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เปดหน้าต่างออกมาอย่างสวยๆ รับแสงยามเช้าและทักทายนกน้อยท่ีส่งเสียง

จุบจิ๊บ มยองนังเปดตัวอย่างฟรุ้งฟริ้งเหมือนเจ้าหญิงเลยใช่ม้า ก็เพราะว่าผลงานใหม่ 

'Perfect Prince ขอจองหัวใจเจ้าชายในฝน' ของ PloyPink ทําให้มยองนังอิน

จนอยากจะลองคอสเพลยเปนเจ้าหญิงเผื่อจะได้มีเจ้าชายมาหลง (ผิด) บ้าง

โดยเฉพาะเจ้าชายอย่าง 'แอรอน' ท่ีถึงแม้จะขับเฟอรรารี่ไม่ได้ขี่ม้าขาว จับกีตาร

แทนท่ีจะเปนดาบ และไม่ได้แต่งชุดเจ้าชายอย่างในเทพนิยาย แต่สิ่งท่ีเปะท่ีสุดก็คือ

ความหล่อ (แน่นอน) และความเปนสุภาพบุรุษ แถมยังใจบุญ ละมุนสุดๆ ทําเอา 

Crazy Princess เอย Cutie Princess อย่าง 'วีว่ี' หลงรักตั้งแต่แรกพบและทุ่มเท

ทุ่มทุนทุ่มสุดตัวชนิดท่ีไม่ว่ายังไงก็จะทําให้เขาเปดใจรับเธอเปนเจ้าหญิงในฝนให้ได้

แต่ขอบอกว่าถึงจะทุ ่มแค่ไหนก็มีเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้น! แล้วอย่างน้ีจะ

แฮปปเอ็นดิ้งแบบในนิทานหรือเปล่าน้า มาเอาใจช่วยเจ้าหญิงของเรากันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีค่า นักอ่านท่ีน ่ารักทุกท่าน! สําหรับเรื่องนี้ เป นเล ่มที่สองของเซ็ต 

'Rising Star' พระเอกก็ไม่ใช่ใครท่ีไหน แต่คือ 'แอรอน' น้องชายสุดหล่อของเอเดน

จากเรื่อง 'Sexy Cherry ติวฉากรักตกหลุมกับดักเสน่หเหลือร้าย' นั่นเองค่า แม้ว่า

ตัวละครในเซ็ตจะมีความเก่ียวข้องกัน แต่ก็สามารถอ่านแยกได้ค่ะ มาลุ้นกันดีกว่าว่า

เจ้าหญิงตัวร้ายจะเอาชนะใจเจ้าชายผู้แสนเพอรเฟกตด้วยวิธีไหน งานน้ีมีฟนจิกหมอน

แน่นอนค่า!

