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เซอร์ไพรส์

“นี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไง ฉันบอกว่าฉันต้องการ
ห้องสวีต เปลี่ยนให้ฉันเดี๋ยวนี้นะ”
เสียงตวาดดังลั่นอย่างไม่เกรงใจใครดังออกมาจากปากสตรีร่าง
ท้วมๆ คนหนึ่งที่ยืนหน้าเหวี่ยงอยู่ตรงโต๊ะต้อนรับแขก โดยพนักงานผู้
โชคร้ายทีเ่ ป็นทีร่ องรับอารมณ์อยูน่ นั้ เป็นหญิงสาวร่างสูงเพรียวในเสือ้ เชิต้
สีขาวทับด้วยเสือ้ สูทเข้ารูปสีดำ� กระโปรงสอบสีเดียวกันยาวลงมาถึงเข่า
ด้านหลังมีรอยผ่าแยกขึ้นมาสูงราวๆ หนึ่งคืบ เพื่อให้สะดวกต่อการ
เคลื่อนไหว
เรเน่มองลูกค้าเจ้าอารมณ์ตรงหน้าแล้วนับหนึง่ ถึงสิบในใจ พยายาม
บอกตัวเองให้รับมือกับสถานการณ์นี้อย่างใจเย็น ใบหน้าสวยหวานนั้น
ยังคงมีรอยยิ้มบางๆ ประดับอยู่ เธอท�ำงานนี้มาหลายปีแล้ว เจอคนมา
หลายประเภท การรับมือกับอารมณ์ของลูกค้าเป็นหนึง่ สิง่ ทีเ่ ธอเจอประจ�ำ
อยู่แทบทุกวัน
“ดิฉันทราบค่ะ แต่ตอนนี้ห้องสวีตของทางโรงแรมจองเต็มหมด
แล้ว ทางเราต้องขอโทษด้วยจริงๆ ค่ะ กรณีเข้าพักคืนนี้ จะเหลือเพียงแค่
ห้องดีลักซ์ ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงจะ...”
“นี่หล่อนรู้ไหมฉันเป็นใคร!” ประโยคคลาสสิกถูกงัดขึ้นมาใช้แล้ว
“คนอย่างฉันไม่พักห้องกระจอกๆ แบบนั้นหรอก หาห้องสวีตให้ฉัน
เดี๋ยวนี้นะ หรือไม่ก็เรียกผู้จัดการโรงแรมมา!”
“ดิฉันเป็นผู้จัดการค่ะ”
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“อย่างหล่อนเนี่ยนะ? เป็นได้แค่ผู้จัดการแม่บ้านละไม่ว่า”
หางตาของหญิงสาวชักจะกระตุก อีกฝ่ายจะโวยวายเพราะไม่ได้
ดั่งใจเธอไม่ว่า เธอสามารถยืนทนให้ด่าได้เป็นชั่วโมง ตามคติที่ว่าลูกค้า
คือพระเจ้า แต่ถ้าจะลามปามมาดูถูกเธอ นี่มันชักจะมากเกินไปหน่อย
น�้ำเสียงที่ใช้นั้นจึงแข็งขึ้นมาทันที
“คุณผู้หญิงคะ โรงแรมเราไม่ใช่โมเตลทีค่ ดิ จะพักก็เลีย้ วรถเข้ามา
การจองห้องพักโดยปกติแล้วจะต้องท�ำการจองล่วงหน้า แต่เพราะดิฉัน
เห็นว่าคุณต้องการที่พักจริงๆ จึงได้รับเรื่องให้ แต่ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบ
ว่า ห้องสวีตนั้นไม่ว่างแล้ว ดิฉันเองก็คงไม่ไล่แขกที่ท�ำการจองล่วงหน้า
เป็นเดือนๆ ให้ยา้ ยไปพักห้องอืน่ เพียงเพราะคุณผูห้ ญิงสัง่ ให้ดฉิ นั ท�ำหรอก
นะคะ ดังนัน้ ข้อเสนอทีด่ ฉิ นั จะให้ได้ในตอนนีก้ ค็ อื ห้องดีลกั ซ์ทยี่ งั มีวา่ งอยู่
หรือไม่กข็ อเชิญคุณผู้หญิงไปหาโรงแรมอื่นพักค่ะ”
ลูกค้าหน้าเหวีย่ งถึงกับเหลอไปทันที ก่อนทีใ่ บหน้าจะเปลีย่ นเป็นสี
แดงก�่ำเพราะความโมโห ด้วยไม่คิดว่าตัวเองจะโดนพนักงานโรงแรม
ย้อนกลับมาแบบนี้ ทว่ายังไม่ทนั จะได้ตวาดอะไรออกมา เสียงเรียบสนิทก็
ดังมาจากผู้จัดการสาวอีกครั้ง
“แล้วก็อีกเรื่องนะคะ ถ้าคุณผู้หญิงยังส่งเสียงดังอย่างไร้มารยาท
และรบกวนแขกคนอื่นอยู่แบบนี้ละก็ ดิฉันคงต้องสั่งให้พนักงานรักษา
ความปลอดภัยมาเชิญตัวคุณออกไปนะคะ”
“คุณป้านั่นเจอฤทธิ์แม่เสือสาวของเอสพีซีเข้าไป หงายเงิบ
ไปเลยละสิ”
เสียงทักจากเพือ่ นร่วมงานดังขึน้ เมือ่ เรเน่เดินเข้ามาในห้องท�ำงาน
ด้านหลังล็อบบีโรงแรม เจ้าของฉายานั้นเพียงแค่หัวเราะเบาๆ ก่อนจะ
ทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้หลังโต๊ะท�ำงานของเธอที่อยู่มุมห้อง
“พวกคนรวยนี่เอาใจยากจริงๆ”
“อ๋อ ที่ท�ำนั่นเรียกเอาใจเหรอ ฉันเพิ่งรู้”
“โธ่ แคท ก็จะให้ท�ำยังไงล่ะ ห้องมันเต็มจริงๆ แค่ให้ walk-in นี่ก็
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ยอมให้มากแล้วนะ” เรเน่ทำ� หน้ายู่ “แล้วจริงๆ เธอต่างหากทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การ
ตัวจริง ควรจะออกไปจัดการถึงจะถูก ไม่ใช่โยนมาให้เรา”
“เรือ่ งอะไร ลูกค้าแบบนีต้ อ้ งส่งเสืออย่างเธอออกไปจัดการเท่านัน้ ”
คู่สนทนาเพียงแค่หัวเราะ ที่เธอพูดก็ไม่ผิดนัก เพราะท�ำงานด้วยกันมา
นานถึงได้รู้นิสัยใจคออีกฝ่ายดีว่าเป็นพวกไม่ไว้หน้าใครเท่าไร ไม่ว่าจะ
รวยมาจากไหน หากผิดกฎโรงแรมก็คือผิดกฎ จะมาอ้างคนใหญ่คนโต
ยังไงก็ไม่สนใจ และไม่ยอมหยวนให้ด้วยอีกต่างหาก
ปกติเธอเจอแต่ลูกน้องที่ยอมแขกไปเสียหมด บางทีเจอคนที่มาก
เรือ่ งก็ไม่กล้าปฏิเสธ ท�ำเอาพนักงานคนอืน่ ต้องวุ่นวายกันยกใหญ่เพราะ
ดันไปรับปากลูกค้าในเรื่องที่ไม่ควร ก็มีแต่สาวหน้าหวานตรงหน้านี่ละที่
ยังไม่เคยยอมให้ใคร พนักงานจึงรักเธอกันทุกคน เพราะไม่ตอ้ งเจอปัญหา
ตามมาทีหลัง
“ถือเสียว่าเจอลูกค้าวีนส่งท้ายก่อนลางานละกัน นี่เธอจะไปตั้ง
สองเดือน ระหว่างนี้ฉันคงแย่แน่ๆ แล้วรถไฟออกกี่โมง ใครไปส่งล่ะ”
“สามทุ่ม เดี๋ยวไปรถเมล์ ไม่ต้องห่วง”
“แล้วฟรานซิสรูปหล่อของเธอจะมารอรับที่สถานีใช่ไหม”
เรเน่ส่ายหน้ายิ้มๆ ดวงตาอ่อนแสงลงเมื่อนึกถึงชายคนรัก “เปล่า
เราไม่ได้บอกว่าจะกลับคืนนี้ ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เขา”
“โอ๊ย งานเซอร์ไพรส์กม็ า” แคทลินท�ำเสียงสูง “แล้วนีต่ นื่ เต้นไหม
ใกล้วันงานแล้วนี่”
“ก็นิดหน่อย”
“นิดหน่อยได้ไง เธอควรจะตื่นเต้นมากกก...ถึงจะถูก” เพื่อนร่วม
งานสาวเลื่อนเก้าอี้เข้าไปใกล้โต๊ะท�ำงานของเรเน่ ยกมือเท้าขอบโต๊ะ
“เสียดายจริงที่ฉันลางานไปไม่ได้ เฮ้อ เธอใส่ชุดเจ้าสาวแล้วคงจะสวย
มากแน่ๆ ขนาดใส่ชดุ ท�ำงานนีย่ งั ดูดขี นาดนี้ ถ้าแต่งตัวเต็มยศคงจะปาน
นางฟ้านางสวรรค์”
“ชมกันเกินไปแล้ว!” เรเน่หัวเราะ ซึ่งแคทลินก็เพียงแค่ไหวไหล่
เพราะเธอหมายความอย่างที่พูดจริงๆ
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เรเน่เป็นหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยหวานราวกับตุ๊กตา โครงหน้าดู
คมเข้มกว่าสาวฝรั่งทั่วไป เพราะเธอเป็นลูกครึ่ง เรียกได้ว่าเป็นการผสม
ผสานทีล่ งตัวระหว่างสองชาติ คิว้ เรียวสวยพาดเหนือดวงตากลมโตสีฟ้า
สด แต่งแต้มด้วยอายแชโดว์สีน�้ำตาลเข้มปนด�ำสไตล์สโมกกีอาย ยิ่งขับ
เน้นให้ดวงตาเธอดูโดดเด่น จมูกโด่งรับกับริมฝีปากสีชมพูพชี ผมสีนำ�้ ตาล
แดงรวบมัดเป็นมวยต�่ำอย่างเรียบร้อยตรงท้ายทอย
แต่เห็นหน้าตาจิ้มลิ้มแบบนี้ก็เถอะ แม่คุณโหดไม่ใช่เล่น ถึงได้
ฉายาแม่เสือสาวมาครองยังไงล่ะ
“เฮ้! เรย์...ข้างบนโทร. มาถามอีกแล้ว สรุปจะไม่พิจารณาดูจริงๆ
เหรอ” หญิงสาวผมแดงในชุดเครือ่ งแบบโรงแรมเช่นเดียวกับพวกเธอเดิน
เข้าห้องท�ำงานมา ก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่ เข้าร่วมวงสนทนา
ระหว่างเวลาพักที่มีอยู่ของพวกเธอ “ได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็นจีเอ็มเลยนะ
ไม่สนใจจะไปจริงๆ อ้ะ”
เรเน่ส่ายหน้า “ไม่ไปหรอก”
“ไปไหนเหรอ” แคทลินถามอย่างสงสัย
“อ้าว ยังไม่ได้ยนิ ข่าวเหรอ นายอยากส่งเรย์ไปเป็นผูจ้ ดั การโรงแรม
สาขาที่มัลดีฟส์น่ะ”
“โห้ยยย มันไม่ไปหรอก...” แคทลินตอบค�ำตอบเดียวกันกับเรเน่
“เธอลืมไปแล้วเหรอเจน ว่าคู่หมั้นมันอยู่ที่นี่ แล้วนี่ก็จะแต่งงานกันอยู่
รอมร่อแล้ว ใจคอคิดจะพรากคนรักออกจากกันหรือยังไง”
“จริงด้วย! ลืมไปเลย ว้า...น่าเสียดาย” เจนนิเฟอร์ถอนหายใจ “นี่
ก็ท�ำงานจนลืมเลย ไม่งั้นจะได้จัดเลี้ยงปาร์ตีสละโสดให้ หาสตริปเปอร์
หล่อๆ มาให้เรย์ชุ่มชื่นจิตใจก่อนแต่งงานเสียหน่อย”
“เรย์ไม่สนใจหรอก มันเก็บตัวเองไว้ให้สามีในอนาคต” คนตอบ
เป็นแคทลินอีกตามเคย “ไม่อยากจะเชื่อ สวยๆ แบบนี้จะยังเวอร์จินอยู่
รอดมาจนป่านนี้ได้ยังไงอะเธอ!”
“ไม่จริงน่า...”
“จริง ตอนฉันรู้ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกัน” แคทลินพยักหน้า
10 ทะเลล้อมใจ

ยืนยันเมื่อเห็นสีหน้าเหลือเชื่อของเจนนิเฟอร์
“เปลีย่ นหัวข้อคุยเดีย๋ วนีเ้ ลยนะ” เรเน่แว้ดเข้าให้ เมือ่ เพือ่ นร่วมงาน
ทั้งสองคนหันมาจ้องเธอเป็นตาเดียวอย่างมีเลศนัย ทว่าท�ำหน้าดุไป
ก็ไม่มีประโยชน์
“ไม่คิดว่าเธอจะเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดขนาดนี้”
“ไม่เกีย่ วกับเคร่งศาสนาซะหน่อย ก็แค่...” หญิงสาวเอ่ยด้วยเสียง
ที่เบาลง “ก็อยากให้ครั้งแรกมันพิเศษ แต่รอไปรอมา หาจังหวะไม่ได้
ซักที ก็เลยคิดว่ารอได้นานขนาดนีแ้ ล้ว ก็รอให้ถงึ วันแต่งงานเลยดีกว่า...”
“ผู้หญิงประหลาด!” เจนนิเฟอร์ไม่อยากเชื่อ ก็ยุคนี้ หาคนที่ยัง
ซิงอยู่ได้ยากจะตายไป ยิ่งกับคนวัยยี่สิบปลายๆ แบบนี้แล้วยิ่งเหมือน
งมเข็มในมหาสมุทร “แล้วคู่หมั้นเธอเขาโอเคกับเรื่องนี้เหรอ”
“เขาก็บอกว่าเขารอได้ มันจะเป็นของขวัญในคืนแต่งงานส�ำหรับ
เขา” เรเน่เอ่ยยิ้มๆ เรียกเสียงโห่ล้อเลียนจากเพื่อนร่วมงานอีกสองคนได้
ทันที
“เธอก็ใจร้ายเนอะ ทรมานเขามาหลายปีเลยนี่ อยากรูจ้ ริงๆ ว่าไม่
อกแตกตายหรือยังไง เรือ่ งแบบนีค้ นเรามันจะยอมอดกันได้จริงๆ เหรอ...”
“เออน่ะ...” หญิงสาวตัดบทสนทนา คร้านจะต่อความยาวสาว
ความยืด มองนาฬิกาก็พบว่าเวลาพักนั้นหมดลงแล้ว เธอจึงลุกขึ้นยืน
เดินออกจากห้องไปหน้าฟรอนต์เพื่อจัดการงานของเธอต่อ
เธอเป็นอาร์เอ็มของที่นี่ โรงแรมเอสพีซี อินเตอร์คอนทิเนนเทิล
โรงแรมระดับห้าดาวอันดับต้นๆ ของเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นโรงแรมใน
เครือบริษทั สเปนเซอร์ ทีเ่ ป็นเจ้าของโรงแรมหลายสาขาทัว่ โลก ธุรกิจของ
บริษัทสเปนเซอร์นั้นทั้งยิ่งใหญ่และมีระดับมาก เรเน่จึงค่อนข้างภูมิใจที่
ได้ทำ� งานให้ที่นี่
ส่วนแคทลินที่เธอคุยด้วยเมื่อครู่นั้นคือจีเอ็ม หัวหน้าของเธอเอง
แต่เพราะวัยที่ไล่เลี่ยกันท�ำให้สนิทจนไม่รู้สึกเกรงอีกฝ่ายเท่าไร พวกเธอ
ท�ำงานด้วยกันได้ดี ไม่มขี ดั แย้ง บางทีหลังเลิกงานก็จะไปชอปปิงด้วยกัน
บ้าง อีกฝ่ายมักจะมอบหน้าที่ดูแลแขกเข้าพักให้เธอรับผิดชอบอยู่เสมอ
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โดยไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายกับการตัดสินใจของเธอ นับว่าเป็นงานทีท่ ำ� แล้ว
สบายใจมาก แน่นอนว่าปริมาณงานทีต่ อ้ งท�ำและดูแลนัน้ มากอยู่ แต่กบั
ความเหนื่อย แค่นอนพักก็หาย
เรเน่เดินไปดูคอมพิวเตอร์ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ ตรวจเช็กจ�ำนวน
แขกที่เข้าพักและดูว่าเร็วๆ นี้จะมีงานจัดเลี้ยงอะไรอีกบ้าง เพื่อที่จะได้
ตระเตรียมงานตามความต้องการของลูกค้า ห้องจัดเลี้ยงของที่นี่ปกติ
นอกจากงานสัมมนาแล้วก็จะมีงานแต่งงานมาใช้พ้ืนที่ อย่างเช่นวันนี้ที่
มีงานแต่งของคู่รักวัยหกสิบ เรื่องราวนั้นน่าสนใจไม่น้อย ทั้งคู่เป็นคนรัก
กันมาก่อนสมัยวัยรุ่น แต่มเี หตุให้ต้องแยกจากกัน แต่แล้วโชคชะตาก็พา
ให้ได้เจอกันอีกครัง้ พวกเขาจึงไม่คดิ จะเสียเวลาอีก ตัดสินใจแต่งงานกัน
ทันที
งานแต่งครัง้ นีเ้ ธอมอบหมายให้แผนกจัดงานเลีย้ งจัดการเรียบร้อย
ตัง้ แต่ตอนทีพ่ วกเขามาท�ำการจองห้องจัดเลีย้ งแล้ว แม้วา่ จะเป็นการจอง
ที่กะทันหันอยู่เสียหน่อย แต่ทีมงานก็เตรียมงานได้ทัน และบ่าวสาวก็
พอใจกับมันมาก
หลังจากเช็กตารางงานแล้ว เธอก็คว้ากระดาษกับปากกามาจด
รายละเอียดลงไป ตัง้ ใจจะไปคุยกับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทีจ่ ะมาท�ำงานแทนช่วง
ที่เธอลางาน โชคดีที่เธอสะสมวันลามาตั้งแต่ปีก่อน ท�ำให้เธอลายาว
ติดต่อกันได้เกือบสองเดือนโดยที่ยังได้รับเงินเดือนอยู่ด้วย ในการลา
ครั้งนี้เป็นการลาไปแต่งงานและฮันนีมูน ซึ่งเธอกับฟรานซิส คู่หมั้น
ชาวฝรั่งเศสของเธอแพลนกันไว้ว่าจะไปฮันนีมูนที่ประเทศบ้านเกิดของ
ฝ่ายชาย
เธอกับฟรานซิสคบหาดูใจกันมาได้สามปีแล้ว เขาท�ำงานเป็นเชฟ
ของร้านอาหารฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในลอนดอน แม้ว่าจะท�ำงาน
อยู่กนั คนละเมือง แต่มนั ไม่เคยเป็นปัญหาส�ำหรับเธอ พวกเขาต่างพอใจ
ทีไ่ ด้ใช้ชวี ติ ของตัวเอง นัดเจอกันทุกครัง้ ทีม่ วี นั หยุดตรงกัน และเมือ่ สีเ่ ดือน
ก่อนเขาก็ขอเธอแต่งงาน แม้จะแปลกใจกับค�ำขอเขา แต่เธอก็ตอบตกลง
เพราะคิดว่าเธอเข้ากับเขาได้ดี เธอกับเขาไม่เคยทะเลาะกันเลยสักครั้ง
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และเข้าใจว่าต่างฝ่ายต่างมีงานต้องรับผิดชอบ
เธอชอบความอิสระนี้ ความอิสระที่เธอมุ่งกับงานได้อย่างเต็มที่
โดยไม่ต้องพะวงว่าเขาจะน้อยใจ เมื่อไรที่ว่าง เธอก็มีคนให้โทร. หาและ
เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง และเขาเองก็พร้อมที่จะคุยกับเธอ
“จะไปแล้วเหรอเรย์”
เรเน่ที่อยู่ในห้องล็อกเกอร์ส�ำหรับพนักงานและเปลี่ยนชุดเป็นชุด
ไปรเวทของตนเองเรียบร้อยแล้วพยักหน้าแทนค�ำตอบ เธอหยิบเสื้อโคต
ของตัวเองมาใส่ ตามด้วยกระเป๋าถือใบเล็ก หญิงสาวส่งยิ้มให้แคทลินที่
ท�ำหน้าเศร้า
“เราลาพักร้อนยาวแบบนี้ อย่าลืมคิดถึงเราบ้างนะ”
“ฉันต่างหากทีค่ วรจะเป็นคนพูดประโยคนี้ ช่วยคิดถึงฉันด้วย ไม่ใช่
มัวแต่สวีตกับสามีจนลืมเพือ่ นลืมงานล่ะ” แคทลินท�ำหน้าย่นใส่ เธอเดิน
ไปยังล็อกเกอร์เก็บของของตัวเองเพื่อหยิบเสื้อหนาวบ้าง “ไป เดี๋ยวเดิน
ไปส่งที่สถานี”
เรเน่ยิ้มหวาน “น่ารักที่สุด”
“ทางผ่านอยูแ่ ล้ว เพราะฉันจะไปหาเบียร์ทานคนเดียวตามประสา
สาวโสดที่บาร์แถวนั้น” แคทลินยักไหล่ราวกับจะบอกว่าการที่จะเดินไป
ส่งอีกฝ่ายนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากจริงๆ
ทั้งคู่ออกจากโรงแรมทางประตูหลัง ซึ่งเปิดออกไปยังตรอกแคบๆ
ท้องฟ้านัน้ มืดสนิทแล้ว หิมะบนพืน้ ทีล่ ะลายจากการโดนแสงแดดในตอน
กลางวันเริม่ จับตัวเป็นน�ำ้ แข็ง ท�ำให้ทางเดินหินในตรอกนัน้ ลืน่ ราวกับเดิน
บนสบู่ เรเน่กบั แคทลินต้องยกมือจับก�ำแพงไปตลอดทางเพือ่ ประคองตัว
ไม่ให้ล้ม
จากโรงแรมไปสถานีแมนเชสเตอร์ พิกคาดิลลีทเี่ ป็นสถานีขนึ้ รถไฟ
ขบวนของเวอร์จนิ เพือ่ เข้าลอนดอนนัน้ อยูห่ า่ งออกไปไม่มากนัก ตามปกติ
แล้วเธอก็คงจะใช้วิธีเดินไป แต่ท่ามกลางอุณหภูมิที่เกือบแตะศูนย์องศา
อย่างตอนนี้ ท�ำให้สองสาวตัดสินใจพึ่งบริการรถโดยสารสาธารณะแทน
ทะเลสีขาว 13

เมือ่ นัง่ รถเมล์มาลงหน้าป้ายตรงสถานีรถไฟแล้ว เรเน่กโ็ บกมือลา
เพือ่ นร่วมงานทีเ่ ดินข้ามถนนไปยังบาร์กงึ่ ผับฝัง่ ตรงข้ามแล้วเดินเข้าไปใน
สถานีรถไฟบ้าง เธอแวะซือ้ แซนด์วชิ กับกาแฟรับประทานรองท้องเล็กน้อย
ด้วยยังไม่ได้รับประทานมื้อเย็น ตั้งใจจะไปหาอะไรกินง่ายๆ ตอนถึงบ้าน
คูห่ มัน้ โดยการเดินทางด้วยรถไฟนีใ้ ช้เวลาสองชัว่ โมงกว่าๆ
อากาศตอนกลางคืนในลอนดอนนั้นหนาวจนตัวสั่น แต่ทุก
ที่เต็มไปด้วยแสงสี เพราะเทศกาลคริสต์มาสจะมาถึงในอีกไม่กี่อาทิตย์
ร้านรวงและถนนสายต่างๆ จึงพากันประดับไฟตกแต่งเต็มไปหมด เรเน่
กระชับเสื้อโคตของตัวเองแน่นขณะเดินฝ่าหิมะหนาครึ่งแข้งไปตามถนน
ดูทา่ ทีน่ หี่ มิ ะเพิง่ จะตก เพราะมันยังนุม่ อยูแ่ ละไม่จบั ตัวเป็นน�ำ้ แข็งเหมือน
อย่างที่แมนเชสเตอร์ ใบหน้าที่แดงระเรื่อจากความเย็นนั้นประดับด้วย
รอยยิ้มบาง เพราะรู้ว่าอีกไม่นานจะได้เจอหน้าคู่หมั้นที่ไม่มีเวลาเจอกัน
มาเกือบสองเดือนแล้ว
เท้าทีอ่ ยูใ่ นรองเท้าบูตหนังก้าวเร็วขึน้ เมือ่ เข้าใกล้ทหี่ มาย เรเน่หยิบ
กุญแจออกจากกระเป๋าสะพายใบเล็กขณะเดินเข้าไปในอะพาร์ตเมนต์ท่ี
อยูต่ รงหัวมุมถนน เธอสับเท้าเร็วๆ ขึน้ บันไดไปยังชัน้ สามโดยไม่คดิ จะรอ
เรียกลิฟต์แต่อย่างใด
อยากรู้จังว่าพอเขาเห็นเธอแล้ว จะมีสีหน้ายังไงนะ
เธอคิดอย่างอารมณ์ดีระหว่างเดินไปยังห้องพักที่อยู่สุดทางเดิน
หลังจากไขกุญแจแล้วมือเรียวก็เปิดประตูเข้าห้องไปอย่างเงียบๆ ถอด
รองเท้าบูตของตัวเองวางไว้บนชั้นรองเท้า แปลกใจที่เห็นทั้งบ้านปิดไฟ
มืดแล้วจุดเทียนหอมวางตามโต๊ะราวกับเชื้อเชิญให้เดินตามไป
...หรือฟรานซิสรู้ว่าเธอจะมา
ริมฝีปากอิม่ คลีย่ มิ้ ไม่นกึ สงสัยอะไรไปมากกว่านัน้ เธอรูว้ า่ ฟรานซิสเป็นคนโรแมนติก การท�ำอะไรพวกนีเ้ ป็นเรือ่ งทีเ่ ธอเจอบ่อย หญิงสาว
เดินช้าๆ ไปจนถึงห้องนอน เสียงกุกกักภายในห้องบ่งบอกให้รู้ว่าคน
ข้างในนั้นยังคงไม่หลับ เรเน่สูดลมหายใจเข้าลึก ก่อนจะเปิดประตู เอ่ย
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พร้อมรอยยิ้ม
“เซอร์พะ...”
