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คำ�นำ�
มินจุน แอนเดอร์สัน และคาย่าตัดสินใจเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน แต่แค่เริ่มต้น
ก็วุ่นวายแล้ว ก็บ้านหลังนั้นดันมีแค่สองห้องนอน คาย่ากับแอนเดอร์สันเป็น
รู ม เมตกั น ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ แ ล้ ว (แค่ อ ยู ่ บ ้ า นเดี ย วกั น ยั ง เขม่ น กั น จะแย่ ) คนกลาง
อย่างมินจุนล่ะกลุ้มใจซะไม่มี
แต่นั่นก็เป็นแค่ฉากคั่นเวลาของเล่มนี้เท่านั้น ความวุ่นวายที่มากกว่า
ไม่รู้กี่เท่าก�ำลังรอมินจุนอยู่ เพราะว่าโรสไอส์แลนด์สาขาใหญ่ก�ำลังจะเปิดร้าน
อีกครั้งในรอบสิบปีในอีกไม่ก่ีวันนี้แล้ว
จากคนครัวเล็กๆ ที่ได้แต่หั่นผักหั่นเนื้อ บัดนี้เขาก�ำลังจะได้ยืนในครัว
ในฐานะคนท�ำอาหารที่แท้จริงซึ่งจะต้องมีบททดสอบอีกมากมายมาให้เขา
ได้เรียนรู้และฟันฝ่าอย่างแน่นอน
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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เกี่ยวกับนักเขียน
"ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆ
ตอนนี้ก็ชอบ
อนาคตก็ยังจะชอบ
เหมือนกับทุกท่านที่ก�ำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ชอบนั่นแหละ"
Yangchigi-jari
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จากใจนักแปล
แรงบั น ดาลใจคื อ สิ่ ง ส�ำคั ญ คื อ สิ่ ง ที่ ช ่ ว ยขั บ เคลื่ อ นความฝั น ของ
การด�ำรงอยู ่ ใ นฐานะมนุ ษ ย์ ปุ ถุ ช นทั่ ว ไป ถึ ง แม้ เ รื่ อ งราวจะด�ำเนิ น ไปตาม
แก่ น หลั ก ที่ บ อกเล่ า เกี่ ย วกั บ การท�ำอาหารก็ จ ริ ง แต่ ท ว่ า ตั ว เอกของเรื่ อ ง
กลับให้ขอ้ คิดในการด�ำเนินชีวติ กับเราได้ดพี อสมควร การเลือกเดินตามความฝัน
ท�ำในสิ่ ง ที่ เ ราชอบ หรื อ เลื อ กตามครรลองที่ ค รอบครั ว ได้ ว างกรอบไว้ ใ ห้
การตัดสินใจแต่ละแบบจะน�ำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
จะมี สั ก กี่ ค นที่ ไ ด้ รั บ โอกาสในการแก้ ไ ขแบบโชมิ น จุ น แต่ เ มื่ อ เขา
ได้ รั บ โอกาส เขาก็ ท�ำมั น ออกมาได้ ดี สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความทุ ่ ม เทและ
ความพยายามได้เป็นอย่างดี
เรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าโอกาสนั้นมีค่ามากแค่ไหน หากได้เลือกท�ำ
ในสิ่งที่เรารัก ผลลัพธ์มักจะออกมาดีเสมอ แต่ถ้าหากเราคิดจะหันหลังให้มัน
เราก็ควรแน่ใจว่าเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราเลือก
หวั ง ว่ า นิ ย ายนี้ จ ะช่ ว ยสร้ า งแรงบั น ดาลใจและเติ ม เต็ ม ความฝั น ของ
ใครหลายคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับ
ขอให้มีความสุขในทุกวัน
Parama
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1
ตรงหน้าเส้นปล่อยตัว

เวลาไม่เคยคอยใครเหมือนเดิม เหลืออีกแค่ไม่ถึงเดือนก็จะถึง
วันเปิดร้านโรสไอส์แลนด์แล้ว ถึงจะยังไม่มีลูกค้า แต่ในครัวก็ตกอยู่ใน
บรรยากาศตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก ตอนนี้มินจุนก�ำลังเลือกส้มพลาง
ท�ำหน้าบึ้งอยู่กลางตลาด
"มันไม่น่าจะหวานนะ"
"ท�ำไมจะไม่...อือ มันก็หวานน้อยไปนิดนึง"
"ถ้าเป็นแบบนี้ ผมจะไปร้านป้าทรูดี้นะ"
"เอาน่า อย่าเครียดนักเลย มันก็ไม่ได้จดื สนิทนีน่ า ยังมีความหวาน
อยู่บ้าง"
"หวานมากหวานน้อยมันส่งผลกับการท�ำอาหาร แล้วลูกทีส่ ภาพดี
มีบ้างรึเปล่า"
"ขอโทษนะ มันน่าจะเกิดความผิดพลาดระหว่างขนส่งน่ะ"
คนขายผลไม้ถอนหายใจพร้อมท�ำหน้ากระอักกระอ่วน ส�ำหรับเขา
ทีข่ ายผลไม้มาทัง้ ชีวติ มองจากภายนอกแยกความแตกต่างแทบไม่ออก
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แต่มินจุนกลับมองออกทั้งที่ไม่ได้ลองชิมเลยด้วยซ�้ำ มินจุนยืนกอดอก
แล้วถอนหายใจ
"แล้วรับของมาได้ยังไงกัน น่าจะส่งคืนกลับไปซะ วันนี้ผมคงไม่ได้
อะไร ไว้พรุ่งนี้ผมมาใหม่ก็แล้วกัน"
"ไม่เอาน่า ลองดูอย่างอื่นก่อนก็ได้นี่"
"ผมไม่ซอื้ เพราะลูกยุหรอกนะ เพราะเงินทีจ่ า่ ยมันไม่ใช่เงินของผม"
มินจุนเดินไปโดยไม่สนใจสีหน้าเสียดายของคนขาย มายาและ
จัสตินจึงพูดว่า
"โอ้โห เชฟ ยอดไปเลยค่ะ รู้ระดับความหวานทั้งที่ไม่ได้ชิมด้วย
เหรอคะ"
"ถ้าผมเป็นแบบเชฟบ้างก็คงจะดี มีเคล็ดลับอะไรรึเปล่าครับ"
"ตรวจดูจากสี กลิ่น แล้วก็ผิว"
แน่นอนว่ามีระบบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดหน่อย มายาและจัสติน
ไม่ใช่แค่ภูมิใจในตัวมินจุน แต่พวกเขายังรู้สึกได้หน้าไปด้วย เพราะ
สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าในบรรดาเดมี่เชฟสี่คนมินจุนเป็นคนที่เก่ง
เรื่องการจ่ายตลาดมากที่สุด เขาไม่เคยซื้อวัตถุดิบที่ไม่ดีเลยสักครั้ง
อย่างเวลาซื้อหอมหัวใหญ่สิบหัวปกติก็น่าจะต้องมีสักหัวที่สภาพไม่ดี
แต่มินจุนสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ถึงขนาดคนที่อยู่ในครัวเสนอ
ให้ มิ น จุ น เป็ น คนรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งจ่ า ยตลาดไปเลย ซึ่ ง แน่ น อนว่ า
มิ น จุ น ไม่ มี ท างยอม เพราะการที่ ต ้ อ งมาตลาดตั้ ง แต่ เ ช้ า มื ด ไม่ ใ ช่
เรื่องสนุก
ช่วงเวลานีเ้ ป็นกิจวัตรประจ�ำวันทีม่ ายาและจัสตินรอคอยมากทีส่ ดุ
ไม่ได้เป็นเพราะอากาศตอนเช้ามืด หรือกลิ่นผลไม้มากมายที่ฟุ้งออกมา
หรือสีสนั ทีห่ ลากหลายทีย่ งิ่ มองแล้วเพลินตามากกว่าสวนดอกไม้ จริงอยู่
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ว่าเหตุผลเหล่านั้นก็มีส่วนที่ช่วยท�ำให้จิตใจปลอดโปร่งอยู่บ้าง แต่
ความสนุกมันอยู่ตรง...
