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บทน�ำ

“ไม่ ไม่ ไม่! ไม่เอาโว้ย!”

“ซนันี่ ช่วยกนัหน่อยด ินะๆ”

“เมย์ใจเยน็ คดิดูดีๆ  ให้เพื่อนคนอื่นช่วยกไ็ด้ ไม่จ�ำเป็นต้องซนั

หรอก”

“ไม่เอำ ให้คนอื่นท�ำ ครำวหน้ำมนัต้องแย่งงำนฉนัแน่ๆ นะๆ แก

ช่วยหน่อยนะ เดี๋ยวแบ่งตงัค์ให้ด้วย โอเคไหม”

“ให้ช่วยอย่ำงอื่นไม่ได้เหรอ อนันี้มนัยำกไป ซนัไม่ถนดั”

“แค่ไปยนืสวยๆ แลกกบัเงนิตั้งสองหมื่น สบำยจะตำย”

“ไม่เอำ นี่ซนัมำเยี่ยมเมย์นะ ได้กนิข้ำวบ้ำงหรอืยงั ให้ซนัโทร. 

หำพ่อกับแม่เมย์ให้ไหม แล้วนี่ไปท�ำอีท่ำไหนถึงมำนอนเดี้ยงอยู่บน

เตยีงแบบนี้”

“อย่ำมำเปลี่ยนเรื่องซันนี่ ข้ำวพยำบำลเขำก็หำให้กินได้ ส่วน

พ่อกบัแม่รู้เรื่องตั้งแต่ฉนัอยู่บนรถฉกุเฉนิแล้วแก ส่วนถำมว่ำไปท�ำท่ำ

ไหนกต็้องบอกว่ำท่ำมชิชนันำรมีำตรฐำน อนันี้ชอบมำก”

“กลบัแล้วนะ”  ซนันี่เดนิหนตีั้งแต่ได้ยนิเรื่องท่ำมชิชนันำรแีล้ว

“เฮ้ย ล้อเล่นเว้ย ไม่ข�ำเหรอ”

“ไม่!”
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ซนันี่หรอื รตัตกิำล สหสัวรรษ ห่วงเพื่อนมำก เมื่อได้ยนิว่ำเมย์

ถูกรถชนก็รีบคว้ำกระเป๋ำเงินกับมือถือวิ่งออกมำจำกห้องทันที จน 

ตอนนี้เธอสวมแค่รองเท้ำแตะที่มไีว้ใส่ในห้อง แต่เธอกลบัต้องมำยนืฟัง

ควำมชอบในท่ำมำตรฐำนของเพื่อนเนี่ยนะ

“โอ๊ย เจบ็ขำจงั”

“แสดงเก่งมำกเมย์”

แม้จะพูดแบบนั้น แต่ซันนี่ก็เดินกลับมำหำเพื่อนที่เตียงพักฟื้น 

พร้อมถำมด้วยควำมเป็นห่วง

“เจบ็ตรงไหนเมย์ ให้ซนัเรยีกหมอไหม”

“ฉันเจ็บที่ใจว่ะแก นี่ยอมตื่นแต่เช้ำไปรับชุดสวย ยังไม่ทันได้

ลองสกันดิ แต่ดนัมไีอ้บ้ำที่ไหนไม่รู้ขบัรถมำชนฉนั”

“แล้วเขำรบัผดิชอบไหม”

“กค็ู่กรณนีั่นแหละที่โทร. หำประกนักบัรถโรงพยำบำลให้”

“กย็งัด”ี

“ดทีี่ไหนเล่ำ งำนฉนัจะเริ่มในอกีสองวนัเอง ดนัมำขำหกัแบบนี้ 

แกไม่รูห้รอกว่ำฉนัพยำยำมมำกแค่ไหนกว่ำจะได้งำนนี้มำครอบครอง”

แม้เมย์จะพดูตดิตลก แต่น�้ำตำที่คลอหน่วยนั้นคอืของจรงิ ท�ำไม

ซนันี่จะไม่รู้ว่ำเพื่อนสนทิรกัในงำนของตวัเองมำกแค่ไหน ถงึทำงบ้ำน

จะมฐีำนะดมีำก แต่เจ้ำตวักลบัชอบที่จะท�ำงำนลกัษณะแบบนี้

“เนี่ย ครั้งแรกเลยนะซนั ที่ฉนัได้งำนใหญ่แบบนี้ มแีค่ปีละครั้ง

เอง ยิ่งคิดยิ่งเสียดำย ถ้ำแกได้ไปฉันค่อยรู้สึกดีขึ้นมำนิดหนึ่ง อย่ำง

น้อยควำมพยำยำมของฉนั แกกเ็ป็นคนรกัษำไว้ แถมยงัได้ใกล้ชดิกบั

นกัแข่งในดวงใจของแกเลยนะ ไม่ดเีหรอ”

“แล้วถ้ำเปลี่ยนคนไป เอเจนซแีกจะไม่ว่ำเอำเหรอเมย์”

“ไม่หรอก พวกพี่เขำดูดใีจด้วยซ�้ำตอนฉนัส่งรูปแกไปให้ดู”

เมย์กวำดตำมองเพื่อนสนทิหนึ่งเดยีวของตนเองอย่ำงไม่แปลก
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ใจนกัหรอกว่ำท�ำไมคนจ้ำงเขำถงึชอบ ทั้งรูปร่ำงและหน้ำตำของซนันี่

นั้น ถ้ำรกัในทำงเดยีวกนักบัเธอคงไปรุ่งแน่นอน ตดิแค่ว่ำซนันี่ไม่ชอบ

อะไรแบบนี้เลย 

ซนันี่มองเพื่อนสนทิที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยูบ่นเตยีงด้วยควำมสงสำร 

“เฮ้อ เออๆ กไ็ด้วะ เหน็แก่ขำขวำของแกนะเมย์”

“จรงินะ!” น�้ำเสียงรื่นเรงิที่มำพร้อมนัยน์ตำที่เป็นประกำยของ

เมย์ ท�ำเอำซนันี่ยอมเอ่ยขึ้นอย่ำงจ�ำใจ

“จรงิ”

“ดเีลยแก เดนิไปหยบิกระเป๋ำเสื้อผ้ำที่อยู่ในตู้ให้หน่อย” 

ซนันี่เดนิไปหยบิของให้เพื่อนอย่ำงว่ำง่ำย ก่อนจะเอำมำโยนทิ้ง

ไว้บนเก้ำอี้ข้ำงเตยีง เมย์คุ้ยเสื้อผ้ำไปมำ พลำงบ่นงมึง�ำให้เพื่อนฟัง

“เสยีดำยมำกเลยแก ฉนัอตุส่ำห์ตื่นแต่เช้ำไปเอำชดุ ยงัไม่เคย

ได้ลองสกัครั้ง ชดุอย่ำงเดด็เลยซนั ดูด”ิ

เมื่อเมย์ยกชดุชขูึ้นให้ซนันี่ด ูเรยีวขำยำวของเพื่อนสนทิกเ็ดนิตรง

ดิ่งไปที่ประตูทนัที

“จะไปไหนไอ้ซนั” เมย์เอ่ยเรยีกเพื่อนสนทิเสยีงตะกกุตะกกัด้วย

ควำมกงัวล

“เมย์หำคนอื่นเถอะ ซนัใส่เศษผ้ำไม่ได้จรงิๆ”

กริ๊ก! เสยีงลูกบดิประตูห้องดงัขึ้น คล้ำยกบัสญัญำณเตอืนถงึ

ควำมล้มเหลวของกำรเจรจำในครั้งนี้

“สองหมื่นห้ำ!”

“เมย์คดิว่ำซนัซื้อได้ด้วยเงนิเหรอ” ซนันี่เอ่ยถำมก่อนจะออกจำก

ห้อง โดยไร้ซึ่งท่ำทลีงัเลใดๆ 

เมื่อเหน็ว่ำเพื่อนสนทิจะปิดประตูเพื่อยตุบิทสนทนำนี่แล้วจรงิๆ 

คนป่วยจงึตะเบง็เสยีงดงัลั่นอย่ำงตดัใจ “สำมหมื่นบำทขำดตวั!”

ปัง!!!
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“เงินซื้อฉันไม่ได้!”

...ถ้ำมนัไม่มำกพอ

ดวงตำกลมโตกวำดมองไปรอบๆ บรเิวณ ไม่อยำกจะเชื่อกต็้อง

เชื่อว่ำตอนนี้เธอยืนอยู่บนพื้นผิวแทร็กของสนำมแข่งรถจริงๆ แถมยัง

อยู่ในชดุเสื้อผ้ำที่ขำดวิ่นประดจุผ้ำเชด็เท้ำที่เคยปรำมำสไว้ ในมอืขวำ

ถอืร่มโง่ๆ ที่ใหญ่โตเทอะทะเกอืบเท่ำร่มของแม่ค้ำในตลำดนดั แต่อะไร

กไ็ม่ฝืนใจเกนิกว่ำที่จะต้องคอยฉกีรอยยิ้มโง่งมส่งให้ทกุผู้ทกุคน ที่หนั

มำมองหนองโพที่อุตส่ำห์ใช้ถุงเท้ำของยำยเมย์ยัดไว้ทั้งสองข้ำง 

ประหนึ่งดใีจมำกมำยที่มคีนมำเชยชมนมจอมปลอมคูน่ี้ ถ้ำไม่ใช่เพรำะ

เงนิที่ยำยเมย์เพื่อนรกัเสนอมำให้สำมำรถจ่ำยค่ำเทอมที่ค้ำงไว้ทั้งหมด

ได้ในงวดเดยีว เธอคงไม่กล้ำรบังำนนี้แน่ๆ

จรงิอยู่ที่ซนันี่รู้จกักฬีำชนดินี้ด ีถงึขั้นคลั่งไคล้ แต่รำยกำรแข่งนี้

มีถึงสำมรุ่นด้วยกัน แล้วก็แน่นอนว่ำรำยกำรที่เธอติดตำมดูทุกครั้ง 

ไม่เคยพลำดนั่นคือรำยกำรใหญ่ นักแข่งจ�ำนวนยี่สิบกว่ำคนเธอล้วน

จ�ำพวกเขำได้เป็นอย่ำงดี ผิดกับรุ่นนี้ที่เธอรู้จักเพียงชื่อแชมป์โลกรุ่น

กลำงเพยีงคนเดยีว เพรำะเขำดงัมำก มใีครบ้ำงที่จะไม่เคยรูจ้กัชื่อของ

นกัแข่งอจัฉรยิะของยคุนี้ ฟรำนเชสโก้ มเิกล แชมป์โลกรุ่นกลำงสอง
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สมยั ที่ก�ำลงัจะก้ำวขึ้นไปขี่รุ่นใหญ่ในฤดูกำลหน้ำ

แล้วไหนยำยเมย์โม้นกัโม้หนำว่ำได้งำนของสปอนเซอร์รำยใหญ่ 

ได้กำงร่มให้นกัแข่งตวัทอ็ป ตวัทอ็ปบ้ำนมนัน่ะส!ิ มำออกกรดิสตำร์ต

ที่ยี่สบิสำม นี่มนักรดิสตำร์ตสดุท้ำย ที่ประจ�ำของไวลด์กำร์ดหรอืเจ้ำถิ่น

ที่มบีตัรผ่ำนชดัๆ เพื่อนสนทิเธอคงโดนเอเจนซหีลอกแล้วละ

“ผมไม่ว่ำงขึ้นเตียงด้วยหรอกนะ ไม่ต้องจ้องกันขนำดนั้นก็ได้ 

ผมต้องกำรท�ำสมำธกิ่อนกำรแข่ง”

เสียงห้วนดุติดจะหงุดหงิดของนักแข่งที่เธอมำท�ำหน้ำที่กำงร่ม

ให้ดังขึ้นอย่ำงไม่มีที่มำที่ไป ท�ำให้เรซควีนประจ�ำกริดสตำร์ตสุดท้ำย

เช่นเธอถงึกบัหน้ำเหลอ

“นี่~คณุไวลด์กำร์ด ใครจะอยำกไปนอนกบันกัแข่งโนเนมอย่ำง

คณุกนั มั่นใจในตวัเองมำกไปหน่อยไหม”

เสยีงใสดงัขึ้นอย่ำงยยีวน แม้ปกตเิธอจะไม่ใช่คนแบบนี้ แต่ใน

เมื่อเจ้ำตัวเอ่ยหำเรื่องเธอก่อน คนอย่ำงซันนี่ก็จัดให้ได้ ยิ่งเขำเข้ำมำ

รอบนแทร็กในต�ำแหน่งสุดท้ำยคนเดียวเช่นนี้ โดยไม่มีทีมงำนเซตอัป

รถเข้ำมำอยูด้่วยสกัคน เธอกย็ิ่งมั่นใจว่ำเขำเป็นไวลด์กำร์ดแน่ๆ แม้จะ

ไม่เหน็ใบหน้ำที่โดนหมวกกนันอ็กใบโตปิดบงั 

“ว่ำไงนะ!” เจ้ำของกำยสูงในชุดนักแข่งสีขำวแดงหันขวับมำ

มองทำงเธอทนัทเีมื่อได้ยนิค�ำพูดนั้นของเรซควนีประจ�ำตวั

“หูหนวกรไึง ได้ยนิยงัไงกต็ำมนั้นนั่นแหละ”

ตอนแรกซันนี่รู้สึกเห็นใจเขำด้วยซ�้ำที่ดูเหมือนเขำจะถูกปล่อย

เกำะอยู่คนเดยีวเช่นนี้ เธอจงึท�ำหน้ำที่กำงร่มให้เขำอย่ำงแขง็ขนั แม้

งำนนี้เธอจะโดนเพื่อนบงัคบัมำกต็ำม และกำรที่เธอเหม่อลอยจนจ้อง

มองไปทำงเขำโดยไม่รู้ตวั เธอกไ็ม่ได้ตั้งใจ ใครจะไปคำดคดิว่ำเขำดนั

เข้ำใจผดิว่ำเธอก�ำลงัพยำยำมอ่อยเขำกนัล่ะ

“เดี๋ยวนี้เขำจ้ำงคนไม่มสีมองมำกำงร่มกนัแล้วรไึง” 
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เสียงขุ่นเคืองดังลอดออกมำจำกหมวกกันน็อกรำวกระซิบ แต่

คนที่ต้องยนืกำงร่มตดิกบันกัแข่งเช่นเธอกย็งัได้ยนิค�ำดูถูกนั้นอยู่ด ีจงึ

จ้องมองนกัแข่งไวลด์กำร์ดเจ้ำปัญหำกลบัด้วยสำยตำที่พร้อมจะมเีรื่อง

“นี่! นำยไวลด์กำร์ด ทีมงำนไม่รักแล้วจะมำพำลเอำกับคน 

กำงร่มให้เนี่ยนะ นำยมำกกว่ำที่สตไิม่ด”ี

“ค�ำกไ็วลด์กำร์ด สองค�ำกไ็วลด์กำร์ด นี่เป็นกำรเรยีกร้องควำม

สนใจเพื่อหวงัไปต่อที่โรงแรมกบันกัแข่งแบบใหม่ของเรซควนีเหรอ”

“โอ้โฮ กล้ำพดู เหน็อย่ำงนี้กเ็ลอืกนะ ถ้ำจะขึ้นเตยีงทั้งท ีขอเป็น

ขึ้นเตยีงกบัแชมป์รำยกำรนี้ดกีว่ำไหม จะมำอ่อยไวลด์กำร์ดที่ก�ำลงัจะ

โดนหวัแถวขี่นอ็กรอบท�ำไมไม่ทรำบ ประสำท!” คล้ำยค�ำพูดนั้นของ

เธอจะไปท�ำให้นกัแข่งโนเนมถงึกบัฟิวส์ขำด เสยีงเยอืกเยน็ที่ตอบกลบั

มำท�ำเอำแผ่นหลงัของเธอถงึกบัเยน็วำบ

“เธอพูดเองนะ ว่ำจะขึ้นเตยีงกบัแชมป์”

“มะ...ไม่...”

“ห ึกลวัเหรอ ไม่เหน็ปำกดเีหมอืนเมื่อกี้ล่ะ”

ท้ำยประโยคที่เตรียมจะปฏิเสธถูกกลืนหำยไป เมื่อนักแข่งเจ้ำ

ปัญหำดนัปรำมำสว่ำเธอกลวัเขำ จำกอนัดบัที่ยี่สบิสำมหวงัจะกระโดด

ขึ้นโพเดยีมในฐำนะแชมป์สนำม มนัมอีะไรที่เธอต้องกลวักนั มนัไม่มี

ทำงเป็นไปได้อยู่แล้ว เธอรู้ดี ขนำดแชมป์โลกเก้ำสมัยยังเคยขี่จำก

อันดับสุดท้ำย ไต่อันดับได้ดีที่สุดเพียงอันดับที่สี่เท่ำนั้นเอง แล้วนำย

คนนี้เป็นใครถงึกล้ำมำท้ำทำยเธอแบบนี้

“เออ! ถ้ำนำยคิดว่ำท�ำได้ก็ลองดู ฉันจะขึ้นเตียงแล้วจัดหนัก 

จดัเตม็ให้นำยฟ้ำเหลอืงกลบับ้ำนไม่ถูกเลย!”

มือหนำของตัวปัญหำยกขึ้นสูงจนซันนี่ผวำก้ำวถอยหลังโดย

ไม่ทันรู้ตัว แต่แทนที่เขำจะยกมันขึ้นมำตีอย่ำงที่เธอกลัว เขำกลับไป

จบัหมวกกนันอ็กใบโตบนศรีษะของตนเองแล้วถอดมนัออก พร้อมหนั
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ใบหน้ำที่ไร้ซึ่งสิ่งปกปิดพร้อมแสยะยิ้มมำทำงเธอ

“ดลี!”

