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สวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาพบกับมยองนังอีกแล้ว วันนี้มยองนังมีผลงานเรื่องใหม่
ของปุยฝายมานําเสนอค่ะ... นั่นคือออ 'Mission Clear แผนลับฟนเว่อรเผลอจุบเธอ
ที่ หั ว ใจ' ซึ่ ง มาพร้ อ มกั บ นางเอกคนใหม่ แ ต่ ห น้ า ไม่ ใ หม่ อ ย่ า ง 'เอมม่ า โฮเดการ ด '
สาวไอทีสุดเนิรดแห่งสมาพันธตัวเอ็กซนั่นเองค่า
คราวนี้นางเอกของเราต้องมาทําภารกิจซ่อมเพื่อพัฒนาทักษะการยั่วยวน และ
การใช้เสน่หมัดใจชาย ซึ่งคู่ซ้อมก็ไม่ใช่ใครที่ไหน... แต่เปน 'ฟวเจอร' ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นการปลอมแปลงลายเส้ น สั ง กั ด หน่ ว ยพิ สู จ น ห ลั ก ฐานแห่ ง สมาพั น ธ ตั ว เอ็ ก ซ
นั่นเองจ้า
เอมม่ามี ผู ้ ช ่ ว ยงานดี มี ซิ ก ซ แ พ็ ก ส แถมยั ง หล่อ ร้ า ยละลายใจเปน พี่ ติ ว ให้
ซะขนาดนี้ มยองนังขอคอนเฟรมให้เลยค่ะว่างานนี้เพื่อนๆ จะต้องเคลิ้มและฟนไปกับ
ภารกิจกุกกิ๊กนี้จนไม่อยากจะให้ Mission Clear กันเลยทีเดียว
ด้วยไมตรีจิต
สาวนอยมยองนัง
สํานักพิมพแจมใส
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กรงหมาพร้อม? ตะกร้อครอบปากพร้อม? ที่อุดหูพร้อม? ถ้าครบแล้วก็เตรียมลุยได้
เลยค่า!!!
Q : ทําไมเปดตัวแบบนี้ นี่มันนิยายแนวใหม่ของแจ่มใสเหรอ
A : เปล่าเลย แนว JLS เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหมาในปากพระเอกค่ะ 5555555555
สวัสดีค่า กลับมาอีกแล้วสําหรับนิยายแนวถนัดของปุยฝายนะคะ หักมุมนิดๆ
เดาไม่ได้หน่อยๆ แถมพระเอกยังร้ายกาจตั้งแต่หัวจรดเท้า คุณสมบัติเด่นที่สุดเลยคือ
ปากที่ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตา 555+
ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนิยายเซ็ตสมาพันธตัวเอ็กซมาโดยตลอดเลยนะคะ
^^ ปลื้มใจมากๆ ที่ทุกคนยังถามหานิยายเซ็ตนี้กันอยู่ตลอด เปนกําลังใจที่ดีมากๆ เลย
ยังไงขอฝาก 'ฟวเจอร' พระเอกสายโหดโคตรปากพล่อยคนนี้ไว้บนชั้นหนังสือที่บ้าน
ทุกคนด้วยนะค้า
แล้วทุกคนจะหลงรักในเสียงด่าของเขา เรารับประกัน 
สองช่องทางการติดต่อนักเขียน :
Facebook :
http://www.facebook.com/puifaijamsai
Twitter : puifai_pui
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เล่มนีว้ าดพระเอกหน้ายุง่ ทุกรูปเลยค่ะ
แถมได้วาดฉากโชวเนือ้ หนังพระเอกอีกแล้ว (ฮา) หวังว่าจะชอบกันนะคะ
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Mission Clear แผนลับฟินเว่อร์เผลอจุ๊บเธอที่หัวใจ

pretitle
