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สวัสดีค่ะเพื่อน กลับมาพบกับมยองนังกันอีกครั้งแล้วนะคะ วันนี้มยองนังคนงาม
มีความภูมิใจที่จะบอกเพื่อนๆ ว่าคราวนี้ได้น�าเรื่องราวสนุกๆ เกี่ยวกับสามโรงเรียน
มาน�าเสนอ นั่นก็คือโรงเรียนเซนตเทเรซ่า โรงเรียนทรีนิตี้ และโรงเรียนเทเลอรจ้า กับ
'บันทึกรักอันตรายฉบับยัยจอมโหด' ซึง่ มีทงั้ หมดสองเล่มด้วยกัน เอ้าทุกคน สะบัดพูเ่ ชียร
Mimoza กันหน่อยเร็ว
โดยเล่มนีเ้ ป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับ 'แพนนิต' ยัยจอมโหดแห่งเซนตเทเรซ่า ซึ่งเป็นสาว
ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความโหด สามารถล้มผู้ชายเป็นสิบคนได้ด้วยมือเปล่า ต้องมา
โดนครอบครัวจับหมั้นกับ 'ชิราซ' ไนตแห่งทรีนิตี้ด้วยเหตุผลทางธุรกิจของทั้งสอง
ครอบครัว แล้วแพนนิตจะท�าอย่างไร ในเมื่อทั้งสองโรงเรียนนี้ต่างเป็นอริกัน และเธอกับ
เขาก็เกลียดขี้หน้ากันแบบสุดๆ แถมเธอยังมีความหลังฝงใจกับค�าสัญญาในวัยเด็กซึ่ง
เป็นรักแรกของเธอเมื่อสิบปีก่อนอีกด้วย
แค่เกริ่นก็รู้สึกว่าเรื่องชักเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วใช่มั้ยคะทุกคนนน เอาล่ะ มยองนังว่า
อย่าช้า รีบพลิกหน้ากระดาษถัดไปกันเถอะค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
สาวนอยมยองนัง
สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีคะทุกคน ไมไดเจอกันในหนังสือนานมากแลวเนอะ หวังวาทุกคนยังคงไมลืม
Mimoza นะคะ นี่ก็ผานมาหลายปแลวเนอะที่โมหายไป อยากจะบอกวาคิดถึงทุกคนมากๆ
T^T ในที่สุดก็ไดมีโอกาสมานําเสนอหนังสือเลมใหมซักที ซึ่งเลมนี้ก็เปนเรื่องที่หลายคน
คงรอมานาน (มาก) หวังวายังคงจํา 'ทานไนตแหงทรีนิตี้' กับ 'ยัยจอมโหดแหงเซนตเทเรซา'
ไดนะคะ ^^ แคตําแหนงของทั้งสองคนก็รูสึกถึงความแซบกันแลวใชมั้ย อิๆ
หลายคนที่เคยอานหนังสือในเซ็ตโรงเรียนคงรูกันแลวใชมั้ยวาทรีนิตี้กับเซนตเทเรซา
เปนโรงเรียนศัตรูกัน ยังไงก็เอาใจชวยทานไนตกับยัยจอมโหดดวยนะคะ สวนคนที่ไมเคย
อานหนังสือในเซ็ตมากอนนี่ก็ไมตองกลัวไมรูเรื่องนะคะ เพราะทานไนตและยัยจอมโหดเปน
ตัวละครจากหนังสือเรื่องที่โมเคยเขียนมา เนื้อเรื่องไมไดเกี่ยวของกับเรื่องอื่นๆ มาก แตเพื่อ