‘ดลีห่ำเหวอะไรเล่ำ!’ ซนันี่สบถในใจเสยีงดงั

“เธอเรยีกร้องควำมสนใจจำกฉนัส�ำเรจ็ ดใีจด้วย”

ใบหน้ำที่ปรำศจำกหมวกกันน็อกใบโตบดบังท�ำให้ซันนี่ปฏิเสธ

ไม่ได้เลยว่ำเขำดดูมีำกจรงิๆ แม้จะมหีนวดเครำรกครึ้ม แต่ถงึอย่ำงนั้น

เธอกไ็ม่รู้จกัเขำอยูด่ ีและกำรที่เขำพดูภำษำองักฤษที่ไม่มสี�ำเนยีงอติำลี

หรอืสเปนแปร่งหสูกันดิ ท�ำให้เธอมั่นใจมำกว่ำเขำคอืไวลด์กำร์ดเจ้ำถิ่น

มำเลเซีย ที่ต้องกำรมำเก็บแต้มในสนำมแข่งระดับโลกเท่ำนั้น จึงได้

ปำกดตีอกกลบัออกไป

“เวลำแพ้อย่ำร้องไห้แล้วกนัคณุไวลด์กำร์ด” 

กำยสูงที่นั่งคร่อมอยู่บนรถยังไม่ทันจะพูดต่อ ก็มีเสียงตะโกน

เรยีกเขำมำจำกทำงด้ำนหลงั

“ฟรำนเชส โทษททีี่ให้รอ” ประโยคภำษำองักฤษที่ฟังดูแปร่งหู

เพรำะมสี�ำเนยีงอติำลเีจอืปนดงัขึ้น พร้อมกำรปรำกฏกำยของทมีงำน

นบัสบิที่วิ่งกระหดืกระหอบแบกของออกมำจำกพติด้วยควำมรบีเร่ง 

ฟรำนเชส? บ้ำน่ำ ไม่ใช่หรอก คนอิตำลีชื่อนี้เยอะแยะ แล้ว 

ฟรำนเชสโก้คงไม่หล่นมำสตำร์ตรถในกรดิสดุท้ำยแบบนี้หรอก

หลังจำกนั้นรอบกำยของนำยไวลด์กำร์ดปำกดีก็เต็มไปด้วย 

ทีมงำนที่รุมทึ้งทั้งตัวและรถของเขำ ยังไม่พอ กล้องถ่ำยทอดสดก็ยัง

วนเวยีนมำจบัภำพ แต่กแ็ปลกเมื่อถ่ำยอยู่นำนสองนำน กล้องกไ็ม่หนั

ไปจบัทำงอื่นสกัท ีจนตวัเธอที่ถอืร่มอยู่ด้ำนข้ำงเริ่มรู้สกึผดิสงัเกต

แต่ซนันี่ยงัไม่ทนัได้คดิอะไรต่อ กำรโต้เถยีงของ ‘ฟรำนเชส’ กบั

ทมีงำนที่เธอไม่ได้ยนิเพรำะพวกเขำคยุกนัเสยีงเบำมำกกไ็ด้ข้อสรปุ มี

กำรเปลี่ยนยำงจำกฮำร์ด-ฮำร์ดหน้ำหลงั ให้เป็นซอฟต์-มเีดยีมในช่วง

เสี้ยววินำทีสุดท้ำยก่อนที่จะหมดเวลำ ตำมควำมต้องกำรของนำย 
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ฟรำนเชส

เธอมองกำรตดัสนิใจนั้นของเขำด้วยสำยตำตกตะลงึ แม้ทมีงำน

จะเอ่ยแย้งแค่ไหนกไ็ม่เปน็ผล พื้นผวิแทรก็อณุหภูมสิูงขนำดนี้ แถมยงั

ต้องใช้เบรกลึกเบรกหนักในกำรเข้ำโค้ง ท�ำไมเขำถึงเลือกแบบนี้ มัน

อันตรำยและเสี่ยงหลุดโค้งมำก คนเป็นนักแข่งน่ำจะรู้ดีกว่ำใครไม่ใช่

เหรอ แม้จะพอเข้ำใจได้ที่เขำเลือกใช้ยำงแบบนี้เพรำะต้องกำรท�ำ 

ควำมเรว็ในช่วงสองสำมรอบแรกของสนำม เพื่อช่วงชงิควำมได้เปรยีบ

ในกำรขึ้นน�ำและกำรไต่อนัดบั แต่แบบนี้มนัมำกเกนิไปไหม

สกัครูส่ญัญำณในแทรก็กเ็ริ่มดงัขึ้น เพื่อเตอืนให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดเดนิออกจำกแทรก็ ก่อนที่กำรวอร์มอปัสนำมในรอบแรกจะเริ่ม

ขึ้น

“กรปิยำงนำยจะหำยจนเหลอืไม่ถงึสำมรอบสดุท้ำยแน่ ขี่ดีๆ ”

เธออดเตือนเขำไม่ได้จริงๆ อย่ำงที่รู้ กีฬำชนิดนี้ต้องเสี่ยงชีวิต

มำก แล้วกำรเลอืกยำงของเขำกเ็ท่ำกบัเอำชวีติไปแขวนไว้บนเส้นด้ำย 

หำกผดิพลำดขึ้นมำเขำต้องเจบ็ตวัหรอืถงึขั้นเอำชวีติไปทิ้ง

“เป็นห่วงกลวัไม่ได้ขึ้นเตยีงกบัฉนัเหรอคนสวย” 

นำยไวลด์กำร์ดเอ่ยขึ้น แต่เธอไม่ได้เห็นสีหน้ำของเขำหรอกว่ำ

ตอนพูดประโยคนี้เขำมท่ีำทแีบบไหน เพรำะเธอหนัหลงัเตรยีมเดนิออก

มำแล้ว

“นำยสิที่จะได้ขึ้นเตียง รถพยำบำลจอดรอนำยอยู่ตรงโค้งสิบ

แล้ว ไม่เหน็เหรอ”

ถ้ำหูเธอไม่ได้แว่วไปเอง ซันนี่คิดว่ำได้ยินเสียงหัวเรำะจำกเขำ 

เธอก้ำวเดินออกห่ำงจำกตัวรถได้เพียงไม่กี่ก้ำว เสียงทุ้มต�่ำที่เอ่ยขึ้น

เบำๆ แต่เฉยีบขำดกม็ำจำกคนที่อยู่เบื้องหลงัของเธอ 

“ถ้ำแข่งจบแล้วฉันไม่เห็นเธอรอกลับโรงแรมพร้อมกันอยู่ใน 

พติบอกซ์ เธอตำยแน่ ยำยเรซควนี”
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ประโยคนั้นท�ำให้ซนันี่อดที่จะยกมอืขึ้นเหนอืศรีษะไม่ได้ เพื่อส่ง

สญัลกัษณ์ที่เป็นกำรตอบตกลงให้แก่ฟรำนเชส โดยชูนิ้วกลำงนิ้วเดยีว

ขึ้นด้ำนบนให้เขำ กไ็ด้แต่หวงัว่ำกล้องถ่ำยทอดสดหรอืกล้องตดิท้ำยรถ

ของนกัแข่งคนอื่นจะจบัภำพกฬีำมนัๆ นี้ไม่ได้นะ

เสียงสัญญาณปล่อยตัวการวอร์มอัปดังขึ้น นักแข่งแต่ละ

คนก็ออกจำกกริดสตำร์ตอย่ำงไม่รีบร้อน สนำมแห่งนี้มีควำมยำวห้ำ

กโิลกว่ำ จ�ำนวนโค้งทั้งหมดคอืสบิห้ำโค้ง ต้องขี่ทั้งหมดยี่สบิสำมรอบ 

เป็นระยะทำงรวมเกือบร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตร โดยใช้เวลำเพียงหนึ่ง

ชั่วโมงกว่ำๆ 

ซนันี่ที่ตอนนี้ก�ำลงัยนืดูถ่ำยทอดสดในบรเิวณพติบอกซ์ สงัเกต

เห็นว่ำฟรำนเชสกลับมำเข้ำกริดสตำร์ตเป็นล�ำดับสุดท้ำย เจ้ำตัวคงขี่

ถนอมยำงในรอบวอร์มอปั

“วนันี้บำงคนที่ดถู่ำยทอดสดอำจจะแปลกใจว่ำ เอ๊~วำยร้ำยสดุ

หล่อของเรำหำยไปไหนนะ อยูแ่ถวหลงัสดุเลยครบั ฟรำนเชสโก้แชมป์

โลกสองสมยัของเรำ ถูกลงโทษจำกข้อหำขบัขี่เป็นอนัตรำยกบัรถแข่ง

ของลูเซียโน่ คู่ปรับตัวฉกำจของเขำ จำกสนำมที่แล้ว จนถูกปรับไป 

สตำร์ตที่ท้ำยแถวในสนำมนี้”

“วนันี้สำวๆ อำจจะห่อเหี่ยวกนัไปบ้ำง เพรำะสดุหล่อฟรำนเชส

โก้อำจจะไม่ถกูกล้องจบับ่อยเช่นทกุท ีเอำละครบั ในที่สดุสญัญำณไฟ

กด็บัจนหมด กำรแข่งขนัสนำมที่สบิแปด สนำมรองสดุท้ำยของฤดกูำล

นี้กไ็ด้เริ่มต้นขึ้นแล้ว”

“เดี๋ยวนะครับ! มำดูตอนออกสตำร์ตกันอีกสักที ฟรำนเชสโก้

เจ้ำวำยร้ำยออกสตำร์ตดีมำกทีเดียว แค่เริ่มต้นก็เบียดเข้ำเลนในแซง

ขึ้นมำได้ถงึห้ำคนัในเวลำแค่ไม่กี่วนิำทจีำกจดุสตำร์ต ผมว่ำวนันี้น่ำจะ

สนุกกว่ำที่คิดแน่นอน ในเมื่อวำยร้ำยที่ถูกลงโทษยังไม่ยอมจ�ำนน 
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แบบนี้ ใครที่คดิว่ำจะไม่ได้เหน็หน้ำค่ำตำเขำ วนันี้กล้องถ่ำยทอดสดดู

จะรกัเขำเป็นพเิศษด้วยซ�้ำ มำทำยกนัดกีว่ำครบัว่ำวนันี้ฟรำนเชสโก้จะ

จบที่อันดับเท่ำไร ต�ำแหน่งแชมป์โลกจะหลุดลอยไปถึงลูเซียโน่ไหม 

หรือฟรำนเชสโก้จะย�้ำแค้นให้ลูเซียโน่เป็นปีที่สำมก่อนที่เจ้ำตัวจะก้ำว

ขึ้นไปขี่รุ่นใหญ่ในฤดูกำลหน้ำ”

เมื่อไฟสแีดงแถวสดุท้ำยดบัลง รถทั้งหมดในสนำมยี่สบิสำมคนั

ก็ออกจำกจุดสตำร์ต บริเวณรอบกำยของซันนี่ดูอื้ออึงไปหมด บอก

แบบไม่มอีคตเิลยว่ำ เมื่อเหน็ลลีำกำรออกสตำร์ตของนำยฟรำนเชสโก้ 

ก็อดเอำใจช่วยไม่ได้ ในเมื่อเขำออกตัวดีมำก สำมำรถช่วงชิงจังหวะ

จนเบยีดคูแ่ข่งกระโดดมำพรวดเดยีวถงึห้ำอนัดบั ทั้งๆ ที่ยงัไม่ทนัจะถงึ

โค้งแรกด้วยซ�้ำ

แต่ตอนที่ก�ำลงัยนืลุ้นนำยไวลด์กำร์ดอยู่นั้น เสยีงโฆษกประจ�ำ

สนำมที่ก�ำลังบรรยำยสถำนกำรณ์ในแทร็กอย่ำงเมำมันท�ำให้ซันนี่ 

เข่ำอ่อนจนเกอืบทรดุลงไปนั่งบนพื้น เมื่อรู้ว่ำไม่กี่นำททีี่แล้วเธอไปหำ

เรื่องใครเอำไว้

‘ฟรำนเชสโก้! นั่นฟรำนเชสโก้เลยนะที่แกไปหำเรื่องด้วย!’ ถ้ำ

ไม่ตดิว่ำจะถูกมองไม่ด ีซนันี่คงทึ้งหวัตวัเองเป็นกำรแก้เครยีดไปแล้ว

“เอำแล้วครับ! เอำแล้วครับ!! ฟรำนเชสโก้ขึ้นไปเกำะกลุ่ม 

หวัแถวในอนัดบัที่สบิได้แล้วครบับบ”

โอ๊ย อโิฆษก! จะตื่นเต้นไปไหน หวัใจจะวำยแล้ว!

“ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ ไม่รู้ว่ำแกไปดีดอะไรมำ เพียงแค่ 

ห้ำรอบสนำมกส็ำมำรถขยบัอนัดบัขึ้นมำได้ถงึสบิสำมต�ำแหน่ง หรอืจะ

เป็นเรซควนีสำวสวยที่ยนือยู่บนแทรก็ก่อนหน้ำนี้ ตอนกล้องแพลนไป

ที่กริดสตำร์ตสุดท้ำย ผมสังเกตเห็นนะครับว่ำฟรำนเชสโก้ถอดหมวก

ออกบนแทรก็!”

“จริงเหรอ!” เสียงผู้บรรยำยเสริมเอ่ยถำมผู้บรรยำยหลักกลับ
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ด้วยควำมตกใจ

“จรงิส!ิ ผมจะหลอกผู้ชมท�ำไม ตั้งแต่เหน็เขำแข่งมำหลำยปี นี่

เป็นครั้งแรกที่ผมเหน็เขำถอดหมวกกนันอ็กออกบนแทรก็”

“หรอืว่ำวนันี้อำกำศที่นี่จะร้อนจนเจ้ำตวัทนไม่ได้กนัแน่”

“ผมว่ำไม่ ปีก่อนสนำมนี้ร้อนกว่ำนี้เขำก็ไม่ถอด แถมยังคว้ำ

แชมป์สนำมนี้ไปครองอย่ำงสบำยๆ ด้วยซ�้ำ ผมว่ำต้องเป็นสำวสวย 

คนนั้นแน่ที่เป็นสำเหตุ ถ้ำหำกวันนี้ฟรำนเชสปีนขึ้นโพเดียมได้จริง  

หวังว่ำเรซควีนจะมอบรำงวัลให้เขำอย่ำงงำม ตอบแทนควำมมันที่ 

ฟรำนเชสโก้มอบให้คนนบัแสนในสนำมวนันี้” 

เวรกรรม ชงไปอกี พ่อขำยกำแฟรไึงฮะ! ไอ้ผูบ้รรยำย ชงเก่งจรงิ 

ตอนนี้คนในพิตบอกซ์หันมำมองเธอแล้วอมยิ้ม พร้อมยกนิ้วโป้งให้ 

ซนันี่ได้แต่ยิ้มรบัอย่ำงแห้งแล้ง

“แต่กไ็ม่ง่ำยขนำดนั้นในกำรขึ้นโพเดยีมในวนันี้ของฟรำนเชสโก้ 

เมื่อลูเซยีโน่ที่เป็นจ่ำฝูงยงัไม่ออกอำกำรแผ่วเลยสกันดิ แถมเจ้ำตวัยงั

ใช้ยำงฮำร์ดอีก ผิดกับฟรำนเชสโก้ที่เลือกหน้ำซอฟต์หลังมีเดียมมำ

ขบัเคี่ยว ไม่รู้ยำงจะออกอำกำรเสื่อมในรอบไหนกนัแน่ เอำละครบั เรำ

มำลุ้นกนั” 

เออ! ดมีำก ช่วยหบุปำกเรื่องฟรำนเชสโก้สกัสบิวจิะเป็นพระคณุ

อย่ำงสูง 

“โอ้โฮ! ฟรำนเชสโก้! ไอ้วำยร้ำย ท�ำควำมเรว็สงูสดุในรอบนี้เลย

ทเีดยีว ท�ำเอำผู้ชมนั่งไม่ตดิเก้ำอี้แล้วครบั เพรำะสถติใิหม่ถูกท�ำลำย

ลงในทกุรอบสนำม จะมนีกัแข่งคนไหนที่สำมำรถท�ำให้ผูช้มตื่นเต้นเท่ำ

เขำคนนี้อกีไหมในยคุนี้!” 

ยงั ยงัไม่หยดุอวยอกี! ตำนี่เป็นลูกจ้ำงประจ�ำของฟรำนเชสโก้

รยึงัไง ชมเว่อร์วงัมำก

แม้ในใจจะโวยวำยผู้บรรยำยเพรำะควำมร�ำคำญมำกแค่ไหน 
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แต่เมื่อสำยตำมองตำมรถของฟรำนเชสโก้แล้ว ซันนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ

เขำเก่งมำกจรงิๆ เขำค่อยๆ ไล่เกบ็รถทลีะคนัด้วยควำมพยำยำม คน

ที่รกัในกฬีำชนดินี้เช่นเธอย่อมรูด้ว่ีำคนคนนี้มขีองมำกแค่ไหน มนัไม่ใช่

เรื่องง่ำยที่ใครกส็ำมำรถท�ำได้ 

แต่เธอก็ดันลืมไปว่ำรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์หกร้อยซีซีจำกผู้ผลิต

เดยีวกนัทั้งหมด เพื่อลดต้นทนุของทมีเลก็ๆ และเพื่อควำมสูสใีนกำร

แข่งขนั ท�ำให้ผูช้มได้ลุน้สนกุมำกขึ้น เมื่อใช้เครื่องยนต์ตวัเดยีวกนั ทนีี้

กข็ึ้นอยูก่บักำรเลอืกใช้แฟรงิ และกำรเซตอปัรถของทมีแข่งทั้งหมด ถงึ

จะพยำยำมให้รถมนัสสูกีนัมำกแค่ไหน แต่ตวัตดัสนิจรงิๆ คอืคนที่ขบัขี่

มันต่ำงหำก เมื่อได้เห็นกับตำตนเอง ค�ำว่ำอัจฉริยะมันไม่มำกเกินไป

เลยส�ำหรบัฟรำนเชสโก้

แม้กำรแข่งขันจะยังไม่จบ แต่แฟนพันธุ์แท้รำยกำรแข่งขันเช่น

เธอที่เริ่มจะเห็นเค้ำลำงมรณะคืบคลำนเข้ำมำใกล้ค่อยๆ เก็บของ

จ�ำเป็นลงกระเป๋ำใบน้อยของตนด้วยควำมรบีเร่งจนมอืไม้สั่น สำยตำ

ก็จดจ่ออยู่กับกำรแข่งขันที่ฉำยอยู่บนจอ ที่เหลือเพียงแค่สำมรอบ

สดุท้ำยเท่ำนั้น

“ไม่น่ำเชื่อจรงิๆ ที่วนันี้เรำจะได้เหน็ภำพนี้ ลเูซยีโน่ที่ก�ำลงัรั้งใน

อันดับที่หนึ่ง และลูก้ำจำกทีมเมตของฟรำนเชสโก้ตำมมำในล�ำดับที่

สอง ตอนนี้ก�ำลงัเจองำนหนกัเพรำะถูกเพื่อนร่วมทมีอย่ำงฟรำนเชสโก้

ที่ออกสตำร์ตเป็นล�ำดับสุดท้ำยไล่บี้อย่ำงหนักหน่วง โอ้วมำยกอดดด 

ลกู้ำเสยีหลกัหลดุออกจำกโค้งสบิสองที่เป็นโค้งหกัศอกไปแล้วครบับบ”

“อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วในตอนนี้ เสียงเชียร์ฟรำนเชสโก้เริ่มดัง

กระหึ่มอกีครั้งบนแกรนด์สแตนด์”

“ฟรำนเชส! ฟรำนเชส! ฟรำนเชส!”

“หรือนี่จะเป็นเพรำะมนตร์ขลังของเรซควีนประจ�ำทีมกันแน่นะ

เนี่ย ฮะๆ ฮ่ำ”
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“โอ้ ถ้ำเป็นเพรำะเรซควนีจรงิ ฤดูกำลหน้ำนอกจำกจะต้องเซน็

สญัญำนกัแข่ง สปอนเซอร์คงต้องเสยีเงนิเซน็สญัญำเรซควนีผูกมดักบั

ทมีไว้ให้ฟรำนเชสแน่ๆ เพรำะท�ำให้นกัแข่งดดีได้ขนำดนี้”

“รอก่อนนะ เดี๋ยวก็แข่งจบแล้ว รอฟรำนเชสแป๊ปนึง มันชนะ

แน่!”

หนึ่งในทีมงำนของฟรำนเชสโก้ที่ซันนี่จ�ำได้ว่ำอยู่ด้วยบนแทร็ก 

เดินเข้ำมำคุยกับเธอพร้อมส่งยิ้มหวำนมำให้ด้วยควำมมั่นใจ ซันนี่จึง

พยกัหน้ำตอบรบัด้วยควำมกระตอืรอืร้น พอคล้อยหลงัคนสนทิของตวั

ปัญหำ เธอกอ็ดท�ำปำกคว�่ำไม่ได้

จะอยู่รอให้พ่อมำตดัรบิบิ้นเหรอ! 
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2

“ฮัลโหล”

“ว่ำไงซนั”

“เมย์ แกได้เงนิค่ำจ้ำงรยึงั ตอบมำ”

“อมื ได้แล้ว พี่ก้อยโอนเข้ำมำให้เมื่อเช้ำ ตั้งแต่ที่แกไปสแตนด์-

บำยหน้ำงำนแล้ว”

“โอเค!”