อา~ นี่สินะคะที่เขาว่ากันว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ
สวัสดีค่ะ หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาฉันมาบ้างจากภารกิจลับอื่นๆ
ก่อนหน้านี้ แต่เพือ่ มารยาทอันดีงามเอาเป็นว่าฉันขอแนะน�ำตัวอย่างเป็นทางการ
อีกครั้งก็แล้วกันนะคะ
ชื่อของฉันคือ 'เอมม่า โฮเดการ์ด' เป็นสมาชิกคนล่าสุดของสมาพันธ์
ตัวเอ็กซ์ (หนึ่งในหน่วยงานลับของกรมต�ำรวจ) สังกัดหน่วยไอที ท�ำงาน
ให้กับสมาพันธ์มาเกือบปีแล้ว ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะค้า~
สามเดือนก่อน...กับการถูก 'เจ้านาย' ส่งตัวไปช่วยงานสีเทาทีเ่ กาะส่วนตัว
ของ 'คุณไพลอท'* (แฮกเกอร์มือฉมังทีเ่ บือ้ งหน้าเป็นเพียงผูเ้ ชีย่ วชาญด้านไอที
ส่วนเบื้องหลังคือรับจ้างฟอกเงินจากทั่วทุกมุมโลก) ไม่ต่างอะไรกับส่งฉัน
ไปติดคุก หน้าที่หลักของฉันตอนอยู่ที่นั่นคือต้องคอยสแตนด์บายอยู่หน้าจอ
และคีย์รหัสแฮกเงินในระบบออกมาตามค�ำสั่งของคุณไพลอท ที่นอนของฉัน
คือโซฟาไม่ก็เก้าอี้ท�ำงาน เป็นเหตุให้ฉันกลับมาในสภาพซากศพเดินได้**
* ไพลอท เป็นตัวละครส�ำคัญในเรื่อง 'Club's Casino หลุมพรางร้ายกักขังหัวใจให้จ�ำนน'
** ติดตามเรื่องราวช่วงที่เอมม่าถูกส่งตัวไปช่วยงานไพลอทที่เกาะส่วนตัวได้ใน 'Fin(nale) Mission
ฟินสุดใจ... ยัยสุดที่ร้าย VS นายสุดที่รัก'
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สารร่ า งที่ แ ลดู โ หยหาความรั ก ความเมตตา ท� ำให้ เ จ้ า นายกลั้ น ใจ
ยอมเซ็นอนุมัติวันลาพักร้อนให้ฉันเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ พร้อมกับแพ็กเกจ
โฮเต็ลสปาสุดหรูใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อตอบแทนความทุกข์ทรมาน
ที่ฉันต้องเผชิญมาตลอดสามเดือนเป็นกรณีพิเศษ
♫ ฝันไปรึเปล่า นี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่มั้ยยย ♫
การได้มานอนโง่ๆ ชมวิวอยู่ในอ่างน�้ำวนจากุซซี่ มองดูไอน�้ำที่ลอยคลุ้ง
อยูใ่ นห้องน�ำ้ ไปเรือ่ ยเปือ่ ย พร้อมกับสูดกลิน่ น�ำ้ มันหอมระเหยจากกลีบกุหลาบ
ผสมดอกลาเวนเดอร์ และคิดว่าเย็นนีจ้ ะกินอะไรดีโดยไม่มเี รือ่ งงานทีส่ มาพันธ์
มากวนใจมันช่างวิเศษเหลือเกิน
ถ้าเจ้านายจะยอมอนุมัติวันลาพักเพิ่มเป็นสองอาทิตย์ก็คงจะดี แต่ก็
อย่างทีร่ กู้ นั นะคะว่าสมาพันธ์ตวั เอ็กซ์ทำ� งานกันแบบไม่มวี นั หยุดพัก เพราะฉะนัน้
ฉันจะต้องตักตวงช่วงเวลาแห่งความสุขนี้เอาไว้ให้ได้มากที่สุด...
ว่าแล้วก็หยิบเมนูมาดูหน่อยดีกว่า
วาบ~
"..."
ระหว่างคอร์ส A ชุดสเต๊กฟัวกราส์ราดซอสเชอรี่ ซุปหัวหอม สลัดจานโต
ตบท้ายด้วยไอศกรีมวานิลลาราดด้วยซอสสตรอเบอรี่...
