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สิ่งที่ท�ำด ้วยควำมตั้งใจที่ดีใช ่ว ่ำผลที่ตำมมำจะดีเสมอไป  

ดังนั้นอำหำรของเรเชลที่ท�ำเพ่ือคนในรำชสกุลของประเทศไทย 

อย่ำงสุดควำมสำมำรถจึงน�ำมำซึ่งเหตุกำรณ์บำงอย่ำงท่ีไม่ดี...ไม่ใช่สิ 

เหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดว่ำจะเกิดขึ้นกับรำยกำร เจเรมี่รู้สึกว่ำเนื้อซี่โครง

ของเรเชลจำนน้ันท�ำให้มำตรฐำนเรื่องรสชำติของเขำสูงขึ้นมำก เขำจึง

มักวิจำรณ์อำหำรในด้ำนลบแทบทุกร้ำนท่ีไป

"กลิน่ใช้ได้ แต่ไม่รูส้กึถึงรสชำตอิะไรเลย ให้ท�ำอำหำรแต่ดนัท�ำอะไร

ออกมำเนีย่"

เขำเป็นนักชิมอำหำรจึงสำมำรถวิจำรณ์แบบนี้ได้ แต่สิ่งที่ท�ำให้

เหตกุำรณ์ย่ิงอหิลกัอิเหลือ่ก็คือเขำไม่ได้พูดกับตวัเอง แต่พูดต่อหน้ำเชฟ 

และถ้ำพูดเป็นภำษำองักฤษเชฟก็คงจะฟังไม่ค่อยออก เขำจงึมุง่มัน่ทีจ่ะ

วิจำรณ์อำหำรในแง่ลบจนถึงขนำดเปิดพจนำนกุรมภำษำไทยหำค�ำศพัท์

ไปด้วย 

อำจเป็นเพรำะควำมโกรธแค้นของคนท่ีถูกวิจำรณ์พุ่งสูงเสียดฟ้ำ 

1

เช้ามืดที่ฟลอเรนซ์
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8 ยอดเชฟเทพนักปรุง 3

ท้องฟ้ำจงึมดืครึม้ ส่งเสยีงร้องค�ำรำม จนในทีส่ดุสำยฝนก็เทกระหน�ำ่ลงมำ

อย่ำงหนกั เป็นผลท�ำให้เทีย่วบนิถูกเลือ่นออกไป ทีมงำนและผูร่้วมรำยกำร

จึงมำน่ังรวมกันตรงม้ำนั่งยำวของห้องรับรอง

ในระหว่ำงที่ก�ำลังนั่งรออยู่บนม้ำน่ังที่น่ังไม่ค่อยสบำยนัก มินจุน 

ก็จดสูตรอำหำรต่ำงๆ ท่ีได้กินในประเทศไทยลงบนกระดำษโน้ตท่ีมี

ขนำดพอๆ กับฝ่ำมือ นอกจำกน้ันยังจดสูตรอำหำรและเคล็ดลับต่ำงๆ 

ท่ีได้รับจำกประสบกำรณ์ในรำยกำรแกรนด์เชฟ ขณะท่องเที่ยว 

ในอเมรกิำและตอนไปบรำซลิ รวมท้ังยังจดเทคนคิพเิศษในกำรท�ำอำหำร

ของแต่ละประเทศเท่ำท่ีเขำเรียนรู้ด้วยตัวเองลงไปด้วย

อย่ำงเช่นในอนิเดยีเวลำท�ำอำหำรท่ีใช้วัตถุดบิหลักทีไ่ม่ใช่ผลิตภณัฑ์

จำกนม หรือแม้แต่เวลำท�ำอำหำรโดยใช้ผลไม้ ก็มักจะใส่พริกซึ่งเป็น 

เครือ่งเทศยอดนิยมลงไป ตอนแรกทีไ่ด้รูเ้ขำงนุงงมำก ผลไม้กับพรกิเป็น

องค์ประกอบที่เขำไม่สำมำรถจินตนำกำรได้

เซร่ำเหลือบเห็นกระดำษโน้ตแล้วร้องอุทำนออกมำ

"เป็นคนละเอียดจังเลยนะคะ"

"ก็ตัดสินใจแล้วนี่ครับว่ำจะเป็นเชฟ มันเป็นเส้นทำงเดียวที่ผม

เลือกเดิน ผมก็ต้องท�ำให้ดีท่ีสุด"

"ผู้ชำยท่ีมุ่งมั่นพำกเพียรน่ีเท่ดีนะคะ มินจุน ขอให้คุณท�ำแบบน้ี

ต่อไป เพรำะดูเซ็กซี่มำกเลย"

"น่ีก�ำลังคุกคำมทำงเพศผมอยู่รึเปล่ำเนี่ย"

"ผู้หญิงท่ีมีเสน่ห์แบบฉันเป็นคนพูด มันไม่เรียกว่ำคุกคำม แต ่

เรียกว่ำย่ัวยวนต่ำงหำก"

พอพูดจบเซร่ำก็ท�ำท่ำส่งจบู และขณะท่ีก�ำลงัคดิว่ำมนิจนุทีก่�ำลงั

ก้มหน้ำอย่ำงเขินอำยน้ันดูน่ำรักมำก เอมิลี่ก็มำดึงตัวเธอ ถอนหำยใจ
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อย่ำงเหน่ือยหน่ำย

"อย่ำแกล้งคนใสซื่อบริสุทธ์ิอย่ำงมินจุนสิ"

"สอนอีกแล้ว ฉันไม่ใช่เด็กๆ แล้วนะ"

มินจุนมองเธอทั้งสองที่ก�ำลังท�ำสงครำมประสำทกันอยู่ มีสิ่งหนึ่ง 

ที่เขำได้รู้จำกกำรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเธอ นั่นคือเซร่ำจะคอยสังเกต 

เอมิลี่อยู่ตลอดเวลำ ตอนแรกเขำรู้สึกว่ำควำมมั่นใจและควำมผ่ำเผย

ของเซร่ำท�ำให้เอมิลี่ดูดร็อปลง แต่ตอนน้ีเขำกลับรู้สึกว่ำเอมิล่ีคอยดูแล 

เซร่ำเหมอืนเป็นญำตสินิท ส่วนเซร่ำดูเหมอืนเป็นน้องสำวทีค่วำมจรงิแล้ว

ชื่นชอบพ่ีสำว แต่แกล้งท�ำเป็นไม่ชอบ อำยุของพวกเธอก็ห่ำงกัน

ประมำณนั้น เซร่ำอำยุย่ีสิบสี่ ส่วนเอมิลี่อำยุสำมสิบเอ็ด

"นี่ ดูนี่สิ"

แอนเดอร์สันเรียกพลำงชี้นิ้วไปท่ีหน้ำจอมือถือ มินจุนจึงย่ืนหน้ำ

ไปมองแล้วย้ิม

"ดูเหมือนจะสบำยดีนะ"

ในจอมือถือเป็นรูปของโคลอี้ท่ีใส่ชุดตุ๊กตำไก่และก�ำลังท�ำอำหำร 

ให้เดก็ๆ เธอมรีำยกำรอำหำรทีก่�ำลงัถ่ำยท�ำอยู่จงึถูกเรยีกไปออกงำนอเีวนต์

ต่ำงๆ มำกมำย ในรูปคงเป็นเพรำะมีเด็กๆ รำยล้อม ใบหน้ำของเธอจึง

ปรำกฏรอยยิม้ทีส่ดใส ชวนให้รูส้กึอำรมณ์ดตีำมไปด้วย ไม่ใช่แค่รูปของ

โคลอีเ้ท่ำนัน้ แอนเดอร์สนัยังให้ดรูปูของมำร์โค่และฮวิโก้ด้วย

"นำยไม่คิดจะเริ่มเล่นสตำร์บุ๊กบ้ำงเหรอ"

"ไม่เคยคิดจะเล่นเลย"

"เล่นก็ไม่ได้เสยีหำยอะไรนี ่กำรขำยภำพลกัษณ์ทีดี่ก็เป็นเร่ืองทีส่�ำคญั

ของเชฟนะ"

"ฉันเคยคิดว่ำนำยจะหัวโบรำณกับเรื่องพวกน้ีซะอีก แต่กลับ 
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10 ยอดเชฟเทพนักปรุง 3

เปิดกว้ำง"

"ฉันเป็นคนที่ยอมรับควำมเป็นจริง ถ้ำมันมีประโยชน์ฉันก็ท�ำ  

กำรท่ีลูกค้ำมำกินอำหำรของฉันโดยคำดหวังในตัวฉันน่ำจะดีกว่ำ 

กำรที่มำกินโดยไม่รู้จักฉัน ดังน้ันก็ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะไม่เล่น"

"ท�ำไมจะไม่มีเหตุผล ก็เหมือนพวกไบลด์เทสต์ท่ีไม่ได้ดูปัจจัย 

แวดล้อมอื่นๆ แต่ตัดสินจำกตัวอำหำรเท่ำน้ันยังไงล่ะ"

"พวกน้ันเอำไว้ใช้ส�ำหรับในกำรแข่งขันเท่ำนั้นแหละ สุดท้ำยแล้ว

ภำพลักษณ์ของเชฟก็ถูกรวมอยู่ในจำนเหมือนกัน ก่อนท่ีลิ้นของลูกค้ำ

จะสัมผัสอำหำร เชฟต้องไม่เพียงแค่ชูเรื่องกลิ่นกับรูปลักษณ์ภำยนอก

ของอำหำรเท่ำนั้น แต่ต้องชูควำมคำดหวังให้สูงด้วย"

"ฉันเข้ำใจแล้วว่ำนำยอยำกจะบอกอะไร สรุปก็คือจะให้ฉันลอง

เล่นสตำร์บุ๊กใช่มั้ย"

พอแอนเดอร์สันเลื่อนหน้ำจอก็ปรำกฏใบหน้ำของคนที่คุ้นเคย

"ดสู ิคำย่ำก็เล่นนะ ถึงจะไม่ค่อยได้โพสต์อะไรก็เถอะ แต่จ�ำนวนแฟน

มตีัง้หมืน่คนแล้ว"

"แล้วนำยล่ะมีก่ีคน"

"อืม ฉันเพ่ิงเริ่มเล่นไม่นำนเอง"

"ก็น่ันแหละ แล้วมีก่ีคนล่ะ"

กำรถำมซ�ำ้ของมนิจนุท�ำให้แอนเดอร์สนัเลียรมิฝีปำกรำวกับว้ำวุ่นใจ

อยู่ครู่หน่ึง ไม่นำนก็ท�ำหน้ำตำบูดบึ้ง

"สองพันเจ็ดร้อยคน"

"โห เยอะน่ี งั้นท�ำไมท�ำหน้ำแบบนั้นล่ะ"

"ไม่เยอะหรอก ถ้ำเทียบกับคนอืน่แล้วถือว่ำไม่เยอะเลย อย่ำงโคลอี้

ก็มีเกินหกพันคนแล้ว"

Page ���������������� 3.indd   10 11/11/2562 BE   14:19



Yangchigi-jari 11

"ก็นำยเพ่ิงเริ่มเล่นไม่ใช่เหรอ"

"ท่ีจริงหลังจำกจบกำรแข่งขันฉันก็เริ่มเล่นก่อนคนอื่น..."

