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เคยมีคนต้องห้ามสำาหรับความสัมพันธ์ของตัวเองหรือเปล่า อย่างบางคนอาจจะ 

ไม่ชอบคนกล้ามใหญ่ ไม่ชอบคนท่ีอายุน้อยกว่าหรือคนท่ีมีอายุมากกว่า แต่สำาหรับ  

'อลิส' นางเอกของเรา คนต้องห้ามของเธอคือน้องชายของเพ่ือน กับเพ่ือนของน้องชาย  

ด้วยเหตุการณ์ในอดีตทำาให้เธอไม่อยากมีความสัมพันธ์แบบคนรักกับผู้ชายสองประเภทน้ีอีก

ทุกๆ คนคงเคยได้ยินประโยคท่ีว่าเกลียดอะไรได้อย่างน้ันกันใช่ม้ัยคะ ย่ิงหนี 

คนประเภทน้ีเท่าไหร่ก็ย่ิงได้เจอ คงจะไม่ต่างอะไรกับนางเอกในเล่มน้ี 'Spicy Sister  

อ้อนรักพ่ีสาวสุดฮอต' จากปลายปากกาของ Rainnie So. ซ่ึงรับประกันความสนุกครบรส 

ในหนังสือเล่มน้ีได้อย่างแน่นอน    

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จ�กใจนักเขียน

สวัสดีค่ะ Rainnie So. เองค่ะ กลับมาคราวน้ีไม่ได้มามือเปล่า แต่มา 

พร้อมเด็กหนุ่มกรุบกริบน่ากิน แถมยังเป็นนิยายแนวใหม่ของแจ่มใส ท่ีเพ่ิมความ

กระชุม่กระชวยหัวใจได้เป็นอย่างดี >_<

Spicy Sister เป็นนิยายแนวผู้หญิงกินเด็ก นางเอกฮอตๆ พระเอกแซ่บๆ 

สารภาพกันตรงนี้ว่าคาแร็กเตอร์ของ ‘ปลาวาฬ’ พระเอกของเรื่อง เป็นคาแร็กเตอร ์

แบบท่ีชอบมากๆๆๆๆ (+ล้าน) ผู้ชายเจ้าเล่ห์ ออดอ้อน น่ารัก มุ้งมิ้ง ชวนให้หลง 

อย่างง่ายดาย ซึ่งก็หวังว่านักอ่านจะหลงรักปลาวาฬของเราเช่นกันนะคะ แง

สุดท้ายน้ี ขอบคุณกอง บ.ก. ท่ีช ่วยปรับปรุงและทำาให้ต ้นฉบับเรื่องน้ี 

สมบูรณ์แบบ ขอบคุณสำานักพิมพ์แจ่มใสที่ให้โอกาส และที่สำาคัญ...ขอบคุณ 

นักอ่านทุกคนท่ียังติดตามกัน ขอบคุณท่ีแวะมาพูดคุยและให้กำาลังใจกันเสมอนะคะ

สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ท่ี facebook.com/iamRainnieSo ค่ะ J
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มีเหตุผลสองอย่างที่ท�าให้อากาศในตอนนี้ร้อนจัดกว่าทุกที...

หน่ึง...คือชั้นบรรยากาศของโลกถูกท�าลายด้วยมลพิษ จนส่งผลให้เกิด

ภาวะเรือนกระจก โลกร้อน

และสอง...คือการที่ริมฝีปากของเราสัมผัสกันท่ามกลางแสงแดด และ

ไม่มีทีท่าว่าจะเลิกราโดยง่าย

ซึ่งหากเทียบเหตุและผลกันในตอนนี้แล้ว...ฉันคิดว่าเป็นอย่างหลัง

เพราะจูบของแฟนหนุ่มรุ่นพ่ีท�าให้ร่างกายของฉันแทบจะหลอมละลาย

เป็นน�้าตาเทียนอยู่แล้ว ฉันเซนิดๆ แต่รุ่นพ่ีประคองร่างฉันไว้ในอ้อมกอด  

พร้อมกับดันแผ่นหลังของฉันให้ติดรั้วหน้าบ้าน ก่อนบดขย้ีริมฝีปากนุ่มหยุ่น 

ลงมาซ�้าแล้วซ�้าเล่าจนฉันเกือบขาดอากาศหายใจ...

