตียงกันหลายครั้ง แตสวนใหญแลวก็ตางคนตางนอน
หลังจากนอนหลับแลว หญิงสาวก็ไมทราบหรอกวามีการเปลี่ยนแปลง
ทานอนหรือเปลา เพราะทุกครั้งที่เธอตื่น กีเซยจะลุกไปกอนแลว หญิงสาว
ดึงผาหมขึ้นคลุมตัว แกมของเธอแดงจัด
เพราะคําพูดกํากวมทีเ่ ธอพูดมันออกไปเมือ่ สักครู ใตผา หมแสนอบอุน
เธอรูสึกถึงลําแขนแข็งแกรงที่พาดลงมา แลวกีเซยก็ขยับตัวมาแนบชิด
ดานหลังเธอ เพชรนํ้าหนึ่งตองเปลี่ยนจากหนุนหมอนไปหนุนตนแขนของ
ชายหนุมแทน แตมันก็ไมเลวนักหรอก หญิงสาวหลับตาลง รูสึกเหมือน
ริมฝปากของเธอจะยังฉีกยิ้มกระทั่งเธอหลับสนิท

“ฉันไดรบั รายงานวาเดีย๋ วนีน้ ายไมคอ ยกลับบานกลับชองนะกีเซย”

หองทํางานของกีเซยเปดตอนรับแขก ซึง่ แขกคนทีว่ า นัน่ เขาไมไดเชิญ
แตมันเชิญตัวเองมาเปนแขกของเขาตั้งแตเชาตรู
โอดิน อัลวาเกร หนึ่งในผูบริหารระดับสูงของวิกทอรีกรุปเชนเดียว
กับกีเซย พาตัวเองมานั่งอยูบนเกาอี้หนาโตะทํางานของเพื่อนหนุมคนสนิท
“นายเปนเมียฉันหรือไง”
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“นายจองจะฟนฉันอยูหรือไง”
โอดินถามกลับหนาตาเฉย พวกเขามีเพนตเฮาสหรูที่พักอยูดวยกัน
และยังมีเพนตเฮาสสวนตัวในประเทศไทย แตสวนมากแลวพวกเขาเลือก
ที่จะอยูดวยกัน แตตอนนี้สมาชิกในเพนตเฮาสเริ่มลดนอยลง เพราะฟลิกซ
อีกหนึ่งหนุมที่พักดวยกัน ก็ออกไปอยูที่เพนตเฮาสสวนตัวเปนหลัก เพราะ
หมอนั่นมีแฟนสาวที่กําลังเตรียมตัวจะแตงงานกัน
แตบางคืนฟลกิ ซกพ็ าปะการังกลับไปคางทีเ่ พนตเฮาสของกลุม เพือ่ น
เพราะพวกเขามีหองนอนของตัวเอง และการสังสรรคกันก็เปนหนึ่งใน
กิจกรรมสุดพิเศษของพวกเขา ตอนนี้กีเซยก็เปนอีกคนที่ไมคอยกลับไปที่
เพนตเฮาสรวม
คนที่โอดินเจอหนาบอยที่สุด ถาหากเขาเดินทางมาที่ประเทศไทย
ตรงกันกับเพือ่ นก็เหลือเพียงแคอลัน แมคคาเวล วินเซนฟอรดเทานัน้ อยูก ับ
อลันนะเหรอ ก็เหมือนเขาอยูกับเงาอะไรสักอยาง เพราะอลันชื่นชอบการ
ทําตัวเงียบเชียบ แมมีชีวิตอยูตรงหนาเพื่อน แตก็ชอบทําตัวไรตัวตน
“มีปญหาหรือไงโอดิน”
“เปลา ฉันมาหานายเพราะเรือ่ งงาน แถมการกวนประสาทนายนิดหนอย
แกเบื่อ”
“งานของนายมันนอยเกินไปหรือไง”
“อยาพูดจานาฆาตกรรมแบบนั้นสิ ตอนนี้งานฉันยุงมาก งานกอง
ทวมหัว เอานี่!”
โอดินโยนแฟมเอกสารที่ถือไวในมือลงบนโตะทํางานของกีเซย เขา
แวะมาคุยกับเพือ่ นหนุม เรือ่ งงาน แตกอ นคุยก็ถอื โอกาสกวนประสาทเพื่อน
สักเล็กนอย
“แลวเมื่อไหรจะแนะนําใหเพื่อนรูจักเธอ”
“อีกสักพัก”
“คงไมเลิกกันไปกอนไดรูจักหรอกนะ”
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“เรื่องของอนาคต ฉันคงตอบไมได”
“ถาแฟนสาวของนายมาไดยินคําตอบแบบนี้คงเสียใจแย”
“ทํางาน”
กีเซยเปดแฟมเอกสาร และทําใหโอดินตองยอมยุติการสืบคนเรื่อง
หัวใจของเพื่อนหนุม

