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รักร้ายสมัผสัร้อน 
 
 
 

ไอดะ มินามิ   เขียน 
 
 
 

 

นิยายเร่ืองนีส้าํหรับผู้อา่นท่ีมีอาย ุ20  ปีขึน้ไป 

เนือ้หาของเร่ืองนีม้ีความไมเ่หมาะสมทางพฤติกรรม ความรุนแรงและ NC 
เทียบได้กบัภาพยนตร์เรท X 

ผู้อา่นท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 20  ปีห้ามอา่นเด็ดขาด 
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20+ 
 

เนือ้หาของเร่ืองนีมี้ความไม่เหมาะสมทางพฤติกรรม
โดยเฉพาะเร่ืองเซก็ซ์ (เรท X หรือ NC) 
ผู้อ่านท่ีมีอายนุ้อยกว่า 20  ปีห้ามอ่าน 
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ฉันสัมผัสเธอ ฉันจูบเธอ และสัมผัสฝังลึกลงไปกว่านัน้  ฉัน
ครอบครองเธอทัง้เรือนร่าง และฉันสัมผัสเธออีก อย่างรุนแรง...อย่าง
ออ่นหวาน ฉนัจบูและสมัผสัเธอซํา้อีก ฝากรอยสกีหุลาบไว้บนเรือนร่าง ไมม่ี
วนัพอ ไม่หยดุหิวกระหาย และจะทําแบบนัน้อีก ซํา้แล้วซํา้เลา่ จนกว่าเธอ
จะเป็นของฉนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WRITTEN  BY  IDA  MINAMI                                              ไอดะ มินาม ิ
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าเตอืน 
 

มีความ Bad Romance มีความโหด ความหื่น และการขืนใจ 
พระเอกร้าย หากไม่ถกูกบัสไตล์นีก้รุณามองข้ามและหานิยาย

หวานๆ เล่มอื่นของ Ida Minami มาอ่านแทนได้ (Love Your Body 

และ Touch Your Body) อย่างไรก็ตามเร่ืองนีจ้บอย่างสุดสวีทและ
มุ่งให้คุณจกิหมอนจนขาดหน่ึงล้านใบ 

 
S Publishing 
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ฝากนิยาย 
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คํานําจากนกัเขยีน 

 

Ida Minami 
 

คอนนิจิวะ! 
เกร่ินของเร่ืองนีฟั้งดูแรงใช่ไหมคะ แต่มินามิก็คือมินามิค่ะ มีแต่

ความ feel good และหวาน เพราะความรักควรเป็นแบบนัน้ และเมื่ออ่าน 
Break You Apart แล้วหวงัวา่รีดเดอร์จะอมยิม้และเช่ือเหมือนกบัมินามิว่า
ความรักและการสมัผสัเป็นสิ่งที่งดงามและน่าหลงใหลนะคะ ที่สําคญัมนั
คงดีมากที่จะได้บอกคนที่คุณรักด้วยหลากหลายวิธีที่มินามิเข็นมาให้รีด
เดอร์คนสวยทกุท่านเอาไว้บอกรักชายที่อยู่ข้างๆ และสาบานว่าจะรักและ
ดแูลกนัตลอดไปคนนัน้... 

กฎเหล็กของมินามิยังเหมือนเดิม อะแฮ่ม...เซ็กซ์มาหลังการ
แต่งงานเท่านัน้นะคะ ถึงพระเอกเร่ืองนีจ้ะทําผิดก็ตาม เพราะงัน้ขอโทษ
แทนอากิโตะด้วยคะ่ กรุณาใช้วิจารณญาณอยา่งสงูในการอ่าน และขอแจ้ง
ตรงนีเ้ลยวา่เร่ืองนีเ้ขียนเน้นความฟินอยูเ่หนือเหตผุลนะคะ  

Break You Apart เป็นเร่ืองของฮาระ อากิโตะ นายแบบช่ือดงั
และทายาทเจ้าของธุรกิจโรงแรมพนัล้าน กับมิกะนางแบบมือใหม่ตวัเล็กๆ 
ธรรมดาๆ คนหนึ่ง ด้วยความไม่ถกูชะตากันแต่แรกและความเข้าใจผิดใน
หลายๆ อย่างทําให้เร่ืองฟินๆ ตามมา ก็อากิโตะต้องพยายามกนัเธอออก
จากเซยะเพื่อนสดุหลอ่จอมเจ้าชู้ของเขานี่ และบางทีอากิโตะอาจจะทําโทษ
เธอในแบบนิยายโรมานซ์บ้าง  
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ขอสปอยล์นิดนงึ...อากิโตะของมินามิคนนีด้แุละโหดกว่าพระเอก
เร่ืองที่ผา่นๆ มาของมินามิ และเร่ืองนีถ้้าหากเทียบกบัสองเร่ืองก่อน (Love 
Your Body และ Touch Your Body) เร่ืองนีร้้อนแรงกวา่มากคะ่ อาจจดัอยู่
ในเรท NC 25+  จะเป็นอย่างไรไปติดตามอ่านต่อกนันะคะ เลา่ยาวอาจมี
ค้าง 

อ๊ะๆๆ โรมานซ์กึ่งอิโรติกเร่ืองนีส้ําหรับรีดเดอร์ที่มีอายุ 20 อัพ
เทา่นัน้นะคะ เพราะอากิโตะเขารุนแรงกบัมิกะมากทีเดียว รีดเดอร์ที่อายไุม่
ถึง 20 ปีห้ามอา่นเด็ดขาด...! ขออภยัลว่งหน้าคะ่ 

ยินดีต้อนรับสู่ Break You Apart นิยายที่ช่ือเร่ืองหมายถึงการทํา
ให้แตกเป็นเสี่ยงๆ ทัง้เรือนร่าง และมีความรักเท่านัน้ค่ะที่จะมอบสมัผัส
แบบนัน้...แตกสลายอยา่งรุนแรงแบบนัน้.... 

 
ขอบคณุและรักคะ่ 
 
ไอดะ มินามิ  
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“มนัสมัผสัเธอแคไ่หน ฉนัจะสมัผสัเธอยิ่งกวา่นัน้ 
มนัออ่นโยนกบัเธอแคไ่หน ฉนัจะรุนแรงกบัเธอเทา่นัน้ 

หากมนัจบูริมฝีปากของเธอ ฉนัจะจบูและสร้างรอยให้เธอบนเรือนร่าง 
ถ้ามนัรุกเร้าเธออีก...ฉนัจะทําให้เธอกรีดร้องและแตกสลายใต้ร่างของฉนั 

ความออ่นโยนนะหรือ...ขอโทษนะ ฉนัไมรู้่จกัคํานัน้ 
แตถ้่าหากฉนัตกหลมุรักเธอ...และเธอต้องการความออ่นโยนจากฉนัละก็...

สอนฉนัสิ บอกฉนัวา่ความรักคืออะไร 
แล้วฉนัจะออ่นโยนกบัเธอ...เพื่อให้เธอหลงรักฉนัเช่นกนั....” 

 
ทา่มกลางเสยีงคลืน่และห้วงนํา้กว้างไกลสดุขอบฟา้อากิโตะได้พบกบัมิกะ  

เขากลัน่แกล้งเธอ ขม่ขูเ่ธอด้วยสมัผสัแบบผู้ชาย ทําทัง้หมดเพื่อปกปอ้ง
เพื่อนของเขาที่มแีฟนแล้วไมใ่ห้หลงรักเธอ 

แตแ่ล้ววนัหนึก่ลบัเป็นอากิโตะเองที่หลงรักเธอ  
...หลงรักจนหมดหวัใจ…   
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บทน า 

 
ปล่อยฉัน...! 

 
-มิกะ- 
แสงไฟวบูวาบ ดนตรีแดนซ์บีทหนกัเร้าระทกึ ท่ามกลางงานแดนซ์

ในผบัสดุหรูของโรงแรมแห่งหนึ่งมือใหญ่ร้อนมือหนึ่งเคลื่อนคว้าข้อมือของ
ฉนั 

หมบั...! 
“อ๊ะ...!?” ฉันหยุด ร่างนิ่งชะงัก เงยมองชายร่างสูงที่จับกระชับ

ข้อมือของฉนั....แรงและกระด้างเกินกว่าจะเรียกว่าทะนถุนอมเหมือนเป็น
เพื่อนกนั  

หลอ่เหลาอยา่งร้ายกาจ ร้อนแรงยิ่งกวา่ใครๆ ในผบัแห่งนี ้ใบหน้า
และเรือนร่างไร้ที่ติด้วยความสงูเกือบหนึ่งร้อยเก้าสิบเซ็นต์ ทว่าแทนที่จะ
เป็นเทพบตุรกลบัเป็นซาตาน นัน่เพราะเขาไม่ใช่เพื่อน หากแต่เป็นศตัรูของ
ฉนั 

“อากิโตะ...!?” นัน่ละ่ช่ือของเขาคนที่มกัแกล้งฉนั หายใจขาดห้วง
เมื่อมือถกูลากตามแรงรัง้ของอีกร่าง 

“...ไม่...! ปล่อยฉันนะ...!” ฉันบิดมือขัดขืนมือร้อนที่ใหญ่กว่า 
หากแตก่ลบัถกูอีกฝ่ายลากห่างออกไปจากเพื่อนๆ ที่ได้แต่เบิกตากว้างเมื่อ
ฉนัร้องขอความช่วยเหลอื “ช่วยฉนัที ฮานาเอะ ชินจิ...!”   
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และฉนัหมายความตามนัน้จริงๆ ฉันเกลียดอากิโตะ เมื่อไหร่เขา
จะเลกิยุง่กบัฉนัเสยีที...!? 

“อากิโตะ จะทําอะไรมิกะน่ะ ปลอ่ยเธอเถอะ” ฮานาเอะกับชินจิ
โวยวายแทนฉนั ทวา่ร่างสงูไมย่ี่หระซํา้ยงัลากมอืฉนัไปจนถึงมมุห้องอีกด้าน
ไมแ่คร์สายตาของคนนบัร้อยในผบันัน้ หญิงสาวนบัไม่ถ้วนมองตามเขาจน
เหลยีวหลงั นา่สงสาร...พวกเธอแคไ่มรู้่นิสยัแย่ๆ  ของเขาเท่านัน้ 

อากิโตะพาฉนัมาถึงริมผนงัลบัตา เสยีงห้ามปรามขาดห้วงเมื่อร่าง
ร้อนเคลือ่นเข้ามาจนชิดแนบร่างฉนั  

“อือ้...ป...ปลอ่ยนะ...!” 
“แค่แดนซ์เท่านัน้ ไม่จําเป็นต้องกลวั” เสียงทุ้มเอ่ยเยือกเย็น มือ

ร้อนเคลือ่นสมัผสัเอวบางของฉนั เกาะกุมเอสไลน์ ก่อนรัง้เข้าเพื่อให้ร่างฉนั
ถกูเบียดแนบชิดกบัอีกร่าง  

กลวั ฮึ..!  
“ฉนัเปลา่กลวันะ” ฉนัปฏิเสธทนัควนั 
“ถ้างัน้...ก็อยูน่ิ่งๆ”  
ร้อน...อากิโตะแดนซ์กับฉัน...เขาเกลียดฉนัไม่ใช่หรือ แล้วทําไม

ต้องยุง่กบัฉนัทกุครัง้...? ก็คงแค่อยากแกล้งผู้หญิงอย่างฉนัในแบบที่ผู้ชาย
เลวชอบทํากนั  

มือร้อนจดัรัง้เอวฉันให้ขยบัไปในทิศทางเดียวกบัอีกร่าง สมัผสัแนบ
เสียดยดัเยียดให้ฉันแดนซ์เคียงข้าง โรลบอดี  ้เนือ้แนบเนือ้ ครอบครองร่าง
ของฉนัให้เปิดรับการบดเบียดของร่างกํายํานัน้อีกครัง้...และอีกครัง้  

“ป...ปลอ่ย...!” ฉนัหายใจขาดห้วงทุกครัง้ที่เขายํา้สมัผสัแบบนัน้ 
สะท้านเมื่อมือใหญ่ไลต่ํ่าลงตามช่วงเอว ก่อนดนัสะโพกของฉนัจนติดผนงั
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...แน่นราวกบัตรึง ฝ่ามือร้อนหยาบคายล้วงยึดหน้าขาของฉนั ก่อนเคลื่อน
ลํา้ใต้กระโปรงสัน้ แทรกขึน้ถึงเนือ้ในสดุหว่างขาที่ซ่อนอยู่ใต้กางเกงชัน้ใน
ของฉนั  

“ย...อยา่...! ทําอะไร...!? ปลอ่ยนะ...!” 
“ถ้าดิน้...อาจเจ็บก็ได้นะ...”   เสียงเยือกเย็น...ดวงตาไร้แววราว

กบัหากฉนัเจ็บก็ยงัจะเฉยชา “ก็แคพ่ิสจูน์บางอยา่ง” 
ฉนัดิน้ขืน แตร่่างสงูยิ่งเบียดร่างที่เหง่ือผดุพราวราวกบัอาบนํา้ของ

ฉนัชิดผนงั สมัผสัถึงเรียวนิว้ร้อนที่จดุออ่นไหวเมื่อนิว้ของมือใหญ่แทรกผ่าน
อนัเดอร์แวร์ตวับางของฉนั “อือ้...! ออกไปนะ...!” 

“อย่าดิน้” เสียงทุ้ มเอ่ยปรามเมื่อฉันสะบัดร่างทว่าไม่อาจพ้น
พนัธนาการ 

นัน่ละ่อากิโตะ...ชายคนเดียวที่กล้ารุกเร้าฉนัอยา่งหยาบคายแบบ
นัน้...!  

“อ...อากิโตะ หยดุนะ...!” ฉนัดิน้ แตไ่มอ่าจหนี  
…สัน่สะท้านไปทัง้เรือนร่างเมื่อเรียวนิว้แทรกเข้าสดุร่างของฉนั…! 
“อยา่...!” 
...เร่ืองเลวร้ายของอากิโตะกบัฉนัเร่ิมขึน้ก่อนหน้านัน้ไมก่ี่วนั... 
...ฉนัจะเลา่ให้ฟัง… 
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CHAPTER 1 
 

ผู้ชายคนนัน้ 
 

วนัแรก 
ริมสระว่ายนํา้สดุหรูของโรงแรมหกดาวช่ือดงั ติดชายหาด สวย

ชวนฝันแนบชิดคลื่นนํา้ที่ซดัสาดอย่างไม่มีวนัหลบัใหล และราวหวัเราะ
กระซิกและเริงระบําไปสดุขอบฟา้ไกลนัน้... 

“ดนูัน่สมิิกะ” ฮานาเอะเพื่อนสนิทอาชีพนางแบบสะกิดฉนั ใบหน้า
สวยน่ารักอ้าปากค้าตะลึงมองชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมสระห่างออกไปอีก
ด้าน  

สงู โดดเดน่ ใบหน้าคมคายและสะดดุตาทัง้เรือนร่างจนกลบออร่า
ของคนทัง้สระให้เหมือนมืดอยู่กลางไฟดบั มีแต่เขาคนเดียวที่ร้อนแรงและ
สวา่ง  

“หลอ่จงั...อาจจะหลอ่ที่สดุเท่าที่ฉนัเคยเห็นมา ใครกนันะ...?” ฮา
นาเอะพึมพํา ละลายไปแล้วมัง้ ปากยงัอ้าค้างมองชายคนนัน้ที่สวมเพียง
กางเกงว่ายนํา้บนเรือนร่าง เผยซิกซ์แพ็คสดุเฟิร์มและกล้ามเนือ้รูปตวัวีที่
ได้รับการดแูลอยา่งดี  

...หลอ่เหลาและไร้ที่ติจนอนัตรายขนาดนัน้... 
“ฮาระ อากิโตะ นายแบบช่ือดัง” ฉันตอบเรียบเร่ือย ไม่หยุด

จิบสมทูตี ้สาํหรับฉนัผู้ชายหลอ่ไม่น่าสนใจเท่าเคร่ืองดื่มดีๆ “ไม่ได้ดงัแค่ใน
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ญ่ีปุ่ นแต่ระดับโลก ปีที่แล้วถูกจัดเป็นหนุ่มฮ็อตอันดับหนึ่งโดยนิตยสาร
คอสโม ทายาทตระกูลฮาระอนัมัง่คัง่ เพราะฉะนัน้เขาเป็นทายาทเจ้าของ
โรงแรมแห่งนีท้ี่มีเครืออยู่ทัว่ทุกเมืองอนัสวยงามของโลก มาราเกซ ปารีส 
มอสโก...” 

“กร๊ีด มิกะ เธอรู้จกัเขาได้อย่างไรน่ะ....!?” ฮานาเอะเขย่าร่างฉัน
แรงรัว 

“รู้จกัที่ไหนกนั พดูอยา่งกบัฉนัเป็นเพื่อนคนดงัขนาดนัน้ หยดุเขย่า
ฉนัซะทีสมูทตีห้กหมด...!” ฉันตอบเสียงขาดห้วงเพราะถูกบีบคอเขย่าจน
หายใจไม่ทนั “เธอควรจะรู้จกัไว้นะ หดัอ่านข่าวในวงการบ้างสิ อย่าเอาแต่
เฟสกบัไอจี” 

“เออ...จริง...” เธอเร่ิมเห็นด้วยกบัฉนั พวกเราเป็นนางแบบใหม่ที่
ยงัถ่ายแบบได้ไมก่ี่ครัง้เทา่นัน้ มือเลก็คลายจากไหลฉ่นัก่อนเคลือ่นประสาน
เหนือหน้าอกตวัเองอยา่งเคลบิเคลิม้เหมือนนางเอกในนิยายยคุสี่สิบปีก่อน 
“อา...เขาช่างนา่หลงใหลขนาดนัน้...” 

