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อุบัติรัก
วาเลนไทน์ของเชลบีและไมล์ส

บทที่ 1
สองคนเพื่อนตาย

เชลบีกับไมล์สหัวเราะออกมาจากแอนเนาน์เซอร์ส สายรยางค์สีด�ำ
ของมันเกาะเกี่ยวปีกหมวกเบสบอลด็อดเจอร์สสีน�้ำเงินของไมล์สและ
หางม้ายุ่งๆ ของเชลบีขณะทั้งสองก้าวออกมา
แม้เชลบีจะรูส้ กึ ปวดเมือ่ ยประหนึง่ เล่นโยคะวินยาสะมาสีช่ ดุ รวด
แต่อย่างน้อยเธอกับไมล์สก็ได้กลับสู่โลกปัจจุบันของพวกเขา บ้าน
ถึงบ้านเสียที
อากาศเย็น ท้องฟ้าเป็นสีเทาหากสว่าง ไหล่ไมล์สเป็นดังภูผา
กางกัน้ เธอจากลมทีพ่ ดั กระหน�ำ่ จนเสือ้ ยืดสีขาวของเขาเป็นระลอกคลืน่
เขาใส่ เ สื้ อ ตัวนี้มาตั้งแต่วันที่ทั้งสองออกจากบ้านพ่อแม่ของลูซเมื่อ
วันขอบคุณพระเจ้า
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ผ่านมาล้านปีแล้วเห็นจะได้
“ฉันพูดจริงนะ!” เชลบีบอก “อะไรท�ำให้นายไม่เชื่อว่า ลิปมัน
เป็ น ของที่ฉัน คิดถึง มากที่สุด” เธอเอานิ้วลูบปากแล้วท�ำเป็นสะดุ้ง
“ปากฉันอย่างกับกระดาษทรายแน่ะ!”
“เธอบ้าไปแล้ว” ไมล์สหัวเราะเสียงขึ้นจมูก หากแต่ตายังมอง
ตามนิว้ ของเชลบีซงึ่ ไล้รมิ ฝีปากล่างเบาๆ คล้ายกลัวเจ็บ “ของทีเ่ ธออยากได้
มากที่สุดในแอนเนาน์เซอร์สคือ ลิปมัน”
“กับรายการพอดแคสต์ทฉี่ นั ชอบฟัง” เชลบีบอก เท้าย�ำ่ กรอบแกรบ
ไปบนกองใบไม้แห้งสีเทา “แล้วก็การเล่นโยคะท่าสุรยิ ะนมัสการทีช่ ายหาด...”
ทัง้ สองท่องอยูใ่ นแอนเนาน์เซอร์สมานาน จากห้องขังในคุกบาสตีย์
ซึ่งพวกเขาเจอนักโทษผีตายซากผู้ไม่ยอมเปิดเผยชื่อ ผ่านเข้าไปและ
เผ่นออกมาแทบไม่ทนั จากสนามรบจีนซึง่ ทัง้ คูไ่ ม่รจู้ กั ใครแม้แต่คนเดียว
และล่าสุดก็ในเยรูซาเลมซึง่ พวกเขาได้พบแดเนียลทีต่ ามหาลูซอยูเ่ ช่นกัน
ทว่าแดเนียลไม่เชิงเป็นตัวของตัวเอง เพราะเขารวมวิญญาณกับตัวเขา
ในอดีตและไม่อาจสลัดวิญญาณส่วนนั้นทิ้ง
เชลบีจ�ำเรื่องที่เกิดขึ้นได้ติดตา ไมล์สกับแดเนียลต่อสู้กันด้วย
สตาร์ช็อต ร่างสองร่างของแดเนียล ตัวเขาในอดีตและปัจจุบัน แยก
ออกจากกันหลังไมล์สลากลูกธนูลงมาตามอกของเทวทูต
มี เ รื่ อ งชวนให้ ข นลุ ก เกิ ด ขึ้ นมากมายในแอนเนาน์ เ ซอร์ ส
เชลบีดี ใจที่ ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนั้นอีก ตอนนี้ที่เธอ
ต้องท�ำก็แค่หาทางกลับหอโดยไม่หลงป่าก็เป็นอันว่าเรียบร้อย เชลบี
หันหน้าไปทางทิศที่เธอหวังว่าจะเป็นทิศตะวันตก จากนั้นก็น�ำไมล์ส
เดินเข้าไปในป่าที่เธอไม่คุ้นเคย “ชอร์ไลน์น่าจะอยู่ทางนี้”
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การกลับบ้านเป็นเรื่องสุขปนเศร้าอยู่ไม่น้อย
เธอกับไมล์สไม่ได้เข้าไปในแอนเนาน์เซอร์สเพือ่ จะไปเทีย่ วเล่น
พวกเขาโดดตามลูซเข้าไปจากในสวนหลังบ้านหลังเธอหายตัวไป โดย
ตั้งใจจะไปพาเธอกลับ ก็อย่างที่ไมล์สเคยบอก แอนเนาน์เซอร์สไม่ใช่ที่
ที่จะเข้าไปวิ่งเล่น ยิ่งกว่านั้นพวกเขายังอยากไปดูให้แน่ใจด้วยว่า ลูซจะ
ไม่เป็นอะไร ลูซจะมีความหมายเช่นใดต่อเหล่าเทวทูตและปีศาจที่ต่อสู้
แย่งชิงเธอ เชลบีและไมล์สไม่สน ส�ำหรับพวกเขา เธอคือเพื่อน
แต่ในการตามหา พวกเขาคอยแต่จะคลาดกับเธอ ซึง่ ท�ำเอาเชลบี
แทบคลั่ง เธอกับไมล์สดั้นด้นจากที่แปลกๆ แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
โดยไม่มีวี่แววว่าจะได้พบลูซ
เธอกับไมล์สถกเถียงกันบ่อยๆ ถึงทางทีจ่ ะไปและวิธที จี่ ะไปให้ถงึ
ทีห่ มาย และเชลบีกเ็ กลียดการทะเลาะกับไมล์ส เหมือนทะเลาะกับลูกหมา
ยังไงยังงั้น ความจริงคือไม่มีใครในพวกเขารู้ว่าตัวเองก�ำลังท�ำอะไร
แต่ในเยรูซาเลม มีเรื่องดีเกิดขึ้น พวกเขาสามคน เชลบี ไมล์ส
และแดเนียล มีความเห็นตรงกันเป็นครัง้ แรก และตอนนีพ้ ร้อมค�ำอวยพร
ของแดเนียล (บางคนอาจมองว่าเป็นค�ำสัง่ ) เชลบีกบั ไมล์สก็ได้กลับบ้าน
บางส่วนในตัวเชลบียังไม่ค่อยสบายใจที่ทอดทิ้งลูซมา แต่ส่วนที่เชื่อมั่น
