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บรรยากาศหนาวๆ ของประเทศอังกฤษ ความหล่อร้ายกาจของพระเอกอย่าง  

'เจคอบ' ความแสนดีของนางเอกอย่าง 'ชารีน' จะพาทุกคนเพลิดเพลินไปกับเรื่องราว 

ความรัก ที่จะทำาให้เราย้อนกลับมาตั้งคำาถามกับตัวเองว่า 'วันนี้เราเห็นคุณค่าของ 

สิ่งที่มีอยู่แล้วหรือยัง'  

ซึ่งผลงานเล่มล่าสุดของ 'may112' ที่อยู ่ในมือของทุกคนขณะน้ีอาจจะม ี

ใครหลายคนรู้สึกคุ้นเคยกันอยู่บ้าง เพราะเคยตีพิมพ์ครั้งแรก 'UK-Boy รักสยบร้าย  

ล่าหัวใจสาวแสนดี' มาแล้วค่ะ ภายใต้แนว Jamsai Love Series การกลับมาคร้ังน้ี 

ของเจคอบและชารีน ในแนว JLS+ มีการปรับเนื้อหาเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับเรื่องราว

ความรักของเจคอบและชารีนมากขึ้น เรารับประกันว่าคุณจะประทับใจตั้งแต่บทแรก 

จนถึงบทสุดท้ายอย่างแน่นอนค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จ�กใจนักเขียน

เมื่อเกือบ 5 ปีก่อนที่เขียนต้นฉบับเรื่องน้ีจบครั้งแรก ได้รับฟีดแบ็กดีๆ จากนักอ่าน

ที่ส่งมาอย่างท่วมท้น ก็ย้ิมจนแก้มแทบแตก หายเหน็ดหายเหนื่อยกับการปั่นงาน 

แบบมาราธอนไปเลย แล้วก็เร่ิมตระหนักในบางสิ่งได้ว่า 'นักอ่านของเรา ไม่ได้มีแค่เด็ก

อย่างเดียวนะ'  ยอมรับว่าในช่วงน้ันเรายังเขียนนิยายแนววัยรุ่นใสๆ อย่างเดียวเท่านั้น 

เพ่ือให้เรื่องราวเหมาะสมอยู่ในขอบเขตท่ีจะให้น้องๆ นักเรียนอ่านได้ UK-Boy  

ในเวอร์ชั่นเก่าจึงเขียนให้อยู่ภายใต้กรอบท่ีค่อนข้างเคร่งครัด ขณะท่ีมีเสียงอีกส่วนหน่ึง

บอกว่าเน้ือหาเรื่องนี้มันโตเกินหมวดเด็กวัยรุ่นไปแล้วนะ แป่ววว ก็ได้แค่เก็บมาคิด  

ทดเอาไว้ในใจว่า... 

วันหนึ่งถ้าเราพร้อมท่ีจะเขียนแนวใหม่ท่ีโตข้ึน (เหมาะสมกับอายุท่ีเพ่ิมพูนอะไร

ทำานองนัน้ งือออ) ค่อยเอาต้นฉบบัเรือ่งน้ีมารีไรต์ทำาใหม่ ให้เหมาะท่ีจะเป็นแนวโรแมนตกิ 

ดราม่าแบบผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ก็แล้วกัน 

...และก็ใช่ค่ะ! วันน้ีได้มาถึงแล้ว ^^ ขอบคุณแจ่มใสที่ยังมอบโอกาสให้ 

นิยายเรื่องน้ีได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกรอบ แถมกลับมาด้วยรูปโฉมหน้าตาที่สวยงาม 

สุดๆ ไปเลยด้วย (กร๊ีดดด) น่ีเป็นครั้งแรกของเมท่ีออกนิยายนอกหมวดวัยรุ่นอย่างท่ี 

เคยทำามาตลอดในชีวิต (ประหน่ึงออกจาก comfort zone)  รู ้สึกตื่นเต้นจัง ผิดถูก 

ขาดตกบกพร่องประการใดบอกกันได้นะคะ ขอโอกาสให้น้องใหม่ (?) ด้วยค่ะ!! ฮา~ 

May112

Web: may112.com

Twitter: @tanzmays

Mail: tanzmay@gmail.com
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อ้า…กี่โมงแล้วนะ ฉันลืมตาขึ้นช้าๆ พบว่าตัวเองนอนขดตัวคลุมโปง 

อยู่ใต้ผ้าห่ม แต่เมือ่โผล่หน้าออกมา แค่วนิาทีทีรู่ส้กึได้ถึงความเย็นยะเยือกจาก

อุณหภูมิด้านนอก ฉันก็รีบมุดหัวกลับเข้าไปในผ้าห่มอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้ 

หลบัตาแล้วนับหนึง่ถึงสามสบิในใจเพ่ือเตรยีมรับมอืกับอากาศอนัเหนบ็หนาว

ในเดือนมกราคมสักหน่อย บ้านเล็กท่ีสร้างแยกออกมาจากบ้านหลังใหญ่ของ

ตระกูลมาร์สันไม่ได้เปิดฮีตเตอร์ตลอดเวลา (มันคงเปลืองเกินไป เพราะ 

บ้านหลังใหญ่น่ะเปิดแทบจะย่ีสิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้ว) หลังจากเท่ียงคืนไปแล้ว 

ฮีตเตอร์จะหยุดการท�างานโดยอัตโนมัติ ฉะน้ันในทุกๆ เช้าแบบน้ี ฉันเลย 

ต้องตื่นมาแล้วหนาวไปยันกระดูก

ปังๆๆ

เสยีงเคาะประตหูนักๆ ดงัขึน้ท�าเอาฉนัสะดุง้โหยง แค่ฟังเสยีงเคาะประตู

แบบไร้ซึ่งความเกรงใจใดๆ อย่างน้ี ฉันก็สามารถบอกได้ทันทีเลยว่าคนเคาะ 

คือใคร

"ชารีน! ตื่นเดี๋ยวนี้ ตื่นๆๆ"

บทน�ำ
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เสียงแหลมเล็กของแอลลี่ดังมาจากอีกด้าน ฉันผ่อนลมหายใจออกมา

ช้าๆ กลั้นใจดึงผ้าห่มออกจากตัว รีบลุกขึ้นไปคว้าชุดคลุมหนาๆ มาสวมทับไว้

แล้วก็วิ่งไปเปิดประตูออก

"เฮ้ ว่าไงแอลลี่"

ฉันทักทายเด็กสาวผู ้มีร่างผอมบางและสูงกว่าฉันอย่างน้อยเกือบ 

สิบห้าเซนติเมตร 'แอลโลดี้' หรือแอลลี่ (ชื่อท่ีเธอต้องการให้ทุกคนเรียก)  

