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1
แรดกับกระซู่

‘ไร่พนาลี’ 

ป้ายไม้เขียนด้วยอักษรสีขาวบอกอย่างนั้น เจ้าของดวงหน้า

สะสวยขัดกับทรงผมซอยสั้นถอนหายใจ อะไรหนอ...ดลใจให้เธอมา

ถึงที่นี่ ใจเธอต้องการทำาอย่างนี้จริงๆ หรือ หลากหลายคำาถามพุ่งสู่

หวัใจ ความกงัวลปนกงัขาบดบงัความงดงามของทศันยีภาพเบื้องหน้า

จนหมดสิ้น หญิงสาวมองไร่ชานับพันๆ ไร่ตรงหน้าราวกับเห็นสิ่ง

ประหลาด

“อ้าว...มาผิดไร่งั้นเรอะ ปั๊ดโธ่! กะแล้วเชียวว่าไม่ใช่” เสียง 

ผู้ร่วมทางดงึหญงิสาวออกจากภวงัค์

“ไปๆ ‘อวบ’ ขึ้นรถเรว็ ไร่นั่นต้องย้อนกลบัไปอกีสบิกโิลแน่ะ”

‘อวบ’ ที่เขาเรียกคือสาวหุ่นบางที่มีส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้า

เซนตเิมตร แถมยงัเป็นสาวลูกครึ่งสเปน-ไทย-ลาว มใีบหน้าสะสวย คิ้ว

เข้ม ดวงตาสฟ้ีาสดใสถกูปกปิดด้วยคอนแทกต์เลนส์สดีำา รมิฝีปากอิ่ม

สกีหุลาบ ผมดำายาวประบ่ามดัรวบแล้วคลมุด้วยวกิผมซอยสั้น ส่งให้

เจ้าหล่อนเหมือนเด็กสาวแรกรุ่นที่ริอ่านแต่งตัวเป็นทอมด้วยการใส่

กางเกงยนีสซีดีกบัเสื้อเชิ้ตยนีตวัหลวมสเีดยีวกนั

‘อญัชนั ฟาเบรกลาส วงศ์บษุบา’ ถลงึตาให้ผู้ร่วมทางที่แต่งตวั
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ได้อนาถกว่าเธอมากนกั เขาสวมเสื้อยดืที่ ‘ยดื’ ขนาดที่คอเสื้อย้วยไม่

เป็นทรง แถมสขีองเสื้อยงัซดีจาง กางเกงยนีกซ็ดีเกอืบขาว มรีอยขาด

รอยเป้ือนกระด่างกระดำาเตม็ขากางเกงสองข้าง ด้วยเมื่อคนืเขากบัเธอ

เจอเรื่องไม่คาดคดิ 

เขาลืมกระเป๋าเสื้อผ้าสองใบที่ขนส่งซึ่งมีของเธอรวมอยู่ด้วย 

กลับไปหาเท่าไรก็หาไม่เจอ แจ้งความเสร็จเขาก็พาเธอนั่งรถรับจ้าง

มายงัจดุพกัซึ่งไกลจากขนส่งมากถงึมากที่สดุ เธอยนืกรานจะเช่าบ้านพกั 

ซึ่งเหลอืแต่หลงัใหญ่ สนนราคาเกอืบสี่พนับาทต่อคนื แต่โดนเขาทกัท้วง 

ว่าให้ประหยดั เพราะเธอต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผลคอืทั้ง

เธอและเขานอนเตน็ท์คนละหลงั

เหตกุารณ์น่าเวทนาในชวีติยงัไม่จบไม่สิ้น เมื่อเธอกบัเขาลมืแวะ

ซื้อเสื้อผ้าใหม่ บรเิวณที่พกักม็แีต่ป่าเขา พวกเธอเลยได้แต่สวมชดุเดมิ 

ตลอดทางสาวดอกไม้พรำ่าบ่น ต่อว่า และโทษว่าเป็นความผดิของเขา 

หากเขาไม่สะเพร่าจนลมืกระเป๋า ป่านนี้เธอคงได้ผลดัเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้า

