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你 能 不 能 不 撩 我

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

“ตอนสามทุ่มกว่า ฉันพิงหัวเตียงอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง หลังจากนั้นก็รับโทรศัพท์สายนั้น… 

อีกฝ่ายบอกฉันว่า เขาขับรถชนเสาไฟฟ้า มันโค่นลงมาฟาดรถจี๊ปคันเก่าของเขาจนบี้แบน… 

ฉันรู้สึกว่าเรื่องที่คนปลายสายพูดน่าจะเป็นเรื่องของคนอื่น น่าจะไม่เกี่ยวกับเขา  

น่าจะไม่ใช่เรื่องจริง ฉันรู้สึกว่าฉันควรอ่านหนังสือของฉันให้จบแล้วก็ปิดไฟนอนซะ  

วันต่อมาก็ยังจะได้ยินเสียงของหมอนั่น และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความฝัน”

— เจียวถังตงกวา



“นายหยุดแกล้งฉันได้ไหม” เป็นเรื่องราวของสองนักขับฟอร์มูลาวัน  

คนหนึ่งเป็นนักขับดาวรุ่งอนาคตไกล คนหนึ่งเป็นนักขับมือใหม่อันดับล่าง 

แสนห่วย พวกเขาทั้งสองคนต่างเกิดมาอย่างโดดเดี่ยวและเคยชินกับความ 

อ้างว้าง ไม่ว่าจะบนสนามแข่งหรือชีวิตจริง ทว่าทั้งสองสิ่งนี้กลับเป็นเหมือน 

จิ๊กซอว์ที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้แก่กันและกัน ท่ามกลางการฝ่าฟันในเส้นทาง 

แหง่ความเรว็ มติรภาพเริม่กอ่เกดิและความรูส้กึดเีริม่กอ่ตวั พวกเขาสญัญาวา่ 

จะขับฝ่าเข้าเส้นชัยไปพร้อม ๆ กัน 

แตม่นัจะเปน็ไปไดห้รอื ในเมือ่ทกุการแขง่ขนัมทีีห่นึง่เพยีงตำแหนง่เดยีว

คำนำสำนักพิมพ์



จากใจผู้เขียน

จิตวิญญาณของคุณเกิดมาเพื่อฉัน

เจียวถังตงกวา



ความรู้สึกแรกหลังจากอ่านนิยายเล่มนี้จบรอบแรกคือ สนุก ถึงแม้จะ 

ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแข่งรถเลย แต่ด้วยการเลือกคำบรรยาย 

ที่รวบรัดและเห็นภาพชัด  หนังสือเล่มนี้จึงเหมือนดึงเราเข้าไปสู่โลกของ 

ฟอร์มูลาวันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดือดบนสนามได้จริง  ๆ นอกจากนี้ 

ความพยายามในการพิสูจน์ตัวเองและการต่อสู้กับขีดจำกัดทั้งด้านสมรรถภาพ 

และจิตใจของนักขับหน้าใหม่อย่างฮันต์ก็ทำให้อดจะเอาใจช่วยเขาไม่ได้

ต่อมาเมื่อเริ่มแปลงาน สิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนคือความรัก ความอบอุ่น 

ของวินสตันในทุกการกระทำ ทุกคำพูด ความรักที่เขามีอย่างเต็มเปี่ยมและ 

เก็บมันมาตลอดหลายปี เมื่อปะทุออกมาก็ทำให้เรารู้สึกซาบซึ้ง และยินดี 

ทีส่วรรคใ์หโ้อกาสเขา จากนัน้กอ็ยากเอาใจชว่ย ภาวนาใหเ้ขาไดส้มปรารถนากนั 

ในเร็ววัน

สดุทา้ย เมือ่แปลจบกร็ูส้กึชืน่ชอบตวัละครรองอืน่  ๆไปดว้ย เพราะนสิยั 

ที่แตกต่างกันของแต่ละคน ทุกตัวละครจึงโดดเด่นและน่าสนใจ น่าติดตาม  

น่าเอาใจช่วยให้พวกเขาได้ประสบความสำเร็จตามที่ฝัน

สุดท้ายนี้หวังว่าผู้อ่านจะถูกใจและเพลิดเพลินไปกับโลกฟอร์มูลาวัน 

เหมือนกับผู้แปลนะคะ

สีน้ำ

ผู้แปล

จากใจผู้แปล
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บทนำ

ชายหนุ่มในชุดสูทสีดำ  นั่งเงียบ  ๆ  อยู่บนโซฟา เครื่องดื่มสีแดงเข้ม 

ในแก้วหมุนวนช้า ๆ ตามแนวโค้งของแก้วไวน์แล้วกลับสู่ความราบเรียบ

นี่คืองานเลี้ยงหลังงานแต่งงาน

มือซ้ายของเจ้าบ่าวถือโบหูกระต่ายที่ปลดออกมา คอเสื้อเชิ้ตสีขาว 

แหวกเปิดเล็กน้อยเผยให้เห็นลำคอระหง ทว่าแววตาอ่อนล้ากลับแฝงรอยยิ้ม 

บางเบาราวกับเดินอยู่บนก้อนเมฆ

จริง ๆ แล้วหากมีผู้ชายแบบนี้ถือแก้วไวน์มาชนแก้วกับบรรดาแขกเหรื่อ 

จะเป็นภาพที่เจริญตาเจริญใจอย่างที่สุด แต่สิ่งที่เขาถืออยู่กลับเป็นเหล้า 

สองขวด

“เฮ้…วอห์น วินสตัน…” เจ้าบ่าวเฉินโม่ไป๋นั่งลงบนโซฟาแล้วหันหน้า 

มามองวินสตัน

วินสตันคิดในใจ ‘นี่คงจะเป็นดวงตาดอกท้อที่คนจีนเขาเรียกกันสินะ’

“นายเริ่มเมาแล้ว” วินสตันวางแก้วไวน์ลง

ดว้ยอาการกรึม่ ๆ อยา่งนี ้ นำ้เสยีงทีเ่ยน็เยยีบของเขากท็ำใหค้นสรา่งเมา 

ขึ้นมาได้เล็กน้อย

“นายรู้ได้ยังไงว่าฉันเริ่มเมาแล้ว”

“เพราะนายเรียกฉันด้วยชื่อเต็ม”
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เจ้าบ่าวเฉินโม่ไป๋ยื่นมือมาขยับแก้วไวน์ที่อยู่ด้านหน้าเขาออกไป  

แล้ววางเหล้าที่ตนถือมาลงเบื้องหน้าอย่างขึงขังแทน

“งั้นนายก็ควรทำให้ตัวเองเมาซะบ้าง อย่ามีสติจนเกินไป…ชีวิตคน 

แสนสั้น รีบหาความสุขใส่ตัวดีกว่าน่า”

“แล้วฉันจะหาความสุขใส่ตัวได้ยังไง”

“ก็ทำในสิ่งที่นายอยากทำ” นิ้วมือเฉินโม่ไป๋ชี้ไปในอากาศ

“แล้วจะทำในสิ่งที่ฉันอยากทำได้ยังไง” วินสตันถามอีก

“ถ้านายอยากได้อะไรก็อย่าปิดกั้นความปรารถนาของตัวเอง ปล่อยมัน 

ออกมาให้หมด มอบตัวตนให้คนคนนั้นไปทั้งหมด ให้เขาจมดิ่งไปกับความ 

ปรารถนาของนายจนตาย…ถึงแม้ว่านายจะไม่ปริปากพูดอะไรสักคำ อีกฝ่าย 

ก็จะคลั่งไคล้นาย…เหมือนกับที่นายปรารถนาเขา”

เฉินโม่ไป๋ดื่มเหล้าจากขวดอึกใหญ่

“ถ้าไม่พูดอะไรสักคำ มันจะสำเร็จได้ด้วยเหรอ”

น้ำเสียงของวินสตันราบเรียบสม่ำเสมอราวกับสายน้ำยุคบรรพกาล 

ที่ไหลจากฟากหนึ่งไปตามเส้นทางอันยาวไกลแล้วหลั่งรินสู่อีกฟากหนึ่ง

“อย่าคิดมากน่า แค่เต็มที่ก็พอ…” เฉินโม่ไป๋ลุกขึ้นก่อนจะเดินไปหา 

ร่างเพรียวบางที่กำลังพูดคุยกับเหล่าเพื่อนฝูงอย่างสนุกสนาน

เขาไมไ่ดพ้ดูอะไรทัง้สิน้ ทำเพยีงแคย่ิม้ มองเจา้สาวของเขา แลว้ค่อย ๆ  

ดึงหล่อนออกมาจากกลางวงเพื่อนฝูง ค้อมตัวลงเอาปลายจมูกคลอเคลียกับ 

ปลายจมูกของหล่อนและมองหล่อนอยู่อย่างนั้น

บรรยากาศกลายเปน็เชือ่งชา้ ภายในใจของทกุคนคลา้ยกบัมมีอืมอืหนึง่ 

กำลังหยอกเย้า

พวกเพื่อน ๆ ต่างตะโกน ‘รับไม่ได้’ ‘เริ่มทรมานคนโสดอีกแล้ว’ ‘ไป ๆ ๆ  

พวกเรากลับ’

วินสตันผงกศีรษะบอกลาเจ้าของงาน ก่อนจะหยิบขวดเหล้าบนโต๊ะขึ้น 

แล้วออกจากงานไปพร้อมกับบรรดาแขกเหรื่อ

ในขณะที่เขากำลังจะปิดประตู  เสียงของเฉินโม่ไป๋ก็ดังขึ้น  “เฮ้… 
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วินสตัน…”

“หืม” วินสตันหันกลับมา

“นายเผยด้านเซ็กซี่ออกมาได้นะ” เฉินโม่ไป๋หัวเราะ

วินสตันโบกมือแล้วหันหลังจากไป

เขาเรียกรถแท็กซี่มายังสุสานแห่งหนึ่ง ประตูทางเข้าปิดแล้ว แสงไฟ 

ทุกดวงล้วนดับสนิท เหลือไว้เพียงแสงจันทร์ที่ราวกับผ้าแพรร่วงหล่นลงมา 

ทาบทับบนป้ายหลุมศพซึ่งตั้งอยู่เรียงรายเป็นคลื่นสูงต่ำ

พวกมันไม่ได้ดูน่ากลัวแม้แต่น้อย ตรงกันข้าม กลับเงียบและสงบ  

ประหนึ่งว่าความวุ่นวายทั้งมวลบนโลกล้วนสงบลง ณ ที่แห่งนี้

ภายใต้แสงสลัว ยามที่วินสตันเบือนหน้ามา ทั้งดูเลือนรางและลึกลับ 

“รีบหาความสุขใส่ตัวงั้นเหรอ”

