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ชะวิ้ง! มีใครเห็นมยองนังมั้ยค้าาา >O< หุหุ ไม่มีใครเห็นล่ะสิ ก็ตอนนี้มยองนัง
ปลอมตัวเปนนักเขียนชื่อดังอย่าง 'แสตมปเบอรี่' อยู่นี่ไง กะว่าจะมาพบปะแฟนๆ
รวมทั้ ง แจกลายเซ็ น เป น รู ป หั ว ใจลายสตรอเบอรี่ ใ ห้ กั บ มิ ต รรั ก แฟนเพลง (หนั ง สื อ )
ทุกคนเลยยย
แน่นอนว่ามยองนังจะเซ็นเรื่อง '[7'x] The Poker Face หลง (กล) รักร้าย...
คุณชายพันหน้า' เปนเล่มแรกเลยล่ะ อิอิ ^O^ ก็ 'ซีเจย' พระเอกเรื่องนี้เปนไอดอลของ
มยองนังเลยน้า แหม... นอกจากจะปลอมตัวเก่งแล้ว ซีเจยยังหล่อไม่บันยะบันยัง
จนวัวตายควายล้มเลือดกําเดากระฉูดขนาดนี้ ว่าแล้วมยองนังก็ไปปลอมตัวเปน 'เอพริล'
นางเอกของเรื่องดีกว่า จะได้ใกล้ชิดกับซีเจยทุกวันเลย อรายยย >///<
สําหรับแฟนๆ ที่กําลังรอคอยสมาชิกคนสุดท้ายของเซ็ต [7'X] อยู่นั้น มยองนัง
ขอบอกเลยว่าซีเจยจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะเล่มนี้มีครบรสทั้งสุข
หวาน ขํา ซึ้ง แถมยังหักมุมอีกต่างหาก! ใครที่เปดอ่านแล้วสังเกตดูนางเอกของเราดีๆ
นะคะ เพราะอาจเปนมยองนังที่ปลอมตัวอยู่ก็ได้ ฮ่าๆๆๆๆ
ด้วยไมตรีจิต
สาวนอยมยองนัง
สํานักพิมพแจมใส
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เฮ้อออ...ในที่สุดดด ก็มาถึงวันนี้แล้วสินะ ผู้ชายคนสุดท้ายในเซ็ตแล้ววว >_<
สารภาพกันไปเลยว่าเล่มนี้เต็มไปด้วยความกดดัน เครียด อึดอัด มวนท้อง ทรมาน
อย่างทีส่ ดุ เพราะเปนเล่มปดท้าย ก็อยากจะทําให้มนั ดีขนึ้ กว่าเล่มทีผ่ า่ นมา ดังนัน้ เล่มนี้
จึงเปนเล่มที่ใช้เวลาในการแต่งมากที่สุด ทะลุเจ็ดเดือนไปเลยจ้า //ล้องห้าย แต่สุดท้าย
ก็เข็นมันออกมาจนได้ล่ะนะ เหมือนทุกอย่างมันโล่งไปหมด ตอนนี้ก็เหลือแค่รอลุ้นว่า
คนอ่านจะชอบเรื่องนี้มั้ย มันจะคุ้มค่าการรอคอยหรือเปล่า ก็ได้แต่หวังว่าความทุ่มเท
ตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาจะสัมฤทธิผลนะคะ งื่อ
สุดท้าย สําคัญมากกก ขอบคุณพี่แฝด @twinayaume ที่วาดให้หนูจนครบทุกปก
และสวยมากๆๆ ทุกปกเลยน้า เห็นกี่ครั้งก็หวีดกรีดร้องก้องโลก แต่ยัง! มันยังไม่จบ
แค่นี้หรอก ยังมีเล่มพิเศษรออยู่ เปนเล่มปดท้ายแล้วจริงๆ ใครที่ตามอ่านมาตั้งแต่ต้น
ยังไงก็ฝากเก็บให้ครบเซ็ตด้วยนะคะ อย่าให้พวกเขาพรากจากกันเล้ยยย รักกก 
ป.ล. อ่านจบแล้วมาเม้าทมอยกันได้ในแท็ก #ซีเจย นะจาาา
Contact me: www.facebook.com/lovestampberry
Follow me: www.twitter.com/stampberriez หรือ
www.instagram.com/stampberriez
My Shop: www.facebook.com/lovemerryberry
(ขายเสื้อผ้าน่ารักๆ แบบที่นางเอกนิยายใส่ค่า)
My Review: www.facebook.com/tamryreview
