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“นี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไง ฉันบอกว่าฉันต้องการ 

ห้องสวตี เปลี่ยนให้ฉนัเดี๋ยวนี้นะ”

เสียงตวาดดังลั่นอย่างไม่เกรงใจใครดังออกมาจากปากสตรีร่าง

ท้วมๆ คนหนึ่งที่ยืนหน้าเหวี่ยงอยู่ตรงโต๊ะต้อนรับแขก โดยพนักงานผู้ 

โชคร้ายที่เป็นที่รองรบัอารมณ์อยูน่ั้นเป็นหญงิสาวร่างสูงเพรยีวในเสื้อเชิ้ต

สขีาวทบัด้วยเสื้อสูทเข้ารูปสดี�า กระโปรงสอบสเีดยีวกนัยาวลงมาถงึเข่า 

ด้านหลังมีรอยผ่าแยกขึ้นมาสูงราวๆ หนึ่งคืบ เพื่อให้สะดวกต่อการ

เคลื่อนไหว

เรเน่มองลกูค้าเจ้าอารมณ์ตรงหน้าแล้วนบัหนึ่งถงึสบิในใจ พยายาม

บอกตัวเองให้รับมือกับสถานการณ์นี้อย่างใจเย็น ใบหน้าสวยหวานนั้น

ยงัคงมรีอยยิ้มบางๆ ประดบัอยู่ เธอท�างานนี้มาหลายปีแล้ว เจอคนมา

หลายประเภท การรบัมอืกบัอารมณ์ของลกูค้าเป็นหนึ่งสิ่งที่เธอเจอประจ�า

อยู่แทบทกุวนั 

“ดิฉันทราบค่ะ แต่ตอนนี้ห้องสวีตของทางโรงแรมจองเต็มหมด

แล้ว ทางเราต้องขอโทษด้วยจรงิๆ ค่ะ กรณเีข้าพกัคนืนี้ จะเหลอืเพยีงแค่

ห้องดลีกัซ์ ไม่ทราบว่าคณุผู้หญงิจะ...”

“นี่หล่อนรู้ไหมฉนัเป็นใคร!” ประโยคคลาสสกิถูกงดัขึ้นมาใช้แล้ว 

“คนอย่างฉันไม่พักห้องกระจอกๆ แบบนั้นหรอก หาห้องสวีตให้ฉัน 

เดี๋ยวนี้นะ หรอืไม่กเ็รยีกผู้จดัการโรงแรมมา!”

“ดฉินัเป็นผู้จดัการค่ะ”

1
เซอร์ไพรส์
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“อย่างหล่อนเนี่ยนะ? เป็นได้แค่ผู้จดัการแม่บ้านละไม่ว่า”

หางตาของหญงิสาวชกัจะกระตกุ อกีฝ่ายจะโวยวายเพราะไม่ได้

ดั่งใจเธอไม่ว่า เธอสามารถยนืทนให้ด่าได้เป็นชั่วโมง ตามคตทิี่ว่าลูกค้า

คือพระเจ้า แต่ถ้าจะลามปามมาดูถูกเธอ นี่มันชักจะมากเกินไปหน่อย 

น�้าเสยีงที่ใช้นั้นจงึแขง็ขึ้นมาทนัท ี

“คณุผู้หญงิคะ โรงแรมเราไม่ใช่โมเตลที่คดิจะพกักเ็ลี้ยวรถเข้ามา 

การจองห้องพักโดยปกติแล้วจะต้องท�าการจองล่วงหน้า แต่เพราะดิฉัน

เหน็ว่าคณุต้องการที่พกัจริงๆ จงึได้รับเรื่องให้ แต่กอ็ย่างที่แจ้งให้ทราบ

ว่า ห้องสวตีนั้นไม่ว่างแล้ว ดฉินัเองกค็งไม่ไล่แขกที่ท�าการจองล่วงหน้า

เป็นเดอืนๆ ให้ย้ายไปพกัห้องอื่นเพยีงเพราะคณุผู้หญงิสั่งให้ดฉินัท�าหรอก

นะคะ ดงันั้นข้อเสนอที่ดฉินัจะให้ได้ในตอนนี้กค็อืห้องดลีกัซ์ที่ยงัมว่ีางอยู่ 

หรอืไม่กข็อเชญิคณุผู้หญงิไปหาโรงแรมอื่นพกัค่ะ”

ลกูค้าหน้าเหวี่ยงถงึกบัเหลอไปทนัท ีก่อนที่ใบหน้าจะเปลี่ยนเป็นสี

แดงก�่าเพราะความโมโห ด้วยไม่คิดว่าตัวเองจะโดนพนักงานโรงแรม 

ย้อนกลบัมาแบบนี้ ทว่ายงัไม่ทนัจะได้ตวาดอะไรออกมา เสยีงเรยีบสนทิก็

ดงัมาจากผู้จดัการสาวอกีครั้ง

“แล้วกอ็กีเรื่องนะคะ ถ้าคณุผู้หญงิยงัส่งเสยีงดงัอย่างไร้มารยาท

และรบกวนแขกคนอื่นอยู่แบบนี้ละก็ ดิฉันคงต้องสั่งให้พนักงานรักษา

ความปลอดภยัมาเชญิตวัคณุออกไปนะคะ”

“คุณป้านั่นเจอฤทธิ์แม่เสือสาวของเอสพีซีเข้าไป หงายเงิบ

ไปเลยละส”ิ

เสยีงทกัจากเพื่อนร่วมงานดงัขึ้นเมื่อเรเน่เดนิเข้ามาในห้องท�างาน

ด้านหลังล็อบบีโรงแรม เจ้าของฉายานั้นเพียงแค่หัวเราะเบาๆ ก่อนจะ 

ทิ้งตวัลงนั่งบนเก้าอี้หลงัโต๊ะท�างานของเธอที่อยู่มมุห้อง 

“พวกคนรวยนี่เอาใจยากจรงิๆ”

“อ๋อ ที่ท�านั่นเรยีกเอาใจเหรอ ฉนัเพิ่งรู้”

“โธ่ แคท กจ็ะให้ท�ายงัไงล่ะ ห้องมนัเตม็จรงิๆ แค่ให้ walk-in นี่ก็
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ยอมให้มากแล้วนะ” เรเน่ท�าหน้ายู ่“แล้วจรงิๆ เธอต่างหากที่เป็นผู้จดัการ

ตวัจรงิ ควรจะออกไปจดัการถงึจะถูก ไม่ใช่โยนมาให้เรา”

“เรื่องอะไร ลกูค้าแบบนี้ต้องส่งเสอือย่างเธอออกไปจดัการเท่านั้น” 

คู่สนทนาเพียงแค่หัวเราะ ที่เธอพูดก็ไม่ผิดนัก เพราะท�างานด้วยกันมา

นานถึงได้รู้นิสัยใจคออีกฝ่ายดีว่าเป็นพวกไม่ไว้หน้าใครเท่าไร ไม่ว่าจะ

รวยมาจากไหน หากผิดกฎโรงแรมก็คือผิดกฎ จะมาอ้างคนใหญ่คนโต

ยงัไงกไ็ม่สนใจ และไม่ยอมหยวนให้ด้วยอกีต่างหาก 

ปกตเิธอเจอแต่ลูกน้องที่ยอมแขกไปเสยีหมด บางทเีจอคนที่มาก

เรื่องกไ็ม่กลา้ปฏเิสธ ท�าเอาพนกังานคนอื่นต้องวุน่วายกนัยกใหญ่เพราะ

ดนัไปรบัปากลูกค้าในเรื่องที่ไม่ควร กม็แีต่สาวหน้าหวานตรงหน้านี่ละที่

ยงัไม่เคยยอมให้ใคร พนกังานจงึรกัเธอกนัทกุคน เพราะไม่ต้องเจอปัญหา

ตามมาทหีลงั 

“ถือเสียว่าเจอลูกค้าวีนส่งท้ายก่อนลางานละกัน นี่เธอจะไปตั้ง

สองเดอืน ระหว่างนี้ฉนัคงแย่แน่ๆ แล้วรถไฟออกกี่โมง ใครไปส่งล่ะ”

“สามทุ่ม เดี๋ยวไปรถเมล์ ไม่ต้องห่วง” 

“แล้วฟรานซสิรูปหล่อของเธอจะมารอรบัที่สถานใีช่ไหม”

เรเน่ส่ายหน้ายิ้มๆ ดวงตาอ่อนแสงลงเมื่อนกึถงึชายคนรกั “เปล่า 

เราไม่ได้บอกว่าจะกลบัคนืนี้ ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เขา”

“โอย๊ งานเซอรไ์พรส์กม็า” แคทลนิท�าเสยีงสงู “แล้วนี่ตื่นเต้นไหม 

ใกล้วนังานแล้วนี่”

“กน็ดิหน่อย” 

“นดิหน่อยได้ไง เธอควรจะตื่นเต้นมากกก...ถงึจะถูก” เพื่อนร่วม

งานสาวเลื่อนเก้าอี้เข้าไปใกล้โต๊ะท�างานของเรเน่ ยกมือเท้าขอบโต๊ะ 

“เสียดายจริงที่ฉันลางานไปไม่ได้ เฮ้อ เธอใส่ชุดเจ้าสาวแล้วคงจะสวย

มากแน่ๆ ขนาดใส่ชดุท�างานนี่ยงัดูดขีนาดนี้ ถ้าแต่งตวัเตม็ยศคงจะปาน

นางฟ้านางสวรรค์”

“ชมกันเกินไปแล้ว!” เรเน่หัวเราะ ซึ่งแคทลินก็เพียงแค่ไหวไหล่ 

เพราะเธอหมายความอย่างที่พูดจรงิๆ 
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เรเน่เป็นหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยหวานราวกับตุ๊กตา โครงหน้าดู

คมเข้มกว่าสาวฝรั่งทั่วไป เพราะเธอเป็นลูกครึ่ง เรยีกได้ว่าเป็นการผสม

ผสานที่ลงตวัระหว่างสองชาต ิคิ้วเรยีวสวยพาดเหนอืดวงตากลมโตสฟ้ีา

สด แต่งแต้มด้วยอายแชโดว์สนี�้าตาลเข้มปนด�าสไตล์สโมกกอีาย ยิ่งขบั

เน้นให้ดวงตาเธอดโูดดเด่น จมกูโด่งรบักบัรมิฝีปากสชีมพพูชี ผมสนี�้าตาล

แดงรวบมดัเป็นมวยต�่าอย่างเรยีบร้อยตรงท้ายทอย

แต่เห็นหน้าตาจิ้มลิ้มแบบนี้ก็เถอะ แม่คุณโหดไม่ใช่เล่น ถึงได้

ฉายาแม่เสอืสาวมาครองยงัไงล่ะ

“เฮ้! เรย์...ข้างบนโทร. มาถามอกีแล้ว สรปุจะไม่พจิารณาดูจรงิๆ 

เหรอ” หญงิสาวผมแดงในชดุเครื่องแบบโรงแรมเช่นเดยีวกบัพวกเธอเดนิ

เข้าห้องท�างานมา ก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ตวัที่ว่างอยู่ เข้าร่วมวงสนทนา

ระหว่างเวลาพักที่มีอยู่ของพวกเธอ “ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นจีเอ็มเลยนะ 

ไม่สนใจจะไปจรงิๆ อ้ะ”

เรเน่ส่ายหน้า “ไม่ไปหรอก”

“ไปไหนเหรอ” แคทลนิถามอย่างสงสยั

“อ้าว ยงัไม่ได้ยนิข่าวเหรอ นายอยากส่งเรย์ไปเป็นผูจ้ดัการโรงแรม

สาขาที่มลัดฟีส์น่ะ” 

“โห้ยยย มนัไม่ไปหรอก...” แคทลนิตอบค�าตอบเดยีวกนักบัเรเน่ 

“เธอลืมไปแล้วเหรอเจน ว่าคู่หมั้นมันอยู่ที่นี่ แล้วนี่ก็จะแต่งงานกันอยู่

รอมร่อแล้ว ใจคอคดิจะพรากคนรกัออกจากกนัหรอืยงัไง”

“จรงิด้วย! ลมืไปเลย ว้า...น่าเสยีดาย” เจนนเิฟอร์ถอนหายใจ “นี่

กท็�างานจนลมืเลย ไม่งั้นจะได้จดัเลี้ยงปาร์ตสีละโสดให้ หาสตรปิเปอร์

หล่อๆ มาให้เรย์ชุ่มชื่นจติใจก่อนแต่งงานเสยีหน่อย”

“เรย์ไม่สนใจหรอก มันเก็บตัวเองไว้ให้สามีในอนาคต” คนตอบ

เป็นแคทลนิอกีตามเคย “ไม่อยากจะเชื่อ สวยๆ แบบนี้จะยงัเวอร์จนิอยู่ 

รอดมาจนป่านนี้ได้ยงัไงอะเธอ!”

“ไม่จรงิน่า...” 

“จรงิ ตอนฉนัรู้ฉนักไ็ม่อยากจะเชื่อเหมอืนกนั” แคทลนิพยกัหน้า
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ยนืยนัเมื่อเหน็สหีน้าเหลอืเชื่อของเจนนเิฟอร์

“เปลี่ยนหวัข้อคยุเดี๋ยวนี้เลยนะ” เรเน่แว้ดเข้าให้ เมื่อเพื่อนร่วมงาน

ทั้งสองคนหันมาจ้องเธอเป็นตาเดียวอย่างมีเลศนัย ทว่าท�าหน้าดุไป 

กไ็ม่มปีระโยชน์ 

“ไม่คดิว่าเธอจะเป็นครสิเตยีนที่เคร่งครดัขนาดนี้”

“ไม่เกี่ยวกบัเคร่งศาสนาซะหน่อย กแ็ค่...” หญงิสาวเอ่ยด้วยเสยีง

ที่เบาลง “ก็อยากให้ครั้งแรกมันพิเศษ แต่รอไปรอมา หาจังหวะไม่ได ้

ซกัท ีกเ็ลยคดิว่ารอได้นานขนาดนี้แล้ว กร็อให้ถงึวนัแต่งงานเลยดกีว่า...”

“ผู้หญิงประหลาด!” เจนนิเฟอร์ไม่อยากเชื่อ ก็ยุคนี้ หาคนที่ยัง 

ซิงอยู่ได้ยากจะตายไป ยิ่งกับคนวัยยี่สิบปลายๆ แบบนี้แล้วยิ่งเหมือน 

งมเขม็ในมหาสมทุร “แล้วคู่หมั้นเธอเขาโอเคกบัเรื่องนี้เหรอ”

“เขากบ็อกว่าเขารอได้ มนัจะเป็นของขวญัในคนืแต่งงานส�าหรบั

เขา” เรเน่เอ่ยยิ้มๆ เรยีกเสยีงโห่ล้อเลยีนจากเพื่อนร่วมงานอกีสองคนได้

ทนัที

“เธอกใ็จร้ายเนอะ ทรมานเขามาหลายปีเลยนี่ อยากรูจ้รงิๆ ว่าไม่

อกแตกตายหรอืยงัไง เรื่องแบบนี้คนเรามนัจะยอมอดกนัได้จรงิๆ เหรอ...”

“เออน่ะ...” หญิงสาวตัดบทสนทนา คร้านจะต่อความยาวสาว

ความยืด มองนาฬิกาก็พบว่าเวลาพักนั้นหมดลงแล้ว เธอจึงลุกขึ้นยืน 

เดนิออกจากห้องไปหน้าฟรอนต์เพื่อจดัการงานของเธอต่อ 

เธอเป็นอาร์เอ็มของที่นี่ โรงแรมเอสพีซี อินเตอร์คอนทิเนนเทิล 

โรงแรมระดับห้าดาวอันดับต้นๆ ของเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นโรงแรมใน

เครอืบรษิทัสเปนเซอร์ ที่เป็นเจ้าของโรงแรมหลายสาขาทั่วโลก ธรุกจิของ

บริษัทสเปนเซอร์นั้นทั้งยิ่งใหญ่และมีระดับมาก เรเน่จึงค่อนข้างภูมิใจที่

ได้ท�างานให้ที่นี่

ส่วนแคทลินที่เธอคุยด้วยเมื่อครู่นั้นคือจีเอ็ม หัวหน้าของเธอเอง 

แต่เพราะวัยที่ไล่เลี่ยกันท�าให้สนิทจนไม่รู้สึกเกรงอีกฝ่ายเท่าไร พวกเธอ

ท�างานด้วยกนัได้ด ีไม่มขีดัแย้ง บางทหีลงัเลกิงานกจ็ะไปชอปปิงด้วยกนั

บ้าง อีกฝ่ายมักจะมอบหน้าที่ดูแลแขกเข้าพักให้เธอรับผิดชอบอยู่เสมอ 
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โดยไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายกบัการตดัสนิใจของเธอ นบัว่าเป็นงานที่ท�าแล้ว

สบายใจมาก แน่นอนว่าปรมิาณงานที่ต้องท�าและดแูลนั้นมากอยู่ แต่กบั

ความเหนื่อย แค่นอนพกักห็าย

เรเน่เดินไปดูคอมพิวเตอร์ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ ตรวจเช็กจ�านวน

แขกที่เข้าพักและดูว่าเร็วๆ นี้จะมีงานจัดเลี้ยงอะไรอีกบ้าง เพื่อที่จะได้

ตระเตรียมงานตามความต้องการของลูกค้า ห้องจัดเลี้ยงของที่นี่ปกติ

นอกจากงานสัมมนาแล้วก็จะมีงานแต่งงานมาใช้พื้นที่ อย่างเช่นวันนี้ที่

มงีานแต่งของคู่รกัวยัหกสบิ เรื่องราวนั้นน่าสนใจไม่น้อย ทั้งคู่เป็นคนรกั

กนัมากอ่นสมยัวยัรุน่ แต่มเีหตใุห้ต้องแยกจากกนั แต่แล้วโชคชะตากพ็า

ให้ได้เจอกนัอกีครั้ง พวกเขาจงึไม่คดิจะเสยีเวลาอกี ตดัสนิใจแต่งงานกนั

ทนัที

งานแต่งครั้งนี้เธอมอบหมายให้แผนกจดังานเลี้ยงจดัการเรยีบร้อย

ตั้งแต่ตอนที่พวกเขามาท�าการจองห้องจดัเลี้ยงแล้ว แม้ว่าจะเป็นการจอง

ที่กะทันหันอยู่เสียหน่อย แต่ทีมงานก็เตรียมงานได้ทัน และบ่าวสาวก็

พอใจกบัมนัมาก

หลังจากเช็กตารางงานแล้ว เธอก็คว้ากระดาษกับปากกามาจด

รายละเอยีดลงไป ตั้งใจจะไปคยุกบัผูช่้วยผูจ้ดัการที่จะมาท�างานแทนช่วง

ที่เธอลางาน โชคดีที่เธอสะสมวันลามาตั้งแต่ปีก่อน ท�าให้เธอลายาว

ติดต่อกันได้เกือบสองเดือนโดยที่ยังได้รับเงินเดือนอยู่ด้วย ในการลา 

ครั้งนี้เป็นการลาไปแต่งงานและฮันนีมูน ซึ่งเธอกับฟรานซิส คู่หมั้น 

ชาวฝรั่งเศสของเธอแพลนกันไว้ว่าจะไปฮันนีมูนที่ประเทศบ้านเกิดของ

ฝ่ายชาย

เธอกบัฟรานซสิคบหาดใูจกนัมาได้สามปีแล้ว เขาท�างานเป็นเชฟ

ของร้านอาหารฝรั่งเศสที่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งในลอนดอน แม้ว่าจะท�างาน

อยูก่นัคนละเมอืง แต่มนัไม่เคยเปน็ปญัหาส�าหรบัเธอ พวกเขาต่างพอใจ

ที่ได้ใช้ชวีติของตวัเอง นดัเจอกนัทกุครั้งที่มวีนัหยดุตรงกนั และเมื่อสี่เดอืน

ก่อนเขากข็อเธอแต่งงาน แม้จะแปลกใจกบัค�าขอเขา แต่เธอกต็อบตกลง 

เพราะคิดว่าเธอเข้ากับเขาได้ดี เธอกับเขาไม่เคยทะเลาะกันเลยสักครั้ง 
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และเข้าใจว่าต่างฝ่ายต่างมงีานต้องรบัผดิชอบ

เธอชอบความอิสระนี้ ความอิสระที่เธอมุ่งกับงานได้อย่างเต็มที่

โดยไม่ต้องพะวงว่าเขาจะน้อยใจ เมื่อไรที่ว่าง เธอกม็คีนให้โทร. หาและ

เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง และเขาเองกพ็ร้อมที่จะคยุกบัเธอ

“จะไปแล้วเหรอเรย์”

เรเน่ที่อยู่ในห้องล็อกเกอร์ส�าหรับพนักงานและเปลี่ยนชุดเป็นชุด

ไปรเวทของตนเองเรยีบร้อยแล้วพยกัหน้าแทนค�าตอบ เธอหยบิเสื้อโคต

ของตวัเองมาใส่ ตามด้วยกระเป๋าถอืใบเลก็ หญงิสาวส่งยิ้มให้แคทลนิที่

ท�าหน้าเศร้า 

“เราลาพกัร้อนยาวแบบนี้ อย่าลมืคดิถงึเราบ้างนะ”

“ฉนัต่างหากที่ควรจะเป็นคนพดูประโยคนี้ ช่วยคดิถงึฉนัด้วย ไม่ใช่

มวัแตส่วตีกบัสามจีนลมืเพื่อนลมืงานล่ะ” แคทลนิท�าหน้าย่นใส่ เธอเดนิ

ไปยงัลอ็กเกอร์เกบ็ของของตวัเองเพื่อหยบิเสื้อหนาวบ้าง “ไป เดี๋ยวเดนิ

ไปส่งที่สถาน”ี

เรเน่ยิ้มหวาน “น่ารกัที่สดุ”

