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ความสุขชั่วกัลปาวสาน

ปัจจุบัน

คนเราพูดกันว่าคุณตกหลุมรัก แบบเดียวกับตอนที ่

คุณตกลงไปในแอ่งน้ำหรือร่องน้ำอย่างไรอย่างนั้น ฉันคิดว่าส่วนใหญ่แล้ว 

ความรักคือทางเลือก มีฮอร์โมนบางชนิดกับฟีโรโมนเข้ามาเอี่ยวในเรื่องการ 

ดึงดูดใจก็จริง แต่ความรัก การรักคนอื่นนั้นคือทางเลือกที่คุณต้องตัดสินใจ 

อยู่ทุก  ๆ  วัน ความรักประเภทที่ดีที่สุดนั้นแผดเผาอย่างช้า ๆ  และยั่งยืนนาน  

ซึ่งทำให้ฉันกลัว เพราะความรักที่ฉันรู้สึกต่อแอชนั้นร้อนแรงโชติช่วงเสียจน 

กังวลว่ามันจะเผาฉันมอดไปด้วย

มือฉันสั่นขณะที่วุ่นวายอยู่กับพลอยเทียมที่ปักอย่างประณีตบนชุด 

แต่งงานของตัวเองที่ตัดด้วยผ้าการ์ซ่าเปลือยบ่าข้างหนึ่ง

บรดิเจต็ตป์ดัมอืฉนัออกขณะทีจ่ดัหลอดผมสเีขม้ของฉนัใหแ้ผไ่ปรอบ ๆ  

ห่วงคาดหัวเป็นประกายระยิบระยับที่ประดับเพชรทรงหยดน้ำห้อยเหนือ 

กึ่งกลางหน้าผากฉัน “เธอดูน่าทึ่งมาก ยังกับก้าวออกมาจากนิตยสารสำหรับ 

เจ้าสาวเลย”

ฉันไม่ตอบ ลำคอฉันแห้งผากและฉันจิบน้ำขวดผ่านหลอดจะได้ไม่ 

ทำให้ลิปสติกหรือเมคอัพเลอะเทอะ 

ฉันรู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าหนาเกินไป ส่วนชุดที่สวมอยู่ถึงจะสวย 

น่าประทับใจ แต่ก็ทำให้ฉันประสาทเสียด้วย นี่เป็นชุดสั่งตัดจากเวรา แวง 
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ทีไ่มซ่ำ้แบบกบัใครเลย ตดัมาเพือ่ฉนัโดยเฉพาะดว้ยฝมีอืดไีซเนอรช์ดุแตง่งาน 

ผู้มีชื่อเสียงที่สุดในโลก นั่นทำให้ฉันวิงเวียนและหวาดระแวงว่าจะทำอะไร 

หกเลอะเทอะและทำให้ชุดเสียหายไปตลอดกาล

ฉันอดทนกับการลองชุดทุกครั้งเหมือนรูปปั้น ไม่กล้าขยับตัวเพราะ 

เกรงว่าจะทำให้ผ้าไหมเนื้อละเอียดขาด และเมื่อถึงวันแต่งงานเสียที ฉันก็ 

น่าจะรู้สึกตื่นเต้น ฉันตื่นเต้นนะ แถมยังประสาทเสียด้วย ทั้งกลัว ทั้ง 

ตื่นเต้นเลย นี่ฉันบอกไปแล้วหรือยังนะว่าตื่นเต้น

ระหว่างที่หมุนบิดแหวนหมั้นซึ่งถูกย้ายมาสวมบนมือขวาเพื่อเตรียมไว้ 

สำหรับการแลกเปลี่ยนแหวนแต่งงาน ฉันก็เดินวนไปเวียนมาในห้องแต่งตัว 

ที่โรงแรมสุดหรูในบอสตันอย่างระมัดระวัง ฉันไม่กล้าสวมรองเท้าส้นสูงที่สั่ง 

ตัดมาเพื่อให้เข้ากับชุดจนกว่าจะถึงเวลา ฝันร้ายเรื่องตัวเองจะขาหักระหว่าง 

เดินไปตามช่องทางเดินตรงกลางตามหลอกหลอนฉันมาหลายสัปดาห์แล้ว

โทรศพัทข์องฉนัสง่เสยีงดงัขึน้ ทำเอาฉนัแทบสะดดุชายกระโปรงตอน 

เอื้อมมือไปหยิบมันก่อนที่บริดเจ็ตต์จะคว้าไปได้ก่อน

เมื่อคืนนี้ตอนซ้อมมื้อค่ำคุณดูสวยจริง ๆ 

หวัใจฉนัเตน้ผดิจงัหวะขณะทีล่บขอ้ความทิง้ จอนไมค่วรจะสง่ขอ้ความ 

ให้ฉันแบบนี้ ฉันจะต้องคุยกับเขาอีกสักรอบแล้ว

“นั่นใครน่ะ เจ้าชายผู้ทรงเสน่ห์หรือเปล่า” บริดเจ็ตต์หันหลังให้เพื่อ 

ฉันจะได้รูดซิปชุดเพื่อนเจ้าสาวสีฟ้าอ่อนที่เธอเลือกมาเป็นพิเศษให้เข้ากับสี 

ดวงตา

“เอ่อ ไม่ใช่หรอก ก็แค่ข้อความเกี่ยวกับเค้กน่ะ”

“อ๋อ โอเค มีปัญหาอะไรหรือเปล่า”

“ไม่มีหรอก แต่เธอช่วยไปตรวจดูทุกอย่างให้หน่อยได้มั้ย ดูว่าแขก 

มาถึงที่นี่หรือยัง”

บริดเจ็ตต์ชะงัก พลางจ้องมองฉันอย่างซักไซ้ “เธอ โอเคหรือเปล่า”

“โอเคสิ ฉันแค่ไม่ชอบเป็นศูนย์กลางของความสนใจ เธอก็รู้ และเรา 

เชิญ คนมาเยอะเหลือเกิน ”