ขอขอบคุณสํานักพิมพแจ่มใส พ่ีๆ กอง บ.ก. และนักวาดปกกับภาพประกอบ

ในเล่ม รวมไปถึงครอบครัวท่ีเปนกําลังใจให้กันมาโดยตลอด ขอบคุณนักอ่านทุกท่าน

ที่สนับสนุนผลงานของพลอยตั้งแต่เล่มแรกมาจนถึงเล่มนี้นะคะ

ติดต่อพูดคุยกันได้ท่ี www.facebook.com/PloyPink.Ploy22

PloyPink

Pre Perfect Prince.indd   4 3/5/2561 BE   09:15



ตอนท่ีไดรับเลมน้ีมาทํา ดันติดธุระไปญ่ีปุนพอดีคะ เลยขอเลาประสบการณ

ที่ไปเจอนิดๆ หนอยๆ คือเปนคร้ังแรกท่ีไดไปดิสนียซีคะ เครื่องเลนตางๆ การแสดงโชว

สวยงามมาก เสยีดายชวงท่ีไปพายุเขาฝนตก มอียูเครือ่งเลนนึงท่ีไปเลนแลวดนัลมืรมไว 

ก็ดีท่ียอนกลับไปเอาก็ยังอยูดีคะ พวกเครื่องเลนโหดๆ ในดิสนียซีก็ปดกันแตเรา

ก็ไมสามารถเลนไดคะ อะไรสูงๆ หรือตีลังกานี่ขอผาน และถาชอบสุดคงเปนทอยสตอรี่

แขงกันยิงกับเพ่ือนสนุกมากๆ คะ อยากใหทุกคนไดไปลอง สวนงานในเลมน้ีก็ตอง

ขอฝากดวยนะคะ ขอบคุณคะ
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บทนํา

@คฤหาสนตระกูลแฮมิลตัน 

ลอสแองเจลิส, สหรัฐอเมริกา

'ViVi Bikini Dance'

1 month ago : 152,087,909 views

'ViVi Dance in Times Square'

1 month ago : 107,575,212 views

'ViVi Crazy Princess'

3 weeks ago : 98,052,710 views

กร๊ีดดด น่ีมันอะไรกานนนนน

เผลอแปบเดียวยอดวิวเปนรอยลานแลวเหรอเนี่ย อยากจะบา! ขนาด

แจงลบไปแลวก็ยังไมหายสาบสญูไปซะที แถมยังมคีลปิตดัตอลอเลยีนผดุขึน้มา

เปนดอกเห็ด ลุกลามรวดเร็วย่ิงกวาเชื้อไวรัส

จบกัน! ชือ่เสยีงอนัดงีามของ 'ไวโอเลต็ แฮมลิตนั' หญิงสาวผูสวย รวย 
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เริดท่ีสุดในปฐพี ตั้งแตเกิดมาฉันไมเคยตองอับอายขายหนาเทาน้ีมากอนเลย 

เปนเพราะยัยเชอรริลีน* ตัวแสบน่ันแทๆ ถาหลอนไมถายคลิปไปลงยูทูบ 

ฉันก็คงไมตองเปนตัวตลกของคนท้ังประเทศแบบนี้!

ทุกคนคงกําลังสงสัยใชมั้ยวามันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน งั้นขอเลาใหฟง

