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"แมนชอบทะเลนะ มันกว้างใหญ่ น่ากลัวแต่ก็สวยงาม" 
คนตัวสูงหลับตาพลางสูดลมทะเลที่พัดมาอย่างสบายอารมณ์ 

"โดยเฉพาะนกนางนวลที่นี่น่ะ ต่อให้ต้องอพยพบินไปไกลถึงไซบีเรีย 
แต่ปีหนึ่งมันก็จะต้องบินกลับมาที่นี่ กลับมาอยู่ในที่ของมัน เหมือนแมนไง 

ไปไหนจากแอ๊นท์ไม่รอดหรอก อยากแต่จะแต่งงานกับแอ๊นท์"
เท้าที่ก้าวไปเรื่อยๆ ของอาริสาชะงัก ปกรณ์ไม่รอให้เธอเปลี่ยนเรื่อง 
เขาหันขวับ แลเห็นความหวั่นไหวแกมสับสนในดวงตาของหญิงสาว

"แอ๊นท์...เราแต่งงานกันนะ"
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แม้วนัเวลาท่ีเราร่วมเดนิทางมาจากจดุเริม่ต้นของแจ่มใสด้วยหนงัสอืแนว 

'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งที่ยังชัดเจนอยู่ในใจคือ

ความทรงจ�าและความสุขจากเรื่องราวท่ีเราได้ร่วมแบ่งปันกับนักอ่านเสมอมา 

ช่ือของ 'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกข้ึนมาพูดคุยในหมู่นักอ่าน

อยู่เรื่อยๆ ซึ่งส�าหรับนักเขียนและคนท�าหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่อง

น่ายินดีและภูมิใจอย่างย่ิง เม่ือหนังสือท่ีพวกเราท�าด้วยความตั้งใจกลายเป็น

ความรู้สึกดีที่ประทับแน่นอยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้

การกลับมาอีกครั้งของ 'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' ก็เพื่อขอบคุณนักอ่าน

ท่ีอยู่ร่วมกบัเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพ่ือมอบความสขุ สดใส 

ละมุนละไมของความรักให้กับนักอ่านรุ่นใหม่ๆ ได้รู้จัก หวังเป็นอย่างย่ิงว่า

หนังสอืของเราจะท�าให้นกัอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุ่นและสามารถยิม้ได้ด้วย

หัวใจที่เติมเต็มด้วยความหวานล�า้ไปด้วยกันค่ะ

หากพูดถึงนามปากกา 'วีสาม' แน่นอนว่าผลงานท่ีหลายท่านคุ้นหูก็คือ

หนงัสอืเล่มท่ีอยู่ในมอืนี ้'My Tricky Love... เทใจรกันกัวางแผน' ท่ีเป็นท้ังนยิาย

ในดวงใจ รวมถึงยังเคยถูกน�าไปท�าเป็นบทละครโทรทัศน์และได้ครอบครอง

หัวใจของใครหลายๆ คนอีกด้วย ซึ่งนิยายเรื่องนี้จะกล่าวถึงความรักของสี่สาว

สี่สไตล์ โดยจะแบ่งเป็นพาร์ตให้นักอ่านได้ร่วมอินไปกับสาวๆ จอมวางแผน 

ทั้งหลายว่าจะพลาดพลั้งตกหลุมพรางของตัวเองกันหรือไม่ หรือจะเป็นหนุ่มๆ 

ที่ตกบ่วงพวกเธอก่อน

งานนีใ้ครจะคลัง่รกัท่ีสดุ หรอืใครจะใช้เวลาตามหา (คนใน) หัวใจของตวัเอง 

นานที่สุด ต้องพลิกหน้าถัดไปเพื่อลุ้นไปพร้อมๆ กันแล้วล่ะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�าน�า
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'วสีาม' เกดิและเตบิโตท่ีจงัหวดัระยอง การสอบตดิคณะอักษรศาสตร์ของ

บ้านสีฟ้าหลังคาสีเขียวเวอริเดียนเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท�าให้หันมาอ่านนิยายอย่าง

เอาจริงเอาจัง อ่านเยอะมากจนรุ่นพี่ต้องเตือนว่าระวังจะแยกระหว่างความฝัน

กับความเป็นจริงไม่ได้ (ท�าให้คนอื่นๆ เป็นห่วงซะแล้ว) หลังจากเรียนจบก็เลย

ทดลองเขียนนิยายสักเรื่องซ่ึงก็คือนิยายท่ีอยู่ในมือของทุกท่านเล่มนี้ ตลอด

เวลาทีส่ร้างสรรค์ตัวละครทัง้หมดในเรื่องนับว่าเป็นความสุขที่สุด จึงหวังว่าทกุ

ท่านที่ถือหนังสือเล่มนี้และ/หรือก�าลังอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะมีความสุขเช่นกัน 

แวะพูดคุยและส่งต่อก�าลังใจกันได้ที่ 

https://www.facebook.com/kittiya.v3 

ประวัตินักเขียน
วีสาม
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แนะน�าตัวละคร

อาริสา   สมาชิกแก๊งสาวสวย หน้าหวาน เสียงหวาน มีนิสัยอ่อนโยน หัวอ่อน 
เป็นแม่บ้านแม่เรือน สามารถทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อนได้

จีรดา   สมาชิกแก๊งสาวสวย มีอาชีพเป็นทันตแพทย์ รูปร่างดี หน้าตาดีมาก 
แต่เป็นคนขีเ้กยีจท่ีสดุ ชอบลาป่วยและลากจิ รกัพีช่ายมาก รกัเพ่ือนมาก  
มีงานอดิเรกคือการสะสมผู้ชายในเครื่องแบบทุกเหล่า

มัชฌิมา   สมาชิกแก๊งสาวสวยท่ีชอบบอกทุกคนว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแก๊ง  
มีอกอวบอึ๋มเป็นสัญลักษณ์ เป็นลูกคุณหนูที่เติบโตมาจากการใช้เงิน 
เป็นเบ้ีย ฟุ่มเฟือยในทุกเรือ่ง นสิยัเอาแต่ใจ ชอบออกค�าสัง่กบัทุกคน 

พิมมาลา   สมาชิกแก๊งสาวสวยท่ีสวยท่ีสดุ เป็นอดตีนางแบบแนวเซ็กซ่ี ชอบสวม
เสือ้ผ้าช้ินเลก็ๆ เวลาหลงรกัผูช้ายคนไหนกจ็ะปรับตวัเข้ากบัผูช้ายคนนัน้  
อาภัพในเรื่องคู่มาตลอด 

ภิมุข   ไฮโซหนุ่มหล่อทายาทเจ้าของธนาคาร ภายนอกดูเป็นคนเจ้าชู้ แต่
ข้างในลึกๆ เป็นคนว้าเหว่และเย้ยหยันสังคม

ปกรณ์   คูห่ม้ันของอาริสา ใจร้อน ปากร้าย ความอดทนต�า่ เอาแต่ใจ ต้องการ
แต่ให้แฟนทุ่มเทความรักให้ตัวเองคนเดียว 

ก้องภพ   สารวัตรหนุม่ใหญ่ท่ีเคยเป็นหนึง่ในคอลเลก็ช่ันของจรีดา (เหล่าต�ารวจ) 
ท้ังรกัท้ังหลงจรีดา ต่อให้ภายหลงัถกูเธอบอกเลกิกยั็งตามตดิเป็นเงา 
มีอาการของคนคลั่งรักตลอดเวลา 
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ชายชาญ   ผู้กองแห่งกองทัพบก แฟนคนใหม่ล่าสุดในคอลเล็กชั่นของจีรดา 
(เหล่าทหารบก) เป็นลกูผูด้ ีซ่ือตรงต่อความรกั ไม่ถกูชะตากบัก้องภพ

อธิคม   เชฟหนุม่รปูร่างสงูใหญ่แห่งร้าน la vie en rose มปีระวตัคิวามเป็นมา 
ที่ลึกลับ เป็นคนงกมาก เอาจริงเอาจังกับทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่เรื่อง 
เล็กๆ น้อยๆ

เจษฎา   พี่ชายของจีรดา มีอาชีพเป็นทนายความ ชอบท�าอาหาร พูดหวาน
ลงท้ายด้วยค�าว่า 'คะ' กบัผูห้ญิง รกัและตามใจน้องสาวอย่างไม่มีข้อแม้
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วีสาม7

 
ปฏิบัติการรักอลเวง
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วีสาม9

การตกเป็นเป้าสายตาของคนรอบข้างเป็นเรือ่งท่ีปกรณ์หรอืแมนคุน้ชิน

หนุ่มตี๋อินเตอร์หน้าหล่อตัวสูงในวันนี้มีความพิเศษอยู่หน่อยตรงท่ี 

เจ้าตัวยอมมัดผมเผ้าท่ียาวประบ่าเอาไว้อย่างเรียบร้อย เสื้อยืดท่ีเอาแต่ใส่ 

สีเดิมซ�้าๆ วันนี้ก็หอมฟุ้งอบอวลไปด้วยกลิ่นน�้ายาซักผ้าแบบผสมน�้ายา 

ปรับผ้านุ่ม ซ�า้ร้ายยังรีดจนเรียบกริบอีกต่างหาก กางเกงยีนเข่าขาดก็เป็น

กางเกงยีนแบบสุภาพสีน�า้เงินเข้มไร้ริ้วรอยปะชุน มีก็แต่รองเท้ากีฬาคู่เก่ง

สุดรักของเจ้าตัวเท่านั้นที่ยังคงเป็นรองเท้ามอมแมมคู่เดิม

ส่วนสูงท่ีโดดเด่นของเจ้าตัวท�าให้ปกรณ์มองเห็นได้ไกลกว่าคนอ่ืน 

ตาคมปลายหางตาเฉียงข้ึนเอาแต่มองผ่านศีรษะคนไปท่ัว เขาเหลียวซ้าย

แลขวาทีท่าร้อนรน สักพักก็หันไปมองประตูบานเลื่อนของอาคารสนามบิน

จับจ้องไม่วางตา จ้องเอ๊าจ้องเอา

มันเป็นประตูที่แปลก?

ก็ไม่นะ ประตูบานนั้นก็เป็นแค่ประตูเลื่อนอัตโนมัติทั่วๆ ไปนั่นแหละ 

งั้นแล้วท�าไมดวงตาคมกริบของปกรณ์ถึงยังจ้องเขม็งล่ะ ย่ิงตอนท่ีเจ้าตัว

ได้ยินเสียงประกาศไฟลต์บินของตัวเองด้วยแล้ว หน้าหล่อๆ ก็หงิกหนัก 

บทที่

1
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My Tricky Love... เทใจรักนักวางแผน 1 10

ทันควัน

"ทนไม่ไหวแล้วโว้ย หรอืจะไม่ไปดวีะ" ปกรณ์อารมณ์เสยีมาก เขาเริม่

เดินวนไปวนมาเป็นเสือติดจั่น ซ�า้ยังเป็นเสือขี้โมโหเสียด้วย 

นางฟ้าของเขา...นางฟ้าสดุดวงใจของเขาจะไม่ยอมมาส่งเขาข้ึนเครือ่ง! 

ปกรณ์เริ่มตาขวาง โกรธจนอยากระเบิดออกมาให้เป็นลูกไฟ!

"เฮ้ยแมน กูว่าใจเย็นๆ ก่อนเถอะเพื่อน" 

อาทหรอืช่ือเตม็คอือาทิตย์ เพือ่นสนทิเพยีงหนึง่เดยีวท่ีทนนสิยัขี้โมโห

ของปกรณ์ไหวรีบดึงแขนเสื้อของคนเจียนคลั่ง 

"นั่นๆ เจ้าหนา้ทีส่นามบินมองมาแล้ว เดี๋ยวก็โดนจับไปโรงพกัหรอก"

"จับสิดี มาจับกูเลย กูไม่ไปอังกฤษแล้ว โทรศัพท์กูอยู่ไหน เอามานี่ 

กูจะโทรถามแอ๊นท์ว่าท�าไมป่านนี้ถึงยังไม่โผล่มาส่งกู"

"ใจเย็นนนนน หายใจลึกๆ เข้าไว้ไอ้แมน นับหนึ่งพุท นับสองโธ  

นับสามพุท นับสี่โธ คาล์มดาวน์ไว้เพื่อน สงบไว้ ใจร่มๆ" 

หลายครั้งอาทิตย์เองก็สงสัยนะว่าตนเป็นเพ่ือนกับคนข้ีโมโหอย่าง

ปกรณ์ได้ยังไง แต่ก็นั่นแหละ ถ้าไม่มีเรื่องติดแฟนตัวเป็นตังเมแบบนี้  

เรื่องอื่นของหมอนี่ก็นับว่าเพอร์เฟ็กต์ทุกอย่าง

พวกเขาทั้งคู่ท�างานอยู่ที่บริษัทฟลิ้นสโตน เป็นงานที่เกี่ยวกับการท�า

สื่อโฆษณาระดับแนวหน้าในเวลานี้ ตัวของอาทิตย์นั้นเป็นครีเอทีฟ 

ควบต�าแหน่งน้องชายของหุ้นส่วนบรษัิท ส่วนไอ้ข้ีโมโหท่ีก�าลงัคลัง่รกัเพราะ

รักแฟนมากคนนี้เป็นผู้ก�ากับโฆษณาที่ก�าลังเนื้อหอม

หอมขนาดไหนน่ะเหรอ

กข็นาดอาทิตย์เองยงังงว่าไอ้คนนสิยัไม่ดคีนนีท้�าไมเวลาท�างานถงึได้

ท�าได้ดีดี๊ กวาดรางวลัเป็นว่าเล่น จนตอนนีไ้ด้รบังานให้ไปถ่ายโฆษณาชุดใหญ่ 

ไกลถงึประเทศองักฤษ ท�าเอารุน่พีต่วัเก๋าในบรษัิทถงึกบัมองหมอนีต่าขวาง

"ไม่ต้องชะเง้อคอยาวเป็นยีราฟนกัหรอกน่า ยังไงซะยายแอ๊นท์ต้องมาแน่  
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วีสาม11