ท่ำทำงท่ีเหมือนกับกำรสำรภำพควำมลับที่ย่ิงใหญ่ท�ำให้มินจุน

กลั้นหัวเรำะเอำไว้ไม่อยู่ แอนเดอร์สันจึงขมวดคิ้ว

"นำยข�ำอะไร"

"ฮะๆ ก็มันตลกนี่ แอนเดอร์สันผู้ย่ิงใหญ่มำนั่งกังวลเรื่องอะไร 

แบบนี้ด้วย"

"ไม่ได้กังวลสักหน่อย"

แอนเดอร์สันท�ำท่ำเบะปำก มินจุนจึงหยุดหัวเรำะแล้วพูดว่ำ

"สกัวันยอดก็จะเพ่ิมข้ึนเองน่ันแหละ ถ้ำคณุเรเชลสมคัรสตำร์บุก๊ข้ึนมำ

จะเป็นยังไงนะ อำจจะได้ยอดแฟนหลำยหมืน่คน ไม่ส ิอำจจะหลำยแสน

ก็ได้"

"เธอดังก็จริง แต่อำยุเยอะแล้ว แฟนคลับของเธอก็ไม่ได้อยู่ใน 

ช่วงอำยุที่จะเข้ำมำตำมดูคนดังในสตำร์บุ๊กซะด้วย"

"นำยเองก็เป็นแฟนคลับของเธอน่ี แถมยังหนุ่มด้วย"

"มีคนแบบฉันไม่เยอะหรอก"

"ว่ำแต่ท�ำไมนำยถึงได้นบัถือคุณเรเชลขนำดนัน้ล่ะ จรงิอยู่ท่ีเธอเป็น

คนน่ำนับถือมำก ตอนเด็กนำยเคยไปโรสไอส์แลนด์สำขำใหญ่เหรอ"

"ใช่"

แม้ค�ำตอบของแอนเดอร์สันจะสั้นมำก แต่แววตำของมินจุน 

ก็เปล่งประกำยทันที

"มันเป็นยังไง"

"ยำกมำกทีจ่ะอธิบำยออกมำเป็นค�ำพูด ลิน้ของเดก็อ่อนไหว จ�ำได้

แค่ว่ำตอนนัน้ฉนัถึงกับชอ็กไปเลย อธิบำยอะไรมำกกว่ำนีไ้ม่ได้แล้วจรงิๆ"
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แค่จินตนำกำรถึงที่นั่นก็ท�ำให้หัวใจพองโตแล้ว ไม่แน่ว่ำที่น่ัน 

อำจจะมเีมนูท่ีได้สบิคะแนนเต็มไปหมด มนัเป็นสวรรค์แบบไหนกันแน่นะ 

มินจุนนึกเสียดำยท่ีไม่เกิดมำเร็วกว่ำนี้สักหน่อย เพรำะถ้ำเกิดเร็วกว่ำน้ี

เขำก็คงไปทีน่ั่นแน่นอน และคงได้พบเรเชลกับสำมใีนสมยัท่ียังเป็นหนุ่ม

เป็นสำว 

มีหลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่มินจุนอยำกถำม อยำกเรียนรู ้ และ 

อยำกสัมผัสจำกพวกเขำ ที่จริงตอนนี้ก็ยังมีโอกำส แม้จะไม่ใช่ช่วงที่

เฟ่ืองฟู แต่เรเชลคนนัน้ก็อยู่ข้ำงๆ เขำแล้ว เขำนกึถึงค�ำพูดของเอมลิีท่ีว่่ำ 

กำรได้รับควำมสนใจจำกเรเชลเป็นเรื่องท่ีเชฟส่วนใหญ่ใฝ่ฝัน เขำจึง 

ไม่คิดที่จะปล่อยให้โอกำสที่มำถึงตัวหลุดลอยไป เขำเหลือบมองไปยัง

เรเชลท่ีก�ำลังหลับคอพับคออ่อนอย่ำงอ่อนเพลีย ระหว่ำงน้ันมำร์ติน 

ก็เดินเข้ำมำ

"เพ่ิงได้รับแจ้งว่ำอีกหน่ึงชั่วโมงจะท�ำกำรบินได้แล้ว"

"ดีเลย จะได้เดินทำงสักที"

"ระหว่ำงน้ีก็เตรียมตัว ถ้ำอยำกไปร้ำนดิวตี้ฟรีก็ไปตอนน้ีได้เลย"

"แล้วเรำจะไปท่ีไหนต่อจำกอิตำลีเหรอ"

"แน่นอนว่ำยังเป็นควำมลบั พวกคุณจะได้ตืน่เต้นจำกควำมคำดหวัง

ยังไงล่ะ ลองเดำดไูปก่อนนะ"

"อิตำลีก็ท�ำให ้ ต่ืนเต ้นจะแย่อยู ่แล ้ว ส ่วนตัวแล ้วผมชอบ 

อำหำรอิตำเลียนท่ีสุดในแถบยุโรปเลย"

มินจุนพูดพลำงกลืนน�้ำลำย มีหลำยอย่ำงที่เขำอยำกรู้ ตอนไป 

ร้ำนอำหำรอิตำเลียนในเกำหลี เชฟแต่ละคนมีระดับควำมสุกในใจ 

ที่ค่อนข้ำงแตกต่ำงกัน เขำอยำกรู้ว่ำสัมผัสตอนเคี้ยวเส้นแบบอัลเดนเต ้

ที่ดีที่สุดจะต้องเป็นแบบไหน อยำกรู้รสชำติของพูเรท่ีท�ำจำกผลไม้ของ
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อิตำลี และอยำกรู้ว่ำกำรย่ำงเน้ือของอิตำลีเป็นยังไง เขำอยำกรู้เรื่อง

พวกนั้น พอคิดว่ำก�ำลังจะได้ไปสัมผัสด้วยตัวเอง หัวใจก็เต้นตึกตัก

เหมือนเด็กท่ีก�ำลังจะไปปิกนิก

หลังจำกที่มำร์ตินเดินจำกไป บรรยำกำศก็กลับมำเงียบอีกครั้ง 

บำงคนก็งีบหลับต่อ บำงคนก็เล่นมือถือ ซึ่งมินจุนเป็นแบบหลัง

ฉัน : ยุ่งมั้ย

คาย่า : ไม่ยุ่ง ก�ำลังไปสนำมบินน่ะ

โชคดทีีเ่วลำไม่คลำดเคลือ่นกัน อำจจะเป็นเพรำะไม่ได้ส่งข้อควำม

หำกันมำนำน มนิจนุจงึกดมอืถือด้วยหน้ำตำตืน่เต้น

ฉัน : โทรคุยได้มั้ย

คาย่า : อือ

ฉัน : เด๋ียวฉันโทรไปนะ รอแป๊บ

มนิจนุกดปุม่โทรออกแล้วเอำมอืถือมำแนบห ูพอเห็นว่ำแอนเดอร์สนั

ก�ำลังมองด้วยสีหน้ำสงสัย มินจุนก็ย้ิมพร้อมขยับปำกพูดว่ำ 'คำย่ำ'  

แอนเดอร์สนัจงึพยักหน้ำเบำๆ หลงัจำกทีเ่สยีงต่อสำยดงัได้สกัพัก เสยีงที่

คุ้นเคยก็ดังขึ้น ถ้ำสิ่งที่ออกมำจำกปำกของเธอคืออำหำร อำหำรจำนนี้ 

ก็คงจะถูกหมกัด้วยควำมง่วงแล้วปรงุให้สกุอย่ำงลวกๆ

"เหนื่อยจัง..."

"ท�ำไมพอรับสำยก็พูดค�ำน้ีเลยนะ ได้นอนบ้ำงรึเปล่ำเน่ีย"

พอมินจุนเริ่มพูด มำร์ตินก็ส่งสำยตำถำมว่ำใคร แอนเดอร์สัน 
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14 ยอดเชฟเทพนักปรุง 3

ที่อยู่ข้ำงๆ จึงตอบแทน ค�ำตอบนั้นท�ำให้มำร์ตินตำเป็นประกำยพร้อม

บอกให้ตำกล้องซูมไปท่ีมินจุนที่คุยโทรศัพท์ด้วยสีหน้ำผ่อนคลำย 

โดยไม่รู้เรื่องรู้รำวอะไร

"ท่ีนั่นก่ีโมงแล้ว"

"เช้ำมืดน่ะ แต่อย่ำไล่ให้ไปนอนนะ เพรำะถ้ำไม่ได้คุยตอนน้ี 

ก็ไม่รู้ว่ำเมื่อไหร่จะได้คุยกันอีก"

"ร่ำงกำยต้องส�ำคัญกว่ำกำรคุยโทรศัพท์สิ"

"น่ันล่ะคือปัญหำของฉัน ไม่รู ้ว่ำได้พูดคุยแบบน้ีล่ำสุดเมื่อไหร่  

ฉันน่ะทุกวันได้เจอก็แต่คนพ้ืนท่ี ลูกค้ำ หรือไม่ก็เชฟด้วยกันแค่นั้นเอง 

กำรได้คุยกับนำยหรือกับคนอื่นจึงถือว่ำเป็นกำรได้พักผ่อนบ้ำง"

"นอกจำกฉันแล้วมีใครให้โทรหำอีกเหรอ"

"ก็น่ำจะรูน่ี้ แม่กับน้อง แล้วก็...มำร์โค่ ส่วนโคลอ้ีเวลำไม่ค่อยตรงกัน

ก็เลยแค่ส่งข้อควำมหำกันวันละครัง้น่ะ"

"โคลอี้เองก็คงยุ่งแหละ แล้วสุขภำพเป็นไงบ้ำง"

"ไม่รูส้ ิฉนัไม่ได้ไปตรวจสขุภำพโรงพยำบำล กเ็ลยไม่รู้ว่ำเป็นยังไงบ้ำง 

ไม่แน่ว่ำอำจจะมำรูต้วัทหีลงัก็ได้ว่ำเป็นโรคร้ำยอะไรสกัอย่ำง"

มนิจนุท�ำหน้ำบดูบึง้ทันท ี เพียงแค่จนิตนำกำรถึงเรือ่งอะไรแบบน้ัน

ก็รูส้กึอำรมณ์ไม่ดแีล้ว

"อย่ำพูดแบบนั้นสิ แล้วน่ีอยู่ที่ไหน"

"เยอรมนี แต่อีกไม่ก่ีชั่วโมงก็จะไปอิตำลีแล้ว"

"อิตำลีเหรอ ฉันก็ก�ำลังจะไปที่นั่นเหมือนกัน คงไม่ได้มำออก

รำยกำรฉันหรอกนะ"

"ใช่ท่ีไหนกันล่ะ ท่ีอิตำลีก�ำลังฉำยแกรนด์เชฟก็เลยขอให้ฉัน 

ไปออกรำยกำรในฐำนะผู้ชนะน่ะ แต่ฉันพูดอิตำลีไม่ได้เลยสักค�ำ"
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"จะได้เจอกันรึเปล่ำนะ"

"ถ้ำอยู่ใกล้ๆ กันก็คงได้เจอ"

"ถ้ำอยู่ใกล้ๆ กันก็ดีสิ"

กำรสนทนำด�ำเนนิต่อไปพักใหญ่ สบินำที สำมสบินำที ห้ำสบินำที 

จนถึงตอนท่ีเครื่องบินก�ำลังจะขึ้น มินจุนจึงต้องวำงสำย

"เดี๋ยวฉันต้องไปขึ้นเครื่องแล้วนะ ยังไงระหว่ำงบินก็พักผ่อนให้

เต็มท่ีล่ะ"

"อือ แค่นี้นะ"

หลังจำกวำงสำยมินจุนถึงเพ่ิงรู้ว่ำคนอื่นก�ำลังมองอยู่

"มีอะไรกันเหรอครับ"

ใช้เวลำบนิประมำณสบิสองชัว่โมง ด้วยควำมต่ำงของเวลำจงึท�ำให้

มำถึงเมืองฟลอเรนซ์ในเวลำบ่ำยสองโมง หลังจำกผ่ำนด่ำนตรวจคน 

เข้ำเมอืงและออกมำด้ำนนอกแล้ว มำร์ตินก็กระแอมเพ่ือดงึควำมสนใจ

"เรำมำถงึอิตำลแีล้ว และวันน้ีเรำได้ตดิต่อไกด์พิเศษเอำไว้ช่วยดแูล

พวกคณุครบั"

"ไกด์พิเศษเหรอ"

เอมิลี่ถำมด้วยน�้ำเสียงสงสัย มินจุนนึกถึงคำย่ำขึ้นมำ คำย่ำ 

ก็ก�ำลังมำอิตำลีเหมือนกัน แม้จะบอกว่ำมำอิตำลีเพ่ือออกรำยกำร 

แกรนด์เชฟก็ตำม มำร์ตินมองไปข้ำงหลังแทนค�ำตอบ ผู้ชำยคนหน่ึง

ก�ำลังเดินตรงมำหำพวกเขำ พอชำยคนน้ันถอดแว่นกันแดดออก เอมิลี ่

ก็ท�ำหน้ำผิดหวังและถอนหำยใจออกมำ 

"อลัน"

"ดีใจท่ีได้เจอกันอีกนะ"
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อลนัตอบด้วยน�ำ้เสยีงนิง่ๆ ก่อนจะเข้ำไปกอดเรเชลกับเอมลิี ่ แล้ว 

หันมองไปที่มินจุน

"มินจุน ดูเหมือนคุณจะสูงขึ้นนะ"

"ไม่หรอกครับ อำจเป็นเพรำะส้นรองเท้ำ ผมคงไม่สูงไปกว่ำน้ี 

แล้วล่ะ"

มนิจนุย้ิมพลำงชีไ้ปท่ีรองเท้ำ หลงัจำกทีอ่ลนัทกัทำยกับแอนเดอร์สนั

แล้วก็มองไปท่ีเจเรมีแ่ละเซร่ำ

"ไม่เจอกันนำนเลยนะครับเจเรมี่ ครั้งสุดท้ำยท่ีมำร้ำนของผม 

ครำวก่อน ผมยังจ�ำค�ำวิจำรณ์ของคุณข้ึนใจ"

