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แสงสส้ีมยามโพล้เพล้ทาบผ่านทิวต้นสนทีย่นืเรยีงราย

ตลอดสองข้างทาง อณุหภมูลิดต�่าลงทลีะนดิพรอ้มกบัแสงสวา่งที่

เริ่มขมกุขมวั แม้หนทางเบื้องหน้าจะยาวไกลเหมอืนไม่สิ้นสดุ แต่

เธอรูด้ว่ีาปลายทางของการเดนิระยะกว่าห้าไมล์นี้คอืกระท่อมหลงั

เล็กที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันเงียบสงบ บนพื้นที่กว่าร้อยเอเคอร์ที่

รอบด้านเป็นกรรมสทิธิ์ของครอบครวัแฮรสี และเพราะเพื่อนสนทิ

ซึ่งเป็นรมูเมตของเธอคอื เคทลนิ แฮรสี เอมมกิาเองจงึมโีอกาสมา

พกัผ่อนที่นี่อยู่หลายครั้ง

ครอบครวัของเคทลนิมบ้ีานหลงัใหญ่ที่อยูใ่นพื้นที่ชมุชนของ

เมืองรูธ เมืองเล็กๆ อยู่ทางตอนเหนือห่างจากดัลลัส รัฐเทกซัส 

ประมาณหนึ่งชั่วโมงหากเดนิทางด้วยการขบัรถ ส่วนระยะทางจาก

บ้านของครอบครวัมาถงึกระท่อมหลงันี้ใช้เวลาเพยีงไม่ถงึสบินาท ี

ครอบครวัแฮรสีเป็นครอบครวัเก่าแก่ในพื้นที่ ฐานะและหน้าตาทาง

สงัคมจดัอยู่ในอนัดบัต้นๆ เรยีกว่าไม่มใีครในเมอืงไม่รู้จกัสมาชกิ

ครอบครัวนี้ เคทลินเพื่อนของเธอเป็นน้องคนเล็กของครอบครัว

บทนำ�



8  ล่ารักพยานหัวใจ

จากลูกทั้งหมดสามคน  เธอเคยพบ คาลวนิ แฮรสี หลายครั้ง เขา

รับสืบทอดกิจการของครอบครัว และตอนนี้เห็นว่าก�าลังจะลง

สมคัรเล่นการเมอืงท้องถิ่นด้วย ส่วนคนที่สองเอมมกิารู้จกัเพยีงแค่

ชื่อและเหน็รปูถ่ายที่เคทลนิมกัเอามาอวด ยงัไม่เคยมโีอกาสได้เจอ

ตวัจรงิเลย เธอรู้เพยีงแค่ว่าเขาเป็นนาวกิโยธนิ

ถ้าไม่นบัเรื่องหน้าตาที่มคีวามคล้ายคลงึซึ่งได้มาจากพ่อแม่

ของพวกเขาแล้วละก ็คงไม่มใีครคดิว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกนัอย่าง

แน่นอน คาลวนิเป็นคนค่อนข้างสขุมุเยอืกเยน็ ส่วนเคทลนิตรงข้าม

กบัพี่ชายโดยสิ้นเชงิ ไม่เพยีงแค่เป็นสาวสงัคมจดั เธอยงัถอืว่าเป็น

ยายตวัแสบอกีด้วย แต่ส�าหรบัพี่ชายอกีคนนสิยัจะเป็นอย่างไรนั้น

เอมมกิากเ็ดาไม่ออกเหมอืนกนั เคทลนิเองกพ็ดูเกี่ยวกบัพี่ชายคนนี้ 

น้อยมาก

จะอย่างไรกเ็ถอะ สิ่งที่เอมมกิาต้องการในตอนนี้มากที่สดุก็

คอืที่นอนอุ่นๆ 

หญงิสาวสดูลมหายใจเข้าลกึเพื่อเรยีกก�าลงัใจให้ตวัเอง แม้

แทบจะไม่เหลอืแล้วเพราะต้องเดนิทางอย่างแสนทรหดเช่นที่ผ่าน

มาในช่วงตลอดสามวัน ขับรถข้ามรัฐด้วยระยะทางกว่าหนึ่งพัน

สามร้อยไมล์ ต้องนอนในโรงแรมเล็กๆ ที่แสนจะเหม็นอับ และ 

ทั้งที่เป้าหมายปลายทางอยู่ตรงหน้า แต่รถยนต์เจ้ากรรมดนัทรยศ

เสียอย่างนั้น เมื่อจู่ๆ ก็ดับสนิท เอมมิกาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน

เครื่องยนต์ เธอจึงไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร ที่รู้ตอนนี้ก็คือระยะ

ทางจากจุดที่รถเสียถึงกระท่อมห่างกันเพียงแค่ห้าไมล์หรือ

ประมาณแปดกโิลเมตรเท่านั้น
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ไม่ใช่ทางที่ไกลเลย นี่เป็นระยะปกติที่เธอมักจะวิ่งจ็อกกิง

ยามเช้าทกุวนัอยู่แล้ว แต่เพราะความเหนื่อยบวกกบัน�้าหนกัของ

กระเป๋าเป้บนหลังท�าให้ระยะทางห้าไมล์ก�าลังจะกลายเป็นนรก

ส�าหรบัเธอ 

หากไม่มเีป้ที่หลงัเธอจะเดนิได้คล่องตวัและเรว็กว่านี้ แต่การ

ทิ้งของใช้จ�าเป็นก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเช่นกัน หญิงสาวยกแขนขึ้น

ปาดหยาดเหงื่อบนหน้าผากแล้วให้ก�าลงัใจตวัเอง

เธอท�าได้

เอมมิกาเม้มริมฝีปากแน่น พยายามกัดฟันทน เธอรู้ว่ามี

กระท่อมอยู่ตรงหน้าแน่ๆ หยาดเหงื่อไหลรินจากหน้าผาก ลม

หายใจของเธอขาดห้วง ขาสั่นและล้าจนเกือบจะทรุดอยู่แล้วเมื่อ

ในที่สุดหลังคาของกระท่อมชั้นเดียวซึ่งเป็นที่พักก็ปรากฏขึ้นใน

สายตา 

“ขอบคณุพระเจ้า”

เอมมกิาสดูหายใจเข้าลกึ เค้นเรี่ยวแรงที่ยงัเหลอืออกมาแล้ว

รบีก้าวเท้าออกไปทนัท ีตอนนี้ท้องฟ้าก�าลงัมดืสนทิ เธอทั้งเหนื่อย 

หวิ และอ่อนล้า แต่ความหวิรอได้ ตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการที่สดุก็

คอืการอาบน�้าให้สะอาดและที่นอนนุ่มๆ 

จากที่เคทลินบอก กุญแจส�ารองถูกซ่อนเอาไว้ใต้กระถาง

ต้นไม้ประดับทางด้านซ้ายของประตู แต่เพราะพระอาทิตย์ได้ลา

จากขอบฟ้าไปแล้ว ท�าให้การมองเห็นต�่าลงจนเอมมิกาเผลอท�า

กระถางต้นไม้ใบหนึ่งตกลงบนพื้นแตก

“ให้ตายส”ิ หญงิสาวสบถกบัตวัเองแล้วกวาดมอืหากญุแจ
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ส�ารองจนเจอในที่สุด เธอต้องใช้เวลาอีกเกือบสามสิบวินาทีกว่า

จะเสียบลูกกุญแจเข้าไปได้ เสียงถอนหายใจยาวดังขึ้นหลังเสียง

ล็อกดีดตัว ริมฝีปากบางคลี่เป็นรอยยิ้มเมื่อเธอใช้มือผลักบาน

ประตู

แต่รอยยิ้มนั้นอยูไ่ด้ไม่นานนกั เพยีงแค่ก้าวเดยีวที่ผ่านกรอบ

ประตูเข้าไป โลกทั้งใบกเ็หมอืนจะหมนุคว้าง เอมมกิาไม่รู้ว่าเกดิ

อะไรขึ้น ท่ามกลางความมดือะไรบางอย่างฉดุข้อมอืเธอ รู้สกึเจบ็

และจกุไปทั่วทกุส่วนของร่างกาย แขนทั้งสองข้างเจบ็ร้าว แต่เธอ

ไม่อาจจะเปล่งเสียงร้องออกมาได้เพราะน�้าหนักของอะไรบาง

อย่างหรอือาจจะใครบางคนทบัอยู่ด้านบน

“เธอเป็นใคร” เสียงต�่าเยือกเย็นท�าให้หัวใจดวงน้อยของ 

คนฟังหล่นลงไปในหลมุด�าที่มองไม่เหน็ 

ความกลัวเข้าเกาะกุมหัวใจ เธออยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือ 

ตวัเองไม่ได้ ถกูจบัให้นอนคว�่าหน้าแนบอยูก่บัพื้นไม้เยน็เฉยีบ แขน

ทั้งสองถูกยดึตรงึเอาไว้กบัพื้นข้างศรีษะ มอืหนาหยาบกร้านลอ็ก

ข้อมอืของเธอเอาไว้แน่นราวกบัคมีเหลก็

ที่นี่ไม่ควรจะมีใครอยู่ไม่ใช่เหรอ โอ้พระเจ้า เธอคงไม่ได้

ท�าให้ขโมยตกใจใช่ไหม

“ฉนัไม่ชอบถามอะไรซ�้าซากหรอกนะ”

“ยะ...อย่าท�าอะไรฉันเลยนะ ฉะ...ฉัน...ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้ง

นั้น”

“ฉนัไม่ได้ถามว่าเธอรู้อะไร แต่ถามว่าเธอเป็นใคร”

“ฉะ...ฉนัชื่อเอมมกิา อย่าท�าอะไรฉนัเลยนะขอร้อง ถ้าคณุ
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ปล่อยฉนัไป ฉนัจะไม่บอกใครว่าคณุเข้ามาขโมยของในนี้” เอมมกิา 

ลนลานบอก แม้การพูดจะยากล�าบาก 

“ถ้าใครสกัคนจะต้องถกูเรยีกว่าขโมยกน่็าจะเป็นเธอ เพราะ

เธอคอืคนที่บกุรกุเข้ามา”

“ฉนัไม่ได้บกุรกุนะ”

“บ้านหลงันี้อยู่ในพื้นที่ส่วนบคุคล”

“ฉนัไม่ได้บกุรกุ” เอมมกิายนืกรานเสยีงแขง็ 

“แอบเข้ามาในบ้านคนอื่นแล้วยังบอกว่าตัวเองไม่ได้บุกรุก

งั้นเหรอ”

“ฉนัรู้จกักบัเจ้าของที่นี่ เคทลนิให้ฉนัมาที่นี่ได้ แบบนั้นกไ็ม่

ถอืว่าเป็นการบกุรกุ” เอมมกิาเถยีงกลบั พยายามดิ้นเพื่อให้ตวัเอง

หลุดเป็นอิสระ แต่ท่วงท่าที่ถูกกดตรึงอยู่ตอนนี้ท�าให้เธอไม่อาจ

เคลื่อนไหวได้มากนกั และเธอต้องหยดุเคลื่อนไหวเมื่อรูส้กึถงึอะไร

บางอย่างกดอยู่ที่ช่วงเอว ลมหายใจของหญิงสาวสะดุดขณะ 

ในหวัปรากฏภาพอาวธุสดี�าที่ท�าจากเหลก็กล้า

ชื่อของน้องสาวที่ได้ยินท�าให้คนร่างสูงชะงัก แต่เขายังไม่

ปล่อยตวัผูบ้กุรกุ มอืทั้งสองข้างยงัตรงึข้อมอืน้อยเอาไวแ้น่น “เธอ

บอกว่าเคทลนิงั้นเหรอ”

“ใช่ เคทลนิ แฮรสี เจ้าของกระท่อมหลงันี้”

เสยีงหวานที่แว้ดกลบัมาท�าให้คิ้วหนาเลกิสูงนดิๆ “เคทลนิ

ไม่ใช่เจ้าของที่นี่เสยีหน่อย”

คิ้วเรียวขมวดเข้าหากัน เอมมิกามั่นใจว่าเธอมาไม่ผิดที่ 

กระท่อมหลังนี้ยังคงเหมือนเดิม เธอเคยมาเมื่อปีก่อน แต่พอคิด
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อกีทกีร็ูส้กึไม่แน่ใจเท่าไรนกั เพราะจากที่เคทลนิบอกที่นี่ไม่ควรจะ

มใีครอยู ่และน�้าเสยีงของอกีฝ่ายกท่็าทางจะมั่นใจดว้ยวา่เธอเปน็

ผู้บกุรกุ หรอืเธออาจจะมาผดิที่จรงิอย่างที่เขาบอก 

“นี่ไม่ใช่เขตที่ดนิของครอบครวัแฮรสีหรอกเหรอ” 

“ใช่ แต่กระท่อมหลงันี้ไม่ใช่ของเคทลนิ”

เอมมกิาพยายามสูดหายใจเข้าแล้วเอ่ยถามกลบั “คณุรู้จกั

เคทลนิใช่ไหม คาลวนิเหรอ”

“ดเูหมอืนคณุรูจ้กัคนในครอบครวัแฮรสีพอสมควรเลยสนิะ” 

เสยีงทุ้มของเขามแีววประหลาดใจอยู่ไม่น้อย

“ถ้าอย่างนั้นที่นี่กค็อืกระท่อมของครอบครวัแฮรสี”

“ใช่”

“แล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าไม่ใช่” เอมมิกาแว้ดกลับอย่างขุ่น

เคอืง

“ผมบอกว่าไม่ใช่ของเคทลนิ ไม่ได้บอกสกัหน่อยว่าไม่ใช่ของ

ครอบครวัแฮรสี”

ถ้าเธอลกุขึ้นได้ละก ็เธอจะข่วนหน้าเขา เอมมกิากดัฟันแน่น

และพยายามนบัหนึ่งถงึสบิในใจ 

“สรปุว่าคณุเป็นเพื่อนของเคทลนิสนิะ” เจ้าของเสยีงทุม้ถาม

อกีครั้ง

“ก็บอกอยู่ไม่ใช่เหรอว่าฉันเป็นเพื่อนกับ เคทลิน แฮรีส”  

เอมมิกาตวาดกลับ และเธอคงจะกรีดร้องใส่หน้าเขาไปแล้วถ้า

ไม่ใช่เพราะถูกกดคว�่าแนบพื้นแบบนี้ “ฉันรู้จักกับเคทลินและ

ครอบครวัแฮรสีจรงิๆ ทนีี้เชื่อหรอืยงัว่าฉนัไม่ใช่ผู้บกุรกุ”
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“ใครๆ ในเมอืงนี้กร็ูจ้กัครอบครวัแฮรสีทั้งนั้นแหละ การรูจ้กั

ชื่อพวกเขาไม่ได้พสิูจน์อะไรเลย”

เอมมกิากดัฟันกรอดอกีรอบ เธอพยายามผงกศรีษะขึ้นจาก

พื้น แต่กไ็ม่ช่วยอะไรนอกจากท�าให้เธอเจบ็หลงัมากยิ่งขึ้น โดยที่

เธอไม่รูเ้ลยว่าการเคลื่อนไหวของตวัเองนั้นสง่ผลตอ่คนที่นั่งครอ่ม

ทบัร่างเธออยู่

“โทรศพัท์มอืถอืฉนัอยู่ในกระเป๋า”

“คณุจะโทร. แจ้งต�ารวจ?”

