Lucky in Love เสี่ยงโชครักรางวัลที่หนึ่ง
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บทนํา
ศูนย แปด หก ศูนย หก เกา
นั่นคือเลขหกตัวบนสลากกินแบงรัฐบาลในมือฉัน และตรงหนาฉันคือ
แล็ปท็อปซึ่งเปดหนาเว็บตรวจผลการออกรางวัลงวดลาสุด
ผลสลากกินแบงรัฐบาล 1 ธันวาคม 25XX
รางวัลที่ 1
086069
รางวัลละ 3,000,000 บาท
ศูนย แปด หก ศูนย หก เกา
ฉัน...ฉันคิดวาตัวเลขบนลอตเตอรี่กับบนหนาจอแล็ปท็อปเปนเลข
เดียวกัน!
หัวใจฉันเตนโครมคราม ดวงตาภายใตกรอบแวนทรงกลมมองสองสิ่ง
สลับไปมาดวยความรูสึกเหมือนกึ่งจริงกึ่งฝน ไมวาจะมองซํ้าไปซํ้ามาสักกี่ครั้ง
มันก็ยังคงเปนเลขเดียวกันจริงๆ O_O
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บิวบิว
ฉะ...ฉัน...ฉันถูกรางวัลที่หนึ่ง!
รางวัลละสามลานบาท!
หนึ่งใบใหญคือสองรางวัล รวมเปนเงินหกลานบาท!
หะ...หกลานนน!
"กรี๊ดดดดดดดดด! \(>O<)/"
# สามวันกอน #
'โอก...'
'อุแหวะ...'
'เหม็นโคตร' โบนัสทําหนาแหยงๆ พลางยกมือขึ้นบีบจมูก
'เหม็นขยะ?'
'เหม็นอวกตัวเองนี่แหละ -_-;'
ฉั น กั บ โบนั ส เพื่ อ นซี้ แ ข ง กั น โก ง คออ ว กแตกใส ถั ง ขยะริ ม ทางอย า ง
หมดสภาพ เราเพิ่งกลับจากปารตี้ฉลองสอบเสร็จที่บานเพื่อน สนุกกันเพลิน
เชียวละ รูตัวอีกที ทั้งฉันและเพื่อนซี้ก็ยืนไมตรงแลว สุดทายเลยตองหอบหิ้ว
กันกลับมาคางบานฉัน
'ใกลถึงบานแกรึยังเนี่ย ฉันอยากทุมตัวลงนอนจะแยแลว'
ฉันสะบัดหัวไลความมึนงงและกวาดตามองไปรอบๆ อีตาโชเฟอรแท็กซี่
ใจรายมาก กลาทิ้งผูหญิงตัวเล็กๆ สองคนไวกลางทางไดยังไง แคเราอวกใส
รถนิดเดียว ไมเห็นจะตองเคืองอะไรมากมายเลย
อา...แตนี่มันใกลถึงบานฉันแลวนี่
'ซอยนูน~' ฉันยกนิ้วชี้ไปยังซอยที่อยูขางหนา คาดคะเนจากสายตา
อันพราเบลอแลวคิดวานาจะตองเดินอีกราวๆ หนึ่งกิโลเมตร
'ไกลอะ โบกแท็กซี่อีกรอบดีกวา'
'เปลืองตังค~'
'ฉันจายเองนา~' โบนัสวาพลางลวงหยิบกระเปาสตางคออกมาโบกสะบัด
แลวมันก็หยุดชะงักรองเสียงหลง 'แก~ เงินในกระเปาสตางคฉันหายไปไหน
หมดเนี่ย'
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'เมื่อกี้แกจายคาแท็กซี่ไปไง'
'จริงดิ!? ฉันจายหมดกระเปาเลยเหรอ! O_O'
'ฉันเห็นแกควักเงินออกมาเปนฟอนแลวก็พูดวา...' ฉันทําทาเลียนแบบ
มัน ดัดเสียงใหแหลมขึ้นนิดหนึ่ง 'เอาไปเลย คาเช็ดอวก'
'กรี๊ดดด...โอก...' กรี๊ดเสร็จยัยโบนัสก็หันไปอวกตอ ฉันเห็นเพื่อนอวกก็
หันไปอวกตาม
'โอก...'