(รีวิวซีรี่ส การตูน นิยาย ของกิน เครื่องสําอาง ฯลฯ)
แสตมปเบอรี่
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[7'x] The Poker Face หลง (กล) รักร้าย... คุณชายพันหน้า

First Section : รู้จักกับ [7'x]
[7'x] (เซเว่นเอ็กซ์) คือกลุ่มวัยรุ่นจ�ำนวนเจ็ดคนที่เคยมีคดีต่างๆ ติดตัว
แต่เพราะความสามารถพิเศษของพวกเขาท�ำให้ทางสภา [7's] สนใจ ให้โอกาส
ในการกลับตัว และกระท�ำความดีเพื่อชดเชยความผิด ทุกคนจึงต้องเข้าร่วม
เป็นสมาชิก [7'x] เพือ่ คอยดูแลและช่วยเหลือประชาชนในเมืองอินเตอร์พาร์ก
ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างสุดความสามารถ ส่วนตัว x นั้นย่อมาจาก x-file
ซึง่ หมายถึงแฟ้มลับของคดีตา่ งๆ นัน่ เอง
เอ็ ก ซ์ คิ ว : หนุ่มหล่อผมสีน�้ำตาลเมทัลลิก เจ้าของฉายา 'ซาตาน
แห่งการโกง' มาดเข้ม ชอบท�ำตัวลึกลับ แผนสูง และทีส่ ำ� คัญคือขีโ้ กง! ไม่วา่ อะไร
ทีเ่ ขาอยากได้ เขาต้องเอามาให้ได้ แม้วา่ จะต้องใช้วธิ ที โี่ หดเหีย้ มแค่ไหนก็ตาม
สามัญส�ำนึกไม่มี ความดีไม่ปรากฏ และเกลียดคนทีช่ อบท้าทายอ�ำนาจของเขา
เป็นทีส่ ดุ !
ยูแอล : สาวสวยสัญชาติเกาหลี ดวงตากลมโต เจ้าของฉายา 'เทพธิดา
หัตถ์ขนนก' เพราะเธอมีมือที่เบามาก สามารถหยิบจับสิ่งของได้โดยที่ไม่มี
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ใครรู้ นอกจากนีย้ งั ตัวเบา และว่องไวราวกับนินจา ไม่วา่ จะซ่อนอะไรไว้ลกึ ลับ
แค่ไหน เธอก็สามารถขโมยออกมาได้ ไม่เว้นแม้แต่หวั ใจของผูช้ ายทุกคน!
เอสเค : หนุ่มลูกครึ่งไทย-ญี่ปนุ่ เจ้าของฉายา 'อัจฉริยะหน้ากวน'
เขามี IQ สูงเกินหนึง่ ร้อยแปดสิบไปหลายเลเวล สามารถประดิษฐ์ของใช้ไฮเทค
ได้หลายอย่าง ชนิดที่ว่าฮอลลีวูดยังต้องยกนิ้วให้ รอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วย
ความเจ้าเล่ห์ ไม่มใี ครรูว้ า่ เขาคิดอะไรอยู่ และไม่มคี ำ� ว่า 'เป็นไปไม่ได้' ส�ำหรับ
ผู้ชายคนนี้ J
ดีอาร์ : หนุ่มน้อยหน้าใส ขวัญใจสาวอินเตอร์พาร์ก เจ้าของฉายา
'มายากลเจ้าเสน่ห์' เขามีลีลาแพรวพราว ชอบเล่นหูเล่นตา และหว่านเสน่ห์
ไปทั่ว ใครอยู่ใกล้เป็นต้องหลงรัก ไม้ตายเด็ดของเขาคือการเล่นมายากลโชว์
สาวๆ ไม่วา่ ใครได้ชมก็ตอ้ งร้อง 'ว้าว' กันทัง้ นัน้ หรือแม้แต่เดวิด คอปเปอร์ฟลิ ด์
ยังต้องอึ้ง!!!
ที ว าย : หนุ่มเท่จอมกะล่อน เจ้าของฉายา 'เซียนพนันระดับโลก'
เขาเป็นหนุ่มหล่อที่เอาแต่ใจเป็นที่หนึ่ง อยากได้อะไรก็ต้องได้ ไม่ชอบให้ใคร
ดูถูก รักการแข่งขัน สนุกกับความท้าทายทุกรูปแบบ บูชาเงินดุจพระเจ้า เขา
มีความเชื่อว่าทุกอย่างสามารถหามาได้ด้วยการพนัน แม้บางอย่างจะต้อง
เดิมพันด้วยชีวิตก็ตาม!
