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First Section : รู้จักกับ [7'x]

[7'x] (เซเว่นเอ็กซ์) คือกลุ่มวัยรุ่นจ�ำนวนเจ็ดคนที่เคยมีคดีต่ำงๆ ติดตัว  

แต่เพรำะควำมสำมำรถพิเศษของพวกเขำท�ำให้ทำงสภำ [7's] สนใจ ให้โอกำส

ในกำรกลับตัว และกระท�ำควำมดีเพ่ือชดเชยควำมผิด ทุกคนจึงต้องเข้ำร่วม 

เป็นสมำชกิ [7'x] เพ่ือคอยดูแลและช่วยเหลอืประชำชนในเมอืงอนิเตอร์พำร์ก 

ที่ได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ส่วนตัว x นั้นย่อมำจำก x-file  

ซึง่หมำยถึงแฟ้มลบัของคดต่ีำงๆ นัน่เอง

เอ็กซ์คิว : หนุ่มหล่อผมสีน�้ำตำลเมทัลลิก เจ้ำของฉำยำ 'ซำตำน 

แห่งกำรโกง' มำดเข้ม ชอบท�ำตวัลกึลบั แผนสงู และท่ีส�ำคญัคอืขีโ้กง! ไม่ว่ำอะไร 

ทีเ่ขำอยำกได้ เขำต้องเอำมำให้ได้ แม้ว่ำจะต้องใช้วิธีท่ีโหดเห้ียมแค่ไหนก็ตำม 

สำมญัส�ำนึกไม่ม ีควำมดไีม่ปรำกฏ และเกลยีดคนท่ีชอบท้ำทำยอ�ำนำจของเขำ

เป็นท่ีสดุ!

ยูแอล : สำวสวยสญัชำตเิกำหล ีดวงตำกลมโต เจ้ำของฉำยำ 'เทพธิดำ

หัตถ์ขนนก' เพรำะเธอมีมือที่เบำมำก สำมำรถหยิบจับสิ่งของได้โดยท่ีไม่มี 
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ใครรู ้ นอกจำกนียั้งตวัเบำ และว่องไวรำวกับนินจำ ไม่ว่ำจะซ่อนอะไรไว้ลกึลบั

แค่ไหน เธอก็สำมำรถขโมยออกมำได้ ไม่เว้นแม้แต่หวัใจของผูช้ำยทกุคน!

เอสเค : หนุ่มลูกคร่ึงไทย-ญ่ีปุน่ เจ้ำของฉำยำ 'อัจฉริยะหน้ำกวน'  

เขำม ีIQ สงูเกินหนึง่ร้อยแปดสบิไปหลำยเลเวล สำมำรถประดษิฐ์ของใช้ไฮเทค

ได้หลำยอย่ำง ชนิดท่ีว่ำฮอลลีวูดยังต้องยกน้ิวให้ รอยย้ิมของเขำเต็มไปด้วย 

ควำมเจ้ำเล่ห์ ไม่มใีครรูว่้ำเขำคดิอะไรอยู่ และไม่มคี�ำว่ำ 'เป็นไปไม่ได้' ส�ำหรบั

ผู้ชำยคนน้ี J

ดีอาร์ : หนุ่มน้อยหน้ำใส ขวัญใจสำวอินเตอร์พำร์ก เจ้ำของฉำยำ 

'มำยำกลเจ้ำเสน่ห์' เขำมีลีลำแพรวพรำว ชอบเล่นหูเล่นตำ และหว่ำนเสน่ห์

ไปทั่ว ใครอยู่ใกล้เป็นต้องหลงรัก ไม้ตำยเด็ดของเขำคือกำรเล่นมำยำกลโชว์ 

สำวๆ ไม่ว่ำใครได้ชมก็ต้องร้อง 'ว้ำว' กันท้ังน้ัน หรอืแม้แต่เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์ 

ยังต้องอึ้ง!!!

ทีวาย : หนุ่มเท่จอมกะล่อน เจ้ำของฉำยำ 'เซียนพนันระดับโลก'  

เขำเป็นหนุ่มหล่อท่ีเอำแต่ใจเป็นท่ีหน่ึง อยำกได้อะไรก็ต้องได้ ไม่ชอบให้ใคร

ดูถูก รักกำรแข่งขัน สนุกกับควำมท้ำทำยทุกรูปแบบ บูชำเงินดุจพระเจ้ำ เขำ 

มีควำมเชื่อว่ำทุกอย่ำงสำมำรถหำมำได้ด้วยกำรพนัน แม้บำงอย่ำงจะต้อง 

เดิมพันด้วยชีวิตก็ตำม!