ก�าลังยืนหน้าบูดบึ้ง ยิ่งเมื่อเห็นว่าฉันเพิ่งตื่น เจ้าตัวก็เบ้ปากมากขึ้นอีก

"นี่เธอเพิ่งตื่นเหรอเนี่ย! อะไรกัน รู้มั้ยว่าฉันแทบไม่ได้นอนด้วยซ�้า"

แอลลี่ต่อว่าฉันด้วยความฉุนเฉียว ใบหน้าดูอิดโรยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้

ท�าให้ความสวยของเธอลดลงไปแม้แต่น้อย ออร่าของนางแบบมาแรงแห่งปี 

ยังคงเปล่งประกายเจิดจรัสแม้ว่าจะอยู่ต่อหน้าคนธรรมดาๆ อย่างฉันก็เหอะ

"ขอโทษที…มีอะไรให้ฉันช่วยงั้นเหรอ"

"วันนี้ฉันต้องไปเทสต์หน้ากล้องของนิตยสารเอ็ม เธอจ�าไม่ได้หรือไง"

"จ�าได้สิจ๊ะ แต่ว่าเขานัดไว้ตอนสิบเอ็ดโมงไม่ใช่เหรอ"

ฉันบอกเมื่อสังเกตได้ว่าน่ียังเป็นเวลาเช้าเอามากๆ อย่างน้อยก็ยัง 

มืดสนิท พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลย

"นี่มันเจ็ดโมงครึ่งแล้วย่ะ!"

"อ้อ…ยังพอมีเวลา"

"มีเวลาที่ไหนล่ะ! ฉันต้องการเธอตอนนี้เลย เข้าใจมั้ย!"

"จ้ะๆ ได้เลย งัน้เดีย๋วฉนัจดัการตวัเองเสรจ็แล้วจะรบีไปทีห้่องของเธอนะ"

"ฉันบอกว่าเดี๋ยวนี้ย่ะ!"

แอลลี่พูดจบแล้วก็ลากฉันออกจากห้องโดยไม่รอค�าตอบอะไรทั้งสิ้น  

ฉันเองก็เคยชินกับเร่ืองแบบน้ีจนไม่คิดจะเอ่ยปากทักท้วงอะไร เพราะรู้ว่า 

ยังไงฉันก็ขัดอีกฝ่ายไม่ได้ ฉันเดินตามร่างเพรียวสูงที่ก�าลังบ่นเรื่องเสื้อผ้า 

ที่จะใส่ไปวันนี้ไม่หยุดและรับฟังเรื่องเหล่าน้ันเงียบๆ พลางกระชับแขนท่ี 

กอดตัวเองเอาไว้ให้แน่นข้ึนอีก อากาศด้านนอกหนาวจนท�าให้เสื้อคลุมท่ีฉัน 

สวมอยูก่ลายเป็นแค่กระดาษหนังสือพิมพ์บางๆ เท่านั้นเอง จนกระทั่งได้เข้าไป

ในบ้านหลังใหญ่ของตระกูลมาร์สันซึ่งเป็นท่ีท่ีแอลลี่อาศัยอยู่กับครอบครัว 
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ของเธอนั่นล่ะ ฉันจึงหยุดสั่นได้สักที ฮือ

"อ้าว คุณแม่ อรุณสวัสดิ์ค่ะ"

"อรุณสวัสดิ์จ้ะลูกรัก"

คุณนายโอลิเวียร์ตอบกลับพร้อมลูบหัวแอลลี่ด้วยความเอ็นดู ทั้งคู ่ 

มเีค้าโครงใบหน้าท่ีละม้ายคล้ายคลงึกันมาก ความสวยสง่าของแอลลีค่งได้รบั

การถ่ายทอดมาจากแม่นั่นเอง

"ท�าไมวันนี้ลูกถึงได้ตื่นเช้านักล่ะแอลลี่"

"วันนี้หนูมีงานส�าคัญมาก! หนูอาจจะได้ถ่ายแบบกับเจคอบ โจนส์ 

เลยนะคะแม่!"

"ว้าว จริงเหรอเนี่ย!"

แอลลี่บอกอย่างตื่นเต้นสุดขีด ส่วนคุณนายโอลิเวียร์ก็ดูประหลาดใจ 

ไม่แพ้กัน เธอทาบมือที่หน้าอกแล้วมองลูกสาวคนสวยด้วยความภาคภูมิใจ  

เป็นใครก็คงต้องภูมิใจล่ะเนอะ ก็ 'เจคอบ โจนส์' คือศิลปินท่ีก�าลังได้รับ 

ความนิยมอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี ้นกัวิจารณ์ต่างกล่าวชมเขาไม่ขาดปาก

ถึงความเป็นอจัฉรยิภาพทางด้านดนตรทีีห่าตวัจบัยากคนหนึง่ในรอบทศวรรษ 

นอกจากจะร้องเพลงได้ไพเราะจับใจแล้ว เขายังเป็นนักแต่งเพลงฝีมือเย่ียม 

ที่เขียนเพลงรักได้อ่อนหวานผสมกับท่วงท�านองที่งดงามอย่างไม่น่าเชื่อ อีกทั้ง

ใบหน้าก็ยังหล่อเหลาปานเทพบุตร ภาพที่เขายืนอยู่บนเวทีและขับกล่อม 

ผู้ชมนั่นช่างงดงามราวกับภาพสลักนักบุญบนกระจกสีในโบสถ์ยังไงยังงั้น  

นี่ถ้าหากว่าเขามีล�าแสงสีเหลืองๆ ออกมาจากหัวล่ะก็…คนคงนึกว่าเขาเป็น 

เทวดาแหงๆ แม้แต่ฉันเองท่ีไม่ค่อยมีเวลาได้ฟังเพลงหรือติดตามข่าววงการ

บันเทิงอะไรกับชาวบ้านเขาก็ยังรู้จักเจคอบ โจนส์คนนี้เลยนะ 

"ลูกต้องได้ถ่ายกับเจคอบแน่ๆ แอลลี่ แล้วแม่จะคอยดูนะจ๊ะ"

"ขอบคุณค่ะแม่!"

