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ว่ากันว่าความใกล้ชดิเป็นบ่อเกิดแห่งความรกั แต่หากความใกล้ชดิกนัในช่วงแรกๆ 

น้ันไม่ได้เกิดจากความหวัน่ไหวของทัง้สองฝ่ายล่ะ มันจะยังก่อเกิดเป็นความรักได้หรือไม่ 

ใน 'Dirty Deeds คนใกล้ตัว' ผลงานเรื่องแรกของ Beautykaow ท่ีออกกับทางแจ่มใส  

จึงอยากจะขอพาทุกท่านไปสัมผัสบทรักครั้งใหม่ในรูปแบบ 18+ ซึ่งว่าด้วยเร่ืองราว 

ความรักที่เกิดขึ้นจาก 'คนใกล้ตัว' ยังไงล่ะ

แน่นอนว่าธีมหลักของเร่ืองจะเน้นไปท่ีความชิดใกล้ของคนสองคน ฝ่ายแรกเป็น

เพียงเดก็สาวธรรมดา ส่วนอกีฝ่ายเป็นถึงลกูชายมาเฟีย จากคนทีไ่ม่เคยรูจ้กัหรอืสนทิสนม 

กันมาก่อน กลับต้องมีเหตุให้มานอนอยู่ห้องเดียวกันได้ แล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น  

รวมทัง้หลงัจากน้ีล่ะ จะมอีะไรเกิดข้ึนบ้าง ขอเชญิพบค�าตอบของเรือ่งราวทัง้หมดกันได้เลย 

เพียงแค่พลิกหน้ากระดาษถัดไป แล้วจงเตรียมตัวกุมหัวใจไว้ให้ดีๆ ก่อนที่จะถูกซื้อไป!

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จ�กใจนักเขียน

สวัสดีมิตรรักนักอ่านทุกท่านค่า~ ชื่อ 'ข้าวสวย' เจ้าของนามปากกา Beautykaow 

นะคะ เป็นครัง้แรกทีไ่ด้แนะนำาตวัในหน้ารูจ้กันักเขียนของสำานกัพิมพ์แจ่มใส ตืน่เต้นมากๆ 

เพราะเป็นความฝันสมัยวัยละอ่อน อยากออกหนังสือกับบ้านสีส้มหลังน้ีสักครั้ง และ 

ในที่สุดมันก็เป็นวันของเรา เย้!

นิยายเล่มนีเ้ป็นการถ่ายทอดเรือ่งราวแนว Deep relationship ไม่ได้เหน็แค่มมุมอง

ระหว่างพระนาง แต่ลึกกว่านั้น ตัวละครอื่นๆ ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ทำาให้ได้บทเรียนอะไร

กลับมา หรือสูญเสียอะไรไประหว่างทางด้วย ยังไงก็ขอฝาก 'คุณหมอก' กับ 'หนูตะเภา' 

ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานเรื่องนี้จะทำาให้นักอ่านทุกท่าน

มีความสุข

ติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ที่...

Fanpage : www.facebook.com/beautykaow

Twitter : @kaowsuays

IG : @beautykaow

ด้วยรักจากปลายปากกา

Beautykaow
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You got me like 'What you want from me?'

And I tried to buy your pretty heart, but the price too high

เธอท�ำให้ฉันต้องคิดว่ำ 'เธอต้องกำรอะไรจำกฉัน'

ฉันพยำยำมจะซื้อใจเธอ แต่มันแพงเหลือเกิน

(Song : Love on the brain - Rihanna)
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บทน�ำ
หมอก ภำสนัย vs ตะเภำ เติมนภำ

น้องชำยฉันนอนพะงำบใต้ฝ่ำเท้ำเขำ...

