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บทนำ

1998 

บ้านของเพื่อนบ้าน  เจสันนั้นน่าอยู่กว่าบ้านของเขาเองมาก  

สิ่งที่เขาได้ยินที่บ้านตัวเองมีเพียงเสียงตะโกน เสียงร้องไห้ หรือความ 

เงียบงัน สิ่งที่เขารู้สึกมีเพียงความเจ็บปวดจากกำปั้นของพ่อที่กระแทกเข้ากับ 

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเขา

วันหนึ่งระหว่างที่ออกไปอยู่ในสวนหลังบ้านซึ่งเชื่อมต่อกัน เขาได้ 

ผูกมิตรกับลูกสาวของเพื่อนบ้าน เธอเป็นเด็กหญิงที่น่ารักที่สุดที่เขาเคยเห็น  

เขาชอบอยู่ใกล้เธอเพราะเธอยิ้มแย้มอยู่เสมอ เป็นรอยยิ้มซึ่งเปี่ยมด้วย 

ความสุขอวดฟันขาวสมบูรณ์แบบ เขาอยากยึดครองความรู้สึกนั้นไว้ ฉกชิง 

ชิ้นส่วนเล็ก  ๆ  ของมันมาเก็บไว้กับตัว

บางครั้งในวันที่พ่อออกไปทำงาน เขารู้สึกอะไรบางอย่างที่คล้ายกับ 

ความสุข จะมีแค่เขา แม่ กับแจ๊คน้องชายของเขา เขารักทั้งคู่มากจนรู้สึก 

ว่าตัวเองยอมทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพื่อพวกเขา พวกเขาจะหัวเราะและเล่นกัน 

อยู่ในสวน และลืมไปได้สักพักว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมง ความรุนแรงที่มา 

พร้อมกับพ่อของเขาเสมอจะย้อนกลับมา

เด็กหญิงเพื่อนบ้านจะนำอาหารมาให้เขากับน้องชาย เธอต้องรู้สึก 

ได้ว่าพวกเขาหิวโซกัน รู้ได้สักทางว่าพ่อเขาจำกัดปริมาณอาหารทุกอย่างไว้ 

อย่างเข้มงวด และแม่ก็ไม่มีอำนาจที่จะหยุดพ่อได้ พ่อตัวใหญ่และแข็งแรง  

ส่วนแม่ก็ตัวเล็กและอ่อนแอ พ่อเขาชอบแบบนั้น
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ทวา่สิง่ทีเ่ขาโปรดปรานทีส่ดุเกีย่วกบับา้นของเพือ่นบา้นเขากค็อืโทรทศัน์ 

พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ดูทีวีในบ้าน มันขัดแย้งกับกฎของพ่อ เขาจะ 

ได้ยินเสียงมันแค่ในตอนกลางคืนเท่านั้นเมื่อเขากับน้องชายถูกสั่งให้ 

เข้านอนแล้วและพ่อกลับบ้านมาจากที่ทำงาน ที่บ้านของเพื่อนบ้าน เขา 

จะดูโทรทัศน์นานแค่ไหนก็ได้ ไม่มีกฎเกณฑ์ใด  ๆ  ในเรื่องนั้น

คืนนั้นเขารออยู่ในเพิงเก่าในสวนเพราะรู้ว่าพ่อออกไปดื่มเหล้าและ 

มีแนวโน้มว่าจะกลับบ้านมาพร้อมกับอารมณ์ฉุนเฉียว เจสันตั้งใจจะหยุด 

พ่อให้ได้ในคราวนี้ เขาจะทำสิ่งใดก็ตามที่ทำได้เพื่อไม่ให้พ่อทำร้ายน้องชาย 

กับแม่ แม้ว่านั่นหมายความว่าเขาจะต้องโดนทุบตีเสียเองก็ตาม

เพื่อฆ่าเวลาระหว่างอยู่ในเพิง และเพื่อเบี่ยงเบนความคิดไม่ให้นึกถึง 

ความเจบ็ปวดทีเ่ขาจะตอ้งทนเผชญิในไมช่า้ เขาพกลกูแกว้กบัสำรบัไพม่าดว้ย 

เพื่อฝึกซ้อมกลต่าง  ๆ  ที่เขาคิดค้นขึ้น เขาชอบเล่นกลให้คนดูอยู่เสมอ ชอบ 

ทีไ่ดเ้หน็ความประหลาดใจปรากฏขึน้บนใบหนา้ของพวกเขาขณะทีเ่ขาใชท้กัษะ 

ของตัวเองสร้างความพิศวงงงงวยให้คนเหล่านั้น

ที่โรงเรียน เขากับเจสซีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทจะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำ  

เจสซีจะเป็นคนรับพนัน แล้วเจย์ก็จะเดิมพันกับเพื่อนร่วมชั้นว่าเขาสามารถ 

บอกได้ว่าพวกเขาถือไพ่อะไรอยู่โดยที่ไม่ต้องมองไพ่ นั่นเป็นหนึ่งในกล 

ที่ง่ายที่สุด แต่เขาก็ท้าทายตัวเองอยู่เสมอให้คิดการใหญ่ขึ้น ให้ชำนาญกล 

ที่จะทำให้ผู้คนประทับใจและได้รับความเคารพจากพวกเขา

ตอนนั้นเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วเมื่อเขาได้ยินเสียงพ่อกลับมา  

ประตหูนา้กระแทกปดิดงัปงั แลว้ฝเีทา้พอ่กย็ำ่ไปตามขัน้บนัไดขณะกา้วขึน้ไป 

เขารู้ว่าการหายตัวไปของเขาจะเบี่ยงเบนความสนใจของพ่อได้ พ่อจะไป 

ตามหาเขา และนั่นจะทำให้พ่อไม่ยุ่งกับแจ๊คและแม่

ขณะชำเลืองมองออกไปนอกหน้าต่าง เขาเห็นแสงไฟสว่างขึ้นใน 

ห้องนอนของพ่อแม่ มีเสียงพูดคุยกันเบา  ๆ จากนั้นแสงไฟก็ดับลงอีกครั้ง 

และเสยีงกเ็งยีบลงไป เจสนัถอนหายใจยาว บางทนีีอ่าจจะเปน็หนึง่ในชว่งเวลา 

หายากที่พ่อไม่ต้องการกระสอบทรายก็ได้

เขาตัดสินใจรออีกยี่สิบนาทีก่อนจะกลับเข้าไปข้างใน ถึงตอนนั้น 
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พ่อคงหลับไปแล้วและคงไม่ได้ยินเขาแอบย่องเข้าบ้าน ระหว่างที่รออยู่นั้นเอง  

เขาก็ได้ยินเสียงอู้อี้ดังมาจากที่ไหนสักแห่งแถวนั้น  เมื่อแอบมองออกไป 

นอกหน้าต่างอีกครั้ง เขาก็เห็นชายสามคนในชุดสีเข้มเดินไปที่ประตูหลัง  

พวกเขาเร้นกายอยู่ในเงามืด เจสันจึงไม่เห็นหน้าพวกเขา

เขาตัวแข็งอยู่กับที่เมื่อเห็นหนึ่งในนั้นทุบส่วนที่เป็นกระจกของประตู 

จนแตก จากนั้นก็ล้วงมือเข้าไปเปิดจากอีกด้านหนึ่ง เจสันใจเต้นโครมคราม 

คนพวกนีเ้ปน็คนรา้ย อาจจะเลวรา้ยกวา่พอ่เขาเองดว้ยซำ้ เขารูส้กึได ้ พวกมนั 

กำลังบุกรุกเข้าไปในบ้านของเขา และเขาต้องหยุดคนเหล่านั้น

เขาวิง่ไปทีป่ระตแูลว้เขา้ครวัไปเจอชายสวมหมวกฮูด้สองคนจอ้งมองมา 

ระหว่างที่อีกคนหนึ่งเดินราดน้ำมันลงบนทุกสิ่งทุกอย่างรอบห้อง

“ฉิบหาย! นี่มันลูกแม็คเคบนี่หว่า” คนตัวสูงที่สุดในสามคนนั้นสบถ

“จัดการเขาซะ” คนที่ถือถังน้ำมันบอกเสียงแหบห้าวก่อนจะเดินเข้าไป 

ยังห้องถัดไป

คนตัวสูงคว้าเจสันไว้ แต่เขาดิ้นรนขัดขืน ทั้งกัดทั้งเตะชายคนนั้น  

ตอนที่เขากำลังจะตะโกนนั่นเอง ชายคนนั้นก็ขยำผ้าเช็ดจานยัดใส่ปากเขา 

เพื่อกันไม่ให้เขาส่งเสียง เขายังดิ้นรนต่อไป จากนั้นก็รู้สึกว่ามีความเจ็บปวด 

สุดขีดกระแทกเข้ากับด้านหลังกะโหลกศีรษะ

นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้ก่อนตื่น ควันกับเปลวไฟบดบังสายตาจน 

พร่าเลือน ไฟกำลังไหม้บ้านเขา และคนทั้งครอบครัวของเขาก็ยังนอนหลับ 

อยู่ชั้นบน เขาโซเซลุกขึ้น เตรียมตัวจะไปปลุกพวกเขา แต่แล้วก็ได้ยิน 

ใครบางคนตะโกนสั่งไม่ให้ขยับ นักดับเพลิงคนหนึ่งคว้าตัวเขาแล้วอุ้มพาดบ่า  

เขาขัดขืน แต่ชายคนที่แบกเขาอยู่ก็แข็งแรงเกินไป ไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็อยู่ 

นอกบ้านแล้ว นักดับเพลิงวางตัวเขาลงบนเปลในรถพยาบาล

“ครอบครัวผม! ผมต้องปลุกพวกเขา!” เขาคัดค้านอย่างคลุ้มคลั่ง  

แต่เจ้าหน้าที่กู้ชีพคนหนึ่งกดตัวเขาเอาไว้ เขารู้สึกว่าน้ำดีผุดขึ้นมาในลำคอ  

อาการคลื่นไส้เข้าครอบงำขณะที่เขาอาเจียนลงในถัง

“เขาถกูกระทบกระเทอืนทางสมอง” เขาได้ยินใครบางคนพูดอยูแ่ว่ว ๆ

เขาไม่เคยรู้สึกสิ้นหวังขนาดนี้มาก่อนในชีวิตระหว่างจ้องมองบ้าน 
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ตัวเองตอนที่ไฟโหมกลืนไปทั้งหลัง เขาพยายามเต็มที่ที่จะจำให้ได้ว่าชาย 

สามคนนัน้มหีนา้ตาอยา่งไร แตใ่บหนา้ของพวกเขากเ็ป็นเพยีงภาพสลวัพรา่มวั 

อยู่ในความคิด

ที่โรงพยาบาล แพทย์หญิงคนหนึ่งซึ่งมีดวงตาสวยฉายแววกังวล 

เป็นคนตรวจร่างกายเขา เธอนิ่วหน้าเมื่อเห็นรอยช้ำตามแนวซี่โครงแล้ว 

จึงถามว่าเขาได้รอยพวกนั้นมาจากไหน

เขาบอกเธอว่าเขาตกจักรยาน

เธอดูเหมือนไม่เชื่อเขาสักเท่าไหร่

เขาบอกไม่ถูกว่าเวลาเดินเร็วหรือช้าเกินไป เมื่อใดก็ตามที่เขาถามถึง 

แม่กับแจ๊ค ก็ไม่มีใครยอมบอกอะไรกับเขาเลย จากนั้นชายศีรษะล้านสวม 

แว่นคนหนึ่งก็เข้ามานั่งลงข้างเขาในห้องที่เขาถูกส่งตัวมาอยู ่ มันเต็มไปด้วย 

ของเล่นสำหรับเด็กเล็ก แต่ในวัยสิบสองปี เจสันตัดสินใจว่าเขาไม่สนใจ 

ของเล่นอีกต่อไปแล้ว

เจสันมองเห็นจากในแววตาของชายศีรษะล้านว่าเขาไม่ได้มาพร้อมกับ 

ข่าวดี และนั่นทำให้เขาอาละวาด เขาหยิบรถของเล่นขึ้นหลายคันแล้วเริ่ม 

ขว้างปาพวกมันไปทั่วห้อง เขาไม่อยากได้ยินสิ่งที่ชายคนนั้นกำลังจะบอก  

เขารู้ว่าเขาไม่มีทางทำใจได้

ไมก่ีช่ัว่โมงตอ่มา กมี็คนบอกเขาว่าลงุของเขาจากอเมรกิากำลงัเดนิทาง 

มารับตัวเขาไปอยู่ด้วย เจสันเคยได้ยินเรื่องราวของลุงคนนี้ผู้เป็นพี่ชาย 

จอมเพี้ยนของแม่ แต่ไม่เคยพบตัวจริงมาก่อน

ในระหว่างนั้น เพื่อนบ้านก็มาคอยดูแลเขาไปพลาง ๆ พวกเขายืนออ 

เต็มประตูห้องพักในโรงพยาบาล ทั้งแม่ พ่อ และลูกสาว เธอมีดวงตา 

สีฟ้าคู่โตที่สุด มันเป็นดวงตาคู่ที่เขาโปรดปราน พวกเขาคือครอบครัวที่ 

สมบูรณ์แบบ ส่วนครอบครัวของเขาเองนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว

จุดมุ่งหมายของเขาหายไปแล้วในตอนนี้ ชีวิตเขาจะมีประโยชน์อะไร 

อีกถ้าไม่ใช่เพื่อปกป้องแม่กับแจ๊ค

ร่างกายเขาเริ่มสั่นสะท้านเมื่อน้ำตาไหลลงมาตามใบหน้า เด็กหญิง 

วิ่งมาอยู่ข้างกายเขาพลางโอบแขนเล็ก ๆ  ของเธอรอบคอแล้วกอดเขาไว้แน่น  
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เธอกระซิบว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย และเขาจะไปอยู่กับพวกเธอในช่วง 

สองสามวันข้างหน้าจนกว่าลุงของเขาจะมาถึง

เจสันร้องไห้อยู่นานกว่าจะหยุดลงได้ แต่เมื่อเขาหยุดร้อง เขาก็กลับ 

ไปอยู่กับเพื่อนบ้าน เจสันใช้เวลาสามวันที่โศกเศร้าที่สุดในชีวิตที่บ้านของ 

พวกเขา

จากนั้นลุงของเจสันก็มาถึง และบอกเขาอย่างไม่ปรานีว่าครอบครัว 

ของเขาตายแล้ว ลุงพาเขาไปยังโลกที่ทั้งเหมือนและแตกต่างจากโลกที่เขา 

ทิง้ไวเ้บือ้งหลงั ในแตล่ะวนัเจสนันกึถงึชายในหมวกฮูด้พวกนัน้ นกึถงึแมก่บั 

นอ้งชายทีเ่ขาไมส่ามารถปกปอ้งใหป้ลอดภยัไดใ้นทา้ยทีส่ดุ และดว้ยความคดิ 

เหล่านั้น แผนการอันแน่วแน่ก็ก่อตัวขึ้น

แก้แค้น
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บางครั้งในชีวิต  คุณก็อดหัวเราะไม่ได้

สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ฉันได้แจ้งเกิดเข้าสู่โลกอันล่อแหลมแห่ง 

การหาคู่เดตออนไลน์ และตอนนี้ฉันก็กำลังจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ของ 

ตัวเองพลางพยายามขบคิดว่า “ผู้เสนอตัว” รายล่าสุดนี้ตั้งใจจริงหรือแค่ตั้งใจ 

มาล้อเล่นกันแน่ เขาหน้าตาเป็นอย่างไรล่ะ ฉันได้ยินคุณถาม เอ่อ ฉันรู้ว่า 

เขามกีลา้มทอ้งมนัปลาบแสนสวย หรอืเขาหาภาพกลา้มท้องมันปลาบแสนสวย 

มาจากกูเกิลและใช้มันเป็นภาพประจำตัวกันแน่นะ นั่นควรจะเป็นน้ำมันหรือ 

เหงื่อกันล่ะ ฉันดูไม่ออกเลยแฮะ

ยังไงก็เถอะ ข้อความของเขามีดังต่อไปนี้

เฮ้ สาวสวย

แม่เจ้า ผมงี้ระริกระรี้เลยทีเดียว! รูปคุณสะดุดความสนใจผมทันทีที ่

ผมได้เห็นเลย คุณสวยยยยเป็นบ้า ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ทำความ 

รู้จักกันให้มากกว่านี้นะครับ ช่วยอ่านข้อมูลส่วนตัวของผมแล้วเขียนตอบ 

กลับมาที ถ้าคุณไม่ตอบ ผมอาจจะต้องร้องไห้

สตีฟ

จุ๊บ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

มีอะไรไม่เข้าท่าหลายอย่างเหลือเกินในข้อความนี้ ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่า 

จะเริ่มตรงไหนดี อันดับแรก ฉันถึงกับต้องควักพจนานุกรมลงจากชั้น 

เวลาปัจจุบัน
มาทิลดา



8

แอล.  เอช.  คอสเวย ์

ในสำนักงานมาเปิดหาความหมายของคำว่า  “ระริกระรี้” คำนิยามของมันคือ  

“สภาวะของความกระหายอยาก” หรือ  “ตื่นเต้นอย่างรุนแรงด้วยความ 

กระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็น หรือความคาดหวัง”

แหงอยู่แล้วสิ

การใช้คำว่า “ระริกระรี้” ของสตีฟทำให้ฉันมีอาการตรงกันข้ามกับความ 

ระริกระรี้เลย อันที่จริง ฉันคิดว่าตัวเองกำลังกระหายอยากลบข้อความ 

ของเขาออกไปจากกล่องรับข้อความของฉันเต็มที แล้วยังมีคำว่า  “แม่เจ้า”  

ที่เขาใช้อีก ข้อมูลส่วนตัวของเขาระบุว่าเขาอายุยี่สิบเจ็ดปี เกิดและเติบโต 

ขึ้นมาในภาคเหนือของดับลินซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีใครใช้คำว่า  “แม่เจ้า”  กัน และ 

ถ้าพวกเขาใช้ พวกเขาก็ต้องโดนสั่งสอนกันยกใหญ่เสียแล้ว ใครบางคนดู 

เอ็มทีวีมากเกินไป และที่บอกว่าจะร้องไห้นั่นอีกล่ะ ฉันไม่รู้จะพูดยังไงเลย

ไม่ว่าอย่างไร ปฏิกิริยาของฉันต่อการพยายามจีบของเขาคือคำว่า  

“ไม่ละ ขอบคุณ” ตัวโต ๆ ส่วนใหญ่นั้นเป็นเพราะข้อความของเขาเข้าข่ายว่า 

จะเป็นการตัดแปะ ถึงได้ใช้คำว่า “สาวสวย” แทนที่จะใช้ชื่อจริง ๆ ของฉัน

ฉันจินตนาการได้เลยว่าเขาส่งสารรักนี่ให้ทอม ดิค และแฮร์รีทุกคน 

ในเว็บไซต์แห่งนี้ หรือฉันควรจะบอกว่าทอมัสซินา ดิคคินา และแฮร์เรียต 

ทุกคนดีนะ แล้วรอคอยด้วยความระริกระรี้ให้ผู้หญิงไม่รู้อีโหน่อีเหน่สักคน 

เขียนตอบกลับไปและถูกหลอกให้คุยเรื่องเซ็กซ์ทางโลกไซเบอร์ ฉันขอพนัน 

เลยว่าสตีฟรออยู่สักสิบวินาทีเท่านั้นก่อนจะถล่มเหยื่อของเขาด้วยบรรดา 

รูปไอ้จ้อน

เราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคนวิปริตจริง ๆ

อีกอย่าง ฉันขอแสดงความเสียใจกับผู้หญิงคนไหนก็ตามที่พ่อแม่ 

โหดร้ายพอที่จะตั้งชื่อให้เธอว่าดิคคินาด้วย

เม่ือตวัดสายตามองนาฬิกาก็ทำให้ฉันรู้ว่าตอนน้ีเป็นเวลาแปดโมงส่ีสิบห้า 

แลว้ มเีวลาอกีสบิหา้นาทเีทา่นัน้กอ่นทีส่ำนกังานจะเปดิอยา่งเปน็ทางการ ฉนั 

จึงรีบกดออกจากระบบของขุมนรกแห่งความสิ้นหวัง หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่ง 

วา่เวบ็ไซตห์าคูเ่ดตออนไลนข์องฉนั แลว้ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ตวัเองตระเตรยีม 

การนัดหมายทั้งหมดของวันนั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
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สำนักงานทนายความที่ปรึกษาแบรนดอนคือสำนักงานกฎหมายของ 

พ่อฉัน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานเล็ก ๆ ขนาดสามห้องในใจกลางเมืองดับลิน 

ตั้งแต่เรียนจบ ฉันก็ทำงานประจำที่นี่ในฐานะเลขานุการทางกฎหมายของพ่อ 

เรารับทำคดีฟ้องร้องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  เป็นส่วนมาก จำพวกคนที่อยากฟ้อง 

ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นของตัวเองเพราะพวกเขาลื่นล้มบนพื้นเปียก หรือ 

คนที่อยากฟ้องซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นของตัวเองเพราะพวกเขา  “ลื่นล้มบน 

พื้นเปียก”

ได้โปรดอย่ามองข้ามการประชดประชันของฉันในประโยคสุดท้ายนั่น

โดยรวมแล้ว กิจการของเราไม่ได้เจริญรุ่งเรืองนักในวงการด้านกฎหมาย 

ในแถบนี้ แต่เราก็พอถูไถไปได้

ประตูทางเข้าสำนักงานเหวี่ยงเปิดออก แล้วพ่อของฉัน ฮิวจ์ ก็เดิน 

กะเผลกเข้ามาในห้อง ท่าเดินกะเผลกของเขาออกอาการชัดเป็นพิเศษในวันนี้  

และมันก็ทำให้ฉันขมวดคิ้ว พ่อต้องไม่ได้พักผ่อนมากพอตามปกติแน่ ๆ

เมือ่ฉนัอายแุคแ่ปดขวบ บา้นของเราถกูกลุม่คนรา้ยบกุรกุเขา้มา และ 

พวกเขาก็ทำร้ายพ่ออย่างรุนแรงจนตอนนี้ขาซ้ายพ่อเดินด้วยอาการกะเผลก 

อยา่งถาวร แตน่ัน่ไมใ่ชส่ิง่ทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุทีพ่วกเขาทำ หนึง่ในนัน้ยงิแมข่องฉนั 

เมื่อแม่พยายามจะโทรศัพท์แจ้งตำรวจ พอฉันเริ่มคลุ้มคลั่งที่เห็นภาพแม่ 

เสียชีวิต เจ้ามือปืนก็จับตัวฉันโยนใส่กระจก กระจกแตกกระจายและฉัน 

ก็ถูกบาดอย่างรุนแรง ทิ้งรอยแผลเป็นที่ไม่มีวันหายไว้ให้ฉันซึ่งไล่จากใต้หู 

ลงไปถึงด้านข้างของลำคอและใต้ขากรรไกร แม่ตายในคืนนั้นและทิ้งฉัน 

กับพ่อไว้ตามลำพัง พวกเขาไม่เคยจับโจรกลุ่มนั้นได้เลย

ฉันยังเล็กอยู่ตอนที่เกิดเรื่อง แต่หัวใจฉันจำแม่ได้และฉันก็คิดถึงเธอ 

ทุกวัน พ่อไม่เคยพูดถึงเธอเลย แต่ฉันรู้ว่าเขาก็คิดถึงแม่เช่นกัน เธอเป็น 

รักแท้ในชีวิตของพ่อ และพ่อก็ไม่เคยทำใจได้พอที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่น

“อรุณสวัสดิ์จ้ะ มาทิลดา” พ่อทัก “ลูกไปซื้อกาแฟจากร้านถัดไปนี่ 

ให้พ่อหน่อยได้ไหม เครื่องของเราพังอีกแล้ว”

“ไดค้ะ่” ฉนัตอบอยา่งรา่เรงิเพือ่พยายามปดิกัน้ความทรงจำอนัเลวรา้ย 

ที่เพิ่งโฉบเข้ามาในความคิดออกไป “พ่อนอนหลับสบายดีหรือเปล่า”
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เขานิ่วหน้าแล้วเหลือบมองลงด้านล่าง “พ่อว่าลูกคงสังเกตเห็นขา 

ใช่ไหม”