"เอ่อ ผมจ�ำไม่ค่อยได้น่ะ ผมเคยชมไว้เหรอ"

"เท่ำท่ีจ�ำได้ก็ม.ี..โมจแิอปเป้ิลเป็นของหวำนทีน่่ำสะอดิสะเอยีนมำก 

ท้ังทีข่องหวำนจำนนีผ้มได้รบัค�ำชมมำมำกมำย"

"ฮ่ำๆ ผมไม่ชอบวิจำรณ์อะไรท่ีซ�้ำกับคนอื่นน่ะ"

เจเรมี่หัวเรำะร่วนแล้วพูดออกมำหน้ำตำเฉย อลันจึงยิ้มแล้ว 

หันไปทำงเซร่ำ

"ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมอลัน เคร็ก เรียกผมว่ำอลันก็ได้"

"ฉนัเซร่ำ เคจค่ะ ดีใจจงัท่ีได้มำเจอกันแบบนี ้ ฉนัอยำกจะเจอคณุ 

สักครั้งมำนำนแล้ว"

"เดี๋ยวนะอลัน คุณรู้จักเซร่ำเหรอ"

"เธอเคยลงปกนิตยสำรคุกเกอร์สครั้งก่อน เป็นนักชิมอำหำร 

ที่เซ็กซี่ท่ีสุดในโลก"

"ปกติคุณไม่ค่อยอ่ำนพวกนิตยสำรนี่"

อลนัหันไปมองทำงอืน่รำวกับเลีย่งท่ีจะตอบ เจเรมีจ่งึหวัเรำะออกมำ

"แม้ว่ำเรำจะไม่ค่อยอ่ำนนิตยสำร แต่บำงครั้งพลังของหน้ำปก 
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ก็ท�ำให้เรำซื้อมำอ่ำน"

"ฉันพอจะเข้ำใจแล้วล่ะว่ำหมำยควำมว่ำอะไร"

พอเหน็เอมลิีพึ่มพ�ำรำวกับไม่พอใจ เซร่ำก็ย้ิมเซก็ซีเ่หมอืนนำงแบบ

พร้อมชำยตำมอง

"ว่ำแต่คุณมำได้ยังไงคะอลัน อ๋อ หรือว่ำเพรำะเรเชล?"

"ก็เป็นเพรำะเหตุผลนั้นน่ันแหละครับ อำจำรย์ของผมมำออก

รำยกำรน้ี จะไม่ให้ผมมำได้ยังไงล่ะ"

อลันย้ิมอย่ำงอ่อนโยนพร้อมมองไปที่เรเชล

"ขอบคณุท่ีกลบัมำเป็นเชฟอกีครัง้นะครับอำจำรย์ ผมเคยอยำกเห็น

ภำพท่ีอำจำรย์ยืนอยู่ในครวัอกีสกัครัง้"

"ท้ังๆ ทีม่เีวลำเรยีนรูจ้ำกฉนัได้ไม่นำนเท่ำไหร่ แต่กลบันกึถึงฉนัเสมอ"

เรเชลพูดด้วยน�้ำเสียงซำบซึ้งใจ อลันอำยุแค่สำมสิบกว่ำเท่ำนั้น  

ตอนท่ีเรเชลเลกิเข้ำครวัอย่ำงมำกอลนัก็อำยุย่ีสบิสีย่ี่สบิห้ำ จงึมเีวลำเรยีน

กับเธอแค่ไม่ก่ีปีเท่ำน้ัน เธอจงึรูส้กึขอบคุณควำมรูส้กึของอลนัเป็นอย่ำงมำก 

"ถึงแม้จะเป็นเวลำสั้นๆ แต่สิ่งท่ีผมได้เรียนรู้ก็ล�้ำค่ำมำกนะครับ"

หลงัจำกน้ันท้ังหมดกข้ึ็นรถตูเ้พ่ือเดนิทำงเข้ำไปยังตวัเมอืง ตอนแรก

คดิว่ำเมือ่มำถึงสนำมบนิก็คงจะได้เห็นสิง่ก่อสร้ำงท่ีสวยงำมในสมยัโรมนั 

แต่ควำมจรงิกลบัมแีค่ทุ่งหญ้ำกับถนนเท่ำน้ัน แล้วไม่นำนมำร์ตนิก็ตดิต่อ

มำทำงวทิยุสือ่สำร

"ฮัลโหล ฮัลโหล ได้ยินมั้ยครับ"

"ครับ ได้ยิน"

"ตอนนี้เป็นเวลำก�้ำก่ึงระหว่ำงมื้อกลำงวันกับมื้อเย็น งั้นพวกเรำ

หำอะไรข้ำงทำงกินน่ำจะดีกว่ำ อลัน คุณรู้จักที่ดีๆ เยอะใช่มั้ยครับ"

"ผมรู้แม้กระทั่งว่ำมีตึกอยู่ก่ีตึกในเมืองฟลอเรนซ์ อย่ำห่วงไปเลย"
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"แล้วมีก่ีตึก"

"สองหมื่นสำมสิบสองตึก"

เสียงของมำร์ตินเงียบไป อลันจึงวำงวิทยุสื่อสำรลงเหมือนกับว่ำ

ตัวเองชนะ แอนเดอร์สันที่ก�ำลังง่วนกับกำรขับรถจึงถำมว่ำ

"รู้เรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันครับ"

"ก็แค่เดำเอำน่ะ"

"เดำหรอกเหรอเน่ีย"

เอมิลี่ถำมขึ้นด้วยสีหน้ำตกใจ อลันจึงยักไหล่แล้วตอบว่ำ

"ในครัวของผม ผมยังไม่รู้เลยว่ำมีส้อมท้ังหมดก่ีคัน แล้วผมจะรู้

จ�ำนวนตึกในเมืองฟลอเรนซ์ได้ยังไง ตอนน้ีมำร์ตินคงก�ำลังยุ่งอยู่กับ 

กำรเสิร์ชหำค�ำตอบของผมว่ำถูกหรือผิด"

"คุณก็ชอบแกล้งคนเหมือนกันนะเน่ีย อลัน"

"ผมไม่ใช่คนร้ำยกำจขนำดนั้นหรอก แต่ผมชอบแกล้งมำร์ติน"

"ท�ำไมถึงต้องเป็นมำร์ตินล่ะ"

"ครำวก่อนที่เขำมำร้ำนอำหำรผม เขำอ้วกลงพ้ืนทั้งท่ีผมเตือน 

แล้วนะว่ำให้ดื่มแบบพอประมำณ"

มินจุนระเบิดหัวเรำะออกมำ ก่อนจะถำมด้วยควำมสงสัย

"ทีร้่ำนของคณุมลีกูค้ำทีปั่ญหำเยอะมัย้ครบั แต่อย่ำงน้อยก็ไม่น่ำ 

มีใครเอำเรื่องรสชำติอำหำรมำเป็นปัญหำ?"

"ท�ำไมจะไม่มีล่ะ อย่ำงตอนที่ท�ำร้ำนโรสไอส์แลนด์ในเมืองเวนิส 

ผมยังเคยเจอลูกค้ำหำเรื่องทุกวัน"

"หำเรื่องยังไงเหรอครับ"

"เรื่องน้ันฉันจะตอบให้ค่ะ มีเสลดไม่ก็น�้ำลำยอยู่ในจำนบ้ำง  

บำงคนก็อ้วกใส่ บำงคนถือว่ำตัวเองเป็นแขกวีไอพีก็หยิบบหุรีอ่อกมำสูบ
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แม้จะมีป้ำยเตือน และยังมีพวกท่ีกินแล้วชักดำบด้วย ท�ำทีเป็นเข้ำมำ

สั่งอำหำร จำกน้ันเอำแมลงสำบท่ีตำยแล้วใส่ลงในจำนอำหำรแล้ว 

เดินออกไปเลยก็มี"

"อันหลังนี่ไม่ใช่พวกลูกค้ำท่ีมำหำเรื่องแล้ว น่ำจะเป็นพวกโรคจิต

มำกกว่ำ"

"ไม่ว่ำจะได้ฟังค�ำชมว่ำอร่อยมำเยอะแค่ไหน แต่พอเจอคนแบบนัน้

เข้ำไปครั้งเดียว พลังงำนดีๆ ที่สะสมมำทั้งวันก็หำยไปในพริบตำ"

พอพูดจบเรเชลก็ท�ำหน้ำเศร้ำ อลันจึงพูดเสริมว่ำ

"เด๋ียวนี้พอให้จองล่วงหน้ำก็ไม่ค่อยเจอลูกค้ำแบบนั้นแล้ว แต่ถ้ำ

ไม่ใช่ร้ำนอำหำรดังทีม่คีนจองจนเต็มกยั็งคงต้องเจอกับลกูค้ำแบบน้ันอยู่ 

กำรจองล่วงหน้ำก็ล�ำบำกเหมือนกัน มีลูกค้ำหลำยคนที่จองไว้แต่ไม่มำ

จงึท�ำให้สญูเสยีรำยได้ไป ค�ำว่ำโนโชว์น่ะ คณุเคยได้ยินใช่มัย้"

"อ๋อ เคยได้ยินครับ ผมไม่เข้ำใจคนแบบนั้นเลยจริงๆ แค่โทร 

มำบอกนิดเดียวเองว่ำไม่มำแล้ว"

"ผมก็ไม่เข้ำใจเหมอืนกัน แต่เรือ่งแบบนีเ้กิดข้ึนบ่อยมำก มร้ีำนอำหำร

มำกมำยต้องปิดกิจกำรเพรำะโนโชว์ จงึท�ำให้บำงร้ำนไม่รบัจองโต๊ะเลย"

อลันหยุดมองมินจุนแล้วย้ิม

"ท�ำไมเหรอครับ คิดจะท�ำร้ำนอำหำรก็เลยกังวล?"

"ผมรู้ว่ำมันเป็นกำรคิดถึงเรื่องท่ีไกลตัวมำก"

"ไม่หรอก กำรคดิล่วงหน้ำเป็นสิง่ทีด่ ี แต่อย่ำไปคดิถึงปัญหำทีเ่รำ

ท�ำอะไรไม่ได้เลย ไม่จ�ำเป็นท่ีจะต้องไปเครียดกับมันล่วงหน้ำ"

"ครับ ผมแค่คิดว่ำจะเปิดร้ำนอำหำรที่ไหนและแบบไหนดี แต่ 

ก่อนจะเปิดผมคงต้องไปหำประสบกำรณ์ท่ีไหนสักท่ีก่อน"

"ถ้ำร้ำนของผมมตี�ำแหน่งว่ำงผมจะเรยีกตวัคณุมำแน่นอน มนิจนุ 
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แต่ถ้ำคุณต้องถึงขนำดเรียนภำษำอิตำลีเพ่ือมำท�ำงำนท่ีน่ี สู ้ไปท�ำ 

ที่อเมริกำหรือท่ีไหนก็ได้ น่ำจะมีที่ส�ำหรับคุณอยู่แล้ว ไม่แน่ว่ำ..."

