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มยองนังปวดหัว กินยากีข่ นานก็ไม่บรรเทา นอนพักไปสิบตืน่ ก็ไม่หาย ฮือๆ สุดท้าย
เลยวินิจฉัยโรคด้วยตัวเองค่ะ พบว่าหลังอ่านนิยายจบก็มีอาการดีขึ้นบ้าง ยิ่งพอได้
จินตนาการว่าตัวเองเปนนางเอกด้วยนะ อายยย หายเปนปลิดทิ้งจนแทบอยากจะลุก
ขึ้นมาดิ้นสุดสวิงริงโก้เลยค่าเพื่อนๆ ฮือๆ สงสัยเกาจะเปนโรค Imagine Syndrome
ต้องประโคมอ่านนิยายและจิ้นว่าตัวเองเปนนางเอกถึงจะหายค่า ตื่นๆ (เอะ เสียงใคร)
อย่างหลังเปนบ้าแล้วค่ะ พูดคนเดียว แงๆ TOT
เข้าเรื่องดีกว่า คือแบบว่าเห็นนางเอกของนิยายเล่มที่มยองนังนํามาฝากทุกคน
เปนโรคประหลาดนิงายยย มยองนังก็เลยอยากเปนโรคประหลาดกับเขาบ้าง เผื่อจะ
มีหนุ่มหล่อมาคอยดูแลเหมือนนางเอกเล่มนี้ คิกๆ แถมหนุ่มคนนี้ยังเปนถึงสมาชิกกลุ่ม
[7'x] ด้วยนะเออ ฮะ อะไรนะ หมายความว่าเล่มนี้เปนภาคต่อของเซ็ต [7'x] ที่หลายคน
รอคอยยังไงล่ะ วี้ดดดด ว้ายยย ผู้ชายเซ็ตนี้เค้าหล่อทุกคนนี่นา มยองนังปวดหัว โอยยย
อาการกําเริบ สงสัยต้องรีบพลิกหน้ากระดาษไปอ่านและเตรียมฟนไปกับงานจิน้ ว่าตัวเอง
เปนนางเอกซะแล้วเจ้าค่า
ถ้าอยากรูว้ า่ '[7'x] Death x Kiss เสีย่ งรักพันธนาการร้ายนายจอมขีโ้ กง' ผลงานใหม่
ของแสตมปเบอรี่จะโรแมนติกคอมมิดี้ดีต่อใจแค่ไหน อย่าช้าค่ะ ตามมยองนังมาเล้ยยย
>O<
ด้วยไมตรีจิต
สาวนอยมยองนัง
สํานักพิมพแจมใส
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เฮอ~เผลอแปบเดียว [7'x] ก็เดินทางเขาสูเลมที่หาแลวเหรอเนี่ย เหลืออีกแค
สามเลมก็จบเซ็ตแลวสินะ (ยูแอล/ซีเจย/เลมพิเศษ) หลายคนถามมาเยอะมากวาจะ
ยังคงมีเซ็ตเซเวนตอไปอีกมั้ย อันนี้ก็ตองขึ้นอยูกับยอดขายของ [7'x] แลว ถายังขายดีอยู
ยังมีคนอุดหนุน ก็จะทําตอจา แตคงเปลี่ยนรูปแบบหลายสิ่งหลายอยางเลย จะไดไม
นาเบือ่ เนอะ >_< แตยงั ไงก็ตาม ขอบคุณทุกๆ คนมากนะคะทีย่ งั คงใหการตอบรับอยางดี
เสมอมาตัง้ แตเลมแรกจนถึงเลมนี้ ขอบคุณพีแ่ ฝด Supattanee ดวยทีต่ งั้ ใจวาดใหทกุ เลม
มีดีเทลและสตอรี่สวยงาม ทําใหนิยายเซ็ตนี้ยังคงไดรับความนิยมอยางลนหลาม (กราบ
แนบอก) เลมนี้เขียนยากมากๆ และตั้งใจมากๆ หวังวาทุกคนจะชอบเรื่องนี้เหมือนกับที่
แตมรี่รักนะคะ และที่สําคัญคือ ยาวอีกแลวจา TOT
Contact me : www.facebook.com/lovestampberry
My Shop : www.facebook.com/lovemerryberry
(ขายเสื้อผานารักๆ แบบที่นางเอกนิยายใสคา)
Follow me : www.twitter.com/stampberriez หรือ
www.instagram.com/stampberriez
แสตมปเบอรี่
