
เขารอคอย  ซ่อนตัวอยู่ในยามพลบค่ำาและพุ่มไม้ในสวนติดกับ
เปลือกต้นโอ๊ก  เฝ้ามอง  ณ จุดนี้เขามองเห็นได้ทั่วทั้งตัวบ้านและทางรถโรยกรวด

รู้สึกแปลกๆ ที่ต้องกังวลว่าจะมีใครเห็นเข้า

เมืองเพอร์เฟกต์คึกคักมาได้หลายสัปดาห์แล้ว เพราะมีข่าวว่าดอกเตอร์ยูจีน 

บราวนจ์ะมา  คณุหมอชว่ยได ้ เดก็ชายรู้แนน่อนกวา่อะไรทกุสิง่ทีเ่คยรู้มา  เขาแค่

ต้องไปหาคุณหมอก่อนที่คุณหมอจะเปลี่ยนไป

เมื่อพลบค่ำา จอร์จกับเอดเวิร์ด อาร์เชอร์ก้าวยาวๆ ผ่านข้ึนบันไดหินไปยัง

ตัวบ้าน  ทั้งบ้านเปิดไฟสว่าง เด็กชายมองพวกเขาเคลื่อนไหวไปมาอยู่ข้างในนั้น

ทันใดนั้นแสงสว่างพาดผ่านหญ้าใกล้เท้าเขาอย่างรวดเร็ว เด็กชายถอยร่น

เข้าไปในเงามดืมากข้ึน  รถยนตส์เีงนิบดพืน้กรวดบนทางรถตรงมาทางเขาและหยุด 

หัวใจเขาเต้นเร็วขึ้น  เสียงเครื่องยนต์ครางเงียบลง

ประตบูา้นบานใหญเ่ปดิออก ฝาแฝดอาร์เชอร์ยืนเปน็เงามดืตดักบัแสงสวา่ง

จากโถงทางเดนิ  เดก็ชายมองด ูนิง่เหมอืนรูปปัน้ หนาวยะเยือกไปตามแนวสนัหลงั
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ชายคนหนึ่งก้าวออกจากที่นั่งคนขับ ผู้หญิงอีกคนออกมาจากที่นั่งฝ่ัง

ผู้โดยสาร

เขาไม่ไดจ้นิตนาการไวว้า่หมอจะมคีนมาดว้ย  ฝ่ายหญงิดปูระหมา่ จอ้งมอง

ฝ่ายชายข้ามหลังคารถ  เขาย้ิมให้เธออย่างกระอักกระอ่วนแล้วเดินไปหาฝาแฝด 

จับมือทักทายพวกเขา  ฝ่ายหญิงตามไปและพวกเขาสี่คนหายเข้าไปข้างใน

เด็กชายเสี่ยงขยับตัวออกจากเงามืดเล็กน้อย หยุดกึกเมื่อหมอกล่าวว่า  

“ไวโอเลต  ลงจากรถเข้ามานี่สิลูกรัก ข้างนอกนั่นหนาวนะ”