ในตัวแดเนียลรู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมายังที่ที่เธอควรจะอยู่ กลับสู่โลกยุค
ปัจจุบันของเธอ
เชลบีรู้สึกเหมือนพวกเขาจากไปนาน แต่ไม่มีใครรู้ว่าเวลาใน
แอนเนาน์เซอร์สท�ำงานแบบไหน พวกเขาอาจกลับมาแล้วพบว่าเพิ่ง
ผ่านไปไม่กวี่ นิ าที หรือ...เชลบีนกึ แล้วหวัน่ ใจเล็กน้อย...เวลาอาจล่วงเลย
ไปหลายปีแล้วก็ได้
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“ถึงชอร์ไลน์เมือ่ ไหร่” ไมล์สว่า “ฉันจะพุง่ เข้าไปเปิดน�ำ้ อุน่ แรงๆ
อาบให้สะใจ”
“ใช่ ความคิดเข้าท่า” เชลลีดงึ ปอยผมจากหางม้าสีบลอนด์หนา
ของตัวเองมาดม “ล้างกลิน่ เหม็นสาบจากแอนเนาน์เซอร์สทิง้ ไปให้หมด
ถ้านั่นยังเป็นไปได้ละนะ”
“รู้อะไรมั้ย” ไมล์สชะโงกหน้าเข้ามาใกล้และลดเสียงลงแม้จะ
ไม่มีใครอยู่แถวนี้ แปลก ไหงแอนเนาน์เซอร์สถึงได้ปล่อยพวกเขาเสีย
ไกลโรงเรียนขนาดนี้ “บางทีคนื นีเ้ ราน่าจะย่องเข้าไปขโมยขนมอบแป้งร่วน
ในโรงครัว–”
“ที่เป็นรสเนยอ่ะนะ? ไอ้ที่เขาเก็บใส่กระป๋องยาวๆ?” เชลบี
ตาโต อีกหนึ่งแผนการอันชาญฉลาดจากไมล์ส มีเขาอยู่ด้วยนับว่าไม่
เสี ย หลาย “เฮ้อ ฉัน ละคิดถึง ชอร์ ไลน์จริงๆ จะอยู่ที่ ไหนก็ ไม่สุขใจ
เหมือน–”
เมื่อทั้งสองโผล่พ้นแนวชายป่า ทุ่งหญ้าเปิดโล่งก็ปรากฏอยู่
เบื้องหน้า ปุบปับเชลบีก็เข้าใจ ที่เธอไม่เห็นตึกของชอร์ไลน์อยู่ตรงไหน
เลย เป็นเพราะพวกมันไม่ได้อยู่ที่นี่นั่นเอง
เธอกับไมล์สมาโผล่ยัง...ที่อื่น
เธอหยุดและมองไปรอบๆ เนินเขา หิมะเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ซึ่ง
เชลบีเพิ่งเห็นว่าไม่มีทางใช่ต้นเรดวูดในแคลิฟอร์เนียแน่ ส่วนถนน
โคลนเฉอะแฉะเบื้องหน้าก็ ไม่มีอะไรใกล้เคียงทางด่วนเลียบชายฝั่ง
แปซิฟิกเลย ถนนเส้นนั้นเลื้อยเลี้ยวลงเนินไปหลายไมล์ มุ่งสู่เมือง
โบราณอันแสนงดงามภายใต้การปกป้องของก�ำแพงก่อหินสีด�ำทะมึน
ภาพนั้นท�ำให้เธอนึกถึงม้วนผ้าสีซีดจางที่มีรูปยูนิคอร์นเริงร่า
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อยู่หน้าเมืองโบราณที่ไหนสักแห่ง ซึ่งหนึ่งในแฟนเก่าของแม่ลากเธอ
ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เก็ตตี
“ฉันนึกว่าเรากลับถึงบ้านแล้ว!” เชลบีร้อง เสียงที่หลุดออกมา
ก�้ำกึ่งระหว่างตะคอกกับคร�่ำครวญ พวกเขาอยู่ที่ไหน
เธอหยุดอยู่หน้าถนนหยาบๆ กวาดตามองไปรอบๆ แถวนี้ไม่มี
ใครสักคน วังเวงสุดๆ
“ฉันก็เข้าใจว่างั้น” ไมล์สเกาหมวกจ๋อยๆ “ท่าทางเราจะยัง
กลับไม่ถึงชอร์ไลน์ดี”
“ไม่ถงึ ดี? เห็นถนนเส็งเคร็งตรงนีม้ ยั้ เห็นป้อมปราการทางโน้น
หรือเปล่า” เธอสะดุ้งเฮือก “ไอ้จุดที่เคลื่อนไปมาตรงนั้นคืออัศวินใช่มั้ย
เนี่ย ถ้าเราไม่ได้มาโผล่ในสวนสนุกที่ไหนสักแห่ง ก็แปลว่าเราติดอยู่ใน
ยุโรปยุคกลางเข้าให้แล้ว!” เธอเอามือปิดปาก “ถ้ามีโรคระบาดละก็ซวย
เลย ว่าแต่นายเปิดแอนเนาน์เซอร์สของใครในเยรูซาเลม”
“ฉันไม่รู้ ฉันแค่–”
“เราไม่มีวันได้กลับบ้านแน่!”
“กลับ สิ เราจะต้อ งได้กลับ บ้าน เชล ฉันเคยอ่านเจอกรณี
เหมือนแบบนี...
้ คิดว่างัน้ นะ เราย้อนอดีตมาหลายทอดผ่านแอนเนาน์เซอร์ส
ของเทวทูตหลายคน บางทีเราอาจต้องท�ำแบบเดียวกันในตอนกลับ”
“งั้นรออะไรอยู่ เปิดแอนเนาน์เซอร์สตัวใหม่สิ!”
“มันไม่ง่ายอย่างนั้น” ไมล์สดึงหมวกลงมาบังตา เชลบีแทบไม่
เห็นใบหน้าของเขา “ฉันคิดว่าเราต้องหาเทวทูตสักคนให้เจอ จากนั้นก็
ประมาณว่าขอยืมเงา–”
“นายพูดเหมือนจะขอยืมถุงนอนไปเข้าค่าย”
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“ฟังนะ ถ้าเราเจอเงาทีท่ อดไปถึงสมัยทีเ่ ราอยู่ เราก็กลับบ้านได้”
“แล้วเราจะท�ำไอ้ที่ว่าได้ยังไงไม่ทราบ”
ไมล์ ส สั่ น หั ว “ฉั น นึ กว่ า ฉั น ท� ำ ไปแล้ ว ตอนเจอแดเนี ย ลใน
เยรูซาเลม”
“ฉันกลัว” เชลบียกแขนกอดอก หนาวสะท้านอยู่ในสายลม
“จะท�ำอะไรก็รีบท�ำเข้า!”