ชดุใหม่ที่หอมและสะอาดกว่าชดุเดมิ

สาวดอกไม้นิ่วหน้าเมื่อนกึถงึสาเหตทุี่ทำาให้เธอต้องระหกระเหนิ

อย่างนี้ แท้จริงแล้วเรื่องทั้งหมดอาจเป็นเพราะเธอ ถ้าเธอไม่หนีออก

จากบ้านก็คงไม่ต้องมาลำาบากอย่างนี้ และถ้าผู้เป็นพ่อไม่คิดแผลงๆ 

อย่างเฟ้นหาลกูเขยในฝัน เธอกค็งไม่หนมีาหา ‘รกัแรก’ รกัเดยีวที่ฝังใจ

มาเนิ่นนาน 

อญัชนัอุ๊บอิ๊บว่านั่นคอื ‘รกั’ เพราะเธอไม่เคยรกัใครมาก่อน

‘ไออุ่น’ คอืชายหนุ่มที่เธอตามหา เธอกบัเขารวมถงึ ‘ลโีอนาร์ด 

แวนแนล’ เคยพบกันที่อังกฤษ ครั้งหนึ่งไออุ่นนำาของขวัญมามอบให้

เธอ และหลงัจากนั้นเขากห็ายหน้าไป ใช่ว่าเธอจะไม่เคยได้รบัของจาก

ชายหนุม่คนอื่นๆ แต่ไออุน่ไม่เหมอืนใคร เขาไม่แสดงท่าทางก้อร่อก้อตกิ

เธอเหมอืนคนอื่นๆ สิ่งนี้เองที่ทำาให้เธอประทบัใจในตวัเขา ส่งผลให้เกดิ
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ความคิดชั่ววูบหลังจากทราบเรื่องเฟ้นหาลูกเขยในฝันของผู้เป็นพ่อ  

พี่น้องคนอื่นๆ เลอืกคู่เองได้ เธอกจ็ะทำาอย่างนั้นเหมอืนกนั!

หลังจากเรียนจบเธอมีโอกาสได้เจอลีโอนาร์ดบ้างปีละครั้งสอง

ครั้ง ไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดที่นำาเรื่องนี้ไปปรึกษาหลังจากพบเขาเมื่อ 

สามเดอืนก่อนในร้านกาแฟที่สเปน เขาเสนอตวัเป็นไกด์นำาทางให้ แต่

มข้ีอแม้ว่าเธอต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายระหว่างเดนิทางรวมถงึค่าที่พกั

ค่าอาหารทั้งหมด

ได้ยนิครั้งแรกเธอถงึกบัเกดิความเวทนา!