ซะเมื่อไหร่กนัละ่ 
“หยดุเคลิม้เหอะ” ฉนัเบรคตดัรําคาญ “อยา่คิดแม้แต่จะมองฮาระ 

อากิโตะ ในวงการรู้กนัทัว่ว่าเขาเป็นเจ้าชายนํา้แข็ง เย็นชา ดดุนั อนัตราย 
เข้าถึงยากและหยิ่งยะโส แตก็่นา่แปลกที่ผู้หญิงเกือบจะทัง้โลกหลงใหล” 

“ก็เขาหลอ่ขนาดนัน้...” 
“เลกิสนใจคนท่ีรูปร่างหน้าตาเสยีทีได้ไหม” 
“ไมไ่ด้สนใจที่รูปร่างหน้าตา” ฮานาเอะยงัละลาย “สนใจนิสยัเย็น

ชาและเข้าถึงยากนัน่มากกว่า มนัยิ่งทําให้เขาดนู่าค้นหาและน่าคบเข้าไป
ใหญ่” 
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“ไม่เอาน่า” ฉนัสา่ยหน้าเอือมระอา “สมทูตีข้องฉนัเร้าใจกว่าเป็น
ไหนๆ” 

 “ดื่มอะไรอยู่...? ขอชิมบ้างสิ...” เสียงหวานใสราวระฆงัแก้วของ
ใครคนหนึง่ทกัขึน้  

หือ...?  ใครคิดแยง่สมทูตีฉ้นั...?  
เปลา่เลย ก็แคเ่สยีงจากสระอีกด้าน 
นยัน์ตากลมของฮานาเอะจ้องเขม็งค้างที่ต้นตอเสียงหวานใสนัน้

เหมือนทกุคนรอบสระ ตรงนัน้...เรือนร่างแสนสวย ดูราวเจ้าหญิงหรือไม่ก็
นางเงือกน้อยที่แสนจะนา่หลงใหลในชดุบิกินี่เดินตรงเข้าหาอากิโตะในแดด
บา่ย 

“วอดก้า และไม่ใช่สําหรับเธอที่เป็นผู้หญิง เรนะ” อากิโตะผู้ ถูก
ถามกระดกวอดก้าอกึสดุท้าย 

“อย่าดื่มหมดนะ ฉนัจะดื่มเหมือนกนันี่...!” เรนะโวยวาย หากแต่
ไมท่นัเสยีแล้ว แอลกอฮอล์ในมือร่างกํายําไมเ่หลอืแม้แตห่ยดสดุท้าย  

เรนะยิม้ ราวกบัจะเอย่วา่ไมเ่ป็นไร... 
ก่อนร่างบางเขย่งปลายเท้าขึน้ ทาบทับริมฝีปากจูบเจ้าของ

ใบหน้าคมคายที่ลอยสงูขึน้ไป มือรัง้ท้ายทอยร่างซึง่สงูกวา่ เพื่อท่ีเธอจะช่วง
ชิงวอดก้าจากริมฝีปากนัน้ได้ง่ายๆ  

คนทัง้สระอ้าปากค้าง อะไรท่ีถือในมือพลนัร่วงผลอ็ย ฮานาเอะล้ม
ลงขาดใจตาย  

 “อ๊าย เป็นคูท่ี่นา่รักและร้อนแรงที่สดุเลย” เสยีงฮานาเอะ อ้าว เธอ
ฟืน้ขึน้มาตัง้แตเ่มื่อไหร่...? 

“นา่รําคาญออก” ฉนัขดั ทําเอาเพื่อนสนิทถลงึตาใส ่ 
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“มิกะ ไปวา่เขาทําไม...?” 
“รําคาญพวกคนดงั ถึงจะอยู่วงการนีแ้ต่ไม่ต้องอวดก็ได้” ฉนัเอน

หลงัจิบสมทูตีต้อ่ 
“นัน่ปากแมวหรือปากนางแบบ” 
“ก็จริงไมใ่ช่หรือไง ไมรู้่จะทําตวัเดน่ไปถึงไหน” 
ยะเยือก...แผ่นหลงัของฉนัไม่ทนัเอนติดเตียงริมสระเพราะคล้าย

สมัผัสรังสีอํามหิตไกลๆ ดวงตาสิออบซิเดียนเข้มคลํา้ของอากิโตะกําลงั
เพง่มองฉนัจากระยะหา่งขนาดนัน้...? 

ฉนัพดูดงัไปใช่ไหม...? 
นัน่ล่ะคือการเผชิญหน้าครัง้แรกของฉันนางแบบใหม่ที่กําลงัจะ

ลาออกจากวงการ และอากิโตะนายแบบระดบัโลกที่หญิงทัง้โลกคลัง่ไคล้ 
ทัง้ที่ฉนัได้แตห่วงัวา่จะได้พกัโรงแรมอยา่งสบายใจ  
หากแต.่..เห็นจะไมเ่ป็นเช่นนัน้เสยีแล้ว 
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CHAPTER 2 
 

การพบกนัระหว่างนายกับฉัน 
 
เย็นวนัเดียวกนั 
“โอ๊ย...!” ฮานาเอะงอแงเมื่อว่ายนํา้ชนใครก็ไม่รู้ทัง้ที่สระนํา้ออก

จะกว้าง 
“ขอโทษครับ เจ็บหรือเปลา่” 
“เจ็บสคิะ เอ๊ย ไมเ่ลยคะ่...!” 
เอ๋...? ทําไมเปลี่ยนคําตอบเร็วแบบนัน้...?  เมื่อครู่ยงัร้องโอ๊ยอยู่

เลย...?  
หากแตเ่มื่อมองไปฉนัก็เข้าใจ ฮานาเอะชนกบัผู้ชายที่หลอ่มากเข้า

นัน่เอง เพราะอย่างนัน้แทนที่จะหวัโนแดงเธอถึงกลายเป็นหน้าแดงไปเสีย
ได้ 

อีกฝ่ายก็พอกนั ฉันกําลงัเป็นพยานรักให้กบัคนที่ ป๊ิงกันเพราะหวั
ชนกนัใช่ไหม...? ฉนัชอบเวลาเห็นรักแรกพบในหนงั ในมิวสิควีดีโอ หรือใน
นิยาย แตใ่นความเป็นจริงไมน่า่มีเร่ืองแบบนัน้ได้ 

“ผมช่ือชินจิครับ” ฝ่ายชายแนะนําตวั เขาเป็นนายแบบนี่ ฉนัจําได้ 
ปีที่แล้วถกูโหวตให้เป็นนายแบบสดุฮอตของญ่ีปุ่ นอนัดบัเจ็ด แต่ได้รางวลั
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นายแบบมิตรภาพในฐานะที่แสนดีและเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ”วันนีม้าพัก
ร้อนกบัเพื่อนๆ ครับ” 

“ฉนัช่ือฮานาเอะคะ่ มาพกัร้อนกบัเพื่อนเหมือนกนั”  
“คณุเป็นนางแบบของเฟบิวลสัโมเดลใช่ไหมครับ” 
“เออ่...ใช่คะ่” 
“ผมเคยเห็นผลงานถ่ายแบบของคณุนะครับ เยี่ยมมาก” 
“เหรอคะ...” ฮานาเอะหน้าแดงใหญ่แล้ว รักแรกพบอย่างไม่ต้อง

สงสยั 
“ผมก็เป็นนายแบบเหมือนกนั สงักดัแกลมโมเดล” 
“เอ.๋..? นัน่เป็นบริษัทโมเดลลิง่ระดบัโลกเลยนี่...!?” 
สองคนคุยกันอย่างสนกุสนานตื่นเต้นจนลืมฉนั ฮานาเอะเขินจน

ม้วนเป็นแยมโรล สว่นอีกฝ่ายก็ดสูนใจเธอเหมือนกนั หลายนาทีผา่นไปพวก
เขายงัคยุกนัอยูแ่ตใ่นสระจนฉนัรู้สกึเหงาขึน้มา ทวา่ทนัทีที่จะร้องเรียกเพื่อน
กลบัถกูนํา้สาดหน้า  

ซา่...! 
เปียก...ฮานาเอะเพิ่งสาดนํา้ใสห่น้าฉนั 
“ฮานาเอะฉนัเปียกหมดแล้วนะ...!”  
“ใสบ่ิกินี่อยู่แล้วไม่เห็นจะเป็นไรเลย ฮะๆๆ” จบคํานางแบบขีเ้ล่น

ตวดันํา้สาดหน้าฉนัอีกครัง้ จากนัน้พวกเราและเพื่อนใหม่ที่มาจากไหนไม่รู้
จึงเลน่สาดนํา้กนัอยา่งสดุไร้สาระอยูพ่กัใหญ่ จนในที่สดุชินจิพดูขึน้ 

“ฮานาเอะกับมิกะมาแฮงเอาต์กับพวกเพื่อนๆ ของฉันดีไหม อยู่
กบัพวกเธอฉนัรู้สกึสนกุมาก”  

“เอ ๋พวกเรา?” 
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“ใช่ ฉนัไมไ่ด้มาคนเดียว มากบัเพื่อนๆ นิสยัน่าคบทัง้นัน้ มาเที่ยว
หลายวนัจะได้ไมเ่หงา เผื่อหาอะไรสนกุๆ ทํากนั”  

“มีเพื่อนใหมฉ่นัชอบอยูแ่ล้ว...! ”ฮานาเอะกระโดดด้วยความดีใจ 
ชินจิจีบเพื่อนฉนัจริงๆ นัน่ละ่ แต่ฉนัเห็นด้วยว่าเขาเป็นคนน่ารักดี 

และคงไมเ่ลวหากจะมีเพื่อนใหมเ่พิ่มสกัสองสามคน 
แล้วการพบปะอนัแปลกประหลาดก็เร่ิมขึน้ตัง้แต่วินาทีนัน้  ชินจิ

เดินนํา พวกเราเดินตามร่างสงูไปในนํา้จนมาถึงขอบสระอีกฟาก 
“เฮ้ อากิโตะ เรนะ เซยะ”  
 หือ...? เมื่อกีชิ้นจิเรียกเพื่อนช่ืออะไรนะ...? 
และเมื่อเงยหน้าจากขอบสระฉนัก็ต้องนิ่งอึง้  
นัน่คนท่ีฉนัเพิ่งดา่นี่...! 
ร่างสูงโดดเด่นราวกับเจ้าชายผู้ เย็นชา ใบหน้าคมคายและริม

ฝีปากเรียบเป็นเส้นตรงไร้รอยยิม้ของอากิโตะบอกชัดว่า จําฉันได้เช่นกัน 
ดวงตาสอีอบซิเดียนนัน้ถึงได้นิ่งราวกบัขม่ฉนัเมื่อชินจิเอย่แนะนํา  

“นี่เพื่อนใหม่ของฉนัช่ือฮานาเอะกบัมิกะ น่ารักมากใช่ไหมละ่ ฮา
นาเอะ มิกะ น่ีเพื่อนๆ กลุม่ฉนัช่ืออากิโตะ เรนะ เซยะ” 

“ยินดีที่ได้รู้จกั” ทกุคนเอย่ทกัเราอยา่งเป็นมิตร ยกเว้นอากิโตะคน
นัน้ ทวา่ไมแ่ปลกเลยในเมื่อฉนัเป็นฝ่ายวา่ร้ายเขาก่อน จะรู้ได้อย่างไรว่าสกั
วนัต้องเผชิญหน้ากนั 

“ฉนัเหมือนจะเคยเห็นมิกะ เธอเป็นนางแบบที่อาคิระ นาโอะแมว
มองช่ือดงัเป็นคนค้นพบใช่ไหม เห็นวา่เป็นนางแบบดาวรุ่งของวงการ” เรนะ
ถามฉนั ใบหน้าสวยหวานเปือ้นยิม้จริงใจ 

“ใช่คะ่ที่วา่คณุนาโอะเป็นคนพบฉนั แตฉ่นัไมใ่ช่ดาวรุ่ง”  
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ฉันก็แค่นางแบบธรรมดาเท่านัน้ เข้าวงการเพื่อหาค่าขนมส่ง
ตวัเองเรียนจนจบจากวิทยาลยัศิลปะแห่งโตเกียวเมื่อปีที่แล้วและเลีย้งแม่
กบัน้อง  

“ดาวร่วงเหรอ” อากิโตะถาม สมแล้วที่ในวงการลือว่าเขายะโส
และร้าย ฉนัชกัสหีน้า 

“ที่จริงมิกะจะเลกิเดินแบบแล้วละ่”ฮานาเอะบอก  
“ไมม่ีอะไรหรอก อยา่สนใจเลย” ฉนับอกปัด 
“เอ.๋..? ทําไมละ่” หากแตเ่รนะถามอยา่งสนใจ 
“เธอบอกเกลยีดสิ่งแวดล้อมในวงการ อือ้...” ฮานาเอะถกูฉนัรวบ

ปากก่อนกระซิบเอ็ดกรอกหเูธอ 
“ชู่ว อยูต่อ่หน้าคนในวงการล้วนๆ พดูแบบนีไ้ด้ไง...!?” 
ปลายสายตาฉนัเหลอืบเห็นดวงตาเยือกเย็นสอีอบซิเดียนของอากิ

โตะตวดัมองมา ใบหน้านิ่งเรียบนัน่ราวกับฟังแล้วยิ่งเกลียดฉนัเข้าไปใหญ่
แตไ่มเ่ห็นจะกลวัเลยในเมื่อฉนัไมไ่ด้กะจะอยูย่าว 

“ฮานาเอะ ฉนัไปก่อนนะ” ฉนับอกเพื่อนทนัที หากแต่ฮานาเอะดึง
มือไว้ 

“ไมไ่ด้นะเธอต้องอยูเ่ป็นเพื่อนฉนั ไมง่ัน้มีงอน!” 
“แตฉ่นัไมอ่ยากอยู่” 
“งัน้เราตดัพี่ตดัน้องตดัเพื่อนกนันบัแตว่ินาทีนี”้ 
ไม.่..! 
แล้วความซวยของฉันก็เร่ิมต้นตัง้แต่วินาทีนัน้ การคุยเล่นเร่ือย

เป่ือยข้างสระท่ีเพื่อนใหมท่กุคนเป็นมิตร หากแตอ่ากิโตะเขมน่ฉนั  
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“ฉนัใช้เวลาสว่นใหญ่เดินแบบอยู่เมืองนอก อากิโตะก็เหมือนกนั” 
ชินจิเลา่อยา่งเป็นกนัเอง “สว่นเซยะกําลงัจะหมัน้เร็วๆ นี ้นามิที่เป็นแฟนเขา
และเป็นนางแบบเหมือนกนัเพิ่งจะกลบัไปเมื่อวาน ติดเดินแบบท่ีลอนดอน”  

“ขอดูรูปแฟนเซยะหน่อยสิ” ฮานาเอะตื่นเต้น และเมื่อรับมือถือ
ของเซยะทีอ่วดรูปแฟนให้เห็นก็กรีดร้องประทบัใจ “โอ้โหสวยจงั...!” 

จากนัน้การพดูคยุที่ฉนัอยากลากลบัไปหลบัก็ดําเนินต่อไป เพราะ
เกรงใจฮานาเอะหรอกนะฉันถึงยังอยู่ ดีที่อากิโตะเหมือนจะเซ็งฉันหรือ
อยา่งไรไมรู้่ตอนนีเ้ลยหายตวัไป และเรนะก็เช่นกนั 

ไปๆ มาๆ ริมสระเหลอืแคฉ่นักบัเซยะสองคน ฮานาเอะกบัชินจิไมรู้่
เดินคยุกนัหายไปไหน  

“เบื่อหรือเปลา่มิกะ” เซยะถามฉัน เส้นผมสีอ่อน ใบหน้าคมคาย 
ดวงตาราวกับสีแห่งฟากฟ้าสนธยาที่น่าหลงใหล ฉันรู้ว่าเขาเป็นนายแบบ
เหมือนกนั ป๊อบมากเสียด้วย อีกทัง้เป็นชายที่ผู้หญิงทัง้ญ่ีปุ่ นคลัง่ไคล้ราว
กบัเจ้าชายในฝัน... “ที่จริงบางทีการมาพกักบัเพื่อนหลายๆ คนก็ไม่ใช่เร่ือง
สนกุเทา่ไหร่...จริงไหม...?” 

“เห็นด้วย ที่สาํคญัฉนัถกูฮานาเอะเพื่อนคนเดียวในโลกทิง้แล้ว” 
“ฉนัก็เหมือนกนั แฟนเพิ่งทิง้ไปเดินแบบเมื่อวาน” เซยะยิม้ “ทําให้

ฉนัเหงาเป็นบ้าเลยรู้ไหม...?” 
แล้วเซยะเลา่เร่ืองนามิวา่ที่คูห่มัน้ของเขาให้ฉนัฟัง ทําให้ฉนัรู้วา่นา

มิเป็นผู้หญิงที่วิเศษ เธอรักและรอเซยะอยู่ตลอดทัง้ที่ตลอดมาเขาเป็นเสือ
ร้าย  
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แตด้่วยการรอที่ยาวนานทําให้เธอชนะใจเพลย์บอยอย่างเซยะได้ 
เขายอมถอดเขีย้วเลบ็และทิง้ลายเสอืเพราะรักเธอ ทัง้คูกํ่าลงัจะจดังานหมัน้
ในอีกไมก่ี่เดือนนีท้ี่ปารีส  และนัน่ก็ทําให้ฉนัรู้สกึอบอุน่ไปทัง้หวัใจ  

“ดีใจด้วยนะเซยะ” ฉนัเอย่เมื่ออีกฝ่ายเลา่จบ 
…ดวงตาสท้ีองฟา้ใกล้คํ่ามองฉนัน่ิงนาน...แปลก... 
...แตไ่มรู้่ทําไม... 
“ชากุหลาบครับ” เสียงพนักงานเสิร์ฟที่วางแก้วสีกุหลาบเปล่ง

ประกายลงบนโต๊ะทําให้ฉันหายใจทันอีกครัง้  เพราะในที่สดุดวงตาสีราว
ท้องฟ้าสนธยานัน้ก็ยอมละไปจากฉนัจนได้ ทว่าเพียงครู่เดียวก่อนจะกลบั
จ้องมองฉนัราวกบัตรึง และราวกบัไมอ่ยากละสายตาไป 

“แก้วนีข้องมิกะครับ” 
“เอ.๋..? ให้ฉนัเหรอ...?”  
“สาํหรับเพื่อนใหม”่ ดวงตาสอีอ่นยงัคงนิ่งมองฉนั....ราวกบัสมัผสั

เรือนร่างฉนัด้วยสายตานัน้ แตฉ่นัอาจคิดไปเองก็ได้ 
“ฉนัไมเ่อาหรอก ไมเ่ป็นไร อ๊ะ...”  
ขณะโบกมือปฏิเสธแก้วชากหุลาบในมือเซยะกลบัเทลงราดตวัฉนั

ตัง้แต่อกไปถึงหน้าตกั ตามด้วยเด็กตวัน้อยที่ล้มลงต่อหน้าฉันดงัโครม...!  
เด็กชายเหมือนจะวิ่งเลน่โดยไมด่ทูางถึงได้ชนเซยะเข้าแล้วลืน่ไถล 

“แง...!” เสยีงร้องไห้ของเด็กชายทําให้คนรอบสระหนัมองกนัใหญ่ 
เขา่ของเด็กน้อยถลอกเสยีแล้ว 

“อย่าร้องไห้นะคะคนเก่ง พี่มีทาร์ตช็อคโกแล็ตด้วย เอาไหม แต่
ต้องหยุดร้องไห้ก่อนนะ” ฉนัอุ้มเด็กขึน้ตบหลงัปลอบ ไม่นานก่อนที่พ่อแม่
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เด็กจะมาถึง โค้งหัวขอโทษแทนลูกชายนบัสิบครัง้ที่ชนแก้วหกจนทําฉัน
เปียกก่อนขอตวัลากลบั 

“ทําเด็กร้องไห้ทําไม” เสยีงห้วนเยือกเยน็ของอากิโตะเอย่ตาํหนิฉนั 
หาเร่ืองกนัชดัๆ วา่แต่เขากลบัมาตัง้แตเ่มื่อไหร่...? 

“ฉนัเปลา่นะ”  
“เด็กวิ่งมาชนพวกเราเองต่างหาก” เซยะแก้ตวัแทนฉนั “ดสูิ มิกะ

เปียกหมดแล้ว...” 
“อา...แยช่ะมดั” ฉนัก้มลงดรู่างตวัเอง นํา้ชากหุลาบเปียกตัง้แตค่อ

ลงไปถึงเรียวขา ฉนัเช็ดไปบน่ไป  
“เหนอะไปหมดเลย” ฉนัเช็ดอีก “มีทิชชู่ไหม...?” 
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CHAPTER 3 
 

เช็ด 
 

-อากิโตะ- 
ฟ่ึบ…เซยะยื่นทิชชู่ให้นางแบบใหมเ่ร็วทนัใจ  
มือเรียวเลก็รับกระดาษไปเช็ดร่างสขีาวจดัของตวัเอง เรียวนิว้เช็ด

นํา้ที่เปียกจากลาํคอ...และตํ่าลงไปกว่านัน้ นํา้เปรอะแทรกเข้าไปในร่องอก
ขาวจดัระหวา่งบิกินี่ แต.่..  