“มันไม่ได้ง่ายแบบนั้น...ยิ่งเธอมาเร่งแบบนี้–”
“ไมล์ส!” เชลบีตัวแข็งทื่อ อะไรสักอย่างส่งเสียงกึงกังดังมา
จากข้างหลัง บางอย่างก�ำลังวิ่งบนถนนขึ้นเนินมา
“อะไร”
เกวียนเทียมม้ามุ่งหน้ามาทางนี้ เสียงกุบกับๆ ดังชัดขึ้นเรื่อยๆ
อีกชั่วอึดใจคนขับเกวียนก็จะขึ้นมาถึงยอดเนินและเห็นพวกเขา
“หลบ!” เชลบีร้อง
ชายร่างท้วมในเงาตะคุม่ ถือสายบังเหียนบังคับม้าสีนำ�้ ตาลจุดขาว
คูห่ นึง่ โผล่มา เชลบีคว้าคอเสือ้ ไมล์สทีม่ วั แต่พยายามจะจัดหมวกให้เข้าที่
เมื่อเธอกระชากเขาเข้าไปหลบหลังต้นโอ๊กใหญ่ หมวกสีน�้ำเงินจึงหลุด
จากศีรษะเขา
เชลบีมองหมวกที่เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องแต่งกายของไมล์สมา
หลายปี ลอยหวือไปในอากาศประหนึ่งนกบลูเจย์ ก่อนจะหล่นใส่ปลัก
โคลนบนถนน
“หมวกฉัน” ไมล์สพูดเสียงแผ่ว
ทัง้ สองเบียดเข้าหากัน แนบหลังไปกับเปลือกขรุขระของต้นโอ๊ก
เชลบีช�ำเลืองมองไมล์สแล้วรู้สึกฉงนที่ได้เห็นใบหน้าเต็มๆ ของเขา
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ดวงตาคู่โต ผมยุ่งๆ เขาดู...หล่อไม่ใช่เล่น เหมือนชายหนุ่มที่เธอไม่
เคยรู้จักมาก่อน ไมล์สยีผมที่ถูกหมวกทับแก้เขิน
เชลบีกลืนน�ำ้ ลายและปัดความคิดนัน้ ออกจากหัว “เราจะเข้าไป
เก็บหมวกทันทีที่เกวียนไป รอให้เขาพ้นไปก่อน”
เธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆ ของไมล์สที่ต้นคอและกระดูก
สะโพกของเขาที่ทิ่มสีข้างของเธอ ไมล์สผอมขนาดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ เขา
กินจุเหมือนหมู แต่ผอมเป็นกุ้งแห้งเยอรมัน อย่างน้อยนั่นก็เป็นค�ำที่
แม่จะใช้ ถ้าแม่ได้พบกับเขา ซึ่งจะไม่มีวันเกิดขึ้น ตราบเท่าที่ไมล์สยัง
หาแอนเนาน์เซอร์สที่จะพาพวกเขากลับโลกปัจจุบันไม่ได้
ไมล์สคอยแต่จะชะเง้อดูหมวก
“อยูน่ งิ่ ๆ” เชลบีบอก “ตาลุงนัน่ อาจเป็นพวกอนารยชนคนป่าเถือ่ น
ก็ได้”
ไมล์สชูนิ้วและเอียงศีรษะ “ฟัง เขาร้องเพลง”
หิมะใต้เท้าเชลบีทรุดตัวเล็กน้อยตอนเธอชะโงกหน้าออกไปดู
เกวียนที่วิ่งขึ้นมา คนขับเป็นชายหน้าแดง ใส่เสื้อคอปกซึ่งเก่ามอซอ
กับกางเกงเชยๆ ที่เห็นได้ชัดว่าตัดเย็บที่บ้าน ส่วนเสื้อกั๊กขนสัตว์หนา
เทอะทะก็มีเข็มขัดหนังรัดที่เอว หมวกสักหลาดสีน�้ำเงินของเขาเล็กจิ๋ว
จนน่าขัน ดูคล้ายลายจุดเมื่อมาอยู่บนหัวเถิกกว้างของเขา
เพลงที่ร้อ งฟัง เหมือ นเพลงทะลึ่งตึงตังจ�ำพวกที่ร้องกันใน
ผับ...และเขาก็แหกปากเสียเต็มที่เลย กีบเท้าม้ากระทบพื้นกุบกับๆ
เป็นจังหวะกลองประกอบ
“ขี่ม้าเข้าเมืองไปหาโฉมยง แม่ตูดกลมนมโตคนสวย ขี่ม้าเข้า
เมืองยามแสงตะวันโรยรวย จะไปแต่งคนสวยขวัญใจวาเลนไทน์”
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“พ่อสุภาพบุรุษ” เชลบีกลอกตา แต่อย่างน้อยเธอก็ได้เบาะแส
จากส� ำเนียงของเขา “ดูเหมือ นเราจะมาโผล่ ใ นประเทศอังกฤษยุค
โบราณเข้าให้แล้ว”
“และฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันวาเลนไทน์ซะด้วย” ไมล์สบอก
“ตื่นเต้นจะแย่ ยี่สิบสี่ชั่วโมงที่จะถูกตอกย�้ำถึงความโสดและ
รู้สึกสมเพชตัวเอง...สไตล์ยุคกลาง”
เธอสะบัดมือประกอบค�ำพูดสุดท้าย แต่ไมล์สมัวแต่มองเกวียน
หยาบๆ คันนั้นโดยไม่สนใจเธอ
ม้าถูกล่ามด้วยบังเหียนและเครื่องเทียมสีน�้ำเงินขาวไม่เข้าคู่
พวกมันผอมจนเห็นซี่โครงชัด เขาขับมาคนเดียว นั่งมาบนกระดานไม้
ผุๆ ด้านหน้า เกวียนนัน้ ใหญ่พอๆ กับกระบะรถและคลุมด้วยผ้าใบสีขาว
แข็งแรง เชลบีไม่เห็นว่าเขาขนอะไรเข้าเมือง แต่ท่าทางจะหนัก ม้าจึง
เหงื่อแตกทั้งที่อากาศหนาว แผ่นไม้ใต้ท้องรถลั่นออดแอดขณะเกวียน
วิ่งไปสู่เมืองในก�ำแพง
“เราควรจะตามเขาไป” ไมล์สบอก
“เพือ่ อะไร” เชลบีเบ้ปาก “อยากไปหาแม่ตดู กลมนมโตด้วยรึไง”
“ฉันอยากไป ‘หา’ ใครบางคนที่เรารู้จัก ซึ่งแอนเนาน์เซอร์ส
ของเขาจะช่วยพาเรากลับบ้าน จ�ำได้มั้ย ลิปมัน?” เขาใช้นิ้วโป้งกด
ริมฝีปากเธอให้เผยอออก สัมผัสของเขาท�ำให้เชลบีพดู ไม่ออกไปชัว่ ขณะ
“เราน่าจะมีโอกาสเจอเทวทูตมากกว่าที่ในเมือง”
ล้อรถหมุนกึงกังขึน้ ลงรอยเกวียนเก่าบนถนนโคลน ส่งให้คนขับ
นั่งโยกเยกหัวสั่นหัวคลอน ไม่ช้าเขาก็เข้ามาใกล้พอที่เชลบีจะเห็น
ความหยาบของเคราซึ่งดกด�ำไม่แพ้เสื้อกั๊กหนังหมีที่เขาใส่ เสียงเขา
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หลงคีย์เมื่อพยายามเอื้อนพยางค์สุดท้ายของค�ำว่าวาเลนไทน์ เขาสูด
อากาศเข้าเต็มปอดแล้วเริม่ ต้นใหม่ แต่ประเดีย๋ วก็หยุดอย่างไม่มปี ม่ี ขี ลุย่
“อะไรวะ” เขาพึมพ�ำเสียงติดอยู่ในคอ
เชลบีสังเกตเห็นว่า มือที่กระชากสายบังเหียนของเขาแตก
และแห้งแดงไปหมด เจ้าสัตว์ผอมกะหร่องร้องฮี้แล้วหยุดกึกหน้าหมวก
เบสบอลสีน�้ำเงินของไมล์ส
“ไม่นะ ไม่” เชลบีพึมพ�ำ หน้าไมล์สซีดเผือด
คนขับอุย้ อ้ายลงจากทีน่ งั่ รองเท้าบูต๊ ของเขาย�ำ่ ลงบนโคลนหนา
เขาเดินไปที่หมวกของไมล์ส ครางฮึบแล้วก้มเก็บมันขึ้นมาภายในชั่ว
พริบตา
เชลบีได้ยินเสียงไมล์สกลืนน�้ำลาย
ผู้ชายคนนั้นถูหมวกไวๆ กับกางเกงที่สกปรกอยู่แล้วของเขา
เท่านี้หมวกก็สะอาดพอใช้ โดยไม่พูดอะไร เขาหันหลัง ปีนกลับขึ้นไป
