


คันนิงแฮมส์

	 โรสวูดเซ็นเตอร์ * ดับเบิลยู ถนนสาย ๓ * ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย ๙๐๐๔๘

 
เรียน มิสซิสแบรนดอน

	 ขอบคุณสำหรับจดหมาย ดิฉันดีใจที่คุณมีความสุข 
ในการมาเยือนห้างสรรพสินค้าของเรา
	 น่าเสียดายที่ดิฉันไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่า ผู้หญิง 
ที่ซื้อสินค้าจากเคาน์เตอร์เครื่องสำอางแม็กเมื่อวันอังคารคือ  
“อูมา เธอร์แมน สวมวิกผมยาวสีเข้ม”  หรือเปล่า ดังนั้นจึง 
ไม่อาจบอกได้ว่า “เธอซื้อลิปสติกรุ่นใด” หรือ “ตัวจริงเธอ 
นิสัยดีมั้ย” เช่นเดียวกับที่ไม่อาจส่งต่อข้อความของคุณที่ว่า  
“เธออาจจะอยากมีเพื่อนไปซิ่ง ซึ่งดิฉันคิดว่าเราน่าจะเข้ากัน 
ได้ดี”
	 ดิฉันขออวยพรให้การย้ายมาลอสแอนเจลิสในโอกาส 
อันใกล้เป็นไปด้วยดี ส่วนคำถามอื่น ขอเรียนว่าเราไม่มีการ 
มอบส่วนลดแรกรู้จักแก่ผู้พักอาศัยที่เพิ่งย้ายมาแอลเอเพื่อ  
“ทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่น”

	 ขอขอบคุณในความสนใจ

แมร ี เอ็กแลนทีน

แผนกลูกค้าสัมพันธ์



   อินเนอร ์ แซงทัม ไลฟ์สไตล์ สปา

   ๖๕๔๐ ฮอลโลเวย์ ดร. * เวสต์ฮอลลีวูด, แคลิฟอร์เนีย ๙๐๐๖๙

เรียน มิสซิสแบรนดอน

	 ขอบคุณสำหรับจดหมาย ดิฉันดีใจที่คุณมีความสุขใน 
การมาเยือนสปาของเรา
	 น่าเสียดายที่ดิฉันไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่า ผู้หญิง 
แถวหนา้สดุในชัน้เรยีนโยคะของคณุใชก่วนิเนธ็ พลัโทรว ์ หรอื 
ไม่ ดิฉันเสียใจที่คุณดูไม่ออกเนื่องจาก  “เธอหกคะเมนอยู่ 
ตลอดเวลา”
	 ดังนั้น จึงไม่อาจส่งต่อคำถามที่คุณฝากไว้ว่า  เธอ  
“ทำท่าหกสูงเป๊ะเว่อร์”  ขนาดนั้นได้อย่างไร หรือเธอใส่  “เสื้อ 
ถ่วงน้ำหนัก”  ใต้เสื้อยืดหรือเปล่า เช่นเดียวกับที่ไม่อาจส่งต่อ
คำเชิญให้เธอไปร่วมดื่มชาออร์แกนิกแกล้มขนมเค้กผักคะน้า
กับคุณได้
	 ดิฉันดีใจที่คุณชื่นชอบร้านของขวัญและไลฟ์สไตล์ 
ของเรา ส่วนข้อถามอื่นที่ว่าหากดิฉันบังเอิญพบสามีคุณตาม 
ท้องถนนนั้น ขอได้โปรดวางใจว่าดิฉันจะไม่แพร่งพรายเรื่องที่ 
คุณ “กระหน่ำซื้อกางเกงในออร์แกนิก” อย่างแน่นอน
 
	 ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ไคล์ ไฮลิง
ผู้จัดการบริหารผลสัมฤทธิ์ (ศาสตร์ตะวันออก)



บิวต ี ออน เดอะ บูเลอร์วาร์ด
๙๕๐๐ เบเวอร์ลีย ์ บูเลอร์วาร์ด

เบเวอร์ลีย์ฮิลส์, ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย ๙๐๒๑๐

เรียน มิสซิสแบรนดอน

	 ขอบคุณสำหรับจดหมาย
	 น่าเสียดายที่ดิฉันไม่อาจยืนยันได้ว่า ผู้หญิงที่เลือกชม 
สนิคา้ ณ ซุม้ของลาแมรค์อื “จลู ี แอนดรวูส์ สวมแวน่กนัแดด 
กับผ้าโพกหัว” หรือเปล่า
	 ดังนั้นดิฉันจึงไม่อาจส่งต่อข้อคิดเห็นของคุณที่ว่า   
“กัปตันวอน แทรปป์ ในชีวิตจริงแซ่บมากมั้ย” หรือ  “ดิฉัน 
ขอโทษที่ร้องเพลง ‘เดอะโลนลีโกทเฮิร์ด’ ใส่หน้าคุณด้วยอาราม 
ตื่นเต้นจัด” เช่นเดียวกับที่ไม่อาจส่งต่อคำเชิญให้เธอ  “แวะ 
ไปร้องเพลงหนุงหนิงระหว่างกินแอ๊ปเปิ้ลสทรูเดล” กับคุณได้
	 สำหรับคำถามอื่น ขอเรียนว่าเราไม่มีการจัดปาร์ตี้   
“ต้อนรับสู่แอลเอ” และไม่มีการแจกของกำนัลฟรีสำหรับผู้ที่ 
เพิ่งย้ายมาใหม่ แม้กระทั่งชุดฟอกฟันขาวเพื่อให้  “พวกเขา 
กลมกลืนกับชาวเมือง” อย่างไรก็ตาม ดิฉันขออวยพรให้การ 
ย้ายมาแอลเอในเร็ววันนี้ของคุณเป็นไปด้วยความราบรื่น 
สัมฤทธิผล

	 ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเรา

แซลล ี อี. ซานซานโต
ที่ปรึกษาแผนกลูกค้าสัมพันธ์
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๑

เอาละ อย่าสติแตก อย่า สติแตก

	 ฉนัหลดุอยูแ่ลว้ แหม ตอ้งหลดุส ิ ใชว่า่จะตดิแหงก็อยูใ่นพืน้ทีแ่ออดั 

ยัดทะนาน ไร้ทางปลดปล่อยนี้ไปตลอดกาล...เสียเมื่อไหร่เนอะ

	 ประเมินสถานการณ์ด้วยจิตใจเยือกเย็นขั้นสุด ซี่โครงตอนนี้บีบรัด 

จนแทบหายใจไม่ออก แขนซ้ายถูกยึดอยู่ข้างหลัง ใครก็ตามที่ประดิษฐ์ 

“ผา้กกัขงั” ชิน้นีถ้อืวา่ประสบความสำเรจ็ละ แขนขวาของฉนักค็า้งเติง่ทลุกัทเุล  

ถ้าพยายามจะยื่นมือไปข้างหน้า เจ้า “ผ้ากักขัง” ก็จะรัดข้อมือทันท ี เออ ก็ได้  

ฉันติดแหง็ก อับจนหนทาง

	 หนา้ฉนัในกระจกเงาซดีเผอืด ดวงตาหลกุหลกิเบกิโต แขนทัง้สองขา้ง 

ไขวพ้นักบัผา้ยดืดำเงาวาว แถบรดัหนึง่ในนีค้วรจะเปน็สายคาดไหลเ่หรอ แลว้ 

ที่โยงใยไขว้กันนั่นเอาไว้ปิดรอบเอวหรือเปล่า

	 โธ่ถัง ฉันไม่น่า ดันทุรัง ลองไซส ์ ๔ เลย

	 “เป็นยังไงบ้างคะ” มินดี พนักงานขายร้องถามจากหน้าม่านที่ขึงเป็น 

คอกเหลี่ยมจนฉันเริ่มพล่าน ยายมินดีสูงชะลูดตูดปอด ต้นขากล้ามแน่น 

มชีอ่งวา่งสามนิว้เปน็อยา่งตำ่ หลอ่นเหมอืนคนเดนิขึน้เขาทกุวนัและไมรู่ก้ระทัง่ 

ว่าคิทแคท คืออะไร
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สาวนักช็อป ปีนบันไดตะกายดาว

	 แม่นี่ถามสามครั้งแล้วว่าเป็นไงบ้าง และทุกครั้งฉันก็ได้แต่ตอบเสียง 

แหลม “เยีย่มมาก ขอบคุณค่า!” ทัง้ทีค่วามจรงิเริม่รอ้นรน ฉนัปลกุปลำ้กบั 

ไอ้ชุด “ยกกระชับสัดส่วนอวดหุ่นนักกีฬา” นี่มาสิบนาทีแล้ว จะเสือกไสยายนี่ 

ไปตลอดก็คงไม่ได้

	 “เนื้อผ้าชั้นหนึ่งเลยนะคะ” มินดีขายของ “เก็บทรงได้มากกว่าผ้า 

สแปนเด็กซ์ธรรมดาสามเท่า คุณตัวเล็กลงไซส์หนึ่งเลยใช่มั้ยเอ่ย”

	 ก็อาจจะใช่นะยะ แต่ปอดฉันคงทำงานน้อยลงครึ่งหนึ่งด้วย

	 “แถบคาดโอเคหรือเปล่าคะ” เสียงมินดีดังมา “ให้เข้าไปช่วยปรับสาย 

ในห้องลองมั้ย”

	 เข้ามาในห้องลอง? ฉันไม่มีทางปล่อยให้คนแอลเอสูงยาว ผิวแทน  

หุ่นเชียะ เข้ามาเห็นเซลลูไลต์ฉันหรอกย่ะ

	 “ไม่ต้องค่ะ ไม่เป็นไร ขอบคุณนะคะ!” ฉันเสียงหลง 

	 “ใหช้ว่ยถอดไหมคะ” หลอ่นมาแนวใหม่ “ลกูคา้บางทา่นลองครัง้แรก 

ก็ถอดยากค่ะ”

	 ฉันเห็นมโนภาพสุดสยองว่าตัวเองเกาะเคาน์เตอร์หนึบแน่นให้มินดี 

ทึง้ชดุกระชบัสดัสว่นออกจากตวั ระหวา่งทีเ่ราทัง้คูพ่ยายามจนหอบแฮก เหงือ่ 

โซมกาย และยัยมินดีแอบคิดในใจ “นึกแล้ว ว่านางพวกอังกฤษต้องอ้วนปริ 

เหมือนกันหมด”