“ค่ะ พ่อต้องพักขาให้บ่อยกว่านี้นะ” ฉันบอกพลางหยิบกระเป๋าถือ 

จากใต้โต๊ะ

“พ่อตื่นทำคดีโอคอนเนลอยู่ครึ่งคืนน่ะ” เขาอธิบาย

“อ้อ ถ้างั้นคืนนี้ก็เข้านอนแต่หัวค่ำแล้วกันนะคะ โอเคไหม” ฉันแนะ 

แล้วเดินไปหอมแก้มพ่อเร็ว ๆ หนึ่งครั้ง พ่อตอบตกลง แล้วฉันก็รีบปลีกตัว 

ออกจากสำนักงาน ฉันเป็นห่วงสุขภาพของพ่อมากเป็นพิเศษ เพราะในโลกนี้ 

เราต่างก็เหลือกันและกันอยู่แค่นี้จริง ๆ

ขณะเดินลงบันไดแคบที่นำไปสู่ทางออกนอกตัวอาคารลงไปที่ถนน  

ฉันก็ชนเข้ากับชายร่างสูงที่มีผมสีน้ำตาลทองคนหนึ่ง ปกติแล้วฉันคงไม่ได้ 

สังเกตสีผมของผู้ชายคนไหนเป็นพิเศษ แต่ชายคนนี้มีทรงผมไม่ธรรมดา 

ทีเดียว มันเป็นทรงตัดเกรียนด้านข้างและปล่อยยาวที่ด้านบน คล้ายกับ 

ตัวโกงผู้เซ็กซี่ในฉากภาพยนตร์ในช่วงทศวรรษ  1920 ฉันเงยหน้าจ้องเขา 

ด้วยดวงตาเบิกกว้าง เขาสวมสูทสีกรมท่าแสนสวยโดยมีกระเป๋าหนังทรง 

สีเ่หลีย่มสะพายพาดบา่ แมว้า่นัน่จะเปน็สิง่แรกทีฉ่นัสงัเกตเหน็ แตผ่มของเขา 

ก็เทียบไม่ได้เลยกับใบหน้าอันน่าอัศจรรย์ ฉันคิดว่าฉันไม่เคยได้เข้าใกล้ 

ตัวอย่างของเผ่าพันธุ์เพศชายที่หล่อเหลาขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิต

ทำไมผูช้ายแบบนีถ้งึเขยีนมาหาฉนัออนไลนบ์า้งไมไ่ดน้ะ ฉนัรำพงึอยา่ง 

หดหู่

ก็เพราะผู้ชายแบบน้ีไม่รู้จักความหมายของสภาวะท่ีเรียกว่า “การไม่ถนัด 

เข้าสังคม” ด้วยซ้ำน่ะสิ สมองฉันเอ่ยตอบ

ร่างสูงห้าฟุตกว่าของฉันเงยหน้าจ้องร่างสูงหกฟุตกับอีกเท่าไหร่ก็ช่าง 

ของเขา แลว้ฉนักค็ดิกบัตวัเองวา่ หนุม่รปูงามอยา่งคณุมาทำอะไรในทีโ่ทรม ๆ  

แบบนี้กัน อันที่จริง ตอนนี้พอฉันมองเขาแล้ว เขาก็ดูคุ้นตาคลับคล้าย- 

คลับคลาพอดู แต่ฉันเจาะจงแน่นอนไม่ได้ว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อน

อาจจะตามหน้านิตยสารแฟชั่นก็ได้ ถ้าให้เดาจากหน้าตาของเขาน่ะนะ

ถ้ายังไม่มีใครสรุปได้จากความจริงที่ว่า ฉันหาคู่เดตด้วยสื่อเชื่อม 
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สัมพันธ์รักโรแมนติกแบบไม่เลือกหน้าอย่างอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้ด้วยซ้ำ ฉัน 

กจ็ะแจกแจงใหฟ้งัวา่ฉนัไมเ่อาไหนเรือ่งผูช้าย และฉนักห็มายถงึผูช้ายทัง้หมด 

เลยดว้ย แมก้ระทัง่บรรดาหนุม่แสนดทีีผ่กูมติรดว้ยงา่ยฉนักเ็กีย่วไมต่ดิ และ 

ฉันก็ไม่ได้กำลังมองหนุ่มแสนดีที่ผูกมิตรง่ายอยู่ในตอนนี้ ฉันกำลังมองเสือ 

ที่จะ “เขมือบคุณเข้าไปแล้วคายคุณทิ้ง”

โฮก

เพราะทางเข้าตึกนั้นแคบมาก เราจึงต้องเดินเบี่ยงตัวสวนกัน ฉัน 

ส่งยิ้มอย่างลังเลให้เขาแล้วยักไหล่ ดวงตาเขาเป็นประกายด้วยความรู้เร้นลับ 

บางอย่างเมื่อเขายอมให้ฉันผ่านไป เหมือนพวกคนหน้าตาดีที่รู้ความหมาย 

ของจกัรวาลและรูส้กึขบขนักบัชาวบา้นธรรมดาอยา่งเราทีต่อ้งเดนิสะเปะสะปะ 

ไปในความมืด

ฉันกำลังจะก้าวออกจากประตูพอดีเมื่อนายเสือเริ่มเอ่ยปากพูด “ผม 

กำลังมองหาสำนักงานทนายความที่ปรึกษาแบรนดอน คุณรู้ไหมครับว่าผม 

มาถูกที่หรือเปล่า”

ฉันก้าวกลับเข้าไปด้านใน

เสียงเขาเหมือนมาร์ค วาห์ลเบิร์ก เมื่อเขาเปิดเผยพื้นเพชาวเซาท์ตี้1 

ของตัวเองอย่างไม่ปิดบัง สำเนียงอเมริกันชัดเจนของเขาทำให้ฉันอยาก 

หลับตาลงแล้วดื่มด่ำเสียงนั้นไว้แต่ก็ไม่ได้ทำแบบนั้น เพราะฉันไม่ใช่พวก 

โรคจิตเสียทีเดียวหรอกนะ

“ค่ะ ที่นี่ถูกแล้วค่ะ ที่จริงฉันทำงานที่นี่ด้วย ฉันเป็นเลขานุการผสม 

พนักงานต้อนรับผสมคนรับใช้ทั่วไปน่ะ ที่นี่เป็นบริษัทของพ่อฉันเอง” ฉัน 

ตอบ ให้ข้อมูลมากไปแล้ว มาทิลดา ให้ข้อมูลมากเกินไป

นายเสือยิ้มให้ ทำให้เขาดูดียิ่งกว่าเดิมเสียอีกถ้านั่นจะเป็นไปได ้ และ 

ค่อยยังชั่วที่เขาไม่ได้ออกความเห็นเรื่องความลุกลี้ลุกลนของฉัน “ผมมีนัด 

กบัฮวิจ ์ แบรนดอน ตอนเกา้โมง ผมเจยค์รบั” เขาบอกแลว้กา้วเขา้มาใกลข้ึน้ 

เพื่อยื่นมือออกมาให้ฉัน ฉันถอยหลังชนผนัง โครงร่างสูงของเขาทำให้ฉัน 

 

 1 ชื่อเล่นของย่าน South Boston ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนชาวไอริชในเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา
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ดูตัวเล็กลงถนัดตา ฉันว่าเขาไม่รู้หรอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันแคบแค่ไหน และ 

ตอนนี้ฉันก็ได้กลิ่นโคโลญจน์ของเขา ว้าว ไม่บ่อยนักหรอกนะที่ฉันจะได้ 

เข้าใกล้ผู้ชายจนได้กลิ่นของเขา และเจย์ ฟิลด์ส ก็ตัวหอมเหลือร้าย

“อ๋อ ใช่ เจย์ ฟิลด์ส ค่ะ ฉันลงชื่อคุณไว้ในตารางนัดแล้ว คุณขึ้น 

บันไดไปได้เลยค่ะ เดี๋ยวพ่อจะดูแลคุณเอง” ฉันตอบพร้อมกับจับมือเขาแล้ว 

รีบปล่อยออกอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เขาสังเกตได้ว่าฝ่ามือฉันชุ่มเหงื่อแค่ไหน 

“ฉันต้องไปทำธุระน่ะ”

เขาจ้องฉันอยู่ครู่ใหญ่ เหมือนสายตาเขาพยายามจดจำทุกอย่างบน 

ใบหน้าฉัน แต่ก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เมื่อเขาตอบในที่สุดก็แค่เอ่ยออกมา 

สั้น ๆ ว่า “งั้นผมไม่รั้งคุณไว้แล้วครับ มาทิลดา”

พระเจ้า ทำไมวิธีที่เขาพูดคำว่า  “รั้งคุณ”  ด้วยน้ำเสียงทุ้มนั่นถึงทำให้ 

หัวใจฉันเต้นระรัวได้นะ นี่แค่สามสิบวินาทีเท่านั้นจริง  ๆ และฉันก็เริ่ม 

แอบชอบเขาเข้าให้แล้วอย่างแรง

เขาสบตาฉันด้วยแววตาคมกริบ จากนั้นก็หันตัวแล้วเดินขึ้นบันได 

ตอ่ไปยงัสำนกังาน ฉนัออกไปถงึถนนแลว้เมือ่นกึไดว้า่ยงัไมไ่ดแ้นะนำชือ่ตวัเอง 

แต่เขาก็รู้อยู่แล้ว เขาคงจะสำรวจเว็บไซต์ของเรามาแล้ว สำนักงานของเรา 

อาจจะซอมซ่อก็จริง แต่ฉันก็คอยดูแลภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ของเรา 

ให้ดูดีมีมาตรฐานอยู่เสมอ มีภาพของฉัน พ่อ และวิลซึ่งเป็นทนายความ 

ที่ปรึกษาอีกคนที่ทำงานให้สำนักงานอยู่ในหน้า “เกี่ยวกับเรา”

แล้วถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นใคร เขาจะถามทำไมว่ามาถูกที่หรือเปล่า

ด้วยสุดยอดปาฏิหาริย์ทั้งหลายทั้งมวล นี่เขาหาเรื่องชวนฉันคุยหรือ 

อะไรประมาณนั้นจริง ๆ น่ะเหรอ ใจเอ๋ยอย่าเพิ่งปั่นป่วนไปเสียก่อนนะ หรือ 

เขาแค่เป็นคนอัธยาศัยดีที่ช่างพูดช่างคุยกันแน่เนี่ย ฉันใคร่ครวญคำถาม 

เหล่านี้ขณะเดินเข้าไปในร้านกาแฟซึ่งอยู่ห่างจากตึกสำนักงานของเราไป 

สามหลังแล้วสั่งกาแฟลาเต้แบบถือกลับสองแก้ว ฉันคิดขึ้นมาชั่วครู่ว่าจะสั่ง 

อะไรสักอย่างไปให้นายเสือหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเจย์ ฟิลด์ส แต่เขาอาจจะ 

เป็นนักดื่มกาแฟประเภทที่จู้จี้จุกจิกก็ได้ ฉันจึงล้มเลิกความคิดไป

เมื่อกลับไป ฉันก็พบว่าพ่อปิดประตูอยู่กับเจย์ในห้องทำงานของเขา  
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และนัดรายถัดไปก็มารอพบพ่อแล้ว เธอเป็นหญิงวัยกลางคนที่สวมเฝือก 

ดามคอ ฉันยังไม่มีโอกาสได้ดูข้อมูลของเธอ แต่ก็พอจะจินตนาการได้ว่า 

เธอมาที่นี่ทำไม จะมาเรียกค่าชดเชยจากอุบัติเหตุสักอย่างละสิ

สิ่งที่ฉันอยากรู้จริง ๆ ก็คือเจย์มาทำอะไรที่นี่ ใช่ ฉันสนอกสนใจเรื่อง 

ของชายคนนี้มากเกินไปแล้ว ฉันจำได้ว่าเขาโทรศัพท์มาเมื่อสัปดาห์ก่อน 

เพื่อขอนัดหมาย และด้วยเหตุผลบางอย่าง ฉันก็ลืมถามเขาว่าเขาต้องการ 

เรียกค่าชดเชยประเภทไหน นี่ก็พิลึกเช่นกัน เพราะฉันมีชุดคำถามเตรียมไว้ 

สำหรับการนัดหมายอยู่แล้ว และฉันก็ไม่เคยลืมถามข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น 

เลย มันเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกของฉันรู้ว่าตัวเองกำลังพูดอยู่กับชายรูปงาม 

และส่งผลให้ฉันมีอาการสอง “ล” ได้แก่ลนลานและก็หลงลืม

เพราะรู้ว่าพ่อจะต้องการสารกาเฟอีนโดยเร็วที่สุด ฉันจึงเคาะประตู 

เบา  ๆ  แล้วรอคำอนุญาต พ่อเรียกฉันเข้าห้อง และฉันก็เปิดประตูเข้าไป 

พร้อมกับแก้วกาแฟกระดาษในมือ เจย์นั่งอยู่บนที่นั่งตรงหน้าโต๊ะพ่อ มือ 

ประสานกันอยู่เหนือศีรษะขณะที่เขาเอนหลังพิงพนักเอกเขนก ฉันรู้สึกได้ว่า 

สายตาเขาจับจ้องมาเมื่อฉันเดินไปหาพ่อและส่งเครื่องดื่มให้ พ่อดูไม่สบายใจ 

นดิหนอ่ย ฉนัจงึวางมอืบนไหลพ่อ่แลว้ถามวา่ “ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยดใีชไ่หมคะ”