อย่าลืมสิว่ามึงเล่นย�้ามาตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ใช่เหรอ" 

"ทุกวัน"

"อะไรวะ"

"กูย�้ากับแอ๊นท์ทุกวันว่ากูจะไปวันนี้ ตอนนี้ เวลานี้"

"งัน้ถ้ามึงย�า้ขนาดนีย้ายแอ๊นท์กต้็องมาแน่ๆ ดงันัน้อย่าเพ่ิงหัวเสยีเลย

เพื่อน"

เอาจริงๆ นะ อาทิตย์อยากยกมือไหว้มันเสียด้วยซ�้า ไม่รู้จะโมโห 

อะไรกันนัก สักวันเถอะเส้นเลือดในสมองจะแตก แล้วดูสิไม่อายชาวบ้าน 

หรือไงเนี่ย อาทิตย์ซ่ึงอายสายตาคนอ่ืนมาพักใหญ่แล้วรีบเอียงหน้าไป 

กระซิบเตือนสติ 

"อย่าให้เสียมาดผู้ก�ากับโฆษณามือรางวัลสิวะ ลูกน้องในทีมกลัวมึง

จนตัวสั่นแล้ว"

"หึ!" พ่อหนุ่มหล่อท�าเสียงข้ึนจมูก "เป็นเพราะมึงไอ้อาท มึงก็รู้ว่า 

กูไม่อยากไป มึงเลยไปบอกให้แอ๊นท์มาบังคับกู มึงไม่สงสารกูเลยใช่ไหม 

บริษัทมึงไม่ได้มีแค่กเูป็นผูก้�ากบัอยูค่นเดยีวนะโว้ย เอาคนอืน่ไปกไ็ด้ ใครไป 

ก็เหมือนกัน" 

โดนกล่าวหาแบบนีอ้าทิตย์กอ็ยากท้ึงผมอีกฝ่ายเผือ่จะได้สติข้ึนมาบ้าง 

"ไอ้แมน! ไอ้ง่าว! โอกาสดีๆ แต่ดันอยากจะโยนให้คนอื่นมารับแทน 

คิดได้นะมึง คิดออกมาได้!" อาทิตย์ชักทนไม่ไหว "ฟังนะเพื่อนรัก ถ้ามึง 

ขืนท�าแบบนั้นขึ้นมาจริง ยายแอ๊นท์สุดท่ีรักของมึงได้ท้ิงมึงแน่ ทุกวันนี ้

ถ้ามึงไม่ท�างานเก่ง คนท่ีเอาแต่ใจตัวเองอย่างมึงมีเหรอท่ีผู้หญิงน่ารัก 

อย่างยายแอ๊นท์จะยอมคบด้วย"

ปกรณ์อึ้ง

"กูไม่อยากพดูแทงใจมึงเลยพบัผ่า ทีนีก้ช่็วยหยุดงีเ่ง่าแล้วกเ็ตรยีมตวั

เข้าเกตสักที"
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My Tricky Love... เทใจรักนักวางแผน 1 12

"ไม่ กูจะรอแอ๊นท์"

"แต่นี่มันได้เวลาแล้ว อย่าท�าตัวเป็นเด็กสิ ไป! เข้าไป" 

พอถูกรุนหลังปกรณ์ก็ขืนตัวไม่ยอมอย่างดื้อด้าน ผิดตรงไหนท่ีเขา

เป็นคนรักแฟนมาก ไม่อยากห่างแฟนสักวันน่ะ

"พวกมึงทุกคนช่วยกันลากไอ้แมนเข้าไปที" อาทิตย์หันไปสั่งลูกน้อง 

เพราะเขาไม่ใช่แค่ครีเอทีฟธรรมดา แต่เขายังเป็นน้องชายของหุ้นส่วน

บริษัทด้วย

แต่ละคนไม่อยากท�าแต่ก็ขัดอาทิตย์ไม่ได้ ในขณะท่ีปกรณ์ก�าลังถูก

ลากเข้าสูป่ระตดู้านใน เสยีงเลก็หวานใสฟังแล้วสดช่ืนหัวใจกด็งัลอยตรงมา

"แมนจ๊ะ" 

"แอ๊นท์ของแมนนนนน"

"เสียงอ่อนเสียงหวานเหมือนคนเป็นไบโพลาร์เลยนะมึง" อาทิตย์

โบกมือบอกลูกน้องให้ปล่อยร่างสูง ยืนมองคู่รักหนุ่มหล่อสาวสวยอ้าแขน

กอดกนักลมประหนึง่นกยวนยางท่ีไม่ยอมพรากจากไกล อาทิตย์ถอนหายใจ 

เขาไม่เข้าใจเลยว่าพระพรหมคดิอะไรอยู่ตอนดลบันดาลให้สองคนนีม้ารกักนั

"แอ๊นท์ท�าไมมาช้าจัง ถ้าแมนตกเครื่องจะท�ายังไง" ปกรณ์ท�าเสียง

สอง กระเง้ากระงอดลากหญิงสาวตวัเลก็ท่ีมาหยุดยืนหอบตรงหน้าเขาเข้าไป

ในมุมที่เป็นส่วนตัวเพื่อบอกลา

"วันนี้ท่ีร้านมีปัญหากับลูกค้า แอ๊นท์ต้องอยู่เคลียร์ กลัวมากเลยว่า 

จะมาไม่ทันส่งแมน"

"ไม่รูล่้ะ แมนรอแอ๊นท์นานมากกกก แอ๊นท์ต้องกูด๊บายจุบ๊ท่ีแก้มแมน

ทั้งสองข้างด้วย" 

"บ้า คนเยอะแยะ"

"ไม่คิดถึงแมนเหรอ จุ๊บเร็วๆ เลยที่รัก"

สาวตวัเลก็ท่ียืนอยู่ในอ้อมแขนของหนุม่ตวัสงูได้แต่ทุบแขนคนรกัด้วย
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วีสาม13

ความขัดเขิน แล้วต่อให้ตากลมหวานจะแสร้งจ้องใส่ดุๆ คนตัวสูงก็ยังคง 

ท�าปากบึน ยกมือจิ้มแก้มสากย�้าๆ

"เร็วๆ สิค้าบบบบ"

อาริสาเขย่งเท้า เธอหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาของคนรัก จากนั้น 

ถึงได้ยกมือโบกลมใส่ใบหน้าที่ร้อนผะผ่าวด้วยความขัดเขิน 

"คนบ้าอะไรเนี่ย ขืนคนรู้จักแอ๊นท์มาเห็นได้เอาไปล้อแอ๊นท์ตายเลย"

"ถ้าคนไหนกล้าล้อให้มาบอกแมนนะ แมนจะได้ไปขอบคุณ"

"อีตาบ๊อง!"

สมกับท่ีรักกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีแล้ว 

ก็ยังท�าตัวเป็นเด็กข้ีอ้อนเอาแต่ใจไม่เคยเปลี่ยน อาริสามองแฟนหนุ่มท่ี 

ก้มมองเธอตาหวานเชื่อม เธอยกนิ้วชี้ขึ้น ถือโอกาสก�าราบเขาในที

"ไปโน่นกห้็ามไปท�าตาหวานใส่ใครเข้าล่ะ ถ้าแอ๊นท์รูน้ะ แอ๊นท์จะตแีมน 

ให้หัวแบะ" 

"แอ๊นท์ก็เหมือนกัน ห้ามไปเที่ยวที่ไหนคนเดียวนะ แล้วก็ห้ามให้ใคร

มาจีบด้วย แล้วก็ต้องโทรหาแมน ไม่ๆๆ วิดีโอคอลล์หาแมนนะ ต้องท�า 

ทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น แล้วก็ก่อนนอน"

"ให้โทรหาถี่ขนาดนี้แล้วแมนจะเอาเวลาไหนท�างาน" อาริสาหัวเราะ 

"ไปได้แล้วจ้ะ เดินทางปลอดภัย ถึงแล้วก็โทรบอกแอ๊นท์ด้วยนะ"

"อนุญาตให้แอ๊นท์รับสายจากผู้ชายได้แค่สายของแมนเท่านั้นนะ  

ห้ามนอกใจนะ แค่คิดหนึ่งวินาทีก็ไม่ได้"

"โอ๊ยแมน! แอ๊นท์ไม่ใช่ผู้หญิงหลายใจซะหน่อย" อาริสาหัวเราะขัน 

เธอรู้ดีว่าเขารักเธอมาก บางทีอาจจะมากกว่าท่ีเธอรักเขาด้วยซ�้าถึงได้ 

เอาแต่ย�า้ ย�้า และย�้ากับเธอแค่เรื่องพวกนี้

"ไม่รู้ล่ะ ยื่นมือมา" ปกรณ์แบมือมาตรงหน้า ส�าทับอีกครั้งเม่ือเธอ 

ยังท�าหน้างง "มือซ้ายนะแอ๊นท์ แมนไม่เอามือขวา"
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My Tricky Love... เทใจรักนักวางแผน 1 14

"แมนจะท�าอะไรจ๊ะ จะดูดวงให้แอ๊นท์เหรอ"

"ดวงน่ะเอาไว้ดตูอนท่ีแม่ของแมนกบัแม่ของแอ๊นท์ไปขอฤกษ์แต่งงาน

ก็พอ แมนน่ะขอมือซ้ายแอ๊นท์เพื่อท�าแค่นี้ไปก่อน"

"ว้าย! แมนท�าอะไรน่ะ!"

"แมนไม่อยู่เฝ้าแอ๊นท์ก็เลยต้องให้แหวนวงนี้เฝ้าแทนไงครับ" ร่างสูง

ดันแหวนแพลทตินั่มท่ีใส่ติดนิ้วก้อยมาตลอดสอดไว้ท่ีนิ้วนางของหญิงสาว 

ปากก็ย�้าอย่างเอาแต่ใจตัว "ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ห้ามถอดออกเด็ดขาด แล้ว 

หลังจากท่ีแมนกลับมาเราค่อยหม้ันกันอย่างเป็นทางการอีกที เอาล่ะ  

แมนต้องไปจริงๆ แล้ว"

ปกรณ์ถอนใจอย่างอาวรณ์ แขนแกร่งสวมกอดร่างนิม่ สดูกลิน่หอมอ่อน 

ที่เรือนผมของเธอ 

ตึกตัก ตึกตัก

เสยีงหัวใจของเธอกบัเขาต่างคนต่างเต้นกนัไม่เป็นส�า่ ไม่รูว่้าท่ีหัวใจเต้น 

ไม่เป็นจงัหวะแบบนีน้ัน้เกดิจากต่ืนเต้นหรอืว่าตกใจกบัการหมัน้หมายอย่าง

สายฟ้าแลบ ค�าตอบนีค้งมีแค่คนท้ังสองเท่านัน้ท่ีรู ้ ปกรณ์คลายอ้อมแขนออก 

แล้วก็เดินจากไป

อารสิาก้มมองท่ีนิว้นางข้างซ้าย เธอได้แต่ใช้ปลายนิว้ลบูเรอืนแหวนนัน้ 

อย่างเหม่อลอย

"แล้วแกกป็ล่อยให้ตาแมนหวานใจแกหมัน้แกกลางสนามบินเนีย่เหรอ 

ช่อดอกไม้ก็ไม่มี ลูกโป่งสักลูกก็ยังไม่ลงทุน!" 

