


Scarlet and Ivy 1: The lost twin

คู่แฝดไขปริศนา เล่ม 1 แฝดผู้สาบสูญ

Sophie Cleverly  เขียน

รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต  แปล

ธิติมา สัมปัชชลิต  บรรณาธิการต้นฉบับ

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2558

ราคา 185 บาท

Originally published in English by HarperCollins Publishers., Ltd. under the title:
Scarlet and Ivy: The lost twin © Sophie Cleverly Edwards 2014

Translation © translated under licence from HarperCollins Publishers., Ltd.
The author/illustrator asserts the moral right to be identifified  

as the author/illustrator of this work
Thai translation copyright © 2015 by Nanmeebooks Co., Ltd.

Thai translation rights arranged with HarperCollins Publishers., Ltd.
Through Tuttle-Mori Agency Co., Ltd.

All rights reserved

© ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2558: บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำากัด
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558

  ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

  เคลเวอร์ลี, โซฟี.

    แฝดผู้สาบสูญ. -- (ชุด คู่แฝดไขปริศนา). -- กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2558.

    232 หน้า.

    1. นวนิยายอังกฤษ. I. รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต, ผู้แปล. II. ชื่อเรื่อง.

  823.914

  ISBN 978-616-04-2956-1

กรรมการผู้จัดการ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ● รองกรรมการผู้จัดการ คิม จงสถิตย์วัฒนา ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ราตรี สังสกฤษ 

● ผูจ้ดัการสำานกัพมิพ ์สชุาดา งามวฒันจนิดา ● หวัหนา้บรรณาธกิาร อาจารยี ์สทุธโิรจน ์● บรรณาธกิารเลม่ ณฐัชา กฤตนริตัศิยั ● หวัหนา้

พิสูจน์อักษร ดวงพร วิญญูธรรมรัตน์ ● พิสูจน์อักษร ศิรัลยา ขุนทอง ● ผู้จัดการกองศิลปกรรม กฤษดา เส่งสงค์ ● ผู้ช่วยผู้จัดการกอง

ศิลปกรรม สุนันท์ เพชรวาว ● ออกแบบปก พิมพ์พิศา คุรุธรรมณัฐ ● กราฟิก สุปราณี อภัยแสน ● หัวหน้าประสานงานการผลิต จรัสศรี 

พรหมเทพ ● ประสานงานการผลิต ฉัตรทิพย์ กสิสิทธิ์

เพลตที่ กรกนก พรีเพรส โทร. 0-2876-2142  พิมพ์ที่ พิมพ์ดี โทร. 0-2401-9401

จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำากัด
เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2670-9800, 0-2662-3000 โทรสาร 0-2662-0919
e-mail: editorial@nanmeebooks.com ● www.nanmeebooks.com ● www.facebook.com/nanmeebooksfan

กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ช่วยในการถนอมสายตา เนื่องจากสะท้อนแสงเพียงเล็กน้อย
และใช้หมึกธรรมชาติจากนำ้ามันถั่วเหลือง จึงปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน สำานักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
โปรดส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่บริษัท หรือติดต่อ Nanmeebooks Call Center โทร. 0-2662-3000 กด 1



ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
 

คุณเคยได้ยินเร่ืองราวลึกลับเกี่ยวกับฝาแฝดบ้างหรือเปล่า อย่างเช่นเร่ือง

ที่ว่าฝาแฝดบางคู่สื่อความรู้สึกถึงกันได้ตลอดเวลา ชอบสิ่งของเหมือนๆ กัน ทำา 

ท่าทางคล้ายๆ กัน หรือว่าหากฝาแฝดคนใดคนหนึ่งจากไปก่อน วิญญาณของเขา

หรือเธอก็มักจะยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆ คู่แฝดของตน

หนงัสอืเลม่นีไ้ม่ไดเ้กีย่วกบัความสยองขวญัสัน่ประสาทของวญิญาณคูแ่ฝด 

แต่เร่ืองราวที่สองสาวฝาแฝดคู่นี้ต้องเผชิญก็ลึกลับไม่แพ้กัน  สการ์เลตกับไอวี 

เกรย์ เป็นฝาแฝดเหมือน รูปลักษณ์ภายนอกของพวกเธอเหมือนกันทุกประการ 

แตกต่างกันเพียงลักษณะนิสัยเท่านั้น  สการ์เลตกล้าแสดงออก ตรงไปตรงมา 

และเจ้าปัญหาหน่อยๆ ในขณะที่ไอวีข้ีอายและเรียบร้อย  สองสาวสนิทสนมและ

อยู่เคียงข้างกันมาตั้งแต่เล็กจนโต แต่เมื่อสการ์เลตต้องแยกจากไปเข้าเรียน

ในโรงเรียนประจำาที่ไอวีสอบเข้าไม่ได้ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป  หลังจากนั้นไอวีได้รับ

