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ฮลัโหลเทสต์ หนึง่ สอง สาม มาเจอะเจอกับมยองนงักันอกีแล้ว คราวน้ีฤกษ์งามยามด ี

ได้น�าเรือ่งราวของ 'เลด้ี' ผู้หญิงคนหน่ึงท่ีสุดแสนจะทุกข์ระทมใจสะเทอืนถงึตบัไตรวมไปถงึ 

ม้าม (เบอร์น้ันเลยนะ) เน่ืองจากว่าหน้าตาของเธอดันไปละม้ายคล้าย 'มิยาบิ' นางเอก 

หนัง AV ชือ่ดงั จงึเป็นเหตใุห้มคีนคอยจ้องแต่จะคุกคามท้ังทางวาจาและสายตาอยู่ตลอดเวลา

กระทัง่เลดีต้ดัสนิใจทีจ่ะไปเผชญิหน้ากับมยิาบทิีป่ระเทศญ่ีปุน่เพ่ือยุตเิรือ่งราวท้ังหมด 

แต่มนัก็คงไม่ง่ายขนาดนัน้ เพราะอะไรน่ะเหรอ ห!ึ ไม่มตีงัค์ยังไงล่ะคะ บ๋อแบ๋ขนาดนีท้างทีด่ ี

คงต้องหาทางบนิไปญ่ีปุน่ฟรีๆ  ซะแล้ว ซึง่ก็เหมอืนฟ้าจะเหน็ใจจงึได้ส่งกิจกรรมบนิลดัฟ้า 

ร่วมกับหนุ่มๆ วงไซโคมาให้ตรงหน้า โอกาสฟรีๆ เอ้ย! ดีๆ  แบบนีเ้ลดีจ้ะพลาดได้ยังไงกัน

และแล้วความหวังก็เป็นจริง แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปอีกเช่นเคย เมื่อเธอ 

ต้องเจอกับ 'คิดส์' มือกีตาร์ท่ีดูเหมือนว่าจะตามติดเลดี้ทุกฝีก้าวเพราะเข้าใจไปเองว่า 

เธอตัง้ใจท่ีจะมาอ่อยเพ่ือนร่วมวงของเขา

เฮอะ! ไม่รู้อะไรซะแล้ว เป้าหมายของเธอนั้นย่ิงใหญ่เกินกว่าท่ีผู้ชายหน้าตาด ี

แต่ความคิดดันสวนทาง เอาแต่มองทุกอย่างในแง่ลบอย่างคิดส์จะเข้าใจ ซึ่งนอกจาก 

จะต้องไปท�าตามจุดมุ่งหมายแล้ว เลดี้ยังต้องพิสูจน์ตัวเองเพ่ือลบค�าสบประมาทของคิดส ์

อกีด้วย เรือ่งราวจะเป็นยังไงต่อไปนัน้ ตดิตามกันต่อได้ใน 'Love Uncensored ก�ากับรกั 

ลุน้หัวใจยัยสดุฮอต' กันเลยค่า

ด้วยไมตรีจิต

สาวน้อยมยองนัง

ส�านักพิมพ์แจ่มใส





สวสัดค่ีา มาพับกบ เอ้ย พบกับ เอ้ย! ถูกแล้ววว พบกับแสตมป์เบอร่ีอกีคร้ัง เป็น 

เล่มท่ีห้าของเซต็แว้ววว พออ่านทกุเร่ืองของเซต็ค่อยๆ ไล่เรยีงมาตัง้แต่เล่มแรก ก็รูส้กึว่า 

ตวัเองมพีฒันาการในการเขยีนเหมอืนกนันะ 555 ส�านวนดโูตขึน้ มีการบรรยายอะไรใดๆ  

มากขึ้น แต่ก็ยังอ่านง่ายและย่อยง่ายเหมือนเดิม ส่วนเวอร์ชั่นรีไรต์ก็แทบไม่ได้แก้อะไร 

เลยค่ะ เหมือนเดิมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ มีแค่เอาอีโมออกเกือบหมดและแก้ไขมุกตลก 

เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แทบจะเป็นเวอร์ชั่นออริจินัลแล้วล่ะ เพราะงั้นเวลาอ่านอาจจะ 

ให้ความรูส้กึว่าเป็นบรรยากาศนิยายในยุค 2000 เลยจรงิๆ มาย้อนเวลาแห่งความทรงจ�า 

ไปด้วยกันนะคะทุกคนนน

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า และสามารถส่งข้อความ 

มาตักเตือนกันได้โดยตรงตามช่องทางด้านล่างน้ีเลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ยังคง 