	 ไม่มีทาง รอชาติหน้าตอนบ่าย ๆ เถอะย่ะ ทางออกเหลืออยู่อย่างเดียว  

คือฉันต้องซื้อชุดนี้ ไม่ว่าจะราคาเท่าไรก็ตาม

	 ฉันผสานพลังบิดตัว ตวัดสายทั้งสองข้างพาดไหล่จนได้ ค่อยยังชั่ว  

ตอนนี้ฉันเหมือนไส้กรอกบวมปลิ้นในผ้าไลคราสีดำ แต่อย่างน้อยก็ขยับแขน 

ได้ละ พอไปถึงโรงแรมปุ๊บ ฉันจะใช้กรรไกรตัดเล็บหั่นเจ้าชุดนี่ออกจากร่าง 

แล้วเอาซากไปทิ้งถังขยะสาธารณะ ลุคจะได้ไม่ต้องมาเจอแล้วถาม นี่อะไร 

น่ะ หรือ คุณจะบอกว่าคุณซื้อมาทั้งที่รู้แก่ใจว่าใส่ไม่ได้เนี่ยนะ หรืออะไรอื่น 

ที่โคตรน่ารำคาญ

	 ลุคคือสาเหตุที่ทำให้ฉันมายืนอยู่ในร้านชุดกีฬาที่แอลเอ เรากำลังจะ 

ย้ายมาลอสแอนเจลิสด่วนจี๋เนื่องจากงานของเขา  และตอนนี้เราเดินทาง 



6

โซฟี คินเซลลา

มาตามล่าหาบ้านกันจ้าละหวั่น นั่นคือจุดหมายหลัก : อสังหาฯ บ้าน สวน  

สญัญาเชา่ มากมายหลายสิง่ ฉนัแคแ่วบมาโรดโิอไดรฟแ์ปบ๊หนึง่ แปบ๊ เดยีว 

จริง ๆ คั่นเวลานัดดูบ้าน

	 เอ่อ ก็ได้ ความจริงก็คือฉันยกเลิกนัดดูบ้านเพื่อมาเรดิโอไดรฟ ์ แต่ 

ฉันต้องมาไง ฉันมีเหตุผลจำเป็นต้องซื้อชุดวิ่งฉุกละหุกเพราะว่าพรุ่งนี้มีแข่ง  

แข่งวิ่งขนานแท้! ฉันคนนี้นี่ละ!

	 หยิบเสื้อผ้า คว้ากระเป๋า เดินฉึบฉับออกจากคอกเหลี่ยมแล้วก็เห็น 

มินดีป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ ๆ 

	 “อู้หู!” เสียงหล่อนสดใสแต่นัยน์ตาช็อกสงัด “คุณดู...” หล่อน 

กระแอม “สวยทะลักมากค่ะ นั่นไม่...คับไปหน่อยเหรอ”

	 “ไม่ค่ะ พอดีเป๊ะ” ฉันเอ่ย ปั้นยิ้มสบายใจ “เอาชุดนี้ละ”

	 “เยี่ยมค่ะ!” เธอแทบจะเก็บอาการอึ้งทึ่งไม่ไหว “งั้นช่วยถอดชุดออก 

ก่อนนะคะ ฉันจะได้สแกนเข้าเครื่อง...”

	 “ความจริงฉันอยากใส่เลย” ฉันพยายามพูดเหมือนไม่ใส่ใจ “เอาเป็น 

ว่าคุณช่วยใส่เสื้อผ้าฉันในถุงแทนดีกว่า”

	 “ได้ค่ะ” มินดีว่าแล้วก็เงียบอึ้งไปนาน “แน่ใจเหรอคะว่าไม่อยากลอง 

ไซส ์ ๖”

	 “ไม่! ไซส์สี่พอดีเป๊ะแล้วค่ะ! ใส่สบาย สุด ๆ!”

	 “โอเค” มินดีเอ่ยหลังจากเงียบไป “ได้ค่ะ ทั้งหมดแปดสิบสาม 

ดอลลาร์” หล่อนสแกนบาร์โค้ดบนป้ายที่ห้อยต่องแต่งจากคอฉัน ก่อนฉัน 

จะล้วงหยิบบัตรเครดิต “แสดงว่าคุณชอบเล่นกีฬาเหรอคะ”

	 “อันที่จริงฉันมีวิ่งเท็นไมเลอร์พรุ่งนี้บ่ายค่ะ”

	 “หูย!” หล่อนเงยหน้ามองปลื้มปริ่ม ฉันพยายามเก๊กเฉย ทำสงบ 

เสงี่ยม ก็รายการเท็นไมเลอร์น่ะไม่ใช่แค่การแข่งขันวิ่งเก่าแก่ทั่วไป แต่เป็น 

สุดยอด  การแข่งขันเชียวนะ งานนี้จัดขึ้นทุกปีที่แอลเอ มีเหล่าคนดังไฮโซ 

ลงแข่งเพียบ เป็นเรื่องเด่นของช่องอี! และมีฉันเข้าร่วมด้วยจ้า!

	 “ทำยังไงถึงได้สิทธิ์ลงแข่งคะ” มินดีอิจฉา “ฉันสมัครรายการนี้ แบบ 

ว่าทุกปีเลย”
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สาวนักช็อป ปีนบันไดตะกายดาว

	 “พอดีว่า” ฉันหยุดให้ลุ้น “ฉันอยู่ทีมของเซจ ซีย์มอร์ น่ะค่ะ”

	 “โห” เธออ้าปากค้าง ฉันเอมอิ่มเสียมิมีละ ใช่แล้ว! ฉัน เบ็คกี  

แบรนดอน (นามสกุลเดิมบลูมวูด) ลงแข่งวิ่งในทีมของดาราหนังแถวหน้า!  

เราจะยืดกล้ามเนื้อน่องด้วยกัน! จะสวมหมวกแก๊ปเข้าคู่! เราจะได้ลง ยูเอส 

วีกลี!

	 “คุณเป็นคนอังกฤษใช่มั้ยคะ” ยายมินดีขัดจังหวะความคิด

	 “ค่ะ แต่กำลังจะย้ายมาแอลเอ ตอนนี้ฉันมาหาดูบ้านกับลุค สามีฉัน 

เขาเป็นเจ้าของบริษัทพีอาร ์ ตอนนี้ทำงานให้เซจ ซีย์มอร์ ค่ะ” หยอดทิ้งท้าย 

อย่างภูมิใจ

	 มินดีท่าทางเป็นปลื้มขึ้นทุกที

	 “แสดงว่าคุณกับเซจ ซีย์มอร์ ก็...เป็น เพื่อน กันสิคะ”

	 ฉันจุ๊กจิ๊กอยู่กับกระเป๋าสตางค์ ถ่วงเวลาตอบคำถาม ความจริงก็คือ 

แมฉ้นัจะหวงัสดุพลงั แตว่า่เซจ ซยีม์อร ์ กบัฉนักย็งัไมใ่ชเ่พือ่นกนัเสยีทเีดยีว  

อันที่จริง ความจริงแบบลึกถึงแก่นก็คือฉันยังไม่เคยเจอเธอ ซึ่งสุดแสนจะ 

ไมย่ตุธิรรม ลคุทำงานกบัเธอมาเปน็ชาต ิ ตวัฉนักเ็คยมาสมัภาษณง์านทีแ่อลเอ 

แล้วครั้งหนึ่ง แถมตอนนี้ยังกลับมาอีกครั้งเพื่อหาบ้าน หาโรงเรียนอนุบาล 

ให้ลูกสาว มินนี...แล้วฉันเคยได้เห็น เงา ของเซจมั้ย

	 ตอนลุคบอกว่าจะทำงานให้เซจ ซีย์มอร์ และเราต้องย้ายมาฮอลลีวูด 

ฉันนึกว่าเราจะได้เจอเธอทุกวันเสียอีก นึกว่าเราจะได้นั่งทอดหุ่ยริมสระ 

ว่ายน้ำสีชมพู สวมแว่นตาเข้าคู่ ทำเล็บมือเล็บเท้าด้วยกัน แต่ดูเหมือนว่า 

แม้แต่ลุคเองยังแทบจะไม่ได้เจอเธอ เขาได้แต่ประชุมกับผู้จัดการ เอเย่นต์ 

แล้วก็โปรดิวเซอร์ทั้งวี่ทั้งวัน ลุคบอกว่าเขากำลังเรียนรู้เรื่องธุรกิจภาพยนตร์ 

และมันเป็นการเรียนแบบเร่งรัด ซึ่งก็น่าอยู่หรอก เพราะก่อนหน้านี้ลุคให้คำ 

ปรึกษาแต่กับพวกบริษัทการเงินแล้วก็กลุ่มธุรกิจเครือข่าย แต่เขาต้องทำตัว 

จริงจังดับฝันคนอื่นขนาดนั้นเชียวเหรอ วันก่อนตอนฉันเริ่มงอแง เขาบอก 

ว่า “โอ๊ย เบ็คกี เราไม่ได้ย้ายบ้านอุตลุดแบบนี้แค่เพราะอยากเจอคนดัง 

หรอกนะ” ลุคพูดคำว่า  คนดัง  อย่างกับพูดว่า  แมลงสาบ  งั้นแหละ ช่างไม่รู้ 

อะไรบ้างเลย
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	 ส่วนที่ดีระหว่างฉันกับลุคก็คือเรามักคิดอะไรคล้ายกันเกือบทุกเรื่อง 

ในชีวิต ซึ่งเพราะอย่างนั้นเราถึงได้เป็นคู่แต่งงานหวานชื่น แต่เราก็มีข้อ 

ขัดแย้งน้อยนิดจิ๊บจ้อยบ้างละ ยกตัวอย่างเช่น :

	 ๑. แคต็ตาลอ็ก (มนัไมใ่ชข่อง “เกะกะ” แตเ่ปน็ของมปีระโยชน์ ใครจะ 

รู้ว่าวันดีคืนดีเราอาจจำเป็นต้องมีกระดานดำสั่งทำพิเศษสำหรับติดห้องครัว  

พร้อมกระบอกเล็กกุ๊กกิ๊กสำหรับใส่ชอล์ก อีกอย่าง ฉันชอบอ่านแค็ตตาล็อก 

ก่อนนอน)

	 ๒. รองเท้า (การเก็บรองเท้าทุกคู่ในกล่องดั้งเดิมตลอดกาลไม่ใช่เรื่อง 

เหลวไหล มันคือความ  มัธยัสถ์ วันหนึ่งรองเท้าเหล่านี้จะกลับมาฮิต มินนี 

จะเอามาใส่ได้ และระหว่างนั้นลุคควรจะเดินดูตาม้าตาเรือให้ดี)