เธอทราบว่าเขาเป็นศลิปิน เคยยดึอาชพีวาดรูปแต่ไม่รุ่ง กเ็ลย

ทำางานพาร์ตไทม์ทั่วๆ ไป เพื่อจะได้มเีวลาทำาสิ่งที่ตวัเองรกั เธอเสนอ

ค่าจ้างให้เขาด้วย แต่เขาไม่รบั ลโีอนาร์ดขอแค่ข้าวสามมื้อพร้อมกบั

ยืมเงินสามหมื่นบาทไว้ซื้ออุปกรณ์สำาหรับวาดรูป เขารับปากเป็นมั่น

เป็นเหมาะว่าจะคนืเงนิหลงัจากขายรูปได้ เขาบอกว่ารู้จกัเจ้าของร้าน

ขายรูปที่เมืองไทยด้วย ความตั้งใจดีของเขาทำาให้เธอไม่ปริปากขัด 

ปล่อยให้เขาทำาตามความฝันของตวัเอง ส่วนเธอกท็ำาตามหวัใจเช่นกนั

ระหว่างอญัชนัเดนิทางมคีำาถามหนึ่งผดุขึ้นมาหลายครั้ง ‘ไออุน่

ผู้นั้นคือรักแรกแน่หรือ...’ เหตุใดก่อนหน้านั้นเธอไม่เคยนึกถึงเขา 

สกัครั้ง ชายหนุ่มเป็นเพยีงคนในความทรงจำาดีๆ  ที่ครั้งหนึ่งเคยได้พบ 

หรอืเขาจะเป็นคนที่เธอฝากหวัใจไว้ตั้งแต่แรกพบ สาวดอกไม้ตั้งใจหา

คำาตอบให้ตวัเอง

“เอ้า มวัแต่ยนืเหม่อหาผู้ชายอยู่นั่นแหละ ขึ้นรถเรว็ๆ สแิม่คณุ” 

เสียงห้าวทุ้มดึงเธอออกจากภวังค์อีกครั้ง สาวดอกไม้จิกตามองก่อน

จะก้าวพรวดๆ ไปยงัรถรบัจ้างที่จอดรอ

“ฉันไม่ได้เหม่อหาผู้ชาย แล้วก็ไม่ได้ชื่ออวบด้วย” เธอแว้ดใส่

อย่างที่ไม่เคยทำากบัใคร แม้กบัคนในครอบครวั เธอเป็นคนพดูน้อย แต่

ใช่ว่าเกบ็กด แค่ชอบฟังพี่ๆ  น้องๆ คยุกนัมากกว่า หรอือกีนยักค็อืเธอ
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พูดไม่ทนัคนอื่น

“จะเรียกอวบมีอะไรมะ” หนุ่มหน้ากวนที่นั่งประจันหน้ากันใน

ตอนหลงัของรถเลกิคิ้วยิ้มเยาะ

“ไอ้กระซู่!”

“ยายแรด!”

อัญชันเบิกตากว้าง ใช่ว่าเขาด่าเธออย่างนี้ครั้งแรกเสียเมื่อไร 

ตลอดทางเธอกับเขามีโอกาสได้ลับฝีปากกันหลายครั้ง เธอด่าเขาว่า

เป็น ‘กระซู่’ ที่มสีองนอเพราะเที่ยวยิ้มกรุ้มกริ่มเรี่ยราดให้สาวๆ ตลอด

ทาง ส่วนเขากส็วนกลบัว่าเธอเป็น ‘แรด’ ที่มนีอเดยีวเพราะเธอหนอีอก

จากบ้านมาหาผู้ชาย

“อี๋...ไอ้สองนอ”

“อึ๋ย...ยายนอเดยีว”

แก้มสาวแดงปลั่งเนื่องจากเลอืดลมสบูฉดี ในขณะที่หนุม่ลกูครึ่ง

ไทย-อเมรกินั ใบหน้าหล่อเหลาเผยยิ้มพราว

อญัชนัเป็นฝ่ายสะบดัหน้าหนก่ีอน เกดิมาเธอไม่เคยพบเหน็ใคร

กวนโอ๊ยเท่านี้มาก่อน ขนาดน้องชายที่ว่าร้ายยงัไม่ได้ครึ่งของเขา เธอ

มพีี่น้องถงึแปดคน เธอเป็นคนที่สอง ที่สำาคญัเป็นลูกสาวคนเดยีวที่ยงั

ไม่ได้แต่งงาน บวัสวรรค์ บษุบา และการะเกดต่างแต่งงานออกเรอืน

หมดแล้ว ส่วนน้องชายอย่าง เจเรม ีพทุธชาด ฟานซสิโคร์ มหาลาภ 

และฟิลลิปเป้ มหาเสน่ห์ ต่างยังโสด มีเพียง เฟอร์นันโด มหาโชค 

เท่านั้นที่แม้ไม่ได้เข้าพธิแีต่งงานแต่กม็ภีรรยาแล้ว

ฝ่ายคนที่ถูกกล่าวหาว่ากวนโอ๊ยกำาลังยิ้มกรุ้มกริ่มชอบใจกับ

ปฏกิริยิาของสาวเจ้า เขาชอบเหน็อญัชนัหน้าบึ้งแสดงอารมณ์มากกว่า

เหม่อลอยจมกบัภวงัค์โลกส่วนตวั ที่เขาเสนอตวัมาด้วยหลงัจากฟังเธอ

ปรบัทกุข์กเ็พราะสงสารเธอหรอก อยากทำาบญุด้วยการทำาให้หญงิสาว

หูตาสว่างขึ้นเสยีที
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‘รกัแรก’ บ้าๆ นั่นมนัไม่มจีรงิหรอก!

