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อยากจะได้พบบบ~ อยากจะได้พบบบ~ เฮ้! มยองนัง JLS48 รายงานตัวค่า 

กลับมาพบกันอีกแล้วน้า เหล่าโอชิของมยองนังทั้งหลาย อายยย ขอมีโอชิกับเค้าบ้าง

อะไรบ้างน้า วันเดียวก็ยังดี เอ้า ไหนใครอยากจับมือมยองนังบ้าง นับหน่ึง นับสอง 

นับสาม โอเค ไม่ม ี ไม่มเีลยเจ้าค่ะ งัน้กลบัมาเปนสาวน้อยมยองนงั เจ้าหญิงแห่งวงการ

นิยายรักวัยรุ่นตามเดิมก็ได้ >///<

และบทบาทท่ีครองใจเพ่ือนๆ มากท่ีสุดก็คือการนํานิยายใหม่ๆ มาฝากใช่มั้ยล่ะ 

แน่นอนว่าพิเศษกว่าทกุครัง้ด้วย เพราะเราได้ผลงานใหม่ของแสตมปเบอรีม่า แถมยังเปน

เซต็ต่อด้วยล่ะ แค่บอกชือ่กลุม่ตวัละครหลกัของเรือ่งไป รบัรองว่ากรีด๊กันกระหน่ําแน่นอน 

ใช่แล้วค่ะ เพราะ '[7'x] Snap Heart ภารกิจรกัร้ายขโมยหวัใจนายคาสโนว่า' คอืเล่มต่อ

ของเซ็ต [7'x] น่ันเอง กลับมาครั้งนี้พร้อมภารกิจคร้ังใหม่ที่บอกเลยว่าอันตรายเกินคาด 

O_O!

แต่จงอย่าปรามาสสาวน้อยยูแอลท่ีได้รบัหน้าทีใ่ห้มาลยุภารกิจเดีย่วในครัง้นีน้ะคะ 

เพราะเธอน่ะเปนเจ้าของฉายา 'เทพธิดาหัตถขนนก' เชยีวนะ สามารถหยิบจบัสิง่ของได้

โดยท่ีไม่มีใครรู้ รับรองว่าจะต้องสืบหาหลักฐานและสืบหาความจริงจากผู้ต้องสงสัย

ได้อย่างแน่นอน ถ้าไม่เผลอไปหว่ันไหวเข้าซะก่อนน่ะนะ หุๆ >O<

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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และแลวก็ถึงเวลาเปดตวั...แทนแทน ยูแอลมาแลวจา หลงัจากรอกันมาขามชาติ 

หางจากเอก็ซควิ 1 ปเตม็ๆ โดนทวงทกุวัน ทกุนาท ี ราวกับไปตดิหนีค้าแชรใครไว แงๆๆ 

แลวเรื่องน้ีก็แตงยากมากดวย ไอเราก็ไมใชคนขี้ขโมยไง 555+ กวาจะเข็นกันจนจบได 

เลอืดแทบอาบหนา แตสดุทายก็ไดออกมาเปนเลมสมใจแลวนา เฮ~~~ คิดแลวก็ใจหาย 

เหลอือกีแคสองเลม เซต็ [7'x] ก็จะจบอยางเปนทางการแลว คงคดิถึงนาด ูถามหนอยเถอะวา

ยังอยากใหมตีออกีสกัเซต็มัย้ อยากอานแบบไหนกัน ลองเสนอกันมาไดนะคะ แลวตดิแท็ก 

#Thenext7 ใหดวยนา ทกุชองทางเลยคะ สญัญาวาจะเขาไปอาน เขาไปตอบทกุคนใหได

เลยยย ขอบคณุท่ีติดตามกันมาตลอดนะคะ อยาลมืซือ้เก็บไวใหครบทัง้ 7 เลมดวยนา

ป.ล. อานแลวชอบอยาลมืแทก็ #7xsnapheart ดวยเดอ สวนซเีจย ปหนาเจอกัน

แนๆ  จะพยายามทาํใหไดนะคะ ไฟตติง้ ^3^

Contact me : www.facebook.com/lovestampberry 

Follow me : www.twitter.com/stampberriez 

หรือ www.instagram.com/stampberriez

My Shop : www.facebook.com/lovemerryberry 

(ขายเสื้อผานารักๆ แบบท่ีนางเอกนิยายใสคา)

My Review : www.facebook.com/tamryreview 

(เพจรีวิวซีรี่ส การตูน นิยาย ของกิน เคร่ืองสําอาง ฯลฯ)

แสตมปเบอรี่

Pre [7'x] Snap Heart.indd   4 2/10/2561 BE   14:11



Pre [7'x] Snap Heart.indd   5 2/10/2561 BE   16:24



[7'x] Snap Heart ภารกิจรักร้ายขโมยหัวใจนายคาสโนว่า

7

First Section : รู้จักกับ [7'x]