เห็นเพียงเงาร่างสูงโปร่งถอยหลังไปสองก้าวก่อนจะพุ่งตัวเต็มแรงไปยัง 

ประตูเหล็ก กระโดดพรวดเดียวก็ข้ามไปถึงอีกฝั่ง เมื่อร่างถึงพื้นเขาก็ดึง 

โบหูกระต่ายของตนออกแล้วโยนไปด้านข้าง หมุนกายกลับมาหยิบขวดเหล้า 

ที่วางไว้อีกฝั่งผ่านทางลูกกรงเหล็ก

ป้ายหลุมศพป้ายแล้วป้ายเล่าคล้ายกับแหงนมองท้องฟ้ายามค่ำคืน 

อย่างดื้อรั้น รอคอยการมาเยือนของเขา แต่วินสตันกลับเดินอย่างไร้เยื่อใย 

ตรงไปยังด้านในสุดแล้วหยุดลง

ที่นั่นฝังร่างคู่แข่งเพียงหนึ่งเดียวตลอดชีวิตนี้ของเขาเอาไว้…ฮันต์

นักขับตัวท็อปของฟอร์มูลาวัน1 คนหนึ่งกลับเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 

ทางรถยนต์ ช่างเป็นเรื่องน่าขัน

แต่ที่น่าขันยิ่งกว่าคือ นับแต่นั้นเป็นต้นมา ไม่ว่าจะมีคน ‘มีพรสวรรค์’  

ดาหน้าเข้ามาเท่าไร เขา วอห์น วินสตัน ก็ยังคงเป็นราชันผู้โดดเดี่ยวเช่นเดิม

วินสตันวางเหล้าลงหน้าป้ายหลุมศพของฮันต์ มุมปากเขาโค้งขึ้น  

1 Formula One หรือการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง เรียกย่อ ๆ  ว่า F1 คือการแข่งขันรถยนต์ 

ระดับสูงสุดภายใต้กฎที่กำหนดขึ้นโดยสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ (FIA)
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ดูผ่อนคลายราวกับจะจุดรัตติกาลให้สว่างไสว

“ฮันต์…นายไม่คิดเหรอว่าถ้าจะตาย โดนฉันเอาจนตายน่าจะคุ้มกว่า

“นายยังจำได้ไหม ในวันเกิดฉัน นายบอกว่าจะทำความปรารถนา 

ข้อหนึ่งของฉันให้เป็นจริง ความปรารถนาของฉันก็คือ…หวังว่านายจะยังมี 

ชีวิตอยู ่ และรักฉันอย่างบ้าคลั่งเหมือนที่ฉันรักนาย”

เขาค้อมตัวลงมา ท่วงท่ายังคงสง่างามจากภายใน แนบหน้าผากลงบน 

ป้ายหลุมศพของอีกฝ่ายเบา ๆ 

เช้าตรู่วันถัดมา วินสตันกุมศีรษะพลางลุกขึ้นนั่ง

เขาควา้โทรศพัทม์อืถอืทีก่ำลงัแผดเสยีงดงัขึน้มา ชือ่ทีก่ะพรบิบนหนา้จอ 

ทำให้เขาประหลาดใจเล็กน้อย

นั่นคือชื่ออดีตโค้ช2 ของเขา พวกเขาไม่ได้ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่เมื่อ 

ห้าปีก่อนแล้ว ภายหลังโค้ชคนนั้นไปขายอุปกรณ์กีฬาและกลายเป็นนักธุรกิจ 

ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จคนหนึ่ง

“ฮัลโหล วินสตัน! ฉันรอนายเกือบสิบนาทีแล้วนะ! มาซ้อมสายนี่ดู 

ไม่ใช่นายเลย!”

“คุณรอผม? รอทำไม” วินสตันลุกขึ้นนั่ง

“รอนายทำไมงั้นเหรอ สมองนายยังโอเคอยู่ใช่ไหม โค้ชคงรอนายเพื่อ 

ไปดูหนังด้วยกันมั้ง”

วินสตันขมวดคิ้ว คิดอยากพูดอะไรบางอย่าง หากก็ยังลุกขึ้นไปเลิก 

ผ้าม่าน

แสงตะวันแยงตาเล็กน้อย แต่พอเห็นป้ายโฆษณาบนตึกสูงฝั่งตรงข้าม 

ชัด ๆ เขาก็ตะลึงงัน

นั่นมันโฆษณาของภาพยนตร์ดังเรื่องหนึ่งเมื่อห้าปีก่อน!

2 Performance Coach มีหน้าที่คอยดูแลเรื่องต่าง  ๆ  ของนักขับฟอร์มูลาวัน ตั้งแต่ 

การจัดแผนออกกำลังกาย การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน ตรวจเช็ก 

สภาพร่างกายนักขับ ไปจนถึงจัดแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อมของนักขับ ตามปกติ 

โค้ชจะอยู่กับนักขับเกือบตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาแข่ง
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ไมว่า่ทวิทศันบ์นถนนใหญห่รอืเสือ้ผา้ทีผู่ค้นขา้งทางสวมใสล่ว้นทำใหเ้ขา 

รู้สึกแปลกตา ทว่าก็คุ้นเคยในเวลาเดียวกัน

ไหนจะรูปปั้นที่ทำจากทองแดงรูปนั้นที่เมื่อสองปีก่อนถูกรื้อทิ้งไปแล้ว  

แต่เวลานี้กลับตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่นเป็นที่สุดอยู่ที่เดิม

ทกุสิง่ทกุอยา่งเหมอืนกบัภาพในความทรงจำทกุกระเบยีดนิว้ แตก่ก็ลบั 

ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว

“วันนี้…วันที่เท่าไร เดือนอะไร” วินสตันหลับตาลงแล้วเอ่ยปากถาม

“วันที่สิบสองพฤษภาคม ทำไมเหรอ” โค้ชสงสัยเล็กน้อย

ในภาพจำของเขา วินสตันทำอะไรล้วนเป็นระเบียบเรียบร้อย ถึงขั้น 

เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ3 เล็กน้อยเสียด้วยซ้ำ…เขาจะจำไม่ได้ได้อย่างไรว่าวันนี้วันที่ 

เท่าไร เดือนอะไร

“ปีไหน” มือของวินสตันออกแรงกำโทรศัพท์มือถือแน่นจนข้อนิ้ว 

ขาวซีด

ชั่ววินาทีที่ได้ยินเลขปี วินสตันพลันโยนโทรศัพท์มือถือลงบนเตียง  

ปรี่ไปหลังโต๊ะหนังสือ กระชากลิ้นชักออก เอาตารางการแข่งขันมากางดูอย่าง 

รวดเร็ว

สายตาของเขาไล่จากบนลงล่าง จนกระทั่งวินาทีที่เห็นชื่อนั้น รูม่านตา 

ก็ขยายราวกับจะระเบิดออกมา

…ทีมมาร์คัส อีวาน ฮันต์

กาลเวลาที่หยุดนิ่งในวินาทีนั้นพลันแล่นรี่ขึ้นมาอย่างบ้าคลั่ง

3 หรือ OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความคิดซ้ำ  ๆ   

ที่ทำให้เกิดความกังวลใจ และมีการตอบสนองต่อความคิดด้วยการทำพฤติกรรมซ้ำ  ๆ  เพื่อลด 

ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น
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นายไม่ได้รูดซิปกางเกง

“ฮันต์! ออกมาเดี๋ยวนี้นะ! วันนี้แกขับบ้าอะไรวะ! ทำไมไม่ช่วยฉันขวาง 

ดูคอฟนี! มันเป็นกลยุทธ์ของทีม! แกไม่เข้าใจหรือไง”

เสียงคำรามดังราวกับจะทิ่มแก้วหูทะลุ

เดก็หนุม่ทีน่ัง่อยูบ่นชกัโครกกลอกตามองเพดาน กอ่นจะหยบิโทรศพัท์ 

มือถือออกมาเล่นเกมแอนิป็อปพร้อมเปิดเสียงไปด้วย

“โคตรพ่องตาย! ไสหัวออกมาเดี๋ยวนี้!”

“พ่อแม่ฉันไปหาพระเจ้าแล้ว นายคงต้องไปตามหาบนโน้นแล้วละ!”  

ฮันต์เอ่ยปากพูดอย่างไม่ยี่หระ

“ไอ้เด็กเวรขนนกเขายังไม่ขึ้น เปิดประตู!”

ฮนัตเ์อยีงศรีษะใครค่รวญอยา่งละเอยีดอยูพ่กัหนึง่วา่สรปุแลว้ขนตรงนัน้ 

ของตนขึน้หรอืยงั กอ่นจะเอย่อยา่งชว่ยไมไ่ด ้ “ขนนกเขาของฉนัขึน้แลว้ ใหฉ้นั 

ถ่ายรูปส่งให้นายดูไหมล่ะ”

หลงัชะงกัไปหนึง่วนิาท ี แมค็เกรดกีใ็ชเ้ทา้เตะประตแูรง  ๆทหีนึง่ แรงเตะ 

นั่นสะเทือนจนโทรศัพท์มือถือของฮันต์เกือบร่วงลงชักโครก

“ฮันต์! ไอ้เด็กติดอ่าง1! แกกลัวว่าเจอฉันแล้วแม้แต่คำพูดแม่งก็ยัง 

พูดไม่ออกใช่ไหมล่ะ ถึงได้ไม่ยอมออกมา!”

