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ฆาตกรรมอำพราง
(Lamb to the Slaughter)

1953 / โรอัลด์ ดาห์ล

ภรรยาคนหนึ่งฆ่าสามีตัวเองโดยใช้ขาลูกแกะแช่แข็งเป็นอาวุธ  แล้ว 

ทำลายหลักฐานซึ่งเป็น “อาวุธ” ด้วยการเอามันมาทำอาหารเลี้ยงตำรวจ  

ช่างเป็นไอเดียของดาห์ลที่เป็นประโยชน์เสียจริง กระนั้นแลมไบอัสก็ยัง 

ตัง้คำถามวา่ คนทีเ่ปน็ศรภีรรยามอืฉมงัจะใชข้าลกูแกะมาทำอาหารดือ้ ๆ 

จริง  ๆ  หรือ...แบบว่า โดยไม่ละลายน้ำแข็งก่อน โดยไม่ปรุงรสก่อน  

หรือใส่มะนาวสักนิด มันจะไม่กลายเป็นเนื้อที่ปรุงสุกไม่ทั่วแถมยัง 

เหนียวติดฟันหรือ พ่อไม่ได้เก่งเรื่องทำอาหาร (หรือฆาตกรรมใคร)  

แต่ถ้าเราจะถกกันเรื่องนี้ เรื่องสั้นเรื่องนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้พูดถึงแล้ว  

แต่ถึงอย่างนั้น เรื่องสั้นเรื่องนี้ก็เข้ารอบมาได้เพราะเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง 

ที่พ่อรู้จัก คนที่หลงรักหนังสือเด็กเรื่อง เจมส์กับลูกพีชยักษ์มหัศจรรย์ 1 

เมื่อนานมาแล้ว 

— เอ. เจ. เอฟ.

1 นิยายชื่อดังของโรอัลด์ ดาห์ล
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บนเรือเฟอร์รี่ จากหมู่บ้านไฮแยนนิสไปยังเกาะอลิซ เอมิเลีย 

โลแมน ทาเล็บด้วยน้ำยาสีเหลือง และระหว่างที่รอให้น้ำยาทาเล็บแห้ง เธอก็ 

สาละวนกับสมุดจดของคนที่เคยทำตำแหน่งนี้ก่อนหน้าเธอ “ไอแลนด์บุ๊กส์ 

รายได้ต่อปีราว  350,000.00  ดอลลาร์  ส่วนใหญ่เป็นยอดขายจากนัก 

ท่องเที่ยวช่วงวันหยุดหน้าร้อน” ฮาร์วีย์ โรดส์ เขียนไว้ “พื้นที่ร้านหกร้อย 

ตารางฟุต ไม่มีลูกจ้างประจำนอกจากเจ้าของร้านเอง โซนหนังสือเด็กเล็ก 

มาก ไม่เชี่ยวชาญเรื่องขายออนไลน์ ไม่ค่อยจัดกิจกรรมเรียกลูกค้า หนังสือ 

ส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเรา แต่รสนิยมของฟิกรี้ 

ค่อนข้างจำเพาะ และพอไม่มีนิค ก็บอกยากว่าเราจะแนะนำหนังสือให้เขา 

ขายในร้านได้หรือไม่ โชคดีที่ไอแลนด์บุ๊กส์เป็นร้านเดียวในเมืองนี้” เอมิเลีย 

หาว เธอยังมีอาการเมาค้างอยู่นิดหน่อย พลางสงสัยว่าเจ้าร้านหนังสือเล็ก ๆ 

ที่เธอต้องระมัดระวังในการเข้าหาเป็นพิเศษนี้จะคุ้มค่ากับที่เธอต้องเดินทาง 

ไกลมาถึงที่นี่หรือเปล่า เมื่อน้ำยาทาเล็บเริ่มแข็งตัว ตัวตนด้านที่ยังมองโลก 

ในแง่ดีอยู่อย่างแรงกล้าของเธอก็ตื่นขึ้น มันต้องคุ้มค่าอยู่แล้วสิ! เธอ 

เชีย่วชาญเรือ่งการตซีีร้า้นหนงัสอืเลก็ ๆ และบรรดาคนทีเ่ปดิรา้นหนงัสอืแบบนี ้

อยู่แล้ว ความสามารถของเธอยังรวมถึงการทำงานหลาย  ๆ  อย่างพร้อมกัน  

เช่น คัดสรรไวน์มาเสิร์ฟในมื้อค่ำ (และทักษะการประสานงาน ดูแลเพื่อนที่ 

เริ่มจะดื่มมากเกินไปแล้ว) ปลูกต้นไม้สำหรับเลี้ยงในบ้าน ดูแลสัตว์หลงทาง 

และดูแลคนที่เกินเยียวยา

ขณะที่ก้าวลงจากเรือเฟอร์รี่ โทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้น แต่เธอจำ 

เบอร์นี้ไม่ได้เลย ไม่มีเพื่อนคนไหนของเธอใช้มือถือเพื่อโทร.หากันอีกแล้ว  

กระนั้นเธอก็ดีใจที่มีอะไรมาเบี่ยงเบนความสนใจบ้าง และเธอก็ไม่อยาก 

เป็นคนที่ชอบคิดว่าข่าวดีจะต้องมาพร้อมกับสายที่เรารออยู่หรือเบอร์ที่เรา 

รู้จักเท่านั้น แต่คนที่โทร.มาหาเธอกลับเป็นบอยด์ แฟลแนแกน คู่เดต 

คนที่สามที่เธอเจอจากการหาคู่ออนไลน์แต่ความสัมพันธ์กลับไปไม่รอด  

เขาคือคนที่พาเธอไปโรงละครสัตว์เมื่อหกเดือนที่แล้ว

“ผมพยายามส่งข้อความหาคุณเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน” เขาพูด  10
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หลากเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือ

“คุณได้รับข้อความผมบ้างไหม”

เธอบอกเขาว่าเธอเพิ่งเปลี่ยนงานและข้อมูลในมือถือของเธอก็ยัง 

ไม่เข้าที่เข้าทาง “อีกอย่าง ฉันมานั่งคิดเรื่องหาคู่เดตทางออนไลน์ดูอีกทีแล้ว  

แบบว่ามันใช่สำหรับฉันจริง ๆ ไหม”

ดูเหมือนบอยด์จะไม่ได้ยินประโยคสุดท้ายของเธอ “คุณอยากไป 

เที่ยวด้วยกันอีกไหม” เขาถาม

ตอบกลับ: เดตของเธอกับเขา มีพักหนึ่งที่ความตื่นตาของโรงละคร 

สัตว์ช่วยให้เธอเลิกคิดถึงความจริงที่ว่าเธอกับเขาไม่มีอะไรเหมือนกันเลย  

แต่พอกินอาหารค่ำด้วยกันเสร็จ ความจริงที่ว่านี้ก็ยิ่งเผยให้เห็นออกมา  

บางทีมันน่าจะเห็นได้ชัดตั้งแต่ตอนที่พวกเขาตกลงกันไม่ได้ว่าจะสั่งอาหาร 

เรียกน้ำย่อยจานไหนดี หรือจากตอนที่เขาหลุดปากยอมรับระหว่างกินอาหาร 

จานหลักว่าเขาไม่ชอบ  “พวกของเก่า”  อย่างวัตถุโบราณ บ้าน สุนัข ผู้คน  

กระนั้นเอมิเลียก็ยังไม่ฟันธงลงไป กระทั่งเริ่มกินของหวาน เธอถามเขา 

ว่าหนังสือเล่มใดที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเขามากที่สุด และคำตอบของเขาคือ  

หลักการบัญชี เล่ม 2

เธอตอบเขาไปอยา่งสภุาพวา่ ไมด่กีวา่ เธอไมอ่ยากออกไปเทีย่วกบัเขา 

อีกแล้ว

เธอได้ยินเสียงลมหายใจของบอยด์ที่สั่นเครือจนดูผิดปกติ เธอกลัว 

เหลือเกินว่าเขาจะร้องไห้ออกมา “คุณโอเคใช่ไหม” เธอถาม

“คุณไม่ต้องทำเหมือนผมเป็นเด็ก ๆ ก็ได้”

เอมเิลยีรูว้า่เธอควรวางสาย แตเ่ธอไมไ่ดท้ำเชน่นัน้ บางสว่นในตวัเธอ 

อยากได้เรื่องราวมากกว่านี้ จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเจอเดตห่วย ๆ แล้วไม่มี 

เรื่องไปเล่าให้เพื่อนฟัง “อะไรนะ”

“คุณน่าจะสังเกตได้นะว่าผมไม่ได้โทร.หาคุณทันที เอมิเลีย” เขาเอ่ย 

“ผมไมไ่ดโ้ทร.หาคณุเพราะผมเจอคนอืน่ทีด่กีวา่ แตพ่อดแูลว้วา่มนัไปไมร่อด  

ผมเลยตดัสนิใจใหโ้อกาสคณุอกีครัง้ เพราะงัน้อยา่คดิวา่คณุเหนอืกวา่ผมเลย  

รอยยิ้มคุณน่ารักมาก ผมยอมรับ แต่ฟันคุณใหญ่ไปหน่อย ก้นคุณก็ด้วย  

และคุณก็ไม่ได้อายุยี่สิบห้าแล้ว ถึงแม้คุณจะดื่มเหมือนสาวรุ่นนั้นก็เถอะ  10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



