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บทนำ� ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกนะ
หลังเลิกเรียนวันหนึ่ง ตอนที่ฉัน—คิซารางิ อามัตสึยุ หรือโจโระ
หยิบกระเป๋าและกำ�ลังจะลุกจากที่นั่ง นักเรียนชายสองคนที่ยืนอยู่
ใกล้ๆ ก็เริ่มบทสนทนาคล้ายกะจังหวะไว้แล้ว
“นี่ๆ คิดว่านักเรียนหญิงโรงเรียนเรา ใครน่ารักที่สุดเหรอ”
“เอ๊ะ? ผู้หญิงที่น่ารักที่สุดเหรอ อืม~! เลือกยากจัง~...
ขอคิดแป๊บนะ”
“โอเค!”
สองคนนัน้ คือ A คุงจากชมรมฟุตบอล และ B คุงทีอ่ ยูช่ มรม
รักบี้สินะ
อืม ใครน่ารักที่สุดในโรงเรียนงั้นเหรอ...หัวข้อธรรมดาไม่น่า
สนใจสุดๆ แต่รู้สึกติดใจยังไงก็ไม่รู้แฮะ...เอาละ อยู่ฟังสองคนนี้
คุยกันก่อนแล้วค่อยไปห้องสมุดดีกว่า
ฉันเปลี่ยนใจไม่ลุก จึงนั่งลงอีกรอบ
“...เอาละ! ตัดสินใจได้แล้ว! ผมว่าคนทีน่ า่ รักทีส่ ดุ คือฮิมาวาริ
ที่อยู่ห้องเรา!”
หลังจากคิดอยู่ครึ่งนาที คำ�ตอบของ B คุงซึ่งพูดจาน่ารัก
น่าเอ็นดูไม่สมกับอยู่ชมรมรักบี้คือฮิมาวาริ
อย่างนี้นี่เอง ถือเป็นคำ�ตอบที่สมเหตุสมผล ฮิมาวาริ หรือ
ฮินาตะ อาโออิ เพื่อนสมัยเด็กของฉันก็น่ารักจริงๆ นั่นแหละ
รูปลักษณ์ภายนอกดูออ่ นวัยเหมือนโกงอายุ แต่ยงั อยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้ เป็นสาวสวยที่มีความบ้าๆ บ๊องๆ ในทางที่ดี ชวนให้
รูส้ กึ ว่าเป็นคนซือ่ ๆ สดใสร่าเริง
“ฮิมาวาริเหรอ อืม ฮิมาวาริน่ารักเนอะ...แต่ฉันคิดถึงอีกคน
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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น้า~”

“เหรอ~งั้นอารุฟุวะคุงคิดว่าใครน่ารักที่สุดเหรอ”
ว่าก็ว่าเถอะ—นามสกุลแปลกจริงๆ เลยนะ อารุฟุวะ1เนี่ย
ตอนได้ยินครั้งแรกนี่ตกใจเลยละ
“แน่นอน! ก็ตอ้ งรุน่ พีค่ อสมอสทีเ่ ป็นประธานนักเรียนอยูแ่ ล้ว
สิครับ! ทั้งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใจดี แถมหน้าอกใหญ่ด้วย! คนที่วิเศษ
ขนาดนั้นมีจริงจะดีเหรอครับ!? ดีสิครับ! อื้ม~!!”
A คุ ง หรื อ อารุ ฟุ ว ะคุ ง แห่ ง ชมรมฟุ ต บอลผู้ ตั้ ง เป้ า จะสร้ า ง
คาแร็กเตอร์แบบคุณคาบิระ 2กำ�หมัดแน่น
อืม นัน่ ก็เป็นคำ�ตอบทีส่ มเหตุสมผล คอสมอส หรืออาคิโนะ
ซากุระ ผู้เป็นประธานนักเรียนก็น่ารักจริงๆ นั่นแหละ
รูปร่างหน้าตาที่เจริญเติบโตเต็มวัย หัวดีสมกับเป็นประธาน
นักเรียน ยิง่ กว่านัน้ ยังเป็นสาวสวยมากความสามารถทีไ่ ม่ถอื ตัวและ
ปฏิบัติกับทุกคนอย่างอ่อนโยน
แทนที่จะบอกว่าน่ารัก คำ�ว่าสวยน่าจะเหมาะกว่า แต่คง
ไม่ต่างกันสำ�หรับหัวข้อสนทนาของสองคนนั้น
ให้ตาย...ไอดอลหลักสองคนประจำ�โรงเรียนอย่างฮิมาวาริกบั
คอสมอสยังกระแสนิยมแรงดีไม่มีตกเลยจริงๆ
“ประธานคอสมอสเหรอ~อืม สวยเนอะ ถ้าถามระหว่าง
ฮิมาวาริกบั คอสมอส ผมคงเลือกฮิมาวาริ แต่กเ็ ข้าใจความรูส้ กึ ของ
อารุฟุวะคุงดีเลยละ!”
พ้องเสียงกับคำ�ว่า Alpha
Jay Kabira นักแสดงซึง่ มีส�ำ เนียงการพูดอันเป็นเอกลักษณ์ ชืน่ ชอบ
ฟุตบอลเป็นพิเศษ
1
2
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“สมกั บ ที่ เ ป็ น เบเอตะคุ ง ! คิ ด แล้ ว ว่ า ถ้ า เป็ น นายต้ อ งพู ด
อย่างนั้นแน่ อื้ม~!”
คนนี้ก็ด้วย ได้ยินนามสกุลกี่ทีก็คิดว่าประหลาดพิลึก3 แล้ว
อารุฟุวะคุงนี่น่ารำ�คาญจัง
“งั้นเบเอตะคุง คำ�ถามตรงกันข้าม คิดว่าคนที่ไม่น่ารักที่สุด
ในโรงเรียนเราคือใครเหรอ”
“คนที่ไม่น่ารักเหรอ อืม~...เลือกยากจัง~”
เบเอตะคุง ระวังคำ�ที่จะพูดต่อไปให้ดีๆ ล่ะ
ลองดูรอบข้างให้ดีสิ พวกนักเรียนหญิงที่ยังอยู่ในห้องเรียน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลที่เงี่ยหูฟังอยู่กำ�ลังเข้ามาล้อมพวกนาย
แล้วนะ
พู ด ง่ า ยๆ ก็ คื อ หากเบเอตะคุ ง หลุ ด พู ด ชื่ อ ผู้ ห ญิ ง ในกลุ่ ม
ผู้ทรงอิทธิพลขึ้นมาละก็...พวกเขาทั้งสองคงได้ดับดิ้นสิ้นชีวีไปจาก
สังคมเล็กๆ ที่อันมีนามว่าห้องเรียนนี้แน่ อาเมน
เหวอ! นางสาว A ผูเ้ ป็นลีดเดอร์ชว่ั คราวของกลุม่ ผูท้ รงอิทธิพล
ทำ�หน้าน่ากลัวมากครับ!
อย่าไปสบตาดีกว่า...
“ฉันเลือกได้แล้ว! เหลือแค่รอคำ�ตอบของนายแล้วนะ! อืม้ ~!!”
“ได้เลย! แต่ผมเองก็พร้อมแล้วเหมือนกัน! ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว
มาพูดพร้อมกันเลยมัย้ ”
“รับแซ่บ!”
เตรียมใจรับชะตากรรมให้จงหนัก
รอยยิ้มบริสุทธิ์ของพวกเขาช่างเจิดจ้า หารู้ไม่ว่าความตาย
3

พ้องเสียงกับคำ�ว่า Beta

อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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กำ�ลังคืบคลานใกล้เข้ามา
“หนึ่ง สอง...”
เกิ ด ความเงี ย บขึ้ น ชั่ ว ขณะ คนที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ยวข้ อ งอะไรเลย
อย่างฉันยังแอบกลืนน้ำ�ลาย
“ซังโชคุอิน สุมิเรโกะ!”
อา—...อืม ถ้าเป็นคนนัน้ ละก็ ชะตาพวกนายคงไม่ขาดแล้ว
ละ หนีตายในทางสังคมได้แล้ว
ก็ยัยนั่นน่ะอยู่คนละห้อง แถมยังเป็นบรรณารักษ์หญิงที่
ไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยนี่นะ
นี่ก็เป็นคำ�ตอบที่สมเหตุสมผลดี บรรณารักษ์อย่างแพนซี
หรือซังโชคุอิน สุมิเรโกะ ไม่น่ารักจริงๆ นั่นแหละ
หน้าอกแบนราบ แว่นตาหนาเตอะอย่างเหลือเชื่อ และ
ผมเปียสุดเชย
ถื อว่ า โดดเด่น ในแง่ยัย คนประหลาดที่โ คตรจื ด ชื ด เข้ าใจ
เลยว่าทำ�ไมเจ้าพวกนั้นตัดสินว่าเธอเป็นคนที่ไม่น่ารักที่สุด
“ใช่มยั้ ล่า! ฉันอยูห่ อ้ งเดียวกับซังโชคุอนิ เมือ่ ปีทแี่ ล้ว เป็นคน
อื้ม~ครึมแบบสุดๆ ไปเลย!”
ใส่สำ�เนียงการพูดแบบคุณคาบิระตรงนี้เลยเรอะ!? ไม่เลวนี่
อารุฟุวะคุง
แต่ข้อมูลนั่นผิดไปหน่อยนะ ถึงยัยนั่นจะยอมคุยกับแค่คนที่
สนิทด้วยก็เถอะ
เวลาคุยกับเพื่อนที่ห้องสมุดก็ถือว่าพูดมากใช่ย่อย อึมครึม
ซะที่ไหน
“ผมอยู่คนละห้องก็เลยไม่ค่อยรู้ อ้อ แต่ได้ยินเรื่องเกี่ยว
กับซังโชคุอินมาเยอะนะ ว่าเป็นคนอัธยาศัยไม่ดี คุยด้วยก็ถามคำ�
บทนำ� ฉันก็ไม่ได้ ใส่ใจหรอกนะ
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ตอบคำ�แค่ให้จบๆ ไป ไม่ยอมให้ความร่วมมืออะไรเลย พอได้ยิน
อย่างนั้น ผมก็เลยคิดว่ายัยนั่นเป็นประเภทสำ�คัญตัวผิดแล้วก็แอบ
เยาะเย้ยทุกคนแน่นอน ไม่รู้เลยด้วยซ้ำ�ว่าตัวเองต่างหากที่เป็นฝ่าย
ถูกเยาะเย้ยน่ะ! ฮุๆ ๆ ๆ ๆ ...”
เบเอตะคุง เรือ่ งนัน้ ก็ผดิ นะ ยัยนัน่ ไม่ได้เยาะเย้ยทุกคนหรอก
ที่ ถู ก ต้ อ งคื อ เยาะเย้ ย และเอาแต่ พ่ น พิ ษ ใส่ ฉั น คนเดี ย ว
ต่างหากล่ะ
“ฉันก็ว่างั้น! ซังโชคุอินต้องนิสัยไม่ดีแหง! ทั้งจืดชืด ทั้ง
มืดมน...ไม่มีข้อดีเลยจริงๆ !”
“ฮ่าๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ! หาข้อดีของยัยนั่นยากกว่าทำ�ข้อสอบให้
ได้ร้อยคะแนนเต็มซะอีก! ถ้าหาข้อดีของซังโชคุอิน สุมิเรโกะ ได้ถึง
สิบข้อต้องสอบผ่านมหา’ลัยโตเกียวแหง! ว่าไปน่าน!”