ไอวส์ี : สำวฮอตสดุเซก็ซีผ่มสนี�ำ้ตำลทอง เจ้ำของฉำยำ 'นำงฟ้ำหน้ำตำย' 

เธอมีเรือนร่ำงที่ผู้ชำยทุกคนมองแล้วต้องหลงใหล แต่ภำยใต้ควำมสวยงำม 

เหล่ำน้ันเธอกลับเป็นจอมโกหกระดับชำติ! ไม่เคยมีใครจับโกหกเธอได้สักครั้ง 

แม้แต่ตวัเธอเองยังไม่รู้เลยว่ำตลอดชวีติท่ีผ่ำนมำเรือ่งไหนคือเรือ่งจรงิ…

ซีเจย์ : หนุ่มนักรัก ปำกหวำน และโรแมนติก เจ้ำของฉำยำ 'เทพบุตร

พันหน้ำ' น้อยคนท่ีจะได้เห็นใบหน้ำที่แท้จริงของเขำ เพรำะเขำมักจะไปไหน
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มำไหนภำยใต้หน้ำกำกที่เป็นใบหน้ำของคนอื่นอยู่เสมอ เหตุท่ีเขำไม่ชอบ 

เปิดเผยก็เพรำะว่ำ...ครำใดที่ใบหน้ำอันแสนหล่อเหลำของเขำปรำกฏออกมำ

จะต้องมีหญิงสำวมำตกหลุมรักและสร้ำงควำมร�ำคำญใจให้เขำอยู่ตลอด แต่

อย่ำหวังว่ำจะมใีครครอบครองหวัใจคนอย่ำงเขำได้จรงิๆ เพรำะไอดอลของเขำ 

คือลีเทย์ [7's] ที่เคยประกำศไว้ว่ำกำรจีบหญิงท้ิงๆ ขว้ำงๆ เท่กว่ำกำรมีแฟน 

เป็นตัวเป็นตนเยอะ! (แต่รู้สึกว่ำตอนนี้ลีเทย์คงไม่อยำกเท่ซะแล้ว)
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กฎของ [7'x] (ฉบับแรก)
1. ทุกคนยังอยู่ในขั้นตอนของกำรรอลงอำญำเป็นเวลำสำมปี ดังนั้น 

ไม่มีสิทธ์ิกระท�ำผิดอีก หำกใครมีควำมผิดนอกเหนือจำกคดีที่เคยก่อไว้จะถูก

ตัดสิทธ์ิจำกกำรเป็น [7'x] และได้รับโทษตำมกฎหมำยทันที

2. ห้ำมคนใน [7'x] มีควำมสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันในด้ำนชู้สำว หำกพบ

หลักฐำนหรือมีพยำนบ่งชี้ คนใดคนหน่ึงในสองคนน้ีจะต้องออกจำกกำรเป็น 

[7'x] ทันที หรือออกทั้งคู่

3. ถ้ำมใีครคนใดคนหนึง่ใน [7'x] เสยีชวิีต ไม่จ�ำเป็นต้องมคีนใหม่มำแทน 

และห้ำมทุกคนแต่งงำน หรอืตัง้ครรภ์ภำยในเวลำสำมปีนีโ้ดยเดด็ขำด

4. เนื่องจำกท้ังเจ็ดคนยังเป็นเยำวชน ทุกคนจะต้องเข้ำเรียนใน

มหำวิทยำลยั K-University เป็นเวลำสำมปี โดยจะสอนหลกัสตูรส�ำหรบั [7'x] 

โดยเฉพำะ ไม่เรียนร่วมห้องกับคนอื่น ซึ่งแต่ละคนจะมีตำรำงเรียนเป็น 

ของตนเอง บำงวันอำจจะเรียนคนเดียว หรือบำงวันอำจจะเรียนร่วมกับเพ่ือน

ในกลุ่มก็ได้

5. ทั้งเจ็ดคนจะมีบัดดี้ เป ็นรุ ่นพ่ีใน [7's] ซึ่งท้ังรุ ่นพ่ีและรุ ่นน้อง 

ห้ำมทะเลำะกัน ห้ำมท�ำร้ำยร่ำงกำยกัน ห้ำมฆ่ำกัน และห้ำมรักกัน หำกใคร

หรือคู่ไหนมีปัญหำให้แจ้งสภำ [7's] เพ่ือด�ำเนินกำรทันที
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6. ทุกคนจะต้องสวมสร้อยข้อมอืทีส่ลกัชือ่ย่อของตัวเองไว้ สร้อยข้อมอืนี้