“ฉันจะโทร. หาเคทลินตอนนี้เลย ให้เธอช่วยยืนยันว่าฉัน 

เป็นเพื่อนของเธอจริงๆ และฉันได้รับอนุญาตให้มาใช้ที่นี่ได้เป็น

เวลาสองสปัดาห์ เพราะฉะนั้นเลกิเอาปืนมาจี้เอวฉนัสกัท”ี ครั้งนี้

เสียงหวานที่ตะโกนอู ้อี้กลับมาท�าให้อดีตทหารหน่วยซีลแห่ง

กองทพัสหรฐัฯ ครสิเตยีน แฮรีส ถงึกบัต้องกลั้นลมหายใจ

เขาจะบอกเธอได้อย่างไรว่าเขาไม่มปืีน และถ้าเธอตระหนกั

สกันดิ เธอกจ็ะพบว่ามอืทั้งสองข้างของเขาก�าลงัตรงึข้อมอืของเธอ

อยู่ แล้วเขาจะเอามือที่ไหนไปถือปืน ชายหนุ่มสูดหายใจเข้าลึก 

เสียงค�ารามดังขึ้นในล�าคอเมื่อร่างน้อยนุ่มนิ่มใต้ร่างขยับเสียดสี

ส่วนที่ก�าลงั ‘จี้’ เธออยู่

“ปล่อยฉันสิ ฉันจะได้โทร. หาเคทลิน แล้วเรื่องนี้จะได้จบ 

สกัท”ี

คริสเตียนกระแอมเล็กน้อย ก่อนจะยอมปล่อยร่างบางให้

เป็นอสิระ เขาขยบัลกุไปยนืข้างๆ พร้อมเอื้อมไปเปิดสวติช์ไฟ

เอมมิกาหลับตาลงครู่หนึ่ง ก่อนที่เปลือกตาบางจะเปิดขึ้น
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อีกครั้งหลังจากที่ม่านดวงตาปรับรับกับแสงสว่างที่เกิดขึ้นอย่าง 

ฉบัพลนัได้

ดวงตาคมเต็มไปด้วยประสบการณ์กวาดมองคนร่างเล็กที่

นั่งอยูบ่นพื้นอย่างพจิารณา ผมเผ้าของเธอยุง่เหยงิ เสื้อผ้ากต็ดิจะ

มอมแมม ร่องรอยของเศษดนิโคลนอยูท่ี่รองเท้า ความอ่อนล้าเหน็

ชัดบนใบหน้าบอกเขาได้เป็นอย่างดีว่าเธอได้ผ่านวันที่หนักหนา

สาหสัมา เธอก�าลงับบีนวดข้อมอืที่ถกูเขาตรงึไว้ ครสิเตยีนต้องผงะ

ไปเล็กน้อยเมื่อใบหน้าหวานเงยขึ้นพร้อมกับดวงตากลมโตที่ตวัด

มองเขาอย่างขุ่นเคอืง

ชายหนุ่มบอกไม่ได้ว่าท�าไม แต่ดวงตากลมโตคู่นั้นส่งผล 

กระทบต่อเขาไม่น้อยทีเดียว คริสเตียนมองหญิงสาวที่ยังนั่งแปะ

อยู่กบัพื้นแล้วจงึยื่นมอืให้

“มาครบั ผมช่วย”

เอมมกิาตวดัสายตามองเขาอกีรอบ รมิฝีปากบางเม้มแน่น

จนเป็นเส้นตรง การที่เธอรู้สึกขัดยอกไปทั้งตัวแบบนี้ก็เพราะเขา

เป็นต้นเหตุไม่ใช่หรือไร ตอนแรกหญิงสาวพยายามจะลุกขึ้นเอง 

แต่เหมอืนแข้งขาจะไม่มแีรงพอ สดุท้ายจงึต้องยื่นมอืไปวางลงบน

ฝ่ามอืหยาบกร้านของเขา

คนร่างสูงออกแรงกระตุกเพื่อดึงหญิงสาวให้ลุกขึ้นยืน มือ

หนาคอยประคองเอาไว้จนแน่ใจว่าเธอยนืได้ด้วยสองขาเลก็ๆ ของ

ตวัเอง

“คณุบาดเจบ็ตรงไหนหรอืเปล่า” 

“ขอบคณุนะคะที่เป็นห่วง” เอมมกิาตอบกลบัด้วยน�้าเสยีง
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ประชดนิดๆ ดวงตากลมโตจ้องมองที่ใบหน้าของคนร่างสูง เธอ

เหน็ความคล้ายคลงึของเคทลนิและ คาลวนิ แฮรสี อยูบ่นหน้าของ

ชายคนนี้ คาลวนิ แฮรสี เป็นผู้ชายที่จดัว่าหล่อมาก เป็นชายร่าง

สงู ใบหน้าสะอาดสะอ้านไร้แนวไรเคราให้เหน็ ดวงตาคมดูอ่อนโยน 

อยู่เสมอ ผดิกบัชายหนุ่มร่างสูงตรงหน้า

ผู้ชายคนนี้เป็นทุกอย่างที่ตรงข้ามกัน ดวงตาของเขาดุดัน

และชวนให้หวัใจสั่นไหวอย่างน่าประหลาด ไรเคราขึ้นครึ้มปกปิด

ใบหน้าเขากว่าครึ่งท�าให้เอมมิกาไม่อาจบอกได้ว่ารูปหน้าจริงๆ 

ของเขาเป็นแบบไหน เสื้อผ้าที่สวมใส่กร็าวกบัไม่ได้ผ่านการซกัรดี

มาเลย เขาสวมเพยีงเสื้อยดืที่พอดตีวักบักางเกงยนีที่ทั้งเก่าแล้วก็

มรีอยขาดที่เข่าทั้งสองข้างด้วย

เธอรู้จกักบัเคทลนิมานานพอจะรูว่้าสมาชกิในครอบครวัของ

เพื่อนสนิทมีใครบ้าง เอมมิกาได้พบและท�าความรู้จักกับพวกเขา

ส่วนใหญ่แล้ว จะมีก็แค่คนเดียวเท่านั้นที่เธอยังไม่เคยได้รับการ

แนะน�าตวัอย่างเป็นทางการ

“คณุคงจะเป็นครสิเตยีน พี่ชายคนที่สองของเคทลนิ”

คิ้วหนาเลกิสูงนดิๆ อย่างประหลาดใจ

“ใช่ ผมเอง ขอโทษที่ท�ารุนแรงไปหน่อย แต่คุณก็ผิดนะที่

เล่นเข้ามาในเวลามดืๆ ค�่าๆ แบบนี้ แถมยงัไม่ให้สุ้มให้เสยีงอกี” 

ครสิเตยีนว่า แล้วอดถามไม่ได้ “แล้วนี่คณุเดนิเข้ามาด้วยใช่ไหม 

ถ้าผมได้ยนิเสยีงรถคงไม่คดิว่าคณุเป็นขโมยหรอก”

“รถฉนัเสยี ห่างจากที่นี่ไปราวห้าไมล์”

“แล้วคณุกเ็ลยเดนิมาอย่างนั้นน่ะเหรอ ท�าไมคณุไม่โทร. ให้
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คาลวนิมารบั”

ไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากท�า แต่เธอท�าไม่ได้ 

การหลบุตาลงต�่ากบัรมิฝีปากที่เม้มเข้าหากนับอกครสิเตยีน

ได้เป็นอย่างดีว่าคนตรงหน้ามีอะไรบางอย่างต้องการปิดบังไม่ให้

เขารู้ ดวงตาคมหรี่ลง เขาไม่ถนดัเรื่องสอบปากค�าหรอืเค้นความ

ลบัเท่าไร แต่เขาจะรู้เสมอเมื่อใครบางคนพยายามโกหก

“หรือถ้าคุณไม่มีเบอร์พวกเขา คุณก็น่าจะโทร. หาเคทลิน

เพื่อให้เธอบอกคาลวนิ” 

“ฉันไม่อยากรบกวนใคร แค่ขอมาพักที่นี่ชั่วคราวฉันก็รู้สึก

เกรงใจมากพอแล้ว”

“ท�าไมคณุไม่ไปพกัที่บ้านแฮรสี”

“กไ็ม่มเีหตผุลอะไรมาก ฉนัแค่อยากได้สถานที่สงบๆ เท่านั้น

เอง” เอมมกิาตอบกลบัพร้อมกบัยกัไหล่ แต่พอท�าแบบนั้น คิ้วเรยีว

ก็ต้องขมวดเข้าหากันเพราะเธอรู้สึกเหมือนภาพเบื้องหน้าจะพร่า

เลอืนไปชั่วครู่

ครสิเตยีนสงัเกตอาการของหญงิสาวอยูเ่ช่นกนัจงึเอ่ยเตอืน 

“ผมว่าคณุนั่งก่อนดกีว่า”

“ท�าไมฉนัต้องนั่ง”

“เพราะคณุก�าลงัจะล้มแล้วน่ะส”ิ

“คณุจะจบัฉนักดลงบนพื้นอกีงั้นเหรอ” 

ดวงตาคมหรี่ลงอีกครั้ง ความคิดเรื่องการจับกดเธอลง 

กบัพื้นฟังดนู่ายั่วยวนอยูไ่ม่น้อย ชายหนุม่สดูลมหายใจเข้าลกึและ

พยายามสลดัความคดินั้นออกจากหวั 
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“ผมบอกแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจ แต่จะยงัไงกช็่าง ผมว่าคณุควร

จะหาที่นั่งก่อน”

เอมมิกามองคนตรงหน้าครู่หนึ่งแล้วก้มลงเพื่อจะเอื้อมไป

หยิบกระเป๋าเป้ซึ่งถูกเหวี่ยงออกจากตัวไปตอนจังหวะชุลมุน แต่

หญงิสาวไม่รูเ้ลยว่านี่เป็นการกระท�าที่ผดิพลาดมหนัต์ เพราะทนัที

ที่ก้มหน้า พื้นใต้ฝ่าเท้ากเ็อยีงวูบ โลกทั้งใบจู่ๆ กพ็ลกิคว�่า ภาพ

เบื้องหน้าดูประหลาดชอบกล แขนขาดูเหมือนไม่ใช่ของเธออีก 

ต่อไป ร่างสูงตอบสนองต่ออาการนั้นทนัท ีอ้อมแขนแขง็แรงฉวย

รั้งร่างบางเอาไว้ก่อนที่เธอจะทรดุลงไปกบัพื้น

เปลือกตาของเธอปรืออยู่เล็กน้อย คิ้วเรียวขมวดมองเขา 

ก่อนที่ใบหน้าหวานซีดเซียวจะซบลงกับท่อนแขนแข็งแรงเมื่อเธอ

หมดสตลิง
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1

มอืหนาใหญ่หยาบกร้านค่อยๆ จุม่ผ้าขนหนผูนืเลก็ลง

ในกะละมงัซึ่งใส่น�้าเอาไว้ เมื่อผ้าซบัน�้าจนเปียกชุ่มเขากย็กขึ้นมา

แล้วบิดให้หมาด จากนั้นจึงหันกลับไปหาคนร่างเล็กที่นอนหมด

สตอิยูบ่นเตยีง หน้าผากของเธอพราวไปด้วยหยาดเหงื่อที่ซมึออก

มา โคนผมเปียกชุม่ อณุหภมูร่ิางกายและลมหายใจร้อนผ่าวเพราะ

พษิไข้ 

คริสเตียนถือผ้าขนหนูผืนเล็กในมือด้วยท่าทางเก้ๆ กังๆ 

ขณะที่คิ้วหนากข็มวดเข้าหากนัจนกลายเป็นก้อนปมอยูก่ลางหน้า

ผาก เขาถนดัถอืปืน ถอืขวานหรอือาวธุมากกว่าจะมาจบัผ้าขนหนู

แบบนี้ 

จรงิๆ กใ็ช่ว่าเขาจะไม่เคยดแูลใคร เขาเองกเ็คยสวมบทบาท

ของหมอเถื่อนอยูเ่หมอืนกนัเวลาที่คนในทมีบาดเจบ็ แต่ครสิเตยีน

รูส้กึว่าการผ่าเอากระสนุออกจากต้นแขนตวัเองยงัง่ายกว่าสิ่งที่เขา

ก�าลงัท�าอยู ่ชายหนุม่ยอมรบัอย่างเสยีไม่ได้ว่าเขาไม่เหมาะกบังาน

นี้จริงๆ รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหมีที่ก�าลังพยายามใช้อุ้งมือค่อยๆ 
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เดด็ดอกไม้แบบไม่ให้มรีอยช�้า

“อย่า...” เสยีงพมึพ�าดงัขึ้นจากคนไม่ได้สต ิมอืน้อยยกขึ้น

ปัดป่ายในอากาศ ท่าทางเหมอืนก�าลงัทรุนทรุาย “อย่า...ได้โปรด...

อย่าท�าอะไรฉนั”

“ใจเยน็ๆ หนูน้อย ไม่มใีครท�าร้ายคณุ ผมแค่จะเชด็ตวัให้

เท่านั้น”

“อย่า ช่วยด้วย...ได้โปรด ใครกไ็ด้ช่วยฉนัด้วย”

“ใจเย็นๆ หนูน้อย ผมอยู่ที่นี่แล้ว ผมจะไม่ยอมให้ใครท�า

อะไรคุณได้หรอก” เขาเอ่ยปลอบด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน มือหนา

ข้างหนึ่งรวบกุมมือน้อยของเธอเอาไว้ ขณะที่อีกข้างก�าลังใช้ผ้า

ขนหนูบิดหมาดเช็ดซับไปทั่วใบหน้าหวาน ไม่นานนักคนที่ก�าลัง

เพ้อกค่็อยๆ สงบลง ลมหายใจเธอเริ่มกลบัมาอยูใ่นระดบัใกล้เคยีง

กบัปกต ิ

ชายหนุม่เชด็ซบัเหงื่อทั่วใบหน้าก่อนจะมาหยดุชะงกัที่ล�าคอ

ระหงซึ่งพราวไปด้วยหยาดเหงื่อ สายตาเลื่อนลงไปยงัส่วนที่ต�่ากว่า 

คิ้วหนาขมวดเข้าหากนัยิ่งขึ้นเมื่อเหน็ว่าเสื้อเชิ้ตที่เธอสวมเปียกชื้น

แทบจะแนบไปกบัผวิร้อนผ่าวของเธอ

เขาอาจจะเป็นแค่หมอเถื่อน แต่ครสิเตยีนรูด้วีา่ถ้าปลอ่ยให้

เธออยู่ในสภาพนี้ต่อไป จากอาการไข้จะกลายเป็นปอดบวมทันท ี

และเนื่องจากที่นี่ไม่มีใครนอกจากเขา คริสเตียนจะต้องเป็นคน

เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอเอง

ฉบัพลนัเสยีงค�ารามกด็งัขึ้นในล�าคอเพราะครสิเตยีนรูส้กึได้

ว่าบางส่วนของร่างกายก�าลังตอบสนองต่อภาพที่แสนยั่วยวนใจ
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นั้น ชายหนุ่มต้องสบถเพราะรู้ดวี่าเป็นสิ่งไม่ควรอย่างยิ่ง แต่จะให้

เขาท�าอย่างไรได้เล่าในเมื่อนี่เป็นอวัยวะส่วนเดียวในร่างกายที่อยู่

นอกเหนอืค�าสั่งของสมอง

ครสิเตยีนสบถหยาบคายในใจอกีชดุใหญ่ ดวงตาคมเหลอืบ

กลบัขึ้นไปมองเสี้ยวหน้าหวานสวยอกีครั้ง ในหวัเขามภีาพรมิฝีปาก 

เลก็ๆ ของเธอก�าลงัขยบัต่อว่าด้วยค�าพดูเจบ็แสบ ดวงตากลมโตขงึ 

มองเขาอย่างขุน่มวัขณะที่แก้มเนยีนแดงก�่า ภาพที่อยูใ่นความคดิ

นั้นท�าให้รมิฝีปากหนาคลี่ยิ้มนดิๆ

ใช่เลย เธอจะต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆ 

อดตีนายทหารหวัหน้าหน่วยซลีสดูลมหายใจเข้าลกึแลว้รบี

จัดการสิ่งที่เขาต้องท�า ผ้าขนหนูถูกโยนลงไปอยู่ในกะละมังก่อน

มือหนาเลื่อนมาหยุดที่กระดุมเสื้อเม็ดแรก เป็นจังหวะเดียวกับที่

คนร่างบางไม่ได้สติพลิกตัวพอดี ท�าให้คริสเตียนรู้ได้ถึงผิวเนียน

นุ่มร้อนผ่าวของเธอ

โอ้ บดัซบ ชายหนุ่มสบถในใจ 

ให้ตายสิวะ เขาจัดการผู้ร้ายมาไม่รู้เท่าไร ผ่านการฝึกที่

ทรหดมาได้แบบสบายๆ นอนให้แมลงกัดโดยไม่ขยับได้เป็น 

ชั่วโมงๆ แต่ตอนนี้ครสิเตยีนพบว่าเขาก�าลงัเผชญิกบัปัญหาที่เขา

ไม่มีปัญญาจะแก้ ถ้าคนอื่นในหน่วยมาเห็นเขาในสภาพนี้ละก ็

ครสิเตยีนต้องถูกหวัเราะเยาะแน่ๆ

เขาบอกไม่ได้ว่าท�าไมร่างกายของตนถงึมปีฏกิริยิาแบบนี้ทั้ง

ที่เขาเองกค่็อนข้างจะมปีระวตัทิี่โชกโชน เหน็เรอืนร่างเปลอืยเปล่า

ของผู้หญิงเสียจนชินตาแล้ว ผู้หญิงที่หุ่นดีกว่านี้ ทั้งหน้าอก ทั้ง
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สะโพกที่ได้สดัส่วนกว่านี้ กย็งัไม่เคยท�าให้เขาแขง็ขงึขนาดนี้เลย   

ท�าให้เสรจ็ๆ ไปซะ ครสิเตยีน แฮรสี ชายหนุ่มก่นด่าตวัเอง

อยู่ในใจ เขาต้องสูดหายใจเข้าลกึตดิๆ กนัหลายครั้ง เพื่อรวบรวม

สตขิองตวัเองกลบัมา พยายามไม่สนใจความเจบ็ปวดที่ตงึแน่นอยู่

ระหว่างหน้าขาและเริ่มลงมอืท�างานอกีครั้ง อดตีนายทหารหน่วย

ซลีดงึความสนใจของตวัเองจากภาพและสมัผสัที่แสนเย้ายวนด้วย

การนกึถงึวธิปีระกอบปืนชนดิต่างๆ ในสมอง

สิบนาทีต่อมาคริสเตียนเดินออกจากห้องนอนมาพร้อมกับ

สภาพที่เขาเรยีกว่า ‘แทบจะยบัเยนิ’ เสื้อเชิ้ตที่สวมอยูเ่ปียกโชกไป

ด้วยเหงื่อ ส่วนด้านหน้าของกางเกงไม่ต้องพูดถงึ เขาท�าสิ่งที่ต้อง

ท�าไม่ส�าเรจ็ด้วยซ�้า เขาถอดเสื้อผ้าที่เปียกชื้นออก ตั้งใจจะใช้ผ้า

ขนหนูเชด็ตวัให้เพื่อให้เธอนอนหลบัได้สบาย แต่ตรงนี้แหละที่ขดี

ความอดทนของเขาขาดผงึ ครสิเตยีนเชด็ตวัให้เธอได้เพยีงแค่ท่อน

บนเท่านั้น ก่อนจะล้มเลกิความตั้งใจ ดงึผ้าห่มขึ้นมาคลมุให้ แล้ว

รบีเผ่นออกมาจากห้องราวกบัมรีะเบดิอาร์พจีจีี้อยู่ที่ก้น

แขนแขง็แรงเอื้อมไปยนักบักรอบประตไูม้ขณะที่เสยีงค�าราม

ต�่าดงัขึ้นในล�าคอ ก่อนที่ร่างสงูจะเดนิตรงเข้าไปยงัส่วนที่เป็นห้องน�้า

หลังจากใช้เวลาอยู่ในห้องน�้ากว่าครึ่งชั่วโมง ร่างสูงก็เดิน

ออกมาในสภาพเกอืบเปลอืย เสื้อยดืถกูถอดทิ้งเอาไว้ในตะกร้าผ้า 

สวมเพยีงกางเกงยนีตวัเก่า ขอบของกางเกงเกาะต�่าอย่างหมิ่นเหม่

อยู่ที่สะโพกสอบ ผ้าขนหนูผืนเล็กถูกพาดอยู่ที่ต้นคอ แม้อากาศ

วนันี้จะค่อนข้างเยน็ แต่แทบไม่ท�าให้ครสิเตยีนสะดุ้งสะเทอืนเลย

สักนิด เขาเคยต้องแก้ผ้าท่ามกลางหิมะที่โปรยอย่างไม่ขาดสาย
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มาแล้ว