“นี่เป็นงานแต่งแห่งศตวรรษเลยนะ หนุ่มโสดน่าหม่ำที่สุดแต่งงานกับ 
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สาวทีไ่มใ่ชแ่คร่อดตายมาได ้ แตย่งักำจดันกัฆา่รตัตกิาลดว้ย เธอโชคดทีีพ่วก 

ดาเวนพอร์ตจัดการกำหนดจำนวนคนต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้แล้ว” บริดเจ็ตต์ยิ้ม 

ราวกับว่าเรากำลังคุยเรื่องจะสั่งเค้กรสอะไรสำหรับงานแต่งงานด ี

บริดเจ็ตต์ช่วยกำจัดนักฆ่ารัตติกาลด้วยเช่นกัน และเรื่องนั้นทิ้ง 

ร่องรอยเอาไว้บนตัวเราทั้งคู ่ ฉันมองเห็นมันในกิริยาท่าทางร่าเริงเบิกบานเกิน 

กว่าเหตุของเธอเมื่อไรก็ตามที่มีอะไรจริงจังเกินไป อย่างน้อยเรื่องร้ายก็จบลง 

แล้ว เธอเข้ารับคำปรึกษาหลังจากที่ยิงและฆ่าผู้หญิงที่เกือบจะทำลายชีวิตฉัน 

ได้สำเร็จ และไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นเลยในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ในที่สุด 

เราก็สามารถเดินหน้าต่อไปในชีวิตได้ 

บริดเจ็ตต์เดินเลี่ยงออกไปจากห้องที่ตกแต่งแบบผู้หญิงเกินไป ทิ้งให้ 

ฉันอยู่ในภวังค์ตามลำพัง ฉันไม่อยากนั่งลงเพราะเดี๋ยวชุดจะยับ ก็เลยเดิน 

วนไปเวยีนมาบนพืน้สลีกูพชีอกีครัง้ พลางเลือ่นดขูอ้ความตา่ง  ๆแลว้ลบทกุสิง่ 

ทุกอย่างที่จอนส่งมา

เสียงเคาะประตูทำให้ฉันสะดุ้งและทำโทรศัพท์หล่น แอชเดินเข้ามา  

ปิดประตูตามหลัง แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโดยไม่ละสายตาไปจากฉัน

ฉนัหนา้แดงเรือ่จากความสนใจนัน้ “จะไมโ่ชครา้ยหรอืคะทีเ่หน็เจา้สาว 

ก่อนงานแต่ง”

แอชยืนนิ่ง บ่ากว้างของเขาพอดีกับชุดทักซีโดสีดำอย่างสมบูรณ์แบบ 

ผมสเีขม้ทียุ่ง่เหยงินดิ ๆ อยูเ่สมอยงัไมย่อมเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย แตน่ัน่มแีต่ 

จะทำให้เขาหล่อเหลายิ่งขึ้นในสายตาฉัน ฉันทาบมือข้างหนึ่งกับอกเขา เล็บที่ 

ทาแบบฝรั่งเศสของฉันตัดกับปกเสื้อที่แบะออกอย่างน่ามอง

แอชลากนิ้วลงมาตามแก้มฉัน ระวังไม่ให้เครื่องสำอางเลอะ “ผมต้อง 

เห็นคุณก่อนทุกคนที่เหลือบนโลกจะได้เห็น” ลมหายใจเขาติดขัด “คุณดู... 

เหมือนนางฟ้า ไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้เป็นสามีของคุณจนได้”

ก้อนอารมณ์ก่อตัวขึ้นในลำคอ ฉันรักผู้ชายคนนี้เกินคำพูดใด  ๆ เพิ่ง 

หกเดือนเท่านั้นตั้งแต่แอชขอให้ฉันแต่งงานกับเขา แต่ในระยะเวลานั้นเรา 

ตกหลุมรักกันอย่างลึกซึ้งเกินกว่าที่ฉันจะนึกจินตนาการออก ฉันยอมเสีย 

ทุกอย่างเพื่อปกป้องไม่ให้เขาเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวในชีวิตไปมากกว่านี้  
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และภาวนาให้การรักฉันไม่กลายเป็นการเพิ่มภาระให้เขามากขึ้นกว่าเดิม

“ยังไม่สายเกินกว่าที่เราจะแอบหลบออกไปและจัดงานแต่งเป็นการ 

ส่วนตัวในที่ห่างไกลสักแห่งนะคะ” ฉันบอกพลางยิ้มนิด ๆ 

แอชหัวเราะ “ผมคิดว่าครอบครัวผมกับเพื่อนทั้งหมดของเราคงจะ 

อยากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่นะ”

“ทุกคนมาที่นี่แล้วสินะคะ”

“ใช่ เอ่อ ยกเว้นจอนน่ะ ผมพยายามจะติดต่อเขาอยู่ คุณคงคิดว่า 

เพื่อนเจ้าบ่าวน่าจะมาถึงงานแต่งของพี่ชายได้ตรงเวลา”

ฉนัลากปลายนิว้ชีไ้ปตามแนวเสน้บนหนา้ผากเขาทีบ่ง่บอกถงึความกงัวล  

“เขาจะมาที่นี่ค่ะ การให้เขาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุด”

แอชก้มลงมาจูบฉัน แต่ฉันผลักเขาออกห่าง “คุณรู้หรือเปล่าว่าต้อง 

ใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะแต่งหน้าให้ได้แบบนี้ บริดเจ็ตต์ฆ่าฉันแน่ถ้าฉัน 

