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"ฟ้าจ๋า ถึงไหนแล้ว เข้าเขตเวอร์มอนต์รึยัง หิมะตกเยอะมั้ย ถนนแย่

เปล่า"

เสยีงหวานสดใสของเพลงพิณผูเ้ป็นเพ่ือนรกัท่ีดังผ่านล�าโพงในรถยนต์

ท�าให้ฟ้าใส สงิห์บรริกัษ์หรีต่าด้วยความแปลกใจ เป็นเวลาเกอืบอาทิตย์แล้ว

ท่ีอีกฝ่ายเซ้าซ้ีหว่านล้อมให้เธอเปลี่ยนใจไม่ไปพักผ่อนยังเคบินโดดเด่ียว

กลางป่าในรัฐเวอร์มอนต์ของครอบครัวหล่อน แล้วไปหาหล่อนที่กรีซแทน 

ท�าเอาฟ้าใสอ่อนใจจนนกึเสยีใจท่ีหักคอเพือ่นให้รบัปากให้ยืมบ้านในตอนแรก 

หญิงสาวพูดข�าๆ "พูดจ๊ะจ๋ายังงี้ แสดงว่าเลิกโวยวายแล้วสิ"

"ฮือ ก็ใครใช้ให้เธอใจแข็งไม่ยอมง้อฉันล่ะ ฉันโวยวายก็เพราะห่วง 

ท้ังนัน้ ท่ีนัน่ท้ังเปลีย่วท้ังหนาว สญัญาณโทรศพัท์ก็ไม่มี" เพ่ือนท่ีสนทิกนัมา

ยาวนานตอบเสียงออดๆ "ตกลงถนนเป็นไง ฉันเพิ่งเช็กพยากรณ์อากาศ 

เมือ่กี ้บ้าอะไรวะ เข้าสปรงิมาเป็นเดอืนละหิมะยังตกอีก คนืนีก้จ็ะมีฝนด้วย 

เธอขับรถระวงัๆ นะ ถ้าฟ้ามืดเกนิหรอืเห็นท่าไม่ดกีจ็อดพกัท่ีโรงแรมแถวนัน้

ก่อน..."

"ไม่ต้องห่วง หิมะเพิง่ตกตอนเข้าเขตเวอร์มอนต์นีเ่อง" ฟ้าใสรบีเบรก

บทที่ 1
The sun didn't shine this morning.
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ค�าบ่นท่ีท�าท่าจะยืดยาว "เป็นแค่ปุยบางๆ ตกถึงพ้ืนก็ละลาย ลมก็ไม่มี  

ฉันขับได้สบายมาก"

"เฮ้อ ค่อยหายห่วงหน่อย เอเลยีตเตรยีมของกนิของใช้ให้เรยีบร้อยด ี

ใช่มะ ฉันกม็วัวุน่ๆ กบัลกู ดามิโน่กบันโิค่ท�าท่าจะเป็นหวัด งอแงระดบัสบิ 

คอนก็ไม่อยู่ ฉันเลยลืมโทรไปเช็กเลยอ่ะ"

"เรียบร้อยดี ของกินนี่ฉันอยู่ได้เป็นเดือนเลยม้ัง พวกผ้าห่ม พรม 

หมอนอีกเพียบ เธอจะให้ฉันเอาไปท�าไมมากมายเนี่ย ท่ีเคบินก็มีอยู่แล้ว

ไม่ใช่เหรอ" ฟ้าใสเหล่ตามองกองข้าวของบนเบาะหลงัซ่ึงเหลอืจากใส่ท้ายรถ 

กว่าเธอจะรูว่้าเพือ่นให้ขนของไปมากเกนิจ�าเป็นกต็อนคนงานจดัเรยีงใส่รถ

เรยีบร้อยแล้ว เลยคร้านจะให้ขนลงมาอีก "ฉันจะไปอยู่คนเดยีว แค่สีห้่าวนัเอง

ด้วยนะ"

"เหลือดีกว่าขาดน่า พรมขนแกะผืนนั้นน่ะผืนรักของฉันเลย เธอ 

เอาไปปูหน้าเตาผงิ นัง่อาบไฟอุ่นๆ จบิชา อ่านนยิาย สดูกลิน่ควันไม้หอมๆ 

ฟังเสียงฟืนแตกปุ๊ๆ เปรี๊ยะๆ โรแมนติกจะตาย" 

"ถ้าจะเซ็ตฉากขนาดนี้ท�าไมไม่ส่งผู ้ชายหล่อล�่ามาให้ด้วยเลยล่ะ  

ไม่กลัวฉันจิตตกเหรอที่อยู่คนเดียวท่ามกลางซีนโรแมนติกขนาดนั้นน่ะ" 

เพลงพิณส่งเสียงไอแห้งๆ 

ความสนใจของฟ้าใสจับอยู ่ ท่ีป ้ายบอกทางสี เขียวริมทาง... 

อีกแปดสิบสองไมล์จะถึงเขตเมเปิ้ลมีโดว์

ในท่ีสดุการขับรถยาวนานหลายช่ัวโมงจนปวดหลงัเมือ่ยก้นกจ็ะจบลง

ซะที

เธอกดคนัเร่งแรงอีกนดิ ปากกพ็ดู "เอเลยีตกบัคนงานบ้านเธอดแูลฉัน

ดีมากเลย โดยเฉพาะเอเลยีต ฉันแทบไม่ต้องกระดกิตวัท�าอะไร เขาเช็กรถ 

ตั้งพิกัดสถานท่ีในจีพีเอส เตรียมรายการเบอร์โทรส�าคัญ ส่งแม่บ้าน 

มาช่วยจัดกระเป๋า จัดการเรื่องอาหาร ประสานงานกับคนเฝ้าเคบิน... 

Page ��������������.indd   8 30/8/2562 BE   11:16



9

ชาลีน

ฉันประทับใจมาก ฝากเธอบอกพวกเขาอีกทีนะ"

แม้ฟ้าใสจะคุ ้นเคยกับบัตเลอร์และคนงานของบ้านอันเกลอส 

ในแมนฮัตตนัด ี เพราะเคยอาศยัอยู่ท่ีนัน่ช่วงหนึง่ แต่เธอบินมาอเมรกิาคราวนี ้

เป็นช่วงเจ้าของบ้านไม่อยู่ ต่อให้คุน้เคยอย่างไรแต่เธอกไ็ม่กล้าสัง่งานพวกเขา

ตามใจ ทว่าพวกเขากลับดูแลจัดการเรื่องต่างๆ ให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเอาใจใส่

"เหรอ ดแีล้ว ฉันบอกไว้เองแหละว่าให้ดแูลเธอดีๆ  เผือ่เธอจะเปลีย่นใจ

กลบัมาอยูก่บัเราอีก" หล่อนว่า หางเสยีงมแีววคาดหวังเลก็น้อย "ปีนีฉั้นจะ

ให้โบนัสทุกคนงามๆ เลย ลูกๆ ฉันยิ่งโตย่ิงซนเว่อร์วัง ป่วนในบ้านมาก  

แล้วหลังๆ คอนก็อยู่บ้านเยอะข้ึน เชิญใครต่อใครมาบ้านไม่เว้นแต่ละวัน  

ถ้าฉันไม่มีเอเลียตคอยช่วยรับแขกท�านั่นท�านี่ให้คงแย่ เฮ้อ นี่ฉันชักเริ่ม 

ติดวิถีชีวิตไฮโซมีผู้ช่วยล้อมหน้าล้อมหลังซะแล้ว...สปอยล์เว่อร์"

ฟ้าใสเห็นด้วยกบัเพือ่น ถ้าไม่มเีอเลยีต ชีวติเพลงพณิคงยุ่งยากพอควร 

ชายหนุม่วยัสีส่บิปลายจากสถาบันอบรมบัตเลอร์และผูจ้ดัการคฤหาสน์ช้ันน�า

ของอเมรกิาคอยดแูลให้ทุกอย่างภายในบ้านอันเกลอสด�าเนนิไปอย่างราบรืน่ 

บางครั้งยังรับบทเลขานุการกลายๆ ให้เจ้านายด้วย แขกจะไปใครจะมา  

เพื่อนบ้านจะแต่งงาน หลังคาจะถล่ม เขาสามารถรับมือได้หมด

ครอบครวัของฟ้าใสมีฐานะ แต่ยังไม่ถงึข้ันท่ีจะมผีูจ้ดัการบ้านระดบันี้ 

คุณรมิธาร แม่ของเธอยังคงต้องควบคมุดแูลคนงานและเรือ่งต่างๆ ในบ้าน

ด้วยตวัเอง ซ่ึงท่านกช็อบอย่างน้ันมากกว่าวิถชีีวิตแบบเจ้านายช้ันบนอย่าง 

ในซีรีส์่อังกฤษย้อนยุค คดิถงึตรงนี ้ จู่ๆ  ฟ้าใสกน็กึถงึบัตเลอร์อังกฤษดัง้เดมิ

คนเดียวที่เคยได้รู้จัก

"เออ เพลง บัตเลอร์ของน้าอเลก็ซ์ เขายังท�างานให้น้าอเลก็ซ์อยู่รเึปล่า" 

เธอถาม และถ้าเธอมีตาทิพย์คงได้เห็นเพลงพิณซ่ึงอยูห่่างออกไปเป็นพันๆ ไมล์

สะดุ้งโหยง
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"หืมมมม ท�าไมจู่ๆ พูดถึงน้าอเล็กซ์ขึ้นมา..."

ค้ิวเข้มโค้งได้รูปสวยของฟ้าใสขมวดฉับ "ฉันพูดถึงบัตเลอร์ของเขา 

ไม่ใช่ตัวเขาซะหน่อย"

"แหะๆ...เขายังอยู่ ยังท�างานให้น้าอเลก็ซ์ท่ีบ้านท่ีลอนดอนเหมือนเดมิ 

ลกูพีล่กูน้องเขาท่ีเป็นบัตเลอร์ของลอร์ดเบิร์คเลย์ พ่ีชายน้าอเลก็ซ์กยั็งอยู.่..

ตกลงเธอถามท�าไมอ่ะ"

"ก็แค่นึกถึงขึ้นมา ไม่มีอะไรหรอก"

ฟ้าใสนึกถึงบัตเลอร์ท่าทางหัวสูง หน้าตาไร้อารมณ์คนนั้น เขาช่าง 

เยือกเย็นได้ตลอดเวลา แม้แต่ตอนท่ีพวกเธอ...หรือพูดให้ถูกคือเพลงพิณ 

เกือบท�าทาวน์เฮ้าส์อายุร้อยกว่าปีของเจ้านายเขาไหม้เป็นจุณระหว่างท่ี 

พวกเธอไปพกัคราวไปเท่ียวอังกฤษกนัยกกลุม่

หลงัเหตกุารณ์ไหม้ๆ ผ่านไป ท่าทางท่ีฮาโรลด์จบัตาดพูวกเธอเหมือน

เหย่ียวจ้องเหย่ือกย็กระดบัความน่ากลวัไปเป็นผดีบิจ้องเส้นเลอืดล�าคอแทน

"ดูเหมือนอาชีพบัตเลอร์นี่จะเป็นท่ีนิยมในตระกูลเขานะ" หญิงสาว 

ต้ังข้อสงัเกต มือบังคบัพวงมาลยัพารถแล่นผ่านโค้งถนนท่ามกลางป่าไม้ไร้ใบ

อย่างนุม่นวล การขับรถบนถนนสวยๆ เงยีบสงดักท็�าให้ผ่อนคลายดเีหมอืนกนั

"คงงัน้ เห็นว่าเป็นกนัมาหลายรุน่" เพลงพิณเออออ เว้นจงัหวะไปนดิ

ก่อนพูดไปอีกเรื่อง "นี่ฟ้า น้าอเล็กซ์ก็เพิ่งบินไปนิวยอร์กแหละ...ไปพัก 

ที่บ้านฉัน"

น�้าเสียงเหมือนโยนหินถามทางของเพื่อนท�าให้ฟ้าใสเอะใจแปลกๆ

"อือฮึ แล้วไง..."