สนบัสนนุกันตลอดมาค่ะ รกั <3

Contact me : www.facebook.com/lovestampberry

My Shop : www.shopee.co.th/stampberriez  

(ขายนยิายท�ามอืของแสตมป์เบอรี)่

Follow me : www.twitter.com/stampberriez 

หรือ www.instagram.com/stampberriez

แสตมป์เบอรี่
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1
มิยาบิ

♫~♬ ♫~♬
งึมง�า งึมง�า

ฉันลืมตาตื่นข้ึนมาอย่างงัวเงียพร้อมทั้งบิดขี้เกียจสองทีเป็นท่าบังคับ  

จากน้ันก็เหล่ตา (ที่ยังลืมไม่ค่อยจะขึ้น) ไปที่นาฬิกาปลุกกุ๊กกูสีชมพูบานเย็น 

บนหัวเตียงเพ่ือเชก็เวลา

ตีสองสิบห้านาที!!!

ใครก๊านนน ใครกัน! โทรมาซะดกึดืน่ป่านน้ี ชวิีตเคยมคี�าว่าเกรงใจอยู่ใน 

หวัสมองบ้างหรือเปล่าเนีย่ น่ีถ้าฉันยอมสละเวลานอนอนัมค่ีาเพ่ือไปยกโทรศพัท์ 

ขึน้มาดแูล้วค้นพบว่าปลายสายต้องการคยุเรือ่งเงนิไม่มหีรอืขีไ้ม่ออกอะไรท�านองนี ้

ล่ะก็ แม่จะโทรกลบัไปด่าทุกสบิห้านาทีเลย ฮึม่!

♫~♬ ♫~♬
เอออออ...รับแล้วว้อยยย ใครก็ไม่รูด้้วยเน่ีย เบอร์แปลกๆ ไม่ได้เมมเอาไว้ 

อกีต่างหาก

"ฮานโหล" (แกล้งท�าเสียงงัวเงียนิดนึงให้มันรู้สึกผิด)

หมายเหตุ : นิยายเรื่องน้ีเป็นเรื่องที่แต่งข้ึนเพ่ือความบันเทิงเท่าน้ัน ชื่อ  

สถานที่ และเหตุการณ์เป็นเรื่องสมมติ ไม่มีอยู่จริง โปรดใช้วิจารณญาณ 

ในการอ่าน
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[โอว เสียงเธอช่างเซ็กซี่เหลือเกิน] ปลายสายครางตอบกลับมา

ง่ะ? นี่คือค�าทักทายแบบใหม่หรือไง เพ่ิงรู้นะเนี่ย

"ต้องการพูดกับใครคะ"

[พูดกับเธอน่ันแหละ มิยาบิ โอ้ววว]

"อะไรนะคะ น�้าพริกกะปิ"

[มิยาบิ มิยาบิท่ีรัก ไม่ไหวแล้ว อู้ อ้า]

อะ...อะไรกันน่ะ น่ีมันโทรศัพท์โรคจิตชัดๆ คิดเอาไว้ว่าใช่ ต้องใช่แน่ๆ  

โรคจติแน่ๆ

"ฉันไม่ได้ชื่อมิยาบิ! อย่าโทรมากวนฉันอีกนะ!!!"

[ไม่เป็นไร จะใครก็ช่าง พูดอะไรออกมาหน่อยก็ได้ ตอนนี้พ่ีร้อนรุ่ม 

เหลือเกิน]

กรี๊ดดด บัดสีบัดเถลิง รับไม่ได้ หน็อย...อยากให้ฉันพูดงั้นเหรอ ได้!  

แกได้เสียวแน่ไอ้โรคจิต!!!

"กาเมสมุจิฉาจารา เวรมณี สกิขาปทงัสมาทยิาม ิ ท่ีนีส่�านักชใีฝ่ทางธรรม 

ไม่ยินดต้ีอนรบัโทรศพัท์จากบรุษุเพศคนใดทัง้สิน้ หากฝ่าฝืนโทรมาอกี ขอสาปแช่งให้

ฝีดาษขึน้ทีอ่วัยวะเพศสิบสามเมด็เรยีงกันเป็นลูกระนาด ไม่มวัีนยุบไปตลอดชาติ  

ทัง้ชาตน้ีิ ชาตหิน้า และชาตไิหนๆ สวสัด!ี!!"

ตู๊ดดด!!!