แอลลีโ่ผเข้าไปกอดแม่ คณุนายโอลเิวยีร์ย้ิมกว้างลบูหลงัลกูสาวสองสามที  

เมื่อเธอสังเกตเห็นว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้จึงพยักหน้าให้เป็นเชิงทักทาย

"เอ่อ อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณนายโอลิเวียร์"

"เธอสบายดีนะชารีน"
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"สบายดีค่ะ"

"พรุ่งน้ีฉันคงจะไปที่สุสานไม่ได้เพราะมีงานสมาคมกับพวกราชวงศ์  

แต่ฉันสั่งดอกไม้เอาไว้แล้วจะให้คนเอามาให้ละกันนะ"

"อ้อ...ได้ค่ะ"

"หืม พรุ่งนี้ชารีนจะไปไหน ท�าไมเธอต้องไปสุสานด้วยล่ะ"

แอลลีโ่พล่งถามอย่างสงสยั คณุนายโอลเิวียร์ดนัลกูสาวออกจากอ้อมกอด 

แล้วตอบเธอว่า

"พรุ่งนี้เป็นวันครบรอบที่น้าเอ็ดดี้เสียชีวิตจ้ะลูก ไม่จ�าเลยนะเราน่ะ"

"อ้อ! แต่ท�าไมหนูต้องจ�าด้วยล่ะว่าเขาตายเมื่อไหร่ คนตายไปแล้ว 

จะส�าคัญอะไรล่ะ เหอะ! ขอตัวไปแต่งหน้าท�าผมดีกว่า"

แอลลี่ก้าวฉับๆ ขึ้นบันไดไปแล้ว ส่วนคุณนายโอลิเวียร์ถอนหายใจ 

ก่อนจะมองมาที่ฉันราวกับขอให้อย่าถือสาหาความแอลลี่เลย ฉันส่ายหน้า 

อย่างไม่ถือสา

"ไม่เป็นไรค่ะ หนูไม่ได้คิดอะไรมาก"

ฉันยิ้มบางๆ...แล้วก็ขอตัวไปช่วยแอลลี่แต่งตัวต่อ

พรุ่งนี้ไม่ใช่แค่วันครบรอบการเสียชีวิตของคุณเอ็ดดี้ซึ่งเป็นน้องชาย 

ของคุณนายโอลิเวียร์เท่าน้ัน แต่ยังเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของแม่ฉัน 

ด้วยเช่นกัน สองปีแล้วสินะที่ท่านจากไป...เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน
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วันต่อมา

ฉันใช้เวลาสักพักในการปัดเศษใบไม้ใบหญ้าออกจากป้ายชื่อของแม่  

จากน้ันก็วางช่อดอกไม้ลงตรงหน้าหลุมศพของท่านและอีกหนึ่งช่อที่คุณนาย 

โอลิเวียร์ฝากมาลงที่หน้าหลุมศพของคุณเอ็ดดี้ แม่จะเสียใจหรือเปล่านะ 

ที่ฉันไม่ค่อยได้มาเยี่ยมท่านสักเท่าไหร่ ตอนนี้แอลลี่เป็นนางแบบที่ก�าลังได้รับ

ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เธอมีงานถ่ายภาพชุกอยู่ตลอดเวลา ฉันซ่ึงมีหน้าท่ี

ต้องคอยตดิตามดแูลเธอจงึพลอยยุ่งมอืเป็นระวงิไปด้วย ฉนัได้แต่กล่าวขอโทษ

แม่อยู่ในใจซ�้าแล้วซ�้าอีก สัญญาว่าจะมาเยี่ยมท่านให้บ่อยขึ้น อย่างน้อยก็จะ

ไม่ปล่อยให้ป้ายหลุมศพรกเป็นป่าอย่างนี้ 

ขอเล่าย้อนหลังถึงชีวิตของฉันสักหน่อยแล้วกัน ทุกคนคงสงสัยว่า 

ผู้หญิงไทยตัวเล็กๆ อย่างฉันมาท�าอะไรอยู่ที่ประเทศอังกฤษ...อืม เริ่มจากฉัน

ย้ายตามแม่ท่ีแต่งงานใหม่มาอยู่ลอนดอนตอนประมาณมัธยมสี่ สามีใหม่ 

ของแม่ก็คือคุณเอ็ดดี้ ชาวอังกฤษท่ีมาท่องเท่ียวประเทศไทย ทุกอย่างเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วจนฉันเองก็แทบตั้งตัวไม่ทัน แม่รู้จักกับคุณเอ็ดดี้แค่ไม่ก่ีสัปดาห์

1
Charlyn

ชำรีน
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เท่านั้นแต่กลับตัดสินใจแต่งงานอย่างกะทันหัน ฉันต้องออกจากโรงเรียนและ

ย้ายไปอยู่ในประเทศท่ีไม่เคยคาดฝันมาก่อน พอมาถึงทีน่ี ่ ชวิีตฉนัก็ไม่ได้ราบรืน่ 

เลยสักนิด เพราะครอบครัวของคุณเอ็ดดี้ไม่ได้อยากต้อนรับแม่กับฉัน พวกเขา

หาว่าแม่ตั้งใจจะจับคุณเอ็ดดี้เพ่ือหวังจะมีชีวิตสุขสบายอยู่ท่ีนี่ คุณเอ็ดดี้เอง 

ก็ไม่ใช่ผู้ชายหล่อเหลาน่าดึงดูดใจ รูปร่างอ้วนใหญ่และไม่ได้ท�างานอะไรเป็น

ชิ้นเป็นอันสักอย่าง ส�าหรับตระกูลมาร์สันแล้วเขาเป็นจุดด่างพร้อยท่ีท�าให ้

คนในครอบครวัต้องอบัอาย ไม่ได้เรือ่งไม่ได้ราวแล้วยังคว้าผูห้ญิงเอเชยีท่ีมลีกู

ติดมาแต่งงานด้วยอีก พวกเขาตราหน้าว่าแม่กับฉันไม่ต่างอะไรจากกาฝาก  

ในโลกน้ีคงไม่มีผู้หญิงคนไหนยอมแต่งงานปุบปับกับคนอย่างคุณเอ็ดดี้หรอก 

ถ้าไม่มีความต้องการอย่างอื่นแอบแฝงซ่อนอยู่ ฉันไม่เคยถามแม่ว่าจริงหรือ 

ไม่จริง...

เพราะเรื่องบางเรื่อง เราก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไร...

แม่บอกเสมอให้ฉันอดทนต่อค�าพูดและสายตาดูถูกดูแคลนเหล่านั้น  

ไม่เหลอือะไรให้เราสองคนทีป่ระเทศไทยอกีแล้ว พ่อแต่งงานใหม่กบัผูห้ญงิอกีคน  

ท่านมีอีกครอบครัวและไม่มีท่ีให้เราสองคนแม่ลูกอีกต่อไป ท่ีน่ีต่างหากคือ 

ชีวิตใหม่ของพวกเรา...

