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"ผมดีใจที่ผมไม่ได้จูบคุณ"
อะไรบางอย่างชะงักกึกอยู่ในอกฉัน
"ท�าไมล่ะ" ถ้อยค�านั้นเป็นเพียงเสียงกระซิบสั่นเครือ
"เพราะเม่ือริมฝีปากผมรับริมฝีปากคู่น้ันเข้ามาในท่ีสุด มันจะไม่ใช่การแสดง

แมแ้ตน่ดิเดยีว ผมจะไม่แสดงใหค้ณุเหน็วา่มนัจะเปน็ยงัไงถา้คณุเปน็ของผม ผมจะ
ท�าให้คุณเห็นเลย และผมก็โคตรมั่นใจว่าผมจะไม่แสดงให้คุณเห็นว่าผมจะท�าให้ 
คุณรู้สึกดีได้แค่ไหนถ้าผมเป็นของคุณ คุณจะรู้อยู่แล้วว่าผมท�าให้คุณได้"

เขาหยุด และฉันก็สาบานว่าเห็นแววสะกดกลั้นอยู่ในท่าทีของเขา ราวกับเขา
ก�าลงัหกัหา้มตัวเองไมใ่หก้ระโจนเขา้ใสจ่นเรากลบัไปอยูใ่นทา่เดมิ แนบกบัประตตููเ้สือ้ผา้ 
แข็งๆ นั่น

"เมื่อผมจูบคุณในที่สุด คุณจะไม่สงสัยเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า"
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ค�ำน�ำ
With Love ขอน�ำเสนอนิยำยรักโรแมนติกคอมมิดี้ซ่ึงเป็นหนึ่งในหนังสือ 

ที่ได้รับรำงวัล Goodreads Choice Awards 2021 ในสำขำ Best Debut Novel 
อีกด้วย นิยำยเล่มนี้เป็นผลงำนเรื่องแรกของ 'เอเลนำ่' นักเขียนชำวสเปน และ
ยังเป็นท่ีกล่ำวถึงกันอย่ำงแพร่หลำยในสื่อโซเชียลมีเดีย ซ่ึงถือว่ำเป็นเรื่อง 
นำ่ประทับใจทีเดียวส�ำหรับกำรเขียนหนังสือออกมำเป็นเล่มแรกนี้ 

'The Spanish love Deception แผนลวงสูห้่วงรกัแบบฉบับสเปน' เป็นเรือ่งรำว 
ของ 'คำตำลินำ่ มำร์ติน' สำวชำวสเปนที่โกหกครอบครัวว่ำเธอก�ำลังคบหำกับ
ชำยหนุ่มชำวอเมริกัน และเธอจะพำเขำคนนี้ (ท่ีไม่มีตัวตนอยู่จริง) ไปร่วม 
งำนแต่งงำนของพี่สำวท่ีประเทศสเปน โดยสำเหตุของกำรโกหกค�ำโตครั้งนี้ก ็
มำจำกกำรท่ีเธอได้รู้ว่ำแฟนเกำ่ที่จบกันไม่สวยนักจะไปร่วมงำนน้ีในฐำนะพ่ีชำย
และเพ่ือนของเจ้ำบ่ำว ท้ังยังจะพำคู่หมั้นของเขำไปด้วย แน่นอนว่ำเม่ือเรื่อง 
มำถึงข้ันนี้ เธอคงไม่มีทำงเลือกอ่ืนใดนอกจำกเดินหน้ำท�ำให้เรื่องโกหกท่ีว่ำนี ้
เป็นจริงต่อไปในสำยตำของคนอื่น 

ทว่ำคนท่ีเสนอตวัเข้ำมำช่วยเหลอืดนัเป็นศตัรอูนัดบัหนึง่ในท่ีท�ำงำนอย่ำง 
'แอรอน แบล็กฟอร์ด' ผู้ชำยท่ีอำจนับว่ำเป็นคนสุดท้ำยบนโลกท่ีเธอจะนึกถึง  
แม้จะปฏิเสธไปทันควัน แต่ควำมจริงท่ีว่ำเธอไม่มีตัวเลือกอื่นใดนอกจำกเขำ 
ก็ท�ำให้เธอตัดสินใจให้เขำมำรับบทแฟนหนุ่มก�ำมะลอในที่สุด

แน่นอนว่ำกำรโกหกครอบครวัของเธอนัน้ไม่ใช่เรือ่งง่ำย ไหนจะเหล่ำผูค้น
ท่ีคอยจบัจ้องแต่จะหยบิยกเร่ืองรำวชีวิตรกัของเธอไปเล่ำขำนต่อกนัอีก แผนกำร
ในครั้งนี้จึงต้องกำรควำมแยบยลมำกยิ่งกว่ำอะไร และมันก็ท�ำให้เธอได้รู ้ว่ำ 
ชำยหนุ่มนั้นแตกต่ำงไปจำกที่เธอรู้จักในฐำนะเพื่อนร่วมงำน 

จุดประสงค์ของกำรเสนอตัวเข้ำมำช่วยเหลือเธอในครั้งนี้คืออะไรกันแน่  
ท้ังสองจะสวมบทคู่รักกันได้แนบเนียนขนำดไหน พลิกหน้ำกระดำษไปติดตำม
เรื่องรำวของพวกเขำกันได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะน�ำ

ตัวละคร
คำตำลิน่ำ มำร์ติน   หญิงสำวชำวสเปนผู้มีดวงตำสีน�้ำตำลสวย รูปรำ่งสมส่วน 

เธอข้ำมทวปีมำท�ำงำนท่ีนวิยอร์กด้วยควำมฝันและเบ้ืองลกึ
เบ้ืองหลังในอดีตท่ีเธอต้องกำรหลีกหนี ทุกอย่ำงเกี่ยวกับ
เธอนัน้ค่อนข้ำงธรรมดำ ไม่โดดเด่น ไม่ค่อยม่ันใจในตวัเอง 
แต่ถ้ำต้องเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวเธอก็ท�ำได้ดี

แอรอน แบล็กฟอร์ด  ชำยหนุม่ชำวอเมรกินัผูม้ดีวงตำสฟ้ีำรำวกบัมหำสมุทรลกึล�ำ้ 
หนำ้ตำหล่อเหลำ ผิวขำวซีด รูปร่ำงสูงใหญ่บึกบึน บุคลิก
ดเูคร่งขรมึเย็นชำ ทุกท่วงท่ำสขุุมและเรยีบร้อย เป็นไม้เบ่ือ
ไม้เมำกบัคำตำลน่ิำมำตลอดตัง้แต่เม่ือหนึง่ปีแปดเดอืนก่อน 
ท่ีเขำเข้ำมำท�ำงำนเป็นหัวหน้ำทีมคนใหม่ในบริษัทท่ีเธอ
ท�ำงำนอยู่ 

โรซำลิน เกรแฮม    เพ่ือนร่วมงำนท่ีสนิทสนมกันของคำตำลิน่ำ เป็นบุคคลท่ี
มักจะพกพำควำมร่ำเริงสดใสไปด้วยในทุกๆ ท่ี อีกท้ัง 
คอยอยู่เคยีงข้ำงและสนบัสนนุคำตำลน่ิำในทุกเรือ่งรวมถงึ
เรื่องของหัวใจ

แดเนียล    ชำยวัยสีส่บิปีท่ียงัทรงเสน่ห์ ผมสทีองเข้ม เขำเป็นอำจำรย์
สอนฟิสกิส์ในมหำวิทยำลยัท่ีเคยสอนคำตำลน่ิำ ท้ังยงัเป็น
อดตีคนรกัของเธอท่ีจบควำมสมัพนัธ์กนัอย่ำงไม่สวยงำมนกั 

อิซำเบล มำร์ติน   พ่ีสำวสุดท่ีรักของคำตำลิน่ำ รูปร่ำงสูงกว่ำและหุ่นเพรียว
กว่ำน้องสำว เป็นเจ้ำสำวของงำนวิวำห์ท่ีคำตำลิน่ำต้อง
โกหกเรื่องแฟนหนุ่ม 
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5Elena Armas

"ผมจะเป็นคู่เดตไปงานแต่งให้คุณเอง"

ถ้อยค�าท่ีฉันไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวว่าจะได้ยินออกมาจากน�้าเสียง

นุม่ลกึนัน้ดังมาเข้าหูฉัน ไม่แม้แต่จะอยู่ในความฝันท่ีบ้าบอท่ีสดุ และเช่ือเถอะ  

ฉันมีจินตนาการแจ่มแจ้งมาก

ฉันหรีต่าลงมองกาแฟของตวัเอง พยายามมองหาว่ีแววของสารมพิีษใด 

กต็ามท่ีอาจลอยอยู่ อย่างน้อยนัน่กอ็าจจะช่วยอธบิายได้ว่าก�าลงัเกดิอะไรข้ึน 

ในตอนนี้ แต่ก็ไม่มี

ไม่มีอะไรเลย มีแค่อเมริกาโนที่เหลืออยู่ก้นแก้วของฉัน

"ผมไปให้ก็ได้ถ้าคุณต้องการใครสักคนขนาดนั้น" เสียงทุ้มเอ่ยข้ึน 

อีกครั้ง

ฉันเงยหน้าข้ึน ดวงตาเบิกกว้างกว่าเดมิ ฉนัอ้าปาก แต่แล้วกหุ็บปากฉับ 

อีก

"โรซี..." ฉันหยุดพูดไป ก่อนกระซิบเสียงแผ่วค่อย "เขาอยู่ตรงนั้น

จรงิๆ เหรอ เธอเห็นเขาหรอืเปล่า หรอืมีคนใส่ยาลงไปในกาแฟฉันโดยท่ีฉัน

ไม่ทันสังเกต"

โรซีเป็นเพือ่นสนทิและเพือ่นร่วมงานของฉันในอนิเทค ซ่ึงเป็นบรษัิท

บทที่
1
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The Spanish Love Deception แผนลวงสู่ห้วงรักแบบฉบับสเปน6

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมในนิวยอร์ก ที่ที่เราได้มาเจอกันและท�างานด้วยกัน 

เธอพยักหน้าช้าๆ ฉันมองดูลอนผมหยิกสีเข้มของเธอกระเด้งไปตาม 

การเคลื่อนไหวนั้น สีหน้าไม่อยากเชื่อท�าให้เครื่องหน้าอันอ่อนโยนของโรซี

บิดเบี้ยว เธอลดเสียงลง 

"ไม่อะ เขาอยู่ตรงนัน้เลย" เธอชะโงกศรีษะผ่านเลยฉันไปอย่างรวดเรว็

แล้วทักอย่างสดใส "หวดัด ีอรณุสวสัดิค่์ะ!" ก่อนจะหันเหความสนใจกลบัมา

ที่หน้าของฉันอีกครั้ง "ข้างหลังเธอเลย"

รมิฝีปากฉันเผยอค้างพลางจ้องมองเพือ่นอยู่ช่ัวอดึใจหนึง่ เรายืนกนัอยู่ 

ท่ีสดุโถงทางเดนิช้ันสบิเอ็ดของส�านกังานใหญ่บรษัิทอินเทค ห้องท�างานของเรา 

ค่อนข้างใกล้กนั ดังนัน้ทันทีท่ีฉันก้าวเข้ามาในตึกท่ีตัง้อยู่ใจกลางกรงุแมนฮัตตนั 

ใกล้เซ็นทรัลพาร์กแห่งนี้ก็ตรงดิ่งมายังห้องท�างานของเธอทันที

แผนของฉันคือการคว้าตัวโรซีแล้วท้ิงตวัลงบนเก้าอ้ีไม้แบบมีท่ีวางแขน 

บุนวมซ่ึงเป็นท่ีนั่งรอของลูกค้าท่ีปกติในเวลาเช้าขนาดนี้จะไม่มีใครมานั่ง 

แต่เรายังไม่ทันได้ท�าอย่างนั้น ฉันก็ทิ้งระเบิดก่อนแล้ว สถานการณ์ของฉัน

มนักลนืไม่เข้าคายไม่ออกจนต้องการความสนใจจากโรซีด่วนจีม๋ากขนาดนัน้ 

เลยล่ะ แต่แล้ว...แต่แล้วเขาก็โผล่มาจากไหนไม่รู้

"ผมต้องพูดเป็นครั้งท่ีสามไหม" ค�าถามของเขาส่งคลื่นความรู้สึก 

ไม่อยากเช่ือไปท่ัวร่างฉันอีกระลอก ท�าเอาเลือดในเส้นเลือดของฉันจับตัว

เป็นน�า้แข็ง

เขาจะไม่พูด ไม่ใช่เพราะพูดไม่ได้ แต่เพราะสิ่งที่เขาก�าลังพูดอยู่นั้น

ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย ไม่ใช่ในโลกของเรา โลกที่เรา...