ฉนักดปุม่วางสายอย่างแรงก่อนจะกรดีร้องออกมาดังๆ พร้อมกับไฟท่ีแลบ 

ออกมาจากสองรหููด้วยความโมโหโทโสโกรธาอาละวาด

"กรี๊ดดดดดดดดด"

ไอ้ทุเรศ ไอ้คนบ้า ท�าหูฉันเป็นมลทิน มิยาบิบ้าบออะไรกัน ไอ้คนผีทะเล 

ประสาทหรอืเปล่ามอีารมณ์ทางเพศตอนตสีอง ท�าไมไม่โทรไปหาอาม่าแกล่ะว้อยยย 

มนัช่างน่าโมโหจรงิๆ รบกวนเวลานอนไม่พอยังท�าให้ราคคีาวกระเดน็มาแปดเป้ือน

ร่างกายฉนัอกี

คอยดูนะ ถ้าโทรมาอีกล่ะก็ ฉันจะเปิดต�าราค�าด่าจากเจ้าแม่ไฝรุ่งเรือง 

ระเบดิใส่มนัให้หูแตกตายหายห่ืนไปเลย ฮึย่!

อารมณ์เสียวุ้ย นอนต่อดีกว่า
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ตอนเช้า...

ฮ้าววว~

เซ็งว้อย สรุปเมื่อคืนก็นอนต่อไม่ได้ พลิกไปพลิกมาอยู่น่ันแหละ ฮือๆ  

ท�าไมช่วงน้ีดวงไม่ค่อยดีเลยนะ นอกจากจะตกงานแล้วยังต้องมาเจอโทรศพัท์ 

ประหลาดๆ อีก น่ียังดีที่พอมีเงินเก็บเหลืออยู่บ้าง แต่ก็ร่อยหรอแห้งขอด 

เหลอืก้นกระแป๋ง เอาไปลงทุนขายส้มต�ายังไม่พอเล้ย

กลุ้มนะคะกลุ้ม! ไม่น่าหาเรื่องแยกตัวออกมาอยู่หอพักคนเดียวเลยอะ  

แถมยังปากดีท้าพ่อแม่อีกว่าถ้าสิ้นปีไม่มีเงินแสนกลับไปเป็นเคร่ืองยืนยันว่า 

เอาตวัรอดได้ล่ะก็ ฉนัจะยอมกลบัไปสบืทอดกิจการของวงศ์ตระกูล

เฮอะ! แล้วน�้าหน้าอย่างฉันเน่ียนะจะให้ไปท�างานกับหนังสือพิมพ์กีฬา 

สตาร์สปอร์ต ฝันไปเถอะ!!!

แต่จะท�ายังไงได้ เงินแสนน่ะเหรอ มันไม่ได้หากันง่ายๆ หรอกนะ ที่มีอยู ่

ตอนนีก็้เหลอืแค่แสนชอกช�า้กับแสนระก�าใจเท่าน้ันแหละ จะเอาแสนไหนไปฝาก 

พ่อแม่ดล่ีะ เฮ้อ~

ก๊อกๆๆ

ใครมาเคาะประตูหว่า?

อ้อ! สงสยัคนส่งอาหารท่ีฉนัเพ่ิงกดส่ังผ่านแอพฯ ไปเมือ่ก้ีล่ะมัง้ ร้านน้ีเป็น 

ร้านใหม่เพ่ิงเปิดเลยนะ เห็นคนรวิีวลง TikTok เมือ่วาน เหน็คลปิแล้วน่ากินมาก 

เลยต้องสั่งมากระแทกปากซะหน่อย เผื่อจะได้แสนอร่อยมาเป็นของแถม 

อกีอย่าง

ฉันจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนิดนึง (เพราะยังอยู่ในชุดนอน) หยิบเสื้อคลุม 

ตวัยาวมาสวมทบัแล้วเดนิออกไปเปิดประตู

แอดดด~

"เอาราเม็งมาส่งคร้าบบบ"

คนส่งราเม็งย่ืนถุงให้ ฉันรีบเอื้อมมือไปรับ

"ขอบคุณค่ะ ท้ังหมดเท่าไหร่คะ"

"..."

อีตาน่ันมองฉนัอึง้ๆ แล้วไม่ยอมตอบอะไร ฉนัจงึรีบก้มลงมองตวัเองว่า 
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มีอะไรผิดปกติแพลมออกมานอกร่มผ้าหรือเปล่า พอดีรีบจัดเลยไม่ทันได ้

ส่องกระจกเชก็ดกู่อน

แต่ก็ไม่มีนี่นา...

"เท่าไหร่คะพ่ี" 

ถามย�้าอีกคร้ัง เผื่อเขาจะหูไม่ค่อยดี

"มิยาบิ..."

"คะ?"

