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รถติดเหลือเกิน

ชายหนุ่มเจ้าของดวงตาสีเขียวคู่คมเหม่อมองผ่านหน้าต่างรถ

ออกไปยงัการจราจรที่ตดิไม่ขยบัมาเกอืบสบินาทแีล้ว เขาเพิ่งเดนิทาง

จากองักฤษมาถงึเยอรมนเีมื่อเช้า และในตอนนี้กร็อเลี้ยวขวาออกจาก

ถนนออโตบาห์นเข้าสู่ถนนหลวงสายชนบท ซึ่งตรงไปยังนูร์เบิร์ก อัน

เป็นจดุหมายของการเดนิทาง และจะเป็นที่อยู่ของเขาตลอดหนึ่งปีนี้

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เขาได้รับการติดต่อจากเจ้าของบริษัท

กอ็ตสปีด อูร่ถยนต์ที่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่ง ที่อยากได้ตวัเขาไปเป็นวศิวกร

รถแข่งให้ทมีแข่งทมีหนึ่งของบรษิทั จรงิๆ แล้วเขาไม่อยากตอบรบั แต่

อกีฝ่ายเป็นญาตขิองบดิา จงึไม่สามารถปฏเิสธได้

เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นผ่านล�าโพงรถท�าให้เพลงจากวิทยุที่เปิด

คลอเบาๆ อยู่หยดุลง เขาเหลอืบมองชื่อคนที่โทร. เข้ามา ก่อนกดปุ่ม

รบัสายบนพวงมาลยั แล้วเอ่ยทกัสั้นๆ 

“ครบัพ่อ”

“ถงึเรยีบร้อยดแีล้วใช่ไหม เจอฮาร์เวริ์ดหรอืยงั”

“ยงัครบั ผมยงัตดิอยู่ตรงแยกทางออก”

“ท�าไมรถตดิล่ะ มอีบุตัเิหตเุหรอ”
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“น่าจะครบั แต่ต�ารวจมาแล้ว เดี๋ยวกค็งเรยีบร้อยครบั” สิ้นสดุ

ประโยคนั้น รถข้างหน้ากเ็คลื่อนตวัพอด ีเขาจงึรบีจบบทสนทนา เพราะ

ถึงแม้จะคุยโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูทของรถ แต่เขาก็ไม่อยากแบ่ง

สมาธทิ�าสองอย่างในเวลาเดยีวกนั “เอาไว้ถ้าผมถงึที่อู่และคยุกบัคณุ

ลงุเรยีบร้อยแล้ว ผมจะโทร. ไปหาพ่อนะครบั”

“ได้เลย ลูกชาย แล้วคยุกนั”

ปลายสายวางไปแล้ว เสยีงเพลงจากวทิยดุงัขึ้นอกีครั้ง ชายหนุม่

ค่อยๆ ขบัรถตามคนัหน้าไป ตามข้อมลูของระบบน�าทางในรถ เหลอืแค่ 

เลี้ยวขวาและตรงไปอกีราวๆ ยี่สบิกโิลเมตร กจ็ะถงึจดุหมาย

ทว่าจู่ๆ กม็รีถสปอร์ตสองประตูสดี�าจากเลนถดัไปขบัมาชะลอ

อยู่ข้างๆ พร้อมกับเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อขอแทรกเข้าด้านหน้ารถ

เขา ชายหนุม่หนัไปมอง ขมวดคิ้วอย่างไม่ชอบใจนกั อกีฝ่ายท�าแบบนี้

ไม่ถูก คนอื่นเขาต่อคิวรอเลี้ยวกันมาตั้งนาน แต่รถสปอร์ตสีด�าคันนี้

กลบัจะมาตดัหน้าคนอื่น

เขาเหยยีบคนัเร่งตามตดิรถคนัหน้าไปอย่างไม่เว้นช่องว่างให้รถ

คันนั้นแทรกเข้ามาได้ และพอเคลื่อนตัวไปได้อีกหน่อย การจราจรก็

กลบัไปหยดุนิ่งอกีครั้ง ในตอนนี้รถของเขาตดิอยู่ตรงจดุที่ถนนเริ่มแยก

ออกจากสายออโตบาห์นพอด ีส่วนรถสปอร์ตสดี�าคนันั้นกย็งัคงไม่ละ

ความพยายามที่จะเบยีดเข้ามาในเลนของเขา

เสียงแตรเริ่มมีให้ได้ยินจากรถที่ขับผ่านไปมา บางคันที่วิ่งมา

ต้องเบรกกะทันหันเพราะเจอรถจอดขวางกลางเลน เขาหันไปมองรถ

สปอร์ตคนันั้นอกีครั้ง...ปอร์เช่ 911 GT3 RS นบัว่าเป็นรถราคาแพงและ

หาซื้อยากพอสมควรในประเทศนี้ เขาพยายามเพ่งมองต�าแหน่งคนขบั 

ทว่ากระจกรถตดิฟิล์มด�าทั้งคนั จงึมองไม่เหน็ว่าคนขบัหน้าตาอย่างไร 

หลังจากพยายามจะเบียดเขาต่ออีกครู่หนึ่งแต่ไม่ส�าเร็จเสียท ี 

ในที่สดุรถสปอร์ตสดี�าคนันั้นกห็กัเลี้ยวกลบัเข้าเลนตวัเอง แล้วกระชาก 
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ตัวออกไป บ่งบอกถึงอารมณ์ของคนในรถได้เป็นอย่างดีว่าหงุดหงิด 

แค่ไหน แต่นั่นไม่ใช่ธรุะที่เขาจะต้องสนใจ ในเมื่ออยากจะเอาเปรยีบ

คนอื่น กต็้องรบัผลไปแต่โดยดี

เกอืบสบิห้านาท ีเขากผ็่านช่วงรถตดิไปได้ในที่สดุ สรปุแล้วเกดิ

อบุตัเิหต ุมรีถสวนเลนมาชนกนักลางถนน และเพราะรถยกยงัมาไม่ถงึ 

ต�ารวจจงึต้องปล่อยรถทลีะช่องทาง การจราจรถงึได้เป็นอมัพาตอย่าง

เมื่อครู่ 

ขบัต่อไปอกีสกัพกัหนึ่ง ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยูเ่ตม็สองข้างทางกเ็ริ่ม

เปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้ากว้างและเนินเขาสูงรายรอบ ดอกคาโนลาพากัน

เบ่งบานจนสองฝั่งถนนดูราวกบัทาด้วยสเีหลอืง เขาขบัรถตามถนนที่

ค่อนข้างคดเคี้ยวไปเรื่อยๆ ด้วยความเร็วไม่สูงนัก เพราะป้ายจ�ากัด

ความเรว็มใีห้เหน็ตลอดยามที่ถนนตดัผ่านเมอืงย่อยๆ ไม่นานเขากม็า

ถงึทางแยกอกีครั้ง 

ถนนแถวนี้เริ่มคุน้ในความทรงจ�าแล้ว เขาเคยมาที่นี่อยูบ้่างเมื่อ

หลายปีก่อน ทกุอย่างยงัดเูหมอืนเดมิ เมื่อเขาเลี้ยวขวากเ็หน็ป๊ัมน�้ามนั

เก่าแก่ที่อยู่มานานตั้งแต่สนามแข่งเปิดใหม่ๆ ในปั๊มนั้นมีทั้งจุดเติม

น�้ามนั ที่เตมิลมยาง ร้านขายของ คาเฟ่ ลานจอดรถ รวมถงึห้องพกั

ให้เช่าด้านหลงั 

ดวงตาคมหลบุมองเกจน�้ามนัตรงหน้าจอหลงัพวงมาลยั บางที

เขาควรจะแวะเติมน�้ามันก่อนเข้าไปที่บริษัท คิดได้ดังนั้นจึงเลี้ยวรถ 

เข้าป๊ัม เตมิน�้ามนัจนเตม็ถงัแล้วเดนิเข้าไปจ่ายเงนิที่เคาน์เตอร์แคชเชยีร์ 

ในร้านขายของ และถอืโอกาสสั่งกาแฟให้ตวัเองด้วย

บรเิวณด้านหลงัร้านขายของนั้นเป็นคาเฟ่เลก็ๆ ส่วนอกีฝั่งเป็น

ร้านขายของที่ระลึกรวมถึงสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับสนามแข่งนูร์เบิร์กริง 

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาว แก้วกาแฟ ปฏิทิน ผ้าห่ม หรือแม้กระทั่ง

เครื่องป้ิงขนมปังให้ไหม้เป็นลกัษณะสนามแข่ง และมร้ีานขายรถจ�าลอง
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ที่แม้พื้นที่จะเลก็ แต่กม็รีถจ�าลองวางขายอยู่นบัพนัคนัได้

อย่างที่ว่าไป นร์ูเบร์ิกรงิเป็นสนามแข่งที่มชีื่อเสยีงมาก ตวัสนาม

ยาวราวยี่สบิแปดกโิลเมตร กนิพื้นที่ผ่านภเูขาและเมอืงเลก็ๆ อกีห้าแห่ง 

มันถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบขีดจ�ากัดของรถยนต์โดยเฉพาะ ด้วย 

มีโค้งเกือบสองร้อยโค้ง และระดับความสูงของสนามในแต่ละช่วงที่

ต่างกนัมาก

นอกเหนือจากจะเป็นสนามแข่งและสนามทดสอบรถที่ไม่มี

ที่ไหนเทียบได้แล้ว ในบางวันนูร์เบิร์กริงยังเปิดเป็นถนนสาธารณะ 

อนญุาตให้คนนอกซื้อตั๋วเข้าไปขบัรถรอบสนามเล่นได้ ท�าให้ที่นี่คกึคกั

เสมอ มผีูค้นที่หลงรกัความเรว็แวะเวยีนมาเที่ยวและขบัรถในสนามอยู่

ตลอดเวลา เคยมนีกัแข่งชื่อดงัคนหนึ่งตั้งฉายาให้สนามแห่งนี้ว่า ‘นรก

สเีขยีว’ เพราะความอนัตรายของมันคร่าชีวตินักแข่งและคนทั่วไปจน

นบัไม่ถ้วน

ชายหนุ่มรบักาแฟจากพนกังานมาพร้อมเอ่ยขอบคณุ เขาหมนุ

ตวัเตรยีมเดนิออกจากร้าน แต่แล้วกร็ู้สกึถงึแรงกระแทกที่ไหล่จนเซไป

เลก็น้อย เขาหนัไปมองคนที่เดนิชนเขา พบว่าเป็นผู้หญงิร่างสูงโปร่งที่

หนัมามองเขาอยู่เช่นกนั

“ขอโทษท ี ฉนัไม่ทนัมอง” เธอพูดกบัเขาเป็นภาษาองักฤษที่มี

ส�าเนยีงไม่ค่อยชดัเท่าไรนกั “บ้าจรงิ...กาแฟคณุหกหมดเลย”

เมื่ออีกฝ่ายพูดแบบนี้ เขาก็ละสายตาจากหน้าเธอมาก้มมอง

เครื่องดื่มในมอื ตอนนี้ฝาครอบแก้วเตม็ไปด้วยกาแฟที่กระฉอกออกมา

“ขอโทษจรงิๆ เดี๋ยวฉนัซื้อแก้วใหม่ให้คณุนะ”

“ไม่เป็นไรครบั” 

“ไม่ได้ คณุดื่มอะไร ฉนัจะได้บอกเขา” เธอยนืมองหน้าเขาอย่าง

รอค�าตอบ ดูตั้งใจจะซื้อกาแฟแก้วใหม่ให้เขาจริงๆ เขาจึงยอมตอบ

ค�าถามนั้น 
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“คาปูชโินร้อนครบั ขอบคณุครบั”

สาวร่างโปร่งพยกัหน้ารบั จากนั้นหนัไปหาพนกังานที่มายนืรอ

รับออร์เดอร์อยู่ คราวนี้เธอพูดเป็นภาษาเยอรมันรัวเร็วเหมือนกับว่า

เป็นภาษาที่เธอคุ้นชินดี ท่าทางเธอคงเป็นคนที่นี่แน่ เธอถอดแว่น

กนัแดดสชีาที่ใส่อยูอ่อกหลงัจากคยุกบัพนกังานเสรจ็ ท�าให้เขาได้เหน็

ดวงตาสีฟ้าสดกลมโตที่ติดจะขุ่นนิดๆ กับคิ้วเรียวสวยที่ขมวดกัน  

บ่งบอกว่าเธอก�าลงัหงดุหงดิ อาจจะเพราะเรื่องกาแฟของเขากเ็ป็นได้

หลงัจากนั้นเธอกห็นัมามองเขา พยกัหน้าให้แล้วเดนิออกไปทาง

หลงัร้าน เขามองตามไปจนเหน็ว่าเธอเดนิไปเข้าห้องน�้าที่ชั้นล่าง จงึใช้

โอกาสนี้หยิบเหรียญออกมาวางไว้บนเคาน์เตอร์เพื่อจ่ายเงินค่ากาแฟ

ด้วยตวัเอง

พนกังานหลงัเคาน์เตอร์ทกัท้วงขึ้นทนัท ี“แต่เมื่อกี้อะ...”