จะใช้ส�ำหรับติดตำมตัว และไม่สำมำรถถอดได้เพรำะมีระบบ security lock  

คอยลอ็กเอำไว้อตัโนมตัิ

7. ท้ังเจ็ดคนสำมำรถมีแฟนได้ โดยแฟนของทุกคนจะถูกเรียกว่ำ  

'Sweetheart' ตำมแบบ [7's] แต่จะต้องผ่ำนด่ำนทดสอบควำมเหมำะสมซะก่อน 

ซึ่งกำรทดสอบจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละครั้ง และหำกใครผ่ำนกำรทดสอบ 

ก็จะได้รบัสร้อยข้อมอืสลกัชือ่แฟนของตนเอง และมรีะบบ security lock เช่นกัน

7.1 หำกได้รับกำรประกำศตัวเป็นสวีตฮำร์ตของ [7'x] แล้ว คนคนน้ัน

ก็จะมีอภิสิทธ์ิเหนือคนอ่ืนๆ ในอินเตอร์พำร์ก แต่แฟนของ [7'x] ไม่มีสิทธ์ิ 

เป็นฝ่ำยทิง้ [7'x] ก่อน ถ้ำผูใ้ดฝ่ำฝืน คนคนนัน้อำจจะหำยตวัไปอย่ำงไม่ทรำบ

สำเหตุ

7.2 ห้ำมแย่งแฟนของเพ่ือนในกลุ่ม ถ้ำถูกจับได้จะถูกไล่ออกจำกกำร

เป็น [7'x] ทันที ยกเว้นคนท่ีถูกแย่งจะเป็นฝ่ำยยินยอม

* ผลงำนที่ผ่ำนมำของ [7'x] ทุกคน สำมำรถติดตำมอ่ำนได้ที่ '[7's] Extra Edition ปฏิบัติกำรลับฉบับคู่รัก

สุดฮอต' By แสตมป์เบอรี่ รำคำ 189 บำท ทุกแผงหนังสือทั่วประเทศ ^O^
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บทน�า

ชื่อภำษำไทย : คอร์เนล เจนเซ่น

ชื่อภำษำอังกฤษ : Cornell Jenzen

รหัสของชื่อ : CJ (ซีเจย์)

เพศ : ชำย

อำยุ : 23 ปี

เชื้อชำติ : ไทย – เดนมำร์ก

ควำมสำมำรถ : นักปลอมตัวอันดับหน่ึง

บัดดี้รุ่นพ่ี : แซทเทิล [7's]*

ตัวอย่ำงคดีท่ีเคยก่อในอดีต :

- ปลอมตวัเป็นดำรำเกำหลชีื่อดงัเพือ่หลอกหญงิสำวสวยๆ มำค้ำงคนื

กับตน

- ปลอมตัวเป็นซูเปอร์สตำร์สุดฮอตเพ่ือได้เที่ยวญ่ีปุ่นฟรีกับโออิชิชะ

- ปลอมตวัเป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลยัเพ่ือขโมยข้อสอบมำให้น้องสำว 

ตนเอง

ฯลฯ

* ติดตำมเรื่องของ 'แซทเทิล' ได้ใน '[7's] The Kiss Show สุดหล่อจ๋ำ...อยำกสวยช่วยฉันที'
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สภา [7's]

วันน้ีเป็นวันท่ีกำรประชุมเงียบเหงำกว่ำทุกคร้ัง ไม่สิ! น่ีอำจจะเรียกว่ำ 

กำรประชุมไม่ได้ด้วยซ�้ำ เพรำะถึงแม้สถำนท่ีท่ีเขำก�ำลังนั่งอยู่ตอนน้ีจะเป็น

ห้องประชุม แต่จ�ำนวนสมำชิกในห้องน้ีกลับมีเพียงแค่...สองคน

โดยปกติแล้ว หำกเกิดเหตุหรือคดีต่ำงๆ ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำก 

