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คำ�นำ�
หลายคนคงคิดว่าการที่เราจะพบกับรักแท้ในชีวิตได้คงต้องอาศัยเวลาสักระยะ
ยิ่ ง ผ่ า นไปนานก็ ยิ่ ง ผู ก พั น และมั่ น คง แต่ กั บ คนบางคน...เพี ย งเสี้ ย ววิ น าที สั้ น ๆ
ทีไ่ ด้สบตากับใครคนนัน้ เสียงในหัวและแรงเต้นของหัวใจก็อาจจะบอกเจ้าตัวได้ทนั ทีวา่
ความรักที่ตามหามานานได้ถูกเหวี่ยงมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็เป็นได้
เช่นเดียวกับ 'คุณชายโปรด' ของเราผู้ไม่เคยจริงจังกับความรักและไร้ศรัทธา
ต่อพรหมลิขิต แต่กลับตอบตัวเองอย่างมั่นใจทันทีที่พบกับ 'เอ็นดู' ไม่ต้องเป็น
คนที่หน้าตาดีเลิศ รวยล้นฟ้า หรือมีโพรไฟล์ยอดเยี่ยมอะไร ไม่จ�ำเป็นต้องรอให้เวลา
บ่มเพาะความรูส้ กึ จนงอกเงยเป็นความรักทีม่ นั่ คง เพียงแค่ใช้ความรูส้ กึ ของตัวเองน�ำทาง
ก็จะได้พบกับความรักในแบบที่ต้องการ แต่แน่นอนว่าไม่มีใครที่จะได้สิ่งที่หมายใจ
มาไว้ครอบครองโดยง่าย ต่อให้เป็นคุณชายโปรดทีเ่ หนือกว่าใครในหลายๆ ด้านก็ตาม
เมื่ อ เป็ น แค่ ม นุ ษ ย์ ค นหนึ่ ง ย่ อ มต้ อ งพบกั บ เรื่ อ งยากๆ บางอย่ า งเข้ า จนได้ แล้ ว
อุ ป สรรคที่ ว ่ า นั้ น จะเป็ น อะไร มาร่ ว มหาค�ำตอบไปพร้ อ มกั น ได้ ใ นผลงานล่ า สุ ด
ของ Swanlee อย่าง 'ท�ำแบบนี้... ขาดอากาศหายใจพอดี' นะคะ
ด้วยไมตรีจิต
สำ�นักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ส�ำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น ไป
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่
www.facebook.com/everyyyyy
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01
เรื่องที่ต้องรู้ คือเรื่องของคุณทั้งนั้น
มันมีไม่กี่คนหรอกที่ท�ำให้รู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเจอจนอยากตามหา
อยากเล่าเรื่องราวดีๆ ในแต่ละวันให้ฟังเพื่อที่จะสนิทกับเขาคนนั้นได้มากขึ้น
ความรูส้ กึ แบบนีถ้ กู เรียกว่าถูกใจตัง้ แต่แรกเจอ ถูกชะตา ต้องใจ หรืออีกอย่าง
ในเชิงความรักก็คือพรหมลิขิต
คนที่ ใ ช้ ชี วิ ต เพื่ อ จมอยู ่ กั บ งานและเที่ ย วเล่ น ไปวั น ๆ อย่ า งผม
ไม่ได้อคติอะไรกับค�ำว่าพรหมลิขติ แค่เอือมกับมัน เพราะมักจะถูกคนรอบข้าง
ถามถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆ
