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ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส

สวัสดีค่ะเพ่ือน กลับมาพบกับมยองนังกันอีกครั้งแล้วนะคะ วันนี้มยองนังคนงาม

มีความภูมิใจท่ีจะบอกเพ่ือนๆ ว่าคราวนี้ได้น�าเรื่องราวสนุกๆ เกี่ยวกับสามโรงเรียน

มาน�าเสนอ นั่นก็คือโรงเรียนเซนตเทเรซ่า โรงเรียนทรีนิตี้ และโรงเรียนเทเลอรจ้า กับ 

'บันทึกรกัอนัตรายฉบบัยัยจอมโหด' ซึง่มทีัง้หมดสองเล่มด้วยกัน เอ้าทกุคน สะบดัพู่เชยีร 

Mimoza กันหน่อยเร็ว

โดยเล่มนีเ้ปน็เรือ่งราวเกีย่วกบั 'แพนนติ' ยยัจอมโหดแห่งเซนตเทเรซา่ ซึ่งเปน็สาว

ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความโหด สามารถล้มผู้ชายเป็นสิบคนได้ด้วยมือเปล่า ต้องมา

โดนครอบครัวจับหมั้นกับ 'ชิราซ' ไนตแห่งทรีนิตี้ด้วยเหตุผลทางธุรกิจของทั้งสอง

ครอบครัว แล้วแพนนิตจะท�าอย่างไร ในเมื่อทั้งสองโรงเรียนน้ีต่างเป็นอริกัน และเธอกับ

เขาก็เกลียดขี้หน้ากันแบบสุดๆ แถมเธอยังมีความหลังฝงใจกับค�าสัญญาในวัยเด็กซึ่ง

เป็นรักแรกของเธอเมื่อสิบปีก่อนอีกด้วย 

แค่เกริ่นก็รู้สึกว่าเร่ืองชักเร่ิมเข้มข้นข้ึนแล้วใช่มั้ยคะทุกคนนน เอาล่ะ มยองนังว่า

อย่าช้า รีบพลิกหน้ากระดาษถัดไปกันเถอะค่ะ
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สวัสดีคะทุกคน ไมไดเจอกันในหนังสือนานมากแลวเนอะ หวังวาทุกคนยังคงไมลืม 

Mimoza นะคะ น่ีก็ผานมาหลายปแลวเนอะท่ีโมหายไป อยากจะบอกวาคิดถึงทุกคนมากๆ 

T^T ในท่ีสุดก็ไดมีโอกาสมานําเสนอหนังสือเลมใหมซักที ซึ่งเลมนี้ก็เปนเรื่องที่หลายคน

คงรอมานาน (มาก) หวังวายังคงจํา 'ทานไนตแหงทรีนิตี้' กับ 'ยัยจอมโหดแหงเซนตเทเรซา' 

ไดนะคะ ^^ แคตําแหนงของทั้งสองคนก็รูสึกถึงความแซบกันแลวใชมั้ย อิๆ

หลายคนท่ีเคยอานหนังสือในเซ็ตโรงเรียนคงรูกันแลวใชมั้ยวาทรีนิต้ีกับเซนตเทเรซา

เปนโรงเรียนศัตรูกัน ยังไงก็เอาใจชวยทานไนตกับยัยจอมโหดดวยนะคะ สวนคนท่ีไมเคย

อานหนังสือในเซ็ตมากอนน่ีก็ไมตองกลัวไมรูเรื่องนะคะ เพราะทานไนตและยัยจอมโหดเปน

ตัวละครจากหนังสือเรื่องท่ีโมเคยเขียนมา เน้ือเรื่องไมไดเก่ียวของกับเรื่องอื่นๆ มาก แตเพ่ือ

อรรถรสสมควรอานเลมอื่นๆ ดวย จะไดฟนใหสุด >_<

สดุทายนีก็้ขอขอบคณุนกัอานทกุคนท่ียังรอผลงานและ

หลายคนท่ีเขามาใหกําลังใจ ถึงแมจะไมไดออกมาหลายป 

นักอานก็ไมเคยทิ้งโมเลย ซึ้งมากจนไมรูจะขอบคุณยังไงแลว 

ยังไงก็ขอฝากผลงานไวอีกซักเลมนะคะ ถามีอะไรก็สามารถ

ติดตอโมไดใน https://www.facebook.com/Mimoza.JLS/ 

นะคะ

รักที่สุดดด

Mimoza
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ไม่ได้วาดงานของ Mimoza นานมากจริงๆ ค่ะ เล่นเอานับปีไม่ถูกว่าวาดครั้ง