"จะตะโกนท�าไมเนี่ย นั่งกันอยู่แค่นี้" อาริสาสะดุ้งโหยง อยากตีเพื่อน

จอมโวยวาย

วันนี้ไม่มีนัดต้องท�าอะไร ร้านกาแฟของเธอก็เลยกลายเป็นแหล่ง 

นดัพบของแก๊งเพือ่นสาวท่ีคบกนัมานานมาก คนแรกท่ีท�าเสยีงหลงไปเมือ่ครูน่ี ้
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ชื่อมัชฌิมา ชื่อเล่นว่าปอ ส่วนคนที่ก�าลังจับมือซ้ายเธอแล้วชูขึ้นสูงๆ นั้น

ชื่อจีรดา ชื่อเล่นว่าจิ๊บ

"หึ นั่นยังไม่เซอร์ไพรส์เท่ากับนายแมนใช้แหวนวงนี้หมั้นแก" 

จรีดาเป็นทันตแพทย์และเป็นคนท่ีมคีวามจ�าดท่ีีสดุในกลุม่ เจ้าหล่อน

ยังไม่ยอมปล่อยมืออาริสา เอาแต่ชูให้เพ่ือนเห็นแล้วจิ้มนิ้วท่ีเรือนแหวน

แพลทตินั่มที่อาริสาเพิ่งได้มาสดๆ ร้อนๆ

"ฉันจ�าได้ว่าแหวนวงนี้แมนมันใส่ตั้งแต่ตอนท่ีเข้ามาจีบยายแอ๊นท์  

ดูสิเพชรสักเม็ดยังไม่มีเลย ไร้ซึ่งความโรแมนติก" 

"ไม่ต้องท�าเสียงระอาเลย แมนเขาให้ฉันก็เพราะเขาเป็นคนเปิดเผย

จริงใจ ไม่ใช่คนที่จะเข้ามาแล้วผ่านไป แมนน่ะเป็นคนรักจริงใจมั่นคง"

"อวยเว่อออออร์" 

มัชฌิมาเบะปากใส่หลังอาริสาเอ่ยจบ แต่เธอรู้ว่ารายนี้ไม่ได้อิจฉา  

ท่ีเจ้าตัวห่อลิ้นยานคางขนาดนี้น่ะเพราะหม่ันไส้เธอล้วนๆ อาริสามอง 

เพื่อนทั้งสองคนแล้วถือโอกาสดึงมือที่ถูกจีรดากุมไว้หลวมๆ กลับมา

"นี่พวกแกใจคอจะให้แฟนฉันเอาโคตรเพชรมาหมั้นฉันเหรอ" 

"ถ้าได้ก็ดีสิ จะได้สมกับเป็นว่าท่ีคุณนายบริษัทโฆษณา" พูดพลาง 

จีรดาก็ท�าท่ากรีดนิ้วเหมือนคุณนายไฮซ้อตามหน้าหนังสือพิมพ์

"คุณนายอะไรกัน แมนก็แค่ลูกจ้าง คนท่ีเป็นทายาทชัดๆ เลยน่ะ 

เป็นอาทต่างหาก"

"ถ้าฝีมือดขีนาดนีส้กัวนัหมอนัน่ต้องออกมาท�าเองแหละ หรอืไม่อาท 

มันก็ต้องพยายามรั้งไว้ อาจจะให้หุ้นบริษัทสักหน่อย ในละครเกาหล ี

ก็มีให้เห็น"

"นั่นละคร แต่นี่เป็นชีวิตจริง"

"อ้าวนี่ชีวิตจริงหรอกเหรอ เห็นรักกันซะโอเวอร์อย่างกับบทละคร"  

จีรดาแกล้งกระเซ้า
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My Tricky Love... เทใจรักนักวางแผน 1 16

"พอเลยยายจิ๊บ" อาริสาตีไหล่เพื่อน เจ้าของสถานที่มองเก้าอี้ที่เหลือ

อีกตัวซึ่งยังคงว่างอยู่ "ว่าแต่ท�าไมพิมยังไม่มาอีกล่ะ จิ๊บกับปอแน่ใจนะว่า 

พิมนัดให้มาที่ร้านของฉัน"

"ปอมันเป็นคนนัด" จีรดาโยนให้เพื่อนที่นั่งข้างกัน 

"ขอเม้าท์" มัชฌิมาผลักจานผลไม้ออกห่างตัว ตั้งท่าจะเริ่มอ้าปาก 

แต่ยังไม่ทันได้เอ่ยอะไร เสยีงรงิโทนโทรศัพท์เครือ่งหรท่ีูตัง้เอาไว้กด็งัขัดข้ึน

มาก่อน

สายตาสามคู่พร้อมใจมองหน้าจอโทรศัพท์ท่ีสว่างวาบ โดยเฉพาะ

มัชฌิมาที่ท�าตาโต เจ้าตัวหันหน้าจอโทรศัพท์มาให้เพื่อนๆ ดูเป็นหลักฐาน 

"ไอ้พิมโทรมา มาทายกันว่านางจะมาหรือนางจะเท"
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"อะไรนะ! อกหัก!" 

อาริสาไม่อยากเชื่อหูตัวเอง พิมมาลาเนี่ยนะอกหัก เพื่อนที่สวยและ

เซ็กซ่ีแสนซนท่ีสดุในแก๊งของพวกเธอเนีย่นะถกูผูช้ายท้ิง?! แถมยังอาการหนกั 

ด้วย?! 

"นี่แหละคือเรื่องท่ีฉันอยากเม้าท์" มัชฌิมาสารภาพด้วยสีหน้ากังวล 

เจ้าตวัเร่งความเรว็รถให้เพิม่ข้ึน ใจคงบินล่วงหน้าไปหาพิมมาลาท่ีบ้านแล้ว

เรียบร้อย

"ปอรู้ แล้วแกล่ะจิ๊บ แกเองก็รู้มาก่อนแล้วใช่ไหม" อาริสาหันไป 

คาดคั้นเพื่อนอีกคน

"ไม่มากหรอก ฉันรู้นี้ดดดดเดียว" 

"ก็แปลว่ารู้" อาริสาอยากงอนมาก อยากงอนใส่พวกนี้สุดๆ คนที่เพิ่ง

มีคู่หมั้นมาหมาดๆ สะบัดหน้าหันไปกอดอก ท�าแก้มป่องแถมให้ด้วย

"แอ๊นท์ อย่างอนสิ" จีรดาซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะด้านหลังรีบบีบไหล่มนของ

อาริสาเป็นเชิงโอ๋ "นะๆๆ ไม่งอนเนอะคนสวย"

"จะงอน! ใจฉันไม่กว้างหรอกนะ เพือ่นท้ังคนมแีฟนแต่ไม่ยอมบอกฉัน 

บทที่

2
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My Tricky Love... เทใจรักนักวางแผน 1 18

สักค�าเลย" ว่าแล้วเธอก็ตบคอนโซลรถ "จอดตรงนี้ ฉันไม่ไปเยี่ยมมันแล้ว 

มันจะอกหักก็ให้มันหักไป ฉันไม่ใช่เพื่อนตายของมันแล้วนี่"

"โถ น้อยใจ"

"ปอ จิ๊บ ถ้าเป็นพวกแกมาโดนอย่างฉันแบบนี้ พวกแกจะไม่น้อยใจ

เลยเหรอ"

เธอหันไปถามสารถีจ�าเป็นกับผู้โดยสารตอนหลัง คนท้ังสองสีหน้า 

จืดเจื่อนกันทั้งคู่ แล้วก็เป็นจีรดาที่สารภาพเสียงอ่อย

"ไม่ใช่นะ ตอนเริ่มคบกันพวกฉันไม่รู้ มารู้ก็ตอนท่ีมันโดนทางนั้น 

ทิ้งแล้วต่างหาก จะว่าไปตอนนั้นพอฉันกับยายปอรู้ก็โมโหไอ้พิมอยู่นิดๆ"

"งั้นตอนเลิกกันท�าไมไม่บอกฉัน!" 

"ก็ฉันเห็นแกก�าลังยุ่งๆ อยู่เรื่องร้าน แล้วก็หวานใจแกน่ะไม่อยากให้

ฉันบอกแก" มัชฌิมาตอบอึกๆ อักๆ ขณะที่คนไม่รู้เรื่องขมวดคิ้วมุ่น ขัดใจ

เป็นที่สุดที่ตนเองพลาดเรื่องส�าคัญของกลุ่มไปได้

"อย่างท่ีปอมันบอกแหละ" จีรดาเองก็พยักหน้ายืนยัน ซ�้ายังเพ่ิม

เหตุผลมาสนับสนุนด้วยว่า "แฟนแกน่ะเขากลัวว่าแกจะเข้าไปสืบเรื่อง 

แฟนของไอ้พิมแล้วไม่มีเวลาให้เขา โธ่! อย่าท�าหน้าอย่างนั้นสิ แกลืม 

ไปแล้วรึไงตอนท่ีฉันเป็นแฟนกบัพีติ่น่ะ แกไปสบืเรือ่งเขาว่าเป็นคนยงัไงจน

คนท้ังกระทรวงการต่างประเทศนึกว่าแกแอบชอบแฟนฉันกันหมด ทีนี ้

หวานใจแกก็เลยกลัว แฟนไอ้พิมคนนี้น่ะท้ังหล่อท้ังรวย สาวๆ ตอมกัน 

เกรียวเลย แมนมันก็กลัวว่าแกจะเผลอชอบเขาไปด้วย หมอนั่นเลยบังคับ

ให้พวกเราปิดบังแก"

"ก็ฉันเป็นห่วงเพือ่นนี ่กลวัจะถกูหลอก แล้วนีพ่วกแกไม่ได้กรองก่อน

เหรอว่าแฟนยายพิมเป็นคนแบบไหน ดูสิโดนหักอกจนได้" เสียสถาบัน 

สาวสวยของพวกเธอสี่คนมาก ต้ังแต่ต้ังแก๊งกันมาก็มีแต่หักอกผู้ชาย 

มาตลอด ตอนนี้ดันมาโดนคนอ่ืนหักอกเสียได้ ท�าลายสถิตินางฟ้าไกล 
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วีสาม19

เกินเอื้อมของพวกเธอแล้วเห็นไหม!

"มันเล่นของยาก" มัชฌิมาเองก็ยอมรับ "ถ้าเป็นฉันจีบหมอนี่ก็คง 

จีบไม่ติดด้วยซ�้า รายนี้เล่นด้วยยากมาก แต่พวกเราก็รู้นิสัยไอ้พิมนี่ว่า 

มันพราวด์แค่ไหนเรื่องผู้ชาย กับคนนี้มันคิดว่ามันท�าได้ ตอนสารภาพกับ 

พวกฉันว่ารกัเขาไปเต็มเปาน่ะน�า้ตางี้ไหลทะลกัอย่างกบัเข่ือนแตก พวกฉัน

ถึงโมโหไงว่าตอนคบกับเขาท�าไมไม่บอกไม่เล่าให้ฟังกันบ้างเลย จะได้ช่วย

ยั้งๆ ไม่ให้มันจมดิ่งขนาดนี้" 

"หลงขนาดนัน้เชียว" อารสิาเลกิคิว้เรยีวของตวัเองด้วยความประหลาดใจ  

"หลงจนโงหัวไม่ขึ้นเลยเหรอ"

"เรยีกว่าหวงัแต่งกบัคนนีท่ี้สดุก็ได้" มชัฌิมาซ่ึงสนทิกบัพิมมาลาท่ีสดุ

สันนิษฐาน "ยอมทางนั้นไปซะทุกอย่าง ชี้นกชี้ไม้อะไรก็เชื่อไปหมด"

"น่าสนใจแฮะ ผู้ชายคนนี้เป็นใครกันล่ะ แล้วฉันรู้จักหรือเปล่า" 

"ถ้าแกไม่รู้จัก ฉันว่าแกต้องกลับมาจากกลางเขาหรือไม่ก็ยอดดอย

แน่นอน" จีรดาหัวเราะคิกคัก น�้าเสียงก็ดูมีเลศนัย "ผู้ชายคนนี้น่ะโซฮอต 

มาหลายปีแล้ว"

"อย่างงั้นเชียว" อาริสาตาโต

"แกว่าพี่ติที่ฉันเพิ่งเลิกไปน่ะหล่อไหมล่ะ"

"หล่อและดูดีมาก หน้าที่การงานก็ไม่เลว"

"แต่คนที่ไอ้พิมไปหลงหัวปักหัวป�าน่ะดีกว่าพี่ติอีกสิบเท่า"

"ถามจริง!"

"จรงิจ้า!" เพือ่นเธอประสานเสยีงพร้อมกนั แล้วจึงเป็นจรีดาท่ีขอเป็น

คนอธิบาย

"คือผู้ชายคนนี้น่ะสมาร์ต แมน รูปหล่อ พ่อรวย จบนอก สุภาพบุรุษ 

การศึกษาสูง และที่ส�าคัญคือ..."

"พูดๆๆๆ"
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My Tricky Love... เทใจรักนักวางแผน 1 20

"ลูกโทนจ้า เป็นลูกโทนคนเดียวของตระกูลด้วย!"

เพอร์เฟ็กต์! อย่างนีผู้ช้ายคนนีก้เ็ป็นผูร้บัมรดกเพียงคนเดยีวเลยน่ะสิ 

"อย่าให้ไอ้แมนได้เห็นสีหน้าแกตอนนี้เชียวนะ ไม่งั้นหมอนั่นได้คลั่ง

หาว่าแกคิดจะนอกใจมันแน่"

"โอ๊ย!" เธอร้องเสียงหลง "ฉันไม่ใช่ผู้หญิงหลายใจนะ แค่ช่ืนชม

คุณสมบัติหน่อยเดียวเอง"

ไม่แปลกใจแล้วว่าท�าไมเพื่อนพิมของเธอถึงได้อาการหนักขนาดนี้ 

แถมยังปิดบังเธอไว้ด้วย หึ! ได้ของแรร์แล้วกั๊กเพื่อนฝูง เพื่อนใจแคบเอ๊ย!

ในตอนนีร้ถมินคิเูปอร์สเีหลอืงสดของมัชฌิมากเ็ลีย้วผ่านประตหูมู่บ้าน 

ท่ีพมิมาลาพักอาศยั ขณะท่ีบทสนทนาเกีย่วกบัผูช้ายเนือ้หอมคนนัน้กม็าถงึ

จุดไคลแมกซ์

"ภมิขุ ภเูบศอรรถพงศ์ แกเคยได้ยินมาบ้างหรอืเปล่า" จรีดาชะโงกหน้า 

ถามอาริสาที่ตอนนี้ท�าตาโตขึ้นมาอย่างไม่อยากเชื่อหู

"ภูเบศอรรถพงศ์?"

"เยส"

"ลูกชายคนเดียว?"

"Of course."

"โอ้มายก็อด! นี่จิ๊บกับปอจะบอกว่านายภิมุข ลูกชายคนเดียวของ 

คุณหญิงแพรรัมภาสุดยอดไฮโซเป็นคนหักอกพิม?!" 