“กรี๊ด!”
“เฮ้ย! ระ...เรย์!”
เสียงร้องอย่างตกใจดังมาจากร่างสองร่างบนเตียงทีป่ ราศจากเสือ้
ผ้าใดๆ ดูแค่แวบเดียวก็รแู้ ล้วว่าก�ำลังยุง่ เกีย่ วกับเรือ่ งใต้ผา้ ห่มกันอยูแ่ น่ๆ
เรเน่ชะงักทั้งค�ำพูดและท่าการเคลื่อนไหว มองคนรักของตัวเองที่ก�ำลัง
ทาบทับอยู่บนร่างอวบอัดของสาวผมบลอนด์ ก่อนจะกวาดตามองรอบ
ห้อง มีเทียนหอมที่จุดวางตามโต๊ะ กลีบดอกกุหลาบโรยบนพื้น
ดูท่าเขาจะเตรียมไว้สำ� หรับค�ำ่ คืนพิเศษ...กับผู้หญิงอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เธอ
ร่างเพรียวยืนนิ่ง ยกมือขึ้นกอดอก เธอดูเยือกเย็นผิดกับสองคน
บนเตียงที่กระวีกระวาดหยิบเสื้อผ้ามาใส่ ฟรานซิสนั้นแต่งตัวเสร็จก่อน
ด้วยเขาแค่ใส่กางเกงยีนอย่างลวกๆ ก่อนจะเดินมาหาเธอ
“เรย์ ผมเข้าใจว่าคุณจะกลับมามะรืนนี้...”
“อ้อ ขอโทษด้วยที่มาโดยไม่บอก เลยท�ำให้ค�่ำคืนสุดโรแมนติก
ของคุณพัง” เธอเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงเรียบสนิท จ้องมองชายหนุม่ ตรงหน้านิง่
ใบหน้าสวยทีก่ อ่ นหน้านีเ้ ต็มไปด้วยรอยยิม้ ในตอนนีก้ ลับเต็มไปด้วยความ
เย็นชา
“ไม่ใช่...คือ...”
เรเน่มองคู่หมั้นของเธอ จากนั้นก็ปรายตามองหญิงสาวบนเตียง
“นานแค่ไหนแล้ว”
“เราเพิ่งรู้จักกัน...”
“ฉันไม่ได้ถามคุณ” ตวัดสายตากลับมาหาฟรานซิสทันทีเมือ่ ได้ยนิ
เสียงอีกฝ่ายเป็นคนตอบแทน “ฉันถามคนรักของคุณที่อยู่บนเตียงนั่น...
ว่ายังไง นานแค่ไหนแล้ว”
“เอ่อ...” สาวผมบลอนด์มองฟรานซิส ไม่กล้าตอบอะไร
หรืออาจจะเพราะยังไม่ทันได้เตี๊ยมค�ำตอบกันก็เป็นได้
เรเน่มองสองคนตรงหน้าทีส่ ง่ สายตามองกันอย่างเลิก่ ลัก่ แล้วเธอ
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ก็เหยียดยิ้ม หญิงสาวถอยหลังออกจากห้อง ท่ามกลางความงุนงงของ
ฟรานซิสและสาวผมบลอนด์ แต่ไม่นานเกินรอ ร่างเพรียวก็กลับมายืน
ที่เดิม...โดยมีของติดไม้ตดิ มือกลับมาด้วย
มีดสีเงินแวววาวสะท้อนแสงไฟอยู่ในมือข้างหนึ่งของเธอ ส่วน
อีกข้างเป็นแท่งเหล็กที่มีไว้ลับมีด
ฟรานซิสถึงกับสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นสิ่งของในมือหญิงสาว “ระ...
เรย์...ใจเย็น...ใจเย็นก่อนนะ”
“ฉันไม่ใช่คนใจร้อนสักหน่อย คุณน่าจะรู้นะ ในเมื่อเราคบกันมา
ตั้งสามปีแล้ว” หญิงสาวยืนพิงกรอบประตู ดวงตาหลุบต�่ำ มองมีดกับ
เหล็กลับมีดในมือ แล้วเริม่ ลับมีดช้าๆ เสียงขูดใบมีดกับแท่งเหล็กดังเป็น
จังหวะที่พาให้คนฟังเสียวสันหลังวาบ
“เรย์...”
“เธอชื่ออะไร”
สาวผมบลอนด์ตวั สัน่ ตัง้ แต่เห็นของมีคมและใบหน้าเย็นชานัน่ แล้ว
จึงรีบเอ่ยตอบทันที “ฉัน...ฉันชื่อเทอรี่”
“เทอรี.่ ..คุณรูไ้ หมว่า มีดส�ำหรับท�ำอาหารนัน้ มีหลายแบบ...แต่ละ
แบบก็จะมีความคมและการใช้งานทีต่ า่ งกัน” เรเน่เอ่ยด้วยเสียงเนิบนาบ
เธอยกมีดทีถ่ กู ลับจนคมกริบขึน้ สูง ล้อมันกับแสงไฟห้อง “ส�ำหรับมีดเล่ม
นี้ เขาเรียกว่ามีดเชฟ เป็นของชั้นดีที่ฉันสั่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อ
เป็นของขวัญวันเกิดให้กับฟรานซิส...มันคมมากทีเดียวละ ยิ่งหลังจาก
ผ่านการลับมีดใหม่ๆ แบบนี.้ ..เวลาหัน่ เนือ้ แทบจะไม่ต้องออกแรงกดเลย
ทีเดียว...”
“ฉัน...ฉัน...”
รังสีกดดันแผ่กระจายออกมารอบตัวหญิงสาว เธอหันหน้าไปหา
สาวผมบลอนด์ เอ่ยช้าๆ ชัดๆ “ฉันจะถามอีกครั้ง เรื่องระหว่างเธอกับ
เขา...นานแค่ไหนแล้ว”
รอบนี้เทอรี่ยอมตอบแต่โดยดี “...หนึ่ง...หนึ่งปี”
ค�ำตอบของอีกฝ่ายท�ำให้ร่างของเรเน่ชะงักค้างอีกครั้ง
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นี่เธอโง่มาเป็นปีแล้วเหรอ
มิน่า ช่วงหลังๆ เขาถึงไม่ค่อยนั่งรถไฟไปหาเธอที่แมนเชสเตอร์
เหมือนแต่ก่อน มีแค่เธอที่เป็นฝ่ายมาหาเขา นั่นท�ำให้ยิ่งได้เจอกันน้อย
ลงเพราะเธอเองก็ยงุ่ กับงาน ทว่าพอหญิงสาวเริม่ สงสัยว่าระหว่างเธอกับ
เขาก�ำลังเกิดช่องว่างอะไรบางอย่างหรือเปล่า เขาก็ขอเธอแต่งงาน ท�ำให้
เธอเข้าใจไปเองว่าทีเ่ ขาหายๆ ไปนัน้ เป็นเพราะก�ำลังวุน่ กับการเคลียร์งาน
และเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับการเริ่มต้นชีวิตกับเธอจริงๆ จังๆ
นี่มันตลกสิ้นดี!
เรเน่แค่นยิ้ม สายตาที่เธอมองอดีตคนรักในตอนนี้ว่างเปล่า ไม่
หลงเหลือความรูส้ กึ ใดๆ อีกต่อไป เธอดึงแหวนเพชรทีน่ วิ้ นางข้างซ้ายของ
ตัวเองออกมา ก่อนจะโยนลงบนเตียง เอ่ยเสียงห้วน “เชิญต่อกันตาม
สบาย ฉันไม่รบกวนแล้ว”
“เดี๋ยวสิ!” ฟรานซิสเข้ามาคว้าแขนหญิงสาวไว้เมื่อเห็นว่าเธอหัน
หลังจะเดินออกจากห้องไป ทว่าทันทีทมี่ อื แตะโดนผิวอีกฝ่าย เรเน่กส็ ะบัด
ออกอย่างแรง
“อย่าได้มาแตะตัวฉันอีก” เธอจ้องมองเขาอย่างดุดัน มีดที่ยังอยู่
ในมือก็ยนื่ ไปหาหน้าอีกฝ่าย เป็นการเตือนกลายๆ ว่าอย่าได้รเิ ข้ามาใกล้
เธอเชียว
“นะ...นี่ไงล่ะปัญหา!” ฟรานซิสโวยขึ้น เขาถอยไปเล็กน้อยให้พ้น
รัศมีมีดที่คมกริบในมือหญิงสาว แม้จะค่อนข้างมั่นใจว่าเธอจะไม่ฟันมีด
ใส่เขา แต่ก็อดรู้สึกหวั่นๆ ไม่ได้ “คุณไม่เคยให้ผมแตะต้องเลย แค่จูบยัง
ยาก ผมเป็นผู้ชายนะ ในเมื่อคุณไม่ให้ผมก็เลยต้องท�ำแบบนี้...มันก็แค่
การนอกกาย ผมไม่ได้นอกใจคุณเสียหน่อย...ผมรักคุณนะเรย์ ถ้าคุณ
ยอมให้ผมมีอะไรกับคุณ ผมก็คงไม่ไปยุ่งกับคนอื่นหรอก!”
เรเน่เบิกตากว้างกับสิ่งที่ได้ยิน “...ว่าไงนะ”
“ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่เป็นเพราะคุณนะเรย์ คุณจะโทษผมไม่ได้นะ”
“เป็นเพราะฉันงั้นเรอะ!”
สรุปแล้วเป็นความผิดเธองั้นเหรอ!
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สีหน้าสงบนิ่งของเรเน่เริ่มจะเปลี่ยนเป็นเดือดดาล หญิงสาวก�ำ
ด้ามมีดแน่น เธอต้องคุมตัวเองอย่างมากทีจ่ ะไม่พงุ่ เข้าไปจ้วงท้องอีกฝ่าย
หลายๆ ทีจนพรุน ให้สาสมกับความโกรธแค้น เธอเคยมองเขาเป็นผู้ชาย
ที่แสนดีและอบอุ่น เคยถึงขั้นคิดจะร่วมใช้ชีวิตกับเขา แต่ในตอนนี้เธอ
กลับนึกรังเกียจเขาเหลือจะทน!
คนเราเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เลย เธอเองก็เพิ่งจะรู้
เรเน่มองหน้าคนที่เปลี่ยนต� ำแหน่งเป็นอดีตคู่หมั้นของตนเอง
หมาดๆ เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องไป
“คุณเจอวันแย่ๆ มาเหรอคะ”
หญิงสาวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ยกสูงติดกับเคาน์เตอร์บาร์เงยหน้าขึ้น
จากแก้วทีว่ า่ งเปล่าในมือ เรเน่มองบาร์เทนเดอร์สาวทีเ่ ข้ามาเทเครือ่ งดืม่
เติมให้เธอเพิ่ม ริมฝีปากอิ่มเหยียดยิ้ม พึมพ�ำตอบไปเบาๆ “คุณต้อง
ไม่เชื่อแน่ว่าฉันเจออะไรมา”
“ฉันเจสซี่ค่ะ” เธอยื่นมือมาจับทักทายกับหญิงสาว “ฉันไม่เคย
เห็นคุณมาที่นี่มาก่อน”
“ฉันไม่ได้อาศัยอยู่ทเี่ มืองนีค้ ่ะ วันนีแ้ ค่แวะมา...จัดการธุระเฉยๆ”
“ดูท่าธุระที่ว่าคงจะน่าหนักใจไม่น้อยเลยนะคะ” เจสซี่เอ่ยยิ้มๆ
เธอเติมเครือ่ งดืม่ ให้หญิงสาวเป็นรอบทีห่ า้ แล้ว คนเราทีจ่ ๆู่ จะมาดืม่ เยอะ
ขนาดนี้ ย่อมเป็นเพราะว่าเจอเรื่องอะไรมาแน่นอน เธอท�ำงานแบบนี้มา
นาน การเจอคนทีม่ าดืม่ เหล้าดับทุกข์นนั้ เป็นเรือ่ งปกติ และกับหญิงสาว
ตรงหน้า ดูกร็ วู้ า่ ปัญหาทีว่ า่ คงไม่พน้ เรือ่ งหัวใจแน่ๆ “มีอะไรอยากระบาย
ก็บอกได้นะคะ ฉันเป็นผู้ฟังที่ดีมากเลยละ”
“ขอบคุณค่ะ แต่ฉนั ไม่อยากจะนึกถึงมันแล้ว” เรเน่ตอบ หลังจาก
ทีอ่ อกมาจากอะพาร์ตเมนต์ของฟรานซิส เธอก็ตรงดิง่ มายังบาร์ทใี่ กล้ทสี่ ดุ
ทันที ทัง้ ๆ ทีป่ กติเธอไม่ใช่คนชอบดืม่ เหล้า แต่ในตอนนีเ้ ธอต้องการอะไร
หนักๆ มาท�ำให้ลืมทุกอย่างให้หมด และปริมาณแอลกอฮอล์ในร่าง
ตอนนี้ก็พอจะช่วยให้ภาพเหตุการณ์เมื่อครู่เลือนลงไปได้บ้าง
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บาร์แห่งนีค้ อ่ นข้างหรู ท�ำเอาตอนแรกทีเ่ ดินเข้ามานึกอยากจะเดิน
กลับออกไป เพราะแขกของร้านส่วนมากแต่งตัวกันอย่างจัดเต็มทั้งนั้น
ในขณะที่เธออยู่ในชุดล�ำลองง่ายๆ ทว่าสภาพจิตใจตอนนั้นไม่ได้ดีพอ
ที่จะกลับออกไปลุยหิมะเพื่อหาร้านเหล้าร้านอื่น เธอจึงเพิกเฉยต่อการ
แต่งตัวของตัวเอง แล้วเลือกที่นั่งตรงจุดที่เงียบและสันโดษที่สุดของ
เคาน์เตอร์บาร์ยกสูงนี่
แม้ว่าตอนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่น่าช�้ำใจนั่นเธอจะดูเยือกเย็น แต่
จริงๆ แล้วภายใต้สีหน้าสงบนิ่งของเธอนั้นเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราด
เพียงแค่เธอมีสติมากพอที่จะไม่ระเบิดมันออกมาและอาละวาดให้ทุก
อย่างพังให้หมด
เธอควรจะรู้สกึ เจ็บเจียนตายทีโ่ ดนคนรักหักหลัง แต่ในใจนัน้ กลับ
เต็มไปด้วยความโกรธ โกรธตัวเองที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมาเป็นปี ไม่เคย
คิดระแคะระคายเพราะความเชื่อใจ เพราะเธอคิดว่านั่นคือพื้นฐานของ
คนรักกัน...แล้วเป็นยังไง ความเชือ่ ใจย้อนกลับมาท�ำร้ายเธอได้อย่างเจ็บ
แสบ
“ฉันเข้าใจค่ะ เอาเป็นว่าแก้วนี้ฉันเลี้ยงก็แล้วกัน” เจสซี่หยิบแก้ว
ใบเล็กขึ้นมาสองใบ ตามด้วยรินเครื่องดื่มสีใสจนเต็มปริ่ม ส่งให้เรเน่
แก้วหนึง่ ส่วนอีกแก้วของตัวเอง เธอยกมันขึ้นชนแก้วกับอีกฝ่าย แล้วยก
ขึ้นดื่มรวดเดียวหมดพร้อมกันทั้งคู่
เรเน่ทำ� หน้าย่นเมือ่ เจอความร้อนผ่าวตามความแรงของเครือ่ งดืม่
ที่ไหลลงไปตามคอ เธอหยิบมะนาวที่วางอยู่บนจานกลางเคาน์เตอร์ขึ้น
มาบีบใส่ปากเล็กน้อยเพื่อกลบความขมที่ปลายลิ้น
เจสซีเ่ อ่ยทิง้ ท้ายก่อนจะผละไปดูแลลูกค้าคนอืน่ ต่อ “ต้องการอะไร
ก็เรียกฉันได้นะคะ”
เรเน่ถอนหายใจเมื่อได้นั่งคนเดียวอีกครั้ง เธอหยิบโทรศัพท์ออก
จากกระเป๋าสะพาย ภาพบนหน้าจอนั้นเป็นภาพของเธอกับเขาที่ถ่าย
ด้วยกันในสวนสาธารณะ หญิงสาวยิม้ เยาะตัวเอง แล้วจัดการลบรูปถ่าย
ของผูช้ ายเฮงซวยคนนัน้ ทุกรูปออกจากโทรศัพท์ แน่นอนว่าคบกันมาสาม
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ปี รูปถ่ายทีม่ กี ก็ นิ พืน้ ทีไ่ ปเกือบครึง่ ของความจ�ำโทรศัพท์ ดังนัน้ จึงใช้เวลา
อยู่พักใหญ่
จังหวะที่กดลบรูปสุดท้ายเสร็จ ก็รู้สึกได้ว่ามีคนมานั่งลงข้างๆ
คิ้วเรียวสวยจึงขมวดเข้าหากัน
ที่นั่งตรงเคาน์เตอร์นี้มีตั้งหลายที่ ท�ำไมต้องมานั่งติดกับเธอด้วย
“อะไรท�ำให้สาวสวยอย่างคุณมานั่งคนเดียวแบบนี้ล่ะครับ”
อืม...นี่ไงล่ะเหตุผล
เรเน่หันไปมองเจ้าของประโยคนั้น กวาดสายตาพิจารณาอีกฝ่าย
ชายหนุ่มที่เอ่ยทักเธอนั้นใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ตัวเขาดูมีมัดกล้ามอย่างคนที่
ดูแลรูปร่างอย่างดี โครงหน้าหล่อเหลาคมคายล้อมด้วยเรือนผมสีนำ�้ ตาล
คิ้วเข้มพาดเหนือดวงตาคมสีเขียวปนเทา จมูกของเขาโด่งเป็นสันสวย
รับกับริมฝีปากหยัก ตามแนวคางมีหนวดเคราขึ้นอยู่บางๆ มองปราด
เดียวก็รู้ว่าเป็นผู้ชายเจ้าเสน่ห์
“ให้ผมเลีย้ งเครือ่ งดืม่ คุณนะ” เขาส่งยิม้ หวานให้เธอ ก่อนจะยกนิว้
ส่งสัญญาณให้บาร์เทนเดอร์ที่น�ำเครื่องดื่มมาวางให้อย่างรู้ใจ เดาได้ไม่
ยากว่าอีกฝ่ายคงมาที่นี่เป็นประจ�ำ หลังจากเลื่อนเครื่องดื่มมาตรงหน้า
เธอแล้ว เขาก็เอ่ยแนะน�ำตัว “มาร์คัส เกลเลอร์ เรียกผมว่ามาร์คก็ได้...