สุดท้ายตอนไหน แล้วโมเขียนตัวละครท่ีเคยวาดไว้นานมาก ถึงขั้นไม่มั่นใจว่าจะยังวาด

แบบเดมิได้อยู่หรอืเปล่า คอืมนัก็มคีวามเปลีย่นไปตามช่วงเวลาบ้าง แต่ไม่ถึงกับกลายเป็น 

ลายเส้นของคนละคนนะ (หวังว่า) แล้วตอนท่ีฉันได้ไปดูภาพเก่าๆ ที่เคยวาดปกให้ 

โมมาก่อนก็เลยตัดสินใจจะวาดด้วยกระดาษดินสอเหมือนแต่ก่อน แต่ภาพปกที่ 

ทาง สนพ. ขอให้แยกๆ layer ไว้และด้วยความท่ีเป็นภาพยาวถึงปกหลังด้วย เลยวาด

ในคอมฯ อยู่ดี (แยก layer คือแยกภาพพวกตัวละครออกจากตวัประกอบและฉาก อะไร

ท�านองนั้นค่ะ) 

แต่ส่วนตัวแล้วท้ังวิกและโมเองก็น่าจะผ่านช่วงเวลาที่โตขึ้นทั้งคู่ ผลงานน้ีถ้าได้

บรรยากาศเก่าบ้าง ใหม่บ้างก็น่าจะดี :)
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And then we kiss
บันทึกรักอันตรายฉบับยัยจอมโหด

Prologue
A Flower and A Promise

หากจะถามวาชวงเวลาไหนคือชวงที่เสียใจมากท่ีสุด...มันก็คงจะเปน

วันน้ัน...

วันนั้น...เปนวันที่เห็นใบหนาของแมเปนครั้งสุดทาย หลังจากท่ีกลาว

คําอําลาแลวก็ถูกพามายังโบสถเล็กๆ บนเนินเขาซ่ึงอยูติดกันกับสุสาน

คุณปาผูโศกเศรากับการจากไปของนองสาวเขาไปสวดมนตในโบสถ

เพ่ือสงบจติใจ ปลอยเดก็หญิงวัยแปดขวบตวัเลก็ๆ ท่ีเศราโศกย่ิงกวาไวขางนอก

เด็กหญิงน่ังรองไหขางๆ แปลงดอกแพนซี่สีน้ําเงิน

คุณปาบอกวาแมไปอยูบนสวรรค 

พลันเด็กหญิงก็ตกใจเมื่อมีไออุนเขามาโอบรางเอาไว

'อยาเสียใจไปเลย ฉันจะดูแลเธอเอง'

เด็กชายสวมแหวนซึ่งทํามาจากดอกแพนซ่ีสีน้ําเงินบนน้ิวนางขางซาย

ของเด็กหญิง

'ใสน่ีเอาไว...แลวอีกสิบปเรามาเจอกันท่ีน่ีอีกครั้งนะ'

ฉันมองแหวนดอกไมบนน้ิวนางขางซาย...
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เด็กชายโอบเธอเอาไวอยางน้ัน...

หากถามวาชวงเวลาไหนคอืชวงเวลาทีอ่บอุนหัวใจท่ีสดุ...มนัก็คงจะเปน

วันน้ัน...

1

"เฮือกกกก!!"

ฉันสะดุงตื่นข้ึนมาจากความฝน...