หลายปีผ่านไป...ฉันเริ่มชินกับชีวิตที่อังกฤษ ถึงจะถูกปฏิบัติเหมือนคน 

ที่อยู่ต�่ากว่า ฉันก็ไม่เก็บมาคิดให้ตัวเองเสียใจ ขอแค่ฉันมีที่กินที่อยู่ มีโรงเรียน

ให้ไป แค่นั้นก็พอใจแล้ว...ทว่าชีวิตอันเรียบง่ายของฉันก็ต้องจบลงเมื่อแม่กับ

คุณเอด็ดีป้ระสบอบุตัเิหตขุบัรถตกเขาในฤดหูนาวเมือ่สองปีก่อน...ทัง้คูจ่ากฉนั

ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ...

ตอนที่รู้ข่าวครั้งแรก...ฉันได้แต่ยืนงงอยู่กับท่ี ไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัว

ด้วยซ�า้ ต่อให้น�า้ตาไหลออกมาสกัเท่าไหร่ก็ไม่ท�าให้ความเจบ็ปวดทีอ่ยู่ในใจฉนั

บรรเทาลงเลย ความรู้สึกที่ทั้งเสียใจและส้ินหวังในชีวิตมันเป็นแบบนี้นี่เอง 

เพราะเมือ่ไม่มแีม่...ฉนัก็เหมอืนตวัคนเดยีวในโลกใบน้ี ครอบครัวของคณุเอด็ดี้

คงไม่แยแสว่าฉันจะเป็นอย่างไรต่อไป ยังไงฉันก็ไม่ใช่ญาติจริงๆ ของพวกเขา

สักหน่อย ฉันลอยคว้างอยู่กลางอากาศราวกับเป็นขยะที่ไม่มีใครต้องการ  

ตอนนั้นเองท่ีคุณนายโอลิเวียร์ย่ืนมือเข้ามาช่วยฉันไว้ เธอเป็นพ่ีสาวแท้ๆ ของ
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คุณเอ็ดด้ี แต่กลับต่างกันราวฟ้ากับดิน คุณนายโอลิเวียร์ท่ีท้ังสวยและสง่า 

ในแบบฉบับผู้ดีอังกฤษขนานแท้ ไม่ว่าจะเพราะความสงสารหรือความเวทนา

ก็ตามแต่ เธอให้ทีอ่ยู่ท่ีกินกับฉนัพร้อมเงนิใช้จ่ายตามความสมควร แลกเปลีย่น

กับการที่ฉันต้องคอยดูแลแอลโลดี้ซึ่งก็คือลูกสาวของเธอเท่านั้นเอง...

ฉันย้ายเข้าไปอยู่บ้านคุณนายโอลิเวียร์ท่ีย่านลิเวอร์พูลอันแพงระยับ  

แอลโลดี้หรือแอลลี่เป็นลูกคุณหนูผู ้ถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจมาตลอดตั้งแต ่

เลก็จนโต อาจเพราะเธอเป็นลกูสาวคนเดยีวและขาดพ่อมาตัง้แต่เดก็ คณุนาย

โอลเิวียร์จงึพยายามเตมิเตม็ทุกอย่างทีแ่อลลีต้่องการ เธอให้ลกูสาวได้ทกุอย่าง

ยกเว้น...เวลา เพราะคณุนายโอลเิวียร์ยุ่งมากจนแทบไม่มเีวลาอยูบ้่านเลยด้วยซ�า้  

ตั้งแต่เด็กแอลลี่จึงต้องมีพ่ีเลี้ยงคอยดูแลและอยู่เป็นเพ่ือนแทนแม่เสมอๆ แต ่

เจ้าตวัเป็นเดก็ทีเ่อาแต่ใจตวัเองแบบสดุโต่ง โมโหร้ายชนดิทีไ่ม่ไว้หน้าใครท้ังนัน้ 

ด้วยเหตุน้ีเองจงึไม่มพ่ีีเลีย้งคนไหนทนอยู่กับเธอได้นานเกินหนึง่เดอืนเลยสกัคน 

ยกเว้นฉันคนนี้

ฉันพยายามหาเหตุผลเหมือนกันนะว่าท�าไมฉันถึงทนอยู่ได้ อาจเพราะ

ฉนัเป็นคนเอเชยีล่ะมัง้เลยมคีวามยืดหยุ่นสงูกว่าคนยโุรปด้วยกัน ถ้าไม่เลวร้าย

ถึงข้ันโดนตบตีท�าร้ายร่างกาย...ฉันว่ามันก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงสักหน่อย ฉัน

สามารถทนยืนฟังค�าด่าโวยวายหรือกระทั่งค�าหยาบคายของฝ่ายตรงกันข้าม

ได้สบายๆ ราวกับมันเป็นเสียงเพลงอันทรงพลังอะไรท�านองน้ัน (อันท่ีจริง 

ฉันก็ฟังไม่ออกส่วนหน่ึง -_-; และค�าด่าภาษาอังกฤษเน่ีย ต่อให้ด่าเท่าไหร ่

ฉนัก็ไม่รูส้กึเจบ็อ่ะนะ) หรอืจะเป็นเพราะว่าฉนัไม่มท่ีีไปแล้วก็ได้มัง้ ความอดทน

ของฉันจึงสูงมากเป็นพิเศษ ฉะน้ันไม่ว่าแอลลี่จะร้ายกาจแค่ไหนฉันก็ทนได้

สบายมาก ย่ิงเมื่อแอลลี่ไม่ได้ไปโรงเรียนแบบเด็กๆ ท่ัวไปเพราะเธอเรียน 

แบบโฮมสกูลอยู่ท่ีบ้าน (แอลลีบ่อกว่าไม่อยากไปโรงเรยีนและแม่เธอกไ็ม่บงัคบั

เลยแม้แต่นิด) จงึช่วยไม่ได้เลยทีเ่ธอจะไม่ค่อยมเีพ่ือนในวัยเดยีวกันให้พูดคยุด้วย  

เมื่อมีฉัน…ถึงแม้จะเป็นแค่ยัยกระจอกงอกง่อยในสายตาเธอก็ตาม แต่ก็ยัง 

ดีกว่าไม่มีใครให้คุยด้วยเลยใช่มั้ยล่ะ ฮ่ะๆ ในที่สุดแอลลี่ก็ติดฉันแจ

แล้วการเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กโตก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย กลับดีซะอีกท่ีเรา 

ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องอุจจาระ ปัสสาวะอะไรพรรค์นั้น…ก็แค่ท�าการบ้านแทน 
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ถือของให้เวลาช็อปปิ้ง ช่วยเลือกเสื้อผ้า ช่วยท�าผม ช่วยแต่งหน้า ช่วยออก 