อืม บทสนทนาของพวกนั้นคงจบแค่นี้ คราวนี้หยิบกระเป๋า
แล้วลุกดีกว่า
“...เอาละ ไปได้ละมั้ง”

เดินผ่านระเบียง ลงบันได เมือ่ ผลักเปิดประตูบานใหญ่เล็กน้อยก็ถงึ
ห้องสมุด
ยัยแว่นผมเปีย—แพนซีทอี่ ยูต่ รงเคาน์เตอร์เดินมาหาฉันด้วย
สารรูปจืดชืดอย่างเคย
“สวัสดี โจโระคุง...อ้าว หน้าไปโดนอะไรมาน่ะ บวมแดง
ท่าทางเจ็บน่าดู โดนใครตบมาเหรอ”
“เจอไอ้บ้าสองคนคุยเรื่องไร้สาระขวางทางอยู่ ฉันเลยฟาด
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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มันด้วยกระเป๋า แล้วมันก็ต่อยกลับมา แค่นั้นแหละ”
“เหรอ ถ้าอย่างนั้นแปะแผ่นแก้ปวดดีกว่านะ ให้ฉันแปะให้
มั้ย”
“ไม่ต้อง ของแบบนี้ปล่อยไว้เดี๋ยวก็หายเอง อย่างแพนซีน่ะ
...ไม่ต้องใส่ใจหรอก”
“...? ประโยคสุดท้ายฟังดูเศร้ามากเลยนะ มีอะไรเหรอ”
“แค่เกิดตื่นรู้ขึ้นมาว่าฉันต้องสอบเข้ามหา’ลัยโตเกียวผ่าน
แหงๆ เท่านั้นแหละ”
“ดูเหมือนหัวนายจะกระทบกระเทือนนะ แปะสาหร่ายคมบุ
ดีกว่า ให้ฉันแปะให้มั้ย”
“ทำ � ไมเข้ า ใจแบบนั้ น ไปได้ ! หั ว ฉั น ไม่ มี ปั ญ หาสั ก หน่ อ ย!
ผมก็ยังดกดำ�ดีด้วย!”
“การชอบหนีความจริงเป็นนิสัยที่ไม่ดีของนายนะ”
ฉันมันแย่ขนาดนั้นเลยเรอะ!? ถึงจะได้ยินเป็นครั้งแรก แต่
ฟังแล้วไม่สบายใจชะมัด
“แต่วางใจเถอะ เพือ่ ปกป้องหัวของนาย วันนีฉ้ นั ก็จะยอมให้
นายนอนหนุนตักก็ได้”
“ที่พูดว่า ‘วันนี้ก็’ น่ะหมายความว่ายังไงหา! ฉันไม่ได้นอน
ตักแกทุกวัน หรือคิดอยากจะทำ�อย่างนั้นเลยสักนิด!”
“งั้นเหรอ...พอได้ลองหนุนไปแล้วครั้งหนึ่ง โจโระคุงผู้หื่น
กระหายเฉพาะต้นขาก็เกิดอายขึ้นมาว่าอาจติดเป็นนิสัยไปสินะ...”
“ฉั น กลายเป็ น พวกบ้ า ต้ น ขาไปตั้ ง แต่ เ มื่ อ ไหร่ ไ ม่ ท ราบ!?
ถ้าให้เลือกละก็ ต้องเป็นหน้าอ...ช่างมันแล้ว”
“หืน่ กระหายกับหน้าสถานีอปปามะเหรอ เป็นรสนิยมทางเพศ
ทีแ่ ปลกดีนะ ทำ�ไมถึงเป็นแบบนัน้ ไปได้ละ่ ”
บทนำ� ฉันก็ไม่ได้ ใส่ใจหรอกนะ
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“ก็บอกว่าช่างมันไง! ไหงถึงไปเรื่องนั้นได้ล่ะหา!?”
ทำ�ไมฉันถึงได้กลายเป็นผูช้ ายทีบ่ า้ อะไรไม่รอู้ ย่างสถานีรถไฟ
ในเมืองโยโกสุกะที่อยู่จังหวัดคานางาวะไปได้ล่ะ!?
ให้ตายสิ...ใครกันแน่ที่หัวถูกกระทบกระเทือน
วันนี้ก็ยังพูดมากและเยาะเย้ยฉันอย่างมีอัธยาศัยตามเคย...
“...จะไปตรงที่อ่านหนังสือแล้ว”
“ได้สิ”
ขืนยังอยู่กับยัยนี่ สมองฉันได้กระทบกระเทือนจริงๆ แน่
ฉันเลยตัดจบบทสนทนาและเดินไปยังพื้นที่อ่านหนังสือ แน่นอนว่า
แพนซีก็เดินตามมาต้อยๆ อย่างกับผีเกาะหลัง
เอาละ ฮึบ—
“งั้นขอฟังรายละเอียดที่เรื่องกลายเป็นแบบนั้น หน่อยสิ”
รีบไปมั้ย! ก้นฉันเพิ่งจะแตะเก้าอี้ก็เริ่มเรื่องแล้ว!
“เรื่องแบบนั้นอะไร...ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตสักหน่อย...”
“เรามองต่างกันน่ะสิ สำ�หรับฉันแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะ
เล่นโดนลากไปพัวพันกับเรื่องแปลกๆ นี่นา”
ฮึ่ม...ได้ยินแบบนั้นแล้วเถียงไม่ออกเลย
หากถามถึงเรื่องตอนพักเที่ยง ว่าใครเป็นคนผิด ก็ต้องเป็น
ฉันอยู่แล้ว
ผลจากการคิดว่าตัวประกอบอย่างเราคงไม่เป็นไรและได้ใจ
ไปนิด จึงเกิดเรื่องยุ่งเหยิงให้แพนซีและคนอื่นๆ ต้องเข้ามาพัวพัน
เฮ้อ...กรรมตามสนอง ก็เลยไม่อยากพูดถึงมันสักเท่าไหร่...
แต่ดื้อแพ่งไปก็โดนบังคับให้พูดอยู่ดี...ยอมๆ ไปดีกว่า...
“งั้นจะเล่าให้ฟัง เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างฉันกับนักเรียนใหม่
ที่ย้ายมาวันนี้—โยกิ จิฮารุ”
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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ตอนนี้ผู้หญิงคนหนึ่งกำ�ลังยืนอยู่หน้าฉัน
ผมเส้นตรงไว้ทรงหน้าม้าเรียบกริบ ดวงตาแน่วแน่บ่งบอก
ความเข้ ม งวด มี ค วามสู ง มากกว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของเด็ ก ผู้ ห ญิ ง ทั่ ว ไป
เล็ ก น้ อ ย หน้ า อกแบนราบอย่ า งน่ า เศร้ า พอๆ กั บ ผมหน้ า ม้ า
ขาดแคลนอย่างน่าอนาถายิ่งกว่าฮิมาวาริเสียอีก
แม้ มี ข้ อ บกพร่ อ งอั น น่ า เสี ย ดายอย่ า งยิ่ ง อยู่ ข้ อ หนึ่ ง แต่
นอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นคนสวย...นั่นคือคุณโยกิที่เพิ่งย้ายมาห้องเรา
วันนี้
และนักเรียนใหม่ชื่อโยกิก็เป็นคนเพี้ยนๆ
เพีย้ นแค่ไหนน่ะเหรอ ตัง้ แต่การแนะนำ�ตัวในวันแรก เจ้าตัว
ก็เดินมาหาฉัน จากนั้น
“จากนีฉ้ นั จะขอทุม่ เทให้ทงั้ ตัวและหัวใจเลยนะ ฝากตัวด้วย”
กล่าวประโยคชวนงงนั้นจบ เธอก็เปิดฉากจูบมือฉันทันที
...ให้ตายสิ นี่มันเรื่องอะไรกัน
แทนที่จะเป็นหลังมือ ทำ�ไมไม่เป็นที่แก้มหรือปากล่ะเนี่ย
ต่อให้ไม่มาจูบกันแบบนี้ แต่หากความจริงแล้วเธอเป็นคูห่ มัน้
ที่พ่อแม่จับคลุมถุงชน หรือเป็นคู่ชายหญิงซึ่งในอดีตเคยสัญญาว่า
จะอยูร่ ว่ มกันในอนาคต ไม่กม็ กี ญ
ุ แจเป็นจีห้ อ้ ยคออะไรทำ�นองนัน้ ...
มีสถานการณ์หลากหลายรูปแบบ หากเมื่อจัดประเภทแล้ว
มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
สรุปคือตอนนี้ฉันกำ�ลังเจออีเวนต์นักเรียนใหม่
ฮึ การเตรียมใจเพื่อที่จะพุ่งเข้าใส่เรื่องเลิฟคอเมดี้ได้ทุกเมื่อ
ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วสินะ
ฉันรู้วิธีรับมือกับสถานการณ์นี้อยู่แล้วน่า แค่ทำ�ตาใสซื่อ
อย่างที่ใครเห็นเป็นต้องเอ็นดู ก่อนแสดงสีหน้าสับสนว่า ‘เอ่อ...
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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หมายความว่ายังไงเหรอ’ ก็พอใช่มั้ยล่ะ
วะฮะฮ่า! เรื่องแค่นี้มันของกล้วยๆ ไม่ได้แอ้มฉันห...
“เหวอออออออ!”
ใครจะไปทำ�ได้ละ่ เฟ้ย! ฉันรีบชักมือกลับแล้วแหกปากร้องลัน่
เลย!
อะไรของยัยนีเ่ นีย่ !? จูๆ
่ มาจูบมือชาวบ้านแบบนี้ โครงสร้าง
สมองยัยนี่ต้องผิดปกติแหงๆ !
“นี่นาย ทำ�ท่าแบบนั้นไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอ”
พอเห็ น ท่ า ทางขนพองสยองเกล้ า ของฉั น แล้ ว อี ก ฝ่ า ยก็
ขมวดคิว้ ทำ�หน้าข้องใจ เรือ่ งนัน้ ฉันก็ขอโทษทีแล้วกัน แต่สง่ิ ทีเ่ ธอทำ�
มีปัญหามากเกินไป ไม่สิ ต้องบอกว่ามีแต่ปัญหาล้วนๆ เลย
“กะ...ก็...ปกติแล้วเขาไม่ทำ�กันแบบนี้หรอกนะ”
“พูดเป็นเล่นไป”
“พูดจริงนะ!”
นักเรียนใหม่ที่แกรู้จักเขาจูบมือคนอื่นแบบนี้ด้วยเรอะ!?
แล้วแกเป็นใครฉันยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำ�!
“อื ม ...คุ ณ พ่ อ สอนเราว่ า ‘หากมี ค นที่ ค วรทุ่ ม เทกายใจให้
จงประทับริมฝีปากบนหลังมือของเขาเพื่อแสดงความรู้สึกนั้นเถิด’
เราก็เลยทำ�แบบนั้น...มันแปลกตรงไหน”
เป็นผูด้ อี งั กฤษมาจากไหนล่ะนัน่ ! วิธอี บรมสัง่ สอนของพ่อแก
ต่างหากที่แปลก!
โลกสวยขนาดไหนก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมชวนเข้าใจผิดอยู่ดี!
ไปทำ�ที่ประเทศต้นตำ�รับก็ยังดูน่าสงสัย!
จริงๆ เลย...ถ้าไร้สามัญสำ�นึกขนาดนี้ ชีวิตในโรงเรียนต่อไป
คงลำ�บากแล้วละ
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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เอ้า ลองดูคนอื่นสิ เกือบทุกคนมองเธอด้วยแววตาสงสัย
กันหมดแล้ว...แถมฉันยังกลายเป็นเป้าสายตาไปด้วยอีก! โธ่เว้ย!
อีหรอบนี้อีกแล้ว!
“เอ่อ...คุณโยกิ จะช่วยแนะนำ�ตัวได้หรือยัง”
แจ่มมาก ครูประจำ�ชั้น! ไม่คิดเลยว่าจะช่วยแทรกกลาง
บรรยากาศแสนประหลาดนี่ให้!
“นั่นสินะคะ ขอโทษด้วยค่ะ งั้นไว้คุยกันทีหลังนะ คิซารางิ
อามัตสึยุคุง”
พอโดนเรี ย กชื่ อ เต็ ม แบบนี้ แ ล้ ว ให้ อ ารมณ์ เ หมื อ นบอกว่ า
‘ฉันล็อกเป้าคุณไว้แล้ว’ เลย น่ากลัวฉิบ
ไว้คุยกันทีหลังเหรอ...แค่นี้ก็เหลือทนแล้ว ไม่ต้องมาก็ได้
“เราชื่อโยกิ จิฮารุ ที่โรงเรียนเก่าเพื่อนจะหยิบคันจิตัว ‘กิ’
ของนามสกุลมาบวกกับตัว ‘จิ’ ของชื่อ และเรียกเราว่า ‘สึบากิ’ ที่
แปลว่าดอกคามิเลีย หากทุกคนเรียกเราด้วยชือ่ นีก้ ย็ นิ ดีเป็นอย่างยิง่
เลยค่ะ”
โอ๊ะโอ ชื่อเล่นเป็นดอกไม้เรียบร้อยเลยด้วย...