"..."
กับคอร์ส B ชุดสเต๊กหอยเชลล์ฮอกไกโดราดซอสเห็ดทรัฟเฟิล ซุป
ปลาเทราต์ สลัดไข่ปลาคาเวียร์ ตบท้ายด้วยราสเบอรี่แพนนาคอตต้า...
วาบ~
"!!!"
ด้วยความทีถ่ กู ฝึกให้มปี ระสาทสัมผัสทีไ่ วกว่าคนปกติทวั่ ไป การแจ้งเตือน
ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ด้านหลังจึงไม่อาจรอดพ้น
จากการรับรู้ของฉันไปได้ ถึงแม้ว่าฉันจะตั้งปิดเสียงปิดสั่นเอาไว้ก็ตาม
แล้วสวรรค์ตรงหน้าก็ถล่มลงมาในวินาทีที่ฉันคว้าโทรศัพท์มาปลดล็อก
หน้าจอ...
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'ประกาศด่วนพิเศษจากสมาพันธ์ตัวเอ็กซ์
เรื่อง : ค�ำสั่งเรียกสมาชิกให้มารายงานตัวด่วน
สืบเนือ่ งจากกรมต�ำรวจมีความประสงค์ทจี่ ะสอบถามความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นจากสมาชิกเพือ่ น�ำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของเราให้ดยี ง่ิ ขึน้
จึงมีคำ� สัง่ ให้ 'ทีมตรวจสอบพิเศษ' เดินทางมายังสมาพันธ์เพือ่ ท�ำการสัมภาษณ์
สมาชิกแบบรายบุคคลให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้
และเนือ่ งจากเป็นการเดินทางมาขอสัมภาษณ์โดยไม่มกี ารแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า จึงขอให้สมาชิกทั้งหมดมารายงานตัวพร้อมกันที่ห้องประชุมภายใน
15 นาที นับตั้งแต่ประกาศฉบับนี้ถูกส่งไปยังอุปกรณ์สื่อสารใดๆ ของท่าน
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม กรุณางดสอบถามเนื่องจาก
หัวหน้าสมาพันธ์กย็ งั ไม่รรู้ ายละเอียดใดๆ นอกเหนือจากทีแ่ จ้งไปข้างต้นเช่นกัน
จึงเรียนมาเพื่อปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
คริษฐ์ อเนกอนันต์ (ไคท์)
(หัวหน้าสมาพันธ์ตัวเอ็กซ์)'

ทุกคน

O_O!
WTF!!!
ความวัวยังไม่ทนั หายความควายก็พงุ่ เข้ามาแทรกแซงชีวติ ฉันซะแล้วค่ะ

ใครก็ได้ชว่ ยบอกทีวา่ มันคือการส่งผิด หรือไม่กร็ ะบบข้อความของสมาพันธ์
โดนแฮกจากศัตรูที่มีอยู่ทั่วสารทิศเลยเกิดการ error ขึ้น
โฮรว~ ไอวอนนาคราย T^T ขอแกล้งตายแล้วเบี้ยวไม่ไปรายงานตัว
จะได้มั้ยค้า
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เจ้านายสัง่ ให้ฉนั ไปรายงานตัวภายในสิบห้านาที แต่ขอ้ ความนีถ้ กู ส่งเข้ามา
เมื่อห้านาทีที่แล้ว...
เหลือเวลาอีกเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นส�ำหรับการเดินทางไปเสนอหน้า
เอ๊ย รายงานตัวที่สมาพันธ์!!!
