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ตั้ ง แต่ แ ม่ ฉั น ตายไปได้ เ จ็ ด ร้ อ ยสามสิ บ สามวั น ตั้ ง แต่ พ ่ อ ฉั น หนี ไ ปกั บ
คนแปลกหน้ า ที่ พ บทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ส่ี สิ บ ห้ า วั น ตั้ ง แต่ เ ราย้ า ยไป
แคลิฟอร์เนียได้สามสิบวัน และตั้งแต่ฉันเริ่มชีวิตนักเรียนเกรดสิบเอ็ด
ที่โรงเรียนใหม่ที่ซึ่งฉันแทบไม่รู้จักใครได้เพียงเจ็ดวัน ฉันก็ได้รับอีเมล
ฉบับหนึ่ง อันที่จริงมันน่าจะเป็นเรื่องแปลก ที่มีจดหมายนิรนามโผล่มา
ในกล่องข้อความเข้าหน้าตาเฉย แถมยังลงชื่อสุดพิลึกว่าเป็นใครบางคนที่
ไม่มีตัวตน คิดดูสิ เพียงแต่ชีวิตฉันมันบ้าบอมากแล้วในระยะหลังจนไม่รู้สึก
ว่ามีเรื่องไหนน่าตกใจอีก ฉันต้องใช้เวลาถึงป่านนี้ คือเจ็ดร้อยสามสิบสาม
วันเต็มที่รู้สึกตรงข้ามกับค�ำว่าปกติมาตลอด กว่าจะค้นพบบทเรียนชีวิต
ที่แสนส�ำคัญคือผลสุดท้ายเราจะมีภูมิต้านทานเรื่องประหลาดไปเอง
ถึง : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
จาก : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
เรือ่ ง : ผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณของเธอในโรงเรียนมัธยมปลายวูด้ วัลเลย์
หวัดดี คุณโฮล์มส์ เรายังไม่เคยเจอกันในชีวิตจริงหรอก แล้วฉัน
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ก็ไม่มนั่ ใจว่าเราจะได้เจอไหม คือถึงจุดหนึง่ ก็อาจจะเจอ ฉันอาจจะถามเวลา
เธอหรือท�ำอะไรทีธ่ รรมดาไม่สมเป็นเรา แต่เราคงไม่มวี นั ได้ทำ� ความรูจ้ กั กัน
จริงๆ หรอก อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในแบบที่สลักส�ำคัญอะไรต่อกัน...ซึ่งนั่นก็เป็น
เหตุผลที่ท�ำให้ฉันส่งอีเมลมาหาเธอโดยสวมบทเป็นบุคคลนิรนาม
แล้วก็ใช่ ฉันรู้ว่าฉันเป็นผู้ชายอายุสิบหกที่เพิ่งใช้ค�ำว่า "สวมบท
เป็นบุคคลนิรนาม" ดังนั้นเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ นั่นคือเหตุผลข้อที่หนึ่ง
ทีท่ ำ� ให้เธอไม่มวี นั ได้รชู้ อื่ จริงของฉัน ฉันคงไม่มวี นั ท�ำให้คนลืมความอับอาย
ที่เกิดจากการกระแดะใช้ค�ำครั้งนี้ได้แน่ๆ
"สวมบทเป็นบุคคลนิรนาม" เนี่ยนะ ถามจริง
และก็ ใ ช่ ฉั น รู ้ ว ่ า คนส่ ว นมากอาจจะแค่ ส ่ ง ข้ อ ความหากั น ทาง
โทรศัพท์มือถือ แต่ฉันนึกไม่ออกว่าจะท�ำแบบนั้นโดยไม่บอกให้เธอรู้ว่าฉัน
เป็นใครได้ยังไง
ฉันแอบมองเธอตอนอยู่ที่โรงเรียนมาสักพักแล้ว ไม่ใช่ในแบบที่
น่าขนลุกนะ แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าแค่ใช้ค�ำว่า "น่าขนลุก" จะท�ำให้ตัวฉันเอง
น่าขนลุกเพราะความหมายของค�ำหรือเปล่า ยังไงก็ตาม ฉันก็แค่... เธอท�ำให้