“รับไว้เถอะครับ ผมเกรงใจเธอ” เขาตอบก่อนพนักงานจะได้

เอ่ยจบประโยค เพราะไม่ต้องการให้เธอซื้อกาแฟแก้วใหม่ให้เขาตั้งแต่

แรก ชายหนุม่เดนิออกจากร้านขายของไปยงัรถของตวัเองพร้อมกาแฟ

แก้วใหม่ในมอื แล้วขบัรถออกจากปั๊มน�้ามนัไป

เขาออกมาอยู่บนถนนสายหลกัอกีครั้ง ขบัรถต่อไปราวๆ สองร้อย 

เมตรกเ็ลี้ยวซ้ายเข้าไปยงัเขตอตุสาหกรรมที่มแีต่โรงงานที่เกี่ยวกบัรถยนต์ 

ทั้งนั้น ระบบน�าทางบนจอแสดงภาพกลางคอนโซลหน้ารถบอกว่า อกี

สามร้อยเมตรเขาจะถงึที่หมาย

อาคารสองชั้นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือจุดสิ้นสุดของการเดินทาง 

ตวัตกึนั้นเป็นสขีาว ชั้นล่างเป็นผนงัปูนสลบักบัประตโูรงรถราวๆ ห้าหก 

ประต ูส่วนชั้นบนเป็นกระจกบานใหญ่ยาวที่มองเข้าไปเหน็โซฟาสเีทา

เข้มและโต๊ะท�างานสามสี่โต๊ะได้จากตรงทางเข้า

ชายหนุ่มเลี้ยวรถเข้ามาหาที่จอดหน้าตกึ ก่อนจะเดนิลงจากรถ 

สัมผัสกับอากาศที่แม้จะล่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว แต่ความเย็นของ 
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ฤดูหนาวยงัคงหลงเหลอือยู่ เขาอยู่ในชดุกางเกงสดี�าขายาว เชิ้ตสเีทา

สวมทบัด้วยเสื้อไหมพรม และมเีสื้อกนัหนาวผ้ายดืสดี�าทบัอยู่อกีท ี

ร่างสูงก้าวยาวๆ ไปยังประตูทางเข้าอาคาร เขายกมือทักทาย

กลุ่มคนในชดุช่างที่ยนืคยุกนัอยู่หน้าประตูโรงรถครู่หนึ่ง แล้วค่อยเดนิ

ไปยงัประตทูางเข้า เขากดอนิเตอร์คอมข้างๆ บานประต ูก่อนจะกรอก

เสยีงลงไป 

“เซบาสเตยีน ไคลน์...ผมมาพบคณุฮาร์เวริ์ดครบั”

“โอ้โห ไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่ปี ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะ

เรา” 

เสียงทักดังขึ้นทันทีที่ประตูทางเข้าถูกดึงให้เปิดออก คนที่เอ่ย

เป็นชายวยักลางคนที่ยงัดูหนุ่มแน่น รูปร่างหน้าตาเหมอืนเมื่อหลายปี

ก่อน ยกเว้นผมที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นสเีทาแซมขาว 

“สวสัดคีรบั คณุลงุสบายดนีะครบั คณุพ่อฝากความคดิถงึมา

ให้ด้วยครบั”

“ฉนักค็ดิถงึวลิเลยีมเหมอืนกนั ไม่มโีอกาสได้เจอกนัเสยีท”ี 

ฮาร์เวิร์ดเดินน�าชายหนุ่มเข้าไปข้างใน แล้วพาขึ้นบันไดไปชั้น

สอง ชั้นบนทั้งชั้นนั้นเป็นออฟฟิศ เซบาสเตยีนกวาดตามองรอบๆ อย่าง

สนใจ ที่นี่ดเูหมอืนบ้านมากกว่าที่ท�างาน เพราะมทีั้งบรเิวณรบัประทาน

อาหารที่มเีคาน์เตอร์ครวัและอปุกรณ์ท�าอาหารครบชดุ ทั้งบรเิวณส่วน

นั่งเล่นที่อยู่ตดิกนั ซึ่งมโีซฟาตวัใหญ่พร้อมกบัโทรทศัน์ขนาดห้าสบินิ้ว

และชั้นหนงัสอื ถ้าไม่ใช่เพราะอกีฝั่งของชั้นมโีต๊ะท�างานอยู่ห้าหกโต๊ะ

กับห้องประชุมที่เป็นผนังกระจก เขาคงไม่คิดว่าที่นี่เป็นที่ท�างาน

แน่นอน

นอกจากเฟอร์นเิจอร์ทั่วไปแล้ว เขากส็งัเกตเหน็เครื่องซมิเูลเตอร์

ที่จ�าลองการขับรถเสมือนจริง มันตั้งหลบมุมอยู่ด้านใน มีพรมสีขาว
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หนานุ่มปูรองเก้าอี้แข่งรถพร้อมพวงมาลยัและแท่นคนัเร่ง ทั้งหมดนั้น

ห่อหุ้มด้วยโครงเหลก็ที่มรีะบบไฮดรอลกิด้านล่าง เบื้องหน้าเก้าอี้แข่ง

รถนั้นเป็นจอโทรทศัน์สามจอตดิกนัที่โค้งท�ามมุเข้ากบัตวัเก้าอี้ ดูๆ  แล้ว 

มนัน่าจะเป็นเครื่องซมิูเลเตอร์ที่ทนัสมยัและราคาแพงมากทเีดยีว

“นั่นเป็นที่ซ้อมมือของอเล็กซ์น่ะ” ฮาร์เวิร์ดเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่า

หลานชายยนืมองอะไรอยู่

ชื่อนั้นคุน้ห ูน่าจะเพราะบดิาเคยเอ่ยให้ได้ยนิตอนที่คยุกนัว่า จะ

ให้เขาย้ายมาท�างานกบัทมีแข่งของฮาร์เวริ์ด 

“อเลก็ซ์...คอืนกัแข่งที่ผมจะต้องท�างานด้วยใช่ไหมครบั” 

“ใช่แล้ว แต่ว่าวนันี้ยงัไม่เหน็หน้าเลย คงยงัมาไม่ถงึ จรงิๆ ฉนั

กบ็อกไปแล้วนะว่าให้มาเจอนายตอนเช้า” ฮาเวริ์ดหนัไปเรยีกลูกน้อง

ที่หันมามองเขากับชายหนุ่มอยู่แล้วตั้งแต่แรก ให้ลุกจากโต๊ะท�างาน

เดนิมาหาเขา มทีั้งหมดสามคนด้วยกนั เป็นชายสองคน หญงิหนึ่งคน 

เจ้าของบริษัทเอ่ยแนะน�าตัวทีละคน “สตีฟ แดเนียล โจนส์...นี่คือ  

เซบาสเตยีน ไคลน์ วศิวกรรถแข่งคนใหม่ของอเลก็ซ์”

“สวัสดีครับ” เซบาสเตียนจับมือทักทายกับทั้งสามคนด้วย 

รอยยิ้ม สตฟีเป็นชายร่างผอม ผมสทีองแดง ส่วนแดเนยีลเป็นคนตวั

ค่อนข้างใหญ่ล�่า มแีต่กล้ามเนื้อเป็นมดัๆ เหมอืนคนที่ออกก�าลงัอย่าง

หนกั ส่วนโจนส์ ผู้หญงิคนเดยีวในที่นี้ เป็นสาวผมสั้นสดี�า ใส่แว่นตา

ทรงกลม

“สามคนนี้เป็นคนดแูลเรื่องเอกสารต่างๆ และทกุอย่างเกี่ยวกบั

งานแข่ง ไม่ว่านายต้องการอะไรกส็ั่งสามคนนี้ได้เลย” ฮาร์เวร์ิดอธบิาย

ต่อ “ในออฟฟิศหลกัๆ กม็พีนกังานแค่นี้แหละ ที่เหลอืกเ็ป็นพวกช่าง”

เซบาสเตียนเดินตามเจ้าของบริษัทที่พาเขากลับลงไปชั้นล่าง 

แต่แทนที่จะเปิดประตูบานเดิม ฮาร์เวิร์ดกลับพาอ้อมไปตามทางเดิน

เล็กๆ หลังบันไดแทน มันพาเขาไปโผล่ที่อู่รถขนาดใหญ่ หลังคานั้น 
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ยกสูงท�าให้ดูไม่อึดอัด บนผนังมีชั้นไม้ยาวที่เต็มไปด้วยถ้วยรางวัล  

บ่งบอกความส�าเรจ็ของที่นี่ได้เป็นอย่างด ี

ก็อตสปีดเป็นทีมแข่งรถที่เซ็นสัญญากับโรงงานปอร์เช่ ท�าให้ 

รถแข่งทุกคันของทีมเป็นรถปอร์เช่ พวกมันจอดเรียงกันเป็นแถวยาว 

อยู่ในอู่รถนั้น หน้าตารถแต่ละคันดูคล้ายกันหมด ต่างกันแค่สีและ 

สตกิเกอร์แปะรถเท่านั้น 

ส่วนอีกด้านของอู่เป็นรถยนต์ทั่วไปที่ลูกค้าเอามาซ่อมหรือแต่ง

รถเพิ่ม บางคนักถ็กูยกขึ้นไว้บนแท่นยกรถเพื่อจะได้ตรวจดบูรเิวณท้อง

รถ บางคนักเ็พยีงแค่เปิดฝากระโปรงไว้เชก็เครื่องยนต์

“เรามีช่างประจ�าอยู่หกคน สี่คนดูแลรถแข่ง สองคนดูแลรถ

ทั่วไป” ฮาร์เวิร์ดไล่แนะน�าทีมช่างยนต์ของบริษัทให้เซบาสเตียนรู้จัก 

ทลีะคน ทกุคนทกัทายเขาอย่างเป็นมติร แม้ว่าหน้าตาของบางคนจะด ู

หงดุหงดิ แต่เซบาสเตยีนกเ็ข้าใจว่ามนัเป็นธรรมชาตขิองคนประเทศนี้ 

เพราะคนเยอรมนัขึ้นชื่อว่าเป็นมนษุย์หน้าบึ้งที่สดุในยโุรป

หลงัจากแนะน�าตวักนัเรยีบร้อยแล้ว เจ้าของบรษิทักพ็าเดนิไป

ยงัรถปอร์เช่รุ่น 911 GT3 สขีาว ที่ตดิสตกิเกอร์สสี้มเป็นแนวรอบคนัจน

แทบมองไม่เห็นสีจริงของรถ ในตอนนี้ตัวรถถูกยกให้ลอยขึ้นจากพื้น 

ล้อทั้งสี่ล้อถูกถอดออก เช่นเดียวกับกันชนหน้าและฝากระโปรงที่วาง

ให้เหน็อยู่บนพื้นใกล้ๆ

เซบาสเตียนกวาดตามองรถแข่งที่ถูกแยกชิ้นส่วนอยู่ตรงหน้า  

“นี่คอืรถแข่งของปีที่แล้วใช่ไหมครบั”

“ใช่แล้ว” ฮาร์เวริ์ดพยกัหน้ารบั 

โดยปกติแล้ว ระหว่างงานแข่ง Porsche Carrera Cup  

Deutschland หรอื Carrera Cup นั้น รถแข่งทกุคนัต้องเกบ็ไว้กบัโรงงาน 

ทีมแข่งไม่สามารถน�ารถกลับมาปรับแต่งอะไรใดๆ เพิ่มที่อู่ของตัวเอง 
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จะได้เซตรถจับรถก็เฉพาะในสนามเวลามีการแข่งขันเท่านั้น จนจบ

ฤดูกาลแข่งขันแล้วถึงจะมีสิทธิ์ยกรถแข่งกลับบ้าน ซึ่งหากตัวนักแข่ง

ไม่ขายรถต่อให้คนอื่น กจ็ะเกบ็เอาไว้ใช้เป็นรถส�าหรบัซ้อม

“ส่วนนี่เป็นรถแข่งที่ลงรายการ VLN กบั 24 Hours Nurburgring” 