ห้องรับรองท่ีเป็นทั้งท่ีรับแขก ที่ทำนข้ำว และท่ีน่ังเล่น... คับแคบลง

ทันตำเมื่อชำยฉกรรจ์สำมคนบุกรุกเข้ำมำในค�่ำคืนหนึ่ง มีดพกปลำยแหลม 

ต้องรัศมีไฟกลำงห้อง เล่นแสงวำววับจ่อชิดท่ีคอหอยในระยะสำมเซ็นต์ ตัวฉัน

สั่นด้วยควำมกลัว รู้แก่ใจดีว่ำหำกขยับแม้แต่นิดเดียวนรกได้พุ่งทะลุล�ำคอฉัน

มิดด้ำมแน่

ในขณะท่ีโดนจ�ำกัดพ้ืนท่ีแค่ส่วนหน่ึงของโซฟำหนังสังเครำะห์เก่ำๆ  

ห่ำงออกไปรำวห้ำถึงหกก้ำวมีร่ำงก�ำย�ำของชำยคนหนึ่งก�ำลังเหยียบหัวไหล่ 

ตรงึอกีร่ำงทีส่ะบกัสะบอมแนบพ้ืนปำร์เก้ต์ด้วยรองเท้ำสนีกเกอร์สดี�ำรำคำแพง

โดยที่ฉันท�ำได้แค่น่ังมอง

มันเป็นอะไรท่ีน่ำเจ็บใจ

"ฟังผมก่อน ผะ...ผม... อั่ก!" แรงเหยียบเพ่ิมขึ้นอีกระดับคล้ำยเขำ 

ไม่อยำกฟังค�ำแก้ตัว เกิดเสียงร้องครวญในตอนท้ำย แต่ใบหน้ำหล่อเหลำของ

คนคนน้ันไม่เปลี่ยนสี
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ฉันรู้จักเขำนะ

'คุณหมอก' เรียนปีสี่ท่ีมหำวิทยำลัยเอสยูเอ็น ในบรรดำผู้ทรงอิทธิพล

ทั้งหมด เขำจัดอยู่ในโซนท็อป เป็นนักศึกษำท่ีร�่ำรวยที่สุดตั้งแต่ที่มหำวิทยำลัย

ก่อตัง้มำเลย ได้ยินท่ีคนพูดกันบ่อยๆ ว่ำคุณพ่อของเขำเป็นมำเฟียคุมถนนย่ำน 

'พยัคฆ์ทำวน์' เห็นทีน่ันไม่ใช่แค่ข่ำวลือ

"มึงแอบตัดเหล้ำที่ไนต์คลับกูไปขำย!" เสียงร่ำยควำมผิดนั่นเป็นอะไรที่

น่ำสะพรึง หมำยถึงเส้นเสยีงเขำมคีวำมสำก ไม่เหมอืนพวกแตกเน้ือหนุม่หมำดๆ

หำกแต่เป็นเอกลักษณ์เด่น เป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร

"เท่ำไหร่"

"..."

"กูถำมว่ำมึงเอำเข้ำกระเป๋ำตัวเองเท่ำไหร่!?" เขำตะคอกซ�้ำ

"สะ...สำมหมื่นครับ!"

ว่ำไงนะ!?

รู้ว่ำน่ีไม่ใช่เวลำมอง 'เพชร' น้องชำยแท้ๆ ที่คลำนตำมกันออกมำด้วย

สำยตำผดิหวงั ต้ังแต่น้องชำยฉนัเข้ำสูช่่วง ม.ปลำย ก็คบหำแต่พวกอนัธพำล... 

แน่นอน! ฉันเคยเตือนน้องหลำยคร้ัง แต่นอกจำกจะไม่สนใจ เพชรยังชอบว่ำ

ฉนัก้ำวก่ำยชวิีตส่วนตัวมำกไป ฉนัพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจแล้วนะ เพชรก�ำลงัโต 

อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออยำกลองผิดลองถูกก็เลยปล่อยให้น้องเป็นอิสระ

เพชรเคยขู่ไว้น่ะ ถ้ำท�ำให้อึดอัดใจจะย้ำยไปอยู่ข้ำงนอก ซึ่งในสำยตำ

ฉันไม่ใช่เร่ืองท่ีดีสักนิด

แต่ใครจะรู้...เพชรถึงขั้นเข้ำแก๊งมำเฟียแล้ว แถมยังมีปัญหำเร่ืองเงิน

จนเขำยกพวกมำกระทืบถึงบ้ำน

ฉันจะช่วยน้องยังไงดี!

