บทนำ�

กันสาดผ้าใบลายทางสีเหลืองขาวเหนือหน้าต่างสีซดี จางหมด
แล้ว และป้ายชื่อ ซันฟลาวเวอร์คาเฟ่ เหนือประตูก็กะเทาะล่อนจน
เกือบหมด ร้านตัง้ อยูใ่ นซอยเงียบๆ ในหมูบ่ า้ นพ็อกลียท์ อ็ ปและแทบ
ไม่เป็นจุดสนใจเอาเลย แต่หากสายตามองผ่านหน้าร้านทีไ่ ม่โดดเด่น
และผลักประตูก้าวเข้ามาก็จะพบผนังสีเหลืองสดใสราวกับแสงตะวัน
ม่านสีเดียวกับท้องฟ้าแสนสวยแต่งแต้มลายดอกทานตะวัน และกระจก
ยาวจรดพืน้ ทำ�ให้เห็นวิวลำ�ธารทีส่ วยทีส่ ดุ ในหมูบ่ า้ น คุณจะสัมผัสได้
ถึงความอบอุน่ ราวกับร้านนีย้ นิ ดีตอ้ นรับและมีความสุขทีส่ ดุ ยามทีใ่ น
ร้านมีเสียงหัวเราะและพูดคุย บรรดาสุภาพสตรีทมี่ าทีน่ เี่ พือ่ จิบน้�ำ ชา
ยามบ่ายกับขนมรสอร่อยชิน้ โตฝีมอื เจ้าของร้าน หลายคนไม่ตา่ งจาก
ร้านนี้ – คุณไม่มที างเดาได้วา่ ภายใต้รปู ลักษณ์ภายนอกแสนธรรมดา
นั้น ซ่อนความงดงามและความแข็งแกร่งไว้เพียงใด
มีภาพดอกทานตะวันแขวนไว้หลายภาพ แต่ภาพหนึง่ ใกล้ประตู
ชวนสะดุดตาเป็นพิเศษ ใต้ดอกไม้ดอกยักษ์ยมิ้ แฉ่งมีบทกวีเขียนไว้วา่
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จงเป็นดั่งดอกทานตะวัน
หาญกล้า สดใส
องอาจ เริงร่า
จงเป็นสีทองและเปล่งประกาย
ยืนหยัดมั่น
เชิดหน้า
แหงนเงยรับแสงตะวัน
เมื่อนั้น...เงาดำ�จะอยู่ด้านหลังเสมอ
นีค่ อื เรือ่ งราวของผูห้ ญิงสามคน ผูไ้ ม่เคยรูม้ าก่อนว่ามีคณ
ุ สมบัติ
ทีจ่ ะเป็นดอกไม้เหยียดก้านสูงทีส่ ดุ องอาจทีส่ ดุ สดใสทีส่ ดุ ในท้องทุง่
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เมือ่ จิมมี่ ไดมอนด์บอกเดลล่าเช้าวันพฤหัสบดีวา่ ให้เธอยกเลิก
วันลาในวันศุกร์นนั้ เขาย่อมไม่มที างรูเ้ ลยว่ากำ�ลังทำ�ให้อะไรเริม่ ต้นขึน้
เมือ่ เดลล่าแย้งและให้เหตุผลว่าลาล่วงหน้าไว้แล้วหลายสัปดาห์
เป็นงานเลี้ยงเกษียณอายุเจ้านายเก่า จิมมี่ก็ยังคงยืนกรานว่าเธอ
ลาไม่ได้
เขาไม่ยอม
เธอทำ�งานให้เขามานานสิบห้าปี เขาไม่เคยปฏิเสธเธอมาก่อน
เขาอาจจะกัดฟันบ่นบ้างเวลาเธอขออะไรพิเศษ แต่เขาก็รวู้ า่ ต้องพึง่ พา
ใครถ้าไม่ใช่เดลล่าคนนี้ เขาไม่มีทางหาใครอื่นที่ยอมทำ�งานเกิน
หน้าที่ได้อย่างเดลล่า คอยดูแลผลประโยชน์ ทำ�งานสกปรกให้เขา
ตามเก็บร่องรอยปกปิดหลักฐานต่างๆ และถ้าเดลล่าขอลาช่วงบ่าย
นานๆ ครั้งเพื่อไปทำ�ฟันหรือมีเหตุฉุกเฉินต้องไปดูแลแม่สูงอายุ
ก็ไม่เคยเป็นปัญหามาก่อน
ถ้าเขายอมตกลง ก็ไม่มีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังและชีวิตก็คงจะ
ดำ�เนินต่อไปเฉกเช่นที่ผ่านมานานหลายปี ผู้หญิงคนหนึ่งก็จะยังคง
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อยู่อย่างไร้ความสุขต่อไป เป็นฝ่ายร้องขอความสัมพันธ์ที่ไม่มีจริง
และผู้ ห ญิ ง อี ก คนหนึ่ ง ก็ ค งจะกิ น ช็ อ กโกแลตทรั ฟ เฟิ ล ต่ อ ไป
รวมน้�ำ หนักได้เท่ากับประเทศกำ�ลังพัฒนาประเทศเล็กๆ สักประเทศ
แต่วันนั้นจิมมี่ ไดมอนด์ไม่ยอม
อิวานก้า พนักงานผู้ช่วยประจำ�สำ�นักงาน มาทำ�งานเช้าวัน
พฤหัสบดีนนั้ ด้วยท่วงท่าอ่อนระโหยและน้ำ�ตาคลอเพราะคลืน่ ไส้และ
โดนฤทธิอ์ าหารเป็นพิษ เห็นชัดว่าทำ�งานไม่ไหว ดังนัน้ เดลล่าจึงไล่
ให้กลับบ้านไป อิวานก้าปฏิเสธเล็กน้อยก่อนจะยอมทำ�ตามและบอก
ว่าจะกลับมาทำ�งานหลังวันหยุดสุดสัปดาห์ แล้วจิมมี่ก็พุ่งเข้ามา
ประกาศว่าบ่ายนี้จะออกไปเจ๊าะแจ๊ะที่สนามกอล์ฟและจะกลับมา
วันอังคาร เมื่อเดลล่าเตือนเขาว่าเธอจองวันลาไว้วันศุกร์นี้ จิมมี่ก็
โวยวายและบอกว่าต้องมีคนอยูส่ �ำ นักงาน แล้วในเมือ่ เขาอยูไ่ ม่ได้และ
เดลล่าก็ไล่อวิ านก้ากลับบ้านไปแล้ว ใครจะลางานได้อกี ล่ะ ไม่มที าง
ในฐานะผู้จัดการ ก็เป็นหน้าที่ของเดลล่าที่จะต้องอยู่ที่นี่ โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีงานยุ่งแบบนี้ด้วย กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พนักงาน
ทำ�ความสะอาดมีดาษดื่น แต่ปัจจุบันอุปสงค์สูงกว่าอุปทาน ทำ�ให้
สาวๆ มีค่าราวทองคำ� เดลล่าอยู่คอยรับโทรศัพท์ที่นี่ย่อมเป็นที่
