
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เขียนโดย แมงมุมลายตัวน้ัน 

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

หา้มไม่ใหผู้ใ้ดละเมิด คดัลอก เลียนแบบ ดดัแปลง หรือท าซ ้ าหรือน าส่วนหน่ึงใดในเน้ือหาไปใชเ้ผยแพร่

หรืออา้งอิงโดย 

ไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย 



 

 

ค าน า 

สวสัดีนกัอ่านทุกท่านท่ีไดอ่้านนิยายเล่มน้ีนะคะ ก่อนอ่ืนตอ้งขอขอบคุณผูส้นบัสนุนทุกท่าน ทั้งใน 

Dek-D, ReadAWrite, Fictionlog, Tunwalai, Kawebook เป็นตน้ ท่ีใหก้ าลงัใจเสมอมา รวมระยะเวลาเกือบ

คร่ึงปี ตั้งแต่เร่ิมเขียนบทแรกจนถึงบทสุดทา้ย มีทั้งค  าติชมท่ีมีให ้ก็ยงัเป็นทั้งแรงผลกัดนัท่ีดีเสมอ ทั้งท่ีเคย

คิดวา่จะหยดุลงดว้ยซ ้ า แต่คร้ังแรกท่ีมีเพียงหน่ึงคนท่ีกดไลค ์ใหก้ าลงัใจ กลบักลายเป็นความรู้สึกประทบัใจ

อยา่งบอกไม่ถูก และนัน่ถือเป็นแรงบนัดานใจใหพ้ยายามเขียนต่อไปจนจบเร่ือง ขอบคุณจริงๆค่ะ 

 ส าหรับยายเร่ืองน้ี เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั ‘คุณพอลสัน’ พระเอกหนุ่มหนา้ฝร่ัง และ ‘เรียว’ นางเอก

หนา้สวย วา่พวกเขาเจอกนัไดย้งัไง และส้ินสุดของความรักจะไปจบลงตรงไหน เก็บหวัใจของคุณให้ดี พอล

สันอาจจะเป็นอีกคนท่ีจะมาชิงหวัใจของนกัอ่านทุกคน  

สามารถติดตามผลงานความเคลือ่นไหว และพูดคุยได้ที่ 

IG : that_striped_spider_ 

Twitter : @stripedspiderr 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Prologue 

 "มาแลว้เหรอครับ ผมก าลงัคิดถึงคุณอยูพ่อดีเลย" 

 "ดีใจจงั ท่ีรู้วา่มีคนคิดถึง" 

 เรียว หญิงสาวร่างเล็กอาย2ุ1ปี ใส่ชุดเดรสสั้น สายเด่ียวเขา้รูปสีด าลายเงิน ใบหนา้เรียวเล็ก จมูกโด่ง
เป็นสัน ดวงตากลมโต ริมฝีปากบางเฉียบสีชมพ ูรอยยิม้ท่ีดูมีเสน่ห์ก าลงัเพิ่มความน่าหลงใหลของเธอเขา้ไป
อีกเท่าตวั ไหล่มนขาวๆ ท าใหผู้ช้ายท่ีอยูใ่นผบัอดท่ีจะชายตามองอีกคร้ังไม่ได ้

 แต่ส่ิงท่ีเธอก าลงัท าอยู ่คือสนใจชายหนุ่มท่ีอยูต่รงหนา้ ‘บาร์เทนเดอร์’ คนน้ีต่างหาก 

 "เหมือนเดิมรึเปล่าครับ" เรียวพยกัหนา้ชา้ๆ พลางนัง่เกา้อ้ีสูงขอบบาร์และเหลือบมองชายหนุ่ม
ขา้งหนา้ดว้ยแววตาเป็นประกายร้อนแรง ไม่ใช่วา่เธอเพิ่งมาคร้ังแรก แต่น่ีเป็นคร้ังท่ีสามในรอบหน่ึงอาทิตย ์
การไดม้าผอ่นคลาย จิบเหลา้สักนิด มนัท าใหเ้ธอหายเครียดเป็นพิเศษ 

 "ไดแ้ลว้ครับ วสิก้ี" 

 เรียวหยบิแกว้ข้ึนมาจิบแต่สายตายงัจอ้งมองชายหนุ่มตรงหนา้อยูต่ลอดเวลา เขาเป็นผูช้ายท่ีหนา้ตาดี
ท่ีสุดในบรรดาพนกังานในร้าน ซ่ึงเป็นอาหารตาท่ีดีระดบัหน่ึงเลยทีเดียว 

 บรรยากาศรอบดา้นมีแต่เสียงดนตรีและเสียงโหวกเหวกโวยวายของผูค้นท่ีพยายามเรียกร้องความ
สนใจจากคนรอบขา้ง บา้งก็ยนืเตน้กนัอยูท่ี่โตะ๊ บา้งก็เตน้กลางวงเสมือนมาประกวดโคฟเวอร์แดนซ์ยงัไง
อยา่งนั้น 

 ไม่นานเสียงดนตรี EDM ก็เร่ิมจากลง กลายเป็นเพลงเบาๆ สบายๆ แทน 

 ชายหนุ่มก็เหลือบสายตาข้ึนมาจอ้งมองเธอ ก็เห็นหญิงสาวแกวง่แกว้ไปมา คลา้ยก าลงัคิดอะไรอยู ่
เขายกยิม้เล็กนอ้ยก่อนจะเอ่ยถามโดยไม่มองเธอ 

 “อยา่เครียดสิครับ ไม่อยา่งนั้นจะไม่สวยนะ” เรียวยิม้ก่อนจะยกแกว้ข้ึนจิบ 

 “พอดีฉนัสวยอยูแ่ลว้นะสิ…และท่ีส าคญั ไม่วา่จะท าหนา้อะไรก็สวยไปหมด นายไม่คิดแบบนั้น
เหรอ” ชายหนุ่มหวัเราะเบาๆ พร้อมกบัพยกัหนา้อยา่งเห็นดว้ย 

 “ใช่ครับ ไม่วา่คุณจะท าหนา้อะไรก็สวยไปหมดจริงๆ” 



 

 

 “ปากหวานนะ” 

 “เคยชิมหรือยงัครับ ถึงรู้วา่ผมปากหวาน” 

 “อ่อยเก่ง” 

 “ก็แค่กบัคุณเท่านั้นแหละครับ” 

 “…” 

 ชายหนุ่มพดูจบก็หายเขา้ไปหลงัร้าน ไม่นานก็เดินออกมาพร้อมกบัขวดเหลา้ในมือ ขณะนั้นเองท่ี
เขาสังเกตเห็นวา่มีสายตาของใครบางคนจอ้งอยู ่

 “มองผมนานๆ ระวงัจะตกหลุมนะครับ” 

 “อยากตกหลุมจะแย”่ เรียวพูดทีเล่นทีจริง ส่งยิม้นอ้ยๆ ใหเ้ขา 

 ชายหนุ่มส่ายหนา้ไปมาก่อนจะโนม้ใบหนา้ลงมาใกล ้พน่ลมหายใจอ่อนๆ รินรดท่ีแกม้ของหญิง
สาว 

