
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน





แผนการเดตออนไลน์ท่ีมีเป้าหมายคือการท�าให้พังกันไปข้างได้ด�าเนินมาถึง 

เล่มท่ีสอง ซึง่ผูล้งมอือย่าง 'จิง่ฮวน' นัน้ก็มคีวามคืบหน้าอย่างมาก เพราะสามารถตสีนทิ 

จนถึงข้ันแทรกซึมเข้าไปอยู่ข้างกายผู้เล่นไอดีหัวใจเพรียกหาได้ส�าเร็จ ท้ังยังคืบหน้า 

อย่างรวดเร็วชนดิทีเ่รยีกได้ว่าตอนน้ีทัว่ทัง้เซร์ิฟต่างรบัรูโ้ดยท่ัวกันว่าผูเ้ล่นไอดจีิง่แสนหวาน 

ตวัน้อยเป็น 'เดก็' ของใคร

แต่แน่นอนว่าปฏิบัติการแก้แค้นแทนพ่ีสาวยังไม่จบเพียงเท่านี้ เมื่อสามารถ 

เป็นส่วนหนึง่ในแก๊งปาร์ตีแ้ละมสีถานะพิเศษๆ ข้างกายหัวใจเพรยีกหาได้แล้ว ขัน้ต่อไป 

ก็คือท�าให้อีกฝ่ายรักจิ่งแสนหวานตัวน้อยจนโงหัวไม่ข้ึน จากน้ันจิ่งฮวนก็จะได้เชือด 

คูเ่ดตออนไลน์คนนีใ้ห้ช�า้ใจจนตายน่ันเอง!...ทว่าตวัจิง่ฮวนกลบัไม่ได้รบัรูเ้ลยว่าก่อนหน้านี้

ตนเองเผลอหลดุโป๊ะจน 'เซีย่งไหวจอื' หรอืก็คอืหวัใจเพรยีกหาตวัจรงิเสยีงจรงิจบัพิรธุ 

ได้แล้วว่าสาวน้อยลูกกวาดจิ่งแสนหวานตัวน้อยท่ีคอยตามติดตนเองมาสักระยะน้ัน 

แท้จรงิก็คอืรุน่น้องในมหา'ลยัทีช่ือ่จิง่ฮวนนัน่เอง

ปฏิบัติการรักให้พังต่อจากนี้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน และเหย่ือจะยังคงเป็นเหย่ือ 

หรอืจะสามารถพลิกเกมกลบัมาเป็นผูล่้าได้หรอืไม่น้ัน ขอให้คณุผูอ่้านทกุท่านกดลอ็กอนิ 

เข้าเกม Nine Heroes ไปตัง้แผงในเมอืงหลกัเพ่ือสอดส่องพวกเขากันต่อดกีว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



แนะนำ�ตัวละคร

Name : ลู่หัง

นักศึกษาชั้นปีท่ีสาม เพ่ือนรักรูมเมตของเซี่ยงไหวจือ เป็นคนท่ีรู ้

เบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องที่เซี่ยงไหวจือเคยถูกนักต้มตุ๋นมาสวมรอย 

เล่นไอดีหัวใจเพรียกหาแทนจนเกิดเรื่องราวตามมามากมาย

เสี่ยวลู่เสี่ยวลู่ไม่หลงทาง

ID ถนนยาวไกล ผู้วิเศษ



Name : ไม่ปรากฏ

ผูเ้ล่นคนหนึง่ของเซร์ิฟเวอร์บปุผาในคนัฉ่อง จนัทราในวาร ี เจ้าของฉายา

หัวหน้าหน่วยเสือขาวของหอเสียนเหริน และยังเป็นแฟนเก่าของไอด ี

เธออย่าขมวดคิ้ว ซึ่งก็คือเจ้าของไอดีคนก่อนที่จิ่งฮวนซื้อไอดีต่อมา 

โดยไม่รูค้วามหลงั

ชิวเฟิง

ID ชิวเฟิง ผู้วิเศษ



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ
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บทที่ 44

หลงัชวิเฟิงประลองท่ีอารน่ีาเสรจ็ เมือ่อยู่เฉยๆ เขาก็รูสึ้กเบือ่จงึเข้าไปหา 

คนคยุเล่นด้วยใน YY แต่เพราะเป็นวันท�างาน ห้องแชต YY ของกิลด์เลยไม่มใีครอยู่ 

สดุท้ายเขาก็ได้แต่ไปรบกวนโลกท่ีมเีพียงเราสองของหัวหน้าและรองหัวหน้ากิลด์

ตวัเอง

โชคดทีีช่่างหัวความรกั AFK อยู่ ชนุเซีย่วจงึไม่ได้เตะเขาออกจากห้องแชต

"เธอว่าท�าไมจิ่งแสนหวานตัวน้อยถึง...ใจแข็งเป็นหินขนาดน้ีนะ" ชิวเฟิง 

อดไม่ได้ท่ีจะพูดเรื่องจิ่งแสนหวานตัวน้อยกับเธอ เขาบ่นอย่างสิ้นหวัง "เธอดูสิ  

ปกติเวลาจิ่งแสนหวานตัวน้อยอยู่กับหัวใจเพรียกหาน่ะดูมีชีวิตชีวาขนาดไหน  

พอมาอยู่กับฉนันีแ่ทบไม่พูดอะไรสกัค�า"

ชุนเซี่ยวเยาะเย้ยอย่างเย็นชา "เพราะง้ันผู้ชายแบบนายมันถึงง่ายไง  

ย่ิงได้มายากเท่าไรย่ิงอยากได้มากเท่านัน้ พูดตรงๆ เลยนะ นายอยากแย่งผูห้ญิง 

มาจากหัวใจเพรยีกหาใช่ไหมล่ะ"

ชวิเฟิงส�าลกั เขาปฏิเสธไม่ได้เลย ตามจรงิแล้วก็เป็นเพราะหัวใจเพรยีกหา  

เขาถึงได้สนใจจิง่แสนหวานตวัน้อยมากข้ึนทุกวัน

"พูดให้มันดีๆ หน่อย อย่ามาว่ากันแบบนี้สิ" เขาชะงักไป "ก็ไม่เชิงว่า 

เป็นแบบน้ันหรอก ตวัจิง่แสนหวานตัวน้อยเองก็น่าสนใจมาก อกีอย่างเธอก็มข้ีอดี

เยอะด้วย"

พูดถึงตอนนี้ชิวเฟิงก็อดย้ิมไม่ได้ น�้าเสียงเองก็อ่อนโยนข้ึนมาก "เธอ 
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นสิยัน่ารกั แต่ละค�าทีพู่ดออกมาก็เหมอืนก�าลงัอ้อนไปซะหมด ฝีมอืก็ไม่เลว... 

ทีส่�าคญัก็คือเธอเป็นคนจรงิใจมากไงล่ะ"

ชุนเซี่ยวมีน�้าเสียงสงสัย "จริงใจเหรอ"

"อมื เมือ่ตอนบ่ายฉนัว่าจะส่งหินโชคชะตาไปให้ แต่เธอไม่ชอบของแพง  

พูดยังไงก็ไม่ยอมรบัไว้" ชวิเฟิงพูดพลางหัวเราะ "เธอไม่เหมอืนสาวคนอืน่ๆ เลย..."

ชิวเฟิงยังพูดประโยคนี้ไม่ทันจบ เสียงของเขาก็หายไปในอากาศ

เพราะในตอนนัน้กล่องข้อความด้านขวาของหน้าจอเกมเขาโดนบงัจนมดิ

[ประกาศจากระบบ] [จิ่งแสนหวานตัวน้อยเปิดหินโชคชะตาลึกลับ  

ได้รับหินเจ็ดสีx1! ขอแสดงความยินดีกับผู้กล้า!]

[ประกาศจากระบบ] [จิ่งแสนหวานตัวน้อยเปิดหินโชคชะตาลึกลับ  

ได้รับลิ้นมังกรx1! ขอแสดงความยินดีกับผู้กล้า!]

[ประกาศจากระบบ] [จิ่งแสนหวานตัวน้อยเปิดหินโชคชะตาลึกลับ  

ได้รับขนแกะx3! ขอแสดงความยินดีกับผู้กล้า!]

