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W I N T E R 
 

R O M A N C E 
  
 
 
 

Haruka Aya   เขียน 
 
 
 
 

นิยายเร่ืองนีส้ าหรับผู้อา่นท่ีมีอาย ุ20  ปีขึน้ไป 
เนือ้หาของเร่ืองนีม้ีความไมเ่หมาะสมทางพฤติกรรม 

ความรุนแรงและ NC 
ผู้อา่นท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 20  ปีห้ามอา่นเด็ดขาด 
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“บอกอีกสวิา่เพราะเรายงัไมไ่ด้คบกนัด้วยซ า้ แตถ่ึงยงัไงก็ตาม...” เขาชฝู่า
มือขึน้ ฝ่ามือที่เต็มไปด้วยเลอืดจากซอกขาของฉนั “เธอเป็นของฉนัแล้ว” นิว้

เปรอะเลอืดไล้ผา่นริมฝีปากของฉนั "ฉนัต้องการเธอ" 
 

ค าเตือน พระเอกมีความซาดิสม์ 
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20+ 
 

เนือ้หาของเร่ืองนีม้ีความไมเ่หมาะสมทางพฤติกรรมโดยเฉพาะเร่ืองเซก็ซ์ 
(เรท X หรือ NC) 

ผู้อา่นท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 20  ปีห้ามอา่น 
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ฉนัดิน้ แตร่่างร้อนข้างบนพรมจบูไปตามผิวเปลา่วา่งและฝังริมฝีปากลง

เหนือหวัใจของฉนั  
ไม ่ไมใ่ช่แบบนี!้ 

บราเซยีร์ของฉนัถกูมือใหญ่กระชากออกไป กางเกงชัน้ในของฉนัก็
เหมือนกนั ฉนัดิน้ แตเ่ขาแขง็แรงเกินไป 

“นิค หยดุ! อยา่ท าฉนั!!”  
เขาดงึกางเกงตวัเองออก ฉนัได้แตด่ิน้รุนแรงแตถ่กูกด ดิน้จนหมดแรงและ
เหง่ือแตก มือปิดซอกขาตวัเองแนน่จนจิกแตเ่ขาดงึมือฉนัออก เขาเห็นสว่น

นัน้ของฉนั  
ฉนัเห็นมือของเขาก าความก าย าของตวัเองและแทงเข้ามาในร่างฉนั ผลกั
เข้าสดุซอกขา ท าให้เรากลายเป็นร่างเดียวกนั มนัทะลเุข้าไปอยา่งรุนแรง 
ยดัเยยีดความเจ็บแปลบจนเหมือนถกูฉีกทัง้ตวั ได้ยินเสยีงเนือ้เยื่อในขาฉีก

ขาด 
“โอ๊ย”  

เจ็บมาก ฉนัไมก่ล้ามองด้วยซ า้  
.... 

ตอนแรกๆ พระเอกไมค่อ่ยซาดิสคะ่ แตจ่ะเป็นชว่งหลงั เป็นแนวโรแมนติก
ที่สวีทหวานมากแตก็่ซาดิสสดุเชน่กนั ขอบคณุคะ่ที่อา่น <3 
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แคนาดา ประเทศหนาวเย็น  
ที่ซึง่ก่ิงไม้เคลอืบน า้แข็งวาวประกายราวอญัมณี  
ความรักของฉนัเร่ิมขึน้ทา่มกลางละอองหิมะที่นี่  

และจะคงอยูต่ลอดไปนบัจากนี ้
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ค ำน ำจำกไรท์เตอร์ Haruka Aya 

 
 คณุชอบเกลด็หิมะและสขีาวหรือเปลา่ ไรท์ชอบคะ่ มนัคงจะดี
มากถ้าได้พบรักทา่มกลางเกลด็หมิะ  
 

แล้ววนัหนึง่ไรท์ก็เขียนเร่ืองนีข้ึน้มา เขียนโดยใช้โครงเร่ือง Maple 
Rhapsody  ของไรท์เตอร์ Daydream (ได้รับอนญุาตถกูต้องแล้วคะ่) แต่
เลอืกเฉพาะโมเม้นต์แสนหวานระหวา่งวิคกีแ้ละนิกิต้า  

 
แตเ่ร่ืองนีไ้รท์เพิม่บทรักที่ร้อนแรงเข้าไปคะ่ ร้อนแรงมากๆ และ

ออกแนวซาดิสม์ด้วย ก็อากาศในเร่ืองมนัหนาวนี่  
 

 ไรท์รักนิกิต้าคะ่ รักสดุหวัใจจริงๆ เขาสงา่งามเหมือนเจ้าชาย แตก็่
หลอ่แบบร้ายและร้อนแรงสดุๆ ด้วยคะ่ ตอนแรกๆ พระเอกไมค่อ่ยซาดิสคะ่ 
แตจ่ะเป็นช่วงหลงั เป็นแนวโรแมนติกที่สวีทหวานมากแตก็่ซาดิสสดุเช่นกนั 
ขอบคณุคะ่ที่อา่น  
 

เสยีงเปียโน ฤดกูาลอนัสวยงาม เกลด็หิมะ มาฟินกบัความรักของ
นิกิต้าและวิคกีก้นันะคะ  

 
 และสิง่ที่ไรท์เปลีย่นจาก Maple Rhapsody อีกอยา่งก็คือสผีม
ของนิกิต้าคะ่ จากผมสบีลอนด์ราวกบัเจ้าชายไรท์เปลีย่นให้เป็นสเีฮเซลหรือ
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น า้ตาลออ่น คดิวา่จะเข้ากบับคุลกิที่ร้ายขึน้และฉากรักที่ร้อนแรงขึน้คะ่ 
555+ 
 ขอฝาก Winter Romance ไว้ในหวัใจของรีดเดอร์ทกุคนด้วยนะ
คะ ^^ 

 
“ความรักเป็นสิง่ที่ส าคญัที่สดุ” 

Haruka  Aya 
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คืนนี.้.. 
 