แล้วคุณล่ะครับ”
หญิงสาวยกมือขึ้นเท้าคาง หรี่ตามองเขานิ่งๆ “ปกติเขาเริ่มกัน
อย่างนี้เหรอ”
“ครับ?” ค�ำพูดทีด่ จู ะไม่เกีย่ วกับบทสนทนานัน้ ท�ำเอามาร์คสั งุนงง
“เลือกผูห้ ญิงทีถ่ กู ใจ จากนัน้ ก็เลีย้ งเครือ่ งดืม่ เธอ แล้วก็พาไปนอน
ด้วย” เรเน่เอ่ย เธอหลุบตามองเครื่องดื่มสีส้มอ่อนๆ ในแก้วสูงทรงวี
ดันมันกลับไปให้ชายหนุม่ ทีด่ เู หลอไปกับค�ำพูดเธอ “ถ้าจะเลีย้ งเครือ่ งดืม่
ละก็ ขอเป็นมาร์ตินีแทนดีกว่า”
“...แล้วแต่คณ
ุ เลยครับ” มาร์คสั ส่งแก้วค็อกเทลคืนให้บาร์เทนเดอร์
แล้วสั่งเครื่องดื่มใหม่ตามที่หญิงสาวต้องการ ระหว่างรอนั้นเขาก็ถาม
หญิงสาวอีกครั้ง “ส�ำหรับที่คุณพูดตอนแรก ผมไม่ได้คิดจะท�ำอะไร
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แบบนั้นนะครับ”
“งั้นเหรอ แล้วที่มาเลี้ยงเครื่องดื่มนี่เพื่ออะไร...ท�ำบุญสุนทานให้
เฉยๆ หรือว่ามีเงินเหลือก็เลยชอบเลี้ยงเหล้าคนอื่นไปทั่ว” เรเน่เอ่ยเสียง
ห้วนจัด เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากพูดจากับใครทั้งนั้น “อยาก
เลี้ยงเหล้าฉันก็ไม่ขัดศรัทธา แต่ถ้าหวังจะหาคู่นอนคืนนี้ละก็ แนะน�ำให้
ไปหาคนอื่นเถอะ ฉันไม่สนใจ”
“ผมแค่เห็นคุณนั่งคนเดียว เลยอยากมานั่งเป็นเพื่อนคุณเฉยๆ”
เครือ่ งดืม่ ของหญิงสาวมาเสิร์ฟแล้ว เขาเลือ่ นแก้วให้เธอ “ตอนนีเ้ ราก็แค่
นั่งคุยกัน ส่วนหลังจากนี้เป็นเรื่องอนาคต เราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าจะ
เป็นยังไง จริงไหมครับ”
หญิงสาวมองคนที่ยังยิ้มแย้มไม่เลิกนั่น หยิบไม้จิ้มฟันที่เสียบ
มะกอกอยู่ในเครื่องดื่มออกมาวางไว้บนโต๊ะ แล้วยกแก้วขึ้นดื่มรวดเดียว
หมด “ขอบคุณส�ำหรับเครื่องดื่ม ฉันขอตัวก่อน”
“คุณจะไปแล้ว?” มาร์คัสตกใจ มองหญิงสาวอย่างไม่เข้าใจ เขา
คิดว่าท่าทีไม่ไยดีของเธอเป็นการหว่านเสน่หอ์ ย่างหนึง่ เพือ่ กระตุน้ ให้เขา
รู้สึกสนใจ ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะหมายความตามนั้นจริงๆ
เรเน่เลื่อนตัวลงจากเก้าอี้ทรงสูง คว้ากระเป๋าขึ้นมาสะพาย หยิบ
ธนบัตรออกมาสองใบ วางมันลงบนโต๊ะเป็นค่าเครื่องดื่มที่ผ่านๆ มาของ
เธอ จากนั้นก็หันไปหาชายหนุ่มข้างกาย เอ่ยอย่างเย็นชา “คืนนี้ฉันเจอ
ผู้ชายเจ้าชู้มาแล้ว ฉันไม่อยากเจอเพิ่มอีก”
หญิงสาวเดินเซเล็กน้อยออกจากบาร์ อุณหภูมจิ ากแอลกอฮอล์
ในร่างช่วยให้เธอไม่หนาวสั่นมากยามเจออากาศหนาวๆ นอกร้าน เธอ
หยิบมือถือขึ้นมาเพื่อดูตารางรถไฟ ตั้งใจจะกลับแมนเชสเตอร์คืนนี้เลย
ก็เธอไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ที่นี่แล้ว ในเมื่อต้นเหตุที่ท�ำให้เธอนั่ง
รถไฟสองชั่วโมงมานั้นไม่ต้องการเธอแล้ว
...แน่นอน จะต้องการเธอไปท�ำไม ผู้หญิงผมบลอนด์คนนั้นดูจะ
ถึงใจเขากว่าเป็นไหนๆ
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คิดแล้วก็โมโหขึ้นมาอีกรอบ ไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เธอเคยตั้งใจ
จะใช้ชวี ติ ทีเ่ หลือด้วยจะกลายเป็นผูช้ ายเฮงซวยคนหนึง่ และนึกโกรธมาก
ขึ้นไปอีกเมื่อคิดว่าถ้าเธอไม่มาเซอร์ไพรส์เขาคืนนี้ เธอก็คงจะโง่แต่งงาน
กับเขาไปทั้งๆ ที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองโดนนอกใจมาเป็นปีแล้ว
ทั้งที่เธอเคยคุยกับเขาแล้ว เขาเองก็บอกว่าไม่ต้องการเร่งรัดเธอ
ในเรื่องนั้น ถ้าเธออยากจะรอจนถึงวันแต่งงาน เขาก็จะยอมรอ แต่มา
ตอนนี้กลับเปลี่ยนค�ำพูด บอกว่าเป็นเพราะเธอไม่ยอมเขาถึงต้องไปหา
ผู้หญิงอื่น ปัดความผิดให้เธอเสียอย่างนั้น
ทีผ่ ่านมาเธอท�ำตัวดีไปเพือ่ อะไร เธอไม่เคยสนใจคนอืน่ ไม่ว่าใคร
จะเข้าหาแค่ไหนเธอก็ไม่เคยคิดจะยุ่ง แล้วดูทเี่ ขาตอบแทนความซือ่ สัตย์
ความไว้ใจที่เธอมีให้ส!ิ
สุดท้ายแล้วเธอก็เหลือตัวคนเดียว ต้องมาคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่
กลางหิมะเย็นๆ ส่วนเขาก็คงนอนกกกับยายผมบลอนด์นนั่ ต่ออย่างอบอุน่
...นี่มันไม่แฟร์เลยสักนิด เขาเป็นคนผิด เขาควรที่จะเป็นทุกข์ ไม่ใช่เธอ
เขาต่างหากที่ควรจะต้องใช้ชีวิตต่ออย่างไม่มีความสุข ไม่ใช่เธอ!
เธอควรที่จะใช้ชีวิตต่ออย่างเต็มที่ต่างหาก ไม่ใช่มัวแต่หงุดหงิด
กับเรื่องเฮงซวยนี่!
คิดอย่างนั้นแล้วเท้าที่ก�ำลังเดินอยู่ก็หยุดชะงัก เธอหมุนตัวกลับ
ก้าวเร็วๆ ไปยังบาร์ที่เพิ่งออกมา เมื่อเข้าไปแล้วก็กวาดตามองฝ่าความ
มืดสลัวของบาร์เพื่อหาคนที่ต้องการ
จะท�ำตัวดีต่อไปเพื่ออะไร ในเมื่อมันไม่ให้ประโยชน์อะไรเลย!
ชายหนุ่มในเชิ้ตขาวที่เธอมองหานั่งอยู่บนโซฟา ข้างๆ กันนั้นมี
ผู้หญิงในชุดเดรสรัดรูป ดูท่าก�ำลังคุยอย่างออกรส
...ดีมาก ไม่ได้เธอ เขาก็หาคนอื่นแทน...ดี ดีจริงๆ...
เรเน่ก้าวเข้าไปใกล้โซฟาชุดนั้น เมื่อเขาสังเกตเห็นเธอก็ลุกขึ้นยืน
อ้าปากเตรียมจะเอ่ยอะไร ทว่าเธอถึงตัวเขาก่อน มือเรียวกระชากคอเสือ้
อีกฝ่ายให้เขาโน้มตัวลงมาหา ก่อนจะทาบทับริมฝีปากเย็นจัดของตัวเอง
ไปหาปากหยักที่เผยออ้าน้อยๆ นั่น
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เธอจูบเขาอย่างแนบแน่นและรุนแรงตามปริมาณเหล้าในร่างกาย
รวมกับความโมโหในใจ ชายหนุ่มอึ้งงันไปในทีแรก แต่เพียงเสี้ยววินาที
เขาก็ตอบสนองเธอและเปลี่ยนเป็นฝ่ายควบคุมแทน เขาบดเบียดเคล้า
คลึงริมฝีปากอิ่มของเธอจนมันแดงก�่ำ นั่นเป็นตอนที่เธอถอยออกห่าง
ทว่าไม่ได้เดินหนีไปไหน เธอแค่ถอยออกมาเพือ่ จะได้มองหน้าเขาได้ถนัด
เท่านั้น
“คุณต้องการฉัน หรือผู้หญิงบนโซฟานั่น”
มาร์คัสมองคนที่เพิ่งจะจู่โจมเขาหมาดๆ ตรงหน้า เขาเจอผู้หญิง
มาเยอะก็จริง แต่ไม่เคยเจอแบบนีม้ าก่อน ตัง้ แต่แวบแรกทีเ่ ขาเข้าบาร์มา
ก็เห็นเธอเป็นสิ่งแรก ใบหน้าที่สวยหวานดึงดูดความสนใจเขาได้อย่าง
มาก เขาถึงได้เข้าหาเธอ และเธอก็ท�ำเขาแปลกใจไปสามรอบแล้วในคืน
นี้ ดังนั้นแน่นอนว่าเขาย่อมสนใจและต้องการเธอมากกว่าสาวอีกคนที่
ตนเพิ่งเลี้ยงเครื่องดื่มไป
“แน่นอนว่าเลือกคุณ”
“ดี” ว่าแล้วเธอก็คว้ามือเขามาจับ ก่อนจะกลับหลังหันแล้วเดิน
ไปยังประตูบาร์
เขาเดินตามแรงจูงของเธอแล้วเลิกคิ้ว “นี่เราจะไปไหน”
“ปกติคุณหิ้วสาวไปนอนด้วยที่ไหนล่ะ”
“...บ้านผม”
“งั้นก็ไปบ้านคุณ”
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2
คนแปลกหน้าในบาร์กับการตัดสินใจที่มาจากความเมา

เรเน่มองบ้านหลังใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างขวางอย่างที่หาไม่ได้
ง่ายๆ ในเมืองหลวงแบบนี้ แล้วก็หันมาหาชายหนุ่มข้างกาย เขาเพิ่งพา
เธอขึ้นรถของเขาแล้วก็ขับขึ้นมาทางตอนเหนือของลอนดอน เข้าสู่ย่าน
แฮมสเตต ก่อนที่จะชะลอความเร็วแล้วเลี้ยวเข้าประตูรั้วที่เปิดอัตโนมัติ
เข้าไปยังที่พักอาศัยตรงหน้านี้ ซึ่งเธอเข้าใจว่ามันคือบ้านของเขา เพราะ
เธอบอกเองว่าให้ไปบ้านเขา แต่เธอไม่คิดว่ามันจะเป็น ‘บ้าน’ ที่ใหญ่
ขนาดนี้
“คุณเป็นใคร ท�ำไมบ้านคุณถึงได้หลังใหญ่ขนาดนี้ พวกเศรษฐี
เพลย์บอยหรือยังไง”
มาร์คัสหัวเราะกับค�ำถามนั้น โคลงหัวน้อยๆ “ก็ไม่เชิง...”
เมือ่ รถจอดสนิทในโรงรถข้างตัวบ้าน ชายหนุ่มก็ลงจากรถ เตรียม
จะเดินอ้อมมาเปิดประตูให้หญิงสาว ทว่าเธอลงมายืนเรียบร้อยแล้ว แถม
ยังยกมือเท้าสะเอวขณะจ้องมองโรงรถของเขาไปทั่วทุกซอกทุกมุมอย่าง
ไม่เก็บอาการตื่นตะลึงของตัวเองด้วยอีกต่างหาก เขาได้ยินเสียงเธอ
พึมพ�ำเบาๆ
“โรงรถนี่ขนาดเท่าห้องพักฉันเลย...”
มาร์คัสเปิดประตูเข้าตัวบ้านที่อยู่ตรงผนังด้านในของโรงรถ “ทาง
นี้ครับ”
“ขอบคุณ” เรเน่ก้าวยาวๆ ผ่านร่างสูงเข้าไป ก่อนจะอุทานออก
มาเมื่อเห็นการตกแต่งในตัวบ้าน “ให้-ตาย-เถอะ!”
24 ทะเลล้อมใจ

บ้านหลังนี้เป็นสไตล์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย สวยแบบเรียบหรู
ภายในเน้นไปทางโทนสีขาวทั้งหมด ทั้งพื้น ผนัง และเฟอร์นิเจอร์ เริ่ม
จากโถงทางเดินที่พาไปสู่ห้องนั่งเล่น สองข้างเป็นกระจกบานยาวเผยให้
เห็นสวนด้านนอกทีต่ อนนีข้ าวโพลนเพราะหิมะ ตัวห้องนัง่ เล่นนัน้ ประกอบ
ไปด้วยโซฟาชุดตัวใหญ่สีขาว ด้านล่างเป็นพรมสีด�ำ ตรงกลางระหว่าง
โซฟานั้นเป็นโต๊ะกระจกสี่เหลี่ยม ทีวีขนาดใหญ่ติดอยู่บนผนังคอนกรีต
แบบบางที่ฉาบขึ้นเพื่อกั้นระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องกินข้าว
ร่างเพรียวถอดรองเท้าบูต ตามด้วยเสื้อโคตตัวยาวของเธอออก
พาดมันไว้กับโซฟาพร้อมกับกระเป๋าสะพายใบเล็กของเธอ ยกมือขึ้นลูบ
แขนตัวเองเพื่อไล่ความหนาวเย็นที่หลงเหลืออยู่บนเสื้อผ้า เธอมองผ่าน
กระจกบานยาวทีถ่ ูกใช้แทนผนังบ้านออกไปยังความมืดด้านนอก “หิมะ
ตกแบบนี้ คุณยังมีกะจิตกะใจออกไปล่าสาวอีกเหรอ”
“หนาวๆ แบบนี้ เหมาะกับการหาคนมานอนกอดเพิม่ ความอบอุน่
จะตายไปครับ” มาร์คสั เดินมาหยิบเสือ้ โคตของเธอไปแขวนไว้ทรี่ าวแขวน
เสื้อ พร้อมกับเสื้อหนาวของเขา มองการแต่งกายของอีกฝ่ายเร็วๆ อย่าง
คาดคะเนเรือนร่างข้างใต้นั่น เธอใส่เสื้อชีฟองแขนยาวสีฟ้าอ่อนกับ
กางเกงยีนเข้ารูปที่เห็นเรียวขาสวยได้ชัดเจน “แล้วคุณล่ะครับ ท�ำไมถึง
ออกมาเที่ยวกลางคืนแทนที่จะอยู่บ้าน”
“ไม่เกี่ยวกับคุณ” เรเน่ตอบปัด ค�ำถามของเขาท�ำเอาเธอนึกถึง
เรื่องน่าโมโหนั่นอีกจนได้ เธอเบนความคิดตัวเองให้สนใจอย่างอื่นแทน
หางตาเหลือบเห็นชั้นหนังสือจึงเดินเข้าไปหา นิ้วเรียวสวยไล่ไปตามสัน
หนังสือที่วางอย่างเป็นระเบียบบนชั้น ก่อนจะดึงออกมาเล่มหนึ่งแล้ว
เปิดดู
มาร์คสั กระแอมกระไอเมือ่ รูส้ กึ ว่าตัวเองไร้ตวั ตนในสายตาอีกฝ่าย
นี่ช่างเป็นอะไรที่ผิดปกติเสียจริง เขาไม่เคยกลายเป็นอากาศธาตุแบบนี้
มาก่อนในชีวิต ไม่ว่าเขาจะท�ำอะไรหรืออยู่ที่ไหน ผู้คนมักจะให้ความ
สนใจและอยากเอาตัวเข้าใกล้เขาทั้งนั้น เว้นก็แต่คนตรงหน้านี่ ที่ดูจะ
ตรงกันข้ามกับคนอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง
ทะเลสีขาว 25

“ขอโทษที ไม่ได้ตั้งใจจะเสียมารยาท เผอิญฉันชอบอ่านหนังสือ
มาก มันก็เลยเผลอตัว” หญิงสาวเก็บหนังสือเล่มนั้นกลับเข้าชั้นไป
ถอยออกมายืนกลางห้องอีกครัง้ มองซ้ายขวา จากนัน้ ก็ยกมือขึน้ กอดอก
“ยังไงต่อ”
“ครับ?”