"กูไม่สนว่ำมึงดรำม่ำอะไรถึงต้องเชิดเงินกูมำ ที่กูหัวร้อนคือมึงผิดแล้ว

ยังเสือกหนี เปร้ียวตีนจนกูต้องตำมมำกระทืบถึงท่ี!"

"ผมขอโท...ษ"

"หยุดรดน�้ำต้นไม้ท่ีมันตำยห่ำ!" โทนเสียงเกรี้ยวกรำดกังวำนทั่วบ้ำน  

"กูเกลียดพวกเลี้ยงไม่เชื่อง เห็นมึงเป็นเด็กหน้ำตำซื่อๆ กูเลยยอมให้ท�ำงำน
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ด้วย แต่..."

"ผมขอโอกำสอีกคร้ังนะเฮียหมอก! ผมผิดไปแล้ว! ผมผิดไปแล้ว!"

ไม่ขอร้องเปล่ำ แต่เพชรยังใช้สองมอืจบักุมข้อเท้ำท่ีวำงเหนือบ่ำ ออกแรง 

เขย่ำเรียกร้องควำมเห็นใจ แต่อีกฝ่ำยก็เหลือเกิน ค�ำลือเก่ียวกับเขำเหมือนจะ

จริงท้ังหมด รวมถึงควำมโหดร้ำยในรูปแบบกำรท�ำงำนของพวกมำเฟีย

ฟึ่บ!

เขำสลัดปลำยเท้ำอย่ำงแรง ส่งผลให้สองมือของเพชรหลุดจำกข้อเท้ำ

คล้ำยใบไม้ถูกลมซัดจนหลุดจำกก่ิงก้ำน

"โอกำสเดียวของมึงคือเอำเงินทุกบำททุกสตำงค์ของกูคืนมำ แล้วต่อ

จำกน้ีมึงไม่ใช่คนของกู...อีกต่อไป!"

"ฮะ…เฮีย!" เพชรดูสะเทือนใจมำก

เมื่อไม่มีฝ่ำเท้ำยันไว้ เพชรก็รีบคุกเข่ำต่อหน้ำคนร่ำงสูง สองมือเอื้อมไป

ด้ำนหน้ำคล้ำยจะจับท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของขำยำวๆ แต่ก็เอื้อมไปไม่ถึง

คุณหมอกก้ำวถอยเสียก่อน

"ผมขอร้องล่ะ อย่ำไล่ผมเลยนะครับ ผมนับถือเฮีย ผมรักเฮีย ผมขออยู่

แก๊งเฮียต่อนะครับ"

"เอำเงินกูคืนมำ" เขำพูดเสียงเรียบ

"เฮีย..."

หมับ!

คล้ำยควำมอดทนในกำรเจรจำหมดลง ร่ำงสงูรำวหน่ึงร้อยแปดสบิเซน็ต์ 

โน้มตัวลงไปกระชำกคอเสื้อเพชรอย่ำงแรง แรงฉุดรั้งท�ำให้ใบหน้ำคนท้ังสอง

แทบอยู่ในระดับเดียวกัน

"มึงอย่ำบอกนะ ไอ้ท่ีพูดวนไปวนมำเพรำะไม่มีเงินมำคืนกู?"

"..." เพชรเงียบ

อะไรก็ตำมท่ีท�ำให้คนไม่กล้ำสบตำกัน น่ันหมำยถึงกลัวที่จะเผชิญหน้ำ

ควำมจริง

"ไอ้เห้ียเอ๊ย!"

เขำคนน้ันอ่ำนออกถึงได้สบถลั่น แถมยังบันดำลโทสะเหว่ียงเพชร 
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ไปทำงหน่ึงจนฉันหลับตำปี๋ ร่ำงท่ีกระแทกพ้ืนส่งผลให้เกิดเสียงดัง 'ตุบ' ฉัน 

ไม่กล้ำมอง แต่ก็ไม่กล้ำละเลยสถำนกำรณ์ เพชรนอนกองทีพ้ื่นแบบหมดสภำพ

ในตอนท่ีฉันลืมตำข้ึนมำแล้ว

และเขำก�ำลังจะยกเท้ำเตะท่ีร่ำงเพชรอีกด้วย!