“ลโีอ! คณุมนักวนโอ๊ยที่สดุเลย” เจ้าของเสยีงหวานตวาด

‘เทยีบศขิร ลโีอนาร์ด เกรกิไกรวลั’ ยิ้มมมุปากรบัข้อกล่าวหา 

เขาไม่ได้บอกเธอว่าเขามชีื่อไทยและใช้นามสกลุของพ่อ เธอรู้เพยีงแต่

ชื่ออังกฤษและนามสกุลแม่ของเขาเท่านั้น เขากับอัญชันเคยเรียน

มหาวทิยาลยัเดยีวกนั เทยีบศขิรเรยีนศลิปะ ขณะที่อญัชนัเรยีนบรหิาร 

ทั้งสองมีโอกาสได้รู้จักกันเพราะเพื่อนสนิทของหญิงสาวเป็นน้องสาว

ของเพื่อนสนทิเทยีบศขิร

“ว่าแล้วยังมายิ้มอีก คนอะไรหน้าด้านหน้าทน” สาวดอกไม้

ต่อว่าอย่างหวัเสยี

“กผ็มเป็นอย่างที่คณุว่านี่นา ผมยิ้มรบัแล้วมนัผดิตรงไหน”

“คณุนี่ประหลาดจรงิ เป็นคนอื่นโดนว่าแบบนี้เขาโวยวายแล้ว”

เขายกัไหล่ “ผมเป็นพวกรู้ตวัเองและยอมรบัความจรงินี่นา ไม่

เหมอืนผูห้ญงิบางคน ชอบแอ๊บแบ๊วทำาตวัเรยีบร้อยสนมิสร้อย แต่จรงิๆ 

แล้วก.็..ไม่เบา ถงึกบัหนอีอกจากบ้านมาตามหาผู้ชาย” ชายหนุ่มทำา

เสยีงขึ้นจมูกตบท้าย

อญัชนักดัรมิฝีปาก เธอสามารถเตมิคำาในช่องว่างได้ เขากำาลงั

ด่าเธอว่า ‘แรด’ อย่างแน่นอน ที่หนอีอกจากบ้านมาตามหาผูช้าย เอ๊ย 

รกัแรก!

“ฉนัแค่อยากเจอพี่อาร์ทอกีครั้ง อยากรูว่้าเขาใช่คนที่ฉนัรกัหรอื

เปล่า” เธอแก้ตวัเสยีงอบุอบิ

“ผู้หญิงโง่! ถ้าคุณรักมันจะอยู่มาถึงป่านนี้เหรอ ทำาไมไม่ตาม

หามนัตั้งแต่เรยีนจบใหม่ๆ เล่า”

ลโีอนาร์ดเป็นผูช้ายปากร้ายที่สดุเท่าที่เธอเคยเจอมา สาวดอกไม้

คิดอย่างละเหี่ยใจ คร้านจะแก้ตัวให้เปลืองนำ้าลาย ในเมื่อเขาปักใจ 

เชื่อว่าเธอแรดระรกิระรี้วิ่งหาผูช้ายกป็ล่อยให้เขาเข้าใจไปอย่างนั้นเถอะ 
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ไว้เธอเจอไออุ่นแล้ว อะไรๆ คงดขีึ้นกว่านี้ อญัชนัจำาหน้าไออุ่นได้ แต่

เธอไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปมากไหม เจด็ปีที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้าง 