ผมอายุยสี่ บิ แปด เริม่ ท�ำงานตัง้ แต่อายุยสี่ บิ เอ็ด คนรอบข้างเลยมองว่า
ถึงวัยที่สมควรจะมีครอบครัวสักที แต่โทษทีผมมีพี่สาวคนหนึ่งที่แต่งงานมีลูก
ไปแล้วและพี่ชายอีกสองคนที่ยังโสด แล้วท�ำไมผมต้องแต่งงานปาดหน้าพี่ๆ
ไปก่อนล่ะ
ด้วยความทีผ่ มเป็นลูกคนสุดท้อง ผมเลยเกือบเสเพล ท�ำอะไรตามใจตัวเอง
มาตัง้ แต่ชว่ งทีย่ งั เป็นวัยรุน่ ผมเรียนอยูท่ อี่ งั กฤษตัง้ แต่อายุสบิ ขวบ เพิง่ กลับไทย
ตอนอายุยสี่ บิ เรียนอยูท่ นี่ ไี่ ด้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ใช้ชวี ติ กับงานมาตลอด
ตอนนี้ ผ มสนุ ก กั บ งาน แฮงก์ เ อาต์ กั บ เพื่ อ นกลุ ่ ม เดี ย วกั น ในผั บ
ที่มีไฮโซระดับท็อปๆ ใช้บริการ ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้น
ดูไม่มอี นาคต แต่ผมดูแลกิจการของครอบครัวรวมทัง้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของตัวเอง
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เวลางานผมจริงจัง เวลาเที่ยวผมก็จริงจังเหมือนกัน
ชี วิ ต วนเวี ย นอยู ่ แ ค่ นี้ นอนดึ ก แต่ ตื่ น เช้ า ไปท� ำ งาน พบลู ก ค้ า
ตกดึกก็เที่ยว ดื่ม (ยกเว้นวันไหนที่งานเยอะก็งดเที่ยว)
ง่ายๆ เลยนะ ผมยังไม่อยากมีใคร
หลายคนที่ผมเคยคุยก็ยังไม่คลิกกัน คนที่เข้าหาผมมีอยู่แค่ไม่กี่อย่าง
ถ้าไม่คิดว่าผมรวยก็คงอยากใช้ชีวิตเป็นคุณนายในวัง มีสามีที่เป็นราชนิกุล
ใช่ ผมมีวัง วังที่ผมกับครอบครัวเรียกว่าบ้าน
หม่อมราชวงศ์ทรงโปรด ภัสร์ฤทัย
หรือที่ทุกคนมักเรียกว่าคุณชายโปรด
และผมเป็นคุณชายทีเ่ ข้าผับบ่อยทีส่ ดุ ควงสาวเยอะทีส่ ดุ ในบรรดาพีน่ อ้ ง
โลกของผมไม่ได้แคบ แต่ผมเลือกจะใช้เวลาว่างอยูใ่ นผับ เพือ่ นมักบอกว่า
ฉากการท�ำงานของผมก็แค่ของปลอม ผมทีแ่ ท้จริงมือต้องถือแก้วแอลกอฮอล์
ใช้สายตามองเหยือ่ แล้วจับขึน้ ห้อง ไม่ใช่ผมทีน่ งั่ ท�ำงานอยูใ่ นบริษทั
มีแต่คนบอกว่าผมเจ้าชู้
แต่เหมือนว่าไอ้นสิ ยั ทีค่ นบอกว่าเจ้าชูข้ องผมมันก�ำลังจะหายไปตลอดกาล
เมือ่ สายตาของผมเห็นกระต่ายตัวขาวก�ำลังแบกผูช้ ายคนหนึง่ ทีใ่ ส่ชดุ นักศึกษาเข้า
งงมัย้ กระต่ายจะแบกคนได้ยงั ไง
เขาเป็นคน...คนนั้นที่ผมเห็นดูนุ่ม ฟู แก้มกลม น่ารักเหมือนกระต่าย
น่ารักเหรอวะ
ผมห่างหายจากความรู้สึกแนวๆ นี้ไปนานมาก ผมไม่เคยมองอะไรว่า
สวยงามหรือน่ารัก แต่เด็กคนนั้นกลับล็อกสายตาของผมเอาไว้ที่เขาได้อย่าง
ง่ายดาย