 "ถา้คุณตกหลุม ผมจะปิดปากหลุม ไม่ใหคุ้ณข้ึนมาไดอี้กเลย" เสียงแหบพร่าของเขาท าใหเ้ธอ
ตอบสนองดว้ยการจบัหูกระต่ายตรงคอเส้ือเช้ิต แลว้ดึงให้เขา้มาใกลก้วา่เดิม น้ิวกรีดกรายลูบไลไ้ปมา 

 ชายหนุ่มชะงกัยิม้ ไม่นึกวา่เธอจะเล่นดว้ย แถมยงัส่งสายตาท่ีซ่อนความปรารถนาไม่อยูแ่บบน้ีอีก 

 “ถา้อยา่งนั้น แสดงเป็นตวัอยา่งใหเ้ห็นหน่อยสิ วา่จะปิดปากหลุมยงัไง จะใชอ้ะไรปิด” 

 “คุณตอ้งลองเองนะครับ” 

 "เลิกงานก่ีโมง" 

 "ท าไมครับ จะชวนผมไปปิดปากหลุมเหรอ" ค าพดูของชายหนุ่มท าใหเ้ธออดหวัเราะเบาๆ ไม่ได ้

ท าไมเขาดูน่าสนใจแบบน้ีนะ 

 "แลว้จะไปไหมล่ะ" 



 

 

 ชายหนุ่มหนา้ตาดีไม่รอชา้ ส่งสายตาแทนค าตอบใหเ้ธอ และเป็นค าตอบท่ีหญิงสาวก็มีความรู้สึก
พอใจ 

 ท่ีน่ีคือผบั อยูช่ั้นใตดิ้นของโรงแรมในเครือ Red Blood ดา้นหนา้คือผบัหรูท่ีมีบริการครบครัน แต่
ดา้นในลึกเขา้ไป คือแหล่งกาสิโนทุกประเภทท่ีถูกกฎหมาย กล่ินบุหร่ีอบอวล เสียงของผูค้นท่ีพอใจกบัการ
เล่นไดร้วมถึงเสียงโห่ของคนท่ีเล่นเสีย ท าใหช้ายหนุ่มร่างสูงใส่เส้ือเช้ิตวนิเทจลายเสือดาว ปากคาบบุหร่ี ยนื
พิงราวระเบียงอยูย่กยิม้ดว้ยความสังเวชใจ กบัพวกผกีารพนนั 

 "เม่ือไหร่ประธานคิมจะมา" 

 เสียงทุม้ต ่าของผูช้ายร่างสูงใหญ่ เส้ือเช้ิตสีด าถูกปลดกระดุมออกจนถึงกลางอกท าใหเ้ห็นกลา้มเน้ือ
และขนเบาบางท่ีแสนเซ็กซ่ี นัง่ไขวห้อ้งอยูท่ี่เกา้อ้ีโซฟาตวัยาว มือขา้งหน่ึงถือแกว้วสิก้ี ส่วนมืออีกขา้งโอบ
เอวสาวนอ้ยไวข้า้งกาย มือท่ีซุกซนของหญิงสาวท าใหช้ายหนุ่มยกยิม้อยา่งพึงพอใจ 

 "ใกลแ้ลว้ล่ะ" ชายหนุ่มเส้ือวินเทจตอบกลบัก่อนจะเดินไปนัง่โซฟาตวัขา้งๆ พลางมองพฤติกรรม
ของชายตรงหนา้ดว้ยสายตาน่ิงเฉย 

 มนัเป็นเร่ืองปกติ ท่ีเห็นบ่อยอยูแ่ลว้ ไม่มีอะไรน่าตกใจหรือแปลกใจสักนิด 

 "พอใจกบัคนน้ีไหม คุณคิมอุตส่าห์ส่งมาให ้เพราะกลวันายจะเปล่ียนใจ" 

 “คิดวา่ผูห้ญิงคนเดียว จะมีผลกบัธุรกิจดว้ยหรือไง” 

 “เขาก็คงคิดวา่ ถา้เธอท าให้นายพอใจได ้คงจะดีไม่ใช่นอ้ย” 

 "คิดวา่ไง" พอลสันตอบกลบัโดยท่ีสายตายงัคงจอ้งไปท่ีหนา้อกของหญิงสาวขา้งกาย เธอมีรูปร่างดี
ก็จริง หนา้อกก็มีไม่นอ้ย แต่เขาไม่ชอบอยา่งเดียวคือ เธอดูช ่าชองเร่ืองพวกน้ีมากไปสักหน่อย 

 "ไม่อ่ะ" 

 "อืม…” พอลสันพยกัหนา้เห็นดว้ย ยิง่ท  าใหห้ญิงสาวขา้งกายหนา้เสีย “แต่ก็พอแกข้ดัไดอ้ยู"่ 

 อาจเป็นเพราะวนัน้ี เขาตั้งใจมาคุยธุระโดยตรง ไม่ไดคิ้ดวา่จะมีสาวสวยมานัง่ดร้ิงดว้ย ในเม่ือคุณคิด
ใหม้า ก็คงตอ้งรับตามมารยาท 

 เธอไดย้นิดงันั้น ก็รีบซุกไซช้ายหนุ่ม หนา้อกเบียดท่อนแขนแกร่งเพื่อแสดงเจตนาอารมณ์ทนัที 



 

 

 "คุณพอลสันคะ อยากด่ืมอะไรอีกไหมคะ จินน่ีจะไปเอามาให"้ เขาเลิกคิ้วขา้งหน่ึงและยกยิม้
เล็กนอ้ยก่อนท่ีมือจะลูบไลต้น้ขาเนียนแผว่เบา 

 "จะกินอะไรดีนะ" เขาเอ่ยพลางท าท่าครุ่นคิด สักพกัก็เหลือบสายตามองชายหนุ่มท่ีนัง่กดโทรศพัท์
อยูข่า้งหนา้ "ยงัพอมีเวลาหรือเปล่า" 

 ชายหนุ่มท่ีถูกถามเงยหนา้ข้ึน พอไดเ้ห็นสายตาของพอลสันก็เดาออกถึงค าถามแฝงนยัในนั้น 

 "คร่ึงชัว่โมง" 

 "โอเค" พอลสันพยกัหนา้ดว้ยความพอใจ โอบกอดหญิงขา้งกาย ก่อนจะลุกข้ึนและพาเดินออกจาก
หอ้งไป มือของชายหนุ่มเร่ิมไม่อยูสุ่ข ลูบไลไ้ปท่ีแผน่หลงัเปลือยเปล่าและขย  าบั้นทา้ยเล็กนอ้ยดว้ยความมนั
เข้ียว 

 ขณะท่ีพอลสันก าลงัเดินออกมาจากโซนดา้นใน มายงัผบัหรูขา้งนอก สายตาก็มองไปเห็นหญิงสาว
ชุดเดรสสั้นสายเด่ียวเขา้รูปสีด าลายเงินนัง่อยูเ่กา้อ้ีสูงขอบบาร์ ผูห้ญิงท่ีดูเซ็กซ่ี นมกลมสวย กน้เดง้งอน ผิว
ขาวเนียนขนาดน้ีพลาดสายตาเขาไปไดย้งัไง แค่เห็นเธอเลียริมฝีปากบางนั้น ก็ท  าใหมี้บางอยา่งในร่างกายเขา
เกิดปฏิกิริยาข้ึนมาอยา่งเห็นไดช้ดั 