ชายหนุ่มเดินไปยังห้องนอนที่เขาทิ้งคนร่างบางเอาไว้ เปิด

แง้มประตเูข้าไปเลก็น้อย เธอยงันอนอยู่ในสภาพเดมิที่เขาผละจาก

มาก่อนหน้านี้ แต่หน้าอกที่ขยบัขึ้นลงเป็นจงัหวะบอกครสิเตยีนได้

อย่างดวี่าเธอก�าลงัหลบัสนทิ ชายหนุ่มดงึประตูปิด แล้วเดนิตรง

ไปหยบิกระเป๋าเป้ของหญงิสาวที่ยงัถูกทิ้งเอาไว้หน้าประตู

เขารู้ว่าการรื้อค้นข้าวของของเธอเป็นเรื่องไม่สมควร แต่ก็

ใช่ว่าเขาจะมทีางเลอืกมากนกั เขาต้องการเบาะแสอะไรบางอย่าง

เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ อย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าเธอแพ้ยาชนิดไหนหรือ

เปล่า ก่อนที่เขาจะป้อนยาให้เธอ

ข้าวของในกระเป๋าเป้มไีม่มากนกั ส่วนมากเป็นของใช้จ�าเป็น 

เสื้อผ้าและชดุชั้นในที่ไม่ครบชดุ อาหารกระป๋อง ยาแก้ปวดที่ไม่มี

ส่วนผสมของแอสไพริน นั่นบอกได้ว่าเธออาจจะมีอาการแพ้ยา 

แผงยามกีารถกูฉกีไปแล้วสองเมด็ เขาบอกไม่ได้ว่าถกูฉกีไปเมื่อไร 

แต่บอกได้ว่าเขาอาจจะต้องรอสองถึงสามชั่วโมงในการปลุกเธอ

ขึ้นมากินยา ไม่มีของอะไรมากนักในกระเป๋าให้ตรวจดู นอกจาก

หนงัสอืเดนิทางที่ระบตุวัตนของเธอ ไม่มบีตัรเครดติ บตัรกดเงนิสด 

หรือแม้แต่บัตรสมาชิกคลับ เอกสารแสดงตัวของเธอมีเพียงแค่

หนงัสอืเดนิทางเท่านั้น กบัเงนิสดในกระเป๋ากว่าห้าร้อยดอลลาร์

คนทั่วไปจะไม่พกเงินสดมากขนาดนี้ เดี๋ยวนี้ผู้คนพกบัตร

เพราะสะดวกในการใช้จ่ายมากกว่า แต่กม็คีนบางประเภทที่ไม่ใช้

เหมอืนกนั คนที่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าพวกเขาท�าอะไร หรอืไม่อยาก

ให้ใครรู้ความเคลื่อนไหว
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คริสเตียนเป็นหนึ่งในคนประเภทหลัง เขาเคยชินกับการ

ปกปิดร่องรอยตัวเอง และเขาชอบถือเงินสดมากกว่าพกบัตร

พลาสตกิ แต่กบัผูห้ญงิธรรมดาแล้วเป็นเรื่องน่าแปลก ยิ่งเมื่อคดิถงึ

จ�านวนเสื้อผ้าที่ไม่พอดีกันแล้วก็ยิ่งน่าสงสัย ราวกับว่าเธอก�าลัง

หนอีะไรบางอย่างอยู่

ขณะที่สมองของครสิเตยีนก�าลงัประมวลข้อมลูจากสิ่งที่เหน็

ในกระเป๋าเป้ใบเลก็ เสยีงโทรศพัท์กด็งัขึ้น เขาหาต้นตอของเสยีง

ได้ไม่ยากนกั ความสงสยัยิ่งมากขึ้นเมื่อพบว่าโทรศพัท์มอืถอืดูไม่

ค่อยจะเข้ากับหญิงสาวเท่าไรนัก เพราะไม่เพียงแค่เก่าแต่ยังเป็น

รุ่นที่ออกวางตลาดมาหลายปีแล้วด้วย เหมือนโทรศัพท์มือสอง 

ราคาถูกๆ 

และคริสเตียนแทบไม่ต้องเสียเวลาคิดว่าใครเป็นคนที่โทร. 

เข้ามา เพราะหมายเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเป็นชดุตวัเลขที่คุ้น

ตาอยู่แล้ว เป็นเบอร์ของน้องสาวเขาซึ่งเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้

อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนสนิทกัน เพราะฉะนั้นจึงน่าแปลกที่เธอไม่ได้

บนัทกึหมายเลขของเพื่อนเอาไว้ในโทรศพัท์

เพราะรู้ว่าถามตัวเองไปตอนนี้ก็คงไม่ได้ค�าตอบอะไรมาก 

ครสิเตยีนจงึเลอืกที่จะรบัสายของคนที่โทร. เข้ามาก่อน อย่างน้อย

กน็่าจะเป็นเบาะแสอะไรได้บ้าง

“เฮ้ เอม็ม่า” เสยีงคุ้นหูของน้องสาวดงัมาตามสาย 

“ไง เคทลนิ เสยีใจจงัที่พี่ไม่ใช่เอม็ม่า” อกีฝ่ายเงยีบไปครู่

ใหญ่ ครสิเตยีนแทบจะเหน็ภาพน้องสาวของเขาที่ดงึโทรศพัท์ออก

ห่างจากห ูแล้วจ้องมองที่หน้าจอโทรศพัท์ของตวัเองเพื่อดวู่าตวัเอง 
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กดหมายเลขถูกหรือไม่ “เจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นเพื่อนเธอ

จรงิๆ สนิะ” 

“ครสิ นั่นพี่เหรอครสิเตยีน”

“ดใีจจงัที่เธอยงัจ�าเสยีงพี่ได้”

“โอ้ครสิ รู้อะไรไหม ฉนัอาจจะลมืเสยีงพี่ไปเลยกไ็ด้นะ ถ้า

พี่ยงัหายตวัไปทลีะหลายๆ เดอืนแบบที่ท�าอยู่” น�้าเสยีงของน้อง

สาวบอกชดัว่าเธอก�าลงัตื่นเต้น “รอบนี้พี่หายไปนานเท่าไรนะ หก

หรอืเจด็เดอืน หรอือาจจะปี ฉนันบัผดิหรอืเปล่า”

“เธอพูดเกินไปนะน้องรัก พี่ไม่ได้หายตัวไปไหนเลย เธอ

ตดิต่อพี่ได้ทกุเมื่อที่ต้องการ”

“โอ้ใช่ แต่ฉนัจะไม่มทีางรูว่้าพี่อยูส่่วนไหนของโลก สิ่งที่พวก

เรารู้กแ็ค่พี่ก�าลงัส่งตวัเองไปอยู่กลางดงกระสนุที่ไหนสกัที่”

ครสิเตยีนจะไม่เถยีงกบัน้องสาวในเรื่องนี้ เพราะสิ่งที่เธอพดู

มาเป็นเรื่องจริง ไม่มีใครเห็นด้วยเมื่อเขาบอกว่าจะไปสมัครเข้า

โรงเรียนทหาร และพวกเขาแทบจะช็อกเมื่อคริสเตียนบอกว่าเขา

จะเป็นนาวกิโยธนิ เคทลนิอยากให้เขาเป็นแค่นกับนิมากกว่า ชาย

หนุม่ไม่ได้บอกที่บ้านว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาชกิของหน่วยซลี เพราะ

จะเป็นการท�าให้พวกเขากังวลมากกว่าที่เป็นอยู่ บอกแต่เพียงว่า

เขาเป็นเพยีงก�าลงัสนบัสนนุในส่วนงานเรดาร์เท่านั้น ถงึจะต้องไป

อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่เขาก็ไม่ได้ออกไปเสี่ยงฝ่าดงกระสุนอย่างที่

ครอบครวัของเขาคดิ

จริงๆ คริสเตียนก็ไม่ได้โกหกเสียทีเดียว เขาไม่ได้เป็นแนว

หน้าฝ่าดงกระสุนจริงๆ ภารกิจของเขาต้องเงียบและรวดเร็วกว่า
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การยกปืนยงิตอบโต้กนั

“พี่โอเคหรือเปล่าคริส” ครั้งนี้น�้าเสียงของน้องสาวบอกชัด

ว่าเธอก�าลงัเป็นห่วง

การออกภาคสนามส่งผลต่อบคุลกิแม้จะไม่ได้มากมายอะไร

นกั กเ็พยีงแค่ท�าให้เขาฝันร้ายในบางครั้ง แต่ต่อไปนี้ครอบครวัเขา

ไม่จ�าเป็นต้องห่วงเขาอกีแล้ว เพราะอายทุี่มากขึ้นท�าให้เขาถูกสั่ง

เลื่อนมาท�างานนั่งโต๊ะแทน 

แต่งานใส่เครื่องแบบเนี้ยบนั่งโต๊ะเซน็เอกสารไม่ใช่งานที่เขา

ชอบ ครสิเตยีนจงึตดัสนิใจเกษยีณตวัเองจากงานราชการ เขารูว่้า

ชวีติคนปกตน่ิาเบื่อ แต่อย่างน้อยกด็กีว่าต้องการมานั่งสวมเครื่อง

แบบทกุวนั

“ครสิ พี่ฟังฉนัพูดอยู่หรอืเปล่า”

“ตอนนี้สิ่งที่เธอควรจะห่วงน่าจะเป็นเจ้าของโทรศพัท์เครื่อง

นี้มากกว่านะเคท”

“โอ้พระเจ้า ใช่ เอม็ม่า” เคทลนิร้องอย่างตกใจหลงัจากถูก

พี่ชายเตอืนสต ิ“เกดิอะไรขึ้นกบัเอม็ม่า ท�าไมพี่ถงึมารบัโทรศพัท์

ของเธอได้ แล้วเอม็ม่าอยู่ที่ไหน”

“ใจเยน็ๆ น้องรกั พี่จะตอบเธอทลีะค�าถาม เอม็ม่าของเธอ

มาที่กระท่อมริมทะเลสาบ เธอหมดสติเพราะพิษไข้ และตอนนี้

ก�าลงันอนอยู่บนเตยีง”

“พี่อยู่ที่นั่นด้วย?”

“เหน็ได้ชดัเลย พี่มาถงึที่นี่ตั้งแต่สามวนัก่อน แล้วจู่ๆ เมื่อ

ตอนหวัค�่า เพื่อนเธอกโ็ผล่พรวดเข้ามา”
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“พี่คงไม่ได้ทุ่มเธอลงกบัพื้นใช่ไหม”

“ไม่ พี่แค่...กดเธอลงกับพื้น แต่นั่นเพราะพี่คิดว่าเธอเป็น

ขโมย” ครสิเตยีนรบีแก้ต่างให้ตวัเองทนัท ี“เพื่อนของเธอไม่ได้ขบั

รถมาด้วยซ�้า จากข้อมูลที่พี่ได้จากเธอก่อนจะหมดสตกิ็คอืรถของ

เธอเสียห่างจากที่นี่ไปห้าไมล์ ซึ่งนั่นท�าให้พี่สงสัยว่าท�าไมเธอถึง

ไม่โทร. หาคาลวินแทนที่จะเดินเท้ามาที่กระท่อมนี่ ซึ่งค่อนข้าง

อนัตรายอยู่ส�าหรบัผู้หญงิตวัคนเดยีว”

“โอ เอม็ม่าที่น่าสงสาร” 

คิ้วหนาของคริสเตียนขมวดเข้าหากัน เขาอยากได้ค�าตอบ

อะไรมากกว่าเสียงคร�่าครวญของน้องสาว “เพื่อนเธอขับรถยี่ห้อ

อะไร พี่จะได้โทร. บอกให้เฟรดดี้ไปดูอาการ อาจจะให้เขาลากไป

ที่อู่เลย”

เคทลินบอกยี่ห้อรถซึ่งเป็นรถเก่าจึงไม่น่าแปลกใจหากจะ

เสีย แต่ที่แปลกใจก็คือความจริงที่รู้ว่าหญิงสาวร่างเล็กเลือกจะ 

ขับรถด้วยระยะทางกว่าหนึ่งพันสามร้อยไมล์ที่คงต้องใช้เวลาขับ

อย่างน้อยสองวันแทนการนั่งเครื่องบินพาณิชย์ซึ่งใช้เวลาบิน 

ไม่ถงึสี่ชั่วโมง

“ผู้หญงิขบัรถคนเดยีวอนัตรายนะ”

“เอ็มม่าชอบขับรถเล่นเวลาที่เธอเครียดๆ หรือมีปัญหาค่ะ 

เอม็ม่าบอกว่าการขบัรถท�าให้เธอรู้สกึได้ระบาย”

การตอบแบบไม่มีสะดุดและน�้าเสียงไม่ต่างไปจากการเล่า

เรื่องธรรมดาท�าให้คริสเตียนพอจะบอกได้ว่าน้องสาวไม่ได้ก�าลัง

โกหกเขาอยู่
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“แล้วท�าไมเธอปล่อยให้เพื่อนมาที่นี่คนเดียว ไม่เป็นห่วง 

เหรอ”

“เป็นห่วงแน่ละ แต่ฉนัอยู่ปารสีตอนที่เอม็มา่ตดัสนิใจวา่จะ

ไปรูธ และฉนักย็งัตดิงานที่นี่อยู่” เคทลนิตอบกลบัมา “ตอนแรก

ฉันก็เป็นห่วงมาก แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าไม่ห่วงแล้วละเพราะพี่อยู ่

ที่นั่นด้วย ฉนัจะต้องขอบคณุพระเจ้าในเรื่องนี้”

“ส�าคัญด้วยเหรอที่ต้องเป็นพี่ คาลวินน่าจะท�าหน้าที่ได้ดี

กว่านะในการดูแลใครสักคน เธอก็น่าจะรู้ว่าพี่ท�าอะไรพวกนี้ไม่

เป็น”

“โอ ไม่หรอก” เสียงหัวเราะคิกคักของน้องสาวดังมาตาม

สาย น�้าเสียงของเธอรื่นเริงราวกับก�าลังมีแผนการใหญ่อยู่ในใจ 

“ทกัษะของคาลวนิใช้ไม่ได้หรอกส�าหรบัเรื่องนี้ แต่ของพี่น่ะใช่เลย”

คริสเตียนสูดหายใจเข้าลึกเพราะเขายังไม่ได้ข้อมูลอะไรที่

มากไปกว่าผู้หญิงที่นอนสลบอยู่บนเตียงชื่อเอ็มม่าและเป็นเพื่อน

ของน้องสาวเขาจรงิๆ อย่างที่อ้าง เคทลนิเก่งเสมอเรื่องเกบ็ความ

ลบั เป็นนสิยัและพรสวรรค์ของเธอตั้งแต่เดก็ๆ แลว้ การจะลอ่ลวง

เอาความลับบางอย่างจากเคทลิน จ�าเป็นต้องมีสิ่งที่แลกเปลี่ยน

เสมอ หรอืไม่คณุกต็้องมคีวามตรงไปตรงมา

“เธอจะอธิบายเพิ่มเติมไหมว่าท�าไมทักษะของพี่ถึงดีกว่า

ของคาลวนิ”

“ฉนัจะบอกต่อเมื่อพี่สญัญากบัฉนัอย่างหนึ่งก่อน”

นี่สถิงึจะสมกบัเป็น เคทลนิ แฮรสี ครสิเตยีนได้แต่สบถอยู่

ในใจ เขากบัคาลวนิพี่ชายคนโตอายหุ่างกนัเพยีงแค่สองปีเท่านั้น 
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เคทลนิจงึถอืว่าเป็นลูกหลงของครอบครวั ถงึเธอจะอายนุ้อยกว่า

พวกเขามาก แต่กร็บัมอืพี่ชายทั้งสองของเธอได้อย่างดี

“เรื่องนี้ส�าคญัมากนะครสิ”

“พี่ให้สญัญาในสิ่งที่พี่ไม่รูว่้าคอือะไรไม่ได้” คนเป็นพี่ต่อรอง

อย่างนุ่มนวล น้องสาวเขาฉลาดกจ็รงิ แต่กใ็ช่ว่าครสิเตยีนจะไม่มี

วธิรีบัมอื

“พี่ต้องสญัญาว่าจะไม่บอกเอม็ม่าว่าพี่รูเ้รื่องแลว้ พี่ตอ้งท�า

เป็นว่าพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย” น�้าเสียงของเคทลินบอกชัดว่าเธอ

จริงจังกับเรื่องนี้มาก “สัญญาสิคริส ฉันอยากให้พี่เป็นคนดูแล 

เอม็ม่านะ”

“ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผดิกฎหมายใช่ไหม”

“ถงึตอนนี้ยงัไม่” ค�าตอบนั้นคลมุเครอืเสยีจนครสิเตยีนเริ่ม

จะหวัเสยี 

“เคทลนิ”

“อย่ามาเคทลินกับฉัน พี่รู้ดีว่าไม่ได้ผล พี่บังคับให้ฉันพูด 

ไม่ได้ และถ้าพี่ไม่เต็มใจจะดูแลเพื่อนของฉัน ฉันก็แค่อยากจะ 

ขอให้พี่ไปตามคาลวนิมา”