"ไอ้คุณชาย มึงได้ยินกูมั้ยวะ"
"อะไร"
ผมไม่ได้ยิน เพราะเวลาที่จดจ่อกับอะไรสักอย่าง หูตาของผมจะไปอยู่
ที่นั่น
อือ ตอนนี้ผมก�ำลังมองกระต่าย
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"กูถามว่าที่นี่ให้เด็กอายุไม่ถึงยี่สิบเข้าได้ด้วยเหรอ"
"ไม่รู้"
"มึงดูนั่น"
ผมเหลือบตามองตามสายตาของไอ้จอมภพเพือ่ นสนิทของผม มันก�ำลัง
ชี้ไปทางกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่ง และกระต่ายขาวของผมก็ยืนอยู่ในกลุ่มนั้น
ด้วย
"โตกันแล้ว"
"โตเหี้ยอะไร น้องที่แบกไอ้หัวเหลืองอยู่กูว่าไม่ถึงยี่สิบ"
ผมเหลือบตามองไอ้ภพอีกครัง้ รูท้ นั ทีวา่ มันก�ำลังเล็งกระต่ายตัวเดียวกัน
กับผม
และผมก็รู้ว่ามันท�ำได้แค่มอง เพราะจอมภพมีแฟนอยู่แล้ว
"น้องกลุ่มนั้นบรรลุนิติภาวะแล้วไอ้ภพ"
ผมละสายตาจากไอ้จอมภพเมื่อเสียงของไอ้พีชดังขึ้น ได้รับค�ำยืนยัน
จากเจ้าของผับแล้วว่าเด็กกลุ่มนั้นโตพอจะสามารถเที่ยวผับได้
"หม่อม ท�ำไมวันนี้มึงดื่มน้อย" ไอ้พีชถาม มันไม่เคยเรียกชื่อเล่นผม
เลยท�ำให้ผมมีชื่อเล่นเฉพาะที่มันเรียกเท่านั้น
"จะเข้าพรรษาแล้ว"
"สาบานนน คอทองแดงอย่างมึงเนี่ยนะจะเลิกเหล้าเข้าพรรษา"
ไม่หรอก เทศกาลไหนก็มาหยุดความชอบของผมไม่ได้ แต่รู้มั้ยว่า
เราต้องท�ำตัวดีๆ ให้ดูดีเพื่อเข้าหาคนที่ต้องตา ตัวผมอาจจะมีกลิ่นเหล้า
แต่ก็พยายามท�ำให้ได้กลิ่นน้อยที่สุด
ถ้าน้องกระต่ายไม่ชอบเหล้า ผมก็พร้อมเลิกให้ตอนนี้เลย
"เหมือนว่าน้องเขาจะมีปัญหาหรือเปล่าวะ" ไอ้ภพช่างสังเกต แต่มัน
ไม่เคยที่จะสังเกตเงียบๆ
ต่างจากผม
กระต่ายน้อยอยู่ในสายตาผมตลอด ผมว่าน้องเขาท�ำหน้ามุ่ย ซึ่งเป็น
สีหน้าทีน่ า่ รักมาก ปากจิม้ ลิม้ พึมพ�ำอะไรสักอย่างกับคนหัวเหลืองทีเ่ มาปลิน้
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ผมยกโทรศัพท์ทวี่ างอยูบ่ นโต๊ะขึน้ มา เข้าโหมดกล้อง ซูม และกดชัตเตอร์
ทุกอิรยิ าบถของเด็กคนนัน้
น่าเอ็นดูมาก
"เชี่ย แม่งอ้วกใส่ร้านกูอีกแล้ว"
ไอ้พชี จิป๊ าก ยกมือกุมขมับตอนทีไ่ อ้เด็กหัวเหลืองเอาทุกสิง่ ออกจากปาก
แล้วพ่นลงพื้น ผมเบนสายตาหลบภาพนั้น แต่ยังไม่สามารถละสายตาจาก
กระต่ายตัวขาวได้
น้องเขาไม่มีอาการรังเกียจสักนิด
หรือชินแล้ววะ
ผ้ า เย็ น ส� ำ หรั บ แจกแขกที่ ม าเที่ ย วที่ ร ้ า นถู ก ฉี ก มาเช็ ด เสื้ อ กั บ ปาก