"ก็แค่...ฉันเสียดายไง คลาดกันนิดเดียวเอง บางทีเธออาจไม่ไป

เวอร์มอนต์แล้วอยู่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับน้าอเล็กซ์ให้ฉัน แล้วเธอก็จะได ้

มีเพื่อนอยู่ด้วย มีคนกินข้าวเป็นเพื่อนไรงี้ไง"

นี่ชักไม่ชอบมาพากล ฟ้าใสคิด ไม่ใช่ว่าเธอมีสัมผัสพิเศษ แต่เพราะ
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รู้จักเพ่ือนรักดี เพลงพิณเป็นคนท่ีอ่านง่ายเหมือนหนังสือนิยายฆาตกรรม

เลเวลต้นๆ...เหยือ่โดนฆ่าอย่างไร ใครเป็นฆาตกร ในบทแรกๆ มักสาดเบาะแส

เอาไว้เตม็

"ฉันไม่เคยมีปัญหากบัการอยู่คนเดยีวท�าอะไรคนเดยีวอยู่แล้วนี ่ เพลง...

บอกก่อนเลย ห้ามเล่นบทแม่สือ่บ้าๆ กบัฉันเดด็ขาด โดยเฉพาะกบัคนใกล้ตวั

อย่างน้าอเลก็ซ์ด้วย" เธอเอ่ยเสยีงเข้มจดั

"บ้าาา แม่สือ่อะไร ไม่ม้ี คดิมาก เธอนีช่อบมองฉันในแง่ร้ายอยู่เรือ่ย"

"ไม่มีกด็แีล้ว แต่ถอืว่าฉันเตอืนแล้วนะ ถ้าเธอท�าอะไรแผลงๆ ล่ะก.็.." 

เธอลากเสยีงท้ิงท้าย ให้เพ่ือนคดิเอาเองว่าควรโดนลงโทษอย่างไร

"แหะๆ ฉันรูห้รอกน่าว่าเธอไม่ชอบท่านลอร์ดผูด้ีๆ  อย่างน้าอเลก็ซ์หรอก 

สเป็กเธอต้องคนไทย ผวิแทนๆ กล้ามแน่น มีลกัย้ิม ตดิดนิ ใจด ีรกัสตัว์..."

ใบหน้าคมคายประดบัรอยย้ิมอ่อนโยนผดุวาบข้ึนในหัวฟ้าใส ตามมาด้วย

อาการเสยีดแทงในอก เธอกดัรมิฝีปากข่มกลัน้ความหน่วงหนกัแสนคุน้เคย 

หายใจเข้าออกยาวๆ แล้วตดับทเพือ่นท่ีก�าลงัพดูแจ้วๆ "เพลง ฉันก�าลงัจะขบั

ข้ึนเขา ขอวางสายก่อนนะ เธอไปดนูโิค่กบัดามิโน่เถอะ จบัแยกกนัด้วยล่ะ  

ถึงจะเป็นหวัดเหมือนกัน แต่อาจจะคนละเชื้อก็ได้"

"อ่า โอเคๆ ขอบใจมาก...พอถงึบึงการ์เนต็กส่็งข้อความมาบอกฉันนะ" 

ท่ีนั่นเป็นพื้นท่ีสุดท้ายท่ียังมีสัญญาณโทรศัพท์ จากนั้นจนถึง 

เขตเมเปิ้ลมีโดว์ซึ่งที่ดินของเพลงพิณตั้งอยู่จะเป็นพื้นที่อับสัญญาณ

"ได้ ฝากจบูหลานๆ ท้ังสาม แล้วกล็กูสาวฉันด้วยนะ บอกว่าฉันคดิถงึ

เท่าฟ้าเลย"

เพลงพิณมีลูกฝาแฝดสองคู่ นิโคลอสกับดามิอาโน วัยอนุบาล กับ 

สองสาวเพตรากับปารีสท่ีเพิ่งหัดยืน ท้ังสี่คนหน้าตาน่ารักราวกับเทวดา 

นางฟ้าน้อยๆ แต่เด็กหญิงปารีสพิเศษตรงเป็นลูกสาวอุปถัมภ์ของเธอด้วย

"ย่ะ คดิถงึมากกน่็าจะมาหา มาฟัดให้หายคดิถงึ ไม่น่าไปปลกีวเิวกเลย..." 
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เพลงพณิค่อนขอดอย่างอดไม่ได้ "เอาล่ะๆ ขบัรถดีๆ  จ้ะ ถ้าขากลบัไม่อยากขับ 

กบ็อกได้เลย เดีย๋วฉันให้ ฮ. ไปรบั อ้อ รูใ้ช่ไหมว่าแซมจะแวะเข้าไปท่ีเคบิน

ทุกวนั เผือ่เธอขาดเหลอือะไร..."

ฟ้าใสส่ายหน้า คนดูแลท่ีดินอายุหกสิบกว่าแล้ว แม้จะยังแข็งแรงดี

ขนาดดแูลฟาร์มเลก็ๆ ของตัวเองได้กต็าม แต่เขากอ็ยูห่่างออกไปเป็นสบิไมล์ 

"ทรมานคนแก่นะเธอ บอกให้เขามาวนัเว้นวนัก็ได้ ฉันดแูลตวัเองได้ ไม่ใช่ 

ไม่เคยโร้ดทรปิคนเดยีวซะหน่อย อ้อ ขอบใจท่ีให้ยมืเจ้าเปียกปูนนะ ขบัดมีาก 

แล้วฉันจะล้างให้เอี่ยมกับเติมน�้ามันคืนให้"

"วุย้ ไม่เอาๆ ไม่ต้องเตมิ ถอืว่าเธอไปตรวจเคบินให้ฉันไง ของของฉัน

กเ็หมือนของของเธอ บ้านฉันกเ็หมือนบ้านเธอ พบัมารยาทใส่กระเป๋าไปเลย 

ขอบใจอยู่ได้"

หัวใจฟ้าใสละมุนลงกบัถ้อยค�าเรยีบง่ายแต่เป่ียมไปด้วยความหมายนัน้ 

"รักเธอนะ ขอบใจที่ดีกับฉันเสมอ"

เพลงพณิเงยีบไปเลก็น้อย ท�าเสยีงอึกอักเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง 

แต่เสียงเด็กร้องไห้กับเสียงคนงานหญิงพูดภาษากรีกดังลอดเข้ามาในสาย

เสียก่อน ฟ้าใสเลยตัดบท "ไปดูลูกได้แล้ว ฉันวางล่ะนะ ถึงบึงการ์เน็ต 

จะเมสเสจหา"

"จ้ะๆ พกัผ่อนให้เตม็ท่ีนะ" เพ่ือนรกัหยุด ก่อนเสรมิเสยีงเบา "รกัเธอนะ"

"อื้อ เหมือนกัน" ฟ้าใสตอบเสียงต�่า ทั้งเขิน ทั้งแปลกใจกับท่าทีของ

เพื่อนผู้มีนิสัยปราดเปรียวโผงผาง

พอเพลงพณิวางสายไป บรรยากาศในห้องโดยสารของพอร์ช คาเยนน์

กเ็หลอืเพยีงเสยีงครางต�า่ของเครือ่งยนต์ ฟ้าใสเลยกดเปิดเพลงจงัหวะแรงๆ 

และเร่งเสยีงให้ดงั ปากอ่ิมฮัมตามเสยีงดนตร ี ตามองถนนลาดยางคดเค้ียว

ขาวพราวด้วยปุยหิมะ ผืนดินของป่าสองข้างทางยังมีหิมะสูงเป็นฟุต สร้าง

ความผิดหวังให้หญิงสาวอยู่บ้าง เพราะปกติช่วงนี้ของปีหิมะจะละลาย 
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เกือบหมดแล้ว ต้นไม้จะเริ่มแตกตุ่มเล็กๆ ตามกิ่งก้าน ดอกไม้ดินจะเริ่ม 

แทงหน่อ ผลิช่อดอก โดยเฉพาะดอกโครคัสท่ีเธอชอบมาก แต่นี่ยิ่งขับ 

ข้ึนเหนือ กองหิมะข้างทางก็ย่ิงสูง หากทางการไม่ได้กวาดหิมะบนถนน 

เป็นระยะ เธอคงขับรถล�าบากน่าดู

นับวันอากาศของโลกยิ่งวิปริตขึ้นทุกที

รถแรงม้าสูงราคาหลักแสนดอลลาร์ไต่ข้ึนถนนสูงชันอย่างสบายๆ  

ทั้งให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงราวกับนั่งอยู่ในรถถัง ฟ้าใสอดคิดถึงเพื่อน

ผู้เป็นเจ้าของมันไม่ได้ แม้การแต่งงานกับมหาเศรษฐีนักธุรกิจระดับโลก 

จะท�าให้วถิชีีวติของเพลงพณิเปลีย่นไป ทว่าความเป็นเพ่ือนท่ีดขีองอกีฝ่าย

ไม่เคยเปลี่ยนเลย เช่นเดียวกับเพื่อนอีกสี่คนในกลุ่ม

ความสมัพนัธ์ของสาวๆ แก๊งดอกไม้ยังเหนยีวแน่นแม้เวลาจะผ่านมา

เกือบยี่สิบปี

สองสามปีหลงันีฟ้้าใสใช้เวลากบัเพลงพณิมากกว่าเพือ่นคนอืน่ เริม่จาก

เธอมาฝึกงานในโรงพยาบาลสตัว์สงักดัมหาวิทยาลยัช่ือดงัทางตอนบนของ 

รฐันวิยอร์กเพือ่เตรยีมคดัเลอืกเข้าเรยีนต่อเฉพาะทางสายสตัวแพทยศาสตร์ 

ส่วนครอบครวัเพลงพณิซ่ึงมีบ้านอยู่บนเกาะส่วนตวักลางทะเลประเทศกรซี 

มีปัญหาผู้อพยพจากตุรกีล่องเรือมาข้ึนเกาะและก่อจลาจลเรียกร้องให ้

คอนสแตนตนิ อันเกลอส สามีของเพลงพณิใช้เรอืในกจิการเดนิเรอืของเขา

รบัส่งผูอ้พยพไปยังแผ่นดนิใหญ่ ชายหนุม่เลยตดัสนิใจพาลกูชายฝาแฝดกบั

ภรรยาท่ีก�าลงัตัง้ครรภ์ย้ายมาอยูอ่เมรกิา ระหว่างท่ีธรุกจิของคอนสแตนตนิ

ยังไม่เรยีบร้อยและเขาต้องเดนิทางบ่อยๆ ฟ้าใสเลยลงมาอยู่เป็นเพ่ือนเพลงพณิ

กับเด็กๆ ทุกวันหยุด ภายหลังเมื่อเธอเปลี่ยนมาเรียนต่อปริญญาโท 

ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก พวกเขาจึงขอให้เธอพักอยู่ด้วยกันที่บ้านเสียเลย