ชื่อน้ีอีกแล้ว มาหลอกมาหลอนฉันจังเลย ยัยมิยาบิมิยาแบะน่ีมัน 

ใครกันฟะ

"เอ่อ...คือ ผมไม่เอาเงินครับ ขอลายเซ็นแทนได้มั้ย"

อยู่ดีๆ อีตาคนส่งราเม็งก็ย่ืนใบเสร็จอะไรสักอย่างพร้อมกับปากกา 

มาให้ฉันแล้วก้มหน้างุดๆ ท�าหน้าเขินอายอย่างกับจะบอกรักฉันอย่างนั้นแหละ  

ย่ิงท�าให้งงซเูปอร์งงเข้าไปกันใหญ่

"ลายเซ็นอะไรเหรอคะ"

"ลายเซ็นเธอไง มิยาบิ"

"แต่ฉันไม่ใช่มิยาบิ"

"เซ็นให้หน่อยแล้วกัน นะๆๆ"

อะไรของเขาเน่ีย! เมาเส้นอดุ้งหรอืไงฟะ อยู่ดีๆ  มาขอลายเซน็ฉนัผูซ้ึง่เป็น 

บคุคลไม่ส�าคญัของโลก แต่เอาเถอะ เซน็ก็เซน็ ไม่ได้เสยีหายสกัหน่อย

'ขอบคุณส�ำหรับรำเม็งค่ะ ^^

มิยำบิ'

เอากับเขาหน่อย...มิยาบิก็มิยาบิ ถ้ามัวแต่ชักช้าร�่าไรเดี๋ยวเส้นราเม็ง 

ของฉนัได้อดืขึน้ไปถึงฝ้าเพดานแน่ๆ วุ่นวายกันจรงิๆ เล้ยยย

"ขะ...ขอบคุณมากครับ"

นายราเม็งรับกระดาษลายเซ็น (ปลอม) ของฉันไปด้วยมืออันสั่นเทา  

ก่อนจะกระโดดโลดเต้นแล้วก็ว่ิงหายลบัไปซะอย่างน้ัน
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เออ ดีเว้ย! เซ็นแกร๊กเดียวก็ได้กินราเม็งฟรี คุ้มซะย่ิงกว่าคุ้ม อิๆ

ว่าแต่มิยาบิน่ีมันใครกัน

2
AV

ฉนัเทราเมง็ใส่ถ้วยแล้วยกมาตัง้หน้าคอมฯ ก่อนจะเปิดเว็บกูเก้อดอตคอม 

เพ่ือค้นหาในสิง่ท่ีอยากรู้ สดุท้ายฉนัก็ตดัสนิใจพิมพ์มนัลงไป

มิยาบิ

จากนัน้ก็กดปุม่ค้นหาท่ัวท้ังเว็บ รอมนัว่ิงแปล๊บๆ ปล๊าบๆ เพ่ือโหลดข้อมลู

ประมาณสามวินาที จากน้ันหน้าจอก็แสดงผลข้ึนมาพ่ึบ

MThui! Picpost : มิยาบิ...Idol สาวสวยจากญี่ปุน่

มิยำบิ Idol เจแปนสำว เธอคือผู ้หญิงท่ีเพียงแค่กระดิกนิ้ว ผู ้ชำย 

ก็มำสยบแทบเท้ำ

www.webboard.mthui.com244995-90k-หน้ำท่ีถูกเก็บไว้-หน้ำท่ี 

คล้ำยกัน

มาแล้วจ้า เว็บเพจของมิยาบิ!!!

สำวฮอตจำกแดนปลำดิบ มีทั้งรูปและวิดีโอให้ดูจนจุใจ ใครเป็นแฟน 

อย่ำพลำด!!! เธอเป็นสำวแล้วนะ

www.miyabijung.com-67k-หน้ำท่ีถูกเก็บไว้-หน้ำท่ีคล้ำยกัน*

จากการกวาดสายตาดูคร่าวๆ แล้วท่าทางยัยมิยาบิอะไรเนี่ยจะเป็น 

ดาราญ่ีปุ่นสาวสุดฮอตเพราะมีรูปและผลงานจากหนังหลายเรื่อง มีถ่ายแบบ 

ด้วยแฮะ ท่าทางคงจะออกแนวเซก็ซี่ๆ  ด้วยแหละเพราะดจูากค�าบรรยายแล้ว 

ซีด้ไม่เบาเลย

* เว็บนี้เป็นเว็บที่สมมติขึ้นเพื่อใช้ในการแต่งนิยายเรื่องนี้เท่านั้น
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เอาวะ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เข้าไปดูเวบ็เพจของยัยนีด่กีว่า น่าจะช่วยอะไร 