ส่ิงท่ีห่วยแตกท่ีสดุของระบบหนิโชคชะตาก็คือจดุนี ้การเปิดหินโชคชะตาน้ัน 

มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะได้รบัทอง ค่าประสบการณ์ หรอืไอเทม แต่ถ้าคณุเปิดได้ 

ไอเทมไม่ว่าจะเป็นของดหีรอืไม่ดีก็จะมกีารประกาศจากระบบ

เช่นเดียวกับจิ่งแสนหวานตัวน้อย ได้รับไอเทมขยะเป็นกองก็ยังมีการ 

ป่าวประกาศ ซึง่มนัไม่ต่างจากการถูกประหารต่อหน้าสาธารณชนเลย

ในตอนนัน้เองชนุเซีย่วก็พูดเย้ยหยันด้วยน�า้เสยีงเย็นชา "จรงิใจจงัเลยเนอะ"

ชวิเฟิงว่า "...อาจจะเพ่ิงคดิได้มัง้? เธอคงอยากใช้เงนิของตวัเองมากกว่า 

ใช้ของฉนั แบบนีก็้ย่ิงมค่ีาไม่ใช่เหรอ"

"ตอนฉนัไปท่ีดนิแดนปรศินา ฉนับังเอิญไปเห็นว่าตอนนีเ้ธออยู่ตีเ้ดยีวกับ 

หวัใจเพรยีกหานะ" ชนุเซีย่วหวัเราะเบาๆ "หัวใจเพรยีกหาเป็นหัวต้ีด้วย"

มเีพียงหวัหน้าปาร์ตีเ้ท่านัน้ท่ีกด NPC ได้และต้องสนทนากับ NPC ถึงจะ 

กดปุ่มซือ้หินโชคชะตาได้



9เจี้ยงจื่อเป้ย

ชิวเฟิง "..."

"เพราะงัน้เธอไม่อยากได้ของนายหรอก แต่อยากได้แค่ของหวัใจเพรยีกหา 

คนเดยีวต่างหาก"

ตอนแรกจิง่ฮวนไม่ได้ตัง้ใจจะรบัหนิโชคชะตาไว้ ในเมือ่เป้าหมายของเขาคอื

การท�าลายไอดขีองหวัใจเพรยีกหา ใครมนัจะไปสนใจหนิโชคชะตาน่ีกันล่ะ

แต่จากกรณีของลูเ่หวินเฮ่า จิง่ฮวนจงึตระหนกัได้ถึงเหตผุลหน่ึง ย่ิงโดนแฟน 

ทีเ่ป็นผู้ชายปลอมตัวมาหลอกเอาเงนิไปมากเท่าไร ตอนรู้ความจริงก็ย่ิงเจบ็มาก

เท่าน้ัน

หนิโชคชะตาร้อยก้อนยังไงก็ประมาณสองพันหยวน เป็นใครก็ต้องเจบ็ใจ

ทัง้นัน้แหละ

จิ่งฮวนจึงส่งค�าพูดประมาณว่า 'อ๋าๆๆ' 'ท�าไมพ่ีเป็นคนดีขนาดน้ี QAQ'  

'ฉนัคงได้แต่อทุศิชวีติให้พ่ีเท่าน้ันแหละ!' ไปเป็นพืดแล้วรบัหินโชคชะตาร้อยก้อนน้ีมา

เพียงแต่เขาไม่คดิว่าตวัเองจะโชคร้ายขนาดนี ้ เปิดหนิโชคชะตาตัง้ร้อยก้อน 

ดนัไม่ได้ของดเีลย แถมยังได้ไอเทมขยะมาเป็นคนัรถ สองพันหยวนจงึเสยีไปเปล่าๆ  

ทัง้แบบนัน้

เกมดูดเงินแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องล้มละลายแน่

[ปาร์ตี้] จิ่งแสนหวานตัวน้อย : ฮือๆๆๆ QAQ

[ปาร์ตี้] จิ่งแสนหวานตัวน้อย : ฉันจะลบไอดีเพื่อไถ่โทษ!

[ปาร์ตี]้ จิง่แสนหวานตัวน้อย : คนดวงซวยแบบฉนัมนัห่วยแตกจรงิๆ [ซมึ]

[ปาร์ตี้] หัวใจเพรียกหา : ...ไม่ขนาดนั้นหรอก

[ปาร์ตี้] จิ่งแสนหวานตัวน้อย : ฉันดวงซวยจริงๆ นะพ่ี... TT ต้องไป 

ไหว้พระหรือเปล่าเนี่ย

[ปาร์ตี]้ หวัใจเพรยีกหา : ปัญหาอยู่ท่ีความน่าจะเป็น ถ้าเปิดอกีสกัร้อยก้อน

เดีย๋วก็คงได้ของดแีล้ว
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จิ่งฮวนตกใจจนรีบเปิดไมค์

"ไม่ต้องแล้วค่ะพี่ ฉันไม่เปิดแล้ว!"

เขาอยากให้หัวใจเพรียกหาหมดตัวก็จริง แต่ก็ไม่อยากให้เกมน้ีได้เงิน 

สีพั่นหยวนไปฟรีๆ  หรอกนะ

ปลายนิ้วของเซี่ยงไหวจือหยุดชะงักกะทันหัน

[ปาร์ตี้] หัวใจเพรียกหา : ไม่อยากเปิดแล้วเหรอ

[ปาร์ตี้] จิ่งแสนหวานตัวน้อย : [ส่ายหัวอย่างบ้าคลั่ง]

เซี่ยงไหวจือจึงปิดหน้าต่างซื้อขายอย่างเชื่องช้า

หนิโชคชะตาร้อยก้อนน้ีถือเป็นน�า้ใจทีจ่ิง่ฮวนให้ทีพั่กเขา รสีอร์ตน�า้พุร้อน 

ที่พวกเขาเข้าพักกันในวันน้ัน ราคาห้องพักต่อคืนอย่างน้อยก็เป็นเลขสี่หลัก  

คนทีไ่ด้ค่าขนมอาทิตย์ละไม่ก่ีร้อยหยวนไม่รูต้้องใช้เวลาเก็บเงนินานแค่ไหนกว่าจะ 

ได้ไปเท่ียวในครัง้น้ี

นอกจากน้ีเขาก็รูด้ว่ีาจิง่แสนหวานตวัน้อยจะต้องปฏิเสธหนิโชคชะตาของ

ชวิเฟิง ซึง่ในหัวของเจ้าตวัจะต้องมเีหตผุลบางอย่างของตัวเองแน่นอน

เมื่อพาเซียนจิ้งจอกน้อยเปิดหินโชคชะตาเล่นเสร็จแล้ว เซี่ยงไหวจือ 

ก็ขยับนิ้วกดใช้ยันต์โบยบินเพื่อพาอีกฝ่ายบินจากไป

ท�าเหมอืนกบัว่า 'แฟนเก่า' และพวกเพ่ือนสาวของเธอท่ีอยูข้่างๆ ไม่ได้อยู่ 

ตรงน้ัน

แต่ลบัหลงัพวกเขา กลุม่แชตของพวกเธอมแีจ้งเตอืนการสนทนาถึง 99+

จีเ้สีย่วเหนียน จิง่แสนหวานตวัน้อยน่ีมนัอวดดเีกินไปปะ?! นางรู้อยู่แล้ว 

ใช่ไหมว่าเซยีนเซยีน AFK อยู่ตรงนีถึ้งได้จงใจพาหัวใจเพรยีกหามาทางนี?้?

เตี่ยนเตี่ยนยา เป็นไปได้สูง ร้ายเกินไปละยัยนี่

เซยีนเหมิงเหมงิ เฮ้อ ช่างเถอะ ไม่ต้องพูดเรือ่งนีแ้ล้ว ฉนักับหัวใจเพรียกหา 

ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว
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เสี่ยวม่าย ไม่น่ามั้ง? ฉันเห็นว่าหัวตี้เป็นหัวใจเพรียกหาน่ี ถ้าจงใจมา 

ก็น่าจะเป็นหัวใจเพรียกหาเองที่จงใจ...

จ้ีเสี่ยวเหนียน เสี่ยวม่าย เธอเพ่ิงกลับมาคงไม่รู้เรื่อง ยัยผู้หญิงคนนี ้

ร้ายมาก นางซือ้ยอดไลค์ด้วยนะ!

เสี่ยวม่าย ซื้อยอดไลค์?

จ้ีเสีย่วเหนียน ใช่ส ิ เพลง 'รบัใช้ชาตด้ิวยความภักด'ี ท่ีนางร้องอะต้องซือ้ 

ยอดไลค์มาแน่! เพ่ือนฉันหลายคนบอกว่าไอดีตัวเองกดไลค์เพลงนี้ แต่จริงๆ  

พวกเขาไม่ได้กดเอง

เสี่ยวม่าย งั้นก็รีพอร์ตให้ผู้ดูแลแบนไอดีได้สิ

จ้ีเสีย่วเหนียน ฉนัถึงบอกไงว่านางน่ะร้าย นางกลวัพวกเรารพีอร์ตก็เลย

หาข้ออ้างถอนตวัออกจากการแข่งไปก่อน!