“ก็หลังจากพาสาวมาที่บ้านแล้วท�ำยังไงต่อ”
“...ปกติแล้วก็จะหาเครื่องดื่มให้”
“โอเค” เธอยักไหล่ เดินไปที่ชั้นหนังสืออีกครั้งแล้วหยิบเล่มเดิม
ออกมา ครั้งนี้เธอไม่ยืนอ่านแล้ว แต่เดินไปทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาตัวใหญ่
“งั้นฉันจะอ่านหนังสือรอระหว่างที่คุณไปหาเครื่องดื่มละกัน”
ร่างสูงนิ่งไปเมื่อเห็นอีกฝ่ายท�ำตัวตามสบายประหนึ่งอยู่ในบ้าน
ตัวเอง ก่อนจะเรียกสติ สั่งให้ขาทั้งสองข้างเดินไปยังห้องครัวเพื่อชง
เครื่องดื่มอย่างที่เคยท�ำ เขาเปิดตู้เพื่อหยิบแก้วออกมาสองใบ ตามด้วย
ขวดเครื่องดื่มสองขวด รินผสมใส่แก้วอย่างละนิด จากนั้นก็หยิบมะนาว
ออกมาฝานบางๆ หย่อนใส่ลงไปในแก้ว ตบท้ายด้วยใบมินต์
เรเน่ลดหนังสือในมือลงวางข้างตัวเมือ่ เห็นว่าชายหนุม่ เดินกลับมา
แล้ว เธอรับแก้วเครื่องดื่มมาแล้วยกขึ้นมอง ขมวดคิ้ว ใช้นิ้วคีบใบมินต์
ออกจากแก้วตัวเองก่อนจะยกดื่มรวดเดียวหมดแก้ว ท�ำหน้าเหยกับ
รสชาติของมัน แล้วยื่นแก้วเปล่าคืนให้ชายหนุ่ม
“ขออีกได้ไหม รอบนี้ไม่ต้องใส่ใบมินต์มานะ”
มาร์คัสชะงักขณะที่ก�ำลังจะนั่งลงบนโซฟาเดี่ยว รับแก้วเปล่ามา
อย่างงงๆ แต่กย็ อมลุกขึน้ ยืนแล้วเดินกลับเข้าห้องครัวไปจัดการเติมเหล้า
ให้หญิงสาวอีกแก้วตามค�ำขอ
“ขอบคุณ” เรเน่รับเครื่องดื่มแก้วที่สองมา แล้วก็จัดการดื่มรวด
เดียวหมดอีกครั้ง
“เอาอีกแก้วไหมครับ”
“ไม่แล้ว เมาพอแล้ว” เธอตอบ วางแก้วเปล่าลงบนโต๊ะ ใบหน้า
เริ่มเป็นสีแดงก�่ำจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงเกินควรในร่าง ยังดีที่
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สติสัมปชัญญะยังคงมีอยู่เยอะพอสมควร พอที่จะรู้ว่าเธอก�ำลังท�ำอะไร
อยู่ แต่ถึงกระนั้นเธอก็ไม่คิดจะใช้สติที่เหลือยับยั้งหรือห้ามตัวเองในการ
ตัดสินใจท�ำอะไรบ้าๆ นี่ แม้จะมัน่ ใจมากว่าเมือ่ ตืน่ มาแล้วเธอจะต้องรูส้ กึ
เสียใจที่ทำ� มันลงไปแน่นอน
แต่เธอตัดสินใจแล้ว และคนอย่างเธอไม่มีทางเปลี่ยนใจ
มาร์คัสยกแก้วเหล้าขึ้นจิบอย่างช้าๆ ถามในสิ่งที่ควรจะถามมา
นานแล้ว “ผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลย”
“เรย์”
“เรย์เรย์” ชายหนุ่มทวนชื่อเธอยิ้มๆ
น�้ำเสียงของเธอเข้มขึ้นเล็กน้อย “แค่ เรย์ ค�ำเดียว”
“เรย์มนั ดูแมนไปหน่อย เรย์เรย์ฟงั ดูนา่ รักกว่าตัง้ เยอะ” ร่างสูงมอง
หญิงสาวทีน่ งั่ อยูบ่ นโซฟาตัวยาวอย่างเพลิดเพลิน เขารูส้ กึ ว่าเธอน่าสนใจ
มาก อาจเป็นเพราะคนอย่างเขามักจะเจอแต่ผหู้ ญิงวิง่ เข้าหา นีน่ า่ จะเป็น
ครัง้ แรกทีเ่ จอหญิงสาวทีไ่ ม่มที า่ ทีสนใจจะกระโจนใส่เขาเลยทัง้ ๆ ทีโ่ อกาส
มาถึงแล้ว “คุณอยากดูหนังหรือฟังเพลงอะไรไหม”
อีกครัง้ ทีเ่ ธอถามเขากลับแทนค�ำตอบ “คุณต้องบริการสาวๆ แบบ
นี้ทุกครั้งเลยเหรอ”
“ก็แค่บางที...” เขาตอบไม่เต็มเสียงนัก เพราะปกติจอดรถไม่ทัน
เสร็จดีกฟ็ ัดกันนัวเนียไปแล้ว จะมีบ้างบางครัง้ ทีเ่ จอสาวทีว่ างมาดหน่อย
แต่ก็มักจะหยุดแค่เครื่องดื่มคนละแก้ว หลังจากนั้นก็พาขึ้นเตียง ไม่มี
หรอกความคิดที่จะดูหนังน่ะ แต่กับครั้งนี้เป็นเพราะร่างตรงหน้าที่ไม่มี
อารมณ์พศิ วาสใดๆ ให้เห็นเลยสักนิด เขาถึงได้คดิ จะเปิดหนังสักเรือ่ งเพือ่
สร้างบรรยากาศเสียก่อน
จะว่าไป ถ้านีก่ เ็ ป็นวิธเี รียกร้องความสนใจของเธอ ก็ขอบอกว่ามัน
ได้ผลมากเลย
“เสียเวลา” เรเน่ตอบสั้นๆ เธอลุกขึ้นจากโซฟา ก้าวเข้าไปหาร่าง
สูงทีโ่ ซฟาเดีย่ ว วางแขนทัง้ สองข้างลงบนพนักพิง เป็นการกักตัวชายหนุม่
ให้อยู่ในวงแขนของเธอไปกลายๆ และก้มหน้าลงไปชิดเสียจนได้กลิ่น
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น�้ำหอมจางๆ จากตัวอีกฝ่าย “มาเริ่มกันเลยดีกว่า”
มาร์คัสไม่คาดคิดว่าหญิงสาวที่เดิมดูไร้อารมณ์จะกลับกลายเป็น
ฝ่ายเปิดฉากรุกเขาก่อนเสียอย่างงัน้ เขามองใบหน้าสวยหวานทีแ่ ต่งแต้ม
เครื่องส�ำอางเน้นช่วงดวงตาให้ดูโดดเด่น ยกมือขึ้นลูบไล้ไปตามผิวแก้ม
ที่เป็นสีแดงของเธอ แล้วเลื่อนไปยังท้ายทอย รั้งอีกฝ่ายให้ก้มหน้าลงมา
อีก ก่อนทีเ่ ขาจะประทับริมฝีปากตัวเองกับปากเธอ เริม่ ต้นอย่างแผ่วเบา
แล้วเพิม่ ความแนบแน่นมากขึน้ ลิน้ ร้อนดันริมฝีปากอิม่ ให้เผยอออกก่อน
จะรุกล�้ำเข้าไปชิมความหอมหวาน พร้อมๆ กับมือที่ดึงร่างเพรียวระหงที่
ยืนอยู่ให้ลงมานั่งคร่อมตัวเขาเอาไว้
ริมฝีปากทัง้ สองยังคงคลอเคลียไม่หา่ ง เรเน่ปล่อยให้ชายหนุม่ เป็น
คนน�ำ ส่วนเธอนัน้ ก็คล้อยตามอย่างว่าง่าย มือทัง้ สองข้างโอบรอบคอเขา
ไว้ เธอรับรูไ้ ด้ถงึ จังหวะหัวใจทีเ่ ต้นเร็วกว่าปกติ รวมถึงไอร้อนทีแ่ ล่นพล่าน
ไปทั่วร่างกาย
มาร์คสั เลือ่ นริมฝีปากตัวเองลงไปยังซอกคอขาว ขบเม้มเนือ้ เนียน
เบาๆ ก่อนจะได้ยินเสียงบ่นเบาๆ ข้างหู
“...หนวดคุณท�ำฉันเจ็บ”
เขาชะงักไป ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนเพราะไม่เคยมีผู้หญิง
คนไหนบ่นให้ได้ยิน นับว่าเป็นอีกครั้งแล้วที่ร่างเพรียวบนตักสร้างความ
แปลกใจให้เขา
ระหว่างที่ลังเลอยู่ว่าควรจะหยุดหรือท�ำยังไงดี ก็ได้ยินเสียงข้างหู
อีกครั้ง
“อืม...ช่างเถอะ พอทนได้อยู่”
ได้ยินดังนั้นชายหนุ่มจึงลงมือต่อ สองมือวนเวียนอยู่กับแผ่นหลัง
ของเธอ ไล่ลงไปยังชายเสื้อ ก่อนที่จะถอดมันออก เผยเรือนร่างด้านใต้
ให้เห็น เขาผละออกห่างเล็กน้อย พบว่าอีกฝ่ายมีรูปร่างที่เร้าใจมาก
ทีเดียว ตอนแรกเขาไม่สงั เกตเห็นเพราะเสือ้ ของเธอพรางหุน่ ไว้ มาร์คสั ไล่
สายตามองบราเซียร์ลูกไม้สีขาวที่บดบังความอวบอิ่มของเธออยู่ ต�ำ่ ลง
ไปเป็นช่วงเอวคอดสวยกับหน้าท้องแบนราบ
28 ทะเลล้อมใจ

เรเน่กม้ หน้ามองคนทีจ่ อ้ งหน้าอกเธออยูแ่ ล้วก็ขมวดคิว้ “มองอะไร
นักหนา ไม่เคยเห็นหน้าอกผู้หญิงหรือยังไง”
“เคยเห็น แต่ไม่เคยเห็นของคุณ” เขาตอบด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ
ก่อนจะเลือ่ นมือไปกอบกุมสะโพกผายแล้วยกตัวเธอขึน้ พร้อมๆ กับเขาที่
ลุกขึ้นยืน ก้าวช้าๆ ไปยังบันไดบ้านเพื่อขึ้นไปยังห้องนอนที่อยู่ชั้นสอง
เรเน่ปล่อยให้อีกฝ่ายอุ้มเธอขึ้นบันได ขณะเดียวกันก็มองการ
ตกแต่งในบ้านไปด้วย ฝั่งตรงข้ามบันไดนั้นเป็นผนังสีขาวที่มีรูปภาพ
แขวนอยู่ โดยมีหลอดไฟดวงเล็กๆ ฉายลงบนภาพนัน้ เพือ่ ให้มนั ดูโดดเด่น
“นั่นมัน...”
“หืม?” เขาชะลอฝีเท้าที่ก�ำลังก้าวขึ้นบันได มองไปตามสายตา
ของหญิงสาวก่อนเอ่ยตอบ “นั่นคือภาพเขียนของ...”
พูดไม่ทันจบ หญิงสาวก็ดีดตัวออกจากอ้อมแขนกะทันหันจนเขา
เกือบตกบันได มาร์คัสมองคนที่จู่ๆ ก็วิ่งลงบันไดไปอย่างนึกฉงน...เธอ
ตรงไปหาภาพเขียนสีน�้ำมันที่แขวนอยู่บนผนังบ้านของเขา
“Birch Forest”
เขาได้ยินเธอเอ่ยก็ยิ่งนึกฉงนมากขึ้น “คุณรู้จัก?”
“นีเ่ ป็นงานทีโ่ ดดเด่นชิน้ หนึง่ ของคลิมต์เลยนะ” เรเน่เอ่ยตอบด้วย
น�้ำเสียงชื่นชม “ว่าแต่คุณไปได้ภาพนี้มาได้ยังไง”
“ผมประมูลมันมา”
“...คุณประมูลมันมาเหรอ แปลว่านี่ของแท้งั้นเหรอ บ้าน่า” ...ก็
มูลค่าภาพเขียนนี้อยู่ท่รี าวๆ ยี่สิบล้านปอนด์ได้เลยนะ!
เขาหัวเราะเบาๆ เมือ่ เห็นสีหน้าไม่เชือ่ ถือของเธอ “ผมไม่ได้ประมูล
แค่ภาพนีภ้ าพเดียวด้วย ถ้าเป็นของคลิมต์ ผมมีภาพเขียนอเดเลอีกภาพ”
“ล้อเล่นน่ะ” เรเน่พูดเสียงสูงขึ้นมาทันที เช่นเดียวกับสีหน้า
แตกตื่น “ไหน!”
“ผมเก็บไว้ในแกลเลอรี”
“คุณมีแกลเลอรีดว้ ย!” เธอพูดเสียงดัง ดวงตาเป็นประกายเหมือน
เด็กเจอของถูกใจ “คุณมีภาพเขียนของใครบ้าง แล้วแกลเลอรีคุณอยู่
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ตรงไหน แล้วมี...”
“ตกลงเราจะเปลี่ยนเป็นนั่งคุยกันแทน?” มาร์คัสมองหญิงสาวที่
ดูตนื่ เต้นอย่างออกนอกหน้า ดูเธอจะลืมเป้าหมายเดิมทีก่ ลับบ้านกับเขา
มาตั้งแต่แรก
“ไม่ๆๆ เราจะยังท�ำมันอยู่...ฉันเกือบเปลือยไปครึ่งนึงแล้ว ไม่เห็น
หรือไง” เรเน่โบกมือไปมา ก้มมองตัวเองทีไ่ ม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยเสียเท่าไร
“แต่เราจะท�ำหลังจากฉันชืน่ ชมงานศิลปะชิน้ นีก้ อ่ น ไม่งา่ ยเลยนะทีจ่ ะได้
เห็นภาพของจริงระยะประชิดแบบนี้น่ะ...”
ไม่บ่อยนักที่จะเจอหญิงสาวที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบนี้ และการ
ได้ยืนมองของสวยของงามสองสิ่งคือหญิงสาวกับภาพเขียน ก็ถือเป็น
อารมณ์สุนทรีย์อย่างหนึ่ง ดังนั้นเขาจึงรอให้เธอชื่นชมงานของ กุสตาฟ
คลิมต์ บนผนังบ้านจนพอใจ
ทว่าผ่านไปเป็นสิบนาทีแล้ว เรเน่ก็ยังคงยืนมองภาพเขียน
อยู่อย่างนั้น แถมดูจะเพลิดเพลินมากเสียด้วย ไม่ได้สนใจเลยว่ามาร์คัส
ก�ำลังรอที่จะจัดการเธออยู่ ยิ่งหลังจากที่ความปรารถนาในร่างก่อตัวขึ้น
แล้วด้วย ใจคอเธอจะให้เขาทดสอบความอดทนด้วยการยืนมอง ‘ของ
หวาน’ เฉยๆ หรือยังไง...
เขาพลันผุดรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ เอ่ยขึ้นเบาๆ “ผมมีรูปปั้นเดวิดของ
มีเกลันเจโลด้วยนะ”
“โกหกแล้ว” เรเน่ตอบกลับมาทันที ไม่เชื่ออีกฝ่ายเลยสักนิด แม้
จะรวยเป็นมหาเศรษฐี แต่ถงึ ขนาดมีรปู ปัน้ เดวิดในครอบครองนีม่ นั ก็เกิน
ไปเสียหน่อย
“จริงๆ เชื่อผมสิ” เขาท�ำหน้าขึงขัง “ผมมีอยู่ในห้องนอนของผม”
หญิงสาวหรี่ตา เธอหันหน้ากลับมาหาเขา
“โอเคๆ ยอมรับก็ได้ว่าผมไม่ม”ี เขายอมแพ้เมือ่ เห็นสายตาจับผิด
ของเธอ “แต่ผมมีของเลียนแบบรูปปั้นเดวิด”
“อืม อันนี้ก็พอเชื่อได้หน่อย” เรเน่พยักหน้าช้าๆ ถ้าเป็นรูปปั้น
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เลียนแบบเดวิดนี่ก็พอเป็นไปได้ เธอเคยไปเห็นของจริงที่ฟลอเรนซ์แล้ว
ดังนั้นจึงไม่ได้ตื่นเต้นกับของเลียนแบบเท่าไร แต่ถึงอย่างนั้น ไปดูสัก
หน่อยก็ไม่เสียหาย เธอชีน้ วิ้ ขึน้ ไปยังด้านบนแทนการถามว่าห้องนอนเขา
อยู่ตรงนั้นใช่ไหม ซึ่งพอชายหนุ่มพยักหน้า เธอก็เดินกลับไปขึ้นบันได
ตามหลังร่างสูงที่เดินน�ำหน้าไป
ชั้นบนของบ้านเขามีโถงทางเดินที่ไม่กว้างมากนัก ทอดยาวเป็น
เส้นตรง มีประตูอยู่สี่ห้าบานตามทาง เขาพาเธอเดินตรงไปยังประตูสุด
ทางเดิน เมื่อเปิดเข้าไปก็เจอห้องนอนขนาดใหญ่ พื้นปูด้วยพรมผืนนุ่ม
สีเทาอ่อน เรเน่เดินไปยืนตรงกลางห้อง กวาดตามองรอบๆ จากนัน้ ก็หนั
กลับมาเลิกคิ้วใส่เขา “ไหนล่ะ รูปปั้นเลียนแบบเดวิดน่ะ”
มาร์คัสเอนหลังพิงกรอบประตูแล้วยิ้มให้เธอ “คุณก็ก�ำลังมองอยู่
นี่ไง”
“อะไรนะ” เรเน่อึ้งไป
“รูปปั้นเดวิดขึ้นชื่อว่าเป็นชายหนุ่มที่รูปงามที่สุด...” เขาเว้นวรรค
ผายมือทั้งสองข้างออกข้างตัวแล้วค้อมตัวลงราวกับจะน้อมรับค�ำพูด
ของตัวเอง “...ก็เหมือนตัวผมยังไงล่ะ”
สิ้นเสียงเขาก็คือเสียงหัวเราะดังลั่น เรเน่ประมวลผลค�ำพูดแฝง
ความนัยนั่นของเขาอย่างรวดเร็ว และมันก็ท�ำให้เธอหลุดหัวเราะทันที
เธอยกมือขึ้นชี้ตัวเขา “หนุ่มรูปงาม...คุณเนี่ยนะ”
บอกตามตรงว่ามาร์คัสไม่เคยโดนคนหัวเราะใส่แบบนี้มาก่อน
ท�ำเอาคนที่มีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองอย่างเขาถึงกับเก้อ
ไป แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ “ใช่สิ ลองเห็นรูปร่างผมก่อนเถอะ
คุณจะเชื่อค�ำพูดผม”
“ฉันไม่เคยเจอคนหลงตัวเองขนาดนี้” เรเน่เอ่ย แต่ในเมื่ออีกฝ่าย
กล้าอวยตัวเองขนาดนี้ เธอก็จะขอดูเสียหน่อย หญิงสาวก้าวเท้าไปหา
คนที่ยืนพิงกรอบประตูอยู่ซึ่งเปลี่ยนเป็นยืนตัวตรงรอเธอเดินเข้าไปหา
ไม่รอช้า เรเน่จัดการปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตชายหนุ่มออกเพื่อดู ‘รูปร่าง’
ของเขาทันที
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หลังจากถอดเสื้อเชิ้ตออกไปแล้ว แผงอกที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามก็
ปรากฏสู่สายตา ตามด้วยกล้ามหน้าท้องสวยราวกับนายแบบตาม
นิตยสารแฟชัน่ ดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างขึน้ อย่างสนอกสนใจ นีเ่ ป็น
ครั้งแรกที่ได้เห็นซิกซ์แพ็กของจริงในระยะประชิดแบบนี้
“อืม...” เธอส่งเสียงในล�ำคอเบาๆ ขณะทีไ่ ล่ปลายนิว้ ไปตามล�ำตัว
ของอีกฝ่าย ผ่านแผงอกไปยังหน้าท้อง จากนัน้ ก็เป็นบริเวณสีขา้ งของเขา
มาร์คัสหลุบตามองหญิงสาวด้วยความรู้สึกภูมิใจ กอบกู้ความ
เสียหน้าเมื่อครู่กลับมาได้ไม่น้อย เขาเสียแรงไปเยอะในการสร้างกล้าม
สวยๆ พวกนี้ มันเป็นเครื่องมือที่ดึงดูดสาวๆ ได้ดีเป็นอันดับสองรองจาก
หน้าตา
เรเน่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าการที่เธอสัมผัสเขาเบาๆ ไปทั่วตัวแบบนั้น
จะเป็นการยั่วยวนอย่างหนึ่ง เธอเงยหน้ามองชายหนุ่ม พบว่าในดวงตา
อีกฝ่ายนั้นดูลึกล�้ำเป็นพิเศษ ทว่าเธอไม่ได้สนใจจะคิดค�ำนวณว่าเพราะ
อะไร นอกจากคิดเปรียบเทียบรูปร่างมาร์คสั กับรูปปัน้ เดวิดตามทีเ่ ขาบอก
ในตอนแรกเท่านั้น
“ก็ได้อยู่นะ...” หญิงสาวโคลงหัวไปมาหลังจากส�ำรวจท่อนบนที่
เปลือยเปล่าของเขาเรียบร้อยแล้ว “ก็เหมือนกับเดวิดอยู่”
“ผมบอกแล้ว” เขายิ้มออกมาอีกครั้ง เข้าประชิดตัวหญิงสาว
เนื่องจากตอนนี้ได้เวลาสานต่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั่งเล่นด้านล่างแล้ว
ชายหนุ่มโอบแขนรอบเอวบาง เตรียมจะก้มหน้าลงไปชิมริมฝีปากอิม่ นัน่
อีกครั้ง
ทว่าประโยคถัดไปที่ออกจากปากเธอก็ท�ำให้เขารู้สึกเหมือนโดน
น�้ำเย็นจัดราดตัว
“แต่เอ...แบบนีก้ แ็ ปลว่า ‘ตรงนัน้ ’ ของคุณก็ตอ้ งเล็กเหมือนกับของ
เดวิดด้วยน่ะสิ”
ร่างกายของมาร์คัสนิ่งค้าง “คุณว่าอะไรนะ”
“ก็คุณบอกว่าคุณเหมือนกับเดวิด ฉันก็แค่ถามว่าตรงนั้นของคุณ
ก็ต้อง...” เธอเว้นค�ำพูดนั้น ใช้ท่าทางบอกแทนโดยการยกมือขึ้นมาตรง
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หน้าเขา แล้วกางนิ้วออกเพื่อบอก ‘ขนาด’ ของสิ่งที่เธอก�ำลังพูดถึงอยู่
“...เท่ากับของเดวิดน่ะสิ”
“คุณ ก� ำ ลัง ดู ถู ก ผม” ชายหนุ่ ม ไม่ อ ยากจะเชื่อ หู ตัว เองว่ า เขา
โดนสบประมาทถึงสองครั้งติด
เรเน่ไหวไหล่ “เปล่าเสียหน่อย จริงๆ แล้วมันคือค�ำชมต่างหาก
คนสมัยนั้นเขาว่ากันว่า ยิ่ง ‘เล็ก’ จะยิ่งฉลาด ไม่เคยได้ยิ...”
ค�ำพูดของหญิงสาวขาดช่วงไปด้วยมาร์คัสปิดปากของเธอด้วย
ปากของเขา จุมพิตของเขานั้นทั้งเร่าร้อนและรุนแรงตามระดับอารมณ์
มือทั้งสองข้างของชายหนุ่มโอบรัดเธอแน่นจนล�ำตัวแนบสนิท ผิวกาย
ช่วงบนสัมผัสกันอย่างไร้อาภรณ์ขวางกั้น
เขาใช้ลิ้นบังคับให้เธอเปิดปาก ตักตวงความหอมหวานภายใน
โพรงปากเล็ก หญิงสาวครางเบาๆ ในล�ำคอ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเสียง
หวีดร้อง มือทั้งสองข้างคว้าไหล่เขาไว้แน่น เมื่อจู่ๆ เธอก็โดนเขาจับตัว
ขึ้นพาดบ่า
มาร์คัสก้าวยาวๆ ไปยังเตียงหลังกว้างของเขา ไม่รู้ว่าจะอธิบาย
ความรู้สึกในใจตอนนี้อย่างไรดี รู้เพียงแค่ว่าอยากจะจัดการคนปากดีที่
กล้าดูถูกความเป็นชายของเขาคนนี้ให้พูดอะไรไม่ออกอีกเลยตลอดคืน
เรเน่ถกู จับทุม่ ลงไปนอนบนเตียง โดยมีรา่ งหนาทาบทับตามลงมา
เขาจูบเธออีกครัง้ สอดมือไปใต้รา่ งบางเพือ่ ปลดตะขอยกทรงของเธอออก
ปลดปล่อยเนินเนือ้ อวบอิม่ ให้เป็นอิสระสูส่ ายตา ขนาดของมันพอดีเหลือ
เกิน บีบเค้นได้อย่างเต็มไม้เต็มมือ ชายหนุ่มไล้รมิ ฝีปากตัวเองลงไปตาม
คอระหง ลิน้ ร้อนไล้เลียผิวเนียนนุม่ ของเธอไปจนถึงอกอวบ หยอกล้อยอด
ปทุมถัน ขณะที่มือก็นวดเฟ้นอีกข้างไปด้วย
ผิวขาวกระจ่างของเธอขึ้นสีแดงระเรื่อไปทั่วทั้งตัว มาร์คัสเคลื่อน
ริมฝีปากลงมายังหน้าท้องแบนราบ พึมพ�ำเบาๆ “เรย์เรย์...คุณจะต้อง
เสียใจที่ดูถูกผมเมื่อครู่...”