เธอรูแ้ต่ว่าเขามไีร่ที่เชยีงราย และยงัเป็นเพื่อนสนทิกบัลโีอนาร์ดอกีด้วย

หญิงสาวเหลือบมองผู้ชายตัวใหญ่แต่งตัวปอนๆ สมกับเป็น

ศิลปิน เขาดู...ไม่เหมาะจะเป็นเพื่อนสนิทของไออุ่นสักนิด ไออุ่นเป็น

ผูช้ายยิ้มง่าย อธัยาศยัด ีพดูคยุสนกุสนาน ต่างกบัเขาที่เอ่อ...ฮาร์ดคอร์ 

ปากร้าย โผงผาง จุ้นจ้าน และกวนประสาท

“ฉนั...” หญงิสาวอำ้าอึ้งเพราะไม่รู้จะหาคำาไหนมาอธบิาย เธอ

อาจโง่อย่างที่เขาบอกกไ็ด้

“ถ้ายงัไม่รู้จกัความรกั กอ็ย่าพูดมนัออกมาว่ารกั แล้วกเ็ลกิคดิ

ว่าไอ้อาร์ทมันเป็นรักแรกเสียที ได้ยินแล้วผมคิดว่าคุณนี่ ‘ดับเบิลโง่’ 

เลย”

นี่อย่างไร...พอเธอยอมลงให้หน่อย เขากด่็าเอาๆ แบบไม่ยั้งปาก 

ถ้าเป็นผูห้ญงิคนอื่นคงปิดหน้าร้องไห้ไปแล้ว แต่ฝันไปเถอะว่าคนอย่าง

เธอจะทำาอย่างนั้น

“เดี๋ยวกด็่าว่าอวบ ว่าแรด ว่าโง่ นอกจากสามคำานี้คณุมอีะไร

จะด่าฉนัอกีไหม”

“มอีกีเยอะ อยู่ด้วยกนัแล้วจะได้ยนิเอง หวงัว่าคณุจะไม่ทำาตวั

งี่เง่าให้ผมคดิคำาด่าแล้วกนั”

เหน็ไหม ‘งี่เง่า’ หลดุออกมาอกีคำาแล้ว อญัชนัขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

อย่างเจบ็ใจ เถยีงสู้อตีานี่ไม่ได้สกัที

“ปากหรอืกรงล่ะนั่น ถงึได้ขงัหมาเอาไว้หลายสบิตวั น่าพาไป

พบหมอจรงิๆ”

“ทำาไม...คณุจะพาผมไปผ่าปากเอาหมาออกหรอืไง” ลโีอนาร์ด

ถามเสยีงกวนๆ

“ฮ.ึ..ฉนัจะให้หมอเยบ็ปากคณุตดิกนั แล้วปล่อยให้หมาในปาก
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มนักดักนัจนตายต่างหากเล่า”

เขาระเบดิเสยีงหวัเราะ ขณะที่อญัชนัได้แต่ทำาหน้าอหิลกัอเิหลื่อ

กบันสิยัแปลกๆ ของเขา คนบ้าอะไรโดนด่าแล้วยงัมาหวัเราะ

ทั้งสองมาถึงหน้า ‘ไร่นงพะงา’ ตอนสิบเอ็ดโมง เทียบศิขร

หนัมาขอเงนิค่ารถจากหญงิสาว แล้วบอกให้คนขบัรถกลบัไปได้เลย 

อัญชันมองปากทางเข้าไร่อย่างลังเล หญิงสาวชักปอดๆ เลย

ยกมือลูบวิกผมอย่างเก้ๆ กังๆ หันไปมองคนที่แนะนำาให้เธอแต่งตัว

แบบนี้ เขาบอกว่าเธอจำาเป็นต้องปลอมตวั เธอค้านไปแล้วว่าไม่จำาเป็น 

ที่สเปนหลายคนอาจทราบว่าเธอเป็นลูกสาวเจ้าของโรงแรมหกดาว 

ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก แต่ที่ประเทศไทยถ้าไม่ติดตามข่าวธุรกิจจริงๆ ก็

