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บทน�ำ

[พ่ีแบดซ์ ช่วยเน่ด้วย ฮือๆๆ~~]

เสียงร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้นปานจะขาดใจตายจากปลายสายท�าให้

หัวใจผมเหมือนจะขาดรอนตามไปด้วย เกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวสุดท่ีรักของ

ผม ตอนน้ีเราเหลือกันอยู่แค่สองคนพ่ีน้องแล้วนะ หลังจากที่พ่อกับแม่ประสบ

อุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อน ถ้าไม่นับ 'ลิซ' แฟนสาวท่ีคบกันมาตั้งแต่

สมยัเรยีนแล้ว ชวิีตของผมก็มแีค่ 'บอนเน่' น้องสาวทีผ่มคอยดแูลประคบประหงม 

อย่างดี ไม่เคยท�าให้เจ็บช�้าน�้าใจหรือต้องเสียน�้าตาแม้แต่หยดเดียว ขนาดว่า

สมัยผมเรียนอยู่ชั้น ม.ปลาย พวกเด็กผู้ชายท่ีโรงเรียนมารังแกน้องสาว ผมยัง

จัดการพวกมันซะแทบจมกองเลือด เล่นเอาพวกชั่วนั่นโดนพักการเรียนไปเป็น

เดือนๆ หึ!

แล้ววันน้ีมันเกิดอะไร...ยัยบอนเน่ร้องไห้ท�ำไม

"เกิดอะไรข้ึน ใครท�าอะไรเธอ"

ผมก�าโทรศัพท์แน่น แทบจะขย้ีให้แหลกละเอียดคามือ อย่าให้รู้นะว่า

ใครท�าให้ยัยน่ีเสียใจ ไม่ผมก็มันต้องแหลกกันไปข้างแน่!!!
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[เน่ท�าตัวเอง ฮือๆ เน่ผิดไปแล้ว TOT]

"เธอท�าอะไร บอกพ่ีมาสิ พ่ีไม่โกรธหรอก คนเราผิดพลาดกันได้"

[เน่...คือ ฮึกๆๆ อ๊ะ!]

ปลายสายดูเหมือนก�าลังตกใจกับอะไรบางอย่าง ผมยังไม่ทันเอ่ยปาก

ถามก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหน่ึงดังลอดออกมาซะก่อน ดูเหมือนว่ามันจะแย่ง

เอาโทรศัพท์ของบอนเน่ไปคุยแทน

[ไง แบดซ์ J]

"แกเป็นใครวะ ปล่อยน้องสาวฉันเดี๋ยวนี้!!!"

[จุๆๆ อารมณ์ร้อนซะจริงนะ ใจเย็นๆ ก่อนน่า ^^]

"ไม่ยงไม่เย็นแล้วโว้ยยย ถ้าไม่ปล่อย มึงตาย!!!"

[มาท่ีน่ีสิ แล้วนายจะได้รู้ทุกอย่างท่ีอยากจะรู้]

แม่งเอ๊ย!!! ไอ้หมอนี่มันเป็นใครวะ น�้าเสียงกวนประสาทจนอยากจะ 

พุ่งทะลุโทรศัพท์เข้าไปเอาหมัดกระแทกสักเจ็ดแปดทีให้หายแค้น อยากจะ

เห็นน�้าหน้ามันนัก กล้าดียังไงมาจับน้องสาวผมไป แล้วยังมีหน้ามาบอกให้ผม

ใจเย็นอีก ลองให้ผมจับน้องสาวมันมาขึงพืดไว้หน้าบ้านผมบ้างมั้ยล่ะ อยาก

จะรู้นักว่ามันจะยังใจเย็นได้อยู่อีกมั้ย -_-^^^

"ท่ีไหน บอกมา!"

[เซฟเฮ้าส์ชั้นใต้ดินของ Boyz Bar ตอนมาถึงบอกคนเฝ้าว่ามาหา

มาสเตอร์เจเดน เด๋ียวเขาจะพานายมาหาฉันเอง]

"เออ! จะไปเดี๋ยวนี้ แกห้ามแตะต้องน้องสาวฉันเด็ดขาด ถ้าน้องสาวฉัน

มีริ้วรอยอะไรแม้แต่นิดเดียว ฉันไม่เอาแกไว้แน่ คอยดู!!!"