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[7'x] เลมใหมมาพรอมกับความกดดันที่ใหญยิ่ง (...) ยอมรับคะวาทําเซ็ตนี้ทีไร
จะเริ่มมีอาการงอแง มวนทอง วิงเวียน จะเปนล---- ไปกันใหญแลว พอๆ =_=;; จริงๆ
คือมีความกดดันคอนขางมาก ดวยมีคนคาดหวังเยอะวาพระเอกตองออกมาหลอกวา
เลมที่ผานมา ทีนี้มือสั่นเลย กลัววาดไมหลอ บอยครั้งมักจะเจอความคิดเห็นประมาณ
"อุย หลอกวา...อีก แลว...จะหลอขนาดไหน" "ทําไมพระเอกเลมนี้หลอกวา...เลมที่แลว"
"สงสัย...ตองออกมาหลอมากแนๆ" ฯลฯ ทั้งที่ก็ตั้งใจวาดใหความหลอไมแพกัน บางที
เราวามีหลายปจจัยนะคะ จะใหกลับไปเทียบกับเลมกอนๆ ก็สงสารตัวเอกเกาๆ เหลานั้น
คะ (ฮา) ระยะเวลาการทํางานของแตละเลมก็หางกันมาก ปละ 1-2 เลม แตไมวาจะเกา
หรือใหม เราก็ตงั้ ใจทํางานทุกครัง้ เพราะถายอนกลับไปดูงานทีเ่ คยทํา มันจะเปนบทเรียน
ใหเราพัฒนาตัวเองคะ ^O^
ขอบคุณแตมรี่นองสาวขาเมาท ที่สงกําลังใจใหกันตลอด (แถมมีเสบียงมาดวย)
บางทีทที่ าํ งานชาไมใชอะไร มัวแตเมาทกนั อยูน เี่ อง เวลาทักแชตแลวหามชากวาหานาทีนะ
จะตองเรียกรัวๆ ใหมาทันที...เรื่องงานควรตั้งใจแบบนี้มั้ย!!
ถาคิดถึงก็แวะไปทักทายกันไดคา 
สุพัฒนี ปรีเปรม
FB : SupattaneePP
Twitter : @twinayaume
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[7'x] Death x Kiss เสี่ยงรักพันธนาการรายนายจอมขี้โกง

First Section : รูจักกับ [7'x]
[7'x] (เซเวนเอ็กซ) คือกลุมวัยรุนจํานวนเจ็ดคนที่เคยมีคดีตางๆ ติดตัว
แตเพราะความสามารถพิเศษของพวกเขาทําใหทางสภา [7's] สนใจ ใหโอกาส
ในการกลับตัว และกระทําความดีเพื่อชดเชยความผิด ทุกคนจึงตองเขารวม
เปนสมาชิก [7'x] เพื่อคอยดูแลและชวยเหลือประชาชนในเมืองอินเตอรพารก
ที่ไดรับความเดือดรอนอยางสุดความสามารถ สวนตัว x นั้นยอมาจาก x-f ile
ซึ่งหมายถึงแฟมลับของคดีตางๆ นั่นเอง
เอ็ ก ซ คิ ว : หนุมหลอผมสีนํ้าตาลเมทัลลิก เจาของฉายา 'ซาตาน
แหงการโกง' มาดเขม ชอบทําตัวลึกลับ แผนสูง และที่สําคัญคือขี้โกง! ไมวา
อะไรที่เขาอยากได เขาตองเอามาใหได แมวาจะตองใชวิธีที่โหดเหี้ยมแคไหน
ก็ตาม สามัญสํานึกไมมี ความดีไมปรากฏ และเกลียดคนทีช่ อบทาทายอํานาจ
ของเขาเปนที่สุด!
ยูแอล : สาวสวยสัญชาติเกาหลี ดวงตากลมโต เจาของฉายา 'เทพธิดา
หัตถขนนก' เพราะเธอมีมือที่เบามาก สามารถหยิบจับสิ่งของไดโดยที่ไมมี
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แสตมปเบอรี่
ใครรู นอกจากนี้ยังตัวเบา และวองไวราวกับนินจา ไมวาจะซอนอะไรไวลึกลับ
แคไหน เธอก็สามารถขโมยออกมาได ไมเวนแมแตหัวใจของผูชายทุกคน!

