
บทน�ำ

ถ้าถามถึงสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตลูกผู้หญิง ส่วนใหญ่ก็ต้องตอบว่า 
‘พรหมจรรย์’ แน่นอน นั่นคอืสิ่งที่มคี่าและเพยีรรกัษาไว้จนกว่าจะพบคนที่

ใช่และพร้อมที่จะตกลงปลงใจด้วย

เธอเองกเ็ป็นหนึ่งในนั้น...

หญงิสาวร่างเลก็บอบบางคนหนึ่งนอนมองเพดานห้องนอนราคาแพง

ที่สุดของโรงแรมหรูกลางเมอืง สมองยงัเบลอๆ ตื้อๆ และคดิอะไรไม่ออก 

แต่กระนั้นกย็งัรูส้กึได้ว่าร่างกายก�าลงัเจบ็จนชา เธอพยายามลกุขึ้น แต่วงแขน

แข็งแรงของคนข้างตัวกลับเกี่ยวรัดร่างของเธอไว้พลางดึงเข้าแนบชิด 

ร่างกายเปลอืยเปล่าของเขา ก่อนที่ปลายจมกูโด่งและใบหน้าที่ระคายไปด้วย

ไรหนวดเคราจะซบลงบนลาดไหล่และซุกลงกบัเนื้ออ่อนตรงซอกคอ

ลมหายใจของเขาท�าให้หญิงสาวขนลุก แม้จะยอมรับว่าเขาเป็นคน

หน้าตาดมีาก รปูร่างสงูใหญ่ก�าย�า ทั้งยงัรวยระดบัโลก แต่ ‘วธิกีาร’ ที่เขาใช้ 

‘ล่อลวง’ เธอต่างหากที่ท�าให้รู้สกึเกลยีดเขาเหลอืเกนิ

ครั้งแรก...มนัควรจะดแีละประทบัใจไม่ใช่หรอื แต่ไม่เลย เธอไม่อยาก
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จ�าฝันร้ายนั้นอกีแล้ว ดวงตากลมโตปิดลงอย่างต้องการลมืเรื่องบ้าๆ พวกนี้

ไปเสยี เสยีแล้วกเ็สยีไป แต่เธอจะไม่ยุ่งกบัผู้ชายพรรค์นี้อกี

“ปล่อย” หญงิสาวบอกเสยีงห้วน พยายามตั้งสต ิ ปลดมอืที่รุ่มร่าม

ไปทั่วเนื้อตวัของเธอออกไป

“อย่าเล่นตวัไปเลยน่า” 

เขาระบายลมหายใจหนักๆ ท่าทางฮึดฮัดขัดใจจนเธอกลัวว่าเขาจะ 

‘ท�าร้าย’ เธออกีหรอืไม่ ถ้าคราวนี้เขาบงัคบัเธออกี เธอจะสู ้จะไม่ยอมให้ตวัเอง

ต้องเผชญิกบัสถานการณ์เลวร้ายอกีแล้ว

“ฉนัไม่อยากยุง่กบัคณุ” เธอบอกเสยีงเยน็ และสะบดัตวัพ้นชายหนุม่

ในที่สุด

หญงิสาวร่างบอบบางลกุขึ้นนั่งโดยไม่ลมืคว้าผ้าห่มมาคลมุตวัไว้ด้วย 

แล้วรบีก้มลงเกบ็เสื้อผ้าที่กระจดักระจายบนพื้น พอดกีบัที่เขาพูดขึ้น

“จะไม่บอกหน่อยหรอืว่าชื่ออะไร จะตดิต่อได้ยงัไง”

“ไม่จ�าเป็น” เธอบอกเสียงเครียด เจอกันครั้งนี้ครั้งเดียวก็พอแล้ว 

อย่าได้เจอกนัอกีเลยไม่ว่าชาตนิี้หรอืชาตหิน้า

“เดี๋ยวส”ิ มอืหนารั้งต้นแขนเลก็ที่มรีอยแดงเป็นจ�้าประปรายไว้ บงัคบั

ให้หญงิสาวหนัหน้ากลบัมาหา ส่วนตวัเองกห็ยบิธนบตัรออกมาจากกระเป๋า

เงนิ

เจ้าของดวงตากลมโตมองกิริยาของชายหนุ่มแล้วก็อดโมโหไม่ได้... 

นี่เขาเข้าใจว่าเธอเป็นผู้หญงิอย่างว่าใช่ไหม!

“ค่าเสยีหาย” 

พดูพลางพบัธนบตัรจ�านวนเงนิหลายร้อยปอนด์แล้วสอดลงในผ้าห่ม

ตรงเนนิอกของหญงิสาว แล้วดงึเธอเข้าไปจูบอกีครั้ง 

หญงิสาวได้แต่กดัฟันกรอด จากที่เสยีใจมากพออยู่แล้ว ตอนนี้เธอ

เริ่มเกลยีด เกลยีดจนอยากจะฆ่าเขาให้ตาย!

เธอดึงธนบัตรพวกนั้นออกมาก่อนจะปาใส่ใบหน้าหล่อเหลาคมคาย
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อย่างแรง แล้วลุกขึ้นทนัท ีไม่สนใจว่าตวัเองจะเปลอืยเปล่าอย่างไร

“ไปตายซะ เซ็กซ์ของคุณมันห่วยไม่ต่างจากการข่มขืนเลยด้วยซ�้า!” 

หญงิสาวร้องลั่นแล้วรบีแต่งตวั แต่กช็้ากว่าเขาเสยีแล้ว

ชายหนุม่กดักรามกรอด ดงึแขนเลก็แล้วกระตกุร่างบอบบางของคน

ที่เพิ่งสวมเสื้อผ้าเสร็จให้ล้มลงบนเตียงอีกครั้ง...ให้ตายเถอะ ผู้หญิงคนนี้

เป็นคนแรกที่บอกว่าเรื่องบนเตียงของเขาห่วยแตก ต้องสอนให้หลาบจ�า 

เสยีแล้ว!

“ตายหรือ...” ชายหนุ่มหัวเราะเจ้าเล่ห์ ดวงตาพราวระยับ แล้วเอ่ย

ถ้อยค�าที่ท�าให้หญงิสาวร้องไห้โฮออกมาทนัที

“ตายไปกไ็ม่คุ้มสทิูนหวั มาต่ออกีสกัรอบดกีว่า แล้วจ�าดีๆ  ล่ะว่าผม

เดด็แค่ไหน!”

โครม!
หญงิสาวร่างเลก็บอบบางคนหนึ่งกลิ้งตกจากเตยีง ในมอืถอืหนงัสอื

นิยายเล่มใหม่เอี่ยมที่เพิ่งซื้อมาเพราะเด็กฝึกงานที่ท�างานแนะน�าว่าดีว่าเด็ด 

เพิ่งออกมาแค่ไม่กี่เดอืนกพ็มิพ์เพิ่มราวยี่สบิครั้งเหน็จะได้

แล้วเธอก็มาเจอพระเอกแบบนี้เนี่ยนะ! ให้ตายเถอะ แล้วนางเอก 

ผูแ้สนอ่อนแอและบอบบางตกหลมุรกัผูช้ายร้ายกาจแบบนี้เนี่ยนะ ยงัไม่หมด

แค่นี้ นางเอกผูใ้สซื่ออ่อนต่อโลกถกูล่อลวงจนเสยีตวัให้พระเอกมาดโฉดชั่ว

ไม่พอ ยังไม่รู้จักป้องกันอีกต่างหาก สุดท้ายก็ท้องป่องให้พระเอกมาง้อ 

เล่นตวัเลก็น้อยแต่พองามแล้วกจ็บแบบโลกสวย

บิดามันเถอะ! เธออยากตะโกนถามนางเอกในเรื่องเสียเหลือเกินว่า

โตมายงัไงถงึไม่รู้จกัยาคุมฉุกเฉนิ!

หญิงสาวปิดหนังสือฉับ แทบจะโยนข้ามห้องลงถังขยะไปเสีย แต่ก็

เสียดายเพราะเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาก จึงตัดใจเอาไปซุกไว้ใต้หมอน

แทน ตอนนี้ดกึแล้ว เธอขี้เกยีจลุกเดนิเอาไปเกบ็
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สาวร่างเลก็ซุกตวัลงกบัผ้าห่ม ไม่นานกผ็ลอ็ยหลบัไป...

แต่ท�าไมในฝันนั้น คนที่ตกอยู่ในเหตกุารณ์เดยีวกบันางเอกในนยิาย

ที่เพิ่งอ่านจบไปกลบัเป็นเธอเสยีเอง!

 



มคี�ากล่าวว่า ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผูห้ญงิลยุๆ ประเภทนุง่ยนี สวม
รองเท้าผ้าใบสไตล์สปอร์ตเกริ์ล...

หญิงสาวร่างเล็กคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจก สวมเสื้อยืดสีขาวคลุม

ด้วยแจก็เกตยนีแบรนด์ดงั เธอเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบยนีเป็นชวีติจติใจ 

เธอกเ็ป็นสปอร์ตเกร์ิลคนหนึ่งนะ แต่ไม่เหน็มใีครมาสนใจเลยสกัคน...

เพราะอะไรล่ะ ผู้หญงิลุยๆ ซ่อมไฟเองได้ ซ่อมรถกไ็ด้ เรยีกได้ว่าไม่ต้อง

ล�าบากผู้ชายเลยสักนิด ท�าไมป่านนี้ไม่เห็นมีแฟนเลยสักคน...ไหนว่าชอบ

สปอร์ตเกริ์ลไง

คิดแล้วก็ได้แต่หัวเราะและส่ายหน้าเบาๆ...หญิงสาวรวบผมยาวถึง

กลางหลงัขึ้นมดัไว้กลางศรีษะแล้วปล่อยปลายยาวเป็นหางม้า เปิดหน้าผาก

นูนเกลี้ยงเกลาสวยเด่น เสรจ็แล้วจงึหมุนตวัซ้ายขวาตรวจความเรยีบร้อย

อกีครั้ง จากนั้นสวมถุงเท้า คว้ารองเท้าผ้าใบและกระเป๋ากล้องวิ่งลงไปชั้น

ล่างของบ้าน

“ไอ้เอื้อย แกจะไม่กนิข้าวเช้าก่อนไปหรอืไงวะ...โอ๊ย!”  

๑
พรหมลิขิตบันดาลชักพา



12  l  แ ส น ก ล รั ก

เสียงโวยวายของพี่ชายฝาแฝดที่เกิดก่อนแค่หนึ่งนาทีดังมาจากใน

ครวั ตามด้วยเสยีงร้องโอดโอย ไม่บอกกร็ู้ว่าโดนพี่ชายคนโตตบศรีษะจน

หวัสั่นหวัคลอนไปแล้วแน่นอน

เหตนุี้กระมงัที่ท�าให้ไม่มใีครกล้าเข้าใกล้เธอ พี่ชายคนโตเป็นนกัธรุกจิ

และนกัแข่งรถหน้าตาดโุหด ส่วนพี่ชายฝาแฝดเป็นนกัมวยชื่อดงัระดบัแชมป์

โลก!

เอื้อย หรอื อุรสัยา พฒันเสถยีร หวัเราะลั่น แล้วเดนิเข้าไปในครวั 

กพ็บว่าสองหนุม่ร่างสูงใหญ่ก�าย�าก�าลงันั่งประจนัหน้ากนัที่โต๊ะอาหาร คนตวั

สงูหน้าคมท่าทางดุๆ  คอื ราพณ์ พฒันเสถยีร พี่ชายคนโตที่เป็นนกักฬีาแข่ง

รถระดบัโลก ส่วนอกีคนคอื เชษฐา พฒันเสถยีร พี่ชายฝาแฝดที่แย่งพื้นที่

ในท้องแม่และเกดิก่อนเธอแค่หนึ่งนาทเีท่านั้น

“ตามสบายเลยนะพี่ราพณ์ นายเชษ เอื้อยรบีไปท�างานน่ะ” 

บอกแล้วกห็นัหลงัเตรยีมออกไปทนัท ีแต่เสยีงดุๆ  ของราพณ์กห็ยุด

น้องสาวไว้

“ลมืที่แม่บอกเราทุกวนัตั้งแต่เดก็ไปแล้วหรอื” 

หลงัจากพ่อแม่เสยีชวีติด้วยอุบตัเิหตทุางรถยนต์เมื่อสบิปีก่อน ราพณ์

กเ็ป็นคนดูแลน้องทั้งสองตามล�าพงันบัตั้งแต่นั้น และตั้งกฎเหลก็ไว้หนึ่งข้อ

คอื ถ้าอยู่บ้านกนัพร้อมหน้า กต็้องกนิข้าวเช้าด้วยกนัทุกครั้งก่อนแยกย้าย

กนัไป

“เอื้อยอ่านนยิายเพลนิเลยนอนดกึ แถมตื่นสายอกี” อุรสัยาท�าหน้า

มุ่ย “วนัเดยีวกไ็ม่ได้หรอืพี่ราพณ์ เดี๋ยวเข้างานสายนะ”

“ไม่ได้” ราพณ์บอกเสียงเรียบ ตาคมดุฉายแววจริงจังจนน้องสาว

ต้องยอมเดนิมาที่โต๊ะอาหารแต่โดยดี

“แกน่ะไม่ชอบกินข้าวจนผอมเหลือตัวเท่านี้ เกิดโดนฉุดระหว่าง

ท�างานจะว่ายงัไง ฉนัไม่อยากมนี้องเขยก่อนเวลาอนัควรนะโว้ย” 

เชษฐาโวยลั่น รายนี้พดูจาดีๆ  ไม่ได้ ต้องกระโชกโฮกฮากตลอดเวลา
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ราวกบัอยู่ในป่ากไ็ม่ปาน อุรสัยาได้แต่มองอย่างไม่พอใจ บางครั้งกอ็ดสงสยั

ไม่ได้ว่าที่ค่ายมวยเขาไม่สอนเรื่องมารยาทเลยหรอื

“แล้วแกจะตะโกนเป็นคนป่าท�าไมเชษ” ราพณ์ปรามเสยีงดุ แล้วหนั

ไปสั่งแม่บ้านให้ตกัข้าวใส่จานให้น้องสาว

“นดิเดยีวพอจ้ะ ฉนัรบี” หญงิสาวหนึ่งเดยีวในบ้านหนัไปบอกแม่บ้าน

“วนันี้กลบัเยน็หรอืเปล่าเอื้อย” พี่ชายใหญ่ถาม

“ยงัไม่แน่ใจเลย วนันี้งานแต่งงานเจ้าบ่าวต�ารวจใหญ่ มอีาฟเตอร์ปาร์ตี

ด้วยนะ ถ้าดกึมากเดี๋ยวนอนกบัเพื่อนเลย ไม่อยากเมาแล้วขบั”

“แล้วแกไม่รบีไปเตรยีมตวัเรอะ” เชษฐาตั้งข้อสงัเกต เรื่องความสวย

ความงามต้องอยู่คู่กับผู้หญิงไม่ใช่หรือ แต่ยกเว้นน้องสาวฝาแฝดคนนี้ไป

แล้วกนั เพราะอรุสัยาไม่ใช่ผูห้ญงิปกต ิลองซ่อมรถเปลี่ยนยางล้อรถเองได้

นี่กไ็ม่ใช่ผู้หญงิบอบบางแน่ ถกึยิ่งกว่าควายตวัเมยีเสยีขนาดนี้

“จะรีบท�าไม” หญิงสาวยักไหล่ไม่แยแส แล้วตักข้าวต้มกุ้งเข้าปาก

เร็วๆ โดยไม่ทันระวังว่าร้อนมาก ผลคือส�าลักจนคว้าแก้วน�้ามาดื่มแทบ

ไม่ทนั

“เอาเข้าไปเอื้อย” ราพณ์ส่ายหน้าระอา แต่ก็ลูบหลังน้องสาวอย่าง 

อ่อนโยนราวกบัว่าสาวตรงหน้าเป็นแค่เดก็น้อยที่ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ ไม่ใช่

หญงิสาวอายุยี่สบิห้าที่ท�างานเป็นนกัข่าวสายอาชญากรรม

“เฮียก็แบบนี้แหละน้า” เชษฐาหัวเราะหึๆ แล้วส่ายหน้า บ่งบอกว่า

ระอาฝาแฝดมากเพยีงไร “ไอ้เอื้อยมนัยี่สบิห้าแล้วเฮยี ไม่ใช่ห้าขวบ”

“อจิฉาหรอืไงเชษ” สาวอายุยี่สบิห้ายกัคิ้วพลางยิ้มเยาะเย้ยฝาแฝดที่

แม้คนละเพศ แต่กม็ส่ีวนคล้ายกนัพอสมควร ที่เวลานี้กลายเป็นนกัมวยหน้า

หวานเจ้าส�าอางแต่หมดัหนกั!