"ใช่จ้า" จรีดาตอบรบัเสยีงใสพร้อมกบัท่ีมัชฌิมากจ็อดรถหน้าประตูรัว้ 

บ้านของพิมมาลาพอดิบพอดี ซ่ึงการมาท่ีบ้านหลังนี้ก็ท�าให้พวกเธอรู้ว่า

สภาพของพิมมาลานั้นดูไม่จืด 

"เราจะช่วยพิมยังไงดีล่ะ" อาริสาหันไปถามเพ่ือนอย่างหนักใจ เธอ

ยกมือขึ้นบีบจมูก เหม็นกลิ่นเหล้าเหลือทน 
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ตอนนีพ้วกเธอท้ังสามคนต่างกยื็นล้อมวงกนัอยู่ข้างเตียงนอนเจ้าหญิง

ของพิมมาลา เพื่อนสนิทที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในแก๊ง

เม่ือยีส่บินาทีก่อนยายนียั่งไม่สิน้ฤทธิแ์บบนี ้ซ่ึงกน็บัว่าเป็นโชคดขีอง

พมิมาลากว่็าได้ท่ีพวกเธอมาทันเวลา ไม่อย่างนัน้ยายนีค่งไม่ใช่แค่นอนสลบ 

หมดสติ แต่คงนอนตายจมกองเลือดไปแล้ว!

คิดแล้วอาริสาก็ยังขนลุกไม่หาย ภาพตอนที่จีรดาซึ่งเดินน�าหน้าเธอ

จู่ๆ ก็ว่ิงพรวดเข้าไปคว้ามีดปอกผลไม้ในมือของคนข้ีเมาซ่ึงนั่งโงนเงน 

บนพื้นท่ีมีขวดเหล้าท่ีดื่มจนหมดกลิ้งระเนระนาดอยู่เกลื่อนกลาด จีรดา 

คว้าแขนพิมมาลาได้ก็ยื้อมีดกันไปมา ซ้ายทีขวาทีหวาดเสียวเป็นท่ีสุด  

อาริสากลัวเหลือเกินว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งพลาดจนถูกมีดแทง ส่วน

มัชฌิมาก็ร้องเสียงหลง ได้แต่สั่งทว่าไม่กล้าเข้าไปช่วย

'กรี๊ดดดด ไอ้จิ๊บแกอย่าปล่อยมือนะ! ไอ้พิมแกอย่าท�าแบบนี้ แกบ้า

ไปแล้วเหรอ แกท�าแบบนี้ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่กลับมาหรอก!' 

อาริสาเองก็เห็นด้วยกับค�าพูดของมัชฌิมา เท่าท่ีฟังยายสองคนนี้ 

เล่ามาตลอดทาง อาริสาก็เชื่อว่าผู้ชายคนนั้นไม่มีทางกลับมาแล้ว 

'จริงของปอมันนะ พิมแกต้องตั้งสติก่อน' เธอก็ช่วยพูดโน้มน้าว  

ใช้น�้าเสียงอ่อนโยนหวังดึงสติเพื่อน

'ตั้งสติเหรอ' พิมมาลาน�า้ตาร่วงเป็นสาย 'ฉันอยากตาย ฉันจะท�าให้

เขาได้รู ้ว่าฉันรักเขามากแค่ไหน แม้แต่ชีวิตของฉันก็ให้เขาได้ คืนมีด 

มาให้ฉันเดี๋ยวนี้!'

'ไม่ให้!' จีรดาซ่ึงแย่งมีดปอกผลไม้ได้ส�าเร็จรีบวิ่งพรวดไปยืนอีก 

ฟากหนึ่งของห้อง 

พมิมาลาน�า้ตาร่วงเผาะ แววตาชอกช�า้ ใบหน้าแห้งกร้าน ผมด�าท่ีเคย

พลิ้วสลวยบัดนี้ยุ่งเหยิง ยิ่งเห็นก็ยิ่งน่าหดหู่ ไม่เหลือสภาพผู้หญิงที่ทั้งสวย

ท้ังเก๋อีกแล้ว ทุกคนไม่เคยนึกฝันว่าพิมมาลาจะมีวันนี้ ต่างก็พูดไม่ออก  
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My Tricky Love... เทใจรักนักวางแผน 1 22

ส่วนพิมมาลาก็ได้แต่คร�่าครวญ

'ไม่คืนใช่ไหม ได้! ฉันไม่เอามีดก็ได้ พวกแกห้ามฉันไม่ได้หรอก!' 

สายตาของพิมมาลาตกอยู่ท่ีขวดเหล้าใกล้มือ เจ้าหล่อนเอ้ือมมือ 

คว้าคอขวดต้ังท่าจะฟาดกับพื้นห้องหวังใช้เศษขวดเหล้าเป็นอาวุธประหัต

ประหารตัวเอง

'ไม่นะ!' มัชฌิมาซ่ึงอยู่ใกล้พมิมาลามากท่ีสดุรบีโถมตวัเข้าใส่ หวดุหวดิ 

เกอืบไม่ทัน ปากกร้็องลัน่ จบัพมิมาลาเขย่าจนหัวสัน่หัวคลอน 'อีพิม! อีบ้า! 

ชีวิตของแกไม่มีค่าเลยเหรอไง!'

พิมมาลาถูกเขย่าจนมึนไปหมด ท้ังความเศร้า ท้ังแอลกอฮอล์  

อาริสาซ่ึงยืนมองอยู่ห่างๆ รีบเอ่ยปากเตือนเพ่ือน 'ปออย่าเขย่าไอ้พิม  

ปอหยุดก่อน!'

'ไม่หยุด มันควรได้สติสักที!'

'แต่ว่า...'

'ได้สติหรือยัง แกจะฆ่าตัวตายอีกไหม จะท�าร้ายตัวเองอีกไหม  

ตอบมา!' มัชฌิมาเขย่าเพื่อนรักไม่ออมแรง

'ปอพอก่อน สีหน้าพิมไม่ดีแล้ว'

'ฉันไม่หยุด ตราบใดที่มันยังไม่ได้สติฉันไม่มีวันหยุดเด็ดขาด!'

'แต่ว่า...'

'หรือแกคิดจะเข้าข้างมันเหรอแอ๊นท์'

'เปล่านะไม่ใช่ ฉันแค่จะเตือนแกว่า...'

'อุแหวะ' 

'กรี๊ดดดดด อีพิม อีเลว แกอ้วกใส่ฉัน!' มัชฌิมาร้องเสียงหลง

อารสิาได้แต่พดูอย่างจนปัญญา 'ฉันถงึได้บอกให้แกหยุดเขย่าตวัมันไงปอ'

พออาเจยีนใส่มชัฌิมาจนหมด พมิมาลาก็สลบเหมอืด พวกเธอท่ีเหลอื

สามคนได้แต่มองเจ้าหล่อนตาปรบิๆ โดยเฉพาะมชัฌมิาท่ีกรดีเสยีงจนคอแห้ง  
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ทว่ากลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็ท�าให้เจ้าตัวได้แต่ข่มใจไม่เอามีดสับพิมมาลา

เป็นชิ้นๆ ซึ่งอาริสาก็ได้แต่มองมัชฌิมาด้วยความเห็นใจ

กว่าจะลากพมิมาลาข้ึนไปนอนดีๆ  บนเตยีงได้กเ็ล่นเอาเหนือ่ยกนัไปหมด  

อาริสามองสภาพเพื่อน หากเธอต้องอกหักเธอจะขอไม่อกหักแบบอนาถ

อย่างนี ้ เธอจะต้องเตรยีมการอกหักไว้ให้ด ี เอาให้น่าสงสารแบบน่าทะนถุนอม 

น่าจะดีที่สุด

"ประชุมด่วน" พอทุกอย่างเรียบร้อย มัชฌิมาซ่ึงหายไปเช็ดคราบ 

อาเจียนก็หันมาอัพเกรดตัวเองเป็นผู้น�ากลุ่ม กวักมือเรียกพวกเธอสองคน 

ให้ไปนั่งที่เก้าอี้รับแขก 

ท่ามกลางภูเขาขยะท่ีมีแต่ขวดเหล้า นิสัยรักสะอาดท�าให้อาริสา 

ทนไม่ไหว เธอเดินไปคุ้ยหาถุงขยะในครัวเท่าท่ีจะหาได้ จากนั้นก็เริ่มต้น 

เกบ็กวาดขวดเหล้าในห้องของเพือ่น มัชฌิมากบัจีรดามองเธอเดนิวุ่นไปท่ัว 

อาริสาโบกมือเป็นเชิงให้สัญญาณกับเพื่อน เอ้า! จะพูดอะไรก็พูดมาเลย

"ในเมือ่มันกล้าหักอกยายพมิจนอาการหนกัขนาดนี้ได้ เรากต้็องท�าให้

หมอนัน่ส�านกึซะบ้างว่าเวลาอกถกูหักน่ะมนัเป็นยังไง" มัชฌิมามองเสือ้กชุช่ี 

ตัวโปรดที่เลอะคราบอาเจียน "ตัวนี้คอลเล็กชั่นใหม่ด้วยนะ ตอนซื้อมาโดน

อาปาด่าตั้งเป็นชั่วโมง ฮึ้ย!"

"นี่โกรธแทนยายพิมหรือโกรธแทนกุชชี่ยะ" จีรดาหมั่นไส้ "ตัวนี้แกใส่

บ่อยมากเลยนะ ว่าจะล้อแล้ว"

"มันใช่เวลาพูดเล่นเหรอยายจิ๊บ"

"โอเค ฉันผิดเองจ้า เอาผ้าไปเช็ดตรงซอกคอกับหน้าอกแกสักหน่อย

เถอะ นั่นใช่เส้นมาม่าหรือเปล่า"

"อี!๋" คนเลอะคราบอาเจยีนร้องลัน่ "ฉันไปหาเสือ้ใหม่ๆ ในตูข้องยายพิม 

ดีกว่า ถ้าไม่หอมฟุ้งฉันไม่ออกจากบ้านมันจริงๆ ด้วย"

"ก่อนจะไปอาบน�า้แกช่วยพดูให้จบก่อน" จรีดาใช้ผ้าขนหนชูบุน�า้อีกผนื 
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ช่วยเช็ดต้นแขนให้เพื่อน "โอ้โห ผิวดีอีกแล้ว นี่เติมวิตามินมาเหรอ"

"คนท่ีกระทรวงรู้จักคุณหมอผิวหนังท่ีเพิ่งเปิดคลินิกความงามน่ะ  

ก็เลยแนะน�าฉันมาอีกที"

"ดีอ่า"

"เอาไว้ไอ้พิมดีขึ้นฉันจะลองไปเลียบๆ เคียงๆ ขอโปรโมชั่นดีๆ มาให้

พวกแกสามคนก็แล้วกัน จะสวยก็ต้องสวยกันแบบยกแก๊ง"

อาริสารีบพยักหน้า "ของฉันขอแบบคอร์สเจ้าสาวนะ" 

แต่เดี๋ยวนะ เวลานี้มันใช่เวลามาถามหาวิธีเพิ่มความสวยกันเหรอ

แก๊งของพวกเธอแบ่งกันเป็นสี่แบบ พิมมาลาสาวสวยที่สุดในแก๊งนั้น

เป็นสาวโหมดเซ็กซ่ีแสนซน เจ้าหล่อนเปิดโมเดลลิ่งกับนางแบบรุ่นพ่ีท่ี 

สนิทสนมกัน มัชฌิมาสาวหมวยขาวสวยอยู่ในโหมดอึ๋มและนวลเนียนที่สุด 

ในแก๊ง เจ้าหล่อนท�างานเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข จีรดาผู้หญิง

หุ่นดีที่สุด โฉบเฉี่ยวที่สุด และมั่นใจที่สุดเป็นทันตแพทย์ และเธอ...อาริสา 

เพ่ือนตวัเลก็รปูร่างบอบบาง ผูช้ายเห็นกอ็ยากถนอมไว้ในอุง้มอื เปิดร้านกาแฟ

"เอาล่ะ ในเมื่อทุกคนเห็นตรงกันว่าจะแก้แค้น เราก็ต้องหาคนท่ี 

เหมาะสมกบัปฏบัิติการนีซ้ะก่อน" ในฐานะผู้ต้ังตนเป็นหัวหน้าแก๊ง มัชฌิมา

ก็เลยนั่งอยู่หัวโต๊ะ ตอนนี้ตัวหอมฟุ้ง วงหน้ารูปไข่ก็เลยค่อยมีรอยย้ิม 

หมายมาด

"แล้วแกจะไปหาใครล่ะ" อาริสาถามค�าถามที่ส�าคัญที่สุด "คนคนนั้น

ต้องเป็นคนท่ีนายภมุิขไม่รูว่้ารูจ้กักบัพวกเราและกต้็องสวยเซ็กซ่ีแบบยายพมิ  

ว้าว! แค่คิดเรื่องแก้แค้นฉันก็คันไม้คันมือแล้วล่ะ"

"น่ันสิ จะไปหาได้ท่ีไหนนะ" จีรดาเคาะโต๊ะ "สวยแบบพิมพ์นิยม 

อย่างยายพิม แบบท่ีผู้ชายรวยๆ จะชอบ...อืม...ต้องเซ็กซ่ีด้วยแต่ต้อง 

ไม่ดูโลว์ด้วย ดูแพงได้ยิ่งดี อืม...เฮ้ย!"
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"ร้องท�าไม ฉันตกใจหมดเลย" คนขวัญบินอยากตีเพื่อน ตั้งแต่เด็กๆ 

มาแล้วที่อาริสาไม่ชอบเสียงดังๆ เอะอะโวยวาย

"กฉั็นนกึได้แล้วนีว่่าจะหาผูห้ญิงแบบนัน้มาจากท่ีไหน" จีรดาพูดอย่าง

มีความหมายพลางหันไปขยิบตากับมัชฌิมาที่ค่อยๆ ยิ้มกว้าง

"ใครล่ะใคร ท�าไมพวกแกท�าหน้าเหมือนรู้ค�าตอบแล้ว ท�าไมฉัน 

ยังนึกไม่ออกล่ะ นี่ๆ บอกหน่อยสิ เฉลยมาเถอะ" 

โอ๊ย ตื่นเต้น คันไม้คันมือสุดๆ เรื่องนี้ไม่เหมือนการแอบไปพิจารณา

แฟนเพื่อนเป็นการส่วนตัวนะ แต่มันลึกล�้ากว่านั้น สนุกกว่านั้น ซับซ้อน 

กว่านั้น นี่มันเป็นปฏิบัติการหักอกผู้ชายเลยนะ

คนผิวขาวตัวเล็กตัวน้อยมองเพื่อนที่นั่งอยู่ทางซ้ายที มองเพื่อนที่นั่ง

อยู่ทางขวาที นิว้เรยีวสวยประสานกนัท่ีหน้าอกอย่างตืน่เต้น ตากลมโตสดี�า

เหมือนเม็ดเกาลัดเวลานี้เปล่งประกายวาววับ ซอยเท้าเร่งเร้า 

"บอกฉันมาน้า บอกช้านนนน"

"ก็แกไง นังแอ๊นท์!"