แต่ถึงจะรู้ชื่อจริง นามสกุลจริง รวมถึงชื่อเล่นแล้ว ก็ยังนึก
ไม่ออกอยู่ดี เธอเป็นใครกัน
อยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้จัง
“งั้นมีใครจะถามอะไร—”
“อ๊ะ ฉันมีคำ�ถาม! ทำ�ไมสึบากิจังถึงย้ายมาอยู่โรงเรียนเรา
ล่ะ”
ไม่เลวนี่ ฮิมาวาริ ถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อกี้
อย่างสบายใจเฉิบ
การจูบหลังมือก็แค่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันนั่นแหละ ทุกคน
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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ตกใจอะไรกันเหรอ
เจ้าตัวทำ�ท่าทางเหมือนจะพูดอย่างนั้น ไม่ได้ใส่ใจเลยสินะ
ขอมอบฉายา ‘มือวางอันดับหนึ่งแห่งโลกยัยตัวแสบ’ ให้เลย
เหมาะกับที่อยู่ชมรมเทนนิสพอดี
“ที่บ้านทำ�ร้านคุชิคัตสึ แล้วยอดขายดีเลยได้เปิดสาขาใหม่
เราก็เลยย้ายโรงเรียนตามมาค่ะ ร้านชื่อ ‘ร้านคุชิคัตสึโยกิสุขสันต์’
มีกำ�หนดจะเปิดร้านวันมะรืนนี้ค่ะ ถ้ายังไงก็มาลองชิมกันได้นะคะ”
“ว้าว! ยอดเลย! อื้อ! ฉันไปแน่นอน!”
ทำ�ไมร้านขายคุชิคัตสึถึงได้อบรมสั่งสอนลูกแบบผู้ดีอังกฤษ
ล่ะเนี่ย
หรือเพราะไม้เสียบมีความคล้ายกับดาบเรเปียร์เหรอ
ไม่สิ เดิมทีชอ่ื เรเปียร์มาจากคำ�ว่า ‘Espee rapiere’ ในภาษา
ฝรัง่ เศส ไม่ใช่องั กฤษ...เดีย๋ วนะ ร้านคุชคิ ตั สึ? ร้านคุชคิ ตั สึ...เหรอ
“เราชื่ อจิ ฮ ารุ ตั ว ‘จิ ’ เหมื อ นเมื อ งชิ ง าซากิ แล้ ว ก็ ‘ฮารุ ’
ที่แปลว่าฤดูใบไม้ผลิ”
“อ๊ะ อ๊า! เธอเมื่อตอนนั้น! ปะ...เป็นผู้หญิงหรอกเหรอ!?”
ฉันแทบกระโจนขึน้ จากเก้าอีแ้ ล้วเชียว แต่กลัน้ ใจได้เฉียดฉิว
แล้วตะโกนออกไปแทน
รู้แล้ว! แจ่มแจ้งเลยว่าใคร! คนคนนี้คือคนนั้นเอง!
ตอนทีฉ่ นั ไปซือ้ คุชคิ ตั สึเพือ่ ปลอบใจซันจังจากร้านแถวสนาม
แข่งเบสบอล เธอคือพนักงานหนุ่มหล่อสุดอึมครึมที่ร้านนั้นไงล่ะ!
“อืม ในที่สุดก็จำ�เราได้แล้วสินะ นี่นายคิดว่าเราเป็น ผู้ชาย
—”
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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“ร้านคุชิคัตสึโยกิสุขสันต์งั้นเหรออออ!?”
หืม? มีเสียงตะโกนดังมาจากที่นั่งอื่นนอกจากฉันด้วย
เจ้าของเสียงตะโกนนั้นคือเพื่อนซี้ของฉัน โอกะ ไทโย หรือ
ซันจังนั่นเอง
ไม่รู้ทำ�ไมถึงได้คึกขนาดนั้น
เขาถึงกับลุกพรวดขึน้ จากทีน่ งั่ ยันมือค้�ำ กับโต๊ะแล้วกระโดด
ขึ้นลงไม่หยุด
ด้ ว ยร่ า งกายบึ ก บึ น สู ง กว่ า ร้ อ ยแปดสิ บ เซนติ เ มตร
โต๊ะนักเรียนจึงลั่นเสียงเอี๊ยดอ๊าด ส่วนตัวฉันนึกอยากให้ช่วยระมัด
ระวังอย่าทำ�โต๊ะพังและทำ�ตัวเองบาดเจ็บอยู่หรอก
“อ๊ะ นายรู้จักร้านของบ้านเราด้วยเหรอ”
“แน่อยู่แล้ว! ซูเปอร์โนวาแห่งวงการคุชิคัตสึที่ทำ�ให้ชื่อร้าน
และรสชาติเป็นทีร่ จู้ กั ในชัว่ พริบตาเมือ่ สิงหาคมปีทแี่ ล้ว ‘ร้านคุชคิ ตั สึ
โยกิสุขสันต์’! กัดเพียงคำ�เดียว แป้งกรอบและเนื้อแน่นก็จะอินาบาวเออร์ 4 ไปทั่วปาก เพียงลิ้นสัมผัส ความชุ่มฉ่ำ�สีเขียวมรกตก็จะ
แผ่กระจายราวกับทะเลอีเจียน 5 แห่งโลกของซอส! ไม่ใช่แค่อร่อย
เท่านั้น แต่ยังช่วยเยียวยาหัวใจอีกด้วย คุชิคัตสึที่ทั้งเอ็กซ์ตรีมและ
ซูพรีมในไม้เดียว! อา! หยุดไม่ได้แล้ว! น้ำ�ลายหยดติ๋ง! ~รสชาติ
อันเป็นที่นิยม~ร้านคุชิคัตสึโยกิสุขสันต์นั่นใช่มั้ยล่ะ!?”
ใจเย็นก่อน ซันจัง ต่อให้นายทำ�ท่าไฮเปอร์ขนาดนัน้ ก็ไม่มี
Ina Bauer หนึ่งในท่วงท่าของสเกตลีลา (Figure skating) โดย
กางขาสองข้าง และแอ่นตัวไปด้านหลังพร้อมกางแขนออก
5
Aegean Sea ทะเลที่ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ระหว่าง
ประเทศกรีซกับตุรกี ถือเป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก
4
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ใครเข้าใจที่นายสาธยายออกมาหรอกนะ
ที่เข้าใจก็มีแค่ความจริงที่ว่านายรักคุชิคัตสึจากก้นบึ้งหัวใจ
เท่านั้นแหละ
“อืม รู้ดีนี่ ถูกเกือบหมดเลย”
ถูกเกือบหมดเรอะ!? ฉันไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยนะ!?
“อ้อ แนะนำ�ตัวแค่นี้ก็แล้วกัน ที่นั่งของคุณโยกิคือข้างหลัง
สุดตรงโน้น”
“ค่ะ”
อ๊ะ จิตวิญญาณความเป็นอาจารย์ของครูที่ปรึกษาดับมอด
ไปแล้ว ตัดจบการแนะนำ�ตัวอีกต่างหาก
เมือ่ ครูทปี่ รึกษาเร่งเร้า โยกิจงึ ย่�ำ เท้าไปยังโต๊ะเรียนด้วยสีหน้า
ไม่ชอบใจ
พอเรือ่ งเป็นแบบนีเ้ ลยมโนไปเองว่าคงไม่พน้ ต้องมานัง่ ใกล้ๆ
ฉัน แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้น เธออยู่ห่างไปพอสมควรเลย
แหงอยู่แล้ว ที่นั่งของฉันอยู่แถวสามนับจากด้านหน้า และ
แถวที่สองจากด้านขวา เป็นตำ�แหน่งครึ่งๆ กลางๆ สมกับที่เป็น
ตัวประกอบ ที่นั่งรายรอบต่างมีคนจับจองอยู่แล้ว
อนึ่ง คนที่นั่งด้านซ้ายของฉันนั้น...
“โจโระ จูๆ
่ นายก็ให้คนอืน่ จูบมือตัวเองแบบนัน้ มันทุเรศทีส่ ดุ
เลย ไม่อยากเชื่อ...”
ดันเป็นนางสาว A ซึ่งถือว่าเป็นคนน่ากลัวแม้ในกลุ่ม ผู้ทรง
อิทธิพลเองก็ตาม
“มะ...ไม่ใช่นะ ฉันเองก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร...”
“...จะอ้วก”
แปลกจัง
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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ในบทส่งท้ายของเล่มที่แล้ว เธอเกือบถูกกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล
ตัดหางปล่อยวัด ฉันเลยเข้าไปช่วย ตอนนั้นเธอยังมองฉันด้วย
สายตานับถืออยู่เลย ทำ�ไมตอนนี้ถึงมีแววตาเหมือนมองสิ่งสกปรก
โสโครกไปแล้วล่ะ
นี่หรือที่เขาว่ากันว่าใจหญิงยากแท้หยั่งถึง จะได้จำ�เอาไว้
เอาเป็นว่าเรื่องนั้นช่างมันไปก่อน
ตอนต้นเมษายนก็ ‘ไอ้ผชู้ ายสวะจอมหลอกลวงสร้างภาพเป็น
พระเอกนิยายเลิฟคอเมดี้! คดีจับสองสาวสวยควงซ้อนหน้าระรื่น!’
ตอนต้นพฤษภาคมก็ ‘ตัวประกอบที่ได้รับเลือกเข้าร่วมงานเต้นรำ�
ดอกไม้! คดีคราวนี้ไม่ใช่แค่สอง แต่เป็นสามคนเลยนะเฟ้ย!’ และ
ในปลายพฤษภาคมย่างมิถุนายน สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือ...นั่นสินะ
‘ผู้ชายขยะที่จู่ๆ ก็บังคับให้นักเรียนใหม่จูบมือตัวเอง! คดีเพิ่มขึ้นมา
อีกคนแล้วเว้ย’ ตั้งชื่อไว้แบบนี้แล้วกัน
...พอคิดอย่างนี้แล้ว สุดยอดไปเลยแฮะ
เรื่ อ งที่ อ าจจะเกิ ด หรื อ ไม่ เ กิ ด ขึ้ น ในครั้ ง หนึ่ ง ของชี วิ ต กลั บ
เกิดขึ้นทุกเดือน
บางทีฉนั อาจเหมาะกับการเป็นนักสืบก็ได้ เจอคดีบอ่ ยเป็นบ้า
แต่จะมัวคร่ำ�ครวญไปก็ไม่ได้อะไร คงต้องเริ่มคิดแผนรับมือ
กับเรื่องคราวนี้สักที
ไม่เป็นไร จนถึงตอนนี้ ขนาดเจอเรื่องโน้นเรื่องนี้มากมาย
ก็ยังผ่านมาได้นี่ ฉันเยือกเย็นอยู่แล้ว
หากถามว่าเยือกเย็นระดับไหน ก็คงเป็นความเยือกเย็น
ระดับที่ดวงตากลอกกลับมากลับไป กลับไปก็กลับมา และต้นขา
สั่นกว่าปกติสามเท่า
ตั ว ฉั น ผู้ เ ยื อ ก เ ย็ น คิ ด แ ผ น ก า ร รั บมื อกลุ่ ม ค นส ร้ า ง
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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โศกนาฏกรรมขึ้นมาสามรูปแบบด้วยกัน!
ขอเชิญรับชม! สิ่งนั้นตามธรรมเนียม! การแนะนำ�เวอร์ชั่น
ใหม่ สตาร์ท!