40 ทูนหัวของมาเฟย

3

คนใจงาย

เพชรนํ้าหนึ่งนั่งหนาตูมอยูบนเกาอี้หนาโตะทํางานของพี่ชาย กุลฑล

มณีแดนสรวงเคาะปากกาที่อยูในมือลงบนนิ้วหัวแมมืออีกขางเบาๆ
“ทําไมทําหนาแบบนั้น”
“เพชรไมโอเคคะพี่หิน ไมโอเคมากๆ พี่หินเขาใจเพชรไหมคะ”
กุลฑลเขาใจ แตในเมื่อเปนคําสั่งของบิดาซึ่งเปนประธานกรรมการ
บริหารของไดมอนดออฟฮารต หรือดีเอชกรุป รองประธานกรรมการบริหาร
ของดีเอชกรุปอยางเขา ก็ตองทําตาม
“พี่เขาใจ แตเพชรตองทํา เพชรเขาใจใชไหม”
“เพชรเขาใจคะ แตเพชรไมโอเค”
เพชรนํ้าหนึ่งดวงตาวาบวับ บิดาของเธอเปนพอมายเนื้อหอม เพราะ
นอกจากจะเปนหนุมใหญที่ยังดูดี สมารต กษาปณก็ยังรวยมากอีกดวย
มีผหู ญิงเขามาวุน วายกับบิดาเนือ้ หอมของเธอหัวบันไดบานไมเคยแหง
แตกษาปณก็ไปติดหนึบอยูกับแมมายที่มีชื่อวาสาวิตรี
สาวิตรีมีลูกสาวอยูหนึ่งคน ซึ่งกระสันอยากจะเขาวงการบันเทิงจน
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ตัวสั่น และมักจะมองเพชรนํ้าหนึ่งดวยสายตาไมเปนมิตร
แตเพชรนํ้าหนึ่งก็ใชวาจะยอมออนขอให มองตาขวางมา เธอก็มอง
ตาขวางกลับ ไมไดเกรงกลัวโสรยากับมารดาเลยสักนิด
กษาปณกร็ วู า เธอไมชอบหนาทัง้ สาวิตรีและโสรยา แตกลับออกคําสั่ง
ใหเธอถายแบบคอลเลกชั่นเครื่องประดับ คอลเลกชั่นพิเศษกับโสรยา!
“พี่หิน เพชรไมชอบหนายายนั่น นอกจากคุณสาวิตรีจะออยคุณพอ
ยายโสรยานั่นก็ยังออยพี่หินอีกดวย เพชรไมโอเค”
“อยาพูดจาไมนารักแบบนั้นสิ”
“เพชรไมไดนารักซะหนอย เพชรสวย”
เพชรนํ้าหนึ่งไมเคยถูกขัดใจ แตเรื่องของสาวิตรี บิดากลับขัดใจเธอ
ทําไมกษาปณจะตองไปชอบผูหญิงคนนั้นดวยนะ ผูหญิงดวยกันดูออก
สาวิตรีกับลูกสาวก็สรางภาพทั้งแมทั้งลูกนั่นแหละ
“ครับๆ เพชรของพี่สวยที่สุดครับ”
“พี่หิน พี่หินอยาตกหลุมยายโสรยานะ”
“ครับผม”
“สัญญากับเพชรนะคะ”
“เกี่ยวนิ้ว?”
กุลฑลขบขันนองสาวระคนเอ็นดู เปนสาวมั่น เปรี้ยว เฉี่ยว สวย
ทันสมัย แตกลับชูนิ้วกอยมาตรงหนาเขาเพื่อใหเขาเกี่ยวนิ้วทําสัญญา
“พี่หินจะสัญญากับเพชรไหม”
“สัญญาครับ”
ชายหนุมเอาใจนองสาว เกี่ยวนิ้วกอยเขากับนิ้วกอยของเพชรนํ้าหนึ่ง
สีหนาของนองสาวดีขึ้นเล็กนอย แตเพชรนํ้าหนึ่งก็ยังหงุดหงิดมาก
“เพชรไมเขาใจคุณพอเลย นาดาวนะสวยนารักจะตายไมยักชอบ
ดันไปชอบแมมายกระดังงาลนไฟ ไฟรอนๆ ดวย”
เพชรนํา้ หนึง่ ยังบนไมหยุด นาดาวของเธอก็คอื เนตรดาว บุญญานันท
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ซึ่งดู แ ลเธอใกล ชิ ด แทน เนตรทิ พ ย บุ ญ ญานั น ท มารดาผู  ล  ว งลั บ ของ
เพชรนํ้าหนึ่งกับกุลฑล
เนตรทิพยกับเนตรดาวมีอายุหางกันถึงสิบหาป เนตรทิพยมีโอกาส
ดูแลเพชรนํ้าหนึ่งแคหนึ่งปเทานั้นก็เสียชีวิตเพราะรางกายออนแอและมี
โรคประจําตัว
ในตอนนั้นเนตรดาวเพิ่งมีอายุสิบขวบเทานั้น แตเนตรดาวก็ตั้งมั่น
จะดูแลหลานสาววัยหนึ่งขวบ กับหลานชายวัยหาขวบใหดีที่สุด
เนตรดาวเปนเหมือนพี่สาวคนโตของกุลฑลกับเพชรนํ้าหนึ่ง แตทั้งคู
ก็เรียกเนตรดาวเปนคุณนาตามศักดิ์ของเครือญาติ
ตอนนี้เนตรดาวอายุสามสิบสามป เธอยังโสดเพราะมัวแตทุมเทเวลา
เลี้ยงดูหลานชายกับหลานสาวซึ่งเปนแกวตาดวงใจของเธอ
“แตไมดีกวา คุณพอนะมีสาวๆ เยอะแยะไปหมด เดี๋ยวคุณพอจะทํา
นาดาวเสียใจ”
“สรุปจะสนับสนุนหรือจะขัดขวางเรื่องคุณพอกับนาดาว”
“ถาหากคุณพอชอบนาดาวจริงๆ เพชรจะขัดขวางคะ เพชรไมอยาก
ใหนาดาวเสียใจ”
ถึงแมดูไปดูมา บิดาของเธอกับเนตรดาวจะเหมาะสมกันมากก็ตาม
กษาปณมลี กู คนแรกตอนเขาอายุยสี่ บิ หาและภรรยาอายุยสี่ บิ เมือ่ เนตรทิพย
จากไป เขาก็ไมเลือกแตงงานใหม แตมีความสัมพันธกับผูหญิงเปนการ
ฆาเวลาเทานั้น
ตอนนีก้ ษาปณเปนหนุม ใหญวยั หาสิบสาม ยังหนุม ฟอและหลอเฟย ว
นอกจากนี้ยังมีเสนหแบบบุรุษผูมีประสบการณ สาวนอยสาวใหญตามมา
ทอดสะพานใหไมหวาดไมไหว เพชรนํา้ หนึง่ ไมสนใจทางผานของบิดา ถาหาก
บิดากับผูหญิงพวกนั้นตกลงกันได เธอก็ไมยุง
แตสาวิตรีมีภาษีดีกวาคนอื่น คบกับกษาปณเขาปนี้ปที่สามแลว ซึ่ง
เปนระยะเวลาที่คบหากันนานเกินไป เพชรนํ้าหนึ่งไมอยากไดสาวิตรีเปน
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แมเลี้ยง สาวิตรีพูดจาออนหวานก็จริง แตสายตาปราศจากความเปนมิตร
ดูยังไงก็สรางภาพและไมนาไววางใจ
“แลวถานาดาวชอบคุณพอ?”
“นาดาวไมชอบคุณพอหรอกคะ เพราะนาดาวไมชอบคนเจาชู”