“ทางผ่านอยูแ่ล้ว เพราะฉนัจะไปหาเบยีร์ทานคนเดยีวตามประสา

สาวโสดที่บาร์แถวนั้น” แคทลนิยกัไหล่ราวกบัจะบอกว่าการที่จะเดนิไป

ส่งอกีฝ่ายนั้นเป็นเรื่องเลก็น้อยมากจรงิๆ

ทั้งคู่ออกจากโรงแรมทางประตูหลงั ซึ่งเปิดออกไปยงัตรอกแคบๆ 

ท้องฟ้านั้นมดืสนทิแล้ว หมิะบนพื้นที่ละลายจากการโดนแสงแดดในตอน

กลางวนัเริ่มจบัตวัเป็นน�้าแขง็ ท�าให้ทางเดนิหนิในตรอกนั้นลื่นราวกบัเดนิ

บนสบู ่เรเน่กบัแคทลนิต้องยกมอืจบัก�าแพงไปตลอดทางเพื่อประคองตวั

ไม่ให้ล้ม

จากโรงแรมไปสถานแีมนเชสเตอร์ พกิคาดลิลทีี่เป็นสถานขีึ้นรถไฟ

ขบวนของเวอร์จนิเพื่อเข้าลอนดอนนั้นอยูห่่างออกไปไม่มากนกั ตามปกติ

แล้วเธอกค็งจะใช้วธิเีดนิไป แต่ท่ามกลางอณุหภูมทิี่เกอืบแตะศูนย์องศา

อย่างตอนนี้ ท�าให้สองสาวตดัสนิใจพึ่งบรกิารรถโดยสารสาธารณะแทน



14   ทะเลล้อมใจ

เมื่อนั่งรถเมล์มาลงหน้าป้ายตรงสถานรีถไฟแล้ว เรเน่กโ็บกมอืลา

เพื่อนร่วมงานที่เดนิข้ามถนนไปยงับาร์กึ่งผบัฝ่ังตรงข้ามแล้วเดนิเข้าไปใน

สถานรีถไฟบ้าง เธอแวะซื้อแซนด์วชิกบักาแฟรบัประทานรองท้องเลก็น้อย

ด้วยยงัไม่ได้รบัประทานมื้อเยน็ ตั้งใจจะไปหาอะไรกนิง่ายๆ ตอนถงึบ้าน

คูห่มั้น โดยการเดนิทางด้วยรถไฟนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าๆ

อากาศตอนกลางคืนในลอนดอนนั้นหนาวจนตัวสั่น แต่ทุก

ที่เต็มไปด้วยแสงสี เพราะเทศกาลคริสต์มาสจะมาถึงในอีกไม่กี่อาทิตย์ 

ร้านรวงและถนนสายต่างๆ จงึพากนัประดบัไฟตกแต่งเตม็ไปหมด เรเน่

กระชับเสื้อโคตของตัวเองแน่นขณะเดินฝ่าหิมะหนาครึ่งแข้งไปตามถนน 

ดทู่าที่นี่หมิะเพิ่งจะตก เพราะมนัยงันุม่อยูแ่ละไม่จบัตวัเป็นน�้าแขง็เหมอืน

อย่างที่แมนเชสเตอร์ ใบหน้าที่แดงระเรื่อจากความเย็นนั้นประดับด้วย

รอยยิ้มบาง เพราะรู้ว่าอีกไม่นานจะได้เจอหน้าคู่หมั้นที่ไม่มีเวลาเจอกัน

มาเกอืบสองเดอืนแล้ว

เท้าที่อยู่ในรองเท้าบตูหนงัก้าวเรว็ขึ้นเมื่อเข้าใกล้ที่หมาย เรเน่หยบิ

กุญแจออกจากกระเป๋าสะพายใบเล็กขณะเดินเข้าไปในอะพาร์ตเมนต์ที่

อยู่ตรงหวัมมุถนน เธอสบัเท้าเรว็ๆ ขึ้นบนัไดไปยงัชั้นสามโดยไม่คดิจะรอ

เรยีกลฟิต์แต่อย่างใด  

อยากรู้จงัว่าพอเขาเหน็เธอแล้ว จะมสีหีน้ายงัไงนะ

เธอคิดอย่างอารมณ์ดีระหว่างเดินไปยังห้องพักที่อยู่สุดทางเดิน 

หลังจากไขกุญแจแล้วมือเรียวก็เปิดประตูเข้าห้องไปอย่างเงียบๆ ถอด

รองเท้าบูตของตัวเองวางไว้บนชั้นรองเท้า แปลกใจที่เห็นทั้งบ้านปิดไฟ

มดืแล้วจดุเทยีนหอมวางตามโต๊ะราวกบัเชื้อเชญิให้เดนิตามไป

...หรอืฟรานซสิรู้ว่าเธอจะมา

รมิฝีปากอิ่มคลี่ยิ้ม ไม่นกึสงสยัอะไรไปมากกว่านั้น เธอรูว่้าฟราน-

ซสิเป็นคนโรแมนตกิ การท�าอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เธอเจอบ่อย หญงิสาว

เดินช้าๆ ไปจนถึงห้องนอน เสียงกุกกักภายในห้องบ่งบอกให้รู้ว่าคน 

ข้างในนั้นยงัคงไม่หลบั เรเน่สูดลมหายใจเข้าลกึ ก่อนจะเปิดประตู เอ่ย
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พร้อมรอยยิ้ม

“เซอร์พะ...”

“กรี๊ด!”

“เฮ้ย! ระ...เรย์!”

เสยีงร้องอย่างตกใจดงัมาจากร่างสองร่างบนเตยีงที่ปราศจากเสื้อ

ผ้าใดๆ ดแูค่แวบเดยีวกร็ูแ้ล้วว่าก�าลงัยุง่เกี่ยวกบัเรื่องใต้ผ้าห่มกนัอยูแ่น่ๆ 

เรเน่ชะงักทั้งค�าพูดและท่าการเคลื่อนไหว มองคนรักของตัวเองที่ก�าลัง

ทาบทับอยู่บนร่างอวบอัดของสาวผมบลอนด์ ก่อนจะกวาดตามองรอบ

ห้อง มเีทยีนหอมที่จดุวางตามโต๊ะ กลบีดอกกหุลาบโรยบนพื้น 

ดูท่าเขาจะเตรยีมไว้ส�าหรบัค�่าคนืพเิศษ...กบัผู้หญงิอื่นที่ไม่ใช่เธอ

ร่างเพรียวยืนนิ่ง ยกมือขึ้นกอดอก เธอดูเยือกเย็นผิดกับสองคน

บนเตียงที่กระวีกระวาดหยิบเสื้อผ้ามาใส่ ฟรานซิสนั้นแต่งตัวเสร็จก่อน

ด้วยเขาแค่ใส่กางเกงยนีอย่างลวกๆ ก่อนจะเดนิมาหาเธอ

“เรย์ ผมเข้าใจว่าคณุจะกลบัมามะรนืนี้...”

“อ้อ ขอโทษด้วยที่มาโดยไม่บอก เลยท�าให้ค�่าคืนสุดโรแมนติก

ของคณุพงั” เธอเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเรยีบสนทิ จ้องมองชายหนุม่ตรงหน้านิ่ง 

ใบหน้าสวยที่ก่อนหน้านี้เตม็ไปด้วยรอยยิ้มในตอนนี้กลบัเตม็ไปด้วยความ

เยน็ชา

“ไม่ใช่...คอื...”

เรเน่มองคู่หมั้นของเธอ จากนั้นก็ปรายตามองหญิงสาวบนเตียง 

“นานแค่ไหนแล้ว”

“เราเพิ่งรู้จกักนั...”

“ฉนัไม่ได้ถามคณุ” ตวดัสายตากลบัมาหาฟรานซสิทนัทเีมื่อได้ยนิ

เสยีงอกีฝ่ายเป็นคนตอบแทน “ฉนัถามคนรกัของคณุที่อยู่บนเตยีงนั่น...

ว่ายงัไง นานแค่ไหนแล้ว”

“เอ่อ...” สาวผมบลอนด์มองฟรานซสิ ไม่กล้าตอบอะไร 

หรอือาจจะเพราะยงัไม่ทนัได้เตี๊ยมค�าตอบกนักเ็ป็นได้

เรเน่มองสองคนตรงหน้าที่ส่งสายตามองกนัอย่างเลิ่กลั่ก แล้วเธอ
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ก็เหยียดยิ้ม หญิงสาวถอยหลังออกจากห้อง ท่ามกลางความงุนงงของ 

ฟรานซิสและสาวผมบลอนด์ แต่ไม่นานเกินรอ ร่างเพรียวก็กลับมายืน 

ที่เดมิ...โดยมขีองตดิไม้ตดิมอืกลบัมาด้วย 

มีดสีเงินแวววาวสะท้อนแสงไฟอยู่ในมือข้างหนึ่งของเธอ ส่วน 

อกีข้างเป็นแท่งเหลก็ที่มไีว้ลบัมดี 

ฟรานซิสถึงกับสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นสิ่งของในมือหญิงสาว “ระ...

เรย์...ใจเยน็...ใจเยน็ก่อนนะ”

“ฉนัไม่ใช่คนใจร้อนสกัหน่อย คณุน่าจะรู้นะ ในเมื่อเราคบกนัมา

ตั้งสามปีแล้ว” หญิงสาวยนืพิงกรอบประตู ดวงตาหลบุต�่า มองมีดกบั

เหลก็ลบัมดีในมอื แล้วเริ่มลบัมดีช้าๆ เสยีงขดูใบมดีกบัแท่งเหลก็ดงัเป็น

จงัหวะที่พาให้คนฟังเสยีวสนัหลงัวาบ

“เรย์...”

“เธอชื่ออะไร”

สาวผมบลอนด์ตวัสั่นตั้งแต่เหน็ของมคีมและใบหน้าเยน็ชานั่นแล้ว 

จงึรบีเอ่ยตอบทนัท ี“ฉนั...ฉนัชื่อเทอรี่”

“เทอรี่...คณุรูไ้หมว่า มดีส�าหรบัท�าอาหารนั้นมหีลายแบบ...แต่ละ

แบบกจ็ะมคีวามคมและการใช้งานที่ต่างกนั” เรเน่เอ่ยด้วยเสยีงเนบินาบ 

เธอยกมดีที่ถูกลบัจนคมกรบิขึ้นสูง ล้อมนักบัแสงไฟห้อง “ส�าหรบัมดีเล่ม

นี้ เขาเรียกว่ามีดเชฟ เป็นของชั้นดีที่ฉันสั่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อ 

เป็นของขวัญวันเกิดให้กับฟรานซิส...มันคมมากทีเดียวละ ยิ่งหลังจาก

ผ่านการลบัมดีใหม่ๆ แบบนี้...เวลาหั่นเนื้อแทบจะไม่ต้องออกแรงกดเลย

ทเีดยีว...”

“ฉนั...ฉนั...”

รังสีกดดันแผ่กระจายออกมารอบตัวหญิงสาว เธอหันหน้าไปหา

สาวผมบลอนด์ เอ่ยช้าๆ ชดัๆ “ฉนัจะถามอกีครั้ง เรื่องระหว่างเธอกบั

เขา...นานแค่ไหนแล้ว”

รอบนี้เทอรี่ยอมตอบแต่โดยด ี“...หนึ่ง...หนึ่งปี”

ค�าตอบของอกีฝ่ายท�าให้ร่างของเรเน่ชะงกัค้างอกีครั้ง
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นี่เธอโง่มาเป็นปีแล้วเหรอ

มิน่า ช่วงหลังๆ เขาถึงไม่ค่อยนั่งรถไฟไปหาเธอที่แมนเชสเตอร์

เหมือนแต่ก่อน มีแค่เธอที่เป็นฝ่ายมาหาเขา นั่นท�าให้ยิ่งได้เจอกันน้อย

ลงเพราะเธอเองกย็ุง่กบังาน ทว่าพอหญงิสาวเริ่มสงสยัว่าระหว่างเธอกบั

เขาก�าลงัเกดิช่องว่างอะไรบางอย่างหรอืเปล่า เขากข็อเธอแต่งงาน ท�าให้

เธอเข้าใจไปเองว่าที่เขาหายๆ ไปนั้นเป็นเพราะก�าลงัวุน่กบัการเคลยีร์งาน 

และเตรยีมตวัให้พร้อมส�าหรบัการเริ่มต้นชวีติกบัเธอจรงิๆ จงัๆ

นี่มนัตลกสิ้นด!ี

เรเน่แค่นยิ้ม สายตาที่เธอมองอดีตคนรักในตอนนี้ว่างเปล่า ไม่

หลงเหลอืความรูส้กึใดๆ อกีต่อไป เธอดงึแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายของ

ตัวเองออกมา ก่อนจะโยนลงบนเตียง เอ่ยเสียงห้วน “เชิญต่อกันตาม

สบาย ฉนัไม่รบกวนแล้ว”

“เดี๋ยวส!ิ” ฟรานซสิเข้ามาคว้าแขนหญงิสาวไว้เมื่อเหน็ว่าเธอหนั

หลงัจะเดนิออกจากห้องไป ทว่าทนัททีี่มอืแตะโดนผวิอกีฝ่าย เรเน่กส็ะบดั

ออกอย่างแรง

“อย่าได้มาแตะตวัฉนัอกี” เธอจ้องมองเขาอย่างดดุนั มดีที่ยงัอยู่

ในมอืกย็ื่นไปหาหน้าอกีฝ่าย เปน็การเตอืนกลายๆ ว่าอย่าได้รเิข้ามาใกล้

เธอเชยีว

“นะ...นี่ไงล่ะปัญหา!” ฟรานซสิโวยขึ้น เขาถอยไปเลก็น้อยให้พ้น

รศัมมีดีที่คมกรบิในมอืหญงิสาว แม้จะค่อนข้างมั่นใจว่าเธอจะไม่ฟันมดี

ใส่เขา แต่กอ็ดรู้สกึหวั่นๆ ไม่ได้ “คณุไม่เคยให้ผมแตะต้องเลย แค่จูบยงั

ยาก ผมเป็นผู้ชายนะ ในเมื่อคุณไม่ให้ผมก็เลยต้องท�าแบบนี้...มันก็แค่

การนอกกาย ผมไม่ได้นอกใจคุณเสียหน่อย...ผมรักคุณนะเรย์ ถ้าคุณ

ยอมให้ผมมอีะไรกบัคณุ ผมกค็งไม่ไปยุ่งกบัคนอื่นหรอก!”

เรเน่เบกิตากว้างกบัสิ่งที่ได้ยนิ “...ว่าไงนะ”

“ที่เกดิขึ้นทั้งหมดนี่เป็นเพราะคณุนะเรย์ คณุจะโทษผมไม่ได้นะ”

“เป็นเพราะฉนังั้นเรอะ !”

สรปุแล้วเป็นความผดิเธองั้นเหรอ!
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สีหน้าสงบนิ่งของเรเน่เริ่มจะเปลี่ยนเป็นเดือดดาล หญิงสาวก�า

ด้ามมดีแน่น เธอต้องคมุตวัเองอย่างมากที่จะไม่พุง่เข้าไปจ้วงท้องอกีฝ่าย

หลายๆ ทจีนพรนุ ให้สาสมกบัความโกรธแค้น เธอเคยมองเขาเป็นผู้ชาย

ที่แสนดีและอบอุ่น เคยถึงขั้นคิดจะร่วมใช้ชีวิตกับเขา แต่ในตอนนี้เธอ

กลบันกึรงัเกยีจเขาเหลอืจะทน!

คนเราเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เลย เธอเองกเ็พิ่งจะรู้ 

เรเน่มองหน้าคนที่เปลี่ยนต�าแหน่งเป็นอดีตคู่หมั้นของตนเอง

หมาดๆ เป็นครั้งสดุท้าย ก่อนจะหนัหลงัเดนิออกจากห้องไป

“คุณเจอวันแย่ๆ มาเหรอคะ”

หญิงสาวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ยกสูงติดกับเคาน์เตอร์บาร์เงยหน้าขึ้น

จากแก้วที่ว่างเปล่าในมอื เรเน่มองบาร์เทนเดอร์สาวที่เข้ามาเทเครื่องดื่ม

เติมให้เธอเพิ่ม ริมฝีปากอิ่มเหยียดยิ้ม พึมพ�าตอบไปเบาๆ “คุณต้อง 

ไม่เชื่อแน่ว่าฉนัเจออะไรมา”

“ฉันเจสซี่ค่ะ” เธอยื่นมือมาจับทักทายกับหญิงสาว “ฉันไม่เคย

เหน็คณุมาที่นี่มาก่อน”

“ฉนัไม่ได้อาศยัอยู่ที่เมอืงนี้ค่ะ วนันี้แค่แวะมา...จดัการธรุะเฉยๆ”

“ดูท่าธุระที่ว่าคงจะน่าหนักใจไม่น้อยเลยนะคะ” เจสซี่เอ่ยยิ้มๆ 

เธอเตมิเครื่องดื่มให้หญงิสาวเป็นรอบที่ห้าแล้ว คนเราที่จู่ๆ  จะมาดื่มเยอะ

ขนาดนี้ ย่อมเป็นเพราะว่าเจอเรื่องอะไรมาแน่นอน เธอท�างานแบบนี้มา

นาน การเจอคนที่มาดื่มเหล้าดบัทกุข์นั้นเป็นเรื่องปกต ิและกบัหญงิสาว

ตรงหน้า ดูกร็ูว่้าปัญหาที่ว่าคงไม่พ้นเรื่องหวัใจแน่ๆ “มอีะไรอยากระบาย

กบ็อกได้นะคะ ฉนัเป็นผู้ฟังที่ดมีากเลยละ”

“ขอบคณุค่ะ แต่ฉนัไม่อยากจะนกึถงึมนัแล้ว” เรเน่ตอบ หลงัจาก

ที่ออกมาจากอะพาร์ตเมนต์ของฟรานซสิ เธอกต็รงดิ่งมายงับาร์ที่ใกล้ที่สดุ

ทนัท ีทั้งๆ ที่ปกตเิธอไม่ใช่คนชอบดื่มเหล้า แต่ในตอนนี้เธอต้องการอะไร

หนักๆ มาท�าให้ลืมทุกอย่างให้หมด และปริมาณแอลกอฮอล์ในร่าง 

ตอนนี้กพ็อจะช่วยให้ภาพเหตกุารณ์เมื่อครู่เลอืนลงไปได้บ้าง
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บาร์แห่งนี้ค่อนข้างหรู ท�าเอาตอนแรกที่เดนิเข้ามานกึอยากจะเดนิ

กลับออกไป เพราะแขกของร้านส่วนมากแต่งตัวกันอย่างจัดเต็มทั้งนั้น 

ในขณะที่เธออยู่ในชุดล�าลองง่ายๆ ทว่าสภาพจิตใจตอนนั้นไม่ได้ดีพอ 

ที่จะกลับออกไปลุยหิมะเพื่อหาร้านเหล้าร้านอื่น เธอจึงเพิกเฉยต่อการ

แต่งตัวของตัวเอง แล้วเลือกที่นั่งตรงจุดที่เงียบและสันโดษที่สุดของ

เคาน์เตอร์บาร์ยกสูงนี่

แม้ว่าตอนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่น่าช�้าใจนั่นเธอจะดูเยือกเย็น แต่

จริงๆ แล้วภายใต้สีหน้าสงบนิ่งของเธอนั้นเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราด 

เพียงแค่เธอมีสติมากพอที่จะไม่ระเบิดมันออกมาและอาละวาดให้ทุก

อย่างพงัให้หมด 

เธอควรจะรู้สกึเจบ็เจยีนตายที่โดนคนรกัหกัหลงั แต่ในใจนั้นกลบั

เต็มไปด้วยความโกรธ โกรธตัวเองที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมาเป็นปี ไม่เคย

คิดระแคะระคายเพราะความเชื่อใจ เพราะเธอคิดว่านั่นคือพื้นฐานของ

คนรกักนั...แล้วเป็นยงัไง ความเชื่อใจย้อนกลบัมาท�าร้ายเธอได้อย่างเจบ็

แสบ

“ฉนัเข้าใจค่ะ เอาเป็นว่าแก้วนี้ฉนัเลี้ยงกแ็ล้วกนั” เจสซี่หยบิแก้ว

ใบเล็กขึ้นมาสองใบ ตามด้วยรินเครื่องดื่มสีใสจนเต็มปริ่ม ส่งให้เรเน ่

แก้วหนึ่ง ส่วนอกีแก้วของตวัเอง เธอยกมนัขึ้นชนแก้วกบัอกีฝ่าย แล้วยก

ขึ้นดื่มรวดเดยีวหมดพร้อมกนัทั้งคู่

เรเนท่�าหน้าย่นเมื่อเจอความรอ้นผ่าวตามความแรงของเครื่องดื่ม

ที่ไหลลงไปตามคอ เธอหยิบมะนาวที่วางอยู่บนจานกลางเคาน์เตอร์ขึ้น

มาบบีใส่ปากเลก็น้อยเพื่อกลบความขมที่ปลายลิ้น 

เจสซี่เอ่ยทิ้งท้ายก่อนจะผละไปดูแลลกูค้าคนอื่นต่อ “ต้องการอะไร

กเ็รยีกฉนัได้นะคะ” 

เรเน่ถอนหายใจเมื่อได้นั่งคนเดียวอีกครั้ง เธอหยิบโทรศัพท์ออก

จากกระเป๋าสะพาย ภาพบนหน้าจอนั้นเป็นภาพของเธอกับเขาที่ถ่าย 

ด้วยกนัในสวนสาธารณะ หญงิสาวยิ้มเยาะตวัเอง แล้วจดัการลบรปูถ่าย

ของผูช้ายเฮงซวยคนนั้นทกุรปูออกจากโทรศพัท์ แน่นอนว่าคบกนัมาสาม
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ปี รปูถ่ายที่มกีก็นิพื้นที่ไปเกอืบครึ่งของความจ�าโทรศพัท์ ดงันั้นจงึใช้เวลา

อยู่พกัใหญ่

จังหวะที่กดลบรูปสุดท้ายเสร็จ ก็รู้สึกได้ว่ามีคนมานั่งลงข้างๆ  

คิ้วเรยีวสวยจงึขมวดเข้าหากนั 

ที่นั่งตรงเคาน์เตอร์นี้มตีั้งหลายที่ ท�าไมต้องมานั่งตดิกบัเธอด้วย

“อะไรท�าให้สาวสวยอย่างคณุมานั่งคนเดยีวแบบนี้ล่ะครบั”

อมื...นี่ไงล่ะเหตผุล

เรเน่หนัไปมองเจ้าของประโยคนั้น กวาดสายตาพจิารณาอกีฝ่าย 

ชายหนุ่มที่เอ่ยทักเธอนั้นใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ตัวเขาดูมีมัดกล้ามอย่างคนที่

ดแูลรปูร่างอย่างด ีโครงหน้าหล่อเหลาคมคายล้อมด้วยเรอืนผมสนี�้าตาล 

คิ้วเข้มพาดเหนือดวงตาคมสีเขียวปนเทา จมูกของเขาโด่งเป็นสันสวย 

รับกับริมฝีปากหยัก ตามแนวคางมีหนวดเคราขึ้นอยู่บางๆ มองปราด

เดยีวกร็ู้ว่าเป็นผู้ชายเจ้าเสน่ห์

“ให้ผมเลี้ยงเครื่องดื่มคณุนะ” เขาส่งยิ้มหวานให้เธอ ก่อนจะยกนิ้ว

ส่งสัญญาณให้บาร์เทนเดอร์ที่น�าเครื่องดื่มมาวางให้อย่างรู้ใจ เดาได้ไม่

ยากว่าอีกฝ่ายคงมาที่นี่เป็นประจ�า หลังจากเลื่อนเครื่องดื่มมาตรงหน้า

เธอแล้ว เขากเ็อ่ยแนะน�าตวั “มาร์คสั เกลเลอร์ เรยีกผมว่ามาร์คกไ็ด้...