“เฮอะ” เชษฐากลอกตา แสร้งท�าท่าทางสะดีดสะดิ้งไม่สมกับหุ่นล�่า

ก้ามปูของตวัเองเลยสกันดิ

“แกเหมอืนตุ๊ดมากขึ้นทุกวนัแล้วนะนายเชษ” อุรสัยากลนืข้าวต้มกุ้ง
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ลงคอแล้วแขวะฝาแฝด 

“แกก็เหมือนผู้ชายเข้าไปทุกวันแล้วไอ้เอื้อย” นักมวยหนุ่มมองน้อง

สาวจ้วงข้าวต้มกุ้งเข้าปากแล้วกไ็ด้แต่ถอนใจ

“ไม่ดหีรอืไง แกกบัพี่ราพณ์จะได้ไม่ต้องตามห่วง”

“ยงัไงเอื้อยกเ็ป็นผูห้ญงิ เมื่อไหร่จะเข้ามาช่วยงานพี่ พี่ไม่อยากให้เรา

ออกไปตะลอนๆ ท�าข่าวเลย” ราพณ์บอกเสยีงดุ

อุรสัยาเงยีบไปทนัท ีกบัเชษฐาเธอจะกวนประสาท ตบหวั ตเีข่าเขย่า

ศอกกันอย่างไรก็ได้ แต่ถ้าพี่ชายคนโตอย่างราพณ์เอ่ยปากขึ้นมาเมื่อไหร่ 

เธอต้องเงยีบทนัท ีเพราะรายนี้ดุเหมอืนยกัษ์สมชื่อ ‘ราพณ์’ ของเจ้าตวั

“ก็เอื้อยชอบนี่” น้องสาวคนสุดท้องบอกเสียงอ่อย จากที่จ้วงตัก

ข้าวต้มเข้าปาก ก็เปลี่ยนเป็นตีหน้าสลดแล้วคนข้าวต้มตรงหน้าไปมา 

ประท้วงด้วยการอดอาหารเสยีเลย เพราะรู้ว่าเดี๋ยวพี่ชายกใ็จอ่อน ใช้ไม้นี้ 

ทไีรได้ผลทุกครั้ง และคราวนี้ก็เช่นกนั 

เมื่อเหน็น้องสาวเอาแต่คนข้าวต้มไม่ยอมกนิต่อเสยีท ีราพณ์กใ็จอ่อน

อย่างที่คนเป็นน้องคาดไว้ไม่มผีดิ

“เอาเถอะๆ แต่อย่าออกไปตะลอนๆ ตอนดกึๆ แล้วกนั” พี่ชายใหญ่

ก�าชบัด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“เลกิแล้ว”

“ดแีล้ว...พี่เป็นห่วง” 

เจอน�้าเสียงอย่างนี้เข้าไป อุรัสยาก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาคนข้าวต้ม 

ตรงหน้าต่อไป แล้วเหลือบมองพี่ชายฝาแฝดที่นั่งตรงข้าม ก็เห็นว่าเชษฐา

ก�าลงัยิ้มเยาะเย้ยทั้งยงัท�าหน้าลงิหลอกเจ้าใส่เสยีอย่างนั้น

‘ไอ้บ้าเชษ’ หญิงสาวขยับปากด่าพี่ชายฝาแฝด แต่เชษฐาจะสะทก

สะท้านหรอืกไ็ม่ ทั้งยงัหวัเราะอกีด้วย

“เออนี่ไอ้เอื้อย...” นกัมวยหนุ่มเอ่ยปาก ดงึความสนใจจากน้องสาว

ได้ในที่สุด
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“อะไรอ้ะเชษ”

“ฉนัได้ยนิว่าหนุม่ๆ เดี๋ยวนี้เขาชอบสปอร์ตเกร์ิลไม่ใช่หรอืวะ ประเภท

นุ่งยนีสวมรองเท้าผ้าใบ แต่ท�าไมน้องฉนัไม่เหน็มแีฟนสกัท”ี

“เพราะมพีี่ชายปากหมามั้ง” อุรสัยายกัไหล่ แต่แล้วกร็ะลกึได้ว่ามพีี่

ชายสองคน จงึหนัไปยิ้มแบบลแุก่โทษให้ราพณ์ “เอื้อยหมายถงึนายเชษนะ”

ราพณ์ยิ้ม ไม่พูดอะไร เขานั่งฟังน้องคุยต่อ

“ฉนัว่าไม่ใช่ว่ะ” เชษฐาส่ายหน้า “แกคดิดนูะ แกใส่กางเกงตวัละห้าพนั 

รองเท้าผ้าใบคู่ละเกือบหมื่น แจ็กเกตยีนแกก็แพงพอกับกางเกง ยังนะ 

ยงักล้องแกอกี...ตวัละเกอืบแสน ฉนัว่าเพราะแบบนี้มากกว่าแกเลยไม่มแีฟน 

ใครจะกล้าเปย์ให้แกวะ”

“พี่ราพณ์ไง” อุรสัยาตอบหน้าตาเฉย

“นั่นมนัพี่ชายเว้ย แต่ที่ฉนัพูดนี่หมายถงึเนื้อคู่ต่างหาก”

“ไม่มกีไ็ด้ ไม่เหน็จะตายนี่” สาวคนเก่งยกัไหล่ “เกดิกเ็กดิมาคนเดยีว 

ท�าไมจะอยู่คนเดยีวต่อไปไม่ได้”

“แกลมืไปหรอืเปล่าว่าแกเกดิมาพร้อมฉนั” เชษฐาแยกเขี้ยวใส่ อยาก

จะผลกัหวัน้องสาวแรงๆ สกัท ีแต่กเ็กรงสายตาดุๆ ของราพณ์

“แกท�าตวัเป็นพี่ชายที่ดตีรงไหนล่ะนายเชษ” หญงิสาวบอกหน้าตาเฉย 

กลนืข้าวต้มค�าใหญ่แล้วดื่มน�้าตาม จากนั้นจงึใช้หลงัมอืปาดรมิฝีปากอย่าง

ลวกๆ

“ให้น้องอยู่กับเราแบบนี้ก็ดีแล้วเชษ” ราพณ์ตัดบท ยุติการโต้เถียง

ของน้องๆ ที่เข้าใกล้กันทีไรเป็นต้องหาเรื่องต่อล้อต่อเถียงกันตลอดเวลา

ตั้งแต่เริ่มพูดได้จนถงึทุกวนันี้

สามพี่น้องกินมื้อเช้ากันอย่างเงียบๆ เพราะพี่ชายใหญ่หน้าดุไม่พูด

อะไรอกี ฝาแฝดจงึจ�าต้องเลกิเถยีงกนัไปก่อน แต่ยงัคงก่อสงครามกนัด้วย

สายตาตลอดเวลา จนกระทั่งจบมื้ออาหาร หญงิสาวยกมอืไหว้พี่ชายคนโต 

ก่อนจะหนัไปยิ้มเยาะเย้ยพี่ชายฝาแฝด แล้วรบีออกไปท�างานทนัท ีวนันี้ยงั
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มภีารกจิอกีมาก

ตามตารางงานแล้ว วนันี้เธอกม็แีค่น�าข่าวไปส่ง แต่เพราะเป็นคนไม่ชอบ
คุยงานผ่านทางการออนไลน์ จึงตัดสินใจเข้าไปที่ส�านักพิมพ์ด้วยตัวเอง 

ตั้งใจว่าจะช่วยตรวจต้นฉบับก่อนปิดหน้า เพราะวันนี้มีงานแต่งรุ่นพี่ใน 

โต๊ะข่าว สาวๆ ส่วนมากก็ไปเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าประหนึ่งว่าเป็นเจ้าสาว

เสยีเอง เธอจงึต้องเข้าไปช่วย

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้นในช่วงตดิสญัญาณไฟจราจร หญงิสาวจงึกดรบั

สายและคุยผ่านบลูทูท ดวงตากลมโตมองผู้คนพลุกพล่านตรงช่วงสนาม

กฬีาที่เธอตดิไฟแดงอยู่

“ไงตาล” ตาล หรอืตุลยดา เป็นเพื่อนสนทิตั้งแต่สมยัเรยีน ท�างาน

ส�านกัพมิพ์เดยีวกนั แต่ตุลยดาประจ�าอยู่โต๊ะข่าวกฬีา

“ฉนัเข้าส�านกัพมิพ์ไม่ทนัแน่เลยว่ะเอื้อย”

“แล้วแกไปไหนล่ะ”

“ฉันท้องเสีย ซวยชะมัด ตอนค�่ามีสัมภาษณ์ด่วนก่อนไปงานแต่ง 

พี่ก้อยด้วย”

“ค�่านี้หรือ” คนฟังขมวดคิ้ว นึกสงสัยว่างานอะไรต้องไปสัมภาษณ์

ตอนกลางคืน “แกต้องสัมภาษณ์แดรกคูลาเหรอถึงต้องสัมภาษณ์หลัง

พระอาทติย์ตกดนิ”

“ไอ้บ้า” ปลายสายว่าไม่จริงจังนัก แล้วก็หัวเราะออกมาอย่างกลั้น 

ไม่อยู่

“แลว้ถ้าถงึเวลาแกไปสมัภาษณ์ไม่ทนัจะท�ายงัไง...ให้ฉนัไปหาแกไหม

ตาล” สาวห้าวถามด้วยความห่วงคนป่วยที่อยู่คอนโดตามล�าพงั กลวัว่าถ้า

เป็นอะไรหนกัแล้วจะไม่มใีครดูแล

“ไม่ต้องๆ ฉนักนิยาแล้ว เจอกนัที่งานพี่ก้อย”

“หายเรว็ๆ นะไอ้ตาล ถ้าแกไม่ไปงานด้วยนี่ฉนัไม่มั่นใจเลยว่ะ” แค่คดิ
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ว่าต้องสวมชุดกระโปรงแทนกางเกงยีนตัวเก่งแล้ว หญิงสาวก็ขนลุกทันที 

ถ้าเชษฐาเหน็ต้องล้อเลยีนเธอว่าเป็นกะเทยรอิ่านแต่งหญงิแน่นอน

“เออรู้แล้ว”

“แค่นี้นะตาล ไฟเขยีวแล้วว่ะ”

“ขบัรถดีๆ  แล้วกนัเอื้อย”

“อื้ม” เธอรบัปากเพื่อน แล้วขบัรถมุง่หน้าไปยงัส�านกังานของส�านกัพมิพ์

ทนัที

ตามปกตแิล้วอุรสัยาไม่เคยต้องขบัรถเอง เพราะเคยหลบัในและขบั

รถไปเกยทางเท้า ดทีี่ไม่มคีนเจบ็ แต่หลงัจากนั้นเป็นต้นมา ราพณ์กจ็ะท�า

หน้าที่รบัส่งเธอเสมอ ถ้าต้องไปต่างประเทศกจ็ะโยนภาระนี้ให้เชษฐาท�าแทน 

แน่นอนว่าพี่ชายฝาแฝดที่แย่งอาหารกนิมาตั้งแต่อยูใ่นท้องแม่กใ็ช่ว่าจะเอาใจ

เธออย่างราพณ์ เชษฐายอมมาส่งตามค�าสั่งพี่ชายใหญ่ก็จริง แต่ก็หาเรื่อง

แกล้งเธอต่างๆ นานา

ส่วนมากนกัข่าวสายอาชญากรรมมกัไปสงิสถติตามส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาต ิส�านกังานจเรต�ารวจ หรอืไม่กจ็ส.๑๐๐ แต่แน่นอนว่าถ้าเข้าส�านกั-

พมิพ์และมพีี่ชายคนใดคนหนึ่งมาส่งเธอที่ท�างานทไีร กม็กัจะเรยีกเสยีงกรี๊ด

จากสาวๆ ในส�านกัพมิพ์ได้เสมอ

แล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด ทันทีที่เดินเข้ามาในส�านักงาน 

แม้แต่แม่บ้านยงัเอ่ยปากถาม 

“วนันี้พี่ราพณ์ไม่มาส่งหรอืเอื้อย” 

“วันนี้เอื้อยขับรถมาเองจ้ะ” สาวห้าวฉีกยิ้มหวาน แล้วเดินเข้าไปใน

แผนกของตวัเอง

“วันนี้พี่ราพณ์ไม่มาหรือ” คราวนี้คนถามคือเนยหรือนวินดา เด็ก

มหาวทิยาลยัที่มาฝึกงาน และเป็นรุ่นน้องสายรหสัเดยีวกบัเธออกีต่างหาก

“แล้วเหน็ไหมล่ะเนย”

“ท�าไมพี่เอื้อยไม่ให้พี่ราพณ์มาส่งอ้ะ” เดก็สาวเดนิมาดกัหน้าดกัหลงั 
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ตซีี้หญงิสาวเป็นการใหญ่

อุรัสยาเดินมาถึงโต๊ะท�างาน วางกระเป๋าและสัมภาระลงแล้วหันไป 

เท้าสะเอวมองหน้าเดก็สาวด้วยสายตาดุๆ 

“นี่ถ้าตั้งใจเรยีนเหมอืนตั้งใจอ่านหนงัสอืนยิายแล้วเอามกุเชยๆ จบีพี่

ชายฉนัแบบนี้ แกเรยีนจบไปนานแล้วไอ้เนย” นกัข่าวสาวส่ายหน้า มองสาว

น้อยตรงหน้าอย่างปลงๆ 

อุรัสยารู้จักนวินดาเมื่อสามปีก่อนตอนงานรับปริญญา นวินดาเป็น

หลานรหัสสายเดียวกันที่ก�าลังเรียนปีหนึ่งและเจอราพณ์ตั้งแต่ตอนนั้น  

พอเจอปุ๊บก็ปิ ๊งพี่ชายเธอปั๊บ แต่ก็ไม่เห็นเดินหน้าท�าอะไรจริงจังเสียท ี 

เอาแต่ถามถงึอย่างเดยีว

“ก็แหม...เนยก็เรียนตามปีนี่นาพี่เอื้อย จะให้รีบจบไปท�าไม แบบนี้

แหละถูกแล้ว”

“แล้วท�าไมเวลาพี่ราพณ์มาส่ง แกไม่ออกไปหาเขาล่ะยะ”

“กพ็ี่ราพณ์หน้าดุ” 

นวินดาก้มหน้างุด แต่กระนั้นอุรัสยาก็ยังเห็นสองแก้มของเด็กสาว

ตรงหน้าขึ้นสรีะเรื่อ สาวรุ่นพี่ได้แต่หวัเราะหึๆ  

ราพณ์ขึ้นชื่อเรื่องใบหน้าดดุนัมานานแล้ว แม่ตั้งชื่อให้ว่า ราพณ์ แปล

ว่ายักษ์ ซ�้าร้ายเจ้าตัวยังดุเหมือนยักษ์อีก เรียกว่าได้ฉายาว่ายักษ์ก็เพราะ

ท่าทางดุดันของเจ้าตัวนั่นแหละ จึงไม่ค่อยมีสาวๆ คนไหนกล้าเข้าหา แต่

เธอกไ็ม่กล้าเจ้ากี้เจ้าการหาแฟนให้พี่ชาย เพราะเคยเอาความคดินี้ไปปรกึษา

เชษฐา ผลคอืถูกพี่ชายฝาแฝดปากเปราะเอาไปฟ้องราพณ์เสยีได้ สุดท้ายก็

ถูกดุตามระเบยีบ

“ว่าแต่วันนี้พี่เอื้อยไม่รีบไปแต่งหน้าท�าผมเหรอ พี่ก้อยจะสละโสด

ทั้งท ีหนุ่มๆ เตม็งานแน่ ดไีม่ดพีี่เอื้อยอาจจะได้แฟนคนืนี้เลยนะ” นวนิดา

ยงัยื่นหน้ามาถามพลางท�าหน้าทะเล้น

“แกเหน็ฉนัรบีไหมล่ะไอ้เนย”
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“โอ๊ย!” เจอค�าตอบก�ากวมเข้าไป ท�าเอาเด็กสาวถึงกับโวยลั่น “เนย

ถามดีๆ  นะพี่เอื้อย”

“แล้วฉนัตอบหยาบคายเหรอ” อุรสัยาถามหน้าตาย

“โอเคๆ เนยไม่กวนแล้ว ฝากบอกพี่ราพณ์ด้วยนะว่าเนยคดิถงึ”

“เอาเบอร์ไปเลยไป แล้วแกกโ็ทร.  ไปบอกเขาเอง” พดูพลางก้มลงจด

เบอร์โทรศพัท์พี่ชายตวัเองให้เดก็สาวตรงหน้าหน้าตาเฉย ไม่สนใจว่าพี่ชาย

จะรบัมอือย่างไร เอาแค่ไล่เดก็เนยไปให้พ้นๆ ก่อนกพ็อ

อรุสัยาใช้เวลาท�างานที่โต๊ะจนถงึบ่าย จนกระทั่งปิดหน้าเรยีบร้อยแล้ว 
ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปแต่งหน้าท�าผมเตรียมตัวไปงานเลี้ยงฉลองสมรสของ

ก้อย หรอืกญัญาดา สาวรุ่นพี่ในโต๊ะข่าวอาชญากรรมพอด ีแต่จนถงึป่านนี้

แล้วตุลยดายงัไม่โทร. มาหาเสยีท ีท�าให้เธอยิ่งเป็นห่วงเพื่อนว่าจะเป็นอะไร

มากหรอืเปล่า ดวงตากลมโตมองนาฬิกา...เลยเวลานดัแล้วแท้ๆ แต่ยงัไม่เหน็

วี่แววของเพื่อนสนทิเลย ไม่รูว่้าป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง จงึตดัสนิใจต่อสาย

ไปหาคนป่วยทนัที

“เอื้อย” 

ปลายสายมีน�้าเสียงแหบแห้งอ่อนระโหยราวกับคนใกล้ตายจน 

อุรสัยาใจกระตุก จงึรบีถามด้วยน�้าเสยีงร้อนรน

“ตาล แกเป็นอะไรมากหรอืเปล่า”

“ใจเยน็เอื้อย ฉนัไปหาหมอแล้ว”

“แล้วท�าไมแกไม่โทร. บอกฉนั”

“กร็ู้ไงว่าแกต้องปิดหน้า จะได้ทนัเวลางานแต่งพี่ก้อยไม่ใช่หรอื”

“แล้วแกไหวไหมตาล ถ้าแกไม่ไปฉนักไ็ม่อยากไปแล้ว” สาวห้าวเริ่ม

หงุดหงดิ พอเพื่อนป่วยกห็มดความกระตอืรอืร้นไปทนัที

“ฉนัไปไหวน่า แกกอ็ย่างอแงให้มาก พี่ก้อยอยู่โต๊ะแกนะ”

“รู้แล้วๆ” อุรสัยารบีตดับทก่อนที่เพื่อนสาวจะบ่นไปมากกว่านี้ แล้ว
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ไพล่ถามเรื่องอื่น “แล้วงานแกล่ะตาล ไหนว่ามสีมัภาษณ์ส�าคญัไม่ใช่หรอื”

“ฉนัขอเลื่อนแล้ว ดทีี่เขาใจดยีอมเลื่อนให้ไปสมัภาษณพ์รุง่นี้ที่สนาม

แทน”

“สัมภาษณ์ใคร” ระหว่างคุยกับเพื่อนก็ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปแบบ

เปล่าประโยชน์ หญิงสาวเก็บของ หอบกล้องและแฟ้มงานติดมือไปด้วย 

แล้วจงึเดนิออกจากส�านกัพมิพ์

“ผู้จดัการทมีฟุตบอลไง”

สาวคนฟังขมวดคิ้ว คลบัคล้ายคลบัคลาว่ามทีมีฟตุบอลทมีใหญ่จาก

พรีเมียร์ลีก๑มาปรีซีซัน๒และอยู่พักผ่อนที่ไทย เพราะทีมนี้มีคนไทยเป็น 

ผู้สนบัสนุนรายใหญ่ จงึเป็นต้นเหตุของรถตดินี่ไง

“แล้วท�าไมทแีรกต้องสมัภาษณ์มดืๆ ค�่าๆ ด้วย ฉนัไม่เข้าใจ”

“เขาเพิ่งมาถงึตอนเช้า เยน็กพ็กัเตะไปท�ากจิกรรมไง”

“แล้วท�าไมทีแรกให้สัมภาษณ์เวลาปกติไม่ได้” คนท�างานสายข่าว

๑ FA Premier League หรอืที่นยิมเรยีกว่า Premier League เป็นระบบการแข่งขนั

ฟุตบอลลกีระดบัสูงสุดของประเทศองักฤษ ก่อตั้ง ค.ศ. ๑๙๙๒ ภายใต้การบริหารของ

สมาคมฟุตบอลองักฤษ ใช้ชื่อตามผู้สนบัสนุนการแข่งขนัอย่างเป็นทางการว่า บาร์เคลย์ส 

พรเีมยีร์ลกี เนื่องจากในปัจจุบนั สนบัสนนุโดย บรษิทัการเงนิบาร์เคลย์ส แต่เดมิฟตุบอล

ลกีแห่งนี้ใช้ชื่อว่า ฟุตบอลลกีดวิชินั ๑ ซึ่งจดัการแข่งขนัตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๘๘ และเคยเป็น

ลกีฟุตบอลที่ยาวนานที่สุดในโลก 

พรีเมียร์ลีกมีสโมสรฟุตบอลร่วมแข่งขัน ๒๐ ทีมในระบบเหย้าและเยือนรวมทั้งสิ้น 

๓๘ นดั ทมีชนะได้ ๓ คะแนน ทมีเสมอได้ ๑ คะแนน และทมีแพ้ไม่ได้คะแนน เมื่อสิ้น

สุดฤดูกาล ๓ สโมสรที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะถูกลดชั้นไปเล่นในฟุตบอลลกีแชมเปียนชปิ 