นัง่ บนกระดานไม้และเอาหมวกยัดเก็บไว้ในเกวียนคลุมผ้าใบทางด้านหลัง
เชลบีก้มมองตัวเองและเสื้อสีเขียวมีหมวกฮู้ดที่ใส่ เธอลอง
จินตนาการถึงปฏิกิริยาของเขา ถ้าเธอโผล่ออกมาจากหลังต้นไม้ใน
เครื่องแต่งกายจากอนาคต แล้วพยายามแย่งของที่เขาเก็บได้คืนไป
ภาพที่ได้ไม่ชวนให้สบายใจสักเท่าไหร่
ในระหว่างที่เชลบียังลังเล ผู้ชายคนนั้นก็กระตุกสายบังเหียน
แล้วเกวียนก็วงิ่ ออกไปอีกครัง้ พร้อมเพลงทีร่ อ้ งหลงคียเ์ ป็นรอบทีส่ บิ สอง
เธอท�ำเสียเรื่องอีกแล้ว “โอ ไมล์ส ฉันเสียใจ”
“เมื่อเป็นอย่างนี้ เราคงต้องตามเขาไป” ไมล์สรีบฉวยโอกาส
“เอาจริงดิ” เชลบีถาม “มันก็แค่หมวก”
22 F A L L E N I N L O V E

แต่พอเธอมองดูไมล์สดีๆ เธอยังไม่ชินกับการเห็นใบหน้าของ
เขา แก้มที่เชลบีเคยคิดว่ายุ้ยเหมือนแก้มเด็ก กลับดูเป็นโหนกเป็นสัน
ดวงตาฉายแววคมกล้าอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน เธอรู้ได้จากความ
เคร่งเครียดในสีหน้าของเขาว่า มันไม่ได้เป็น “แค่หมวก” ส�ำหรับไมล์ส
หมวกใบนั้ น เป็ น ของที่ มี ความหมายพิ เ ศษหรื อ เป็ น แค่ ข องน� ำ โชค
ธรรมดา เธอไม่อาจบอกได้ แต่เธอพร้อมจะท�ำทุกอย่างเพื่อลบสีหน้า
เช่นนั้นออกจากใบหน้าของเขา
“โอเค” เธอโพล่งออกไป “ไปเอาหมวกคืนกันเถอะ”
ก่อนเชลบีจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ไมล์สก็ประสานมือกับเธอ มัน
ให้ความรู้สึกหนักแน่น มั่นใจ และสถานการณ์พาไปนิดๆ จากนั้นเขาก็
ดึงเธอไปยังถนน “มาเถอะ!” เธอขัดขืนอยู่ครู่หนึ่ง แต่ครั้นเธอมอง
ดวงตาของไมล์ส ซึ่งเป็นสีฟ้าจัด เชลบีก็รู้สึกจั๊กจี้อย่างไม่มีเหตุผล
ทั้งสองวิ่งไปบนถนนโบราณที่เต็มไปด้วยแอ่งหิมะละลาย ผ่าน
ไร่นาซึ่งไร้พืชพรรณเพราะเป็นฤดูหนาว มันปกคลุมไปด้วยหิมะขาว
แบบเดียวกับที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้และเห็นเป็นหย่อมๆ บนดิน พวกเขา
มุ่งหน้าไปยังเมืองในก�ำแพงซึ่งมีหลังคายอดแหลมสีด�ำและคูน�้ำแคบๆ
หน้าประตูเมือง มือจับมือ แก้มสีชมพูเรือ่ ริมฝีปากแห้ง เชลบีหวั เราะร่า
อย่างไม่มีเหตุผล ตั้งหน้าตั้งตาหัวเราะจนเกือบลืมว่าพวกเขาก�ำลังท�ำ
อะไร จนกระทัง่ ไมล์สตะโกนว่า “โดด!” บางอย่างในตัวเธอก็ดดี กลับเข้าที่
เธอโดด
ชั่วขณะหนึ่ง เธอรู้สึกเหมือนตัวเองก�ำลังบิน
ท่อนไม้ตะปุ่มตะป�่ำที่ติดเป็นคานท้ายเกวียนนั้นมีท่ีแทบไม่พอ
เหยียบ เท้าของพวกเขาจึงวางอย่างหมิ่นเหม่ หลังโดดขึ้นมาได้อย่าง
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ทุลักทุเล...
อย่างน้อยก็นานพักหนึ่ง จนกระทั่งเกวียนเขย่าอย่างรุนแรง
เพราะสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่าง เท้าไมล์สหลุดออกจากคาน ส่วนเชลบี
ก็จับผ้าใบไม่อยู่ เมื่อมือหลุด เธอก็ไม่อาจทรงตัวได้อีกต่อไป ทั้งเธอ
และไมล์สกระเด็นตกลงบนโคลน
แผละ
เชลบีครางโอดโอย ปวดซี่โครงตุบๆ เธอเช็ดโคลนเย็นออก
จากตาและถ่มขี้ดินออกจากปาก เธอเห็นเกวียนหดเล็กลงตามระยะ
ทางที่มันเคลื่อนห่างออกไป หมวกของไมล์สหลุดมือไปจนได้
“นายไม่เป็นไรใช่มั้ย” เธอถามเขา
ไมล์สเช็ดหน้าด้วยชายเสื้อยืด “ฮื่อ เธอล่ะ” เมื่อเธอพยักหน้า
เขาก็ยิ้ม “ไหนลองท�ำหน้าเลียนแบบฟรานเชสกาตอนรู้ว่าเราอยู่ที่ไหน
ให้ดูที” ไมล์สพูดเหมือนร่าเริง แต่เชลบีรู้ว่า ข้างในเขาคงเจ็บใจไม่น้อย
เธอเลือกที่จะไหลตามน�้ำไปกับเขา เชลบีชอบเลียนแบบครู
ผูส้ ง่างามของพวกเขาทีช่ อร์ไลน์ เธอกลิง้ ตัวออกจากปลักโคลน ชันศอก
ยกตัว แอ่นอกออกมาข้างหน้า แล้วบีบจมูกให้เชิดขึ้น “พวกเธอคงจะ
ปฏิเสธด้วยสิวา่ พวกเธอไม่ได้ตงั้ ใจท�ำลายชือ่ เสียงของชอร์ไลน์ แค่คดิ ว่า
คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจะคิดยังไงเมื่อได้รู้ ฉันก็อายจนอยากแทรก
แผ่ น ดิ น หนี แล้วฉัน บอกหรือ ยัง ว่า เล็บฉันพังยับเยินจากการเปิด
แอนเนาน์เซอร์สตามหาพวกเธอ–”
“ไม่เอาน่า แฟรงกี” ไมล์สช่วยเชลบีลกุ พร้อมกับท�ำเสียงทุม้ ลึก
เลี ย นแบบสตีเฟน สามีป ีศาจผู้เข้มงวดน้อยกว่าของฟรานเชสกา
“อย่าโหดกับเด็กเนฟิลมิ นักเลย ลงโทษขัดห้องน�ำ้ สักเทอมก็นา่ จะเพียงพอ
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ยังไงพวกแกก็ท�ำไปด้วยเจตนาดี”
เจตนาดี เพื่อตามหาลูซ
เชลบีกลืนน�้ำลาย บรรยากาศสลดหดหู่อย่างฉับพลัน เราเป็น
ทีมเดียวกัน...พวกเขาสามคน ทีมจะต้องไม่ทิ้งกัน
“เราไม่ได้ทอดทิ้งลูซ” ไมล์สพูดเบาๆ “เธอได้ยินที่แดเนียล
บอกแล้วนี่ เขาเป็นคนเดียวที่สามารถตามหาลูซเจอ”
“นายว่าป่านนี้แดเนียลจะเจอลูซหรือยัง”
“หวังว่างั้นนะ แดเนียลบอกว่าเขาท�ำได้ แต่–”
“แต่อะไร” เชลบีถาม
ไมล์สเงียบไปพักหนึ่ง “ลูซออกจะโมโหไม่น้อย ตอนเธอหนี
ทุกคนไปจากในสวนหลังบ้าน ฉันก็ได้แต่หวังว่าเมื่อแดเนียลเจอเธอ
เธอจะยอมให้อภัยเขา”
เชลบีมองไมล์สที่เปื้อนโคลนมอมแมม รู้ดีว่าเขาเคยมีความ
รูส้ กึ ลึกซึง้ ให้ลซู ...พักหนึง่ เชลบีจำ� ต้องยอมรับว่า เธอไม่เคยรูส้ กึ อย่างนัน้
กับใคร อันที่จริงเธอขึ้นชื่อว่าตาถั่วที่สุดเรื่องผู้ชาย ฟิล? ให้ตายเถอะ!