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

แต่เพรำะควำมสำมำรถพิเศษของพวกเขำท�ำให้ทำงสภำ [7's] สนใจ ให้โอกำส

ในกำรกลับตัว และกระท�ำควำมดีเพ่ือชดเชยควำมผิด ทุกคนจึงต้องเข้ำร่วม 

เป็นสมำชิก [7'x] เพ่ือคอยดูแลและช่วยเหลอืประชำชนในเมอืงอนิเตอร์พำร์ก 

ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงสุดควำมสำมำรถ 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 : หนุ่มลูกครึ่งไทย-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 หรอืตัง้ครรภ์ภำยในเวลำสำมปีน้ีโดยเดด็ขำด

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 

เป็นฝ่ำยท้ิง [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 : ยูอึนลี

ชื่อภำษำอังกฤษ : U Eun Lee

รหัสของชื่อ : UL (ยูแอล)

เพศ : หญิง

อำยุ : 21 ปี

เชื้อชำติ : ไทย - เกำหลี

ควำมสำมำรถ : หัวขโมยมือเบำ

บัดดี้รุ่นพ่ี : สไปรล์ [7's]*

ตัวอย่ำงคดีท่ีเคยก่อในอดีต :

- ล้วงกระเป๋ำคนใหญ่คนโตในอินเตอร์พำร์ก

- งัดรถรำคำแพง แล้วขโมยของในรถ

- ปล้นบ้ำนซูเปอร์สตำร์

* ติดตำมเรื่องของ 'สไปรล์' ได้ใน [7's] Beauty and Crazy Prince สวยเริดเชิดใส่เจ้ำชำยเอำแต่ใจ
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สภา [7's]

เกิดเร่ืองใหญ่อีกแล้ว!!!

วันน้ีก็เป็นอกีวำระหน่ึงทีท่่ำนอเนกเรียกทกุคนมำรวมตวักันอย่ำงเร่งด่วน 

หลงัจำกท่ีไม่มคีดร้ีำยแรงเกิดขึน้ในเมอืงน้ีได้สกัพักใหญ่ๆ เหล่ำ [7'x] ได้พักผ่อน

พักร้อนกันไม่ถึงสองเดอืนก็เกิดเรือ่งทีท่่ำนอเนกหนักใจเป็นย่ิงนกั และเป็นสำเหตุ

ให้ทุกคนต้องมำน่ังหน้ำสลอนกันอยู่ในห้องประชมุแห่งน้ีจนครบถ้วนไม่ขำด

...และไม่เกิน

"เอำล่ะ...เพ่ือไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ ฉันจะขอเริ่มเปิดประชุม ณ บัดน้ี" 

ท่ำนอเนกประกำศกร้ำว ก่อนจะกดปุม่เปิดโปรเจ็กเตอร์ฉำยภำพข่ำว 

ในหนังสือพิมพ์ท่ีเคยเป็นข่ำวเกรียวกรำวอยู่ในอินเตอร์พำร์กเมื่อห้ำเดือนก่อน 

"ทุกคนน่ำจะจ�ำข่ำวน้ีกันได้นะ ดำรำสำว 'เบลลี ่มลัลกิำ' ทีป่่วยด้วยโรคซมึเศร้ำ

มำเป็นระยะเวลำยำวนำนกว่ำสำมปีตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงด้วยกำร 

กินยำนอนหลับเกินขนำด และทิ้งจดหมำยลำตำยที่เปียกยุ่ยเพรำะน�้ำตำไว้

เพียงสั้นๆ ว่ำ 'ลำก่อน' ผลกำรตรวจชันสูตรศพก็พบว่ำร่ำงกำยเธอได้รับ

เอฟเฟ็กต์จำกยำนอนหลับจนท�ำให้ช็อกและเสียชีวิตในที่สุด"

"ถ้ำทุกอย่ำงเป็นควำมจรงิ..." เอสเคทวน "ก็ไม่เหน็จะมอีะไรท่ีต้องสงสยั 

เลยน่ีครบัท่ำน กำรท่ีผูป่้วยโรคซมึเศร้ำฆ่ำตัวตำยมนัก็เป็นเรือ่งปกตใินสงัคมนี ้

อยู่แล้ว ท�ำไมถึงต้องขุดเอำมำพูดถึงอกี"

"น่ันสิคะท่ำน" ไอวีส์สนับสนุน "แถมยัยดำรำสำวคนน้ีก็พยำยำม 

ฆ่ำตัวตำยมำตั้งหลำยครั้งแล้ว ข้อมือน่ีเต็มไปด้วยรอยกรีด ไม่แปลกใจท่ีจะ

จบชีวิตตัวเองลงด้วยกำรกินยำนอนหลับเกินขนำดแบบนี้น่ะ"