และ ๔ ทมีที่อนัดบัดทีี่สุดจะได้ผ่านเข้าไปเล่นใน UEFA Champions League โดยสาม

ทมีอนัดบัแรกจะผ่านเข้าไปรอในรอบแบ่งกลุ่ม ส่วนอนัดบั ๔ จะต้องแข่งรอบคดัเลอืกอกี

ทหีนึ่ง
๒ โปรแกรมการแข่งขนัอุ่นเครื่องเตรยีมทมีส�าหรบัฤดูกาลที่ก�าลงัจะมาถงึ
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อาชญากรรมมาตลอดอดห่วงไม่ได้ เธอไม่ได้อคติ แต่ก็ต้องยอมรับว่า 

ผูห้ญงิไทยดแูย่แค่ไหนในสายตาชายต่างชาต ิยิ่งต้องไปสมัภาษณ์ดกึๆ ดื่นๆ 

แบบนี้จะถูกมองอย่างไร

“ที่จรงิเขาไม่ให้สื่อที่ไหนสมัภาษณ์เลยนะไอ้เอื้อย แต่เราได้ ดกึหน่อย

ฉนักย็อม แต่กอ็ย่างที่บอก...พอบอกว่าฉนัไม่สบาย เขากเ็ลื่อนให้”

“ฉนัจะไปเป็นเพื่อน”

“ขอบใจนะเอื้อย”

“เจอกนัที่งานพี่ก้อย” สาวห้าวตดัสายจากเพื่อนแล้วก้มลงมองนาฬิกา

ที่ข้อมือ กว่าจะฝ่ารถติดไปร้านที่จองชุดไว้ ไหนจะแต่งหน้าท�าผมไปงาน

แต่งงานที่โรงแรมใจกลางเมอืงอกี รกัษาเวลาไว้อย่างนี้กน็่าจะยงัทนั

“เอื้อย ฉนัไปด้วย” ดวงเดอืน หรอืเจ๊หม่อน สาวใหญ่สุดในกองวิ่ง

ตะลตีะลานมาหา จนอุรสัยาต้องปลดลอ็กประตูให้

“ฉนัคดิว่าเจ๊หม่อนออกไปแล้วเสยีอกี”

“แทก็ซี่ไม่รบั”

“แน่ละ ช่วงนี้รถตดิ ใครให้พี่ก้อยแต่งงานวนัศุกร์ ประสาทแท้” สาวห้าว

บ่นอุบแล้วออกรถมุ่งตรงสู่เส้นทาง ‘รถรอการระบาย’ ของเมอืงหลวง

“ไอ้ก้อยมันแพลนของมันนานแล้วน่า” สาวใหญ่หายใจหอบ รอจน

หายเหนื่อยแล้วจงึพูดต่อ “กใ็ครจะคดิว่าอยู่ๆ ทมีฟุตบอลทมีดงัจะมาเตะ

ปรซีซีนัที่นี่”

“ปกตเิขาต้องมแีพลนมาก่อนไม่ใช่หรอืเจ๊”

“ก็ใช่...แต่รอบนี้กะทันหันไง จะไปสิงคโปร์แต่ติดข่าวไวรัสระบาด 

เลยเบนเขม็มาที่เราแทน”

“งั้นก็แค่ทางผ่านสินะ” อุรัสยายักไหล่ ไม่สนใจพวกนี้อยู่แล้ว เธอ

คลุกคลีกับพี่ชายสองคนที่ต่างก็เป็นนักกีฬามาทั้งชีวิตจนไม่อยากสนใจ

แวดวงกฬีาสกัเท่าไหร่

“กป็ระมาณนั้น แต่ไอ้ตาลเพื่อนแกได้ไปสมัภาษณ์นี่” ดวงเดอืนเพิ่ง
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คิดได้ ดวงตาจึงเป็นประกายวับวาวเพ้อฝันตามประสาสาวใหญ่ที่หัวใจยัง

เป่ียมไปด้วยความหวงัว่าชวีตินี้จะได้ลงจากคาน “ฉนัชอบผู้จดัการทมีนี้มาก 

แก่แต่หล่อแซ่บเว่อร์”

“อายุกพ็อๆ กบัเจ๊นี่”

“ไอ้เอื้อย ปากเสยีนะแก” ดวงเดอืนดุไม่จรงิจงันกั “ว่าแต่ฉนั แกก็

ยงัอยู่บนคานกบัฉนัละว้า”

“เหมือนกันที่ไหน” อุรัสยาหัวเราะเจ้าเล่ห์ พอติดไฟแดงก็เหล่มอง

สาวใหญ่ข้างตวั แล้วพดูหน้าด้วยสหีน้ากวนๆ “ฉนัเพิ่งยี่สบิห้าเองนะเจ๊ ส่วน

เจ๊น่ะสี่สบิ!”

“โหย...แกนี่ปากร้ายกว่าที่คิดนะไอ้เอื้อย” ดวงเดือนท�าตาโต...เห็น

ห้าวๆ ไม่สนใจเรื่องของใคร ไม่รวมกลุ่มเข้าเมาท์เฝ้าแต่นนิทาเพื่อนร่วมงาน 

และขาลยุยิ่งกว่าผูช้ายอย่างอุรสัยา บทจะย้อนใครสกัคนกเ็จบ็จี๊ดถงึขั้วหวัใจ

เลยทเีดยีว



เมอืงไทยร้อนมาก!
นั่นคือความรู้สึกของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเดินทางมาประเทศไทย

ครั้งแรก นบัตั้งแต่ลงจากเครื่องบนิและเดนิทางมาจนถงึที่พกั รวมทั้งออก

ไปท�ากจิกรรมต่างๆ ของสโมสรฟตุบอลร่วมกบัผูส้นบัสนนุจากประเทศไทย 

กว่าจะเลกิงานกเ็กอืบหกโมงเยน็ แต่กระนั้นอากาศกย็งัร้อนอบอ้าวจนต้อง

เอาแต่นอนตากแอร์อยู่ในห้องพกัจนกระทั่งเกอืบสี่ทุ่ม

เฮคเตอร์ โฮเวเดส นักฟุตบอลหนุ่มร่างสูงใหญ่ลูกครึ่งอังกฤษ-

เยอรมัน เจ้าของรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมต�าแหน่งเซนเตอร์แบ็ก๓ประจ�า

พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้ว เดินออกมาจากห้องพักที่ปิดทั้งชั้นเพื่อให ้

นกัฟตุบอลทมีดงัเข้ามาพกั แล้วจงึเข้าไปสมทบกบัเพื่อนร่วมทมีอกีสองคน 

๒
หญิงสาวในชุดแดง

๓ กองหลงัตวักลาง ส่วนมากมกัมรีูปร่างสูงใหญ่ คอยป้องกนัการบุกของผู้เล่นทมีคู่ต่อสู้ 

โดยเฉพาะกองหน้า ทีมส่วนมากนิยมใช้เซนเตอร์แบ็ก ๒ คนยืนประจ�าอยู่หน้าผู้รักษา

ประตู
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คอื เฆซุส ซาน โฆเซ่ ดาวยงิค่าตวัแพงลบิลิ่ว และ เซซาร์ กาซอร์ลา แบก็ซ้าย๔ 

จอมบกุ สองนกัเตะทมีชาตสิเปนและเป็นเพื่อนสนทิที่สดุที่อยูใ่นทมี ทั้งสาม

พากันลงไปชั้นล่างแล้วเจอพวกเด็กหนุ่มจากทีมอะแคเดมีที่เตรียมออกไป

ข้างนอกเช่นกนั

“จะไปไหน” เฮคเตอร์ขมวดคิ้วถาม

“ไปข้างนอก ไปด้วยกนัไหมเฮคเตอร์” หนึ่งในเดก็หนุม่กลุม่นั้นตอบ

“ไปท�าไม”

“ก็ออกไปตระเวนราตรีน่ะสิ ที่นี่ขึ้นชื่อแค่ไหนนายไม่รู้หรือเฮค” 

อกีคนตอบ สหีน้าเจ้าเล่ห์จนเฆซุสเริ่มคล้อยตาม

“ฉนัว่ากน็่าไปนะ” ดาวยงิจอมกะล่อนยิ้มถูกใจ การมาปรซีซีนัก่อน

ฤดูกาลใหม่ที่นี่ก็ถือเป็นโอกาสดี เพราะเขาก็หมายมั่นจะมาเที่ยวเมืองไทย

นานแล้ว

“ฉนัไม่ไป” เซซาร์ตอบเสยีงเรยีบ แล้วเดนิน�าไปที่ลฟิต์โดยไม่สนใจ

ทั้งนั้นว่าใครจะไปด้วยหรอืไม่ ท�าเอากลุ่มเดก็หนุ่มพวกนั้นหน้าเจื่อน ส่วน

เฆซุสกไ็ด้แต่ส่ายหน้า

“หมอนี่มันขวางโลกตลอดเวลาจริงๆ” บ่นแล้วหันมาถามเฮคเตอร์ 

“นายไปไหม”

“ฉนัไปกบัเซซดกีว่า”

“โอเค เดี๋ยวฉนัหิ้วสาวสวยมาฝาก” กองหน้าหนุม่หล่อหวัเราะ ตบบ่า

เพื่อนเบาๆ แล้วเดนิไปรวมกบัเดก็หนุ่มคนอื่นๆ

๔ full back เป็นต�าแหน่งในการป้องกนัด้านกว้าง โดยยนือยูแ่ต่ละข้างทั้งซ้ายขวาของขอบ

สนาม หน้าที่หลกัคอืการสกดัการส่งผ่านบอลของฝ่ายตรงข้ามเข้าสู่เขตโทษ ฟูลแบก็ส่วน

ใหญ่จะมีบทบาทในเกมรุก โดยขึ้นไปทางปีก และส่งผ่านบอลเข้าสู่เขตโทษของฝ่ายตรง

ข้าม
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เฮคเตอร์เดนิตามเพื่อนเข้ามาที่ลฟิต์แล้วลงไปยงัผบัของโรงแรม
“ท�าไมไม่ไปกบัพวกนั้นล่ะ” กองหลงัหนุ่มร่างสูงถามเพื่อน 

ถ้าเทียบกันแล้ว เฮคเตอร์ตัวสูงกว่าเซซาร์และเฆซุส เพราะเล่น

ต�าแหน่งกองหลังที่ต้องตัวหนาและสูงใหญ่พอสมควรส�าหรับปะทะกับกอง

หน้าหรือหน้าเป้าของอีกทีม และเพื่อเป็นปราการด่านหลังก่อนถึงผู้รักษา

ประตู ส่วนกองหน้าและวิงแบ็กต้องใช้ความว่องไวในการลากเลี้ยงลูก

ฟุตบอล ท�าให้เซซาร์และเฆซุสตวับางกว่าเฮคเตอร์เลก็น้อย

“ก็รู้อยู่ว่าเชสนี่ดุจะตาย” เซซาร์เริ่มนินทาผู้จัดการทีมสุดเฉียบของ

พวกเขา 

โยอาคิม เชสนี่ โคชชาวเยอรมันของพวกเขาทั้งดุทั้งเฮี้ยบ มาเตะ 

ปรีซีซันก็จริง แต่โยอาคิมอยากจะให้ตัวจริงลงสนามแบบฟูลทีมตลอด 

เพื่อเป็นการตอบแทนแฟนๆ ที่สนบัสนุนอย่างดเีสมอมา แน่นอนว่านกัเตะ

ทกุคนต้องตั้งใจ ห้ามท�าให้ตวัเองเจบ็ระหว่างฝึกซ้อม งดกจิกรรมผาดโผน

ทกุชนดิซึ่งบางครั้งกร็วมถงึ ‘เซก็ซ์’ ด้วย เพื่อให้สภาพร่างกายพร้อมลงสนาม

“ถ้ารู้ว่าไอ้เด็กพวกนั้นลงไปเที่ยว มีหวัง...” เฮคเตอร์ท�าหน้าสยอง

พร้อมกบัโคลงศรีษะเบาๆ

เซซาร์ยกัไหล่เลก็น้อย “แล้วนายล่ะ ไม่สนใจไปกบัพวกนั้นแน่หรอื”

“ไปให้โคชเชอืดเรอะ” ปราการหลงัหนุ่มหล่อย้อนเข้าให้

“สั่งอะไรดื่มกนัเถอะ”

เฮคเตอร์พยกัหน้า หนัไปเรยีกบรกิร แล้วนั่งกนิอาหาร จบิไวน์ไป

พลางพูดคุยเรื่องฟอร์มการเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาไปพลาง ประเด็นใหญ่

ส�าหรบัเฮคเตอร์คงไม่แคล้วเรื่องข่าวทมียกัษ์ใหญ่จากเมอืงเบยีร์ยื่นข้อเสนอ

เป็นค่าเหนื่อยมหาศาลให้เขาย้ายทีมกลับบ้านไปเล่นในบุนเดสลีกาลีก๕ 

หลายสื่อตข่ีาวว่าเขาอยากกลบัไปเพื่อจะได้อยูก่บัครอบครวั ซึ่งไม่ใช่เรื่องจรงิ

๕ การแข่งขนัฟุตบอลในลกีสูงสุดของเยอรมนี
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เลยสักนิด เพราะส�าหรับเขา บ้าน...ไม่เป็นบ้านอีกต่อไป กองหลังหนุ่ม 

ไม่คดิกลบัไปในตอนนี้หรอืไม่ว่าจะตอนไหนกต็าม 

เขาส่ายหน้าแล้วชวนเปลี่ยนเรื่อง ก่อนที่มื้ออาหารจะกร่อยมากกว่านี้

การสละโสดของสาวรุ่นพี่ประจ�าโต๊ะข่าวอาชญากรรมกลายเป็นงาน
ใหญ่ จดุประกายความหวงัเรื่องสถานะทาง ‘คานทอง’ ของสาวๆ ในโต๊ะข่าว

ขึ้นมาทันที เพราะแม้แต่สาววัยสามสิบห้าอย่างพี่ก้อยหรือกัญญาดายังพบ

รักกับนายต�ารวจรุ่นใหญ่จนลงเอยได้แต่งงานกันในที่สุด สาวๆ ที่เหลือก็

ย่อมมหีวงัเช่นกนั โดยเฉพาะดวงเดอืน ดงันั้นงานนี้ที่มทีั้งผู้หลกัผู้ใหญ่และ

ลูกน้องต�ารวจใต้บังคับบัญชาของเจ้าบ่าวจึงเปรียบดังงานดูตัวก็ไม่ปาน  

พีๆ่  ในกองจงึเลอืกร้านแต่งหน้าท�าผมเสยียกใหญ่ แต่งตวัรูปแบบเดยีวกนั

ทั้งหมดอกีต่างหาก

สาวห้าวหนึ่งเดยีวในโต๊ะได้แต่นั่งหาวหวอด ปล่อยให้ช่างแต่งหน้าท�า

ผมไปตามเรื่อง ส่วนตวัเองกห็ยบิโทรศพัท์มาแชตกบัพี่ชายฝาแฝดบ้าง นั่ง

สปัหงกบ้าง ผ่านไปร่วมสองชั่วโมงกว่าจะแต่งหน้าท�าผมเสรจ็ ชุดที่สวมใน

งานคืนนี้เป็นเดรสสีแดงยาวแค่ครึ่งขาอ่อนเท่านั้น จะไม่ใส่ก็ไม่ได้เพราะ

เลอืกเป็นตมี ซึ่งพี่ๆ  กเ็ลอืกชุดยาวไปหมด เหลอืแต่สั้นๆ ให้เธอใส่แทน

“เกนิหน้าเกนิตาเจ้าสาวไปไหมนี่” อรุสัยาตรวจความเรยีบร้อยที่หน้า

กระจก หลงัจากท�าผมและแต่งหน้าแล้ว เธอกแ็ทบจ�าตวัเองไม่ได้เลย ยิ่ง

สวมชุดสแีดงด้วยแล้ว หญงิสาวกไ็ด้แต่ถอนใจแล้วส่ายหน้าปลงๆ...คดิได้

ยังไงให้เพื่อนเจ้าสาวแต่งสีแดง แต่จะท�าอย่างไรได้ ในเมื่อเป็นสีโปรดของ

เจ้าสาว งานในวนันี้จงึแต่งด้วยตมีสขีาว-แดงและดอกกุหลาบแดงเสยีหมด

“สวยนี่หว่าเอื้อย” ดวงเดอืนเอ่ยชม

“ค่าชมเท่าไหร่ล่ะเจ๊” สาวสวยยกัคิ้วกวนๆ

“แกนี่มนัรูด้ ีรูท้นัเขาไปหมดแบบนี้แหละถงึได้ยงัหาแฟนไม่ได้สกัท”ี

“ฉนักเ็ดนิตามรอยเจ๊นะ”
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“โอ๊ย ฉนัไม่คยุกบัแกแล้วไอ้เอื้อย เข้างานกนัเถอะ” ดวงเดอืนตดับท 

เถยีงอย่างไรกไ็ม่ชนะสาวรุ่นน้องคนนี้เสยีที

สองสาวออกจากห้องแต่งตัวไปสมทบบรรดาเพื่อนเจ้าสาวคนอื่นๆ 

ในงาน แต่ที่สวยเด่นที่สดุคงหนไีม่พ้นเจ้าสาว จากที่เคยเหน็สาวรุน่พี่ประจ�า

โต๊ะข่าวอาชญากรรมแต่งตวัง่ายๆ ทะมดัทะแมงจนชนิตา แต่วนันี้แปลกไป 

กญัญาดาสวมชดุเจ้าสาวสงีาช้างประดบัครสิตลัดอกไม้หรหูรา สวยที่สดุใน

วนัส�าคญัวนันี้

เสยีงไวโอลนิบรรเลงเพลงจงัหวะท�านองแว่วหวาน บรรยากาศกรุ่น

ไปด้วยไอรักและความสุข แขกเหรื่อในงานทยอยมาถึง เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็

รบัแขกไป ส่วนเพื่อนเจ้าสาวอย่างอรุสัยาที่ไม่ชอบยุ่งวุน่วายกบัผู้หลกัผู้ใหญ่

นกักเ็ดนิกนินั่นดื่มนี่ตลอดเวลาเพราะไม่ได้กนิอะไรมาตั้งแต่เที่ยง

“เดี๋ยวกเ็มาหรอกไอ้เอื้อย” ดวงเดอืนปรามเมื่อเหน็สาวรุน่น้องชมิไวน์

เป็นแก้วที่สาม

“เอื้อยคอแขง็จะตาย จ�าไม่ได้หรอืเจ๊” อุรสัยาส่ายหน้าเบาๆ เธอมพีี่ชาย

สองคน คนหนึ่งเป็นทั้งนกัแข่งรถและนกัธุรกจิที่เข้าสงัคมบ่อย และพี่ชาย

ฝาแฝดที่มกัชวนเธอไปด้วยเสมอเวลามเีลี้ยงฉลองอะไรกต็าม แล้วจะไม่ให้

เธอคอแขง็ได้อย่างไร ไวน์แค่สามสี่แก้วไม่ท�าให้เธอเมาได้แน่นอน

“นี่กะเมาก่อนอาฟเตอร์ปาร์ตหีรอืวะ”

“กไ็ด้ๆ เลกิแล้วๆ” ตอบพลางวางแก้วเครื่องดื่มลง

ตุลยดาอาการดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติและตามมาถึงงานในอีกครึ่ง

ชั่วโมงถดัมา งานฉลองมงคลสมรสของเจ้าบ่าวนายต�ารวจใหญ่กบัสาวสวย

แห่งโต๊ะข่าวอาชญากรรมไม่ใช่งานเล็ก เพราะเจ้าบ่าวหนุ่มใหญ่เลือกใช้

บรกิารออแกไนซ์เดยีวกบัเซเลบดาราดงั ทั้งพธิเีช้าที่มแีค่ครอบครวัของบ่าว

สาวและงานฉลองในตอนค�่า เท่านั้นยงัไม่พอ ยงัมอีาฟเตอร์ปาร์ตใีห้บรรดา

เพื่อนเจ้าสาวสนุกกันให้เต็มที่สมกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ถ้ากลัวจะเมา

กันจนกลับบ้านไม่ไหวก็เปิดห้องให้พร้อมอีกต่างหาก บอกได้ค�าเดียวว่า...
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ป๋ามาก!