ฮาร์เวิร์ดชี้รถแข่งอีกสามคันที่จอดเรียงแถวอยู่ด้านหลัง สองรายการ

แข่งขนัที่เพิ่งพดูถงึ เป็นงานแข่งหลกัของทมีกอ็ตสปีด ส�าหรบังาน VLN 

นั้น หนึ่งฤดูกาลจะมีการแข่งขันสิบสนาม จัดขึ้นที่สนามนูร์เบิร์กริง

ทั้งหมด 

ส่วนงานใหญ่อกีงานหนึ่งที่ชื่อ 24 Hours Nurburgring นั้น เป็น 

งานแข่งรถมาราธอนยี่สบิสี่ชั่วโมงที่ได้รบัความนยิมมากที่สดุในประเทศ 

จัดขึ้นเพียงแค่ปีละครั้ง มีรถแข่งเข้าร่วมการแข่งขันสองร้อยกว่าคัน 

และมผู้ีเข้าชมเป็นแสนๆ คนจากทั่วทกุสารทศิ โดยรถแข่งแต่ละคนันั้น

มนีกัแข่งได้สามหรอืสี่คน ผลดักนัขบัเปลี่ยนกะกนัไป

“ปีที่แล้วคุณลุงคงแทบไม่ได้พักเลยสิครับ” เซบาสเตียนเห็น

จ�านวนรถแข่งแล้วกอ็ดนบัถอืไม่ได้ ที่คนคนเดยีวต้องคมุรถแข่งถงึสี่คนั 

แถมยงัคว้ารางวลักลบัมาได้เกนิครึ่ง

“ใช่ เพราะแบบนี้ ฉนัถงึได้ขอให้นายมาที่นี่ยงัไงล่ะ” ฮาร์เวริ์ด

ยิ้ม นอกจากเซบาสเตียนจะมาเป็นวิศวกรรถแข่งคนใหม่ของทีมแล้ว 

ยงัจะมารบัหน้าที่ผู้จดัการทมีต่อจากเขาด้วย “ทนีี้ฉนักจ็ะได้เตม็ที่กบั

งานแข่งทางนี้ ไม่ต้องคอยห่วงหน้าพะวงหลงัแล้ว” 

เซบาสเตยีนยิ้มพลางค้อมศรีษะน้อยๆ อย่างนอบน้อม “ผมดใีจ

ถ้าผมสามารถช่วยอะไรคณุลงุได้”

“ช่วยได้แน่นอน มนีายคอยดูแล ทมีกเ็หมอืนยื่นขาข้างหนึ่งไป

วางไว้บนโพเดยีมแล้ว” 

สายตาของฮาร์เวร์ิดที่มองเขานั้นเตม็เป่ียมไปด้วยความเชื่อมั่น 

จนเขาอดกดดนัน้อยๆ ไม่ได้ “ผมจะท�าให้ดทีี่สดุครบั”
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“นายท�าได้อยู่แล้ว” ฮาร์เวริ์ดยิ้มอย่างมั่นใจ “อเลก็ซ์เองกแ็ข่ง

รายการนี้มาแล้วหนึ่งฤดกูาล รูเ้ทคนคิและมพีื้นฐานอยู ่อาจจะใช้เวลา

ท�าความรู้จกักนัสกัหน่อยกว่าจะรู้ใจกนั แต่ฉนัคดิว่าไม่น่าจะมปีัญหา

อะไรหรอก” 

พูดถงึนกัแข่งแล้ว ชายหนุ่มกถ็ามข้อมูลเพิ่ม “ผลงานที่ผ่านมา

ของอเลก็ซ์เป็นยงัไงบ้างครบั”

“ปีที่แล้วได้ถ้วยคลาสรกุกอียู่บ้าง ผลงานนบัว่าดใีช้ได้ ปีนี้เลย

ได้เลื่อนขั้นมาเป็นคลาสแอม คงต้องรอดูว่าจะสู้กบันกัแข่งรุ่นเก่าไหว

มั้ย”

เซบาสเตยีนพยกัหน้ารบั ก่อนจะเดนิวนรอบรถแข่งอกีครั้ง เขา

เปิดประตูรถเพื่อดูสภาพภายใน ของส่วนใหญ่ถูกรื้อออก ไม่ว่าจะเป็น

ระบบแอร์ แท่นเกยีร์ตรงกลาง แม้กระทั่งพรม เพื่อที่รถจะได้มนี�้าหนกั

เบาที่สดุ เก้าอี้นั่งกเ็หลอืแค่ต�าแหน่งคนขบัที่เดยีว และเปลี่ยนจากเบาะ

ปกตไิปเป็นเบาะแบบบกัเกต็ซตีกบัเขม็ขดันริภยัแบบหกจดุ มตีาข่าย

ขงึด้านข้างระหว่างพนกัเก้าอี้กบัประตูรถ ส�าหรบัป้องกนัชิ้นส่วนอะไร

กต็ามที่อาจจะปลวิมากระแทกคนขบัหากเกดิอบุตัเิหตุ

หลังจากปล่อยให้หลานชายส�ารวจรถแข่งจนพอใจ ฮาร์เวิร์ดก็

พากลบัขึ้นห้องท�างานด้านบน วานสตฟีชงกาแฟให้เขากบัเซบาสเตยีน

คนละแก้ว จากนั้นก็เดินไปยังโต๊ะท�างานตัวสุดท้ายที่ตั้งอยู่ติดกับ

กระจกบานใหญ่ เมื่อมองออกไปก็จะเห็นทุ่งหญ้ากว้างด้านหลังเขต

อุตสาหกรรม บนโต๊ะนั้นนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ 

อย่างอื่นอกี

“นี่โต๊ะท�างานของนาย ส่วนเรื่องที่พัก ฉันเช่าบ้านพักให้นาย

แล้ว อยู่ที่วฟิ เป็นเมอืงเลก็ๆ ห่างจากที่นี่ประมาณสบินาท”ี

“ขอบคณุครบั”

ทั้งสองคนเดนิมานั่งคยุตรงโซฟาในบรเิวณรบัรองแขกต่อ กาแฟ
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ที่สตีฟชงให้วางรอพวกเขาอยู่แล้ว ฮาร์เวิร์ดถามไถ่ถึงญาติผู้น้องของ

เขา แล้วเลยไปพูดถงึความทรงจ�าสมยัที่ยงัแข่งรถด้วยกนัอยู่

กาแฟพร่องไปครึ่งแก้ว ทว่าคนที่เซบาสเตยีนรอเจอยงัคงไม่มา 

เขาจงึอดไม่ได้ที่จะถามขึ้น “เขาจะมากี่โมงครบั”

“หมายถงึใครเหรอ”

“อเลก็ซ์ นกัแข่งของคณุลงุ” 

“อมื จรงิๆ กค็วรมาถงึได้แล้วนะ...” ฮาร์เวร์ิดเตรยีมจะหนัไปสั่ง

ให้ลูกน้องโทร. ตามตัว แต่ก็เห็นรถสปอร์ตสีด�าสองประตูเลี้ยวเข้า

บรษิทัมาเสยีก่อน เขาจงึเปลี่ยนเป็นพยกัพเยดิไปยงัรถคนันั้นแทน “อ้อ 

นั่นไง มาถงึพอด”ี

“นั่นรถเขาเหรอครบั” เซบาสเตยีนหรี่ตามองรถคนันั้น เหตกุารณ์

บางอย่างเมื่อเช้านี้ผดุขึ้นในหวัเขา นั่นเป็นรถรุน่เดยีวกบัคนัที่พยายาม

จะเบียดเข้าเลนเขาเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อน...แต่ก็อาจแค่บังเอิญรุ่นเดียว

กนัละมั้ง คงไม่ใช่อกีฝ่ายหรอก

“ใช่ นั่นรถของอเล็กซ์” ฮาร์เวิร์ดพยักหน้าแล้วส่ายหน้ายิ้มๆ 

“แล้วกไ็ม่ใช่ ‘เขา’...แต่เป็น ‘เธอ’ ต่างหาก”

สิ้นเสยีงฮาร์เวร์ิด รถปอร์เช่สดี�ากจ็อดสนทิในที่จอดด้านหน้าตกึ 

ตวัคนขบัก้าวลงจากรถมาพร้อมยดืตวัขึ้นยนืเตม็ความสูง เซบาสเตยีน

ที่เพิ่งแปลกใจกับข้อมูลใหม่ที่ว่านักแข่งของทีมเป็นผู้หญิง ก็ต้อง

ประหลาดใจซ�้าเมื่อได้เหน็ใบหน้าอกีฝ่าย

เขาเคยเจอเธอแล้ว

เธอคนนั้นที่เดนิชนเขาในร้านขายของที่ปั๊มน�้ามนัเมื่อครู่
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เซบาสเตียนมองหญิงสาวที่พอลงมาจากรถปอร์เช่สีด�าก็

เดนิไปทกัทายกลุ่มช่างที่ออกมายนืสูบบหุรี่อยู่หน้าอู่ เขาจ�าเธอได้แม้

จะเคยเหน็หน้าอกีฝ่ายแค่เพยีงไม่กี่นาทกีต็าม เพราะเขาคดิว่าเธอเป็น

ผู้หญงิที่สวย โดยเฉพาะดวงตาของเธอ 

หลงัจากที่เธอยนืคยุกบัทมีช่างอยูค่รูห่นึ่ง เขากเ็หน็เธอชี้รถยนต์

สขีาวของเขาที่จอดอยูไ่ม่ไกล ชายหนุม่ขมวดคิ้วหนา เริ่มเอะใจว่าสิ่งที่ 

เขาคดิอยู่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องจรงิ

“มอร์เกน1 ฮาร์วี่”

เสียงใสที่ดังขึ้นใกล้ตัวดึงเซบาสเตียนให้หลุดจากความคิด 

ตวัเอง แล้วพบว่าหญงิสาวที่เขามองอยูเ่มื่อครูน่ั้นเข้ามาในออฟฟิศแล้ว 

เธอยนือยูต่รงหน้าฮาร์เวร์ิด และหลงัจากเอ่ยทกัเจ้าของบรษิทัเสรจ็ เธอ

กห็นัมาหาเขา

2

1 ตามหลักภาษาค�าทักทายในภาษาเยอรมันแบ่งเป็นสามช่วงเวลา โดยตอนเช้าคือ  

กูเทน มอร์เกน (Guten Morgen) หรอืมอร์เกน (Morgen) ตอนกลางวนัคอื กูเทน ทาค 

(Guten Tag) หรอื Tag (ทาค) ตอนเยน็คอื กูเทน อาเบนด์ (Guten Abend) แต่โดยทั่วไป

จะใช้ กูเทน ทาค ทั้งวนั
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“เอ๊ะ คณุ” เธอขมวดคิ้วเหมอืนก�าลงันกึ ก่อนจะส่งเสยีง ‘อ้อ’ 

ออกมาเบาๆ “เราเจอกนัที่ปั๊มเอด็เมื่อกี้นี่ ใช่ไหม”

“ครบั”

“บงัเอญิจงั” เธอทกัเขาแค่นั้น กห็นักลบัไปหาฮาร์เวริ์ดอกีครั้ง 

ก่อนชี้ไปยงัรถสขีาวที่จอดอยูห่น้าตกึแล้วคยุด้วยภาษาเยอรมนัอนัเป็น

ภาษาหลักของพวกเขา “ขอโทษที ฉันรู้ว่าคุณอยู่กับลูกค้า แต่ขอ

รบกวนเวลาแค่ครู่เดียวเท่านั้น ฉันแค่อยากรู้ว่าเจ้าของรถบีเอ็มซีรีส์

สามสขีาวนั่นคอืใคร”

“คนัไหน” ฮาร์เวร์ิดมองตามนิ้วของหญงิสาวไป นิ่งคดิเลก็น้อย 

“เอ...ฉนัไม่แน่ใจ อาจจะเป็น...”

