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เด็กชาย

เขารอคอย ซ่ อนตัว อยู่ในยามพลบค่ำ�และพุ่มไม้ ใ นสวนติ ด กั บ

เปลือกต้นโอ๊ก เฝ้ามอง ณ จุดนี้เขามองเห็นได้ทั่วทั้งตัวบ้านและทางรถโรยกรวด
รู้สึกแปลกๆ ที่ต้องกังวลว่าจะมีใครเห็นเข้า
เมืองเพอร์เฟกต์คกึ คักมาได้หลายสัปดาห์แล้ว เพราะมีขา่ วว่าดอกเตอร์ยจู นี
บราวน์จะมา คุณหมอช่วยได้ เด็กชายรูแ้ น่นอนกว่าอะไรทุกสิง่ ทีเ่ คยรูม้ า เขาแค่
ต้องไปหาคุณหมอก่อนที่คุณหมอจะเปลี่ยนไป
เมื่อพลบค่ำ� จอร์จกับเอดเวิร์ด อาร์เชอร์ก้าวยาวๆ ผ่านขึ้นบันไดหินไปยัง
ตัวบ้าน ทั้งบ้านเปิดไฟสว่าง เด็กชายมองพวกเขาเคลื่อนไหวไปมาอยู่ข้างในนั้น
ทันใดนั้นแสงสว่างพาดผ่านหญ้าใกล้เท้าเขาอย่างรวดเร็ว เด็กชายถอยร่น
เข้าไปในเงามืดมากขึน้ รถยนต์สเี งินบดพืน้ กรวดบนทางรถตรงมาทางเขาและหยุด
หัวใจเขาเต้นเร็วขึ้น เสียงเครื่องยนต์ครางเงียบลง
ประตูบา้ นบานใหญ่เปิดออก ฝาแฝดอาร์เชอร์ยนื เป็นเงามืดตัดกับแสงสว่าง
จากโถงทางเดิน เด็กชายมองดู นิง่ เหมือนรูปปัน้ หนาวยะเยือกไปตามแนวสันหลัง

ชายคนหนึ่ ง ก้ า วออกจากที่ น่ั ง คนขั บ ผู้ ห ญิ ง อี ก คนออกมาจากที่ นั่ ง ฝั่ ง
ผู้โดยสาร
เขาไม่ได้จนิ ตนาการไว้วา่ หมอจะมีคนมาด้วย ฝ่ายหญิงดูประหม่า จ้องมอง
ฝ่ายชายข้ามหลังคารถ เขายิ้มให้เธออย่างกระอักกระอ่วนแล้วเดินไปหาฝาแฝด
จับมือทักทายพวกเขา ฝ่ายหญิงตามไปและพวกเขาสี่คนหายเข้าไปข้างใน
เด็กชายเสี่ยงขยับตัวออกจากเงามืดเล็กน้อย หยุดกึกเมื่อหมอกล่าวว่า
“ไวโอเลต ลงจากรถเข้ามานี่สิลูกรัก ข้างนอกนั่นหนาวนะ”
ประตูหลังของรถยนต์แง้มออกแล้วกระแทกปิดอย่างรวดเร็วขณะที่ลมพัด
ใบไม้เสียดสีกันอยู่เหนือตัวเขา
เด็กชายกลั้นหายใจและถอยกลับไปซ่อน ประตูรถเหวี่ยงเปิดออกอีกครั้ง
คราวนี้เด็กหญิงตัวเล็กท่าทางหวาดกลัวพุ่งตัดพื้นกรวดเข้าไปยังตัวบ้าน
เด็กชายอดหัวเราะไม่ได้ เธอเร่งความเร็ว กระโดดขึ้นบันไดแล้วรีบวิ่ง
เข้าประตูหน้าไป กระแทกประตูปิดตามหลังและปล่อยให้สนามมืดอีกครั้ง
ประตูรถเปิดอ้าอยู่ เด็กชายผลักมันปิดระหว่างกระเถิบเข้าไปใกล้หน้าต่าง
ห้องครัว เขาเห็นเด็กหญิงเข้าห้องมาพอดี
เขานั่งรอบนขั้นบันได
ค่ำ�คืนดำ�เนินไป อีกไม่ช้าพวกผู้ตรวจตราจะออกลาดตระเวนและเขาจะ
ถูกจับว่าอยูน่ อกกำ�แพงอีกไม่ได้ เขาจะกลับมาตอนเช้า เช้าตรู่ แล้วคุยกับคุณหมอ
ตอนนั้น
เขามองหน้าต่างเป็นครัง้ สุดท้าย เด็กหญิงนัง่ อยูร่ ะหว่างแม่กบั พ่อของเธอ
