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บทน�ำ
[Van]

ผมยืนมองป้ายประกาศท่ีตดิอยู่บนบอร์ด 'ข่าวสารจากกรรมการนกัเรยีน' 

ด้วยจติใจและมอืท่ีแสนสัน่ไหว...

พิจารณายุบชมรม... ยุบชมรม... ยุบชมรมเนี่ยนะ!!?

"#$%^ น่ีมันอะไรวะเน่ียยย!?"

ผมตะโกนเสียงดังลั่น จนกลุ่มนักเรียนที่เพ่ิงเดินผ่านถึงกับหันมามอง

แล้วรีบว่ิงหนีเพราะกลัวว่าผมอาจเป็นบ้าและอาละวาดท�าร้ายพวกเขา 

"จะอะไรล่ะ ก็ป้ายประกาศยุบชมรมไง -_-" 

หมอน่ีคือ 'ไอ้ทอย' เพ่ือนแค้นแสนรักของผมเอง ท�าไมถึงเรียกแบบนี้ 

น่ะเหรอ เพราะผมมเีพ่ือนซีใ้นห้องเรียนอยู่แค่คนเดียว และก็คอืไอ้มนษุย์หน้านิง่

แต่โคตรปากคอเราะรายอย่างหมอน่ีไง 

"นะ...น่ีพวกเราจะโดนยุบชมรมเหรอฮะ -O-;;" 

ส่วนนี่ก็คือ 'บรู๊ค จูเนียร์' หรือที่ผมเรียกมันอย่างข้ีเกียจๆ ว่า 'บีเจ'  

หมอน่ีเป็นรุ่นน้องพวกเราปีหน่ึง จะเรียกว่าเป็นลูกหม้อก็ไม่ผิดนัก เพราะวันๆ  

หมอน่ีเอาแต่ตามติดผมไม่ยอมไปไหน แม้จะแอบร�าคาญอยู่บ้าง แต่เห็นแก ่
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ที่คอยเอาใจตลอดเลยให้อภัยได้เสมอ

"ยุบเยิบอะไรล่ะ" ผมส่งเสียงลอดไรฟัน "ฉันจะไปคุยกับไอ้พวก 

กรรมการนักเรียนเดี๋ยวน้ีแหละ -*-"

"คงไม่ต้องบุกไปไกลแล้วล่ะมั้ง พวกประธานนักเรียนอยู่น่ันแล้วไง"

ผมหันขวับตามน้ิวทอยไปทางด้านหลงั และนัน่! ไอ้พวกประธานนกัเรยีน

อยูต่รงนัน้จรงิๆ ด้วย ถ้าถามว่าในโรงเรยีนนีผ้มอีใ๋ครมากทีส่ดุก็คงเป็นไอ้ประธาน

กับรองประธานคู่น้ีน่ีแหละ มีอย่างท่ีไหนจะโผล่ออกมาดูโลกด้วยหน้าตา 

กวนอารมณ์แค่คนเดยีวก็ไม่ได้ ดนัพาเอาฝาแฝดหน้าตากวนอารมณ์เหมอืนกัน

ไม่มผีดิออกมาอกีคน แถมยังมอี�านาจล้นมอืกันท้ังคูอ่กีต่างหาก

อา ใช่ ไอ้ชื่อ 'ROSE High School' ไม่ได้มาจากเจ้าของโรงเรียน 

ชื่นชอบดอกกุหลาบหรอกนะ แต่มันย่อมาจากอักษรหน้าของช่ือนักธุรกิจ 

ต่างชาติสี่คนท่ีร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนน้ีข้ึน น่ันก็คือ

ตัว R จาก Mr. Robert Edmore

ตัว O จาก Mr. Oliver Marshall

ตัว S จาก Mrs. Sophia West 

ตัว E จาก Mr. Edward Greenland 

และไอ้พวกประธานฝาแฝดน่ีก็คอืหน่ึงในบรรดาลกูหลานของโซเฟีย เวสท์ 

หนึง่ในส่ีผูก่้อตัง้โรงเรียนไงล่ะ! 