ต้องการมากกว่าไปทีเ่ มืองวิตบี้ กินพายวอล-โอ-วองและดืม่ ไวน์ขาว
ไม่แช่เย็นจากถ้วยพลาสติกในงานเลี้ยงที่เจ้าภาพน่าจะจำ �ไม่ได้
ด้วยซ้ำ�ว่าเดลล่าเป็นใคร จิมมี่พูดหนักแน่น
“เขาจำ�ได้อยู่แล้วว่าฉันเป็นใคร” เดลล่าตอบกลับไป ปาก
เม้มแน่นอย่างท้าทาย “ฉันทำ�งานให้เขานานกว่าทำ�งานให้คณ
ุ อีก”
เดลล่าเห็นสีหน้าของเขาอ่อนลงและเดาว่าเขากำ�ลังจะเปลีย่ นท่าที
“โธ่ เดล” เขาถอนใจและยื่นสองมือออกมาด้วยท่าทางยอม
จำ�นนและขอโทษ “เขาจำ�คุณได้ อยู่แล้ว แต่เขาไม่ ต้องการ คุณ
เหมือนผมหรอกนะ ผม จำ�เป็นต้อง ไปตีกอล์ฟเสาร์อาทิตย์นกี้ บั ปูก้ กี้
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บาร์นส์ ผมติดค้างเขาหลังจากทีเ่ ขาย้ายงานทัง้ หมดจากคลีนชีปมาที่
เรา แล้วเขายังพูดเรื่องจะแนะนำ�สาวๆ ของเราให้ไปทำ�ความสะอาด
สำ�นักงานลูกค้าของเขา ผมต้องตีสนิทกับเขาไว้ อีกอย่างผมได้ยนิ มา
ด้วยว่ารอย ฟร็อกก็กำ�ลังเซิ้งรอแย่งงานอยู่ด้วยนะ”
จิมมี่หัวเราะกับมุกตลกของตัวเอง เขากับบริษัทคลีนชีปของ
รอย ฟร็อกเป็นคู่แข่งกันมายาวนาน เดลล่ารู้ว่าเพราะจิมมี่เจ๊าะแจ๊ะ
กับปู้กกี้ บาร์นส์ ลูกค้ารายใหญ่สุดของคลีนชีป ทำ�ให้ฝ่ายนั้นทิ้งทุ่น
โดดหนีจากคลีนชีปมาอย่างรวดเร็วกว่าหนูในเรือ ไททานิก สวมเสือ้
ชูชีพเสียอีก
ถึงอย่างนั้น เดลล่าก็พยายามใช้เหตุผลกับเขา “จิมมี่...”
“คุณไม่น่าปล่อยยายอิวานก้านั่นกลับบ้านไป” เขาโบกนิ้ว
ใส่หน้าเธอ ข่มขู่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นผลมาจากการกระทำ�ของ
เธอเอง เขาเรียกพนักงานผู้ช่วยคนนี้ว่า ยายอิวานก้านั่น เสมอ
ราวกับอิวานก้ายังไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทีมไดมอนด์ไชน์ทั้งที่ทำ�งาน
ที่นี่มาหกเดือนแล้ว
“ฉันจะจับเธอล่ามไว้กับโต๊ะไม่ได้หรอกนะ จริงไหมคะ”
เดลล่าตอบกลับไป “อีกอย่างในสภาพแบบนั้นก็ทำ�ประโยชน์อะไร
ไม่ได้เท่าไหร่หรอก”
“แย่กว่านี้ผมก็ยังเคยมาทำ�งาน”
“ก็คณ
ุ เก่งนีค่ ะ แต่เด็กนัน่ ทำ�ไม่ไหวหรอก โง่ขนาดไหนก็ดอู อกว่า
ทำ�ไม่ไหว เหมาะแต่จะอยู่บนเตียงแหละ”
“เออ คุณคงพูดถูก เธอสมควรจะอยู่บนเตียงทั้งวัน” เขายิ้ม
กว้าง “ส่งของขวัญไปให้เจ้านายเก่าสตึๆ แทนคำ�ขอโทษที่ไปไม่ได้
เถอะนะ”
“ของขวัญอาจจะไปไม่ทันงานค่ะ”
“ส่งแชมเปญไปสักขวด ผมออกเงินเอง ส่งด่วนข้ามคืนให้ถึง
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พรุ่งนี้เลย”
ถ้าดวงตาของเดลล่าเบิกกว้างกว่านี้ ลูกตาก็คงพลัดหลุด
จากเบ้าและตกใส่โต๊ะทำ�งาน จิมมี่ ไดมอนด์ขตี้ ดื ชนิดขีไ้ ม่ให้เป็ดกิน
เขายอมตัดของรักของหวงพวงสวรรค์แทนจ่ายเงินค่าส่งของด่วน
ข้ามคืนสักชิ้น อย่าว่าแต่ส่งแชมเปญให้คนที่เขาไม่รู้จักด้วยซ้ำ�เลย
เขาต้องการให้เธอเฝ้าสำ�นักงานจริงๆ หากยอมจ่ายขนาดนี้
“ผมรู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่” จิมมี่พูด เดาได้ไม่ผิดเลย “ผม
ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเรื่องยอมเอาเงินบริษัทซื้อแชมเปญให้คนที่ผมไม่รู้
จักหรอกนะ แต่ผมต้องการให้คุณอยู่ที่นี่ จริงๆ งานเรายุ่งเกินกว่าที่
คุณจะไม่อยู่ตอนนี้ เถอะน่านะ เดล อย่าโกรธผมเลยนะ”
เขาส่งสายตาอ้อนวอนมาเหมือนลูกหมาน้อยๆ
“โอเค เดลล่า ผมต้องทำ�ยังไงไม่ให้เราผิดใจกันเรื่องนี้ คุณ
ต้องการให้ผมขอร้องไหม ดูนะ ผมขอร้องละ” แล้วจิมมี่ก็คุกเข่าและ
ประสานมือไว้ราวกับสวดให้เธอ
“ลุกขึ้นเถอะน่า จะบ้ารึไงคะ” เดลล่าพูด พยายามเต็มที่ที่จะ
ทำ�ท่าหงุดหงิด
“ผมรักคุณนะ เดลล่า คุณก็รู้นี่นา”
ให้จริงเถอะ เดลล่าคิด
“และคุณก็รักผม นั่นคือเหตุผลที่คุณจะส่งแชมเปญไปให้
เจ้านายเก่าแทนที่จะไปงานเลี้ยงไร้สาระนั่น”
เขาพูดถูก
“น่านะ นะ นะ เดล อย่าโกรธผม บอกผมว่ายอมตามนัน้ เถอะ
นะ” จิมมี่ยืนกรานจนเธอต้องยิ้มอย่างยอมแพ้ และเธอรู้ว่าเขาชนะ
ใจเธอ อีกครั้งแล้ว เขาชนะใจเธอเสมอ แค่หว่านเสน่ห์น้อยนิด
แตะเนือ้ ต้องตัวเล็กๆ น้อยๆ ทำ�เสียงเว้าวอนซ่อนนัย แล้วเธอก็เหมือน