ความเห็น ท�านู่นท�านี่แทนเธอเวลาที่เจ้าตัวขี้เกียจก็เท่านั้นเอง

เมือ่ปีก่อนนีเ่องทีแ่อลลีผู่น่้ารักของฉนัเริม่มจีดุมุง่หมายในชวิีต…เธอเป็น

คนไม่ชอบเรยีนหนงัสอืเอาซะเลย เรือ่งเรยีนต่อจงึไม่น่าหวัง (ฉนัแอบอจิฉาเธอ

นิดหน่อย เพราะฉันคือคนท่ีอยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเหลือเกิน แต่กลับ

ไม่มีโอกาสนั้น) แต่หลังจากได้ดูแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดังย่ีห้อหน่ึงจบ เจ้าตัว 

ก็ตาลุกวาวและประกาศว่าจะต้องข้ึนไปยืนอยู่บนเวทีแบบนางแบบเหล่าน้ัน 

ให้ได้ นี่ถ้าเป็นคนอื่นพูด...ฉันคงจะช่วยเขย่าตัวให้ตื่นจากฝันกลางวันไปแล้ว 

แต่ส�าหรับแอลลี่...เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่หน้าตาสวยและมีเอกลักษณ์โดดเด่น

สะดุดตาจากสาวๆ วัยเดียวกันเยอะ ไหนจะรูปร่างและส่วนสูงก็ดูเหมาะท่ีจะ

เป็นนางแบบสุดๆ พอเห็นเจ้าตัวดูตั้งใจจริง ฉันเลยช่วยสนับสนุนหาข้อมูล 

เก่ียวกับวงการนางแบบให้เธออย่างเป็นเรือ่งเป็นราว ตอนนัน้ฉนัไม่ได้คาดหวงัว่า 

แอลลี่จะโด่งดังอะไรเลย แค่ให้เจ้าตัวมีอะไรท�านอกเสียจากนอนเล่น นั่งเล่น 

เรียนก็ไม่ค่อยเรียน เอาแต่ออกไปช็อปปิ้งซื้อข้าวของไร้สาระแบบที่ผ่านมา 

ก็พอแล้ว

นบัแต่นัน้มาเวลาแอลลีจ่ะไปเทสต์หน้ากล้องหรือถ่ายภาพท่ีสตดูโิอไหนๆ 

ฉันก็คอยติดสอยห้อยตามเธอไปทุกหนทุกแห่ง เมื่อก่อนการที่นางแบบโนเนม

มีคนมาคอยถือของ ถือเสื้อผ้า ท�านู่นท�านี่ให้อย่างนี้ช่างดูอวดเบ่งชอบกล แต่

ตอนนี้เธอกลายเป็นนางแบบมาแรงของอังกฤษไปแล้ว การที่เธอจะมีพ่ีเลี้ยง  

ไม่สิ! ผู้จัดการที่คอยดูแลแบบนี้จึงดูไม่ใช่เรื่องเบ่งอะไรอีกต่อไป ฉันเองก็แอบ

สนใจในเรื่องแฟชั่นอยู่ไม่น้อย เลยพลอยได้พบปะคนดังในวงการน้ีมากมาย  

มโีอกาสได้เหน็เสือ้ผ้าหลายแบบหลายสไตล์อยู่เสมอ ได้เหน็วิธีการแต่งตวัและ

การสร้างสรรค์งานแต่ละชิน้จากเหล่าสไตลสิต์ชัน้น�าทัง้นัน้ ถงึฉนัจะไม่มปัีญญา

ซื้อชุดราคาเป็นพันปอนด์พวกนั้น ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัย 

ด้านแฟชั่น แต่ฉันก็ใช้วิธีซึมซับ ครูพักลักจ�าอย่างละนิดอย่างละหน่อย ฉัน 

มักจะช่วยให้ค�าแนะน�าแอลลี่เร่ืองการแต่งตัวเสมอๆ ครึ่งหนึ่งของเสื้อผ้า 

ในตู้เธอก็มาจากค�าแนะน�าของฉันท้ังนั้น เมื่อเธอไปไหนแล้วถูกสื่อต่างๆ  

ชมว่าเป็นนางแบบท่ีแต่งตัวดี เก๋ ท้ังในเวลางานและนอกงาน มันก็ท�าให้ฉัน 
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อดภูมิใจเล็กๆ ไม่ได้

ตุเรงตุเร้งตุเร้งตุเรงงง~

เสียงระนาดโหมโรงดังลั่น อ๊ะ! ฉันลืมปิดเสียงสินะเนี่ย โชคดีที่ไม่มีใคร

อยู่แถวนี้ ไม่งั้นฉันต้องได้เจอสายตาแปลกๆ เข้าอีกแน่ -_-; ฉันก็เคยคิดจะ

เปลีย่นรงิโทนเหมอืนกัน แต่ฉนัก็พบว่าเสยีงระนาดโหมโรงช่างตดักับบรรยากาศ

หนาวๆ และตึกรามบ้านช่องของประเทศในยุโรปซะไม่มี แถมทุกครั้งที่ได้ยิน

เสียงนี้มันท�าให้ฉันนึกขึ้นได้ว่าตัวเองมาจากที่ไหนกันแน่...

"ว่าไงแอลลี่"

[ชารีน! เธอต้องไม่เชื่อที่ฉันจะบอกแน่ๆ]

ฉนัก�าลงัคดิว่าควรจะกังวลดมีัย้หว่า...แต่เมือ่สมัผสัถึงน�า้เสยีงอนัตืน่เต้น

แกมดีใจของแอลลี่ ฉันก็คิดว่าคงไม่ใช่เรื่องร้ายอะไร

"เกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะ"

[เธอเป็นคนแรกในโลกท่ีได้รูข่้าวน้ี! ฉนัได้รับเลอืกให้ถ่ายแบบลงนติยสาร

เอ็มกับเจคอบ โจนส์! กองบรรณาธิการเอ็มเพิ่งโทรหาฉันเมื่อกี้นี่เองล่ะ!]

"พระเจ้า! ดีใจด้วยแอลลี่!!!"

[ฉันรู้!!! พวกเขาจะถ่ายธีมหนุ่มสาวมาแรงแห่งปี กรี๊ดดด!!! ไม่อยาก 

จะเชื่อเลยว่าฉันจะได้รับเลือกให้ถ่ายกับเจคอบบนนิตยสารเอ็ม]

โห จริงเหรอเนี่ย นิตยสารเอ็มแทบไม่เคยมีการถ่ายปกคู่มาก่อน (เท่าที่

ฉันเคยเห็นมาน่ะนะ ส่วนใหญ่จะมีแต่ถ่ายเดี่ยวท้ังนั้นเลย!) นี่จะต้องเป็น 

กระแสดังกระฉ่อนไปท่ัวเมืองแน่ๆ ต่อไปน้ีแอลลี่จะถูกจับตามองในฐานะ 

นางแบบมาแรงมากขึ้นไปอีก ดีจังเลยเนอะ!