เซบาสเตยีนเข้าใจว่าพวกเขาพดูถงึอะไรกนัอยู ่เนื่องจากเขาพดู

ภาษาเยอรมนัได้บ้าง จงึช่วยตอบแทนฮาร์เวริ์ด “รถของผมเองครบั” 

สิ้นเสียงเขา นัยน์ตาสีฟ้าของหญิงสาวก็ตวัดกลับมามองเขา

ทนัท ีเธอเบกิตาเลก็น้อย รอยยิ้มที่มใีห้ก่อนหน้านี้หายไปแล้ว 

“อเลก็ซ์ นี่เซบาสเตยีน วศิวกรรถแข่งคนใหม่ของเรา” ฮาร์เวร์ิด

เพิ่งได้โอกาสแนะน�าตัวทั้งคู่อย่างเป็นทางการ “เซบ นี่คือ อเล็กซิส 

ฟาวเลอร์ นกัแข่ง Carrera Cup ของเรา”

“วศิวกรคนใหม่งั้นเหรอ คณุล้อฉนัเล่นใช่ไหม ฮาร์วี่” สิ่งที่หญงิ

สาวพูดดูจะผิดวิสัยคนที่เพิ่งแนะน�าตัวกันไปหน่อย แต่เธอไม่คิดจะ

ใส่ใจเรื่องมารยาทในตอนนี้ เพราะก�าลงัตกใจกบัเรื่องที่เกดิขึ้นตรงหน้า

“ท�าไมฉันต้องล้อเล่นเรื่องนี้ด้วยล่ะ” เจ้าของทีมเลิกคิ้วอย่าง 

ไม่เข้าใจ แล้วมองหน้านกัแข่งสาวท ีหน้าเซบาสเตยีนท ีอย่างหาค�าตอบ 

“มอีะไรหรอืเปล่า”

“ไม่มีอะไรหรอกครับ คุณลุง” ชายหนุ่มตอบแทนคู่สนทนาที่

ตอนนี้ยืนเงียบ มองหน้าเขาตาไม่กะพริบ ท่าทางที่เธอแสดงออกนั้น

ยนืยนัได้ชดัเจนแล้วว่าสิ่งที่เขาคดิในตอนแรกถกูต้อง เธอคอืเจ้าของรถ 
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ปอร์เช่สดี�าที่พยายามจะเบยีดแทรกเข้าเลนคนันั้น

“ลงุ?” อเลก็ซสิมองหนุม่ต่างวยัสองคนตรงหน้า เมื่อได้รบัรู้เรื่อง

ที่น่าตกใจขึ้นมาอกีเรื่อง “เขาเป็นหลานของคณุเหรอ”

“ใช่” ฮาร์เวร์ิดตอบสั้นๆ แล้ววกกลบัมายงัความสงสยัเดมิ “สรปุ

แล้วเกดิอะไรขึ้น เอ๊ะ นี่เคยเจอกนัมาก่อนเหรอ”

“...จะว่าอย่างนั้นกไ็ด้ค่ะ” หญงิสาวตอบเสยีงลอดไรฟัน เธอรู้

ว่าวนันี้จะมวีศิวกรคนใหม่มา เพราะคนเก่าได้งานใหม่กบัทมีอื่น แต่ก็

ไม่คดิเลยว่าจะเป็นคนเดยีวกบัคนที่เธอเดนิชนที่ป๊ัม และยงัเป็นเจ้าของ

รถบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์สามคันนั้นอีกด้วย โชคชะตาจะเล่นตลกอะไร

ขนาดนี้

อเล็กซิสจ้องหน้าเขานิ่ง มั่นใจว่าอีกฝ่ายก็รู้ว่าท�าไมเธอถึงมี

อาการแบบนี้ เขาคงจ�าเธอได้จากรถของเธอ เหมือนที่เธอจ�าเขาได้ 

จากรถของเขานั่นละ 

“ฮาร์วี่ คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะขอคุยกับเขาตามล�าพัง 

สกัครู่”

“ได้ส”ิ หลงัจากได้ยนิว่าเคยเจอกนัมาก่อน ฮาร์เวริ์ดกไ็ม่ตดิใจ

กบัท่าทางแปลกๆ ของทั้งสองคนแล้ว เขาหนัไปมองห้องประชมุด้าน

หลังตัวเองแล้วพยักพเยิดเล็กน้อย “ไปคุยกันในนั้นก็ได้ ตามสบาย

เลย”

อเลก็ซสิเอ่ยขอบคณุ ก่อนจะเป็นฝ่ายเดนิน�า และไม่วายจกิตา 

มองเขาราวกับจะออกค�าสั่งให้เดินมาเร็วๆ เซบาสเตียนเพียงแค่มอง

กริยิานั้นด้วยสหีน้านิ่งเฉย แล้วสาวเท้าตามเธอไป 

เมื่อเข้าห้องกระจกที่มไีว้ส�าหรบัประชมุงานกนัแล้ว นกัแข่งสาว

ก็ปิดห้องและล็อกประตูที่เมื่อเสียงคลิกของกลอนดังขึ้น กระจกรอบ

ห้องที่เคยใสกเ็กดิฝ้าสขีาวขุ่นทนัท ี ด้วยเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนกระจกใส

เป็นฝ้าด้วยไฟฟ้าสถิต เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ห้องประชุมที่เป็น 
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กระจกใส 

“นายคอืคนเหน็แก่ตวัคนนั้น”

ประโยคแรกที่เธอพูดกต็่อว่าเขาเลย เซบาสเตยีนขมวดคิ้วทนัท ี

“ว่ายงัไงนะครบั”

“ที่ทางแยกออกจากออโตบาห์นเมื่อเช้านี้” เธอเท้าความเพราะ

คิดว่าเขาจ�าไม่ได้ “นายไม่ยอมให้ฉันเลี้ยวเข้าเลน ท�าให้ฉันต้องเสีย

เวลาอ้อมไปใช้เส้นอื่น จนมาถงึบรษิทัสายขนาดนี้” 

“ผมคดิว่าคณุเข้าใจอะไรผดิแล้ว”

“ฉนัว่าฉนัเข้าใจถูกแล้ว” เธอเอ่ยเสยีงต�่า มองเขาอย่างอยาก

จะกนิเลอืดกนิเนื้อ ก่อนจะสบถ “บ้าเอ๊ย! ถ้ารูแ้บบนี้ ฉนัคงไม่ซื้อกาแฟ

แก้วใหม่ให้นายหรอก แต่จะสาดใส่หน้านายแทน”

“อย่างแรก คณุไม่ได้ซื้อกาแฟแก้วใหม่ให้ผม เพราะผมจ่ายเงนิ

ของผมเอง” เขาค่อยๆ แก้ความเข้าใจเธอทลีะเรื่อง “และอย่างที่สอง 

ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ยอมให้คุณเลี้ยวเข้าเลน ผมแค่ท�าตามกฎจราจรก็

เท่านั้น”

เธอสะบดัเสยีงทนัท ี“เหอะ กฎจราจรของคนเหน็แก่ตวัน่ะส!ิ”

“ถ้าการที่ผมไม่ยอมให้คนอื่นเบียดเข้ามาเพื่อแทรกคิวผมและ

คนอื่นๆ ที่ต่อแถวกนัมาอย่างเป็นระเบยีบ มนัท�าให้ผมเป็นคนเหน็แก่

ตวั...” ชายหนุ่มยงัคงพูดเสยีงเรยีบ “...อย่างนั้นสิ่งที่คณุท�ากค็งท�าให้

คณุกลายเป็นคนไร้มารยาทเหมอืนกนั”

หญงิสาวหน้าชาวาบ “นาย...นายว่าใครไร้มารยาท!”

“คดิว่ายงัไงล่ะครบั”

อเลก็ซสิถงึกบัชะงกัค้างไปเมื่อโดนย้อน ไม่มใีครเคยพูดกบัเธอ

แบบนี้มาก่อน เธอถงึกบัพูดอะไรต่อไม่ออก

หลังจากปล่อยให้ความเงียบเข้าปกคลุมเป็นนาที หญิงสาวก็

สะบดัหน้าหนไีปอกีทางอย่างหงดุหงดิ เพราะมาคดิดูแล้ว เหตกุารณ์
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เมื่อตอนเช้าเธอก็เป็นฝ่ายท�าผิดกฎจราจรเอง แต่เธอผิดเพราะไม่รู้ว่า

ข้างหน้ามีอุบัติเหตุ เลยไม่ได้เข้าเลนขวาตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่ผิดเพราะ

ตั้งใจจะเหน็แก่ตวั คดิจะลดัควิคนอื่นๆ อย่างที่อกีฝ่ายพูดเสยีหน่อย

ดงันั้นเธอจะไม่ขอโทษหรอก เธอไม่ได้ท�าอะไรผดิ มนักแ็ค่...แค่...

โอ๊ย! ไอ้บ้าเอ๊ย!

“มีอะไรอีกไหมครับ ไม่อย่างนั้นผมจะได้กลับไปคุยกับคุณลุง

ต่อ” เซบาสเตียนถามอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเธอเงียบไปนาน และได้รับ 

เสยีงตวาดกลบัมาทนัที

“ไม่จบ!” เธอยกนิ้วขึ้นชี้หน้าเขาอย่างหงุดหงิดถึงขีดสุด จ้อง

เขมง็มาที่เขา เอ่ยเสยีงห้วนจดั “นายต้องไป ฉนัไม่ยอมท�างานร่วมกบั

นายเดด็ขาด”

เซบาสเตยีนขมวดคิ้วกบัค�าสั่งที่ออกจะฟังดูงี่เง่านั่น “ผมคดิว่า

เรื่องนี้ไม่ใช่การตดัสนิใจของคณุ”

“ท�าไมจะไม่ใช่ ในเมื่อมนัคอืทมีแข่งของฉนั”

“ทมีแข่งของคณุลงุต่างหาก”

เขาแย้งมาแบบนี้ เธอก็ถึงกับสะอึก แต่ยังคงเชิดหน้าเถียงต่อ 

“ฉันรู้ว่าฮาร์วี่เป็นเจ้าของทีม แต่ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นใน 

เรื่องนี้เหมอืนกนั”

เซบาสเตยีนเม้มปากจนเป็นเส้นตรง ปกตแิล้วเขาไม่ใช่คนที่จะ

มาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระแบบนี้ ตั้งแต่ที่เธอหาเรื่องเขาอย่างงี่เง่า 

ตามด้วยการกล่าวหาเขา และพยายามจะไล่เขาออกจากทีมตั้งแต่ 

ยงัไม่ทนัได้เริ่มงาน ช่างเป็นการกระท�าที่ไร้เหตผุลและเอาแต่ใจที่สดุ 

“คุณลุงเป็นคนจ้างผมมาท�างาน ผมก็จะท�าตามที่ตกลงกัน 

เอาไว้ ผมไม่สนว่าคณุจะพอใจหรอืไม่พอใจ เพราะอย่างที่ผมบอกไป 

นี่คอืทมีแข่งของบรษิทัคณุลงุ” เขาเน้นทลีะค�า อยากจะย�้าให้อกีฝ่าย

รู้สถานะของตัวเอง ว่าเธอไม่ใช่คนส�าคัญที่ทุกคนจะต้องฟัง “ดังนั้น 
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ถ้าคุณไม่พอใจผม และไม่อยากจะร่วมงานด้วย เกรงว่าคนที่ต้องไป

จากทมีนี้กค็อืคณุ ไม่ใช่ผม” 

อเลก็ซสิมองคนที่จ้องหน้าเธอนิ่งด้วยสายตาคมกรบิ แล้วกไ็ด้แต่ 

เผยอปากอ้าๆ หุบๆ เธออยากกรี๊ดใส่หน้าเขาเสียจริง และในเมื่อ 

ออกค�าสั่งไม่ได้ผล...เธอกค็งได้แต่เปลี่ยนวธิ ี

“ฉนัว่าเรามาพนนักนัดกีว่า!”

เซบาสเตยีนขมวดคิ้วน้อยๆ “พนนั?”

“ใช่ เรามาพนนักนั” อเลก็ซสิกอดอกอกีครั้ง เชดิหน้ามองเขา

อย่างคนที่มีแผนการในใจเรียบร้อย ทว่าอีกฝ่ายกลับไม่เล่นตามเกม

ของเธอ

“ผมไม่มคีวามจ�าเป็นอะไรที่จะต้องพนนักบัคณุ”

“งั้นฉนัขอท้านาย ฉนัท้านาย!” เธอโพล่งอกีครั้งด้วยน�้าเสยีงตดิ

จะร้อนรนหน่อยๆ เพราะนี่เป็นหนทางสดุท้ายที่เธอจะมโีอกาสตดัเขา

ออกจากทมี และเพื่อให้เขายอมท�าตามที่เธอต้องการ เธอจงึเพิ่มการ

ดถูกูเข้าไป “ถ้านายไม่รบัค�าท้า แปลว่านายเป็นพวกปอดแหก ขี้ขลาด 

ไม่กล้าแข่งกับใครแม้กระทั่งผู้หญิง ถ้ามั่นใจว่าตัวเองเก่งจริงก็รับ 

ค�าท้าส ิแต่ถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้ จะเดนิออกจากบรษิทันี้ไปเลยกไ็ด้ ไม่ว่ากนั 

เฮอะ!”