รู้ตวัไหมว่าไม่ควรเช็ดแบบนัน้ต่อหน้าผู้ชาย มนัเหมือนการให้ท่า 
โดยเฉพาะผู้ชายอยา่งเซยะที่กําลงัจะหมัน้ ในฐานะผู้ชายด้วยกนัและเพื่อน
สนิทผมรู้นิสยัมนัดีกวา่ใคร  

แล้วมือเล็กเคลื่อนเช็ดต้นขาเปล่าว่างของตวัเอง...ทว่าดูราวกับ
ลบูไล้ ซํา้ร้ายเช็ดหน้าท้องแบนราบระหวา่งบิกินี่ก่อนลากตํ่าลงสูเ่รียวขาเพื่อ
เช็ดหยาดแวววาวสกีหุลาบออกไป 

แกล้งไมรู้่หรือเปลา่วา่ทําอะไรอยูต่อ่หน้าผู้ชายอกสามศอกถึงสอง
คน ไม่ดีเลยสกันิด...ผมนึกระแวงเซยะขึน้มา ไม่ได้หึงเพื่อน อย่าเข้าใจผิด 
ผมไมใ่ช่หนุม่วาย  

ก็แคเ่ป็นหว่งคนที่กําลงัจะหมัน้   
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แล้วมนัก็เกิดขึน้จนได้ เซยะที่เหมือนจะดเูธอเช็ดไม่ทนัใจสอดมือ
เข้าช่วยเสยีอยา่งนัน้ 

ฟ่ึบ...มือร้อนเคลือ่นเช็ดต้นขาให้เธออยา่งวอ่งไว เฮ้ย... 
แตเ่ธอปัดทนัควนั  
“ไมเ่ป็นไร” เธอบอกอยา่งนัน้ก่อนลกุขึน้ “ฉนัจะไปล้าง” 
หากแตส่ายไปเสียแล้ว เซยะได้สมัผสัผิวเนือ้นุ่มนิ่มน่ากดัของเธอ 

เซยะผู้ กําลงัจะหมัน้กบันามิเพื่อนรักของผมมาเจอนางแบบใหมท่ี่สวยจนนา่
รําคาญลบูคอลบูขาเนียนๆ ของตวัเองแบบนี ้หนําซํา้ห่วงเสียจนต้องยื่นมือ
เข้าไปเช็ดต้นขาให้แบบนัน้ 

บ้าชะมดั  
แล้วแบบนีเ้ซยะเพื่อนผมจะรอดไหม...? 
 
-มิกะ- 
หลงัจากล้างเนือ้ตวัเสร็จที่อ่างล้างหน้าของห้องนํา้ติดสระฉนัเดิน

กลบัออกมา ก่อนฝีเท้าต้องหยดุกึก ร่างสงูร่างหนึ่งยืนขวางทางออกประตู
ของฉันไว้ ดวงคาคมเข้มแทบกลืนเป็นสีเดียวกับฟากฟ้าเหนือท้องทะเล
เวลากลางคืน ริมฝีปากเรียบสนิท  

“อากิโตะ...?” 
เขามาทําไม...? 
 “เมื่อครู่ทําอะไรลงไปรู้ตวัหรือเปลา่” 
“ทําแก้วแตก” ฉนัตอบ “ขอโทษที่ทําให้แก้วทางโรงแรมเสยีหาย”  
 “ไมใ่ช่ เร่ืองที่เธอเข้าใกล้เซยะเพื่อนฉนั”  
“นายพดูอะไร...?”  



WRITTEN  BY  IDA  MINAMI                                              ไอดะ มินาม ิ
 

28 

“เจอกนัครัง้แรกก็ให้มนัจบัเนือ้จบัตวัเสยีขนาดนัน้” 
“ก็ฉนัถกูเด็กชนนํา้หกใส”่ 
“เธอก็เลยให้มนัเช็ดให้...?” 
ฉันชักสีหน้า “ฉันเช็ดของฉันเอง เลอะแบบนัน้จะมีเวลาสงัเกต

ไหมวา่ใครจะมาช่วยเช็ดอะไร หรือนายหาวา่ฉนัให้ทา่เซยะ...?” 
“พดูเองนะ” 
“ฉนัถามนายตา่งหาก!” 
“พดูเร่ืองนีก็้แสดงวา่คิดไว้” 
 “นายตา่งหากละ่ที่เร่ิมก่อน!” ฉนัขึน้เสยีง ฉนัยงัไมท่นัทําอะไรเลย

ไม่ใช่หรือไง...!  “เซยะคงไม่ได้คิดเร่ืองอะไรบ้าๆ แบบนัน้หรอก เขาก็แค่
ตกใจแล้วก็คงเป็นหว่ง”  

“หว่งจนได้เร่ืองเลยสนิะ” ดวงตาคมไลม่องร่างของฉนั “ก่อเร่ืองจน
ให้มนัจบัต้นขาได้” 

“อากิโตะ...!” ฉนัจะผลกัเขาอยู่แล้วทว่ากลบัถูกมือที่ใหญ่กว่ารัง้
ข้อมือไว้ทัง้สองข้าง หมบั...! ร้อนจงั และทําไมเขาถึงเร่ียวแรงมากขนาดนี ้
นะ...!? 

 “จําเอาไว้ และฉนัไมช่อบพดูซํา้” ดวงตาอนัตรายที่ไมเ่ป็นมิตรเอา
เสยีเลยนัน่ลอ็คฉนัจนขยบัไมไ่ด้ ฉนัหยดุหายใจ รู้แนแ่ก่ใจในวินาทีนัน้วา่อีก
ฝ่ายเอาจริง “อยา่ได้คิดจะหวา่นเสนห์่เพื่อนฉนั” 

แตฉ่นัไมผิ่ดไมใ่ช่หรือไง...! “ฉนัเปลา่...!”  
“เตือนครัง้ที่หนึง่” 
“ฉนัไมไ่ด้ทํา...!” 
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“ไม่งัน้...” เสียงตํ่าเอ่ยแทรก ดวงตามืดดํานิ่งมองฉัน ไร้แววและ
ประกาย  “ฉนัอาจต้องสัง่สอนเธอ  และเธอจะไม่ชอบแบบนัน้ ได้ยินที่พูด
แล้วใช่ไหม” 

ฉนัยืนแข็งทื่อ เสยีงขูเ่ยือกเย็นของอากิโตะยงัก้องสะท้อนในหเูมื่อ
ร่างสงูคลายมือและเดินจากไป 

อากิโตะ...สมแล้วที่ได้ช่ือวา่เจ้าชายนํา้แข็ง เย็นชา เอาแต่ใจ และ
ไมม่ีใครกล้าทําให้เขาโกรธเลยในโลกใบหนี ้ 

แตฉ่นัไมไ่ด้ทําอะไรผิด และฉนัไมใ่ช่คนที่กลวัใครโดยเฉพาะคนไร้
เหตผุล หาเร่ืองฉนัทัง้ที่ฉนัยงัไมท่นัทําอะไร 

คนบ้า...! ไมช่อบเลยคนแบบนัน้...! 
ให้ตาย...! 
 
ภายหลงัถกูขูแ่บบตัง้ตวัไมท่นัฉนัได้แตฮ่ึดฮดัเดินตามร่างสงูนัน่ไป

หา่งๆ ไมใ่ช่คลัง่ไคล้หรืออยากตาม อย่าเข้าใจผิด แค่ต้องกลบัสระก่อนเพื่อ
ตามฮานาเอะแตท่างเดินกลบัมนัมีทางเดียวไง 

“กลบักนัดีกวา่ฮานาเอะ” เมื่อถึงขอบสระฉนัดึงมือเพื่อนสนิทที่ยงั
คยุสนกุกบัชินจิไมเ่ลกิ 

“เอ ๋จะรีบไปไหนละ่...?” 
“ฉนัง่วงแล้ว”  
“สองทุม่เนี่ยนะ...?” 
“ใช่” ฉันเหลือบมองมุมมืดห่างออกไป อากิโตะยังเขม็งมองฉัน

อย่างคาดโทษ แต่นึกว่าฉนักลวัเหรอ เสียใจ ถึงอย่างนัน้ฉนัก็ไม่ใช่คนชอบ
แกวง่เท้าหาเสีย้น “ถ้าเธอไมอ่ยากกลบัฉนัไปคนเดียวก็ได้”  
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“ฉนัไม่ให้เธอกลบั ถ้ากลบัฉันงอนนะ” ฮานาเอะสะบดัหน้าอย่าง
เอาแตใ่จ 

“ใช่ครับ จะรีบไปไหนละ่” ชินจิช่วยเชียร์ “เพิ่งมาแป๊บเดียวเอง” 
“นัง่” ฮานาเอะสัง่ กระตุกมือฉนัให้นัง่ลงอีกครัง้เมื่อฉันยงัยืนดือ้

อยู ่“ดื่มเป็นเพื่อนฉนัก่อนเลย” 
ถึงฉนัจะไม่คร่ันคร้ามอากิโตะแต่กบัฮานาเอะฉนักลบัเกรงใจ ฉนั

มกัตามใจและไม่ขดัใจเจ้าของใบหน้าสวยหวานราวตุ๊กตาคนนี  ้เพราะเธอ
เป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของฉนัตัง้แตจํ่าความได้ 

จากปลายสายตาฉันเห็นว่าอากิโตะเดินห่างไปและเลิกมองฉัน
อย่างจบัผิดแล้ว เพราะงัน้เพื่อไม่ให้ฮานาเอะอารมณ์บดูฉันคงต้องนัง่เป็น
เพื่อนเธอครู่หนึง่ก่อนแล้วคอ่ยอ้อนเธอกลบัใหม ่ 

“อ้ะ ดื่ม”ฮานาเอะยื่นนํา้สเีงินปนทองแสนหรูให้ฉนั 
“อะไร นํา้ผลไม้เหรอ...?” 
“อือ้ ชินจิสัง่มาให้” 
“ถ้าดื่มแล้วต้องกลบัห้องกบัฉนันะ” 
“โอเค” 
เยี่ยมเลย ฮานาเอะยอมตามใจฉนับ้างจนได้ ฉนัจึงดื่ม  
แตแ่ปลก...ทําไมดื่มได้คร่ึงแก้วแล้วฉนัปวดหวัขึน้มา…? 
“มิกะเป็นอะไรไป...?” ฮานาเอะที่สงัเกตเห็นฉนัในทนัทีถามอย่าง

ตกใจ 
กึก...ฉันวางแก้ว ยกมือกุมขมับ “นํา้นี่...ใส่แอลกอฮอล์ใช่ไหม

....?” 
“ชินจิ น่ีเหล้าหรือเปลา่...?” ฮานาเอะสะดุ้งสดุตวั  
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“ใช่ครับ ทําไมเหรอ” 
“มิกะดื่มเหล้าไมไ่ด้...!” เพื่อนสนิทกระโดดกอดฉนั “ฮือ...มิกะฉนั

ขอโทษนะ ฉนัไมน่า่ชวนเธอดื่มเลย ฉนัไมรู้่จริงๆ วา่มนัเป็นแอลกอฮอล์ เธอ
ดื่มทีไรเมากวา่คนอื่นร้อยเทา่ทกุที ปวดหวัมากไหม...!?” 

“ฉันคงต้องกลบัก่อน” ดีจัง มีข้ออ้างแล้ว ฉันจะได้ปลีกตัวกลบั
ห้องโดยที่ฮานาเอะไมโ่กรธอะไร  

วืด...หากแตข่ณะลกุฉนักลบัเซเสียหลกั พลนัช่วงเอวสมัผสัถึงมือ
ร้อนท่ีเคลือ่นเข้ารับ และต้นแขนที่ถกูมือใหญ่ประคองไว้  

หลงัจากนัน้ทกุอยา่งก็ดบัวบูไป 
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CHAPTER 4 
 

ฉันไปส่งไหม 
 

-อากิโตะ- 
ร่างคนคออ่อนทรุดลงในอ้อมแขนของเซยะหน้าตาเฉย คราวนี ้

ชายที่กําลงัจะหมัน้ยิ่งถึงเนือ้ถึงตัวเธอเข้าไปใหญ่ เอวสีขาวเปลือยเปล่า
ระหวา่งบิกินี่ถกูรวบไว้ในแขนกํายําของอีกฝ่ายเต็มๆ  

“พนัช์โรงแรมหกดาวของนายไม่ได้เร่ืองสกันิด ทําลกูค้าวูบแล้ว
เห็นไหม” เซยะล้อเลียนผมในฐานะทายาทเจ้าของโรงแรม ไหงคนผิดถึง
กลายเป็นโรงแรมหกดาวที่ช่ือเสยีงไมเ่คยดา่งพร้อยไปได้?  “รสเยี่ยมแต่แรง
จนทําสาวสวยน็อคแบบนีไ้ม่ไหวหรอก ฉันกดรีวิวหนึ่งดาวในทริปแอดไว
เซอร์ให้ดีไหม” 

“ลองกดสิแล้วฉนัจะจดังานศพให้นาย ผู้หญิงคนนัน้ก็แค่คออ่อน
ผิดปกติ” บ้าจริง เคร่ืองดื่มโรงแรมหกดาวจะผิดได้อยา่งไร...? 

“ทําไมเรียก ‘ผู้หญิงคนนัน้’? เรียกมิกะส”ิ ชินจิไมพ่อใจ 
“เธอไมใ่ช่เพื่อนฉนั ไม่รู้จกัด้วยซํา้ไป” ผมเอ่ยเย็นชา จะเรียกช่ือที่

แปลว่าคืนเดือนมืดนัน่ไปทําไม เมื่อบ่ายนีอ้ยู่เลยที่ผู้หญิงคนนัน้เพิ่งด่าผม
ริมสระ เพราะงัน้ผมไมอ่ยากเห็นหน้าเธอด้วยซํา้ 
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“อือ...” คนคออ่อนรู้สึกตัวแล้ว ดวงตากลมโตเปิดขึน้อย่าง
ประหลาดใจที่เห็นวา่เซยะประคองร่างเธออยู่ มือใหญ่แนบกบัเอวและหน้า
ท้องเปลอืยเปลา่ “เซยะ...?” 

“ฉันไปส่งไหม” คนประคองอาสา สีหน้าเป็นห่วงจนผมอด
หงดุหงิดไมไ่ด้ แล้วนามิคูห่มัน้นายละ่? 

 “ไมเ่ป็นไร” เธอปฏิเสธ แตพ่อเดินเองก็เซอีก “อ๊ะ...” 
เป็นอีกครัง้ที่เซยะรับร่างนัน้ไว้ เหมือนหนงัราคาถกูเร่ืองหนึ่งเลย 

ให้ตาย “เธอเดินไมไ่ด้หรอก เห็นไหม...?” 
ดวงตากลมโตลากมองผมที่ยืนอยู่ห่างๆ คล้ายเกรงอยู่เหมือนกนั

วา่จะถกูผมต่อว่าอีกหรือไม่ เพราะตอนนีเ้ธอรู้แล้วว่าไม่ว่าเธอจะทําอะไรก็
ผิดไปหมด 

“ฉันจะไปล้างตวั โดนนํา้เย็นๆ เดี๋ยวก็หาย” ร่างที่เหมือนตุ๊กตา
โซเซบอกก่อนเดินผละไปท่ีฝักบวักลางแจ้งอีกด้านของสระ  

เธอคงนึกว่าจะจบแค่นี ้คุโรซาวะ มิกะ นางแบบใหม่ที่ทุกคนใน
วงการพดูถึง ถ่ายแบบให้สนิค้าสดุหรูแตก่ลบัทําตวัติดดินและเรียบง่าย 

หากแตผ่มเดินตามไป เพราะเธอทําให้เซยะเพื่อนผมหายใจสะดดุ
เป็นครัง้ที่สองแล้วไมว่า่จะตัง้ใจหรือไม่ 

 
-มิกะ- 
...ซา่... 
สายนํา้เย็นทําให้ทําให้ฉนัตื่นตวั อาการหน้ามืดหายไป 
แตแ่ล้วกลบัมนึอีก 
...วบู... 



WRITTEN  BY  IDA  MINAMI                                              ไอดะ มินาม ิ
 

34 

 
-อากิโตะ- 
แขนของผมเคลื่อนรับร่างที่ทรุดเกือบล้มนัน้ไว้ได้ทนั ท่ามกลาง

สายนํา้มือและแขนของผมสมัผสัร่างซึง่คลมุด้วยผิวขาวละเอียดไร้ตําหนินัน้
... 

บ้าชะมดั ทัง้ที่กะจะมาขูแ่ละไลไ่ปหา่งๆ แตก่ลบัต้องกลายเป็นคน
มาแตะต้องเนือ้ตวัเธอเองเสยีได้  

มิกะเป็นผู้หญิงที่สวย ไม่ได้โดดเด่นกว่าคนอื่นในเมื่อวงการนีม้ี
นางแบบสวยมากมาย และในขณะที่หญิงสาวสวยแทบทกุคนมกัเฉียดมา
ใกล้ผมเพื่อสง่ยิม้...ดแูววตาก็รู้ว่าหวงัทอดสะพาน เธอก็อาจจะเป็นหนึ่งใน
พวกนัน้ใช่ไหม  

ผู้หญิงก็เหมือนกันหมด ผมผ่านผู้หญิงมามาก ข้ามพ้นคํ่าคืนไป
กบัพวกเธอหลายคน ก็แคเ่ร่ืองการสมัผสั...ไมเ่คยสกัครัง้ที่จะเก่ียวกบัหวัใจ 
ผมแค่สมัผสัเธอเพราะพวกเธอต้องการ ทําหลายๆ อย่างด้วยวิธีที่ผู้หญิง
ชอบร้องขอจากผู้ชาย 

คืนนีเ้ธอก็แคผู่้หญิงอีกคนที่มาวนเวียนใกล้ผม ทา่ทางเหมือนหยิ่ง
และมีศกัดิ์ศรี...แตส่ดุท้ายแล้วอาจชอบให้ทา่เหมือนนางแบบคนอื่นๆ ก็ได้ 

ใบหน้าสวยหวานไร้สติ ลําคอ ผิวขาวที่ไร้ตําหนิทัง้เรือนร่าง นิ่ม
ราวกบัผ้าไหม  

...ผมกําลงัมองเธอ… 
สวย...และนัน่ก็ทําให้ผมหงดุหงิด โกรธด้วยซํา้ไป 
ด้วยรูปร่างหน้าตาแบบนี.้..ตอ่ให้ยืนเฉยๆ ก็เหอะอาจทําให้เซยะที่

กําลงัอินเลฟิกบันามิใจแตกก็ได้…! 
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-มิกะ- 
ลืมตาอีกที...ฉันประหลาดใจที่ร่างตวัเองอยู่ในอ้อมแขนร้อนอีก

ครัง้ทา่มกลางนํา้จากฝักบวัที่ยงัสาดสาย...!  
อ้อมแขนของใคร...? กํายํา...แผ่นหลงัเปลา่ของฉันแนบกบัเรือน

ร่างด้านหน้าที่แข็งและร้อนจนทําให้สะท้านแผ่ว และแล้วใบหน้าคมคายที่
ดวงตาอนัพร่ามวัของฉนัคอ่ยๆ ปรับโฟกสัเห็น... 

