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นิยายเร่ืองนีส้ าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 20  ปีขึน้ไป 
เนือ้หาของเร่ืองนีม้ีความไม่เหมาะสมทางพฤตกิรรม ความรุนแรง

และ NC ผู้อ่านที่มีอายุน้อยกว่า 20  ปีห้ามอ่านเดด็ขาด 
 



WRITTEN BY IDA MINAMI                                                ไอดะ มินาม ิ

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ไมรู้่เหรอวา่เซธมนัรักเธอ โคตรรัก” 
เร่ืองของเพื่อนที่ไมใ่ช่เพื่อนอกีตอ่ไปเมื่อเซธและพมูา่สนิทกนัมากยิง่กวา่
เพื่อนตายด้วยซ า้ แตเ่ขาเป็นผู้ชายและเธอเป็นผู้หญิงไมว่า่เธอจะแกร่งแค่

ไหน 
หิมะจะตกแล้ว ภายนอกเยือกแขง็และหนาว แตผ่มจะท าให้เธอหลอม

ละลาย 
“หนาวเหรอ” ผมถาม “ให้ท าให้อุน่ขึน้ไหม” 

ส าหรับผมเมื่อรักก็รักให้แรง ให้สดุ ให้เร้า ให้เธอสมัผสัได้จากทกุอณใูน
ร่างกาย 
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20+ 
 

เนือ้หาของเร่ืองนีม้ีความไม่เหมาะสมทางพฤตกิรรมโดยเฉพาะเร่ือง
เซ็กซ์ (NC) 

ผู้อ่านที่มีอายุน้อยกว่า 20  ปีห้ามอ่าน 
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“เออๆ นอนก็ได้” พวกเพื่อนๆ มนัไปแล้ว 

พมูา่นอนหงายซ้อนอยูบ่นร่างผม มนัท าให้ผมสมัผสัเธอได้ง่าย 
“อยากร้อนกวา่นี?้” เรียวนิว้ผมแทรกเข้าไป 

“อะ อ๊า อือ้..!”   
ร่างบางดดีเร่ารุนแรง ความชุ่มชืน้หลัง่รินออกมาตามร่องนิว้ผม ผม

ทิ่มแทงเธออกี สะโพกเธอแอน่ลอยขึน้เพราะถกูเร้า และผมไมผ่อ่นปรนแต่
อยา่งใด กระตกุจนดีดลอยและตกลงบนร่างก าย าของผม  ผมดดูกลนืเนือ้
บางเหนือหวัใจที่กระเพื่อมรุนแรงจากหายใจปนสะอืน้ด้วยความหวามไหว 

จากนัน้ผมกอดเธอ  ร่างแนบร่างโดยมีผ้าหม่ปกคลมุ แตไ่มม่ีสิง่
ขวางกัน้ใดๆ  

หวัใจเธอแนบไปกบัหวัใจผม  
แตจ่นถงึตอนนีผ้มก็ยงัไมรู้่วา่เธอรู้สกึกบัผมอยา่งไร 

“หลบัซะ พมูา่”   
ผมกระซิบบอกเธอ แตเ่ธอทบุอกผม มือนัน้ไร้เร่ียวแรงเพราะน า้มอื

ของผม 
จะไมป่ลอ่ยให้หนาวอีกแล้ว จะท าให้อุน่ขึน้เอง ก็บอกแล้วไง 
แล้วใต้ผ้าหม่ที่สู้ความอบอุน่ของร่างผมไมไ่ด้นัน้ผมกอดเธอไว้ 
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ค าน าจากนักเขียน 

 
Ida Minami 

 
สวัสดีค่ะรีดเดอร์คนสวยที่มินามิคิดถึงที่สุด ดีใจมากที่ได้เขียน

นิยายสดุฟินเลม่ใหมม่าให้ทา่นรีดเดอร์กอดนอนอา่นกนัอีกคะ่ ขอบคณุที่รัก
พระเอกนางเอกทกุคนของมินามินะคะ 

 
ทา่นรีดเดอร์อ่านนิยายเลม่ลา่สดุ (ก่อนเลม่นี)้ ที่ช่ือสัน้ๆ สดุเท่ว่า 

Ex  หรือยงันะคะ มินามิได้แตเ่คลิม้วา่ทา่นรีดเดอร์คนสวยคงได้ครอบครอง
อีบุ๊คของเร่ืองนัน้แล้ว เร่ืองนัน้จินพระเอกของเราน่ารักน่าหยิกจริงๆ ใครที่
ชอบอ่านนิยายรักแนว feel good อย่าง Love Your Body และ Touch 
Your Body พลาดเร่ือง Ex ไม่ได้นะคะ >< ที่ส าคญัจินกบัเอริกะจากเร่ือง
นัน้ไรท์ลุ้นมากจริงๆ ! 

 
ขอบคุณที่หยิบนิยายเล่มนีข้ึน้มาพลิกดูค่ะ เร่ืองใหม่ของมินามิ

เร่ืองนีช่ื้อ Love Hard รักให้แรง นัน่เพราะพมู่าและเซธพระเอกนางเอกของ
เร่ืองนีเ้ป็นเพื่อนท่ีรักกนัมากนัน่เอง นางเอกจะบคุลกิแข็งหนอ่ย ทัง้เร่ืองสอง
คนนีพู้ดกันห้วนๆ แข็งๆ ตลอด (เวลาเล่าเร่ืองบางทีก็จะพูดลอยๆ ไม่จบ
ประโยค เป็นสไตล์การเลา่แบบห้วนๆ ที่มินามิตัง้ใจเพื่อให้เข้ากบับคุลิกตวั
ละคร ไม่หวานเหมือนเร่ืองอื่นของมินามิที่ผ่านมานะคะ แต่ความฟินและ
ร้อนแรงไมแ่พ้เร่ืองไหนทัง้นัน้ 
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ถ้าคณุชอบพระเอกโคตรเมน ปากหนกั ต่อยเก่ง แรงดี หล่อ เซธ

แหง่ Love Hard คือคนนัน้คะ่ แตก็่มีโหมดอาร์ตสดุโรแมนติกที่ทา่นรีดเดอร์
จะหลอมละลายอยา่งฉากการปัน้รูปประติมากรรมและการแกะสลกัน า้แข็ง
ด้วยนะคะ ไมม่ีอะไรในโลกที่จะท าให้รู้สกึโรแมนติกไปกวา่นีอ้ีกแล้ว  

 
แตเ่อ?๋ งัน้น า้แข็งที่เซธสลกัก็ละลายหมดสคิะ ฮ่าๆๆ 
 
มินามิวา่ความแข็งของพระเอกและนางเอกท าให้เวลาฟินแล้วมนั

เข้มข้นขึน้นะคะ ลองอ่านกนัดู! เร่ืองจะเร่ิมจากความเป็นเพื่อน ก่อนที่ดีกรี
ความรักจะคอ่ยๆ เพิ่มขึน้ตามความสนิทคะ่ แตเ่ซธกบัพมูา่เขาสนิทกนัจริงๆ 
มินามิก็อยากเป็นพมูา่และมีเพื่อนอยา่งเซธเหมือนกนันะคะ // โดนตบ 
 

อะแฮ่ม มีฉาก NC  ส าหรับผู้อ่านอาย ุ20 ปีขึน้ไปเท่านัน้ อายตุ ่า
กวา่ขอสงวนสทิธ์ิคะ่  ต้องขอโทษลว่งหน้าจริงๆ ฉากฟินอยู่ค่อนท้ายๆ เร่ือง
นะคะ พลาดไมไ่ด้เด็ดขาด เราคิดว่าถ้าท่านรีดคนสวยอ่านแต่ตวัอย่างและ
ไมไ่ด้อา่นถึงบรรทดัสดุท้ายจะพลาดอยา่งแรง เพราะงัน้จบัมือมินามิไว้แล้ว
อา่นไปจนจบด้วยกนันะคะ 

 
เร่ือง Love Hard เล่มนีใ้ช้เนือ้หาบางส่วนจากเร่ือง Maple 

Rhapsody ของ Daydream แต่เอามาย าใหม่ทัง้ตวัละครและล าดบัเร่ือง 
เพราะงัน้จะไม่เหมือนเร่ืองเดิมเลย ถือว่าเป็นนิยายเร่ืองใหม่นะคะ ได้รับ
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อนญุาตอยา่งถกูต้องแล้วจากคนเขียนเดิม และที่เร่ือง Love Hard นีเ้กิดขึน้
ก็เพราะความจิน้ท่ีมินามิมีตอ่ตวัละครในเร่ือง Maple Rhapsody นัน่เองคะ่ 

มินามิชอบช่ือเร่ืองนี ้ถ้าจะรักก็รักให้แรง เหมือนค าพดูของเซธ แต่
ความรักของผู้ชายคนนีเ้ป็นแบบไหน จะแรงจะฟินอยา่งไรติดตามในเลม่นะ
คะ  

แล้วพบกนัคะ่ 
 
         รักคนอา่นท่ีสดุ ถ้าเราขอคณุแตง่งานได้เราท าไปแล้วคะ่ 555+ 
 
 

Ida Minami 
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CHAPTER 1 
 

วันแรก 
 
Puma’s Talk 
วนัแรก 
สายลมพดัเริงร่า ท้องฟ้าสคีราม ใบเมเปิล้ในฤดรู้อนพลิว้ไหว  
ฉนัช่ือพูม่า และนี่คือวนัใหม่ในเมืองใหม่ของฉนัหลงัจากย้ายมา

อยู่ในเมืองเล็กๆ อย่างอาร์เธอร์ได้ไม่ก่ีวันเท่านัน้ เมืองอาร์เธอร์อยู่ใน
ตอนกลางของแคนาดา ประเทศบ้านเกิดที่สวยงามของฉนั 

ใช่ จะเรียกวา่เป็นชีวิตใหมก็่ได้ 
ฝีเท้าสะดดุเมื่อถึงหน้าวิทยาลยั อาคารเรียนเก่าแก่งดงาม นบัเป็น

อดีตอารามที่สงูค่าทางประวตัิศาสตร์อย่างหาค่ามิได้ ที่นี่ เองที่ฉันจะเข้า
เรียนหลงัจากสมคัรเรียนทางอินเตอร์เน็ตด้วยความประทบัใจในความงาม
ของตกึเป็นหลกั สว่นวิชาการเป็นรอง 

แตเ่มื่อมองไปกลบัพบวา่สายตาทกุคูใ่นรัว้วิทยาลยัก าลงัมองมา  
อะไร? มองท าไม? 
ซ า้ร้ายเป็นสายตาของพวกผู้ชายล้วนๆ ฉนัเร่ิมสงสยัแล้วว่าพวก

ผู้หญิงหายไปอยูไ่หน แล้วก็เอาแตม่องนิ่งๆ อยูอ่ยา่งนัน้ ไมพ่ดูอะไร  
จะวา่ไปฉนัชินแล้ว พวกผู้ชายก็ได้แต่มอง คนอย่างพมู่าไม่ค่อยมี

ผู้ชายกล้าเข้าใกล้หรือทกัสกัเท่าไหร่ ช่ือก็บอกอยู่แล้วว่าพมู่า แปลว่าเสือ 
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ไมใ่ช่คนชอบพดูหรือยิม้ง่าย บางคนเรียกว่าเสือยิม้ยากและว่าฉนัหยิ่งด้วย
ซ า้  

ก็อาจใช่  
แต่ไม่ใช่หยิ่งเหมือนที่คนอื่นว่าหรอก แค่ไม่ชอบเอาใจใคร ถูก

เลีย้งมาแบบแมนๆ ให้ไม่กลวัคนและช่วยตวัเองได้ทุกอย่างแม้แต่ซ่อมรถ 
ซอ่มประปา ซอ่มไฟ งานแมนๆ เรียกพมูา่ได้  

ทนัใดระหว่างเดินในโถงทรงสงู ประดบัแสงหลากสีจากกระจก
สเตนกลาสสไตล์วิหารโกธิคแว่วเสียงฝีเท้าคู่หนึ่ง หนกัแน่น ก่อนที่ร่างสูง
ก าย าร่างหนึง่จะปรากฏกบัสายตา  