ขี้ผึ้งโดนไฟลนอยู่ในมือของเขาและเป็นมานานสิบห้าปีแล้ว
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“อย่าโกรธละกันนะ แล้วไม่ต้องเว่อร์สั่งแชมเปญดงเปริญญง
ล่ะ แค่แชมเปญธรรมดาๆ ก็พอ”
นั่นละตัวตนของเขา ออกลายตามเดิมแล้ว เดลล่าคิด
“อ้อ แล้วสั่งช็อกโกแลตให้นายหญิงสักหน่อยด้วยนะ ที่รัก
หรูเลิศ กล่องใหญ่”
เดลล่าถอนใจ “ก็ได้ ถ้าต้องทำ�อย่างนั้นนะ”
เธออยากไปวิตบีจ้ ริงๆ แต่จมิ มีต่ อ้ งการเธอ และจิมมีก่ ค็ อื ชาย
อันดับหนึง่ ในชีวติ ของเธอ เหมือนทีเ่ ธอเป็นผูห้ ญิงอันดับหนึง่ ของเขา
ไม่ว่าคอนนี่ ภรรยาหัวสูงของเขา จะคิดอย่างไรก็ตาม
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ในเวลาเพียงชั่วโมงเดียว ชีวิตของเชอริล ปาร์คเกอร์ก็ตีลังกา
กลับหัวกลับหางและอกใจถูกล้วงควักออกมาบดขยี้ อย่างน้อยนั่น
คือความรู้สึกของเธอเมื่อยืนอยู่ในครัวเล็กจ้อย มือสั่นขณะกำ�แผ่น
กระดาษซึ่งปิดฉากชีวิตที่เธอดำ�เนินมา
เธออยากให้ชวี ติ เหมือนภาพในจอทีวี เธออยากจะกดปุม่ ถอย
หลังย้อนกลับไปแค่ก่อนเปิดซองจดหมาย เธออยากให้ตัวเองวาง
ซองจดหมายทิ้งไว้ ตั้งใจจะเปิดเมื่อกลับจากทำ�งาน แกรี่จะได้เห็น
ซองนีก้ อ่ นเธอและมีเวลาคิดหาคำ�แก้ตวั ซึง่ เธอจะยอมเชือ่ และชีวติ ก็
จะดำ�เนินต่อไปตามปกติ แต่เธอ เปิด ซองแล้วและสิ่งที่พบก็ไม่อาจ
มองข้ามไปได้ เมือ่ หนึง่ ชัว่ โมงก่อน เธอกำ�ลังเตรียมปิง้ ขนมปังกับชง
ชาเป็นอาหารเช้าสำ�หรับสองคนระหว่างที่แกรี่อาบน้ำ�และก็เป็นแค่
ยามเช้าของวันพฤหัสบดีตามปกติ ทำ�งานอีกแค่สองวัน แล้วก็จะ
สนุกสนานอย่างเคยในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เฝ้ารอคอย กินปลา
ชุบแป้งทอด กับมันฝรั่ง ที่ร้านค็อดส์กิฟต์กับแกรี่ เป็นอาหารกลาง
วันวันเสาร์เหมือนเดิม ดืม่ ไวน์สกั ขวดกับเบียร์หน้าทีวี ดูหนังชุดตลก
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Ant & Dec แต่ตอนนี้ เธออยู่คนเดียว – ตัวคนเดียว – และคิดอะไร
ผ่านนาทีนี้ไปไม่ได้ หัวใจของเธอถูกกระชากออกมาและบดขยี้ไม่มี
ชิ้นดีแล้ว
น้อยครัง้ ทีบ่ รุ ษุ ไปรษณียจ์ ะมาแต่เช้า แต่วนั นีม้ า และส่งจดหมาย
สามซอง ซองแรกเป็นแคตตาล็อกของใช้ไฟฟ้าห่วยๆ แล้วก็มจี ดหมาย
เตือนนัดทำ�ฟันสำ�หรับเชอริล และจดหมาย ฉบับนั้น จากสหกรณ์
ออมทรัพย์เพื่อการเคหะ ใบแจ้งรายการเงินฝากทุกสามเดือน แล้ว
เชอริลก็เปิดดูและพบว่าบัญชีที่ควรจะมีเงินสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบปอนด์
นั้นกลับไม่มีเงินเลย
เธอไม่รู้ว่ายืนอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหน ขยับเขยื้อนไม่ได้ ฟัง
เสียงแกรี่เดินไปมาอยู่ชั้นบน เธอนึกภาพเขาใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดผมดก
หนาสีน้ำ�ตาลอ่อน ฉีดสเปรย์ดับกลิ่นทั่วตัว สวมเสื้อผ้า สบายอก
สบายใจ ไม่รับรู้เลยว่าคนรักที่คบกันมานานกำ�ลังเผชิญกับความ
รู้สึกรุนแรงขนาดไหน เชอริลได้ยินเสียงเขาเดินลงบันได เธอจ้อง
มองประตูห้องครัวเปิดออก เห็นสายตาของเขาหยุดลงที่กระดาษใน
มือของเธอ แล้วตวัดขึ้นมามองหน้าเธอ และจากสีหน้าของเธอ เขา
ก็รู้ทันทีว่าเธอรู้เรื่องอะไรแล้ว
เสียงแหบแห้งหลุดออกจากปาก “เงินหายไปไหน แกรี่ เงิน
อยู่ไหน” ถามไปอย่างนั้นเองเพราะเธอรู้คำ�ตอบ เธอยอมเอาเงินที่
เก็บทั้งชีวิตมาพนัน – นี่มันตลกร้าย – ว่าเงินอยู่ในลิ้นชักกาสิโน
ของวิลเลี่ยม ฮิลล์
ดวงตาของแกรีเ่ ริม่ กลอกไปมา ซึง่ จะเป็นแบบนีเ้ วลาเขาร้อนรน
เธอรู้ว่าสมองของเขากำ�ลังทำ�งานเพื่อหาอะไรเข้าท่ามาตอบเธอ
“คุณคงไม่เชื่อผม...” เขาเริ่มจนได้ ไม่หรอก เธอไม่เชื่อเขา
เพราะเธอเชื่อเขามาทุกครั้ง และทุกครั้งเขาก็ทำ�ให้เธอผิดหวัง
“ลองดูซิ” เธอบอก ลึกๆ แล้วเธออยากให้เขาพูดคำ�นั้นออก
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มาที่จะทำ�ให้เรื่องเรียบร้อยได้ แต่ลึกลงไปกว่านั้น เธอก็รู้ด้วยว่าเขา
จะไม่พูด