ไอ้เด็กหัวเหลือง กระต่ายของผมท�ำหน้าที่เก็บซากให้เกือบทั้งหมด ยกเว้น
บนพื้นที่ผมภาวนาไม่ให้น้องเขาก้มลงไปเช็ด
แล้วผมก็หายใจทั่วท้อง เมื่อเห็นว่ากระต่ายตัวนั้นแบกไอ้ตัวปัญหา
ที่เมาปลิ้นไปที่นั่งพักอีกฝั่งโดยไม่ก้มลงไปท�ำความสะอาดพื้นร้านให้ไอ้พีช
"มึงควรคัดลูกค้าแล้วว่ะ เกรดตต่ำแบบนั้นห้ามเข้า"
ไอ้ภพพึมพ�ำบอก ผมยกแก้วเหล้าขึ้นจิบ สายตายังจ้องน้องคนนั้นอยู่
"เกรดตตำ่ เหีย้ อะไร ไอ้หวั เหลืองนัน่ ลูกดาราดัง ส่วนน้องคนทีแ่ บกมันอยู่
เป็นลูกชายหม่อมราชวงศ์เทพพงศ์ วงศ์ประดิษฐ์"
"นามสกุลวงศ์ประดิษฐ์?" ผมพึมพ�ำแล้วหันหน้ามองไอ้พีช
"มึงรู้จักรึเปล่าวะไอ้หม่อม นั่นน่ะลูกชายคุณแอ้ เผื่อเป็นเพื่อนแม่มึง"
"รู้ได้ไงว่าแม่เขาชื่อแอ้"
"สมัยสาวๆ แม่เขาเคยเป็นมิสยูนิเวิลด์เวิร์สอะไรสักอย่าง เดือนก่อน
ยังออกข่าวพิธีเปิดงานกินทุเรียนอยู่เลย"
รู้ลึก
คุณแม่ผมมีเพือ่ นเป็นนางแบบ นางงาม หรือไฮโซเยอะเพราะท่านอยูใ่ น
แวดวงนี้ ผมคุน้ ชือ่ คุณแอ้ แต่กแ็ ค่คนุ้ ผมไม่รจู้ กั เขาหรอก
ระหว่ า งที่ ไ อ้ ภ พกั บ ไอ้ พี ช ก� ำ ลั ง คุ ย เรื่ อ งนางงามที่ ผ มเข้ า ไม่ ถึ ง จู ่ ๆ
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กระต่ายน้อยก็พาไอ้หัวเหลืองเดินผ่านโต๊ะที่ผมก�ำลังนั่งอยู่
แต่คนเมาจังหวะก้าวเท้ามันก็เป๋ตามประสา ไอ้หัวเหลืองสะดุดบันได
ล้มคะม�ำ และนั่นก็ท�ำให้ผมได้ยินเสียงหวานๆ ของกระต่ายร้องตกใจ
"พี่ปัน ลุกๆ พื้นมันนอนไม่ได้"
"ง่วงงงแล้วน้องพี่ ขอนอนตรงนี้ละกัน"
"พี่ปัน ลุกขึ้นเถอะครับ อายคนอื่นเขา"
"ขอเหล้าสักแก้ว เดี๋ยวเข้าพรรษาพี่จะจ�ำศีลแล้วน้องเอ๋ย"
"พี่ปัน"
กระต่ายยย้ำชื่อของไอ้หัวเหลืองอีกครั้ง ใบหน้าจิ้มลิ้มมู่ทู่ จมูกโด่งสวย
ย่นฟึดฟัด ปากอวบอิม่ สีชมพูของน้องเขาเม้มเล็กน้อย ขณะยืนเท้าเอวมองคนเมา
ที่สลบแทบเท้าเล็กๆ ของตัวเอง
ดูเหวี่ยง
แต่น่ารักว่ะ
"ถ้าพี่ปันไม่ลุก เอ็นดูจะกลับแล้วนะ"
"อย่าทิ้งเพ่ นี่เพ่รหัสงาย เอิ๊ก"
"มึงไปช่วยน้องเขาหน่อยดิ นั่นลูกค้ามึงอ่ะ" ไอ้ภพพยักพเยิดหน้า
ดันไหล่ให้ไอ้พีชไปช่วยพยุงลูกค้าขึ้น
แต่ไอ้พชี ขืนตัวแล้วเถียงอะไรไม่รกู้ บั ไอ้ภพสองคน ผมเลยตัดความร�ำคาญ
ด้วยการลุกขึน้ เต็มความสูง ก้าวเท้าเดินลงบันไดสองขัน้ แล้วย่อตัวลงจับปีกคนเมา
ให้ลุกขึ้น
"เชี่ย/แม่มึ้ง" เสียงไอ้สองคนนั้นสบถดังแว่ว
"ขอบคุณครับ" แต่เสียงหวานของน้องกระต่ายกลบเสียงของไอ้สองคนนัน้