"เอาล่ะ ก็ได้" เขาถอนหายใจ "คุณพาผมไปได้" เขาหยุดแล้วส่งคลื่น

อารมณ์เย็นยะเยือกนั้นไปทั่วร่างฉันอีก "ไปงานแต่งพี่สาวของคุณ"

กระดูกสันหลังของฉันตั้งตรง ไหล่เกร็งขึ้น

ฉันถงึข้ันรูส้กึได้ด้วยซ�า้ว่าเสือ้ซาตนิท่ีฉันเหนบ็ชายไว้ในกางเกงสแลก็ส์ 

สีน�า้ตาลอ่อนยืดขึ้นเพราะท่าทีที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนั้น
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7Elena Armas

ฉันพาเขาไปด้วยได้

ไปงานแต่งพี่สาวของฉัน ในฐานะคู่เดต...ของฉันงั้นเรอะ

ฉันกะพริบตา ถ้อยค�าของเขาสะท้อนก้องอยู่ในหัว

แต่แล้วอะไรบางอย่างกห็ลดุผลวัะข้างในตวัฉัน ความบ้าบอไร้เหตผุล

ของอะไรก็ตามท่ีสิ่งนี้เป็น มุกตลกร้ายงี่เง่าอะไรก็ตามท่ีผู้ชายคนนี้ซ่ึงฉัน 

รู้ดว่ีาไว้ใจไม่ได้ก�าลงัพยายามเล่นอยู่ ท�าให้เสยีงหัวเราะพรดืดนัผ่านล�าคอฉัน 

ขึ้นมา ก่อนจะไปถึงริมฝีปาก แล้วพุ่งพรวดออกจากร่างฉันด้วยเสียงอันดัง

และรวดเร็ว ราวกับมันรีบร้อนที่จะออกมาให้ได้

เสยีงฮึดฮัดดังมาจากทางด้านหลงัฉัน "มอีะไรตลกนกัเหรอ" เสยีงเขา

เย็นชาขึ้น "ผมพูดจริงนะ"

ฉันกัดปากห้ามเสียงหัวเราะอีกระลอก ฉันไม่เช่ือหรอก ไม่แม้แต ่

วินาทีเดียว 

"โอกาสท่ีเขา..." ฉันบอกโรซี "...จะพูดจริงน่ะ เท่ากับโอกาสท่ี 

คริส อีวานส์จะโผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วสารภาพรักนิรันดร์กับฉันเลย" ฉัน

ท�าทีเป็นมองซ้ายมองขวา "โอกาสนั้นมันไม่มีอยู่จริงยังไงล่ะ เออ โรซี เธอ

ก�าลังพูดถึงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ...คุณเฟรนเกิลใช่ไหม"

ไม่มีคุณเฟรนเกิลอะไรนั่นหรอก

"ลิน่า" โรซีพูดพร้อมย้ิมยิงฟันดูจอมปลอมแบบท่ีฉันรู้ว่าเธอจะท�า 

ก็ต่อเม่ือไม่อยากหยาบคาย "เขาดจูรงิจงันะ" เธอพดูลอดรอยย้ิมน่าขนลกุนัน่ 

พลางใช้สายตาส�ารวจผู้ชายท่ียืนอยู่ข้างหลังฉัน "ใช่เลย ฉันว่าเขาน่าจะ

จริงจังนะ"

"ไม่อะ ไม่มีทาง" ฉันส่ายหน้า ยังคงไม่ยอมหันไปรบัรูว่้าเพือ่นของฉัน 

อาจพูดถูกก็เป็นได้

ไม่มีทางเป็นไปได้ ไม่มีทางท่ีแอรอน แบลก็ฟอร์ด เพ่ือนร่วมงานและ

ศัตรูคู ่อาฆาตไม้เบ่ือไม้เมาของฉันจะพยายามมาเสนออะไรท�านองนั้น  

ไม่-มี-ทาง
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เสียงถอนหายใจอย่างหงุดหงิดดังมาจากข้างหลังฉัน "นี่มันชักจะ

ซ�้าซากแล้วนะ คาตาลิน่า" 

เขาเงยีบไปพกัใหญ่ จากนัน้เสยีงพ่นลมหายใจกด็งัออกมาจากรมิฝีปาก 

ของเขา หนนี้นานกว่าเดิมมาก แต่ฉันก็ยังไม่หันไป ยังคงปักหลักมั่นคง 

"การท�าเป็นเมินผมไม่ได้ท�าให้ผมหายไปหรอกนะ คุณก็รู้"

ฉันรู้ "แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่พยายามต่อไปนี่" ฉันพึมพ�า

เบาๆ

โรซีส่งสายตาดุใส่ฉันก่อนจะชะโงกหน้าผ่านฉันไปอีกครั้ง เธอยังคง

ฉีกย้ิมยิงฟันอยู่ "ขอโทษนะ แอรอน เราไม่ได้เมินคุณหรอกค่ะ" รอยย้ิม 

ของเธอแลดูเกร็ง "เราก�าลัง...ถกเรื่องบางอย่างกันอยู่น่ะ"

"แต่เราก�าลงัเมนิเขาอยู่นะ เธอไม่จ�าเป็นต้องรกัษาความรูส้กึเขาหรอก 

เพราะเขาไม่เคยมี"

"ขอบคุณ โรซี" 

แอรอนบอกเพื่อนของฉัน แววเย็นชาตามปกติหายไปจากน�้าเสียง 

เลก็น้อย ไม่ใช่ว่าเขาจะท�าตวัดกีบัใครหรอกนะ การท�าตวัเป็นมิตรไม่ใช่นสิยั

ของแอรอน ฉันไม่คิดว่าเขาจะสามารถท�าตวัให้ดเูป็นมติรได้ด้วยซ�า้ แต่เขา

มักจะ...ดูโหดน้อยลงหน่อยเวลาคุยกับโรซี ซ่ึงเป็นอัธยาศัยท่ีเขาไม่เคย 

ท�ากับฉันเลย 

"คณุคิดว่าจะบอกให้คาตาลน่ิาหันมาได้ไหม ผมจะขอบคณุมากถ้าได้พูด 

ต่อหน้าเธอ ไม่ใช่หลังหัวแบบนี้" น�้าเสียงของเขาลดระดับกลับลงไปใกล้

ศนูย์องศาอีกครัง้ "แน่นอนว่าถ้านีไ่ม่ใช่มุกตลกอีกมุกของเธอท่ีผมดจูะไม่มวีนั 

เข้าใจได้เลย แถมยังไม่คิดว่ามันตลกอะไรด้วย"

ความร้อนแผ่ไปทั่วร่างของฉัน อีกทั้งยังลามขึ้นมาถึงใบหน้า

"แน่นอนค่ะ" โรซีตอบรบั "ฉันคดิว่า...ฉันคดิว่าท�าได้นะ" สายตาของเธอ 

ตวัดจากข้างหลังกลับมาท่ีหน้าฉัน ก่อนเลิกคิ้วข้ึน "ลิน่า แบบว่า เอ่อ  

แอรอนอยากให้เธอหันไปแน่ะ ถ้านี่ไม่ใช่มุกตลกอีกมุกที่..."
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"ขอบใจ โรซี ฉันได้ยินแล้ว" ฉันกัดฟันตอบ รู้สึกได้ว่าแก้มร้อนผ่าว

และยังคงไม่ยอมหันไปหาเขา เพราะนั่นจะหมายความว่าฉันยอมให้เขา 

ชนะเกมอะไรกต็ามท่ีเขาก�าลงัเล่นอยู่นี ้อีกอย่างเขาเพ่ิงบอกว่าฉันไม่ตลกเลย  

เขาเนี่ยนะ 

"ช่วยบอกแอรอนทีว่าฉันไม่คดิว่าคนเราจะหัวเราะกบัมกุตลกได้หรอก 

ถ้าคนคนนั้นเป็นพวกไร้อารมณ์ขัน อย่าว่าแต่เข้าใจมุกเลย ถ้าเธอช่วย 

บอกเขาได้ก็จะดีมาก ขอบใจจ้ะ"

โรซีเกาศีรษะพลางมองฉันอย่างวิงวอน ดูราวกับเธอก�าลังขอร้องฉัน

ด้วยสายตาว่าอย่าให้เธอต้องท�าแบบนี้เลย

ฉันถลงึตาใส่เธอ ไม่สนใจค�าอ้อนวอนนัน้และขอร้องให้เธอเล่นไปตามน�า้

โรซีถอนหายใจ แล้วชะโงกอ้อมฉันไปอีกครั้ง "แอรอน" เธอพูด  

รอยยิ้มเสแสร้งยิ่งฉีกกว้างขึ้นอีก "ลิน่าคิดว่า..."

"ผมได้ยินแล้ว โรซี ขอบคุณ"

ฉันคุน้ชินกบัเขา คุน้ชินกบัสิง่นี ้คุน้ชินเสยีจนฉันสงัเกตได้ถงึน�า้เสยีง

ท่ีเปลี่ยนไปแม้เพียงเล็กน้อยของเขา ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกว่าเขาได้ 

สับสวิตช์เปลี่ยนมาเป็นเสียงท่ีเขาใช้กับฉันเท่านั้น เสียงท่ีกระด้างเย็นชา

พอกัน หากแต่ตอนนี้มันมีท้ังความรังเกียจและเหินห่างเพิ่มมาอีกช้ันด้วย 

เสียงท่ีอีกไม่ช้าจะตามมาด้วยสีหน้าบ้ึงตึง ฉันไม่ต้องหันไปมองเขาก็รู้  

พอเป็นเรื่องของฉันและเรื่อง...ระหว่างเรา เขาจะมีสีหน้าแบบนั้นเสมอ

เพราะอะไรสักอย่าง

"ผมค่อนข้างม่ันใจว่าค�าพดูของผมสือ่ไปถงึคาตาลน่ิาท่ีอยู่ข้างล่างนัน่

ชัดเจนดี แต่ถ้าคุณจะช่วยบอกเธอให้ทีว่าผมมีงานต้องท�าและไม่สามารถ

เล่นต่อด้วยได้ ผมก็จะขอบคุณมากครับ"

ข้างล่างนั่นเรอะ ไอ้ยักษ์ใหญ่งี่เง่า

ฉันขนาดตัวตามมาตรฐานย่ะ แน่ล่ะว่ามาตรฐานส�าหรับคนสเปน  

แต่ยังไงก็ตามมาตรฐานอยู่ดี ฉันสูงห้าฟุตสาม...เกือบสี่นิ้ว ขอบใจมาก
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นัยน์ตาสีเขียวของโรซีกลับมาจับจ้องฉัน "คือแอรอนมีงานต้องท�า 

แล้วเขาก็จะขอบคุณมาก..."

"ถ้า..." ฉันหยุดตัวเองเม่ือได้ยินเสยีงแหลมสัน่ๆ นัน้ ฉันกระแอมและ

ลองอกีที "ถ้าเขายุง่นกัล่ะก ็ช่วยกรณุาบอกเขาทีว่าเชญิท้ิงฉันไว้ตามสบายเลย  

เขาจะกลับไปท่ีห้องท�างานของเขา และท�ากิจกรรมตามประสาคนบ้างาน

อะไรกต็ามท่ีไม่น่าเช่ือว่าเขาจะหยุดท�าเพือ่มาสอดเรือ่งท่ีไม่ได้เกีย่วกบัเขาเลย 

ได้ตามสบาย"

ฉันมองปากของเพื่อนเผยอออก แต่ชายหนุ่มด้านหลังฉันพูดข้ึน 

ก่อนที่เสียงจะทันได้เล็ดลอดออกจากริมฝีปากเธอ 

"งั้นคุณก็ได้ยินที่ผมพูดสินะ ข้อเสนอของผมน่ะ ก็ดี" 

เขาเงียบไปครู่หนึ่ง ในขณะที่ฉันแอบกระซิบสบถ 

"แล้วค�าตอบล่ะว่าไง"

ใบหน้าของโรซีปรากฏอาการชอ็กอกีรอบ สายตาของฉันยังคงจบัจ้อง

อยู่ท่ีเธอ และฉันก็นึกภาพออกเลยว่าดวงตาสีน�้าตาลเข้มของฉันก�าลังจะ

เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความหงุดหงิดที่ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น

ค�าตอบของฉันงั้นเรอะ นี่เขาก�าลังพยายามท�าบ้าอะไรอยู่ไม่ทราบ  

นี่เป็นวิธีปั่นหัวฉัน ปั่นสติฉัน ที่เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่หรืออย่างไร

"ฉันไม่รู้ว่าเขาก�าลังพูดถึงอะไร ฉันไม่ได้ยินอะไรท้ังนั้น" ฉันโกหก 

"เธอบอกเขาแบบนั้นด้วยล่ะ"

โรซีทัดลอนผมหยิกไว้หลังใบหู สายตาของเธอตวัดไปทางแอรอน 

แวบหนึ่งก่อนจะเบนกลับมาหาฉัน 

"ฉันคิดว่าเขาก�าลงัพดูถงึตอนท่ีเขาเสนอตวัเป็นคูเ่ดตไปงานแต่งงาน

ของพี่สาวเธอน่ะ" เธออธิบายเสียงเบา "แบบว่าหลังจากท่ีเธอบอกฉันว่า 

ทุกอย่างเปลีย่นไปแล้วและตอนนีเ้ธอจ�าเป็นต้องหาใครสกัคน...หรอืใครก็ได้ 

ฉันคดิว่าเธอพดูงัน้นะ คนท่ีจะไปสเปนกบัเธอและไปร่วมงานแต่งนัน่ เพราะ

ถ้าไม่อย่างนั้นเธอคงจะต้องตายอย่างช้าๆ ด้วยความเจ็บปวดและ..."
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"ฉันว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะ" ฉันละล�่าละลัก พลันรู้สึกได้ว่าหน้าร้อนผ่าว

อกีครัง้เม่ือตระหนกัได้ว่าแอรอนได้ยินท้ังหมดนัน้ "ขอบใจ โรซี เธอหยุดทวน 

ได้แล้ว" ไม่อย่างนั้นฉันคงได้ตายอย่างช้าๆ อีกท้ังยังต้องเผชิญกับความ

เจ็บปวดนั่นในตอนนี้เลย

"ผมคิดว่าคุณใช้ค�าว่าอับจนหนทางนะ" แอรอนเสริม

หูของฉันกร้็อนผ่าวด้วยเช่นกนัเม่ือได้ยินค�านัน้ อาจถงึข้ันแผ่รงัสแีดงก�า่ 

วาบขึ้นมาห้าเฉดเลย 

"ฉันเปล่า" ฉันกระซิบออกมา "ฉันไม่ได้ใช้ค�านั้นเสียหน่อย"

"เธอ...เหมือนจะใช้ค�านั้นนะ ท่ีรัก" เพื่อนรักของฉัน...ไม่สิ ตอนนี้

เป็นอดีตเพื่อนรักแล้วยืนยัน

ฉันหรี่ตาพลางขยับปากพูดแบบไร้เสียงว่า 'บ้าอะไรเนี่ย คนทรยศ'

แต่ทั้งสองคนพูดถูก

"กไ็ด้ ฉันพดูแล้วไง แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าฉันจะอบัจนหนทางขนาดนัน้ 

เสียหน่อย"

"คนสิ้นไร้ไม้ตอกท่ีแท้จริงเท่านั้นแหละถึงจะพูดอะไรแบบนี้ออกมา 

แต่อยากท�าอะไรกท็�าเถอะ ถ้ามนัจะช่วยให้คณุนอนหลบัสนทิได้ คาตาลน่ิา"