“เฮ้ย! เดี๋ยวเว้ยซัน มีอะ...อะไรของมันวะ ยังคุยไม่เห็นรู้เรื่อง

เลย”

เมื่อเก็บของเสร็จ ซันนี่จึงรีบหลบสำยตำผู้คนแอบโทร. ไปหำ

เพื่อนสนทิ เพื่อยนืยนัว่ำงำนนี้ไม่ได้ท�ำฟรแีน่ๆ ค่อยชิ่ง 

“เอำละครบั ในที่สดุกม็ำถงึรอบสดุท้ำยแล้ว ฟรำนเชสโก้มกีำร

เสียบเพื่อเตือนลูเซียโน่มำตลอดทุกครั้งที่เข้ำโค้ง เตือนว่ำเขำมำแล้ว

นะ แต่ยำงของเขำเองกส่็ออำกำรมำตลอดตั้งแต่รอบที่แล้ว มกีำรบำน

ออกในทกุครั้งที่เข้ำโค้ง มำดูกนัว่ำฟรำนเชสโก้จะแซงได้มั้ย หรอืจะขี่

แบบเซฟๆ เพื่อเกบ็คะแนนสะสม เพรำะหำกจบแบบนี้เขำกจ็ะได้ยี่สบิ

แต้ม ยงัมคีะแนนเหนอืกว่ำลูเซยีโน่ถงึสบิแต้ม”

‘ใช่ๆๆ ขี่เซฟๆ ดแิม่ง นี่กไ็ด้ตั้งที่สองแล้ว ยำงกห็มด เข้ำโค้งที
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บำนย้วยเป็นกำงเกงในมอืสองขนำดนั้นจะฝืนเพื่อ?’

ซนันี่อดเหน็ด้วยกบัผู้บรรยำยไม่ได้ ฟังมำเป็นชั่วโมงเพิ่งเข้ำหูก็

ประโยคเมื่อกี้นี่เอง แม้เธอจะเตรียมตัวพร้อมหนีแล้ว แต่ก็ยังยืนลุ้น 

ผลกำรแข่งขนัเพื่อควำมชวัร์อยู่ด ี เผื่อเธอจะโชคดมีำกพอ ไม่ต้องหนี

หวัซกุหวัซนุ

“เข้ำช่วงโค้งสุดท้ำยแล้วครับ อีกไม่กี่นำทีเรำจะเห็นโฉมหน้ำ

แชมป์รุ่นกลำงของสนำมนี้แล้วนะครับ นี่คือโค้งเก่งของฟรำนเชสโก้

เลยทเีดยีว ดซูว่ิำเขำจะแซงในจดุเดมิอกีครั้งได้ไหม ลงเขำมำแล้วครบั 

เข้ำโค้งซ้ำยสลบัโค้งขวำที่เป็นรูปตวัเอส ถงึครบั! ถงึครบั!! สดุทำงตรง

แล้วครับบบ บิดหมดปลอกกันไปเลยยย...แล้ว! ชัยชนะก็เป็นของ 

ฟรำนเชสโก้ที่ได้แชมป์สนำมนี้ไปครอง เฉือนเข้ำเส้นชัยก่อนลูเซียโน่

แค่ครึ่งล้อเท่ำนั้น!”

ซันนี่มองฟรำนเชสโก้ผ่ำนกล้องถ่ำยทอดสดอย่ำงหมั่นไส้ ใน

จงัหวะที่เขำก้มลงจูบรถแข่งด้วยควำมรกัใคร่ 

เมื่อกำรแข่งขันจบลง ผู้บรรยำยก็เริ่มคุยเล่นกันเองพร้อมให้

ควำมรู้ผู้ชมไปด้วย เพื่อรอฟังกำรสมัภำษณ์ของผู้ชนะที่ได้ขึ้นโพเดยีม

ทั้งสำมต�ำแหน่ง ที่ตอนนี้ก�ำลังขี่รถโชว์แฟนคลับไปรอบๆ สนำมเพื่อ

เป็นกำรเซอร์วซิและรอพธิกีำรรบัรำงวลั

“เฮ้! ฟรำนเชสจูบรถแข่งแล้ว อย่ำลืมกลับไปจูบเรซควีนใน 

พิตบอกซ์ด้วยล่ะ วะฮ่ำๆ นั่นยกล้อโชว์แฟนๆ ในสนำมไปอีก ยำงก็

หมดแล้วยงัห้ำวไม่เลกิจรงิๆ เดก็คนนี้ ผมละอยำกรูจ้รงิๆ ว่ำปีหน้ำทมี

ไหนจะได้เขำไปครอง”

“อะไรนะ นี่ยงัไม่เซน็สญัญำอกีเหรอ ผมนกึว่ำเซน็แล้ว แต่ปิด

ข่ำวไว้เฉยๆ สนำมหน้ำกส็นำมสดุท้ำยของฤดูกำลแล้วนะ”

“ยังเลย ก็เจ้ำตัวเขำบอกว่ำอยำกโฟกัสกับกำรแข่งก่อน จบ

สนำมหน้ำเขำจะให้ค�ำตอบ”
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“อย่ำงนี้กแ็ย่น่ะส”ิ

“กแ็ย่น่ะส ิสำมค่ำยโรงงำนยกัษ์ใหญ่กป็ล่อยเก้ำอี้เบลอไว้ค่ำย

ละหนึ่งที่ นกัแข่งอกีหลำยคนต้องรอฟรำนเชสโก้ตดัสนิใจก่อน ตวัเอง

ถงึจะได้รบักำรยื่นข้อเสนอ”

“แสบจรงิไอ้เดก็คนนี้”

“ถึงจะร้ำยมำกก็จริง แต่ผลงำนหลำยปีที่ผ่ำนมำ รวมทั้ง

ปำฏหิำรย์ิที่เขำสร้ำงไว้ในวนันี้ มนักค็ุม้ค่ำที่ทกุทมีจะให้ควำมส�ำคญั”

ซันนี่ยังไม่ทันจะได้ตั้งตัว เพรำะมัวแต่มองคนยกล้อรถเฉลิม

ฉลองชัยชนะของตนเองด้วยควำมสะใจ ทีมงำนในพิตบอกซ์ที่ก�ำลัง

ดใีจจนกระโดดตวัลอย อยู่ๆ กเ็ริ่มหนัมำให้ควำมสนใจเธอ แต่ละคน

หนัมำกอดพร้อมท�ำสิ่งที่ท�ำให้ซนันี่ต้องเบกิตำกว้ำง

จุ๊บ~

“เก่งมำกคนสวย”

เง้อออ...แก้มช�้ำหมดแล้ว ไม่ได้ไปขี่ด้วยสักหน่อย ฮึก~มำจุ๊บ

ท�ำไม 

“ไปหำฟรำนเชสกนั”

หนึ่งในทมีงำนชวนเธอไปรอรบัเขำหน้ำแท่นรบัรำงวลัด้วยกนั

ซนันี่พยำยำมบ่ำยเบี่ยง แต่ทมีงำนกย็งัคงชวนให้เธอไปด้วยกนั 

จนเธอต้องเอ่ยตอบรบั

“เดนิน�ำไปเลย เดี๋ยวซนัเดนิตำมไป”

เมื่อได้ค�ำตอบเป็นที่น่ำพอใจ กลุม่ทมีงำนกพ็ำกนัเดนิน�ำไป โดย

ไม่ได้หนัมำดสูกันดิว่ำเรซควนีประจ�ำทมีของตนเองเดนิช้ำลงเรื่อยๆ จน

หำยไปกบักระแสของผู้คน

เมื่อหางตาเหลือบเห็นใครบางคนเดินผ่านหน้าพิตบอกซ์

ของตนเอง กำยสูงจงึเริ่มขยบั
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“โรแลนด์ นั่นคณุก�ำลงัจะไปไหน”

“ผมขอสบินำท ีเดี๋ยวกลบัมำ ไม่ต้องตำม”

“ครบั”

ซนันี่เดนิวนกลบัมำที่พติบอกซ์อกีครั้ง เพื่อหยบิสมัภำระทั้งหมด

ของตนมำถือไว้ ก่อนจะค่อยๆ เลำะไปยังห้องน�้ำที่อยู่ด้ำนหลัง โดย

ไม่ทนัรู้ตวัเลยว่ำ เธอก�ำลงัถูกใครบำงคนเดนิตำม

แม้จะอยู่ภำยในห้องน�้ำ เธอยังอุตส่ำห์ได้ยินสถำนกำรณ์ด้ำน

นอกทั้งหมด

ทนัททีี่ฟรำนเชสโก้น�ำรถเข้ำมำจอดในคอกของผูช้นะ ทกุคนใน

ทมีที่อยู่รอบนอกรบีมำแสดงควำมยนิดกีบัเขำด้วยกำรตบลงบนหมวก-

กันน็อกอย่ำงแรง ก่อนที่ทีมงำนของเขำจะรีบน�ำผ้ำมำคลุมยำงรถที่

หมดสภำพ เพื่ออ�ำพรำงร่องรอยของกำรสึกหรอ ไม่ให้ทีมอื่นสังเกต

เหน็ว่ำยำงของเขำถูกใช้งำนแบบไหน แล้วน�ำไปต่อยอดในกำรพฒันำ

รถในทมีของตนเอง

เมื่อฟรำนเชสโก้ถอดหมวกกนันอ็กออกเปลี่ยนมำสวมหมวกแก๊ป

ที่มโีลโก้ของสปอนเซอร์แปะอยู่ เครื่องดื่มชูก�ำลงัยี่ห้อดงักถ็ูกยื่นส่งให้

กับมือเขำทันที พวกเขำเป็นนักแข่งที่ต้องควบคุมน�้ำหนักตลอดเวลำ 

จะดื่มเครื่องดื่มที่มส่ีวนผสมของน�้ำตำลอยูเ่ยอะไม่ได้ บำงครั้งพวกเขำ

จงึยกกระป๋องเปล่ำขึ้นท�ำท่ำดื่มเพื่อโชว์กล้อง อำชพีนกัแข่งมองผวิเผนิ

อำจดูเหมอืนง่ำย ที่แค่ได้ท�ำในสิ่งที่ตนเองชอบ แต่ควำมจรงิทกุอย่ำง

ถูกควบคมุทั้งหมด แม้กระทั่งน�้ำดื่ม 

แต่ทกุคนกย็อมแลกเพรำะมนัคอืควำมเป็นมอือำชพี ถ้ำคณุรกั

ที่จะอยู่ในอำชีพนี้ สิ่งที่คุณต้องรักมำกที่สุดคือ ‘ตัวคุณเอง’ เมื่อ 

กล้องถ่ำยทอดสดแพนมำ ฟรำนเชสโก้กย็กกระป๋องเปล่ำขึ้นท�ำท่ำดื่ม

โชว์กล้องตำมข้อตกลงของสปอนเซอร์ แม้กระทั่งกระบอกน�้ำใบใหญ่

ที่แปะยี่ห้อเครื่องดื่มชกู�ำลงั ในนั้นกม็เีพยีงน�้ำเปล่ำบรสิทุธิ์หรอืเกลอืแร่
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ที่ใช้ทดแทนกำรเสียเหงื่ออย่ำงมำกในสนำมที่อุณหภูมิสูงอย่ำงเช่น 

วนันี้

“เอำละครับ เรำมำสัมภำษณ์คนสุดท้ำยที่ทุกคนรอคอยกันดี

กว่ำ ฟรำนเชสโก้ คุณพอจะบอกได้ไหมว่ำอะไรที่ท�ำให้คุณสร้ำง

ปำฏหิำรยิ์ได้ในวนันี้”

“เรำมทีมีที่ด ีเรำมรีถที่ด ีผมมคีวำมสขุมำกที่ผมกบัทมีตดัสนิใจ

ได้ถกูต้องในกำรเลอืกยำงในวนันี้ ผมต้องขอบคณุทมีของผมอย่ำงมำก 

ที่ยอมเชื่อใจผมและท�ำงำนหนกัมำตลอดในสดุสปัดำห์นี้ คณุกร็ูว่้ำมนั

เสี่ยง แต่ผมไม่มอีะไรต้องเสยี สดุท้ำยวนันี้ผมมเีรซควนีที่ด ีและคนืนี้

เรำจะมคีวำมสขุด้วยกนั”

“กรี๊ดดด” 

เสียงกรีดร้องดังกระหึ่มเมื่อฟรำนเชสโก้เอ่ยถึงเรซควีน ที่ 

ผู้บรรยำยเอ่ยแซวตลอดกำรบรรยำยกำรแข่งขันในวันนี้ ฟรำนเชสโก้

โบกมือให้กล้องพร้อมส่งจูบให้อย่ำงอำรมณ์ดี ก่อนจะเดินตำมเพื่อน

นกัแข่งอกีสองคนไปรอขึ้นแท่นรบัรำงวลั

เสยีงให้สมัภำษณ์ของฟรำนเชสโก้ท�ำให้คนที่อยู่ภำยในห้องน�้ำ

ตื่นตระหนก จนเผลอก�ำส�ำลใีนมอืที่ชบุรมีูฟเวอร์ไว้ชุ่มจนเละคำมอื 

“ให้สมัภำษณ์งี้จรงิด!ิ เอำจรงิดิ๊!!”

เสียงเพลงชาติอิตาลีเริ่มดังขึ้นแล้ว นั่นหมายความว่าพิธี

มอบรำงวลัใกล้เสรจ็เตม็ท ีเธอต้องเร่งมอืแล้ว

ตอนนี้ซนันี่อยู่ในชดุเสื้อยดืกำงเกงยนี สวมหมวกปิดบงัใบหน้ำ

ไปเกอืบครึ่ง แต่ของทกุชิ้นบนร่ำงกำยกลบัมโีลโก้ของไอดอลในดวงใจ

ตั้งแต่ศรีษะจดปลำยเท้ำ ไม่เว้นแม้กระทั่งเคสมอืถอื ดูกร็ู้ว่ำคลั่งมำก

แค่ไหน เธอกลมกลนืกบักำรแข่งขนัมำกกว่ำใครๆ 

เมื่อซันนี่เปิดประตูห้องน�้ำออกมำ ควำมเร่งรีบทั้งหมดกลับถูก
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ลืมเลือนหำยไปทันทีคล้ำยถูกลบควำมทรงจ�ำ จะกี่ฟรำนเชสโก้เธอก็

ไม่กลวั เพยีงแค่ได้เหน็ว่ำใครยนือยู่ตรงหน้ำห้องน�้ำหญงิตอนนี้

“คำยออกมำ” เสยีงภำษำองักฤษรวัเรว็ฟังดูแปร่งหูดงัขึ้น แม้

จะฟังยำกซนันี่กพ็อฟังรูเ้รื่อง แต่ดนัไม่เข้ำใจควำมหมำยที่คนตรงหน้ำ

ต้องกำรจะสื่อ

“ฮะ?”

“คำยเรซควนีสดุเซก็ซี่คนืมำ”

...

ตอนแรกเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ำเสรจ็แล้วซนันี่คดิจะขึ้นไปบนสแตนด์ 

เพื่อดูไอดอลในดวงใจแข่งในรำยกำรสดุท้ำย แต่เมื่อหำงตำเหลอืบไป

เห็นทีมงำนที่สวมเสื้อโปโลสีแดงปักโลโก้ทีมของฟรำนเชสโก้เดินเข้ำๆ 

ออกๆ ให้วุ่นวำยไปหมด คล้ำยก�ำลงัค้นหำบำงสิ่ง แทนที่จะอยู่เฉลมิ

ฉลองชัยชนะที่ได้มำรำวปำฏิหำริย์ของทีม ใจจึงกระหวัดไปคิดถึงค�ำ

เตอืนจำกใครบำงคน

ซนันี่ตดัสนิใจเบี่ยงตวัหลบผูค้นเพื่อมุ่งหน้ำไปยงัสนำมบนิกลบั

ประเทศไทยทันที ดีนะที่งำนนี้จัดที่มำเลเซีย จึงสำมำรถสลัดปัญหำ

กิ๊กก๊อกในควำมคดิของเธอ แล้วทิ้งไว้เบื้องหลงัอย่ำงง่ำยดำย

“ขอโทษด้วยนะคะ พื้นที่ด้ำนในสงวนไว้เฉพำะคนที่มตีั๋วเท่ำนั้น

ค่ะ”

ชำยชุดด�ำทั้งสี่คนถูกพนักงำนในสนำมบินหยุดเอำไว้ตรงทำง

เข้ำเกต ทั้งหมดไม่มีท่ำทีดึงดันแต่อย่ำงใด มีเพียงหนึ่งในสี่ที่ล้วง

กระเป๋ำสูทเพื่อหยบิเครื่องมอืสื่อสำรมำตดิต่อใครบำงคนเท่ำนั้น

“ไม่ทนัครบั”

เมื่อวำงสำยเรียบร้อยเขำก็ท�ำเพียงสั่งผู้ติดตำมทั้งสำมสั้นๆ 

“กลบั”

หำกซันนี่เข้ำเกตช้ำกว่ำนี้เพียงนิด คงได้เห็นแล้วว่ำปัญหำกิ๊ก
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ก๊อกในควำมคดิของเธอนั้น ชกัจูงสิ่งใดเข้ำมำสู่ชวีติที่สดุแสนจะเรยีบ

ง่ำยของเธอบ้ำง

ซันนี่นั่งอยู่บนเครื่องบิน มองกระดาษใบเล็กที่นอนนิ่งอยู่

ในฝ่ำมอื ก่อนจะนกึถงึบทสนทนำอนัน่ำตกใจที่สดุในชวีติของเธอ

‘คำยออกมำ’ 

‘ฮะ?’