ทําไมสภาพเรามันทุเรศงี้เนี่ย U_U
ไอตอนแอลกอฮอลชั้นเลิศไหลผานลิ้นและลําคอลงไปนี่มันชางสุนทรีย
ราวกับไดขึ้นสวรรค แตตอนมันไหลยอนออกมานี่สิ นรกชัดๆ
'เสี่ยงโชคมั้ยจะหนู'
เสี ย งนั้ น ดั ง ขึ้ น ด า นหลั ง ฉั น หั น ไปมองก็ พ บกั บ ป า ร า งท ว มที่ มี แ ผง
ลอตเตอรี่หอยคออยู โบนัสโบกมือปฏิเสธหย็อยๆ
'หนูไมมีตังคซื้ออะไรแลวปา จายคาแท็กซี่ไปหมดเกลี้ยง U_U'
'หนูละจะ'
ฉันโบกมือปฏิเสธทาเดียวกับเพื่อน เห็นตัวเลขเยอะๆ บนแผงลอตเตอรี่
แลวตาลายจนอยากจะอวกอีกรอบ @_@
'ไมลองเสี่ยงโชคดูสักใบเหรอ ลอตเตอรี่แผงปานี่มีคนถูกรางวัลที่หนึ่ง
มาแลวสามคนนะ หนูอาจจะเปนคนที่สี่ก็ได'
โห~ อะไรจะมีคนถูกบอยขนาดนั้น ปาโมรึเปลา
'แนะ ทําหนาแบบนี้คิดวาปาโมละสิ'
อุย! รูอีกกก~ ><
'แตมันเรื่องจริงนะอีหนู มีคนหนึ่งบานอยูซอยเดียวกับปา ซอยฝง
ตรงขามนูนนะ ไดไปหกลานเมื่อสองงวดที่แลวนี่เอง จางอาภาพร นครนายก
มาเลนคอนเสิรตเอิกเกริกเชียว' ปาเลาพรอมกับพยักพเยิดหนาไปยังซอย
ตรงขาม ฉันหันมองตาม คิดตาม และชักจะคลอยตาม
ตั้งหกลาน อยากไดบางจัง ถาปาพูดจริง ถาฉันไดเปนผูโชคดีคนที่สี่
ถาฉันไดเงินหกลาน อูหู~ อยูดีๆ ลูกตากลมๆ ของฉันก็มองเห็นเงินลองลอย
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เต็มไปหมด $_$
'ใบละแปดสิบบาทเองนะหนู ซื้อไวลุนรางวัล ไมแนนะ อีกสามวันหนู
อาจจะรวยไมรูเรื่อง'
อีกสามวันฉันจะรวยยย อยากรวยตองลงทุน จายแปดสิบไดหกลาน
คุมสุดๆ $_$
'งั้น...เอามาใบนึงก็ไดคะ'
'เอาเลขอะไรดีจะ ^^'
ฉันมุนคิ้วครุนคิดอยางเปนจริงเปนจัง เอาเลขอะไรดีนา~ วันเกิด ปเกิด
เดือนเกิด สวนสูง นํา้ หนัก หรือไซสรองเทา ฉันหันไปหาเพือ่ นสนิท วาจะปรึกษา
หารือสักหนอย แตยัยโบนัสทําหนาพะอืดพะอมใส แลวก็หันหนาหนีฉันไปหา
ถังขยะซะงั้น
'อุแหวะ...'
อี๋~ ><
'เบาๆ หนอยสิแก มันกระเด็น' ฉันยนจมูกแหยงๆ และขยับหนี
'วาไงจะหนู ตกลงเอาเลขอะไรดี'
คิดไมออกงะ เอาจริงๆ ณ จุดนี้ฉันคิดไมออกแมกระทั่งวันเดือนปเกิด
ของตัวเอง ฮือออ~ มึนไปหมด
'เลขไหนถูกรางวัลที่หนึ่งหนูเอาเลขนั้นละ ปาดึงมาเลย' ฉันบอกไป
อยางนั้น แลวปาก็ดึงลอตเตอรี่ใบหนึ่งยื่นให...