[เธออยู่ท่ีไหนล่ะชารีน เราต้องไปฉลองกันเดีย๋วนี ้สงสยัเป็นเพราะวันนัน้

ฉันใส่ชุดของมิวมิวตามท่ีเธอบอกแน่เลย! พวกเขาถึงเลือกฉัน! ฮ่าๆๆ ใคร 

จะคิดล่ะว่าดีไซเนอร์มิวมิวจะมาร่วมคัดเลือกนางแบบด้วย กรี๊ด! รีบมาเดี๋ยวนี้

เลยนะ!]

ฉนัย้ิมบางๆ และนึกถึงใบหน้าอนัตืน่เต้นของคนพูด ถงึแอลลีจ่ะเอาแต่ใจ 

และไม่ค่อยมีเหตุผล แต่สองปีท่ีฉันและเธอผ่านเรื่องราวต่างๆ ด้วยกันมาน้ัน 

ก็ใช่ว่าจะไม่มีความหมายอะไรเลย ฉันรับรู ้ถึงน�้าใจของแอลลี่ท่ีมีต่อฉัน 
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ในหลายๆ คร้ังซึ่งเธอแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว ถึงแม้ว่าส�าหรับเธอแล้วฉัน 

จะเป็นแค่คนท่ีแม่จ้างมาด้วยความสงสารก็ตาม แต่ส�าหรับฉนั...เธอเหมอืนกับ

น้องสาวตัวเล็กๆ ที่ฉันอยากให้เธอประสบความส�าเร็จตามที่เธอหวังไว้

"ฉันก�าลังจะกลับบ้านจ้ะ"

[ดี! แล้วเจอกัน งั้นแค่นี้นะ ฉันโทรไปบอกคุณแม่ก่อน!]

แอลลี่วางสายไปแล้ว ฉันเก็บโทรศัพท์แล้วก็หันไปมองที่ป้ายหลุมศพ 

ของแม่อีกครั้ง

"หนูจะพยายามมีชีวิตที่ดีให้ได้ค่ะแม่...ไม่ต้องห่วงหนูนะคะ"

ฉันบอกแล้วก็ยิ้มกว้างออกมา ถ้าเผื่อว่าแม่ได้เห็น ท่านจะได้สบายใจ

หลายอาทิตย์ต่อมา...

การถ่ายแบบนิตยสารเอ็มกับเจคอบ โจนส์จะเริ่มถ่ายในต้นเดือนหน้า 

เหลอืเวลาอกีสองอาทิตย์กว่าๆ ทีแ่อลลีจ่ะเตรยีมตวัให้พร้อมกับงานใหญ่ครัง้นี้ 

แล้วคุณเธอก็จริงจังเอามากๆ เลยล่ะ เริ่มจากเจ้าตัวกินแต่ผักกาดต้ม อกไก่  

งดแป้ง งดของมัน งดของทอดทุกชนิดแล้วก็เล่นเวต เล่นโยคะ นอกจากนั้น 

เธอก็ไปสถาบันเสริมความงามจ�าพวกสปา นวดตัว ขัดผิว บลาๆ ที่แพงจนฉัน

เกือบหน้ามดืตอนเหน็ใบเสรจ็ แค่ไม่ก่ีวนัทีผ่่านมาน้ี แอลลีใ่ช้เงนิประโคมไปกับ

ความงามเกือบจะเท่าเงินที่ฉันใช้ทั้งปีด้วยซ�้า แต่ผลที่ได้ก็คือแอลลี่แทบจะ 

เหมือนมีสปอตไลต์สาดใส่อยู่ตลอดเวลาเลยล่ะ ไม่ว่าเธอจะเดินผ่านตรงไหน 

ก็มีแต่คนหันมามองกันคอแทบเคล็ด ผู้ชายมากหน้าหลายตาพยายามเข้ามา

ท�าความรู้จักสักร้อยคนได้แล้วมั้ง กระท่ังถึงวันที่นิตยสารเอ็มนัดถ่ายภาพ 

กับแอลลี่ ฉันคงไม่ต้องบรรยายว่าเธอตื่นเต้นแค่ไหนหรอกนะ (แค่ว่ิงมา 

ปลุกฉันตอนตีห้าเท่านั้นเอง) และตอนนี้แอลลี่ก�าลังแต่งหน้าอยู่ท่ีสตูดิโอของ

นิตยสารเอ็มแล้วล่ะ

"ขอเวลาส่วนตัวสักครู่ได้มั้ย"

แอลลี่บอกช่างแต่งหน้าที่ก�าลังลงไพรเมอร์บนหน้าของเธออยู่ ช่างสาว

พยักหน้าและบอกว่าจะเข้ามาใหม่ในอีกสิบนาทีจึงค่อยเดินออกจากห้อง

"มีอะไรหรือเปล่าแอลลี่"
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ฉันเดินไปถามด้วยความเป็นห่วง ทั้งๆ ท่ีในห้องแต่งตัวก็เย็นขนาดนี้  

แต่ฉันยังเห็นเหงื่อผุดออกมาจากหน้าผากของเธอเลย

"ฉัน...ฉันตื่นเต้น...พระเจ้า ฉันกลัวจังเลย!"

แอลลี่สารภาพแล้วก็ปล่อยอาการแตกตื่นออกมาเต็มที่

"ฉนักลวั ฉนั...ฉนั...ฉนัก�าลงัจะถ่ายกับเจคอบ โจนส์นะ ถ้าฉนัท�าไม่ได้ล่ะ"

"ไม่มทีาง! เธอเป็นนางแบบมาปีกว่าแล้วนะ แล้วทุกครัง้เธอก็ท�าได้ดข้ึีน

เรื่อยๆ เลย ดูเธอสิ...ทั้งสวยและน่ารักขนาดนี้ นี่ขนาดเธอยังแต่งหน้าไม่เสร็จ

เลยด้วยซ�้านะ"

ฉนัชมแล้วมองเธอผ่านกระจกเงาท่ีตัง้อยู่ข้างหน้า แอลลียั่งดกูระวนกระวาย  

แต่ค�าพูดของฉันคงท�าให้เธอผ่อนคลายลงบ้าง เจ้าตัวคงอยากได้ความมั่นใจ

มากขึ้นและฉันก็ยินดีจะชมจนกว่าเธอจะหายตื่นเต้น

"หายใจเข้า หายใจออกช้าๆ...แบบนั้นล่ะ"

"ท�ายังไงดี ฉันรู้สึกว่าตัวเองอ้วน! ท�าไมหน้าฉันถึงได้บวมขนาดนี้"

นี่เป็นเรื่องตลกที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมา =_=

"ไม่สักหน่อยแอลลี่ เธอดูดีที่สุดแล้วน่า"

"เธอไม่ได้โกหกฉันใช่มั้ย"

"ไม่อยู่แล้ว...ฉันเคยโกหกเธอหรือไงจ๊ะ"

"ฉัน...ฉันอยากดื่มกาแฟ"

"เอ๋?"