ได้บ้าง ฉนัตัดสนิใจคลกิเข้าไปที ่www.miyabijung.com เพ่ือศึกษาชวีประวตัิ 

ของยัยคนนีทั้นที

หืม? อะไรกันเน่ีย มันเป็นเว็บภาษาญ่ีปุน่อะ แปลไม่ค่อยจะออก แต่ 

หน้าโฮมเพจมีภาพผู้หญิงวัยรุ่นคนหน่ึงแปะหราอยู่ เธอมัดผมแกละสองข้าง  

ย้ิมสดใส ใส่ชดุบกิินียืนดดูน�า้มะพร้าวอยู่ริมทะเล

ให้ตายเถอะ! น่ีมันรูปตัดต่อของฉันหรือเปล่าเนี่ย...ช็อก

ฉันพยายามตั้งสติ หายใจเข้าออกพุทโธนะโมตัสสะใหม่อีกคร้ังแล้ว

พยายามเพ่งมองดีๆ เพ่ือหาจุดจับผิด

อืม...ไม่ใช่แฮะ แม้มันจะคล้ายมาก ม้าก มากกกกกก ถึงมากๆๆๆๆ  

ก็ตาม

ยัยนี่หน้าเหมือนฉันเป๊ะ รูปร่างก็ใกล้เคียง (หน่มน้มใหญ่กว่าฉันน้ีดนึง  

นดินงึจรงิๆ นะ สาบานได้) ทรงผมก็คล้ายกันคอืเป็นหน้าม้าซอยแหลมๆ ปัดขวา  

ปากนดิ จมกูหน่อย ดวงตากลมโตสนี�า้ตาลโกโก้ แก้มแดงระเรือ่เหมอืนบ่มแดด 

แรงๆ ผวิขาวอมชมพูท่ีขาวกว่าฉนัเลก็น้อย ดยัูงไงก็...

เหมือนฉันอย่างกับฝาแฝดเลยอะ!

ฉนัรบีหยิบโทรศพัท์มาโทรหาแม่เพ่ือถามว่าฉันมพ่ีีสาวฝาแฝดท่ีพลดัพราก

จากกันต้ังแต่เด็กหรือเปล่า แม่โวยวายใหญ่หาว่าฉันถามอะไรไร้สาระ พอ 

โทรถามพ่อก็ได้รับค�าตอบเดยีวกัน

โอ้ มายก็อด!!! ฉันหน้าเหมือนดาราญ่ีปุ่นจริงๆ เหรอเนี่ย

มิน่าล่ะ เวลาเดินออกไปไหนมาไหนหนุ่มๆ มองตามกันเกรียวเลย เขา 

คงคดิว่าฉนัเป็นมยิาบจิรงิๆ น่ะแหละ ฮิๆ  น่ีฉนัน่ารกัขนาดนีเ้ลยเหรอ เวลายัยนี่ 

เล่นหนังจะเป็นยังไงนะ อยากดจูงั เผือ่ฉนัจะได้สมคัรเป็นดารงดารากับเขาบ้าง  

บินไปญ่ีปุ่นสวมรอยเป็นมิยาบิซะเลย ฮ่าๆ ฉันพอฟังภาษาญ่ีปุ่นได้บ้างนะ  

จากการชอบดซูร่ีีส์ แต่อ่านไม่ค่อยจะออกเน่ียส ิปัญหา >O<

เออ! จริงส ิอตีาเฟซท่ีอยู่ห้องใกล้ๆ กันนีเ่ป็นแฟนพันธ์ุแท้ดาราญ่ีปุน่นีน่า  

ลองไปขอค�าปรึกษาจากอตีาน่ันสกัหน่อยดกีว่า เผ่ือจะช่วยให้ฉนัมไีอเดยีหางาน 

เดด็ๆ ท�าได้
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ฉนัรีบอาบน�า้เปลีย่นชดุเป็นเสือ้ยืดกางเกงขาสัน้แล้วบึง่ไปเคาะห้องของเฟซ

เพ่ือนรกัทันที

ก๊อกๆๆ

ไม่นานนักประตูก็เปิด เฟซโผล่หน้ามึนๆ ออกมา หัวเหอยุ่งเหยิงจนฉัน 

รูส้กึผดิ (สงสยัจะเพ่ิงต่ืน)

"ว่าไง มีธุระอะไรถึงเสด็จมาถึงน่ีได้"

โอเค...ไม่รู้สึกผิดละ

"ท�าไมยะ จะมาท่ีน่ีต้องมีธุระด้วยเหรอ"

"งั้นนอนต่อดีกว่า"

"เดี๋ยวๆ มีก็ได้ค่า" ฉันรีบรั้งแขนเฟซไว้ก่อนที่เขาจะแถหน้ากลับไปนอน  

"แกรูจ้กัมยิาบมิัย้"

เฟซเลิกคิ้วนิดนึงแล้วหัวเราะหึๆ

"รู้จักดิ มีผู้ชายคนไหนไม่รู้จักมิยาบิด้วยเหรอ"

"ดังขนาดน้ันเลย?"