แล้วคณุล่ะครบั”

หญิงสาวยกมือขึ้นเท้าคาง หรี่ตามองเขานิ่งๆ “ปกติเขาเริ่มกัน

อย่างนี้เหรอ”

“ครบั?” ค�าพดูที่ดูจะไม่เกี่ยวกบับทสนทนานั้นท�าเอามาร์คสังนุงง

“เลอืกผูห้ญงิที่ถกูใจ จากนั้นกเ็ลี้ยงเครื่องดื่มเธอ แล้วกพ็าไปนอน

ด้วย” เรเน่เอ่ย เธอหลุบตามองเครื่องดื่มสีส้มอ่อนๆ ในแก้วสูงทรงว ี 

ดนัมนักลบัไปให้ชายหนุม่ที่ดูเหลอไปกบัค�าพดูเธอ “ถ้าจะเลี้ยงเครื่องดื่ม

ละก ็ขอเป็นมาร์ตนิแีทนดกีว่า”

“...แล้วแต่คณุเลยครบั” มาร์คสัส่งแก้วคอ็กเทลคนืให้บาร์เทนเดอร์ 

แล้วสั่งเครื่องดื่มใหม่ตามที่หญิงสาวต้องการ ระหว่างรอนั้นเขาก็ถาม

หญิงสาวอีกครั้ง “ส�าหรับที่คุณพูดตอนแรก ผมไม่ได้คิดจะท�าอะไร 
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แบบนั้นนะครบั”

“งั้นเหรอ แล้วที่มาเลี้ยงเครื่องดื่มนี่เพื่ออะไร...ท�าบุญสุนทานให้

เฉยๆ หรอืว่ามเีงนิเหลอืกเ็ลยชอบเลี้ยงเหล้าคนอื่นไปทั่ว” เรเน่เอ่ยเสยีง

ห้วนจดั เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากพูดจากบัใครทั้งนั้น “อยาก

เลี้ยงเหล้าฉนักไ็ม่ขดัศรทัธา แต่ถ้าหวงัจะหาคู่นอนคนืนี้ละก ็แนะน�าให้

ไปหาคนอื่นเถอะ ฉนัไม่สนใจ”

“ผมแค่เห็นคุณนั่งคนเดียว เลยอยากมานั่งเป็นเพื่อนคุณเฉยๆ” 

เครื่องดื่มของหญงิสาวมาเสริฟ์แล้ว เขาเลื่อนแก้วให้เธอ “ตอนนี้เรากแ็ค่

นั่งคยุกนั ส่วนหลงัจากนี้เป็นเรื่องอนาคต เราไม่มทีางรู้หรอกครบัว่าจะ

เป็นยงัไง จรงิไหมครบั”

หญิงสาวมองคนที่ยังยิ้มแย้มไม่เลิกนั่น หยิบไม้จิ้มฟันที่เสียบ

มะกอกอยู่ในเครื่องดื่มออกมาวางไว้บนโต๊ะ แล้วยกแก้วขึ้นดื่มรวดเดยีว

หมด “ขอบคณุส�าหรบัเครื่องดื่ม ฉนัขอตวัก่อน”

“คณุจะไปแล้ว?” มาร์คสัตกใจ มองหญงิสาวอย่างไม่เข้าใจ เขา

คดิว่าท่าทไีม่ไยดขีองเธอเป็นการหว่านเสน่ห์อย่างหนึ่งเพื่อกระตุน้ให้เขา

รู้สกึสนใจ ไม่คดิว่าอกีฝ่ายจะหมายความตามนั้นจรงิๆ

เรเน่เลื่อนตวัลงจากเก้าอี้ทรงสูง คว้ากระเป๋าขึ้นมาสะพาย หยบิ

ธนบตัรออกมาสองใบ วางมนัลงบนโต๊ะเป็นค่าเครื่องดื่มที่ผ่านๆ มาของ

เธอ จากนั้นกห็นัไปหาชายหนุ่มข้างกาย เอ่ยอย่างเยน็ชา “คนืนี้ฉนัเจอ

ผู้ชายเจ้าชู้มาแล้ว ฉนัไม่อยากเจอเพิ่มอกี”

หญิงสาวเดินเซเล็กน้อยออกจากบาร์ อุณหภมิูจากแอลกอฮอล์

ในร่างช่วยให้เธอไม่หนาวสั่นมากยามเจออากาศหนาวๆ นอกร้าน เธอ

หยบิมอืถอืขึ้นมาเพื่อดูตารางรถไฟ ตั้งใจจะกลบัแมนเชสเตอร์คนืนี้เลย

กเ็ธอไม่มเีหตผุลที่จะต้องอยู่ที่นี่แล้ว ในเมื่อต้นเหตทุี่ท�าให้เธอนั่ง

รถไฟสองชั่วโมงมานั้นไม่ต้องการเธอแล้ว

...แน่นอน จะต้องการเธอไปท�าไม ผู้หญิงผมบลอนด์คนนั้นดูจะ

ถงึใจเขากว่าเป็นไหนๆ
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คิดแล้วก็โมโหขึ้นมาอีกรอบ ไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เธอเคยตั้งใจ

จะใช้ชวีติที่เหลอืด้วยจะกลายเป็นผูช้ายเฮงซวยคนหนึ่ง และนกึโกรธมาก

ขึ้นไปอกีเมื่อคดิว่าถ้าเธอไม่มาเซอร์ไพรส์เขาคนืนี้ เธอกค็งจะโง่แต่งงาน

กบัเขาไปทั้งๆ ที่ไม่รู้เลยว่าตวัเองโดนนอกใจมาเป็นปีแล้ว 

ทั้งที่เธอเคยคุยกับเขาแล้ว เขาเองก็บอกว่าไม่ต้องการเร่งรัดเธอ

ในเรื่องนั้น ถ้าเธออยากจะรอจนถึงวันแต่งงาน เขาก็จะยอมรอ แต่มา

ตอนนี้กลับเปลี่ยนค�าพูด บอกว่าเป็นเพราะเธอไม่ยอมเขาถึงต้องไปหา 

ผู้หญงิอื่น ปัดความผดิให้เธอเสยีอย่างนั้น

ที่ผ่านมาเธอท�าตวัดไีปเพื่ออะไร เธอไม่เคยสนใจคนอื่น ไม่ว่าใคร

จะเข้าหาแคไ่หนเธอกไ็ม่เคยคดิจะยุ่ง แล้วดทูี่เขาตอบแทนความซื่อสตัย์

ความไว้ใจที่เธอมใีห้ส!ิ 

สุดท้ายแล้วเธอก็เหลือตัวคนเดียว ต้องมาคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่

กลางหมิะเยน็ๆ ส่วนเขากค็งนอนกกกบัยายผมบลอนด์นั่นต่ออย่างอบอุน่ 

...นี่มนัไม่แฟร์เลยสกันดิ เขาเป็นคนผดิ เขาควรที่จะเป็นทกุข์ ไม่ใช่เธอ

เขาต่างหากที่ควรจะต้องใช้ชวีติต่ออย่างไม่มคีวามสขุ ไม่ใช่เธอ!

เธอควรที่จะใช้ชีวิตต่ออย่างเต็มที่ต่างหาก ไม่ใช่มัวแต่หงุดหงิด 

กบัเรื่องเฮงซวยนี่!

คิดอย่างนั้นแล้วเท้าที่ก�าลังเดินอยู่ก็หยุดชะงัก เธอหมุนตัวกลับ 

ก้าวเรว็ๆ ไปยงับาร์ที่เพิ่งออกมา เมื่อเข้าไปแล้วกก็วาดตามองฝ่าความ

มดืสลวัของบาร์เพื่อหาคนที่ต้องการ

จะท�าตวัดตี่อไปเพื่ออะไร ในเมื่อมนัไม่ให้ประโยชน์อะไรเลย!

ชายหนุ่มในเชิ้ตขาวที่เธอมองหานั่งอยู่บนโซฟา ข้างๆ กันนั้นม ี

ผู้หญงิในชดุเดรสรดัรูป ดูท่าก�าลงัคยุอย่างออกรส 

...ดมีาก ไม่ได้เธอ เขากห็าคนอื่นแทน...ด ีดจีรงิๆ...

เรเน่ก้าวเข้าไปใกล้โซฟาชดุนั้น เมื่อเขาสงัเกตเหน็เธอกล็กุขึ้นยนื 

อ้าปากเตรยีมจะเอ่ยอะไร ทว่าเธอถงึตวัเขาก่อน มอืเรยีวกระชากคอเสื้อ

อกีฝ่ายให้เขาโน้มตวัลงมาหา ก่อนจะทาบทบัรมิฝีปากเยน็จดัของตวัเอง

ไปหาปากหยกัที่เผยออ้าน้อยๆ นั่น
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เธอจูบเขาอย่างแนบแน่นและรนุแรงตามปรมิาณเหล้าในร่างกาย

รวมกบัความโมโหในใจ ชายหนุ่มอึ้งงนัไปในทแีรก แต่เพยีงเสี้ยววนิาที

เขาก็ตอบสนองเธอและเปลี่ยนเป็นฝ่ายควบคุมแทน เขาบดเบียดเคล้า

คลึงริมฝีปากอิ่มของเธอจนมันแดงก�่า นั่นเป็นตอนที่เธอถอยออกห่าง 

ทว่าไม่ได้เดนิหนไีปไหน เธอแค่ถอยออกมาเพื่อจะได้มองหน้าเขาได้ถนดั

เท่านั้น

“คณุต้องการฉนั หรอืผู้หญงิบนโซฟานั่น”

มาร์คสัมองคนที่เพิ่งจะจู่โจมเขาหมาดๆ ตรงหน้า เขาเจอผู้หญงิ

มาเยอะกจ็รงิ แต่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน ตั้งแต่แวบแรกที่เขาเข้าบาร์มา

ก็เห็นเธอเป็นสิ่งแรก ใบหน้าที่สวยหวานดึงดูดความสนใจเขาได้อย่าง

มาก เขาถงึได้เข้าหาเธอ และเธอกท็�าเขาแปลกใจไปสามรอบแล้วในคนื

นี้ ดังนั้นแน่นอนว่าเขาย่อมสนใจและต้องการเธอมากกว่าสาวอีกคนที่

ตนเพิ่งเลี้ยงเครื่องดื่มไป

“แน่นอนว่าเลอืกคณุ”

“ดี” ว่าแล้วเธอก็คว้ามือเขามาจับ ก่อนจะกลับหลังหันแล้วเดิน

ไปยงัประตูบาร์

เขาเดนิตามแรงจูงของเธอแล้วเลกิคิ้ว “นี่เราจะไปไหน”

“ปกตคิณุหิ้วสาวไปนอนด้วยที่ไหนล่ะ”

“...บ้านผม”

“งั้นกไ็ปบ้านคณุ”
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เรเน่มองบ้านหลังใหญ่ที่มีพ้ืนท่ีกว้างขวางอย่างที่หาไม่ได้

ง่ายๆ ในเมอืงหลวงแบบนี้ แล้วกห็นัมาหาชายหนุ่มข้างกาย เขาเพิ่งพา

เธอขึ้นรถของเขาแล้วก็ขับขึ้นมาทางตอนเหนือของลอนดอน เข้าสู่ย่าน 

แฮมสเตต ก่อนที่จะชะลอความเร็วแล้วเลี้ยวเข้าประตูรั้วที่เปิดอัตโนมัติ

เข้าไปยงัที่พกัอาศยัตรงหน้านี้ ซึ่งเธอเข้าใจว่ามนัคอืบ้านของเขา เพราะ

เธอบอกเองว่าให้ไปบ้านเขา แต่เธอไม่คิดว่ามันจะเป็น ‘บ้าน’ ที่ใหญ่

ขนาดนี้ 

“คุณเป็นใคร ท�าไมบ้านคุณถึงได้หลังใหญ่ขนาดนี้ พวกเศรษฐี

เพลย์บอยหรอืยงัไง”

มาร์คสัหวัเราะกบัค�าถามนั้น โคลงหวัน้อยๆ “กไ็ม่เชงิ...”

เมื่อรถจอดสนทิในโรงรถข้างตวับ้าน ชายหนุ่มกล็งจากรถ เตรยีม

จะเดนิอ้อมมาเปิดประตใูห้หญงิสาว ทว่าเธอลงมายนืเรยีบร้อยแล้ว แถม

ยงัยกมอืเท้าสะเอวขณะจ้องมองโรงรถของเขาไปทั่วทกุซอกทกุมมุอย่าง

ไม่เก็บอาการตื่นตะลึงของตัวเองด้วยอีกต่างหาก เขาได้ยินเสียงเธอ 

พมึพ�าเบาๆ

“โรงรถนี่ขนาดเท่าห้องพกัฉนัเลย...”

มาร์คสัเปิดประตูเข้าตวับ้านที่อยู่ตรงผนงัด้านในของโรงรถ “ทาง

นี้ครบั”

“ขอบคณุ” เรเน่ก้าวยาวๆ ผ่านร่างสูงเข้าไป ก่อนจะอทุานออก

มาเมื่อเหน็การตกแต่งในตวับ้าน “ให้-ตาย-เถอะ!”

2
คนแปลกหน้าในบาร์กับการตัดสินใจที่มาจากความเมา



ทะเลสีขาว   25

บ้านหลังนี้เป็นสไตล์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย สวยแบบเรียบหรู 

ภายในเน้นไปทางโทนสขีาวทั้งหมด ทั้งพื้น ผนงั และเฟอร์นิเจอร์ เริ่ม

จากโถงทางเดนิที่พาไปสู่ห้องนั่งเล่น สองข้างเป็นกระจกบานยาวเผยให้

เหน็สวนด้านนอกที่ตอนนี้ขาวโพลนเพราะหมิะ ตวัห้องนั่งเล่นนั้นประกอบ

ไปด้วยโซฟาชุดตัวใหญ่สีขาว ด้านล่างเป็นพรมสีด�า ตรงกลางระหว่าง

โซฟานั้นเป็นโต๊ะกระจกสี่เหลี่ยม ทีวีขนาดใหญ่ติดอยู่บนผนังคอนกรีต

แบบบางที่ฉาบขึ้นเพื่อกั้นระหว่างห้องนั่งเล่นกบัห้องกนิข้าว

ร่างเพรียวถอดรองเท้าบูต ตามด้วยเสื้อโคตตัวยาวของเธอออก 

พาดมนัไว้กบัโซฟาพร้อมกบักระเป๋าสะพายใบเลก็ของเธอ ยกมอืขึ้นลูบ

แขนตัวเองเพื่อไล่ความหนาวเย็นที่หลงเหลืออยู่บนเสื้อผ้า เธอมองผ่าน

กระจกบานยาวที่ถูกใช้แทนผนงับ้านออกไปยงัความมดืด้านนอก “หมิะ

ตกแบบนี้ คณุยงัมกีะจติกะใจออกไปล่าสาวอกีเหรอ”

“หนาวๆ แบบนี้ เหมาะกบัการหาคนมานอนกอดเพิ่มความอบอุน่

จะตายไปครบั” มาร์คสัเดนิมาหยบิเสื้อโคตของเธอไปแขวนไว้ที่ราวแขวน

เสื้อ พร้อมกบัเสื้อหนาวของเขา มองการแต่งกายของอกีฝ่ายเรว็ๆ อย่าง

คาดคะเนเรือนร่างข้างใต้นั่น เธอใส่เสื้อชีฟองแขนยาวสีฟ้าอ่อนกับ

กางเกงยนีเข้ารูปที่เหน็เรยีวขาสวยได้ชดัเจน “แล้วคณุล่ะครบั ท�าไมถงึ

ออกมาเที่ยวกลางคนืแทนที่จะอยู่บ้าน”

“ไม่เกี่ยวกับคุณ” เรเน่ตอบปัด ค�าถามของเขาท�าเอาเธอนึกถึง

เรื่องน่าโมโหนั่นอีกจนได้ เธอเบนความคิดตัวเองให้สนใจอย่างอื่นแทน 

หางตาเหลือบเห็นชั้นหนังสือจึงเดินเข้าไปหา นิ้วเรียวสวยไล่ไปตามสัน

หนังสือที่วางอย่างเป็นระเบียบบนชั้น ก่อนจะดึงออกมาเล่มหนึ่งแล้ว 

เปิดดู

มาร์คสักระแอมกระไอเมื่อรูส้กึว่าตวัเองไร้ตวัตนในสายตาอกีฝ่าย 

นี่ช่างเป็นอะไรที่ผิดปกติเสียจริง เขาไม่เคยกลายเป็นอากาศธาตุแบบนี้

มาก่อนในชีวิต ไม่ว่าเขาจะท�าอะไรหรืออยู่ที่ไหน ผู้คนมักจะให้ความ

สนใจและอยากเอาตัวเข้าใกล้เขาทั้งนั้น เว้นก็แต่คนตรงหน้านี่ ที่ดูจะ 

ตรงกนัข้ามกบัคนอื่นๆ อย่างสิ้นเชงิ
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“ขอโทษท ี ไม่ได้ตั้งใจจะเสยีมารยาท เผอญิฉนัชอบอ่านหนงัสอื

มาก มันก็เลยเผลอตัว” หญิงสาวเก็บหนังสือเล่มนั้นกลับเข้าชั้นไป  

ถอยออกมายนืกลางห้องอกีครั้ง มองซ้ายขวา จากนั้นกย็กมอืขึ้นกอดอก 

“ยงัไงต่อ”

“ครบั?”

“กห็ลงัจากพาสาวมาที่บ้านแล้วท�ายงัไงต่อ”

“...ปกตแิล้วกจ็ะหาเครื่องดื่มให้”

“โอเค” เธอยักไหล่ เดินไปที่ชั้นหนังสืออีกครั้งแล้วหยิบเล่มเดิม

ออกมา ครั้งนี้เธอไม่ยนือ่านแล้ว แต่เดนิไปทิ้งตวัลงนั่งบนโซฟาตวัใหญ่ 

“งั้นฉนัจะอ่านหนงัสอืรอระหว่างที่คณุไปหาเครื่องดื่มละกนั”

ร่างสูงนิ่งไปเมื่อเห็นอีกฝ่ายท�าตัวตามสบายประหนึ่งอยู่ในบ้าน 

ตัวเอง ก่อนจะเรียกสติ สั่งให้ขาทั้งสองข้างเดินไปยังห้องครัวเพื่อชง 

เครื่องดื่มอย่างที่เคยท�า เขาเปิดตู้เพื่อหยบิแก้วออกมาสองใบ ตามด้วย

ขวดเครื่องดื่มสองขวด รนิผสมใส่แก้วอย่างละนดิ จากนั้นกห็ยบิมะนาว

ออกมาฝานบางๆ หย่อนใส่ลงไปในแก้ว ตบท้ายด้วยใบมนิต์

เรเน่ลดหนงัสอืในมอืลงวางข้างตวัเมื่อเหน็ว่าชายหนุม่เดนิกลบัมา

แล้ว เธอรบัแก้วเครื่องดื่มมาแล้วยกขึ้นมอง ขมวดคิ้ว ใช้นิ้วคบีใบมนิต์

ออกจากแก้วตัวเองก่อนจะยกดื่มรวดเดียวหมดแก้ว ท�าหน้าเหยกับ

รสชาตขิองมนั แล้วยื่นแก้วเปล่าคนืให้ชายหนุ่ม 

“ขออกีได้ไหม รอบนี้ไม่ต้องใส่ใบมนิต์มานะ”

มาร์คัสชะงักขณะที่ก�าลังจะนั่งลงบนโซฟาเดี่ยว รับแก้วเปล่ามา

อย่างงงๆ แต่กย็อมลกุขึ้นยนืแล้วเดนิกลบัเข้าห้องครวัไปจดัการเตมิเหล้า

ให้หญงิสาวอกีแก้วตามค�าขอ

“ขอบคุณ” เรเน่รับเครื่องดื่มแก้วที่สองมา แล้วก็จัดการดื่มรวด

เดยีวหมดอกีครั้ง

“เอาอกีแก้วไหมครบั”

“ไม่แล้ว เมาพอแล้ว” เธอตอบ วางแก้วเปล่าลงบนโต๊ะ ใบหน้า

เริ่มเป็นสีแดงก�่าจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงเกินควรในร่าง ยังดีที่
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สติสัมปชัญญะยังคงมีอยู่เยอะพอสมควร พอที่จะรู้ว่าเธอก�าลังท�าอะไร

อยู่ แต่ถงึกระนั้นเธอกไ็ม่คดิจะใช้สตทิี่เหลอืยบัยั้งหรอืห้ามตวัเองในการ

ตดัสนิใจท�าอะไรบ้าๆ นี่ แม้จะมั่นใจมากว่าเมื่อตื่นมาแล้วเธอจะต้องรู้สกึ

เสยีใจที่ท�ามนัลงไปแน่นอน

แต่เธอตดัสนิใจแล้ว และคนอย่างเธอไม่มทีางเปลี่ยนใจ

มาร์คัสยกแก้วเหล้าขึ้นจิบอย่างช้าๆ ถามในสิ่งที่ควรจะถามมา

นานแล้ว “ผมยงัไม่รู้จกัชื่อคณุเลย”