 เขาก าลงัเกิดอารมณ์ และมนัก าลงัพลุ่งพล่าน 

 พอลสันผลกัหญิงสาวท่ีโอบกอดไวอ้ยา่งไร้ปรานี ยกมือข้ึนเรียกเลขาใกลต้วัและท าบุย้ใบไ้ปตรง
หญิงสาวเซ็กซ่ีท่ีนัง่อยู ่

 เลขาพยกัหนา้ เป็นเชิงรู้หนา้ท่ี ไม่นานก็เดินไปหาผูห้ญิงคนนั้น โดยมีพอลสันเดินมานัง่ริมสุดของ
ขอบบาร์พลางมองเธออยู ่

 เขาไม่รู้วา่เลขาส่วนตวัเดินไปพดูกบัเธอวา่อะไร แต่ท่ีรู้คือ หญิงสาวคนนั้นก าลงัมองมาทางน้ีเช่นกนั 
ตอนแรกเธอดูตกใจแต่ก็เปล่ียนเป็นส่งยิม้หวานให้ 

 รอยยิม้นั้นท าใหพ้อลสันเร่ิมมีประกายในดวงตาท่ีเร่าร้อน เธอก าลงัย ัว่ยวนเขาดว้ยการด่ืมวสิก้ีแลว้
เลียริมฝีปาก... 

 เธอไม่รอดแน่ 



 

 

 เลขาเดินกลบัมากระซิบขา้งหูเจา้นาย ก่อนท่ีพอลสันจะหวัเราะออกมาเบาๆ และเดินออกจากโซน
ผบัเพื่อข้ึนโรงแรมไป โดยไม่สนใจหญิงสาวท่ีถูกเขาเข่ียทิ้งสักนิดเดียว 

 เรียวมองชายหนุ่มเดินจากไปจนลบัสายตา รอยยิม้ท่ีมีก็เร่ิมหายไป กลายเป็นแววตาโกรธแคน้แทน 

 เขาจ าเธอไม่ได ้ก็แหงสิ ปกติเธอแต่งตวัเรียบร้อยสวยใสแบบผูบ้ริหาร แต่เวลาอยูใ่นผบัในบาร์ เธอ
จะแต่งหนา้จดัแต่งตวัให้แซ่บท่ีสุด เพื่อใหข้ดักบัลุคในตอนเชา้ หวงัจะไม่ใหใ้ครจ าได ้ซ่ึงก็มีหน่ึงคนท่ีจ า
ไม่ได ้แถมยงัมาชวนข้ึนหอ้งอีก คิดวา่เธอจะพิศวาสมากมั้ง ถึงจะหล่อเถ่ือนดิบ แต่ก็ไม่ใช่สเปกอยูดี่นัน่
แหละ ผูช้ายอนัตรายแบบเขาเห็นผูห้ญิงเป็นแค่กระดาษทิชชูท่ีใชแ้ลว้ทิ้งก็เท่านั้น ไม่เคยเห็นค่าผูห้ญิงเลยสัก
นิด แค่คิดก็ท าให้เธอหงุดหงิดแลว้ 

 เธอมองนามบตัรท่ีถูกวางไวข้า้งแกว้ มีเบอร์ส่วนตวัของคุณพอลสันอยู ่เลขาของเขาให้เธอโทรหา
และตามข้ึนโรงแรม 

 เบอร์ของเขาฉันกม็ี เหอะ 

 หญิงสาวแค่นเสียงออกมาดว้ยความหงุดหงิดใจ เอายงัไงดีล่ะ ดูเหมือนเขาจะสนใจเธอมากเลย ถา้
ไม่ไปก็คงท าใหเ้ขารอเกอ้ 

  

 พอลสันนัง่ไขวห่า้งอยา่งอารมณ์ดีอยูบ่นเกา้อ้ี ใส่แค่ผา้ขนหนูผนืเดียวพนัท่อนล่างไว ้ท่อนบนปล่อย
เปลือยเปล่า เพื่อรอเวลาสาวนอ้ยคนนั้นข้ึนมา 

 เขามัน่ใจวา่เธอตอ้งมา 

 ก๊อก ก๊อก ก๊อก 

 นัน่ไง เธอมาแลว้ 

 เลขาเดินไปเปิดประตูใหเ้ธอเขา้มาในหอ้งก่อนเจา้ตวัจะเดินออกจากหอ้งไปอยา่งรู้หนา้ท่ี 

 ทนัทีท่ีเธอเขา้มาในหอ้ง เขาก็สาวเทา้ เดินเขา้มาดนัตวัเธอติดก าแพง ยกมือบางข้ึนเหนือศีรษะก่อน
จะขบเมม้ไปท่ีตน้คอขาวเนียนจนเป็นรอยแดงอมม่วง 

 กล่ินแชมพขูองเธอท าให้เขาต่ืนตวัเตม็ท่ี 



 

 

 "คุณ...ท าใหผ้มอดใจไม่ไหว" เสียงแหบพร่าของเขาท าให้หญิงสาวขมวดคิ้ว เธอพยายามดึงมือออก
แต่สู้แรงผูช้ายตวัเท่าหมีแบบเขาไม่ได ้เลยตอ้งยอมแพไ้ปก่อน 

 พอลสันจูบปากของเธอแลว้เร่ิมใชล้ิ้นดนัเขา้มาอยา่งโหยหาและกดย  ้าอีกคร้ังเพิ่มความรุนแรงเขา้มา 
ลมหายใจถ่ีกระชั้นบ่งบอกวา่อารมณ์ของเขาก าลงัไดท่ี้ มืออีกขา้งจบัขาเธอยกข้ึนและลูบไลจ้นเกือบถึง
กางเกงชั้นใน ส่วนมืออีกขา้งเร่ิมรูดซิปดา้นหลงัของเดรสท่ีเธอใส่อยู ่

 ไม่ไดก้ารล่ะ เธอไม่ไดม้าท่ีน่ีเพื่อใหเ้ขากินเธอนะ!! 

 "คุณคะ คุณ ปล่อยฉนัก่อน" หญิงสาวพยายามดนัอกกวา้งออก พดูเสียงอูอ้ี้เพราะล้ินของเขายงัเก่ียว
ตวดักนัอยู ่แต่ดูเหมือนส่ิงท่ีเธอพดูจะไม่ได.้.. 