"ถ้ำจ�ำไม่ผิดนะ" เอ็กซ์คิวเสริม "ตอนที่ข่ำวออกว่ำพบศพเธอในห้องนอน

ท่ีคอนโดฯ ก็ไม่พบร่องรอยกำรต่อสู้ ไม่พบร่องรอยกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 

ไม่พบรอยนิ้วมือของใคร แถมช่วงนั้นเธอก็มีขำ่วเสียหำยเยอะมำก แฟนหนุ่ม 

ที่เป็นดำรำดังก็เพ่ิงบอกเลิกไปหมำดๆ ทุกอย่ำงมันก็ชี้ชัดอยู่แล้วน่ีครับว่ำ 

เธอฆ่ำตัวตำยน่ะ"

"และทีส่�ำคญั ทำงครอบครัวกไ็ม่ได้ตดิใจสงสยัอะไรด้วยซ�ำ้" ทวีำยสรปุ 
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"แล้วเรำจะไปสนใจข่ำวของยัยน่ีอีกท�ำไมล่ะครับท่ำน"

"แล้วพวกแกคิดว่ำถ้ำไม่มีเหตุอะไรท่ีน่ำสงสัย ฉันจะยกเรื่องนี้มำพูด 

ให้เปลืองน�้ำลำยท�ำไมกันล่ะวะ!!"

"เออเนอะ" ดีอำร์พยักหน้ำ "แล้วอะไรท่ีมันน่ำสงสัยล่ะครับ"

"ไดอำรี่เล่มน้ียังไงล่ะ" ท่ำนอเนกชูสมุดไดอำรี่สีชมพูอ่อนในมือขึ้น 

พลำงโบกไปมำ "น้องชำยของเบลลีด่นัไปพบเข้ำเมือ่วันท่ีไปช่วยย้ำยของของเธอ

ออกจำกคอนโดฯ พอดีเพ่ิงหำคนมำเช่ำอยู่ได้น่ะ เขำก็เลยลองเปิดอ่ำนดู  

พออ่ำนจบถึงรู้สึกได้ว่ำเรื่องนี้น่ำจะมีเง่ือนง�ำ เขำจึงเข้ำพบต�ำรวจเพ่ือขอให้

ช่วยเหลือ แต่ต�ำรวจเห็นว่ำเคสน้ีปิดคดีไปแล้วก็เลยไม่รับแจ้ง เขำไม่รู ้จะ 

หันหน้ำไปพ่ึงใครก็เลยตัดสินใจมำหำพวกเรำเน่ียแหละ"

"อืม...น่ำสนใจแฮะ" เอสเคกระตุกย้ิม "แล้วเน้ือควำมในไดอำรี่มันเขียน

ไว้ว่ำยังไงบ้ำงล่ะครับท่ำน"

"ฉันก็ก�ำลังจะฉำยให้พวกแกดูอยู่น่ีไง!"

พูดจบท่ำนอเนกก็จัดกำรฉำยภำพสมุดไดอำรี่ที่สแกนไว้เรียบร้อย 

ผ่ำนโปรเจก็เตอร์จอยักษ์เพ่ือให้ทุกคนได้เห็นกันอย่ำงถ้วนหน้ำ ลำยมอืตวัเลก็ๆ 

ของเบลลี่เรียงกันเป็นระเบียบ อ่ำนไม่ยำกจนเกินไปนัก

18 กันยายน
ที่รักคะ...
เราได้เจอกันครั้งแรกที่งานเปิดตัวแว่นกันแดด K-Spectrum คุณมาเดินแบบ

ในฐานะ Brand Ambassador ของผลิตภัณฑ์นี้ ฉันตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็น 
แต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยด้วย เพราะรู้ดีว่าฉันคงไม่คู่ควร แต่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดข้ึน ฉัน
เกบ็กระเป๋าสตางค์ของใครสกัคนได้ทีห่น้าห้องน�า้ เมือ่เปิดดใูนนัน้กพ็บว่าเป็นรปูถ่ายของคณุ
กบัแม่ ฉนักเ็ลยตดัสนิใจน�ามนัไปคนืให้กบัคณุ คณุดใีจมากเพราะแม่ของคณุเสยีชวิีตไปแล้ว 
และนี่เป็นเพียงภาพถ่ายภาพเดียวที่เหลืออยู่ คุณบอกว่าคุณอยากจะตอบแทนฉันด้วยการ 
เลีย้งอาหารสกัมือ้ คณุกเ็ลยขอแลกเบอร์กบัฉนัเอาไว้
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19 กันยายน
แต่คุณก็ไม่โทรมา...
ในทีส่ดุฉนักร็วบรวมความกล้าโทรไปหาคณุก่อน และฉนักช็วนคณุดหูนงั แต่เพราะ