เรเน่หอบฮัก จมดิ่งอยู่ในกระแสปรารถนาที่เธอเพิ่งสัมผัสมันเป็น
ครั้งแรกผ่านการปลุกเร้าอย่างมีชั้นเชิงของชายหนุ่ม เสียงครวญคราง
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อย่างรัญจวนใจดังลอดริมฝีปากออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ กางเกงของเธอ
ถูกถอดออกไปตัง้ แต่เมือ่ ไรก็ไม่รู้ ตอนนีท้ งั้ เนือ้ ทัง้ ตัวเธอเหลือเพียงชัน้ ใน
ตัวจิ๋วที่อยู่บนร่างเท่านั้น หญิงสาวบิดตัวไปมาอย่างไม่รู้จะจัดการกับ
ความรู้สึกของตัวเองยังไง เพราะนี่เป็นเรื่องที่เธอไม่เคยมีประสบการณ์
มาก่อน แม้จะเคยรู้ว่าเขาท�ำยังไงกัน แต่ไม่เคยปฏิบัติจริง ดังนั้นการ
ตอบสนองของเธอจึงสะเปะสะปะไปหมด
นอกจากโอบกอดแผ่นหลังกว้างของเขาแล้ว เธอก็ไม่ได้ท�ำอะไร
อีก ปล่อยให้ชายหนุม่ เป็นฝ่ายลงมือแต่เพียงผูเ้ ดียว ร่างกายของเธอดูจะ
ไวต่อสัมผัสไปหมดทุกจุด อาการราวกับหญิงสาวไร้เดียงสานั่นเร้า
อารมณ์เขาได้อย่างประหลาด
มาร์คัสผละออกมาเล็กน้อยเพื่อจัดการเสื้อผ้าที่หลงเหลือบนร่าง
ของตัวเอง จากนั้นก็ทิ้งตัวทับเธอให้เนื้อกายร้อนรุ่มเสียดสีกันอย่างไม่มี
อะไรขวางระหว่างกลางอีก อุณหภูมิร่างกายของทั้งคู่พุ่งขึ้นสูง ผิดกับ
อากาศนอกตัวบ้านที่ลงต�่ำมากกว่าเดิมด้วยหิมะที่เริ่มโปรยปรายลงมา
เขาเลื่อนมือลงต�่ำไปเกี่ยวชั้นในสีขาวซึ่งเป็นปราการชิ้นสุดท้ายบนร่าง
บางออก ก่อนที่ปลายนิ้วเย็นเฉียบของเขาจะรุกล�้ำเข้าไปในตัวเธอ
“อ๊ะ!” เรเน่หนีบขาทั้งสองข้างเข้าหากันทันทีเมื่อรู้สึกถึงมือของ
คนด้านบนทีก่ ำ� ลังนวดคลึงจุดอ่อนไหวทีส่ ดุ บนร่างกาย เป็นการตอบสนอง
ที่เธอท�ำไปโดยไม่รู้ตัว ทว่ามันไม่สามารถหยุดยั้งการรุกรานของมือหนา
ได้
ชายหนุ่มซุกไซ้คอระหงของเธออีกครั้ง พ่นลมหายใจร้อนๆ รด
ต้นคอของหญิงสาว เมือ่ รูส้ กึ ได้ถงึ ความชุม่ ชืน้ ตรงปลายนิว้ เขาก็เปลีย่ น
จังหวะการเคลื่อนไหวของมือ ยืดตัวขึ้นเหนือร่างบางเล็กน้อย เพื่อที่เขา
จะได้มองหน้าเธอได้ชัดเจน
มาร์คัสเอ่ยเสียงทุ้มพร่า “ขอโทษผมสิ...”
“ว่าไง...นะ...” เรเน่ขมวดคิ้ว สติสัมปชัญญะของเธอในตอนนี้
เลือนราง ทว่าก็ยงั พอจับใจความได้วา่ เขาก�ำลังสัง่ ให้เธอท�ำอะไร “ขอโทษ...
เพื่อ...อะไร...”
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“ขอโทษที่คุณดูถูกผมยังไงล่ะ”
“ก็บอก...แล้ว...ว่ามัน...ถือ...เป็น...ค�ำชม...” เสียงของเธอขาดหาย
เป็นช่วงๆ เมือ่ รู้สกึ ได้ถงึ อารมณ์ปั่นป่วนทีพ่ ุ่งขึน้ สูงของตัวเอง “แปลว่า...
คุณ...ฉลาดมาก...ไง...ไม่เข้าใจ...เหรอ...”
มาร์คสั หรีต่ ามองคนใต้รา่ งทีย่ งั คงยกตรรกะบ้าๆ นัน่ มาพูดในเวลา
นีอ้ กี ครัง้ เขาก้มหน้าลงไปหาเธอ เอ่ยเสียงต�่ำ “ไม่ตอ้ งขอโทษก็ได้ แต่ถา้
โดนผมรุนแรงใส่ก็อย่าว่ากันล่ะ”
เอ่ยจบเขาก็ถอนนิว้ ตัวเองออก เอือ้ มมือไปทีโ่ ต๊ะข้างหัวเตียง เปิด
ลิน้ ชักหยิบอุปกรณ์ป้องกันออกมา จัดการสวมมันลงบนแก่นกายของ
ตนอย่างคล่องแคล่ว เมื่อเรียบร้อยก็แทรกกายเข้าไปตรงกลางระหว่าง
เรียวขาสวย ดันความปรารถนาของตนเองฝังเข้าไปทันทีอย่างไม่มีการ
เบาแรง แต่แล้วเขาก็ร้สู กึ ได้ถงึ อะไรบางอย่างซึง่ ไม่เหมือนทีเ่ คยๆ เจอมา
...อะไรบางอย่างที่คล้ายเยื่อบางๆ ขวางกั้นตัวตนของเขา
“เจ็บ!!”
เรเน่ส่งเสียงร้องขึ้นทันทีที่โดนจู่โจมเข้ามา ตัวเธอเครียดเกร็งขึ้น
เสียจนเขารับรู้ได้ชัดเจน ดวงตาคมเบิกกว้างทันที
เธอไม่ได้เสแสร้งเป็นสาวไร้ประสบการณ์ แต่เธอไม่เคยจริงๆ!
ความจริงทีเ่ พิง่ รับรูน้ ที้ �ำเขาตืน่ ตระหนก แปลว่าสิง่ ทีเ่ ขาเพิง่ ดึงดัน
ฝ่าไปนั้นคือเยื่อพรหมจรรย์ของเธอ ความคิดในหัวเขาตอนนี้ปนกัน
ยุง่ เหยิง ไม่เข้าใจว่าท�ำไมคนทีไ่ ม่เคยผ่านเรือ่ งแบบนีม้ าก่อนถึงเลือกทีจ่ ะ
มาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับคนแปลกหน้าแบบนี้...แต่จะมาคิดตอน
นี้ก็สายไปเสียหน่อย เพราะเขาลงมือไปเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้เธอก็
บีบรัดเขาแน่นไปหมดทุกส่วน
“ออก...ออกไปเดี๋ยวนี้นะ!” เรเน่ไม่คิดว่ามันจะเจ็บได้ขนาดนี้
ท�ำเอาหางตาของเธอมีนำ�้ ตาซึม อารมณ์วาบหวามทีม่ แี ทบจะหายวับไป
หมด หญิงสาวยันมือกับแผงอกเขา พยายามดันเขาออกไปจากร่างเธอ
เขาท�ำหน้าแปลกประหลาดทันทีที่ได้ยินค�ำพูดนั้นของเธอ...มัน
เหมือนกับบอกให้คนยิงธนูเก็บลูกศรที่เพิ่งปล่อยออกจากคันธนูไปกลับ
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มาอย่างไรอย่างนั้น
“บอกให้ออกไปไง!”
ฝ่ามือน้อยๆ ของเธอเริม่ ระดมทุบตีบา่ เขา ท�ำเอาชายหนุม่ ต้องรีบ
รวบมือทั้งสองข้างของเธอเอาไว้เหนือหัว ก่อนที่จะได้รอยช�้ำบนร่างกาย
ที่ไม่ใช่รอยจูบ แล้วเอ่ยกับเธอเสียงแหบพร่า ร่างกายเครียดเกร็งไปหมด
ทุกส่วนเพราะต้องการสานต่อในสิ่งที่ท�ำค้างไว้
“เรย์เรย์ เริ่มแล้วจะให้หยุดกลางคัน มันไม่ได้หรอกนะ”
“ก็ใครจะไปรู้ว่ามันจะเจ็บมากขนาดนี้...บ้าเอ๊ย!” เรเน่เริ่มดิ้นแรง
ขึ้นกว่าเดิม ทว่ากลับท�ำให้เกิดการเสียดสีช่วงล่างมากขึ้นไปด้วย หญิง
สาวสูดลมหายใจเข้าลึก รับรู้ถึงตัวตนของเขาที่อยู่ในร่างเธอได้ชัดเจน
ขาทัง้ สองข้างของเธอยังคงหนีบเข้าหากันจนเป็นการบีบตัวชายหนุม่ ไปด้วย
โดยปริยาย
มาร์คัสโดนขาเรียวของเธอล็อกไว้จึงขยับตัวอย่างที่ต้องการได้
ไม่สะดวกนัก เขาขบกรามแน่น “เรย์เรย์...อย่าเกร็งสิ...”
“เงียบนะ!”
“ชู่ววว...ผ่อนคลาย รับรองว่ามันจะเปลี่ยนเป็นรู้สึกดีแทน”
“จะรู้สึกดีได้ยังไงกันในเมื่อ...อา...”
ไม่ทันสิ้นประโยค เสียงโวยวายของเธอก็เปลี่ยนเป็นเสียงคราง
เมื่อเขาสู้กับเรียวขาสวยแล้วเริ่มขยับตัวอย่างช้าๆ เพื่อให้ร่างบางคุ้นชิน
ก่อนที่จะเร่งจังหวะขึ้น เสียงหอบหายใจดังประสานกัน เช่นเดียวกับ
ท่วงท่าทีส่ อดคล้องกันอย่างลงตัว มาร์คสั ขบฟันแน่น มัน่ ใจว่าเชีย่ วชาญ
เรือ่ งแบบนีด้ กี ว่าใคร แต่มาเจอผูห้ ญิงทีแ่ ตกต่างจากสาวๆ ทีเ่ ขาเคยนอน
ด้วยแบบนี้ก็ท�ำเอารู้สึกเร้าใจและแทบอดกลั้นไม่ไหวอย่างบอกไม่ถูก
เธอตอบสนองเขาอย่างไม่มีจริตจะก้าน ไม่มีคำ� พูดยั่วยวน ไม่มี
การปรนเปรอ มันเป็นเรือ่ งแปลกใหม่ทเี่ ขาไม่เคยเจอมาก่อน แต่มนั กลับ
ท�ำให้มาร์คสั รูส้ กึ ตืน่ เต้นเร้าใจมากกว่าครัง้ ไหนๆ ทีผ่ า่ นมา ตัวตนของเธอ
บีบรัดเขาแน่น ท�ำเอาทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความเสียวสะท้าน
เสียจนชายหนุ่มหลุดเสียงค�ำรามต�่ำๆ ออกมา
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อุ่นร้อน...เปียกชื้น...คับแน่น...
เขาขบเม้มดูดกลืนติง่ หูเธอ มือก็ลบู ไล้ไปตามส่วนโค้งเว้า โอบกอด
ร่างของหญิงสาวแน่นขณะที่เร่งจังหวะให้เร็วขึ้น พาเธอไปสู่ฝั่งฝัน ก่อน
ที่เขาจะตามไปติดๆ
เรเน่เบิกตาโพลงเมือ่ พบว่าสิง่ แรกทีเ่ ธอเห็นหลังตืน
่ นอนคือ
ใบหน้าของชายหนุม่ คนหนึง่ ทีห่ า่ งออกไปแค่คบื นอกจากความตกใจแล้ว
ก็มีอาการปวดหัวแทบระเบิดที่เป็นตัวดึงให้เธอตื่นขึ้นมา หญิงสาวหัน
มองรอบตัวเพื่อหานาฬิกา พบว่าเป็นเวลาเกือบหกโมงเช้า ท้องฟ้าด้าน
นอกยังคงมืดอยู่
คนร่างบางรูส้ กึ ถึงอะไรบางอย่างหนักๆ บนร่าง จึงหลุบตาลงมอง
ก็พบท่อนแขนแกร่งวางพาดทับตัวเธออยู่ โดยมือนั้นแปะอยู่บนหน้าอก
ข้างหนึ่งของเธออย่างพอดิบพอดี
เมื่ อ ความเมาหายไปแล้ ว ความกระดากอายก็ เ ข้ า มาแทนที่
ใบหน้าของเธอร้อนผ่าวขณะที่ค่อยๆ ยกมือขึ้นมาเขี่ยแขนอีกฝ่ายให้พ้น
จากตัว ก่อนจะย่องลงจากเตียงอย่างเงียบเชียบ ควานหาชุดชั้นในของ
ตนที่จ�ำได้ว่าถูกถอดแล้วโยนทิ้งอยู่แถวๆ พื้นข้างเตียง จัดการสวมใส่
อย่างรวดเร็ว เธอกัดริมฝีปากตัวเองเพื่อไม่ให้หลุดส่งเสียงร้องออกมา
เมื่อรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าของร่างกาย รวมถึงอาการเจ็บเบาๆ ตรง
จุดอ่อนไหว
ครัง้ แรกย่อมรูส้ กึ เจ็บ อันนัน้ เธอรู้ จะระบมบ้างมันก็ไม่แปลก แล้ว
ยิง่ เมือ่ คืนนอกจากจะเป็นครัง้ แรกของเธอแล้ว ยังเป็นครัง้ ทีส่ องและสาม
อีกต่างหาก เพราะ ‘รูปปั้นเดวิดตัวปลอม’ นั่นไม่รู้จักพอ...ไม่รู้เขาเคือง
แค้นอะไรเธอนักหนา ถึงได้ดึงดันเรียกร้องกับร่างกายเธอไม่เลิก ตอนนี้
เรเน่จึงรู้สึกล้าไปทุกส่วนของร่างกาย
หลังจากใส่กางเกงเสร็จ เธอก็มองหาเสือ้ นึกขึน้ ได้วา่ มันโดนถอด
ทิ้งไว้ในห้องนั่งเล่น ดังนั้นจึงก้าวเร็วๆ ออกจากห้องนอน วิ่งลงบันไดไป
ชั้นล่างทันทีโดยไม่เสียเวลามองคนที่ยังคงหลับอยู่บนเตียงเลยสักนิด
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ภาพเหตุการณ์เมื่อคืนฉายย้อนอยู่ในหัวขณะที่สวมเสื้อ ความรู้สึกของ
เธอนั้นผสมปนเปกันไปหมด ส่วนใหญ่คือความรู้สึกผิดกับการตัดสินใจ
บ้าๆ ของตัวเองเมื่อคืนนี้
เก็บความบริสุทธิ์มาได้ตั้งยี่สิบแปดปี...มีอันต้องจบลงเพราะ
อารมณ์ชั่ววูบของเธอ
เธอมันบ้า เรเน่...เธอมันบ้าไปแล้ว...เธอท�ำมันลงไปได้ยังไง บ้า
เอ๊ย!