"เฮ้ จมิ!" ผมเดนิกระแทกเท้าปึงๆ เข้าไปหาหน่ึงในแฝด หมอน่ีคอื 'จมิ'  

เป็นแฝดพ่ี และเป็นประธานนักเรียนคนปัจจุบัน... พูดให้ถูกก็คือไอ้เจ้าของ 

ลายเซ็นหยึกหยึยท่ีอยู่ด้านล่างสุดของประกาศนั่นแหละ "นายกล้าดียังไง 

สัง่พิจารณายุบชมรม Ghost Hunting ของฉนัน่ะ :("

"พี่"

"หา =_=?"

"ฉันว่านายควรเรียกฉนัว่า 'พ่ี' มากกว่าแค่ชือ่ห้วนๆ นะ... ประธานชมรม 

'ล่าฝี' -_-"

"ล่าผี! ล่าผีแบบว่า 'Ghost Hunting' น่ะ รู้จักมั้ยหาาา" ผมรีบแย้ง 

จนเกือบกัดลิ้นตัวเอง 
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"เหรอ แต่ชื่อของชมรมท่ีนายเขียนลงในใบขอตั้งชมรมเมื่อปีก่อน  

ท่ีประธานนักเรียนคนก่อนเซ็นอนุมัติให้คือชมรม 'ล่าฝี' ไม่ใช่รึไง รสนิยม

ประหลาดดีนะ"

"คิก ใช่เลย ตอนแรกท่ีเห็นว่ามีชมรมแบบนี้ ฉันยังคิดว่าชมรมบ้าอะไร 

ชอบแคะหนองเล่นน่ะ~"

ถัดจากไอ้ประธานนักเรียนจิมก็เป็น 'เจมส์' แฝดคนน้อง และคงใช ้

ศกัดิน้ั์นครองต�าแหน่งรองประธานนักเรยีนไปโดยปรยิาย หมอน่ีกับจมิมหีน้าตา

เหมอืนกันเป๊ียบจนหลายคนแทบแยกไม่ออก แม้แต่แว่นสายตาก็ยังใช้ทรงเดยีวกนั 

เลยแก้ปัญหาด้วยการท�าผมคนละแบบ ท้ังสองคนปาดเจลเน้ียบผมไม่กระดกิ

เหมอืนกัน แต่จมิแสกขวา และเจมส์แสกซ้าย ผมต้องคอยท่องตลอดว่าฝ่ังไหน 

คือใคร แต่ก็จ�าผิดอยู่เรื่อย วิธีการท่ีแยกง่ายท่ีสุดคงจะเป็นจิม คนพ่ีจะเดิน 

น�าหน้า และคนน้องก็เป็นลูกสมุนเดินตามล่ะมั้ง หมอนี่น่ะ ถ้าอยู่ตัวคนเดียว

ไม่มีพ่ีชายหน้าน่ิงคอยคุม ก็เหมือนซูเนโอะท่ีไม่มีไจแอนท์อยู่ด้วยนั่นแหละ 

หงอเป็นลูกแหง่ -_-+

"ฉันแค่เขียนผิดเฟร้ย พวกนายก็รู้ว่าฉันมันเด็กนอกเข้าใจมั้ย ฉันอยู่ 

เมืองนอกมาตั้งแต่เด็ก เพ่ิงจะกลับมาเรียนที่นี่แค่ไม่ก่ีปี ภาษาไทยจะใช ้

ไม่คล่องนิดหน่อยก็ไม่เห็นแปลก" 

โอ๊ย คิดแล้วยังเจบ็ใจไม่หาย! ปีก่อนตอนท่ีผมรบีไปเขยีนเรือ่งขอตัง้ชมรม

เลยไม่ทนัระวัง เผลอเขียนผดิไปนิดหน่อย ผมน่ะตัง้ใจจะเขยีนว่า 'ล่าผ'ี อยู่แล้ว 

แต่เพราะสบัสนว่าต้องใช้ตวั ผ ผึง้ หรือ ฝ ฝา กันแน่ ก็เลยเขียนหางยาวแบบครึง่ๆ 

กลางๆ ไปก่อน แล้ววงเล็บชื่อชมรมภาษาอังกฤษว่า 'Ghost Hunting Club' 