ดวงตาสเีข้มราวกบัคํ่าคืนรอบข้างนัน้ลอยอยูใ่กล้ 
 “อากิโตะ...?”  
เขามาอยูต่รงนีต้ัง้แตเ่มื่อไหร่...!? 
 “เลกิให้ทา่ผู้ชายได้หรือยงั” ร่างสงูที่ยืนซ้อนหลงัเอย่หยาบคาย  
“ฉนัเนี่ยนะ...!? เปลา่นี่...!” 
“ก็ที่ทําอยูน่ี่ไง” 
“ทํา...?” สายตาของฉันลากตามดวงตาสิออบซิเดียนตํ่าลงไป 

เรือนร่างเปลอืยเปลา่ระหวา่งบิกินี่ของฉนัอยูใ่นอ้อมแขนแกร่งที่รัดแน่น เขา
เป็นคนแตะตวัฉนัเอง ฉนัไมไ่ด้ขอให้เขารับฉนัตอนวบูไม่ใช่หรือไง ปลอ่ยให้
ล้มหวัฟาดไปเลยส ิไมเ่ห็นจะแคร์...! 

...การหน้ามืดทรุดจนทําให้ผู้ชายต้องเข้ามาช่วยพยงุเป็นการให้
ทา่ใช่ไหม...? 

“นาย...!” ฉนัสลดัร่างหลดุจากอ้อมแขนแข็งราวกบักรงเหลก็อยา่ง
รวดเร็ว 

“เข้าใจแล้วสินะ” ดวงตาเยือกเย็นหร่ีลง “เธอไม่ควรให้ผู้ ชาย
เข้าถึงตวัขนาดนัน้ได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเซยะ ไมเ่ช่นนัน้ฉนัจะไมใ่ห้อภยั” 
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“แตฉ่นัไมไ่ด้ให้ทา่เพื่อนนายนะ!” 
“มนัก็ไมต่า่งกนัไมใ่ช่หรือไง” 
แล้วเป็นอีกครัง้ที่ร่างสูงคว้าข้อมือของฉัน ดวงตาหยาบคายไล่

มองเรือนร่างของฉันในสายนํา้ ก่อนดึงแรงจนร่างฉันลอยเข้าปะทะกบัอีก
ร่าง...แน่นจนได้ยินเสียงเนือ้กระทบกนั ราวกับจะตอกยํา้คําข่มขู่นัน้ไว้ใน
หวัใจ...! 

“อยา่เข้าใกล้เซยะอีก น่ีเป็นการเตือนครัง้สดุท้าย” 
ฉนัได้แต่กํามือแน่นเมื่อร่างสงูคลายมือและเดินจากไป นึกว่าฉัน

อยากอยูใ่ห้สบประมาทเสยีๆ หายๆ แบบนีน้กัหรือ...!?  
ไปก็ได้! 
 
ทนัท่ีที่กลบัถึงขอบสระฉนัร้องเรียกฮานาเอะที่แขง่ดาํนํา้เลน่กบัชิน

จิอยู ่“ฮานาเอะ กลบักนัเถอะ ฉนัปวดหวัไปหมด อยากไปนอนแล้ว" 
“แตฉ่นัยงัอยูส่นกุอยูเ่ลยนะ ยงัไมอ่ยากกลบัเลย” 
“ให้ฉนัไปสง่ไหม” เมื่อฮานาเอะดือ้เซยะถึงได้อาสาแทน 
“ไม่เป็นไร ฉันกลบัเอง” ฉันปฏิเสธทันที ทว่าเพียงก้าวเดียวฉัน

กลบัเซอีก  
หมบั...! เป็นอีกครัง้ที่มือร้อนของเซยะเคลื่อนเข้ารวบร่างของฉนั

ไว้ 
ฉนัไมไ่ด้ให้ทา่สกันิด ใครก็เป็นพยานได้ทัง้นัน้...! หากแต่ดวงตาสี

ออบซิเดียนซึง่จ้องจบัผิดอยูห่า่งๆ พลนัโกรธเคือง คนแบบนัน้ไมม่ีวนัเข้าใจ  
เพราะงัน้ร่างสงูนัน้จึงได้เดินเข้ามา ก่อนออกคําสัง่เพื่อน “ปลอ่ย

มือส ิเซยะ” 
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“แต่มิกะเดินไม่ไหว เพราะนํา้ผลไม้โรงแรมหกดาวสดุไม่เอาไหน
ของนายไง” 

“จบัเนือ้ต้องตวัผู้หญิงอื่นแบบนีน้ามิเห็นจะรู้สกึอยา่งไร” 
“ก็รู้สึกเป็นห่วงไง” เซยะตอบจริงจัง “มิกะน่าสงสารจะแย่แบบนี ้

นายจะยงัยืนขวางอีก หรือนายไมไ่ว้ใจฉนั...?” 
“งัน้บอกสวิา่ฉนัเช่ือใจนายได้ไหม”  
“มีแต่นายที่คิดเร่ืองไร้สาระแบบนัน้ในเวลาที่คนป่วยหนกัแบบนี ้

พดูไปคนอยา่งนายก็คงไมเ่ข้าใจ” 
ฉันเห็นด้วยกับเซยะ อีกอย่างฉันมึนและปวดขมับจะแย่แล้ว 

จะต้องฟังสองคนนีเ้ถียงกนัอีกนานไหม...? 
“ฉนัจะไปสง่ด้วย” อากิโตะเอ่ยขึน้ ฉนัจะค้านหวัชนฝาหากแต่สติ

กลบัดบัวบูไปเสยีแล้ว เกลยีดตวัเองจริงๆ ที่คอออ่นเกินไป 
อากิโตะต้องหาวา่ฉนัให้ทา่อีกแน่ 
และฉนัเกลยีดเขาจริงๆ ให้ตาย...! 
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CHAPTER 5 
 

เจ้าหญิงที่หลับใหล... 
 

-อากิโตะ- 
ผมกบัเซยะมาสง่ผู้หญิงที่น่ารําคาญคนนัน้ถึงห้องพกั ทว่าคนคอ

พบัไมไ่ด้รู้ตวัเลยสกันิด สลบตัง้แตต้่นทาง บางทีคออ่อนเกินขนาดนีโ้รงแรม
นา่จะมีสทิธ์ิไลก่ลบับ้านไปตามกฎหมาย  

อย่าห่วง โรงแรมเครือฮาระบริการลูกค้าราวกับพระเจ้าทุกคน 
ยกเว้นเธอคนนีท้ี่ผมต้องหาทางไล่ไปให้ไกล คงดีถ้าจะขู่ให้เธอวิ่งหนีกลบั
บ้าน แตจ่ะด้วยวิธีไหนผมต้องคิดตอ่ไป 

หลังจากรูดคีย์การ์ดและเปิดเข้าห้องเธอก็ถูกวางลงบนเตียง 
ก่อนที่เซยะจะกุลีกุจอหาผ้าขนหนูชุบนํา้มาให้ มือใหญ่เคลื่อนผ้า เปียก
หมาดแตะใบหน้าคนหมดสติ 

“จะทําอะไร” ผมเบรค 
“เช็ดหน้ากบัคออยา่งไรละ่ เป็นเจ้าของโรงแรมทําลกูค้าเมาแบบนี ้

จะไม่รับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหม?” คําก่นด่าของมนัทําให้ผมนิ่ง ห้ามไม่ลง
เมื่อเซยะเช็ดหน้าและลาํคอให้เธอก่อนเคลือ่นตํ่าเลยลาํคอลงไป  

ผมขวางมือของมนัให้หยดุอยูแ่คน่ัน้ “ฉนัรับผิดชอบเอง นายไปได้
แล้ว” 
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อย่างน้อยเซยะก็เช่ือฟังผมและเดินออกไป ประตปิูดลง ในความ
เงียบของห้องผมลากสายตามองร่างไร้สตินัน้อยา่งช่วยไมไ่ด้  

บ้าชะมดั ผมต้องมารับผิดชอบลกูค้าคออ่อนที่ทําให้ดริง้ค์พิเศษ
ของโรงแรมเสยีช่ือทําไม...? 

มือของผมเคลื่อนผ้าชนหนูเช็ดข้างแก้มของร่างในบิกินี่ที่หายใจ
แรงขึน้ลง ใบหน้าสวยหวานราวกบัวาด กด...ก่อนเคลือ่นตํ่าลงไป... 

“อือ...” ร่างที่หลบัตาครางเมื่อผ้าเย็นสมัผสัผิวบางเหนือลําคอ..  
ขยบั ผมผละมือชัว่ครู่ หากแต่เธอไม่ตื่น ผมเคลื่อนผ้าขนหนเูช็ดใบหน้าเธอ
อีกครัง้ เร่ิมใหม ่ 

ทําไมผมต้องเช็ดหน้าเช็ดคอให้เธอด้วย ไมท่ําก็ได้ใช่ไหม...?  
เหนือหวัใจของร่างบางในบิกินี่...เนินเนือ้สีขาวที่แทบไร้สิ่งปกปิด

สะท้อนขึน้ลงตามจงัหวะหายใจ...ทําไมนะหวัใจของผมถึงเต้นผิดจงัหวะชัว่
ครู่ มนัทําให้ผมหงดุหงิดตนเองจนต้องโยนผ้าทิง้  

หากแตม่นัก็แคป่ฏิกิริยาของผู้ชาย โดยเฉพาะเวลานีท้ีผ่มนกึไปถึง
ว่าเซยะเมื่ออยู่ข้างเธอจะเหมือนตกลงสู่กับดักแสนหวานแค่ไหน ไม่ว่า
เจ้าของเรือนร่างนีจ้ะรับรู้หรือไม.่.. 

บ้าชะมดั... 
แค่ขยับก็ผิดแล้วมิกะ ผมจะเรียกเธอว่ามิกะนับตัง้แต่นี ้ไม่ใช่

เพราะสนิทหรือคุ้นเคยกว่าเมื่อชั่วโมงก่อน  หากแต่เพราะการเรียกว่า 
‘ผู้หญิงคนนัน้’ มนัยาวไปสําหรับคนไม่ขยนั เพราะบางทีคนอย่างผมชอบ
เลอืกวิธีที่ง่าย 

ดวงตาของผมยงัคงมองร่างที่ราวกบัเจ้าหญิงนิทรา  
ไมช่อบเลย...เกลยีดด้วยซํา้ 
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แล้วคําถามเดิมวกเข้ามาในห้วงความคิดของผมอีกครัง้ 
อยูใ่กล้ผู้หญิงคนนีเ้ซยะจะรอดไหม...? 
 
-,มิกะ- 
วนัรุ่งขึน้ 
...:ซา่... 
ท่ามกลางคลื่นนํา้สีฟ้าริมชายหาดฉันเล่นนํา้กับฮานาเอะอย่าง

สนกุสนาน จนกระทัง่เสยีงหนึง่ดงัขึน้ 
“สวสัดีครับ มาเลน่นํา้ด้วยกนัไหม”  
“ชินจินัน่เอง....!” ฮานาเอะกระโดดอย่างตื่นเต้น “ว้าว มากนัครบ

ทีมเลย สวัสดีอากิโตะ เซยะ เมื่อคืนหลบัสบายหรือเปล่า เอ๊ะ...แต่เรนะ
หายไปไหน...?” 

“ขึน้เคร่ืองไฟลท์ดึกไปเมื่อคืนแล้ว แม่ไม่สบาย มาทางนีส้ิฮานา
เอะ มิกะ”  ชินจิชวน 

ฉนัหน้าบดูไมต่า่งจากดื่มนมหมดอายุ ไม่เห็นอยากเจอสกันิด ฉนั
ไม่ได้หมายถึงชินจิที่นิสยัอ่อนโยนทว่าหมายถึงอากิโตะกับเซยะต่างหาก 
เพราะคนหนึ่งชอบข่มขู่และหาเร่ืองฉัน ส่วนอีกคนก็คือสาเหตุที่ทําให้ฉัน
ต้องโดนขูแ่บบนัน้  

ฉันก้าวเดินจะไปเล่นนํา้คนเดียวไกลๆ หากแต่แล้วกลับถูกฮา
นาเอะดงึมือจนแทบล้มหงาย 

หมบั...!  
“จะหนีไปไหนมิกะ มาอยู่เป็นเพื่อนกนัเลยนะ...!” ฮานาเอะออก

คําสัง่เสยีงเข้ม แนน่อนวา่เธองง เธอยงัไมรู้่วา่ฉนักําลงัหนีอะไร 
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ทนัใดนัน้ฮานาเอะปล่อยมือจากฉันและกรีดร้อง นั่นเพราะชินจิ
คว้าตวัเธอและอุ้มเข้าหาคลืน่ยกัษ์ก่อนจะโยนเข้าไป 

“กร๊ีด!! ฮะๆ สนุกจัง” ฮานาเอะหนัมาชวนฉันหลงัคลื่นสาดจน
ลอยกลบัมาปะทะร่างชินจิ “มิกะลองบ้างไหม?” 

“ไมล่ะ่” ฉนัยงัปวดหวันิดๆ อยูเ่ลยจากฤทธ์ิแอลกอฮอล์เมื่อคืน ยิ่ง
เมื่อคืนฮานาเอะบอกว่าทัง้เซยะและอากิโตะมาสง่ฉนัด้วยกนัก็ยิ่งทําให้ฉนั
ขยาดเข้าไปใหญ่  

อากิโตะไมม่ีทางมาสง่ฉนัเพราะหวงัดีอยูแ่ล้ว เขาแคม่าจบัผิดและ
กนัท่า ทัง้ที่เซยะคงไม่ได้คิดอะไรในเมื่อเขามีคู่รักแสนสวยที่กําลงัจะหมัน้
กันอยู่แล้ว ถึงอย่างนัน้เขาก็ใจดีที่ช่วยคนถูกเพื่อนทิง้อย่างฉันไม่ใช่หรือ
อยา่งไร 

“อ๊ะ...!?” หากแต่ฉันกลับถูกเซยะอุ้ มโดยไม่ทันตัง้ตัวทัง้ที่เดิน
ออกมาหา่งมากแล้ว  

วืด...! เขาแข็งแรงมากทีเดียว แล้วโดยที่ราวกบัไม่รับรู้ถึงนํา้หนกั
ของฉนัเขาพาฉนัเข้าปะทะคลืน่ใหญ่ 

ซ่า...! เกลียวคลื่นยักษ์ซดัผ่านร่างของฉัน หากแต่ฉันยงัยืนได้ 
หายใจสะดดุเมื่อรู้วา่เพราะเซยะยงัคงยดึร่างของฉนัไว้  

“ป...ปลอ่ยนะ ฉนัไมช่อบเลน่แบบนี.้..!” 
“สนกุออกมิกะ ระวงั...!” ฉนัไมท่นัได้ดิน้เมื่อเซยะโยนฉนัเข้าไปใน

คลืน่ท่ียกตวัสงูอีกครัง้ แรงนํา้ปะทะร่างจนกระเด็น ร่างของฉนัลอยกลบัเข้า
มาเพื่อท่ีเขาจะคว้าร่างของฉนัไว้อีก “เซยะ...ไมเ่อานา่...!” 

ซา่...! 
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หากแต่ฉันถูกโยนเข้าปะทะคลื่นแรงลูกใหม่ ชินจิเล่นอย่าง
เดียวกนักบัฮานาเอะ โยนร่างของเธอเข้าไป รายนัน้ทัง้กรีดร้องและหวัเราะ
ลัน่ ตา่งจากฉนั 

“เซยะ...อ๊ะ....” เขาไม่ยอมให้ฉันค้านหรือตัง้ตวัสกันิด จริงอยู่การ
เล่นแบบนีส้นกุมากแต่เขาเข้าถึงเนือ้ถึงตวัฉนัมากไปไหม...? แขนและมือ
ร้อนสมัผสัเอวและหน้าท้องเปลือยเปลา่ของฉนัซํา้แล้วซํา้เลา่ สลบักบันํา้ที่
สาดแรงจนฉนัร้าวไปทัง้ร่างกาย แผน่หลงัถกูเบียดชิดร่างกํายํา เสียดสีด้วย
ซํา้ แตเ่ขาเอาแตส่นกุเหรอถึงได้ไมรู้่สกึอะไร...?  

และวา่ที่จริงฉนัคงไมรู้่สกึเหมือนกนัหากอากิโตะไมขู่ไ่ว้เมื่อคืน แต่
ฉนัไมไ่ด้ให้ทา่เซยะ และเขาก็แคเ่ลน่สนกุๆ กบัเพื่อนไมใ่ช่หรือ...?  

“แฮ่ก...” เหนื่อยเป็นบ้าเลย แต่ในที่สดุฉันก็หนีออกมาจากอ้อม
แขนของเซยะได้สําเร็จ ทรุดร่างลงนอนหงายหมดเร่ียวแรงบนชายหาด ทิง้
ฮานาเอะที่กรีดร้องและเรียกให้ชินจิโยนเธอใส่คลื่นซํา้อย่างบ้าคลั่ง ไว้
เบือ้งหลงั เมื่อยร่างราวกบัเพิ่งเสร็จจากวิ่งทางไกล  

“เหนื่อยไหม” เซยะที่เลิกเล่นคลื่นแล้วเดินมานั่งเคียงข้างฉัน 
ดวงตาสีนํา้ตาลอมแดงทอดมองเพื่อนๆ ที่ยงัเล่นนํา้ต่อไป เซยะนี่ชอบคุย
กบัฉนัจริงๆ แตเ่ขาคงไมไ่ด้คิดอะไรหรอก ก็แคเ่ฟรนด์ลี ่

“เหน่ือยส”ิ ฉนัหลบัตา นอนหอบหายใจ 
“มิกะน่ารักดีนะ...” เสียงของเซยะทําให้ฉันลืมตา เพื่อจะพบว่า

ดวงตาสรีาวท้องฟา้สนธยากําลงัมองฉนัอยู ่“สวยแบบนีไ้มม่ีแฟนเหรอ...?” 
เขาถามทําไม...? 
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CHAPTER 6 
 

แฟน? 
 