ศูนย แปด หก ศูนย หก เกา
ฉันอานตัวเลขบนสลากคราวๆ กอนจะลวงหยิบเงินสงใหปา ไปแปดสิบบาท
อีกสามวันฉันจะรวยแลวจา ฮูเรๆ ฮูเรฮาๆ $_$
'ขอบใจที่อุดหนุนนะจะหนู ขอใหถูกรางวัลที่หนึ่งนะ รวยแลวก็อยาลืม
นึกถึงปาบางละ'
'สา~ธุ ถาถูกรางวัลทีห่ นึง่ จริง หนูจะ...จะ...' จะอะไรดี อา...คนแถวบาน
ปาจางอาภาพร นครนายกมาเลนคอนเสิรต แลวฉันจะจางใครดีหวา...
ระหวางใชสมองตื้อๆ ครุนคิด ฉันเหลือบไปเห็นจอโฆษณาขนาดใหญ
ตรงสีแ่ ยกกําลังฉายโฆษณารถยนตยหี่ อ หนึง่ ซึง่ มีพรีเซ็นเตอรเปนพระเอกละคร
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ชื่อดัง...แพนเตอร ภูรินท
คนนี้แหละเริดสุด นาทีนี้ไมมีใครดังไปกวาเขาอีกแลว
'ถาถูกรางวัลที่หนึ่ง หนูจะจางแพนเตอรมาเลนคอนเสิรตใหปาดูเลย!'
ฉันโพลงออกไปตามที่คิด
'อุย! ดีจะดี ปาชอบมาก แพนเตอรนี่พระเอกในดวงใจปาเลยละ แลว
ปาจะรอดูคอนเสิรตนะจะ ^^'
'ไหนๆ แพนเตอรอยูไหน (' ' )( ' ')' ยัยโบนัสที่หยุดอวกไดแลวหันมา
ถามหนาเหลอหลา ฉันโบกมือบายบายปาที่หันหลังเดินจากไปและเพิ่งจะ
นึกสงสัย... แพนเตอรนคี่ า ตัวสักเทาไหรนะ เขากําลังดังสุดๆ ซะดวยสิ แตถา ฉัน
ไดเงินหกลานก็คงมีปญ
 ญาจางเขาอยูห รอก รวยแลวจะทําอะไรก็ได โฮะๆ ^^
ฉันเก็บลอตเตอรี่ใสกระเปาสตางค กอนจะหันไปเกี่ยวแขนเพื่อนพากัน
เดินกลับบาน และทันใดนั้นเอง...
ปนนนนนน!
เอี๊ยดดด!
โครม!
ทุกเสียงเกิดขึ้นแทบจะในวินาทีเดียวกัน ฉันกับโบนัสหันขวับไปทาง
ตนเสียงและก็ตัวแข็งคางเหมือนถูกสาป แขนเราที่เกี่ยวกันอยูกระชับแนนขึ้น
ความรูส กึ มึนๆ ในหัวกระจายหายไปเกือบหมด เพราะภาพทีป่ รากฏคาตาเรียก
เอาความตระหนกตกใจเขามาแทนที่
'ขะ...ขนม' โบนัสเอยชื่อฉันเสียงสั่น 'ปะ...ปาคนนั้น... O_O;'
'...'
ฉันพูดอะไรไมออก รูสึกเหมือนอะไรตอมิอะไรพุงขึ้นมาจุกอกจนรูสึก
คลื่นไสและลมหายใจติดขัด ทําไดเพียงกะพริบตาปริบมองรางที่นอนแนนิ่ง
จมกองเลือดอยูบนพื้น และภาวนาในใจวา...
ขอใหปาไปสูสุคติ!
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1
[นี่แกลอเลนรึเปลา! O_O]
"ฉันสงรูปลอตเตอรี่ใหแกทางไลนแลวไง แกลองตรวจดูสิ"
[ตรวจแลว แตฉันกําลังคิดวาแกอาจจะตัดตอภาพ]
"ฉันจะทําไปเพื่อออ"
[แกถูกรางวัลที่หนึ่งจริงดิ!]
"จริงงง~ ฉันดีใจกรี๊ดบานแตกเลยแก นี่มือฉันยังสั่นไมหายเลย ><" ฉัน
ยกมือขางที่ไมไดถือโทรศัพทขึ้นมาดู และมันกําลังสั่นอยูจริงๆ
[เฮยยย ฉันอึ้งจนไมรูจะอุทานวาอะไรเลยนะเนี่ย] นํ้าเสียงมันแบบ...