"อือ ก็พอสมควร"

"แล้วแกว่าฉันหน้าเหมือนมิยาบิมั้ย"

คราวนี้เฟซหัวเราะเสียงใสแล้วตบบ่าฉันเบาๆ

"จะบอกอะไรให้นะ ตอนท่ีฉันเห็นแกครัง้แรก ฉันคดิว่าแกเป็นมยิาบท่ีิบนิ 

มาพักร้อนท่ีเมืองไทยด้วยซ�้า แต่พอเห็นแกพูดไทยชัดแจ๋วถึงรู้ว่าไม่ใช่ เออนี ่ 

จ�าไมไ่ด้หรอืไง ครัง้แรกทีเ่จอกนัฉนัยงับอกเลยว่าแกหน้าเหมอืนมยิาบมิาก แต่ 

แกก็บอกว่าไม่รูจ้กัแล้วก็ไม่ได้สนใจเร่ืองน้ีอกีน่ะ"

"อ๊ะ! จริงเหรอ" ฉันพยายามหลับตานึกแล้วก็มีภาพหลอดไฟปิ๊งๆ  

แวบข้ึนมา...จรงิด้วย! ถึงว่าท�าไมคุ้นๆ ชือ่น้ี เฟซเคยทักฉนัแล้วน่ีเอง แต่ตอนน้ัน 

ฉนัคดิว่ามยิาบคิอืตวัการ์ตนูในอะนิเมะญ่ีปุน่ ก็เลยไม่ได้สนใจน่ะ

"แล้วท�าไมอยู่ดีๆ  แกถึงสนใจเร่ืองของมยิาบข้ึินมาล่ะ" เฟซขมวดคิว้ถาม

"ก็ช่วงนีม้คีนพูดถึงบ่อยน่ะ ฉนัก็เลยอยากรูจ้กั แกมหีนังท่ีมยิาบเิล่นมัย้ล่ะ  

เป็นซรีีส์่ก็ได้"

ค�าขอของฉนัเล่นเอาเฟซหน้าเหวอไปเลย เขาเงียบไปอดึใจก่อนจะถามย�า้
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"แกอยากดูจริงๆ เหรอ"

"จริงสิ ท�าไมล่ะ ไม่สนุกหรือไง"

"เอ่อ ก็...สนุกสิ สนุกมาก มันส์โคตร สุดยอดท่ีสุด"

"ง้ันก็เอามาส ิหรอืว่ามยิาบเิล่นไม่เก่งแต่ใช้หน้าตาเป็นใบเบกิทาง หมื"

"อ่า ไม่หรอก เธอเก่งมาก ระดับ professional เลยแหละ ในบรรดา 

นางเอก AV ไม่มใีครเจ๋งเท่ามยิาบอิกีแล้ว"

"นางเอก AV? มันคืออะไรอะ"

เกิดมาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย AV ย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้ ยี่ห้อเคร่ือง

ส�าอางหรือยาทาสิวอะไรเทือกน้ีล่ะมั้ง

"ถ้าบอกแล้วแกอย่าตกใจนะ"

เฟซท�าท่าทางลบัๆ ล่อๆ ดมูลีบัลมคมในแปลกๆ ท�าอย่างกับประจ�าเดอืนมา 

ไม่ปกตแิน่ะ

"อื้อ ไม่ตกใจหรอกน่า"

"AV ย่อมาจาก Adult Video หรอืแปลเป็นภาษาไทยสัน้ๆ ก็คือ...

หนังโป๊ไงล่ะ!!!"

3
พบปะคนดัง

กว่ำจะพยุงร่ำงที่ไร้วิญญำณกลับมำตำยรังท่ีห้องได้ก็แทบจะต้อง 

คลำนเข่ำกันมำเลยทีเดียว

เกิดมามบีญุแท้ๆ! หน้าเหมอืนใครไม่เหมอืน ดนัไปเหมอืนดาราหนงัเอก็ซ์  

เจริญกันล่ะพ่ีน้อง ฮือๆ แล้วทีนี้ฉันจะเดินไปไหนมาไหนอย่างมั่นใจได้ยังไง  

เวลาใครมองมาเห็นฉัน เขาก็คงจะคิดว่าฉันคือมิยาบิท่ีเปลื้องผ้าขยับร่างกาย 

ท่าทางแปลกๆ ไปมาอยู่ในหนังโป๊แน่ๆ คดิแล้วเศร้า ไม่อยากจะเดนิออกไปพบปะ

ประชาชนเลยจรงิๆ

แต่ก็ต้องออก ToT

บ้าชะมัด! อยู่ดีๆ ประจ�าเดือนก็มา ไม่น่าไปนึกถึงมันเล้ย คิดถึงเลือด  
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เลือดก็มา แงๆ แถมผ้าอนามัยก็ดันหมดซะอีก นี่ถ้าอยู่บนเกาะเสม็ดนะ  