ปลอ่ยใหค้ณุทำมนัเละ” แตฉ่นัอยากจบูแอชจรงิ ๆ อยากเชด็เครือ่งสำอางออก 

ก่อนถอดชุด แล้วล้มตัวลงนอนในอ้อมแขนเขาโดยที่มีเสียงของป่าดิบชื้น 

เป็นฉากหลัง 

ทหีลงั เรือ่งนัน้จะตอ้งรอไวท้หีลงั กอ่นอืน่เราตอ้งผา่นงานแตง่ไปใหไ้ด ้

ก่อน

และเมื่อสังเกตเห็นภาพเรายืนอยู่ด้วยกันโดยที่มือแอชโอบรอบเอวฉัน 

ไว้ ฉันก็ยิ้มออกมา เราดูเหมือนคู่รักในเทพนิยายที่พร้อมจะใช้ชีวิตอย่าง 

มีความสุขไปชั่วกัลปาวสาน จริง ๆ 

บรดิเจต็ตร์บีจำ้กระหดืกระหอบกลบัเขา้มาในหอ้ง “ได้เวลาแลว้!” เธอ 

นิ่วหน้าใส่แอช “คุณไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่นะ”

“ผมมีสิทธิ์เห็นเจ้าสาวก่อนเพื่อนนะ”

เราสามคนเดินออกจากโรงแรมและตรงไปยังสวนที่จะประกอบพิธี  

แอชกับฉันหยุดรออยู่นอกระยะสายตาของแขก ขณะที่บริดเจ็ตต์ดูแลให้ 

ทุกอย่างและทุกคนเข้าที่เข้าทาง

จอนว่ิงตรงมาหาเราจากลานจอดรถ เขาหายใจแทบไม่ทัน แต่ก็ย้ิมแย้ม  

หน้าตาแบบหนุ่มผมบลอนด์รูปงามของเขาดูตัดกันกับพี่ชายผู้มีผมสีเข้มอย่าง 
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ชัดเจน ผู้ชายสองคนนี้หล่อเหลาและแตกต่างกันแทบจะทุกด้าน “ฉันบอกพี่ 

แล้วว่าจะมาตรงเวลาพอดี” จอนพูดกับแอชที่นิ่วหน้าใส่

“แกไม่ได้มาตรงเวลาแต่มาสาย เอาแหวนมาด้วยหรือเปล่า”

จอนตบกระเป๋าเสื้อแจ็กเก็ต “เวรกรรม! ฉันทิ้งแหวนไว้ในรถ เดี๋ยว 

มานะ”

ดนตรีงานแต่งงานเริ่มบรรเลง และฉันรู้ว่าอีกไม่นานเราควรจะเริ่ม 

เดินได้แล้ว แต่จอนจำเป็นต้องไปรออยู่ที่ด้านหน้าเสียก่อน

แอชกับฉันเห็นพ้องกันเรื่องที่จะโยนประเพณีนิยมทิ้งแล้วเดินเคียงคู ่

กันไปตามทางเดินตรงกลางด้วยกันด้วยเหตุผลดังนี้ ข้อแรกเลย ฉันไม่เชื่อ 

เรือ่งการถกู “สง่ตอ่” โดยผูช้ายคนหนึง่ไปยงัผูช้ายอกีคนและคดิวา่ความคดินัน้ 

ล้าสมัยไปแล้ว และข้อสอง ฉันไม่มีพ่อซึ่งเป็นคนที่จะส่งตัวฉัน มิสเตอร์ 

ดาเวนพอร์ตกับศาสตราจารย์เควินเสนอตัวด้วยกันทั้งคู่ แต่การทำแบบนี้ 

ให้ความรู้สึกถูกต้องสำหรับแอชกับฉัน เราเข้าสู่การแต่งงานด้วยกันในฐานะ 

คนทีเ่ทา่เทยีมกนั ดงันัน้จงึเปน็เรือ่งสมเหตสุมผลแลว้ทีเ่ราจะเดนิไปทีแ่ทน่บชูา 

พร้อมกัน

ฉันแอบมองไปรอบ  ๆ  หลังพุ่มไม้ที่เราซ่อนตัวอยู่เพื่อชื่นชมแถวเก้าอี้ 

สขีาว และดอกกลว้ยไมป้า่ชนดิตา่ง  ๆทีจ่ดัเปน็ทรงสงู เรยีงรายไปตามทางเดนิ 

โรยกรวดซึ่งทอดยาวไปหาบาทหลวงที่ยืนคอยอยู่ด้วยท่าทางอดทนบนเวที 

ขนาดเล็ก เทียนนับร้อยเล่มส่องประกายวิบไหวไปมารายล้อมด้วยกลิ่นหอม 

ของดอกไม้นานาชนิด นำไปสู่ซุ้มโค้งประดับดอกไม้ที่เราจะเอ่ยคำสาบานกัน 

ดนตรีล่องลอยไปในอากาศ เพลงบรรเลงจากแกรนด์เปียโนเป็นจังหวะเกือบ 

เศร้าในคอร์ดไมเนอร์เล่นโดยผู้หญิงสูงอายุที่สวมชุดผ้าทาฟเฟต้าสีม่วงอม 

แดงสดซึ่งอาจจะผ่านงานแต่งงานมามากมายหลายงานในช่วงสามทศวรรษ 

ที่ผ่านมา

ในอีกไม่กี่นาทีฉันก็จะกลายเป็นเคทลิน ทราวิส-ดาเวนพอร์ต อย่าง 

เป็นทางการ และแต่งงานกับผู้ชายที่น่าทึ่งที่สุดที่ฉันเคยรู้จัก

ดวงตาฉันมีน้ำตาเอ่อคลอ ฉันหันไปหาแอชเพื่อจะบอกเขาว่าช่วงเวลา 

นี้มีความหมายต่อฉันอย่างไรเมื่อเกิดระเบิดขึ้นที่ด้านหลัง เศษชิ้นส่วนโลหะ 
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กับความร้อนพุ่งมาทางเรา

ฉันทิ้งช่อดอกไม้แล้วหมุนตัวหลบขณะที่ระเบิดลูกที่สองกำจัดซาก 

ที่เหลือเพียงเล็กน้อยของรถจอนไปจนหมดสิ้น

โดยที่มีจอนอยู่ข้างในนั้น
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2

“ฉันจะแต่งงานกับคุณค่ะ” 
แอชยิ้ม ดวงตาเขาเป็นประกายสดใสอย่างมีความสุขขณะที่ยกตัวฉัน 

ขึ้นจากพื้นแล้วเหวี่ยงฉันไปรอบ ๆ “เคทลิน ผมรักคุณมากเหลือเกิน!”