อรรถรสสมควรอานเลมอื่นๆ ดวย จะไดฟนใหสุด >_<
สุดทายนีก้ ข็ อขอบคุณนักอานทุกคนทีย่ งั รอผลงานและ
หลายคนที่เขามาใหกําลังใจ 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 แล้วโมเขียนตัวละครที่เคยวาดไว้นานมาก ถึงขั้นไม่มั่นใจว่าจะยังวาด
แบบเดิมได้อยูห่ รือเปล่า คือมันก็มคี วามเปลีย่ นไปตามช่วงเวลาบ้าง แต่ไม่ถงึ กับกลายเป็น
ลายเส้นของคนละคนนะ (หวังว่า) แล้วตอนที่ฉันได้ไปดูภาพเก่าๆ ที่เคยวาดปกให้
โมมาก่ อ นก็ เ ลยตั ด สิ น ใจจะวาดด้ ว ยกระดาษดิ น สอเหมื อ นแต่ ก ่ อ น แต่ ภ าพปกที่
ทาง สนพ. ขอให้แยกๆ layer ไว้และด้วยความที่เป็นภาพยาวถึงปกหลังด้วย เลยวาด
ในคอมฯ อยูด่ ี (แยก layer คือแยกภาพพวกตัวละครออกจากตัวประกอบและฉาก อะไร
ท�ำนองนั้นค่ะ)
แต่ส่วนตัวแล้วทั้งวิกและโมเองก็น่าจะผ่านช่วงเวลาที่โตขึ้นทั้งคู่ ผลงานนี้ถ้าได้
บรรยากาศเก่าบ้าง ใหม่บ้างก็น่าจะดี :)

Pre_ ����������������������������� 1.indd 5

2/27/2561 BE 13:05

Pre_ ����������������������������� 1.indd 6

2/26/2561 BE 16:55

บันทึกรักอันตรายฉบับยัยจอมโหด 1

7
And then we kiss

บันทึกรักอันตรายฉบับยัยจอมโหด

Prologue

A Flower and A Promise
หากจะถามวาชวงเวลาไหนคือชวงที่เสียใจมากที่สุด...มันก็คงจะเปน
วันนั้น...
วันนั้น...เปนวันที่เห็นใบหนาของแมเปนครั้งสุดทาย หลังจากที่กลาว
คําอําลาแลวก็ถูกพามายังโบสถเล็กๆ บนเนินเขาซึ่งอยูติดกันกับสุสาน
คุณปาผูโศกเศรากับการจากไปของนองสาวเขาไปสวดมนตในโบสถ
เพือ่ สงบจิตใจ ปลอยเด็กหญิงวัยแปดขวบตัวเล็กๆ ทีเ่ ศราโศกยิง่ กวาไวขา งนอก
เด็กหญิงนั่งรองไหขางๆ แปลงดอกแพนซี่สีนํ้าเงิน
คุณปาบอกวาแมไปอยูบนสวรรค
พลันเด็กหญิงก็ตกใจเมื่อมีไออุนเขามาโอบรางเอาไว
'อยาเสียใจไปเลย ฉันจะดูแลเธอเอง'
เด็กชายสวมแหวนซึ่งทํามาจากดอกแพนซี่สีนํ้าเงินบนนิ้วนางขางซาย
ของเด็กหญิง
'ใสนี่เอาไว...แลวอีกสิบปเรามาเจอกันที่นี่อีกครั้งนะ'
ฉันมองแหวนดอกไมบนนิ้วนางขางซาย...
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Mimoza
เด็กชายโอบเธอเอาไวอยางนั้น...
หากถามวาชวงเวลาไหนคือชวงเวลาทีอ่ บอุน หัวใจทีส่ ดุ ...มันก็คงจะเปน
วันนั้น...

1
"เฮือกกกก!!"
ฉันสะดุงตื่นขึ้นมาจากความฝน...