ส่วนน้าอเล็กซ์...อเล็กซานเดอร์ เพย์ตัน เจ้านายของฮาโรลด์  

บัตเลอร์ซอมบ้ี เป็นน้าชายของอเลก็ซิส น้องชายต่างแม่ของคอนสแตนตนิ 
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และเขายังเป็นน้าชายบุญธรรมของณิชา เพื่อนรักอีกคนของเธอด้วย

ส่วนใหญ่เวลาอเล็กซานเดอร์บินมาท�าธุระในนิวยอร์กจะพักท่ีบ้าน 

คอนสแตนติน ฟ้าใสจึงได้พบเขาไปด้วย เขาเป็นผู้ใหญ่ท่ีน่ารัก ให้ความ

เป็นกันเองกับคนใกล้ตัว แต่เธอพยายามรักษาระยะห่างกับเขาเสมอ

หญิงสาวไม่เคยบอกใคร...อเล็กซานเดอร์ เพย์ตันมีบางอย่างในตัว 

ที่กระตุ้นให้จิตใจของเธอไม่สงบ 

หน้าตาของเขาหล่อเหลาด้วยเครือ่งหน้าคมชัดราวรปูสลกั แนวกรามสงู 

จมูกเรียวตรง สันคิ้วคมรับแนวคิ้วยาวเข้มและดวงตาคมกริบสีฟ้าท่ีลึกล�้า 

เป็นประกาย ยามเขามองมา เธอจะรู้สึกวูบไหวปนต่ืนเร้าอยู่ลึกๆ ท้ังท่ี 

ไม่ใช่คนที่จะถูกใครหรืออะไรข่มง่ายๆ

ยังไม่ต้องพูดถึงบุคลิกสง่างามแฝงอ�านาจอย่างพวกผู้ดีมีตระกูลและ

นักธุรกิจที่กุมบังเหียนกิจการมูลค่ามหาศาลของเขาอีก 

หากเขาเป็นคนอื่น ฟ้าใสซ่ึงเกลียดความอ่อนแอคงพยายามพุ่งชน

เอาชนะความรูส้กึนี ้แต่อเลก็ซานเดอร์ เพย์ตนัอาวโุสเกนิไป แข็งแกร่งเกนิไป 

และเป็นคนส�าคญัของเพือ่นรกั เธอเลยแก้ปัญหาด้วยการหลบเลีย่งเขาซะ

แล้วนี่เธอจะคิดเรื่องเขาเป็นคุ้งเป็นแควท�าไมกัน

หญิงสาวเบรกความคิดตัวเอง สลัดศีรษะแล้วกดเท้าลงบนคันเร่ง 

แรงอีกนิด

เธออยากไปถงึเคบินเรว็หน่อย จะได้มีเวลาส�ารวจและจดัเตรยีมอะไรๆ 

ก่อนฟ้ามืด มีพยากรณ์อากาศว่ากลางดึกไปจนถึงเช้าจะมีฝนตก ท�าให้ 

หิมะบางส่วนท่ียังหลงเหลอืจากฤดหูนาวละลาย หากโชคร้ายอุณหภมูลิดต�า่ลง

ระหว่างนั้น จะท�าให้น�้าท่ีละลายกลายเป็นผลึกน�้าแข็ง ถนนจะลื่นมาก 

จนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พรุ่งนี้ทั้งวันเธอจึงไม่ควรขับรถออกไปไหน

ขับมาอีกพักใหญ่หญิงสาวก็ถึงบึงการ์เน็ต เธอจอดรถยังเวิ้งข้างทาง

แล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาส่งข้อความหาเพลงพิณ จากนั้นก็ลงจากรถ 
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ไปเดินเล่น

ผิวน�้าช่วงกลางบึงแข็งตัวเป็นแผ่นน�้าแข็ง สังเกตได้จากปุยหิมะ 

ท่ีตกค้างเป็นก้อนขาวกระจายเป็นหย่อมๆ รมิขอบน�า้ล้อมรอบด้วยพุม่ไม้แห้ง

มีแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยสีด�า แพหญ้าบนพื้นดินดูแข็งท่ือไร้ชีวิต กระท่ัง

พระอาทิตย์ยังซ่อนอยู่หลงักลุม่เมฆสเีทา คนท่ัวไปคงมองว่าบรรยากาศอึมครมึ

จนชวนให้หดหู่ แต่ฟ้าใสกลบัสดูอากาศสดช่ืนเข้าปอดอย่างเบิกบาน ดีใจว่า

อย่างน้อยก็ได้เจอกับความเงียบสงบ ต่างกับตอนหน้าใบไม้ร่วงปีก่อน 

ท่ีมาตรวจท่ีดินกับเพลงพิณ ท่ีนี่คึกคักไปด้วยผู้คนท้ังนักท่องเท่ียวและ 

คนท้องถิ่นท่ีออกมาท�ากิจกรรม ท้ังถ่ายรูป ปิกนิก ตกปลา แม้กระท่ัง 

พายเรือในบึง จนพวกเธอหาคร้านจะจอดแวะ

ฟ้าใสเดินจนรู้สึกหนาวก็กลับข้ึนรถ แล้วเลือกรูปถ่ายสองสามรูป 

อัพลงเฟซบุ๊ก ตามค�าสั่งของครอบครัวที่ให้ส่งข่าวเป็นระยะ 

นิ้วยาวพิมพ์ข้อความ 'อากาศหนาวจัง ขอเข้าถ�้า จ�าศีลแพพ' แล้ว 

กดโพสต์ส่งๆ ก่อนติดเครื่องรถ 

หลายคนรู้ว่าเธอมาเท่ียวเวอร์มอนต์ แต่มีแค่เพลงพิณเท่านั้นท่ีรู้ว่า

เธอจะไปพักยังเคบินกลางป่าที่ไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์

เธออยากพักผ่อนเงียบๆ สักสี่ห้าวัน...อยากดึงตัวเองออกจาก 

โลกที่แสนวุ่นวายสักพัก

รถเลี้ยวเข้าสู่ถนนกรวดอัดแข็งตัดตรงจากถนนเส้นหลักสู่ใจกลาง

อาณาเขตท่ีดนิของสองสามีภรรยาอันเกลอส ท่ีแห่งนีเ้คยเป็นฟาร์มเมเป้ิลเก่า 

ด้านท่ีตดิถนนเป็นทุ่งหญ้ากว้าง คัน่ด้วยป่าทึบ แล้วจงึเป็นเขตฟาร์มต้นเมเป้ิล

กว้างนบัสบิเอเคอร์ คอนสแตนตนิซ้ือท่ีนี่ไว้เพ่ือสร้างบ้านพกัผ่อนกบัสถานท่ี

ผจญภยัส�าหรบัลกูๆ ช่วงปิดเทอม แต่เพลงพณิซ่ึงเป็นสถาปนกิยังไม่รบีร้อน

ลงมอืด�าเนนิการ เพราะต้องการเกบ็รายละเอียดของบรรยากาศให้ครบท้ังสีฤ่ดู
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เสียก่อน

ฟ้าใสตกหลุมรักท่ีนี่ตั้งแต่เห็นครั้งแรก ป่าท้ังป่าเปลี่ยนสีเป็นสีแดง 

ส้ม เหลือง งดงามราวกับภาพวาด อากาศเย็นสดช่ืนท่ีพัดมาอยู่ตลอด 

ก็มีกลิ่นหอมหวานต่างกับที่อื่น ท�าให้เธอทั้งสุขสงบและโปร่งโล่ง

รถคันโตหยุดลงหน้าเคบินหลังกะทัดรัดในเวลาห้าโมงเย็นพอดี  

อีกนานกว่าพระอาทิตย์จะตก แต่บรรยากาศเหมือนใกล้ค�า่แล้ว หญิงสาว 

ไม่กล้าโอ้เอ้ บิดกายไล่ความเม่ือยขบสองสามทีก็รีบลงจากรถและลงมือ 

ขนของ 

ร่างเพรียวในชุดกางเกงยีนกับเสื้อยืดแขนยาวห้ิวกล่องเก็บความเย็น

บรรจุอาหารแช่แข็งมือหนึ่ง ห้ิวกระเป๋าเดินทางอีกมือเดินข้ึนบันไดเตี้ยๆ  

สูห่น้ามขุเคบิน เธอนกึชมความใส่ใจของคนดแูลยามปลายนิว้สมัผสัน�า้มัน

ท่ีแม่กญุแจซ่ึงไขออกอย่างง่ายดาย รวมถงึทางเดนิรถท่ีโกยหิมะไว้เรยีบร้อย 

และไฟหน้าประตูที่เปิดไว้สว่าง

เธอวางกระเป๋าดันบานประตูให้เปิดกว้างแล้วห้ิวกล่องอาหารเข้าไป 

ข้างใน เคบินกว้างประมาณห้าสบิตารางเมตร ผงัของมนัเรยีบง่าย ช้ันล่าง 

โล่งยาว มีชดุโซฟาหนงัขนาดใหญ่หันหน้าหาเตาผงิก่อจากหิน ผนงัด้านหนึง่

ติดช้ันวางของและตู้สูงจรดเพดาน เวิ้งครัวกับห้องน�า้อยู่ด้านในสุด พื้นท่ี

ส�าหรบัหลบันอนอยู่บนช้ันลอย บันไดข้ึนลงเป็นแบบพบัเกบ็ได้เพือ่ประหยัด

พืน้ที่

เธอคร้านจะกางบันไดออกและปีนขึ้นปีนลงเลยตั้งใจจะนอนที่โซฟา

เพราะอกีไม่นานต้องรือ้ท้ิง เพลงพิณเลยปรบัปรงุเคบินนีแ้ค่โครงสร้าง 

ส่วนระบบน�้าไฟยังเป็นแบบเก่า น�้าจะถูกดึงจากล�าธารผ่านถังกรองแล้ว 

พกัไว้ในถงัเกบ็ขนาดใหญ่ ส่วนไฟฟ้ามาจากเครือ่งป่ันไฟขนาดเลก็ใช้น�า้มัน

เป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงเพียงพอส�าหรับหลอดไฟ ตู้เย็น หม้อต้มน�้าร้อน และ 

ฮีตเตอร์ขนาดเล็ก
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ทุกซอกทุกมุมในครัวสะอาดปราศจากฝุ่น ใต้อ่างล้างจานมีน�้าดื่ม 