ขณะที่ฝนโปรยลงมาใส่เรา ฉันก็เลื่อนตัวลงไปตามร่างแอชเข้าสู่ 

อ้อมแขนเขา ริมฝีปากเราประกบกัน ลิ้นเราตวัดรัดพัวพันแล้วจูบกันอย่าง 

ลึกซึ้งและเร่าร้อน ฉันลิ้มรสชาติของฝนและน้ำตาของตัวเองกับความปีติสุข 

ของช่วงเวลาที่โอบล้อมเราไว้

ศาสตราจารย์เควินโผล่หัวออกมานอกประตูขัดจังหวะเรา “ทุกอย่าง 

ตรงนี้เรียบร้อยดีมั้ย”

ฉันยกมือข้างหนึ่งขึ้น “เราจะแต่งงานกันค่ะ” ถึงแม้จะมีข้อความของ 

แม่ที่บอกว่า ครอบครัวดาเวนพอร์ตจะเป็นคนรับผิดชอบการตายของฉัน  

ต้องมีคนเข้าไปใกล้ชิดพวกเขาและค้นหาความจริง วนเวียนอยู่ในหัว ฉันก็ 

อดรูส้กึสขุใจไมไ่ด ้ ฉนัรูว้า่แอชไมไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัความตายของแม่ รูว้า่ 

เขาเปน็เหยือ่มากพอ ๆ กบัฉนั และถา้ฉนัอยากปกปอ้งเราทัง้คู่ ฉนัตอ้งคน้หา 

ความจริงให้พบ แต่นั่นไม่ได้ทำให้ความรักที่ฉันมีต่อแอชหรือความสุขตอนที่ 

ฉันจินตนาการเรื่องการแต่งงานกับเขาลดน้อยลง

เราวิ่งเข้าไปในเคบินเพื่อหลบฝนแล้วบอกข่าวดีของเราให้ทุกคนในนั้น 

เราก็สวมหน้ากากกันทุกคนนั่นละ
ห้าเดือนก่อน
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รับรู้ เรื่องนี้เรียกรอยยิ้มจากบางคนท่ามกลางสถานการณ์มืดมนและมอบ 

อะไรบางอย่างที่สร้างความสุขใจให้เราทุกคนนำกลับไปบ้านในคืนนั้น

แอชอยากพาฉนัไปโรงพยาบาลเพือ่ตรวจรา่งกายอยา่งละเอยีดหลงัจาก 

เหตุการณ์ที่บริดเจ็ตต์กับฉันประสบมา แต่ฉันรู้ว่าตัวเองไม่เป็นไร แค่อยาก 

อาบน้ำร้อน ๆ และนอนบนเตียงตัวเองเท่านั้น นอกจากนี ้ ฉันต้องซ่อนบันทึก 

ของแม่ก่อนที่คนอื่นจะรู้ว่าฉันมีมันอยู่กับตัว ใครก็ตามที่รู้เรื่องบันทึกพวกนี้ 

จะตกอยู่ในความเสี่ยง ฉันมองไปที่แอช รู้ดีว่าเขาจะต้องเป็นห่วงฉันมาก ๆ 

รูด้วีา่ฉนัทำใหเ้ขาเจบ็ปวดมากขนาดไหน และฉนัรูว้า่บอกเขาเรือ่งนีไ้มไ่ด้ เขา 

จะตกอยู่ในอันตราย โดยเฉพาะถ้าครอบครัวของเขามีส่วนในเรื่องนี้ด้วย

เมือ่เรากลบัถงึบา้นและซกุตวัอยา่งสบายอยูบ่นเตยีงแลว้ ออ้มแขนแอช 

ก็โอบรัดรอบตัวฉัน หัวฉันอิงอยู่บนอกเขา แอชถามว่าฉันยังอยากจะจัดงาน 

แถลงข่าวเรื่องหนังสือของแม่อีกหรือเปล่า

“ไมจ่ดัแลว้” ฉนัตอบ ดใีจทีแ่อชมองไมเ่หน็หนา้ฉนั “เราไดต้วัฆาตกร 

แล้วไงคะ”

“คุณหาหนังสือของแม่ไม่เจอเลยใช่มั้ย” เขาถาม

“ไม่เจอค่ะ ฉันขอโทษที่โกหกคุณนะ”

“ผมเข้าใจ” เขาตอบ พลางจูบกระหม่อมฉัน “แค่...อย่าโกหกอีก  

โอเคมั้ย เราจะบอกให้อีกฝ่ายรู้ทุกอย่าง ตกลงมั้ย”

“ตกลงค่ะ” ฉันตอบรับ หัวใจวูบลง

“มันจบลงแล้วใช่มั้ย เคทลิน”

“ค่ะ” ฉันโกหก “มันจบลงแล้ว”

แอชหลบัสนทิอยูข่า้งฉนั อกเขาสะทอ้นขึน้ลงไปตามจงัหวะการหายใจทกุครัง้  

เขาดูพึงพอใจเหลือเกิน สุขสงบมาก  ๆ ส่วนฉันนั้นพลิกตัวกลับไปกลับมา  

ไมอ่าจบงัคบัใจใหส้งบลงได้ ฉนัจงึคลานลงจากเตยีง ควา้บนัทกึของแมม่าจาก 

ใต้แผ่นไม้หลวมในตู้ลิ้นชัก แล้วตรงไปที่ห้องทำงาน

ฉันใช้หนังสือกฎหมายเล่มหนึ่งมาปกปิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ แล้วจึง 