ฉันคงยอมปีนขึ้นต้นมะพร้าวสอยเอากาบมะพร้าวมารองเลือดแก้ขัดไปก่อน 

แล้วเน่ีย

ณ ร้านอาซูจิมินิมาร์ต

ทรมานชะมัด! กว่าจะลากสังขารลงมาท่ีน่ีได้ ฉันต้องก้มหน้างุดๆ  

แทบจะตวัดลิ้นกินไส้เดือนบนพ้ืนด้วยปากเปล่าได้อยู่แล้วนะ เรื่องมันเศร้า

ฉนัรบีๆ โกยผ้าอนามยัย่ีสบิกว่าห่อใส่ตะกร้า ซือ้ตนุไว้เยอะๆ ซะเลย ต่อไป 

จะได้ไม่ต้องมาซือ้อกี เดีย๋วฉนัจะหางานจากอนิเตอร์เน็ตท�าจะได้ไม่ต้องออกมาเจอ 

ผู้เจอคน กินข้ีฉี่นอนอยู่แต่ในคอนโดฯ น่ันแหละ ถ้าจะตายก็เน่าตายอยู่ในนั้น 

ไปเลย ยอมเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักยังดีกว่าให้คนอื่นรู้จักและเข้าใจว่าเรือนร่าง 

ทกุอย่างท่ีปรากฏในหนัง AV เหล่าน้ันมนัเป็นของฉนั!

ท�าใจม่ายด้ายค่าพ่ีโน้งงงงงง T_T

เอ๊ะ! แล้วน่ันอะไรแวบๆ ท�าไมอยู่ดีๆ  ฉนัไปขึน้ปกนิตยสารเล่มน้ันได้ล่ะ

โอยยย...ไม่นะ! ยัยมิยาบิท�าแสบอีกแล้ว นอกจากจะเล่นหนังโป๊แล้วยัง 

ลามมาขึน้ปกนติยสารปลกุใจเสอืป่าอกีเหรอ ไอ้ร้านนีก็่บ้าบอ เอามาวางขายหราซะ 

ตรงหิ้งหน้าร้าน แผงเดียวกับการ์ตูนขายหัวล้านซะด้วย เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของ 

เยาวชนเอาซะเลยนะ ดทู�าท่าทางเข้าสิ เส้ือชัน้ในก็ไม่ใส่ ยกมอืข้ึนมาปิดสองเต้า 

ก็ไม่มดิ เหน็เนือ้ขาวๆ วับๆ แวมๆ โชว์เอวโชว์สะดอืโบ๋โจ๋ บกิินีก็ต�า่จนจะเหน็ 

ไปถึงไหนต่อไหนอยู่แล้ว ทรมานสายตาจรงิๆ

ฉันจะไม่ยอมให้ใครได้เห็นภาพน้ีเด็ดขาด...

ต้องเหมามันให้หมด!!!

ฉันกวาดนิตยสารท่ีมียัยมิยาบิขึ้นปกลงไปในตะกร้าประมาณสี่ห้าเล่ม  

เล่มละเกือบๆ สองร้อยห้าสิบบาทแน่ะ กินแกลบแน่ฉัน T^T แต่ก็เอาเถอะ  

คดิซะว่าซือ้ความอบัอายไปท้ิงทะเลก็แล้วกัน ฮึย่!

เอาล่ะ! เรียบร้อยแล้ว ไปจ่ายเงินดีกว่า อิๆ

ฉนัรบีหมนุตวัออกเพราะอยากไปจากท่ีนีใ่ห้เรว็ท่ีสดุเลยไม่ทนัได้ระวัง จงึ 

ชนเข้ากับผูช้ายทีเ่พ่ิงเปิดประตเูดนิเข้ามาอย่างจงั
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โครม!!!