ไอวีส์ : สาวฮอตสุดเซ็กซีผ่ มสีนำ�้ ตาลทอง เจ้าของฉายา 'นางฟ้าหน้าตาย'
เธอมีเรือนร่างที่ผู้ชายทุกคนมองแล้วต้องหลงใหล แต่ภายใต้ความสวยงาม
เหล่านั้นเธอกลับเป็นจอมโกหกระดับชาติ! ไม่เคยมีใครจับโกหกเธอได้สักครั้ง
แม้แต่ตวั เธอเองยังไม่รเู้ ลยว่าตลอดชีวติ ทีผ่ า่ นมาเรือ่ งไหนคือเรือ่ งจริง…
ซีเจย์ : หนุ่มนักรัก ปากหวาน และโรแมนติก เจ้าของฉายา 'เทพบุตร
พันหน้า' น้อยคนที่จะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา เพราะเขามักจะไปไหน
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[7'x] The Poker Face หลง (กล) รักร้าย... คุณชายพันหน้า
มาไหนภายใต้หน้ากากที่เป็นใบหน้าของคนอื่นอยู่เสมอ เหตุที่เขาไม่ชอบ
เปิดเผยก็เพราะว่า...คราใดที่ใบหน้าอันแสนหล่อเหลาของเขาปรากฏออกมา
จะต้องมีหญิงสาวมาตกหลุมรักและสร้างความร�ำคาญใจให้เขาอยู่ตลอด แต่
อย่าหวังว่าจะมีใครครอบครองหัวใจคนอย่างเขาได้จริงๆ เพราะไอดอลของเขา
คือลีเทย์ [7's] ที่เคยประกาศไว้ว่าการจีบหญิงทิ้งๆ ขว้างๆ เท่กว่าการมีแฟน
เป็นตัวเป็นตนเยอะ! (แต่รู้สึกว่าตอนนี้ลีเทย์คงไม่อยากเท่ซะแล้ว)
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กฎของ [7'x] (ฉบับแรก)

1. ทุกคนยังอยู่ในขั้นตอนของการรอลงอาญาเป็นเวลาสามปี ดังนั้น
ไม่มีสิทธิ์กระท�ำผิดอีก หากใครมีความผิดนอกเหนือจากคดีที่เคยก่อไว้จะถูก
ตัดสิทธิ์จากการเป็น [7'x] และได้รับโทษตามกฎหมายทันที
2. ห้ามคนใน [7'x] มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันในด้านชู้สาว หากพบ
หลักฐานหรือมีพยานบ่งชี้ คนใดคนหนึ่งในสองคนนี้จะต้องออกจากการเป็น
[7'x] ทันที หรือออกทั้งคู่
3. ถ้ามีใครคนใดคนหนึง่ ใน [7'x] เสียชีวติ ไม่จำ� เป็นต้องมีคนใหม่มาแทน
และห้ามทุกคนแต่งงาน หรือตัง้ ครรภ์ภายในเวลาสามปีนโี้ ดยเด็ดขาด
4. เนื่ อ งจากทั้ ง เจ็ ด คนยั ง เป็ น เยาวชน ทุ ก คนจะต้ อ งเข้ า เรี ย นใน
มหาวิทยาลัย K-University เป็นเวลาสามปี โดยจะสอนหลักสูตรส�ำหรับ [7'x]
โดยเฉพาะ ไม่ เ รี ย นร่ ว มห้ อ งกั บ คนอื่ น ซึ่ ง แต่ ล ะคนจะมี ต ารางเรี ย นเป็ น
ของตนเอง บางวันอาจจะเรียนคนเดียว หรือบางวันอาจจะเรียนร่วมกับเพื่อน
ในกลุ่มก็ได้
5. ทั้ ง เจ็ ด คนจะมี บั ด ดี้ เ ป็ น รุ ่ น พี่ ใ น [7's] ซึ่ ง ทั้ ง รุ ่ น พี่ แ ละรุ ่ น น้ อ ง
ห้ามทะเลาะกัน ห้ามท�ำร้ายร่างกายกัน ห้ามฆ่ากัน และห้ามรักกัน หากใคร
หรือคู่ไหนมีปัญหาให้แจ้งสภา [7's] เพื่อด�ำเนินการทันที
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[7'x] The Poker Face หลง (กล) รักร้าย... คุณชายพันหน้า
6. ทุกคนจะต้องสวมสร้อยข้อมือทีส่ ลักชือ่ ย่อของตัวเองไว้ สร้อยข้อมือนี้
จะใช้ส�ำหรับติดตามตัว และไม่สามารถถอดได้เพราะมีระบบ security lock
คอยล็อกเอาไว้อตั โนมัติ
7. ทั้ ง เจ็ ด คนสามารถมี แ ฟนได้ โดยแฟนของทุ ก คนจะถู ก เรี ย กว่ า