คณุไม่อยากเป็นข่าว เลยชวนฉนัไปกนิข้าวทีร้่าน Ozanya แทน คณุบอกว่าร้านอาหารทีน่ี่
ค่อนข้างเป็นส่วนตวั และคณุกช็อบทานลาซานญ่าเนือ้แบบสดุๆ ซึง่ฉนักเ็ห็นด้วยว่ามนัอร่อย
จรงิๆ พอเรากนิข้าวกนัเสรจ็ คณุกไ็ปส่งฉนัทีก่องถ่าย วันนัน้เรามจีบูแรกด้วยกนั และมนัก็
เร่าร้อนมาก...

21 กันยายน
วันนี้ฉันได้ไปเที่ยวที่บ้านคุณด้วย >_<
ถึงแม้ฉันจะรู้ดีว่าการไปครั้งนี้มันอาจจะท�าให้ความสัมพันธ์ของเราพัฒนาเร็วข้ึน 

ไปกว่าเดิม หรือคุณอาจจะเห็นฉันเป็นแค่ของเล่นชั่วคราว แต่รู้อะไรมั้ยคะ ต่อให้มันเป็น
แบบนั้นฉันก็ไม่เสียใจเลย ฉันรู้อยู่แล้วว่าก�าลังเล่นกับไฟ แต่ฉันก็พร้อมที่จะถูกเผาไหม้
เพียงเพื่อได้แลกกับการสัมผัสร่างกายอันแสนจะเซ็กซี่ของคุณ และทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน 
จะเกิดข้ึนหลังจากนี้

...ฉันตั้งใจ
บ้านของคุณเลี้ยงหมาร็อตไวเลอร์ตัวใหญ่ยักษ์ มันท�าให้ฉันกลัวนิดๆ แม้คุณจะ

พยายามเน้นย�้าว่ามันเป็นมิตรกับสาวๆ มากก็ตาม แล้วฉันก็ได้เจอกับน้องชายสุดหล่อ 
ของคุณด้วย โลกกลมสุดๆ เมื่อฉันได้รู้ว่าน้องชายของคุณคลั่งไคล้ฉันมาก เขาเป็นแฟนบอย
ของฉนัเลยแหละ เราทัง้ถ่ายรปูกนั จบัมอืกนั กอดกนั ฉนักด็ใีจนะคะทีท่�าให้น้องชายของคณุ
มีความสุข แต่เพราะคุณไม่อยากให้น้องชายของคุณผิดหวังในตัวฉัน วันนั้นเราก็เลยได้แต่
นั่งดูหนังร่วมกัน แล้วฉันก็ต้องกลับบ้านโดยที่ไม่มีโอกาสได้นอนกับคุณ

23 กันยายน
คราวนี้ไม่มีใครอยู่บ้าน!!!
เป็นโชคดีของฉันแล้วล่ะ ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะได้รับโอกาสนี้ คุณเป็นผู้ชาย 

ในฝันของผู้หญิงทั้งประเทศ แต่ฉันก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้สัมผัสคุณ กอดคุณ จูบคุณ 
และได้ท�าทุกอย่างที่เราสองคนปรารถนาร่วมกัน มันสุดยอดมากๆ ถึงแม้ว่าฉันจะกลัว 
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รอยสกัรปูเครือ่งรางยมทตูทีบ้ั่นเอวคณุหน่อยๆ แต่เมือ่ร่างกายของคณุเคล่ือนไหวอยูบ่นตวัฉนั 
ฉันกลับรู้สึกว่ามันน่ามองและมีเสน่ห์ที่สุด ฉันชอบผู้ชายที่มีรอยสัก...โดยเฉพาะคุณ

คืนนี้เป็นคืนที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิต
และฉันจะไม่มีวันลืม...

25 กันยายน
อา...มีความสุขจนไม่รู้จะบรรยายยังไง หนึ่งครั้ง สามครั้ง ห้าครั้ง ความต้องการ

ของเราทั้งคู่มันไม่เคยพอ...ไม่มีวันพอ
ฉันยังมีความสุขได้มากกว่านี้อีก...
มีความสุขจนลืมไปเลยว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้า
และเคยฆ่าตัวตาย...

28 กันยายน
คืนนี้ก็เช่นกัน...
ฉนัแอบเห็นรอยแผลเป็นรปูกากบาททีต้่นขาด้านในของคณุด้วยล่ะ แต่คณุกไ็ม่ยอม

บอกว่าไปโดนอะไรมา อยากรูจ้งั แต่ช่างมนัเถอะ แค่คณุท�าให้ฉนัมคีวามสขุเหมอืนทกุๆ คนื
ทีผ่่านมา มนักเ็พยีงพอแล้ว

30 กันยายน
คุณหายไปไหนนะ...
วันนี้ทั้งวันฉันติดต่อคุณไม่ได้เลย ปิดเครื่องตลอด เป็นห่วงยังไงก็ไม่รู้ T_T

2 ตุลาคม
ยังคงติดต่อไม่ได้...ไม่ได้
เราจะต้องจากกันแบบนี้จริงๆ น่ะเหรอ

4 ตุลาคม
6 วันแล้วนะ
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หายไปเลย...