ประกอบไปด้วย แต่พอประกาศรายชือ่ชมรมออกมา ไอ้ชมรมทีค่วรจะน่ากลวั 

ดดุนั ดมูพีลงังานลกึลบัสงิสูอ่ย่างท่ีผมตัง้ใจ ก็เลยกลายเป็นชมรม 'ล่าฝี' ไปซะงัน้! 

ท�าเรือ่งขอแก้ไขก็ไม่ได้ พอมาปีนียั้งจะโดนพิจารณายุบชมรมทิง้อกี น่ีมนัอะไร

กันฟระ! กล้าดยัีงไงมายุบชมรมผมเน่ีย :(!

"ถึงจะอย่างน้ันก็เถอะ... แต่นายรู ้ตัวอยู่ใช่ม้ัย ว่าชมรมของนาย 

มันไร้สาระสุดๆ" จิมบอกหน้าตาเฉย

"วะ...ว่าไงนะ!?"
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"ต่อให้ไม่ใช่ชมรมตามล่าฝีหนองอะไรอย่างท่ีหลายคนเข้าใจ ตัง้แต่นาย 

ตั้งชมรมมา ฉันไม่เห็นว่าชมรมนายจะท�าผลงานอะไรสักอย่างให้โรงเรียน  

แถมยังตกแต่งห้องชมรมซะเหมือนห้องร้างผีสิงจนคนไม่กล้าเดินผ่านแถวน้ัน

กันหมด เพราะงัน้มนักไ็ม่ผดิหรอกนะถ้าฉนัจะยุบชมรมของนายซะ เพ่ือเวนคนื

ห้องว่างเอาไว้ยกให้ชมรมอื่นท่ีมีสาระมากกว่านี้ไว้ใช้งานในอนาคตน่ะ"

"หน็อยยย ว่าใครไม่มีสาระกันฮะ ฉันไม่มีทางยอมให้ใครมายุบชมรม

ฉันได้ง่ายๆ แน่" ผมบอกพร้อมยกน้ิวชี้หน้าอีกฝ่ายยิกๆ "พวกนายขึ้นเป็น

ประธานนักเรียนได้เพราะเป็นหลานของป้าโซเฟีย เรื่องน้ันใครๆ ก็รู้กัน เฮอะ 

พวกเล่นเส้น :("

" ก็คงเหมือนนาย ท่ีขออนุญาตตั้งชมรมบ้าๆ แถมไร ้สาระกับ 

ประธานนักเรียนคนเก่าได้เพราะเป็นหลานของคุณลุงโอลิเวอร์... จริงมั้ยล่ะ 

แวน มาร์เชล -_-"

"มะ...ไม่เก่ียวสักหน่อย" ผมรีบแย้งจนเกือบกัดลิ้นตัวเอง "ฉันไม่เคย 

ใช้เส้นของคุณลุงสักกะนิด อีกอย่างลุงโอลิเวอร์มีหลานตั้งเป็นสิบคน ไม่ใช ่

มีแค่ฉันคนเดียวเหมือนพวกนายเหอะน่า!"

ชิ! เออ ยอมรับก็ได้ ไม่ใช่เฉพาะสองคนนี้ที่มีศักดิ์เป็น 'หลานของ 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน' แต่ผมเองก็เหมือนกัน... ผมเป็นหลานของโอลิเวอร์ มาเชล 

หน่ึงในสี่ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และแทบทุกคนในโรงเรียนนี้ก็รู้เรื่องนั้น โดยเฉพาะ