"หยุด! หยุดก่อน!" ฉันทนดูต่อไปไม่ไหวแล้ว!

เพชรเลยสิบเจ็ดมำแค่สองเดือนเองนะ ยังเป็นแค่เด็ก ม.ห้ำ น้องรับพลัง

มหำศำลจำกคนตัวใหญ่ไม่ไหวแน่

กึก!

ปลำยเท้ำท่ีก�ำลังจะปะทะบนร่ำงน้องชำยฉันชะงักงัน หำกนั่นไม่ได้เกิด

จำกควำมตั้งใจ ฟีลคุณหมอกคล้ำยตกใจเสียงร้องของฉันมำกกว่ำ

และน่ันจึงท�ำให้มีคร้ังต่อมำ...

"เรำขอร้อง! ฟังเรำก่อนนะคะคุณหมอก!"

อีกคร้ัง... เท้ำเขำชะงักค้ำงกลำงอำกำศ

ยะ...หยุดแล้วสินะ

ไม่รู ้สิ... เขำอำยุมำกกว่ำฉันสองปี เรียกพ่ีก็ได้แต่ฉันไม่กล้ำ มันดู 

สนิทสนมและเขำคงไม่ชอบ ค�ำว่ำ 'คุณ' จึงเป็นสรรพนำมท่ีฉันคิดว่ำโอเค

ในท่ีสุดเท้ำท้ังสองข้ำงก็ถูกวำงชิดกัน คล้ำยคุณหมอกเพ่ิงรับรู้ถึงกำรมี

ตัวตนของฉัน หรือไม่บำงทีเขำอำจจะลืมไปแล้ว ทั้งท่ีตอนบุกรุกเข้ำมำ เขำสั่ง

ให้ผู้ชำยอีกคนจับฉันเพรำะเห็นว่ำเป็นตัวเกะกะ มีดที่จ่อชิดคอหอยน่ีก็เช่นกัน

ฉันไม่รู้ตัวว่ำประกบสองมือกลำงหว่ำงอกตั้งแต่ตอนไหน ร่ำงกำยมัน

ไปก่อนท่ีสมองจะสั่งกำร คุณหมอกหันเสี้ยวหน้ำมำ ดวงตำคู่คมกดต�่ำมองท่ี

มือฉัน

"..." เขำเงียบ

มือหนึ่งยกส่ำยไปมำคล้ำยไล่แมลงกวนใจ แต่... ไม่ ไม่ใช่ มันคือ

สัญญำณมือส่งซิกให้คนท่ีถือมีด

เขำสั่งปลดอำวุธ

ทนัททีีเ่บือ้งหน้ำไร้ของมีคม สิ่งแรกทีฉ่ันท�ำคอืสบัขำวิง่เข้ำไปทรดุนัง่อยู่

ข้ำงคนที่นอนหำยใจรวยริน ฉันรวบร่ำงเพชรเข้ำมำในอ้อมกอด พบว่ำร่ำงน้อง
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ก�ำลงัสัน่ แถมยังมบีำดแผลจำกกำรถูกซ้อมเพรำะขดัขนืในทีแรกกระจดักระจำย

ไปทั่วล�ำตัว

"พะ...พ่ี..."