“คุณไม่ควรจะรู้ ผมหวังว่าจะเอาเงินกลับคืนใส่บัญชีก่อนคุณ
จะเห็น” เขาบอก ยกมือเสยผม “ให้ตายเถอะ ผมเสียใจจริงๆ ผม
คิดว่าจะทำ�ได้ ครั้งสุดท้าย เพื่อเรา เพื่อลู –”
“อย่านะ!” เสียงดังจนเธอเองประหลาดใจ “อย่าพูดออกมานะ
อย่าเชียว”
เขาเคยใช้คำ�พูดเดียวกันนีเ้ มือ่ สิบแปดเดือนก่อน เขาเอาเงินที่
เธอกระเบียดกระเสียรเก็บหอมรอบริบไว้สำ�หรับใช้ทำ� IVF หรือเด็ก
หลอดแก้ว ไปเล่นพนันด้วยความหวังจะทำ�ให้เงินเพิม่ เป็นสองเท่า สาม
เท่าด้วยซ้ำ� เขาบอก เขาได้ข่าววงในมา – จากคนรู้จริง ไม่พลาดแน่
เธอไม่มีวันลืมชื่อม้าตัวนั้นจนวันตาย – เบบี้เฟซ เขาทุ่มเงินทั้งหมด
แทงม้าตัวนัน้ และมันเข้าวินเป็นทีส่ อง แล้วเขาก็รอ้ งไห้และเธอปลอบ
เขา บอกเขาว่าเธอให้อภัย แต่นี่เป็นครั้งสุดท้าย – ห้ามพนันอีกต่อ
ไป เขารับปากว่าจะไม่มีวันเล่นพนันม้าหรือหมาตัวไหนอีกเลย แล้ว
เธอก็เริ่มต้นเก็บเงินใหม่อีกครั้งและโง่พอที่จะเชื่อใจและใช้บัญชีร่วม
กับเขาต่อไปเพือ่ แสดงให้เห็นว่าเธอเชือ่ ใจว่าเขาเปลีย่ นแปลงตัวเองได้
แต่เขาไม่มีวันเปลี่ยน เธอรู้แล้วตอนนี้ ทั้งสองมาสุดทางแล้ว
ทีจ่ ริงก็มาถึงแล้วตัง้ แต่สบิ แปดเดือนก่อน และตอนนีก้ ห็ ลุดมาอยูบ่ น
ถนนลูกรัง เดินโซเซก้าวสะดุดมาตามทางขรุขระจนมาถึงจุดนี้และ
ไปต่อไม่ได้แล้ว นานสิบปีที่เธอรับฟังคำ�สัญญาลมๆ แล้งๆ ของเขา
ว่า ‘ถึงตอนนี้ปีหน้า เราก็จะเป็นเศรษฐีเงินล้าน’ แต่ทั้งสองก็ยังอยู่
ในบ้านแถวสองชั้นเล็กจ้อยหลังเดิม ไม่มีสวน ผนังขึ้นราเป็นหย่อม
เพราะแกรี่เชื่อว่าจะมีโชค นานสิบปีที่เธอติดกับอยู่ในวังวนเดิม เธอ
เก็บเล็กผสมน้อยใส่กาน้ำ�ชาขณะที่เขาเอาเงินเดือนไปเล่นพนันจน
หมด เธอต้องขอยืมจากกาน้ำ�ชามาใช้ เขาสัญญาว่าจะเปลี่ยนตัวเอง
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และทำ�ได้สักสองเดือน แล้วก็เอาเงินเดือนเล่นพนันจนหมด... ครั้ง
นี้ภาพน้ำ�ตาไหลนองหน้าของเขาไม่ทำ�ให้หัวใจเธอหวั่นไหวได้เลย
เมื่อมองย้อนกลับไป เธอจำ�ไม่ได้ในรายละเอียดว่าใช้ค�ำ พูด
อะไรในวันนัน้ เธอบอกเขาว่าเราจบกันแค่นแี้ ละดูเหมือนเขารูว้ า่ ครัง้
นี้เธอเอาจริง เขาถามว่าเขาควรไปใช่ไหม และเธอตอบว่าใช่ เขาเก็บ
ของสองสามชิน้ ใส่กระเป๋าเสือ้ ผ้าและปาดน้�ำ ตา บอกเธอว่าเขาเสียใจ
และเขารักเธอและเขาจะเอาเงินใส่คืนในบัญชีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ก็ตาม เขาสัญญา เธอไม่เชื่อเขา เธอไม่มีศรัทธาใดๆ ในคำ�พูดของ
เขา เธอเห็นแล้วว่าคำ�พูดของเขาออกจากปากเหมือนลม แล้วเขาก็
เดินจากไป ศีรษะก้มต่�ำ ไปขึ้นรถบู้บี้คันเดิมที่ทั้งสองใช้ด้วยกันมา
นานแปดปี และรถคันนี้ก็ไม่ใช่รถใหม่เมื่อตอนซื้อมา
เชอริลฟังเสียงรถติดเครื่อง ได้ยินเสียงเครื่องยนต์กระตุก
ท่อไอเสียสภาพแย่ลงทุกที หูของเธอรับฟังเสียงรถจนกระทัง่ จางหาย
ไป เธอสะอืน้ ออกมาเหมือนเสียงสะอึกเมือ่ รูส้ กึ ว่าอะไรก็ตามทีผ่ กู มัด
ทั้งสองไว้ด้วยกัน ในที่สุดก็ยืดออกจนสุดและขาดผึง
อย่าเชียวนะ เธอบอกตัวเอง อย่าได้เสียน้ำ�ตาอีกแม้แต่หยด
เดียวให้กับผู้ชายคนนั้น เธอยังเสียน้ำ�ตาไปไม่พอหรือไง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เธอเสียน้ำ�ตาไปมากพอที่จะใส่ถังน้ำ�
ถูพื้นได้เต็มห้าถัง และเธอก็มีน้ำ�ตาไหลย้อนอยู่ในอกตอนนี้ที่จะใส่
ถังได้เต็มอีกหนึง่ ใบ เธอไม่กล้าปล่อยน้ำ�ตาให้ไหลออกมาแม้แต่หยด
เดียวเพราะจะมีอีกกว่าหลายพันหยดตามมา อะไรบางอย่างในตัว
เธอร้องคราง น่าจะเป็นกระเพาะ แต่มนั ฟังเหมือนหัวใจของเธอแตก
ร้าว และเธอก็รู้สึกเช่นนั้น
เธอปาใบแสดงรายการของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการเคหะ
ลงบนเคาน์เตอร์ครัวและหยิบกระเป๋าทีใ่ ส่อปุ กรณ์ทำ�ความสะอาดไว้
จนเต็มขึ้นมา เช้านี้ เธอจะต้องไปทำ�ความสะอาดรายเดือนที่บ้าน
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มิสเตอร์แอ็กเวิร์ธ ซึ่งเธอไม่ชอบเลยเพราะเขาจะตะคอกออกคำ�สั่ง
เหมือนเธอเป็นสุนัข แล้วก็จะต้องไปที่บ้านลูกค้าคนโปรด ทำ�ความ