 -วิคกี-้  

เกลด็หิมะโปรยปรายนอกหน้าตา่ง...  
เขานอนอยูบ่นเตียง ไมส่วมเสือ้ ร่างที่นอนอยูม่ีเพียงยีนส์ต า่จาก

สะโพกที่ผ้าหม่กัน้ กล้ามเนือ้ก าย าดขูาวจดักวา่ทกุครัง้ ทวา่บางสว่นของ
ร่างเช่นริมฝีปากและดวงตาดแูดงกวา่ปกติ  

เขาเป็นไข้ มนัท าให้เขาหายใจแรงขึน้  
นิค... 

 ทัง้ที่ปกติเขาไมเ่คยป่วย เป็นชายหนุม่ที่แข็งแรง ฉนัก ามือแนน่ 
หวัใจบีบแรงและอยากเป็นไข้นัน้แทนเสยีเอง 

“ขอโทษนะ” ฉนัเอย่อยา่งรู้สกึผิดสดุหวัใจ  “เพราะฉนัใช่ไหมนาย
ถึงเป็นไข้แบบนี.้..”  

“ไมเ่ก่ียวหรอกนา่ อยา่กงัวลเลย” 
ฉนัน่ิงไป ริมฝีปากได้รูปของนิคขยบัเอย่ “ทีเ่รียกให้มาก็เพราะฉนั

ยงัคดิถึงเธอนะ...” 
แตเ่ราเป็นแคเ่พื่อนกนั ถึงหลงัๆ มานีห้ลายอยา่งเร่ิมเกินความเป็น

เพื่อน 
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  “บอกตามตรงวา่ฉนัคิดถงึนายจนนอนไมห่ลบัเหมือนกนั แตท่ าไง
ได้ เดี๋ยวมนัก็ดขีึน้เอง” ฉนัเลีย่งมองไปอีกทาง ไมอ่ยากจ้องมองใบหน้าคม
คายอยา่งที่สดุนัน้   

“ขอโทษนะนิค ฉนั...” 
“มานี่ส”ิ เขาเรียก 
ฉนัเดินเข้าไป อยากให้เขาหายไข้ เคลือ่นมือสมัผสัเส้นผมนุม่ลืน่

ชืน้เหง่ือเพราะร่างอนัรุ่มร้อน แตต้่องหยดุหายใจเมื่อมือใหญ่ร้อนจดัเคลือ่น
คว้าข้อมือฉนั และเพียงกระตกุแผว่ฉนัก็ล้มราบกบัเตียงโดยมีร่างเขาขึน้
คร่อม ! 

“นิค!” 
“กลวัฉนัเหรอ ?”  ดวงตาคมที่หร่ีลงเพราะพษิไข้นิ่งมองฉนั ยาก

จะละสายตาจากนยัน์ตาสเีทานัน้   
“ฉนั...อ๊ะ...!!” 
ฟุ่ บ !! 
นิคแนบหน้าลงบนตวัฉนั นอนทบัอยูเ่หนือหวัใจ  
“อยา่ นิค!”  
เขาจะท าอะไร!!??  
“แคเ่สยีงหวัใจของเธอฉนัก็ฟังไมไ่ด้แล้วหรือไง” 
เขาฟังเสยีงหวัใจฉนั?  ก็เหมือนท่ีผา่นมา แรงกดจากนคิท าให้ฉนั

รับรู้จงัหวะหวัใจของตวัเองเช่นกนั 
“นิค ปลอ่ยฉนัส”ิ 
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ทวา่เขากลบัฉีกเดรสออกจากร่างฉนั เดรสที่ไมไ่ด้ฉีกง่ายๆ เลยแต่
เขาท ามนัขาดหมด ฉนัเปลอืยเปลา่ เหลอืแตช่ดุชัน้ใน มนัท าให้ฉนัหนาว
สะท้านเมื่ออากาศเย็นเคลือ่นเกาะกมุผิวทัง้ร่าง  

ฉนัดิน้ แตร่่างร้อนข้างบนพรมจบูไปตามผิวเปลา่วา่งและฝังริม
ฝีปากลงเหนือหวัใจของฉนั  

ไม ่ไมใ่ช่แบบนี!้ 
บราเซยีร์ของฉนัถกูมือใหญ่กระชากออกไป กางเกงชัน้ในของฉนั

ก็เหมือนกนั ฉนัดิน้ แตเ่ขาแข็งแรงเกินไป 
“นิค หยดุ! อยา่ท าฉนั!!”  
เขาดงึกางเกงตวัเองออก ฉนัได้แตด่ิน้รุนแรงแตถ่กูกด ดิน้จนหมด

แรงและเหง่ือแตก มือปิดซอกขาตวัเองแนน่จนจิกแตเ่ขาดงึมือฉนัออก เขา
เห็นสว่นนัน้ของฉนั  

ฉนัเห็นมือของเขาก าความก าย าของตวัเองและแทงเข้ามาในร่าง
ฉนั ผลกัเข้าสดุซอกขา ท าให้เรากลายเป็นร่างเดียวกนั  มนัทะลเุข้าไปอยา่ง
รุนแรง ยดัเยียดความเจ็บแปลบจนเหมือนถกูฉีกทัง้ตวั ได้ยินเสยีงเนือ้เยื่อ
ในขาฉีกขาด 

“โอ๊ย !”  
เจ็บมาก ฉนัไมก่ล้ามองด้วยซ า้ ! 
ฉนัดิน้ แตย่ิ่งดิน้ยิ่งเจ็บ มือใหญ่ร้อนยดึสะโพกฉนัและดงึเข้ารับ

ตวัตนทีเ่สยีดเข้ามา  ฉนัมองตาของเขาที่จ้องมองฉนั ดวงตาที่บอกวา่จะไม่
ยอมปลอ่ยฉนั  

แตเ่ราหลอมรวมร่างกนัแล้ว เขาอยูใ่นตวัฉนั ฉนัเห็นความก าย า
นัน้หลบุหายไปกลางขาฉนัท่ีถกูแหวกกว้าง  
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เจ็บจนขยบัไมไ่ด้  
ขาฉนัสัน่กระตกุเมื่อเขารูดเข้าออก เขายกขาฉนัข้างหนึง่ มนัท าให้

ฉนัเจ็บและยิ่งดิน้หนี  แตเ่ขาจบูเหนือยอดอกเปลอืยเปลา่ของฉนัเฉยเลย 
มนัท าให้ฉนัเหมือนถกูกระชากลมหายใจ  

“นิค อยา่ท าแบบนี ้!” 
“บอกอีกสวิา่เพราะเรายงัไมไ่ด้คบกนัด้วยซ า้ แตถ่ึงยงัไงก็ตาม...” 