หลายแพ็ก จานชามถูกน�าออกมาล้างคว�่าไว้บนตะแกรง กระทะกับหม้อ 

แขวนลดหลัน่ตามขนาดอยูบ่นราวเหลก็เหนอืเตาแก๊สแบบโบราณ กาทองแดง

ขัดจนข้ึนเงาวางอยู่บนแผ่นไม้รองของร้อนพร้อมใช้งาน แซมคงใช้เวลาท้ังวนั

กบัผลงานท้ังหมดนี ้ ฟ้าใสเตอืนตวัเองว่าจะต้องแวะเข้าเมอืงไปหาซ้ือของ 

เพือ่ขอบคณุเขาก่อนเดนิทางกลบั

หลังเก็บของเข้าตู ้เย็นเสร็จ หญิงสาวก็ยืนอิงสะโพกข้างหนึ่งกับ 

อ่างล้างจาน มองผ่านหน้าต่างออกไปยังแนวต้นไม้สีน�้าตาลเข้มไร้ใบ 

ท่ีเรียงรายโดดเด่นอยู่ท่ามกลางหิมะขาว ปล่อยใจดื่มด�่ากับบรรยากาศ 

เงียบสงบ มีเพียงเสียงลมหวีดหวิวท่ีพัดเข้ามาทางประตูแทรกด้วย 

เสียงครางหึ่งของตู้เย็น

ต้องบินมาครึ่งโลกและขับรถอีกครึ่งวันเพ่ือสิ่งนี้ แต่มันคุ้มแสนคุ้ม  

แค่ไม่กี่นาทีท่ีนี่ ความเหนื่อยล้าซ่ึงแทรกอยู่ในกระดูกราวกับสนิมกัดกิน

เหล็กกล้าก็เริ่มเบาบางลงเหมือนโดนยาแรง

เอาล่ะ ยังมีอะไรอีกหลายอย่างท่ีต้องท�า รถก็ยังไม่ได้เอาเข้าโรงรถ 

เธอบอกตัวเองแล้วหมุนตัวจากหน้าต่าง ทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจาก

ข้างนอก

แวบแรกเธอคิดว่าหูแว่ว แต่พอชะโงกผ่านช่องครัวมองไปทาง

หน้าต่างด้านหน้าก็ต้องตกใจวาบ

มีคนอยู่ข้างนอกจริงๆ!

เงาศีรษะผมตัดสั้นอย่างผู้ชายขยับวูบวาบเป็นเงาหลังม่าน จาก 

ระดับความสูงของหน้าต่าง คนร้ายจะต้องสูงมากทีเดียว

ฟ้าใสหดศีรษะกลับเข้ามา รีบเบียดตัวเองกับผนัง หัวใจเต้นรัวแรง 

เธอไม่น่าโง่เปิดประตูหน้าไว้เลย ไม่อย่างนั้นคงมีเวลาสักสองสามนาที 

เพือ่หาทางหนทีีไล่ หน้าต่างครวักฝื็ดจดั เมือ่กีเ้ธอลองเปิดแล้ว แต่เปิดไม่ออก
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ท�ำยังไงดี

มันมีอำวุธหรือเปล่ำ แล้วมันเข้ำมำที่นี่ได้ยังไง

คนผู ้นั้นไม่ปิดบังการเคลื่อนไหวของตัวเองด้วยซ�้า ยังอุตส่าห ์

กระทืบรองเท้าสลัดเศษโคลนก่อนก้าวขึ้นบันได

หญิงสาวเอะใจ...คนร้ายไม่น่ากังวลเรื่องจะท�าบ้านเหยื่อเลอะเทอะ

หรือจะเป็นแซม?

กระนั้นเธอก็ไม่วางใจ ถอยลึกเข้าไปในครัวแล้วเปิดลิ้นชักอันบน  

คว้ามีดเล่มยาวสุดออกมากุมกระชับ พยายามข่มความกลัว วาดภาพ 

สรีระมนุษย์ในหัวเพื่อประเมินจุดตายต่างๆ กับองศาในการแทง

แถวท้องมกัไม่ถงึตาย...หัวใจ ปอด เป็นอวัยวะส�าคญั แต่ธรรมชาต ิ

ก็สร้างกระดูกซี่โครงมาเป็นเกราะปกป้อง

งั้นคอ ใช่ คอดีสุด มันเต็มไปด้วยเส้นเลือดส�าคัญและหลอดลม  

แต่ว่า...

"สวัสดีครับ ใครอยู่ข้างในครับ"

เสียงทุ้มดังขัดจังหวะความพลุ่งพล่านต่ืนตระหนก กลบเสียงหัวใจ 

เต้นโครมครามในหูเธอ

ฟ้าใสตัวเย็นวาบ สองขาอ่อนยวบด้วยความโล่งใจ

เธอรู้จักเสียงนี้

รู้จักดีเสียด้วย
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ผูบุ้กรกุปรากฏตวัขึน้ตรงช่องประต ูร่างสงู ไหล่กว้าง และช่วงขายาว

บดบังแสงภายนอกจนเกิดเป็นเงายาวทาบบนพื้น แม้ใบหน้าจะซ่อนอยู่ใน

เงามืด แต่ฟ้าใสรู้แล้วว่าเขาเป็นใคร น�า้เสยีงนุม่ทุ้ม ส�าเนยีงรืน่หูเป็นเอกลกัษณ์

อย่างนี้ ต่อให้ดังขึ้นท่ามกลางเสียงผู้คนมากมายเธอก็จ�าได้

อเล็กซานเดอร์ เพย์ตันตัวเป็นๆ

What on earth! 

เขำมำท�ำบ้ำอะไรที่นี่!

ในขณะท่ีเธอยังอยู่ในความตกตะลงึ อเลก็ซานเดอร์กก้็าวเข้ามาข้างใน 

และร้องเสยีงสงูเม่ือเห็นเธอชัด "อ้าว ฟ้า คณุเองหรอกเหรอ..." เขาปรบัสหีน้า

และน�า้เสยีงอย่างรวดเรว็ กลายเป็นแววยินดแีฝงความอบอุ่น "เซอร์ไพรส์ 

มาก นี่คุณมาจากไหน ผมเห็นรถตั้งแต่ตรงโอ๊กใหญ่ จ�าได้ว่าเป็นรถของ 

คอนสแตนติน พยายามโบกมือให้ แต่คุณคงไม่เห็น"

จนกระท่ังร่างสูงก�าย�าแต่ปราดเปรียวเดินมาถึงกลางเคบินและ 

มองมายังมือเธอนัน่แหละ ฟ้าใสจงึได้สต ิ หันไปยัดมดีใส่ลิน้ชักแล้วยกมอื

ไหว้เขา "สวัสดีค่ะน้าอเล็กซ์"

บทที่ 2
ความบังเอิญก็เหมือนฝนที่ตกลงมาปุบปับ... 

มันมักสร้างความยุ่งเหยิง
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"สวัสดีครับ"

เธออึง้เป็นค�ารบสองกบัรปูลกัษณ์ของเขาท่ีเพ่ิงสงัเกต ผูช้ายท่ีดเูนีย้บ

ตลอดเวลาแม้ยามอยู่บ้าน กลายเป็นหนุ่มเซอร์ผมยุ่ง แขนเสื้อสเว็ตเตอร์ 

สเีขียวมะกอกร่นไปกองอยู่ตรงข้อศอก ปลายขากางเกงสเีข้มเปียกน�า้เป็นหย่อมๆ 

กระท่ังรองเท้าผ้าใบกเ็ปรอะเป้ือนโคลน...ดผูดิหูผดิตา ผดิท่ีผดิทางพอๆ กบั

การที่เขามาอยู่ที่นี่

เขาขยับมาหยุดตรงช่องเข้าครัว มองเธออย่างค้นคว้า

"ฟ้า คุณโอเคไหม"

"อะ...โอเคค่ะ ฟ้าไม่ได้เป็นอะไร แค่แปลกใจที่เห็นคุณที่นี่น่ะค่ะ"

เขาพยักหน้า "ผมก็คิดว่างั้น ขอโทษท่ีท�าคุณตกใจนะ ผมนึกว่า 

คุณรู้อยู่แล้วว่าผมอยู่ที่นี่" 

ผมนึกว่ำคุณรู้แล้วว่ำผมอยู่ที่นี่...งั้นเหรอ

ค�าพูดนั้นของเขาช่วยดึงสติเธอกลับมาอย่างรวดเร็ว จริงสินะ  

อเล็กซานเดอร์คงไม่มาท่ีนี่โดยไม่ได้บอกเจ้าของ ต่อให้เขายืมเคบินกับ 

คอนสแตนติน แต่ไม่มีทางท่ีเพลงพณิและเอเลยีตจะไม่รู ้นัน่กห็มายความว่า

ยายเพื่อนตัวร้ายรู้แก่ใจดีว่าเธอก�าลังจะมาเจออะไร

มิน่ำ ตอนคุยโทรศัพท์กันถึงได้ดูมีพิรุธนัก

หญิงสาวใจเต้นตกึตกั ใบหน้าเริม่เห่อร้อนด้วยความโกรธ...เพลงพิณ

เล่นแรงเกินไปแล้ว

ไม่รู ้เพื่อนท�าเพื่ออะไร เพราะอยากเล่นบทแม่สื่อจับคู่เธอกับเขา 

หรอืเปล่า ซ่ึงนัน่เป็นเรือ่งน่าหัวเราะและเป็นไปไม่ได้ หรอืว่ามีเหตผุลท่ีฟังข้ึน 

เป็นเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆ

แต่เวลานีค้�าถามพวกนัน้ต้องเอาไว้ก่อน...ฟ้าใสปัดไล่ความคดิวุ่นวาย 

ฝืนยิ้มให้ชายหนุ่มที่เดินเข้ามาในครัว

"ฟ้าไม่รูเ้ร่ืองเลยค่ะ ไม่มใีครท่ีบ้านเพลงบอกเลย คณุมาพกัผ่อนเหรอคะ 
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มาตั้งแต่เมื่อไหร่"

"ครับ เพิ่งมาถึงก่อนคุณไม่นาน บินจากนิวยอร์กมาลงเบอร์ลิงตัน 

แล้วเช่ารถขับมา...รถอยู่ในโรงรถข้างหลัง คุณเลยไม่เห็น" ดวงตาเขา 

มแีววเข้าใจวาบข้ึนเม่ือมองกล่องเกบ็ความเย็นท่ีเปิดอ้าอยู่บนพืน้ "ผมเข้าใจล่ะ  

คนเฝ้าคงเตรยีมเคบินไว้ให้คณุนีเ่อง ผมยงัแปลกใจท่ีเขาท�าอะไรได้เรยีบร้อยมาก

ทั้งที่ผมเพิ่งขอยืมเคบินกับคอนสแตนตินเมื่อวานนี้"

อ้อ อย่างน้อยเพลงพณิก็ไม่ได้ถงึกบัวางแผนลวงเขามา และเพือ่นตวัดี

ยังพยายามพดูให้เธอเปลีย่นใจไปหาท่ีกรซีจนกระท่ังตอนเธอออกเดนิทาง

"คงงัน้ม้ังคะ ฟ้าขอยมืเคบินกบัเพลงอาทิตย์ท่ีแล้ว เอเลยีตเป็นคนดแูล

ความสะดวกให้ ฟ้าไม่ได้คุยกับแซมเลย" เธอขยับถอยไปทางโต๊ะกินข้าว 

เมือ่เขาเดนิมาท่ีอ่างล้างจานแล้วเปิดก๊อกล้างมือ

"อืม...ดูเหมือนเจ้าบ้านจะให้เรายืมเคบินชนกันเสียแล้ว" เขาหันมา

พูดยิ้มๆ

เธอย้ิมจนใจตอบ ไม่กล้าพูดอะไรมาก กลัวเขาเอะใจว่าเรื่องนี ้

ไม่ใช่ความบังเอญิร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะพานคดิไปไกล ดวงตาสนี�า้ตาลเข้ม

มองมือได้รูปสวยของเขาใต้สายน�้าพลางพยายามเค้นสมองให้หาทางออก

จากสถานการณ์นี้อย่างสวยๆ

อเลก็ซานเดอร์ล้างมือเสรจ็กแ็ตะกาทองแดงบนถาดไม้ แล้วหันหน้า

มาถาม "ดืม่ชาแก้หนาวหน่อยนะ ผมชงไว้ก่อนออกไปเดนิเล่น ยังอุ่นอยู่...