‘คำยเรซควนีสดุเซก็ซี่คนืมำ’ เจ้ำของเสยีงพูดพร้อมอมยิ้ม เมื่อ

เหน็กำรแต่งตวัของสำวน้อยตรงหน้ำ

‘ผมล้อเล่น ตกใจเหรอ’ 

ซนันี่พยกัหน้ำรบัคล้ำยคนสตหิลดุ แต่ไม่ใช่เพรำะประโยคแสน

งนุงงที่เขำพูดกบัเธอสกันดิ

‘เฮ้ สำวน้อย ได้ยนิที่ผมพูดไหม’ ร่ำงสูงในชดุเรซซงิสูทยกมอื

โบกไปมำตรงหน้ำเธอ 

‘ดะ...ได้ยนิค่ะ’

‘ผมมเีวลำไม่มำก’

‘ฉนัรู’้ ซนันี่พดูแทรกทนัท ีเมื่อชำยตรงหน้ำบอกว่ำเขำไม่มเีวลำ 

เจ้ำของกำยสูงกวำดตำมองเธอขึ้นลงพร้อมอมยิ้ม ‘แน่นอนว่ำ

คณุรู้ ผมนี่โง่จรงิ’

มันคือเรื่องจริงที่เวลำนี้คนเช่นเขำไม่ควรมำยืนอยู่ตรงนี้ ‘ที่ผม

จะพูดกค็อื สำวน้อย ถ้ำคณุไม่พึ่งผม คณุหนไีม่พ้นจำกเงื้อมมอืของ 

ฟรำนเชสโก้หรอกนะ’

‘ว่ำไงนะ!’ นี่มันเรื่องเหลือเชื่ออะไร ที่เขำมำคุยกับเธอในเรื่อง

ของฟรำนเชสโก้

‘ผมเหน็คณุตั้งแต่อยู่บนแทรก็แล้ว ถ้ำอยำกได้ควำมช่วยเหลอื

กต็ดิต่อมำ แต่ตอนนี้หนอีอกจำกบรเิวณพติบอกซ์ก่อนที่คนของเขำจะ
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มำหำตวัคณุเจอเถอะ’

‘มนัคงไม่ขนำดนั้นหรอก...’ ซนันี่ยงัพูดไม่ทนัจบ ชำยตรงหน้ำ

กเ็อ่ยแทรกขึ้นมำทนัท ีและเมื่อได้ยนิในสิ่งที่เขำพดู เธอกถ็งึกบัหบุปำก

ที่เตรยีมจะปฏเิสธฉบัพลนั

‘รู้อะไรไหม พ่อเลี้ยงของเขำเป็นมำเฟียที่ทรงอิทธิพลในอิตำล ี

ฉะนั้นนสิยัของฟรำนเชสนั้นค่อนข้ำงจะเข้ำใจยำกน่ะ คณุพอจะนกึออก

ไหม’ ร่ำงสูงท�ำสหีน้ำล�ำบำกใจ

‘แล้วท�ำไมถงึคดิช่วย...’

‘ผมไม่มีเวลำแล้ว ถ้ำสนใจจะเป็นผู้หญิงของผมก็ติดต่อมำ’  

ข้อเสนอสดุพสิดำรท�ำให้ซนันี่ถงึกบัตำโต

‘อย่ำท�ำหน้ำแบบนั้นรู้ไหม เพรำะมนัน่ำรกัเกนิไป’

จุ๊บ~ โรแลนด์โน้มตวัลงมำจูบแก้มเธอ ท�ำให้คนถูกฉวยโอกำส

ถงึกบัตวัแขง็ค้ำง

‘รู้อะไรไหม วันนี้คุณรีบกลับเถอะ อย่ำรอดูผมเลย แม้ผมจะ

อยำกให้คณุอยู่เชยีร์จนใจแทบขำด แต่สญัญำว่ำจะคว้ำชยัชนะมำให้

แน่นอน’ 

ประโยคสดุท้ำยเป็นเพยีงเสยีงกระซบิแผ่วเบำ แต่กลบัดูจรงิจงั 

พร้อมนำมบตัรใบเลก็ถกูยดัเข้ำมำใส่ฝ่ำมอืน้อยของซนันี่ ก่อนที่เขำจะ

ขยิบตำให้เธอเล็กน้อยอย่ำงหยอกล้อ และเดินออกจำกหน้ำห้องน�้ำ

หญงิไปอย่ำงรบีเร่ง

ไม่ต้องถำมเลยว่ำเธอจะตอบตกลงหรอืปฏเิสธ

ซนันี่ก้มลงมองตนเอง เมื่อดูจำกชดุที่สวมใส่ในวนันี้ น่ำจะรู้นะ

ว่ำยอมตั้งแต่เปิดประตหู้องน�้ำออกมำเจอเขำแล้วเหอะ ทั้งตวัเธอมแีต่

สปีระจ�ำตวัของเขำ รกัรองจำกพ่อก ็‘โรแลนด์ แอโกสทนิ’ี นี่แหละ!
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3

เวลาเกือบสองชั่วโมงที่อยู่บนเครื่องบินท�าให้ซันนี่ผล็อย

หลบัไปได้หนึ่งตื่น ร่ำงบำงงวัเงยีลงจำกเครื่อง เมื่อหยบิโทรศพัท์ขึ้นมำ

เปิดจึงเห็นกำรแจ้งเตือนจำกช่องทำงต่ำงๆ กระหน�่ำเข้ำมำนับสิบ 

ข้อควำมแรกที่เห็นคือกำรแจ้งเตือนว่ำมีเงินสดเข้ำบัญชีจ�ำนวนสำม

หมื่นบำท นอกนั้นมแีต่เบอร์ของเพื่อนสนทิที่โทร. เข้ำมำ สดุท้ำยคอื

ทิ้งข้อควำมไว้ทำงไลน์

ลงจากเครื่องบนิแล้วโทร. กลบัด้วย

“โอ้โฮ มใีครตำยรไึง”

“แกนั่นแหละจะตำย ซนันี่!”

เสยีงที่ลอดผ่ำนเครื่องมอืสื่อสำรไม่มวีี่แววของกำรล้อเล่นแม้แต่

น้อย

“เฮ้ย มไีรเปล่ำ เมย์”

“ซนั แกไปท�ำอะไรไว้ที่นู่นวะ”

“เมย์~ ซนัเปล่ำ”

“จะเปล่ำได้ไง มคีนจำกเอเจนซโีทร. มำหำฉนัเนี่ย”

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

เสยีงเคำะประตูดงัขึ้นจำกทำงฝั่งของเพื่อนสนทิ
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“ซนั ถอืสำยรอก่อนนะ”

“ออื”

“สวสัดคี่ะพี่ก้อย ลมอะไรหอบมำถงึโรงพยำบำลคะ”

“ลมที่ไหน พำยตุ่ำงหำก!” เสยีงเคร่งเครยีดของสำวใหญ่ที่ดงั

ขึ้น ซนันี่ได้ยนิทั้งหมด

“เมย์ พี่รบกวนถำมอะไรหน่อย”

“ท�ำไมไม่คยุผ่ำนโทรศพัท์ล่ะคะพี่”

“ไม่ละ พี่คยุกบัเรำเสรจ็พี่กจ็ะไปที่อื่นต่อเลย”

“ตกลงเพื่อนเมย์ไปท�ำอะไรไว้คะ”

“อนันี้พี่กไ็ม่รูน้ะ แต่พี่ขอที่อยูเ่พื่อนเมย์ได้ไหม พอดลีกูค้ำขอมำ 

พี่กไ็ม่มใีห้เพรำะไม่ได้ดลีงำนกบัน้องซนัโดยตรงตั้งแต่ทแีรก”

“จะเอำไปท�ำไรพี่”

“พี่กไ็ม่แน่ใจ แต่ทำงนู้นเรยีกร้องมำแบบนี้ ไม่อย่ำงนั้นเรื่องจะ

ไม่จบ พี่กง็ง พยำยำมถำมเขำแล้ว เขำกไ็ม่ยอมบอกท่ำเดยีว บอกจะ

ตกลงกบัน้องซนัเอง พี่กไ็ม่รู้จะท�ำยงัไง”

“พี่ก้อย ถ้ำเมย์คนืเงนิค่ำจ้ำงเรื่องจะจบไหมคะ” เมย์พยำยำม

เตม็ที่เพื่อจะไกล่เกลี่ยให้เพื่อน แม้ตวัเธอเองจะไม่รู้ต้นสำยปลำยเหตุ

เลยกต็ำม

“พี่ว่ำยำก พี่คยุกบัเขำมำเป็นชั่วโมงแล้ว เขำกป็ฏเิสธท่ำเดยีว 

ยนืยนัว่ำจะคยุกบัน้องซนัโดยตรง ถอืว่ำเหน็ใจพี่กบัคนอื่นในทมีเถอะ

นะ งำนนี้ไม่ใช่เมย์คนเดียวนะที่ได้งำน พี่ส่งไปเป็นสิบ เงินอีกครึ่งที่

เหลอืเขำกย็งัไม่จ่ำยเลย ถ้ำได้ที่อยู่น้องซนัเรื่องกจ็บ”

“แล้วเพื่อนเมย์ล่ะคะ จะเป็นยังไง” ควำมนิ่งเงียบของพี่ก้อย 

ท�ำให้เมย์รู้ได้ทันทีว่ำไม่มีใครสนใจควำมปลอดภัยของเพื่อนเธอเลย 

และควำมลงัเลในแววตำของเมย์ท�ำให้คนเจนจดักว่ำในกำรต่อรองครั้ง

นี้เอ่ยข่มขู่
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“ถ้ำเมย์คดิว่ำจะรบัผดิชอบไหว กไ็ม่ต้องบอกที่อยูเ่พื่อนกไ็ด้ แต่

เมย์อย่ำลมืนะ ว่ำเมย์กไ็ม่รู้ว่ำเพื่อนเมย์ไปสร้ำงวรีกรรมอะไรไว้เหมอืน

กัน ลองผู้ว่ำจ้ำงที่กระเป๋ำหนักขนำดนั้นควำนหำตัวขนำดนี้ มูลค่ำ

ควำมเสยีหำยในครั้งนี้คงไม่ธรรมดำนกัหรอก”

อกีฝ่ำยเหยยีดยิ้มเมื่อเหน็ควำมหวั่นไหวในแววตำของสำวน้อย

ที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย จริงๆ เธอก็ไม่รู้หรอกว่ำพวกนั้นมีเรื่องอะไร

กัน แต่ค่ำตอบแทนที่เพิ่มเข้ำมำไม่น้อยต่ำงหำกที่ท�ำให้เธอถ่อมำหำ

พรติตใีนสงักดัถงึโรงพยำบำล

“ถ้ำเมย์บอก เรื่องจะจบใช่ไหมคะ”

“จบค่ะ”

ซนันี่ที่อยู่ปลำยสำยได้แต่ยนืตวัแขง็ค้ำง เมื่อได้ยนิรำยละเอยีด

ที่อยู่ของเธอจำกปำกเพื่อนสนทิ

เมื่อได้ในสิ่งที่ต้องกำร สำวใหญ่ในชดุสทูเรยีบหรกูเ็ดนิออกจำก

ห้องพกัฟื้นของผู้ป่วยทนัที

“ได้ยนิแล้วใช่ไหมซนั”

“ออื”

“ใช้โอกำสนี้หนซีะ!” 

หนอีกีแล้ว ได้ข่ำวว่ำเพิ่งหนมีำจำกมำเลเซยีเมื่อสองชั่วโมงก่อน 

ซนันี่มองนำมบตัรใบเลก็ที่อยู่ในมอือย่ำงชั่งใจ ตอนคดิเล่นๆ มนักค็ดิ

ได้หรอก พอต้องตดัสนิใจจรงิๆ แล้ว กลบัรู้สกึล�ำบำกใจอย่ำงมำก

ซนันี่เกบ็นำมบตัรใส่กระเป๋ำสตำงค์ไว้อย่ำงด ีก่อนขึ้นแทก็ซี่แล้ว

บอกจดุมุ่งหมำย

“อมัพวำ”

“โอ้ สวสัดคีรบั เวลคมัทูไทยแลนด์มำดำม”

“พี่ หนูคนไทย” อำกำรรื่นเริงของแท็กซี่ชะงักกึกเมื่อได้ยิน

ประโยคเมื่อครู่ อะไร เมื่อกี้ยงัยนิดตี้อนรบักนัอยู่เลย
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“ท�ำไมไปไกลจงัน้อง รถจะตดิไหมเนี่ย”

“งั้นพี่รอสกัครู ่เดี๋ยวหนโูทร. ถำมหนึ่งห้ำแปดสี่ให้ว่ำรถตดิไหม”

“โอ๊ย ไม่ต้องน้อง พี่เกรงใจ” เขำรบีตอบเมื่อได้ยนิเบอร์โทร. ร้อง

เรยีนแทก็ซี่จำกปำกเธอ

“จะดเีหรอพี่ ถำมหน่อยไหม”

“ไม่ต้องๆ แล้วท�ำไมไปอมัพวำเวลำนี้”

“กท็ี่นั่นบ้ำนหนู” 

ยำมนี้แทก็ซี่มอีำกำรคล้ำยคนถูกหมดันอ็กกลำงอำกำศ ควำม

คดิที่จะพำผูโ้ดยสำรไปเส้นทำงอ้อมถูกตดัฉบัทนัทพีร้อมกบับทสนทนำ

ต่ำงๆ ภำยในห้องโดยสำรตกอยู่ในควำมเงียบ รถก็ขับเคลื่อนไปใน 

เส้นทำงที่ถูกต้อง

หำกเป็นเวลำปกติเธอคงไม่เลือกนั่งแท็กซี่ในระยะทำงขนำดนี้ 

แต่ตอนนี้ค่ำแทก็ซี่ไม่ได้ส�ำคญัขนำดนั้นแล้ว

แม้เมื่อวานซันนี่จะใช้พลังงานไปมากมายแค่ไหน เช้ามืด

ของวันนี้เธอก็ตื่นและเดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ เพื่อไปเคลียร์เอกสำรใน

มหำวทิยำลยัแล้วจ่ำยเงนิค่ำเทอมที่ค้ำงไว้เพื่อท�ำเรื่องจบ 

โชคดีเป็นของเธอ เมื่อเมย์หัวไวมำกพอที่จะบอกที่อยู่เก่ำของ

เธอกบัพี่ก้อย หอหญงิใกล้กบัมหำวทิยำลยัคอืที่อยู่ที่เธอเพิ่งย้ำยออก

ก่อนไปมำเลเซยีไม่นำน ในเมื่อเรยีนจบแล้วกไ็ม่มเีหตผุลที่เธอต้องอยู่

ต่อ 

เสยีงโทรศพัท์แสนคุน้เคยดงัขึ้นตอนเยน็ เมื่อเธอใกล้ถงึบ้ำนของ

ตวัเองอกีครั้ง หลงัจำกที่เหนด็เหนื่อยจำกกำรเดนิทำงท�ำเอกสำรมำทั้ง

วนั ซนันี่หวงัเพยีงว่ำจะได้กระโดดขึ้นที่นอนเมื่อถงึบ้ำน แล้วพรุง่นี้ค่อย

ลุกขึ้นมำคิดต่อว่ำจะท�ำยังไงต่อดี ถึงจะกลับมำพลิกฟื้นกิจกำรเล็กๆ 

ที่พ่อกบัแม่ทิ้งไว้ให้ แต่เมื่อเหน็ชื่อของปลำยสำย กค็ำดว่ำแพลนที่เธอ
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วำงเอำไว้น่ำจะเป็นเพยีงฝันหวำนเท่ำนั้น

“ว่ำไงเมย์”

“ฉนัว่ำเรื่องมนัไม่จบง่ำยๆ อย่ำงที่คดิแล้วว่ะ”

หกูฟั็งเสยีงเพื่อนที่อยูป่ลำยสำยไปด้วย สำยตำกบ็งัเอญิไปเหน็

สิ่งผดิปกตทิี่อยู่บรเิวณหน้ำบ้ำนตน ซนันี่จงึร้องบอกสำรถอีย่ำงรบีเร่ง 

“พี่จอดๆๆ จอดตรงนี้ก่อน”

ร่ำงของผู้ชำยสี่คนที่เดนิวนไปมำอยู่ตรงหน้ำบ้ำนของเธอ มอง

ดูกพ็อจะรู้ว่ำไม่น่ำจะมำดเีท่ำไรนกั

“ขอโทษว่ะซนั ที่ช่วยอะไรไม่ได้”

“ไม่ใช่ควำมผดิเมย์ อย่ำคดิมำก”

“แล้วซนัจะท�ำไง”

ซันนี่ได้แต่คิดหนักกับค�ำถำมของเพื่อน ตอนนี้เธออยำกจะลง

ไปถำมชำยสี่คนนั้นนกั ว่ำนี่มนัเรื่องอะไรกนั มนัต้องจรงิจงัขนำดนี้ไหม 

แค่เรื่องล้อเล่น แต่ค�ำเตือนของโรแลนด์กลับฉุดรั้งควำมคิดที่จะลงไป

วนีไว้

“เดี๋ยวซนัจดักำรเอง แค่นี้ก่อนนะ”

ซันนี่เลือกตัดสำยเมย์ทิ้ง ก่อนจะมองปัญหำตรงหน้ำอย่ำง

หนกัใจ

“เอำไงน้อง” คนขบัรถหนัมำถำมควำมเหน็ของเธอเป็นกำรเร่ง

ซนันี่เหลอืบไปมองกระเป๋ำเป้ใบย่อมที่มเีอกสำรส�ำคญัถกูบรรจุ

อยู่ในนั้นทั้งหมด เธอแค่เตรียมพร้อมไว้เผื่อฉุกเฉิน ไม่คิดว่ำจะได้ใช้

จรงิๆ

“ฟรำนเชสโก้ ไอ้คนปัญญำอ่อน!” 

แทก็ซี่หนัมำมองหน้ำเธอทนัท ีเมื่อได้ยนิค�ำสบถของเธอ

“ไปสุวรรณภูมิเลยพี่” เมื่อบอกจุดหมำยปลำยทำงเรียบร้อย 

ซนันี่กห็ยบิโทรศพัท์ขึ้นมำอกีครั้ง ก่อนกรอกเบอร์โทร. ที่ไม่คุน้เคยลงไป
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“สวัสดี” เสียงทักเป็นภำษำอังกฤษส�ำเนียงแปร่งหูดังขึ้นจำก

ปลำยสำย 

เสียงหัวใจเต้นแรงที่มีเพียงเธอเท่ำนั้นที่ได้ยินมัน ฝ่ำมือเย็น

เฉยีบชื้นไปด้วยเหงื่อก�ำโทรศพัท์แน่น ก่อนเสยีงหวำนแผ่วเบำจะดงัขึ้น

อย่ำงตดัสนิใจ

“ข้อเสนอนั้น...” เสยีงหวำนใสขำดห้วงไป แต่ปลำยสำยกย็งัคง

รออย่ำงใจเยน็...