ฮันต์เบ้ปาก ปกติมีแค่เวลาที่เขาตื่นเต้นสุด  ๆ  เท่านั้นแหละถึงจะพูด 
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ไม่ออก แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ตื่นเต้น ลิ้นก็ยังใช้ได้คล่องดี

“เฮ ้ แมค็เกรด…ีฉนัพดูจรงินะ ถา้ฉนัมปีญัญาขวางดคูอฟนไีด ้ ฉันกค็ง 

ไม่ใช่ไอ้ไก่อ่อนที่แม้แต่คะแนนก็ยังเอามาไม่ได้หรอก”

ดูคอฟนีคืออันดับสี่บนตารางคะแนนสะสมนักขับ2 ในฟอร์มูลาวัน 

กรังด์ปรีซ์3 ของปีที่แล้ว การรับมือกับเด็กเวรที่เพิ่งขับไปแค่สามสนามอย่างเขา 

ก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยไม่ใช่หรือไง

นำ้เสยีงของฮนัตแ์ฝงความหมาย ‘เกีย่วอะไรกบัฉนั นายไมม่ปีญัญาเอง’  

อย่างเบื่อหน่าย

แม็คเกรดีโกรธจนหัวร้อน เขาส่งเสียงคำราม “ทำไมแกไม่พูดออกมาเลย 

ละ่วา่แกแขง่มาตัง้สามสนามจนถงึตอนนีก้ย็งัเอาคะแนนมาไมไ่ด ้ ไอก้รว๊กเอย๊!”

ก็ได ้ คำพูดนั้นมันเริ่มทิ่มแทงศักดิ์ศรีที่แทบไม่มีเหลือของฮันต์บ้างแล้ว

งั้น…เรามาแลกกันสักหมัด

ฉันจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้นาย

ไม่อย่างนั้นดูท่าแม้แต่ประตูห้องน้ำฉันก็คงออกไปไม่ได้ แถมแบต 

โทรศัพท์มือถือก็ใกล้หมดอีก จะเล่นเกมแอนิป็อปก็ไม่ได้แล้วด้วย!

ฮันต์บิดฝาเปิดขวดเครื่องดื่มที่วางอยู่บนพื้น ค่อย ๆ ปลดกางเกงออก 

แล้วปัสสาวะเสียงเบา

“แม็คเกรด ี นายยังอยู่ไหม” น้ำเสียงอ้อมแอ้มของฮันต์ดังขึ้น

ประตูพลันถูกเตะแรง ๆ ทีหนึ่ง

“ไอ้เลว! ฉันยังอยู่โว้ย!”

1 โรคติดอา่ง (Stuttering) เปน็ความผดิปกตขิองจงัหวะการพดู ลกัษณะอาการจะมกีารพดู 

ติด  ๆ  ขัด  ๆ  โดยการซ้ำคำ ซ้ำเสียง มีการลากคำยาว  ๆ หรือหยุดพูดเป็นพัก  ๆ และอาการมักจะ 

สัมพันธ์กับความเครียดหรือสถานการณ์ที่พูด
2 คือระบบเก็บคะแนนของฟอร์มูลาวัน โดยจะนำคะแนนของนักขับในแต่ละสนามย่อย 

มารวมกัน นักขับที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดเมื่อจบฤดูกาลจะได้เป็นแชมป์ประเภทนักขับ
3 Grand Prix มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง การแข่งขันที่เป็นรายการใหญ่ระดับโลก  

โดยกรังด์ปรีซ์ของฟอร์มูลาวันในแต่ละปีจะถูกจัดขึ้นตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
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ริมฝีปากของฮันต์คลี่รอยยิ้มชั่วร้าย เขาขึ้นไปยืนบนชักโครกแล้วขว้าง 

ขวดเครื่องดื่มออกไปทางช่องบนประตูอย่างรวดเร็ว

หลังได้ยินเสียงโครมคราม เสียงคำรามของแม็คเกรดีก็ดังขึ้นราวกับ 

ห้องน้ำจะถล่ม!

“อีวาน ฮันต์…ฉันจะฆ่าแก!”

คราวนี้ประตูถูกเตะเปิดจริง ๆ!

ฮนัตไ์มแ่ปลกใจเลยสกันดิ ความจรงิประตบูานนีส้ามารถขวางแมค็เกรดี 

ได้นานขนาดนี้ก็นับว่าปาฏิหาริย์แล้ว

ไหลแ่มค็เกรดทีีเ่ดอืดดาลดว้ยไฟโทสะเปยีกโชก ตวัเปยีกมะลอ่กมะแลก่  

ลูกตาแทบจะระเบิดใส่ตัวฮันต์ เขาลากฮันต์ลงมาจากชักโครก กำปั้นแทบจะ 

กระแทกหน้าของฮันต์อยู่รอมร่อ แต่กลับมีเสียงเย็นเยียบดังข้ึนจากประตูทางเข้า

“ถ้าพวกนายไม่ใช้ห้องน้ำก็เชิญออกมา”

ความกดอากาศลดลงฉับพลัน ทำให้ใจคนดิ่งวูบ

ทัง้ทีเ่สยีงของอกีฝา่ยไมด่งั แตก่ลบัใหค้วามรูส้กึเหมอืนสมองถกูกดทบั

สีหน้าที่แต่เดิมโมโหจนคุมไม่อยู่ของแม็คเกรดีถูกแทนที่ด้วยความ 

ประหลาดใจ ชั่วอึดใจที่มือของเขาคลายออก ฮันต์ก็รีบถอยหลบไปให้พ้นวิถี 

โจมตีของแม็คเกรดีทันที

“วินสตัน…?” แม็คเกรดีไม่ได้คาดคิดถึงการปรากฏตัวของคนคนนี้เลย 

สักนิด

วินสตันไม่พูดไม่จา เพียงกวาดสายตาผ่านของเหลวที่นองอยู่บนพื้น 

แล้วเดินอย่างใจเย็นไปที่อ่างล้างมือ

นี่เป็นครั้งแรกที่ฮันต์เห็นวอห์น วินสตัน ในระยะใกล้ขนาดนี้

ชายหนุ่มคนนี้ได้ใบอนุญาต F14 ตอนอายุสิบแปดเหมือนเขา และ 

4 เป็นใบอนุญาตที่ออกโดยสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ (FIA) ทำให้ผู้ถือครองสามารถ 

เข้าร่วมการแข่งขันฟอร์มูลาวันได้ แต่ทั้งนี้นักขับคนนั้น ๆ  จะต้องสะสมคะแนนในเวทีแข่งรถอื่น ๆ   

ในระดบัรองลงไป รวมถงึสะสมจำนวนเวลาทีข่บัรถฟอรม์ลูาวนัใหค้รบตามเกณฑท์ีก่ำหนดไวเ้สยีกอ่น  

ดังนั้นนักขับฟอร์มูลาวันส่วนใหญ่จึงมักมาจากการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกของทีมใหญ่ ๆ 
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แมวมองตาดีของเฟอร์รารี5 ก็เซ็นสัญญากับนักขับหนุ่มดาวรุ่งจากอังกฤษคนนี้ 

เอาไว้ได้ ความเย็นชาของเขาเคยทำให้เขาไม่เป็นที่ชื่นชอบในวงการ ทว่า 

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา วินสตันขจัดอุปสรรคขวากหนามจนประสบความสำเร็จ 

อย่างเจิดจรัส แถมปีก่อนยังคว้าอันดับสองของตารางคะแนนสะสมนักขับ 

มาได้อีกด้วย

หน้าตาอันหล่อเหลาบวกกับบุคลิกตามแบบฉบับผู้ดีอังกฤษของเขา 

ทำเอาแฟนรถแข่งผู้หญิงสยบแทบเท้ามานักต่อนัก กระทั่งสื่อบางสำนักถึงกับ 

เขียนว่า ‘วินสตันผู้มีเสน่ห์แบบผู้ชายเย็นชา’

เขาพูดน้อยมาก สื่อแทบไม่เคยถ่ายภาพตอนเขายิ้มได้เลย

ไม่ว่าฝีมือหรือรูปลักษณ์ล้วนโดดเด่นเหนือใคร ทำให้ฮันต์ที่ยืนอยู่ 

อีกฝั่งหนึ่งได้แต่แอบเจ็บใจ

คนหนึง่คอืราชนัในอนาคตทีส่ือ่คาดการณไ์ว้ สว่นอกีคนหนึง่คอืมอืใหม่ 

อนัดบัลา่ง…ฮนัตร์ูส้กึวา่การพบกนัแบบนีอ้อกจะทำรา้ยศกัดิศ์รตีวัเองอยูน่ดิ  ๆ… 

ถึงเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยก็เถอะ

เดี๋ยวนะ ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาปวดใจสักหน่อย ถ้าไม่หนีตอนนี้ เขาได้ 

โดนแม็คเกรดีต่อยจนเละเป็นโคลนติดส้วมแน่!

ฮันต์ค่อย  ๆ  ขยับไปทางประตูอย่างเงียบเชียบ แต่แม็คเกรดีก็เดินปรี่ 

มาหาเขาอย่างรวดเร็ว

จบเห ่ ออกไปก็ยังต้องโดนต่อยอยู่ดี!

แต่อย่างน้อยทำให้โกรธจนไฟลุกหัวได้ก็ถือว่าคุ้ม!

ในช่วงเวลานี้เอง เสียงของวินสตันก็ดังขึ้น

“ฮันต์”

เสียงเรียกนั้นเหมือนกับขอบน้ำแข็งที่ร่วงลงสู่สายธารอันอุ่นร้อน ฮันต์ 

5 Scuderia Ferrari เป็นทีมแข่งรถฟอร์มูลาวันของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรูเฟอร์รารี 

จากประเทศอิตาลี ทีมเฟอร์รารีถือเป็นทีมในฝันของนักขับหลายคน เนื่องจากเป็นทีมเก่าแก่และ 

ประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยปัจจุบันเฟอร์รารีคว้าแชมป์ประเภททีมผู้ผลิตไปได้ถึง 16 สมัย  

และยังมีนักขับชื่อดังมากมาย เช่น นิกิ เลาด้า และมิคาเอล ชูมัคเกอร์
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สะดุ้งเฮือก เขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าเวลาที่วินสตันเรียกชื่อของตนนั้น 

จะเป็นอย่างไร

เขาคิดว่าตัวเองน่าจะฟังผิดจึงเดินไปข้างหน้าอีกก้าว แต่ชื่อของเขา 

ก็ถูกน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์นั่นเรียกอีกครั้ง

“ฮันต์”

“นาย…เรียกฉัน?”