“เรย์”

“เรย์เรย์” ชายหนุ่มทวนชื่อเธอยิ้มๆ

น�้าเสยีงของเธอเข้มขึ้นเลก็น้อย “แค่ เรย์ ค�าเดยีว”

“เรย์มนัดูแมนไปหน่อย เรย์เรย์ฟังดนู่ารกักว่าตั้งเยอะ” ร่างสูงมอง

หญงิสาวที่นั่งอยูบ่นโซฟาตวัยาวอย่างเพลดิเพลนิ เขารู้สกึว่าเธอน่าสนใจ

มาก อาจเป็นเพราะคนอย่างเขามกัจะเจอแต่ผูห้ญงิวิ่งเข้าหา นี่น่าจะเป็น

ครั้งแรกที่เจอหญงิสาวที่ไม่มท่ีาทสีนใจจะกระโจนใส่เขาเลยทั้งๆ ที่โอกาส

มาถงึแล้ว “คณุอยากดูหนงัหรอืฟังเพลงอะไรไหม”

อกีครั้งที่เธอถามเขากลบัแทนค�าตอบ “คณุต้องบรกิารสาวๆ แบบ

นี้ทกุครั้งเลยเหรอ” 

“กแ็ค่บางท.ี..” เขาตอบไม่เตม็เสยีงนกั เพราะปกตจิอดรถไม่ทนั

เสรจ็ดกีฟั็ดกนันวัเนยีไปแล้ว จะมบีา้งบางครั้งที่เจอสาวที่วางมาดหน่อย 

แต่ก็มักจะหยุดแค่เครื่องดื่มคนละแก้ว หลังจากนั้นก็พาขึ้นเตียง ไม่มี

หรอกความคิดที่จะดูหนังน่ะ แต่กับครั้งนี้เป็นเพราะร่างตรงหน้าที่ไม่มี

อารมณ์พศิวาสใดๆ ให้เหน็เลยสกันดิ เขาถงึได้คดิจะเปิดหนงัสกัเรื่องเพื่อ

สร้างบรรยากาศเสยีก่อน 

จะว่าไป ถ้านี่กเ็ป็นวธิเีรยีกร้องความสนใจของเธอ กข็อบอกว่ามนั

ได้ผลมากเลย

“เสยีเวลา” เรเน่ตอบสั้นๆ เธอลกุขึ้นจากโซฟา ก้าวเข้าไปหาร่าง

สงูที่โซฟาเดี่ยว วางแขนทั้งสองข้างลงบนพนกัพงิ เป็นการกกัตวัชายหนุม่

ให้อยู่ในวงแขนของเธอไปกลายๆ และก้มหน้าลงไปชิดเสียจนได้กลิ่น 
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น�้าหอมจางๆ จากตวัอกีฝ่าย “มาเริ่มกนัเลยดกีว่า”

มาร์คัสไม่คาดคิดว่าหญิงสาวที่เดิมดูไร้อารมณ์จะกลับกลายเป็น

ฝ่ายเปิดฉากรกุเขาก่อนเสยีอย่างงั้น เขามองใบหน้าสวยหวานที่แต่งแต้ม

เครื่องส�าอางเน้นช่วงดวงตาให้ดูโดดเด่น ยกมอืขึ้นลูบไล้ไปตามผวิแก้ม

ที่เป็นสแีดงของเธอ แล้วเลื่อนไปยงัท้ายทอย รั้งอกีฝ่ายให้ก้มหน้าลงมา

อกี ก่อนที่เขาจะประทบัรมิฝีปากตวัเองกบัปากเธอ เริ่มต้นอย่างแผ่วเบา 

แล้วเพิ่มความแนบแน่นมากขึ้น ลิ้นร้อนดนัรมิฝีปากอิ่มให้เผยอออกก่อน

จะรกุล�้าเข้าไปชมิความหอมหวาน พร้อมๆ กบัมอืที่ดงึร่างเพรยีวระหงที่

ยนือยู่ให้ลงมานั่งคร่อมตวัเขาเอาไว้

รมิฝีปากทั้งสองยงัคงคลอเคลยีไม่ห่าง เรเน่ปล่อยให้ชายหนุม่เป็น

คนน�า ส่วนเธอนั้นกค็ล้อยตามอย่างว่าง่าย มอืทั้งสองข้างโอบรอบคอเขา

ไว้ เธอรบัรูไ้ด้ถงึจงัหวะหวัใจที่เต้นเรว็กว่าปกต ิรวมถงึไอร้อนที่แล่นพล่าน

ไปทั่วร่างกาย

มาร์คสัเลื่อนรมิฝีปากตวัเองลงไปยงัซอกคอขาว ขบเม้มเนื้อเนยีน

เบาๆ ก่อนจะได้ยนิเสยีงบ่นเบาๆ ข้างหู 

“...หนวดคณุท�าฉนัเจบ็”

เขาชะงักไป ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนเพราะไม่เคยมีผู้หญิง 

คนไหนบ่นให้ได้ยิน นับว่าเป็นอีกครั้งแล้วที่ร่างเพรียวบนตักสร้างความ

แปลกใจให้เขา

ระหว่างที่ลงัเลอยู่ว่าควรจะหยดุหรอืท�ายงัไงด ีกไ็ด้ยนิเสยีงข้างหู

อกีครั้ง

“อมื...ช่างเถอะ พอทนได้อยู่”

ได้ยนิดงันั้นชายหนุ่มจงึลงมอืต่อ สองมอืวนเวยีนอยู่กบัแผ่นหลงั

ของเธอ ไล่ลงไปยงัชายเสื้อ ก่อนที่จะถอดมนัออก เผยเรอืนร่างด้านใต้

ให้เห็น เขาผละออกห่างเล็กน้อย พบว่าอีกฝ่ายมีรูปร่างที่เร้าใจมาก 

ทเีดยีว ตอนแรกเขาไม่สงัเกตเหน็เพราะเสื้อของเธอพรางหุน่ไว้ มาร์คสัไล่

สายตามองบราเซียร์ลูกไม้สีขาวที่บดบังความอวบอิ่มของเธออยู่ ต�่าลง

ไปเป็นช่วงเอวคอดสวยกบัหน้าท้องแบนราบ
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เรเน่ก้มหน้ามองคนที่จ้องหน้าอกเธออยู่แล้วกข็มวดคิ้ว “มองอะไร

นกัหนา ไม่เคยเหน็หน้าอกผู้หญงิหรอืยงัไง”

“เคยเหน็ แต่ไม่เคยเหน็ของคณุ” เขาตอบด้วยเสยีงกลั้วหวัเราะ 

กอ่นจะเลื่อนมอืไปกอบกมุสะโพกผายแล้วยกตวัเธอขึ้นพร้อมๆ กบัเขาที่

ลกุขึ้นยนื ก้าวช้าๆ ไปยงับนัไดบ้านเพื่อขึ้นไปยงัห้องนอนที่อยู่ชั้นสอง 

เรเน่ปล่อยให้อีกฝ่ายอุ้มเธอขึ้นบันได ขณะเดียวกันก็มองการ

ตกแต่งในบ้านไปด้วย ฝั่งตรงข้ามบันไดนั้นเป็นผนังสีขาวที่มีรูปภาพ 

แขวนอยู ่โดยมหีลอดไฟดวงเลก็ๆ ฉายลงบนภาพนั้นเพื่อให้มนัดโูดดเด่น

“นั่นมนั...”

“หืม?” เขาชะลอฝีเท้าที่ก�าลังก้าวขึ้นบันได มองไปตามสายตา

ของหญงิสาวก่อนเอ่ยตอบ “นั่นคอืภาพเขยีนของ...”

พูดไม่ทนัจบ หญงิสาวกด็ดีตวัออกจากอ้อมแขนกะทนัหนัจนเขา

เกือบตกบันได มาร์คัสมองคนที่จู่ๆ ก็วิ่งลงบันไดไปอย่างนึกฉงน...เธอ

ตรงไปหาภาพเขยีนสนี�้ามนัที่แขวนอยู่บนผนงับ้านของเขา

“Birch Forest”

เขาได้ยนิเธอเอ่ยกย็ิ่งนกึฉงนมากขึ้น “คณุรู้จกั?”

“นี่เป็นงานที่โดดเด่นชิ้นหนึ่งของคลมิต์เลยนะ” เรเน่เอ่ยตอบด้วย

น�้าเสยีงชื่นชม “ว่าแต่คณุไปได้ภาพนี้มาได้ยงัไง”

“ผมประมูลมนัมา” 

“...คณุประมูลมนัมาเหรอ แปลว่านี่ของแท้งั้นเหรอ บ้าน่า” ...ก็

มูลค่าภาพเขยีนนี้อยู่ที่ราวๆ ยี่สบิล้านปอนด์ได้เลยนะ!

เขาหวัเราะเบาๆ เมื่อเหน็สหีน้าไม่เชื่อถอืของเธอ “ผมไม่ได้ประมลู

แค่ภาพนี้ภาพเดยีวด้วย ถ้าเป็นของคลมิต์ ผมมภีาพเขยีนอเดเลอกีภาพ”

“ล้อเล่นน่ะ” เรเน่พูดเสียงสูงขึ้นมาทันที เช่นเดียวกับสีหน้า 

แตกตื่น “ไหน!”

“ผมเกบ็ไว้ในแกลเลอร”ี

“คณุมแีกลเลอรด้ีวย!” เธอพูดเสยีงดงั ดวงตาเป็นประกายเหมอืน

เด็กเจอของถูกใจ “คุณมีภาพเขียนของใครบ้าง แล้วแกลเลอรีคุณอยู ่



30   ทะเลล้อมใจ

ตรงไหน แล้วม.ี..”

“ตกลงเราจะเปลี่ยนเป็นนั่งคุยกันแทน?” มาร์คัสมองหญิงสาวที่

ดตูื่นเตน้อยา่งออกนอกหน้า ดเูธอจะลมืเปา้หมายเดมิที่กลบับ้านกบัเขา

มาตั้งแต่แรก 

“ไม่ๆๆ เราจะยงัท�ามนัอยู่...ฉนัเกอืบเปลอืยไปครึ่งนงึแล้ว ไม่เหน็

หรอืไง” เรเน่โบกมอืไปมา ก้มมองตวัเองที่ไม่ได้แต่งตวัเรยีบร้อยเสยีเท่าไร 

“แต่เราจะท�าหลงัจากฉนัชื่นชมงานศลิปะชิ้นนี้ก่อน ไม่ง่ายเลยนะที่จะได้

เหน็ภาพของจรงิระยะประชดิแบบนี้น่ะ...”

ไม่บ่อยนักที่จะเจอหญิงสาวที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบนี้ และการ

ได้ยืนมองของสวยของงามสองสิ่งคือหญิงสาวกับภาพเขียน ก็ถือเป็น

อารมณ์สนุทรยี์อย่างหนึ่ง ดงันั้นเขาจงึรอให้เธอชื่นชมงานของ กสุตาฟ 

คลมิต์ บนผนงับ้านจนพอใจ 

ทว่าผ่านไปเป็นสิบนาทีแล้ว เรเน่ก็ยังคงยืนมองภาพเขียน

อยู่อย่างนั้น แถมดูจะเพลดิเพลนิมากเสยีด้วย ไม่ได้สนใจเลยว่ามาร์คสั

ก�าลงัรอที่จะจดัการเธออยู่ ยิ่งหลงัจากที่ความปรารถนาในร่างก่อตวัขึ้น

แล้วด้วย ใจคอเธอจะให้เขาทดสอบความอดทนด้วยการยืนมอง ‘ของ

หวาน’ เฉยๆ หรอืยงัไง...

เขาพลันผุดรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ เอ่ยขึ้นเบาๆ “ผมมีรูปปั้นเดวิดของ 

มเีกลนัเจโลด้วยนะ”

“โกหกแล้ว” เรเน่ตอบกลบัมาทนัท ีไม่เชื่ออกีฝ่ายเลยสกันดิ แม้

จะรวยเป็นมหาเศรษฐ ีแต่ถงึขนาดมรีปูป้ันเดวดิในครอบครองนี่มนักเ็กนิ

ไปเสยีหน่อย

“จรงิๆ เชื่อผมส”ิ เขาท�าหน้าขงึขงั “ผมมอียู่ในห้องนอนของผม”

หญงิสาวหรี่ตา เธอหนัหน้ากลบัมาหาเขา 

“โอเคๆ ยอมรบักไ็ด้ว่าผมไม่ม”ี เขายอมแพ้เมื่อเหน็สายตาจบัผดิ

ของเธอ “แต่ผมมขีองเลยีนแบบรูปปั้นเดวดิ”

“อืม อันนี้ก็พอเชื่อได้หน่อย” เรเน่พยักหน้าช้าๆ ถ้าเป็นรูปปั้น 
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เลียนแบบเดวิดนี่ก็พอเป็นไปได้ เธอเคยไปเห็นของจริงที่ฟลอเรนซ์แล้ว 

ดังนั้นจึงไม่ได้ตื่นเต้นกับของเลียนแบบเท่าไร แต่ถึงอย่างนั้น ไปดูสัก

หน่อยกไ็ม่เสยีหาย เธอชี้นิ้วขึ้นไปยงัด้านบนแทนการถามว่าห้องนอนเขา

อยู่ตรงนั้นใช่ไหม ซึ่งพอชายหนุ่มพยักหน้า เธอก็เดินกลับไปขึ้นบันได 

ตามหลงัร่างสูงที่เดนิน�าหน้าไป

ชั้นบนของบ้านเขามีโถงทางเดินที่ไม่กว้างมากนัก ทอดยาวเป็น

เส้นตรง มปีระตูอยู่สี่ห้าบานตามทาง เขาพาเธอเดนิตรงไปยงัประตูสดุ

ทางเดิน เมื่อเปิดเข้าไปก็เจอห้องนอนขนาดใหญ่ พื้นปูด้วยพรมผืนนุ่ม 

สเีทาอ่อน เรเน่เดนิไปยนืตรงกลางห้อง กวาดตามองรอบๆ จากนั้นกห็นั 

กลบัมาเลกิคิ้วใส่เขา “ไหนล่ะ รูปปั้นเลยีนแบบเดวดิน่ะ”

มาร์คสัเอนหลงัพงิกรอบประตูแล้วยิ้มให้เธอ “คณุกก็�าลงัมองอยู่

นี่ไง”

“อะไรนะ” เรเน่อึ้งไป

“รูปปั้นเดวดิขึ้นชื่อว่าเป็นชายหนุ่มที่รูปงามที่สดุ...” เขาเว้นวรรค 

ผายมือทั้งสองข้างออกข้างตัวแล้วค้อมตัวลงราวกับจะน้อมรับค�าพูด 

ของตวัเอง “...กเ็หมอืนตวัผมยงัไงล่ะ”

สิ้นเสียงเขาก็คือเสียงหัวเราะดังลั่น เรเน่ประมวลผลค�าพูดแฝง

ความนัยนั่นของเขาอย่างรวดเร็ว และมันก็ท�าให้เธอหลุดหัวเราะทันท ี

เธอยกมอืขึ้นชี้ตวัเขา “หนุ่มรูปงาม...คณุเนี่ยนะ”

บอกตามตรงว่ามาร์คัสไม่เคยโดนคนหัวเราะใส่แบบนี้มาก่อน 

ท�าเอาคนที่มีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองอย่างเขาถึงกับเก้อ

ไป แต่ถงึอย่างนั้นเขากย็งัไม่ยอมแพ้ “ใช่ส ิลองเหน็รูปร่างผมก่อนเถอะ 

คณุจะเชื่อค�าพูดผม”

“ฉนัไม่เคยเจอคนหลงตวัเองขนาดนี้” เรเน่เอ่ย แต่ในเมื่ออกีฝ่าย

กล้าอวยตัวเองขนาดนี้ เธอก็จะขอดูเสียหน่อย หญิงสาวก้าวเท้าไปหา

คนที่ยืนพิงกรอบประตูอยู่ซึ่งเปลี่ยนเป็นยืนตัวตรงรอเธอเดินเข้าไปหา  

ไม่รอช้า เรเน่จัดการปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตชายหนุ่มออกเพื่อดู ‘รูปร่าง’  

ของเขาทนัที
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หลงัจากถอดเสื้อเชิ้ตออกไปแล้ว แผงอกที่เตม็ไปด้วยมดักล้ามก็

ปรากฏสู่สายตา ตามด้วยกล้ามหน้าท้องสวยราวกับนายแบบตาม

นติยสารแฟชั่น ดวงตาของหญงิสาวเบกิกว้างขึ้นอย่างสนอกสนใจ นี่เป็น

ครั้งแรกที่ได้เหน็ซกิซ์แพก็ของจรงิในระยะประชดิแบบนี้

“อมื...” เธอส่งเสยีงในล�าคอเบาๆ ขณะที่ไล่ปลายนิ้วไปตามล�าตวั

ของอกีฝ่าย ผ่านแผงอกไปยงัหน้าท้อง จากนั้นกเ็ป็นบรเิวณสข้ีางของเขา 

มาร์คัสหลุบตามองหญิงสาวด้วยความรู้สึกภูมิใจ กอบกู้ความ 

เสียหน้าเมื่อครู่กลับมาได้ไม่น้อย เขาเสียแรงไปเยอะในการสร้างกล้าม

สวยๆ พวกนี้ มนัเป็นเครื่องมอืที่ดงึดูดสาวๆ ได้ดเีป็นอนัดบัสองรองจาก

หน้าตา 

เรเน่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าการที่เธอสัมผัสเขาเบาๆ ไปทั่วตัวแบบนั้น 

จะเป็นการยั่วยวนอย่างหนึ่ง เธอเงยหน้ามองชายหนุ่ม พบว่าในดวงตา

อกีฝ่ายนั้นดูลกึล�้าเป็นพเิศษ ทว่าเธอไม่ได้สนใจจะคดิค�านวณว่าเพราะ

อะไร นอกจากคดิเปรยีบเทยีบรปูร่างมาร์คสักบัรปูป้ันเดวดิตามที่เขาบอก 

ในตอนแรกเท่านั้น 

“ก็ได้อยู่นะ...” หญิงสาวโคลงหัวไปมาหลังจากส�ารวจท่อนบนที่

เปลอืยเปล่าของเขาเรยีบร้อยแล้ว “กเ็หมอืนกบัเดวดิอยู่”

“ผมบอกแล้ว” เขายิ้มออกมาอีกครั้ง เข้าประชิดตัวหญิงสาว

เนื่องจากตอนนี้ได้เวลาสานต่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั่งเล่นด้านล่างแล้ว 

ชายหนุม่โอบแขนรอบเอวบาง เตรยีมจะก้มหน้าลงไปชมิรมิฝีปากอิ่มนั่น

อกีครั้ง

ทว่าประโยคถัดไปที่ออกจากปากเธอก็ท�าให้เขารู้สึกเหมือนโดน

น�้าเยน็จดัราดตวั

“แต่เอ...แบบนี้กแ็ปลว่า ‘ตรงนั้น’ ของคณุกต้็องเลก็เหมอืนกบัของ

เดวดิด้วยน่ะส”ิ

ร่างกายของมาร์คสันิ่งค้าง “คณุว่าอะไรนะ”

“กค็ณุบอกว่าคณุเหมอืนกบัเดวดิ ฉนักแ็ค่ถามว่าตรงนั้นของคณุ

กต็้อง...” เธอเว้นค�าพูดนั้น ใช้ท่าทางบอกแทนโดยการยกมอืขึ้นมาตรง
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หน้าเขา แล้วกางนิ้วออกเพื่อบอก ‘ขนาด’ ของสิ่งที่เธอก�าลังพูดถึงอยู่ 

“...เท่ากบัของเดวดิน่ะส”ิ

“คุณก�าลังดูถูกผม” ชายหนุ่มไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองว่าเขา 

โดนสบประมาทถงึสองครั้งตดิ

เรเน่ไหวไหล่ “เปล่าเสียหน่อย จริงๆ แล้วมันคือค�าชมต่างหาก 

คนสมยันั้นเขาว่ากนัว่า ยิ่ง ‘เลก็’ จะยิ่งฉลาด ไม่เคยได้ย.ิ..”

ค�าพูดของหญิงสาวขาดช่วงไปด้วยมาร์คัสปิดปากของเธอด้วย

ปากของเขา จุมพิตของเขานั้นทั้งเร่าร้อนและรุนแรงตามระดับอารมณ์ 

มือทั้งสองข้างของชายหนุ่มโอบรัดเธอแน่นจนล�าตัวแนบสนิท ผิวกาย 

ช่วงบนสมัผสักนัอย่างไร้อาภรณ์ขวางกั้น

เขาใช้ลิ้นบังคับให้เธอเปิดปาก ตักตวงความหอมหวานภายใน

โพรงปากเลก็ หญงิสาวครางเบาๆ ในล�าคอ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเสยีง

หวีดร้อง มือทั้งสองข้างคว้าไหล่เขาไว้แน่น เมื่อจู่ๆ เธอก็โดนเขาจับตัว

ขึ้นพาดบ่า 

มาร์คัสก้าวยาวๆ ไปยังเตียงหลังกว้างของเขา ไม่รู้ว่าจะอธิบาย

ความรู้สึกในใจตอนนี้อย่างไรดี รู้เพียงแค่ว่าอยากจะจัดการคนปากดีที่

กล้าดูถูกความเป็นชายของเขาคนนี้ให้พูดอะไรไม่ออกอกีเลยตลอดคนื

เรเน่ถกูจบัทุม่ลงไปนอนบนเตยีง โดยมร่ีางหนาทาบทบัตามลงมา 

เขาจบูเธออกีครั้ง สอดมอืไปใต้ร่างบางเพื่อปลดตะขอยกทรงของเธอออก 

ปลดปล่อยเนนิเนื้ออวบอิ่มให้เป็นอสิระสูส่ายตา ขนาดของมนัพอดเีหลอื

เกนิ บบีเค้นได้อย่างเตม็ไม้เตม็มอื ชายหนุ่มไล้รมิฝีปากตวัเองลงไปตาม

คอระหง ลิ้นร้อนไล้เลยีผวิเนยีนนุม่ของเธอไปจนถงึอกอวบ หยอกล้อยอด

ปทมุถนั ขณะที่มอืกน็วดเฟ้นอกีข้างไปด้วย

ผิวขาวกระจ่างของเธอขึ้นสีแดงระเรื่อไปทั่วทั้งตัว มาร์คัสเคลื่อน

ริมฝีปากลงมายังหน้าท้องแบนราบ พึมพ�าเบาๆ “เรย์เรย์...คุณจะต้อง

เสยีใจที่ดูถูกผมเมื่อครู่...”