ฉันพึมพ�าสาปแช่งเป็นครัง้ท่ีเท่าไรแล้วกไ็ม่รูใ้นเช้าวนันีพ้ลางหลบัตาลง 

ครู่สั้นๆ 

"นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลย แบล็กฟอร์ด แต่ฉันไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอก  

โอเคไหม แล้วฉันก็นอนหลับสนิทดีย่ะ ไม่สิ จริงๆ แล้วไม่เคยหลับสบาย

ขนาดนี้มาก่อนเลย"

ก็แค่เพิ่มเรื่องโกหกเข้าไปในคลังเรื่องโกหกค�าโตท่ีฉันพกไปไหน 

มาไหนด้วยอีกสักเรื่องจะเป็นไรไป ว่าไหม ซ่ึงตรงกันข้ามกับสิ่งท่ีฉัน 

เพิ่งปฏิเสธไป แท้จริงแล้วฉันอับจนและไร้ซ่ึงหนทางท่ีจะหาใครสักคน 

มาเป็นคู่เดตไปงานแต่งนั้นจริงๆ นั่นแหละ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า 

ฉันจะ...
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"แหงล่ะ"

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ จากถ้อยค�าบ้าๆ ทั้งหมดที่แอรอน แบล็กฟอร์ด

พดูใส่หลงัศรีษะฉันในเช้าวนันี ้ค�านัน้กลบัเป็นค�าท่ีท�าให้ฉันเลกิแสร้งท�าเป็น

ว่าไม่รู้สึกอะไรเลย

ค�าว่า 'แหงล่ะ' ฟังดูทั้งหยามขี้หน้า เบื่อหน่าย เหมือนกับว่าพูดไป

อย่างนั้น และมันช่างสมกับเป็นแอรอนเสียจริง

แหงล่ะ

เลือดของฉันเดือดปุด

ปฏิกิริยาโต้ตอบกับค�าสองพยางค์นั้นพลุ่งพล่านขึ้นมาอย่างฉับพลัน

โดยอัตโนมัติ ซึ่งถ้าหากออกจากปากคนอื่นคงจะไร้ความหมาย ฉันไม่ทัน

รู้ตัวด้วยซ�้าว่าก�าลังหมุนตัวจนกระทั่งสายเกินไป

ด้วยความท่ีเขาตวัสงูผดิธรรมชาต ิ ฉันจงึเผชิญกบัแผงอกกว้างภายใต้ 

เสื้อเช้ิตสีขาวรีดเรียบท่ีฉันคันไม้คันมืออยากก�าเนื้อผ้านั้นแล้วบิดให้มันยับ

ไปเลย เพราะคนบ้าท่ีไหนจะใช้ชีวติในสภาพท่ีเรยีบร้อยไร้ท่ีตติลอดเวลากนั 

ก็แอรอน แบล็กฟอร์ดไง หมอนี่แหละ

สายตาของฉันเลื่อนข้ึนไปตามไหล่แข็งแรงและล�าคอบึกบึน ไล่ไป

จนถึงกรามเป็นสัน ริมฝีปากของเขาเป็นเส้นตรงอย่างท่ีฉันรู้ว่ามันจะเป็น 

จากนั้นสายตาของฉันก็ไล่เรื่อยข้ึนไปจนถึงนัยน์ตาสีฟ้าของเขา สีฟ้าท่ี 

ชวนให้ฉันนึกถึงก้นมหาสมุทรลึกท่ีซ่ึงทุกสิ่งช่างเยียบเย็นและอันตราย...

ก่อนจะพบว่าดวงตาคู่นั้นจับจ้องฉันอยู่

คิ้วข้างหนึ่งของเขาเลิกขึ้น 

" 'แหงล่ะ' งั้นเรอะ" ฉันขู่ฟ่อ

"ใช่" ศีรษะท่ีมีผมสดี�าขลบัอยู่ด้านบนนัน้ผงกหนหนึง่ สายตาของเขา

ไม่ละไปจากดวงตาฉัน "ผมไม่อยากเสียเวลาเถียงในสิ่งที่คุณดื้อเกินกว่าจะ

ยอมรับ เพราะงั้นก็ใช่ แหงล่ะ"

ฉันจะไม่ยอมให้ผู้ชายตาสีฟ้าน่าโมโหท่ีอาจใช้เวลารีดเสื้อผ้าตัวเอง
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มากกว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอ่ืนมาท�าให้ฉันสติขาดผึงตั้งแต่เช้า

ขนาดนี้หรอกนะ

ฉันสูดหายใจเข้าลึกๆ พยายามควบคุมร่างกายตัวเองไว้ ทัดปอยผม

สีน�้าตาลเข้มไว้หลังหู "ถ้านี่มันเสียเวลานัก ฉันก็ไม่รู้จริงๆ ว่าคุณยังจะมา

ท�าอะไรอยู่ตรงนี้ กรุณาอย่าอยู่เพื่อฉันหรือโรซีเลยค่ะ"

เสียงท้วงไม่เห็นด้วยดังมาจากปาก 'นางสาวจอมทรยศ'

"ผมก็ไม่ได้อยากอยู่หรอก" แอรอนยอมรับด้วยน�้าเสียงราบเรียบ  

"แต่คุณยังไม่ตอบค�าถามผมเลย"

"นัน่ไม่ใช่ค�าถามเสยีหน่อย" ฉันพูด ประโยคนัน้ให้รสเปรีย้วอยูบ่นลิน้ 

"อะไรกต็ามท่ีคณุพดูออกมามันไม่ใช่ค�าถาม แต่นัน่ไม่ส�าคญัหรอกเพราะฉัน 

ไม่ต้องการคุณ ขอบคุณมาก"

"แหงล่ะ" เขาเอ่ยซ�้า เพิ่มอารมณ์หงุดหงิดพลุ่งพล่านของฉันข้ึนมา

อีกขั้น "แม้ผมจะคิดว่าคุณต้องการก็เถอะ"

"คุณคิดผิด"

คิ้วข้างนั้นเลิกสูงขึ้น "แต่มันฟังดูเหมือนคุณต้องการผมจริงๆ"

"งั้นคุณคงมีปัญหาด้านการฟังอย่างร้ายแรงแล้วล่ะ เพราะคุณฟังผิด

อีกแล้ว ฉันไม่ต้องการคุณ แอรอน แบล็กฟอร์ด" ฉันกลืนน�้าลาย พยายาม

ท�าให้คอหายแห้งข้ึนบ้าง "ฉันเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ก็ได้นะถ้าคุณ

ต้องการ เดี๋ยวส่งอีเมลให้ด้วยเลยถ้ามันจะช่วยได้"

เขาท�าท่าราวกับคิดอยู่เพียงเสี้ยววินาทีหนึ่งด้วยสีหน้าเบื่อหน่าย แต่

ฉันรูดี้เกนิกว่าจะเชือ่ว่าเขาจะปล่อยเรือ่งนี้ไปง่ายๆ ขนาดนัน้ ซ่ึงเขากพิ็สจูน์

ว่าฉันคิดถูกทันทีที่เขาเปิดปากพูดอีกครั้ง 

"คุณไม่ได้พูดเองเหรอว่างานแต่งจะจัดในอีกหนึ่งเดือนและคุณก็ยัง 

ไม่มีคู่เดต"

ฉันเม้มริมฝีปากแน่นเป็นเส้นตรง "ก็อาจจะ ฉันจ�าค�าพูดแบบเป๊ะๆ 

ไม่ได้หรอก" ฉันพูดแบบนั้น ค�าต่อค�าเลยล่ะ
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"โรซีไม่ได้แนะน�าหรอกหรือว่าถ้าคุณไปนั่งข้างหลังและพยายาม 

ไม่ดึงดูดความสนใจ ก็อาจไม่มีใครสังเกตว่าคุณไปร่วมงานแต่งคนเดียว"

ศีรษะของเพื่อนรักโผล่เข้ามาในระยะสายตาของฉัน 

"ฉันพูดแล้ว ฉันแนะด้วยว่าให้เธอใส่ชุดสีหม่นๆ ไม่ใช่ชุดกระโปรง 

สีแดงสุดสวยตัวนั้นที่..."

"โรซี" ฉันขัด "ไม่ได้ช่วยเลยย่ะ"

ดวงตาของแอรอนไม่สั่นไหวเม่ือเขาทวนความทรงจ�าต่อ "คุณไม่ได้

เตือนความจ�าโรซีต่อจากนั้นด้วยหรือว่าคุณเป็นเพ่ือนเจ้าสาวเลยนะแม่ง 

ตามท่ีคุณพูดนะ และด้วยเหตุนี้ทุกคนและแม่ของพวกเขา ซ่ึงเป็นค�าพูด

ของคุณอีกเช่นกัน ก็จะสังเกตเห็นคุณอยู่ดี"

"เธอว่างั้น" 

ฉันได้ยินนางสาวจอมทรยศยืนยัน ฉันหันขวับไปทางเธอ 

"อะไรล่ะ" เธอยักไหล่ สั่งประหารตัวเองไปเรียบร้อย "เธอพูดจริงๆ นี่ 

ที่รัก"

ฉันต้องการเพื่อนใหม่ แบบด่วนๆ

"เธอพดู" แอรอนยืนกรานหนกัแน่น ดงึสายตาและความสนใจของฉัน

กลับไปหาเขาอีกครั้ง 

"แล้วคุณก็ไม่ได้พูดอีกหรือว่าแฟนเก่าของคุณเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวและ

คณุคดิว่าการยืนอยู่ใกล้ๆ เขาอย่าง 'โดดเดีย่ว เห่ย และโสดอย่างน่าสมเพช' 

ซึ่งเป็นค�าพูดของคุณอีกเช่นกัน ท�าให้คุณอยากทึ้งหนังตัวเองเลย"

ฉันพูด...ฉันพูดอย่างนั้นจริงๆ นั่นแหละ แต่ฉันไม่คิดว่าแอรอน 

ฟังอยู่นี่ ไม่อย่างนั้นฉันคงไม่มีวันยอมรับออกมาดังๆ หรอก

แต่เห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ตรงนั้นมาตลอด ทีนี้เขาก็รู้แล้ว เขาได้ยินฉัน

ยอมรับออกมาอย่างเปิดเผยและเพิ่งปามันกลับมาใส่หน้าฉัน และไม่ว่าฉัน

จะบอกตวัเองว่าฉันไม่สนใจ หรอืว่าฉันไม่ควรจะใส่ใจเพยีงใด ความเจบ็ปวด 

กว็าบข้ึนมาอยู่ด ีมันท�าให้ฉันรูส้กึโดดเดีย่ว เห่ย และน่าสมเพชยิง่ขึน้ไปอีก
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ฉันกลนืก้อนจกุในล�าคอพลางเบนสายตาไปมองตรงจดุใกล้ๆ ลกูกระเดอืก 

ของเขา ฉันไม่อยากเห็นอะไรก็ตามที่อยู่บนหน้าเขา ไม่ว่าเขาจะล้อเลียน 

หรือสงสาร ฉันก็ไม่สน ฉันไม่อยากรับรู้ว่ามีคนคิดว่าฉันเป็นแบบนั้น 

เพิ่มขึ้นมาอีกคน

ตอนนั้นเองท่ีเขากลืนน�้าลายจนลูกกระเดือกขยับข้ึนลง ฉันรู้เพราะ

นั่นคือส่วนเดียวของเขาที่ฉันยอมให้ตัวเองมอง

"คุณหมดหนทางจริงๆ"

ฉันพ่นลมหายใจออกมา อากาศพลันพุ่งพรวดออกจากริมฝีปาก  

ฉันท�าเพียงแค่พยักหน้าให้เขาหนหนึ่ง และฉันก็ไม่เข้าใจด้วยซ�้าว่าท�าไม 

ถึงท�าแบบนั้น นี่มันไม่ใช่ฉันเลย ปกติฉันมักจะสู้กลับจนฉันเป็นฝ่ายท�าให้

เขากระอักเลือดได้ก่อน เพราะนั่นคือสิ่งที่เราท�า เราไม่สนใจความรู้สึกของ

กันและกัน นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลย

"งั้นก็พาผมไปสิ ผมจะเป็นคู่เดตในงานแต่งให้คุณ คาตาลิน่า"

ฉันช้อนสายตาข้ึนอย่างเช่ืองช้า ความระแวดระวงัรวมถงึความอบัอาย

ผสมปนเปกันอย่างแปลกประหลาดและไหลบ่าไปทั่วร่างฉัน แค่เขาได้เห็น

ทั้งหมดนี้ก็แย่พออยู่แล้ว แต่เขายังพยายามใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วย

งั้นหรือ เพื่อให้ได้เปรียบฉันงั้นหรือ

เว้นแต่ว่าเขาจะไม่ได้ท�าแบบนัน้ เว้นแต่ว่าบางทีอาจมีค�าอธบิาย หรอื

อาจมีเหตุผลว่าท�าไมเขาถึงท�าอย่างนี้ ท�าไมถึงเสนอตัวมาเป็นคู่เดตให้ฉัน

ฉันพนิจิใบหน้าเขาพลางใคร่ครวญถงึตัวเลอืกและแรงจูงใจท่ีเป็นไปได้ 

ท้ังหมด แต่ก็ยังไม่อาจได้ข้อสรุปท่ีสมเหตุสมผลใดๆ ไม่อาจหาค�าตอบท่ี

พอจะเป็นไปได้ท่ีจะช่วยให้ฉันเข้าใจว่าเขาก�าลังพยายามท�าอะไรอยู่ หรือ

ท�าไปเพราะอะไร

มีเพียงความจริงเท่านั้น ความเป็นจริงท่ีว่าเราไม่ใช่เพ่ือนกัน  

แอรอน แบล็กฟอร์ดกับฉันน่ะ เราแทบทนกันและกันไม่ได้ เราเหม็นขี้หน้า

กันและกัน เราชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดของแต่ละฝ่าย วิพากษ์วิจารณ์ว่าเรา
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ท�างาน คดิ และใช้ชวีติต่างกนัแค่ไหน เราประณามข้อแตกต่างของเรา และ 