“เฮ้ เซธ ว่าไง” เพื่อนชายแถวนัน้ทักทายใบหน้าคมที่เพียงมอง
ตอบรับโดยไมพ่ดูอะไร 

เซธเป็นชายที่หากผู้หญิงได้เห็นแล้วจะเหมือนถกูดดูลงไปในวงัวน 
ด้วยร่างอนัสง่างามและดูแข็งแกร่ง เพียงแค่เดินเข้ามาก็เหมือนท าให้มวล
อากาศรอบข้างนิ่งงนั  

ดวงตาคมคายราวภาพวาดปรายมองฉันเมื่อเดินผ่าน ก่อนเดิน
เลยไป 

รู้สกึถึงสายลมที่ไหววบูเมื่อเดินผ่าน และฉนัมองย้อนหลงักลบัไป
ตามร่างสงูนัน้ 

ก็ไม่ใช่ว่าสนใจหรือสะดุดใจหรอกนะ แค่แปลกใจว่าวิทยาลัย
เลก็ๆ แบบนีม้ีผู้ชายหน้าตาดีขนาดนีไ้ด้ไง  

ช่างเหอะ 
กึก  
ฝีเท้าคูแ่ล้วคูเ่ลา่ของผู้ชายหยดุมองฉนัเหมือนตวัประหลาด  
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มองอีก 
แล้วก็มองอีก ร าคาญแล้ว นี่มนัเกินไป คือแบบจ้องกันทัง้วนัไง 

ผ่านไปจนหมดวนัฉนัถึงค่อนข้างแน่ใจว่าที่วิทยาลยัอาร์เธอร์นี่ไม่มีผู้หญิง
แม้แตค่นเดียว  

“อาจารย์คะ” ฉันถามชายวัยกลางคนที่เดินผ่านมา คงเป็น
อาจารย์ “ที่น่ีมีนกัศกึษาหญิงบ้างไหมคะ” 

“มีสคิรับ” อาจารย์พยกัหน้ายิม้ๆ ก่อนเดินจากไป  
แตไ่หน? 
เลิกเรียนแล้ว หมดวันเสียที เพิ่งรู้ว่าการเลือกที่เรียนจากความ

สวยของสถานท่ีเป็นความคิดที่ผิดถนดั ข้อแรกที่ต้องดคูือมีผู้หญิงเรียนหรือ
เปลา่  

กลบัไปหาบ้านเช่าดีกว่า เพิ่งย้ายมาเลยยงัไม่ทนัหา แย่ชะมดัที่
มหาลยันีไ้มเ่ป็นอยา่งที่คิดไว้ ผู้หญิงซกัคนยงัไมเ่ห็นเลย ประหลาด 

จู่ๆ ได้ยินเสยีงฝีเท้าหนกัๆ คู่หนึ่งตามมา หนัมองก็เห็นว่าเป็นร่าง
สงูที่เจอเมื่อเช้า เส้นผมสเีข้มและดวงตาที่โดดเดน่กวา่คนอื่น  

อาจแคม่าทางเดียวกนั แตก่ลบัไมเ่ป็นอยา่งนัน้ เพราะต่อมาเสียง
ทุ้มทกัฉนัก่อน 

“จะไปไหน”  
แต่หน้าตาก็ไม่ได้เป็นมิตรขนาดนัน้ ดูดุและไม่น่าไว้ใจด้วยซ า้ 

เหมือนพวกพดูน้อยตอ่ยหนกัอยา่งบอกไมถ่กู 
“กลบับ้าน” ฉนัตอบ 
“จะไปสง่” 
ฉนัอึง้ชัว่ขณะ  
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อะไรนะ ไปสง่กนัง่ายๆ แบบนี ้มีเจตนาไม่ดีอะไรหรือไง หน้าตาดี
แตอ่าจนิสยัเลวก็ได้ 

“ไมเ่ป็นไร”  
ฉันเดินต่ออย่างไม่ใส่ใจ คนอย่างพูม่าเกิดมาไม่เคยต้องพึ่งใคร 

กลบับ้านก็กลบัคนเดียวตลอด มีแต่ให้คนอื่นพึ่งพา ช่วยคนอื่น แต่ไม่ชอบ
ถกูช่วย 

กึก แต่ฝีเท้าฉันต้องหยุดชะงัก เพิ่งรู้ว่าที่เขาพูดแปลกๆ อาจมี
เหตผุลก็ได้ และเหตผุลนัน้ยืนขวางเป็นก าแพงอยู่หน้าฉนัแล้วเมื่อเลีย้วลบั
มมุตกึ 

จู่ๆ ผู้ชายร่างใหญ่มาขวางทางเดินฉนั ขายาว ดอูนัตราย ไมใ่ช่คน
เดียวแค่ห้าคน และเหม็นบุหร่ีผสมเหล้าอย่างนีเ้ป็นอย่างอื่นไปไม่ได้
นอกจากพวกอนัธพาล 

“ขวางท าไม” เลยถามธรรมดา ไม่ได้หาเร่ือง คือจะรีบไปหาบ้าน
เช่าไง 

“จะห้าวไปไหน ทกัพวกพี่เสยีงหวานๆ หนอ่ยไมไ่ด้เหรอจ๊ะ” 
เลีย่น 
พวกมนัมองด้วยสายตาร้ายๆ “ก็แค่อยากจะชวนมานัง่ด้วยกัน

เทา่นัน้ เป็นนกัศกึษาใหมเ่หรอ?” 
“หลกีทาง”  
เลยขอดีๆ ไม่อยากมีเร่ือง อาจจะห้วนแต่พูดหวานไม่ค่อยเป็น 

ช่วยไมไ่ด้ช่างเหอะ มนัก็ความหมายเดียวกนัอยูด่ีเสยีเวลาแตง่ค าท าไม 
แตพ่วกตวัสงูมนัรุ่มร่ามดงัมือฉนัไว้  
เลยมองเจ้าของมือด้วยสายตาเยือกเย็น “ปลอ่ย”  
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“ถ้าไมป่ลอ่ยจะท าไม อ๊าก!!”  
 
 

 
CHAPTER 2 

 
แมน 

 
มนัโวยวายเมื่อฉันบิดมือมนัดงักร๊อบ ลกูสมุนมนัสองคนเลยมา

คว้ามือสองข้างของฉันไว้อีก ฉนัตีเข่ากลางเป้าคนหนึ่ง จบัทุ่มอีกคนข้างๆ 
มนัก็เลยเลน่รักบีก้ดทบัฉนัจนแบน  

ตบุ ! 
อกึ! มีสีค่นทบัอยูบ่นตวัฉนั  
“ปลอ่ย!”  
หนกั หายใจไมอ่อก ท าไง 
“แบบนีก็้หนีไมไ่ด้แล้วแมเ่สอืร้าย ยอมเป็นของเลน่แก๊งพี่ซะดีๆๆ”  
“อือ้” เลยท าทา่สมยอม “ก็โอ แตข่อทีละคน”  
พวกมนัเลยสู้กนัเอง  “ข้าก่อนเว้ย แกถอยไป!”  
พวกโง่  
ฉันเลยลกุขึน้ไล่ถีบซ า้ พวกนัน้เลยรู้ว่าฉันแกล้งยอม พอกระทืบ

เสร็จจนน็อคแล้วจะเดินตอ่พวกมนัก็ดงึขาฉนัจนล า้คว ่าแล้วลากจนถากกบั
พืน้เข้าไปใกล้ๆ 
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จู่ๆ ก็เห็นเท้าใหญ่ๆ ข้างหน้าอีกแล้ว แต่รองเท้าของคนนีดู้เท่มี
สไตล์ เงยมองก็เห็นวา่เป็นผู้ชายกล้ามล า่ๆ ที่เจอเมื่อเช้ากบัเมือ้กี ้ที่วา่จะไป
สง่ฉนัแตฉ่นัปฏิเสธไป 

“ให้ช่วย?” เสยีงทุ้มถามฉนั 
“ไม”่  
ถึงปฏิเสธเขาก็ช่วยอยูด่ี 
“เซธ” พวกมนัเรียกเขา “อยา่เข้ามายุง่นะเว้ย!” 
เซธ:  “ปลอ่ยเพื่อนก”ู 
“ฮะ?” ฉนัเหรอเพื่อน?  “ใครเพื่อนนาย!?” 
สงสยัเป็นมขุช่วยผู้หญิง ไมน่านคนช่ือเซธอดัอนัธพาลกล้ามใหญ่

ล้มหงายบ้างคว ่าบ้าง ก่อนมือใหญ่จะดงึมือฉันเดินลิว่ออกจากตรงนัน้ 
“ไมข่อบใจ” ฉนัป้องกนัตวัไว้ก่อน “ไมไ่ด้ขอให้ช่วย” 
“อือ” 
ฝีเท้าร่างสงูก้าวยาว “มาใหม?่”  
เซธพดูห้วนเหมือนฉนั 
ฉนั : “อือ” 
เซธ : “มาเรียนที่อนัตรายแบบนีท้ าไม มีแตผู่้ชาย” 
ฉนั : “โรงเรียนสหะ ท าไมจะมาไมไ่ด้” 
เซธ : “ไหนละ่ผู้ชาย” 
ฉนัเถียงไมอ่อก  
บางทีวิทยาลยันีอ้าจโฆษณาชวนเช่ือวา่เป็นสหะแตท่ี่จริงเป็นชาย

ล้วนก็ได้ สองสามวนัหลงัจากค้นกระทู้ต่างๆ ในเน็ตฉนัถึงได้รู้ว่าอาร์เธอร์
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เป็นวิทยาลยัสหะก็จริง แต่นักศึกษามีแต่ผู้ ชาย และการที่ไม่มีนักศึกษา
หญิงมาสมคัรก็ไมใ่ช่ความผิดของที่เรียน  

ผู้ หญิงอยากมาก็ไม่ห้าม แต่ไม่มีใครมาเพราะเพิ่งเปิดเป็น
สหศกึษาได้ไมก่ี่ปี 

คนตวัสงูบอกเสยีงนิ่ง “ไมอ่ยากถกูย าอีกก็ตามมา” 
เขามาฉันมาที่ไหน? แสงแดดสีขาวสว่าง สนามหญ้าสีเขียว 

ท้องฟ้าสคีรามและใบเมเปิล้ที่ขยบัพลิว้ตามลมอยา่งสดใส  
ที่น่ีคือหลงัวิทยาลยั 
“จะพามาเจอเพื่อน” เขาบอก  
แล้วในวนันัน้ฉนัได้พบเพื่อนอีกห้าคนของเซธ 
“ช่ือนิค จากช่ือเต็มนิกิต้า” คนแรกแนะน าตวั มีหญิงสาวสวยข้าง

กาย ตอนหลงัได้รู้วา่ช่ือวิคกี ้หมัน้กนัแล้ว 
“ช่ือแซค” คนตอ่มาแนะน าตวั 
“ช่ือคาเมรอน” 
“ช่ือเคนตนั” 
เมื่อแนะน าตวัครบฉนัได้ยินพวกผู้ชายแถวนัน้ฮือฮา “นัน่ก าแพง

นายแบบชาย” 
เห็นด้วยเพื่อนทัง้ห้ารวมเซธเป็นผู้ ชายที่หล่อและดูโดดเด่นมาก 

วิคกีก็้สวยน่ารักมาก แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือค าถามของเคนตนัที่ยิงมาที่
ฉนั 

เคนตนั: “มาเช่าบ้านด้วยกันไหม พวกเราก าลงัหาคนเช่าเพิ่ม
พอด”ี 

แซค : “ห้องเหลอื” 
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เพราะงัน้ฉันเลยได้บ้านเช่าก่อนค ่าพอดีพร้อมกับเพื่อนชายที่ดู
เหมือนองครักษ์รวมกนัห้าคน แตเ่สยีใจที่ฉนัไมใ่ช่เจ้าหญิง  

โป๊ะ  
จู่ๆ นิว้เรียวของแซคเคลือ่นเปิดไฟแล้วบ้านมืด “ไฟดบั” 
“ดใูห้” ฉนับอกก่อนเดินไปนอกบ้าน เปิดเซฟทีคทั ไฟกลบัมาสวา่ง