5

แกเบรียล เซวิน

แต่เวลาเราได้รับของขวัญอะไรมา ต่อให้ไม่ชอบมันเราก็ไม่ควรบ่นใช่ไหมล่ะ”  

ของขวัญที่ว่านั้นเริ่มจะร้องไห้เสียแล้ว “ผมขอโทษ ผมขอโทษจริง ๆ”

“ไม่เป็นไร บอยด์”

“ผมไม่ดีตรงไหนหรือ ละครสัตว์ก็สนุกดีใช่ไหม ผมไม่ได้เลวร้าย 

อะไรนี่”

“คุณเป็นคนดีมาก และละครสัตว์ก็เป็นอะไรที่เจ๋งดี”

“แต่มันต้องมีเหตุผลที่ทำให้คุณไม่ชอบผมสิ บอกมาเถอะ”

มาถึงตอนนี้ เธอมีหลายเหตุผลทีเดียวที่ทำให้เธอไม่ชอบเขา เธอ 

เลือกมาข้อหนึ่ง “คุณจำได้ไหมตอนที่ฉันบอกว่าฉันทำงานสำนักพิมพ์แล้ว 

คุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นนักอ่านน่ะ”

“คุณเป็นพวกหัวสูง” เขาสรุปให้

“ฉันว่าฉันเป็นแบบนั้นกับบางเรื่องแหละ ฟังนะ บอยด์ ฉันทำงาน 

อยู ่ ฉนัตอ้งไปแลว้ละ” เอมเิลยีวางสาย เธอไมไ่ดเ้ปน็คนใสใ่จเรือ่งรปูลกัษณ์ 

ของตัวเอง และเธอก็ไม่คิดจะใส่ใจความเห็นของบอยด์ แฟลแนแกน ซึ่ง 

ไม่ได้จริงใจกับเธออยู่แล้ว เธอแค่เพิ่งทำให้เขาผิดหวังอย่างใหญ่หลวง แต่ 

เธอเองก็ผิดหวังมามากมายไม่แพ้กัน

เธออายุสามสิบเอ็ดปีและคิดว่าตัวเองน่าจะเจอใครสักคนได้แล้ว

ถึงอย่างนั้น...

ด้านที่มองโลกในแง่ดีของเอมิเลียเชื่อว่าการอยู่คนเดียวย่อมดีกว่า 

อยู่กับคนที่ไม่ได้สนใจความชอบหรือความรู้สึกของเรา (ใช่ไหมล่ะ)

แม่เธอชอบบอกว่าการอ่านนิยายทำให้เอมิเลียติดภาพผู้ชายในนิยาย 

มากกว่าชีวิตจริง ความเห็นนี้ช่างดูถูกเอมิเลียนัก เพราะมันสื่อให้เห็นว่า 

แม่คิดว่าเธออ่านแต่นิยายโรแมนติกที่มีพระเอกสไตล์เจ้าชายในฝัน เธอ 

ไมร่งัเกยีจทีจ่ะอา่นนยิายทีม่พีระเอกเปน็เจา้ชายในฝนับา้งบางครัง้ แต่รสนยิม 

การอา่นของเธอหลากหลายกวา่นัน้ อกีอยา่ง แมเ้ธอจะรกัฮมัเบริท์ ฮมัเบริท์2  

ในฐานะตัวละครตัวหนึ่ง แต่ก็ยอมรับว่าคงไม่มีวันเอาเขามาเป็นคู่ชีวิต เป็น 

2 ศาสตราจารย์ภาควิชาวรรณคดีในเรื่อง โลลิต้า (Lolita) ที่หลงรักเด็กอายุสิบสอง10
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หลากเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือ

แฟน หรือแม้แต่เป็นคนรู้จักทั่ว  ๆ ไปหรอก เช่นกันกับโฮลเดน คอลฟีลด์3  

มิสเตอร์โรเชสเตอร์ และดาร์ซีย์4

ป้ายเหนือเฉลียงหน้ากระท่อมยุควิกตอเรียนสีม่วงเริ่มซีดจางจนทำให้ 

เอมิเลียเกือบจะเดินผ่านมันไป

ไอแลนด์บุ๊กส์์

ผู้เผยแพร่วรรณคดีอันทรงคุณค่าสู่เกาะอลิซเพียงหนึ่งเดียวตั้งแต่ป ี 1999

ไม่มีผู้ใดอ้างว้างดั่งเกาะกลางทะเล เพราะหนังสือทุกเล่มคือโลกใบหนึ่ง

ภายในร้านหนังสือ เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนั่งเฝ้าเครื่องคิดเงินไปพลาง 

อ่านหนังสือเล่มใหม่ของอลิซ มันโร5 ไปพลาง “อุ๊ย เล่มนั้นดีไหม” เอมิเลีย 

ถาม เอมิเลียรักงานของมันโร แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงวันหยุด เธอก็แทบไม่มีเวลา 

อ่านหนังสือเล่มอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการหนังสือสำหรับเสนอขายของเธอเลย

“มันเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา” เด็กสาวตอบ ราวกับคำตอบนี้น่าจะ 

ช่วยบอกอะไรเธอได้บ้าง

เอมิเลียแนะนำตัวว่าเธอเป็นเซลส์ขายหนังสือจากสำนักพิมพ์ไนท์ลีย์- 

เพรส วัยรุ่นสาวผู้ไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นจากหนังสือชี้นิ้วส่ง  ๆ  ไปทางหลัง 

ร้าน “ เอ. เจ. อยู่ในออฟฟิศแน่ะ”

กองหนังสือทดลองอ่าน6 และกระดาษปรู๊ฟ7 เรียงรายซ้อนกันอย่าง 

3 ตัวเอกในเรื่อง  จะเป็นผู้คอยรับไว้ไม่ให้ใครร่วงหล่น (Catcher in the Rye) ซึ่งกลายเป็น 

ตัวแทนของการต่อต้านในวัยรุ่น
4 พระเอกในเรื่อง  ความรักของเจน แอร์ (Jane Eyre) และพระเอกในเรื่อง  สาวทรงเสน่ห์  

(Pride and Prejudice) ตามลำดับ
5 นักเขียนเรื่องสั้นชาวแคนาดาที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม
6 ARC (Advanced Readers Copy) คือต้นฉบับที่มีเนื้อหาครบแต่อาจยังพิสูจน์อักษร 

ไม่ครบกระบวนการ หรือยังไม่มีหน้าปกจริง แต่สำนักพิมพ์แจกจ่ายหนังสือทดลองอ่านพวกนี้เพื่อให้ 

ผู้อ่านบางกลุ่มได้อ่านก่อนและเขียนวิจารณ์หนังสือทันวันวางจำหน่าย หรือเสนอขายให้กับตัวแทนร้าน 

หนังสือต่าง ๆ10
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ง่อนแง่นอยู่ข้างทางเดิน ชั่วขณะหนึ่ง เอมิเลียรู้สึกถึงความสิ้นหวังอันคุ้นเคย 

ฉายวาบเข้ามา ในถุงผ้าที่ดุนแขนเธออยู่นั้นมีหนังสือทดลองอ่านมากมายที่ 

กำลงัจะไดเ้ขา้มาอยูใ่นกองหนงัสอืกองนีข้อง เอ. เจ. รวมถงึแคต็ตาลอ็กรายชือ่ 

หนังสือต่าง  ๆ  ที่เธอจะมานำเสนอด้วย เธอไม่เคยโกหกเกี่ยวกับหนังสือ 

ในรายการเสนอขายของเธอเลย เธอไม่เคยบอกว่ารักหนังสือเล่มไหนถ้าเธอ 

ไม่ได้รักมันจริง  ๆ แต่เธอสามารถยกข้อดีของหนังสือเล่มนั้นมานำเสนอได้ 

เสมอ หรือถ้าไม่ได้ผล ก็ยกข้อดีเรื่องปก หรือถ้าไม่ได้ผล ก็ยกข้อดีเรื่อง 

ผู้เขียน หรือถ้าไม่ได้ผล ก็ยกข้อดีเรื่องเว็บไซต์ของผู้เขียน นั่นแหละคือ 

เหตุผลที่พวกเขาจ้างฉันด้วยค่าตัวสูงลิ่ว เอมิเลียมักหยอกตัวเองเรื่องนี้ 

บ่อย ๆ รายได้ต่อปีของเธออยู่ที่ 37,000 เหรียญ แถมยังมีโอกาสได้โบนัส 

ด้วย ซึ่งไม่มีใครที่ทำอาชีพเดียวกับเธอได้รับโบนัสมานานมากแล้ว

ประตหูอ้งทำงานของ เอ. เจ. ฟกิรี ้ ปดิอยู ่ เอมเิลยีเดนิไปทางประตนูัน้ 

ได้ครึ่งทางแล้วตอนที่แขนเสื้อสเวตเตอร์ของเธอปัดโดนกองหนังสือกองหนึ่ง 

เข้า แล้วหนังสือร้อยกว่าเล่ม หรืออาจมากกว่านั้น ก็ร่วงกราวลงมาบนพื้น 

พร้อมเสียงตกกระแทกดังลั่น ประตูเปิดผาง เอ.  เจ.  ฟิกรี้  มองซากพัง 

พนิาศกอ่นจะหนัมาทางยกัษผีมบลอนดเ์ขม้ซึง่กำลงักระวกีระวาดเรยีงหนงัสอื 

ขึ้นมาใหม่ “ใครวะ”