ปลายลิ้นอุ่นของเขาตวัดไปมาอย่างช�านาญ ในขณะท่ีฉันเองก็ตอบโต้

ด้วยการเผยอริมฝีปากและตอบสนองสัมผัสน้ันอย่างเต็มใจ ก่อนที่ฉันจะเป็น

ฝ่ายรุกรานเขาบ้าง โดยใช้ริมฝีปากบางสวยของตัวเองขบเม้มเรียวปากเขา 

จนร่างสูงในอ้อมกอดถึงกับเผลอส่งเสียงร้องออกมาอย่างพึงพอใจ

บทน�ำ
ค�ำสัญญำ
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"อื้อ..."

"คิก~" ฉันหลุดข�า เพราะน�้าเสียงของเขามันฟังดูตลก

แต่สาบานได้! น่ันไม่ใช่สาเหตุท่ีฉันผละออกจากจุมพิตที่แสนวิเศษ 

สักนิดเดียว!

ที่จูบของเราต้องหยุดชะงัก มันเป็นเพราะสายตาของเด็กเวรนี่ต่างหาก!

"อลิสว่าเราหยุดก่อนดีกว่าค่ะ"

ฉันเอ่ยห้ามและใช้สองมือผลักหน้าอกกว้างของแฟนหนุ่มทันทีเมื่อ

สายตาเหลือบไปเห็นเด็กชายคนหนึ่งที่คุ้นหน้ากันดียืนมองอยู่ไม่ห่าง

เด็กนั่นจ ้องฉันตาเขม็ง จะด้วยเพราะฉันกับแฟนก�าลังท�าอะไร

ประเจิดประเจ้อที่หน้าบ้าน หรือเพราะอาการอยากรู้อยากเห็นก็ตาม แต่ฉัน 

ก็เลือกท่ีจะหยุด เพราะอย่างน้อยเด็กน่ันก็เป็นเพ่ือนของน้องชายฉัน และ 

คงไม่เป็นการดีเท่าไหร่ถ้าเขาเอาไปเล่าให้ใครต่อใครฟัง

"งั้น...พรุ่งนี้เจอกันที่มหาวิทยาลัยนะครับ"

"ถึงบ้านแล้วโทรมานะคะ" ฉันบอกพร้อมกับโบกมือลา

กระท่ังร่างสูงเดินกลับเข้าไปในรถ และ BMW สีด�าคันน้ันขับเคลื่อน 

ออกไปไกลแล้วฉันจึงหมุนตัวกลับเพ่ือจะเดินเข้าบ้าน แต่ปรากฏว่าเด็กชาย 

ท่ีเป็นมารผจญก็ยังยืนอยู่ที่เดิม และฉันเพ่ิงสังเกตเห็นด้วยว่าในมือของเขา 

ถือลูกบอลอยู่ นี่คงจะมาเรียกอเล็กซ์ให้ไปเตะบอลกันสินะ

"เดี๋ยวพี่ตามอเล็กซ์ให้นะ"

ฉันเสนอตัวเพราะอาการเกร็งอย่างบอกไม่ถูก ทั้งๆ ท่ีปกติแล้วฉัน 

ไม่เคยอายเรื่องพวกน้ีหรอกนะ ฉันเป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษที่ถูกเลี้ยงดูมา 

แบบสังคมฝรั่ง ครอบครัวเราย้ายมาจากลอนดอนตอนฉันอายุสิบสามแล้ว 

ด้วยซ�้า เร่ืองจูบกอดหรือแสดงความรักในท่ีสาธารณะมันเป็นเรื่องธรรมดา 

จะตาย แต่เด็กน่ีมองหน้าฉันตาไม่กะพริบ ดวงตาแข็งกร้าวแต่แฝงไว้ด้วย 

ความสับสนนั้นท�าให้ฉันรู้สึกแย่ มันท�าให้ฉันเหมือนคนผิด เหมือนเด็กเล็กท่ี

แอบมเีซก็ซ์ หรอืแอบเป็นชูกั้บสามชีาวบ้านยังไงยังงัน้เลย ทัง้ๆ ท่ีความจรงิแล้ว

ฉันก็แค่จูบเองนะ!