ประตูหลังของรถยนต์แง้มออกแล้วกระแทกปิดอย่างรวดเร็วขณะที่ลมพัด

ใบไม้เสียดสีกันอยู่เหนือตัวเขา

เด็กชายกลั้นหายใจและถอยกลับไปซ่อน  ประตูรถเหวี่ยงเปิดออกอีกคร้ัง 

คราวนี้เด็กหญิงตัวเล็กท่าทางหวาดกลัวพุ่งตัดพื้นกรวดเข้าไปยังตัวบ้าน

เด็กชายอดหัวเราะไม่ได้  เธอเร่งความเร็ว กระโดดข้ึนบันไดแล้วรีบวิ่ง

เข้าประตูหน้าไป กระแทกประตูปิดตามหลังและปล่อยให้สนามมืดอีกครั้ง

ประตูรถเปิดอ้าอยู่ เด็กชายผลักมันปิดระหว่างกระเถิบเข้าไปใกล้หน้าต่าง

ห้องครัว  เขาเห็นเด็กหญิงเข้าห้องมาพอดี

เขานั่งรอบนขั้นบันได

ค่ำาคืนดำาเนินไป  อีกไม่ช้าพวกผู้ตรวจตราจะออกลาดตระเวนและเขาจะ

ถกูจบัวา่อยู่นอกกำาแพงอีกไม่ได ้ เขาจะกลับมาตอนเชา้ เชา้ตรู่ แล้วคยุกบัคณุหมอ

ตอนนั้น

เขามองหนา้ตา่งเปน็คร้ังสดุทา้ย  เดก็หญงินัง่อยู่ระหวา่งแมก่บัพอ่ของเธอ 

เป็นครอบครัวตามตำารา  อะไรบางอย่างข้างในตัวเขาเจ็บปลาบขณะที่เขาใช้

นิ้วหัวแม่มือเขี่ยกระดาษบันทึกที่ถูกจับจนเปื่อยในกระเป๋า
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ไวโอเลตสะดุ้งตื่นเมื่อรถหยุดบนพื้นกรวดที่ถูกบดทับ  มืดแล้ว 
เธอยันตวัข้ึนจากเบาะหนงัอุ่นๆ แลว้มองออกไปนอกหนา้ตา่งดา้นข้าง  บา้นหลงันี ้

ใหญ่ ใหญ่โตกว่าบ้านหลังเก่าของพวกเธอมากและดูเหมือนบ้านตามนิตยสาร 

ไฟข้างในเปิดอยู่

เธอสูดหายใจแรงและมุดหลบลงตามเดิม

เงาร่างดำาๆ สองร่าง ร่างหนึ่งสูง ร่างหนึ่งเตี้ย ยืนเด่นเป็นเงามืดท่ามกลาง

แสงสว่างจากช่องประตูที่เปิดอยู่  พ่อของไวโอเลตมองแม่ ปลดเข็มขัดนิรภัยแล้ว

ก้าวออกจากรถ

“อา มิสเตอร์กับมิสเตอร์อาร์เชอร์”  พ่อของเธอพูด ก้าวเข้าไปหาชาย

ทั้งสอง  “เราไม่คิดว่าจะมีคณะต้อนรับ”

“ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับ ดอกเตอร์บราวน์ เราอยากเห็นว่าพวกคุณ

อยู่ได้เข้าที่เข้าทาง”  ชายร่างสูงกล่าวพลางยื่นมือออกมาข้างหนึ่ง

“เราเตรียมการมาทั้งวันเลย  บ้านสะอาดเอ่ียมอ่องและเราก็ตั้งกาต้มน้ำา
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แล้วดว้ย”  ชายร่างเล็กกวา่พดู กา้วไปข้างหนา้ชายร่างสงูกวา่เพือ่จบัมอืพอ่ของเธอ  

“ทิ้งของไว้ในรถแล้วเข้ามาดื่มชาสิครับ  ผมแน่ใจว่าพวกคุณคงเหนื่อยมากแน่”

“แนน่อนคะ่ คณุใจดจีงัเลย”  แมข่องเธอพดู เดนิไปทีป่ระตหูนา้เพือ่ทกัทาย

ชายทั้งสอง  “เราอยากดื่มชาสักถ้วย”

ทัง้สีค่นเข้าไปในบา้น ทิง้ให้ไวโอเลตกระฟดักระเฟยีดอยู่บนทีน่ัง่ ดจูะถกูลืม

“ไวโอเลต  ลงจากรถเข้ามานี่สิลูกรัก ข้างนอกนั่นหนาวนะ”  พ่อของเธอ

เรียกมาจากฝั่งตรงข้ามของทางรถ

พอ่ไมไ่ดล้มืเธอสกัหนอ่ย  แตน่ัน่กไ็มไ่ดห้มายความวา่พอ่ใสใ่จเธอ  พอ่แค่

ใสใ่จงานของพอ่เทา่นัน้  เมือ่พอ่ไดรั้บข้อเสนอเร่ืองงานนี ้แมข่องเธอพดูวา่  “นีเ่ปน็

สุดยอดงานในบรรดางานทั้งหมดเลย”  มันน่าจะเหมือนได้รางวัลออสการ์สำาหรับ

นักประกอบแว่น  คำาพูดของพ่อเธอคือ  “ถ้าปฏิเสธงานนี้ผมก็โง่ โง่สุดๆ เลย”