“เอมิเลีย โลแมน  ค่ะ” เธอซ้อนหนังสือเล่มหนาขึ้นไปอีกสิบเล่ม  

แล้วครึ่งหนึ่งก็ถล่มลงมา

“ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละ” เอ. เจ. สั่ง “พวกนั้นต้องเรียงให้ถูกลำดับ  

คุณไม่ได้ช่วยอะไรเลย ออกไปได้แล้ว”

เอมิเลียยืนขึ้น เธอสูงกว่า เอ. เจ. อย่างน้อยสี่นิ้วได้ “แต่เรามีนัดกัน 

นะคะ”

7 ในขั้นตอนการพิสูจน์อักษรหรือเอดิตงาน สำนักพิมพ์อาจพิมพ์ต้นฉบับที่ผ่านการจัดหน้าแล้ว 

ออกมาในรูปของ Galley ซึ่งเป็นการวางเนื้อหาหลายหน้าในกระดาษแผ่นเดียว เพื่อประหยัดกระดาษ  

บางสำนักพิมพ์อาจใช้กระดาษปรู๊ฟแบบนี้ในฐานะหนังสือทดลองอ่านแทนหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่ม 

จริง ๆ เพราะประหยัดต้นทุนกว่า10
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“เราไม่ได้มีนัดอะไรกันทั้งนั้น” เอ. เจ. กล่าว

“เรา  มีนัด  กันค่ะ” เอมิเลียยังยืนยันคำเดิม “ฉันส่งเมลหาคุณเมื่อ 

สปัดาหก์อ่นเรือ่งรายชือ่หนงัสอืประจำฤดหูนาว คณุบอกวา่ใหฉ้นัเขา้มาหาคณุ 

ไดต้อนบา่ยวนัพฤหสัฯหรอืวนัศกุร ์ ฉนับอกวา่ฉนัจะมาวนัพฤหสัฯไง” พวกเขา 

โต้ตอบอีเมลกันเพียงสั้น ๆ ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเธอกำลังเขียนอีเมล 

ไม่ใช่นิยาย

“คุณคือเซลส์ขายหนังสือรึ”

เอมิเลียพยักหน้า โล่งใจ

“สำนักพิมพ์อะไรนะ”

“ไนท์ลีย์”

“ไนท์ลีย์เพรสมันของฮาร์วีย์ โรดส์ นี่นา” เอ. เจ. ตอบ “ตอนที่คุณ 

เมลมาหาผมเมือ่สปัดาหก์อ่น ผมคดิวา่คณุเปน็ผูช้ว่ยฮารว์ยีห์รอือะไรแบบนัน้ 

เสียอีก”

“ฉันมาแทนฮาร์วีย์ค่ะ”

 เอ. เจ. ถอนหายใจเสียงดัง “ฮาร์วีย์ย้ายไปทำงานที่ไหนซะล่ะ”

ฮาร์วีย์ตายแล้ว และชั่วขณะหนึ่ง เอมิเลียคิดอยู่ว่าเธอควรจะเล่นมุก 

ตลกแย่ ๆ ประมาณว่าฮาร์วีย์ไปทำงานให้กับบริษัทแห่งความตายแล้วดีไหม  

“เขาตายแล้วค่ะ” เธอตอบเรียบ ๆ “ฉันคิดว่าคุณรู้ข่าวแล้วเสียอีก” ลูกค้า 

ส่วนใหญ่ของเธอรู้เรื่องนี้แล้ว ฮาร์วีย์คือตำนาน อย่างน้อยก็เป็นตำนาน 

เท่าที่เซลส์ขายหนังสือคนหนึ่งจะเป็นได้ “มีข่าวมรณกรรมลงอยู่ในจดหมาย 

ข่าวสมาคมผู้ค้าหนังสือแห่งอเมริกา และน่าจะลงไว้ใน  พับลิชเชอร์สวีคลี 

ด้วย” เธอตอบเป็นเชิงขอโทษกลาย ๆ 

“ผมไม่ค่อยได้ตามข่าววงการหนังสือเท่าไหร่หรอก” เอ. เจ. กล่าว  

เขาถอดแว่นกรอบดำเลนส์หนาออก สาละวนกับการเช็ดขอบแว่นอยู่นาน 

ทีเดียว

“ฉันรู้ว่าคุณช็อกที่ได้ยินเรื่องนี้ เสียใจด้วยนะคะ” เอมิเลียวางมือ 

ของเธอลงบนแขนของ เอ. เจ. แต่เขาขยับแขนออก

“ผมจะเสียใจทำไม ผมแทบไม่รู้จักเขาเลยด้วยซ้ำ ผมเจอเขาปีละ 10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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สามครั้ง ไม่มากพอให้เรียกว่าเพื่อนได้หรอก และทุกครั้งที่ผมเจอเขา เขาก็ 

พยายามขายอะไรสักอย่างให้ผม นี่ไม่ใช่มิตรภาพหรอกนะ”

เอมิเลียรู้สึกได้ว่า เอ. เจ. ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะมาฟังเธอเสนอขาย 

หนังสือประจำฤดูหนาว เธอควรบอกเขาว่าจะกลับมาอีกทีวันอื่น แต่แล้ว 

เธอก็นึกถึงการขับรถสองชั่วโมงมายังหมู่บ้านไฮแยนนิส และนั่งเรือต่ออีก 

แปดสิบนาทีเพื่อมายังเกาะอลิซ  แถมตารางเรือออกหลังเดือนตุลาคม 

ก็ไม่แน่นอนเสียด้วย “ไหน  ๆ  ฉันก็มาที่นี่แล้ว” เอมิเลียกล่าว “คุณจะว่า 

อะไรไหม ถ้าฉันขอแนะนำรายการหนังสือประจำฤดูหนาวของสำนักพิมพ์ 

ไนท์ลีย์สักหน่อย”

ออฟฟิศของ เอ. เจ. เหมือนตู้เสื้อผ้า ไม่มีหน้าต่าง ไม่มีรูปภาพติด 

ผนัง ไม่มีรูปถ่ายครอบครัวบนโต๊ะ ไม่มีของตกแต่งไร้สาระ ไม่มีทางออก  

ในออฟฟิศมีหนังสือ ชั้นเหล็กราคาถูกที่น่าจะไปอยู่ในโรงจอดรถ ชั้นเก็บ 

เอกสาร และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรุ่นโบราณที่น่าจะมาจากยุคศตวรรษที่ยี่สิบ 

เอ. เจ. ไม่ได้ถามว่าเธออยากดื่มอะไรไหม และแม้ว่าเอมิเลียจะคอแห้งผาก 

แต่เธอก็ไม่ร้องขอเครื่องดื่มจากเขา เธอยกหนังสือที่กองอยู่บนเก้าอี้ออก 

แล้วนั่งลง

เอมิเลียเริ่มนำเสนอรายการหนังสือประจำฤดูหนาว ซึ่งมีหนังสือ 

น้อยที่สุดและมีแต่เรื่องไม่ค่อยน่าสนใจเมื่อเทียบกับฤดูกาลอื่น มีหนังสือ 

ของนักเขียนหน้าใหม่ที่น่าสนใจอยู่บ้าง  (หรืออย่างน้อยก็ดูมีความหวังกว่า 

เล่มอ่ืน) แต่นอกเหนือจากน้ันแล้ว หนังสือของฤดูหนาวก็มีแต่เล่มท่ีสำนักพิมพ์ 

ไม่ได้คาดหวังยอดขายอะไรเลย กระนั้นเอมิเลียก็ยังชอบหนังสือของ  “ฤดู 

หนาว” มากที่สุด พวกนี้เหมือนไก่รองบ่อน เหมือนม้ามืดที่คนคาดไม่ถึงว่า 

จะประสบความสำเร็จ (คงไม่เกินไปนักถ้าจะบอกว่าเธอมองตัวเองเป็นเหมือน 

หนงัสอืพวกนีด้ว้ยเชน่กนั) เธอเกบ็เรือ่งโปรดของเธอไวท้า้ย ๆ เปน็บนัทกึรกั 

จากชีวิตจริงของชายอายุแปดสิบปี ผู้ครองโสดมานานเกือบชั่วชีวิตจนได้ 

แต่งงานตอนอายุเจ็ดสิบแปด หลังจากแต่งงานได้สองปี เจ้าสาวของเขา 

ก็เสียชีวิตด้วยวัยแปดสิบสาม เป็นโรคมะเร็ง ถ้าดูจากประวัติแล้ว ผู้เขียน 

ทำงานเป็นนักข่าวสายวิทยาศาสตร์ที่เขียนข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ประจำรัฐ 10
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แถบมิดเวสต์8 และสไตล์การเขียนของเขาก็กระชับ สนุกสนาน ไม่ได้ 