"เห็นมั้ย เชฟจากเพสโตเพสโตตรงนั้นน่ะ เมื่อกี้พอเชฟมินจุน
บ่นเรื่องส้ม พวกเขาก็ไม่ซื้อเหมือนกัน"
"พวกเชฟที่มาจากร้านเกรเซอร์ก็ถึงขนาดเดินตามพวกเราเลย
นะครับ จะได้เห็นว่าเราซื้อหรือไม่ซื้ออะไร"
ความสนุกอยู่ตรงเรื่องพวกนี้นั่นเอง ถ้าหัวหน้าเชฟหรือซูเชฟของ
ร้านเหล่านั้นออกมาตลาดเองก็จะไม่มาเดินตามมินจุนแบบนี้ แต่ถ้า
เป็นพวกเดมี่เชฟ แค่เดินตามมินจุนก็จะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาและ
สามารถซื้ อ ของคุ ณ ภาพดี ๆ กลั บ ไปได้ เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น ไกด์ ใ นการ
จ่ายตลาดประเภทหนึ่ง มินจุนเป็นคนดังในหมู่พ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ไม่ใช่เพราะเขามีประสาทรับรสทีแ่ ม่นย�ำหรือเป็นเชฟของร้านโรสไอส์แลนด์
แต่ เ พราะเขารู ้ ส ภาพแท้ จ ริ ง ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ แ ม้ แ ต่ พ ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า ที่ มี
ประสบการณ์มาหลายสิบปียังเกิดความสับสน แล้วจะไม่ให้เป็นที่
กล่าวขานได้ยังไง จริงอยู่ว่าระดับร้านโรสไอส์แลนด์ไม่มีทางที่คนจาก
ทีน่ นั่ จะไม่เก่ง ถึงอย่างนัน้ ความใจเย็นและความช�ำนาญทีไ่ ม่เหมาะกับ
อายุของมินจุนก็ทำ� ให้คนทีม่ าตลาดด้วยรูส้ กึ ปลืม้ ใจ ถึงขนาดท�ำให้รสู้ กึ
ว่าแต่ละก้าวทีเ่ ดินช่างน่าภาคภูมใิ จ จัสตินขับรถกลับร้านเหมือนทุกครัง้
เขาพูดด้วยน�้ำเสียงสนุกสนานว่า
"เวลามาตลาดกับเชฟผมสนุกแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยครับ เหมือนมา
กับดารา"
"คิดจะเป็นเชฟก็อย่าบ่นว่าการมาจ่ายตลาดเป็นเรื่องเหนื่อยหรือ
ล�ำบาก ตลาดก็เหมือนสวนสนุก ยิ่งเวลาเจอวัตถุดิบที่ดีและแปลกใหม่
ก็จะรู้สึกเหมือนได้มาเที่ยว"
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"แต่ผมไม่ได้สลับกันมาเหมือนเดมี่เชฟนี่ครับ ผมต้องมาตลอด
ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ดูน่าอร่อยแค่ไหนก็ต้องมีเบื่อบ้างแหละ"
"สู้อีกหน่อยนะ ถ้าผ่านการเป็นเชฟฝึกหัดไปก็คงจะสบายขึ้น"
มิ น จุ น มองอย่ า งเข้ า ใจ สมั ย ที่ เ ขาเป็ น เชฟฝึ ก หั ด ก็ เ คยมี ชี วิ ต
การท�ำงานที่แย่มากมาก่อนเหมือนกัน จึงเข้าใจว่าจัสตินก�ำลังตกอยู่ใน
สถานการณ์แบบไหน ระดับหัวหน้าเชฟมีแต่เรือ่ งให้ตอ้ งปวดหัว ส�ำหรับ
เชฟฝึกหัดก็จะยุ่งอยู่กับการใช้แรงเพราะต้องคอยท�ำงานเล็กๆ น้อยๆ
สารพัดอย่าง
พอเห็นมินจุนแบบนั้น มายาก็คิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าตัวเองต้องมา
รับผิดชอบอาหารโมเลกูลาร์ แต่การที่ได้มาเป็นผู้ช่วยของมินจุนก็เป็น
เรื่องที่ดี เพราะมินจุนใจดีแต่ไม่อ่อนแอ เด็ดขาดแต่ไม่หยาบคาย มักจะ
โฟกัสอยู่แต่การท�ำอาหาร ไม่สอนอะไรที่อยู่นอกเหนือจากเรื่องอาหาร
และยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ปฏิบัติกับคนรอบข้างอย่างไร้ความคิด แม้ว่า
เดมี่เชฟคนอื่นจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากในเรื่องนั้น แต่กรณีของ
มินจุนเห็นได้ชดั เจนว่าเขาพยายามคิดในมุมมองของอีกฝ่าย ไม่อย่างนัน้
เวลาที่เธอบ่นอะไร คนอื่นๆ ก็คงไม่พูดว่า 'ถึงยังไงเธอก็เป็นผู้ช่วยของ
เชฟมินจุนนี่' หรอก
เมื่ อ กลั บ มาถึ ง ห้ อ งครั ว ก็ ต ้ อ งเริ่ ม ท� ำ งานเลย พอบอกว่ า เป็ น
อาหารโมเลกูลาร์คนก็มกั จะคิดถึงอุปกรณ์หน้าตาทันสมัยต่างๆ แต่จากที่
มายาได้เจอมา มันคือการที่ต้องจัดการกับวัตถุดิบชนิดพิเศษมากกว่า
เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ เช่น วุ้น เดกซ์โทรส* เลซิธิน** ทาปิโอก้า
* เดกซ์โทรส (Dextrose) เป็นชื่อที่ใช้เรียกผลึกน�้ำตาลกลูโคส (Glucose) ซึ่งเป็นน�้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
นิยมน�ำมาใช้เป็นสารให้ความหวานในอาหารและขนม
** เลซิธิน (Lecithin) คือไขมันชนิดหนึ่งที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย ในการท�ำอาหารแนวโมเลกูลาร์มักเอา
เลซิธินมาเป็นตัวอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) หรือเป็นตัวประสานระหว่างของเหลวสองชนิด
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มอลโทเดกซ์ทริน* โซเดียม ซิเตรต** ต้องคอยตรวจดูสถานะของแป้ง
หรือเยลลี่ที่ผสมสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเอาไว้ตลอดเวลา ถ้าท�ำแค่นี้ก็ถือว่า
ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แต่ต้องน�ำวัตถุดิบที่เตรียมไว้เหล่านั้นไปแปรรูปแล้ว
น�ำไปท�ำอาหาร นี่จึงเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากทั้งร่างกายและสมอง
ตอนนี้ยังขนาดนี้ แล้วถ้าร้านเปิดจะขนาดไหน
ในระหว่างทีเ่ ตรียมตัวเปิดร้านก็มอี กี สิง่ ทีม่ ายาเพิง่ ได้เรียนรู้ นัน่ ก็คอื
เดมี่เชฟไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย ในระหว่างท�ำอาหารพวกเขาไม่ละ
ความสนใจไปไหนเลย เห็นได้ชัดว่าทุ่มเทสมาธิทั้งหมดที่มีลงไปกับการ
ท�ำอาหาร จึงเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่พวกผู้ช่วยจะได้รับแรงกระตุ้นและ
ทุ่มเทกันมากกว่าเดิม
"มายา ลองชิมนี่หน่อย"
มินจุนพูดพร้อมยื่นจานที่มีเส้นใสๆ เคลือบด้วยผงสีขาวๆ และมี
ตะไคร้กับผักชีวางอยู่ข้างบน
"อะไรเหรอคะ"
"ก๋วยเตีย๋ วแบบไทยกับน�ำ้ ซุปลูกวัวทีเ่ อาไปท�ำเป็นครีมก่อน จากนัน้
ก็ท�ำให้เป็นผงแล้วโรยลงไป มันยังไม่สมบูรณ์หรอกนะ แต่ลองชิม
รสชาติดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้าง"
"ยินดีเลยค่ะ"
แม้ปากจะบอกว่ายินดี แต่สีหน้าดูกระอักกระอ่วนมาก เพราะ
อาหารโมเลกูลาร์ของมินจุนมักจะคาดไม่ถึงเสมอ ซึ่งก็หมายความว่า
มันอยู่ระหว่างนรกกับสวรรค์ไงล่ะ มายาหลับตาปี๋แล้วตักก๋วยเตี๋ยว
* ทาปิโอก้า มอลโทเดกซ์ทริน (Tapioca Maltodextrin) อธิบายง่ายๆ คือแป้งสตาร์ชชนิดหนึ่งซึ่งท�ำมา
จากมันส�ำปะหลัง มักใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพและในผลิตภัณฑ์อาหารแห้งประเภทอาหารผง