"ฉันอยากดื่มลาเต้ใส่ฟองสักครึ่งแก้ว"

"หา!"

ฉันมองแอลลี่อย่างไม่เข้าใจ ลาเต้หรือกาแฟใส่นมเป็นของต้องห้าม 

ของเหล่านางแบบผู้ก�าลังฟิตหุ่นอย่างเด็ดขาด ถ้าพวกเธออยากดื่มกาแฟล่ะก ็

...สาวๆ จะดื่มแบบเอสเพรสโซ่ งดน�้าตาล งดนม งดครีม (บางครั้งฉันก็คิดว่า

พวกเธอน่าจะอมเมล็ดกาแฟแทนไปเลยดีมั้ย -_-) แต่ลาเต้ใส่ฟองตั้งครึ่งแก้ว

เนี่ยนะ...ตั้งกี่กิโลแคลอรีน่ะ O_o

"สองอาทิตย์มาน่ีฉันกินแต่อะไรเละๆ แหยะๆ บางที...ถ้าได้กินอะไร

หวานๆ ก็คงจะดี"
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แอลลี่บอกเสียงอ่อยลงเล็กน้อย ฉันมองเธอแล้วถอนหายใจเบาๆ  

นีค่งเป็นอาการอยากของหวานเพราะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ล่ะมัง้ วิธีแก้ท่ีง่ายท่ีสดุ

คือหาอะไรหวานๆ ดื่มลงไปเพ่ือให้ร่างกายรู้สึกสดช่ืนขึ้น อาการตื่นเต้น 

กระวนกระวายเหล่านี้ก็น่าจะดีขึ้นด้วย

"งั้นฉันจะไปซื้อน�้าผลไม้ให้ดีมั้ย"

"ไม่เอา! ฉันจะดื่มลาเต้...ฉันต้องการกาเฟอีน เธอเข้าใจมั้ย! ลาเต้ ลาเต้

เท่านั้น!"

"โอเคๆ ใจเย็นนะ ได้ตามนั้นจ้ะ ลาเต้ใส่ฟองครึ่งแก้วเลยนะ"

"เร็วๆ ด้วย! ฉันอยากให้มีคนอยู่เป็นเพื่อน"

"จ้ะๆ"

ฉันหยิบแจ็กเก็ตมาสวมก่อนจะออกไปจากสตูดิโอ โชคดีที่ร้านกาแฟ 

สตาร์บัคส์อยู่ตรงมุมตึกซึ่งห่างออกไปแค่ไม่ก่ีร้อยเมตรเท่าน้ัน เมื่อได้กาแฟ 

ท่ีแอลลีต้่องการแล้วฉนัก็รีบเดนิกลบัมาทีส่ตดูโิอเลย แต่ทว่าคราวนีท้ีด้่านหน้า

ตึกมีฝูงนักข่าวก�าลังสาดแฟลชใส่ผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งลงมาจากรถออดี้หมาดๆ 

เขาถูกระดมค�าถามใส่ไม่ย้ังและไมค์จ�านวนหลายสิบอันก็คอยจ่ออยู่ที่ปาก 

ไม่หยุด บอดี้การ์ดสามสี่คนต่างพากันแงะเหล่านักข่าวออกจากตัวเขาอย่าง

วุ่นวาย ฉันอดชะเง้อไปดูไม่ได้ว่าเขาคนนั้นคือใคร...แต่เพียงแค่เสี้ยววินาที 

ที่เห็นใบหน้าด้านข้างของเขา ฉันก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือใคร...

เจคอบ โจนส์

ตัวจริง เสยีงจริง อยู่ตรงหน้าฉนัแล้ว ว้าว...เขาอยู่ในชดุเสือ้แจก็เก็ตหนงั

สีด�ากับกางเกงยีนสีเข้มแบบพอดีตัว รูปร่างและส่วนสูงของเขาโดดเด่นกว่า 

คนอื่นๆ อย่างชัดเจน แว่นตาเรย์แบนสีชาเกาะอยู่ท่ีสันจมูกโด่ง ผมสีบลอนด์

ยุ่งๆ ยาวระถึงต้นคอทีป่ล่อยไว้อย่างไม่ใส่ใจ บนบ่ากว้างมกีระเป๋ากีตาร์สะพาย

อยู่ให้ลุคของศิลปินอินดี้เท่ๆ เขาดูมีเสน่ห์สมกับท่ีคนเล่าลือกันจริงๆ พอมา 

เทียบกับเขาแล้ว...ฉันกลายเป็นมดเป็นแมลงตัวเล็กๆ ที่ไร้ค่าไปเลย

ตุเรงตุเร้งตุเร้งตุเรงงง~

เฮือก! โทรศัพท์ฉันส่งเสียงกรีดร้องด้วยเสียงระนาดแบบดนตรีไทย 

ย่อมไม่เป็นที่คุ้นหูของชาวอังกฤษอยู่แล้ว นักข่าวพวกนั้นหันมาทางฉันกัน 
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พร้อมเพรียง กระทั่งเจคอบเองก็เหลือบมองมา...

เอ่อ...เวรแล้ว

ฉันมองทุกคนแล้วก็ย้ิมแหยๆ รีบหยิบโทรศัพท์และสาวเท้าเข้าไป 

ในสตูดิโออย่างว่องไว

"จ้ะ ว่าไงแอลลี่"

[ฉันต้องการลาเต้เดี๋ยวนี้! เธอไปอยู่ที่ไหนหา!!!]