ริมฝีปากอิ่มสบถไม่หยุดขณะที่คว้ากระเป๋าถือบนโซฟาตามด้วย
หยิบเสื้อโคตลงจากไม้แขวน เท้าของเธอชะงักจากอาการปวดหัวตุบๆ
เธอท�ำหน้านิว่ คิว้ ขมวด หยุดมือทีก่ ำ� ลังจะเปิดประตูบา้ น หันหน้ากลับไป
มองบันได ก่อนตัดสินใจเดินไปทางห้องครัวที่อยู่ด้านหลังห้องนั่งเล่น
...เธอต้องการกาแฟอย่างด่วนที่สุด
ดวงตาเรียวมองหาสิง่ ทีต่ วั เองต้องการอย่างรวดเร็ว เครือ่ งชงกาแฟ
ตัง้ อยู่บนเคาน์เตอร์ เธอไล่เปิดตู้เพือ่ หาแก้ว เมือ่ เจอก็จดั การชงกาแฟด�ำ
ให้ความขมของกาแฟปลุกสมองให้ตื่นและรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเสียหน่อย
และเลิกคิว้ เมือ่ เห็นยีห่ อ้ บนถุงกาแฟ ด้วยรูว้ า่ มันคือแบรนด์ทแ่ี พงทีส่ ดุ ใน
ตลาด นับว่าเป็นลาภปากคนอย่างเธอทีเดียว ทีจ่ ะได้ลมิ้ ลองรสชาติกาแฟ
ชั้นดีแบบนี้
หวังว่ามาร์คสั คงจะไม่ถอื สาทีเ่ ธอชงกาแฟแสนแพงของเขาดืม่ โดย
ไม่ขออนุญาต
ระหว่างจิบกาแฟเธอก็เดินออกมาหยุดยืนข้างๆ บันได มองภาพ
เขียนผลงานของ กุสตาฟ คลิมต์ ภาพนั้น อารมณ์ของเธอเริ่มแจ่มใสขึ้น
กาแฟหนึ่งแก้วกับงานศิลป์ชั้นเลิศ สองสิ่งที่เธอหลงใหลที่สุด
เมื่อกาแฟในแก้วพร่องจนเกือบหมด เรเน่ก็เดินกลับเข้าไปยัง
บริเวณห้องครัว แล้วคิ้วเรียวสวยก็ต้องขมวดเข้าหากันอีกครั้ง เมื่อเห็น
จานชามช้อนส้อมที่วางทิ้งอยู่บนเคาน์เตอร์
ปล่อยไว้แบบนี้คราบมันก็แห้งติด ล้างออกยากกันพอดี
เธอวางแก้วกาแฟลงในอ่างล้างจาน หยิบจานชามช้อนส้อมจาก
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บนเคาน์เตอร์มาวางไว้ดว้ ย ก่อนจะเปิดก๊อกน�ำ้ และล้างคราบอาหารออก
เหมือนนึกอะไรขึ้นได้ หญิงสาวเดินกลับออกไปยังห้องนั่งเล่น หยิบแก้ว
เหล้าสองใบบนโต๊ะกระจกกลับเข้าห้องครัวมา ล้างมันจนสะอาดเช่นกัน
จากนัน้ ก็นำ� ทุกอย่างวางเรียงในเครือ่ งล้างจาน ก้มหาก้อนน�ำ้ ยาล้างจาน
เมื่อเจอมันอยู่ในตู้ใต้อ่างล้างจานก็หยิบมาใส่ในช่องน�ำ้ ยา ใช้เวลาเล็ก
น้อยกับการกดเลือกโปรแกรมล้างจานเพราะเป็นยี่ห้อที่เธอไม่เคยใช้
มาก่อน เมื่อเรียบร้อยก็ปิดฝาเครื่องให้สนิท แล้วปล่อยให้มันท�ำงาน
แล้วเธอก็เปิดกระเป๋าสะพายตัวเอง หยิบกระดาษกับปากกามา
เขียน ตามด้วยหยิบเงินออกมาวางไว้ขา้ งเครือ่ งชงกาแฟ เมือ่ มองจนแน่ใจ
ว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินออกไป
ลมหนาวยะเยือกยามเช้าพัดปะทะร่างทันทีที่เธอเปิดประตูออก
จากบ้านเขา ท�ำเอาอยากจะหดร่างกลับไปหาความอบอุน่ ข้างในตามเดิม
ทว่าหญิงสาวก็เพียงสูดหายใจลึก ก้าวเท้าออกไปด้านนอก เมื่อคืนดูท่า
จะมีหมิ ะตกเพิม่ เพราะลานหน้าบ้านนัน้ เต็มไปด้วยหิมะนุ่มๆ ทีส่ ูงเกือบ
ถึงหัวเข่า นึกดีใจที่รองเท้าบูตของตัวเองเป็นบูตยาว ท�ำให้หิมะเย็นๆ
ไม่ซึมเข้ามาโดนถุงเท้าและขากางเกง
เมือ่ เดินมาถึงประตูเหล็กหน้าบ้านเขาแล้วเธอก็ชะงักเพราะพบว่า
มันต้องใช้รีโมตเปิด เรเน่หรี่ตามองรั้วตรงหน้า จากนั้นก็หันกลับไปมอง
ตัวบ้าน เธอไม่รู้ว่ารีโมตเปิดประตูรั้วอยู่ตรงไหน แย่ไปกว่านั้นคือเธอไม่รู้
ด้วยซ�ำ้ ว่าหน้าตารีโมตนั่นเป็นยังไง
เธอจะออกไปยังไงดีล่ะทีนี้
มาร์คสั จ้องมองกระดาษกับธนบัตรทีว่ างอยูข่ า้ งเครือ่ งกาแฟ
อย่างนึกข�ำ
เมื่อตื่นมาก็ไม่พบร่างบางที่อยู่กับเขาเมื่อคืนแล้ว เขาลุกขึ้นจาก
เตียง ยกมือขึน้ สางผมสีนำ�้ ตาลของตัวเองให้หายยุง่ คว้าเสือ้ คลุมตัวยาว
มาใส่แล้วเดินลงชั้นล่าง คิดว่าอีกฝ่ายคงตื่นก่อนแล้วลงมาชั้นล่างก่อน
หน้าเขา
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ทว่าเมื่อลงมาแล้วก็ไม่เห็นร่างของเธอเลย ไม่ว่าจะเดินวนหาทุก
ซอกทุกมุมของบ้าน ดูท่าเธอจะไปโดยไม่บอกลา แม้ว่าปกติเขาจะชอบ
ให้สาวๆ ไปจากบ้านทันทีหลังตื่น แต่ก็ไม่ถึงขนาดไม่กล่าวลากันแบบนี้
ในตอนนั้นชายหนุ่มนึกสงสัยว่าถ้าหญิงสาวไปแล้วจริงๆ เธอออกจาก
บ้านเขาไปได้ยังไง ในเมื่อประตูรั้วบ้านเขานั้นจ�ำเป็นต้องใช้รีโมตเปิด
ความอยากรู้ทำ� ให้มาร์คสั เปิดประตูออกไปนอกบ้าน เขาเห็นรอยเท้าบน
หิมะที่มุ่งตรงไปยังประตูรั้วจึงเดินตามไปอย่างใคร่รู้ ไม่น�ำพากับความ
หนาวเย็นของอากาศ และเมื่อตามรอยเท้ามาจนถึงประตูรั้ว ก็หัวเราะ
ออกมาเมื่อได้คำ� ตอบว่าอีกฝ่ายออกจากบ้านเขาไปด้วยวิธีใด
เธอเลือกที่จะปีนข้ามรั้วออกไป แทนที่จะรอให้เขาตื่นแล้วเปิด
ประตูรั้วให้
...ทีผ่ า่ นมา ผูห้ ญิงทุกคนล้วนแต่อยากอ้อยอิง่ อยูใ่ นบ้านเขาให้นาน
ที่สุดทั้งนั้น ไม่เคยมีใครที่ดูรีบร้อนอยากจะจากไปแบบนี้มาก่อน
มาร์คัสเดินกลับเข้าบ้าน ตรงไปยังห้องครัวเพื่อชงกาแฟดื่ม และ
สิ่งที่เห็นก็ท�ำให้เขางุนงง เครื่องล้างจานถูกเปิดให้ท�ำงาน เขาเปิดฝา
เครือ่ งออกอย่างสงสัย ไม่สนใจว่าตัวเองจะท�ำให้กระบวนการชะล้างของ
เครื่องล้างจานหยุดชะงัก เมื่อก้มดูในเครื่องก็พบว่ามีแก้วเหล้าสองใบที่
ถูกน�ำไปใช้เมื่อคืน จานชามที่เขาจ�ำได้ว่าวางทิ้งไว้ก่อนออกไปข้างนอก
และมีดที่ใช้หั่นมะนาว แน่นอนว่าเขาไม่ได้เป็นคนยัดของพวกนี้ใส่
เครือ่ งล้าง และแม่บ้านก็จะไม่เข้ามาท�ำความสะอาดจนกว่าจะเป็นเวลา
เที่ยงวัน ดังนั้นความเป็นไปได้เดียวก็คือหญิงสาวที่เขาพากลับบ้านมา
เมื่อคืนเป็นคนท�ำทุกอย่าง รวมถึงกาแฟที่ชงใส่เหยือกไว้เรียบร้อยด้วย
กระดาษสี เ ขี ย วที่ ว างอยู ่ ข ้ า งเครื่ อ งชงกาแฟคื อ สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ ขา
ตกตะลึงมากที่สุด
เธอทิ้งเงินไว้
ไม่สิ เธอทิ้งเงินเป็นค่ากาแฟที่ตัวเองชงดื่ม
เขารู้จากกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆ ที่วางอยู่กับธนบัตรสีเขียวใบนั้น
ซึ่งนอกจากอธิบายเหตุผลที่ทิ้งเงินไว้แล้ว ยังทิ้งค�ำสอนให้เขาล้างจาน
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ทันทีหลังรับประทานเสร็จ อย่าทิ้งไว้ให้คราบอาหารแห้งกรังอีกต่างหาก
ในที่สุดเขาก็กลั้นไม่อยู่ หลุดหัวเราะออกมาเสียงดัง หยิบธนบัตร
มูลค่าห้าปอนด์ใบนัน้ มาถือไว้ มองด้วยสายตาวาววับ เมือ่ คืนนีน้ อกจาก
จะได้สาวสวยมานอนกอดแล้ว เขายังได้แม่บ้านที่ล้างจานและชงกาแฟ
ให้อีกด้วย รวมถึงเงินที่เขาจะถือว่าเป็นค่าทิปของตนก็แล้วกัน
เรย์เรย์...เธอช่างขยันท�ำให้เขาแปลกใจเสียจริงๆ
น่าเสียดายที่เธอไปโดยไม่บอกกล่าว ท�ำให้นอกจากชื่อเธอแล้ว
เขาก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธออีก
เสียงโทรศัพท์บา้ นดังขึน้ มาร์คสั จึงหยุดความคิดนัน้ แล้วเดินไปรับ
โทรศัพท์ แล้วสีหน้าที่อารมณ์ดีของเขาก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดทันทีที่
ได้ยินค�ำพูดของปลายสาย เมื่อประโยคยาวเหยียดนั้นจบลง เขาก็ตอบ
ออกไปสั้นๆ
“ได้ ผมจะรีบไป”
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3
แตกหัก

มาร์คัสก้าวยาวๆ เข้าไปในตึกสูงหกชั้นที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ
สวนสาธารณะไฮด์ปาร์ก พนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าประตูโค้ง
ทักทายเขาด้วยรอยยิ้ม ชายหนุ่มเดินผ่านห้องโถงใหญ่ไปยังลิฟต์ ขึ้นไป
ยังชั้นสูงสุดด้วยความรีบเร่ง เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกก็เห็นหญิงสาวใน
ชุดสูทสีเทาเข้มยืนรอต้อนรับเขาอยู่แล้ว เขาเดินผ่านหน้าเธอไปพลาง
ออกค�ำสั่งสั้นๆ
“ผมจะรออยู่ที่ห้องท�ำงาน เรียกโอลิเวอร์มา”
“ค่ะนาย” หญิงสาวที่ดำ� รงต�ำแหน่งเลขาฯ ของเขารับค�ำ จากนั้น
ก็เดินกลับไปยังโต๊ะท�ำงานของตัวเอง กดโทรศัพท์หาบุคคลที่ผู้เป็นนาย
ต้องการพบ
ห้านาทีหลังจากนัน้ ร่างใหญ่โตของชายหนุม่ คนหนึง่ ก็ขนึ้ ลิฟต์มา
เขาใส่สูทสีด�ำผูกเนกไทสีแดงเข้ม ในมือมีแฟ้มเอกสารอยู่ เขาเอ่ยทัก
เลขาฯ หน้าห้องก่อนเดินตรงเข้าห้องท�ำงานด้านหลังไป
เมื่อโอลิเวอร์เปิดประตูห้องเข้าไปแล้วก็เจอผู้เป็นนายยืนหน้า
เครียดอยูช่ ดิ กระจกบานสูงทีใ่ ช้แทนผนังห้อง และอีกฝ่ายก็หนั กลับมาหา
เมื่อรับรู้ถึงการมาของเขา
มาร์คัสมองลูกน้องด้วยแววตาไม่สบอารมณ์เท่าไรนัก “ขายไป
เท่าไหร่”
“สองล้านห้าแสนปอนด์ครับ”
“บัดซบ!” มาร์คัสสบถออกมาดังลั่น ดวงตาสีเทาเขียวนั้นเต็มไป
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ด้วยความกราดเกรี้ยวอย่างที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ ปกติแล้วเขาไม่ใช่คน
อารมณ์รา้ ยแบบนี้ ทว่าเรือ่ งทีเ่ พิง่ ได้รบั รายงานจากลูกน้องเมือ่ เช้าท�ำเอา
เขาคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่จริงๆ
ราวๆ หนึ่งเดือนก่อน ภาพวาดในแกลเลอรีของเขาหายไป หลัง
จากแจ้งความแล้ว ทางต� ำรวจก็สืบหาตัวหัวขโมยจากข้อมูลกล้อง
วงจรปิด ทว่าไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไรนัก เพราะตัวหัวขโมยปิดหน้าปิดตา
จนไม่เห็นรูปพรรณสัณฐานใดๆ
หลังจากนัน้ ไม่นาน เขาก็ได้ข่าวจากวงในมาว่ามีคนขายภาพวาด
ภาพนัน้ ให้แก่เศรษฐีชาวอิตาลีคนหนึง่ อย่างเงียบๆ นัน่ ท�ำให้เขาส่งคนไป
สืบหาทันทีว่าคนที่เอาภาพนั้นไปขายเป็นใคร โชคดีที่เขารู้จักคนใน
ตลาดมืดอยู่พอควร ท�ำให้ไม่นานก็ได้ค�ำตอบ
เป็นน้องชายของเขาเอง...
แม้ตอนแรกจะคาดเดากันว่าหัวขโมยต้องเป็นคนในแน่ๆ เพราะ
ภายในแกลเลอรีของเขามีระบบป้องกันชั้นดี ไม่ใช่ที่ที่ใครก็เข้ามาขโมย
ของได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเขาขนาดนี้
โจเอล น้องชายของเขา เมื่อก่อนก็เป็นเด็กดีคนหนึ่ง ทว่าพอโต
ขึ้นมากลับไม่ค่อยเป็นผู้เป็นคนเท่าไรนัก โจเอลติดการพนันงอมแงมจน
สร้างหนี้สินมหาศาล และมักจะมาขอร้องให้เขาช่วยเหลือ เพราะตัวเอง
เป็นพี่ชาย เขาจึงยอมให้เงินอีกฝ่ายไปใช้หนี้ หลงคิดว่าน้องจะยอมเลิก
เล่นการพนันจริงๆ อย่างที่เจ้าตัวสาบาน ทว่าไม่เลย ใช้หนี้ก้อนหนึ่งจบ
ไป หนี้ก้อนใหม่ก็ตามมา จนเขาหมดความเชื่อถือในค�ำพูดอีกฝ่าย
แต่ถงึ อย่างนัน้ เขาก็กดั ฟันอดทนกับน้องชายคนนีม้ าตลอด ไม่วา่
อีกฝ่ายจะท�ำตัวเหลวแหลกแค่ไหนเขาก็ยังยื่นมือไปช่วย เพราะยังไงก็
ถือว่าสายเลือดเดียวกัน แต่ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเหลิงจนกล้าท�ำกับเขา
แบบนี้
มาร์คสั สูดลมหายใจเข้าลึกสองสามทีเพือ่ คุมความโกรธของตัวเอง
เขาถามลูกน้องที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิม โอลิเวอร์เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขา
คอยจัดการธุระปะปังต่างๆ แล้วแต่เขาจะสั่ง
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“ตอนนี้มีใครรู้เรื่องนี้อีกบ้าง”
“แค่ผมครับ”
“เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อน อย่าเพิ่งให้ใครรู้...โดยเฉพาะพ่อ” มาร์คัสไม่
ต้องการให้เรือ่ งนีเ้ ล็ดลอดออกไปให้เป็นข่าวเสียหายต่อชือ่ เสียงครอบครัว
และไม่อยากให้บดิ ารูเ้ รือ่ งนีด้ ว้ ย เพราะรูว้ า่ จะท�ำให้อกี ฝ่ายเดือดดาลมาก
แน่ ดังนัน้ เขาจึงตัง้ ใจว่าจะสัง่ สอนโจเอลด้วยตัวเอง “ตอนนีม้ นั อยูท่ ไี่ หน”
“อะพาร์ตเมนต์ของเพื่อนแถวไชนาทาวน์ครับ”
“ส่งคนไปลากคอมันมาเดี๋ยวนี้”
ชายวัยสามสิบต้นๆ ในเสื้อยืดกางเกงยีนถูกพาตัวมาที่ห้อง
ท�ำงานของมาร์คัสในอีกสองชั่วโมงให้หลัง ใบหน้าของเขานั้นคล้ายคลึง
กับชายหนุ่มเจ้าของห้องถึงแปดส่วนด้วยกัน ต่างที่ว่ามาร์คัสดูเหมือน
หนุ่มเจ้าส�ำอางที่ดูแลตัวเองอย่างดี ในขณะที่โจเอลปล่อยตัวจนดูโทรม
เกินอายุจริง ใต้ดวงตาคล�้ำด�ำ หนวดเครายุ่งเหยิง ร่างกายผอมแห้ง
สีหน้าของโจเอลไม่ได้มีความสลดเลยแม้แต่น้อย ในทางตรงกัน
ข้ามกลับดูกระหยิ่มยิ้มย่องเป็นอย่างมาก พอเข้ามาในห้องท�ำงานแล้ว
เขาก็เดินอาดๆ ไปนั่งบนโซฟารับรองแขกกลางห้อง ไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับ
รังสีมาคุในห้องเลยสักนิด
“คิดถึงผมใช่ไหมพี่ ถึงกับส่งคนไปเชิญผมมาเลยทีเดียว”
“โอ้ เชื่อฉันสิ ว่าฉันคิดถึงแกมากเลยทีเดียว” มาร์คัสเอ่ยด้วย
น�ำ้ เสียงเหีย้ มเกรียม เขาโบกมือสัง่ ให้ลกู น้องสองคนในห้องออกไปข้างนอก
เหลือเขาอยู่ตามล�ำพังกับน้องชาย “ฉันว่าแกก็ต้องคิดถึงฉันมากเหมือน
กัน ถึงได้เอาภาพเขียนของฉันไปเป็นของดูต่างหน้าน่ะ”
ร่างของโจเอลแข็งทื่อขึ้นมาทันที “พี่...พี่พูดเรื่องอะไร...”
“ไม่เข้าใจว่าฉันพูดเรือ่ งอะไรงัน้ เหรอ” ผูเ้ ป็นพีเ่ ลิกคิว้ “ฉันก็พดู ถึง
ภาพเขียน La chute de l’ange ที่เดิมอยู่ในแกลเลอรีของฉัน แต่ตอนนี้ไป
อยู่ที่บ้านของไอ้เศรษฐีอิตาลีนั่นยังไงล่ะ ชัดเจนแล้วใช่ไหม...ทีนี้ก็ตาแก
บอกฉันแล้วว่ามันถูกขายไปได้ยังไง”
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“ผม...ผมจะไปรูเ้ รอะ!” โจเอลปฏิเสธเสียงแข็ง “ลูกน้องพีข่ โมยไป
ขายหรือเปล่า!”
“ลูกน้องฉันเหรอ แปลก...” มาร์คัสวางกระดาษที่ถืออยู่ในมือลง
บนโต๊ะกลางหน้าโซฟา ดันไปหาอีกฝ่ายเพื่อให้เห็นภาพบนนั้นชัดๆ
“เพราะฉันไม่มีลูกน้องที่ชื่อ โจเอล เกลเลอร์...ฉันมีแค่น้องชายไม่รักดีที่
ชื่อนี้เท่านั้น!”
โจเอลมองกระดาษบนโต๊ะแล้วก็ตอ้ งตาเหลือก เพราะนัน่ คือส�ำเนา
เช็คทีม่ ชี อื่ เขาเขียนเด่นหราอยูบ่ นนัน้ ไม่คดิ ว่าผูเ้ ป็นพีจ่ ะเจอหลักฐานชิน้
นี้ เขามัน่ ใจว่าได้ทำ� การขายภาพเขียนนัน่ อย่างเงียบเชียบทีส่ ดุ แล้วเชียว
รวมถึงเช็คที่พอเขาได้รับก็น�ำไปขึ้นเงินทันที เป็นไปได้ยังไงที่พี่ชายจะมี
ส�ำเนาของมัน!
มาร์คัสมองน้องชายด้วยสายตาดุดัน “ทีน้ีจะยอมรับได้หรือยัง
ว่าเป็นแกที่ขโมยภาพเขียนของฉันไปขาย...เงินที่ฉันให้แกทุกเดือนมัน
น้อยมากใช่ไหม แกถึงไม่พอใจ จนกล้ามาขโมยของของฉันแบบนี้!”
“เงินแค่นนั้ มันจะไปพออะไร!” ถึงตอนนีโ้ จเอลโมโหขึน้ มาบ้าง “พี่
ได้รายได้เดือนๆ นึงเป็นร้อยล้าน ใช้ชีวิตเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทอง
แต่กลับใจด�ำแบ่งให้ผมแค่เศษเสีย้ วเดียวเท่านัน้ มันจะไปพอใช้ได้ยงั ไง!”
“กองเงินกองทองนี้มันก็เป็นของแก จนกระทั่งวันที่แกไม่รักดี
ท�ำลายอนาคตตัวเองนั่นละ!”
เมื่อก่อนเขาและโจเอลต่างมีสิทธิ์ในธุรกิจของตระกูลอย่างเท่า
เทียมกัน นั่นคือบริษัทอดาเมเซีย ที่คอยควบคุมการค้าขายเพชรและ
อัญมณีมคี า่ อืน่ ๆ ทัว่ ยุโรป รวมถึงมีแบรนด์เครือ่ งประดับชัน้ สูงของตัวเอง
ด้วย จนกระทั่งโจเอลสร้างเรื่องท� ำให้ธุรกิจเสียหายไปหลายสิบล้าน
เพราะแอบเอาสร้อยเพชรไปใช้หนี้พนัน ตอนนั้นเมื่อบิดารู้เรื่องก็โกรธจน
ไล่โจเอลออกจากการมีส่วนร่วมในธุรกิจทั้งหมด รวมถึงสั่งห้ามไม่ให้
ย่างกรายเข้าไปในบริษทั ทุกสาขาทัว่ ยุโรป เพราะกลัวอีกฝ่ายจะฉวยโอกาส
ขโมยของไปอีก
ท�ำให้หลังจากนัน้ มาก็เป็นเขาทีค่ อยดูแลจัดการความวุน่ วายและ
ทะเลสีขาว 45

ส่งเงินรายเดือนให้นอ้ งชายใช้ เพราะอย่างไรเสีย ถึงอีกฝ่ายจะท�ำตัวเกเร
แต่กเ็ ป็นน้องชายเพียงคนเดียวของเขา ทว่าโจเอลกลับไม่คดิ จะปรับปรุง
ตัวเลยแม้แต่นดิ ยังคงใช้ชวี ติ เหลวแหลกไปวันๆ ผลาญเงินทีเ่ ขาให้ไปกับ
การพนันหมด
“เงินที่ฉันให้แกไป ถ้าแกไม่เอาไปเล่นพนันจนหนี้ท่วมหัวแบบนี้
แกก็ใช้ชวี ติ อยูไ่ ด้อย่างสบายๆ เคยคิดบ้างมัย้ !...ฉันไม่คดิ เลยว่าแกจะเลว
ถึงขั้นขโมยของของฉันเพื่อหาเงินไปเล่นพนัน!”
“ก็พี่ไม่ให้เงินผมเพิ่ม ผมเลยต้องใช้วิธีอื่น!”
“แกนี่มนั ...!” ชายหนุ่มชักจะเหลืออด เมื่อไม่เห็นความรู้สึกผิดใน
สีหน้าน้องชายแม้แต่นิด “ฉันยอมทนกับเรื่องพรรค์นี้มานานมากจนมัน
ชักจะเกินไปแล้ว คราวนี้ฉันจะไม่ยอมอีก...แกต้องไปเอาภาพเขียนกลับ
มาคืนฉัน ไม่อย่างนั้นอย่าหวังว่าจะได้เงินรายเดือนจากฉันอีก!”
“พี่จะบ้าเหรอ! ราคาที่ผมขายภาพนั้นไปมันไม่ใช่น้อยๆ นะ ผม
จะไปเอาคืนมาได้ยังไง” แถมเงินก้อนใหญ่นั้นเขาก็เอาไปใช้หนีพ้ นันเก่า
หมดแล้วด้วย
“ฉันไม่สน แกจะต้องไปหามัน และขอซือ้ ภาพกลับมาคืนฉันซะ!”
“กะอีแค่ภาพทุเรศๆ ภาพเดียว จะอะไรนักหนาวะ!” โจเอลตวาด
ลั่นอย่างเดือดดาล เขาลุกขึ้นยืนเผชิญหน้าพี่ชายตัวเอง “ภาพเขียนมัน
ไม่ใช่ของพี่ด้วยซ�้ำ แต่เป็นของแม่ต่างหาก ฉันเองก็มีสิทธิ์ในการเป็น
เจ้าของภาพนั้นครึ่งหนึ่งเท่ากับพี่นั่น...”
เผียะ!
ฝ่ามือหนักๆ ฟาดลงไปบนหน้าของโจเอลอย่างแรงจนหน้าหัน
คนที่ไม่คิดว่าจะถูกพี่ชายลงไม้ลงมือหันขวับมามองด้วยสีหน้าตื่นตะลึง
มาร์คัสโกรธจนตัวสั่นเทิ้ม จ้องมองน้องชายอย่างเดือดดาล
“แกรู้ทั้งรู้ว่าภาพเขียนนั้นเป็นของของแม่...แกก็ยังกล้าเอามันไป
ขายให้คนอื่น!”
“นี่พี่...ตบผมเหรอ...”
“ฉันให้เวลาแกสามเดือน ถ้าแกจัดการเรือ่ งนีไ้ ม่ได้ ฉันจะไม่แค่ตบ
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แกแน่ แต่ฉันจะส่งเรื่องให้ต�ำรวจด�ำเนินการตามกฎหมายกับแก”
มาร์คัสเอ่ยเสียงเข้ม ตัดสินใจเด็ดขาดว่ารอบนี้เขาจะไม่ยอมให้
น้องชายอีกต่อไป
ฤดูหนาวผ่านไปพร้อมๆ กับบรรยากาศสีชมพูของเดือนแห่ง
ความรักที่เข้ามาแทนที่ แม้ว่าจะผ่านวันวาเลนไทน์มาแล้ว ทว่าตาม
ร้านรวงต่างๆ ยังคงมีของประดับร้านให้เข้ากับเทศกาลหลงเหลืออยู่
ร้านกาแฟทีม่ าร์คสั นัง่ อยูใ่ นตอนนีก้ เ็ ช่นเดียวกัน ริบบิน้ สีชมพูทผี่ กู เป็นโบ
ยังคงติดอยู่บนกระจกร้าน และมีลูกโป่งสีชมพูแขวนอยู่ตรงเคาน์เตอร์
จ่ายเงิน
“เฮ้ มาร์ค” คนที่เรียกชื่อเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาคมเข้มคนหนึ่ง
ในเสื้อยืดกางเกงวอร์ม
มาร์คสั ส่งยิม้ ให้คนทีเ่ ดินมานัง่ ลงบนเก้าอีต้ วั ตรงข้ามเขา ถามเมือ่
เห็นว่าเสื้ออีกฝ่ายชุ่มเหงื่อ “เพิ่งไปวิ่งมาเหรอ”
“ใช่ วิ่งจากอะพาร์ตเมนต์มาหานายนี่ไง” โทมัสตอบเพื่อน “แล้ว
นี่กับ...ชื่ออะไรนะ...”