พ่อของเธอเป็นจัก...จักษะ...จักษุแพทย์ ซ่ึงหมายความว่าพ่อเป็น

ศัลยแพทย์สายตาและผ่าดวงตาทั้งวัน  ไวโอเลตคิดว่ามันน่ารังเกียจ ดังนั้นเม่ือไร

กต็ามทีม่ใีครถาม เธอจะบอกวา่พอ่เปน็นกัประกอบแวน่  งานของพอ่มีความหมาย

ตอ่พอ่มากเหลอืเกนิ  พอ่แมข่องคนอ่ืนๆ ดจูะพดูวา่พวกเขาเกลยีดงานของตนเอง

ขนาดไหนอยู่เสมอ แต่พ่อของเธอไม่เป็น  ไวโอเลตภูมิใจในตัวพ่อ แต่นั่นไม่ได้

หมายความวา่เธอมคีวามสขุทีต่อ้งเกบ็ข้าวของและทิง้เพือ่นๆ เพยีงเพราะงานใหม่

ของพ่อ  เธอคิดว่าพ่อเห็นแก่ตัวและบอกพ่อแบบนั้นทั้งน้ำาตาในคืนที่พ่อประกาศ

ว่าพวกเธอจะย้ายบ้าน

เธอผลักประตูรถหนักๆ เปิดออกแล้วยื่นศีรษะออกไปมองซ้ายมองขวา

ทางรถนี้มืดและล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ๆ  กิ่งก้านมหึมาหงิกงอส่ายไหว

ในสายลม วาดเงามืดพาดไปบนพื้นกรวด  ไวโอเลตตัวสั่นสะท้านเม่ือใบไม้เร่ิม

ส่งเสียงเบาๆ  เธอสะดุ้งกลับเข้าไปในรถและกระแทกประตูปิด ขังตนเองไว้ในนั้น

อย่างปลอดภัย

แม่มักบอกว่าเธอมีจินตนาการที่ทำางานดีเกินเหตุ  ไวโอเลตอยากรู้ว่าเธอ

จะทำาให้มันทำางานน้อยเกินเหตุได้อย่างไรในขณะที่เธอมองไปยังสวนมืดๆ และ

จินตนาการถึงสัตว์ประหลาดทั้งหลายที่อาจซุ่มอยู่ในหมู่ไม้รอบๆ 
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เธอจะต้องวิ่ง  เธอสูดหายใจลึก  นับหนึ่งถึงสาม  “หนึ่ง สอง สามมม...”

เธอเหวีย่งประตรูถเปดิ กระโดดออกไปแลว้วิง่เข้าตวับา้น  เธอพุง่ข้ึนบนัได

แล้วกระโจนข้ามธรณีประตูโดยไม่เหลือบมองซ้ายหรือขวา 

ระหว่างที่กระแทกประตูหน้าปิดลง เธอคิดว่าได้ยินเสียงหัวเราะดังก้องมา

จากหมู่ไม้  เธอไถลตัวตามผนังลงสู่พื้นห้องโถง พยายามหายใจให้ทัน  นั่นไม่ใช่

เสียงหัวเราะใช่ไหม  จากน้ันประตูรถก็กระแทกปิดปัง เธอน่ังตัวแข็งท่ือ  มีใครอยู่

ข้างนอกหรือ  หัวใจเธอเต้นเร็วขึ้น

“ไวโอเลต นั่นลูกใช่ไหมจ๊ะ ลูกรัก”  แม่ของเธอเรียกจากห้องที่อยู่ลึกเข้าไป

ในโถงทางเดิน  “เข้ามาสวัสดีแขกของเราสิจ๊ะ”

ไวโอเลตสลัดความคิดดำามืดออกจากใจ คิดเสียว่าเสียงทั้งหมดเป็นเพราะ

ลม  ก็แค่จินตนาการของเธออีกแล้ว ไวโอเลตดุตนเองพลางลุกขึ้นจากพื้น

เธอถอดรองเทา้ออกโยนไวข้้างประต ู พืน้ห้องโถงปดูว้ยกระเบือ้งสคีรีมเปน็

เงาวับ เหมาะเจาะอย่างย่ิงสำาหรับถุงเท้า  เธอออกวิ่งและไถลตลอดทางเข้าไปใน

ห้องที่อยู่ตรงไปข้างหน้า แล้วมาหยุดตรงโต๊ะในห้องครัว

ดวงตาสี่คู่จ้องมองเธอ สองคู่มองด้วยความอับอาย สองคู่มองด้วยความ

ตกตะลึง

“ไวโอเลต!”  พ่อของเธอกล่าวอย่างฉุนเฉียว  “เรามีแขกนะ”

ไวโอเลตไม่ตอบ

เมื่อคืนเธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่คุยกับพ่อจนกว่าพ่อจะเปลี่ยนใจและพา