พ่อดูตกอยู่ในภวังค์ความคิดไปครู่หนึ่ง และฉันก็ต้องถามย้ำอีกรอบ 

เพื่อให้พ่อตอบฉัน

“อะไรนะ อ๋อ จ้ะ ทุกอย่างเรียบร้อยดี ขอบคุณสำหรับกาแฟจ้ะ 

ลูกเจี๊ยบ” เขาพึมพำ

“อาจจะเป็นผมเองครับที่เป็นตัวปัญหา” เจย์เอ่ยแทรก “ผมเพิ่งจะ 

เสนอคดีที่พ่อคุณไม่แน่ใจว่าอยากจะรับว่าความให้น่ะ”

คราวนี้ฉันนิ่วหน้ามองเจย์ อีตานี่เป็นใครกันแน่ แต่สิ่งที่เขาพูดก็ 

กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของฉันอยู่เหมือนกัน ฉันจึงปิดประตูแล้ว 

ยกมือขึ้นกอดอก ถ้าไม่ได้ถูกใช้ให้คอยจดบันทึก  ปกติแล้วฉันก็ไม่มี 

ส่วนร่วมในการประชุมกับลูกความ แต่สีหน้าท่าทางของพ่อก็ทำให้ฉันวิตก  

สัญชาตญาณแห่งการปกป้องของฉันจึงเริ่มทำงานทันที

เจย์ยิ้มกริ่มในแบบที่ทำให้ฉันคิดว่าเขาพึงพอใจที่ฉันให้ความสนใจ  
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“อ้อ คราวนี้เธออยากรู้ขึ้นมาแล้ว”

โอเค ชายคนนี้อาจจะงดงาม แต่เขาก็ออกจะแปลกอยู่สักหน่อยด้วย

“คุณอยากเรียกค่าชดเชยจากใครบางคนเหรอคะ” ฉันถามเพราะพ่อ 

ยังไม่พูดอะไร ฉันเดาว่าพ่อยังพิจารณาเรื่องคดีของเจย์อยู่ไม่ว่ามันจะเป็น 

เรื่องอะไรก็ตาม

“เปล่า ผมอยากฟ้องร้องใครบางคนครับ” เจย์บอกเสียงเรียบ

“ฟ้องฐานอะไรคะ”

“หมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียง” เขาตอบก่อนจะหยิบหนังสือพิมพ์ 

ออกจากกระเป๋า เขาพลิกสำรวจแล้วพับเปิดไปที่หน้าที่เขากำลังมองหาก่อน 

จะส่งมันให้ฉัน ฉันก้มลงมองหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์พลางอ่านพาดหัวข่าว 

ตัวหนาที่เขียนว่า “นักมายากลเจย์ ฟิลด์ส ทำให้อาสาสมัครเสียชีวิต” ฉัน 

กวาดตาอ่านบทความอยู่ครู่สั้น  ๆ มันมีรูปโฆษณาของเจย์ที่ถือไพ่หกโพแดง 

เป็นภาพประกอบ อ๋อ คราวนี้ฉันจำได้แล้วว่ารู้จักเขาจากที่ไหน

เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน เดอะเดลีโพสต์ ตีข่าวเกี่ยวกับนักมายากล 

ชาวไอริชอเมริกันที่มีรายการใหม่กำลังจะออกฉายทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 

อาร์ทีอี เขากำลังถ่ายทำรายการตอนใหม่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุน่าเศร้าขึ้น ฉัน 

อ่านบทความตรงหน้าคร่าว  ๆ พลางรื้อฟื้นรายละเอียดขึ้นมา สองสามชั่วโมง 

หลังจากจบการถ่ายทำของตอนที่เจย์แสดงความคารวะแด่ฮูดินีด้วยการแสดง 

กล  “ถูกฝังทั้งเป็น” ขึ้นใหม่ในรูปแบบของเขาเอง อาสาสมัครที่ร่วมแสดงนั้น 

ก็เสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย

สิ่งที่เจย์เสนอให้ทำก็คือสะกดจิตอาสาสมัคร เดวิด เมอร์ฟี ให้เข้าสู่ 

ภาวะหลับใหลซึ่งเขาจะใช้อากาศหายใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นั่นจะทำให้เขา 

ถูกฝังได้นานยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ในหลุมศพว่างเปล่าโดยที่ไม่ขาดอากาศตาย 

ในระหว่างนั้น หลายคนคงจะบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ อาสาสมัคร 

ได้รับปุ่มกดฉุกเฉิน และถ้าเกิดเรื่องผิดปกติขึ้น เขาก็กดมันได้และจะถูก 

ขุดขึ้นมาทันที ในท้ายที่สุดปุ่มกดฉุกเฉินก็ไม่ได้ใช้ และเขาก็อยู่รอดมาได้ 

ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ใต้ดินราวกับปาฏิหาริย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาเข้านอน 

ในคืนนั้น เขาก็เกิดอาการหัวใจวายอย่างรุนแรงและเสียชีวิตลง
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ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ตามเกาะข่าวเรื่องนี้และ 

เริ่มตั้งคำถามว่าการแสดงกลของเจย์เป็นเหตุให้เดวิด เมอร์ฟี หัวใจวายได้ 

สักทางหนึ่งหรือไม่ ถึงอย่างไรการถูกฝังทั้งเป็นก็เป็นประสบการณ์ที่สร้าง 

ความบอบช้ำทางจิตใจได้ไม่น้อย

ขา่วตรงหนา้ฉนัทีเ่ขยีนโดยนกัขา่วอาชญากรรมคนดงัทีช่ือ่อนูา แฮรร์สิ 

ซึ่งเป็นคนแรกที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเจย์นั้นมีเนื้อหารุนแรงทีเดียว มันขุดคุ้ย 

ไปถึงความเป็นมาของเจย์ในอเมริกา ซึ่งเธออ้างว่าเขาใช้เวลาหนึ่งปีอยู่ใน 

สถานกักกันเยาวชนในข้อหาทำร้ายร่างกายชายคนหนึ่งบนถนน ก่อนหน้านั้น 

เขาก็เป็นเด็กหนีออกจากบ้านที่กบดานอยู่ตามตึกร้างในบอสตัน

แฮร์ริสตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นมาอันมัวหมองของเจย์  เธอ 

สงสัยว่าชายที่เคยใช้เวลาอยู่ในเรือนจำ แม้จะเป็นเรือนจำสำหรับเยาวชน 

ผู้กระทำผิดนั้นได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแสดงที่เสี่ยงอันตรายอย่างที่เขา 

ทำอยู่ในรายการของเขาได้อย่างไร เธอยังสงสัยอีกด้วยว่าเหตุใดเจย์ซึ่งเปิด 

การแสดงสดที่ประสบความสำเร็จมากมายอยู่ในลาสเวกัสจึงยอมละทิ้งทุกสิ่ง 

ทุกอย่างเพื่อย้ายมายังดินแดนเล็ก  ๆ  อย่างไอร์แลนด์ เพื่อถ่ายทำซีรี่ส์ที่จะมี 

ผู้ชมจำนวนน้อยนิดเท่านั้นเมื่อเทียบกับในสหรัฐฯแล้ว

โดยรวมแล้ว เธอแทบจะกล่าวหาออกมาตรง ๆ เลยว่าเจย์มีแรงจูงใจ 

ไม่ชอบมาพากลในการมาที่นี่ และเขาอาจจะ ตั้งใจ ให้เดวิด เมอร์ฟี เสียชีวิต 

ด้วยซ้ำ ถึงอย่างไรเขาก็เกือบทำร้ายชายคนหนึ่งจนตายเมื่อเขาอายุแค่สิบห้าปี 

มาแลว้ เขาอาจจะแคค่น้พบวธิทีีซ่บัซอ้นขึน้เพือ่สนองความตอ้งการของตวัเอง 

ที่จะทำร้ายผู้คนก็เป็นได้ แฮร์ริสรำพึง

โว้ว ผู้หญิงคนนี้ไม่ยั้งคำพูดเลยจริง ๆ ในการบอกใบ้ของเธอ เหมือน 

กับว่าเธอกำลังอ้อนวอนให้มีการฟ้องร้องเสียด้วยซ้ำ ฉันหมายถึง ฉันทำงาน 

กับพ่อมานานพอที่จะรู้ว่าคุณควรจะมีพยานหลักฐานอยู่เสมอก่อนที่คุณจะ 

กล่าวหาผู้คนอย่างเปิดเผยซึ่งอาจถูกตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท และ 

นอกจากข้อมูลคลุมเครือสองสามอย่างเกี่ยวกับชีวิตช่วงวัยรุ่นของเจย์แล้ว  

อูนา แฮร์ริส ก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลย

ฉันเบนความสนใจจากหนังสือพิมพ์ไปพบว่าพ่อกับเจย์กำลังสนทนา 
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กันอยู่ระหว่างที่ฉันมัวแต่อ่านบทความ

“อย่าเข้าใจผมผิดนะ” พ่อพูด “ความคิดที่จะรับทำคดีแบบนี้มัน 

ทำให้ผมตื่นเต้น ผมไม่ได้ทำงานกับเรื่องแบบนี้มาหลายปีแล้ว แต่ในขณะ 

เดียวกัน ผมก็จำเป็นต้องละประโยชน์ของตัวเองไว้ก่อนและบอกคุณว่ามี 

ทนายความทีป่รกึษาทีด่กีวา่นีอ้กีมากขา้งนอกนัน่สำหรบังานนี้ ผมเขยีนรายชือ่ 

สักสองสามรายให้คุณไปติดต่อได้ด้วยซ้ำ ผมเชื่อว่าคุณอยากจะชนะคดีนี้ 

จริง ๆ ใช่ไหมครับ”

เจย์เลิกไขว่ห้างแล้วกอดอก “แหงอยู่แล้ว ผมอยากชนะ และผมก็ 

รูว้า่คณุคอืคนทีเ่หมาะกบังานนี้ ฮวิจ ์ ไมว่า่คณุจะพยายามโนม้นา้วผมวา่ไมใ่ช่ 

แค่ไหนก็ตาม”

ฉันส่งหนังสือพิมพ์คืนให้เขาเงียบ ๆ และเขาก็รับไป ปลายนิ้วเขาแตะ 

โดนนิ้วฉัน สัมผัสนั้นทำให้ผิวฉันซาบซ่าน อีตาบ้าหน้าหล่อเอ๊ย

พอ่จอ้งมองเจย์ และฉันกบ็อกได้จากแววตาพอ่วา่เขาอยากตอบตกลง 

เพียงแต่เขาแค่ไม่มีความมั่นใจที่จะรับทำคดีเท่านั้น บอกตามตรง ฉันหวังว่า 

พอ่จะยงัปฏเิสธตอ่ไป ฉนัรูว้า่คดปีระเภททีเ่จยเ์สนอมานัน้สรา้งความตงึเครยีด 

ได้แค่ไหน และฉันก็ไม่อยากให้เขาต้องผจญกับเรื่องทั้งหมดนั่น พ่อเพิ่งอายุ 

ครบหกสบิไปเมือ่เดอืนทีแ่ลว้ วนัเกดิครบปสีำคญัมแีตจ่ะทำใหฉ้นัยิง่ตระหนกั 

ได้มากขึ้นว่าพ่ออาจจะเหลือเวลาอยู่อีกกี่ปี

“ผมเสียใจ มิสเตอร์ฟิลด์ส แต่ครั้งนี้ผมจะต้องขอยืนกรานครับ”  

พ่อเอ่ยเป็นเชิงขอโทษขอโพย “การเล่นงานนักข่าวมันก็เรื่องหนึ่ง แต่การ 

ยืน่ฟอ้งหนงัสอืพมิพจ์ะตอ้งใชบ้รษิทัชัน้ยอด อยา่งทีค่ณุอาจจะเหน็ เราไมไ่ด ้

เป็นแบบนั้น”

อ้อ เจย์อยากยื่นฟ้องตัวหนังสือพิมพ์เลยน่ะเหรอ ฉันประทับใจนะ  

นั่นต้องใช้ความกล้าที่จะทำตามเป้าให้ได้ทีเดียว

โอเค มาทิลดา เลิกนึกถึงเป้าของผู้ชายคนนี้ได้แล้ว

เจยถ์อนใจยาวแลว้หนัหนา้ไปทางหนา้ตา่ง วนิาทตีอ่มา เขากล็กุขึน้จาก 

ที่นั่งและยื่นมือออกไปหาพ่อ “ตกลง ถ้าไม่มีทางที่ผมจะเกลี้ยกล่อมคุณได้” 

เขาตอบ แล้วชายสองคนก็จับมือกัน “ยังไงก็ขอบคุณที่สละเวลาให้นะครับ”
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เจย์ทำท่าจะเดินออกจากประตูไป แต่แล้วก็หันหลังกลับมาครู่หนึ่ง  