พธิดี�าเนนิต่อไปอย่างเป็นระเบยีบเพราะมผีู้หลกัผู้ใหญ่มากมาย จน

กระทั่งดกึที่ผู้ใหญ่เริ่มแยกย้ายกนักลบัไปแล้ว จงึเป็นเวลาที่สาวๆ รอคอย

เจ้าบ่าวสุดหล่อของกัญญาดาไม่มีเวลาเอาเสียเลย จัดงานแต่งงาน

แบบพธิตีอนเช้าแล้วเลี้ยงฉลองตอนเยน็ซึ่งมแีต่ผูห้ลกัผู้ใหญ่ตลอดงาน กว่า

จะถงึอาฟเตอร์ปาร์ต ีเจ้าสาวกห็มดแรงขอขึ้นไปนอนเป็นที่เรยีบร้อย สาวๆ 

ที่อดทนแต่งตัวมาตั้งแต่บ่ายก็เริ่มหิว จนสุดท้ายต้องเปลี่ยนเป็นเลี้ยงที่ผับ

ในโรงแรมแทน ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้...สารวตัรอนิทชั เจ้าบ่าวของกญัญาดา

เป็นคนจ่าย!

“ถ้าฉนัจะแต่งงานมสีามทีั้งท ีได้สายเปย์แบบแฟนพี่ก้อยนี่จะดมีาก” 

อุรัสยาที่ดื่มค็อกเทลต่อเป็นแก้วที่สามหันไปกระซิบกระซาบกับตุลยดาให้

ได้ยนิกนัสองคน

“น้อยๆ หน่อยไอ้เอื้อย ตอนนี้แกกเ็ลอืกได้ แต่ถ้าขึ้นเลขสามเฉยีด

เลขสี่แล้วอะไรก็เอาเถอะว้า” ดวงเดือนหันมายิ้มตาเยิ้ม บ่งบอกว่าเริ่มเมา

เหมอืนกนั

“เหมอืนเจ๊ใช่ปะ” สาวห้าวหนัไปหวัเราะหึๆ

“ปากเสยี!” ดวงเดอืนกระดกเหล้ารวดเดยีวหมด แล้วมองสาวรุน่น้อง

อย่างท้าทาย “สี่สบิแต่ยงัไหวนะโว้ย บอกเลย”

“เจ๊จะไปไหนน่ะ” อุรสัยาหน้าเจื่อน เธอน่ะคอแขง็ ไม่เมาง่ายๆ แน่ 

แต่ดูเหมอืนเจ๊ใหญ่ของเธอจะเมาจรงิเป็นที่เรยีบร้อย ถงึได้เดนิไปเต้นรั่วอยู่

กลางฟลอร์แบบนั้น เชื่อเจ๊แกเลย!

ตลุยดาหวัเราะท่าทางตลกๆ ของสาวรุน่ใหญ่ จะไปช่วยกนัลากออก

มาจากกลางฟลอร์ก่อนที่จะเมาไปเหยียบเท้าใครเข้า แต่ยังไม่ทันได้ลุกไป

ไหน บรกิรกน็�าเครื่องดื่มมาเสริ์ฟให้อุรสัยา

“ส�าหรบัคุณผู้หญงิครบั”

สองสาวหนัมาสบตากนัทนัท ีก่อนที่อุรสัยาจะเป็นฝ่ายปฏเิสธ
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“ฉนัไม่ได้สั่งค่ะ”

“คุณผู้ชายโต๊ะโน้นฝากมาให้ครับ” บริกรหันไปทางผู้ชายท่าทาง

เหมอืนอาเสี่ยคนหนึ่งที่ก�าลงัยกแก้วเชญิชวนพร้อมกบัยิ้มจนตาหยมีาให้

ท�าไมเธอรู้สกึคุ้นหน้า เหมอืนเคยเหน็ที่ไหน

อุรัสยาพยายามนึก แต่ก็นึกไม่ออก อาจจะเป็นเพราะเธอท�าข่าว

มากมาย ไม่แน่อาจเป็นใครสักคนที่เธอเคยท�าข่าว หรือไม่ก็ติดเข้ามาใน

เฟรมรปูของเธอกไ็ด้ นกัข่าวสาวสดุห้าวไม่ไว้ใจใครอยูแ่ล้ว ช่วงนี้ยิ่งมเีรื่อง

กับผู้ทรงอิทธิพลในวงการอาบอบนวดจนเพื่อนต�ารวจถึงขั้นต้องออกปาก

เตอืนให้ออกห่างๆ ไว้ก่อนจะโดนเล่นงาน

“สมพรปากแกเลยไหมล่ะไอ้เอื้อย บอกว่าอยากได้แฟนสายเปย์น่ะ” 

ตุลยดาก้มลงกระซบิกระซาบ

“ฉนัขอกลบัค�าพดูแล้วกนั” เธอหนัไปทางบรกิรหนุ่ม ก�าลงัจะปฏเิสธ 

แต่บรกิรคงรบีไปหน่อย เพราะพอพูดจบกว็างแก้วไว้ตรงหน้าเธอแล้วเดนิ

ไปรบัทปิจากอาเสี่ยตอืโป๊ยก่ายรายนั้นทนัที

“ปล่อยไว้อย่างนี้แหละ” สาวห้าวบอกปัด แล้วหนัไปมองดวงเดอืนที่

ก�าลงัเต้นกวาดลานอยูก่ลางฟลอร์ “ฉนัว่าเราไปดงึเจ๊หม่อนลงมาก่อนจะโดน

ย�าเถอะ”

“เหน็ด้วย” 

จากที่จะไปลากกนัออกจากฟลอร์ แต่พอไปถงึจรงิๆ กลบัไม่ส�าเรจ็

ง่ายๆ ไม่รู้ดวงเดือนเอาแรงมาจากไหน เมาทีไรเหมือนแรมโบ ชนิดที่เอา

พญาช้างสารมาฉุดก็คงไม่ไป กว่าทั้งคู่จะลากสาวรุ่นพี่ออกมาได้ก็เล่นเอา

เหงื่อตก

“เจ๊เมาแล้วรั่วจรงิๆ” อรุสัยาคว้าแก้วเครื่องดื่มใกล้มอืมาดื่มรวดเดยีว

หมด 

พูดยงัไม่ทนัขาดค�า ดวงเดอืนกเ็ดนิกลบัไปที่ฟลอร์อกีแล้ว

“แกไปลากเจ๊หม่อนออกมาก่อนเถอะ”
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“โอ๊ย! ฉนัอยากจะบ้า” ตลุยดาโวย แล้วเดนิไปลากดวงเดอืนกลบัมา

“ฉนัว่าเราไปนอนกนัเถอะ ไม่ไหวแล้ว คมุเจ๊ใหญ่ไม่อยู”่ อรุสัยาออก

ความเหน็ ซึ่งเพื่อนสนทิกเ็หน็ด้วย

สาวแกร่งทั้งสองช่วยกนัพยงุหนึ่งสาวใหญ่มายงัห้องพกัชั้นยี่สบิหกที่

สารวัตรอินทัชเปิดไว้ให้ อุรัสยาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ในรถ  

เธอไม่คดิจะนอนทั้งชุดเดรสสายเดี่ยวสั้นสแีดงสดแน่ๆ

“ฉนัลมืของไว้ในรถว่ะ ไปก่อนนะ” เธอบอกตุลยดาที่ลากดวงเดอืน

เข้าห้องน�้าก่อนที่สาวใหญ่จะอาเจยีนเลอะห้อง

“ให้ไปเป็นเพื่อนไหม”

“ไม่ต้องๆ”

“แกจะกลบัมาบนนี้หรอืจะกลบับ้านเลย...เฮ้!” ตุลยดาร้องถาม แต่

ไม่ทนั อุรสัยาวิ่งออกจากห้องไปแล้ว

สาวห้าวลงมายงัลานจอดรถชั้นล่าง ระหว่างนั้นเธอรูส้กึถงึสายตาของ
ใครบางคนที่จ้องมองตลอดเวลา นกัข่าวสาวมองซ้ายมองขวา รบีไปเอาของ

ที่รถ ดทีี่เธอจอดรถไว้ในช่วงที่มแีสงไฟและใกล้กบักล้องวงจรปิด พอได้ถุง

ชดุนอนแล้วกร็บีกลบัมาที่ลอ็บบทีนัท ีระหว่างนี้เองที่เริ่มรูส้กึแปลกๆ...ภาพ

ที่เคยชดัเจนกก็ลบัพร่าเลอืนทลีะน้อย เลอืดในกายร้อนรุม่เสยีจนรูส้กึร้อน

วูบวาบไปทั้งตวั

เป็นที่รู้กนัว่าอุรสัยาเป็นหญงิถกึคอแขง็พอๆ กบัผู้ชาย เหล้าไม่เคย

ท�าให้เธอเมาได้ขนาดนี้ นั่นหมายความว่าในเหล้าแก้วนั้นต้องมีอะไร 

บางอย่างแน่!

หญิงสาวพยายามทบทวนว่าเธอดื่มอะไรไปบ้าง ซึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่ 

ไวน์ในงานแต่งงานสี่แก้ว คอ็กเทลในผบัโรงแรมอกีแค่สาม...แต่แค่ดกีรหีนกั

หน่อยกเ็ท่านั้นเอง และ...

เวรละ...เธอกนิแก้วของไอ้เสี่ยตอืโป๊ยก่ายเข้าไปแล้ว!
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สาวร่างเลก็บางเข้ามาในลฟิต์ พยายามเพ่งมองตวัเลขหาชั้นยี่สบิหก

แต่กพ็ร่าเลอืนเตม็ท ีอกีทั้งอุณหภูมริ่างกายกร็้อนขึ้นเรื่อยๆ จนน่าหวั่น

เธอจะรอดไปถงึห้องพกัหรอื!

สองนักฟุตบอลหนุ่มชื่อดังนั่งดื่มกันไปคุยกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
เกอืบตหีนึ่งจงึแยกย้ายกนัไปพกัห้องใครห้องมนั 

เฮคเตอร์เข้ามาในห้อง ยงัไม่ทนัปิดประตูกไ็ด้รบัโทรศพัท์จากเฆซุส

ว่าส่งของขวญัถูกใจมาให้แล้ว

“อะไรของมันวะ” กองหลังหนุ่มหล่อบ่นแล้วส่ายหน้าเบาๆ เขาเงย

หน้าจากโทรศพัท์ พลนัสายตากป็ะทะเข้ากบัสาวสวยร่างเลก็ในชุดเดรสสั้น

สีแดงสด ดวงตาหวานหยาดเยิ้มดูสวยลึกลับและเซ็กซี่น่าค้นหาในเวลา

เดียวกัน และเธอก็ก�าลังตรงมาทางเขาเสียด้วย...ดวงตาคมสีน�้าตาลล�้าลึก

กวาดมองตั้งแต่ดวงหน้าหวานละมุนแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางเสียจนสวย

เฉียบ มองเรื่อยไปตามล�าคอระหง ลาดไหล่เล็ก เนินอกอวบอิ่มขาวผ่อง  

มาจนถงึเอวเลก็คอดและสะโพกที่พอเหมาะกบัมอืเขาทเีดยีว

เฮคเตอร์ยิ้มมุมปาก ดวงตาเป็นประกายวาววับ...หรือนี่จะเป็น 

ของขวญัถูกใจที่เฆซุสบอกไว้

“ชั้นนี้เป็นชั้นที่ทางโรงแรมจัดไว้ส�าหรับนักฟุตบอล เข้ามาไม่ได้นะ

ครบั” การ์ดที่เฝ้าอยู่หน้าลฟิต์ขวางทางเธอไว้เสยีก่อน

สาวสวยคนนั้นมที่าทางงุนงง แล้วตอบด้วยน�้าเสยีงแหบพร่า “มคีน

จองไว้ให้ฉนัแล้ว”

เฮคเตอร์ฟังไม่ออกว่าเธอพูดว่าอะไร จงึเดนิเข้าไปถามการ์ด พอได้

ค�าตอบเขากย็ิ่งมั่นใจทนัทว่ีานี่คอืผูห้ญงิที่เฆซสุส่งมาให้แน่นอน จงึพยกัหน้า

รบัรอง

“เธอเป็นแขกผมครบั”

บอดีการ์ดล่าถอยให้สาวชุดแดงเดินออกจากลิฟต์มาได้ เธอไม่เดิน
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มาหาเขาในทันที แต่กลับจ้องมองประตูห้องพักที่ใกล้ที่สุดราวกับก�าลังหา

ห้องกระนั้น

เฮคเตอร์ปราดเข้ามาประคองร่างเลก็บอบบางไว้ แล้วกระซบิถามด้วย

น�้าเสยีงยั่วเย้า “เฆซุสบอกหรอืเปล่าว่าห้องไหน”

หญงิสาวท�าหน้างงเลก็น้อย มองเหมอืนเขาเป็นตวัประหลาด แต่เธอ

ก็ส่ายหน้า เบี่ยงกายออกจากอ้อมแขนแข็งแรงแล้วเดินตรงไปยังห้องพักที่

มั่นใจว่าเป็นของเธอทันที...โดยไม่ทันสังเกตว่าหมายเลขห้องเดียวกันก็จริง 

แต่มนัคอืชั้นยี่สบิเก้า ในขณะที่ห้องเธออยู่ชั้นยี่สบิหก!

ท่าทาง ‘รบีร้อน’ ของหญงิสาวถูกแปลความหมายไปว่าเร่าร้อนเสยี

แล้ว...เฮคเตอร์ยิ้มมุมปาก ก้าวตามเธอเข้าไปในห้องของเขาแล้วปิดประตู

เสยีงปิดประตทู�าเอาอรุสัยาสะดุง้เลก็น้อยแล้วรบีหนักลบัมามองอย่าง

รวดเรว็ แต่แล้วกต้็องขมวดคิ้วเมื่อเหน็ผู้ชายร่างสงูใหญ่ก�าย�าคนหนึ่ง หน้า

เข้ม ผมเข้ม ดวงตาสนี�้าตาลลุม่ลกึ แม้จะไว้หนวดเคราล้อมกรอบหน้าแต่ก็

ไม่อาจบดบงัความหล่อเหลาของเขาได้เลย

แต่เธอไม่ชอบฝรั่งยกัษ์!

แม้จะมีสติน้อยนิด แต่อุรัสยาก็รู้ตัวว่าเข้าห้องผิดแน่แท้ ยิ่งมาเข้า

ห้องผู้ชายในสถานการณ์แบบนี้...อยู่ไม่ได้แล้ว

“ผดิห้อง” เธอพยายามเขาบอกว่าเขาเข้าผดิห้อง แต่กลบัไม่มแีรงเอา

เสยีเลย และค�าพูดของเธอกถ็ูกแปลเจตนาผดิๆ อกีเช่นเคย น�้าเสยีงหวาน

แหบพร่า ดวงตาฉ�่าปรอืยิ่งท�าให้เธอดูเร่าร้อนน่ามอง 

เฮคเตอร์รูส้กึถงึเลอืดร้อนๆ ที่ไหลเวยีนไปทั่วร่างก่อนจะไปแออดักนั

อยูใ่นจดุที่ต้องการปลดปล่อย เขาขยบัเข้ามาใกล้ กอดเอวเลก็ไว้แล้วก้มลง

กระซบิรมิใบหูเลก็ด้วยน�้าเสยีงแหบพร่า

“ไม่ผดิหรอก ห้องนี้แหละ”

หญงิสาวย่นคอหนลีมหายใจอุน่ๆ ที่รนิรดนวลแก้ม น�้าเสยีงของเขา

ราวกับมีมนตร์สะกดที่นอกจากหนีไปไหนไม่ได้แล้ว หัวใจของเธอยังเต้น
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เป็นจงัหวะแปลกๆ อกีด้วย

ทั้งหมดนี้เพราะอะไรกนัแน่...

อุรสัยาตาปรอื มองชายหนุ่มตรงหน้า แต่กเ็หน็หน้าเขาไม่ถนดั เธอ

อยากพดูอะไรสกัอย่างแต่พดูไม่ออก เมื่ออยู่ๆ  เขากด็นัตวัเธอไปจนชดิผนงั

ด้านหลงัแล้วกดจูบลงมาอย่างเร่าร้อน

เพียงวินาทีแรกที่ริมฝีปากสีเข้มได้รูปสัมผัสลงมา อุรัสยาก็รู้สึก

ราวกับมีมือที่มองไม่เห็นมาจุดพลุอยู่ในหัวเธอ สัมผัสของเขาคือความ

หวาดหวั่นแต่กห็อมหวานน่าลิ้มลอง เธอไม่รูต้วัเลยด้วยซ�้าว่าเขาละรมิฝีปาก

ออกมาแล้วอุ ้มเธอตรงไปยังห้องนอนตั้งแต่เมื่อไหร่ กว่าจะรู ้ตัวอีกที  

แผ่นหลงักส็มัผสักบัความเยน็ชดืของเตยีงนอนเสยีแล้ว

เฮคเตอร์ไม่พูดพร�่าท�าเพลงใดๆ ทั้งสิ้น เขาวางร่างเล็กบอบบางแต่

เซ็กซี่บาดใจของหญิงสาวลง ร่างสูงตามประกบแนบชิด ริมฝีปากเคล้า

คลอเคลยีไม่ห่าง ปลายลิ้นเพลดิเพลนิกบัความหวานหอมซ่อนเปรี้ยวที่ยาก

จะตดัใจ แต่เขาต้องการมากกว่านี้และทนไม่ไหวอกีต่อไปแล้ว มอืหนากร้าน

ปลดชุดเดรสสั้นสีแดงสดออกจากกายขาวนวลอย่างช�่าชอง จากนั้นเขาจึง

ลุกขึ้นและถอดเสื้อผ้าราคาแพงของตวัเองขว้างทิ้งไปมุมห้องอย่างไม่ไยด ี

อุรสัยาหายใจหอบ มองประสานตาคนที่คร่อมอยู่เหนอืร่าง ดวงตา

คมเข้มล�้าลกึท�าให้เธอหวาดหวั่นเลก็น้อย จงึรวบรวมแรงอนัน้อยนดิเฮอืก

สุดท้ายเบี่ยงหน้าหนรีมิฝีปากของเขาได้ทนัอย่างฉวิเฉยีด

เฮคเตอร์ยิ้มมมุปาก มอืข้างหนึ่งเลื่อนจากไหล่เลก็ขึ้นมาประคองข้าง

แก้มของหญิงสาว บังคับให้เธอสบตากับเขา แล้วพบร่องรอยความ

หวาดหวั่นในดวงตากลมโตหวานใสที่สะกดสายตาเขาตั้งแต่วนิาทแีรก

ไม่เหน็มอีะไรต้องกลวัสกันดิ...