[7'x] ท่ำนอเนกจะเรียกทุกคนมำเข้ำห้องประชุมเพ่ือหำตัวแทนท่ีเหมำะสม

ที่สุดในกำรท�ำภำรกิจนั้นๆ แต่ครั้งนี้กลับแตกต่ำงออกไป เพรำะท่ำนระบุตัว

ชัดเจนเลยว่ำคนท่ีจะท�ำภำรกิจน้ีได้ต้องเป็น 'เขำ' เท่ำน้ัน

เขา = ซีเจย์

"ขอโทษด้วยที่ครั้งนี้ฉันจ�ำเป็นต้องเลือกแกโดยไม่ได้ถำมควำมสมัครใจ

ใดๆ ก่อน แต่นอกจำกแกแล้ว ฉันก็ไม่คิดว่ำจะมีใครสำมำรถท�ำงำนนี้ได้ดีเท่ำ"

"ฮะๆ ท่ำนไม่จ�ำเป็นต้องมำขอโทษผมหรอกครับ ยังไงมันก็เป็นหน้ำท่ี

ของผมอยู่แล้วน่ี" ซีเจย์ย้ิมหวำน พลำงยักไหล่ "ช่วงน้ีก�ำลังเบื่อๆ อยู่พอดี"

"อืม...แต่ท่ีส�ำคัญเลยก็คือ เร่ืองน้ีต้องเก็บเป็นควำมลับระหว่ำงเรำสอง

คนเท่ำนั้นนะ"

ท่ำนอเนกย่ืนมือมำจับบ่ำซีเจย์พลำงบีบเบำๆ เล่นเอำเขำสะดุ้งเฮือก! 

สำยตำแบบน้ี ท่ำทีแบบน้ี คิดดีไม่ได้เลย...สันหลังเขำเสียววำบๆ ไม่อยำก 

จะพูดในส่ิงท่ีคิดออกไป แต่ก็จ�ำเป็นต้องพูด

"ดะ...เดี๋ยวนะท่ำน อย่ำบอกนะว่ำท่ำนเป็น...!?!"

"เป็นหอกอะไรเล่ำ! ไอ้เวรน่ี ถึงแกจะหล่อแค่ไหน ฉันก็ไม่หว่ันไหว 

กับผู้ชำยโว้ย -*-"

อ้อ...โล่งอก นึกว่ำรอบน้ีจะได้สวีตฮำร์ตเป็นลุงแก่ครำวพ่อซะแล้ว

"อ้ำว...แล้วท่ำนมำท�ำหน้ำแบบน้ันใส่ผมท�ำไมกันล่ะ ตกใจหมดเลยเน่ีย 

วู้ว~"

"หน้ำแบบไหนของแกวะ -_-;"

"แบบท่ีท�ำให้ผมขนลุกซู่น่ันแหละ"

"แกมันคิดอกุศลไปเอง ไอ้บ้ำ!"

"อ่ะๆ งัน้ท่ำนกพู็ดแบบปกตมิำเลยดกีว่ำว่ำสรปุมนัมอีะไร แล้วจะให้ผม
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ไปท�ำอะไร ท่ีไหน กับใคร และท่ีส�ำคัญท่ีสุดก็คือ...เป้ำหมำยสวยมั้ย ฮ่ำๆๆๆ"

"ไม่สวย"

จบ...

ได้ยินแล้วแทบหมดแรงจะสืบคดี ค�ำตอบน้ีร้ำยแรงซะย่ิงกว่ำส่งเขำไป

ท�ำงำนกับรถดูดส้วมซะอีก เพรำะส่วนมำกเขำต้องใช้เวลำพัวพันกับทุกงำน

แทบไม่ต�่ำกว่ำหนึ่งเดือน กำรต้องมำติดแหง็กกับเป้ำหมำยที่ไม่น่ำดึงดูดใจ

เลยสักนิด นั่งหำยใจทิ้งยังมีประโยชน์ซะกว่ำ โลกนี้ช่ำงไม่ยุติธรรมส�ำหรับเขำ

เอำซะเลย ทีเป้ำหมำยของเอ็กซ์คิวยังเป็นถึงลูกสำวท่ำนนำยกอภิวัฒน์ท่ี

หน้ำตำน่ำรักเหมือนตุ๊กตำกระเบื้องเคลือบ แต่ทำ่นอเนกกลับส่งเขำไปท�ำงำน

กับปลวกเน่ียนะ!