คราวๆ ละกัน คือเร่ืองมันเปนอยางน้ี...ฉันมีลูกพ่ีลูกนองอยูคนหนึ่ง หลอนฝน

อยากจะเปนดาราฮอลลีวูด (ฮาๆ นาขําใชมั้ยละ) คนอะไรฝนใหญเกินตัว 

คิดวาดารามันเปนกันไดงายๆ รึไง ดวยความท่ีเราไมคอยถูกกันเทาไหร 

ฉันเลยทาพนันหลอนไปวาถาหางานในวงการบันเทิงไมไดภายในปน้ีจะตอง

แตงตวัเปนซอมบีห้นาเละมาออกรายการเกมโชว ViVi Cutie Princess ของฉนั 

แตถาหลอนทําไดฉันจะยอมไปเตนกลางสี่แยกไทมสแควรในชุดบิกินี

ตอนน้ันฉันมั่นใจสุดๆ วาจะตองชนะพนัน แตผลออกมากลับไมเปน

อยางที่คิด ยัยเชอรริลีนดันควาบทนางรายซีรี่สเรื่องดังท่ีบริษัทของคุณปูฉัน

เปนผูอาํนวยการสรางมาไดสาํเรจ็ ขนาดฉนัใชวิธีสกปรกขดัขวางก็ยังสกัดดาวรุง

ยัยน่ันไมได สดุทายเลยตองทําตามท่ีทาพนันกันเอาไว คาดไมถึงวายัยเชอรรลินี

จะถายคลิปฉันไปลงยูทูบจนกลายเปนประเด็นทอลกออฟเดอะทาวน ทั้งที่ฉัน

อุตสาหเลือกไปเตนตอนตีสี่ที่ไมมีคนอยูแถวนั้นแลวเชียว ผานไปหน่ึงเดือน

ไอคลปิบาๆ น่ีก็ยังไมเลกิฮอตฮติซะที ไมรูจะแชรกันไปถึงไหน ไมรูจะดซูํา้ดซูาก

ไปถึงเมือ่ไหร คอืถาฉนัแตงตวัธรรมดาจะไมนอยดเลย แตนีดั่นใสบกิินีสแีดงสด

ไปเตนซะงัน้ บาชดัๆ เลยยัยวว่ีี

พอกันที! ฉนัจะไมทนอกีตอไปแลว ฉนัตองหาทางกลบกระแสคลปิงีเ่งา

นีใ่หได ไมวาตองใชวิธีชัว่รายแคไหนฉนัก็จะทาํ ไมสนมนัแลวโวยยย 

แกรก~

อยูๆ ประตูหองนอนของฉันก็เปดอาออก ปกติถาเปนแมบานตองเคาะ

กอนนีน่า หรอืวาจะเปนคณุแม?

"ไง ยัยวีว่ี"

"โอะ มอีา!" ฉนัรบีโดดลงจากเตยีงโผเขาไปกอดเพ่ือนรกัท่ีไมไดเจอหนา

กันมาสองอาทติย "นีเ่ธอเพ่ิงกลบัมาเหรอ"

* ติดตามเรื่องราวความรักของเชอรริลีนไดใน Sexy Cherry ติวฉากรักตกหลุมกับดักเสนหเหลือราย
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"อื้อ ลงจากเคร่ืองก็มาหาเธอเลยเน่ีย"

"แหม นารักจริงๆ เพ่ือนฉัน"

พอกอดจนหนําใจก็จูงแขนมีอามาน่ังที่โซฟารูปหัวใจสีชมพูฟรุงฟริ้ง 

ภายในหองนอนของฉันตกแตงเปนธีมเจาหญิงดิสนียเต็มไปดวยสีชมพู

หวานแหวว ฉันเปนพวกคลั่งอะไรที่เก่ียวกับเทพนิยายแบบสุดๆ อยางเวลา

ไปถายรายการก็จะใสชุดคอสเพลยเจาหญิงตลอด แตก็ใสแคในรายการ

เทานัน้แหละ ขนืเอามาใสในชวิีตประจาํวนัคนไดหาวาบากันพอด ีแคนีฉ้นัก็โดน

ต้ังฉายาวา Crazy Princess อยูแลวอะ เซง็!

ฉนัละอยากเบปากใหกับพวกไรจนิตนาการซะจรงิ คนเรามนัก็มสีิง่ทีช่อบ

ตางกันปะ อยางท่ีญ่ีปุนก็มีคนแตงชุดคอสเพลยตั้งเยอะแยะไป ไมเห็นจะ

แปลกประหลาดตรงไหนเลย ดวยความท่ีฉันพอจะมีหัวทางดานดีไซนอยูบาง

จงึออกแบบตดัเยบ็ชดุเองทัง้หมด รวมๆ แลวกเ็ปนรอยชดุ เอาไปจดัแฟชัน่โชว

ไดเลย

จดุเร่ิมตนท่ีทําใหฉนับาใสชดุเจาหญิงคงตองเลายอนไปตอนเด็กๆ นูนละ 

นาจะสักหกเจ็ดขวบได ตอนน้ันพอกับแมทะเลาะกันหนักมากถึงขั้นเกือบจะ

หยากัน ฉันท่ีเปนลูกก็ไดแตแอบรองไหอยูคนเดียว ปกติพอกับแมก็เอาแต

ทํางานไมเคยมีเวลาใหฉันอยูแลว พอทะเลาะกันก็ยิ่งทําใหครอบครัวราวฉาน

เขาไปใหญ ทุกครั้งที่เศราฉันจะเปดการตูนดิสนียดู ใชเทพนิยายปรัมปรา

เยียวยาหัวใจ ดูไปดูมาก็ชักอิน นึกอยากเปนเจาหญิงกับเคาบาง...เจาหญิง

ที่มีเจาชายรูปงามมาตกหลุมรัก และครองคูกันอยางมีความสุขตลอดไป

ฉันสาบานกับตัวเองวาจะไมมีวันแตงงานเพราะเหตุผลทางธุรกิจ

เหมือนพอกับแมเด็ดขาด ถาจะแตงก็ตองแตงกับเจาชายผูแสนเพอรเฟกต

เทาน้ัน ซึ่งตอนน้ีฉันก็ไดเจอกับเจาชายของฉันแลว เพียงแตวามันมีอุปสรรค

นิดหนอย ไมสิ อุปสรรคเยอะมากเลยละ

"ไง ไปทัวรคอนเสิรตยุโรปมาเปนไงบาง"