แผนทีห่ นึง่ พยายามไม่ให้ทกุ คนในห้อง (โดยเฉพาะนางสาว
A แห่งกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล) รุมประชาทัณฑ์
เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว เพราะโยกิทำ�พฤติกรรมสุ่มเสี่ยง
กับฉัน
ผลของเหตุ ก ารณ์ นั้ น ทุ ก คนในห้ อ ง (โดยเฉพาะผู้ ช าย)
ต่างส่งเสียงบ้าคลั่งอันสัม ผัสได้ถึงความอิจฉาริษยาและจิตสังหาร
นี่ไง ลองเงี่ยหูฟังดูสิ เอ่อ...ว่าไงนะ ‘ฉันจะละทิ้งความเป็นมนุษย์
เดี๋ยวนี้แหละ6’…เหรอ เตรียมตัวสวมหน้ากากศิลาเต็มที่เลยสินะ
หรือจะลองไปทำ�งานพิเศษที่บริษัทฮีโร่ส์ (จำ�กัด)7 ดีนะ
จบการหนีความจริงไว้เพียงเท่านี้ เอาเป็นว่าต้องไม่ทำ�ให้
สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้ ที่ดียิ่งกว่าคือต้องพลิกสถานการณ์
ไปในทางที่ดี
ดังนั้น งานเข้า
แผนที่สอง พยายามอย่าให้แพนซีรู้
โอ๊ะ ขอบอกเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เข้าใจผิด ใช่ว่าเพราะฉัน
ชอบแพนซีเลยไม่อยากให้รู้หรอกนะ แม้แต่ตอนนี้ฉันก็ยังเกลียด
ยัยนั่นไม่เปลี่ยนแปลง
วลีเด็ดจากเรื่อง โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ หากใครสวมหน้ากากศิลา
จะได้รับพลังเหนือธรรมชาติ แต่ต้องแลกด้วยการสูญเสียความเป็นมนุษย์ไป
7
จากนิยายเรือ่ ง Heroes (Kabu)!!! แต่งโดยคิตากาวะ เอมิ เกีย่ วกับ
ชายคนหนึ่งที่ไปทำ�งานพิเศษเป็นฮีโร่
6

อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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แต่ผู้หญิงคนนั้นกลับประกาศตัวว่าชอบฉัน แถมยังรุกจีบ
อย่างเปิดเผยต่อหน้าธารกำ�นัล
หากคนอย่างแพนซีรู้เรื่องนี้เข้าจะเกิดอะไรขึ้น จินตนาการ
ไม่ออกเลยจริงๆ
แต่มีเรื่องหนึ่งที่แน่ใจ
นั่นคือ...หากแพนซีรู้เรื่องนี้ มันจะนำ�ไปสู่โศกนาฏกรรมของ
ฉันเป็นแน่
ดังนั้น งานเข้า
แผนที่สาม อย่าให้โยกินั่งบนเจ้านั่น
ห้ า มประมาทโดยเด็ ด ขาด สถานที่ ซึ่ ง ฉั น ได้ พ บกั บ โยกิ
ช่างเป็นความบังเอิญแห่งโชคชะตา
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเป็นวันนัน้ เวลานัน้ สถานทีน่ นั้ อีกต่างหาก
เลิฟสตอรี่แห่งสนามเบสบอล
ทีผ่ า่ นมาจนถึงตอนนี้ ไม่มคี รัง้ ไหนเลยทีน่ งั่ ลงบนไอ้นนั่ แล้ว
จะไม่เกิดความซวยขึ้น ฉะนั้นไม่ผิดแน่
ถึงขั้นไม่กล้าพูดชื่อของมันออกมาแล้วด้วยซ้ำ�
ดังนั้น งานเข้า
และนี่ก็คือแผนของฉัน เป็นไงล่ะ สมบูรณ์แบบเลยใช่มั้ย
มองจากความสัมพันธ์ของคนรอบตัวและประสบการณ์สงั่ สม
จนได้ออกมาเป็นแผนนี้!
เอาละ พยายามทำ�ตามแผนทั้งสามนี้ดีกว่า!
“โจโระ ไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นอีกแล้ว! เปิ้นก็อยู่ด้วยแต้ๆ ...
จดไว้ๆ”
แผนทีส่ ี่ พยายามอย่าให้ยยั เด็กสึการุเขียนบทความไม่เข้าท่า
ออกมาอีก
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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เอาละ พยายามทำ�ตามแผนทั้งสี่ นี้ดีกว่า...ฮือๆ ๆ

หลังจบคาบโฮมรูมพลังทำ�ลายล้างสูงแล้ว ยังมีชว่ งเวลาว่างเล็กน้อย
ก่อนเริ่มคาบแรก
ทันทีที่ครูประจำ�ชั้นพูดว่า ‘วันนี้พอแค่นี้’ โยกิก็เดินมาอยู่
ตรงหน้าฉัน
เร็วจริง เร็วมาก การเคลือ่ นไหวทีร่ วดเร็วขนาดนีไ้ ม่ธรรมดา
แล้ว
โธ่เว้ย อุตส่าห์อยากให้ถึงเวลาทักทายนักเรียนใหม่แล้ว
ทุกคนก็ห้อมล้อมโยกิจนเดินมาทางนี้ไม่ได้ แต่ดูเหมือนคุณเพื่อน
ร่วมห้องต่างอ่านบรรยากาศออกกันหมด
แทบทุกคนต่างมองท่าทีของฉันกับโยกิอย่างใจจดใจจ่อ...
“เอ้า จะขออะไรก็ได้นะ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะทำ�ให้เป็นจริง
ให้ดู”
“งั้นก็ไปเอากางเกงในของยัยสก๊อยมาซิ”
ก่อนอืน่ ก็เริม่ จากเล่นมุกตลกเพือ่ คลายบรรยากาศสักหน่อย~...
“อืม ได้”
“เอ๊ะ?”
ยัยคนนี้พูดอะไรออกมาน่ะ จู่ๆ เธอก็มองไปทางนางสาว A
...อ๊ะ หรือว่า...!
“นี่ เธอน่ะ ช่วยถอดกางเกงในออกมาแล้วเอาไปให้คซิ ารางิ
อามัตสึยุคุง หน่อยสิ”
“ฮะ...หา!? เรื่องอะไรฉันจะต้องทำ�ยะ!”
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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ว้ากกกกกกก! กางเกงในของสก๊อยคนนี้ไม่เวิร์ก! ไม่เอา
หรอกเฟ้ย!
“ดะ...เดี๋ยวก่อน! ล้อเล่นน่ะ ฉันล้อเล่น!”
“อ้าวเหรอ อย่าล้อเล่นอะไรเข้าใจยากได้มยั้ แล้วจริงๆ แล้ว
ต้องการอะไรเหรอ”
แม้แต่คำ�ล้อเล่น ผ่อนคลายบรรยากาศ ฉันยังไม่มีสิทธิ์พูด
เลยเหรอเนี่ย...
“นายนี่มัน...กะ...กางเกงในเนี่ยนะ...”
ท่าทางของนางสาว A ยามกำ�ชายกระโปรงตรงหว่างขานั้น
ดูดีมาก
กลัวว่าจะถูกถอดกางเกงในสินะ ฮิ้ว~! น่ารว้าก☆
คนที่ทำ�ท่าทางน่ารักแบบนั้นอย่างเธอคงเข้าใจสินะ
ว่าต่อให้พดู อย่างนัน้ จริงๆ แต่ฉนั ก็แค่ตอ้ งการให้บรรยากาศ
มันผ่อนคลายกว่านี้หน่อยเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นจงหัวเราะแล้วจบเรื่องนี—
้
“ไอ้ขยะนี่!”
ก็ตามนั้นแหละครับ มีปัญหาเหรอ
ถ้ า อี ก ฝ่ า ยจะเอาอย่ า งนั้ น ฉั น ก็ ไ ม่ รู้ ด้ ว ยแล้ ว ! จากนี้ จ ะ
เอาจริงแล้วนะ
เอาละ ละทิ้งสมรภูมิศึกกับโต๊ะข้างๆ ไว้แล้วตอบโยกิก่อน
ดีกว่า เอ่อ...ความต้องการสินะ
“โยกิ ฉันน่ะไม่มีความต้องการ—”
“อยากให้เรียกว่าสึบากิมากกว่านะ ตอนแนะนำ�ตัวก็บอกไป
แล้วนี่ ลืมแล้วเหรอ”
จำ�เอาไว้ให้ขน้ึ ใจ ผูด้ อี งั กฤษกำ�มะลอคนนีไ้ ม่ตระหนักเลยว่า
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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ชาวบ้านชาวช่องเขาอุตส่าห์ใส่ใจเรื่องระยะห่างในความสัมพันธ์
ช่วยไม่ได้ ฉันเองก็จะตอบโต้ด้วยความเป็นผู้ดีเหมือนกัน
“...ท่านสึบากิ กระผมไม่มีความปรารถนาใดหรอกขอรับ”
อ้ า ว นี่ มั น ไม่ ใ ช่ ผู้ ดี แต่ เ ป็ น ซามู ไ รไม่ ใ ช่ เ หรอ คงได้ รั บ
อิทธิพลมาจากประธานนักเรียนสักคนละมั้ง พลาดแล้ว
“จริงเหรอ นายเนี่ยเป็นคนไม่โลภดีนะ”
ไม่หรอกครับ เต็มไปด้วยตัณหาเลยละครับ แค่ซกุ ซ่อนความ
โรคจิตเอาไว้เท่านั้นแหละครับ
“อืม อย่างเช่นกำ�ลังโดนสตอล์กอยู่เลยอยากให้ช่วย หรือ
อยากให้ปลดปล่อยจากคำ�สั่งที่ต้องทำ�ตาม ไม่มีอะไรแบบนั้นเลย
เหรอ”
หากมองตามสามัญสำ�นึก นักเรียนชายมัธยมปลายที่ไหน
จะเจอกับเหตุการณ์แบบนั้น...ก็มีนะครับ
ถ้ า ถื อ กระจกอยู่ จะเห็ น นั ก เรี ย นชายคนที่ ว่ า สะท้ อ นอยู่
ในนั้นครับ
อืม สงสัยจังว่าทำ�ไมยัยคนนีถ้ งึ อยากทำ�ให้ความต้องการของ
ฉันเป็นจริง แต่ถามแล้วจะยอมบอกหรือเปล่านะ อ๊ะ งั้นขอร้อง
ไปซะก็สิ้นเรื่อง ฉันเนี่ยฉลาดจริงจริ๊ง
“สึบากิจัง!”
“เธอคือ...คนที่ถามคำ�ถามเมื่อกี้สินะ”
“อือ้ ! ฉันชือ่ ฮินาตะ อาโออิ ทุกคนเรียกฉันว่าฮิมาวาริ! ยินดี
ที่ได้รู้จักนะ!”
“อืม ชื่อเล่นคล้ายกับเราเลย ยินดีที่ได้รู้จักนะ ฮิมาวาริ”
ชิ พอฉันกำ�ลังจะบอกความต้องการ ฮิมาวาริกม็ าสนอกสนใจ
สึบากิซะงัน้
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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ถ้าเข้าไปแทรกตอนนี้มีหวังโดนด่าแหง อยู่เงียบๆ ดีกว่า
“นี่ๆ ! สึบากิจังกับโจโระมีความสัมพันธ์กันแบบไหนเหรอ
ก็เล่นเข้าไปจุ๊บมือเลยนี่นา! จุ๊บมือเลยนะ!”
ไอ้เรารึอุตส่าห์ไม่อยากทำ�ให้โกรธ แต่ทำ�ไมเธอถึงไม่ใส่ใจ
อะไรบ้างเลย!
เล่นทำ�ปากยื่นแล้วพูดว่า ‘จุ๊บ’ ท่าทางสนุกสนานขนาดนั้น
ไม่น่ารักเลย...ซะที่ไหนล่ะ
โธ่เว้ย เจ็บใจเป็นบ้า แต่น่ารักชะมัด
“โจโระ? อ๋อ ชือ่ เล่นของคิซารางิ อามัตสึยคุ งุ คือโจโระนีเ่ อง”
สึบากิเหลือบมองฉันแวบหนึ่ง ก่อนเบนสายตากลับไปหา
ฮิมาวาริ
ท่าไม่ดแี ล้ว...นีค่ อื สึบากิผดู้ ที บี อ๊ งทีเ่ มือ่ กีเ้ อาคำ�ล้อเล่นของฉัน
ไปคิดจริงจัง และสั่งให้หมาล่าเนื้อถอดกางเกงในเชียวนะ
อาจจะเอาความสัมพันธ์แม่คา้ ลูกค้ามาพูดอ้อมค้อมจนทำ�ให้
ทุกคนเข้าใจผิดก็ได้...