หรือคุณอยากได้อย่างอื่น กาแฟ โกโก้ น�้าขิง"

"ชาก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ" เธอเลื่อนเก้าอี้ออกแล้วนั่งลง แม้ว่า 

การนั่งละเลียดจิบชาจะเป็นสิ่งสุดท้ายท่ีอยากท�า แต่มารยาทสังคมมีรหัส

ของมันอยู่ ใช่ว่าอยากเผ่นแล้วจะท�าได้ทันที โดยเฉพาะกบัหนุม่ผูด้อีงักฤษ 

ที่แก่กว่าเป็นสิบปี ทั้งยังเป็นญาติของเพื่อนสนิทด้วย

อเลก็ซานเดอร์วางแก้วใบหนึง่ตรงหน้าเธอ แล้วทรดุลงยังเก้าอ้ีตวัข้างๆ 
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"มันร้อนไม่พอจะเติมนมกับน�้าตาล คุณดื่มได้ไหม"

"สบายมากค่ะ ช่วงนีฟ้้าพยายามลดน�า้ตาล จะไม่เตมิในเครือ่งดืม่เลย...

ขอบคณุนะคะ"

"อ้อ ตามเทรนด์รกัสขุภาพสนิะ" ดวงตาคมลอบมองใบหน้าประกอบด้วย

เหลีย่มมุมสวย ล�าคอระหง และไหล่บอบบางของคนท่ีก�าลงัยกแก้วข้ึนดืม่ 

แวบหนึง่ ก่อนดืม่ชาของตนเอง "ตกลงคณุขับรถมาจากไหน เดีย๋วจะมเีพือ่นๆ 

มาสมทบที่นี่หรือเปล่า"

"ฟ้ามาคนเดียวค่ะ ขับรวดเดียวมาจากแมนฮัตตันเลย"

"คนเดยีว ในสภาพอากาศยงังีน่้ะนะ" เขาตกใจ "ผมนกึว่าคณุขับเลาะเท่ียว

มาเรือ่ยๆ หรอืท�าโร้ดทรปิกบัเพือ่นซะอกี จากแมนฮัตตนัมาถงึนีขั่บกีช่ัว่โมง...

เจ็ดแปดใช่ไหม นานมากนะ เพลงพิณยอมให้คุณมาได้ยังไง"

"แค่หกชั่วโมงกว่า ขับเรื่อยๆ ก็ถึง" เธอตอบเสียงกระด้างเล็กน้อย

อย่างรูส้กึเคอืงท่ีเขาพดูเหมอืนเธอไม่รูจ้กัประมาณตวั ซ�า้ยังเอ่ยถงึเพือ่นตวัดี 

ท่ีเธอก�าลงัโมโหอยู่ "ฟ้าเคยอยู่อัพสเตท นวิยอร์กเกอืบปี พอมปีระสบการณ์

ขับรถในสภาพอากาศแย่ๆ อยู่บ้าง อากาศอย่างวนันีถ้อืว่าไม่น่ากลวัเลย แค่

ฟ้าครึม้หน่อยเท่านัน้"

"มาถึงปลอดภัยก็ดีแล้ว..." เขาเหมือนจับสังเกตอารมณ์เธอได้ 

เลยเปลี่ยนเรื่อง "สองสามวันก่อนผมเพิ่งนัดกินข้าวกับณิช เธอเล่าว่า 

คุณก�าลังวุ่นท�าโครงการฉีดวัคซีนให้หมาแมวเร่ร่อน เห็นว่าตอนนี้ท่ีไทย 

โรคพิษสุนัขบ้าก�าลังระบาดอยู่"

ฟ้าใสหลุบตามองพื้นโต๊ะ "โครงการเสร็จแล้ว การระบาดก็ควบคุม 

ได้แล้ว ฟ้าเลยมาพักร้อนหาอากาศเย็นๆ...ปีนี้เมืองไทยร้อนมาก บางท่ี 

พุง่ไปถงึแตะสีส่บิสามสีส่บิสีอ่งศาแน่ะค่ะ" เธอนิง่ไปนดิ ก่อนยกชาข้ึนดืม่จนหมด

แล้วขยบัตัว "ยงัไงฟา้ขอโทษน้าอเล็กซ์ด้วยนะคะทีม่ารบกวนเวลาพักผ่อน  

นี่ก็จะมืดแล้ว ฟ้ารีบออกเดินทางเลยดีกว่า"
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"คุณจะไปไหน"

"ฟ้าจะไปพักในเบอร์ลิงตันค่ะ โลว์ซีซ่ันยังงี้โรงแรมว่างเยอะแยะ  

วอล์กอินได้เลย" เธอตัง้ท่าจะลกุ แต่แววตาคมปลาบท่ีมองมาท�าให้จ�าต้องนัง่ลง

อย่างเดิม

"เหลวไหล ผมปล่อยคณุออกไปไม่ได้หรอก จะค�า่แล้ว ถนนบางช่วง

ไม่มีไฟ หลายจุดเป็นทางขึ้นเขาลงเขากับผ่านป่าทึบ หิมะก็ยังตก แล้วมี

พยากรณ์ว่าฝนจะตกด้วย"

"อ๋อ จะตกหลังเที่ยงคืนไปแล้วค่ะ ไม่ใช่ช่วงนี้..." 

"ผมเป็นคนอังกฤษ รูด้เีชยีวล่ะว่าเราจะไว้ใจการพยากรณ์อากาศเสมอ

ไม่ได้ โดยเฉพาะวันมีนัดส�าคัญ แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยยังงี้"

สัญชาตญาณบอกว่าเขาก�าลังจะเสนอทางออกอะไรให้ แต่เธอ 

ไม่กล้าฟัง เลยแข็งใจหลบตาเขา ลุกข้ึนไปล้างแก้วท่ีอ่าง "นี่ยังไม่ค�่าเลย 

ระยะทางแค่สามสิบกว่าไมล์เอง เส้นทางก็ไม่ต่างกับท่ีฟ้าขับมาหรอก... 

ฟ้าขับได้สบายมาก คุณไม่ต้องห่วงนะคะ"

"ยังดีที่รู้ว่าผมเป็นห่วง"

เสียงเขามีนัยประชดชัดเจน

ฟ้าใสชะงักมือ หน้าอุ่นจัด แม้จะรู้จักอเล็กซานเดอร์มานาน แต่เธอ

ยังคงเกรงเขาอยู่มาก ไม่อยากท�าให้เขาไม่พอใจ ไม่กล้าท�าตวัสนทิสนมกบัเขา 

ต่อให้นี่เป็นเรื่องบังเอิญล้วนๆ เธอก็ไม่สะดวกใจค้างคืนท่ีนี่อย่างท่ีรู้ว่าเขา

ก�าลังจะเสนอ

ชายหนุ่มลุกจากเก้าอ้ี เดินมายืนข้างเธอ กลิ่นโคโลญหอมละมุน 

อวลกลิ่นกายบุรุษเพศอ่อนจางลอยมากระทบจมูกเธอ ฟ้าใสใจวาบหวิว  

ต้องก�าแก้วที่ก�าลังล้างฟองออกแน่นอีกนิด

อเล็กซานเดอร์ลดตามองเธอ นัยน์ตาสีธารน�้าแข็งมีแววหงุดหงิด 

เล็กน้อย "คุณท�ายังกับเห็นผี คุณกังวลอะไร กลัวผมยังงั้นเหรอ"
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ค�าถามตรงไปตรงมานัน้ท�าเธออึง้ แต่วนิาทีต่อมาเธอกส่็ายหน้าปฏเิสธ

อย่างจริงใจ อเล็กซานเดอร์อาจท�าให้เธอประหม่าเวลาอยู่ใกล้ แต่ไม่เคย

ท�าให้เธอรู้สึกไม่ไว้ใจสักนิด

"เปล่าเลยค่ะ ฟ้าไม่ได้กังวล ไม่เคยมีความคิดยังงั้นเลย..."

มุมปากเขาโค้งข้ึนน้อยๆ "งัน้คนืนีค้้างท่ีนี ่ผมสญัญาว่าจะไม่ท�าให้คณุ

อึดอัด แล้วพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันว่าจะเอายังไง"

หญิงสาวย้ิมจนใจกึ่งขอโทษให้เขา "ฟ้าอยากออกเลยมากกว่าค่ะ... 

ฟ้าไม่ได้อึดอดัท่ีต้องค้างท่ีนีน่ะคะ ฟ้าแค่คิดว่าถ้าฝนลงแล้วถนนกลายเป็น

ผลึกน�้าแข็ง พรุ่งนี้จะออกไม่ได้น่ะค่ะ"

เขานิ่งไป สีหน้าขรึมลง

"ถ้างั้นคุณอยู่ที่นี่ ผมจะไปพักในเมืองเอง"

เธอส่ายหน้าหวือทันที "ไม่ได้หรอกค่ะ คุณมาก่อน ฟ้ามาทีหลัง  

ฟ้าต้องเป็นคนไปสิคะ"

"ถ้าจะใช้เหตผุลนี ้ คณุกม็สีทิธิอ์ยู่ท่ีนีม่ากกว่าผม เพราะคณุยมืเคบินก่อน 

ผมควรเป็นฝ่ายต้องไป"

"แต่คุณเป็นญาติกับเจ้าของนะคะ ส่วนฟ้าเป็นคนอื่น..."