7 ตุลาคม
ไม่ไหวแล้ว!!
สรุปคือนี่จะเทฉันใช่มั้ย??? ท�าไม ฉันท�าอะไรผิด ก่อนหน้านี้ก็ยังดีๆ กันอยู่เลย 

คุณเบ่ือฉันแล้วเหรอ? มันเร็วเกินไป หรือว่าคุณมีคนอื่น ไม่ได้อ่ะ! ฉันทนไม่ได้ ในเมื่อ
คณุไม่รบัโทรศพัท์ฉนั ฉนักจ็ะไปหาคณุทีบ้่าน เราต้องคยุกนัให้รูเ้รือ่ง ไดอารีจ๋่า ขอให้ฉนั 
ได้พบเขาเถอะนะ ถ้าฉันเจอเขา ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึน ฉันจะกลับมาเล่าให้เธอฟัง ถ้าเขา
ตัดสินใจจะทิ้งฉันจริงๆ เธอต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันนะ เธอต้องร้องไห้ไปกับฉันนะ

อย่าทิ้งฉันนะ...ไดอารี่ที่รัก

"เนือ้หำในไดอำรีม่แีค่นีเ้หรอคะท่ำน" ยูแอลถำมหลงัจำกจอโปรเจก็เตอร์

ดับลง "แล้วสรปุมนัจบยังไง"

"ก็จบแบบน้ีไง พวกเธอไม่เห็นอะไรบำงอย่ำงจำกไดอำรี่ น้ีเหรอ!"  

ท่ำนอเนกย้อนถำม

"อืม...น่ำคิดเหมือนกันนะ" เอสเคเคำะน้ิวลงบนโต๊ะเป็นจังหวะ  

"เนื้อควำมในไดอำรี่ขำดตอนไปเมื่อวันที่ 7 ตุลำ มีคนพบศพของเบลลี่ในวันที่ 

8 ตุลำ แต่ผลกำรชันสูตรบ่งบอกว่ำเบลลี่เสียชีวิตตั้งแต่วันท่ี 7 ตุลำแล้ว"

"ซึ่งเป็นวันเดียวกับท่ีบันทึกเอำไว้ว่ำจะไปหำผู้ชำยคนนั้น…" เอ็กซ์คิว

พูดต่อ

"ถูกต้อง...เริ่มเก็ตกันแล้วใช่มั้ยล่ะ" ท่ำนอเนกหัวเรำะหึๆ "ตอนน้ี 

เรำสำมำรถแบ่งสำเหตุกำรตำยออกได้เป็นสองประเด็น ประเด็นแรกก็คือ 

เธออำจจะไปพบผูช้ำยคนน้ีแล้วถูกบอกเลกิกลบัมำ เธอจงึเฮร์ิตมำกจนตดัสนิใจ

ฆ่ำตัวตำย กับอีกประเด็นนึงก็คือ..."

"ฆำตกรรม" ดีอำร์แทรกข้ึนมำทันที

...

เกิดควำมเงยีบชัว่ขณะข้ึนในห้องประชมุแห่งนี ้ ทุกคนมองหน้ำกันรำวกับ

พยำยำมระดมควำมคิดผ่ำนทำงสำยตำ ก่อนท่ีเอสเคจะตัง้ข้อสงสยัใหม่ขึน้อกี
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"จำกเน้ือควำมในไดอำร่ีวันสุดท้ำย เธอเขียนประมำณว่ำถ้ำถูกทิ้งหรือ

เฮิร์ตกลับมำ ก็จะกลับมำเล่ำให้ไดอำรี่ฟังไม่ใช่เหรอ ซึ่งก็น่ำจะหมำยถึง 

เขียนระบำยลงไปในน้ัน ถ้ำเธอคิดท่ีจะฆ่ำตัวตำยจริงๆ ก็น่ำจะเขียนระบำย

เรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยฆ่ำตัวตำย"

"ก็จริงของแก" ดีอำร์พยักหน้ำเห็นด้วย "อ่ำนจำกวันสุดท้ำยก็ดูเหมือน 

จะเตรียมใจไว้บ้ำงแล้ว อย่ำงน้อยๆ ถ้ำเกิดอำรมณ์ชั่ววูบจริงๆ จำกกำรที่เป็น

คนชอบขีดๆ เขียนๆ ก็น่ำจะระบำยลงไดอำรี่ก่อนที่จะลงมือ"