"ก�าลังขึ้นลิฟต์จ้ะ อีกแป๊บเดียว"

ฉนักดวางโทรศพัท์แล้วหมนุตวัสาวเท้าเข้าไปในสตดูโิอทันที เออ ลมืแอลลี ่

ไปซะสนิทเลย! ขณะทีร่อลฟิต์ฉนัก็ได้ยินเสยีงฝีเท้าและเสยีงพูดคยุดงัไล่มาจาก

ทางด้านหลัง พอหันไปก็พบว่าเป็นเจคอบและชายผิวด�าที่แต่งตัวเนี้ยบตั้งแต่

หัวจรดเท้าก�าลังตรงมาทางนี้

อึ๋ย! เจคอบเหรอ...เกร็งชะมัดเลยแฮะ

"คืนนี้ฝากจองร้านดินเนอร์ให้ทีนะ"

"เป็นที่ไหนดีครับ"

"นายเลือกๆ มาสักที่เถอะ อ้อ ฝากส่งการ์ดให้ทาย่าด้วย"

"จะให้เขียนว่าอะไรดีครับ"

"ยังต้องถามอีกเหรอ"

พวกเขาเดนิมาหยุดข้างๆ ฉนัในทีส่ดุ ฉนัรีบหันกลบัมาท่ีลฟิต์ ยืนตวัตรง

ประหนึ่งเคารพธงชาติ -_-; สงสัยจังว่าฉันควรจะข้ึนลิฟต์ไปพร้อมกับเขาดีมั้ย 

หรือปล่อยให้เขากับเพื่อนขึ้นไปก่อนดี

"มาร์ติน...ฉันอยากได้กาแฟสักถ้วย น่าจะมีสตาร์บัคส์อยู่แถวนี้นะ"

เพราะประโยคของเขาท�าให้ฉันแอบก้มมองแก้วลาเต้จากสตาร์บัคส ์

ที่ตัวเองถืออยู่เล็กน้อย เราควรจะบอกมั้ยว่าร้านมันอยู่ที่มุมตึก ฮือออ T_T 

กดดันจัง

"ได้เลยครับ"

"เจอกันข้างบนนะ"

ชายผวิด�าผงกหัวรบัค�าสัง่แล้วเดนิออกไปจากตกึ คราวนีเ้หลอืฉนักับเจคอบ 

สองคนท่ีหน้าประตูลิฟต์ โอ๊ย...ตายแล้วๆๆ ฉันพยายามซ่อนความตื่นเต้น 
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เอาไว้ รู้สึกเหมือนจะเข้าใจแล้วว่าท�าไมแอลลี่ถึงได้กระวนกระวายขนาดน้ี  

นะ...น่ี...ฉันก�าลังยืนอยู่ข้างเจคอบ โจนส์เหรอเน่ีย >_< ชีวิตน้ีเจอนายแบบ

หล่อๆ มาก็มากแต่ไม่เคยมีใครท�าให้ฉันตื่นเต้นได้ขนาดน้ีเลย อยากจะ 

บอกเขาจังเลยว่าเพลง You are my home ของเขาน่ะเพราะแค่ไหน นี่ถ้า 

ไม่มากจนเกินไปฉันอยากจะให้เขาเซ็นแผ่นซีดีเพลงให้จัง อ๊ายยย

ปิ๊งป่อง~

เสยีงลฟิต์เคลือ่นตวัมาถึงชัน้หนึง่ ประตเูปิดออกและเจคอบก็ก้าวเข้าไป

ข้างในทันที พอได้มองใกล้ๆ แบบนี้ฉันจึงตระหนักได้ว่าเขาตัวสูงจริงๆ  

ไม่ว่าเสื้อผ้าแบรนด์ไหนท่ีได้เขาไปถ่ายแบบให้จะต้องขายดีอย่างแน่นอน  

ฟันธง!

"ไม่ขึ้นเหรอ"

เขาถามฉันพลางถอดแว่นตาออกเผยให้เห็นดวงตาเรียวคมสีฟ้าท่ี 

ท�าเอาฉันลืมหายใจไปชั่วขณะ

ขะ...เขาคุยกับฉันเหรอ จะ...เจคอบ โจนส์เน่ียนะ คนท่ีอยู่บนปกซีดี 

คนนั้น...น่ะนะ!

"ขะ...ขึ้นค่ะ"

ฉันบอกอย่างตะกุกตะกักแล้วรีบเข้าไปในลิฟต์

"ชั้น?"

"เอ่อ...คุณกดแล้วค่ะ"

ฉันตอบเมื่อเหลือบเห็นเลขสิบหกท่ีสว่างข้ึนอยู่บนแผงลิฟต์ โอ้ ใช่ๆ!  

เราจะไปชัน้เดยีวกนัเพราะว่าเขาจะไปถ่ายแบบกับแอลลีไ่งล่ะ! เมือ่ประตลูฟิต์

ปิดลงก็มีเพียงฉันกับเจคอบเท่านั้น ฉันตื่นเต้นจนเหมือนจะหายใจไม่ออกแล้ว 

ออร่าคนดงันีไ่ม่ธรรมดาจริงๆ แล้ววินาทต่ีอมาโทรศพัท์ของเจคอบก็สัน่ไม่หยดุ 

ฉันเห็นเขาหยิบมันออกมาแล้วท�าหน้าเหนื่อยหน่ายนิดหน่อย

"เฮ้...ฉนัจะพูดตรงๆ เลยนะ อย่าโทรมาอกี ฉนัเหน่ือยทีจ่ะคยุกับเธอแล้ว

คริสติน"

เอิ่ม...ฉันรู้สึกเหมือนมายืนอยู่ผิดที่ผิดทางยังไงไม่รู้ ดูเสียมารยาทจัง 

ที่มาฟังเรื่องส่วนตัวของเขาแบบนี้ ลิฟต์...รีบไปให้ถึงชั้นสิบหกเร็วเข้า สู้ๆ
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"เราไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้ว...ฉันไม่แคร์...ไม่เสียดาย...เชิญ  

แต่งเพลงด่าฉนัไปเลยก็ได้นะ อย่าลมืใส่ชือ่เจคอบลงไปด้วยล่ะ ไม่ต้องอ้อมค้อม

เดี๋ยวโลกจะไม่รู้นะ ฮ่าๆ"

เจคอบตัดสายท้ิงไปในท่ีสดุ มอืถือของเขายังคงสัน่อย่างต่อเนือ่งแต่เจ้าตวั 

ไม่ยอมกดรับสายอีก เพียงอดึใจเดียวเท่าน้ันประตลูฟิต์ก็เปิดออกเมือ่เรามาถึง

ชั้นสิบหก ฉันที่อยู่ใกล้กับประตูลิฟต์ที่สุดจึงตัดสินใจก้าวออกไปก่อน

"เฮ้!"

"เอ่อ คะ?"

ฉันหยุดเท้าแล้วหันไปมองเจคอบ สบตาสีฟ้านั่นโดยไม่ได้ตั้งใจ...

"เสียงมือถือของเธอประหลาดดีนะ"

เขาบอกแล้วก็ย้ิมออกมาน้อยๆ ภาพน้ันท�าเอาฉันเกือบจะปล่อย 

แก้วลาเต้หลุดจากมือ เจคอบเดินผ่านไปแล้วแต่ฉันยังคงอยู่กับที่ นิ่งเหมือน 

ถูกสาป...ฉันหยุดหายใจไปแล้ว เฝ้าแต่ถามตัวเองอย่างสงสัยว่า...

ผู้ชายคนนั้นเป็นเทวดาแปลงกายลงมาเดินเล่นบนโลกหรือเปล่านะ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624041.html
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