ตืน่ ตะลึงสุดๆ แตกน็ ะ ใครบางจะไมตนื่ เตน นีม่ นั รางวัลทีห่ นึง่ เลยนะ ตัง้ หกลาน!
"พรุงนี้แกวางรึเปลา ไปขึ้นเงินเปนเพื่อนฉันหนอย เดี๋ยวฉันเลี้ยงขาว
มื้อใหญเลย"
[ไดๆ เอย! ไมไดดิ พรุงนี้ฉันตองไปทําบุญกับแมที่วัด วาแตแกไมได
ลอเลนจริงๆ ใชมั้ย]
"แกจะถามวนไปวนมาอีกกี่รอบเนี่ย" โบนัสถามคําถามนี้ประมาณ
หารอบไดแลวมั้ง แตฉันเขาใจ มันเปนเรื่องนาเหลือเชื่อจริงๆ แหละ ฉันเองยัง
ตองตบหนาตัวเองจนแกมชากวาจะแนใจวามันไมใชความฝน
[ก็ฉันตื่นเตนนี่ เกิดมาเพิ่งเคยเจอคนถูกรางวัลที่หนึ่งตัวเปนๆ เออ! แลว
แบบนี้แกจะเปนขาวรึเปลา นางสาวนวินดา โชคเพิ่มพูน นักศึกษาปส่ี คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย A ถูกรางวัลที่หนึ่งรับทรัพย...เออ...เทาไหรนะ]
"หกลาน"
[หกลานนน! O[]O]
"พวกที่เปนขาวดังมีแตที่ถูกเปนสิบๆ ลานเทานั้นละ อีกอยางฉันก็ไมได
คิดจะบอกใคร ไมไดแจงความลงบันทึกประจําวันอะไรทั้งนั้น เดี๋ยวไปขึ้นเงิน
แลวก็จบ นี่ฉันบอกแกคนแรกและคนเดียวเลยนะ แกเองก็อยาไปบอกใครละ"
[โอเค รูดซิปปาก OxO]
จะวาไปฉันก็ไมไดบอกโบนัสเปนคนแรกหรอก กอนสงไลนไปบอกมัน
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ฉันจุดธูปบอกพอกับแมไปกอนแลวละ :)
อืม พวกทานไมอยูกับฉันแลว ปานนี้คงกระโดดกอดคอกันดีใจอยู
บนสวรรค พอฉันเปนวิศวกรคุมงานกอสราง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในไซตงาน
ตั้งแตฉันยังเรียนประถม หลังจากนั้นแมซึ่งมีอาชีพรับจางเย็บผาก็ตองทํางาน
หนักขึน้ เพือ่ เลีย้ งดูฉนั จนเมือ่ ราวๆ สามปกอ นแมกป็ ว ยหนักและจากฉันไปอีกคน
กวาจะผานชวงเวลานั้นมาไดฉันเกือบตาย จําไดวาตัวเองรองไหจนตาอักเสบ
ไปเปนเดือน แตแลววันเวลาก็ชวยเยียวยาความรูสึกของฉันใหคอยๆ ดีขึ้น
เพราะงั้นทุกวันนี้ฉันจึงใชชีวิตอยูเพียงลําพัง มีญาติหางๆ ฝายแม
อยู  ต  า งจั ง หวั ด เจอกั น ล า สุ ด ก็ ต อนที่ แ ม เ สี ย นั่ น ล ะ ส ว นญาติ ฝา ยพ อ อยู 
ตางประเทศ และนานจนจําไมไดแลววาเจอกันลาสุดเมื่อไหร
แตถึงจะเหลือตัวคนเดียว ชีวิตฉันก็ไมไดแยอะไรนักหรอก อยางนอย
ฉันก็พอจะหาเงินเลี้ยงตัวเองไดจากการเขียนหนังสือ และหลังจากนี้ฉันก็คง
ไมตองเหนื่อยมากแลว เพราะฉันกําลังจะไดรับเงินหกลาน แถมเหลืออีกเทอม
เดียวก็จะเรียนจบแลวดวย ฮูเร~ ^^
[ขนม] จูๆ ปลายสายก็เอยเสียงจริงจังขึ้นมา [แกวาที่แกโชคดีขนาดนี้
มันจะเกี่ยวกับปาคนนั้นรึเปลา]