“ตกลงค่ะ”

สองสัปดาห์ต่อมา

เซอร์กติ รคิำร์โด ตอร์โม ประเทศสเปน 

เสียงเพลงรอสำยแสนประหลำดดังขึ้นท่ำมกลำงผู้คนที่เดิน

ขวกัไขว่ไปมำ แต่เจ้ำของโทรศพัท์กถ็อืของเป็นบ้ำหอบฟำงเกนิกว่ำจะ

ล้วงมันขึ้นมำรับได้ อย่ำงว่ำ...เพลงเกำหลีดังในสเปนก็คงฟังดูแปลก

ไม่ใช่น้อย เสียงเพลงนั้นจึงชวนให้ใครต่อใครหันมำมองทำงต้นเสียง 

ไม่เว้นแม้แต่ผูท้ี่ไม่ค่อยจะสนใจผูใ้ด ซนันี่หำที่วำงของในมอืได้ มอืบำง

กค็วำนหำโทรศพัท์ในกระเป๋ำกำงเกงยนีอย่ำงยำกเยน็

“ให้ผมช่วยไหม”

หญงิสำวร่ำงบำงเงยหน้ำขึ้นมำมองผูห้วงัด ีก่อนร่ำงกำยจะรู้สกึ

แขง็ค้ำงเมื่อเหน็ชำยตรงหน้ำ ซนันี่ปล่อยให้เสยีงโทรศพัท์ดงัวนไปมำ

อย่ำงไม่รู้ว่ำควรจะท�ำอะไรก่อนดี ระหว่ำงรับโทรศัพท์หรือวิ่งหนีโดย

โกยสดุฝีเท้ำ สิ่งที่ซนันี่ท�ำได้ดทีี่สดุคอืยนืสบตำร่ำงสงูตรงหน้ำนิ่งคล้ำย

วญิญำณได้หลดุลอยไปแล้ว

รอยยิ้มเหยียดตรงมุมปำกแสนร้ำยกำจของคนตรงหน้ำที่มำ

พร้อมเสยีงกระซบิเชงิข่มขู่ของเขำ แทบหยดุลมหำยใจของเธอ

“ที่รกั บอกฉนัทวี่ำท�ำไม...ชอบหำเรื่องตำย”
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มนักไ็ม่น่าแปลกใจนักท่ีเธอจะได้เจอกบัเขาทีน่ี ่ส่วนหนึง่

กเ็พรำะได้ท�ำใจไว้แล้วตั้งแต่ที่ตกลงรบัหน้ำที่ผู้จดักำรของโรแลนด์

ใช่...ผู้หญิงของโรแลนด์ คือกำรมำเป็นผู้จัดกำรของเขำ ไม่ได้

หมำยถึงในเชิงชู้สำวแต่อย่ำงใด นั่นท�ำให้เธอถึงกับโล่งอกเมื่อได้ฟัง

รำยละเอียดข้อเสนอนั้น แต่ใครจะไปคิดว่ำจะได้เจอฟรำนเชสโก้เร็ว

ขนำดนี้ นี่แค่วนัแรกที่เพิ่งมำถงึ ยงัจดัข้ำวของไม่ทนัเสรจ็เลย ทมีงำน

เป็นพนัคน ท�ำไมเธอถงึซวยเจอเขำในทนัททีี่เดนิทำงมำถงึสเปนกนันะ

ใบหน้ำหวำนเผือดสีลงทันตำ แต่คู่กรณีของเธอก็ใช่ว่ำจะผ่อน

ปรนให้ เจ้ำของใบหน้ำร้ำยกำจนั่นจ้องเธอไม่วำงตำ แขนแกร่งเอื้อม

มำจะคว้ำข้อมอืเธอ ท�ำให้คนตวัเลก็ก้ำวถอยหลงัหนทีนัท ีและก่อนที่

ซนันี่จะหวัใจวำยตำย พ่อพระอติำลกีเ็ดนิมำโปรดเธอถงึที่

“มอีะไรกนั” โรแลนด์ถำมขึ้น แต่ระหว่ำงคนทั้งคู่กลบัไม่มใีคร

ตอบเขำแม้แต่คนเดยีว

“อย่ำงนั้นถ้ำไม่มอีะไร ซนันี่กร็บีไปเถอะ ทมีงำนรออยู่” 

ซันนี่ที่รอค�ำนี้มำนำน รีบหันไปโกยข้ำวของขึ้นมำอุ้มไว้กับตัว 

ก่อนจะเดินไปยังพิตบอกซ์ทีมโรงงำนของโรแลนด์ทันที ไม่ต้องให้ 

บอกซ�้ำ

เมื่อเห็นว่ำเหยื่อก�ำลังจะหนี ฟรำนเชสโก้จึงเอื้อมมือไปหวังจะ

คว้ำข้อมอืบำงของซนันี่อกีครั้ง แต่ถูกโรแลนด์ใช้ตวัขวำงไว้

“ท�ำอะไร”

“ยุ่งอะไรด้วย”

เมื่อเจอคนที่ตนเองไม่ชอบหน้ำมำยุ่งเรื่องส่วนตวั คนอำยนุ้อย

กว่ำจงึหวัเสยีไม่น้อย 

“ท�ำไมจะยุ่งไม่ได้ นั่นผู้จดักำรทมีของเรำ คนนอกไม่มสีทิธิ์ยุ่ง”

ฟรำนเชสโก้เลกิคิ้วขึ้นอย่ำงแปลกใจกบัสิ่งที่ได้ยนิเลก็น้อย

“ไม่มสีทิธิ์?”
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“ใช่ ไม่ว่ำก่อนหน้ำนี้จะเกดิเรื่องอะไรขึ้น แต่ตอนนี้ซนันี่คอืคน

ของทมีเรำ คนนอกไม่มสีทิธิ์” โรแลนด์เอ่ยย�้ำอย่ำงเรยีบง่ำย

“เดี๋ยวกร็ูว่้ำไม่มสีทิธิ์จรงิไหม” ฟรำนเชสโก้ทิ้งค�ำพดูชวนฉงนไว้

ก่อนเดนิจำกไป 

หลงัจากน้ันไม่ถงึชัว่โมง ก่อนการซ้อมในวนัศกุร์สุดสัปดาห์

ในสเปนจะเริ่มขึ้น ข่ำวใหญ่ที่ส่งมำจำกทีมงำนของฟรำนเชสโก้ก็ถูก

ประกำศออกมำอย่ำงเป็นทำงกำร

“ฟรำนเชสโก้ มิเกล ตกลงเซ็นสัญญำย้ำยไปอยู่ทีมโรงงำน

เดยีวกนักบัโรแลนด์ในฤดูกำลหน้ำแล้วครบั!”

เป็นกำรตดัสนิใจที่หกัปำกกำเซยีนอย่ำงไม่ไว้หน้ำ ไม่ว่ำจะเป็น

ค่ำยยักษ์ใหญ่ของวงกำรหรืออีกค่ำยที่เน้นควำมเร็วทำงตรงเป็นหลัก 

ท�ำไมฟรำนเชสโก้ถงึไม่เลอืก กลบัมำเลอืกค่ำยที่ปีนี้ก�ำลงัมปัีญหำด้ำน

อเิลก็ทรอนกิส์อย่ำงค่ำยของโรแลนด์

แม้จะเป็นข่ำวที่ช็อกวงกำรมอเตอร์สปอร์ตขนำดไหน แต่ก็มี

หลำยคนที่ดใีจกบัข่ำวนี้

“ลเูซยีโน่ ตกลงนำยจะเซน็สญัญำกบัค่ำยไหน โอกำสดขีนำดนี้

ไม่ใช่ว่ำจะตกมำถงึมอืนำยง่ำยๆ ไม่น่ำเชื่อว่ำนำยจะโชคดแีบบนี้” 

เจ้ำของชื่อที่ถูกเรยีกมองสญัญำจำกค่ำยโรงงำนยกัษ์ใหญ่ที่วำง

อยู่ตรงหน้ำทั้งสองฉบับ มันถูกส่งมำทันทีที่ฟรำนเชสโก้ตัดสินใจไป

ฟอร์มทีมกับโรแลนด์ มือหนำจดปำกกำลงบนสัญญำของค่ำยรถที่ 

โดดเด่นด้ำนทำงตรงเป็นหลักอย่ำงไร้ซึ่งกำรลังเลใดๆ กำรกระท�ำนั้น

ของลูเซียโน่ท�ำเอำผู้จัดกำรส่วนตัวถึงกับเผยรอยยิ้มกว้ำง อดเอ่ยชม

เดก็ในสงักดัตนเองไม่ได้

“นำยตดัสนิใจได้ด”ี

“ห”ึ ลูเซยีโน่ไม่ตอบอะไรผู้จดักำรส่วนตวั ท�ำเพยีงเค้นเสยีงใน
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ล�ำคอเล็กน้อย ก่อนส่งสัญญำที่เซ็นเสร็จเรียบร้อยให้มืออวบอูมที่ยื่น

มำรออยู่ตรงหน้ำ

คล้อยหลงัผู้จดักำร ลูเซยีโน่กแ็สยะยิ้มอย่ำงสะใจ

“ไอ้โง่ฟรำนเชส แล้วปีหน้ำเรำจะได้เหน็กนัว่ำของจรงิเป็นยงัไง”

แม้จะมหีลำยคนตกใจ ผดิหวงั หรอืสะใจกบักำรตดัสนิใจของ

ฟรำนเชสโก้ แต่กลบัมใีครคนหนึ่งที่ดใีจอย่ำงถงึที่สดุกบักำรตดัสนิใจ

ในครั้งนี้ของเขำ

“ซันนี่ เหม่ออะไร”

โรแลนด์โบกมอืไปมำตรงหน้ำของซนันี่ เมื่อเหน็อำกปักริยิำของ

เธอยำมดูข่ำวผ่ำนทวีี

“ฟรำนเชสจะย้ำยมำอยู่ทมีนี้” เสยีงหวำนที่ฟังดลู่องลอยคล้ำย

คนละเมอดงัออกมำ ท�ำเอำโรแลนด์เอน็ดูไม่น้อย

“ใช่ มอีะไรแปลก”

“ละ...แล้วซนัจะท�ำไง” ซนันี่ชี้นิ้วเข้ำหำตนเองเสยีงตื่นๆ

“กน็ั่งรอให้ฟรำนเชสโก้มำเชอืดไง”

“ฮะ!”

“อุ๊บ~คกิๆ” โรแลนด์อดหวัเรำะอำกำรของหญงิสำวไม่ได้จรงิๆ

“ล้อเล่นน่ำ ผมอยู่ทั้งคน ซนักลวัอะไร”

หนุ่มใหญ่ขยี้ศีรษะสำวน้อยด้วยควำมเอ็นดู ก่อนปล่อยให้เธอ

ท�ำงำนที่อยู่ในมอืต่อไป เขำผละไปหำทมีเมตของตนที่ตอนนี้กช็อ็กค้ำง

ไปไม่แพ้กนั อย่ำงที่รู้ หนึ่งทมีส่งนกัแข่งได้แค่สองคน เมื่อฟรำนเชสโก้

จะมำ กต็้องมหีนึ่งคนต้องออกไป และทมีนี้มมีำร์โคเป็นเบอร์หนึ่งของ

ทมี มำร์โคคงเสยีขวญัไม่น้อย ในเมื่อตอนนี้ยงัไม่มค่ีำยไหนยื่นข้อเสนอ

มำถงึเขำเลย

“ไง เพื่อน”
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โรแลนด์ทกัทำยมำร์โคอย่ำงสนทิสนม ก่อนนั่งลงบนเก้ำอี้

“ไง โรแลนด์” ชำยหนุ่มทกัเขำกลบั แต่ใบหน้ำช่ำงหม่นหมอง

เหลอืเกนิ จนโรแลนด์อดนกึสงสำรไม่ได้

“คณุ...เอ่อ...คณุได้ข่ำวฟรำนเชสแล้วใช่ไหม”

โรแลนด์พยกัหน้ำให้เลก็น้อย

“นั่นส ิคณุควรรู้...คอืผมไม่ได้คดิ...” มำร์โคมที่ำทลีงัเลยำมพูด

เลก็น้อย “ไม่ได้คดิว่ำเขำจะมำที่นี่”

มำร์โคคงหมำยถงึฟรำนเชสโก้ ที่เขำนกึไม่ถงึว่ำจะย้ำยมำทมีนี้ 

แต่โรแลนด์กไ็ม่ได้ขดัค�ำพูดทมีเมตของตน 

“ไม่ใช่ว่ำทมีเรำไม่ด ีแต่ทมีเรำตอนนี้ก�ำลงัมปัีญหำ แล้วผมกย็งั

ไม่ได้ข้อเสนอจำกใครเลย” ในที่สุดสิ่งที่มำร์โคกังวลมำกที่สุดก็หลุด

ออกมำจำกปำกเขำ

“โรแลนด์รู้ไหม วนันี้วนัเกดิผมละ เป็นวนัเกดิที่แย่ชะมดั” 

มำร์โคบ่นพมึพ�ำ ก่อนทอดสำยตำออกไปนอกพติ เขำเหน็ฝ่ำย

บริหำรทีมอื่นวิ่งยื่นข้อเสนอกันให้วุ่นวำย แต่ข้อเสนอพวกนั้นกลับมำ

ไม่ถงึมอืเขำสกัฉบบั

“วนันี้วนัเกดินำยงั้นเหรอ” 

มำร์โคพยักหน้ำรับอย่ำงไม่ใส่ใจ เขำก�ำลังนึกถึงอนำคตของ 

ตวัเองอยู่ ฤดูกำลหน้ำเขำจะมรีถให้ขี่หรอืเปล่ำ แต่ยำมที่ก�ำลงัคดิถงึ

เรื่องตนเองอยูน่ั้น กระดำษสขีำวกถ็กูยื่นมำตรงหน้ำจำกคนที่นั่งอยูบ่น

เก้ำอี้ด้ำนข้ำง รำยละเอยีดในนั้นท�ำให้เขำถงึกบัฉงน ไม่ใช่เพรำะข้อมลู

ในเอกสำร แต่ควำมจริงบำงอย่ำงที่เข้ำมำกระแทกใจเขำต่ำงหำกที่

ท�ำให้เขำหลั่งน�้ำตำ

ปบุ...ปบุ... 

โรแลนด์ตบไหล่มำร์โคเบำๆ แล้วลุกเดินออกมำ เสียงอวยพร

แผ่วเบำดงัลอยมำตำมลม “สขุสนัต์วนัเกดิเพื่อน”
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4

สุดสัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในที่สุดก็ถึงวันแข่งจริง

สนำมสดุท้ำยเพื่อปิดฤดูกำลของปีนี้

เป็นควำมโชคดีของซันนี่ที่สองวันนี้ฟรำนเชสโก้ยุ่งมำกเกินกว่ำ

ที่จะมำวุน่วำยกบัเธอ แต่ลำงสงัหรณ์ของเธอกเ็ตอืนว่ำมนัไม่น่ำจะจบ

ง่ำยแบบนี้แน่ เมื่อเขำจะเข้ำมำร่วมทีมกับโรแลนด์ ทีมแข่งอื่นได้เผย

รำยชื่อของนกัแข่งที่ได้เซน็สญัญำของฤดกูำลหน้ำกนัหมดแล้ว ยกเว้น

ทมีของเธอ ซนันี่กไ็ม่แน่ใจนกัว่ำท�ำไมยงัไม่ประกำศ ในเมื่อได้ฟรำน-

เชสโก้มำอยู่ในทมีคู่กบัโรแลนด์แล้ว 

ซนันี่อดเหน็ใจมำร์โคไม่ได้ เพรำะเมื่อเดนิผ่ำนเขำทไีร เธอกเ็หน็

แต่สีหน้ำที่เผยควำมเคร่งเครียดของเจ้ำตัวตลอดเวลำ ตอนนี้เก้ำอี้ก็

เตม็หมดแล้ว หรอืเขำจะย้ำยไปขี่รำยกำรเวลิด์ซูเปอร์ไบค์กนัแน่ แต่ถงึ

ยงัไงเธอกเ็ป็นแค่น้องใหม่ ไม่มสีทิธิ์เสนอหน้ำถำมอยู่แล้ว หน้ำที่ของ

เธอคอืตำมก้นโรแลนด์ไปมำทั่วทั้งพติ ท�ำทกุอย่ำงตำมแต่เขำจะสั่ง 

“วนันี้มำกำงร่มให้ผมหน่อย”

“แต่ซนัไม่อยำกแต่งตวัแบบนั้นอกีแล้ว” แม้เธอจะต้องท�ำตำม

ค�ำพูดเขำ แต่ก็อดแย้งไม่ได้ พูดจบซันนี่ก็เหล่มองเรซควีนของทีม

ประจ�ำวนันี้ 
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“ชดุนี้กถ็อืร่มได้” 

ซันนี่ก้มมองตัวเองที่อยู่ในชุดเสื้อโปโลติดชื่อทีมกับกำงเกงยีน

รองเท้ำผ้ำใบ พร้อมชี้นิ้วเข้ำหำตวัเองก่อนเอ่ยถำม

“เอำจรงิ?”

“จรงิ”

นี่โรแลนด์เป็นรำชำหรอืยงัไง สั่งอะไรได้อย่ำงนั้น ท�ำไมเขำช่ำง

มอีทิธพิลกบัทกุคนในที่นี้ขนำดนี้ แม้เรซควนีประจ�ำทมีจะมองค้อนเธอ

เลก็น้อยก่อนที่จะยื่นร่มมำให้ แต่นอกนั้นกไ็ม่มที่ำทอีะไร แล้วตอนนี้

เธอก็อยู่บนแทร็กอีกครั้ง ไม่อยำกจะเชื่อว่ำดวงเธอจะสมพงศ์กับร่ม

จรงิๆ ถงึสลดัมนัออกจำกชวีติไม่ได้สกัท ี

“จบัตำดูกำรแข่งครั้งนี้ให้ดีๆ ” อยู่ดีๆ  โรแลนด์ที่นั่งท�ำสมำธอิยู่

บนรถกเ็อ่ยขึ้นอย่ำงไม่มปีี่มขีลุ่ยกบัเธอ

“เป็นแฟนคลบัผมใช่ไหม” 

แม้จะงงเลก็น้อย แต่ซนันี่กพ็ยกัหน้ำรบัอย่ำงหนกัแน่น

“จะเชยีร์ผมใช่ไหม”

“ตลอดไป” ซันนี่เผลอตอบอย่ำงที่ใจคิด แล้วก็ได้รับรอยยิ้ม

หวำนของโรแลนด์เป็นกำรตอบแทน

“ขอบคณุ”

เมือ่จบการแข่งขนั ข่าวใหญ่ก็ถกูประกาศออกมาจากทมีงาน

ของเธอ แม้สนำมสดุท้ำยโรแลนด์จะชนะ แต่กลบัไม่มรีอยยิ้มยนิดจีำก

ทั้งทมีงำนและแฟนคลบัในสนำม

“ในฤดูกำลหน้ำ ทีมโรงงำนทีมสุดท้ำยได้ประกำศออกมำแล้ว 

จะเป็นฟรำนเชสโก้กับมำร์โคที่จะจับคู่เป็นทีมเมตกัน โรแลนด์จะ

วำงมอืจำกกำรแข่งมอือำชพีแล้วครบั!”

ข่ำวใหญ่ที่ถูกประกำศออกมำคล้ำยฟ้ำผ่ำตอนกลำงวนั
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ซันนี่เข้ำใจแล้วว่ำท�ำไมโรแลนด์ให้เธอตั้งใจดูกำรแข่งครั้งนี้ให้

ดีๆ  เพรำะนี่คอืกำรแข่งครั้งสดุท้ำยในอำชพีนกัแข่งของเขำแล้ว 

“ท�ำไม”

ซนันี่เอ่ยถำมเสยีงสั่นเครอืปนสะอื้น เมื่อโรแลนด์กลบัเข้ำมำใน

พติบอกซ์

“งำนเลี้ยงย่อมมวีนัเลกิรำ”

เขำเอ่ยเสยีงทุ้มนุ่มอย่ำงปลอบใจ

“แต่ซนัชอบคณุ...”