อลันเหลือบไปมองเรเชล

"อำจจะอยู่ใกล้ตัวกว่ำท่ีคิดก็ได้"

ประเทศอิตำลีเป็นประเทศที่เสียหำยจำกสงครำมน้อยเป็น 

อนัดับต้นๆ ในแถบยุโรป เมือ่เหน็สิง่ก่อสร้ำงหลำยร้อยปีก่อนอย่ำงดโูอโม่

และวังเมดิชีที่คงสภำพแทบจะเหมือนเดิม มินจุนก็ประทับใจมำก  

ท�ำให้เขำรู้สึกเป็นครั้งแรกว่ำสิ่งก่อสร้ำงก็ถือเป็นศิลปะเหมือนกัน

อยำกท�ำร้ำนอำหำรในสถำนที่แบบน้ันจัง

"เรำมำเลือกกันดีกว่ำค่ะว่ำจะไปท่ีไหนก่อน"

เอมิลี่พูดพร้อมท�ำหน้ำหิวโหย เธอมักสูญเสียกำรควบคุมเวลำอยู่ 

ต่อหน้ำของกิน จึงเป็นเรื่องธรรมดำท่ีเธอจะอ่อนไหวมำกเวลำหิว  

หญิงสำวท�ำท่ำเหมอืนอยำกจะว่ิงไปหยิบอำหำรใส่ปำกเสยีตอนนี ้มนิจนุ

จึงเสนอข้ึนว่ำ

"ผมอยำกลองพำสต้ำมำกที่สุด"

"ส่วนฉันขอเป็นพำนิน่ี* หรือพิซซ่ำก็ดีค่ะ"

"ยังไงเรำก็มีเวลำอีกมำก คงได้กินทั้งหมดอยู่แล้ว มื้อแรกไม่ควร

จะหนักเกินไป ผมขอแนะน�ำแซนด์วิชครับ แถวนี้มีร้ำนท่ีดังมำกอยู ่

ร้ำนนึง"

อลันเสนอขึ้นมำ ในเมื่อเขำเป็นเจ้ำถ่ินจึงท�ำให้ค�ำพูดของเขำ 

มีน�้ำหนักมำก ทุกคนพำกันพยักหน้ำรับโดยพร้อมเพรียง

"งั้นไปกันเลยครับ"

* พำนินี่ (Panini) แซนด์วิชสไตล์อิตำเลียน ไส้ในส่วนใหญ่จะใช้เป็นแฮมสดกับชีสต่ำงๆ ตำมแต่ชอบ  

จะใส่ผักหรือไม่ใส่ก็ได้
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อลันพำทุกคนมำที่ร้ำนริมทำงท่ีหน้ำตำเหมือนทั้งฟู้ดทรักและ

เหมือนทั้งตู้คอนเทนเนอร์ มีคนสำมคนยืนรับออเดอร์ ด้ำนหน้ำมีเมนู

ภำษำอิตำลีเขียนเอำไว้ อลันอ่ำนเมนูให้ฟัง

"เด๋ียวผมขออธิบำยให้ฟังก่อนนะครับ มันเป็นแซนด์วิช แต่

สำมำรถเลือกขนมปังได้ และสำมำรถเลือกซอสกับเน้ือสัตว์ได้ด้วย"

"เหมือนร้ำนขำยแซนด์วิชในอเมริกำเลย"

"คล้ำยๆ แต่รสชำติต่ำงกันมำก เชือ่เถอะครับ เนือ้สตัว์ผมขอแนะน�ำ

เป็นเครือ่งในวัว มนัเรยีกว่ำลมัเปรดอตโต*"

"อ้อ เดี๋ยวนะคะ"

เซร่ำท�ำตำเป็นประกำย เดนิไปพูดอะไรบำงอย่ำงกับคนขำย ท่ำทำง

กำรพูดจำของเธอดูคล่องแคล่วมำก หลงัจำกนัน้ไม่นำนเธอก็เดนิถือพำนนิี่

กลบัมำสองชิน้แล้วย่ืนให้มนิจนุ

"ฉันยังไม่เคยเห็นประสำทรับรสท่ีแม่นย�ำของคุณด้วยตำตัวเอง

เลยสักครั้ง ช่วยท�ำให้ฉันเห็นหน่อยได้มั้ยคะ"

"บำงทีคุณก็เด็กกว่ำท่ีผมคิดอีกนะครับ"

"ท�ำไงได้ล่ะคะ ควำมจริงฉันก็สงสัยมำตลอด แต่ถ้ำถำมออกไป 

ก็จะดูเหมือนเสียมำรยำท แต่ตอนนี้เรำก็น่ำจะสนิทกันพอสมควรท่ีจะ

ถำมเรื่องพวกนี้ได้แล้ว หรือว่ำเรำยังไม่สนิทกันขนำดน้ัน?"

"ส่งมำสิครับ"

"อ้อ นี่ค่ะ"

เซร่ำจ้องมองปำกของมินจุนด้วยสำยตำตื่นเต้น แม้จะรู้สึกอึดอัด 

อยู่บ้ำง แต่มนิจนุก็กัดพำนิน่ีเข้ำปำก ขนมปังไม่มร่ีองรอยของกำรกรลิล์ 

จงึฟูมำก มนิจนุชอบพำนินีแ่บบน้ีเพรำะกำรกรลิล์จะท�ำให้มรีสไหม้นดิๆ 

* ลัมเปรดอตโต (Lampredotto) แซนด์วิชแบบด้ังเดิมท่ีหำทำนได้แค่ในแถบทัสคำนีของอิตำลี  

ไส้ท�ำจำกกระเพำะลูกวัว
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แต่สัมผัสแข็งๆ แบบด้ังเดิมท�ำให้รู้สึกถึงเน้ือขนมปังได้มำกกว่ำ มินจุน

มองท่ีพำนิน่ีครูห่นึง่ ระบบก�ำลงับอกว่ำพำนน่ีิชิน้นีไ้ด้เจด็คะแนน ถือว่ำ 

เป็นอำหำรที่ดี เป็นมำตรฐำนระดับเดียวกับอำหำรที่เขำท�ำโดยทั่วไป 

แม้ว่ำกำรท่ีเขำได้คลกุคลกัีบเรเชลจะท�ำให้เขำจกุจกิเรือ่งรสชำติมำกขึน้ 

แต่ถึงยังไงมนัก็อร่อยมำก ขณะทีเ่ขำน�ำพำนน่ีิเข้ำปำกระบบก็บอกให้รูว่้ำ 

มีวัตถุดิบอะไรอยู่บ้ำง แต่เขำไม่ได้มองเพรำะเขำอยำกลองทำยดูก่อน

"ก่อนอื่นเลยก็มีเครื่องในวัวแน่นอน หัวหอมผัดกับน�้ำมันมะกอก

และเบซิล แล้วก็ผัดกระเทียมกับพริกแห้งใส่ลงไปด้วย มีมะกอก  

เคเปอร์* ดอง ผักกำดหอม ผักร็อกเก็ตด้วย...ซอสมะเขือเทศก็ท่ัวไป  

มีมะเขือเทศ วิปครีม กระเทียม แล้วก็..."

ตั้งแต่ตรงน้ีไปเป็นข้อมูลที่มำจำกระบบ มินจุนเหลือบตำมอง 

เพ่ือตรวจสอบสิ่งที่เขำไม่รู้ แล้วพูดออกมำด้วยน�้ำเสียงสดชื่น

"ไวน์ขำว น�้ำผึ้ง ดูเหมือนว่ำจะน�ำมำผสมกับซอสต่ำงหำกทีหลัง"

สองอย่ำง สิ่งท่ีเขำไม่รู้มีแค่สองอย่ำงเท่ำน้ัน เป็นเพรำะท่ีผ่ำนมำ 

เขำฝึกกินโดยพยำยำมใช้ควำมรู้สึกว่ำมีวัตถุดิบอะไรบ้ำง เขำจึงย้ิม

อย่ำงภูมิใจ ระหว่ำงน้ันเซร่ำก็มองเขำด้วยสีหน้ำไม่อยำกจะเชื่อ

"ถูกต้องค่ะ ฉันไม่ได้รู้ถึงขนำดวัตถุดิบที่อยู่ในซอสหรอก แต่คุณ

กลับตอบได้ถูกหมดเลย"

"ถ้ำมีสมำธิก็สำมำรถท�ำได้ครับ ดังนั้นจึงควรฝึกที่จะรับรู ้ว ่ำ 

อำหำรท่ีกินมีวัตถุดิบอะไรบ้ำง"

"คุณมีประสำทรับรสท่ีแม่นย�ำคุณก็พูดได้น่ะสิ แต่ส�ำหรับฉัน 

ท�ำยังไงก็ท�ำไม่ได้"

เซร่ำท�ำหน้ำจ๋อย มินจุนจึงรู้สึกสงสัยในใจ เซร่ำมีเลเวลกำรชิม

* เคเปอร์ (Caper) พืชตระกูลเบอร่ี นยิมน�ำมำดองก่อนรับประทำน ช่วยชรูสเปรีย้วเค็ม ทัง้ยังมกัน�ำไปใช้

ตกแต่งจำนด้วย
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ระดับแปดเท่ำกับเขำ และลิ้นของเขำก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษ อย่ำงน้อย 

ก็ในควำมคิดของเขำ แต่เซร่ำกลับพูดว่ำเธอไม่สำมำรถท�ำในสิ่งท่ีเขำ

ท�ำได้

หรือว่ำพลังของระบบจะช่วยท�ำให้ประสำทรับรสของเรำอ่อนไหว

ขึน้?

หรอืเดมิทีเขำมปีระสำทรบัรสทีอ่่อนไหวอยู่แล้ว แต่ไม่เคยได้กระตุน้

อย่ำงจรงิจงักันนะ ขณะท่ีก�ำลงัคิดเรือ่งนัน้เซร่ำก็เดนิไปพูดอะไรบำงอย่ำง

กับคนขำย แล้วคนขำยก็ท�ำหน้ำตกใจ หันมำมองมินจุนด้วยสีหน้ำ 

ท่ีนกึสนกุ แล้วไม่นำนก็เริม่หยิบวตัถุดบิต่ำงๆ ออกมำห่ัน เขำห่ันเลก็มำก

จนแทบจะเรยีกว่ำสบั จำกนัน้ก็ใส่ลงไปในขนมปัง มนิจนุทีม่องดภูำพนัน้

อยูห่่ำงๆ ถอนหำยใจออกมำอย่ำงเหนือ่ยหน่ำย

"จะให้ผมกินอีกเหรอ"

"ฉันอยำกรู้ว่ำประสำทรับรสที่แม่นย�ำมันจะสมบูรณ์แบบแค่ไหน"

ดวงตำของเซร่ำเป็นประกำย เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ เมื่อคนท่ีมี

ประสำทรับรสที่แม่นย�ำมำอยู่ตรงหน้ำนักชิมอำหำรก็คงไม่ต่ำงกับ 

กำรทีบ่โีธเฟนมำอยู่ตรงหน้ำนักดนตร ีดอูย่ำงตอนทีเ่อมลิีรู่เ้รือ่งทีม่นิจนุ 

มีประสำทรับรสที่แม่นย�ำเป็นครั้งแรกสิ เอมิลี่ยังพยำยำมชักจูงให้เขำ

ไปเป็นนักชิมอำหำรเลย

แล้วพำนินี่ชิ้นใหม่ก็เข้ำไปอยู่ในปำกของมินจุน ทุกคนพำกัน 

จ้องมองด้วยสำยตำตื่นเต้น มินจุนพูดว่ำ

"หอมแดง กะหล�่ำดำว เนื้อเซอร์ลอยน์..."

มินจุนพูดออกมำเรื่อยๆ อย่ำงไม่ลังเล กำรหั่นวัตถุดิบจนละเอียด

แล้วใส่มำแบบนี้ยำกกว่ำตอนทำยวัตถุดิบในเต้ำหู้ห่อมำก แต่เขำก็ 

ไม่อำจแสดงควำมอ่อนแอออกมำให้เห็นได้ คนท้ังโลกรู้จักเขำในฐำนะ
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คนที่มีประสำทรับรสท่ีแม่นย�ำไปแล้ว 

ในเมื่อต้องกำรอะไรแบบน้ีล่ะก็...

เขำท�ำให้ได้อยู่แล้ว ควำมจริงกำรท่ีเขำตัดสินใจได้ก็เป็นเพรำะ

อิทธิพลจำกค�ำพูดของแอนเดอร์สันตอนอยู่ที่สนำมบิน สตำร์บุ ๊ก... 