"ก็หนุกดีแตเหน่ือยเปนบาเลย แลวน่ีเมื่อไหรเธอจะเลิกหมกตัวอยูแต

ในบานซะทีฮะ ไมเบื่อบางรึไง"

"เบื่อดิ ไมไดออกจากบานมาเปนเดือนแลวเนี่ย"
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"ก็ออกไปสิยะ ไมมีใครลามโซไวซะหนอย"

"ไมเอาอะ ข้ีเกียจออกไปเจอเสียงซุบซิบนินทา"

ขนาดแคอานคอมเมนตในยูทูบฉันก็แทบจะปรี๊ดแตกแลว ถาเกิดไป

ชอ็ปปงแลวเจอใครนินทาเขาหไูดอาละวาดหางพังกันพอด ีทน้ีีไดเปนขาวใหญ

กวาเดิมชัวร โชคดีที่ชวงนี้เปนชวงปดเทอมเลยไมตองบากหนาไปโดนคนลอ

ถึงมหา'ลัย

"ปกติเธอหนาดานออกจะตาย ไปแครทําไมกับเสียงนกเสียงกา"

มอีาตวัดนัยนตาสเีขยีวเขมมามองฉนัแบบดุๆ ใบหนาสวยคมถูกลอมกรอบ

ดวยเรอืนผมยาวสลวยสดีาํขลบั เพ่ือนฉนัคนนีเ้ปนนักรองนาํวงดนตรปีอปรอ็ก

ชื่อดังนามวา 'Wild Rose' ซึ่งเปนวงหญิงลวนประกอบไปดวยสี่สาวสุดฮอต 

แตละคนสวยเผด็ด ุแซบซีด้ย่ิงกวายกพริกมาทัง้สวน

บางทีฉันก็นึกแปลกใจเหมือนกันนะวาเรามาสนิทกันไดยังไง ท้ังที่

นิสัยก็ออกจะตางกันสุดข้ัว มีอาเปนสาวร็อกขาลุย สวนฉันเปนคุณหนู

เหยียบข้ีไกไมฝอ เราเจอกันครั้งแรกในวันปฐมนิเทศมหา'ลัย ตอนน้ันมีอา

ยังไมไดเดบวิตเปนนักรองหรอกนะ บอกตามตรงวาฉนัหม่ันไสทาทางไมแครใคร

ของนางมาก แตดวยความท่ีเรียนเอกแฟชั่นดีไซนเหมือนกันจึงทําใหเรา

สนิทกันไปโดยปริยาย มีอาเปนคนจริงใจไมเสแสรง เธอจึงเปนเพ่ือนสนิท

คนเดียวท่ีฉันรักและไวใจมาก 

ในแวดวงสังคมท่ีฉันเติบโตมา สิ่งท่ีหายากมากท่ีสุดก็คือเพ่ือนแทน่ีละ 

ตอนสมัยเรียนมัธยมตนฉันมีกลุมเพื่อนสนิทอยูสี่คน ทุกคนลวนเปนลูกเศรษฐี

มีอันจะกิน แตถึงอยางนั้นก็ไมมีใครรวยเทาฉันที่นั่งรถลีมูซีนไปโรงเรียนทุกวัน 

แลวฉันก็โดนเพ่ือนท้ังกลุมหักหลังดวยการปลอยขาวลือเก่ียวกับฉันในทาง

เสียๆ หายๆ เพียงเพราะหมั่นไสที่ฉันทําตัวอวดรวยเกินหนาเกินตา อาว ก็คน

มันรวยน่ีหวา จะใหแกลงจนรึไงวะ ทําไมเปนเฟย! ตั้งแตนั้นมาฉันก็ไมเชื่อใจ

ใครอีกเลย ฉันเริ่มสรางอิมเมจรายๆ ไวเปนเกราะปองกันตัวเพื่อที่จะไมใหใคร

มารังแกฉันไดอีก 