ฟังเสียงเพชรสิ! โอ๊ยยย น�้ำตำฉันจะไหล

"มะ...ไม่ต้องกลัวนะ พ่ีจะปกป้องเพชรเอง" ฉันต้องเข้มแข็ง ต้อง 

ไม่ร้องไห้ ต้องเป็นตัวอย่ำงให้น้องเห็น

"ใคร" ปลำยน้ิวท่ีลูบไล้ครำบเหงื่อบนกรอบหน้ำเพชรชะงักโดยพลัน

ค�ำถำมสั้นๆ คงอยำกรู้ว่ำฉันเป็นใคร

แน่ล่ะ คุณหมอกไม่รู้จักฉันน่ีนำ

"เรำเป็นพ่ีสำวเพชรค่ะ" ฉันเงยหน้ำข้ึน

พบว่ำมองจำกมุมน้ีคุณหมอกย่ิงดูสูงและองอำจกว่ำเดิมหลำยสิบเท่ำ 

แสงไฟตรงเหนือหัวท�ำให้ผมสีเงินของเขำสว่ำงไสวขึ้นอีกหลำยเฉด เงำที่สำด

ทับร่ำงฉันกับน้องให้ควำมรู้สึกเหมือนก�ำลังโดนเขำครอบง�ำกลืนกิน เสื้อผ้ำ 

สีด�ำที่เขำสวมใส่น้ันฉันลงควำมเห็นว่ำมันตัดกับสีผิวเขำอย่ำงเห็นได้ชัด

ครั้งแรก... ท่ีฉันเห็นคุณหมอกในระยะใกล้ชิด

ครั้งแรก... ท่ีอยู่ห่ำงจำกปลำยเท้ำเขำแค่เศษมิล

"เรำ... เรำจะรับผิดชอบแทนน้องเองค่ะ" เมื่อฉันพูดเกร่ิน คุณหมอกก็

หลบุมอง ไม่มคี�ำพูดใดๆ แต่มนัชดัเจนผ่ำนกำรกระท�ำในตอนทีเ่ขำเคลือ่นมอง

อย่ำงอื่น

"มีปัญญำ?"

นั่นท�ำให้ฉันเม้มปำกแน่น หำยใจไม่สะดวกเอำเสียเลย

"เรำ... เอ่อ ขอเวลำหน่อยได้มั้ยคะ เรำเพ่ิงจ่ำยค่ำเทอ..."

"เดี๋ยวน้ี!"

"คะ?" เขำว่ำไงนะ...

"สำมหมื่นท่ีมันเอำไป ฉันต้องได้คืนเดี๋ยวนี้!"

"...!" ควำมต้องกำรของเขำมันชัดเจนจนล�ำคอฉันแห้งผำก

มนัแย่ก็ตรงเงนิท่ีพ่อโอนให้เมือ่ต้นเดอืนเหลอืไม่ถึงหมืน่ เดอืนนีร้ำยจ่ำย

ค่อนข้ำงเยอะ ฉนัเพ่ิงจ่ำยค่ำเทอมกับค่ำเช่ำบ้ำน แถมเมือ่กลำงเดอืนทีผ่่ำนมำ 
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เพชรก็มีเร่ืองกับวัยรุ่นในซอยจนอีกฝ่ำยเรียกร้องค่ำท�ำขวัญไปหลำยพัน

เงินในบัญชีมีไม่พอ น่ีคือดอกจันสีแดงตัวใหญ่มำก

"คุณหมอกให้เวลำเรำสักระยะหนึ่งได้มั้ยคะ ต้นเดือนพ่อเรำถึงจะ 

โอนเงินมำให้" หัวใจฉันเต้นแรงจนปวดหน้ำอก นึกออกใช่มั้ย ฉันต้องรวบรวม

ควำมกล้ำแค่ไหนในกำรต่อรองกับเขำ

แต่ก็นะ...

"ฉันมำเพ่ือได้เงินกลับไป ไม่มีกำรเสียเท่ียว น่ีคือวิธีกำรของฉัน!"

...ว่าแล้วเชียว

พวกมำเฟียเน่ีย ไม่ง่ำยเหมือนต่อรำคำกับแม่ค้ำในตลำดเลย

"แต่คนระดับคุณหมอกไม่ได้เดือดร้อนกับเงินแค่สำมหมื่น" ฉันยัง 

ไม่ยอมแพ้ "เรำสัญญำค่ะ ต้นเดือนหน้ำเรำจะเอำเงินไปคืนคุณหมอกครบทุก

บำททุกสตำงค์"

"ไม่เก่ียว" คนร่ำงสูงโคลงศีรษะ

"..."