เป็ น ครอบครั ว ตามตำ � รา อะไรบางอย่ า งข้ า งในตั ว เขาเจ็ บ ปลาบขณะที่ เ ขาใช้
นิ้วหัวแม่มือเขี่ยกระดาษบันทึกที่ถูกจับจนเปื่อยในกระเป๋า
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การประท้วงเงียบ

ไวโอเลตสะดุ้งตื่นเมื่อรถหยุดบนพื้นกรวดที่ถูกบดทับ มืดแล้ว

เธอยันตัวขึน้ จากเบาะหนังอุน่ ๆ แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างด้านข้าง บ้านหลังนี้
ใหญ่ ใหญ่โตกว่าบ้านหลังเก่าของพวกเธอมากและดูเหมือนบ้านตามนิตยสาร
ไฟข้างในเปิดอยู่
เธอสูดหายใจแรงและมุดหลบลงตามเดิม
เงาร่างดำ�ๆ สองร่าง ร่างหนึ่งสูง ร่างหนึ่งเตี้ย ยืนเด่นเป็นเงามืดท่ามกลาง
แสงสว่างจากช่องประตูที่เปิดอยู่ พ่อของไวโอเลตมองแม่ ปลดเข็มขัดนิรภัยแล้ว
ก้าวออกจากรถ
“อา มิสเตอร์กับมิสเตอร์อาร์เชอร์” พ่อของเธอพูด ก้าวเข้าไปหาชาย
ทั้งสอง “เราไม่คิดว่าจะมีคณะต้อนรับ”
“ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับ ดอกเตอร์บราวน์ เราอยากเห็นว่าพวกคุณ
อยู่ได้เข้าที่เข้าทาง” ชายร่างสูงกล่าวพลางยื่นมือออกมาข้างหนึ่ง
“เราเตรียมการมาทั้งวันเลย บ้านสะอาดเอี่ยมอ่องและเราก็ตั้งกาต้มน้ำ�

แล้วด้วย” ชายร่างเล็กกว่าพูด ก้าวไปข้างหน้าชายร่างสูงกว่าเพือ่ จับมือพ่อของเธอ
“ทิ้งของไว้ในรถแล้วเข้ามาดื่มชาสิครับ ผมแน่ใจว่าพวกคุณคงเหนื่อยมากแน่”
“แน่นอนค่ะ คุณใจดีจงั เลย” แม่ของเธอพูด เดินไปทีป่ ระตูหน้าเพือ่ ทักทาย
ชายทั้งสอง “เราอยากดื่มชาสักถ้วย”
ทัง้ สีค่ นเข้าไปในบ้าน ทิง้ ให้ไวโอเลตกระฟัดกระเฟียดอยูบ่ นทีน่ งั่ ดูจะถูกลืม
“ไวโอเลต ลงจากรถเข้ามานี่สิลูกรัก ข้างนอกนั่นหนาวนะ” พ่อของเธอ
เรียกมาจากฝั่งตรงข้ามของทางรถ
พ่อไม่ได้ลมื เธอสักหน่อย แต่นนั่ ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อใส่ใจเธอ พ่อแค่
ใส่ใจงานของพ่อเท่านัน้ เมือ่ พ่อได้รบั ข้อเสนอเรือ่ งงานนี้ แม่ของเธอพูดว่า “นีเ่ ป็น
สุดยอดงานในบรรดางานทั้งหมดเลย” มันน่าจะเหมือนได้รางวัลออสการ์สำ�หรับ
นักประกอบแว่น คำ�พูดของพ่อเธอคือ “ถ้าปฏิเสธงานนี้ผมก็โง่ โง่สุดๆ เลย”
พ่ อ ของเธอเป็ น จั ก ...จั ก ษะ...จั ก ษุ แ พทย์ ซึ่ ง หมายความว่ า พ่ อ เป็ น
ศัลยแพทย์สายตาและผ่าดวงตาทั้งวัน ไวโอเลตคิดว่ามันน่ารังเกียจ ดังนั้นเมื่อไร
ก็ตามทีม่ ใี ครถาม เธอจะบอกว่าพ่อเป็นนักประกอบแว่น งานของพ่อมีความหมาย