"อย่าพดูยังงัน้ คอนสแตนตนิกบัเพลงพณิได้ยินจะเสยีความรูส้กึ" เขา

พดูแทรก ดวงตาวาบแววต�าหน ิ"ถ้าพวกเขาเห็นคณุเป็นคนอืน่ คงไม่ขอให้

คุณเป็นแม่ทูนหัวของยายหนูปารีสร่วมกับผมแน่"

เขาท�าเธอเถียงไม่ออกอีกครั้ง ใช่แล้ว เขาเป็นพ่อทูนหัวของ 

เดก็หญิงปารสี ก่อนหน้านีเ้ธอไม่ได้ใส่ใจความเช่ือมโยงนี ้ เพราะเพลงพิณ 

กบัคอนสแตนตนิกเ็ลอืกจบัคูญ่าตกิบัเพือ่นเป็นพ่อแม่ทูนหัวของลกูๆ ท้ังสี่

อยู่แล้ว แต่ขณะนี้ ความจริงที่ว่าเขากับเธอมีลูกอุปถัมภ์คนเดียวกันท�าให้

เธอรู้สึกแปลกๆ 

"คณุเองก็ไม่ใช่คนอืน่ส�าหรบัผม" เขาพดูต่อเมือ่เธอยังเงยีบ "คณุเป็น
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คนส�าคญัของญาตผิม แล้วผมกร็ูจ้กัครอบครวัคณุ ผมเลยปล่อยให้คณุขับรถ

ค�า่ๆ มืดๆ ในสภาพอากาศอย่างนี้ไม่ได้...ฉะนัน้เลกิดือ้ดงึ พักอยู่ท่ีนีแ่หละ"

การเติบโตมากับพี่ชายข้ีหวงและจอมบงการสี่คนท�าให้ฟ้าใสดื้อรั้น

พอๆ กบัววั และจรงิจงักบัการปกป้องความคดิของตวัเองมาก พอคนตรงหน้า

เลกิใช้เสยีงนุม่เปลีย่นมาออกค�าสัง่เสยีงด ุ ความดือ้รัน้ของเธอเลยถกูกระตุน้

จนโพล่งออกไป "ฟ้าไม่ได้ดื้อ แต่ฟ้าไม่สบายใจท่ีท�าให้ผู ้ใหญ่ล�าบาก  

คุณท้ังบินข้ามทวีป ข้ามรัฐ แล้วก็ขับรถอีกเป็นช่ัวโมงเพ่ือมาท่ีนี่ ควรได ้

พักผ่อนสบายๆ ให้หายเหนื่อย ไม่ใช่ถูกไล่ออกจากที่พักนะคะ"

"ผมเตม็ใจ คณุไม่ได้ไล่ แล้วผมกยั็งไม่ได้แก่เฒ่าขนาดจะเหนือ่ยกบั

การเดินทางแค่นี้หรอก"

"ถ้าเทียบยังงั้น ฟ้ายิ่งไม่เหนื่อยไปกว่าคุณใหญ่เลย"

"ผมแก่กว่า...แต่ผมไม่ได้ขับรถมาตลอดวันนี่ แล้วอย่าอ้างเรื่อง 

ความเท่าเทียมทางเพศ ผมเป็นผูช้าย ผมแข็งแรงกว่าคณุอยู่แล้วทางสรรีะ" 

เสียงเขาเข้มงวดขึ้น

คราวนี้ฟ้าใสเลือกท่ีจะนิ่ง เพราะรู้ว่าอเล็กซานเดอร์คงไม่เข้าใจอยู่ดี 

และเธอก็ไม่อยากอธิบายความรู้สึกของตัวเอง เคบินหลังนี้ไม่ใช่สถานท่ี 

สงบเงียบส�าหรับชาร์จแบตฯ หัวใจท่ีอ่อนล้าอย่างท่ีเธอหวังไว้เสียแล้ว  

ต่อให้เธอได้อยู่ แทนท่ีจะพกัผ่อน เธอคงจะกงัวลเฝ้าคดิว่าเขาไปพักท่ีไหน 

รูส้กึยังไง คอนสแตนตนิซ่ึงเป็นเจ้าของท่ีนีจ่ะล�าบากใจหรอืเปล่า และอ่ืนๆ อีก

เธอเป็นคนเห็นแก่ตวั เวลามีปัญหาขัดแย้ง เธอชอบถอนตวัเองออกไป 

มันรวบรัดและง่ายดี

อเล็กซานเดอร์เห็นการเงียบของเธอเป็นการยอมรับ เลยพยักหน้า

อย่างพอใจแล้วหมุนตัวเดินออกจากครัว พร้อมกับเริ่มสั่งการด้วย 

มาดผู้บริหาร "คุณนอนโซฟาหน้าเตาผิงนะ บนช้ันลอยอากาศจะเย็นจัด 

ตอนดึก ถ้าเปิดฮีตเตอร์ต่อเนือ่งหลายชัว่โมง เครือ่งป่ันไฟจะท�างานเกนิก�าลงั 
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ก่อนไปผมจะขนฟืนเข้ามาและก่อไฟไว้ให้ คณุคอยเตมิฟืนเรือ่ยๆ กแ็ล้วกนั 

แง้มหน้าต่างสกับานเอาไว้ด้วย...คณุคงมไีฟฉายกบัแบตเตอรีส่�ารองใช่ไหม 

เตรียมมาไว้ใกล้มือนะ"

เขาเดินไปยังตู้เก็บของ ดึงกระเป๋าเดินทางกับกระเป๋าแล็ปท็อป 

ของตัวเองออกมา ไม่เห็นว่าหญงิสาวท่ีเดนิตามหลงัหรีต่าอย่างดือ้ดงึ แล้ว 

เดินไปที่โต๊ะกลางห้องก่อนจัดข้าวของใส่เป้เงียบๆ 

"คุณจัดการเครื่องปั่นไฟเป็นใช่ไหม น�้ามันส�ารองอยู่ในโรงรถนะ  

มันไม่น่าจะหมดหรอก แต่ว่าเผื่อไว้...นั่นคุณก�าลังท�าอะไรน่ะ"

ฟ้าใสหายใจเข้าออกยาวๆ เพือ่จดัระเบียบอารมณ์กบัเสรมิความกล้า

ให้ตัวเอง แล้วเงยหน้าขึ้นสบตาเขา...แม้จะห่างหลายเมตร เธอก็สัมผัสถึง

ความคมกล้าสีฟ้าจัดได้ "ฟ้าจะไปพักในเมือง ส่วนคุณจะพักท่ีนี่หรือไม่  

ฟ้าก็...เคารพการตัดสินใจของคุณค่ะ" 

เขามองมานิ่งๆ 

หญิงสาวไม่หลบตา รูว่้าก�าลงัท�าตวัหยาบคาย แต่เธอ...อยู่ไม่ได้จรงิๆ 

"ผมไม่รู้มาก่อนว่าคุณดื้อขนาดนี้"

"ฟ้าไม่ได้ดื้อ...ฟ้ามีเหตุผลของฟ้า" 

"ได้ ตามใจคุณ คุณไปได้...แต่ผมจะขับรถตามไปส่งคุณด้วย" 

รอยย้ิมขอบคุณท่ีก�าลังเผยอบนเรียวปากเธอแข็งค้าง "อย่าเลยค่ะ  

ขากลับคุณจะล�าบาก"

"ไม่ต้องกังวล ถ้ามันดึกหรืออันตรายเกินกว่าจะขับกลับมา ผมจะ 

ค้างท่ีนั่นเลย" เขาเอากระเป๋าใส่ตู้ไว้เหมือนเดิม แล้วเดินมาหา "ผมต้อง 

เห็นกับตาตัวเองว่าคุณถึงที่หมาย ได้เข้าพักในที่ปลอดภัยไว้ใจได้"

หญิงสาวรูส้กึผดิท่ีท�าตัวยุ่งยาก แต่ไม่มากพอจะเอาชนะความล�าบากใจ

ท่ีจะต้องอยู่กบัเขาในพืน้ท่ีเลก็ๆ เช่นนีไ้ปอีกหนึง่วนั หนึง่คนื หรอืนานกว่านัน้

หากอากาศเลวร้ายกว่าที่คิด
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แล้วค�าพูดของเพลงพิณเม่ือบ่ายท่ีให้เธอนั่งผิงไฟ จิบชา สร้าง 

ซีนโรแมนตกิ กย็งัดงัก้องในหัว ท�าให้เธอย่ิงต่อต้านแผนพิเรนทร์ของเพ่ือน 

ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อการล้อเล่นที่น่าโมโหนี้

หากเธอยอมตกกระไดพลอยโจน ช่วงแรกๆ ขณะเธอยังโกรธ  

เพ่ือนในกลุ่มอาจยังไม่กล้าพูดกล้าล้อ แต่พอเวลาผ่านไปเธอจะต้อง 

โดนเซ้าซี้ล้อเลียนแน่ๆ ว่า 'ค�่าคืนในเคบินหลังน้อยกลางป่าเวอร์มอนต์กับ

น้าอเล็กซ์' เกิดอะไรขึ้นบ้าง เผลอๆ เรื่องท�านองนี้ก็จะเกิดขึ้นอีก

ฟ้าใสได้แต่กล�้ากลืนความไม่สบายใจ มองอเล็กซานเดอร์ด้วย 

แววตาขอโทษ "งั้นถ้า...ระหว่างทางฟ้าโทรมารายงานตัวเรื่อยๆ ล่ะคะ  

หรือว่าจะต่อสายทิ้งไว้จนถึงเลยเบอร์ลิงตันเลยก็ได้ คุณจะได้หายห่วง"

"คณุจะเสยีสมาธขัิบรถ แล้วสญัญาณโทรศพัท์กไ็ม่ได้มทุีกท่ี" เขาตดับท 

ดงึกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ของเธอบนพืน้ให้ตัง้ข้ึน "รบีขนของขึน้รถเถอะ จะได้

ไปถึงไม่ค�่าเกินไป"

ออกเดินทางมาสักพักแล้ว แต่ฟ้าใสก็ยังอยู่ในอารมณ์หงุดหงิดและ

โมโหเพลงพณิ เธอไม่อยากเช่ือเลยว่าเพ่ือนท่ีรูด้ว่ีาเธอเกลยีดการถกูบังคบั 

แค่ไหนจะท�าเรือ่งบ้าบออย่างนี้ได้ บางทีถ้าเพลงพณิสารภาพตามตรงตัง้แต่

คยุโทรศพัท์กนั เธออาจจะแค่บ่นเลก็น้อยแล้วยอมแชร์เคบินกบัอเลก็ซานเดอร์

อย่างเตม็ใจ เพราะรูว่้าคนกมุบังเหียนการเงนิของกลุม่ธรุกจิมลูค่ามหาศาล

อย่างเขาจะขาดการติดต่อจากโลกภายนอกได้ไม่เกินวันสองวันหรอก พอ

เขากลบัไป เคบินกจ็ะตกเป็นของเธอคนเดยีว แล้วคอนสแตนตนิซ่ึงให้ญาติ

ยืมเคบินซ้อนกับเธอก็จะไม่ล�าบากใจ เธอก็จะไม่รู้สึกแย่...ทุกคนแฮปปี้

แต่นีเ่พือ่นกลบัขุดหลมุพรางดัก เธอเลยเข้าสูโ่หมด 'ยอมหักไม่ยอมงอ' 

ทันที

นอกจากความโมโห ความผดิหวงัและเหนือ่ยล้ารนุแรงกก็�าลงัจูโ่จมไป
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ทุกเส้นสายในตัว เธอหวังเต็มท่ีว่าจะได้เจอความสุขสงบท่ีดั้นด้นมาหา  