	 ๓. เอลินอร์ แม่ของเขา (เรื่องมันย้าวยาวน่ะ)

	 ๔. คนดัง

	 โหย เราอยู ่แอลเอ นะ ถิน่คนดงั พวกเขาเปน็ปรากฏการณธ์รรมชาติ 

เฉพาะถิน่ ใคร ๆ กร็ูว้า่คนเรามาแอลเอเพือ่ดคูนดงั เชน่เดยีวกบัทีไ่ปศรลีงักา 

เพื่อดูช้างนั่นแหละ

	 แต่ลุคไม่ร้องฮ้าตอนเห็นทอม แฮงค์  ในล็อบบี้โรงแรมเบเวอร์ลีย์  

วิลเชอร์ เขาไม่กะพริบตาปริบ  ๆ  เมื่อฮัลลี เบอร์รี นั่งห่างจากเราไปสามโต๊ะ 

ที่ร้านดิ ไอวี  (ฉันว่าใช่ฮัลลี เบอร์รี  นะ) เขาไม่ตื่นเต้นตอนเราเห็นรีส  

วิทเธอร์สปูน ข้ามถนน (ฉันมั่นใจว่าใช่รีส วิทเธอร์สปูน ทรงผมแบบเดียว 

กันเลย)

	 และเขาพูดถึงเซจเหมือนเธอเป็นลูกค้าทั่วไปรายอื่น เหมือนเธอคือ 

ฟอร์เลนด์ อินเวสเมนท์ส ลุคบอกว่าเซจชอบเขาตรงนี้แหละ ที่เขา  ไม่  เห่อ 

เธอไปด้วย จากนั้นก็บอกว่าฉันตื่นเต้นหลงแสงสีฮอลลีวูดมากเกินไป ซึ่ง 

ไม่จริงเลยสักนิด ฉันไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป ฉันตื่นเต้นกำลังดีต่างหาก

	 โดยส่วนตัวแล้ว ฉันผิดหวังกับเซจอยู่เหมือนกันนะ แหม...ก็ใช่ เรา 

ไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้น แต่ก็เคยคุยโทรศัพท์ตอนที่เธอช่วยฉันจัดเซอร์ไพร้ส์ 

ปาร์ตี้ให้ลุคนี่นา (แม้ตอนนี้เธอจะมีเบอร์ใหม่และลุคไม่ยอมบอกฉันก็เถอะ)  

ไอ้เราก็นึกว่าเธอจะติดต่อมา ชวนไปค้างที่บ้าน หรืออะไรทำนองนั้นบ้าง
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	 แต่ก็นะ ช่างเถอะ พรุ่งนี้ทุกอย่างจะดีเอง ฉันไม่อยากโม้เลย แต่ก็ 

ต้องยอมรับจริง ๆ ว่าที่เข้าร่วมการแข่งขันเท็นไมเลอร์ครั้งนี้ได้เพราะไหวพริบ 

ของตัวเองแท้  ๆ   พอดีเมื่อวานฉันดันมองแล็ปท็อปของลุคอยู่ข้างหลังตอน 

อีเมลกลุ่มจากแอรัน ผู้จัดการของเซจเด้งเข้ามาด้วยหัวข้อ มาก่อนได้ก่อน  

เนื้อความว่า 

 

เพื่อน ๆ ที่รัก

	 ที่ว่างสุดท้ายสำหรับทีมเท็นไมเลอร์ เนื่องจากมีคนถอนตัวเพราะ 

บาดเจ็บ ใครสนใจอยากวิ่งและช่วยเซจบ้าง

 

	 มือฉันวางบนคีย์บอร์ด กดปุ่ม  ตอบกลับ  และพิมพ์ว่า จองค่ะ! ฉัน 

อยากวิ่งกับเซจ! นับถือ เบ็คกี บลูมวูด ก่อนจะรู้ตัวด้วยซ้ำว่าฉันกำลัง 

เคลื่อนไหว

	 กไ็ด ้ ฉันน่าจะปรกึษาลคุกอ่นกด สง่ แต ่“ใครมากอ่นไดก้อ่น” มนัคำ้คอ 

อยู่ ฉันต้องลงมือให้ไว!

	 ลุคได้แต่จ้องฉันตาค้างแล้วบอกว่า “คุณบ้าหรือเปล่า” จากนั้นก็เริ่ม 

ร่ายยาวว่านี่เป็นการแข่งขันจริงจังสำหรับนักกีฬาที่ได้รับการฝึกฝน แล้วใคร 

จะเป็นสปอนเซอร์ให้ฉันมิทราบ หรือฉันมีรองเท้าวิ่งสักคู่หรือเปล่า พูด 

ตามตรงนะ เขาน่าจะช่วยเกื้อหนุนกันมากกว่านี้เถอะ

	 แม้ว่าอันที่จริงเขาก็มีเหตุผลเรื่องรองเท้า

	 “แสดงว่าคุณก็อยู่ในแวดวงหนังเหมือนกันสินะคะ” มินดีถามระหว่าง 

ส่งใบเสร็จรับเงินให้

	 “เปล่าหรอกค่ะ ฉันเป็นเพอร์ซันนัลช็อปเปอร์”๑

	 “อ้อ เหรอคะ ร้านไหนเอ่ย”

	 “ร้าน...เอ่อ...ร้าน....ดาลาแวร์ค่ะ”

	 “อุ้ย” หล่อนทำท่าแขยง “คุณหมายถึง ร้านสำหรับ...”

๑ ผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยเลือกซื้อเสื้อผ้าให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า
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	 “หญิงสูงวัย ใช่ค่ะ” ฉันเชิดคาง “ร้านเขาดีนะคะ ตื่นเต้นจัง แทบ 

อดใจรอร่วมงานด้วยไม่ไหวแน่ะ!”

	 ฉันคิดถึงงานนี้ในแง่บวกยกกำลังสองมาตลอด แม้ว่ามันจะไม่ใช่งาน 

ในฝันของฉัน สักเท่าไร ดาลาแวร์ขาย “เสื้อผ้าสวมใส่ง่าย” สำหรับสุภาพสตรี 

ที่ชอบ  “ความสบายมากกว่าสไตล์” (มีเขียนอย่างนี้ในโปสเตอร์ด้วย ฉันว่า 

จะตะล่อมให้เขาเปลี่ยนไปใช้  “ความสบายที่มาพร้อมกับสไตล์”) ตอนไป 

สัมภาษณ์งาน ผู้หญิงที่สัมภาษณ์เอาแต่พูดเรื่องขอบเอวยางยืดกับเนื้อผ้า 

ทนทานต่อการซัก โดยไม่แตะเรื่องแฟชั่นไฉไล หรือแม้กระทั่งแฟชั่นเลย 

สักนิด

	 แต่ความจริงก็คือ งานเพอร์ซันนัลช็อปเปอร์ในแอลเอมิได้ผุดปุ๊ด 

ขึ้นมาเกยชาวอังกฤษผู้ย้ายมาใหม่ทันใจคิด โดยเฉพาะชาวอังกฤษผู้อาจอยู่ 

ประเทศนี้แค่สามเดือน ดาลาแวร์เป็นร้านเดียวที่มีตำแหน่งให้เพราะพนักงาน 

คนหนึ่งลาคลอดพอดี แล้วการสัมภาษณ์งานก็ออกมาสวยหรู แม้ฉันจะ 

พูดเองเออเองก็เถอะ ฉันอวยชุด  “เชิ้ตกระโปรงลายดอกสำหรับทุกโอกาส”  

ของร้านนี้เสียเลอเลิศจนแทบอยากจะซื้อใส่เอง 

	 “ฉันขอซื้อรองเท้าวิ่งด้วยได้มั้ยคะ” ฉันเปลี่ยนประเด็น “ใส่เจ้านี่วิ่ง 

ไม่ได้แน่!” ฉันบุ้ยใบ้ไปที่รองเท้าส้นเข็มยี่ห้อมาร์ก จาค็อบส์แล้วหัวเราะฮิฮะ  

(แอบบอกนิดหนึ่ง ฉันเคยปีนเขาด้วยรองเท้าแบบนี้ด้วยนะ แต่พอเมื่อวาน 

เล่าให้ลุคฟังเพื่อจะพิสูจน์ทักษะความเป็นนักกีฬาเท่านั้นละ เขากลับทำตัวสั่น  

บอกว่าอุตส่าห์ลบความทรงจำเรื่องนั้นออกจากสมองไปแล้วเชียว)

	 “ได้สิคะ” มินดีพยักหน้า “คุณไปที่ปั๊มป์! ร้านขายอุปกรณ์ของเรา 

เลยค่ะ อยู่อีกฟากถนนนี่เอง เขามีรองเท้า อุปกรณ์ เครื่องวัดการเต้นของ 

หัวใจ ทุกอย่าง...คุณเคยประเมินผลชีวกลศาสตร์ที่อังกฤษมาหรือยังคะ”

	 ฉันจ้องหล่อนตาลอย ชีวะ-อะไรนะ

	 “บอกพนักงานที่ร้านฝั่งตรงข้ามได้เลยค่ะ พวกเขาจัดให้คุณเอง”  

หล่อนส่งถุงใส่เสื้อผ้าฉันมาให้ “ท่าทางคุณคงฟิตจัดน่าดู ฉันออกกำลังกับ 

ครูฝึกของเซจ ซีย์มอร์ ค่ะ เธอเคี่ยวสุด  ๆ เคยได้ยินเรื่องโปรแกรมฝึก 

หฤโหดด้วย พวกคุณไปฝึกกันที่แอริโซนาทำนองนั้นใช่มั้ยคะ”
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	 บทสนทนานี้ชักทำฉันหวั่นใจหน่อย  ๆ  ละ เคี่ยวเหรอ โปรแกรมฝึก 

หฤโหด เอาเถอะ ฉันจะไม่เสียความมั่นใจ ฉันกายพร้อมใจพร้อมสำหรับ 

การแข่งวิ่ง ต่อให้เป็นที่แอลเอก็ตาม

	 “ฉันไม่ได้ฝึกตามโปรแกรมหฤโหด  เสียทีเดียว หรอกค่ะ” ฉันยอมรับ 

“แต่ฉันมีโปรแกรม...เอ่อ...คาร์ดิโอ...ของตัวเอง...อะไรทำนองนั้น...”