ใจจริงนั้นอยากห้าม แต่สถานะตัวประกอบของฉันทำ�ให้
ไร้จดุ ยืนหรือความสามารถพอทีจ่ ะทำ�อย่างนัน้ ได้ ผลจะออกมาเป็น
ยังไงกันนะ
“เออ ใช่แล้วละ! ส่วนฉันคือเพือ่ นสนิทโจโระชือ่ โอกามิ ไทโย!
เรียกว่าซันจังก็พอนะ!”
กำ � ลั ง รออยู่ เ ลยคร้ า บ! พระเอกที่ จ ะวิ่ ง มาช่ ว ยฉั น จาก
สถานการณ์คับขันมีแค่คนคนนี้เท่านั้น!
“เนอะ! โจโระ?”
แถมยังส่งข้อความ ‘เรือ่ งยุง่ ยากให้ฉนั จัดการเอง’ อย่างแข็งขัน
มาทางสายตาด้วย
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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“อะ...เออ! ใช่แล้ว ซันจัง!”
ฉันเลยส่งสายตากลับไปว่า ‘ขอบใจ ฝากด้วยนะ’ อย่างร่าเริง
เฮ้อ นึกว่ามาถึงจุดสุม่ เสีย่ งซะแล้ว แต่ถา้ เป็นอย่างนีก้ น็ า่ จะ
เลี่ยงไม่ให้สึบากิพูดอะไรไม่เข้าเรื่องได้แล้ว!
“ซันจัง ฉันยังคุยกันอยู่นะ!”
ยัยตัวแสบมือวางอันดับหนึ่งโต้กลับอย่างรุนแรงตามที่ถนัด
แล้วไง!
เห็นแววชนะมาแต่ไกลเลย...
“โอ้? จะ...จริงด้วย...โทษที! คุยกันต่อได้เลย!”
ซั น จ๊ า ง! อย่ า เพิ่ ง ยอมแพ้ สิ ! อย่ า มองฉั น ด้ ว ยสายตา
เศร้าสร้อยอย่างน้าน!
“แหะๆๆ เอาละ สึบากิจังบอกหน่อยสิ!”
จบแล้ว...ชีวิตฉัน จบสิ้นแล้ว...
“ความจริง เมื่อปีที่แล้วร้านของเราเกือบจะเจ๊งไปแล้วละ
ตอนนัน้ เองโจโระก็มาช่วยเหมาซือ้ คุชคิ ตั สึรา้ นเราไป วันนัน้ คือวันที่
ขายคุชิคัตสึได้มากที่สุดเลยนะ หลังจากวันนั้นร้านเราก็เฟื่องฟูมาก
นัน่ ก็เป็นเพราะโจโระอีกเหมือนกัน เพราะตอนทีโ่ จโระมาซือ้ คุชคิ ตั สึ
เขายังให้ค�ำ แนะนำ�ด้วยว่าทำ�ยังไงถึงจะขายได้ดี บอกว่า ‘แค่คชุ คิ ตั สึ
อร่อยยังไม่พอหรอก ควรจะพยายามทำ�สินค้าให้เหมาะกับลูกค้า
แล้วก็คิดกลวิธีให้คนรู้ว่าร้านเราอร่อยด้วย’ น่ะ”
อ้ า ว นึ ก ว่ า จะพู ด อะไรที่ เ สี่ ย งต่ อ ชี วิ ต ฉั น แต่ เ หมื อ นจะ
ไม่เป็นอย่างนั้นแฮะ
ธรรมดากว่าที่คิด...แถมยังเป็นความทรงจำ�อันซื่อตรงด้วย
“เราทำ�ตามที่โจโระบอก พอพยายามทำ�ให้ร้านเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายและทำ�สินค้าให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า ก็สามารถ
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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พัฒนาจากแผงลอยเป็นร้าน ยิง่ กว่านัน้ ยังเปิดสาขาทีส่ องได้อกี ด้วย
คำ�โปรโมตที่โจโระคิดให้ตอนนั้นมันไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ เราเลยไม่ใช้
แต่ยังไงก็รู้สึกขอบคุณมากๆ เลยละ”
อืม ฉันจำ�ตอนนั้นได้ เธอบอกว่าเซนส์การคิดคำ�ขวัญของ
ฉันถึงขั้นหายนะ
“โห! จะว่ า ไป ฉั น ก็ รู้ จั ก ‘ร้ า นคุ ชิ คั ต สึ โ ยกิ สุ ข สั น ต์ ’
เมื่อสิงหาคมปีที่แล้วนี่นา! นั่นเป็นเพราะได้โจโระช่วยอย่างนั้นเอง
หรอกเหรอ!”
“อืม ตามนัน้ เพราะได้โจโระช่วย ยอดขายร้านเราเลยสูงขึน้
และมีชื่อเสียงขึ้นมา เพราะงั้นเราเลยเก็บเงินที่โจโระจ่ายไว้ตอนนั้น
เป็นเครื่องราง เงินส่วนมากเอาไปหมุนเป็นเงินร้านแล้วละ แต่เก็บ
พวกเศษๆ เอาไว้เป็นความทรงจำ�น่ะ”
อ้าว นี่มันบทสนทนาที่ดีสุดๆ เลยไม่ใช่เหรอ ทำ�ให้ฉันดูดี
ขึ้นเยอะเลยนี่
นั่นไง สึบากิคว้าเครื่องรางออกมาจากกระเป๋าด้วยท่าทาง
มีความสุข ก่อนหยิบเหรียญห้าเยนออกมา
บอกตรงๆ ว่าจำ�ไม่ได้...แต่นั่นคงเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ฉัน
จ่ายไปตอนนั้นละมั้ง
“ขอให้ ‘ชะตาลิขิต8’ กลับมาหาโจโระอีกครั้ง...อะไรแบบนั้น
แฮะๆๆ เราไม่ค่อยเชื่อเรื่องพระเจ้าหรอก แต่อาจจะเริ่มเชือ่ ขึ้นมา
แล้วก็ได้มั้ง”
ความจริ ง แล้ ว คุ ชิ คั ต สึ ที่ ซื้ อ ตอนนั้ น ฉั น เอาไปให้ ซั น จั ง
ไม่ส�ำ เร็จ ถึงอย่างนัน้ ก็ไม่ได้กนิ เอง เพราะยกให้เด็กตาดำ�ๆ ท่าทาง
8

ในภาษาญี่ปุ่น คำ�ว่า ‘ห้าเยน’ พ้องเสียงกับคำ�ว่า ‘ชะตาลิขิต’
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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หิวโหยไปหมดถุงเลย แต่เรื่องนั้นอุบเงียบไว้ดีกว่า
อุตส่าห์เป็นโอกาสทำ�ให้ตัวเองดูดีแล้ว จะไปทำ�ลายก็ไม่ใช่
เรื่อง
“ว้าว~! วิเศษไปเลย!”
“ฮึก! เหงื่อเข้าตาซะงั้น!”
โอ้! ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ฉากสุดซึ้งได้เกิดขึ้นแล้ว!
พวกในห้องที่แอบฟังต่างทำ�หน้าเลื่อมใส หากเป็นแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้อาจคลี่คลายได้โดยไม่คาดคิด
“เพราะงัน้ ตอนทีเ่ ข้าห้องมาแล้วเห็นโจโระเลยตกใจไง คิดว่า
ความปรารถนาเป็นจริงแล้ว ดีใจมากจนทนไม่ไหวเลยทำ�ตามที่
คุณพ่อสอน แสดงความจงรักภักดีตอ่ ผูท้ คี่ วรทุม่ เทกายใจให้ดว้ ยการ
จูบทีห่ ลังมือของเขา แต่เราเองก็เพิง่ สัมผัสกับประสบการณ์แบบนีน้ ะ
เขินน่าดูเหมือนกัน...”
ท่านเอิร์ลสึบากิ! ไม่ได้นะ! ไม่ได้นะขอรับ! พูดถึงขั้นนั้น
ไม่ได้นะขอรับ!
ถ้าพูดด้วยท่าทางขวยเขินขนาดนั้นละก็...
“เป็นแค่โจโระแท้ๆ ...ดันทำ�อะไรไม่เข้าเรื่อง...”
“หมอนั่น พักนี้ชักจะดวงดีเกินไปแล้ว เอาไงดี ลงโทษมั้ย
หรือว่าจัดการมันเลยดี”
ความดีของฉันแห้งผากเป็นทะเลทรายแล้ว!
“ได้เจอกับโจโระทีเ่ คยรูแ้ ค่ชอื่ อีกครัง้ แบบนี้ อาจเป็นแค่ความ
บังเอิญ แต่เราคิดว่ามันคือ ‘ชะตาลิขิต’ เพราะงั้นเราจะตอบแทน
บุญคุณอย่างเต็มที่เลย”
สึบากิกำ�เหรียญห้าเยนแน่นพร้อมเผยรอยยิ้มสูงศักดิ์เพื่อ
แสดงความตั้งใจ
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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ทั้งที่เป็นต้นเหตุไล่ต้อนฉันเข้าทะเลทราย แต่เฉพาะรอยยิ้ม
เท่านั้นที่เป็นโอเอซิสบันดาลให้หัวใจชุ่มชื้น
เป็นไปได้ก็อยากทำ�ให้ความดีของฉันเปี่ยมล้นด้วย แต่คง
เป็นไปไม่ได้
ยังไงชั่วโมงเรียนก็เริ่มแล้ว อาจารย์เข้ามาในห้องแล้วด้วย
“อ๊ะ หมดเวลาแล้วสินะ งั้นโจโระ ไว้ค่อยว่ากันต่อ...นะ”
“งั้นฉันก็กลับที่ละนะ!”
“ฉันก็ไปก่อนละ!”
“โอ...โอ้...”
หลังจากมองตามสึบากิ ฮิมาวาริ ซันจัง และพวกที่มา
แอบฟังกลับที่นั่งของตัวเองหมดแล้ว ฉันก็ดำ�ดิ่งลงสู่ห้วงความคิด
...งีเ้ องเหรอ สึบากิรสู้ กึ ขอบคุณฉัน เลยจะใช้ความบังเอิญนี้
ตอบแทนบุญคุณอย่างนั้นสินะ
รอยยิ้ ม กั บ เรื่ อ งเล่ า เหรี ย ญห้ า เยนเมื่ อ กี้ . ..อย่ า งกั บ เรื่ อ งที่
เกิดขึ้นแค่ในละคร
ฮะๆๆ พอคิดแบบนี้แล้วโรแมนติกสุดยอดไปเลย ก็เรื่องนี้
มันเกิดขึ้นจริงแล้วนี่นา
ถ้ า บอกว่ า เป็ น ชะตาลิ ขิ ต ก็ พ อเข้ า ใจ...ไม่ สิ ฉั น เองก็ คิ ด
แบบนั้นเหมือนกัน
แต่ฉนั กลับสร้างกำ�แพงอย่างชัดเจนเพราะเห็นอีกฝ่ายทำ�อะไร
แปลกๆ ในตอนแรก...ฉันคงทำ�ร้ายจิตใจเธอเข้าเสียแล้ว
ฉันนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆ ...น่าสมเพชชะมัด
แต่จะมัวตำ�หนิตัวเองอยู่ไม่ได้ มีเรื่องที่ควรทำ�มากกว่านั้น
เอ๊ะ? อะไรน่ะเหรอ...ก็ชัดอยู่แล้วนี่ ขอโทษสึบากิไงล่ะ
จะขอโทษยังไงก็กำ�ลังคิดอยู่
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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ควรตอบรับความรู้สึกของยัยนั่นและรับการทุ่มเทกายใจแต่
โดยดี ถือเป็นเรื่องดีสำ�หรับฉันเลยละ
ก็สาวสวยเป็นฝ่ายบอกมาเองว่าอยากจะอยู่กับฉันเลยนะ
สุดยอดไปเลยไม่ใช่หรือไง
ไม่จำ�เป็นต้องสนใจความคิดของพวกคนในห้องเลยสักนิด
สิ่งที่สำ�คัญไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่แต่ตื้นเขิน หากเป็นสิ่งเล็กๆ ที่ลึกล้ำ�
ต่างหาก
ฉั น อยากให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ เพื่ อ นแค่ ห ยิ บ มื อ ที่ เ ชื่ อ ใจได้
มากกว่าการมีเพื่อนเยอะๆ
วางใจเถอะ สึบากิ ฉันจะไม่สร้างกำ�แพงแล้ว ฉันตัดสินใจ
แล้วว่าจะเชื่อใจเธอ
ว่าไปนั่น...คิดว่าฉันจะพูดอย่างนั้นเร้ออออ!!