บาจริง เรื่องนั้นอีกแลว ทําไมฉันถึงไดฝนถึงมันอีก
ฉันพยายามเลิกคิดถึงความฝนนั่นและลุกขึ้นจากเตียง เมื่อเหลือบมอง
นาฬกาขางเตียงแลวก็พบวาตอนนีเ้ กือบสิบโมงเชาแลว ตอนนีเ้ ปนชวงปดเทอม
ไมจําเปนตองไปโรงเรียน ฉันจะนอนตออีกก็ได ทวาฉันแอบกลัววาจะฝน
แบบนั้นอีก ใหตายเถอะ ไมรูวามันเปนเดจาวูหรืออะไร ฉันมักฝนเรื่องนั้นใน
ชวงปดเทอมเสมอ
จะวาไป จากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็เกือบจะสิบปแลว
ฉันแตะที่นิ้วนาง ถึงจะเปนแคในฝนแตฉันสามารถสัมผัสถึงเด็กคนนั้น
ได แขนที่โอบกอด และมือที่แตะมือของฉันอยางแผวเบา
อากกก
นีม่ นั เรือ่ งไรสาระ!! ตอนนัน้ ฉันแครสู กึ ประทับใจนิดหนอย แลวก็แคเก็บ
แหวนดอกไมนั้นเอาไวเปนอยางดีก็เทานั้น
เทานั้นจริงๆ (มั้ง)
ฉันไมไดอยากเจอเด็กบานั่นหรอก! แกแดดไปไหน!!
"ฮาววว" ฉันเปดปากหาวหวอดใหญ พยายามไลความคิดฟุง ซานออกไป
และเปดโทรทัศน
[กองบัญชาการตํารวจนครบาล แถลงผลกวาดลางยาเสพติดและ
อาชญากรรม กอนเทศกาลสงกรานต รวบผูตองหากวา 2,000 ราย ยาบาและ
ยาไอซจํานวนมาก
การระดมกวาดลางอาชญากรรมในชวงเทศกาลสงกรานตครั้งนี้มีขึ้น
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บันทึกรักอันตรายฉบับยัยจอมโหด 1
ระหวางวันที่ 5-11 เมษายน จาก 265 ชุมชนทั่วประเทศ ไดผูตองหารวม
2,051 คน แบงเปนคดีเสพยาเสพติด 1,519 คน ครอบครอง 463 คน และ
จําหนาย 69 คน อาวุธปน 6 กระบอก เครื่องกระสุนปน 48 นัด ยาบา 18,106
เม็ด และยาไอซ 1,196 กรัม...]
ปบ...
...และกดปดแทบจะทันที วันๆ ก็มีแตขาวการกวาดลางอาชญากรรม
ซึง่ เปนผลงานของพอฉัน ฉันไมคอ ยถูกกับพอเทาไหร ฉันละเอียนกับขาวพวกนี้
มาก ไมรูวาจะออกขาวมาทําไมมากมาย กวาดลางและปราบปรามยาเสพติด
มันก็เปนหนาที่ไมใชเรอะ ไมเห็นตองสรรเสริญกันขนาดนั้นเลย!
ฉันคลานไปหยิบเอาโทรศัพทมือถือออกมาแลวสงขอความไปชวนฟฟา
ซึ่งเปนเพื่อนสนิทไปเดินหางเลน จากนั้นก็ไปอาบนํ้า
และเมื่อจัดการแตงตัวเรียบรอยแลวก็เช็กขอความจากยัยฟฟา
ฉันจองโทรศัพทมอื ถือสักครู ขอความทีเ่ พิง่ สงมาจากยัยบานัน่ ทําใหฉนั
อยากระเบิดโลกใหมันแตกไปในวันนี้ซะ
เรียนพิเศษอยางนั้นเหรอ!?
ใหยัยจอมโหดอยางฉันไปเรียนพิเศษดวย ทาทางยัยฟฟาจะสติแตก
ไปแลว
ฉันวางมือถือลงขางตัวอยางเซ็งๆ ปกติชวงปดเทอมหนารอนฉันจะ
ไปหาคุณปาที่ญี่ปุน แตปนี้กลับโดนสั่งใหอยูเมืองไทยแถมยังกําชับไมให
ออกไปไหนอีก ไมรูวาจะอะไรนักหนา
อยูบานก็เบื่อ ออกไปขางนอกคนเดียวก็มีแตคนมาทําใหอารมณไมดี
ไหนจะอากาศที่รอนแสนรอนนั่นอีกละ หรือวาฉันจะตองลงเอยดวยการไป
เรียนพิเศษกับฟฟาจริงๆ -_ไมสิ...