ดราม่าน้ำตาคลออะไรขนาดนั้น แต่เอมิเลียก็ยังร้องไห้ฟูมฟายขณะนั่งรถไฟ 

จากนิวยอร์กไปพรอวิเดนซ์ เอมิเลียรู้ว่า  กว่ารักจะผลิบาน  (The Late  

Bloomer) ไม่ได้เป็นนิยายชื่อดังหรืออะไร และคำโปรยหลังปกก็อาจฟังดู 

จำเจเหมือนเรื่องอื่น แต่เธอมั่นใจว่าถ้าใครได้อ่านเรื่องนี้แล้วจะต้องหลงรัก 

แน ่ จากประสบการณข์องเอมเิลยี หลาย ๆ ปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้จะแกไ้ดง้า่ย ๆ  

เลย แค่เพียงแต่พวกเขาให้โอกาสสิ่งต่าง ๆ มากกว่านี้

เอมิเลียกำลังสาธยายเรื่อง กว่ารักจะผลิบาน ไปได้ครึ่งทางแล้วตอนที่  

เอ. เจ. ฟุบหน้าลงกับโต๊ะ

“มีอะไรหรือเปล่าคะ” เอมิเลียถาม

“เล่มนี้ไม่ใช่สำหรับผม” เอ. เจ. ตอบ

“ลองอ่านบทแรกดูก่อนก็ได้ค่ะ” เอมิเลียวางปึกกระดาษปรู๊ฟสำหรับ 

ทดลองอ่านใส่มือเขา “ฉันรู้ว่าประเด็นของเรื่องนี้มันอาจจะฟังดูเชยไป 

หน่อย แต่ถ้าคุณได้เห็นสไตล์การเขีย...”

เขาตัดบทเธอ “เล่มนี้ไม่ใช่สำหรับผม”

“โอเคค่ะ งั้นฉันพูดถึงเล่มอื่นแล้วกัน”

 เอ. เจ. สดูลมหายใจลกึ “คณุดเูปน็คนดนีะ แตค่นกอ่นหนา้คณุนะ่... 

คืองี้ ฮาร์วีย์รู้ว่าผมชอบอะไร เพราะเขาชอบเหมือนผม”

เอมิเลียวางปรู๊ฟต้นฉบับลงบนโต๊ะ “งั้นให้โอกาสฉันได้เรียนรู้ว่าคุณ 

มีรสนิยมแบบไหนได้ไหมคะ” เธอพูด รู้สึกเหมือนเป็นตัวละครในนิยายโป๊ 

สักเรื่อง

เขาพึมพำอะไรสักอย่าง เธอว่าเธอได้ยินเหมือน เพื่ออะไร แต่ไม่ 

แน่ใจ

เอมิเลียปิดแค็ตตาล็อกสำนักพิมพ์ไนท์ลีย์ “มิสเตอร์ฟิกรี้ ช่วยบอก 

ฉันหน่อยเถอะค่ะว่าคุณชอบอะไร”

“ชอบ” เขาทวนคำด้วยความรังเกียจ “ให้ผมบอกคุณดีกว่าว่าผม 

8 ภาคกลางตอนบนของสหรัฐอเมริกา10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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ไม่ชอบอะไร ผมไม่ชอบหนังสือแนวโพสต์โมเดิร์นนิสม์9 พวกนิยายที่เล่า 

เรื่องหลังวันหายนะของโลก เรื่องที่ตัวละครที่บรรยายเรื่องดันตายไปแล้ว  

หรือแนวเสมือนจริงแต่มีความเหนือธรรมชาติหน่อย  ๆ10 ผมไม่ได้สนใจ 

พวกเทคนิคการเขียนแบบต่าง  ๆ  ที่นักเขียนใช้กัน หรือหนังสือที่ใช้ฟอนต์ 

หลากหลาย ใส่ภาพประกอบในจุดที่ไม่ควรใส่ เรียกง่าย  ๆ  ว่าผมไม่สนใจ 

ลูกเล่นอะไรพวกนั้น ผมเกลียดพวกนิยายอิงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือ 

โศกนาฏกรรมร้ายแรงในประวัติศาสตร์โลก ขอเป็นแบบสารคดีไปเลยดีกว่า 

ผมไม่ชอบพวกนิยายลูกผสม11 ที่มาในรูปของวรรณกรรมสืบสวนหรือวรรณ- 

กรรมแฟนตาซี วรรณกรรมก็ควรเป็นวรรณกรรม นิยายก็ควรเป็นนิยาย  

การจับมาผสมกันไม่เคยให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเลย ผมไม่ชอบวรรณกรรม 

สำหรับเด็ก โดยเฉพาะเรื่องที่มีเด็กกำพร้า และผมก็ไม่อยากเอางานเขียน 

แนวยังอะดัลท์12 มาอัดอยู่ในชั้นหนังสือของผมด้วย ผมไม่อยากได้อะไร 

ที่หนากว่าสี่ร้อยหน้า หรือบางกว่าร้อยห้าสิบหน้า ผมไม่รับนิยายที่เขียน 

โดยโกสต์ไรเตอร์แล้วบอกว่าเป็นผลงานของดาราชื่อดังจากรายการเรียลิตี้  

9 Postmodernism วรรณกรรมกลุ่มนี้เกิดมาจากพื้นฐานแนวคิดที่ว่าทุกไอเดียล้วนมีคน 

ทำมาหมดแล้ว แต่เราจะก้าวผ่านข้อจำกัดนี้ได้อย่างไร นักเขียนกลุ่มนี้จึงพยายามนำเสนอเรื่องราว 

ที่แตกต่าง ไม่ว่าจะแตกต่างในด้านการเล่าเรื่อง แตกต่างในด้านเนื้อหาที่นำเสนอ วรรณกรรมที่ 

จัดในหมวดนี้ ได้แก่ โลลิต้า (Lolita) คอยโกโดต์ (Waiting for Godot) เรื่องเล่าของสาวรับใช้  

(The Handmaid’s Tale)
10 Magic Realism เป็นวรรณกรรมที่มีฉากเป็นโลกปัจจุบันแต่ใส่เรื่องเหนือธรรมชาติเข้าไป  

เช่น แผลลึกหัวใจสลาย (Never Let Me Go) คาฟกา วิฬาร ์ นาคาตะ (Kafka on the Shore) การ 

เดินทางของพาย พาเทล (Life of Pi)
11 Genre  Mash-up เป็นการหยิบเอาวรรณกรรมยุคเก่าที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วมาแต่งใหม่ 

โดยใส่ลูกเล่นอื่นเข้าไป เช่น ความรัก ศักดิ์ศรี และฝูงซอมบี้ (Pride and Prejudice and Zombies)  

จากต้นฉบับเรื่อง Pride and Prejudice
12 Young  Adult เรียกย่อ  ๆ  ว่า YA (วายเอ) เป็นนิยายที่มีเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้อ่านที่ 

กำลังเติบโตจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ จึงมีเนื้อหาที่รุนแรงหรือซับซ้อนกว่างานเขียนประเภทวรรณกรรม 

เยาวชน แต่ยังไม่รุนแรงเท่านิยายสำหรับผู้ใหญ่  เช่น หนังสือชุด  แฮร์รี่ พอตเตอร์  ที่เล่มแรก  ๆ  

จัดเป็นวรรณกรรมเยาวชน แต่เล่มหลัง  ๆ  จัดว่าเป็นยังอะดัลท์ได้ เพราะเริ่มนำเสนอเรื่องความตาย  

และด้านมืดของตัวละครหลัก ๆ มากขึ้น10
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ผมไม่เอาหนังสือรวมภาพของพวกเซเล็บ ชีวประวัติของนักกีฬา นิยายที่ 

เปลี่ยนปกตอนภาพยนตร์เข้าฉาย ของเล่นกระจุกกระจิก และ...ผมว่าอันนี้ 

ไม่ต้องพูดถึงก็ยังได้ แวมไพร์ ผมไม่สต๊อกหนังสือของนักเขียนหน้าใหม่  

ชิก-ลิท13 บทกวี หรืองานแปล จริง  ๆ  ผมก็ไม่อยากสต๊อกนิยายชุด แต่ 

ในเมื่อตลาดพ็อกเก็ตบุ๊กมันมาแบบนี้ผมก็ต้องทำ อันนี้สำหรับคุณนะ คุณ 

ไม่จำเป็นต้องบอกผมก็ได้ว่า ‘นิยายชุดที่จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเรื่องต่อไป’  

คืออะไร จนกว่ามันจะขึ้นไปอยู่ในรายชื่อหนังสือขายดีของ  นิวยอร์กไทม์ส  

ยิ่งไปกว่านั้น มิสโลแมน ผมว่าไอ้งานเขียนประเภทเรื่องจริงของชายแก่  ๆ  

คนหนึ่งที่ภรรยาแก่ ๆ ของเขาเพิ่งตายไปด้วยโรคมะเร็งนี่โคตรไม่น่าอ่านเลย  

ต่อให้คนเขียนจะเขียนออกมาได้ดีเลิศอย่างที่เซลส์อ้างไว้ หรือต่อให้คุณ 

สัญญาว่ามันจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าในวันแม่ก็เถอะ”