เขาชฝู่ามือขึน้ ฝ่ามือที่เตม็ไปด้วยเลอืดจากซอกขาของฉนั “ฉนัได้เธอแล้ว
นะ ไมว่า่เธอจะดิน้ยงัไง” 

“เธอเป็นของฉนัแล้ว” นิว้เปรอะเลอืดไล้ผา่นริมฝีปากของฉนั 
ใบหน้าคมลอยอยูใ่กล้แสนใกล้ “ฉนัต้องการเธอ”  

แล้วเขาจบูฉนั จบูอยา่งเร่าร้อน  ฉนัได้ชิมเลอืดของตวัเองทีต่ิด
แนบริมฝีปาก และความเจ็บปวดที่เร่ิมเปลีย่นเป็นความเสยีวซ่านจน
สะท้านด้วยความก าย าที่ยงักระแทกเข้าไปในร่างฉนั ลกึเข้าไป 

นิคต้องการฉนัอยา่งเร่าร้อน แตม่นัจะเป็นไปได้อยา่งไร 
เร่ืองราวของฉนักบันิคย้อนไปสีเ่ดอืนก่อนหน้านี ้ 
วนัท่ีสายลมพดัเริงร่าผา่นไป  
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วันแรก 
 

 สีเ่ดือนก่อน 
วนัใหม ่เปิดเทอมใหม ่ชีวติใหม ่เมืองใหม ่สายลมเย็นแหง่ฤดรู้อน

พดัผา่นก่ิงใบเมเปิล้สเีขียวสดใส และฉนัก าลงัเข้าเรียนวนัแรกในวทิยาลยั
ใหม ่
 วิทยาลยัอาร์เธอร์ ช่ือวิทยาลยัเดยีวกบัช่ือเมืองซึง่ฟังดเูหมือนเทพ
นิยาย เร่ืองราวแหง่ราชา อศัวิน และการผจญภยั แตน่ัน่ไมเ่ก่ียวกบัอะไรกบั
เมืองทีเ่งียบสงบและเริงร่านีเ้ลยนอกจากช่ือเทา่นัน้ 
 ขอให้วนันีเ้ป็นวนัใหมท่ี่สดใส 
 ฝีเท้าฉนัหยดุเมื่อถงึรัง้วิทยาลยั อาคารดรูาวมหาวิหารยคุโกธิคสงู
ตระหง่าน เหมือนวิหารโนตร์ดามม์ในปารีส สวยเหมือนฝันไป ฉนัมาที่น่ี
เพราะหลงรักสถาปัตยกรรมมากกวา่เร่ืองอื่น  
 ฉนัเดินเข้าไป สวสัดีอาร์เธอร์คอลเลจ เธอสวยเหมือนเจ้าหญิง
แหง่ยคุกลาง สวยกวา่ที่เห็นในเวบ็ไซท์ เท้าในรองเท้าผ้าใบของฉนัก้าวไป
ตามพืน้เรืองแสงจากกระจกหลากสทีี่สะท้อนแสงแดดจากเบือ้งบนเป็น
ประกาย  
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ไร้ที่ติ หากแต.่.. 
 ฉนัเห็นแตน่กัศกึษาผู้ชาย! 
 มะ...ไมจ่ริงนา่ !  

ถึงอาร์เธอร์คอลเลจจะเคยเป็นอารามและวิทยาลยัชายล้วนมา
นบัร้อยปีแตห่ลายปีมานีก็้เปลีย่นเป็นวิทยาลยัสหศกึษาแล้วไมใ่ชห่รือไง แต่
เมื่อหนัซ้าย หนัขวา... 
 ไมม่ีนกัศกึษาหญิงจริงๆ นัน่แหละ มา่ยยย !!!   
 ดวงตาทกุคูข่องพวกผู้ชายมองฉนั ไมใ่ช่มองเหมือนเห็นผู้หญิง
สวยแตเ่หมือนตวัประหลาด คงเพราะพวกเขาไมเ่คยเห็นผู้หญิงไง  

ฉนัรีบหนีออกไปสดูหายใจที่สวนข้างนอก 
 “ฮ้า...” สายลมฤดรู้อนและเสยีงนกมากมายท าให้ฉนัร่าเริงขึน้ 
ทนัใดนัน้...  
 สวบ...สวบ... 

หขูองฉนัได้ยินเสยีงประหลาดจากบนต้นไม้ เงยมองเห็น
กางเกงในของพวกผู้หญิงอยูบ่นก่ิงสงู พวกเธอขึน้ไปดนูกใช่ไหม ดจูะตัง้ใจ
มากเสยีด้วย  

แตฉ่นันกึเสยีดายเด็กเหนือหวั พวกเธอเดก็เกินกวา่จะเป็น
นกัศกึษาที่น่ี คงเป็นนกัเรียนมธัยมที่อื่นสนิะ 
 แชะ... 
 “ได้รูปแล้ว อ๊าย!”  
 โครม!  
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ผู้หญิงที่อยูบ่นสดุลืน่หลน่ลงมา ตามด้วยคนที่ชว่ยดนัเธอขึน้ไป 
รวมห้าคนนอนแผห่ราอยบูนพืน้ ครู่เดียวก่อนจะตะครุบมือถือแยง่กนัดรููป 
“ไหนๆๆ!” 
 ฟืด...ด !  

จากการตะลมุบอนยือ้แยง่มือถือจึงถกูไถบนพืน้หญ้ามาถงึหน้า
ฉนัโดยบงัเอิญ ภาพนกเหรอ ? 