สดใส 
“แล้วหลอดนี่มนั...” เมื่อกีห้ลอดไฟแตกไฟเลยช็อต นิคมองหลอด

ที่จะเปลีย่นใสใ่หมง่งๆ คงไมเ่คยใส ่
“ใสใ่ห้” ฉนับอกก่อนปีนเปลีย่นหลอดไฟ 
“ไมต้่อง ให้เซธท า มนัท าเป็น” แซคเบรก แตฉ่นัใสเ่สร็จหลอดแล้ว  
แซคถอนหายใจหนัไปคุยกับคนอื่น “ที่จริงพูม่านี่ก็ดูเป็นเพื่อนที่

หว่งคนอื่นดี ชอบช่วยเหลอื แตถ้่าดแูคห่น้านิ่งๆ เชิดๆ แมง่กวนชิบหาย แตก็่
สวยโคตรวะ่”  

ตบุ!  
มืดเลยเหยียบบนัไดพลาดไปหน่อย แต่มนัเหมือนล้มบนฟูกยงัไง

บอกไมถ่กู ร้อนด้วย ปรากฏวา่เป็นแขนก าย าของเซธที่รับฉนัไว้  
ตาจ้องตา และท าไมเขาถึงยงัไม่ปลอ่ยแขน ดวงตาสีดาร์คเข้มที่

ราวกบัจะท าให้เวลาถกูหยดุไว้  
แล้วท าไมฉนัต้องจ้องตาเขาด้วย 
“เธอนี่มนัผู้ชายหรือผู้หญิงวะ” เสยีงขดัของแซคท าให้ฉนัผละจาก

มือที่ประคองอยู ่“แมนชิบ”  
“คนหารค่าเช่าท าตวัมีประโยชน์ก็ดีแล้วไม่ใช่รึไง งานแมนๆ เช่ือ

ใจพมูา่ได้”  ฉนับอก อยากช่วยเพื่อน 
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พวกเขาดเูป็นคนดี ไมม่ีพิษมีภยัอะไร 
“แล้วจะไมย่ิม้ให้พวกเราหนอ่ยเหรอ พมูา่”  
“ไม่” ฉันตอบ ไม่ได้กระชากเสียง พูดเฉยๆ  ไม่ถนัดค าลงท้าย

เหมือนผู้หญิงทัว่ไป 
“ดีแล้วนา่ จะได้ไมต้่องคอยปกป้องเหมือนพวกที่ท าตวัเหมือนเจ้า

หญิง นา่ร าคาญ” นิคเอย่สบายๆ  
“ใช่  แบบนีก็้ดี” เคนตนัเห็นด้วย 
“อยากท าอะไรดีๆ ?” ฉนัถามเพื่อนใหม ่ 
“อะไร”   
“ปีนเขา” 
“ที่ไหน” 
“เอเวอร์เรสท์” 
“นี่มนัแมนไปป่าววะ!!” 
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CHAPTER 3 
 

หลังจากนัน้ 
 

หลงัจากทริปปีนเขาที่ได้ช่ือว่าเอาไว้พิสจูน์ความกล้าและความ
เป็นลกูผู้ชายฉนักบัเพื่อนใหม่ก็สนิทกนัเหมือนเพื่อนตาย ฉนัตายแทนพวก
เขาได้ และพวกเขาก็เช่นกนั  

ไมเ่คยรู้สกึผกูพนักบัเพื่อนท่ีไหนเทา่ผู้ชายกลุม่นี ้ 
เราสนิทกันเหมือนเป็นคนคนเดียวกัน รู้ใจกันเหมือนเป็นคนคน

เดียวกนั ทัง้เซธ ฉนั และเพื่อนในกลุม่ 
เป็นมิตรภาพท่ีดี 
และไมม่ีอะไรแบง่แยกพวกเราได้ 
ก็นัน่แหละ ตอนนีฉ้ันกับพวกเขาอยู่ในบ้านเดียวกนั ห้องของฉัน

ติดกบัเซธและเป็นแบบคอนเน็ครูม คือเปิดถึงกนัได้โดยมีห้องน า้กัน้ ถ้าจะ
เข้าห้องอน า้ก็ต้องลอ็คอีกด้านไม่ให้อีกห้องนอนเปิดเข้ามา ราคาถกูเลยเช่า
บ้านแบบนัน้ ห้องของเพื่อนคนอื่นก็เหมือนกนั 

ตอนเช้าไปเรียนด้วยกนับ้างแยกกนับ้าง ตอนเย็นกลบัมาที่บ้าน
เช่า ระหวา่งนีก็้ช่วยกนัขนของเข้าบ้าน รวมถึงย้ายเฟอร์นิเจอร์ของผู้ เช่าคน
เก่าออก 

“พมูา่เหมือนผู้ชายมากกวา่วะ่” เพื่อนบอกเมื่อฉนัยกของหนกั 
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“ก็ใช่” ฉนัตอบและเลา่เร่ืองตวัเอง “ไม่ได้โตมากบัแม่ พ่อเลีย้งมา  
แมอ่ยูไ่หนไมรู้่” 

“แล้วไมล่องตามหา?” 
“ไม”่ 
“ไมเ่ฮิร์ท? ไมข่าดขาดความอบอุน่?” 
“ไม่  พ่อสอนให้ท าทกุอย่างเอง ซ่อมรถ ซ่อมจักรยาน น า้ ไฟ จะ

ได้พึง่ตวัเองได้ไมต้่องขอใคร” 
พอ่บอกเสมอวา่ถึงพมูา่จะเป็นผู้หญิงก็ควรท าให้ได้ทกุอยา่ง  
ไมน่านก็ขนของเสร็จ เซธโยนเบียร์ให้ดื่ม 
อกึ 
“ช า้” จู่ๆ เสยีงทุ้มของเซธพดูขึน้กบัฉนัลอยๆ 
“อะไร?” 
“ขา” ดวงตาคมเข้มหลบุมองขาฉนัท่ีใสย่ีนสัน้ขาดๆ 
“ธรรมดา” ฉนัดื่มเบียร์ตอ่ ขนของหนกัแบบนีก็้ต้องมีบ้าง 
“ตอนโดนรู้ตวัไหม” 
“ไมรู้่” เอย่พลางบีก้ระป๋องเบียร์ด้วยส้นเท้าก่อนโยนลงถงัเหมือนท่ี

พวกผู้ชายท า 
แตเ่ซธยงัจ้องมองฉนัอยู ่“ไมร่อบคอบเลย” 
งง  
พดูท าไม? 
ตอ่วา่? หรือแคเ่ป็นหว่ง?  
คงอยา่งหลงั 
“โคตรเหนื่อย” ฉนัลกุขึน้จากโซฟา “ตวัเหม็น จะไปอาบน า้” 
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ถ้าฉนัอาบเซธต้องรอ ห้องของเรามีห้องน า้กัน้ 
ฉนัแช่อ่างน า้ร้อนนาน อ่านหนงัสือวิธีซ่อมช่วงลา่งรถไปด้วย แต่

พอลกุจะออกจากอา่งกลบัหน้ามืด เกิดอะไรขึน้?? สงสยัแช่น า้ร้อนนานไป 
วบู...! 
 
Seth’s Talk 
สีส่บินาทีผา่นไป  
พมูา่ยงัไม่ออกจากห้องน า้ ผู้หญิงมกัอาบน า้นาน แต่ไหนว่าแมน

ไง 
“พมูา่” เลยลองเรียกเข้าไปในห้องน า้ 
“...” เงียบ 
เลยเดินไปท่ีหน้าห้องนอนแล้วเคาะ เผื่ออาบเสร็จแล้วแตล่มืบอก  
“พมูา่” 
“...” 
เมื่อไร้เสยีงตอบผมเร่ิมเอะใจ หรือจะมีอะไรเกิดขึน้? ห้องนอนเธอ

ไมไ่ด้ลอ็คเมื่อผมเปิดด ูแต่ในห้องน า้ล็อคไว้ ผมล้วงเหรียญในกระเป๋ายีนส์
มาไขลกูบิด  

ร่างพมูา่ฟบุอยูท่ี่อา่งอาบน า้ ไมไ่ด้ใส่อะไรบนร่างกาย 
“พมูา่” ผมโยกไหลเ่ธอแตไ่มรู้่สกึตวั  
เลยพลกิร่างเธอหงาย และพบวา่ดวงตากลมโตปิดสนิท ไมไ่ด้สติ 
หากแต่ปลายสายตาแอบเห็นเนินเนือ้ที่อยู่ใต้น า้ ผมเสมองไปอีก

ทาง 
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ผ้าเช็ดตวั...เมื่อนัน้ผมดึงมนัออกจากราวและวางปิดร่างเธอก่อน
หนักลบัไป อ้อมแขนประคองแผ่นหลังใต้น า้ ดึงเธอขึน้ ร่างไร้สติลอยขึน้
ตามแขนก าย าที่รัง้อยู ่

ร่างเธอหงาย ผ้าหลดุร่วงลงไปอยู่ระดบัหน้าท้องตามแรงโน้มถ่วง 
ผมไมท่นัคว้าไว้ 

เรือนร่างที่ดนูา่มองแบบนัน้ 
เนินหวัใจที่ไร้บราเซียร์ และผิวที่ขาวชิบ  
บ้าชะมดั 
แล้วผมช้อนอุ้มร่างเธอ ประคองพมูา่ที่ไร้สติไว้ 
ต้องรีบพาหาหมอ ผมคิดอย่างนัน้ แต่หมออยู่ห่างจากที่นี่เป็น

ชัว่โมง 
“อือ...”  
ได้ยินเสียงร่างในแขนครางเหมือนปวดหัว เธออาจไม่เป็นอะไร

มากก็ได้ คงแคแ่ช่น า้ร้อนนานเกินจนวบูในคืนหนาวแบบนี ้
ผมวางเธอลงบนเตียงและหม่ผ้าให้ ก่อนสงัเกตอาการณ์อยู่อย่าง

นัน้  
รู้สกึว่าร่างเล็กในอุ้ งมือเมื่อครู่บอบบางเหมือนหญิงสาวธรรมดา 

ไมรู้่เอาความแกร่งจนแมนและเร่ียวแรงมาจากไหน  
 
Puma’s Talk 
ฉนัลมืตา  
บนเนือ้ตวัไมม่ีอะไรใส ่มีแตผ้่าที่หม่ไว้ 
ไกลออกไปริมประตรู่างสงูของเซธนัง่กอดอกสบายๆ อยู่ 
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ฉนัผดุลกุ “นายเห็น!?”  
ฉันหมายถึงร่างกาย เขาคงเป็นคนช่วยฉันออกจากอ่างอาบน า้ 

แตบ้่าชิบ 
“เห็น” คนตรงตอบง่าย “แต่ไม่เกิดอารมณ์ ป่วยอยู่จะให้คิดอะไร

ได้ไง” 
“อืม” อยากขอบคุณ แต่ปากมนัแข็งพูดไม่ออก นบัเป็นนิสยัเสีย

อยา่งหนึง่ของฉนัซึง่เซธรู้จกัและคุ้นชิน 
ร่างสงูลกุขึน้ก่อนเดินออกประตไูป “ป่วยหรือเป็นอะไรก็เรียกละ

กนั” 
“อือ”  
กริก 
ประตปิูด กลบัมาอยูค่นเดียวในห้อง แตรู้่วา่ข้างนอกประตมูีเพื่อน

ตวัใหญ่พร้อมช่วยมากมาย 
แล้วฉันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาไป อย่างที่บอก เป็น

เพื่อนรักที่สนิทแบบตายแทนกนัได้  
 
เสยีงดนตรี 
คืนหนึง่เราจดัปาร์ตี ้เพื่อนยงัไมเ่ลกิคยุเร่ืองการปีนเขาของฉนั 
“พมูา่อดึชิบหาย เดินน ากอูีก” แซคยกแก้วดื่มเบียร์ยิม้ๆ 
“นี่ถ้าไม่หิมะกดัจนเป็นตะคริวคงชนะเซธว่ะ” เคนตนับอกพร้อม