ดวงตาฉายแววเจ้าเล่ห์ “อ้อ ก่อนผมจะไป คุณช่วยแนะนำได้ไหมครับว่า 

ที่ไหนมีห้องให้ผมเช่าอยู่ใกล้  ๆ  กับตัวเมืองได้บ้าง ผมต้องย้ายออกจาก 

อพาร์ตเมนต์ที่ผมพักอยู่น่ะ”

ฉันหายใจเฮือกเมื่อตาพ่อเป็นประกายขึ้นมา เมื่อสองสัปดาห์ก่อน  

พ่อมุ่งมั่นที่จะตกแต่งห้องนอนสำรองในบ้านของเราใหม่เพื่อที่เขาจะได้เปิดให้ 

คนเช่าและมีเงินรายได้เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย ฉันไม่ค่อยถูกใจกับความคิดนี้ 

เท่าไรนักเพราะฉันไม่อยากใช้พื้นที่อยู่อาศัยร่วมกับคนแปลกหน้าเลยจริง ๆ  

แต่เมื่อพ่อปักใจกับความคิดนั้นแล้วก็ไม่มีทางจะเปลี่ยนใจเขาได้

แน่นอนว่าฉันไม่อยากใช้พื้นที่อยู่อาศัยร่วมกับเจย์ ฟิลด์ส ไม่ใช่ 

เพราะประวัติของเขาตามที่อูนา แฮร์ริส แจกแจงไว้ แต่เป็นเพราะฉันคง 

ไม่สามารถผ่อนคลายได้เมื่ออยู่ใกล้เขา เขามีพลังงานดึงดูดที่ทำให้ฉันรู้สึก 

กระวนกระวายและตื่นเต้นไปพร้อมกัน

“แปลกดีนะที่คุณถาม” พ่อบอก “ผมวางแผนว่าจะปล่อยห้องนอน 

สำรองของเราให้เช่าอยู่พอดีเลย แน่นอนว่าถ้าคุณสนใจ มันมีห้องน้ำในตัว 

ด้วยนะ เพิ่งจะตกแต่งใหม่เลย”

ฉันกำหมัดแน่นแล้วเดินกลับไปยังบริเวณต้อนรับ นั่งลงที่โต๊ะตัวเอง 

แล้วยกกาแฟขึ้นซดอึกใหญ่ ฉันไม่ชอบเลยที่หัวใจตัวเองเต้นเร็วเกินไปกับ 

ความคิดที่ว่าเจย์จะย้ายเข้าไปอยู่ในห้องนั้น ฉันจึงเดินออกมาก่อนจะได้ยิน 

คำตอบ ได้โปรด ได้โปรด ได้โปรดขอให้เขาตอบปฏิเสธด้วยเถอะ

เสียงหัวเราะแหบห้าวของพ่อลอยออกมาจากห้องทำงาน เห็นได้ชัดว่า 

เจย์กำลังโปรยเสน่ห์ใส่เขาอยู่ในนั้น ฉันสาปแช่งพ่ออยู่เงียบ  ๆ  ที่ใจอ่อน 

หลงเสน่ห์ได้ง่ายดายขนาดนี้

ไม่ถึงหนึ่งนาทีต่อมา ทั้งพ่อและเจย์ก็ออกมาจากห้องทำงาน ฉัน 

เห็นเจย์มองมาจากหางตา แต่ฉันยังพิมพ์คอมพิวเตอร์ตรงหน้าต่อไปเพราะ 

รู้สึกเหมือนว่าถ้าฉันมองเขาตรง  ๆ เขาก็จะดูออกได้สักทางใดทางหนึ่งว่า 

ฉันคิดว่าเขาน่าหลงใหลแค่ไหน

“มาทิลดา ลูกช่วยพาเจย์ไปดูห้องที่บ้านตอนลูกพักเที่ยงแทนพ่อ 
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หน่อยได้ไหม พ่อคงพาไปเองถ้าไม่ติดประชุมน่ะ”

โธ่ พ่อขา พ่อไม่รู้เลยว่าพ่อทรมานหนูอยู่แค่ไหนในตอนนี้ ฉันใช้ 

เวลาสักพักกว่าจะตอบ และเมื่อฉันเอ่ยปากในที่สุด เสียงฉันก็แผ่วเบา “ค่ะ 

โอเค”

สิ่งที่ฉันอยากจะพูดจริง ๆ ก็คือ ให้ตาย ไม่ละค่ะ แต่นั่นจะทำให้ฉัน 

ดูเป็นนางมารร้าย และฉันก็ไม่ใช่นางมารร้ายเสียหน่อย เอ่อ ก็ถ้าไม่นับ 

เสียงในหัวตัวเอง ฉันก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะ

“เยี่ยมเลย” พ่อพูดก่อนจะหันไปหาผู้หญิงสวมเฝือกดามคอที่รออยู่  

“อ้อ มิสซิสเคลลี เชิญเข้ามาได้เลยครับ”

มิสซิสเคลลีตามพ่อเข้าไปในห้องทำงานและทิ้งฉันให้อยู่กับเจย์ตาม 

ลำพัง

“คุณกินมื้อเที่ยงตอนกี่โมงครับ” เขาถามเสียงทุ้มต่ำพลางก้าวเข้ามา 

ใกล้โต๊ะฉัน

“บ่ายโมงค่ะ เราต้องนั่งแท็กซี่ไปนะคะ เพราะฉันต้องกลับมาที่นี่ 

ภายในบ่ายสอง”

“ไม่เป็นไร ผมขับรถพาเราไปได้” เจย์บอก และฉันก็ขบริมฝีปาก 

ตวัเองเมือ่เงยหนา้ขึน้มองเขาในคราวนี ้ วา้ว ดวงตาเขานา่หลงใหลทเีดยีว มนั 

เป็นสีน้ำตาลอมเขียว เราจ้องหน้ากันอยู่นาน แล้วรอยยิ้มจาง ๆ ก็ปรากฏขึ้น 

บนริมฝีปากได้รูปสวยของเขา

“ตกลงค่ะ แล้วเจอกันตอนบ่ายโมงนะคะ” ฉันบอกเขาเสียงใส จากน้ัน 

ก็เบนสายตากลับมาที่จอตรงหน้าเมื่อเขาเดินจากไป ภายนอกนั้นฉันวางท่า 

เป็นการเป็นงาน แต่ภายในฉันประหม่าจนจะบ้าตายอยู่แล้ว ฉันจะทำตัว 

เป็นมนุษย์ปกติได้อีท่าไหนกันระหว่างที่ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงอยู่กับ 

เขา เขาไม่รู้เลยจริง ๆ ว่ากำลังจะได้เจอกับอะไร

ฉันพนันเลยว่าตัวเองจะทนอยู่ได้ประมาณห้านาทีก่อนที่จะโพล่งอะไร 

งี่เง่าออกไป และส่งผลให้เวลาห้าสิบห้านาทีถัดไปกลายเป็นความบันเทิงใจ 

อันชวนให้กระอักกระอ่วน  และเมื่อพูดคำว่า  “บันเทิงใจ”  ฉันหมายถึง 

ฝันร้ายค่ะ
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ตอนทีฉ่นักำลงัจดัไฟลใ์นคอมพวิเตอรแ์ละทกุขท์รมานกบัความหายนะ 

ทางสังคมของตัวเองที่จะมาถึงในไม่ช้าไปพร้อมกันนั้น วิลก็เดินเข้าประตูมา 

ปอยผมสนีำ้ตาลของเขายุง่กระเซงิอยูบ่นศรีษะเพราะโดนลมพดั เขาอยูใ่นศาล 

เมื่อเช้านี้ซึ่งเป็นสาเหตุให้เขาเข้าสำนักงานสาย ฉันเข้ากับวิลได้เป็นอย่างดี 

ต่างจากผู้ชายส่วนใหญ่ นั่นอาจเป็นเพราะฉันเห็นว่าเขามีความดึงดูดทางเพศ 

พอ  ๆ  กับกางเกงในคุณยายตัวใหญ่โคร่งก็ได้ ดังนั้นตอนที่ฉันบอกว่าฉัน 

ไม่ได้ความเรื่องผู้ชายทั้งหมด ฉันเดาว่าฉันควรจะแก้ไขคำแถลงนั้นใหม่ว่า 

ฉันแค่ไม่ได้ความเรื่องผู้ชายทั้งหมดที่ฉันใฝ่ฝันเท่านั้น

แน่นอนว่าฉันเป็นเพื่อนกับพวกเขาได้ แต่จะให้เป็นแฟนน่ะเหรอ  

เอ่อ เรื่องนั้นดูเหมือนจะไม่เคยคืบหน้าไปไหนเลย แฟนหนุ่มหนึ่งเดียว 

ของฉันจากเมื่อหลายปีก่อนทิ้งฉันไปอย่างกะทันหันด้วยการส่งข้อความมา 

บอกเลกิ และนัน่กบ็ง่บอกไดท้กุอยา่ง ฉนัยงัเขด็จากประสบการณน์ัน้อยูเ่ลย

“อรุณสวัสดิ์ค่ะ วิล” ฉันทักเพื่อนร่วมงานเมื่อแฟ้มพลัดหล่นลงจาก 

กระเป๋าเอกสารที่เปิดอยู่ครึ่งหนึ่งของเขา  เขาก้มลงเก็บมันขึ้น และฉัน 

ก็ได้ทักทายกับบั้นท้ายอันไม่น่าประทับใจของเขาซึ่งดูเหมือนไข่ดาวแบน ๆ  

สองฟองใต้ร่มผ้า

อะไรเล่า ก็บอกแล้วไงว่าเสียงในหัวฉันมันเป็นนางมารร้าย ที่สำคัญ 

กค็อืวา่ฉนัไมเ่คยพดูอะไรรา้ยกาจออกไปจรงิ  ๆ เสยีหนอ่ย เราตา่งกม็คีวามคดิ 

ที่เราจะไม่มีวันเปล่งออกมาเป็นคำพูดกันทั้งนั้นแหละ และคนที่บอกว่า 

พวกเขาไม่เคยคิดแบบนี้เลยก็เป็นคนโกหก

“ไง มาทลิดา คณุชว่ยใจดชีงชาใหผ้มสกัถว้ยไดไ้หม ผมคอแหง้ผาก 

เลย”

“แน่นอนค่ะ” ฉันตอบ “ดีนะที่คุณเป็นคนชอบดื่มชา เพราะเครื่อง 

ชงกาแฟเสียอีกแล้วละ”

เขาสา่ยหนา้ “เครือ่งนัน่มนัพงับอ่ยกวา่เวลาทีม่นัทำงานไดซ้ะอกี ผมวา่ 

ถึงเวลาปลดเกษียณเจ้าเครื่องบุโรทั่งนั่นได้แล้ว”

ฉันแกล้งส่งเสียงผวาเฮือก “อย่าให้พ่อได้ยินคุณพูดแบบนั้นเชียวนะ  

คุณก็รู้ว่าพ่อไม่มีทางทิ้งอะไรลงจนกว่ามันจะตายสนิทแล้วจริง ๆ”
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วิลหัวเราะแล้วเดินเข้าไปในห้องทำงานของเขา  ฉันลงบันทึกชื่อ 

ผู้นัดหมายสองรายถัดไปเมื่อพวกเขามาถึงและใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อน 

มื้อเที่ยง บริหารงานประจำวันไปตามปกต ิ ฉันอยากจะอยู่บ้านและทำงานกับ 

จักรเย็บผ้าของฉันมากกว่า

ตอนกลางวันฉันอาจจะเป็นเลขานุการทางกฎหมาย แต่ตอนกลางคืน 

ฉันคือสุดยอดนักออกแบบชุด ฉันออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง 