เมื่อผมแนะน�าชื่อกับนามสกุลออกไป แต่สถานการณ์ของผมกับสองคนนี้ 

มันเหมือนกันซะที่ไหนล่ะ! เพราะบนโลกน้ีมีไอ้ฝาแฝดสองคนนี้ขึ้นมานี่แหละ 

ผมถึงได้ถูกคนน้ันคนน้ีเอามาเปรียบเทียบด้วยบ่อยๆ ว่าท�าไมไม่ท�าตัวให้ 

คุณลุงโอลิเวอร์ภูมิใจแบบน้ีบ้าง เฮอะ! ไร้สาระน่า ให้ผมท�าตัวเป็นหุ่นยนต ์

ผู้เถรตรงเหมือนจิม หรือลูกแหง่ติดพ่ีเหมือนเจมส์น่ะนะ ไม่ไหวๆ ได้คลั่งตาย

พอดี 

และที่ส�าคัญที่สุดก็คือผมไม่มีทางใช้นามสกุลตัวเองมาหากินกับ 

เรื่องที่ใช้ความสามารถสร้างเอาเองได้แบบนี้หรอกน่า โด่ :(

"อืมมม ถ้างั้นก็ย่ิงไม่แปลก ถ้าชมรมของนายจะถูกยุบ จริงมั้ยล่ะ"  

จิมเลิกคิ้วก่อนบอกเสียงเนือย หลังผมท�าท่าเหมือนจะโวยวายกลับ "เอางี้  

Page Ghost Hunting Club.indd   10 20/9/2561 BE   16:31



Ghost Hunting Club คลับป่วนชวนล่าผี

11

ฉันจะแนะน�าให้เป็นบุญแล้วกัน"

"แนะน�าอะไร -*-"

"ก็นะ" จิมเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยด้วยท่าทางเหมือนจงใจข่มพลางขยับยิ้ม

โคตรบางท่ีมุมปาก "ทางเดียวที่นายจะพ้นจากการโดนสั่งยุบชมรมได้ก็คือ...  

นายต้องมผีลงานท่ีดพีอมาน�าเสนอเราไงล่ะ"

"โฮะ แต่จากเท่าท่ีดูแล้ว ชมรมล่าฝีล่าหนองไร้สาระแบบนี้ไม่น่าจะมี 

ได้หรอกเนอะ~" ถัดจากไจแอนท์จิมก็เป็นซูเนโอะเจมส์ รับส่งกันได้ต่อเน่ือง 

สมกับเป็นคู่แฝดสยองตลอดล่ะ -*-

"หรืออยากจะเปลีย่นใจมาอ้างความเป็นหลานของผูก่้อตัง้โรงเรยีนแทน

ดีล่ะ" จิมเอ่ยต่อ ตามติดๆ ด้วยเจมส์

"แบบน้ันคงเสียศักด์ิศรีแย่ จริงมั้ย แวน มาร์เชล" 

"เฮอะ ไม่มีทาง! คอยดูเถอะ ฉันนี่แหละจะท�าผลงานดีๆ ที่ว่านั่นเอง  

ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยชื่อของคุณลุงโอลิเวอร์ด้วย :(!"

"งั้นเราจะคอยดูก็แล้วกัน"

ผมแยกเข้ียวตามหลังพวกประธานแฝดท่ีพากันเดินหนีอย่างไม่ไยด ี

ด้วยความเคอืงแค้น อ๊ากกก คอยดเูถอะ! ด้วยศกัดิศ์รขีองประธานชมรมล่าฝี เอ๊ย 

ล่าผี! คนนี้ ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาสั่งยุบชมรมของฉันได้แน่นอน คอยดูเลย!!