ฮันต์เบิกตากว้างแล้วชี้ที่ตัวเอง

วินสตันหันหลังให้เขาและกำลังใช้ทิชชูเช็ดมืออย่างเอ้อระเหย

ในบรรดานักแข่งรถ รูปร่างของวินสตันถือว่าสูงโปร่งอย่างหาได้ยาก  

แมแ้ตเ่งาดา้นหลงักย็งัมองเหน็ไหลก่วา้ง สะโพกสอบ สองขาเรยีวสวยจนทำให ้

คนอยากจะช่วยเขาหักทิ้ง

ฮันต์เริ่มแอบเจ็บใจอีกรอบ เขาจ้องของเหลวที่นองอยู่บนพื้นนั่น จู่ ๆ   

ก็หวังว่าตอนที่วินสตันหมุนตัวจะเหยียบโดน ถึงตอนนั้นใบหน้าไร้อารมณ์นั่น 

จะปริแตกหรือเปล่านะ

วินสตันทิ้งทิชชูลงในถังขยะ ก่อนจะหันกลับมา ปลายเท้าของเขา 

ห่างจากแอ่งของเหลวนั่นประมาณหนึ่งเซนติเมตรราวกับถูกคำนวณไว้อย่าง 

เหมาะเจาะ

ฮันต์ลอบถอนหายใจเฮือก

เหยียบไม่โดนแฮะ เสียดายจัง

แต่เขายังไม่ลืมว่าเมื่อครู่อีกฝ่ายเรียกชื่อของตน แถมยังเรียกตั้ง 

สองรอบด้วย

“มีอะไรรึเปล่า”

พูดกันตามตรง การที่วินสตันเรียกชื่อของตนนับเป็นเรื่องที่ทำให้ฮันต์ 

ค่อนข้างประหลาดใจ

แน่นอนว่าแม็คเกรดีที่คิดจะต่อยเขาก็ประหลาดใจเหมือนกัน

นัยน์ตาสีฟ้าน้ำแข็งคู่นั้นของวินสตันมองมาทางฮันต์

ชั้นตาของเขาสวยมาก มันเป็นความลึกที่ยากจะบรรยาย มิน่าล่ะ  
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ถึงได้มีนักข่าวสาวชื่อดังคนหนึ่งเคยเขียนทำนองหยิกแกมหยอกลงในคอลัมน์ 

พิเศษว่า ‘อย่าสบตากับวอห์น วินสตัน เกินสามวินาที ไม่อย่างนั้นคุณจะ 

สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง’

เขาเดินเข้ามาหาฮันต์ใกล้ขึ้นเรื่อย ๆ 

“นายไม่ได้รูดซิปกางเกง”

“หา? อะไรนะ” ฮันต์ยังคงไม่ได้สติกลับมา

อกีฝา่ยไมเ่อย่ปากอกีเปน็รอบทีส่อง แตก่ลบัยกมอืขึน้ ตอนทีป่ลายนิว้ 

ของเขาสัมผัสซิปกางเกงยีนของฮันต์ ฮันต์คล้ายรู้สึกได้ถึงมืออีกข้างที่กำลัง 

กดเบา ๆ ลงบนส่วนที่อ่อนไหวที่สุดของตน

เสียงรูดซิปคล้ายรูดหัวใจของฮันต์ด้วย

วินสตันเอียงศีรษะเล็กน้อย ดวงตาหลุบต่ำ เวลาเชื่องช้าเสียจน 

ลมหายใจก็ถูกลากยาวตามไปด้วย ภายในสมองของฮันต์พลันว่างเปล่า

หลังจากนั้นอีกฝ่ายก็เดินผ่านข้างกายเขาไปโดยไม่พูดไม่จา ราวกับ 

บทสนทนาเมื่อครู่ของพวกเขาไม่เคยเกิดขึ้น

หลายวินาทีต่อมาแม็คเกรดีถึงได้เอ่ยปาก “แกไปคบหากับวอห์น  

วินสตัน ตั้งแต่เมื่อไร”

ฮันต์ส่ายศีรษะอย่างเหม่อลอย “วันนี้…เราเพิ่งได้คุยกันครั้งแรก!”

“งั้นเหรอ” แม็คเกรดีหันมา ก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนเป็นดุร้ายอีกครั้ง

ในที่สุดฮันต์ก็หมุนตัวแล้วโกยอ้าวสุดฝีเท้า

“อีวาน ฮันต์…ฉันจะหักคอแก!”

ด้วยเหตุนี้ขณะนั่งอยู่บนเครื่องบินระหว่างเดินทางกลับนิวยอร์ก ฮันต์ 

จึงสวมแว่นกันแดดตลอดทาง เนื่องจากเขาถูกแม็คเกรดีต่อยจนตากลายเป็น 

ตาแพนด้าทั้งสองข้าง

มาร์คัส ผู้จัดการทีมก็นั่งอยู่ข้างเขา

“ฮันต์…ฉันรู้ว่านายเพิ่งเข้าร่วมแข่งฟอร์มูลาวัน ยังไม่คุ้นกับที่นี่อย่าง 

เต็มที่ และเพิ่งแข่งไปสามสนามเอง นายยังมีหนทางอีกยาวไกลให้ก้าวเดิน  

ช่วยตั้งใจหน่อยได้ไหม” มาร์คัสเอ่ยปาก
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ตั้งใจ?

แบบไหนถึงจะเรียกว่าตั้งใจ?

ไม่งั้นคุณช่วยตั้งใจให้ผมดูหน่อยสิ?

“ผมรู ้ แมค็เกรดบีอกคณุแลว้ มเีขาไมม่ผีม มผีมไมม่เีขา เปน็เพราะวา่ 

ผมไม่ช่วยเขาขวางดูคอฟนีจากข้างหลัง”

“ฟังนะ ฮันต์…นายคิดดูสิว่าทุกปีมีนักขับตั้งมากมายอยากเข้าร่วม 

ฟอร์มูลาวัน ทำไมพวกเราถึงเลือกนายล่ะ แน่นอนว่าเป็นเพราะพวกเราทั้งทีม 

คิดว่านายมีศักยภาพ! ดูคอฟนีเป็นดาวดวงใหม่ที่มีชื่อเสียงมากก็จริง แต่นาย 

ก็มีจุดแข็งของนายเอง ขอแค่นายตั้งใจ ทุ่มสุดฝีมือ…”

“ไมใ่ชเ่พราะราคาถกูเหรอ” ฮนัตห์นักลบัมาโดยทีไ่มไ่ดถ้อดแวน่กนัแดด

“อะไรนะ” มารค์สัไมเ่ขา้ใจวา่ประโยคทีจู่ ่  ๆฮนัตก์โ็พลง่ออกมานีห่มายถงึ 

อะไร

“พวกคณุเลอืกผมเพราะคา่แรงตอ่ปขีองผมถกู แคส่องแสนหา้หมืน่ยโูร”

มาร์คัสอ้าปากค้าง จู ่ๆ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรดี

ฮันต์หันหน้ากลับไปแล้วหลับต่อ

คาดวา่นบัจากสนามหนา้เปน็ตน้ไป เขาคงจะถกูเปลีย่นจากนกัขบัตวัจรงิ 

ของทีมมาร์คัสเป็นนักขับทดสอบ6 แล้ว

แบบนี้ก็ดี ตอนที่คนอื่นแข่ง เขาก็สามารถยืนอยู่ข้างสนาม สูบบุหรี่  

เล่นเกมมือถือได้

รวมถึง…ได้ออกจากสนามตอนที่อยากออก

มาร์คัสถอนหายใจ เนิ่นนานกว่าจะเอ่ยปาก “เย็นวันเสาร์นี้มีงานเลี้ยง 

กลางคืนเพื่อการกุศลที่เฟอร์รารีจัดขึ้น พวกเราก็อยู่ในรายชื่อที่ได้รับเชิญ  

นายก็ไปด้วยนะ” 

6 นกัขบัทดสอบตอ้งเปน็ผูท้ีม่ใีบอนญุาตซเูปอรไ์ลเซนสข์องฟอรม์ลูาวนั และตอ้งเปน็นกัขบั 

ที่เคยเข้าร่วมรายการแข่งขันของฟอร์มูลาวันมาก่อนด้วย นักขับทดสอบไม่จำเป็นต้องลงแข่งขันก็ได ้ 

โดยมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพและสมรรถนะเครื่องยนต์ก่อนที่นักแข่งจริงจะใช้ขับในสนาม
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“ผมไม่โผล่ไปดีกว่า ผมกลัวแม็คเกรดีจะยิ้มให้สื่อไม่ออก”

มาร์คัสรู้ดีว่าฮันต์ไม่ชอบรับมือกับสื่อจึงเอ่ยปากหว่านล้อม “นายก็ 

ถือซะว่าไปกินขนมกับดื่มแชมเปญแล้วกัน”

“ผมดื่มเหล้าไม่ได้”

“อา…ฉนัลมืไปวา่นายยงัอายไุมถ่งึยีส่บิเอด็” มารค์สัจงใจพดูดว้ยนำ้เสยีง 

เสียดาย “แต่นายกินขนมกับเหล่สาวสวยได้นะ”

“ก็ได้…ผมจะไป” ฮันต์ลอบถอนหายใจ เขารู้ว่าถ้าตนไม่ไป มาร์คัส 

ต้องเกลี้ยกล่อมเขาด้วยเหตุผลสามร้อยหกสิบกว่าข้อไม่ซ้ำกันแน่ แล้วเขาก็คง 

ไม่ได้นอนแม้แต่นาทีเดียว

เมือ่เครือ่งบนิลงจอด ฮนัตก์ส็ะพายกระเปา๋กลบัไปทีอ่พารต์เมนตเ์ลก็ ๆ  

ของตนในนิวยอร์ก ก่อนจะโยนกระเป๋าทิ้ง แล้วล้มตัวลงนอนบนเตียง

มีแค่ตัวคนเดียว…น่าเบื่อจัง…

เขาเปิดคอมพิวเตอร์ ค้นหาข่าวการแข่งขันสนามก่อนไปเรื่อยเปื่อย

ข่าวแรกที่เด้งขึ้นมาคืองานแถลงข่าวหลังการแข่งขันของเฟอร์รารี

วินสตันนั่งอยู่ข้างผู้จัดการทีม คำถามของสื่อแทบทั้งหมดล้วนพุ่งไป 

ทางเขา แต่คนตอบกลับเป็นผู้จัดการทีม

“วินสตัน  การแข่งครั้งนี้คุณขาดแค่ศูนย์จุดห้าวินาทีก็จะไล่ตาม  

‘ฉลามขาวยักษ์’  เชียร์ทันแล้ว ในการแข่งครั้งต่อไป คุณคิดว่าตัวเองจะ 

กลายเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ที่สุดในการป้องกันแชมป์โลกของเชียร์หรือเปล่าคะ”

ผู้ที่ถามคือนักข่าวชื่อดังของฟอร์มูลาวัน ออเดรย์ วิลสัน 
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บทที ่ 2