"อืม...เป็นไปได้สูงมำกนะเนี่ยว่ำจะเป็นกำรฆำตกรรม" ทีวำยลูบคำง

ของตัวเองไปมำอย่ำงใช้ควำมคิด

"ถ้ำอย่ำงนั้น...เรำลองไปขอดูกล้องวงจรปิดที่คอนโดฯ ของเบลลี่มั้ยคะ 

ว่ำมีใครเข้ำออกห้องของเธอบ้ำงรเึปล่ำ" ไอวีส์รบีเสนอ

"และน่ันก็เป็นสิ่งแรกท่ีฉันท�ำเลยล่ะ" ท่ำนอเนกคลี่ย้ิม "แต่พอไปถึง  

ทำงคอนโดฯ ก็แจ้งมำว่ำลบทิ้งไปแล้ว เพรำะข้อมูลในกล้องจะเก็บไว้แค่ 

เดือนต่อเดือนเท่ำน้ัน"

"อ้ำว...แล้วก่อนหน้ำน้ีไม่มใีครไปขอดูกล้องเลยเหรอคะ" ยูแอลสงสยับ้ำง

"ก็ไม่มีเลยน่ะสิ!" ท่ำนอเนกถอนใจ "ในเมื่อหลักฐำนทุกอย่ำงชี้ชัดว่ำ

เป็นกำรฆ่ำตัวตำยก็เลยไม่มีใครสนใจจะหำหลักฐำนอะไรเพ่ิม แม้แต่

ครอบครัวเขำยังไม่ติดใจสงสัยอะไรด้วยซ�้ำ ตอนสอบถำม รปภ. ที่นั่นก็ยืนยัน

เป็นเสยีงเดยีวกันว่ำเหน็เบลลีก่ลบัเข้ำมำคนเดยีวด้วยท่ำทีปกต ิต�ำรวจจะไปเจ๋อ

ขอดูกล้องวงจรปิดท�ำไมกัน"

"ง้ันคนท่ีน่ำจะรู้เร่ืองน้ีดีท่ีสดุก็คงเป็นผู้ชำยคนน้ัน...ทีเ่ธอพูดถึงในไดอำรี"่ 

เอสเคพึมพ�ำ

"ซ่ึงไม่มีใครรู้ว่ำเขำคนน้ันเป็นใคร" ดีอำร์ต่อให้

"น่ันแหละคือปัญหำ" ท่ำนอเนกสรุป "ในเม่ือมันมีตัวละครลับเกิดขึ้น 

ในคดีน้ีแล้ว เรำจะน่ิงนอนใจอยู่ไม่ได้ หน้ำท่ีของเรำก็คือตำมหำผู้ชำยคนน้ัน 

ให้เจอ และสืบให้ได้ว่ำเขำอำจจะ...เป็นฆำตกร"

...

เกิดความเงียบงันข้ึนภายในห้องอีกครั้ง
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ทุกคนมองหน้ำกันไปมำ ไม่มีใครบุ่มบ่ำมกล้ำเสนอตัว อำจจะเป็น 

เพรำะว่ำดูทรงแล้วเรื่องน้ีไม่น่ำจะหมูอย่ำงที่คิด กำรหำตัวผู้ชำยคนที่เบลลี่

กล่ำวถึงไม่ใช่เรือ่งยำก แต่กำรท่ีจะพิสจูน์ว่ำเขำคอืฆำตกรหรอืเปล่ำนีส่ ิ งำนหนิ

ชดัๆ แถมคดก็ีผ่ำนมำแล้วต้ังห้ำเดอืน อยูดี่ๆ จะไปฟ้ืนฝอยหำตะเข็บมนัก็ใช่เรือ่ง 

เพรำะงั้นคนที่จะรับงำนน้ีไปท�ำก็เท่ำกับต้องแบกควำมหวังของทุกคนเอำไว ้

อย่ำงหนัก โดยเฉพำะกับน้องชำยของเบลลี่ท่ีต้องกำรทวงควำมยุติธรรมคืน 

ให้กับพี่สำว...

และเขาเป็นคนเดียวท่ียังคงเชื่อว่าเธอไม่ได้ฆ่าตัวตาย...

"แล้วท่ำนจะเอำยังไงต่อครับ" เอ็กซ์คิวถำมขึ้น

อันที่จริงเขำไม่จ�ำเป็นต้องมำประชุมก็ได้ เพรำะจำกควำมส�ำเร็จของ

ภำรกิจท่ีแล้ว* ท�ำให้เขำได้รับสิทธ์ิลำพักร้อนถึงสำมเดือน แต่เพรำะคิดว่ำ 

ตัวเองน่ำจะพอมีประโยชน์กับกำรประชุมนี้ก็เลยเสนอตัวเข้ำร่วมฟังด้วย 

เผื่อจะช่วยอะไรได้บ้ำง

...แต่ก็ไม่

"อ้อ! มอีกีเหตผุลนึงท่ีท�ำให้น้องชำยของเบลลีค่ดิว่ำนีเ่ป็นกำรฆำตกรรม"

"..."