8

เอสเค : หนุมลูกครึ่งไทย-ญี่ปุน เจาของฉายา 'อัจฉริยะหนากวน'
เขามี IQ สูงเกินหนึง่ รอยแปดสิบไปหลายเลเวล สามารถประดิษฐของใชไฮเทค
ไดหลายอยาง ชนิดที่วาฮอลลีวูดยังตองยกนิ้วให รอยยิ้มของเขาเต็มไปดวย
ความเจาเลห ไมมีใครรูวาเขาคิดอะไรอยู และไมมีคําวา 'เปนไปไมได' สําหรับ
ผูชายคนนี้ J
ดีอาร : หนุมนอยหนาใส ขวัญใจสาวอินเตอรพารก เจาของฉายา
'มายากลเจาเสนห' เขามีลีลาแพรวพราว ชอบเลนหูเลนตา และหวานเสนห
ไปทั่ว ใครอยูใกลเปนตองหลงรัก ไมตายเด็ดของเขาคือการเลนมายากลโชว
สาวๆ ไมวา ใครไดชมก็ตอ งรอง 'วาว' กันทัง้ นัน้ หรือแมแตเดวิด คอปเปอรฟล ด
ยังตองอึ้ง!!!
ที ว าย : หนุมเทจอมกะลอน เจาของฉายา 'เซียนพนันระดับโลก'
เขาเปนหนุมหลอที่เอาแตใจเปนที่หนึ่ง อยากไดอะไรก็ตองได ไมชอบใหใคร
ดูถูก รักการแขงขัน สนุกกับความทาทายทุกรูปแบบ บูชาเงินดุจพระเจา เขา
มีความเชื่อวาทุกอยางสามารถหามาไดดวยการพนัน แมบางอยางจะตอง
เดิมพันดวยชีวิตก็ตาม!
ไอวีส : สาวฮอตสุดเซ็กซีผ่ มสีนาํ้ ตาลทอง เจาของฉายา 'นางฟาหนาตาย'
เธอมีเรือนรางที่ผูชายทุกคนมองแลวตองหลงใหล แตภายใตความสวยงาม
เหลานั้นเธอกลับเปนจอมโกหกระดับชาติ! ไมเคยมีใครจับโกหกเธอไดสักครั้ง
แมแตตัวเธอเองยังไมรูเลยวาตลอดชีวิตที่ผานมาเรื่องไหนคือเรื่องจริง…
ซีเจย : หนุมนักรัก ปากหวาน และโรแมนติก เจาของฉายา 'เทพบุตร
พันหนา' นอยคนที่จะไดเห็นใบหนาที่แทจริงของเขา เพราะเขามักจะไปไหน
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[7'x] Death x Kiss เสี่ยงรักพันธนาการรายนายจอมขี้โกง
มาไหนภายใตหนากากทีเ่ ปนใบหนาของคนอืน่ อยูเ สมอ เหตุทเี่ ขาไมชอบเปดเผย
ก็เพราะวา...คราใดที่ใบหนาอันแสนหลอเหลาของเขาปรากฏออกมาจะตอง
มีหญิงสาวมาตกหลุมรักและสรางความรําคาญใจใหเขาอยูตลอด แตอยา
หวังวาจะมีใครครอบครองหัวใจคนอยางเขาไดจริงๆ เพราะไอดอลของเขาคือ
ลีเทย [7's] ที่เคยประกาศไววาการจีบหญิงทิ้งๆ ขวางๆ เทกวาการมีแฟน
เปนตัวเปนตนเยอะ! (แตรูสึกวาตอนนี้ลีเทยคงไมอยากเทซะแลว)

9
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แสตมปเบอรี่

10

กฎของ [7'x] (ฉบับแรก)
1. ทุกคนยังอยูในขั้นตอนของการรอลงอาญาเปนเวลาสามป ดังนั้น
ไมมีสิทธิ์กระทําผิดอีก หากใครมีความผิดนอกเหนือจากคดีที่เคยกอไวจะถูก
ตัดสิทธิ์จากการเปน [7'x] และไดรับโทษตามกฎหมายทันที
2. หามคนใน [7'x] มีความสัมพันธลึกซึ้งตอกันในดานชูสาว หากพบ
หลักฐานหรือมีพยานบงชี้ คนใดคนหนึ่งในสองคนนี้จะตองออกจากการเปน
[7'x] ทันที หรือออกทั้งคู
3. ถามีใครคนใดคนหนึง่ ใน [7'x] เสียชีวติ ไมจาํ เปนตองมีคนใหมมาแทน
และหามทุกคนแตงงานหรือตั้งครรภภายในเวลาสามปนี้โดยเด็ดขาด
4. เนื่ อ งจากทั้ ง เจ็ ด คนยั ง เป น เยาวชน ทุ ก คนจะต อ งเข า เรี ย นใน
มหาวิทยาลัย K-University เปนเวลาสามป โดยจะสอนหลักสูตรสําหรับ [7'x]
โดยเฉพาะ ไม เ รี ย นร ว มห อ งกั บ คนอื่ น ซึ่ ง แต ล ะคนจะมี ต ารางเรี ย นเป น