"จะสำมหมื่นหรือหน่ึงบำท ถ้ำมันเป็นของฉัน ฉันต้องได้มัน" คุณหมอก

ว่ำ "เด็กอย่ำงเธอไม่มีวันเข้ำใจ"

"คุณหมอกก�ำลังพูดเร่ืองศักดิ์ศรี"

วูบน้ันเหมือนฉันเห็นมุมปำกเขำเหยียดย้ิม

"หัวไว" เขำชมฉันแหละ

น่ันไม่ได้ท�ำให้ฉันรู้สึกปลื้มใจ ในทำงตรงข้ำม มันหมำยควำมว่ำเงิน 

สำมหมื่นน่ันเขำต้องได้มันและได้เดี๋ยวน้ี ซึ่งฉันไม่มี...

"ถ้ำอย่ำงนัน้ คุณหมอกเตะเรำแทนเถอะค่ะ" ฉนักล�ำ้กลนืพูดออกไปแล้ว

"..." ดวงตำเหลือบมองเท้ำของเขำ เท้ำใหญ่จัง...

"เรำขออย่ำงเดียว อย่ำท�ำน้องเรำ"

ฟึ่บ!

"อะไรท�ำให้เธอคิดว่ำตัวเองมีสิทธ์ิขอน่ันขอนี่"

ใบหน้ำคุณหมอกเหมือนจะอยู่ใกล้... ใช่แล้ว ท่วงท่ำท่ีก้มคุยกับคนท่ี

อยู่ติดพ้ืนคงท�ำให้เขำเมือ่ยน่ำด ูร่ำงสงูทรุดตวันัง่ยองๆ ในท่วงท่ำทะมดัทะแมง 
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แรงลมไหววูบท�ำให้ฉันได้กลิ่นน�้ำหอมจำงๆ เป็นกลิ่นฟีลเฟรชแบบผู้ชำย

แต่ก็นั่นแหละ ฉันไม่กล้ำมองสิ่งอื่นนอกจำกปลำยเท้ำเขำ แต่ช่วงเวลำ

หน่ึง แอบรู้สึกว่ำคุณหมอกเอียงคอแก้เมื่อยเล็กน้อย

"เธอไม่มีสิทธ์ิต่อรองด้วยซ�้ำยัยตัวเล็ก และในขั้นตอนกำรเจรจำ ฉัน

เกลียดพวกท่ีชอบต่อรอง เพรำะมันท�ำให้ฉันรู้สึกว่ำพวกมันถือไพ่เหนือกว่ำ 

ทั้งที่ควำมจริงไม่มีห่ำอะไร และ..."

"..."

"ฉันไม่เตะผู้หญิง น่ีคือกฎเหล็ก"

อ่ำ...

ค�ำบอกกล่ำวน่ันท�ำให้ฉันหำยใจโล่ง จนกระท่ังประโยคถัดมำ...

"ทีนี้ลองช่วยฉันแก้สมกำรหน่อย ท�ำยังไงให้ฉันได้เงินคืนเดี๋ยวน้ี โดยท่ี

ไอ้เวรนี่ไม่ต้องโดนกระทืบจนม้ำมแตก"

หัวใจฉันกระตุกวูบในตอนที่เขำเอื้อมมือเข้ำมำในรัศมี ข้อน้ิวด้ำนหลัง

เคำะหน้ำผำกคนท่ีหนุนบนตักฉันสองสำมคร้ัง คล้ำยตอกย�้ำว่ำ 'ไอ้เวร' ท่ีเขำ

พูดหมำยถึงใคร

แล้วไป...

ฉันระแวงน่ะ กลัวเขำจะท�ำร้ำยน้องอีก

"หืม?" จู่ๆ คุณหมอกก็เร่งเอำค�ำตอบ

"ระ...เรำ..." ฉันอึกอัก กลอกตำไปมำพยำยำมคิดหำทำงแก้ให้เร็วที่สุด 

แต่...

"..."