น้อยคนที่จะทราบ

“คณุจะไม่พาฉนัไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ก่อนเหรอ” เธอประวงิเวลา

เอาไว้

“เดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้า ไม่อยากเจอหน้าไอ้อาร์ทไวๆ หรอืไง”

สาวดอกไม้ส่ายหน้า เริ่มรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดก็ตอนนี้เอง “ฉัน

ว่า...บางทฉีนัอาจไม่ได้รกัเพื่อนของคณุ” ถงึตอนนี้เธอเริ่มมั่นใจ หาก

รักแล้วเหตุใดหลายปีก่อนเธอไม่มีความอยากรู้เรื่องของเขาเลย ไม่

แม้แต่จะคดิถงึ ยกเว้นตอนรูว่้าผูเ้ป็นพ่อจะจบัคลมุถงุชน เธอเลยคดิถงึ

ชายหนุ่มที่เคยพบเจอ และไออุ่นกเ็ป็นหนึ่งในนั้น

“ลโีอ...เรากลบับ้านกนัเถอะ”

“ไฮ้! จะรบีกลบัไปไหน มาถงึแล้วกพ็สิูจน์ให้รู้ดำารู้แดงไปส ิจะ

ได้ไม่ค้างคาใจ” นำ้าเสยีงของเขาช่างร่าเรงินกั

“ฉันว่าไม่ต้องพิสูจน์แล้วละ ขอตุ๊กตาคืนด้วย” เธอยื่นมือไป 

ด้านหน้า

เทียบศิขรมองมือบางแล้วยิ้ม จับตุ๊กตาหมูสีชมพูตัวเล็กใน
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กระเป๋าหลงั ก่อนส่ายหน้า

“ไม่ละ จบเรื่องแล้วจะคนืให้” เขาเอ่ยแค่นั้นแล้วเดนิไปยงัป้อม

ยาม คุยสองสามคำาฝ่ายนั้นก็ยื่นกุญแจให้ ชายหนุ่มหันมายิ้มร่า ชู

กญุแจอวดหญงิสาว “ไปเรว็อวบ”

สาวดอกไม้กดัฟันกรอดๆ กระแทกส้นเท้าเดนิไปทางเขา ผ่าน

หน้ายามที่ยิ้มแป้นให้ หญิงสาวหยุดชะงักเมื่อเห็นพาหนะที่ชายหนุ่ม

ขึ้นคร่อมรอ รถเอทวีสีเีหลอืงมรีอยคราบโคลนเด่นตระหง่านพร้อมกบั

คนขับร่างใหญ่ หญิงสาวไม่มีปัญหากับการขี่มัน แต่เธอมีปัญหากับ

การซ้อนท้าย

“เรว็สอิวบ” เขาเร่งอย่างอารมณ์ดี

“ฉนัจะเดนิเข้าไป”

“สองกิโลเนี่ยนะ” รอยยิ้มที่แสนน่าหมั่นไส้ปรากฏบนใบหน้า

หล่อเหลา

“ทำาไมไกลจงั”

“อ้าว ก็ไกลสิ ไอ้อาร์ทมันรวยนี่ มาเร็วเถอะแม่คุณ ร้อนจะ

ตายห่าอยู่แล้ว”