"โอ้ๆ ฉันเหรอ ฉัน...เฮ้ย! ไม่นะ!"

คนอยากรูส่้ายหน้าอย่างช็อกสดุขีดทันทีท่ีได้รบัค�าตอบ อารสิาปัดนิว้ช้ี 

ของเพื่อนทั้งสองที่ชี้มายังตัวเธอราวกับมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเท่าที่เคยพบ 

ผู้หญิงอ่อนหวาน เรียบร้อย ใสซื่อ (ต่อหน้าพ่อกับแม่และคู่หมั้น) อย่างเธอ

เนี่ยนะจะแปลงร่างเป็นสาวสุดเซ็กซี่แบบยายพิมได้?!
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ว่ากันว่าผู้หญิงเงียบล้วนฟาดผู้ชายเรียบมานักต่อนัก อันนี้อาริสา 

ขอเถียงเล็กน้อยว่าไม่จริงเสมอไป อย่างเธอเป็นผู้หญิงเงียบและเรียบร้อย

ก็ไม่เคยนอกใจผู้ชาย เอาจรงิๆ แล้วเธอน่ะเน้นคบยาวๆ คบทีละคน ต่อต้าน

การคบซ้อนด้วยซ�า้

"ฉันว่าแกหาคนใหม่เถอะ ฉันท�าไม่ได้หรอก แล้วถ้าแมนรู้ล่ะก็..." 

ไม่อยากจะนึกสภาพตัวเองตอนนั้นเลย ปกรณ์เสียงสองของเธอ 

หากรูเ้รือ่งนีค้งใช้เสยีงหนึง่ท้ังด่าท้ังตีเธอแน่ๆ ถงึเขาจะไม่ใช่ผูช้ายสายตบตี 

แต่เขาอาจจะท�ากับเธอขึ้นมาก็ได้ใครจะรู้

"นะๆ พวกแก แมนย�า้แล้วย�า้อกีกบัฉันว่าห้ามคยุกบัผูช้ายอืน่ พวกแก 

สงสารฉันเถอะนะ ปล่อยลกูนกสวยๆ น่ารกัอย่างฉันไป" น�า้ตาเธอคลอแล้วนะ  

คลอมากๆ แล้ว จะหยดติ๋งลงมาแล้ว

หญิงสาวในชุดกีฬาสีขาวพอดีตัวเกาะเสาแน่นราวกับถูกวิญญาณ

จิ้งจกผสมตุ๊กแกเข้าสิง ขณะท่ีจีรดาก็พยายามดึงเธอให้เข้าไปในฟิตเนสท่ี

เป้าหมายชอบมาออกก�าลังกาย 

"อย่าลีลาน่ายายแอ๊นท์ นี่มันหน้าที่แก เราตกลงกันแล้ว"

บทที่

3
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"ตกลงกับผีสิ พวกแกตกลงกันเองแล้วมาโบ้ยฉัน"

ก็บอกแล้วไงว่าเธอยังไม่อยากถูกฆ่าด้วยสายตาลุกเป็นไฟกับเสียง 

เกินมาตรฐานของคู่หม้ันตอนกลายร่างเป็นปีศาจ ท่ีส�าคัญเธอเพ่ิงอายุ 

ยี่สิบหกเองนะ! มันน้อยเกินไปที่จะถูกคู่หมั้นฆ่าปาดคอ!

"แกเหมาะท่ีสุดแล้วล่ะแอ๊นท์" จีรดากล่อมเสียงอ่อน ยกนิ้วช้ีขึ้นมา

หนึ่งนิ้ว "ข้อแรก...แกลองคิดดูสิ นายภิมุขไม่รู้จักแกใช่ไหมล่ะ"

"กะ...ก็ใช่" ไม่อยากยอมรบัแต่อารสิาก็โกหกความจรงิไม่ได้ คนน่ารกั 

ที่เกาะเสาแน่นได้แต่จ�าใจพยักหน้าหงึกๆ

"แกหน้าตาก็โอเคใช่ไหมล่ะ" นิว้กลางเพ่ิมข้ึนมาอีกหนึง่นิว้ และคนท่ี

ก�าลงัถกูชักจงูกพ็ยักหน้าอย่างจ�ายอม "แล้วแกกเ็ล่นกฬีาเก่ง หุ่นกด็ีใช่ไหม" 

"ก็พวกแกบอกว่าฉันอ้วนง่าย แล้วแมนก็ชอบผู้หญิงเฮลตี้" 

"แกท�าดีมาก หุ่นแกตอนนี้นิ่มๆ น่ากอดสุดๆ"

"จริงเหรอ"

"จริงสิ กลมกลึงไปทั้งตัว เทรนเนอร์คนนี้ปั้นหุ่นแกซะสวยเช้งเลย"

"อือๆ ครดีู" คนเกาะเสาพยักหน้าหงกึหงกัย้ิมหวาน อาการบ้ายอก�าเรบิ 

"ดังนั้น..." 

"ว่า..." ตากลมโตแป๋วแหววของอาริสาจับจ้องเพื่อน

จีรดาเว้นระยะในประโยค จ้องตาคนที่ก�าลังตั้งใจฟังด้วยรอยยิ้ม 

"ชุดกีฬาน่ะถ้าใส่ตัวเล็กๆ รัดๆ ซะหน่อย ขี้คร้านหนุ่มๆ จะมองจน

น�า้ลายหก เห็นไหมว่าตรงสเป็กเป้าหมายทุกประการ เอวแกเลก็มากเลยนะ 

ตอนนี้ ผู้ชายเอาสองมือประกบก็จับได้รอบแล้ว น่าอวดเว่อร์ๆ"

"จริงเหรอ แกไม่ได้แกล้งชมฉันเท่านั้นใช่ไหม"

"บ้า ใครจะท�าแบบนั้นได้ลงคอ" จีรดาขยิบตาให้มัชฌิมา บอกให ้

เพ่ือนอีกคนรีบฉวยโอกาสตอนท่ีอาริสาก�าลังล่องลอยเพราะความบ้ายอ

ค่อยๆ แกะมือเธอออกจากเสา "และท่ีส�าคัญแกไม่อยากช่วยเพ่ือนรึไง  
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ถ้านายภิมุขไม่รู้จักพวกฉัน พวกฉันก็ท�ากันเองแล้ว ไม่มาบังคับแกอย่างนี้

หรอก แกก็รู้ว่าพวกฉันสองคนก็สวยไม่ใช่เล่นๆ นะยะ" 

"ก็จริง" ในกลุ่มแก๊งสี่คนของพวกเธอน่ะ อาริสาอ่อนด้อยท่ีสุดแล้ว 

ตอนได้คบเป็นแฟนกับปกรณ์ตามหลักเธอต้องเลิกกับเขาภายในหนึ่งปี 

ตามกฎของแก๊งท่ีห้ามผูกมัดตัวเองไว้กับผู้ชายคนเดียว อย่างจีรดาก็ 

เปลี่ยนแฟนทุกหกเดือน มัชฌิมาอีกคนที่ชอบคุยกับผู้ชายไปทั่ว ถึงไม่คบ

แต่เจ้าตัวก็ท่ัวถึงตลอด ไม่ต้องพูดถึงพิมมาลาเลย แต่เธอน่ะ...เธอน่ะ...

ฮือๆๆๆ มีแฟนก็มีแค่ปกรณ์มาคนเดียวตลอด ภักดีข้าวเหนียวนึ่งสุดๆ 

"พวกเราในแก๊งไม่มีใครอยากให้แกเป็นผู้เสียสละหรอกนะแอ๊นท์  

แต่แกต้องเข้าใจนะ แกเข้าใจพวกเราใช่ไหมเพื่อน"

อืม...

เธอชะงักไปกับค�าพูดของมัชฌิมา จะว่าไปมันก็ถูกนะ เถียงไม่ได้ 

เลยแหละ เพราะถ้าเทียบกันแล้วในกลุ่มของพวกเธอ เอาแบบเป็นกลาง 

ด้วยเอ้า! เธอสวยน้อยที่สุดแล้ว

แต่ถึงอย่างนั้น...

"แต่ฉันมีคู่หมั้นแล้วนะ" หญิงสาวบอกเพื่อนเสียงอ่อย

"หมั้นแบบไม่เป็นทางการพวกฉันไม่ถือว่าเป็นคู่หม้ันกันหรอกย่ะ  

และท่ีส�าคัญตาแมนหวานใจแกยังไม่กลับมาตอนนี้หรอกน่า เอาน่า! อย่า

ท�าหน้าเหมือนจะร้องไห้สิ ฉันรับรองว่าปฏิบัติการแก้แค้นของพวกเรา 

จะเสร็จทันก่อนแฟนแกกลับมาแน่นอน" มัชฌิมาให้ความมั่นใจ

"แน่นะ?"

"แน่สิ" 

"กะ...ก็ได้" ร่างบางยอมปล่อยเสา เมื่อกี้กอดแน่นจนเสาอุ่นเลย  

"เอากระเป๋าเสื้อผ้ามาสิ เดี๋ยวฉันหิ้วเอง" 

"ไม่ต้อง แกมีหน้าที่อ่อยอย่างเดียว พวกฉันยอมเป็นเบ๊แก อย่างนี้ 
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ถึงยุติธรรม" จีรดาสรุปจบแล้วรุนหลังเธอให้เดินเข้าอาคาร 

"ผู้ชายที่นั่งตรงโต๊ะนั้นไง นายภิมุขล่ะ" จีรดากระซิบกับเหยื่อล่อปลา

ท่ีตอนนีน้ัง่กระสบักระส่ายอย่างน่าสงสาร อารสิาไม่อยากมองหรอก ตอนนี ้

ยังท�าใจมองผู้ชายอื่นนอกจากปกรณ์ไม่ได้ 

"เฮ้ย นีแ่กฟังฉันพดูอยูห่รอืเปล่าไอ้แอ๊นท์ ฉันบอกว่าโน่นไงนายภิมุข" 

"เดี๋ยวค่อยมอง"

"จะมาเด๋ียวท�าไม อกีสกัพกัฉันกบัไอ้ปอกจ็ะเดนิออกไปแล้ว จะท้ิงแก

ไว้คนเดียวแล้วนะ" 

คนตัวเล็กเจ้าของดวงตากลมโตขนตางอนเด้งถอนหายใจยาว  

เหลือบมองไปทางทิศที่เพื่อนบอกแล้วก็รีบหันกลับทันที 

"นั่นเรียกว่ามองเหรอ ฉันนึกว่าแกสะบัดหน้า"

"เปล่าซะหน่อย" 

"จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะ เอ้านี่บัตรของแก" มัชฌิมาเดินกลับมา 

รวมกลุ่ม บ่นกระปอดกระแปด "ค่าสมาชิกแพงหูฉี่มากๆ พวกเราหารสาม

ยังตกคนละเกือบหมื่นอะ"

มะ...หมื่นเลยเหรอ ฮือออออ เงินค่าสปาผิวของช้านนนน

"นี่ ฉันให้แกดูเป้าหมายนะยะ ไม่ใช่ให้มาท�าตาละห้อยเสียดายเงิน" 

จีรดาจับหน้าของเธอให้หันกลับมา คราวนี้ไม่ยอมปล่อยแก้มนิ่ม 

ทั้งสองข้างของเธอด้วย บังคับให้เธอดูให้ได้

เชอะ! หน้าตาก็ธรรมดาเหมือนในรูปถ่ายตามหน้าสังคมไฮโซ  

สามัญชนจะตาย จะต่างก็ตรงที่...ตัวสูง หุ่นนักกีฬา ท่าทางมั่นใจ ยิ้มเก๋  

โอเคๆ สรุปว่าดูดีก็ได้ แต่ก็ดูดีแค่ภายนอกแหละ 

"เป็นไง ดูดีมากๆ เลยใช่หรือเปล่า" 

"ก็งั้นๆ" เธอย่นจมูก 
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"อีแอ๊นท์ ซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อย"

ก็ได้! ยอมรับก็ได้ว่าหล่อมาก หุ่นดีที่สุด ตัวก็สูง ผิวก็ขาว ยิ้มก็เท่ 

แววตาก็วาววับ ขนาดว่าตอนนี้ก�าลังเหงื่อโซมหลังจากออกก�าลังกายมา

หนักๆ ก็ยังเปล่งปลั่งปลดปล่อยฟีโรโมน! แต่ถึงอย่างนั้น...ก็สู้ปกรณ์เสียง

สองของเธอไม่ได้หรอก รายนัน้น่ะ...รายนัน้...ระ...ระ...ระ...ระ...รายนัน้...