ถ้าเธอไม่คบกับเขา พวกจัณฑาลก็คงไม่มีทางตามลูซมาได้ และลูซก็
คงไม่โดดเข้าไปในแอนเนาน์เซอร์ส เธอกับไมล์สเองก็ไม่ต้องมาติดอยู่
ที่นี่ ไม่มีโคลนเปรอะเปื้อนไปทั้งตัวแบบนี้
แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือ เชลบีรู้สึกทึ่งที่ไมล์สไม่ยัก
เจ็บแค้นทีเ่ ห็นลูซมีอภิมหาอมตะรักนิรนั ดร์กบั คนอืน่ เขาไม่มที า่ ทีเช่นนัน้
ไมล์สเป็นของเขาแบบนี้
“ลูซจะให้อภัยเขา” เชลบีพูดในที่สุด “ถ้ามีใครรักฉันมากพอจะ
เที่ยวเสาะหาฉันไปตามห้วงเวลาต่างๆ ตลอดเวลาอันยาวนานหลาย
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สหัสวรรษ ฉันก็พร้อมจะให้อภัยเขา”
“อ้อ ง่ายแค่นี้เอง” ไมล์สใช้ศอกกระทุ้งเธอเบาๆ
เธอสวนโดยฟาดท้องเขาด้วยหลังมือ ซึ่งเป็นวิธีที่เธอกับแม่ใช้
หยอกกัน ประสาเพื่อนสนิทหรืออะไรท�ำนองนั้น แต่โดยทั่วไปเชลบีมัก
รักษาระยะห่างกับคนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว แปลก
“เฮ้” เสียงไมล์สขัดกระแสความคิดของเธอ “ตอนนี้เราต้องพุ่ง
ความสนใจไปทีก่ ารเข้าไปในเมือง และตามหาเทวทูตทีส่ ามารถช่วยเรา
จากนั้นก็เดินทางกลับบ้าน”
ในระหว่างนั้นก็หาทางเอาหมวกคืนมาด้วย เชลบีเสริมในใจ
ขณะที่เธอกับไมล์สวิ่งเหยาะๆ ตามเกวียนไป
มีโรงพักแรมหลังหนึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงก�ำแพงเมืองประมาณหนึ่งไมล์
นับเป็นสิ่งปลูกสร้างเพียงแห่งเดียวในทุ่งโล่งกว้างแห่งนี้ ตัวโรงพักแรม
เป็นอาคารไม้หลังเล็ก แขวนป้ายไม้ผุๆ และมีถังเบียร์เอลขนาดใหญ่
เรียงอยู่ข้างก�ำแพง
เชลบีกับไมล์สวิ่งผ่านต้นไม้แห้งโกร๋นหลายร้อยต้น ผ่านแอ่ง
หิมะปนโคลนมากมายบนถนนที่เลื้อยลงไปหาเมือง ไม่มีอะไรให้ชื่นชม
มากนัก แม้กระนั้นพวกเขาก็ยังปล่อยให้เกวียนหลุดรอดสายตาหลัง
เชลบีรู้สึกเสียดสีข้างจนต้องชะลอความเร็ว แต่ดุจฟ้าลิขิตเอาไว้ เกวียน
จอดอยู่หน้าโรงพักแรมนี้นี่เอง
“เขาอยู่ที่นี่” เชลบีพูดเบาๆ “สงสัยจะแวะหาอะไรดื่ม เสร็จโก๋
เราจะย่องเข้าไปขโมยหมวกคืน จากนั้นก็เข้าไปในเมือง”
ไมล์สพยักหน้า แต่ขณะที่ย่องไปท้ายเกวียน เชลบีก็เหลือบไป
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เห็นชายสวมเสื้อกั๊กหนังหมีที่ช่องประตู ซึ่งท�ำให้เธอรู้สึกห่อเหี่ยวทันที
เธอไม่ได้ยินที่เขาพูดก็จริง แต่เขามีหมวกของไมล์สอยู่ในมือและก�ำลัง
อวดมันอย่างภาคภูมิใจกับเจ้าของโรงพักแรม เหมือนมันเป็นของมีค่า
บางอย่าง
“โอ้” ไมล์สพูดด้วยความผิดหวัง จากนั้นก็ยืดอก “ช่างมันเถอะ
ไว้ซื้อใหม่เอา มีขายเกลื่อนไปในแคลิฟอร์เนีย”
“ฮื่อ ก็ใช่” เชลบีตบผ้าใบคลุมเกวียนด้วยความหงุดหงิด แรง
ฟาดท�ำให้มุมผ้าใบสะบัดเปิด เธอทันเห็นว่าข้างในมีกล่องกองพะเนิน
“อืมม” เธอมุดศีรษะเข้าไปใต้ผ้าใบ
ข้างในเย็นและอับนิดๆ แต่มีข้าวของสารพัดสารพัน ทั้งสุ่มใส่
แม่ไก่ลายจุดหลายตัวที่ก�ำลังหลับอยู่ ถุงอาหารสัตว์หนักๆ กระสอบ
เครื่องมือเหล็กสารพัดชนิด และกล่องไม้หลายกล่อง เธอลองเปิดกล่อง
ใบหนึ่ง แต่ฝากล่องไม่มีทีท่าว่าจะขยับ
“เธอคิดจะท�ำอะไร” ไมล์สว่า
เชลบีแสยะยิ้มเจ้าเล่ห์ “ฉันเพิ่งปิ๊งอะไรขึ้นมาได้” เธอหยิบของ
ที่คล้ายชะแลงเล็กๆ ออกมาจากกระสอบ จากนั้นก็ใช้มันงัดฝากล่อง
“แจ็กพอต”
“เชลบี?”