ฉันนั่งคิดสักครูกอนจะเดินไปที่ตูเก็บรองเทา
อากาศรอนๆ แบบนี้ก็ตองหาที่เย็นๆ สิ... ไปเลนไอซสเก็ตดีกวา
แตเมื่อเปดตูรองเทาก็ไมพบแมแตเงาของรองเทาสเก็ต
ปง!!
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Mimoza
ฉันปดตูใสรองเทาอยางโมโหกอนโทรหาไอหัวขโมยรองเทาทันที
[อยากตายเหรอ -_-^]
ไอผูชายมารยาททรามคนนี้เปนเพื่อนบานของฉันเอง
"ฟรานซิส!! นี่นายขโมยรองเทาสเก็ตของฉันไปใหแฟนนายใสอีกแลว
ใชมั้ย!!!" ฉันแทบจะระเบิดใสโทรศัพท อยากจะยื่นมือผานโทรศัพทไปตบหัว
เขานัก -_-^
[พูดอะไรวะ ไมเห็นรูเรื่อง -_-]
"ฉันบอกแลวไงวาอยามาหยิบรองเทาของฉันไปใหคนอื่นใช! รีบเอา
รองเทาสเก็ตมาคืนซะ ไมงั้นฉันจะเชือดแฟนนาย"
[ตามใจ...ฉันเองก็รําคาญยัยบานี่เต็มทน...]
หลังจากที่บอกฉัน เขาก็ตะโกน
[...เฮ!!! บอกวาใหคอยๆ วิ่งไง!!! เดี๋ยวก็ลมหัวกระแทกอีกหรอก ยิ่งโงๆ
อยูดวย -_-^]
แลวทําไมตองตะโกนใสโทรศัพทดวย หูจะแตกอยูแลว -_-^
ฉันตัดสินใจกดวางโทรศัพท ชาตินฉี้ นั จะคุยกับหมอนัน่ รูเ รือ่ งบางรึเปลา
เนี่ย เพลียจริงๆ เลย มีเพื่อนงี่เงาปญญาออนแบบนี้
บาจริงๆ เลย ฉันหงุดหงิดจนไมเปนอันทําอะไร ฮึ่ม! อยากสั่งซื้อระเบิด
ซักสองสามลูกไประเบิดบานฟรานซิสใหรูแลวรูรอดไปเลย
ฉันตัดสินใจไปทีโ่ รงเรียนสอนพิเศษของฟฟา ยัยเพือ่ นผูผ ดิ ปกติ เปดเทอม
ทั้งปยัยนี่ไมคอยจะสนใจเรียนเทาไหร เอาแตอานหนังสือบาบออะไรก็ไมรู
พอปดเทอมกลับตั้งใจเรียนอยางเต็มที่ ความจริงแลวฉันมีเพื่อนสาวจอมแสบ
อีกคนหนึ่ง แตยัยนั่นไปเรียนพิเศษที่ตางประเทศ ทิ้งฉันไวกับยัยฟฟาบาเรียน
ซะได ซัมเมอรปนี้แยสุดบรรยาย
พอมาถึงโรงเรียนสอนพิเศษของฟฟาแลว ผูคนก็ฮือฮากับการมาถึง
ของฉัน ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
"วาววว... คนนั้นสวยจังเลย"
ถาเปนพวกนักเรียนที่อื่นก็จะพูดกันแบบนี้
"เหวอออ... นั่นมันแพนนิต... ยัยจอมโหดแหงเซนตเทเรซานี่ =[]=!!"
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และถาเปนนักเรียนจากโรงเรียนพันธมิตรทัง้ สามก็จะมีทา ทางหวาดกลัว
จากนัน้ ก็จะเตือนเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอืน่ จนทุกคนหวาดกลัวฉันกันหมด...
...เพราะเซนตเทเรซาคือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางดานการชกตอย และ
ฉันก็เปรียบเสมือนเจาแมของที่นั่น!