เพชรนํา้ หนึง่ ตองการกําลังใจ และเธอก็เผลอตัวขับรถมาถึงตึกสํานักงาน

อันหรูหราของวิกทอรีกรุป รูตัวอีกทีก็เลี้ยวรถเขาไปยังลานจอดรถแลว
“เฮอ! จะมารบกวนเขาหรือเปลานะ”
เพชรนํ้าหนึ่งอาจมารบกวนกีเซยก็ได แตเธอก็แวะมาแลว ระหวางที่
หญิงสาวคิดวาจะทํายังไงตอไป พนักงานรักษาความปลอดภัยก็เดินตรงมา
ที่รถของเธอ
พนักงานรักษาความปลอดภัยทราบวาเธอเปนคนรักของกีเซย เมื่อ
พนักงานเดินมาแบบนั้น เพชรนํ้าหนึ่งก็เปดประตูกาวลงจากรถ
“สวัสดีครับคุณนํ้าเพชร”
“สวัสดีคะ”
“ผมแจงใหเลขาฯ ของเจานายลงมารับแลวครับ”
พนักงานรักษาความปลอดภัยรายงานทันทีโดยทีเ่ พชรนํา้ หนึง่ ไมตอง
บอกจุดประสงค หญิงสาวเปนคนรักของกีเซย ถาไมมาพบกับกีเซยแลวจะ
มาพบใคร นอกจากนี้กีเซยก็ยังเคยสั่งคนของเขาไว ถาหากเพชรนํ้าหนึ่งมา
ที่นี่ ใหขึ้นไปหาเขาไดตลอดเวลา
“ขอบคุณคะ”
“เชิญครับ”
เพชรนํ้าหนึ่งตองเดินไปที่ตึกสํานักงานของวิกทอรีกรุป หนึ่งใน
เลขาฯ สวนตัวของกีเซยลงมายืนรอรับเธออยูแลว
“สวัสดีคะคุณเพชรนํ้าหนึ่ง”
“สวัสดีคะ กีเซยยุงไหมคะ”
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“เจานายรอพบคุณเพชรนํ้าหนึ่งอยูคะ เชิญคะ”
เพชรนํ้าหนึ่งควรบอกเขา เธอไมไดตั้งใจมารบกวนเขา แตหญิงสาว
มีเรื่องไมสบายใจ อันที่จริง เธออยากออดออนและฟองกีเซยเรื่องที่เกิดขึ้น
ดวย แตเธอกับกีเซยก็ยังมีสายสัมพันธที่เปราะบางเกินกวาที่เธอจะกลาทํา
แบบนั้น
ทวาเขาก็เปนคนรักของเธอ เพชรนํ้าหนึ่งถึงไดคิดถึงเขาขึ้นมา เธอ
ไมเปนตัวของตัวเองอีกแลว หญิงสาวเดินตามเลขาฯ สวนตัวของกีเซยไป
ยังลิฟตสําหรับผูบริหาร ระหวางนั้นก็ใชความคิดไปดวย กีเซยอาจตําหนิ
เธอที่มาพบเขาโดยไมนัดลวงหนา
‘เปนแฟนกันตองนัดดวยเหรอ?’
เพชรนํ้าหนึ่งคนเดิมจะตองคิดแบบนี้แน แตเธอเปนเพชรนํ้าหนึ่ง
เวอรชั่นมีแฟนหนุมชื่อกีเซย ทําใหเพชรนํ้าหนึ่งมักจะคิดมากจนเกินปกติ
ในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับชายหนุม หญิงสาวมีอาการเหมอลอยเล็กนอย
คุณหนูนํ้าเพชรยอมรับกับตัวเองวา เธอกลัวเหมือนกันวาการมาของเธอจะ
ทําใหแฟนหนุมไมพอใจ

“หือ?”