ภำพลกัษณ์ทีส่ัง่สมจะถูกเพ่ิมเข้ำไปในอำหำร ถึงจะไม่ได้ชนะด้วยรสชำติ 

แต่เป้ำหมำยทีแ่ท้จรงิของเชฟก็ไม่ใช่กำรเอำชนะอยู่แล้ว แต่เป็นกำรท�ำให้

ลกูค้ำมคีวำมสขุ เขำจงึคดิว่ำเขำควรเพ่ิมปัจจยัท่ีจะท�ำให้ลกูค้ำมคีวำมสขุ 

สักหน่อย

ควำมจรงิแล้ววัตถดิุบทีถู่กหัน่จนละเอยีดยิบน้ันแทบจะแยกรสชำติ

ไม่ออกเลย แต่น�ำ้เสยีงของมนิจนุท่ีพูดชือ่วัตถุดบิแต่ละอย่ำงออกไปนัน้

ไม่มีควำมลังเลเลยแม้แต่น้อย ทุกครั้งท่ีเขำเอ่ยชื่อวัตถุดิบ ทุกคนก็ท�ำ

สีหน้ำแตกต่ำงกัน เอมิลี่ท�ำหน้ำภูมิใจรำวกับมองน้องชำยที่ชีวิตก�ำลัง 

ไปได้สวย อลันพยักหน้ำรำวกับคิดไว้แล้วว่ำต้องเป็นแบบน้ี เรเชล 

มองด้วยสำยตำประทับใจเหมือนทุกครั้ง แอนเดอร์สันท�ำหน้ำอิจฉำ 

เมือ่เหน็เรเชลเป็นแบบนัน้ เจเรมีม่องว่ำมนัน่ำสนุก ในขณะทีเ่ซร่ำก�ำลงั

ขดีชือ่วตัถุดบิทีจ่ดอยู่บนกระดำษออกทลีะชือ่ด้วยสีหน้ำท่ีตกใจ

ไม่มีอะไรผิดเลยสักอย่ำง ไม่อยำกจะเชื่อ ต่อให้มีประสำทรับรส

ทีแ่ม่นย�ำขนำดไหน ต่อให้มต่ีอมรบัรสมำกกว่ำคนท่ัวไป แต่จะสำมำรถ

ทำยวัตถุดิบท่ีหั่นอย่ำงละเอียดยิบแบบน้ีได้จริงเหรอ เซร่ำไม่ได้คิดว่ำ

ตอนท�ำรำยกำรแกรนด์เชฟทำงทีมงำนและมินจุนจะเล่นตุกติก  

เพรำะไม่มีเหตุผลที่ต้องท�ำอย่ำงน้ัน แต่เธอเคยเชื่อคร่ึงไม่เชื่อคร่ึงกับ 

เรือ่งประสำทรบัรสทีแ่ม่นย�ำ แน่นอนเขำอำจจะมปีระสำทรับรสท่ีอ่อนไหว

จริง เพรำะเขำสำมำรถทำยวัตถดุิบที่มีขนำดเท่ำลูกเต๋ำทีอ่ยู่ในเต้ำหู้หอ่ 

ได้ แต่เธอก็คิดว่ำแค่นั้นยังไม่พอท่ีจะยอมรับว่ำมันคือ 'ประสำทรับรส
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ที่แม่นย�ำ'

หลังจำกน้ันเธอก็ได้ดูรำยกำรตอนที่เขำเลียนแบบของหวำน 

ท่ีเคยกินในโรสไอส์แลนด์ แต่เธอก็คิดว่ำมันไม่ใช่ควำมสำมำรถของ

ประสำทรับรส เธอคิดว่ำเขำมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และ 

มีควำมเข้ำใจเก่ียวกับอำหำรท่ีสูงมำก กำรคิดว่ำเขำมีควำมสำมำรถ 

ในกำรเลียนแบบรสชำติที่โดดเด่นน่ำจะดูเป็นจริงมำกกว่ำกำรที่เขำ 

มปีระสำทรบัรสท่ีแม่นย�ำ สำมำรถทำยอตัรำส่วนท่ีอยู่ในอำหำรได้อย่ำง

ถูกต้องตรงเผง ยิง่เขำมกัพูดต่อหน้ำกล้องว่ำ 'ส่ิงทีเ่ขำมน้ัีนแตกต่ำงจำก

ประสำทรับรสที่แม่นย�ำ' ก็ย่ิงเพ่ิมน�้ำหนักให้กับสมมติฐำนของเธอ 

แต่ตอนน้ีสมมติฐำนนั้นพังลงอย่ำงไม่เป็นท่ำ วัตถุดิบที่เล็กเท่ำ

เมล็ดถ่ัวกับวัตถุดิบที่เล็กเท่ำเมล็ดข้ำวเป็นคนละเรื่องกันโดยส้ินเชิง  

แล้วย่ิงน�ำมำผสมกันมั่วๆ ด้วยแล้วล่ะก็ มันเป็นขอบเขตที่ไม่สำมำรถ

อธิบำยได้ด้วยค�ำว่ำประสำทรับรสท่ีอ่อนไหวและควำมสำมำรถในกำร

คำดเดำรสชำติที่โดดเด่น

"ประสำทรับรส...ท่ีแม่นย�ำ"

เซร่ำพูดออกมำรำวกับครวญครำง ไม่สำมำรถปฏิเสธได้อีกแล้ว  

ไม่ใช่แค่เธอ ท้ังผู ้เชี่ยวชำญและคนท่ีไม่ใช่ผู ้เชี่ยวชำญที่เคยมอง 

ประสำทรบัรสทีแ่ม่นย�ำของมนิจนุในแง่ลบ ต่อไปคงไม่สำมำรถพูดอะไร

ได้อีก เว้นเสียแต่จะเบี่ยงประเด็นไปที่กำรสงสัยในควำมโปร่งใสของ

รำยกำร แล้วคนขำยที่ยืนอยู่ข้ำงหลังเซร่ำก็ถำมด้วยน�้ำเสียงสงสัย

"น่ีเขำทำยถูกหมดเลยเหรอ"

"ใช่ ทำยถูกหมดเลย"

"บ้ำไปแล้ว..."

แม้จะไม่รูภ้ำษำอติำล ีแต่ก็สำมำรถรูส้กึถึงควำมตกใจในน�ำ้เสยีงนัน้
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ได้ไม่ยำก เซร่ำหันไปมองเรเชลโดยไม่รู้ตัว เรเชลก�ำลังมองมินจุนด้วย 

สหีน้ำและแววตำทีด่มูชีวิีตชวีำกว่ำทกุครัง้ เซร่ำเข้ำใจว่ำเรเชลคำดหวัง 

ในตัวมินจุนมำก ส�ำหรับเซร่ำน้ัน เพียงแค่คิดว่ำต่อไปเส้นทำงที่มินจุน 

เดินไปจะเป็นแบบไหน หัวใจของเธอก็เต้นแรงแล้ว ถ้ำเธอเป็นคนท่ี

สำมำรถเสนอทำงเส้นน้ันให้เขำได้ หัวใจก็คงจะระเบิดเป็นแน่

เขำเป็นแร่ท่ียังไม่ได้รับกำรเจียระไน...ไม่สิ เป็นอัญมณีที่แท้จริง

สินะ

หลังจำกที่รู้สึกชื่นชมปนอิจฉำอยู่ครู่หนึ่งเซร่ำก็สงบใจของตัวเอง 

เพรำะมันไม่ใช่สิ่งท่ีแค่อยำกได้แล้วก็จะได้มำครอบครอง

"ไม่อยำกจะเชื่อเลย"

เซร่ำพึมพ�ำพลำงมองตัวเองในกระจกของโต๊ะเครื่องแป้ง เอมิลี่ท่ี

ก�ำลังเป่ำผมจึงพูดด้วยน�้ำเสียงกระด้ำง

"ฉันบอกแล้วไงเรื่องลิ้นของเขำ พวกเรำไม่มีใครพูดโม้เกินจริง"

"ไม่ใช่ไม่เชื่อนะ แต่ไม่คิดว่ำจะขนำดนั้น"

"ควำมจริงฉันก็ตกใจเหมือนกัน เพรำะนี่มันคนละระดับกับตอนที่

ทำยวัตถุดิบท่ีอยู่ในเต้ำหู้ห่อเลย"

ตอนแรกเอมลิีกั่งวลใจว่ำมนิจนุจะสำมำรถทำยวัตถุดบิทีล่ะเอยีด

จนแทบจะเป็นผงแบบนั้นได้เหรอ แม้ปกติแล้วเขำจะรู้กระทั่งวัตถุดิบ 

ท่ีใช้ท�ำซอสก็ตำม แต่วันน้ีควำมกังวลใจของเอมิลี่ถูกลบล้ำงไปแล้ว  

มันเป็นวันท่ีสร้ำงควำมมั่นใจเก่ียวกับประสำทรับรสท่ีแม่นย�ำให้กับเธอ

อย่ำงถำวร แฟนคลับที่คอยช่วยประคับประคองเร่ืองประสำทรับรส 

ท่ีแม่นย�ำของมินจุนก็จะได้มั่นใจและปกป้องเขำได้อย่ำงเต็มที่ เอมิลี่

วำงไดร์เป่ำผมลงแล้วหันไปมองเซร่ำ แม้จะคิดว่ำภำพที่เซร่ำห่อเหี่ยว 
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ดูน่ำรัก แต่ก็ไม่สำมำรถปล่อยเอำไว้แบบนั้นได ้

"รู้สึกหดหู่เพรำะเหมือนตัวเองเป็นตัวประกอบเหรอ"

"ก�ำ้ก่ึงน่ะ ตอนแรกก็รูส้กึต่ืนเต้น แต่พอเห็นเขำทำยวัตถุดบิท้ังหมด

ถูกต่อหน้ำต่อตำก็เลย...ไม่รูส้ ิ รูส้กึเหมอืนเป็นนกัดนตรเีอก็ซ์ตรำท่ีก�ำลงั 

มองบโีธเฟนล่ะมัง้ เอมลิี ่เธอทนกับอำกำรหมดแรงแบบนีไ้ด้ยังไง"

"ไม่ใช่เรื่องท่ีจะต้องรู้สึกหมดแรงนี่นำ"

"ท�ำไมล่ะ"

"มคีนบอกว่ำบโีธเฟนเก่ง แต่ไม่มใีครบอกว่ำเขำเก่งท่ีสดุ ไม่ใช่เพรำะ

เขำบกพร่อง แต่เพรำะมันไม่มีควำมหมำยที่จะมำนั่งคิดว่ำใครเก่งที่สุด 

ในโลกนีต่้ำงหำก"

"แต่ถึงงั้นก็เถอะ พอคิดว่ำตัวเองอำจจะเป็นได้แค่ตัวประกอบ 

ไปตลอดก็เศร้ำอยู่นะ"

สีหน้ำท่ีกังวลใจของเซร่ำท�ำให้เอมิลี่หัวเรำะออกมำ ก่อนจะใช้ 

นิ้วจิ้มโลชั่นแล้วแตะลงไปบนจมูกของเซร่ำ 

"ท�ำอะไรเน่ีย"

"ค�ำถำมที่เธอถำมมันก็มีค�ำตอบอยู ่แล้วน่ี ในโลกแห่งดนตรี 

คนท่ีถูกเรียกว่ำเป็นอัจฉริยะที่มีควำมโดดเด่นก็มักจะเป็นพวกช�่ำชอง

เพลงคลำสสิกท้ังน้ัน แต่เธอฟังคลำสสิกเหรอ"

"ก็ไม่ได้ถึงกับไปหำฟังหรอก"

"น่ันไง ลิ้นของมินจุนอ่อนไหวและดูอัจฉริยะจนคนเรียกว่ำ

ประสำทรบัรสทีแ่ม่นย�ำ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำรสชำตทิีล่ิน้น้ันรูส้กึและ

แสดงออกจะเป็นมำตรฐำนท่ีถูกต้องแน่นอนน่ีนำ สดุท้ำยควำมชอบส่วนตวั

ของแต่ละคนก็แตกต่ำงกัน เธอแค่เป็นในแบบของเธอก็พอ"

แบบของฉันก็คือนักชิมอำหำรที่เซ็กซี่สินะ
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เซร่ำท�ำหน้ำเครียดพลำงใช้นิ้วเกลี่ยโลชั่นท่ีจมูกไปทั่วใบหน้ำ  

จำกน้ันก็เงยหน้ำมองเอมิลี่ด้วยแววตำท่ีลังเล เอมิลี่จึงย้ิมกว้ำง

"โลชั่นน่ันแพงนะ ทำให้ทั่วๆ หน่อย"

"ชอบท�ำตัวให้คนเกลียดจริงๆ"

"พูดกับคนที่ให้ค�ำปรึกษำเวลำมีเรื่องกลุ้มใจแบบน้ีน่ะเหรอ"

"ก็เลยเกลียดย่ิงกว่ำเดิมไงล่ะ คนอะไรท�ำตัวดีแบบไร้สำระ"

เซร่ำพูดพลำงตบโลชั่นท่ัวหน้ำเบำๆ เรเชลท่ีนั่งเงียบอยู่นำน 

จึงย้ิมออกมำก่อนจะพูดว่ำ

"คุณสองคนรักกันดีจังเลย"

"เมื่อก่อนฉันก็เคยพูดแบบนี้กับแอนเดอร์สันและคำย่ำ พอจะ

เข้ำใจควำมรู้สึกของพวกเขำสองคนในตอนนั้นขึ้นมำเลยค่ะ"

เอมิลี่พูดด้วยน�้ำเสียงฝืนๆ เซร่ำจึงถำมขึ้นมำอย่ำงสงสัย

"ว่ำแต่คนทีช่ือ่คำย่ำน่ะ เหน็ในรำยกำรดเูก่งมำกเลย เป็นยังไงเหรอ"

"เธอคนน้ันมีพรสวรรค์มำกมำย เรื่องท�ำอำหำรเรียกว่ำสุดยอด 

เลยล่ะ ประสำทรับรสก็อ่อนไหวมำก เพียงแต่ถูกมินจุนกลบเทำ่นั้นเอง 

เธอกินรซิอ็ตโต้ของอลนัแค่ครัง้เดยีวก็ท�ำเลยีนแบบข้ึนมำได้เหมอืนมำก"

"อ๋อ อันนั้นฉันก็ได้ดูเหมือนกัน ถ้ำงั้นคำย่ำก็ถือเป็นอัจฉริยะ 

เรื่องประสำทรับรสท่ีแม่นย�ำเหมือนกันน่ะสิ"

"ประสำทรับรสที่แม่นย�ำที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อนในประวัติศำสตร์

จะมำพร้อมกันถึงสองคนเลยเหรอ เตรียมนอนเถอะ พรุ ่งน้ีต้องไป 

ร้ำนอำหำรของอลันอีก คืนน้ีต้องพักเอำแรงให้เต็มที่ เพรำะน่ำจะเป็น 

กำรเดินทำงที่ล�ำบำกไม่น้อยเลย"

ระหว่ำงที่ฟังทั้งสองคนคุยกัน เรเชลก็ท�ำสีหน้ำที่ไม ่สู ้ ดีนัก  

นั่นเป็นเพรำะเธอนึกถึงค�ำพูดท่ีเคยได้ยินจำกมินจุน เขำพูดว่ำคนที่เธอ 

Page ���������������� 3.indd   28 11/11/2562 BE   14:19



Yangchigi-jari 29

ตำมหำไม่ใช่เขำ แต่เป็นคำย่ำ แม้ว่ำเธอจะสนใจคำย่ำอยู่เหมือนกัน 

แต่คำย่ำต้องท�ำหน้ำที่ในฐำนะผู้ชนะแกรนด์เชฟ เธอจึงไม่สำมำรถ 

เข้ำถึงตัวคำย่ำในตอนนี้ได้

ถ้ำเป็นไปได้...