ความคิดที่ว่าพี่ชายก�าลังดูแลหญิงสาวที่นอนสลบในห้อง

เหมือนที่เขาดูแลท�าให้คริสเตียนรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอย่างไม่มี

เหตผุล ความหวงแหนบางอย่างผดุขึ้นในใจ ความคดิและความ

รู้สึกนั้นก�าลังหมุนวนอยู่รอบตัว คริสเตียนพบว่าเขาไม่อาจจะ

ก�าจดัความรู้สกึนี้ไปได้

“ให้ตายสเิคท เธอต้องได้อย่างที่ต้องการเสมอเลยใช่ไหม”
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“ฉันรู ้ว ่าพี่ต้องยอม ถึงพี่จะท�าตัวกระด้างแค่ไหนนะ

คริสเตียน แต่ฉันรู ้ดีว ่าพี่เป็นผู ้ชายที่อ่อนโยนมากคนหนึ่ง” 

ครสิเตยีนกลอกตานดิๆ เขาไม่ได้รู้สกึปลื้มอะไรกบัค�าชมของน้อง

สาว แต่เขาก็ไม่ขัดและปล่อยให้เธอคิดได้ทุกอย่างที่เธอต้องการ 

เสยีงกระแอมเบาๆ ของน้องสาวดงัมาจากปลายสาย ก่อนเธอจะ

เอ่ยอกีครั้ง แต่น�้าเสยีงผดิกบัก่อนหน้านี้ ไม่มกีารล้อเล่นอกีต่อไป 

มีเพียงความเครียดที่เด่นชัด “เอ็มม่าไปที่นั่นเพราะเธอต้องการ 

จะหน”ี

“เคท ถ้าเป็นเรื่องที่ผดิกฎหมาย พี่ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะ”

“ก็อย่างที่ฉันบอก ตอนนี้ยังไม่ผิด” เคทลินตอบกลับมา

อย่างมอีารมณ์ “และถ้าจะมใีครสกัคนที่ท�าผดิกฎหมายกต้็องเป็น

ทอม เรมงิตนั จรงิๆ เอม็ม่าควรจะแจ้งความหรอืไมก่ข็อค�ารอ้งตอ่

ผู้พพิากษาเพื่อห้ามไม่ให้ผู้ชายน่ารงัเกยีจคนนั้นเข้าใกล้เธอ”

“เธอก�าลงัพูดถงึสตอล์กเกอร์งั้นเหรอ”

“ฉนักอ็ยากใช้ค�านั้นครสิ แต่เป็นความจรงิที่น่าโมโหและฉนั

ต้องยอมรบั ทอม เรมงิตนั เป็นอดตี ฉนัขอย�้าว่าอดตีคนรกัของ

เอ็มม่า” เคทลินไม่จ�าเป็นต้องพูดซ�้าเลย เพราะการเน้นด้วย 

น�้าหนกัเสยีงนั้นกม็ากพออยู่แล้ว “ทอมกบัเอม็ม่าคบกนัมาสองปี

แล้ว เขาเป็นคนที่เข้ามาจบีเธอเอง เขาพยายามตามตื๊อเธออยู่ถงึ

หกเดอืนกว่าที่เอม็ม่าจะยอมใจอ่อน แต่กน็ั่นแหละ ใครจะรูว่้าการ

ตดัสนิใจในวนันั้นจะน�ามาซึ่งความหายนะ เมื่อตอนที่ทอมจบีเธอ 

เขาพยายามเอาใจใส่เธอทกุอย่าง แต่เมื่อคบหากนั ทอมกลายเป็น

ผู้ชายที่เรียกร้องไม่หยุดหย่อน เขาไม่ต้องการให้เอ็มม่าออกไป
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สงัสรรค์หรอืคบหากบัใคร เขาท�าแม้กระทั่งคอยไปรบัไปส่งเธอถงึที่

ท�างาน เอ็มม่าพยายามจะขอเลิกกับเขาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ทอม

สญัญาว่าเขาจะปรบัปรงุตวั”

“แต่กย็งัไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลง” ครสิเตยีนเอ่ยเมื่อน้องสาว

หยดุพกัเพื่อหายใจ

“ใช่ หมอนั่นยงัคงท�าตวัเป็นเจ้าของเอม็ม่าเหมอืนเดมิ และ

ล่าสดุ เขาถงึขนาดพยายามจะงดัเข้ามาในห้องของพวกเราเพราะ

รู้ว่าฉันต้องบินมาท�างานที่ปารีสหนึ่งเดือน และเอ็มม่าอยู่ที่นั่น 

คนเดยีว”

ไม่จ�าเป็นต้องใส่รายละเอียดมากกว่านี้คริสเตียนก็พอจะ

วาดภาพเหตกุารณ์เหล่านั้นออก ชายหนุ่มลอบสบถในใจและนกึ

อยากให้ ทอม เรมงิตนั เดนิผ่านประตูไม้ตรงหน้าเข้ามาเสยีเดี๋ยว

นี้ เพื่อที่คริสเตียนจะได้จัดการสั่งสอนให้รู ้ว่าการท�าให้ผู้หญิง 

ตวัเลก็ๆ ต้องหวาดกลวันั้นเป็นเรื่องไม่ควรท�าอย่างยิ่ง

“เอม็ม่าโทร. หาฉนัเมื่อสามวนัก่อน เธอลางานสองสปัดาห์

และอยากหาที่หลบพัก ฉันจึงแนะน�าให้เธอไปที่กระท่อมริม

ทะเลสาบ ฉนัไม่คดิว่าจะมใีครอยู่ที่นั่น แต่ตอนนี้ฉนัดใีจที่พี่อยู่”

“เธอคดิว่า นายทอม เรมงิตนั อะไรนี่ จะตามมาถงึที่นี่งั้น

เหรอ”

“กม็คีวามเป็นไปได้ ทอมรู้ว่าฉนัมบี้านที่รูธ และในฐานะที่

ฉนัเป็นเพื่อนสนทิเพยีงคนเดยีวของเอม็ม่า กเ็ลยง่ายที่จะคาดเดา

สถานที่ที่เธอจะหลบพกัผ่อน”

“พี่เหน็เธอถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย จะไม่ง่ายกว่าเหรอ 
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ถ้าเธอเดนิทางกลบัไปพกัผ่อนกบัครอบครวัที่นั่น และ ทอม เรมงิตนั 

ไม่มทีางรู้แน่ว่าเพื่อนเธออยู่ส่วนไหนของประเทศไทย”

“แม่ของเธอแต่งงานใหม่กับคนอเมริกันตอนเอ็มม่าอาย ุ

สบิห้า พวกเขาอยู่ที่ซานฟรานซสิโก เธอมนี้องชายต่างพ่อสองคน 

เอม็ม่าอยู่กบัยายของเธอที่เมอืงไทยจนอายสุิบแปด ยายของเธอ

เสียชีวิตและไม่มีใครดูแล แม่ของเธอจึงต้องพาเธอมาที่อเมริกา 

แต่เอม็ม่ารูส้กึว่าเธอเป็นส่วนเกนิของครอบครวัเสมอแม้ว่าพ่อเลี้ยง

ของเธอจะไม่เคยแสดงออกแบบนั้น พอถึงเวลาที่ต้องสอบเข้า

มหาวทิยาลยั เอม็ม่ากเ็ลยตดัสนิใจเลอืกที่เรยีนซึ่งอยู่อกีฟากของ

ประเทศ เท่าที่ฉันรู้ เธอไม่ได้กลับไปที่ซานฟรานซิสโกเกือบห้าปี

แล้ว และเอ็มม่าใส่ชื่อฉันในช่องผู้ติดต่อฉุกเฉินแทนที่จะเป็นแม่

ของเธอ”

ครสิเตยีนรบัฟังข้อมูลต่างๆ โดยไม่เอ่ยขดัอะไร

“พี่จะดูแลเอม็ม่าแทนฉนัใช่ไหม” 

“กด็ูเหมอืนจะต้องเป็นแบบนั้น แต่พี่ไม่คดิว่าเพื่อนของเธอ

จะอยากให้พี่ดแูลเท่าไรหรอก บางทเีธออาจจะไม่ชอบหน้าพี่กไ็ด้”

“ฉันรู้ว่าฉันอาจจะขอร้องพี่มากเกินไปหน่อย แต่พี่เป็น 

คนเดยีวที่ฉนัไว้ใจนะครสิเตยีน”

“พี่รบัปากว่าจะดูแลเพื่อนของเธอ เทา่ที่พี่จะท�าได ้หรอืเท่า

ที่เพื่อนของเธอยอมให้พี่ท�า” ครสิเตยีนย�้าสองประโยคหลงัเพื่อให้

แน่ใจว่าข้อตกลงนี้จะไม่ผูกมดัตวัเขามากนกั

“แค่ดูแลอย่าให้ผู้ชายหน้าไหนเข้าใกล้เอ็มม่า ฉันเชื่อว่าพี่

ท�าได้แน่นอน และฉันอนุญาตให้พี่ทุ่มผู้ชายทุกคนที่คิดจะลองดี
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ด้วย”

คริสเตียนไม่ตอบรับอะไร เขาเปลี่ยนเป็นซักถามเรื่องทั่วๆ 

ไป รวมถึงสารทุกข์สุกดิบแม่ตัวยุ่งอีกนิดหน่อยก่อนจะวางสาย 

ตอนนี้เขารูข้้อมลูของผูห้ญงิที่นอนอยูบ่นเตยีงแล้ว เรื่องที่น้องสาว

เล่ามานั้นดเูข้ากบัรปูการณ์อยูไ่ม่น้อย แต่ยงัมบีางอย่างที่น่าสงสยั 

ชายหนุ่มบอกไม่ได้ว่าท�าไม สญัชาตญาณบอกอย่างนั้น ซึ่งจาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมา สญัชาตญาณนี่แหละที่ท�าให้ครสิเตยีนรอด

ตายมาแล้วหลายครั้ง เพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะมองข้ามได้

อย่างแน่นอน

เธอบอกว่ารถของเธอจอดเสียอยู่ห่างจากที่นี่ห้าไมล์สินะ 

ไม่ใช่ระยะทางที่มากมายอะไรนัก คริสเตียนวิ่งไปกลับได้ภายใน

ครึ่งชั่วโมงหรอือาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ�้า และความมดืด้านนอก

ก็ไม่ใช่อุปสรรค เขารู้จักทุกตารางนิ้วบนที่ดินผืนนี้ รู้ว่ามีทางลัด

ตรงไหนบ้างที่จะน�าพาเขาสู่ถนนสายหลกั

ชายหนุ่มจัดการเก็บของใส่กระเป๋าเป้ตามเดิม เรียงล�าดับ

ของทกุอย่างเหมอืนก่อนที่เขาจะแตะต้อง ครสิเตยีนเดนิกลบัเข้าไป

ในห้องนอนอกีครั้ง ตรวจดูอาการคนเป็นไข้ 

ผิวกายเธอไม่ร้อนผ่าวเหมือนก่อนหน้าแล้ว ลมหายใจก็

สม�่าเสมอดบ่ีงบอกภาวะหลบัสนทิ และดจูากอาการแล้วครสิเตยีน

มั่นใจว่าเธอคงหลบัไปตลอดคนืนี้จนกระทั่งเช้า ครสิเตยีนผละออก

จากห้องมาพร้อมกบัเสื้อยดืตวัใหม่ในมอื เขาสวมรองเท้าบตู เปิด

ประตูออกจากกระท่อมหลงัน้อยและเริ่มออกวิ่ง 

เงาร่างสูงหายเข้าไปในแนวต้นไม้ ทั้งๆ ที่วิ่งเต็มฝีเท้าและ
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น�้าหนักตัวเกือบหนึ่งร้อยแปดสิบปอนด์ แต่คริสเตียนกลับท�าให้

เกิดเสียงย�่าบนใบไม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และก็แทบจะถูกกลบ

ด้วยเสียงยอดไม้ที่ไหวเสียดสีกันเพราะแรงลม การเคลื่อนไหว 

ของเขาไม่ต่างจากปิศาจยามราตรี

ท้องฟ้าข้างนอกมดืแล้ว ไฟในออฟฟิศส่วนใหญ่ถกูดับ

เหลือเพียงไฟจากโคมเล็กๆ บนโต๊ะท�างานและแสงจากหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ของเอมมิกาเท่านั้น เอมมิกาเงยหน้าขึ้นจาก

คอมพิวเตอร์หลังจากที่เธอจัดการพิมพ์ข้อมูลตัวสุดท้ายและกด

บนัทกึไฟล์เรยีบร้อยแล้ว หญงิสาวเอนหลงักบัพนกัเก้าอี้ แขนทั้ง

สองข้างเหยยีดขึ้นเหนอืศรีษะ ปลายนิ้วประสานกนั เปน็ท่าที่ช่วย

ลดความปวดตงึบรเิวณไหล่และต้นคอหลงัจากต้องก้มหน้าท�างาน

ต่อเนื่องมาหลายชั่วโมง

เอมมกิายนืขึ้นและเริ่มบดิร่างกายไปมา เธอไม่ต้องกงัวลว่า

ใครจะเหน็ เพราะภายในออฟฟิศตอนนี้เหลอืเพยีงแคเ่ธอคนเดยีว 

นี่เป็นคนืวนัศกุร์สดุท้ายของเดอืนที่ใครๆ ต่างกม็นีดักนัทั้งนั้น บาง

คนมนีดักบัแก๊งเพื่อน บางคนมนีดักบัแฟน หรอืไม่กก็บัครอบครวั 

คนอื่นๆ ในแผนกเตรยีมตวักลบับ้านกนัตั้งแต่ยงัไม่ถงึเวลาเลกิงาน

เสยีด้วยซ�้า จะมกีแ็ต่เธอนี่แหละที่ยงันั่งท�างานต่อถงึจนเวลาสาม

ทุ่มกว่าแบบนี้ 

เหตผุลกเ็พราะเธอไม่มนีดัที่ไหนต้องไป เคทลนิ รูมเมตของ

เธอบนิไปท�างานที่ปารสีตั้งแต่เมื่อวนัพธุที่ผ่านมา ดงันั้นเธอจงึไม่

จ�าเป็นต้องรีบกลับบ้าน เพราะปกติเธอมักจะออกไปกับเคทลิน 
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มากกว่าเพื่อนๆ ในออฟฟิศ และอกีเหตผุลหนึ่งที่เอมมกิาไม่กลบั

บ้านทนัทหีลงัเลกิงานกเ็พราะ ทอม เรมงิตนั อดตีคนรกัที่ตอนนี้

กลายเป็นสิ่งที่เคทลนิ เพื่อนสนทิของเธอเรยีกว่า ‘นายขี้มูกที่สลดั

ไม่หลดุ’

เรื่องของทอมเป็นบทเรยีนที่ส�าคญัมากเรื่องหนึ่งในชวีติของ

เอมมิกา ท�าให้เธอรู้ว่าการคบหาใครเพราะความสงสารเป็นเรื่อง

ที่ไม่ควรท�าอย่างยิ่ง เธอรู้ตั้งแต่แรกว่าเขาไม่ใช่คนที่เธอต้องการ 

แต่เอมมิกาก็คิดว่าเธออาจรักเขาสักวันก็เป็นได้ จนกระทั่งหนึ่งปี

ผ่านไป ไม่เพียงแต่ความรู้สึกนั้นไม่เกิดขึ้น แต่ยังท�าให้เอมมิกา 

ยิ่งรู้สกึขยาดกบัความรกัเข้าไปใหญ่

ทอมเป็นทนายความ ทั้งอาชพี รูปร่างและฐานะจดัว่าดเีข้า

ขั้น เขาเป็นผูช้ายแบบที่ท�าให้ผูห้ญงิฝันถงึ สงู ใส่สทูเนี้ยบ ท่าทาง

สะอาดสะอ้าน อาชพีการงานมั่นคงแน่นอน ฐานะร�่ารวย แต่ใคร

จะคดิว่าวนัหนึ่งผูช้ายที่ดดูไีปหมดแบบนั้นจะท�าตวัเป็น ‘นายขี้มูก’ 

ไปเสยีได้

เอมมกิาบอกเลกิกบัทอมเมื่อสองสปัดาห์ก่อน และครั้งนี้เธอ

ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมใจอ่อนอกี ทั้งสองไม่มวีนัเข้ากนัได้ 

ความช่างบงการของเขาท�าให้เธออึดอัด เธอรู้สึกเหมือนจะขาด

อากาศหายใจตายทุกครั้งเวลาที่ทอมเริ่มเข้ามาควบคุม ผู้หญิง 

คนอื่นอาจมีปัญหากับการตามตัวคนรักของพวกเธอในบางครั้ง 

แต่ไม่ใช่กบัทอม เอมมกิาโมโหแทบตายเมื่อรู้ว่าเขาแอบใส่โปรแกรม

สปายในโทรศัพท์มือถือของเธอเพียงเพื่อคอยดูว่าเธอไปท�าอะไร

ที่ไหนบ้าง นั่นมากเกินกว่าที่เธอจะทนได้ เธอบอกเลิกเขา แต่
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แน่นอนว่าทอมรบัมอืเรื่องนี้ได้ไม่ดเีอาเสยีเลย

ไม่ยอมรบัเลยต่างหาก เสยีงของเพื่อนสนทิดงัแทรกเข้ามา

ในความคดิ ซึ่งท�าให้มมุปากของเอมมกิาคลี่เป็นรอยยิ้ม

หญงิสาวเหลอืบตามองนาฬิกาอกีครั้ง ก่อนจะตดัสนิใจว่า

คนืนี้เธอท�างานมากเกนิไปแล้ว มอืเลก็เลื่อนไปจบัเมาส์แล้วจดัการ

ปิดไฟล์งานที่ท�า ปิดเครื่องคอมพวิเตอร์ และเริ่มเกบ็ของใส่กระเป๋า

สะพาย โคมไฟที่โต๊ะถูกปิด หญงิสาวลงลฟิต์มาถงึชั้นล่าง เธอถูก

เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัเรยีกให้หยดุก่อนที่จะเดนิออกจาก