และขายพวกมันทางเอ็ตซี 2 แต่มันก็ไม่ได้ทำเงินให้ฉันมากพอที่จะเป็นค่าแรง 

ที่เหมาะสม ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงทำงานที่นี่

แม่เป็นช่างเย็บผ้าก่อนที่เธอจะเสียชีวิต  และความทรงจำแรก  ๆ  

เรื่องหนึ่งของฉันคือตอนที่แม่สอนฉันเย็บผ้า งานอดิเรกนี้ติดตัวฉันมาและ 

ตอนนี้มันก็เป็นช่องทางหลบหนีที่แท้จริงของฉัน ฉันพบว่ามันช่วยบำบัดได้ 

อย่างยอดเยี่ยมขณะเพลิดเพลินไปกับงานออกแบบชิ้นใหม่ อันที่จริงมันเป็น 

วิธีหนึ่งซึ่งทำให้ฉันยังรู้สึกใกล้ชิดกับแม่ได้

เมื่อฉันเหลียวมองนาฬิกาและเห็นว่าตอนนั้นเป็นเวลาเกือบบ่ายโมง 

แล้ว ฉันก็รีบเข้าห้องน้ำไปจัดทรงผมและเติมเครื่องสำอางที่ฉันแต่งหน้าไว้ 

เมื่อเช้านี้อีกนิดหน่อยพลางจ้องหน้าตัวเองในกระจก ถ้าฉันรู้ว่าฉันจะได้พบ 

คนแบบเจย์ ฟิลด์ส ในวันนี้ ฉันคงพยายามแต่งมาให้เลิศกว่านี้สักหน่อย

มิเชลเพื่อนฉันบอกว่าฉันมีริมฝีปากสวย และฉันน่าจะพยายามสร้าง 

ความโดดเด่นให้ส่วนที่ดีที่สุดของตัวเอง ที่จริงแล้วคำพูดจริง ๆ ของเธอก็คือ 

“ริมฝีปากที่เหมาะกับการเป่าปี่ให้ผู้ชาย” แล้วฉันก็หน้าแดงเป็นบ้าเป็นหลัง 

ฉันมักจะเข้ากันได้ดีกับคนที่ตรงข้ามกับฉัน สาวผู้มีความมั่นใจที่คุ้นเคยกับ 

ผูช้ายและเซก็ซไ์ดเ้หมอืนเปด็ทีคุ่น้เคยกบันำ้ พวกเธอแหวกวา่ยไปในทะเลสาบ 

แห่งการออกเดตได้อย่างไร้ความกังวล มิเชลเป็นหนึ่งในสาว ๆ เหล่านั้น และ 

ฉันก็ชื่นชมเธอในเรื่องนั้นด้วย การไม่ใส่ใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรและแค่ 

ไขว่คว้าสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตนั้นต้องใช้ความกล้าหาญในระดับหนึ่งเลย 

ทีเดียว

 

 2 เว็บไซต์ตัวแทนขายสินค้าทำมือทางอินเทอร์เน็ต
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ฉันลากแปรงไปตามผมยาวสีน้ำตาลเข้มของตัวเอง ไม่ลืมที่จะปัดมัน 

ลงใกลก้บัใบหนา้ขา้งทีม่แีผลเปน็ ฉนัปลอ่ยผมลงเกอืบตลอดเพือ่บดบงัมนัไว ้

มันเป็นแค่เส้นสีเงินสองสามเส้น แต่ฉันก็ยังรู้ตัวตลอดเวลาว่ามันอยู่ตรงนั้น 

พลางหวังว่าผู้คนจะไม่สังเกตเห็น

ฉันจำหน้าเขาแทบไม่ได้แล้ว แต่ก็ยังเกลียดชายคนที่สร้างแผลเป็น 

ให้ฉันมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ และฉันก็เกลียดเขายิ่งขึ้นที่ฆ่าแม่ฉัน แต่ 

ความเกลียดก็เป็นอารมณ์ที่อัปลักษณ์ ฉันจึงพยายามจะไม่ปล่อยให้มัน 

เข้าครอบงำ

หลังจากปัดมาสคาราอีกหนึ่งชั้นเพื่อเป็นกรอบให้ดวงตาสีฟ้าอ่อน ฉัน 

กเ็กบ็ของใสก่ระเปา๋ถอืแลว้เดนิกลบัออกไปทีบ่รเิวณตอ้นรบั ฉนัหยดุกลางคนั 

เมื่อเจอเจย์ยืนพิงผนังพลางยกแขนกอดอกอยู่อย่างผ่อนคลาย ฉันไม่ได้ยิน 

ใครเดินเข้ามาในสำนักงานก็เลยตกใจเล็กน้อย ฉันยกมือทาบหัวใจไว้ชั่วครู่  

ให้ตายสิ เขามีทักษะการย่องเงียบระดับนินจาเลย

ดวงตาเขาจ้องมองฉัน และฉันก็รู้ว่าต้องคิดไปเองอยู่ฝ่ายเดียวแน่  

แต่ทุกครั้งที่สายตาเราประสานกัน ฉันจะรู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมา

ผู้ชายคนนี้มีอะไรในตัวกันนะ เขาเสน่ห์แรงจนน่าเหลือเชื่อ นั่นก็ใช่  

แต่มันมีอะไรอย่างอื่นอยู่ด้วย และพยายามให้ตายแค่ไหนฉันก็คิดไม่ออก

เขายิ้มยิงฟันให้ฉันแล้วเขย่ากุญแจรถในกระเป๋า “คุณพร้อมหรือยัง  

มาทิลดา” เขาถาม

ฉันสูดหายใจลึกแล้วพยักหน้า



22

2 
สิ่งแรก  ที่ฉันสังเกตเห็นเมื่อเราเลี้ยวอ้อมหัวมุมไปยังที่ที่เจย์จอดรถไว้ 

กค็อื เขามรีถทีส่วย มาก เปน็รถแอสตนัมารต์นิวี 8 สดีำ รายการโทรทศันท์ี่ 

พ่อโปรดปรานที่สุดรายการหนึ่งคือ  ท็อปเกียร์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ 

ที่ฉันจะซึมซับข้อมูลไร้ประโยชน์เกี่ยวกับรถยนต์ไว้เป็นบางครั้ง เรื่องที่สอง 

ก็คือเขาดูเหมือนจะเก็บสมบัติทั้งหมดในครอบครองไว้บนเบาะหลัง

ประหลาดดเีหมอืนกนัเมือ่คดิวา่เขากลายเปน็คนเรร่อ่นชัว่คราวแตก่ลบั 

ขับรถที่แพงกว่า 100,000 ยูโรไปไหนมาไหน มันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย 

ฉันเข้าไปนั่งบนที่นั่งผู้โดยสารเมื่อเจย์เปิดประตูให้ แล้วดื่มด่ำไปกับสัมผัส 

ของเบาะหนัง ชั่วขณะหนึ่งฉันเพ้อว่าตัวเองเป็นสาวบอนด์ก๋ากั่นที่คู่รักสายลับ 

กำลังจะขับรถพาไปยังโรงแรมหรูเพื่อมีเซ็กซ์เร่าร้อนสุดเหวี่ยงจนเหงื่อท่วม

“ไปทางไหนครับ” เจย์ถาม ตอนนี้เขาอยู่บนที่นั่งคนขับและกำลังรอ 

คำสั่งของฉันแล้ว ฉันมัวแต่จินตนาการเพลินไปหน่อย

“อ๋อ บ้านของเราอยู่ในคลอนทาร์ฟค่ะ คุณรู้จักทางหรือเปล่า”

“ผมพอรู้คร่าว ๆ ครับ คุณบอกทางผมได้พอเราใกล้ถึงแล้ว” เขาตอบ 

พลางยิ้มให้ แล้วเคลื่อนรถออกไปจากริมถนน

ตอนที่เขาสตาร์ตเครื่องยนต์ วิทยุก็ดังขึ้น เพลงเฮฟวี่ร็อคดังกระหึ่ม 

ออกจากลำโพง ฉันเหลือบมองแผงหน้าปัดเพื่อดูว่ามันมาจากสถานีไหน  

นิสัยตกประหม่าทำให้ฉันอยากหาเรื่องต่าง  ๆ  มาสนทนาระหว่างการเดินทาง 

ด้วยรถยนต์ระยะสั้น ๆ นี้

“อ้อ ฉันเข้าใจว่าคุณเป็นแฟนของคลื่นแฟนทอมเอฟเอ็มสินะคะ”  
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ฉันเอ่ยแข่งกับเสียงดนตรี ประโยคนั้นมันเฉิ่มสุดขีดไปเลย แต่นั่นก็เป็น 

เรื่องห่วยแตกเรื่องแรกที่ผุดขึ้นมาในหัว

เจยต์วดัสายตามามองฉนั จากนัน้กม็องแผงหนา้ปดั แลว้กลบัไปมอง 

ถนนเบื้องหน้า สีหน้าเขาว่างเปล่าก่อนที่มุมปากเขาจะโค้งขึ้นมาเป็นรอยยิ้ม

“ครับ ผมว่าคงใช่” เขาตอบในที่สุดก่อนจะลดเสียงดนตรีลงให้เรา 

คุยกันได้ถนัด  ๆ โอ๊ย ไม่นะ อย่าทำอย่างนั้น “พวกเขาเปิดเพลงดีเป็นบ้า 

เลยครับ”

“คุณน่าจะลองฟังเรดิโอโนวาดูนะคะ พวกเขาเปิดเพลง...เอ่อ...ดีเป็น 

บ้าเหมือนกัน”

เจย์หัวเราะห ึ ๆ เสียงทุ้ม และฉันก็ห้ามตัวเองไม่ให้ซบหน้าลงกับฝ่ามือ 

“อ๋อ เหรอครับ เพลงดีเป็นบ้าประเภทไหนกันล่ะครับ”

“เออ่ พวกเพลงรอ็คทัว่ไปนะ่คะ่ พวกเขาเปดิเพลงของวงฟลตีวดูแมค็1  

บ่อยนะ ฉัน รัก ฟลีตวูดแม็คค่ะ”

เจย์หัวเราะอีกรอบ และฉันก็บอกไม่ได้ว่าเขาหัวเราะเยาะฉันหรือ 

หัวเราะไปกับฉันกันแน่ จากนั้นเขาก็มองฉันด้วยแววตาอบอุ่นที่บ่งบอกว่า 

มันเป็นอย่างหลัง ฉันรู้สึกร้อนวูบวาบอีกแล้วและฉันอยากให้เขาเลิกมองฉัน 

แบบนั้นจริง  ๆ แต่การขอให้เขาหยุดก็ดูจะเป็นคำขอที่ประหลาดเกินไป 

แน่นอน

“เดก็อยา่งคณุมาฟงัฟลตีวดูแมค็ไดย้งัไงกนั คณุนา่จะหลงใหลไดป้ลืม้ 

แบรนดอน ฟลาวเวอร์ส  2 หรืออะไรทำนองนั้นไม่ใช่หรือไงครับ” เขาล้อ  

และนั่นก็ทำให้ฉันเคืองขึ้นมานิดหน่อย

“ฉันไม่ใช่เด็กนะ ฉันอายุยี่สิบสาม ขอบอกให้รู้ไว้”

เจย์หันหน้ามามองฉันอีกครั้งอยู่ครู่หนึ่ง ริมฝีปากเขาโค้งขึ้น และนั่น 

ก็ทำให้ฉันตระหนักได้ว่าเขาแค่ล้อเล่น

“ตกลงว่าคุณชอบฟลีตวูดแม็คเหรอครับ” เขาหยั่งเชิง
 

 1 Fleetwood Mac เป็นวงร็อคสัญชาติอังกฤษ - อเมริกัน ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ป ี 1967

 2 Brandon Flowers เปน็นกัดนตร ี นกัแตง่เพลงชาวอเมรกินั และนกัรอ้งนำวง The Killers ซึง่ 

เป็นวงร็อคชื่อดัง ก่อตั้งขึ้นในปี 2001



24

แอล.  เอช.  คอสเวย ์

ฉันยักไหล่ “ไม่รู้สิคะ ฉันแค่ชอบเพลงของพวกเขาทุกเพลงเลย  

ไม่ต้องพูดถึงบรรยากาศทุกข์ระทมจนสัมผัสได้ของพวกเขาเมื่อสมัยก่อนด้วย  

มีสารพัดอารมณ์อยู่เต็มไปหมดเลยน่ะ รู้ไหม”

“ผมเข้าใจ” เจย์บอกแล้วเบนความสนใจกลับไปที่ถนน “ผมจ้วงซ้าย 

ตรงนี้หรือขวาครับ” เขาถามเมื่อเราเข้าใกล้วงเวียน

การเลือกใช้คำของเขาทำให้ฉันขำเมื่อตอบ “ไปทางซ้ายค่ะ แล้วขับ 

ตรงไปเรื่อย ๆ บ้านเราอยู่ไม่ไกลหรอก ว่าแต่ไหน ๆ ก็พูดถึงบ้านของเราแล้ว 

ทำไมคุณถึงอยากเช่าห้องอยู่ในเมื่อคุณขับรถแบบนี้ล่ะคะ คนที่ขับแอสตัน- 

มารต์นิทัว่ไปนะ่หาเงนิซือ้บา้นของตวัเองไดอ้ยูแ่ลว้ อนัทีจ่รงิกซ็ือ้ไดห้ลายหลงั 

เลยด้วยซ้ำ”

เจยม์องฉนัดว้ยสายตามีพริธุ “ถา้คณุอยากรูจ้รงิ ๆ รถนีผ่มชนะพนนั 

ถึงได้มาน่ะ”

ฉันเลิกคิ้ว “นั่นต้องเป็นการพนันที่ไม่ธรรมดาแน่”