ฉันสนใจเธอน่ะ เธอคงสังเกตเห็นแล้วว่าโรงเรียนเราคือกองสิ่งปฏิกูล
ที่เต็มไปด้วยสาวผมบลอนด์ มีแต่เคนกับบาร์บี้ไร้สมอง ขณะที่บางอย่าง
ในตัวเธอน่ะมัน... ไม่ใช่แค่เพราะเธอเป็นเด็กใหม่หรอกนะ แน่นอนว่า
พวกเราที่เหลือเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ห้าขวบแล้ว... แต่มันมีบางอย่างเวลา
ที่เธอเดิน หรือคุย หรือที่จริงไม่ได้คุยหรอก แต่เธอจะมองเราทุกคนเหมือน
เราเป็นส่วนหนึ่งในสารคดีพิลึกทางช่องเนชั่นแนลจีโอกราฟิก นั่นแหละ
ที่ท�ำให้ฉันคิดว่าเธอน่าจะแตกต่างจากพวกปัญญาอ่อนที่เหลือในโรงเรียน
เธอท�ำให้ฉันอยากรู้ว่าในหัวเธอคิดอะไรอยู่ ฉันจะบอกตรงๆ นะ
ปกติฉนั ไม่เคยสนใจความคิดทีอ่ ยูใ่ นหัวใครหรอก แค่ความคิดตัวเองคนเดียว
ก็งานหนักพออยู่แล้ว
ประเด็นทัง้ หมดของอีเมลฉบับนีก้ ค็ อื ฉันอยากเสนอความถนัดของฉัน
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ขอโทษด้วยนะที่ต้องเป็นคนแจ้งข่าวร้าย แต่การท่องไปในความระห�่ำของ
โรงเรียนมัธยมปลายวู้ดวัลเลย์น่ะไม่ใช่ของง่าย ที่นี่อาจจะดูอบอุ่นและ
ต้อนรับทุกคน ไหนจะมีคลาสโยคะ ท�ำสมาธิ มีมุมอ่านหนังสือ และมีซุ้ม
ขายกาแฟ (โทษที ต้องเรียกกอฟฟีค่ าร์ทสินะ) แต่ทนี่ กี่ เ็ หมือนโรงเรียนมัธยม
ปลายในอเมริกาทุกที่ (หรืออาจจะแย่กว่า) เพราะมันคือแดนสงครามดีๆ นีเ่ อง
ดั ง นั้ น ฉั น จึ ง ขอเสนอตั ว เองเป็ น ผู ้ น� ำ ทางจิ ต วิ ญ ญาณให้ แ ก่ เ ธอ
ถามทุกอย่างได้เลยไม่ต้องเกรงใจ (แต่แน่นอนว่ายกเว้นเรื่องที่ฉันเป็นใคร)
แล้ ว ฉั นจะพยายามตอบให้ดีที่สุด เช่น ใครบ้างที่ควรคบ (มีไ ม่กี่คน)
ใครทีค่ วรอยูใ่ ห้หา่ ง (มีเยอะมาก) หรือเพราะอะไรเธอถึงไม่ควรกินเบอร์เกอร์
มังสวิรตั ใิ นโรงอาหาร (เรือ่ งมันยาวและเกีย่ วข้องกับน�ำ้ อสุจขิ องพวกนักกีฬา
ซึง่ เธออย่ารูด้ กี ว่า) หรือท�ำยังไงถึงจะได้เกรดเอในชัน้ เรียนของคุณนายสจ๊วต
หรือเพราะอะไรเธอถึงไม่ควรนั่งใกล้เคน อะเบอร์นาธี (เป็นปัญหาเรื่องการ
ผายลม) อ้อ แล้วระวังด้วยนะเวลาเรียนพละ คุณแชคเกิลแมนชอบให้
เด็กผู้หญิงหน้าตาดีวิ่งนานกว่าปกติเพื่อที่เขาจะได้มองก้นพวกเธอ
ทั้งหมดที่บอกน่าจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอแล้วส�ำหรับตอนนี้
แล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ตาม... ยินดีต้อนรับสู่พงไพรนะ
สวัสดี จากใครบางคนที่ไม่มีตัวตน
.........................................................................................................................
ถึง : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
จาก : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
เรื่อง : โกหกเป็นเรื่องเป็นราว?