ณ จุดใดจุดหนึ่งในอดีตฉันคงจะปาลูกดอกใส่โปสเตอร์ท่ีเป็นรูปหน้าเขา 

ไปแล้ว และฉันค่อนข้างม่ันใจว่าเขาก็คงจะท�าแบบเดียวกัน เพราะไม่ได้ 

มีแค่ฉันที่อยู่บนถนนแห่งความชิงชังสายนี้ มันเป็นถนนเลนสวน ไม่เพียง

แค่นั้น แต่เขาเป็นคนท่ีท�าให้เราไม่ถูกกันตั้งแต่ต้น ฉันไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่ม

ความเป็นศัตรูคู่อาฆาตระหว่างเรา เพราะอย่างนั้นท�าไมล่ะ ท�าไมเขาถึง

ต้องแสร้งท�าเป็นเสนอความช่วยเหลือให้ฉัน และท�าไมฉันถึงยอมพิจารณา

ข้อเสนอนั้นด้วยล่ะเนี่ย

"ฉันอาจต้องการหาคู่เดตสุดๆ แต่ฉันก็ไม่ได้อับจนหนทางขนาดนั้น" 

ฉันย�า้ "ก็อย่างที่บอก"

เสียงถอนหายใจของเขาฟังดูอ่อนล้า หงุดหงิด และน่าโมโห 

"ผมจะให้คุณเก็บไปคิดแล้วกัน คุณก็รู้ว่าคุณไม่มีทางเลือกอื่น"

"ไม่มอีะไรต้องคดิเลย" ฉันตวดัมือฉับไปในอากาศระหว่างเรา ก่อนจะ 

ฉีกย้ิมเป็นรอยย้ิมกว้างเห็นฟันดูเสแสร้งแบบโรซี แต่เป็นในแบบฉบับของ

ฉันเอง "ฉันยอมพาลิงชิมแปนซีใส่ชุดทักซิโดไปแทนที่จะพาคุณไปด้วยซ�า้"

คิ้วของเขาเลิกข้ึนท้ังสองข้าง แววขบขันน้อยนิดฉายอยู่ในดวงตา 

"แหม ไม่เอาน่า เราท้ังคู่รู้ดีว่าคุณจะไม่ท�าแบบนั้น ถึงจะมีลิงชิมแปนซี 

ลุกขึ้นมาคว้าโอกาสนั้น แต่แฟนเก่าของคุณจะยืนอยู่ตรงนั้นนะ ครอบครัว

ของคุณจะอยู่ตรงนั้น คุณบอกเองว่าคุณต้องท�าให้พวกเขาประทับใจ และ

ผมจะท�าให้คุณได้สิ่งนั้น" เขาเอียงคอ "ผมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ"

ฉันพ่นลมพลางปรบมือหนหนึ่ง ไอ้ตูดหมึกตาสีฟ้าจอมโอหังนี่  

"คุณไม่ได้เป็นตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดอะไรของฉันเลย แบล็กฟอร์ด แล้วฉันก็ม ี

ตัวเลอืกอ่ืนๆ อีกเยอะแยะ" ฉันโต้กลบั ยกัไหล่ข้างหนึง่ "ฉันจะหาใครสกัคน 

ในทินเดอร์ หรืออาจจะลงโฆษณาในนิวยอร์กไทมส์ ฉันหาคนได้แน่"

"ในเวลาอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์น่ะหรือ ไม่น่าหาได้นะ"

"โรซีมีเพื่อนตั้งเยอะ ฉันจะพาไปสักคน"
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นัน่คอืแผนของฉันมาโดยตลอด และเป็นเหตผุลท่ีฉันลากโรซีมาตัง้แต่เช้า 

ขนาดนี ้ฉันตระหนกัว่านัน่เป็นความผดิพลาดอ่อนหัดของฉันเอง ฉันน่าจะ

รอให้เลกิงานแล้วพาโรซีไปคยุในท่ีท่ีปลอดภยัปราศจากแอรอน แต่หลงัจาก

คยุโทรศัพท์กบัแม่เม่ือวานนี.้..ใช่แล้ว อะไรๆ กเ็ปลีย่นไป สถานการณ์ของฉัน 

เปลี่ยนไป แน่ล่ะ ฉันต้องการใครสักคน และฉันคงไม่อาจย�า้มากไปกว่านี้

ได้อีกแล้วว่าจะเป็นใครก็ได้ท้ังนั้น แน่นอนว่าใครก็ได้ท่ีไม่ใช่แอรอน โรซี 

เกิดและเติบโตมาในเมือง เธอต้องรู้จักใครสักคนสิน่า

"จริงไหม โรซี ต้องมีเพื่อนเธอสักคนที่ว่างสิ"

ศีรษะของโรซีโผล่มาอีกครั้ง "มาร์ตี้อาจจะว่าง เขาชอบไปงานแต่ง"

ฉันเหลือบมองเธอแวบหนึ่ง "มาร์ตี้นี่ไม่ใช่คนท่ีไปเมาในงานแต่ง 

ลูกพี่ลูกน้องของเธอแล้วขโมยไมค์จากวงดนตรีมาร้องเพลง 'My Heart  

Will Go On' จนพี่ชายเธอต้องลากเขาลงจากเวทีหรือไง"

"คนนั้นแหละ" เธอเบ้หน้า

"งั้นก็ไม่ล่ะ" ฉันจะท�าแบบนั้นในงานแต่งพี่สาวไม่ได้ เธอคงกระชาก

หัวใจเขาออกจากอกแล้วเอามาเสิร์ฟเป็นของหวาน "ไรอันล่ะ"

"หมั้นแล้วและมีความสุขดี"

เสยีงถอนหายใจหลดุจากรมิฝีปากฉัน "ก็ไม่น่าแปลกใจ ไรอันดจีะตาย"

"ฉันรู ้เพราะอย่างนีฉั้นถงึได้พยายามให้เธอสองคนคบกนัตัง้หลายครัง้  

แต่เธอ..."

ฉันกระแอมเสยีงดงัแทรกเธอขึน้มา "เราไม่ได้ก�าลงัถกถงึเหตผุลท่ีฉัน

ยังโสดอยู่นะ" ฉันช�าเลอืงกลบัไปทางแอรอนเรว็ๆ เขาหรีต่าลงพลางจบัจ้องฉัน  

"แล้ว...เทอร์รีล่ะ"

"ย้ายไปชิคาโกแล้ว"

"บ้าจริง" ฉันส่ายหน้า หลับตาลงครู่หนึ่ง

นี่มันไร้ประโยชน์สิ้นดี 

"งั้นฉันจะจ้างนักแสดงสักคน ให้เขาแกล้งมาเป็นคู่เดตของฉัน"
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"อาจจะแพงนะ" แอรอนเอ่ยอย่างไร้อารมณ์ "แล้วก็ใช่ว่านักแสดง 

จะมาคอยเดินเตร่ให้คนโสดจ้างไปอวดเป็นคู่เดตเสียหน่อย"

ฉันส่งสายตาเขียวปั้ดให้เขา "ฉันจะจ้างคู่ควงมืออาชีพ"

ริมฝีปากของเขาปิดสนิทแน่นชนิดอากาศแทบเข้าไม่ได้ในแบบที่เขา

มักท�าเวลาร�าคาญใจอย่างถึงที่สุด 

"คุณเลือกจะพาผู้ชายขายบริการไปงานแต่งพี่สาวตัวเองมากกว่า 

จะเลือกผมเรอะ"

"ฉันบอกว่าคู่ควง แบล็กฟอร์ด ให้ตายเถอะ" ฉันพึมพ�า มองดูคิ้ว 

ของเขาขมวดเข้าหากันจนกลายเป็นสีหน้าบ้ึงตึง "ฉันไม่ได้จะใช้บริการ 

แบบนั้นเสียหน่อย ฉันแค่ต้องการคนไปงานด้วย แล้วพวกเขาก็ท�าแค่นั้น 

พวกเขาไปเป็นคู่ควงออกงานโน้นงานนี้"

"พวกเขาไม่ได้ให้บรกิารแบบนัน้ คาตาลน่ิา" เสยีงของเขาทุ้มต�า่เยน็ชา  

ปกคลุมร่างฉันด้วยค�าตัดสินอันเยียบเย็นของเขา

"คุณไม่เคยดูหนังโรแมนติกคอมมิดี้เลยหรือไง" ฉันมองดูสีหน้า 

ของเขาที่บึ้งบูดหนักขึ้น "ไม่เคยดูแม้แต่ 'The Wedding Date'* เรอะ"

ไม่มีค�าตอบใด มีเพียงสายตาอันหนาวเหน็บสุดขั้ว

"นี่คุณดูหนังบ้างหรือเปล่า หรือคุณท�าแต่...งาน"

เป็นไปได้ว่าเขาอาจไม่มีแม้แต่โทรทัศน์ด้วยซ�า้

สีหน้าของเขายังคงเดิม

พระเจ้า ฉันไม่มีเวลาให้กับเรื่องนี้หรอกนะ ฉันไม่มีเวลาให้เขา

"รู้อะไรไหม ไม่ส�าคัญหรอก ฉันไม่สน" ฉันเหวี่ยงมือขึ้นทั้งสองข้าง

แล้วประกบมือเข้าด้วยกัน "ขอบคุณส�าหรับ...เรื่องนี้ ไม่ว่ามันจะคืออะไร

ก็ตาม มันเป็นข้อเสนอที่เยี่ยมมาก แต่ฉันไม่ต้องการคุณ"

"ผมว่าคุณต้องการนะ"

ฉันกะพริบตาใส่เขา "ฉันว่าคุณน่ะ น่าร�าคาญมาก"

* เดอะเว็ดดิ้งเดต (The Wedding Date) คือภาพยนตร์โรแมนติกคอมมิดี้ของอเมริกา ฉายครั้งแรกในปี 2005
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"คาตาลน่ิา" เขาเริม่พดู วธิท่ีีเขาเอ้ือนเอ่ยช่ือฉันย่ิงท�าให้ฉันหงดุหงดิ

หนักขึ้น "คุณเพ้อแล้วล่ะ ถ้าคิดว่าจะหาคนในเวลาอันสั้นขนาดนี้ได้"

เป็นอีกครั้งที่แอรอน แบล็กฟอร์ดพูดถูก

ฉันอาจจะเพ้อหน่อยๆ แต่เขาไม่รู้เรื่องโกหกด้วยซ�า้ เรื่องโกหกของ

ฉันใช่ว่าเขาจะมีวันรู้ได้ แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าฉันต้องการ

ใครสักคน ใครก็ได้เพื่อบินไปร่วมงานแต่งของอิซาเบลท่ีสเปนกับฉัน แต่

ต้องไม่ใช่เขา ไม่ใช่แอรอน เพราะ (ก) ฉันเป็นน้องของเจ้าสาวและเป็น 

เพื่อนเจ้าสาว (ข) แดเนียล แฟนเก่าของฉันเป็นพ่ีของเจ้าบ่าวและเป็น 

เพือ่นเจ้าบ่าว และเม่ือวานนีเ้องฉันเพิง่ได้รูว่้าเขาหมัน้แล้วอย่างมคีวามสขุ 

ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีครอบครัวของฉันปกปิดเอาไว้ไม่ให้ฉันรู ้มาโดยตลอด  

(ค) ถ้าไม่นบัเดตอันน้อยนดิท่ีไม่ค่อยประสบความส�าเรจ็นกัของฉัน ในทาง

เทคนิคก็ถือว่าฉันครองความโสดมาแล้วประมาณหกปี ตั้งแต่ฉันย้าย 

จากสเปนมาอยู่สหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังความสัมพันธ์หนึ่งเดียวที่ฉัน

เคยมีระเบิดตูมใส่หน้า และเป็นสิ่งท่ีแขกเหรื่อท่ีมาร่วมงานทุกคนรู้และ 

พากันสงสารฉัน เพราะไม่มีความลับอะไรท้ังสิ้นในครอบครัวแบบของฉัน 

ย่ิงในเมอืงเลก็ๆ อย่างเมืองท่ีฉันจากมาย่ิงเกบ็ความลบัยากเข้าไปใหญ่ และ 

(ง) ยังมีเรื่องโกหกของฉันอีก

เรื่องโกหกนั้น

เรือ่งท่ีฉันดนับอกกบัแม่ไป และนัน่กเ็ท่ากบับอกตระกลูมาร์ตนิท้ังตระกลู 

ด้วย เพราะพอเป็นเรือ่งของเราแล้วไม่มคี�าว่าส่วนตวัและขอบเขตใดๆ ท้ังสิน้  

ให้ตาย ตอนนี้เรื่องโกหกของฉันอาจไปอยู่บนหน้าประกาศในหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นแล้วก็ได้

ในท่ีสดุคาตาลน่ิา มาร์ตนิก็ไม่โสดแล้ว ครอบครวัของเธอมคีวามยินดี

ท่ีจะประกาศว่าเธอจะพาแฟนหนุ่มชาวอเมริกันมาร่วมงานแต่งครั้งนี้ด้วย 

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานและเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์อันมหัศจรรย์

ที่สุดในรอบสิบปีนี้
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เพราะนั่นคือสิ่งท่ีฉันท�าลงไป ทันทีท่ีข่าวการหม้ันของแดเนียล 

หลดุจากปากแม่มาเข้าหูฉันผ่านล�าโพงโทรศัพท์ ฉันก็โพล่งออกไปว่าฉันจะ

พาคนคนหนึง่ไปเช่นกนั ไม่ส ิไม่ใช่แค่ใครคนหนึง่ ฉันบอก...โกหก หลอกลวง  

โป้ปด...ว่าฉันจะพาแฟนของฉันไป

ซึ่งในทางเทคนิคแล้วไร้ตัวตนอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้