“เมื่อเราเข้าไปในเมือง เสื้อผ้าพวกนี้อาจท�ำให้เราตกเป็นเป้า
สายตาโดยไม่จ�ำเป็น” เธอดีดกระเป๋าของเสื้อติดฮู้ดสีเขียวที่ใส่อยู่เป็น
ตัวอย่างประกอบ “นายไม่คิดว่างั้นเหรอ”
ว่าแล้วเธอก็มุดกลับเข้าไปใต้ผ้าใบอีก เธอพบเสื้อผ้าเรียบๆ
หลายชุด ล้วนแต่เก่ามอซอ น่าจะเป็นเสือ้ ผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วของครอบครัว
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เจ้าของเกวียน เธอโยนพวกมันออกไปให้ไมล์สซึ่งวิ่งรับลนลาน
ไม่ช้าเขาก็ถือชุดกระโปรงยาวสีเขียวอ่อนแขนระฆัง มีลายปัก
ทองผ่าตรงกลาง กางเกงรัดรูปสีเหลืองมะนาว และหมวกที่ดูเหมือนผ้า
คลุมผมแม่ชี ท�ำจากผ้าลินินสีเทาอมน�้ำตาล
“แล้วชุดที่เธอจะใส่ล่ะ” ไมล์สพูดให้ข�ำ
เชลบีตอ้ งเปิดกล่องอีกครึง่ โหล เจอเศษผ้า ตะปูหงิกงอ ก้อนหิน
เรียบลื่น ก่อนจะพบบางอย่างที่ ไมล์สพอจะใส่ได้ สุดท้ายเธอก็ดึง
ชุดยาวสีน�้ำเงินเรียบๆ ออกมาตัว ท�ำจากผ้าวูลเนื้อหยาบ มันจะช่วย
ปกป้องเขาจากลมแรงในตอนนี้ ชุดนั้นยาวคลุมรองเท้าไนกีของเขา
และด้วยเหตุผลบางอย่าง ปุบปับเชลบีก็รู้สึกว่า นี่เป็นสีที่แสนจะเข้ากับ
ดวงตาคู่นั้น
เชลบีรูดซิปถอดเสื้อติดฮู้ดสีเขียวออกโยนไว้บนเกวียน ตุ่ม
หนาวผุดขึ้นมาตามแขนขณะที่เธอสวมชุดกระโปรงบานทับกางเกงยีนส์
และเสื้อกล้าม
ไมล์สยังรีรอ “ฉันรู้สึกแปลกๆ ที่ต้องขโมยของ ผู้ชายคนนั้น
อาจตั้งใจขนของไปขายในเมือง” เขากระซิบ
“เขาเรียกว่ากรรมตามสนอง ไมล์ส เขาขโมยหมวกของนาย”
“เปล่านะ เขาเจอหมวกของฉันต่างหาก เขาอาจมีครอบครัวที่
ต้องเลี้ยงดูก็ได้”
เชลบีผิวปากเบาๆ “นายอยู่สคิดโรว์ได้ไม่ถึงครึ่งวันแหงๆ” เธอ
ยักไหล่ “ยกเว้นจะมีฉันคอยช่วย โอเค พบกันครึ่งทาง เราสละของบาง
อย่างเป็นการแลกเปลี่ยน เสื้อกันหนาวของฉัน...” เธอยัดเสื้อติดฮู้ดสี
เขียวใส่กล่อง “ใครจะไปรู้ บางทีเสื้อติดฮู้ดอาจฮิตระเบิดเถิดเทิงใน
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หอประชุมสาธิตการผ่าตัดในฤดูกาลหน้า หรืออะไรก็ตามทีค่ นยุคนีน้ ยิ ม
ไปดูเพื่อความบันเทิง”
ไมล์สยกผ้าคลุมผมเหนือศีรษะเชลบี แต่มันติดหางม้าของเธอ
เขาจึงรูดยางรัดผมออก ผมสีทองสยายปรกไหล่เชลบี คราวนี้เป็นทีเธอ
บ้างที่เขิน ก็ผมเธอน่ะเหมือนผมชาวบ้านเขาที่ไหน เธอไม่เคยปล่อย
ผมเลย แต่ไมล์สตาเป็นประกายเมื่อใส่ผ้าคลุมผมให้เธอ
“ท่านหญิง” เขาเสนอมืออย่างสุภาพบุรุษ “โปรดให้เกียรติ
กระผมได้พาท่านเข้าไปในเมืองอันแสนงดงาม”
ถ้าลูซอยู่ด้วยกันที่นี่ เหมือนสมัยที่พวกเขาสามคนยังเป็นแค่
เพื่อนที่ดีและไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนตอนนี้ เชลบีคงนึกค�ำตอบตลกๆ
ตอบกลับไป ลูซจะท�ำเสียงอ่อนเสียงหวานอย่างหญิงสาวผู้อ่อนแอและ
เรียกไมล์สว่า อัศวินขี่ม้าขาวของเธอ ส่วนเชลบีจะเหน็บอะไรเจ็บๆ ไป
สักค�ำสองค�ำ จากนั้นทุกคนก็จะหัวเราะงอหาย ความรู้สึกตึงๆ แปลกๆ
ที่ไหล่และความรู้สึกคับแน่นในอกอย่างที่เชลบีรู้สึกตอนนี้คงจะหายไป
ทุกอย่างจะให้ความรู้สึกปกติ ไม่มีอะไรขาดๆ เกินๆ เหมือนตอนนี้
แต่ตอนนี้มีแค่เธอกับไมล์ส
เหลือกันแค่สองคน ตามล�ำพัง
ทั้งสองหันไปหาก�ำแพงหินด�ำซึ่งโอบล้อมหอคอยสูงตระหง่าน
ตรงกลาง ธงสีเหลืองดอกมาริโกลด์ชักขึ้นเสาเหล็กบนยอดหอคอยหิน
กลิ่นถ่านและกลิ่นอับชื้นของฟางลอยอยู่ในอากาศ เสียงดนตรีดังมา
จากหลังก�ำแพง...น่าจะเป็นเสียงพิณไลร์กับกลองหนังเนื้อนุ่มบาง
ประเภท และทีไ่ หนสักแห่งข้างใน เชลบีหวังว่าจะมีเทวทูตทีแ่ อนเนาน์เซอร์ส
ของเขาสามารถพาเธอกับไมล์กลับสูโ่ ลกยุคปัจจุบนั ทีท่ พี่ วกเขาควรจะอยู่
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ไมล์สยังยื่นมือมาหาเธอ เขาจ้องเธอเหมือนไม่รู้ตัวสักนิดว่า
ดวงตาสีฟ้าของเขาแทบจะดูดเธอเข้าไป เธอหายใจเข้าลึกๆ แล้วจับมือ
เขา เขาบีบมือเธอเบาๆ จากนั้นพวกเขาก็ออกเดินสบายๆ มุ่งหน้าไป
หาเมือง
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บทที่ 2
ตลาดนัด

บรรยากาศเงียบสงบตามชนบทหายไป เพียงแค่หน้าประตูเมืองก็มผี คู้ น
สับสนวุน่ วายไปหมด สนามหญ้าทีเ่ ปลีย่ นเป็นสีนำ�้ ตาลอมเทาในฤดูหนาว
นั้น มีกระโจมที่พักชั่วคราวขึ้นเต็มตลอดสองฟากฝั่งถนนที่ทอดยาวไป
หาก�ำแพงเมืองสูงทะมึน กระโจมเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดตั้งเป็นพิเศษ คล้ายเทศกาลวันหยุดสุดสัปดาห์หรืออะไร
ท� ำ นองนั้ น บรรยากาศคึ ก คั ก เช่ น นี้ ช วนให้ เ ชลบี นึ ก ถึ ง งานดนตรี
บอนนารู ซึ่งเธอเคยเห็นจากรูปถ่ายในอินเทอร์เน็ต เธอส�ำรวจเสื้อผ้าที่
ผู้คนแถวนี้ใส่...ผ้าคลุมผมดูจะอยู่ในความนิยมพอดี เชลบีคิดว่า เธอ
กับไมล์สไม่น่าจะเด่นสะดุดตาจนเกินไป
ทั้งสองเดินปนไปกับชาวบ้านผ่านประตูเข้าไป จากนั้นก็ไหล
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ตามมวลชนซึง่ ดูจะมุง่ หน้าไปทีเ่ ดียวกัน นัน่ คือตลาดทีจ่ ตั รุ สั ใจกลางเมือง
ที่เห็นสูงตระหง่านข้างหน้าคือหอคอยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปราสาท
ขนาดใหญ่ติดก�ำแพงเมืองด้านหลัง ในขณะที่จุดดึงดูดความสนใจของ
จัตุรัสกลางเมืองนั้นเป็นเพียงโบสถ์ขนาดปานกลาง ทว่างดงามตาม
สไตล์ศลิ ปะกอธิกยุคแรก (เชลบีรไู้ ด้จากหอทีส่ งู ชะลูด) มีตรอกซอกซอย
มากมายแยกออกไปจากตลาดจัตุรัส ซึ่งพลุกพล่าน วุ่นวาย เหม็น และ
เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ตลาดแบบที่สามารถหาซื้อได้ทุกอย่างและพบเจอ
ใครได้ทุกคน
“ผ้าลินินจ้า! สองม้วนสิบเพนนี!”