ทวา่สิง่ที่ปรากฏในจอท าให้ฉนัน่ิงงนั 
 บนจอภาพปรากฏใบหน้าที่คมคายและหลอ่เหลา่ยิ่งกวา่ใครที่ฉนั
เคยเห็นทัง้นัน้ เส้นผมสีน า้ตาลเฮเซล ดวงตาสเีทาราวกบัท้องฟ้าฤดหูนาว
หรือทะเลสาบน า้แขง็ ดรูาวรูปสลกั  

ยากทีจ่ะเช่ือได้วา่ในวิทยาลยัขนาดเลก็ที่นกัศกึษามีไมถ่งึหนึง่พนั
คนจะมีนกัศกึษาหน้าตาดีขนาดนีไ้ด้ 
 หมบั! มือถือถกูเจ้าของคว้ากลบัไปจากพืน้หน้าฉนั ก่อนที่จะเกิด
ตะลมุบอนแยง่ภาพกนัอีกครัง้ จนกระทัง่ทกุอยา่งหยดุกกึ ก่อนท่ีอีกวินาที
สาวๆ จะหนีไปไมเ่ห็นฝุ่ น  
 “เห ไปไหนแล้วละ่?”  
 ถามไมต่อบ หนีเตลดิไปแล้ว อะไรกนันะ  

ฉนักลบัหลงัหนั แตก่ลบัชนเข้ากบัอะไรเนี่ย! 
 ปึก้!  
 “อุ๊บ ขอโทษคะ่”  

และมนัคงดถ้ีาทกุอยา่งจะจบแคน่ัน้ แต่...  
“หวา!!” 
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ฉนัร้องโหยหวนเมื่อเห็นวา่สิง่ที่ฉนัชนคือเชิต้ขาวสดุเนีย้บบนแผน่
อกราบ และรอยลปิสติกของฉนัประดบัหราอยูบ่นนัน้!  

“ยะ...ยะ...แยแ่ล้ว” 
เสือ้ขาวสดุเนีย้บเลอะเปรอะ ที่ส าคญัเขาคือผู้ชายคนนัน้ท่ีพวก

เด็กสาวมธัยมถา่ยรูปกนั! 
“หวา ฉนัขอโทษคะ่” ฉนัเช็ดรอยนัน้ แตท่ าไมยิ่งเช็ดยิ่งเลอะละ่!! 
“ไมเ่ป็นไร” อีกฝ่ายบอกอยา่งไมใ่สใ่จขณะที่ฉนัลนลาน 
“ฉนัจะพาไปล้างที่ห้องน า้นะคะ!” 
ฉนัลากเขาไปท่ีห้องน า้ แตจ่ะเข้าห้องไหนดีละเนี่ย! ลากเขาเข้า

ห้องน า้หญิงคนที่มองกนัเต็มคงหาวา่ฉนัลากเขามาขม่ขืน ถ้าฉนัเดนิตาม
เขาเข้าห้องน า้ชายก็ถกูมองวา่โรคจิตอยูด่ีนัน่ละ่! 

“อยา่ใสใ่จเลย ผมไมเ่ป็นไรจริงๆ”  เขาบอกอีกครัง้ก่อนปลีกตวัเข้า
ห้องน า้ชาย 

“ฉนัขอโทษจริงๆ” ฉนัโค้งหวัเป็นตุ๊กตาไขลานอยูห่น้าห้องน า้ ซา่! 
เสยีงเปิดก๊อกน า้ เมือ่เงยขึน้มองเข้าไป...  

เขาถอดเสือ้ออก! ภาพติดเรทท าให้ฉนักลบัหลงัหนั  
“ลาก่อนนะคะ! 
ตกเย็นฉนัเดินลากขาเหมือนเพิง่วิ่งหนีหมาไลก่ดัข้ามภเูขาร้อยลกู

มา ฮือ...โรงเรียนนีม้ีแตผู่้ชายจริงๆ หามาทัง้วนัก็ยงัไมเ่จอมนษุย์ผู้หญิงสกั
คน ฉนัตายแน ่ฉนัไมม่ีเพื่อน นกัศกึษาชายทกุคนมองฉนัเหมือนตวั
ประหลาด  

แล้วเมื่อออกตกึ... 
“นกัเรียนหญิงเว้ย” 
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“นา่รักจงั มาเลน่กบัพวกพี่ไหมจ๊ะ”  
ฉนัซวยเจออนัธพาล !  

 
 
 
 
3 
 

เขำเป็นใคร 
 
พวกผู้ชายหน้าโหดกลุม่ใหญ่ลวนลามคว้ามือฉนัด้วย “มาดดูบหุร่ี

กนัไหมตนสวย หรือจะดดูอยา่งอืน่ก็ได้” 
ป้าบ!  
ฉนัเหวี่ยงมนัด้วยกระเป๋าเป้ ก่อนจะถกูรุม ตบุตบัๆ แตไ่หงคนที่สู้

กลายเป็นผู้ชายหน้าเข้มคนหนึง่ละ่ !? 
โครม!  
ไมก่ี่เสีย้ววินาทีอนัธพาลทัง้แก๊งก็สลบเหมือด คนหลอ่ปัดฝุ่ นบน

มือ ฉนัไมรู้่จกัหมอนี่ เส้นผมสนี า้ตาลเข้ม ดวงตาคมเข้มสเีดียวกนั หน้าตา
จดัได้วา่หลอ่เหลาไร้ที่ต ิ

“เป็นนกัเรียนหญิงคนเดียวในคอลเลจชายล้วนแบบนีโ้ดนย าแน”่ 
หมอนี่ขูฉ่นั 

“แง อยา่พดูให้กลวัดิ” 
“มานี่” แล้วหมอนี่ถือวิสาสะอุ้มฉนัเฉยเลย ! 
“เฮ้ ปลอ่ยฉนัลงนะ จะบ้าเหรอ !!”  
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ฉนัโดนคนหน้าเข้มแบกขึน้บา่ ฉนัทบุเขาตุ้บตับ้ไมห่ยดุ  
หมอนี่จะพาฉนัไปไหน !!?? 
“จะพาไปเข้าแก๊ง” คนตวัสงูใหญ่บอก 
“ฉนัไมใ่ช่อนัธพาลนะ ปลอ่ย!!” 
ตุ้บ!  
เขาวางฉนัลงทนัใจ สายลมเยือกเย็น แสงแดด สนามหญ้าเขียว

สดที่สะท้อนแสงสขีาวเป็นประกาย...ที่น่ีมนัหลงัวิทยาลยันี ่
“เฮ้” คนหน้าเข้มเรียกออกไป “ดสูใิครมา” 
พร่ึบ  
แก๊งที่ถกูเรียกหนัมาพร้อมกนั เป็นผู้ชายทกุคน ตวัสงูก าย าจน

เรียงแล้วดเูหมือนก าแพงนายแบบที่ตอ่ให้ยืนสบายๆ ก็เหมือนโพสต์ทา่
ถ่ายรูปโดยไมต่ัง้ใจ 

ทกุคนดดูเีหมือนกินนมวนัละห้าลติรมาทัง้ชีวติ และอาจมีครูฟิต
เนสสว่นตวั หนึง่ในนัน้คือชายที่ฉนัท าเสือ้เปือ้นเมื่อเช้า!!?? 