ใบหน้าของหล่อน  ดูเฉลียวฉลาด ผมสีน้ำตาลเป็นลอนใหญ่ขับเน้น 

เชือ้สายละตนิอเมรกินัของหลอ่นใหเ้ดน่ชดัยิง่ขึน้ แถมยงัมหีุน่เวา้โคง้พอเหมาะ  

ในแววตาฉาย  ‘ความสนใจ’  วินสตันอย่างไม่ปิดบัง เจ้าหล่อนไม่เพียงดึงดูด 

สายตาของสื่อเจ้าอื่นในงาน แต่ยังรวมถึงฮันต์ในตอนนี้ด้วย

“โอ๊ย ๆ…ถ้าได้สาวสวยอย่างนี้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวละก ็ ค่อยคุ้มกับ 

การเป็นนักแข่งรถหน่อย” ฮันต์กุมท้ายทอยพลางถอนหายใจ

“ผมไม่ใช่อุปสรรคของใคร และตอนนี้ก็ลงแข่งไปแค่สามสนามเท่านั้น”

คำพูดของวินสตันห้วนมาก สื่อในงานพากันเงียบกริบทันที

“คุณจะบอกว่าคุณก็สามารถเป็นแชมป์โลกได้ใช่ไหมคะ”  รอยยิ้ม 

บนใบหน้าของออเดรย์ วิลสัน ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

“ใช่ครับ”

ไม่ว่าจะเป็นสีหน้าหรือน้ำเสียงก็ไม่ได้ชวนให้คนเกิดความรู้สึกว่าเขา 

เย่อหยิ่งหรือจองหอง แต่กลับทำให้ผู้คนนับถือและเกลียดไม่ลง

“พอ ๆ ไม่ดูแล้ว…”

ตอนอยู่บนเครื่องบินนอนไม่ค่อยหลับเท่าไร พักผ่อนให้เต็มที่หน่อย 

ดีกว่า… 

เขาเพิ่งจะเอาผ้าห่มมาคลุมตัว คู่รักข้างห้องคู่นั้นก็ออกกำลังกายกัน 
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อีกแล้ว สะเทือนจนโคมไฟบนผนังร่วงลงมา กระแทกหน้าฮันต์อย่างไม่ทัน 

ตั้งตัว

“เชี่ยเอ๊ย!” ฮันต์หยิบโคมไฟขึ้นมา ก่อนจะพุ่งไปยังห้องข้าง ๆ เคาะ 

ประตูและกดกริ่งเต็มแรง

ทว่าเขากลับได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจหนัก  ๆ  กับเสียงผู้หญิง 

ครวญคราง สมองของฮันต์ใกล้ระเบิดเต็มที

“พวกนายทำกันทั้งวันทั้งคืนเลย! ถ้าตอนไหนไม่ทำก็กรุณาบอกด้วย 

แล้วกัน! ฉันจะนอนโว้ย!”

เสียงคำรามของฮันต์สะท้อนในโถงทางเดิน มั่นใจได้เลยว่าทั้งชั้นบน 

ชั้นล่างต้องได้ยินคำพูดของเขากันหมดแน่

แต่ว่าห้องนั้นได้เข้าสู่โลกส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้ว ฮันต์กดกริ่งอยู่ 

หน้าประตูเกือบยี่สิบนาทีพวกเขาถึงได้หยุด

เมื่อประตูเปิดออก เขาก็เห็นสาวสวยผมสีน้ำตาลเป็นลอนใหญ่คนหนึ่ง  

สีหน้าดูอ่อนล้าทว่าอิ่มเอมใจ หล่อนคลุมกายด้วยชุดนอนตัวบางจนมองเห็น 

เรือนร่างอรชรได้อย่างชัดเจน หูของฮันต์เห่อร้อนไปหมด

อกีฝา่ยยิม้และพดูวา่ “ครัง้หนา้นายกลบัมาเมือ่ไรกบ็อกพวกฉนัดว้ยนะ”

“ค่อยยังชั่วหน่อย!” ฮันต์คิดในใจว่าอีกฝ่ายจะต้องรู้สึกอับอายและ 

จะไม่รบกวนชีวิตเขาอีกแล้วแน่ ๆ 

“เราจะไดเ้ชญินายมากดกริง่ แถมยงัจา่ยใหน้ายสบินาทหีา้ดอลลารด์ว้ย  

เจ้าหนู นายต้องไม่รู้แน่เลยใช่ไหมว่ายิ่งนายกดกริ่ง พวกฉันก็ยิ่งมีอารมณ์น่ะ”

ฮันต์เบิกตากว้าง ท่าทางเหมือนคิดว่าตัวเองหูฝาดไป

นี่มันเรื่องบ้าอะไรวะ

อีกฝ่ายหัวเราะเบา ๆ กะพริบตามองเขาอย่างเย้ายวน “หน้าตาของนาย 

ก็น่ารักอยู่หรอก แต่ไม่รู้ว่าข้างล่างโตเต็มที่แล้วหรือยัง”

ฮันต์เริ่มโกรธนิด ๆ 

ไม่สิ โกรธมาก ๆ 

นี่ เป็นครั้งที่สองในสัปดาห์นี้แล้วนะที่นกเขาของเขาโดนทักทาย  
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คราวกอ่นในหอ้งนำ้ทีส่แปนชิกรงัดป์รซี ์ แมค็เกรดทีีก่ำลงัโมโหกพ็ดูวา่ขนนกเขา 

ของเขายังไม่ขึ้น 

“แม่งเอ๊ย…”

ฮันต์พลันรัวกดกริ่งบนประตูเต็มแรงอีกครั้ง

คราวนี้คนเปิดประตูคือผู้ชายคนหนึ่ง

กล้ามเนื้อของอีกฝ่ายเทียบได้กับนักเพาะกาย ช่วงเอวและหน้าท้อง 

แข็งแกร่งมาก เขาใช้สายตาดุดันมองฮันต์ “มีอะไร”

ฮันต์กลับยื่นมือไปหาอีกฝ่ายอย่างไม่กลัวเกรง “ผู้หญิงของนายพูดว่า  

กดกริ่งสิบนาทีจะให้ฉันห้าดอลลาร์ รวมที่กดเมื่อกี้สิบกว่าวินาที รวมเป็น 

ยี่สิบนาทีพอดี กรุณาจ่ายฉันมาสิบดอลลาร์”

นักเพาะกายตะลึงงัน

ผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังเขาหัวเราะ ก่อนจะหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้ว 

วางเงินสิบดอลลาร์บนฝ่ามือของฮันต์

“นายนี่น่ารักจัง”

“ฉันน่ารักหรือไม่น่ารักแล้วเกี่ยวอะไรกับเธอด้วย”

ฮันต์ยัดแบงก์ลงกระเป๋า ตัดสินใจจะไปซื้อโยเกิร์ตปลอบใจตัวเอง 

ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตฝั่งตรงข้ามสักหน่อย

นี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ส่วนใหญ่มักจะพบเห็นบรรดา 

พ่อแม่อุ้มลูกมาวางไว้ในรถเข็นช็อปปิง เข็นไปมาระหว่างล็อกสินค้าแต่ละแถว

เมื่อเห็นแบบนี้ทีไร ฮันต์ก็มักจะอิจฉาอยู่หน่อย  ๆ ไม่ใช่เพราะว่า 

พ่อแม่ของเขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว แต่เพราะต่อให้เป็นตอนที่พวกเขายังอยู่  

บ่อยครั้งที่เขาอยากได้อะไร ของสิ่งนั้นก็ไม่เคยถูกโยนใส่ในรถเข็นช็อปปิงเลย

หลังจากที่เลือกโยเกิร์ตสองแพ็กเสร็จ ฮันต์ก็นึกอยากกินคุกกี้ด้วย

เขามาถึงหน้าชั้นวางคุกกี้ แล้วก็มองเห็นคุกกี้น้ำตาลทรายแดงของ 

สวิตเซอร์แลนด์ที่ตนชอบที่สุด พอหยิบลงมาหนึ่งห่อก็พบว่าชั้นสินค้าว่างลง 

พอดี และที่ฝั่งตรงข้ามก็ปรากฏใบหน้าด้านข้างของผู้ชายคนหนึ่ง

ช่องว่างเพียงแค่ช่องเดียวเท่านั้น ราวกับพระเจ้าจงใจบีบโลกของฮันต์ 
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ใหแ้คบลง หนา้ผากและสนัจมกูของอกีฝา่ยรบักนัเปน็สว่นเวา้โคง้อนันา่เจรญิห ู

เจริญตา และขนตายามที่กะพริบตาก็ดูนุ่มนวลอย่างที่สุด

นั่นเป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่ง แต่ในความคิดของฮันต์ ความสวยงาม 

ล้วนขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคล เพราะมันไร้ซึ่งเพศและไม่แบ่งแยก 

ชายหญิง

ฮันต์รู้สึกว่าอีกฝ่ายหน้าตาดี ถ้างั้นก็ขอมองต่ออีกสักหน่อยแล้วกัน  

ถึงอย่างไรก็ไม่เสียเงิน แถมขนสักเส้นของอีกฝ่ายก็ไม่มีทางหายไปได้

ทว่าในตอนที่สายตาของอีกฝ่ายมองมาทางเขาและทะลุผ่านชั้นว่างนั้น  

ฮันต์ก็ถึงกับแอบกลั้นลมหายใจ

ที่ฝั่งตรงข้ามของชั้นวางสินค้าไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นวอห์น วินสตัน!

สายตาที่เหลือบมองมาราวไม่ได้ตั้งใจนั่นคล้ายกับมีพลังทะลุทะลวง  

มันพุ่งเข้าสู่สมองส่วนลึกของฮันต์ทันที

ทัง้ ๆ ทีเ่ปน็สายตาไรอ้ารมณ ์ แตฮ่นัตก์ลบัรูส้กึราวกบัวา่ตวัเองเกอืบโดน 

ไฟลวก เขาถอยหลังไปก้าวหนึ่ง

ฮันต์พลันนึกถึงภาพของวินสตันที่ช่วยตนรูดซิปกางเกงในห้องน้ำ 

ที่สแปนิชกรังด์ปรีซ์…นั่นมันอดีตอันดำมืดที่เขาล้างไม่ออกไปชั่วชีวิตเลยนะ!