ของตนเอง บางวันอาจจะเรียนคนเดียว หรือบางวันอาจจะเรียนรวมกับเพื่อน
ในกลุมก็ได
5. ทั้งเจ็ดคนจะมีบัดดี้เปนรุนพี่ใน [7's] ซึ่งทั้งรุนพี่และรุนนองหาม
ทะเลาะกัน หามทํารายรางกายกัน หามฆากัน และหามรักกัน หากใครหรือ
คูไหนมีปญหาใหแจงสภา [7's] เพื่อดําเนินการทันที
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[7'x] Death x Kiss เสี่ยงรักพันธนาการรายนายจอมขี้โกง
6. ทุกคนจะตองสวมสรอยขอมือที่สลักชื่อยอของตัวเองไว สรอยขอมือ
นี้จะใชสําหรับติดตามตัว และไมสามารถถอดไดเพราะมีระบบ security lock
คอยล็อกเอาไวอัตโนมัติ
7. ทั้ ง เจ็ ด คนสามารถมี แ ฟนได โดยแฟนของทุ ก คนจะถู ก เรี ย กว า
'Sweetheart' ตามแบบ [7's] แตจะตองผานดานทดสอบความเหมาะสมซะกอน
ซึ่งการทดสอบจะแตกตางกันไปในแตละครั้ง และหากใครผานการทดสอบก็
จะไดรบั สรอยขอมือสลักชือ่ แฟนของตนเอง และมีระบบ security lock เชนกัน
7.1 หากไดรับการประกาศตัวเปนสวีตฮารตของ [7'x] แลว คนคนนั้น
ก็จะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆ ในอินเตอรพารก แตแฟนของ [7'x] ไมมีสิทธิ์
เปนฝายทิ้ง [7'x] กอน ถาผูใดฝาฝน คนคนนั้นอาจจะหายตัวไปอยางไมทราบ
สาเหตุ
7.2 หามแยงแฟนของเพื่อนในกลุม ถาถูกจับไดจะถูกไลออกจากการ
เปน [7'x] ทันที ยกเวนคนที่ถูกแยงจะเปนฝายยินยอม

* ผลงานที่ผานมาของ [7'x] ทุกคนสามารถติดตามอานไดที่ '[7's] Extra Edition ปฏิบัติการลับฉบับคูรัก
สุดฮอต' By แสตมปเบอรี่ ราคา 189 บาท ทุกแผงหนังสือทั่วประเทศ ^O^
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บทนํา
ชื่อภาษาไทย : เอ็กซิท ควอทเซอร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Xzitt Quartzer
รหัสของชื่อ : XQ (เอ็กซคิว)
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ป
เชื้อชาติ : ไทย-เยอรมัน
ความสามารถ : เจาแหงกลโกง
บัดดี้รุนพี่ : ลีเทย [7's]*
ตัวอยางคดีที่เคยกอในอดีต :
- โกงแตมในบัตรเครดิตเพื่อนําไปแลกของที่อยากไดแบบไมจํากัดแตม
- โกงคะแนนสอบ O-NET จนได 100 เต็มทุกวิชา
- โกงไอเทมในเกมเพื่อเอามาประมูลขายในราคาแพงหูฉี่
ฯลฯ
* ติดตามเรื่องของ ‘ลีเทย’ ไดใน '[7's] X-Sensation สูตรรักสุดรายปราบหัวใจนายเพลยบอย'
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สภา [7's]
เชานี้...สภา [7's] เกิดความปนปวนโกลาหลกวาทุกวัน ทานอเนกเรียก
ประชุมทุกคนอยางเรงดวน แมแตเอสเคที่ถูกสงไปดูงานทางดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีขนั้ สูงทีป่ ระเทศอังกฤษยังตองถูกเรียกตัวกลับมาอยางกะทันหัน
เพื่อเขารวมหารือในวาระนี้
เรียกไดวาเปนวาระแหงชาติของ [7'x] ครั้งที่สองรองมาจากการประชุม
เรือ่ งความผิดของไอวีสเ มือ่ หลายเดือนกอน...วาแตนมี่ นั เกิดเรือ่ งอะไรขึน้ กันนะ
ใครหรืออะไรที่ทําใหทานอเนกตองเดือดเนื้อรอนใจปานนี้ รูแตวาทันทีที่คน
สุดทายของกลุมมาถึง ทานอเนกก็รีบเปดประชุมทันที...