ฉันถอนหายใจอยางเบื่อหนายและเดินเขาไปขางในโดยไมสนใจใคร
เปนแบบนั้นก็ดีแลว จะไดไมมีใครมาวุนวายกับฉันมากนัก ตอนนี้ฉันกําลัง
อารมณไมดีอยูดวย
เมื่อเดินไปถึงหองเรียนพิเศษของฟฟา ฉันก็พบยัยนั่นตอนที่กําลังจะ
เขาไปในหองเรียนพอดี
"อาว...มาจริงๆ ดวย O_O" ฟฟาพูดอยางตกใจ ดูจากการเบิกตากวาง
นั่นแลวคงจะตกใจจริงๆ นั่นแหละที่ฉันโผลมาที่นี่ ปกติยัยบานี่ไมคอยจะ
แสดงอาการอะไรกับชาวบานเขาเทาไหรหรอก นี่คงนึกไมถึงละสิวาฉันจะกลา
ถอสังขารมาถึงที่นี่
เอาเถอะ เปนใครก็คิดไมถึงหรอก ฉันเปนคนขี้เกียจเรียนอยางกับ
อะไรดี ที่ผานมาฉันแคไปโรงเรียนเพื่อหาเรื่องซอมคนเทานั้น
"แลวจะใหฉันทําอะไร ขับรถถังไปพังบานฟรานซิสอยางนั้นเหรอ...
เฮอ...เบื่อชะมัด" เปนครั้งที่ลานกวาๆ ตั้งแตตอนปดเทอมที่ฉันบนประโยคนี้
"ไมเลนเกมแลวเหรอ" พอไดยินดังนั้นฉันก็รูสึกจี๊ดแปลกๆ เมื่อยัยฟฟา
จับอาการนั้นของฉันไดก็เลยยิ้มออกมาบางๆ
"เลนไมผานเหรอ" ยัยนั่นถามอยางรูทัน ฉันหลบตาของยัยนั่นกอนจะ
ถอนหายใจออกมาจนหมดปอด
"ก็อากาศมันรอนนี่" ฉันแกตัวถูๆ ไถๆ ไมคอยอยากจะยอมรับเทาไหร
หรอกนะวาเลนเกมไมผานซะที
"เปดแอรก็ไดมั้ง"
"นี่...มันไมไดเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักหนอย ปดเทอมเดือนกวาๆ จะใหฉัน
มานั่งเลนเกมตลอดเวลาไมไดหรอกนะ!!"
"ทีเวลาเรียนละเลนไดตลอดเวลาเลยนี่" ฟฟาพึมพํา ฉันไดยินทุกอยาง
แตก็ขี้เกียจจะพูดตอ ฉันมองเลยฟฟาไปยังหองเรียนกอนจะชะโงกเขาไปมอง
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นิดหนอย
"นีน่ ะ เหรอ หองเรียนพิเศษ" ฉันถามอยางสนใจนิดหนอย นิดหนอยจริงๆ
นิดหนอยมากๆ
"เธอเรียนที่นี่ไมไดหรอก" ฟฟาบอกพลางมองหนาฉัน...ไมอยากจะบอก
วาสายตาของยัยนั่นแอบดูถูกฉันเล็กนอย
"ทําไมละ"
"ก็หองนี้มีเฉพาะพวกเด็กพิเศษเรียนเทานั้น" ฟฟาอธิบาย ขณะที่คุยกัน
ก็มีกลุมเด็กเนิรดสองสามคนเดินเขาไปในหองเรียน
"ออ พวกบาเรียนเหมือนเธอสินะ -_-^"
"จะพูดวาอยางนั้นก็ได ฉันไมถือหรอก" ฟฟายักไหลอยางไมสนใจ
"อยามากวนนะ!! ฉันจะมาที่นี่เพื่ออะไรถาไมไดเรียนหองเดียวกับเธอ!"
ฉันเริม่ พูดเสียงดัง ฟฟา จองหนาฉันอยางเหน็ดเหนือ่ ยใจ จริงๆ ฉันก็ไมไดอยาก
มาเรียนหรอก ฉันอยากมาชวนฟฟาโดดมากกวา
"ก็เธอบอกวาอยากหาอะไรทํา ฉันก็แคแนะนําใหมาเรียนพิเศษเทานั้น
ไมไดบอกวาจะตองมาเรียนหองเดียวกันนี่"
"แลวทําไมฉันถึงเรียนกับเธอไมได!!"