Boyz Bar

ผมซิง่ V-Strom สดี�าคันโปรดออกจากหอพักในมหาวิทยาลยัมาอย่างเรว็ 

ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่ท่ีตัดสินใจส่งยัยบอนเน่ไปอยู่โรงเรียนประจ�า

หญิงล้วน ผมคิดว่าท่ีน่ันจะปลอดภัยซะอีก ไม่มีพวกผู้ชายเลวๆ ท่ีจะมาหลอก

ท�าร้ายน้องสาวผม ไม่มีครูผู้ชายชั่วๆ ท่ีชอบท�าก้อร่อก้อติกกับนักเรียนหญิง 

แล้วท�าไม ท�าไมวะ! ไอ้สารเลวนั่นมันเป็นใคร มาเอาตัวยัยบอนเน่ออกไปจาก
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โรงเรียนได้ตอนไหน แล้วท�าไมต้องเป็นยัยน่ี ในเมื่อมีเด็กผู้หญิงน่ารักๆ อยู่ใน

โรงเรียนนั้นตั้งเยอะตั้งแยะน่ะ =_=;

บ้าบอ! อย่าให้ผมเจอหน้ามันระยะประชิดนะ ผมจะต่อยมันให้คว�่าเลย 

ไอ้เวรเอ๊ย!!!

"จองไว้รึเปล่าครับ"

พนักงานต้อนรับหน้าตาง่อยๆ เอ่ยปากถามผมด้วยสีหน้านอบน้อม  

ผมพยายามกัดฟันข่มใจ นับหนึ่งถึงสิบ ไม่เผลอระบายอารมณ์ใส่ไอ้หมอนี่ไป 

เพราะท่าทางมันคงไม่รู้เร่ืองรู้ราวอะไรกับใครเขาหรอก…

"ไอ้เวรเจเดนอยู่ไหน"

"อะ...อะไรนะครับ -O-"

"นายรู้ว่าฉันหมายถึงใคร ฉันถามว่ามันอยู่ไหน!"

"คือว่า..."

"พาฉันไปหามันเดี๋ยวน้ี!!!"

ผมกระชากคอเสื้ออีกฝ่ายด้วยความหงุดหงิด น้องผมจะเป็นจะตาย 

ยังไงแล้วบ้างก็ไม่รู้ ยังมาท�าอกึอกัชกัช้าอยู่อกี ไม่รูห้รอืไงว่าใจผมมนัร้อนเป็นไฟ 

จนแทบจะระเบิดออกมาอยู่แล้ว

"ครับๆ ได้ครับ"

...

พนักงานหน้าง่อยเดินน�าผมเข้ามาข้างใน ที่นี่ตกแต่งด้วยไม้มะค่า 

สีด�าสนิท มีกลิ่นเหล้าและกลิ่นบุหร่ีคละคลุ้ง ผู้คนยังมากันไม่ค่อยหนาแน่น

เพราะเป็นช่วงหัวค�่า มันพาผมลัดเลาะหลบมุมมาเรื่อยๆ จนมาถึงลิฟต์ตัวหนึ่ง

ที่ซ่อนตัวอยู่ตรงมุมอับของร้าน จากน้ันก็เดินน�าผมเข้าไปในลิฟต์ กดเลข B1 

ซึ่งอยู่ล่างสุด จากน้ันก็รอให้ลิฟต์เคลื่อนตัวลงเรื่อยๆ ก่อนจะเปิดออกอีกครั้ง

หน่ึง…

ยัง! ยังไม่ถึง

น่ีถ้าปล่อยให้ผมเดินกลับคนเดียว ผมจะกลับยังไงถูกวะเนี่ย โคตร 

ลึกลับอ่ะ =_= แต่ช่างเหอะ ขอแค่ช่วยยัยบอนเน่ให้ได้ก่อน ยังไงก็คงต้องหา

ทางหนีออกมาจนได้น่ันแหละ
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"ถึงแล้วครับ"

ในท่ีสุดพนักงานหน้าง่อยก็พาผมมาหยุดอยู่ตรงห้องห้องหน่ึงที่มีประตู

ด้านหน้าสีแดงเพลิง มีตัวอักษรภาษาอังกฤษติดอยู่ท่ีประตูว่า...