ตะกร้าทีฉ่นัเฝ้าทะนุถนอมมาอย่างดคีว�า่กระจาย ส่วนตวัฉนัโชคดทีีไ่ม่ล้ม

เพราะเขาคนนัน้คว้าตวัฉนัไว้ได้ทัน ไม่อย่างน้ันหน้าฉนัคงจมลงไปในกองผ้าอนามยั 

พวกนัน้แน่ๆ อปัยศจรงิเลย โฮๆ

"ขอโทษครับ ไม่เป็นอะไรมากใช่มั้ย"

เขาคนน้ันก้มหน้าลงมาจนชดิท�าให้ได้กลิน่น�า้หอมแบบผูช้ายฟุ้งกระจาย

อย่างร้ายกาจ เล่นเอาลมืความตกใจไปอย่างกะทันหันเลยทีเดยีวเชยีว

"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันเองต่างหากท่ีไม่ระวัง"

ฉนัย้ิมหวานให้เขาแล้วถอยกลบัมาตัง้ตวัอย่างเร่งด่วน และจงัหวะน้ันเอง 

ทีท่�าให้มองเห็นหน้าเขาชดัๆ

เฮ้ยยยยยย!!! นะ...น่ีมันคิดส์ วงไซโค!!!

ขะ...เขามาอยู่ท่ีนี่ได้ยังไงเนี่ย บ้านอยู่แถวน้ีเหรอ ตายล่ะ แอบตื่นเต้น 

ตระหนกตกใจอย่างแรง เขาเป็นถึงมือกีตาร์รูปหล่อของวงเจร็อกชื่อดัง 

ระดับประเทศเชยีวนะ ตวัจรงิหล่อกว่าในทีวีตัง้เยอะ ผู้ชายบ้าอะไรหน้าใสกว่าฉนั 

อีก น่ีขนาดไม่ได้โบ๊ะแป้งอะไรเลยนะเน่ีย ดวงตาคมเข้ม คิ้วหนา ผมสีแดง 

ซอยไล่ระดับดูยุ่งๆ อย่างเฟี้ยว น่ีขนาดแต่งตัวธรรมดาๆ ในชุดเสื้อกล้ามสีด�า  

ต่างหรูปูกางเขนสดี�า จีล้ายกีตาร์สดี�า แล้วก็กางเกงลายทหารขาสามส่วน แต่ก็ยัง 

ดูดีอย่างกับหลุดมาจากแม็กกาซีนไอดอลหนุ่มหล่อของญ่ีปุน่แน่ะ เป็นบุญตา 

ชะมดั!

"อะนี่...ของเธอ"

อยู่ดีๆ  เขาก็ย่ืนตะกร้าท่ีฉนัท�าคว�า่ไว้ส่งมาให้ แถมยังเก็บของทีห่ล่นกระจาย 

ใส่คนืกลบัมาให้อกี ฉนัเผลอตกตะลงึแป๊บเดยีวเองนะ น่ีเขาก้มลงไปเกบ็ตัง้แต่

เมือ่ไหร่เนีย่

แต่ว่าเฮ้ย!!! เมื่อก้ีของในตะกร้าน่ีมันมี...

ผ้าอนามัยเป็นโหลๆ!!!

หนังสือโป๊อีกหลายเล่ม!!!

หมดกัน...ประสบการณ์เจอคนดังครั้งแรกของช้านนน T^T พอฉัน 

รับตะกร้ามาอย่างงงๆ คิดส์ก็ท�าท่าจะผละไป
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"เดี๋ยวก่อน" ฉันรีบเรียกเขาไว้ก่อนท่ีจะถูกเข้าใจผิดมากไปกว่านี้

"หือ?"

"คือว่า...ผู้หญิงในหนังสือน่ันน่ะไม่ใช่ฉันนะ"

คิดส์เลิกคิ้วนิดนึงก่อนจะอมย้ิม

"รู้น่า ฉันคงไม่คิดว่ามิยาบิจะมาเดินช็อปปิ้งอยู่แถวน้ีหรอกนะ"

"นายรู้จัก...มิยาบิด้วยเหรอ"

คราวนี้คิดส์ท�าสีหน้าชะงักไปพลางหัวเราะแก้เก้อ

"ฮะๆ มีผู้ชายคนไหนบ้างไม่รู้จักมิยาบิ ฉันก็รู้มาจากเพ่ือนๆ นั่นแหละ"

เพ่ือนๆ ที่ว่าต้องเป็นอีตาจีซัสมือเบสจอมเพลย์บอยนั่นแหงๆ

"อ่า...งั้นก็ขอบคุณมากนะคะท่ีเอ่อ...ช่วยเก็บ...ของให้"

ของท่ีไม่น่าจะช่วยเก็บเล้ยยย TOT

"ไม่เป็นไร"

คิดส์ยักคิ้วแล้วก็หันหลังกลับไปก่อนจะพูดตามมาอีกประโยค

"ไม่ต้องคิดมากหรอก ถึงเธอจะหน้าเหมือนมิยาบิ แต่เธอก็ไม่ใช่มิยาบิ

อยู่ด!ี"
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