โอเค ได้เลย อาจจะไม่มีตัวตนอยู่เลยตลอดกาล เพราะแอรอนพูดถูก 

การหาคู่เดตในเวลาอันสั้นขนาดนี้อาจเป็นการมองโลกในแง่ดีไปสักหน่อย 

การเช่ือว่าฉนัจะหาใครสกัคนมาแกล้งเป็นแฟนปลอมๆ ได้อาจเป็นเรือ่งเพ้อเจ้อ  

แต่การยอมรบัว่าแอรอนเป็นตวัเลอืกเดยีวท่ีฉันมีและตอบรบัข้อเสนอของเขา 

น่ะหรือ นั่นมันเสียสติชัดๆ

"ผมเห็นแล้วว่าในที่สุดคุณก็เริ่มเข้าใจ" 

ค�าพดูของแอรอนดงึฉันกลบัมาสูปั่จจบัุน และฉันกพ็บว่าดวงตาสฟ้ีา

ของเขาก�าลังเพ่งมองมาที่ฉัน 

"ผมจะปล่อยให้คุณท�าใจตามล�าพงั พอเสรจ็แล้วค่อยบอกผมแล้วกนั"

ฉันเบ้ปาก และเม่ือฉันรูส้กึว่าแก้มร้อนผ่าวข้ึนมาอกีครัง้ ฉันกก็อดอก

และเบนสายตาหนีนัยน์ตาอันโหดเห้ียมเย็นยะเยือกคู่นั้น นี่ฉันดูน่าสังเวช

แค่ไหนในสายตาแอรอน แบล็กฟอร์ดกันเนี่ย เขาถึงสงสารฉันมากพอที่จะ

เสนอตัวเป็นคู่เดตให้ฉัน แอรอน แบล็กฟอร์ดท่ีไม่เคยนึกชอบฉันแม้แต่ 

นิดเดียวด้วยซ�า้เนี่ยนะ

"อ้อ แล้วก็อีกอย่างนะ คาตาลิน่า"

"อะไร" ค�านั้นหลุดจากริมฝีปากฉันอย่างอ่อนแรง เฮ้อ น่าสมเพช

"พยายามอย่าเข้าประชุมตอนสิบโมงสายล่ะ มันไม่ได้ดูน่ารักแล้ว"

สายตาฉันพุ่งไปหาเขา เสียงแค้นเคืองติดอยู่ในล�าคอ

นิสัย

ฉันสาบานเดีย๋วนัน้เลยว่าสกัวนัจะหาบันไดท่ีสงูมากพอเพ่ือปีนข้ึนไป

แล้วปาอะไรสักอย่างที่หนักสุดๆ ใส่หน้ากวนโมโหของเขาให้ได้
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หนึ่งปีกับอีกแปดเดือน ฉันต้องทนเขามานานขนาดนั้นเลยล่ะ ฉัน 

นับไว้ รอให้ถึงตาของฉันบ้างเถอะ

แต่แล้วเขาก็ท�าเพียงแค่พยักหน้าหนหนึ่งแล้วหมุนตัวกลับไป ฉัน 

มองดูเขาเดินจากไป เอาเป็นว่าเลิกกองได้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

"โอเค นั่นมัน..." เสียงของโรซีแผ่วหายไปไม่พูดให้จบ

"น่าโมโห เย้ยหยัน หรอืพลิกึใช่ไหม" ฉันเสนอพลางยกมอืข้ึนปิดหน้า

"ไม่คาดคิด" เธอแย้ง "แล้วก็น่าสนใจดีนะ"

ฉันมองโรซีผ่านร่องนิ้วและเห็นมุมปากของเธอยกขึ้น

"สิทธิ์ในความเป็นเพื่อนของเธอถูกยกเลิกแล้ว โรซาลิน เกรแฮม"

เธอหัวเราะหึๆ "เธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้คิดแบบนั้น"

ฉันไม่ได้คิดจริงๆ นั่นแหละ แล้วเธอก็หนีฉันไม่พ้นหรอก

"แล้ว..." โรซีคล้องแขนฉันแล้วลากฉันไปตามโถงทางเดิน "เธอจะ 

ท�ายังไงล่ะ"

ลมหายใจสัน่ๆ เลด็ลอดจากปากฉันพร้อมกบัดดูเอาพลงังานท้ังหมด

ของฉันไปด้วย "ฉัน...ฉันไม่รู้เลยสักนิดเดียว"

แต่ฉันรู ้แน่อยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือฉันจะไม่รับข้อเสนอของแอรอน  

แบลก็ฟอร์ดเด็ดขาด เขาไม่ใช่ตัวเลอืกเพียงข้อเดยีวของฉัน และเขาก็ไม่ใช่

ตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดของฉันด้วยแน่นอน ให้ตาย เขาไม่ใช่อะไรของฉันท้ังนั้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่คู่เดตไปงานแต่งพี่สาวของฉัน
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ฉันไม่ได้เข้าประชุมสาย

ตั้งแต่วันนั้นเมื่อหนึ่งปีแปดเดือนก่อน ฉันก็ไม่เคยสายอีกเลย

ท�าไมน่ะหรือ

เพราะแอรอน แบล็กฟอร์ดน่ะสิ

หนเดยีว...ฉันเคยไปสายแค่หนเดียวเท่านัน้ตอนแอรอนอยู่ด้วย แต่เขา 

กลับเอามันมาพูดแหย่ทุกครั้งที่มีโอกาส

เขาไม่เคยบอกว่าเพราะฉันเป็นคนสเปนหรือเป็นผู้หญิง ซ่ึงถ้าเป็น 

ช่ือเสยีงเรือ่งความไม่ตรงต่อเวลาล่ะก ็ท้ังสองอย่างนัน้จะโดนเหมารวมอย่าง

ไม่ยุติธรรม

แอรอนไม่ท�าอะไรไร้สาระ เขาช้ีให้เห็นแต่ข้อเท็จจริง พูดความจริง 

ท่ีพิสูจน์ได้ เขาถูกฝึกมาให้ท�าแบบนั้นเหมือนกับท่ีวิศวกรทุกคนในบริษัท 

ที่ปรึกษาที่เราท�างานอยู่นี้ถูกฝึกมา รวมทั้งฉันด้วย ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว

ฉันก็ไปสายครั้งนั้นแค่ครั้งเดียวเมื่อหลายเดือนก่อนนั่น เป็นความจริงที่ว่า

ฉันพลาดพรีเซนต์ส�าคัญสิบห้านาทีแรกไป และเป็นความจริงด้วยท่ีว่า 

แอรอนเป็นผูน้�าการพรเีซนต์ครัง้นัน้ในช่วงสปัดาห์แรกของเขาในบรษัิทอินเทค  

แล้วก็เป็นความจริงอีกเช่นกันท่ีฉันเข้าไปด้วยเสียงอึกทึกครึกโครมซ่ึงอาจ

บทที่
2
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มีเหตุการณ์ชนเหยือกกาแฟหกโดยไม่ตั้งใจรวมอยู่ด้วย

กาแฟเหยือกนั้นหกลงบนกองเอกสารส�าหรับพรีเซนต์ของแอรอน 

ก็ได้ หกใส่กางเกงเขาบางส่วนด้วย

นี่ไม่ใช่วิธีสร้างความประทับใจครั้งแรกกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่ท่ีดี

ท่ีสดุหรอก แต่กช่็วยไม่ได้ เรือ่งท�านองนัน้เกดิข้ึนได้เสมอ อุบัตเิหตเุลก็น้อย

ไม่คาดคิดและไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ซ่ึงผู้คนมักไม่ใส่ใจ 

กับมันและใช้ชีวิตกันต่อไป

แต่ไม่ใช่แอรอน

เขากลับพ่นอะไรอย่าง 'พยายามอย่าเข้าประชุมตอนสิบโมงสายล่ะ 

มันไม่ได้ดูน่ารักแล้ว' ใส่ฉันสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า เดือนแล้วเดือนเล่า 

หลังจากวันนั้น

เขาดูนาฬิกาข้อมือและเลิกคิ้วข้ึนด้วยความประหลาดใจทุกครั้งท่ีเขา

ก้าวเข้ามาในห้องประชุมแล้วเห็นฉันนัง่อยู่ตรงนัน้ มาก่อนเวลาค่อนข้างนาน

ไม่เพียงแค่นั้น แต่เขายังเลื่อนเหยือกกาแฟให้พ้นมือฉันพร้อม 

เอียงคอเป็นเชิงเตือนมาทางฉันอีกด้วย

นัน่คอืสิง่ท่ีแอรอน แบลก็ฟอร์ดท�าแทนท่ีจะปล่อยผ่านเหตกุารณ์นัน้ไป

"อรุณสวัสดิ์ ลิน่า" เสียงใจดีของเฮคเตอร์ทักทายฉันมาจากประตู

ฉันบอกได้เลยว่าเขาก�าลังย้ิมอยู่ตั้งแต่ก่อนท่ีฉันจะเห็นหน้าเขาแล้ว 

เหมือนอย่างที่เขามักจะท�า 

"บูเอโนสดแิอส* เฮคเตอร์" ฉนัพดูกบัเขาด้วยภาษาแม่ของเราสองคน

ชายผู้ท่ีฉันนับถือเหมือนลุงคนหนึ่งหลังจากท่ีเขาต้อนรับฉันเข้าเป็น

สมาชิกญาติสนิทของครอบครัววางมือลงบนไหล่ฉันและบีบเบาๆ 

"สบายดีไหมสาวน้อย"

"ก็ไม่แย่นักหรอกค่ะ" ฉันยิ้มตอบ

"บาร์บีคิวครั้งหน้าจะมาด้วยไหม เดือนหน้านะ ลอร์เดสเอาแต่บอก
* Buenos dias เป็นภาษาสเปน แปลว่าอรุณสวัสดิ์
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ให้ผมเตือนคุณ หนนี้เธอจะท�าเซบิเช* และคุณจะเป็นคนเดียวท่ีกินมัน"  

เขาหัวเราะ

เป็นความจริงท่ีว่าครอบครัวดิแอซไม่ค่อยปลื้มเมนูเปรูท�าจากปลานี้

เท่าไร ซึ่งฉันก็ยังไม่เข้าใจมาจนถึงทุกวันนี้

"เลิกถามอะไรไร้สาระได้แล้ว ตาเฒ่า" ฉันโบกมือพลางหัวเราะเบาๆ 

"ฉันไปแน่นอนอยู่แล้วค่ะ"

เฮคเตอร์นั่งลงตรงท่ีประจ�าของเขาทางด้านขวามือของฉัน ขณะท่ี

เพื่อนร่วมงานท่ีเหลืออีกสามคนท่ีต้องเข้าประชุมด้วยกรูกันเข้ามาในห้อง

พร้อมกับพึมพ�าอรุณสวัสดิ์

ฉันเบนสายตาจากรอยย้ิมสบายๆ ของเฮคเตอร์แล้วไล่ไปตามกลุม่คน

ที่เดินอ้อมโต๊ะไปนั่งประจ�าที่ในการประชุมตอนสิบโมงเช้าของเรา

ตรงข้ามฉันคือแอรอน เขาเลิกคิ้วขึ้นและประสานสายตากับฉันอย่าง

รวดเร็ว ฉันมองดูริมฝีปากของเขาเหยียดลงระหว่างที่เขาเลื่อนเก้าอี้

ฉันกลอกตาและหันไปมองเจอรัลด์ ศีรษะล้านเลี่ยนของเขาสะท้อน

แวววาวอยู่ใต้แสงจากหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ขณะท่ีเขาหย่อนตวัค่อนข้างอวบ 

ของตวัเองลงบนเก้าอี ้ และสดุท้ายแต่ไม่ท้ายสดุคือคาเบียร์ท่ีเพ่ิงได้เลือ่นข้ัน 

มาในต�าแหน่งเดียวกันกับทุกคนท่ีอยู่ในห้องนี้ นั่นคือหัวหน้าทีมแผนก

โซลูชั่นของบริษัท ซ่ึงดูแลครอบคลุมทุกเรื่องยกเว้นวิศวกรรมโยธาท่ีเป็น

ยักษ์ใหญ่ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว

"อรณุสวสัดิ ์ทุกคน" คาเบียร์เกริน่น�าด้วยความกระตอืรอืร้นในแบบท่ี

มีเพียงคนท่ีเพิ่งท�างานนี้มาได้หนึ่งเดือนเท่านั้นท่ีจะแสดงออกมาได้ 

"สัปดาห์นี้เป็นตาผมน�าและดูแลการประชุม ฉะนั้นกรุณาตอบรับเมื่อผม 

ขานชื่อด้วยนะครับ"

เสยีงฮึดฮัดอย่างร�าคาญใจท่ีฉันคุน้เคยดดีงัไปท่ัวห้อง ฉันเหลอืบมอง

* เซบิเช (Ceviche) คืออาหารประเภทย�าชนิดหนึ่ง มีรสเปรี้ยว ประกอบด้วยเนื้อปลาหรืออาหารทะเลดิบแช่ใน 

น�า้ผลไม้สกุลส้มคลุกเครื่องเทศ มีต้นก�าเนิดในแถบละตินอเมริกา
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ผู้ชายตาสีฟ้าท่ีนั่งอยู่อีกฟากของโต๊ะและเห็นสีหน้าหงุดหงิดเข้ากันดีกับ 

เสียงนั้น

"แน่นอนค่ะ คาเบียร์" ฉันเอ่ยพร้อมกบัย้ิมให้ แม้จะเห็นด้วยกบัผูช้าย

หน้าบูดบึ้งคนนั้นก็ตาม "เชิญขานชื่อได้เลย"

ดวงตาสีมหาสมุทรจับจ้องฉันด้วยแววแห่งความเย็นยะเยือก

ฉันสบสายตาท่ีจ้องเขม็งของเขาและได้ยินเสียงคาเบียร์ไล่ขานช่ือ

พวกเราทีละคน มีเสียงตอบรับจากท้ังเฮคเตอร์และเจอรัลด์ เสียงร้อง  

'มาค่ะ' ที่ดังอย่างสดใสจนเกินความจ�าเป็นจากฉัน และเสียงฮึ่มฮั่มอีกหน

จากนายขี้หงุดหงิดคนนั้น

"เอาล่ะ ขอบคุณครับ" คาเบียร์เอ่ยขึ้น "ต่อไปในวาระการประชุมคือ

อัพเดตสถานะโครงการ ใครอยากเริ่มเป็นคนแรกครับ"