อาริสาลุกพรวดจากเก้าอี้ ท�าเอาเพื่อนที่เหลืออีกสองคนเกือบอุทาน

เสยีงหลง แต่ไม่...อารสิาไม่สนใจเพือ่นหรอก ตากลมๆ วบัหวานของเธอนัน้ 

จ้องผู้ชายในปฏิบัติการของตนเอง

"โอมายก็อดดด" เธออ้าปากค้างด้วยความตกตะลึง

ถอยหลงั...ถอยไปเลยถงึสามก้าว ไม่ต่างจากนางเอกในซีรีส์่ละครจนี

ที่ก�าลังติดตาม อุ๊ยตายแล้ว! ตายจริงๆ เป้าหมายเธอ ปะ...เป้า เป้าหมาย

ถนัดมือซ้าย!

ในใจของอาริสานั้นคุกเข่าท่ามกลางสายฝนไปแล้ว พระพรหมเจ้าขา 

นีท่่านก�าลงัแกล้งลกูใช่ไหม ท่านกร็ูน้ี ่ ส�าหรบัลกูแล้วผูช้ายท่ีถนดัมอืซ้ายน่ะ 

เซ็กซี่ที่สุดในจักรวาล!

"แอ๊นท์...ยายแอ๊นท์" จีรดาฉวยแขนเธอไว้แน่น "ตั้งสติก่อนเพื่อน 

อย่าลืมว่าเขาไม่ใช่คนดี ฟังนะ ผู้ชายถนัดมือซ้ายไม่ได้หมายความว่า 

เขาจะเป็นคนดี แกเข้าใจใช่ไหมยายบ๊อง"

"ใจฉันสั่นหมดแล้วตอนนี้" อาริสาหันไปสบตาเพื่อน ท�ายังไงดี  

หัวใจเธอส่งสัญญาณ SOS ระรัวเลย 

"แต่เขาสะดอืจุน่นะแก" จรีดาซ่ึงยังจบัแขนเธอไว้แน่นรบีกระซิบท่ีข้างหู  

"ฉันเคยเห็นหน้าท้องของเขาตอนเขาว่ายน�้า จุ่นจริงๆ จุ่นของแท้"

"อย่ามาแกล้งฉันนะ"

"ใครจะท�าแบบนั้น นายภิมุขน่ะสะดือจุ่นจริงๆ ไม่เชื่อถามไอ้ปอสิ"

"จริงเหรอปอ"
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"ใช่"

หมดกัน! จบกัน! นานๆ จะเจอผู้ชายเพอร์เฟ็กต์นอกจากตาแมน 

สุดยอดหวานใจของเธอ ท�าไมคนใหม่คนนี้ถึงไม่เพอร์เฟ็กต์ทุกองศา

"เอาล่ะ เช็ดน�า้ลายให้เรยีบร้อย" มชัฌิมาส่งกระดาษทิชชูให้ "คราวนี ้

กด็�าเนนิการตามแผนได้แล้วนะ จ�าไว้ว่าส�าหรบัแกเขาไม่ใช่ผูช้ายเพอร์เฟ็กต์

น่าครอบครองอีกต่อไป สู้ๆ" 

ถกูเพือ่นสองคนโหมเชือ้ไฟ อารสิาซ่ึงยอมเป็นเหย่ือล่อปลาสดูลมหายใจ 

ลึกๆ เอาก็เอา! แค่จีบผู้ชายมาทิ้งเท่านั้นเอง! 

"เก็บค่าประสบการณ์เอาไว้ อย่าหัดคบแค่ผู้ชายคนเดียว คิดเสียว่า

ตอนนี้แกเป็นโสด โอเค้?" เทรนเนอร์จีรดาป้องปากกระซิบสอนอยู่ข้างหู

"อือๆ รูแ้ล้วๆ" อารสิาพยักหน้าอย่างเช่ือฟัง เธอก�าลงัจะหยบิกระเป๋า

กีฬาแต่ก็ถูกเพื่อนรั้งไว้ก่อน

"อย่าเพิง่ไป" มชัฌิมาช้ีนิว้ไปท่ีนิว้นางข้างซ้าย "แหวนท่ีนิว้น่ะถอดออก 

ซะก่อน เดี๋ยวความก็แตกกันพอดี"

"ไม่ถอดไม่ได้เหรอ"

"ไม่ได้"

"แต่แมนเขาสั่งไว้น่ะสิ" เธอต่อรอง

"ถอดเดีย๋วนี"้ มัชฌิมาสัง่เสยีงเฉียบ "ไม่ต้องท�าน�า้ตาคลอเลย ถอดมา 

ให้พวกฉันก่อน"

"มะ...ไม่เอานะ"

"ปอๆ อย่ากดดนัยายแอ๊นท์นกัเลยน่า" จรีดาไกล่เกลีย่ "ให้ยายแอ๊นท์

ใส่นิ้วอื่นก็ได้ แอ๊นท์ใส่นิ้วอื่นได้ไหมล่ะ"

"ก็ได้นะ"

"เอางัน้กไ็ด้ แต่ไม่มีข้อแม้อีกแล้วนะ เรือ่งไอ้แมนน่ะตอนนีแ้กมีหน้าท่ี 

ต้องปล่อยเบลอ" มัชฌิมาสัง่เสยีงเข้ม กอดอกประมาณว่าถ้ายงัเรือ่งมากอีก 
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ก็ลุกไปตบกันเลยดีกว่า

เมื่อรู ้ว ่าต่อรองไปมากกว่าน้ีไม่ได้แล้ว อาริสาจึงได้แต่ถอนใจ  

นี่ถ้าไม่ใช่เพราะอยากแก้แค้นแทนเพื่อน จ้างให้เธอก็ไม่ท�าหรอก เธอไม่ใช ่

ผู้หญิงหลายใจที่สนุกกับการปั่นหัวผู้ชายซะหน่อย

"อุ๊ย! ขอโทษค่ะ" อาริสาละล�่าละลักขอโทษคนตรงหน้าหลังจากท่ี 

ท�าน�้าหกใส่ พร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มด้วยมาดท่ีใสซ่ืออย่างท่ีสุด 

ขุดฟีลลิ่งการแสดงของนางเอกเก่า ลืมเล่าไปใช่ไหมล่ะ สมัยเรียนอยู่ 

คณะอักษรศาสตร์น่ะเธอจบโทการแสดง

"ไม่เป็นไรครับ เปรอะนิดเดียวเท่านั้น" คนตรงหน้าพูดเสียงนุ่ม 

หลังจากท่ีมองเธออย่างตกตะลึง ก็แหม...ไอ้ชุดกีฬาท่ียายเพ่ือนสองคน

เลือกให้มันรัดสุดๆ ไปเลยนี่ แถมตรงเอวก็เว้าให้เห็นเนื้อนวลซะด้วย  

อีกนิดก็จะเป็นชุดว่ายน�้าอยู่แล้ว

"เอ๊ะ! นี่คุณเพิ่งมาเล่นที่นี่หรือเปล่าครับ ผมไม่เคยเห็นหน้าคุณเลย" 

นายภิมุขเปิดบทสนทนาก่อน

โธ่เอ๊ย! ตาขี้หลี ไม่รู ้ยายพิมไปชอบได้ไง ไอ้พวกอ้าปากก็เห็น

ล�าไส้เล็ก!

"พอดีแอ๊นท์เพิ่งจะมาเล่นครั้งแรกน่ะค่ะ ขอตัวก่อนนะคะ" เธอ 

โปรยยิ้มหยาดเยิ้มให้ชายหนุ่ม ท�าเป็นไม่สนใจเขา เดินออกมาอย่างมั่นใจ

ด้วยมาดนางพญาสุดแสนเซ็กซ่ี ฮือ...ขอโทษนะแมน นี่จะเป็นการย้ิมให้

ชายหนุ่มคนอื่นนอกจากแมนครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของแอ๊นท์

เปาะแปะๆๆ 

จีรดาปรบมือให้การแสดงเปิดฉากของเพื่อนรักด้วยความท่ึง ปากก็

ถามเพื่อนอีกคนที่ยืนกอดอกลุ้นดูอยู่ด้วยกันข้างๆ

"ยอดไปเลย แกเห็นตอนที่ยายแอ๊นท์เดินออกไปหรือเปล่า" 
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"ฝีมือใช้ได้ ฉันว่างานนี้มีลุ้นแน่" มัชฌิมาเองก็มั่นใจขึ้นมาอีกเก้าสิบ

เปอร์เซ็นต์ "จริงสิ ว่าแต่แกไปเห็นสะดือของนายภิมุขตอนไหนถึงได้รู้ว่า

สะดือจุ่น"

จีรดายักไหล่ตามความเคยชิน "ไม่เคยเห็นหรอก"

"อย่ามาตอนะ"

"สาบานเลยย่ะ อย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนัน้ส ิไม่เคยเห็นจรงิๆ แต่

ฉันเห็นหน้ายายแอ๊นท์ตอนตะลึงกับความหล่อของนายภิมุขก็เลยพูดส่งๆ 

ไปน่ะ แกก็รู้นี่ว่ายายนั่นไม่ชอบผู้ชายสะดือจุ่น"

"ฉลาด" มัชฌิมาตบไหล่เพื่อนรักที่ฉลาดในการแก้ปัญหา

"แน่นอน ฉันจบหมอนะ ขอบใจ"

อีกด้านหนึ่ง

ผู้หญิงท่ีเดินผ่านหน้าเขาไปอย่างไม่ไยดี ยามเธอเดินจากไป เธอ 

ท้ิงไว้เพยีงแค่กลิน่หอมจากเส้นผมสโีค้กท่ีซอยระล�าคอขาวเนยีน ปลายจมูก

ของเขายังรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมพิเศษนั้น สะดุดใจเขาอย่างน่าประหลาด  

หนุ่มโสดท่ีไม่สดย้ิมออกมาระหว่างท่ีมองตามร่างบาง น่าเล่นด้วยอยู่นะ  

ชื่อแอ๊นท์...แอ๊นท์อย่างนั้นเหรอ

กว่าจะรู้ตัวว่าการโปรยเสน่ห์แบบย่ัวๆ นั้นได้ผลเวลาก็ผ่านมาเกือบ 

ห้าวันแล้ว เพื่อนของอาริสาวางแผนให้เธอแวะมาท่ีสปอร์ตคลับแห่งนี้

อาทิตย์ละห้าวัน แล้วก็เป็นห้าวันท่ีไม่ได้พบกับภิมุขทุกครั้ง ประหนึ่งว่า 

ท่ีเธอมาก็เพื่อใช้บริการห้องออกก�าลังกายเท่านั้น ไม่ได้มาเพ่ืออ่อยเขา 

แต่อย่างใด

ใช่ไหมล่ะ คนเราจะอ่อยทั้งทีก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมกันหน่อย

อารสิานัง่มองร่างสงูท่ีคล้ายก�าลงัคอยใครอยู่ท่ีหน้าทางเข้า แพขนตา
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ของเธอหรี่ลง มุมปากก็กระดกขึ้นอย่างถูกใจ 

'ข่าวดีนะพวกแก ปลาใกล้จะฮุบเหยื่อแล้ว' 

อารสิารบีส่งข้อความไปรายงานผลความคบืหน้า จากนัน้กน็ัง่ย้ิมกริม่

ต่อในรถ

สีว่นัท่ีแล้วมเีรือ่งไม่คาดฝันเกดิข้ึน ตอนนัน้เธอก�าลงัตสีควอชอยู่ในห้อง  

แล้วจู่ๆ ก็เกิดล้มจนเจ็บข้อเท้า ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเงาหนึ่งก็ปราดเข้ามา  

ตอนที่เงยหน้าขึ้นสบตากัน อาริสาก็พบว่าเขาคือภิมุข ภูเบศอรรถพงศ์ 

วันนั้นเขาดูแลเธอด้วยความสุภาพ ท่าทางเป็นสุภาพบุรุษท่ีแม้แต ่

จะแตะข้อเท้าเธอนั้นก็ยังต้องขออนุญาต ท�าเอาอาริสาถึงกับเคลิ้ม  

แผนทรมานสังขารในท่ีสุดก็ได้ผล เจ็บข้อเท้านิดหน่อยแต่ก็นับว่าคุ้ม  

ไม่ต้องเสียเวลาทอดสะพานเพิ่มอีก 

เขาเสนอตัวพาเธอไปโรงพยาบาล ถ้าเป็นผู ้หญิงท่ัวไปก็คงรีบ 

ฉวยโอกาสนีส้านสมัพนัธ์กบัเขา ทว่ามัชฌิมากบัจีรดาสัง่แล้วสัง่อกีห้ามเธอ

ใจร้อน สมองน้อยๆ ของคุณเจ้าของร้านกาแฟอย่างเธอก็เลยเลือกท่ีจะ

ปฏิเสธ ปรับแผนทรมานสังขารให้กลายเป็นกลยุทธ์ถอยเพื่อรุกข้ึนมา 

ทันควัน

ซึ่งก็ได้ผล

พอส่งข้อความไปรายงานเพื่อนเรียบร้อยเธอก็นั่งมองเขาอยู่ในรถ 

อีกหน่อย วันนี้ภิมุขมาถึงสปอร์ตคลับเร็วกว่าปกติ อืม...เร็วกว่าตั้งเกือบ 

สองชั่วโมงแน่ะ

"ใจผูช้ายกแ็บบนีล่้ะนะ" อารสิาสรปุ ประสบการณ์การอ้อนของปกรณ์

ท�าให้เธอรู้ว่าผู้ชายส่วนมากน่ะเวลาอยากได้อะไรก็จะต้องเอามาให้จงได ้

นั่นแล ผู้ชายน่ะมีสัญชาตญาณนักล่าฝังอยู่ในกระดูก
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เธอไม่รู้หรอกว่าข้อสันนิษฐานของเธอนั้นถูกต้องมากแค่ไหน นี่หาก