หางคิ้วของชายหนุ่มกระตุกกึก จากเดิมที่เขาตั้งใจจะเดินออก

จากห้อง กต็้องเปลี่ยนมาหมนุตวัประจนัหน้ากบัเธอเตม็ตวั เสยีงของ

เขาเข้มขึ้นหลายส่วน “คณุจะท้าอะไรผมครบั”

หญิงสาวกดยิ้มมุมปาก นัยน์ตาวาววับขึ้น อเล็กซิสเดินไปยัง

ประตูกระจก ปลดล็อกกลอนเพื่อให้บานกระจกรอบๆ กลับไปเป็น 

กระจกใสเหมือนเดิม จากนั้นก็ชี้ไปยังเครื่องจ�าลองการขับรถที่วาง

หลบมมุอยู่ 

“รู้จกัเครื่องนี้ใช่ไหม”
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เขาพยกัหน้า ท�าให้รอยยิ้มบนดวงหน้าเรยีวกว้างขึ้นกว่าเดมิ

“ฉนัขอท้านาย ให้แข่งขบัรถในเกมกบัฉนัโดยใช้เครื่องซมิเูลเตอร์

นั่น ถ้านายชนะ ฉนัจะยอมรบันายเข้าทมีโดยไม่มปีัญหาอะไรอกี แต่

ถ้านายแพ้ นายต้องลาออกไปซะ” อเล็กซิสประกาศค�าท้า ก่อนจะ

แสยะยิ้ม “เชื่อเถอะว่าถึงแม้ฉันจะไม่ใช่เจ้าของทีม แต่ตราบใดที่ฉัน

ไม่ต้องการท�างานกบันายอยู่แบบนี้ ฉนักจ็ะท�าให้นายไปอยูท่ี่อื่นจนได้

แน่” 

ความมั่นใจนั้นท�าเอาเซบาสเตียนอยากจะสั่งสอนคนตรงหน้า

เสยีเหลอืเกนิ เขาไม่รู้ว่าเธอผ่านการดูแลแบบไหนมา ถงึมนีสิยัแบบนี้ 

ทกุอย่างต้องได้ดั่งใจ ท�าทกุวธิเีพื่อให้ตวัเองได้ในสิ่งที่ต้องการ

ดวงตาคมสเีขยีวของชายหนุม่หรี่ลง ก่อนจะเอ่ยค�าตอบออกไป

สั้นๆ

“ตกลง”

เมื่ออเล็กซิสเปิดประตูห้องประชุมแล้วเดินกลับเข้าโถง

ออฟฟิศ ทกุสายตากจ็บัจ้องรออยูก่่อนแล้ว แต่เธอไม่ได้สนใจนกั เพยีง

แค่ส่งยิ้มให้แล้วเดินผ่านไปยังเครื่องซิมูเลเตอร์จ�าลองการขับที่ตั้งอยู่

บนพรมสขีาวด้วยความมั่นใจเตม็เปี่ยม

ห ึเจ้าเครื่องนี้มนัเป็น ‘ลกูรกั’ ของเธอ เธอขลกุอยูก่บัมนัแทบจะ

ตลอดเวลา ที่ท้าเขาออกไปแบบนั้น เพราะเธอรู้ว่าเธอช�านาญเครื่องนี้

มากกว่าใคร กบัคนที่ไม่เคยเล่นเครื่องนี้ ต่อให้เก่งอย่างไรกไ็ม่มทีางสู้

คนที่เล่นมันทุกวันอย่างเธอได้แน่นอน ดังนั้นค�าท้านี้เขามีแต่เสียกับ

เสยีเท่านั้นละ!

“พร้อมไหม...บลอนดี้”

เขาขมวดคิ้วกบัชื่อที่อกีฝ่ายตั้งให้ “ผมชื่อเซบาสเตยีน”

“ใครสนใจกันว่านายจะชื่ออะไร” นักแข่งสาวชายตามองผม 
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สนี�้าตาลอ่อนจนเกอืบบลอนด์ทองของอกีฝ่ายแล้วยกัไหล่น้อยๆ อย่าง 

ไม่ใส่ใจ “ฉนัอยากเรยีกนายบลอนดี้ ฉนักจ็ะเรยีกนายบลอนดี้”

เซบาสเตียนลอบถอนหายใจ ไม่อยากจะเถียงกับเด็กในร่าง

ผู้ใหญ่ตรงหน้า “จะท�าอะไรกร็บีท�าเถอะครบั ผมมงีานอื่นรออยู่”

“หลงัจากนี้อาจไม่มงีานแล้วกไ็ด้” อเลก็ซสิยิ้มอย่างกระหยิ่มใจ 

แล้วหนักลบัมาเปิดโปรแกรมเครื่องเล่นของตวัเองต่อ “หวงัว่านายคง

ไม่มปีัญหานะ ถ้าฉนัจะเป็นคนเลอืกสนามและรถแข่ง”

“ตามใจคณุ”

ได้ยินดังนั้นเธอก็เลือกสนามและรถแข่งที่ใช้ ตัวสนามนั้นก็คือ

สนามชื่อดงัของเมอืงนี้ แต่หญงิสาวเลอืกขบัเฉพาะสนามส่วนจพีแีทรก็

ที่มีระยะทางไม่มาก เพราะถ้าขับทั้งสนามคงจะใช้เวลามากเกินไป 

ส่วนรถยนต์ที่เลอืกใช้กไ็ม่ไปไหนไกล รถปอร์เช่รุ่นเดยีวกบัที่จอดซ่อม

อยู่ในอู่นั่นละ 

อเลก็ซสิกดเริ่มเกม ตวัเลขนบัถอยหลงัปรากฏขึ้นบนจอตรงหน้า 

พร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ที่ออกจากล�าโพงรอบๆ ฟังแล้วเหมือนกับ

เสยีงที่ดงัมาจากรถยนต์จรงิๆ 

เมื่อเกมเริ่ม นักแข่งสาวก็ควบคุมรถอย่างคล่องแคล่ว เสียง 

คนัเร่งกระแทกกบัแท่นเหลก็ดงัประสานกบัเสยีงเครื่องยนต์ รถแข่งบน

จอเข้าโค้งด้วยความเรว็สงูครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ชะลอความเรว็แม้แต่

น้อย เก้าอี้แข่งรถที่หญงิสาวนั่งอยูก่เ็อนไปมาตามทศิทางการบงัคบัรถ 

เวลาผ่านไปได้สองนาทกีบัสบิวนิาทพีอด ีรถแข่งกพ็ุ่งผ่านเส้นชยั 

เซบาสเตยีนหย่อนตวัลงไปนั่งบนเก้าอี้แข่งรถแทนที่นกัแข่งสาว

ที่ออกมายนืยิ้มอยูข้่างๆ ปรบัต�าแหน่งเก้าอี้ให้ได้ระยะห่างที่พอเหมาะ

จากพวงมาลยั พอเข้าที่เขากก็ดเริ่มเกม 

ตัวเลขนับถอยหลังปรากฏขึ้นบนจอ เขาเหยียบคันเร่งเมื่อเกม

เริ่มต้นขึ้น และดูเหมอืนจะปิดตวัเองออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชงิ 
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จงึไม่ได้สงัเกตเหน็สหีน้าของหญงิสาวข้างๆ เลยว่ารอยยิ้มของเธอเริ่ม

เจื่อนลงเรื่อยๆ เมื่อได้เหน็ทกัษะการขบัรถในเกมของเขา

สองนาทต่ีอมา รถแข่งในจอกเ็ข้าสูช่่วงสดุท้ายของสนาม อเลก็-

ซิสถึงกับนิ่งค้าง เผยอปาก เมื่อเห็นเวลาบนหน้าจอที่แสดงขึ้นหลัง 

รถแข่งผ่านเข้าสู่เส้นชยั 

เขาท�าเวลาได้เรว็กว่าเธอถงึสองวนิาที
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“ว้าว! สถิติใหม่เลยนะนั่น”

เสยีงจากบคุคลที่สามดงัขึ้น ดงึให้อเลก็ซสิหลดุออกจากความ

ตกใจ แล้วหนัไปมองต้นเสยีง พบว่าเป็นสตฟีที่ไม่รู้มายนือยู่ข้างๆ เธอ

ตั้งแต่เมื่อไร ยงัมโีจนส์กบัแดเนยีลอกีสองคน ทกุคนจบัจ้องหน้าจอที่

ตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาพล�าดบัคะแนน 

เซบาสเตยีนลกุจากเก้าอี้ เหลอืบมองหญงิสาวที่ไม่ขยบัตวัตั้งแต่

เมื่อครู่แล้ว

“นาย...ท�าไม...” อเลก็ซสิยงัไม่อยากเชื่อผลการแข่งขนั เธอซ้อม

กบัเครื่องเล่นนี้ทกุวนั วนัละหลายชั่วโมง คุ้นเคยกบัอปุกรณ์ทกุอย่าง

ดีที่สุด สนามที่ขับก็เป็นสนามที่เธอไปขับในชีวิตจริงมาแล้วเป็นร้อย

เป็นพนัครั้ง เป็นไปไม่ได้ที่คนอย่างเธอจะแพ้ให้หนุ่มองักฤษตรงหน้า

แม้ว่าสิ่งที่เธอพึมพ�าออกมาจะไม่ใช่ค�าถามที่ตั้งใจจะถาม แต่

เซบาสเตยีนกต็อบเธอ 

“กบัการแข่งรถ บางทกีต็้องมดีมีากกว่าแค่ขบัเรว็อย่างเดยีว”

ดวงตาสีฟ้าของอเล็กซิสที่เหม่อลอยอยู่เปลี่ยนเป็นขุ่นมัวทันท ี

เสยีงเธอต�่าลง “พูดแบบนี้หมายความว่ายงัไง”

“เปล่าครบั”

3
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อเล็กซิสรู้สึกได้ถึงเส้นเลือดบนขมับที่เต้นตุบๆ “นายเป็นแค่

วศิวกร”

“ครบั”

“นายไม่ใช่นกัแข่งรถ นายไม่มทีางรูเ้รื่องแข่งรถดไีปกว่าฉนัหรอก”

“ผมคิดว่าผลการแข่งขันเมื่อครู่น่าจะเป็นค�าตอบที่ชัดเจนกว่า

นะครบั”

“มนักแ็ค่ฟลกุเท่านั้นละ!”

“ผมยนิดทีี่จะแข่งกบัคณุอกีกี่ครั้งกไ็ด้ และผมมั่นใจว่าผลมนัจะ

ออกมาเหมอืนเดมิทกุครั้ง”

“นาย...” 

คนร่างสูงไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ทางสีหน้า และเขาก็ไม่คิดจะ 

โต้เถียงไปมากกว่านี้ จึงค้อมศีรษะน้อยๆ “ผมหวังว่าคุณจะรักษา 

ค�าพูดที่คณุพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครบั”

เอ่ยจบ เขากพ็ยกัหน้าเลก็น้อยให้ทมีงานคนอื่นที่ยนือยู่ตรงนั้น

ก่อนจะหมนุตวัเดนิออกไป อเลก็ซสิกดัฟันกรอด สองมอืก�าหมดัแน่น 

ก่อนจะสะบดัหน้าหน ี เดนิออกจากตรงนั้นไปบ้างอย่างไม่สบอารมณ์ 

ที่ตรงนั้นจึงเหลือแค่คนสามคนที่อยากมายืนชมการขับรถแข่งของ 

ชายหนุม่คนใหม่ของทมี ทว่ากลบัได้เจอเรื่องที่ท�าให้นิ่งค้างยิ่งกว่าการ

ท�าลายสถติเิวลาต่อรอบสนามเมื่อครู่ 

โจนส์เป็นคนแรกที่เอ่ยขึ้นด้วยเสยีงเบาหววิ 

“พวกนายเหน็ใช่ไหม”

“แน่นอน”

“เราควรจะบอกฮาร์เวริ์ดไหม”

“อมื อย่าเลย...” แดเนยีลส่ายหน้า

“ฉนัว่าปีนี้ทมีเรารื่นเรงิแน่” สตฟียิ้มกว้าง

โจนส์ลอบกลอกตาเมื่อเพื่อนร่วมงานสองคนคิดว่านี่เป็นเรื่อง
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สนกุของพวกเขา ก่อนจะปลกีตวัออกมา “ฉนัไปดูอเลก็ซ์ก่อนดกีว่า”

“ฮาร์วี่คิดยังไงถึงได้ให้คนแบบนี้มาท�างานกับฉัน!”

โจนส์ยิ้มแหยๆ ขณะส่งขวดน�้าให้นกัแข่งสาวที่หนคีวามหงดุหงดิ

ด้านบนลงมาหงดุหงดิต่อด้านล่าง หญงิสาวพยายามปลอบให้อกีฝ่าย

สงบลง “ใจเยน็ๆ ก่อนนะอเลก็ซ์ ฉนัว่าเธอลองท�างานกบัเขาดูสกัครั้ง

ดกีว่าไหม เขาอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เธอคดิก.็..”

“ไม่ได้แย่งั้นเหรอ!?” อเลก็ซสิหนัขวบัมา เอ่ยด้วยเสยีงที่ดงัขึ้น 

“เธอไม่ได้ยนิสิ่งที่เขาพูดกบัฉนัเมื่อกี้นี้หรอืไง!”

“จะพูดแบบนั้นมนักไ็ม่ถูก...เธอเองกพ็ูด...”

“พูด? ฉนัพูดอะไร!”

“เอ่อ...เปล่า” โจนส์ปิดปากฉบัทนัที

อเลก็ซสิก�าขวดน�้าแน่นเสยีจนมนัส่งเสยีงกรอบแกรบ “เขาเป็น

ใคร กล้าดมีาจากไหนกนั”

“...”

“...”

“...”