"เอาละ! ที่ฉันเรียกทุกคนมาพรอมหนาพรอมตากันในวันนี้ เพราะมี
เรื่องดวนที่จะขอใหชวย แตไมรูวาใครจะเหมาะสมเพียงพอที่จะรับงานนี้...
เนื่องจากเปนงานที่ตองเดิมพันดวยชีวิต"
"เดิมพัน? งั้นก็ทีวายเลยครับทาน ไมเห็นตองคิดเยอะ" ซีเจยรีบชี้ไปที่
ทีวายซึ่งเพิ่งมาถึงไดหมาดๆ กนยังไมทันไดแนบกับเกาอี้เลยดวยซํ้า เลนเอา
เขาสะดุงเฮือกรีบหันมาจองหนาเพื่อนรักตาขวาง
"เดีย๋ วนะ! นีม่ นั เดิมพันดวยชีวติ เลยนะโวยยย ใหเวลาทานคิดหนอยสิวะ
-*-"
"ไมตองเถียงกัน ถาเดิมพันดวยชีวิตพวกนาย ฉันก็ไมหวงหรอก แตนี่
เปนชีวิตของคนอื่น ฉันก็เลยตองเครียด แถมคนอื่นที่วานี่ก็ไมใชใครที่ไหน เธอ
เปนลูกสาวของทานนายกอภิวัฒนดวย"
"มินาละ...ทานถึงไดดูรอนรนขนาดนี้" ดีอารพึมพําแลวก็ดีดนิ้วเปาะ
เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได "ออ! ผมนึกออกแลว ลูกสาวทานนายกคนที่พวกเรา
เคยเจอวันประชุมใหญของเมืองอินเตอรพารกใชม้ัยครับทาน ที่ชื่ออะไรนะ...
แอบ...แอบแบวอะไรนั่นนะ"
"แอพเพียร =_=" ทานอเนกแกใหกอนจะพยักหนา "ใช! เรื่องนี้เปนเรื่อง
ของยัยเพียร ลูกสาวหัวแกวหัวแหวนของทานนายกซะดวย ถาพวกเราทําไมสาํ เร็จ
มีหวังโดนเดงยกยวง"
"ไมไหวๆ เรือ่ งของลูกสาวตัวเองแทๆ แตกลับตองมาทําใหคนอืน่ เดือดรอน
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เปนนายกประสาอะไรวะเนี่ย -*-" เอ็กซคิวบนพึมพําพลางขมวดคิ้วยุง เลนเอา
ทานอเนกสะดุงโหยงแทบจะตกเกาอี้
"ชูววว~ แกนี่ หาเหาใสหัวแลวมั้ยละ อยาไปพูดแบบนี้ใหทานไดยิน
เชียวนะ มีหวังตายหมู"
"แตยัยนั่นก็นารักดีนะ ฉันจําไดแลว...ยัยคนที่ใสชุดเดรสสีขาวพลิ้วๆ
เลนเปยโนตอนเปดประชุมใชมั้ย หนาหวานเหมือนเจาหญิงเลย" ซีเจยยิ้ม
กรุมกริ่มตามประสาพอหนุมนักรักประจําแกง
"เออดี...งั้นแปลวาแกจะรับทํางานนี้ใชมั้ยวะไอเจย" เอสเครีบเขยา
แขนเพื่อน งานเสี่ยงขนาดนี้ปดใหพนตัวไวกอนเถิดจะเกิดผล
"เดี๋ยวๆๆๆ ฉันไมไดหมายความวาอยางนั้น แคชมวานารักเฉยๆ เวย
ยังไมรเู ลยวาทานอเนกจะใหทาํ อะไร ถามันไมไดหนักหนาสาหัสมาก ฉันทําให
ก็ไดหรอก เรื่องสาวๆ นี่ฉันถนัด ^^"
"ไมหนักหนาหรอกซีเจย" ไอวีสย มิ้ หวาน "แคเดิมพันดวยชีวติ เอง~~~~"
"เออวะ...งั้นผานกอน TOT"
"สรุปวาทานอเนกตองการใหพวกเราทําอะไรเหรอคะ" ยูแอลที่เงียบอยู
นานชวยดึงกลับเขาเรื่องให ทานอเนกก็เลยกวาดตามองทุกคนอยางชาๆ กอน
จะถอนหายใจเฮือกใหญ
"คืออยางนี้นะ...ปกติแลวยัยเพียรนะเปนเด็กผูหญิงที่นารัก สดใส
เขากับคนงาย อยูที่ไหนก็เปนดาวเดน เกงทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมทุกชนิด
ไมวาจะเปนดนตรี กีฬา ดรัมเมเยอร เชียรลีดเดอร ฯลฯ พูดงายๆ วาทุกอยาง
เพอรเฟกต ชีวิตดี๊ดี..."