	 ฉันต้องทำได้ส ิ ก็แค่วิ่ง จะยากเย็นอะไรนักหนา

 

ขณะกลับออกมาสู่เรดิโอไดรฟ์ ฉันรู้สึกว่าความสุขสันต์มันแล่นวาบเข้ามา 

ในใจพร้อมสายลมอุ่นของฤดูใบไม้ผลิที่พัดปะทะร่าง ฉันจะต้องรักชีวิตใน 

แอลเอ ฉันมั่นใจ ทุกอย่างที่ใคร ๆ พูดมันจริงหมดเลยนะ ทั้งแสงแดดสาด 

ส่อง ผู้คนฟันขาววิ้ง และคฤหาสน์ที่ดูเหมือนฉากหนัง ฉันดูบ้านเช่ามา 

หลายที่ ทุกที่มีสระว่ายน้ำ  หมด อย่างกับสระว่ายน้ำเป็นของธรรมดาสามัญ  

เหมือนตู้เย็น

	 ถนนรอบตัวฉันเปล่งประกายหรูหรา หน้าร้านวาววามงามระยับ ต้น 

ปาล์มสวยสดหมดจดและรถดูดีมีสกุลเรียงเป็นตับ รถของที่นี่ช่างดูแตกต่าง 

ราวกับคนละโลก ผู้คนขับรถเปิดประทุนสีสดใสพับหลังคาลง ท่าทางลั้นลา 

น่าคบหา ชวนให้อยากเยื้องกรายขึ้นนั่งประกบข้างระหว่างพวกเขาติดไฟแดง 

แล้วก็โอภาปราศรัยกัน ตรงข้ามกับอังกฤษที่ทุกคนอุดอู้อยู่ในกล่องเหล็ก 

กักขังวิญญาณ ปากก็ก่นด่าสายฝน

	 แสงแดดส่องกระทบหน้าต่างร้านรวง แว่นกันแดด และนาฬิกาหรู 

บนข้อมือผู้คน หน้าร้านดอลเชแอนด์แกบบานา ผู้หญิงคนหนึ่งกองถุงพวง 

มโหฬารใส่รถ เธอดูเหมือนจูเลีย รอเบิร์ตส์ เพียงแต่ว่าผมสีบลอนด์กว่า 

และตัวเล็กกว่านิดหน่อย นอกจากนั้นเธอดูเหมือนจูเลีย รอเบิร์ตส์! บน 

เรดิโอไดรฟ์!

	 ฉันกำลังแถเข้าไปดูซิว่าเธอหิ้วถุงอะไรเอ่ย โทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอดี  

ฉันหยิบมันออกมาและเห็นชื่อ เกล  บนหน้าจอ เกลคือเจ้านายใหม่ของฉันที่ 

ดาลาแวร์ ซึ่งเรามีนัดเจอกันพรุ่งนี้เช้า

	 “หวัดดีค่ะ เกล” ฉันทำเสียงสดใสแบบมืออาชีพ “ได้รับข้อความ 
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ของฉันมั้ยคะ พรุ่งนี้เรายังเจอกันอยู่เนอะ”

	 “หวัดดี รีเบคกา ใช่แล้ว ทุกอย่างยังคงเดิม...” เธอหยุดนิดหนึ่ง  

“เว้นแต่มีจุดสะดุดอยู่อย่างหนึ่งจ้ะ เรายังไม่ได้จดหมายรับรองจากแดนนี  

โควิตซ ์ เลย”

	 “วา้ เหรอคะ” โว้ย แดนนเีปน็เพือ่นสดุซีค้นหนึง่ของฉนั และยงัเป็น 

แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อกระฉ่อนด้วย เขารับปากว่าจะเขียนจดหมายรับรองส่งให้ 

ทางดาลาแวร ์ เสยีแตว่า่ถงึตอนนีก้ผ็า่นมาเปน็ชาตแิลว้ และเขายงัไมไ่ดล้งมอื 

ทำอะไรเลย ฉันส่งข้อความหาเขาเมื่อวาน ซึ่งเขารับปากว่าจะรีบส่งอีเมลให้ 

ภายในหนึ่งชั่วโมง ไม่อยากเชื่อเลยว่าแดนนีจะไม่ทำตามสัญญา 

	 เอาใหม่ พูดอย่างน้ันไม่ถูก ฉันโคตรเช่ือเลยว่าเขาจะไม่ทำตามสัญญา

	 “ฉันจะ โทร.หาเขาเองค่ะ” ฉันรับรอง “ขอโทษด้วยนะคะ”

	 ความจริงก็คือฉันไม่ควรขอให้แดนนีเขียนจดหมายรับรองให้แต่แรก 

แล้วละ แต่ฉันคิดว่า การมีแฟชั่นดีไซเนอร์ชั้นนำเขียนคำรับรองให้ในเรซูเม่ 

คงเกไ๋มห่ยอก ฉนัมัน่ใจวา่มนัตอ้งมปีระโยชน ์ คนทีร่า้นถามถงึเขาไมห่ยดุปาก 

เลยระหว่างการสัมภาษณ์งาน

	 “รีเบคกา...” เกลเว้นจังหวะสั้น ๆ “คุณรู้จักมิสเตอร์โควิตซ์ใช่มั้ยคะ  

เคยเจอตัวเขานะ”

	 เธอไม ่ เชื่อ ฉันเหรอ

	 “รู้จักสิคะ! เอาเป็นว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันแล้วกันค่ะ ฉันจะตาม 

จดหมายรับรองเอง ขอโทษจริง ๆ ที่ช้านะคะ พรุ่งนี้เจอกันค่ะ”

	 ฉันตัดสายแล้วรีบกด  โทร.ด่วนหาแดนนี พยายามสงบใจไว้ โกรธ 

เคืองแดนนีไปก็เท่านั้น เพราะเขาจะแถไปเรื่อยแล้วก็เว้าวอนดูน่าสงสาร

	 “อื้อหือ เบ็คกี” แดนนีรับสายราวกับเรากำลังคุยค้างกันอยู่ “เธอคง 

ไม่เชื่อว่าฉันต้องพกอะไรไปท่องไพรคราวนี้บ้าง แบบว่าดีไม่ดีเราอาจต้อง 

กินลาซานญ่าแช่แข็ง ฉันมีกาน้ำร้อนจิ๋ว  มุ้งมิ้ง  ด้วยนะ เธอเองก็  ต้อง  ซื้อไว้ 

กาหนึ่ง”

	 นี่แหละ สาเหตุที่ตอนนี้แดนนีจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผิดปกต ิ เขา 

กำลังจะเริ่มฝึกร่างกายเพื่อร่วมเดินทางข้ามแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ในโครงการ 
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การกุศลกับเหล่าคนดัง ทุกคนที่รู้จักแดนนีพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันบ้า 

ไปแล้ว แต่แดนนีประกาศกร้าวว่าเขาจะต้องทำให้ได้ พูดย้ำอยู่เรื่อยว่าอยาก 

“ตอบแทนสังคม” แต่เราต่างรู้ดีว่าเพราะเขาปิ๊งแดมอน นักร้องนำวงบอยส์ 

อะเบาท ์ ที่เข้าร่วมโครงการด้วยต่างหาก

	 แม้ฉันจะคิดไม่ออกเลยว่า คนเราจะกุ๊กกิ๊กกันระหว่างเดินทางใน 

กรีนแลนด์ได้ยังไง ก็แหม เอาแค่จูบกันน่ะทำได้หรือเปล่า ปากไม่ติดแหง็ก 

ในอากาศเยือกแข็งรึ ว่าแต่คนเอสกิโมเขาทำกันยังไงหว่า

	 “แดนนี” ฉันเสียงแข็ง สลัดภาพชาวเอสกิโมสองคนที่ตัวติดกันในวัน 

แต่งงาน ขยับแขนดุ๊กดิ๊กดิ้นให้หลุดออก “แดนนี จดหมายรับรองของฉัน 

ล่ะ”

	 “ได้แน่จ้ะ” แดนนีเอ่ยโดยไม่เว้นช่วง “กำลังทำอยู่ เธอว่าฉันเอา 

กางเกงในทำความร้อนไปกี่ตัวดีหนอ”

	 “เธอไม่ได้ทำอยู่สักหน่อย! เธอสัญญาว่าจะส่งให้ตั้งแต่เมื่อวาน! ฉัน 

ต้องไปเจอคนที่ร้านพรุ่งนี้แล้วนะ พวกเขาไม่เชื่อว่าฉันรู้จักเธอด้วยซ้ำ!”

	 “อ้าว เธอก็รู้จักนี่” เขาพูดอย่างกับฉันเป็นนางโง่

	 “ก็พวกเขาไม่รู้ไง! นี่เป็นโอกาสเดียวที่ฉันจะได้งานในแอลเอนะ ฉัน 

ต้องมีจดหมายรับรอง แดนนี ถ้าเธอเขียนให้ไม่ได้ก็บอกมาตรง ๆ เถอะ ฉัน 

จะได้ไปขอคนอื่น”

	 “คน  อื่น  รึ” มีแค่แดนนีเท่านั้นที่จะใช้น้ำเสียงโกรธเอาเป็นเอาตายได้ 

ในเมื่อตัวเองเป็นคนผิด “ทำไมเธอถึงจะไปขอคนอื่น”

	 “เพราะคนอื่นเขาคงทำให้น่ะสิ!” ฉันถอนใจ พยายามอดทนเข้าไว้  

“นี่ เธอส่งอีเมลสั้น ๆ มาสักฉบับก็จบแล้ว ฉันบอกบทให้เลยก็ได้เอ้า ‘เรียน 

เกล ผมรับรองว่ารีเบคกา แบรนดอน เป็นเพอร์ซันนัลช็อปเปอร์ที่เชื่อถือได้ 

ลงชื่อ แดนนี โควิตซ์’ ” ปลายสายเงียบไปจนฉันสงสัยว่าเขาอาจกำลังจดอยู่ 

“เธอเข้าใจใช่มั้ย เขียนแล้วหรือยัง”

	 “ยงัไมไ่ดเ้ขยีน” แดนนทีำเสยีงขุน่ “นัน่เปน็จดหมายรบัรองทีชุ่ย่ทีส่ดุ 

ตั้งแต่ฉันเคยได้ยินมาเลย เธอคิดว่าฉันจะพูดถึงเธอแค่นั้นเหรอ”

	 “เอ่อ —”
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	 “ฉนัไมเ่ขยีนจดหมายรบัรองเปน็การสว่นตวัใหใ้ครหรอกนะถา้มนัไมไ่ด้ 

ออกมาจากใจ ถ้าฉันไม่ได้ขัดเกลาอย่างประณีต จดหมายรับรองคือ ผลงาน 

ศิลปะ รูปแบบหนึ่ง”