เตี่ยนเตี่ยนยา แหวะ

เสี่ยวม่าย อวดดีขนาดนี้ไม่มีใครเอาเรื่องนางเลยเหรอ

จีเ้สีย่วเหนยีน นางเกาะติดขาใหญ่อย่างหวัใจเพรยีกหา ใครจะไปกล้า

เอาเรื่องล่ะ ไม่เห็นเหรอว่าขนาดช่างหัวความรักก็ยังต้องก้มหัวให้เลย ตอนน้ี 

นางร่อนไปท่ัวเซร์ิฟ ไม่มใีครกล้ายุ่งเลย

เตี่ยนเตี่ยนยา เสี่ยวม่าย แฟนเธอเป็นสายโจมตีอันดับสองนี่ ห่างกับ 

หัวใจเพรยีกหาไม่เท่าไรเอง ในกลุม่น้ีมแีค่เธอนะท่ีช่วยออกหน้าให้ทกุคนได้

จีเ้สีย่วเหนียน น่ันส ิ [ร้องไห้] ถ้าเธอไม่ลงมอื เซร์ิฟนีก็้คงต้องเปลีย่นเป็น 

ชือ่นางแล้ว

เสี่ยวม่าย ...?

เสี่ยวม่าย ฉันจะลองหาทางดู

วันรุง่ขึน้จิง่ฮวนไปเข้าเรยีนคนเดยีวโดยไม่มพีวกลูเ่หวินเฮ่าไปด้วย ถึงจะ

เงยีบสงบแต่ก็น่าเบือ่ แค่คาบนีค้าบเดยีวก็หาวไปเป็นสบิครัง้แล้ว

หลงัเลกิเรยีนเขาก็ลกุขึน้และเดนิกลบับ้าน แต่ระหว่างทางก็ได้รบัข้อความ 

จากกลุม่แชต
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ลู่เหวินเฮ่า @เสี่ยวจิ่งยา ฮวนฮวนที่รัก เลิกเรียนหรือยัง

เสี่ยวจิ่งยา ?

เกาจื้อเสียง ซื้ออาหารเช้าสองชุดมาให้เราหน่อยดิ เด๋ียวชาติหน้า 

ฉันยอมไปเกิดเป็นวัวเป็นม้ารับใช้นายเลย แล้วให้เฮ่าเอ๋อร์เป็นเมียนาย

เสี่ยวจิ่งยา ไปไกลๆ เลย

จิง่ฮวนตืน่สาย เขาเองก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้า เพราะงัน้ไม่ต้องพูดถึงเรือ่ง 

ซือ้ไปฝากพวกน้ันเลย ตอนนีเ้ขาแค่อยากกลบัไปนอนต่อเท่าน้ันแหละ

พอด่าเสรจ็เขาก็ส่งข้อความทีไ่ม่ค่อยเป็นมติรไปอกีสองประโยคก่อนจะ 

ปิดวีแชต

เขาเดนิออกทางประตหูลงั เมือ่เหน็สนามบาสเกตบอลก็อดเหลอืบมอง

เข้าไปไม่ได้

เพียงมองเข้าไปก็ถูกไหล่กว้างที่หันหลังให้รั้วเหล็กอยู่ดึงดูดสายตา

ชายหนุ่มสวมชดุบาสสดี�าอย่างท่ีไม่ค่อยได้เหน็ ทรงผมถูกตดัอย่างเรยีบร้อย

เผยให้เหน็ล�าคอเรียวยาวสะอาดสะอ้าน ในเวลานีก้�าลงัน่ังกางขา ส่วนข้อศอกน้ัน 

เท้ากับหัวเข่าพลางก้มหน้าเล่นมอืถือ

ตอนนี้เซี่ยงไหวจือก�าลังหงุดหงิดเล็กน้อย

กว่าขาจะหายดไีด้แบบนีก็้ไม่ง่ายเลย เขาจงึคนัไม้คันมอืมาก ดงัน้ันเมือ่เช้า

พอคนในกลุม่แชตเมนชัน่มาหาเขาเพ่ือชวนเล่นบาส เขาจงึตอบตกลงโดยไม่คิดเลย

พอมาถึงก็พบว่ามสีองคนท่ีมาไม่ได้เพราะตดิธุระด่วนท�าให้คนเล่นว่างไป

สองต�าแหน่ง

คนจะน้อยก็ช่างเถอะ ท่ีสนามบาสมคีนเยอะแยะ ชวนๆ มาสองสามคน

ก็ได้แล้ว แต่เขาแค่คิดไม่ถึงว่าเด็กหนุ่มปีสองท่ีอยู่ห้องติดกันแถมยังเล่นบาส 

ได้โคตรห่วยจะอยู่ทีน่ี่ด้วย ท�าเอาความกระตอืรอืร้นของเขาหายไปกว่าครึง่

เซี่ยงไหวจือจิ๊ปาก ในใจก�าลังคิดหาเหตุผลที่จะไปจากที่นี่

"รุ่นพี่!"

เซี่ยงไหวจือชะงักแล้วหันหลังไปมอง
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จิง่ฮวนยืนอยู่ด้านนอก สองมอืเกาะอยู่บนรัว้เหล็กและมองมาท่ีเขาพร้อม 

ยกย้ิมจนตาหยี รอยย้ิมดผู่อนคลายย่ิงกว่าสายลมในฤดใูบไม้ร่วงเสยีอกี

"อรณุสวัสดิค์รบัรุน่พ่ี" จิง่ฮวนกะพรบิตา "พ่ีออกมาเล่นบาสแต่เช้าเลยเหรอ"

เสียงตะโกนของอีกฝ่ายไม่ได้มีเพียงเซี่ยงไหวจือหันมามองเท่าน้ัน แต ่

ผูช้ายคนอืน่ทีอ่ยู่ข้างๆ เขาก็ยังหันมามองจิง่ฮวนอย่างอดไม่ได้

เซี่ยงไหวจือเลิกคิ้วมองไปยังทางที่เขาเดินมา "อืม เพิ่งเลิกเรียนเหรอ"

จิ่งฮวนพยักหน้า "ใช่ครับ ก�าลังจะกลับไปนอนต่อ"

"พ่ีเซีย่ง น่ันใครอะ เพ่ือนเหรอ" ชายหนุม่ท่ีอยู่ข้างๆ ยกย้ิมพลางเดนิมาหา 

ก่อนจะทกัทายจิง่ฮวนอย่างเป็นกันเอง "อยู่สาขาไหนอะ"

จิ่งฮวนกลับตอบว่า "อยู่ปีสองครับ"

ชายคนน้ันเดนิไปตรงหน้าจิง่ฮวนก่อนจะเท้าเอวพลางถาม "เป็นรุน่น้องเหรอ 

ง้ันก็ดเีลยส ิเล่นบาสเป็นไหม"

จิ่งฮวนเอ่ย "ได้นิดหน่อยครับ"

"เล่นเป็นก็พอแล้ว รอบนี้เราขาดคน มาเล่นให้ครบคนหน่อยได้ไหม"

จิ่งฮวนมองไปยังเซี่ยงไหวจือ "รุ่นพี่เล่นด้วยหรือเปล่า"

เซี่ยงไหวจือยังไม่ทันได้หาข้ออ้างเพ่ือจากไป ชายหนุ่มท่ีอยู่ข้างๆ ก็มา 

ขวางหน้าเสยีก่อน

"พ่ีเซีย่งต้องเล่นอยู่แล้ว เขาน่ังรอตรงน้ีตัง้นานแล้วล่ะ ขาดอกีแค่คนเดียวเอง  

ถ้านายมาเราจะได้เริม่กันเลย"

"อ้อ..." จิง่ฮวนตอบกลบัอย่างสดใส "ได้สคิรบั แต่ผมขออยู่ทมีเดยีวกับ 

รุน่พ่ีนะ ถ้าได้ผมจะเล่นด้วย"

เซี่ยงไหวจือเลิกคิ้วเล็กน้อยแล้วกลืนข้ออ้างที่จะหนีกลับก่อนลงคอไป

ชายหนุ่มคนนั้นพยักหน้า "ฮ่าๆ ได้สิ นายเข้ามาเลย"

หลงัจากเข้ามาในสนามจิง่ฮวนก็มายืนข้างๆ เซีย่งไหวจอืและเร่ิมวอร์มร่างกาย

เขาสวมชดุไปรเวต โชคดทีีเ่ป็นกางเกงขาสัน้ ส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าผ้าใบ 

เวลาว่ิงจงึไม่ล�าบาก

เซี่ยงไหวจือกวาดตามองรองเท้าผ้าใบสีขาวของเขา ส่วนด้านบนเป็น 
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น่องขาเรยีวซึง่แตกต่างจากกล้ามขาของผูช้ายคนอืน่ทีอ่ยู่ข้างๆ อย่างเหน็ได้ชดั

เขาละสายตาก่อนจะใช้เสียงท่ีได้ยินเพียงสองคนพูดกับอีกฝ่าย "ถ้า 

ไม่อยากเล่นก็ปฏิเสธได้นะ"

"ท�าไมจะไม่อยากล่ะครับ" จิ่งฮวนมองเขาด้วยความสงสัย ก่อนจะยก 

มมุปากข้ึนแล้วพูด "จรงิๆ ช่วงสองสามวันนีผ้มกะว่าจะชวนพ่ีออกมาเล่นบาสอยู่  

แต่ไม่คิดว่าจะบงัเอญิมาเจอกันพอด"ี

ทันใดนั้นเซี่ยงไหวจือก็เริ่มไม่แน่ใจในความคิดของจิ่งฮวนแล้ว

"...ชวนฉันเหรอ ท�าไมล่ะ"

"เพราะผมคิดว่าพี่เล่นบาสเก่ง"

"นายเคยเห็นเหรอ"

"ไม่เคยเหน็พ่ีเล่นบาส แต่เคยเห็นพ่ีรบัลกูบาส" จิง่ฮวนยกมอืขึน้ท�าท่าทาง

เหมอืนรบัลกูบาสเลยีนแบบอกีฝ่ายในคนืนัน้ "เจ๋ง!"