คบค. : นีเ่ รือ่ งจริง หรือเป็นการแกล้งน้องใหม่ เหมือนในหนังโรแมนติก
คอมมิดี้ปัญญาอ่อนน่ะ? นายจะหลอกให้ฉันเล่าความคิดหรือความกลัว
ที่อยู่ลึกที่สุด มืดที่สุด แล้วจากนั้นก็ ตู้ม พอฉันเผลอ นายก็จะเอาเรื่อง
ไปโพสต์ลงทัมเบลอร์ท�ำให้ฉันกลายเป็นตัวตลกในโรงเรียน ววล. ใช่ไหม
ถ้าใช่ล่ะก็ นายยุ่งกับเด็กสาวผิดคนแล้วล่ะ ฉันเรียนคาราเต้ได้สายด�ำ
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ฉันดูแลตัวเองได้
ถ้าไม่ใช่เรื่องตลก ก็ขอบคุณที่เสนอตัว แต่ไม่เป็นไรหรอก อนาคต
ฉันอยากเป็นนักข่าวที่แฝงตัวไปอยู่ในพื้นที่ข่าวอยู่แล้ว ดังนั้นมันคงดีกว่า
ถ้าฉันท�ำตัวให้คุ้นเคยกับแดนสงครามตั้งแต่ตอนนี้ และไม่ว่ายังไงฉัน
ก็มาจากชิคาโก ฉันว่าฉันรับมือกับวัลเลย์ที่หมายถึงหุบเขาได้แน่นอน
.........................................................................................................................
ถึง : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
จาก : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
เรื่อง : นี่ไม่ใช่การหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวหรือไม่ก็ตาม
สัญญาเลยว่านี่ไม่ใช่การแกล้งกัน ฉันไม่คิดว่าตัวเองเคยดูหนัง
โรแมนติกคอมมิดี้ด้วยซ�้ำ ฉันรู้ น่าตกใจใช่ไหมล่ะ หวังว่ามันคงไม่ได้เผย
ด้านที่ไม่เอาไหนอย่างแรงของฉันนะ
เธอรู้ใช่ไหมว่าวงการข่าวก�ำลังใกล้จะตายอยู่แล้ว บางทีเธอน่าจะ
หันไปอยากเป็นบล็อกเกอร์ด้านสงครามมากกว่านะ
.........................................................................................................................
ถึง : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
จาก : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
เรื่อง : หรือว่าเป็นเมลขยะแบบเจาะจงเป้าหมาย?
ตลกมาก เดี๋ยวนะ มีอสุจิอยู่ในเบอร์เกอร์มังสวิรัติจริงเหรอ
.........................................................................................................................
ถึง : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
จาก : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
เรื่อง : เจสซี่ โฮล์มส์ เธอได้รับรางวัลเป็นเงิน 100,000,000 เหรียญ
จากเจ้าชายไนจีเรีย
ไม่ใช่แค่อสุจิแต่เป็นอสุจิชุ่มเหงื่อของพวกทีมลาครอสเลยล่ะ
มีตโลฟฉันก็เลี่ยงเหมือนกัน แค่ปลอดภัยไว้ก่อน ที่จริงอยู่ให้ห่างจาก
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ทุกอย่างในโรงอาหารเลยดีกว่า ไม่งั้นเธอมีหวังติดเชื้อท้องร่วงซัลโมเนลลา
เพราะของในนั้นแน่
.........................................................................................................................
ถึง : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
จาก : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
เรื่อง : จะรีบส่งรายละเอียดบัญชีให้เร็วที่สุด
เธอเป็นใคร
.........................................................................................................................
ถึง : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
จาก : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
เรื่อง : ขอส�ำเนาใบเกิดกับใบขับขี่ด้วยนะ ได้โปรด
ไม่ ยังไงก็ไม่บอก
.........................................................................................................................
ถึง : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
จาก : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
เรือ่ ง : แล้วคุณต้องใช้เลขประจ�ำตัวบัตรประกันสังคมของฉันด้วยไหม
ได้ แต่อย่างน้อยก็บอกฉันหน่อยว่าเธอมีปัญหาอะไรถึงไม่พิมพ์ตัวใหญ่
ตอนขึ้นต้นประโยค ปุ่มชิฟต์เสียเหรอ*
.........................................................................................................................
ถึง : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
จาก : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
เรื่อง : ขอส่วนสูงกับน�้ำหนักด้วยนะ
เป็นความขี้เกียจระยะสุดท้าย
.........................................................................................................................
ถึง : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
* ในภาษาอังกฤษ เวลาขึ้นต้นประโยคหรือพูดถึงชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อประเทศ ชื่อคน ต้องใช้
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น A B C แต่ คบค. ใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
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จาก : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
เรื่อง : เธอเริ่มถามเรื่องส่วนตัวแล้วนะ
ขีเ้ กียจแต่ใช้คำ� เยิน่ เย้อมาก เป็นการรวมตัวทีน่ า่ สนใจดี แต่ถงึ อย่างนัน้
พอเป็นชื่อเฉพาะเธอก็ยังพิมพ์ตัวใหญ่ได้นะ
.........................................................................................................................
ถึง : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
จาก : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
เรื่อง : ขอนามสกุลเก่าคุณแม่ด้วย
ฉันไม่ได้ไร้อารยะขนาดนั้น
.........................................................................................................................