	 “แต ่—”

	 “เธออยากได้จดหมายรับรอง ฉันก็จะไปมอบจดหมายรับรองให้เธอ”

	 “เธอหมายความว่ายังไง” ฉันถามงง ๆ 

	 “ฉนัจะไมเ่ขยีนอเีมลเหย่หว่ยสามบรรทดัจบหรอกนะ ฉนัจะไปแอลเอ 

จ้ะ”

	 “เธอไมต่อ้งมาแอลเอเพือ่สง่จดหมายรบัรองใหฉ้นัหรอก!” ฉนัหวัเราะ 

ร่วน “ว่าแต่เธออยู่ที่ไหนน่ะ นิวยอร์กเหรอ”

	 เนื่องจากแดนนีมีชื่อเสียงเลื่อนลั่น เราจึงไม่มีทางรู้ว่า ณ ตอนนั้น 

ตัวเขาอยู่ไหน แค่ปีนี้ปีเดียว เขาเปิดห้องเสื้อใหม่แล้วสามแห่ง รวมทั้ง 

ที่เบเวอร์ลีย์เซ็นเตอร์ในแอลเอด้วย เป็นใครก็ต้องคิดว่าแดนนีคงงานยุ่ง 

รัดตัว แต่กลายเป็นว่าเขายังคงซอกแซกไปตามเมืองใหม่ ๆ  หรือ  “ท่องเที่ยว 

หาแรงบันดาลใจ” (พักผ่อน) อยู่เสมอ

	 “แซนแฟรนซสิโกจะ้ แตย่งัไงกไ็ปแหละ ฉนัตอ้งซือ้ครมีกนัแดด ฉนั 

ซือ้ครมีกนัแดดทีแ่อลเอประจำ สง่รายละเอยีดมาในขอ้ความนะ เดีย๋วไปหา”

	 “แต่ว่า —”

	 “น่าสนุกออก เธอจะได้ช่วยฉันตั้งชื่อหมาฮัสกี เราทุกคนต้องเป็น 

สปอนเซอร์หมาหนึ่งตัว แต่ฉันอาจเหมาทั้งฝูงเลย นี่คงจะเป็น เอิ่ม... 

ประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตอันยิ่งใหญ่...”

	 ลองแดนนีได้พูดถึง “ประสบการณ์เปลี่ยนชีวิต” เมื่อไร ก็ยากที่ใครจะ 

ขัดจังหวะเขา ฉันปลงใจว่าจะให้เวลาเขาพูดถึงกรีนแลนด์ยี่สิบนาที หยวน 

ให้ยี่สิบห้าแล้วกัน จากนั้นฉัน ต้อง ไปซื้อรองเท้าวิ่ง
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๒

โอเค เปน็ทางการแลว้วา่ฉนัมรีองเทา้วิง่เกเ๋ปรีย้วทีส่ดุในโลก ตวัรองเทา้ 

เป็นสีเงินแถบส้ม มีส่วนที่เป็นเจลกับส่วนที่เป็นตาข่าย และฉันอยากใส่มัน 

ทั้งวัน

	 ร้านอุปกรณ์กีฬาร้านนี้เริดมาก! ฉันไม่ได้ซื้อรองเท้าวิ่งแค่คู่เดียว  

ไม่ได้แค่สวมเดินไปเดินมาแล้วบอกว่า “เอาคู่นี้แหละ” พร้อมโยนถุงเท้ากีฬา 

หกคู่ส่ง ๆ ลงตะกร้าเพราะกำลังลดราคา อู้หู ทุกอย่างช่างเป็นหลักการ คุณ 

ต้องทดสอบวิ่งเป็นพิเศษบนสายพาน พนักงานจะอัดวิดีโอไว้แล้วแจกแจงว่า 

“กา้วยา่ง” ของคณุเปน็อยา่งไร จากนัน้กจ็ะหาตวัเลอืกทีเ่หมาะสมสำหรบัความ 

ต้องการด้านกีฬาของคุณ

	 ทำไมจิมมี ชู ถึงไม่ทำอย่างนี้บ้างนะ พวกเขาควรมีแคทวอล์กเล็ก ๆ  

ให้เราเดินตามจังหวะเพลงโฉบเฉี่ยว อาจมีแสงไฟวูบวาบ ให้พนักงานอัด 

วิดีโอ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญก็จะบอก “เรารู้สึกว่าส้นเข็มขาว - ดำคู่นี้เหมาะกับ 

ก้าวย่างนางแบบสุดเก๋ของคุณมาก” ทีนี้เราก็จะเอาวิดีโอกลับบ้านไปให้เพื่อน 

ดู คราวหน้าถ้าไปจิมมี ชู ฉันจะ แนะนำ สุดตัวเลย

	 “ส่วนนี่เป็นเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ผมบอกครับ...” ไค พนัก- 

งานขายกลับมาอีกครั้งพร้อมถือโลหะจิ๋วที่มีสายรัดยาง “อย่างที่บอก รุ่นนี้ 
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ลำ้สมยัทีส่ดุ เพิง่ออกใหมส่ด ๆ รอ้น ๆ ผมอยากฟงัความเหน็คณุจงัเลยครบั”

	 “แจ๋วค่ะ!” ฉันส่งยิ้มกว้างให้เขาแล้วสวมมันกับข้อมือ

	 กอ่นหนา้นีไ้คถามวา่ฉนัสนใจรว่มกระบวนการสำรวจความคดิเหน็ลกูคา้ 

เกี่ยวกับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจนี่หรือเปล่า ก็ทำไมจะไม่สนล่ะ ติด 

จังหวะขลุกขลักนิดหน่อยตอนที่เขาถามว่าปัจจุบันฉันใช้เครื่องวัดอัตราการ 

เต้นหัวใจแบบไหนอยู่ ฉันไม่อยากตอบว่า “ไม่ได้ใช้ค่ะ” ก็เลยบอกว่า “รุ่น 

เคิร์ฟ” ซึ่งมานึกได้ทีหลังว่านั่นมันแบล็กเบอร์รีเครื่องใหม่ของลุคนี่หว่า

	 “อยากรับน้ำมะพร้าวเพิ่มก่อนจะเริ่มไหมครับ”

	 รับน้ำมะพร้าว แอลเอจังเลย ทุกอย่างในร้านนี้แอลเอเสียไม่มี อย่าง 

ไคนีก่ก็ลา้มเปน็มดั ๆ ผวิแทน มไีรหนวดครึม้กำลงัด ี กบัดวงตาสฟีา้นำ้ทะเล 

แจ่มวิ้งซึ่งฉันมั่นใจว่าเป็นเลนส์แน่  ๆ เขาดูเหมือนจาเร็ด เลโต จนกระทั่ง 

ฉันสงสัยว่าเขาไปหาผ่าตัดพร้อมรูปภาพที่ฉีกมาจาก  ยูเอสวีคลีย์  แล้วบอกว่า  

“ขอแบบนี้ครับ” หรือเปล่า

	 เขาเริ่มเข้าประเด็นการพูดคุยดังนี้ ๑. เขาเป็นนายแบบให้นิตยสาร 

สปอร์ตส์อิลลัสเตรเท็ด ๒.  เขากำลังเขียนบทภาพยนตร์เกี่ยวกับพนักงาน 

แนะนำสินค้ากีฬาที่ผันตัวไปเป็นดาราหนัง ๓. เขาชนะรางวัลสุดยอดแผงอก 

ประจำรัฐโอไฮโอสามปีซ้อนและทำประกันหน้าอกไว้โดยเฉพาะ เขาถามฉัน 

อยู่ราวสามสิบวินาทีว่าฉันทำงานในแวดวงภาพยนตร์หรือเปล่า และพอฉัน 

บอกว่าเปล่า แต่สามีทำนะ เขาก็ให้นามบัตรมาแล้วบอกว่า “ผมอยากเจอ 

สามีคุณจังครับ จะได้คุยเรื่องช่องทางทำเงินที่เขาอาจสนใจ” เมื่อคิดภาพไค 

กับลุคนั่งโต๊ะคุยกันเรื่องแผงนม ฉันก็แทบจะสำลักน้ำมะพร้าวเลยเชียว

	 “เอาละ ชว่ยขยบัขึน้มายนืบนนีห้นอ่ยนะครบั” ไคพาฉนัไปทีส่ายพาน  

“ผมจะบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจคุณ เราจะเร่งมันด้วยจังหวะแอโรบิก  

จากนั้นผ่อนลงด้วยช่วงวอร์มดาวน์ แค่วิ่งตามสายพานก็พอครับ”

	 “เยีย่มคะ่!” เมือ่ฉนักา้วขึน้ไป กส็งัเกตเหน็ราวแขวนชดุออกกำลงักาย 

ใหญ่อลังการที่พนักงานสองคนกำลังเข็นไปยังพื้นที่ขาย ว้าว ชุดพวกนั้นเจ๋ง 

สุดยอดเลย เป็นเฉดสีม่วง สีเทาไล่เรียงกันไม่ซ้ำ พร้อมโลโก้นามธรรม  

รูปทรงก็ดูดี
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	 “นั่นอะไรเหรอคะ” ฉันถามไคเมื่อสายพานเริ่มเคลื่อนที่เบา ๆ 

	 “อ้อ” เขามองดูอย่างไม่ใส่ใจ “สินค้าโซนลดกระหน่ำครับ”

 โซนลดกระหน่ำ? ไม่เห็นมีใครพูดถึงเสื้อผ้าโซนราคาลดกระหน่ำเลย 

ทำไมฉันถึงไม่รู้ว่ามีโซนลดกระหน่ำล่ะ

	 “แปลกแฮะ” เขาหรี่ตาจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ “อัตราการเต้นของ 

หัวใจคุณพุ่งสูงมากทั้ง ๆ ที่เรายังไม่ได้เริ่มกิจกรรมจริงจังเลย อืม ช่างเถอะ” 

เขายักไหล่ “มาเริ่มกันดีกว่า”

	 สายพานเริ่มขยับรุนแรงขึ้น ฉันเร่งฝีเท้าให้ก้าวทัน แต่ก็ใจลอยไปหา 

ราวแขวนเสือ้พวกนัน้ เพราะพนกังานขายกำลงัตดิปา้ยเซลสบ์นเสือ้ผา้ทกุตวั! 