** โซเดียม ซิเตรต (Sodium Citrate) ก็คือเกลือที่มีทั้งรสเปรี้ยวและรสเค็ม ใช้ในการแต่งรสอาหาร รวม
ทั้งใช้เป็นสารกันบูด
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ใส่ปาก และตอนนั้นเองตาที่หลับอยู่ก็ค่อยๆ ลืมขึ้นอย่างช้าๆ พร้อม
ความประทั บ ใจที่ ป รากฏขึ้ น มาบนใบหน้ า มายาตั้ ง ใจเคี้ ย วแล้ ว
กลืนลงไป จากนั้นก็ปรบมือ
"ว้าว! มันดีเลย ดีที่สุดในบรรดาอาหารที่ท�ำให้กินในช่วงนี้เลยค่ะ"
"เหรอ"
"ถ้าจะมีอะไรทีย่ งั ขาดไปก็คงจะเป็นความกลมกล่อมของผงน�ำ้ ซุป
มันยังไม่ค่อยเข้มข้นมากเท่าไหร่"
มินจุนพยักหน้ารับ สิง่ ทีเ่ ขาให้ความสนใจในช่วงนีก้ ค็ อื เรือ่ งน�ำ้ ซุป
ความแตกต่างระหว่างตะวันออกกับตะวันตกก็อยู่ในน�้ำซุปเหมือนกัน
แถบตะวันออกส่วนใหญ่จะกินในรูปแบบน�้ำซุปเลย แต่แถบตะวันตก
มักจะอยู่ในรูปของครีมซุปเบสหรือพวกเดมิกลาซซอส ปัญหาก็คือ
ทั้ ง สองแบบเป็ น การท� ำ ที่ ทั้ ง ยากและต้ อ งอาศั ย ความเอาใจใส่ ม าก
อาจจะรู ้ สึ ก ว่ า ทั้ ง เดมิ ก ลาซซอสและน�้ ำ ซุ ป เป็ น อาหารที่ พื้ น ๆ แต่
ความจริงแล้วการที่จะท�ำให้ออกมาได้ดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดูอย่างพวก
ร้านข้าวต้มเนื้อในเกาหลียังต้องทุ่มเวลาทั้งชีวิตเพื่อให้ได้รสชาติน�้ำซุป
ที่ ดี เ ยี่ ย ม เขาไปโคเรี ย นทาวน์ จ นได้ พ บกั บ ร้ า นข้ า วต้ ม เนื้ อ ที่ อ ร่ อ ย
หลายร้าน และเขาก็รู้สูตรน�้ำซุปของร้านพวกนั้นทั้งหมด แต่ปัญหาก็คือ
ข้าวต้มเนือ้ ส่วนใหญ่ตม้ โดยการใส่เนือ้ วัวปริมาณมากลงไป และยังต้อง
มีคนคอยเคี่ยวตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกด้วย
"นี่คือสิ่งที่ช่วงนี้นายเอาแต่ทุ่มเทรึเปล่า"
เสียงราฟาเอลดังมาจากด้านหลัง เขาใช้ส้อมม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยว
เข้าปาก จากนั้นก็พยักหน้าแล้วพูดว่า
"รสชาติดี แต่ไม่เข้มข้น"
"น่าจะไม่ได้ให้เวลากับน�้ำซุปมากพอครับ"
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"ใช้น�้ำซุปที่ขายตามท้องตลาดงั้นหรือ"
"เปล่าครับ ผมเคี่ยวเอง คิดว่าท�ำเองน่าจะดีกว่า"
"ถ้าท�ำรสชาติประมาณนี้สู้ใช้น�้ำซุปแบบที่ขายตามท้องตลาด
ดีกว่า จะไปดูถูกของที่ขายตามท้องตลาดไม่ได้หรอก พอเห็นว่าเป็น
สินค้าที่มาจากโรงงานคนก็ชอบคิดว่ามันก็เหมือนๆ กันหมด แต่ของที่
ท�ำออกมาด้วยใจก็มีมากกว่าที่คิดนะ"
"เรื่ อ งนั้ น ผมรู ้ ค รั บ แต่ ถึ ง ยั ง ไงก็ คิ ด ว่ า ลู ก ค้ า ที่ ท านอาหารที่ นี่
คงอยากให้เราท�ำทุกอย่างเองน่ะครับ"
"อืม เรือ่ งนัน้ มันก็จริง ถ้าอย่างนัน้ ท�ำไมไม่ลองท�ำดูละ่ ฉันอนุญาต"
มินจุนมองราฟาเอลเหมือนไม่เข้าใจ ราฟาเอลจึงหัวเราะแล้วพูดว่า
"น�้ำซุปนั่นไงล่ะ ลองท�ำขึ้นมาเองสิ"
"คิดอยู่แล้วเชียวว่าท�ำไมถึงไม่ค่อยได้เจอ เพราะมัวแต่มานั่งท�ำ
เรื่องบ้าๆ อยู่นี่เอง"
ภายในครั ว มี แ ค่ มิ น จุ น คาย่ า และแอนเดอร์ สั น คาย่ า ก� ำ ลั ง
มองมินจุนด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อ
"ฉันเคยอยากลองท�ำดูสกั ครัง้ เพราะฉันไม่เคยท�ำสโลว์ฟดู้ ด้วยตัวเอง
แบบจริงจังเลย"
"แต่มันก็ต้องมีขอบเขตบ้างสิ ใช่ว่าอยากไปอวกาศแล้วจะได้
ขึ้นยานอวกาศกันจริงๆ สักหน่อยนี่"
"มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้น..."
"เฮ้อ! ฉันไม่รู้จะห้ามนายยังไงแล้ว"
คาย่ากระโดดขึ้นไปนั่งลงบนเคาน์เตอร์ท�ำอาหาร แอนเดอร์สัน
จึงขมวดคิ้ว
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"นั่นมันเคาน์เตอร์ของฉันนะ"
"ตายแล้ว ขอโทษด้วยนะก้นของฉัน ฉันท�ำเธอเลอะอะไรก็ไม่รู้"
คาย่ า รี บ กระโดดลงมาแล้ ว ปั ด ก้ น ตั ว เอง ระหว่ า งนั้ น มิ น จุ น ก็
ถอนหายใจ
"ถ้าทั้งสองคนจะเป็นแบบนี้กันก็กลับไปเถอะ นี่มันก็ดึกแล้วด้วย"
"เดี๋ยวพอฉันกลับไปนายก็เหงาอีก"
"มีใครที่ท�ำอาหารแล้วเหงาด้วยเหรอ"
มินจุนตอบด้วยน�้ำเสียงเรียบเฉยแล้วตักน�้ำมันที่ลอยขึ้นมาจาก
น�้ำซุปที่เดือด คาย่าจึงยื่นหน้าเข้าไปใกล้ต้นคอของมินจุน
"กลิน่ เนือ้ จะต้องติดอยูใ่ นครัวแน่ๆ แล้วนีต่ อ้ งต้มนานแค่ไหนเหรอ"
"ยี่สิบสี่ชั่วโมง"
"จะต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดเลย? เดี๋ยวก็ไม่สบายกันพอดี"
"ระหว่างนั้นก็พักเป็นระยะได้ สักครั้งละสิบนาที"
"ล�ำบากล�ำบนถึงขนาดนี้เพื่อน�้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมหัศจรรย์หนึ่งหม้อ"
"...เล่นพูดแบบนี้ ท�ำเอาฉันหมดแรงเลย"
พอมินจุนยิ้มอย่างห่อเหี่ยว คาย่าก็ช่วยนวดต้นคอของมินจุน
ระหว่างนั้นแอนเดอร์สันก็พูดขึ้นมาว่า
"เรื่องท�ำอาหารเอาไว้ก่อน ว่าแต่พวกเราจะต้องเริ่มท�ำสัญญา
เช่าบ้านได้แล้วนะ"
"ตัดสินใจกันได้แล้วเหรอ"
มิ น จุ น ถามโดยไม่ ล ะสายตาจากน�้ ำ ซุ ป ตอนนี้ มี ตั ว เลื อ กอยู ่
สองแห่ง แห่งแรกก็คอื เบเวอร์ลฮี่ ลิ ส์ อีกแห่งก็คอื เวสต์ฮอลลีวดู แห่งแรก
อยู่ใกล้กับโรสไอส์แลนด์ ส่วนอีกแห่งอยู่ใกล้กับร้านอาหารแกรนด์เชฟ
ที่คาย่าท�ำงาน แต่ก็ไม่ใช่ระยะทางที่แตกต่างอะไรกันมาก คาย่าพูดว่า
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"ฉันชอบเบเวอร์ลี่ฮิลส์"
"ท�ำไมล่ะ"
"ก็เพราะในฮอลลีวูดมีคนบ้าๆ เยอะน่ะสิ"
พอจะเข้าใจว่าคาย่าก�ำลังหมายถึงอะไร เนื่องจากมีพวกศิลปิน
จากหลากหลายสาขารวมตั ว กั น อยู ่ จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ ค นแถบฮอลลี วู ด มี
ความแปลกอย่างเห็นได้ชัด แอนเดอร์สันจึงพูดว่า
"แต่รใู้ ช่มยั้ ว่าบ้านแถวเบเวอร์ลฮี่ ลิ ส์มมี าสเตอร์เบดรูมและเบดรูม
ธรรมดาอยู่อย่างละห้อง"
"รู้"
ราคาบ้านแถวเบเวอร์ลี่ฮิลส์แพงมาก ด้วยเงินเดือนของพวกเขา
คงยากที่จะหาบ้านที่มีสามห้องนอนได้ นั่นก็หมายความว่าจะต้องมี
สองคนใช้มาสเตอร์เบดรูมด้วยกัน แอนเดอร์สันยักไหล่แล้วพูดว่า
"ถ้างั้นก็เหลือแค่ปัญหาเดียว ใครจะใช้มาสเตอร์เบดรูม เธอกับ
มินจุนหรือฉันกับมินจุน?"
"ถามค�ำถามอะไรไม่เข้าท่าเลย"
คาย่ามองแอนเดอร์สนั เหมือนเขาก�ำลังพูดจาไร้สาระ แอนเดอร์สนั
จึงหรี่ตา
"ท�ำไมล่ะ เพราะค�ำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วงั้นเหรอ"
"แน่นอนสิ ฉันน่ะ..."