สะอาดคูก่ นั กับรูธ้ ฟอลลิสจอมขีเ้ กียจ แล้วไปทำ�ความสะอาดสำ�นักงาน
แบบเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว จะเป็นวันเหน็ดเหนื่อยยาวนาน
เธอต้องไปทำ�งาน ทำ�ตัวไม่ว่างและไม่คิดเรื่องอื่นนอกจาก
งานในมือ ถ้าเพียงแต่ชีวิตจะเอี่ยมอ่องได้ด้วยฟองน้ำ�กับน้ำ�ยา
ทำ�ความสะอาดก็จะดีหรอก เธอคิดขณะรับรูว้ า่ ราวกับวันนีย้ งั แย่ไม่พอ
จากนี้ไปเธอยังต้องขึ้นรถเมล์ไปทำ�งานอีกด้วย

บทที่

3

“...และดิฉันก็ไม่แตะต้องน้ำ�ยาฟอกขาว เดี๋ยวผิวด้านหมด
ถึงจะใส่ถุงมือก็เถอะค่ะ ดิฉันไม่ปีนบันไดไปเช็ดหน้าต่าง แล้วก็ไม่
ใช้มือถูพื้นด้วย ต้องใช้ไม้ม็อบยี่ห้อฮูเวอร์ ไม่งั้นก็ไม่ต้องถูเลย และ
ก็ก้มไปเช็ดบัวพื้นไม่ได้เพราะมีปัญหาที่หมอนรองกระดูก และเข่าก็
ไม่ดี เพราะงั้นก็จะไม่คุกเข่าด้วยนะคะ” เลสลีย์ แคลมป์ร่ายเงื่อนไข
การทำ�งานข้อสุดท้าย ก่อนจะนั่งพิงพนัก
เดลล่ากัดฟันอดทนพร้อมกับฝืนยิ้มค้างหลังจากฟังรายการ
‘ฉันไม่ท�ำ ’ ยืดยาว เท่านีก้ เ็ หลือจะพอแล้วสำ�หรับวันนี้ เลสลีย์ แคลมป์
ทำ�อย่างไรจึงตั้งตนเป็นหญิงทำ�ความสะอาดที่ได้รับคำ�ชมมากมาย
มานานยีส่ บิ ปีทงั้ ทีเ่ ป็นภูมแิ พ้และไม่ยอมแตะต้องส่วนต่างๆ ของบ้าน
แทบทัง้ หลัง เธอนึกไม่ออกเลย ข่าวดีคอื เลสลีไ่ ม่เดือดร้อนกับการใช้
น้�ำ มะนาว น้�ำ ส้ม เกลือและหนังสือพิมพ์ท�ำ ความสะอาด เดลล่าอยาก
จะบอกเธอเหลือเกินว่าน่าจะไปหางานในร้านฟิชแอนด์ชปิ ส์จะดีกว่า
เดลล่ามีแฟ้มหนาในลิน้ ชักใส่รายชือ่ หญิงทำ�ความสะอาดทีช่ าตินเี้ ธอ
ไม่มวี นั จ้างมาทำ�งาน ชือ่ ของเลสลีย์ แคลมป์จะตามไปสมทบในเร็วๆ นี้
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“ถ้าเราจ้างคุณ เราจะจัดหาอุปกรณ์ท�ำ ความสะอาดให้ค่ะ”
เดลล่าเริ่ม ที่จริงแล้ว เลสลีย์ แคลมป์ไม่จ�ำ เป็นต้องรู้เรื่องนี้เพราะ
ไดมอนด์ไชน์จะไม่จา้ งเธอ ผูห้ ญิงคนนีส้ อ่ ท่าทีเป็นตัวปัญหา เป็นคน
ประเภทบ่นว่าทุกคนและทุกเรื่อง และจิมมี่ก็ย่อมไม่ยอมใช้ของ
เลิศลอยต่างๆ อย่างเช่น ถุงมือพิเศษไม่ผสมยางและน้ำ�ยาทำ�ความ
สะอาดยี่ห้อดีๆ เช่น ซิลลิตแบงก์ แต่ใช้ผลิตภัณฑ์ ‘ฟิลลิตบองก์’ ซึ่ง
ร้านขายส่งลดราคาชื่อเดสนำ�เข้ามาขาย มันเคยลุกเป็นไฟและทำ�
ขนคิ้วของรู้ธ ฟอลลิสไหม้ไปครั้งหนึ่งเมื่อเธอใช้น้ำ�ยาเช็ดเคาน์เตอร์
ครัวตอนสูบบุหรี่อยู่
“เราจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ�รายชั่วโมง...”
“แค่นั้นรึ” เลสลีย์ทำ�ท่าไม่พอใจ “ตักตวงกำ�ไรจนตัวเป่งเลย
สินะคะ”
เดลล่าอยากไล่ยายหมูอว้ นกวนอารมณ์ออกไปจากสำ�นักงาน
เสียเหลือเกิน เธอน่าจะกำ�ลังวางแผนการเดินทางสนุกสนานไปวิตบี้
ไม่ใช่มานัง่ จ้องไฝมีขนงอกออกมาเหนือริมฝีปากทีก่ ำ�ลังแสยะยิม้ ของ
เลสลีย์ แคลมป์
“เราให้คา่ จ้างตามทีต่ กลง ประกันสังคม น้�ำ ยาทำ�ความสะอาด
และเป็นธุระให้ถ้าลูกค้ามีปัญหา ทั้งหมดนี้คุณจะได้แลกกับการจ่าย
ค่าบริหารจัดการค่ะ มิสซิสแคลมป์”
เลสลีย์เป็นอารมณ์ขึ้นมาอีก “ฉันเคยได้สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ�
ชั่วโมงละหนึ่งปอนด์ที่ดรีมคลีน”
และดรีมคลีนก็บริหารงานไม่เป็นท่าและเสียเงินไปเปล่าๆ จน
เจ๊งไป นั่นคือเหตุผลทีเ่ ธอมาของานฉันทำ�ทีน่ ี่ไงละ เดลล่าคิด แล้วก็
ไม่มีทางที่ที่นั่นจะจ่ายสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ�หนึ่งปอนด์ด้วย เข้าใจเล่น
นะ เลสลีย์ ไม่ละ เดลล่าตัดสินใจ ต่อให้อยากได้พนักงานทำ�ความ
สะอาดมากแค่ไหน ก็ไม่มที างทีฉ่ นั จะจ้างผูห้ ญิงน่ารังเกียจคนนีแ้ น่ๆ
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“ดิฉนั เกรงว่านัน่ เป็นอัตรามาตรฐานสำ�หรับทุกคน ดิฉนั เสียใจ
มากที่เรารับข้อเรียกร้องของคุณไม่ได้ –”
“ดิฉนั ก็ไม่ได้พดู อย่างนัน้ ” เลสลีต่ อบด้วยน้ำ�เสียงร้อนใจ “แค่
มันน้อยกว่าที่เคยได้น่ะ”
เดลล่าเหลือทนแล้วสำ�หรับบ่ายนี้ เธอสั่งช็อกโกแลตให้เมีย
อ้วนของจิมมี่แล้วและสัมภาษณ์พนักงานทำ�ความสะอาดที่บริษัท