มีแต่ความเงียบ

อินเทคให้บริการด้านวิศวกรรมส�าหรับหน่วยงานใดก็ตามท่ีไม่มี 

ความสามารถหรือก�าลังคนพอท่ีจะออกแบบหรือวางแผนโครงการของ 

ตวัเองได้ บางครัง้พวกเขากจ้็างทีมนอกห้าถงึหกคน บางครัง้ใช้แค่คนเดยีว

ก็เพียงพอ ดังนั้นหัวหน้าทีมท้ังห้าในแผนกของเราจึงท�างานและดูแล

โครงการต่างกันหลายโครงการให้กับลูกค้าท่ีต่างกันหลายราย และ 

ทุกโครงการกด็�าเนนิต่อเนือ่งไม่มีหยุด อีกท้ังบรรลเุป้าหมายส�าคญัๆ รวมถงึ 

เจอกับปัญหาและอุปสรรคขวางทางทุกประเภท เราวิดีโอประชุมกับลูกค้า

และผู้ร่วมลงทุนทุกวัน ซ่ึงสถานะของแต่ละโครงการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วในรูปแบบท่ีซับซ้อนจนไม่มีทางท่ีหัวหน้าทีมทุกคนจะอัพเดต 

ให้ฟังได้ภายในเวลาไม่กีน่าที ด้วยเหตนุีค้�าถามของคาเบียร์จงึได้รบัค�าตอบ

เป็นความเงียบ และนี่จึงเป็นสาเหตุท่ีว่าท�าไมการประชุมนี้ถึงไม่จ�าเป็น 

สักเท่าไรนัก

"อืม..." คาเบยีร์ขยบัตวัอยูบ่นเก้าอีอ้ย่างอดึอดั "โอเค ผมเริ่มก็ได ้ใช่ 

ผมจะเริ่มเป็นคนแรกแล้วกัน" เขาพลิกเปิดแฟ้มท่ีถือมาด้วย "สัปดาห์นี้ 
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เราเสนอต้นทุนใหม่ที่เราค�านวณได้ให้เทเลโกร์ ก็อย่างที่พวกคุณรู้ มันเป็น

บริษัทสตาร์ตอัพท่ีให้บรกิารคลาวด์เพือ่เสรมิการใช้งานข้อมูลโทรศพัท์มอืถอื 

บนระบบขนส่งสาธารณะ ทุนทรัพย์ที่มีอยู่นั้นค่อนข้างจ�ากัดและ..."

ฉันฟังเพ่ือนร่วมงานพูดอย่างเหม่อลอยขณะท่ีสายตามองไปรอบ 

ห้องประชุม เฮคเตอร์พยักหน้า แม้ฉันจะสงสัยว่าเขาเองก็ไม่ได้สนใจ 

มากไปกว่าฉันนักหรอก เจอรัลด์สิท่ีดูโทรศัพท์อย่างเปิดเผย นับเป็น 

การกระท�าท่ีหยาบคาย หยาบคายเป็นอย่างมาก แต่ฉันก็ไม่ได้คาดหวังอะไร

จากเขามากไปกว่านี้อยู่แล้ว

แล้วก็มีเขา แอรอน แบล็กฟอร์ด ผู้ที่ฉันตระหนักได้ว่าก�าลังจ้องฉัน

อยู่ก่อนที่สายตาของฉันจะสบเข้ากับเขา

แขนของเขาเอ้ือมมาทางฉัน สายตายังคงประสานกัน ฉันรู้ว่าเขา

ก�าลงัจะท�าอะไร ฉันรู ้นิว้เรยีวยาวท่ีตดิอยู่กบัฝ่ามือมหึมานัน้กางออกเม่ือมัน 

สมัผสักบัวตัถตุรงหน้าฉัน ซ่ึงวตัถท่ีุว่านัน้กคื็อเหยือกกาแฟ ฉันหรีต่าพลาง

เฝ้าดูมือของเขากุมรอบด้ามจับเหยือก

เขาดงึมันข้ามโต๊ะไม้โอ๊กไปจนสดุทางอย่างเช่ืองช้า จากนัน้เขากพ็ยักหน้า

ไอ้จอมอาฆาตตาสีฟ้าน่าโมโห

ฉันส่งย้ิมเกร็งๆ ไม่เห็นฟันให้เขา เพราะอีกทางเลือกคือการพุ่งตัว

ข้ามโต๊ะไปเทของเหลวท้ังหมดในเหยือกงี่เง่านั่นใส่เขาอีกครั้ง แต่หนนี ้

ฉันจะท�ามันอย่างตั้งใจเลยล่ะ

ฉันพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองจากความคิดนั้น ก่อนจะ

เบนสายตาหนแีละเขียนรายการสิง่ท่ีต้องท�าแบบหวัดๆ ลงบนสมดุแพลนเนอร์ 

ด้วยความเกรี้ยวกราด

'ถามอิซาว่าช่อดอกไม้ที่สั่งให้แม่เป็นดอกโบตั๋นหรือลิลลี่

สั่งช่อดอกโบตั๋นหรือลิลลี่จากป้าคาร์เมน'
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ถ้าเราไม่สัง่จากเธอ เธอคงสง่สายตาอาฆาตให้ฉนักับแม่ รวมถงึอซิา

ผู้เป็นพี่สาวของฉันและเป็นเจ้าสาว ไปจนวันท่ีเธอหรือเราคนใดคนหนึ่ง 

ลงโลงแน่

'ส่งรายละเอียดเท่ียวบินของฉันให้พ่อ ท่านจะได้รู้ว่าจะมารับฉันท่ี

สนามบินตอนไหน

บอกอิซาให้เตือนพ่อว่าท่านได้รายละเอียดเท่ียวบินของฉันแล้ว จะได้

มารับฉันที่สนามบิน'

ฉันยกปากกาข้ึนจรดริมฝีปาก กระวนกระวายกับความรู้สึกเลวร้าย 

ที่ว่าฉันก�าลังลืมสิ่งส�าคัญอะไรไปสักอย่าง

ฉันเค้ียวปากกาพลางเค้นสมองนึกว่าตัวเองลืมอะไรไป แต่แล้ว 

เสียงหนึ่งที่ฉันคงโชคร้ายไม่มีวันลืมได้ก็ดังสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่ในหัวฉัน

'คุณเพ้อแล้วล่ะ ถ้าคิดว่าจะหาคนในเวลาอันสั้นขนาดนี้ได้'

ดวงตาฉันมองกลับไปยังผู้ชายท่ีนั่งตรงข้ามและสบตากับเขาอีกครั้ง 

ฉันรู้สึกว่าแก้มร้อนระอุราวกับโดนจับได้ว่าก�าลังท�าอะไรผิดอยู่...อย่างเช่น

การคิดถึงเขา...และหันกลับไปสนใจรายการที่ต้องท�า

'หาแฟน'

ฉันขีดฆ่าข้อความนั้น

'หาแฟนปลอมๆ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแฟนจริงๆ ก็ได้'

"...และท้ังหมดท่ีผมจะรายงานก็มีเท่านี้ครับ" ค�าพูดของคาเบียร ์

ดังเข้ามาตรงไหนสักแห่งทางด้านหลังศีรษะของฉัน
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ฉันเขียนรายการสิ่งที่ต้องท�าต่อไป

'หาแฟนปลอมๆ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแฟนจรงิๆ ก็ได้ และไม่ใช่หมอนัน่'

แน่นอนว่าฉันมตีวัเลอืกอืน่ ไม่ใช่คูค่วงรบัจ้างหรอก เสร์ิชในกเูกลิเรว็ๆ 

หนเดียวก็ยืนยันได้แล้วว่าแอรอนพูดถูกอีกครั้ง เห็นได้ชัดว่าฮอลลีวูด 

หลอกลวงฉัน นิวยอร์กดูจะเต็มไปด้วยชายหญิงท่ีพร้อมจะเสนอบริการ 

รปูแบบต่างๆ มากมายหลายหลากท่ีไม่ได้จ�ากดัอยู่แค่การเป็นคูค่วงเท่านัน้

ฉันเบ้หน้าก่อนจะเคี้ยวปากกาแรงขึ้น ไม่ใช่ว่าฉันจะยอมรับเรื่องนั้น

กบัแอรอนหรอกนะ ฉันยอมอดกนิช็อกโกแลตไปหนึง่ปีเตม็ดกีว่ายอมรบักบั

แอรอนว่าเขาพูดถูก

แต่มาถึงจุดนี้ฉันก็เข้าตาจนแล้ว เขาคิดถูกเรื่องนั้นอีกเช่นกัน ฉัน

จ�าเป็นต้องหาใครสกัคนท่ีจะมาแกล้งเป็นคนรกัท่ีคบกบัฉันจรงิจงัแบบไม่ไก่กา 

ต่อหน้าครอบครัวของฉัน และนั่นไม่ได้รวมถึงแค่วันแต่งงานเท่านั้น แต่ยัง

รวมถงึงานฉลองอีกสองวนัก่อนหน้านัน้ด้วย ซ่ึงหมายความว่าฉันซวยแล้ว 

ฉัน...

"...และนั่นก็ต้องเป็นลิน่าครับ"

ช่ือของฉันทะลเุข้ามาในสมองท�าให้ทุกอย่างหายวับไป ฉันท้ิงปากกา

ลงบนโต๊ะและกระแอม "ค่ะ อยู่นี่" ฉันพยายามยัดตัวเองกลับเข้าไปใน 

บทสนทนา "ฟังอยู่ค่ะ ฉันฟังอยู่"

"นั่นคือสิ่งที่คนที่ไม่ได้ฟังอยู่พูดกันไม่ใช่เหรอครับ"

สายตาของฉันพุ่งข้ามไปสบกับดวงตาสีฟ้าท่ีเกือบจะแสดงความ

ขบขันออกมาแล้ว ถ้าผู้ชายเบ้ืองหลังดวงตาคู่นั้นมีอารมณ์แบบมนุษย์ 

กับเขาด้วย

ฉันยืดหลังตรงแล้วพลิกหน้าสมุดแพลนเนอร์ "ฉันก�าลังจดสิ่งท่ีจะ 

โทรคุยกับลูกค้าคนหนึ่งหลังจากนี้เลยตามบทสนทนาไม่ทันค่ะ" ฉันโกหก 
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"เป็นอะไรที่ส�าคัญมาก"

แอรอนส่งเสียงฮืมพลางพยักหน้า ต้องขอบคุณที่เขาปล่อยเรื่องนี้ไป

"งัน้มาทวนกนัหน่อย แค่เพ่ือให้เราทุกคนเข้าใจชัดเจนว่าเราไปถงึไหน

กันแล้วนะครับ" คาเบียร์เสนอขึ้นด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล

พรุ่งนี้เขาจะได้มัฟฟินไปกิน

"ขอบคุณค่ะ คาเบียร์" ฉันส่งย้ิมสดใสให้เขา ซ่ึงเขาก็หน้าแดงและ 

ส่งยิ้มแหยๆ ตอบกลับมา

ฉันได้ยินเสียงพ่นลมหายใจอย่างหงุดหงิดดังมาจากอีกฟากของห้อง

เอาล่ะ ส่วนเขาจะไม่ได้มัฟฟินไปกินพรุ่งนี้ หรือตลอดกาล

"คือ" ในท่ีสุดคาเบียร์ก็พูดข้ึน "เจฟฟ์อยากเข้าประชุมวันนี้เพื่อ 

บอกพวกคุณด้วยตัวเอง แต่คุณก็รู้ว่าตารางหัวหน้าแผนกนั้นยุ่งขนาดไหน 

มนีดัซ้อนกนัเยอะแยะไปหมด เขาจะส่งต่อข้อมูลท้ังหมดท่ีพวกคณุต้องการ

ให้อยู่ดี แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นความคิดที่ดีถ้าได้บอกพวกคุณล่วงหน้า"

ฉันกะพริบตา นี่เราก�าลังพูดถึงเรื่องบ้าอะไรกันอยู่เนี่ย "ขอบคุณ 

อีกครั้งส�าหรับเรื่องนั้นค่ะ คาเบียร์"

"ยนิดคีรบั ลน่ิา" เขาพยกัหน้า "ผมคดิว่าการสือ่สารระหว่างเราท้ังห้าคน 

คือกุญแจสู่ความส�าเร็จ..."