อารสิารู้ว่าภมุิขถงึขนาดยอมยกเลกินดักับคูค่วงคนใหม่ซ่ึงเป็นนางแบบสาว

ท่ีเพิ่งคบกันได้ไม่นาน เธอคงภูมิใจมากกว่านี้ เอาไปคุยโวกับเพื่อนได้อีก

หลายวัน

ด้านภิมุขนั้นหลังจากยืนกระวนกระวายอยู่นาน ชายหนุ่มก็เริ่มหันมา

ย้ิมขัน เขารู้ตัวดีว่าเวลานี้อาการตนเองช่างเหมือนวัยรุ่นท่ีเพิ่งริมีความรัก 

เรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับเขามานานมากแล้ว

หญิงสาวท่ีมีกลิ่นผมหอมคนนั้นน่ารักมาก ตัวเล็ก ผิวขาว หน้าตา

เหมือนตุ๊กตาตาแป๋ว ตอนท่ีเจ้าหล่อนหกล้มแล้วเขารีบเข้าไปดู ดวงตา 

สีด�าสนิทกลมโตเหมือนลูกเกาลัดนั้นคลอหน่วยไปด้วยหยาดน�้าตาใสๆ  

ภิมุขไม่เคยเช่ือเลยว่าตัวเขาจะเกิดอาการแพ้น�้าตาผู้หญิง ทว่านาทีนั้น 

หัวใจด้านชาของเขาเหมือนถูกปลายเล็บมนของเธอข่วนเอาๆ จากไม่เคย

คดิว่าหัวใจตนนัน้มีความรูส้กึ บัดนัน้มันกเ็กดิรูส้กึรูส้าข้ึนมาจนได้ นัน่ท�าให้

เขาสามารถปฏิเสธค�าชวนของนางแบบสาวท่ีเพ่ิงควงกันได้ไม่กี่วันอย่าง 

ไม่เสียดายเพื่อจะมาดักรอผู้หญิงท่ีเขาพบในสปอร์ตคลับ...ผู้หญิงน่ารัก 

ที่ชื่อแอ๊นท์

ชายหนุ่มเหลือบดูนาฬิกาข้อมือราคาแพง 

เขายอมเสียเวลาอันมีค่าของตนเองร่วมสองช่ัวโมง เป็นการลงทุน 

ท่ีเสยีเปล่า บางทีวันนีเ้ธออาจไม่มา ชายหนุม่หัวเราะในล�าคอ สมเพชตนเอง

เอามากๆ เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน เห็นทีต้องระวังเอาไว้บ้างแล้ว

"อ้าว คุณภิมุขจะกลับแล้วเหรอคะ" 

ตอนท่ีคิดจะกลับ น�้าเสียงสดใสก็ดังขึ้นมาจากด้านหลัง ใต้แสงเงา 

ของช่วงเวลาพลบค�่า ร่างบางท่ีเดินส่งยิ้มหวานสะพายกระเป๋าเสื้อผ้า 

ตรงมาหาเขานั้นช่างน่ารักอะไรอย่างนี้

"เสียดายจัง วันนี้เราสองคนสวนกันเสียแล้ว" อาริสาทักชายหนุ่ม 
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อย่างร่าเริงเม่ือเดินสวนกันท่ีประตูทางเข้า ถ้าจะว่ากันตามจริงแล้วเธอ 

กะให้เขารอสักหนึ่งชั่วโมงก็พอ แต่เพื่อนของเธอทั้งสองคนดันส่งข้อความ

มาห้ามไว้ ไม่ให้เธอเดนิไปหาเขาด้วยเหตผุลท่ีว่าจะได้เป็นการเร่งปฏกิริยิา

ของปลาภมุิขให้อยากกนิเหย่ืออย่างเธอเรว็ข้ึน ยายสองคนนัน้บอกว่าผูช้าย

ยิ่งได้เรายากก็จะยิ่งอยากได้ไม่สิ้นสุด เป็นจุดอ่อนหนึ่งที่พวกหล่อนทั้งสอง

เอาไว้ใช้ปั่นหัวผู้ชายมาตลอดหลายปี

"คุณแอ๊นท์" ปลาน้อยทักเธอนัยน์ตาพราว "ท�าไมวันนี้มาช้าจังเลย 

ล่ะครับ"

"พอดีแอ๊นท์ต้องไปท�าธุระหลายท่ีน่ะค่ะ คุณภิมุขจะกลับซะแล้ว  

แอ๊นท์ว่าจะชวนคุณเล่นสควอชซะหน่อย" หญิงสาวท�าหน้าเสียดาย 

"ไม่เป็นไรครับ ผมเล่นเป็นเพื่อนคุณแอ๊นท์ก็ได้ แถมเต็มใจด้วย 

นะครับ" ปลาน้อยขยิบตาให้ 

เยส! ต้องอย่างนี้สิจ๊ะพ่อปลาสุดหล่อของฉัน 

ดีใจได้ไม่นาน อาริสาก็รู้สึกเหมือนเธอจะตายอยู่รอมร่อ 

บอกไปแล้วนะว่าเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กบอบบาง จะมาตีกันรุนแรง 

แบบนี้ไม่ได้ นี่อะไรตบเอาๆ เล่นอวดเธอหรือว่าจะเล่นเพื่อฆ่าเธอกันแน่  

อาริสาสงสัย อาริสาอยากรู้!

"เดี๋ยวเราไปทานอาหารแล้วก็ฟังเพลงกันไหมครับ หวังว่าคุณแอ๊นท์

คงไม่เหนือ่ยจนปฏเิสธผม" ภมุิขชักชวนทันทีท่ีเธอกบัเขาเดนิออกจากห้อง

ส�าหรับเล่นสควอช สีหน้าของเขาคึกคักตรงกันข้ามกับเธอราวฟ้ากับ 

สะดือทะเล

โอ๊ย! ไม่เหนื่อยเลย ไม่เหนื่อยสักนิด แค่เหมือนกับวิ่งมาสักห้ากิโล

เท่านั้น! ผู้ชายอะไรตีแรงยังกับโคถึก สงสัยเสร็จงานนี้กล้ามเนื้อแขนกับขา

ของเธอต้องเป็นมัดๆ แน่ๆ อารสิาซ่ึงบูชาความกลมกลงึของเรอืนร่างอยาก
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จะร้องไห้

"ก็ได้ค่ะ ว่าแต่ท่ีไหนคะ" แม้จะฝืนใจ หากเพื่อความส�าเร็จของ

แผนการ หญิงสาวจึงฉีกยิ้มหวานขณะที่ถามอย่างกระตือรือร้น

"ผมมีร้านโอมากาเสะเจ้าประจ�า คุณแอ๊นท์สนใจไหมครับ"

อะ...อาหารญี่ปุ่นเหรอ 

ให้ตายสิ ใช้แรงจนหมดพลังขนาดนี้ เธอจะต้องไปนั่งกินอาหาร 

ค�าน้อยๆ ที่เชฟค่อยๆ บรรจงปั้นให้ทีละค�าเนี่ยนะ ปฏิเสธได้ไหม ตอนนี้

ก๋วยเต๋ียวรถเข็นอะไรก็ได้ เธอหิวจะตายอยู่แล้ว อีกนิดก็จะคลานบนพื้น 

แล้วนะ

แล้วกเ็ป็นแบบนี้ไปอีกทุกครัง้ท่ีเล่นกฬีาด้วยกนั เสรจ็จากการโหมแรง

หนักๆ ก็จะพากันไปร้านอาหารหรูหราราคาแพง 

ฟูลคอร์สแบบแมวดม 

ฟูลคอร์สที่เนื้อน้อยจนน่าใจหาย

เป็นแบบนีต้ลอดกไ็ม่ไหวนะ เธออยากได้เนือ้มากๆ เลยนะ เนือ้ๆๆๆๆๆ!

ฮือ...พอแยกจากเขาเธอต้องกลับไปท�ามื้อดึกกินต่อที่บ้านตลอดเลย 

กินข้าวก่อนนอนใครเขาท�ากันบ้าง กรดไหลย้อนกันพอดี!

เอาล่ะ วันนี้เธอจะปฏิเสธเขา ต่อให้จะโดนจีรดากับมัชฌิมาต่อว่า  

เธอก็จะปฏิเสธไม่ยอมไปกินมื้อเย็นกับเขาอีกแล้ว

"วันนี้..."

"วนันีแ้อ๊นท์คงต้องกลบัก่อนค่ะ" เธอเดนิเช็ดเหงือ่ออกมาพร้อมกบัเขา  

แก้มกลมใสเป็นสเีลอืดฝาดขณะท่ีเงยหน้าอธบิาย "วนันีมี้ธรุะตอนค�า่ เอาไว้ 

คราวหน้าแล้วกันนะคะ"

"เหรอครับ วันนี้ผมว่าจะลองชวนคุณแอ๊นท์ไปชิมอาหารไทย"

"อาหารไทย?" ที่แปลว่าข้าวเยอะๆ กับเยอะๆ ใช่ไหม

"เป็นแนวฟิวชัน่น่ะครบั ร้านนีอ้ร่อยมาก ร้านประจ�าของผมกบัครอบครวั"
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"เห..."

"งั้นเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกัน"

"จะว่าไปธุระก็ไม่ได้ส�าคัญเท่าไหร่หรอกค่ะ เอาไว้ท�าพรุ่งนี้เช้าก็ได้"

"เอาอย่างนั้นเหรอครับ"

"ค่ะ แบบนี้แหละดี"

'ควิซีน เดอ ริเวอร์' เป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่นที่บรรยากาศดีสมกับที่

เขาการันตีมาตลอดทาง แล้วพอได้มาเห็นด้วยตา อาริสาก็ย้ิมกว้างด้วย

ความพึงพอใจ

ท่ีนี่มีลมจากแม่น�้าพัดมาเอ่ือยๆ แม้ว่าจะมองเห็นแสงไฟรถยนต์ท่ี 

ติดยาวเหยียดบนสะพานกับแสงไฟจากเรือขนสินค้า แต่บรรยากาศของ

แม่น�้ายามค�่าพอผสานกับทิวทัศน์ของเจดีย์ใหญ่ท่ีสะท้อนแสงสีทองจาก 

สปอตไลต์ตรงฐานเจดีย์ ภาพนวลนี้ก็ท�าให้เธอรู้สึกสงบ ผ่อนคลายลงได้

อย่างน่าประหลาด

"สัง่อาหารเยอะอย่างนีจ้ะทานหมดเหรอคะ" เธอถามเสยีงหลงทันทีท่ี

ฟังบริกรทวนรายการอาหารทั้งหมด กินทิ้งกินขว้างจัง มีอย่างที่ไหนมากัน

สองคนสั่งมาตั้งห้าหกอย่าง แถมในรายการก็ยังไม่รวมออเดิฟอีกสองเมนู!

"ทานไม่หมดกไ็ม่เป็นไรหรอกครบั แต่รบัรองเลยครบัว่าของท่ีผมสัง่น่ะ 

อร่อยทุกอย่าง" ภิมุขเน้นประโยคสุดท้าย "ผมเห็นคุณแอ๊นท์ไม่ค่อยชอบ

อาหารต่างประเทศ ก็เลยเดาว่าน่าจะชอบอาหารไทย"

"เอ๊ะ? แอ๊นท์ไม่เคยบอกนี่คะ"

"ผมเฝ้ามองคุณแอ๊นท์เสมอครับ เป็นหน้าท่ีของผมอยู่แล้ว" เขาใช้

มือซ้ายผายมือไปทางเครื่องดื่ม

โอ้ว อย่าๆๆ อย่าใช้มือซ้ายกับเธอเลยขอร้อง!