ประตูลิฟตเปดออกจากกัน เพชรนํ้าหนึ่งก็ยืนตัวแข็ง เพราะคนที่ยืน
อยูหนาลิฟต คือคนที่เธอกําลังคิดถึงอยู กีเซยสวมสูทสีเขม เขายังคง
หลอเหลาและสะดุดตา
‘เคยมีวันที่เขาไมหลอดวยเหรอ?’
เพชรนํ้าหนึ่งคงตอบไดเลยวาไมมี เลขาฯ สวนตัวของกีเซยถอยไป
ดานหลังเพื่อใหเพชรนํ้าหนึ่งเดินออกมากอน แตหญิงสาวก็ตัวแข็งกาวขา
ไมออก
“นํ้าเพชร”
กีเซยยนื่ มือออกมา หญิงสาวถึงไดสติ เธอเดินไปหาเขา จับมือกับเขา
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กีเซยพาเธอเดินไปที่หองทํางานของเขาดวยกัน
‘เขามารอรับเราใชหรือเปลานะ?’
เธอลอบมองเขา ความคิดที่วากีเซยมายืนรอรับเธอ ทําใหหัวใจเธอ
เตนเปนจังหวะแปลกๆ เฮอ! ทําเหมือนเขาเพิ่งตามจีบเธอไปได
‘เรากับเขานะ ไปถึงไหนตอไหนกันแลว’
แตถึงจะเปนแบบนั้น แตเรื่องจีบกัน กีเซยก็ไมเคยทําเสียหนอย เธอ
กับเขาเริ่มตนจากการสบตา แลวอารมณเสนหาก็พาทั้งคูไปจบลงบนเตียง
มันรวดเร็วดั่งสายฟาฟาด แตเพชรนํ้าหนึ่งก็ไมนึกเสียใจที่มอบตัวใหเขา
เธอเต็มใจ
“ไมรับสายนะ”
“คะเจานาย”
กีเซยสงั่ การเลขาฯ หนาหองอีกหนึง่ คนของเขา กอนจะพาเพชรนํา้ หนึ่ง
เขาไปในหองทํางานดวยกัน ประตูหอ งเปดออกและปดลงเมือ่ ทัง้ คูก า วเขาไป
ในหอง
เพชรนํ้าหนึ่งเงยหนาขึ้นมองเขา ดวงตาของเธอมีความไมสบายใจ
เจือปนอยู กีเซยกมหนาลงไปหาจูบหนาผากเธอเบาๆ
“กีเซย...”
“ครับผม”
เพชรนํ้าหนึ่งอยากระบายใหเขาฟงวาเกิดอะไรขึ้นกับเธอ แตก็กลัว
เหลือเกินวากีเซยจะมองเธอเปนผูหญิงเอาแตใจ
หญิงสาวเบียดตัวเขาไปหาเขา คลองแขนเขากับลําคอของชายหนุม
กีเซยกมหนาลงไปหา ริมฝปากของเขาแตะลงบนแกมเนียน นิ้วหัวแมมือ
ชอนเขาใตคางนุม ดันใบหนาหญิงสาวขึ้น เพื่อเคลื่อนปากรอนไปชิดและ
ประกบลงบนริมฝปากฉํ่าหวาน
‘เราทําอะไรลงไป แตก็ชางเถอะ เผื่อวาการออกแรงจะทําใหสมอง
ของเราปลอดโปรง’
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อยูดวยกันสองคนเมื่อไหร เสื้อผาก็กลายเปนสิ่งของไรความจําเปน

เสื้อผาคือหนึ่งในปจจัยสี่ของมนุษย แตกีเซยไมตองการมัน เสื้อผาของเธอ
กับเขากระจายกองอยูบ นพืน้ ใกลกบั โซฟาทีท่ งั้ คูน งั่ แนบชิดกัน เพชรนํา้ หนึ่ง
เหมือนเปนฝายเริ่มและยั่วยวนเขา
เธอมาหาเขาเพื่อหาความสบายใจ แตกอนจะไดความสบายใจ เธอ
กลับตองรูสึกสบายตัวกอนละมัง รางกายของเธอเบาหวิว ซาบซานไป
ตลอดรางดวยความรูสึกรัญจวนที่กีเซยปรนเปรอใหบนโซฟาตัวใหญ
ภายในหองทํางานของเขา
“อา...”
หญิงสาววางมือลงบนบาเปลือยของชายหนุม กีเซยล็อกหองทํางาน
ไมตองกลัววาจะมีใครเขามารบกวนชวงเวลาเรารอนของเธอกับเขา
การเสียเหงือ่ ทําใหสมองของเธอปลอดโปรงจริงเหรอ เพราะในตอนนี้
เพชรนํ้าหนึ่งคิดอะไรไมออกเลย นอกจากเบียดตัวเขาหาเขา และขยับ
บั้นทายของเธอขึ้นลงบนตักเขา โดยมีกีเซยคอยประคองและยกสะโพกขึ้น
รับการเคลื่อนไหวจากรางเยายวนของแฟนสาวคนสวย
“กะ...กีเซย อา...”
เธอเงยหนา สายสะบัดศีรษะแลวก็เคลื่อนไหวรางกายเร็วขึ้น กีเซย
จับเอวของเธอเอาไว เพชรนํ้าหนึ่งปลอยใหรางกายของเธอขยับเคลื่อนไป
ในทิศทางที่ความปรารถนานําทาง กีเซยจะไมปลอยใหเธอรวงลงจากตัก
ของเขาแนนอน
มือนุมของเธอเลื่อนไปตามแผงอกแข็งแกรง กอนจะยกขึ้นแทรกเขา
ในเสนผมของตัวเองเพื่อจับมันใหเขาที่เขาทาง
“อา! อื้อ! อื้อ!”
หญิงสาวครางเสียงดังขึ้น รางกายของเธอรูสึกทรมานเหลือเกิน แต
เปนความทรมานแสนหวานที่เธอเต็มใจที่จะรับมันเอาไว
“กีเซย อื้อ!”
กัณฑกนิษฐ 47