"เดี๋ยว หยุดก่อน"
แอนเดอร์ สั น ยกมื อ ขึ้ น แล้ ว มองไปที่ มิ น จุ น ที่ ก� ำ ลั ง ยื น อยู ่ ต รง
หน้าหม้อ
"ไหนสองคนลองตอบมาพร้ อ มกั น ซิ ว ่ า ใครจะเป็ น คนที่ ไ ด้ ใ ช้
ห้องเดียวกับมินจุน เรามาดูกนั ว่าแฟนผูเ้ ลอค่าของเธอจะคิดแบบเดียวกัน
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รึเปล่า"
"นายคิดว่าความคิดของฉันกับมินจุนจะไม่เหมือนกันงั้นเหรอ"
"ธรรมดาคนเรามักจะคิดไม่เหมือนกันนี่"
คาย่าจ้องแอนเดอร์สันอย่างไม่พอใจ แอนเดอร์สันจึงยิ้มมุมปาก
ก่อนจะพูดด้วยน�้ำเสียงถากถางเล็กน้อย
"มาพนันกันมั้ยล่ะ แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้อง"
"ฉันมั่นใจมากต่างหาก จัดมาเลย"
"ดี แล้วจะพนันด้วยอะไรดีล่ะ"
คาย่าท�ำท่าทางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วไม่นานก็พูดขึ้นมาด้วย
น�้ำเสียงมั่นใจ
"ล้างจาน ไม่สิๆ ล้างจาน ทิ้งขยะ แล้วก็ท�ำความสะอาดด้วย
ทั้งหมดเลยเป็นไง"
"ระยะเวลา"
"ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน"
คาย่าจ้องแอนเดอร์สันด้วยสายตาท้าทาย จนแอนเดอร์สันถึงกับ
งงว่าท�ำไมคาย่าถึงมั่นใจมากขนาดนั้น แล้วแอนเดอร์สันก็พูดว่า
"จะนับถอยหลังนะ ทั้งสองคนให้ตอบมาพร้อมกัน ถ้าตอบว่าฉัน
ใช้ห้องเดียวกับมินจุนให้พูดว่าส้อม ถ้าตอบว่าพวกเธอใช้ห้องเดียวกัน
ให้พูดว่าช้อน เข้าใจใช่มั้ย...สาม สอง หนึ่ง!"
"ช้อน!"
"ส้อม!"
ค�ำตอบเป็นคนละอย่าง มินจุนและคาย่าหันมองหน้ากัน คาย่า
จ้องมินจุนด้วยสายตาขุ่นเคือง เพราะมินจุนตะโกนว่าส้อม ส่วนคาย่า
ตะโกนว่าช้อน มินจุนจึงหันไปมองทางอื่นเพราะไม่อยากสบสายตา
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คู่นั้น
"ไม่อยากจะเชื่อเลย อะไรกันเนี่ย มินจุน นี่มันใช่เหรอ นายชอบ
เจ้าโย่งนั่นขนาดนั้นเลยเหรอ"
"เปล่า ไม่ใช่อย่างนั้น ก็ฉันไม่รู้นี่ว่าเธอจะตอบแบบนั้น"
"มันแน่นอนอยูแ่ ล้วนี่ เราเป็นแค่เพือ่ นกันหรือไง เราเป็นคูร่ กั กันนะ!
อยู่คนละห้องไม่แปลกกว่าเหรอ!"
"อ๊ะ ฉันต้องตักฟองออกจากซุป"
"ยังจะนึกถึงเรื่องซุปอีก!"
มินจุนเอาแต่ตักฟองที่ลอยขึ้นมาออกจากน�้ำซุปโดยแกล้งท�ำเป็น
ไม่ได้ยิน ระหว่างนั้นแอนเดอร์สันก็ยิ้มเย็นชาใส่คาย่าที่ก�ำลังฟึดฟัด
"ฝากด้วยนะ ล้างจาน ท�ำความสะอาด และทิ้งขยะ ยอดเลย
ขยันมากๆ"
"จะให้ท�ำจริงๆ น่ะ?"
"แล้ ว จะให้ ท� ำ หลอกๆ หรื อ ไง คงจะไม่ ผิ ด ค� ำ สั ญ ญาที่ ตั ว เอง
เป็นคนพูดหรอกนะ อืม แต่มันก็คงขึ้นอยู่กับใจของเธอด้วยแหละ ถ้า
ไม่อยากท�ำก็ไม่ต้องท�ำก็ได้ ฉันคงไม่ต�ำหนิความใจเสาะของเธอหรอก"
"ยังไม่ได้ผิดค�ำพูดสักหน่อย อย่ามาพูดมั่วๆ ว่าใจเสาะนะ ฉัน
สู้คนเก่ง!"
"เหรอ เก่งจังเลยเนอะ ดีแล้วที่ไม่คิดจะผิดค�ำพูด ฝากด้วยล่ะ
คุณแม่บ้าน"
คาย่ายกหมัดขึ้นมา แต่แอนเดอร์สันหันหลังแล้วเดินไปอย่าง
ไม่สนใจ
"ฉันไปก่อนนะ ง่วงไม่ไหวแล้ว"
"คนทรยศ หนีไปคนเดียวแบบนี้ได้ไง"
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"ฉันไม่ได้เป็นคนสั่งให้เขาต้มน�้ำซุปสักหน่อย เขาท�ำเองต่างหาก"
แอนเดอร์สันพูดด้วยน�้ำเสียงเด็ดขาดแล้วเดินออกจากครัวไป
คาย่าจึงท�ำปากยื่นก่อนลากเก้าอี้มานั่ง
"พวกใจแคบ ต่อไปคงได้เจอผู้หญิงที่ใจแคบเหมือนกับตัวเอง
นั่นแหละ"
"เขาคงอยากปล่อยให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันล่ะมั้ง"
"เชอะ ฉันน่าจะเป็นฝ่ายท�ำแบบนั้นมากกว่านะ คุณโชมินจุน
ผู้มีระดับและเย่อหยิ่งของเราบอกว่าอยากอยู่ห้องเดียวกับแอนเดอร์สัน
แต่ไม่อยากอยู่กับฉัน"
"ท�ำไมพูดแบบนั้นล่ะ ก็รู้นี่ว่าฉันไม่ได้คิดแบบนั้น"
"ไม่รู้หรอก"
คาย่ายกมือวางบนพนักเก้าอี้แล้วท�ำบ่นพึมพ�ำด้วยน�้ำเสียงหดหู่
"ล้างจาน ท�ำความสะอาด ทิ้งขยะ..."
เธอพูดซ�้ำไปซ�้ำมาจนมินจุนถึงกับถอนหายใจ
"เดี๋ยวฉันช่วยเอง ไม่ต้องห่วงหรอก"
"ไม่ต้องช่วยหรอก ฉันเป็นคนแพ้เอง ฉันก็ต้องรับผิดชอบเอง"
"งั้นก็ตามใจ"
มิ น จุ น ตอบกลั บ อย่ า งไม่ ลั ง เลเลยสั ก นิ ด คาย่ า จึ ง จ้ อ งต้ น คอ
ของมิ น จุ น ด้ ว ยสายตาไม่ พ อใจ ระหว่ า งนั้ น มิ น จุ น ก็ พู ด โดยที่ ไ ม่ ไ ด้
หันกลับมามองว่า
"ถ้าจะจ้องกันขนาดนี้แล้วพูดแบบนั้นท�ำไม"
"อะไรกัน รู้ได้ยังไงว่าฉันก�ำลังจ้องอยู่"
"คิดว่าฉันไม่รู้จักคาย่า โลตัสดีพองั้นเหรอ"
คาย่ามองมินจุนอยู่เงียบๆ เขาไม่ได้ก�ำลังท�ำอาหารพิเศษอะไร
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แค่ก�ำลังต้มน�้ำซุปและคอยตักฟองออกอย่างใส่ใจเท่านั้นเอง แต่ท�ำไม
ภาพด้านหลังของเขาถึงได้ดูดี ดูน่าหลงใหล และดูน่าอิจฉาขนาดนี้
"ในฐานะเชฟฉันประสบความส�ำเร็จแค่ไหนกันนะ"
"สงสัยไปก็เท่านั้นแหละ ยังไม่ใช่เวลาที่เราสองคนจะมานั่งคุยกัน
เรื่องความส�ำเร็จหรอก"
"ฉันไม่ได้พูดถึงความส�ำเร็จที่มันใหญ่โตอะไร แต่ฉันรู้สึกเหมือน
ตัวเองก�ำลังด้อยกว่าคนอืน่ น่ะ พวกนายได้ทำ� งานในครัวกันหมด แต่ฉนั
กลับใช้เวลายืนอยู่ในห้องอาหารมากกว่าในครัวซะอีก ออกมายืนให้คน
เห็นหน้า ถ่ายรูป แจกลายเซ็น ต้องทนฟังค�ำชมเรื่องสูตรอาหารที่ฉันมี
ส่วนร่วมแค่เล็กน้อยอย่างหน้าไม่อาย ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพวก
สิบแปดมงกุฎเลย"
มือของมินจุนชะงักไป แต่เขาก็ไม่ได้หันกลับไปมอง เขาสามารถ
ดึงเธอเข้ามากอดเพื่อปลอบใจได้ แต่ก็ไม่ได้ท�ำแบบนั้น เพราะมัน
เหมือนกับการเดินเข้าไปกระซิบใส่คนทีก่ ำ� ลังป่วยเป็นหวัดว่า 'ความจริงแล้ว
หวัดไม่ใช่โรค เธอน่ะไม่ได้ป่วยหรอก' แต่ถ้ามันจ�ำเป็นก็ต้องตัดเนื้อร้าย
ทิ้งไป ในใจของเขาหยิบมีดขึ้นมารอไว้แล้ว
"คาย่า เธออึดอัดใจเรื่องอะไรกันแน่ เรื่องที่ไม่ได้อยู่ในครัว หรือ
เรื่องหนึ่งปีที่ต้องใช้ชีวิตเหมือนหุ่นเชิดของแกรนด์เชฟ?"