ตกึสูง

“ผูช้ายคนนั้นมานั่งรอคณุตั้งแต่ก่อนเวลาเลกิงานแลว้ และ

ผมท�าให้เขาไปไหนไม่ได้เลย” เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัคน

หนึ่งซึ่งเอมมกิาพอจะสนทิสนมด้วยเอ่ยพร้อมพยกัหน้าไปด้านหลงั 

เอมมิกาเอนศีรษะออกไปเพื่อมองดู คิ้วเรียวขมวดเข้าหากันเมื่อ

เหน็ว่า ‘นายขี้มูก’ นั่งรออยู่ที่โซฟาไม่ห่างจากจดุที่เธอยนือยู่มาก

นกั

“บ้าจรงิ” 

“ผมว่าคุณควรจะแจ้งความหรือท�าอะไรสักอย่างนะสาว

น้อย”

“ฉันหวังว่าจะไม่ต้องไปถึงขั้นนั้น” เสียงหวานตอบกลับ

อย่างเหนื่อยหน่าย เธอบลอ็กเบอร์โทร. ของเขา แจ้งไม่รบัสายเขา

ในทุกกรณี และเคทลินท�าให้เธอแน่ใจว่าถ้าเขาเข้าใกล้พวกเธอ 

เขาจะต้องเจอกบัความเกรี้ยวกราดอย่างร้ายแรง 

เขาต้องรูแ้น่ๆ ว่าเคทลนิไม่อยู ่ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่กล้าโผล่
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หน้ามาที่นี่

“ถ้าคณุต้องการ ผมจะเปิดประตูด้านหลงัให้ คณุหลบออก

ไปได้โดยที่เขาไม่รู้”

“ขอบคุณนะคะเอ็ด” เอมมิกาหันไปยิ้มให้เจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภยั

“เรื่องน้อยนิดมากสาวน้อย ผมคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตถ้า

ปล่อยให้คณุเดนิเข้าไปหาอนัตรายทั้งที่รู้อยู่แก่ใจ” เขาเริ่มเดนิน�า

หญงิสาวไปยงัประตทูางออกด้านหลงัซึ่งเป็นเรื่องที่ผดิกฎแต่ไม่ได้

ร้ายแรงอะไรมากนัก เขาอาจจะถูกตักเตือน แต่ก็คุ้มกว่าการให้

สาวน้อยน่ารกัและมนี�้าใจคนนี้ต้องไปเผชญิหน้ากบัผู้ชายคนนั้น

เอมมิกาเอ่ยขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เขา

ช่วยเธอออกมาจากตึก แม้ด้านหลังตึงสูงนี้จะเป็นซอยที่มืดและ

ค่อนข้างเหม็นอับ แต่หญิงสาวยินดีเดินกับหนูที่วิ่งอยู่ทั่วไปหมด

แทนที่จะต้องบอกกบั ทอม เรมงิตนั เป็นรอบที่หนึ่งร้อยสามสบิว่า

เธอไม่ต้องการคบหาเขาอีกต่อไปแล้ว และถ้าพูดกันตามตรง นี่

ไม่ใช่ครั้งแรกที่เอมมิกาใช้เส้นทางนี้ หลายครั้งที่เธอเลือกจะเดิน

ในตรอกเลก็ๆ นี่เพราะเป็นทางลดัที่จะตดัออกไปยงัถนนสายหลกั

อีกสายซึ่งเดินต่ออีกไม่ถึงห้าร้อยเมตรก็จะถึงอะพาร์ตเมนต์ที่เธอ

พกัอยู่กบัเคทลนิ

เพื่อนของเธอไม่ชอบให้เธอใช้เส้นทางนี้ เพราะเป็นตรอก

แคบที่สกปรกและอนัตรายส�าหรบัผูห้ญงิที่เดนิผา่นเพยีงล�าพงัแม้

จะเป็นตอนกลางวนักต็าม แต่บางครั้งกจ็�าเป็น

เพราะทางเดนิค่อนข้างมดื ท�าให้เอมมกิาต้องเปิดโปรแกรม
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ถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือของเธอ แสงที่มีน้อยท�าให้ระบบแฟลช

ของกล้องติดขึ้นอย่างอัตโนมัติ หญิงสาวใช้แทนไฟฉาย เธอเดิน

มาถึงแยกเล็กๆ ที่จะตัดไปสู่ถนนหลักอยู่แล้ว แต่แล้วกลับได้ยิน

เสียงดังโครมครามมาจากตรอกทางด้านซ้ายมือ หญิงสาวหันไป

มองตามสัญชาตญาณ และฉับพลันนั้นเองหัวใจในอกข้างซ้าย 

ก็แทบจะหยุดเต้น ความตกใจท�าให้เธอรีบลดโทรศัพท์มือถือลง

พร้อมกบัรบีเข้าไปแนบชดิกบัก�าแพงอฐิที่ทั้งชื้นและสกปรก

ลมหายใจของหญงิสาวหอบสะท้าน เธอกะพรบิตาปรบิเมื่อ

คดิว่าเมื่อครู่นี้เธอเพิ่งจะเหน็อะไร

เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น แต่ภาพนั้นยังติดอยู่ในความคิด 

บานประตถูกูเหวี่ยงเปิดออก ผูช้ายคนหนึ่งซวนเซก่อนจะล้มลงกบั

พื้น โดยมีผู้ชายอีกสองคนถือปืนก้าวตามออกมา เธอเห็นอย่าง

ชดัเจนเพราะพวกเขายนือยูใ่ต้หลอดไฟที่สว่างจ้าห่างจากจดุที่เธอ

ซ่อนตวัอยู่ราวสบิเมตรเท่านั้น

เวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่นานราวชั่วนิรันดร์ส�าหรับเอมมิกา 

เธอกลั้นหายใจและแนบตัวชิดกับก�าแพง มือน้อยก�าโทรศัพท ์

มอืถอืเอาไว้แน่น พวกเขาอยูไ่ม่ไกลเกนิกว่าเธอจะได้ยนิ แต่เพราะ

เสยีงหวัใจที่อื้อองึในหูทั้งสองข้างท�าให้เธอไม่อาจจบัใจความได้ 

ถงึหวัใจจะเตม็ไปด้วยความหวาดกลวั แต่เอมมกิากต้็องการ

รู้ว่าอีกฝ่ายเห็นเธอหรือเปล่า ริมฝีปากบางเม้มแน่นขณะที่ปลาย

นิ้วแตะหน้าจอโทรศัพท์จนกระทั่งโปรแกรมถ่ายภาพถูกเปลี่ยน

เป็นการบนัทกึภาพเคลื่อนไหว หญงิสาวค่อยๆ ยื่นโทรศพัท์มอืถอื

ออกไปจนกระทั่งภาพภายในตรอกนั้นปรากฏให้เห็นบนหน้าจอ 
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หวัใจเต้นระทกึเมื่อเหลอืบสายตามอง

“ได้โปรดอย่าท�าอะไรฉนั ฉนัสญัญาจะไม่บอกใคร” เสยีงที่

ได้ยินชัดมีเพียงเสียงของผู้อ้อนวอน ส่วนชายอีกสองคนนั้นพูด

อะไร เอมมกิาเองกแ็ทบจะจบัใจความไม่ได้ แต่อย่างหนึ่งที่เธอรู้

ก็คือยังไม่มีใครสังเกตเห็นเธอ “...อเล็กซ์ ได้โปรด นายรู้จักฉัน 

นายไว้ใจฉนัได้ ฉนัจะไปจากเมอืงนี้ถ้าจะท�าให้พวกนาย...ไม่ ไม่!” 

หญงิสาวใช้มอือกีข้างปิดปากตวัเองเอาไว้แน่น เธอไม่ได้ยนิ

เสียงอะไรก็จริง แต่ประกายไฟที่วาบขึ้นสองครั้ง กับท่าทางของ

ชายที่นั่งอยู่กับพื้นซึ่งดิ้นไขว่คว้าลมหายใจเฮือกสุดท้ายบอกได ้

ทกุอย่าง เธอดงึโทรศพัท์มอืถอืกลบัมาแนบที่อก มอืยงัคงปิดปาก

ตวัเองเอาไว้อย่างนั้น เสยีงเปิดและปิดประตูดงัขึ้น มเีพยีงความเงยีบ

ที่อยู่รอบตวัราวกบัเมื่อครู่ไม่ได้มเีหตฆุาตกรรมเกดิขึ้น

เอมมกิายนืตวัสั่นอยูแ่นบกบัก�าแพง เธอพยายามตั้งสตแิล้ว

รีบพาตัวเองออกจากตรอกแคบ หญิงสาวไม่กล้าหยุดหรือชะลอ

ฝีเท้าแม้จะเดนิชนคนที่เดนิสวนไปมาบนถนน เธอไม่รูส้กึปลอดภยั

จนกระทั่งเมื่อไขกญุแจและพาตวัเองเข้ามาอยูภ่ายในอะพาร์ตเมนต์

ขนาดสองห้องนอน หญงิสาวสูดลมหายใจเข้าลกึเพื่อเรยีกสตติวั

เอง เอมมกิาก้มมองโทรศพัท์มอืถอืในมอื ครุ่นคดิอย่างหนกัก่อน

จะตัดสินใจท�าสิ่งที่พลเมืองดีควรกระท�า เธอเปิดโทรศัพท์มือถือ

อกีครั้งและกดหมายเลข 911

“นี่คอื 911 บรกิารฉกุเฉนิ” เสยีงของเจ้าหน้าที่ตอบกลบัมา

โดยที่เอมมกิาแทบไม่ต้องรอสาย

“ค่ะ คอืฉนัคดิว่าฉนัเพิ่งเหน็การฆาตกรรม มะ...มผีูช้ายสอง



กระดาษทรายแก้ว  39   

คน...เขาฆ่าอกีคน”

“ใจเยน็ๆ นะคณุผู้หญงิ ค่อยๆ พูด คณุบอกว่ามผีู้ชายสอง

คนถูกฆาตกรรมใช่ไหม”

“ไม่ใช่ค่ะ ผู้ชายสองคน...ตะ...แต่ฉนัไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนยงิ 

แต่พวกเขาฆ่าผู้ชายคนหนึ่ง”

“หายใจลึกๆ นะคุณหญิง ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน ปลอดภัย

หรอืเปล่า”

“ค่ะ ฉนัปลอดภยั พวกเขาไม่เหน็ฉนั แต่พวกเขาฆ่าใครบาง

คน...” เอมมกิารูว่้าตนพดูจาไม่ค่อยจะรูเ้รื่องเพราะตอนนี้สตยิงัคง

กระเจิดกระเจิงจากเรื่องที่เกิดขึ้น “คุณควรส่งคนไปดู เขาอยู่ 

ที่นั่น...” หญงิสาวบอกสถานที่ให้เจ้าหน้าที่รู้ “คณุควรส่งคนไปดู 

ฉนัไม่คดิว่าสองคนนั้นจะย้ายศพ”

“ได้คณุผู้หญงิ เราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดู คณุชื่ออะไรครบั”

“เอมมกิาค่ะ คณุควรจะส่งคนไปดูนะคะ”

“ครบัคณุผู้หญงิ”

เธอวางสายจากเจ้าหน้าที่ 911 ก่อนที่ร่างจะทรุดลงไปนั่ง

กองกบัพื้น การดูหนงัหรอืซรีีส์ฆาตกรรมเตม็ไปด้วยความตื่นเต้น

และความบนัเทงิกจ็รงิ แต่เมื่อมาเหน็กบัตาตวัเองแบบนี้ เอมมกิา

กร็ู้สกึว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากทเีดยีว

และอีกอย่างที่เธอไม่รู้เลยก็คือเหตุการณ์ในคืนนั้นได้กลาย

เป็นจดุที่ท�าให้ชวีติของเธอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล
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2

เธอก�าลังวิ่งหนี เธอเหนื่อย ขาก�าลังจะหมดแรง สอง

ข้างทางเป็นก�าแพงสูงไม่มีทางให้ปีนหนีได้ ไม่มีประตูแม้แต่บาน

เดยีวให้เธอได้เข้าไปหลบ เอมมกิาเหลยีวไปมองด้านหลงัและพบ

ว่าเงาด�าทะมึนก�าลังไล่ตามเธอมาติดๆ เธออยากกรีดร้องแต่ท�า

ไม่ได้ ไม่มเีสยีงหลดุผ่านล�าคอ และในขณะที่มอืของเธอเปียกชื้น

ไปด้วยเหงื่อของความกลัว หญิงสาวก็เห็นประตูไม้บานหนึ่งอยู ่

ไม่ไกล

เอมมกิาไม่คดิอะไรอกีแล้ว เธอเร่งฝีเท้าไปที่นั่น พาตวัเข้าไป

ด้านในและขงัตวัอยู่ในนั้นทนัที

ตงึ!

เสียงเหมือนอะไรบางอย่างกระแทกลงบนบานประตูอย่าง

แรง ประตูสั่นพอๆ กบัหวัใจที่ก�าลงัถูกบบีด้วยมอืที่มองไม่เหน็

ไม่ ได้โปรด ใครกไ็ด้ช่วยเธอด้วย

ตงึ!

เสยีงด้านนอกยงัดงัต่อเนื่องเป็นจงัหวะ เธอได้ยนิเสยีงอาวธุ
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หวดอากาศก่อนกระแทก ในหัวมีภาพขวานอันใหญ่ก�าลังเหวี่ยง

เข้าหาบานประตูไม้

ตงึ!

เสยีงดงัขึ้นอกีครั้ง และท�าทั้งร่างของเธอสะดุง้ เอมมกิาถอย

ห่างจากประตจูนกระทั่งรูส้กึว่าหลงัของเธอแนบชดิกบัผนงั ภายใน

ห้องนั้นมืด แต่เธอกลับมองเห็นบานประตูไม้สีน�้าตาลได้อย่าง

ชดัเจน

หญิงสาวพยายามหาทางหนี เธอกวาดสายตาและเหวี่ยง

แขนไปรอบด้าน หวงัว่าในห้องนี้จะมหีน้าต่างหรอืประตอูกีบานให้

เธอไปต่อ ความกลวัแผ่ขยายไปทั้งหวัใจ ฝ่ามอืเปียกชื้น เหงื่อไหล

โซมทุกครั้งที่เสียงกระแทกดังขึ้น เอมมิการู้สึกราวกับลมหายใจ

ก�าลงัถูกช่วงชงิไปด้วย 

เสียงจากด้านนอกยังคงดังอย่างต่อเนื่องราวกับคนที่ก�าลัง

ท�าให้เกดิเสยีงไม่ได้เหนด็เหนื่อย เป็นเธอเสยีอกีที่อ่อนล้าจนแทบ

จะขยบัร่างกายไม่ไหว ถงึอย่างนั้นเธอกย็งัไม่ยอมแพ้ ยงัหาหนทาง

เพื่อหลบหน ีขาก้าวออกไปในความมดื และฉบัพลนันั้นเองเอมมิ

กาก็รู้สึกว่าพื้นใต้ฝ่าเท้าหายไป ร่างเธอหล่นวูบลงไปในเหวลึก

อย่างที่เธอไม่อาจท�าอะไรได้ นอกจากหวดีร้องสดุเสยีง

“เอม็ม่า” 

เสยีงทุ้มของใครบางคนดงัขึ้น พร้อมกบัความรู้สกึว่าถูกจบั

ตวัไว้

“ไม่! อย่า!”