'B F R'

ผมไม่รู้หรอกว่ามันย่อมาจากอะไร องค์กรค้าเด็กผู้หญิงอะไรแบบนี้ 

หรอืเปล่าวะ แต่ช่างเหอะ...จะท�าอะไรก็ท�าไป เรือ่งของมนั อย่ามายุ่งกับน้องสาว 

ผมเป็นพอ ไม่งั้นเราต้องพังกันไปข้าง!!!

"ห้องน้ีใช่มั้ย"

ผมชี้ไปท่ีประตูสีแดง พนักงานหน้าง่อยพยักหน้าหงึกหงัก

"ครับผม เชิญตามสบายนะครับ"

พูดจบอกีฝ่ายก็หมนุตวัแล้วรบีเดนิจากไป ท่าทางคงกลวัว่าถ้าขืนอยู่ต่อ

มีหวังอาจจะโดนลูกหลงจากพายุอารมณ์ของผมก็เป็นได้

ปังๆๆๆๆ

ผมหนัไปทุบประตสูแีดงเสยีงดงัจนไม้แทบร้าว ปากก็ตะโกนเรียกไอ้คน

ที่จับตัวน้องสาวผมไปด้วยความหงุดหงิด

"ไอ้เจเดน! ฉันมาแล้ว เปิดประตูสิวะ"

"เข้ามาได้เลย ประตูไม่ได้ล็อก"

เสียงคนข้างในตะโกนตอบกลับมา เล่นเอาผมชะงักมือแทบไม่ทัน แล้ว

นี่กูทุบประตูรัวๆ อย่างกับคนบ้าท�าไมวะเน่ีย น่าโมโหเว้ย!

ผลัวะ~

ผมกระชากประตูให้เปิดออกอย่างเร็วแล้วแทบจะถลาเข้าไปอาละวาด

ในห้อง แต่ยังไม่ทันมุ่งไปหาไอ้คนท่ีชื่อเจเดนเลย ร่างเล็กๆ ของน้องสาวท่ี 

ผมรักที่สุดก็พุ่งเข้ามากอดผมเอาไว้ซะก่อน เธอก�าลังร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่าง

น่าสงสาร…

"พ่ีแบดซ์ ฮือๆๆๆ พ่ีแบดซ์มาแล้ว U_U"

"บอนเน่! เกิดอะไรข้ึน เธอมาท�าอะไรที่น่ี หรือใครจับตัวเธอมา O_O"
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ผมกอดน้องสาวเอาไว้แน่น เธอตัวสั่นหวาดผวา เอาแต่ร้องไห้ซุกอกผม

ท่าเดียว ไม่ยอมเงยหน้าข้ึนมาพูดคุยอะไรเลยสักค�า ผมก็เลยต้องหันขวับไป

หาบุคคลท่ีน่ังไขว้ขาอยู่บนเก้าอี้ท�างานสีด�ากลางห้องแทน

"แก! แกท�าอะไรน้องฉัน!"

ไอ้หมอนีเ่ป็นใครก็ไม่รู้เพราะมนัไม่ยอมเปิดเผยหน้าตา มนัสวมเสือ้หนัง

สีด�าทับเสื้อเชิ้ตสีเทาเข้มด้านในแล้วใช้ฮู้ดคลุมศีรษะเอาไว้ นอกจากน้ันยัง

มีหน้ากากสีขาวคาดปิดใบหน้าช่วงล่างเอาไว้ด้วย สิ่งที่ผมมองเห็นบนใบหน้า

ของมนัในตอนน้ีก็มแีต่ดวงตาสแีดงเพลงิซึง่ดลูกึลบัและน่ากลวัอย่างบอกไม่ถูก 

ถึงจะพอเดาได้ว่าใส่คอนแทกเลนส์อยู่ก็เถอะ ลางสังหรณ์ลึกๆ เตือนผมเอาไว้

ว่าผู้ชายคนน้ีมันต้องไม่ธรรมดา...และคงไม่ใช่บุคคลที่จะต่อกรด้วยง่ายๆ 

เหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

"ฮะๆ ฉันเหรอจะท�าอะไรน้องสาวนาย ยัยน่ีท�าตัวเองท้ังนั้น!"

"น้องฉันท�าอะไร!"