บาจริง เร่ืองน้ันอีกแลว ทําไมฉันถึงไดฝนถึงมันอีก

ฉันพยายามเลิกคิดถึงความฝนน่ันและลุกขึ้นจากเตียง เมื่อเหลือบมอง

นาฬกาขางเตยีงแลวก็พบวาตอนนีเ้กือบสบิโมงเชาแลว ตอนนีเ้ปนชวงปดเทอม 

ไมจําเปนตองไปโรงเรียน ฉันจะนอนตออีกก็ได ทวาฉันแอบกลัววาจะฝน

แบบนั้นอีก ใหตายเถอะ ไมรูวามันเปนเดจาวูหรืออะไร ฉันมักฝนเรื่องนั้นใน

ชวงปดเทอมเสมอ

จะวาไป จากวันน้ันจนถึงวันน้ีมันก็เกือบจะสิบปแลว

ฉันแตะท่ีน้ิวนาง ถึงจะเปนแคในฝนแตฉันสามารถสัมผัสถึงเด็กคนนั้น

ได แขนท่ีโอบกอด และมือท่ีแตะมือของฉันอยางแผวเบา

อากกก

นีม่นัเรือ่งไรสาระ!! ตอนน้ันฉนัแครูสกึประทับใจนิดหนอย แลวก็แคเก็บ

แหวนดอกไมน้ันเอาไวเปนอยางดีก็เทาน้ัน

เทาน้ันจริงๆ (มั้ง)

ฉันไมไดอยากเจอเด็กบาน่ันหรอก! แกแดดไปไหน!!

"ฮาววว" ฉนัเปดปากหาวหวอดใหญ พยายามไลความคดิฟุงซานออกไป 

และเปดโทรทัศน

[กองบัญชาการตํารวจนครบาล แถลงผลกวาดลางยาเสพติดและ

อาชญากรรม กอนเทศกาลสงกรานต รวบผูตองหากวา 2,000 ราย ยาบาและ

ยาไอซจํานวนมาก

การระดมกวาดลางอาชญากรรมในชวงเทศกาลสงกรานตครั้งนี้มีข้ึน
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ระหวางวันท่ี 5-11 เมษายน จาก 265 ชุมชนทั่วประเทศ ไดผูตองหารวม 

2,051 คน แบงเปนคดีเสพยาเสพติด 1,519 คน ครอบครอง 463 คน และ

จําหนาย 69 คน อาวุธปน 6 กระบอก เคร่ืองกระสุนปน 48 นัด ยาบา 18,106 

เม็ด และยาไอซ 1,196 กรัม...]

ปบ...

...และกดปดแทบจะทันที วันๆ ก็มีแตขาวการกวาดลางอาชญากรรม

ซึง่เปนผลงานของพอฉนั ฉนัไมคอยถูกกับพอเทาไหร ฉนัละเอยีนกับขาวพวกน้ี 

มาก ไมรูวาจะออกขาวมาทําไมมากมาย กวาดลางและปราบปรามยาเสพติด

มันก็เปนหนาท่ีไมใชเรอะ ไมเห็นตองสรรเสริญกันขนาดนั้นเลย!

ฉันคลานไปหยบิเอาโทรศพัทมือถอืออกมาแลวสงขอความไปชวนฟฟา

ซึ่งเปนเพ่ือนสนิทไปเดินหางเลน จากน้ันก็ไปอาบนํ้า

และเมื่อจัดการแตงตัวเรียบรอยแลวก็เช็กขอความจากยัยฟฟา

ฉนัจองโทรศพัทมอืถือสกัครู ขอความทีเ่พ่ิงสงมาจากยยับาน่ันทาํใหฉนั

อยากระเบิดโลกใหมันแตกไปในวันน้ีซะ

เรียนพิเศษอยางน้ันเหรอ!?

ใหยัยจอมโหดอยางฉันไปเรียนพิเศษดวย ทาทางยัยฟฟาจะสติแตก

ไปแลว

ฉันวางมือถือลงขางตัวอยางเซ็งๆ ปกติชวงปดเทอมหนารอนฉันจะ

ไปหาคุณปาท่ีญ่ีปุน แตปนี้กลับโดนสั่งใหอยูเมืองไทยแถมยังกําชับไมให

ออกไปไหนอีก ไมรูวาจะอะไรนักหนา

อยูบานก็เบื่อ ออกไปขางนอกคนเดียวก็มีแตคนมาทําใหอารมณไมดี 

ไหนจะอากาศที่รอนแสนรอนนั่นอีกละ หรือวาฉันจะตองลงเอยดวยการไป

เรียนพิเศษกับฟฟาจริงๆ -_-

ไมสิ...