เซี่ยงไหวจือยกริมฝีปากแย้มยิ้ม

เซี่ยงไหวจือเป็นคนหน้าหย่ิงดูเย็นชา ตาชั้นเดียวย่ิงท�าให้เขาดูเย็นชา 

มากขึน้ไปอกี พอยกย้ิมข้ึนมาจงึดูอบอุน่อย่างหาได้ยาก

คนสิบคนถูกแบ่งเป็นสองทีม จ่ิงฮวนยืนอยู่ฝั่งทีมของตนเองและก�าลัง

ปรึกษากันเพื่อแบ่งต�าแหน่งให้แต่ละคน

เซี่ยงไหวจือเป็นกองหลัง จิ่งฮวนได้เป็นกองหน้า

จิง่ฮวนเดาไว้ไม่ผดิ เซ่ียงไหวจือเล่นบาสเกตบอลเก่งมาก แค่เริม่เกมก็ชูต้

สามแต้มลงไปถึงสองครัง้ เปิดฉากท�าคะแนน 6-0 ไปได้อย่างไม่น่าเชือ่

คนทีม่ามงุดกูารแข่งรอบน้ีค่อยๆ เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะจ�านวนของ

สาวๆ พวกเธอต่างกระซิบกระซาบกัน ส่วนสายตานั้นก็เอาแต่มองชายหนุ่ม 

สองคนซึง่ดโูดดเด่นสะดุดตาทีส่ดุในสนาม

จิง่ฮวนสงูหนึง่ร้อยเจ็ดสบิแปดเซนตเิมตร ถึงแม้จะไม่นบัว่าสงู แต่เพราะ 

เขากระโดดได้เก่งท�าให้การเล่นเป็นกองหน้าไม่ใช่เรือ่งยาก เขาเลีย้งบอลขณะที่

สายตาก็เริม่สงัเกตกองหน้าของทมีตรงข้าม

คนอืน่ไม่เท่าไร แต่มคีนหนึง่ทีท้ั่งตวัสงูใหญ่และแขง็แรง สีหน้าดุดันดูรับมอื
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ยาก เขาคดิค�านวณในใจเพียงสองวินาทีก่อนจะบกุไปทางขวา ทว่าอกีฝ่ายก็เข้ามา

ป้องกันไว้ทันที

ในตอนที่ผู้ชายคนนั้นกระโดดขึ้นและก�าลังจะบล็อกลูกชู้ตของจิ่งฮวน 

ทันใดนั้นเขาก็หมุนตัวส่งบอลไปด้านหลัง

อย่าว่าแต่ทมีตรงข้ามเลย แม้แต่ทีมเดยีวกันเองก็ตอบสนองไม่ทนั จะมี 

ก็แต่เซีย่งไหวจอืเท่าน้ัน ไม่รูว่้าเขามารอเซฟไว้ตัง้แต่แรกหรอืเพราะตอบสนอง

รวดเรว็ หลงัจากรบับอลของจิง่ฮวนมาได้เขาก็ชูต้สามแต้มอย่างแม่นย�าอกีครัง้

บอลลงห่วงไปแล้ว แต้มเพิ่มขึ้นทิ้งห่างขาดลอยเป็น 13-2

เซีย่งไหวจอืเลกิคิว้ เห็นได้ชดัว่าเขาก็ไม่คดิว่าจะชูต้ลูกน้ีลง ดูเหมอืนวนัน้ี 

เขาจะมอืข้ึนไม่เลว

ขณะท่ีก�าลังคิดทีมตรงข้ามก็ขอพัก รุ่นน้องท่ีเล่นเป็นกองหน้ารีบวิ่ง 

กระหืดกระหอบมาหาเขา

"รุ่นพี่ มาเร็ว ไฮไฟว์กัน!" จิ่งฮวนยื่นฝ่ามือของตนเองไปหาเขา

เซี่ยงไหวจือชะงักแล้วยกฝ่ามือขึ้นตาม

หลงัจากจิง่ฮวนบังคบัอกีฝ่ายไฮไฟว์เสรจ็ก็ยังจงใจถูมอือกีฝ่ายด้วย เขาย้ิม

พลางพูด "ขอให้สกิลไหลมา"

มือของชายหนุ่มไม่หยาบเลย มันนุ่มน่าสัมผัส ลูบแล้วรู้สึกสบายมาก

เซีย่งไหวจอืยังไม่ทนัได้สต ิจิง่ฮวนก็ชกัมอืออกและว่ิงกลบัไปทีต่�าแหน่ง

ของตวัเองเสยีแล้ว

ช่วงเวลาพักหมดลงอย่างรวดเรว็ คนของทีมตรงข้ามท่ีคอยสกัดเซีย่งไหวจอื

ถูกเปลีย่นเป็นชายหนุม่ก�าย�าท่ีเล่นเป็นกองหน้าก่อนหน้าน้ี

จิง่ฮวนไม่ได้สนใจอะไร เซีย่งไหวจอืชอบชูต้สามแต้ม ถึงแม้ชายหนุ่มคนน้ัน

จะแขง็แรง แต่ก็ไม่ได้สงูเท่าเซีย่งไหวจอื ด้วยน�า้หนกัตวัเวลาเขากระโดดจงึดู

เทอะทะอย่างเหน็ได้ชดั และท�าให้ไม่สามารถหยุดเซีย่งไหวจอืได้

แต่แน่นอนว่าเรื่องมันไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้น

การแข่งด�าเนนิต่อไป หลงัผ่านไปสองนาทีเซีย่งไหวจอืก็รบัลกูได้อกีครัง้ เขา

ยกมอืข้ึนแสร้งท�าเหมอืนจะชูต้สามแต้ม คดิไว้ว่าจะท�าท่าหลอกแล้วเปลีย่นไปดัง๊ก์
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แทน แต่จู่ๆ  กลบัโดนอีกฝ่ายกระแทกเข้าทีห่น้าอกอย่างแรง จดุท่ีโดนปลายศอก

กระแทกน้ันเจบ็เอามากๆ

เขารู้อยู่แล้ว

คนทีบ่ล็อกเขาก็คอืไอ้โง่ทีอ่ยู่ห้องข้างๆ เขาเมือ่เทอมท่ีแล้ว หมอน่ีอยู่ทีมบาส  

ซึง่เป็นคนทีข่ึน้ชือ่เรือ่งเล่นสกปรก ถ้าไม่ใช่เพราะข้อได้เปรยีบด้านกายภาพก็คง 

โดนทีมบาสไล่ออกไปนานแล้ว

เซีย่งไหวจอืขมวดคิว้แน่นพร้อมกับส่งเสยีงอูอ้ีเ้บาๆ ในล�าคอ แต่มอืไม่ได้ 

หยุดเคลือ่นไหว เขาเปลีย่นกลยุทธ์การเล่นโดยไม่ส่งบอลต่อและชูต้สามแต้มไป 

ทนัที ทว่าบอลกลบัไม่ลงห่วง

บอลหล่นลงกับพ้ืนและถูกฝ่ายตรงข้ามแย่งไป เซีย่งไหวจอืไม่พูดอะไร เขา 

หนัหลงักลบัมาคอยกนัพร้อมเหลอืบมองชายร่างใหญ่คนนัน้แวบหน่ึงอย่างเย็นชา

ชายหนุ่มร่างใหญ่ยักไหล่พร้อมยกยิ้มให้เขาอย่างใสซื่อสุดๆ

ครึง่แรกผ่านไป คะแนนขึน้มาเป็น 21-10 ฝ่ังเซีย่งไหวจอืยังคงได้เปรยีบ 

อยู่มาก

ในช่วงพักครึง่เพียงไม่ก่ีนาทเีซีย่งไหวจอืท�าหน้านิง่เฉย ขณะท่ีก�าลังจะตรงไป

เอาเรือ่งผูช้ายคนนัน้ ข้อมอืของเขาก็ถูกใครบางคนคว้าไว้เสยีก่อน

"รุน่พ่ี" จิง่ฮวนพูด "เราเปลีย่นต�าแหน่งกันไหม ผมอยากเล่นกองหลงัอะ"

เมือ่คิดถึงวิธีการของกองหลงัอกีทีม เซีย่งไหวจอืก็บอกว่า "ไว้คราวหน้า 

แล้วกัน ครึง่หลงัแล้วฉนัมปีระสบการณ์ในการบลอ็กหมอนัน่"