กำ�ลังต้องการไปสามคน และก็ไม่มีสักคนที่เข้ามาตรฐานที่เธอหวัง
ไว้ แฟ้มปฏิเสธงานของเธอเต็มแน่นขณะทีแ่ ฟ้มเข้าข่ายว่าจ้างได้กลับ
ว่างเปล่า เธอลุกขึ้นยืนเพื่อบอกว่าการสัมภาษณ์จบลงแล้ว
“ดิฉันจะติดต่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ปลายสัปดาห์หน้า” เธอพูด
“ดิฉันมีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแล้ว มิสซิสแคลมป์ แล้วจะติดต่อ
ไปค่ะ” ขอพระเจ้าช่วยมิสเตอร์แคลมป์ด้วยเถอะนะ
เลสลีย์ แคลมป์ลุกขึ้นยืน เท้าเล็กอวบอูม หน้าตาดูสูงวัยกว่า
อายุที่เธออ้างว่าสี่สิบห้าปี สวมรองเท้าหุ้มส้นสไตล์หญิงสูงวัย เสื้อ
โค้ตผ้าทวีดเนื้อหนารัดรึงบริเวณหน้าอกและท้อง
“อ้อ และดิฉนั ก็ไม่ทำ�งานวันพุธหรือหลังบ่ายสามวันศุกร์ดว้ ย
นะคะ” เธอหันมาพูดส่งท้ายเมื่อไปถึงประตู
เดลล่าทิง้ ตัวลงนัง่ บนเก้าอีแ้ ละพ่นลมหายใจแรงสองครัง้ อย่าง
โล่งใจ เธอน่าจะรูว้ า่ โอกาสทีใ่ ครในตระกูล ‘แคลมป์’ จะผ่านพิจารณา
นั้นน้อยมาก แต่เธอก็ไม่อยากคิดเหมาเอาเองในเมื่อโจซี่ แคลมป์
เคยเป็นพนักงานมือทองก่อนจะเสียชีวติ ไปเมือ่ สองปีกอ่ น ครอบครัว
แคลมป์มีชื่อเสียในเมืองนี้ เหมือนกันกับครอบครัวครู้กส์ ครอบครัว
เบลฟิลด์สและครอบครัวโอ’กาเวิร์นส์ แต่ครอบครัวแคลมป์มาแรง
แซงโค้งติดอันดับหนึง่ นานหลายสิบปีตดิ ต่อกัน ไม่มเี ดือนไหนทีช่ อื่
แคลมป์จะไม่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ เช่น บาร์นสลียค์ รอนิเคิล
หรือ เดลีท่ รัมเป็ต ในเรือ่ งการกระทำ�ผิดเล็กๆ น้อยๆ หรือเรือ่ งอืน่ ๆ
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ตัง้ แต่จอมฉ้อโกงโด่งดังฉายา ‘เวลเว็ท (กำ�มะหยี)่ ’ เวอร์นอน แคลมป์
ในอดีต จนถึงรุน่ ปัจจุบนั แค่เมือ่ สัปดาห์กอ่ น หนึง่ ในรุน่ เด็ก – ฉายา
ไม่เข้ากับตัวว่า ‘ชิฟฟ่อน (ฟองน้ำ�) แคลมป์’ ถูกตัดสินให้ทำ�งานรับ
ใช้ชุมชนสองร้อยชั่วโมงจากความผิดขโมยเหล้าในห้างมอร์ริซันส์
หนังสือพิมพ์ยงั รายงานด้วยว่า – พระเจ้าช่วย – ลูกพีล่ กู น้องคนหนึง่
ของเธอชื่อแมนดี้ แต่งงานกับผู้ชายในครอบครัวครู้กส์ ทั้งคู่ยัง
ร่วมกันขยายเผ่าพันธุ์ฉ้อโกงออกมาดูโลกแล้วด้วย เป็นฝาแฝดชื่อ
ซินิตต้า-ปารีส กับ บรู้คลิน-เจเด็น
เดลล่านึกอยากให้อวิ านก้าอยูท่ นี่ ี่ จะได้ตม้ น้�ำ เพราะเธออยาก
พักดืม่ ชาสักถ้วยใจจะขาดแล้ว เธอนึกย้อนไปถึงสาวน้อยน่าสงสารว่า
ซีดเซียวขนาดไหนเมือ่ ตอนเช้า เดลล่าออกจะรักใคร่อวิ านก้ามากขึน้
เรื่อยๆ ในช่วงเวลาที่ทำ�งานด้วยกันมาและหวังว่าอิวานก้าจะไม่เป็น
อะไรมากในเมื่ออยู่ตัวคนเดียว
ต้องยอมรับว่าเมื่อหกเดือนก่อนเดลล่าไม่พอใจเอาเลยเมื่อ
จิมมี่เสนอให้จ้างพนักงานผู้ช่วยประจำ�สำ�นักงาน เธอไม่สะดวกใจที่
จะมีผหู้ ญิงอีกคนอยูใ่ กล้ๆ แม้วา่ เธอจะต้องการคนช่วยงานมากจริงๆ
แต่จิมมี่ก็ยืนกราน
“จ้างพวกสาวๆ ยุโรปตะวันออกแน่ะ” เขาบอกเธอ “ค่าจ้าง
ถูกเหมือนได้เปล่า”
ตามประสาจิมมี่เลยทีเดียว เขาไม่ใช่คนจะยอมจ่ายและเมื่อ
จ่ายก็มโี อกาสมากว่าเขากำ�ลังหมายตาอะไรสักอย่าง เดลล่ารูด้ แี ก่ใจ
ดังนั้น อิวานก้าจึงมาเข้าทีม อายุสิบเก้า ร่างสูง ผอมเพรียว ผมหยิก
สีบลอนด์ซีดขาว ซึ่งโดยปกติจะต้องไม่ผ่านการพิจารณาของเดลล่า
เพราะจิมมี่ ไดมอนด์ชอบของสวยของงามและไม่มีทางที่เดลล่าจะ
จ้างคู่แข่งให้มาถูกใจชายในฝันของเธอ แต่เดลล่าสังเกตเห็นสายตา
ของจิมมีต่ วัดมองน่องของสาวผมสีน้ำ�ตาลหรือบัน้ ท้ายของสาวผมแดง
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ที่มาสัมภาษณ์งานในตำ�แหน่งนี้ ขณะที่เขากลับไม่รับรู้การมีตัวตน
ของมิสอิวานก้า เชซปานสก้าเลย ทีจ่ ริงแล้ว เขาวิจารณ์สองอย่างหลัง
จากเห็นเธอ อย่างแรกคือ หน้าตกกระแยะจังนะ และสอง ชื่อมีตัว Z
สองตัวแบบนี้ เอาไปเล่นสเครปเบิ้ลต้องกวาดคะแนนแน่
อิวานก้าเข้ากับงานได้ดอี ย่างน่าประหลาดใจ พูดน้อย มารยาท
โทรศัพท์แย่มาก แต่กเ็ หมือนอยากเรียนรูท้ กุ อย่างทีเ่ กีย่ วกับการบริหาร