ปกตแิล้วเขาไม่เคยบงัคบัฝืนใจใคร ไม่เคยต้องหลอกล่อหรอืล่อลวง

ผู้หญงิคนไหน มแีต่ผู้หญงิพวกนั้นต่างหากที่เข้ามาให้เลอืกและพร้อมทอด

กายลงบนเตยีงแลกกบัความสมัพนัธ์ชั่วคนืกบัเขา แต่หญงิสาวตรงหน้ากลบั
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ต่างออกไป ในดวงตาเย้ายวนคูน่ั้นมแีววสั่นระรกิเตม็ไปด้วยความหวาดหวั่น

เลก็น้อย ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งแปลกใหม่

และเธอกเ็ป็นของเขาไม่ใช่หรอื...

ฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปไม่ท�าให้ขาดสติ แต่ท�าให้เลือดในกาย 

รุ่มร้อน ผลักดันให้ชายหนุ่มท�าตามใจปรารถนาจนลืมเหตุผลทุกอย่าง  

เฮคเตอร์สบตาสาวใต้ร่าง ใช้สายตาตรงึร่างเลก็บอบบางไว้แล้วก้มลงไปหา

อย่างช้าๆ จนกระทั่งรมิฝีปากแตะกนั

เฮคเตอร์ไม่จูบอย่างเร่าร้อนรุนแรง แต่สัมผัสนั้นกลับนุ่มนวล  

อ่อนโยน จนคนที่เตรยีมสูไ้ด้แต่ชะงกั หวัใจเต้นแรงที่บอกได้ว่าไม่ใช่เพราะ

หวาดหวั่นเหมือนอย่างตอนแรก แต่เป็นความรู้สึกหวิวหวามไม่คุ้นเคยจน

ท�าอะไรไม่ถูก ดวงตากลมโตปิดลงอย่างช้าๆ สมองหมุนติ้วไปกับจุมพิต 

อ่อนหวาน ยามที่เขาไล้ริมฝีปากลงมาอย่างอ้อยอิ่งเชื่องช้าราวกับต้องการ

ทรมานเธอด้วยเพลงิพศิวาสที่เขาจุดขึ้น 

อุรสัยาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะในเครื่องดื่มผสมอะไรลงไปหรอืไม่ หรอื

เป็นเพราะความช�่าชองของเขาที่ท�าให้เธอหมดแรงต่อต้านทั้งๆ ที่เขาคลาย

แรงที่กดข้อมือเธอไว้แล้ว มือหนากร้านเลื่อนไล้ไปตามล�าคอและลาดไหล่ 

สัมผัสจากเขาท�าเอาสติของเธอค่อยๆ พร่าเลือนไปทีละน้อย หลงไปตาม

สมัผสัของเขาจนลมืว่าตวัเองเป็นใครและก�าลงัท�าอะไรกนัแน่ ทุกสิ่งทกุอย่าง

แปลกใหม่ หลอกล่อชวนให้ลิ้มลอง โดยมเีฮคเตอร์เป็นคนชี้น�า เขาจูบเธอ

อย่างอ่อนหวาน อ้อยอิ่ง และเร่าร้อนในคราวเดยีวกนัจนเธอเริ่มตอบสนอง 

ความหวานแปรเปลี่ยนเป็นรุ่มร้อน ดุดนั ความเจบ็ปวดมาพร้อมกบัความ

หวานแหลมเสยีดลกึที่ท�าให้เธอทั้งอยากต่อต้านระคนโหยหา

หญิงสาวไม่รู้ว่าเธอก�าลังท�าอะไรอยู่ สมองมึนงง เลือดในกายไหล

เวียนไปตามจังหวะหัวใจที่เต้นเร็ว เธอสับสนจนท�าอะไรไม่ถูก ปล่อยให้ 

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามครรลองจนกระทั่งจบลง
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ผ่านไปแล้วกว่าสองชั่วโมง ตลุยดาเริ่มนั่งไม่ตดิ เธอตดิต่ออรุสัยาไม่ได้ 
ไหนบอกว่าจะลงไปเอาของ แต่ก็ยังไม่กลับขึ้นมาเสียทีจนเธอไม่แน่ใจว่า 

อรุสัยากลบับ้านไปแล้วหรอืไม่ เพราะไม่ว่าจะเพยีรตดิต่อไปอย่างไรกไ็ม่ได้

รบัการตอบกลบั

“รออยูใ่นห้องนะเจ๊ ตาลจะลงไปดไูอ้เอื้อย” หญงิสาวหนัไปพดูกบัเจ๊

ใหญ่ที่นอนหลบัไปแล้ว จากนั้นจงึลงจากห้องไปยงัฟรอนต์ แล้วถามรเีซปชนั

ว่าเหน็เพื่อนสาวชุดแดงของเธอหรอืไม่

“กลบัไปแล้วนี่คะ” พนกังานคนหนึ่งตอบ “เดนิออกไปตั้งนาน น่าจะ

กลบัไปแล้ว”

“หรือคะ” ตุลยดารับค�างงๆ แล้วบ่นเพื่อนในใจ...อยากไปไหนก็ไป 

อยากกลบักก็ลบั ไม่คดิห่วงความปลอดภยัของตวัเองบ้างเลย

เหตุการณ์เร่าร้อนที่เกิดขึ้นท�าเอาสติที่ขาดหายไปนานกลับคืนมา 
ในที่สดุ ทั้งที่ห้องเปิดเครื่องปรบัอากาศเยน็เฉยีบ แต่ความจรงิที่เผชญิท�าเอา

หญิงสาวคนเก่งเหงื่อตก ร่างกายสะบัดร้อนสะบัดหนาวเหมือนคนเป็นไข้ 

จากที่เมาๆ มนึๆ กถ็งึกบัหายเป็นปลดิทิ้ง

อุรัสยานอนกัดเล็บหันหลังให้เจ้าของห้อง สมองเริ่มประมวล

เหตุการณ์ทั้งหมด เธอดื่มเยอะไปหน่อยจนไม่แน่ใจว่าดื่มอะไรเข้าไปบ้าง  

แต่ที่แน่ๆ ผู้ชายหุ่นหมูนั่นต้องใส่อะไรลงในเครื่องดื่มแน่นอน ไม่อย่างนั้น

เธอคงไม่ขาดสตขิาดความยบัยั้งชั่งใจจนมานอนอยู่ตรงนี้แน่ 

คดิแล้วกน็กึไปถงึผูช้ายคนนั้น เธอไม่รูว่้าเขาเป็นใคร ท�าไมจงึมกีาร์ด

รกัษาความปลอดภยัที่หน้าลฟิต์ ไม่รูว่้าท�าไมเขาจงึให้เธอเข้ามาแล้วมาลงเอย

ที่เตียงได้ เธออยากโทษว่าเขาเป็นต้นเหตุ แต่ถ้าว่ากันตามเหตุผลก็ไม่ใช่  

ถ้าจะโทษใครสกัคน กโ็ทษเบญจเพสพาซวยนี้แล้วกนั

เคราะห์ซ�้ากรรมซดัแท้ๆ ซวยกว่านี้ไม่มอีกีแล้ว หรอืนี่เป็นเวรกรรม

ที่เธอขบัรถทบักบตายเมื่อสองวนัก่อน!
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หญิงสาวก�าลังคิดว่าจะหันไปเผชิญหน้ากับเขาอย่างไรดี ขอโทษ

หรือ...เขาต่างหากที่ต้องขอโทษเธอ แต่เขาจะขอโทษเธอท�าไมในเมื่อเธอมา

หาเขาถงึที่ ทั้งยงัไม่ห้ามเขาอกีด้วย! 

แต่จะให้ท�าอย่างไร ให้หนัไปยิ้มทกัทาย ‘ไฮ...สบายดไีหม’ แล้วบอก

ราตรสีวสัดิ์แบบนี้หรอื...ไม่เข้าท่าสกัอย่าง 

คดิแล้วกไ็ด้แต่หงดุหงดิทั้งตวัเองและสถานการณ์บ้าๆ พวกนี้ เธอควร

ท�าอย่างไรดี

“นี่เงนิของคุณ” 

เสียงเข้มดังมาจากทางด้านหลัง พร้อมๆ กับสัมผัสจากฝ่ามือหนา

กร้านที่ลูบไล้ตามลาดไหล่และท่อนแขนเรยีวที่โผล่พ้นผ้าห่ม

เดี๋ยว...เมื่อกี้เขาว่าอย่างไรนะ!

อุรัสยาหันไปมองชายหนุ่มเต็มตา เห็นใบหน้าหล่อเหลาแบบร้ายๆ  

มรีอยยิ้มพงึใจ “คุณว่ายงัไงนะ”

“เงนิของคุณ เพื่อนผมคงไม่ได้จ่ายให้ก่อนมาใช่ไหม”

“หมายความว่ายงัไง” พบัเรื่องกวนใจไปก่อนได้เลย เพราะตอนนี้เธอ

เริ่มไม่พอใจค�าพดูหมาๆ ของเขาเสยีแล้ว อุรสัยาโกรธจนควนัออกหู มอีะไร

กนัแล้วจ่ายเงนิ...นี่เขาเหน็เธอเป็นผู้หญงิอย่างว่าเรอะ!

“คุณมาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรอื” เฮคเตอร์เลกิคิ้ว “ผมพอใจมากนะ ผม

ยงัอยู่ไทยอกีอย่างน้อยสองสามวนัเพราะมาเตะปรซีซีนัและท�ากจิกรรมกบั

พาร์ตเนอร์ ถ้าคุณอยากได้เพิ่มอกีก.็..”

เผยีะ!

เขายังไม่ทันพูดจบ อุรัสยาก็สะบัดฝ่ามือใส่ใบหน้าคมคายเต็มแรง

แล้วลุกขึ้น ไม่สนแล้วว่าร่างกายจะเปลือยเปล่าอย่างไร เธอเกลียดพวก 

ชาวต่างชาตทิี่ชอบมองผู้หญงิไทยเป็นผู้หญงิอย่างว่าไปเสยีหมด เธออยู่ต่อ

ไม่ได้แล้ว ต้องรบีไปก่อนจะพลั้งมอืบบีคอเขาไปเสยีก่อน

“นี่!” 
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เสยีงมารตวัร้ายดงัไล่หลงั แต่เธอไม่สนแล้ว หญงิสาวเดนิเข้าห้องน�้า 

สวมเสื้อผ้าแล้วเดินออกมาด้วยสีหน้าที่พร้อมจะเป็นฆาตกรทุกเมื่อ ท�าเอา

ชายหนุ่มผงะไปเลก็น้อยและไม่ห้ามเธออกีต่อไป

ชีวิตของเธอช่างเหมือนนิยายเรื่องดังพิมพ์ครั้งที่ยี่สิบแปดที่เพิ่งอ่าน
ไปเมื่อคืนก่อนเสียเหลือเกิน หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งยังต้อง 

เสยีตวัให้ไอ้บ้าที่ไหนกไ็ม่รู้...ไม่ส ิจะบอกว่าไม่รูก้ไ็ม่ได้ ที่แน่ใจอย่างหนึ่งคอื

เขาเป็นคนดงัระดบัโลกแน่ๆ ไม่อย่างนั้นคงไม่มกีาร์ดรกัษาความปลอดภยั

ให้ถงึหน้าลฟิต์ ถ้าเรื่องนี้เกดิขึ้นในละครหรอืนยิาย นางเอกคงจะนอนร้องไห้

จะเป็นจะตาย หรือไม่ก็ต้องเข้าไปอาบน�้าปล่อยให้น�้าราดผมให้เปียกปอน 

จนกระทั่งพระเอกใจทรามเริ่มรู้สกึผดิ เริ่มสงสาร และเกดิเป็นความรกั 

เพื่อ...?!

ลมืละครน�้าเน่าประโลมโลกเบี้ยวๆ แสนโสมมใบนี้ไปได้เลย อรุสัยา

ไม่อยากเป็นนางเอกโดยที่พระเอกคอืผูช้ายเฮงซวยคนนั้นเลยสกันดิ บรรดา

นางเอกผูอ่้อนแอพวกนั้นอาจไม่เคยรูจ้กัยาคุมฉุกเฉนิหรอืโรคตดิต่อทางเพศ

สมัพนัธ์กไ็ด้ ถงึได้ไม่คดิไปตรวจหรอืป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาตามมา อาจ

เป็นโรคร้ายหรอืตั้งครรภ์โดยไม่พงึประสงค์ เกดิเป็นปัญหาสงัคมเข้าไปอกี...

ซึ่งเธอไม่ใช่! ถึงจะอ่อนประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง 

แต่อย่างน้อยกเ็คยฝึกงานที่โรงพยาบาลตั้งแต่ปิดเทอมสมยัมธัยม และรูจ้กั

ยาคุมฉุกเฉนิมากกว่าบรรดานางเอกในละครกแ็ล้วกนั

นกัข่าวสาวเกบ็ของกลบัมาที่รถ แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้ากลบัไปสวมชุดยนี

ทะมดัทะแมงเหมอืนเดมิ พยายามลมืเรื่องที่เกดิขึ้นแล้วท�าตวัเป็นปกตทิี่สดุ 

แต่เธอกลัวพลาดแล้วตั้งท้อง ดังนั้นควรมองหาร้านขายยาก่อน ตอนนี้ก ็

ตีสามเข้าไปแล้ว แต่ร้านที่อยู่ในย่านสถานบันเทิงยังมีเปิดอยู่บ้าง เธอจึง 

จอดรถและเดนิเข้าไปอย่างไม่ลงัเลแม้แต่น้อย

“ยาคุมฉุกเฉินค่ะ” อุรัสยาบอกเสียงเครียด...พลาดแล้วก็พลาดไป 
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เธอก็ต้องท�าใจและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา และเมื่อได้ยามาแล้วจึง

กนิตามที่เภสชักรแนะน�าแล้วรบีกลบับ้าน

หญงิสาวขบัรถด้วยความเรว็ที่มากกว่าปกตเิพราะถนนโล่งและอยาก

ถงึบ้านเรว็ๆ ดกึป่านนี้ทั้งราพณ์และเชษฐาคงจะนอนกนัหมดแล้ว เธอกไ็ด้

แต่หวงัว่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะไม่แน่ใจเลยว่าจะโกหกพี่ชายใหญ่และพี่ชาย

ฝาแฝดที่เกดิพร้อมกนัได้อย่างไร

รถญี่ปุ่นสีขาวมุกเลี้ยวเข้ามาในรั้วบ้านหลังใหญ่ ไฟในบ้านมืดหมด

แล้ว อุรสัยาจงึโล่งใจไปได้หนึ่งเปลาะ เธอรบีเกบ็ข้าวของลงจากรถแล้วเดนิ

เข้าบ้านด้วยความเรว็ปานพายุ

“ท�าไมกลบัดกึ ไหนว่าจะนอนค้างไง” 

น�้าเสยีงดุๆ  ของราพณ์ท�าให้อุรสัยาชะงกั ใจหายวูบลงไปอยูท่ี่ตาตุม่

ราวกบัเดก็ท�าผดิแล้วถูกผูใ้หญ่จบัได้กไ็ม่ปาน แต่กจ็รงิ...เธอผดิและพลาด

ไปแล้วจรงิๆ

วินาทีนั้นเธออยากร้องไห้โฮออกมาแล้ววิ่งไปกอดพี่ชายให้แน่นสุด

แรงที่ม ี แต่ท�าไม่ได้ อุรสัยาจ�าต้องเม้มปากข่มความเสยีใจไว้ เพราะถ้าท�า

แบบนั้นเรื่องจะไม่จบแค่นี้ พี่ชายเธอต้องเล่นงานผู้ชายเฮงซวยคนนั้นแน่ 

เหน็เงยีบๆ แบบนี้แต่ราพณ์เป็นคนใจร้อนพอตวั เธอกลวัว่าโทสะของราพณ์

จะท�าให้เธอต้องพบเจอกบัผู้ชายคนนั้นอกีแทนที่จะต่างคนต่างไป

“พี่ถามเรานะเอื้อย” 

ราพณ์ถามส�าทับด้วยน�้าเสียงดุๆ ยิ่งท�าให้ใจของคนเป็นน้องยิ่ง

ร้อนรน กลวัจะปิดพี่ชายไม่ได้

“ไม่มอีะไรหรอกจ้ะ พอดหีมอนที่โรงแรมแขง็ไปหน่อย นอนไม่สบาย

เหมอืนที่บ้าน”

“แน่ใจนะ” พี่ชายใหญ่ขมวดคิ้ว ดวงตาคมหรี่ลงนดิๆ อย่างต้องการ

จบัผดิ

“แน่ส”ิ
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“งั้นกข็ึ้นไปนอนไป ดกึแล้ว”

“พี่ราพณ์ยงัไม่นอนหรอื” คนเป็นน้องย้อนถาม

“กเ็ป็นห่วงเราน่ะแหละ โทร. หากไ็ม่ตดิ”

“โทรศัพท์เอื้อยแบตหมดน่ะ ไม่ได้เอาเพาเวอร์แบงก์ไปด้วย” พูด

พลางยกโทรศพัท์ขึ้นให้ดแูสดงความบรสิทุธิ์ใจ แต่ลกึๆ แล้วกก็ลวัว่าราพณ์

จะจบัได้ เพราะเธอไม่เคยโกหกพี่ชายคนนี้ส�าเรจ็เลยสกัครั้ง

อุรสัยาหลบตาพี่ชาย แต่ความเงยีบของราพณ์ท�าให้เธออดึอดัจนต้อง

เงยหน้าสบตาคมดุคู่นั้น จากที่คดิว่าจะได้เหน็แววตาดุๆ กับสหีน้า ‘ยกัษ์’ 

ของราพณ์...ที่ไหนได้ กลบัเป็นแววตาที่เตม็ไปด้วยความอ่อนโยนจนอรุสัยา

กลั้นน�้าตาไว้ไม่ไหว

“คดิถงึพี่ราพณ์จงั” สาวร่างเลก็โผเข้าไปกอดพี่ชาย ซุกหน้ากบัแผ่นอก

กว้างแต่อบอุ่นส�าหรับน้องเสมอ เธอพยายามแล้วที่จะไม่ร้องไห้ แต่น�้าตา 

เจ้ากรรมกไ็หลออกมาจนได้

“เป็นอะไรเอื้อย ใครท�าอะไรเราหรอืเปล่า” 

เพราะตั้งแต่เล็กจนโต เวลาถูกเพื่อนแกล้ง อุรัสยาก็มักจะมาฟ้อง

ราพณ์แล้วกอดพี่ชายไว้อย่างนี้ แล้วจะไม่ให้สงสยัได้อย่างไร

“ไม่มอีะไรหรอกจ้ะ พอดอียู่ในงานแต่งพี่ก้อย เจ้าบ่าวอายุพอๆ กบั

พี่ราพณ์ เลยคดิว่าถ้าพี่ราพณ์แต่งงานบ้างแล้วเอื้อยจะอยู่กบัใคร”

“เหลวไหล” พี่ชายใหญ่ดแุล้วส่ายหน้า มอืหนึ่งกอดน้องไว้ อกีมอืลบู

เรือนผมนุ่มเบาๆ “ไม่ต้องห่วงหรอกเอื้อย พี่จะไม่แต่งงานไปไหนจนกว่า

เอื้อยจะมแีฟนแต่งงานออกไป”

“แต่พี่ราพณ์อายุมากแล้วนะ”