"ผมก็บลอ็กเก่งเหมอืนกันนะ" จิง่ฮวนยืนยัน "ให้ผมลองเถอะ ผมจะฝึกมอื

หน่อย ถ้าไม่โอเคจรงิๆ เราค่อยเปลีย่นกันตอนจบควอเตอร์ก็ได้"

เซี่ยงไหวจือลังเลอยู่ครู่หนึ่งกว่าจะยอม "...ควอเตอร์เดียวนะ"

ทัง้สองกลบัไปพักบนม้านัง่ จิง่ฮวนหยิบมอืถือออกมาเชก็ข้อความในวีแชต

พลางซบัเหง่ือ

ลูเ่หวนิเฮ่า เวรเอ๊ย @เสีย่วจิง่ยา ท�าไมนายไปเล่นบาสแล้วล่ะ แข่งบาส 

ไม่เรยีกเพ่ือนเลยนะ?!
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เสี่ยวจิ่งยา รู้ได้ไงว่าฉันมาเล่นบาส

ลู่เหวินเฮ่า [รูปภาพ]

ลู่เหวินเฮ่า ในกรุ๊ปมหา'ลัยพากันส่งรูปนายกับรุ่นพ่ีเซี่ยงกันใหญ่เลย  

ไม่รูก็้แปลกแล้ว

จิ่งฮวนกดเปิดดู รูปภาพสิบกว่ารูปนั้นถ้ากล้องไม่จับภาพเขาก็เป็น 

เซีย่งไหวจอื ส่วนคนอืน่แทบจะเหน็แค่ร่างเบลอๆ

เขาไม่แปลกใจอะไรจึงพิมพ์ตอบกลับไปว่า 'แค่มาเล่นเฉยๆ'

ลู่เหวินเฮ่า แล้วท�าไมนายไปเล่นกับหมอนี่ได้ล่ะ

ลู่เหวินเฮ่า [รูปภาพ]

ในรูปที่ลู่เหวินเฮ่าส่งมาเป็นรูปชู้ตติ้งการ์ด* ของทีมตรงข้าม

ลูเ่หวนิเฮ่า ไอ้หมอน่ีเล่นบาสอย่างสกปรกอะ คร้ังก่อนท�าเพ่ือนต่างสาขาเรา 

สนัคิว้แตก เลอืดไหลเลย

เซีย่งไหวจอืได้ยินเสยีงหัวเราะเยาะดงัมาจากด้านข้างจงึเหลอืบไปมอง

โดยไม่รูต้วัและได้เห็นรปูโพรไฟล์สชีมพูอยู่บนจอของอกีฝ่าย

โพรไฟล์ที่คุ้นตา แต่ค�าพูดที่ใช้กลับดูไม่คุ้นเคย

เสี่ยวจ่ิงยา ฉันกลัวที่ไหน นายรอดูในกรุ๊ปแชตมหา'ลัยเลยนะ อีกเดี๋ยว 

ป๊ะป๋าคนนีจ้ะลงมอืยังไง

"..." เซี่ยงไหวจือละสายตาออกมา

* ชู้ตติ้งการ์ด คือต�าแหน่งที่คอยท�าคะแนนจากวงนอก และคอยประกบผู้เล่นวงนอกที่มีความสามารถของ 
ทีมตรงข้าม
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ควอเตอร์ท่ีสามเริม่ขึน้ จิง่ฮวนยืนอยู่ตรงหน้าชายร่างใหญ่พลางบดิคอไปมา

"ท�าไมเป็นนายอกีแล้ว" เมือ่ชายคนนัน้เหน็เขาก็หัวเราะออกมา "เซีย่งไหวจอื

โดนฉนับลอ็กจนต้องหนไีปเลยเหรอ"

จิ่งฮวนยิ้ม "ได้ยินว่าพี่เล่นบาสเก่ง ผมเลยอยากจะศึกษาสักหน่อย"

ชายคนนั้นหัวเราะลั่น "ไม่มีปัญหา เรียนรู้ให้ดีล่ะ"

ไม่ก่ีนาทีหลงัจากนัน้ชายร่างใหญ่ก็ได้บอล เขาคดิจะดัง๊ก์ให้ลง รุน่น้องคนน้ี 

จะได้ประจกัษ์แก่สายตา

เขาคดิจะบกุเข้าไปอย่างมัน่อกมัน่ใจ แต่กลบัเป็นว่าไปได้แค่ครึง่ตวัก็โดน 

อกีฝ่ายเอาศอกกระแทกหน้าอกอย่างแรง เขาเจบ็จนต้องพ่นลมหายใจออกมา

โดยไม่สามารถป้องกันได้ ขาสองข้างอ่อนแรงล้มลงไปนัง่กับพ้ืนทันที

ทกุคนต่างตกตะลงึและรบีรดุเข้าไปดชูายคนนัน้ มเีพียงคนลงมอืเท่าน้ัน 

ทียั่งยืนอยู่ท่ีเดมิ เขาหยิบบอลจากพ้ืนมาเดาะเบาๆ สองสามที

"ไอ้ฉบิหา..." ชายคนนัน้ได้สตกิลบัมา ใบหน้าแดงก�า่ถลงึตามองจิง่ฮวน

ด้วยความโกรธ "แกชนฉนัเหรอ?! จงใจใช่ไหม!"

ความจรงิแล้วจิง่ฮวนไม่ได้ศอกกลบัแรงอะไรนกั แต่เป็นอกีฝ่ายเองทีค่ดิจะ

กระแทกจิง่ฮวนเพ่ือฝ่าไปจงึจงใจออกแรงมาก สดุท้ายแรงกระแทกเลยสะท้อน

กลบัมาโดนตวัเอง

เซีย่งไหวจอืขมวดค้ิวก้าวมาด้านหน้าจงึได้ยินจิง่ฮวนพูดด้วยใบหน้าใสซือ่

พอด ี"ผมแค่ตัง้รบัเองนะ"

"ตัง้รบับ้านแกส!ิ" ในท่ีสดุอกีฝ่ายก็เริม่หายเจบ็ขึน้มานิดหน่อย "แกจงใจ

กระแทกฉนั! ฟาวล์น่ี! แม่ง..."

เซี่ยงไหวจือขัดจังหวะ ส่งสายตาดุดัน "พูดจาให้มันดีๆ หน่อย"

แต่จิง่ฮวนไม่สนใจ เขายกมมุปากขึน้พูดอย่างสบายๆ "จรงิๆ พ่ีก็รูว่้าแบบนี ้

คือการกระแทก ถือว่าฟาวล์ใช่ไหม"

เมื่อเซี่ยงไหวจือได้ยินก็ชะงัก ดวงตาสีด�ามองไปทางคนข้างๆ

ท่ีแท้เขาก็เห็น ดังน้ันเลยขอเปลี่ยนต�าแหน่งกับตนเพ่ืออาสาเอาตัวเอง 

มาบลอ็กไอ้โง่นีง่ัน้เหรอ
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บทที่ 45

สิง่ทีจ่ิง่ฮวนทนเห็นไม่ได้มากท่ีสดุก็คอืการเล่นตกุตกิแบบน้ีในสนามบาส 

สมยัมธัยมปลายก็เคยมคีนจงใจย่ืนขามาขดัจนเกาจือ้เสยีงล้มในการแข่ง ต่อมา 

เขากับเกาจื้อเสียงก็ขัดขาอีกฝ่ายคืนนับครั้งไม่ถ้วน ตาต่อตาฟันต่อฟัน ถึงแม้ 

วิธีการจะดเูดก็แต่ก็ใช้ได้ผล หลงัจากนัน้คนคนนัน้ก็ไม่กล้ามาเล่นบาสกับพวกเขา 

สองคนอกีเลย

เวลานี้รอบข้างมีคนดูอยู่มากท�าให้ชายคนน้ันรู้สึกขายหน้า เขาลุกขึ้น 

และคดิจะเดนิกลบัเข้ามาในสนาม แต่เซีย่งไหวจอืกลบัยืนอยู่ตรงหน้าจิง่ฮวน 

บดบงัตวัของเขาไปครึง่หน่ึง ท่าทางเหมอืนพยายามจะปกป้อง

"พ่ีเซี่ยง แบบนี้ถือว่าหมอนั่นฟาวล์นะ" ชายคนนั้นกัดฟัน "เรื่องอื่น 

ไม่ต้องพูดถึง...แต่นี่ควรมีการชู้ตลูกโทษสิ?"

เซี่ยงไหวจือจ้องอีกฝ่ายเขม็ง "ใช้วิธีกระแทกคนอื่นจนเบื่อแล้ว ตอนนี ้

เลยจะหัดแกล้งท�าฟาวล์งัน้เหรอ"

"แกล้งฟาวล์..." ผู้ชายคนน้ันชะงัก ทันใดน้ันก็พูดอย่างเกรี้ยวกราด  

"แกล้งท�าฟาวล์บ้าบออะไร! เขากระแทกผมต่างหาก!"