พวกเธอย้ายกลับบ้านอีกคร้ัง  เธอเกลียดที่ต้องไม่พูดกับพ่อเพราะว่าเธอรักพ่อ

ยิง่กว่าอะไรทั้งนั้น แต่เธอไม่ได้ต้องการสิ่งเดียวกับพ่อ  แม่ก็ไม่ต้องการเหมอืนกัน 

โรส บราวนเ์ปน็นกับญัชขีองบริษทัทีป่ระสบความสำาเร็จและมีเพือ่นฝูงมากมายใน

เมืองเก่า แต่แม่บอกไวโอเลตว่าบางคร้ังเราก็ต้องทำาสิ่งที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะยาก

และเราอาจไม่อยากทำา และการย้ายบ้านคร้ังนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำาหรับครอบครัว

ของพวกเธอ

ไวโอเลตคิดว่าเธอจะไม่พูดกับแม่ด้วยเหมือนกัน แต่ในฐานะลูกคนเดียว

นั่นหมายความว่าเธอจะไม่เหลือใครให้คุยด้วยเลย อย่างน้อยก็จนกว่าเธอจะ
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หาเพื่อนได้

พ่อของเธอทำาลายความเงียบอย่างรวดเร็ว แนะนำาเธอให้รู้จักกับชาย

แปลกหน้าที่นั่งอยู่รอบโต๊ะในห้องครัว

“ไวโอเลตจ๊ะ นี่มิสเตอร์จอร์จ อาร์เชอร์”

“เรียกจอร์จก็พอ”  ชายร่างสูงกล่าวพลางลุกขึ้นยืนเพื่อจับมือเธอ

เธอพยายามไม่หัวเราะ  จอร์จ อาร์เชอร์ตัวสูงเสียจนยืนตัวตรงในห้อง

เพดานต่ำาไม่ได ้ ศรีษะของเขาเอียงลงดา้นหนึง่จนเกอืบจะถงึไหล่  ทกุสว่นของเขา

ดยูาว ตัง้แตแ่ขนทีเ่หมอืนง ูนิว้มอืเหมือนหนอน ไปจนถงึจมูกแหลมเหมอืนดนิสอ

ท่ีแทบจะแบ่งใบหน้าเขาเป็นสองซีก  ศีรษะของเขาล้านเล่ียนเป็นสีขาวครีมเหมือน

ไข่ที่เพิ่งออกจากแม่ไก่มาหมาดๆ  เห็นได้ชัดว่าเขาอึดอัด เขารีบนั่งลงตามเดิม

“และฉันชื่อเอดเวิร์ด  ดีใจที่ได้รู้จักจ้ะ ไวโอเลต”  อาร์เชอร์ร่างเล็กกว่าพูด

ขณะยืนเพื่อจับมือเธอเช่นกัน

เธอต้องห้ามตัวเองไม่ให้หัวเราะอีกคร้ัง  ไวโอเลตไม่ใช่คนตัวสูงที่สุดใน

ชั้นเรียนด้วยซ้ำา แต่เธอสูงพอๆ กับมิสเตอร์เอดเวิร์ด อาร์เชอร์  เขาทดแทน

ความสูงที่ขาดไปด้วยความกว้าง  เอดเวิร์ดตัวเหล่ียมเหมือนก้อนขนมปัง  ศีรษะ

ต่อกับไหล่โดยตรงเหมือนเขาลืมว่าต้องมีคอ ดวงตาโปนออกมาเล็กน้อยราวกับ

พวกมันพยายามจะหนีออกจากใบหน้าของเขา

พี่น้องทั้งสองสวมสูทสีน้ำาตาลและรองเท้าสีน้ำาตาลเป็นเงาแบบเดียวกัน 

เอดเวร์ิด อาร์เชอร์สวมหมวกทรงกลมตลกๆ แบบเดยีวกบัในภาพวาดชายไร้หนา้

ภาพโปรดของพ่อเธอ  มิสเตอร์จอร์จ อาร์เชอร์มีหมวกแบบเดียวกัน แต่ของเขา

วางอยู่บนโต๊ะข้างตัว เขาคงไม่ได้สวมเพราะมันจะหล่นทุกครั้งที่เขายืนขึ้นในบ้าน

ทั้งสองคนมีดวงตาสีแดงพิลึกซ่อนอยู่เบื้องหลังแว่นตากรอบทองทรง

สี่เหลี่ยม  พวกเขาดูน่ากลัวเล็กน้อยจนกระทั่งจอร์จถอดแว่นออก

“อ๋อ แค่แว่นตานี่เอง  หนูนึกว่าตาคุณเป็นอะไรซะอีกน่ะค่ะ!”  ไวโอเลตย้ิม

ให้แฝดร่างสูง  “ทำาไมเลนส์เป็นสีแดงล่ะคะ”