“ผู้ชายบางคนแต่งงานตอนสี่สบิยงัได้”

“กแ็หม...แต่อกีสามปีพี่ราพณ์กส็ี่สบิแล้วนะ คนส่วนมากเขาแต่งงาน

ออกไปแล้ว”

“แต่พี่จะอยู่ดูแลเราจนกว่าเราจะไม่อยากให้พี่ดูแลแล้ว” 
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“ไม่มีทาง” ค�าพูดของพี่ชายท�าให้คนเป็นน้องบ่อน�้าตาแตกอีกจนได้ 

เธอกอดพี่ชายแน่นราวกับเป็นหลักยึด หวังให้ความรักของพี่ช่วยบรรเทา

ความหนาวเหนบ็ในใจ

“ท�าเป็นพดูดไีป” ราพณ์ปล่อยมอืแล้วโยกศรีษะน้องสาวเบาๆ “ไปนอน

ได้แล้ว นี่มนัดกึแล้ว”

“กไ็ด้” 

อรุสัยาเชด็น�้าตาเรยีบร้อยแล้วผละจากพี่ชาย พยายามยิ้มให้เป็นปกติ

ที่สุดแล้วขอตวัขึ้นไปนอน โดยมรีาพณ์มองตามจนสุดสายตา

ราพณ์ไม่เชื่อสิ่งที่อรุสัยาพดูแม้แต่นดิเดยีว...ในฐานะพี่ชายคนโต เขา
รู้จกัน้องๆ ดทีุกคน ไม่ว่าจะเป็นเชษฐาหรอือุรสัยา เรื่องแค่นี้ท�าไมจะมอง

ไม่ออกว่าอุรสัยาปิดบงับางอย่างไว้

คิดดังนั้นราพณ์จึงเดินขึ้นบ้านแล้วตรงไปหาเชษฐาทันทีเพราะรู้ว่า 

น้องชายยังไม่นอน จริงดังคาด เชษฐาก�าลังเล่นเกมอย่างเอาเป็นเอาตาย  

พอเหน็ว่าราพณ์เดนิเข้าห้องมากห็น้าถอดสทีนัที

“เลกิเล่นแล้ว” น้องชายบอกละล�่าละลกั กลวัถูกดุเรื่องที่ว่าโตป่านนี้

แล้วแต่ยงัไม่เล่นเลกิเล่นเกมเสยีที

“ฉนัมเีรื่องจะคุยกบัแก”

“อะไรอ้ะ”

“เรื่องเอื้อย”

“มีอะไรหรือพี่” ชื่อของน้องสาวฝาแฝดท�าให้เชษฐาสนใจขึ้นมาได้

ทันที เพราะจะว่าไปวันนี้เขาก็รู้สึกแปลกๆ ปกติเคยห่วงน้องสาวจอมห้าว

เสยีที่ไหน แต่วนันี้ท�าอะไรกเ็อาแต่คดิถงึน้อง กลวัว่าจะเกดิเรื่องไม่ดขีึ้น

“ฉันก็ไม่รู้...รู้แต่ว่าเอื้อยก�าลังปิดบังบางอย่างไว้ วันนี้น้องร้องไห้ 

ทั้งที่ไม่เคยร้องมานานแล้ว” พี่ชายใหญ่บอกเสยีงเครยีด ซึ่งเชษฐากพ็ยกัหน้า

ทนัที
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“ได้เลยพี่ ผมจะหาความลบัให้เอง”

“ฝากด้วยเชษ”

“นั่นกน้็องผมเหมอืนกนัละน่า” เชษฐาส่ายหน้า “ผมไปเล่นเกมต่อนะ”

“อย่าตื่นสายแล้วกนั” ราพณ์ก�าชบั แล้วจงึเดนิออกจากห้องไป



หลงัจากแยกกบัพี่ชายแล้ว อรุสัยากร็บีขึ้นมาอาบน�้าแล้วทิ้งตวัลง
บนเตียงอย่างแรง แต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็นอนไม่หลับ หลับตาลง

คราวใดก็เห็นแต่ภาพวาบหวามที่เกิดขึ้น จึงตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปหยิบ

หนงัสอืมากมายที่ตูห้นงัสอืแบบตดิผนงัข้างเตยีง เลอืกนยิายรกัมาสองสาม

เล่มแล้วเริ่มเปิดอ่าน แต่ปรากฏว่าทุกเรื่องเป็นนิยายโรมานซ์พลอตแบบ

นางเอกพลาดท้องไม่รูต้วั ถูกพระเอกท�าร้ายจติใจต่างๆ นานาจนหนไีป แล้ว

พระเอกกไ็ปตามง้องอนพาลูกเมยีกลบัคนื 

โว้ย! อยากจะบ้าตาย!

เธอแทบจะขว้างหนงัสอืทิ้งเสยีเดี๋ยวนั้น แต่ยั้งตวัเองได้ทนั...หนงัสอื

ไม่ผดิ เธอไม่ควรใจร้อนแล้วมานั่งเสยีดายหนงัสอืทหีลงั จงึลกุขึ้นเดนิน�าไป

เกบ็แล้วหยบิอาชญนยิายของต่างประเทศมานั่งอ่านจนกระทั่งสว่างคาตา

แสงตะวนัของวนัใหม่ค่อยๆ ขบัไล่ความมดืมนไปทลีะนดิ เป็นภาพ

ที่หญิงสาวชะงักแล้วลุกขึ้นไปหยุดยืนข้างหน้าต่างห้องนอนอยู่นาน และ

ท�าให้อุรสัยายิ้มได้ในที่สุด

๓
ดลให้มาพบกันทันใด
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นั่นส.ิ..แม้ค�่าคนืที่มดืมดิจะยาวนาน แต่สุดท้ายแล้ว ดวงตะวนักจ็ะ

สาดแสงลงมาเสมอ

อุรสัยายิ้มให้ก�าลงัใจตวัเอง ในเมื่อมนัเป็นอดตี เธอพลาดเดนิไปหา

เขาเอง กค็วรจะลมืแล้วก้าวต่อไป เพราะอย่างไรเสยีเธอกบัเขากค็งไม่ต้อง

เจอะเจอกนัอกีแล้ว

เสียงโทรศัพท์ที่ดังอย่างต่อเนื่องท�าให้คนที่นอนไม่หลับทั้งคืนสะดุ้ง

น้อยๆ แล้วหนัไปคว้าโทรศพัท์มาดูว่าใครกนัที่โทร. มาหาแต่เช้า

“ตาล” น�้าเสียงของอุรัสยาแหบพร่าเล็กน้อย ฟังดูเหมือนเพิ่งตื่น... 

ซึ่งกด็แีล้ว เธอไม่อยากให้เพื่อนเป็นห่วง

“แกกลบับ้านหรอื ฉนัคดิว่าแกจะกลบัขึ้นมาเสยีอกี” 

ปลายสายรวัไม่ยั้ง ท่าทางร้อนใจอย่างมาก ซึ่งเธอกเ็ข้าใจด ีทั้งตุลยดา

และดวงเดอืนคงตกใจที่หาเธอไม่เจอ โทร. กไ็ม่รบัสาย

“ฉนักลบับ้านน่ะส”ิ

“ดื่มไปขนาดนั้นเนี่ยนะ”

“กไ็ม่มดี่านตรวจนี่”

“รอดไปนะแก” นักข่าวสาวสายกีฬาถอนใจโล่งอก “แล้วนี่แกหาย 

แฮงก์หรอืยงั”

ก็อยากจะตอบว่ายัง เธอไม่ได้แฮงก์เพราะเหล้า แต่แฮงก์เพราะ 

เสยีตวัต่างหาก แต่บอกไม่ได้ สุดท้ายกต็อบเพื่อนไปว่า “หายแล้ว แกกร็ู้ 

ฉนัคอแขง็จะตาย”

“งั้นบ่ายนี้ออกไปข้างนอกเป็นเพื่อนหน่อยส”ิ

“ได้ๆ ว่าแต่ไปไหนหรอื” อรุสัยาถามด้วยความสนใจ วนันี้ทั้งราพณ์

และเชษฐาต่างก็ออกไปข้างนอกด้วยกันทั้งคู่ และเธอก็เข้าเวรวันอาทิตย์  

นั่นกเ็ท่ากบัว่าวนันี้เธอว่างและต้องอยู่ตามล�าพงั ซึ่งไม่ดเีลย อยู่ตามล�าพงั

ต้องคดิมากเรื่องเมื่อคนืแน่นอน สู้ตามตุลยดาออกไปเสยียงัดกีว่า

“ออกไปท�าข่าวน่ะ เลื่อนสมัภาษณ์จากเมื่อวานเป็นวนันี้ไง”
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“ผู้จดัการทมีฟุตบอลใช่ไหม”

“ใช่ๆ” ปลายสายท�าเสยีงเสยีดายเลก็น้อย “เมื่อคนืเขากพ็กัโรงแรม

เดยีวกบัเรานะ แต่เหมาไว้ทั้งชั้นห้ามใครเข้าออก”

“แกว่าไงนะ” อุรัสยารู้สึกหนาวยะเยือกขึ้นมาทันที นึกไปถึงเรื่อง 

เมื่อคนื...หรอืว่าผู้ชายคนเมื่อคนืจะเป็นนกัฟุตบอลที่เพื่อนว่า

“เขาพักโรงแรมเดียวกับเราพอดี แต่ยังไงก็ขอสัมภาษณ์ตอนนั้น 

ไม่ได้หรอก”

“แกรู้ไหมว่าชั้นไหน”

“ไม่รู้ส ิแต่เหน็ป้ายห้ามขึ้นลงชั้นยี่สบิเก้า กค็งชั้นนั้นมั้ง”

อุรัสยารู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางวันแสกๆ เธอถึงกับตัวแข็งทื่อ 

เลอืดในกายเยน็เฉยีบราวกบัถูกสาป

“เอื้อย...แกเป็นอะไรหรอืเปล่า” ตลุยดาถาม เมื่อเพื่อนเงยีบไป “สรปุว่า

แกจะไปเป็นเพื่อนฉนัได้ไหม”

น�้าเสยีงเป็นกงัวลของเพื่อนท�าให้สาวห้าวได้สตทินัท.ี..

ผู้จดัการทมีฟตุบอลคนนั้น...หวงัว่าจะได้เจอแค่ผูจ้ดัการทมี ไม่ต้อง

เจอลูกทมีหรอกนะ

“โอเคๆ ช่างเถอะ ว่าแต่แกต้องไปสมัภาษณ์เขาใช่ไหม”

“ใช่”

“แค่เขาใช่ไหม” อุรสัยาถามย�้า

“ใช่ส”ิ

“แกกลบัคอนโดแล้วหรอื” 

“อือ มาเป็นเพื่อนหน่อยนะ ไอ้ป๊อดช่างภาพมันชิ่งไปกับแฟนมัน  

แกถ่ายภาพสวยน่าจะแก้ขดัได้” 

ตลุยดาบอกเสยีงอ่อย แค่นั้นอุรสัยากเ็ข้าใจได้ทนัทว่ีาท�าไมเพื่อนสาว

ถงึชวนไปด้วย 

“เดี๋ยวฉนัไปหาแกที่คอนโด อกีสกัสองชั่วโมงนะ ต้องกนิข้าวเช้ากบั
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พี่ราพณ์กับนายเชษก่อน” แม้จะล�าบากใจเพียงไรแต่สุดท้ายก็ตอบตกลง 

ไม่อย่างนั้นโดนสงสยัแน่

“โอเค ฉนัจะรอนะเอื้อย ขอบใจมาก”

อุรัสยาวางสายจากเพื่อนแล้วกายก็สะท้านยะเยือก นึกไปถึงภาพ

เหตุการณ์เมื่อคนืแล้วกต็วัสั่นขึ้นมาทนัท ีสมัผสัร้อนรุ่มของเขายงัตราตรงึ

ในซอกหลบืความทรงจ�าที่เลวร้ายที่สดุในชวีติ หลบัตาลงกเ็หน็แต่ภาพผูช้าย

เฮงซวยคนนั้นจนต้องสะบดัหน้าแรงๆ ไล่ความทรงจ�านั้นออกไปให้ไวที่สุด 

เธอตดัสนิใจแล้วว่าจะลมืกต็้องลมื ต้องท�าราวกบัไม่มอีะไรเกดิขึ้น 

หญงิสาวเดนิเข้าไปอาบน�้า พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ก้มลงมองตวัเอง 

ใช้เวลาไม่นานกอ็าบน�้าเสรจ็ทั้งที่ปกตแิล้วเธอเป็นคนอาบน�้านานพอสมควร 

จากที่ไม่แตะเครื่องส�าอางมานานกจ็�าต้องรื้อออกมาใช้กลบร่องรอยบ้าๆ ตาม

เนื้อตวัก่อนที่ใครจะสงัเกตเหน็ จากนั้นกแ็ต่งกายทะมดัทะแมงด้วยเสื้อยดื 

กางเกง แจก็เกตยนี และรองเท้าผ้าใบ เมื่อเสรจ็แล้วจงึคว้ากระเป๋าสะพาย

แล้ววิ่งลงไปข้างล่างเหมอืนอย่างทกุวนั จนกระทั่งถงึตนีบนัไดแล้วจู่ๆ  เชษฐา

ก็โผล่หน้าออกมาจ๊ะเอ๋ ท�าเอาหญิงสาวเบรกแทบไม่ทัน ดีที่ไม่หน้าทิ่มตก

บนัได

“ไอ้เชษ!” น้องสาวแว้ดใส่ อารามตกใจท�าให้เผลอเรยีกพี่ชายฝาแฝด

ว่า ‘ไอ้’ เตม็ปากเตม็ค�า 

“อรุณสวัสดิ์น้องรัก” นักมวยหนุ่มหน้าสวยเหล่มองน้องสาวอย่าง

จบัผดิ

“เป็นอะไรของแก ท�าไมมองฉนัแบบนี้ล่ะ”

“เมื่อคืนแกกลับดึกนี่เอื้อย” เชษฐายืนกอดอกพิงบันไดขวางทาง  

ไม่ยอมให้น้องสาวเดนิผ่าน ทั้งยงัยิ้มเจ้าเล่ห์

“ฉนัอยู่งานแต่งงานพี่ก้อยไง”

“กไ็ม่ได้ว่าอะไร แล้วเป็นไง งานสนุกไหม”

“กด็”ี ตอบแล้วก้มหน้าหลบสายตา ‘รูท้นั’ ของพี่ชายฝาแฝด เพราะ
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โตมาในท้องแม่ด้วยกนั เกดิกพ็ร้อมกนั ระหว่างเชษฐากบัอรุสัยาจงึเหมอืน

มสีายใยบางๆ ที่แม้มองไม่เหน็แต่รูส้กึถงึกนัเสมอ และนั่นกท็�าให้เธอไม่อยาก

เจอหน้าพี่ชายตอนนี้เลย

“ไปกินข้าวไปไอ้เอื้อย สายแล้ว ฉันกับพี่ราพณ์จะได้ออกจากบ้าน

เสยีท”ี

“แล้วท�าไมแกต้องรอฉนัด้วยล่ะนายเชษ”

“ก็ไม่เห็นแกลงมาเสียที ฉันก็เป็นห่วงน่ะสิวะ” เชษฐายักไหล่เบาๆ 

ชวนน้องสาวไปกนิข้าวเช้ากจ็รงิแต่ยงัไม่ยอมขยบัไปไหน

“หลบไปสนิายเชษ ฉนัจะลงไปกนิข้าว”

“ก็ได้ๆ” หนุ่มหน้าหวานเบี่ยงไหล่เล็กน้อยหลีกทางให้น้องสาวเดิน

ผ่าน แต่มวิายขดัขาแกล้งจนอุรสัยาหน้าคะม�า กระเป๋าสะพายหลุดจากบ่า

ตกลงบนพื้น

“ไอ้บ้าเชษ!” น้องสาวแหวใส่อย่างสุดกลั้น ตวัเองกม็เีรื่องให้คดิหนกั

สุมอยู่แล้ว ยงัมาเจอพี่ชายบ้าๆ อย่างนายเชษฐานี่อกี

“อะไรกนั” พี่ชายใหญ่เดนิเข้ามาหาราวกบัมใีครปล่อยควิแสดงตวัมา

กไ็ม่ปาน

“นายเชษเป็นบ้าอะไรกไ็ม่รู ้ตื่นมากวนประสาทเอื้อยแต่เช้าเลย” ได้ที

กฟ้็องพี่ชายคนโตทนัท ีเพราะอย่างไรเสยีราพณ์กเ็ข้าข้างเธออยูแ่ล้ว ครั้งนี้

กเ็ช่นกนั

ราพณ์ก้มลงเก็บกระเป๋าสะพายของอุรัสยาขึ้น ไม่ส่งให้น้องสาวแต่

ถือไว้เอง แล้วต้อนทั้งคู่เข้าไปในห้องอาหารที่มีแม่บ้านรออยู่แล้ว แต่พอ 

อุรสัยาเผลอ ราพณ์กส็่งกระเป๋าของน้องสาวให้เชษฐา ซึ่งพอรบักระเป๋าได้ 

กเ็ผ่นแน่บออกไปที่ห้องนั่งเล่นหน้าบ้านทนัท!ี

“วันนี้ออกไปไหนบ้าง” พี่ชายใหญ่ชวนคุย ซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วที่

ราพณ์จะถามว่าในวันหนึ่งๆ น้องสาวไปไหนบ้าง เผื่อว่าถ้าผิดเวลาจะได้ 

ตามถูก
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ถ้าเป็นก่อนหน้านี้อุรัสยาคงหัวเราะแล้วบ่นว่าราพณ์ช่างเห็นเธอเป็น

เด็กน้อยเสียจริง แต่ในเวลาที่ก�าลังหนาวเหน็บไปทั้งใจเช่นนี้ น�้าเสียงของ

ราพณ์กลบัท�าให้หวัใจของคนฟังอบอุน่และคลายความหวาดกลวัไปชั่วขณะ

“ออกไปกบัตาลแค่นั้นเอง”

“อยู่กบัตาลตลอดใช่ไหม”

“ค่ะ”

“พี่จะได้ไม่ต้องห่วง” ชายหนุ่มหน้าดุพยกัหน้าบอกให้แม่บ้านตกัข้าว

“นายเชษไปไหนแล้วล่ะ” ถามพลางชะเง้อมองพี่ชายฝาแฝดที่เมื่อครู่

ยงัเดนิตามมาแท้ๆ แต่ตอนนี้ไปไหนแล้วกไ็ม่รู้

“มาแล้วจ้า” เสยีงของนกัมวยหนุ่มหน้าหวานดงัขึ้น ก่อนที่เจ้าตวัจะ

วิ่งหน้าระรื่นกลับมาที่ห้องอาหารโดยที่มือซ่อนกระเป๋าน้องสาวไว้ด้านหลัง 

จากนั้นจงึวางกระเป๋าไว้อย่างเนยีนๆ และกนิอาหารพร้อมหนา้พร้อมตากนั 

“เอื้อยไปแล้วนะพี่ราพณ์” นกัข่าวสาวห้าวลุกขึ้นทนัททีี่กนิอิ่ม หยบิ

กระเป๋าตวัเองที่อยู่ข้างตวัเชษฐา จากนั้นจงึยกมอืไหว้พี่ชายใหญ่ เดนิไปขึ้น

รถและขบัออกจากบ้านไปอย่างรวดเรว็

“ว่าไงบ้างเชษ” ราพณ์ถามเสยีงเครยีด เวลาท�าหน้านิ่งแบบนี้ยิ่งหน้า

ดุขึ้นไปใหญ่ คราวนี้เป็นยกัษ์ของจรงิแล้ว

“ผมเจอของไม่ดเีข้าน่ะสพิี่ราพณ์”

คนถูกถามท�าหน้าปั้นยาก พอน้องสาวออกไปแล้ว เชษฐากไ็ม่มที่าที

สนุกสนานรื่นเรงิอกี เขาหยบิอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกง

ยาคุมฉุกเฉนิ!