ก�าลังจะได้นอนหายใจท้ิงยาวๆ ในสถานท่ีเย็นฉ�่าและสงบเงียบสักพัก แต ่

ฝันกลับสลาย ซ�้ายังต้องตั้งสติรับมือกับอเล็กซานเดอร์ เพย์ตันอีก

คดิวนมาถงึตรงนีเ้ธอกพ็าลไปถงึอเลก็ซานเดอร์ เขามีบ้านตัง้หลายหลงั 

นอกจากบ้านทาวน์เฮ้าส์กลางลอนดอนกับบ้านประจ�าตระกูลท่ีซัสเซกซ์ 

ซ่ึงพีช่ายเขาอยู่ เธอรูเ้ลาๆ ว่าเขายังเป็นเจ้าของคฤหาสน์บนพ้ืนท่ีกว้างมาก

ในชนบทและปราสาทหลังหนึ่งในสกอตแลนด์หรือไอร์แลนด์นี่แหละ และ 

เหนืออื่นใดเขายังมีเงินมากพอท่ีจะพักในโรงแรม รีสอร์ต บ้านบนทะเล  

ถ�้าน�้าแข็งหรูหราเป็นส่วนตัวแค่ไหนก็ได้ในโลก แต่ดันจ�าเพาะจะอยากมา 

ปลกีวเิวกท่ีเดยีวกบัเธอ 

คนอะไรอย่ำงนี้

มวัแต่พลุง่พล่านด้วยแรงอารมณ์ เธอเลยเผลอกดเท้าบนคนัเร่งลกึข้ึน

เรือ่ยๆ รถบีเอม็ดับเบิลยูท่ีขับตามติดมาอย่างกบัเส้นอึปลาทองเลยกะพรบิไฟ

เตือน ฟ้าใสรีบถอนเท้าออกเล็กน้อยทันที พร้อมกับท�าปากยู่ ผู้ปกป้อง 

มวลมนษุย์* ท�าอย่างนีค้รัง้แรกตัง้แต่เดนิทางยังไม่ทันจะพ้นเขตเมเป้ิลมีโดว์ 

เธอรบีเบนรถเข้าข้างทางเพราะคดิว่าเขามีเรือ่งด่วนจะบอก แต่เขาแล่นรถ 

มาเทียบเพื่อบอกว่า 'ฟ้าขับเร็วเกินไป ลดลงหน่อย'

เสยีงเรยีกเข้าโทรศพัท์ดงัขัดจงัหวะ พอเห็นช่ือคนโทรว่าเป็นเพลงพณิ 

เธอก็ปวดหัวจี๊ด รู้ว่าต้องด่าเพื่อนยับแน่ เลยตัดสายทิ้ง

แต่ยายตัวดียังโทรกลับมาอีก... ฮึ คงรู้เรื่องแล้วล่ะสิ แล้วก็ร้อนรน 

จนทนไม่ไหว ฟ้าใสคิดอย่างมันเขี้ยว และเปลี่ยนใจเฉ่งเพื่อนซะเลย

"ว่าไง...ฉนัก�าลงัโมโหมากนะเพลง เอาไว้ค่อยคยุดไีหม ฉันไม่อยาก

ฆ่าเธอด้วยค�าพูด"

เพลงพิณคราง "ฉันยอมเสี่ยงตายตอนนี้ดีกว่า...งือ ขอโทษนะ"

* ความหมายของชื่อ Alexander
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"ขอโทษ? ง่ายไปไหม ท�าบ้าๆ ลงไปท้ังท่ีรู้ว่าฉันจะเดือดมาก เธอ 

อายุเท่าไหร่ สามขวบหรือเปล่า" เธอแว้ดออกไป ก่อนหายใจเข้าลึก  

"เธอวางสายไปก่อนดกีว่า จรงิๆ นะ...ฉันไม่อยากพดูอะไรท่ีจะเสยีใจทีหลงั"

แต่คนรู้ตัวว่าผิดและรู้ว่าหากปล่อยไว้นานจะยิ่งง้อยากไม่ยอมถอดใจ 

"ฟ้า เพลงไม่ได้วางแผนให้น้าอเลก็ซ์ไปเจอฟ้าท่ีเคบินนะ มันบังเอ๊ิญบังเอิญ

จริงๆ..."

"อนันัน้ฉันรู ้แต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างอยู่ด"ี ฟ้าใสดกัคอ เป็นเพือ่นกนัมานาน 

ไส้กี่ขดก็รู ้หมด "เธออาจจะไม่ได้วางแผน แต่เธอจงใจไม่บอกฉันว่า 

เขามาท่ีเคบิน อย่าอ้างว่าลมืด้วย เพราะเรากพ็ดูถงึเขาตอนคยุโทรศพัท์กนั  

ถ้านี่ไม่เรียกว่าจงใจแล้วจะเรียกว่าอะไร...ถามจริง สนุกมากไหม"

"เพลงไม่ได้ท�าเพราะสนุกนะ เพลงแค่...แบบว่าคิดมาแว้บหนึ่งว่า 

ดีเหมือนกันที่ฟ้าจะมีเพื่อนอยู่ด้วย..." 

ฟ้าใสฟังแล้วยิ่งปรี๊ด

"เพื่อนอะไร น้าอเล็กซ์ไม่ใช่เพื่อนฉัน เพื่อนฉันคือเธอ...คนที่น่าจะ 

รู้ดีท่ีสุดว่าฉันจะรู้สึกยังไงกับเรื่องบ้าๆ แบบนี้ แต่เธอก็ยังท�าลงไปได้... 

เธอท�าได้ลงคอท้ังๆ ท่ีรู้ว่าฉันเจออะไรมา แล้วก็อยากอยู่คนเดียวเงียบๆ  

แค่ไหน"

เกิดความเงียบระหว่างกันไปชั่วขณะ แล้วเพลงพิณก็พูดขึ้นด้วย 

เสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด 

"เพลงขอโทษ เพลงรูว่้าฟ้าก�าลงัไม่สบายใจ เลยไม่อยากให้อยู่คนเดยีว 

แล้วเคบินก็ไม่เหมาะเลย สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี สภาพอากาศก็แย่  

เพลงกงัวลไปร้อยแปดเลยรูไ้หม...ถ้าหิมะตกแรงกว่าท่ีพยากรณ์อากาศบอก 

ถ้าเครือ่งป่ันไฟเสยี ถ้าฟ้าสะดดุล้มคว�า่อยู่ในหิมะหมดสตไิป...โอย เยอะแยะ  

ฟ้าจะให้เพลงวางใจได้ไง" ย่ิงพดู แววเสยีใจและเดอืดเนือ้ร้อนใจจากปลายสาย

ก็ย่ิงชัดเจน "เพลงคิดว่า...ถ้าฟ้าเป็นเพลง ฟ้าก็คงเป็นห่วงจนต้อง 
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ท�าอะไรสักอย่างเหมือนกันแหละ...ใช่ไหม"

ความห่วงใยอย่างจรงิใจของเพือ่นได้สลายความขุ่นเคอืงของฟ้าใสลง

อย่างมาก แต่ก็ท�าให้เธอรู้สึกเหนื่อยใจและอ่อนล้าด้วย

"ถ้าห่วงขนาดนี้ เธอก็ไม่น่าให้ฉันยืมเคบินแต่แรก"

"ก็เพลงกลัวว่าถ้าบ่นมากๆ ฟ้าจะหายตัวไปท่ีอ่ืนแล้วไม่บอกใคร  

อาจจะไปถงึแซมเบีย ซิมบับเว เกาะแปลกๆ อะไรนูน่ ทีนีต้ายเลย อย่างน้อย

ฟ้าไปอยู่เคบินเพลงยังให้แซมเข้าไปดูได้ ถ้ามีอะไรด่วนก็ส่ง ฮ. ไปรับได้ 

เพลง...แค่เป็นห่วงฟ้ามากไปหน่อย ไม่ได้ตั้งใจแกล้งจริงๆ นะ"

ฟ้าใสส่ายหน้า เพลงพณิตดินสิยัชอบลงมอืท�าไปก่อน แล้วค่อยอ้อน

ขอโทษทีหลงั อ้างว่าห่วง ว่าหวังดสีารพดั หลายครัง้ท่ีเธออยากโกรธจรงิจงั

เพื่อให้บทเรียนเสียบ้าง แต่สุดท้ายก็ทนใจแข็งเห็นเพื่อนทุกข์ใจไม่ไหว 

เธอโชคดีท่ีมีครอบครัวดี มีเพื่อนดี แต่บางครั้งมันยาก หากเธอ 

มีปัญหาของตนเองให้จัดการแล้วยังต้องรับมือกับความรู้สึกห่วงใยของ 

พวกเขาอีก 

เธอเจบ็ปวด พวกเขาเจบ็ปวดท่ีเห็นเธอเจบ็ปวด...สดุท้ายเลยกลายเป็นว่า

เธอเจบ็ปวดไปด้วยและทุกข์ไปด้วยท่ีท�าให้คนรอบข้างเจบ็ปวด

เพลงพิณท�าเรื่องปวดหัวให้เธอเพราะห่วงใยและหวังดี เธอจะโกรธ 

ก็โกรธไม่ถนัด เพราะอีกสักพักมันจะท�าให้เธอรู้สึกผิดที่ท�าร้ายจิตใจเพื่อน

ช่างเถอะ คราวนีเ้ธอพลาดเอง ถ้าอยากหายตวัจรงิๆ เธอกไ็ม่น่าบอกให้

ใครรู้

เธอระบายลมหายใจ ก่อนเปลีย่นเรือ่ง "นีแ่สดงว่าเธอคยุกบัน้าอเลก็ซ์

แล้วใช่ไหม เขาว่ายังไงบ้าง ไม่พอใจฉันรึเปล่า" 

"ไม่เลย ไม่ว่าอะไรเลย" เพลงพิณรีบตอบเสียงโล่งใจ "แค่บอกว่า 

เป็นห่วง เห็นฟ้าดูเครียดๆ แล้วก็ถามว่าฟ้ามีปัญหาอะไรรึเปล่า ท�าไมถึง

อยากไปอยู่ท่ีเคบินคนเดยีว...แต่เพลงไม่ได้เล่าอะไรนะ แค่บอกว่าฟ้าอยาก
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พักผ่อนเงียบๆ เฉยๆ"

หญิงสาวยกมือนวดหน้าผาก ไล่ความรู้สึกผิดท่ีท�าให้ผู้ใหญ่เป็นห่วง 

อดคิดไม่ได้ว่าถ้าคนเราสามารถสาดอารมณ์สกปรกในตัวท้ิงไปได้เหมือน

สาดน�้าซักผ้าก็คงดี

"อืม แล้วเขาล่ะ ท�าไมอยู่ๆ มาพักผ่อนไกลถึงนี่ ที่บ้านหรือที่บริษัท 

มีอะไรหรือเปล่า" ถามออกไปแล้วเธอก็เริ่มสนใจข้ึนมาเหมือนกัน คนมี 

ภาระหน้าท่ีมากมายอย่างเขา ไม่น่าล�าบากมาไกลขนาดนีแ้ค่เพือ่หาท่ีสงบๆ 

พักผ่อน

"ไม่นะ ฉันเพิ่งคุยกับณิชเม่ือวานก็ไม่ได้เล่าอะไร ถ้ามีเรื่องอะไร 

ณิชคงบอกแล้วล่ะ"

แปลก

เพลงพณิคงเห็นว่าเธอเริม่อ่อนลง เลยได้ทีง้ออีก "ฟ้าไม่โกรธเพลงนะ 

เพลงยอมรับว่าคิดน้อยไปหน่อย แต่ว่า...น้าอเล็กซ์ก็ไม่ใช่คนอ่ืนคนไกล 

พวกเรายังเคยไปพักบ้านเขา..."