ไม่มที าง! จะไปพูดแบบนัน้ ได้ยงั ไงล่ะ! อย่าดูถกู ความเป็นจริง
เชียวนะ!
ฉันไม่มีวันโดนหลอกเด็ดขาดดดด!
นักเรียนใหม่ที่ย้ายมากะทันหัน ความจริงแล้วเป็น ผู้หญิง
ที่เคยเจอกันมาก่อน แถมยังบังเอิญมาอยู่ห้องเดียวกัน และใช้การ
พบกันอีกครั้งดั่งชะตาลิขิตเป็นโอกาสตอบแทนบุญคุณงั้นเหรอ!?
แหม เป็นเลิฟคอเมดี้ที่งดงามจริงๆ นะครับ! งดงามมาก
จนอยากอ้วก!
ไม่มีทางที่ความสุขแสนคลาสสิกพรรค์นั้นจะเกิดขึ้นกับคน
อย่างฉันหรอก! ฉันเป็นตัวประกอบนะเฮ้ย!
หัดดูชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้ซะก่อนแล้วค่อยย้ายโรงเรียน
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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มา!
ถ้าแกมีความรูส้ กึ ชอบพอต่อฉัน ชือ่ เรือ่ งก็หลอกลวงประชาชน
น่ะเซ่!
...ไม่สิ เรือ่ งนัน้ มันถูกทำ�ลายไปตัง้ นานแล้ว ช้าไปแล้วสินะ...
ทำ�ยังไงดีล่ะ...
ตะ...แต่ว่าอย่าโดนหลอกเชียวนะ! ลองนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
จนถึงตอนนี้ดูอีกทีสิ!
ถูกเพื่อนสมัยเด็กกับประธานนักเรียนบางคนชวนไปเดต
พอไปด้วยความหวังว่าจะได้คบกับใครกันน้า แล้วผลเป็นไงล่ะ!?
ก็ถูกคาดหวังให้เป็นผู้สนับสนุนความรักได้ไงไม่รู้!
พอผ่านเรื่องนั้นไปได้และคิดจะใช้ชีวิตวัยรุ่นกับทุกคนอย่าง
สนุกสนาน แล้วผลเป็นไงล่ะ!?
ก็กลายเป็นชายชู้จับปลาสามมือไปได้ไงไม่รู้!
เป็ น ไงล่ ะครับ!? เชื่อ หรือ ยัง!? ครับ! เป็ นไปไม่ ไ ด้ เ ลย!!
อิมพอสสิเบิล!!
ไม่มที างทีฉ่ นั จะได้พบกับเลิฟคอเมดีอ้ นั งดงามหรอก! บอกว่า
ไม่กค็ อื ไม่!
ยืนยันไว้ตรงนี้เลยก็ได้! สึบากิจะต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
อย่างแน่นอน~!
ความจริงแล้วชอบซันจังก็เลยเข้ามาหาบ้างละ เข้าใจผิดว่า
ฉันคิดจะจับผู้หญิงเยอะๆ เลยเข้ามาตั้งศาลเตี้ยบ้างละ คิดจะหยุด
อนาคตบางอย่ า งเลยเข้ า มาฆ่ า ฉั น บ้ า งละ จะต้ อ งมี ค วามทุ ก ข์
แสนสาหัสสำ�หรับฉันซ่อนเอาไว้แหงแซะ!
เสียใจด้วยนะ! คนสร้างเลิฟคอเมดี้ยุ่งเหยิงนี่น่ะ!
น่าเสียดายทีฉ่ นั ไม่ใช่ผชู้ ายไร้ตวั ตนประเภท ‘นักเรียน ม.ปลาย
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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ที่พบเห็นได้ทั่วไป’ หรอกนะ! หรือก็คือ ฉันไม่มีทางทำ�หน้างงแล้ว
ทำ�อะไรโง่ๆ อย่างการพุ่งเข้าใส่ปัญหาทุกครั้งหรอก!
ดังนั้นสิ่งที่ควรทำ�ตอนนี้มีอยู่อย่างเดียว! จะต้องเปิดโปง
จุดประสงค์ของแกให้ได้!
จะใช้ชั่วโมงเรียนนี้แหละคิดแผนรับมือออกมา!
ก่อนอื่น สึบากิบอกว่าจะทุ่มเทกายใจให้ฉัน
ถ้าอย่างนั้นฉันก็ทำ�เป็นคล้อยตามทำ�พูดน่าสงสัยนั่น แล้วก็
ตรวจสอบให้หมด! ฮึ่มๆ !
ไม่ตอ้ งพะวงเรือ่ งโน้นเรือ่ งนี้ ล้วงข้อมูลมาให้หมดโดยไม่เลือก
วิธกี าร! ฮึม่ ๆ !
เตรียมใจไว้ให้ดี! ฮึ่ม
“โจโระ ทำ � เสี ย งฟึ ด ฟั ด น่ า รำ � คาญมาตั้ ง แต่ เ มื่ อ กี้ แ ล้ ว
เหม็นกลิ่นกางเกงตัวเองหรือไง...หยะแหยง”
เงี ย บไปเลยนางสาว A ฉั น ไม่ ไ ด้ ส นใจกางเกงในแกเลย
สักนิดเดียว เพราะงั้นเอาของจริงมาให้ฉันซะ
เอาละ เรื่องนั้นช่างมันก่อน จากนี้ต้องคิดแผนการ! ฮึ...
ฮื้ม~
ชื่อของมันคือ ‘แผนล้วงธาตุแท้ของสึบากิ’! ฮึ...ฮื้ม~
ฮึๆๆ อยากรู้จังว่าสี้หน้าสงบนิ่งเมื่อกี้จะบิดเบี้ยวยังไงบ้าง
ฮึ...ฮื้ม~

ทันทีทถี่ งึ ช่วงพัก ขณะทีฉ่ นั คิดจะย่างสามขุมเข้าไปหาสึบากิ...เจ้าตัว
ก็มาปรากฏตรงหน้าฉันแล้ว สมกับทีเ่ ป็นปีศาจอับโชคของฉันจริงๆ
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“เอาละ คราวนี้เราจะตอบแทนบุญคุณนายอย่างเต็มที่เลย
โจโระ บอกความต้องการของนายมาสิ”
หึๆๆ ที่ว่าแมลงเม่าบินเข้ากองไฟหมายถึงแบบนี้เองสินะ
ถ้ า อย่ า งนั้ น ฉั น จะทำ � ตามแผนที่ คิ ด ในคาบเพื่ อ เปิ ด โปง
ธาตุแท้ของแกให้ดู!
“งั้นให้ฉันพาสึบากิไปดูรอบๆ โรงเรียนสิ น่าจะมีหลายเรื่อง
ที่ยังไม่รู้ใช่มั้ยล่ะ”
“เอ๊ะ? แต่แบบนั้นก็กลับกันเลยน่ะสิ”
โฮ่ๆ โยนความใจดีจอมปลอมทิ้งทันทีเลยเหรอ
อย่ามาดูถูกกันนะ จากนี้ฉันจะลอกเปลือกนอกของแกทิ้ง
ทีละชิ้นๆ เลย!
“คิดซะว่ายอมไปดูโรงเรียนเพื่อฉันก็แล้วกัน”
เป็นไงล่ะ ถ้อยคำ�อันไร้ช่องโหว่ของฉัน แถมรอยยิ้มอัน
ว่างเปล่าให้ด้วยนะ
คงไม่มีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธรอยยิ้มนี้ได้ลงคอหรอก
“อืม ก็ได้ แต่เลิกยิ้มแปลกๆ ทีเถอะ”
เห็นมะ ปฏิเสธไม่ได้ละสิ ฉันนีเ่ ก่งจริงๆ จะไม่ยมิ้ ว่างเปล่า
แบบนั้นอีกก็ได้
“โจโระจะพาสึบากิจงั ไปชมโรงเรียนเหรอ ฉันก็อยากไปด้วย!”
“ไม่ละ ไม่ใช่เรื่องที่จะไปกันเยอะๆ สักหน่อย ฉันคนเดียว
ก็พอ”
ฮิมาวาริ ฉันมีบางอย่างอยากให้แกทำ�อยู่ในห้องนี่แหละ
ฉะนั้นอยู่ตรงนั้นไปซะดีๆ
“งือ! โจโระขี้โกงอยู่คนเดียวอ้ะ! ฉันก็อยากไปด้วยนี่นา!”
ชิ นีค่ อื สัญญาณก่อนเข้าโหมดเด็กเอาแต่ใจสินะ ถ้าเข้าโหมด
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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นัน้ แล้วมีหวังแผนฉันล่มแน่
“ฮิมาวาริ ขอบใจนะ แต่แค่โจโระก็พอแล้วละ”
“ถ้าสึบากิจังว่าอย่างนั้น...ยอมให้ก็ได้ แต่ไว้มาคุยกันเยอะๆ
เลยนะ”
ทำ�ไมถึงไม่ฟังเพื่อนสมัยเด็กอย่างฉัน แต่ยอมฟังคนที่เพิ่ง
เจอกันอย่างสึบากิล่ะ
เป็นคำ�พูดทีช่ ว่ ยได้เยอะก็จริง แต่ไม่คอ่ ยสบอารมณ์เลยแฮะ...
“อืม แน่นอน”
“เย้!”
เอาเถอะ ถ้างั้น...ฮิมาวาริ ฉันขอฝากงานสำ�คัญชิ้นหนึ่งให้
แกเลยแล้วกัน
“ฮิมาวาริ อาซึนาโระทำ�หน้าอยากคุยกับแกแน่ะ”
“อุ๊ย! งั้นไปคุยกับอาซึนาโระจังดีกว่า”
“หา! โจ...โจโระ...ขี้โกงขนาด...”
อย่ า คิ ด ว่ า จะสะกดรอยตามได้ ง่ า ยๆ เชี ยวนะ ยั ย ผู้ ห ญิ ง
สำ�เนียงสึการุ การกระทำ�ของแกน่ะ ฉันมองออกหมดเปลือกแล้ว
เอาละ เท่านีส้ ถานการณ์กพ็ ร้อมแล้ว ได้เวลาสตาร์ทมิชชัน่ !