"รออยู่ตรงนี้ล่ะ"
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"พี่อลิสครับ"

ฉันสั่ง แต่เด็กบ้านั่นดันเอ่ยเรียกชื่อฉันออกมา ท�าให้ฉันต้องหันกลับไป

จ้องมองตากลมๆ ของเขาอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นัยน์ตาของเรา 

ประสานกันเนิ่นนาน ก่อนที่เด็กชายวัยสิบสี่ปีจะกล้าเอ่ยความในใจออกมา

"จูบกับผมได้มั้ยครับ"

แต่ให้ตายเหอะ! ค�าขอของเขามัน...!!

"เหมือนที่พี่ท�ากับผู้ชายคนนั้น"

"ปลาวาฬ..."

ฉันถอนหายใจก่อนเรียกชื่อเขาออกมา เด็กน่ันยืนน่ิงอยู่กับท่ี และ 

มองหน้าฉันพลางกะพริบตาปริบๆ อย่างรอคอย ฉนัจงึถือโอกาสนีม้องหน้าเขา

อีกครั้งอย่างพิจารณา

ฉนัรู้จกัปลาวาฬดี หมอน่ีเป็นเพ่ือนของน้องชายฉนั แถมยังเป็นน้องชาย

ของยัยโลมา เพ่ือนร่วมคณะท่ีมหาวิทยาลัยอีกต่างหาก บ้านเราอยู่ใกล้กัน  

เขามาชวนอเล็กซ์ไปเล่นด้วยทุกวันแหละ แม่ฉันก็เครซี่เขาจะตาย แต่น่ันก็ 

ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะมาขอฉันจูบง่ายๆ ไม่ใช่เหรอ

ปลาวาฬหน้าตาดีฉันไม่เถียงหรอก เขาผิวขาว ปากแดง ตากลมโต  

จมูกโด่ง ค้ิวหนาสวย หน้าก็เรียวได้รูป เขาสูงเชียวล่ะ คิดว่าถ้าโตอีกหน่อย 

คงสงูเกนิ 180 เซนติเมตรแน่นอน ถึงรปูร่างจะผอมบางแต่ก็ไม่ได้ดเูหลาะแหละ

เหมอืนอเลก็ซ์น้องชายฉนั เห็นว่าปลาวาฬเป็นกัปตนัทมีฟุตบอลทีโ่รงเรยีนด้วย 

(ในขณะที่อเล็กซ์เป็นได้แค่ตัวส�ารอง) มองปราดเดียวก็รู้ว่าสาวๆ ติดตรึม!

แต่ท้ังหมดท้ังปวงน่ันก็ทดแทนไม่ได้กับความจริงที่ว่าปลาวาฬอายุแค่

สิบสี่ปี!

ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยด้วยซ�้า!

"รอโตกว่านี้ค่อยมาขอใหม่แล้วกันนะ"

"สัญญาแล้วนะครับ J"

"ฮะ?"

ฉันเหวอไปนิดหนึ่งเมื่ออยู ่ดีๆ ปลาวาฬก็ยิ้มกว้างแถมยังมาตู ่ว ่า 

ฉันไปให้สัญญาอีกต่างหาก ฉันแค่บอกว่ารอให้โตก่อนเฉยๆ เองนะ ไม่ได้
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สัญญงสัญญาอะไรเลยนี่

แต่เอาเถอะ เด็กๆ พูดอะไรไว้เด๋ียวก็ลืม เผลอๆ ไปเตะบอลกลับมา 

ก็ลืมไปหมดแล้วด้วยซ�้า

"อื้อ พี่สัญญา"
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6 ปีต่อมา...

@S-single PUB

10.00 PM

เสียงดนตรีจังหวะหนักหน่วงเร้าใจท�าให้ร่างกายของฉันขยับเขย้ือน 

โดยอัตโนมัติ ฉันจึงวางแก้วบลูมาร์ติน่ีในมือลง ก่อนลุกขึ้นยืนและตามไป 

สมทบกับกลุ่มเพื่อนที่รออยู่บนฟลอร์แดนซ์นานแล้ว

"กว่าจะลุกมานะแม่คุณ" มิ้นต์เอ่ยทักเสียงดัง "ฉันนึกว่าผู้ชายท่ีนี่จะ 

อดเห็นของดีซะแล้ว"