เอมิเลียหน้าแดง แต่เป็นเพราะความโกรธมากกว่าความอับอาย  

เธอเห็นด้วยกับบางประโยคที ่ เอ. เจ. ว่ามา แต่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา 

มันเกินไปหน่อย สำนักพิมพ์ไนท์ลีย์เพรสไม่ได้ขายนิยายกว่าครึ่งที่เขาว่า 

มาด้วยซ้ำ เธอพินิจเขา เขาแก่กว่าเธอแต่ไม่มากนัก ไม่น่าเกินสิบปี แต่ก็ยัง 

ไม่แก่พอที่จะชอบอะไรได้น้อยขนาดนี้ “คุณชอบอะไรคะ” เธอถาม

“นอกเหนือจากที่ผมว่ามา” เขาตอบ “บางทีผมก็หยวน  ๆ  ให้พวก 

ชุดเรื่องสั้นบ้าง แต่ลูกค้าไม่ค่อยซื้อหนังสือพวกนี้หรอก”

มีรวมเรื่องสั้นเล่มหนึ่งอยู่ในรายชื่อหนังสือสำหรับเสนอขายของ 

เอมิเลีย ซึ่งก็เป็นผลงานเปิดตัวของนักเขียนหน้าใหม่อยู่ด ี เธอยังไม่ได้อ่าน 

ทั้งเล่มหรอก และดูจากเวลาแล้วก็คงไม่มีวันได้อ่านทั้งหมด แต่เธอชอบ 

เรื่องแรกในชุดนั้น เป็นเรื่องของนักเรียนเกรดหกชาวอเมริกันกับนักเรียน 

เกรดหกชาวอินเดียที่เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนทางจดหมายนานาชาติ เล่าเรื่อง 

โดยเด็กชาวอินเดียที่มาเรียนในโรงเรียนที่อเมริกา แต่ชอบให้ข้อมูลผิด  ๆ  

แก่เพื่อนชาวอเมริกันว่าคนอินเดียเป็นอย่างไร เธอกระแอมเพื่อให้คอโล่ง 

13 Chick Lit นิยายรักที่ตัวเอกเป็นผู้หญิงและมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาความรัก ปัญหา 

ในที่ทำงาน หรือปัญหาเรื่องความเชื่อในสังคมเกี่ยวกับการเป็นผู้หญิง10
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แม้ว่าลำคอของเธอตอนนี้จะแห้งผาก “ฉันว่าคุณน่าจะสนใจเรื่อง  ในปีที่ 

บอมเบย์กลายเป็นมุมไบ (The Year Bombay Became Mumbai)...”

“ไม่” เขาพูด

“ฉันยังไม่ได้เล่าให้คุณฟังเลยนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง”

“เอาเป็นว่าไม่”

“ทำไมล่ะคะ”

“ถ้าคุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะ คุณจะยอมรับว่าคุณยกเรื่องนี้มาเสนอ 

ผมแคเ่พราะผมมเีชือ้สายอนิเดยี คณุเลยคดิวา่ผมนา่จะสนใจเรือ่งนีเ้ปน็พเิศษ  

ผมเข้าใจถูกไหม”

เอมเิลยีจนิตนาการตวัเองเอาคอมพวิเตอรค์รำ่ครเึครือ่งนัน้ทุม่ใสศ่รีษะ 

เขา “ฉันเสนอเรื่องนี้เพราะคุณบอกเองว่าคุณชอบเรื่องสั้นไงคะ! และมัน 

เป็นเล่มเดียวที่อยู่ในรายการหนังสือของฉัน และขอบอกไว้นะ” ตรงนี้เป็น 

เรื่องโกหก “เรื่องนี้มันดีมากตั้งแต่เริ่มเรื่องยันท้ายเรื่อง ถึงแม้จะเป็นผลงาน 

เรื่องแรกของนักเขียนคนนี้ก็เถอะ

“และรู้ไหมว่ามีอะไรอีก ฉันรักพวกงานเขียนเล่มแรก ฉันรักการ 

ค้นพบอะไรใหม่ ๆ เพราะงั้นฉันถึงมาทำงานนี้ไงล่ะ” เอมิเลียลุกขึ้น ศีรษะ 

ปวดตบุ ๆ บางทเีธออาจจะดืม่มามากไป ในหวัตกีระหนำ่ หวัใจเธอกเ็ชน่กนั  

“คุณอยากฟังความเห็นของฉันไหม”

“ไม่ได้อยากเท่าไหร่” เขาบอก “คุณอายุเท่าไหร่นะ ยี่สิบ...ห้า?”

“มิสเตอร์ฟิกรี้ ร้านนี้เป็นร้านที่น่าเข้ามากนะ แต่ถ้าคุณยัง...ยัง... 

ยัง...” ตั้งแต่เด็กแล้วที่เธอชอบพูดติดอ่าง และมักมีอาการแบบนี้เวลาเธอ 

หัวเสีย เธอกระแอม “ยังมีความคิดล้าหลังแบบนี้อยู่ ไอแลนด์บุ๊กส์์คงอยู่ 

ต่อไปได้อีกไม่นานหรอกค่ะ”

เอมิเลียวาง  กว่ารักจะผลิบาน  ไว้ข้าง  ๆ  แค็ตตาล็อกหนังสือประจำ 

ฤดูหนาวบนโต๊ะของเขา แล้วเดินสะดุดกองหนังสือที่อยู่ตรงทางเดินขณะ 

ออกไป

เรือเฟอร์รี่จะออกจากท่าในอีกหนึ่งชั่วโมง เธอจึงใช้เวลานี้เดินกลับ 

เข้าไปในตัวเมือง ด้านหน้าธนาคารแห่งอเมริกามีแผ่นทองสัมฤทธิ์ที่ทำขึ้น 10
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เพื่อระลึกถึงเฮอร์แมน เมลวิลล์14 ที่มาเยือนเมืองนี้ช่วงหน้าร้อน และเข้าพัก 

ที่โรงแรมอลิซ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นธนาคารไปแล้ว เธอหยิบโทรศัพท์มือถือ 

ขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองกับป้ายทองสัมฤทธิ์  เกาะอลิซเป็นที่ที่น่าเที่ยวอยู่ 

เหมือนกัน แต่เธอคิดว่าคงไม่มีเหตุผลที่จะกลับมาที่นี่ในเร็ว ๆ นี้แน่

เธอส่งข้อความหาหัวหน้าในนิวยอร์กว่า ดูทรงแล้วคงไม่ได้ออร์เดอร์ 

จากไอแลนด์ :-(

หัวหน้าเธอตอบกลับมา อย่าคิดมาก แค่ลูกค้าเจ้าเล็กเอง ช่วง 

หน้าร้อนที่มีนักท่องเที่ยวมา ไอแลนด์สั่งหนังสือเราเยอะอยู่นะ เจ้าของ 

รา้นนีอ้าจจะดแูปลกอยูบ่า้ง แตฮ่ารว์ยีก์ย็งัโชคดขีายหนงัสอืประจำฤดใูบไมผ้ลิ 

กับฤดูร้อนได้ คุณเองก็ต้องทำได้เหมือนกัน

พอหกโมงเย็น เอ. เจ. ก็บอกให้มอลลี่ คล็อก กลับบ้าน “หนังสือของมันโร 

เล่มใหม่เป็นไงบ้าง” เขาถาม

เธอครางอย่างไม่พอใจ “ทำไมวันนี้ทุกคนถึงเอาแต่ถามคำถามนี้กับ 

ฉันนะ” จริง ๆ เธอแค่หมายถึงเอมิเลียคนเดียว แต่มอลลี่ชอบพูดจาเกินจริง 

ไว้ก่อน

“ก็คงเพราะเธออ่านมันอยู่ละมั้ง”

มอลลี่ครางอีกครั้ง “โอเค ตัวละครในเรื่องมัน...ไม่รู้สินะ...บางที 

ก็สมจริงเกินไป”

“ฉันว่านั่นแหละคือความเป็นมันโรละ” เขาบอก

“ไม่รู้สินะ ฉันชอบนิยายเก่า ๆ มากกว่า เจอกันวันจันทร์”

เขาอาจต้องทำอะไรสักอย่างกับมอลลี่ เอ. เจ. คิดขณะพลิกป้ายแขวน 

หน้าร้านเป็นคำว่าปิด ถ้าไม่นับเรื่องที่เธอรักการอ่าน มอลลี่ก็เป็นคนขาย 

หนังสือที่แย่มากจริง  ๆ แต่เธอเป็นแค่พนักงานพาร์ตไทม์เท่านั้น และการ 

เทรนพนักงานใหม่ก็น่าเบื่อสำหรับเขา แถมเธอก็ไม่ใช่พวกขี้ขโมย นิคเป็น 

คนจ้างเธอมาเอง เพราะฉะนั้นเธอก็น่าจะเห็นอะไรสักอย่างในตัวมิสคล็อก 

14 Herman Melville นักเขียนชาวอเมริกัน เจ้าของผลงานชื่อดังเรื่อง โมบี้ดิ๊ก (Moby Dick)10
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จอมบึ้งกระมัง บางทีพอฤดูร้อนมาถึง เอ. เจ. อาจรวบรวมพลังใจได้มากพอ 