"ทั้งสองอย่าง"
"แล้วท�ำไมถึงอึดอัดใจล่ะ"
"ก็บอกแล้วไง ตอนนี้ฉันไม่ใช่ทั้งดาราและไม่ใช่ท้ังเชฟ มันครึ่งๆ
กลางๆ น่ะ สู้ได้เข้าวงการบันเทิงไปเลยแบบโคลอี้ยังดีกว่า แต่ตอนนี้
ฉันกลับไม่ใช่อะไรเลยสักอย่าง ไม่สิ ไม่ได้ท�ำอะไรเลยมากกว่า ฉัน
ไม่ชอบแบบนี้เลยจริงๆ"
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มินจุนค่อยๆ เทฟองออกจากกระบวยก่อนจะพูดขึ้นมาว่า
"คาย่า เธอเป็นเชฟที่เก่งกว่าที่เธอคิด เธอบอกว่าสูตรอาหาร
ของเธอไม่ ส มบู ร ณ์ แ บบจึ ง ถู ก น� ำ ไปปรั บ ปรุ ง และยั ง บอกว่ า ตั ว เอง
ขาดความสามารถในการเป็นหัวหน้าเชฟด้วย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
ที่เรายังท�ำได้ไม่ดีพอ ถ้างั้นตอนนี้เธอควรจะต้องท�ำอะไรล่ะ"
"อะไรคือต้องท�ำอะไร"
"สุดท้ายสิ่งที่เธออยากท�ำก็คือการท�ำอาหาร ถ้างั้นก็ขัดเกลาฝีมือ
ของเธอสิ แก้ไขสูตรอาหาร ค้นคว้าเพิ่มเติม พยายามเพื่อท�ำหน้าที่
ให้เต็มที่ในฐานะหัวหน้าเชฟจริงๆ ไม่ใช่แค่ในนาม ท�ำให้ครัวกลายเป็น
ครัวของเธอ ต่อให้ท�ำไม่ส�ำเร็จ แต่ยังไงความพยายามเหล่านั้นก็น่าจะ
น�ำผลที่น่าพอใจมาให้เธอได้บ้าง ตอนนี้เธอได้ท�ำแบบนั้นอยู่รึเปล่าล่ะ"
คาย่าไม่ตอบเพราะเธอไม่ได้กัดฟันสู้และพยายามแบบที่มินจุน
พูดเลย มินจุนจึงพูดต่อ
"ถ้าไม่ขึ้นสู้กับแชมป์ก็ไม่สามารถชิงเข็มขัดแชมป์มาได้หรอกนะ
คาย่า เธอลองท�ำดูก่อนแล้วค่อยบ่น ให้ถูกแชมป์อัดจนน่วมก่อนแล้ว
จึงค่อยร้องไห้อย่างเต็มที่ ถ้าถึงตอนนั้นฉันจะปลอบใจเธอเต็มที่เลย แต่
ไม่ใช่ตอนนี้ คาย่า ฉันไม่ชอบการหลั่งน�้ำตาโดยที่ไม่ได้ลองพยายาม
หรอกนะ"
"ฉันก็ไม่ได้ร้องไห้นี่"
"ใช่ เธอต้องไม่ร้อง"
คาย่ า ลุ ก ขึ้ น แล้ ว แนบตั ว ซบที่ ห ลั ง ของมิ น จุ น มื อ ทั้ ง สองข้ า ง
สอดเข้าไปใต้รักแร้แล้วโอบรัดร่างนั้นไว้จนแน่น ก่อนจะกระซิบด้วย
น�้ำเสียงแผ่วเบา
"นายชอบดุแบบนี้ตลอดเลย"
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"ก็อย่าท�ำตัวเป็นเด็กๆ สิ"
"ฉันยังเด็กอยู่นี่นา อายุแค่สิบกว่าปีเอง"
"ถ้าเธอพูดแบบนั้น ฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อ"
มิ น จุ น วางกระบวยลงแล้ ว หั น ไปจู บ หน้ า ผากของคาย่ า เบาๆ
ก่อนจะยิ้มกว้าง
"ฉันน่าจะไปเป็นครูนะ"
คาย่ายิ้ม
"สุดท้ายก็ต้องเลิกเป็นครูแล้วมาเป็นเชฟอยู่ดี"
รู้สึกหนักตัวไปหมด ไม่รู้สึกว่าก�ำลังหายใจหรือก�ำลังขยับนิ้ว ไม่มี
อะไรชั ด เจนเลยสั ก อย่ า ง เธอเหมื อ นลื ม ตาขึ้ น มาได้ ค รู ่ ห นึ่ ง แล้ ว ก็
หลับลงอีกครั้ง เปลือกตาหนักอึ้งด้วยความง่วงงุน พอได้สติก็เห็นโลกที่
มืดมิดอีกครัง้ ขณะทีห่ ลุดพ้นจากความก�ำ้ กึง่ ว่าเป็นความฝันหรืออาการ
ผีอ�ำ ดวงตาของคาย่าก็มองเห็นใบหน้ากลมของเอลล่าที่ก�ำลังจ้องมอง
ตาแป๋ว
"เอลล่า...ท�ำไมเธอถึงมาอยู่นี่ได้ล่ะ"
คาย่าถามด้วยน�้ำเสียงที่ทั้งเพลียทั้งง่วง แต่เอลล่ากลับท�ำท่า
ปัดผมอย่างไว้ตัว แล้วกอดตุ๊กตาที่โคลอี้เซ็นชื่อให้ไว้แนบอก
"ก็โรงเรียนอนุบาลเลิกแล้วไง ถึงได้มาอยู่นี่"
"โรงเรียนอนุบาล? ยังเช้าอยู่เลย โรงเรียนเลิกแล้วเหรอ"
"ไม่ใช่เช้า กลางวันแล้ว"
ค� ำ ตอบของเอลล่ า ท� ำ ให้ ค าย่ า รี บ ร้ อ นหยิ บ มื อ ถื อ ออกมาจาก
กระเป๋า แต่มือถือแบตฯ หมดไปแล้ว คาย่าจึงหันไปมองเอลล่าหน้าตา
ตื่น
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"เอลล่า เธอมีมือถือมั้ย"
"เด็กอนุบาลจะมีมือถือได้ยังไงกัน"
"แล้วนาฬิกาล่ะ"
"ไม่มี รู้แต่ว่าเลยสองโมงแล้ว"
คาย่ายกมือก่ายหน้าผากแล้วถอนหายใจ สายแล้ว เสียงของ
มินจุนทีบ่ อกให้เธอลองพยายามยังคงก้องอยูใ่ นหูอย่างชัดเจน แต่วนั แรก
ก็เป็นแบบนี้ซะแล้ว คาย่าลุกขึ้นมาด้วยสีหน้าหดหู่ การไม่ได้นอน
จนเช้าเป็นเรื่องที่เกินตัวไปจริงๆ เธอแค่ฟุบตัวลงบนโต๊ะเพื่อจะงีบ
สักหน่อยเท่านั้นเอง ท�ำไมถึงได้มาตื่นอยู่ที่โซฟากันนะ หรือว่ามินจุน
เป็นคนพาเธอมานอนตรงนี้?
"มินจุนท�ำอะไรอยู่เหรอ"
"ท�ำอาหาร"
"ยังท�ำอยู่อีกเหรอ"
คาย่าท�ำหน้าเป็นห่วง เดี๋ยวก่อนนะ เธอได้นอนนานขนาดนี้แต่ยัง
รู้สึกเพลียอยู่เลย แล้วเขาจะอ่อนเพลียขนาดไหนกัน เธอไม่ได้โกรธ
ที่เขาไม่ปลุก เพราะสุดท้ายการจะตื่นหรือไม่ตื่นก็อยู่ที่ตัวเธอเอง
พอเดินออกมาจากส่วนออฟฟิศเธอก็ได้กลิน่ น�ำ้ ซุปหอมมันลอยมา
แตะจมูก ไม่มีกลิ่นสาบจนน่าแปลกใจ...ความจริงอาจไม่ใช่เรื่องแปลก
ก็ได้ เพราะเขาคอยตักน�้ำมันและสิ่งเจือปนออกตลอดเวลา เธอรู้ว่าการ
ใส่ใจมากขนาดนั้นต้องใช้แรงกายมากแค่ไหน เธอจึงอดเป็นห่วงเขา
ไม่ได้
"อ้อ สวัสดีครับ เชฟคาย่า"
"สวัสดีค่ะ"
คาย่าตอบกลับการทักทายของพวกเชฟด้วยหน้าตาบึ้งตึงเหมือน
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เช่นเคย พอเดินตรงเข้าไปในครัวก็เห็นมินจุนอยูต่ รงทีเ่ ดิม หันมามองเธอ
พร้อมส่งรอยยิ้มที่อ่อนล้ามาให้
"อ้อ คาย่า ตื่นแล้วเหรอ"
"นี่นายไม่ได้นอนเลยเหรอ"
"ไม่เป็นไรหรอก แค่นี้สบาย ฉันติดต่อต้นสังกัดให้แล้วนะว่าเธอ
ไม่ค่อยสบาย น่าจะต้องพักหน่อยน่ะ"
"ปัญหาในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของฉันสักหน่อย นายน่ะท่าทาง
เหมือนคนที่ก�ำลังจะล้มพับไปได้ทุกเมื่อเลยนะ"
น�้ำเสียงของคาย่าเจือความโกรธเล็กน้อย ราฟาเอลที่ยืนอยู่ข้างๆ
จึงหันไปกระซิบที่ข้างหูของเจเน็ตว่า
"เป็นอย่างที่เขาลือกันจริงๆ มินจุนคงจะโดนกดแบบนี้ไปตลอด
แน่เลย"
"ไม่รู้สิคะ ฉันคิดว่าตรงกันข้ามนะ"
"ตรงกันข้าม?"