จอร์จ อาร์เชอร์ดันแว่นกลับขึ้นบนจมูกตามเดิม

“เลนส์นี่ย้อมสีกุหลาบน่ะ”  เขาทำาหน้าบึ้ง  “เรา -- ”
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“แหม ไวโอเลตทีรั่กจะ๊”  เอดเวร์ิด อาร์เชอร์รีบขัดจงัหวะคูแ่ฝด  “ทีจ่ริงแลว้

มันก็ตลกนะ น่ีเป็นเร่ืองที่เราอยากให้พ่อของเธอช่วยไข  เธอก็เห็นว่าเมืองเล็กๆ 

ของเรานี่ช่างสมบูรณ์แบบ เว้นแต่ข้อเท็จจริงน่าฉงนเร่ืองหนึ่งว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่

สวมแวน่ตา  หลงัจากทีอ่ยู่ในเพอร์เฟกตค์รู่สัน้ๆ ไวโอเลต เธอกบัครอบครัวจะพบ

ว่าสายตาของเธอเร่ิมพร่ามัว ขอบการมองเห็นจะเลือน  สุดท้ายแล้วพวกเธอ

ทกุคนจะตาบอดสนทิ  เรามีนกัวทิยาศาสตร์หลายคนมาสอบสวนสถานการณแ์ล้ว 

พวกเขาบอกว่าเป็นเพราะเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก”

“แม่คะ!”  ไวโอเลตตัวสั่นเทิ้ม พยายามไม่ร้องไห้  “หนูไม่อยากตาบอด 

หนูชอบมองเห็น  หนูรู้อยู่แล้วเชียวว่าเราไม่ควรย้ายมาที่นี่”

“โธ่ ไม่นะ ฉันไม่ได้ต้ังใจจะทำาให้เธอกลัว ไวโอเลตท่ีรัก”  เอดเวิร์ด อาร์เชอร์

พูดอย่างใจดี  “ฉันยืนยันเลยว่าผลของมันแค่ชั่วคราว  เธอจะหายทันทีที่ออกจาก

เมืองของเราไป ถึงแม้ฉันจะแน่ใจทีเดียวว่าเธอจะไม่อยากไปจากเพอร์เฟกต์เลย 

ไม่มีใครอยากหรอก”  ชายร่างปอ้มย้ิม  “ทีจ่ริงแล้วเราพบวธิอัีนชาญฉลาดสำาหรับ

ปัญหาเล็กๆ ของเรา  แว่นพวกนี้ทำางานได้อย่างน่าพอใจเลยละ  เธอจะเห็นว่า

ทุกคนที่นี่สวมแว่น พวกเขาบอกว่ามันกำาลังฮิตน่ะ”  เขาขยับแว่นของตนเอง

เล็กน้อย จัดมันใหม่บนดั้งจมูก

“เธอจะตอ้งไปทีร้่านแวน่ตา หนนูอ้ย เราจะไดต้ดัแวน่ให้เธออันหนึง่”  จอร์จ 

อาร์เชอร์ยิ้ม

ไวโอเลตคว้ากระโปรงลายทางของแม่

“หนูไม่อยากใส่แว่นค่ะแม่ ตาของหนูไม่มีอะไรผิดปกติ”

“เพราะอย่างนั้นพ่อของเธอถึงได้มาที่นี่ไงล่ะ ที่รัก”  เอดเวิร์ดย้ิม  “เราหวัง

ว่าอีกไม่นานจะไม่มีใครต้องใส่แว่น”

พีน่อ้งอาร์เชอร์คอืเจา้นายใหม่ของพอ่เธอ  “ยูจนีถกูลา่หัว”  แมข่องเธอเคย

พดูอย่างภาคภมูใิจกบัเพือ่นๆ ในเย็นวนัหนึง่  ไวโอเลตไม่คดิวา่นัน่ฟงัดเูปน็เร่ืองดี