เรเน่หอบฮกั จมดิ่งอยู่ในกระแสปรารถนาที่เธอเพิ่งสมัผสัมนัเป็น

ครั้งแรกผ่านการปลุกเร้าอย่างมีชั้นเชิงของชายหนุ่ม เสียงครวญคราง



34   ทะเลล้อมใจ

อย่างรญัจวนใจดงัลอดรมิฝีปากออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ กางเกงของเธอ

ถกูถอดออกไปตั้งแต่เมื่อไรกไ็ม่รู้ ตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตวัเธอเหลอืเพยีงชั้นใน

ตัวจิ๋วที่อยู่บนร่างเท่านั้น หญิงสาวบิดตัวไปมาอย่างไม่รู้จะจัดการกับ

ความรู้สึกของตัวเองยังไง เพราะนี่เป็นเรื่องที่เธอไม่เคยมีประสบการณ์

มาก่อน แม้จะเคยรู้ว่าเขาท�ายังไงกัน แต่ไม่เคยปฏิบัติจริง ดังนั้นการ 

ตอบสนองของเธอจงึสะเปะสะปะไปหมด

นอกจากโอบกอดแผ่นหลังกว้างของเขาแล้ว เธอก็ไม่ได้ท�าอะไร

อกี ปล่อยให้ชายหนุม่เป็นฝ่ายลงมอืแต่เพยีงผูเ้ดยีว ร่างกายของเธอดจูะ

ไวต่อสัมผัสไปหมดทุกจุด อาการราวกับหญิงสาวไร้เดียงสานั่นเร้า

อารมณ์เขาได้อย่างประหลาด

มาร์คัสผละออกมาเล็กน้อยเพื่อจัดการเสื้อผ้าที่หลงเหลือบนร่าง

ของตวัเอง จากนั้นกท็ิ้งตวัทบัเธอให้เนื้อกายร้อนรุ่มเสยีดสกีนัอย่างไม่มี

อะไรขวางระหว่างกลางอีก อุณหภูมิร่างกายของทั้งคู่พุ่งขึ้นสูง ผิดกับ

อากาศนอกตัวบ้านที่ลงต�่ามากกว่าเดิมด้วยหิมะที่เริ่มโปรยปรายลงมา 

เขาเลื่อนมือลงต�่าไปเกี่ยวชั้นในสีขาวซึ่งเป็นปราการชิ้นสุดท้ายบนร่าง

บางออก ก่อนที่ปลายนิ้วเยน็เฉยีบของเขาจะรกุล�้าเข้าไปในตวัเธอ

“อ๊ะ!” เรเน่หนีบขาทั้งสองข้างเข้าหากันทันทีเมื่อรู้สึกถึงมือของ 

คนด้านบนที่ก�าลงันวดคลงึจดุอ่อนไหวที่สดุบนร่างกาย เป็นการตอบสนอง 

ที่เธอท�าไปโดยไม่รู้ตวั ทว่ามนัไม่สามารถหยดุยั้งการรกุรานของมอืหนา

ได้ 

ชายหนุ่มซุกไซ้คอระหงของเธออีกครั้ง พ่นลมหายใจร้อนๆ รด

ต้นคอของหญงิสาว เมื่อรูส้กึได้ถงึความชุม่ชื้นตรงปลายนิ้ว เขากเ็ปลี่ยน

จงัหวะการเคลื่อนไหวของมอื ยดืตวัขึ้นเหนอืร่างบางเลก็น้อย เพื่อที่เขา

จะได้มองหน้าเธอได้ชดัเจน

มาร์คสัเอ่ยเสยีงทุ้มพร่า “ขอโทษผมส.ิ..”

“ว่าไง...นะ...” เรเน่ขมวดคิ้ว สติสัมปชัญญะของเธอในตอนนี้ 

เลอืนราง ทว่ากย็งัพอจบัใจความได้ว่าเขาก�าลงัสั่งให้เธอท�าอะไร “ขอโทษ...

เพื่อ...อะไร...”
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“ขอโทษที่คณุดูถูกผมยงัไงล่ะ”

“กบ็อก...แล้ว...ว่ามนั...ถอื...เป็น...ค�าชม...” เสยีงของเธอขาดหาย

เป็นช่วงๆ เมื่อรู้สกึได้ถงึอารมณ์ปั่นป่วนที่พุ่งขึ้นสูงของตวัเอง “แปลว่า...

คณุ...ฉลาดมาก...ไง...ไม่เข้าใจ...เหรอ...”

มาร์คสัหรี่ตามองคนใต้ร่างที่ยงัคงยกตรรกะบ้าๆ นั่นมาพดูในเวลา

นี้อกีครั้ง เขาก้มหน้าลงไปหาเธอ เอ่ยเสยีงต�่า “ไม่ต้องขอโทษกไ็ด้ แต่ถ้า

โดนผมรนุแรงใส่กอ็ย่าว่ากนัล่ะ”

เอ่ยจบเขากถ็อนนิ้วตวัเองออก เอื้อมมอืไปที่โต๊ะข้างหวัเตยีง เปิด 

ลิ้นชักหยิบอุปกรณ์ป้องกันออกมา จัดการสวมมันลงบนแก่นกายของ 

ตนอย่างคล่องแคล่ว เมื่อเรียบร้อยก็แทรกกายเข้าไปตรงกลางระหว่าง

เรียวขาสวย ดันความปรารถนาของตนเองฝังเข้าไปทันทีอย่างไม่มีการ

เบาแรง แตแ่ล้วเขากร็ูส้กึได้ถงึอะไรบางอย่างซึ่งไมเ่หมอืนที่เคยๆ เจอมา

...อะไรบางอย่างที่คล้ายเยื่อบางๆ ขวางกั้นตวัตนของเขา

“เจบ็!!”

เรเน่ส่งเสียงร้องขึ้นทันทีที่โดนจู่โจมเข้ามา ตัวเธอเครียดเกร็งขึ้น

เสยีจนเขารบัรู้ได้ชดัเจน ดวงตาคมเบกิกว้างทนัที

เธอไม่ได้เสแสร้งเป็นสาวไร้ประสบการณ์ แต่เธอไม่เคยจรงิๆ!

ความจรงิที่เพิ่งรบัรูน้ี้ท�าเขาตื่นตระหนก แปลว่าสิ่งที่เขาเพิ่งดงึดนั

ฝ่าไปนั้นคือเยื่อพรหมจรรย์ของเธอ ความคิดในหัวเขาตอนนี้ปนกัน

ยุง่เหยงิ ไม่เข้าใจว่าท�าไมคนที่ไม่เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนถงึเลอืกที่จะ

มาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับคนแปลกหน้าแบบนี้...แต่จะมาคิดตอน

นี้ก็สายไปเสียหน่อย เพราะเขาลงมือไปเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้เธอก็

บบีรดัเขาแน่นไปหมดทกุส่วน 

“ออก...ออกไปเดี๋ยวนี้นะ!” เรเน่ไม่คิดว่ามันจะเจ็บได้ขนาดนี้ 

ท�าเอาหางตาของเธอมนี�้าตาซมึ อารมณ์วาบหวามที่มแีทบจะหายวบัไป

หมด หญงิสาวยนัมอืกบัแผงอกเขา พยายามดนัเขาออกไปจากร่างเธอ

เขาท�าหน้าแปลกประหลาดทันทีที่ได้ยินค�าพูดนั้นของเธอ...มัน

เหมือนกับบอกให้คนยิงธนูเก็บลูกศรที่เพิ่งปล่อยออกจากคันธนูไปกลับ
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มาอย่างไรอย่างนั้น

“บอกให้ออกไปไง!”

ฝ่ามอืน้อยๆ ของเธอเริ่มระดมทบุตบ่ีาเขา ท�าเอาชายหนุม่ต้องรบี

รวบมอืทั้งสองข้างของเธอเอาไว้เหนอืหวั ก่อนที่จะได้รอยช�้าบนร่างกาย

ที่ไม่ใช่รอยจูบ แล้วเอ่ยกบัเธอเสยีงแหบพร่า ร่างกายเครยีดเกรง็ไปหมด

ทกุส่วนเพราะต้องการสานต่อในสิ่งที่ท�าค้างไว้ 

“เรย์เรย์ เริ่มแล้วจะให้หยดุกลางคนั มนัไม่ได้หรอกนะ”

“กใ็ครจะไปรู้ว่ามนัจะเจบ็มากขนาดนี้...บ้าเอ๊ย!” เรเน่เริ่มดิ้นแรง

ขึ้นกว่าเดิม ทว่ากลับท�าให้เกิดการเสียดสีช่วงล่างมากขึ้นไปด้วย หญิง

สาวสูดลมหายใจเข้าลึก รับรู้ถึงตัวตนของเขาที่อยู่ในร่างเธอได้ชัดเจน  

ขาทั้งสองข้างของเธอยงัคงหนบีเข้าหากนัจนเป็นการบบีตวัชายหนุม่ไปด้วย

โดยปรยิาย

มาร์คัสโดนขาเรียวของเธอล็อกไว้จึงขยับตัวอย่างที่ต้องการได้ 

ไม่สะดวกนกั เขาขบกรามแน่น “เรย์เรย์...อย่าเกรง็ส.ิ..”

“เงยีบนะ!”

“ชู่ววว...ผ่อนคลาย รบัรองว่ามนัจะเปลี่ยนเป็นรู้สกึดแีทน”

“จะรู้สกึดไีด้ยงัไงกนัในเมื่อ...อา...” 

ไม่ทันสิ้นประโยค เสียงโวยวายของเธอก็เปลี่ยนเป็นเสียงคราง  

เมื่อเขาสู้กบัเรยีวขาสวยแล้วเริ่มขยบัตวัอย่างช้าๆ เพื่อให้ร่างบางคุ้นชนิ 

ก่อนที่จะเร่งจังหวะขึ้น เสียงหอบหายใจดังประสานกัน เช่นเดียวกับ

ท่วงท่าที่สอดคล้องกนัอย่างลงตวั มาร์คสัขบฟันแน่น มั่นใจว่าเชี่ยวชาญ

เรื่องแบบนี้ดกีว่าใคร แต่มาเจอผูห้ญงิที่แตกต่างจากสาวๆ ที่เขาเคยนอน 

ด้วยแบบนี้กท็�าเอารู้สกึเร้าใจและแทบอดกลั้นไม่ไหวอย่างบอกไม่ถูก 

เธอตอบสนองเขาอย่างไม่มีจริตจะก้าน ไม่มีค�าพูดยั่วยวน ไม่มี

การปรนเปรอ มนัเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อน แต่มนักลบั

ท�าให้มาร์คสัรูส้กึตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าครั้งไหนๆ ที่ผ่านมา ตวัตนของเธอ

บีบรัดเขาแน่น ท�าเอาทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความเสียวสะท้าน 

เสยีจนชายหนุ่มหลดุเสยีงค�ารามต�่าๆ ออกมา
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อุ่นร้อน...เปียกชื้น...คบัแน่น...

เขาขบเม้มดูดกลนืติ่งหเูธอ มอืกล็บูไล้ไปตามส่วนโค้งเว้า โอบกอด

ร่างของหญงิสาวแน่นขณะที่เร่งจงัหวะให้เรว็ขึ้น พาเธอไปสู่ฝั่งฝัน ก่อน

ที่เขาจะตามไปตดิๆ 

เรเน่เบิกตาโพลงเมือ่พบว่าสิง่แรกทีเ่ธอเหน็หลงัตืน่นอนคอื

ใบหน้าของชายหนุม่คนหนึ่งที่ห่างออกไปแค่คบื นอกจากความตกใจแล้ว

ก็มีอาการปวดหัวแทบระเบิดที่เป็นตัวดึงให้เธอตื่นขึ้นมา หญิงสาวหัน

มองรอบตวัเพื่อหานาฬิกา พบว่าเป็นเวลาเกอืบหกโมงเช้า ท้องฟ้าด้าน

นอกยงัคงมดือยู่ 

คนร่างบางรูส้กึถงึอะไรบางอย่างหนกัๆ บนร่าง จงึหลบุตาลงมอง 

ก็พบท่อนแขนแกร่งวางพาดทับตัวเธออยู่ โดยมือนั้นแปะอยู่บนหน้าอก

ข้างหนึ่งของเธออย่างพอดบิพอดี

เมื่อความเมาหายไปแล้ว ความกระดากอายก็เข้ามาแทนที่ 

ใบหน้าของเธอร้อนผ่าวขณะที่ค่อยๆ ยกมอืขึ้นมาเขี่ยแขนอกีฝ่ายให้พ้น

จากตวั ก่อนจะย่องลงจากเตยีงอย่างเงยีบเชยีบ ควานหาชดุชั้นในของ

ตนที่จ�าได้ว่าถูกถอดแล้วโยนทิ้งอยู่แถวๆ พื้นข้างเตียง จัดการสวมใส่

อย่างรวดเร็ว เธอกัดริมฝีปากตัวเองเพื่อไม่ให้หลุดส่งเสียงร้องออกมา 

เมื่อรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าของร่างกาย รวมถึงอาการเจ็บเบาๆ ตรง 

จดุอ่อนไหว 

ครั้งแรกย่อมรูส้กึเจบ็ อนันั้นเธอรู ้จะระบมบ้างมนักไ็ม่แปลก แล้ว

ยิ่งเมื่อคนืนอกจากจะเป็นครั้งแรกของเธอแล้ว ยงัเป็นครั้งที่สองและสาม

อกีต่างหาก เพราะ ‘รูปปั้นเดวดิตวัปลอม’ นั่นไม่รู้จกัพอ...ไม่รู้เขาเคอืง

แค้นอะไรเธอนกัหนา ถงึได้ดงึดนัเรยีกร้องกบัร่างกายเธอไม่เลกิ ตอนนี้

เรเน่จงึรู้สกึล้าไปทกุส่วนของร่างกาย

หลงัจากใส่กางเกงเสรจ็ เธอกม็องหาเสื้อ นกึขึ้นได้ว่ามนัโดนถอด

ทิ้งไว้ในห้องนั่งเล่น ดงันั้นจงึก้าวเรว็ๆ ออกจากห้องนอน วิ่งลงบนัไดไป

ชั้นล่างทันทีโดยไม่เสียเวลามองคนที่ยังคงหลับอยู่บนเตียงเลยสักนิด 
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ภาพเหตุการณ์เมื่อคืนฉายย้อนอยู่ในหัวขณะที่สวมเสื้อ ความรู้สึกของ

เธอนั้นผสมปนเปกันไปหมด ส่วนใหญ่คือความรู้สึกผิดกับการตัดสินใจ

บ้าๆ ของตวัเองเมื่อคนืนี้ 

เก็บความบริสุทธิ์มาได้ตั้งยี่สิบแปดปี...มีอันต้องจบลงเพราะ

อารมณ์ชั่ววูบของเธอ

เธอมันบ้า เรเน่...เธอมันบ้าไปแล้ว...เธอท�ามันลงไปได้ยังไง บ้า

เอ๊ย!

ริมฝีปากอิ่มสบถไม่หยุดขณะที่คว้ากระเป๋าถือบนโซฟาตามด้วย

หยิบเสื้อโคตลงจากไม้แขวน เท้าของเธอชะงักจากอาการปวดหัวตุบๆ 

เธอท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด หยดุมอืที่ก�าลงัจะเปิดประตบู้าน หนัหน้ากลบัไป

มองบันได ก่อนตัดสินใจเดินไปทางห้องครัวที่อยู่ด้านหลังห้องนั่งเล่น 

...เธอต้องการกาแฟอย่างด่วนที่สดุ

ดวงตาเรยีวมองหาสิ่งที่ตวัเองต้องการอย่างรวดเรว็ เครื่องชงกาแฟ

ตั้งอยูบ่นเคาน์เตอร ์เธอไล่เปดิตูเ้พื่อหาแก้ว เมื่อเจอกจ็ดัการชงกาแฟด�า 

ให้ความขมของกาแฟปลุกสมองให้ตื่นและรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเสียหน่อย 

และเลกิคิ้วเมื่อเหน็ยี่ห้อบนถงุกาแฟ ด้วยรูว่้ามนัคอืแบรนด์ที่แพงที่สดุใน

ตลาด นบัว่าเป็นลาภปากคนอย่างเธอทเีดยีว ที่จะได้ลิ้มลองรสชาตกิาแฟ

ชั้นดแีบบนี้

หวงัว่ามาร์คสัคงจะไม่ถอืสาที่เธอชงกาแฟแสนแพงของเขาดื่มโดย

ไม่ขออนญุาต

ระหว่างจบิกาแฟเธอกเ็ดนิออกมาหยดุยนืข้างๆ บนัได มองภาพ

เขยีนผลงานของ กสุตาฟ คลมิต์ ภาพนั้น อารมณ์ของเธอเริ่มแจ่มใสขึ้น 

กาแฟหนึ่งแก้วกบังานศลิป์ชั้นเลศิ สองสิ่งที่เธอหลงใหลที่สดุ

เมื่อกาแฟในแก้วพร่องจนเกือบหมด เรเน่ก็เดินกลับเข้าไปยัง

บริเวณห้องครัว แล้วคิ้วเรียวสวยก็ต้องขมวดเข้าหากันอีกครั้ง เมื่อเห็น

จานชามช้อนส้อมที่วางทิ้งอยู่บนเคาน์เตอร์ 

ปล่อยไว้แบบนี้คราบมนักแ็ห้งตดิ ล้างออกยากกนัพอดี

เธอวางแก้วกาแฟลงในอ่างล้างจาน หยิบจานชามช้อนส้อมจาก



ทะเลสีขาว   39

บนเคาน์เตอร์มาวางไว้ด้วย ก่อนจะเปิดก๊อกน�้าและล้างคราบอาหารออก 

เหมอืนนกึอะไรขึ้นได้ หญงิสาวเดนิกลับออกไปยงัห้องนั่งเล่น หยบิแก้ว

เหล้าสองใบบนโต๊ะกระจกกลบัเข้าห้องครวัมา ล้างมนัจนสะอาดเช่นกนั 

จากนั้นกน็�าทกุอย่างวางเรยีงในเครื่องล้างจาน ก้มหาก้อนน�้ายาล้างจาน 

เมื่อเจอมันอยู่ในตู้ใต้อ่างล้างจานก็หยิบมาใส่ในช่องน�้ายา ใช้เวลาเล็ก

น้อยกับการกดเลือกโปรแกรมล้างจานเพราะเป็นยี่ห้อที่เธอไม่เคยใช ้

มาก่อน เมื่อเรยีบร้อยกป็ิดฝาเครื่องให้สนทิ แล้วปล่อยให้มนัท�างาน

แล้วเธอก็เปิดกระเป๋าสะพายตัวเอง หยิบกระดาษกับปากกามา

เขยีน ตามด้วยหยบิเงนิออกมาวางไว้ข้างเครื่องชงกาแฟ เมื่อมองจนแน่ใจ

ว่าทกุอย่างเรยีบร้อยแล้วเธอกเ็ดนิออกไป 

ลมหนาวยะเยือกยามเช้าพัดปะทะร่างทันทีที่เธอเปิดประตูออก

จากบ้านเขา ท�าเอาอยากจะหดร่างกลบัไปหาความอบอุน่ข้างในตามเดมิ 

ทว่าหญงิสาวกเ็พยีงสูดหายใจลกึ ก้าวเท้าออกไปด้านนอก เมื่อคนืดูท่า

จะมหีมิะตกเพิ่ม เพราะลานหน้าบ้านนั้นเตม็ไปด้วยหมิะนุ่มๆ ที่สูงเกอืบ

ถึงหัวเข่า นึกดีใจที่รองเท้าบูตของตัวเองเป็นบูตยาว ท�าให้หิมะเย็นๆ  

ไม่ซมึเข้ามาโดนถงุเท้าและขากางเกง 

เมื่อเดนิมาถงึประตูเหลก็หน้าบ้านเขาแล้วเธอกช็ะงกัเพราะพบว่า

มนัต้องใช้รโีมตเปิด เรเน่หรี่ตามองรั้วตรงหน้า จากนั้นกห็นักลบัไปมอง

ตวับ้าน เธอไม่รู้ว่ารโีมตเปิดประตูรั้วอยู่ตรงไหน แย่ไปกว่านั้นคอืเธอไม่รู้

ด้วยซ�้าว่าหน้าตารโีมตนั่นเป็นยงัไง 

เธอจะออกไปยงัไงดลี่ะทนีี้

มาร์คสัจ้องมองกระดาษกบัธนบัตรทีว่างอยูข้่างเครือ่งกาแฟ

อย่างนกึข�า

เมื่อตื่นมาก็ไม่พบร่างบางที่อยู่กับเขาเมื่อคืนแล้ว เขาลุกขึ้นจาก

เตยีง ยกมอืขึ้นสางผมสนี�้าตาลของตวัเองให้หายยุง่ คว้าเสื้อคลมุตวัยาว

มาใส่แล้วเดินลงชั้นล่าง คิดว่าอีกฝ่ายคงตื่นก่อนแล้วลงมาชั้นล่างก่อน

หน้าเขา
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ทว่าเมื่อลงมาแล้วก็ไม่เห็นร่างของเธอเลย ไม่ว่าจะเดินวนหาทุก