'Sweetheart' ตามแบบ [7's] แต่จะต้องผ่านด่านทดสอบความเหมาะสมซะก่อน
ซึ่งการทดสอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง และหากใครผ่านการทดสอบ
ก็จะได้รบั สร้อยข้อมือสลักชือ่ แฟนของตนเอง และมีระบบ security lock เช่นกัน
7.1 หากได้รับการประกาศตัวเป็นสวีตฮาร์ตของ [7'x] แล้ว คนคนนั้น
ก็จะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆ ในอินเตอร์พาร์ก แต่แฟนของ [7'x] ไม่มีสิทธิ์
เป็นฝ่ายทิง้ [7'x] ก่อน ถ้าผูใ้ ดฝ่าฝืน คนคนนัน้ อาจจะหายตัวไปอย่างไม่ทราบ
สาเหตุ
7.2 ห้ามแย่งแฟนของเพื่อนในกลุ่ม ถ้าถูกจับได้จะถูกไล่ออกจากการ
เป็น [7'x] ทันที ยกเว้นคนที่ถูกแย่งจะเป็นฝ่ายยินยอม

* ผลงานที่ผ่านมาของ [7'x] ทุกคน สามารถติดตามอ่านได้ที่ '[7's] Extra Edition ปฏิบัติการลับฉบับคู่รัก
สุดฮอต' By แสตมป์เบอรี่ ราคา 189 บาท ทุกแผงหนังสือทั่วประเทศ ^O^
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บทน�ำ

กับตน
ตนเอง

ชื่อภาษาไทย : คอร์เนล เจนเซ่น
ชื่อภาษาอังกฤษ : Cornell Jenzen
รหัสของชื่อ : CJ (ซีเจย์)
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
เชื้อชาติ : ไทย – เดนมาร์ก
ความสามารถ : นักปลอมตัวอันดับหนึ่ง
บัดดี้รุ่นพี่ : แซทเทิล [7's]*
ตัวอย่างคดีที่เคยก่อในอดีต :
- ปลอมตัวเป็นดาราเกาหลีชื่อดังเพือ่ หลอกหญิงสาวสวยๆ มาค้างคืน
- ปลอมตัวเป็นซูเปอร์สตาร์สุดฮอตเพื่อได้เที่ยวญี่ปุ่นฟรีกับโออิชิชะ
- ปลอมตัวเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพือ่ ขโมยข้อสอบมาให้นอ้ งสาว
ฯลฯ

* ติดตามเรื่องของ 'แซทเทิล' ได้ใน '[7's] The Kiss Show สุดหล่อจ๋า...อยากสวยช่วยฉันที'
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สภา [7's]
วันนี้เป็นวันที่การประชุมเงียบเหงากว่าทุกครั้ง ไม่สิ! นี่อาจจะเรียกว่า
การประชุมไม่ได้ด้วยซ�้ำ เพราะถึงแม้สถานที่ที่เขาก�ำลังนั่งอยู่ตอนนี้จะเป็น
ห้องประชุม แต่จ�ำนวนสมาชิกในห้องนี้กลับมีเพียงแค่...สองคน
โดยปกติแล้ว หากเกิดเหตุหรือคดีต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือจาก
[7'x] ท่านอเนกจะเรียกทุกคนมาเข้าห้องประชุมเพื่อหาตัวแทนที่เหมาะสม
ที่สุดในการท�ำภารกิจนั้นๆ แต่ครั้งนี้กลับแตกต่างออกไป เพราะท่านระบุตัว
ชัดเจนเลยว่าคนที่จะท�ำภารกิจนี้ได้ต้องเป็น 'เขา' เท่านั้น
เขา = ซีเจย์
"ขอโทษด้วยที่ครั้งนี้ฉันจ�ำเป็นต้องเลือกแกโดยไม่ได้ถามความสมัครใจ
ใดๆ ก่อน แต่นอกจากแกแล้ว ฉันก็ไม่คิดว่าจะมีใครสามารถท�ำงานนี้ได้ดีเท่า"
"ฮะๆ ท่านไม่จ�ำเป็นต้องมาขอโทษผมหรอกครับ ยังไงมันก็เป็นหน้าที่
ของผมอยู่แล้วนี่" ซีเจย์ยิ้มหวาน พลางยักไหล่ "ช่วงนี้ก�ำลังเบื่อๆ อยู่พอดี"
"อืม...แต่ที่ส�ำคัญเลยก็คือ เรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับระหว่างเราสอง
คนเท่านั้นนะ"
ท่านอเนกยื่นมือมาจับบ่าซีเจย์พลางบีบเบาๆ เล่นเอาเขาสะดุ้งเฮือก!