เจเน็ ต มองคาย่ า กั บ มิ น จุ น แทนค� ำ ตอบ มิ น จุ น ก� ำ ลั ง ยิ้ ม อย่ า ง
อ่อนโยนพร้อมจับคาย่านั่งลงข้างๆ
"เอาไว้ค่อยโกรธทีหลังนะ มาลองชิมนี่ดูก่อน ท้องว่างก็กินได้
ไม่เป็นไร ฉันท�ำน�้ำซุปให้เป็นรูปร่างขึ้นมา ข้างในใส่เนื้อวัวต้มที่ห่อด้วย
ลาซานญ่า ปรุงรสด้วยผงจันทน์เทศกับเกลือหิน ลองกินดูสิ"
คาย่าท�ำตาเป็นประกายด้วยความคาดหวังพร้อมอ้าปากกินสิ่งที่
มินจุนป้อน มันเป็นรสชาติและสัมผัสทีแ่ ปลกใหม่ รูปร่างเหมือนลูกบอล
ที่เด้งดึ๋ง แต่กลับไม่เหมือนเยลลี่เลยสักนิด ต้องบอกว่าเหมือนน�้ำที่มี
รูปร่างมากกว่า พอน�ำ้ ซุปละลายในปากอย่างนุ่มนวล สัมผัสหนึบๆ ของ
เนื้อวัวที่ถูกห่อไว้ด้วยลาซานญ่าและรสชาติที่เข้มข้นก็อวดโฉมออกมา
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แต่ สิ่ ง ที่ เ ข้ ม ข้ น ยิ่ ง กว่ า ก็ คื อ รสชาติ ข องน�้ ำ ซุ ป เพี ย งแค่ ใ ช้ เ วลาและ
ความใส่ ใ จก็ ท� ำ ออกมาได้ แ บบนี้ มี ร สชาติ ต ะวั น ออกและตะวั น ตก
หลอมละลายรวมกันอยู่ เนื้อวัวและลาซานญ่าก็มีรสชาติกลมกล่อม
จนถึงขีดสุด คาย่าถึงขนาดลืมความกังวลไปครู่หนึ่งแล้วเอ่ยปากชม
ออกมา
"เอาลงเมนูได้เลยนะเนี่ย อาจจะต้องพัฒนาเพิ่มอีกนิดหน่อย
แต่ว่า...ดีจริงๆ"
"เอาลงเมนูคงจะยาก ท�ำน�้ำซุปแบบนี้ทุกวันเห็นจะไม่ไหว"
"ก็จริง ถ้างั้นแล้วท�ำท�ำไมล่ะ ถ้าเอาลงเมนูไม่ได้"
มินจุนหัวเราะออกมาเบาๆ แทนค�ำตอบ คาย่าขมวดคิ้ว
"หัวเราะท�ำไม"
"เมื่อวานยังบอกว่าฉันทุ่มเทกับเรื่องไร้สาระอยู่เลย ตอนนี้กลับมา
เสียดายที่เอาลงเมนูไม่ได้ มันไม่ตลกเหรอ สุดท้ายผลที่ออกมาก็เป็น
ที่น่าพอใจพอๆ กับความใส่ใจและเวลาที่ทุ่มเทลงไป"
คาย่าคิดทบทวนค�ำพูดนั้นอยู่นิ่งๆ เป็นเพราะเมื่อวานได้คุยกัน
เยอะจึงไม่รู้สึกว่าค�ำพูดนั้นฟังดูผิวเผิน เธอจึงพูดด้วยน�้ำเสียงจริงจังว่า
"ความสัมพันธ์ระหว่างเราก็เหมือนกัน ถ้าคอยใส่ใจแล้วต้มไปได้
นานๆ แบบนั้นก็คงจะดี"
"คงต้องต้มไปจนไขกระดูกเสื่อมนั่นแหละ"
เอาอีกแล้วสินะ
คนในครัวต่างพากันถอนหายใจและส่ายหน้าไปตามๆ กัน รูห้ รอก
ว่ามันเป็นค�ำพูดที่ดี แต่ถ้าจะพูดจาเลี่ยนๆ ออกมาหน้าตาเฉยทั้งที่มีคน
อยู่หลายคนแบบนี้สู้กอดจูบกันให้เห็นต่อหน้ายังจะทรมานใจน้อยกว่า
มายาหันไปมองเกลิกค์แล้วพูดขึ้นมาด้วยน�้ำเสียงไม่พอใจ
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"นี่ เกลิกค์ ผู้ชายเอเชียเป็นแบบนี้กันหมดเลยเหรอ"
"ไม่ รู ้ สิ แต่ ผู ้ ช ายเกาหลี ก็ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เลี่ ย นที่ สุ ด ในแถบเอเชี ย อยู ่
เหมือนกันนะ"
"ถ้าแต่งงานแล้วคงจะเปลี่ยนไปเองล่ะมั้ง"
"เรื่องนั้นก็เหมือนกันทุกเชื้อชาตินั่นแหละ พวกหนังรักมักจะท�ำ
แต่ฉากก่อนแต่งงาน ไม่มีค่อยมีฉากหลังแต่งงานหรอกจริงมั้ย เพราะ
หลังจากนั้นมันก็ไม่มีความโรแมนติกแล้ว พอเป็นสามีภรรยากันมันก็
กลายเป็นละครครอบครัว และละครครอบครัวส่วนใหญ่ก็น�ำเสนอแค่
ปัญหา เรือ่ งทะเลาะเบาะแว้ง และการคืนดีวนไปวนมาอยูแ่ บบนีน้ นั่ ล่ะ"
เมื่อได้ยินค�ำพูดนั้นของเกลิกค์ เจเน็ตจึงพูดขึ้นมาด้วยน�้ำเสียง
เย็นชา ก่อนตบท้ายว่า
"อยากจะเห็นสองคนนั้นแต่งงานกันเร็วๆ จัง"
"ฟังแล้วเหมือนเป็นความปรารถนาที่เต็มไปด้วยความมุ่งร้าย
ยังไงไม่รู้นะครับ"
แต่แววตาของเจเน็ตดูไม่เหมือนคนที่พูดเล่นเลย แอนเดอร์สัน
ที่อยู่ข้างๆ จึงพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าจริงจังว่า
"เป็นค�ำพูดที่ดีที่สุดเท่าที่เธอเคยพูดมาเลยนะ"
"ฉันก็พูดแต่ค�ำดีๆ ตลอดแหละ"
เจเน็ตมองแอนเดอร์สันอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันไปทางอื่น แล้วตอนนั้น
เธอก็ชะงักไป เพราะเอลล่าก�ำลังจ้องเธอด้วยสายตาโกรธเคือง
"แต่หนูไม่อยากเห็นอะไรแบบนั้นค่ะ"
"นี่สัมภาระใบสุดท้ายแล้วใช่มั้ย"
"เรียกว่าสัมภาระเลยเหรอ มีของแค่ไม่กี่อย่างเอง"
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มินจุนเอากระเป๋าเดินทางใบสุดท้ายใส่รถแล้วยักไหล่ ส่วนใหญ่
อากาศในแคลิฟอร์เนียจะค่อนข้างอบอุ่น ของที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง
จึงมีแค่เสื้อแจ็กเก็ตกับเสื้อโค้ตบางๆ แค่ไม่ก่ีตัว นอกนั้นก็เป็นเสื้อ
ส� ำ หรั บ ฤดู ร ้ อ นเกื อ บทั้ ง หมด เขาหั น กลั บ ไปมองบ้ า นที่ อ ยู ่ ภ ายใต้
แสงแดดอั น อบอุ ่ น บนก� ำ แพงสี อิ ฐ มี ร ่ อ งรอยขี ด ข่ ว นตามกาลเวลา
มองเห็นปล่องไฟอยู่ที่ฝั่งหนึ่งของก�ำแพง เขาพูดด้วยน�้ำเสียงเศร้าๆ ว่า
"พอจะไปจริงๆ ก็ใจหายนะ"
"จะไปจากบ้านดีๆ แบบนี้ ไม่ใจหายสิแปลก"
"บ้านนายก็ดีเหมือนกัน ท�ำไมไม่เห็นนายใจหายเลย"
"บ้านดีแล้วยังไง มีผีอยู่ตั้งสองตน"
"เรียกพ่อแม่ว่าผีมันก็เกินไปหน่อยนะ"
"นายก็ลองเจอดูบ้างสิ ดูซิว่ายังจะพูดว่าฉันท�ำเกินไปอยู่รึเปล่า
พ่อแม่นายใจดีนี่ นายไม่เข้าใจหรอก"
มินจุนได้แต่เลิกคิ้วขึ้นโดยไม่พูดอะไร ค�ำพูดของแอนเดอร์สัน
ก็ไม่ผิดซะทีเดียว เพราะพ่อแม่ของมินจุนกับพ่อแม่ของแอนเดอร์สัน
ไม่เหมือนกันจริงๆ แต่...