“หวดัด”ี พวกเขาแนะน าช่ือตวัเองทีละคน มีช่ือแซค เซธ เคนตนั 
แคเมรอน สว่นคนท่ีถอดเสือ้ซกัเมื่อเข้าเพราะเปือ้นลปิสติกฉนั... 

“นิค” เขาบอกช่ือตวัเอง “จากนิกิต้า”  
“นายเป็นชาวรัสเซยี?” ฉนัประหลาดใจ แตอ่าจเพราะงัน้ดวงตา

ของเขาถงึได้ดรูาวกบัท้องฟ้าเหนือกรุงมอสโกอนัหนาวเหน็บแตก็่นา่มอง
อยา่งประหลาด  

ไมแ่ปลกเลยที่เขาจะมีผู้หญิงแอบสอ่งจนตกต้นไม้แทบพิการ 
 “เป็นนกัศกึษาหญิงคนเดียวแบบนีม้าอยูแ่ก๊งเราดกีวา่ จะได้

ปลอดภยั” พวกหนุม่ๆ ยิม้ ดรู่าเริงเหมือนสายลมเย็นที่พดัเริงร่า 



S                                                                                      Haruka Aya 
 

20 

นบัแตน่ัน้ฉนัก็กลายเป็นสมาชิกแก๊ง กลายเป็นคนส าคญั 
กลายเป็นเจ้าหญิงที่พวกเพื่อนชายทกุคนปกป้อง พวกเราสนิทกนัแบบตาย
แทนกนัได้ และพวกเรารักกนั รักมาก  

แล้วสายลมก็พดัผา่นไป 
 

หนึง่อาทิตย์ตอ่มา 
นิคจดัปาร์ตีท้ี่บ้าน ไมส่ ิต้องเรียกวา่คฤหาสน์  
ที่น่ีมีสระน า้อุน่ขนาดใหญ่ ท าให้เพื่อนๆ อยากมาที่น่ีตลอดปีเพื่อ

เลน่น า้  
แคนาดาเป็นประเทศที่หนาวเย็นเกินคร่ึงปี บางปีฤดใูบไม้ผลถิกู

กลนืด้วยฤดหูนาวที่ยาวนานจนดอกไม้กลายเป็นน า้แขง็ด้วยซ า้ไป ฤดรู้อนก็
แสนสัน้  

แตใ่นความเยือกเย็นของบรรยากาศนัน้ฉนัอบอุน่ด้วยความใจดี
ของพวกเพื่อนๆ และน า้อุน่ในสระตอนนีไ้ง 

ซุม่! 
“สง่มาๆ!” 
พวกเราก าลงัเลน่โปโลน า้ ฉนัเป็นกองหน้าทีเ่พิ่งรับบอลจากเคน

ตนัได้ เคนตนัเป็นคณุชายลกูมหาเศรษฐีที่มอีาชีพเสริมเป็นนายแบบ นิค
เป็นผู้ รักษาประตทูี่ฉนัจะต้องขว้างบอลผา่นให้ได้  

หมบั!  
ฉนัรับบอลเหนือหวัและยดึไว้ ขณะที่ได้ยินเสยีงขาดจากกนัท่ีท้าย

ทอย สิง่หนึง่คลายออก  
บิกินี่ฉนัหลดุ! 
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หน้าอกเปลอืยเปลา่ของฉนัถกูมอืใหญ่สองข้างเกาะกมุไว้ เพือ่นๆ 
ทกุคนอ้าปากค้าง ไม ่เขาไมท่นัเห็นหน้าอกฉนัเพราะมือสองข้างนัน้ท่ีรองรับ
อกของฉนัอยู ่ 

มนัเป็นมือของนิคที่ยืนซ้อนอยูข้่างหลงั!!  
ฉนัถกูจบันมตอ่หน้าเพื่อนๆ!! 
ร้อน ร้อนมาก มือของเขาแตะโดนไตแข็งของยอดอกฉนัเต็มๆ มนั

ท าให้ฉนัรู้สกึเหมือนถกูไฟเลยีทัง้ตวั 
เพื่อนๆ อ้าปากค้างเมื่อนิคพลกิร่างฉนัเพื่อใช้หลงัของเขาบงั

สายตาเพื่อนๆ  
“เมื่อกีอ้ะไรวะ?” เพื่อนๆ ถามกนั 
“ไมม่ีอะไร” นิคบอกพวกนัน้ ไมม่ใีครเห็น มีแตน่ิคคนเดียวที่ตอนนี ้

มองลงมาที่ฉนั  
แตอ่กฉนัไมม่ีอะไรปกปิดเลย เขาเห็นทกุอยา่ง!!  
ตกึตกั... 
ใจฉนัเต้นแรง นา่อายที่สดุ ! ดวงตาสเีทานัน้เห็นฉนัแล้ว และซิกซ์

แพ็คเปลอืยของเขาก็แนบกบัอกของฉนัจนเหมือนเนือ้เดียวกนั 
แล้วอยา่งรวดเร็วนคิผกูบิกินีใ่ห้ฉนัใหม่ 
ไมเ่ป็นไร ฉนัจะปกป้องเธอเอง สายตาของเขาเหมือนจะบอกแบบ

นัน้ มนัท าให้ฉนัอุน่ใจ เราเลน่โปโลน า้ตอ่ได้โดยเพื่อนๆ ไมร่ะแคะระคาย 
แตฉ่นัไมม่ีสมาธิเลย ฉนัมกัมองนคิ อาจเพราะรู้สกึขอบคณุ แตค่ง