"เรำคิดไม่ออก แล้วแต่คุณหมอกเถอะค่ะ"

เขำเร่งรัดและกดดนักันเกนิไป ช่วงระยะเวลำสัน้ๆ กับเงนิสำมหมืน่ไม่ใช่

ใครก็ท�ำได้ สมองฉันขำวโพลนคิดอะไรไม่ออก ไม่ใช่ว่ำฉันไม่เจรจำนะ แต่ถ้ำ

คุณหมอกไม่ท�ำตัวเหมือนกระจกสะท้อนทุกข้อเสนอกลับมำ ฉันเชื่อว่ำเรื่องคง

จบไปแล้ว หรือต่อให้ฉันมีข้อเสนอมันก็เท่ำน้ัน ในเมื่อเขำไม่รับฟัง

สู้ให้เขำพูดมำเลยดีกว่ำว่ำจะเอำไง

"ได้! ทุกอย่ำงข้ึนตรงท่ีฉัน เบื่อพูดเล่นกับเด็กแล้วเหมือนกัน"
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"..." เดี๋ยวเด็ก เดี๋ยวยัยตัวเล็ก คุณหมอกขยันตั้งชื่อให้ฉันเยอะจัง

แล้วก็นะ โทนเสียงเมื่อก้ีเหมือนเขำมีควำมคิดดีๆ อยู่ก่อนแล้ว นี่สินะ 

ถึงได้ปฏิเสธข้อเสนอฉันทุกอย่ำง

"เงยหน้ำ"

เพรำะเอำแต่ก้มมองรองเท้ำสนีกเกอร์สีด�ำมำตลอด คุณหมอกจึง 

ออกค�ำสั่งท่ีค่อนข้ำงแปลก และไม่รอให้ฉันอ้อยอิ่งเสียเวลำ ปลำยน้ิวเรียวก็

ย่ืนมำแตะท่ีใต้คำงฉันแล้วจับเชิดข้ึนในทันใด

วูบ~

ควำมร้อนลำมท่ัวกรอบหน้ำอย่ำงรวดเร็วท้ังที่สัมผัสจำกคุณหมอกเต็ม

ไปด้วยควำมเย็นชืด ฟีลน้ีเหมือนเลือดท้ังหมดแล่นมำกองรวมกันที่ใบหน้ำ

ฉันได้มองคุณหมอกเต็มตำก็ตอนน้ี...

หำกคุณหมอกเป็นประติมำกรรมปูนปั้น ก็คงเป็นผลงำนมำสเตอร์พีซท่ี

ช่ำงแกะสลักอย่ำงประณีตท่ีสุด เคร่ืองหน้ำเขำคมจนแทบจะแย่งกันโดดเด่น 

คิ้วเข้มพำดเฉียงเหนือดวงตำลุ่มลึกสีด�ำสนิทขมวดเข้ำหำกันเล็กน้อย จมูกโด่ง

เป็นสันสวยซึ่งรับกับริมฝีปำกรูปกระจับสีเน้ือเข้ม ทรงน้ีแล้วเขำคงสูบบุหรี่จัด

แน่ๆ

ฉันได้กลิ่นขืนๆ ผ่ำนลมหำยใจของเขำน่ะ

อืม... คุณหมอกเจำะหูด้วยนะ ใส่ห่วงสีเงินไว้ท้ังสองข้ำงเลย แต่ม ี

ข้ำงซ้ำยท่ีเขำใส่สองห่วงไว้ในรูเดียวกัน

"อำยุเท่ำไหร่"

"อ๊ะ! เอ่อ... ย่ีสิบ" ฉันลนเพรำะสติยังไม่เข้ำท่ี

แบบว่ำอยู่ดีๆ ก็โดนยิงค�ำถำม เก่ียวกับฉันด้วยสิ

"อะไรย่ีสิบ" เขำเพ่งถำม "จะย่ีสิบ หรือเพ่ิงย่ีสิบ"

"ย่ีสิบแล้วค่ะ" ฉันยืนยัน ก็อยู่ปีสองแล้วนี่เนอะ

"ไม่คุก" เขำพึมพ�ำบำงอย่ำงท่ีฉันฟังไม่ถนัดสักเท่ำไหร่ "ก็นั่นแหละ  

จะคุกหรือไม่ คนติดก็ไม่ใช่ฉัน... ไอ้เจ๋ง!"