"จบ..." ซีเจยพูดแทรก เลนเอาทุกคนหัวเราะกันลั่น บรรยากาศคอยๆ
ดีขึ้นเล็กนอย แตดูทาทางทานอเนกจะไมตลกดวย สงสัยแกจะเครียดจริง
อะไรจริงนะนั่น
"จบแคนี้ก็ดีสิวะ -*-"
"ผมลุนจนตัวเกร็งไปหมดแลวคราบบบทาน รีบเลาเถอะ คนอื่นอยาเพิ่ง
แทรกนะครับ >_<" ดีอารชวยพูดเสริมให ทานอเนกจึงเริ่มเลาตอ
"แตหลังจากที่ยัยเพียรขึ้นปหนึ่ง เทอมแรกผานไปตามปกติ แตพอขึ้น
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เทอมสองเทานั้นแหละ เปดเรียนไดไมนานอยูดีๆ เธอก็เปนโรค..."
"เอดสเหรอ O_o" ทีวายโพลงบาง
"ไมใชโวยยย" ทานอเนกแทบอยากจะลุกขึ้นมาบีบคอพวกจอมกอกวน
ใหตายไปทีละคน แตก็ตองอดทนกลั้นใจเลาตอ "โรคนี้รายแรงกวาเอดสซะอีก
หนึ่งในลานเทานั้นนะที่จะเปนนะ"
"สรุปมันคือโรคอะไรคะ" ไอวีสรีบถามอยางสนใจ
"ชื่อทางการแพทยของมันก็คือ Death Syndrome พูดงายๆ ก็คือ
โรคประสาทอยากตายตลอดเวลานั่นเอง"
...
เกิดความเงียบขึ้นปกคลุมไปทั่วหองประชุม เงียบอยางกับวาทุกคนได
ตายไปตามชื่อโรค หลังจากที่ทานอเนกพูดถึงโรคนี้ขึ้นมา หนาของทุกคนก็
กลายเปนแบบนี้เลยจริงๆ >> =[]=
"ดะ...เดี๋ยวนะ โรคประหลาดแบบนี้ก็มีดวยเหรอ เพิ่งเคยไดยินแฮะ"
เอ็ ก ซ คิ ว ครางพลางคิ ด ประมวลผลในใจว า คนประเภทไหนกั น วะที่ อ ยู  ดี ๆ
ก็กลายเปนโรคอยากตายซะได…
"ฉันก็เพิ่งเคยไดยิน ทานนายกเองมารูวามีโรคนี้อยูบนโลกก็อีตอนที่
ลูกสาวตัวเองเปนเนี่ยแหละ =_="
"พวกเราเองก็ไมใชหมอนะคะทาน ถาเปนโรคแบบนี้ทําไมไมใหหมอ
รักษาละ หวังพึ่งอะไรกับพวกเรา ใชวาพวกเราจะผลิตยากันเองไดสักหนอย"
ไอวีสโวยวาย แตอยูดีๆ เธอก็หันไปมองหนาเอสเค "เอะ! หรือวานายทําไดละ
ผลิตยาทําใหคนไมอยากตายขึ้นมาใหเขาซะสิ เรื่องจะไดจบ"
"ยัยบา!" เอสเครองจาก "นี่เพื่อนไง ไมใชโดราเอมอน ใครจะไปผลิตยา
เพี้ยนๆ แบบนั้นไดครับคุณไอวีส แฟนตาซีเกินไปแลว -*-"
"แหม...ยาเพี้ยนกวานี้นายยังเคยทํามาแลวเลย"
"เอาละๆ อยาเพิ่งทะเลาะกัน คือเรื่องหมอนะไมตองเปนหวงหรอก
ทานนายกหามาหมดแลวรอยเอ็ดเจ็ดยานนํ้า แตทุกคนก็บอกใหทําใจ โรคนี้
ไมมียารักษา มันขึ้นอยูกับสภาพจิตใจของคนไขลวนๆ"
"แลวทําไมอยูดีๆ ยัยนี่ก็เปนโรคนี้ขึ้นมา อาการของโรคมันเปนยังไงบาง
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ชวยบอกละเอียดๆ หนอยครับทาน นี่ผมฟงแลวยังมึนอยูเลย" เอ็กซคิวดู
จะสนใจกับเรื่องนี้อยางจริงจังกวาคนอื่นๆ ราวกับมีคุณหมอมาสิงราง ถา
สวมเสื้อกาวนอยูดวยนี่ใชเลย