...ก็อยากพูดอย่างนั้น แต่ก่อนอื่น
“สึบากิ ก่อนไปชมโรงเรียนกัน มีบางเรื่องที่ควรระวัง ฉัน
จะขอบอกไว้ก่อนนะ”
“อะไรเหรอ”
“ระหว่างเดินดูโรงเรียน ถ้าเกิดเจอม้านั่งเข้าละก็ ห้ามนั่ง
เด็ดขาดนะ”
“เอ๊ะ? ม้านั่ง? เอ่อ...ทำ�ไมเหรอ”
เมื่ อ ได้ ยิ น คำ � พู ด ไม่ มี ปี่ มี ข ลุ่ ย ของฉั น เข้ า ไป สี ห น้ า บอก
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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บุญไม่รับของสึบากิก็เปลี่ยนเป็นสีหน้างุนงง...โธ่เว้ย น่ารักชะมัด
แต่ต่อให้น่ารักแค่ไหน แค่เรื่องนี้เท่านั้นที่จะไม่ยอมเด็ดขาด
ลองคิดถึงความซวยหลายครัง้ หลายหลายคราทีเ่ จอมาจนถึง
ตอนนี้สิ ไม่ว่าเมื่อไหร่มันก็โผล่มาเสมอ
ทั้ ง สวนสาธารณะ ห้ อ งสมุ ด สวนในโรงเรี ย น ดาดฟ้ า
ที่ไหนๆ มันก็โผล่มา
ในโรงเรียนเป็นพื้นที่ล่าเหยื่อที่มันชอบเลยละ ตั้งเกลื่อน
ไม่เลือกที่เลย
ถ้านั่งบนเจ้านั่นเมื่อไหร่ ความพยายามจนถึงตอนนั้นจะถูก
ทุบทำ�ลายไม่มีชิ้นดี และชีวิตฉันก็จะจบสิ้น
“อธิบายเหตุผลแบบละเอียดไม่ได้ แต่ถ้าฉันนั่งบนม้านั่งกับ
ผูห้ ญิง ไม่รทู้ �ำ ไมถึงเกิดเรือ่ งซวยทุกที เพราะงัน้ ช่วยอย่านัง่ เชียวนะ
และถ้าเกิดเผลอนั่งไปแล้ว อย่าให้คำ�พูดแรกเป็นการบอกให้ฉันนั่ง
ตามล่ะ แล้วก็จำ�ไว้ด้วยว่าอย่าม้วนผมเล่น!”
“ขะ...เข้าใจแล้ว...”
อีกฝ่ายนิ่วหน้าเล็กน้อยกับคำ�สั่งกดดันของฉัน แต่ดูเหมือน
จะยอมเข้าใจ
ฟู่ ดูเหมือนว่า ‘อย่าให้โยกินั่งบนเจ้านั่น’ หนึ่งในสี่แผนการ
จะลุล่วงไปด้วยดี
ถ้าเป็นอย่างนี้ แผนอื่นๆ ก็คงไปได้สวยละนะ
โดยเฉพาะการระวังไม่ให้แพนซีรู้ ต้องให้สึบากิร่วมมือ...
ครืดๆ
...อะไรกัน โทรศัพท์สั่นแบบนี้
‘ช่วยเล่าให้ฟังอย่างละเอียดทีนะ หลังเลิกเรียนก็ได้’
‘เข้าใจแล้วครับ’
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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ทำ�ไมถึงรู้ได้นะ ยัยนั่นใช้วิธีการอะไร...
“อ๊ะ โจโระ! พักเที่ยงวันนี้สึบากิจังก็จะไปกินที่ห้องสมุด
ด้ ว ยกั น นะ! เมื่ อ กี้ ส่ ง ข้ อ ความไปบอกแพนซี จั ง กั บ คุ ณ คอสมอส
เรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหา!”
เหตุไม่ได้เกิดในพื้นที่! เกิดในข้อความนี่แหละ!
“โจโระ ไม่ไปเหรอ”
“จริงด้วย โทษทีที่ให้รอ”
“ไม่เป็นไร เรารอเก่งอยู่แล้ว”
เรียกด้วยน้�ำ เสียงอ่อนโยนอีกแล้ว...แค่นอี้ ย่าคิดว่าจะหลอกฉัน
ได้นะ!
“อ๊ะ โจโระ ติดกระดุมผิดไปเม็ดหนึ่งนะ”
พอออกจากห้องเรียนและก้าวไปตามโถงทางเดิน สึบากิก็
โจมตีอย่างรวดเร็ว
เธอช้อนสายตามองขณะเดินเข้ามาข้างๆ และติดกระดุม
ให้ใหม่แบบนี้...ยังอ่อนหัดน่า
ต่ อ ให้ ทิ้ ง กลิ่ น หอมคล้ า ยมิ น ต์ เ อาไว้ ฉั น ก็ ไ ม่ ใ จเต้ น เลย
สักกะติ๊ด
“อืม เท่านี้ก็เรียบร้อย...แล้วจะไปไหนเหรอ”
“งั้นก่อนอื่นจะพาไปดูโรงอาหารกับร้านขายของแล้วกัน”
“อืม งั้นฝากพาไปด้วยแล้วกัน ขอบใจนะ”
ไม่ ลื ม การขอบคุ ณ อย่ า งเป็ น ธรรมชาติ ช่ า งเป็ น ผู้ ห ญิ ง
น่ายกย่องที่น่าสงสัยอะไรอย่างนี้
คนที่รู้จักเอาใจใส่แบบนั้นไม่มีทางอยู่ในโรงเรียนนี้หรอก
“นี่ โจโระ ช่วยบอกอะไรอย่างหนึ่งหน่อยได้มั้ย”
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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“มีอะไรเหรอ”
ถ้าเธอโพล่งอะไรทำ�นองว่าชอบผูห้ ญิงแบบไหนเหรอ ฉันจะ
ตอบให้อย่างไม่ลังเลเลยว่า ‘นมใหญ่’
“คำ�พูดคำ�จาของนายต่างจากเมื่อปีที่แล้วลิบลับเลย ทำ�ไม
เป็นแบบนั้นล่ะ”
“ฉันน่ะ แกล้งทำ�เป็นคนดีจนถึงปีทแี่ ล้ว...ไม่สิ จนถึงเมษายน
ปีนี้น่ะ”
“ทำ�ไมล่ะ”
“เพราะคิดว่าคนที่ไม่มีดีอะไรเลย ถ้าทำ�ตัวดีๆ น่าจะเป็นที่
นิยมกว่าพูดจาหยาบคายน่ะสิ”
“...ขอโทษนะ ดันถามเรือ่ งทีไ่ ม่อยากเล่าแบบนัน้ แต่เราชอบ
แบบตอนนี้มากกว่านะ!”
ทำ�ตัวอ่อนโยนน่ารำ�คาญมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ เหลือทน
จริงๆ
ไม่ไหวเลย...มือสมัครเล่นจริงๆ ไม่เข้าใจสิง่ สำ�คัญเอาซะเลย
ฟังนะ ฉันน่ะถูกยัยตัวแสบซื่อบื้ออย่างฮิมาวาริโอ๋อยู่ทุกวี่ทุกวันนะ
ดังนั้นถ้าเธอป่าวประกาศแล้วว่าจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อฉัน
อย่างน้อยที่สุดจะขาดความเป็นยัยตัวแสบไปไม่ได้เลย
ถ้าเป็นฮิมาวาริ พอออกมาทีโ่ ถง เธอก็จะพูดว่า ‘โจโระ โกทู
โรงอาหารกัน!’ แล้วก็เข้ามากอดแขนฉันแบบยัยตัวแสบ...ไม่ใช่สิ
แบบไม่ตอ้ งให้บอกเลยด้วยซ้�ำ
นีค่ อื เรือ่ งพืน้ ฐานซะยิง่ กว่าพืน้ ฐานในการทุม่ เทให้ฉนั เสียอีก!
ถ้าเรื่องแค่นั้นยังทำ�ไม่ได้ ก็อย่าแม้แต่จะฝันในฝันว่าฉันจะ
เชื่ อ แก...หื ม ? มี ก ระดาษแปะไว้ ที่ ผ นั ง ว่ า แว็ ก ซ์ เ คลื อ บเงาพื้ น ยั ง
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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ไม่แห้งด้วย...
“โอ๊ะ ดูเหมือนว่าแว็กซ์เคลือบพื้นจะยังไม่แห้ง เราจะให้
โจโระลื่นล้มไม่ได้ เพราะงั้นขอทำ�แบบนี้นะ”
โกหกน่า...สึบากิจังละก็ เข้ามากอดแขนฉันซะแน่นเลย
อ๊ะ สุดยอดเลย ทำ�ไมร่างกายของเด็กผู้หญิงถึงได้นุ่มนิ่ม
ขนาดนี้กันนะ ใจเต้นตึกตักแล้ว~
“อะ...โอ้ว...”
แหล่มจังเว้ย! แว็กซ์พื้นได้รู้จังหวะดีจริงๆ !
“ฮะๆ ๆ ...เป็นประสบการณ์ครั้งแรกอย่างที่สองแล้ว ว่าแล้ว
เชียว...ขะ...เขินหน่อยๆ นะเนี่ย...”
บะ...บ้าน่า!? ผสานความเจ้าระเบียบกับความเป็นยัยตัวแสบ
งั้นเหรอ!?
ผสานสองขัว้ ตรงข้ามทีไ่ ม่นา่ จะมาเจอกันได้จนเป็นยัยตัวแสบ
เจ้าระเบียบ...มีจริงด้วยเหรอเนี่ย!
สุดยอด! นอกจากรางวัลทางสัมผัสแล้ว ยังเพิ่มรางวัลทาง
สายตาอย่างอาการขวยเขินไปอีก!
ยะ...ยัยนี่ใช้ทักษะขั้นสูงของฮิมาวาริได้อย่างง่ายดาย!...ดูถูก
ไม่ได้เลยจริงๆ !
แต่ยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น! อย่าคิดว่าจะโจมตีฉันได้ด้วยการ
กอดแขนเชียว!
เพราะงั้นกอดให้มันแรงกว่านี้! เอาให้แน่นๆ ! แฮะๆๆ ...
“นี่คือโรงอาหาร แล้วตรงนั้นก็คือร้านขายของ”
พอถึงโรงอาหาร ฉันก็อธิบายสั้นๆ พลางเพลิดเพลินกับ
สัมผัสจากร่างกายของสึบากิ
บางครั้งพอเสียสมดุลก็จะได้รับแรงกอดแน่นขึ้น บาลานซ์
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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ของฉันเลยง่อนแง่นไปหมด
“งั้นเหรอ ตอนพักกลางวันคนเยอะมั้ย”
“อืม โดยเฉพาะร้านขายของน่ะเอาเรือ่ งเลย พวกชมรมสาย
กีฬาจะเบียดเสียดกันเข้ามา อย่างกับสนามรบเลยละ ซันจังน่ะ
เป็นมือหนึ่งของชมรมเบสบอล การเคลื่อนไหวเป็นเลิศ เขาเลย
ซือ้ ได้สบายๆ แต่ฉนั ไม่เคยลองดูวา่ ตัวเองเข้าไปซือ้ ได้หรือเปล่า ใช่วา่
ไม่ถนัดกีฬานะ แต่จะพูดว่าเก่งก็คงไม่ได้”
“เหรอ แล้วโจโระถนัดอะไรบ้างเหรอ”
“...ไม่มีหรอก”
คนที่วิ่งไปตามเส้นทางตัวประกอบอย่างฉันจะมีของแบบนั้น
ได้ยังไงล่ะ
“เหรอ งั้นจากนี้ก็ต้องฝึกสินะ”
“เป็นอย่างนั้นก็ดี”
ฮึม่ ! ให้ก�ำ ลังใจกันอย่างเป็นธรรมชาติอกี ...เป็นผูห้ ญิงทีน่ า่ กลัว
อะไรอย่างนี้
“แล้วเวลาโจโระอยากซื้ออะไรจากร้านขายของก็บอกนะ
เราจะไปซื้อมาให้”
“...ได้เลย”
ตื๊ด—! คำ�พูดเมื่อกี้เป็นคำ�ตอบที่ผิดนะคร้าบบบบ!
เฮ้ยๆ คุณสึบากิครับ แค่เพราะชนะฮิมาวาริก็อย่าเพิ่งได้ใจ
สิครับ
บอกไว้กอ่ น ในโรงเรียนนีย้ งั มีผหู้ ญิงอีกคนทีพ่ อๆ กับฮิมาวาริ
หรืออาจจะเหนือกว่าอยูน่ ะ!
ใบหน้าและรูปทรงองค์เอวสุดเสน่ห์ เก่งทั้งบู๊และบุ๋น ความ
ประพฤติดีงาม ประธานนักเรียนผู้มีคุณสมบัติครบสามประการ
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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ของเรา! คอสมอสนั่นไง!
คอสมอสน่ะสุดยอดนะ! เวลาพวกเรากินข้าวกลางวันก็จะทำ�
ของอร่อยมาแจกให้ตลอด! พูดชัดๆ เลยว่ายังไม่เคยเจออะไรที่
ไม่อร่อย!