“ถูกแล้วครับ ผมไปเล่นโป๊กเกอร์กับพวกผู้ชายที่แสดงในคณะ 

ละครสัตว์อยู่คืนหนึ่ง สรุปสั้น  ๆ  ก็คือผมกลับมาพร้อมกับแอสตันมาร์ติน  

เงนิหา้พนั ลามะสองตวักบัชา้งอกีหนึง่ ผมเกดิรูส้กึเอือ้เฟือ้ขึน้มา กเ็ลยยอม 

ให้พวกเขาเก็บลามะกับช้างไว้ คือว่าใครจะไปมีสนามหลังบ้านใหญ่พอให้ช้าง 

อยู่กันล่ะ”

ฉันจ้องเขา ปากอ้าค้างเล็กน้อย “จริงเหรอคะ”

มือเขาเกร็งบนพวงมาลัย “จริงอยู่แล้วสิครับ ผมจะโกหกไปทำไม”

ฉันหัวเราะร่วน “คุณต้องใช้ชีวิตที่มีสีสันมากแน่ ๆ มิสเตอร์ฟิลด์ส”

ท่าทีที่เขายิ้มหลังจากฉันพูดออกไปทำให้ฉันคิดว่าเขาชอบความคิดนั้น 

เมื่อเราเลี้ยวเข้าไปบนทางเข้าบ้าน เจย์ก็ลงจากรถเป็นคนแรก และก่อนที่ 

ฉันจะมีโอกาสได้ลงไปเองบ้าง เขาก็เดินอ้อมรถมาเปิดประตูให้ฉัน ฉัน 

ชอบจัง

ฉันค้นกระเป๋าขณะก้าวลงเพื่อพยายามควานหากุญแจ พอเดินไปถึง 

ประตูแล้วฉันก็ยังหาไม่เจออยู่ดี และฉันก็พยายามนึกย้อนอยู่ในใจว่าลืม 

หยิบมันมาด้วยหรือไม่เมื่อเช้านี้
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เสียงกรุ๊งกริ๊งเบา ๆ ดังขึ้นข้างห ู และฉันก็หันไปเห็นเจย์ยืนอยู่ด้านหลัง 

โดยมีกุญแจของฉันห้อยอยู่ในมือกับประกายแกร่งกล้าในแววตา

“คณุกำลงัมองหาเจา้นีอ่ยูห่รอืเปลา่ครบั” เขาถามพรอ้มกบัรอยยิม้เยาะ

ฉันจ้องเขา มือเท้าสะเอว ระหว่างที่ความอยากรู้อยากเห็นพลุ่งพล่าน 

ไปทั่วร่าง “โอเค ทำคุณแบบนั้นได้ยังไงน่ะ”

เขาส่งกุญแจให้ฉันก่อนจะตอบเสียงซื่อ “ทำอะไรเหรอครับ”

ฉนัหวัเราะคกิคกั “คณุคงเปน็นกัลว้งกระเปา๋ทีเ่กง่มากเลย รูไ้หมคะ”

“พูดผิดพูดใหม่ได้นะครับ” เจย์ตอบ “ผม  เคยเป็น  นักล้วงกระเป๋า 

ที่เก่งมากต่างหาก”

ฉันหัวเราะโดยไม่ได้ตั้งใจ “คุณแน่ใจนะคะว่านี่เป็นเรื่องที่คุณอยาก 

บอกคนที่คุณหวังจะให้เป็นเพื่อนร่วมบ้านน่ะ”

“ปกติก็ไม่หรอกครับ แต่คุณตัดสินใจไปแล้วว่าคุณชอบผม และการ 

ค้นพบว่าผมเคยล้วงกระเป๋าก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น” เขาพูดด้วยความ 

มั่นใจเต็มเปี่ยมขณะทิ้งน้ำหนักลงบนส้นเท้าแล้วก้มลงมองฉัน ริมฝีปาก 

เหยียดเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์

โอเค เดี๋ยวก่อนนะ เขาจะรู้ได้ยังไงกันถึงมันจะเป็นเรื่องจริงก็เถอะ  

ฉันก้าวเข้าไปในโถงทางเดิน แล้วเขาก็ตามมา

“คุณได้ข้อสรุปอย่างนั้นเมื่อไหร่กันคะ” ฉันถามด้วยเสียงเบาเก้อเขิน

“คุณอยากรู้จริง ๆ เหรอ” เขายิ้มกริ่มแล้วโน้มตัวเข้ามาใกล้

ฉันจ้องเขาอยู่ชั่วขณะและหัวใจก็กระตุก เขาช่างหล่อเหลาเสียจริง 

โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นในระยะใกล้ขนาดนี้ ฉันกำลังคิดว่าถ้าตอบรับ ฉันก็ 

อาจจะหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเอง ฉันจึงเลือกคำตอบที่ปลอดภัย “ไม่ค่ะ  

ฉันว่าฉันไม่อยาก”

ดวงตาเขาเป็นประกายด้วยความซุกซน และฉันก็รีบก้าวเดินเพื่อ 

นำทางเขาขึ้นบันได “ห้องอยู่ทางนี้ค่ะ” ฉันตะโกนบอกตามหลัง

ฉันเดินขึ้นไปได้ครึ่งทาง และเขาก็เงียบจนฉันต้องหันไปเพื่อให้แน่ใจ 

ว่าเขาเดินตามมา สิ่งที่ฉันพบเมื่อหันไปทำให้หัวใจกระตุกแรงยิ่งกว่าเดิม  

เพราะดวงตาน่าหลงใหลคู่นั้นกำลังจับจ้องบั้นท้ายฉันอย่างไม่ต้องสงสัย  
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และดูเหมือนเขากำลังชมวิวเพลินเลยด้วย ความตื่นเต้นแผ่ซ่านไปทั่วอกฉัน 

เมื่อสายตาเขาเบนขึ้นมาหาพร้อมรอยยิ้มเยาะบนริมฝีปาก โอย พระเจ้า  

ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไร ฉันก็หันหลังกลับไปและแทบจะวิ่งเหยาะ  ๆ  ขึ้นไป 

ตลอดทางที่เหลือ

เมื่อเราไปถึงห้องนอนสำรอง เจย์ก็เดินสำรวจรอบห้อง ในนั้นมี 

เฟอร์นิเจอร์แค่เตียงเดี่ยวสำหรับสองคนทำจากไม้สน ตู้เสื้อผ้าที่เข้าชุดกัน  

และโต๊ะลิ้นชักข้างเตียง ผนังทาสีครีมแมกโนเลียพื้น  ๆ และมีม่านผ้าฝ้าย 

สคีรมีเรยีบ ๆ อยูบ่นหนา้ตา่ง เจยด์พูออกพอใจขณะกา้วเขา้ไปในหอ้งนำ้ในตวั 

เขาโผลอ่อกมาหลงัจากนัน้ครูห่นึง่แลว้ประกาศวา่ “หอ้งนีส้มบรูณแ์บบเลยครบั 

มาทิลดา ผมลงชื่อได้ที่ไหนครับ”

ฉันเกือบจะละล่ำละลักออกมา “อ้อ...คือ...ฉันต้องคุยกับพ่อก่อนค่ะ 

พอ่อาจจะมผีูเ้ชา่ทีม่าตดิตอ่ไวท้ีเ่ขาตอ้งพาดหูอ้งกอ่นจะเลอืกไดว้า่จะใหใ้ครเชา่ 

พ่อคงจะอยากตรวจสอบประวัติพวกเขาด้วย”

เจย์ยันแขนพิงกรอบประตูแล้วมองฉัน “อืมม เธอโกหกหรือพูด 

ความจริงอยู่กันแน่นะ ผมคิดว่าเธอโกหก คุณไม่อยากให้ผมอยู่ที่นี่หรือ 

ครับ ทูนหัว”

“ฉันไม่ได้โกหกนะคะ” ฉันบอกพลางยกแขนกอดอกตั้งท่าเถียง  

“ฉันจะโทร.หาพ่อเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ถ้าคุณต้องการ แล้วให้พ่อบอกคุณเอง”  

ฉันพูดแล้วล้วงมือลงในกระเป๋าเพื่อหยิบโทรศัพท์แต่หามันไม่เจอ และ 

ฉันก็ส่งเสียงฮึดฮัดเบา  ๆ  อย่างหงุดหงิด

ฉันมองเขาอย่างระแวงแล้วเอ่ยถาม “คุณไม่ได้บังเอิญฉกโทรศัพท์ 

ของฉันไปพร้อมกับกุญแจใช่ไหม”

ลักยิ้มสองรอยบุ๋มลึกบนแก้มแต่ละข้างของเจย์เมื่อเขาตอบ “ผม 

ไมเ่คยฉกกญุแจของคณุครบั มาทลิดา พวกมนัหลน่จากกระเปา๋คณุตอนคณุ 

ลงจากรถ ผมแค่เก็บมันขึ้นมาให้คุณเท่านั้นเอง”

เยี่ยม นั่นหมายความว่าฉันทำโทรศัพท์หายและอาจจะต้องเจียดเงิน 

มาซื้อเครื่องใหม่ จำได้ราง ๆ ว่าหย่อนมันลงในกระเป๋าเมื่อประมาณยี่สิบนาที 

ก่อนพักเที่ยง ฉันทำตกตอนเดินอยู่บนถนนหรือเปล่านะ
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เจย์ยันตัวออกจากกรอบประตู ก้าวสองสามก้าวมาหาฉันและหยุดลง 

ห่างออกไปเพียงหนึ่งฟุต ระหว่างที่เขาเอียงศีรษะไปด้านข้าง สายตาเขาก็ 

ไม่ผละไปจากฉันเลย เวลาผ่านไปหนึ่งวินาทีแต่รู้สึกราวกับหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ 

เขาจะล้วงกระเป๋าตัวเองแล้วหยิบไอโฟนออกมา “ผมโทร.หาพ่อคุณได้ครับ  

จะได้บอกเขาว่าผมสนใจ”

“ค่ะ เชิญตามสบายเลย” ฉันตอบ พยายามใช้เสียงสดใสเต็มที่

เขาเงียบไปครู่หนึ่งขณะถือโทรศัพท์แนบหู ก่อนจะพูดว่า “ฮิวจ์เหรอ 

ครับ ครับ นีเ่จยน์ะ ฟงันะ ผมเพิง่ไดด้หูอ้ง และมนักต็รงตามทีผ่มตอ้งการ 

เลย”

เขาเงยีบไปชัว่ครูเ่มือ่พอ่ฉนัพดูกบัเขามาตามสาย ฉนัเดนิไปทีห่นา้ตา่ง 

และเหลือบมองทิวทัศน์ของบ้านเรือนบนถนนด้านหลังบ้านเรา ขนลุกไปทั่ว 

ผิวเลย เจย์พูดถูกตอนที่เขาบอกว่าฉันชอบเขา และฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไม 

ถึงชอบ ถ้าไม่นับ  เสน่ห์  ที่เห็นได้ชัดของเขาแล้ว มีอะไรบางอย่างในตัวเขา 

ที่บอกฉันว่าเขาเป็นคนดี แม้ฉันจะรู้เรื่องของเขาน้อยมากเกินกว่าที่จะเชื่อ 

เช่นนั้นได้ก็ตาม ถึงอย่างนั้นการคิดว่าเราจะได้อาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน 

ก็ทำให้ท้องไส้ฉันปั่นป่วนไปหมด

“ดคีรับ ด ี ถา้งัน้ไวพ้บกนัพรุง่นีค้รบั ฮิวจ”์ เจยเ์อย่ ตดัสายโทรศพัท ์

แล้วเบนความสนใจกลับมาหาฉัน รอยยิ้มกริ่มบนใบหน้าบ่งบอกว่าเขาชนะ 

ในยกนี้ ฉันรู้ว่าเขาโปรยเสน่ห์ใส่พ่อได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว “พ่อคุณบอกว่า 

มีสำเนาของข้อตกลงสัญญาเช่าอยู่ในตู้วางของที่ห้องนั่งเล่น เขาบอกด้วยว่า 

ผมเซ็นชื่อแล้วย้ายเข้ามาอยู่ได้วันพรุ่งนี้เลย เขาจะเชื่อในความบริสุทธิ์ใจ 

ของผมไปก่อนแล้วค่อยตรวจสอบประวัติในตอนเช้า”

“ตกลง ฉนัจะไปหยบิเอกสารใหค้ณุคะ่” ฉนับอกเสยีงแขง็แลว้เตรยีม 

เดินลงไปชั้นล่าง ตอนที่ฉันเดินผ่านเขา เขาก็จับข้อศอกฉันเพื่อหยุดฉันไว้  

นิ้วเขาแนบไออุ่นลงบนผิวเนื้อ แผดเผาให้ร้อนเข้าไปถึงในเส้นเลือด

“คุณโอเคกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับ ทูนหัว” เขาถามเสียงแหบห้าว