“ทาเทียอาน่า”
“นั่นละ เป็นไง”
“เลิกแล้ว”
“ว้า...ฉันจ�ำได้ว่าเธอฮอตจะตายไปนี่ ท�ำไมเบื่อเร็วจัง”
มาร์คัสไม่ได้ตอบอะไร เขายกมือเรียกพนักงานเสิร์ฟให้มารับ
ออร์เดอร์ สั่งอาหารเช้าสองชุด รวมถึงสั่งกาแฟให้ตัวเองเพิ่มอีกแก้ว
“จริงๆ เบื่อแล้วก็ส่งต่อมาให้ฉันบ้างก็ได้นะ ช่วงนี้เห็นคนเดินกัน
เป็นคู่แล้วรู้สึกเง้าเหงา...”
“อย่างนายเนี่ยนะเหงา” มาร์คัสหัวเราะ ถ้าเขาเรียกตัวเองเป็น
เพลย์บ อยแล้ว ละก็ เพื่อ นเขาคนนี้ต้ อ งเรีย กว่ าเป็น ปรมาจารย์ข อง
เพลย์บอยเลยทีเดียว เพราะกับเขาอย่างมากก็วันละคน บางคนที่น่า
สนใจหน่อยก็อยู่ได้สี่ห้าวัน แต่กับโทมัสแล้ว วันหนึ่งต้องควงสาวไม่ต�่ำ
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กว่าสามคน
อาหารเช้ายกมาเสิร์ฟแล้ว ไข่เบเนดิกต์กับไก่รมควันบนอิงลิช
มัฟฟิน ราดด้วยซอสฮอลแลนเดส นี่อาจจะดูแปลกอยู่เสียหน่อยที่
ชายหนุม่ สองคนจะนัดเจอกันเพือ่ รับประทานอาหารเช้า แต่สำ� หรับพวกเขา
มื้อที่ว่างเจอก็มีแค่ม้อื เช้าเท่านั้น เพราะมื้ออื่นต่างคนต่างคิดว่าเอาเวลา
ไปใช้กับผู้หญิงสวยๆ จะดีกว่า อีกทั้งการนัดเจอกันตอนเช้าแบบนี้ก็ใช้
เป็นข้ออ้างในการไล่คคู่ วงทีม่ าค้างคืนด้วยกันให้กลับบ้านตัวเองไปได้ดว้ ย
เมื่ออาหารเช้าในจานพร่องไปเกินครึ่ง มาร์คัสก็เอ่ยถาม “ว่าแต่
วันพุธนี้นายมาได้ใช่ไหม”
“งานเลี้ยงที่แกลเลอรีนายน่ะเหรอ แน่นอน ฉันจดไว้ในตารางนัด
แล้ว”
“อย่าเลตล่ะ ฉันไม่อยากให้นายพลาดโชว์ตอนเริ่มงาน” มาร์คัส
ย�้ำกับเพื่อน เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายชอบไปสายตลอดไม่ว่าจะนัดท�ำอะไร แต่
ก็รู้ดีว่าก�ำชับไปอีกฝ่ายก็เลตอยู่ดี
“พลาดไปก็ไม่เสียดายหรอกน่ะ เป้าหมายของฉันไม่ใช่จะไปดูภาพ
เขียนชุดใหม่ของแกลเลอรีนายซะหน่อย” โทมัสเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ เหตุผล
เดียวทีเ่ ขาไปงานพวกนีก้ เ็ พราะรู้ว่าในงานจะต้องมีสาวๆ สวยๆ มาเยอะ
แน่นอน “ว่าแต่...ภาพเขียนที่หายไปตอนนั้น ได้คืนมาหรือยัง”
เมื่อเพื่อนถามถึงเรื่องนี้ สีหน้าอารมณ์ดีของมาร์คัสก็เปลี่ยนไป
ทันที เสียงที่ตอบออกไปจึงห้วน “ยัง”
“ไม่ได้ข่าวจากโจเอลเลย?”
“ไม่” หลังจากทีล่ ากคอน้องชายให้มาพบ เขาก็ไม่ได้ขา่ วอะไรจาก
น้องชายอีก อีกฝ่ายหายเข้ากลีบเมฆ ชายหนุม่ เองก็ตอบแทนการกระท�ำ
นัน้ ด้วยการระงับบัญชีทเี่ ปิดให้ผเู้ ป็นน้องไว้ ด้วยรูว้ า่ ท�ำแบบนี้ อีกไม่นาน
น้องชายก็จะโผล่มาหาเขาเอง
“นี่ก็ผ่านไปเกือบสองเดือนแล้ว...ถ้าเขาเอาภาพเขียนกลับมา
ไม่ได้ นายจะด�ำเนินเรื่องเอาผิดกับน้องตัวเองจริงๆ เหรอ”
โทมัสถามด้วยน�้ำเสียงเป็นกังวล เขาสนิทกับมาร์คัสมานาน รู้ว่า
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ภายใต้ความสัมพันธ์ระหองระแหงของอีกฝ่ายกับน้องนั้น จริงๆ แล้ว
มาร์คัสรักน้องชายมาก ถึงได้ช่วยเหลือมาตลอด แม้จะทั้งโกรธทั้งโมโห
กับการท�ำตัวเหลวแหลกของอีกฝ่ายก็ตาม
“บางทีฉันควรจะท� ำมานานแล้วด้วยซ�้ ำ” ชายหนุ่มเอ่ยเบาๆ
“...บางทีทเี่ ขาไม่เอาอ่าวอย่างทุกวันนี้ อาจจะเป็นเพราะฉันไม่จดั การให้
เด็ดขาดตั้งแต่แรก”
โทมัสไม่อยากออกความเห็นอะไร จึงเพียงแค่เอื้อมมือไปตบไหล่
เพื่อนเบาๆ
“มีอะไรให้ช่วยก็บอกฉันมาก็แล้วกัน”
งานเลี้ ย งที่ แ กลเลอรี ภ าพใจกลางลอนดอนจั ด ขึ้ น อย่ า ง
หรูหรา เซเลบริตีและคนดังหลายคนต่างพากันมาร่วมงาน เจ้าของงาน
และเจ้าของแกลเลอรีอย่างมาร์คัสอยู่ในชุดทักซิโดสีด�ำและหูกระต่าย
ผมของเขาถูกเซตเป็นทรง ขับให้ใบหน้าดูหล่อเหลาดึงดูดสายตาสาวๆ
ได้ยิ่งกว่าเวลาปกติ หนวดเคราก็โกนออกจนเนียนเกลี้ยง ท�ำให้ผิวหน้า
ของเขาดูขาวขึ้นกว่าเดิม
วันนี้เขาเปิดตัวภาพเขียนของ วาซีลี คันดินสกี ศิลปินชาวรัสเซีย
ทีเ่ ป็นต้นก�ำเนิดของภาพเขียนแนวนามธรรม เขาเพิง่ ประมูลผลงานหลักๆ
ของศิลปินคนนี้มาเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ในงานนอกจากจัดแสดงภาพ
เขียนที่เพิ่งได้มาแล้ว ชายหนุ่มยังน�ำภาพเขียนอื่นๆ ในแกลเลอรีที่มีไว้
เพื่อจ�ำหน่ายออกมาจัดแสดงอีกด้วย
จุดประสงค์ที่เขามีแกลเลอรีนั้นเพื่อเก็บสะสมงานศิลปะที่ตน
ชืน่ ชอบ ซึง่ ส่วนมากจะเพียงเปิดให้เข้าชมอย่างเดียว เขาไม่ขายงานศิลปะ
ที่ตัวเองสะสมเท่าไร มีเพียงชิ้นงานบางชิ้นที่เขาไม่ได้ชอบมากนักถึงจะ
ยอมปล่อยขาย
มาร์คัสทักทายผู้คนที่มาร่วมงาน ซึ่งความจริงแล้วชายหนุ่มแค่
ยืนอยู่ที่เดิมแล้วก็ทักตอบคนที่แวะเวียนเข้ามาคุยกับเขา เป็นเรื่องปกติ
ทุกคนต่างอยากเข้ามาคุยกับเขากันทั้งนั้น เมื่อครู่เขาเห็นเพื่อนสนิทของ
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ตัวเองโผล่มาแล้ว ทว่าแทนที่อีกฝ่ายจะเข้ามาทักทาย กลับตรงไปหา
สาวสวยในงานเสียนี่
บางทีเขาก็ควรท�ำอย่างนั้นบ้าง...
เขากวาดตามองไปรอบๆ ก่อนจะหยุดลงที่ร่างสะโอดสะองในชุด
ราตรีสั้นสีแดงเพลิงที่ก�ำลังยืนอยู่หน้าภาพเขียน The Lovers ของ เรอเน
มากริตต์ หลังจากยืนพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งด้วยรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาอีกฝ่าย
เขาก็เดินเข้าไปหาเธอ
“เรอเนเป็นศิลปินชาวเบลเยียม ภาพของเขาส่วนมากจะมีผา้ คลุม
ใบหน้าคนในภาพเอาไว้”
เมื่อได้ยินเสียงของเขา สาวชุดแดงก็ชายตามามอง ก่อนจะหัน
มาหาทั้งตัวแล้วผุดรอยยิ้มหวาน “ได้คุณเกลเลอร์มาอธิบายด้วยตัวเอง
แบบนี้ รู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกิน”
“เรียกผมว่ามาร์คเถอะครับ” เขายื่นมือออกไปเพื่อจับมือทักทาย
กับอีกฝ่าย
“ซินเธีย ฮาร์เปอร์ ค่ะ” เธอแนะน�ำตัวพร้อมรอยยิ้ม
“ผมว่าเป็นเกียรติของผมมากกว่า ที่นางแบบชื่อดังอย่างคุณมา
ร่วมงานเปิดตัวภาพเขียนในแกลเลอรีเล็กๆ ของผม”
เขาหยิบแก้วไวน์จากบริกรที่เดินผ่านมาส่งให้หญิงสาวแก้วหนึ่ง
และหยิบให้ตัวเองแก้วหนึ่ง
“ฉันมากับเพื่อนน่ะค่ะ” เธอตอบ หันไปมองเพื่อนที่พูดถึงซึ่งยืน
อยู่อีกมุมของห้อง
มาร์คสั มองตามไปก็พบว่าเป็นบุตรสาวของนักการเมืองคนหนึง่ ที่
เขารู้จัก
“ว่าแต่ท�ำไมเขาถึงต้องคลุมหน้าให้คนในภาพล่ะคะ”
“เชือ่ ว่ามันมีทมี่ าจากตอนทีม่ ารดาของเขาเสียชีวติ จากการจมน�ำ้
โดยมีชุดนอนคลุมอยู่บนใบหน้าน่ะครับ” เขาเอ่ยตอบสั้นๆ เพราะรู้ว่า
อีกฝ่ายเพียงแค่ถามไปแบบนั้น ไม่ได้สงสัยอยากรู้อะไรจริงๆ ซึ่งก็เป็น
เรือ่ งปกติ น้อยครัง้ นักทีเ่ ขาจะเจอคนทีใ่ ห้ความสนใจในภาพเขียนพวกนี้
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อย่างจริงจัง
ชั่ ว แวบหนึ่ ง เขานึ ก ถึ ง ใบหน้ า สวยหวานราวกั บ ตุ ๊ ก ตาของใคร
บางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแค่ชั่วข้ามคืน แม้จะผ่านมานานแล้ว ทว่า
มาร์คัสกลับไม่ลืมเธอเหมือนอย่างที่เป็นกับคู่ควงแบบฉาบฉวยที่ผ่านๆ
มาของเขา...หญิงสาวที่สนใจงานศิลปะมากกว่าสนใจตัวเขา...
“น่าหดหู่จริง” ซินเธียเอ่ยเบาๆ
“งั้นเราไปหาอย่างอื่นที่ไม่น่าหดหู่ท�ำดีไหมครับ” เขาเอ่ยด้วย
น�ำ้ เสียงนุม่ ลึก ดวงตาแวววาว และเมือ่ เห็นหญิงสาวพยักหน้าตอบ เขาก็
ยื่นมือให้เธอควงแขน ก่อนจะพาเธอเดินไปยังบาร์ที่สร้างขึ้นชั่วคราว
ส�ำหรับงานเลี้ยง
หลังจากนัน้ มาร์คสั ก็ไม่ได้สนใจอย่างอืน่ อีก นอกจากนางแบบสาว
ที่เขาคงจะพากลับบ้านด้วยในคืนนี้ ท�ำให้เขาไม่ทันสังเกตเห็นเลยว่า
หากหันไปมองทางหน้าแกลเลอรี ผ่านบานกระจกใสออกไป จะเห็นชาย
ในชุดเสื้อกันหนาวแบบมีฮูดก�ำลังมองเขาอยู่ด้วยสายตาเคียดแค้น
โจเอลจ้องมองผูเ้ ป็นพีช่ ายร่วมสายเลือดอย่างชิงชัง เขาต้องหนี
หัวซุกหัวซุน เพราะถูกระงับบัญชีจนไม่มีเงินไปผ่อนจ่ายเจ้าหนี้ ห้องพัก
ที่มีอยู่ก็กลับไปไม่ได้เพราะเจ้าหนี้ส่งคนคอยเฝ้าอยู่ ท�ำให้ตอนนี้ไม่ต่าง
อะไรกับหมาข้างถนนตัวหนึ่ง
เขาเป็นถึงลูกชายอีกคนของ มานูเอล เกลเลอร์ บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพล
มากที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษ กลับต้องใช้ชีวิตอย่างโกโรโกโส อยู่ใน
ห้องพักเล็กๆ อาศัยเงินทีไ่ ด้จากพีช่ ายแต่ละเดือนในการใช้ชวี ติ ทัง้ ๆ ทีเ่ ขา
ไม่ควรจะตกอยู่ในสถานะที่ต้องคอยแบมือขอเงินพี่แบบนี้เลยด้วยซ�้ำ
เขาควรจะได้ใช้เงินเท่าที่ต้องการ เขามีสิทธิ์ในเงินของตระกูลไม่น้อยไป
กว่ามัน แล้วท�ำไมมันถึงได้ดูแลเงินทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ได้ทั้งบ้าน
ทั้งบริษัทของพ่อ ทั้งผู้หญิงที่ยอมพลีกายถวายให้มัน...มันได้ทุกอย่างไป
หมด ไม่มีอะไรตกมาถึงมือเขาเลยสักอย่าง
ถ้าไม่มีมันสักคน ทุกอย่างก็จะเป็นของเขาคนเดียว!
ทะเลสีขาว 51

ข่าวหน้าหนึ่งของเช้าวันนี้เป็นที่ฮือฮาไม่น้อย ไม่ใช่เพราะ
ปาปารัซซีลงภาพของซินเธีย นางแบบชื่อดังนั่งอยู่ในรถคันเดียวกับ
มหาเศรษฐีหนุ่มเจ้าของธุรกิจค้าเพชรพลอยอย่าง มาร์คัส เกลเลอร์
หลังงานเลี้ยงที่แกลเลอรีของชายหนุ่ม แต่เป็นเพราะรถที่ทั้งคู่นั่งอยู่นั้น
ถูกชนอย่างแรงจนตัวรถบุบไปครึ่ง และถ้าไม่ใช่เพราะมีตู้โทรศัพท์ขวาง
ไว้ รถก็คงจะไถลข้ามฟุตพาทลงแม่น�้ำเทมส์ที่อยู่ด้านหลังไปแล้ว
ต�ำรวจหลายนายถูกส่งมาจัดการสถานการณ์ โดยส่วนหนึ่งต้อง
คอยกันพวกนักข่าวให้ออกห่างจากพื้นที่เกิดเหตุ อีกกลุ่มหนึ่งถ่ายรูป
สถานที่เกิดเหตุรวมถึงสอบปากค�ำพยานที่เห็นเหตุการณ์ เนื่องจากรถที่
พุ่งชนนัน้ ขับหลบหนีไปหลังเกิดเรือ่ ง ต�ำรวจจึงต้องการทราบลักษณะรถ
คันนั้นเพื่อตามจับตัว
ทั้งชายหนุ่มและนางแบบสาวถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้
ที่สุดเพื่อตรวจร่างกาย โชคดีที่ซินเธียไม่ได้นั่งฝั่งที่โดนชน จึงมีเพียงแค่
รอยฟกช�้ำตามตัวเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากต�ำรวจมาพูดคุยด้วยเสร็จ
เธอก็หลบกลับบ้านไปอย่างเงียบๆ โดยมีตำ� รวจพาไปส่งเพือ่ หลบนักข่าวที่
รออยู่เต็มหน้าโรงพยาบาล
ส่วนมาร์คสั นัน้ อยูใ่ นจุดทีโ่ ดนปะทะเข้าเต็มๆ ท�ำให้ตอ้ งอยูร่ บั การ
รักษาในโรงพยาบาลก่อน แขนขวามีกระดูกร้าวหลายจุด โชคดีที่ไม่ถึง
ขัน้ กระดูกหัก แพทย์แจ้งแค่วา่ เพียงใส่เฝือกอ่อนไม่กอี่ าทิตย์กจ็ ะหายเป็น
ปกติ หลังจากท�ำการใส่เฝือกเรียบร้อย เขาก็ย้ายออกจากห้องฉุกเฉินขึน้
ไปยังห้องพักพิเศษด้านบน เพื่ออยู่ดูอาการหนึ่งคืนถึงจะกลับบ้านได้
“ความดันปกติดนี ะคะ เดีย๋ วคุณหมอจะเข้ามาตรวจอาการอีกครัง้
ถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านได้ค่ะ” พยาบาลสาวเอ่ยขณะจดบันทึกลงบน
ชาร์ตผู้ป่วยไปด้วย
“ขอบคุณครับ” มาร์คสั เอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงนุม่ นวลเปีย่ มเสน่ห์ พร้อม
รอยยิม้ หวาน ตาเป็นประกาย ท�ำเอาพยาบาลสาวเขินอายจนต้องเสหลบ
ก้มหน้าก้มตาเดินออกไปจากห้อง สวนกับโทมัสที่เดินเข้าห้องมาพอดี
ซึ่งพอเห็นหน้าเอียงอายของหญิงสาวก็รู้ได้ทันทีว่าหน้าแดงจากอะไรมา
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“เพิ่งแยกจากนางแบบเมื่อคืน เช้านี้ก็หาคนใหม่แล้วเรอะ” โทมัส
เอ่ยแซวขณะเดินเข้าไปหาเพื่อน ซึ่งอีกฝ่ายก็หัวเราะแทนค�ำตอบ “แล้ว
นี่เป็นไง ถึงกับแขนเดี้ยงไปเลยทีเดียว”
“กระดูกร้าวนิดหน่อย” เขาตอบ “ใส่เฝือกอ่อนไม่กี่วันก็หาย”
โทมัสโคลงหัวไปมา “เจ็บอย่างนีย้ งั คิดจะหาคนไปเล่น ‘ผาดโผน’
ด้วยอีก”
“เขาเรียกพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสต่างหาก แบบนี้เรียกคะแนน
สงสารได้ดีจะตายไป” เขาเอ่ยพร้อมเหยียดยิ้มเจ้าเล่ห์
“คนอย่างนายไม่ตอ้ งพึง่ คะแนนสงสารหรอกมัง้ ” เพือ่ นซีท้ งิ้ ตัวลง
นั่งบนโซฟาเดี่ยวในห้องคนไข้ “ต�ำรวจว่ายังไงบ้าง”
“ก็จะไปดูกล้องวงจรปิดเพือ่ ตรวจเช็กทะเบียนรถคันนัน้ ” เมือ่ พูดถึง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืน เขาก็ขมวดคิ้ว “ต�ำรวจสงสัยว่าจะไม่ใช่การชน
แล้วหนีธรรมดา”
“หมายความว่ายังไง เขาคิดว่าคนที่ขับรถชนนายจงใจท�ำเหรอ”
“พวกเขาสงสัยกันอยู่” มาร์คัสเอ่ยเมื่อนึกถึงสิ่งที่ต�ำรวจบอกกับ
เขาตอนสอบปากค�ำ บนถนนนั้นไม่มีรอยเบรกเลย ถ้าเป็นอุบัติเหตุมันก็
น่าจะมีรอยเบรกให้เห็นบ้าง แต่นี่มันเหมือนตั้งใจพุ่งเข้าใส่อย่างไม่ยก
คันเร่ง
“หืม...นายมีศัตรูโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า”
“นายก็รู้ว่าฉันไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใคร” ถ้าจะพูดถึงศัตรูทาง
ธุรกิจ เขาดูแลบริษัทต่อจากบิดา และมันก็เป็นงานที่ไม่ได้มีคู่แข่งทาง
ธุรกิจมากนัก อีกทัง้ บริษทั ของเขาก็อยู่มานานตัง้ แต่ร่นุ ทวดแล้ว อิทธิพล
ในวงการพวกนี้ก็มีไม่น้อย ไหนจะความสัมพันธ์กับคนใหญ่คนโตใน
ประเทศอีก จึงคิดไม่ออกจริงๆ ว่าตัวเองไปสร้างศัตรูไว้ตอนไหน แถมร้าย
แรงถึงขั้นอยากเอาชีวิตเขาแบบนี้
โทมัสท�ำหน้าครุ่นคิด “อาจจะสามีหรือแฟนของพวกสาวๆ ทีน่ าย
ควงๆ หรือเปล่า”
“จะบ้าเหรอ” มาร์คัสหัวเราะกับข้อสันนิษฐานนั้น “ฉันว่าคงพวก
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เมาแล้วขับนั่นละ ไม่น่ามีอะไรมากหรอก”
“อืม ก็ต้องดูต่อไป แต่นายไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้ว...นี่หิวไหม”
“ดื่มกาแฟไปแล้ว” มาร์คัสพยักพเยิดไปยังแก้วกาแฟที่ว่างเปล่า
บนโต๊ะข้างเตียงคนไข้ “แล้วนายล่ะ”
“กินข้าวเช้าจากบ้าน...เอิ่ม...ชื่ออะไรวะ...”