“โจนส์! ฉนัถามเธออยู่นะ ตอบมาส!ิ”

“ค่ะ!” สาวแว่นสะดุ้ง ลกุขึ้นยนืตวัตรงอย่างตกใจ แล้วเร่งให้ 

ตัวเองตอบค�าถามนักแข่งสาว ก่อนจะโดนอีกฝ่ายกินหัว “เอ่อ...เธอ

รู้จกั วลิเลยีม ท.ี ไคลน์ ใช่ไหม”

นั่นดเูป็นการตอบที่ไม่ตรงค�าถามเอาเสยีเลย อเลก็ซสิยกมอืขึ้น

กอดอก “แน่นอนว่าฉันรู้จัก วี.ที. แต่เขาเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ฉันถาม 

ไม่ทราบ”

“คอื...คณุเซบาสเตยีนเป็นลูกชายของเขาน่ะ”

“อะไรนะ!” อเลก็ซสิหลดุแหวเสยีงแหลมอย่างตกใจ “ลูกชาย
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ของ ว.ีท.ี งั้นเหรอ!?”

“ใช่” โจนส์พยกัหน้าตอบรวัๆ วลิเลยีม ท.ี ไคลน์ คอืนกัแข่งรถ 

DTM ชื่อดงัสมยัก่อนของประเทศเยอรมน ีได้แชมป์ประจ�าปีตดิต่อกนั

ถงึสี่ปีซ้อน แล้ววางมอืจากการแข่งไปเป็นคนคอยดูแลนกัแข่งรุ่นใหม่

ที่ขึ้นมาแทนที่ในหลายปีให้หลัง เขามีทีมของตัวเองและนักแข่งเก่งๆ 

ในมือหลายคน ก่อนจะออกจากวงการแข่งรถไปอย่างเต็มตัวเมื่อ 

ไม่กี่ปีก่อนด้วยปัญหาสขุภาพ 

“ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่า วี.ที. มีลูกชาย” อเล็กซิสนิ่งค้างไป  

ก่อนจะขมวดคิ้ว “แล้วท�าไมถงึไม่เป็นนกัแข่งแบบพ่อล่ะ”

“รู้สกึว่าเขาอยากจะอยู่เบื้องหลงัมากกว่า เขาชอบรถแข่ง แต่

ไม่ชอบแข่งเอง” โจนส์เองก็ไม่รู้ข้อมูลของชายหนุ่มมากนัก เพราะ 

เซบาสเตยีนเป็นคนเกบ็ตวัเงยีบ น้อยคนจะรูจ้กัเขา หรอืรูว่้าเป็นลกูชาย

ของ วลิเลยีม ท.ี ไคลน์ เธอเองถ้าไม่ใช่เพราะฮาร์เวริ์ดเคยเล่าให้ฟังว่า

เป็นญาติกับอดีตแชมป์และมีหลานชาย ก็คงจะยังไม่รู้อะไรเหมือน 

อเลก็ซสิในตอนนี้นี่ละ 

“หรอืไม่กเ็พราะไม่มคีวามสามารถพอที่จะเป็นนกัแข่งเองได้”

“ไม่หรอก ฉนัว่าเขามคีวามสามารถมากนะ ดูอย่างตอนที่เขา

ขบัเครื่องซมิูเลเตอร์ได้เรว็กว่า...”

“โจนส์!!!”

“ฉันหมายถึงว่า เขาต้องได้ความรู้มาจากพ่อเขาหลายอย่าง

แน่ๆ” ทมีงานสาวรบีเปลี่ยนค�าพดู หดคออย่างกลวัคนตรงหน้า ถงึแม้

อีกฝ่ายจะปฏิบัติตัวกับเธอเหมือนเพื่อนร่วมทีมที่สนิทที่สุดก็ตาม แต่

บางทกีย็งัมชี่องว่างที่ท�าให้เธอรู้สกึ...เอ่อ...เกรงใจอยู่บ้าง

อเล็กซิสเดินย�่าเท้าวนไปมาอีกครั้ง กัดริมฝีปากอย่างครุ่นคิด 

ถ้าเขาเป็นลกูชายของนกัแข่งชื่อดงัจรงิ กไ็ม่แปลกที่จะมปีระสบการณ์

เกี่ยวกบัการแข่งรถ เพราะคงได้ความรูท้กุอย่างมาจากพ่ออย่างที่โจนส์ 
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ว่าแน่นอน แต่เพราะไม่ได้ประทับใจอีกฝ่ายเป็นทุนเดิม จะให้เชื่อว่า

เขาเก่งง่ายๆ เพียงแค่ได้รู้ว่าเป็นลูกชายอดีตนักแข่งรถยอดฝีมือมันก็

ไม่ใช่ 

“ถ้าเขามีฝีมือมากจริง ท�าไมถึงได้ยอมมาท�างานกับฮาร์เวิร์ด 

ท�าไมถึงไม่ไปอยู่ทีมใหญ่ๆ พวกนั้นน่าจะให้เงินเดือนมากกว่านี่ คง 

คุ้มเหนื่อยกว่ากนัเยอะ”

“ความจริงคุณเซบาสเตียนไม่ได้ท�างานในวงการแข่งรถมา 

พักนึงแล้ว เขาท�ารถแข่งให้ทีมไวต์ฮอว์กกับคุณวิลเลียมมาตลอด  

ก่อนจะกอ็อกจากวงการไปพร้อมกบัพ่อ เพิ่งกลบัมาเพราะคณุฮาร์เวร์ิด 

ขอให้มานี่ละ”

“แล้วหวยมนักม็าออกที่ฉนัสนิะ ยอดเยี่ยมจรงิๆ” อเลก็ซสิเอ่ย

เสยีงลอดไรฟันอย่างประชดประชนั เพราะส�าหรบัเธอแล้ว ถงึจะมฝีีมอื

อย่างไร เธอกย็งัคงไม่ชอบขี้หน้าเขาอยู่ด ีแค่เรื่องบนถนนออโตบาห์น 

ก็หงุดหงิดมากพอแล้ว ยังจะมาเอาชนะเธอในเกมให้หงุดหงิดเข้าไป

ใหญ่อกี

“อเล็กซ์ คิดในแง่ดีสิ ว่าการที่มีคนที่มีประสบการณ์และมาก

ความรู้อย่างคุณเซบาสเตียนมาท�าอยู่ในทีมแบบนี้ เขาสามารถช่วย 

ให้ผลงานของเธอดีขึ้นได้...” โจนส์เอ่ยประโยคนี้อย่างกล้าๆ กลัวๆ  

เล็กน้อย เพราะไม่แน่ใจว่าจะท�าให้อีกฝ่ายโมโหแล้วหาว่าเธอดูถูก

ความสามารถหรอืเปล่า...แล้วกจ็รงิอย่างที่คดิ

“ฉนัท�าผลงานให้ดไีด้ด้วยตวัเองอยูแ่ล้ว” อเลก็ซสิหนัมาถลงึตา

ใส่โจนส์ทนัท ีก่อนจะพ่นลมหายใจอย่างหงดุหงดิ แล้วเอ่ยเสยีงสะบดั

ส่งท้ายบทสนทนา “แต่โอเค ฉนัจะยอมท�างานกบัหมอนั่นดูกไ็ด้ แล้ว

เราจะได้รู้กนัว่า มคีวามสามารถจรงิอย่างที่ทกุคนว่าไว้หรอืเปล่า!” 



32  Speed  ซิ่งใจไปหารัก

“อเล็กซิสอยู่ไหมครับ”

เสยีงทุม้ที่น่าร�าคาญส�าหรบัเธอดงัขึ้นให้ได้ยนิแว่วๆ จากด้านหลงั 

อเลก็ซสิขยบัตวัที่เดมินอนเอกเขนกอยูบ่นโซฟาให้ลกุขึ้นมานั่งหลงัตรง 

และเมื่อหนัไปมองต้นเสยีง กไ็ด้เหน็โจนส์ที่ชี้นิ้วแทนค�าตอบมาทางเธอ

พอดี

“พอจะมีเวลาสักนิดไหมครับ ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณ”  

เซบาสเตยีนเดนิตรงมาหาพร้อมกบัถามด้วยเสยีงเรยีบสนทิ เช่นเดยีว

กบัสหีน้า 

เขามกัจะดูไร้อารมณ์แบบนี้เสมอ ขดัหูขดัตาเธอเหลอืเกนิ 

อเลก็ซสิเชดิหน้าเลก็น้อย ก่อนจะแค่นเสยีงตอบ “ไม่ว่าง”

ชายหนุม่คาดไว้แล้วว่าจะได้ยนิค�าตอบนี้ ตลอดสามสี่วนัที่ผ่าน

มา เวลาเจอหน้ากันที่บริษัท ไม่ว่าเขาจะขอคุยกับนักแข่งสาวกี่ครั้ง 

เธอกจ็ะมเีหตผุลในการเบี้ยวนดัตลอด ไม่ออกไปท�าธรุะข้างนอก กม็ี

นดัเทรนเนอร์ไว้ที่ยมิ หรอืไม่กอ็้างว่าไม่สบาย ไม่มแีรงจะคยุอะไรกบั

ใคร ทั้งๆ ที่กเ็หน็อยู่ว่ายงัมแีรงนั่งเล่นเกมแข่งรถเป็นชั่วโมงๆ

อยากรู้ว่าวนันี้อกีฝ่ายจะมอีะไรเป็นข้ออ้างอกี

“คราวนี้ไม่ว่างด้วยสาเหตอุะไรครบั”

“ฉนัก�าลงัจะออกไปหาอะไรทาน”

ชายหนุม่มองอเลก็ซสิคว้ากระเป๋าถอืใบเลก็สขีาวมาสะพายไหล่ 

ท�าท่าจะออกไปข้างนอกพอด ีเขาถอนหายใจ “งั้นกไ็ปครบั”

“ฉนักก็�าลงัจะไปนี่ไง”

“ไปรถผมละกนั ผมขบัเอง” 

อเลก็ซสิชะงกักกึ “หมายความว่าไง”

“ก็คุณบอกว่าจะออกไปหาอะไรทาน ผมก็เลยจะพาคุณไป 

ยงัไงล่ะครบั”

“แล้วท�าไมนายต้องพาฉนัไป” เธอขมวดคิ้ว เดนิเบี่ยงตวัหลบ
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เขาที่ยนืขวางอยู่ไปยงัประตูออฟฟิศ แน่นอนว่าเขาตามเธอมา

“เพราะผมจะได้คยุงานกบัคณุหลงัทานข้าวเสรจ็” เซบาสเตยีน

เดินตัดหน้าเธอแล้วเดินน�าลงบันไดออกจากตัวตึกไปยังลานจอดรถ

หน้าบรษิทั 

อเล็กซิสจ�าเป็นต้องเร่งฝีเท้าเป็นวิ่งเหยาะๆ เมื่อร่างสูงก้าวเท้า

เรว็จนเธอตามไม่ทนั เธอตะโกนไล่หลงัเขาไป “ฉนัไม่คยุงานในเวลา

พกัเที่ยงของฉนัหรอกนะ!”

“งั้นคยุเรื่องทั่วไปกไ็ด้ครบั” เซบาสเตยีนเปิดประตูรถ บอกเป็น

นยัให้อกีฝ่ายขึ้นไปนั่งแต่โดยด ีทว่าอเลก็ซสิยงัคงยนืนิ่ง 

“ท�าไมฉนัต้องนั่งรถนาย ในเมื่อรถของฉนักม็”ี

“รถคณุอยู่บนฮอยต์” เขาหมายถงึแท่นยกรถ รูว่้าเธอเอารถเข้า

มาเปลี่ยนท่อไอเสยีเมื่อเช้า พอค�านวณดูแล้ว ตอนนี้คงยงัอยู่ระหว่าง

การเปลี่ยนอะไหล่

คนที่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ารถยนต์ของตัวเองไม่สามารถใช้ขับไปไหน

ได้ในตอนนี้ รบีหาเหตผุลอื่นทนัท ี“ฉนัจะยมืรถโจนส์ไป”

“จะรบกวนคนอื่นท�าไมครบั ผมบอกว่าผมจะพาไป” 

“นายบอกแล้วฉันต้องท�าตามงั้นสิ” อเล็กซิสยกมือขึ้นกอดอก 

เหยยีดรมิฝีปากอิ่มเป็นเส้นตรง

ประโยคตีรวนนั้นท�าเอาเซบาสเตียนถอนหายใจ “ช่วยขึ้นรถ 

สกัทเีถอะครบั”

อเลก็ซสิจ้องหน้าเขา เล่นสงครามประสาทผ่านสายตา ก่อนจะ

ยอมเดนิลงส้นเท้าขึ้นไปนั่งในรถด้วยสหีน้าปั้นปึ่ง เธอไม่ได้อยากเป็น

ฝ่ายยอมเขาหรอก เธอกแ็ค่ทนจ้องตากบัเขาต่อไม่ได้กเ็ท่านั้น เพราะ

สายตาเขานิ่งมาก...นิ่งเสยีจนเธอ...