กระดกเบียร์ผา่นริมฝีปาก เอย่ถึงคนที่ไมอ่ยูใ่นวง ไมรู้่เดินไปไหน 
แตเ่ซธขึน้ถึงยอดเขาเป็นคนท่ีหนึง่ ผู้ชายอะไรแข็งแรงชิบ 
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“นัน่ใคร?” เสียงแซคท าให้ฉนัหนัมองหน้าบ้านผ่านหน้าต่าง เห็น
ไฟของรถแปลกหน้าที่สตาร์ทอยู ่เพิ่งขบัเข้ามา 

“แฟนเซธนี่” นิคพดู 
“แฟนเก่ามัง้” เคนตนัไมแ่นใ่จ 
“ไมรู้่เหมือนกนั ซบัซ้อน” คาเมรอนถอนหายใจ 
ก่อนร่างราวเจ้าหญิงเดินออกมาจากรถและสวมกอดเซธอย่าง

สนิทสนม เธอดสูวยหวานราวกบัเจ้าหญิงในเทพนิยาย  
เซธมีแฟนแล้ว? มีคนท่ีชอบอยู?่ เพิ่งรู้  
“คยุอะไรกันวะ?” จากในบ้านแซคถามด้วยความอยากรู้เมื่อเห็น

เซธกบัผู้หญิงคนนัน้คยุกนั 
เคนตนั:  “อยากรู้ก็ไปยืนฟังดิ” 
แซค:  “กไูมไ่ป” 
ใครที่ก าลงัคยุกบัเซธ? ก็แค่อยากรู้ว่าช่ืออะไร ดเูด่นและสวยกว่า

ผู้หญิงธรรมดาหลายเทา่  
และที่จริงดเูหมาะกบัเซธมาก  
แต่คิดๆ ดูมนัก็ไม่เก่ียวกบัฉนั ผู้หญิงคนนัน้กอดเซธอีกครัง้อย่าง

สนิทก่อนขึน้รถและขบัออกไป ทิง้ฉนัไว้กบัค าถามที่ไมจ่ าเป็นต้องรู้  
ช่างเหอะ เซธก็ต้องมีเร่ืองสว่นตวับ้าง 
ปาร์ตีค้รัง้นีถ้ึงจะแมนแต่ฉนัก็เป็นคนท าของว่าง อาหาร และจัด

เคร่ืองดื่มให้ทุกคน ที่จริงงานแบบนีส้ิต้องเรียกว่าแมนจริง เพราะมนัยาก 
ต้องจดัเต็มและต้องทุม่เทเพื่อคนอื่นไง 

เราแดนซ์ด้วย 
“เอาเพลงหนกัๆ” ฉนัขอ จะเปิดเพลงเบาๆ ท าไม 
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“แมนได้อีก เออๆ” แล้วแซคเปลีย่นเพลงแบบรู้ใจฉนั เพลงดงัสนัน่
ทีบ่ีทกระแทกหนกัหนว่ง   

แตเ่พิ่งสงัเกตวา่เซธไมอ่ยูแ่ดนซ์กบัพวกเรา หายไปอีกแล้ว 
เจออีกทีริมสระในความมืด ควนัสีขาวล่องลอยจากมือ ดวงตาสี

เข้มมองออกไปในห้วงน า้ 
“สบูบหุร่ี?” ฉนัถาม นกึวา่ท าอะไร 
เซธยื่นบหุร่ีให้ฉนั แตฉ่นัไมรั่บ และนัน่ท าให้เขาประหลาดใจ 
“นายไมค่วรสบู” ฉนับอกตรงๆ ก่อนถาม “วนัละก่ีมวน?” 
“ไมม่าก” 
“เทา่ไหร่?” 
“เจ็ด” 
“มากไป” พดูกนัตรงๆ “เลกิเหอะ” 
เซธนิ่งมองฉนัครู่หนึ่ง หร่ีตาก่อนยกบหุร่ีขึน้จ่อริมฝีปาก จะสบูต่อ 

แตฉ่นัแยง่ก้านประดบัมวลควนัลอ่งลอยนัน้และสบูเข้าไปเสยีเอง 
“อุ๊บ แคก่ๆๆ” 
“พมูา่!?”  
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CHAPTER 4 

 
มาน่ังน่ีเลย 

 
ฉนัล าลกัควนัแรง เซธคงแปลกใจที่ฉนัไมเ่คยสบูบหุร่ี ถึงจะคอแข็ง 
“ถ้านายสบูฉนัจะสบูด้วย ป่วยก็ป่วยด้วยกนั” 
ดวงตาคมจ้องฉนัน่ิงทวา่ดดุนั โกรธที่โดนห้ามมัง้ 
“จะโกรธก็ได้ แตย่งัไงก็จะท าแบบนี”้ ฉนับอก 
ดวงตาคมคายกลบัออ่นลง ก่อนมือใหญ่เคลือ่นโยกหวัฉนัแผว่เบา 
“จริงๆ เลย” ร่างสงูครางในล าคอ “ก็ตามใจ”  
ก่อนปล่อยให้ฉนัล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงของเขาและดึง

ซองบหุร่ีออกมายดึไว้ไม่ให้เขาได้สบูอีก โยนทิง้ลงถงัขยะ และมวนที่จุดอยู่
เขาก็ปลอ่ยให้ฉนัขยีด้้วยเท้าจนดบั 

“โกรธ?” ฉนัถาม 
“จะโกรธท าไม” มองนิ่งๆ เหมือนไมใ่สใ่จ “เพื่อนกนัเป็นหว่งกนัมนั

ก็ดีอยูแ่ล้ว เตือนกนัตรงๆ ได้” 
หลงัจากนัน้เซธเล่าว่าเขาโตมากับคุณลงุที่เข้มงวดหลงัจากพ่อ

เสยีชีวิตและแมป่่วยหนกัยาวนานหลายปี ฟังดไูม่ค่อยได้รับความอบอุ่นสกั
เทา่ไหร่ 
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แตเ่พราะเซธแกร่งเกินจะแคร์ในความคิดของฉนัเขาถงึดปูกตแิบบ
นีไ้ด้ ไมไ่ด้ดขูาดความอบอุน่เลยสกันิด ถึงจะดเูหมือนโกรธและไม่ถกูกบัลงุ
ที่เป็นอัยการเรืองนามของเมืองนีอ้ยู่บ้าง เคยได้ยินช่ือของท่านซึ่งมี
นามสกลุเดียวกบัเซธอยูเ่หมือนกนั  

และอาจเพราะเหตุนีเ้ขาถึงมาเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนแทนที่จะอยู่
คฤหาสน์หลงัใหญ่ 

“เสยีใจด้วย” ฉนับอกจากใจ  
“ลงุเองก็มีปัญหาสว่นตวัมากอยู่แล้ว เพิ่งเลิกกบัภรรยา และฉัน

จะไมเ่อาปัญหาไปใสบ่า่ใครอีก” 
“มีแตค่นที่ความคิดโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเทา่นัน้ถึงจะพดูแบบนีไ้ด้” 
เซธเก่ง เข้มแข็ง ฉนัคิดแบบนัน้แตไ่มไ่ด้พดูออกไป  
รู้สกึเหมือนได้รู้จกัเซธในอีกแง่มมุมากขึน้ 
“ไมเ่คยเลา่ให้ใครฟังมาก่อน” เขาบอกฉนั 
“เหรอ”  
“ฟังแล้วอยา่ไปบอกใคร” 
“รู้อยูแ่ล้ว” ฉนัตอบ  
“อยูน่ี่เอง นกึวา่หายไปไหนกนั” แซคชะโงกหน้าออกมาจากประตู

กระจก “จะเปิดหนงัแล้ว เข้ามาซะที” 
“มานั่งนี่เลย” เมื่อไปถึงห้องนั่งเล่นเคนตันให้ฉันนั่งข้างเขาบน

โซฟาที่คาเมรอน นิคและวิคกีน้ัง่อยูแ่ล้ว สว่นเซธให้ไปนัง่ที่โซฟาอีกตวัข้างๆ  
แล้วจู่ๆ แขนของเคนตนัเคลื่อนมาโอบไหล่ฉนั ก่อนยื่นหน้ามาซะ

ชิดด้วย และดนัหวัฉนัให้ไปอิงเขา 
“ท าอะไร?” 
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แชะ 
“ถ่ายรูปไง” กดชตัเตอร์แล้วอีกฝ่ายเพิ่งตอบฉนั  
“ดไูงก็แอ๊บไมเ่หมือนแฟนวะ่” แซควิจารณ์หลงัดึงรูปในมือถือเคน

ตนัไปด ู 
“เออนา่ ใช้ได้อยู่” เคนตนัตอบง่ายๆ ก่อนอพัรูปลงเฟสบุ๊คของเขา 
ฉนัถาม “อพัท าไม?” 
“หลอกวา่เราเป็นแฟนกนั” เคนตนัตอบยิม้ๆ 
ฉนัศอกร่างสงูดงัปึก้ แตม่ือใหญ่รับทนั 
“กนัผู้หญิงมาจีบก ูนา่ร าคาญ” เคนตนัให้เหตผุลเพื่อนคนอื่นสัน้ๆ 

“นะพมูา่ ถือวา่ช่วยกนั” 
หลงัจากนัน้รูปท่ีเพิ่งถ่ายก็แพร่กระจายออกไป 
 
วนัรุ่งขึน้ 
“นัน่แฟนเคนตนัน่ี”  
พวกผู้หญิงตา่งวิทยาลยัพดูกนัจอแจเมื่อเห็นฉนัเดินอยูค่นเดียว  
ก่อนจะเข้ามาหาเร่ือง “นี่ ไปให้ไกลๆ เคนตนัซะนะยะ”  
“ถ้าไม่แล้วจะท าไม” ฉนัก้าวเข้าไปหาผู้หญิงที่ชีห้น้าด่าฉนัจนชิด

ตวั มองต ่า กดคาง  เพราะฉนัสงูกวา่นิดๆ  
ก็ไมไ่ด้ชอบที่เคนตนัแอบอ้างแบบนัน้หรอก แต่ท าไงได้ 
“เสยีใจ เธอนัน่แหละไปซะ” ฉนับอกพวกเธอ หน้านิ่ง 
เพื่อนควรช่วยเพื่อน ถ้าเพื่อนไมอ่ยากถกูรบกวนก็ช่วยตามนัน้ มนั

ไมไ่ด้ยกอะไร 
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และคงเพราะดเูหมือนวา่ถ้าตอ่ความอาจแพ้อีกฝ่ายเลยเดนิสะบดั
หนีไปอยา่งแค้นใจ  

ทันใดสายตาฉันเห็นเซธมองอยู่ไกลๆ และดูเหมือนจะเห็น
เหตกุารณ์ทัง้หมด  

มองท าไม?  
กลวัฉนัตบพวกเธอ? ไมอ่ยูแ่ล้ว ไลต่ีแตผู่้ชาย 
ก็เทา่นัน้ ก่อนที่เซธจะหนักลบัไปทางเดิมและเดินตอ่ไป 
-End of Puma’s Talk -  
 
ก่อนหน้านีค้รู่หนึง่ 
“เซธ มองอะไรอยูว่ะ?”  
คาเมรอนถามเซธที่มองออกไปริมรัว้ขณะเดินมาด้วยกัน ที่นั่น

พมูา่ยืนอยูข่ณะที่ผู้หญิงอีกคนเหมือนกลวัเธอแล้วเดินหนีไปอยา่งฉนุเฉียว 
“เปลา่” 
ถึงตอบคาเมรอนแบบนัน้แต่เซธได้ยิน ตัง้แต่แรกที่ผู้หญิงคนนัน้ขู่

พมูา่ไมใ่ห้เป็นแฟนเคนตนัและที่พมูา่ไมไ่ด้ปฏิเสธ หน าซ า้ไลเ่ธออีก 
“พูม่าถูกผู้หญิงของเคนตันหาเร่ืองนัน่เอง” เมื่อคาเมรอนเห็นก็

เข้าใจ ก่อนยิม้ “บางทีเคนตนัอาจเร่ิมชอบพมูา่ก็ได้” 
เซธนิ่งไป “เหรอ” 
“อือ” 
ใบหน้าคมคายของเซธหยดุมองพมูา่ ครุ่นคิดในแววตาทว่าไม่พดู

อะไร 
ก่อนร่างสงูนัน้จะก้าวเดินตอ่ไป 
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CHAPTER 5 
 

แฟน? 
 