เขาคิดอยู่เสมอว่าต่อให้พวกเขาเป็นนักแข่งรถกันทั้งคู่ แต่ระดับของ 

ตัวเองกับวินสตันห่างชั้นกันเกินไป ไม่มีทางที่จะได้มีโอกาสเจอหน้าหรือพูดคุย 

กันอีกด้วยซ้ำ แต่คาดไม่ถึงว่าขนาดในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังเจอ!

ฮันต์คิดจะเบนสายตาของตัวเองออก แต่เขากลับเกิดภาพหลอนว่า 

อีกฝ่ายต้องการจะกักขังเขาเอาไว้จนตาย

น่าจะเป็นเพราะวอห์น วินสตัน ไม่ชอบให้มีคนจ้องมองก็เลยโกรธ?

ฮันต์ถอนหายใจออกมาก่อนจะหิ้วตะกร้าใส่ของเดินไปที่ชั้นวางสินค้า 

อีกล็อกหนึ่ง

เขามีความสามารถพิเศษที่มีประโยชน์มากอยู่อย่างหนึ่ง  นั่นก็คือ  

สามารถทำเหมือนเรื่องกระอักกระอ่วน เรื่องน่าอาย หรือเรื่องแย่ ๆ ทั้งหลาย 

ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้
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ดงันัน้เขาจงึทำเหมอืนไมเ่คยเจอกบัวอหน์ วนิสตนั ในหอ้งนำ้ทีส่แปนชิ 

กรังด์ปรีซ์ และไม่เคยเจอเขาในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วย เพราะถึงอย่างไรวินสตัน 

ก็ไม่มีทางจำได้ว่าเคยพบเขามาก่อน

ด้วยเหตุนี้อารมณ์ของฮันต์จึงผ่อนคลาย เขาหิ้วตะกร้าใส่ของไปยัง 

เคาน์เตอร์ชำระเงิน

คนที่เดินซูเปอร์มาร์เก็ตในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เยอะพอสมควร  

ฮันต์จึงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วเล่นเกมแอนิป็อปอีกครั้ง

เขาเล่นไปพลางสำรวจแถวข้างหน้าไปพลาง  พร้อมกับใช้ปลายเท้า 

เตะตะกร้าใส่ของไปข้างหน้า

สิบกว่านาทีต่อมาเขาก็ได้ชำระเงินในที่สุด

ตอนที่รูดบัตรเครดิต แคชเชียร์บอกเขาว่าวงเงินเต็มแล้ว

ความหมายคือ…รูดเกินวงเงินแล้ว

ฮนัตเ์กาทา้ยทอย กอ่นจะนกึขึน้ไดว้า่สปัดาหท์ีแ่ลว้เขาซือ้ลำโพงชดุหนึง่ 

ให้เพื่อนคู่หูที่เต้นสตรีตแดนซ์ด้วยกัน ทั้งยังจ่ายค่าเช่าห้อง จากนั้นก็มีแข่ง… 

เหมือนว่าจะลืมจ่ายค่าบัตรเครดิตเสียแล้ว

“ยกเว้นโยเกิร์ตนั่น ที่เหลือไม่เอาแล้ว” ฮันต์หยิบเงินสิบดอลลาร์ 

จากการกดกริ่งประตูของตัวเองออกมาจากกระเป๋า

ช่วงเวลานี้เอง เสียงเย็นดุจเหล็กที่เคาะลงกลางห้องอันว่างเปล่าก็ดังขึ้น 

ด้านหลังเขา

“ยกเว้นกางเกงในแพ็กนั้น ที่เหลือใช้บัตรของฉันรูดก็ได้”

ไหล่ของฮันต์แข็งเกร็ง เขาหันหน้ากลับไปก็พลันพบว่าวินสตันยืนอยู่ 

ด้านหลังตน!

เขายังคงมีสีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์เช่นเดิม แขนยาวเอื้อมผ่านบ่า 

ของฮันต์แล้วยื่นบัตรเครดิตให้แคชเชียร์ แผ่นอกของเขาแนบเบา  ๆ  ลงบน 

แผ่นหลังของฮันต์

ความรู้สึกนั้น…เหมือนกับถูกคนโอบกอดจากด้านหลัง

นี่มันสถานการณ์อะไรกัน
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วินสตันมาอยู่ข้างหลังเขาตั้งแต่เมื่อไร

เดีย๋วส ิ พวกเขากำลงัตอ่แถวกนัอยู…่จะบอกวา่เขาเพิง่ตอ่แถวไดไ้มน่าน  

วินสตันก็มาต่อแถวรอจ่ายเงินด้วยเหรอ

เคาน์เตอร์ชำระเงินมีตั้งเยอะตั้งแยะ ทำไมต้องเลือกมาอยู่ข้างหลัง 

เขาด้วย

ในสถานการณ์ปกติ ฮันต์รู้ว่าตัวเองควรจะต้องกล่าวขอบคุณสักคำ  

แล้วบอกกับอีกฝ่ายว่าจะคืนเงินให้ทันทีที่มีโอกาส แต่เมื่อถึงเวลาเอ่ยปาก  

สิ่งที่เขาพูดกลับเป็น “ทำไมกางเกงในแพ็กนั้นถึงไม่ได้ล่ะ”

ผู้คนรอบข้างต่างหันมามอง แม้กระทั่งแคชเชียร์สาวก็ยังหน้าแดง 

เล็กน้อย

แต่ฮันต์ไม่นึกเสียใจที่ตัวเองถามคำถามนี้

ถ้าตอนนี้ไม่ได้คำตอบ กลับไปถึงห้องเขาก็ต้องคิดต่ออีกแน่

“เพราะว่ามันไม่พอดี” เสียงของวินสตันยังคงเรียบนิ่ง

“หา? ทำไมถึงไม่พอดีล่ะ”

“นายใส่ไซซ์เอ็มก็พอ ไม่ต้องใส่ถึงไซซ์แอลหรอก” วินสตันตอบ  

ผลของการเป็นนักขับตัวท็อปทำให้คนเชื่อถือได้อย่างไร้เหตุผล

ตอนที่เห็นสีหน้ามั่นอกมั่นใจนั่นของอีกฝ่าย หัวใจดวงน้อยของฮันต์ 

ก็ราวถูกเสียบจึ้กอย่างแรงทีหนึ่ง

อะไรคือ ‘ไม่ต้องใส่ถึงไซซ์แอลหรอก’ หมายถึงตรงนั้นของเขาเล็ก 

เกินไปเหรอ

แม่งเอ๊ย! นี่เป็นครั้งที่สามของสัปดาห์นี้แล้วนะที่คนพูดถึงน้องชายเขา!

เมื่อฮันต์กำลังจะพูดว่า ‘ฉันไม่จำเป็นต้องให้นายช่วยจ่าย’ วินสตัน 

ก็เอ่ยขึ้นอีก

“เนื้อผ้าอย่างนี้ไม่นานก็จะเสียความยืดหยุ่น”

“...อ๋อ”

วินาทีนั้นเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตใจได้รับการปลอบโยน

ที่แท้ไม่ได้จะบอกว่าขนาดน้องชายเขาเล็ก แต่เป็นเนื้อผ้าของกางเกงใน 
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ต่างหากที่ไม่ดี

“ขอบใจ คืนเงินให้นายคราวหน้านะ”

ฮันต์หิ้วถุงของซูเปอร์มาร์เก็ต โบกมือชิล ๆ ให้อีกฝ่ายแล้วเดินจากไป

หรือจะให้ยืนอยู่ตรงนั้นต่อ รอวินสตันจ่ายเงินพลางถกเรื่องเนื้อผ้าของ 

กางเกงในกับเขาเหรอ

ขณะที่หิ้วของพวกนี้เดินไป ฮันต์เงยหน้าถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่ง

สรุปว่าเขาก็ยังไม่ได้ซื้อกางเกงใน…แล้วเย็นนี้จะใส่อะไรล่ะ ที่มีอยู่ก็ยัง 

ไม่ได้ซักเลยสักตัว…

งานเลี้ยงเพื่อการกุศลช่วงสุดสัปดาห์อะไรนั่นก็น่ารำคาญชะมัด

ชุดสูทอยู่ที่ไหนกันนะ

เมือ่ฮนัตก์ลบัถงึหอ้ง เขากร็ือ้ตูค้น้กลอ่ง จนในทีส่ดุกห็าสทูชดุหนึง่เจอ  

พอสวมลงบนตัวก็ดูเรียบ  ๆ  ไม่ได้สะดุดตาอะไร ฮันต์ทำหน้าพออกพอใจ 

เป็นอย่างมาก

เดี๋ยวก่อน…งานเลี้ยงเพื่อการกุศลของเฟอร์รารี วินสตันต้องเข้าร่วม 

ด้วยแน่ ถ้างั้นต้องคืนเงินให้เขาไหม

เงินนั่น…มันเท่าไรนะ

จำไม่ได้แล้ว ช่างแม่ง

เทียบกับค่าแรงหนึ่งล้านยูโรต่อปีของวอห์น วินสตัน เขาไม่มีทางใส่ใจ 

เรื่องช่วยฮันต์จ่ายเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรอก

แล้วฮันต์ก็ขับรถจี๊ปคันเล็กของเขามาถึงโรงแรมหรูที่จัดงานเลี้ยงในช่วง 

วันหยุดสุดสัปดาห์

เมื่อมองไปรอบ  ๆ  กายจะเห็นหนุ่มสาวสวมชุดสูทชุดเดรสอย่างเป็น 

ทางการเดินทางมาด้วยรถหรู ออร่าเปล่งประกายระยิบระยับ คนดังเหล่านั้น 

ส่งกุญแจรถให้พนักงานหน้าประตูเสร็จก็เดินเยื้องย่างขึ้นไปด้านบนอย่าง 

สง่างาม
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เสื้อซับเหงื่อ1 ของผู้ชาย

บทที ่ 3

1 คอืเสือ้ยดืทีท่ำจากวสัดกุนัไฟ นกัขบัจะใสไ่วด้า้นในกอ่นจะสวมทบัดว้ยชดุแขง่แบบเตม็ตวั
2 หรอืเซาเบอรเ์อฟวันทมี (Sauber F1 Team) เปน็หนึง่ในทมีแขง่รถฟอรม์ลูาวนัของบรษิทั 

ผู้ผลิตรถยนต์หรูจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ฮันต์ถูจมูก “ดูเหมือนชุดฉันจะเรียบเกินไปหน่อย” 