ถึง : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
จาก : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
เรื่อง : ขี้เกียจ เยิ่นเย้อ และสอดรู้
"ไร้อารยะ" ถือเป็นค�ำยากส�ำหรับผู้ชายวัยรุ่นนะ
.........................................................................................................................
ถึง : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
จาก : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
เรื่อง : ขี้เกียจ เยิ่นเย้อ สอดรู้ แถมยัง...หล่อ
ฉันไม่ได้มีแต่เรื่องนั้นหรอกนะที่...หูย ดีนะที่ฉันห้ามตัวเองไว้ทัน
ก่อนจะเล่นมุกออกไป เธอดักฉันได้สนิทเลย เกือบหลุดซะแล้ว
.........................................................................................................................
ถึง : ใครบางคนที่ไม่มีตัวตน (somebodynobo@gmail.com)
จาก : เจสซี่ เอ. โฮล์มส์ (jesster567@gmail.com)
เรื่อง : ขี้เกียจ เยิ่นเย้อ สอดรู้ และ...ถ่อมตัวซะไม่มี
ก็ถอดซะเลยสิ
.........................................................................................................................
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อ่ะ นั่นแหละปัญหาของอีเมล ฉันไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นในชีวิตจริง
หรอก เพราะมันไม่สุภาพ มีนัยเชิญชวน ราวกับฉันเป็นเด็กสาวที่สามารถ
คิ ด มุ ก ตลกแบบนั้ น ได้ ง้ั น แหละ หรื อ ไม่ ก็ เ ป็ น คนที่ ส ามารถเผชิ ญ หน้ า
กับสมาชิกเผ่าพันธุ์ชาย เป็นผู้รู้วิธีหว่านเสน่ห์ สะบัดผม เมื่อถึงเวลา
ก็รู้ว่าจะต้องท�ำยังไงถ้าต้องท�ำมากกว่าจูบ (จะบอกให้นะ ฉันรู้วิธีจูบดี
ฉันไม่ได้บอกว่าฉันสามารถท�ำคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยหัวข้อนี้ได้สูง
หรือแบบว่าจะสามารถพิชิตเหรียญทองโอลิมปิกเรื่องนี้ได้หรอกนะ แต่ฉัน
ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองไม่แย่ แค่เปรียบเทียบอย่างเดียวก็รู้แล้ว ดูอย่าง
อดัม คราวิตซ์ทอี่ ยูเ่ กรดเก้าสิ น�ำ้ ลายยืดแล้วก็รนุ แรง ชอบใช้ลนิ้ เป็นจังหวะ
เหมือนซอมบี้ที่พยายามกินหัวฉัน ขณะที่ฉันเองก็ยิ่งกว่ายินยอมพร้อมใจ
แถมต้องหน้าช�้ำไปอีกสามวัน)
อีเมลเป็นเหมือนการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นเลย คือมีการเพิ่มเวลาให้
ท�ำแบบทดสอบ ในชีวิตจริงฉันมักเรียบเรียงบทสนทนาใหม่ทุกครั้งตาม
ข้อเท็จจริงในหัว จากนั้นก็แก้ไขจนกระทั่งได้ค�ำแซวที่ดูฉลาด อารมณ์ดี
และสบายๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กสาวคนอื่นดูจะมีกันอยู่แล้วตามธรรมชาติ
แต่แน่นอนว่ามันเสียเวลาเปล่า เพราะกว่าจะถึงตอนนั้นฉันก็ช้าเกินไปแล้ว
ในแผนภาพเวนน์ของชีวิตฉัน บุคลิกที่ฉันคิดกับบุคลิกของตัวจริงไม่เคย
หรอกทีจ่ ะมาบรรจบกัน แต่ถา้ เป็นการส่งอีเมลหรือข้อความ ฉันจะสามารถ
มีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อท�ำให้ทุกอย่างดีขึ้น เพื่อปรับแก้เวอร์ชั่นของตัวเอง และ