"คาเบียร์" เสียงแอรอนดังก้องไปทั่วห้อง "เข้าประเด็นได้แล้ว"

สายตาของคาเบียร์พุ่งไปท่ีเขา และคาเบียร์ก็ดูตกใจเล็กน้อย "ครับ 

ขอบคุณ แอรอน" จากนั้นเขาก็ต้องกระแอมอีกสองหนก่อนจะว่าต่อได้ 

"อนิเทคจะจดังานเปิดบ้านในอีกไม่กีส่ปัดาห์ข้างหน้า จะมีคนกลุม่ใหญ่ 

มาร่วมงาน ส่วนใหญ่เป็นว่าท่ีลกูค้าท่ีอยากรูว่้าเราท�าอะไรให้ได้บ้าง รวมถงึ

โครงการใหญ่ๆ บางโครงการท่ีเราก�าลังท�ากันอยู่ด้วย เจฟฟ์บอกว่า 

ผู้เข้าร่วมงานทุกคนอยู่ในต�าแหน่งผู้บริหารระดับค่อนข้างสูงกันท้ังนั้น  

ซ่ึงก็สมเหตุสมผลดีเพราะนี่เป็นใบเบิกทางท่ีจะท�าให้เราสามารถขยาย 

เครือข่ายของเราออกไปและท�าให้มันแข็งแกร่งข้ึน และยังได้ท�าแบบ 
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ตัวต่อตัวด้วย เขาอยากให้อินเทคโชว์ตัวเอง อยากให้ดูดี ทันสมัย แสดง 

ให้เห็นว่าเราตามตลาดปัจจบัุนทัน แต่ขณะเดียวกนักแ็สดงให้ว่าท่ีลกูค้าและ

ลกูค้าปัจจบัุนเห็นว่าเราไม่ได้ท�างานกนัอย่างเดยีว" เขาหัวเราะอย่างประหม่า  

"เพราะอย่างนี้งานเปิดบ้านจึงจะจัดยาวตั้งแต่แปดโมงเช้า เราจะต้อนรับ 

ผู้เข้าร่วมงานที่ส�านักงานใหญ่ของเราที่นี่ เรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนครับ"

"เที่ยงคืนเหรอ" ฉันพึมพ�า แทบเก็บอาการประหลาดใจไว้ไม่อยู่

"ครับ" คาเบียร์พยักหน้าด้วยความกระตือรือร้น 

"น่าตืน่เต้นใช่ไหมล่ะครบั มันจะเป็นงานเตม็รปูแบบเลย เวิร์กช็อปกบั

เทคโนโลยีใหม่ทุกประเภท ช่วงแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรมท่ีเราจะได้

ท�าความรู้จักกับลูกค้าของเราและเรียนรู้ความต้องการของพวกเขา และ

แน่นอน เราจะมีบรกิารอาหารเช้า กลางวนั และเยน็ให้ อ้อ แล้วกมี็เครือ่งดืม่ 

หลังเลิกงานด้วย แบบว่าให้อะไรๆ ผ่อนคลายขึ้น"

ดวงตาฉันค่อยๆ โตขึ้นไปพร้อมๆ กับที่คาเบียร์อธิบาย

"นั่น..." เฮคเตอร์เริ่ม "นั่นฟังดูต่างออกไปนะ"

ใช่เลย แล้วก็ฟังดูเหมือนเป็นงานท่ียุ่งยากซับซ้อนซ่ึงต้องวางแผน

ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์

"ใช่" เจอรลัด์ตอบ น�า้เสยีงฟังดกูระหย่ิมยิม้ย่องอย่างน่าสงสยั "มันจะ

ท�าให้อินเทคขึ้นน�าในเกมนี้แน่นอน"

คาเบียร์พยักหน้าขณะท่ีประสานสายตากบัฉัน "แน่นอนท่ีสดุครบั และ

เจฟฟ์กอ็ยากให้คณุเป็นคนดแูลทุกอย่างด้วย ลน่ิา เย่ียมยอดไปเลยใช่ไหมครบั"

ฉันกะพรบิตา หลงัพงิพนกัเก้าอี ้"เขาอยากให้ฉันเป็นคนจดังานเหรอ 

ทั้งหมดเนี่ยนะ"

"ครับ" เพ่ือนร่วมงานย้ิมให้ฉันราวกับเขาก�าลังบอกข่าวดี "และเป็น

พิธีกรด้วย จากพวกเราทั้งห้าคน คุณเป็นตัวเลือกที่มีเสน่ห์ที่สุดแล้วครับ"

ฉันกะพรบิตาช้าๆ มองดรูมิฝีปากเขาตกลง อาจเป็นเพราะสหีน้าของฉัน

มีเสน่ห์ ฉันสูดหายใจเข้าลึกพลางพยายามตั้งสติ "คือฉันดีใจนะคะ 
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ท่ีมีคนคิดว่าฉันเป็นตัวเลือกท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุด" ฉันโกหกพลางบังคับตัวเอง 

ไม่ให้โฟกสัไปท่ีกระแสเลอืดท่ีเริม่ป่ันป่วน "แต่ฉันแทบไม่มีเวลาหรอืประสบการณ์ 

จัดงานอะไรท�านองนี้เลย"

"แต่เจฟฟ์ยืนกรานนะครบั" คาเบียร์โต้กลบั "และมันกส็�าคญักบัอินเทค 

มากที่จะได้คนอย่างคุณมาเป็นตัวแทนให้บริษัท"

ฉันน่าจะถามว่า 'คนอย่างฉัน' นัน้หมายความว่าอย่างไร แต่ฉันไม่คดิ

ว่าจะอยากได้ยินค�าตอบหรอก คอฉันแห้งผาก ท�าให้กลืนน�้าลายล�าบาก 

ขึ้นไปอีก 

"พวกเราคนใดคนหนึ่งก็บรรลุเป้าหมายเดียวกันนั้นได้ไม่ใช่เหรอคะ 

ให้คนท่ีมีประสบการณ์ในเรื่องท่ีฟังดูเหมือนเป็นงานประชาสัมพันธ์จัดงาน

ส�าคัญขนาดนี้ไม่ดีกว่าเหรอคะ"

คาเบียร์เปลี่ยนเรื่อง ไม่ยอมตอบค�าถามของฉัน "เจฟฟ์บอกว่าคุณ 

จะจัดงานได้ครับ บอกว่าเราไม่จ�าเป็นต้องเสียเงินจ้างคนเพ่ิม อีกอย่าง 

คุณก็..." เขาเงียบเสียงลง ท่าทางเหมือนอยากไปอยู่ท่ีไหนก็ได้ท่ีไม่ใช่ 

ตรงนี้ "ชอบเข้าสังคม ร่าเริงสดใส"

ฉันก�าหมดัอยู่ใต้โต๊ะและพยายามซ่อนความป่ันป่วนภายในอย่างถงึท่ีสดุ  

"แน่นอนค่ะ" ฉันกัดฟันพูด นั่นเป็นความฝันของทุกคนเลย การที่เจ้านาย

พูดถึงพวกเขาว่าเป็นคนร่าเริงสดใสน่ะ "แต่ฉันมีงานต้องท�าด้วย ฉันยังมี

โครงการท่ีต้องท�าตามก�าหนดเวลาอยู่อีก งานนี.้..จะส�าคัญไปกว่าลกูค้ากบั

ความรับผิดชอบปัจจุบันของฉันได้ยังไง"

ฉันเงยีบไปพกัใหญ่ รอเสยีงสนบัสนนุจากบรรดาเพือ่นร่วมงานของฉัน

สนับสนุนแบบไหนก็ได้

แต่...ไม่มีอะไรเลย มีเพียงความเงียบงันตามปกติซ่ึงมักจะตามมา

หลังสถานการณ์ท�านองนี้

ฉันขยับตวัอยู่บนเก้าอ้ี รูส้กึได้ว่าแก้มร้อนข้ึนด้วยความหงดุหงดิ "คาเบียร์"  

ฉันพูดอย่างใจเย็นที่สุดเท่าที่จะท�าได้ "ฉันรู้ว่าเจฟฟ์อาจจะเสนอให้ฉันเป็น
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คนดแูลเร่ืองนี ้แต่พวกคณุกเ็ข้าใจว่านีมั่นไม่สมเหตสุมผลเลยสกันดิ จรงิไหม  

ฉัน...คงไม่รู้ด้วยซ�า้ว่าต้องเริม่จากตรงไหน" นี่ไม่ใช่สิง่ท่ีฉันถกูจ้างมาให้ท�า

เสียหน่อย

แต่ไม่มีใครยอมรบัเรือ่งนัน้หรอก แม้ในยามท่ีเสยีงสนบัสนนุของพวกเขา 

จะสามารถสร้างความแตกต่างได้ ซ่ึงนั่นก็จะน�าไปสู่เหตุผลแท้จริงท่ีท�าให้

ฉันได้รับมอบหมายงานนี้

"ฉันต้องดงูานในส่วนของลกูทีมท่ีเก่งท่ีสดุสองคนของฉันอย่างลนิดา

กับแพทริเซียอยู่แล้ว อย่างที่เห็น ฉันคงไม่มีเวลาเหลือมากพอ" ฉันเกลียด

ท่ีต้องออกปากบ่นและขอให้เข้าใจกันสักเล็กน้อย จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้  

ณ จุดนี้ แต่ฉันจะท�าอะไรได้อีกล่ะ

เจอรลัด์พ่นลมพรดื ฉันหันขวบัไปทางเขา "แหม จ้างผูห้ญิงวัยสามสบิ

ก็มีข้อเสียแบบนี้แหละ"

ฉันแค่นเสยีง ไม่อยากจะเช่ือว่าเขาเพิง่พูดค�านัน้ออกมา แต่เขากพู็ด 

ฉันอ้าปาก แต่เฮคเตอร์หยุดฉันไว้ก่อน

"เอาล่ะ งั้นเราทุกคนมาช่วยคุณดีไหมล่ะ" เฮคเตอร์แนะ ฉันมองเขา

และเห็นสหีน้ายอมจ�านน "บางทีเราทุกคนอาจช่วยกนัได้คนละเลก็คนละน้อย"

ฉันรักผูช้ายคนนีน้ะ แต่หัวใจท่ีแสนอ่อนโยนกบัความไม่กล้าเผชญิหน้า 

ของเขาไม่ได้ช่วยอะไรนัก เขาแค่ก�าลังย่องอ้อมหนีปัญหาที่แท้จริง

"นี่ไม่ใช่โรงเรียนมัธยมปลายนะ เฮคเตอร์" เจอรัลด์ตวาด "เราเป็น 

มืออาชีพกัน แล้วเราก็จะไม่ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยอะไรท้ังนั้น" เขา

ส่ายศีรษะล้านเลีย่นเป็นมันของตวัเองตามด้วยเสยีงพ่นลมอย่างดถูกูอีกครัง้

เฮคเตอร์หุบปากสนิท

คาเบียร์แทรกข้ึนอกี "ผมจะส่งรายช่ือคนท่ีเจฟฟ์รวบรวมมาให้นะครบั 

ลิน่า"

ฉันส่ายหน้าอีกหน รู้สึกได้ว่าแก้มร้อนเข้าไปใหญ่พลางห้ามตัวเองไว้

ไม่ให้พูดอะไรใส่เพื่อนร่วมงานซึ่งฉันอาจจะมานึกเสียใจทีหลัง
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"อ้อ" คาเบียร์เสริม "เจฟฟ์มีไอเดียส�าหรับบริการอาหารจัดเลี้ยง 

อีกสองสามอย่างด้วย มันจะอยู่ในอเีมลแยกต่างหากท่ีผมจะส่งให้คณุเช่นกนั 

นะครบั แต่เขาอยากให้คณุท�ารเีสร์ิชเรือ่งนัน้อีกนดิหน่อย อาจจะคดิเป็นธมี

ไปเลย เขาบอกว่าคุณจะรู้ว่าต้องท�ายังไง"

ริมฝีปากฉันเผยอสบถเงียบๆ ด้วยค�าท่ีจะท�าให้คุณยายดึงหูฉัน 

ไปโบสถ์แน่ๆ 

ฉันจะรู้ว่าต้องท�ายังไงงั้นเรอะ ฉันจะไปรู้ได้ยังไง

ฉันเอื้อมไปหยิบปากกามาถือไว้ด้วยสองมือเพื่อเค้นความหงุดหงิด

พลุ่งพล่านที่เพิ่มมากขึ้นออกไปบ้าง ก่อนจะหายใจเข้าลึกๆ 

"ฉันจะไปคยุกบัเจฟฟ์เอง" ฉันพดูลอดไรฟันท่ีขบกนัแน่นเป็นรอยย้ิม

เกร็งๆ "ปกติฉันคงไม่ไปกวนเขาหรอก แต่..."

"คุณช่วยหยุดท�าให้พวกเราเสียเวลาสักทีได้ไหม" เจอรัลด์ขัด ท�าให้

เลือดบนหน้าฉันทิ้งดิ่งลงไปที่เท้า "คุณไม่ต้องคุยเรื่องนี้กับเจ้านายของเรา

ก็ได้" นิว้อวบๆ ของเจอรลัด์โบกไปมาในอากาศ "เลกิหาข้ออ้างแล้วลงมือท�า 

เสียที คุณยิ้มและท�าตัวเป็นมิตรเป็นพิเศษได้ทั้งวันไม่ใช่เรอะ"

ค�าว่า 'เป็นพิเศษ' และ 'เป็นมิตร' สะท้อนก้องอยู่ในหัวขณะท่ีฉัน 

จ้องเขาด้วยดวงตาเบิกกว้าง

ไอ้ผู้ชายเหงื่อชุ่มในเสื้อเช้ิตคับๆ ท่ีออกแบบมาส�าหรับคนมีคลาสท่ี

หมอนี่ไม่มีวันมีได้จะเหยียบย�่าทุกคนให้จมดินทุกครั้งที่มีโอกาส และจะยิ่ง

หนักข้อขึ้นถ้าคนคนนั้นบังเอิญเป็นผู้หญิง ฉันรู้ดี

"เจอรัลด์" ฉันท�าเสียงนุ่มลงและบีบปากการุนแรงข้ึนพลางภาวนา 

ให้มันไม่หักจนทุกคนรูก้นัหมดว่าจรงิๆ แล้วฉันของข้ึนขนาดไหน "จดุประสงค์ 

ในการประชุมครัง้นีก้เ็พือ่ถกปัญหาท�านองนีก้นั ดงันัน้ฉันต้องขอโทษด้วยนะ  

แต่คุณจะต้องทนฟังฉันท�า..."