ข่าวร้ายว่าพี่สาวของเธอเสียชีวิตกะทันหันและเธอต้องไปเข้าเรียน “แทนที่” 

สการ์เลต การค้นหาความจริงในโรงเรียนประจำาสุดลึกลับจึงเริ่มขึ้น

แฝดผู้สาบสูญ คือวรรณกรรมเยาวชนเล่มแรกในชุด คู่แฝดไขปริศนา 

ที่จะพาคุณไปไขความลับแสนอันตรายในโรงเรียนรูกวูด ร่วมเอาใจช่วยไอวี

ผู้แสนข้ีอายให้สวมรอยเป็นสการ์เลตผู้ห้าวหาญได้แนบเนียน และขอให้เธอได้รับ

ความกล้าของพี่สาวมา เพราะเธอจะต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากหาก

ต้องการค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่...ความจริงอันน่าตกตะลึงเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ 

พี่สาวของเธอ และตัวเธอเอง

นานมีบุ๊คส์



แด่พ่อกับแม่ ผู้ทำ�ให้ทุกอย่�งเป็นไปได้

แด่เอด เร�มีทุกอย่�งให้ตั้งต�รอ



บทที่หนึ่ง

นี่ คือเรื่องราวที่ว่าฉันกลายเป็นพี่สาวของฉันได้อย่างไรฉันได้รับจดหมายฉบับน้ันในวันท่ีหน่ึงกันยายน  ฉันจำาได้เพราะ
วันน้ันเปน็วนัหลงัวนัเกดิปทีีส่บิสามของเรา  วนัเกดิปทีีส่บิสามของฉนั วนัเกดิแรก

ที่ฉันไม่ได้อยู่ร่วมกับสการ์เลต พี่สาวฝาแฝดของฉัน

ฉันตื่นนอนและเดินลงไปตามบันไดเวียนของบ้านป้าฟีบีพลางสูดกล่ิน

เบคอนทอดไปด้วย  พระอาทิตย์ยามเช้าตรู่ช่วยให้อากาศอุ่นข้ึน  วันนี้น่าจะเป็น

วันที่ดี 

ฉนัสงัเกตเห็นมนัขณะโผลจ่ากเงาบนัไดเข้าไปในโถงทางเดนิทีม่แีสงแดดสอ่ง 

ซองจดหมายซองหนึ่งวางอยู่บนพื้นหิน 

ฉันคิดอยู่ครู่หนึ่งว่านั่นอาจเป็นการ์ดวันเกิดย้อนหลัง  การ์ดใบเดียวที่ฉัน

ไดรั้บในปน้ัีนคือการ์ดจากปา้ และพอฉนัมองดชูือ่เดยีวโดดๆ ทีเ่ขียนอยู่บนซองแลว้

ก็เจ็บปวดเกินกว่าจะพูดออกมา  แต่เมื่อหยิบซองนั้นข้ึนมา ฉันรู้สึกว่ามันเหมือน

จดหมายมากกว่า

สการ์เลตชอบส่งข้อความลับถึงฉันเสมอ แต่เธอปิดผนึกจดหมายแบบ
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ลวกๆ เสียจนแค่หายใจรดก็เปิดออกแล้ว  จดหมายฉบับนี้ปิดผนึกแน่นหนาและ