เธอยังไม่อยำกให้เขำเลิก แต่มันคือกำรตัดสินใจของเขำ เธอ

ไม่มสีทิธิ์ห้ำม ท้ำยประโยคที่ซนันี่จะขอร้องให้เขำอยูต่่อ เธอกพ็ดูไม่ออก 

เหตกุำรณ์นี้มนักะทนัหนัเกนิไปส�ำหรบัแฟนพนัธุ์แท้เช่นเธอ

“ผมกช็อบคณุ แฟนคลบัตวัน้อยของผม ขอบคณุที่คอยเชยีร์กนั

นะ” โรแลนด์ยนืปลอบใจแฟนคลบักติตมิศกัดิ์ของเขำ ไม่ใช่แค่ซนันี่ที่

เสียน�้ำตำกับกำรรีไทร์ของเขำ ผู้ชมทั้งสนำมก็ก�ำลังตกตะลึงกับข่ำว

ล่ำสุดนี้เช่นกัน มีผู้ชมจ�ำนวนไม่น้อยก�ำลังร�่ำไห้กับควำมกะทันหันใน

ครั้งนี้ โดยเฉพำะผู้ชมที่นั่งประจ�ำอยู่บนสแตนด์ชื่อของเขำ

กล้องถ่ำยทอดสดของรำยกำรจับภำพที่เขำก�ำลังกอดเรซควีน

ของตนเองพอด ีเขำจงึเอ่ยปลอบใจแฟนๆ ของเขำไปพร้อมกบัลบูหลงั

ซนันี่เบำๆ

“มนัจะโอเค แล้วมนัจะโอเค” 

มำร์โคมองภำพที่โรแลนด์กอดปลอบผูจ้ดักำรส่วนตวัของตนเอง 

พลำงนึกย้อนไปถึงเหตุกำรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่ำนมำ เอกสำรที่โรแลนด์

ทิ้งไว้ให้อธิบำยถึงกำรต่อสัญญำของตัวเขำกับทีมที่ถูกยืดไปอีกสองปี 

ท�ำให้มำร์โคได้แต่มองสญัญำในมอือย่ำงไม่รู้จะท�ำเช่นไรกบัมนัดี 

ฟรำนเชสโก้เซน็แล้ว หำกเขำเซน็อกีคน เท่ำกบัว่ำทมีนี้มเีก้ำอี้

นกัแข่งเตม็พอด ีแล้วโรแลนด์เล่ำ จะไปอยู่ที่ไหน
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‘เซน็เถอะ’ 

ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่ผู้จดักำรของเขำเข้ำมำประชดิถงึตวั

‘...’

‘ถ้ำรู้สึกแย่ก็จงสร้ำงผลงำนให้ดี ให้สมกับที่ระดับต�ำนำนหลีก

ทำงให้’ 

ไม่รู้ว่ำเป็นเพรำะค�ำปลอบใจหรือเพรำะอะไร แต่มำร์โคก็จด

ปำกกำเซน็ชื่อลงในสญัญำนั้นโดยไร้ซึ่งกำรลงัเลใดๆ

‘สขุสนัต์วนัเกดินะ’ 

อกีครั้งส�ำหรบักำรอวยพรในวนันี้ที่มำร์โคได้ยนิ ครั้งนี้มนัมำจำก

ผู้จดักำรของเขำเอง โรแลนด์ช่ำงมอบของขวญัที่แสนยิ่งใหญ่เกนิกว่ำ

ที่คนอย่ำงเขำจะรบัไหว แต่แทนที่มำร์โคจะรู้สกึแย่เหมอืนตอนที่ได้รบั

รูเ้รื่องนี้ในครั้งแรก ในใจเขำกลบับงัเกดิควำมฮกึเหมิที่พร้อมจะแบกรบั

ทมีนี้ไว้บนบ่ำแทนโรแลนด์แล้ว

‘คณุจะไม่มวีนัผดิหวงัในตวัผม’ นั่นคอืประโยคสั้นๆ ที่มำร์โคได้

บอกกล่ำวแก่โรแลนด์ ยำมที่เขำได้เดนิสวนกนั

แม้ใครหลำยคนจะสะเทือนใจกับกำรรีไทร์อย่ำงกะทันหันของ 

โรแลนด์ แต่มบีำงคนที่ไม่อนิด้วย ขวดน�้ำในมอืแกร่งถกูบบีจนบบุ เมื่อ

กล้องถ่ำยทอดสดฉำยภำพบคุคลสองคนที่ก�ำลงัยนืกอดปลอบกนัอย่ำง

แนบแน่น

หลังจากเรซสุดท้ายสุดช็อกเขย่าวงการมอเตอร์สปอร์ตที่

สเปนจบลง โรแลนด์ก็หนีบซันนี่หนีควำมวุ่นวำยกลับมำยังบ้ำนของ

เขำที่อติำลใีนฐำนะผูจ้ดักำรส่วนตวัทนัท ีแล้วตอนนี้กเ็ป็นเวลำค�่ำของ

ที่นี่ บ้ำนพกัของโรแลนด์ไม่ได้อลงักำรอย่ำงที่เธอเคยคดิ แต่กลบัดโูปร่ง

โล่งและอบอุ่น ภำยในห้องรับแขกมีเพียงเธอกับเขำนั่งเล่นกันอยู่สอง

คน แต่เรยีกว่ำเธอนั่งดื่มน�้ำอดัลมเป็นเพื่อนเขำที่ก�ำลงัจบิไวน์จะดกีว่ำ
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“พอบอกได้มั้ย ท�ำไมเป็นผม นกัแข่งออกเยอะแยะ” จู่ๆ คนที่

ก�ำลงันั่งทอดอำรมณ์กโ็ยนค�ำถำมสดุมนึมำให้เสยีอย่ำงนั้น 

“ท�ำไมโรแลนด์ถำมแบบนั้น มใีครบ้ำงในโลกนี้เมื่อเหน็คณุตอน

อยู่บนแทรก็แล้วจะไม่ชอบคณุ” ซนันี่เอ่ยถำมอย่ำงนกึฉงน หลงัจำก

ตคีวำมหมำยของประโยคค�ำถำมเอำเองในแบบของเธอ

“แฟนคลับทีมคู่แข่งผมไง” โรแลนด์เอ่ยขึ้นยิ้มๆ แต่มีกระแส

เสยีงของควำมล้อเล่นเจอืปนอยู่ในนั้น

“ซนัรู้ว่ำคณุพูดเล่น แต่ซนักส็ำมำรถบอกได้ว่ำ ถงึแม้พวกเขำ

เหล่ำนั้นจะไม่ชอบขี้หน้ำคณุเท่ำไหร่ แต่พวกเขำกไ็ม่อำจปฏเิสธได้ว่ำ

ควำมสำมำรถของคณุมนัคอืของจรงิ คณุเป็นต�ำนำนที่ยงัคงโลดแล่น

อยู่ในชวีติจรงิ คณุยงัคงจบัต้องได้ ไม่ใช่มเีพยีงแค่ชื่อเสยีงที่ถกูเล่ำขำน

ปำกต่อปำกคล้ำยนิทำนกล่อมเด็ก สิ่งที่เจ๋งที่สุดของคุณ นั่นคือกำร 

ยนืระยะได้ยำวนำนจนถงึเดี๋ยวนี้” 

เจ้ำของกำยสูงยกแก้วเครื่องดื่มขึ้น ก่อนหลุบตำลงต�่ำมอง

ของเหลวสีเข้มที่ก�ำลังพลิ้วไหวอยู่ภำยในนั้น พลำงชวนหญิงสำว

สนทนำต่อไป 

“แล้วตกลงท�ำไมคณุถงึเลอืกดกูฬีำชนดินี้ ลองเล่ำเรื่องเกี่ยวกบั

ตวัคณุให้ผมฟังบ้ำงได้ไหม”

“ถ้ำซนัเล่ำให้ฟัง สญัญำได้ไหมว่ำจะไม่ล้อ”

“ได้”

“เรื่องมนัน่ำจะสกัสำมปีที่แล้ว อย่ำงที่โรแลนด์รู้ตอนคยุกบัซนั

ผ่ำนโทรศัพท์ ซันขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็น จักรยำนยังขี่ไม่แข็งเลยเถอะ 

กำรที่จะมำดูรำยกำรแข่งรถเนี่ยไม่เคยอยู่ในหัวสักนิด แต่พอดีหัวค�่ำ

ของคนืนั้น...” 

นยัน์ตำที่เปล่งประกำยคล้ำยก�ำลงัเล่ำเรื่องที่ท�ำให้เจ้ำตวัมคีวำม-

สขุมำกๆ ท�ำให้โรแลนด์วำงแก้วเครื่องดื่มลงแล้วให้ควำมสนใจสำวน้อย
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ตรงหน้ำอย่ำงไม่ทนัรู้ตวั

“ซันก�ำลังรอดูรำยกำรบำงอย่ำง แต่ดันมีรำยกำรแข่งรถคั่นอยู่ 

ด้วยควำมที่ซนัไม่อยำกพลำดจงึเปิดทวีทีิ้งไว้ แล้วนั่งดูรำยกำรแข่งรถ

ไปพลำงๆ อย่ำงที่ไม่รู้กฎกตกิำอะไรเลย รถล้มกนัระเนระนำดท�ำเอำ

ซันตกใจตลอดเวลำที่ได้ดู จนมำถึงรำยกำรสุดท้ำยของค�่ำคืนนั้นคือ

รำยกำรแข่งรถมอเตอร์ไซค์”

“...”

“ทีนี้ อย่ำคิดว่ำครั้งแรกที่ซันเห็นคือควำมเท่ของโรแลนด์นะ  

ไม่เลย มันตรงกันข้ำมโดยสิ้นเชิง สิ่งแรกที่ซันเห็นจำกโรแลนด์คือ

น�้ำตำ” ดวงตำกลมโตสบกบัตำคมเข้มอย่ำงเก้อเขนิ ก่อนจะยกมอืเลก็

ขึ้นมำเกำศีรษะตนเองอย่ำงไม่รู้จะท�ำยังไงกับสถำนกำรณ์ในครั้งนี้ด ี

เขำจะด่ำเธอไหมนะ ที่โรคจติดนัชอบเขำตอนร้องไห้ แต่เมื่อไม่เหน็ท่ำที

โกรธเคอืงของเขำ นอกจำกจ้องมองเธอตรงๆ เท่ำนั้น ซนันี่จงึกล้ำที่จะ

เล่ำต่อไป

“ตอนนั้นรถเพิ่งออกสตำร์ตได้ไม่นำน แต่รถของโรแลนด์กลับ

ดบักลำงอำกำศเอำดื้อๆ แล้วกเ็กดิควนัออกมำจำกเครื่องท่วมตวัรถ” 

อ่ำ...เขำรู้แล้วว่ำหลงัจำกนั้นมนัเกดิอะไรขึ้น

“แทนที่โรแลนด์จะทิ้งรถแล้วเดนิหนอีอกมำ เผื่อเกดิเหตรุ้ำยขึ้น 

แต่สิ่งที่โรแลนด์ท�ำคอืกอดตวัถงัของรถไว้แล้วร้องไห้”

“...”

“แม้ผู้บรรยำยไทยในขณะนั้นจะบรรยำยว่ำโรแลนด์เสียดำย 

เพรำะกำรลุน้แชมป์โลกของโรแลนด์จะยิ่งยำกขึ้นไปอกี เมื่อไม่ได้แต้ม

ในสนำมนั้น แต่ซนักลบัไม่เหน็ด้วย สิ่งที่ซนัเหน็คอืผู้ชำยคนหนึ่งที่รกั

รถของเขำมำกๆ สำยตำที่ใช้มองรถในเหตุกำรณ์นั้นมันคล้ำยแววตำ

ของเพื่อนที่เหน็เพื่อนสนทิของตวัเองก�ำลงัจะตำย หลงัจำกนั้นซนักล็มื

โรแลนด์ไม่ได้อกีเลย”
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“คุณชอบผม เพรำะสงสำรผมเหรอ” โรแลนด์เอ่ยถำมอย่ำง

ขมขื่น

“เปล่ำ นั่นไม่ได้ใกล้เคยีงกบัสิ่งที่ซนัรู้สกึกบัโรแลนด์เลย” ซนันี่

โคลงศรีษะปฏเิสธ ก่อนจะเล่ำต่อ

“หลงัจำกวนันั้น ซนักเ็ฝ้ำคอยวนัที่จะมกีำรแข่งขนัอกีครั้ง โดยที่

ครั้งนี้ตั้งใจดูจรงิๆ นะ ไม่ใช่เพื่อฆ่ำเวลำอย่ำงครั้งแรก แล้ววนันั้น...” 

โรแลนด์เผยรอยยิ้มเอน็ดูกบักำรร้อนตวัของซนันี่

“ฝนกต็ก”

“ฝนกต็ก” 

เสียงประสำนของโรแลนด์ดังขึ้นพร้อมกับซันนี่อย่ำงคนที่รู้ดีว่ำ

เกดิอะไรขึ้นบ้ำง

“ตกลงคณุชอบผมเพรำะสงสำรจรงิๆ ใช่ไหม” โรแลนด์เชยคำง

มนของคู่สนทนำขึ้น ก่อนที่จะจ้องลกึลงไปในดวงตำกลมโตสดี�ำสนทิ

เพื่อค้นหำควำมจรงิบำงอย่ำงที่ซ่อนอยูใ่นนั้น ทว่ำแววตำของซนันี่กลบั

ดงึดูดให้เขำเคลื่อนใบหน้ำของตนเองเข้ำหำโดยไม่ทนัรู้ตวั 

“ตกลงโรแลนด์จะฟังต่อไหม” ซันนี่เอ่ยเสียงเบำ ก่อนเบี่ยง

ใบหน้ำที่ร้อนผ่ำวของตนเองออกอย่ำงเก้อเขนิ

‘อย่ำดูถูกเสน่ห์ของหนุ่มอติำล ี แม้ว่ำตอนนี้เขำจะอำยสุำมสบิ

แปดแล้วกต็ำม’ ซนันี่ได้แต่เตอืนตนเองเช่นนั้น

“เล่ำต่อส”ิ 

ท่ำทสีบำยๆ ของโรแลนด์ คล้ำยเมื่อครู่ไม่ได้มเีหตกุำรณ์ชวนใจ

กระตกุเกดิขึ้น ท�ำให้ซนันี่พอจะระงบัใจตนเองได้บ้ำง คงเป็นเธอที่ใจ

เต้นแรงไปคนเดยีว กน็ะ นี่ไอดอลในดวงใจเลยนะ ใจไม่สั่นกไ็ม่ใช่คน

แล้ว

“วันนั้นธงแดงถูกโบกขึ้นระหว่ำงกำรแข่งขันเพรำะฝนตกหนัก

มำก กว่ำฝนจะซำแล้วเริ่มสตำร์ตกนัใหม่อกีครั้งกใ็ช้เวลำนำน เมื่อเริ่ม
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แข่งอีกครั้งได้ไม่นำนนักแข่งก็ทยอยล้มลงหลำยต่อหลำยคัน สำเหตุ

จำกน�้ำที่ขังในสนำม ท�ำให้พื้นผิวแทร็กลื่นมำก ในรอบท้ำยๆ ของ 

วนันั้น สิ่งที่ซนัไม่อยำกให้เกดิกด็นัเกดิขึ้นอกีครั้ง...” 

ซนันี่เงยีบไปคล้ำยไม่อยำกพดูถงึ กลบัเป็นโรแลนด์เสยีอกีที่นกึ

ทึ่งหญงิสำว ที่สำมำรถจดจ�ำรำยละเอยีดได้มำกมำยขนำดนั้น ทั้งๆ ที่

เธอเพิ่งเคยดูกำรแข่งขนัเป็นครั้งที่สอง

“ผมล้ม” โรแลนด์ต่อประโยคนั้นให้ซนันี่ เพรำะรู้ว่ำเธอไม่กล้ำ

พูด แล้วศรีษะเลก็กข็ยบัขึ้นลงช้ำๆ อย่ำงเหน็ด้วย 

“นั่นแหละที่ซันพูดถึง สิ่งที่แตกต่ำงของโรแลนด์กับนักแข่งคน

อื่นเลยตอนรถล้มกค็อื กำรรบีวิ่งไปดูอำกำรของรถ ทั้งๆ ที่มนัเป็นสิ่งที่

ท�ำให้คุณบำดเจ็บ ต่ำงจำกคนอื่นที่โทษลมโทษฟ้ำ หรือแม้แต่โทษ 

รถแข่ง ใส่อำรมณ์กบัมนัด้วยกำรเตะยำง โทษทกุอย่ำงยกเว้นตวัเอง” 

ครั้งนี้โรแลนด์ไม่ได้เอ่ยขัดอะไรอีก เขำปล่อยให้หญิงสำวพูด 

ทกุอย่ำงที่ใจปรำรถนำ

“หลังจำกนั้นซันก็เริ่มศึกษำทุกเรื่องที่เกี่ยวกับโรแลนด์อย่ำง

จรงิจงั แล้วกไ็ด้รูว่้ำท�ำไมสำวกมอเตอร์สปอร์ตถงึได้บชูำคณุนกั เสน่ห์

ยำมขึ้นควบอยูบ่นรถแข่งช่ำงหำใครเทยีบได้ยำก แม้ในสนำมแข่งจะมี

รถยี่สบิกว่ำคนั แต่ซนัมกัจะมองเหน็รถของโรแลนด์เพยีงคนัเดยีว

“ยิ่งได้รู้ว่ำทกุกำรกระท�ำที่มต่ีอรถ ทั้งกำรรกัษำและให้เกยีรตมินั

อย่ำงด ีหรอืแม้กระทั่งเรยีกรถแข่งว่ำสำวน้อย นั่นคอืนสิยัของโรแลนด์

จรงิๆ ซนัยิ่ง...” 

โรแลนด์เลกิคิ้วขึ้นอย่ำงตั้งค�ำถำมและต้องกำรให้ซนันี่พูดต่อ

“ซันยิ่ง...อิจฉำ หำกไม่รู้สึกผิดต่อพ่อกับแม่ ซันอยำกเกิดเป็น 

มอเตอร์ไซค์จริงๆ” ซันนี่แทบขำดอำกำศหำยใจตำย เพรำะประโยค

สดุท้ำยที่พดูเมื่อกี้ เธอกลั้นหำยใจและพดูมนัออกมำในรวดเดยีว ก่อน

ที่ควำมกล้ำของเธอจะหมดลง
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เมื่อเล่ำจบซันนี่ก็ได้แต่เอำมือปิดบังใบหน้ำที่เห่อร้อนจนแทบ

ระเบดิออกมำเพรำะควำมเขนิอำย ที่มคีวำมคดิบ้ำบออยำกจะไปเกดิ

เป็นมอเตอร์ไซค์ให้เขำขี่ 

เสยีงหวัใจที่เต้นรวักระหน�่ำในอกแกร่ง ยำมได้ฟังควำมคดิของ

ซันนี่ที่เกี่ยวกับตัวตนของเขำ ท�ำให้โรแลนด์รู้ตัวว่ำเขำเพิ่งท�ำเรื่องผิด

พลำดครั้งใหญ่ไปแล้วจรงิๆ
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5

“หลงัจากเหตกุารณ์ทีน่กับดิระดบัโลก โรแลนด์ แอโกสทนิี 

ประกำศวำงหมวกกนันอ็กได้ไม่นำน กม็กีระแสข่ำวลอืว่ำเจ้ำตวัก�ำลงั

คบหำดูใจกบัสำวเอเชยีที่เป็นผู้จดักำรส่วนตวั...”