เพราะเขาเป็นชายคนแรกทีเ่ห็นฉนัเปลอืย 
“ขอบใจนะท่ีช่วยฉนัไว้” ฉนับอกเมื่อเกมโปโลจบลงและเพื่อนๆ 

ขึน้จากสระหมดแล้ว  
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“เป็นเพื่อนต้องชว่ยกนัอยูแ่ล้ว ไมเ่ป็นไร” นิคยิม้ 
“ถ้าไมไ่ด้นายฉนัคงแย่” 
“งัน้ ตอบแทนฉนัไหม”  
!? 
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Nick is from Nikita 
 
อกึ...    
ฉนัหายใจขาดห้วง “นายพดูอะไร?? 
“ฉนัชอบสิง่ที่เกิดขึน้” ดวงตาสเีทาคมมองมาที่ฉนั “เธอเป็นผู้หญิง

ที่สวยมาก และเป็นเพื่อนท่ีฉนัแคร์ที่สดุ” 
 “อ๊ะ...!”  
ฉนัตัง้ตวัไมท่นัเมื่ออยู่ๆ  มือร้อนรัง้แผน่หลงัฉนัเข้าไปจบู เขาจบู

ปากฉนั!  จบูรุกเร้าแบบที่ชว่งชิงลมหายใจทัง้หมด เรียวลิน้ดนุเข้าไปในริม
ฝีปากและกระหวดัเก่ียวลิน้ของฉนั   

มนัท าให้ฉนัหมดแรง  ท าไมฉนัไมผ่ลกัเขาออก ร่างทีชิ่ดเข้ามาใต้
น า้แทรกเข้ามาในขาของฉนั มือใหญ่ร้อนรัง้สะโพกฉนัให้รับร่างก าย าในน า้
นัน้ไว้  

ซอกขาของฉนัสมัผสัถึงสิง่นัน้ของเขาที่แข็งขึน้ทกัทายฉนั 
นะ...นี่เป็นการแสดงความรักแบบเพื่อนเหรอ อาจจะใช่ละมัง้  

เพราะฉนัมีเพื่อนเป็นผู้ชาย!! 
 

วนัตอ่มา 
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@ วิทยาลยั 
เร่ืองที่เกิดขึน้ระหวา่งฉนักบันิค...มนัก็แคเ่ร่ืองของเพื่อนรักที่สนิท

กนัมาก คงจะเป็นแบบนัน้ละ่  
“วิคกี ้ไปหาพซิซา่กินท่ีดาวน์ทาวน์กนัดีกวา่” เพื่อนๆ ในแก๊งชวน

ฉนั  
เราเดินกนัไปตามสายลมฤดรู้อนที่พดัผา่นใบเมเปิล้สเีขยีวสด ฉนั

รักแคนาดาและรักเมืองอาร์เธอร์แหง่นี ้ตลอดทางผู้หญิงทัง้เมืองมกัมอง
เพื่อนของฉนัและนิค พวกเขาหลอ่สะดดุตาจนผู้หญิงทัง้ประเทศมองเคลิม้
จนเดินชนต้นเมเปิล้หวัแตกได้เลยทีเดียว  

และหลายครัง้ที่ผู้ชายมาวอแวฉนัเพื่อนๆ จะเป็นเหมือนก าแพง
หรือบอดีก้าร์ดที่ปกป้องฉนั ฉนัเหมือนเป็นเจ้าหญิงทา่มกลางเจ้าชาย  

ฉนัถกูโอบล้อมด้วยความรัก ได้รับการปกป้อง อยากให้ความรัก
แบบเพื่อนนีค้งอยูต่ลอดไป  

สายลมร่าเริงยงัคงพดัผา่นไป 
 

อีกวนัหนึง่ 
วนันีน้ิคจดัปาร์ตีอ้กีแล้ว  
หากจะถามวา่จดัปาร์ตีท้ าไมก็คงบอกได้แคว่า่เป็นวฒันธรรมของ

ชาวคาเนเดียนท่ีรักสนกุ ชาวคาเนเดียนไมถื่อตวัและเป็นคนงา่ยๆ 
ฉนัมาถึงเป็นคนแรก 
“สวสัดี” ฉนัร้องทกัเข้าไปในบ้าน 
“เข้ามาเลย เดีย๋วฉนัออกไป” นิคตะโกนออกมาแตเ่สยีง 
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“โอเค” ฉนัก้าวเข้าบ้าน ทวา่ภายในวา่งเปลา่ มีแตแ่กรนด์เปียโนสี
ด าสงา่งามตัง้สงบน่ิง  

ฉนัไลน่ิว้ไปตามคีย์สขีาวด า หลงรักเปียโนและกลิน่หอมของไม้ที่
ใช้ท ามนัขึน้มา 

“ฉนัขอเลน่เปียโนได้ไหม” ฉนัร้องถามนคิที่ไมรู้่อยูไ่หน 
“ได้ส”ิ เสยีงตอบจากบนบ้าน  
นิว้เริงระบ าบนคีย์ ฉนัก าลงัเลน่เพลง Nocturne E Minor, Op. 

72, หมายเลข 1 ของ Frederic Chopin  
เสยีงเพลงท าให้ฉนันกึถึงสมยัก่อนท่ีฉนัทุม่เรียนเปียโนอยา่งหนกั 

ฉนัตัง้ใจมากแม้ไมม่ีพรสวรรค์ ในที่สดุก็สอบผา่นเกรด 7 อยา่งยากล าบาก  
ฉนัมกัทุม่เทให้กบัสิง่ที่ฉนัรักอยา่งเช่นเปียโน ก่อนจะเลกิเลน่อยา่ง

สิน้เชิงเพราะวา่... 
นิว้ฉนัสะดดุ เลน่อยา่งไรตอ่นะ 
“ฉนัมีโน้ตเพลงนี ้เอาไหม” นิกิต้ามาหยดุยืนข้างฉนัแล้ว  ร่างสงู

อยูใ่นเสือ้เชิต้สขีาวปลดกระดมุสองเมด็บน เผยให้เห็นแผน่อกและ
กล้ามเนือ้แกร่งก าย า  