ฉนัตอบคําถามของเซยะ “แฟนเหรอ มีมัง้ หรือไม่มีก็ไม่รู้สิ ไม่รู้จะ

อธิบายอยา่งไร” 
“ตอบแปลกจงั หมายความวา่ไงเหรอ” 
“ฉนัมีคนคนหนึง่ช่ือคณุหมีนะ่” 
“คณุหมี...?” เซยะประหลาดใจ  
ช่ือเหมือนสตัว์ขนฟูเรียกรอยยิม้จากฉัน ทกุครัง้ที่เอ่ยช่ือนีฉ้ันจะ

รู้สกึอบอุน่หวัใจ “ใช่ คณุหมีนัน่ละ่” 
คณุหมีก็คือคณุหมีที่นา่รัก.... 
“เขาเป็นเพื่อนออนไลน์ของฉนั เจอกนัในโปรแกรมแชทโปรแกรม

หนึง่ เจ็ดปีมาแล้วมัง้ เป็นคนตลก ร่าเริง บ้าๆ บอๆ สบายๆ” 
“อ้วนหรือหน้ามอมเหมือนหมีเหรอถึงต้องเรียกแบบนัน้...?” 
ฉันหัวเราะคิก แล้วความทรงจําก็ย้อนกลับไป ความทรงจํา

ระหวา่งคณุหมีกบัฉนั 
หลายปีก่อน... 
‘สวสัดีดาเระ’ ฉนัพิมพ์ทกัเพื่อนออนไลน์ และบางทีเขาอาจเป็น

เพื่อนสนิทคนเดียวของฉนัถึงแม้ไมเ่คยพบกนัมาก่อน  สนิทยิ่งกวา่ฮานาเอะ
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เสียอีก ในวันนัน้ฉันยังไม่ได้เรียกเขาว่าคุณหมีหากแต่เรียกว่าดาเระที่
แปลวา่ “ใคร” นัน่เพราะเราไมรู้่จกักนั 

แล้วฉนัจะบอกทีหลงัวา่เปลีย่นช่ือเรียกเขาทําไม  
‘สบายดีไหม’ 
‘ไมรู้่ส’ิ 
จริงๆ เลย ถามง่ายๆ แคน่ีย้งัตอบไมไ่ด้ แตอ่าจเพราะแบบนีเ้ราถึง

คยุกนัรู้เร่ือง 
‘ทําไม?’ ฉนัถาม 
‘เมื่อกีม้ีขา่วหมีหลดุออกมา หมีตวัเมีย’ เขาพิมพ์ตอบ 
‘แล้วไง...?’  
‘เดี๋ยวมนัเห็นฉนัแล้วจบัไป นกึวา่พวกเดียวกนั’ 
…หมีตวัเมียอาจลากเขาไปทําสามี...!? 
คําถามของเซยะเรียกฉันกลบัจากความทรงจํา “เพื่อนสนิทสินะ

...?”  
“เราอาจรักกนัอยูก็่ได้” 
“แตเ่ธอสองคนไมเ่คยเจอกนัน่ี” 
“แต่เราหลงรักกนันิดๆ จริงๆ นะ” ฉันหวัเราะสบายๆ “ฉันกับคุณ

หมีจีบกันไปกันมาถึงจะไม่จริงจัง จนกระทั่งวันหนึ่งที่เรารู้สึกรักกันมาก 
เพราะอยา่งนัน้ถึงได้อยากลองนดัพบกนัสกัครัง้” 

“นา่ตื่นเต้นดีนะ แล้วเกิดอะไรขึน้อีก” 
“เราสองคนนดัพบกนัที่งานคอนเสิร์ตกีต้าร์อะคสูติกงานหนึ่ง เรา

ชอบเพลงอะคสูติกเหมือนกนั นดักนัอยา่งดีวา่จะหากนัอยา่งไรในงาน” 
“แล้วเธอก็หาเขาเจอ...?” 
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“เจอที่ไหนละ่”  
“อ้าว” 
“คืนนัน้ฉันกลับบ้านตัวเองเฉยๆ เขาก็เหมือนกัน ระหว่าง

คอนเสร์ิตก็แชทกนัทางโทรศพัท์บ้าง” 
“แชทกนัแตไ่มไ่ด้เจอกนัเนี่ยนะ...!?” 
“ไมรู้่ส ิบางที...คยุกนัแบบนีไ้ปเร่ือยๆ โดยไม่เห็นตวัจริงกนัอาจจะ

สนุกกว่า ไม่อยากรู้ความจริงมัง้ บางทีมนัก็ดีกว่าหากจะอยู่ห่างกัน หรือ
รู้จักกันแค่บางมมุเท่านัน้ เหมือนการอ่านนิยาย ทนัทีที่นิยายเล่มโปรดทํา
เป็นหนงั ทนัทีที่พระเอกที่เราชอบตามตวัหนงัสือถกูคาสติง้ ต่อให้เป็นดารา
ช่ือดงัก็ “หมดกนั” เพราะไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่เหมือนกับที่เคยคิดฝันหรอก
...” 

 “ฉนัไมเ่ข้าใจเธอเลยมิกะ” 
 “ฉันก็ไม่เข้าใจตวัเองเหมือนกัน” ฉนัยิม้ “แต่พอกลบัมานึกดูคืน

นัน้ฉนัคิดวา่ทําถกูแล้วที่ไมไ่ด้พบเขา และดเูหมือนเขาก็คิดเหมือนกนั” 
“นัน่มนัแปลกมาก แล้วหลงัจากนัน้เธอติดตอ่เขาบ้างไหม” 
“ก็นานๆ ครัง้ เร็วๆ นีเ้ราตกลงกันว่าถ้าหาใครแต่งงานด้วยไม่ได้

อาจจะลองนดัพบกนัใหม ่แล้วก็อาจจะลองคบกนัหรือแตง่งานกนั” 
“แล้วจะกล้าเจอกนัเหรอเมื่อถึงวนันัน้” 
“นัน่ละ่ที่ฉนัสงสยั แตไ่มเ่ป็นไรหรอก ทกุวนัฉนัภาวนาให้คณุหมีมี

ความสขุ และเขาก็ภาวนาให้ฉันเหมือนกัน เราสองคนคล้ายกันเกือบทุก
ด้าน แม้แต่ตอนนัน้ที่นดัเจอกนัแล้วพอถึงเวลาจะเจอจริงๆ ก็ยงัเปลี่ยนใจ
พร้อมๆ กนั  บางทีความรักเก็บไว้ในใจก็สวยงามกวา่ ปลอ่ยให้เป็นแคค่วาม
ฝันแบบนัน้...” 
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“โรแมนติกดีนะ” 
“ไมน่ี่ บ้าจะตาย”  
“เพราะแบบนีฉ้นัถึงคิดวา่มิกะนา่รักมากอยา่งไรละ่” 
คําพูดของเซยะทําให้ฉันลืมตา อะ...ดวงตาสีอ่อนแบบนัน้ที่จ้อง

มองมา.... 
…ซวยแล้ว...หรือเร่ืองที่อากิโตะขูม่าตลอดแต่ฉนัไม่เช่ือเป็นความ

จริงที่ฉนัควรรับฟัง...!? ทัง้ที่แต่ก่อนฉนัคิดแต่ว่าอากิโตะเอาแต่หาเร่ืองและ
ใสร้่ายฉนั...!? 

“เซยะ...?” 
“ฉนัเร่ิมชอบมิกะขึน้มาเสยีแล้วละ่” ร่างสงูกระเถิบเข้ามาเกือบชิด 

และก่อนที่ฉนัจะกระเถิบหนีทนัมือใหญ่กลบัเคลื่อนสมัผสัใบหน้าฉนั ปลาย
นิว้หวัแมม่ือลากไล้ริมฝีปากของฉนั 

“อ๊ะ... จะทําอะไร...!?” 
“ริมฝีปากเธอสวยดีนะ ฉนัอยากจบูเธอ...ได้ไหม...?” 
เพีย้ะ...!  
ฉนัปัดมือเซยะ ทว่าคนไวกว่ากลบัถือวิสาสะจับมือฉัน อีกมือรัง้

ใบหน้าของฉนัแถมยงัโน้มลงมาจนร่างชิดร่าง...! 
ข...เขาจะจบูฉนัเหรอ…!?   “ปลอ่ยนะ...” 
“เซยะ นายทําอะไร” เสียงตํ่าเยือกเย็นเบรคให้ใบหน้าคมคายที่

เคลือ่นเข้ามาชะงกั ก่อนหนักลบัไปยิม้ให้เพื่อนและตอบสบายๆ  
“เมื่อกีท้รายติดผมมิกะ ฉันเลยช่วยเขี่ยออก” เขาชูนิว้ที่ติดทราย

ตรงปลายให้เจ้าของดวงตาสอีอบซิเดียนน่ิงแข็งด ู“นี่ไง” 
ทราย...? ทรายเนี่ยนะ...!?  
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“นามิโทรมา บอกว่านายไม่รับสายเธอตัง้แต่เมื่อคืน โทรกลบัไป
หาเธอเสยีส”ิ อากิโตะเอย่สัง่ราบเรียบ นํา้เสยีงฉาบความไมพ่อใจ 

“รู้แล้วนา่” อยา่งแกมรําคาญเซยะรับโทรศพัท์จากมืออากิโตะกอ่น
เดินออกไปโทรหาวา่ที่คูห่มัน้ไกลๆ  

ทวา่แทนที่จะหายใจโล่งที่เซยะไปเสียได้ฉนักลบัต้องโชคร้ายกว่า
เก่า  

“ทราย...ใครเช่ือก็บ้าแล้ว” อากิโตะปรายตามองฉนั  
ฉนัเหมือนถกูตรึง ยอมรับว่าที่เขาขู่ฉนัเมื่อวานเป็นจริงทัง้หมด เซ

ยะเร่ิมสนใจฉันจริงๆ และนั่นนบัเป็นตราบาปที่ติดตวัฉัน ทัง้ที่ฉันไม่เคย
อยากให้เซยะที่ใกล้หมัน้อยูแ่ล้วไขว้เขวแบบนี ้

“ขอโทษ” ฉนัสะบดัเสยีงถึงจะรับผิด 
“ไม่รับ” คําปฏิเสธทําเอาฉันอึง้ พลนัรู้ซึง้ถึงฉายาเจ้าชายนํา้แข็ง

นัน่แล้วอยา่งไร้ข้อสงสยั ฮาระ อากิโตะผู้ชายใจร้าย...!  
“ฉนัไมต้่องการคําขอโทษ ฉนัสัง่ให้เธอแก้ไข เคยบอกแล้วว่าห้าม

เธอเข้าใกล้เพื่อนฉันอีก  แล้วทําไมเธอยังอยู่ที่นี่ ถ้าหากฉันมาไม่ทนัห้าม
อาจจะเห็นคิสซีนแล้วก็ได้”  

“ฉนัไมไ่ด้เร่ิมก่อนนะ...!” ฉนัขว้างทรายใสค่นที่อยู่เกินระยะอย่าง
เจ็บใจ 

“ต่างกนัตรงไหน...? เธอทําให้เซยะรวนเร และนัน่ก็เป็นความผิด
ของเธอพอๆ กนั” 

ฮึ…! เพื่อนเขาเป็นฝ่ายเร่ิมก่อนตลอดไม่ใช่หรือไง...?!  และทัง้ที่
ฉนัพยายามใจเย็นแล้วแท้ๆ ! 
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“คนอยา่งนายคยุไมรู้่เร่ือง” ฉนัลกุขึน้ ชกัสีหน้า ก่อนเดินหนีลงนํา้
ไปหาฮานาเอะที่ยงัเลน่กบัชินจิไมเ่ลิก จะไปบอกเธอว่าฉนัจะไปสปา ไม่อยู่
มนัแล้วกบัชายหาดที่มีเจ้าของบ้าๆ  

แตอ่ากิโตะกลบัตามมาอีกจนได้...!  
 
-อากิโตะ- 
ผมก้าวลงนํา้และตรงเข้าคว้าข้อมือเล็กบางของผู้หญิงที่พูดไม่รู้

เร่ืองเอาไว้  
“เพิ่งบอกว่าอย่าอยู่ใกล้เซยะให้ฉันเห็นอีก แล้วเดินลงมาตรงนี ้

ทําไม หรือจะให้มนัอุ้มเลน่นํา้อีก?”  
“เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ นายไล่เขาไปคุยกับว่าที่คู่หมัน้ไม่ใช่หรือไง อีก

อยา่งฉนัแคจ่ะมาบอกฮานาเอะวา่ฉนัจะไปไหน” 
“เดินมาแบบนีเ้ดี๋ยวก็ได้เร่ืองอีก บอกตามตรงวิธีแก้ปัญหาของเธอ

หว่ยแตก ถ้าเซยะกลบัมาขาแบบนีค้ิดวา่จะหนีมนัทนัหรือไง” 
“แตฉ่นัต้องบอกเพื่อนก่อน” 
“ฉนัไม่ให้เธอลงนํา้” บ้าชิบ ร่างเปียกนํา้ของเธอคงยิ่งทําให้เซยะ

คลัง่เอาง่ายๆ  
“ทะเลน่ีของนายหรือไง...!?” 
“ฉนัเป็นเจ้าของที่นี่” เมื่อเธอสลดัมือหลดุผมคว้าข้อมือเล็กบางไว้

อีก  และนา่รําคาญใจที่ทกุครัง้เมื่อเธอดิน้มนัทําให้เธอน่าสมัผสัหรือไม่ก็กด
ลงกบัพืน้แล้วทําเร่ืองแบบนัน้เข้าไปใหญ่ เช่ือเลยวา่เซยะไมร่อดแน.่..! 

“แบบนีเ้ธอคงพลาดซํา้ซากอีก ถึงบอกว่าเปลา่เธอก็เหมือนให้ท่า
มนัตลอดเวลาอยูด่ีไมใ่ช่หรือไง” 
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“อากิโตะ!” 
“ไมว่า่จะเป็นมนัหรือเธอที่เร่ิมก่อนฉนัก็ไม่สนใจ” ผมรัง้มือเธอเข้า

มาจนร่างชิด ให้แนใ่จวา่เธอได้ยินผมชดัทกุคํา   
“นามิเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉัน ฉันรักเธอเหมือนน้องสาวแท้ๆ 

เป็นเด็กดี ใสซื่อ เปราะบาง โชคร้ายที่รักเพลย์บอยอย่างเซยะหมดใจ แต่
หมอนัน่เปลีย่นไปแล้วเพราะการรอคอยอยา่งอดทนของนามิ ถอดเขีย้วเล็บ
และกลายเป็นเสอืเช่ืองๆ มาตลอดหลายปีนี ้จนมนัพบเธอ..."” ผมเขม็งมอง
หญิงสาวตรงหน้า ใบหน้าที่สวยทวา่ไร้เดียงสา ยิ่งมองก็ยิ่งแค้นใจ  

“และฉนัไมม่ีวนัยอมให้มนัเสยีคนเพราะผู้หญิงอยา่งเธอ”  
“แต่เมื่อกีฉ้ันไม่ได้เร่ิมก่อนนะ ฉันยงัไม่ได้ทําอะไรเลย เพื่อนนาย

ผิดล้วนๆ !”  
“ผิดเพราะเธอยัว่มนัก่อนไง คอออ่น ทรุดลงในแขนของมนัให้กอด

ทัง้ตวัแบบนัน้” 
เพีย้ะ! 
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CHAPTER 7 
 

คู่กดั 
 
ใบหน้าของผมหันตามแรงตบจากฝ่ามือของมิกะ นางแบบมือ

หนกั และนัน่ก็ทําให้ความอดทนของผมมาถึงจุดสิน้สดุ ผมกระชากมือเธอ
มารวบไว้  

“ปล่อย!” นางร้ายชัดๆ เธอแทงเข่าใส่ผม ดีที่หลบทัน แต่พอผม
ปลอ่ยมือเธอเพื่อหลบเธอกลบัชกผม 

วืด...! พลาด ผมรวบแผน่หลงัเธอไว้  
“คนบ้า! ฉนัจะฆา่นาย!” เธอดิน้สดุแรง แตน่ัน่กลบัทําให้ร่างในบิกิ

นีเ่สยีดสกีบัร่างของผม มือของผมยิ่งลอ็คเอวและหน้าท้องของเธอไว้  
แยช่ะมดั ผมรู้สกึถึงอนัตราย ผิวเนือ้ของเธอนุ่มเกินไป เนียน...น่า

ฟัดไปทัง้ตัวจนน่ารําคาญ  ยิ่งโกรธเมื่อนึกว่าเซยะคงหักห้ามใจจากเธอ
ไมไ่ด้ 

“โอ๊ย!” อยู่ๆ  เธอกดัผม นี่หมาบ้าหรือนางแบบ? ให้ตาย! “หยดุบ้า
ซะที!”  

ตมู!  
ระหว่างที่เธอดิน้สู้ ฟัดอยู่ในแขนของผมสิ่งหนึ่งก็ชนหลงัผมเข้า

อยา่งจงัจนล้มควํ่า 
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ตบุ...! ผมล้มทบัร่างของเธอจงัๆ ขอพดูอีกครัง้ ให้ตาย...! 
เรือยางจากไหนไม่รู้ที่มาชนผมลอยตุ๊บป่องผ่านไปแล้ว แต่ที่ทิ่ม

หน้าของผมนีส่ ิเนือ้นุม่นิ่ม...ดรูาวกบัเนินเขาสขีาวหิมะที่แทบจะทะลกับิกินี่
ออกมา แทบกระแทกหน้าผมด้วยระยะประชิดไม่ถึงหนึ่งนิว้ มนัทําให้ผม
หายใจไมอ่อก 

“อือ...” อีกร่างคราง มึนงงจากการเพิ่งล้มฟาด แต่พอสติกลบัร่าง
ก็ยิ่งฟาดหวัฟาดหาง “ปลอ่ยนะ…!” 

ทวา่ถึงบอกวา่ปลอ่ยเธอกลบัเป็นฝ่ายขว่นผม ยิ่งดิน้เนือ้เปลา่ก็ยิ่ง
เสยีดสกีบัร่างของผม แบบนีเ้รียกวา่ให้ทา่ผู้ชายได้ไหม ในเมื่อผมเป็นผู้ชาย
ทัง้แทง่ ไมใ่ช่อิฐปนูหรือหนุม่วาย...! 

“คิก นา่รักจงั” แวว่ได้ยินเสยีงฮานาเอะแซวจากไกลๆ ตามด้วยชิน
จิทีเ่ชียร์เป็นหางเคร่ือง “สนิทกนัเร็วดีนะ คูน่ี”้ 

“พดูอีกทีจะกลายเป็นศพเกยหาด” ผมขู่ชินจิจนมนัหน้าซีด ก่อน
หนัขวบัมาขู่ตวัเจ้าปัญหาเดิม ทัง้โกรธตวัเองที่ชนะไม่เบ็ดเสร็จ โกรธที่โดน
ล้อ แถมยงัถกูเรือยางชนควํ่าอีก!  

ทัง้หมดก็เพราะเธอคนนี!้  
ผมรีบผละลกุจากร่างที่ถูกทบัเกือบแบน “ยยัตวัยุ่ง ทําให้ชีวิตฉัน

วุน่วาย เตือนครัง้ที่สอง ห้ามเข้าใกล้เพื่อนฉนัอีก!” 
“ใส่ร้ายว่าฉันอ่อยอีกครัง้ฉันจะฆ่านายหมกหอยทะเล !”  เธอ

ทําทา่จะทุม่เปลอืกหอยใสห่วัผม ไมรู้่ไปคว้ามาจากไหน 
กลวัตาย...! ไมรู้่หรือวา่ทายาทเจ้าของโรงแรมติดหาดอย่างผมกิน

หอยและอาหารทะเลทกุชนิดไมไ่ด้ ผมแพ้ 
“ไมง่ัน้ ฉนัเอาจริงนะ” ผมเตือนซํา้ 
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“จะทําอะไร กล้าเหรอ!?” 
“เธอไม่อยากรู้หรอก” ผมหงุดหงิดใจ โกรธมากด้วยที่มีนางแบบ

ใหม่กล้าหือกบัคนที่ทัง้วงการเกรงใจอย่างผม “ฉนัไม่ใช่คนใจดี และถ้าดือ้ 
เธอจะหาวา่ฉนัร้ายไมไ่ด้ เตือนครัง้ที่สอง”  

“สามต่างหาก สมอง!” พลัก่! เธอผลกัผม แต่มือเล็กๆ ช้ากว่าผม
เลยคว้ามือนุ่มนิ่มของเธอไว้ได้ เจ้าของมือสะบดัอย่างขนลกุขนพอง ก่อน
ตะเกียกตะกายหนีไปยืนประจนัหน้าจากระยะไกล ตะโกนดา่ราวกบัแม่เสือ
ร้าย ดีที่ไมย่กนิว้กลางให้ “คนบ้า!”  