สายตาแบบนี้ ท่าทีแบบนี้ คิดดีไม่ได้เลย...สันหลังเขาเสียววาบๆ ไม่อยาก
จะพูดในสิ่งที่คิดออกไป แต่ก็จ�ำเป็นต้องพูด
"ดะ...เดี๋ยวนะท่าน อย่าบอกนะว่าท่านเป็น...!?!"
"เป็นหอกอะไรเล่า! ไอ้เวรนี่ ถึงแกจะหล่อแค่ไหน ฉันก็ไม่หวั่นไหว
กับผู้ชายโว้ย -*-"
อ้อ...โล่งอก นึกว่ารอบนี้จะได้สวีตฮาร์ตเป็นลุงแก่คราวพ่อซะแล้ว
"อ้าว...แล้วท่านมาท�ำหน้าแบบนัน้ ใส่ผมท�ำไมกันล่ะ ตกใจหมดเลยเนีย่
วู้ว~"
"หน้าแบบไหนของแกวะ -_-;"
"แบบที่ท�ำให้ผมขนลุกซู่นั่นแหละ"
"แกมันคิดอกุศลไปเอง ไอ้บ้า!"
"อ่ะๆ งัน้ ท่านก็พดู แบบปกติมาเลยดีกว่าว่าสรุปมันมีอะไร แล้วจะให้ผม
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ไปท�ำอะไร ที่ไหน กับใคร และที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ...เป้าหมายสวยมั้ย ฮ่าๆๆๆ"
"ไม่สวย"
จบ...
ได้ยินแล้วแทบหมดแรงจะสืบคดี ค�ำตอบนี้ร้ายแรงซะยิ่งกว่าส่งเขาไป
ท�ำงานกับรถดูดส้วมซะอีก เพราะส่วนมากเขาต้องใช้เวลาพัวพันกับทุกงาน
แทบไม่ต�่ำกว่าหนึ่งเดือน การต้องมาติดแหง็กกับเป้าหมายที่ไม่น่าดึงดูดใจ
เลยสักนิด นั่งหายใจทิ้งยังมีประโยชน์ซะกว่า โลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมส�ำหรับเขา
เอาซะเลย ทีเป้าหมายของเอ็กซ์คิวยังเป็นถึงลูกสาวท่านนายกอภิวัฒน์ที่
หน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ แต่ทา่ นอเนกกลับส่งเขาไปท�ำงาน
กับปลวกเนี่ยนะ!
แค่คิดก็ห่อเหี่ยวไปซะทุกส่วนแล้ว T_T
"ผมว่างานนี้ไม่เหมาะกับผมแล้วล่ะท่าน ลองพิจารณาคนอื่นดูมั้ยครับ"
"ไอ้เวรนี่! ฉันจริงจังนะเว้ย เรื่องนี้เรื่องใหญ่ จะมาท�ำเป็นเล่นๆ ไม่ได้"
"งั้นท่านต้องสัญญาก่อนว่าถ้าผมท�ำงานนี้ส�ำเร็จ ต้องส่งผมไปปฏิบัติ
ภารกิจกับสาวสวย เซ็กซี่ นมโตๆ หุ่นดี น่าฟัด น่า..."
"พอก่อน แกนี่นะ! พาฉันออกทะเลเรื่อย"
ท่านอเนกอ่อนอกอ่อนใจทุกทีที่ต้องคุยกับพ่อหนุ่มนักรักอย่างซีเจย์
เพราะในหัวเขามักเต็มไปด้วยเรื่องผู้หญิงตลอดเวลา ถ้าผ่าสมองออกมา
ในนั้นคงอัดแน่นไปด้วยเหล่าสาวๆ สวยเอ็กซ์สุดเซ็กซี่
"คือที่ฉันบอกว่าไม่สวยเนี่ย เพราะหมอนั่นเป็นผู้ชายต่างหาก"
"หาาา! ผู้ชายยย!" นี่มันแย่ยิ่งกว่าถูกรถดูดส้วมระเบิดใส่หน้าซะด้วยซ�้ำ
"ส่วนใหญ่ถ้าเป้าหมายเป็นผู้ชาย ท่านจะให้ผู้หญิงไปท�ำ หรือถ้าเป้าหมาย
เป็ น ผู ้ ห ญิ ง ท่ า นจะให้ ผู ้ ช ายไปท� ำ ไม่ ใ ช่ เ หรอ แล้ ว ท� ำ ไมคราวนี้ ใ ห้ ผ มไป
Feat. กับผู้ชายล่ะเนี่ยยย โอ้โห...จิตใจท่านท�ำด้วยอะไรอ่ะครับ เสียใจสุดๆ
ไม่มีก�ำลังจงก�ำลังใจท�ำงานแล้ววว"
"ไอ้ซีเจย์! เดี๋ยวพ่อเตะเปรี้ยงไปนู่น ฟังก่อนสิโว้ยยย"
ท่ า นอเนกท� ำ ท่ า เหมื อ นจะส่ ง ซี เ จย์ อ อกไปนอกกาแล็ ก ซี่ แ ล้ ว จริ ง ๆ
เล่นเอาเขาถึงกับเงียบกริบ นั่งเรียบร้อยเจี๋ยมเจี้ยมยิ่งกว่าเสือสิ้นลายที่ก�ำลัง