“มีเทียนไขมาขาย! เทียนดีมีคุณภาพ!”
“เบียร์บาร์เลย์! เบียร์สดชื่นใจ!”
เชลบีกบั ไมล์สโดดหลบนักบวชเตีย้ ล�ำ่ ทีเ่ ข็นเหยือกเบียร์ดนิ เผา
ใส่รถเข็นผ่านมา ทั้งสองมองแผ่นหลังกว้างใต้ชุดสีเทาของนักบวช
บุกบั่นไปข้างหน้าโดยมีชาวบ้านพากันหลบเพื่อเปิดทางให้ เชลบีฉวย
โอกาสทีม่ ชี อ่ งว่างนีเ้ ดินตามเขาไป แต่ครูเ่ ดียวชาวบ้านตัวเหม็นทีค่ ยุ กัน
ไม่หยุดปากก็ไหลกลับเข้ามาตามเดิม
แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะก้าวเท้าโดยไม่ชนใคร
ตลาดมีคนเยอะไปหมด บ้างก็ต่อรองราคา บ้างก็ซุบซิบนินทา
คนอืน่ ใครบางคนตีมอื เด็กทีห่ มายจะขโมยแอปเปิล ไม่มีใครสนใจไมล์ส
กับเชลบีเลย
“เราจะหาคนรู้จักเจอได้ยังไงในที่ที่คนยั้วเยี้ยเป็นหนอนแบบนี้”
เชลบีจบั มือไมล์สแน่นหลังถูกเหยียบเท้าเป็นครัง้ ทีส่ บิ ตอนไปคอนเสิรต์
กรีนเดย์ในโอ๊กแลนด์ ซึ่งเธอถูกเบียดจนซี่โครงช�้ำไปสองท่อน ยังไม่แย่
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เท่านี้เลย
ไมล์สชะโงกคอ “ไม่รู้สิ บางทีพวกเขาอาจรู้จักกันหมด?” เขา
สูงกว่าคนส่วนใหญ่ ดังนั้นมันจึงไม่แย่นักส�ำหรับเขา
เขาได้อากาศบริสุทธิ์และไม่มีอะไรบดบัง ในขณะที่เธออึดอัด
จนจะสติแตกอยู่รอมร่อ เธอรู้สึกได้ถึงสัญญาณเตือนจากอาการร้อน
วูบวาบที่แก้ม เธอดึงคอเสื้อที่ปิดรอบคออย่างคลุ้มคลั่ง ได้ยินเสียง
ตะเข็บปริอยู่สองสามที “คนอื่นเขาหายใจกันได้ยังไงในชุดบ้าๆ แบบนี้”
“เข้าทางจมูก ออกทางปาก” ไมล์สแนะน�ำพร้อมสาธิตการ
หายใจเป็นตัวอย่าง แต่ครู่เดียวกลิ่นเหม็นก็ท�ำให้เขาต้องย่นจมูก “เอ่อ
ดูนั่น มีบ่อน�้ำอยู่ทางโน้น ไปดื่มกันเถอะ”
“อาจมีเชื้ออหิวาต์ก็ได้” เชลบีพึมพ�ำ แต่ไมล์สเดินไปแล้วโดย
ลากเธอตามไปด้วย
หลังจากลอดราวตากผ้าหย่อนๆ ที่แขวนเสื้อตัดเย็บเองชื้นๆ
ก้าวข้ามแถวไก่ด�ำขนรุ่งริ่ง และเดินตะแคงเบียดผ่านสองพี่น้องหัวแดง
พ่อค้าลูกแพร์ พวกเขาก็มาถึงบ่อในที่สุด มันเป็นบ่อรุ่นดึกด�ำบรรพ์
เพียงหลุมทีก่ อ่ หินล้อมรอบ มีโครงไม้สามขาคร่อมปากหลุม ถังตะไคร่นำ�้
เกาะแขวนอยู่กับรอกรุ่นแรก
สักพักเชลบีก็กลับมาหายใจได้เป็นปกติ “คนที่นี่ดื่มน�้ำจากบ่อ
นั่นจริงดิ”
ตอนนี้เธอเห็นแล้วว่า แม้ตลาดจะกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของจัตุรัส
มันก็หาได้เป็นความบันเทิงเพียงหนึ่งเดียวไม่ ยังมีหุ่นโชว์แบบยุคกลาง
ใส่ถุงกระสอบตั้งเรียงรายอยู่ที่ฟากหนึ่งของบ่อน�้ำ เด็กหนุ่มหลายคนใช้
ดาบไม้ฟาดฟันบรรพบุรุษหุ่นทดสอบเหล่านั้นเหมือนเป็นอัศวินฝึกหัด
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เหล่าวณิพกพเนจรเตร่อยู่ริมตลาด ขับขานบทเพลงที่ไพเราะอย่าง
น่าประหลาด แม้แต่บ่อน�้ำเองยังนับเป็นจุดดึงดูดความสนใจเล็กๆ
เชลบีเพิ่งเห็นคันหมุนส�ำหรับสาวถังขึ้น เด็กหนุ่มใส่กางเกง
รัดรูปหนังกวางใช้กระบวยตักน�้ำจากในถังยื่นให้เด็กสาวที่มีดวงตาโต
ห่าง เหน็บกิ่งฮอลลี่ไว้ข้างหู เธอดื่มน�้ำอึกๆ อย่างหิวกระหาย พร้อมกับ
มองเขาอย่างหวานซึง้ ไม่สนใจว่าน�ำ้ จะย้อยใส่ชดุ สีครีมแสนสวยของตัวเอง
เมื่อเธอดื่มจนพอ เด็กหนุ่มก็ส่งกระบวยให้ไมล์สพร้อมขยิบตา
อย่างมีเลศนัย เชลบีไม่แน่ใจว่า เธอชอบความหมายโดยนัยของการ
ขยิบตาหรือเปล่า แต่เธอคอแห้งเกินกว่าจะโวยวาย
“มาร่วมงานฉลองนักบุญวาเลนไทน์ใช่ไหม” เด็กสาวถามเชลบี
ด้วยน�้ำเสียงราบเรียบดุจทะเลสาบ
“ฉัน เอ่อ เรา–”
“ถูกเผง” ไมล์สพูดแทรกขึ้นโดยดัดส�ำเนียงเป็นชาวอังกฤษ
แต่ท�ำได้แย่มาก “งานจะมีเมื่อไหร่หรือ”
เขาฟังน่าข�ำ แต่เชลบีจ�ำต้องกลั้นหัวเราะเพราะไม่อยากให้
ความแตก เธอไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าพวกเขาถูกจับได้ แต่เธอ
เคยอ่านเกี่ยวกับการลงโทษโดยใช้เหล็กเสียบ รวมถึงเครื่องทรมาน
อย่างล้อมรณะและเครื่องฉีกร่าง ลิปมัน เชลบี พยายามคิดแต่เรื่องดีๆ
เอาไว้ โกโก้รอ้ นๆ ครีมกันแดด รายการเรียลิตที้ วี ี คิดแต่เรือ่ งพวกนีพ้ อ
พวกเขาจะไปจากที่นี่ จะต้องไปให้ได้
เด็กหนุ่มโอบเอวเด็กสาวอย่างรักใคร่ “จวนเต็มที งานจะมีวัน
พรุ่งนี้แล้ว”
เด็กสาววาดมือไปทางตลาด “แต่อย่างที่เห็น คู่รักส่วนใหญ่มา
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ถึงแล้ว” เธอแตะไหล่เชลบีเป็นเชิงหยอกเย้า “อย่าลืมใส่ชื่อในคนโท
คิวปิดก่อนอาทิตย์จะตกดินนะ!”