คําถามของโบนัสเหมือนจะทําใหอุณหภูมิรอบตัวฉันลดตํ่าลงอยาง
ฉับพลัน ภาพติดตาในคืนนัน้ แวบเขามาในความคิด ฉันอุตสาหลมื ๆ ไปไดแลว
เชียว ยัยนี่จะพูดขึ้นมาทําไมก็ไมรู -_-;
"กะ...เกี่ยวยังไง"
[ไมรูดิ แตแกไมคิดวามันแปลกๆ เหรอ ชีวิตคนเรามันถูกรางวัลที่หนึ่ง
กันไดงายๆ ซะที่ไหน บางที...ปาเคาอาจจะชวยแกเพราะ...อะไรบางอยาง]
"อะ...อะไรบางอยางนี่มันคืออะไรเลา ><;"
[ฉันก็ไมรู แคคิดวิเคราะหไปเรื่อยเปอย]
"ความคิดเรื่อยเปอยของแกทําฉันกลัวแลวนะโบนัส" ฉันเลิ่กลั่กมองไป
รอบๆ ตัว กอนจะยกสองขาขึ้นนั่งชันเขาและควาหมอนอิงใบหนึ่งมากอดไว
เพื่อความอุนใจ "ฉันไมใชคนจิตแข็งกับเรื่องพรรคนี้หรอกนะ จะเปดประเด็น
อะไรก็นึกถึงใจคนอยูบานคนเดียวบาง T^T;"
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บิวบิว
อีกฝายหัวเราะคิก [แคนี้กลัวอะไร เห็นเขียนนิยายผีๆ ไดตั้งหลายเลม]
"ฉันก็เขียนไปกลัวไปตลอดแหละ -_-;" ถาไมมีอินเนอรฉันจะเขียน
ออกมาใหนากลัวไดยังไงละจริงมั้ย บางทีถึงกับตองเอาพระมาตั้งใกลๆ ตอน
เขียนเลยนะ "วาแตที่แกพูดมามันก็นาคิดนะ ฉันอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะ
ปาคนนั้นชวยจริงๆ ก็ได แต...ปาจะมาชวยฉันทําไมกันละ"
'ถาถูกรางวัลที่หนึ่ง หนูจะจางแพนเตอรมาเลนคอนเสิรตใหปาดูเลย!'
จูๆ ฉันก็ไดยินเสียงตัวเองดังขึ้นในหัวราวกับมีใครดลใจใหนึกถึงมัน
จะเกี่ยวกับคําพูดนั้นของฉันรึเปลา อันที่จริงฉันก็พูดไปอยางนั้น ตามประสา
คนเมาที่พูดอะไรไปเรื่อยนะ ฉันเกือบจะลืมไปแลวดวยซํ้า หรือปาแกจะเปน
คนจําแมน
"หรือวาปาจะอยากดูคอนเสิรตแพนเตอร!"
[หือ? คอนเสิรตอะไร]
"ก็ทฉี่ นั บอกปาไวไง วาถาฉันถูกรางวัลทีห่ นึง่ ฉันจะจางแพนเตอรมาเลน
คอนเสิรต"
[แกพูดแบบนั้นเหรอ O_O]
"อืม ฉันเองก็เพิ่งนึกไดเมื่อกี้"
ไมไดการละ ฉันตองหาทางติดตอแพนเตอรกอ นทีป่ า แกจะมาทวงสัญญา
กับฉันถึงบาน บรึ๋ย~ แคคิดก็ขนลุกซู ><; วาแตจะติดตอจางงานดารานี่เขา
ทํากันยังไงนะ
[ตอนนั้นฉันคงมึนๆ อยูเลยไมไดสนใจฟง เพราะถาไดยิน ฉันคงแยงแก
ตั้งแตแรกแลว]
"แยง?" ฉันเลิกคิ้วอยางไมคอยเขาใจ
[แกไมรูเหรอวาแพนเตอรไมรับงานรองเพลง]
"หึ~" ฉันสายหนาดิกพลางกะพริบตาปริบงงๆ กับขอมูลที่เพื่อนบอก
มีการไมรบั งานรองเพลงดวยเหรอ ปกติกเ็ ห็นพวกดารามักจะชอบรองเพลงโชว
ตามงานอีเวนตนี่นา
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Lucky in Love เสี่ยงโชครักรางวัลที่หนึ่ง