"ดูจากรูปร่างของนายสองคนแล้ว..." เซี่ยงไหวจือหยุดพูด "เขาเน่ียนะ 

จะกระแทกนาย?"

จิ่งฮวน "...?"

เมื่อเซี่ยงไหวจือพูดแบบน้ัน พวกคนท่ีเข้ามาประคองชายหนุ่มคนน้ัน 
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ก็พากันตกตะลงึและหนัมาพิจารณาจิง่ฮวนโดยไม่รูต้วั จากน้ันก็หนักลบัไปมอง 

ชายร่างใหญ่อกีรอบ

รูปร่างของจิง่ฮวนเมือ่เทียบกับผูช้ายคนอืน่ๆ ก็ไม่ถือว่าผอม แต่ถ้าเทยีบกบั

ชายร่างใหญ่คนนีก็้ถือว่าตวับางกว่ามาก

เมือ่นึกถึงการเล่นบาสของคนข้างตวั สองสามคนน้ันก็พากันอทุานก่อนจะ

ปล่อยมอืทีช่่วยพยุงหนุม่ร่างใหญ่ทนัที

"ช่างเถอะๆ เรือ่งเลก็แค่น้ีเอง เล่นบาสมนัก็ต้องมกีระทบกระท่ังกันเป็นปกติ 

อยู่แล้ว" ใครบางคนพยายามไกล่เกลีย่ "เล่นต่อกันเถอะ"

"แม่ง..." ชายร่างใหญ่สบถเสียงต�่าออกมาหน่ึงค�า แต่ก็รู ้ดีว่าเรื่องน้ี 

คงไม่สามารถท�าให้วุ่นวายได้ "ช่างเถอะ"

ขณะที่จิ่งฮวนจะกลับไปประจ�าต�าแหน่งเดิมก็ถูกคว้าแขนเอาไว้

"นายกลับไปต�าแหน่งก่อนหน้านี้เลย" เซี่ยงไหวจือพูด

"ไม่" จิ่งฮวนยืนยัน "ผมอยากเล่นกองหลัง..."

ทันทีที่พูดจบจู่ๆ เซี่ยงไหวจือก็ยื่นมือออกมาหาเขา

มอืของชายหนุม่เคลือ่นไหวอยู่บนหวัเขาครูห่น่ึง แต่เพราะกลวัว่าจะท�าผม 

ของเขาสกปรก สุดท้ายจงึใช้มอืดนัหลงัเขาแล้วออกแรงผลกัให้เดินไปข้างหน้าเบาๆ

"กลับไป" เซี่ยงไหวจือพูด "ฟังกันหน่อยเถอะ"

"..."

มือของเซี่ยงไหวจือใหญ่มาก ส่วนเสื้อของจิ่งฮวนเองก็บางท�าให้สัมผัส 

ได้ถึงความอบอุน่ทีแ่ผ่ออกมาจากฝ่ามอืของอีกฝ่ายได้อย่างชดัเจน ความอบอุน่ 

ค่อยๆ กระจายจากกระดกูสนัหลงัลามไปท่ัวทัง้ตวั

แล้วทีม่อืนัน้มาวนไปเวียนมาอยู่แถวๆ หวัเขาเมือ่ก้ีน้ี...คดิจะท�าอะไรกันแน่

คนอืน่ๆ เร่งเร้าโดยไม่ปล่อยให้จิง่ฮวนได้มเีวลาคดิมาก เขาจงึดึงสติกลบัมา  

"...รูแ้ล้ว"

เพราะแต้มห่างกันมากแถมเมือ่ก้ียังมเีรือ่งเกิดขึน้ ทีมตรงข้ามจงึหมดก�าลงัใจ

จะต่อสู ้ ในควอเตอร์สดุท้ายแทบจะมแีค่ทมีของจิง่ฮวนท่ีท�าแต้มได้ จนสดุท้าย 

ก็ชนะมาแบบขาดลอย
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จิง่ฮวนเดนิไปข้างๆ ม้าน่ังแล้วหยิบผ้าขนหนมูาเชด็เหง่ือก่อนจะยกย้ิมให้ 

เซีย่งไหวจอืท่ีอยู่ด้านข้าง "รุน่พ่ี หมอน่ันอยู่ทมีบาสจริงเหรอ ท�าไมผมไม่เห็นเขา 

จะเล่นเก่งอะไรเลย เก่งไม่เท่าลูเ่หวนิเฮ่าด้วยซ�า้"

เซี่ยงไหวจือพยักหน้าเห็นด้วย "ก็ไม่เก่งจริงๆ น่ันแหละ น่าจะเพราะ 

โค้ชมหา'ลยัเหน็หุน่เขาดเีลยอยากฝึกเขาล่ะมัง้"

เมื่อพูดถึงเรื่องนี้จิ่งฮวนก็นึกถึงเรื่องเมื่อครู่ขึ้นมาได้

เซีย่งไหวจอืเชด็เหงือ่ เขาหยิบขวดน�า้แร่มาก�าลังจะบดิเกลยีวเปิด แต่จู่ๆ   

คนข้างๆ ก็มาคว้ามอืเขาไว้

สิง่ทีต่ามมาก็คอืกลิน่หอมของแชมพูผสมกับกล่ินเหง่ือจางๆ ท่ีลอยเข้ามาใน

จมกูของเขา

เขาหันไปมองด้วยความสงสัยก็พบว่าคนข้างๆ ก�าลังขยับเข้ามาใกล้  

จากนั้นก็ใช้มือเพียงข้างเดียวดึงชายเสื้อเลิกขึ้น

สผีวิของชายหนุม่ขาวย่ิงกว่าสาวๆ หลายคน บนร่างยงัมรีอยเหงือ่จางๆ  

อยู่ด้วย

จิ่งฮวนสูดหายใจเบาๆ เผยให้เห็นลอนกล้ามหน้าท้องร�าไร

"รุ่นพี่ ที่พี่พูดก่อนหน้านี้ก็ดูถูกผมไปหน่อยนะ" จิ่งฮวนพูดจริงจัง "ผมก็มี 

กล้ามท้องเหมอืนกันนะ ถึงจะไม่ชดัก็เถอะ..."

เซี่ยงไหวจือหยุดมองไม่กี่วินาทีก่อนจะละสายตากลับมาทื่อๆ

"อืม" เขาควบคุมความเร็วในการพูด "นายเก่งกว่าหมอนั่นอีก"

"แน่นอนสิ ต่อให้ผมไม่ตั้งใจเล่นก็ยังดั๊งก์ใส่หัวหมอนั่นได้สบายๆ"

จิ่งฮวนพูดอย่างเห็นด้วยจบแล้วก็พลันคิดได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ

ค�าพูดของเซี่ยงไหวจือเมื่อกี้ ฟังไปฟังมาก็เหมือนค�าพูดหลอกเด็กเลย

เขาขยับริมฝีปาก ทั้งยังคิดจะพูดอะไรเสริม แต่แล้วก็มีขวดน�้าแร่ที่ยัง 

ไม่ได้เปิดขวดหนึ่งยื่นเข้ามาตรงหน้าเขา

จากนัน้ก็พบว่าเป็นหญิงสาวสวมเสือ้เชิต้ยาวกับกระโปรงส้ัน มดัผมแกละ 

สองข้าง ท้ังตวัมกีลิน่หอมกรุน่ เธอมองมาท่ีจิง่ฮวนด้วยสหีน้าเขนิอาย

"รุ่นพี่คะ..." เธอกะพริบตา "ขวดนี้ให้พี่ค่ะ"
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การได้รบัน�า้จากสาวๆ เป็นเรือ่งปกตสิดุๆ ส�าหรบัพวกเขาท้ังคู ่สมยัเข้ามา 

ปีหน่ึงคนท่ีอยากให้น�า้เซีย่งไหวจอืถึงกบัต้องเข้าแถวต่อควิเลยทเีดยีว หลงัจาก

เซีย่งไหวจอืปฏิเสธอย่างเย็นชาอยู่ครึง่เทอมสถานการณ์ท�านองนีถึ้งค่อยๆ หายไป

เซีย่งไหวจอืเม้มปาก ดจูากสถานการณ์ในตอนนีเ้ขาเหมอืนส่วนเกินไม่มผิีด

จิง่ฮวนเงยหน้าส่งเสยีงหวัเราะก่อนจะพูด "ขอบใจนะ แต่ไม่เป็นไรหรอก  

ฉนัมนี�า้แล้ว"

"พ่ีกนิหมดไปแล้วนีน่า ฉนัเห็นนะคะ" หญิงสาวพูดพลางหน้าแดง "ขวดน้ี 

ฉนัเพ่ิงซือ้มา ยังเย็นๆ อยู่เลย"

"ขอโทษที ฉนัไม่ชอบกินน�า้เย็น" จิง่ฮวนพยักพเยิดไปยังขวดน�า้ท่ีเหลอือยู่ 

ครึง่ขวดบนม้านัง่ "แถมฉนัยังเหลอืขวดนัน้อยู่อกี"

หญิงสาวเอ่ยต่อ "แต่ขวดนั้นเป็นของรุ่นพี่เซี่ยงนะคะ..."