เรเชลลุกข้ึนแล้วหยิบเสื้อคลุมสีแดงขึ้นมำใส่ เอมิลี่จึงเอ่ยถำม

อย่ำงสงสัย

"จะไปไหนเหรอคะ"

"อ๋อ มีอะไรต้องคิดนิดหน่อยน่ะ"

เรเชลเดนิตรงมำยังห้องพักของพวกผู้ชำย หลังจำกกดกร่ิงได้ไม่นำน

ก็ได้ยินเสยีงของเจเรมีด่งัขึน้

"มำกดกริ่งห้องผู้ชำยในเวลำดึกด่ืนขนำดน้ีท�ำไม"

"หยุดพูดพล่ำมซะที มินจุนหลับรึยัง ถ้ำยังไม่หลับ ช่วยไปบอก 

ให้หน่อยว่ำฉันอยำกเจอ"

"เขำออกไปข้ำงนอกน่ะ"

"หรือจะลงไปน่ังท่ีล็อบบี้?" 

"เปล่ำ"

ค�ำตอบห้วนๆ ท�ำให้เรเชลขมวดคิ้ว เจเรมี่จึงพูดต่อด้วยน�้ำเสียง

หงุดหงิด

"ออกไปข้ำงนอกโรงแรม เห็นเขำขออนุญำตมำร์ตินว่ำจะออกไป 

เจอใครสักคนข้ำงนอก ชื่ออะไรนะ เด็กผู้หญิงคนน้ันน่ะ อยู่ๆ ก็นึกชื่อ 

ไม่ออก"

"เด็กผู้หญิงเหรอ"

"ก็คนนั้นไง ที่เขำคุยโทรศัพท์หวำนแหววเป็นชั่วโมง"

แล้วเรเชลก็ร้องออกมำ
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"คำย่ำ โลตัส"

คำย่ำติดต่อมำในเวลำที่เพิ่งอำบน�้ำเสร็จและก�ำลังจะเอนตัวนอน

บนเตียง

'ฉันก็อยู่ท่ีเมืองฟลอเรนซ์เหมือนกัน ออกมำได้รึเปล่ำ'

พอได้ยินแบบนัน้มนิจนุก็ตอบออกไปทนัทว่ีำไปได้ แล้วก็มำคดิได้ 

ทหีลงัว่ำเขำมำถ่ำยรำยกำร แต่ในเวลำกลำงคืนแบบนีเ้ขำมหีน้ำท่ีแค่นอน 

ไม่ต้องถ่ำยท�ำอะไร และโชคดมีำร์ตนิเป็นคนทีม่คีวำมยืดหยุ่น พออธิบำย

เรือ่งรำวและถำมว่ำจะออกไปข้ำงนอกได้มัย้ มำร์ตนิก็ย้ิมอย่ำงมเีลศนัย

แล้วพูดว่ำ

"ปกติแล้วจะต้องมีตำกล้องตำมไปด้วย แต่ดึกแบบน้ีผมยอมให ้

ก็ได้ แต่คุณต้องระวังตัวด้วยนะ ย่ิงดึกย่ิงอันตรำย และผมแนะน�ำให ้

รีบกลับมำพักผ่อน เพรำะพรุ่งน้ีเรำมีถ่ำยทอดสดตอนกลำงวัน"

"ขอบคุณครับ"

แม้มำร์ตินจะพูดเหมือนกระเซ้ำเล่น แต่มินจุนก็อยำกจะคิดว่ำ 

มันเป็นควำมหวังดี สถำนที่ที่คำย่ำนัดให้ออกมำเจอคือสะพำนเวคคิโอ 

ซึง่เป็นสะพำนแห่งเดยีวท่ียงัคงมสีภำพเหมอืนเดมิตัง้แต่สมยัโรมนั ตอนที่

ฮิตเลอร์รบกับทหำรอังกฤษแล้วถอยกองก�ำลังออกจำกเมืองฟลอเรนซ์

ก็ได้ท�ำลำยสะพำนทัง้หมดของเมอืงนี ้ แต่กลับไม่ท�ำลำยสะพำนเวคคโิอ 

เพียงเท่ำนี้ก็คงไม่จ�ำเป็นต้องอธิบำยควำมสวยงำมและคุณค่ำของมัน

เพ่ิมเติมอีกแล้ว

ผู ้คนเดินผ่ำนไปผ่ำนมำท่ำมกลำงร้ำนขำยอัญมณีมำกมำย  

แสงไฟสเีหลอืงจำกหลอดไฟท่ีตดิอยู่ตำมอำคำรบ้ำนเรอืนส่องแสงสลัวๆ 

แสงจนัทร์สขีำวสะท้อนเป็นสเีงนิบนแม่น�ำ้ เหล่ำนีเ้ป็นภำพท่ีสวยงำมมำก 
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แม้ตอนกลำงวันจะเดินชมไปบ้ำงแล้ว แต่มินจุนมัวแต่สนใจกับของกิน 

จนไม่ได้เพลดิเพลนิกับววิต่ำงๆ สะพำนเวคคโิอยำมค�ำ่คนืมบีรรยำกำศ

แตกต่ำงจำกตอนกลำงวันมำก มนิจนุมองไปรอบๆ คนส่วนใหญ่เดนิกัน

เป็นคู่ เขำเห็นผู้หญิงคนหน่ึงก�ำลังยืนเท้ำแขนกับรำวสะพำน แต่เธอ 

ดูไม่เหมือนคำย่ำ เสื้อมีฮู ้ด แจ็กเก็ตหนัง และกำงเกงยีนสีด�ำรัดรูป 

แม้จะเป็นแฟชัน่ในแบบท่ีคำย่ำชอบ แต่ผูห้ญิงคนน้ันก็ดไูม่เหมอืนเธอเลย 

เส้นผมทีโ่ผล่ออกมำจำกฮูด้ทีส่วมทบัหัวเอำไว้กเ็ป็นสนี�ำ้ตำลเข้ม ไม่ใช่สดี�ำ

"หรือจะยังไม่มำ"

ขณะท่ีเขำหยิบโทรศัพท์ขึ้นมำแล้วกดโทรหำคำย่ำก็ได้ยินเสียง 

เรยีกเข้ำของโทรศัพท์ดังมำจำกผูห้ญิงคนนัน้ เขำจงึหยุดเดนิแล้วหันหลงั

กลบัไปมอง ผูห้ญิงคนนัน้รบัสำยแล้วพูดว่ำ

"อือ"

พอได้ยินเสียงที่เหมือนกันจำกทั้งในโทรศัพท์และจำกผู้หญิง 

คนนัน้ มนิจนุก็เดนิต่อไปโดยไม่พูดอะไร จำกน้ันก็ยืนอยู่ตรงรำวสะพำน 

ที่ห่ำงจำกเธอไปประมำณสิบก้ำว

"อยู่ไหนเหรอ ไม่เห็นเลย"

เธอมองไปรอบๆ อย่ำงแปลกใจ พอเหน็มนิจนุเธอก็หยุดจ้อง แล้ว

หลังจำกนั้นไม่นำนเธอก็ยิ้มกว้ำงออกมำ พูดโดยแนบมือถือไว้ที่ข้ำงหู

"ฉนัอยู่ท่ีสะพำนเวคคิโอ ช่วงกลำงสะพำนใต้เสำไฟ ข้ำงๆ มรีปูป้ัน

แกะสลัก ไม่รู้ว่ำรูปปั้นใครเหมือนกัน อำจจะเป็นเลโอนำร์โดหรือดันเต้ 

แล้วนำยอยู่ไหน"

"ฉนัก็อยู่ทีส่ะพำนเวคคิโอเหมอืนกัน ใส่เสือ้หนำๆ รเึปล่ำ อำกำศเยน็นะ"

"ก็อย่ำงที่เห็น ไม่ใช่สิ ใส่มำหนำแล้ว เสื้อฮู้ดกับแจ็กเก็ตคงพอ"

"มำคนเดียวเหรอ"
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"ฉันไม่ใช่คนใหญ่คนโตถึงจะได้มีบอดี้กำร์ดคอยตำม"

คำย่ำพูดแล้วย้ิม มินจุนจึงถำมต่อ

"ว่ำแต่เรำจะเล่นกันแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่"

"ไม่รู้สิ ให้ฉันส่งสัญญำณมั้ยล่ะ"

"ยังไง"

"ซินเดอเรลล่ำพอถึงเท่ียงคืนระฆังก็จะดัง แล้วเวทมนตร์ก็จะ 

เสื่อมลง พวกเรำก็ต้องมีเสียงระฆังบ้ำง เดี๋ยวฉันจะท�ำให้มันดังเอง"

คำย่ำยกมือถือมำไว้ตรงหน้ำแล้วค่อยๆ จูบลงไปตรงไมค์ช้ำๆ  

หูของมนิจนุจงึได้ยินเสยีงหำยใจของเธอ เขำรูส้กึเหมอืนรมิฝีปำกของเธอ

สัมผัสอยู่ท่ีหูจริงๆ หลังจำกนั้นก็มีเสียง 'จุ๊บ' ดังอยู่เสี้ยววินำที แต่เขำ

กลับรู้สึกเหมือนเสียงน้ันยังก้องอยู่ในหูรำวกับเสียงระฆัง 

"เวทมนตร์เสื่อมแล้วใช่มั้ย"

คำย่ำย้ิมแล้วกดวำงสำย กำรจะท�ำให้เวทมนตร์เสื่อมลงเร็วที่สุด 

อำจจะเป็นวิธีนี้ก็ได้ คำย่ำเดินเข้ำมำเคำะที่หลังมือของมินจุนที่ยังคง 

เอำมอืถือแนบไว้ทีห่อูยู่

"มีใครอยู่ข้ำงในรึเปล่ำ"

"มี"

"ท�ำไมถึงท�ำหน้ำท่ึมแบบนั้นล่ะ หรือว่ำหยอกเล่นแรงเกินไป

ส�ำหรับคุณผู้มีประสำทรับรสท่ีแม่นย�ำ"

"เธอท�ำแบบน้ีกับคนอ่ืนด้วยรึเปล่ำ"

"รู้แล้วน่ำ ไม่ท�ำหรอก ไม่ท�ำ อย่ำเครียดไปเลย"

คำย่ำพูดเหมือนเขำเป็นเด็กที่ก�ำลังงอน เขำไม่อยำกจะเชื่อเลย 

คำย่ำท�ำตัวสบำยๆ แบบนี้ต่อหน้ำเขำตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เขำเหลือบมอง 

ผมสีน�้ำตำลเข้มของเธอแล้วพูดว่ำ
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"ท�ำสีผมเหรอ"

"อือ ช่วงน้ีฉันมีสไตลิสต์คอยดูแล ครำวก่อนได้บอกรึเปล่ำนะ"

"ไม่ได้บอก ก็สวยดีนะ แต่ฉันชอบสีด�ำมำกกว่ำ"