ฉันน่ังคิดสักครูกอนจะเดินไปท่ีตูเก็บรองเทา

อากาศรอนๆ แบบน้ีก็ตองหาท่ีเย็นๆ สิ... ไปเลนไอซสเก็ตดีกวา

แตเมื่อเปดตูรองเทาก็ไมพบแมแตเงาของรองเทาสเก็ต

ปง!!
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ฉันปดตูใสรองเทาอยางโมโหกอนโทรหาไอหัวขโมยรองเทาทันที

[อยากตายเหรอ -_-^]

ไอผูชายมารยาททรามคนน้ีเปนเพ่ือนบานของฉันเอง

"ฟรานซิส!! นี่นายขโมยรองเทาสเก็ตของฉันไปใหแฟนนายใสอีกแลว

ใชมั้ย!!!" ฉันแทบจะระเบิดใสโทรศัพท อยากจะย่ืนมือผานโทรศัพทไปตบหัว

เขานัก -_-^

[พูดอะไรวะ ไมเห็นรูเร่ือง -_-]

"ฉันบอกแลวไงวาอยามาหยิบรองเทาของฉันไปใหคนอื่นใช! รีบเอา

รองเทาสเก็ตมาคืนซะ ไมงั้นฉันจะเชือดแฟนนาย"

[ตามใจ...ฉันเองก็รําคาญยัยบาน่ีเต็มทน...]

หลังจากท่ีบอกฉัน เขาก็ตะโกน

[...เฮ!!! บอกวาใหคอยๆ วิ่งไง!!! เดี๋ยวก็ลมหัวกระแทกอีกหรอก ย่ิงโงๆ 

อยูดวย -_-^]

แลวทําไมตองตะโกนใสโทรศัพทดวย หูจะแตกอยูแลว -_-^

ฉนัตัดสนิใจกดวางโทรศัพท ชาติน้ีฉนัจะคยุกับหมอนัน่รูเรือ่งบางรเึปลา

เนี่ย เพลียจริงๆ เลย มีเพ่ือนงี่เงาปญญาออนแบบน้ี

บาจริงๆ เลย ฉันหงุดหงิดจนไมเปนอันทําอะไร ฮึ่ม! อยากสั่งซื้อระเบิด

ซักสองสามลูกไประเบิดบานฟรานซิสใหรูแลวรูรอดไปเลย

ฉนัตดัสนิใจไปทีโ่รงเรยีนสอนพิเศษของฟฟา ยัยเพ่ือนผูผดิปกต ิเปดเทอม 

ทั้งปยัยนี่ไมคอยจะสนใจเรียนเทาไหร เอาแตอานหนังสือบาบออะไรก็ไมรู 

พอปดเทอมกลับตั้งใจเรียนอยางเต็มท่ี ความจริงแลวฉันมีเพ่ือนสาวจอมแสบ

อีกคนหน่ึง แตยัยน่ันไปเรียนพิเศษท่ีตางประเทศ ทิ้งฉันไวกับยัยฟฟาบาเรียน

ซะได ซัมเมอรปน้ีแยสุดบรรยาย

พอมาถึงโรงเรียนสอนพิเศษของฟฟาแลว ผูคนก็ฮือฮากับการมาถึง

ของฉัน ซึ่งถือเปนเร่ืองปกติ

"วาววว... คนน้ันสวยจังเลย"

ถาเปนพวกนักเรียนท่ีอื่นก็จะพูดกันแบบนี้

"เหวอออ... น่ันมันแพนนิต... ยัยจอมโหดแหงเซนตเทเรซานี่ =[]=!!"
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และถาเปนนกัเรยีนจากโรงเรยีนพันธมติรทัง้สามก็จะมทีาทางหวาดกลวั 

จากน้ันก็จะเตอืนเดก็นักเรียนจากโรงเรียนอืน่จนทกุคนหวาดกลวัฉนักันหมด...

...เพราะเซนตเทเรซาคือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางดานการชกตอย และ

ฉันก็เปรียบเสมือนเจาแมของท่ีน่ัน!