ประโยคสดุท้ำยคณุหมอกเรยีกหน่ึงในสองทีม่ำด้วยกัน เป็นช่วงเดยีวกับ 

ที่ลักษณะกำรแตะเปลี่ยนเป็นกำรจับต้อง คุณหมอกหงำยมือ นิ้วชี้ถึงนิ้วก้อย
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บีบที่แก้มข้ำงหน่ึง ส่วนน้ิวหัวแม่มือก็บีบท่ีแก้มอีกข้ำง จำกนั้นจึงออกแรง 

บิดไปด้ำนข้ำง ส่งผลให้หน้ำฉันหันตำมแรงเคลื่อนกระท่ังเจอคนท่ีใช้มีดพก 

จ่อคอหอยฉันเข้ำพอดิบพอดี

มันแสบไปหมด แก้มตรงท่ีโดนคุณหมอกบีบจับ เขำลืมตัวหรือจงใจ

ออกแรงก็ไม่รู้

"มึงว่ำสวย? ไม่สวย?"

คุณหมอกถำมควำมเหน็กับคณุ... เอ่อ 'คณุเจ๋ง' หมำยถึงคนทีก่�ำลงัตวัด

มีดพกเล่นอย่ำงเพลินมือ เพ่ิงได้สังเกตเขำชัดๆ ก็ตอนน้ี รูปร่ำงเขำไม่ต่ำงจำก

คุณหมอกสักเท่ำไหร่ รอยสักท่ีซอกคอด้ำนซ้ำยนั่นดูดีทีเดียว

คุณหมอกให้เขำประเมินฉัน แต่เพ่ืออะไร ฉันยังไม่รู้...

"ถำมกู?"

"ไม่ดิ กูหมำยถึงในสำยตำไอ้โจรปล้นสวำทที่แชร์เฮ้ำส์ มึงว่ำมันชอบ

ทรงน้ีมั้ย" คุณหมอกเอ่ยถึงใครบำงคนท่ีไม่ได้อยู่ท่ีนี่

โจรปล้นสวำท

นั่นเป็นชื่อท่ีน่ำกลัว ฉันฝืนกลืนน�้ำลำยจนมันบำดคอ

"คณุหมอก..." ฉนัอยำกถำมว่ำเขำคดิจะท�ำอะไร แต่ไม่มีจงัหวะให้แทรก 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมื่อคุณเจ๋งตอบโต้กลับมำ

"อย่ำงไอ้น่ันขอให้เป็นผู้หญิง มันชอบหมดแหละ"

"เออ มีเหตุผล" คุณหมอกตอบกลั้วเสียงหัวเรำะ

ไม่ก่ีวินำทีต่อจำกน้ัน เขำก็หยิบไอโฟนออกมำถ่ำยรูปฉัน แสงแฟลช

อัตโนมัติยิงเข้ำตำสำมถึงสี่คร้ัง ท�ำให้ภำพตรงหน้ำเป็นสีด�ำว้ิงๆ รู้ตัวอีกทีคุณ

หมอกก็ปล่อยมอืออกจำกแก้มฉนั เขำส่งรปูผ่ำนไลน์ ก่อนจะกดต่อสำยหำใคร

บำงคน

คุณหมอกเป็นคนท�ำอะไรเร็วกว่ำคนปกติ อำจจะสปีดคูณสองถึงสำม

เลยก็ว่ำได้

"ชอบ? ไม่ชอบ?" กำรตั้งค�ำถำมทันทีท่ียกโทรศัพท์แนบหูท�ำให้รู ้ว่ำ 

อีกฝ่ำยรับโทรศัพท์เร็วมำก "อย่ำเสือกถำม ข้ีเกียจตอบ ท่ีส่งให้ดูชอบมั้ย ถ้ำ

ชอบโอนเงินสำมหมื่นเข้ำบัญชีไนต์คลับกู เงินมำ ผู้หญิงไป"
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แล้วคุณหมอกก็วำงสำย

ฉันช็อกกับสิ่งท่ีได้ยิน รู้แล้วว่ำวิธีของคุณหมอกคืออะไร

"คุณหมอกขำยเรำเหรอ!?"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621996.html
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