ชายหนุมรวบคนตัวนุมเขามาสวมกอด รางกายของเธอเกร็งกระตุก
รับเอาความสุขทีไ่ ดรบั จากการรวมลิม้ รสพิศวาสเรารอนกับคนรัก ชายหนุม
จูบขมับชื้นเหงื่อแลวก็รัดเธอไวแนบอก หญิงสาวหายใจแรงจนทรวงอก
อวบใหญเสียดสีกับแผนอกของเขา
“ที่รักคะ...”
เขาลูบไลแผนหลังของเธอ เฝารอใหเธอลดระดับจังหวะการหายใจลง
หลังจากนั้นเพชรนํ้าหนึ่งก็ตองครางเสียงสั่นอีกรอบ เพราะกีเซยยังไมได
รับความสุขเหมือนกันกับเธอ ความแข็งแกรงของเขากระตุนใหรางกายเธอ
เรารอนขึ้นมาอีก หญิงสาวครางจนแสบคอเมื่อใกลถึงจุดเดือดพลานของ
อารมณ กอนที่เธอกับเขาจะจับจูงมือกันไปยังปลายทางของความสุขเกือบ
จะพรอมกัน

เพชรนํ้าหนึ่งกับกีเซยอาบนํ้าแตงตัวแลวก็ออกมานั่งแนบชิดกันอยู

บนเกาอี้บุนวมดานหลังโตะทํางานตัวใหญหรูหราของเขา เพชรนํ้าหนึ่งนั่ง
อยูบนตักเขา เอนกายลงไปกอดชายหนุม ซุกหนาอยูกับแผนอกของเขา
อยางออดออน
เธอไมใชผูหญิงออนแอ แตเมื่อมีคนรักแลว เธอก็ออนแอมากขึ้น
เพชรนํ้าหนึ่งอยากออนเขา แตก็ไมแนใจวาเขาจะรําคาญเธอหรือเปลา
หญิงสาวจึงตองคอยๆ ทดสอบออน ถาหากเขาไมวา คอยเพิ่มระดับการ
ออดออนใหมากขึ้น
“กีเซยคะ”
หญิงสาวเลื่อนมือไปหามือใหญ เขาก็จับมือเธอเอาไว แลวก็ยกขึ้น
จูบเบาๆ เพชรนํ้าหนึ่งคลอเคลียแกมกับแผนอกของเขา อารมณขุนเคืองใน
หัวใจของเธอเริ่มลดระดับลง เมื่อตกอยูในออมแขนของกีเซย หรือเปน
เพราะเธอระบายความหงุดหงิดดวยการออกแรงเสียเหงือ่ กับแฟนหนุม ไปแลว
โทสะของเธอถึงไมไดคุกรุนเหมือนตอนสนทนากับพี่ชายเสร็จเรียบรอย
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“ครับผม”
“ไมมีอะไรคะ”
หญิงสาวอยากจะเลา แตก็เปลี่ยนใจกะทันหัน เพราะถาหากพูด
ออกไป ก็กลัวจะเสียภาพพจน เธอไมอยากมีภาพพจนที่ยํ่าแยในสายตา
กีเซย เพชรนํ้าหนึ่งแครความรูสึกของเขา
“มีอะไร หือ?”
เขาถามเสียงทุมนุมหูเหลือเกิน เพชรนํ้าหนึ่งเบียดตัวเขาไปหาเขา
ระทวยกายแนบชิดอยูในออมอกของคนรักเหมือนคนไมมีกระดูก
“เพชรตองไปถายแบบคะ”
“ครับผม”
เพชรนํ้าหนึ่งลอบมองชายหนุม เธอเห็นแคปลายคางบึกบึนเพราะ
เธอกอดซบเขาอยู ในเมื่อหลุดปากพูดออกไปแลว ก็เลาอีกสักนิดก็แลวกัน
ไมอยางนั้นการมาหาเขาก็อาจเปนเรื่องเสียเปลา
“เพชรไมอยากถายแบบคะ เพราะตองถายกับยายโสรยา”
ชายหนุม นัง่ ฟงเงียบๆ เขาวางมือลงบนสะโพกของเธอ ลูบไลแผวเบา
อีกมือกอดกระชับรางนุม นิม่ เอาไว ริมฝปากรุม รอนจรดลงบนขมับบอบบาง
เพื่อใหเธอรับรูไดวาเขากําลังตั้งใจฟงเธออยู
“ยายโสรยาเปนลูกสาวของคุณสาวิตรี คุณสาวิตรีเปนคูข าของคุณพอ
ไมใชสิ เรียกคูขาไมสุภาพ ตองเรียกวาคูนอน คูนอนก็ไมสุภาพอีกนั่นแหละ
เปนแฟนชั่วคราวก็ไดคะ”
หญิงสาวพูดเอง เปลี่ยนเอง สรุปเอง แลวก็เริ่มรูสึกวาตอนนี้เธอ
เสี ย ภาพพจน ใ นสายตาของกี เ ซย ห รื อ ยั ง เธอควรหยุ ด พู ด ดี ห รื อ เปล า
เพชรนํ้าหนึ่งจึงตองเงยหนาขึ้นมองเขาอีกครั้ง แตชายหนุมก็ยังนั่งฟง
เงียบๆ ไมแสดงอาการที่ทําใหเธอไมสบายใจ
“เพชรไมชอบคุณสาวิตรี และก็ไมชอบยายโสรยาดวยคะ”
กีเซยเกยคางลงบนศีรษะของเธอ หญิงสาวก็ยิ่งเบียดตัวเขาไปหา
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ซุกรางออนนุมใหแนบชิดกับเรือนกายของเขามากยิ่งขึ้น
“ยายโสรยาก็ไมชอบเพชรเหมือนกัน แตชอบสรางภาพ ทําใหคุณพอ
คิดวาตัวเองชอบเพชร ยายนั่นชอบเอาเรื่องของเพชรไปพูดเสียหายลับหลัง
เพชรก็เลยไมชอบหนา”
“แตตองทํางานดวยกันเหรอครับ”
“คะ เพราะคุณพอสั่ง เพชรไมโอเค”
หญิงสาวหนางอ ลืมตัววาเธอตองรักษากิริยาตอหนากีเซย ชายหนุม
กมหนาลงไปหา เชยคางเธอขึ้นแลวก็จูบปากนุมหนักๆ
“เปนเรื่องงานนี่ครับ”
“เพชรทราบคะ”
“เพชรตองแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องสวนตัวครับ”
ในเมื่อเปนคําสั่งของกษาปณ เพชรนํ้าหนึ่งก็ตองทําตาม กีเซยมอง
เขาไปในดวงตาของเธอ หญิงสาวทําหนามุยแลวก็ซุกตัวเขามากอดเขา
“เพชรไมโอเค แตเพชรรูวาเพชรตองทํางานคะ เพชรเปนนางแบบ
ของแบรนด มันคือหนาที่ของเพชร แลวเพชรก็ไดเงินคาจางดวย”
กีเซยคลอเคลียริมฝปากกับศีรษะของเธอ เพชรนํ้าหนึ่งถอนหายใจ
ออกมา หญิงสาวสบายใจมากขึ้นเมื่อไดพูดเรื่องสาวิตรีกับโสรยา แลวกีเซย
ไมมีทีทาวาจะรังเกียจเธอ
“คาจางของเพชรแตละครั้งตั้งสิบลานแนะ เพชรซื้อกระเปาไดตั้ง
หลายใบ”
เงินสิบลานสําหรับเพชรนํ้าหนึ่ง หญิงสาวมองเปนเพียงแคคากระเปา
ของเธอเทานัน้ มันคือเงินคาตัวทีห่ ญิงสาวตองไดรบั จากบิดาในทุกคอลเลกชัน่
ที่เธอถายแบบใหดีเอชกรุป หญิงสาวคิดวามันเปนงานอดิเรก เพราะเธอ
สามารถขอบิดาไดมากกวานี้ถาหากเธอตองการ
“ถายแบบใหเสร็จ แลวผมจะพาไปพักผอนดีไหม”
“หมายถึงไปเที่ยวเหรอคะ”
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เพชรนํ้าหนึ่งเงยหนาขึ้นมองกีเซยทันที เธออยากไปเที่ยวกับเขา
สองตอสองเหมือนกัน การไดทํากิจกรรมรวมกัน อาจหมายถึงวากีเซยคิด
จริงจังกับเธอมากกวาเห็นเธอเปนแคแฟนสาวซึ่งจะตองเลิกกันเมื่อเขาเบื่อ
รสชาติพิศวาสของเรื่องบนเตียงที่ไดรับจากเธอ
“ไปไหม”
“ไปคะ เพชรอยากไป เราไปเที่ยวดวยกันก็ดีเหมือนกันคะ เพชร
อยากไปปารีส ลอนดอน หรือวามิลานก็ดีนะคะ แตถาไปกับคุณ เพชรก็
อยากไปทุกที่คะ”
“งั้นก็ตั้งใจทํางาน โอเคไหม?”
“โอเคคะ”
กีเซยยังไมบอกวาจะพาเธอไปที่ไหน แตเพชรนํ้าหนึ่งคิดวามันตอง
เปนการไปเที่ยวตางประเทศ หญิงสาวไปเที่ยวตางประเทศทุกป ปละ
หลายครั้ง เพื่อนรวมทริปของเธอก็คือแกวมนตรา แตการไปเที่ยวกับกีเซย
ยอมตองใหความรูสึกแตกตาง
“เพชรมีกําลังใจทํางานแลวคะ”
“ถายแบบวันไหน”
“วันอาทิตยหนาคะ”
เพชรนํา้ หนึง่ นึกถึงตารางทีไ่ ดรบั จากพีช่ าย แลวก็บอกวันทีก่ บั เวลากับ
กีเซย หญิงสาวแตะนิ้วลงบนกระดุมเสื้อเชิ้ตของเขาแลวก็ลูบเลนไปดวย
“นึกถึงยายโสรยาแลวเพชรเบื่อจัง แตเพชรจะนึกถึงวันไปเที่ยวของ
เราแทน สวิตฯ ก็นาไปนะคะ”
“ครับผม”
กีเซยตอบรับสั้นๆ ชายหนุมกมหนาลงไปหอมแกมเธอ เพชรนํ้าหนึ่ง
ยิ้มใหเขา พอเขาหอม เธอก็เขิน แกมนวลแดงระเรื่อนามอง
“ผมไปรับดีไหม”
“คุณจะไปรับเพชรเหรอคะ”
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“ครับ แลวก็จะตองไปที่บานของเพชรดวย”
“ทําไมเหรอคะ”
“ขออนุญาตคุณพอเรื่องพาเพชรไปเที่ยว”
“เพชรบอกใหก็ไดคะ”
“ผมบอกเองดีกวาครับ”
เพชรนํา้ หนึง่ ไมทนั คิด กีเซยใหเกียรติเธอ เขาคบกับเธออยางเปดเผย
และชัดเจน ไมไดแอบคบหลบซอน ชายหนุมเคยไปรวมโตะรับประทาน
อาหารคํา่ กับคนในครอบครัวของเธอ แตหญิงสาวก็ไมกลาคิดเขาขางตัวเอง
วาเขาจริงจังกับเธอ
เรือ่ งความสัมพันธเปนเรือ่ งละเอียดออน กีเซยคดิ อะไรอยู เพชรนํา้ หนึง่
เดาใจเขาไมเคยได เขาไปรับประทานอาหารกับคนในครอบครัวของเธอก็จริง
แตพองานเลี้ยงที่เธอชวนเขาไปดวยกัน ชายหนุมก็ปฏิเสธ ดวยเหตุผลวา
เขาติดงาน
กี เ ซย ไ ม ไ ด ต ามใจเธอทุ ก เรื่ อ ง คราวนี้ เ ขาเอ ย ปากจะไปรั บ เธอ
เพชรนํ้าหนึ่งก็เกิดอาการตื่นเตนและดีใจมาก หญิงสาวจะไมปฏิเสธหรอก
เพราะเธออยากอยูกับเขา ถึงเรื่องบนเตียงของเขาจะทําใหเธอมีความสุข
มาก แตเธอก็เปนผูหญิงที่ตองการความโรแมนติกเรื่องอื่นดวย
“คะ สัญญาแลวนะคะวาจะไปรับเพชรที่คอนโดฯ”
“ครับผม”
เพชรนํ้าหนึ่งยิ้มจนแกมแทบปริ หญิงสาวอิงแอบเรือนกายอยูใน
ออมแขนของเขาตออีกนิด เธอยังไมอยากกลับ อยูกับกีเซยแลวเธอมี
ความสุข ขอตอเวลากอดเขาอีกสักนิดก็แลวกัน