ฉันมองเห็นสัญลักษณ์  “ลด ๙๐%”  แล้วก็ชะเง้อมองว่ามันไปติดอยู่กับอะไร 

ใช่เสื้อยืดหรือเปล่า มินิเดรส หรือว่า —

	 อุ๊ยตาย ดู  คาร์ดิแกนตัวนั้นสิ ฉันเผลอร้องอูว์ ช่างงามหรู มันเป็น 

เสื้อปล่อยชาย มองคล้ายขนแคชเมียร์สีเทา ซิปใหญ่บึ้มสีชมพูสะท้อนแสง  

ผ่าหน้า-หลังตลอดตัว เก๋จัด

	 “เราจะพักกันนิดหนึ่งนะครับ...” ไคจดจ่ออยู่กับหน้าจอ “ถึงตอนนี้ 

คุณทำได้ดีเลย”

	 สายพานเคลื่อนที่เอื่อย  ๆ แล้ว แต่ฉันแทบไม่ทันสังเกต หัวใจฉันมัน 

เจ็บแปลบตอนแม่สาวสองนางที่เดินผ่านมามองเห็นราวแขวนและระริกดิ่ง 

ตรงเข้าไป ฉันได้ยินเสียงพวกเธอร้องวี้ดว้ายตื่นเต้น อวดเสื้อผ้าให้อีกคนดู 

กอ่นจะหยอ่นลงตะกรา้ นางพวกนีจ้ะกอบโกย ทกุอยา่ง! ฉนัไมอ่ยากเชือ่เลย 

การลดราคาแห่งศตวรรษกำลังดำเนินอยู่ห่างไปเพียงสิบหลา แต่ฉันต้องมา 

ติดกับไอ้สายพานวิ่งติ๊งต๊อง ขอให้ยัยสองคนนั้นไม่เห็นคาร์ดิแกน...ฉันร่าย 

คาถาอยู่ในใจ อย่ามองคาร์ดิแกน...

	 “เอ แปลกจังครับ” ไคขมวดคิ้วมองหน้าจออีกครั้ง “ขอหยุดการ 

ทดสอบก่อนดีกว่า”

	 “อันที่จริงฉันต้องไปแล้วละค่ะ” ฉันพูดปนหอบพลางคว้ากระเป๋า 

และตะกร้าใส่ของ “ขอบคุณนะคะ ถ้าอยากได้เครื่องวัดอัตราการเต้นของ 

หัวใจ ฉันจะมาซื้อเครื่องนี้แน่ แต่ว่าขอตัว...”
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	 “รเีบคกาครบั คณุเคยไดร้บัการวนิจิฉยัวา่เปน็โรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ  

หรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่า”

	 “ไม่นี่คะ” ฉันหยุดกลางคัน “ทำไมหรือ คุณสังเกตเห็นอะไรหรือ 

คะ”

	 เขาพูดเล่นใช่มั้ยน่ะ เปล่าแฮะ หน้าเขาจริงจังมาก เขาไม่ได้พูดเล่น  

ฉันใจหายแว้บเลย ฉันเป็นอะไรหรือ โอย ตายแล้ว ฉันจะได้เป็นข่าวหน้า 

สุขภาพของ  เดลีเมล ฉันรู้ว่าตัวเองมีภาวะหัวใจผิดปกติแบบที่จะเกิดกับคน 

หนึง่ในลา้นระหวา่งทดสอบออกกำลงักายทีร่า้นขายของธรรมดา ๆ การชอ็ปปิง้ 

ช่วยชีวิตฉันไว้แท้ ๆ รีเบคกา แบรนดอน กล่าว —

	 “หัวใจคุณตอบสนองไม่ปกติครับ มันเต้นเร็วจัด แต่ไม่ใช่ในเวลาที่ 

ผมคาดไว้ อย่างเช่นตอนนี้ มันเต้นเร็วมากทั้งที่คุณกำลังหยุดพัก”

	 “โอย” ฉันกังวล “ถือว่าอันตรายหรือเปล่าคะ”

	 “กไ็มเ่สมอไปครบั ขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายอยา่ง ทัง้สขุภาพหวัใจโดยรวม  

ความแข็งแรงของปอดกับหัวใจคุณ...”

	 ระหวา่งทีเ่ขาพดูไป ตาฉนักเ็หลม่องราวลดราคาอกีครัง้ แลว้ฉนักต้็อง 

ขวัญผวาเมื่อนางคนหนึ่งหยิบคาร์ดิแกนของฉันขึ้นมา ไม่นะ! ม่ายยยย!  

วางลงเดี๋ยวนี้!

	 “เป็นอีกแล้วครับ!” ไคตื่นตัวทันทีและชี้ไปที่หน้าจอ “คุณเห็นมั้ย  

อัตราการเต้นของหัวใจพุ่งปรี๊ดเลย!”

	 ฉันมองไค มองหน้าจอ หันไปมองคาร์ดิแกนซิปสีชมพูสะท้อนแสง  

แล้วทุกอย่างก็ลงตัว โอ พระเจ้า นั่นสินะสาเหตุที่ทำให้หัวใจฉันสั่นรัว

	 อายจัง เจ้าหัวใจไม่รักด ี ฉันรู้สึกว่าตัวเองหน้าแดงซ่านแล้วก็รีบเบือน 

หน้าหนีไค

	 “เฮ้อ!” ฉันทำเสียงฮึดฮัด “ไม่รู้จริง ๆ ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น มิรู้เลย! 

คงเป็นปริศนาดำมืดอีกอย่างละ ปริศนาว่าด้วยเรื่องหัวใจ ฮ่า ๆ!”

	 “อ้อ โอเคครับ” ไคเปลี่ยนสีหน้าราวกับจู่ ๆ ก็เข้าใจทุกอย่าง “โอ-เค้ 

ผมว่าผมเข้าใจละ เคยเจอแบบนี้อยู่ครั้งสองครั้ง”

	 “เจออะไรคะ”
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	 “แหม พูดไปก็กระดากกันเปล่า  ๆ  ครับ...” เขาส่งยิ้มเฉิดฉายให้ฉัน  

“คงเปน็แรงดงึดดูทางกายภาพมัง้ ไมต่อ้งอดึอดันะครบั เรือ่งธรรมดา เพราะ 

อย่างนี้ไงผมถึงต้องเลิกเป็นครูฝึกส่วนตัว พวกลูกค้าชอบ...ไม่รู้สิ พูดว่าไงดี 

‘หลงใหลได้ปลื้ม’  ผม” เขาเหลือบมองกระจก ชมโฉมตัวเองอย่างพึงพอใจ  

“พอคุณเห็นผม ร่างกายก็เลยตอบสนองแบบควบคุมไม่ได้ ผมพูดถูกมั้ย 

ครับ”

	 “ไม่มั้งคะ” ฉันเอ่ยตามตรง

	 “รเีบคกา” ไคถอนใจ “ผมรูว้า่คณุอายจนไมก่ลา้ยอมรบั แตเ่ชือ่เถอะ 

ครับ คุณไม่ใช่สาวคนเดียวที่หลงใหลผมหรอก —”

	 “แต่เมื่อกี้ฉันไม่ได้มองคุณนะ”  ฉันอธิบาย “ฉันมองคาร์ดิแกน 

ต่างหาก”

	 “คาร์ดิแกน?” ไคดึงเสื้อยืดตัวเอง ท่าทางเป็นงง “ผมไม่ได้ใส่คาร์ดิ- 

แกนนะครับ”

	 “ฉนัรูค้ะ่ ฉันหมายถงึคารดิ์แกนตรงโน้น ทีล่ดราคาอยู”่ ฉนัชี ้ “นัน่ละ  

ทีฉ่นัมอง ไมใ่ชค่ณุคะ่ เดีย๋วทำใหด้นูะ” ฉนัถอืโอกาสปรีเ่ขา้ไปฉกคารด์แิกน  

ซึ่งเดชะบุญที่ยัยนั่นหยิบมาแขวนคืนราว เนื้อผ้าของมันช่างนุ่มละมุน ซิป 

กแ็จม่ แถมยงัลด ๗๐ เปอรเ์ซน็ต!์ ฉนัมัน่ใจวา่หวัใจตวัเองตอ้งกลบัมาเตน้รวั 

อีกแน่ แค่ได้ถือเสื้อตัวนี้เอาไว้

	 “ดีงามเนอะ” ฉันคึกคักขณะดิ่งกลับมาหาไค “จี๊ดมากเลยใช่มั้ย”  

ทันใดนั้นฉันก็สำนึกได้ว่าตัวเองช่างไม่นึกถึงหัวใจคนอื่นเอาเสียเลย “คือว่า  

คุณ เองก็หล่อเหลาเอาการค่ะ” ฉันให้กำลังใจ “ฉันต้องหลงเสน่ห์คุณแน่ ถ้า 

ไม่ปันใจให้คาร์ดิแกนตัวนี้ไปซะก่อน”

	 เงียบ ไคดูอึ้งเล็กน้อย อันนี้พูดกันตรง  ๆ ขนาดเลนส์สีฟ้าน้ำทะเล 

ยังดูแจ่มจ้าน้อยลงนิดหนึ่ง

	 “คุณคงหลงเสน่ห์ผม  ‘ถ้าไม่ปันใจให้คาร์ดิแกน’  ” สุดท้ายเขาก็ทวน 

คำพูดฉัน

	 “ใชแ่ลว้!” ฉนัปลอบ “ฉนัคงหลงใหลไดป้ลืม้คณุเหมอืนลกูคา้คนอืน่ ๆ 

ถ้าไม่มีเสื้อผ้าเก๋เริดให้เปรียบเทียบ” ฉันตบท้ายเพื่อตอกย้ำความจริงใจ  
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“ก็แหม อย่างสูทชาแนลลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ผู้ชายคนไหนก็ต้านไม่อยู่ 

หรอกค่ะ!” ฉันหัวเราะฮิฮะ แต่ไคกลับทำหน้าตึง

	 “ผมไม่เคยต้องแข่งขันตัวเองกับ  เสื้อผ้า  เลย” เขาเหมือนจะพูดกับ 

ตัวเองมากกว่า “เสื้อผ้า”

	 ฉันสำเหนียกได้ว่าบรรยากาศแถวนี้มันไม่ค่อยสนุกสนานครื้นเครง 

เหมือนตอนแรกแล้วแฮะ ฉันว่าฉันไปจ่ายเงินค่ารองเท้าวิ่งดีกว่านะ

	 “อ้อ ขอบคุณที่ทดสอบหัวใจให้นะคะ!” ฉันพูดจาร่าเริงแล้วดึงสาย 

รัดข้อมือออก “ขอให้โชคดีกับแผงนมค่ะ!”