ต่อพ่อมากเหลือเกิน พ่อแม่ของคนอืน่ ๆ ดูจะพูดว่าพวกเขาเกลียดงานของตนเอง
ขนาดไหนอยู่เสมอ แต่พ่อของเธอไม่เป็น ไวโอเลตภูมิใจในตัวพ่อ แต่นั่นไม่ได้
หมายความว่าเธอมีความสุขทีต่ อ้ งเก็บข้าวของและทิง้ เพือ่ นๆ เพียงเพราะงานใหม่
ของพ่อ เธอคิดว่าพ่อเห็นแก่ตัวและบอกพ่อแบบนั้นทั้งน้ำ�ตาในคืนที่พ่อประกาศ
ว่าพวกเธอจะย้ายบ้าน
เธอผลักประตูรถหนักๆ เปิดออกแล้วยื่นศีรษะออกไปมองซ้ายมองขวา
ทางรถนี้มืดและล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ๆ กิ่งก้านมหึมาหงิกงอส่ายไหว
ในสายลม วาดเงามืดพาดไปบนพื้นกรวด ไวโอเลตตัวสั่นสะท้านเมื่อใบไม้เริ่ม
ส่งเสียงเบาๆ เธอสะดุ้งกลับเข้าไปในรถและกระแทกประตูปิด ขังตนเองไว้ในนั้น
อย่างปลอดภัย
แม่มักบอกว่าเธอมีจินตนาการที่ทำ�งานดีเกินเหตุ ไวโอเลตอยากรู้ว่าเธอ
จะทำ�ให้มันทำ�งานน้อยเกินเหตุได้อย่างไรในขณะที่เธอมองไปยังสวนมืดๆ และ
จินตนาการถึงสัตว์ประหลาดทั้งหลายที่อาจซุ่มอยู่ในหมู่ไม้รอบๆ
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เธอจะต้องวิ่ง เธอสูดหายใจลึก นับหนึ่งถึงสาม “หนึ่ง สอง สามมม...”
เธอเหวีย่ งประตูรถเปิด กระโดดออกไปแล้ววิง่ เข้าตัวบ้าน เธอพุง่ ขึน้ บันได
แล้วกระโจนข้ามธรณีประตูโดยไม่เหลือบมองซ้ายหรือขวา
ระหว่างที่กระแทกประตูหน้าปิดลง เธอคิดว่าได้ยินเสียงหัวเราะดังก้องมา
จากหมู่ไม้ เธอไถลตัวตามผนังลงสู่พื้นห้องโถง พยายามหายใจให้ทัน นั่นไม่ใช่
เสียงหัวเราะใช่ไหม จากนั้นประตูรถก็กระแทกปิดปัง เธอนั่งตัวแข็งทื่อ มีใครอยู่
ข้างนอกหรือ หัวใจเธอเต้นเร็วขึ้น
“ไวโอเลต นั่นลูกใช่ไหมจ๊ะ ลูกรัก” แม่ของเธอเรียกจากห้องที่อยู่ลึกเข้าไป
ในโถงทางเดิน “เข้ามาสวัสดีแขกของเราสิจ๊ะ”
ไวโอเลตสลัดความคิดดำ�มืดออกจากใจ คิดเสียว่าเสียงทั้งหมดเป็นเพราะ
ลม ก็แค่จินตนาการของเธออีกแล้ว ไวโอเลตดุตนเองพลางลุกขึ้นจากพื้น
เธอถอดรองเท้าออกโยนไว้ขา้ งประตู พืน้ ห้องโถงปูดว้ ยกระเบือ้ งสีครีมเป็น
เงาวับ เหมาะเจาะอย่างยิ่งสำ�หรับถุงเท้า เธอออกวิ่งและไถลตลอดทางเข้าไปใน
ห้องที่อยู่ตรงไปข้างหน้า แล้วมาหยุดตรงโต๊ะในห้องครัว
ดวงตาสี่คู่จ้องมองเธอ สองคู่มองด้วยความอับอาย สองคู่มองด้วยความ
ตกตะลึง
“ไวโอเลต!” พ่อของเธอกล่าวอย่างฉุนเฉียว “เรามีแขกนะ”
ไวโอเลตไม่ตอบ
เมื่อคืนเธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่คุยกับพ่อจนกว่าพ่อจะเปลี่ยนใจและพา