ไม่ได้การแล้วค่ะ ต้องรีบลุกขึ้นไปล้างตัวโดยด่วนแล้ว
ส�ำหรับฉัน...ค�ำสั่งของเจ้านายคือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ดังนั้นฉันจะไปเลตไม่ได้เป็นอันขาด~~~
แฮกๆๆๆ
ในที่สุดฉันก็มาถึงหน้าประตูทางเข้าตึกท�ำการของสมาพันธ์ตัวเอ็กซ์
แล้วค่ะทุกคน
เหล่าคุณสุนัขต�ำรวจที่ประตูรั้วจากเดิมที่เลิกเห่าใส่ฉันไปแล้วเพราะ
เริ่มจะคุ้นกลิ่น วันนี้ก็กลับมาประสานเสียงเห่าใส่ฉันโดยพร้อมเพรียงอีกครั้ง
ในฐานะคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นกลิ่นกันไปซะแล้ว เนื่องจากฉันไม่ได้เดินทาง
มาท�ำงานที่สมาพันธ์นานถึงสามเดือนเพราะถูกส่งตัวไปท�ำงานที่เกาะส่วนตัว
ของคุณไพลอท
กว่าจะฝ่าดงคุณสุนัขต�ำรวจมาได้ก็ท�ำเอาเครียดจนผมแทบจะหงอก
หมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะ T^T
ตึกท�ำการสมาพันธ์เป็นอาคารสูง 25 ชัน้ โดยชัน้ 1 - 10 จะเป็นพืน้ ทีท่ ำ� งาน
ของสมาชิกทีมหลักและเจ้าหน้าที่ของกรมต�ำรวจ ชั้น 11 - 25 จะเป็นพื้นที่
การท� ำ งานของที ม ไอที ถั ด จากชั้ น G ลงไปมี ชั้ น ใต้ ดิ น อี ก 5 ชั้ น ซึ่ ง เป็ น
พืน้ ทีท่ ำ� งานของทีมเฉพาะกิจ และด้วยความทีเ่ ป็นหน่วยงานลับของกรมต�ำรวจ
ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในตัวอาคารจึงมีมาตรฐาน
ที่สูงกว่าอาคารส�ำนักงานทั่วไป เฉพาะกล้องวงจรปิดและกล้องตรวจจับ
ความร้อนด้วยระบบอินฟราเรดก็ปาเข้าไปสองพันกว่าตัว นอกจากนี้ยังมี
ระบบสแกนม่านตาและใบหน้าส�ำหรับห้องเก็บเอกสารส�ำคัญเพื่อป้องกัน
การโจรกรรมข้อมูลลับ ตัวอาคารท�ำด้วยกระจกสะท้อนแสงแบบกันกระสุน
ทั้งหลัง

Page Mission Clear ���������������������������������.indd 10

2/26/2561 BE 16:21

Mission Clear แผนลับฟินเว่อร์เผลอจุ๊บเธอที่หัวใจ
อย่างประตูทางเข้าของทีน่ กี่ จ็ ะมีทงั้ หมดสามชัน้ ประกอบด้วยประตูนอก
ประตูกลาง และประตูใน แต่ทุกคนที่นี่จะเรียกกันง่ายๆ ว่าประตูบานที่หนึ่ง
สองและสาม จะผ่านเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อสแกนด้วยบัตรประจ�ำตัวที่ออกให้
โดยกรมต�ำรวจเท่านั้น
เหลือเวลาอีกประมาณห้านาทีสำ� หรับการไปรายงานตัวให้ตรงตามเวลา
ที่เจ้านายก�ำหนด ว่าแล้วขอพุ่งตัวไปแตะบัตรที่ประตูบานที่หนึ่งก่อนนะคะ
ปิ๊บ!
"ระบบไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดบนบัตรของคุณได้ กรุณาแตะบัตรใหม่
อีกครั้งค่ะ..."
ปิ๊บ!
"ระบบไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดบนบัตรของคุณได้ กรุณาแตะบัตรใหม่
อีกครั้งค่ะ..."
ปิ๊บ!
"ระบบไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดบนบัตรของคุณได้ กรุณาแตะบัตรใหม่
อีกครั้งค่ะ..."
"(' ' )?"
ท�ำไมอยู่ๆ ถึงสแกนไม่ผ่าน
หรือฉันจะแตะบัตรเร็วไป...
โอเคเอาใหม่ คราวนีฉ้ นั จะวางทาบลงไปแล้วนับหนึง่ ถึงสามค่อยเอาออก
หนึ่ง...