1
ควำมลับของฉัน vs ผู้ชำยประหลำด

ชื่อของฉันคือ 'ซันน่ี' สะกด 'S-U-N-N-Y' 

อืม... ใช่ Sunny ท่ีแปลว่าแสงแดดอันแรงกล้าน่ันแหละ อา ฉันรู ้  

ชื่อของฉันมันฟังดูสดใสใช่มั้ยล่ะ แต่เชื่อเถอะว่าฉันไม่ได้เป็นคนสดใสสมช่ือ

ขนาดน้ันหรอก (._.) อันที่จริงออกจะมืดมนหน่อยๆ ด้วยซ�้าไป ฉันค่อนข้าง 

เป็นพวกเก็บตัว แถมยังจัดเป็นสาวแว่นที่ไม่ได้โมเอ้แบบในการ์ตูนญ่ีปุน่ 

สายตาสั้นร่วมเกือบสี่ร้อย ชนิดที่ว่าถ้าวันไหนลืมเอาแว่นมา วันนั้นฉันต้องได้ 

มีแผลนิดๆ หน่อยๆ จากการสะดุดล้มกลับบ้านไปทุกคราด้วยซ�้า 
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และฉันก็มีความลับท่ีเหมือนจะไม่ค่อยเป็นความลับอยู่อย่าง...

น่ันคือฉันเป็นหลานแท้ๆ เพียงคนเดียวของ 'ทับทิม ญาณสัมผัส' สตรี

ท่ีได้ชื่อว่าเป็นผู้สื่อสารกับวิญญาณ มีญาณสัมผัสพิเศษที่สามารถมองเห็น 

และตดิต่อกับบคุคลท่ีอยู่ในโลกหลงัความตายได้ หรืออะไรก็ตามแต่ท่ีบรรดาสือ่

ตั้งให้เวลาเชิญเธอไปออกรายการยังไงล่ะ!

แล้วท�าไมมันถึงเป็นความลับน่ะเหรอ อ่า... ก็เพราะว่ามันคือต้นเหต ุ

ของเรื่องชวนฝันร้ายของฉันน่ะสิ ตอนเด็กๆ สมัยท่ีป้าทับทิมไม่ได้โด่งดังอะไร

มากนักพอแค่มีลูกค้าแวะเวียนมาบ้าง ฉันก็ใช้ชีวิตนักเรียนอย่างมีความสุขดี 

แต่พอฉันอายุประมาณสิบขวบได้ ป้าทับทิมก็ได้โชคแบบแจ็กพ็อตแตก 

หลังมีดาราดังแวะมาเป็นลูกค้า แล้วเธอก็ไปบอกแบบปากต่อปากกับคนอื่นๆ 

ในวงการ แถมยังเอาไปพูดถึงในรายการโทรทัศน์จนป้าทับทิมดังเปรี้ยงขึ้นมา

ในพริบตา ส่งผลให้ฉันผู ้ ท่ีเป็นหลานแท้ๆ แถมยังใกล้ชิดกับป้าทับทิม 

ได้แจ็กพ็อตตามไปด้วย... พวกเพ่ือนๆ พากันเรียกฉันว่า 'หลานทับทิม 

ญาณสัมผัส' แทนชื่อของฉัน แต่ที่แย่ท่ีสุดก็คือการท่ีพวกเด็กผู้ชายหัวโจก 

พากันเอาเรื่องท่ีฉันเป็นหลานของป้าทับทิมมาล้อเลียนไม่หยุด บางคนล้อว่า 

ฉันมีเพื่อนเป็นผี แถมยังตั้งฉายาที่เกี่ยวข้องกับผีสางให้ฉันสารพัด จนคนอื่นๆ 

มองว่าเป็นเร่ืองตลกน่าล้อเลียนตามไปด้วย สุดท้ายแม่ก็เลยตัดปัญหา 

โดยการให้ฉันย้ายโรงเรียนซะ U_U จากน้ันฉันเลยตัดสินใจเก็บเรื่องท่ีฉัน 

เป็นหลานของป้าทับทิมเป็นความลับ เพ่ือไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ�้ารอย 

ไม่ว่าจะไปอยู่โรงเรียนไหน รวมท้ังโรงเรียนแห่งน้ี

จนกระท่ังวันน้ี...

วันท่ีผู้ชายคนน้ันมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้า...