"ถามน้องสาวนายดูเองสิ พ่อรูปหล่อ J"

ถึงผมจะมองไม่เห็นริมฝีปากของมัน แต่สังเกตจากดวงตาก็พอรู้ได้ว่า

มันก�าลังย้ิมเยาะผมอยู่ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงใสๆ แบบยัยบอนเน่

จะมาเกี่ยวข้องอะไรกับคนพรรค์นี้ได้ ดูยังไงก็ไม่เข้ากันอย่างสิ้นเชิง เหมือนจับ

หนูน้อยหมวกแดงมาร้องเพลงกับแฟรงเกนสไตน์ยังไงยังงั้น =_=

"บอนเน่! หยุดร้องไห้แล้วบอกพ่ีมาเดีย๋วน้ี" ผมดนัร่างเลก็ๆ ของน้องสาว

ให้ออกห่างเล็กน้อย ก่อนจะก้มลงจ้องหน้าเธออย่างคาดค้ัน น�้าตาของเธอยัง

คงไหลริน ดวงตาท่ีน่าสงสารราวกับลูกกวางน้อยน่ีแหละที่ท�าให้ผมมักจะ

ใจอ่อนอยู่เสมอ "ไอ้หมอน่ีมันจับตัวเธอมาใช่มั้ย"

"เน่...เน่"

บอนเน่ยังคงสะอึกสะอื้น เธอไม่ยอมสบตาผม นั่นเป็นสัญญาณเตือน

ว่าเธอก�ำลังมีอะไรปิดบังผมอยู่

"พูดความจริงกับพ่ีมา"

"ถ้าเน่บอกไปแล้วพ่ีอย่าโกรธเน่นะ...ฮือๆ"

"อืม...พ่ีจะพยายามไม่โกรธ"
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"ไม่ได้...พ่ีต้องไม่โกรธ นะคะ นะๆๆ T^T"

"โอเค พูดมาเถอะ พ่ีไม่โกรธ"

แต่ถึงผมจะโกรธ สุดท้ายพอเธอเข้ามาออดอ้อน ท�าตาเศร้าๆ แล้วก็มา

นอนซุกตักผมเหมือนลูกแมวน้อย ผมก็มักจะใจอ่อนอยู่ดี เพราะงั้น...บอก 

ไม่โกรธไปน่ันแหละ ถูกต้องแล้ว -_-;

"คือ...เน่...เน่ติดหน้ี BFR อยู่หน่ึงแสนบาท TOT"

"ว่าไงนะ!"

มอืไม้ผมอ่อนแรง แข้งขาแทบจะยืนไม่อยู่ นีม่นัเรือ่งบ้าอะไรกัน! น้องสาว 

ผมเพ่ิงจะอายุสิบเจ็ด เรียนอยู่ชั้น ม.5 แต่มีหนี้สินติดตัวตั้งหน่ึงแสนบาท!!!

มันจะเป็นไปได้ยังไง ยัยน่ีต้องโดนหลอกแน่ๆ -_-++++

"เน่ขอโทษนะพ่ีแบดซ์ เน่ขอโทษ ฮือๆๆๆ"

"เดี๋ยวก่อนนะบอนเน่"

ผมพยายามตั้งสติ เจอเร่ืองแบบน้ีถึงกับไปไม่เป็นเลย ตอนแรกตั้งใจจะ

มาซัดกับไอ้เศษเดนอะไรน่ันเต็มท่ี แต่ตอนน้ีมันอะไรกันวะ! กลายเป็นว่าน้อง

สาวผมไปติดหน้ีไอ้เวรคนน้ีต้ังเป็นแสนเน่ียนะ

"น่ีเธอเข้าบ่อนเหรอ แล้ว BFR มันคือองค์กรอะไร พ่ีไม่เห็นเคยได้ยิน 

-_-;"

คุ้นๆ ว่าจะเห็นไอ้ตัวย่อแบบน้ีอยู่ท่ีหน้าประตูห้องด้วย แต่ผมก็เดา 

ความหมายของมันไม่ออกอยู่ดี

"มันไม่ใช่บ่อนนะคะ แต่มันคือ Boy For Rent*"

งงไปกันใหญ่ -O-

"พ่ีไม่เข้าใจ บอนเน่ น่ีมันคืออะไร"

"มันคือการให้เช่าผู้ชายค่ะพ่ี >O<"

ฮะ!? =[]=

บ้าน่า! เป็นไปไม่ได้ มีเรื่องแบบนี้อยู่บนโลกด้วยเหรอวะ ร้านเช่าผู้ชาย? 