Puma’s Talk 
เวลาผา่นไป  
แก๊งเราเร่ิมสนิทกันมากขึน้อีก จนตอนนีย้ิ่งกว่าตายแทนกันได้ 

ไมไ่ด้พดูเกินเลย 
ประตบู้านเช่าเปิดออก  
“พมู่า ขนอะไรมา แมนไปป่าว” เคนตนัทกัฉนัที่เดินแบกกระดาษ

หอ่ใหญ่กวา่ตวัเองเข้ามาทางประต ู“ของใคร?” 
“ของที่เซธฝากซือ้” ฉนัตอบ 
“อ้อ”  
แล้วเคนตนัเลน่กบัอนาสตาเซียหมาไซบีเรียนฮสักีต้วัโปรดของเขา

ตอ่ ฉนัเดินผา่นมาถึงประตทู้ายสดุของบ้านก่อนเปิดประตเูข้าไป 
“วนัหลงัให้เรียก จะได้เปิดให้” เซธที่อยู่ข้างในห้องก่อนแล้วบอก

เมื่อฉนัแบกของเข้าไปให้เขา พร้อมกบัมือใหญ่ที่รับของมาไว้ที่ตวัเองหมด 
“ไมต้่อง มีมือ” ฉนับอกง่ายๆ แบกของกบัเปิดประตพูร้อมกนัไม่ใช่

เร่ืองยากอะไร “ครบ?” 
ดวงตาคมส ารวจของในหอ่กระดาษ 
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“ครบ ถกูหมด” เขาสรุป “ขอบใจ” 
ไม่บ่อยนกัที่จะได้ยินค านัน้จากเซธ แต่เพราะครัง้นีฉ้ันหอบของ

หนกัมาไกลมากไง  
และที่แก๊งเราตัดค าอย่าง “ขอบใจ”  “ขอโทษ” หรือ “ขอความ

กรุณา...” ออกจนคนนอกอาจฟังดูห้วนก็เพราะรู้สึกว่าเป็นค าส าหรับคนที่
ยงัไมค่อ่ยสนิท หา่งเหินจนต้องเกรงใจกนั  

แตน่ัน่ไมใ่ช่ในแก๊ง เพราะงัน้ไมต้่องพดูค าพวกนัน้ก็ได้  
“ไมต้่องขอบใจ เคยบอกแล้ว”  ท าแค่นีไ้ม่นบัว่าช่วยเพื่อนด้วยซ า้ 

แคเ่อาของมาให้ 
“เอามาท าอะไร?” ฉนัถามถึงของในถงุกระดาษ 
“หลายอยา่ง”  
เซธตอบแล้วอธิบายวิธีใช้งานอปุกรณ์ศิลปะแต่ละตวัในถงุสัน้ๆ มี

อปุกรณ์ส าหรับทัง้การเพ้นท์และประติมากรรม 
“สนใจ?” เซธถามเมื่อเห็นฉนัตัง้ใจฟังและถามเพิ่ม 
“อือ” 
ดวงตาคมคายจ้องฉนั 
“จ้องท าไม?” 
“ไมน่กึวา่หญิงแกร่งจะชอบ” 
“ก็นายยงัชอบได้”  ทีมาดห้าวหาญกอยา่งเขายงัชอบเลย  
ก็จริง...เหมือนสายตาเขาพูดแบบนัน้ เลยนั่งลงและเร่ิมผสมสี

อะคริลกิพร้อมเอย่สัน้ๆ โดยไมห่นัมอง “จะนัง่ดก็ูได้”  
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เลยนัง่ลงดเูซธวาด ตวดัฝีแปรงไปบนแคนวาสขาวสะอาดฝืนใหญ่ 
ภาพวิวบนผ้าใบของเซธดูสวยหวานขดักบับุคลิกและรูปร่างของเขา  ทัง้ที่
ลายเส้นหนกัแนน่และแมน่ย าเหมือนตวัเขาแตรู่ปกลบัหวานขนาดนีไ้ด้ 

แล้วสายตาฉันสะดุดกับกรอบภาพหนึ่งที่ถกูกรอบภาพอื่นบงัอยู่
ติดผนงั 

“นัน่รูปอะไร?” 
“...” 
เซธไม่ตอบ แต่ไม่ว่าอะไรเมื่อฉันดึงออกมาดู และพบว่ามนัเป็น

รูปภาพของผู้หญิงคนนัน้ท่ีฉนัได้เห็นแวบหนึง่ในปาร์ตีค้ืนก่อน 
ผู้หญิงที่เข้ามากอดเซธ 
“คามิล” เซธตอบ 
“แฟน?” 
“เก่า” เซธตอ่ค าให้ “เพิ่งเลกิ” 
“เลกิกนัท าไม?”  
เธอทัง้สวยและดดูี ราวกบัเจ้าหญิงแสนสวยผู้สงูศกัดิ์ ปกติในแก๊ง

ถึงจะสนิทกันแค่ไหนแต่ไม่เห็นเคยมีใครพดูเร่ืองความรัก อาจเพราะเพื่อน
แก๊งนีย้งัไมม่ีแฟนก็ได้ ยกเว้นนิค 

แตก่บัเซธดตูา่งจากคนอื่น 
“หลายใจ” นัน่เป็นค าตอบของเซธ เซธเป็นคนตรง 
“พบเธอตอนบาดเจ็บสาหสัจากอบุตัิเหตุรถคว ่าปีก่อน” เซธบอก 

ฉนัจ าได้ เพื่อนเคยบอกวา่เซธรถคว ่า  
“เธอมาให้เลอืดตามที่ได้ยินประกาศ หลงัจากนัน้ก็คบกนั” เซธเลา่

สัน้และง่าย 
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“แตภ่าพนีว้าดก่อนเจอคามิล” เขาบอก  
ฉนัน่ิงอึง้ “นายวาดรูปนีก้่อนเคยเห็นหน้าเธอ?” 
“อือ วาดจากความฝัน” 
ฉนัอึง้อีกครัง้ “นี่มนัเหมือนนิยาย” เอย่เสยีงเรียบทวา่ประหลาดใจ 

ปกติฉนัมกัพดูเรียบๆ แบบนี ้ 
“ชายคนหนึง่เห็นผู้หญิงคนหนึง่ในฝันแล้ววาดไว้ แล้วต่อมาพบว่า

เธอมีจริง เหมือนกบัเป็นเนือ้คูก่นั” 
“ไมเ่ลย” เซธเคลือ่นมือจบักรอบภาพในมือฉนัก่อนดึงกลบั “ไม่งัน้

จะเลกิกนัได้ไง” 
แวบหนึง่ฉนัเห็นแววตาเจ็บปวดของเซธ เขาคงรักคามิลมาก 
“จนเคยคิดว่าชีวิตนีค้งไม่คิดอยากจะรักใครอีก” เซธมองฉันครู่

หนึง่ก่อนเลือ่นกรอบรูปไปคว ่าไว้ออกหา่ง 
ความเงียบขวางกัน้เราสองคน ฉนัเอย่ออกไป อยากรู้ “แล้วตอนนี ้

นายยงัรักเธออยู่?” 
ทวา่ก่อนเซธตอบประตทูี่งบัไว้หลวมๆ เปิดออก 
“เฮ้ มีตู้กบัชัน้มาสง่ ไปช่วยขนหนอ่ย” แซคชะโงกหน้าเข้ามาบอก 
“ได้” 
ฉันกับเซธจึงลกุออกไปช่วยเพื่อน ขณะที่ฉันเหลียวมองรูปที่เซธ

คว ่าไว้อีกครัง้  
เธอคือคนที่เซธรัก 
และตอนนีอ้าจยงัรักอยูก็่ได้ 
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CHAPTER  6 
 

บ้านเซธ 
 

สองวนัตอ่มาฉนัได้มีโอกาสไปบ้านอีกหลงัหนึง่ของเซธ 
บ้านทรงคลาสสิคแบบคาเนเดียนตัง้อย่างสงบและถ่อมตัวอยู่ใต้

ต้นเมเปิล้ขนาดใหญ่อายกุวา่ร้อยปี 
“สวสัดีจ้ะ มาหาใครหรือจ๊ะ”  
หญิงที่เปิดประตบู้านมาทกัท าให้ฉนัประหลาดใจ ครอบครองเส้น

ผมสีด าสนิท ดวงตาคมและสีเดียวกันกับดวงตาของเซธ ดูงดงามอย่าง
อธิบายไมไ่ด้ 

เธอคงเป็นคุณแม่ของเซธ และเพราะอยู่คนเดียวท าให้เซธมาหา
เธอบ่อยครัง้และสร้างสตูดิโอที่นี่ด้วยอีกแห่งซึ่งใหญ่กว่าที่บ้านเช่า และ
สตดูิโอนีเ้ซธบอกวา่เป็นสตดูิโอหลกัที่เขาใช้  

“เอาอุปกรณ์ศิลปะมาให้เซธค่ะ” ฉันบอก ถึงฉันห้าวแต่เคารพ
ผู้ใหญ่ พดูห้วนแตก่บัคนสนิท 

“ฉนัช่ือแชนนอน เป็นแมข่องเซธจ้ะ”  แม้ยิม้อยูห่ากทว่าดวงตานิ่ง
และราวกบัไมเ่ห็นฉนัทัง้ที่อยูข้่างหน้า ฉนัจึงได้รู้วา่เธอตาบอด  

“หนคูือพมูา่ใช่ไหม?” 
“คะ่” 
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“ยินดีที่ได้รู้จักจ้ะ เซธบอกแม่ไว้แล้วว่าหนูจะมา เขาบอกว่าหนู
เป็นเพื่อนสนิทของเขาที่ทัง้กล้าหาญเข้มแข็ง เซธอยู่บนห้อง เดี๋ยวก็คงลง
มาแล้ว เข้ามานัง่รอก่อนสจ๊ิะ”  

แชนนอนผู้งดงามลากมือฉนัเข้าไปภายในบ้าน ตรงไปที่ห้องนัง่เลน่ 
ก่อนจะชวนให้ฉนันัง่ลงที่โซฟา  

ภายในบ้านตกแต่งอย่างมีศิลปะและรสนิยมจนน่าทึ่ง ประดบัด้วย
ของสะสมและงานศิลปะจากแดนไกล แต่ที่โดดเด่นสดุดเูหมือนจะเป็นงาน
ฝีมือละเอียดประณีตจากตรุกีหรือประเทศในแถบนัน้  

“ชาแอ๊ปเปิ้ลหรือชาแอปปริคอตดีจ๊ะ หรือพูม่าจะดื่มชากุหลาบ
เหมือนฉนั? ” 

 “แอ๊บเปิล้ก็ได้คะ่ ขอบคณุคะ่” 
“เลอืกได้ดีมากจ้ะ ถึงจะธรรมดาและไมไ่ด้หรูหราแต่มาไกล”  
ร่างบางยิม้คล้ายเซธแตห่วานกวา่หลายเทา่ก่อนเดินเข้าไปในครัว

และชงชา  
ฉนัจะเข้าไปช่วยแตเ่ธอปฏิเสธ “ไมเ่ป็นไรจ้ะ แม่ท าได้ นัง่ดรููปแถว

อลับัม้ไปก่อนก็ได้ มีรูปเซธตอนเด็กๆ ด้วยนะจ๊ะ” 
ฉนัเปิดดอูลับัม้ที่วางอยูข้่างหน้าฆา่เวลา มีรูปภาพของแชนนอนเมื่อ

ราวสิบปีที่แล้ว สวยไม่ต่างจากตอนนี ้ข้างๆ มีรูปของเซธตอนประมาณ 7 
ขวบ ดวงตาของเขากลมโตนา่มองเหมือนเด็กในการ์ตนูอานิเมชัน่ และเป็น
สนี า้เงินเข้มจดัมากมาตัง้แตต่อนนัน้  