ขดตัวอยู่บนเก้าอี้อ่านหนังสือบุนวมพร้อมลงมืออ่านบันทึกงานวิจัย ถ้าแอช 
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เดินเข้ามา ฉันคิดไว้ว่าจะซ่อนกระดาษพวกนี้ไว้หลังหนังสือ

“คุณลงมาทำอะไรที่นี่น่ะ เคทลิน” ฉันนึกภาพแอชตั้งคำถาม

“อ๋อ ฉันนอนไม่หลับก็เลยคิดว่าจะมาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน 

สักหน่อยค่ะ”

“นั่นอะไรหรือ” เขาจะถามพลางชี้มายังกองกระดาษ

“อ๋อ ก็โน้ตที่ฉันจด ๆ ไว้น่ะ”

เมือ่พอใจทีส่ามารถอธบิายสิง่ทีท่ำอยูไ่ดโ้ดยไมก่ระตุน้ความสงสยัใด ๆ  

แล้ว ฉันก็เริ่มอ่านหน้าแรกที่แม่เขียนด้วยลายมือหวัด  ๆ  โดยใช้หมึกสีแดง 

จนทำให้หน้ากระดาษเหมือนถูกเขียนด้วยเลือด 

ครอบครวัดาเวนพอรต์จะเปน็คนรบัผดิชอบการตายของฉนั ต้องมคีน 

เข้าไปใกล้ชิดพวกเขาและค้นหาความจริง

ข้อความของแม่ยังคงส่งความเย็นยะเยือกลงไปตามแนวสันหลัง แต่ 

ฉันพลิกหน้าต่อไปแล้วเริ่มอ่านต่อ 

	 ฉนัเจอสมาชกิคนแรกในกลุม่เลก็  ๆของเราทีก่ารแขง่ขนักอลฟ์ เราทัง้คู ่

ต่างเพลิดเพลินกับการเล่นและในไม่ช้าเราก็คุยกันเรื่องเป้าหมายที่มีร่วมกัน 

ตอนอยูท่ีฮ่ารว์ารด์และหลงัจากนัน้ เพือ่นรว่มหอ้งของฉนัทึง่กบัความสมัพนัธ ์

ใหม่นี้ เราสามคนจึงไปเจอกันที่ร้านกาแฟ 

 สโมสรนักศึกษาทั้งหญิงและชายต่างก็ต้องการให้เราทุกคนไปเข้าร่วม 

กับพวกเขา แต่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรที่มากกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมและ 

ปาร์ตี้แบบผิวเผิน

เราตัดสินใจสร้างกลุ่มกันขึ้นมาเองและเรียกตัวเองว่า แอลฟา พาย  

โอเมก้า เราคิดว่าตัวเองฉลาด จุดเริ่มต้นและจุดจบติดกับอยู่ในความไม่ 

สิ้นสุดที่จุดศูนย์กลาง เราแต่ละคนตั้งชื่อที่เหมาะกับอัตตาของตัวเอง มีทั้ง 

ซซีาร ์ คลโีอพตัรา และฉนัเปน็สมาชกิคนแรกของกลุม่ ฉนัใชช้ือ่วา่เอลซิาเบท  

คนอื่น ๆ จะตามมาร่วมกับเราทีหลัง ออกัสตัส อะเล็กซานเดอร์ เอลิซาเบท 
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ซีซาร์ได้พบกับลิเวียตอนเรียนวิทยาลัยกฎหมายปีสุดท้ายในตอนที่เธอเป็น 

นักศึกษาใหม่ และพวกเขากลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มเรา หลังจากนั้น 

นโปเลียนก็มาเข้าร่วมกับเรา

เราซึ่งเป็นกลุ่มคนชั้นหัวกะทิต้องการอำนาจ เราต้องการควบคุมชะตา 

ชวีติของตวัเองไมว่า่จะตอ้งเสยีอะไรไปกต็าม เราคดัเลอืกอาชพีตา่ง  ๆทีม่คีวาม 

หลากหลายเพื่อทำให้แผนการสำเร็จลุล่วง และเรารู้ว่าเราสามารถช่วยเหลือ 

กันและกันได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่คนอื่นทำไม่ได้หรือจะไม่ทำ

ระหวา่งทีเ่พือ่น  ๆของเราทีฮ่ารว์ารด์ผกูมดัตวัเองอยูก่บัสโมสรนกัศกึษา 

หญิงและชาย เราก็สร้างคลับลับของเราขึ้นมาด้วยความทะเยอทะยานที่เหนือ 

กว่าการดื่มจนเมาและมีเซ็กซ์ในคืนวันเสาร ์ เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้ความ 

สามารถพิเศษและทรัพยากรที่เรามีเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ในตอนแรก 