 

พดูกนัตรง ๆ เลย อตีาไคนีห่ลงตวัเองชะมดั ฉนัรูแ้หละวา่ตาสนีำ้ทะเลของเขา 

สวยชวนมอง แถมหุ่นก็ดีด้วย แต่เขาคงไม่มีเสื้อซิปสีสะท้อนแสงหรอก 

ผูช้ายตาสฟีา้ชวนมองนะ่มถีมถดื แตค่ารด์แิกนซปิสชีมพสูะทอ้นแสงใหญบ่ึม้ 

สุดเก๋กิ๊บนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว และถ้าเขาคิดว่าตัวเองไม่เคยต้องแข่งขันกับ 

เสื้อผ้ามาก่อน แสดงว่าพ่อคุณถูกแฟนหลอกแล้วละจ้ะ ผู้หญิงทุกคนในโลก 

บางทีก็คิดถึงรองเท้าระหว่างมีเซ็กซ ์ นี่คือความจริงที่ใคร ๆ ก็รู้กัน

	 เอาเถอะ เลิกคิดถึงนายไคไร้สตินั่นดีกว่า เมื่อมองในด้านดี ฉันได้ 

ครอบครองรองเท้าวิ่งสุดเจ๋ง เบาสบายที่สุดในโลกหล้า โอเค จ่ายไป ๔๐๐  

เหรียญ ซึ่งหนักหนาเอาการอยู่ แต่ฉันต้องคิดว่านี่คือการลงทุนในสายอาชีพ 

การลงทุนใน ชีวิต

	 “ผมใสก่ลอ่งใหน้ะครบั” พนกังานขายบอกกอ่นทีฉ่นัจะพยกัหนา้เหมอ่ 

ลอย ฉันกำลังมโนภาพภาพตัวเองยืนอยู่ที่จุดออกตัวกับเซจ เธอเหลือบมอง 

เท้าฉันแล้วบอกว่า “รองเท้าเก๋จัง”

	 ฉันจะส่งยิ้มเป็นมิตรให้แล้วตอบแบบไม่แยแสนัก “ขอบคุณค่ะ”

	 จากนั้นเธอจะบอก “ลุคไม่เห็นบอกเลยค่ะว่าคุณออกกำลังกายจริงจัง 

ขนาดนี้ เบ็คกี”

	 ฉันจะตอบ “ล้อเล่นหรือเปล่าคะ ฉันชอบวิ่งจะตาย” (ซึ่งไม่ใช่ความ 

จริงเสียทีเดียว แต่ฉันมั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ ทันทีที่ฉันเริ่มวิ่งแข่ง 

เอนดอร์ฟินจะฉีดพล่านและฉันอาจจะเสพติดการวิ่งไปเลย)
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	 ทีนี้เซจก็จะบอก “หูย เราน่าจะซ้อมด้วยกันนะคะ! มาเจอกันทุกเช้า 

เลยดีมั้ย”

	 ฉันจะตอบว่า “ได้สิคะ” ด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย

	 แล้วเธอก็จะพูด “ฉันซ้อมกับเพื่อนอีกหลายคนเลย คุณต้องชอบ 

พวกเขาแน่ รู้จักเคท ฮัดสัน ดรูว ์ แบร์รีมอร ์ แคเมรอน ดิแอซ แล้วก็ —”

	 “จะจ่ายเป็นบัตรเครดิตหรือเงินสดครับ” 

	 ฉันกะพริบตามองพนักงานขายแล้วควานหาบัตร “อ้อ ค่ะ บัตร 

เครดิต”

	 “แล้วคุณเลือกกระบอกน้ำหรือยังครับ” พนักงานถามต่อ

	 “อะไรนะคะ”

	 “เราแถมกระบอกน้ำฟรีเมื่อซื้อรองเท้าหนึ่งคู่” เขาพยักพเยิดไปทาง 

โปสเตอร์ที่ติดอยู่ใกล้ ๆ 

	 อื้อหือ ๔๐๐ ดอลลาร์ นี่มันคุ้มแล้วคุ้มอีก

	 “ฉันขอดูก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ!” ฉันฉีกยิ้มให้เขาแล้วดิ่งไปทางชั้น 

วางกระบอก บางทถีา้ฉนัถอืกระบอกนำ้เก ๋ๆ เซจกอ็าจสงัเกตเหน็เหมอืนกนั!  

ทั้งผนังเต็มไปด้วยกระบอกน้ำ ทั้งแบบโครเมียม ดำด้าน และสีโลหะทุก 

รูปแบบ ระหว่างกวาดตามองขึ้นไป ฉันก็เห็นป้าย  ลายพิมพ์จำนวนจำกัด  

ฉันหรี่ตาเพ่งมอง แต่มันอยู่บนชั้นห้าแน่ะ พูดตามตรงนะ ทำไมคนเราถึง 

ต้องตะกายเอากระบอกน้ำรุ่นลายพิมพ์จำนวนจำกัดขึ้นไปวางบนชั้นที่ห้าด้วย

	 มีบันไดปีนวางอยู่ใกล้  ๆ  ฉันเลยลากมันมาปีนขึ้นข้างบน ตอนนี้เห็น 

กระบอกนำ้เตม็ ๆ ตา เจง๋สดุยอดเลยลายพมิพโ์บราณสวยเดน่ ฉนัแทบมอิาจ 

ตัดใจเลือก แต่สุดท้ายก็คัดออกเหลือสาม กระบอกหนึ่งเป็นแถบสีแดง  

กระบอกหนึ่งมีลายฉวัดเฉวียนสีอำพัน อีกกระบอกเป็นลายดอกไม้ขาว-ดำ  

ฉันตัดสินใจว่าจะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับกระบอกที่เกินมา เพราะยังไงก็ให้มินนี 

กับซูสเป็นของฝากได้

	 ฉันบรรจงวางกระบอกทั้งสามบนบันไดขั้นบนสุดและหันไปสำรวจมอง 

ร้าน จากตรงนี้มองเห็นวิวได้ถนัดถนี่ดีเหลือเกิน ฉันเห็นช่องทางเดิน 

ทั้งหลาย มองเห็นว่าผู้หญิงที่จุดชำระเงินต้องย้อมโคนผมแล้วนะ ฉันเห็น...
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	 อะไรน่ะ

	 เดี๋ยวนะ

	 ฉันตัวแข็งทื่อด้วยความไม่อยากเชื่อก่อนจะหรี่ตามองให้ชัด ๆ 

	 ที่อีกมุมของร้าน มีหญิงสาวคนที่ฉันไม่ทันสังเกตเห็นก่อนหน้านี ้ เธอ 

ผอมบักโกรก สวมกางเกงยีนรัดรูปสีอ่อน ฮู้ดเทาคลุมศีรษะ แว่นตาดำ 

ปกปิดใบหน้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเธอถึงได้แต่งตัวปกปิดมีพิรุธเยี่ยงนี ้ 

เพราะเธอกำลังขโมยของไงล่ะ

	 ฉันต้องช็อกสุดขีดเมื่อเห็นเธอยัดถุงเท้าคู่หนึ่งใส่กระเป๋าถือใบโต  

(บาลองเชียกา ฤดูกาลล่าสุด) จากนั้นตามด้วยอีกคู่ แล้วก็คู่ที่สาม เธอหัน 

มองรอบ ๆ ทำตัวหดลีบ แล้วก็เดินแวบไปยังทางออก

	 ฉันไม่เคยเห็นคนขโมยของในร้านต่อหน้าต่อตามาก่อน จนครู่หนึ่งได้ 

แต่อึ้งไป แต่อึดใจต่อมาฉันก็เดือดพล่านโกรธจี๊ดเลย เธอลักของพวกนั้น!  

เธอขโมยของ! เธอไม่ควรทำอย่างนั้นนะ! คนเราไม่ควร ทำ แบบนั้น!

	 ถ้าเราทุกคนทำอย่างนั้นกันหมดจะเป็นยังไงล่ะ แหม ฉันรู้หรอกว่า 

ใคร  ๆกอ็ยากไดถ้งุเทา้ฟร ี แตค่นเราจะหยบิฉวยกนัไปดือ้  ๆไม่ได้นะ จรงิไหม  

เราต้องจ่ายเงิน ต่อให้ไม่มีปัญญาจ่าย เราก็ต้อง จ่าย

	 ท้องไส้ฉันปั่นป่วนขณะมองเธอเดินจากไป ฉันโกรธจริง  ๆ  นะ มัน 

ไม่ยุติธรรม  เลย และทันใดนั้นฉันก็รู้ว่าฉันจะปล่อยให้เธอลอยนวลไม่ได้  

ต้องทำอะไรสักอย่าง ฉันไม่แน่ใจว่าอะไรนะ แต่ต้องทำสักอย่างละ

	 ฉันทิ้งกระบอกน้ำไว้แล้วไต่ลงบันได วิ่งไปที่ประตูร้าน ฉันเห็นเจ้า 

หวัขโมยอยูต่รงหนา้ แลว้กซ็อยเทา้วิง่ หลบหลกีคนเดินถนนไปดว้ย เมือ่เขา้ 

ใกล้ หัวใจฉันก็เต้นตึกตักหวั่นใจ ถ้าเธอสู้ล่ะ ถ้าเธอมีปืน โอย ตายแล้ว  

เธอต้องมีปืน แน่ ๆ ที่นี่แอลเอนะ เขามีปืนกันทุกคน

	 โอย แย่แล้ว ฉันอาจถูกยิงก็ได้ แต่จะมาใจเสาะอะไรตอนนี้ ฉัน 

เอื้อมมือไปแตะไหล่กระดูกโปนของเธอ

	 “ขอโทษนะคะ”

	 หญิงสาวคนนั้นหันขวับ ฉันตัวเกร็งด้วยความหวาดหวั่น เตรียมรอ 

รับกระสุนปืน แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แว่นกันแดดเธอใหญ่จนฉันแทบมอง 
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ไม่เห็นหน้า แต่ก็พอจะเห็นเค้าของคางแหลมขาวซีดและคอผอมกะหร่อง  

แทบจะเหมือนคนขาดสารอาหาร ฉันรู้สึกผิดวูบขึ้นมาเลย บางทีเธออาจเป็น 

คนเร่ร่อน บางทีนี่อาจเป็นช่องทางทำกินเพียงอย่างเดียวของเธอ เธออาจจะ 

เอาถุงเท้าพวกนี้ไปขายเพื่อหาซื้ออาหารเลี้ยงลูกน้อยที่ติดยา

	 ส่วนหนึ่งในใจฉันคิดว่า “หันหลังกลับดีกว่า เบ็คกี ช่างมันเถอะนะ” 