เมื่อเขาเดินขึ้นบันไดก็เจอเข้ากับโดนัลด์ นักขับชื่อดังของทีมเซาเบอร์2

ชายคนนีค้วา้อนัดบัสามในการแขง่สนามทีแ่ลว้ เรยีกไดว้า่กำลงัเปน็ชว่ง 

ที่ลำพองใจถึงขีดสุด อีกทั้งสาวงามที่โอบอยู่ข้างกายก็ยังสวยจนคนตะลึง  

ทั้งสองยืนจูบกันนัวเนียตรงประตูทางเข้าอยู่ครู่หนึ่ง โดนัลด์จึงค่อยยื่นกุญแจ  

ออกมาอย่างเอื่อยเฉื่อย

บริกรกำลังจะเข้ามารับกุญแจ แต่โดนัลด์กลับโยนมันไปทางฮันต์

ฮันต์ล้วงกระเป๋ากางเกงพลางก้าวถอยหลัง กุญแจร่วงลงตรงปลายเท้า 

เขาพอดี

“เฮ้!” โดนัลด์เลิกคิ้วมองมาทางฮันต์คล้ายต้องการถามว่า  ‘ทำไมแค่ 

กุญแจรถนายก็ยังรับไม่ได้’

ฮันต์ยังคงล้วงกระเป๋ามองเขา จากนั้นก็หยิบบัตรเชิญออกมาอย่าง 

เอ้อระเหย ส่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตู
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ขณะนั้นเองบริกรก็รีบร้อนกล่าวขออภัยฮันต์ ก่อนจะรีบเก็บกุญแจรถ 

ขึ้นมา

ฮันต์มองตัวเอง  แล้วก็มองบริกร  ถึงแม้จะใส่สูททั้ งคู่…แต่คง 

ไม่เหมือนกันขนาดนั้นหรอกมั้ง

“ท่าทางมันให้น่ะ”

แม็คเกรดี เพื่อนร่วมทีม…อ่า...ควรจะเรียกว่าศัตรู เดินผ่านข้างกาย 

เขาพลางยิ้มเยาะทีหนึ่ง

ฮันต์เกาหลังศีรษะ คิดเท่าไรก็คิดไม่ออกว่าท่าทางของตนเหมือนกับ 

บริกรตรงไหน

ในงานเลี้ยง ผู้คนต่างชนแก้วไวน์กันอย่างครึกครื้น สื่อมวลชนชื่อดัง 

จำนวนไม่น้อยก็อยู่ภายในงานด้วย ผู้จัดการทีมและนักขับชื่อดังต่างกลายเป็น 

จุดศูนย์กลางที่ถูกห้อมล้อม แน่นอน…ยกเว้นคนว่างงานอย่างเขา

แต่ยังดีที่ของหวานในงานเลี้ยงรสชาติไม่เลว

ฮันต์มีความสุขกับช่วงเวลาที่ไม่มีใครรบกวน ไม่มีใครสนใจ อยากกิน 

อย่างไรก็ได้แบบนี้มาก

ถึงจะเอาครีมมาละเลงทั่วหน้าก็ไม่จำเป็นต้องวุ่นรับมือกับผู้สื่อข่าว 

และเพื่อนร่วมอาชีพเหมือนนักขับชื่อดังพวกนั้น…ชีวิตคนแสนสั้น ทำไมต้อง 

เอาเวลาเสพสุขไปใช้กับการเข้าสังคมด้วยล่ะ

พอกินขนมหวานเซตหนึ่งหมด ฮันต์จึงเดินอย่างอิ่มอกอิ่มใจไปอีกฝั่ง  

ตอนนี้เองที่บริกรคนหนึ่งยัดถาดอาหารใส่มือเขา “โทษที หัวหน้าเรียกฉัน 

พอดี นายทำแทนฉันสักพักนะ! ขอบใจ!”

ฮันต์เบิกตากว้างมองเงาร่างของอีกฝ่ายเดินจากไป แล้วก็มองถาดที่อยู่ 

ในมือ

แม็คเกรดีบังเอิญเห็นฉากนี้เข้าพอดี เขาจึงวางแก้วไวน์เปล่าในมือ 

ลงบนถาดของฮันต์เสียดื้อ ๆ 

“คงต้องรบกวนนายแล้ว คุณบริกร”

เขาพูดจบพร้อมกับวางทิปหนึ่งดอลลาร์ไว้บนถาด
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ฮันต์หรี่ตา ดูท่าแม็คเกรดีคงยังแค้นที่การแข่งในสนามก่อนเขาขวาง 

ดูคอฟนีไว้ไม่ได้สินะ!

เดี๋ยวนะ  มันอาจไม่ใช่เพราะการแข่งขัน  แต่เป็นเพราะระเบิดน้ำ 

ในห้องน้ำลูกนั้น?

เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ฮันต์ก็ยิ้มพลางหยิบเงินหนึ่งดอลลาร์เก็บใส่กระเป๋า  

คลี่ยิ้มตาหยีใส่แม็คเกรดีแล้วขยับปากพูดแบบไร้เสียงว่า ‘ขอบใจ’

แม็คเกรดีเผยสีหน้าอยากโมโหแต่ก็ต้องสะกดกลั้นเอาไว้ออกมา 

ตามคาด

ฮันต์พลันรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขสุด ๆ  

ขณะนั้นเอง การมาถึงของใครบางคนก็ทำให้ผู้คนในงานเลี้ยงราวกับ 

ถูกอะไรบางอย่างดึงดูด พวกเขาต่างหันไปมองทางฝั่งนั้นกันหมด

ฮนัตก์เ็หลอืบตาขึน้มองตาม เปน็ผูจ้ดัการของทมีเฟอรร์ารทีีม่าพรอ้มกบั 

วอห์น วินสตัน ซึ่งเดินอยู่ข้างหลังแท้ ๆ แต่กลับไม่อาจบดบังตัวตนของเขาได้

วินสตันในวันนี้สวมชุดสุภาพสีดำที่ดำสนิทจนแทบไม่มีลวดลายใด  ๆ   

แต่ยิ่งเป็นสไตล์เรียบง่ายก็ยิ่งขับเน้นให้เห็นเค้าโครงส่วนเอวและไหล่แข็งแกร่ง 

อย่างชัดเจน

ไหนจะยังมีขายาว ๆ คู่นั้น ทุกย่างเท้าที่ก้าวเดินล้วนทำให้ผู้เฝ้าชมรู้สึก 

เพลิดเพลิน

ศูนย์กลางของงานเลี้ยงเพื่อการกุศลครั้งนี้คือใคร ไม่ต้องบอกก็รู้

เพียงแต่ไม่ว่าจะเป็นใคร อย่างมากวินสตันก็แค่ผงกศีรษะให้อีกฝ่าย 

เล็กน้อยอย่างมีมารยาททว่าคงไว้ซึ่งความสง่างามเท่านั้น ไม่เผยรอยยิ้ม 

ออกมาเลยแม้แต่น้อย

แมแ้ตป่ระธานในการจดังานเลีย้งครัง้นีท้ีเ่ดนิเขา้มาจบัมอืกบัเขา เขากแ็ค ่

ผงกศีรษะให้เท่านั้น

“หมอนี่มันฉีดโบท็อกซ์จนกล้ามเนื้อตรงหน้าแข็งเลยหัวเราะไม่ออก 

หรือไง” ฮันต์ลูบคาง

ถงึจะดเูยน็ชา แตก่ลบัไมม่ใีครรูส้กึวา่เขาเยอ่หยิง่ คนพวกนัน้กเ็หมอืน 
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แมลงเม่าที่พร้อมกระโจนเข้าสู่กองไฟ  และแม้จะรู้ดีว่าวอห์น  วินสตัน  

มีแค่หน้าเดียวตลอดกาล ก็ยังจะห้อมล้อมอยู่ข้างกายเขาอย่างยินดี

เวลานีม้คีนวางแกว้ไวนเ์ปลา่ลงบนถาดในมอืเขาอกีครัง้ จากนัน้ใชส้ายตา 

พูดกับเขาว่า ‘ทำไมนายยังแอบอู้อยู่อีก’

ฮันต์เบ้ปาก คิดในใจว่ากินเค้กอีกชิ้นเขาก็จะออกจากงานแล้ว

ในขณะทีเ่ตรยีมหาของอรอ่ยแลว้ออกจากทีแ่หง่นี้ สายตากก็วาดผา่นไป 

ทางวินสตันโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วเขาก็พบว่าแม้มือของวินสตันจะถือแก้วไวน์ 

และดูเหมือนตั้งใจฟังประธานของงานพูด แต่สายตาของเขากลับมองผ่านไหล่  

ของอีกฝ่าย แทรกผ่านช่องว่างระหว่างบรรดาแขกเหรื่อมาตกลงบนร่างฮันต์

สายตาที่ไร้ซึ่งความรู้สึกแบบนี้ทำให้ฮันต์นึกว่าอีกฝ่ายแค่เบื่อหน่าย 

เพราะประธานของงานพดูนานเกนิไปจงึหาจดุโฟกสัอืน่ใหต้วัเอง แต่เขากส็งัเกต 

ได้โดยเร็วว่าเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้น...

เพราะอีกฝ่ายมองตั้งแต่ดวงตา ไล่ลงมาถึงปลายจมูกของเขา และ 

ไล่ลงสู่เบื้องล่างอย่างเชื่องช้า ก่อนมองลึกลงไปข้างในปกเสื้อ ลึกลงไปทุกที…

ฮันต์เบือนหน้าหนี

น่าจะเป็นเพราะอากาศในงานเลี้ยงผสมกับกลิ่นแอลกอฮอล์ เขาจึง 

ไม่ชิน

เขาเอียงศีรษะแล้วใช้นิ้วมือเกี่ยวโบหูกระต่ายของตน

แต่เพียงแค่ชั่วพริบตานั้นเขารู้สึกราวกับว่าลำคอถูกลวกจนเป็นแผล  

เขาเผลอมองไปทางวินสตันอีกครั้ง

อา…ถูกคนบังซะแล้ว…

คงคิดไปเองละมั้ง

ฮันต์เดินไปอีกฟากแล้วก็เห็นมินิเลมอนพาย

“เยี่ยมไปเลย กินพวกแกนี่แหละ”

ชัว่ขณะทีเ่หลอืบตาขึน้มอง เขากเ็ผลอประสานเขา้กบัสายตาของวนิสตัน 

อีกครั้ง พลังอันไร้ตัวตนระลอกหนึ่งพุ่งมากระแทกร่างเขาอย่างจัง สิ่งของ 

นอกกายทั้งหมดที่สามารถปกปิดร่างกายเขาได้คล้ายถูกกระชากออกไปใน 
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วินาทีนั้น

ร่างกายร้อนรุ่มอย่างไร้สาเหตุ เลือดไหลเวียนสู่เบื้องล่าง

ฮันต์อยากผละสายตาออก แต่ความรู้สึกในตอนนี้ราวกับเขาตกอยู่ 

ท่ามกลางแรงดึงดูดของอีกฝ่ายจนไม่อาจหันหนี

“การประมูลของงานเลี้ยงเพื่อการกุศลในครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้น ณ บัดนี้!”