แล้วแมเ่สอืหวัเสยีก็เดินตงึตงัหนีไปตัง้หลกัที่เตียงริมหาดโคตรไกล
แต่ผมยังโกรธอยู่  โกรธมากกว่าอีกฝ่ายหลายเท่า กล้าหือกับผมงัน้เหรอ 
เก่งนกัใช่ไหม!?  

ฮานาเอะที่เป็นห่วงเพื่อนร้องบอกจากกลางเกลียวคลื่น “มิกะ
เหนื่อยหรือเปล่า ดื่มนํา้บนโต๊ะนัน้ได้นะ” เธอบุ้ยหน้าไปที่โต๊ะติดเตียงริม
หาด “คอมพลเิมนทาร่ีดริง้ค์ โรงแรมแจกให้” 

อกึ... 
ผมจะร้องห้าม แต่คนมือไวกระดกนํา้สีหวานเข้าปากไปเสียแล้ว 

นัน่นํา้ทเุรียนผสมไวน์ที่โรงแรมแหง่เครือฮาระแสนจะภมูิใจ...! 
ในเวลาสัน้กวา่หมากระดิกหางหนึง่ครัง้นางแบบคอออ่นก็ถึงกบัเซ  
วบู…! 
หากแต่ร่างของเธอทรุดลงในแขนแข็งแรงที่รับไว้ ผมเตือนแล้ว

ไมใ่ช่หรือไง... 
“เซยะ...?” ร่างบางกระพริบตาปริบๆ ด้วยความประหลาดใจ  
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มนัอีกแล้วที่ถึงตวัเธอ มือไวยิ่งกว่าปลาไหลผสมลิง! จะโทรศพัท์
คุยกับนามิเสร็จเร็วไปไหน...! แววตาหล่อเหลาเป็นประกายวิบวบัด้วย
หยาดนํา้เหมือนอานิเมะที่นํา้ตาไหลพรากๆ ด้วยความหว่งใย 

อยากอ้วก รู้สกึถึงหน้าตวัเองที่ร้อนผ่าวด้วยความโกรธ นี่ถ้านามิ
มาเห็นเข้าไม่อาละวาดจนชกัตายเหรอ...!? นามิที่ผมแสนจะห่วงใย วินาที
นัน้ผมสญัญากบัตวัเองวา่จะทําทกุอยา่งเพื่อปกปอ้งนามิให้ได้ ไมว่า่จะต้อง
แลกด้วยอะไร! 

“มิกะ...ทําใจดีๆ ไว้นะ...!” มันเขย่าเธอ ห่วงมากไปไหมสําหรับ
ชายที่จะหมัน้อยู่ไม่ก่ีวนั อีกอย่างคอมพลิเมนทาร่ีดริง้ค์ของโรงแรมหกดาว
ไมม่ีวนัฆา่คนตาย แตน่ัน่ลากกนัไปอยา่งกบัฟินาเลห่นงัดราม่าฉากสดุท้าย
...! 

“ฉนัพาไปสง่เอง นายอยูเ่ฉยๆ เลย” ผมสัง่เซยะ 
“อยา่ยุง่” มนัขูจ่ริงจงัเหมือนหมา “ที่มิกะเป็นแบบนีก็้เพราะดริง้ค์

นาย เลกิแกล้งเธอเสยีที” 
ผมเปล่าแกล้ง ยิ่งโกรธเซยะที่แต่ก่อนไม่เคยเถียงผม แต่ตอนนี ้

กล้าขดัคําสัง่เพราะแคผู่้หญิงคนเดียว...!? 
“ก็นายจะหมัน้อยูแ่ล้ว” ผมเทศนามนัไปสิบยกจนเมื่อยกรามด้วย

เร่ืองเดิม  แต่หขูองใบหน้าหลอ่เหลากลบัทําทวนลมเสียอย่างนัน้ มนัยงัด่า
ผมอีกวา่ไมช่่วยมิกะสกัอยา่ง 

“ไอ้คนใจดํา ไอ้คนหน้าหลอ่หวัใจควาย…!” มนัว่า ไม่รู้หรือไงว่า
คนญ่ีปุ่ นอยา่งผมไมรู้่จกัควาย แตค่งเป็นคําดา่ที่เจ็บมากแน่ๆ  ยิ่งด่ามนัก็ยิ่ง
กอดผู้หญิงแนน่ แกนัน่แหละไอ้ควาย! 

ขวบั...!  
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เฮ้ย อุ้มกนัเลยเรอะ...!? ผมถลงึตาใสเ่ซยะที่อุ้มเจ้าหญิงผู้สติเหลอื
ศูนย์เปอร์เซ็นต์เหมือนจะพาไปส่งถึงไหน...? จะไปรู้ได้ไง...? มือใหญ่ถือ
โอกาสช้อนข้างอกในบิกินีจ่นเหมือนจะรวบก้อนเนือ้แนบหวัใจนัน้ไว้ อีกข้าง
รัง้อยูใ่ต้ต้นขาสขีาวจดั 

ไอ้คนฉวยโอกาสเซยะ...! 
ผมไมเ่คยโกรธขนาดนีเ้ลย โกรธมนั โกรธมิกะ โกรธนามิที่ไม่อยู่ให้

เห็นกบัตา โกรธไปทกุอย่างแม้แต่เกลียวคลื่นสีครามที่สาดซดัมาจากขอบ
ฟา้  

แต่ผมโกรธมิกะที่สดุ ไม่รู้ทําไม คงเพราะเซยะถึงจะเลวมนัก็เป็น
เพื่อนผม แตเ่ธอไมใ่ช่  

...ไมเ่คยอยากให้เป็นเพื่อน... 
หวัใจของผมไมเ่คยบีบถ่ีด้วยความโกรธจนปวดแปลบขนาดนีเ้ลย  
บ้าเอ๊ย...! ทําไม…!? 
!!!??? 
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CHAPTER 8 
 

สปานรก 
 

-มิกะ-  
คร่ึงวนัผา่นไป 
หลงัจากหลบัเป็นตายร่วมสี่ชั่วโมงฉนัก็เลือ้ยมาสปาที่ว่ากันว่าดี

ที่สดุในคาบสมทุรแหง่นี ้ 
ในห้องมืดวอมวามด้วยแสงเทียนพนักงานสาวสองคนคลี่ยิม้

งดงามต้อนรับ คนหนึง่ร่างเลก็ คนหนึง่ร่างใหญ่  
“นวดกบัใครดีคะ” ทัง้สองถามพร้อมเพรียงกนั 
 “ขอพี่ก็แล้วกนัคะ่” ฉนัเลอืกพี่สาวร่างกะทดัรัด มือเลก็...นิว้คงนุม่

นิ่ม แตถ้่าพี่สาวร่างใหญ่อาจจดัหนกัให้เจ็บร้าวไปทัง้ร่าง ฉนัคิดแบบนัน้ 
การนวดเร่ิมขึน้ ฉนัถอดเสือ้ท่อนบนออกทัง้หมด เปลือยร่าง นอน

ควํ่าหน้าเปิดแผ่นหลงัเพื่อนวดนํา้มนั หลบัตาสดูกลิ่นหอมจากเคร่ืองเทศ
และลกูประคบที่จุเต็มอยู่ด้วยสมนุไพรจากแดนไกล สบายราวกบัลอ่งลอย
ในความฝัน... 

ฉันเคลิม้จวนหลับอยู่แล้วเมื่อมือนิ่มเล็กที่ไล้ไปตามแผ่นหลัง
เปลอืยเปลา่ลืน่นํา้มนัของฉนัชะงกั 
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เปลี่ยนเวร...? หรือว่าขอตัวไปธุระฉกุเฉิน หรือเข้าห้องนํา้...? ฉัน
ได้แตส่งสยัเมื่อเสยีงฝีเท้าเบาบางของคนนวดร่างเล็กเดินห่างลบัไป แทนที่
ด้วยสฝีีเท้าหนกักวา่ที่เดินเข้ามา  

คงจะเป็นพ่ีสาวร่างใหญ่… 
มือหนกัและแข็งทิง้นํา้หนักกดแผ่นหลงัของฉัน หนกักว่า...ร้อน

กวา่...ให้สมัผสัตา่งลบิลบัจากก่อนหน้านัน้ ฉนัยิ่งเคลิม้ง่วงก่อนสะลมึสะลือ
ตื่นเลก็น้อยเมื่อถกูพลกิร่างหงาย แตฉ่นัยงัหลบัตาอยูอ่ยา่งนัน้ 

นา่แปลก...ตามสปาเขานวดด้านหน้ากนัด้วยหรือ...? คงอย่างนัน้ 
แตช่่างมนั เพราะฉนัง่วงเกินกวา่จะคิดแล้ว... 

เรือนร่างด้านหน้าสมัผสัถึงมือร้อนที่กดนาบ หน้าท้อง...ก่อนจะ
เคลือ่นสงูกวา่...แตะต้องเนินเนือ้เปลือยเปลา่ที่ไมไ่ด้ปิดบงัอะไรทัง้นัน้ กด... 

โรงแรมนีน้วดกนัถึงขนาดนี…้? 
“อ๊ะ...” ฉนัสะท้านเมื่อยอดอกเปราะบางสมัผสัถึงแรงนิว้หวัแม่มือ

ที่คลึงไล้...มากเกินไปแล้วไม่ใช่หรือไง...!? ฉันลืมตา ก่อนกรีดร้องเสียงดงั
แตถ่กูมือใหญ่ปิดปาก...! 

“อือ้...!” ดวงตาของฉนัเบิกกว้าง! ตกใจแทบสิน้สติ แต่จะกรีดร้อง
ก็ไมไ่ด้เพราะอากิโตะกําลงัปิดปากฉนัแนน่...!!??  

เป็นมือของเขาที่สัมผัสฉันเมื่อครู่ ...!!?? พนักงานสปาหายไป
กลายเป็นเขาตัง้แตเ่มื่อไหร่...!!??   

“อือ้...อือ้...!!(ช่วยด้วย!!)” 
“ถ้าร้องฉนัจะแทงข้างลา่งนะ” 
คําขูเ่ยือกเย็นทําให้ร่างฉนัแข็งทื่อ...! 
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-อากิโตะ- 
ใบหน้าเหมือนตุ๊ กตานั่นตกใจแทบสิน้สติ  คงสงสัยสินะว่า

พนกังานสปาสาวหายไปไหน และทําไมกลายเป็นผม...? 
….ที่จริงก็ไมไ่ด้ตัง้ใจ... 
ผมเองยังไม่รู้เลยว่าฉากเส้นยาแดงผ่าแปดแบบนีโ้ผล่ขึน้มาได้

อยา่งไร...? 
เร่ืองมีอยู่ว่าหลงัจากผมได้ยินจากฮานาเอะว่ามิกะฟืน้จากคอม

พลเิมนทาร่ีดริง้ค์หนึง่อึกแล้ว และตอนนีกํ้าลงัรีแล็กซ์อยู่ในสปาผมก็ตรงไป
หาเธอด้วยความโกรธพลุง่พลา่นท่ียงัไมเ่ลอืนหาย เธอกดัผม ต่อยและตีเข่า
ใส่ผม (หลบทนั) แล้วต่อด้วยการหมดสติให้เซยะจับนม นัน่ทําให้ผมคลัง่
ตาย! 

ต้องข่มขู่ ต้องเคลียร์ ต้องทําอะไรก็ได้เพื่อกันเธอออกไปไกลๆ 
ก่อนที่นามิของผมจะขึน้คาน! 

ผมมาถึงหน้าห้องสปาอนัเงียบสงบ ห่างจากชายหาดราวกบัมุม
ลบั ขณะเดียวกนัฝีเท้าถ่ีรัววิ่งออกมา 

“อ๊ะ คณุชายฮาระ ดิฉนัขอประทานโทษจริงๆ ค่ะ ได้โปรดอภยัให้
ด้วย” สาวสปาโค้งหวัคํานบัผมแทบโขกพืน้กะโหลกแตก “ดิฉันอาหารเป็น
พิษ ยโูกะที่เข้าเวรพร้อมกนัเมื่อกีเ้ดินอ่านไลน์ไม่ดทูางเลยตกบนัไดหวัฟาด
เพิ่งไลน์มาบอก ฉนัทิง้ลกูค้าไว้ในสปาคนหนึง่คะ่ แตไ่มไ่หวแล้ว...!” 

เธอวิ่งปร๊ีด ทิง้ลกูค้าหน้าตาเฉยได้ไง...!  หรืออาจไม่เฉยก็ได้...แต่
นี่โรงแรมหกดาวนะ โยนซองขาวเข้าไปในห้องนํา้ให้เลยดีไหม ทว่าเธออาจ
แขวะว่าผมเป็นทายาทเจ้าของจอมโหด ในเมื่อที่จริงผมใจดีบ้างเป็น
บางครัง้...  
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ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน แตแ่บบไหน...? ผมเดินไปคิดไป 
ทวา่เมื่อก้าวถึงภายในสปาฝีเท้าของผมชะงกั บนเตียงหา่งออกไป

...ทา่มกลางแสงเทียนและกลิน่เคร่ืองหอมคือร่างสขีาวจดันัน้ท่ีนอนนิ่ง  
หลบัเหรอ...? แผ่นหลงัเปลือยเปล่าที่ปิดผ้าไว้เพียงเหนือสะโพก

ตํ่าๆ สะท้อนขึน้ลงตามจงัหวะหายใจลกึยาว ดรูาวรูปปัน้หิมะที่เซยะเห็นคง
อยากลบูไล้... นอนหลบัอยูอ่ยา่งสบายตวัจนนึกอิจฉา ไมรู้่ทําไม... 

คงไม่เป็นไรหรอกนะ ช่วยงานพนักงานอาหารเป็นพิษครู่เดียว
เท่านัน้ อย่างน้อยผมในฐานะทายาทเจ้าของก็เคยอบรมการนวดสปามา
บ้าง 

ผมนก้าวหยุดยืนเคียงข้างร่างที่ไม่รับรู้นัน้ ลกูประคบ...นํา้มนั...
ผมเคลือ่นมือสมัผสัแผน่หลงัของเธออยา่งชํานาญสมกบัเป็นสปาชัน้นํา  

กด...ไล้... 
จนกระทัง่มือเปรอะนํา้มนัลื่นร่วงลงไป พลัง้จากแผ่นหลงัเปลา่ลง

ด้านข้าง สมัผสัเนินเนือ้อกใกล้หวัใจของร่างที่ควํ่า...  
วืด... 
บ้าจริง ผมชักมือกลบัก่อนกดลงบนแผ่นหลงัเธอใหม่ ยํา้...มอง

ตํ่าลงใต้แขนเรียวขาวทัง้ที่ไมไ่ด้ตัง้ใจ  สะโพกเว้าที่ติดกบัแผ่นหลงับางดนู่า
รวบ...ไม่แปลกที่แมวมองอากิระ นาโอะค้นพบเธอ ในเมื่อเธอสวยจนน่า
รําคาญใจ   

บ้าจริง...ผมนึกโกรธเจ้าหญิงนิทราใต้ฝ่ามือที่เธอปลอ่ยให้ใครต่อ
ใครเข้าถึงเนือ้ตวัได้ง่ายๆ  

แล้วโดยจงใจผมพลกิตวัเธอหงาย เรือนร่างไร้สิง่ปกปิดเปิดเผยต่อ
ผม ดวงตากลมโตนัน้ยงัปิดอยู ่ให้ตาย นี่ถ้าขืนใจก็คงทําได้ง่ายๆ   
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และอย่าลืมสิ...ผมไม่ใช่คนใจดี เป็นแค่ผู้ชายที่บางครัง้สัง่สอน
ผู้หญิงดือ้ด้วยวิธีร้ายๆ    

ผมไม่เคยทะนุถนอมผู้หญิง ผมทําสิ่งที่เธอต้องการ สมัผัสเธอ 
บอ่ยครัง้จนชินชา...บ่อยจนไมรู้่วา่ความรักคืออะไร ก็แคก่ารสมัผสั.. 

.เตือนแล้วนะมิกะ และขอโทษนะที่ผมเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะร้าย
... 

มือของผมเคลื่อนสมัผสัผิวเรือนร่างนัน้ หน้าท้องแบนราบ... ก่อน
ไต่สงูขึน้ บีบเค้นเนินเนือ้บาง เรียวนิว้แตะต้องล่วงลํา้ คลึงยํา้เหนือยอดสี
ชมพอูอ่นหวานท่ีเห็นแล้วรําคาญ... 

อยากแกล้ง...อยากทําให้กลวัจนเข็ดหลาบในวิธีของผม ผมคิดแค่
นัน้... 

 และเมื่อเธอลมืตาผมก็ไมท่ะนถุนอมเธออีกตอ่ไป 
 
-มิกะ- 
...แทงข้างลา่ง...!?  
เสียงเยือกเย็นของร่างที่กดฉันไว้ยงัทําให้ฉันแข็งทื่อไปทัง้ตัว...! 

และฉนัเช่ือวา่คนเลวแบบอากิโตะกล้าทําแบบนัน้แน่ โดยเฉพาะในเวลานีท้ี่
เรียวนิว้หนกักดหน้าท้องน้อยเปลอืยเปลา่ของฉนัไว้...!  

...ร่างที่ท่อนล่างมีเพียงกางเกงชัน้ในตัวเดียวกัน้ คลุมทับด้วย
ผ้าขนหนเูมื่อก่อนหน้านี ้ทวา่เมื่อถกูจบัให้พลกิหงายมนัก็หลดุไป...! 

ริมฝีปากของใบหน้าคมคายหยักยิ ม้ร้ายกาจ มือของอากิโตะ
คลายจากริมฝีปากฉนัท่ีไมก่ล้าเปลง่เสยีงเพื่อเปลีย่นเป็นจบัมือฉนัชูไว้เหนือ
หวัก่อนจะกดราวกบัตรึง...! 
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“เมื่อกีฉ้นัต้องเหน่ือยเตือนเธอครัง้ที่สอง และฉนัไมช่อบพดูมาก” 
“ฉนัเปลา่...อ๊ะ...!” ฉนัสะท้านเมื่อมือใหญ่บีบเคล้นเนินเนือ้บาง...! 
“แต่ทัง้ที่เตือนเธอก็ยงัให้มนัถึงเนือ้ถึงตวัอีก เธอหว่านเสน่ห์เซยะ

อีกแล้วนะ” 
“ฉนัเปลา่...!” 
“ยังไม่เข้าใจอีกหรือไง” ดวงตาเหนือขึน้ไปกดมองร่างฉันอย่าง

เยือกเย็น “สาํหรับฉนัมนัไมต่า่งกนั เธอผิดเทา่กบัเซยะ อาจจะมากกว่าด้วย
ซํา้ในเมื่อความสวยของเธอยัว่ยวนมนัเกินไป” 

 “คนเลว หยดุมองฉนันะ...!” บ้าชะมดั ดวงตาสีออบซิเดียนกําลงั
กวาดมองฉนัทัง้ร่างกาย...!  “ช..ช่วย อือ้...!”  