สอง...
ปิ๊บ!
"ขออภั ย ค่ ะ คุ ณ ท� ำ รายการผิ ด พลาดติ ด กั น เกิ น สามครั้ ง กรุ ณ ารอ
ระบบรีเซ็ตเป็นเวลาสามสิบนาที หรือติดต่อสมาชิกท่านอืน่ เพือ่ ปลดล็อกประตู
ด้วยบัตรผ่านใบใหม่ ขอบคุณค่ะ"
O_O!
โอ้วชิท~ โอ้วววชิททท~
ระบบสแกนที่ไม่เคย error มาก่อนท�ำไมถึงต้องมามีปัญหาในวันที่ฉัน
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ก�ำลังรีบแบบนี้ด้วยค้า T^T
โทรไปขอความช่วยเหลือจากคุณอาร์มงดีกว่า เผื่อเขาจะอยู่ที่ห้องไอที
แล้วช่วยรีเซ็ตระบบล็อกที่ประตูให้ฉันเป็นกรณีพิเศษ...
ในบรรดาเพื่อนร่วมทีมไอทีของฉัน ซึ่งประกอบด้วยคุณโชยุ คุณมิริน
และคุณอาร์มง
คุณอาร์มงเป็นคนที่เฟรนด์ลี่และเข้าถึงง่ายมากที่สุด
คุณโชยุด้วยความที่เป็นคนขรึมๆ และเอาจริงเอาจังในการท�ำงาน
เวลาที่เขาโมโหเขาจะไม่ด่าแต่จะปรายหางตามองแบบที่ท�ำให้รู้สึกขนพอง
สยองเกล้ายิ่งกว่าเจอผี
ส่วนคุณมิรนิ ถ้าอารมณ์ดกี ร็ อดตัวไป ไม่วา่ จะถามค�ำถามจุกจิกเขาก็จะ
อธิบายให้ฉันฟังอย่างละเอียด แต่ถ้าเป็นช่วงที่เขาหัวเสียจากเรื่องงานมา
ก็ตัวใครตัวมันล่ะค่า
และให้ถือเป็นอันรู้กันในทีมว่าคุณโชยุและคุณมิรินเป็นผู้ที่มีอ�ำนาจ
การตัดสินใจสูงสุด รองลงมาก็เป็นคุณอาร์มง ส่วนฉันไม่มอี ำ� นาจการตัดสินใจ
อะไรเลยสักอย่างเพราะถือว่ายังเป็นน้องใหม่เมื่อเทียบกับพวกเขาสามคนที่
ท�ำงานมานานกว่าฉันมากๆ
ทุกครั้งที่เกิดปัญหา คนแรกที่ฉันจะเลือกติดต่อขอความช่วยเหลือก็คือ
คุณอาร์มง เพราะไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะไก่กาสักแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่เคยถูก
เขาด่ากลับมาว่าโง่หรือไม่ได้เรื่องเลยแม้แต่ครั้งเดียว...
ตู๊ดดดด~
ตู๊ดดดด~
[เลขหมายทีท่ า่ นเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ กรุณาฝากข้อความ
ไว้หลังได้ยินเสียงสัญญาณ...]
ปิ๊บ!
จบกัน -*- ติดต่อคุณอาร์มงไม่ได้
จะแกะแผงวงจรออกมารีเซ็ตระบบเองก็ดนั ไม่มอี ปุ กรณ์ตดิ ตัวมาด้วยเลย
สักชิ้น
หันรีหันขวางอยู่พักใหญ่ๆ ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่ากิ๊บติดผมที่อยู่บนหัว
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ของฉันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์พิเศษที่สามารถแปลงร่างเป็นไขควงขนาดเล็กได้
(พัฒนาและวิจัยโดยฉันและคุณอาร์มงเองแหละค่า //ภูมิใจ ^^)
ระหว่างที่ฉันก�ำลังนั่งยองๆ เอา (กิ๊บ) ไขควงขันน็อตที่ยึดแผงวงจร
เอาไว้กบั ประตูอย่างทุลกั ทุเล และด้วยความทีข่ นาดของไขควงมันค่อนข้างเล็ก
เลยท�ำให้ใช้งานไม่สะดวกเท่าไหร่ ฉันเลยพับไขควงให้กลับไปเป็นกิ๊บและ
ติดกลับไปบนหัวตามเดิม จากนัน้ ก็หยิบเอาบัตรมาลองแตะดูอกี ครัง้ เผือ่ ฟลุก...