ซอกทกุมมุของบ้าน ดูท่าเธอจะไปโดยไม่บอกลา แม้ว่าปกตเิขาจะชอบ

ให้สาวๆ ไปจากบ้านทนัทหีลงัตื่น แต่กไ็ม่ถงึขนาดไม่กล่าวลากนัแบบนี้ 

ในตอนนั้นชายหนุ่มนึกสงสัยว่าถ้าหญิงสาวไปแล้วจริงๆ เธอออกจาก

บ้านเขาไปได้ยังไง ในเมื่อประตูรั้วบ้านเขานั้นจ�าเป็นต้องใช้รีโมตเปิด 

ความอยากรู้ท�าให้มาร์คสัเปิดประตอูอกไปนอกบ้าน เขาเหน็รอยเท้าบน

หิมะที่มุ่งตรงไปยังประตูรั้วจึงเดินตามไปอย่างใคร่รู้ ไม่น�าพากับความ

หนาวเย็นของอากาศ และเมื่อตามรอยเท้ามาจนถึงประตูรั้ว ก็หัวเราะ

ออกมาเมื่อได้ค�าตอบว่าอกีฝ่ายออกจากบ้านเขาไปด้วยวธิใีด

เธอเลือกที่จะปีนข้ามรั้วออกไป แทนที่จะรอให้เขาตื่นแล้วเปิด

ประตูรั้วให้

...ที่ผ่านมา ผูห้ญงิทกุคนล้วนแต่อยากอ้อยอิ่งอยู่ในบ้านเขาให้นาน

ที่สดุทั้งนั้น ไม่เคยมใีครที่ดูรบีร้อนอยากจะจากไปแบบนี้มาก่อน 

มาร์คสัเดนิกลบัเข้าบ้าน ตรงไปยงัห้องครวัเพื่อชงกาแฟดื่ม และ

สิ่งที่เห็นก็ท�าให้เขางุนงง เครื่องล้างจานถูกเปิดให้ท�างาน เขาเปิดฝา

เครื่องออกอย่างสงสยั ไม่สนใจว่าตวัเองจะท�าให้กระบวนการชะล้างของ

เครื่องล้างจานหยุดชะงัก เมื่อก้มดูในเครื่องก็พบว่ามีแก้วเหล้าสองใบที่

ถูกน�าไปใช้เมื่อคืน จานชามที่เขาจ�าได้ว่าวางทิ้งไว้ก่อนออกไปข้างนอก 

และมีดที่ใช้หั่นมะนาว แน่นอนว่าเขาไม่ได้เป็นคนยัดของพวกนี้ใส่ 

เครื่องลา้ง และแม่บา้นกจ็ะไม่เขา้มาท�าความสะอาดจนกว่าจะเป็นเวลา

เที่ยงวัน ดังนั้นความเป็นไปได้เดียวก็คือหญิงสาวที่เขาพากลับบ้านมา

เมื่อคนืเป็นคนท�าทกุอย่าง รวมถงึกาแฟที่ชงใส่เหยอืกไว้เรยีบร้อยด้วย

กระดาษสีเขียวที่วางอยู ่ข้างเครื่องชงกาแฟคือสิ่งที่ท�าให้เขา 

ตกตะลงึมากที่สดุ

เธอทิ้งเงนิไว้

ไม่ส ิเธอทิ้งเงนิเป็นค่ากาแฟที่ตวัเองชงดื่ม

เขารู้จากกระดาษโน้ตแผ่นเลก็ๆ ที่วางอยู่กบัธนบตัรสเีขยีวใบนั้น 

ซึ่งนอกจากอธิบายเหตุผลที่ทิ้งเงินไว้แล้ว ยังทิ้งค�าสอนให้เขาล้างจาน
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ทนัทหีลงัรบัประทานเสรจ็ อย่าทิ้งไว้ให้คราบอาหารแห้งกรงัอกีต่างหาก

ในที่สดุเขากก็ลั้นไม่อยู่ หลดุหวัเราะออกมาเสยีงดงั หยบิธนบตัร

มลูค่าห้าปอนด์ใบนั้นมาถอืไว้ มองด้วยสายตาวาววบั เมื่อคนืนี้นอกจาก

จะได้สาวสวยมานอนกอดแล้ว เขายงัได้แม่บ้านที่ล้างจานและชงกาแฟ

ให้อกีด้วย รวมถงึเงนิที่เขาจะถอืว่าเป็นค่าทปิของตนกแ็ล้วกนั

เรย์เรย์...เธอช่างขยนัท�าให้เขาแปลกใจเสยีจรงิๆ

น่าเสียดายที่เธอไปโดยไม่บอกกล่าว ท�าให้นอกจากชื่อเธอแล้ว 

เขากไ็ม่รู้อะไรเกี่ยวกบัเธออกี 

เสยีงโทรศพัท์บ้านดงัขึ้น มาร์คสัจงึหยดุความคดินั้นแล้วเดนิไปรบั

โทรศัพท์ แล้วสีหน้าที่อารมณ์ดีของเขาก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดทันทีที่

ได้ยนิค�าพูดของปลายสาย เมื่อประโยคยาวเหยยีดนั้นจบลง เขากต็อบ

ออกไปสั้นๆ

“ได้ ผมจะรบีไป”
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มาร์คัสก้าวยาวๆ เข้าไปในตึกสูงหกชั้นที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ

สวนสาธารณะไฮด์ปาร์ก พนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าประตูโค้ง

ทกัทายเขาด้วยรอยยิ้ม ชายหนุ่มเดนิผ่านห้องโถงใหญ่ไปยงัลฟิต์ ขึ้นไป

ยังชั้นสูงสุดด้วยความรีบเร่ง เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกก็เห็นหญิงสาวใน 

ชุดสูทสีเทาเข้มยืนรอต้อนรับเขาอยู่แล้ว เขาเดินผ่านหน้าเธอไปพลาง 

ออกค�าสั่งสั้นๆ 

“ผมจะรออยู่ที่ห้องท�างาน เรยีกโอลเิวอร์มา”

“ค่ะนาย” หญงิสาวที่ด�ารงต�าแหน่งเลขาฯ ของเขารบัค�า จากนั้น

ก็เดินกลับไปยังโต๊ะท�างานของตัวเอง กดโทรศัพท์หาบุคคลที่ผู้เป็นนาย

ต้องการพบ 

ห้านาทหีลงัจากนั้น ร่างใหญ่โตของชายหนุม่คนหนึ่งกข็ึ้นลฟิต์มา 

เขาใส่สูทสีด�าผูกเนกไทสีแดงเข้ม ในมือมีแฟ้มเอกสารอยู่ เขาเอ่ยทัก

เลขาฯ หน้าห้องก่อนเดนิตรงเข้าห้องท�างานด้านหลงัไป

เมื่อโอลิเวอร์เปิดประตูห้องเข้าไปแล้วก็เจอผู้เป็นนายยืนหน้า

เครยีดอยูช่ดิกระจกบานสงูที่ใช้แทนผนงัห้อง และอกีฝ่ายกห็นักลบัมาหา

เมื่อรบัรู้ถงึการมาของเขา 

มาร์คัสมองลูกน้องด้วยแววตาไม่สบอารมณ์เท่าไรนัก “ขายไป 

เท่าไหร่”

“สองล้านห้าแสนปอนด์ครบั”

“บดัซบ!” มาร์คสัสบถออกมาดงัลั่น ดวงตาสเีทาเขยีวนั้นเตม็ไป

3
แตกหัก
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ด้วยความกราดเกรี้ยวอย่างที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ ปกติแล้วเขาไม่ใช่คน

อารมณ์ร้ายแบบนี้ ทว่าเรื่องที่เพิ่งได้รบัรายงานจากลกูน้องเมื่อเช้าท�าเอา

เขาคมุอารมณ์ไว้ไม่อยู่จรงิๆ

ราวๆ หนึ่งเดือนก่อน ภาพวาดในแกลเลอรีของเขาหายไป หลัง

จากแจ้งความแล้ว ทางต�ารวจก็สืบหาตัวหัวขโมยจากข้อมูลกล้อง

วงจรปิด ทว่าไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไรนัก เพราะตัวหัวขโมยปิดหน้าปิดตา

จนไม่เหน็รูปพรรณสณัฐานใดๆ 

หลงัจากนั้นไม่นาน เขากไ็ด้ขา่วจากวงในมาว่ามคีนขายภาพวาด

ภาพนั้นให้แก่เศรษฐชีาวอติาลคีนหนึ่งอย่างเงยีบๆ นั่นท�าให้เขาส่งคนไป

สืบหาทันทีว่าคนที่เอาภาพนั้นไปขายเป็นใคร โชคดีที่เขารู้จักคนใน 

ตลาดมดือยู่พอควร ท�าให้ไม่นานกไ็ด้ค�าตอบ

เป็นน้องชายของเขาเอง...

แม้ตอนแรกจะคาดเดากันว่าหัวขโมยต้องเป็นคนในแน่ๆ เพราะ

ภายในแกลเลอรีของเขามีระบบป้องกันชั้นดี ไม่ใช่ที่ที่ใครก็เข้ามาขโมย

ของได้ง่ายๆ แต่กไ็ม่คดิว่าจะเป็นคนที่ใกล้ตวัเขาขนาดนี้

โจเอล น้องชายของเขา เมื่อก่อนก็เป็นเด็กดีคนหนึ่ง ทว่าพอโต 

ขึ้นมากลบัไม่ค่อยเป็นผู้เป็นคนเท่าไรนกั โจเอลตดิการพนนังอมแงมจน

สร้างหนี้สนิมหาศาล และมกัจะมาขอร้องให้เขาช่วยเหลอื เพราะตวัเอง

เป็นพี่ชาย เขาจงึยอมให้เงนิอกีฝ่ายไปใช้หนี้ หลงคดิว่าน้องจะยอมเลกิ

เล่นการพนนัจรงิๆ อย่างที่เจ้าตวัสาบาน ทว่าไม่เลย ใช้หนี้ก้อนหนึ่งจบ

ไป หนี้ก้อนใหม่กต็ามมา จนเขาหมดความเชื่อถอืในค�าพูดอกีฝ่าย

แต่ถงึอย่างนั้น เขากก็ดัฟันอดทนกบัน้องชายคนนี้มาตลอด ไม่ว่า

อีกฝ่ายจะท�าตัวเหลวแหลกแค่ไหนเขาก็ยังยื่นมือไปช่วย เพราะยังไงก็

ถือว่าสายเลือดเดียวกัน แต่ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเหลิงจนกล้าท�ากับเขา 

แบบนี้

มาร์คสัสดูลมหายใจเข้าลกึสองสามทเีพื่อคมุความโกรธของตวัเอง 

เขาถามลูกน้องที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิม โอลิเวอร์เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขา 

คอยจดัการธรุะปะปังต่างๆ แล้วแต่เขาจะสั่ง 
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“ตอนนี้มใีครรู้เรื่องนี้อกีบ้าง”

“แค่ผมครบั”

“เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อน อย่าเพิ่งให้ใครรู้...โดยเฉพาะพ่อ” มาร์คัสไม่

ต้องการให้เรื่องนี้เลด็ลอดออกไปให้เป็นข่าวเสยีหายต่อชื่อเสยีงครอบครวั 

และไม่อยากให้บดิารูเ้รื่องนี้ด้วย เพราะรูว่้าจะท�าให้อกีฝ่ายเดอืดดาลมาก

แน่ ดงันั้นเขาจงึตั้งใจว่าจะสั่งสอนโจเอลด้วยตวัเอง “ตอนนี้มนัอยูท่ี่ไหน”

“อะพาร์ตเมนต์ของเพื่อนแถวไชนาทาวน์ครบั”

“ส่งคนไปลากคอมนัมาเดี๋ยวนี้”

ชายวัยสามสิบต้นๆ ในเสื้อยืดกางเกงยีนถูกพาตัวมาที่ห้อง

ท�างานของมาร์คสัในอกีสองชั่วโมงให้หลงั ใบหน้าของเขานั้นคล้ายคลงึ

กับชายหนุ่มเจ้าของห้องถึงแปดส่วนด้วยกัน ต่างที่ว่ามาร์คัสดูเหมือน

หนุ่มเจ้าส�าอางที่ดูแลตัวเองอย่างดี ในขณะที่โจเอลปล่อยตัวจนดูโทรม

เกนิอายจุรงิ ใต้ดวงตาคล�้าด�า หนวดเครายุ่งเหยงิ ร่างกายผอมแห้ง

สีหน้าของโจเอลไม่ได้มีความสลดเลยแม้แต่น้อย ในทางตรงกัน

ข้ามกลับดูกระหยิ่มยิ้มย่องเป็นอย่างมาก พอเข้ามาในห้องท�างานแล้ว 

เขากเ็ดนิอาดๆ ไปนั่งบนโซฟารบัรองแขกกลางห้อง ไม่รู้สกึรู้สาอะไรกบั

รงัสมีาคใุนห้องเลยสกันดิ 

“คดิถงึผมใช่ไหมพี่ ถงึกบัส่งคนไปเชญิผมมาเลยทเีดยีว”

“โอ้ เชื่อฉันสิ ว่าฉันคิดถึงแกมากเลยทีเดียว” มาร์คัสเอ่ยด้วย 

น�้าเสยีงเหี้ยมเกรยีม เขาโบกมอืสั่งให้ลกูน้องสองคนในห้องออกไปข้างนอก 

เหลอืเขาอยู่ตามล�าพงักบัน้องชาย “ฉนัว่าแกกต็้องคดิถงึฉนัมากเหมอืน

กนั ถงึได้เอาภาพเขยีนของฉนัไปเป็นของดูต่างหน้าน่ะ”

ร่างของโจเอลแขง็ทื่อขึ้นมาทนัท ี“พี่...พี่พูดเรื่องอะไร...”

“ไม่เข้าใจว่าฉนัพดูเรื่องอะไรงั้นเหรอ” ผูเ้ป็นพี่เลกิคิ้ว “ฉนักพ็ดูถงึ

ภาพเขยีน La chute de l’ange ที่เดมิอยู่ในแกลเลอรขีองฉนั แต่ตอนนี้ไป

อยู่ที่บ้านของไอ้เศรษฐอีิตาลนีั่นยงัไงล่ะ ชดัเจนแล้วใช่ไหม...ทนีี้กต็าแก

บอกฉนัแล้วว่ามนัถูกขายไปได้ยงัไง”
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“ผม...ผมจะไปรูเ้รอะ!” โจเอลปฏเิสธเสยีงแขง็ “ลกูน้องพี่ขโมยไป

ขายหรอืเปล่า!”

“ลูกน้องฉนัเหรอ แปลก...” มาร์คสัวางกระดาษที่ถอือยู่ในมอืลง

บนโต๊ะกลางหน้าโซฟา ดันไปหาอีกฝ่ายเพื่อให้เห็นภาพบนนั้นชัดๆ 

“เพราะฉนัไม่มลีูกน้องที่ชื่อ โจเอล เกลเลอร์...ฉนัมแีค่น้องชายไม่รกัดทีี่

ชื่อนี้เท่านั้น!”

โจเอลมองกระดาษบนโต๊ะแล้วกต้็องตาเหลอืก เพราะนั่นคอืส�าเนา

เชค็ที่มชีื่อเขาเขยีนเด่นหราอยูบ่นนั้น ไม่คดิว่าผูเ้ป็นพี่จะเจอหลกัฐานชิ้น

นี้ เขามั่นใจว่าได้ท�าการขายภาพเขยีนนั่นอย่างเงยีบเชยีบที่สดุแล้วเชยีว 

รวมถึงเช็คที่พอเขาได้รับก็น�าไปขึ้นเงินทันที เป็นไปได้ยังไงที่พี่ชายจะมี

ส�าเนาของมนั!

มาร์คัสมองน้องชายด้วยสายตาดุดัน “ทีนี้จะยอมรับได้หรือยัง  

ว่าเป็นแกที่ขโมยภาพเขียนของฉันไปขาย...เงินที่ฉันให้แกทุกเดือนมัน 

น้อยมากใช่ไหม แกถงึไม่พอใจ จนกล้ามาขโมยของของฉนัแบบนี้!”

“เงนิแค่นั้นมนัจะไปพออะไร!” ถงึตอนนี้โจเอลโมโหขึ้นมาบ้าง “พี่

ได้รายได้เดอืนๆ นงึเป็นร้อยล้าน ใช้ชวีติเสวยสขุอยู่บนกองเงนิกองทอง 

แต่กลบัใจด�าแบ่งให้ผมแค่เศษเสี้ยวเดยีวเท่านั้น มนัจะไปพอใช้ได้ยงัไง!”

“กองเงินกองทองนี้มันก็เป็นของแก จนกระทั่งวันที่แกไม่รักด ี

ท�าลายอนาคตตวัเองนั่นละ!” 

เมื่อก่อนเขาและโจเอลต่างมีสิทธิ์ในธุรกิจของตระกูลอย่างเท่า

เทียมกัน นั่นคือบริษัทอดาเมเซีย ที่คอยควบคุมการค้าขายเพชรและ

อญัมณมีค่ีาอื่นๆ ทั่วยโุรป รวมถงึมแีบรนด์เครื่องประดบัชั้นสูงของตวัเอง

ด้วย จนกระทั่งโจเอลสร้างเรื่องท�าให้ธุรกิจเสียหายไปหลายสิบล้าน 

เพราะแอบเอาสร้อยเพชรไปใช้หนี้พนนั ตอนนั้นเมื่อบดิารู้เรื่องกโ็กรธจน

ไล่โจเอลออกจากการมีส่วนร่วมในธุรกิจทั้งหมด รวมถึงสั่งห้ามไม่ให้ 

ย่างกรายเข้าไปในบรษิทัทกุสาขาทั่วยโุรป เพราะกลวัอกีฝ่ายจะฉวยโอกาส

ขโมยของไปอกี

ท�าให้หลงัจากนั้นมากเ็ป็นเขาที่คอยดแูลจดัการความวุน่วายและ
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ส่งเงนิรายเดอืนให้น้องชายใช้ เพราะอย่างไรเสยี ถงึอกีฝ่ายจะท�าตวัเกเร 

แตก่เ็ป็นน้องชายเพยีงคนเดยีวของเขา ทว่าโจเอลกลบัไมค่ดิจะปรบัปรงุ

ตวัเลยแม้แต่นดิ ยงัคงใช้ชวีติเหลวแหลกไปวนัๆ ผลาญเงนิที่เขาให้ไปกบั

การพนนัหมด

“เงินที่ฉันให้แกไป ถ้าแกไม่เอาไปเล่นพนันจนหนี้ท่วมหัวแบบนี้ 

แกกใ็ช้ชวีติอยูไ่ด้อย่างสบายๆ เคยคดิบ้างมั้ย!...ฉนัไม่คดิเลยว่าแกจะเลว

ถงึขั้นขโมยของของฉนัเพื่อหาเงนิไปเล่นพนนั!”

“กพ็ี่ไม่ให้เงนิผมเพิ่ม ผมเลยต้องใช้วธิอีื่น!”

“แกนี่มนั...!” ชายหนุ่มชกัจะเหลอือด เมื่อไม่เหน็ความรู้สกึผดิใน

สีหน้าน้องชายแม้แต่นิด “ฉันยอมทนกับเรื่องพรรค์นี้มานานมากจนมัน

ชกัจะเกนิไปแล้ว คราวนี้ฉนัจะไม่ยอมอกี...แกต้องไปเอาภาพเขยีนกลบั

มาคนืฉนั ไม่อย่างนั้นอย่าหวงัว่าจะได้เงนิรายเดอืนจากฉนัอกี!”

“พี่จะบ้าเหรอ! ราคาที่ผมขายภาพนั้นไปมนัไม่ใช่น้อยๆ นะ ผม

จะไปเอาคนืมาได้ยงัไง” แถมเงนิก้อนใหญ่นั้นเขากเ็อาไปใช้หนี้พนนัเก่า

หมดแล้วด้วย

“ฉนัไม่สน แกจะต้องไปหามนั และขอซื้อภาพกลบัมาคนืฉนัซะ!”

“กะอแีค่ภาพทเุรศๆ ภาพเดยีว จะอะไรนกัหนาวะ!” โจเอลตวาด

ลั่นอย่างเดอืดดาล เขาลกุขึ้นยนืเผชญิหน้าพี่ชายตวัเอง “ภาพเขยีนมนั

ไม่ใช่ของพี่ด้วยซ�้า แต่เป็นของแม่ต่างหาก ฉันเองก็มีสิทธิ์ในการเป็น

เจ้าของภาพนั้นครึ่งหนึ่งเท่ากบัพี่นั่น...”

เผยีะ!

ฝ่ามือหนักๆ ฟาดลงไปบนหน้าของโจเอลอย่างแรงจนหน้าหัน  

คนที่ไม่คิดว่าจะถูกพี่ชายลงไม้ลงมือหันขวับมามองด้วยสีหน้าตื่นตะลึง 

มาร์คสัโกรธจนตวัสั่นเทิ้ม จ้องมองน้องชายอย่างเดอืดดาล 

“แกรู้ทั้งรู้ว่าภาพเขียนนั้นเป็นของของแม่...แกก็ยังกล้าเอามันไป

ขายให้คนอื่น!”

“นี่พี่...ตบผมเหรอ...”

“ฉนัให้เวลาแกสามเดอืน ถ้าแกจดัการเรื่องนี้ไม่ได้ ฉนัจะไม่แค่ตบ
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แกแน่ แต่ฉนัจะส่งเรื่องให้ต�ารวจด�าเนนิการตามกฎหมายกบัแก” 

มาร์คัสเอ่ยเสียงเข้ม ตัดสินใจเด็ดขาดว่ารอบนี้เขาจะไม่ยอมให้

น้องชายอกีต่อไป

ฤดหูนาวผ่านไปพร้อมๆ กบับรรยากาศสีชมพขูองเดอืนแห่ง

ความรักที่เข้ามาแทนที่ แม้ว่าจะผ่านวันวาเลนไทน์มาแล้ว ทว่าตาม 

ร้านรวงต่างๆ ยังคงมีของประดับร้านให้เข้ากับเทศกาลหลงเหลืออยู่  

ร้านกาแฟที่มาร์คสันั่งอยูใ่นตอนนี้กเ็ช่นเดยีวกนั รบิบิ้นสชีมพทูี่ผกูเป็นโบ

ยังคงติดอยู่บนกระจกร้าน และมีลูกโป่งสีชมพูแขวนอยู่ตรงเคาน์เตอร์

จ่ายเงนิ

“เฮ้ มาร์ค” คนที่เรยีกชื่อเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาคมเข้มคนหนึ่ง

ในเสื้อยดืกางเกงวอร์ม 

มาร์คสัส่งยิ้มให้คนที่เดนิมานั่งลงบนเก้าอี้ตวัตรงข้ามเขา ถามเมื่อ

เหน็ว่าเสื้ออกีฝ่ายชุ่มเหงื่อ “เพิ่งไปวิ่งมาเหรอ”

“ใช่ วิ่งจากอะพาร์ตเมนต์มาหานายนี่ไง” โทมสัตอบเพื่อน “แล้ว

นี่กบั...ชื่ออะไรนะ...”