และพยายามอย่างย่ิงทีจ่ะไม ่จนิตนาการวา่พอ่ของเธอไร้ศรีษะ  พอ่เคยไดรั้บรางวลั

จากงานวิจัยและข้ึนปกนิตยสารอายสปาย  แม่บอกว่าทั้งโลกพูดถึงเร่ืองนี้ หรือ

อย่างนอ้ยกส็ว่นหนึง่ของโลกทีรั่กดวงตาเหมอืนกนั  แมบ่อกวา่พีน่อ้งอาร์เชอร์อ่าน
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บทความในอายสปาย และหาตัวพ่อเพื่อมาทำางานนี้

“แคช่ว่งสัน้ๆ เทา่นัน้ละจะ้ ไวโอเลต”  โรสปลอบ มองสามอีย่างกงัวล  “พอ่

ของลูกจะแก้ปัญหานี้”

“ไม่ต้องกังวลนะ ไวโอเลต”  พ่อบอกพลางเอื้อมมาขยี้ผมเธอ

เธอขยับไปอยู่ข้างหลังแม่ ให้ห่างจากแขนของพ่อ

“แกเหนื่อยน่ะ”  พ่อถอนใจ แก้มแดงระเร่ือเล็กน้อย  “วันนี้ยาวนานมาก 

ผมว่าคงจะได้เวลาเข้านอนแล้ว”

“อ๋อ ยังหรอกครับ”  เอดเวิร์ด อาร์เชอร์รีบพูด  “คุณต้องลองดื่มชาของเรา

ก่อน  เป็นธรรมเนียมของเพอร์เฟกต์น่ะ”

“อ๋อ ใช่”  จอร์จ อาร์เชอร์ย้ิม คว้ากาน้ำาชากับถ้วยจากบนโต๊ะในห้องครัว  

“เป็นประเพณีของเราน่ะครับ ผมยืนยันเลย”

ห่อขนาดเล็กวางอยู่บนโต๊ะ  เอดเวิร์ดเปิดห่อ ตักใบชาสองช้อนใหญ่ใส่ลง

ในกา  ห่อนี้เป็นสีน้ำาเงินกรมท่า พิมพ์ตัวอักษรสีทองหรูหราเป็นคำาว่า “ชาของ

พีน่อ้งอาร์เชอร์” ใตภ้าพสซีีเปยีรูปฝาแฝดสวมหมวกทรงกลมและผ้ากนัเปือ้นสขีาว

“รูปคุณนี่คะ”  ไวโอเลตพูดพลางมองเอดเวิร์ด

“ตาแหลมจังนะ”  แฝดรา่งเลก็กว่ายิม้พลางเทน้ำาเดือดใสล่งในกา  “ใช่แลว้ 

ชาของเราเอง  เราเปน็เจา้ของโรงงานผลิตชานี ้เปน็นายจา้งรายใหญข่องเมือง  เรา

ภูมิใจกับมันมาก”

“หนูไม่ชอบดื่มชาค่ะ”  ไวโอเลตพูดพลางมองแม่

“เธอจะชอบชานี้”  จอร์จ อาร์เชอร์ตอบอย่างเฉียบขาด

“ชานี้เป็นสูตรพิเศษเฉพาะตัวของที่นี่  เก็บเกี่ยวทุกวันและส่งตรงสดๆ ถึง

ทกุประตบูา้นในเพอร์เฟกตแ์ตล่ะเชา้  ทำาจากตน้กิง้กา่ซ่ึงมเีฉพาะทีเ่มอืงเรา  ดตีอ่

สุขภาพของเธอมากและมีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาที่สุด  แล้วเธอจะเห็นว่าฉัน

หมายความว่ายังไง  คนที่นี่ส่วนใหญ่ดื่มกันอย่างน้อยวันละหนึ่งถ้วย  เมืองนี้ 

คลั่งชาน่ะ”  เอดเวิร์ดยิ้ม

ไวโอเลตไม่ชอบชาและเธอไม่แน่ใจเร่ืองพี่น้องอาร์เชอร์ พวกเขามีอะไร

บางอย่างแปลกๆ 
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ยูจีนกับโรสมองหน้ากันขณะนั่งลงที่โต๊ะ ไวโอเลตนั่งตรงกลางระหว่างทั้งคู่ 