ที่จะไล่มอลลี่ออกก็ได้

เอ. เจ. ไล่ลูกค้าที่ยังวนเวียนอยู่ในร้านออกจนหมด (เขาเกลียดกลุ่ม 

นักศึกษาที่กำลังวิจัยเรื่องเคมีอินทรีย์ที่สุด พวกนี้ไม่เคยซื้ออะไรสักอย่าง  

แถมยังรวมตัวกันในโซนนิตยสารตั้งแต่สี่โมงเย็น เขามั่นใจด้วยว่าหนึ่งในนั้น 

เป็นตัวการที่ทำให้ส้วมเขาตัน) จากนั้นเขาก็เช็กใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นงาน 

ที่น่าหดหู่สมชื่อ เมื่อเสร็จเรียบร้อยเขาก็ขึ้นไปยังที่พักของเขาซึ่งเป็นห้อง 

ใต้หลังคาบนร้านหนังสือ เขาใส่ถาดแกงกะหรี่วินดาลู15 เข้าไปในเตาอบ 

ไมโครเวฟ ตั้งเวลาไว้ที่เก้านาทีตามที่ระบุไว้ข้างกล่อง ขณะยืนรอนั้น เขา 

นึกถึงผู้หญิงจากสำนักพิมพ์ไนท์ลีย์  เธอเหมือนคนที่ข้ามเวลามาจาก 

ซีแอตเทิลยุค  1990 ทั้งรองเท้าบู๊ตกันน้ำลายสมอเรือ ชุดเดรสลายดอก 

เหมือนของคุณยาย และสเวตเตอร์สีเบจที่มีแต่ขุยผ้า กับผมประบ่าที่ 

ดูเหมือนเธอให้แฟนหนุ่มตัดให้ในครัว หรือแฟนสาวกันนะ แฟนหนุ่ม 

นั่นแหละ เขาสรุป เขานึกถึงคอร์ตนีย์ เลิฟ16 ตอนที่เธอแต่งงานกับเคิร์ต 

โคเบน17 ปากแข็งสีกุหลาบนั้นพูดว่า ใครก็ทำร้ายฉันไม่ได้ แต่ดวงตาสีฟ้า 

อนัออ่นโยนกลบับอกว่า ใช ่ คุณทำรา้ยฉันได้ และคณุกอ็าจจะทำดว้ย แลว้ 

เขาก็ดันทำให้แม่สาวน้อยบานฉ่ำคนนี้ร้องไห้เสียแล้ว เยี่ยมไปเลย เอ. เจ. 

กลิ่นแกงกะหรี่วินดาลูเริ่มแรงขึ้น แต่ยังต้องเวฟต่อไปอีกเจ็ดนาทีครึ่ง

เขาอยากทำอะไรสักอย่าง อะไรที่ได้ออกแรงแต่ไม่มากนัก

เขาลงไปยังชั้นใต้ดินเพื่อพับกล่องใส่หนังสือที่กองไว้ ตัด พับ กอง 

ตัด พับ กอง

เอ. เจ.  รู้สึกเสียใจที่ประพฤติตัวแบบนั้นต่อเซลส์ขายหนังสือ มัน 

ไม่ใช่ความผิดเธอเลย ควรมีใครสักคนบอกเขาว่าฮาร์วีย์ โรดส ์ ตายแล้ว

ตัด พับ กอง

15 Vindaloo แกงกะหรี่ของอินเดีย
16 นักร้องชาวอเมริกัน
17 นักร้องชาวอเมริกันจากวงร็อก Nirvana10
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อาจจะมีคนบอกเขาแล้ว เอ.  เจ.  อ่านอีเมลแค่ผ่าน  ๆ ไม่เคยรับ 

โทรศัพท์ มีงานศพไปแล้วหรือเปล่านะ แต่ยังไง  เอ. เจ.  ก็ไม่ได้ไปหรอก  

เขาแทบไม่รู้จักฮาร์วีย์ โรดส ์ เลยด้วยซ้ำ ใช่แล้ว

ตัด พับ กอง

กระนั้น หกปีให้หลังมานี้ เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวกับชายคนนี้ 

แม้จะแค่คุยกันเรื่องหนังสือก็ตาม อย่างว่าละ จะมีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวได้ 

เท่ากับเรื่องหนังสือกัน

ตัด พับ กอง

และมันยากแค่ไหนกันนะ ที่จะเจอใครสักคนที่มีรสนิยมแบบเดียว 

กับเรา แค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่พวกเขาทะเลาะกันจริงจังเรื่องเดวิด ฟอสเตอร์ 

วอลเลซ18 ช่วงเดียวกับที่วอลเลซฆ่าตัวตาย เอ.  เจ.  พบว่าเขาไม่อาจทน 

คำสรรเสริญผู้ตายที่เต็มไปด้วยความเคารพยกย่องทั้งหลายนั้นได้เลย ชาย 

คนนี้เขียนนิยายที่จัดว่าดีอยู่ (แม้จะดูหมกมุ่นและยาวไปหน่อย) และผลงาน 

ความเรียงเฉียบ ๆ พอควรอีกสองสามเรื่อง นอกนั้นก็ไม่มีอะไรมาก

“อนิฟนิทิเจสต ์ (Infinite Jest) นีแ่หละคอืผลงานชิน้โบแดง” ฮารว์ยี ์

เคยกล่าวไว้

“อินฟินิทเจสต์  คือแบบทดสอบความอดทนต่างหาก คุณพยายาม 

อ่านมันจนจบ และก็ไม่มีทางเลือกนอกจากบอกว่าคุณชอบนิยายเรื่องนี้   

ไม่งั้นคุณก็ต้องยอมรับความจริงว่าเสียเวลาชีวิตไปเป็นสัปดาห์เพื่ออ่านมัน”  

เอ. เจ. ตอบโต ้ “มันมีดีแค่สไตล์การเขียนของเขา แต่ไร้แก่นสาร เพื่อน”

ใบหน้าของฮาร์วีย์เป็นสีแดงขณะชะโงกตัวข้ามโต๊ะ “คุณก็พูดแบบนี้ 

กับนักเขียนทุกคนที่เกิดยุคเดียวกับคุณนั่นแหละ!”

ตัด พับ กอง ผูก

เมื่อเขากลับขึ้นมาชั้นบน แกงกะหรี่วินดาลูก็เย็นชืดแล้ว ถ้าเขาเวฟ 

โดยใช้ชามพลาสติกนั้นอีกรอบคงได้เป็นมะเร็งตาย

18 David Foster Wallace นักเขียนและศาสตราจารย์วิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ชาวอเมริกัน 

เจ้าของผลงานชื่อดังเรื่อง Infinite Jest เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในวัย 46 ปี10
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เขาหยิบถาดพลาสติกไปวางบนโต๊ะ คำแรกที่กินเข้าไปร้อนลวกปาก  

คำที่สองเย็นเป็นน้ำแข็ง วินดาลูจากขั้วโลกเหนือ และวินดาลูจากสะฮารา 

เขาปาถาดใส่กำแพง เขามีความหมายต่อฮาร์วีย์เพียงน้อยนิด ส่วนฮาร์วีย์ 

มีความหมายต่อเขามากมายเหลือเกิน

ความลำบากในการใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวคือเขาต้องมานั่งเก็บกวาด 

ความเลอะเทอะที่ตนเองก่อไว้

ไม่สิ ความลำบากที่แท้จริงในการใช้ชีวิตตัวคนเดียวคือไม่มีใครสนใจ 

เวลาเราโกรธต่างหาก ไม่มีใครสนใจว่าทำไมชายอายุสามสิบเก้าปีถึงปา 

ถาดพลาสติกใส่วินดาลูข้ามห้องไปเหมือนเด็กทารก เขาเทไวน์แดงให้ตัวเอง 

หนึ่งแก้ว เขาปูผ้าปูลงบนโต๊ะ เขาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่น เขาปลดล็อก 

ตู้กระจกคุมอุณหภูมิแล้วหยิบ  เทเมอร์เลน (Tamerlane)19 ออกมา เมื่อ 

กลับเข้ามาในครัว เขาวาง  เทเมอร์เลน  ไว้บนเก้าอี้ตรงข้ามกับที่นั่งของตน  

เก้าอี้ที่นิคเคยนั่ง

“ชนแก้ว แด่ขยะอย่างแก” เขาพูดกับหนังสือเล่มบาง

เขาดื่มจนหมดแก้ว แล้วรินอีกครั้ง สัญญากับตัวเองว่าหลังหมด 

แก้วนี้เขาจะอ่านหนังสือแล้ว อาจเป็นนิยายเก่า ๆ ที่เขาชอบอย่าง โอลด์สกูล  

(Old School) ของโทไบอัส วูล์ฟ แม้จริง  ๆ  แล้วเขาควรเอาเวลาไปอ่าน 

หนังสือเล่มใหม่ ๆ ดีกว่า เรื่องไหนนะที่แม่สาวหน้ามึนคนนั้นพูดถึง กว่ารัก 

จะผลิบาน แหวะ เขาคิดอย่างที่พูดออกไปจริง ๆ ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าบันทึก 