ฉันถอนหายใจอยางเบื่อหนายและเดินเขาไปขางในโดยไมสนใจใคร 

เปนแบบน้ันก็ดีแลว จะไดไมมีใครมาวุนวายกับฉันมากนัก ตอนน้ีฉันกําลัง

อารมณไมดีอยูดวย

เมื่อเดินไปถึงหองเรียนพิเศษของฟฟา ฉันก็พบยัยน่ันตอนท่ีกําลังจะ

เขาไปในหองเรียนพอดี

"อาว...มาจริงๆ ดวย O_O" ฟฟาพูดอยางตกใจ ดูจากการเบิกตากวาง

นั่นแลวคงจะตกใจจริงๆ น่ันแหละท่ีฉันโผลมาท่ีนี่ ปกติยัยบาน่ีไมคอยจะ

แสดงอาการอะไรกบัชาวบานเขาเทาไหรหรอก นี่คงนึกไมถึงละสิวาฉันจะกลา

ถอสังขารมาถึงท่ีน่ี

เอาเถอะ เปนใครก็คิดไมถึงหรอก ฉันเปนคนขี้เกียจเรียนอยางกับ

อะไรดี ท่ีผานมาฉันแคไปโรงเรียนเพ่ือหาเร่ืองซอมคนเทานั้น

"แลวจะใหฉันทําอะไร ขับรถถังไปพังบานฟรานซิสอยางนั้นเหรอ...

เฮอ...เบื่อชะมัด" เปนคร้ังท่ีลานกวาๆ ต้ังแตตอนปดเทอมที่ฉันบนประโยคน้ี

"ไมเลนเกมแลวเหรอ" พอไดยินดังน้ันฉันก็รูสึกจี๊ดแปลกๆ เมื่อยัยฟฟา

จับอาการน้ันของฉันไดก็เลยย้ิมออกมาบางๆ 

"เลนไมผานเหรอ" ยัยน่ันถามอยางรูทัน ฉันหลบตาของยัยน่ันกอนจะ

ถอนหายใจออกมาจนหมดปอด

"ก็อากาศมันรอนน่ี" ฉันแกตัวถูๆ ไถๆ ไมคอยอยากจะยอมรับเทาไหร

หรอกนะวาเลนเกมไมผานซะที 

"เปดแอรก็ไดมั้ง"

"น่ี...มันไมไดเก่ียวกับเรื่องน้ันสักหนอย ปดเทอมเดือนกวาๆ จะใหฉัน

มานั่งเลนเกมตลอดเวลาไมไดหรอกนะ!!"

"ทีเวลาเรียนละเลนไดตลอดเวลาเลยน่ี" ฟฟาพึมพํา ฉันไดยินทุกอยาง

แตก็ขี้เกียจจะพูดตอ ฉันมองเลยฟฟาไปยังหองเรียนกอนจะชะโงกเขาไปมอง
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นิดหนอย

"นีน่ะเหรอ หองเรยีนพิเศษ" ฉนัถามอยางสนใจนิดหนอย นดิหนอยจรงิๆ 

นิดหนอยมากๆ 

"เธอเรียนที่นี่ไมไดหรอก" ฟฟาบอกพลางมองหนาฉัน...ไมอยากจะบอก

วาสายตาของยัยน่ันแอบดูถูกฉันเล็กนอย 

"ทําไมละ"

"ก็หองน้ีมีเฉพาะพวกเด็กพิเศษเรียนเทานั้น" ฟฟาอธิบาย ขณะที่คุยกัน

ก็มีกลุมเด็กเนิรดสองสามคนเดินเขาไปในหองเรียน

"ออ พวกบาเรียนเหมือนเธอสินะ -_-^"

"จะพูดวาอยางน้ันก็ได ฉันไมถือหรอก" ฟฟายักไหลอยางไมสนใจ

"อยามากวนนะ!! ฉันจะมาท่ีนี่เพ่ืออะไรถาไมไดเรียนหองเดียวกับเธอ!" 