เสียงร้องขาดห้วงเมื่ออากิโตะจูบฉัน...! มนัเป็นจูบที่หยาบคาย
ที่สดุ จาบจ้วง รุนแรง และเพียงเพื่อจะปิดริมฝีปากของฉนัด้วยริมฝีปากของ
เขาไมใ่ห้ฉนัเปลง่เสยีงได้!  

ทําไมเขาทําแบบนี.้..!? ผู้ชายเลว...!  
“กล้าร้องใกล้หฉูนัอีกครัง้ฉนัจะไมใ่จดีอีก ฉนัเกลยีดเสยีงดงั”  
คนบ้า...!  
“เธอควรรู้วา่ฉนัไมใ่ช่คนใจร้าย แต่ถ้าเธอปลอ่ยให้มนัแตะต้องอีก 

เธอจะได้รู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่มีความอดทน โดยเฉพาะเร่ืองการสั่งสอนให้
ผู้หญิงเข็ดขยาดในแบบท่ีจะทําลายเธอตลอดไป”  

ฉันสะท้านจนดีดสดุร่างเมื่อเรียวนิว้ร้อนคลึงเนือ้หน้าอกบางติด
หวัใจของฉนั แผ่วก่อน...แล้วจึงค่อยยํา้ ทําให้ฉนัสะท้านไปทัง้ร่าง...! “อ...
อากิโตะ...อยา่...! อ๊ะ...!” 

“เพราะงัน้มิกะ เข้าใจที่ฉนัพดูแล้วใช่ไหม...?”  
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ทัง้ที่ยงัหายใจขาดห้วงมือใหญ่คลายให้ฉนัเป็นอิสระ รัง้ผ้าขนหนู
ขึน้คลมุร่างให้ ก่อนหนัหลงัเดินจากไป  

หากแตร่่างของฉนัยงัสัน่สะท้าน... 
อากิโตะ...ชายที่ฉนัไมเ่คยคิดอยากยุ่งด้วย ทว่าความบงัเอิญและ

ผิดพลาดหลายครัง้ราวจะต้อนฉนัเข้าสูก่บัดกั  
ฉนัรู้แล้ว เจ้าชายนํา้แข็งแหง่วงการเป็นชายที่อนัตราย 
สะท้านรุนแรง...ทัง้ร่างยงัราวกบัปริแตกอยู่เลยด้วยมือคู่นัน้ และ

นัน่ก็เพราะสมัผสัเลวๆ ท่ีเต็มไปด้วยการขม่ขู่และเอาแตใ่จ…! 
แตผิ่ดถนดัหากคิดวา่ฉนักลวัจนสะท้านหรือแตกสลายที่ราวกบัถกู

ขืนใจแล้วทัง้เรือนร้างแบบนัน้ ตรงข้าม... 
ฉนัเกลยีดนาย!  

 
-อากิโตะ- 
ผมผละจากร่างสีขาวนัน้แล้ว เดินออกมา ยงัจําเสียงขู่ของตวัเอง

ได้ 
ผมเกลยีดเธอ ต้องแกล้งให้เข็ดหลาบไมว่า่จะด้วยวิธีไหน 
เพราะงัน้ทกุอย่างคงจบแล้วสินะ… แบบนีแ้ล้วมิกะคงไม่กล้าเข้า

ใกล้เพื่อนผมอีก และต่อให้เซยะเป็นฝ่ายเร่ิมเธอก็คงขยาดสัมผสัและคําขู่
ของผมจนหนีไปสดุขอบฟา้ไกล... 

หากแต.่.. 
รสสมัผสัของผิวเนือ้บางที่สัน่สะท้านราวกบัปริแตกนัน้ยงัฝังลกึใน

ฝ่ามือนี ้ผมแคค่ิดจะขม่ขูเ่ธอ แตไ่มเ่ข้าใจเลยวา่ทําไมถึงทําเกินเลยแบบนัน้ 
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เรือนร่างสขีาวที่ดิน้ขืน...ริมฝีปากที่ผมกดแนบด้วยริมฝีปากตวัเอง...สมัผสั
ที่แนน่จนแทบหลอมเป็นร่างเดียวกนั 

นา่แปลก...ทัง้ที่ไมเ่คยรู้สกึอะไรมากมายเมื่อสมัผสัเรือนร่างอื่นแต่
ผมกลบัรู้สกึดีที่ได้ทํากบัมิกะจอมดือ้แบบนัน้ 

อากิโตะ...น่ีมนัอะไรกนั...? 
แกเป็นบ้าไปแล้วหรือไง...?   
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CHAPTER 9 
 

นางเอกกับลูกมะพร้าว 
 

ฉนักลบัจากสปาหลงัจากที่อากิโตะคนเลวผละจากร่างของฉนั ทิง้
แตส่มัผสัที่คกุคามและร้อนราวกบัไฟนัน้ไว้  

บ้าชะมดั...ทําราวกบัขืนใจฉนัไปแล้วแบบนัน้...! ฉนัไม่อยากโดน
เหมือนเมื่อบา่ยอีกแล้ว...อากิโตะร้ายกวา่ที่ฉนัคิดไว้ 

เหนือหวัใจยงัเจ็บแปลบอยู่เลย...มือร้อนแม้เพียงครู่เดียวที่รุกเร้า
...หากแตย่งัฝังอณุหภมูิสงูจนนา่หงดุหงิดไว้ทัว่ร่าง  อากิโตะ เจ้าชายนํา้แข็ง
ที่แสนชัว่ร้าย! 

ฉนัจะไมยุ่ง่เก่ียวกบัคนกลุม่นีอ้ีกแล้ว ทัง้เซยะและอากิโตะ เกลียด
ที่สดุ...!  

ทนัใดนัน้ผิวร่างสมัผสัถึงสายลมที่พดัแรง ห่างออกไปเห็นยอดต้น
มะพร้าวแกวง่ไกว ดอูนัตรายเหมือนคณุแมล่กูดกที่โงนเงนตามสายลม  

พลนัสายตาฉนัสะดดุเข้ากบัคนที่เห็นแล้วไม่สบอารมณ์ เซยะมา
เดินปว้นเปีย้นอะไรแถวนี?้ โทรศพัท์อยูเ่หรอ เหนือหวัคือลกูมะพร้าวที่แกว่ง
ไกว 

แกรก... 
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ซวยแล้ว มะพร้าวลกูหนึง่แกวง่แล้วปลดิจากขัว้ลงมา...! ฉนัวิ่งสดุ
ผีเท้า กระโจนผลกัเขาหลบระเบิดที่ทําให้หวัเละได้เลยละ่ 

“เซยะระวงั...!” 
ตุ้บ...!  
มะพร้าวหลน่ลงบนผืนทราย เขาและฉนัปลอดภยั แตท่วา่... 
ซวยซํา้ซวยซ้อนเมือ่รู้ตวัวา่ฉนัล้มทบัใสร่่างสงูของเซยะอยา่งจงั...! 

บ้าเอ๊ย...! ใกล้ชิดกนัจนเห็นไปถึงไหนตอ่ไหน เซยะอึง้ไปเลย นยัน์ตางดงาม
สทีไวไลท์มองฉนัในฐานะฮีโร่ที่ช่วยเขา  

“มิกะ ขอบคณุนะ” 
แล้วนัน่อะไร...!? ไม่ทนัลกุหนีทนัมือใหญ่ก็โอบร่างฉนัไว้เสียแล้ว

...! “ถ้าไมไ่ด้เธอฉนัอาจจะหวัแหลกไปแล้วก็ได้” 
“อยา่คิดมาก ปลอ่ยฉนัเหอะ...” 
จุ๊บ... 
ไม่ทนั ไม่ทนัจริงๆ ให้ตาย…!! ริมฝีปากร้อนของเซยะทบัข้างริม

ฝีปากของฉนัแล้วอยา่งออ่นหวาน และฉนัสาบานเลยวา่ฉนัไมไ่ด้ให้ทา่เขา 
ไม.่..!! 
 
เย็นวนัเดียวกนั 
ตลอดวนัฉันได้แต่ภาวนาให้อากิโตะไม่เห็นฉากเลิฟซีนที่แท้จริง

แล้วก็แคก่ารผลกัคนซุม่ซา่มพ้นลกูมะพร้าว วา่แตท่ี่จริงโรงแรมหกดาวทําไม
ไมส่อยมะพร้าวลงก่อนบ้าง หรือเพื่อสนุทรียะอนัสงูสง่บางอยา่ง...?  

บางทีไฮโซอาจไม่เคยเห็นลกูมะพร้าวคาบนต้นถึงต้องเลีย้งไว้ให้
ช่ืนชม คงจะใช่...  
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ดนตรีบีทหนักเร้าใจ ท่ามกลางแสงสีวูบวาบฉันขยับร่างตาม
จงัหวะเพลง  

“ว้าว มิกะ เธอแดนซ์เก่งจงั” ฮานาเอะเอ่ยปากชม “ฉนัอยากเต้น
เก่งอยา่งเธอบ้าง” 

“ไมย่ากหรอก ฉนัจะสอนให้” 
เกือบทัง้ผบัมองเราเป็นตาเดียว ทว่าฉนัไม่ใสใ่จ หลายคนบอกว่า

ฉนัแดนซ์เก่ง ทัง้ที่ฉนัไมเ่คยแดนซ์อยา่งตัง้ใจ ก็แคส่นกุกบัมนั 
ไกลออกไปฉันเห็นอากิโตะมองมา บ้าจริง เขามาทําอะไรแถวนี ้

วนันีฉ้ันได้ยินจากชินจิว่าเขาต้องไปส่งแขกที่เป็นผู้ ร่วมหุ้นคนสําคญัของ
โรงแรมที่สนามบิน แตก็่คงใกล้ไปแล้วมัง้... 

แล้วก็เป็นเช่นนัน้ ดวงตาดดุนัเขม็งมองฉนัแวบเดียวก่อนหนัหลงั
เดินลบัตา เขาไปแล้วสนิะ...ถ้างัน้... 

“อ๊ะ...” ฮานาเอะสะดุ้งเมื่อฉนัรวบเอวเธอและจบัหมนุ ทําเหมือน
ตวัฉนัเองเป็นชายหนุม่และเธอเป็นหญิงสาวในอ้อมแขน ก่อนนําเธอแดนซ์
เหมือนผู้ชายที่กําลงับอกรักผู้หญิงด้วยทา่ที่ชิดใกล้จนเสยีดสี 

...ก็แคส่นกุๆ เทา่นัน้...  
“ม...มิกะฉนัเขินนะ...!” ฮานาเอะหน้าแดง นา่รัก... ได้แกล้งให้เธอ

เขินอายแล้วสนกุจงั “หวัใจเต้นแรงไปหมดแล้ว...!” 
เสยีดายที่ฉนัมีแคฮ่านาเอะเป็นเพื่อน ในเวลาแบบนีห้ากมีชายคน

รักให้แดนซ์ด้วยก็ดีสิ จะได้บอกรักผ่านภาษากาย ความแนบชิด การขยบั
แบบร่างแนบร่าง...อยา่สนใจเลย ฉนัก็พดูไร้สาระไปอยา่งนัน้...  
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ไมน่านฉนัปลอ่ยฮานาเอะเป็นอิสระ แล้วโดยไมรู้่ตวัวา่กําลงัแดนซ์
โดยที่หลายคนในคลับมองอย่างสุดทึ่งนัน้เองฉันสมัผัสถึงฝ่ามือใหญ่ที่
เคลือ่นเข้ารัง้เอว 

ร้อน... 
เมื่อเงยหน้าก็เห็นวา่ร่างสงูที่เพิ่งเข้ามาเบียดชิดคอืเซยะ ดสูง่างาม

ราวกบัเจ้าชายจนสาวๆ ทัง้ผบัฮือฮา ไมเ่อานา่...คํ่านีชิ้นจิบอกว่าเซยะมีนดั
คยุกบันามิทัง้คืนไมใ่ช่หรือไง เพราะงัน้ฉนัถึงได้กล้ามาแดนซ์ในคํ่าคืนนี.้..! 

“นายไมไ่ด้ต้องคยุโทรศพัท์กบันามิเหรอ...?” ฉนัประหลาดใจ 
“นามิติดงาน บอกวา่คํ่ากวา่นีจ้ะโทรกลบั” 
ทําไมฉนัโชคร้ายขนาดนี.้..!? 
“ขอแดนซ์คู่กับเจ้าหญิงผู้ กล้าหาญที่ช่วยชีวิตฉันไว้จากลูก

มะพร้าวหนอ่ยนะ”  
“เสยีใจ ฉนัมีคูเ่ต้นแล้ว ฮานา...?”  
เอ.๋..? ฮานาเอะหายไปไหน...? และเมื่อมองไปอีกฟากของฟลอร์ก็

เห็นวา่เธอกําลงัแดนซ์กบัชินจิ หนําซํา้แดนซ์แนบชิดราวกบัประกาศตวัเป็น
แฟนกนัแล้วอยา่งไรอยา่งนัน้...!  

“ไม่อนญุาต” ฉนัยนัหน้าเซยะเมื่อเขาทําท่าจะจบัมือฉัน แต่กลบั
ถกูมือใหญ่อีกข้างที่เร็วกว่าคว้าข้อมือไว้เสียงัน้ อีกมือเคลื่อนอ้อมโอบเอว
ของฉนั…! 

“แต่ฉนัไม่อยากแดนซ์กับนาย” ฉนัแกะมือใหญ่ แต่กลบัยิ่งถกูรัง้
ชิดร่างสงูร้อนจดั…! “อ๊ะ...!” 

“อยา่ใจร้ายสิครับ” เซยะยิม้หลอ่เหลา ดรูาวเสอืร้ายที่อากิโตะเคย
พูดถึง ร้อนแรงและอนัตราย ในขณะที่สาวๆ ทัง้ฟลอร์มองฉันอย่างอิจฉา 
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หายใจขาดห้วงเมื่อเรียวนิว้ของเซยะจิกแผว่เหนือแผ่นหลงัของฉนัก่อนลาก
ลงตํ่าอยา่งยัว่เย้า “บางที...อีกครู่เดียวเธออาจเร่ิมชอบขึน้มาก็ได้” 

เซยะแดนซ์กบัฉนั แล้วโดยยงัไม่ทนัป้องกนัตวัร่างสงูแดนซ์พาฉนั
มาทีผ่นงัอีกด้าน  

มมุอบั...!?  
“ขอบคณุนะท่ีช่วยฉนัไว้ ไมไ่ด้เธอฉนัอาจตายก็ได้ และนัน่ก็ทําให้

ฉนัรู้สกึวา่เธอยิ่งสวยนา่รักขึน้อีก”  
“พดูอะไร ฉนัก็แคช่่วยตามสญัชาตญาณ” 
ฉันหายใจขาดห้วงเมื่อสมัผสัของเซยะเปลี่ยนไป ร้อนแรงและ

คกุคามเมื่อเรียวนิว้เคลือ่นแทรกชายเสือ้ของฉนั สมัผสัแผน่หลงัเปลา่วา่ง...! 
“อ๊ะ ปลอ่ยนะ...อือ้...!” 
ริมฝีปากร้อนของเซยะหยดุคําพดูทัง้หมดของฉนั จูบฉนัอย่างเร่า

ร้อนในมมุที่ไมม่ีใครสนใจใครทัง้นัน้…! 
“เธอหวานจงั...”  
ฉนัเกร็งทัง้ร่างเมื่อริมฝีปากร้อนสงูผละจากริมฝีปากของฉนัเพียง

แคเ่ซนเดียวเพื่อเอย่บอก ฉนัผลกัแรงสดุ! แตก็่เพื่อท่ีคนไวกวา่จะฉวยโอกาส
คว้าข้อมือทัง้สองข้างของฉนั กดริมปากลงอีกครัง้ ครอบครองริมฝีปากของ
ฉนัอยา่งรุนแรงก่อนเคลือ่นตํ่าสูล่าํคอที่เส้นผมถกูเขี่ยออกไปแล้ว...!? 

“อื๊อ...ย...อย่า...!” ฉนัดิน้ขืน ทว่ามือใหญ่ยิ่งเหนี่ยวรัง้ สะท้านไป
ทัง้ร่างเมื่อริมฝีปากร้อนมอบรอยจบูท่ีเจ็บแปลบให้กบัฉนั...! 

พลัก่...!  
เงียบ... 
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รู้ตวัอีกทีมือของฉนัก็ถกูปลอ่ยเป็นอิสระแล้ว...!? เห็นใบหน้าของ
เซยะหนัตามแรงอดัของกําปัน้ใครคนหนึง่ ริมฝีปากปรากฏเลือดสายเล็กริน
หลัง่...!  

เสียงฮือฮาเรียกให้ฉันเงยมองร่างสูงอีกร่างที่อยู่ติดกัน นิ่งและ
ดดุนัราวกบัปีศาจ! 

“อากิโตะ...?” ฉนัเสยีงหาย ทําไมต้องเป็นเขาที่ช่วยฉนัและเห็นทกุ
อยา่ง...!? 

“แก...สารเลว” อากิโตะเอย่ราบเรียบ ขดักบัดวงตาสอีอบซิเดียนที่
ดรูาวเปลวไฟอนัโกรธคลัง่นัน้...!  

เซยะเพียงหนักลบัมา สีหน้าราวกับไม่รู้สกึถึงความเจ็บปวดจาก
หมดัด้วยซํา้ “ก็อยา่งที่นายเห็น ฉนัชอบมิกะ และฉนัจะไมปิ่ดบงั” 

ฉนัน่ิงค้าง 
“และฉนัจะไมล้่มเลกิง่ายๆ” 
“แล้วนามิละ่” อากิโตะกดัฟัน 
“ห่วงกันนกัก็ไปคบกบัเธอแทนสิ และปล่อยให้ฉนัทําตามใจ ยไัง

ซะฉนัก็เปลีย่นใจแล้ว ฉนัไม่ควรค่ากบัความรักของนามิ หวัใจของฉนัไม่ใช่
ของเธออีกแล้ว” 

“...” 
“และนายก็ไมม่ีสทิธ์ิห้ามฉนัหรอกนะ อากิโตะ”   
คนทัง้งานฮือฮา ฉนัอายแทบตาย  
ทวา่ทัง้ที่ฉนันกึวา่อากิโตะจะอาละวาดผบัแตกและรวดทําโทษฉนั

ไปด้วยเขากลบัเลกิง่ายๆ เพราะเสยีงฮือฮาและคนมากมายที่มงุล้อมเหรอ? 
ไมอ่ยา่งนัน้ฉนัก็ไมรู้่เหมือนกนัวา่เร่ืองจะจบลงแคท่ี่การตอ่ยกนัไหม  
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หรือบางทีอาจเพราะอยู่ๆ เขากลายเป็นคนใจเย็นขึน้มา ทว่านัน่
ไมน่า่เป็นไปได้เพราะฉนัรู้วา่คนอยา่งเขาจะไมแ่คร์ใคร  

...แปลก... 