"เว่อร์ตลอด" ฉันบ่นแล้วก็เบือนหน้าหนี เพราะร�าคาญที่จะต้องมา 

ทนฟังยัยเพ่ือนตัวดีท่ีไม่ได้สนิทกันมากเท่าไหร่ เอาแต่ค่อนขอดฉันว่าน่ังอ่อย

ผู้ชายจนไม่ยอมลุกมาสนุกกับเพ่ือนฝูง แต่ก็อีกน่ันแหละ ถ้าฉันลุกมาตั้งแต่ 

ทีแรก เพื่อนกลุ่มนี้ก็นินทาว่าฉันร้อนแรงตั้งแต่แรกเริ่มเหมือนกัน

น่าเบื่อ...

ฉนัถอนหายใจกลนืไปกับเสยีงดนตรจีงัหวะหนกัๆ ก่อนปล่อยให้เรอืนร่าง 

1
คืนวันศุกร์ท่ีแสนน่ำเบื่อ
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สมส่วนภายใต้ชุดเดรสสีด�ารัดรูปสั้นกุดโยกเย้าไปมาอย่างย่ัวยวน ทุกการ

เคลื่อนไหวของฉันถูกจับจ้องไปด้วยสายตาจากผู้คนมากมายโดยเฉพาะกับ 

เพศตรงข้าม ผู้ชายตรงหน้าฉันสองคนยกแก้วเหล้าทักทาย ก่อนท่ีหนึ่งในนั้น 

จะเดินเข้ามาใกล้และขอท�าความรู้จักเหมือนเคย

รอยย้ิมเจ้าเล่ห์ถูกส่งมาในขณะท่ีเขาก�าลังย่างกราย และเมื่อมาหยุด 

อยู่ตรงหน้า ผู้ชายร่างสูงท่ีมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นคนในเครื่องแบบโน้มตัว 

เข้ามาใกล้และใช้ริมฝีปากกระซิบอยู่ข้างใบหูแผ่วเบา

"ผมสนใจคุณ"

เขาพุ่งตรงประเด็น ซึ่งก็ดี ไม่ต้องอ้อมค้อมให้เสียเวลา

ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติ ฉันคงสนุกกับการล่าเหย่ือตรงหน้าไปแล้ว  

แต่ตอนนี้อารมณ์เบื่อของฉันมาเต็มจริงๆ ทั้งๆ ท่ีเมื่อไม่ก่ีชั่วโมงก่อน ฉันยัง

แฮปปี้กับการแต่งหน้าแต่งตัวมาเที่ยวกลางคืนอยู่เลย ท้ังหมดน่ีก็เป็นเพราะ 

ยัยเพื่อนสนิทดันเบี้ยวนัดฉันกะทันหันแท้ๆ

"ขอโทษนะคะ แต่เอาไว้วันหลังแล้วกัน"

ฉันตอบเขาพร้อมรอยยิ้มเชิญชวนที่กลายเป็นผลักไสโดยไม่รู้ตัว

แต่ถึงอย่างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาทมากไปกว่านี้ ฉันจึงล�่าลา

อีกครั้งด้วยการเลื่อนมือขึ้นไปโอบรอบล�าคอเขาเอาไว้ และใช้เรือนร่างท่ีใคร 

ต่อใครพากันชมว่าสุดฮอต! ขยับเขยื้อนไปมาอย่างเย้ายวนตรงหน้าเขา

ผูช้ายคนน้ันย้ิมกร่ิมอย่างพึงพอใจ แต่ก่อนทีน่ิว้เรยีวของเขาซึง่แตะผ่าน

สะโพกมนไล่มาจนถึงเอวคอดก่ิวและลากเลื้อยมาจนถึงใบหน้าเรียวได้รูป 

ของฉันจะค่อยๆ เชยคางฉันให้ได้องศากับใบหน้าหล่อเหลาของเขาท่ีโน้ม 

ลงมาเพื่อหวังประทับจูบ ฉันก็รีบผละออกอย่างน่าเสียดาย

"บอกแล้วไงคะว่าเอาไว้วันหลัง"