จนหมด
น้องเขาไม่เงยหน้ามองผม เพราะมัวแต่ก้มหน้าประคองไอ้ขี้เมา
เคยเห็นกระต่ายน้อยตาแดงมัย้ ครับ เขาว่ากันว่ามันดุเอาเรือ่ ง ถ้าเข้าใกล้
อาจโดนกัดได้งา่ ยๆ ขนาดเจ้าของเลีย้ งจนเชือ่ งยังใช้ฟนั คมงับนิว้ จนเลือดไหล
ได้เลย
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น้องคนนี้เป็นกระต่ายแบบนั้น
น่ารัก ฟึดฟัด น่าฟัดด้วย
ผมเผ้าของน้องเขาฟูไม่เป็นทรง ใบหน้าขาวกระจ่างก็มทู่ เู่ พราะไอ้ขเี้ มา
เป็นต้นเหตุ ผมชอบเครือ่ งหน้าของน้อง ทุกอย่างมันผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
น่าดู น่ามองไปหมด
"พี่ปัน ใจเย็นๆ ยืนให้ตรงก่อนแล้วค่อยเดิน"
"น้องครับ เดี๋ยวให้ รปภ. มาช่วย"
ไอ้พีชตัดสินใจลงมาท�ำหน้าที่เจ้าของร้านในที่สุด แต่การที่มันใช้ค�ำว่า
รปภ. ท�ำเอากระต่ายน้อยของผมเงยหน้าขึน้ สบตากับมัน พร้อมท�ำหน้าตกใจ
เป็นกระต่ายตื่นตูม
"ขอโทษนะครับ เขาเป็นพีร่ หัสผมเอง" ถึงผมจะเห็นใบหน้าจากด้านข้าง
แต่ก็รู้ได้เลยว่าน้องก�ำลังกังวล
"เฮ้ยน้อง ใจเย็นครับ พี่ไม่ได้ให้คนมาลากเพื่อนน้องไปไหน"
"น่ารักจริงๆ ว่ะ"
ไอ้พีชคุยกับน้อง ส่วนไอ้ภพก็เดินมากระซิบข้างๆ ผม
"อ่อ ครับ"
ผมจับปีกขวาของไอ้เด็กขี้เมาไว้ ส่วนน้องเขาจับปีกซ้าย
ผมจับด้วยมือข้างเดียว แต่น้องเขาต้องจับแน่นด้วยมือถึงสองข้าง
"อย่าพาพี่กลับบ้านนะเอ็นดู ไม่งั้นพี่โดนแม่ตีแน่ๆ เลย ฮือ"
"ไม่กลับครับไม่กลับ เดี๋ยวคืนนี้ไปนอนห้องเอ็นดูนะ"
"ฮือออ เอ็นดู"
ไอ้ขเี้ มาเศร้าอะไรมาไม่รู้ มันท�ำท่าจะคว้าคอน้องเขามากอด แต่โชคดีที่
น้องเขาผงะออกและเป็นช่วงเดียวกับที่ รปภ. วิง่ เข้ามาอุม้ ไอ้ขเี้ มานีไ่ ด้พอดี
แต่น้องชื่อเอ็นดูเหรอ
น่าเอ็นดูสมชื่อเลยว่ะ
ผมยืนมองน้องเขาที่เอาแต่ชะโงกหน้ามองร่างเมาๆ ของพี่รหัสที่ถูกหิ้ว
ออกไปข้างนอก
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น้องเขาดูสบั สนเมือ่ เงยหน้าขึน้ สบตากับไอ้พชี ส่วนไอ้เจ้าของร้านคนนี้
ก็ยนื ลุน้ ว่าน้องเขาจะพูดอะไร
จุดจุดนี้ผมอิจฉามัน ทั้งที่ผมเสนอตัวเข้าช่วยแต่ก็แพ้ค�ำว่า รปภ. หรือ
ผมควรพูดออกไปว่าจะเอาต�ำรวจมาจับไอ้ขเี้ มานัน่ ดีถงึ จะได้รบั ความสนใจบ้าง
"ขอบคุณนะครับ แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับ ร้านเลอะไปหมดเลย"
"ไม่เป็นไร พี่เข้าใจคนเมา"