รักกุ๊กกิ๊กของพ่อม่ายอีกแล้ว โดยเฉพาะสำหรับพ่อม่ายอย่าง เอ. เจ. ที่สัมผัส 

ประสบการณ์นี้มายี่สิบเอ็ดเดือน แม่เซลส์ขายหนังสือคนนั้นยังใหม่อยู่ 

ไม่ใช่ความผิดเธอเลยที่ไม่รู้เรื่องโศกนาฏกรรมอันน่าเบื่อของเขา พระเจ้า  

เขาคิดถึงนิคเหลือเกิน เสียงของเธอ ลำคอของเธอ แม้กระทั่งไอ้รักแร้ 

ของเธอที่ขึ้นเป็นตอตะปุ่มตะป่ำเหมือนลิ้นแมวและส่งกลิ่นเหมือนนมที่เริ่ม 

แข็งตัวเมื่อตกเย็น

19 บทกวีของเอ็ดการ์ อัลลัน โพ เล่าเรื่องราวของอามีร์ ติมูร์ จอมทัพผู้ก่อตั้งจักรวรรดิ 

ติมูริด ราวคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชาวตะวันตกเรียกเขาว่า เทเมอร์เลน10
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สามแก้วผ่านไป เขาฟุบลงกับโต๊ะ เขาสูงแค่ห้าฟุตเจ็ดนิ้ว น้ำหนัก  

63.5 กิโลกรัม และยังไม่ได้เติมพลังงานด้วยวินดาลูแช่แข็งด้วยซ้ำ คืนนี้ 

กองหนังสือรออ่านของเขาคงไม่มีเล่มใดถูกหยิบออกไป

“เอเจย์” นิคกระซิบ “ไปนอนเถอะ”

และแล้วเขาก็ฝัน ที่ต้องดื่มก็เพื่อให้มายังที่แห่งนี้

นิค ภรรยาเขาที่กลายเป็นวิญญาณในความฝันยามเมามายช่วยพยุง 

เขายืนขึ้น

“คุณนี่ช่างเป็นหนุ่มเนิร์ด20 ที่น่าอับอายจริง ๆ คุณรู้ตัวไหม”

เขาพยักหน้า

“วินดาลูแช่แข็งกับไวน์แดงราคาห้าเหรียญเนี่ยนะ”

“ผมแค่แสดงความเคารพต่อประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพ- 

บุรุษ”

เขาและวิญญาณนิคพากันเดินลากเท้าเข้าไปในห้องนอน

“ยินดีด้วย มิสเตอร์ฟิกรี้ คุณกลายเป็นไอ้ขี้เมาตัวจริงแล้ว”

“ผมขอโทษ” เขากล่าว เธอพาเขานอนลงบนเตียง

ผมสนีำ้ตาลของเธอตดัสัน้เหมอืนเดก็หญงิแกน่ ๆ คนหนึง่ “คณุตดัผม 

นี่” เขาพูด “แปลก”

“วันนี้คุณทำตัวแย่มากใส่ผู้หญิงคนนั้นนะ”

“ก็เพราะฮาร์วีย์นั่นแหละ”

“แน่อยู่แล้ว” เธอพูด

“ผมไม่ชอบที่คนที่เคยรู้จักมาตายจากไป”

“เพราะงั้นคุณถึงไม่ไล่มอลลี่ คล็อก ออกสักทีหรือเปล่า”

เขาพยักหน้า

“คุณทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะ”

20 Nerd คอืคนทีส่งัคมมองวา่ฉลาดเกนิไป ชอบเกบ็ตวั ไมเ่ขา้สงัคม สนใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 

อย่างจริงจังเกินไป10
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“ผมทำได้” เอ. เจ. กล่าว “ผมทำมาแล้ว และจะทำต่อไปนั่นแหละ”

เธอจูบเขาที่หน้าผาก “ที่ฉันพูดคือฉันไม่อยากให้คุณทำแบบนั้น”

เธอหายไป

อุบัติเหตุครั้งนั้นไม่ได้เป็นความผิดของใครเลย เธอขับรถไปส่ง 

นักเขียนคนหนึ่งที่บ้านเขาหลังงานเสวนาตอนเย็น เธออาจจะขับเร็วไปหน่อย 

เพื่อจะได้ทันเรือเฟอร์รี่รอบสุดท้ายที่จะกลับเกาะอลิซ บางทีเธออาจหัก 

พวงมาลัยเพื่อหลบกวางสักตัว บางทีอาจเป็นเพราะถนนของแมสซาชูเซตส์ 

ช่วงหน้าหนาว ไม่มีทางรู้ได้เลย ตำรวจถามเขาตอนอยู่โรงพยาบาลว่าเธอ 

มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า “เปล่า” เอ.  เจ.  ตอบ “เธอไม่ได้เป็น 

แบบนั้น” เธอท้องได้สองเดือนแล้ว แต่พวกเขายังไม่ได้บอกใคร เพราะ 

พวกเขาเคยผิดหวังมาก่อน แต่เมื่อยืนอยู่ในห้องรอหน้าห้องดับจิต เขาก็ 

หวังให้ตัวเองบอกข่าวนี้กับทุกคน อย่างน้อยก็จะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุข 

ช่วงสั้น ๆ ดีกว่าช่วงเวลาอันยาวนานของความ...เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเรียก  สิ่งนี้ 

ว่าอะไร “เปล่า เธอไม่ได้มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย” เอ. เจ.  หยุดไป “เธอ 

เป็นคนขับรถที่แย่มากแต่ดันไม่คิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้น”

“ครับ” ตำรวจพูด “ไม่ใช่ความผิดของใครเลย”

“คนชอบพูดแบบนั้นกันจังแฮะ” เอ. เจ. ตอบรับ “แต่มันเป็นความ 

ผิดของใครสักคนนั่นแหละ เป็นความผิดของเธอ โง่เง่าสิ้นดีที่ทำแบบนั้น  

ทำอย่างกับอยู่ในละคร ทำอย่างกับอยู่ในนิยายของแดเนียล สตีล21 นิค!  

ถ้านี่เป็นนิยายเรื่องหนึ่ง ผมจะหยุดอ่านเดี๋ยวนี้แหละ ผมจะปาแม่งข้ามห้อง 

ไปเลย”

นายตำรวจ (ซึ่งไม่ได้เป็นหนอนหนังสือ แต่พอจะได้อ่านงานของ 

เจฟเฟอรี ดีเวอร์22 ที่ขายตามสนามบินอยู่บ้างเวลาไปท่องเที่ยว) พยายาม 

ดึงบทสนทนากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง “จริงด้วย คุณเป็นเจ้าของร้าน 

หนังสือนี่นา”

21 Danielle Steel นักเขียนนิยายโรแมนติกชาวอเมริกัน
22 Jeffery Deaver นักเขียนนิยายสืบสวนชาวอเมริกัน10
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“ภรรยาผมกับผมต่างหาก” เอ. เจ. ตอบโดยไม่ทันคิด “โอ พระเจ้า 

ผมเพิ่งทำเรื่องงี่เง่าเหมือนตัวละครในนิยายที่ลืมไปว่าคู่ชีวิตตายจากกัน 

ไปแล้วแต่ยังเผลอใช้คำว่า  ‘เรา’ อยู่ โคตรซ้ำเลย จ่า” เขาหยุดพูดเพื่ออ่าน 

ป้ายชื่อบนตัวนายตำรวจ “แลมไบอัส คุณกับผมเป็นตัวละครในนิยาย 

ห่วย ๆ เรื่องหนึ่ง คุณรู้หรือเปล่าเนี่ย เรามาลงเอยอยู่ในนิยายเรื่องนี้ได้ไงกัน 

คุณคงกำลังคิดในใจว่า พ่อคนน่าสงสาร แล้วคืนนี้คุณก็จะกลับไปกอดลูก ๆ  

ของคุณให้แน่นขึ้นอีกนิด เพราะตัวละครในนิยายแบบนี้ชอบทำกัน คุณ 

รู้จักนิยายแบบที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ใช่ไหม พวกวรรณกรรมน้ำดีที่ตัดภาพ 

มาหาตัวประกอบอันไร้ความสำคัญของเรื่องสักหน่อย เรื่องมันจะได้ดูเหมือน 

งานแบบโฟล์กเนอร์23 และดูเปิดกว้าง ดูสิ นักเขียนคนนี้ช่างใส่ใจแม้แต่ 

ตัวละครที่ไม่มีความสำคัญ! ช่างติดดิน! ช่างใจกว้างอะไรแบบนี้! แม้แต่ 

ชื่อคุณก็เถอะ จ่าแลมไบอัส ก็เป็นชื่อที่เพอร์เฟ็กต์สำหรับตำรวจรัฐแมสซา- 

ชูเซตส์ คุณเป็นพวกเหยียดสีผิวหรือเปล่า แลมไบอัส เพราะปกติแล้ว 

ตัวละครแบบคุณต้องเหยียดผิวด้วย”

“มิสเตอร์ฟิกรี้” จ่าแลมไบอัสเอ่ยขึ้น “มีใครที่คุณอยากให้ผมโทร.หา 

ให้ไหม” เขาเป็นตำรวจน้ำดีที่ชินชากับสารพัดการแสดงออกของผู้สูญเสีย  

เขาวางมือลงบนไหล่ เอ. เจ. 