คราวนีน้ อกจากจะไม่มเี สียงสแกนบัตรแล้ว ยังไม่มแี ม้แต่เสียงแจ้งเตือน
จากระบบอีกด้วย...
หรือว่าแผงวงจรข้างในจะช็อต...
ว่าแล้วก็ลองเอาหูแนบกับบานประตูเพือ่ ฟังเสียงวงจรข้างในซะหน่อยดี
กว่า เผื่อว่า...
ปิ๊บ!
เสียงเซ็นเซอร์ทดี่ งั ขึน้ พร้อมกับบานประตูทเี่ ลือ่ นเปิดออก เป็นเหตุให้ฉนั
ที่ก�ำลังคุกเข่าเอาหูแนบอยู่กับบานประตูเสียหลักพุ่งถลาไปข้างหน้า โชคดี
ที่เอามือยันพื้นไว้ได้ทันก่อนหน้าจะทิ่มลงไปที่พื้น
"เอาหูแนบถึงชาติหน้าประตูมันก็ไม่ขยับหรอก! นอกจากจะตายเป็น
วิญญาณแล้วลอยผ่านประตูเข้าไปแทน"
O_O!
ปากพล่อยแบบนี้ ถึงไม่หันไปดูก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใคร อ้าปากพูดยังไง
ให้คนเกลียดขอฮาวทูได้ที่เขาคนนี้...คุณฟิวเจอร์ สมาชิกทีมปากหมา เอ๊ย
ทีมเฉพาะกิจไงจะใครล่ะคะ
ในสมาพันธ์มีสมาชิกเพียงสองคนเท่านั้นที่ท�ำตัวเป็นมิตรกับฉัน คือ
คุณอาร์มงจากทีมไอที และคุณริสลิ่งจากทีมเฉพาะกิจ ส่วนคนอื่นๆ ที่เหลือ
ดูจะยังไม่ไว้วางใจในตัวฉันสักเท่าไหร่ ไม่เว้นแม้กระทั่งคุณโชยุและคุณมิริน
พวกเขาชอบหาว่าฉันความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เก่งแต่เรื่องในต�ำรา ส่วน
เรื่องอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากต�ำราจัดว่าไม่เอาไหน และการที่ฉันเป็นผู้หญิง
คนแรกที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ใ ห้ ท� ำงานที่ นี่ ก็ ท� ำ ให้ ทุ ก คนคาดหวั ง ว่ า ฉั น จะใช้
ความเป็นผูห้ ญิงมาช่วยให้การท�ำภารกิจทีต่ อ้ งใช้เสน่หใ์ นการยัว่ ยวนราบรืน่ ขึน้
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ทว่าผลที่ได้กลับตรงกันข้าม ฉันยั่วยวนใครไม่เป็นและขาดทักษะในการ
เข้าหาผู้ชายเพื่อหลอกล่อให้ติดกับ แต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ยังพยายามรักษา
มารยาทด้วยการไม่แสดงความรู้สึกหงุดหงิดหรือผิดหวังออกมาเวลาอยู่ต่อ
หน้าฉัน ผิดกับคุณฟิวเจอร์ทไี่ ม่เคยเก็บอารมณ์อะไรกับเขาเลย เจอหน้าฉันทีไร
ก็หาเรื่องจิกด่าและบอกว่าฉันคือคนที่สมควรถูกก�ำจัดออกจากสมาพันธ์
โดยเร็วที่สุด
"ก่อนออกจากบ้านมาได้ส่องกระจกดูสารรูปตัวเองบ้างหรือเปล่า"
"???"