สายตาของทุกคนต่างมองไปบนเวทีจัดงานประมูล รวมถึงวินสตันด้วย

ฮันต์จึงผ่อนลมหายใจออกมาได้ในที่สุด

เรื่องเมื่อครู่คงจะเข้าใจผิดไปเอง…เขากับวินสตันเคยเจอกันซึ่ง ๆ  หน้า 

แค่สองครั้งเท่านั้น

ครั้งหนึ่งในห้องน้ำที่สแปนิชกรังด์ปรีซ์ อีกครั้งหนึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ต  

อีกฝ่ายไม่เห็นจำเป็นจะต้องใช้แววตาแบบที่ใช้มองศัตรูมาจ้องเขาเลยนี่!

หลังจากพิธีกรพล่ามคำพูดไร้สาระไปกองใหญ่ก็วกกลับเข้าสู่หัวข้อหลัก 

ได้ในที่สุด

“รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูลในครั้งนี้ เราจะมอบให้แก่กองทุน 

เพื่อการกุศลของเฟอร์รารีเพื่อนำไปใช้สำหรับการช่วยเหลือเด็ก  ๆ  ที่เป็นโรค 

ลิวคีเมีย3 ลำดับต่อไปขอเชิญชมของประมูลชิ้นแรก…ถุงมือที่เจ้าของฉายา 

ฉลามขาวยักษ์ หรือก็คือเชียร์ ราชันนักขับผู้ได้คะแนนสะสมประเภทนักขับ 

ของเอฟวันกรังด์ปรีซ์เป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันสองสมัยซ้อนใช้ในการแข่งขัน 

สนามย่อยครั้งที่แล้ว!”

เสียงปรบมืออย่างกระตือรือร้นดังก้องงาน

“ราคาเริ่มต้นที่ห้าพันดอลลาร์!”

ฮันต์ยิ้มไปพลาง กินมินิเลมอนพายไปพลาง

3 Leukemia หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิด 

เม็ดเลอืดในไขกระดกู สง่ผลใหเ้ซลลต์วัออ่นของเมด็เลอืดขาวมกีารแบง่เซลลเ์พิม่จำนวนมากกวา่ปกต ิ 

และการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้งนี้ได้รบกวนการสร้างเม็ดเลือดปกติชนิดอื่นของไขกระดูก ทำให้ 

เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวปกติ และเกล็ดเลือดลดลง ลักษณะอาการคือมีจุดเลือดออกตาม 

ผิวหนัง และเกิดผื่น ปื้น หรือก้อนที่ผิวหนัง
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ราคาเร่ิมต้นห้าพันดอลลาร์ คนไม่รู้คงนึกว่าเป็นภาพวาดช่ือดังแห่งยุคแหง!

โอ้ ดูท่าเขาควรทำตามที่มาร์คัสบอกจริง ๆ ต้องตั้งใจให้มากกว่านี้อีก 

สักหน่อย ถ้ามีชื่อเสียงแล้ว ถุงมือที่เขาเคยใช ้ ต่อให้ขายห้าพันดอลลาร์ไม่ได ้ 

แต่สักห้าร้อยดอลลาร์ก็คงขายได้ละมั้ง

ถึงตอนนั้นเขาจะเปลี่ยนคู่ใหม่มันทุกสนามเลย!

สุดท้ายถุงมือของ  ‘ฉลามขาวยักษ์’  เชียร์ก็ขายออกไปในราคาสองหมื่น 

ดอลลาร์

ฮันต์อดถอนหายใจไม่ได้ ‘เอฟวันเป็นกีฬาที่ผลาญเงินที่สุดในโลกแบบ 

ไม่มีใครเทียบได้จริง ๆ ด้วย’

“ของประมูลชิ้นที่สอง…เสื้อซับเหงื่อที่วอห์น วินสตัน จากทีมเฟอร์รารี 

เคยใส่ในการแข่งขัน!”

รอบ ๆ ตัวฮันต์เกิดเสียงฮือฮาด้วยความตื่นเต้นดังขึ้นระลอกหนึ่ง

“ราคาเริ่มต้นที่ห้าพันดอลลาร์เช่นกัน!”

คำพูดแนะนำของพิธีกรยังไม่ทันจบ การประมูลก็เริ่มขึ้นแบบทนรอ 

แทบไม่ไหว

“หกพันดอลลาร์!”

“เจ็ดพัน!”

“แปดพัน!”

…

ฮันต์ผงกศีรษะไปพลาง ฟังเสียงเสนอราคาข้างตัวไปพลาง สีหน้า 

เต็มไปด้วยความมึนงง

แค่เสื้อยืดสีขาวตัวเดียว ทำไมพอวินสตันใส่แล้วถึงได้มีราคามหาศาล 

ขนาดนี้ล่ะ

ท้ายที่สุดราคาก็พุ่งทะยานไปถึงห้าหมื่นดอลลาร์

ฮันต์สำลักมินิเลมอนพายจนหายใจแทบไม่ออก เขาต้องหาน้ำดื่ม 

สักหน่อย

เมื่อหันหลังกลับไปก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งร้องไห้น้ำตาไหลพรากโดยมี 
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พ่อของหล่อนกำลังปลอบอยู่

“อย่าเสียใจไปเลยลูกรัก พ่อกับนักวิเคราะห์กลยุทธ์4 ของทีมเฟอร์รารี 

สนิทกันมาก ไว้รองานเลี้ยงเลิกแล้วพ่อจะขอให้เขาช่วยเอาเสื้อยืดอีกตัวจาก 

วินสตันมาให้ดีไหม”

แต่หญิงสาวคนนั้นยังคงกลั้นน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ได้

พูดตามตรง ฮันต์นึกสงสัยอยู่บ้างว่า ในบรรดาแฟนคลับสาวที่เข้าร่วม 

งานประมูลเหล่านี้ จะมีสักกี่คนกันที่เข้าใจเอฟวันจริง ๆ 

“ลูกรัก เชื่อพ่อนะลูก?” คุณพ่อท่านนั้นอยากเช็ดน้ำตาให้ลูกสาว  

แต่ลูกสาวกลับเบือนหน้าหนี

ฮันต์เริ่มสงสารเขาขึ้นมานิด ๆ  จึงขยับจัดคอเสื้อของตัวเองแล้วเดินไป 

ข้าง ๆ หญิงสาวคนนั้น

“นี่ เธอชอบวอห์น วินสตัน มากใช่ไหม”

“...” หญิงสาวรู้สึกประหลาดใจต่อการปรากฏตัวของฮันต์ หากก็ยัง 

ผงกศีรษะ “ใช่”

“งัน้เธอรูไ้หมวา่แขง่เอฟวนัสนามหนึง่เสรจ็ รา่งกายของนกัขบัจะสญูเสยี 

พลังงานเท่ากับการแข่งวิ่งมาราธอน”

หญิงสาวผงกศีรษะอีกครั้ง แต่หล่อนก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมจู่ ๆ   

ฮันต์ถึงได้พูดเรื่องพวกนี้

“เพราะงั้นในการแข่งขันสนามหนึ่ง นักขับสามารถขับน้ำในร่างกาย 

ออกมาได้ประมาณสามลิตร น้ำในร่างกายพวกนั้นจะถูกเสื้อยืดสีขาวตัวนั้น 

ดูดซับไว้จนหมด…มันคือเสื้อซับเหงื่อที่ตรงตามชื่อของมัน ฉันเดาว่ามันต้อง 

มีกลิ่นที่เป็นกลิ่นตัวของวินสตันตลบอบอวลเลยละ…ฉันไม่รู้หรอกนะว่าจะ 

4 คอืผูว้างแผนโดยมเีปา้หมายเพือ่ควา้ชยัชนะใหท้มี โดยนกัวเิคราะหก์ลยทุธจ์ะเริม่วางแผน 

ตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน เช่น การทดสอบและเก็บข้อมูลรถ การเลือกชนิดยางในแต่ละสนามแข่ง  

ไปจนถึงรอบควอลิฟายและรอบแข่งจริง เช่น การคำนวณเชื้อเพลิงให้พอดี จำนวนการเข้าพิต 

เปลี่ยนยาง รอบที่สมควรเข้าพิต ยางที่จะใช้ การแก้ปัญหาต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน  

เป็นต้น
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ฉุนจมูกหรือเปล่า” ฮันต์ยักไหล่และมองหญิงสาวคนนั้นต่อ

“นาย…นายบ้าหรือเปล่า!” หญิงสาวโมโหก่อนจะหันหลังเดินจากไป

ฮันต์ถูจมูก พึมพำกับตัวเองเบา ๆ “ฉันเนี่ยนะบ้า ยังไงฉันก็ปกติกว่า 

บางคนที่ยอมจ่ายเงินห้าหมื่นดอลลาร์เพื่อซื้อเสื้อซับเหงื่อของผู้ชายก็แล้วกัน”

“ฉันไม่มีกลิ่นตัว ไม่รู้ว่านายจะผิดหวังหรือเปล่า”

น้ำเสียงเย็นชาที่ราวกับการเคาะแก้วเงินอย่างแผ่วเบาท่ามกลางห้อง 

อันว่างเปล่าดังขึ้นเบื้องหลัง แผ่นหลังของฮันต์แข็งค้าง ถึงจะเคยฟังอีกฝ่าย 

พูดแค่ไม่กี่คำ เขาก็ยังแยกได้ว่านั่นคือเสียงของวินสตัน

เขา…เขามาตั้งแต่เมื่อไรกัน

หมอนี่ควรจะต้องคุยกับประธานจัดงานเลี้ยงหรือสปอนเซอร์อะไร 

เทือกนั้นอยู่ไม่ใช่หรือไง
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