"เราสนิทกัน ไม่คิดมากหรอก กินด้วยกันได้หมดแหละ" จิ่งฮวนไม่ได้ 

พูดโกหก เขามกัจะกินน�า้ขวดเดยีวกับพวกลูเ่หวินเฮ่าเสมอ ขอแค่ปากไม่โดนขวด 

ก็พอแล้ว "ใช่ไหมฮะรุน่พ่ี"

เซี่ยงไหวจือเลิกคิ้วเล็กน้อย ใช้เวลาสักพักกว่าจะตอบ "...อืม"

หลังจากสาวน้อยเดินจากไป จิ่งฮวนก็เลียริมฝีปาก ตอนไม่พูดก็เฉยๆ  

แต่พอพูดแล้วก็กระหายน�้าข้ึนมาเลย เขาหันมองซ้ายขวาก็พบว่าไม่มีขวดน�้า 

ทียั่งไม่ได้เปิดแล้ว

เมื่อเห็นการกระท�าของเขา เซี่ยงไหวจือจึงเอ่ยถาม "หิวน�้าเหรอ"

"นดิหน่อยครบั" จิง่ฮวนลบูท้อง "งัน้ผมไปก่อนนะรุน่พ่ี ต้องไปหาอะไรกิน 

ทีห่น้าประตมูหา'ลยัหน่อย"

เมือ่เห็นท่าทางของเขาเซีย่งไหวจอืก็ขมวดคิว้ "นายยังไม่ได้กินข้าวเช้าเหรอ"

"ยงัครบั ตอนแรกกะว่าจะกลบัไปนอนต่อ" เมือ่จิง่ฮวนพูดจบก็หยิบโทรศพัท์ 

บนม้าน่ังขึน้มา "ไว้มาเล่นบาสด้วยกันอกีนะครบั รุน่พ่ี"

"เดี๋ยวก่อน" เซี่ยงไหวจือเรียกเขาไว้ "ไปด้วยกันสิ ฉันเลี้ยงเอง"

ไม่รอให้เขาได้ตอบกลับ เซี่ยงไหวจือก็รีบเปิดปากอธิบายก่อน

"เป็นรางวัลที่ช่วยให้ฉันชนะไง"
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สบินาทถัีดมา ท้ังสองคนเดินเคยีงกันเข้าไปในร้านไก่อบขงิใกล้ๆ  มหาวิทยาลยั

ความคดิของเซีย่งไหวจอืนัน้เรยีบง่ายมาก เขาเล้ียงข้าวจิง่ฮวนเพ่ือช่วย 

อกีฝ่ายลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน

"รุน่พ่ี ไก่อบขงิร้านนีอ้ร่อยมากเลยนะครบั!" จิง่ฮวนหกัตะเกียบแล้วย่ืน 

ให้เขา "ผมชอบสัง่อาหารร้านน้ีไปกินท่ีบ้าน"

เซี่ยงไหวจือชะงัก เขารับตะเกียบมา "ฉันรู้แล้ว เคยมีคนบอกฉันแล้ว"

จิ่งฮวนพยักหน้า "คนคนนั้นตาถึงมากเลยนะเนี่ย"

เซี่ยงไหวจือ "..." ชมไปก็เข้าตัวเองทั้งนั้น

กินไปได้ไม่ก่ีค�าเซี่ยงไหวจือก็นึกอะไรบางอย่างได้ "รีสอร์ตที่นายไปพัก 

คราวก่อน ค่าท่ีพักคนืหน่ึงเท่าไรนะ ฉนัจะได้คืนเงนิค่าทีพั่กให้นาย"

จิง่ฮวนช้อนตาขึน้มอง "หา? ไม่เป็นไรครบั ครัง้น้ันลู่เหวินเฮ่าเป็นคนออก  

ผมไม่ได้จ่ายเลย"

การไปเท่ียวรีสอร์ตคร้ังน้ันจริงๆ ลู่เหวินเฮ่าเป็นคนจ่ายให้ ก่อนหน้านี ้

จิง่ฮวนซือ้รองเท้าผ้าใบรุน่ลมิเิตด็อดีชิัน่ซึง่มแีค่ไม่กีร้่อยคู่ในโลกให้ลู่เหวินเฮ่าเป็น

ของขวัญวันเกิด เมือ่ลูเ่หวนิเฮ่าได้เห็นก็น�า้ตาแทบไหล อกีนิดก็จะเรยีกเขาว่าพ่อแล้ว

เซี่ยงไหวจือพยักหน้า ในใจคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

หลงักินดืม่กันจนอิม่จิง่ฮวนก็ซดน�า้ซุปพลางหยิบมอืถือออกมาพิมพ์ข้อความ

ด้วยมอืเดยีวอย่างช�านาญ

เซี่ยงไหวจือรู้สึกได้ถึงการสั่นในกระเป๋าจึงหยุดเคี้ยวทันที

ไม่กี่วินาทีถัดมา

ครืด...ครืด...

มือถือสั่นอีกสองครั้ง

เซี่ยงไหวจือหยิบโทรศัพท์ออกมาด้วยท่าทางสุขุม

เสี่ยวจิ่งยา พี่ชายตื่นหรือยังค้า >.<

เสี่ยวจิ่งยา [นอนเตียงเดียวกัน.jpg]

เสี่ยวจิ่งยา พี่ชายวันนี้จะออนเกมกี่โมงเหรอ [นิ้วจิ้มกัน]
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เซี่ยง ...อีกสักพัก

เสี่ยวจิ่งยา โอเคค่ะ [รูปภาพ] ดูสิคะ ฉันกินไก่อบขิงอยู่!

ไก่อบขิงที่อยู่ในภาพก็วางอยู่ตรงหน้าเขานี่แหละ

ทัง้สองคนนัง่อยู่ตรงข้ามกันแท้ๆ แต่กลบัคยุกันผ่านวแีชต เซีย่งไหวจอื 

เพ่ิงเคยเจออะไรแบบน้ีเป็นครัง้แรก

ตอนแรกเขาคิดว่ากลับไปก่อนค่อยตอบ ทว่าหลังจากเห็นตะเกียบของ 

ตัวเองปรากฏอยู่ในภาพ เซีย่งไหวจอืก็พิมพ์ข้อความตอบไปโดยไม่ทนัคดิ

เซี่ยง กินกับเพื่อนเหรอ

เสี่ยวจิ่งยา ใช่ค่ะ

เซี่ยงไหวจือมองจอแล้วอดหัวเราะไม่ได้ เขาก็เป็นไปด้วยแล้วหรือไง  

ท�าไมตวัเองถึงกลายเป็นโรคจติไปแล้วล่ะ

เขาก�าลังจะปิดมือถือ แต่อีกฝ่ายก็ตอบข้อความกลับมาก่อน

เสี่ยวจิ่งยา อ้อ พี่ชายอย่าเข้าใจผิดนะคะ เป็นเพื่อนผู้หญิงน่ะ >O<!

เซี่ยงไหวจือยิ้มค้าง

เซี่ยง ?

เสี่ยวจิ่งยา เป็นรุ่นพี่ผู้หญิงที่ดีมากเลยค่ะ ^^

เซี่ยง ...

อยู่ดีๆ ก็โดนแจกบตัรคนด*ี เสยีอย่างน้ัน ในใจเซีย่งไหวจอืสับสนไปหมด

* แจกบัตรคนดี เป็นมุกอย่างหน่ึงของคนจีน ใช้ในสถานการณ์ที่ปฏิเสธความรักของคนอื่นหรือถูกปฏิเสธ 
ความรักด้วยเหตุผลที่ว่า 'เธอดีเกินไป'
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กินอาหารเสร็จทั้งคู่ก็เดินออกจากร้าน สายตาจิ่งฮวนจับจ้องไปยัง 

ร้านชานมฝั่งตรงข้าม "รุน่พ่ี อยากกินชานมไหมครบั"

เซี่ยงไหวจือไม่ค่อยกินชานมที่ท้ังหวานและมันเกินไป เขาช�าเลืองมอง 

"นายอยากกินเหรอ"

"อยากครับ!" จิ่งฮวนถอนหายใจ "ไม่ได้กินมานานแล้วอะ"

เขาไม่รู้ตัวเลยว่าน�้าเสียงที่พูดอย่างเสียดายน่ันท�าให้คนฟังท่ีอยู่ข้างๆ  

รูส้กึสงสารมากเพียงใด

"งั้นไปเข้าแถวสิ"