 เขาไม่ไดย้นิอะไรทั้งนั้นนอกจากเสียงลมหายใจหนกัๆ ของตวัเองและเสียงครางของเธอ 

 อาจเป็นเพราะหญิงสาวพยายามใชแ้รงทั้งหมดเพื่อดนัเขา ท าใหพ้อลสันขมวดคิ้วผละออกจากร่าง
บางและมองอยา่งไม่พอใจ 

 “…” 

 "คือ...คือฉนัขออาบน ้าก่อนไดไ้หมคะ" 

 "ไม่ตอ้ง ผมรีบ" เขาโนม้ใบหนา้เขา้มาอีกคร้ังแต่เธอก็ดนัอกเขาไว ้ท าใหเ้ขาพน่ลมหายใจออกมา
อยา่งหงุดหงิดมือดนัก าแพงมองหญิงสาวตรงหนา้อยา่งไม่เขา้ใจ 

 เขาก าลงัไม่พอใจท่ีเธอขดัอารมณ์ เธอ...ควรจะ... 

 "ฉนัวา่ เราไปท าริมระเบียงกนัดีไหมคะ" พอลสันเลิกคิ้วข้ึนอยา่งสงสัย 

 หรือเธอชอบเอา้ดอร์ ก็ดีเหมือนกนั ลองดูก็น่าสนุกดี 

 เขาพยกัหนา้ตอบตกลงและปล่อยใหห้ญิงสาวลากออกไปริมระเบียงอยา่งวา่ง่าย 

 เม่ือถึงริมระเบียง สาวนอ้ยร่างบางดนัเขาติดขอบระเบียงและเร่ิมใชมื้อปลดผา้ขนหนูออก ท าใหเ้ห็น
มงักรผงาดอนัใหญ่โต 

 เม่ือเห็นเธอมองส่วนของนอ้งชายท่ีแสนจะใหญ่โตของเขาดว้ยสายตาต่ืนตระหนก หวาดกลวั ก็ท  า
ใหเ้ขายิม้อยา่งภาคภูมิใจ 



 

 

 เรียวไม่เคยคิดวา่ ของส่ิงน้ีท่ีอยูบ่นร่างกายจะใหญ่โตไดข้นาดน้ี ถา้มนัเขา้ไปอยูใ่นร่างกายของใคร 
ไม่ขาดใจตายพอดีหรือไง 

 เธอพยายามส่ายหนา้เพื่อเรียกสติ ก่อนจะเงยหนา้มองเขาท่ีก าลงัยิม้อยู ่

 เอาวะ 

 เรียวตดัสินใจ ค่อยๆ ถอยหลงัดว้ยท่าทีย ัว่ยวน พอขา้มขอบประตูกระจกมาได ้ก็ปลดซิปดา้นหลงั
และถอดชุดเดรสออกชา้ๆ ท าใหร่้างของเธอเหลือแค่บราปีกนกและกางเกงชั้นในจีสตริงสีด าเท่านั้น 

 แค่น้ีก็ท  าใหช้ายหนุ่มคลัง่จนแทบทนไม่ไหวแลว้ เขากลืนน ้าลายลงคอ ก่อนจะตดัสินใจรีบวิง่ตรง
เขา้มาหวงัจะตะครุบร่างของเธอ 

 ปึก!!! 

 เสียงชนประตูกระจกดงัข้ึนอยา่งแรง 

 พอลสันยกมือข้ึนนวดขมบั เพื่อใหส้ายตาปรับโฟกสัใหเ้ร็วท่ีสุด จากนั้นก็เห็นหญิงสาวยนือยูอี่กฝ่ัง
ของกระจกท่ีถูกปิดตั้งแต่เม่ือไหร่ก็ไม่รู้ 

 เธอปิดประตูท าไม ต้องการอะไร 

 เขายนืมองอยา่งแน่น่ิง สักพกัก็เห็นเธอยกมือข้ึนกอดอก ยกยิม้ใหเ้ขาอยา่งผูช้ยัชนะ สีหนา้แววตามี
แต่ความสะใจ 

 พอลสันขมวดคิ้วและเร่ิมทุบกระจกโวยวายแต่เป็นเพราะกระจกหนาและกั้นเสียงรบกวนท าให้
ไม่ไดย้นิเสียงท่ีเขาก าลงัตะโกนอยู ่หนา้ผากเร่ิมมีเส้นเลือดข้ึนปูดโปน กลา้มเน้ือเกร็งแดงเพราะอารมณ์
โมโห โกรธขั้นสุด 

 เรียวกลอกตาไปมาพร้อมกบัใส่ชุดเดรสอยา่งรวดเร็ว ยิง่พอเห็นสภาพร่างกายไร้ส่ิงปกปิดใดๆ ของ
เขา ก็อดข าไม่ได ้

 "สม-น ้า-หนา้" เธอพดูชา้ๆ ใหเ้ขาอ่านปากรู้เร่ืองก่อนจะแลบล้ินใส่และปิดผา้ม่าน เดินออกจากห้อง
ไป 



 

 

 พอลสันก าหมดัแน่น อารมณ์ก าลงัเดือดพล่าน หงุดหงิด โมโหขั้นรุนแรง จนเผลอใชเ้ทา้เตะไปท่ี
ประตูเพื่อระบายความแคน้ แต่เพราะเขาดนัลืมไปวา่ท่ีเตะไปคือกระจกหนา มนัยิง่ท  าใหเ้จบ็ทั้งใจและกาย 
จนตอ้งยกขาข้ึนเป็นกระต่ายขาเดียว เดินวนไปมาดว้ยสีหนา้เหยเก 

 เขาประมาทยยัตวัแสบเกินไป คิดวา่จะง่ายท่ีแทก้็แสบใช่เล่น คอยดูเถอะ เขาจะตามตวัเธอแลว้ท าให้
เธอตอ้งร้องครางใตร่้างเขาดว้ยความทรมานให้ดู 

 เล่นกบัใครไม่เล่น มาเล่นกบัพอลสัน อารมณ์ของเขาตอนน้ีสามารถฆ่าเธอดว้ยมือเปล่าได!้!! 

 "แลว้เราจะไดเ้ห็นดีกนั ยยัตวัแสบ" พอลสัน กดัฟันพดูทีละค าดว้ยความโมโห ดวงตาลุกเป็นไฟ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Chapter 1 

 "นายครับ ผมวางเอกสารไวต้รงน้ีนะครับ" เควินเลขาส่วนตวัหรือเรียกไดว้า่เป็นมือขวาของพอลสัน
ก าลงัจอ้งมองเบาะหลงัของเกา้อ้ีท่ีเจา้นายก าลงันัง่อยู ่เพียงแต่ท าไมเจา้นายไม่หนัมาแต่กลบันัง่หนัหลงัแทน 

 เม่ือเห็นวา่ไม่มีการเคล่ือนไหว เขาจึงคิดจะเดินไปดูใกล้ๆ  ดว้ยความเป็นห่วง แต่เพิ่งขยบัเทา้ไดส้อง
กา้วก็มีเสียงทุม้ต ่าแหบพร่าทกัข้ึนมา 

 "ไม่ตอ้งเขา้มา ยนือยูต่รงนั้นแหละ" 

 "ครับ" เควินชะงกัเทา้ ตอบรับค าและยนืน่ิงอยูก่บัท่ี แต่สายตายงัคงจอ้งมองไปท่ีเบาะหลงัของเกา้อ้ี 