"ยาหยี" เจอรลัด์ขัดจงัหวะฉัน รอยย้ิมเหยยีดผดุข้ึนบนใบหน้า "คดิเสยีว่า 

มันเป็นปาร์ตี้สิ ผู้หญิงรู้เรื่องพวกนั้นดีไม่ใช่หรือไง แค่เตรียมกิจกรรม 
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นิดหน่อย ให้อาหารมาส่ง แต่งตัวสวยๆ แล้วก็เล่นมุกข�าๆ คุณยังสาวและ

น่ารกั คณุไม่ต้องใช้สมองขนาดนัน้เลยด้วยซ�า้ คณุจะคมุพวกนัน้ได้อยู่หมดั

เลยล่ะ" เขาหัวเราะหึๆ "ผมแน่ใจว่าคุณรู้วิธีท�าแบบนั้นใช่ไหมล่ะ"

ฉนัส�าลักค�าพูดตัวเอง อากาศทีค่วรเข้าออกในปอดของฉันไปค้างอยู่

ตรงไหนสักแห่ง

ฉันไม่สามารถควบคมุร่างกายตวัเองได้และรูส้กึได้ว่าขาของฉันเหยียดตรง 

พาร่างตัวเองลุกขึ้นยืน ฉับพลันเก้าอ้ีไถลไปด้านหลังส่งเสียงดังเอ๊ียด ฉัน

ฟาดมือท้ังสองข้างลงบนโต๊ะ รู้สึกสมองว่างเปล่าไปช่ัววินาทีหนึ่งและเห็น

แต่ภาพสีแดงเถือก ในช่วงเวลานั้นเองที่ฉันเข้าใจแล้วว่าค�ากล่าวนั้นมีที่มา

อย่างไร ฉันเห็นแต่สีแดงโคตรๆ ราวกับสวมแว่นเลนส์สีแดงเข้ม

ฉันได้ยินเสียงเฮคเตอร์พ่นลมหายใจออกอย่างแรงตรงไหนสักแห่ง

ทางขวามือพลางกระซิบงึมง�า

จากนัน้ฉันก็ไม่ได้ยินอะไรอกีเลย เหลอืเพยีงเสยีงหัวใจเต้นโครมคราม

อยู่ในอก

นั่นไงล่ะ ความจริง เหตุผลที่แท้จริงว่าท�าไมฉันถึงถูกเลือกให้ท�างาน

บ้านี่จากคนอื่นๆ รวมถึงอีกสี่คนท่ีนั่งอยู่ในห้องนี้ ฉันเป็นผู้หญิง...ผู้หญิง

คนเดียวที่เป็นหัวหน้าทีมในแผนกและฉันก็มี 'ของ' ไม่ว่าส่วนเว้าส่วนโค้ง

ของฉันจะเว้าโค้งแค่ไหนกต็าม ฉันร่าเรงิสดใส น่ารกั เป็นเพศหญิง เห็นได้ชัด 

ว่าเป็นตัวเลอืกท่ีมเีสน่ห์ ฉันโดนจบัเอาข้ึนแท่นโชว์ให้บรรดาลกูค้าดูในฐานะ

เหรียญทองที่พิสูจน์ว่าอินเทคไม่ได้ติดแหง็กอยู่ในอดีต

"ลน่ิา" ฉันบังคบัให้เสยีงหนกัแน่นและสขุุม และฉันเกลยีดท่ีมันไม่เป็น

ไปตามนั้น ฉันเกลียดท่ีฉันอยากกลับหลังหันและปล่อยให้ขาพาร่างฉัน 

ออกไปจากห้องนี ้"ไม่ใช่ 'ยาหย'ี ฉันช่ือลน่ิา" ฉันนัง่ลงบนเก้าอ้ีอีกครัง้อย่าง

เชื่องช้าพลางกระแอมและใช้เวลาควบคุมสติอีกอึดใจหนึ่ง 

ฉันเอาอยู่ ฉันต้องเอาให้อยู่

"ครั้งหน้ากรุณาเรียกช่ือฉันด้วยนะคะ เรียกฉันด้วยความเคารพและ

Page The Spanish Love Deception.indd   34 28/11/2565 BE   10:52

ตัว
อย
่าง



35Elena Armas

เป็นมืออาชีพแบบที่คุณเรียกคนอื่นๆ ด้วย" เสียงของฉันดังมาเข้าหูตัวเอง

ในแบบท่ีฉันไม่ชอบเลยแม้แต่นิดเดียว มันท�าให้ฉันสัมผัสได้ถึงตัวตน 

ของฉันในเวอร์ช่ันอ่อนแอแบบท่ีไม่อยากเป็น แต่อย่างน้อยฉันก็สามารถ

พูดออกไปได้โดยไม่สติหลุดหรือวิ่งหนีไป "ขอบคุณ"

ฉันรู้สึกได้ว่าดวงตาเริ่มพร่ามัวด้วยโทสะและความคับข้องใจล้วนๆ  

จงึกะพรบิตาสองสามที บังคบัให้อารมณ์พวกนัน้และสิง่อ่ืนทุกอย่างหายไป

จากใบหน้า ภาวนาให้ก้อนท่ีจกุอยู่ในล�าคอไม่ได้เกีย่วข้องอะไรกบัความอบัอาย 

เลยสักนิดแม้มันจะเกี่ยวก็ตาม เพราะฉันจะไม่รู้สึกขายหน้าได้อย่างไร 

ในเมือ่สตขิาดผงึไปแบบนัน้ แม้กระท่ังหลงัจากสิง่ท่ีเกดิข้ึนเม่ือนานมาแล้วนัน่  

ทั้งๆ ที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันต้องรับมือกับเรื่องงี่เง่าพรรค์นี้ด้วยซ�้า ฉันก็ยัง

ไม่รู้อยู่ดีว่าต้องท�าอย่างไรงั้นหรือ

เจอรัลด์กลอกตา "อย่าคิดมากขนาดนั้นเลย ลิน่า" เขาส่งสายตาดูถูก

ดูแคลนให้ฉัน "ผมก็แค่พูดข�าๆ จริงไหม พวกเรา"

เขามองไปยังเพือ่นร่วมงานของเรา มองหาเสยีงสนบัสนนุจากพวกเขา 

ไปทั่วห้อง แต่ก็ไม่เจอ

ฉันมองดูเฮคเตอร์หงอยลงบนเก้าอี้จากทางหางตา 

"เจอรัลด์..." เขาว่า ฟังดูอ่อนล้าและไร้แรงใจ "ไม่เอาน่า พวก"

ฉันจ้องเจอรลัด์ไม่วางตาและพยายามหยุดหน้าอกไม่ให้กระเพ่ือมด้วย

ความรู้สึกอับจนหนทางท่ีก่อตัวข้ึน ฉันไม่ยอมมองคาเบียร์และแอรอน 

ผู้ชายอีกสองคนที่ยังคงปิดปากเงียบ

พวกเขาอาจคิดว่าตัวเองไม่เข้าข้างฝ่ายไหน แต่จริงๆ แล้วพวกเขา

เลือกข้าง ความเงียบของพวกเขานั่นแหละที่ก�าลังเลือกให้

"โอ๊ย ไม่เอาน่าอะไรล่ะ" เจอรัลด์เย้ยหยัน "ไม่ใช่ว่าผมพูดอะไรท่ี 

ไม่เป็นความจรงิเสยีหน่อย แม่สาวน้อยคนนีไ้ม่จ�าเป็นต้องพยายามด้วยซ�า้..."

และก่อนท่ีฉันจะรวบรวมความกล้าเพ่ือหยุดเขาเอาไว้ คนสุดท้าย 

ในห้องที่ฉันคาดหวังว่าจะเปิดปากก็ชิงพูดตัดหน้าเสียก่อน 
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"เราประชุมกันจบแล้ว"

ฉันหันขวบัไปทางเขาและเห็นเขามองเจอรลัด์ด้วยความรูส้กึบางอย่าง

ท่ีรุนแรงและเย็นสะท้านจนฉันแทบสัมผัสได้ว่าอุณหภูมิในห้องลดลงไป 

ราวสององศา

ฉันส่ายหน้าแล้วละสายตาจากแอรอน เขาจะพูดอะไรก็ได้ในช่วงเวลา

สิบนาทีที่ผ่านมา แต่เขาก็เลือกที่จะไม่พูด ต่อให้เขาจะเงียบไปตลอดฉันก็

ไม่สนหรอก

เก้าอี้ของเจอรัลด์ครูดพื้น เว้นที่ให้เขาลุกขึ้นยืน "ใช่ เราประชุมกัน 

จบแล้ว" เขาบอกเสียงราบเรียบพลางรวบรวมข้าวของ "ผมก็ไม่มีเวลา 

กับเรื่องนี้เหมือนกัน อย่างไรเสียเธอก็รู้อยู่แล้วว่าต้องท�ายังไง"

พอพ่นสวะออกมาเสรจ็ เจอรลัด์กเ็ดนิไปทางประตแูละออกจากห้องไป

หัวใจของฉันยังคงเต้นกระหน�า่อยู่ในอก ทุบตุ้บๆ อยู่ในขมับฉัน

คาเบียร์ตามไป เขายืนขึ้นและมองฉันอย่างขอโทษขอโพย "ผมไม่ได้

เข้าข้างเขานะ โอเคไหม" สายตาเขาเลื่อนไปทางแอรอนเร็วๆ ก่อนจะ 

เบนกลับมาหาฉันอย่างรวดเร็วพอกัน "ท้ังหมดนี้เป็นความคิดเจฟฟ์  

เขาอยากให้คุณท�างานนี้ อย่าคิดมากเลย ถือเสียว่าเป็นค�าชมนะครับ"

ฉันมองเขาออกจากห้องไปโดยไม่เสียเวลาโต้ตอบ

ชายท่ีเกือบรับฉันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและปฏิบัติกับฉัน

ราวกบัเป็นสมาชิกตระกลูดแิอซอกีคนมองมาพร้อมกบัส่ายหน้า เขาท�าปาก

เป็นค�าว่า 'เคปันเดโฮ'* ซึ่งดึงรอยยิ้มบางๆ ของฉันให้ผุดขึ้นมาได้ เพราะ

ต่อให้น่ันไม่ใช่สิง่ท่ีเราจะพูดกนัในสเปน ฉันกร็ูว่้าเขาหมายความว่าอย่างไร

และเฮคเตอร์ก็พูดถูก เจอรัลด์เป็น 'ไอ้งั่ง' ขนานแท้

แล้วก็ยังมีแอรอน ผู้ท่ียังคงไม่สนใจจะมองฉันด้วยซ�้า นิ้วเรียวยาว

ของเขาก�าลังเก็บข้าวของอย่างเป็นระบบระเบียบ และขาท่ียาวย่ิงกว่าก็ 

ผลักเก้าอี้ไปข้างหลังให้เขามีพื้นที่ลุกขึ้นยืนตัวตรง

* Qué pendejo เป็นภาษาสเปน แปลว่าไอ้งั่ง
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ระหว่างท่ีฉันช�าเลืองไปทางเขาและยังคงรู้สึกแย่จากทุกอย่างท่ีเพิ่ง

เกดิข้ึนอยู่นัน้ ฉันกเ็ห็นสายตาของเขาเลือ่นจากมือตวัเองมาทางฉัน ดวงตา

ท่ีฉันมองออกว่ามันได้สติมากข้ึนและแปรเปลี่ยนกลับไปดูเย่อหยิ่งอีกครั้ง

จบัจ้องฉันอยูช่ั่วอึดใจ ก่อนจะเมนิฉันอย่างรวดเรว็พอกนัเหมือนท่ีเขามักท�า

ฉันมองร่างสูงก�าย�าของเขาเดินผ่านประตูออกไปยังโถงทางเดิน  

เสยีงโครมครามในอกฉันเร่งจงัหวะและสงบลงพร้อมๆ กนัอย่างน่าประหลาด

"ไปกันเถอะสาวน้อย" เฮคเตอร์เรียก ตอนนี้เขายืนขึ้นแล้วและก�าลัง

ก้มลงมองฉัน "ผมมีชิชาโรน* อยู่ในห้องถุงนึง ซิเมน่าแอบเอาใส่ไว้ใน 

กระเป๋าแล็ปท็อปให้เมื่อวันก่อน แล้วผมก็เก็บไว้ตุน" ว่าแล้วเขาก็ขยิบตา

ฉันลุกข้ึนยืนบ้างพลางหัวเราะเบาๆ ครั้งต่อไปท่ีเจอกันฉันจะกอด

ลูกสาวตัวน้อยของเฮคเตอร์แน่นๆ เลย

"คุณต้องเพิ่มเงินค่าขนมรายสัปดาห์ให้แม่สาวน้อยคนนั้นแล้ว" ฉัน

เดินตามเขาออกไป พยายามอย่างยิ่งที่จะยิ้มตอบ

แม้ฉันจะอดสังเกตไม่ได้ว่าหลังจากเดินไปเพียงไม่กี่ก้าว มุมปาก 

ของฉันก็สั่นระริก เปลี่ยนเป็นอะไรบางอย่างที่ส่งไปไม่ถึงดวงตาของฉัน

* ชิชาโรน (Chicharrones) เป็นอาหารชนิดหนึ่ง มีต้นก�าเนิดมาจากสเปน เป็นหมูสามชั้นหรือหนังหมูทอด คล้าย

แคบหมู

Page The Spanish Love Deception.indd   37 28/11/2565 BE   10:52

ตัว
อย
่าง



The Spanish Love Deception

The Spanish Love Deception แผนลวงสู่ห้วงรักแบบฉบับสเปน
Elena Armas เขียน

นวบุศย์ แปล

จ�ำนวน  544  หนำ้
รำคำ  579  บำท

พิมพ์ครั้งที่ 1  กุมภำพันธ์ 2566

THE SPANISH LOVE DECEPTION
Copyright © 2021 by Elena Armas

All rights reserved
Thai translation rights arranged with

Elena Armas c/o Proprietor Sandra Dijkstra Literary Agency 
through EYA (Eric Yang Agency)

Licensed edition copyright © 2023 Jamsai Publishing Ltd.

สงวนลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมำตรฐำนสำกลประจ�ำหนังสือ ISBN 978-616-06-3013-4

ภำพประกอบ  Prince.s.collection

จัดพิมพ์โดย
บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จ�ำกัด

285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี
เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Tel. 02 840 4888
www.jamsai.com

editor@jamsai.com

จัดจ�ำหน่ำยทั่วประเทศโดย
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
108 หมู่ที่ 2 ถนนบำงกรวย-จงถนอม

ต�ำบลมหำสวัสดิ์ อ�ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel. 02 423 9999 Fax 02 449 9561-3

www.naiin.com

Ad The Spanish Love Deception.indd   543 9/1/2566 BE   11:35

ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง


	The Spanish Love Deception แผนลวงสู่ห้วงรักแบบ ฉบับสเปน
	โดย Elena Armas

	จัดทำโดยบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
	คำนำ
	แนะนำตัวละคร
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บทที่ 6
	บทที่ 7
	บทที่ 8
	บทที่ 9
	บทที่ 10
	บทที่ 11
	บทที่ 12
	บทที่ 13
	บทที่ 14
	บทที่ 15
	บทที่ 16
	บทที่ 17
	บทที่ 18
	บทที่ 19
	บทที่ 20
	บทที่ 21
	บทที่ 22
	บทที่ 23
	บทที่ 24
	บทที่ 25
	บทที่ 26
	บทที่ 27
	บทส่งท้าย
	กิตติกรรมประกาศ
	เกี่ยวกับนักเขียน