ฉนัเริม่พูดเสยีงดัง ฟฟาจองหนาฉนัอยางเหนด็เหน่ือยใจ จรงิๆ ฉนัก็ไมไดอยาก

มาเรียนหรอก ฉันอยากมาชวนฟฟาโดดมากกวา

"ก็เธอบอกวาอยากหาอะไรทํา ฉันก็แคแนะนําใหมาเรียนพิเศษเทาน้ัน 

ไมไดบอกวาจะตองมาเรียนหองเดียวกันน่ี"

"แลวทําไมฉันถึงเรียนกับเธอไมได!!"

"บอกแลวไงวามีเฉพาะเด็กพิเศษที่เรียน...ฉันหมายถึงพวกที่เรียนเกงๆ 

นะ" ฟฟาพูดดวยเสียงออนลงเมื่อรูวาอุณหภูมิในตัวของฉันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

แนนอนวาฉันไมทํารายฟฟาหรอก แตอาจารยผูสอนและนักเรียนพิเศษคน

อื่นๆ อาจจะไมแน...

ฉันมองไปรอบๆ และเร่ิมหาเหย่ือ

"ใหตายเถอะ! ฉนัขอหามความคดิบาๆ นัน่ของเธอเลยนะ หามมารบกวน 

ตอนฉันเรียนเด็ดขาด!"

"ฉันบอกแลวไงวาหาอะไรทํา..."

ครืดดด...

ประตูหองเรียนถูกเลื่อนเปดออก ฉันไมสนใจกระทั่งไดยินเสียงของ

ผูชายคนหน่ึงพูดข้ึน

"ถาจะไมเรียนก็ชวยไปไกลๆ หนอย พวกไรสมองนี่เกะกะชะมัด"
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"อยามาแส!!" ฉนัตะคอกพรอมกับหันไปยิงสายตาพิฆาตใสหมอนัน่ มนั

เปนใครกัน กลาวาฉันไรสมอง ชักจะรูจักฉันยัยจอมโหดนอยไปซะแลวนะ

ไอเด็กเนิรด ฉันจะทุบกะโหลกแกใหแตกแลวใหไอสมองที่แกภูมิใจไหลเยิ้ม

ออกมา -_-^

แตเมื่อสบตากับนัยนตาสีดําสนิทราวกับความมืดมิดยามคํ่าคืนน้ันฉัน

ก็แอบตกใจอยูเหมือนกัน ฉันเก็บอาการโมโหเมื่อก้ีทิ้งไปกอนจะย้ิมท่ีมุมปาก

เล็กนอยเมื่อไดพบเหย่ือท่ีนาหาเร่ืองเปนท่ีสุด

"ออ นายน่ันเอง ^^" ฉันย้ิมทักทายไนตแหงโรงเรียนทรีนิตี้ เขาคือศัตรู

อันดับหน่ึงของเซนตเทเรซา

"เมื่อก้ีนายเรียกฉันวาอะไรนะ พวกไรสมองอยางน้ันใชมั้ย...ใชมั้ยนะ 

จาํไมคอยได สมองไมคอยจะมดีวย" ฉนัแกลงทาํทาครุนคดิกอนจะเหลอืบมอง

ไนตดวยสายตาอาบยาพิษ

"แตพวกไรสมองก็ยังดีกวาพวกไรยางอายนะ เที่ยวแยงแฟนชาวบาน

เคาหนาดานๆ ไมมียางอาย" ฉันเนนประโยคหลังอยางชัดถอยชัดคํา หมอนี่

เคยมีคดีแยงแฟนกับฟรานซิสดวยละ

ไนตมองฉันอยางเย็นชาราวกับจะบอกวาคําพูดของฉันมันทําอะไรเขา

ไมได 

ฉันหร่ีตาลงกอนจะเบะปากนิดหนอย

"แตวาคิดจะแยงยังไงก็แยงไมได นาสมเพชเนอะ ไรยางอายไมพอยัง

ไรน้ํายาอีก ไมอยากจะเชื่อเลยวาคนแบบน้ีจะมาเปนอัศวินของทรีนิตี้ได" 