“น้าดาวขา”

เพชรนํ้าหนึ่งกลับไปที่คฤหาสนประจําตระกูลมณีแดนสรวง ไปฟอง
แฟนหนุมมาแลวก็ตองมาฟองนาสาวตอ นาดาวคนสวย เจาของรอยยิ้ม
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ออนหวานลุกขึ้นยืน แลวก็กอดรัดหลานสาวคนโปรดทันที
“หนูเพชร นาคิดถึงที่สุดเลยคะลูก”
เนตรดาวกับหลานสาวกอดกันแนบแนน กอนทีเ่ นตรดาวจะประคอง
แกมของหลาน หอมแกมซายกับแกมขวาดวยความคิดถึง
“เพชรก็คิดถึงนาดาวคะ”
เพชรนํา้ หนึง่ ออดออนนาสาว หญิงสาวสูงกวานาสาวของเธอเล็กนอย
เนตรดาวรูปรางบอบบางออนแอน ใบหนาสวยหวานละมายคลายคลึงกับ
เนตรทิพย ผูเปนพี่สาว เพียงแตอุปนิสัยแตกตางกัน
เนตรทิพยออ นหวาน บอบบางและออนโยน ในขณะทีเ่ นตรดาว ถึงจะ
ไมไดแข็งกระดาง แตกษาปณกเ็ คยเปรยถึงอุปนิสยั ของเนตรดาววาเปนพวก
ดื้อเงียบ
“ลมอะไรหอบมาคะลูก”
“ลมของความคิดถึงคะ”
“ปากหวานที่สุด คนดีของนา ไปนั่งคุยกันนะคะ”
เนตรดาวจับมือหลานสาวไปนั่งดวยกันบนโซฟา เพชรนํ้าหนึ่งนั่งลง
เคียงขางกับเนตรดาว โอบแขนกอดรัดนาสาว แลวก็เกยคางลงบนไหล
บอบบางของเนตรดาว
“มีเรื่องไมสบายใจเหรอคะคนดีของนา”
เนตรดาวลูบแกมหลานสาวสุดทีร่ กั เรือ่ งไมสบายใจของเพชรนํา้ หนึ่ง
คือเรื่องสําคัญของเธอ ซึ่งเนตรดาวจะไมยอมปลอยผานแนนอน
“เพชรไมแนใจคะวาจะบอกไดหรือเปลา”
“บอกไดสิคะลูก หนูไมมีความลับกับนาไมใชเหรอคะลูก”
“คะนาดาวขา เพชรไมอยากมีความลับกับนาดาวเลยคะ แตเพชร
อาจทําใหนาดาวไมสบายใจไปกับเพชรดวยคะ”
“คนดีของนา เรื่องไมสบายใจของหนูเพชร นาก็ตองรูดวยสิคะ นาจะ
ไดชวยหนูคิดหาทางออก ดีไหมคะคนดี”
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“เพชรรักนาดาวที่สุดเลยคะ”
เพชรนํ้าหนึ่งหอมแกมนาสาว แลวหญิงสาวก็ทําหนาเศราสรอย เลา
เรื่องที่บิดามีคําสั่งใหเธอตองถายแบบรวมกับโสรยา
“คุณพี่ทําแบบนี้ไมถูกตอง”
“ใชคะนาดาวขา เพชรเสียใจคะ”
เพชรนํ้าหนึ่งตีสีหนาเศราสรอย เธอตองรับงานนี้ และคําสั่งจะไมมี
การเปลี่ยนแปลง แตเพชรนํ้าหนึ่งก็ตองการใหบิดาทราบวาเธอไมเต็มใจ
และไมพอใจมาก
เพชรนํ้าหนึ่งไดรับการเอาใจมาตั้งแตเล็กจนโต บิดาก็ตามใจเธอ
พี่ชายก็ตามใจเธอ แลวไหนจะมีเนตรดาวคอยโอเอาใจอีก
ถึงแมกษาปณจะเริม่ ปฏิวตั กิ ารเอาแตใจของเพชรนํา้ หนึง่ ในระยะหลัง