ถัดไปอีกเป็นรูปของชายผมบลอนด์ที่หล่อเหลาและสง่างาม 
แนน่อนวา่คือคณุเคเลบพอ่ของเซธที่ท าธุรกิจน าเข้าสนิค้าตกแตง่จากทัว่ทกุ
มมุโลก ก่อนที่เขาและแชนนอนจะถกูแยกจกกกนั  
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ระหวา่งชงชาแชนนอนเลา่ไปด้วยวา่ในอดีตเพราะแตง่งานกบัเคเลบ
เธอจึงได้เดินทางไปหลายที่ และได้เห็นของงดงามมีค่าของโลกที่หลายคน
ไมม่ีโอกาสได้เห็น   

“เซธคงก าลังอาบน า้ หนูนั่งเล่นกับฉันก่อนก็ได้” แชนนอนที่เดิน
ออกมาจากห้องครัวยื่นถ้วยชาให้ฉนั  

ถึงจะมองไม่เห็นแต่แปลกที่ เธอเหมือนรู้ว่าฉันก าลังจ้องมอง
ลวดลายอนัสวยอศัจรรย์บนถ้วยชานัน้ 

“สวยใช่ไหม จากตรุกีจ้ะ ท่ีระลกึการฮนันีมนูของฉนักบัเคลบพอ่ของ
เซธ และเซธที่ยงัอยูใ่นท้องของฉนัดิน้เป็นครัง้แรกที่นัน่” 

แล้วเธอเลา่ด้วยสหีน้าร่าเริง  
“การไปตรุกีครัง้นัน้เป็นการเดินทางที่สนกุที่สดุครัง้หนึ่งในชีวิตของ

ฉนัเลย เราค้างคืนที่อิสตนับลู ไปดูสเุหร่าฮาเกียโซเฟีย บลมูอสก์  ก่อนจบ
ด้วยการนัง่เลน่ริมน า้ทะเลสเีข้มของทะเลมาร์มาร่า ที่นัน่มองไกลออกไปจะ
เห็นชายฝ่ังของทวีปยุโรปที่สวยเลือนรางเหมือนความฝันในบ่ายที่อากาศ
เย็นจดั” 

ฟังแชนนอนแล้วฉนันกึหลงรักอิสตนับลูขึน้มา  
อยากไปที่นัน่สกัครัง้ 
“ฉันถามเคเลบว่าทะเลมาร์มาร่าสวยแค่ไหน เขาบอกว่าทะเล

ข้างหน้าเป็นทะเลสีน า้เงินที่สวยที่สดุเท่าที่เขาเคยเห็น สีเข้มราวกบัโอปอล
ของตรุกีอนันา่หลงใหล  

ทนัใดนัน้ลมพัดพากลิ่นน า้ทะเลล่องลอยขึน้มา เคเลบบอกฉันว่า
คลื่นน า้ก าลงัสะท้อนแดดระยิบระยบัเป็นประกาย เมื่อนัน้ฉันอธิษฐานให้
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ลกูในท้องของฉนัมีดวงตาสเีหมือนท้องทะเลที่น่ี และขอให้เราได้กลบัไปยืน
ที่นัน่อีก แตก่ลบัเป็นไปไมไ่ด้...”  

ดวงตาสนี า้เงินสลดลง  
“เพราะเคเลบเสยีชีวิตไปแล้วจากการเดินทางข้ามซาฮาร่าหลงัจาก

นัน้ ฝากแตค่วามทรงจ าที่งดงามและล า้คา่เอาไว้ หลงัจากนัน้ฉนัป่วยหลาย
ปีจนต้องฝากเซธไว้กบัพ่ีชายของเคเลบหลายปี แตเ่พราะความทรงจ าเก่าๆ 
อนังดงามที่ฉนัมีกบัเคเลบท าให้ฉนัยงัมีชีวิตอยูไ่ด้  

และทัง้ที่เซธนา่จะมีความรักที่เต็มไปด้วยความสขุอยา่งฉนัแท้ๆ...” 
หญิงผู้งดงามถอนหายใจ เรียวนิว้จิกถ้วยชาแนน่อยา่งโกรธแค้น  
“ท าไมเซธต้องพบผู้หญิงอย่างคามิลด้วยนะ หรือถ้าฉนัเพียงแต่ท า

ให้ผู้หญิงหลายใจคนนัน้เลิกยุ่งเก่ียวกับเซธได้ เซธรักคามิลมานาน...นาน
เกินไปแล้ว!”  

เธอเผลอกระแทกถ้วยชาจนน า้กระฉอก 
“ขอโทษนะ ฉันก็แค่อยากให้เซธมีความสขุตามประสาคนเป็นแม ่

อยากท าอะไรก็ได้ให้เซธเลกิรักคามิล” แชนนอนเช็ดน า้ชาจากโต๊ะอย่างขุ่น
เคือง “นานมาแล้วที่เซธไม่ได้ยิม้กว้างหรือหวัเราะเลยตัง้แต่พบผู้หญิงคน
นัน้ กลายเป็นคนท่ีดนูิ่ง เคร่งขรึมและพดูน้อย เจ็บใจนกั!” 

แชนนอนทบุโต๊ะดงัปัง ท าให้ฉนัรู้วา่เธอมีมมุห้าวเหมือนลกูชาย  
เธอหายใจฮึดฮดัสองสามทีก็สงบอารมณ์และกลบัมายิม้ให้ฉนั  
“ไหน ขอฉนัดหูน้าของหนหูนอ่ยซิจ๊ะ” 
ด?ู 
มือนุม่นิ่มเคลือ่นมาจบัแก้มฉนัก่อนลบูคล าไปทัว่ๆ ใบหน้า  
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ริมฝีปากสกีหุลาบของแชนนอนผดุยิม้ “หนเูป็นผู้หญิงที่สวยมากนะ
จ๊ะ” 

เธอใช้มือแทนตา?  
แต่ฉันไม่เคยแคร์เลยว่าตัวเองจะสวยหรือไม่ อยากเก่งและช่วย

ตวัเองได้แคน่ัน้พอ 
ได้ยินเสยีงฝีเท้าของร่างสงูเดินลงมาจากชัน้สอง 
“โอ้ เซธมาแล้วจ้ะ” แชนนอนลกุขึน้เดินไปหาลูกชาย “พูม่าน่ารัก

กวา่ที่แมค่ิดไว้เสยีอีก เราก าลงัคยุกนัสนกุเลยจ้ะ” 
“มานานแล้ว?” เซธถามฉนั 
“ไมน่าน” ฉนัปฏิเสธก่อนเอ่ยถามเมื่อยื่นของในถงุให้มือใหญ่ “ครบ

ไหม?” 
“ครบ” เซธตรวจของในถงุแล้วมองฉันนิ่งๆ สีหน้าเรียบแต่ดอูอกว่า

พอใจ “ไว้ใจได้ยิ่งกวา่ตวัเองไปซือ้เองเสยีอีก วนัหลงัจะให้ไปใหม่“ 
ฉนัแอบศอกเขาหนึง่ที ไมใ่ห้แขนนอนสงัเกต 
แล้วเธอพดูกบัลกูชาย 
“ท าไมไมพ่าพมูา่ไปท่ีสตดูิโอของลกูละ่ เซธ” 
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CHAPTER 7 
 

ความรักของเซธ 
 

เซธเดินน าฉนัมาที่สตดูิโอสว่นตวัของเขาซึง่แยกออกมาจากตวับ้าน 
ดสูงบและโปร่งโลง่ด้วยหน้าตา่งกระจกทีเ่ปิดรับแสงแดดยามเย็น  

ที่น่ีเต็มไปด้วยกลิน่แบบเซธ 
“สวยดี” ฉนัสดูลมหายใจลกึรับอากาศโปร่ง เจือจางด้วยกลิน่ของไม้

เมเปิล้ ดินปัน้ และสอีะครีลกิ  
ภายในห้องเตม็ไปด้วยภาพวาดสนี า้ สนี า้มนั และงานปัน้ ไมน่า่เช่ือ

วา่คนที่ภาพลกัษณ์ภายนอกดแูขง็กระด้างอยา่งเซธจะท างานละเอียดและ
ฝีมือดีขนาดนีไ้ด้ 

ที่มมุหนึง่ของโต๊ะไกลสดุฉนัเห็นรูปปัน้สขีาว ดรูาวรูปสลกันางฟ้า 
นัน่เป็นรูปปัน้ของคามิล 

“นายขอคบคามิลก่อน?” ฉนัถาม  
ไมรู้่เหมือนกนัวา่ท าไมต้องอยากรู้  
“คามิลขอก่อน สามปีก่อนที่รถคว ่าเสยีเลอืดมาก  คามิลเป็นคน

เดียวในอาร์เธอร์ที่มเีลอืดกรุ๊ปเดยีวกบัฉนั แล้วหลงัจากนัน้เธอมาเยี่ยมฉนั 
เห็นเธอแวบแรกฉนัก็รู้สกึวา่เธอได้ให้ชีวิตกบัฉนัด้วย” 

ฉนัเหมือนนัง่ลงไปในใจของเซธและรู้สกึร่วมไปกบัเขา  
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“คามิลรักฉนัมากจนกระทัง่วนัหนึง่ที่เธอได้พบกบัลโีอเนล และหมอ
นัน่ไมย่อมปลอ่ยเธอไป” 

 เซธเลา่แฝงความโกรธเคืองแค้น ฉนัโกรธไปด้วย 
 “หมอนัน่เป็นผู้ชายที่อยากได้อะไรต้องได้ เมื่อมนัพบคามิลก็จีบ

และบีบบงัคบัจนเธอใจออ่น ฉนัแยง่เธอกลบัมา ใช้เวลาเป็นปีเพื่อให้เธอ
สลดัหมอนัน่แตเ่ธอกลบักลายเป็นคบสองคนไป เลยบอกเลกิ ไมอ่ยากทน
อีก” 

“ไมต่อ่ยหมอนัน่ให้เลอืดกบปากเลา่” ฉนัแค้นแทน 
“ตอ่ยแล้ว แตย่ิ่งปากแตกก็ยิ่งเรียกคะแนนสงสาร” 
“แยช่ะมดั” ฉนัเตะขาโต๊ะ โกรธคามิลเหมือนตวัเองเป็นเซธที่ถกูคา

มิลท าแบบนัน้ 
“ลมืซะ เร่ืองมนัผา่นไปแล้ว” 
“แตม่นัโกรธ ท าไงได้” 
นา่หงดุหงิด! 
ทวา่เซธยิม้ข าๆ 
“ยิม้อะไร” 
“ดีใจ” 
“ดีใจอะไร” 
ก่อนมือใหญ่เคลือ่นโยกหวัฉนั “เพราะมเีพื่อนโกรธแทนกนัแบบนี ้

หว่งกนัแบบนี”้ 
ฉนัน่ิงอึง้ มองดวงตาคมที่มองฉนัอยา่งออ่นโยนนัน้ 
“เซธ...” 
เขาบอกฉนั “จะตอบแทนสกัวนัให้ได้” 
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ฉนัมองเซธตอ่ชัว่ครู่ เป็นครัง้แรกที่รู้สกึอยากมองนานๆ ไมอ่ยากละ
สายตาไป  

จนสายตาสะดดุกบัรูปปัน้สขีาวแสนสวยข้างๆ อีกครัง้ 
สวย สวยมาก 
“แต.่..รักมากสนิะ” ฉนัไล้มือบนรูปปัน้งดงามราวนางฟ้า ถ้าไมรั่กคง

ปัน้ขนาดนีไ้มไ่ด้  
และท าไมหวัใจฉนัถึงรู้สกึเจ็บแปลบ 
“อาหารพร้อมแล้วจ้ะ”  
เสยีงร้องของแชนนอนท าให้พวกเราหนัไปท่ีประต ู 
“แมเ่ตรียมเผ่ือพมูา่แล้ว อยูกิ่นด้วยกนันะจ๊ะ รีบไปกนัเถอะก่อนจะ