"บอกแลวไงวามีเฉพาะเด็กพิเศษที่เรียน...ฉันหมายถึงพวกที่เรียนเกงๆ
นะ" ฟฟาพูดดวยเสียงออนลงเมื่อรูวาอุณหภูมิในตัวของฉันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
แนนอนวาฉันไมทํารายฟฟาหรอก แตอาจารยผูสอนและนักเรียนพิเศษคน
อื่นๆ อาจจะไมแน...
ฉันมองไปรอบๆ และเริ่มหาเหยื่อ
"ใหตายเถอะ! ฉันขอหามความคิดบาๆ นัน่ ของเธอเลยนะ หามมารบกวน
ตอนฉันเรียนเด็ดขาด!"
"ฉันบอกแลวไงวาหาอะไรทํา..."
ครืดดด...
ประตูหองเรียนถูกเลื่อนเปดออก ฉันไมสนใจกระทั่งไดยินเสียงของ
ผูชายคนหนึ่งพูดขึ้น
"ถาจะไมเรียนก็ชวยไปไกลๆ หนอย พวกไรสมองนี่เกะกะชะมัด"
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"อยามาแส!!" ฉันตะคอกพรอมกับหันไปยิงสายตาพิฆาตใสหมอนัน่ มัน
เปนใครกัน กลาวาฉันไรสมอง ชักจะรูจักฉันยัยจอมโหดนอยไปซะแลวนะ
ไอเด็กเนิรด ฉันจะทุบกะโหลกแกใหแตกแลวใหไอสมองที่แกภูมิใจไหลเยิ้ม
ออกมา -_-^
แตเมื่อสบตากับนัยนตาสีดําสนิทราวกับความมืดมิดยามคํ่าคืนนั้นฉัน
ก็แอบตกใจอยูเหมือนกัน ฉันเก็บอาการโมโหเมื่อกี้ทิ้งไปกอนจะยิ้มที่มุมปาก
เล็กนอยเมื่อไดพบเหยื่อที่นาหาเรื่องเปนที่สุด
"ออ นายนั่นเอง ^^" ฉันยิ้มทักทายไนตแหงโรงเรียนทรีนิตี้ เขาคือศัตรู
อันดับหนึ่งของเซนตเทเรซา
"เมื่อกี้นายเรียกฉันวาอะไรนะ พวกไรสมองอยางนั้นใชมั้ย...ใชมั้ยนะ
จําไมคอ ยได สมองไมคอ ยจะมีดว ย" ฉันแกลงทําทาครุน คิดกอนจะเหลือบมอง
ไนตดวยสายตาอาบยาพิษ
"แตพวกไรสมองก็ยังดีกวาพวกไรยางอายนะ เที่ยวแยงแฟนชาวบาน
เคาหนาดานๆ ไมมียางอาย" ฉันเนนประโยคหลังอยางชัดถอยชัดคํา หมอนี่
เคยมีคดีแยงแฟนกับฟรานซิสดวยละ
ไนตมองฉันอยางเย็นชาราวกับจะบอกวาคําพูดของฉันมันทําอะไรเขา
ไมได
ฉันหรี่ตาลงกอนจะเบะปากนิดหนอย
"แตวาคิดจะแยงยังไงก็แยงไมได นาสมเพชเนอะ ไรยางอายไมพอยัง
ไรนํ้ายาอีก ไมอยากจะเชื่อเลยวาคนแบบนี้จะมาเปนอัศวินของทรีนิตี้ได"