ซนันี่นั่งฟังข่ำวทำงช่องภำษำองักฤษอย่ำงเบื่อๆ เมื่อเจอนกัข่ำว

ทำงช่องดงัก�ำลงัรำยงำนข่ำวที่ไม่มมีูลควำมจรงิสกันดิจงึอดบ่นไม่ได้ 

“มั่วเนอะ”

ค�ำกล่ำวนั้นท�ำเอำพ่อครวัจ�ำเป็นถงึกบัอมยิ้ม “มำทำนมื้อเช้ำ” 

โรแลนด์เรยีกซนันี่ที่แทบจะนอนรำบไปบนโซฟำ ให้ลกุขึ้นมำกนิมื้อเช้ำ

บนโต๊ะอำหำร 

เจ้ำของเรียวขำเล็กก้ำวเข้ำมำช่วยเขำจัดโต๊ะอย่ำงไม่อิดออด 

พลำงบ่นในสิ่งที่ได้ยนิเมื่อครู่ไม่หยดุ

“โรแลนด์ต้องแก้ข่ำวไหม”

“ช่ำงเถอะ ผมชนิแล้ว ไม่มอีะไรเสยีหำย”

“งั้นกช่็ำงมนัเนอะ” ในเมื่อเจ้ำตวัไม่ใส่ใจ แล้วคนที่ไม่มชีื่อเสยีง

อย่ำงเธอจะใส่ใจท�ำไม

“ว่ำแต่โรแลนด์ทำนมื้อเช้ำสำยมำกเลยนะ”

“สำยเหรอ นี่กเ็วลำปกตขิองคนที่นี่”
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ซันนี่เหลือบมองนำฬิกำที่เกือบจะเก้ำโมงอย่ำงงงๆ ไม่สำยก ็

ไม่สำย วนันี้กเ็ช่นเคย มื้อเช้ำแบบอติำลทีี่ไร้ซึ่งของคำวใดๆ เป็นปกติ

ของโรแลนด์แล้วก็คนที่นี่เลย บนโต๊ะมีสิ่งที่ขำดไม่ได้เลยนั่นคือกำแฟ 

คนอติำลขีำดกำแฟกนัไม่ได้จรงิๆ นอกจำกกำแฟกจ็ะมนีมร้อนเตรยีม

ไว้ให้ มกีระปกุน�้ำผึ้งที่อยูด้่ำนข้ำง วนัแรกที่โรแลนด์รู้ว่ำเธอไม่กนิกำแฟ 

เขำก็เอำแต่ถำมว่ำจริงเหรอๆ ไม่กินได้ยังไง แต่หลังจำกวันนั้นเขำก็

เตรยีมนมร้อนพร้อมน�้ำผึ้งไว้ให้เสมอ ตอนนี้ไม่รูแ้ล้วว่ำใครเป็นลกูน้อง 

ใครเป็นเจ้ำนำย แต่จะให้เธอไปเตรียมมื้อเช้ำให้ เธอก็ยังไม่มีควำม

สำมำรถถงึขั้นนั้น จะให้เจยีวไข่ให้คงจะเป็นควำมคดิที่ไม่ดนีกั

“อนันี้คอื?” ซนันี่เอ่ยถำมเมื่อเจอของหวำนที่มลีกัษณะกึ่งทำร์ต 

กึ่งพำยชิ้นใหญ่

“พชีครอสตำต้ำ แม่ผมท�ำเอง ให้เดก็เอำมำส่งให้เมื่อเช้ำ”

“อ๋อ~ขนมขึ้นชื่อของอติำล”ี

“รบีทำนเถอะ วนันี้เรำต้องเข้ำประชมุ”

ขนมรสชำตหิวำนกบันมร้อนหอมน�้ำผึ้งที่ใส่ลงไปกเ็ข้ำกนัไม่เลว

นัก แม้เธอจะคิดถึงข้ำวไข่เจียว หรือข้ำวมันไก่ยำมเช้ำในชีวิตเร่งรีบ

ตอนเป็นนกัศกึษำนดิๆ กต็ำม

“คือ...”

“ว่ำไง” โรแลนด์เอ่ยถำมเมื่อทั้งคู่ขึ้นรถมำได้สักพัก โดยที่เขำ

นั่งประจ�ำต�ำแหน่งคนขบั

“ซนัว่ำ...ซนัยงัท�ำงำนไม่ค่อยคุ้มค่ำจ้ำงเท่ำไหร่ บ้ำนกย็งัมำขอ

อำศยัโรแลนด์อยู่ ข้ำวเช้ำโรแลนด์กท็�ำ แล้วดูตอนนี้ส ิ โรแลนด์ก�ำลงั

ขบัรถเอง ให้ตำย!”

“ผมชอบขบัรถเอง สบำยใจเถอะ ส่วนมื้อเช้ำกแ็ค่ชงกำแฟกบั

อุ่นนม ส่วนเรื่องงำนค่อยๆ เรยีนรู้ไป มนัไม่มอีะไรมำก แค่ดูแลผม” 
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ยิ่งฟังซนันี่ยิ่งรู้สกึย้อนแย้งพลิกึ

“ตั้งแต่เช้ำ สิ่งที่ซนัท�ำเองคอือำบน�้ำนะ นอกนั้นกอ็ย่ำงที่เหน็” 

ซนันี่เอ่ยขึ้นอย่ำงเซง็ๆ

“เอำเถอะ ไว้ถงึเวลำงำนผมจะใช้ซนัให้หวัหมนุ อย่ำงนี้โอเคมั้ย”

“ว่ำแต่ ซนัต้องย้ำยออกจำกบ้ำนโรแลนด์เมื่อไหร่” เธอพยำยำม

มองหำหอพักใกล้ๆ กับบ้ำนของโรแลนด์ ถ้ำเขำเอ่ยปำกเธอก็พร้อม 

ที่จะย้ำยทันที แค่นี้ก็เกรงใจจะแย่แล้ว เธอควรไสหัวออกจำกบ้ำน 

เจ้ำนำยซะที

“อยู่กบัผมไม่ดตีรงไหน” เสยีงทุ้มต�่ำฟังดูห้วนผดิปกติ

“ใครบอกว่ำไม่ด ีมำกกว่ำนี้กโ็รงแรมห้ำดำวแล้ว”

“งั้นก็อยู่ไปสิ จะคิดย้ำยออกท�ำไม ด้วยตัวงำนแล้วแทบไม่ได้

อยูอ่ติำลเีลย ปิดฤดกูำลแล้วกจ็รงิ แต่เรำกต้็องไปทดสอบรถตำมสนำม

ต่ำงๆ เพื่อเกบ็ข้อมูลเหมอืนเดมิ” 

ซนันี่พยกัหน้ำเข้ำใจกบัข้อมูลที่ได้รบั

“เลิกคิดเรื่องเล็กน้อยพวกนี้เถอะ ซันจะได้นอนแต่โรงแรมจน

เอียน มีรูมเซอร์วิซจนไม่ต้องกังวลว่ำผมจะลุกขึ้นมำเตรียมอำหำรให้ 

แล้วที่ส�ำคญั เรำต้องนั่งแต่เครื่องบนิกบัรถตู้แทบตลอดเวลำ ผมไม่มี

โอกำสได้ขบัรถเองหรอก แค่คอยอยู่ใกล้ๆ ผมกพ็อ”

ควำมกงัวลที่สะสมมำนำนของซนันี่ถกูค�ำพดูเพยีงไม่กี่ประโยค

ของโรแลนด์ปัดเป่ำจนจำงหำยไปเพยีงไม่กี่นำท ี

ท้ังสองก้าวเข้าห้องประชมุตามเวลานดั แต่กย็งัช้ากว่าคน

ทั้งทีมที่มำนั่งคอยโรแลนด์อยู่ดี หนึ่งในนั้นคือฟรำนเชสโก้ที่นั่งติดกับ

มำร์โค นกัแข่งประจ�ำของทมี

มำร์โคดูตกใจมำกที่เห็นโรแลนด์ที่นี่ ผิดกับอีกคนที่เพิ่งเข้ำมำ

ร่วมทมีในปีนี้แท้ๆ แต่ใบหน้ำหล่อเหลำกลบัไม่ยี่หระต่อสิ่งใด คล้ำยรู้
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อยู่แล้วว่ำโรแลนด์ต้องมำ

ถ้ำคิดว่ำกำรที่โรแลนด์วำงมือแล้วซันนี่จะตกงำนนั้นให้เลิกคิด

ไปได้เลย ตอนแรกที่เขำอธบิำยให้เธอฟัง เธอทั้งแปลกใจและดใีจอย่ำง

ที่สดุ โรแลนด์ผนัตวัมำเป็นนกัทดสอบรถประจ�ำทมี พร้อมควบต�ำแหน่ง

หนึ่งในผู้บริหำรของทีมรุ่นใหญ่ ไม่นับรวมที่เป็นเจ้ำของทีมในรุ่นเล็ก

อกีหนึ่งทมี

อำจกล่ำวได้ว่ำ โรแลนด์เลิกเพียงแค่แข่งรถในสนำมเท่ำนั้น 

นอกนั้นเขำยังคงท�ำทุกอย่ำงเหมือนเดิม เพิ่มเติมด้วยภำระหน้ำที่ที่ 

ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่ำเดมิอกีไม่รูก้ี่เท่ำ ถ้ำแฟนๆ ของเขำรูข่้ำวคงเกบ็ควำม

ดใีจไม่ได้แน่ เพรำะในทกุๆ สนำม แฟนคลบัจะได้เจอกบัเขำเหมอืน

เดมินั่นเอง

แม้จะปิดฤดูกำลไปแล้ว แต่งำนของทีมแข่งรถกลับเพิ่งเริ่มต้น

ขึ้นต่ำงหำก เหมอืนโรงเรยีนที่ตอนปิดเทอมเดก็ๆ อยูบ้่ำน แต่ครูยงัต้อง

มำท�ำงำนที่โรงเรยีนนั่นเอง

ซันนี่เริ่มงำนของเธออย่ำงจริงจัง ด้วยกำรนั่งอยู่ข้ำงโรแลนด์

เยื้องไปด้ำนหลงัเลก็น้อย แล้วคอยจดทกุสิ่งที่ประชมุกนั ด้วยควำมที่

ทกุคนคยุกนัด้วยควำมเรว็ เธอจงึแปลงสำรทกุอย่ำงเป็นภำษำไทยผสม

ชวเลขเลก็น้อยที่ตนพอรู้ เพื่อควำมสะดวกของตวัเอง แต่ควำมแปลก

ประหลำดบนกระดำษท�ำให้คนข้ำงตวัที่นั่งฟังกำรประชมุอยูถ่งึกบัต้อง

เอ่ยถำมเสียงเบำข้ำงใบหูเล็ก ด้วยกลัวว่ำจะรบกวนคนอื่นที่อยู่ใน 

ห้องประชมุ

“จดอะไร”

“เนื้อหำกำรประชมุ”

“ในสมดุนั่นใช่สิ่งที่พวกผมก�ำลงัคยุกนัอยู่จรงิเหรอ”

“ค่ะ”

คนทั้งคูไ่ม่ทนัได้สงัเกตว่ำรอบข้ำงได้เงยีบกนัไปหมดแล้ว เพรำะ
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ทุกคนในห้องเอำแต่จับจ้องกำรคุยกันของทั้งสองคน ซึ่งไม่ได้รบกวน

ใคร แต่มนัดงึดูดสำยตำทกุคนเท่ำนั้นเอง

“นั่นภำษำอะไร” ประโยคค�ำถำมที่มำพร้อมเสียงกลั้นหัวเรำะ

อย่ำงเหน็ได้ชดั ท�ำให้ซนันี่ต้องเงยหน้ำขึ้นมำตอบเสยีงยยีวน

“ภำษำเอเลยีน” ตอบเสรจ็ซนันี่ถงึกบัชะงกั เมื่อได้รบัรูว่้ำใบหน้ำ

ของเธออยูใ่กล้กบัโรแลนด์มำกเกนิไปจนปลำยจมกูชนกนั เจ้ำตวักไ็ม่มี

ทที่ำว่ำจะผละออกไปก่อน 

ปัง!

“จะประชมุกนัต่อได้หรอืยงั” เสยีงห้วนที่มำพร้อมกบักำรตบโต๊ะ

เสยีงดงัท�ำเอำคนสะดุง้กนัทั้งห้องประชมุ ไม่เว้นแม้แต่ซนันี่ที่ผละออก

จำกโรแลนด์อย่ำงไว เมื่อหนัไปทำงต้นเหต ุ เจ้ำตวักจ็้องมองเธอด้วย

สำยตำที่ไม่เป็นมติรก่อนอยู่แล้ว 

หลงัจำกนั้นบรรยำกำศกำรประชมุที่เคร่งเครยีดกก็ลบัมำอกีครั้ง 

มีช่วงพักให้ออกไปรับประทำนมื้อเที่ยงในช่วงเวลำบ่ำยแก่ แล้วกลับ

มำประชมุกนัต่อจวบจนเวลำเยน็กำรประชมุจงึเสรจ็สิ้น

“วนันี้พอแค่นี้ก่อน ไว้ไปทดสอบของจรงิที่ทำงสปอนเซอร์ส่งมำ

ให้ที่สนำม ค่อยมำสรุปกันอีกทีว่ำปีนี้เรำจะใช้เครื่องยนต์ของปีไหน” 

จบค�ำประกำศนั้นของหนึ่งในทมีงำน โรแลนด์กห็นัมำทำงเธอทนัที 

“วนันี้ดนิเนอร์ที่ไหนกนัด”ี 

แต่ซนันี่ยงัไม่ทนัได้ตอบอะไรกม็เีสยีงหนึ่งดงัขึ้นมำ ขดักำรเกบ็

ข้ำวของบนโต๊ะเตรยีมกลบับ้ำนของทกุคน

“ผมต้องกำรผู้จดักำรส่วนตวั นั่นคอืเงื่อนไขแรกที่เรำตกลงเซน็

สัญญำกัน” ฟรำนเชสโก้นั่งไขว่ห้ำงจ้องมองมำทำงเธอ พร้อมแสดง

สหีน้ำที่เหนอืกว่ำยำมที่บอกควำมต้องกำรของตน

“ฟรำนเชส นำยอยำกได้คนไหนกเ็ลอืกได้เลย” หนึ่งในตวัแทน

ทมีงำนที่มสีทิธิ์ตดัสนิใจเอ่ยขึ้น เพื่อต้องกำรจบปัญหำนี้โดยเรว็
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“คนนั้น” นิ้วเรยีวยำวชี้ตรงมำทำงซนันี่ทนัททีี่พูดจบ

“คนนี้ไม่ได้ ซนันี่เป็นผูจ้ดักำรส่วนตวัของโรแลนด์ ไม่ใช่ของทมี 

โรแลนด์เป็นเจ้ำนำยของเธอ เลอืกคนอื่นเถอะ”

“งั้นเรำกไ็ม่มอีะไรต้องพูดกนัอกี สญัญำถอืเป็นโมฆะ” ฟรำน-

เชสโก้ลกุขึ้นจำกเก้ำอี้ทนัทอีย่ำงไม่แยแสใคร

“ควำมเป็นมอือำชพีของนำยอยู่ที่ไหน” 

เสียงเย็นเยียบดังขึ้นจำกเจ้ำนำยของเธอ ซันนี่ไม่เคยได้ยิน 

โรแลนด์ใช้น�้ำเสยีงแบบนี้กบัใครเลย นอกจำกฟรำนเชสโก้

“แล้วข้อตกลงในสญัญำล่ะ มนั! อยู่! ที่! ไหน!” ฟรำนเชสโก้

เอ่ยทลีะค�ำ เป็นกำรตอกกลบัอย่ำงร้อนแรงไม่แพ้กนั

ควำมจรงิปัญหำแค่นี้โรแลนด์ควรจะยอมเพื่อทมี แล้วกจ็ดักำร

ให้ซันนี่เข้ำเป็นพนักงำนเต็มตัวซะ ทุกอย่ำงก็จะยุติ แต่ควำมนิ่งเฉย

ของโรแลนด์ท�ำให้ทุกคนหวั่นใจ แม้ภำยนอกเขำจะดูใจดีมำกแค่ไหน 

แต่ส�ำหรบัเรื่องที่เขำไม่ยอม กไ็ม่เคยมใีครบงัคบัเขำได้เช่นกนั

ซนันี่เหน็ควำมกดดนัที่อยู่รอบตวั ทกุคนต่ำงส่งสำยตำมำที่เธอ

อย่ำงตั้งควำมหวงั ให้ช่วยจบปัญหำพวกนี้ที

“เรำต้องคุยกัน” ซันนี่คว้ำแขนฟรำนเชสโก้ให้ลุกขึ้นจำกเก้ำอี้ 

เจ้ำตวักย็นิยอมลกุขึ้นเดนิตำมอย่ำงว่ำง่ำย

“จะไปไหน”

“โรงแรมมั้ง มันจะได้จบสักที” ซันนี่แค่โมโห เลยท�ำปำกดีไป

อย่ำงนั้นเอง ใครจะไปคดิว่ำเขำจะเอำจรงิ

“โอเค” ฟรำนเชสโก้หนักลบัไปคว้ำกญุแจรถยนต์ส่วนตวัที่วำง

อยู่บนโต๊ะ ก่อนหนัไปบอกคนสนทิของตวัเอง

“คนืนี้ไม่กลบันะ อำจจะอยู่ยำวยนัเช้ำ”

“ครบั”

“ไปสิ ยืนบื้ออยู่ท�ำไม อย่ำหวังว่ำคืนนี้มันจะจบง่ำยๆ ถ้ำนับ
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จำกสิ่งที่เธอเคยท�ำไว้”

ก่อนที่ฟรำนเชสโก้จะได้ลำกซันนี่ไปโรงแรมอย่ำงที่ปำกว่ำ  

โรแลนด์กเ็ข้ำมำขวำงไว้ได้ทนั

“ตกลง!”

“ว่ำไงนะ”

เสียงลำกยำวคล้ำยไม่แน่ใจในสิ่งที่ตนเองได้ยินดังมำจำก 

ฟรำนเชสโก้ แต่ฟังดูแล้วเจ้ำตวัน่ำจะก�ำลงักวนประสำทเสยีมำกกว่ำ

“หลงัจำกนี้ซนันี่จะเป็นผู้จดักำรส่วนตวัของนำย”

“ก็แค่นั้น” ฟรำนเชสโก้ว่ำจบก็สะบัดข้อมือเล็กทิ้งทันทีที่ได้ใน

สิ่งที่ต้องกำร

“ซนันี่จะอยูก่บันำยเฉพำะในเวลำงำนเท่ำนั้น” โรแลนด์เอ่ยเสยีง

ทุ้มอย่ำงเคร่งเครยีดให้รู้ว่ำตนพูดจรงิ

“อนันั้นมนักต้็องแล้วแต่เจ้ำตวัเขำ จรงิมั้ย” ฟรำนเชสโก้เหยยีด

ยิ้มอย่ำงไม่ใส่ใจในสิ่งที่โรแลนด์สั่ง

“ฉนัจะอยู่กบัคณุเฉพำะเวลำงำนเท่ำนั้น ฟรำนเชส” ซนันี่เอ่ย

คล้อยตำมโรแลนด์ทนัที 

“ห”ึ ฟรำนเชสโก้แค่นเสยีงทนัทเีมื่อได้ยนิในสิ่งที่ซนันี่พูด

ก่อนที่จะมกีำรปะทะคำรมกนัอกีรอบ หนึ่งในผู้บรหิำรของทมีก็

เข้ำมำไกล่เกลี่ยเอง เพรำะเขำกร็ูว่้ำตอนนี้โรแลนด์ยอมให้ฟรำนเชสโก้

เตม็ที่แล้ว เขำไม่อยำกให้บรรยำกำศในทมีแย่ไปมำกกว่ำนี้ ยงัไม่ทนั

จะเริ่มงำนกนัเลย

“ไปคลบักนัเถอะ วนันี้ผมเป็นเจ้ำมอืเอง ต้อนรบัคณุเข้ำมำใน

ทมีกบัฉลองวนัเกดิย้อนหลงัให้มำร์โคด้วยเลย”

คนที่ได้เลี้ยงวนัเกดิแบบย้อนหลงัถงึกบัท�ำหน้ำเหลอหลำ กว็นั

คล้ำยวันเกิดของเขำมันผ่ำนมำเป็นอำทิตย์แล้ว กินเหล้ำจนหัวรำน�้ำ

มำหลำยรอบแล้ว จะมำเลี้ยงอะไรกันอีก แต่เมื่อเห็นกำรส่งซิกของ 
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เจ้ำนำย คนฉลำดเช่นเขำกร็บัมกุทนัที

“อ่ำ ครบัๆ ฉลองรอบที่ร้อย แหะๆ ไปคลบัประจ�ำผมกไ็ด้ เดี๋ยว

โทร. ไปเหมำร้ำนให้เดี๋ยวนี้เลย”

เมื่อรู้ว่ำจะมีกินเลี้ยงฟรี ทีมงำนคนอื่นก็มีสีหน้ำที่ดีขึ้น ทุกคน

คกึคกักนัจนลมืเรื่องบำดหมำงเมื่อสกัครู่ไปหมดสิ้น ฟรำนเชสโก้กถ็ูก

เจ้ำมือต้อนออกจำกห้องประชุมเป็นคนแรก สุดท้ำยจึงเหลือซันนี่กับ 

โรแลนด์ที่ยนืกนัอยู่สองคน

“ผมขอโทษนะ” 

ซนันี่หนัมำมองโรแลนด์อย่ำงงนุงง

“ขอโทษเรื่องอะไร”

“เรื่องที่ผมต้องส่งซนัไปท�ำงำนกบัฟรำนเชส”

“ไม่เป็นไร ไว้ซันคุยกับเขำเอง ซันก่อเรื่องเอำไว้เอง โรแลนด ์

ไม่ต้องรู้สกึผดิหรอก” 

“พอจะบอกผมได้ไหมว่ำมเีรื่องอะไรกนัในวนันั้น” แม้เขำจะช่วย

เธอไว้ก็จริง แต่กลับไม่รู้ว่ำทั้งสองคนทะเลำะอะไรกัน เขำรู้เพียงว่ำ 

ฟรำนเชสโก้กดัไม่ปล่อยในทกุๆ เรื่อง 

ซันนี่เกำหัวอย่ำงไม่รู้จะอธิบำยเรื่องบ้ำบอนั้นยังไงดี “ก็แค่...