“ใช่เลย! ตรงนั้นเลย จ่าแลมไบอัส นั่นแหละที่คุณต้องทำในเวลา 

แบบนี้! คุณแสดงได้สมบทบาทดีมาก คุณรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าพ่อม่ายอย่างผม 

ต้องทำอะไรต่อ”

“โทร.หาใครสักคน” จ่าแลมไบอัสบอก

“ใช ่ นา่จะเปน็แบบนัน้แหละ แตผ่มโทร.หาญาตฝิัง่ภรรยาผมแลว้ละ” 

เอ. เจ.  พยักหน้า “ถ้านี่เป็นเรื่องสั้น เราสองคนคงจบกันตรงนี้แหละ จบ 

แบบหกัมมุนดิ ๆ ตลกรา้ยหน่อย ๆ นัน่แหละถงึทำใหไ้มม่สีิง่ใดเลศิเทา่เรือ่งสัน้ 

23 William Faulkner นักเขียนชาวอเมริกันที่มีสไตล์การเขียนแบบ stream of conscious- 

ness หรือปล่อยให้การบรรยายเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิด ไม่พยายามทำให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน

จนเกินไป10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



21

แกเบรียล เซวิน

24 Raymond Carver นักเขียนเรื่องสั้นและบทกวีชาวอเมริกัน ที่มีสไตล์การเขียนแบบอ่านจบ 

ได้ในการอ่านเพียงครั้งเดียว
25 Lincoln Rhyme นักสืบในซีรี่ส์ลินคอล์น ไรห์ม ผลงานของเจฟเฟอรี ดีเวอร์
26 ผลงานนิยายขนาดสั้นของ John Steinbeck
27 Novella หรือนิยายขนาดสั้น จะมีความยาวประมาณ 30,000 – 60,000 คำภาษาอังกฤษ  

(ครึ่งหนึ่งของนิยายปกติ) ส่วนเรื่องสั้นโดยทั่วไปจะมีความยาวไม่เกิน 10,000 คำ

ในอาณาจักรแห่งงานเขียน จ่าแลมไบอัส

“ถ้านี่เป็นเรื่องสั้นของเรย์มันด์ คาร์เวอร์24 นะ คุณจะปลอบผมแค่ 

พอเป็นมารยาท แล้วความมืดก็จะโรยตัวลงมา แล้วทุกอย่างก็จะจบลง  

แต่นี่ ...นี่ เหมือนเป็นนิยายเรื่องหนึ่งสำหรับผม  หมายถึงต่ออารมณ์น่ะ  

ผมคงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะทำใจได้ คุณรู้จักเขาไหม”

“ไม่แน่ใจว่าผมรู้จักเขาไหมนะ  ผมไม่เคยอ่านงานของเรย์มันด์   

คาร์เวอร์ มาก่อน” จ่าแลมไบอัสตอบ “ผมชอบลินคอล์น ไรห์ม25 คุณรู้จัก 

ไหม”

“เจ้าหน้าที่สืบสวนที่เป็นอัมพาตเกือบทั้งตัวสินะ จัดว่าเป็นนิยายชั้นดี 

ทีเดียว แต่คุณได้อ่านพวกเรื่องสั้นบ้างไหม” เอ. เจ. ถาม

“ก็อาจจะเคยตอนเรียน พวกนิทาน หรือ...อืม...ลูกม้าสีแดง (The  

Red Pony)26 ผมว่าตอนนั้นผมโดนให้อ่านเรื่อง ลูกม้าสีแดง นะ”

“นั่น มันนิยายขนาดสั้น27” เอ. เจ. กล่าว

“อ๋อ โทษที ผม...เดี๋ยวนะ มีเรื่องหนึ่งที่มีตำรวจ ผมจำได้ตอนเรียน 

มัธยม ประมาณว่าเป็นการฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบ น่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้ 

มั้งผมถึงพอจำมันได้ ตำรวจนายนี้โดนภรรยาตัวเองฆ่าตาย อาวุธคือเนื้อวัว 

ที่ถูกแช่แข็ง แล้วเธอก็เสิร์ฟเนื้อวัวนี้ให้คนอื่น...”

“ฆาตกรรมอำพราง  (Lamb to the Slaughter)” เอ.  เจ.  พูด  

“เรื่องนั้นชื่อ ฆาตกรรมอำพราง และอาวุธที่ใช้สังหารก็คือขาลูกแกะ”

“ใช่ นั่นแหละ!” นายตำรวจดูยินดีเป็นอย่างยิ่ง “คุณรู้เรื่องหนังสือ 

ดีนี่”
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หลากเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือ

“เป็นผลงานที่ใครก็รู้จัก” เอ.  เจ.  ว่า “ญาติภรรยาผมน่าจะมาถึง 

ในอีกไม่กี่นาทีนี้แล้ว ผมขอโทษเรื่องเมื่อกี้ด้วยนะ ที่ผมบอกว่าคุณเป็น  

‘ตัวประกอบอันไร้ความสำคัญ’ นั่นหยาบคายมาก และอย่างที่รู้ ๆ กัน ผม 

ต่างหากที่เป็น  ‘ตัวประกอบอันไร้ความสำคัญ’  ในมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของ 

จ่าแลมไบอัส ตำรวจน่าจะเป็นตัวเอกของนิยายมากกว่าเจ้าของร้านหนังสือ 

เสียอีก คุณนี่แหละ คือนิยายเรื่องหนึ่ง”

“ฮืมมมม” จ่าแลมไบอัสพูด “เรื่องนี้คุณอาจพูดถูก แต่กลับไปเรื่อง 

ที่แล้วก่อนนะ ในฐานะที่ผมเป็นตำรวจ ผมสงสัยลำดับเหตุการณ์ของเรื่องนี้ 

จัง แบบว่า เธอใส่เนื้อ...”

“ลูกแกะ”

“ลูกแกะ แปลว่าเธอฆ่าผู้ชายคนนั้นด้วยขาลูกแกะที่หั่นแล้ว จากนั้น 

ก็เอามันใส่เตาอบโดยไม่ละลายเลยหรือ คือผมเองก็ไม่ใช่เรเชล เรย์28  

หรอกนะ แต่...”

ร่างของนิคเริ่มแข็งทื่อแล้วตอนที่พวกเขาดึงรถเธอขึ้นมาจากน้ำ และ 

ริมฝีปากเธอเริ่มกลายเป็นสีน้ำเงินตอนอยู่ในห้องดับจิต สีนี้ชวนให้ เอ. เจ.  

นึกถึงสีลิปสติกที่เธอทาในงานปาร์ตี้ฉลองวันวางจำหน่ายหนังสือเล่มล่าสุด 

ของชุดแวมไพร์อะไรสักอย่าง  เขาไม่สนใจไอเดียสาวแรกรุ่นที่สวมชุด 

งานพรอมแล้วเดินกรุยกรายไปทั่วเกาะของเธอหรอก แต่นิค ผู้ซึ่ง  ชอบ  

หนังสือแวมไพร์เรื่องนั้นจริง  ๆ และชอบนักเขียนด้วย ยืนยันว่างานแวมไพร์ 

พรอมจะต้องส่งผลดีต่อธุรกิจของพวกเขาและต้องสนุกแน่  “คุณยังจำ 

ความสนุกได้อยู่ใช่ไหม”

“จำได้เลือนราง” ตอนนั้นเขาพูดไว้ “เมื่อนานมาแล้ว ก่อนที่ผมจะ 

มาเป็นคนขายหนังสือ ตอนที่ผมมีเวลาอยู่กับตัวเองทั้งในยามค่ำและวันหยุด 

ตอนที่ผมอ่านเพื่อความสนุก ผมจำได้ว่าผมสนุก เพราะงั้นมันเลยเลือนราง 

เลือนราง ใช่”

“ให้ฉันรื้อฟื้นความจำคุณหน่อยดีกว่า ความสนุกคือการได้มีภรรยา 

28 Rachael Ray พิธีกรรายการทำอาหารชื่อดัง10
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ที่ทั้งฉลาด น่ารัก และไม่เรื่องมาก ที่คุณจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยตลอดเวลา 

ที่คุณทำงาน”

เขายังจำภาพเธอสวมชุดผ้าซาตินสีดำตลก  ๆ  ตัวนั้น แขนของเธอ 

โอบรอบเสาระเบียง ส่วนริมฝีปากอันน่าเย้ายวนนั้นก็มีรอยลิปสติกตกร่อง 

เป็นเส้น ๆ “เรื่องเศร้าคือ ภรรยาของผมเพิ่งโดนเปลี่ยนให้เป็นแวมไพร์”

“พ่อคุณผู้น่าสงสาร” เธอเดินข้ามระเบียงมาแล้วจูบเขา ทิ้งรอย 

ลิปสติกไว้เหมือนรอยแผลช้ำ “ทางเลือกเดียวที่คุณมีตอนนี้คือกลายเป็น 

แวมไพร์เหมือนกับฉัน อย่าพยายามขัดขืนเลย ยิ่งขัดขืนก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ 

คุณต้องกล้า ๆ หน่อยสิ พ่อหนุ่มเนิร์ด เชิญฉันเข้าไปหน่อยสิ”
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