เย็นชืดหมด” 
“ครับ / คะ่” 
ฉนัเดินตามแผน่หลงัร่างสงูไป ก่อนบอกตวัเองวา่ถ้าเซธรักคามิล

ขนาดนัน้ฉนัจะช่วยให้เซธสมหวงัให้ได้ 
 

บรืน... 
รถไมคุ่้นตาที่แลน่ออกจากบ้านเชา่ของเราท าให้ฉนัมองตาม 
ใคร? 
“มาแล้วเหรอพมูา่ เซธละ่?” แซคถามฉนั 
“คืนนีน้อนบ้านแม ่นัน่รถใคร?” 
“รถลโีอเนล” แซคบอก “เมื่อกีค้ามิลมาตามเซธ แตไ่มอ่ยูเ่ลยนัง่รอ ลี

โอเนลเพิ่งมาพาตวักลบั” 
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“แล้วก็ยอมกลบั?” ฉนันกึโกรธ ถ้ารักจริงต้องรอได้และปฏิเสธลี
โอเนลได้ไมใ่ช่รึไง 

“อือ ก็คงยงัสองจิตสองใจอยู ่ พอลโีอเนลมาก็ขดัไมไ่ด้ ทกุทีก็เป็น
แบบนี”้ 

ฉนัอยากให้คามิลเดด็เดีย่วกวา่กอ่น ปฏิเสธเป็น แตไ่ม่รู้ต้องท าไง 
แซคจ้องฉนั “โกรธแทนเซธมนั?” 
“อือ” บอกตรงๆ 
มือใหญ่ๆ เคลือ่นมากมุไหลฉ่นั “แตเ่ราเป็นเพื่อนเซธ ต้องอยากให้

เซธมนัมีความสขุที่สดุอยูแ่ล้วใช่ป่ะ?” 
ฉนัพยกัหน้า “แนอ่ยูแ่ล้ว” 
“เพราะงัน้มาลุ้นกนัไหม เอาใจชว่ย หรือไมก็่มาท าให้คามิลกลบัมา

รักเซธคนเดยีว เลกิยุง่กบัไอ้อีกคนนัน่ซะ วนันัน้เซธคงมีความสขุ มนัรักคา
มิลมาก ฉนัมัน่ใจวา่มนัไมม่ีทางเลกิรักคามิลได้ มาช่วยเซธให้สมหวงักนั
ดีกวา่” 

“ยงัไง” อยากช่วย จะท าทกุอยา่ง 
“ก าลงัคิด แตค่ิดไมอ่อก” 
อตุสา่ห์ตื่นเต้น  
“ถ้าคดิออกก็บอกฉนัด้วย โอเคไหม” แซคดงึฉนัไปลอ็คคอแบบ

แมนๆ 
“อือ” 
“นัน่โทรศพัท์ดงัอยูน่ี่ พมูา่” เคนตนัท่ีนัง่เลน่กบัคนสวยที่สดุในบ้าน 

(หมาฮสักี)้ กบัเพื่อนๆ บอกฉนั มวัแตค่ดิเลยไมท่นัได้ยิน  
แตห่น้าจอปรากฏเบอร์ไมรู้่จกั  
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ใคร?  
ฉนักดรับ “คะ?” 
(พมูา่ใช่ไหม) 
เสยีงนี?้ 
“แชนนอนแหรอคะ” 
(จ้ะ แมเ่อง เพิง่ขอเบอร์หนมูาจากเซธ) 
“ขอโทษคะ่ หนคูงไปลมือะไรไว้”  
หรือวา่ลมืแจ็คเก็ต? 
(เปลา่ลมือะไรจ้ะ แคม่ีเร่ืองอยากขอร้อง แตจ่ะได้หรือเปลา่ สญัญา

กบัแมส่จ๊ิะวา่จะชว่ย นะจ๊ะพมูา่) 
“คะ่” ชว่ยแมก็่เหมือนชว่ยเซธเพือ่นตาย 
(ช่วยคบกบัเซธท)ี 
พรวด!  
ฉนัเดินไปพดูไปจนมาเทน า้ดืม่เลยส าลกั หน าซ า้เปิดเสยีงสปีคเกอร์

โฟนอีก เพื่อนทกุคนได้ยินหมดจนร้องกนัโวยวาย “เฮ้ย อะไรนะ!!??” 
(ก็อยากที่พดูนัน่แหละจ้ะ ช่วยคบกบัเซธที) 
เคนตนักบัคาเมรอนชว่ยกนัถพูืน้เช็ดน า้ให้ฉนั กลวัฉนัท่ีเดินไปคยุไป

แบบมนึๆ จะล้ม 
“แต.่..” 
(ขอร้องนะจ๊ะ สญัญาแล้วนะวา่จะท า เมื่อกีค้ามิลโทรหาเซธชวนไป

เที่ยวด้วยกนัพรุ่งนี ้ เซธปฏิเสธแตแ่มไ่มอ่ยากให้ผู้หญิงคนนัน้มายุง่กบัเซธ
อีกแล้ว จะไมท่นอีกแล้วจริงๆ เซธต้องมีแฟนใหมค่ามิลจะได้ไมม่ีสทิธ์ิ
กลบัมาอีก เพราะงัน้พมูา่ ชว่ยคบกบัเซธทีนะจ๊ะ) 
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“แตห่นกูบัเซธเป็นแคเ่พื่อนกนันะคะ” 
“งัน้คบหลอกๆ ก็ยงัดี เหมือนเลน่ละครก็ได้” 
“เลน่ละคร?” เพื่อนๆ ท่ีชะโงกหน้าฟังอยูเ่หวอไมต่า่งจากฉนั 
“จะคบจริงหรือคบหลอกก็ได้แมไ่มแ่คร์ แตช่ว่ยกนัคามิลออกไปจาก

เซธที หนเูป็นเพื่อนท่ีดีที่สดุของเซธเพราะงัน้ช่วยเซธทีนะจ๊ะ แมข่อร้อง” 
โทรศพัท์ฉนัหลดุจากมือเมื่อแชนนอนย า้หนกัแนน่  
“คบกบัเซธ และท าให้คามลิไมส่ามารถเข้าใกล้เซธได้อีกตอ่ไป 

เฮือก! นัน่ใคร!? อยา่เข้ามานะ อ๊าย!!!” 
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CHAPTER 8 
 

ค าขอที่แปลก 
 

“แชนนอนคะ!!” 
เสยีงกรีดร้องของแชนนอนก่อนที่สายจะตดัไปท าให้ฉนัช็อค 
 เกิดอะไรขึน้!? ขโมยบกุบ้าน!? หรือใครท าอะไรเธอ?  
ฉนัรีบวิ่งออกไปก่อนหยดุหอบโยนไปทัง้ตวัหน้าบ้านแชนนอน  รีบ

กระชากประตบู้านเปิดโดยไมเ่คาะ เป็นหว่งแทบตาย  
ก่อนจะเห็นเธอนัง่อยูก่บัพืน้ เซธก็ยืนอยูใ่กล้ๆ นัน้ 
“แชนนอน เป็นอะไรหรือเปลา่คะ!?”  
“หนจู้ะ มนัวิ่งมาแมเ่ลยให้เซธจบัใสก่รงให้แล้ว แม่ไมฆ่า่หนจู้ะ” 
“หน?ู” 
นกึวา่ขโมยหรือโจรเรียกคา่ไถ่เสยีอีก! 
“หนูมาก็ดีเลย ไม่ใช่หนูที่เป็นตัวๆ นะจ๊ะ หมายถึงหนูพูม่า หนูมี

อะไรจะบอกเซธไม่ใช่เหรอจ๊ะ เร่ืองที่ส าคัญมากเสียด้วย” หญิงผู้ งดงาม
ขยิบตาให้ฉนั 

เซธมองฉนังงๆ “ลมืของ?” 
“เปลา่”   
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เอาไง? จู่ๆ แชนนอนมาขอให้ท าอะไรแปลกๆ แบบนัน้ แต่ฉนักบัเซธ
เราไม่เคยมีอะไรปิดบงักนั คุยกนัตรงๆ ตลอดจนบางทีตรงเกินต้องซดักัน
บ้าง 

”ไปคยุกนัข้างนอก” เหมือนเซธเห็นฉนัเรียงค าพดูไมถ่กูเลยชวนแบบ
นัน้  

“เป็นอะไร?” เซธจับฉันมานัง่บนชิงช้าใต้ต้นเมเปิ้ลหน้าบ้าน ก่อน
จ้องตาฉนั “เกิดเร่ืองอะไร แมฉ่นัคยุอะไรแปลกๆ เหรอ” 

”อือ แตไ่มต้่องสนใจหรอก” 
”ได้ไง” 
”ก็มนัน่าจะมีวิธีอื่น” ฉนัคิดมานานแล้ว อยากช่วยเซธให้ได้สมหวงั

กบัคามิล แตย่งัคิดไมอ่อกวา่ต้องท าไง 
”วิธีอะไร พดูเร่ืองอะไรอยู?่” 
“ไมรู้่” 
”บอกมา แม่พูดอะไร” จีถ้ามแบบนี ้แถมยงันัง่ลงตรงพืน้ข้างหน้า

จ้องตาฉนัไมใ่ห้เดินไปไหนอีก ในความมืดฉนัมองเซธ 
”แชนนอนบอกให้คบกบันายหลอกๆ” ฉนับอกออกไป 
เซธต้องประหลาดใจแน ่เพราะมนัฟังดโูอเวอ่ร์ 
”เร่ืองนัน้รู้แล้ว” เขาบอก 
เซธรู้? 
 ”นึกว่าแชนนอนไม่ได้ขอฉนัตลอดเวลารึไง” หน้าก็นิ่ง ตอบเรียบๆ 

แบบนัน้ เซธไมเ่ห็นปฏิเสธหรือตกใจเลย 
“ตกลง” เขาบอก 
“ไมเ่อา” ฉนัรีบเบรค 
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“ท าไม ทีหลอกเป็นแฟนเคนตนัยงัได้” 
“มนัไมเ่หมือนกนั” 
“ยงัไง?” 
“นายเป็นคนจริงจงั ไมโ่กหก ไมเ่คยหลอกใคร”  
ซึง่นัน่มนัดีอยูแ่ล้ว เซธก็คือเซธ มนัเป็นตวัตนของเขา 
“ท าไม รังเกียจ?” เซธถาม “แตถ้่าเป็นเคนตนัโอเค?”  
“ไมไ่ด้รังเกียจ” อยากช่วยอยูห่รอก “พดูอะไรบ้าๆ” 
“หรือกลวัเปลอืงตวั?” เซธถามอีก 
“หมายความว่าไง?” ไม่เห็นจะเข้าใจ ฉนัไม่นึกใส่ใจเลยด้วย ”ก็แค่

ถ่ายรูปด้วยกนั หรือแคก่อดกนัหลอกๆ บ้างเท่านัน้เอง ก็ท าอยู่แล้วช่วยเคน
ตนั”  

เซธมองฉนั มองท าไมไมรู้่ ไมเ่ข้าใจ 
“นายต่างหากที่น่าจะรู้สกึประหลาด” ฉนับอกเขา “เซธเพื่อนฉนัไม่

เคยโกหกใคร แล้วต้องมาเลน่ละครตบตา” 
“ไม”่ เซธตอบง่ายๆ “ไมไ่ด้รู้สกึประหลาดอะไร” 
มาแปลก ฉันนิ่งคิดกลบักลอกในหัว แต่เร่ิมเห็นด้วยกับแชนนอน 

เธอเป็นผู้หญิงที่ทัง้ฉลาดเฉลยีวและใจดี  
”แผนแชนนอนอาจดีก็ได้” ฉนัพมึพ า 
เซธมองฉนังงๆ ”ยงัไง?”  
”คิดๆ ดแูล้วมนัจะท าให้คามิลโกรธและหึงนายมาก พอหึงสดุก็เลิก

กบัทางนัน้มาคบกบันาย ผู้หญิงบางคนเห็นแฟนถกูแย่งก่อนถึงจะกลบัมา
และรู้ตวัวา่เสยีนายไปไมไ่ด้จริงๆ” 
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“เพราะนายเป็นคนที่มีค่ามากไง” ฉันจริงจัง “และคามิลต้องเห็น 
ไมใ่ช่ตาบอดแบบนี!้” 