วิธีที่เขาพูดคำว่า  “ทูนหัว”  ด้วยสำเนียงนั้นมันฆ่าฉันจนตายได้ทุกครั้ง 

เลย เขาลากเสียงหวานว่า  “ทูนหัววว” พระเจ้า ฮอร์โมนงี่เง่าเอ๊ย ฉันกลืน 
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นำ้ลาย “ฉนัไมม่ปีญัหาอะไรคะ่ คณุจะวา่อะไรไหมถา้เราจะพกัทีน่ีส่กัสองสาม 

นาที ฉันมีแซนด์วิชมื้อเที่ยงอยู่ในกระเป๋าและฉันอยากกินน่ะ”

ฉันภูมิใจที่เปลี่ยนหัวข้อได้รวดเร็วขนาดนั้น เขาจ้องฉันอีกชั่วขณะ 

ก่อนจะปล่อยมือ “ไม่มีปัญหาครับ พักได้นานเท่าที่คุณต้องการเลย”

ก่อนอื่น ฉันไปหยิบเอกสารมาให้เขาเซ็นชื่อ และเขาก็แผ่พวกมัน 

กระจายไปบนเคาน์เตอร์ครัวพลางอ่านตัวพิมพ์ขนาดเล็กทั้งหมด ฉันนั่งอยู่ 

ทีโ่ตะ๊พลางแกะหอ่แซนดว์ชิไกร่าดซอสหอมหวัใหญแ่ลว้กดัคำโตดว้ยความหวิ

“นี่เป็นสัญญาเช่าหกเดือน” เจย์พูด “คุณคิดว่าพ่อของคุณจะยอม 

ขยายเวลาเป็นสิบสองเดือนหรือเปล่า ผมไม่ชอบย้ายบ้านเวลาที่ผมอยู่เป็นที่ 

เป็นทางลงตัวแล้ว”

“ฉันไม่แน่ใจค่ะ คุณต้องถามพ่อเอาเอง”

เขาพยกัหนา้อยา่งครุน่คดิแตไ่มห่นัเหความสนใจกลบัไปทีเ่อกสารทนัท ี

แตก่ลบัเดนิไปทีก่รอบรปูสองสามรปูทีแ่ขวนอยูบ่นผนงัฝัง่ตรงขา้มแทน ขณะ 

ชี้ภาพถ่ายของฉันที่นั่งอยู่บนโซฟาโดยมีแม็กกี แมวตัวเก่าของฉันอยู่บนตัก  

เขาก็เปรยว่า “แมวสวยนะครับ”

“ใช่แล้วค่ะ” ฉันบอกเขาพลางเคี้ยวอาหาร “มันตายเมื่อปีที่แล้วน่ะ”

“ผมเสียใจด้วยครับ คุณจะเลี้ยงอีกหรือเปล่า”

ฉันส่ายหน้า “ไม่มีแมวที่ไหนสู้แม็กกีได้หรอกค่ะ  มันเป็นแมวที่ 

น่าพิศวงทีเดียว ทุกเย็นพอฉันกลับจากที่ทำงาน ฉันจะเจอมันนั่งอยู่ในสวน 

หลังบ้านและมีกลิ่นน้ำหอมลาเวนเดอร์”

“งั้นเหรอครับ” เจย์เอ่ยแล้วเดินมานั่งตรงข้ามฉันที่โต๊ะ สีหน้าฉาย 

ความสนใจ ฉันจึงเล่าเรื่องให้เขาฟัง

“ค่ะ ฉันปฏิบัติภารกิจสืบสวนแบบลับ  ๆ เพื่อตามหาให้ได้ว่ามันมีกลิ่น 

แบบนั้นได้ยังไง ดังนั้น เช้าวันไหนก็ตามที่ฉันหยุดงาน ฉันก็จะตามมันไป  

แต่มันก็เร็วเกินไปจนฉันตามไม่ทัน และฉันก็คลาดกับมันทุกครั้ง ฉันไม่เคย 

รูเ้ลยวา่เพราะอะไรจนกระทัง่มนัตายไปแลว้ หญงิชราคนหนึง่ทีอ่าศยัอยูถ่ดัไป 

ไม่กี่หลังโผล่มาที่บ้านแล้วร้องห่มร้องไห้ เธอมีภาพถ่ายของแม็กกีเป็นตั้ง 

จากบ้านของเธอ และตัวเธอก็อบอวลด้วยกลิ่นลาเวนเดอร์ ปรากฏว่าแมว 
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ของฉันใช้ชีวิตสองด้าน มันใช้เวลาตอนกลางวันอยู่กับหญิงชราคนนี้และ 

ตอนเย็นอยู่กับฉัน”

“ฟังดูเหมือนแม็กกีเป็นแมวที่ฉลาดนะ วัตสัน”

ฉันหัวเราะลั่น “อ๋อ มันฉลาดแน่นอนค่ะ” ก่อนจะชะงัก “ทำไมคุณ 

ถึงเรียกฉันแบบนั้นล่ะ”

“อ้าว ก็เพราะงานนักสืบของคุณไงครับ วัตสันกับโฮล์มส์”

ฉันย่นจมูก “ทำไมฉันถึงเป็นโฮล์มส์ไม่ได้ล่ะ”

เจยก์อดอกแลว้เลกิคิว้ “เพราะมแีตผ่มเทา่นัน้ทีจ่ะเปน็โฮลม์สไ์ดน้ะ่ส”ิ

“อ้อ เขาก็ออกจะเพี้ยนอยู่นิดหน่อยนี่นะ” ฉันตอบรับหยอก ๆ นี่มัน 

อะไรกัน ฉันกำลังหว่านเสน่ห์อยู่จริง  ๆ  เหรอ3 เนี่ย เจย์ดูเหมือนกำลังกลั้น 

รอยยิ้มกว้างเอาไว้ มันพอที่จะยุให้ฉันพูดต่อ “แล้วฉันเป็นวัตสันฉบับลูซี  

ลิว หรือมาร์ติน ฟรีแมน กันคะ”

เขาโน้มตัวมาข้างหน้าแล้ววางศอกลงบนโต๊ะให้ใบหน้าเราเข้าใกล้กัน 

มากขึ้น “คุณอยากเป็นคนไหนล่ะครับ”

“เอ กต็อ้งมารต์นิ ฟรแีมน แหงอยูแ่ลว้ แบบนัน้ฉนัจะไดเ้ปน็เพือ่นซี้ 

กับเบเนดิกต์ คัมเบอร์แบตช์ ไง”

“แตถ่า้คณุเปน็ลซู ี ลวิ คณุกเ็ปน็เพือ่นซีก้บัจอนน ี ล ี มิลเลอร ์ ได้นะ” 

เจย์แย้ง

“แหวะ ไมเ่อาละ ขอบคณุ ฉนัคงตอ้งฟงัเขาครำ่ครวญไมรู่จ้บทีพ่ลาด 

โอกาสกับแองเจลีนา โจลี4 และนั่นเป็นเรื่องน่าเสียดายครั้งใหญ่ที่สุดใน 

ชีวิตของเขาแค่ไหนน่ะสิ”

เจย์อ้าปากเมื่อเขาส่งเสียงหัวเราะก๊ากออกมาดังลั่น “นั่นใช้ได้เลย 

ครับ วัตสัน!”
 

 3 Lucy Liu รับบทเป็น Dr.  Joan Watson ในซีรี่ส์เรื่อง Elementary โดยมี Jonny Lee  

Miller รับบท Sherlock Holmes ส่วน Martin Freeman รับบทเป็น Dr. John Watson ในซีรี่ส์เรื่อง 

Sherlock โดยมี Benedict Cumberbatch รับบท Sherlock Holmes ซีรี่ส์ทั้งสองเรื่องล้วนมีเนื้อหา 

ดัดแปลงมาจากงานเขียนของ Sir Arthur Conan Doyle 

 4 Jonny Lee Miller เป็นอดีตสามีของ Angelina Jolie ทั้งคู่แต่งงานกันในเดือนมีนาคม 1996 

แล้วหย่ากันในปี 1999
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แอล.  เอช.  คอสเวย ์

ฉันไม่สนใจคำชมของเขาแล้วถามว่า “คุณอยากกินแซนด์วิชอีกครึ่ง 

หนึ่งของฉันไหมคะ” ฉันรู้สึกหวิว  ๆ  ในท้องเมื่ออยู่กับเขามากเกินกว่าจะกิน 

แซนด์วิชหมดทั้งชิ้นด้วยตัวเอง

“ส่งมาเลยครับ”

ฉนัสง่มนัขา้มโตะ๊ไปใหเ้ขา และเขากก็นิหมดภายในไมถ่งึสีค่ำ มอีะไร 

บางอย่างในการมองเขากินที่ทำให้ฉันรู้สึกเดจาวูขึ้นมาวูบหนึ่ง แปลกจัง เจย์ 

เซ็นชื่อในข้อตกลงสัญญาเช่าแล้วบอกฉันว่าเขาจะมาสักช่วงใดช่วงหนึ่ง 

ตอนเย็นวันพรุ่งนี้เพื่อย้ายเข้า ถ้าหากเอกสารอ้างอิงทั้งหมดของเขาผ่านการ 

ตรวจสอบ

“ฉันถามคำถามคุณได้ไหมคะ” ฉันถามอาย  ๆ  ระหว่างที่เขาขับรถพา 

ฉันกลับไปที่สำนักงาน

“ว่ามาเลย”

“เดวิด เมอร์ฟี ตายเพราะประสบการณ์เลวร้ายที่คุณทำให้เขาต้อง 

เผชิญจริง ๆ หรือเปล่าคะ”

มือเจย์กำพวงมาลัยแน่นขึ้นโดยอัตโนมัติ และเขาก็ไม่มองฉันเมื่อเขา 

ตอบ “ผมเป็นอะไร มาทิลดา”

“เอ่อ ฉันไม่...”

“ผมทำอาชีพอะไรครับ”

“คุณเป็นนักมายากลค่ะ”

“ใช ่ แล้วภาพมายาคืออะไรครับ”

ฉนัลงัเลอยูค่รูห่นึง่กอ่นตอบ “อะไรบางอยา่งทีไ่มใ่ชเ่รือ่งจรงิใชไ่หมคะ”

“ถูกต้องแล้ว ไม่ว่าพวกบ้าบอข้างนอกนั่นจะอยากให้คุณเชื่ออะไร 

ก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำก็คือการเล่นกล ความมือไว การเบี่ยงเบน 

ความสนใจ ควันกับกระจก ผมให้ผู้คนมองโต๊ะและทำให้พวกเขา  เชื่อ  ว่า 

มันคือเก้าอี้ แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังเป็นโต๊ะ อาการหัวใจวายของเดวิด 

จะเกิดขึ้นในคืนนั้นอยู่ดีไม่ว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการแสดงของผมหรือไม่”

“แต่บทความของอูนา  แฮร์ริส  บอกว่าคุณมอบเงินสองหมื่นให้ 

ครอบครัวเขา” ฉันแทบกระซิบออกมา
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“ครับ ผมให้ เพราะเดวิดไม่ได้เป็นแค่อาสาสมัครทั่วไปที่ไม่มีใคร 

รู้จัก เขาเป็นเพื่อนที่ดีของผม และผมอยากช่วยจ่ายค่างานศพ”

“อ้อ”

“ใช่ อ้อ  ” เจย์ตอบ และเราก็เงียบกันไปนานก่อนที่ริมฝีปากเขาจะ 

เผยอเป็นรอยยิ้มเล็ก  ๆ “คุณรู้สึกแย่ขึ้นมานิดหน่อยแล้วหรือเปล่าครับ  

วัตสัน”

ฉันพยายามเต็มที่ที่จะไม่ยิ้มตอบ “แค่นิดเดียวค่ะ”

เขาหัวเราะเบา ๆ “ดีครับ”

ครู่ต่อมา เขาก็ส่งฉันลงที่สำนักงาน จากนั้นก็ขับรถหรูของเขาจากไป 

ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าอีกหนึ่งวันเท่านั้น ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ร่วมบ้านกับฉัน 

อย่างเป็นทางการ มีคนนั่งอยู่ในบริเวณต้อนรับแล้วสองสามคนเพื่อรอเข้าพบ 

เมื่อฉันไปถึงและรีบเดินไปที่โต๊ะ ขณะที่ฉันนั่งลงและลงบันทึกชื่อลูกความ 

แต่ละคนที่รออยู่อย่างรวดเร็ว ของสีแดงบางอย่างก็สะดุดตาฉัน สิ่งที่วางอยู่ 

ด้านบนกองแฟ้มที่ตั้งอยู่บนพื้นและรอให้ถูกจัดเก็บคือโทรศัพท์ของฉัน

และสิ่งที่ไม่รู้ว่ามาวางอยู่บนหน้าจอได้อย่างไร คือไพ่หกโพแดงสีแดง 

ขาวใบหนึ่งจากสำรับไพ่