ไม่ ไม่ใช่! เธอไม่ได้กลวั ไม่ได้เกรงอะไรในสายตาเขาทั้งนั้น เธอ

แค่หวิ ใช่! เธอแค่หวิ เลยอยากไปจากตรงนี้เรว็ๆ กเ็ท่านั้นเอง
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“ตั้งใจจะไปทานที่ไหนครับ” 

เสยีงของเขาดงึเธอให้หลดุออกจากภวงัค์ เซบาสเตยีนขึ้นมานั่ง

ประจ�าต�าแหน่งคนขบัเรยีบร้อยแล้วและก�าลงัถอยรถออกจากลานจอด 

เธอนิ่งคดิเลก็น้อย ก่อนจะตอบออกมาห้วนๆ 

“เอด็” 

เขาพยักหน้ารับก่อนจะพารถออกสู่ถนนใหญ่ วิ่งตรงไปไม่ถึง

สองร้อยเมตรก็ถึง ชายหนุ่มตบไฟเลี้ยวก่อนจะหักรถเข้าลานจอดรถ

ข้างปั๊มน�้ามันปั๊มเดิม อเล็กซิสก้าวลงจากรถเมื่อมันจอดสนิทแล้ว  

จากนั้นก็เดินตรงผ่านตู้เติมน�้ามันเข้าร้านขายของโดยไม่คิดจะรอคน

ที่มาด้วย 

พนกังานหญงิหลงัเคาน์เตอร์คดิเงนิยกมอืทกัทายทนัททีี่เหน็เธอ

“ฮาโล อเลก็ซ์”

“ไง เจนนี่” อเลก็ซสิฉกียิ้มให้ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นขมวดคิ้วกบั

สายตาอกีฝ่าย “อะไร”

เจนนี่ไม่ได้ตอบ แต่มองเลยไปทางด้านหลงัของหญงิสาว เมื่อ

อเล็กซิสหันตามสายตาอีกฝ่าย ก็พบเซบาสเตียนที่เดินผ่านประตูเข้า

ร้านมาพอดี

4
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“ผมจะไปรอในร้าน” เขาเอ่ยขึ้นขณะเดนิผ่านเธอไปยงับรเิวณ

คาเฟ่ด้านใน

“จากกาแฟแก้วเดยีวกลายเป็นมื้อเที่ยงแล้วเหรอคะ” เจนนี่โน้ม

ตวัข้ามเคาน์เตอร์มากระซบิถามอย่างสนใจกึ่งแซวเลก็น้อย ที่กล้าถาม

แบบนี้เพราะเธอค่อนข้างคุ้นกบัอเลก็ซสิด ีเพราะอกีฝ่ายมากนิอาหาร

กลางวนั เตมิน�้ามนั และซื้อของที่ปั๊มนี้แทบทกุวนั

“ไร้สาระ” อเลก็ซสิถลงึตาใส่ทนัท ี“เขาเพิ่งมาท�างานให้ฮาร์เวร์ิด”

“อเลก็ซ์! มากนิมื้อเที่ยงเหรอ” เสยีงทกัทายอกีเสยีงดงัขึ้น เป็น

ชายหนุ่มตัวใหญ่ที่ไว้เคราเต็มแนวกราม ในมือมีถาดอาหารอยู่สอง

ถาดซ้อนกนั เขาก�าลงัจะน�ามนัไปไว้ในตู้กระจกของคาเฟ่ 

ที่นี่มอีาหารขายกจ็รงิ แต่ไม่ได้เป็นคาเฟ่ร้านอาหารเตม็ตวัแบบ

ที่มเีมนใูห้เลอืกสั่ง แต่เป็นแบบที่มอีาหารจ�านวนจ�ากดัให้เลอืก เมนใูน

แต่ละวนักจ็ะต่างกนัไป คนที่มากนิมื้อเที่ยงกด็ูอาหารแต่ละชนดิที่วาง

อยูบ่นเคาน์เตอร์แล้วเลอืกเอาว่าอยากกนิอะไร พนกังานกจ็ะตกัใส่จาน

ให้คล้ายๆ บฟุเฟต์ ต่างกนัตรงที่จะคดิเงนิตามปรมิาณอาหารแทนการ

เหมาจ่ายต่อหวั กนิน้อยกจ็่ายน้อย กนิเยอะกจ็่ายเยอะ  

อเลก็ซสิพยกัหน้าตอบค�าถามนั้น ก่อนจะชะโงกดอูาหารในถาด 

แล้วฉกียิ้มเรว็ๆ หนึ่งทเีมื่อเหน็เนื้อชบุเกลด็ขนมปังทอดในถาด 

“วนันี้มชีนติเซลิด้วย ดเีลย” 

“เอาไหมล่ะ ทานกบัอะไรด ีในตู้มลีาแซนญาผกัโขมกบัเนื้ออบ

ด้วยนะ” เขาชี้ไปยงัถาดอาหารที่น�าไปวางโชว์ในตูก้ระจกเรยีบร้อยแล้ว 

“น่าสนใจ แต่ฉนัว่าเอาชนติเซลิกบัผกัอบและมนับดกพ็อแล้ว”

“แล้วสนใจรบัคนทานมื้อเที่ยงเป็นเพื่อนสกัคนอกีอย่างไหม”

“อเล็กซ์เขามีคนกินด้วยแล้ว เฮนรี่ อย่าพยายามเลย” เจนนี่

ตอบค�าถามแทนอเลก็ซสิที่ยนืหวัเราะเบาๆ อยู่

“ฉนักแ็กล้งถามไปงั้นละ” เฮนรกิตอบแก้เก้อ ก่อนจะหนัไปมอง
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หาคนมากนิด้วยที่ว่า ซึ่งหาไม่ยาก เพราะในคาเฟ่ตอนนี้มชีายหนุม่แค่

คนเดยีวนั่งอยู่ “เอ หน้าคุ้นๆ เหมอืนกนันะ”

“งั้นเหรอ”

“ใช่” เฮนรกิออกเดนิต่อ น�าถาดอาหารไปจดัใส่ตู้กระจก 

อเลก็ซสิเดนิตามเขาไป เธอส่งจานให้เขาตกัอาหารให้ ก่อนจะ

วางเงนิลงบนบรเิวณที่วางของเคาน์เตอร์ข้างๆ 

“อ้อ รู้ละ ฉันรู้สึกคุ้นๆ เพราะหน้าเขาเหมือนกับลูกชายของ  

วลิเลยีม ไคลน์”

นักแข่งสาวชะงักมือที่จะรับจานอาหารคืนมาทันที “นายรู้จัก

ลูกชายของ ว.ีท.ี?”

“ไม่ได้รูจ้กัโดยตรง แต่เมื่อก่อนเวลามงีานแข่ง ฉนัมกัจะไปที่พติ

ของทีมไวต์ฮอว์ก เลยเคยเห็นลูกชายของวิลเลียมอยู่หลายครั้ง”  

เฮนรกิเป็นแฟนตวัยงของงานแข่งรถ เขาไม่เคยพลาดสกังาน “ลกูชาย

วลิเลยีมน่ะเก่งมากเลยนะ เขารู้ทกุเรื่องเกี่ยวกบัรถแข่งอย่างหาตวัจบั

ยาก ไหนจะการวางแผน...” 

อเลก็ซสิหมดอารมณ์ที่จะพดูกบัอกีฝ่ายต่อ เธอดงึจานอาหารที่

ตอนนี้มชีนติเซลิสองชิ้นกบัผกัอบและมนับดอยู่ข้างๆ มาถอืไว้ ใช้มอื

อีกข้างหยิบช้อนส้อมออกจากถาดอุปกรณ์ใกล้ๆ จากนั้นก็เดินไปหา 

เซบาสเตยีนที่นั่งรอเธออยู่ที่โต๊ะ

เขาเลือกนั่งติดกับหน้าต่างที่แง้มเอาไว้ให้อากาศภายนอกพอ

พัดเข้ามาข้างในได้ เมื่อมองออกไปก็จะเห็นเป็นวิวป่าสนสลับกับ 

ทุ่งหญ้าบนเนินเขา นอกจากนั้นยังเห็นย่านอุตสาหกรรมเล็กๆ ที่มี

บรษิทัของฮาร์เวริ์ดตั้งอยู่ด้วย 

อเลก็ซสิเลกิคิ้วน้อยๆ เมื่อเหน็ว่าบนโต๊ะนั้นว่างเปล่า 

“จานอาหารของนายล่ะ”

เขาส่ายหน้า “ผมยงัไม่ได้สั่ง”
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“ที่นี่นายต้องเดนิไปเลอืกอาหารเอง รู้ใช่ไหม ไม่ใช่รอพนกังาน

มารบัออร์เดอร์” เธอว่าพลางวางจานลงบนโต๊ะแล้วทิ้งตวัลงนั่ง ตวดั

ขาขึ้นไขว่ห้าง 

“ผมทราบครบั ผมแค่รอคณุ”

“รอฉนัท�าไม”

“เพราะผมมมีารยาท”

ส้อมที่อเล็กซิสจะจิ้มผักอบมาใส่ปากชะงักกลางอากาศ หญิง

สาวตวดัตาขึ้นมองคนตรงหน้าทนัที

“เผอญิผมไม่รูว่้าคนที่นี่ไม่นยิมรอคนที่มาด้วยกนั” เซบาสเตยีน

ลุกขึ้นยืนหลังเอ่ยจบประโยค ชายหนุ่มจัดเสื้อที่ยับจากการนั่งเมื่อครู่

เล็กน้อย ก่อนจะเดินไปยังตู้กระจกเพื่อเลือกอาหารเที่ยง ปล่อยให ้

หญงิสาวอ้าปากค้างกบัค�าต�าหนกิลายๆ นั่น 

หนอ็ย ไอ้ผู้ดหีวัทอง...

ไม่ถงึห้านาท ีเซบาสเตยีนกก็ลบัมาพร้อมจานอาหารของตวัเอง 

เขาเลอืกกนิเนื้ออบกบัมนับด และมสีลดัในถ้วยเลก็ๆ เป็นเครื่องเคยีง

อกีอย่าง 

อเล็กซิสจัดการอาหารของเธอไปเกือบครึ่งแล้วตอนที่เขามาถึง 

เธอกระดกิเท้าน้อยๆ ขณะมองชายหนุม่ค่อยๆ หั่นชิ้นเนื้อให้เลก็พอดคี�า

แล้วใช้ส้อมตกัเข้าปาก 

“ฉนัมคี�าถาม” เธอตดัสนิใจเปิดหวัข้อสนทนาก่อน “ฉนัอยาก

รู้ว่าเพราะอะไรถึงมาท�างานกับฮาร์เวิร์ด ในเมื่อนายออกจากวงการ

แข่งรถไปตั้งหลายปีแล้ว”

“เพราะคณุลงุขอให้ผมมาช่วยงาน”

“เหตผุลแค่นั้น?” 