“ฉันสงสัยจริงว่าจะมีผหู้ ญิงคนไหนทีท่ ำ� ให้นายประทับใจจนจ�ำชือ่
พวกหล่อนได้บ้างมั้ย” มาร์คัสส่ายหน้าเบาๆ “จริงๆ แล้วไม่ได้อยากมา
เยี่ยมฉันหรอกใช่ไหม แต่นายแค่อยากหาข้ออ้างออกจากบ้านสาวให้ไม่
น่าเกลียดนี่เอง...”
โทมัสเพียงแค่ยักคิ้วตอบอย่างกวนๆ ไม่ปฏิเสธข้อสันนิษฐานนั้น
ครู่ใหญ่ให้หลังแพทย์ก็เข้ามาตรวจมาร์คัส หลังจากเช็กอาการทุกอย่าง
แล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้าน โดยทีอ่ กี สิบวันเขาจะต้องกลับมาพบแพทย์เพือ่
เอกซเรย์ดรู อยร้าวทีก่ ระดูกว่าดีขนึ้ หรือยัง ระหว่างนีก้ ใ็ ส่เฝือกอ่อนทีแ่ ขน
ไล่ตั้งแต่ใต้ข้อศอกยาวลงมาถึงฝ่ามือไปก่อน
เนื่องจากโทมัสไม่ได้ขับรถมา ดังนัน้ ทัง้ คู่จึงต้องอาศัยรถแท็กซีใ่ น
การกลับบ้านแทน เพราะรถของมาร์คัสนั้นป่านนี้ยังคงอยู่ที่กองพิสูจน์
หลักฐาน และถึงแม้มนั จะได้ออกมาแล้ว ก็คงต้องเข้าอูซ่ อ่ มอีกเป็นเดือน
กว่าจะกลับมาใช้งานได้
ด้วยบ้านของโทมัสทีเ่ ป็นเพนต์เฮาส์บนอะพาร์ตเมนต์หรูยา่ นกลาง
เมืองนัน้ ใกล้โรงพยาบาลมากกว่า ทัง้ คูจ่ งึ เลือกทีจ่ ะไปทีน่ นั่ ก่อน ระหว่าง
รอให้คนขับรถที่มาร์คัสสั่งให้เลขาฯ โทร. เรียกจะมารับเขาไปส่งที่บ้าน
ทั้งคู่นอนเอกเขนกกันอยู่ในห้องนั่งเล่น โทมัสดูจะสบายมากกว่าหน่อย
ส่วนมาร์คัสนั้นยังไม่ชินกับการที่ใช้งานแขนข้างหนึ่งไม่ได้จึงค่อนข้าง
หงุดหงิด
เจ้าของเพนต์เฮาส์มองเพือ่ นทีแ่ ขนเดีย้ งแล้วก็เสนอไอเดียขึน้ “ฉัน
ว่าช่วงนี้นายเลือกสาวซักคนมาคบจนกว่าแขนจะหาย ให้เขาช่วยท�ำนู่น
ท�ำนี่ให้นายไปก่อนดีไหม”
“ใครล่ะ”
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“นางแบบที่นายพากลับบ้านเมื่อคืนไง เขาน่าจะสนใจอยู่หรอก”
“เธอไม่ได้นา่ สนใจขนาดฉันจะทนคบได้เป็นอาทิตย์ๆ ขนาดนัน้ ...”
มาร์คสั ส่ายหน้า เมือ่ พูดถึงซินเธีย แค่ทนี่ งั่ คุยด้วยเมือ่ คืนเขาก็หมดความ
สนใจทีจ่ ะคุยกับอีกฝ่ายแล้ว ตอนแรกตัง้ ใจจะอยูด่ ว้ ยแค่ถงึ เช้าแล้วก็ทาง
ใครทางมันตามปกติ เพียงแค่ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อน “เปลี่ยนเป็น
คบกับแกแทนดีมั้ย ทอม”
“เฮ้ย! ฉันไม่เอาด้วยหรอก” โทมัสปฏิเสธทันทีที่ได้ยิน
“ก็แค่สองสามอาทิตย์เอง แล้วนายเองก็ไม่ต้องท�ำงานท�ำการอยู่
แล้วด้วย” จริงอย่างที่เขาพูด ส�ำหรับมาร์คัสต้องเข้าบริษัททุกวันเพราะ
บิดาวางมือจากธุรกิจแล้ว แต่ตัวเพื่อนนั้นทุกวันนี้ยังลอยไปลอยมา ไม่
ท�ำงานอะไรจริงๆ จังๆ เพราะบิดาที่เป็นเจ้าของโรงแรมดังยังคงกุม
บังเหียนธุรกิจอยู่ มาร์คสั เย้าเพือ่ นอีกครัง้ “มาดูแลฉันเนีย่ ได้คา่ ตอบแทน
คุม้ ค่านะ และรับรองว่าพอได้อยูด่ ว้ ยกันแล้ว นายจะติดใจฉันจนไม่อยาก
แยกจากฉันไปไหนเลย”
“ไม่เอาโว้ย!”
หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์มาร์คัสก็ได้รับการติดต่อกลับจาก
สถานีต�ำรวจถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนั้น รถคันที่พุ่งชนเขา
ถูกพบจอดทิ้งอยู่ข้างถนนออกนอกเมือง เมื่อตรวจเลขทะเบียนแล้วกลับ
พบว่าเป็นรถที่โดนขโมยมาอีกที ท�ำให้ไม่มีข้อมูลอื่นที่จะสาวไปถึงตัว
คนขับได้ มาร์คัสเองก็ไม่ได้ให้ทางต�ำรวจท�ำอะไรไปมากกว่านั้น แม้จะ
ยังสงสัยในเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ก็ตาม
ทว่าสองสามวันต่อมาก็เกิดเรือ่ งขึน้ อีกครัง้ คราวนีเ้ ป็นการปองร้าย
อย่างชัดเจน ระหว่างที่มาร์คัสก�ำลังเดินทางไปยังร้านคารัส ร้านเพชร
ของตระกูลสาขาลอนดอน ก็มีคนดักซุ่มรอเขาอยู่ และเมื่อเขาเดินผ่าน
ลูกกระสุนนัดหนึ่งก็พุ่งทะลุไหล่เขาไปทันที
โชคดีสำ� หรับเขา โชคร้ายส�ำหรับคนลงมือ เพราะเป็นถนนที่มีคน
พลุกพล่าน ท�ำให้ทนั ทีทรี่ า่ งเขาล้มลงไป ผูค้ นทีเ่ ดินอยูแ่ ถวนัน้ ก็เกิดความ
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โกลาหลวุ่นวาย กระสุนนัดที่สองที่ถูกยิงออกมาหมายจะซ�้ำให้เขาตาย
แน่ๆ นั้นจึงพลาดเป้าไป
มาร์คัสไม่ทันตั้งตัวเลยแม้แต่นิด ทว่าก็ยังตั้งสติได้ดี เขาใช้มือกด
บาดแผลเพื่อห้ามเลือดที่ไหลจนชุ่มเสื้อเชิ้ต คนแถวนั้นโทร. แจ้งต�ำรวจ
และหน่วยกู้ภัยอย่างรวดเร็ว ไม่ถึงห้านาที เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มารับเขาขึ้น
รถและน�ำตัวส่งห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทันที
“นอนโรงพยาบาลสองครัง้ ติดแบบนี้ นีม่ นั ไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญแล้ว”
เพือ่ นบาดเจ็บรอบนี้ โทมัสรีบรุดมาทันทีทไี่ ด้ขา่ ว ใบหน้ามาร์คสั ดูซดี เผือด
กว่าปกติ อาจเป็นเพราะเสียเลือดไปเยอะ ผ้าปิดแผลที่ไหล่ซ้ายมีเลือด
ซึมให้เห็น ที่แขนขวายังคงมีเฝือกอ่อนที่อยู่มาตั้งแต่อบุ ัติเหตุโดนชนเมื่อ
เกือบสองอาทิตย์ก่อน โทมัสมองเพื่อนแล้วก็ถอนหายใจ เดินเข้าไปนั่ง
บนเก้าอี้ข้างๆ เตียง “ให้ตายเถอะ สารรูปนายดูไม่จืดเลย”
มาร์คัสเพียงแค่ปรือตาขึ้นมายิ้มบางๆ ทักทายคนมาเยี่ยม เขา
หมดสติไปตัง้ แต่ตอนทีถ่ งึ ห้องฉุกเฉิน หลังจากนัน้ ก็สะลึมสะลือมาตลอด
ได้ยินทีมแพทย์และพยาบาลคุยกันแว่วๆ ว่าลูกกระสุนพุ่งทะลุร่างไป
นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะไม่ต้องส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดเพื่อผ่าเอากระสุนออก
แต่ถงึ อย่างนัน้ ร่างกายก็เสียเลือดไปมากอยู่ ท�ำให้เขารูส้ กึ อ่อนเพลียมาก
“ขออนุญาตครับ” ต�ำรวจนายหนึง่ เปิดผ้าม่านทีก่ นั้ รอบเตียงคนไข้
ออก ก่อนจะเดินเข้ามาโดยมีคหู่ อู กี คนตามหลังมาด้วย พวกเขาโค้งศีรษะ
น้อยๆ เป็นการทักทาย “ผมชื่อเจมส์ ส่วนนี่คู่หูผม ฌอห์น คุณอาจจะ
จ�ำพวกผมได้ ผมเป็นคนดูแลคดีรถชนเมื่อเกือบสองอาทิตย์ก่อนของ
คุณ ไม่ทราบว่าตอนนีค้ ณ
ุ เกลเลอร์พอจะมีแรงพูดคุยกับเราสักครูไ่ หมครับ”
“ได้ครับ” คนเจ็บบนเตียงพยักหน้ารับ เมือ่ เห็นต�ำรวจเขาก็ตนื่ ตัว
ขึน้ สลัดอาการหลับๆ ตืน่ ๆ ของตัวเองทิง้ เขาพยายามยันตัวขึน้ นัง่ อย่าง
ทุลกั ทุเล ด้วยแขนขวาก็มเี ฝือกอ่อน แขนซ้ายก็ขยับได้ไม่เยอะเพราะเจ็บ
ไหล่
“เบื้องต้นทางเราตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแถวนั้น
จับภาพมือปืนเอาไว้ได้ เป็นผูช้ ายรูปร่างผอมซูบ ส่วนสูงราวๆ ห้าฟุตครึง่
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ผมสีด�ำ หน้าตามีผ้าคลุมปิดบังท�ำให้เราไม่เห็นใบหน้าเขา” ต�ำรวจเอ่ย
ถึงข้อมูลรายละเอียดทีท่ างทีมสืบสวนมีอยู่ในตอนนี้ “ทิศทางการยิงของ
มือปืนมาจากด้านหลังของคุณ กระสุนพุ่งทะลุไปฝังอยู่กับต้นไม้ เป็น
ลูกกระสุนจุดสามสาม ตอนนีเ้ ราท�ำการบันทึกรอยกระสุนไว้แล้ว เบือ้ งต้น
ยังไม่พบว่าตรงกับปืนกระบอกไหนทีม่ ใี นระบบ เป็นไปได้วา่ ปืนของมือปืน
นั้นเป็นปืนเถื่อน”
โทมัสขมวดคิ้วเมื่อได้ยิน “แปลว่าตอนนี้เราก็ไม่มีข้อมูลมากพอที่
จะสืบหาตัวคนร้ายอีกแล้วใช่ไหมครับ”
“ไม่เชิงซะทีเดียวครับ เราสามารถรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่มาใช้
สืบหาตัวคนร้ายได้ เพียงแค่วา่ อาจจะใช้เวลานานหน่อย” ต�ำรวจอีกนาย
ที่ชื่อฌอห์นเป็นคนตอบค�ำถาม ก่อนที่จะหันกลับไปหาคนเจ็บบนเตียง
อีกครัง้ “คุณเกลเลอร์นกึ ไม่ออกจริงๆ เหรอครับ ว่ามีใครทีต่ อ้ งการให้คณ
ุ
ได้รับอันตรายถึงชีวิตแบบนี้”
“ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร เท่าที่ทราบ” มาร์คัสยังคงยืนยัน
ค�ำเดิม
“นายลองคิดให้ดีๆ ว่าไม่นานมานี้มีเรื่องขัดใจใครหรือมีปัญหา
อะไรกับใครบ้างหรือเปล่า บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยจนนายลืม
นึกถึงไป” โทมัสเองก็พยายามนึกอยูเ่ หมือนกัน แต่กอ็ ย่างทีเ่ พือ่ นเขาบอก
มาร์คัสไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
“เรือ่ งงานก็ราบรืน่ มาตลอด ถ้าพูดถึงปัญหา ก็จะมีแต่...” มาร์คสั
เว้นวรรคไป ใบหน้าผอมซูบของน้องชายผุดขึ้นมาในความคิด เขาหันไป
มองโทมัสที่อีกฝ่ายก็ดูจะเข้าใจว่าเขาก�ำลังนึกถึงอะไรอยู่
นายต�ำรวจถามต่อเมื่อเห็นมาร์คัสเงียบไป “มีแต่อะไรครับ”
“ไม่มีอะไรครับ...ตอนนี้ผมยังนึกอะไรไม่ออกจริงๆ ผมเพลียมาก
ถ้ายังไงขอนอนพักก่อน ถ้าผมคิดอะไรออกเพิ่มผมจะแจ้งคุณต�ำรวจนะ
ครับ” เขาเอ่ยกับต�ำรวจทั้งสองนาย ที่พอได้ยินก็พยักหน้ารับและยอม
ออกจากห้องไป
เมือ่ เหลือกันอยูต่ ามล�ำพังสองคน โทมัสก็เข้าเรือ่ งทันที “นายก�ำลัง
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คิดถึงปัญหาที่มีกับน้องชายใช่ไหม”
“ใช่ แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะท�ำอะไรแบบนี้” มาร์คัสขมวดคิ้ว แม้ว่า
รูปพรรณสัณฐานคร่าวๆ ทีต่ ำ� รวจบอกมานัน้ จะคล้ายคลึงกับน้องชายเขา
อยู่ ทั้งส่วนสูงและสีผม แต่เขาไม่คิดว่าโจเอลจะท�ำเรื่องแบบนี้ได้ลง...
น้องชายเขาอาจเป็นคนเกเร ไม่ได้เรื่อง แต่ก็ไม่ใช่คนเลวถึงขั้นฆ่าคนแน่
“บางทีอาจจะเป็นพวกเจ้าหนี้ของโจเอลหรือเปล่า”
มาร์คัสพยักหน้า “อาจจะเป็นไปได้”
“นายจะบอกต�ำรวจเรื่องนี้ไหม”
“...ไม่” หลังจากคิดอยู่นาน มาร์คัสก็ส่ายหน้า เขาไม่อยากเสี่ยง
เอาปัญหาระหว่างตนกับน้องชายไปบอกต�ำรวจ เพราะถ้ามันหลุดไป อาจ
จะโดนนักข่าวขุดคุ้ยแล้วใส่สีตีไข่เพิ่มตอนป่าวประกาศให้ทั่วประเทศ
ทราบ ซึ่งไม่ดีต่อชื่อเสียงของตระกูลแน่ “ฉันว่าเราตามสืบของเราเอง
น่าจะดีที่สุด...นายยังมีเบอร์ติดต่อทีมสืบสวนทีมนั้นที่ท�ำงานให้พ่อนาย
อยู่ไหม”
“อืม...ฉันมั่นใจว่าพ่อยังมีอยู่” โทมัสหยิบโทรศัพท์มือถือของ
ตนเองขึ้นมาไล่หาเบอร์โทร. “เดี๋ยวฉันโทร. ถามพ่อให้”
ชายหนุม่ รูว้ า่ อีกฝ่ายหมายถึงทีมงานทีส่ บื หาตัวคนร้ายให้บดิ าเขา
เมื่อสามปีก่อน เรื่องมันมีอยู่ว่า โรงแรมของบิดาสาขาในลอนดอนเกิด
เหตุลอบวางระเบิดที่ทางเข้าโรงแรม แม้จะเป็นเพียงแค่ระเบิดปิงปอง
ลูกเล็กๆ แต่ก็ท�ำให้แขกที่พักอยู่หวาดกลัว และท�ำเอาคนที่จองโรงแรม
พากันยกเลิกเกือบหมด โชคดีทบี่ ดิ าของโทมัสระดมต�ำรวจช่วยกันสืบหา
ตัวคนร้าย รวมถึงจ้างทีมสืบสวนเอกชนทีเ่ ป็นพวกต�ำรวจพิเศษทีเ่ กษียณ
แล้วให้ตามล่ามือวางระเบิด ใช้เวลาแค่สองอาทิตย์เท่านั้นก็ได้ทั้งบุคคล
และหลักฐาน พบว่าเป็นวัยรุ่นสองคนที่ได้รับการว่าจ้างด้วยเงินก้อนโต
ซึ่งพอโดนจับ พวกมันก็คายความลับของผู้ว่าจ้างออกมาหมด ท�ำให้
โรงแรมคู่แข่งที่เป็นตัวการนั้นถูกสั่งปิด และเจ้าของโรงแรมก็โดนจับเข้า
คุกไป
“ขอบคุณมาก” คนเจ็บยิ้มให้เพื่อนตรงหน้าที่พร้อมจะช่วยเหลือ
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เขาทุกอย่าง “ถ้าจ้างทีมงานที่พ่อนายเคยใช้ ฉันก็จะมั่นใจได้ว่าเรื่องนี้
จะไม่มีคนนอกรู้ และเชื่อว่าพวกเขาจะตามหาตัวคนร้ายได้ภายในเวลา
อันรวดเร็วแน่”
“งัน้ ก็ตกลงตามนัน้ ” โทมัสกดโทร. ออกหาบิดา ทว่าอีกฝ่ายไม่ได้
รับสาย เขาจึงเพียงฝากข้อความให้ตดิ ต่อกลับ ก่อนหันกลับไปมองเพือ่ น
อีกครั้ง “แล้วระหว่างนี้นายจะท�ำยังไง”
“หมายถึงอะไร”
“นายอยู่ในที่แจ้ง เขาอยู่ในที่ลับ ยังไงนายก็เสียเปรียบ” โทมัส
เอ่ยอย่างเป็นกังวล “รอบนีน้ ายยังรอดอยู่ ฉันเชือ่ ว่าพวกมันต้องหาโอกาส
จัดการนายเป็นรอบที่สามแน่...ฉันว่านายต้องมีบอดีการ์ดแล้วว่ะ”
มาร์คัสท�ำหน้าย่นทันที “ฉันไม่ชอบมีคนตามติด”
“ถ้านายไม่ยอมมีบอดีการ์ด งั้นนายก็ต้องหาที่อยู่ที่ปลอดภัย
อย่างน้อยๆ จนกว่าทีมสืบสวนจะสืบได้ว่าใครต้องการชีวิตนาย เพราะ
ถ้าเกิดยังอยู่ที่ลอนดอนต่อไป ฉันว่าไม่ดีแน่ๆ”
ฟังความคิดนี้ของเพื่อนแล้วมาร์คัสก็เห็นด้วย บางทีหลบไปอยู่
ทีอ่ นื่ สักพักน่าจะดี เพราะเขาดวงดีรอดตายมาสองรอบ เกรงว่าจะใช้โชค
ที่มีหมดไปแล้ว เขาเอี้ยวตัวช้าๆ ไปหยิบน�้ำดื่มที่โต๊ะข้างหัวเตียงมาจิบ
หน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะเจ็บบาดแผลที่ไหล่
“ไปอยูท่ เี่ กาะกับพ่อนายไหม” โทมัสหมายถึงเกาะกลางทะเลสาบ
ทีบ่ ดิ ามาร์คสั ซือ้ และใช้เป็นทีพ่ กั อาศัยหลังวางมือจากวงการธุรกิจ ซึง่ ตัง้
อยู่ที่สกอตแลนด์
มาร์คัสแทบส�ำลักน�้ำ “ให้ฉันไปอยู่กับพ่อเนี่ยนะ ไม่ต่างอะไรกับ
ฆ่าฉันทางอ้อมเลย”
“จริงด้วย” โทมัสลืมไปว่าเพื่อนเขาตรงหน้าไม่ได้มีสายสัมพันธ์
พ่อลูกที่ดีเท่าไร ไม่ใช่ว่าไม่รักกัน แต่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วมักจะทะเลาะ
กันทุกครั้ง คิดแล้วก็น่าสงสารอีกฝ่ายไม่น้อย บิดาก็ไม่ค่อยพูดคุยกัน
กับน้องชายก็มีปัญหา ส่วนคนเดียวที่เข้าใจมาร์คัสก็คือผู้เป็นมารดา
ทว่าเธอเสียชีวติ ไปแล้วตัง้ แต่หา้ ปีกอ่ น ท�ำให้ตอนนีเ้ รียกได้วา่ มีครอบครัวก็
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เหมือนไม่มี
เขาลองนึกถึงทางเลือกอื่น มุ่งเป้าเป็นที่เกาะซะส่วนใหญ่ เพราะ
คนนอกคงเข้าไปท�ำร้ายได้ยาก รวมถึงถ้าเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากประเทศ
นี้ได้เท่าไรก็ยิ่งดี
“งัน้ ถ้าเป็นเกาะเหมือนกัน แต่ตา่ งตรงทีไ่ ม่มพี อ่ นาย แล้วก็อากาศ
ร้อนกว่าล่ะ”
“หืม?”
“อืม...นายชอบทะเลไหม”
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