แค่คิดก็ห่อเห่ียวไปซะทุกส่วนแล้ว T_T

"ผมว่ำงำนนี้ไม่เหมำะกับผมแล้วล่ะท่ำน ลองพิจำรณำคนอื่นดูมั้ยครับ"

"ไอ้เวรน่ี! ฉันจริงจังนะเว้ย เร่ืองน้ีเร่ืองใหญ่ จะมำท�ำเป็นเล่นๆ ไม่ได้"

"ง้ันท่ำนต้องสัญญำก่อนว่ำถ้ำผมท�ำงำนนี้ส�ำเร็จ ต้องส่งผมไปปฏิบัติ

ภำรกิจกับสำวสวย เซ็กซี่ นมโตๆ หุ่นดี น่ำฟัด น่ำ..."

"พอก่อน แกน่ีนะ! พำฉันออกทะเลเร่ือย"

ท่ำนอเนกอ่อนอกอ่อนใจทุกทีที่ต้องคุยกับพ่อหนุ่มนักรักอย่ำงซีเจย์ 

เพรำะในหัวเขำมักเต็มไปด้วยเรื่องผู้หญิงตลอดเวลำ ถ้ำผ่ำสมองออกมำ  

ในน้ันคงอัดแน่นไปด้วยเหล่ำสำวๆ สวยเอ็กซ์สุดเซ็กซี่

"คือท่ีฉันบอกว่ำไม่สวยเน่ีย เพรำะหมอน่ันเป็นผู้ชำยต่ำงหำก"

"หำำำ! ผู้ชำยยย!" นี่มันแย่ยิ่งกว่ำถูกรถดูดส้วมระเบิดใส่หน้ำซะด้วยซ�้ำ 

"ส่วนใหญ่ถ้ำเป้ำหมำยเป็นผู้ชำย ท่ำนจะให้ผู้หญิงไปท�ำ หรือถ้ำเป้ำหมำย 

เป็นผู ้หญิง ท่ำนจะให้ผู ้ชำยไปท�ำไม่ใช่เหรอ แล้วท�ำไมครำวนี้ให้ผมไป  

Feat. กับผู้ชำยล่ะเนี่ยยย โอ้โห...จิตใจท่ำนท�ำด้วยอะไรอ่ะครับ เสียใจสุดๆ 

ไม่มีก�ำลังจงก�ำลังใจท�ำงำนแล้ววว"

"ไอ้ซีเจย์! เดี๋ยวพ่อเตะเปรี้ยงไปนู่น ฟังก่อนสิโว้ยยย"

ท่ำนอเนกท�ำท่ำเหมือนจะส่งซีเจย์ออกไปนอกกำแล็กซี่แล้วจริงๆ  

เล่นเอำเขำถึงกับเงียบกริบ นั่งเรียบร้อยเจี๋ยมเจี้ยมย่ิงกว่ำเสือสิ้นลำยท่ีก�ำลัง
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รอฟังค�ำส่ังเพียงอย่ำงเดียว

"คร้ำบพ่อออ"

"คืองี้...แกจ�ำข่ำวเมื่อห้ำเดือนท่ีแล้วได้มั้ย ข่ำวที่ไอ้เจ้ำคีย์ ลูกชำยของ

ท่ำน ส.ส. ประยุติหำยตัวไปอย่ำงไร้ร่องรอยน่ะ จนป่ำนน้ีก็ยังตำมหำไม่พบ 

ไม่มีใครเคยเจอเขำเลย แม้แต่ศพก็ไม่ปรำกฏ เช็กตำมด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง

ต่ำงๆ ก็ยังไม่มี มันน่ำแปลกใจจริงๆ ว่ำหำยไปไหน"

"แต่ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรำเลยนี่ท่ำน ตอนน้ีทำงกรมต�ำรวจก็ไม่ได้ 

นิ่งนอนใจไม่ใช่เหรอครับ ก็ยังเห็นข่ำวประกำศตำมหำอยู่เรื่อยๆ นะ คนเรำ 

มันจะซ่อนตัวได้นำนสักเท่ำไหร่กันเชียว สักวันก็ต้องโผล่ออกมำให้เห็นจนได้ 

รูส้กึว่ำตัวพ่อแม่ของมนัเองก็ระงบับตัรเครดติทกุใบไปหมดแล้ว ถ้ำยังมชีวิีตอยู่  

แล้วไม่ออกมำเคลื่อนไหวท�ำอะไรเลย มันจะเอำเงินท่ีไหนใช้"