ประทบัตราคร่ัง  ฉนัพลกิด ูเห็นวา่จา่หนา้ถงึปา้ของฉนั  ฉนัควรเปดิด ูฉนัคดิ  ปา้

ฟีบีไม่ว่าอะไรถ้าฉันจะอ่านจดหมายของป้า  อันที่จริงแล้วฉันต้องคอยอ่านเป็น

ประจำา ไม่อย่างนั้นป้าจะปล่อยให้จดหมายสุมเป็นกองในโถงทางเดิน

ฉนัเข้าไปนัง่เกา้อ้ีงอ่นแงน่ตวัหนึง่ในห้องครัว  ฉนัมองดตูราประทบับนซอง

ชดัๆ  ตราเปน็รอยนนูสดีำารูปนกบนยอดตน้โอ๊ก  มคีำาวา่ “โรงเรียนรูกวดู” ประทบั

อยู่ข้างใต้ด้วยหมึกสีเข้ม 

โรงเรียนรูกวดู  โรงเรียนของสการ์เลต  ทำาไมพวกเขาถงึเขียนมาหาปา้ฟบี ี

ฉันสอดมีดหั่นเนยที่หยิบมาจากลิ้นชักเข้าไปตามปากซอง

มิสซิสฟีบี เกรกอรี 

แบล็กเบิร์ดคอตเทจ 

แบรมลีย์ฮอลโลว์

30 สิงหาคม ค.ศ. 1935 

เรียนมิสซิสเกรกอรี 

ในฐานะที่คุณเป็นผู้ปกครองของไอวี เกรย์ ผมจึงขอแจ้งให้

ทราบวา่เนือ่งจากเร่ืองโชคร้ายเมือ่เร็วๆ นี ้โรงเรียนของเราจงึมีทีว่า่ง

หนึ่งที่และหลานสาวของคุณได้รับสิทธิ์นั้น  พ่อแม่ของเธอได้ชำาระ

คา่เลา่เรียนครบแล้ว เธอมกีำาหนดเข้าเรียนเร็วทีส่ดุเทา่ทีท่ำาได ้ เรา

จะส่งครูท่านหนึ่งไปรับเธอและอธิบายรายละเอียดต่างๆ เมื่อไปถึง

ด้วยความนับถือ

เอดการ์ บาร์โทโลมิว (อาจารย์ใหญ่)



9

ฉันโยนจดหมายลงราวกับมันไหม้นิ้ว  พวกเขาพูดถึงความตายของพี่สาว

ฉันว่าเป็น “เรื่องโชคร้าย” จริงๆ หรือ 

ฉันนั่งจ้องจดหมาย คำาถามต่างๆ แล่นเข้ามาในหัว  ด้วยเหตุผลบางอย่าง 

โรงเรียนรูกวูดต้องการฉัน แฝดผู้ไม่ดีพอ  แน่นอนว่าพวกเขาจะรับใครก็ได้ในบรรดา

เด็กผู้หญิงอีกหลายร้อยคน  ทำาไมถึงเป็นฉัน

ตอนนัน้เองทีฉ่นัสงัเกตวา่กล่ินเบคอนทอดกลายเปน็กลิน่เบคอนไหมไ้ปเสยี

แล้ว  ฉันลุกพรวดว่ิงไปท่ีเตาเหล็ก โบกควันออกจากใบหน้า  สายเกินไปแล้ว เบคอน

ถูกฌาปนกิจเรียบร้อย

ป้าฟีบีคงออกไปเดินเล่นที่ไหนสักแห่งตอนทำาอาหารอยู่  เร่ืองนี้เกิดข้ึน

บ่อยๆ  ฉันเหลือบมองไปนอกหน้าต่างห้องครัวและเห็นป้านั่งอยู่บนม้านั่งในสวน 

มอืประสานบนตกั สหีนา้เหมอ่ลอย  สามขีองปา้ฟบีตีายในสงครามโลกคร้ังทีห่นึง่ 

ทิง้ไวเ้พยีงห้องทำางานทีเ่ตม็ไปดว้ยหนงัสอืและเงนิบำานาญกอ้นเลก็ๆ ให้ปา้  ตัง้แต่

นั้นมาป้าก็ไม่ค่อยเหมือนเดิม

ฉันคว้าจดหมายออกไปข้างนอก  ป้าไม่ได้หันมาแม้ว่าเสียงฝีเท้าย่ำากรวด

ของฉันจะบอกว่าฉันอยู่ตรงนั้น  ป้าเฝ้ามองปลาทองในสระ  ระลอกคลื่นเล็กๆ 

มว้นตวัขณะพวกมนัผลบุโผลข้ึ่นมาบนผิวน้ำาจากนัน้กพ็ุง่ออกไป เกลด็สทีองสะทอ้น

แดดระยิบระยับ

“ป้าฟีบีคะ”

“อ้อ ไอวี”  ป้าตอบ เงยหน้าข้ึนกะพริบตาให้ฉัน จากนั้นก็หันกลับไปเพ่ง

มองน้ำาในสระ  “ป้าไม่เห็นว่าหลานมา” 