...เพราะอากิโตะแคก่ลบัหลงัหนัและเดินจากไป… 

 

แต่แล้วฉันก็ได้รู้ว่าตวัเองคิดผิดถนดัเร่ืองที่ว่าอากิโตะกลายเป็น
คนใจเย็นขึน้มา นิสยัของเขาไมไ่ด้เปลี่ยนไปเลย ความซวยของฉนัมาถึงใน
วนัรุ่งขึน้นัน้เอง 

เช้านัน้เร่ืองที่อากิโตะฟาดเซยะกลางผบัดังกระฉ่อนไปทั่ว ออก
ขา่ววงการบนัเทิงด้วยซํา้ สว่นฉนัเร่ืองนัน้ทําให้เวลาอาหารเช้าของโรงแรมที่
อร่อยและเลศิหรูที่สดุกลบักลายเป็นเร่ืองนา่ปวดหวัไป 

“ฮานาเอะมานัง่กบัฉนัเร็ว” ชินจิร้องเรียกฮานาเอะและฉนัแต่เช้า
ทนัทีที่ก้าวถึงห้องอาหาร  

ฉนัมองทัว่แล้ว ดีที่อากิโตะไมอ่ยูท่ี่นัน่ ถึงอยา่งนัน้ก็ตาม... 
 “ไมล่ะ่” ฉนัปฏิเสธ ไมอ่ยากมีเร่ืองถึงตวัปัญหาจะไมอ่ยูท่ี่นัน่ “เธอ

ไปนัง่กบัพวกนัน้เหอะฮานาเอะ วนันีฉ้นัอยากนัง่เงียบๆ คนเดียวบ้าง” 
“งัน้พวกเราจะย้ายมานัง่เป็นเพื่อน จะปลอ่ยให้มิกะเหงาคนเดียว

ได้อยา่งไรกนัครับ” ชินจิผู้แสนดีเป็นหว่งฉนั  
“ไมเ่ป็นไร ฉนันัง่คนเดียวได้จริงๆ” 
“ผมคงเป็นเพื่อนท่ีเลวมากถ้าหากปลอ่ยเธอทําแบบนัน้”  
“ไมห่รอก ฉนัไมใ่ช่เด็กอนบุาล ไมไ่ด้ติดเพื่อนขนาดนัน้” 
“อากิโตะไม่อยู่มานัง่เหอะ ไม่เป็นไรหรอกครับ” ขินจิอ้อนวอนซํา้ 

“เมื่อคืนอากิโตะคงทําให้เธอตกใจ เซยะคงชอบเธอมากจริงๆ นัน่ล่ะอากิ
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โตะมันถึงโกรธขนาดนัน้ อย่าคิดมากเลย มันสัง่สอนแต่เซยะ ไม่ได้โกรธ
อะไรเธอหรอกนะ” 

ผิดถนดั... 
“อีกอย่างเซยะคงไม่ยุ่งกับเธอแล้ว ที่จริงหมอนัน่บางครัง้พลาด

บ้างแตก็่เป็นคนดี” 
เร่ืองนัน้ฉนัไมม่ัน่ใจ ให้ใบ้หวยยงัง่ายกวา่! 
“เพราะงัน้มานัง่นี่สิ” แตชิ่นจิยงัทําตามความตัง้ใจเดิมอยา่งมุง่มัน่ 

จงูมือฉนัไปถึงโต๊ะของเขา ฮานาเอะดงึฉนัให้นัง่  
“แล้วเซยะอยูไ่หน ไมล่งมาเหรอ” ฮานาเอะถาม 
“โดนเพื่อนอดัน่าจะสลบอยู่นะ ฮะๆ” ชินจิหวัเราะร่วน “ไม่ต้อง

หว่งหรอกนา่มิกะ เซยะโดนขนาดนัน้คงไมก่ล้าแตะต้องเธออีกแล้ว เช่ือส”ิ  
ทนัใดนัน้ปลายสายตาของฉนัสะดดุกบัร่างสงูที่เดินเข้ามา เซยะ... 
“ฉนัไปก่อนนะ” ฉนัรีบลกุขึน้  
หากแต่ฮานาเอะดึงมือฉนั เป็นเพราะเธอไม่เห็นเซยะ “อย่าเพิ่งส ิ

นัง่กบัฉนัก่อน”  
“ฉนับอกวา่จะไปอยา่งไรละ่” 
โครม...!  
ฉนัแค่สะบดัแขนเบาๆ เอง แต่สิ่งที่หล่นลงพืน้กลบัทําให้ฉันและ

ทกุคนอ้าปากค้าง  
“แยแ่ล้ว โน๊ตบุ๊คนัน่...” ชินจิผวา  
“หน้าจอร้าวเลย ของใครเหรอ” ฮานาเอะผวาตาม 
“ของอากิโตะ” ชินจิตอบ 
ฉนัน่ิงค้าง 
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“มิกะทําหลน่” ฮานาเอะโทษฉนั “แตฉ่นัผิดเองที่ดงึมิกะก่อน ฮือ... 
ฉันไม่ได้ตัง้ใจจริงๆ” เธอบีบนํา้ตา “ฉันขอโทษนะทุกคน ขอโทษมิกะด้วย 
ทําอยา่งไรดีละ่” 

“ก็...เอาไปคืนเจ้าของไง แล้วบอกตามตรง” ชินจิตอบ “คงไม่มี
อะไรหรอกนา่” 

“แตใ่ครจะเอาไปให้” 
คําถามของฮานาเอะเป็นคําถามที่ดี และชินจิตอบกลบัง่ายๆ  
“ก็คนที่ทําตกแตกไง” 
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CHAPTER 10 
 

สัมผัสร้าย 
 
แล้วฉนัก็โชคร้ายต้องมาหาอากิโตะถึงห้องพกัเพื่อบอกความจริง

กบัเขา  
แกรก...ประตูห้องเปิดออกเมื่อฉันเคาะรัวหลายครัง้ด้วยความ

รําคาญ ขอโทษแล้วก็นา่จะจบนะ คอมพ์เคร่ืองเดียวไมก่ี่เยนหรอกนา่ 
ดวงตาสอีอบซิเดียนคมคายของคนเปิดประตูหลบุมองโน๊ตบุ๊คจอ

ร้าวในมือฉนั 
“ฉนัทําคอมพ์นายตก พงั...อ๊ะ...!”  ฉนัหายใจขาดห้วงเมื่อมือใหญ่

รัง้ฉนัเข้าไปในห้องอยา่งรวดเร็ว ก่อนปิดประตดูงัปังและลงกลอน...! 
“นาย...!” 
ตบุ...! คอมพ์หลน่ลงบนพืน้เมื่ออากิโตะรัง้มือฉันไว้ทัง้สองข้าง 

ก่อนกดยดึหลงัข้อมือของฉนักบัผนงั...! 
“แคท่ําคอมพ์พงัทําไมต้องโกรธขนาดนีด้้วย...?!” 
“คิดว่าแค่คอมพ์พงัฉนัจะโกรธงัน้หรือ...?” เสียงเยือกเย็นตรึงให้

ฉนัน่ิงเกร็ง “มิกะ...” 
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“ช่ือที่แปลว่าคืนเดือนมืด ไม่มีแสงจันทร์” ดวงตาสีดํานิ่งสนิทหร่ี
มองฉนั “แล้วเธอก็สมช่ือ คนที่นําความมืดหม่นมาให้ฉนั ฉนัควรจะทํากบั
เธออยา่งไรดี...” 

“ฉันจะชดใช้ให้ แค่คอมพ์ถูกๆ ฉันมีเงินจ่าย” แต่พอคิดว่าต้อง
ชดใช้ฉันกลบัรู้สึกว่านี่ไม่แฟร์สกันิด “ที่จริงฉันไม่เห็นต้องชดใช้สกัหน่อย 
นายตา่งหากที่ควรชดใช้เร่ืองเลวๆ ท่ีทํากบัฉนัไว้!”  

คิดแล้วก็โกรธขึน้มา! เร่ืองเลวๆ ท่ีเขาทํากบัฉนัในสปานัน่ไง! 
“ชดใช้งัน้หรือ...?” ริมฝีปากได้รูปกระตกุยิม้หมน่ร้าย  “ใช่เลย เธอ

มีสิง่ที่ต้องชดใช้ให้ฉนัในฐานะผู้หญิงวายร้ายที่ทําให้เซยะเหลวแหลก” 
ฉนัเกร็งไปทัง้ร่าง  รู้ทนัทีว่าเขาโกรธฉนัเร่ืองเมื่อคืน โกรธจนแทบ

คลัง่...!  
“เมื่อคืนฉนัเปลา่ยุง่กบัเซยะ เขาเร่ิมก่อน นายก็เห็น!” 
“ก็ไมต่า่งกนั บอกแล้วไง...” 
“อ๊ะ...!” ฉนัสะดุ้งเมื่อมือใหญ่ของอากิโตะเคลื่อนกดหน้าท้องของ

ฉนัทําให้ยิ่งถกูรัง้ติดผนงั มอบสมัผสัคกุคามจนฉนัหายใจไมอ่อกและดิน้ขืน
ไมไ่ด้ และด้วยมือข้างเขายงัลอ็คข้อมือสองข้างของฉนัไว้เหนือหวัตวัเอง...!  

 “ฉันเคยบอกแล้วว่าจะไม่ยอมถ้ามนัเข้าใกล้เธอ หรือให้เธอเข้า
ใกล้มนั เธอทําให้นามิของฉนัต้องว้าวุ่นใจ“ มือของอากิโตะรัง้ชายเสือ้ของ
ฉนัขึน้จนเปิดเผยเรือนร่าง ท...ทําไม...!? “” 

ผิวเปลอืยเปลา่ใต้เสือ้ที่ถกูรัง้ร้อนวาบเมื่อมือใหญ่กดนาบ...! 
“อย่านะ...! นายมนัพดูไม่รู้เร่ือง ปลอ่ยฉนั...! อ๊ะ....!” หากแต่มือ

ของฉนักลบัยิ่งถกูยกสงูเหนือหวั ในขณะที่มือใหญ่อีกข้างของอากิโตะเปิด
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เสือ้บนร่างของฉนัขึน้อีกจนเห็นบราเซยีร์ข้างใน อากาศเย็นวาบแทรกเข้ามา 
ฉนัแข็งเยือกไปทัง้ร่าง...! 

 “จ...จะทําอะไร...!? นายบ้าไปแล้ว หยุดนะ!”  ฉนัดิน้สดุแรงจน
เหง่ือแตก ทว่าไม่ขยบัซํา้ยิ่งถูกร่างสูงกดล็อคไว้...! ก่อนที่เรียวนิว้ร้อนจะ
เคลือ่นรัง้บราเซียร์ของฉนัจนเปิดขึน้ 

...เผยเนือ้อ่อนไหวสีชมพูเร่ือจาง...ดวงตาสีเข้มนิ่งมองเรือนร่าง
ของฉนัจนขาดอากาศหายใจ สะท้านเมื่อลมหายใจร้อนราวเปลวไฟรินรด
หวัใจฉัน นัน่เพราะใบหน้าคมคายของคนร้ายกาจเคลื่อนตํ่าลง เพื่อที่จะ
กลนืกินฉนัได้…! 

“อือ้...!” ฉนัสะท้านไปทัง้ร่างเมื่อริมฝีปากร้อนของอากิโตะมอบจบู
ที่เจ็บแปลบครอบครองยอดอกเปราะบางของฉัน ดึงรัง้และลิม้รสจนฉัน
เหมือนถกูทึง้ให้ทัง้ร่างแหลกสลาย…! 

“อ...อากิโตะ อย่า...!” ฉนัดิน้สะบดั สะท้านจนดีดร่าง เหง่ือแตก
พลัก่หากแตร่่างยิ่งถกูดนัชิดเพื่อยดัเยียดสมัผสัที่แสนจะเอาแต่ใจ ริมฝีปาก
กลนืกินรุกเร้าและทําลายฉนัในจดุที่ออ่นไหวราวกบัจะปริแตกแบบนัน้ “ย...
หยดุนะ...!” 

...เจ็บ... 
“แฮ่ก...!” ฉนัดิน้สดุแรงทัง้ที่ไมอ่าจขยบั เกร็งจนสัน่สะท้าน ถกูทํา

โทษขาดใจไปแล้วเมื่อริมฝีปากร้อนผละออก  
“ทําโทษ” เขากระตกุยิม้ร้าย “เธอต้องถกูฉนัทําโทษ ก็อย่างที่เคย

เตือนแล้วไง” 
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“คนบ้า อือ้...!” คําด่าขาดหายเมื่ออากิโตะจูบปิดริมฝีปากฉัน
อย่าง ร้อนแรงและเอาแต่ใจ...! บ้าจริง! ทําไมเขาถึงกลืนกินผิวเนือ้ของฉนั
ได้ขนาดนี.้..!?  

“ถ้าเสยีงดงัให้หนวกหฉูนัจะทําอีก” เสยีงราบเรียบเอย่ชิดริมฝีปาก
ของฉันเมื่อผละออกทว่ายังลอยชิด ลมหายใจร้อนรินรดผิวแก้ม “อาจ
มากกว่านี ้แต่ไม่รู้สิ ผู้หญิงที่ให้ท่าผู้ชายอย่างเธออาจจะชอบก็ได้ เพราะ
งัน้…” 

“อ...อ๊ะ....!”  
ร่างสงูของอากิโตะเบียดเข้าชิดร่างฉนัแนบแน่นจนฉนัหายใจขาด

ห้วงรุนแรง ยอดเนือ้อ่อนบางใต้บราเซียร์ที่ถกูเปิดเสียดกบัแผ่นอกราบร้อน
เหนือกระดมุที่กลดัไม่ครบเม็ด แนบชิดและคุกคามจนผู้หญิงที่ว่าเก่งแล้ว
อยา่งฉนัสะท้านไปทัง้ร่าง…! 

“อย่ายัว่โมโหฉัน...” ร่างสงูเอ่ยชิดใกล้จนริมฝีปากของสองร่าง
แตะกนั บ้าชะมดั นี่เป็นอีกครัง้ที่ฉนัราวกบัถกูเขาขืนใจ...! “ในที่สดุฉนัก็คิด
ออกวา่ฉนัควรทําอยา่งไรกบัเธอ...” 

เสียงแผ่วทว่าชัดเจนเอ่ยกับฉัน แนบชิดจนราวกับพูดอยู่เหนือ
หวัใจ ทําให้ฉนัรู้ว่าใบหน้าของเขาเคลื่อนตํ่าลงอีกครัง้  ”ตัง้แต่นีบ้อกเซยะ
มนัวา่เธอเป็นผู้หญิงของฉนั” 

เฮือก...! อะไรกนั...!?   
“แตฉ่นัไมไ่ด้ชอบนายนี่...!” ฉนัดิน้ “ฉนัเกลยีดนาย!”  
“ฉนัก็ไม่ได้ชอบเธอ เกลียดด้วยซํา้ ก็แค่...เพื่อกนัมนัออกไป และ

เพื่อนามิฉนัไมแ่คร์วา่จะต้องใช้วิธีไหนสัง่สอนผู้หญิงที่ป่ันหวัเพื่อนฉนั” 
“ฉนัไมไ่ด้ทํา...!”  
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“เธอทํา”  
“ฉนัเปลา่...อ๊ะ...!”  
เจ็บ...เป็นอีกครัง้ที่ริมฝีปากของอากิโตะฝังลงเหนือหวัใจของฉัน 

และดดูกลนืผิวบางเหนือยอดอกจนฉนัสะท้านไปทัง้ร่าง...!  
“เถียงอีกส ิแล้วฉนัจะสมัผสัเธอให้มากกวา่นี”้ 
“คนเลว...!” ฉนัดิน้ หากแต่ยิ่งดิน้กลบัยิ่งถกูกลืนกินและมือยิ่งถกู

ยกสงูเพื่อให้ร่างลอยขึน้รับริมฝีปากของเขาได้...!  
 “ฉนัก็แคผู่้ชายธรรมดา ไม่ใช่เจ้าชายวิเศษมาจากไหน และเธอก็

แคเ่จ้าหญิงไมเ่อาไหนที่สลดัเซยะไมห่ลดุ เพราะงัน้เช่ือฟังฉนั ไม่เช่นนัน้...” 
เรียวนิว้ร้อนจิกแผ่นหลังบางเปลือยเปล่าของฉัน ดันเข้าหาตัว 

“ฉนัอาจจะลงมือกบัเธอในแบบท่ีร้ายกวา่นีก็้ได้” 
“อ๊า...” ฉนัเกร็งสะท้านไปทัง้ร่าง นัน่เพราะเป็นอีกครัง้ที่ริมฝีปาก

ร้อนกลืนกินฉนัอีกครัง้เหนือหวัใจที่แสนเปราะบาง มอบสมัผสัที่ราวกบัถกู
ขืนใจทัง้ร่างกาย...! ริมฝีปากนัน้ดงึรัง้จนเจ็บแปลบ... 

“มิกะ เข้าใจที่ฉนัพดูแล้วใช่ไหม...?”  
 

“มาแล้วหรือมิกะ เป็นอย่างไรบ้าง อากิโตะโกรธหรือเปล่า” ฮา
นาเอะถามฉนัอยา่งเป็นหว่งทนัทีที่กลบัมาถึงชัน้ลา่ง 

“อากิโตะไม่โกรธใครง่ายๆ หรอก อีกอย่างน่ารักแบบมิกะมนัจะ
โกรธลงหรือใจร้ายได้อยา่งไร” ชินจิมัน่ใจ 

“แล้วเขาวา่ไงบ้าง” 
“ก็ไมไ่ด้วา่อะไร” ซะที่ไหนละ่ จะบอกได้ไงวา่ฉนัโดนอะไร...บ้าเอ๊ย

...! 
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“เห็นไหม สงสยัเขาจะเร่ิมชอบเธอหรือเปลา่นะ” ฮานาเอะทําหน้า
เคลิม้ “วนัท่ีเลน่นํา้กนัก็เห็นเธอกบัเขาเลน่กอดกนัอยู่” 

สู้ตา่งหาก…! 
...ฉนัถกูกระทําไง... 
“ฉนัเห็นเขาเร่ิมๆ มองเธอ เขาคงจะเร่ิมชอบแน่ๆ  ”  
เขาเกลยีดฉนัจนอยากสง่ไปอยูโ่ลกหน้าสไิมว่า่…! 
“ว้าว ถ้ามิกะได้เป็นแฟนอากิโตะจะเป็นอย่างไรนะ ข่าวด่วน

วงการแฟชั่น นางแบบสาวน้องใหม่คบกับฮาระ อากิโตะทายาทเศรษฐี
พนัล้านและนายแบบช่ือดงั ชายในฝันของผู้หญิงทัง้ประเทศ กร๊ีด...” 

ตุ้บๆๆๆ!  
“เอ๋ มิกะทําอะไร...อย่านะ ว้าย! คนใจร้าย!!” ฮานาเอะกระโจน

แย่งตุ๊กตาน้องหมีไปจากฉัน เพราะฉันกําลงัชกน้องหมีของเธอ ตุ๊กตาตัว
เดียวที่เธอแบกมาจากบ้านเพื่อเอามากอดนอน แต่ในเมื่อฉันเก็บกดจะให้
ทําอยา่งไร...! 

อยากตาย! หรือไมก็่อดัคนคนนัน้ให้นว่มไปเลย!  
ตบุๆๆ !! 
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