นกึโกรธคามิล  
“แผนนีต้้องได้ผลแน่ ต้องท าให้เธอกลบัมาสนใจนายได้ ตอนแรก

อย่ายอมง่ายๆ ไลไ่ปเหมือนไม่สนใจเธอก่อน จนจะขาดใจตายถ้าไม่ได้คบ
นายก่อนคอ่ยยอม  รอวนัท่ีเธอหงึมากจนแทบคลัง่ จะได้กลบัมาแยง่ชิงนาย
และรู้ใจตวัเองสกัทีวา่จะเสยีนายไปไมไ่ด้” 

เซธอึง้ 
“ฟังดดูี?” ฉนัถาม มัน่ใจในความคิดตวัเอง 
 ส าเร็จแนน่อน  
ส าหรับฉนัแผนจะส าเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์  
 
Seth’s Talk 
“เซธ ฉันจะท าให้มันส าเร็จ ท าให้เธอกลบัมาหานายให้ได้” พูม่า

บอกอยา่งตัง้ใจ  
เธอพดูจริงเสมอ ไม่มีใครทุ่มเทกบัผมขนาดนี ้เพื่อนคนอื่นในแก๊งก็

ยงัไมเ่ทา่  
คงเพราะถึงห้าวแตก็่เป็นผู้หญิงอยูด่ี แตค่นอื่นในแก๊งเป็นผู้ชาย 
กบัเคนตนัมนัคือละครท่ีไลผู่้หญิงไป แตก่บัผมมนัเป็นการท าให้คามิ

ลหงึและกลบัมา เลน่บทเหมือนกนัแตไ่มเ่หมือนกนัเลย 
“อยากทดสอบใจคามิลสกัตัง้เหมือนกนั เพื่อนาย” เธอบอก ในแก๊ง

เราบอกกนัเสมอวา่เราตายเพื่อกนัได้ ผมก็เคยบอกว่าผมยินดีตายแทนเธอ 
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และตอนนีม้นัเหมือนเธอพดูกับผมแบบนัน้อีกครัง้ เหมือนยอมตายหรือให้
ผมทกุอยา่ง 

คณุคา่ความเป็นเพื่อนของเรามนัมากยิ่งกวา่ที่คนข้างนอกจะคิดได้  
เทว่ะ่ พมูา่ ผมพร้อมยืดอกภมูิใจและบอกทกุคนว่านี่เพื่อนตายของ

ผม เพื่อนท่ีรักเพื่อนมากกวา่ตวัเอง 
เห็นแกร่งๆ แต่ความคิดใสซื่อที่มุ่งมัน่แบบนีก็้นึกอยากบีจ้มูกเชิดๆ 

นัน้ขึน้มาแล้วขยีห้วัอีกที  
แตอ่ยา่เลย เสอืพมูา่อาจตีเขา่ใสไ่ด้ 
พมูา่:  “งัน้ ลองคบกนัหลอกๆ สกัตัง้ก็ได้ ตัง้แตค่ืนนีเ้ร่ิมคบกนั” 
“โอเค คบกนั” ผมบอกเธอ 
สายลมกลางคืนพดัผา่นไป 
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CHAPTER 9 
 

เราเป็นแฟนกัน (หลอกๆ) 
 

Puma’s Talk 
หลงัจากนัน้คามิลก็ได้รู้ว่าเซธกบัฉันเป็นแฟนกัน เธอหึงแทบคลัง่ 

กลบัมาหาเขาหลายรอบแตถ่กูฉนัไลก่ลบั 
เธอไมค่อ่ยเช่ือหรอก คิดวา่เราแคห่ลอกเธอ เพราะเธอรู้วา่เซธรักเธอ

มากและไมม่ีวนัตดัใจจากเธอได้ อีกอยา่งเธอยงัคบกบัลโีอเนลอยู ่เพราะงัน้
ต้องรอจนเธอหึงกว่านี  ้ วนัที่เธอจะตดัขาดจากลีโอเนลอย่างสิน้เชิงและ
กลบัมาหาเซธทัง้หวัใจ 

เพราะงัน้ท าตามแผน คบกนัหลอกๆ ตอ่ไป 
แตจู่่ๆ ก็มีเร่ืองไมเ่วิร์คเกิดขึน้ 
“ปีนีไ้ปเที่ยววินเทอร์ลดูกันไหม” แซคชวนฉนัและเพื่อนในแก๊งหลงั

เลกิเรียนที่สนามหลงัวิทยาลยั “ต้องไปให้ครบแก๊งนะเว้ยถึงจะสนกุ” 
“ไป” ทกุคนบอกเสยีงเดียวกนัยกเว้นฉนั ท าให้ทกุคนหนัมามองด้วย

ความสงสยั  
“พมูา่ไมอ่ยากไป?” คาเมรอนถาม  
“เปลา่”  
“งัน้ก็ไปดิ เตรียมเสือ้หนาๆ ไปด้วย มีรองเท้าเสก็ตหรือยงั หรือให้

เคนตนัยืมน้องสาวให้ป่ะ?” แซคถาม  
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นัน่ไงปัญหา 
“ขอคิดดกู่อน” ฉนับอกทกุคน  
“อย่าคิดนานแล้วกัน” เพื่อนๆ วางมือบนไหล่ฉันพร้อมจ้องเขม็ง 

“ต้องไปให้ได้นะพมูา่” 
เสยีงโคตรขูบ่งัคบั มีเซธคนเดียวที่ไมท่ าแบบนัน้ เขามองฉนันิ่งๆ จน

เพื่อนๆ เดินไปแล้วถึงเพิ่งมาพดูด้วย 
“รู้นะวา่ท าไมไมไ่ป” เขาบอก 
“นายรู้?”  
“เสก็ตไมเ่ป็น?” เซธเดาถกู 
“รู้ได้ไง?”  
บ้าที่สดุ นี่มนัความลบัท่ีนา่อายสดุยอดของฉนั 
เซธไม่ตอบ ฉันไม่รู้หรอกว่าเขารู้ได้ไง แต่ถูกแล้ว ฉันเสก็ตไม่เป็น

อย่างสิน้เชิง  ทัง้ที่ชาวคาเนเดียนส่วนใหญ่เสก็ตเป็นแต่ฉันไม่ เคยลื่นล้ม
เป็นแผลใหญ่มากตอนเด็กๆ เลยไมไ่ด้ลองเลน่อีก  

แตว่ินเทอร์ลดูเป็นเทศกาลน า้แข็งที่จดัขึน้ในคลองน า้เยือกแข็งช่ือริ
โด ซึง่ในฤดหูนาวคลองนัน้จะกลายเป็นลานเสก็ตที่ยาวที่สดุในโลกไป และ
เทศกาลวินเทอร์ลูดเป็นงานที่ทุกคนใส่เสก็ตเที่ยวชมกัน มีร้านรวงและ
กิจกรรมสนกุมากมาย 

“อาจไปด้วยแตต้่องตามไปช้าๆ เดินเอา”  ฉนัพน่ลมหายใจเซ็งๆ  
“จะสอนให้”  
ฉันอึง้ เงยมองหน้าเซธที่ยืนค า้หัวฉันและมองมา แววตาเหมือนที่

ชายที่ดีนิดๆ  
“นาย...” 
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@ ลานเสก็ตในร่ม 
ไมอ่ยากมา บอกเลย 
‘หรืออยากไมเ่ป็นไปทัง้ชีวิต เร่ืองง่ายแคน่ี’้ เมื่อกีเ้ซธพดูกบัฉนั เสียง

เหมือนท้า 
ใครจะไมอ่ยากเป็น แตท่ี่วา่ง่าย...  
ที่ลานเสก็ตในเมืองเซธเช่ารองเท้าเสก็ตให้ฉนั แต่ของเขาพกมาเอง

จากบ้าน และแคท่า่ลงจากขอบวงแหวนก่อนเสก็ตมาที่ลานน า้เยือกแข็งฉนั
ก็รู้วา่เซธโปรแคไ่หน ดดูีจนนา่หงดุหงิด ผู้หญิงทัง้ลานน า้แข็งเอาแต่มองเขา
ไมห่ยดุ 

แตไ่มช่อบให้เพื่อนเห็นวา่ไมเ่ก่งเลย ไมช่อบให้ใครมาสอนด้วย  
“เสก็ตสิ สไลด์เท้าออกไปเป็นตัววี ” เซธพูด แต่ฉันเสก็ตเป็นซะ

เมื่อไหร่ 
“พดูเหมือนง่าย” 
“ต้องลอง”  
เซธจ้องมองฉนั แล้วฉนัลองสไลด์คมเบลดออกไป  
วืด.. 
ตบุ!  
ล้มภายในหนึง่วิ 
“คิกๆ” เด็กที่เสก็ตแถวนัน้หวัเราะท่าล้มของฉันจนอยากมดุอิ๊กลหูนี

ถ้ามีอิ๊กลชูาวเอสกิโมอยูแ่ถวนี ้
มือใหญ่ยื่นมาเหมือนจะให้ฉนัจบัลกุขึน้  
แตฉ่นัไมจ่บั “ลกุเองได้” 
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ตบุ  
แต่พอจะลกุก็ล้มลงอีก มือของเซธยงัยื่นมาอยู่ที่เดิม ฉนันึกเจ็บใจ

ตวัเองที่เสก็ตไมเ่ป็นและในท่ีสดุต้องจบัมือเซธจนได้ 
 “ไมเ่ป็นไรนะ”  เซธยื่นมือให้ฉนั สง่แววตาให้ก าลงัใจ ก่อนที่ร่างสงู

จะดงึให้ฉนัลกุขึน้   
“ยอ่ตวัไปข้างหน้า วางเท้าเป็นรูปตวัวี ลองอีกท”ี 
ไม่ชอบเลย กลวั นึกถึงการล้มตอนเด็กที่ตอนนัน้สเก็ตบาดขาเป็น

แผลยาวต้องเย็บสีส่บิเข็ม 
“พมูา่ต้องท าได้” เซธบอกงัน้ 
และเมื่อมองดวงตาแนว่แน่สเีข้มแล้วก็รู้สกึมัน่ใจขึน้มา   
“เดินด้วยเท้าที่ก้าวออกไปเป็นรูปตวัวีก่อน อยา่เพิ่งสไลด์ เช่ือฉนั”  
 “ก็ได้” อย่างน้อยก็ไม่มีใครเคยอดทนยอมสอนฉันเสก็ตหลงัจาก

การล้มครัง้นัน้  
เพราะงัน้... ”จะเช่ือนาย” 
กลวั แตเ่มื่อท าแบบที่เซธบอก… 
วืด... 
“ท าได้แล้ว!” บอกตวัเองอย่างดีใจ ขาฉนัก าลงัเดินบนคมเบลด ไม่

อยากเช่ือ! 
ตบุ!  
แต่อีกไม่ก่ีวิก็ล้มอีก ครัง้นีเ้ซธไม่ได้ยื่นมือให้ฉนัหากแต่ยืนดอูยู่ ฉัน

นกึหงดุหงิดตวัเอง 
“นายอาจแคอ่ยากเห็นฉนัล้มก็ได้” ฉนัจะลกุแตข่าลืน่ “แกล้งฉนั” 
“พดูอีกทีโดนจบูแน”่ 
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“วา่ไงนะ!?” 
“ต้องท าได้” เสยีงทุ้มเร่ิมเข้ม “ลกุขึน้ซะ” 
ฉันเม้มปาก จ้องอีกฝ่ายเขม็ง แต่ดวงตานัน้ไม่ได้เหมือนล้อเลียน

หรือแกล้งฉนัสกันิด หน าซ า้จริงจงัมากเสยีด้วย  
“ก็ได้” 
เลยลกุขึน้อย่างหงุดหงิด เซธช่วยจบัมือพอดี ก่อนเสมองไปอีกทาง 

“ถ้าพดูแรงไปขอโทษ”  
ฉนัน่ิงอึง้ 
เซธ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