"เฮ้~! ซันน่ี~!! เธอคือซันน่ีใช่มั้ย"

เขาเป็นผู้ชายท่ีมีผมสีน�้าตาลอ่อน ตาสองชั้น มีข้ีแมลงวันเม็ดเล็กๆ  

ท่ีใต้ตาซ้าย จมูกโด่งได้รูป ผิวเนียนกริบ เรียกง่ายๆ ว่าดูดีแบบสุดๆ และ 

อาจเป็นคนที่ท�าให้ฉันเผลอหันมองตามถ้าเราเดินสวนกันที่ไหนสักแห่ง แต่

ไม่ใช่การมาดักรออยู่ที่หน้าห้องน�้าหญิงและทักทายกันด้วยประโยคท่ือๆ  

แบบนี้ 
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"นะ...นายเป็นใครน่ะ -O-;"

"แหม จริงด้วย ลมืแนะน�าตวัไปเลยแฮะ" เขายกฝ่ามอืข้างขวาขึน้เชด็เสือ้ 

ที่หน้าท้องเบาๆ แล้วย่ืนมันมาตรงหน้าฉันพร้อมฉีกย้ิมมุมปากด้วยองศา 

ทีเ่หมอืนรูต้วัว่าท�าแล้วจะย่ิงเสรมิให้ตวัเองดูดแีบบสดุๆ "ฉนัชือ่แวน อยู่ห้องเอ 

:D" 

"เดี๋ยวก่อน ฉันไม่ได้ถามเร่ืองน้ัน แต่หมายถึง... นายเป็นใครต่างหาก

ล่ะ -_-;"

"กฉ็นัชือ่แวนไง เรยีกแค่แวนก็พอ" เขาขมวดคิว้เข้าหากันทันใด เหมอืน

ท้วงว่าท�าไมฉนัถามอะไรซ�า้ซาก 

"ก็บอกว่าไม่ได้ถามชื่อไง แค่แบบ... ท�าไมนายถึงได้..." ฉันยกนิ้วชี้ไปที่

ด้านหลังตัวเอง ซึ่งมีสัญลักษณ์ W ติดหราอยู่ตรงก�าแพงหน้าประตูทางเข้า

ห้องน�้า "ท�าไมถึงได้มาดักรอฉันตรงนี้ล่ะ นี่มันห้องน�้าหญิงนะ =_=;"

"หือ? ก็เม่ือก้ีฉนัไปหาเธอทีห้่องเรยีน แต่คนในน้ันบอกว่าเธอมาเข้าห้องน�า้ 

ฉันก็เลยตามมาน่ีไง รอซะนานจนเกือบชะโงกหน้าเขาไปเช็กว่าเธออยู่ในน้ัน 

รึเปล่าด้วยนะ"

"น่ีนายเป็นพวกโรคจิตรึไงเน่ีย -O-;;"

"ว่าไงนะ ใครเป็นโรคจิตกันหา" เขาท�าท่ารับไม่ได้สุดๆ แถมยกน้ิวชี ้

วนไปท่ีหน้าตัวเองซ�้าๆ "ฉันหน้าตาดีแบบน้ี ขืนเป็นพวกโรคจิตไป เทพเจ้า 

ได้ร้องไห้ท้ังภพท้ังชาติแน่"

แต่ฉนัว่าแบบน้ีเทพเจ้าก็ร้องไห้อยู่นะ ไอ้หน้าตาดน่ีะไม่เถียง แต่ไอ้เรือ่ง

ความโรคจติแปลกๆ น่ีมนัแบบ...

โอ๊ะ เพ่ิงนึกข้ึนได้ เมือ่ก้ีเขาแนะน�าตัวว่าเขาอยู่ห้องเองัน้เหรอ... นัน่มนั 

คือห้องท่ีได้ชื่อว่ารวบรวมเด็กเก่ง เด็กฉลาด หรือพวกเด็กนักเรียนเกรดเอ 

เอาไว้เลยเชยีวนะ! น่ีผูช้ายท่าทางหลงตวัเองแปลกๆ คนน้ีเป็นพวกเดก็อจัฉรยิะ

ขนาดนั้นเลยเรอะ เป็นไปได้ยังไงกันเน่ีย -O-;; 