 ผา่นไปประมาณสามนาทีเกา้อ้ีตวัใหญ่ก็ถูกหมุนกลบัมา ท าใหเ้ห็นสภาพของเจา้นายท่ีดูอิดโรย จมูก
แดงจากการตากลมหนาวขา้งนอกแถมท่ีใบหนา้และเน้ือตวัยงัมีรอยตุ่ม ยงุกดัให้เห็นประปราย 

 แค่คิดถึงเหตุการณ์เม่ือคืน เควนิก็แทบจะกลั้นหวัเราะไวไ้ม่อยู ่เม่ือคืน ตอนท่ีเขาเดินไปเขา้หอ้งน ้า
กลบัมาอีกทีก็ผา่นไปคร่ึงชัว่โมงลา้ จึงรีบมาเตือนเวลากบัเจา้นาย แต่เคาะประตูห้องอยูห่ลายนาที ก็ยงัไม่มี
การเคล่ือนไหวหรือเสียงใดเล็ดลอดออกมา ท าใหเ้ขาตดัสินใจ ถือวสิาสะเปิดประตูเดินเขา้ไปในหอ้ง เพื่อหา
เจา้นาย… 

 แต่ก็ตอ้งแปลกใจ ท่ีในหอ้งไม่มีเงาของใครอยูเ่ลย เขารีบใหลู้กนอ้งคน้หาในหอ้งจนทัว่ โทรศพัทก์็
ถูกทิ้งไวบ้นโซฟา คนทั้งคนจะหายไปไดย้งัไง เควนิกระจายคนคน้หาทัว่โรงแรมเพราะกลวัวา่จะมีคนลอบ
ท าร้ายเจา้นาย 

 จนทา้ยท่ีสุด สามชัว่โมงผา่นไป เขากลบัมาท่ีจุดเร่ิมตน้อีกคร้ัง เพื่อครุ่นคิดวา่ผูห้ญิงคนนั้นอาจเป็น
สายลบัท่ีถูกใครจา้งมาก็ได ้ถา้ตามหาเจอเม่ือไหร่ จะยงิหวัใหพ้รุนเลย 

 ขณะท่ีลูกนอ้งก าลงัคน้หาอีกคร้ัง เขาเดินไปรูดผา้ม่านท่ีริมระเบียงออกเพื่อเปิดประตู ก็แทบจะทรง
ตวัยนืไม่อยู ่เม่ือเจา้นายท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นมาเฟียท่ีแสนน่ากลวัก าลงันัง่กอดเข่าอยูมุ่มหน่ึง มีเพียงผา้ขนหนูคลุม
ท่อนล่างเท่านั้น 

 ดวงตาคมกริบแฝงไปดว้ยไอสังหารของพอลสัน ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองเจา้คิดเจา้แคน้ท่ีหน่ึง ไม่มีทางท่ีสาว
นอ้ยคนนั้นจะหนีรอดแน่ 

 "หาไดห้รือยงั" 



 

 

 "ครับ?" เควนิเอียงคอ งุนงงกบัค าถาม จนกระทัง่เจอสายตาของเจา้นายท่ีจอ้งมองมาอยา่งดุดนั ก็
เขา้ใจความหมายอยา่งรวดเร็ว "อ่อ...เธอช่ือเรียว อิงกาญจน์ ภทัรนิธิโภคิน เป็นลูกสาวคนเดียวของคุณริว 
เจา้ของโรงแรมหา้ดาว 100 กวา่แห่งทัว่โลกครับ" 

 "อิงกาญจน์...คนท่ี...ฮดัช่ิว!! ...ท่ีเคยมาคุยเร่ืองขอเงินทุนนัน่นะเหรอ" 

 "ครับ คร้ังนั้นเธอมากบัคุณริวดว้ย" 

 "ตอนนั้นก็ดูเรียบร้อยดี...ฮดัช่ิว!! ..แต่เม่ือคืนกลบัแสบ..ฮดัช่ิว!! ...ใช่ยอ่ย" พอลสันขมวดคิ้ว
หงุดหงิดกบัอาการคดัจมูกพลางนึกถึงเร่ืองเม่ือคืน 

 เกือบจะดีอยูแ่ลว้เชียว เสียดายท่ีเขาดนัพลาดท่าเสียก่อน แถมยงัโดนขงัไวห้นา้ระเบียงตั้งสามชัว่โมง 
ท าใหเ้ป็นไขห้วดัใหญ่แลว้ยงัมีร่องรอยการถูกทารุณโดยยงุอีกหลายสิบตวั 

 ยยัตัวแสบ!! คร้ังหน้าจะเอาคืนให้เป็นร้อยเท่าเลยคอยดู 

 

 "ฮดัช่ิว!!” 

 "คุณเรียว เป็นหวดัเหรอคะ" 

 "เปล่าค่ะ..ฮดัช่ิว!!" 

 "หรือวา่ มีคนก าลงัคิดถึงคุณเรียวอยู”่ เรียวใชมื้อถูจมูกไปมาดว้ยความคนั ก่อนจะหนัไปยิม้แหง้ๆ 
ใส่เลขาท่ีก าลงันัง่ดูเอกสารการเงินของโรงแรมอยูใ่นหอ้งท างานของเธอ 

 “ถา้มีคนด่า ก็ไม่แน่นะคะ” 

 “ใครจะกลา้ด่าคุณเรียวกนั” เรียวหวัเราะในล าคอ 

 "วนัน้ีในตาราง มีนดักบัคุณสมรใช่ไหมคะ" 

 "ค่ะ นดัไวต้อนเท่ียงค่ะ" 

 "หวงัวา่แผนการบริหารจะเขา้ตาคุณสมรให้ร่วมลงทุนดว้ยนะ…" เรียวพึมพ า 



 

 

 "แลว้คุณพอลสันล่ะคะ คุณเรียวจะไม่นดัแลว้เหรอ" 

 พอไดย้นิเลขาพดูถึงคุณพอลสัน รอยยิม้บางก็ชะงกัคา้งทนัที ก็เม่ือคืนเธอดนัไปสร้างไวก้บัเขา แลว้
จะใหไ้ปคุยเร่ืองธุรกิจอีกคร้ัง คงไม่ไดแ้ลว้แหละ อีกอยา่ง ป่านน้ีคงจะโดนไขเ้ลือดออกกินไปแลว้มั้ง 

 คิดไปพลางหวัเราะไปจนเลขาสาวขา้งกายไดแ้ต่มองยิม้ๆ อยา่งสงสัย 

 "มีเร่ืองอะไรหรือเปล่าคะ" 

 "ไม่มีๆกบัรายนั้นแบล๊กลิสตไ์ปเลยแลว้กนัค่ะ" 

 "อา้ว ท าไมล่ะคะ" 

 "เรียววา่คงจะยาก" ยากข้ึนแน่ๆ ถา้ยิง่ส่ิงท่ีเธอท าลงไปอาจท าใหเ้ขาแคน้ฝังหุ่นก็ได ้คิดถึงภาพ
สุดทา้ยท่ีเขาโมโหจนเส้นเลือดปูดบริเวณหนา้ผากและล าคอแลว้ละก็…ไดแ้ต่กลืนน ้าลายอึกใหญ่ 