"จริงๆ แล้วถ้ำไม่ได้ตั้งใจมองก็ไม่รู ้หรอกว่ำมีอะไรแตกต่ำงไป  

ถึงจะเป็นสีน�้ำตำลแต่ก็เป็นสีน�้ำตำลเข้ม"

คำย่ำพูดพลำงใช้น้ิวม้วนผมไปมำ มนิจนุมองอยู่น่ิงๆ แล้วพึมพ�ำ

ออกมำ

"หรือว่ำฉันควรจะท�ำสีผมบ้ำงนะ"

ทันใดนั้นเองคำย่ำก็ชักสีหน้ำแล้วพูดว่ำ

"ไม่ได้ ไม่ได้เดด็ขำดเลยนะ ถ้ำนำยท�ำแบบน้ันฉนัจะไปท�ำผมเป็น 

สีทอง"

"ท�ำไมถึงไม่ได้ล่ะ"

"ฉันไม่ชอบ ฉันชอบที่นำยผมด�ำ"

กำรท่ีคำย่ำพูดจำดึงดันแบบนี้ท�ำให้เขำยิ้มออกมำมำกกว่ำที่จะ 

รูส้กึหงดุหงดิ หรอืเป็นเพรำะไม่ได้เจอกันนำน ไม่ว่ำเธอท�ำอะไรจงึดสูวย

ไปหมด แล้วมือของเขำก็เผลอยื่นออกไปหยิกแก้มของเธอโดยไม่รู้ตัว

"อะไรเนี่ย มือนี่"

"ก็เธอชอบท�ำตัวเป็นเด็กเองนี่นำ ควำมผิดเธอนั่นแหละ"

"ปล่อยมือก่อนแล้วค่อยพูด"

พอมนิจนุปล่อยมอืออก คำย่ำกจ้็องเขำอย่ำงไม่พอใจพลำงยกมอืขึน้

ถูแก้มตัวเอง

"เจ็บนะ"

"ขอโทษ"

"ขอโทษทันทีแบบนี้ตลอดเลย จะโกรธก็ไม่ได้"
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ท้ังสองเถียงกันแบบน้ีอยู่พักใหญ่ บำงคนอำจจะคิดว่ำมันเป็น 

บทสนทนำท่ีไร้ควำมหมำย แต่กำรพูดคุยแบบปกติทั่วไปโดยปล่อยให้

เวลำผ่ำนไปแบบนี้เป็นสิ่งท่ีพวกเขำต้องกำรและคิดถึงมันมำกท่ีสุด  

ถึงขนำดอดทนต่อควำมง่วงท่ีก�ำลังถำโถมเข้ำมำได้ รู้สึกเหมือนค�ำพูด

แต่ละค�ำท่ีคยุกันอย่ำงสบำยๆ ภำยใต้อำกำศเย็นในยำมค�ำ่คืนได้โอบกอด

ร่ำงกำยทีเ่หน่ือยล้ำเอำไว้ แม้คำย่ำกับมนิจนุจะอยู่ห่ำงกันประมำณหนึง่ 

แต่ค�ำพูดและหัวใจกลับสัมผัสถึงกัน

"พรุ่งน้ีไปร้ำนอำหำรของอลันเหรอ"

"ใช่ ไปตอนกลำงวัน ไม่ได้ไปตอนเช้ำ"

"ดีจัง ฉันก็อยำกไปด้วย"

"ว่ำงเหรอ"

"ก็ไม่ว่ำงน่ะสิ ถึงได้อยำกไปไง"

คำย่ำกระโดดข้ึนไปนัง่บนรำวสะพำนพร้อมท�ำหน้ำหดหู่ มนิจนุจงึ

ท�ำหน้ำตืน่ตกใจ เตรยีมพร้อมท่ีจะคว้ำตัวเธอเอำไว้หำกมเีรือ่งไม่คำดฝัน

เกิดขึน้ เธอน่ังอยู่อย่ำงน้ันแล้วย่ืนมอืออกมำ

"ช่วยจับมือฉันหน่อยได้มั้ย"

ฟังดไูม่เหมอืนกับขอให้จบัเพรำะกลวัจะตก แต่มนิจนุก็จบัมอืของ

คำย่ำไว้โดยไม่พูดอะไร ผิวท่ีเย็นเฉียบสัมผัสกันอยู่ครู่หน่ึง แล้วไม่นำน 

เลอืดทีไ่หลเวียนก็ท�ำให้ฝ่ำมอืท้ังสองอบอุ่น คำย่ำซมึซบัควำมอบอุน่นัน้ 

อยู่พักใหญ่ก่อนจะพูดออกมำว่ำ

"ช่วงน้ีฉันได้จับมือคนบ่อยท่ีสุดตั้งแต่เกิดมำ ฉันไม่ค่อยชอบ 

กำรจับมือสักเท่ำไหร่ แต่ที่ตลกก็คือแม้จะจับมือคนมำกมำยขนำดนั้น 

แต่ก็ไม่มีใครเลยท่ีจับมือฉันเอำไว้ได้แน่นแบบน้ี"

"กลัวเหรอ"
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"ใช่ ฉันอยำกจะท�ำเป็นเก่งต่อหนำ้นำยนะ แต่เอำเข้ำจริงก็อยำก

แสดงควำมรู้สึกออกมำตรงๆ มำกกว่ำ ฉันกลัว เมื่อก่อนฉันเคยใช้ชีวิต

แบบท่ีตัวเองเป็นแค่ส่วนหนึง่ของโลก แต่ตอนนีท้ัง้โลกก�ำลงัจ้องมำท่ีฉัน 

ฉันเคยคิดว่ำมันเป็นควำมส�ำเร็จ แต่มันไม่ใช่แค่น้ันน่ะสิ..."

คำย่ำบีบมือมินจุนแน่น แล้วใช้มือขวำชี้ไปที่มือซ้ำยของตัวเอง

"แม้จะกลัว แต่พอมีใครสักคนจับมือเรำเอำไว้แบบในตอนน้ี  

มันก็ท�ำให้รู้สึกโล่งใจ ไม่ได้กอด เพียงแค่จับมือไว้เท่ำน้ันเอง คนเรำ 

ก็ตลกดีเนอะ ว่ำมั้ย"

"เรื่องที่บอกครำวท่ีแล้วเป็นยังไงบ้ำง ที่ว่ำจะมีเรื่องน่ะ"

"ยังไม่มีอะไรเกิดข้ึน ไม่ต้องกังวลไปหรอก"

"ขอถำมไม่ได้เหรอว่ำมันคือเรื่องอะไร"

"ก็บอกแล้วไงว่ำถ้ำบอกฉันก็ต้องพ่ึงนำยอีก แล้วถ้ำพ่ึงนำย 

ฉันก็จะอ่อนแอ ฉันไม่อยำกเป็นแบบน้ัน ฉันจะต้องเข้มแข็งข้ึนให้ได้ 

เพรำะอย่ำงนั้นก็เลยไม่อยำกบอก"

คำย่ำลงมำจำกรำวสะพำนแล้วเอำมือข้ำงท่ีว่ำงล้วงเข้ำไปใน

กระเป๋ำเสื้อฮู้ด เสื้อที่ถูกรั้งตึงท�ำให้ฮู้ดแนบกับหัวที่เล็กของเธอ แล้ว 

ไม่นำนฮู้ดก็ดีดตัวออกรำวกับหนังยำง เผยให้เห็นสีผมของเธอชัดๆ

เช่นเดียวกับสีผมท่ีเปลี่ยนไป เธอเองก็ดูแปลกตำไปเหมือนกัน

"ไม่อยำกพ่ึง อยำกโตเป็นผูใ้หญ่สกัที ฉนัรูว่้ำฉนัยังไม่โตเป็นผูใ้หญ่ 

ก็ต้องพยำยำมให้มำกกว่ำน้ี ฉนัต้องพยำยำม แต่ว่ำ..."

คำย่ำมองไปทีม่อืสองข้ำงทีก่�ำลงัจบักนัอยู่ ดเูผนิ  ๆแทบแยกไม่ออกว่ำ

นิว้ไหนคอืนิว้ของเธอ น้ิวไหนคอืน้ิวของมนิจนุ คำย่ำสูดลมหำยใจเข้ำออก 

ลกึๆ ก่อนจะพูดด้วยน�ำ้เสยีงทีส่ัน่

"กำรจะปล่อยมือน่ีมันยำกจริงๆ"
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ในช่วงหลำยสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำที่ไม่มีมินจุน พอมำอยู่ตัวคนเดียว

บนโลกเธอจึงได้รู้ว่ำเขำมีควำมหมำยส�ำหรับเธอมำกขนำดไหน ดังน้ัน

เธอถึงได้จับมือเขำ คิดว่ำแค่ครู่เดียวก็พอแล้ว แต่มันไม่ใช่เลย พอ 

ได้สัมผัสถึงได้รู้ว่ำไม่ได้อยำกจับเอำไว้เพียงแค่ครู่เดียว แต่มือนี้เป็น 

มือที่เธอไม่อยำกปล่อยให้หลุดไป

นี่ฉัน...

คำย่ำขมวดคิ้วรำวกับไม่พอใจ ดวงตำท้ังสองก�ำลังสั่นไหวและ 

รื้นไปด้วยน�้ำตำ ดวงตำคู่นั้นก�ำลังมองไปที่มินจุน ไม่รู้ว่ำเพรำะเขำเป็น 

คนเอเชียหรือเพรำะเขำเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว สีหน้ำของเขำจึงอ่ำนได้ 

ยำกมำก เธอรูส้กึว่ำใบหน้ำท่ีดไูม่มคีวำมรูส้กึใดๆ ของเขำช่ำงดแูล้งน�ำ้ใจ

เหลอืเกิน เธอไม่อยำกมองหน้ำเขำ แม้จะสำมำรถหลบัตำหรอืหนัหน้ำไป

ทำงอืน่ได้ แต่เธอก็ไม่ท�ำแบบนัน้ ไม่ส ิเธอท�ำแบบนัน้ไม่ได้ต่ำงหำก

มนิจนุท�ำท่ำจะปล่อยมอืของเธอ แต่แล้วก็ค่อยๆ ดงึเธอเข้ำไปกอด 

เธอรู้สึกถึงคำงของเขำที่สัมผัสอยู่ตรงต้นคอ แล้วเสียงของเขำก็ท�ำให้

ใบหน้ำของเธอร้อนผ่ำว

"อย่ำกลัวไปเลย"

พอได้ยินน�้ำเสียงท่ีใจเย็น คำย่ำก็รู้สึกว่ำควำมกระวนกระวำยใจ

และควำมกลัวได้ละลำยหำยไปจนหมด รู้สึกเหมือนได้กลับบ้ำน แม้

ควำมจริงแล้วบ้ำนของเธอจะเป็นสถำนท่ีท่ีไม่มีวันไหนเลยที่จะอยู่ได้

อย่ำงสบำยใจ เธอยกมอืขึน้กอดเขำเช่นกนั และขณะท่ีเอำแก้มไปแนบกับ

ต้นคอของเขำ เธอก็รูส้กึได้ถึงสมัผสัแปลกๆ ไม่นำนก็นกึขึน้ได้ว่ำสมัผสั

แปลกๆ น้ันคอืรอยแผลเป็นจำกน�ำ้มนัลวก เธอจงึผลกัไหล่ของเขำออก

ทันที แสงไฟท�ำให้เห็นรอยแผลเป็นจุดๆ ที่มีสีไม่สม�่ำเสมอกัน

"ครำวก่อนฉนับอกแล้วใช่มัย้ว่ำนำยส�ำคญัรองลงมำจำกครอบครวั
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ของฉนั"

"ใช่"

"ฉันโกหกน่ะ"

มินจุนไม่มีเวลำได้ตั้งตัวตอนได้ฟังค�ำพูดนั้น แต่ทันใดนั้นเอง 

คำย่ำก็จูบลงไปบนรอยแผลเป็นท่ีนูนขึ้นมำ เขำรู ้สึกถึงไอร้อนจำก 

ลมหำยใจ และก่อนท่ีควำมร้อนจำกลมหำยใจจะจำงหำยไปเสยีง 'จุบ๊'  

ก็ดังขึ้น

"นำยส�ำคัญพอๆ กับครอบครัวฉัน"

เธอย้ิมกว้ำง

"หัวใจของฉนัจะไม่มทีำงเปลีย่นไปเหมอืนกบัท่ีรอยแผลเป็นของนำย

จะไม่จำงหำย"