พวกเธอย้ายกลับบ้านอีกครั้ง เธอเกลียดที่ต้องไม่พูดกับพ่อเพราะว่าเธอรักพ่อ
ยิง่ กว่าอะไรทั้งนั้น แต่เธอไม่ได้ต้องการสิ่งเดียวกับพ่อ แม่ก็ไม่ต้องการเหมือนกัน
โรส บราวน์เป็นนักบัญชีของบริษทั ทีป่ ระสบความสำ�เร็จและมีเพือ่ นฝูงมากมายใน
เมืองเก่า แต่แม่บอกไวโอเลตว่าบางครั้งเราก็ต้องทำ�สิ่งที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะยาก
และเราอาจไม่อยากทำ� และการย้ายบ้านครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำ�หรับครอบครัว
ของพวกเธอ
ไวโอเลตคิดว่าเธอจะไม่พูดกับแม่ด้วยเหมือนกัน แต่ในฐานะลูกคนเดียว
นั่นหมายความว่าเธอจะไม่เหลือใครให้คุยด้วยเลย อย่างน้อยก็จนกว่าเธอจะ
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หาเพื่อนได้
พ่อของเธอทำ� ลายความเงียบอย่างรวดเร็ว แนะนำ�เธอให้รู้จักกับชาย
แปลกหน้าที่นั่งอยู่รอบโต๊ะในห้องครัว
“ไวโอเลตจ๊ะ นี่มิสเตอร์จอร์จ อาร์เชอร์”
“เรียกจอร์จก็พอ” ชายร่างสูงกล่าวพลางลุกขึ้นยืนเพื่อจับมือเธอ
เธอพยายามไม่หัวเราะ จอร์จ อาร์เชอร์ตัวสูงเสียจนยืนตัวตรงในห้อง
เพดานต่�ำ ไม่ได้ ศีรษะของเขาเอียงลงด้านหนึง่ จนเกือบจะถึงไหล่ ทุกส่วนของเขา
ดูยาว ตัง้ แต่แขนทีเ่ หมือนงู นิว้ มือเหมือนหนอน ไปจนถึงจมูกแหลมเหมือนดินสอ
ทีแ่ ทบจะแบ่งใบหน้าเขาเป็นสองซีก ศีรษะของเขาล้านเลีย่ นเป็นสีขาวครีมเหมือน
ไข่ที่เพิ่งออกจากแม่ไก่มาหมาดๆ เห็นได้ชัดว่าเขาอึดอัด เขารีบนั่งลงตามเดิม
“และฉันชื่อเอดเวิร์ด ดีใจที่ได้รู้จักจ้ะ ไวโอเลต” อาร์เชอร์ร่างเล็กกว่าพูด
ขณะยืนเพื่อจับมือเธอเช่นกัน
เธอต้องห้ามตัวเองไม่ให้หัวเราะอีกครั้ง ไวโอเลตไม่ใช่คนตัวสูงที่สุดใน
ชั้ น เรี ย นด้ ว ยซ้ำ � แต่ เ ธอสู ง พอๆ กั บ มิ ส เตอร์ เ อดเวิ ร์ ด อาร์ เ ชอร์ เขาทดแทน
ความสูงที่ขาดไปด้วยความกว้าง เอดเวิร์ดตัวเหลี่ยมเหมือนก้อนขนมปัง ศีรษะ
ต่อกับไหล่โดยตรงเหมือนเขาลืมว่าต้องมีคอ ดวงตาโปนออกมาเล็กน้อยราวกับ
พวกมันพยายามจะหนีออกจากใบหน้าของเขา
พี่น้องทั้งสองสวมสูทสีน้ำ�ตาลและรองเท้าสีน้ำ�ตาลเป็นเงาแบบเดียวกัน
เอดเวิรด์ อาร์เชอร์สวมหมวกทรงกลมตลกๆ แบบเดียวกับในภาพวาดชายไร้หน้า
ภาพโปรดของพ่อเธอ มิสเตอร์จอร์จ อาร์เชอร์มีหมวกแบบเดียวกัน แต่ของเขา
วางอยู่บนโต๊ะข้างตัว เขาคงไม่ได้สวมเพราะมันจะหล่นทุกครั้งที่เขายืนขึ้นในบ้าน