เรำทุกคนเงียบฟังอย่ำงอยำกรู้ ไม่มีใครถำมอะไรแทรกขึ้นมำแม้แต ่

ค�ำเดียว

"แพทย์แจ้งว่ำยำนอนหลับที่เบลลี่กินเข้ำไปคือย่ีห้อ SL1002 ซึ่ง 

ออกฤทธ์ิค่อนข้ำงรุนแรงท�ำให้หลับได้ภำยในนำทีเดียวด้วยซ�้ำ ซึ่งตอนนั้น 

ไม่มีใครสงสัยอะไร เพรำะคิดว่ำเธออยำกตำยอยู่แล้ว แต่น้องชำยของเบลลี่

ไปสืบประวัติพ่ีสำว พบว่ำเธอไม่เคยซื้อยำนอนหลับย่ีห้อนี้เลย และที่ส�ำคัญ 

ในประวัติของเธอระบุเอำไว้ด้วยว่ำแพ้ยำนอนหลับย่ีห้อนี้ ดังน้ันยำนอนหลับ 

ที่เธอมักจะซื้อเป็นประจ�ำคือย่ีห้อ DConx กับ Frennoccin** เท่ำน้ัน"

"อืม...น่ำสนใจแฮะ งั้นก็เป็นไปได้ว่ำคนท่ีเอำยำนอนหลับย่ีห้อน้ี 

ให้ยัยเบลลี่อะไรน่ันกินก็น่ำจะเป็นคนอื่นมำกกว่ำเจ้ำตัวเอง"

* ติดตำมต่อได้ใน [7'x] Death x Kiss เสี่ยงรักพันธนำกำรร้ำยนำยจอมขี้โกง ของ แสตมป์เบอรี่

** ตัวยำต่ำงๆ ที่กล่ำวถึงคือยำสมมติ ไม่มีอยู่จริง
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เอสเคต้ังข้อสันนิษฐำนซึ่งทุกคนก็พยักหน้ำเห็นด้วย

"ถูกต้อง เพรำะคนจะฆ่ำตวัตำย ถ้ำต้องกำรกินยำเกินขนำดเพ่ือให้ตวัเอง

ตำยจรงิๆ ไม่จ�ำเป็นต้องถ่อไปหำซือ้ยำใหม่ให้เสยีเวลำ ใช้ยำของตวัเองท่ีมอียู่แล้ว

ก็ได้ แต่กำรท่ีมยีำชนิดอืน่แทรกซมึอยู่ในร่ำงกำยก็เป็นไปได้ว่ำ...มคีนต้องกำร 

ทีจ่ะฆ่ำเธอ"

"แล้วหมอน่ันจะฆ่ำไปท�ำไมกันคะ ฉันมองไม่เห็นแรงจูงใจท่ีจะต้อง 

ฆ่ำแกงกันเลยน่ีนำ" ยูแอลถำมบ้ำง

"น่ันคือสิ่งที่เรำต้องท�ำยังไงล่ะ...ฉันคิดว่ำคนท่ีฉันจะส่งไปท�ำงำนนี้  

ยังไงซะก็ต้องเป็นผู ้หญิง...เพรำะกำรสืบเรื่องผู ้ชำยท่ีหลอกฟันสำวไปทั่ว 

อย่ำงหมอนี่ ส่งผู้ชำยด้วยกันไปน่ำจะไม่ได้ควำม เพรำะงั้นฉันก็คงจ�ำเป็น 

จะต้องเลือกระหว่ำงไอวีส์และยูแอล" ท่ำนอเนกมองไปทำงสองสำวที่น่ังอยู่

ข้ำงกันพอดี "ว่ำไงล่ะ...เธอสองคน ใครจะเสียสละท�ำงำนน้ีได้บ้ำง"

ไอวส์ีหนัมำมองหน้ำยูแอลด้วยสำยตำอ้อนวอน ก่อนจะบบีแขนเพ่ือนรกั

เบำๆ แล้วคร�ำ่ครวญด้วยน�ำ้เสยีงสัน่เครือ

"อย่ำให้ฉันท�ำงำนนี้เลยนะ...ธีโอไม่ค่อยชอบให้ฉันใกล้ชิดผู้ชำยอื่น 

เท่ำไหร่ เดี๋ยวจะมีปัญหำ เอำไว้งำนหน้ำ ต่อให้ต้องบุกน�้ำ ลุยไฟ ดุเดือด 

เสี่ยงตำยแค่ไหนฉันก็จะไม่ปฏิเสธ แต่ขอล่ะ ถ้ำเป็นเรื่องหนุ่มๆ น่ีมันเสี่ยงต่อ

ควำมสัมพันธ์ของฉันมำกจริงๆ T^T"

ยูแอลเม้มริมฝีปำกแน่น...