"ก็มันอดเสียเซลฟไมไดนี่นา เธอชวยหาทางกลบกระแสคลิปน่ัน

ใหหนอยดิ ฉันเบื่อเปนตัวตลกเต็มทีแลว" 
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ตอนนี้รายการเกมโชว ที่อัดไว  ก็ใกล จะออนแอร หมดแลวด วย 

นั่นหมายความวาฉันตองออกไปทํางานในฐานะพิธีกรตามเดิมแลว เพราะ

รายการน้ีเปนของฉันจะใหคนอื่นมาทําแทนไมไดเด็ดขาด แตถาจะใหออกไป

ท้ังท่ีขาวเร่ืองคลิปยังไมซา ฉันก็ทําใจเผชิญหนาผูคนไมไดอยูดี ถึงจะสวย

รวยเวอรแคไหนฉันก็มียางอายเหมือนกันนะ 

"ถาเธออยากจะสรางเรื่องกลบกระแสจริงๆ ฉันวาไมมีอะไรนาสนใจ

ไปกวาขาวรักๆ ใครๆ หรอก ดูอยางขาวท่ีญาติเธอคบกับเอเดนสิ ดังเปน

พลุแตกเลย"

"น่ันสิ จริงดวย!"

หลงัจากปาปารัซซีถ่ายภาพสองคนนัน้ตอนไปเดตไวได เอเดนก็ออกมา

ใหขาววากําลังคบกับยัยเชอรริลีนตัวแสบ เรื่องนี้กลายเปนกระแสโดงดัง

อยูพักหน่ึงเลยละ จนกระท่ังมีขาวเร่ืองคลิปบาๆ ของฉันมากลบ โคตรเซ็ง! 

ตอนน้ียัยตัวแสบกลับไทยไปแลว เห็นวากองถายเปดกลองตอนสิ้นปก็เลย

ขอกลับไปเรียนตอใหจบ อันน้ีฟงจากท่ีคุณปูเลามานะนะ ปกติฉันก็ไมคิดจะ

สนใจเรื่องของยัยนั่นอยูแลว

"แตฉันจะไปมีขาวกับใครได แฟนเฟนก็ไมมี"

"ไมเห็นจะยาก ก็แคหาซุป'ตารหลอๆ มาควงสักคน เดี๋ยวคนก็ลืม

เรื่องคลิปไปเองแหละ"

"ซุป'ตารนะไมใชปลาแซลมอน จะไดตกมาควงกันงายๆ"

"ดาราในสังกัดปู เธอมีตั้งเยอะแยะ เลือกๆ มาสักคนเหอะนา"

"ก็มันไมมีใครท่ีฉันชอบน่ีนา"

เพราะคนท่ีฉันชอบไมใชดารา แตเปนนักรอง 

"แคควงเลนๆ กลบขาวฉาวจะไปคดิอะไรมากฮะ หรอืวาเธอมคีนท่ีชอบ

อยูแลว"

"อา..." ฉันเบือนหนาหนีอยางเขินๆ รูสึกอายท่ีจะสบตาเพ่ือนยังไงไมรู 

ก็ฉนัไมเคยปรปิากบอกใครเรือ่งหนุมท่ีแอบชอบ แมแตมอีาก็ไมเคยรูเลยนะ

"หมอน่ันเปนใคร ฉันรูจักรึเปลา"

ไมกลาบอกอะ กลัวเพ่ือนหาวาไมเจียมตัวที่ไปหลงชอบผูชายคนนั้น 
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"โอเค ไมอยากบอกก็ไมเปนไร" มอีากอดอกทําหนาเซง็ นีค่อือาการงอน

ของนางคะ โถ~

"อะ ใบใหก็ไดวาเปนนักรอง"

"ใครอะ นักรองเดี่ยว? บอยแบนด? หรือแร็พเปอร?"