 ถา้ตอนนั้นเขาเปิดประตูเขา้มาได ้เธอคงกลายเป็นเหยื่อท่ีเจอกบัราชสีห์ตวัใหญ่และโดนขย  ้าจนตาย
แน่ๆ แค่คิดก็เสียวสันหลงัวาบแลว้ 

 ยอ้นกลบัไปไม่นาน เรียวกบัพอลสันเคยเจอกนัเม่ือสัปดาห์ก่อน พอ่ของเธอสามารถนดัเจอเขาไดก้็
นบัวา่เป็นบุญแลว้ เพราะเวลาของเขาเป็นเงินเป็นทอง ไม่มีใครสามารถนดัเจอไดน้อกจากจะถูกใจเขาจริงๆ 
และพอ่ของเธอก็ดนัเป็นคนท่ีเขาถูกใจ เธอจึงไดมี้โอกาสมาคุยงานดว้ย 

 ตอนท่ีเจอกนัคร้ังแรก ถึงกบัตอ้งตกตะลึงกบัความหล่อเหลาท่ีแทบจะสะทอ้นแสงออกมา กลายเป็น
จุดเด่นท่ีไม่สามารถมองขา้มไดจ้ริงๆ เขาแทบจะไม่ไดช้ายตามองเธอดว้ยซ ้ า สายตาคมเขม้จบัจอ้งมองแต่
แผนงานอยา่งจริงจงั ท าใหเ้ธออดนบัถือเขาไม่ได ้

 ข่าวลือท่ีบอกวา่เขาอนัตราย น่ากลวั โหดร้าย เจา้ชู ้สงสัยจะเป็นแค่ข่าวลือล่ะมั้ง... 

 จนกระทัง่ มีผูห้ญิงร่างเล็ก หนา้อกบึกบ้ึมเดินเขา้มาในห้องวไีอพี ผูห้ญิงคนนั้นเดินยิม้ระริกระร้ีเขา้
มาเทน ้าชาและนัง่ขา้งๆ พอลสัน เธอมารู้ทีหลงัวา่ผูห้ญิงคนนั้นคือคนท่ีพอ่ของเธอพามาใหเ้ขา แถมเขายงัยก
ยิม้อยา่งพึงพอใจอีกต่างหาก ตอนท่ีเธอจอ้งมองริมฝีปากบาง ก าลงัยิม้อยูน่ั้น เขาก็เหลือบตาข้ึนมาปะทะกบั
เธอพอดี ท าให้หญิงสาวหลุบสายตาลงแทบไม่ทนั จากนั้นก็ไดแ้ต่ด่ืมน ้าชาแกเ้กอ้เขิน 

 การพดูคุยถึงเร่ืองเงินลงทุน ผา่นไปประมาณชัว่โมงกวา่เกือบสองชัว่โมง ก็ถึงเวลาท่ีพอลสันเตรียม
ตวัจะกลบั ซ่ึงเขาขอเวลาในการตดัสินใจอีกสักสองสามวนั ซ่ึงพอ่เธอก็ยนิดีรอ เพราะการท่ีเขาไม่ไดป้ฏิเสธ



 

 

แสดงวา่มีโอกาสประสบความส าเร็จไปแลว้ 80% เป็นเร่ืองน่ายนิดีอีกเร่ืองท่ีพอ่เธอสามารถท าใหน้กัลงทุน
รายใหญ่ยอมรับในโรงแรมท่ีก าลงัปิดตวัลงได ้

 ขณะท่ีเรียวเดินปลีกตวัออกมา หลงัจากคุยธุระเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็ไดย้นิเสียงผูช้ายคุยกนั มนัจะไม่
มีอะไร ถา้เร่ืองท่ีคุยไม่ใช่เร่ืองของเธอ 

 'ผู้หญิงท่ีมากับคุณริวคือใคร' 

 'ลูกสาวของคุณริวครับ ช่ืออิงกาญจน์ครับ' 

 'อะไรกัน ลูกสาวเฉ่ิมกว่าผู้หญิงท่ีหามาให้ฉันซะอีก ถึงจะสวย ก้นงอน นมใหญ่กเ็ถอะ เสียดายของ
จริงๆ ' ว่าพลางส่ายหน้าด้วยความเอือมระอา 

 อะไรคือเฉ่ิม? 

 เธอยนืฟังดว้ยความโมโหจนหนา้แดง ตั้งแต่เกิดมายงัไม่เคยมีใครวา่เธอเฉ่ิมเลยสักคน แค่เธอแต่งตวั
เรียบร้อยเพราะตอ้งมาคุยงาน ก็ตดัสินวา่เธอเฉ่ิมแลว้งั้นเหรอ แถมยงัมาวพิากษว์จิารณ์ร่างกายเธออีก 

 ใหต้ายสิ!! 

 'แล้วเร่ืองลงทุน…' 

 'ดูไปก่อนว่าคุ้มจะเส่ียงหรือเปล่า' 

 'ครับ แล้วผู้หญิงคนนั้นท่ีคุณริวให้มา…' 

 'คิดว่าไงล่ะ' 

 'ครับ ผมจะจัดการเด๋ียวนีค้รับ' 

 เรียวแทบไม่ไดฟั้งบทสนทนาท่ีเหลืออยู ่เพราะสมองก าลงัประมวลผลวา่เธอจะจดัการเขายงัไงดี 

 ดว้ยความท่ีอารมณ์มาก่อนความคิดเสมอ เธอเลยจดัการจา้งคนเจาะยางรถของเขาใหแ้ตกทั้งส่ีลอ้มนั
เสียเลย 

 นัน่คือคร้ังแรกท่ีพวกเขาเจอกนั 



 

 

 เธอหวงัวา่หลงัจากน้ีคงจะไม่ตอ้งเจอกนัอีกตลอดไป… 

 สามวนัผ่านไป 

 โรงแรมอีเจ้น 

 หญิงสาวก าลงันัง่อมยิม้ดว้ยความสบายใจอยูใ่นหอ้งท างาน เพราะเม่ือสามวนัก่อนระหวา่งพดูคุย
แผนงานกบัคุณสมร ทุกอยา่งเตม็ไปดว้ยความราบร่ืนและดูเหมือนคุณสมรจะช่ืนชอบแผนงานคร้ังน้ีของเธอ
มาก 

 เพราะอยา่งนั้น วนัน้ีก็คือวนัท่ีเลขาของคุณสมร จะโทรศพัทม์าคอนเฟิร์มเร่ืองการร่วมลงทุนกบั
โรงแรมอีเจน้ 

 กร๊ิง กร๊ิง 

 เสียงโทรศพัทโ์ตะ๊เลขาดงัข้ึน เรียวจอ้งมองเลขาผา่นกระจกม่านบานเกล็ดอยา่งรอคอย เม่ือเรียวพยกั
หนา้ให ้เลขาก็ต่อสายเขา้มาในหอ้งทนัที 

 "สวสัดีค่ะ สรุปคุณสมรวา่ยงัไงบา้งคะ…วา่ไงนะ!! ...ท าไมล่ะคะ!! วนันั้นดูเหมือนคุณสมรจะสนใจ
แผนงานดว้ยซ ้ า หรือวา่เรียวท าอะไรใหคุ้ณสมรไม่พอใจ...อะไรนะ...เด๋ียวสิคะ…" 