ราพณ์หน้าถอดส ีเขาเงยหน้าขึ้นสบตาเชษฐา แววตาวาววบัเอาเรื่อง 

แล้วสั่งเสยีงเหี้ยม “หาให้ได้ว่าใครที่ท�าน้องเรา...ฉนัไม่เอามนัไว้แน่!” 

แสงแดดยามเช้าส่องลอดผ้าม่านผนืหนา อากาศร้อนอบอ้าวไม่คุน้เคย
ท�าให้เฮคเตอร์ตื่นมาด้วยอาการมนึงงเลก็น้อย ชายหนุม่ลกุขึ้นนั่งพงิหวัเตยีง
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แล้วสะบดัหน้าไปมา พอได้สตกิม็องไปรอบตวั ห้องพกับนโรงแรมหรูยงัอวล

ไปด้วยกลิ่นอายปรารถนาอยูจ่างๆ และนั่นกท็�าให้เขานกึถงึเหตกุารณ์ที่เกดิ

ขึ้นกบัสาวชุดแดงเมื่อคนืทนัที

สวย น่ารกั...แต่ดื้อไปหน่อย

กองหลังหนุ่มยิ้มมุมปาก นึกสนใจขึ้นมาทันทีว่าท�าไมผู้หญิงสวย

เซ็กซี่คนนั้นถึงมีท่าทีไม่ประสีประสาเรื่องคาวโลกีย์ แต่กลับมาท�าอาชีพนี้  

จะว่าเพราะร้อนเงนิหรอื...กไ็ม่นี่ ข้าวของเครื่องประดบักล็้วนมรีาคาทั้งนั้น 

ทั้งแหวน ก�าไลข้อมอืและนาฬิกาล้วนมาจากแบรนด์ดงั หรอืว่า...

เสียงเคาะประตูสองครั้งขัดจังหวะความคิดของชายหนุ่มเสียก่อน 

เฮคเตอร์ลุกขึ้นสวมบ็อกเซอร์แล้วเดินไปเปิดประตู ก็พบว่าเป็นเซซาร์กับ 

เฆซุสนั่นเอง

“ท�าไมอยู่ในสภาพนี้วะ” เฆซุสถามทันทีตามประสาคนปากไว ส่วน 

เซซาร์เลกิคิ้วเลก็น้อย แต่ไม่พูดไม่ถามอะไร

“กส็าวที่แกส่งมาให้เมื่อคนืไง” 

“แกว่าไงนะ” หนุ่มมาดกวนถาม “ฉันไม่ได้พาใครมาให้นายนะเฮค 

ฉันบอกว่าก�าลังจะกลับพร้อมสาวที่หิ้วมาได้ แต่พอวางสายจากนาย  

ยายผูห้ญงิบ้านั่นอ้วกตอนจะขึ้นแทก็ซี่ เลยตวัใครตวัมนั ไม่ได้พามาให้นาย”

“อะไรนะ!” เสยีงของกองหลงัหนุ่มดงัปานฟ้าผ่า เฮคเตอร์รู้สกึเหมอืน

ถูกสายฟ้าฟาดลงกลางกบาลทันที ถ้าผู้หญิงจอมพยศคนนั้นไม่ใช่คนที่ 

เฆซุสหามาให้ แล้วเธอเป็นใคร!

เมื่อคิดดีๆ เฆซุสบอกว่าก�าลังจะส่งมา แต่พอวางสายเขาก็เห็นสาว

ชดุแดงเข้าแล้ว ทั้งที่ไม่น่าจะมาถงึไวแค่พรบิตาเดยีวแบบนั้น บ้าเอ๊ย! เขาบ้า

หรอืเมาที่ไม่คดิหน้าคดิหลงัก่อนเลย!

เฮคเตอร์เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนทั้งสองฟังอย่างรวดเร็ว ท�าเอา 

สองหนุ่มกุมขมบั

“ก่อเรื่องจนได้” เฆซุสเอ่ยเสียงเครียด ถ้าเรื่องแดงขึ้นมาละก็ 
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เป็นเรื่องแน่ๆ ดไีม่ดกีระทบกบัอนาคตเตม็ๆ 

เฮคเตอร์พยกัหน้าเบาๆ เขาไม่รูจ้กัเธอเลย สงสยัอยูเ่หมอืนกนัเพราะ

ถามชื่อถามอะไรก็ไม่ตอบ ท่าทางโกรธจัดผิดนิสัยผู้หญิงอย่างว่า คราวนี้

กระจ่างแล้ว...กเ็พราะว่าเธอไม่ใช่น่ะสิ

“เลกิคดิอะไรก่อนเถอะ ลงไปข้างล่างได้แล้ว ก่อนเชสนี่จะมาตามนาย

ด้วยตวัเอง” เซซาร์ที่เงยีบมาตลอดเอ่ยเตอืนเพื่อน วนันี้มกีจิกรรมมากมาย 

ทั้งไลข่อบคณุพาร์ตเนอร์ทั้งหลายที่สนบัสนนุสโมสร ตอนเยน็กม็กีจิกรรม

ลงซ้อมในสนามจรงิอกีด้วย

เฮคเตอร์พยกัหน้า ถงึตอนนี้แล้วคงท�าอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยไป

ก่อน แต่เขากย็งัหวงัลกึๆ ว่าจะได้เจอเธอคนนั้นอกีครั้ง อยากขอโทษและ

รบัผดิชอบการกระท�าทั้งหมด แค่ขอให้ได้เจอเธออกีสกัครั้ง...

เช้าวันเสาร์ที่รถยังไม่ติด อุรัสยาขับรถออกจากบ้านย่านฝั่งธนมา
เรื่อยๆ พลันสังเกตเห็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ภาพความทรงจ�า

เฮงซวยเมื่อคนืกผ็ุดขึ้นมาอกีจนได้ ท�าเอาสาวคนเก่งเหงื่อตก

ถ้าผูช้ายคนนั้นเป็นนกัฟตุบอลจรงิๆ เขากต้็องผ่านการตรวจโรคเป็น

ประจ�าไม่ใช่หรอื...แต่เธอจะแน่ใจได้ยงัไง

สมองอันชาญฉลาดสั่งให้เธอคิดมากไว้ก่อน อุรัสยาตัดสินใจขับรถ

เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลและตรวจร่างกายทันที...ช่างหัวความอายไปก่อน  

เธอยงัไม่อยากตายเพราะโรคตดิต่อตอนนี้!

ตลอดชวีติยี่สบิห้าปีของอรุสัยา เธอถกูเลี้ยงดแูบบไข่ในหนิมาตลอด 

พี่ชายทั้งสองตามใจเธอเสยียิ่งกว่าลกู เรยีกว่ายงุไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม แต่พอ

พ้นอกพี่ไม่เท่าไหร่กโ็ดนตอมไปเสยีแล้ว

จากโรงพยาบาลมาถงึคอนโดของตลุยดา อรุสัยาหน้าแดงเหมอืนคน

ก�าลงัเป็นไข้ จนเพื่อนสาวถามด้วยความเป็นห่วง

“แกหายแฮงก์แล้วแน่นะ”
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“แน่ส”ิ

“ท�าไมหน้าแดงแบบนั้น”

“อากาศมนัร้อน”

ตุลยดามองเพื่อนอย่างกังขา...อยู่ในรถแอร์เย็นฉ�่าจะร้อนได้ยังไง  

แต่กช็่างเถอะ ถ้ามอีะไรร้ายแรงจรงิอุรสัยากค็งจะบอกนานแล้ว

ก่อนถงึเวลาไปสมัภาษณ์ สองสาวเข้าไปที่ส�านกัพมิพ์เพื่อช่วยพสิูจน์

อกัษรก่อนปิดหน้าข่าว พอดนีวนิดาลงจากรถเมล์เดนิมาถงึหน้าปากทางเข้า

พอด ีเลยรบัขึ้นรถมาด้วยกนั

“วนันี้พี่ราพณ์ไม่มาด้วยเหรอพี่เอื้อย” 

นวินดาถามเสียงใส ตาเป็นประกายด้วยความหวัง ท�าเอาตุลยดา

หวัเราะ แต่น้องสาวของราพณ์กลบัถอนใจเสยีงดงั พอจอดรถได้กเ็อื้อมมอื

ไปผลกัหวัเดก็สาวเตม็แรง

“แกเจอฉนัก่อน แทนที่จะทกัทายฉนั ดนัถามถงึพี่ชายฉนัโน่น” สาว

ห้าวลงจากรถแล้วเท้าสะเอวใส่เดก็สาวที่ยงัยิ้มเผล่

“กเ็หน็อยูค่าตาว่าพี่เอื้อยมาแล้ว ท่าทางสบายดนีี่คะ จะถามถงึท�าไม”

“ไอ้เนย!”

“เอาน่าเอื้อย ไปทะเลาะกบัเดก็มนัท�าไม” ตุลยดาหวัเราะเบาๆ

“ว่าแต่พี่ตาลเป็นอะไรคะ ท�าไมหน้าซดีจงั”

“นอนไม่พอ” 

“เมื่อคืนเมากันเละสิท่า” เด็กสาวท�าปากยื่น อิจฉานิดๆ ที่ไม่ได้ไป

ด้วย 

“ไม่เป็นไรแล้ว”

“แกนี่อยากรูอ้ยากเหน็สมกบัที่อยากเป็นนกัข่าวจรงิๆ ไอ้เนย” อุรสัยา

หวัเราะเบาๆ แล้วกอดคอตุลยดาเข้าไปในส�านกังาน

“พี่เอื้อยไม่ได้จะพูดว่าเนยขี้เสอืกใช่ปะ” เดก็สาวยิ้มแหย

“นั่นแหละคอืสิ่งที่ฉนัต้องการจะบอกแกไอ้เนย” 
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“พี่เอื้อยใจร้าย” เด็กสาวท�าแง่งอน แล้ววิ่งเข้าส�านักพิมพ์ไปก่อน 

ปล่อยให้อรุสัยาและตลุยดาได้แต่มองตามไปอย่างข�าๆ แต่กย็อมรบัว่าระยะนี้

บรรยากาศการท�างานมชีวีติชวีาขึ้นเพราะนวนิดาเข้ามาฝึกงานนี่ละ 

วนันี้สองสาวเข้ามาดพูี่ที่อยูเ่วรเตรยีมปิดหน้าข่าวก่อนลงออนไลน์บน

เวบ็ไซต์ข่าวของส�านกัพมิพ์ ฆ่าเวลารอไปสมัภาษณ์ในช่วงเยน็ ส่วนนวนิดา

นั้นอยู่หอเฉยๆ กฟ็ุ้งซ่าน เลยมาที่ท�างานเช่นกนั

“พี่ตาลยังหน้าซีดอยู่เลย แล้วอย่างนี้จะออกไปท�างานไหวเหรอ”  

นวนิดายงัเกาะตดิสองสาวไม่ลดละ ต่อให้ไปช่วยงานในแผนกอื่นๆ อย่างไร 

แต่พอว่างเมื่อไหร่กเ็ข้ามาพนัแข้งพนัขาเหมอืนลูกลงิ

“กฉ็นัไปด้วยนี่ไง” อุรสัยา

“ให้เนยไปด้วยไหม” เดก็สาวยิ้มจนตาหยี

“ห่วงฉนัขนาดนั้นเลยหรอื” 

ตุลยดามองเด็กสาวด้วยแววตาซาบซึ้งใจ น�้าตาปริ่มจะไหลออกมา

เสยีให้ได้ ในขณะที่อุรสัยาได้แต่กลอกตา เพราะแคม่องตากเ็หน็ไปถงึล�าไส้

ตรงแล้วว่ายายเดก็แสบนี่หวงัอะไร

นวนิดาหวัเราะแหะๆ แล้วส่ายหน้า “ที่ตามไปกเ็ผื่อว่าพี่ราพณ์จะมา

ส่งข้าวส่งน�้าพี่เอื้อยต่างหากจ้ะ”

“ไอ้เนย!” สองสาวรุ่นพี่ดุออกมาพร้อมๆ กนัแล้วส่ายหน้าระอา แต่

สุดท้ายกต็กลงให้นวนิดาออกไปด้วยกนัอยู่ดี

บรเิวณหน้าสนามกฬีาค่อนข้างคกึคกัเพราะมผีูส้นบัสนนุรายต่างๆ 
เข้ามาเปิดบูท มีกิจกรรมร่วมสนุกรับตั๋วเข้าชมซึ่งเป็นที่นั่งวีไอพีและร่วม 

มีตติงกับนักเตะ ไหนจะซุ้มที่จัดไว้ส�าหรับถ่ายรูปกับสแตนด์นักเตะในทีม

และป้ายหมายเลขเสื้อขนาดยกัษ์นี่กอ็กี ต่อให้ไม่ใช่วนัที่เตะจรงิ แต่กเ็รยีก

แฟนบอลเข้ามาในบรเิวณสนามได้มากมาย

“พี่เอื้อย” นวินดาที่วิ่งเข้าบูทนั้นออกบูทนี้กลับมาหาสองสาวที่อยู่ใน
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บรเิวณสนาม รอการมาถงึของพวกนกัฟตุบอลที่จะเข้ามาซ้อมในสนามจรงิ

“อะไรเนย” อรุสัยาหนัไปหาแล้วกต้็องตกใจเลก็น้อย เมื่อเหน็เดก็สาว

หอบขนมและน�้าอดัลมมาเตม็อ้อมแขน

“เนยเอามาฝาก”

“ขอบใจนะ” ตลุยดาเงยหน้าจากค�าถามที่เตรยีมไว้สมัภาษณ์ แล้วยิ้ม

ให้เดก็สาวที่ร่าเรงิจนล้นอย่างนวนิดา

“ไม่ได้เอามาฝากพี่สองคนเสียหน่อย เนยจะฝากเอาไปให้พี่ราพณ์ 

บอกว่าสนิสอดล่วงหน้านะพี่เอื้อย เรยีนจบเมื่อไหร่เนยจะไปสูข่อ” ประโยค

หลงัเดก็สาวหนัไปยิ้มทะเล้นให้น้องสาวของหนุ่มในดวงใจ 

“ทะลึ่งใหญ่แล้วไอ้เนย” อุรัสยาใช้ขวดน�้าอัดลมขวดเล็กเคาะศีรษะ

เด็กสาวแรงๆ “เก่งเหลือเกิน ลับหลังนี่เก่งเหลือเกิน เวลาพี่ราพณ์มาทีไร 

แกเผ่นหายไปไหนฮะ”

“ความรักนี้ยิ่งใหญ่ แค่มีความรักให้แต่ไม่จ�าเป็นต้องครอบครอง” 

เดก็สาวบ่นหงุงหงงิ แล้วนั่งขดัสมาธลิงกบัพื้นหญ้าข้างๆ สองสาว

“เอาความจรงิ”

“เนยกลัว” เด็กสาวหัวเราะเสียงดัง จนนักข่าวจากส�านักอื่นที่มารอ

นกัเตะต่างกห็นัมามอง ท�าเอาตุลยดาปิดปากเดก็สาวจอมรั่วแทบไม่ทนั

“เขาหาว่าคนบ้ามาสัมภาษณ์แน่ๆ” อุรัสยาถอนใจแล้วก้มลงเตรียม

หยบิกล้องออกมาจากกระเป๋า ช่วงที่ก้มหน้าลงเผยให้เหน็ล�าคอระหงที่มรีอย

ช�้าเป็นจ�้า 

“คอเป็นอะไรน่ะพี่เอื้อย!” เด็กสาวร้องลั่น ดวงตากลมโตเบิกกว้าง 

แล้วขยบัเข้าไปใกล้ๆ  หวงัจะดใูห้ชดัๆ แต่อุรสัยากข็ยบัปกเสื้อเชิ้ตยนีปิดไว้

เสยีก่อน

“นายเชษเล่นแรงไปหน่อย บบีคอฉนัเกอืบตาย” 

“ไม่เหน็เหมอืนเลย” 

เด็กสาวชะเง้อคอสอดรู้สอดเห็นเต็มที่ แต่พอถูกสาวรุ่นพี่ขึงตาใส่ก็
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หวัเราะแห้งๆ แล้วหดคอกลบัไปนั่งสงบเสงี่ยมเรยีบร้อยตามเดมิ

เสียงฮือฮาของนักข่าวจากส�านักข่าวอื่นๆ ดังขึ้นท�าให้สามสาวหันไป

มอง แล้วกพ็บว่าบรรดานกัเตะและทมีสตาฟโคชมาถงึแล้ว...หนึ่งในนั้นคอื

ผูช้ายคนนั้นจรงิๆ ด้วย เสยีงกระซบิกระซาบจากบรรดาผู้สื่อข่าวส�านกัข่าว 

อื่นๆ และแฟนคลบั ท�าให้อุรสัยารู้ทนัทวี่าเขาชื่ออะไร 

เฮคเตอร์ โฮเวเดส! 

แม้จะไกลกันเกือบครึ่งสนาม แต่ทันทีที่ดวงตาสองคู่สบประสาน  

อรุสัยากส็ะดุ้งวาบ แล้วเบอืนหน้าหนทีนัทเีมื่อเหน็ใบหน้าคมเข้มคุ้นตา ชาย

หนุม่ชะงกัเลก็น้อยแล้วจ้องเธออย่างเอาเป็นเอาตาย อรุสัยาจงึรบีก้มหน้าลง

ทนัท ีพยายามปลอบใจตวัเองว่าเขาจ�าไม่ได้หรอก สาวชุดแดงคนเมื่อคนืกบั

เธอตอนนี้ต่างกนัลบิลบั อย่างไรเขากจ็�าไม่ได้แน่ๆ 

คดิแล้วกพ็ยายามปรบัลมหายใจให้เป็นปกต ิเธอไม่กลวัที่จะเจอเขา 

แต่ไม่อยากเจอเสียมากกว่า เพราะเฮคเตอร์ก็ไม่ต่างอะไรจากฝุ่นทรายใน

สายตาของเธอหรอก เขาน่ะหรอื...มลพษิดีๆ  นี่เอง!