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รอฟังค�ำสั่งเพียงอย่างเดียว
"คร้าบพ่อออ"
"คืองี้...แกจ�ำข่าวเมื่อห้าเดือนที่แล้วได้มั้ย ข่าวที่ไอ้เจ้าคีย์ ลูกชายของ
ท่าน ส.ส. ประยุติหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยน่ะ จนป่านนี้ก็ยังตามหาไม่พบ
ไม่มีใครเคยเจอเขาเลย แม้แต่ศพก็ไม่ปรากฏ เช็กตามด่านตรวจคนเข้าเมือง
ต่างๆ ก็ยังไม่มี มันน่าแปลกใจจริงๆ ว่าหายไปไหน"
"แต่ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยนี่ท่าน ตอนนี้ทางกรมต�ำรวจก็ไม่ได้
นิ่งนอนใจไม่ใช่เหรอครับ ก็ยังเห็นข่าวประกาศตามหาอยู่เรื่อยๆ นะ คนเรา
มันจะซ่อนตัวได้นานสักเท่าไหร่กันเชียว สักวันก็ต้องโผล่ออกมาให้เห็นจนได้
รูส้ กึ ว่าตัวพ่อแม่ของมันเองก็ระงับบัตรเครดิตทุกใบไปหมดแล้ว ถ้ายังมีชวี ติ อยู่
แล้วไม่ออกมาเคลื่อนไหวท�ำอะไรเลย มันจะเอาเงินที่ไหนใช้"
"ปัญหาก็คือท่าน ส.ส. ประยุติเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของฉันไงเว้ย แถมเขา
ก็มบี ญ
ุ คุณกับพวกเรามาก เงินกว่าครึง่ ทีไ่ ด้มาสนับสนุนสภานีก่ ม็ าจากท่านนะ"
"อ้อ! อย่างนี้นี่เอง ผมพอจะเก็ตแล้ว" ซีเจย์พยักหน้าหงึกหงัก เมื่อได้ยิน
เจตนาทีล่ ะเอียดชัดเจนยิง่ ขึน้ กว่าเดิม "สรุปให้เลยแล้วกันว่า ท่าน ส.ส. ประยุติ
ซึง่ เป็น 'เพือ่ น' ของท่านเนีย่ ร้อนใจเรือ่ งทีล่ กู ชายหายตัวไป ทนรอต�ำรวจจัดการ
ให้ไม่ไหว เลยต้องมาขอร้องท่านเพื่อให้พวกเราช่วยเหลือเผื่อจะเร็วขึ้น...
ถูกต้องมั้ยครับ"
"เออ...ก็ท�ำนองนั้น"
"งั้นให้ไอ้เอสเคท�ำน่าจะเหมาะกว่านะ ท่านก็สั่งให้มันสร้างเครื่อง
ตามหาคน หรือสร้างจมูกหมาดมกลิ่นแบบไฮเทคให้อะไรงี้"
"จะบ้าเรอะ! แกนี่พูดเป็นนิยายไปได้ -_-;"
"อ้าว! นี่ผมก็คิดว่าเราอยู่ในโลกแห่งนิยายกันซะอีก คนจริงๆ ที่ไหน
จะเก่งกันขนาดนี้ล่ะท่าน ^^"
"ท�ำไมแกถึงชอบพาฉันออกทะเลเรื่อยเลยวะ พ่อเป็นโคลัมบัสเหรอวะ
ออกทะเลเก่งงง"
"โห...ท่าน เดี๋ยวนี้ใช้ศัพท์วัยรุ่นซะด้วย ผมตามไม่ทันแล้วเนี่ย ฮ่าๆๆๆ"
"เออน่ะ...ท�ำงานกับวัยรุ่นก็ต้องเรียนรู้ศัพท์แสงอะไรบ้าง" ท่านอเนก
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ยิ้มเขินเล็กน้อยที่โดนลูกน้องอายุคราวลูกคราวหลานแซว "สรุปว่างานที่ฉัน
จะให้แกท�ำก็คือ...แกต้องปลอมตัวไปเป็นลูกชายของท่าน ส.ส. ประยุติ แล้ว
สืบหามาให้ได้ว่าเขาหายตัวไปไหน"
"อ้อ...ผมก็นึกว่าจะ...หา!!! อะไรนะ!!! =[]=" ซีเจย์ลุกขึ้นพรวด แทบจะ
กระโดดขึ้นมายืนบนโต๊ะอยู่แล้ว ถ้าไม่เกรงใจว่าจะเหยียบหัวท่านอเนกน่ะนะ
"ท่านจะให้ผมปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียนไฮสกูลงั้นเหรอ มันไม่ง่ายนะครับ -*-"
"ชูว่ วว~ เบาๆ สิวะ บอกแล้วไงว่านีเ่ ป็นความลับ ตะโกนซะรูก้ นั ทัง้ จังหวัด
แล้วมั้ง โธ่!"