WTF!!! แล้วท่ีพีคกว่าน้ันก็คือน้องสาวสุดรักสุดหวงของผมก็มาใช้บริการเช่ำ

ผูช้ำยเน่ียนะ ให้ตายเหอะ!!! ผมจะรับมอืกับเรือ่งน้ียังไงดี โว้ยยย!!! ให้ต่อยหน้า 

*  เรื่องสมมติ ไม่มีอยู่จริงค่ะ
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ไอ้เจเดนยังจะง่ายกว่า -*-

"อย่าบอกนะว่าเธอ...เช่าไอ้หมอน่ีน่ะ!"

ผมชี้ไปท่ีไอ้เจเดนซึ่งยังคงน่ังน่ิงอยู่บนเก้าอี้ท�าเป็นทองไม่รู้ร้อน เล่นเอา

มันสะดุ้งเล็กน้อย ก่อนจะช่วยอธิบายให้

"เข้าใจผิดแล้ว ไม่เคยมีใครเช่าฉันได้ เพราะฉันเป็นเจ้าของที่น่ี และจะ

ไม่อนุญาตให้ใครมาเช่าฉันด้วย"

"แล้วน้องสาวฉันไปเช่าหมาท่ีไหนมา"

"พูดไปนายกไ็ม่รูจ้กัหรอก เขาเป็นหนึง่ในสมาชกิของ BFR แล้วน้องของ

นายก็เลือกเช่าเขาไป"

"ตอนน้ีมันไปมุดหัวอยู่ไหน!"

"พ่ีอย่าท�าอะไรซีนเลยนะคะ เขาไม่ผิด เน่ผิดเอง เรื่องท้ังหมดเป็น 

เพราะเน่คนเดียว ฮือๆๆๆ" ยัยบอนเน่ร้องห่มร้องไห้พลางเกาะแข้งเกาะขาผม

เหมือนลูกลิง ท�าท่าท�าทางเป็นห่วงมันซะเหลือเกิน…

หึ! แต่อย่างน้อยๆ ตอนน้ีผมก็รู้ชื่อมันแล้วล่ะ ไอ้ซีน

"แล้วเธอไปเช่ามันท�าไม เช่ามาได้ยังไง พ่ีอุตส่าห์ส่งเธอไปอยู่โรงเรียน

ประจ�าหญิงล้วน จะได้ไม่ต้องเจอไอ้พวกผู้ชายหน้าหม้อ แต่เธอก็ดันไปหาเช่า

เอาซะเองแบบนี้ มันใช้ได้เหรอ ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ พวกท่านจะรู้สึกยังไง ท�าไม 

ไม่เห็นแก่พวกท่านบ้าง!"

พูดไปผมเองก็เจ็บปวดเหมือนโดนแทงไปท้ังร่าง ก่อนหน้านี้เราสองคน

เรียนอยู่ท่ีเดียวกันซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา ผมจึงสามารถคอยดูแลบอนเน่ 

ได้ตลอด ไม่มีใครแตะต้องเธอได้ แต่พอผมเข้ามหาวิทยาลัย ผมจ�าเป็นต้อง

ห่างจากเธอ ด้วยความท่ีผมกลัวว่าถ้าเธอไม่มีผมคอยปกป้องแล้ว มันจะต้อง

มีพวกผู้ชายมาคอยยุ่มย่ามกับเธอแน่ เพราะบอนเน่เป็นเด็กน่ารัก เป็นท้ังเด็ก

กิจกรรม ดรัมเมเยอร์ และดาวโรงเรียน ผมก็เลยตัดสินใจท�าเรื่องย้ายเธอมา

อยู่โรงเรียนประจ�าหญิงล้วนแทน และจะคอยไปรับทุกเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นถ้า

วันไหนผมไม่ว่างก็จะปล่อยให้อยู่ในหอพักของโรงเรียนไปก่อน โชคดีที่ทาง

โรงเรียนเข้าใจ รับเธอเข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษ

แต่ใครจะรูล่้ะว่ำนีเ่ป็นเหมอืนดำบสองคม...ท�ำให้น้องสำวของผมถึงกับ
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ต้องเช่ำผู้ชำย!

"ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพ่ีแบดซ์ อย่าเพ่ิงเข้าใจเน่ผิด เน่กับซีนไม่ได้มีอะไร

กัน"

"เธออย่ามาโกหกพ่ี ท�าถึงขนาดน้ีแล้ว พูดกันตรงๆ เลยดีกว่า เช่าผู้ชาย

จะเอามาท�าอะไรได้นอกจากเรื่องพวกนั้น หรือเธอจะบอกพ่ีว่าเธอเช่าหมอนั่น

เพ่ือเอามาดูเล่นแทนตุ๊กตาไรงี้รึไง คิดว่าพ่ีโง่อย่างงั้นใช่มั้ย หา!!!"

ว่าจะไม่โกรธแล้วนะ แต่ก็อดไม่ได้ โกรธท้ังตัวเอง โกรธท้ังน้องสาว  

รวมไปถึงไอ้บรกิารบ้าๆ น่ีด้วย คนท�ามนัต้องชัว่แค่ไหนวะถึงได้คดิกิจการแบบน้ี 

มาหลอกเอาเงินเด็กสาวได้น่ะ

ไร้สาระชิบ -_-;;;

"คือว่า...เน่แค่เช่าเขามาเป็นแฟนเฉยๆ น่ะค่ะ"

"ว่าไงนะ!"

"คือ...ท่ีโรงเรียน ในกลุ่มของเน่ทุกคนมีแฟนกันหมดแล้ว ยกเว้นเน่ T^T 

ท้ังท่ีเน่หน้าตาก็สวยกว่าคนอื่น แต่เพราะพ่ีแบดซ์นั่นแหละ หวงเน่มากเกินไป 

ท�าให้เน่ไม่มีแฟน เน่อายเพ่ือน เน่ทนไม่ได้"

เออเว้ย! สรุปผมผิดใช่มั้ยท่ีหวงน้องมากเกินไป แล้วโลกใบนี้น่ีมันอะไร

กันวะ เราอยู่ในยุคท่ีการไม่มีแฟนเป็นเร่ืองน่าอายไปแล้วเหรอ คนโสดไม่มีท่ี

ยืนในสังคมอีกต่อไปแล้วงั้นสิ อยากจะบ้า!

"บอนเน่! เธอเพ่ิงอายุสิบเจ็ดเองนะ จะรีบมีแฟนไปท�าไม แล้วพ่ีก็ไม่ได้

ห้ามเธอมีแฟนด้วย แต่อย่างน้อยเธอควรจะรอเข้ามหา'ลัยก่อน ไม่ใช่รีบมี

ตั้งแต่ตอนน้ี มันเร็วเกินไป"

"เน่ก็ไม่ได้จะมีแฟนจริงๆ ซะหน่อย เน่แค่เช่าเขาไปแกล้งท�าตัวเป็น 

แฟนเน่เฉยๆ"

เออเว้ย!

"แล้วไง เธอก็เลยมาใช้บริการที่นี่ โดยที่ตัวเองก็ไม่มีเงินสักบาทเลย 

เนี่ยนะ"

"เน่มีนะ เน่มีเงินเก็บอยู่สามพัน >_<"

"แล้วหน่ึงแสนบาทน่ีมันคืออะไร!"
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"ค่าแรกเช่าห้าพันบาทต่อคน"

ไอ้เวรเจเดนแทรกข้ึนด้วยน�า้เสยีงน่ิงๆ น่ีมนัยังโชคดนีะทีเ่รือ่งน้ีท�าให้ผม

ช็อกมากจนท�าอะไรแทบไม่ถูก ไม่งั้นสีตาของมันได้แดงหนักกว่านี้แน่ โดนกู

ต่อยตาแตกไงล่ะ!

"แต่น้องฉันมีเงินแค่สามพันไม่ใช่รึไง"

"หลังจากน้ันเช่าวันละสองพันบาท"

ไอ้เจเดนไม่สนใจในสิง่ท่ีผมพูด มนัยงัคงพูดค่าใช้บริการร้านมนัฉอดๆๆๆ 

หน้าเลือดชิบ! เช่าผู้ชายวันละห้าพันบาท น่ีมันกะเป็นมหาเศรษฐีเลยหรือไง

วะ หลอกเอาเงินได้แม้กระท่ังเด็กๆ เหลือเชื่อ -_-;;;