"พอๆ ใบแคน้ีแหละ" 

"ถาชอบเขาแลวมวัรออะไรอยูเลา ทาํไมไมรบีจดัการรวบหวัรวบหางซะ"

"อี๋! พูดจานาเกลียด รวบหัวรวบหางอะไรกัน ฉันออกจะเปนกุลสตรี

เต็มข้ัน"

"บาเต็มข้ันสิไมวา" 

ดากันแบบน้ีเอารองเทากุชชี่มาตีหัวฉันเลยดีกวา!

"เอาจรงิๆ นะวว่ีี เธอนะใจกลาหนาดานในหลายๆ เรือ่ง แตพอเปนเรือ่ง

ความรกักลบัขีข้ลาดอยางนาทเุรศ"

"สมเพช ไมใชทุเรศ"

"น่ีไมใชเวลามาแกคําผิด เธอควรเร่ิมวางแผนพิชิตใจหนุมคนนั้นกอนท่ี

เขาจะเหน็ธาตแุทของเธอผานสือ่จนแหยงไมกลาเขาใกล"

"ธาตุแทอะไรยะ ฉันออกจะแสนดีขนาดนี้!" แกตัวเสียงแหลมปรี๊ด

"เออๆ แมคนแสนดี อยากข้ึนคานไปจนตายก็เชิญ"

"ไมนา ฉันไมอยากข้ึนคาน TOT" ตอใหเปนคานเงินคานทอง คาน

ฝงเพชรก็ไมเอา 

"งั้นเธอก็ตองทําใหหมอน่ันชอบเธอใหได ชอบในตัวตนที่เธอเปน ไมใช

คนท่ีเฟกตอหนาสือ่"

ถาเขารูวาฉันเปนคนยังไง เขาคงกระโดดถีบขาคูใสฉันแลวเผนแนบ

ขึ้นจรวดนาซายายไปอยูดาวอังคารแหง

"แถมเขาเปนนกัรองดวยก็ยิง่ดใีหญ แคปลอยขาวเรือ่งการคบกันออกไป

คนก็ลมืคลปิน่ันเปนปลดิท้ิง ไมวามองแงไหนก็มแีตไดกับได"

ชีวิตจริงไมใชเทพนิยาย มันไมไดลงเอยกันงายดายขนาดนั้น -_-;

"ท่ีเธอพูดมามันก็ดีอยูหรอก แตติดตรงท่ีเขามีคนที่ชอบอยูแลวนะสิ"

"เฮย น่ีเธอไปแอบรักแฟนชาวบานเรอะ!" คุณเพ่ือนเบิกตาโตใสฉัน 
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สาํหรบัมอีาแลวการไปหลงรกัคนมเีจาของเปนเรือ่งผดิบาปอยางไมนาใหอภัย

"เปลายะ! เขายังไมมีแฟน แตเดาวานาจะชอบคนอื่นอยู"

"โอย เร่ืองแคน้ีจะไปคดิมากทําไม ก็แคทาํใหเขาหันมาชอบเธอก็สิน้เรือ่ง"

"แหม ถามันงายขนาดน้ันฉันคงทําไปนานแลวละ"

"ท่ีมันยากเพราะวาเธอข้ีขลาดมากกวามั้ง"

อึก!

จี้ใจดําเขาไปเต็มๆ ใชซี้! ฉันมันปอด ฉันมันข้ีขลาด ก็คนมันไมกลา

เขาหาผูชายกอนน่ีหวาจะใหทําไง 

"แลวฉันควรจะเริ่มออยเขายังไงดีอะ" ฉันหันไปขอความเห็นจากมีอา 

แตคุณเธอดันทําหนามึนตอบกลับมาซะงั้น

"ไมรูวะ ฉันไมถนัดเร่ืองออยผูชาย"

"ถนัดแตออยผูหญิงวางั้น"