ผมเห็นว่าน้องเขายิม้ เจือ่ น ผงกศีรษะเบาๆ แล้วท�ำท่าจะวิง่ ตามร่างของ
ไอ้ขี้เมาออกไป แต่ผมไวกว่า เอื้อมมือไปคว้าต้นแขนของน้องเขาไว้
แล้วก็พบว่าแขนน้องเขานุ่มมาก
เพราะความนุม่ ท�ำให้ผมเผลอออกแรงบีบจนเสียงหวานๆ ครางออกมา
ใครจะไปรู้ว่าจะบอบบางขนาดนี้
ผมเลยคลายมือออกจนสุดท้ายก็ปล่อยแขนของกระต่ายให้เป็นอิสระ
ผมก�ำมือแล้วล้วงไว้ในกระเป๋ากางเกงตัวเองพร้อมกับสร้อยข้อมือที่น้องเขา
ท�ำหล่นไว้บนพื้นเมื่อกี้
แม้แต่หน้าผม น้องเขายังไม่กล้าเงยขึ้นมอง
ผมไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นสักหน่อย
"ขอบคุณครับที่ช่วยพยุงพี่ปัน"
น้องเขาคงคิดว่าที่ผมจับแขนไว้เพราะอยากได้ค�ำขอบคุณ ความจริง
ผมไม่ได้อยากได้ค�ำขอบคุณอะไรจากน้องเขาเลย
แต่ที่ผมอยากได้คือ...
"ชื่ออะไร"
เสียงหวานๆ ของน้องเขาดังตอบ
"เอ็นดูครับ"
ผมอยากให้เขาเงยหน้ามองผม
"อายุเท่าไหร่ ยังเรียนอยู่เข้าผับได้ยังไง" แล้วผมก็เผลอท�ำเสียงเข้ม
"ไอ้เชี่ย มึงดุอะไรขนาดนั้น เป็นพ่อน้องเขาหรือไง"
เสียงไอ้ภพท�ำให้ผมกระตุกยิ้ม
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กระต่ายตาแดงเป็นกระต่ายทีด่ ุ ผมเลยต้องใช้ความดุของตัวเองเข้าข่ม
"อายุยี่สิบสองครับ ส่วนพี่ปันยี่สิบสาม"
ผมไม่ตอบอะไร แต่ยนื มองและใช้ความเงียบของตัวเองกดดันให้นอ้ งเขา
เงยหน้าขึน้
แต่ จ นแล้ ว จนรอดกระต่ า ยก็ ไ ม่ ย อมสบตา น้ อ งเขาไม่ ไ ด้ ก ้ ม หน้ า
แต่เหลือบตามองอย่างอื่น ผมขยับเท้าถอยหลังเล็กน้อย และจังหวะนั้น
น้องเขาก็หมุนตัวหันหลัง ก่อนจะสาวเท้าวิ่งหนีผมไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ
ของไอ้พีชกับไอ้ภพ
ผมมองตามแผ่นหลังเล็กๆ ที่ค่อยๆ ห่างออกไป ก่อนที่ประตูจะปิดลง
ผมเห็ น ว่ า น้ อ งเขาหั น หน้ า มองเข้ า มาในร้ า น ดวงตาเป็ น ประกายคู ่ ส วย
สบสายตากับผมอย่างจัง และหายไปเมื่อประตูปิดสนิท
แล้ ว อาการถู ก ตาต้ อ งใจก็ เ กิ ด ขึ้ น กระต่ า ยน้ อ ยที่ ไ ม่ ม องหน้ า ผม
เสียงหวานที่ดังวนอยู่ในความคิด
ถึงไม่ใช่ซนิ เดอเรลล่าทิ้งรองเท้าให้เจ้าชาย แต่น้องเขาก็ทิ้งสร้อยข้อมือ
ไว้ให้
และถึ ง ผมจะไม่ ใ ช่ เ จ้ า ชาย แต่ ห ลั ง จากนี้ ค งต้ อ งตามหาเจ้ า ของ
สร้อยข้อมือเส้นนี้ซะแล้ว
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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