“ทาเทยีอาน่า”

“นั่นละ เป็นไง”

“เลกิแล้ว”

“ว้า...ฉนัจ�าได้ว่าเธอฮอตจะตายไปนี่ ท�าไมเบื่อเรว็จงั”

มาร์คัสไม่ได้ตอบอะไร เขายกมือเรียกพนักงานเสิร์ฟให้มารับ

ออร์เดอร์ สั่งอาหารเช้าสองชดุ รวมถงึสั่งกาแฟให้ตวัเองเพิ่มอกีแก้ว

“จรงิๆ เบื่อแล้วกส็่งต่อมาให้ฉนับ้างกไ็ด้นะ ช่วงนี้เหน็คนเดนิกนั

เป็นคู่แล้วรู้สกึเง้าเหงา...”

“อย่างนายเนี่ยนะเหงา” มาร์คัสหัวเราะ ถ้าเขาเรียกตัวเองเป็น

เพลย์บอยแล้วละก็ เพื่อนเขาคนนี้ต้องเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ของ

เพลย์บอยเลยทีเดียว เพราะกับเขาอย่างมากก็วันละคน บางคนที่น่า

สนใจหน่อยก็อยู่ได้สี่ห้าวัน แต่กับโทมัสแล้ว วันหนึ่งต้องควงสาวไม่ต�่า
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กว่าสามคน

อาหารเช้ายกมาเสิร์ฟแล้ว ไข่เบเนดิกต์กับไก่รมควันบนอิงลิช 

มัฟฟิน ราดด้วยซอสฮอลแลนเดส นี่อาจจะดูแปลกอยู่เสียหน่อยที่ 

ชายหนุม่สองคนจะนดัเจอกนัเพื่อรบัประทานอาหารเช้า แต่ส�าหรบัพวกเขา 

มื้อที่ว่างเจอกม็แีค่มื้อเช้าเท่านั้น เพราะมื้ออื่นต่างคนต่างคดิว่าเอาเวลา

ไปใช้กับผู้หญิงสวยๆ จะดีกว่า อีกทั้งการนัดเจอกันตอนเช้าแบบนี้ก็ใช้

เป็นข้ออ้างในการไล่คูค่วงที่มาค้างคนืด้วยกนัให้กลบับ้านตวัเองไปได้ด้วย

เมื่ออาหารเช้าในจานพร่องไปเกินครึ่ง มาร์คัสก็เอ่ยถาม “ว่าแต่

วนัพธุนี้นายมาได้ใช่ไหม”

“งานเลี้ยงที่แกลเลอรนีายน่ะเหรอ แน่นอน ฉนัจดไว้ในตารางนดั

แล้ว” 

“อย่าเลตล่ะ ฉนัไม่อยากให้นายพลาดโชว์ตอนเริ่มงาน” มาร์คสั

ย�้ากบัเพื่อน เพราะรู้ว่าอกีฝ่ายชอบไปสายตลอดไม่ว่าจะนดัท�าอะไร แต่

กร็ู้ดวี่าก�าชบัไปอกีฝ่ายกเ็ลตอยู่ดี

“พลาดไปกไ็ม่เสยีดายหรอกน่ะ เป้าหมายของฉนัไม่ใช่จะไปดภูาพ

เขยีนชดุใหม่ของแกลเลอรนีายซะหน่อย” โทมสัเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ เหตผุล

เดยีวที่เขาไปงานพวกนี้กเ็พราะรูว่้าในงานจะต้องมสีาวๆ สวยๆ มาเยอะ

แน่นอน “ว่าแต่...ภาพเขยีนที่หายไปตอนนั้น ได้คนืมาหรอืยงั”

เมื่อเพื่อนถามถึงเรื่องนี้ สีหน้าอารมณ์ดีของมาร์คัสก็เปลี่ยนไป

ทนัท ีเสยีงที่ตอบออกไปจงึห้วน “ยงั”

“ไม่ได้ข่าวจากโจเอลเลย?”

“ไม่” หลงัจากที่ลากคอน้องชายให้มาพบ เขากไ็ม่ได้ข่าวอะไรจาก

น้องชายอกี อกีฝ่ายหายเข้ากลบีเมฆ ชายหนุม่เองกต็อบแทนการกระท�า

นั้นด้วยการระงบับญัชทีี่เปิดให้ผูเ้ป็นน้องไว้ ด้วยรูว่้าท�าแบบนี้ อกีไม่นาน

น้องชายกจ็ะโผล่มาหาเขาเอง

“นี่ก็ผ่านไปเกือบสองเดือนแล้ว...ถ้าเขาเอาภาพเขียนกลับมา 

ไม่ได้ นายจะด�าเนนิเรื่องเอาผดิกบัน้องตวัเองจรงิๆ เหรอ” 

โทมสัถามด้วยน�้าเสยีงเป็นกงัวล เขาสนทิกบัมาร์คสัมานาน รู้ว่า
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ภายใต้ความสัมพันธ์ระหองระแหงของอีกฝ่ายกับน้องนั้น จริงๆ แล้ว

มาร์คสัรกัน้องชายมาก ถงึได้ช่วยเหลอืมาตลอด แม้จะทั้งโกรธทั้งโมโห

กบัการท�าตวัเหลวแหลกของอกีฝ่ายกต็าม

“บางทีฉันควรจะท�ามานานแล้วด้วยซ�้า” ชายหนุ่มเอ่ยเบาๆ  

“...บางททีี่เขาไม่เอาอ่าวอย่างทกุวนันี้ อาจจะเป็นเพราะฉนัไม่จดัการให้

เดด็ขาดตั้งแต่แรก”

โทมสัไม่อยากออกความเหน็อะไร จงึเพยีงแค่เอื้อมมอืไปตบไหล่

เพื่อนเบาๆ 

“มอีะไรให้ช่วยกบ็อกฉนัมากแ็ล้วกนั”

งานเลี้ยงที่แกลเลอรีภาพใจกลางลอนดอนจัดข้ึนอย่าง

หรูหรา เซเลบรติแีละคนดงัหลายคนต่างพากนัมาร่วมงาน เจ้าของงาน

และเจ้าของแกลเลอรีอย่างมาร์คัสอยู่ในชุดทักซิโดสีด�าและหูกระต่าย  

ผมของเขาถูกเซตเป็นทรง ขับให้ใบหน้าดูหล่อเหลาดึงดูดสายตาสาวๆ 

ได้ยิ่งกว่าเวลาปกติ หนวดเคราก็โกนออกจนเนียนเกลี้ยง ท�าให้ผิวหน้า

ของเขาดูขาวขึ้นกว่าเดมิ

วนันี้เขาเปิดตวัภาพเขยีนของ วาซลี ีคนัดนิสก ีศลิปินชาวรสัเซยี

ที่เป็นต้นก�าเนดิของภาพเขยีนแนวนามธรรม เขาเพิ่งประมูลผลงานหลกัๆ 

ของศิลปินคนนี้มาเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ในงานนอกจากจัดแสดงภาพ

เขียนที่เพิ่งได้มาแล้ว ชายหนุ่มยังน�าภาพเขียนอื่นๆ ในแกลเลอรีที่มีไว้

เพื่อจ�าหน่ายออกมาจดัแสดงอกีด้วย

จุดประสงค์ที่เขามีแกลเลอรีนั้นเพื่อเก็บสะสมงานศิลปะที่ตน 

ชื่นชอบ ซึ่งส่วนมากจะเพยีงเปิดให้เข้าชมอย่างเดยีว เขาไม่ขายงานศลิปะ

ที่ตัวเองสะสมเท่าไร มีเพียงชิ้นงานบางชิ้นที่เขาไม่ได้ชอบมากนักถึงจะ

ยอมปล่อยขาย 

มาร์คัสทักทายผู้คนที่มาร่วมงาน ซึ่งความจริงแล้วชายหนุ่มแค ่

ยืนอยู่ที่เดิมแล้วก็ทักตอบคนที่แวะเวียนเข้ามาคุยกับเขา เป็นเรื่องปกต ิ

ทกุคนต่างอยากเข้ามาคยุกบัเขากนัทั้งนั้น เมื่อครู่เขาเหน็เพื่อนสนทิของ
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ตัวเองโผล่มาแล้ว ทว่าแทนที่อีกฝ่ายจะเข้ามาทักทาย กลับตรงไปหา 

สาวสวยในงานเสยีนี่

บางทเีขากค็วรท�าอย่างนั้นบ้าง...

เขากวาดตามองไปรอบๆ ก่อนจะหยดุลงที่ร่างสะโอดสะองในชดุ

ราตรสีั้นสแีดงเพลงิที่ก�าลงัยนือยู่หน้าภาพเขยีน The Lovers ของ เรอเน 

มากรติต์ หลงัจากยนืพจิารณาอยู่ครู่หนึ่งด้วยรู้สกึคุ้นหน้าคุ้นตาอกีฝ่าย 

เขากเ็ดนิเข้าไปหาเธอ

“เรอเนเป็นศลิปินชาวเบลเยยีม ภาพของเขาส่วนมากจะมผ้ีาคลมุ

ใบหน้าคนในภาพเอาไว้”

เมื่อได้ยินเสียงของเขา สาวชุดแดงก็ชายตามามอง ก่อนจะหัน 

มาหาทั้งตัวแล้วผุดรอยยิ้มหวาน “ได้คุณเกลเลอร์มาอธิบายด้วยตัวเอง

แบบนี้ รู้สกึเป็นเกยีรตเิหลอืเกนิ”

“เรยีกผมว่ามาร์คเถอะครบั” เขายื่นมอืออกไปเพื่อจบัมอืทกัทาย

กบัอกีฝ่าย

“ซนิเธยี ฮาร์เปอร์ ค่ะ” เธอแนะน�าตวัพร้อมรอยยิ้ม

“ผมว่าเป็นเกียรติของผมมากกว่า ที่นางแบบชื่อดังอย่างคุณมา

ร่วมงานเปิดตวัภาพเขยีนในแกลเลอรเีลก็ๆ ของผม” 

เขาหยิบแก้วไวน์จากบริกรที่เดินผ่านมาส่งให้หญิงสาวแก้วหนึ่ง 

และหยบิให้ตวัเองแก้วหนึ่ง

“ฉันมากับเพื่อนน่ะค่ะ” เธอตอบ หันไปมองเพื่อนที่พูดถึงซึ่งยืน

อยู่อกีมมุของห้อง 

มาร์คสัมองตามไปกพ็บว่าเป็นบตุรสาวของนกัการเมอืงคนหนึ่งที่

เขารู้จกั 

“ว่าแต่ท�าไมเขาถงึต้องคลมุหน้าให้คนในภาพล่ะคะ”

“เชื่อว่ามนัมทีี่มาจากตอนที่มารดาของเขาเสยีชวีติจากการจมน�้า 

โดยมีชุดนอนคลุมอยู่บนใบหน้าน่ะครับ” เขาเอ่ยตอบสั้นๆ เพราะรู้ว่า 

อีกฝ่ายเพียงแค่ถามไปแบบนั้น ไม่ได้สงสัยอยากรู้อะไรจริงๆ ซึ่งก็เป็น

เรื่องปกต ิน้อยครั้งนกัที่เขาจะเจอคนที่ให้ความสนใจในภาพเขยีนพวกนี้
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อย่างจรงิจงั

ชั่วแวบหนึ่งเขานึกถึงใบหน้าสวยหวานราวกับตุ ๊กตาของใคร 

บางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแค่ชั่วข้ามคืน แม้จะผ่านมานานแล้ว ทว่า

มาร์คัสกลับไม่ลืมเธอเหมือนอย่างที่เป็นกับคู่ควงแบบฉาบฉวยที่ผ่านๆ  

มาของเขา...หญงิสาวที่สนใจงานศลิปะมากกว่าสนใจตวัเขา...

“น่าหดหู่จรงิ” ซนิเธยีเอ่ยเบาๆ 

“งั้นเราไปหาอย่างอื่นที่ไม่น่าหดหู่ท�าดีไหมครับ” เขาเอ่ยด้วย 

น�้าเสยีงนุม่ลกึ ดวงตาแวววาว และเมื่อเหน็หญงิสาวพยกัหน้าตอบ เขาก็

ยื่นมือให้เธอควงแขน ก่อนจะพาเธอเดินไปยังบาร์ที่สร้างขึ้นชั่วคราว

ส�าหรบังานเลี้ยง

หลงัจากนั้นมาร์คสักไ็ม่ได้สนใจอย่างอื่นอกี นอกจากนางแบบสาว

ที่เขาคงจะพากลับบ้านด้วยในคืนนี้ ท�าให้เขาไม่ทันสังเกตเห็นเลยว่า  

หากหนัไปมองทางหน้าแกลเลอร ีผ่านบานกระจกใสออกไป จะเหน็ชาย

ในชดุเสื้อกนัหนาวแบบมฮีูดก�าลงัมองเขาอยู่ด้วยสายตาเคยีดแค้น

โจเอลจ้องมองผูเ้ป็นพีช่ายร่วมสายเลือดอย่างชงิชงั เขาต้องหนี

หวัซกุหวัซนุ เพราะถูกระงบับญัชจีนไม่มเีงนิไปผ่อนจ่ายเจ้าหนี้ ห้องพกั

ที่มีอยู่ก็กลับไปไม่ได้เพราะเจ้าหนี้ส่งคนคอยเฝ้าอยู่ ท�าให้ตอนนี้ไม่ต่าง

อะไรกบัหมาข้างถนนตวัหนึ่ง

เขาเป็นถงึลกูชายอกีคนของ มานเูอล เกลเลอร์ บคุคลที่มอีทิธพิล

มากที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษ กลับต้องใช้ชีวิตอย่างโกโรโกโส อยู่ใน 

ห้องพกัเลก็ๆ อาศยัเงนิที่ได้จากพี่ชายแต่ละเดอืนในการใช้ชวีติ ทั้งๆ ที่เขา

ไม่ควรจะตกอยู่ในสถานะที่ต้องคอยแบมือขอเงินพี่แบบนี้เลยด้วยซ�้า  

เขาควรจะได้ใช้เงินเท่าที่ต้องการ เขามีสิทธิ์ในเงินของตระกูลไม่น้อยไป

กว่ามัน แล้วท�าไมมันถึงได้ดูแลเงินทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ได้ทั้งบ้าน  

ทั้งบรษิทัของพ่อ ทั้งผู้หญงิที่ยอมพลกีายถวายให้มนั...มนัได้ทกุอย่างไป

หมด ไม่มอีะไรตกมาถงึมอืเขาเลยสกัอย่าง 

ถ้าไม่มมีนัสกัคน ทกุอย่างกจ็ะเป็นของเขาคนเดยีว!
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ข่าวหน้าหนึ่งของเช้าวันนี้เป็นที่ฮือฮาไม่น้อย ไม่ใช่เพราะ 

ปาปารัซซีลงภาพของซินเธีย นางแบบชื่อดังนั่งอยู่ในรถคันเดียวกับ 

มหาเศรษฐีหนุ่มเจ้าของธุรกิจค้าเพชรพลอยอย่าง มาร์คัส เกลเลอร์  

หลังงานเลี้ยงที่แกลเลอรีของชายหนุ่ม แต่เป็นเพราะรถที่ทั้งคู่นั่งอยู่นั้น

ถูกชนอย่างแรงจนตัวรถบุบไปครึ่ง และถ้าไม่ใช่เพราะมีตู้โทรศัพท์ขวาง

ไว้ รถกค็งจะไถลข้ามฟตุพาทลงแม่น�้าเทมส์ที่อยู่ด้านหลงัไปแล้ว

ต�ารวจหลายนายถูกส่งมาจัดการสถานการณ์ โดยส่วนหนึ่งต้อง

คอยกันพวกนักข่าวให้ออกห่างจากพื้นที่เกิดเหตุ อีกกลุ่มหนึ่งถ่ายรูป

สถานที่เกดิเหตรุวมถงึสอบปากค�าพยานที่เหน็เหตกุารณ์ เนื่องจากรถที่

พุ่งชนนั้นขบัหลบหนไีปหลงัเกดิเรื่อง ต�ารวจจงึต้องการทราบลกัษณะรถ

คนันั้นเพื่อตามจบัตวั

ทั้งชายหนุ่มและนางแบบสาวถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้

ที่สุดเพื่อตรวจร่างกาย โชคดีที่ซินเธียไม่ได้นั่งฝั่งที่โดนชน จึงมีเพียงแค่

รอยฟกช�้าตามตัวเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากต�ารวจมาพูดคุยด้วยเสร็จ 

เธอกห็ลบกลบับ้านไปอย่างเงยีบๆ โดยมตี�ารวจพาไปส่งเพื่อหลบนกัข่าวที่

รออยู่เตม็หน้าโรงพยาบาล

ส่วนมาร์คสันั้นอยูใ่นจดุที่โดนปะทะเข้าเตม็ๆ ท�าให้ต้องอยูร่บัการ

รักษาในโรงพยาบาลก่อน แขนขวามีกระดูกร้าวหลายจุด โชคดีที่ไม่ถึง

ขั้นกระดกูหกั แพทย์แจ้งแค่ว่าเพยีงใส่เฝือกอ่อนไม่กี่อาทติย์กจ็ะหายเป็น

ปกต ิหลงัจากท�าการใส่เฝือกเรยีบรอ้ย เขากย้็ายออกจากห้องฉกุเฉนิขึ้น

ไปยงัห้องพกัพเิศษด้านบน เพื่ออยู่ดูอาการหนึ่งคนืถงึจะกลบับ้านได้

“ความดนัปกตดินีะคะ เดี๋ยวคณุหมอจะเข้ามาตรวจอาการอกีครั้ง 

ถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านได้ค่ะ” พยาบาลสาวเอ่ยขณะจดบันทึกลงบน

ชาร์ตผู้ป่วยไปด้วย 

“ขอบคณุครบั” มาร์คสัเอ่ยด้วยน�้าเสยีงนุม่นวลเป่ียมเสน่ห์ พร้อม

รอยยิ้มหวาน ตาเป็นประกาย ท�าเอาพยาบาลสาวเขนิอายจนต้องเสหลบ 

ก้มหน้าก้มตาเดินออกไปจากห้อง สวนกับโทมัสที่เดินเข้าห้องมาพอด ี 

ซึ่งพอเหน็หน้าเอยีงอายของหญงิสาวกร็ู้ได้ทนัทวี่าหน้าแดงจากอะไรมา
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“เพิ่งแยกจากนางแบบเมื่อคนื เช้านี้กห็าคนใหม่แล้วเรอะ” โทมสั

เอ่ยแซวขณะเดนิเข้าไปหาเพื่อน ซึ่งอกีฝ่ายกห็วัเราะแทนค�าตอบ “แล้ว

นี่เป็นไง ถงึกบัแขนเดี้ยงไปเลยทเีดยีว”

“กระดูกร้าวนดิหน่อย” เขาตอบ “ใส่เฝือกอ่อนไม่กี่วนักห็าย”

โทมสัโคลงหวัไปมา “เจบ็อย่างนี้ยงัคดิจะหาคนไปเล่น ‘ผาดโผน’ 

ด้วยอกี”

“เขาเรียกพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสต่างหาก แบบนี้เรียกคะแนน

สงสารได้ดจีะตายไป” เขาเอ่ยพร้อมเหยยีดยิ้มเจ้าเล่ห์

“คนอย่างนายไม่ต้องพึ่งคะแนนสงสารหรอกมั้ง” เพื่อนซี้ทิ้งตวัลง

นั่งบนโซฟาเดี่ยวในห้องคนไข้ “ต�ารวจว่ายงัไงบ้าง”

“กจ็ะไปดูกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจเชก็ทะเบยีนรถคนันั้น” เมื่อพดูถงึ

อบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นเมื่อคนื เขากข็มวดคิ้ว “ต�ารวจสงสยัว่าจะไม่ใช่การชน

แล้วหนธีรรมดา”

“หมายความว่ายงัไง เขาคดิว่าคนที่ขบัรถชนนายจงใจท�าเหรอ”

“พวกเขาสงสัยกันอยู่” มาร์คัสเอ่ยเมื่อนึกถึงสิ่งที่ต�ารวจบอกกับ

เขาตอนสอบปากค�า บนถนนนั้นไม่มรีอยเบรกเลย ถ้าเป็นอบุตัเิหตมุนัก็

น่าจะมีรอยเบรกให้เห็นบ้าง แต่นี่มันเหมือนตั้งใจพุ่งเข้าใส่อย่างไม่ยก 

คนัเร่ง

“หมื...นายมศีตัรูโดยไม่รู้ตวัหรอืเปล่า”

“นายก็รู้ว่าฉันไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใคร” ถ้าจะพูดถึงศัตรูทาง

ธุรกิจ เขาดูแลบริษัทต่อจากบิดา และมันก็เป็นงานที่ไม่ได้มีคู่แข่งทาง

ธรุกจิมากนกั อกีทั้งบรษิทัของเขากอ็ยูม่านานตั้งแต่รุ่นทวดแล้ว อทิธพิล

ในวงการพวกนี้ก็มีไม่น้อย ไหนจะความสัมพันธ์กับคนใหญ่คนโตใน

ประเทศอกี จงึคดิไม่ออกจรงิๆ ว่าตวัเองไปสร้างศตัรูไว้ตอนไหน แถมร้าย

แรงถงึขั้นอยากเอาชวีติเขาแบบนี้

โทมสัท�าหน้าครุ่นคดิ “อาจจะสามหีรอืแฟนของพวกสาวๆ ที่นาย

ควงๆ หรอืเปล่า”

“จะบ้าเหรอ” มาร์คสัหวัเราะกบัข้อสนันษิฐานนั้น “ฉนัว่าคงพวก
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เมาแล้วขบันั่นละ ไม่น่ามอีะไรมากหรอก”

“อมื กต็้องดูต่อไป แต่นายไม่เป็นอะไรมากกด็แีล้ว...นี่หวิไหม”

“ดื่มกาแฟไปแล้ว” มาร์คัสพยักพเยิดไปยังแก้วกาแฟที่ว่างเปล่า

บนโต๊ะข้างเตยีงคนไข้ “แล้วนายล่ะ”

“กนิข้าวเช้าจากบ้าน...เอิ่ม...ชื่ออะไรวะ...”

