
ตองรออีกนาน
แคไหนเนี่ย?

คงอีกไมนาน
หรอกจะ

นี่คือหลิน 
เพื่อนสนิทของเจเจ 
เปนคนออนโยน 
แครความรูสึก

คนอื่น
อยาใจรอนสิเจเจ

ที่จริงฉันก็ไมใช
แฟนคลับเขาหรอก

นี่คือหวาหวา
เพื่อนสนิทของ
เจเจและหลิน 
เปนคุณหนูจาก
ตระกูลที่รํ่ารวย

แตหลินปลื้มเขา
และตั้งใจ
ทําปายเชียร
ก็เพื่อวันนี้นะ

¢Íºã¨¨ŒÐ

ËÇ‹ÒËÇÒ

เราก็ตอง
ชวยสนับสนุนสิ

แลวตอนนี้
เขาอยูที่ไหน

ละ?

10  Kitty Candy Girls เลม 11 

ตวั
อย
า่ง



ÇÑ¹¹Õé©Ñ¹¾ÃŒÍÁÊÙŒ¡ÑºàËÅ‹ÒÃŒÒÂáÅŒÇ!

ถามารอ
มอนสเตอรเรนเจอร

ละก็...

ฉันคง
ตื่นเตนกวานี้

แตที่ไหนได... ขอโทษนะจะ
เจเจ

คราวหนาฉันจะไปดู
มอนสเตอรเรนเจอร

เปนเพื่อนจะ

พูดจริงเหรอ
สัญญาแลวนะ!!

เฮอ...พวกเธอนี่
บองพอ ๆ กัน

เลยแฮะ

แตละคน
ก็มีรสนิยม

ไมเหมือนกันนา

โอโห! เปนแฟนคลับที่ดีไดงายจัง  11 
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แตวา...
กรีด๊ดดดดด!!!

ทุกคนสบายดี
มั้ยครับ!

 ขอโทษ
ที่ใหรอนาน

C-Daigon!!

เพื่อแทน
คําขอบคุณ

นี่คือเพลงพิเศษ 
หวังวาทุกคนจะชอบ

  นะครับ

กรี๊ดดดดดกรี๊ดดดดด
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àÂŒ!

เมื่อกี๊เธอพูดวา
อะไรนะ?

ฉันจะบอก
วา...

แยแ
ลว! เจเจรีบกลับบาน

เดี๋ยวนี้!!

นี่แหละที่ฉัน
จะบอก...

จบการ-
สนทนา

ตรูด
...

ตรูด
...

ตรูด
...

ตรูด
...

ตรูด
...

ตรูด
...

แยแ
ลว!

ก
ริง๊งงง

ก
ร
ิ๊ง
ง
ง
ง
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ÃŒÒ¹¢ÒÂ¢Í§ªíÒ

ฮึ่ม!

นี่เธอ...

โดดการติว
ไปดูไอดอล 
งั้นเรอะ
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มะ...ไมใชคะ!
  หนูแคไปเปนเพื่อน
หลินดูไอดอลคนโปรด

เฉย ๆ

ตอนนี้เขากําลัง
ทัวรโปรโมต
อัลบั้มใหมอยู

แลวเขาก็มาที่หาง
พอดี...

อุบ

คือ...

หนูเห็นวายังพอ
มีเวลากอนติว

เลย
ไปกับหลินแลวก็

หวาหวา...

...

อุบ
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การหลงชอบไอดอล
มันเสียทั้งเงิน
ทั้งเวลานะเฟย!

เธอมีเวลาไป
ทําเรื่องไรสาระ
เรอะ!!

ÎÖèÂ

เปนนักเรียน
ก็ตองตั้งใจเรียน

ไปตามไอดอล
แบบนั้นจะทําให
เกรดตกรูมั้ย

ไมจริง!
หลินยังเรียนดีทั้งที่

 ชอบ C-Daigon เลย

ÍÂ‹ÒÁ
Ò

à¶ÕÂ§
!

นั่นมันหลิน
อยาลืมสิวา เธอนะ

สอบไดที่ 32
จาก 40 คนนะ

อยางเธอทําแบบนั้น
 ไมไดหรอก

Ë¹ÙÃÙŒáÅŒÇ!
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ฮือ...ฉันกําลัง
เผชิญหนากับบททดสอบ

ที่ยิ่งใหญอยู!

ถาคราวหนาฉันยังสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมถึง 70% ละก็
จะไมไดกลับไปนั่งขางหลินกับหวาหวา แถมกลุมคิตตี้แคนดี้

ก็อดขึ้นแสดงในงานโรงเรียนดวย 
ËÅÔ¹! ËÇ‹ÒËÇÒ!    ÍÂ‹Ò·Ôé§©Ñ¹ä»!!

ÅÒ¡‹Í¹¨
ŒÐ

à¨à¨

àÃÒàÅÔ¡¤º
¤¹·ÖèÁ æ áºº¹Õé

àËÍÐËÅÔ¹

วันตอมา...

µÑé§ã¨àÃÕÂ¹ÇÔ

ªÑé¹»ÃÐ¶Á»‚·Õè 5

ËŒÍ§ A

 เฮอ...   
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หวัดดีจาเจเจ!

หลิน?

เมื่อวานฉันไดรูป
พรอมลายเซ็นของ
C-Daigon ดวย!

àÁ×èÍ¤×¹©Ñ¹µ×è¹àµŒ¹¨¹¹Í¹äÁ‹ËÅÑºàÅÂ!

มันก็แค
ลายเซ็น
ทําไมถึง

 ตื่นเตนขนาดนี้
 ละ?

นี่ฉันตอง
เขาคิวตั้งนานกวา

จะไดมานะ!

á¶Áà¢ÕÂ¹
ÅÇ¡ æ 
ÍÕ¡µ‹Ò§
ËÒ¡

แถม C-Daigon
ยังขอบคุณฉันดวย

¢Íº¤Ø³
¤ÃÑº ¤‹Ò

à¢Ò¢Íº¤
Ø³

à¸Í·íÒäÁ
?

 เธอไมอยู เลย
ไมรูเรื่องนะ

ËÇÑ´´Õ¨ŒÐ

...
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หลังจบคอนเสิรต
ก็มีชวงแจกลายเซ็น 30 นาที 

พอหมดเวลา ผูจัดจะ
ไลคนเขาคิวรอที่เหลือเกินครึ่ง

ใหกลับ

Ç‹Òä§¹Ð!
?

แต C-Daigon
เขายืนยันจะแจก
ลายเซ็นตอนะ โอ โห..

.

ใชจา!
ฉันปลื้มที่เขาพูด

มากเลย

ใหผมแจกลายเซ็น
ตอเถอะครับ

แตนี่เปนเวลาพัก
ของเธอนะ เดี๋ยวตอง

เดินทางตออีก 
เราไมอยากใหเธอ
เหนื่อยเกินไป

แฟน ๆ รอผมตั้งนาน
ก็คงเหนื่อยมาก

เหมือนกัน

แตพวกเขาก็ไมยอมแพ
แลวผมจะพักไดยังไง

ผมจะพยายาม
เพื่อแฟน ๆ ของผม

โอ โห..
.
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