"แต่เมื่อกี้ฉันเห็นเอมิลเลียน�้ำตาคลอตอนที่นายเก็บของนะ"
"น�้ำตาที่ไหนกัน"
แอนเดอร์สนั ตอบด้วยสีหน้าไม่สบายใจ เรเชลทีก่ ำ� ลังมองพวกเขา
จึงพูดขึ้นมาว่า
"เอมิลเลียน่ะแกล้งท�ำเป็นเข้มแข็ง แต่ข้างในก็เข้มแข็ง"
"ฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับ ต้องบอกว่าแกล้งท�ำเป็นเข้มแข็ง แต่
ข้างในอ่อนไหวไม่ใช่เหรอครับ"
"ถึ ง แม้ จ ะเป็ น ผู ้ ห ญิ ง ที่ เ ข้ ม แข็ ง ถึ ง ขนาดนั้ น แต่ เ วลาที่ ลู ก จาก
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ตัวเองไปก็เป็นเรื่องที่ท�ำใจยาก ยิ่งเป็นลูกชายที่ประคบประหงมมา
ตลอดเวลายี่สิบกว่าปีด้วยแล้ว"
"แม่ผมไม่ใช่แนวประคบประหงมแบบนั้นมั้งครับ"
แอนเดอร์สันท�ำท่าเหมือนจะพูดอะไรต่อ แต่พอเจอสายตาดุของ
เรเชลจึงหยุดเอาไว้แค่นั้น ส่วนมินจุนพอเห็นเรเชลแบบนั้นก็อดสงสัย
ไม่ได้วา่ เรเชลกับแดเนียลไม่เคยมีลกู ด้วยกันหรือว่าสูญเสียลูกไปกันนะ
ในเมื่อใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนานขนาดนั้นก็น่าจะต้องมีลูกสักคน แต่ไม่เคย
มีใครพูดถึง และแน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักกาลเทศะจนถึงขั้น
ไปโพล่งถามจากเรเชลเองโดยตรง เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัว ถ้าเจ้าตัว
ไม่ได้พูดออกมาเองเขาก็ไม่มีสิทธิ์และไม่มีความจ�ำเป็นต้องไปถาม
"สุดท้ายก็ต้องไปแล้วสินะ มินจุน"
"ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยครับ คงจะไม่มีข้าวบ้านไหน
อร่อยได้เท่านี้อีกแล้วในชีวิตของผม"
"ตายล่ะ พูดแบบนั้นเดี๋ยวคาย่าจะน้อยใจเอานะ"
"คาย่ายังไม่เคยท�ำอาหารให้ผมกินที่บ้านเลยนี่ครับ"
"สักวันก็คงจะท�ำให้ไม่ใช่เหรอ"
ค�ำถามหยอกเย้าของเรเชลท�ำให้มินจุนหันไปมองทางอื่นอย่าง
เขินอายแทนค�ำตอบ
"มันมักจะมีสถานการณ์ท่ีท�ำให้คนเรามีทางเลือกแค่คว้าให้มั่น
หรือไม่ก็ปล่อยมือจากมันไป อาจจะฟังดูเหมือนยายแก่หัวโบราณ แต่
สิ่งที่ผู้หญิงคาดหวังจากผู้ชายไม่ได้มีอะไรมากมายเลย แค่อยากให้เขา
กอดเอาไว้ให้แน่นๆ เท่านั้นเอง"
"อาจารย์เองก็เป็นแบบนั้นเหรอครับ"
"ถึงแม้คนจะชอบบอกว่าฉันมีนิสัยกระด้าง แต่ฉันก็ไม่ใช่ผู้ชายนะ

Page ���������������� 4.indd 27

6/12/2562 BE 10:24

28 ยอดเชฟเทพนักปรุง 4

ในขณะที่ ผู ้ ช ายอยากจะครอบครองโลก ผู ้ ห ญิ ง ก็ ต ้ อ งการผู ้ ช ายที่
ครอบครองโลก และพอรู้ว่าเราได้ครอบครองแล้วแน่ๆ ก็อยากจะให้
ผู้ชายยึดติดอยู่กับเราให้ได้ ผู้หญิงที่ท�ำให้ผู้ชายยึดติดไม่ได้ก็จะเกิด
ความเคลือบแคลงใจกับความรักได้ง่าย"
มินจุนพยักหน้าเห็นด้วยกับค�ำพูดนัน้ หลังจากครุน่ คิดอย่างจริงจัง
อยู่ครู่หนึ่งเขาก็ถามออกมาว่า
"แต่ผมก็ค่อนข้างยึดติดมากพอแล้วไม่ใช่เหรอครับ"
"มั น สุ ภ าพอ่ อ นโยนเกิ น ไป บางครั้ ง ในความสั ม พั น ธ์ ข องคู ่ รั ก
ไม่ต้องสุภาพก็ได้ ลองคิดดูสิว่าถ้าคบเพื่อนแล้วเพื่อนเอาแต่ท�ำตัวเป็น
ทางการกับเรา เราจะอยากท�ำตัวสบายๆ กับเพื่อนคนนั้นรึเปล่าล่ะ"
"...ก็คงจะยากอยู่เหมือนกันครับ"
มินจุนตอบด้วยน�้ำเสียงไม่มั่นใจ เรเชลจึงยิ้มกว้างพร้อมยกมือขึ้น
แตะไหล่ของมินจุน
"เธอเป็นเด็กฉลาด ฉันคิดว่าเธอจะเข้าใจในสิง่ ทีฉ่ นั พูดนะ ขอสอน
ไว้เท่านี้ก็แล้วกัน คงไม่คิดว่าฉันเป็นยายแก่น่าเบื่อหรอกใช่มั้ย"
"ต่อให้อาจารย์มานัง่ ท่องสารานุกรมตรงหน้า ผมก็ไม่เบือ่ หรอกครับ"
"ประจบชัดเจนเลยนะ"
"ประจบแบบโจ่งแจ้งน่ารักกว่าประจบแบบมีชั้นเชิง ว่ามั้ยครับ"
"พวกเธอนี่นะ"
เรเชลยิ้มอย่างเอ็นดู
"ขอบคุณนะครับอาจารย์ แต่พูดลาแบบนี้ก็ฟังดูแปลกๆ เพราะ
ผมแค่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเท่านั้นเอง"
"มานี่ซิ"
เรเชลอ้าแขนออก มินจุนจึงเดินเข้าไปสวมกอดเรเชล
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"เธอเป็นเหมือนลูกชายของฉัน และมันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไป
เมื่อไหร่ที่คิดถึงอ้อมแขนของครอบครัวก็มาหาฉันได้ตลอดเลยนะ"
เมื่อได้ยินแบบนั้นมินจุนก็รู้สึกแปลกๆ ขึ้นมา เขายังมีครอบครัว
อยู่ที่เกาหลีและยังมีแฟนซึ่งก็คือคาย่า แต่ส�ำหรับเรเชลนั้นไม่มีใครเลย
ถึงแม้ว่าข้างๆ เธอจะมีไอแซคผู้ซื่อสัตย์คอยดูแลอยู่ตลอดก็ตาม ดังนั้น
คนที่ จ ะคิ ด ถึ ง อ้ อ มแขนของครอบครั ว น่ า จะเป็ น เรเชลมากกว่ า เขา
พอคิดได้แบบนั้นเขาก็รู้สึกหนักอึ้งในใจ จึงกอดเธอแน่นขึ้นกว่าเดิม
แรงทีส่ ง่ ไปทีแ่ ขนนัน้ เต็มไปด้วยความสงสาร ความรัก และความรูส้ กึ ผิด
ที่ต้องจากไป
"อย่าคิดว่าผมเป็นเหมือนลูกชายเลยครับ โปรดคิดว่าผมเป็นลูกชาย
จริงๆ ตอนที่อาจารย์กอดผม ผมก็จะกอดอาจารย์เอาไว้เหมือนกัน"
"พูดอย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะ นี่คิดจะปลอบใจฉันเหรอ"
"ใช่ว่าคนที่อายุมากกว่าจะปลอบใจได้อยู่ฝ่ายเดียวนี่ครับ"
เรเชลผลักมินจุนออกเบาๆ พร้อมท�ำหน้าตกใจเล็กน้อย
"ไปกันได้แล้ว เธอขอลาหยุดเพื่อจะย้ายบ้าน อย่ามัวมาเสียเวลา
คุยเล่นอะไรแบบนี้เลย"
"ต่อให้ลาหยุดเพื่อมาคุยเล่นกับอาจารย์ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย
นี่ครับ"
"ทักษะการพูดของเธอนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ นะ"
เรเชลยิม้ เหมือนยอมแพ้มนิ จุนทีพ่ ดู จาเลีย่ นๆ ออกมาได้หน้าตาเฉย
แววตาและน�ำ้ เสียงดูจริงใจไม่เหมือนคนก�ำลังโกหก เธอจึงไม่แปลกใจเลย
ทีค่ าย่าจะหลงรักเขา ไม่สิ ไม่เกีย่ วว่าเป็นเรือ่ งระหว่างชายหญิงหรือเรือ่ ง