ฉันตัดสินใจยุติการกระท�าพร้อมกับเดินหนีทันที เพราะเขาดูเหมือน 

คนพูดไม่รู้เรื่อง ถึงจะรู้ว่าอย่างไรซะ หมอน่ันก็ตามไปขอเบอร์ฉันจากยัยมิ้นต์ 

ไม่ก็เพ่ือนคนอื่นๆ อยู่แล้ว ซึ่งมันก็จริง เพราะหลังจากฉันหนีกลับมาน่ังที่โต๊ะ

ตามเดิม ผูช้ายคนนัน้ก็เดนิเข้าไปคยุกับมิน้ต์พร้อมๆ กับท่ียยัน่ันพยกัพเยิดหน้า

ทางฉันเพื่อเป็นการขออนุญาตแจกเบอร์ไปในตัว
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หึ...อยากท�าอะไรก็ท�าเถอะจ้ะ

พอนึกถึงเรื่องโทรศัพท์ข้ึนมา ฉันก็หยิบ iPhone มากดส่งข้อความหา 

คนต้นเรื่องที่ท�าให้ฉันเบื่อหน่ายทันที

'แกท�ำให้คืนวันศุกร์ที่แสนวิเศษของฉันหมดสนุกเลยนะ ยัยโลมำ!'

เรื่องจริง! เพราะการที่ฉันเบื่อขั้นสุดแบบนี้ก็เป็นเพราะยัยโลมาเบี้ยวนัด 

ทั้งๆ ที่ตัวเองเป็นคนโทรมาชวนฉันให้ออกมาท่องราตรีอย่างสุดเหว่ียงแท้ๆ  

ฉันนะอุตส่าห์เลิกงานเร็วกว่าปกติเพ่ือกลับมาอาบน�้าแต่งตัวแต่งหน้าท่ี 

คอนโดฯ น่ีลงทุนจัดเต็มเลยนะ แต่พอฉันมาถึงยัยเพ่ือนบ้าดันส่งข้อความ 

มาว่ามาไม่ได้แล้วเพราะต้องไปรับน้องชายท่ีเพ่ิงกลับจากออสเตรเลียในคืนน้ี

ตามค�าสัง่ของพ่อกับแม่ มนัเป็นเหตุสดุวสิยัฉนัรู ้แต่มนัก็อดเซง็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ

'ฉันขอโทษ เลี่ยงไม่ได้จริงๆ ว่ะแก เนี่ยอยู่สนำมบินมำสองชั่วโมงละ  

เซ็งโคตร ไอ้น้องเวรดันเครื่องดีเลย์อีก'

โลมาตอบกลับรวดเร็ว แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังไม่หายเบื่อ

'ฉันไม่ชอบเที่ยวกับพวกมิ้นต์'

'เออ ฉันรู้ งั้นแกก็กลับบ้ำนสิยะ'

'ตอนที่แกส่งข้อควำมมำ ฉันถึงแล้ว!'

'แหะๆ ถึงแล้วก็กลับได้นี่นำ'

'ไม่รู้ล่ะ คืนพรุ่งนี้แกต้องชดเชยอย่ำงสำสม'

'โอเค โลมำคนนี้จัดให้ ไม่อ้วกไม่กลับอ่ะ'

'ถ้ำเบี้ยวอีกนี่เลิกคบนะ'

'เออๆ ปลำวำฬมำละ ไว้ค่อยคุยกันนะแก เทกแคร์ด้วยจ้ะ เลิฟฟฟ~'

โลมาตัดบทไปดื้อๆ ฉันจึงเก็บมือถือลงกระเป๋าใบเล็กตามเดิม พลาง 
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ยกแก้วบลูมาร์ติน่ีข้ึนมาดื่มอีกคร้ังแบบรวดเดียวหมด ยัยมิ้นต์ที่ยังคงเต้นอยู่

กลางฟลอร์หันมามองหน้าฉันแบบกระหย่ิมย้ิมย่อง รอยยิ้มแบบผู้มีชัยชนะ 

จอมปลอมของเธอท�าให้ฉันรู้ว่าเบอร์โทรที่ให้ผู้ชายคนนั้นไป คงหนีไม่พ้น 

เบอร์ตัวเองนั่นล่ะ

"ขอดรายมาร์ตินี่ค่ะ"