"ก็ท่านเล่นคิดแต่อะไรแปลกๆ จะไม่ให้ผมตกใจได้ไง"
"แปลกยังไงวะ ปลอมเป็นผู้หญิง แกก็ท�ำมาแล้ว นี่ปลอมเป็นผู้ชาย
ด้วยกัน ส่วนสูงใกล้เคียงกัน อายุนอ้ ยกว่าแต่กแ็ ค่ไม่กปี่ ี ไม่เห็นจะยากตรงไหน"
"ถ้าปลอมตัวแค่แป๊บๆ ไม่เกินวันสองวันแบบที่เคยท�ำมามันก็พอไหว
ล่ะครับ แต่นี่ท่านจะให้ผมปลอมเป็นหมอนั่น แล้วสวมรอยใช้ชีวิตเพื่อสืบหา
เบาะแสต่างๆ ของมัน แบบนี้ยังไงก็ต้องใช้เวลาเกินหนึ่งอาทิตย์แน่ๆ"
"หรือถ้าไม่เจอก็เป็นเดือน"
"ครับ...ได้ยินแล้วสบายใจขึ้นมาก -*-"
"เอาน่า...เดี๋ยวฉันจะประกาศออกข่าวว่าเจอตัวคีย์แล้ว เขาประสบ
อุบัติเหตุโดนรถชน แล้วมีชาวบ้านช่วยเอาไว้ได้พอดี หัวสมองของคีย์ถูก
กระทบกระเทือนอย่างแรง จ�ำอะไรไม่ค่อยได้ ชาวบ้านคนนั้นก็ดันยากจน
ไม่มีทีวี ไม่รู้ข่าวคราวใดๆ ก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไง
พอคีย์ฟื้นแล้วออกมาเดินเตร็ดเตร่อยู่นอกบ้าน ถึงได้มีคนพบเข้าแล้วแจ้ง
เบาะแสมา"
"โห -_-; นี่มันพล็อตนิยายน�้ำเน่าชัดๆ ถามจริงเหอะ ท่านไปให้ใคร
แต่งให้ครับเนี่ย โคตรน�้ำเน่า คงไม่ใช่นักเขียนชื่อดังแห่งยุคอย่างแสตมป์เบอรี่
ใช่มั้ยครับ"
"บ๊ะ! แกนี่มันวอนตายซะจริงๆ ไม่ขัดฉันสักเรื่องจะได้มั้ย"
ท่านอเนกเริม่ รูส้ กึ อยากจะเขกกบาลเจ้าลูกน้องคนนีเ้ ต็มทนแล้ว ติดทีว่ า่
ยังต้องพึ่งพากันอยู่ เลยได้แต่ข่มอารมณ์งุ่นง่านไว้ในใจ
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[7'x] The Poker Face หลง (กล) รักร้าย... คุณชายพันหน้า
"โอเคๆ ยังไงผมก็ปฏิเสธท่านไม่ได้อยู่แล้วนี่"
"เออ! เพราะงั้นฟังอย่างเดียวพอ อ้อ! อย่างที่ฉันเคยบอกไปนะ คนที่
รู้เรื่องนี้มีน้อยมากๆ จะมีก็แค่ฉัน แก เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
และครอบครัวของคีย์เท่านั้น"
"หมายความว่าพวกแก๊งเซเว่นทุกคนก็ห้ามรู้ด้วย?"
"ถูกต้อง"
"เฮ้อออ~"
"ดูท�ำหน้าเข้า ท่าทางอย่างกับฉันสั่งให้แกไปโดดน�้ำตายงั้นแหละ
ก็แค่ปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียนไฮสกูลคนนึงเท่านั้น ไม่เห็นจะยากตรงไหน
ปลอมตัวเป็นโอบาม่าแกยังท�ำมาแล้ว"
"แต่ผมไม่เคยต้องใช้ชีวิตเป็นโอบาม่า ไม่เคยต้องไปใช้ชีวิตอยู่ใน
ท�ำเนียบขาวด้วย!"