“ครบั”

“ง่ายๆ แบบนั้นเลยงั้นสิ นายไม่ได้มีงานท�าอยู่แล้วเหรอไง”  
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อเลก็ซสิยกมอืขึ้นเท้าคาง “แค่ฮาร์วี่ขอให้มากย็อมย้ายข้ามประเทศมา

แบบว่าง่ายอย่างนี้เลยเรอะ มนัต้องมอีะไรมากกว่านั้นแน่ ฉนัว่าฮาร์วี่

คงจ่ายเงนิเดอืนให้เยอะละส”ิ

“ผมคดิว่านั่นไม่ใช่เรื่องส�าคญัอะไรที่คณุจะต้องทราบ”

หางคิ้วเธอกระตกุเลก็น้อย ก่อนจะกลบัมาลงมอืกนิอาหารของ

ตัวเองต่อ ความเงียบเข้าปกคลุมบริเวณโต๊ะ แล้วคนที่ทนไม่ไหวจน

ต้องเอ่ยออกมาก่อนกเ็ป็นหญงิสาวอกีเช่นเคย 

“เอาละ นายมอีะไรจะคยุกบัฉนักว็่ามา”

“กินให้เสร็จก่อนค่อยคุยครับ” เขาตอบโดยไม่เงยหน้ามอง  

“พูดคยุระหว่างทานอาหารมนัไม่ด”ี

“นายเป็นคนบอกเองว่ามีเรื่องจะคุย ถึงขั้นเชิญตัวเองออกมา

ทานข้าวกับฉันที่นี่” เธอทิ้งช้อนลงบนจาน จากนั้นก็กอดอกมองคน

นิสัยผู้ดีตรงหน้าอย่างหาเรื่องนิดๆ “ในเมื่ออยากคุยนักก็รีบๆ พูด 

เพราะฉนัต้องไปท�าธรุะอย่างอื่นของฉนัต่อ”

“ธรุะว่าด้วยการขบัรถเล่นในสนามน่ะเหรอครบั” เขาเอ่ยอย่าง

รู ้ดีว่าหญิงสาวตรงหน้าจะไปขับรถในสนามทุกวันที่สนามเปิดให้ 

นกัท่องเที่ยวทั่วไปเข้าไป หรอืที่เรยีกกนัว่าเป็นทวัรสิต์เดย์ “ถ้านั่นคอื

ธรุะที่ต้องท�าของคณุ กเ็กรงว่าเราไม่จ�าเป็นต้องรบีอะไรนกั เพราะว่า

กว่าสนามจะเปิดกห็้าโมงเยน็ คณุมเีวลาว่างอกีสี่ห้าชั่วโมง”

“ใครว่า ฉนัต้องกลบัไปดรูถของฉนัว่าเปลี่ยนท่อไอเสยีเรยีบร้อย

ดไีหม และเอาไปทดลองขบัดูว่าทกุอย่างโอเคหรอืเปล่าต่างหาก”

“กนิให้เสรจ็เรยีบร้อยก่อนครบั แล้วเราค่อยเริ่มคยุกนั” เขาย�้า

อเล็กซิสเหยียดปากเป็นเส้นตรง สีหน้าแสดงความไม่พอใจ

อย่างชัดเจน “นายรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ได้อยากจะอยู่กับนายตรงนี้เลย 

สกันดิ ฉะนั้นถ้านายจะช่วยท�าให้ระยะเวลาที่ต้องเหน็หน้ากนัน้อยลง

ที่สดุได้กจ็ะดมีาก”
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“ผมขอโทษด้วย แต่เกรงว่าผมคงจะช่วยอะไรเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะ

เราต้องท�างานด้วยกนัตลอดฤดกูาลแข่งของปีนี้ คงจะเลี่ยงไม่เหน็หน้า

กันได้ยาก” เซบาสเตียนยังคงรักษาความเร็วในการกินอาหารของ 

ตวัเองไว้ ไม่มท่ีาทเีร่งรบีขึ้นแต่อย่างใด เสยีงกเ็รยีบสนทิอย่างเสมอต้น

เสมอปลายด้วย “แต่ผมรบัปากคณุได้เลยว่า ถ้าคณุตั้งใจท�าหน้าที่ของ

คณุ ส่วนผมกต็ั้งใจท�าหน้าที่ของผม เราจะไม่มปัีญหาอะไรระหว่างกนั

แน่นอน”

“เหอะ!” เธอแค่นเสยีงพลางสะบดัหน้าพรดื “น่าโมโหชะมดั!”

“ทกุอย่างโอเคไหมครบั” เจ้าของคาเฟ่เดนิเข้ามาหาทั้งคู่ หลงั

จากที่ยนืมองอยู่พกัหนึ่ง อเลก็ซสิเพยีงแค่หนัหน้ามายิ้ม ส่วนเซบาส-

เตยีนพยกัหน้าน้อยๆ ให้ เฮนรกิมองอกีฝ่ายแล้วกต็ดัสนิใจถามในสิ่งที่

คาใจอยู่ออกไป “ขอโทษนะครบั ผมรู้สกึคุ้นหน้าคณุมากเลย คณุใช่

ลูกชายของ วลิเลยีม ท.ี ไคลน์ หรอืเปล่า” 

“ใช่ครบั” เซบาสเตยีนวางมดีกบัส้อมลง แล้วลกุขึ้นยนืแนะน�า

ตวัและจบัมอืทกัทายกบัอกีฝ่ายอย่างมารยาทด ี“เซบาสเตยีน ไคลน์ 

ครบั”

“ใช่คณุจรงิๆ ด้วย!” เฮนรกิดตูื่นเต้นขึ้นมา เขาเขย่ามอืที่จบักบั

อกีฝ่ายรวัๆ “ผมชื่อเฮนรกิ เป็นหนึ่งแฟนตวัยงของวลิเลยีมเลยละครบั 

เขาสบายดไีหมครบั”

“คณุพ่อสบายดคีรบั”

“ผมได้ยินข่าวมาอยู่ว่าวิลเลียมมีปัญหาเรื่องหัวเข่า หวังว่าจะ

ไม่เป็นอะไรหนกัหนานะครบั”

เซบาสเตยีนยิ้มบาง “ไม่ครบั แค่เดนิมากไม่ได้เหมอืนเมื่อก่อน

เท่านั้น ขอบคณุส�าหรบัความห่วงใยนะครบั”

“ว่าแต่คณุจะกลบัมาท�างานในวงการแข่งรถแล้วเหรอครบั”

“ครบั”
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“แล้วตอนนี้ท�าให้ทมี...”

“เกิดอะไรขึ้นกับค�าที่ว่า ‘พูดคุยระหว่างทานอาหารมันไม่ดี’ 

กนั” อเลก็ซ์โพล่งขึ้นแทรกบทสนทนาระหว่างชายหนุม่สองคน นยัน์ตา

เริ่มขุ่นอย่างไม่พอใจ 

“ดูท่าใครบางคนจะอารมณ์ไม่ค่อยดนีะวนันี้” เฮนรกิยกมอืลูบ

ท้ายทอยตัวเองพร้อมหัวเราะเบาๆ “ขอโทษด้วยครับที่เข้ามารบกวน 

เชญิทานกนัต่อตามสบายเลยครบั ต้องการอะไรเรยีกผมได้นะ”

“ขอบคณุมากครบั” 

เซบาสเตียนกลับมานั่งกินอาหารต่อตามเดิม ส่วนคนร่วมโต๊ะ

อีกคนหมดความอยากอาหารไปตั้งแต่ตอนที่ได้เห็นอาการปลื้มปริ่ม

ของเฮนริกเมื่อครู่แล้ว เธอนั่งกอดอกกัดฟันรอหนุ่มอังกฤษจัดการ 

มื้อเที่ยงอย่างใจเยน็ แม้ร�่าร�่าจะหมดความอดทนอยูห่ลายรอบ สดุท้าย

ชายหนุ่มกร็วบมดีกบัส้อมก่อนฟางเส้นสดุท้ายของเธอจะขาดผงึพอดี

“คงเริ่มคยุกนัได้สกัทใีช่มั้ย” อเลก็ซสิถามเสยีงห้วน “หรอืต้อง

รอให้จบิชาสกัถ้วยก่อน”

“ความจรงิแล้วเราไม่ควรดื่มชาหลงัจบมื้ออาหารทนัทคีรบั” เขา

ไม่ได้สนใจว่านั่นเป็นการประชดประชนั เพยีงแค่ตอบตามข้อเทจ็จรงิ 

“ชาเป็นเครื่องดื่มยามว่าง อกีทั้งการจบิชาหลงัมื้ออาหารเลย อาจจะ

ท�าให้...”

“ฉนัไม่ได้สนใจเรื่องชา!” นกัแข่งสาวแทบจะตวาดอย่างเหลอือด 

เมื่อเหน็ว่าเขายงัคงสงบนิ่ง แม้จะโดนเธอแดกดนัไปแบบนั้น “นายมี

ธรุะอะไรจะคยุกบัฉนักว็่ามา!”

“เท่าที่ดรูายงานการแข่งขนัปีที่แล้ว ดคูณุจะมปัีญหา Oversteer 

บ่อยมาก” เขานึกถึงสิ่งที่จ�ามาจากเอกสารที่โจนส์สรุปให้ อเล็กซิส 

มีปัญหาล้อหลังปัดออกจนรถไถลอยู่บ่อยครั้ง “แข่งไม่จบเพราะมี

อบุตัเิหตถุงึหกสนาม เป็นเปอร์เซน็ต์ที่เยอะอยู่นะครบั”
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“อบุตัเิหตกุบัการแข่งรถมนัไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ”

เขาส่ายหน้า คดิว่าปัญหาหลกัคอื เธอใจร้อนเกนิไป ถงึได้ท�า

อะไรเกนิลมิติรถจนเป็นปัญหา “สิ่งที่เกดิขึ้นกบัคณุ มนัเรยีกว่าความ

ผดิพลาดของคนขบัมากกว่า ไม่ใช่อบุตัเิหต”ุ

“ว่าไงนะ!”

“คณุต้องหาจดุพอดใีห้ได้ ไม่ใช่มทุะลจุนเกนิไปแบบนี้ ผมเคย

บอกแล้วว่าล�าพงัแค่ขบัเรว็อย่างเดยีวมนัไม่พอ ต้องรู้จกัคดิด้วย”

“หน้าที่นายคือเซตรถ ไม่ต้องบังอาจมาสอนว่าฉันควรจะขับ 

ยังไง” อเล็กซิสไม่พอใจอย่างมากที่โดนต�าหนิ เธอกัดฟันกรอด เอ่ย

เสยีงลอดไรฟัน “อย่าลมืว่านายเป็นแค่ช่าง ไม่ใช่นกัแข่ง”

ชายหนุม่มองตอบดวงตาขุน่มวัของเธอ แล้วเอ่ยเบาๆ “คณุไม่มี

ทางอยู่รอดในคลาสแอมได้แน่”

“กล้าดยีงัไงมาพูดกบัฉนัแบบนี้!”

“ผมแค่มองตามความเป็นจริง นักแข่งที่ทั้งเอาแต่ใจ อารมณ์

ร้อน ไม่รอบคอบอย่างคณุ ต่อให้มรีถแข่งที่ดแีค่ไหน กท็�าพลาดได้อยูด่ ี

เพราะปัญหามนัอยู่ที่ตวัคณุ ไม่ใช่รถ” เขาเอ่ยต่ออย่างไม่สนใจว่ามนั

จะยิ่งท�าให้โทสะเธอเพิ่มขึ้นหรือเปล่า “นักแข่งที่ดีไม่ใช่คนที่กระทืบ 

คนัเร่งและท�าความเรว็ให้มากที่สดุอย่างเดยีว แต่ต้องรู้จกัคดิ รู้จกัใช้

สมอง รู้ว่าควรจะท�างานกบัรถยงัไงให้ผลมนัออกมาดทีี่สดุ ไม่ใช่เอาแต่

มั่นใจในตัวเอง คิดว่าทุกอย่างที่ท�าไปนั้นถูกหมด คิดว่าตัวเองไม่มี 

ข้อผดิพลาดอะไรที่ต้องปรบัปรงุ ทั้งๆ ที่ความจรงิแล้ว น่าจะมลีสิต์ยาว

เตม็หน้ากระดาษ”

“นายจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะ!” เธอตวาดลั่นอย่างโมโห 

“ฉันไม่ใช่นักแข่งกระจอกๆ ที่แข่งรถไม่เป็น ไม่เคยได้รางวัลอะไรกับ

เขา อย่าลมืว่าปีที่แล้วฉนัได้โพเดยีมตั้งห้าสนาม”

“ถ้วยรางวลัของคลาสรกุก ีใครกช็นะได้ทั้งนั้น มนัไม่ได้เป็นตวั
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พสิูจน์ ฝีมอือะไรเลย ชื่อคลาสกบ็อกอยู่แล้วว่าเป็นคลาสของเดก็ใหม่ 

รางวัลที่เขาแจกก็เป็นแค่รางวัลปลอบใจให้กลุ่มคนที่ยังไม่มีฝีมือได้ 

รู้สกึดกีบัเขาบ้างกเ็ท่านั้น”

ในงานแข่ง Carrera Cup นั้นจะแบ่งออกเป็นสองคลาส คอืคลาส

รุกกี (Rookie) คลาสที่อเล็กซิสลงแข่งในปีแรก อันเป็นคลาสส�าหรับ 

เดก็ใหม่ กบัคลาสแอม (Amature) ที่เป็นคลาสของนกัแข่งที่มฝีีมอืและ

ผลงานเป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการการแข่งขันแล้ว ซึ่งหญิงสาว 

ได้รับอนุญาตให้เลื่อนขั้นมาแข่งในคลาสแอมได้ในปีนี้ รวมกับคลาส

แชมป์เปียนชปิอกีอย่าง ที่จะนบัอนัดบัจากนกัแข่งทกุคนในสนาม

ค�าพูดยาวเหยียดของเขาท�าเอาหญิงสาวหมดความอดทน  

อเล็กซิสถอยเก้าอี้ที่นั่งอยู่ออกไปอย่างแรงจนขาเก้าอี้ครูดกับพื้นเสียง

ดงั จากนั้นกล็กุขึ้นยนื วางสองมอืยนัโต๊ะแล้วโน้มตวัลงมาหาคูส่นทนา 

ดวงตาสฟี้าของอเลก็ซสิจ้องเขมง็ ขณะที่เอื้อนเอ่ยประโยคต่อไปช้าๆ

“นายรู้อะไรมั้ย”

“ครบั”

“ฉนั-เกลยีด-นาย”