ฟ้าใสเบรกเพื่อน "เขาเกี่ยวดองกับเธอก็จริง แต่ถือเป็นคนอ่ืน 

ส�าหรับฉัน...เธอหวังดีฉันเข้าใจ แต่น่าจะถามกันมาตรงๆ เลยว่าจะอยู ่

บ้านเดียวกับเขาสักสองสามวันได้ไหม ไม่ใช่ท�ายังงี้"

"ฮือออ ต่อไปไม่กล้าท�าแล้ว"

"ช่างเถอะ ฉันเองกต้็องขอโทษท่ีท�าให้เธอเป็นห่วง" เธอผ่อนเท้าจาก 

คันเร่งเม่ือเห็นป่าเบ้ืองหน้า รูส้กึเหนือ่ยหน่ายเกนิกว่าจะคยุต่อ "แค่นีก่้อนนะ

เพลง ก�าลังจะผ่านป่า สัญญาณน่าจะขาด"

"จ้ะๆ งั้นอีกครึ่งชั่วโมงเพลงโทรหานะ ฟ้าคงถึงเบอร์ลิงตันแล้ว"

"พอฉันเช็กอินเข้าโรงแรมแล้วจะโทรไปเอง"

"โอเค...เพลงขอโทษอีกครั้งนะฟ้า" 

"อืม...ขอโทษเหมือนกันที่วีนใส่เธอ"
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"ไม่เป็นไรๆ เพลงสมควรโดนแล้ว...รักฟ้านะ จุ๊บๆ" เพื่อนสนิทอ้อน

ตบท้ายแล้ววางสายไป

ฟ้าใสพ่นลมจากปาก แล้วตัง้สมาธกิบัการขับมากข้ึน ภายในรถมดืลง

เมื่อแล่นเข้าสู่เงื้อมเงาของป่า ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นสนและไม้ไม่ผลัดใบ

เลยดูแน่นทึบ เงาของพวกมันทับซ้อนกันแผ่คลุมถนนเหมือนอุโมงค์ยาว 

ฟ้าใสมองแล้วก็อดห่วงการเดินทางขากลับของอเล็กซานเดอร์ไม่ได้

ไม่สิ เธอจะไม่ให้เขาขับกลับมา เธอจะขอร้องให้เขาค้างในเมือง  

ในเมื่อเขาเป็นห่วงเธอนัก เธอก็จะหาข้ออ้างว่ากลัวอะไรสักอย่าง

พออารมณ์โมโหหายไป ความรู้สึกผิดเลยแจ่มชัด อเล็กซานเดอร์ 

เป็นห่วงเธอ ถึงกับถามเพลงพิณว่าเธอเป็นอะไร จะว่าไปเขาก็โชคร้าย 

ท่ีมาเจอเธอในสภาวะอารมณ์ดุร้ายอย่างกับเม่นบาดเจ็บ ท�าไมเธอถึง 

ไม่ตั้งสติสักหน่อยแล้วรับมือกับสถานการณ์อย่างนุ่มนวลกว่านี้ ความจริง

เธอน่าจะยอมค้างท่ีเคบินให้จบๆ ไป เธอยังเคยพักโฮสเทลห้องพักรวม 

ที่ต้องแชร์พื้นที่ส่วนตัวกับคนไม่รู้จักด้วยซ�้า

แต่คนพวกนั้นไม่ได้ท�าให้เธอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนอย่างที่

อเล็กซานเดอร์ท�านี่

และนี่เธอก�าลังเสียใจท่ียืนหยัดในสิ่งท่ีตัวเองต้องการหรือไง... 

เธอถามตัวเอง

เธอมีสิทธิ์โกรธที่โดนเล่นตลกนะ ต่อให้อีกฝ่ายมีเหตุผลก็เถอะ 

จู่ๆ อาการคลื่นไส้ก็ก่อตัวในคอ ตามมาด้วยน�้าลายท่ีสอเต็มปาก  

เป็นอาการซ่ึงเกดิข้ึนบ่อยระยะนี ้ โดยเฉพาะเวลาเธอเครยีดหรอืใช้ความคดิ

หนกัๆ ฟ้าใสรบีควานมอืหากล่องลกูอมรสม้ินต์ในเป้บนเบาะข้างตวั พอเจอ

ก็เขย่าใส่ปากทีเดียวสามเม็ดแล้วเคี้ยวกร้วมๆ ไม่นานรสเผ็ดซ่านซ่า 

ก็ช่วยกลบรสน�้าดีขมเปรี้ยวลงไป แต่เหงื่อเย็นๆ กลับผุดขึ้นเต็มหน้าผาก 

หัวใจเต้นแรงขึ้น
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ชาลีน

ฟ้าใสสบถ กล�้ากลืนของเหลวในล�าคอลงไป บังคับสายตาจดจ่อ 

ท่ีทางขาวโพลนเบ้ืองหน้าท่ีละอองหิมะเริ่มโปรยปรายตกลงมาสมทบ  

จอจีพีเอสบอกเวลาอีกสามสิบนาทีจะถึงท่ีหมาย หญิงสาวเทลูกอมใส่ปาก

อีกครั้ง ยกมือปาดเหงื่อที่ก�าลังจะไหลเข้าตา

รถบีเอ็มดบัเบิลยูสเีทาเงนิในกระจกยังอยู่ในระยะเท่าเดมิ ต�าแหน่งเดมิ 

สร้างความรูส้กึอุน่ใจลกึๆ จนเธออดละอายกบัความย้อนแย้งของตวัเองไม่ได้

ตัง้แต่ขับมาเธอยังไม่เห็นรถในเลนฝ่ังตรงข้ามเลยสกัคนั รฐัเวอร์มอนต์ 

ข้ึนช่ือเรือ่งสถานท่ีเล่นสกีในหน้าหนาวกบัทิวทัศน์งดงามของฤดูใบไม้เปลีย่นสี 

ส่วนรอยต่อระหว่างฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงโลว์ซีซ่ัน บรรยากาศ 

จะหม่นซึมจนนักท่องเท่ียวขยาด บางเมืองเลยเงียบเหงาแทบกลายเป็น 

เมอืงร้าง แล้วเวลานีค้นท้องถิน่กค็งก�าลงักนิอาหารเย็นกนัอยูใ่นบ้าน ไม่มใีคร

อยากออกข้างนอกหากไม่จ�าเป็น

ความคดิขาดจากหัวกะทันหัน เม่ือจดุสแีดงหลายจดุสะท้อนไฟหน้ารถ

วาบเข้านัยน์ตา

กวำง!

เจ้าเปียกปูนของเพลงพณิแล่นผ่านกวางตวัโตกบัลกูกวางท่ียนือยูร่มิทาง

โดยไม่มอีะไรเกดิข้ึน พวกมันแค่ยืนนิง่ๆ ไม่ได้วิง่ออกมาอย่างท่ีเธอตกใจกลวั 

ก่อนออกเดินทางเอเลียตเตือนเรื่องกวางว่ิงตัดหน้ารถ บอกว่าพวกมัน 

บางตวัมีขนาดใหญ่ยังกบัววั ท่ีเม่ือชนจงัๆ จะก่อให้เกดิแรงปะทะมหาศาล 

แต่ถ้าหักหลบจะอันตรายย่ิงกว่าเพราะต้นไม้โตๆ หรือผาหินจะมีแรงต้าน

มากกว่าหลายเท่า

ทันใดนั้นฟ้าใสก็สะดุ้งสุดตัว

"อ๊ะ"

เงาทะมึนใหญ่โตโผนแผลว็จากด้านซ้ายมาหยุดนิง่กลางถนน ไฟหน้า

สาดปะทะไปยังกวางตัวใหญ่ ตากลมวาวเบิกโต หัวใจเธอกระดอนข้ึนมา 
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แล้วผมก็รักคุณ

ในล�าคอ รถพุ่งเข้าหามันเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดเข้าไป 

สมองราวถกูแช่แข็ง สญัชาตญาณบังคบัมือให้หมุนพวงมาลยัหักหลบ 

พาหนะแรงม้าสงูหนกักว่าสองตนัเปลีย่นทิศทางอย่างรวดเรว็ หลดุจากถนน

พุ่งไปยังชายป่าอีกด้าน ฟ้าใสหวีดร้อง หักพวงมาลัยเบนหน้ารถออกมา 

ได้ทันก่อนมันเสยต้นสนขนาดมหึมา เจ้าเปียกปูนของเพลงพิณไถลกลบัไป 

บนถนนเปียกลืน่ มนัหมุนส่ายปัดป่ายไปมา มนัหนกัเหลอืเกนิ ไม่เหมอืน 

เจ้ารถญ่ีปุ่นคนัเลก็ของเธอ ภาพรอบตวัวบูวาบอย่างกบัฉากในภาพยนตร์สามมิติ

ใบหน้าอ่อนโยนรกัใคร่ของพ่อแม่ผดุวาบข้ึนมา ตามด้วยความโศกเศร้า

รนุแรงหากเธอจะไม่ได้พบพวกท่านอีก

ฟ้าใสรีบตั้งสติ เหยียบเบรกย�้าๆ เพื่อชะลอความเร็ว ปล่อยให้รถ 

แล่นต่อไป รอจังหวะที่จะเหยียบเบรกให้ลึกขึ้นเพื่อหยุดรถ

แล้วเธอก็ต้องกรีดร้องลั่น เท้ากระทืบบนเบรกเต็มแรง

กวางยักษ์กระเด็นผ่านหน้ารถไป

ทว่าเธอไม่ได้เป็นคนชนมัน!

รถบีเอ็มสเีทาพุง่เข้ามาจะชนเธอ ก่อนเบนออกข้างอย่างเฉียดฉิว แล้ว

เสยีหลกัไถลไปอีกฝ่ัง ล้อหมุนปัดหิมะรมิทางฟุง้กระจยุเหมือนแป้งท่ีโดนเป่า 

รถคันโตพุ่งเข้าหาแผงต้นไม้ด�าทะมึนอย่างยั้งไม่อยู่

เธออ้าปากกว้าง แต่กรดีร้องไม่ออก หัวใจอย่างกบัถกูดงึหลดุจากข้ัว

โครมมม

พาหนะแสนสวยกระแทกต้นไม้เต็มแรงจนสั่นสะเทือนตั้งแต่ล�าต้นถึง

ปลายยอด หิมะร่วงกราวเป็นฝอยปนกับกิ่งก้านแห้งที่หักหล่นลงมา

"น้าอเล็กซ์!"

ทันทีท่ีรถหยุดในสภาพหน้าปักท่ิมลงข้างทาง ฟ้าใสก็กระชาก 

เข็มขัดนิรภัยออก ตะเกียกตะกายลงจากรถแล้วออกวิ่งเต็มฝีเท้าไปหาเขา

ขออย่ำให้เป็นอะไรไปเลย โอ...ขออย่ำให้เขำเป็นอะไรเลย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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