"งั้นฉันจะพูดถึงสาเหตุของโรคนี้กอนนะ" ทานอเนกพยักหนากอนจะ
หยิบโพยในแฟมขึ้นมาอาน "โรค Death Syndrome เกิดจากสภาวะที่สมอง
เกิดหลั่งสาร 'Emordualalism'* ออกมา ซึ่งสารนี้จะไปกระตุนความรูสึกหดหู
ไรคา สิน้ หวังใหกาํ เริบอยูต ลอดเวลา สงผลใหคนไขรสู กึ ชีวติ ไมมคี า ...อยากตาย"
"แลวทําไมอยูดีๆ ยัยนี่ถึงมีสารอีหมออะไรนั่นหลั่งออกมาเยอะแยะ
ขนาดนั้นได" ซีเจยพึมพําสงสัย และแนนอนวา...ทุกคนก็สงสัย
"นี่แหละปญหา...เพราะยัยเพียรเองก็ไมเคยแสดงออกวามีปญหาอะไร
ใดๆ กอนหนานี้ก็ปกติดีทุกอยาง แตอยูดีๆ ก็เปนโรค แถมยังไมยอมพูดคุยกับ
ใครไมวาจะครอบครัว เพื่อน หรือพี่นอง เธอเอาแตพูดวาอยากตายๆ ไมอยาก
มีชีวิตอยู แลวก็พยายามฆาตัวตายมาหลายครั้ง แตไมสําเร็จ จนลาสุดนี่ทาน
นายกตองลามโซเอาไวกับเตียงในหองแลว หนักขนาดนั้นเลยนะคิดดูสิ =_="
"อืม...ก็ไมแปลกใจที่ทานนายกจะเครียดขนาดนี้ ลูกสาวสุดรักสุดหวง
เปนหนาเปนตาของบานอยูดีๆ ก็เกิดอยากจะตายขึ้นมา นาสนใจ...นาสนใจ
จริงๆ" เอ็กซคิวกระตุกยิ้มพลางหัวเราะหึๆ
"มันนาสนใจตรงไหนวะ คนอยากตายเนี่ย -*-" เอสเคมองหนาเอ็กซคิว
อยางไมเขาใจเทาไหรกอนจะหันมาถามทานอเนกตอ "แลวอาการของโรค
ละครับทาน มันเปนยังไงบาง รายแรงมากแคไหนกัน"
"ในเอกสารนี้เขียนเอาไววา ผูปวยโรคนี้จะมีอาการที่เห็นเดนชัดหาขอ
ขอแรกคือมักจะเก็บตัวอยูแตในบาน ไมชอบออกไปไหน ไมชอบเขาสังคม
กับใคร ขอสองมักจะมองโลกในแงลบ และรองไหบอยโดยไมมีสาเหตุ ขอสาม
ในสมองคิดแควาชีวิตนี้ไรคา ไมอยากมีชีวิตอยู ขอสี่คิดหาวิธีฆาตัวตาย
ตลอดเวลา ไมเกี่ยงวาจะโหดเหี้ยมปานใด พูดงายๆ คือถามีปนอยูในมือ
ก็พรอมที่จะเอามาจอหัวตัวเองแลวลั่นไกไดทันที และขอสุดทายคือเปนคน
ไรหัวใจ เกลียดทุกสิ่งบนโลก ไมเคยรักใคร แมแตตัวเอง…"
* สารสมมติ ไมมีอยูจริง
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"โห...นี่มันหนักมากเลยนะคะทาน ไมใชงายๆ เลยอะ" ยูแอลเคาะนิ้วลง
กับโตะอยางใชความคิด ในขณะที่คนอื่นๆ ก็เริ่มมีทาทีเครงเครียดไปตามๆ กัน
โรคนีถ้ า คนอืน่ เปนก็ไมเทาไหรหรอก แตนดี่ นั เปนลูกสาวของทานนายกอภิวฒ
ั น
บุคคลสําคัญของอินเตอรพารก และทานก็มีบุญคุณกับ [7'x] ทุกคนคอนขาง
มาก จะใหเพิกเฉยไปก็กระไรอยู ไมแปลกใจเลยที่ทานอเนกจําเปนตองเรียก
ประชุมอยางเรงดวนขนาดนี้
"เรื่องมันก็เปนแบบนี้แหละ ตอนนี้ทานนายกก็ใหยัยเพียรดร็อปเรียน