"ปัญหำก็คือท่ำน ส.ส. ประยุติเน่ียเป็นเพ่ือนสนิทของฉันไงเว้ย แถมเขำ

ก็มบุีญคณุกับพวกเรำมำก เงนิกว่ำคร่ึงท่ีได้มำสนบัสนุนสภำน่ีก็มำจำกท่ำนนะ"

"อ้อ! อย่ำงนี้น่ีเอง ผมพอจะเก็ตแล้ว" ซีเจย์พยักหน้ำหงึกหงัก เมื่อได้ยิน

เจตนำทีล่ะเอยีดชดัเจนย่ิงข้ึนกว่ำเดมิ "สรุปให้เลยแล้วกันว่ำ ท่ำน ส.ส. ประยุต ิ

ซึง่เป็น 'เพ่ือน' ของท่ำนเนีย่ ร้อนใจเรือ่งทีล่กูชำยหำยตวัไป ทนรอต�ำรวจจดักำร

ให้ไม่ไหว เลยต้องมำขอร้องท่ำนเพ่ือให้พวกเรำช่วยเหลือเผื่อจะเร็วขึ้น... 

ถูกต้องมั้ยครับ"

"เออ...ก็ท�ำนองน้ัน"

"ง้ันให้ไอ้เอสเคท�ำน่ำจะเหมำะกว่ำนะ ท่ำนก็สั่งให้มันสร้ำงเครื่อง 

ตำมหำคน หรือสร้ำงจมูกหมำดมกลิ่นแบบไฮเทคให้อะไรงี้"

"จะบ้ำเรอะ! แกน่ีพูดเป็นนิยำยไปได้ -_-;"

"อ้ำว! นี่ผมก็คิดว่ำเรำอยู่ในโลกแห่งนิยำยกันซะอีก คนจริงๆ ท่ีไหน 

จะเก่งกันขนำดน้ีล่ะท่ำน ^^"

"ท�ำไมแกถึงชอบพำฉันออกทะเลเรื่อยเลยวะ พ่อเป็นโคลัมบัสเหรอวะ 

ออกทะเลเก่งงง"

"โห...ท่ำน เดี๋ยวน้ีใช้ศัพท์วัยรุ่นซะด้วย ผมตำมไม่ทันแล้วเน่ีย ฮ่ำๆๆๆ"

"เออน่ะ...ท�ำงำนกับวัยรุ่นก็ต้องเรียนรู้ศัพท์แสงอะไรบ้ำง" ท่ำนอเนก 
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ย้ิมเขินเล็กน้อยที่โดนลูกน้องอำยุครำวลูกครำวหลำนแซว "สรุปว่ำงำนที่ฉัน 

จะให้แกท�ำก็คือ...แกต้องปลอมตัวไปเป็นลูกชำยของท่ำน ส.ส. ประยุติ แล้ว

สืบหำมำให้ได้ว่ำเขำหำยตัวไปไหน"

"อ้อ...ผมก็นึกว่ำจะ...หำ!!! อะไรนะ!!! =[]=" ซีเจย์ลุกขึ้นพรวด แทบจะ

กระโดดขึ้นมำยืนบนโต๊ะอยู่แล้ว ถ้ำไม่เกรงใจว่ำจะเหยียบหัวท่ำนอเนกน่ะนะ 

"ท่ำนจะให้ผมปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียนไฮสกูลง้ันเหรอ มันไม่ง่ำยนะครับ -*-"

"ชูว่วว~ เบำๆ สวิะ บอกแล้วไงว่ำนีเ่ป็นควำมลบั ตะโกนซะรูกั้นทัง้จงัหวัด 

แล้วมั้ง โธ่!"