ได้เป็นเด็กสาวที่ยืนอยู่ตรงจุดที่ทั้งสองบุคลิกสามารถบรรจบกันได้อย่าง
งดงาม
ฉันน่าจะระวังตัวมากกว่านี้ ตอนนี้ฉันรู้ตัวแล้ว ก็ถอดซะเลยสิเนี่ยนะ
ถามจริง ฉันยังตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าตกลงฉันพูดจาเหมือนสมาชิกสโมสร
นักศึกษาชายหรือเหมือนผู้หญิงแรดกันแน่ แต่ไม่ว่าจะแบบไหน ค�ำพูด
ประโยคนี้ก็ไม่สมเป็นฉัน ที่ส�ำคัญที่สุดคือ ฉันไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าตัวเองคุยอยู่
กับใคร แต่คงเป็นไปได้ยากที่ คบค. จะเป็นผูห้ วังดีทนี่ กึ สงสารเด็กใหม่จริงๆ
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หรือยิ่งดีกว่านั้นก็คือเป็นคนที่แอบชอบฉัน เพราะสมองฉันคิดตรงดิ่งไป
ในทางนั้นเลย อันเป็นผลจากการเสพหนังโรแมนติกคอมมิดี้และการอ่าน
หนังสือเพ้อฝันเกินไปมาชัว่ ชีวติ คุณคิดว่าเพราะอะไรฉันถึงจูบอดัม คราวิตซ์
ล่ะ เขาเป็นเพื่อนบ้านฉันตอนอยู่ชิคาโก มันจะมีเรื่องราวใดที่ดีไปกว่า
เรื่องที่เด็กสาวได้ค้นพบว่ารักแท้รอเธออยู่ไม่ไกลมาตลอดอีกเล่า จริงอยู่ที่
สุดท้ายเพื่อนบ้านคนนี้ได้กลายเป็นซอมบี้ที่มีน�้ำลายรสซ่าไปแล้ว แต่อันนั้น
ไม่ส�ำคัญหรอก คนเราต้องมีชีวิตเพื่อเรียนรู้อยู่แล้ว
แน่นอนว่า คบค. ต้องเป็นเรื่องตลกอ�ำมหิตแน่นอน เขาอาจไม่ใช่
ผู้ชายด้วยซ�้ำ แต่อาจเป็นแค่เด็กสาวใจร้ายที่ชอบเห็นคนอ่อนแอเป็นเหยื่อ
ยอมรับเถอะ ฉันมันอ่อนแอ อาจจะน่าสมเพชก็ว่าได้ ฉันโกหก ฉันไม่ได้
เป็นคาราเต้สายด�ำ ฉันไม่ได้แกร่ง เพียงแต่เคยคิดว่าตัวเองแกร่งจนกระทัง่
เดือนที่แล้ว ฉันคิดจริงๆ นะ ชีวิตรัวหมัดใส่ฉัน ฉันเจอของขม แต่ดันเอา
ปากอมไว้ ถ้าลองเปรียบเทียบแบบมั่วๆ นะ หรืออาจจะไม่มั่วก็ได้ เพราะ
บางครัง้ ฉันรูส้ กึ เหมือนมียาขมในปากจริงๆ ความภาคภูมใิ จเพียงอย่างเดียว
ที่ฉันมีคือไม่เคยมีใครเห็นฉันร้องไห้ แล้วฉันก็มาเป็นนักเรียนใหม่ที่ ววล.
ซึ่งอยู่ในย่านประหลาดที่เรียกว่าวัลเลย์ เป็นโรงเรียนในลอสแองเจลิส
แต่กลับไม่ได้อยู่ในลอสแองเจลิสอะไรแบบนั้นเลย ที่ฉันต้องมาเรียนที่นี่
ก็เพราะพ่อแต่งงานกับเศรษฐินีที่มีกลิ่นตัวเหมือนอัลมอนด์เกรดพรีเมี่ยม
แถมน�้ำผลไม้ที่นี่ยังราคาตั้งสิบสองเหรียญ และไม่รู้สิ ฉันไม่รู้อะไรอีกต่อไป
แล้ว
ฉันยังไม่รู้ทางไป สับสน และอ้างว้างเหมือนที่เป็นมาตลอด ไม่เลย
โรงเรียนมัธยมปลายไม่มีวันเป็นช่วงเวลาที่ฉันจะหวนนึกถึงด้วยความรัก
หรอก แม่เคยบอกว่าโลกนี้แ บ่ง คนเป็นสองจ�ำพวกคือ พวกที่รัก ชีวิต
ในโรงเรียนมัธยมปลายกับพวกที่ต้องใช้เวลาหลังเรียนจบอีกสิบปีเพื่อท�ำใจ
ลืมมัน สิ่งที่ท�ำให้เราตายไม่ได้จะท�ำให้เราแข็งแกร่งขึ้น แม่บอกแบบนั้น
แต่แล้วแม่ก็ถูกบางอย่างฆ่าตาย โดยที่ฉันยังไม่ทันได้แข็งแกร่งขึ้น
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ลองคิดดูสิ นี่อาจเป็นคนจ�ำพวกที่สามก็ได้ คือพวกที่ไม่มีวันท�ำใจลืมชีวิต
ในมัธยมปลายได้เลย
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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