ผู ้ร ่วมรำยกำรทุกคนรู ้ เรื่องท่ีมินจุนออกไปข้ำงนอกเมื่อคืน  

แอนเดอร์สันรอจะถำมมินจุนตอนกลับมำว่ำเป็นยังไงบ้ำง แต่สุดท้ำย 

ก็เผลอหลบัอยู่บนโซฟำ พอยำมเช้ำมำเยือนทกุคนก็รบีตำมหำตวัมนิจนุ

กันยกใหญ่

"เขำยังไม่กลับมำอีกเหรอ"

เซร่ำถำมด้วยน�้ำเสียงตกใจ เจเรมี่จึงหัวเรำะอย่ำงมีเลศนัย

"ชำยหญิงวัยรุ่นออกไปด้วยกันทั้งคืนก็น่ำจะเดำได้นะ"

"เจเรมี่ นำยก็อำยุปูนน้ีแล้ว อย่ำพูดอะไรออกมำพล่อยๆ ถ้ำมัน

ไม่ใช่เรื่องจริง...ไม่สิ ถึงแม้ว่ำจะใช่ก็ตำม มันเป็นเรื่องท่ีควรเอำมำพูด 

ต่อหน้ำคนเยอะแยะเหรอไง"

"ท�ำไมล่ะ จะเป็นอะไรไป สมัยก่อนเธอเองก็เคยพูดเรื่องนี้เรื่องนั้น

ไปทั่วน่ี ตอนน้ีมำท�ำเป็นสุภำพ ช่ำงตลกสิ้นดี"
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"ขอร้องล่ะ ช่วยหุบปำกทีเถอะ"

ขณะที่เจเรมี่ก�ำลังหัวเรำะร่วน มินจุนก็เดินเข้ำมำพร้อมย้ิม 

อย่ำงเคอะเขิน

"ผมกลับมำช้ำไปหน่อยใช่มั้ยครับ"

"ช้ำมำกเลย ได้นอนรึเปล่ำคะ"

"ครับ ได้นอนงีบท่ีม้ำนั่งมำหน่อยนึง แต่...ท�ำไมท�ำหน้ำแบบน้ัน

ล่ะครับ"

มนิจนุมองเอมลิีท่ีก่�ำลงัอ้ำปำกค้ำง ระหว่ำงนัน้เซร่ำกย้ิ็มอย่ำงยัว่เย้ำ

แล้วกระซบิว่ำ

"แค่นอนงีบบนม้ำนั่งยำว ต้องใช้เวลำนำนท้ังคืนเลยเหรอคะ"

"ว่ำไงนะครับ"

เซร่ำมองมินจุนด้วยสำยตำสงสัย มินจุนก็มองเธอด้วยสำยตำ

แบบเดียวกัน เครื่องหมำยค�ำถำมของท้ังสองก�ำลังพุ่งเข้ำหำกัน แล้ว 

คนที่หยุดกำรปะทะนั้นก็คือแอนเดอร์สัน

"คุยกันทั้งคืนเลยเหรอ"

"ใช่ พอง่วงก็เลยพิงม้ำน่ังยำวหลบัไป ไม่เจอกันนำน มเีร่ืองคยุกัน

เยอะเลย"

"อ้อ"

แอนเดอร์สันพยักหน้ำรับ ที่เขำถำมไม่ใช่เพรำะควำมสงสัย แต่

เพรำะอยำกให้ควำมเข้ำใจผดิของคนอืน่ถูกคล่ีคลำยด้วยปำกของมนิจนุ 

ตัวเขำเองไม่เชื่ออะไรแบบน้ันอยู่แล้วเพรำะมินจุนกับคำย่ำต่ำงก็เป็น 

คนใสซื่อและไร้เดียงสำกว่ำที่เห็น เซร่ำกับเอมิลี่มองหน้ำกันไปมำ 

อยู่ครูห่นึง่ เพ่ือยืนยันให้แน่ใจว่ำเธอเข้ำใจค�ำพูดระหว่ำงแอนเดอร์สนักับ

มนิจนุอย่ำงถูกต้อง เซร่ำจงึพูดโพล่งออกมำ
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"ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอคะ"

"อะไรเหรอครับ"

"เอ้อ เปล่ำค่ะ"

เซร่ำรู้สึกว่ำตัวเองคิดไปไกลจึงรีบปฏิเสธ แล้วเจเรมี่ก็กระแอม 

ขึ้นมำ

"น่ันสิ เขำถึงได้บอกไงว่ำห้ำมคำดเดำกันไปเองน่ะ"

แล้วพวกเขำก็พำกันไปกินอำหำรเช้ำท่ีร้ำนพิซซ่ำแถวๆ โรงแรม

โดยไม่มอีลนัไปด้วย เพรำะมือ้กลำงวันตกลงกันไว้ว่ำจะไปกินกันท่ีร้ำน

ของอลัน อลันจึงขอตัวไปเตรียมร้ำน

กินพิซซ่ำหนึ่งถำดแต่เช้ำเลย

พอมำคิดดูมนัก็แปลก เวลำกินพิซซ่ำเกำหลหีน่ึงแผ่น ไม่ส ิ ถึงแม้ 

จะกินถึงสำมแผ่นมินจุนก็ไม่ได้รู ้สึกว่ำมันเยอะเกินไป แต่ส�ำหรับ 

พิซซ่ำปกตินั้นกำรกินครึ่งถำดคนเดียวถือว่ำเยอะมำก ท้ังที่เป็นแค ่

พิซซ่ำเตำถ่ำนที่ไม่ได้หนำด้วยซ�้ำ

เซร่ำกินพิซซ่ำมำร์เกอริต้ำ* ของตัวเองแล้วพูดว่ำ

"เป็นเรือ่งปกตท่ีิคนอติำเลยีนแม้จะเป็นผูห้ญิงตวัผอมๆ ก็สำมำรถ

กินพิซซ่ำถำดนึงหมดคนเดียว ก็เหมือนกับกำรที่เรำไม่แบ่งกันกิน

แฮมเบอร์เกอร์ไง"

"ก็พอเข้ำใจได้ เพรำะถ้ำเทียบกับพิซซ่ำในอเมริกำแล้วมันบำง 

และเลก็กว่ำ แต่ก็รูส้กึเหมอืนกินเยอะเกินไปอยู่ด ีปกตใินประเทศเกำหลี 

พิซซ่ำหนึง่ถำดต้องกินกันประมำณสำมหรอืสีค่น และตอนเช้ำๆ แบบน้ี 

ก็ไม่ค่อยกินพิซซ่ำกันด้วย"

"กินพิซซ่ำตอนเช้ำมันดีกับสุขภำพจะตำยไป"

* พิซซ่ำมำร์เกอริต้ำ (Margherita Pizza) พิซซ่ำท่ีมีองค์ประกอบเพียง 4 อย่ำงคือแป้งพิซซ่ำ ชีส  

ซอสมะเขือเทศ และใบเบซิล
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เมือ่ได้ยินเซร่ำพูดแบบนัน้มนิจนุก็ยิง่รูส้กึแปลกใจ แต่ละประเทศ

ไม่ใช่แค่ชนิดของอำหำรเท่ำนัน้ท่ีแตกต่ำง แต่นสิยักำรกนิอำหำร ทศันคติ 

และกำรท่ีร่ำงกำยตอบสนองต่อวัตถุดิบก็ยังต่ำงกันด้วย ดแูค่ชสีท่ีอยู่ใน

พิซซ่ำตรงหน้ำก็ได้ ในเกำหลีถ้ำกินตอนเช้ำมันจะเป็นเมนูที่ท�ำให้ 

ไม่สบำยท้องไปทัง้วัน ซึง่ตวัเขำเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น พอกินอำหำรเช้ำเสร็จ

เขำก็ข้ึนรถด้วยสหีน้ำทีไ่ม่ค่อยดอีย่ำงเหน็ได้ชดั ชสีไม่เข้ำกับร่ำงกำยเขำ

เป็นทุนเดมิอยู่แล้ว พอมำกินตัง้แต่เช้ำจงึย่ิงท�ำให้ท้องไส้ป่ันป่วนไม่น้อย

คำย่ำจะกินอำหำรเช้ำรึยังนะ

มำคิดๆ ดูเธอก็แทบไม่ได้นอนท้ังคืนเหมือนกัน ไม่ว่ำตอนน้ี 

เธอจะท�ำอะไรอยู่ที่ไหนก็คงจะอยู่ในสภำพที่อ่อนล้ำไม่น้อย เขำน่ำจะ

ให้เธอกลับไปเร็วกว่ำน้ัน แต่พอไม่ได้เจอหน้ำกันมำนำนต่ำงฝ่ำยก็ต่ำง 

ไม่สำมำรถเอ่ยค�ำลำออกมำได้ ในท่ีสุดมินจุนก็หยิบมือถือออกมำ

ฉัน : เหนื่อยมั้ย

คาย่า : ได้หลบัในรถหน่อยนึงแล้ว ทีมงำนบอกว่ำก�ำลงัจะไปถ่ำยท�ำ

ทีร้่ำนอำหำรทีไ่หนสกัทีน่่ะ ก็คงต้องกินไปง่วงไป

ฉัน : ขอโทษนะ ฉันรั้งเธอไว้นำนเลย

คาย่า : นำยรั้งฉันไว้ฝ่ำยเดียวเหรอไง ฉันก็รั้งนำยไว้เหมือนกัน  

ฉันของีบก่อนนะ ไว้ค่อยส่งข้อควำมหำ

เป็นเรือ่งไม่คำดคิดทีเ่ธอตอบข้อควำมกลบัมำทนัที แต่ดเูหมอืนเธอ

คงจะเหน่ือยมำกจงึหยุดกำรสนทนำไว้แค่น้ัน มนิจนุตัง้ใจไม่ส่งข้อควำม

ตอบกลับไปอีกเพรำะเขำเองก็ง่วงเหมือนกัน ขณะที่ก�ำลังจะหลับตำลง 

แอนเดอร์สนัทีก่�ำลงัขับรถอยู่ก็พูดข้ึนมำว่ำ
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"ชือ่ร้ำนอำหำรของอลนั ไม่ว่ำจะดูยังไงก็เหมอืนเอำมำจำกชือ่ร้ำน

ของคุณเรเชลเลยนะครับ โอลีฟไอส์แลนด์"

"ก็คงใช่มั้งคะ ฉันเกษียณตัวเองก่อนที่อลันจะได้เป็นระดับ 

หัวหน้ำเชฟ จึงไม่ได้อยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีจะมอบหมำยให้เด็กคนน้ัน 

ดูแลร้ำนได้ แต่เด็กคนน้ันก็ยังสร้ำงร่องรอยของฉันกับสำมีข้ึนมำ 

ในร้ำนอำหำรของตัวเอง ช่ำงเป็นเด็กดีจริงๆ"

"บนโลกนี้คงจะมีแค่เรเชลที่ท�ำเหมือนอลันเป็นเด็กๆ"

สิน้ค�ำพูดของเอมลิี ่รถก็ขับมำถึง 'โอลฟีไอส์แลนด์' ร้ำนอำหำรของ 

อลนั มำร์ตนิขอให้ทกุคนรออยู่หน้ำร้ำนก่อนแล้วพูดด้วยน�ำ้เสียงร่ำเริงว่ำ

"อำหำรย่ิงแบ่งปันก็ย่ิงอร่อย แน่นอนว่ำแค่พวกคุณหกคน 

แบ่งอำหำรกันก็น่ำจะเพียงพอแล้ว แต่ถ้ำมส้ีอมกับมดีเพ่ิมมำอกีหน่อย 

ก็น่ำจะท�ำให้อำหำรอร่อยย่ิงข้ึน"

"จะบอกอะไรก็รีบบอกมำเถอะ ร่ำยซะยืดยำวเชียว"

"วันนี้เรำมีแขกพิเศษท่ีจะมำร่วมรำยกำรกับพวกคุณ"

ค�ำว่ำแขกพิเศษท�ำให้มินจุนขมวดคิ้ว มีสมมติฐำนหน่ึงผุดข้ึนมำ 

ในหัว แต่มันไม่น่ำจะเป็นจริง เพรำะถ้ำเป็นจริงก็จะท�ำให้กำรท่ีเขำ 

ไม่ได้นอนทัง้คืนกลำยเป็นไร้ควำมหมำยไปเลย ทว่ำพอเหน็สำยตำทีข่บขนั

ของมำร์ตนิเขำก็มัน่ใจในสมมตฐิำนนัน้

มำร์ตินชี้ไปด้ำนหลัง เห็นผู้หญิงใส่เสื้อไหมพรมแขนกุดสีเทำ  

แต่งตำแบบสโมกก้ีเข้มๆ เธอก�ำลังมองทุกคนด้วยสีหน้ำตื่นตกใจมำก

"ผู้ชนะรำยกำรแกรนด์เชฟ! คำย่ำ โลตัส!"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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