"เออน่า! ก็แค่ชวี ติ เด็กผูช้ ายคนนึง ไม่มอี ะไรล�ำบากหรอก แกอย่าลืมนะ
ว่าคีย์น่ะเป็นเด็กที่มีชีวิตเพอร์เฟ็กต์มาก หน้าตาดี เรียนเก่ง เป็นถึงประธาน
นักเรียน แล้วก็ยังเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนด้วย ร�่ำรวย มีครบทุกอย่างยิ่ง
กว่าห้างเซ็นทรัล แกไปสวมรอยเป็นเขาก็ได้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย
ควรจะต้องขอบคุณฉันด้วยซ�้ำที่หยิบยื่นโอกาสดีๆ แบบนี้ให้"
"โธ่...ท่าน ถ้าชีวิตหมอนั่นราบรื่น กินอยู่สุขสบายแบบนั้นจริง แล้วมัน
จะหาเรื่องหนีไปท�ำไม มันหนีไปแบบนี้ แปลว่าชีวิตมันต้องเฮงซวยมากแน่ๆ"
"แกรู้ได้ยังไงว่าเขาหนี"
"ก็ถ้าโดนลักพาตัว ป่านนี้คนที่ลักพาตัวมันไปก็ต้องออกมาเรียกร้อง
อะไรแล้ว แต่นี่เงียบกริบ ยกเว้นว่าคนคนนั้นจะลักพาตัวไอ้หมอนั่นไปตั้งไว้
ดูเล่นที่บ้าน แต่มันใช่เรื่องมั้ยล่ะครับ ดูแล้วยังไงเหตุผลนี้ก็เป็นไปไม่ได้"
"อืม...ฉันก็คิดเหมือนแก ถ้าไม่ใช่โดนฆ่าตายแล้วหมกศพไว้ที่ไหนสักที่
ก็อาจจะหนีไปกบดานอยู่ที่อื่น แต่มันคือที่ไหนกันล่ะ สถานที่นั้นคงจะต้อง
ลึกลับมากนะ มากจนไม่มีใครเจอเขาอีกเลยในระยะเวลาสี่ห้าเดือนมานี้"
"แล้วไอ้หมอนั่นมันมีน้องสาวหรือพี่สาวมั้ยล่ะครับ"
"ไม่มีว่ะ"
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"แฟนล่ะ"
"ไม่รู้เว้ย เดี๋ยวแกไปอาศัยอยู่บ้านเขาก็สัมภาษณ์พ่อแม่เขาดูเองสิ เผื่อ
จะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาอีก เออ! แล้วก็อย่าลืมถอดสร้อยข้อมือสลักชื่อแก
ออกด้วย เดี๋ยวคนเห็นแล้วจะรู้หมดว่าแกเป็นใคร"
"เฮอะๆ...คร้าบบบ ปกติเวลาผมปลอมเป็นคนอื่น ผมก็ท�ำเรื่องขอถอด
สร้อยข้อมือออกตลอดอยู่แล้ว แต่ท่านเล่นพูดมัดมือชกมาซะขนาดนี้ สรุปว่า
ยังไงผมก็ต้องท�ำสินะ โอเคๆ งั้นก็หวังว่าไอ้หมอนี่จะมีแฟนที่สวยและคุ้มค่า
พอที่จะท�ำให้ผมมีก�ำลังใจสวมรอยเป็นมันไปได้ตลอดรอดฝั่งนะ"
"เดี๋ยวๆๆๆ แกจะใช้หน้าเจ้าคีย์ไปท�ำอะไรพิเรนทร์ไม่ได้นะเว้ย -*-"
"ผมไม่สนหรอกครับ J"
ซีเจย์เอาฝ่ามือทั้งสองข้างเท้าโต๊ะไว้แล้วยื่นหน้าไปกระตุกยิ้มแบบ
โจ๊กเกอร์ใส่ท่านอเนก เล่นเอาท่านอเนกเหงื่อแตกพลั่ก สัมผัสได้ถึงความ
ไม่น่าไว้ใจของเจ้าลูกน้องตัวแสบคนนี้
"ชีวิตไอ้หมอนั่นเป็นของผมแล้ว ผมจะท�ำอะไรกับมันก็ได้ ขอบคุณ
ที่ท�ำให้ช่วงหน้าร้อนของผมไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับท่าน ขอบคุณจริงๆ
ฮ่าๆๆๆๆๆ ^O^"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160625086.html