มันหมายถึงการทบทวนหนังสือร่วมกัน ช่วยเหลือกันเรื่องโอกาสการฝึกงาน 

และเส้นสายต่าง ๆ ผ่านครอบครัวของแต่ละคน ทว่าเมื่อเราเรียนจบและเริ่ม 

ประกอบอาชีพ ความทะเยอทะยานของเราก็เพิ่มพูนขึ้น และเราเริ่มข้ามเส้น 

ที่ไม่เคยคิดกันมาก่อนว่าจะข้าม

ในไม่ช้าเราทุกคนก็พบว่าตัวเองกำลังทำส่ิงท่ีคิดไม่ถึง เราปกปิดหลักฐาน 

ในคดีอาชญากรรม ล้มคดี ปั่นหุ้น

และการฆาตกรรม

ฉันเสียใจในสิ่งที่ทำลงไป ระหว่างที่มองลูกสาวที่นอนหลับอยู่ในห้อง 

ถัดไป ฟังเสียงสามีหายใจลึก ๆ  อยู่ข้างตัว ฉันก็ตระหนักถึงสิ่งที่ได้ทำลงไป  

ความเจ็บปวดรวดร้าวที่ฉันเป็นต้นเหตุนั้นไม่อาจให้อภัยได้

สิ่งที่อยู่ถัดจากหน้านี้คือคำสารภาพและความตายที่ต้องเกิดขึ้นอย่าง 

แน่นอนของฉัน

ฉันอยากเลิก แต่เราให้คำมั่นสัญญากันชั่วชีวิต การออกจากกลุ่ม 

หมายความวา่ฉนักำลงัทรยศตอ่คำสาบานของตวัเอง และพวกเขาจะไมห่ยดุยัง้ 

ในการทำให้ฉันภักดีกับกลุ่ม ต่อให้นั่นแปลว่าต้องฆ่าทุกคนที่ฉันรักก็ตาม

ฉันสงสัยว่าพวกเขาจะส่งใครมาเป็นคนลงมือ แต่นั่นไม่สำคัญหรอก 

พวกเขาทัง้หมดตอ้งรบัผดิชอบถา้ฉนัตาย ฉนัแคภ่าวนาใหล้กูสาวฉนัรอดตาย  
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ภาวนาว่าบาปทั้งหลายของแม่จะไม่แปดเปื้อนลูกผู้บริสุทธิ์

	 นำ้ตาไหลอาบใบหนา้ขณะทีฉ่นัพลกิหนา้กระดาษไปเรือ่ย ๆ อา่นรายการ 

และข้อมูลมากมาย รายละเอียดต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเหล่านักฆ่ารัตติกาล 

ตัวจริง

ออกัสตัสเป็นฆาตกร

อะเล็กซานเดอร์ช่วยกลบเกลื่อนเรื่องทั้งหมด

นโปเลียนเองก็ลงมือก่ออาชญากรรมด้วยบางคดี

ถ้าเรื่องพวกนี้เกิดไปถึงศาลเข้า แม่ของฉันก็จะเป็นคนที่ขัดขวาง 

กระบวนการยุติธรรมไว ้

ฉันอ่านต่อไป เลิกคิดว่านี่คือแม่ของฉันและพยายามจะค้นหาข้อ 

เทจ็จรงิตา่ง  ๆในคด ี มองหาเงือ่นงำตา่ง ๆ แตแ่มไ่มเ่คยเอย่ถงึใครดว้ยชือ่จรงิ 

เลย และไม่ยอมทิ้งคำใบ้ที่ทำให้ฉันระบุตัวได้ว่าใครเป็นใคร น้ำและอากาศ 

ทำลายกระดาษส่วนล่างจนเสียหายเป็นบริเวณกว้าง และฉันพยายามแกะ 

เนื้อหาทั้งหมดที่อ่านออก

ลอเรนเป็นสมาชิกของคลับแอลฟา พาย โอเมก้า หรือเปล่า แล้ว 

ลัคกี้ล่ะ ใช่ไหม

ลอเรนเข้าเรียนที่ฮาร์วาร์ด แต่ลัคกี้ไม่ได้เรียนที่นี่ แต่แม่บอกว่า 

พวกเขา เจอกนั ทีฮ่ารว์ารด์นีน่ะ นัน่ไมจ่ำเปน็ตอ้งหมายความวา่พวกเขาทกุคน 

เรียน  ที่นั่น ลอเรนจะต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นก่อตั้งแน่ เธอคือลิเวียหรือ 

คลีโอพัตรากันล่ะ

ฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไร ฉันเคยคิดว่ากำลังตามล่าตัวฆาตกรแค่ 

คนเดียวอยู่ แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ากำลังตามล่าคนโรคจิตทั้งกลุ่ม ฉันคิดว่า 

ตัวเองต้องกำจัดผู้ชายแค่คนเดียว ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องฆ่าพวกมัน 

ทุกคน

หนี้บางประเภทล้างได้ด้วยเลือดเท่านั้น

ฉันคว้าโทรศัพท์มือถือ หัวใจเต้นระรัวขณะที่กดปุ่มโทร.ด่วนไปหา 

บริดเจ็ตต์
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เธอรับสายทันทีที่เสียงเรียกเข้าดังครั้งแรก “เธอก็นอนไม่หลับเหมือน 

กันเหรอ”

“ใช่ ฉันนอนไม่หลับเหมือนกัน ฟังนะ บริจ...ฉันเจออะไรบางอย่าง  

เราต้องนัดเจอกัน”

เราเจอกันที่ร้านไดเนอร์เบอร์เกอร์มันเยิ้มสุดโปรดในวันต่อมา ฉันไปถึงก่อน 

และสั่งอาหารจานโปรดของเราทั้งคู่ระหว่างที่จิบกาแฟรอ

บริดเจ็ตต์มาถึงที่ร้านสายในรถเมอร์เซเดสสีเงิน เธอจูบคนขับ และ 

เขาขับรถออกไปขณะที่เธอเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้ม

ฉันเลิกคิ้วข้างหนึ่งใส่เธอ “งั้นเธอกับจอนก็จริงจังกันน่ะสิ”

บริดเจ็ตต์พยักหน้าอย่างมีความสุข “และเขาทำตัวน่ารักมากขึ้นเป็น 

พิเศษหลังจากฉันเกือบตายด้วย เอาละ” เธอตบมือทั้งสองข้างลงบนโต๊ะ  

“มีเรื่องลึกลับอะไรนักหนาเหรอ ฉันอยากรู้แทบตายมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว  

แม่คนช่างยั่ว”

“ฉันเจอบันทึกเรื่องหนังสือของแม่แล้ว” ฉันนึกเสียใจทันทีที่พูดออก 

ไป ฉันต้องการคนที่ไว้วางใจให้บอกความลับได้ คนที่ฉันคุยเรื่องนี้ด้วยได้ 

อย่างละเอียดลออ และในเมื่อบริดเจ็ตต์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัว 

ดาเวนพอรต์ เธอกเ็ลยเปน็คนทีฉ่นัคยุเรือ่งนีด้ว้ยไดง้า่ยกวา่แอช แต่ถา้เกดิว่า 

เรื่องนี้ทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายด้วยล่ะ

“พระเจา้ชว่ย!” บรดิเจต็ตโ์นม้ตวัมาขา้งหนา้เหนอืโตะ๊พลางลดเสยีงลง  

“นั่นเหลือเชื่อจริง ๆ มันเขียนว่าไงบ้าง”