"หึ..." ไนตขยับมุมปากนิดหนอยพรอมเปลงเสียงออกมาจากลําคอ

"พวกไรสมองใหขุดข้ึนมายังไงก็ขุดไมขึ้นสินะ ยัยจอมโหดแหง

เซนตเทเรซาน่ีชางดักดานสิ้นดี ไมรูวาไปอยูในรูที่กาแล็กซี่ไหนของจักรวาลถึง

ไดไมรูวาตําแหนงไนตแหงทรีนิตี้มันเกิดข้ึนเพราะการโหวต ไมใชการทําราย

คนเก็บแตมอยางที่พวกเซนตเทเรซาทํา" เขาโตตอบกลับมาอยางเจ็บแสบ แต

ฉันก็ยังเยือกเย็นพอท่ีจะไมโมโหไปตามท่ีหมอน่ันตองการ

"ฉันไมจําเปนตองรูเรื่องไรสาระแบบนั้นหรอก เทาท่ีฉันรูตอนนี้ก็คือ 

นายมันนาสมเพชและไรน้ํายา"
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ไนตขยับริมฝปากนิดหน่ึง เขากําลังจะพูดโตกลับคืนมาแตดันโดนยัย

ฟฟาขัดข้ึนมาซะได

"ใหตายเถอะ ฉันไมมีเวลามายืนฟงเรื่องไรสาระหรอกนะ" ฟฟายืนเทา

เอวแลวพนลมหายใจออกมาอยางอารมณเสีย

ไนตเหลือบมองยัยนั่นแวบหนึ่งกอนจะทําหนาตาไมรูไมชี้และเดินเขา

หองเรียนไป ฉันไดแตขึงตาตามหลังเขาไปอยางหมั่นไส นาเสียดายชะมัด ถา

ไดชกหนาหย่ิงยโสของหมอน่ันสักคร้ังวันน้ีฉันอาจจะอารมณดีท้ังวันเลยก็ได

"แลวเธอนะ ถาไมคิดจะเรียนก็กลับไปไดแลวนะ"

ฉันตวัดสายตากลับมายังฟฟาท่ีทําหนาแสนเซ็ง

"นี่เธอไลฉันเหรอ" ฉันพูดดวยน้ําเสียงไมพอใจ ฟฟาทําหนาเบื่อหนาย

กอนจะยักไหล

"ฉันก็ไมไดอยากไลหรอกนา -_- เอางี้ ที่หนาซอยมีกลุมจิ๊กโกหนาตา

กวนโอยอยูเจ็ดแปดคน เธอไปจัดการพวกนั้นรอฉันก็แลวกัน"

"ถาฉันอยากจะตีคน ฉันจะมาหาเธอทําไม!" ฉันเริ่มข้ึนเสียง ฟฟาจึง

ถอนหายใจยาวกอนจะกลอกตาอยางเซ็งจัด

"ฉันนะจะไปไหนกับเธอก็ไดแตไมใชเวลาเรียนของฉัน เราเคยพูดเรื่อง

นีกั้นหลายครัง้แลว ตดัสนิใจเอาเองแลวกันวาจะทําอะไร ฉนัตองเขาเรียนแลว"

พูดจบยัยนั่นก็สะบัดกนเขาไปในหองเรียนทันที แตพอฉันจะกาวตาม

เขาไป...

ปง

ประตูหองก็ปดเสียงดัง

ใหมันไดอยางน้ีเซ!!

ตุบ!

ฉนัปลอยคอเสือ้ของผูชายตวัผอมแหงคนหน่ึงลงบนพ้ืน รอบดวงตาของ

หมอน่ันมีรอยเขียวปดจากการโดนชกสองครั้ง

ใหตายเถอะ ฉันวาจะไมมีเรื่องแลวนะ -_-^ ใครมันอยากจะมีเรื่อง

กลางแดดท่ีแสนรอนแบบนี้วะ ฉันอุตสาหจะเดินไปที่จอดรถอยางสงบ แต
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ไอพวกบาน่ีดันปากเสียมาแซวฉันซะได 