ทะเลำะกนัแบบเดก็ๆ ค่ะ อย่ำห่วงเลย”

“ทะเลำะแบบเดก็ๆ ที่ไหน ตำมล่ำกนัไปถงึบ้ำน” โรแลนด์เอ่ย

ถำมอย่ำงคำใจ

“ถ้ำซันคุยกับเขำแล้วไม่ดีขึ้น ซันจะขอให้โรแลนด์ช่วยเอง ดี

ไหม” 

เมื่อได้ยนิสิ่งที่ท�ำให้สบำยใจได้นดิหน่อย โรแลนด์กม็ที่ำทผี่อน

คลำยขึ้น จงึหนัมำถำมควำมเหน็หญงิสำว

“เรำจะไปคลบัหรอืกลบับ้ำนกนัด”ี

“ถ้ำบอกว่ำอยำกกลบับ้ำนจะน่ำเกลยีดไหมคะ แต่ไม่เอำหรอก 
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ซนัไม่อยำกมปีัญหำ เรำไปคลบักนัเถอะ”

จรงิอย่างทีซ่นันีพ่ดู ไม่มาคงน่าเกลียด เพยีงแค่ทัง้สองคน

ก้ำวเท้ำเข้ำคลับ ทุกคนก็มีท่ำทีผ่อนคลำยทันที หำกพวกเขำไม่ยอม

มำ วนัที่ต้องท�ำงำนด้วยกนัจรงิๆ คงจะมองหน้ำกนัไม่ตดิ ตวัโรแลนด์

นั้นไม่เท่ำไร เพรำะทุกคนต่ำงเกรงใจ แต่กับซันนี่ที่เพิ่งเข้ำมำร่วมทีม

นั้นแตกต่ำง เธอต้องพสิูจน์ตวัเองในกำรท�ำงำนอกีเยอะ 

มำร์โคมองโรแลนด์ที่เดนิโอบไหล่ผูจ้ดักำรสว่นตวัเข้ำมำในร้ำน

ก็รู้สึกสบำยใจที่ทั้งคู่ยอมมำ แต่เมื่อเหลือบมองฟรำนเชสโก้เมตใหม่

ของเขำที่ก�ำลงัจ้องมองคนทั้งคูแ่ล้ว เขำกไ็ด้แต่กลุม้ใจ ฤดกูำลใหม่ของ

เขำช่ำงยุ่งเหยงิไม่หยดุหย่อนจรงิๆ

“นี่มำร์โค ฝำกของให้เจสซี่หน่อย”

เขำยนือยูต่รงเคำน์เตอร์บำร์มองสถำนกำรณ์รอบๆ ร้ำนไม่นำน 

เสียงบำร์เทนเดอร์ประจ�ำคลับที่เขำคุ้นเคยดีก็เรียกควำมสนใจไปจำก

เขำ ก่อนจะโยนของบำงอย่ำงมำให้เขำทันทีที่หันไปมอง มำร์โคมอง

ขวดในมือที่รับมำ แล้วจึงต้องรีบมองหน้ำคนโยนมำให้ เมื่อได้อ่ำน

ฉลำกบนขวด

“นม?”

“เออ”

“คู่ขำฉนัเนี่ยนะฝำกซื้อนม”

“เออ เอำไว้แก้แฮงก์”

“แก้แฮงก์?”

“เออ!”

มำร์โคไม่แปลกใจเท่ำไรนัก เพรำะปกติคนอิตำลีก็ชอบกินนม

หรอืพำสตำเพื่อแก้แฮงก์กนัอยู่แล้ว แต่แปลกใจที่เจสซี่แฮงก์ต่ำงหำก 

ควงกันมำตั้งนำนไม่เคยเห็นอำกำรแฮงก์ของเจ้ำหล่อนสักที เมื่อ 
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มำร์โคถูกเพื่อนที่เป็นช่ำงร่วมทมียื่นแก้วแอลกอฮอล์ให้ เขำกว็ำงขวด

ที่ได้รบัมำลงบนโต๊ะอย่ำงไม่ใส่ใจ ก่อนจะหนัไปดื่มกนิกบัทมีงำนต่อ

ยงัไม่ทนัเที่ยงคนืด ี งำนปำร์ตกีต็้องเลกิ เมื่อมขี่ำวร้ำยแรงแจ้ง

มำจำกทมีงำนว่ำมไีฟไหม้โกดงัเกบ็ของ ทกุคนจงึได้แยกย้ำยกนักลบั

บ้ำน ก่อนกลบัซนันี่เดนิผ่ำนมำร์โค เขำกเ็อำขวดนมยดัใส่มอืของเธอ 

บอกว่ำมนัเป็นของแก้แฮงก์ของคนอติำล ีเธอรบัมนัมำแบบงงๆ ก่อน

ที่โรแลนด์จะบอกว่ำมนัคอืเรื่องจรงิ ที่พวกเขำจะดื่มมนัเมื่อรูส้กึเมำมำก 

มำร์โคคงเหน็ว่ำเธอเดนิเซเลยเอำนมมำให้ก่อนกลบั

สัมภำระของเธอทั้งหมดก็เป็นโรแลนด์เก็บกลับมำให้ ถ้ำซันนี่ 

ไม่ได้รู้สกึไปเอง เธอว่ำทมีงำนทกุคนแกล้งมอมเธอโดยกำรเดนิมำชน

แก้วกบัเธอทกุคน เมื่อโรแลนด์ขบัรถมำถงึบ้ำนไม่นำน เขำกถ็กูตำมตวั

ไป เพรำะมนัไม่ใช่ไฟไหม้เลก็ๆ อย่ำงที่คดิแล้ว

“อยู่คนเดยีวได้มั้ย”

“สบำยมำก โรแลนด์ไปเถอะ” คล้อยหลงัร่ำงสงู ซนันี่กเ็ปิดขวด

นมที่ถือติดมือมำตั้งแต่ในคลับขึ้นดื่ม หวังว่ำมันจะช่วยให้เธอเป็นผู ้

เป็นคนมำกกว่ำตอนนี้

ออด...ออด...

“โรแลนด์ลมืของเหรอ”

แกร๊ก!

ซนันี่วำงขวดนมในมอืหลงัจำกดื่มจนหมดแล้ว เดนิเซเลก็น้อย

เพื่อไปเปิดประตูให้คนที่กดออดอยู่ด้ำนนอก โดยที่ไม่ได้ส่องตำแมว 

ดูก่อน เพรำะเข้ำใจว่ำเป็นคนที่เพิ่งพรวดพรำดออกจำกบ้ำนไปเมื่อ 

สกัครู่

เมื่อเหน็ว่ำเป็นใครที่อยู่หลงับำนประตู ซนันี่กร็บีปิดประตูทนัท ี

แต่กย็งัไม่ทนัคนที่รอจงัหวะอยู่ก่อนแล้ว แค่บำนประตูถูกแง้มเขำกใ็ช้

ร่ำงกำยที่ก�ำย�ำแทรกเข้ำมำภำยในบ้ำนทนัทโีดยที่เธอไม่ได้เชื้อเชญิ
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“ว่ำไง” เสยีงทกัที่ไม่ได้มคีวำมเป็นมติรดงัขึ้น

“เดี๋ยวนี้ผนัตวัจำกนกัแข่งมำเป็นโจรแล้วเหรอฟรำนเชส” ซนันี่

ที่มีใบหน้ำแดงก�่ำเพรำะฤทธิ์แอลกอฮอล์ยังคงมีสติอยู่มำกโขพอที่จะ

โต้ตอบผู้ไม่หวงัดทีี่บกุรกุมำหำเธอในยำมวกิำลได้

“ฉนัยงัไมไ่ด้หยบิอะไรสกัชิ้น ท�ำไมมำกล่ำวหำกนัแบบนั้นเล่ำ”

“โรแลนด์ไม่อยู ่ไปดไูฟไหม้ในที่เกดิเหต ุคณุกลบับ้ำนไปได้แล้ว”

“อนันั้นฉนัรู้อยู่แล้ว”

“อย่ำบอกนะว่ำไฟไหม้เพรำะ...” ซนันี่ผวำ ชี้หน้ำชำยตรงหน้ำ

ทนัที

“เฮ้! อย่ำกล่ำวหำกนัส ิฉนักอ็ยู่ที่คลบั จะรู้เรื่องทนัทมีนัแปลก

ตรงไหน” ฟรำนเชสโก้มท่ีำทไีม่ยี่หระสกันดิ แม้ตนเองจะถกูสงสยั เขำ

ก็ยังคงอำรมณ์ดี พร้อมไล่ต้อนร่ำงเล็กไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ไม่เห็นว่ำซันนี่

พยำยำมหำหนทำงรอดโดยกำรสอดส่ำยสำยตำหำตวัช่วยไปมำ

“กแ็ล้วท�ำไมไม่รบีไปดูเหตกุำรณ์ที่สนำมเล่ำ!”

“ฉันไม่ใช่นักดับเพลิง จะไปท�ำไม สู้มำอยู่เป็นเพื่อนเล่นคุณ 

ผู้จดักำรรอโรแลนด์กลบัมำดกีว่ำ สนกุกว่ำตั้งเยอะ แต่ดูท่ำเหตกุำรณ์

ที่สนำมน่ำจะบำนปลำย คงไม่ได้กลบับ้ำนง่ำยแล้วละคนืนี้”

ค�ำบอกเล่ำที่มำพร้อมควำมนัยเชิงข่มขู่ของฟรำนเชสโก้ ท�ำให้

ซันนี่ที่รอจังหวะเขำเผลอวิ่งเข้ำห้องนอนของตนเองพร้อมปิดประตู

ลงกลอนทนัที

ตึ้กตั้ก...ตึ้กตั้ก...ตึ้กตั้ก...

เมื่อรู้สึกว่ำตนเองปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้ว ร่ำงบำงก็ถึงกับ

ทรดุนั่งอยู่ตรงประตูด้วยควำมอ่อนล้ำ เสยีงหวัใจเต้นกระหน�่ำจนกลวั

ว่ำมนัจะทะลอุอกมำ

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

“เปิดประตู”
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ใครยอมเปิดคงโง่เต็มที ซันนี่ลูบอกปลอบใจตัวเองอย่ำง

เงยีบเชยีบ ก่อนค่อยๆ ลกุควำนหำกระเป๋ำสะพำยของตวัเอง เพื่อหยบิ

โทรศพัท์มำโทร. ขอควำมช่วยเหลอื แต่เธอกต้็องพบกบัควำมจรงิที่โหด

ร้ำย เพรำะโรแลนด์เป็นคนเกบ็กระเป๋ำของเธอตอนออกจำกคลบั และ

ตอนนี้ซนันี่กไ็ม่รู้ว่ำกระเป๋ำใบน้อยของเธออยู่ที่ไหน

“ห้ำ” เสยีงนบัเลขดงัขึ้นช้ำๆ ชวนหวำดผวำไม่น้อย

“ฉนับอกให้เปิดประตู” 

ซนันี่กวำดตำมองรอบห้องนอน โชคดจีรงิๆ ที่บ้ำนของโรแลนด์

ยงัคงมโีทรศพัท์บ้ำนตดิอยู่ ซนันี่จ�ำเบอร์ของโรแลนด์ได้แม่นย�ำ เพรำะ

ตอนได้รบันำมบตัรมำ เธอกเ็อำแต่มองหมำยเลขนั้นซ�้ำไปซ�้ำมำไม่รู้กี่

รอบจนจ�ำมนัได้อย่ำงขึ้นใจ

“สี่”

“แฮก...แฮก...” ลมหำยใจหนกัหน่วงถกูพ่นออกมำจำกร่ำงบำง 

หวัใจเต้นรวัเรว็จนจบัจงัหวะไม่ได้ เหงื่อผดุขึ้นล้อมกรอบหน้ำหวำนจน

เปียกชื้น อำกำรสะบดัร้อนสะบดัหนำวคล้ำยคนจบัไข้ แต่เจ้ำตวักลบั

ไม่ได้ใส่ใจกบัอำกำรผดิปกตขิองร่ำงกำยตน เธอเพยีงรบีคว้ำโทรศพัท์

ไร้สำยที่ตั้งอยู่ข้ำงเตยีงนอนขึ้นมำกดด้วยควำมว่องไว

ตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด

ซนันี่ฟังเสยีงรอสำยด้วยใจเต้นไม่เป็นส�่ำ เสยีงนบัถอยหลงักย็งั

กดดนัเธอจนถงึที่สดุ

“สำม”

ตื๊ดดด...

เสียงฟรำนเชสโก้ดังขึ้นพร้อมกับสัญญำณโทรศัพท์ที่ถูกตัดไป

เพรำะไม่มีคนรับสำย ซันนี่ยังคงมุ่งมั่นที่จะติดต่อหำโรแลนด์อย่ำง 

ไม่ย่อท้อ เพรำะเธอโง่เกินกว่ำที่จะรู้ว่ำเบอร์ฉุกเฉินของที่นี่คืออะไร 

ฉะนั้นควำมหวงัเดยีวของเธอคอืโรแลนด์
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“รบีเปิดก่อนที่ฉนัจะหมดควำมอดทนดกีว่ำ”

ไม่นำนซนันี่กก็ดโทร. หำโรแลนด์เป็นรอบที่สำม เธอถอืโทรศพัท์

ไปนั่งแนบใบหูฟังสถำนกำรณ์ด้ำนนอกที่เริ่มเงียบไปแล้ว อย่ำงน้อย

เขำก็ยังนับไม่ครบ และที่ส�ำคัญเธอก็ยังมีประตูแสนแน่นหนำนี้ขวำง

กั้นอยู่ ซนันี่ได้แต่ปลอบใจตนเอง แต่ไม่นำนนกัเธอกต็้องสะดุ้งสดุตวั

เมื่อได้ยนิเสยีงบำงอย่ำง

เพล้ง!

ร่ำงสูงที่เธอมองไม่เห็นใบหน้ำปีนเข้ำมำทำงหน้ำต่ำงด้วยท่ำที

สบำยๆ ก่อนปล่อยไม้เบสบอลลงบนพื้นห้องอย่ำงแรง

แกรบ แกรบ แกรบ

บคุคลที่อยูใ่นควำมมดืเดนิเหยยีบเศษกระจกตรงมำทำงเธอช้ำๆ 

ตอนนี้ซนันี่ได้แต่หอบหำยใจแรง มอืบำงพยำยำมเอื้อมคว้ำลกูบดิประตู

ที่อยู่ด้ำนหลงัเป็นที่พึ่ง แต่อยู่ๆ ประตูมนักถ็ูกเปิดออกเองจำกอกีฝั่ง

ตุ้บ!

“ขอโทษททีี่นบัเลขไม่ครบ พอดตีอนเรยีนไม่ชอบวชิำเลขเท่ำไร 

ฉนัชอบแต่วชิำเพศศกึษำน่ะ”

รุ่งสาง ร่างเปลือยสองร่างที่กอดก่ายกันทั้งคืนพลันได้สติ 

กำยหนำผุดลุกเข้ำห้องน�้ำทันทีที่รู้สึกตัว เมื่อออกมำก็ได้เห็นแม่สำว

ทรงเสน่ห์ที่เป็นคู่ขำเดนิหำของบำงอย่ำงไปทั่วห้องอย่ำงงุ่นง่ำน

“ท�ำอะไรเจส”

“มำร์ค ขวดนมของเจสล่ะ”

“ขวดนมอะไร”

“ขวดนมที่บำร์เทนเดอร์ฝำกมำร์คมำให้เจสไง”

“อ๋อ ผมให้เพื่อนไปแล้ว”

“ได้ยงัไงกนั!”
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อำกำรคลุ้มคลั่งของสำวคนสนทิท�ำให้มำร์โคถงึกบัหน้ำเหลอ

“เดี๋ยวผมพำไปซื้อใหม่ จะเอำอกีกี่สบิขวดผมซื้อให้”

“โอ๊ย มำร์คไม่เข้ำใจเจส!”

“กแ็ล้วมนัยงัไงล่ะโว้ย!”

“กน็ั่นมนัไม่ใช่นมธรรมดำ!”

“มนัพเิศษตรงไหน กแ็ค่นม!”

“มนัผสมยำปลกุเซก็ซ์...กเ็จสจะกนิเองตอนอยู่กบัมำร์ค”

คนเสยีงหวำนตอบอ้อมแอ้ม แต่กลบัสั่นสะเทอืนใจคนฟังขั้นสดุ

“ให้ตำย! เจสซี่!”

หลงัจำกรูว่้ำนมขวดนั้นมนัพเิศษยงัไง มำร์โคกส็วมเสื้อผ้ำลวกๆ 

ทิ้งคู่ขำแล้ววิ่งไปขึ้นรถยนต์ส่วนตัวที่จอดอยู่ด้ำนหน้ำ เพื่อบึ่งไปบ้ำน

ของโรแลนด์ทนัท ีในใจได้แต่ภำวนำว่ำอย่ำให้ซนันี่ดื่มมนั เพรำะเขำรู้

ว่ำเมื่อคนืโรแลนด์ไม่ได้ค้ำงคนืกบัเธอ มนัต้องเกดิเรื่องเลวร้ำยมำกแน่ๆ 

ถ้ำเธอดื่มมนัเข้ำไป