"ก็ท่ำนเล่นคิดแต่อะไรแปลกๆ จะไม่ให้ผมตกใจได้ไง"

"แปลกยังไงวะ ปลอมเป็นผู้หญิง แกก็ท�ำมำแล้ว น่ีปลอมเป็นผู้ชำย 

ด้วยกัน ส่วนสงูใกล้เคียงกัน อำยุน้อยกว่ำแต่ก็แค่ไม่ก่ีปี ไม่เห็นจะยำกตรงไหน"

"ถ้ำปลอมตัวแค่แป๊บๆ ไม่เกินวันสองวันแบบที่เคยท�ำมำมันก็พอไหว

ล่ะครับ แต่น่ีท่ำนจะให้ผมปลอมเป็นหมอน่ัน แล้วสวมรอยใช้ชีวิตเพ่ือสืบหำ

เบำะแสต่ำงๆ ของมัน แบบน้ียังไงก็ต้องใช้เวลำเกินหน่ึงอำทิตย์แน่ๆ"

"หรือถ้ำไม่เจอก็เป็นเดือน"

"ครับ...ได้ยินแล้วสบำยใจข้ึนมำก -*-"

"เอำน่ำ...เด๋ียวฉันจะประกำศออกข่ำวว่ำเจอตัวคีย์แล้ว เขำประสบ

อุบัติเหตุโดนรถชน แล้วมีชำวบ้ำนช่วยเอำไว้ได้พอดี หัวสมองของคีย์ถูก

กระทบกระเทือนอย่ำงแรง จ�ำอะไรไม่ค่อยได้ ชำวบ้ำนคนน้ันก็ดันยำกจน  

ไม่มีทีวี ไม่รู ้ข่ำวครำวใดๆ ก็เลยไม่รู ้ว่ำเขำเป็นใครมำจำกไหนอะไรยังไง  

พอคีย์ฟื้นแล้วออกมำเดินเตร็ดเตร่อยู่นอกบ้ำน ถึงได้มีคนพบเข้ำแล้วแจ้ง

เบำะแสมำ"

"โห -_-; นี่มันพล็อตนิยำยน�้ำเน่ำชัดๆ ถำมจริงเหอะ ท่ำนไปให้ใคร 

แต่งให้ครับเนี่ย โคตรน�้ำเน่ำ คงไม่ใช่นักเขียนชื่อดังแห่งยุคอย่ำงแสตมป์เบอรี่

ใช่มั้ยครับ"

"บ๊ะ! แกน่ีมันวอนตำยซะจริงๆ ไม่ขัดฉันสักเรื่องจะได้มั้ย"

ท่ำนอเนกเริม่รู้สกึอยำกจะเขกกบำลเจ้ำลกูน้องคนนีเ้ตม็ทนแล้ว ตดิทีว่่ำ 

ยังต้องพ่ึงพำกันอยู่ เลยได้แต่ข่มอำรมณ์งุ่นง่ำนไว้ในใจ
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"โอเคๆ ยังไงผมก็ปฏิเสธท่ำนไม่ได้อยู่แล้วนี่"

"เออ! เพรำะงั้นฟังอย่ำงเดียวพอ อ้อ! อย่ำงที่ฉันเคยบอกไปนะ คนที ่

รู้เรื่องน้ีมีน้อยมำกๆ จะมีก็แค่ฉัน แก เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจท่ีเก่ียวข้องกับคดีน้ี  

และครอบครัวของคีย์เท่ำน้ัน"

"หมำยควำมว่ำพวกแก๊งเซเว่นทุกคนก็ห้ำมรู้ด้วย?"

"ถูกต้อง"

"เฮ้อออ~"

"ดูท�ำหน้ำเข้ำ ท่ำทำงอย่ำงกับฉันสั่งให้แกไปโดดน�้ำตำยงั้นแหละ  

ก็แค่ปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียนไฮสกูลคนนึงเท่ำนั้น ไม่เห็นจะยำกตรงไหน 

ปลอมตัวเป็นโอบำม่ำแกยังท�ำมำแล้ว"

"แต่ผมไม่เคยต้องใช้ชีวิตเป็นโอบำม่ำ ไม่เคยต้องไปใช้ชีวิตอยู่ใน

ท�ำเนียบขำวด้วย!"