"จะก่ีบาทก็เหอะ ปัญหาคือน้องฉันไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้น แล้วแกให้

น้องฉันเช่าไปได้ยังไง"

"ก็น้องสาวนายมัดจ�าไว้สามพันบาท แล้วบอกว่าพ่ีชายของเธอมีเงิน

เยอะมาก แต่ตอนน้ียังติดต่อไม่ได้ ก็เลยขอติดเอาไว้ก่อน เซ็นสัญญา ปั๊มลาย

นิ้วมือเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อย แถมยังบอกว่าถ้าติดต่อพ่ีชายได้เมื่อไหร่

ก็จะเอามาจ่าย"

มีเงินเยอะมาก??? -_-; เออ เยอะมากเลยว่ะ ตั้งแต่พ่อแม่เสียชีวิต  

ผมก็ต้องท�างานพิเศษหาเงินเลี้ยงตัวเองและน้องตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต 

รายได้ต่อเดือนอย่างหรูก็แค่หลักหมื่น จะไปมีปัญญาหาเงินหลักแสนมาจาก

ไหนได้วะ ให้ตายสิโว้ย!!!

"ฉันไม่ได้มีเงินเยอะมากขนาดน้ัน แกโดนน้องสาวฉันหลอกแล้ว ไอ้งั่ง!"

"ฉันไม่สนหรอกว่าใครพูดจริง ใครโกหก แต่ที่แน่ๆ น้องสาวนายติดหนี้

ฉันหนึ่งแสนบาท และฉันต้องการเงิน!"

"แต่ฉันไม่มี" ผมยักไหล่พลางจับมือยัยบอนเน่เอาไว้ให้แน่น "ต่อให้แก

ฆ่าฉันให้ตายซะเดี๋ยวน้ี ฉันก็ไม่มีเงินให้แกหรอก ท�าใจซะเถอะ"

"แกต่างหากท่ีต้องท�าใจ"

กร๊ิก~

"เฮ้ย! จะท�าอะไรวะ O_O"

ไอ้ชั่วเจเดนมันหยิบปืนข้ึนมาตอนไหนก็ไม่รู ้พลางข้ึนนกเอาไว้เพ่ือ
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เตรียมลั่นไก จากน้ันก็จ่อปากกระบอกปืนมาท่ีร่างเล็กๆ ของยัยบอนเน่ ท�าให้

ผมต้องรีบดันร่างน้องสาวให้กระเถิบไปหลบอยู่ด้านหลัง แล้วใช้ตัวเองเป็นที่

ก�าบังให้แทน

"ในเมื่อฉันไม่ได้เงิน ก็ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องเก็บพวกแกไว้"

ไอ้เจเดนพูดอย่างเลือดเย็น มิน่าล่ะท�าไมดวงตาของมันถึงเป็นสีแดง 

เชื้อสายปีศาจชัดๆ!

"ฆ่าพวกฉันให้ตายแล้วจะได้อะไร แกก็ไม่ได้เงินคืนอยู่ดี"

"แต่ฉันก็ได้ความสะใจไง อีกอย่าง...ฉันจะฆ่าแกให้ตายก่อน แล้วค่อย

เอาน้องสาวแกไปใช้งานต่อ"

"ใช้งานเชี่ยอะไรวะ!"

"อ้อ...แกคงไม่รู้สินะ นอกจาก Boy For Rent แล้ว Girl For Rent เราก็

มีด้วยเหมือนกัน ^^"

"เร่ืองชั่วๆ น่ีขยันสร้างเนอะแกเน่ีย"

"ฉันชั่วได้มากกว่าท่ีแกคิดอีก ถ้าแกไม่จ่ายเงินฉันน่ะ"

ดวงตาสีแดงของมันอยู่ดีๆ ก็สว่างวาบข้ึน ท�าให้ผมเริ่มรู้สึกขนลุกแบบ

แปลกๆ ถึงแม้ว่าหน้ากากจะปิดใบหน้าด้านล่างของมันเอาไว้ได้หมด แต่ผม

ก็พอจะเดาได้ว่าตอนน้ีมันก�าลังแสยะย้ิมใส่ผมอยู่

"ก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่มี จะให้ท�ายังไง"

"ฉันมีทางออกเจ๋งๆ ให้แก สนมั้ยล่ะ ไอ้หน้าหล่อ J"

"ทางออกอะไร"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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