นั่นสินะ! กำรที่ตกปำกรับงำนประมำณน้ี แน่นอนว่ำจะต้องเสี่ยงชีวิต

ไปใกล้ชิดชำยหนุ่มซึ่งเป็นว่ำท่ีฆำตกรในอนำคตอย่ำงเสียไม่ได้ เธออำจจะ 

ถูกฆำตกรรมตำมหญิงสำวคนน้ีไปติดๆ แต่ด้วยเหตผุลทีไ่อวีส์พูดมำ เธอก็พอ

จะเข้ำใจอยู่ว่ำงำนแบบนี้มันก็เหมำะกับสำวโสด สวยใส ไร้พันธะอย่ำงเธอ 

เป็นท่ีสุด

ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะ...ยูแอล

"ตะ...แต่ว่ำแอลไม่เคยท�ำงำนเก่ียวกับกำรสืบสวนสอบสวนมำก่อนเลย

นะคะ งำนท่ีผ่ำนมำก็มแีต่ไปฉกของเลก็ๆ น้อยๆ หรอืไปหลอกถำมผูต้้องสงสยั 

ประสบกำรณ์อำยุงำนก็มีน้อยนิดกว่ำคนอื่น แต่ถึงข้ันให้ไปตำมหำตัวฆำตกร 
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นี่มันก็ออกจะ..."

"ใจเย็นๆ เขำอำจจะเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเฉยๆ ก็ได้นำำำ"

"น่ันแหละค่ะ มันก็น่ำกลัวอยู่ดี"

"งั้นถ้ำเธอท�ำงำนนี้ส�ำเร็จ ฉันจะส่งเธอไปเที่ยวยุโรป ฟรีตลอดทริป 

เป็นเวลำหน่ึงเดือนเต็ม โอเคมั้ย"

"ก็ได้ค่ะท่ำน...ฉันจะรับงำนน้ีเอง"

1
ผู้ต้องสงสัยท่ีไม่ใช่แค่หน่ึงเดียว

ฉันไม่ตายง่ายๆ หรอก ฉันต้องไม่ตายง่ายๆ!

นี่เป็นประโยคที่ฉันใช้สะกดจิตตัวเองท้ังวัน หลังจำกท่ีได้รับค�ำสั่งจำก 

ท่ำนอเนกให้ตำมหำตวัฆำตกร ไม่ส.ิ..คนทีค่ดิว่ำน่ำจะเป็นฆำตกรฆ่ำดำรำสำว 

ทีช่ือ่เบลลีอ่ะไรนัน่ แล้วคดิดนูะ ถ้ำเขำฆ่ำยัยน่ันแล้วสำมำรถอ�ำพรำงทุกอย่ำง

ให้กลำยเป็นกำรฆ่ำตวัตำยได้ แล้วฉนัล่ะ! ฉนัล่ะ! ฉนัก็อำจจะถูกฆ่ำแล้วอ�ำพรำง

คดีว่ำเป็นอบุตัเิหตไุด้เหมอืนกันน่ีนำ...

โอ๊ยยย! ไม่น่ำเห็นแก่เพ่ือนท่ีมผีวัเป็นตวัเป็นตนเล้ยยย คนโสดอย่ำงฉนัสิ

ที่ไม่ควรเอำชีวิตมำเสี่ยง ฉันควรจะได้รับรู้ควำมรู้สึกของกำรได้มีควำมรักบ้ำง

เหมอืนกันไม่ใช่เหรอ แล้วอย่ำหวงัว่ำจะให้ฉนัได้พบรกักับอตีำคนท่ีฉนัต้องไปท�ำ

คดีนี้เลยนะ หยุดคิดเดี๋ยวนี้เลย อย่ำลืมสิว่ำเขำคือผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ หรือ 

ถ้ำร้ำยแรงไปกว่ำนัน้ก็อำจจะเป็น...ฆำตกร! ยังไงนิยำยรกัโรแมนซ์แบบแจ่มใส

เลฟิซรีีส์่ก็ไม่มทีำงเกิดข้ึนกับชวีติของฉนัได้

ไม่มีทำง!!!

~♬ ~♬

อ้ำว! เพ่ือนเลิฟโทรมำ รับสำยแป๊บเดี๋ยวค่อยบ่นต่อ

:+: ดีอาร์ :+:

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623129.html

http://store.jamsai.com/9786160623129.html