"ไป ออกไปใหพนหูพนตาซะ!! เพ่ือนแกนะหนีกันไปหมดแลว ขืนอยู

ตรงน้ีตอเตะไสแตกนะโวย!!" ฉันตวาดใสไอตัวผอมท่ีเอามือกุมเบาตาของ

ตัวเองอยางหงุดหงิด หมอน่ันสะดุงนิดหนอยกอนจะลุกขึ้นและว่ิงหนีหายไป 

บาเอย แทนทีไ่ดกระทบืคนแลวจะรูสกึดขึีน้ แตฉนักลบัรูสกึหงดุหงดิขึน้

เปนสองเทา มันจะมีอะไรท่ีทําใหฉันอารมณดีข้ึนมาไดบางเนี่ย หรือฉันตอง

ถลมโรงเรียนสอนพิเศษแหงน้ีจริงๆ แลว

ถาทาํแบบนัน้ยัยฟฟาไดแปลงรางเปนก็อตซลิลาแนๆ ! แตทีฉ่นัอารมณเสยี 

มันก็เปนเพราะยัยบาน่ันไลฉันออกมาจากหองเรียนไมใชหรือ แถมยัยบาน่ัน

ดันไปเรียนหองเดียวกับไนตแหงทรีนิตี้อีก นาหม่ันไสชะมัด หมอน่ันก็เปน

นักเลงพอๆ กับฟรานซิส แตทําไมถึงไดเขาไปเรียนหองเด็กพิเศษอยางยัยฟฟา

ไดนะ แลวการท่ียัยฟฟาไลฉันออกจากหองเรียนก็เหมือนกับเปนการหักหนา

ฉันอยางแรง ไนตตองเอามาพูดทับถมฉันแน คิดถึงสายตาที่เหยียดหยามของ

หมอนั่นแลวมัน...อากกกกก ฉันตองบาตายแนหากไมไดชกหนาหมอน่ัน

ภายในวันน้ี -_-^^

แตจะทํายังไงดีละ ฉันไมคอยอยากไปยุงกับหมอนั่นสักเทาไหร 

เพ่ือนฉันคนหน่ึงก็เสียทาใหพวกน้ันไปแลว และสวนหน่ึงของเรื่องทั้งหมดมัน

ก็เปนเพราะแผนของไนต หมอนั่นเจาเลหจะตายไป ฉันไมไดกลัวเขาหรอกนะ 

เพียงแตอยากจะทําอะไรใหสาสมกับสิ่งที่หมอนั่นทําตางหาก ถาเดินเขาไป

ตีหมอนั่นเรื่องมันก็จบแคน้ันใชมั้ยละ ฉันอยากใหหมอนั่นขายหนา เสื่อมเสีย 

ทุกขใจ และทรมาน 

ท่ีสําคัญทางโรงเรียนทรีนิตี้ของหมอนั่นไดกําหนดแผน Strike ซึ่งเปน

แผนกําจัดนักเรียนวายรายนอกรั้วโรงเรียนทรีนิต้ี แนนอนวาท็อปลิสตของ

แผนนั้นมีแตนักเรียนจากโรงเรียนคูอริอยางเซนตเทเรซา พวกน้ันมอบหมาย

ใหไนตมาจดัการฉนัซึง่เปนแผนทีเ่ขาควรจะลงมอืตัง้แตชวงโครงการแลกเปลีย่น 

ของโรงเรียน หากแตหมอน่ันกลับไปจัดการกับฟรานซิสแทน

เอาเถอะ เรื่องราวตอนน้ันมันจะเปนยังไงก็ชาง ไมใชแคทรีนิตี้หรอกนะ

ท่ีอยากจะกําราบเหลาวายรายนอกรั้วโรงเรียน ทางเซนตเทเรซาเองก็อยากจะ
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กําจัดพวกน้ันเหมือนกัน ไหนๆ ปดเทอมนี้ยัยจอมโหดก็ไมมีกิจกรรมอะไร

ตองทํา ฉันลองจัดการไนตใหมันจบกอนเปดเทอมดีกวา เพราะยังไงหมอนั่น

ก็ตองจัดการฉันในชวงเปดเทอมอยูแลว

ฉันตัดสินใจเดินกลับไปยังตึกเรียนพิเศษอีกครั้งและลงทะเบียนเรียน

ดวยจิตใจท่ีเบิกบานข้ึน

ปดเทอมปน้ีมันชางรอนจริงๆ นะ

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621774.html
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