ทั้ ง สองคนมี ด วงตาสี แ ดงพิ ลึ ก ซ่ อ นอยู่ เ บื้ อ งหลั ง แว่ น ตากรอบทองทรง
สี่เหลี่ยม พวกเขาดูน่ากลัวเล็กน้อยจนกระทั่งจอร์จถอดแว่นออก
“อ๋อ แค่แว่นตานี่เอง หนูนึกว่าตาคุณเป็นอะไรซะอีกน่ะค่ะ!” ไวโอเลตยิ้ม
ให้แฝดร่างสูง “ทำ�ไมเลนส์เป็นสีแดงล่ะคะ”
จอร์จ อาร์เชอร์ดันแว่นกลับขึ้นบนจมูกตามเดิม
“เลนส์นี่ย้อมสีกุหลาบน่ะ” เขาทำ�หน้าบึ้ง “เรา -- ”
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“แหม ไวโอเลตทีร่ กั จ๊ะ” เอดเวิรด์ อาร์เชอร์รบี ขัดจังหวะคูแ่ ฝด “ทีจ่ ริงแล้ว
มันก็ตลกนะ นี่เป็นเรื่องที่เราอยากให้พ่อของเธอช่วยไข เธอก็เห็นว่าเมืองเล็กๆ
ของเรานี่ช่างสมบูรณ์แบบ เว้นแต่ข้อเท็จจริงน่าฉงนเรื่องหนึ่งว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่
สวมแว่นตา หลังจากทีอ่ ยูใ่ นเพอร์เฟกต์ครูส่ นั้ ๆ ไวโอเลต เธอกับครอบครัวจะพบ
ว่าสายตาของเธอเริ่มพร่ามัว ขอบการมองเห็นจะเลือน สุดท้ายแล้วพวกเธอ
ทุกคนจะตาบอดสนิท เรามีนกั วิทยาศาสตร์หลายคนมาสอบสวนสถานการณ์แล้ว
พวกเขาบอกว่าเป็นเพราะเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก”
“แม่คะ!” ไวโอเลตตัวสั่นเทิ้ม พยายามไม่ร้องไห้ “หนูไม่อยากตาบอด
หนูชอบมองเห็น หนูรู้อยู่แล้วเชียวว่าเราไม่ควรย้ายมาที่นี่”
“โธ่ ไม่นะ ฉันไม่ได้ตง้ั ใจจะทำ�ให้เธอกลัว ไวโอเลตทีร่ กั ” เอดเวิรด์ อาร์เชอร์
พูดอย่างใจดี “ฉันยืนยันเลยว่าผลของมันแค่ชั่วคราว เธอจะหายทันทีที่ออกจาก
เมืองของเราไป ถึงแม้ฉันจะแน่ใจทีเดียวว่าเธอจะไม่อยากไปจากเพอร์เฟกต์เลย
ไม่มใี ครอยากหรอก” ชายร่างป้อมยิม้ “ทีจ่ ริงแล้วเราพบวิธอี นั ชาญฉลาดสำ�หรับ
ปัญหาเล็กๆ ของเรา แว่นพวกนี้ทำ�งานได้อย่างน่าพอใจเลยละ เธอจะเห็นว่า
ทุ ก คนที่ นี่ ส วมแว่ น พวกเขาบอกว่ามัน กำ�ลัง ฮิต น่ะ” เขาขยับแว่นของตนเอง
เล็กน้อย จัดมันใหม่บนดั้งจมูก
“เธอจะต้องไปทีร่ า้ นแว่นตา หนูนอ้ ย เราจะได้ตดั แว่นให้เธออันหนึง่ ” จอร์จ
อาร์เชอร์ยิ้ม
ไวโอเลตคว้ากระโปรงลายทางของแม่
“หนูไม่อยากใส่แว่นค่ะแม่ ตาของหนูไม่มีอะไรผิดปกติ”
“เพราะอย่างนั้นพ่อของเธอถึงได้มาที่นี่ไงล่ะ ที่รัก” เอดเวิร์ดยิ้ม “เราหวัง
ว่าอีกไม่นานจะไม่มีใครต้องใส่แว่น”
พีน่ อ้ งอาร์เชอร์คอื เจ้านายใหม่ของพ่อเธอ “ยูจนี ถูกล่าหัว” แม่ของเธอเคย
พูดอย่างภาคภูมใิ จกับเพือ่ นๆ ในเย็นวันหนึง่ ไวโอเลตไม่คดิ ว่านัน่ ฟังดูเป็นเรือ่ งดี
และพยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะไม่ จินตนาการว่าพ่อของเธอไร้ศรี ษะ พ่อเคยได้รบั รางวัล
จากงานวิจัยและขึ้นปกนิตยสารอายสปาย แม่บอกว่าทั้งโลกพูดถึงเรื่องนี้ หรือ
อย่างน้อยก็สว่ นหนึง่ ของโลกทีร่ กั ดวงตาเหมือนกัน แม่บอกว่าพีน่ อ้ งอาร์เชอร์อา่ น
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บทความในอายสปาย และหาตัวพ่อเพื่อมาทำ�งานนี้
“แค่ชว่ งสัน้ ๆ เท่านัน้ ละจ้ะ ไวโอเลต” โรสปลอบ มองสามีอย่างกังวล “พ่อ
ของลูกจะแก้ปัญหานี้”
“ไม่ต้องกังวลนะ ไวโอเลต” พ่อบอกพลางเอื้อมมาขยี้ผมเธอ
เธอขยับไปอยู่ข้างหลังแม่ ให้ห่างจากแขนของพ่อ
“แกเหนื่อยน่ะ” พ่อถอนใจ แก้มแดงระเรื่อเล็กน้อย “วันนี้ยาวนานมาก
ผมว่าคงจะได้เวลาเข้านอนแล้ว”
“อ๋อ ยังหรอกครับ” เอดเวิร์ด อาร์เชอร์รีบพูด “คุณต้องลองดื่มชาของเรา
ก่อน เป็นธรรมเนียมของเพอร์เฟกต์น่ะ”
“อ๋อ ใช่” จอร์จ อาร์เชอร์ยิ้ม คว้ากาน้ำ�ชากับถ้วยจากบนโต๊ะในห้องครัว
“เป็นประเพณีของเราน่ะครับ ผมยืนยันเลย”
ห่อขนาดเล็กวางอยู่บนโต๊ะ เอดเวิร์ดเปิดห่อ ตักใบชาสองช้อนใหญ่ใส่ลง
ในกา ห่อนี้เป็นสีน้ำ�เงินกรมท่า พิมพ์ตัวอักษรสีทองหรูหราเป็นคำ�ว่า “ชาของ
พีน่ อ้ งอาร์เชอร์” ใต้ภาพสีซเี ปียรูปฝาแฝดสวมหมวกทรงกลมและผ้ากันเปือ้ นสีขาว
“รูปคุณนี่คะ” ไวโอเลตพูดพลางมองเอดเวิร์ด
“ตาแหลมจังนะ” แฝดร่างเล็กกว่ายิม้ พลางเทน้ำ�เดือดใส่ลงในกา “ใช่แล้ว
ชาของเราเอง เราเป็นเจ้าของโรงงานผลิตชานี้ เป็นนายจ้างรายใหญ่ของเมือง เรา
ภูมิใจกับมันมาก”
“หนูไม่ชอบดื่มชาค่ะ” ไวโอเลตพูดพลางมองแม่
“เธอจะชอบชานี้” จอร์จ อาร์เชอร์ตอบอย่างเฉียบขาด
“ชานี้เป็นสูตรพิเศษเฉพาะตัวของที่นี่ เก็บเกี่ยวทุกวันและส่งตรงสดๆ ถึง
ทุกประตูบา้ นในเพอร์เฟกต์แต่ละเช้า ทำ�จากต้นกิง้ ก่าซึง่ มีเฉพาะทีเ่ มืองเรา ดีตอ่
สุขภาพของเธอมากและมีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาที่สุด แล้วเธอจะเห็นว่าฉัน
หมายความว่ายังไง คนที่นี่ส่วนใหญ่ดื่มกันอย่างน้อยวันละหนึ่งถ้วย เมืองนี้
คลั่งชาน่ะ” เอดเวิร์ดยิ้ม
ไวโอเลตไม่ชอบชาและเธอไม่แน่ใจเรื่องพี่น้องอาร์เชอร์ พวกเขามีอะไร
บางอย่างแปลกๆ
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ยูจีนกับโรสมองหน้ากันขณะนั่งลงที่โต๊ะ ไวโอเลตนั่งตรงกลางระหว่างทั้งคู่
จอร์จ อาร์เชอร์จ้องมองเธอจากที่นั่งของเขาในฝั่งตรงข้าม ขณะที่คู่แฝดของเขา