"ยัยวีวี่!" มีอาถลึงตาใสฉันพรอมกับเสยผมอยางโมโห ขนาดทาเสยผม

ยังแมนซะ ใครๆ ถงึไดชอบคดิวานางเปนเลสเบีย้น ทัง้ทีค่วามจริงก็แคไมอยาก

คบใครเฉยๆ ไมไดมรีสนิยมชอบผูหญิงดวยกันอะไรแบบนัน้หรอก

"อะ ลอเลนนน~ ไอเรือ่งย่ัวผูชายฉนัก็ไมไหวเหมอืนกัน ถาใหแบลก็เมล

ก็วาไปอยาง"

"แบล็กเมล?"

"อาฮะ งานถนัดฉันเลย และฉันก็รูดวยวาจุดออนของหมอน่ันคืออะไร" 

ฉันกระตุกย้ิมมุมปากอยางเจาเลห ผูชายหนามึนอยางนั้นตอใหฉัน

หวานเสนหยังไงก็คงไมตกหลุมพรางงายๆ หรอก สูใชวิธีแบล็กเมลไปเลย

ดีกวา ขั้นแรกก็เรียกรองความสนใจจากเขาไปกอนไง จากนั้นคอยวางแผน

ใหเขาหลงรักอีกที แบบน้ีนาจะเวิรกสุดแลว

เตรียมตัวเตรียมใจไวใหดีเถอะ นายไดเจอฉันเร็วๆ นี้แน...แอรอน 

แซนเดอร!
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1
เจาหญิงตัวราย & เจาชายมาดน่ิง

#แผนข้ันท่ีหน่ึง 'ลอเหย่ือมาติดกับ'

กอกๆๆ~

เสียงเคาะประตูดังขึ้นขณะที่ฉันกําลังหวีผมอยูหนาโตะเครื่องแปงที่มี

เครื่องสําอางและครีมบํารุงแบรนดดังวางเรียงรายอยูนับรอยชิ้น ผูหญิงเรา

ก็อยางงี้ละนะ เสียเงินเทาไหรไมวา ขออยามีตีนกาบนหนาเปนพอ สวนผม

ก็ตองทําทรตีเมนตอาทิตยละครัง้ เอาใหเงางามย่ิงกวานางแบบโฆษณาแชมพู 

เพราะจุดเดนท่ีสุดในตัวฉันก็คือเรือนผมสีน้ําผึ้งดัดเปนลอนคลื่นน่ีแหละ 

สะบดัผมทหีนุมๆ มองกันคอเคลด็ (มองวายัยนีส่ะบดัผมทําบาอะไร รงัแครวง

อยางกะหิมะตก)

"เขามาสิ"