จอร์จ อาร์เชอร์จ้องมองเธอจากที่น่ังของเขาในฝ่ังตรงข้าม ขณะที่คู่แฝดของเขา

รินชา

“ทนีีใ้ห้จนิตนาการถงึรสชาตทิีอ่ร่อยทีส่ดุทีเ่ธอนกึออกแล้วจบิชา”  เอดเวร์ิด

ยกถ้วยของเขาขึ้น

ไวโอเลตทำาตามที่เขาบอก  เธอจินตนาการถึงเคร่ืองดื่มโปรดของพ่อและ

ของเธอด้วย น่ันคือไอศกรีมซันเด  ไอศกรีมรสวานิลลาเย็นๆ ลูกใหญ่ใส่ในน้ำาส้มซ่า 

เธอนึกภาพฟองผุดพรายล้นขอบแก้วและแทบจะลิ้มรสชาติที่ระเบิดอยู่บนล้ินได้ 

เธอน้ำาลายสอขณะยกถว้ยชาข้ึน  กล่ินวานลิลาโชยแตะจมกู  เธอจบินดิหนึง่ ระวงั

ไม่ใหล้วกรมิฝปีาก  ชานั้นซา่ขณะที่เธอได้รสส้มและสวรรค์วานิลลา  นี่ไมน่่าจะใช่

ชา  เธอลืมตาเพื่อดูว่าไม่มีใครสลับถ้วย แต่แน่นอนทีเดียว เคร่ืองดื่มสีน้ำาตาลนม

นา่เบือ่นัน้ย้ิมตอบเธอ  เธอเหลอืบมองแม่และพอ่ทัง้สองฝ่ัง พวกเขายังคงหลบัตา

และมีรอยยิ้มโง่ๆ บนริมฝีปาก

“ผมว่าจะดื่มอีกถ้วย”  พ่อของเธอพูดหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง

“เราว่าแล้วเชียว”  อาร์เชอร์ทั้งสองตอบพร้อมกัน

ครอบครวับราวน์ดื่มชาหมดหนึ่งกาแล้วดื่มอกีหนึง่กาขณะที่เอดเวิรด์บอก

พวกเธอทุกอย่างเรื่องบ้านหลังใหม่

เอดเวิร์ดเป็นคนช่างพูดและไวโอเลตเร่ิมจะชอบเขามากกว่าจอร์จเล็กน้อย 

จอร์จดูจะชอบแยกเข้ียวและจ้องเขม็ง  แต่บอกตามความจริงเลยว่าเธอไม่แน่ใจ

เท่าไรว่าเธอชอบใครคนหนึ่งมากนัก  ไวโอเลตได้ยินแม่พูดอย่างเดียวกันกับพ่อ

ขณะที่พวกเธอโบกมือลาพี่น้องอาร์เชอร์บนขั้นบันไดบ้านหลังใหม่ในอีกครู่ต่อมา

“พวกเขาทำาฉันขนลุก ยูจีน”  โรสกระซิบลอดผ่านรอยยิ้มที่ปั้นแต่งขึ้น

คืนนั้นไวโอเลตปีนข้ึนเตียงใต้ผ้าห่มผืนใหม่ในห้องใหม่  เมืองนี้ฟังดูน่าอยู่

พอดูจากที่เอดเวิร์ดพูดและชาก็มีอิทธิพลมาก  แต่ที่นี่มีอะไรแปลกๆ  เอดเวิร์ด

บอกพวกเธอเร่ืองเคอร์ฟิว  เขาบอกว่าเพ่ือให้ทุกคนได้นอนหลับสบายในเพอร์เฟกต์  

“การนอนหลับเพียงพอทำาให้ทั้งเมืองมีความสุขและสุขภาพดี”

แน่นอนว่าเธอไม่ชอบความคิดเร่ืองเคอร์ฟิวหรือตาบอด  และนอกเหนือ
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จากนั้น เธอจะอยู่ในสถานที่ที่ชื่อเพอร์เฟกต์ได้อย่างไรกัน  เธอต้องทำาตัวเป็น

ระเบียบเรียบร้อย แน่นอนว่าต้องแปรงผมและน่าจะขัดรองเท้าด้วย  เธออยู่ไม่ได้

หรอก

ไวโอเลตตัดสินใจแล้ว เธอไม่ชอบและจะไม่ยอมชอบเพอร์เฟกต์  จากนั้น

เธอก็พลิกตัวแล้วผล็อยหลับสนิท ไม่รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในตอนเช้า
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