“อ๋อ ไม่มีอะไรมากหรอก ก็แค่ข้อมูลทั่ว ๆ ไปน่ะ แม่ฉันเป็นสมาชิก 

ของสมาคมกรีกลบั  ๆอนัชัว่รา้ยทีฮ่ารว์ารด์ และพวกเขาชว่ยกนัปกปดิอาชญา- 

กรรมใหก้นัและกนั ฉนัไมม่รีายชือ่สมาชกิเลย แตด่เูหมอืนวา่อยา่งนอ้ยพอ่ฉนั 

ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แม่อยากเลิกก็เพราะพ่อ”

บริดเจ็ตต์นั่งนิ่งตะลึงงัน “อื้อหือ นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดไว้เลย”

ความสามารถในการซอ่นตวัอยูเ่บือ้งหลงัการเยย้หยนัเสยีดสแีละความ 

ตั้งใจอันแข็งแกร่งของฉันพังทลายลง ขณะที่ฉันมองเข้าไปในดวงตาฉาย 
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ความเป็นห่วงเป็นใยของเพื่อนสนิท ฉันสูดหายใจเข้านิด ๆ “ฉันตั้งแม่ไว้บน 

แท่นบูชามาตลอดชีวิต และตอนนี้ก็เกิดรู้เรื่องนี้เข้า ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลานี้ 

ตัวเองรู้สึกยังไง โกรธ ถูกหักหลัง โกรธมากกว่าเดิม เศร้าเสียใจ ฉันรู้สึก 

เหมือนกับว่าเสียแม่ไปอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นความผิดของแม่ และแม่ทำให้ 

พอ่ถกูฆา่ไปดว้ย แมเ่ปน็คนรบัผดิชอบโดยตรงสำหรบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัพวกเขา 

สองคน และพอ่ไมรู่เ้รือ่งรูร้าวอะไรดว้ยเลย” ฉนัคดิถงึพอ่แมใ่นคนืนัน้ คดิถงึ 

แววในดวงตาพอ่และความตอ้งการทีจ่ะใหฉ้นัหนไีปซอ่นตวั พอ่เฝา้มองนกัฆา่ 

รัตติกาลข่มขืนและฆ่าแม่ก่อนที่พวกนั้นจะฆ่าเขา พ่อทนทุกข์ทรมานมากมาย 

เหลอืเกนิ พอ่รูบ้า้งหรอืเปลา่วา่เพราะอะไร แมเ่คยบอกความจรงิใหพ้อ่รูก้อ่น 

หน้าคืนนั้นไหม

บริดเจ็ตต์วางมือข้างหน่ึงบนมือฉัน ค้ิวเธอขมวดมุ่นจนเป็นรอยยับย่น 

ด้วยความกังวล “ฉันนึกไม่ถึงเลย” เธอเอ่ยขึ้น “คงจะต้องใช้เวลาเพื่อทำ 

ความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดนี้ แต่ฉันรู้ว่าแม่รักเธอกับเบน แม่เธอ 

เต็มใจจะสละอำนาจทั้งหมดและเสี่ยงชีวิตเพื่อเดินออกมาจากกลุ่ม จริงมั้ย  

นัน่ตอ้งคุม้คา่กบัอะไรบางอยา่งในทา้ยทีส่ดุแน่ ๆ ตอ่ใหม้นัไมช่ว่ยลบลา้งเรือ่ง 

แย่ ๆ ที่แม่เธอทำลงไปก็ตาม”

“ก็อาจจะ ฉันไม่รู้อะไรอีกต่อไปแล้ว อะไรทำให้เราเป็นคนดีหรือเลว 

ล่ะ เราใช้อะไรมาตัดสินพวกเขาเมื่อชีวิตดำเนินไปถึงจุดจบ”

“ฉันจำเรื่องเล่าจากโบสถ์ได้เรื่องหนึ่ง” บริดเจ็ตต์พูด “ฉันรู้ว่าเธอไม่ 

นับถือศาสนาไหนเลย แต่เราไปเข้าโบสถ์ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่าง  ๆ และ 

ฉันจำได้ว่าเคยได้ยินเรื่องพระเยซูถูกตรึงอยู่บนกางเขนตรงกลางระหว่าง 

อาชญากรสองคน พวกเขาทำเรือ่งแย ่  ๆมาตลอดชวีติ แตใ่นตอนจบ พวกเขา 

สำนกึผดิและพระองคใ์หอ้ภยัพวกเขา แมจ้ะเปน็ชว่งเวลาสดุทา้ยในชวีติตอนที ่

เธอไม่สามารถทำอะไรเพื่อไถ่โทษให้ตัวเองได้แล้ว ก็ยังมีการให้อภัยอยู่ดี  

ฉันเชื่อแบบนั้นนะ มันอาจจะไม่ได้มาจากพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ แต่ก็เป็น 

การใหอ้ภยัอยูด่ ี เธอมีความทรงจำตา่ง ๆ เรือ่งแมท่ีไ่มใ่ชเ่รือ่งแย ่ๆ ไปเสยีหมด  

ความทรงจำที่ดี รักใคร่ มีเมตตากรุณา และสนุกสนาน นั่นคือตัวตนของ 

แม่เธอด้วยเหมือนกัน ไม่ได้มีแต่สิ่งที่เธออ่านเจอในบันทึกของแม่ อย่าลืม 
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ตัวตนด้านนั้นของแม่เธอล่ะ ตัวตนด้านนั้นของเธอเป็นของจริงและไม่ควรจะ 

ถูกหลงลืมไปเพราะการนองเลือดทั้งหมดนี้”

ฉนัปาดนำ้ตาออกจากดวงตาแลว้ยิม้ “ขอบใจ ฉนัคดิวา่นัน่ชว่ยไดน้ะ”