เครือ่งดืม่บนโต๊ะของฉนัหมดลงแล้ว คราวนีฉ้นัจึงหันไปสัง่บาร์เทนเดอร์

โดยเพ่ิมเลเวลเป็นดรายมาร์ติน่ีที่แสนหนักหน่วงแทน ผู้ชายรอบข้างฉันได้ยิน

ถึงกับแอบย้ิมท่ีมุมปาก คงคิดว่าฉันจะเมาหนักและเคลมฉันได้ง่ายๆ เลยมั้ง 

แต่ขอโทษเถอะ ฉันคอแข็งกว่าที่พวกเขาคาดคิดเยอะเลยล่ะ

ฉันคือ 'อลิส' นะ ผู้หญิงสุดฮอตที่ด่ืมหนักมาต้ังแต่ตอนอายุสิบแปด  

ย่ิงพออายุครบย่ีสิบปี ฉันก็ตระเวนเที่ยวและดื่มจนร่างกายชินชาไปหมดแล้ว 

และฉันก็ไม่ได้นอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้าด้วย ฉันแค่สนุกกับการใช้ชีวิต 

ในแบบของตัวเอง แต่ฉันไม่ได้มั่ว และไม่ใช่ว่าเป็นใครก็ได้ เข้าใจตรงกันนะ!

เห็นฉันเป็นผู ้หญิงรักสนุกแบบนี้ ฉันก็คบผู ้ชายทีละคน ถึงแม้ว่า 

แต่ละคนจะอยู่ได้ไม่นานเพราะฉนัเบือ่ซะก่อน แต่ฉนัไม่เคยควบสอง พูดง่ายๆ 

คือฉันจะบอกเลิกคนเก่าก่อน ค่อยไปคั่วคนใหม่ ซึ่งผู้ชายคนใหม่น้ันต้องเป็น

คนที่ฉันถูกใจด้วยเช่นกัน

แต่ตอนนี้ฉันโสด ไม่มีแฟนมาสองเดือนแล้ว สาเหตุก็คือฉันเบื่อแบบ 

สุดๆ ฉันเบื่อชีวิตคู่รักท่ีต้องมาตามติดกันย่ิงกว่าปาท่องโก๋ ผู้ชายแต่ละคนที ่

คบกับฉนั ชอบเรยีกร้องให้ฉนัอยู่ด้วยตลอดเวลา จะไปไหนมาไหนคนเดยีวบ้าง

ก็ไม่ได้ ชอบกล่าวหาว่าฉันนอกใจบ้างล่ะ มีชู้บ้างล่ะ ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วฉัน 

ก็แค่ออกไปสนุกสนานกับเพื่อนเท่านั้นเอง

พอฉันโสด ยัยมิ้นต์เพ่ือนร่วมคณะที่ไม่ได้ถูกกันสักเท่าไหร่ แถมยัง 

กลายมาเป็นเพ่ือนร่วมงานที่บริษัทเดียวกันอีกก็สกัดดาวรุ ่งฉันแบบสุดๆ  

พวกผู้หญิงพากันนินทาว่าฉันเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ�้าหน้า พวกผู้ชายข้ีหลีหน่อยๆ  

ที่จีบฉันไม่ติดก็เอาไปพูดว่าฉันเป็นผู้หญิงง่ายๆ ไม่เหมาะกับการครอบครอง

เหอะ! ถามจริงนะ มาบอกว่าฉันง่ายนี่เคยได้ฉันหรือยัง!

ก็ยัง! แล้วจะมีหน้ามาบอกว่าฉันง่ายได้ยังไง!
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ทุเรศที่สุด!!

"เครื่องดื่มได้แล้วครับ"

"ขอบคุณค่ะ"

ฉันรีบกล่าวขอบคุณและคว้าแก้วดรายมาร์ติน่ีขึ้นมาดื่มแบบรวดเดียว

หมดอีกครั้ง ก่อนหันไปสั่งบาร์เทนเดอร์คนเดิมอีกรอบเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของตัวเอง

"ดรายมาร์ตินี่อีกแก้วหนึ่งค่ะ"

เช่นเคยท่ีทุกคนหันมามองฉันอย่างสนอกสนใจ ฉันควรบอกพวกเขา 

ไหมนะว่าฉันไม่เมาง่ายๆ หรอก J อย่างดีก็แค่กรึ่มๆ เท่านั้นแหละน่า

แต่ในระหว่างที่ดื่มอยู่น้ัน พลันหัวสมองของฉันก็นึกถึงเรื่องของเด็ก 

ที่ชื่อปลาวาฬขึ้นมา...