“มจีดหมายถึงป้าค่ะ จาก -- ”  ฉันเอย่ แต่ป้าขดัจงัหวะ ดูเหมอืนจะไมรู่ต้ัว

ว่าฉันพูดอยู่

“สการ์เลตรักปลาพวกนี้สินะ  ป้าจำาได้ว่าตอนพวกหลานยังเล็ก เขาเคย

คุกเข่าข้างสระ ทำาหน้าทำาตาใส่เงาสะท้อนของตัวเอง  เขาพูดเสมอว่ามันเหมือน

ฝาแฝดอีกคน แค่ปวกเปียกยิ่งกว่าหลาน”

ฉันย้ิมเจื่อนๆ  สการ์เลตเป็นแบบนี้ทั้งปี  เธอล้อเลียนทุกคน โดยเฉพาะ
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ฉัน แต่ฉันไม่เคยคิดมาก  หรือพยายามไม่คิดมากว่างั้นเถอะ

สการ์เลตกับฉันเป็นฝาแฝดเหมือน  ก่อนเราเกิด แม่ของเราคิดว่ามีลูกแค่

คนเดียว แต่แล้วฉันก็เกิดมา เป็นภาคอ่อนแอกว่าและตัวเล็กกว่าของพี่สาว แต่

เหมือนกนัราวกบัสอ่งกระจก  ปานของเราเหมือนกนัแตอ่ยู่คนละฝ่ัง  ฉนัถนดัซ้าย

ในขณะที่สการ์เลตถนัดขวา  คร้ังหนึ่งดอกเตอร์เกรกอรี สามีของป้าฟีบีเคยบอก

ฉันว่าหัวใจของเราอาจกลับด้านกันด้วย  ฉันเป็นเหมือนกับเงาสะท้อนของสการ์เลต

ที่ลุกขึ้นมามีชีวิต

ฉันน่ังลงข้างป้าฟีบีบนม้านั่ง  ไม่แปลกที่ป้าจะคิดเร่ืองสการ์เลต  เธอเป็น

คนโปรดของทุกคนเสมอมา กล้าหาญ ก๋ากั่น และชอบเข้าสังคม  ฉันเป็นแค่ไอวี 

ไอวีข้ีอายจอมติดพี่  ฉันเป็นเงาสะท้อนของสการ์เลต เผลอๆ อาจเป็นเงาตามตัว

เธอด้วย

“ตายจริง ป้าขอโทษ”  ป้าฟีบีกล่าว  “ป้าแค่นึกถึงสการ์เลตขึ้นมาน่ะ”

“หนูเข้าใจค่ะ”  ฉันพูด

แตฉ่นัไมเ่ข้าใจหรอก  ฉนัไมเ่ข้าใจวา่ทำาไมสการ์เลตถงึตาย  ฉนัไมเ่ข้าใจวา่

ทำาไมคนท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยชีวิตจะจากไปได้  ฉันไม่เข้าใจว่าทำาไมพระเจ้า ถ้าพระองค์

อยู่บนนั้น ถึงมอบฝาแฝดให้ฉันเพียงเพื่อจะพรากเธอไปอีกครั้ง 

หรือโลกยังดำาเนินต่อไปได้อย่างไร

“มีจดหมายถึงป้าค่ะ”  ฉันพูดซ้ำาพร้อมกับโบกจดหมายให้ดู

ป้าฟีบีเงยหน้าขึ้น  “หรือจ๊ะ  เขียนว่ายังไงบ้าง”

“พวกเขาอยากให้หนูไปเรียนที่รูกวูดค่ะ  ไปแทนที่สการ์เลต”

ป้าเบิกตากว้าง  “ตายจริง”  ป้าหยุดคิด  “ถือเป็นเกียรติมากเลย  นั่นเป็น

โรงเรียนชั้นนำาใช่ไหม”

โรงเรียนรูกวูด  เพียงไม่กี่เดือนก่อนจะเข้าสู่ฤดูร้อน สการ์เลตตายที่นั่น 

พวกเขาวา่เธอเปน็ไข้เฉยีบพลนั ไข้หวดัใหญห่รือปอดบวมนีล่ะ บางสิง่ทีไ่มส่ามารถ

คาดเดาหรือป้องกันได้  ฉันร้องไห้สะอึกสะอ้ืนตอนแม่เล้ียงของฉันอธิบายเร่ืองน้ีให้ฟัง 

คร่าวๆ ราวกับมันไม่มีความหมายอะไร ท้ังท่ีโลกอีกคร่ึงหน่ึงของฉันเพ่ิงถูกพรากไป 
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ฉันไม่เคยอยากไปที่นั่น  ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหน

ฉันเงยหน้ามองป้า ใบหน้าอ่อนโยนของป้าล้อมกรอบด้วยผมสีน้ำาตาลอม

เหลืองเป็นลอนที่เริ่มหงอก  “แล้วพ่อของหลานเห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วหรือ” 

ฉันถอนหายใจ  สมกับเป็นพ่อที่เห็นด้วยกับเร่ืองแบบนี้โดยไม่บอกฉัน  

“ตามที่อ่านในจดหมาย  เขาบอกว่าชำาระค่าเล่าเรียนครบแล้วค่ะ”

“งั้นก็ต้องตามนั้นแล้วละ หลานรัก”  ป้าฟีบีว่า

ฉันไม่ตอบ

“ป้าจะปล่อยให้หลานคิดดูนะจ๊ะ”  ป้าพูดอย่างร่าเริงพลางตบขาฉันเบาๆ 

จากนั้นป้าก็เดินออกไปตามทางเดินในสวน ผ่านห้องน้ำาและแปลงผัก แล้วลงมือ

ถอนวัชพืช  ป้าเริ่มร้องเพลงเบาๆ กับตัวเอง หลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง

ฉนัรู้สกึหมดหนทาง เหมอืนกำาลงัถกูลากชา้ๆ ไปสูรู่กวดู สถานทีท่ีเ่คยเห็น

แต่ในจินตนาการ แต่ก็ยังทำาให้ฉันหวาดกลัว

อาจจะเป็นเรือ่งดีก็ได ้ฉันพยายามบอกตัวเอง  การเริ่มต้นใหม่ เพื่อนใหม ่

เพื่อนสักคน  อย่างไรเสียสการ์เลตก็เคยพูดเสมอว่าอยากให้ฉันไปเรียนกับเธอ

ที่นั่น  ฉันจะได้อยู่ใกล้เธอมากขึ้นไงล่ะ

ฉันเร่ิมร้องไห้อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยและรีบเช็ดน้ำาตาออกจากแก้ม  ฉันหลอก

ตัวเองอยู่หรือเปล่า  ที่สุดท้ายบนโลกที่ฉันอยากไปคือที่ที่สการ์เลต...แค่คิดถึงมัน

หัวฉันก็ปวดตุบๆ 

ฉันโยนจดหมายงี่เง่าฉบับนั้นลงบนพื้นหญ้า

ปา้ฟบีเีงยหนา้ข้ึน กำาดอกแดนดไิลออนกระจดักระจายไวเ้ตม็มือ  ฉนัยกมอื

กุมหัว ได้ยินเสียงป้าเดินกลับมาทางฉันบนทางเดินโรยกรวด

“โธ่ สการ์เลต”  ป้าพูด มองฉันอย่างเหม่อลอย  “ป้าแน่ใจว่าหลานต้องอยู่

โรงเรียนน้ีได้  แน่นอนว่าป้าคงคิดถึงหลานมาก แต่หลานพ่ึงตัวเองได้ อยู่แล้วจริงไหม”

ป้าไม่สังเกตด้วยซ้ำาว่าพูดชื่อผิด

ฉันคิดว่าฉันไม่มีวัน พึ่งตัวเองได้



บทที่สอง

วั นต่อมาแดดออกจ้า เป็นวันประเภทที่ร้อนอบอ้าวจนไม่อยากเชื่อ  วา่ฤดรู้อนกำาลงัจะสิน้สดุลง  ฉนันอนหงายราบกับขอบหินของสระ 
อ่านหนังสือเร่ือง เจน แอร์ ที่ขาดหลุดลุ่ยและพยายามลืมชะตากรรมซ่ึงรออยู่ที่

รูกวูด

บางคร้ังฉันจะมองลงไปในน้ำาเพียงเพื่อให้เห็นเงาสะท้อนสีเขียวๆ ของ

ตัวเองจ้องมองกลับมา  เกือบจะพอสมมติได้ว่าสการ์เลตอยู่ตรงนั้นกับฉัน

เกือบ 

“ไอวี!”  เสียงของป้าดังออกมาจากประตูหลัง

ฉันลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วจนเกือบทำาหนังสือตกลงไปในสระ

“ไอวี!”  ป้าตะโกนเรียกอีกคร้ัง แม้ว่าฉันจะกำาลังมองตรงไปท่ีป้า  ป้าบิดชาย

ผ้ากันเปื้อนในมือซีดๆ 

“ค่ะ”  ฉันขานรับ

“มี...แขกมาหาหลานแน่ะ  ครูที่โรงเรียน”