“อ๋อ ใช่ เธอก็เหมือนกัน” เชลบีงึมง�ำเหมือนที่เธอมักจะท�ำ
เวลาเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินอวยพรขอให้เธอเที่ยว
ให้สนุก เธอกัดกระพุ้งแก้มขณะที่หนุ่มสาวคู่นั้นโบกมือลาและเดินคล้อง
แขนไปตามถนน
ไมล์สจับแขนเธอ “นั่นเยี่ยมไปเลยว่ามั้ย งานวาเลนไทน์!”
นี่ออกจากปากเด็กหนุ่มสไตล์หนุ่มข้างบ้าน ผู้คลั่งเบสบอล ซึ่ง
เชลบีเคยเห็นฟาดไส้กรอกเก้าอันในมื้อเดียว ไมล์สเป็นบ้าอะไรถึงเกิด
มาสนใจเทศกาลน�้ำเน่าอย่างงานวาเลนไทน์ในตอนนี้
เชลบีก�ำลังจะแขวะเขา แต่พอเธอเห็นไมล์สดู อืม...ตื่นเต้น
เหมือนเขาอยากไปงานที่ว่าจริงๆ ไปกับเธอ? จู่ๆ เธอก็ไม่อยากท�ำให้
เขาผิดหวัง
“ใช่ เยี่ยม” เชลบียักไหล่แบบแบ่งรับแบ่งสู้ “ฟังน่าสนุก”
“ไม่ใช่อย่างนั้น” ไมล์สสั่นหัว “ฉันหมายถึง...ถ้ามีที่ไหนที่พวก
เทวทูตตกสวรรค์จะไป ย่อมต้องเป็นที่นี่ นั่นหมายถึงเราอาจเจอคนที่
จะช่วยให้เราได้กลับบ้าน”
“โอ้” เชลบีกระแอม แน่นอน นั่นคือสิ่งที่เขาหมายถึง “จริงสิ มี
เหตุผล”
“เธอเป็นอะไรไป” ไมล์สตักน�้ำแล้วยื่นกระบวยจ่อปากเชลบี
เขาหยุดแล้วใช้แขนเสื้อเช็ดปากกระบวย จากนั้นก็ยื่นมันมาอีกครั้ง
เชลบีหน้าร้อนผ่าวอย่างไม่มีเหตุผล เธอจึงหลับตาและดื่มน�้ำ
อยู่นานโดยหวังว่าจะไม่มีเชื้อโรคอันตรายในน�้ำ ดื่มเสร็จเธอก็พูดว่า
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“ไม่มีอะไร”
ไมล์สตักน�้ำขึ้นมาดื่มอึกใหญ่ กวาดตามองผู้คนไปด้วย
“ดูนนั่ –” เขาพูดแล้วทิง้ กระบวยใส่ถงั เขาชีไ้ ปทางด้านหลังเชลบี
ยังเวทีที่ปลายแผงขายของ ซึ่งเด็กสาวสามคนยืนจับกลุ่มหัวเราะคิกคัก
อย่างกลั้นไม่อยู่ ตรงกลางพวกเธอคือโถดีบุกผสมทรงสูงขลิบรอบปาก
ดูแล้วน่าจะเป็นของเก่าแก่ ค่อนข้างน่าเกลียด คล้าย “งานศิลปะ” ราคา
แพงแบบที่ฟรานเชสกามีในห้องท�ำงานที่ชอร์ไลน์
“นั่นคงเป็นคนโทคิวปิด” ไมล์สว่า
“ใช่ ไม่ผิดแน่ คนโทคิวปิด” เชลบีแกล้งพยักหน้าประชด
“ตกลงเจ้านัน่ มีไว้ทำ� บ้าอะไรฮึ แล้วคิวปิดก็ควรจะรสนิยมดีกว่านีไ้ ม่ใช่เหรอ”
“นี่เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคคลาสสิกของโรม” ไมล์ส
อธิบาย กลับไปสวมบทศาสตราจารย์อีกตามเคย การเดินทางกับเขา
เหมือนเอาสารานุกรมติดมาด้วยก็ว่าได้
“ก่อนที่วันวาเลนไทน์จะเป็นวันวาเลนไทน์” เขาพูดต่อ น�้ำเสียง
ตื่นเต้นนิดๆ “มันเคยถูกเรียกว่า ลูเปอร์คาเลีย–”
“รูปา้ –” เธอวาดมือเป็นรูปวงกลมประกอบมุกเล่นค�ำฝืดๆ ของ
ตัวเอง แต่ก็ต้องหยุดเมื่อเห็นสีหน้าของเขา เขาดูเอาจริงเอาจังมาก
เมือ่ รูส้ กึ ตัวว่าถูกมอง ไมล์สก็เอือ้ มมือหมายจะดึงหมวกเบสบอล
ลงมาปิดหน้าด้วยความลืมตัว แต่มือเขากลับพบเพียงความว่างเปล่า
เขาย่นคอเหมือนอายแล้วเปลี่ยนมาท�ำท่าเหมือนจะเอามือซุก
กระเป๋า แต่ชุดเนื้อหยาบสีน�้ำเงินคลุมทับกางเกงยีนส์ของเขาอยู่ เขา
ท�ำอะไรไม่ได้นอกจากกอดอก
“นายคิดถึงมันใช่มั้ย” เชลบีถาม
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