“ลมืตาขึ้นเอม็ม่า” 
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เขาก�าลงัเรยีกชื่อเธอ เขารู้ว่าเธอเป็นใคร

“ได้โปรด...อย่า...ไม่...ปล่อยฉนั” 

มอืหนาจบัยดึตวัเธอเอาไว้แน่น แม้ว่าเอมมกิาพยายามจะ

ดิ้นอย่างสดุก�าลงัแล้วกต็าม

“ตื่นเอม็ม่า” ครสิเตยีนพยายามปลอบคนที่ก�าลงัตกอยู่ใน

ฝันร้าย “ลืมตาขึ้นหนูน้อย คุณแค่ฝันร้ายเท่านั้น เร็วเข้าเอ็มม่า 

ลมืตา”

น�้าเสียงทุ้มลึกอ่อนโยนท�าให้ร่างบางบนเตียงหยุดต่อต้าน 

ลมหายใจเธอยังคงหอบสะท้าน เปลือกตาปิดสนิท หากแต่ไม่มี

อาการดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งอกีแล้ว คิ้วเรยีวขมวดเข้าหากนั ขณะที่

รมิฝีปากบางเผยอแยกเพื่อสูดลมหายใจเข้า

“อย่างนั้นแหละหนูน้อย คณุแค่ฝันร้ายเท่านั้น” 

น�้าเสยีงราวกบัจะขบัไล่ความกลวัในใจเธอไปได้ ท�าให้เธอ

รู้สึกปลอดภัยได้อย่างน่าประหลาด เปลือกตาบางขยับไหวเล็ก

น้อย ก่อนจะค่อยๆ ลืมขึ้นและปิดไปอีกครั้งเพราะม่านดวงตา 

ยงัไม่อาจรบัแสงได้ในทนัที

“อย่างนั้นเดก็ด ีค่อยๆ ลมืตาขึ้น” 

คิ้วเรยีวยงัขมวดเข้าหากนั ดวงตากลมโตของเธอปรอืขึ้นที

ละนดิ แววตาเตม็ไปด้วยความสบัสนงนุงงและอ่อนล้า เธอกะพรบิ

ตาหนึ่งครั้งขณะที่สมองก�าลังประมวลภาพที่สายตามองเห็น 

เพดานไม้สูงอยู่เหนือศีรษะดูคุ้นตา เธอรู้จักที่นี่ แต่เธอยังนึกไม่

ออกว่าคอืที่ไหน การคดิท�าให้เธอเหนื่อยล้าเกนิไป

“คณุโอเคไหม” เสยีงทุ้มลกึที่ท�าให้สบายใจดงัขึ้นอกี และ
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ครั้งนี้ดวงตากลมโตเลื่อนไปมองทางต้นเสยีงด้วย

เจ้าของเสยีงคอืชายหนุม่ผู้มใีบหน้าหล่อเหลาคมสนั ทั้งแนว

กรามของเขาดูเด่นชัดแม้จะถูกปกคลุมด้วยไรเคราเขียวครึ้มที่ดู

เหมือนจะขาดการดูแลมาสองสามวัน จมูกของเขาโด่งรับกับ 

ทกุส่วนบนใบหน้า รมิฝีปากหนาแต่ดูเซก็ซี่ชวนมอง แต่ที่เหนอืสิ่ง

อื่นใดคอืดวงตาสนี�้าเงนิเข้มลกึราวกบัมหาสมทุรสดุหยั่งคูน่ั้น ให้ทั้ง 

ความรูส้กึวาบหวามและชวนผวาได้ในเวลาเดยีวกนั เป็นดวงตาคู่

ที่สวยที่สดุเท่าที่เธอเคยเหน็มา 

เคทลนิกม็ดีวงตาสนี�้าเงนิเหมอืนกนั แต่ไม่ได้ดลูกึล�้าเหมอืน

ดวงตาคู่นี้

คิ้วหนาเลิกสูงนิดๆ ประหลาดใจกับอารมณ์ที่แสดงอยู่บน

ใบหน้าหวานสวย ครสิเตยีนรู้ว่าหน้าตาของเขามผีลต่อผู้หญงิไม่

น้อย แต่ปกตแิล้วเขาจะไม่ค่อยรู้สกึอะไรเท่าไรนกั ไม่เหมอืนตอน

นี้ที่เขารู้สึกเหมือนว่าสารอะดรีนาลินก�าลังหลั่งไปทั่วร่าง รู้สึกได้

เลยว่าตวัเองก�าลงัตื่นเต้นเพราะดวงตากลมโตที่ก�าลงัจบัจ้อง

“ในที่สดุคณุกฟ้ื็น” ชายหนุม่ตดัสนิใจเป็นฝ่ายท�าลายความ

เงยีบระหว่างทั้งสอง “คณุหมดสตไิปสองวนัจนผมเริ่มกงัวล ถงึไข้

คุณจะลดลงในระดับที่น่าพอใจแล้วก็ตาม แต่ผมก็คิดว่าถ้าวันนี้

คณุยงัไม่ได้สต ิคงต้องตามหมอมาตรวจอาการแล้ว”

ดวงตากลมโตกะพรบิมองเขา เธอกวาดตามองไปรอบๆ ตวั

เหมอืนจะดูว่าตวัเองอยู่ที่ไหน

“คณุจ�าที่นี่ได้ไหม รู้หรอืเปล่าว่าตวัเองอยู่ที่ไหน”

หญงิสาวพยกัหน้ารบั
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“รู้ไหมว่าผมเป็นใคร”

เอมมกิาพยกัหน้ารบัอกีครั้ง เมื่อความทรงจ�าต่างๆ เริ่มกลบั

เข้ามาในสมอง จ�าได้ว่าเธอมาถึงที่กระท่อมริมทะเลสาบของ

ครอบครัวแฮรีสและได้พบกับเขา ลูกชายคนที่สองของครอบครัว 

ครสิเตยีน แฮรสี

“คณุ...” เสยีงของเธอแหบพร่า คิ้วเรยีวขมวดเข้าหากนัเมื่อ

รู้สกึถงึความแสบร้อนในล�าคอ

ครสิเตยีนเข้าใจและเอื้อมไปเทน�้าใส่แก้วแล้วยื่นให้ “ดื่มน�้า

ก่อน”

เอมมกิารูส้กึกระหายมากเกนิกว่าจะเลน่ตวั เธอยอมให้เขา

ช่วยพยุงขึ้นมานั่งบนเตียง แก้วน�้าถูกเลื่อนเข้ามาจ่อที่ริมฝีปาก

ก่อนที่เธอจะทนัได้ยกมอืขึ้นด้วยซ�้า

“ค่อยๆ ดื่ม เดี๋ยวส�าลกั” 

หญงิสาวประคองแก้วน�้าเอาไว้ในสองมอืและเริ่มดื่ม แตย่งั

ไม่ทันที่เธอจะได้กลืนลงคอ หญิงสาวก็ต้องพ่นพรวดออกมาเมื่อ

เหน็ชดัเตม็สองตาว่าอกีฝ่ายอยู่ในสภาพไหน

ครสิเตยีนสะดุง้เลก็น้อยกบัละอองน�้าที่ถกูพ่นมาเตม็แผงอก 

“คุณ! คุณ!” เอมมิการ้องลั่น แก้มเนียนแดงก�่า ขณะที่

ดวงตากลมโตกวาดมองไปทั่วแผงอกเปลอืยเปลา่ของคนรา่งหนา

ที่นั่งอยู่บนเตยีง หวัใจดวงน้อยแทบจะถูกกระชากหายไปด้วยมอื

ที่มองไม่เหน็ “ทะ...ท�าไมคณุถงึเปลอืย”

ถามออกไปแล้วกอ็ดไม่ได้ที่จะก้มลงมองตวัเอง และเอมมกิา 

กแ็ทบชอ็กเมื่อเหน็ว่าเสื้อที่เธอสวมอยูไ่ม่ใช่เสื้อผ้าของเธอ แก้วน�้า
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ในมอืถกูปาออกไปทนัท ีแต่อกีฝ่ายกลบัรบัได้อย่างงา่ยดาย หญงิ

สาวลนลานขยับไปสุดด้านในของเตียงจนหลังแนบกับผนังไม้ 

ขณะที่มือรวบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมกายเอาไว้ ดวงตาจ้องมองเขา

อย่างตื่นตระหนก

“ทะ...ท�าไม...คณุ...”

“เดี๋ยวก่อนๆ ใจเย็นๆ หยุดจินตนาการของคุณเอาไว้ก่อน

เลย” 

“ถ้าอย่างนั้นท�าไม...” เธอเอ่ยออกไปได้แค่นั้น แก้มเนียน

แดงจัดร้อนผ่าว หญิงสาวกัดริมฝีปากล่างของตัวเองแน่น “คุณ

ถอดเสื้อท�าไม”

ครสิเตยีนมองลกูนกตวัน้อยที่ก�าลงัสั่นระรกิอยูต่รงหน้าแล้ว

ลอบถอนหายใจเบาๆ

“ผมก�าลงัผ่าฟืนอยู่ตอนที่ได้ยนิเสยีงคณุกรดีร้องลั่น”

“ผ่าฟืนแล้วเกี่ยวกบัการถอดเสื้อตรงไหน”

“กเ็หงื่อออกนี่” ครสิเตยีนตอบกลบั และพยายามเรยีกร้อง

ความยุติธรรมให้ตัวเอง “ถ้าไม่เชื่อ ก็ลองมองออกไปที่หน้าต่าง

ด้านหลงัคณุนั่น เหน็กองฟืนที่ผมผ่าเอาไว้ไหม ขวานกถ็ูกทิ้งเอา

ไว้ตรงนั้นแหละ”

เอมมกิาจ้องมองเขาอย่างไม่ไว้ใจ แต่เธอกเ็หลอืบสายตาไป

มองด้านนอกหน้าต่างตามที่เขาบอก ห่างออกไปราวๆ ห้าเมตร มี

กองฟืนที่ถูกผ่าเอาไว้แล้ววางระเกะระกะ ขวานเล่มใหญ่ถูกทิ้งไว้

ที่พื้นใกล้ๆ บ่งบอกว่าคนใช้รบีมากขนาดไหนตอนที่ปล่อยมอื และ

ยงัมไีม้อกีบางส่วนที่ยงัไม่ถูกผ่าแยกเป็นซกีวางอยู่ด้วย
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ภาพนั้นไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าเขาก�าลังผ่าฟืนอยู่จริงๆ 

ตามที่อ้าง แต่ยงัท�าให้เธอรู้ถงึสาเหตขุองเสยีงที่เหมอืนจรงิในฝัน

ของเธอก่อนหน้านี้ด้วย

หญงิสาวหนักลบัมามองคนร่างสงูอกีครั้ง และเธอพยายาม

อย่างเต็มที่ที่จะไม่ใส่ใจกับความจริงในส่วนที่ว่าอีกฝ่ายก�าลังยืน

อยู ่ตรงหน้าห่างออกไปเพียงแค่สามช่วงแขนโดยที่สวมเพียง

กางเกงยนี ซึ่งเอวของกางเกงตวันั้นกเ็กาะต�่าอย่างน่าหวาดเสยีว

เสยีเหลอืเกนิ

“แล้วเรื่องเสื้อผ้าของฉันล่ะ คุณมีข้ออ้างอะไรที่มาถอด

เสื้อผ้าฉนัตอนที่ฉนัไม่ได้สต”ิ

“คุณเป็นไข้ เหงื่อออกเต็มตัว ผมก็แค่ช่วยไม่ให้คุณเป็น

ปอดบวมเท่านั้นเอง ผมท�าในสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�า”

“ตะ...แต่ถงึจะเป็นอย่างนั้น...”

“คณุจะบอกว่าผมไม่ควรจะถอดเสื้อผ้าคณุ หรอืว่าผมควร

จะสวมเสื้อผ้าชดุใหม่ให้คณุล่ะ” ชายหนุม่ถามกลบั “แบบไหนคณุ

จะพอใจมากกว่ากนั”

เอมมกิากดัรมิฝีปากล่างของตวัเองแน่น รูส้กึเจบ็ใจที่เอาผดิ

คนตรงหน้าไม่ได้ 

“ขอบคุณนะคะที่ล�าบากดูแล” สิ่งที่ได้ยินคงจะเป็นค�า

ขอบคุณ ถ้าเพียงแต่ไม่ได้เต็มไปด้วยการประชดประชันอย่าง

ชดัเจน 

ปกตแิล้วครสิเตยีนไม่ชอบผู้หญงิประเภทเจ้าอารมณ์เท่าไร

นกั แต่ตอนนี้เขากลบัไม่คดิแบบนั้น ใบหน้าหวานที่งอง�้ากบัท่าทาง
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กัดริมฝีปากล่างของเธอท�าให้รู้สึกพึงพอใจ เขาชอบที่จะได้เห็น

ดวงตาสดี�ากลมโตขงึตาใส่ เหมอืนกบัว่าเธอก�าลงัท้าทาย ท�าให้

รูส้กึตื่นเต้นอย่างน่าประหลาด ไม่ใช่แค่เรอืนร่างที่เย้ายวนและเรยีว

ขาที่สมบูรณ์แบบ แต่เธอยังเหมือนระเบิดลูกเล็กๆ ที่พร้อมจะ

ท�างานตลอดเวลา

การปลดชนวนระเบิดเป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญของเขา 

และพระเจ้าทรงรูด้ว่ีาครสิเตยีนตื่นเต้นทกุครั้งที่เขาได้ท�า แม้ว่าจะ

เป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อชวีติกต็าม 

“คุณจะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานไหม” คนเสียงหวานเอ่ยถาม  

น�้าเสยีงขุ่นเคอืงอย่างชดัเจน

“จนกว่าผมจะรู้ว่าคณุสบายดแีล้ว เคทลนิท�าให้กลายเป็น

หน้าที่ผมที่ต้องดูแลคณุเวลาที่คณุอยู่ที่นี่”

“คุณได้คุยกับเคทแล้วเหรอ” หญิงสาวถามทันที ดวงตา

กลมโตฉายชัดถึงความตื่นตระหนกและหวาดระแวง “เธอบอก

อะไรคณุบ้าง” 

“เธอไม่ได้บอกอะไรผมมากไปกว่าการยืนยันตัวตนว่าคุณ

เป็นเพื่อนของเธอจริงๆ คุณจะอยู่ที่นี่สักสองสามสัปดาห์และผม

มหีน้าที่ที่ต้องดูแล” ครสิเตยีนตอบ และเขาเอ่ยขดัเมื่อหญงิสาว

ท�าท่าจะพูดอะไรบางอย่าง “ผมคิดว่าคุณอาจจะอยากได้เวลา 

ในการจดัการธรุะส่วนตวั คณุต้องการให้ผมช่วยหรอืเปล่า”

“ฉนัท�าเองได้ค่ะ” หญงิสาวตอบโดยไม่สบตาเขา แค่คดิว่า

เขาจะอุ้มหรือพยุงเธอไปห้องน�้าทั้งๆ ที่เธอนั้นเปลือยเปล่าตลอด

เรือนร่างและเขาเองก็มีเพียงแค่กางเกงยีนติดตัวก็ท�าให้เธอแทบ
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จะหวัใจวายเอาดื้อๆ อยู่แล้ว

“กระเปาเป้ของคุณอยู่ที่มุมนั่น ส่วนผมเองก็ต้องออกไป

จัดการกับฟืนข้างนอกต่อ เชิญใช้เวลาตามสบาย ตะโกนเรียกก็

แล้วกนัหากคณุต้องการความช่วยเหลอื”

เอมมกิาเอ่ยพมึพ�าขอบคณุ ขณะที่สายตามองตามแผ่นหลงั

กว้างเปลือยเปล่าที่เดินพ้นออกจากประตูห้องไป ไม่นานนักก็ได้

ยินเสียงดังมาจากด้านนอก คนร่างสูงกลับไปท�างานที่ค้างเอาไว้

จรงิๆ เขาเดนิไปหยบิขวานขึ้นมาไว้ในมอืข้างหนึ่ง ส่วนมอือกีข้าง

คว้าท่อนไม้มาตั้งเอาไว้ตรงหน้า 

เธอมองกล้ามเนื้อของเขาที่เกร็งเล็กน้อยเมื่อล�าแขนแกร่ง

เหยยีดขึ้นสงูพร้อมกบัขวานในมอื เสยีงคมขวานแหวกอากาศก่อน

จะกระทบลงบนไม้แยกออกเป็นสองซกีได้อย่างง่ายดาย เอมมกิา

รู้ดีว่าไม่ง่าย เธอเคยลองผ่าฟืนมาแล้ว ท่อนไม้ยังคงเป็นท่อนไม้ 

และแรงสะท้อนของขวานท�าให้เธอปวดไหล่ไปหลายวนัเลยทเีดยีว 

แต่ดเูหมอืนเขาจะไม่มปัีญหานั้น ท่อนไม้ถกูเปลี่ยนสภาพให้กลาย

เป็นฟืนท่อนเลก็ๆ ได้อย่างง่ายดาย ราวกบัว่าเขาไม่ต้องใช้ความ

พยายามอะไรเลย

กไ็ม่ใช่เรื่องแปลกหรอกในเมื่อเขามอีาชพีเป็นทหาร

เธอรู้จกั คาลวนิ แฮรสี และสนทิสนมพอที่จะรู้ว่าเขาชอบ

หรอืไม่ชอบอะไร แต่กบัพี่ชายคนรองของเคทลนิ เอมมกิาแทบจะ

ไม่รูอ้ะไรเกี่ยวกบัเขา ไม่ใช่เพราะเธอไม่เคยพบหน้าเขาเท่านั้น แต่

ทุกคนในบ้านเองก็ล้วนแต่ไม่รู้ว่าเขาท�าอะไรอยู่ที่ไหน เคทลินยัง

บ่นให้เธอฟังหลายครั้งเรื่องที่พี่ชายเธอหายหน้าไปนาน บางครั้งก็

๋
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ถงึกบัหลายเดอืน 

คาลวนิ แฮรสี เป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่น เอมมกิารู้สกึว่าเขาเป็น

พี่ชายที่พึ่งพาได้ ส่วนกับหนุ่มแฮรสีอกีคน หญงิสาวกบ็อกไม่ถูก

เหมอืนกนัว่ารูส้กึอย่างไร แต่ที่รูก้ค็อืเธอจะปลอดภยัอย่างแน่นอน

ถ้ามผีู้ชายคนนี้อยู่ด้วย

ดวงตากลมโตมองผ่านกรอบหน้าต่างไปยังคนที่ยังตั้งหน้า

ตั้งตาผ่าฟืนอยูด้่านนอกอกีครั้ง แผ่นหลงัเปลอืยเปล่าของเขาท�าให้

หัวใจเธอเต้นรัวขึ้นทันที หยาดเหงื่อที่พราวระยับชวนให้ร่างกาย

เธอร้อนวบูวาบอย่างประหลาด ยามเขาก้มลงไปหยบิไมท่้อนใหม่ 

ท�าให้กางเกงยนีรดัแน่นช่วงขาและบั้นท้าย

โอ้ ผู้ชายคนนี้มบีั้นท้ายที่สมบูรณ์แบบ ความร้อนผ่าวสาด

ซดัไปทั่วร่างอกีระลอกกบัความคดิน่าละอายนั้น เอมมกิาเม้มรมิ

ฝีปากแน่นแล้วรบีดงึตวัเองออกจากภาพยั่วยวนใจ หญงิสาวขยบั

ลงมายนืข้างเตยีงแล้วพลนัรบัรูช้ดัเจนว่าทั้งร่างมเีพยีงเสื้อยดืตวัใหญ่

และกางเกงชั้นในตัวน้อย เธอสูดลมหายใจเข้าลึก พยายามปัด

ความคดิที่ว่าใครเป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ แล้วรบีเดนิไปที่กระเป๋า