 เรียวไดแ้ต่นัง่อ้ึงอยูก่บัท่ี สีหนา้เตม็ไปดว้ยความผดิหวงั 

 เกิดอะไรข้ึน เม่ือก้ีเลขาของคุณสมรเพิ่งบอกวา่แผนงานของเธอดีมาก แต่ไม่สามารถร่วมลงทุนได้
จริงๆ เหตุผลอะไรก็ไม่ยอมบอก 

 หมดกัน นักลงทุนรายล่าสุดของฉัน 

 แกร๊ก 

 "คุณเรียว คุณสมรวา่ยงัไงบา้งคะ" 

 "พงั พงัหมดแลว้ค่ะ" เรียวเบป้ากก่อนจะยกมือข้ึนปิดหนา้ ส่งเสียงพึมพ าในล าคอออกมา พลาง
พยายามคิดหาความเสียหายท่ีเธออาจท าลงไปโดยไม่ทนัรู้ตวั แต่คิดยงัไงก็คิดไม่ออก… 

 เม่ือวานเธอท าตวัเรียบร้อยวา่นอนสอนง่าย ไม่ไดแ้สดงกิริยาอะไรท่ีไม่เหมาะสมเลยสักนิด แลว้มนั
เพราะอะไรกนั 



 

 

 

 พอลสันนัง่ยิม้เยาะอยูท่ี่เกา้อ้ีท างาน มือขวาลูบคางอยา่งครุ่นคิด พลางฟังเควินรายงานเร่ืองราวของ
หญิงสาวท่ีท าใหเ้ขาไม่สบายไปหลายวนั 

 "ผมโทรบอกใหบ้ริษทัในเครือแคนเซิลการร่วมลงทุนกบัโรงแรมอีเจน้แลว้ครับ" 

 "ดี" 

 "อีกไม่นานเธอน่าจะมาหาเราครับ" 

 "กระตุน้เธอสักหน่อยสิ" พอลสันยกยิม้อยา่งพึงพอใจ 

 สองสามวนัมาน้ี เขาสั่งใหเ้ควนิไปขดัขวางการร่วมลงทุนของยยัตวัแสบ เพื่อใหเ้ธอหมดตวัเลือกกบั
นกัลงทุนทั้งหลายแลว้ก็จะเหลือทางเลือกสุดทา้ย นัน่จะท าใหเ้ธอตอ้งมาเพื่อกอดเข่าขอร้องเขาเอง 

 แค่คิด ก็อดใจรอจนถึงวนันั้นไม่ไหวแลว้ 

 เขาหวัเราะในล าคอพลางนึกถึงตอนท่ีหญิงสาวมาคุกเข่าต่อหนา้เพื่อขอโทษและขอร้องออ้นวอน 
นัน่คือวนัท่ีเธอจะกลายเป็นลูกไก่ในก ามือ เขาจะท าใหเ้ธอตอ้งชดใชเ้ลือดในร่างกายท่ีเสียไปใหไ้ด ้

 

 เรียวขบัรถสปอร์ตสีด าเขา้ลานจอดรถ กา้วเทา้เดินลงจากรถก่อนจะถอดแวน่กนัแดดสีด าออก ยกมือ
เสยผมท่ีปกคลุมใบหนา้ข้ึนและเดินเขา้บา้นหลงัใหญ่ 

 "กลบัเร็วจงั" 

 “…” เสียงทกัไม่ไดท้  าใหเ้รียวหยดุเดิน กลบักนัยิง่ท  าใหเ้ธอเดินเร็ว นัน่ยิง่ท  าใหส้าวนอ้ยท่ียนือยู่
หนา้ประตูบา้นรู้สึกแยท่ี่ถูกเมิน 

 "สงสัยยงัหานกัลงทุนไม่ไดสิ้นะ ก็แค่ปล่อยทิ้งไป จะดนัทุรังไปท าไม" 

 “…” ประโยคน้ีท าให้เรียวหยุดเดิน ถอนหายใจยาวๆ หนัไปเผชิญหนา้กบันอ้งสาวต่างพอ่ต่างแม่ท่ี
ก าลงัยนืกอดอกพิงขอบประตูบา้นอยู ่

 "ท าไม สงสัยจะพดูถูกสินะ" 



 

 

 “…” เรียวมองหญิงสาวท่ียนือยูต่รงหนา้ดว้ยสีหนา้เอือมระอา ใบหนา้แสดงอารมณ์ไม่ดีอยา่งท่ีสุด 
ก่อนจะค่อยๆ เดินเขา้ไปใกล ้ท าใหส้าวนอ้ยตกใจหนา้ถอดสีและเร่ิมเดินถอยหลงัดว้ยความหวาดระแวง 

 “จะ…จะท าอะไร…ฉนัจะฟ้อง…” 

 "ดีจริงๆ ท่ีเธอไม่ใช่นอ้งสาวแท้ๆ  ของฉนั" 

 "อะ..อะไร" 

 "มนัน่าอายนะ ท่ีมีนอ้งแบบสมองไม่ค่อยไดใ้ชง้านน่ะ วนัๆ คอยแต่หาเร่ืองคนอ่ืน ท าตวัเหมือนไม่มี
คนเล่นดว้ย ถา้เหงามากนกัก็ไปเล่นกบัพุดด้ิงสิ ฉนัวา่น่าจะเขา้กบัเธอได"้ พดูจบเรียวแค่นเสียงข้ึนจมูกก่อน
จะเดินข้ึนหอ้ง ทิ้งใหส้าวนอ้ยยนืงงงวยกบัประโยคท่ีเพิ่งถูกพดูใส่ 

 เม่ือสมองไดท้  างานอยา่งหนกัหน่วงแลว้ถึงไดเ้บิกตาโตกวา้งเม่ือรู้วา่ประโยคท่ีเรียวพดูเม่ือก้ีก าลงัด่า
เธออยู ่

 แต่กวา่จะรู้ตวัเรียวก็ข้ึนบนัไดไปขา้งบนแลว้เขา้ ท าใหส้าวนอ้ยไดแ้ต่ยนืขบเข้ียวเค้ียวฟันกรอดๆ 
กระทืบเทา้อยูห่นา้ประตูบา้นดว้ยความโกรธ 

 เรียวนัง่มองอีเมลท่ีถูกส่งเขา้มาเป็นรายช่ือของนกัลงทุนทั้งหมดท่ีสามารถช่วยเธอไดด้ว้ยอาการ
เหม่อลอย ท่ีตอ้งพยายามขนาดน้ีเพราะสาขาท่ีขาดทุนคือสาขาท่ีแม่ของเธอเป็นคนสร้างข้ึนมาก่อนท่ีท่านจะ
เสีย ถา้ไม่มีสาขาน้ีครอบครัวของเธอก็จะมาไม่ถึงทุกวนัน้ี ถึงแมปั้จจุบนัจะขาดทุนจนแทบจะปิดตวัลง แต่
เธอจะท าใหโ้รงแรมอีเจน้กลบัมาผงาดอีกคร้ังในช่ือของเธอ 