อายุมากน้อย แต่ความจริงใจและตรงไปตรงมาของเขานัน้ ไม่วา่ เป็นใคร
ก็คงรู้สึกดีทั้งนั้น ความสุภาพอ่อนโยนของเขาจะช่วยโอบอุ้มสมาชิก
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ในครัวเอาไว้ และครัวแบบนั้นก็จะสามารถต้อนรับลูกค้าได้อย่างอบอุ่น
กว่าเดิม
"พอถึงแล้วผมจะโทรมานะครับ"
"ไม่ได้ไปไกลเลย จะต้องโทรมาบอกท�ำไม จัดของแล้วก็พกั ผ่อนเถอะ
ฉันขอสั่งในฐานะหัวหน้าเชฟก็แล้วกัน"
"ครับผม"
มินจุนท�ำท่าตะเบ๊ะแล้วขึ้นรถไป พอรถเคลื่อนออกไปไกลแล้ว
เรเชลก็หนั หลังกลับ ก่อนหน้านีย้ งั มีเสียงคุยกันดังอยูร่ อบบ้าน แต่ตอนนี้
ไม่มีเสียงอะไรเลย ไม่มีทั้งเสียงลม เสียงนก เสียงแมลง หรือแม้แต่เสียง
รถยนต์ เรเชลมองบ้านอย่างเหม่อลอย บ้านที่เคยดูโรแมนติกราวกับ
ภาพวาดกลับดูอ้างว้างมากในตอนนี้
"เงียบเหงาจัง"
เงียบเหงาจนก้าวเท้าไม่ออกเลย
บ้านเช่าของพวกเขาสามคนตัง้ อยูแ่ ถวชานเมืองของเบเวอร์ลฮี่ ลิ ส์
สองข้างทางมีตน้ ไม้สงู เรียงรายอยู่ ถนนหน้าบ้านมีรถจอดอยูเ่ ต็มไปหมด
และหนึ่ ง ในนั้ น ก็ มี ร ถที่ บ รรทุ ก ข้ า วของของมิ น จุ น และแอนเดอร์ สั น
จอดอยู่ด้วย พอลากกระเป๋าเดินทางเข้าไปในบ้านก็เห็นคาย่าก�ำลัง
ปัดฝุ่นอยู่
"ขนของมาหมดแล้วเหรอ"
"อือ มีเท่านี้แหละ"
"เรียบง่ายดีจัง"
เฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ สั่ ง เอาไว้ ถู ก น� ำ มาส่ ง เมื่ อ สองสามวั น ก่ อ นแล้ ว
มินจุนถอนหายใจแล้วทิ้งตัวลงบนโซฟา คาย่าจึงขมวดคิ้ว
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"มาถึงก็จะพักเลยเหรอ ช่วยท�ำงานเดีย๋ วนี้ มีงานให้ทำ� เต็มไปหมด"
"เรื่องท�ำความสะอาดเป็นหน้าที่เธอไม่ใช่เหรอ"
"จะไม่ช่วยกันใช่มั้ย"
คาย่าหรีต่ ามอง มินจุนจึงจับข้อมือของคาย่าแล้วดึงเข้ามา ร่างของ
คาย่าจึงเซมาทับร่างของเขา
"ท�ำอะไรของนาย"
"พักสักเดี๋ยวเถอะ ตอนนี้ในใจมันว้าวุ่นไปหมด"
"...มีเรื่องอะไรเหรอ"
มินจุนกระชับกอดคาย่าแทนค�ำตอบ คาย่าขยับตัวเล็กน้อยราวกับ
ไม่ค่อยสบายตัว
"จะกอดก็กอดให้ดีๆ สิ อยู่ท่านี้มันปวดเอว"
"อาจารย์เรเชลบอกว่าให้ฉันลองท�ำตัวเป็นพวกแบดบอยบ้าง"
"อาจารย์ไม่น่าจะหมายถึงอะไรแบบนี้นะ"
มินจุนยิ้มแล้วปล่อยมือออกจากคาย่า พอลุกขึ้นยืนได้คาย่าก็จัด
เสื้ อ ผ้ า ของตั ว เองให้ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ นจะมองไปที่ ตั ก ของมิ น จุ น และ
ที่นั่งว่างตรงข้างเขา สุดท้ายเธอก็เลือกอย่างละครึ่ง ก้นครึ่งหนึ่งอยู่
บนโซฟา อีกครึ่งหนึ่งอยู่บนตักของเขา
"ไหนบอกว่าถ้าจะกอดก็ให้กอดดีๆ ไงล่ะ แล้วดูตัวเองนั่งสิ"
"ในอิ น เตอร์ เ น็ ต บอกว่ า คนเป็ น แฟนกั น ถ้ า อยากรั ก ษาความ
สัมพันธ์ให้ตลอดรอดฝัง่ ก็หา้ มให้ใจไปจนหมด ต้องให้เพียงแค่ครึง่ เดียว
ว่าแต่นายมีเรื่องอะไร ท�ำไมถึงท�ำหน้าแบบนั้น"
"ตอนออกจากบ้านอาจารย์เรเชลพอคิดว่าอาจารย์จะต้องอยู่ใน
บ้านกว้างๆ อย่างโดดเดี่ยวล�ำพัง ฉันก็เลยรู้สึกไม่ดีน่ะ"
"ยังไงก็อยู่ครัวเดียวกันนี่"
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"แต่ส�ำหรับบ้านมันเป็นคนละเรื่องกัน เวลากลับบ้านก็ควรจะมี
คนรอรับเราอยู่..."
"ยังมีไอแซคไม่ใช่เหรอ"
"ความสัมพันธ์ของเขาสองคนดูเป็นเจ้านายกับลูกน้องมากกว่า
คนในครอบครัว"
"เลิ ก คิ ด เรื่ อ งของคนอื่ น ได้ แ ล้ ว เข้ า มาสิ ฉั น ท� ำ ความสะอาด
ห้องของเราเสร็จแล้ว"
คาย่ า หอมแก้ ม มิ น จุ น ก่ อ นจะลุ ก ขึ้ น ยื น สุ ด ท้ า ยคนที่ ต ้ อ งใช้
มาสเตอร์เบดรูมด้วยกันก็คือคาย่ากับมินจุนเพราะเอาเข้าจริงแล้ว
มินจุนสะดวกใจที่จะอยู่ห้องเดียวกับคาย่ามากกว่าแอนเดอร์สัน แต่
ถึงแม้จะอยู่ห้องเดียวกันเขากับคาย่าก็นอนคนละเตียง ซึ่งตั้งอยู่ห่างกัน
โดยมีโคมไฟวางคั่นเอาไว้ คาย่าล้มตัวลงนอนบนเตียงและมองมาทีเ่ ขา
"มัวยืนบื้ออยู่ท�ำไม นายก็ลงมานอนด้วยสิ"
"ตอนนี้น่ะเหรอ"
"แล้วจะนอนพรุ่งนี้เหรอไง"
มินจุนลังเลอยูค่ รูห่ นึง่ เขาไม่ได้อยูใ่ นชุดทีค่ วรนอนลงบนเตียง แต่
ถ้ า อ้ า งเหตุ ผ ลนั้ น คาย่ า จะต้ อ งโกรธแน่ ๆ สู ้ ค ่ อ ยไปซั ก ผ้ า ห่ ม ใหม่
ให้สะอาดวันหลังดีกว่า สุดท้ายเขาก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงข้างๆ คาย่า
"ขอมือหน่อยสิ มินจุน"
"เห็นฉันเป็นหมาเหรอไง"
ทั้งที่พูดออกไปแบบนั้น แต่มินจุนก็ยื่นมือออกไปแต่โดยดี คาย่า
จับมือเขาเอาไว้พร้อมหลับตาลงและยิ้มอย่างอิ่มเอมใจ
"ต่อไปทุกวันเราจะนอนกันแบบนี้นะ"
"ทุกวันเป็นแบบนี้ ระหว่างเราคงไปไม่ถึงไหนแน่ๆ"
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"ถึงแม้เราจะท�ำให้มนั ก้าวหน้าเร็วขึน้ แต่ตอนนอนก็ตอ้ งจับมือกัน
แบบนี้ ไม่สิ ไม่ใช่แค่ตอนนอนเท่านั้น ไม่ว่าจะไปไหน ท�ำอะไร ก็ต้อง
จับมือกันแบบนี้ตลอดนะ"
"เวลาไปห้องน�้ำล่ะ"
"เลิกพูดอะไรที่ท�ำให้เสียบรรยากาศสักทีเถอะ"
คาย่าหยิกหลังมือของมินจุนเบาๆ
"ยังจ�ำเรื่องที่เธอกับฉันเคยสัญญากันไว้ตอนสมัยแข่งแกรนด์เชฟ
ได้มั้ย คาย่า"
"สัญญาอะไรเหรอ"
"อาหารเช้ากับอาหารกลางวันที่เธอเคยบอกว่าจะท�ำให้ฉันกิน
จนกว่าตัวเองจะแพ้แล้วตกรอบไป"
มินจุนหันหน้าไปสบตากับคาย่าที่ก�ำลังจ้องมองเขาอยู่ก่อนแล้ว
"แต่เธอเป็นคนชนะ เธอจะไม่มีทางแพ้อีกแล้ว"
คาย่าไม่ตอบอะไร มินจุนจึงท�ำหน้าจริงจังแล้วกระซิบเบาๆ ว่า
"การที่เธอจับมือนี้เอาไว้ก็เหมือนกัน ไม่มีทางที่เธอจะถอยไปไหน
ได้แล้ว"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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