เร็วจริง  ฉนัยังไมพ่ร้อมสำาหรับเร่ืองนี ้ แตจ่ะวา่ไปคงไมมี่วนัพร้อม  ฉนัเดนิ
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จิกนิ้วเท้าบนหินแข็งๆ กลับไปที่กระท่อมอย่างกริ่งเกรง

“ครูผู้หญิงน่ะ”  ป้าเสริมก่อนจะดันฉันเข้าไปในห้องครัวเบาๆ 

ผู้หญงิ คนนัน้ตวัสงู ผอมแห้ง และสวมชดุกระโปรงยาวทีด่ใูหญเ่กนิไปหลาย

ขนาด  ชดุสดีำานัน้เตม็ไปดว้ยกระเปา๋  ใบหนา้ของเธอเรียวแหลม ผมสนี้ำาตาลรวบ

เป็นมวยแน่นทำาให้ดูเหมือนเธอมีกิ๊บหนีบผ้าเป็นแถวอยู่หลังศีรษะ หนีบผิวให้ตึง

ข้ึน  ใบหนา้ของเธอไม่ชวนมองสกัเทา่ไร โดยเฉพาะเมือ่ดจูากทีเ่ธอจดจอ้งฉนัดว้ย

สีหน้าบึ้งตึงเหมือนเพิ่งกินรังแตนที่ไหนมา

“ไอวี เกรย์หรือ”  เธอพูด

“ค่ะ”  ฉันตอบอย่างงงงัน

“ค่ะ มิส เธอคงได้รับจดหมายจากเราแล้ว”

“คะ่ มสิ”  ฉนัพยักหนา้อย่างระมัดระวงั เฝ้ามองเธอเย้ืองย่างไปรอบโตะ๊ครัว 

เธอลูบนิ้วไปตามผิวโต๊ะ จากนั้นก็พินิจพิเคราะห์ด้วยกิริยาที่ไม่สมเป็นกุลสตรี

ที่สุด  “ดี  ถ้าอย่างนั้นก็ไปโรงเรียนกับฉัน”

ฉันกะพริบตา  “เดี๋ยวนี้หรือคะ”

ผู้หญงิคนนัน้ขมวดคิว้แลว้ยกแขนทีผ่อมเหมอืนหนงัหุ้มกระดกูกอดอก  “ใช ่

เดี๋ยวนี้  เพิ่งจะเปิดเทอม  ดังนั้นเธอควรอยู่ที่โรงเรียน”

ฉันหันกลับไปเห็นป้ายืนเบิกตาโพลงอยู่

“ป้าฟีบีคะ”  ฉันพูดพร้อมกับทำาหน้าอ้อนวอน

“ขอตวัสกัครู่นะคะ”  ปา้บอกครูคนนัน้พลางดงึฉนักลับเข้าไปในโถงทางเดนิ

อย่างนุม่นวล  “โธ ่หลานรัก”  ปา้พดูเบาๆ  “เขาดเูข้มงวดกจ็ริง แตม่นัเปน็โรงเรียน

ที่ดีมาก พวกเขาก็เลยค่อนข้าง เอ่อ...”

“แต่ป้าฟีบีคะ”  ฉันกระซิบ  “หนู...หนูนึกว่าจะมีเวลามากกว่านี้ซะอีก” 

ความจริงคอืฉนัคอ่นข้างกงัวลทีป่า้ตอ้งอยู่ตามลำาพงัดว้ย  “แลว้ปา้ละ่คะ”  ฉนัถาม

ป้ายิ้มลอยๆ  “ป้าอยู่ได้สบายมาก”

ฉันชะเง้อมองผ่านประตูกลับไปที่ผู้หญิงดุๆ น่ากลัวคนนั้นที่เคาะเท้าและ

หรี่ตาจ้องฉันเขม็ง
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“ฉันไม่มีเวลาทั้งวันหรอกนะ”  เธอพูดอย่างวางท่า  “ไปเอาของมาสิ”  เธอ

ชี้มือชี้ไม้ไปที่ชั้นบน ของในกระเป๋ากระทบกันกรุ๊งกริ๊งขณะเคลื่อนไหว

สการ์เลตคงจะเหยียบเทา้ทีก่ำาลงัเคาะนัน่  แตฉ่นั -- ฉนักท็ำาตามคำาสัง่นะ่สิ

ฉันข้ึนบันไดตัวสั่นเทา  ทุกอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงน่ากลัวในห้องครัวคนนั้น