"เอาล่ะ เพ่ือไม่ให้เสียเวลา เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า" 

"เข้าเร่ืองงั้นเหรอ"

"ใช่" เขาพยักหน้ายกมือข้ึนกอดอกหลวมๆ และเริ่มขยับย้ิมเจ้าเล่ห์  
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"เธอน่ะ... เป็นหลานสาวของ 'ทับทิม ญาณสัมผัส' ใช่มั้ย"

เฮือกกก วะ...ว่าไงนะ =__=;

"ว่าไง เธอเป็นหลานสาวของ 'ทับทิม ญาณสัมผัส' จริงรึเปล่า O_O!"  

เขาถามย�้าด้วยท่าทีตื่นเต้นสุดๆ ในขณะที่ฉันก�าลังสติหลุดไปแล้วเพราะ 

ความช็อก

"นะ...นายรู้เร่ืองน้ีได้ยังไง"

ไม่นะ เร่ืองน้ีมันเป็นความลับน่ีนา ฉันไม่เคยบอกใครในโรงเรียนนี้ 

เก่ียวกับเรื่องนี้เลยนะสาบานได้ แม้แต่กับเพ่ือนสนิทในห้องก็เหมือนกัน  

แล้วเขารู้ได้ยังไง... ป้าทับทิมเองก็โดนแม่ห้ามไม่ให้เอ่ยถึงฉันเวลาสัมภาษณ ์

แล้วด้วยน่ีนา 

แล้วไหง... ท�าไม...

"ถามแบบน้ีแปลว่าจริงเหรอ~" นายผมน�้าตาลอ่อนตรงหน้าร้องร่า 

พร้อมปรบมอืตัวเองดงัป้าบ! จนฉันสะดุง้โหยง "แจ๋ว~ น่ีแปลว่าหน่วยข่าวกรองฉัน

ใช้งานได้ดีเลยนะเน่ีย!"

"หน่วยข่าวกรองงัน้เหรอ O_O;" ใครกนั โรงเรยีนของเรามอีะไรแบบนัน้ 

ด้วยเรอะ

"อา ก็ไม่เชิงหน่วยข่าวกรองซะทีเดียว เรียกว่าลูกหม้อน่าจะดีกว่า"  

เขาบอกก่อนชี้นิ้วตรงแน่วไปยังผู้ชายอีกคนท่ียืนซุ่มอยู่ไม่ไกลนัก "นั่นบีเจ  

ลูกหม้อฉันเอง เร่ืองเทคโนโลยีท้ังหลายไว้ใจหมอนั่นได้หมดล่ะ"

"โอ๊ะ บรู ๊ค จูเนียร์ฮะ~ แต่เรียกสั้นๆ ว่าบีเจได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ 

อะไรทั้งน้ัน เพราะผมเป็นรุ่นน้องพ่ีตั้งปีหน่ึงแน่ะ! ยินดีที่ได้รู้จักนะฮะพ่ีสาว~"  

พอถูกเอ่ยถึง เจ้าตัวก็รีบปร่ีออกจากท่ีซ่อนเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของวงสนทนา

ทันใด แถมยังดึงมือฉันไปเชกแฮนด์ด้วยตัวเองหงึกๆ 

'บรู๊ค จูเนียร์' หรือ 'บีเจ' เป็นผู้ชายที่ดูเริงร่าแบบสุดๆ ประหนึ่งว่า 

มีพลังงานชีวิตมากกว่าชาวบ้านร้อยเท่าตัว เขามีผมสีออกน�้าตาลทอง 

ท่าทางทะเล้น หน้าตาเหมือนลูกครึ่งตะวันตก แต่กลับตัวไม่สูงนักโดยเฉพาะ

เมือ่เทียบกับฉนัทีส่งูร้อยหกสบิสอง อา หรอืบางทอีาจเพราะเขาเป็นรุน่น้องฉนั 

อายุยังน้อยเลยตัวยังไม่ยืดว่าง้ัน -O-;

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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