ไม่นานนักจิง่ฮวนก็ถือชานมสามแก้วยืนอยู่หน้าร้านชานมด้วยสหีน้ามนึงง

เมือ่ก้ีตอนท่ีต่อแถวจนถึงควิ เซีย่งไหวจอืถามว่าเขาอยากดืม่อะไร พอเขา 

ตอบไปหนึง่ประโยคก็ได้ยนิเซีย่งไหวจอืพูดกับพนักงานว่า "ชานม XX สามแก้ว 

ครบั"

จากนั้นก็เปิดคิวอาร์โค้ดของจือฟูเ่ป่า* และจ่ายเงินให้เสร็จสรรพ

ทีแรกเขาคิดว่าเซี่ยงไหวจืออยากดื่มเอง แต่สุดท้ายเมื่อได้ชานมแล้ว  

เซี่ยงไหวจือกลับยื่นชานมสามแก้วนั้นใส่มือเขาก่อนบอกลาแล้วจากไป

จิ่งฮวนเอียงคอด้วยความสับสน

เมื่อกี้นี้เขาดู...ตะกละขนาดนั้นเลยเหรอ

หลงัจากเอาชานมสองแก้วไปใส่ตูเ้ย็น จิง่ฮวนก็มานัง่หน้าคอมพิวเตอร์ 

แล้วขยับเม้าส์ไปมา หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ส่องสว่างขึน้มาทันที

ก่อนออกจากบ้านเขาเปิดไอดีท้ิงไว้ที่เเดนเซียนเผิงไหล ตอนน้ีได  ้

ค่าประสบการณ์มาสองสามหมื่นแต้มแล้ว

ไอคอนเพื่อนกะพริบไม่หยุด จิ่งฮวนเลยเปิดดู

[เพื่อน] ชิวเฟิง : เสี่ยวจิ่งจิ่ง มาแต่เช้าเลยนะ

* จอืฟู่เป่า (支付宝) หรอือาลเีพย์ (Alipay) เป็นช่องทางการช�าระเงนิผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือใช้ในการซือ้ขาย 
สินค้าหรอืท�าธุรกรรมซึง่สามารถเชือ่มต่อกับบญัชธีนาคารได้ ผลติโดยกลุม่บรษิทัอาลบีาบา
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[เพื่อน] ชิวเฟิง : AFK เหรอ

[เพื่อน] ชิวเฟิง : มาแล้วก็ตอบหน่อยนะ [น่ารัก]

[เพื่อน] จิ่งแสนหวานตัวน้อย : อ๋อ ฉันไม่ลงดันนะ

[เพ่ือน] ชิวเฟิง : เธอมาพอดีเลย ไม่ใช่เร่ืองลงดันหรอก เรื่องอื่นน่ะ  

เธอรอฉันตรงนั้นนะ เดี๋ยวฉันไปหา

[เพื่อน] จิ่งแสนหวานตัวน้อย : เรื่องอะไรเหรอ O.O

[เพื่อน] ชิวเฟิง : เรื่องใหญ่!

จิ่งฮวนกลัวนายชิวเฟิงคนนี้จริงๆ ปฏิเสธกี่ครั้งยังไงก็ไล่ไม่ไปสักที

ไม่นานบัณฑิตชุดขาวก็เดินมาอยู่ข้างๆ เขา โบกพัดในมือไปมาเบาๆ  

อย่างสง่าและนุ่มนวล

[ชิวเฟิงส่งค�าเชิญให้คุณเข้าร่วมปาร์ตี้ — (ยอมรับ) (ปฏิเสธ)]

จิ่งฮวนคลิกที่ปุม่ยอมรับ

"เสีย่วจิง่จิง่ กินข้าวหรอืยัง" เมือ่เข้ามาในปาร์ตี ้ เสยีงของชวิเฟิงก็ดังข้ึนมา

ทนัที

[ปาร์ตี้] จิ่งแสนหวานตัวน้อย : กินแล้ว นี่เราต้องไปที่ไหน

"บอกไม่ได้ แต่ไม่ได้พาเธอไปขายหรอก" ชวิเฟิงถามต่อ "เธอยังพูดไม่ได้ 

อกีเหรอ"

[ปาร์ตี้] จิ่งแสนหวานตัวน้อย : ...ไม่ได้

ขณะที่จิ่งฮวนก�าลังลังเลว่าจะกดออกดีไหม พวกเขาก็ผ่านศาลเจ้า 

ผูเ้ฒ่าจนัทรา มอืของเขากลบัมเีหง่ือผดุซมึขึน้มาพลางสงสยัว่าชวิเฟิงจะพาเขา 
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เข้าไปท่ีนัน่เพ่ือย่ืนเรือ่งแต่งงานหรอืเปล่า

เขามองดเูส้นทางการเดนิของชวิเฟิงเขมง็จนท�าให้ไม่ทันเหน็การแจ้งเตอืน

ผูเ้ล่นออนไลน์ทีก่ล่องข้อความด้านขวาของหน้าจอ

ทนัทีท่ีเซีย่งไหวจอืออนไลน์ก็ได้รบัแจ้งเตอืนข้อความหนึง่ แจ้งว่าอญัมณี 

ทีเ่ขาจองเอาไว้ได้รวบรวมส�าเรจ็แล้ว

มนัเป็นอญัมณีทีเ่ขาจองไว้ส�าหรบัแหวนของจิง่ฮวน ย่ิงเลเวลของอญัมณี 

บนแหวนสงูเท่าไร พลงัฮลีของถ�า้เซยีนจิง้จอกก็จะย่ิงสงูเท่าน้ัน เมือ่ไปประลอง 

ในอารน่ีาก็จะย่ิงสบายมากขึน้

หลังจากได้รับอัญมณีมาแล้ว เซี่ยงไหวจือก็เปิดรายชื่อเพื่อน

ชื่อ 'จิ่งแสนหวานตัวน้อย' ส่องสว่างอยู่ แปลว่าอีกฝ่ายก�าลังออนไลน์

แต่น่าจะก�าลัง AFK ไม่งั้นคงส่งข้อความมาหาเขาแต่แรกแล้ว

เซีย่งไหวจอืคลกิดท่ีูโพรไฟล์ของจิง่แสนหวานตวัน้อยเพ่ือดพิูกัดของอกีฝ่าย

และเตรยีมจะเอาอญัมณีไปให้

วังจันทรา (19.21)

ไปท�าอะไรที่วังจันทรา

ทีน่ัน่เป็นแผนทีท่ี่มทีวิทัศน์สวยงาม แต่เลเวลแผนท่ีต�า่เลยไม่ค่อยมใีคร 

ไปกัน

ขณะที่ก�าลังสงสัยก็พบว่าพิกัดของอีกฝ่ายเปลี่ยนไปอีกครั้ง

วังจันทรา (44.102)

ที่แท้ก็ไม่ได้ AFK

ในเมื่อไม่ได้ AFK แล้วก็ออนไลน์มาตั้งนานแล้ว ท�าไมอีกฝ่ายยังไม่ส่ง

ข้อความมาอกีล่ะ

เซีย่งไหวจอืคลกิจดุวาร์ปของเมอืงหลกั จากน้ันก็กดวาร์ปไปท่ีวังจนัทรา
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และมุง่หน้าไปยังพิกัดทีจ่ิง่แสนหวานตัวน้อยอยู่ทันที

ชายชุดด�าเดินเข้าไปเรื่อยๆ ทันใดนั้นเขาก็ชะงักงัน

บรเิวณหน้าดาวตกพระจนัทร์เตม็ดวงทีอ่ยู่ไม่ไกลนักมบีณัฑิตในชดุขาว

และเซยีนจิง้จอกน้อยทีก่�าลงัสะบดัพวงหางใหญ่โตไปมายืนอยู่ ทัง้สองยืนอยู่ 

ใกล้กันมากจนตวัแทบจะตดิกันและดสูนทิสนมสดุๆ

หลงัจากนัน้ไม่นานท่ีเท้าของบณัฑิตคนนัน้ก็มดีอกไม้ค่อยๆ บานออก...

เป็นเอฟเฟ็กต์ดอกไม้ไฟพิเศษในเกมท่ีให้ผูเ้ล่นควบคมุเอง

ดอกไม้หลากสหีลายร้อยดอกบานข้ึนมาพร้อมกันเป็นรปูหัวใจ ตรงกลาง

เป็นตวัอกัษร 'จ่ิง' ตวัใหญ่ ดอกไม้ผดุข้ึนมาทกุทีแ่ละกลายเป็นดอกไม้ไฟนับไม่ถ้วน 

พุ่งข้ึนไปเบ่งบานเตม็ท้องฟ้า ท�าเอาท้องฟ้ายามค�า่คืนของวังจนัทราสว่างขึน้มา

ไม่ว่าจะดูยังไงก็เหมือนการเดตที่สุดแสนจะโรแมนติก

ชายชดุด�ายืนอยู่ตรงมมุฉาก ซ่อนตวัอยู่ในความมดืและกลายเป็นส่วนเกิน 

ในฉากนี้

เซี่ยงไหวจือ "..."



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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