[แกนี่นา มัวแตปนนิยายผีจนไมรูเรื่องอะไรกับเคาเลย~] ปลายเสียง
สูงๆ ยาวๆ ของมันทําใหฉันรูสึกเหมือนตัวเองเปนมนุษยหลังเขายังไงยังงั้น :(
ฉันจะไปรูไดยังไงวาดาราคนไหนรับงานอะไรไมรับงานอะไร ฉันไมคอยมีเวลา
ติดตามขาวสารวงการบันเทิงนักหรอก แตอยางนอยฉันก็รูนะวาแพนเตอร
เปนพระเอกละครที่ดังมากๆ เพราะเห็นเพื่อนๆ ในเฟซบุกพรํ่าเพอถึงเขากัน
เต็มหนาฟด และหนึ่งในนั้นรวมยัยโบนัสอยูดวย
[แพนเตอรเคยใหสัมภาษณในรายการหนึ่งวาเขาไมรับงานรองเพลง
เด็ดขาด เพราะทักษะการรองเพลงของเขาแยมาก แตก็นะ ใครมันจะไป
สมบูรณเพอรเฟกตทุกอยางละ พระเจาประทานใบหนาหลอฟุงเฟอฟุมเฟอย
มาใหเขา ประทานหุนฟตแอนดเฟรมแถมทักษะการแสดงเปนเลิศใหดวย
ถาเพิ่มทักษะการรองเพลงใหอีกมันก็จะเปนการลําเอียงตอมวลมนุษยชาติ
เกินไป แตถึงยังไงเขาก็ยังเปนสิ่งเลอคาของโลกใบนี้อยูดี คิกๆ ^^]
"..."
[เดี๋ยวนะ เมื่อกี้ฉันพูดถึงไหนแลว เออใช นั่นละ เขารองเพลงแยมาก
พิธกี รคะยัน้ คะยอใหเขารองแทบตายเขาก็ไมรอ ง เพราะงัน้ เรือ่ งทีแ่ กจะจางเขา
มาเลนคอนเสิรตอะไรนั่นลืมไปไดเลย]
อาววว~ แลวกัน อยางนีก้ ห็ มายความวาฉันตองผิดคําพูดกับปาคนขาย
ลอตเตอรี่นะสิ
"แลวแบบนี้ฉันจะทํายังไงดีอะ" ฉันเริ่มเครียดจริงจังแลวนะเนี่ย ปกติ
ฉันก็ไมใชคนรักษาคํามั่นสัญญาอะไรขนาดนั้นหรอก บางครั้งฉันก็ผิดคําพูด
กับคนนูน คนนีอ้ ยูบ า ง แตคราวนีค้ นทีฉ่ นั มีพนั ธสัญญาไมไดอยูบ นโลกใบเดียว
กับฉันแลวไง มันนากลัวตรงนี้ละ U_U
[เฮยแก แมฉันเรียกไปชวยเตรียมอาหารเย็นแลวอะ คอยคุยกันนะ
บาย~]
"..."
สัญญาณถูกตัดไปอยางรวดเร็วยิ่งกวาสายฟาแลบ
ดูมนั ทํากับฉัน ตัวเองเปนคนเปดประเด็นขึน้ มาแทๆ วางสายหนีไปงายๆ
แบบนี้มันใชไดเหรอ -_-^
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แลวจะเอายังไงตอดีละทีนี้ ถาฉันไมทําตามที่พูดไวแลวปาแกจะโมโห
โกรธารึเปลา คือถาปายังอยูด ี เราก็คงพอจะเจรจากันได แตตอนนีป้ า เปลีย๊ นไป
แลวเนี่ยสิ ฉันไมรูจะสงโทรจิตไปเจรจากับปายังไง
เดี๋ยวๆ ไมไดหมายความวาหนูอยากเจอปานะ ปาไมตองมาหาหนู
ฮือออ~ ฉันหลอนไมไหวแลว ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกลายเปนเรื่องสยองขวัญ
สั่นประสาทไปไดไงเนี่ย ตอนแรกฉันไมไดคิดอะไรเลยนะ เพราะยัยโบนัส
คนเดียวเลย TOT;
(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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