"หึ..." ไนตขยับมุมปากนิดหนอยพรอมเปลงเสียงออกมาจากลําคอ
"พวกไร ส มองให ขุ ด ขึ้ น มายั ง ไงก็ ขุ ด ไม ขึ้ น สิ น ะ ยั ย จอมโหดแห ง
เซนตเทเรซานี่ชางดักดานสิ้นดี ไมรูวาไปอยูในรูที่กาแล็กซี่ไหนของจักรวาลถึง
ไดไมรูวาตําแหนงไนตแหงทรีนิตี้มันเกิดขึ้นเพราะการโหวต ไมใชการทําราย
คนเก็บแตมอยางที่พวกเซนตเทเรซาทํา" เขาโตตอบกลับมาอยางเจ็บแสบ แต
ฉันก็ยังเยือกเย็นพอที่จะไมโมโหไปตามที่หมอนั่นตองการ
"ฉันไมจําเปนตองรูเรื่องไรสาระแบบนั้นหรอก เทาที่ฉันรูตอนนี้ก็คือ
นายมันนาสมเพชและไรนํ้ายา"
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ไนตขยับริมฝปากนิดหนึ่ง เขากําลังจะพูดโตกลับคืนมาแตดันโดนยัย
ฟฟาขัดขึ้นมาซะได
"ใหตายเถอะ ฉันไมมีเวลามายืนฟงเรื่องไรสาระหรอกนะ" ฟฟายืนเทา
เอวแลวพนลมหายใจออกมาอยางอารมณเสีย
ไนตเหลือบมองยัยนั่นแวบหนึ่งกอนจะทําหนาตาไมรูไมชี้และเดินเขา
หองเรียนไป ฉันไดแตขึงตาตามหลังเขาไปอยางหมั่นไส นาเสียดายชะมัด ถา
ไดชกหนาหยิ่งยโสของหมอนั่นสักครั้งวันนี้ฉันอาจจะอารมณดีทั้งวันเลยก็ได
"แลวเธอนะ ถาไมคิดจะเรียนก็กลับไปไดแลวนะ"
ฉันตวัดสายตากลับมายังฟฟาที่ทําหนาแสนเซ็ง
"นี่เธอไลฉันเหรอ" ฉันพูดดวยนํ้าเสียงไมพอใจ ฟฟาทําหนาเบื่อหนาย
กอนจะยักไหล
"ฉันก็ไมไดอยากไลหรอกนา -_- เอางี้ ที่หนาซอยมีกลุมจิ๊กโกหนาตา
กวนโอยอยูเจ็ดแปดคน เธอไปจัดการพวกนั้นรอฉันก็แลวกัน"
"ถาฉันอยากจะตีคน ฉันจะมาหาเธอทําไม!" ฉันเริ่มขึ้นเสียง ฟฟาจึง
ถอนหายใจยาวกอนจะกลอกตาอยางเซ็งจัด
"ฉันนะจะไปไหนกับเธอก็ไดแตไมใชเวลาเรียนของฉัน เราเคยพูดเรื่อง
นีก้ นั หลายครัง้ แลว ตัดสินใจเอาเองแลวกันวาจะทําอะไร ฉันตองเขาเรียนแลว"
พูดจบยัยนั่นก็สะบัดกนเขาไปในหองเรียนทันที แตพอฉันจะกาวตาม
เขาไป...
ปง
ประตูหองก็ปดเสียงดัง
ใหมันไดอยางนี้เซ!!
ตุบ!