 วา่แลว้ก็ไปใหพ้อ่ช่วยดีกวา่ 

_________________ 

 "หนูวา่อะไรนะ" 

 "พอ่ช่วยนดัคุณนิรันดร์ใหเ้รียวหน่อยไดไ้หมคะ" 

 "แลว้คุณพอลสันยงัไม่ติดต่อมาอีกเหรอ" 

 "คงไม่แลว้ล่ะค่ะ เขาคงไม่สนใจแลว้ล่ะ" 

 "ท าไมคิดแบบนั้น พ่อวา่วนันั้นเขาดูสนใจนะ อาจจะตอ้งใหเ้วลาเขาคิดสักอาทิตย"์ 



 

 

 “ตอนแรกเขาบอกสักสองสามวนัไม่ใช่เหรอคะ” 

 “ความเส่ียงมนัเยอะ เป็นธรรมดาท่ีนกัลงทุนอยา่งเขาตอ้งคิดถึงเร่ืองอะไรหลายๆ อยา่ง” 

 "เช่ือเรียวเถอะค่ะ เขาคงไม่สนใจแลว้แหละ" 

 "งั้น คุณสมรล่ะ" 

 "คุณสมรบอกวา่แผนงานน่าสนใจ แต่ลงทุนใหไ้ม่ได ้เหตุผลก็ไม่ยอมบอก" 

 "อะไรกนั คุณสมรคือรายใหญ่รองจากคุณพอลสันแลว้นะ แลว้รายอ่ืนๆล่ะ" 

 "ไม่มีใครแลว้ค่ะ เพราะเงินมนัสูงดว้ย เขาเลยกลวัวา่จะไม่คุม้" 

 ชายวยักลางคนจอ้งมองลูกสาวท่ีก าลงักม้หนา้งุดดว้ยความผดิหวงั ก็อดเป็นห่วงไม่ได ้

 "หนูไม่เห็นจ าเป็นตอ้งท าแบบน้ีเลยนะ พอ่ส่งหนูไปบริหารสาขาอ่ืนก็ได"้ 

 "แต่เรียวอยากท าดว้ยตวัเอง เรียวอยากท าใหพ้อ่เห็นวา่เรียวก็ท าได ้ไม่ใช่คอยแต่ใชเ้งินพอ่อยา่งเดียว 
อีกอยา่ง พอ่จะไดไ้ม่ตอ้งเอาจสัมินมาเปรียบเทียบกบัเรียวอีก" 

 "ท่ีพอ่เคยพดูแบบนั้น ไม่ไดต้อ้งการใหลู้กกดดนัอะไรสักหน่อย แค่จะบอกวา่ถึงหนูไม่ท าอะไรเลย
พอ่ก็เล้ียงหนูได ้ไม่ตอ้งไปล าบากแบบจสัมินหรอก" 

 "ก็เพราะแบบน้ีไง เรียวถึงอยากจะท าใหเ้ห็น พอ่คะ พ่อช่วยนดัคุณนิรันดร์ใหเ้รียวหน่อยนะ" 

 "เหอ้” ริวส่ายหนา้ไปมา ไม่รู้จะพดูอะไร นอกจากตอ้งตามใจลูกสาวสุดท่ีรักคนน้ี “ก็ได ้ไวพ้อ่จะ
ลองติดต่อใหน้ะ" 

 เรียวเดินไปจบัมือของริวแลว้มองดว้ยดวงตาท่ีบ่งบอกถึงความจริงจงั 

 “พอ่คะ เรียวจะไม่ยอมแพ ้ไม่วา่ยงัไงโรงแรมอีเจน้ก็จะตอ้งอยูต่่อไปในช่ือของเรียว นัน่คือส่ิงเดียวท่ี
แม่ทิ้งไวใ้ห ้พอ่ไวใ้จเรียวนะคะ” 

 “…เราพดูขนาดน้ี จะใหพ้อ่ปฏิเสธความตั้งใจของเราหรือไง” 

 “ใครก็ไม่น่ารักเท่าพ่อของเรียวแลว้ รู้ไหมคะ” 



 

 

 “ไม่ตอ้งมาปากหวาน…” 

 “งั้น เร่ืองคุณนิรันดร์ พ่อส่งมาใหเ้รียวทางอีเมลก็ไดค้่ะ เด๋ียวเรียวจดัการเอง” 

 “มัน่ใจวา่ไหวนะ” 

 “อ้ือ เช่ือมือลูกสาวคนเก่งคนน้ีไดเ้ลย!” 

 "พอ่นดัใหห้นูไม่ง่ายกวา่เหรอ…คุณนิรันดร์เขา…" 

 "นดัแค่คุณพอลสันคนเดียวก็พอแลว้ค่ะ พอ่ตอ้งไวใ้จใหเ้รียวลองท าดว้ยตวัเองบา้ง วางใจนะคะ คน
อ่ืนเด๋ียวเรียวดีลเอง" 

 "เอางั้นก็ได ้พรุ่งน้ีพอ่จะใหเ้ลขาส่งเบอร์เขา้อีเมลให"้ 

 "ขอบคุณค่ะ" เรียวยิม้เห็นฟันอยา่งมีความสุขก่อนจะเดินเขา้ไปหอมแกม้ผูเ้ป็นพอ่ จากนั้นก็หนัหลงั
เดินออกไปจากห้อง แต่ยงัไม่ทนัท่ีมือจะถึงลูกบิดประตู… 

 "เด๋ียว" 

 "คะ" เรียวหนัไปมองตามเสียง ก็เห็นสีหนา้ของริวท่ีแสดงออกถึงความตกใจ ก็อดสงสัยไม่ได ้"พอ่
เป็นอะไรไปคะ" 

 มือสั่นเทาของริวยืน่โทรศพัทอ์อกไปใหลู้กสาวดู 

 เรียวรับโทรศพัทม์าดูหนา้จอก่อนท่ีคิ้วจะขมวดเป็นปมใหญ่ 

 น่ีมนัอะไรกัน ต้องขนาดนีเ้ลยเหรอ 

 "ลูก ไปท าอะไรไวห้รือเปล่า" ค าถามของพอ่ท าใหเ้ธอหลุบสายตาลงดว้ยความหวาดกลวั 

 หรือน่ี คือการแกแ้คน้ของเขา 

 เรียวมองขอ้ความในโทรศพัทอี์กคร้ังเพื่อความแน่ใจ วา่ไม่ไดอ่้านผิดเพี้ยนไป… 

 คงไม่… 

 'บริษัทในเครือ Red Blood ขอปฏิเสธการเข้าร่วมลงทุนโรงแรมอีเจ้นทุกกรณี' 



 

 

 ชดัเจน บริษทัในเครือท่ีวา่ ก็คงเกือบทัว่โลกเลยมั้ง เพราะเขาคือนกัลงทุนรายใหญ่ ท่ีมีอ านาจมาก
ท่ีสุด แลว้เธอจะท ายงัไงต่อล่ะทีน้ี 

 ไอบ้า้เอย๊!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