ทำาฉันประหม่า

ห้องนอนของฉันอยู่เลยโถงประตูเล็กๆ บนชานบันไดออกไป สร้างมาเพื่อ

คนที่ตัวเล็กกว่าฉันมาก  ห้องนี้มีคานและเพดานต่ำา หน้าต่างหนึ่งบานกรุกระจก

เป็นช่องเบี้ยวๆ  ตอนฉันมาอยู่บ้านป้าฟีบีใหม่ๆ ห้องนี้ดูหงอยเหงา เห็นได้ชัดว่า

ไม่มีที่พอสำาหรับฝาแฝด  แต่มันให้ความรู้สึกเหมือนบ้านมากข้ึนเร่ือยๆ และฉัน

เศร้าที่จะต้องจากไป

ฉนัเอ้ือมไปใตเ้ตยีง ควานหากระเปา๋ใบใหญส่นี้ำาเงนิ  ฉนัใสส่มบตัไิม่กีอ่ย่าง

ไวใ้นนัน้ พวกหว ีเคร่ืองใชใ้นห้องน้ำา กิบ๊ปากเปด็ทำาจากโลหะ เคร่ืองเขียนกบัหมกึ 

หนังสือสองสามเล่ม สร้อยไข่มุกเล็กๆ คร่ึงเส้นที่ได้เป็นมรดกจากเอมเมลีน แม่

ของเรา  แม่ตายไม่นานหลังคลอดสการ์เลตกับฉัน เราจึงไม่เคยรู้จักแม่  บางทีถ้า

มีแม่คอยดูแลเรา ตอนนี้สการ์เลตคงยังมีชีวิตอยู่

ฉันโยนชุดชั้นในและชุดที่ดีที่สุดลงไป ถึงแม้จะรู้ว่าคงถูกบังคับให้สวม

เคร่ืองแบบทีโ่รงเรียนรูกวดู  เสือ้ผ้าทกุตวัมีกลิน่ฉนุของลาเวนเดอร์จากผ้าบล้ิุนชกั

ของปา้ฟบี ี ฉนัหยิบชดุบลัเลตอ์อกมา ชดุรัดรูปสคีรีมกบักระโปรงและชดุสดีำาดว้ย 

ฉันใช้กระดาษทิชชูห่อรองเท้านุ่มๆ สีชมพูก่อนใส่ลงกระเป๋า  มันแทบจะเหมือน

ของใหม่ ฉันภาวนาให้ใส่ได้อีกสองสามเดือนก็ยังดี

ฉันแทบไม่ต้องใช้เวลาเก็บข้าวของในชีวิตเลย  ตอนนี้ห้องเล็กๆ ดูโล่งและ

เศร้า  ฉนัจอ้งมองไม้กระดานปพูืน้ขณะผูกเชอืกรองเทา้หนงั พยายามกลอ่มตวัเอง

ว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย

เธอต้องไม่เป็นไร  ไม่มีอะไรต้องกลัว  มันก็แค่โรงเรียน

ฉันหลับตาและสูดหายใจสั่นๆ เฮือกใหญ่  จากนั้นฉันก็ห้ิวกระเป๋าเดิน

กะปลกกะเปลี้ยกลับลงไปที่ชั้นล่าง
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“พร้อมจะไปหรือยังจ๊ะ”  ป้าฟีบีถาม  “ป้าแน่ใจว่ามิสซิส...มิส ขอโทษค่ะ 

คุณบอกว่าชื่ออะไรนะคะ”

“มิสฟอกซ์”  ผู้หญิงคนนั้นตะคอก

“ป...ป้าแน่ใจว่ามิสฟอกซ์จะดูแลหลาน”  ป้าฟีบีพูดโดยไม่เหลือบตาข้ึน

สบตาฉัน  ป้าแตะไหล่ฉันเป็นเชิงปลอบใจ  “แล้วเจอกันเร็วๆ นี้นะจ๊ะ ไอวี หลาน

รัก”  ป้าเสริมพร้อมกับประทับจูบบนหน้าผากฉัน

“หวังว่าอย่างนั้นนะคะ”  ฉันตอบพลางฝืนย้ิม  “แล้วหนูจะเขียนจดหมาย

มาหา”

มิสฟอกซ์เริ่มเคาะเท้าเร็วขึ้น  “อย่ามัวร่ำาไรให้เสียเวลา  คนขับรถรออยู่”