ฉันปลอยคอเสือ้ ของผูช ายตัวผอมแหงคนหนึง่ ลงบนพืน้ รอบดวงตาของ
หมอนั่นมีรอยเขียวปดจากการโดนชกสองครั้ง
ใหตายเถอะ ฉันวาจะไมมีเรื่องแลวนะ -_-^ ใครมันอยากจะมีเรื่อง
กลางแดดที่แสนรอนแบบนี้วะ ฉันอุตสาหจะเดินไปที่จอดรถอยางสงบ แต
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ไอพวกบานี่ดันปากเสียมาแซวฉันซะได
"ไป ออกไปใหพนหูพนตาซะ!! เพื่อนแกนะหนีกันไปหมดแลว ขืนอยู
ตรงนี้ตอเตะไสแตกนะโวย!!" ฉันตวาดใสไอตัวผอมที่เอามือกุมเบาตาของ
ตัวเองอยางหงุดหงิด หมอนั่นสะดุงนิดหนอยกอนจะลุกขึ้นและวิ่งหนีหายไป
บาเอย แทนทีไ่ ดกระทืบคนแลวจะรูส กึ ดีขนึ้ แตฉนั กลับรูส กึ หงุดหงิดขึน้
เปนสองเทา มันจะมีอะไรที่ทําใหฉันอารมณดีขึ้นมาไดบางเนี่ย หรือฉันตอง
ถลมโรงเรียนสอนพิเศษแหงนี้จริงๆ แลว
ถาทําแบบนัน้ ยัยฟฟา ไดแปลงรางเปนก็อตซิลลาแนๆ! แตทฉี่ นั อารมณเสีย
มันก็เปนเพราะยัยบานั่นไลฉันออกมาจากหองเรียนไมใชหรือ แถมยัยบานั่น
ดันไปเรียนหองเดียวกับไนตแหงทรีนิตี้อีก นาหมั่นไสชะมัด หมอนั่นก็เปน
นักเลงพอๆ กับฟรานซิส แตทําไมถึงไดเขาไปเรียนหองเด็กพิเศษอยางยัยฟฟา
ไดนะ แลวการที่ยัยฟฟาไลฉันออกจากหองเรียนก็เหมือนกับเปนการหักหนา
ฉันอยางแรง ไนตตองเอามาพูดทับถมฉันแน คิดถึงสายตาที่เหยียดหยามของ
หมอนั่นแลวมัน...อากกกกก ฉันตองบาตายแนหากไมไดชกหนาหมอนั่น
ภายในวันนี้ -_-^^
แต จ ะทํ า ยั ง ไงดี ล  ะ ฉั น ไม ค  อ ยอยากไปยุ  ง กั บ หมอนั่ น สั ก เท า ไหร
เพื่อนฉันคนหนึ่งก็เสียทาใหพวกนั้นไปแลว และสวนหนึ่งของเรื่องทั้งหมดมัน
ก็เปนเพราะแผนของไนต หมอนั่นเจาเลหจะตายไป ฉันไมไดกลัวเขาหรอกนะ
เพียงแตอยากจะทําอะไรใหสาสมกับสิ่งที่หมอนั่นทําตางหาก ถาเดินเขาไป
ตีหมอนั่นเรื่องมันก็จบแคนั้นใชมั้ยละ ฉันอยากใหหมอนั่นขายหนา เสื่อมเสีย
ทุกขใจ และทรมาน
ที่สําคัญทางโรงเรียนทรีนิตี้ของหมอนั่นไดกําหนดแผน Strike ซึ่งเปน
แผนกําจัดนักเรียนวายรายนอกรั้วโรงเรียนทรีนิตี้ แนนอนวาท็อปลิสตของ
แผนนั้นมีแตนักเรียนจากโรงเรียนคูอริอยางเซนตเทเรซา พวกนั้นมอบหมาย
ใหไนตมาจัดการฉันซึง่ เปนแผนทีเ่ ขาควรจะลงมือตัง้ แตชว งโครงการแลกเปลีย่ น
ของโรงเรียน หากแตหมอนั่นกลับไปจัดการกับฟรานซิสแทน
เอาเถอะ เรื่องราวตอนนั้นมันจะเปนยังไงก็ชาง ไมใชแคทรีนิตี้หรอกนะ
ที่อยากจะกําราบเหลาวายรายนอกรั้วโรงเรียน ทางเซนตเทเรซาเองก็อยากจะ
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Mimoza
กําจัดพวกนั้นเหมือนกัน ไหนๆ ปดเทอมนี้ยัยจอมโหดก็ไมมีกิจกรรมอะไร
ตองทํา ฉันลองจัดการไนตใหมันจบกอนเปดเทอมดีกวา เพราะยังไงหมอนั่น
ก็ตองจัดการฉันในชวงเปดเทอมอยูแลว
ฉันตัดสินใจเดินกลับไปยังตึกเรียนพิเศษอีกครั้งและลงทะเบียนเรียน
ดวยจิตใจที่เบิกบานขึ้น
ปดเทอมปนี้มันชางรอนจริงๆ นะ
(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160621774.html