งานในสำ�นักงาน เพียงแต่ในระดับความเร็วทีเ่ ชือ่ งช้าผ่อนคลายมาก
เดลล่าโล่งใจที่สามารถยกงานกองใหญ่ให้เธอไปได้ แม้ว่าอิวานก้า
ดูเหมือนจะไม่กระตือรือร้นมากมายกับงานทั่วไปในสำ�นักงานใน
ตำ�แหน่งพนักงานผูช้ ว่ ย เช่น จัดแฟ้มและชงชา อิวานก้าจะใช้เวลาต้ม
น้�ำ นานเป็นชาติและโอ้เอ้กบั การไปไปรษณีย์ แต่เดลล่าพบว่าถูกใจที่
มีอกี คนอยูด่ ว้ ยในสำ�นักงานและท่าทีบดู บึง้ ของอิวานก้าทำ�ให้เธอนึก
ขำ�มากกว่าจะทำ�ให้ร�ำ คาญใจ เดลล่าจับความจากคำ�พูดเล็กๆ น้อยๆ
ของอิวานก้าได้วา่ ชีวติ ทีโ่ ปแลนด์บา้ นเกิดไม่เลิศหรู ดูเหมือนไม่ใกล้
ชิดกับพ่อแม่มากเท่าไหร่ ซึง่ เดลล่าเข้าใจได้ดี และเดลล่าก็ตอ้ งชืน่ ชม
ที่เด็กสาวอย่างเธอย้ายมาอยู่ต่างแดนด้วยความหวังจะมีอนาคตที่ดี
แม้วา่ พ่อแม่จะยังอยูท่ คี่ ราคอฟ แต่อวิ านก้าก็มญ
ี าติสองสามคนทีย่ า้ ย
มาอยู่แถวนี้และพบกันค่อนข้างบ่อย ซึ่งเดลล่าคิดว่าน่าจะดีสำ�หรับ
อิวานก้า สรุปว่าเดลล่าขอบใจที่ได้อิวานก้ามาอยู่ด้วยและได้อีกสอง
มือมาช่วยงาน โดยเฉพาะเมื่อสองมือนี้ รวมทั้งร่างกายส่วนที่เหลือ
เหมือนจะไร้ตัวตนในสายตาของจิมมี่
เดลล่าเข้าไปในส่วนครัวเล็กๆ ของสำ�นักงานและชงชาแก่จัด
มาดื่ม แล้ววันนี้ยังยอมปลอบขวัญตัวเองด้วยการกินคุกกี้โอเรโอใน
กระป๋องด้วย แม้ว่าตามปกติเธอไม่ค่อยกินคุกกี้หรือช็อกโกแลต ไม่
เหมือนภรรยาของจิมมี่ที่แน่นอนว่าชอบกินมาก คอนนี่ ไดมอนด์
ตามที่เดลล่านึกจินตนาการไว้ จะต้องอ้วนเหมือนปลาวาฬยัดไส้
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ช็อกโกแลต ซึง่ ป่านนีน้ �้ำ ตาลในเลือดคงพุง่ กระฉูดไปแล้ว แม้แต่จมิ มี่
เองก็เคยพูดว่าบริษทั ผลิตช็อกโกแลตแค็ดเบอรีค่ งปิดกิจการไปแล้วถ้า
ไม่ได้ภรรยาของเขาเป็นลูกค้า เดลล่าไม่ใช่คนกินจุบจิบ ยกเว้นกล้วย
หอมบ้าง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำ�ไมตาชั่งจึงไม่เคยบอกน้ำ�หนักเกิน 50
กิโลกรัม – น้ำ�หนักเท่าเดิมกับเมื่อสามสิบปีก่อนตอนอายุยี่สิบเอ็ด
“หวัดดีคร้าบ ผมเอง” เสียงหนึ่งร้องเรียกมาจากด้านหน้า
สำ�นักงานนาทีที่เดลล่ากินคุกกี้ชิ้นสุดท้ายหมดพอดี “มีใครอยู่ไหม
ครับ”
เดลล่าก้าวกลับออกมาและพบปูก้ กี้ บาร์นส์รา่ งหนาปึก้ เหมือน
ไปขโมยโทรทัศน์จอสี่สิบสองนิ้วในร้าน แล้วแอบยัดไว้ในเสื้อ
“นึกว่าเดินมาเจอเรือร้างแบบเรือ มารี เซเลสต์ ซะแล้วนะครับ
เนีย่ ” ปูก้ กีย้ มิ้ กว้างอย่างเคย แต่เป็นรอยยิม้ ทีไ่ ม่ควรเชือ่ ใจเป็นอันขาด
– ยิม้ แยกเขีย้ วแบบจระเข้ เดลล่ามักจะนึกภาพว่าเขายิม้ แบบเดียวกัน
ไม่วา่ ตอนถูกลอตเตอรีห่ รือกำ�ลังจับคูแ่ ข่งทางธุรกิจมากดน้ำ�ทรมาน
“คิดว่าจะลากเขาออกไปสักชั่วโมง ยอมให้ไปได้ใช่ไหมครับ
เขาอยู่ไหนครับ” ปู้กกี้หายใจเสียงหวีดแหลม ยังหอบจากการเดิน
ขึ้นบันไดมา
“เขาไปตีกอล์ฟกับคุณที่แฮมเชอร์ค่ะ” เดลล่าตอบ ท่าที
ภายนอกทีด่ สู งบกำ�ลังปิดบังความสับสนรุนแรงทีจ่ โู่ จมเข้ามาและทำ�
เธอตัวแข็งในทันที
“ตายละหว่า” รอยยิม้ กว้างอย่างถาวรของปูก้ กีห้ ายวับไปหนึง่
นาทีเมื่อรู้ตัวว่าพลาดไปเต็มๆ แต่เขาก็ลื่นเป็นปลาไหลใส่สเก็ตและ
ย่อมเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ เขายกนิ้วขึ้นทำ�ท่าทวนความจำ�
“อ้าว ผมลืมไปว่าเขาล่วงหน้าไปก่อน ผมเกิดติดธุระด่วน เรื่องไม่
คาดฝันนาทีสุดท้ายน่ะครับ” รอยยิ้มปลอมๆ ผุดขึ้นบนริมฝีปากได้
อย่างเรียบร้อยเหมือนเดิม “งั้นผมรีบไปเอเวอร์ทรีส์ที่แฮมเชอร์
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ตอนนี้เลยดีกว่า เดี๋ยวเขาจะรอ”
เขาเน้นจุดหมายปลายทางเพื่อให้ฉันรู้ว่าเขาต้องไปที่ไหน
เดลล่าคิด เขาคงคิดว่าฉันโง่ซินะ
เนือ้ อวบอูมทีค่ อของปูก้ กีเ้ ริม่ เป็นสีมว่ งตรงรอบคอเสือ้ เขาอาจ
จะรักษาสีหน้าไว้ได้ แต่ย่อมควบคุมความดันเลือดของตัวเองไม่ได้
รวมทัง้ เส้นเลือดตรงหน้าผากทีก่ ด็ เู หมือนพร้อมจะปริแตกในนาทีใด
นาทีหนึ่งแล้ว
“ไม่ต้องบอกหรอกนะครับว่าผมแวะมา” เขาบอก ยกนิ้วเคาะ