ฉันสะดุ้งและกำากระเป๋าแน่นข้ึน จากน้ันก็ตามมิสฟอกซ์ไปที่ถนนซ่ึงแสง

อาทิตย์สว่างจ้าส่องเข้าตา

“ลาก่อนจ้ะ หลานรัก”  ป้าของฉันกล่าว

“ลากอ่นคะ่”  ฉนัขยับปากตอบ  กวา่จะรู้ตวั ฉนักถ็กูผลักเข้าไปหลงัรถยนต์

ที่ดูราคาแพงคันหนึ่ง

กลิ่นเบาะหนังและควันจากซิการ์ของคนขับเตะจมูกฉันทันที

“นั่งตรงๆ”  มิสฟอกซ์ตะคอกขณะก้าวขึ้นมานั่งที่เบาะหน้า

“ขอโทษค่ะ มิส”

เธอหันมามองฉนัราวกบัฉนัเปน็แกะปว่ย  “นัง่ตวัตรงตอนอยู่ในรถฉนั  และ

กรุณาอย่าแตะเบาะ”

ฉันประสานมือไว้บนหน้าตักและเร่ิมถาม  “ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะถึง -- ”

“เงียบ!”  เธอขัดจังหวะ  “คุยเรื่องไร้สาระพวกนี้ทำาฉันปวดหัว”

เคร่ืองยนต์ตดิข้ึนขณะทีฉ่นัเอนไปข้างหลงัและพยายามหายใจลกึๆ แตค่วนั

ทำาฉันไอ  มิสฟอกซ์เดาะลิ้นเสียงดัง

ฉนัเห็นแตห่มวกสกัหลาดแบนๆ ของคนขับและผมหงอกทีห่ลงัศรีษะ  เขา

ไม่พูดอะไร แค่พยักหน้าและขับออกไป 

ฉนัเพง่มองไปนอกกระจกหลงัและเห็นปา้ฟบียืีนอยู่บนบนัไดหนา้ประตบูา้น 
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ปา้โบกมอืให้ฉนัอย่างเศร้าๆ  ขณะทีร่ถแลน่ออกมา ฉนัมองดปูา้ตวัเล็กลงและเลอืน

หายไปในแสงอาทิตย์ที่สาดส่องทะลุต้นไม้ลงมาเป็นทาง

ฉนัหันกลบัมาและเห็นดวงตาของตวัเองสะทอ้นในกระจกคนขับ  น้ำาตาปร่ิม

ขอบตา



บทที่สาม

ร ถแล่นเลี้ยวลดไปตามถนนแคบๆ คดเคี้ยวในชนบท  มิสฟอกซ์นั่ง 
 ตัวตรงแน่วอยู่ที่เบาะหน้า แทบไม่กะพริบตาขณะล้อกระแทกไป

ตามหลุมบ่อบนถนน  ฉันกระสับกระส่ายอยู่ด้านหลังพลางคิดว่าน่าแปลกที่เธอ

เลือกนั่งเบาะหน้ากับคนขับ

เธอหันมาทำาหน้าดุใส่ฉันเป็นคร้ังคราว ฉันพยายามหลบตาเธอ  สุดท้าย

เธอกเ็บนสายตาขุ่นเคอืงไปมองชนบทข้างทางแทน ปล่อยฉนักลับสูโ่ลกของตวัเอง

ปญัหากค็อืโลกของฉนัเตม็ไปดว้ยสการ์เลต  ทกุทวิทศันอั์นคุน้เคยทีร่ถแลน่

ผ่านทำาให้ฉนันกึถงึเธอ  ทา่ทางทีเ่ธอเคยกระโดดข้ามข้ันบนัไดไมข้้างร้ัว ขณะทีฉ่นั

ยกขาข้ามไปอย่างระมดัระวงั  ทา่ทางทีเ่ธอเคยเดด็ใบไมส้เีขียวจากพุม่ไมม้าขย้ีเปน็

เศษเล็กเศษน้อย  ท่าทางที่เธอเคยย้ิมให้ท้องฟ้าสีครามพร้อมกับชี้ให้ดูก้อนเมฆ

รูปร่างต่างๆ ซึ่งมีแต่เธอเท่านั้นที่มองเห็น

ที่แย่ที่สุดคือเมื่อฉันสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงสองคนเล่นกันในสวน คงเป็น

พีน่อ้ง  ฉนัรู้สกึวา่ความทรงจำาหลัง่ไหลเข้ามาในหัว และตอ่ให้พยายามมากแคไ่หน

ก็ไม่ยอมหยุด  วันที่สการ์เลตจากไปเข้าโรงเรียน...