เอาไวกอน ลามโซไวกับเตียง เก็บของมีคมทุกอยางออกจากหองใหหมด แลว
ก็มีพี่เลี้ยงเฝาอยูหนึ่งคน คอยจับตาดูตลอดเวลา ซึ่งมันเปนสภาพที่นาหดหู
เกินไปสําหรับทาน หมอคนไหนก็ชวยไมได เพราะยัยเพียรไมคุยดวยเลย ถาม
อะไรก็ไมตอบ ตอนนี้ทานก็เลยฝากความหวังไวที่พวกเรา เพราะเราแกปญหา
บานเมืองทีใ่ หญโตกวานีใ้ หทา นมาไดนบั ไมถว นแลว ทานก็หวังวาเรือ่ งลูกสาว
คนเดียวแคนี้ เรานาจะชวยทานได"
"แค? โอโห ทานก็พดู มาไดนะครับ แคลกู สาวอะใช แตไออาการอยากตาย
ตลอดเวลานี่ใชกับคําวา 'แค' ไมไดนะครับ...ไมไดเลยยย" ดีอารงอแง แต
ทุกคนก็พยักหนาเห็นดวย เคสจับคนรายคายาหรือฆาตกรโรคจิตยังจัดการ
งายกวาปญหานี้ดวยซํ้า...
"เฮอ~ ก็นั่นแหละนะ แตจะใหฉันทํายังไงละ ทานฝากความหวังมาซะ
ขนาดนี้แลว ยังไงก็ตองรับไว นี่ๆ แตรอบนี้ไมไดใหทําฟรีๆ เหมือนครั้งกอนๆ
ดวยนะ ถาใครทําใหลกู สาวทานหายเปนปกติได ทานจะใหเงินยีส่ บิ ลาน พรอม
อนุญาตใหลาพักรอนไดสามเดือน และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกตามที่ตองการ แลว
แตจะตกลงกับทานไดเลย"
"ขอเสนอนาสนใจดีนะคะทาน" ไอวีสตาลุกวาว "แตวา..."
ก็นะ...ไอการที่จะทําใหคนเปนโรคนี้หายขาดไดมันไมใชเรื่องงายแนๆ
ขนาดหมอยังทําไมไดเลย แลวคนธรรมดาอยางพวกเขาจะไปทําไดยังไง
ปาฏิหาริยเทานั้นแหละ
"นานะ...ขอรองละ ไมสําเร็จก็ไมเปนไร แตอยากใหลองดูกอน ถาเกิด
ฉันไปบอกทานวา [7'x] ไมมีใครรับงานนี้ มีหวังตองเสียหมาแนๆ" ทานอเนก
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แสตมปเบอรี่
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ดรามาเลนใหญสุดชีวิต ถาลงไปคุกเขารองไหไดแกคงทําแลวแหละ ติดที่วา
แกเกินไป ไขขอก็ไมคอยดี เดี๋ยวเกิดกระดูกกระเดี้ยวหักเปาะขึ้นมาแลวจะยุง
"..."
เงียบ...ทุกคนไดแตมองหนากันพลางทําตาปริบๆ ถึงแมของรางวัลจะ
เบิกบานลอใจแคไหน แตงานที่ใหทํามันยากเกินตัวไปมาก โอกาสพลาดสูง
แลวถาเกิดดูแลกันไมดี ยัยนัน่ สามารถฆาตัวตายสําเร็จขึน้ มา มีหวังไดลาพักรอน
ยาวนานกวาสามเดือนแนๆ
...ลาไปอยูในคุกไงละ T^T
"สรุปวา...ไมมีใครอาสาเลยใชมั้ย" ทานอเนกเบะปาก ทําหนาเหมือน
จะรองไห แตอยูดีๆ เอ็กซคิวก็ลุกขึ้นเอามือเทาโตะแลวหันไปจองหนาทาน
อเนกดวยสายตามุงมั่น พลางแสยะยิ้มเจาเลหแบบที่เขาชอบทํา
"ผมขอรับทํางานนี้เอง J"
พรึบ~
(O(O_O)O)
(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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