ได้กลิน่หอมจางจากร่างนัน้ด้วย เส้นผมผมยงัเปียกหมาด เขาคง
เพิ่งอาบน า้มา 

ฉนัเผลอมองนิกิต้าอยา่งลมืตวัไปชัว่ขณะ คดิเอาเองวา่เขานา่จะมี
แฟนคลบับ้าง เพราะเขาทัง้หลอ่และใจดีแบบนี ้“นายเลน่เปียโนเหรอ? ” 

“ใช่”  
เจ้าของบ้านท ามือให้ฉนัลกุจากเก้าอี ้เพื่อท่ีเขาจะได้เปิดฝาเก้าอี ้

เอาโน๊ตเพลงที่เก็บอยูใ่นนัน้ออกมากางให้ฉนัดไูด้ ฉนักดนิว้ลงบนคีย์เปียโน
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ตามตวัโน๊ตอีกครัง้ สหีน้าสบายๆ ของนิคที่นัง่อยูข้่างๆ ท าให้ฉนัอยากตัง้ใจ
เลน่เปียโนให้เขาฟัง 

“ถ้าชอบจะมาเลน่ทกุวนัก็ได้” เขาบอกฉนั 
“จริงเหรอ ขอบใจ” 
“ด้วยความยินดี”  
รอยยิม้แบบชายที่หลอ่เหลาอยา่งไมม่ีใครเทียบนัน่ดดูีเป็นบ้า แต่

ฉนัไมไ่ด้รู้เลยวา่ภายใต้รอยยิม้ราวกบัเจ้าชายที่นา่หลงใหลนัน้นิกิต้าเป็น
ใคร  

จนกระทัง่... 
สองอาทิตย์ถดัมานิคจดัปาร์ตีท้ี่บ้านอีกครัง้ มนัเป็นปาร์ตีแ้บบ

ชาวคาเนเดียนท่ีนิสยัดี อาจมีแอลกอฮอล์แตไ่มม่ียา ฉนัดีใจที่เพื่อนกลุม่นี ้
ไมใ่สใ่จแอลกอฮอล์สกัเทา่ไหร่ หลายครัง้พวกเราแคแ่ฮงเอาต์คยุกนัและดู
หนงั 

วนันีฉ้นัมาถงึบ้านนิคเป็นคนแรกอีกครัง้  
เสยีงเปียโนดงัออกมา  
แปลกมาก ฉนัต้องหยดุกึกที่ประตหูน้าราวต้องมนตร์เพราะเพลง

ที่ดงัออกมาเป็นเพลงคลาสสคิที่เลน่ยากแตก่ลบัเลน่ได้อยา่งไร้ที่ติ
เหมือนกบัเปิดจากสปีคเกอร์โดยนกัเปียโนระดบัโลกมากกวา่ นิคเปิดเพลง
ดงัจงั ฉนัคิดแบบนัน้  

จนกระทัง่เมื่อเปิดประตถูงึเห็นว่าเสยีงนัน้มาจากเปียโนที่เลน่โดย
นิกิต้า! 

ฉนัช็อคเหมือนก้อนหินถกูแช่แข็ง ลมืเวลา ถกูสะกดด้วย
เสยีงเพลง กระทัง่มนัหยดุลง 
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“ไฮ วิคกี”้ นิคทกัฉนั เพลงจบแล้วแตฉ่นัยงัยืนทื่ออยูอ่ยา่งงัน้ เสยีง
สัน่ๆ เมื่อเอย่ออกไป 

“ทะ...ท าไมนายเลน่เก่งจงั” ฉนัอจิฉามาก มากจนท าอะไรไมถ่กู 
“เพราะฉนัเป็นนกัเปียโนไง” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S                                                                                      Haruka Aya 
 

28 

 
 
 
5 
 

ฉันสอนไหม 
 
ค าตอบของนิคแช่แข็งร่างของฉนัจนขยบัไมไ่ด้ 
“นายเป็นนกัเปียโน???”  
“แล้วเร็วๆ นีฉ้นัก็ต้องออกคอนเสร์ิตด้วย ถึงต้องตัง้ใจซ้อม” เขา

ยิม้ 
“คอนเสร์ิต!?  นะ...นี่ฉนัอยูต่อ่หน้านกัเปียโนมืออาชีพงัน้เหรอ?!” 
ฉนัมนัโง่ ทีค่ฤหาสน์นีม้ีเปียโนท าไมถึงจะคิดวา่นิคไมเ่ก่ียวข้อง

อะไรกบัเปียโนละ่ แตเ่ขาเลน่เกง่กวา่ฉนัเหมือนฟ้ากบัเหว เขาเป็นอจัฉริยะ! 
และฉนัไมรู้่จกันิคที่เป็นแบบนี!้  

เพราะงัน้เมื่อวนัก่อนท่ีฉนัเลน่เปียโนให้เขาฟังก็เหมือนปลอ่ยไกต่วั
ใหญ่ออกไปเต้นโชว์ ฉนัเลน่เปียโนเหมือนเดก็เพิง่หดัให้นกัเปียโนมืออาชีพ
ฟัง!! 

และนัน่มนันา่อายยิ่งกวา่ถกูนคิเห็นนมและจบันมเสยีอกี!!! นม
ของฉนัมนัไมคู่ค่วรให้เขาจบัเลย มือที่ล า้คา่ของเขาควรจบัแตเ่ปียโนเทา่นัน้ 
ฮือ...ฉนัผิดไปแล้ว!! 
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 “เลน่ส ิฉนัซ้อมเสร็จแล้ว” มืออาชีพลกุจากเก้าอีใ้ห้ แตฉ่นัยงัยืน
อยูเ่หมือนเด็กดือ้ เงอะงะอีกตา่งหาก! นี่ฉนัก าลงัอยูต่อ่หน้านกัเปียโนมือ
อาชีพ?? อ๊าก!!!  