อญัชนัมองท้องฟ้าสดใสสลบักบัมองหน้าคนบ่น เธอถอนหายใจ

อย่างคร้านจะเถียง อากาศเย็นสบายขนาดนี้ยังบ่นว่าร้อน ถ้าไม่ผิด

ปกติก็คงอยากหาเรื่องทะเลาะกับเธออีกแน่ๆ หญิงสาวซ้อนท้ายเขา

อย่างเงอะงะเพราะคนขบัตวัใหญ่นั่งกนิที่

“นั่งหน้าไหม รบัรองไม่ตก” เขายงัหนัมายั่ว

“ไม่!” เธอปฏเิสธเสยีงแขง็ก่อนจะร้องกรี๊ดเมื่อรถพุง่ไปด้านหน้า

ด้วยความเรว็ จากที่กำาชายเสื้อกลายเป็นว่าตอนนี้เธอกอดเขาไว้แน่น

“คนบ้า!” หญงิสาวรวบรวมสตกิท็บุกลางแผ่นหลงักว้าง คนขบั

หวัเราะชอบใจ
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ไร่นงพะงาทำาการเกษตรหลากหลาย มีทั้งไร่ชา แปลงผัก 

และสวนดอกไม้ ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถนนในฟาร์ม

ลาดยางมะตอย สองข้างทางล้วนเป็นผลิตผลของไร่ รถเอทีวีเคลื่อน

ผ่านจุดที่มีนักท่องเที่ยวยืนถ่ายรูปกับทุ่งดอกคอสมอส บ้างก็มาแบบ

ครอบครวั บ้างมาเป็นคู่ๆ  หรอืมาเป็นหมูค่ณะ อญัชนัยิ้มพลางโบกมอื

ให้เดก็ผู้หญงิคนหนึ่งที่หนัมาส่งยิ้มให้เธอ

กระทั่งรถแล่นเข้าไปจอดหน้าสำานักงานด้านในของไร่ อัญชัน

ลงจากรถอย่างปอดๆ ในใจรำ่าร้องบอกให้หันหลังกลับเดี๋ยวนี้ แต่ขา 

เจ้ากรรมดนัแขง็ไม่ยอมขยบั เทยีบศขิรแค่นยิ้มเมื่อเหน็อากปักริยิานั้น

“อย่าปอดน่า ไอ้อาร์ทจำาคุณไม่ได้หรอก กะโปโลเสียขนาดนี้ 

ใครจะไปจำาได้ว่าเป็นลูกสาวอภมิหาเศรษฐ”ี เทยีบศขิรปลอบหญงิสาว

“ฉนัคดิว่าคงไม่ต้องไปเจอพี่อาร์ทแล้วละลโีอ”

“ทำาไม คณุจะบอกว่าเพิ่งรู้ตวัว่าไม่ได้รกัมนังั้นเหรอ ง่ายไปไหม

แม่คุณ ไอ้การที่คุณดั้นด้นหนีออกจากบ้านมาตามหาผู้ชาย ไม่ใช่

เพราะอยากเจอหน้ามันหรือไง ลองก่อนสิ เผื่อเห็นหน้ามันครั้งแรกก็

นกึอยากปรี่เข้าไปกอด...เหมอืนพวกนางเอกในละคร”

สาวดอกไม้ค้อนให้คนปากจดั อย่าคดิว่าเธอไม่รู้ เขาแอบด่าว่า

เธอทำาตวันำ้าเน่าเหมอืนนางเอกในละคร หญงิสาวทำาหน้ายุ่ง จะว่าไป

เธอกเ็ป็นอย่างที่เขาว่า ทำาตวัเป็นนางเอกละครตามหารกัแรก แล้วเป็น

อย่างไรล่ะ นอกจากเพิ่งรู้ตัวว่าอาจไม่ใช่รักแรกแล้วยังเจอกับซาตาน

ปากร้ายแทน

หญิงสาวอมยิ้มเมื่อคิดอะไรได้ ลีโอนาร์ดเหมือนซาตานจริงๆ 

ใบหน้าคมคายนั่นหล่อเหลาน้อยเสยีเมื่อไร หญงิไหนเหน็เป็นต้องมอง

เหลยีวหลงั ส่วน ‘ปาก’ น่ะเหรอ คมอย่างกบักรรไกร เอาไว้ฉกีฆ่าส่วนดี 

ที่มอียู่น้อยนดิ

อญัชนัยอมเดนิตามชายหนุม่ไปที่สำานกังาน ใจหญงิสาวเต้นไม่
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