จมูกขนาดใหญ่มหึมา “ไม่อยากให้สหายจิมคิดว่าผมมัวโอ้เอ้แวะมา
ที่นี่ ผมบอกว่าจะไปเจอเขาที่หลุมสิบเก้าตอนสี่โมง ผมโทรฯ ไปบอก
เขาดีกว่าว่าเจอรถติด”
“เล่นให้สนุกนะคะ” เดลล่าพูดอย่างอ่อนหวานที่สุดเท่าที่
ทำ�ได้ “แล้วไม่ต้องห่วงค่ะ ฉันจะเก็บความลับไว้ให้” เธอยกนิ้วแตะ
จมูกสองครั้งและยิ้มให้
ปู้กกี้หมุนตัวและเดินออกประตูไปอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ขา
อ้วนสั้นจะพาตัวไปได้ เดลล่าล็อกประตูและทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้
ใกล้ตัวที่สุดก่อนจะล้มลงไปเสียก่อน เพราะเธอรู้สึกเหมือนถูกเลาะ
กระดูกออกไปจนหมดแล้วเอาวุน้ เยลลีม่ าใส่ไว้แทน เธอไม่เชือ่ คำ�พูด
กลบเกลื่อนสถานการณ์ของปู้กกี้เลย เขาไม่มีทางไปพบจิมมี่บ่ายนี้
เหมือนที่เธอไม่มีวันไปสมัครเป็นสาวเพลย์บอย
จิมมี่โกหกเธอ
ทำ�ไม ทำ�ไมเขาต้องเริม่ โกหกเธอทัง้ ทีไ่ ว้ใจเธอมานานหลายปี
ให้เก็บทุกความลับชนิดคอขาดบาดตาย
ตลอดเวลาสิบห้าปีที่ทำ�งานให้จิมมี่ ไดมอนด์ เธอไม่เคยรู้มา
ก่อนว่าเขาปิดบังอะไรเธอ – และเดลล่าก็คิดว่าเธอสามารถจับพิรุธ
เขาได้ง่ายๆ แต่วันนี้เขาโกหก – ทำ�ไม เขาไม่มีเหตุผลต้องโกหกเลย
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เธอรูเ้ รือ่ งเขาเลีย่ งภาษีและทำ�ธุรกิจซ้อน รวมทัง้ มีสมั พันธ์สวาทวูบวาบ
หลายครั้งมากมาย เธอเคยโกหกภรรยาแทนเขาเมื่อจิมมี่ไปจู๋จี๋กับ
สาวสวยและคอนนี่โทรฯ มาขอพูดด้วย เธอยังเคยจองโรงแรมให้
จิมมีพ่ าสาวไปนอนด้วยซ้�ำ เธอไม่เคยรูส้ กึ ผิดแม้แต่นดิ เดียว ทีจ่ ริงแล้ว
– ถ้าเธอจะยอมรับ – เธอรูส้ กึ ลิงโลดทีเ่ ขานอกใจภรรยาได้ขนาดนัน้
มันทำ�ให้เธอเชื่อว่าทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการ
แต่งงานก็แขวนอยู่บนเส้นด้าย แล้วสักวันด้ายเส้นนั้นก็จะขาด แล้ว
เขาจะหันมาหาเธอ คู่แท้รู้ใจ ผู้หญิงที่รู้ทุกเรื่องของเขา ยอมรับเขา
และรักใคร่เขา
เธอไม่เคยรู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ของจิมมี่ เขา
ไม่เคยเล่าในรายละเอียด แต่จากที่เขาแย้มให้ฟังบ้าง เดลล่ารู้ว่าแค่
‘แก้อาการคัน’ เพราะ ‘ไม่ได้’ ที่บ้าน ซึ่งเดลล่าดีใจเพราะเธออิจฉา
สถานะของคอนนี่ ไดมอนด์สุดขั้วที่ใช้นามสกุลของเขา
แล้วทำ�ไมจิมมีไ่ ม่บอกเดลล่าว่าเขาไปทีไ่ หน เท่าทีเ่ ธอรู้ ไม่วา่
เหตุผลคืออะไร ก็จะต้องเป็นเรื่องสำ�คัญ
เดลล่าพุ่งไปที่โต๊ะทำ�งานและกระชากกุญแจที่ใช้เทปกาว
สีน้ำ�ตาลปะติดไว้ก้นลิ้นชัก จิมมี่ไม่รู้ว่าเธอเปิดลิ้นชักล่างล็อกกุญแจ
ทีโ่ ต๊ะทำ�งานของเขาได้ เธอจำ�ไม่ได้วา่ แอบเปิดดูครัง้ หลังสุดเมือ่ ไหร่
แต่ตอ้ งนานกว่าหนึง่ ปีครึง่ แน่ๆ และเธอก็ไม่พบอะไรในนัน้ ทีเ่ ธอไม่รู้
อยู่ก่อนแล้ว
ครั้งนี้ต่างไป
ครัง้ นีเ้ ธอพบซองสีน�้ำ ตาลขนาดใหญ่ใส่ใบเสร็จไว้จนแน่น ใบ
เสร็จค่าจีห้ อ้ ยคอเงินรูปหัวใจจากร้านทิฟฟานี่ ใบเสร็จหลายใบค่าทีพ่ กั
ค้างคืนและอาหารค่ำ�สำ�หรับสองคนในโรงแรมห้าดาวกลางลอนดอน
และตั๋วละคร ใบเสร็จค่าดอกไม้ ตุ๊กตาหมี สร้อยข้อมือ ต่างหู เสื้อผ้า
รถยนต์ – เดลล่าอ้าปากค้าง รถสปอร์ตออดี้ รุ่น TT มือหนึ่งเสีย
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ด้วย ขอบคุณสวรรค์ที่จิมมี่ขี้ตืดจนเก็บใบเสร็จไว้หมดทุกใบ เขาอาจ
จะไม่สามารถเอาใบเสร็จพวกนีใ้ ส่ในบัญชีสำ�นักงาน แต่กเ็ ก็บไว้เผือ่
ว่าจะมีทางลดหย่อนภาษีได้
อิวานก้ามีล็อกเกตเงินรูปหัวใจ และขับรถออดี้ TT เธอเก็บ
เงินหลายปีจนซื้อได้ เธอบอกเดลล่าสี่เดือนก่อนเมื่อขับอย่างภูมิใจ
เข้ามาในที่จอดรถของบริษัทครั้งแรก ลูกพี่ลูกน้องของเธอ ช่างซ่อม
รถ ซื้อในราคาพิเศษให้เธอ
แล้วถ้าใบเสร็จใบถัดมาทีเ่ ดลล่าหยิบขึน้ มาจะบอกอะไรได้บา้ ง
จิมมี่ ไดมอนด์ก็ไม่ได้รอปู้กกี้ บาร์นส์อยู่ที่บาร์ในสโมสรกอล์ฟที่
แฮมเชอร์ เขาจองทัวร์หยุดสุดสัปดาห์ช่วงยาวแบบนาทีสุดท้ายใน
โรงแรมหรูที่คอสต้าบลองก้าในสเปน กับมิสอิวานก้า เชซปานสก้า
คนดีนั่นเอง