กอ้นเนื้อเล็กๆ ทีม่เีจา้ของแลว้ของเธอเหมอืนถูกเขาข่วนตะกยุ ภมิขุ 
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ภูเบศอรรถพงศ์ชักจะอันตรายต่อหัวใจดวงน้อยๆ ของเธอ

อาริสารีบเสไปคว้าแก้วเครื่องดื่มน�้าสมุนไพร เธอจิบเล็กน้อยเป็น 

การแก้เขิน 

"รสชาติถูกใจไหมครับ"

"ดีค่ะ ไม่หวานมาก ร้านคงใช้หญ้าหวานแทนน�า้ตาลแน่ๆ"

"น่าจะอย่างนั้นครับ อีกเดี๋ยวลองทานกับข้าวของเขาดู"

"แหม พูดอย่างนี้ชักอยากลองทานไวๆ แล้วสิว่าจะจริงอย่างท่ีคุณ 

น�าเสนอหรือเปล่า" หญิงสาวพยายามดัดเสียงให้ดูเหมือนพอใจกับสิ่งท่ี 

คนตรงหน้ามอบให้ ลึกๆ ก็สั่งตัวเองว่าจะต้องท�าใจแข็งๆ อย่าได้อ่อนไหว

กับความเอาใจใส่ของผู้ชายเบื้องหน้า

ภิมุขๆๆ ผู้ชายคนนี้หักอกยายพิมนะ แถมยังท้ิงขว้างจนยายพิม 

ไม่เหลือสภาพดีๆ อีกด้วย

กับข้าวถูกวางเรียงบนโต๊ะเกือบพร้อมกัน เมนูท้ังหมดนั้นล้วนดู 

น่ารับประทานไม่น้อย หอยเชลล์ทอดท่ีวางเป็นแถวอยู่บนเครื่องย�านั้นด ู

ชุ่มฉ�า่สดใหม่ มปีลาหิมะห่ันแว่นนึง่มะนาวพรกิสดวางอยูข้่างๆ รสจืดหน่อย 

ก็จะเป็นแซลมอนทอดราดซอสส้ม วางเคียงกับเต้าหู้นึ่งปลากะพงขาว  

ส่วนที่เป็นน�้าแกงนั้นคือต้มย�าปลาทะเลน�้าใส

"มีแต่ปลาเกอืบท้ังนัน้ คณุชอบทานปลาเหรอคะ" หญิงสาวถามอย่าง

สงสัยเมื่อเห็นอาหารทั้งหมดบนโต๊ะ 

"ผมคิดว่าคุณแอ๊นท์น่าจะควบคุมน�า้หนัก" 

"เอ๊ะ! คุณว่าแอ๊นท์อ้วนเหรอ"

"ไม่ใช่นะครับ" ปลาน้อยภิมุขรีบอธิบายเม่ือเห็นเธอมองเขาด้วย 

ความโมโห "ผมไม่ได้ว่าคุณแอ๊นท์อ้วนนะครับ เพียงแต่ผมเห็นผู้หญิงที่มา

ออกก�าลังกายส่วนมากมักท�าเพื่อลดน�้าหนักกัน"

"แอ๊นท์ไปออกก�าลังกายเฉยๆ ค่ะ ไม่ได้อยากลดน�้าหนักหรอก" เธอ
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ตอบพลางตักเต้าหู้หั่นเต๋าเข้าปาก อืม...อร่อยแฮะ ไหนลองเมนูอื่นบ้างซิ 

แซลมอนทอดก็หวานดี กินสักสองค�า...ไม่สิ เอาสักสามค�าแล้วกัน

และอย่างไม่คาดคดิ อาหารท่ีคนตรงหน้าสัง่มาถกูเธอกวาดซะเรยีบวุธ 

ด้วยความลืมตัว อาจจะเพราะรสชาติอาหารท่ีถูกปากหรือไม่ก็เป็นเพราะ

บรรยากาศท่ีแสนจะเป็นใจ ทว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวของเธอหรอกนะ  

กว่าจะนึกได้ว่าเธอลืมกฎข้อแรกของสาวเซ็กซ่ี เนื้อปลาแซลมอนในปาก 

ก็เกือบติดคอ!

'จ�าไว้นะแอ๊นท์ กฎของสาวสวยแนวยายพิมน่ะ' เสียงของเพื่อนเธอ

ดงัเบาๆ ในสมอง 'ผูห้ญิงสวยสปีช่ีส์เซ็กซ่ี มาดผูด้มีนัต้องทานน้อยๆ ห้ามแก 

แปลงร่างเป็นปอบบวกกระสอืหิวอย่างท่ีแกเป็นอยู่บ่อยๆ ไม่อย่างนัน้ล่ะก.็.. 

ถึงแกจะน่ารักแค่ไหน ผู้ชายอย่างคุณภิมุขไม่แคล้วถอยห่างแกแน่' 

คิดมาถึงตรงนี้น�้าแกงสามรสปลาทะเลก็ดูเหมือนจะฝืดคอ มือบาง 

วางช้อนลงก่อนจะช้อนสายตามองคนที่นั่งตรงข้ามด้วยอารมณ์ที่แย่สนิท

จู่ๆ  คู่ทานอาหารเยน็ของเขากท็�าท่าเหมอืนเดก็นกัเรยีนท�าผดิมหันต์ 

ใช้ตากลมๆ สุกสกาวช้อนมองเขาแล้วเม้มริมฝีปากเหมือนว่าจะร้องไห้

"คุณแอ๊นท์เป็นอะไรหรือเปล่าครับ มีอะไรไม่ถูกใจ"

"คือ..." คนน่ารักส่ายหน้าจนแก้มกลมสะท้อนดวงไฟ วาววับเสียจน 

ภิมุขอยากเอื้อมมือไปหยิกเบาๆ ว่าจะนุ่มสักแค่ไหนสักทีสองที 

ในทางตรงกนัข้าม อารสิากลบัคดิว่าท่ีเขามองเธอเงยีบๆ นัน้คงเพราะ

ก�าลังอึ้งกับความตะกละของเธอแน่ๆ แงๆๆๆ หวังว่าตาปลาน้อยนี่คงจะ 

ไม่ท้ิงเธอง่ายๆ เพียงเพราะเธอกินไม่บันยะบันยังจนพุงป่องแบบนี้หรอก 

ใช่ไหม

เธอเงียบ เขาเองก็เงียบ สักพักชายหนุ่มก็ย้ิมอ่อน ถามเธอด้วย 

น�้าเสียงนุ่มทุ้มว่า

"รับของหวานไหมครับ ทับทิมกรอบที่นี่ขึ้นชื่อทีเดียว" 
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อารสิาเกอืบท้ิงตวัลงพงิพนกัอย่างอ่อนแรง เขาคงเห็นเธอเป็นผูห้ญิง

สายตะกละไปแล้วแน่ๆ เอะอะอ้าปากก็พูดถึงแต่เรื่องกิน!

ไม่ได้การล่ะ เธอต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ 

"คงไม่ล่ะค่ะ แค่นี้ก็อิ่มมากอยู่แล้ว ขืนทานมากกว่านี้ท้องแตกแน่ๆ" 

อาริสาฝืนยิ้มทั้งที่จริงแล้วก็ออกจะเสียดายค�าชวน

"ลองสักหน่อยเถอะครับ ของที่นี่เขาอร่อยมาก แบ่งกับผมคนละครึ่ง

ก็ได้" นายภิมุขคะยั้นคะยอ 

อ่า...จะดีเหรอ จิตใจของเธอสับสนจัง

"อะไรนะยายแอ๊นท์!! นี่แกกินกับข้าวห้าอย่างจนเกลี้ยงแถมตบท้าย

ด้วยทับทิมกรอบ!" มัชฌิมาไม่อยากเชื่อ

"แถมไม่รวมเรื่องแกซัดออเดิฟไปอีกสองเมนูด้วยนะนั่น" จีรดา 

ปิดท้าย

"ออื" อารสิาหน้าจ๋อย "ขอโทษนะพวกแก อาหารร้านนัน้มนัเดด็จรงิๆ"

"ท�าไมแกไม่ควบคุมตัวเอง กินข้าวอย่างกับปอบแบบนี้ แกจ�าได้ไหม

เรือ่งไอ้กฎข้อท่ีหนึง่ท่ีว่าสาวเซ็กซ่ีมีมาดเขาไม่ท�ากนั แกต้องกนิแค่ค�าสองค�า 

เพื่อไม่ให้พุงแกยื่นออกมาตอนอิ่มแล้ว"

"พุงฉันเมื่อคืนก็ไม่ได้ยื่นเท่าไหร่หรอก ฉันออกก�าลังกายตลอดน่า"

"ใครจะเช่ือ กนิขนาดนัน้ เม่ือคืนท้องแกคงป่องเหมือนคนท้องสีเ่ดอืน

แหงๆ"

"ไม่นะ แต่ถ้าสองเดือนอะไรแบบนี้ก็น่าจะใช่อยู่" 

"ยังจะกล้าพูดตาใสอีก" มัชฌิมาซึ่งกลัวว่าแผนจะเสียดุเธอเสียงเขียว 

"ยังไม่รีบกลับมาท�าหน้าส�านึกผิดอีก ประเดี๋ยวพวกฉันก็ตีเลย"

"โอย...ฉันอยากจะบ้าตาย" จีรดาส่ายหน้าอย่างไม่อยากเช่ืออีกคน 

"ตอนกินของหวานแกยังแบ่งกินกับเขาอีก แถมกินซะเกลี้ยงถ้วยด้วย"
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"ฉันคงไม่เหมาะสมกับแผนการนี้ของพวกแกหรอก" หญิงผู ้มี 

กระเพาะปอบก้มหน้าพูดเสียงอ่อยอย่างส�านึกผิด "ฉันว่าฉันคงท�าแผนแก

พงัไม่เป็นท่าแล้วล่ะ แกหาคนมาแทนเถอะ ฉันไม่เหมาะสมจะเป็นตวัผูเ้ล่น

ในเกมนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว" 

"เปลี่ยนคนเหรอ"

"อือๆ"

"เปลี่ยนเป็นใครล่ะ"

"แฮ่ ตอนนี้ยังไม่รู้"

"แต่ว่าแกก็อยากเปลี่ยนใช่ไหม"

"ใช่ๆ ต้องหาคนท่ีเหมาะสมตั้งแต่ก�าเนิด ฉันน่ะ...ไม่เหมาะหรอก 

เห็นไหม แค่กินข้าวกับเขายังล�าบากเลย" เธอเสนอความคิดพร้อมกับ

พยายามซ่อนดวงตาท่ีกระหย่ิมอย่างอดไม่อยู่ท่ีจู่ๆ  กเ็กดิความคดิดีๆ  แบบนี้

"มันก็จริงน่ะนะ จากสภาพท่ีแกเล่ามามันคงจะไม่ได้ผลแล้วล่ะ  

เอาเป็นว่าพรุง่นีถ้้านายภมุิขเขาไม่สนใจแกแล้วเราค่อยหาคนใหม่" มัชฌิมา

ยอมตัดใจ

"เย้! อุ๊บส์! เฮ้อ...น่าเสียดายจังเลยเนอะ" อาริสารีบตีหน้าเศร้าต่อ 

"ฉันน่ะอยากช่วยยายพิมจริงๆ นะ พวกแกอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนี้สิ 

นี่แอ๊นท์นะ แอ๊นท์เพื่อนรักของพวกแก"

มชัฌิมากบัจรีดามองเธอตาขวาง อารสิารบีหลบตา เธอแกล้งนัง่ไหล่ตก 

อย่างส�านึกผิดต่อ 
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"คุณแอ๊นท์"

ให้ตายเถอะพระเจ้า! ท�าไมท่านไม่เข้าข้างลูกเลยเจ้าคะ! 

"อุ๊ย! คุณภิมุข วันนี้มาเร็วจังเลยนะคะ" เธอฝืนยิ้ม หันไปทักทาย

โธ่! อกีแค่ครึง่ช่ัวโมงเท่านัน้ ยายเพือ่นๆ ของเธอกจ็ะยอมรบัค�าร้องขอ 

ให้มีการเปลี่ยนตัวเหยื่อล่อปลาแล้วแท้ๆ 

หมด...หมดกัน อาริสาเศร้ามาก!

"เดีย๋วเราไปหาอะไรทานกนันะครบั" ภิมุขชวนทันทีพร้อมกบัพยายาม

เร่งฝีเท้าจนข้ึนมาเดินเคียงข้าง "วันนี้เลขาฯ ผมแนะน�าร้านอาหารไทย 

แนวฟิวชั่นอีกที่ ผมว่าคุณแอ๊นท์น่าจะอยากไปลองชิม"

"วันนี้ต้องขอตัวค่ะ พอดีแอ๊นท์มีนัดแล้ว" อาริสารีบปฏิเสธ ขืนไป 

มีหวังห้ามตัวเองไม่อยู่ มิต้องแปลงร่างเป็นปอบให้ตานี่เห็นอีกเหรอ

"นัด?" คนชวนท�าเสียงไม่เชื่อ "ส�าคัญมากหรือครับ ปฏิเสธไปไม่ได้

เหรอ" 

"เอ่อ..."

"ว่ายังไงล่ะครับ"

บทที่

4
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ว้ายยยยย อย่าใช้สายตาอ้อนๆ แบบนี้มองเธอได้ม้ายยยยย ผู้ชาย

หน้าตาดีเวลาท�าตัวง้องแง้งแบบนี้เนี่ย โอยๆๆๆ หัวใจเธอจะวายตายให้ได้

เลยเน้อ

"ว่ายังไงล่ะครับ ร้านนี้อร่อย ผมเองก็อยากพาคุณแอ๊นท์ไปลอง 

ด้วยกัน ผมกับคุณไปลองชิมร้านนี้เป็นครั้งแรกด้วยกันจะได้เป็นสถานท่ี 

ในความทรงจ�า...นะครับคุณแอ๊นท์"

หยุดตะกุยหัวใจบางๆ ของเธอเดี๋ยวนี้น้า!

เกือบละ เกือบจะใจอ่อนตกปากยอมไปรับประทานข้าวกับเขา  

ถ้าไม่ใช่เพราะปลายนิว้ก้อยของเธอเผลอไปแตะถกูแหวนหมัน้ท่ีเธอสวมไว้

ที่นิ้วกลาง 

"คือฉันตั้งใจว่าคืนนี้จะท�าอาหารทานเองน่ะค่ะ ก็เลยนัดไปรับชีสท่ี 

ร้านค้าเจ้าประจ�า" ไม่ได้โกหกนะ เล่นกีฬาเป็นกระทิงเปลี่ยวขนาดนี้ 

เป็นใครก็ต้องหิว วันนี้ตั้งใจจะท�าพาสต้าคลุกชีส เอาแบบชีสเยิ้มๆๆๆ

"งั้นผมขอเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ รับรองว่าเป็นผู้ช่วยอย่างเดียว  

ไม่ท�าให้คุณล�าบาก" คนเสนอตัวสัญญาอย่างแข็งขัน คนอะไรกันเนี่ย 

ชวนตัวเองเฉยเลย ถ้าเธอยอมตกลงเธอคงสติวิปลาสเป็นบ้าไปแล้ว  

หญิงสาวย้ิมเป็นค�าตอบก่อนจะส่ายหน้าโดยไม่สนใจสายตาละห้อยของเขา

แล้วเดินจากไป
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