แต่อีกใจก็ไม่ยอมทำแบบนั้น เพราะต่อให้มีลูกน้อยติดยารออยู่ ทำแบบนี้ 

ก็ผิดอยู่ดี มัน ผิด

	 “ฉันเห็นคุณนะ โอเคมั้ย” ฉันบอก “ฉันเห็นคุณขโมยถุงเท้า”

	 หญิงสาวตัวแข็งทื่อและตั้งท่าหนี แต่ฉันคว้าแขนเธอไว้โดยสัญชาต- 

ญาณ

	 “คุณไม่ควรขโมยของ!” ฉันบอกพลางออกแรงยื้อยุดเอาไว้ “คุณ 

ไมค่วรทำแบบนัน้เลย! คุณอาจจะคิดว่า ‘ทำไม ไมม่ใีครเดอืดรอ้นซะหนอ่ย’  

แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าเวลามีคนขโมยของ พนักงานขายเขางานเข้าเลยนะ  

บางครั้งต้องถูกหักเงินชดใช้ด้วย แบบนั้นมันยุติธรรมแล้วเหรอ”

	 หญิงสาวดิ้นสุดแรงเพื่อจะหนีไปให้ได้ แต่ฉันใช้สองมือจับแขนเธอ 

แน่น พอเป็นคุณแม่ของลูกวัยสองขวบ คุณจะเชี่ยวชาญทักษะการจับยึด

	 “ทนีีร้าคาของทกุอยา่งกจ็ะแพงขึน้” ฉนัวา่ตอ่พลางหอบหายใจ “ระสำ่- 

ระสายไปทั่วหัวระแหง! ฉันเข้าใจ คุณอาจคิดว่าตัวเองไม่มีทางเลือก แต่มัน 

ไม่จริงหรอกค่ะ คุณกลับตัวกลับใจได้ มีศูนย์ช่วยเหลือมากมายให้พึ่งพา  

คุณมีแมงดาคุมอยู่หรือเปล่า” ฉันพูดต่อ พยายามทำเสียงเมตตา “เพราะ 

ฉันเข้าใจว่าไอ้พวกนั้นมันสารเลว แต่คุณไปอยู่สถานคุ้มครองได้นะ ฉันเคย 

ดูสารคดี เจ้าหน้าที่เขาเก่งมาก” ฉันกำลังจะสาธยายรายละเอียดตอนที่แว่น 

กันแดดของหญิงสาวเลื่อนหลุดไปด้านข้าง ฉันหายใจไม่ออกเลย นี่มัน —

	 ไม่จริง เป็นไปไม่ได้

	 ได้ส ิ ก็ เป็น ไปแล้วไง

	 เธอคือโลอิส เคลเลอร์ตัน

	 ความคดิเรือ่งตดิยากบัสถานคุม้ครองหายวบัจากหวัทนัที นีไ่มใ่ชเ่รือ่ง 

จริง เป็นไปไม่ได้ ต้องฝันไปแน่เลย ฉัน เบ็คกี แบรนดอน นามสกุลเดิม 
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บลูมวูด กำลังจับแขนโลอิส เคลเลอร์ตัน ซุป’ตาร์คนดังแห่งฮอลลีวูด เมื่อ 

เพ่งมองแนวกรามที่จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ ขาฉันก็สั่นพั่บ  ๆ   เฮ้ย...โลอิส  

เคลเลอร์ตัน เลยนะ ฉันดูหนังของเธอทุกเรื่อง ฉันดูเธอเดินบนพรมแดง  

ฉัน-

	 แต่นี่มัน —

	 คือว่า...มัน อะไร กันเนี่ย —

	 โลอิส เคลเลอร์ตัน ขโมยถุงเท้าสามคู่เหรอ นี่เป็นรายการตลกอำคน 

เล่นหรือเปล่า

	 ชัว่ขณะซึง่เหมอืนยาวนานไมม่ทีีส่ิน้สดุ เราตา่งชะงกังนัและจอ้งมองกนั 

อยู่อย่างนั้น ฉันนึกถึงตอนที่เธอแสดงเป็นเทสส์ในหนังที่ดัดแปลงจากนิยาย 

เรื่องเยี่ยม เทสส์ผู้บริสุทธิ์ ๒ โหย เธอทำฉันร้องไห้เลย แล้วยังมีหนังไซไฟ 

เรือ่งทีเ่ธอจงใจอยูเ่พยีงลำพงัทีด่าวองัคารในตอนจบเพือ่ชว่ยชวีติลกู  ๆสายพนัธุ ์

เอเลี่ยนครึ่งมนุษย์ ฉันร้องไห้น้ำตาท่วมจอ ซูสก็เหมือนกัน

	 ฉันกระแอมไอ พยายามจะรวบรวมความคิด “ฉัน...ฉันรู้นะคะว่า 

คุณเป็นใคร —”

	 “ขอร้องละ” เธอตัดบทด้วยเสียงแหบคุ้นหู “ขอร้องนะคะ” เธอถอด 

แว่นดำแล้วฉันก็ต้องสุดช็อกอีกรอบ เธอโทรมมากเลย ขอบตาแดงก่ำ ผิว 

ลอกเป็นขุย “ขอร้อง” เธอเอ่ยครั้งที่สาม “ฉัน...ฉันขอโทษ ขอโทษจริง  ๆ   

คุณเป็นพนักงานของร้านเหรอ”

	 “เปล่าค่ะ ฉันเป็นลูกค้า พอดีปีนบันไดอยู่”

	 “พวกเขาเห็นฉันหรือเปล่าคะ”

	 “ไม่รู้ส ิ ฉันว่าไม่เห็นนะ”

	 เธอหยิบถุงเท้าทั้งสามคู่ด้วยมือสั่นเทาแล้วส่งมาให้ฉัน

	 “ฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรลงไป ฉันไม่ได้นอนมาสองคืนแล้วค่ะ  

๒ Tess of the D’Urbervilles บทประพันธ์ของโทมัส ฮาร์ดี (๑๘๔๐ - ๑๙๒๘) 

เกี่ยวกับหญิงสาวยากจนชื่อเทสส์ ผู้ประสบชะตากรรมน่าสลดใจทั้งจากชายที่รักเธอและ 

จากชายที่เธอรัก
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ฉนัวา่ฉนัคงเริม่ประสาทละ ฉนัไมเ่คยทำอะไรอยา่งนีม้ากอ่น จะไมท่ำอกีแลว้ 

ค่ะ ขอร้องนะ” เธอกระซิบอีกครั้งและทำตัวลีบอยู่ในฮู้ด “ช่วยเอาถุงเท้า 

พวกนี้ไปทีค่ะ เอากลับไปคืน”

	 “ฉันน่ะเหรอ”

	 “ขอร้องนะคะ” เธอดูจนตรอกจริง  ๆ ในที่สุดฉันก็รับถุงเท้ามาอย่าง 

ไม่เต็มใจนัก

	 “นี่ค่ะ” เธอควานกระเป๋าอีกครั้งแล้วหยิบแบงก์ห้าสิบดอลลาร์ “ฝาก 

จ่ายให้พนักงานด้วย”

	 “คุณดู...เอ่อ...เครียด ๆ นะคะ” ฉันหยั่งเชิง “คุณโอเคหรือเปล่า”

	 โลอิส เคลเลอร์ตัน เงยหน้าขึ้นสบตาฉัน ฉันพลันนึกถึงเสือดาวที่ 

เคยเห็นในสวนสัตว์สเปน ท่าทางจนตรอกนั้นก็เช่นกัน

	 “คุณจะบอกตำรวจหรือเปล่า” เธอเอ่ยเสียงแผ่ว เบาเสียจนฉันแทบ 

ไม่ได้ยิน “คุณจะเล่าให้คนอื่นฟังหรือเปล่าคะ”

	 โอย พระเจ้า โอ พระเจ้า ฉันจะทำยังไงดี

	 ฉันใส่ถุงเท้าลงกระเป๋าเพื่อถ่วงเวลา ฉันควรแจ้งตำรวจนะ สมควร 

อย่างยิ่งเลย เธอเป็นดาราแล้วไงล่ะ เธอขโมยถุงเท้า ซึ่งถือเป็นอาชญากรรม 

ฉนัควรจะทำหนา้ทีพ่ลเมอืงเขา้จบักมุเธอในตอนนีแ้ลว้สง่ตวัเธอใหก้ระบวนการ 

ยุติธรรม

	 แต่...ฉันทำไม่ได้อะ ทำ  ไม่ได้  จริง  ๆ เธอดูเปราะบางมาก เหมือน 

ผีเสื้อกลางคืนหรือไม่ก็ดอกไม้กระดาษ และถึงยังไงเสียเธอก็คืนถุงเท้าให้ 

แล้ว เธอบริจาคเงินให้การกุศลด้วย และฟังจากที่เธอพูด เหมือนว่าเธอจะ 

สติหลุดชั่วคราว...

	 ศีรษะของโลอิส เคลเลอร์ตัน ก้มต่ำ หน้าเธอซ่อนอยู่ในฮู้ดสีเทา  

เธอทำท่าเหมือนกำลังรอฟังคำพิพากษา

	 “ฉันจะไม่บอกใครค่ะ” ฉันเอ่ยในที่สุด “ฉันสัญญา จะเอาถุงเท้า 

กลับไปคืนและจะไม่บอกใคร”

	 ฉนัปลอ่ยมอืจากแขนเธอ มอืผอม  ๆบบีมอืฉนัแนน่ แวน่ตาดำกลบัไป 

อยู่บนใบหน้าตามเดิม เธอจึงดูเหมือนหญิงสาวนิรนามผู้ผ่ายผอมในเสื้อมีฮู้ด
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	 “ขอบคุณค่ะ” เธอกระซิบ “ขอบคุณ คุณชื่ออะไรเหรอ”

	 “เบ็คกีค่ะ” ฉันตอบกระตือรือร้น “เบ็คกี บลูมวูด อุ๊ย แบรนดอน 

ค่ะ เมื่อก่อนใช้บลูมวูด แต่พอแต่งงานเลยเปลี่ยนนามสกุล...” โอ๊ย เลิก 

พล่ามได้แล้วน่า “เอ่อ เบ็คกีค่ะ” ฉันตัดจบอย่างหงอย ๆ “ฉันชื่อเบ็คกี”

	 “ขอบคุณนะคะ เบ็คกี”

	 และฉันยังไม่ทันพูดอะไร เธอก็หันหลัง หายลับไปเสียแล้ว

 