“ฉนัสงสยัจรงิว่าจะมผีูห้ญงิคนไหนที่ท�าให้นายประทบัใจจนจ�าชื่อ

พวกหล่อนได้บ้างมั้ย” มาร์คสัส่ายหน้าเบาๆ “จรงิๆ แล้วไม่ได้อยากมา

เยี่ยมฉนัหรอกใช่ไหม แต่นายแค่อยากหาข้ออ้างออกจากบ้านสาวให้ไม่

น่าเกลยีดนี่เอง...”

โทมสัเพยีงแค่ยกัคิ้วตอบอย่างกวนๆ ไม่ปฏเิสธข้อสนันษิฐานนั้น 

ครู่ใหญ่ให้หลังแพทย์ก็เข้ามาตรวจมาร์คัส หลังจากเช็กอาการทุกอย่าง

แล้วกป็ล่อยตวักลบับ้าน โดยที่อกีสบิวนัเขาจะต้องกลบัมาพบแพทย์เพื่อ

เอกซเรย์ดรูอยร้าวที่กระดกูว่าดขีึ้นหรอืยงั ระหว่างนี้กใ็ส่เฝือกอ่อนที่แขน

ไล่ตั้งแต่ใต้ข้อศอกยาวลงมาถงึฝ่ามอืไปก่อน

เนื่องจากโทมสัไม่ได้ขบัรถมา ดงันั้นทั้งคู่จงึต้องอาศยัรถแทก็ซี่ใน

การกลับบ้านแทน เพราะรถของมาร์คัสนั้นป่านนี้ยังคงอยู่ที่กองพิสูจน์

หลกัฐาน และถงึแม้มนัจะได้ออกมาแล้ว กค็งต้องเข้าอูซ่่อมอกีเป็นเดอืน

กว่าจะกลบัมาใช้งานได้

ด้วยบ้านของโทมสัที่เป็นเพนต์เฮาส์บนอะพาร์ตเมนต์หรูย่านกลาง

เมอืงนั้นใกล้โรงพยาบาลมากกว่า ทั้งคู่จงึเลอืกที่จะไปที่นั่นก่อน ระหว่าง

รอให้คนขับรถที่มาร์คัสสั่งให้เลขาฯ โทร. เรียกจะมารับเขาไปส่งที่บ้าน 

ทั้งคู่นอนเอกเขนกกันอยู่ในห้องนั่งเล่น โทมัสดูจะสบายมากกว่าหน่อย 

ส่วนมาร์คัสนั้นยังไม่ชินกับการที่ใช้งานแขนข้างหนึ่งไม่ได้จึงค่อนข้าง

หงดุหงดิ

เจ้าของเพนต์เฮาส์มองเพื่อนที่แขนเดี้ยงแล้วกเ็สนอไอเดยีขึ้น “ฉนั

ว่าช่วงนี้นายเลอืกสาวซกัคนมาคบจนกว่าแขนจะหาย ให้เขาช่วยท�านู่น

ท�านี่ให้นายไปก่อนดไีหม”

“ใครล่ะ”
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“นางแบบที่นายพากลบับ้านเมื่อคนืไง เขาน่าจะสนใจอยู่หรอก”

“เธอไม่ได้น่าสนใจขนาดฉนัจะทนคบได้เป็นอาทติย์ๆ ขนาดนั้น...” 

มาร์คสัส่ายหน้า เมื่อพดูถงึซนิเธยี แค่ที่นั่งคยุด้วยเมื่อคนืเขากห็มดความ

สนใจที่จะคยุกบัอกีฝ่ายแล้ว ตอนแรกตั้งใจจะอยูด้่วยแค่ถงึเช้าแล้วกท็าง

ใครทางมันตามปกติ เพียงแค่ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อน “เปลี่ยนเป็น

คบกบัแกแทนดมีั้ย ทอม”

“เฮ้ย! ฉนัไม่เอาด้วยหรอก” โทมสัปฏเิสธทนัททีี่ได้ยนิ

“กแ็ค่สองสามอาทติย์เอง แล้วนายเองกไ็ม่ต้องท�างานท�าการอยู่

แล้วด้วย” จรงิอย่างที่เขาพูด ส�าหรบัมาร์คสัต้องเข้าบรษิทัทกุวนัเพราะ

บิดาวางมือจากธุรกิจแล้ว แต่ตัวเพื่อนนั้นทุกวันนี้ยังลอยไปลอยมา ไม่

ท�างานอะไรจริงๆ จังๆ เพราะบิดาที่เป็นเจ้าของโรงแรมดังยังคงกุม

บงัเหยีนธรุกจิอยู ่มาร์คสัเย้าเพื่อนอกีครั้ง “มาดแูลฉนัเนี่ย ได้ค่าตอบแทน

คุม้ค่านะ และรบัรองว่าพอได้อยู่ด้วยกนัแล้ว นายจะตดิใจฉนัจนไม่อยาก

แยกจากฉนัไปไหนเลย”

“ไม่เอาโว้ย!”

หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์มาร์คัสก็ได้รับการติดต่อกลับจาก

สถานตี�ารวจถงึความคบืหน้าเกี่ยวกบัอบุตัเิหตคุรั้งนั้น รถคนัที่พุ่งชนเขา

ถูกพบจอดทิ้งอยู่ข้างถนนออกนอกเมอืง เมื่อตรวจเลขทะเบยีนแล้วกลบั

พบว่าเป็นรถที่โดนขโมยมาอีกที ท�าให้ไม่มีข้อมูลอื่นที่จะสาวไปถึงตัว 

คนขับได้ มาร์คัสเองก็ไม่ได้ให้ทางต�ารวจท�าอะไรไปมากกว่านั้น แม้จะ

ยงัสงสยัในเรื่องที่เกดิขึ้นอยู่กต็าม

ทว่าสองสามวนัต่อมากเ็กดิเรื่องขึ้นอกีครั้ง คราวนี้เป็นการปองร้าย

อย่างชัดเจน ระหว่างที่มาร์คัสก�าลังเดินทางไปยังร้านคารัส ร้านเพชร 

ของตระกูลสาขาลอนดอน ก็มีคนดักซุ่มรอเขาอยู่ และเมื่อเขาเดินผ่าน 

ลูกกระสนุนดัหนึ่งกพ็ุ่งทะลไุหล่เขาไปทนัที

โชคดสี�าหรบัเขา โชคร้ายส�าหรบัคนลงมอื เพราะเป็นถนนที่มคีน

พลกุพล่าน ท�าให้ทนัททีี่ร่างเขาล้มลงไป ผูค้นที่เดนิอยูแ่ถวนั้นกเ็กดิความ
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โกลาหลวุ่นวาย กระสุนนัดที่สองที่ถูกยิงออกมาหมายจะซ�้าให้เขาตาย

แน่ๆ นั้นจงึพลาดเป้าไป 

มาร์คสัไม่ทนัตั้งตวัเลยแม้แต่นดิ ทว่ากย็งัตั้งสตไิด้ด ีเขาใช้มอืกด

บาดแผลเพื่อห้ามเลอืดที่ไหลจนชุ่มเสื้อเชิ้ต คนแถวนั้นโทร. แจ้งต�ารวจ

และหน่วยกู้ภยัอย่างรวดเรว็ ไม่ถงึห้านาท ีเจ้าหน้าที่กู้ภยักม็ารบัเขาขึ้น

รถและน�าตวัส่งห้องฉกุเฉนิในโรงพยาบาลทนัที

“นอนโรงพยาบาลสองครั้งตดิแบบนี้ นี่มนัไม่ใช่เรื่องบงัเอญิแล้ว” 

เพื่อนบาดเจบ็รอบนี้ โทมสัรบีรดุมาทนัททีี่ได้ข่าว ใบหน้ามาร์คสัดซูดีเผอืด

กว่าปกติ อาจเป็นเพราะเสียเลือดไปเยอะ ผ้าปิดแผลที่ไหล่ซ้ายมีเลือด

ซมึให้เหน็ ที่แขนขวายงัคงมเีฝือกอ่อนที่อยู่มาตั้งแต่อบุตัเิหตโุดนชนเมื่อ

เกือบสองอาทิตย์ก่อน โทมัสมองเพื่อนแล้วก็ถอนหายใจ เดินเข้าไปนั่ง

บนเก้าอี้ข้างๆ เตยีง “ให้ตายเถอะ สารรูปนายดูไม่จดืเลย”

มาร์คัสเพียงแค่ปรือตาขึ้นมายิ้มบางๆ ทักทายคนมาเยี่ยม เขา

หมดสตไิปตั้งแต่ตอนที่ถงึห้องฉกุเฉนิ หลงัจากนั้นกส็ะลมึสะลอืมาตลอด 

ได้ยินทีมแพทย์และพยาบาลคุยกันแว่วๆ ว่าลูกกระสุนพุ่งทะลุร่างไป  

นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะไม่ต้องส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดเพื่อผ่าเอากระสุนออก 

แต่ถงึอย่างนั้นร่างกายกเ็สยีเลอืดไปมากอยู ่ท�าให้เขารูส้กึอ่อนเพลยีมาก

“ขออนญุาตครบั” ต�ารวจนายหนึ่งเปิดผ้าม่านที่กั้นรอบเตยีงคนไข้

ออก ก่อนจะเดนิเข้ามาโดยมคู่ีหอูกีคนตามหลงัมาด้วย พวกเขาโค้งศรีษะ

น้อยๆ เป็นการทกัทาย “ผมชื่อเจมส์ ส่วนนี่คู่หูผม ฌอห์น คณุอาจจะ

จ�าพวกผมได้ ผมเป็นคนดูแลคดีรถชนเมื่อเกือบสองอาทิตย์ก่อนของ 

คณุ ไม่ทราบว่าตอนนี้คณุเกลเลอร์พอจะมแีรงพดูคยุกบัเราสกัครู่ไหมครบั”

“ได้ครบั” คนเจบ็บนเตยีงพยกัหน้ารบั เมื่อเหน็ต�ารวจเขากต็ื่นตวั

ขึ้น สลดัอาการหลบัๆ ตื่นๆ ของตวัเองทิ้ง เขาพยายามยนัตวัขึ้นนั่งอย่าง

ทลุกัทเุล ด้วยแขนขวากม็เีฝือกอ่อน แขนซ้ายกข็ยบัได้ไมเ่ยอะเพราะเจบ็

ไหล่

“เบื้องต้นทางเราตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแถวนั้น 

จบัภาพมอืปืนเอาไว้ได้ เป็นผู้ชายรปูร่างผอมซบู ส่วนสูงราวๆ ห้าฟตุครึ่ง 
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ผมสดี�า หน้าตามผี้าคลมุปิดบงัท�าให้เราไม่เหน็ใบหน้าเขา” ต�ารวจเอ่ย

ถงึข้อมลูรายละเอยีดที่ทางทมีสบืสวนมอียูใ่นตอนนี้ “ทศิทางการยงิของ

มือปืนมาจากด้านหลังของคุณ กระสุนพุ่งทะลุไปฝังอยู่กับต้นไม้ เป็น 

ลกูกระสนุจดุสามสาม ตอนนี้เราท�าการบนัทกึรอยกระสนุไว้แล้ว เบื้องต้น

ยงัไม่พบว่าตรงกบัปืนกระบอกไหนที่มใีนระบบ เป็นไปได้ว่าปืนของมอืปืน

นั้นเป็นปืนเถื่อน”

โทมสัขมวดคิ้วเมื่อได้ยนิ “แปลว่าตอนนี้เรากไ็ม่มขี้อมูลมากพอที่

จะสบืหาตวัคนร้ายอกีแล้วใช่ไหมครบั”

“ไม่เชิงซะทีเดียวครับ เราสามารถรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่มาใช้

สบืหาตวัคนร้ายได้ เพยีงแค่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อย” ต�ารวจอกีนาย

ที่ชื่อฌอห์นเป็นคนตอบค�าถาม ก่อนที่จะหันกลับไปหาคนเจ็บบนเตียง

อกีครั้ง “คณุเกลเลอร์นกึไม่ออกจรงิๆ เหรอครบั ว่ามใีครที่ต้องการให้คณุ

ได้รบัอนัตรายถงึชวีติแบบนี้”

“ผมไม่เคยมปีัญหาอะไรกบัใคร เท่าที่ทราบ” มาร์คสัยงัคงยนืยนั

ค�าเดมิ

“นายลองคิดให้ดีๆ ว่าไม่นานมานี้มีเรื่องขัดใจใครหรือมีปัญหา

อะไรกับใครบ้างหรือเปล่า บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยจนนายลืม

นกึถงึไป” โทมสัเองกพ็ยายามนกึอยูเ่หมอืนกนั แต่กอ็ย่างที่เพื่อนเขาบอก 

มาร์คสัไม่เคยมปีัญหาอะไรกบัใคร

“เรื่องงานกร็าบรื่นมาตลอด ถ้าพดูถงึปัญหา กจ็ะมแีต่...” มาร์คสั

เว้นวรรคไป ใบหน้าผอมซูบของน้องชายผดุขึ้นมาในความคดิ เขาหนัไป

มองโทมสัที่อกีฝ่ายกด็ูจะเข้าใจว่าเขาก�าลงันกึถงึอะไรอยู่

นายต�ารวจถามต่อเมื่อเหน็มาร์คสัเงยีบไป “มแีต่อะไรครบั”

“ไม่มีอะไรครับ...ตอนนี้ผมยังนึกอะไรไม่ออกจริงๆ ผมเพลียมาก 

ถ้ายงัไงขอนอนพกัก่อน ถ้าผมคดิอะไรออกเพิ่มผมจะแจ้งคณุต�ารวจนะ

ครับ” เขาเอ่ยกับต�ารวจทั้งสองนาย ที่พอได้ยินก็พยักหน้ารับและยอม

ออกจากห้องไป 

เมื่อเหลอืกนัอยูต่ามล�าพงัสองคน โทมสักเ็ข้าเรื่องทนัท ี“นายก�าลงั
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คดิถงึปัญหาที่มกีบัน้องชายใช่ไหม”

“ใช่ แต่ฉนัไม่คดิว่าเขาจะท�าอะไรแบบนี้” มาร์คสัขมวดคิ้ว แม้ว่า

รปูพรรณสณัฐานคร่าวๆ ที่ต�ารวจบอกมานั้นจะคล้ายคลงึกบัน้องชายเขา

อยู่ ทั้งส่วนสูงและสีผม แต่เขาไม่คิดว่าโจเอลจะท�าเรื่องแบบนี้ได้ลง... 

น้องชายเขาอาจเป็นคนเกเร ไม่ได้เรื่อง แต่กไ็ม่ใช่คนเลวถงึขั้นฆ่าคนแน่

“บางทอีาจจะเป็นพวกเจ้าหนี้ของโจเอลหรอืเปล่า”

มาร์คสัพยกัหน้า “อาจจะเป็นไปได้”

“นายจะบอกต�ารวจเรื่องนี้ไหม” 

“...ไม่” หลงัจากคดิอยู่นาน มาร์คสักส็่ายหน้า เขาไม่อยากเสี่ยง

เอาปัญหาระหว่างตนกบัน้องชายไปบอกต�ารวจ เพราะถ้ามนัหลดุไป อาจ

จะโดนนักข่าวขุดคุ้ยแล้วใส่สีตีไข่เพิ่มตอนป่าวประกาศให้ทั่วประเทศ

ทราบ ซึ่งไม่ดีต่อชื่อเสียงของตระกูลแน่ “ฉันว่าเราตามสืบของเราเอง 

น่าจะดีที่สุด...นายยังมีเบอร์ติดต่อทีมสืบสวนทีมนั้นที่ท�างานให้พ่อนาย

อยู่ไหม” 

“อืม...ฉันมั่นใจว่าพ่อยังมีอยู่” โทมัสหยิบโทรศัพท์มือถือของ

ตนเองขึ้นมาไล่หาเบอร์โทร. “เดี๋ยวฉนัโทร. ถามพ่อให้”

ชายหนุม่รูว่้าอกีฝ่ายหมายถงึทมีงานที่สบืหาตวัคนร้ายให้บดิาเขา

เมื่อสามปีก่อน เรื่องมันมีอยู่ว่า โรงแรมของบิดาสาขาในลอนดอนเกิด

เหตุลอบวางระเบิดที่ทางเข้าโรงแรม แม้จะเป็นเพียงแค่ระเบิดปิงปอง 

ลูกเล็กๆ แต่ก็ท�าให้แขกที่พักอยู่หวาดกลัว และท�าเอาคนที่จองโรงแรม

พากนัยกเลกิเกอืบหมด โชคดทีี่บดิาของโทมสัระดมต�ารวจช่วยกนัสบืหา

ตวัคนร้าย รวมถงึจ้างทมีสบืสวนเอกชนที่เป็นพวกต�ารวจพเิศษที่เกษยีณ

แล้วให้ตามล่ามอืวางระเบดิ ใช้เวลาแค่สองอาทติย์เท่านั้นกไ็ด้ทั้งบคุคล

และหลักฐาน พบว่าเป็นวัยรุ่นสองคนที่ได้รับการว่าจ้างด้วยเงินก้อนโต 

ซึ่งพอโดนจับ พวกมันก็คายความลับของผู้ว่าจ้างออกมาหมด ท�าให้

โรงแรมคู่แข่งที่เป็นตัวการนั้นถูกสั่งปิด และเจ้าของโรงแรมก็โดนจับเข้า

คกุไป

“ขอบคุณมาก” คนเจ็บยิ้มให้เพื่อนตรงหน้าที่พร้อมจะช่วยเหลือ
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เขาทุกอย่าง “ถ้าจ้างทีมงานที่พ่อนายเคยใช้ ฉันก็จะมั่นใจได้ว่าเรื่องนี้

จะไม่มคีนนอกรู้ และเชื่อว่าพวกเขาจะตามหาตวัคนร้ายได้ภายในเวลา

อนัรวดเรว็แน่”

“งั้นกต็กลงตามนั้น” โทมสักดโทร. ออกหาบดิา ทว่าอกีฝ่ายไมไ่ด้

รบัสาย เขาจงึเพยีงฝากข้อความให้ตดิต่อกลบั ก่อนหนักลบัไปมองเพื่อน

อกีครั้ง “แล้วระหว่างนี้นายจะท�ายงัไง”

“หมายถงึอะไร”

“นายอยู่ในที่แจ้ง เขาอยู่ในที่ลับ ยังไงนายก็เสียเปรียบ” โทมัส

เอ่ยอย่างเป็นกงัวล “รอบนี้นายยงัรอดอยู ่ฉนัเชื่อว่าพวกมนัต้องหาโอกาส

จดัการนายเป็นรอบที่สามแน่...ฉนัว่านายต้องมบีอดกีาร์ดแล้วว่ะ”

มาร์คสัท�าหน้าย่นทนัท ี“ฉนัไม่ชอบมคีนตามตดิ”

“ถ้านายไม่ยอมมีบอดีการ์ด งั้นนายก็ต้องหาที่อยู่ที่ปลอดภัย 

อย่างน้อยๆ จนกว่าทีมสืบสวนจะสืบได้ว่าใครต้องการชีวิตนาย เพราะ

ถ้าเกดิยงัอยู่ที่ลอนดอนต่อไป ฉนัว่าไม่ดแีน่ๆ”

ฟังความคิดนี้ของเพื่อนแล้วมาร์คัสก็เห็นด้วย บางทีหลบไปอยู ่

ที่อื่นสกัพกัน่าจะด ีเพราะเขาดวงดรีอดตายมาสองรอบ เกรงว่าจะใช้โชค

ที่มีหมดไปแล้ว เขาเอี้ยวตัวช้าๆ ไปหยิบน�้าดื่มที่โต๊ะข้างหัวเตียงมาจิบ 

หน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะเจบ็บาดแผลที่ไหล่

“ไปอยู่ที่เกาะกบัพ่อนายไหม” โทมสัหมายถงึเกาะกลางทะเลสาบ

ที่บดิามาร์คสัซื้อและใช้เป็นที่พกัอาศยัหลงัวางมอืจากวงการธรุกจิ ซึ่งตั้ง

อยู่ที่สกอตแลนด์

มาร์คสัแทบส�าลกัน�้า “ให้ฉนัไปอยู่กบัพ่อเนี่ยนะ ไม่ต่างอะไรกบั

ฆ่าฉนัทางอ้อมเลย”

“จริงด้วย” โทมัสลืมไปว่าเพื่อนเขาตรงหน้าไม่ได้มีสายสัมพันธ์ 

พ่อลูกที่ดีเท่าไร ไม่ใช่ว่าไม่รักกัน แต่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วมักจะทะเลาะ

กันทุกครั้ง คิดแล้วก็น่าสงสารอีกฝ่ายไม่น้อย บิดาก็ไม่ค่อยพูดคุยกัน  

กับน้องชายก็มีปัญหา ส่วนคนเดียวที่เข้าใจมาร์คัสก็คือผู้เป็นมารดา  

ทว่าเธอเสยีชวีติไปแล้วตั้งแต่ห้าปีก่อน ท�าให้ตอนนี้เรยีกได้ว่ามคีรอบครวัก็



60   ทะเลล้อมใจ

เหมอืนไม่ม ี

เขาลองนกึถงึทางเลอืกอื่น มุ่งเป้าเป็นที่เกาะซะส่วนใหญ่ เพราะ

คนนอกคงเข้าไปท�าร้ายได้ยาก รวมถงึถ้าเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากประเทศ

นี้ได้เท่าไรกย็ิ่งดี

“งั้นถ้าเป็นเกาะเหมอืนกนั แต่ต่างตรงที่ไม่มพ่ีอนาย แล้วกอ็ากาศ

ร้อนกว่าล่ะ”

“หมื?”

“อมื...นายชอบทะเลไหม”