แม้จะมีความบ๊องอยู่ไม่น้อย แต่เรื่องอาหารนี่ชั้นหนึ่งขึ้น
เหลาเลย!
สรุปคือ คำ�ตอบที่ถูกต้องสำ�หรับคำ�พูดเมื่อกี้ไม่ใช่ ‘เราจะไป
ซื้อมาให้’ แต่เป็น ‘เราจะแบ่งข้าวกล่องของเราให้นะ’ ต่างหากล่ะ!
แน่นอนว่าต้องเป็นข้าวกล่องที่อร่อยสุดๆ ด้วย!
ฉันไม่สนผู้หญิงที่ทำ�อาหารไม่เก่งหรอกนะ!
คำ�พูดเมื่อกี้ทำ�ให้ระดับความน่าสงสัยพุ่งปรี๊ดเลย! กะแล้ว
ว่ายัยนี่ต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าไว้ใจแน่—
“อ๊ะ ถ้าโอเคกับของที่ไม่ได้ซื้อมา เราแบ่งข้าวกล่องของเรา
ให้ก็ได้นะ”
“...หา?”
“นี่ไง ถือติดมือมาพอดี ลองชิมคุชิคัตสึของเราดูมั้ย เอ้า
อ้าม”
อ้าม! ยัยเด็กนี่ลบความน่าสงสัยออกไปแล้ว!
“อ๊ะ ไม่ได้สิ ยังร้อนอยู่เลย ต้องเป่าให้เย็นก่อน...ฟู่ๆ”
คุชิคัตสึประจำ�ตัวสึบากิกำ�ลังร้อนฟู่ๆ เลยครับ! ฟู่ๆ !
ทำ�ไมคุชิคัตสึร้อนๆ ถึงโผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วป้อนเข้าปาก
ฉันได้ล่ะเนี่ย!
อร่อย! นี่มันระดับที่ขายตามร้านเลยนะ! ก็แหงสิ! เป็น
ลูกสาวร้านคุชิคัตสึนี่นา!
อาหารของคอสมอสก็อร่อย แต่ตอ้ งกินเอง ส่วนของสึบากินน้ั
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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นอกจากอร่อยแล้วยังมีคนป้อนให้อกี ต่างหาก
ไม่คดิ เลยว่าจะก้าวข้ามความสามารถเฉพาะตัวอย่างหนึง่ ของ
ประธานนักเรียนไปได้สบายๆ ...
คราวหน้าถ้าลืมเอาข้าวกล่องมา ลองไปปรึกษาสึบากิดดู กี ว่า!
จัดไปอย่าให้เสีย! ฮีๆ
่ ๆๆๆ ...
“โรงเรียนเราก็ประมาณนี้แหละ ถ้ายังอยากไปตรงไหนอีก
เดี๋ยวพาไปดูทีหลังแล้วกัน”
“อืม น่าจะโอเคแล้ว ถ้าสงสัยอะไรจะถาม ขอบใจนะ”
ใกล้ได้เวลาเริม่ คาบเรียน พวกเราจึงเดินกลับห้อง...ธะ...โธ่เว้ย!
ยัยนีไ่ ม่มชี อ่ งโหว่เลยสักนิด
เหมือนมายัดเยียดความปรารถนาดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
อ่อนโยนกับฉันด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ แถมยังมีเคล็ดวิชาสุดล้�ำ
ซึ่งข้ามผ่านสองผู้ยิ่งใหญ่อย่างฮิมาวาริกับคอสมอสได้อย่างง่ายดาย
เรียกว่านางเอกในอุดมคติก็ยังได้...ซะที่ไหน มีเรื่องเดียว
เท่านั้น นมยังน้อยไปหน่อย
“อ๊ะ...”
ตอนนั้ น เอง สมุ ด ประจำ � ตั ว นั ก เรี ย นเล่ ม หนึ่ ง ก็ ห ล่ น จาก
กระเป๋าของยัยตัวแสบเจ้าระเบียบที่ช่วยประคองตัวฉันอยู่
ดูจากระยะแล้วฉันอยู่ใกล้กว่า ถ้าอย่างนั้นฉันควรจะ...หืม?
มีรูปถ่ายสอดไว้ด้วย
ใครเนี่ย พี่สาวหุ่นสะบึ้มคนนี้ อยากให้แนะนำ�ให้รู้จักจริงๆ
“หะ...เห็นแล้วเหรอ นั่นคือแม่เราสมัยมหา’ลัยน่ะ ไม่ค่อย
คล้ายเราเลยใช่มั้ยล่ะ”
หาาาา!? นี่คือแม่ของสึบากิงั้นเหรอ!? นี่มันระดับดีเอ็นเอ
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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กลั่นแกล้งเลยนะ!
“เห็นว่าหน้าอกของแม่เริ่มใหญ่ขึ้นหลังจบจาก ม.ปลายแล้ว
น่ะ...”
เรื่องที่ว่าทำ�ไมถึงสอดรูปแม่สมัยมหา’ลัยไว้ในสมุดประจำ�
ตัวนักเรียนน่ะช่างมันก่อน...ยัยนี่เหลือเชื่อเลย...หมายความว่าถ้าจบ
ม.ปลายแล้วสึบากิก็จะ...!? อนาคตสดใสเลยไม่ใช่เรอะ!
“นะ...นี่...สึบากิ”
“อะไรเหรอ”
ฉั น กลื น น้ำ � ลายดั ง เอื๊ อ ก พยายามกดข่ ม หั ว ใจที่ เ ต้ น แรง
พร้อมกันนั้นก็แอบล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกง
จะบอกว่าเป็นนางเอกที่ใกล้กับอุดมคติก็คงไม่เกินจริงแล้ว
แต่ขออีกอย่าง...แค่อย่างเดียว ที่สามารถตรวจสอบได้ในตอนนี้ซ่ึงมี
เวลาเพียงน้อยนิด
แต่จะทำ�ได้เหรอ ว่ากันตรงๆ เรื่องนี้ยากพอควรเลย
“ช่วยรับเจ้านี่ไปที”
ฉันดึงกระดาษแผ่นหนึง่ ออกมาจากกระเป๋า ก่อนยืน่ ให้สบึ ากิ
ด้วยมืออันสั่นเทาอย่างน่าเวทนา
“...นี่คือ...”
“อืม”
ไม่รวู้ า่ เนือ้ หาทีเ่ ขียนบนกระดาษเกินความคาดหมายหรือเปล่า
สึบากิจงึ มองมาด้วยแววตาสงสัย ไม่ได้จริงๆ เหรอเนีย่
นั่นสินะ น่าเสียดาย แต่ก็ช่วยไม่ได้ ฉันคงโลภมากไป
“งั้นเอาละนะ...”
หือ? จริงดิ...โอ้! ยัยสึบากิหน้าแดงเล็กน้อย เธอยื่นมือ
ทั้งสองขึ้นข้างศีรษะทำ�เป็นหูกระต่าย! ก็แปลว่า...
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3
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“ ‘นายท่านเจ้าขา~♡ วันนี้จะมาเล่นเกมอะไรกันดีคะ’ ”
สำ�เร็จแล้ว! หนึง่ ในคอลเล็กชัน่ ของฉัน ‘เมดกระต่ายน้อยกับ
งานเลี้ยงเกมหรรษา’ ละ!
“บะ...แบบนี้พอจะใช้ได้...มั้ยนะ”
“สะ...สมบูรณ์แบบ...สึบากิ จากนี้ก็ขอฝากตัวด้วย!”
“อืม แค่นี้เล็กน้อยน่ะ...แฮะๆๆ ”
ช่วยไม่ได้ ทำ�ถึงขั้นนี้แล้วก็คงช่วยไม่ได้!
ต่อให้...รู้ทั้งรู้ว่าเป็นกับดัก แต่ฉันจะยอมทำ�เป็นตกหลุมให้
ก็ได้!
ก็ นั่ น ไง ไหนๆ ก็ ต้ อ งตกนรกอยู่ ดี งั้ น ขอมี ค วามสุ ข ก่ อ น
แล้วกัน อะไรแบบนั้นไง
อย่างที่เขาว่ากันว่า ต่อให้สิ้นหวังแค่ไหน ก็ต้องหาทางรอด
ให้ได้ไงล่ะ ฉันว่าเรื่องนั้นสำ�คัญนะ
อย่าเข้าใจผิดไปล่ะ เฮ้อ! ไม่ชอบเลยจริงจริ๊ง! อะฮิ...

ทันทีที่ถึงช่วงพักกลางวัน ฉันก็ตั้งท่าก้าวกระโดดไปหาสึบากิ...ทว่า
เจ้าตัวกลับปรากฏตรงหน้าฉันก่อนแล้ว สมกับที่เป็นนางฟ้านำ�โชค
ของฉันจริงๆ
“โจโระ เตรี ย มข้ า วกล่ อ งมาเป็ น อาหารกลางวั น รึ เ ปล่ า
ถ้าไม่ได้เตรียมมา จะมากินข้าวกล่องของเราที่ได้ชิมไปเมื่อกี้ หรือ
จะให้ไปซื้อจากร้านขายของก็ได้ เอาแบบไหนดีล่ะ”
การพูดจริงทำ�จริงเป็นอย่างนี้นี่เอง คำ�แรกที่ออกจากปาก
ไม่ใช่ ‘ไปกินข้าวด้วยกันเถอะ’ แต่สตาร์ทจากการเป็นห่วงเป็นใย
บทที่ 1 ฮาเร็มของฉันถือกำ�เนิดและพังทลาย
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เรื่องมื้อกลางวันของฉัน ช่างใจดีอะไรอย่างนี้ กลุ่มก้อนซึ่งเกิดจาก
การหลอมรวมของความรักอยู่ตรงหน้าฉันนี่เอง
“ไม่ละ ฉันมีขา้ วกล่องเป็นอาหารกลางวันแล้ว โทษทีทที่ �ำ ให้
เป็นห่วงนะ”
“เหรอ งั้นเราอยากกินข้าวกับโจโระน่ะ ได้หรือเปล่า”
โธ่! ถ้ามองกันด้วยแววตาหวั่นใจขนาดนั้น ฉันก็หลงเสน่ห์
แย่น่ะเซ่~
“...จะอ้วก!”
อืม ถึงขั้นได้ยินเสียงหลอนหูมาจากข้างๆ แบบนี้ สงสัย
ฉันคงกำ�ลังเคลิบเคลิ้มขนาดหนัก
ไม่ได้การแล้ว เลิกเคลิ้มแล้วรีบออกจากห้องดีกว่า
“แน่นอน ฉันจะไปกินข้าวที่ห้องสมุด สึบากิก็มาด้วยกันสิ”
เป็นไงล่ะ ถ้อยคำ�อันไร้ช่องโหว่ของฉัน แถมรอยยิ้มสดใส
ให้ด้วยนะ
คงไม่มีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธได้ลงคอหรอก
“อืม ได้สิ แต่เลิกยิ้มดูไม่ได้แบบนั้นทีเถอะ”
เห็นมะ ปฏิเสธไม่ได้ละสิ ฉันนี่เก่งจริงๆ จะไม่ยิ้มสดใส
แบบนั้นอีกก็ได้
ดูเหมือนว่ารอยยิ้มแปลกๆ จะอัพเลเวลเป็น ‘ดูไม่ได้’ แล้วสิ
ได้รู้อะไรใหม่ๆ แล้วแฮะ
เอาละ จะใช้ช่วงพักกลางวันนี้เพื่อตรวจสอบ และโอบรับ
การทุ่มเทกายใจจากสึบากิด้วยร่างกายของฉันนี่แหละ!
ให้ตายสิ โชคดีจริงๆ ที่เป็นตัวประกอบ เจ้าพวกที่ได้ชื่อว่า
เป็นพระเอกเลิฟคอเมดี้ในโลกนี้ หากนักเรียนใหม่บอกชอบก็มัก
ปฏิเสธด้วยความตื่นตระหนกทันที สมองพวกมันต้องผิดปกติแน่ๆ
อุตส่าห์มีคนมาชอบทั้งที ทำ�ไมต้องเป็นยัยนี่ด้วยนะ 3