ท�ำไมคะ สารรูปฉันตอนนี้มันท�ำไม ไหนลองด่ามาซิ
"อย่างกับผีพรายผุดขึ้นมาจากน�้ำ..."
ช่างเป็นคนที่มีไอเดียในการแดกดันคนอื่นให้รู้สึกเจ็บแสบแบบไม่ต้อง
ใช้คำ� หยาบได้หลากหลายดีเหลือเกิน รูส้ กึ อยากปาปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขา
เหน็บแนมศาสตร์ใส่หน้าเขาจังเลยค่ะสังคม
เป็นเพราะก่อนหน้านีฉ้ นั ก�ำลังนอนแช่ตวั โง่ๆ สูดกลิน่ อโรม่าในอ่างน�ำ้ วน
จากุซซี่ แล้วผมฉันก็ไม่ได้เคลือบสารวอเตอร์ปรู๊ฟเอาไว้ถึงจะได้แช่น�้ำแล้ว
น�้ำไหลกลิ้งลงจากผมไปเฉยๆ เหมือนใบบัว...
เอาเป็นว่าฉันจะไม่เถียงก็แล้วกัน เพราะถือคติที่ว่าหมากัดอย่ากัดตอบ
^^
"อรุณสวัสดิ์ค่าคุณฟิวเจอร์ ^^;" ฉันค่อยๆ ยันตัวขึ้นจากพื้น กลั้นใจ
ส่งยิ้มไปให้ ทั้งที่จริงๆ แล้วอยากถอดรองเท้าแล้วยัดใส่ปากเขาใจแทบขาด
"อรุณสวัสดิ์บ้าอะไร นี่มันจะสิบโมงอยู่แล้ว สายป่านนี้แถวบ้านเธอเขา
เรียกสวัสดีตอนเช้าเหรอ"
"ถ้าอย่างนั้นก็สวัสดียามสายค่ะคุณฟิวเจอร์ ^^;"
โฮๆๆๆ ท�ำไมฉันถึงต้องมาเจอกับคนที่ไม่อยากเจอมากที่สุดในเวลา
ที่ก�ำลังต้องการความช่วยเหลือแบบนี้ด้วยคะเนี่ยยยย~
และนี่คือตัวอย่างผู้ชายที่ปากไม่ได้ดีเหมือนหน้าตา แต่กลับเนื้อหอม
ในหมู่ดาราจากการที่เคยได้รับเชิญไปเป็นคอมเมนเตเตอร์พิเศษในรายการ
ประกวดเฟ้นหานางแบบหน้าใหม่ ในฐานะศิลปินที่สามารถวาดภาพสามมิติ
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ให้ดูสมจริงเสมือนว่ามีของชิ้นนั้นวางอยู่ตรงหน้า
ด้วยความสามารถที่ล�้ำหน้าเกินอายุ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์สัดส่วน
ของนางแบบในรายการได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำแม้จะอยู่ในชุดกรุยกราย
บวกกับการคอมเมนต์อย่างตรงไปตรงมา และเบ้าหน้าสไตล์คุณชายผสมกับ
ลุคแบดๆ ท�ำให้เขาได้รับโหวตให้เป็นหนุ่มฮอตนอกวงการอันดับหนึ่งที่สาวๆ
ทั้งในและนอกวงการอยากออกเดตด้วยในช่วงวันวาเลนไทน์ปีล่าสุด ไอ้ที่
ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนรักสันโดษ มีงานอดิเรกคือท่องเที่ยวไปตามสถานที่
ธรรมชาติต่างๆ เพื่อหาแรงบันดาลใจในการวาดรูปถ่ายรูปจนสาวๆ กรี๊ดกัน
จนคอแทบแตกบอกเลยว่าไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะ
แรงบันดาลใจของคุณฟิวเจอร์ในการถ่ายรูปวาดรูปมาจากการท�ำงานหนัก
แบบถวายหัวให้กับสมาพันธ์ตัวเอ็กซ์และการด่ากราดใส่ทุกคนที่ขวางหน้า
ต่างหาก
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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