แตก็ทําไมสําเร็จ เพราะหญิงสาวมีเนตรดาวคอยเปนเกราะคุมกัน
ยิง่ กษาปณมคี วามสัมพันธกบั สาวิตรี เพชรนํา้ หนึง่ ก็ยงิ่ งอแง ถึงขนาด
ขอแยกออกไปอยูคอนโดฯ พี่ชายของเพชรนํ้าหนึ่งก็เอาใจนองสาว ซื้อ
คอนโดฯ ใหดวยเหตุผลที่ทําใหกษาปณพูดไมออก
‘ของขวัญจากการทํางาน’
นิสัยเอาแตใจของเพชรนํ้าหนึ่งไมเคยลดดีกรีลงเลย แตเธอพูดจา
รูเรื่องมากขึ้นเพราะเธอโตแลว แตกับเรื่องที่เธอไมอยากทํา หญิงสาวก็ยัง
งอแง และรูวาเธอจะตองวิ่งไปออนใคร
“โธ...คนดีของนา”
“เพชรไมเขาใจเลยคะ ทําไมเพชรตองถายแบบกับยายนั่นดวย”
“นั่นสิคะลูก”
เนตรดาวเขาขางหลานสาวเต็มที่ เพราะเนตรดาวรูวาโสรยาไมชอบ
เพชรนํา้ หนึง่ เคยไดยนิ โสรยาพูดจารายกาจใสเพชรนํา้ หนึง่ จนถูกหลานสาว
คนสวยของเธอตอกกลับแรงๆ กับหูของตัวเอง เนตรดาววางตัวเปนผูใหญ
แตก็คอนขางไวตัวหางเหินกับโสรยา
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เธอรักษามารยาท แตไมคิดจะทําตัวสนิทสนมกับคนที่ไมชอบหนา
หลานสาวคนโปรด เพชรนํา้ หนึง่ คือแกวตาดวงใจของเธอ โสรยาจะมาทําตัว
รายกาจใส แลวจะใหเธอชื่นชอบโสรยาก็คงเปนไปไมได คงเพราะเหตุผลนี้
นั่นแหละ เพชรนํ้าหนึ่งถึงไมอยากไดสาวิตรีมาเปนแมเลี้ยง
สาวิตรีเองก็ไมชอบเนตรดาวเหมือนกัน ลับหลังกษาปณก็คอนแคะ
ตอวา เพราะเกรงวาเนตรดาวจะมีอะไรกับกษาปณแลวอีกฝายจะหลุดจาก
มือของสาวิตรี เนตรดาวแสนจะเบื่อหนาย แตเธอก็ตองปรับตัวเพื่อรับมือ
กับทุกเหตุการณที่เกิดขึ้น
“นาดาวขา เพชรเสียใจจริงๆ นะคะ”
“นาจะคุยเรื่องนี้กับคุณพี่ใหหนูเพชรเองนะคะ”
“คุณพอจะโกรธเพชรไหมคะที่เพชรมาฟองนาดาว”
“นาจะรับผิดชอบเองคะ ไมตองกลัวนะคะคนดีของนา”
เนตรดาวสวมกอดหลานสาว เพชรนํ้าหนึ่งกอดตอบ ถาหากเธอจะมี
แมเลี้ยง เพชรนํ้าหนึ่งก็อยากไดเนตรดาวเปนแมเลี้ยง แตพอคิดถึงนิสัย
เจาชูข องบิดา เพชรนํา้ หนึง่ ก็เกิดอาการหวงนาสาวขึน้ มา เธอจึงไมยอมชีโ้ พรง
ใหกระรอก เพราะเกรงวาบิดาจะรวบหัวรวบหางเนตรดาว นาสาวของเธอ
สวยนอยเสียเมือ่ ไหร ถาไมใชเพราะเนตรดาวพักอยูใ นคฤหาสนมณีแดนสรวง
และทุมเทเวลาดูแลหลานชายกับหลานสาวจนไมสนใจเรื่องอื่น ปานนี้
เนตรดาวคงแตงงานไปแลว
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