เป้ รื้อค้นเอาข้าวของที่จ�าเป็นออกมาแล้วรบีวิ่งเข้าไปในห้องน�้า

เสียงน�้าไหลที่แว่วเข้ามาให้ได้ยินท�าให้จังหวะการผ่าฟืน

สะดุดไปเล็กน้อย คิ้วหนาขมวดเข้าหากัน คริสเตียนพยายามไม่

สนใจว่าหญงิสาวก�าลงัท�าอะไรอยู่ในนั้น แต่ภาพเรอืนร่างเปลอืย

เปล่าที่ยืนอยู่ใต้สายน�้าก็ไม่ใช่สิ่งที่จะลบออกไปจากความคิดได้

ง่ายๆ

ชายหนุ่มสบถเล็กน้อยเมื่อรู้สึกว่าบางอย่างในตัวเขาเริ่ม
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ขยบัตวัภายในเนื้อผ้าเดนมิ

คริสเตียนขยับแยกเท้าออกแล้วกลับมาทุ่มสมาธิให้การผ่า

ฟืนอีกครั้ง เขาหวังว่าจะมีฟืนมากพอที่จะช่วยระบายความร้อน 

ในกายเขาได้

เอมมิกาใช้เวลาในห้องน�้ากว่าชั่วโมง แม้รู้ว่าเพิ่งจะ 

หายไข้ แต่หญงิสาวกม็องข้ามผมยาวที่เหนยีวและพนักนัเป็นก้อน

ยุง่เหยงิอยูบ่นหวัไม่ได้ น�้าอุน่ที่อณุหภมูกิ�าลงัพอดช่ีวยท�าให้ความ

เมื่อยขบทั่วร่างลดลงด้วย ถึงเธอจะยังมีอาการเพลียอยู่บ้างแต่ก็

ไม่มากเท่าไรแล้ว

ตอนที่เธอออกมาจากห้องน�้า ที่ลานด้านนอกก็ไม่มีใครมา

ยืนผ่าฟืนโชว์แล้ว เอมมิกาเดินออกมาจากห้องนอนไปด้านนอก 

เธออยากสูดอากาศบริสุทธิ์ แต่ตอนที่เดินผ่านส่วนที่เป็นห้องนั่ง

เล่น คิ้วเรยีวกต็้องขมวดเข้าหากนัเมื่อเหน็หมอนใบใหญ่ที่ถูกวาง

เอาไว้บนโซฟายาว ดูไม่เข้ากบัห้องนั่งเล่นเอาเสยีเลย

แกร๊ก

เสียงเปิดประตูท�าให้หญิงสาวสะดุ้งและหันไปมองทางต้น

เสยีง เพื่อจะพบกบัคนร่างสงูที่ตอนนี้สวมเสื้อผ้าเรยีบร้อยแล้ว แต่

เสื้อยดืสขีาวที่เขาสวมกแ็ทบไม่ต่างอะไรจากการที่เขาเปลอืยท่อน

บนก่อนหน้านี้ เพราะเนื้อผ้าดูจะแนบไปกบัตวัราวกบัเป็นผวิหนงั

ชั้นที่สอง 

ริมฝีปากบางเม้มเข้าหากันเล็กน้อย ความจริงที่ว่าอีกฝ่าย

เป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าทกุชิ้นบนตวัให้ขณะที่เธอไม่ได้สต ิ ยงัท�าให้
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เธอรู้สกึตะขดิตะขวงใจอยู่

“คณุไม่ควรจะอาบน�้านะ” ครสิเตยีนต�าหนขิณะเดนิเข้ามา

หยุดที่บริเวณห้องครัว เขาเปิดตู้ด้านบน หยิบแก้วน�้าออกมา 

จัดการรินน�้าจากขวด วางลงบนเคาน์เตอร์แล้วเลื่อนมาตรงหน้า 

“ดื่มน�้าเยอะๆ จะช่วยได้มาก คณุคงจะหวิแล้ว รอเดี๋ยวนะ ผมจะ

รีบจัดการเรื่องอาหารให้ ผมมีขนมปังที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆ คุณ

อยากได้แยม น�้าผึ้ง หรอืเนยถั่ว”

“น�้าผึ้งดีกว่าค่ะ” เอมมิกาตอบและเดินเข้าไปหยุดยืนอีก

ด้านของเคาน์เตอร์ เธอยืนมองคนร่างสูงที่ก�าลังหยิบจานจาก 

บนนั้นมาวางเอาไว้ให้ “คณุบอกว่าฉนัหมดสตไิปสองวนัใช่ไหม”

“ใช่ คณุเป็นไข้ ไม่ได้สตเิลย คนืแรกคณุเพ้อด้วย แต่โชคดี

ที่ไข้คณุลดในตอนเช้า ไม่อย่างนั้นผมคงต้องตามหมอหรอือาจจะ

ต้องพาคณุเข้าไปหาหมอในเมอืง”

“ขอบคณุที่ดูแลฉนันะคะ”

ครสิเตยีนไม่ตอบอะไร เขาจดัการตดัขนมปังเป็นแผ่นใส่จาน

ใหญ่ หยบิโหลน�้าผึ้งพร้อมกบักระปกุเนยถั่วมา แล้วแจกจานเปล่า

ใบเลก็ให้ตวัเองและหญงิสาว เอมมกิาหยบิขนมปังใส่จานตวัเอง

แค่สองแผ่น

“พอแล้วเหรอ”

“ค่ะ ฉนัคดิว่าคงกนิได้แค่นี้” เธอเพลยีกจ็รงิ แต่ไม่ได้รู้สกึ

หวิมากนกั 

“ผมจะท�าไข่คนให้ถ้าคณุต้องการ”

“ไม่เป็นไรค่ะ แค่นี้กพ็อแล้วส�าหรบัฉนั”
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แต่ไม่มากพอในสายตาเขา คิ้วหนาขมวดเข้าหากนั ก่อนที่

จะจดัการหยบิขนมปังอกีแผ่นใส่จานของเธอ “กนิซะ คณุควรกนิ

ให้มากพอเพื่อชดเชยกบัช่วงสองวนัที่คณุแทบไม่ได้กนิอะไรเลย”

เอมมกิาอยากจะเถยีง แต่ดวงตาสนี�้าเงนิที่มองกลบัมาอย่าง

จรงิจงัท�าให้เธอจ�าต้องเกบ็ปากเกบ็ค�าเอาไว้ ทั้งสองกนิขนมปังกนั

ไปอย่างเงยีบๆ ไม่มใีครเอ่ยอะไรจนกระทั่งกนิเสรจ็และครสิเตยีน

เกบ็จานทั้งหมดไปล้าง

“ผมเจอรถของคณุที่จอดเสยีอยูข้่างทางและลากกลบัเอาไว้

ด้านหลงัโรงเกบ็เรอื ผมซื้ออะไหล่มาเมื่อวานและจะซ่อมวนันี้ ถ้า

คณุอยากจะเข้าไปในเมอืงกเ็อารถของผมไปได้ แต่คดิว่าคณุอาจ

จะไม่จ�าเป็นเท่าไร ดูเหมอืนคณุจะชอปปิงก่อนจะมาที่นี่อยู่แล้ว” 

ชายหนุม่เอ่ยด้วยน�้าเสยีงเรยีบๆ ราวกบัเขาไม่ได้รูส้กึอะไรเมื่อเหน็

ข้าวของมากมายที่เธอซื้อมาตุนเอาไว้ ของส่วนใหญ่เป็นอาหาร

แห้งประเภทกึ่งส�าเร็จรูป มีเสื้อยืดสามตัวกางเกงยีนหนึ่งตัวและ

ของใช้อกีเลก็น้อย 

“ของที่อยู่ในรถผมกเ็อาลงมาหมดแล้ว”

“ขอบคุณมากนะคะ และขอโทษด้วยที่ท�าให้คุณต้อง

ล�าบาก”

“ไม่ได้มากมายอะไรหรอก อย่าคดิมากเลย”

“ค่าซ่อมรถเท่าไร คณุเขยีนบลิเอาไว้ได้เลยนะคะ ฉนัจะจ่าย

คนืให้”

“ไม่ต้องคดิมากหรอก ยงัไงคณุกเ็ป็นเพื่อนกบัเคทอยู่แล้ว” 

ชายหนุ่มตอบง่ายๆ เขาไม่แสดงท่าทางว่ามีข้อสงสัยบางอย่าง
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เกี่ยวกบัตวัเธอ 

“คุณ...เป็นคนดูแลฉันคนเดียวตลอดสองวันที่ผ่านมาเลย 

ใช่ไหมคะ” เอมมกิาถามออกไปแล้วเธอกต้็องกลั้นหายใจเลก็น้อย

เมื่ออกีฝ่ายหนักลบัมาพร้อมคิ้วหนาที่เลกิสูง 

“คือ...ที่ฉันถามก็เพราะไม่อยากให้คุณกับคุณนายแฮรีส 

หรอืคาลวนิ ต้องมากงัวลกบัอาการของฉนั เพราะการที่ฉนัมาขอ

อาศยัที่นี่ชั่วคราวโดยไม่บอกล่วงหน้ากเ็ป็นการรบกวนมากพออยู่

แล้ว”

เขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเธออยู่ที่นี่หรือเปล่า คริสเตียนคิดว่า

เธออยากจะถามเขาแบบนั้นมากกว่า

“คุณเป็นเพื่อนของเคท และทุกคนในครอบครัวก็รู้จักคุณ 

เรื่องแค่นี้ไม่ถือว่าเป็นการรบกวนหรือท�าให้เดือดร้อนหรอก เรื่อง

นั้นคณุน่าจะรู้ด”ี

“กใ็ช่ แต่ฉนักไ็ม่อยากให้พวกเขาเป็นกงัวลอยู่ด”ี เอมมกิา

เอ่ยเสยีงเข้ม “ตกลงคณุได้บอกใครบ้างว่าฉนัมา หมายถงึเรื่องที่

ฉนัป่วย”

นั่นไง!

“แค่คนเดยีว” จงัหวะการหายใจของหญงิสาวสะดดุ สหีน้า

ของเธอไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย แต่ด้วยสายตาที่ถูกฝึกให้จับ

สังเกตมาอย่างดีท�าให้คริสเตียนเห็นความกังวลที่ผ่านเข้ามาใน

ดวงตากลมโตคู่นั้น “เคทลนิโทร. มาตอนที่คณุหมดสต ิผมเป็นคน

รับสาย เธอก็เลยรู้ว่าคุณป่วย เธอจะโทร. มาเช็กอาการของคุณ

ตอนเยน็ แต่ถ้าคณุอยากโทร. หาเธอก่อน เคทลนิคงจะดใีจมาก”
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“มแีค่เคทเหรอคะ”

“ใช่ ท�าไมคณุดูกงัวลนกัว่าใครจะรู้ว่าคณุอยู่ที่นี่หรอืเปล่า”

เอมมกิาอกึอกัเลก็น้อยก่อนจะตอบ “กอ็ย่างที่บอก ฉนัไม่

อยากให้คนอื่นเป็นห่วง”

“ถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณก�าลังจะมา

ที่นี่ อย่างน้อยกใ็ห้คาลวนิรู ้กระท่อมนี้อาจจะอยูใ่นพื้นที่ส่วนบคุคล

กจ็รงิ แต่กย็งัอนัตรายเกนิไปที่ผู้หญงิจะมาอยู่คนเดยีว”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัอยูไ่ด้ และกอ็ย่างที่คณุเหน็ ฉนัซื้อข้าวของ

จ�าเป็นมาพร้อม”

“ใช่ คณุเตรยีมตวัมาดมีาก นี่ถ้าคณุเป็นทหาร ผมคงคดิว่า

คณุหนมีากบดาน”  มมุปากหนาของเขายกขึ้นเลก็น้อยกบัท่าทาง

ยดืไหล่ของคนตรงหน้า “ข้าวของที่คณุซื้อมามแีต่ของจ�าเป็นกจ็รงิ 

แต่กนัคณุจากคนร้ายไม่ได้หรอก”

“คนร้าย!” เอมมกิาทวนค�าเสยีงสงู ก่อนเธอจะรบีตั้งสตใิหม่ 

“คนร้ายเหรอคะ นี่เป็นที่ดินส่วนตัวของครอบครัวคุณไม่ใช่เหรอ 

ใครๆ ในเมืองต่างก็รู้ดีกันทั้งนั้น ไม่มีใครกล้าเข้ามาโดยไม่ได้รับ

อนญุาตหรอก”

“ตอนที่ผมมาถงึที่นี่ มเีดก็วยัรุน่สองคนก�าลงัพยายามสร้าง

ความโรแมนตกิบนหน้ากระโปรงรถของพวกเขา”

แก้มเนยีนแดงก�่าเมื่อสมองดนัคดิตามภาพนั้นขึ้นมาเสยีได้

“ก.็..กแ็ค่เดก็วยัรุ่น”

“เดก็วยัรุ่นบางคนกไ็ว้ใจไม่ได้ อกีอย่างคณุเป็นผู้หญงิ ต่อ

ให้อกีฝ่ายเดก็กว่าแค่ไหน แต่ถ้าเป็นผูช้าย คณุกม็แีต่จะเสยีเปรยีบ
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อยู่ด”ี

“ไม่ต้องกงัวลหรอกค่ะ ฉนัดูแลตวัเองได้”

“เหมือนที่คุณหมดสติในอ้อมแขนของผมทันทีที่เข้ามาถึง 

ที่นี่น่ะเหรอ” คริสเตียนย้อน “ถ้าผมไม่ได้บังเอิญอยู่ที่นี่เวลานั้น 

ป่านนี้คุณก็ยังคงนอนหมดสติอยู่หน้าประตู หรืออาจจะนอนอยู่ 

ที่นี่ไปตลอดเลยกไ็ด้”

เธอเถยีงเขาไม่ได้ในเรื่องนี้เพราะเป็นความจรงิ แต่ถงึอย่าง

นั้นอาการที่เธอเม้มริมฝีปากเข้าหากันกับปลายจมูกที่เชิดขึ้นเล็ก

น้อย กแ็สดงถงึการต่อต้านดื้อดงึได้อย่างด ีดวงตาสนี�้าเงนิเข้มกว่า

ปกติเล็กน้อย เมื่อคริสเตียนพบว่าในหัวเขาก�าลังโลดแล่นด้วย

ความคดิหลากหลายวธิทีี่จะจดัการกบัรมิฝีปากรั้นๆ นั้น 

“ยังไงฉันก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งส�าหรับความช่วยเหลือ

นะคะ”

ชายหนุม่ดงึสตติวัเองกลบัมาอยูก่บัปัจจบุนัแล้วกระแอมเลก็

น้อย ก่อนจะเอ่ยตอบว่าไม่เป็นไร แต่ถึงอย่างนั้นเสียงที่เอ่ยออก

ไปกย็งัค่อนข้างแหบพร่าอยู่ดี

นี่ไม่ใช่เรื่องปกตทิี่จะเกดิขึ้นกบัเขา ปกตเิขาเป็นคนที่มสีมาธิ

จดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆ รอบตัวมาก แม้จะมีสิ่งอื่นมากระตุ้นเร้า 

ครสิเตยีนผ่านการทดสอบนั้นมาแล้ว แต่ตอนนี้เขาก�าลงัมปีัญหา

กับการใช้สมองเพียงเพราะผู้หญิงตรงหน้าก�าลังกัดริมฝีปากล่าง

ของตวัเอง

“อาจจะไม่สะดวกหน่อยเพราะที่นี่มีห้องนอนเหลือแค่ห้อง

เดยีว แต่คณุไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น คณุใช้ห้องนอนไดต้ามสบาย ผม
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จะนอนที่โซฟา”

เอมมิกาชะงัก เธอต้องใช้เวลาหลายวินาทีกว่าสมองจะ

ประมวลสิ่งที่เพิ่งจะได้ยนิ

“คณุจะนอนที่โซฟา”

“ใช่ ไม่ใช่ที่นอนที่สบายนกั แต่คณุไม่ต้องกงัวลหรอก ผม

เคยนอนในที่ที่สบายน้อยกว่านี้มาแล้ว” โซฟามีความยาวแค่ห้า

ฟุต แน่นอนว่าไม่เหมาะกับคนที่สูงหกฟุตสามนิ้วอย่างเขา แต่

คริสเตียนเคยนอนบนพื้นดินพื้นหญ้า หรือแม้แต่การงีบหลับใน

หนองน�้ามาแล้ว เพราะฉะนั้นโซฟาที่เลก็เกนิไปกเ็ป็นเพียงปัญหา

เลก็ๆ เท่านั้น “ผ้าห่มมแีค่สองผนื ซึ่งผมไม่จ�าเป็นต้องใช้ทั้งสอง

ผนื แต่ถ้าคณุต้องการมากกว่านี้ ผมจะกลบัไปเอาที่บ้านมาให้”

“ไม่ค่ะ ผ้าห่มแค่สองผืนก็พอแล้ว” เอมมิกาตอบกลับ

อตัโนมตัก่ิอนจะรบีส่ายศรีษะแล้วตั้งสตใิหม่ “เดี๋ยวก่อนนะคะคณุ

แฮรสี คณุพูดเหมอืนว่า...คณุจะอยู่ที่นี่ด้วย?”