ก่อนท่ีภาพเด็กผู้ชายตาแป๋วจะฉายชัดขึ้น พร้อมกับค�าพูดที่เขาทิ้งท้าย

เอาไว้เมื่อหกปีก่อน

...

'จูบกับผมได้มั้ยครับ'

'เหมือนที่พี่ท�ากับผู้ชายคนนั้น'

เหอะ...เด็กน้อยชะมัด

แต่ป่านนี้คงโตทันใช้แล้วล่ะ ตอนนี้ฉันอายุยี่สิบสี่ เด็กนั่นก็คงยี่สิบปีละ 

ฉันไม่เจอเขาอีกเลยต้ังแต่วันนั้น เพราะอยู่ดีๆ พ่อกับแม่ก็ส่งเขาไปเรียนต่อท่ี

ออสเตรเลีย ท้ิงให้อเลก็ซ์ของฉนัร้องห่มร้องไห้ท่ีเพ่ือนท้ิงไปดือ้ๆ อยูน่านสองนาน  

พอๆ กับยัยโลมาที่ตอนนั้นเป็นแค่เพื่อนร่วมคณะงอแงไม่ยอมมาเรียน จนฉัน

ต้องไปตามมาให้เข้าคลาส ท�าให้เรากลายเป็นเพื่อนซี้กันมาจนถึงทุกวันนี้

ยัยน่ันรักน้องสุดๆ หวงมากด้วย โลมาย�้ากับฉันบ่อยๆ ว่าห้ามอ่อย 

น้องชายมันเด็ดขาด

จะบ้าตาย! ฉันไม่เคยอ่อยใครเลยนะ!

ยัยนั่นก็รู้ว่าฉันมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามเสมอ โดยเฉพาะกับผู้ชายท่ี
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อายุน้อยกว่า ฉันมีแฟนเด็กมาเยอะนะ เพื่อนของอเล็กซ์ก็เคยคบมาแล้ว และ

จะบอกว่านั่นแหละเป็นสาเหตุที่ท�าให้ฉันมีผู้ชายต้องห้ามสองประการ

1. เพื่อนของน้องชำย!

อย่างท่ีรู้ว่าฉันเป็นพวกรักง่ายหน่ายเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่ก็จบลงด้วยดี แต่

กอล์ฟเพือ่นของอเลก็ซค์อืโคตรตือ๊อ่ะ พอฉนัสลดัทิง้กม็าเข้าทางอเล็กซ์ ร้องไห้

เป็นบ้าเป็นหลงัอยู่นานสองนาน พอน้องชายฉนัช่วยอะไรไม่ได้ เขาก็เลกิคบกัน

เป็นเพื่อนไปอย่างบาดหมางโดยมีฉันเป็นต้นเหตุ

ฉนัสงสารน้อง แอบอายด้วย ก็เลยตัง้ปณิธานเอาไว้ว่าจะไม่ยุ่งกับเพ่ือน

ของน้องชายอีก

และ 2. น้องชำยของเพื่อน!

สาเหตุที่มิ้นต์ไม่ค่อยชอบหน้าฉัน ก็เพราะฉันเคยคบกับน้องชายเธอ 

นั่นแหละ แต่มันช่วยไม่ได้น่ี แม็กเป็นผู้ชายท่ีขี้หึงจนเกินพอดีเอง เขาห้าม 

ไปซะหมด เราก็เลยคบกันได้แค่สองอาทิตย์ ก่อนที่เขาจะเสียผู้เสียคนจน 

ที่บ้านต้องส่งไปบ�าบัดด้วยการให้เขาย้ายไปเรียนต่อต่างประเทศ

โอเค มันอาจเป็นความผิดฉัน แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่เหรอ พวกเขา 

งี่เง่าไปเองทั้งนั้น

แต่เอาเถอะ เพ่ือเป็นการตัดปัญหาเรื้อรัง ฉันก็จะไม่ยุ่งกับผู้ชายสอง

ประเภทนี้แล้วกัน เพราะงั้นยัยโลมาวางใจได้เลย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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