บริดเจ็ตต์ยิ้มตอบ รอยยิ้มเธอนุ่มนวลบ่งบอกถึงความสุขปนเศร้า  

“อยา่งนอ้ยเรือ่งกจ็บลงแลว้ จรงิมัย้ นกัฆา่รตัตกิาลตายแลว้ คนทีร่บัผดิชอบ 

เรื่องนี้ตายแล้ว อย่างน้อยเธอก็สามารถใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้แล้วตอนนี้ 

และมีความสุขชั่วกัลปาวสาน”

ฉันขมวดคิ้วแล้วดึงกระดาษโน้ตหน้าแรกที่เอาติดตัวมาด้วย “ฉันไม่ 

แน่ใจหรอกว่าเรื่องนี้จบลงแล้ว” ฉันเลื่อนกระดาษไปให้เธอดู

บริจอ่านสิ่งที่เขียนอยู่แล้วดวงตาเธอก็เบิกกว้างขึ้นด้วยความตกใจ  

“พ่อของจอนเกี่ยวข้องกับเรื่องน่าขนลุกนี่ด้วย” เธอพูด “เขาอาจจะไปเรียนที ่

ฮาร์วาร์ดพร้อมกับแม่เธอก็ได้ ฉันพนันเลยว่าเขาอยู่ในคลับสยองน่ีด้วยแน่ ๆ”

“เป็นไปได้ แต่มีคนอื่น  ๆ  อีก ฉันต้องรู้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง ฉันอาจ 

จะให้นักสืบเอกชนของแอชช่วยสืบเรื่องนี้ดู”

“ก็ได้อยู่นะ” บริดเจ็ตต์มองลงไปที่เล็บมือตัวเอง

“ฉันว่าเธอไม่เห็นด้วยสินะ” 

บริดเจ็ตต์เงยหน้าข้ึนอย่างอับอายนิด  ๆ “ไม่หรอก ฉันเห็นด้วย  

หลังจากได้รู้เรื่องนี้ ฉันรู้ว่าเธอต้องแก้แค้นให้แม่และค้นหาความจริง ฉันไม่ 

คาดหวังอะไรน้อยไปกว่านั้นจากเธอหรอก ฉันแค่เป็นห่วงเธอ เธอกำลังเล่น 

เกมอันตรายและอาจมีคนเจ็บตัวได้” 

ฉันกำหมัดแน่น “นี่ไม่ใช่เกม ถึงลัคกี้กับลอเรนจะมีส่วนในแผนการ 

ของนักฆ่ารัตติกาลก็จริง แต่ก็มียังคนอื่นร่วมมือด้วยอีก และคนพวกนั้น 

ต้องชดใช้”

บริดเจ็ตต์ยื่นมือออกมาแล้วคว้ามือฉันไว้ “ฉันอาจจะไม่ได้สูญเสีย 

พ่อแม่ไป แต่ฉันเคยเกือบตายมาแล้ว ฉันเอากับเธอด้วย เคทลิน ฉัน 

สนับสนุนเธอทุกเรื่องไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไง”

อาหารของเรามาถึงแล้ว แต่ฉันไม่อยากกินอะไรทั้งนั้น บริดเจ็ตต์กิน 

เยอะผิดปกติ แต่ฉันจิบกาแฟและคิดว่าจะทำอะไรต่อไปดี ฉันต้องการการ 
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สนับสนุนของบริดเจ็ตต์ และหวังอยากได้ตัวเธอมาร่วมในแผนการด้วย แต่ 

ฉันตระหนักว่าเรื่องนี้จะอันตรายได้มากขนาดไหนสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง  

รู้ว่าฉันไม่อาจเล่าอะไรให้เธอฟังมากกว่านี้ได ้ และไม่ควรจะเล่าสิ่งที่ทำไปแล้ว 

ให้เธอฟังด้วย ฉันไม่สามารถเอาชีวิตบริจมาเสี่ยงได้อีกแล้ว ฉันรักเธอมาก 

เกินกว่าจะทำแบบนั้น

ไม่นานหลังจากที่เราเสร็จเรื่อง จอนก็มารับบริดเจ็ตต์

“หวัดดีครับ แคท”

ฉันยิ้มให้เขาขณะที่เราจ่ายค่าอาหาร “ไง จอน เป็นยังไงบ้างคะ”

เขาจูบบริดเจ็ตต์ที่ยิ้มเหมือนเด็กนักเรียนแล้วหัวเราะคิกคัก พวกเขา 

ดูมีความสุขกันมากจนฉันกังวลว่าไม่ควรจะบอกเรื่องบันทึกของแม่ให้เธอฟัง 

เลย 

ตอนนี้บริดเจ็ตต์ใกล้ชิดกับจอนมากกว่าเดิม และจอนก็สนิทกับพ่อ 

ของเขามากกว่าแอช

“เธอจะบอกให้ฉันรู้ถ้าเจออะไรอย่างอื่นใช่มั้ย” บริดเจ็ตต์ถามขณะที่ 

พวกเขาเดินจากไป

“บอกสิ” ฉันเอ่ยคำโกหกกับคนที่สำคัญเป็นอันดับสองในชีวิตในช่วง 

หลายวันนี้

 

คืนนั้น ระหว่างที่แอชหลับ และนาฬิกาบอกเวลาตีสาม ฉันก็อ่านบันทึก 

ทั้งหมดจบ ฉันขยี้ตาแล้วเหยียดคอขณะที่คิดถึงเรื่องที่เพิ่งได้รู้มา

ในทีส่ดุฉนักเ็จอชือ่หนึง่ทีรู่จ้กัแลว้ ชือ่หนึง่ทีไ่มไ่ดถ้กูทำลายโดยสภาพ 

อากาศ ชื่อหนึ่งที่ไม่ถูกร่องรอยเลอะเทอะปกปิดไว้

แล้วฉันก็เริ่มวางแผนการแก้แค้น