ไหล่กว้างไหวเล็กน้อย พร้อมกับคิ้วหนาเลิกสูงราวกับจะ

ถามว่าเธอมปีัญหาอะไร

“คณุจะไม่กลบัไปที่บ้านแฮรสีเหรอคะคณุแฮรสี”

“ก่อนอื่นเลยนะ เรียกผมว่าคริสเตียน หรือไม่ก็คริสเฉยๆ 

กไ็ด้ เรยีกคณุแฮรสีแบบนั้นฟังดูสบัสน เพราะผมรู้สกึเหมอืนคณุ

ก�าลงัพูดถงึพ่อผมมากกว่า ส่วนเรื่องที่คณุถาม ไม่ ผมจะไม่กลบั

ไปที่บ้าน”

“ตะ...แต่ว่า คณุจะอยูท่ี่นี่ได้ยงัไง คณุกบัฉนั เรา...ไม่เหมาะ

สมเลย” ความคิดที่ว่าเธอต้องอยู่ภายในกระท่อมหลังเล็กๆ กับ
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ผู้ชายคนนี้ท�าให้เอมมิการู้สึกหวาดหวั่น แม้เธอจะรู้สึกปลอดภัย

เมื่ออยูใ่กล้เขา แต่ส่วนลกึๆ ในใจกก็�าลงัร้องเตอืนถงึอนัตรายบาง

อย่างด้วย ซึ่งเธอกไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าคอือะไร

“ถ้าคณุจ�าเป็นต้องอยูท่ี่นี่เพยีงเพราะค�าขอร้องของเคท ฉนั

บอกเลยนะคะว่าไม่จ�าเป็น ฉันดูแลตัวเองได้ และฉันสัญญาว่า

หากเกดิปัญหาอะไร ฉนัจะแจ้งให้คณุทราบทนัท”ี

“ค�าขอของเคทเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการอยู่ที่นี่ของผมก็เป็น

อกีเรื่องหนึ่ง” ครสิเตยีนตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงเรยีบๆ “ผมอยู่ที่นี่

ก่อนที่คณุจะมา”

“แต่ที่บ้านแฮรสีน่าจะสบายกว่า”

“เคทน่าจะเล่าเรื่องของผมให้คณุฟังบ้างไม่ใช่เหรอ ผมเป็น

ทหาร คณุผู้หญงิ ผมไม่ชนิกบัความสบายเท่าไรนกั”

เอมมิกากะพริบตา เธออ้าปากอยากจะพูดอะไรบางอย่าง 

แต่กน็กึค�าพูดไม่ออกจรงิๆ

“ดูเหมือนคุณไม่สบายใจกับการรู ้ว ่าผมจะอยู ่ที่นี่ด้วย 

ใช่ไหม” 

หญิงสาวเม้มริมฝีปากเข้าหากัน ไม่กล้าตอบออกไปตรงๆ 

เพราะอย่างไรเสยีที่นี่กเ็ป็นสทิธิ์ของคนตรงหน้ามากกว่าเธอ

“ท�าใจซะคณุผูห้ญงิ ยงัไงผมกจ็ะอยูท่ี่นี่ แต่ถ้าคณุกลวัที่จะ

อยู่กบัผม กญุแจรถแขวนอยู่ที่เสาด้านหลงั คณุรู้ทางไปบ้านหลงั

ใหญ่ในเมืองที่มีเตียงนุ่มๆ กับความสะดวกสบายอยู่แล้วใช่ไหม

ล่ะ” เขาไม่ได้ถาม คิ้วหนาที่เลกิสงูกบัมมุปากที่ยกขึ้นเลก็น้อยบอก

ได้อย่างดวี่าเขาก�าลงัหยอกล้อเธอ
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เอมมกิาเปลี่ยนจากเม้มรมิฝีปากเป็นการกดัปากตวัเองแทน 

ดวงตากลมโตจ้องมองผู้ชายตรงหน้า

“ไม่ต้องกังวลไปหรอกครับ ผมสัญญาว่าจะไม่รบกวน 

วนัหยดุพกัผ่อนของคณุหรอก แต่ผมไม่ว่าอะไรนะ ถ้าคณุอยากจะ 

รบกวนวนัหยดุของผม” ครสิเตยีนเอ่ย แล้วย�้าอกีประโยค “ถ้าคณุ

มปีัญหาอะไรกบ็อกผมได้เสมอ”

“ฉนัไม่อยากรบกวนคณุขนาดนั้นหรอกค่ะ”

“ผมพูดจรงิๆ นะเอม็ม่า เคทฝากให้ผมดูแลคณุ และนั่นคอื

สิ่งที่ผมจะท�า”

จงัหวะการเต้นของหวัใจคนฟังสะดดุไปเลก็น้อย เขาจ�าเป็น

ต้องท�าตวัน่าเร้าใจขนาดนี้ด้วยหรอืไง

“เอาเป็นว่าฉันจะพยายามไม่รบกวนคุณนะคะ แล้วก็

ขอบคณุส�าหรบัการเสยีสละเตยีงนอนด้วย” พดูจบหญงิสาวกเ็ดนิ

ปึงปังกลับเข้าไปในห้องนอนด้านในทันที เอมมิกาปิดประตูห้อง

แล้วยนืพงิหลงักบัประตูไม้ หญงิสาวสูดลมหายใจเข้าลกึสามครั้ง

ตดิกนั ก่อนที่ใบหน้าหวานจะงอง�้าเมื่อได้ยนิเสยีงหวัเราะทุม้ต�่าดงั

จากคนที่ยืนอยู่ด้านนอก เธออยากจะหมุนตัวแล้วคว้ากุญแจรถ

ขบัออกไปจากที่นี่ แต่นั่นไม่ใช่ทางเลอืกที่ดนีกั

ท�าไมผู้ชายที่อยู่ข้างนอกนั่นถงึไม่เหมอืน คาลวนิ แฮรสี นะ 

ถ้าเพียงแต่เขาจะมีลักษณะของสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้ว สวม

เสื้อโปโลที่มคีาดแิกนพาดบนบ่ากบักางเกงสแลก็ส์เนื้อดหีรอือะไร

ก็ได้ที่คล้ายๆ แบบนั้น เอมมิกาอยากให้เขาเป็นแบบนั้น เพราะ

เธอจะได้ไม่รู้สกึหวั่นไหวเหมอืนอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ คาลวนิเป็น



กระดาษทรายแก้ว  59   

ผู้ชายที่ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากจะเข้าใกล้ รอยยิ้มและความอ่อน

โยนบนใบหน้าท�าให้ผู้หญงิเคลบิเคลิ้มได้ แต่ไม่ใช่กบัเอมมกิา 

อาจจะเป็นเพราะชีวิตที่เรียบง่ายของเธอ หรืออาจจะเป็น

เพราะผู้ชายที่รู้จักส่วนใหญ่มีบุคลิกแบบนั้นก็ได้ที่ท�าให้เอมมิกา

ไม่รู้สึกอะไรด้วยนอกจากมิตรภาพ ทอม เรมิงตัน เป็นตัวอย่าง 

ที่ดีของผู้ชายที่เต็มไปด้วยมาดและความเย่อหยิ่ง เพื่อนๆ ใน

ออฟฟิศเธอท�าท่าเหมอืนจะละลายทกุครั้งที่ทอมมารอรบัเธอที่หน้า

ออฟฟิศพร้อมกบัดอกไม้ราคาแพงช่อใหญ่ เขาพาเธอไปรบัประทาน 

อาหารหรูๆ ไปงานเต้นร�า แต่แทนที่จะรู้สกึตื่นเต้น เอมมกิากลบั

รู้สกึเบื่อหน่ายอยากบอกไม่ถูก 

เธอชอบไปเดนิป่ามากกว่า ชอบธรรมชาตแิละการผจญภยั 

ชอบความตื่นเต้น เพราะแบบนั้นละมั้ง เธอกับทอมถึงเข้ากันไม่

ได้เลย แม้แต่เวลาที่เขาจูบเธอ เอมมิกาก็แทบไม่รู้สึกว่าหัวใจจะ

เต้นแรงขึ้นเลยสกันดิ

ผิดกับผู้ชายที่เป็นเจ้าของดวงตาสีน�้าเงินเข้มคู่นั้น ดวงตา

เขาสวยเจิดจ้าและคมกล้าอย่างกับแสงเลเซอร์ เวลาที่เขากวาด

มองไปทั่วตวัเธอ เอมมกิากร็ูส้กึราวกบัว่าเสื้อผ้าเธอถกูแสงเลเซอร์

ตดัออกทลีะชิ้น 

แต่จะเรียกว่าไม่ยุติธรรมก็ไม่ได ้ เพราะเธอเองก็อด

จนิตนาการภาพเขาเปลอืยเปล่าไม่ได้เหมอืนกนั ไหล่ของเขากว้าง

ก�าย�า ทั้งตัวมีแต่มัดกล้ามแน่นๆ ไร้ไขมันส่วนเกิน กับผิวสีทอง 

อมแดงนดิๆ ที่ดูสมชายชาตร ีไรเคราบางๆ ให้ความรู้สกึดบิเถื่อน

เลก็น้อย 
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เสยีงทุม้ลกึของเขาเหมอืนดนตรทีี่ล่อลวงคนฟังให้เคลบิเคลิ้ม

ได้ เขาเป็นเหมือนของเล่นยั่วใจ ท�าให้เธออยากจะเอื้อมไปจับ 

อยากจะครอบครองได้เป็นเจ้าของ

พระเจ้า! ผู้ชายคนนี้ควรถูกเกบ็เอาไว้ในพพิธิภณัฑ์ที่มกีาร

ลอ็กอย่างแน่นหนา เพราะเขาเป็นเหมอืนรปูป้ันเดวดิที่มชีวีติ ผูห้ญงิ

ทกุคนที่เหน็เขาจะต้องอยากขโมยมาเป็นของตวัเองแน่ๆ 

ถึงเธอจะย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกามากว่าสิบปีแล้ว แต่ 

เอมมกิากไ็ม่เคยมปีระสบการณ์รกัโรแมนตกิเลยสกัครั้ง เธออยู่รอด

ปลอดภัยจากการเป็นของเล่นของหนุ่มๆ ในมหาวิทยาลัยมาได้

เพราะแว่นตาหนาเตอะที่เธอใส่ แม้เธอจะลองเปลี่ยนมาใส ่

คอนแทกต์เลนส์ แต่ก็ไม่มีใครเข้ามาจีบเธออยู่ดี เพราะพวกเขา

กลวัว่าอาจจะตดิคกุเพราะคดพีรากผู้เยาว์ได้ ด้วยเหตผุลว่าหน้า

เธอเหมอืนเดก็ประถมมากกว่าสาวสะพรั่งอายยุี่สบิ 

หลังเรียนจบเธอตัดสินใจท�าเลสิกรักษาโรคสายตาสั้น แต่

นั่นก็ไม่ได้ท�าให้ชีวิตรักของเธอฟู่ฟ่าอะไร หลังจากเข้าท�างานจน

กระทั่งถงึตอนนี้เธอกค็บหาเพยีงแค่ ทอม เรมงิตนั คนเดยีวเท่านั้น 

ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แทบไม่ได้ขยับไปไหนเลย นอกจาก 

รมิฝีปากที่แตะกนัอย่างแผ่วเบา

หญงิสาวไม่เคยเข้าใจเวลาที่เคทลนิพูดว่าเข่าของเธอคงจะ

ทรุดตอนที่ได้สบตากับ ลุค โอ’แนล หนุ่มนักแข่งรถสุดหล่อครั้ง

แรกเมื่อสามปีก่อน ซึ่งปัจจบุนัเขาเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนขึ้นมา

เป็นคู่หมั้นอย่างเป็นทางการแล้ว เธอไม่เคยมปีระสบการณ์ความ

รกัที่วาบหวาม เธอไม่เคยรูส้กึสั่นสะท้านในอ้อมแขนของทอม หรอื
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อาการเข่าแทบทรดุแบบเพื่อนสนทิมาก่อน

แต่เพยีงแค่ดวงตาสนี�้าเงนิเข้มคู่นั้นมองเธอ เอมมกิากร็ู้สกึ

ว่าลมหายใจตดิขดัอยู่ในปอด เสยีงทุ้มต�่าที่เขาใช้เอ่ยเรยีกชื่อเธอ

ท�าให้รู้สึกราวกับว่าส่วนลึกในใจถูกสั่นไหวอย่างแรงแบบที่เธอไม่

อาจท�าอะไรได้เลย ไม่ใช่แค่เข่าเธอหรอกที่แทบจะทรุด แต่เป็น 

กระดูกทั้งตวัเลยต่างหากที่แทบจะละลาย

ครสิเตยีน แฮรสี เป็นผู้ชายอนัตรายเกนิไป

เอมมกิารูส้กึเหมอืนเธอหนหีมาป่ามาปะทะราชสห์ีที่เตม็ไป

ด้วยความสง่างามและเสน่ห์อนัเย้ายวนใจ

มีบางอย่างที่น่าสงสัย น่ันคือสิ่งท่ีคริสเตียนสลัดให้ 

หลุดไปจากความคิดของเขาไม่ได้ แม้จะได้ฟังเรื่องเล่าจากน้อง

สาวแล้วกต็าม แต่กม็บีางอย่างที่ยงัไม่เข้าใจอยู่ดี

ท�าไมเธอถงึกงัวลกบัการเข้าไปอยูใ่นที่ชมุชนนกั รวมทั้งกลวั

ว่าใครจะรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ด้วย ต่อให้อกีฝ่ายเป็นทนาย แต่การตาม

หาตวัใครสกัคนที่เดนิทางข้ามรฐักไ็ม่ใช่เรื่องง่ายนกั นอกจากเขา

จะแจ้งต�ารวจว่าหญิงสาวหายตัวไปแล้วให้เจ้าหน้าที่สืบหาข้อมูล

ให้ แต่นั่นคงไม่ใช่ทางเลอืกที่คนมอีาชพีเป็นทนายความอยากจะ

ท�าแน่ เพราะเท่ากบัเป็นการแจ้งความเทจ็

หรือบางทีเขาอาจจะไม่จ�าเป็นต้องแจ้งความ เท่าที่

คริสเตียนรู้ ทนายความบางคนก็มีเส้นสายและมิตรภาพที่ดีกับ

ต�ารวจเหมอืนกนั ถ้าเขาท�าได้ ‘นายขี้มูก’ คนนี้กค็งน่ากลวัอยู่ไม่

น้อย แต่คริสเตียนขอท้าให้เขาโผล่หน้ามาที่นี่ แล้วจะจัดการ 
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สั่งสอนให้อีกฝ่ายได้รู้ว่าการท�าให้คนอื่นกลัวจะได้รับผลอย่างไร 

แค่ความคดิว่าจะจดัการ ‘นายขี้มกู’ อย่างไรบ้าง กท็�าให้ครสิเตยีน

ตื่นเต้นเสยีจนอดใจรอไม่ไหวเลยทเีดยีว

ถงึจะเป็นความตื่นเต้นเลก็ๆ น้อยๆ และเทยีบไม่ได้เลยกบั

เวลาที่เขาออกปฏบิตักิารร่วมกบัทมีกต็าม แตอ่ย่างน้อยเขากห็วงั

ว่าคงพอจะแก้ขัดให้หายคันไม้คันมือได้บ้าง อายุที่เพิ่มขึ้นพร้อม

กับยศที่สูงขึ้นนั้นบังคับให้คริสเตียนต้องนั่งจมอยู่กับงานเอกสาร 

เขารู้ว่าอายุตนค่อนข้างมากแล้วส�าหรับการเป็นสมาชิกหน่วยซีล

แห่งกองก�าลงันาวกิโยธนิสหรฐัฯ ทกุคนในทมีอายเุกนิสามสบิกนั

หมดแล้ว ว่ากนัตามตรง พวกเขากก็�้ากึ่งจะถกูเรยีกว่าโบราณวตัถุ

อยู่แล้ว หลายคนบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรจะวางมือจากความ

ตื่นเต้นโลดโผนแล้วหันมาไขว่คว้าความมั่นคงในอนาคต แต่นั่น

ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะได้เลยสกันดิ แน่นอนว่ามบีางคนในทมีพร้อม

ที่จะหยุดปฏิบัติการและลงหลักปักฐานเหมือนที่คนส่วนใหญ่ท�า  

ดีเร็ค แอมเบอร์ วิศวกรอัจฉริยะวัยสามสิบสาม หนึ่งในสมาชิก 

ทีมของเขาก�าลังจะแต่งงานกับคู่หมั้นในอีกสองเดือนข้างหน้านี้ 

หลงัจากที่เขาปล่อยให้เธอรอมานานถงึสามปี 

ด้วยผลงานที่สั่งสมมาหลายปี ท�าให้ชื่อของครสิเตยีนเป็นที่

เลื่องลืออยู่ไม่น้อย ความสามารถของเขาเป็นที่กล่าวขาน และ

ท�าให้เขาได้รบัเสนอต�าแหน่งที่ปรกึษาด้านการวางแผนกลยทุธ์ให้

ทมีซลีที่จะออกปฏบิตักิาร แต่ครสิเตยีนรูด้ว่ีาเขาไมเ่หมาะกบังาน

แบบนั้น เขาไม่ชอบความตื่นเต้นครึ่งๆ กลางๆ เขาไม่พอใจกบัการ

ได้ปักธงว่านั่นเป็นของของเขา เขาชอบที่จะยึดครองมาเลย
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มากกว่า 

เหมอืนกบัที่เขาอยากจะยดึครองรมิฝีปากบางที่ถกูขบกดันั้น 

โอใช่ นี่แหละความตื่นเต้น เขาจะทั้งยดึทั้งครองอย่างเตม็ที่ รวม

ไปถงึการยดึพื้นที่ส่วนลกึในตวัเธอด้วย

ความคิดของเขาพลันสะดุด คิ้วหนาขมวดเข้าหากันเมื่อ

คริสเตียนเห็นเงาใบหน้าที่ก�าลังยิ้มกริ่มของตัวเองสะท้อนอยู่บน

ผวิสเตนเลสของกาต้มน�้า

เป็นภาพใบหน้าที่บิดเบี้ยวไม่สมสัดส่วนก็จริง แต่ความ 

ชั่วร้ายที่สะท้อนอยู่ในนั้นชัดเจนเสียจนชายหนุ่มต้องกระแอมกับ

ตวัเองเลก็น้อย ก่อนจะหยบิผ้าเชด็โต๊ะที่อยู่ใกล้ๆ มาโยนคลมุกา

ต้มน�้าเอาไว้ 

“บดัซบ!” ครสิเตยีนได้แต่สบถงมึง�ากบัตวัเอง