สาวห้าวสะบัดหน้าแรงๆ แล้วหันไปถามเพื่อนด้วยน�้าเสียงจริงจัง  

“แกได้สมัภาษณ์เมื่อไหร่”

“หลงัซ้อมน่ะ”

“ไม่ใช่ก่อนซ้อมหรอกหรือ” ดวงตากลมโตเบิกกว้างขึ้นอีก ถ้า

สมัภาษณ์หลงัซ้อม ไม่เท่ากบัว่าเธอต้องตดิอยู่ในนี้เป็นชั่วโมงๆ เลยหรอื

“ฉันไม่แน่ใจ เขาอาจจะปลีกตัวมาให้สัมภาษณ์ได้ แต่อย่างน้อยก็

ต้องซ้อมก่อน”

“ฉนัไปนั่งข้างอฒัจนัทร์ดกีว่า” อุรสัยาลุกขึ้นปัดฝุ่นที่กางเกงออก

“แล้วมาถ่ายรูปให้ด้วยนะ” ตุลยดาก�าชบั

“รู้แล้วน่า” สาวห้าวตอบ ก่อนออกไปก็มิวายเงยหน้ามองบรรดา 

นกัเตะในสนามอกีครั้ง แล้วกพ็บว่าเฮคเตอร์ก�าลงัจ้องมองเธอด้วยเช่นกนั 

ท�าเอาหญิงสาวหนาวยะเยือก แล้วรีบเผ่นไปนั่งชิดทางขึ้นอัฒจันทร์ทันท ี
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โดยมนีวนิดาตามไปตดิๆ

ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งตั้งใจหลบหน้า แต่อกีฝ่าย...
ทันทีที่เดินเข้ามาในสนามกีฬาที่เปิดให้แฟนบอลบางส่วนที่ซื้อบัตร 

วีไอพีเข้ามาชมการฝึกซ้อม รวมทั้งนักข่าวกีฬาจากทั้งในและต่างประเทศ 

เฮคเตอร์กลบัมองเหน็แค่คนเดยีว หญงิสาวท่าทางห้าวๆ แตกต่างจากสาว

เปรี้ยวในชุดแดงเมื่อคืนลิบลับ แต่ไม่ว่าเธอจะแต่งกายแบบใด เขาก็จ�า

ใบหน้าอ่อนหวานของเธอได้ จ�าแหวนที่นิ้วชี้และนิ้วนางข้างขวา จ�าก�าไลข้อมอื

และนาฬิกาได้ โดยเฉพาะดวงตากลมโตเป็นประกายดื้อดึงคู่นั้น และนั่น 

กท็�าให้เขากลั้นยิ้มไม่ไหว ไม่คดิว่าจะได้เจอเธออกีครั้ง และวนันี้จะต้องคุย

กนัให้รู้เรื่องเสยีที

“มองอะไรวะเฮค” 

เฆซุสถาม สหีน้าแววตาสอดรู้สอดเหน็ตามนสิยั ขณะที่เซซาร์ได้แต่

ส่ายหน้าระอา แล้วก้าวเข้าไปเริ่มวอร์มอปัยดืหยุน่ร่างกายตามที่ทมีสตาฟฟ์

โคชเรยีก

“ไม่มอีะไร” เฮคเตอร์บอกปัด แต่ไม่ละสายตาจากหญงิสาวในชุดยนี

ทะมดัทะแมงเลยแม้เสี้ยววนิาที

“งั้นกม็าสวิะ”

“เออๆ”

กองหลงัหนุม่ร่างใหญ่เข้าไปรวมกลุม่กบัเพื่อนร่วมทมีที่เริ่มวอร์มอปั 

โยอาคมิเข้ามาเป็นคนสุดท้าย เขาคยุกบันกัข่าวในช่องรายการทวีขีองสโมสร

สองสามค�ากเ็ข้ามาสมทบกบัทมีโคช จากนั้นกต็รงเข้ามาหาตลุยดา แล้วพดู

ด้วยน�้าเสยีงสุภาพ

“อกีสกัสบินาทผีมจะมาให้สมัภาษณ์นะครบั”

“ขอบคุณมากค่ะ” ตุลยดายิ้มตอบ รอจนหนุ่มใหญ่ผู้จดัการทมีเดนิ

ออกไปแล้ว จงึหนัไปหาเพื่อนที่ขยบัไปนั่งรอเสยีไกลแล้วกวกัมอืเรยีก
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อุรัสยาถอนใจ แม้จะไม่อยากเข้าไปใกล้ ‘คนพวกนั้น’ มากแค่ไหน 
แต่เธอก็มืออาชีพพอ หญิงสาวลุกขึ้น หันไปเรียกนวินดาที่เอาแต่นั่งเล่น

โทรศพัท์มอืถอืให้เข้าไปหาตุลยดาด้วยกนั

“คณุโยอาคมิบอกว่าจะปลกีตวัมาให้สมัภาษณ์ แกถ่ายรูปเขาให้ด้วย

นะ”

“รูแ้ล้วน่า” หญงิสาวถอนใจ จากนั้นจงึนั่งลงข้างๆ ตุลยดา แล้วหยบิ

กล้องออกมาจากกระเป๋า ตั้งใจจะเปลี่ยนเลนส์ให้เหมาะกบัถ่ายพอร์เทรต 

พลั่ก!

“โอ๊ย!” หญงิสาวร้องลั่น นั่งอยู่ดีๆ  ก็มลีูกฟุตบอลลอยตกลงมาใส่

หน้า ท�าเอาผงะหงาย อุรัสยาเงยหน้ามองหาตัวการทันที ดวงตากลมโต

สุกใสลุกวาบเมื่อพบว่าตัวการนั้นไม่ใช่ใครเลย คือ เฮคเตอร์ โฮเวเดส 

นั่นเอง ทั้งยงัยิ้มกวนโทสะเธออกีด้วย

อุรสัยาส่งสายตาอาฆาตไปให้ แทนที่เฮคเตอร์จะรู้สกึรู้สาอะไรหรอื 

กไ็ม่ ทั้งยงัยิ้มเจ้าเล่ห์กลบัมาเสยีอย่างนั้น สดุท้ายคนที่หวัเสยีกม็แีต่ตวัเธอ

เอง หญิงสาวจึงสูดลมหายใจเข้าลึกๆ คิดเสียว่าหมาเห่า ไม่เห่าตอบเสีย

เดี๋ยวมนักห็ยดุไปเอง...คดิได้ดงันั้นกก้็มลงหยบิเลนส์ส�าหรบัถ่ายพอร์เทรต

ขึ้นมาอกี

พลั่ก!

ลกูบอลจากมารร้ายตวัเดมิพุง่ตกลงตรงหน้าเธออกีครั้ง แต่หญงิสาว

กท็�าเฉย พยายามข่มใจ ท่องไว้ว่าแค่หมาเห่า 

พลั่ก!

ลกูบอลนรกลอยมาอกีครั้ง หญงิสาวเป่าลมหายใจออกจากปากแรงๆ 

ทั้งที่อยากฆ่าเขานัก เธอได้แต่ปลอบตัวเองว่าไม่เป็นไร ใจเย็นไว้...แค่

มารผจญเท่านั้น

พลั่ก!

ครั้งที่สี่ ไม่เป็นไร เธอจะทนครั้งนี้แค่ครั้งสุดท้าย แต่...
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พลั่ก!

บอลนรกลอยมาใส่หน้าอุรสัยาอกีครั้งจากผูช้ายกวนประสาทคนเดมิ 

และนั่นกท็�าให้ความอดทนของหญงิสาวขาดสะบั้นลงแต่เพยีงเท่านี้

ปู่มนัเถอะ! อยากหาเรื่องใช่ไหม!

สาวร่างเล็กลุกพรวดแล้วขึงตาใส่ตัวการด้วยท่าทางเอาเรื่องจนทีม 

สตาฟฟ์โคชต้องวิ่งเข้ามาหาแล้วเป็นฝ่ายขอโทษเสยีเอง

“ขอโทษด้วยนะครบั”

“ไม่เป็นไรค่ะ” 

“ผมจะให้เขามาขอโทษ...”

“ไม่ต้องค่ะ ฉนัไม่เป็นไร” สาวห้าวพยายามข่มใจให้เลกิแล้วต่อกนัไป 

ต่อให้เป็นฝ่ายโดนเขาหาเรื่องมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกนักเ็ถอะ แต่ถ้าปลอ่ย

วางแล้วท�าให้ไม่ต้องเจอะเจอกนัอกีเลยในชาตนิี้ได้...เธอยอม

อุรัสยาท�าหน้าที่ช่างภาพให้ระหว่างที่ตุลยดาสัมภาษณ์โยอาคิมไป

เรื่อยๆ ส่วนนวนิดากม็หีน้าที่นั่งมองตาเป็นประกายเพราะมรีสนยิมชอบหนุ่ม

ใหญ่เป็นทุนเดมิอยู่แล้ว โยอาคมิพูดถงึทศันคตกิารท�าทมีที่เน้นการพฒันา

ลกูทมี ซึ่งมกัจะป้ันนกัเตะขึ้นมาเองมากกว่าการซื้อผูเ้ล่นดงัๆ ด้วยค่าตวัสงู

ลบิลิ่วแต่ไม่เข้ากบัระบบการเล่นของทมี ซึ่งแทนที่จะพฒันาไปด้วยกนั กลบั

กลายเป็นไม่เข้าระบบ ถ่วงเวลาให้ช้า ดไีม่ดกีท็�าให้ซื้อมาไม่คุ้มกบัที่ใช้ไปเสยี

ด้วยซ�้า หนุม่ใหญ่ดอูารมณ์ดตีลอดการสมัภาษณ์...ความเป็นกนัเอง หวัเราะ

ง่าย ยิ้มง่ายของ โยอาคมิ เชสนี่  ยิ่งท�าให้นวนิดาเคลิ้มกว่าเดมิอกี

“หล่อจงัเลย ยิ้มสวยด้วย” 

เด็กสาวในชุดนักศึกษามีท่าทีเคลิ้มฝันอย่างเห็นได้ชัดจนอุรัสยาเริ่ม

หมั่นไส้ จงึเอื้อมมอืไปเขกหน้าผากนูนเด่นนั้นเตม็แรง

“น้อยๆ หน่อยไอ้เนย”

“นั่นแน่...มหีวงพี่สะใภ้แทนพี่ชายด้วย” นวนิดายิ้มทะเล้น แล้วกระตุก 

ชายเสื้อเชิ้ตของอรุสัยาแรงๆ “พี่เอื้อย นกัเตะคนนั้นมองพี่เอื้อยนานแล้วนะ” 
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เดก็สาวพยกัพเยดิไปทางเฮคเตอร์ที่หยุดวิ่งแล้วหนัมามองตรงๆ 

“นั่นส ิฉนักส็งสยัตั้งแต่เขาโยนบอลมาทางแกตดิๆ กนัแล้วนะเอื้อย” 

ตุลยดาเหน็ด้วย

“เขาเตะพลาดละมั้ง”

“ไม่น่านะ...บางทีแกอาจจะไม่รู้ เฮคเตอร์ โฮเวเดส เป็นกองหลังที่

โยนบอลแม่นที่สุดคนหนึ่งเลยละ วางบอลยาวจากท้ายสนามไปให้เพื่อนที่

วิ่งหน้าสนามยังแม่นเลย” นักข่าวสายกีฬาบอกตามจริง ท�าเอามือที่ก�าลัง

สาละวนกบัการเกบ็กล้องและเลนส์ชะงกัไปทนัที

“พูดจรงิหรอื” 

อุรสัยาเงยหน้าขึ้นมองเพื่อน ตุลยดาพยกัหน้าแขง็ขนัแทนค�าตอบ

อรุสัยารูส้กึในหวัดงักระหึ่ม แก้วหลูั่นเปรี๊ยะ โทสะพุง่ขึ้นสงูจนหน้า

แดงก�่า เธอตวดัสายตามองเฮคเตอร์แล้วกพ็บว่าเขาก�าลงัมองเธออยูพ่ร้อม

กบัยิ้มท้าทาย

นวนิดามองใบหน้าขึ้นสจีดัด้วยโทสะว่าเป็นการเขนิอายของสาวรุน่พี่

แล้วกล่าวฟันธง “เขาชอบพี่เอื้อยแน่ๆ”

“เหน็ด้วย” ตุลยดาหนัไปยิ้มกบัเดก็สาว

“เพ้อเจ้อ” อุรสัยาปฏเิสธทนัควนั ชอบหรอื...ไมใ่ช่หรอก อยากบอก

เพื่อนใจจะขาดว่าผู้ชายคนนั้นตั้งใจกวนประสาทเธอต่างหาก แต่บอกไม่ได้ 

ไม่อย่างนั้นความลบัแตกแน่!

“พี่เอื้อยเป็นอะไรอ้ะ รบีจนมอืพนักนัหมดแล้วนะ” นวนิดายื่นหน้า

มาสอดรู้ 

“ฉนัปวดอ!ึ” สาวห้าวกระซบิลอดไรฟัน ฝากกระเป๋ากล้องไว้ที่เพื่อน

แล้วรบีลุกออกไปให้พ้นสายตาจบัผดิของสองสาวทนัที

“ฉันว่าไอ้เอื้อยมีพิรุธ” ตุลยดาหันไปกระซิบกับนวินดาที่พยักหน้า 

เหน็ด้วยทนัท ีแต่พอหนัไปมองข้างหลงัเท่านั้นแหละ...

“นกัเตะคนนั้นตามพี่เอื้อยไปจรงิๆ ด้วยพี่ตาล!” เดก็สาวร้องลั่นจน
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สาวรุ่นพี่ต้องรบีตะครุบปากไว้ก่อนที่คนอื่นๆ จะได้ยนิ

“ต้องมอีะไรสกัอย่าง”

“ใช่” นวนิดาพยกัหน้าเป็นลูกคู่

“แกไปสบืมา”

“เนยจะทรยศพี่เอื้อยได้ยงัไง นั่นน้องสาวของว่าที่สามเีนยนะ” เดก็สาว

แสร้งท�าตาโต ผลคอืถูกตุลยดาเอาปากกาเคาะหวัเตม็แรง

“แกไปสบืมาไอ้เนย ถ้าเกดิเรื่องอะไรแกกค็าบข่าวไปฟ้องพี่ราพณ์ซะ 

แค่นี้แกกท็�าคะแนนได้แล้ว”

“จริงด้วย!” ดวงตากลมโตของเด็กสาวในชุดนักศึกษาเป็นประกาย

วาววบัขึ้นมาทนัท ี“แต่คาบข่าว...เนยไม่ใช่หมาใช่ไหมพี่ตาล”

“แกเป็นนางฟ้าเลยละไอ้เนย นางฟ้าแม่ทูนหวัคาบแต่ข่าวดีๆ  ไง”

“โอเคๆ” เด็กสาวท�ามือเป็นสัญลักษณ์ตกลง แล้วร้องเพลงประชด

ประชัน “รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก...เนยจะท�าตามสัญญา ขอเวลาอีก

ไม่นาน” นกัศกึษาสาวลกุขึ้น ระหว่างที่เดนิไปกร้็องเพลงดงัหงงุหงงิไปตลอด

ทาง

ความจรงิแล้วอรุสัยาไม่ได้ปวดท้องหนกั เธอกแ็ค่หาข้ออ้างหลบหน้า
เพื่อนและหลบเลี่ยงจากสถานการณ์ชวนกระอักกระอ่วน แม้ไม่หันไปมอง 

เธอกร็ู้สกึว่าตกอยู่ในสายตาของเฮคเตอร์ตลอดเวลาจนเพื่อนๆ เริ่มสงสยั

นักข่าวสาวห้าวล้างหน้า เอาคราบดินและเศษหญ้าที่เปรอะเปื้อน

ใบหน้าและเส้นผมเพราะฝีมอืมารร้ายออกให้หมด แต่ระหว่างทางกลบันี่ส ิ

ต้องเดนิผ่านที่พกันกักฬีา ไม่รู้ว่าจะมใีครซุ่มอยู่หรอืเปล่า

อุรัสยามองซ้ายมองขวาก็เห็นว่าทางสะดวก แต่พอจะก้าวออกไป

เท่านั้นกถ็กูมอืดคีว้าแขนไว้แล้วลากร่างบอบบางให้ปลวิไปตามแรงมหาศาล 

เฮคเตอร์ โฮเวเดส!

หญงิสาวใจหายวาบ สัญชาตญาณการเอาตวัรอดตื่นขึ้น เธอหันไป
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แล้วยกขาขึ้นหมายจะถบีให้สดุแรง ทว่าฝ่ายตรงข้ามกต็ั้งรบัอยูแ่ล้ว เขาคว้า

ขาเธอไว้จนอุรสัยาเสยีหลกั ดทีี่ฝ่ายนั้นรบัไว้ได้ทนัไม่อย่างนั้นคงล้มไปแล้ว 

แต่นั่นกท็�าให้เธอตกอยู่ในอ้อมแขนแขง็แรงของเขาจนได้

“ปล่อยฉนั!” เจ้าของเสยีงหวานใสตวาดลั่น พยายามขนืตวัให้พ้นจาก

อุ้งมอืของเขา แต่เฮคเตอร์ไม่ยอมปล่อย

“ปล่อยแน่ แต่เราต้องคุยเรื่องเมื่อคืน” เขาพูดหน้าตาย ดวงตาสี

น�้าตาลคมเข้มกวาดมองไปทั่วร่างเลก็บอบบาง

“มองอะไร!” สาวร่างเลก็กระชากเสยีงถาม ตาคมปลาบของเขาท�าเอา

สาวเจ้าร้อนๆ หนาวๆ ทนัที

“เจบ็มากไหม” เฮคเตอร์ถามหน้าตาย 

สหีน้าคลา้ยไม่ยนิดยีนิร้ายของเขาท�าเอาไฟโทสะของหญงิสาวลกุพึ่บ

“ฉนัไม่รู้ว่าคุณหมายถงึอะไร” อุรสัยาส่ายหน้า แล้วสะบดัตวัจนพ้น

มอืเขาทนัท ียงัไม่ทนัเดนิหนไีปไหนได้ไกลเกนิสองก้าวกต้็องชะงกัเมื่อได้ยนิ

ค�าพูดต่อมา

“เราต้องคุยกนัเรื่องเมื่อคนื...รอบสองผมไม่ได้ป้องกนั คุณกร็ู้นี่” 

เขาพูดพลางคว้าแขนเลก็ไว้ แต่อุรสัยากส็ะบดัตวัหนทีนัทเีช่นกนั

“ไม่ต้องมาแตะฉนั!” เธอบอกเสยีงขุ่น นยัน์ตาวาววบั แล้วพูดด้วย

น�้าเสยีงเฉยีบขาด “ฉนัไม่เป็นไร ไม่มปีัญหาตามมาแน่นอน”

“แต่...”

“ลืมมันไปซะ ทางใครทางมัน ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีก” หญิงสาว 

กระซบิเสยีงเครยีด เธอมองเขาอย่างรงัเกยีจ แล้วผละออกไปทนัทรีาวกบัว่า

เฮคเตอร์คอือากาศธาตุกไ็ม่ปาน

ท่าทางของหญิงสาวท�าให้นักฟุตบอลหนุ่มชื่อดังถึงกับหน้าชา ปกติ 

มีแต่ผู้หญิงวิ่งเข้าใส่เพียงเพื่อจะให้ได้มีความสุขชั่วคืนกับเขา แต่เธอกลับ 

ไม่ต้องการให้รบัผดิชอบทั้งที่เขาตามง้องอนถงึขนาดนี้!

เฮคเตอร์ถอนใจแล้วรีบตามนักข่าวสาวออกไป แต่ช้าไปแล้ว หญิง
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สาวเดินลิ่วๆ กลับไปหาเพื่อนนักข่าวของเธอแล้วพากันออกไปจากสนาม

ทนัที

จนแล้วจนรอดเขาก็ยังไม่รู้ชื่อของสาวเจ้า แล้วอย่างนี้จะตามหาได้

จากที่ไหน!

นกัฟุตบอลหนุ่มถอนใจ ยกมอืเสยผมแรงๆ แล้วออกไปสมทบกบั

เพื่อนๆ ในสนาม