รินชา
“ทีนใี้ ห้จนิ ตนาการถึงรสชาติทอี่ ร่อยทีส่ ดุ ทีเ่ ธอนึกออกแล้วจิบชา” เอดเวิรด์
ยกถ้วยของเขาขึ้น
ไวโอเลตทำ�ตามที่เขาบอก เธอจินตนาการถึงเครื่องดื่มโปรดของพ่อและ
ของเธอด้วย นัน่ คือไอศกรีมซันเด ไอศกรีมรสวานิลลาเย็นๆ ลูกใหญ่ใส่ในน้�ำ ส้มซ่า
เธอนึกภาพฟองผุดพรายล้นขอบแก้วและแทบจะลิ้มรสชาติที่ระเบิดอยู่บนลิ้นได้
เธอน้�ำ ลายสอขณะยกถ้วยชาขึน้ กลิน่ วานิลลาโชยแตะจมูก เธอจิบนิดหนึง่ ระวัง
ไม่ให้ลวกริมฝีปาก ชานั้นซ่าขณะที่เธอได้รสส้มและสวรรค์วานิลลา นี่ไม่น่าจะใช่
ชา เธอลืมตาเพื่อดูว่าไม่มีใครสลับถ้วย แต่แน่นอนทีเดียว เครื่องดื่มสีน้ำ�ตาลนม
น่าเบือ่ นัน้ ยิม้ ตอบเธอ เธอเหลือบมองแม่และพ่อทัง้ สองฝัง่ พวกเขายังคงหลับตา
และมีรอยยิ้มโง่ๆ บนริมฝีปาก
“ผมว่าจะดื่มอีกถ้วย” พ่อของเธอพูดหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง
“เราว่าแล้วเชียว” อาร์เชอร์ทั้งสองตอบพร้อมกัน
ครอบครัวบราวน์ดื่มชาหมดหนึ่งกาแล้วดื่มอีกหนึง่ กาขณะที่เอดเวิรด์ บอก
พวกเธอทุกอย่างเรื่องบ้านหลังใหม่
เอดเวิร์ดเป็นคนช่างพูดและไวโอเลตเริ่มจะชอบเขามากกว่าจอร์จเล็กน้อย
จอร์จดูจะชอบแยกเขี้ยวและจ้องเขม็ง แต่บอกตามความจริงเลยว่าเธอไม่แน่ใจ
เท่าไรว่าเธอชอบใครคนหนึ่งมากนัก ไวโอเลตได้ยินแม่พูดอย่างเดียวกันกับพ่อ
ขณะที่พวกเธอโบกมือลาพี่น้องอาร์เชอร์บนขั้นบันไดบ้านหลังใหม่ในอีกครู่ต่อมา
“พวกเขาทำ�ฉันขนลุก ยูจีน” โรสกระซิบลอดผ่านรอยยิ้มที่ปั้นแต่งขึ้น
คืนนั้นไวโอเลตปีนขึ้นเตียงใต้ผ้าห่มผืนใหม่ในห้องใหม่ เมืองนี้ฟังดูน่าอยู่
พอดูจากที่เอดเวิร์ดพูดและชาก็มีอิทธิพลมาก แต่ที่นี่มีอะไรแปลกๆ เอดเวิร์ด
บอกพวกเธอเรือ่ งเคอร์ฟวิ เขาบอกว่าเพือ่ ให้ทกุ คนได้นอนหลับสบายในเพอร์เฟกต์
“การนอนหลับเพียงพอทำ�ให้ทั้งเมืองมีความสุขและสุขภาพดี”
แน่นอนว่าเธอไม่ชอบความคิดเรื่องเคอร์ฟิวหรือตาบอด และนอกเหนือ
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จากนั้น เธอจะอยู่ในสถานที่ที่ชื่อเพอร์เฟกต์ได้อย่างไรกัน เธอต้องทำ�ตัวเป็น
ระเบียบเรียบร้อย แน่นอนว่าต้องแปรงผมและน่าจะขัดรองเท้าด้วย เธออยู่ไม่ได้
หรอก
ไวโอเลตตัดสินใจแล้ว เธอไม่ชอบและจะไม่ยอมชอบเพอร์เฟกต์ จากนั้น
เธอก็พลิกตัวแล้วผล็อยหลับสนิท ไม่รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในตอนเช้า
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