สิ้นเสียงฉันสาวผมดํารางเล็กสวมแวนกรอบชมพูก็เปดประตูเขามา

ในหอง เธอคอืยูกะเลขาฯ สวนตัวของฉนัเอง ยูกะเปนสาวลกูครึง่ญ่ีปุน-อเมรกัิน 

อายุมากกวาฉนัสามป แตใบหนาออนเยาวอยางกับเดก็ ม.ตน ฉนัเคยถามวา

ใชครีมอะไรถึงไดหนาเด็กแบบน้ี นางก็บอกวาเปลาใช แคมองโลกในแงดี

ชีวิตก็มีความสุขในทุกๆ วันแลว 

เหอะ! อะไรจะโลกสวยปานนั้น ขนาดฉันที่ชอบมโนวาตัวเองเปน

เจาหญิงในเทพนิยายก็ไมเห็นวาจะมีเจาชายท่ีไหนมาตกหลุมรักเลยสักคน 

โดยเฉพาะเจาชายหนามนึอยางอตีาแอรอนท่ีชอบทําเหมอืนวาฉนัเปนอากาศธาตุ

อะไรสักอยาง เวลาเจอกันตามงานสังคมหรืองานประกาศรางวัลก็ไมเคยคิด

จะทักทาย ราวกับวาเราไมเคยรูจักกันยังไงยังงั้น ทําใหฉันยิ่งไมกลาบากหนา

เขาไปทักเขากอนเพราะกลัวจะโดนทําเฉยชาใส 

"สวัสดีคะคุณวีว่ี ท่ีใหฉันไปเช็กตารางงานของคุณแอรอน ฉันไปสืบ

มาแลวนะคะ วันน้ีเขามีประชุมท่ีบริษัทตอนสิบโมงเชา มีนัดสัมภาษณ

รายการวิทยุตอนเท่ียงคร่ึง จากน้ันก็ไปถายปกนิตยสาร E ตอ แลวตอนหนึง่ทุม
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ก็จะไปออกรายการทอลกโชวคะ"

"คิวแนนจังเลยนะ" ฉันพึมพํากับตัวเองและวางหวีลงบนโตะ กอนจะ

เช็กเสื้อผาหนาผมวาเรียบรอยดีแลวหรือยัง วันน้ีฉันใสเดรสสั้นสีครีมของ

ชาแนลละ ดูสวยสงาราวกับเจาหญิงเลยทีเดียว

"ชวงโปรโมตอลับัม้ใหมก็อยางน้ีละคะ วาแตคณุวีว่ีใหฉนัไปสบืตารางงาน

ของคุณแอรอนมาทาํไมคะ หรอืวาจะตดิตอใหมาออกรายการเรา"

"เปลา" ฉันตอบสงๆ ไปพลางครุนคิดวาจะไปดักเจอแอรอนที่ไหนดี 

สถานีวิทยุคงไมเหมาะเพราะนาจะมีแฟนคลับมาดักรออยูเพียบ 

"ถามีธุระอะไรใหฉันชวยติดตอใหก็ไดคะ"

"ไมตอง ฉันอยากไปคุยกับเขาเองมากกวา" ฉันลุกจากโตะเคร่ืองแปง

และหันไปเผชิญหนากับเลขาฯ คูใจท่ีกําลังเบิกตาโตเปนไขหาน 

"คะ...คุณวีว่ีจะไปเองเหรอคะ!"

"ก็ใชนะสิ หมดเวลาทําตัวเปนมนุษยถ้ําแลว" 

"แลวเร่ืองคลิปน่ัน..."

"ชางหัวมัน ไหนๆ คนก็ดูกันจนพรุนแลวนี่" 

เริ่มจะปลงได หลังจากมีแผนการใหมมาใหพิชิต 

"เธอไปบอกเคนใหเตรยีมรถไวละกัน ฉนัจะขบัไปเอง" เคนเปนคนขบัรถ

ของท่ีบานฉนัและเปนแฟนของยูกะดวย

"จะดเีหรอคะ คณุววีีไ่มไดออกไปขางนอกมาเปนเดอืน ใหฉนัไปเปนเพ่ือน

ดมีัย้คะ"

"น่ีเธอเห็นฉันเปนเด็กอนุบาลรึไง ไปบอกเคนใหเตรียมรถมาเร็วเขา"

"คะๆ" เลขาฯ สาวคอมศีรษะกอนจะออกไปจากหองดวยสหีนากังวลใจ 

ยูกะน่ีก็นะ ชอบทาํตวัเปนแมไกขีห้วงอยูเรือ่ยเลย ฉนัไมใชลกูเจีย๊บทีเ่พ่ิงฟกตวั

ออกมาจากไขนะยะ สงสยัฉนัคงเก็บตวัอยูบานนานไปหนอย แมแตเลขาฯ คูใจ

ยังคิดวาฉันไดกลายเปนคุณหนูผูออนแอไปเสียแลว เห็นทีคงตองกลับไป

ทวงบัลลังก 'ไฮโซสาวสุดแซบ' คืนมาซะที วีวี่พรอมคัมแบ็กแลวจา!

หลังจากคิดทบทวนอยูหลายตลบฉันก็ตัดสินใจไปดักเจอแอรอนท่ี 

Red Music คายเพลงตนสังกัดของเขาซึ่งอยูไมไกลจากบานฉันเทาไหร (ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622207.html
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