โลกหมนุติว้ ฉนัจะเป็นลม ใบหน้าคมคายของนิคทีม่องฉนัด้วย
รอยยิม้ท าให้ฉนัไมรู้่จะเอาหน้าไปหมกไว้ที่ไหน 

“ท าไมไมเ่ลน่ละ่ เลน่สิ” นกัเปียโนถามอยา่งใสซื่อ 
“ไมเ่อา ฉนัไมเ่ลน่แล้ว” 
“เห ?” 
“ในโลกนีม้ีนายเลน่เปียโนคนเดยีวก็คงพอแล้ว ฉนัไมต้่องเลน่ก็

ได้” 
“ไมเ่อานา่” ด้วยสหีน้านิง่นิคหวัเราะแผว่ก่อนรัง้เอวฉนัให้นัง่ลงบน

เก้าอีก้บัเขา “เธอเลน่เปียโนเก่ง และฉนัชอบฟังมากนะ” 
“แตฉ่นัเลกิแล้ว!”  
นยัน์ตาสท้ีองฟ้าฤดหูนาวเบิกกว้าง ฉนัเพิ่งขึน้เสยีงกบันิค วคิกี ้

เธอท าแบบนีไ้ด้ไง!  
“ฉนัเลกิเปียโนแบบเด็ดขาดหนึง่วนัก่อนสอบเปียโนเกรดแปดที่โท

รอนโต” ฉนัสารภาพ “ฉนัสละสทิธ์ิสอบทัง้ท่ีจ่ายเงินไปแล้วด้วย ท่ีจริงฉนั
เคยสญัญากบัตวัเองไว้วา่จะไมเ่ลน่เปียโนอีกแล้ว"   

“ไหงงัน้ละ่?” 
“เพราะเปียโนไมเ่หมาะกบัฉนั มนัเหมาะกบันาย ไมใ่ช่ทกุคนจะ

เลน่เปียโนได้ดีถงึจะพยายามแคไ่หนก็ตาม”  
ฉนัก ามือ เจ็บใจ เบื่อตวัเอง นกึอจิฉาคนหน้าตาดีตรงหน้าที่เลน่

เปียโนได้อศัจรรย์ราวกบัเป็นเร่ืองง่าย  
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และดวงตานัน้มองฉนัอยา่งครุ่นคิด มือเท้าคาง 
 “เธอเป็นคนจริงจงัสนิะ  ถ้าท าอะไรได้ไมด่ีที่สดุก็จะไมท่ าเลยงัน้

ส”ิ เขาสรุป สมแล้วที่เป็นนิค เขารู้จกัฉนัดีกวา่ตวัเองด้วยซ า้ 
“ใช่” ฉนัยอมรับ นกึหงดุหงิดตวัเอง 

  “ทัง้ที่คนท่ีเรียนเปียโนมาถงึเกรดแปดได้ก็มีน้อยมากอยูแ่ล้ว ทีจ่ริง
ถือวา่เธอเลน่ได้เก่งกวา่นกัเรียนเปียโนสว่นใหญ่ในโลก แตแ่ล้วก็กลบัเลกิไป
เฉยๆ” 

ทวา่ทัง้ทีเ่ตรียมใจวา่นิคจะต าหนิฉนัเขากลบัยิม้บางออกมา “แต่
ฉนัเข้าใจ เพราะการเปียโนในขัน้ที่สงูขึน้จะยากจนหลายคนท้อแท้” 

ฉนัพยกัหน้า คอตก “นายพดูถกู แตน่ายไมม่ีวนัเข้าใจฉนัหรอก 
นายเป็นอจัฉริยะ แตฉ่นัเป็นแคค่นขยนั ฉนัไมไ่ด้มีพรสวรรค์เหมือนนาย”  

“งัน้...ฉนัสอนเปียโนให้เธอไหม? ” 
“หา? สอน!? ” ฉนัสะดุ้ง 
สอน?? 
เขาพดูเลน่ใช่ไหม?? 
“ฉนัสอนให้เธอสอบผา่นเกรดแปดได้ ถ้าเธอผา่นมนัไปได้เธอจะ

ไมท่ิง้เปียโนไปอีก เธอแคเ่จอเร่ืองยากที่ต้องผา่นเพื่อให้ไปตอ่ได้” 
“ไมล่ะ่ มนัยากเกินไปส าหรับฉนั ไมเ่อาๆๆ” ฉนัปฏิเสธเสยีงแขง็ 

สา่ยหวัแรงรัวและลกุพรวดจากเก้าอี ้แตม่ือใหญ่ของนคิรัง้มือฉนัไว้  
หมบั 
มืออุน่จงั และที่จริงร้อนมากเลย ร้อนเหมือนวนันัน้ท่ีสองมือของ

เขากมุอยูใ่กล้หวัใจของฉนั และให้ตายสทิี่ตอนนัน้ฉนัไมม่ีอะไรบงัร่างไว้ 
และนิคมองฉนั...  
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ดวงตานัน้เหมือนแชแ่ข็งฉนัให้ต้องยืนฟังเขา “วิคกี ้เธอไว้ใจฉนั
ไหม” 

“เออ่...ก็...” 
“ฉนัสอนสนกุนะ ฉนัอาจท าให้เธอเลน่และสอบเปียโนอยา่งมี

ความสขุแทนที่จะเครียดก็ได้” 
เหรอ... 
ดวงตาสเีทาใต้เส้นผมสเีฮเซลเหมือนเจ้าชายนัน้ถงึเรียบนิง่และไม่

แสดงความรู้สกึมากแตก็่ดใูจกว้างและเช่ือมัน่ นิคมีบคุลกิแบบนัน้ เรียบนิ่ง 
ไมแ่สดงสหีน้าอะไรมากมาย 

ฉนัไมเ่ข้าใจตวัเองเลยวา่ท าไม...ทัง้ที่ตดัสนิใจเด็ดขาดที่จะวิ่งหนี
จากมนัไปแล้ว ... 

แตม่ือใหญ่นัน้ยงักระชบัมือของฉนัและเอย่ถามฉนั  
“กลบัมาเลน่เปียโนด้วยอีกครัง้ไหม” 
 
ขอบคุณที่ทดลองอ่ำนค่ะ ควำมเลอค่ำซำดิสม์ของนิกต้ิำอยู่

ช่วงกลำงหลังค่ะ พบกนัในเอบุ๊ีคฉบับเตม็นะคะ ขอบคุณล่วงหน้ำค่ะ 
รักมำกค่ะ <3 

 
S 
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