"เออน่ำ! กแ็ค่ชวิีตเดก็ผูช้ำยคนนึง ไม่มอีะไรล�ำบำกหรอก แกอย่ำลมืนะ 

ว่ำคีย์น่ะเป็นเด็กที่มีชีวิตเพอร์เฟ็กต์มำก หน้ำตำดี เรียนเก่ง เป็นถึงประธำน

นักเรียน แล้วก็ยังเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนด้วย ร�่ำรวย มีครบทุกอย่ำงย่ิง 

กว่ำห้ำงเซ็นทรัล แกไปสวมรอยเป็นเขำก็ได้ใช้ชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีสุขสบำย 

ควรจะต้องขอบคุณฉันด้วยซ�้ำท่ีหยิบย่ืนโอกำสดีๆ แบบนี้ให้"

"โธ่...ท่ำน ถ้ำชีวิตหมอน่ันรำบรื่น กินอยู่สุขสบำยแบบนั้นจริง แล้วมัน

จะหำเรื่องหนีไปท�ำไม มันหนีไปแบบน้ี แปลว่ำชีวิตมันต้องเฮงซวยมำกแน่ๆ"

"แกรู้ได้ยังไงว่ำเขำหนี"

"ก็ถ้ำโดนลักพำตัว ป่ำนนี้คนท่ีลักพำตัวมันไปก็ต้องออกมำเรียกร้อง

อะไรแล้ว แต่น่ีเงียบกริบ ยกเว้นว่ำคนคนน้ันจะลักพำตัวไอ้หมอน่ันไปตั้งไว้ 

ดูเล่นท่ีบ้ำน แต่มันใช่เร่ืองมั้ยล่ะครับ ดูแล้วยังไงเหตุผลน้ีก็เป็นไปไม่ได้"

"อืม...ฉันก็คิดเหมือนแก ถ้ำไม่ใช่โดนฆ่ำตำยแล้วหมกศพไว้ที่ไหนสักที่ 

ก็อำจจะหนีไปกบดำนอยู่ที่อื่น แต่มันคือที่ไหนกันล่ะ สถำนที่น้ันคงจะต้อง

ลึกลับมำกนะ มำกจนไม่มีใครเจอเขำอีกเลยในระยะเวลำสี่ห้ำเดือนมำน้ี"

"แล้วไอ้หมอน่ันมันมีน้องสำวหรือพ่ีสำวมั้ยล่ะครับ"

"ไม่มีว่ะ"
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"แฟนล่ะ"

"ไม่รู้เว้ย เดี๋ยวแกไปอำศัยอยู่บ้ำนเขำก็สัมภำษณ์พ่อแม่เขำดูเองสิ เผื่อ

จะได้ข้อมูลอะไรเพ่ิมเติมมำอีก เออ! แล้วก็อย่ำลืมถอดสร้อยข้อมือสลักชื่อแก

ออกด้วย เด๋ียวคนเห็นแล้วจะรู้หมดว่ำแกเป็นใคร"

"เฮอะๆ...คร้ำบบบ ปกติเวลำผมปลอมเป็นคนอื่น ผมก็ท�ำเรื่องขอถอด

สร้อยข้อมือออกตลอดอยู่แล้ว แต่ท่ำนเล่นพูดมัดมือชกมำซะขนำดน้ี สรุปว่ำ

ยังไงผมก็ต้องท�ำสินะ โอเคๆ ง้ันก็หวังว่ำไอ้หมอน่ีจะมีแฟนท่ีสวยและคุ้มค่ำ

พอที่จะท�ำให้ผมมีก�ำลังใจสวมรอยเป็นมันไปได้ตลอดรอดฝั่งนะ"

"เดี๋ยวๆๆๆ แกจะใช้หน้ำเจ้ำคีย์ไปท�ำอะไรพิเรนทร์ไม่ได้นะเว้ย -*-"

"ผมไม่สนหรอกครับ J"

ซีเจย์เอำฝ่ำมือทั้งสองข้ำงเท้ำโต๊ะไว้แล้วย่ืนหน้ำไปกระตุกย้ิมแบบ 

โจ๊กเกอร์ใส่ท่ำนอเนก เล่นเอำท่ำนอเนกเหงื่อแตกพลั่ก สัมผัสได้ถึงควำม 

ไม่น่ำไว้ใจของเจ้ำลูกน้องตัวแสบคนน้ี

"ชีวิตไอ้หมอนั่นเป็นของผมแล้ว ผมจะท�ำอะไรกับมันก็ได้ ขอบคุณ 

ท่ีท�ำให้ช่วงหน้ำร้อนของผมไม่น่ำเบื่อจนเกินไปนะครับท่ำน ขอบคุณจริงๆ  

ฮ่ำๆๆๆๆๆ ^O^"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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