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คำ�นำ�

มินจุน แอนเดอร์สัน และคาย่าตัดสินใจเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน แต่แค่เริ่มต้น

ก็วุ่นวายแล้ว ก็บ้านหลังนั้นดันมีแค่สองห้องนอน คาย่ากับแอนเดอร์สันเป็น 

รูมเมตกันไม่ได้อยู่แล้ว (แค่อยู่บ้านเดียวกันยังเขม่นกันจะแย่) คนกลาง 

อย่างมินจุนล่ะกลุ้มใจซะไม่มี

แต่นั่นก็เป็นแค่ฉากค่ันเวลาของเล่มนี้เท่านั้น ความวุ่นวายท่ีมากกว่า 

ไม่รู้ก่ีเท่ากำาลังรอมินจุนอยู่ เพราะว่าโรสไอส์แลนด์สาขาใหญ่กำาลังจะเปิดร้าน

อีกครั้งในรอบสิบปีในอีกไม่ก่ีวันน้ีแล้ว

จากคนครัวเล็กๆ ที่ได้แต่หั่นผักห่ันเน้ือ บัดนี้เขากำาลังจะได้ยืนในครัว 

ในฐานะคนทำาอาหารที่แท้จริงซึ่งจะต้องมีบททดสอบอีกมากมายมาให้เขา 

ได้เรียนรู้และฟันฝ่าอย่างแน่นอน

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

Pre ���������������� 4.indd   3 4/12/2562 BE   09:33



เกี่ยวกับนักเขียน

"ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆ 

ตอนน้ีก็ชอบ 

อนาคตก็ยังจะชอบ 

เหมือนกับทุกท่านท่ีกำาลังอ่านหนังสือเล่มนี้ชอบนั่นแหละ"

Yangchigi-jari
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จากใจนักแปล

แรงบันดาลใจคือสิ่งสำาคัญ คือสิ่ง ท่ีช ่วยขับเคลื่อนความฝันของ 

การดำารงอยู่ในฐานะมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ถึงแม้เรื่องราวจะดำาเนินไปตาม 

แก่นหลักท่ีบอกเล่าเก่ียวกับการทำาอาหารก็จริง แต่ทว่าตัวเอกของเรื่อง 

กลบัให้ข้อคิดในการดำาเนินชวิีตกับเราได้ดีพอสมควร การเลอืกเดนิตามความฝัน 

ทำาในสิ่งท่ีเราชอบ หรือเลือกตามครรลองท่ีครอบครัวได้วางกรอบไว้ให้  

การตัดสินใจแต่ละแบบจะนำามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน

จะมีสักก่ีคนท่ีได้รับโอกาสในการแก้ไขแบบโชมินจุน แต่เมื่อเขา 

ได้รับโอกาส เขาก็ทำามันออกมาได้ดี สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและ 

ความพยายามได้เป็นอย่างดี

เรื่องนี้สอนให้เราได้รู ้ว่าโอกาสน้ันมีค่ามากแค่ไหน หากได้เลือกทำา 

ในสิ่งท่ีเรารัก ผลลัพธ์มักจะออกมาดีเสมอ แต่ถ้าหากเราคิดจะหันหลังให้มัน 

เราก็ควรแน่ใจว่าเราจะไม่เสียใจกับสิ่งท่ีเราเลือก 

หวังว่านิยายนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มความฝันของ 

ใครหลายคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

ขอให้มีความสุขในทุกวัน

Parama
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Yangchigi-jari 7

เวลาไม่เคยคอยใครเหมือนเดิม เหลืออีกแค่ไม่ถึงเดือนก็จะถึง 

วันเปิดร้านโรสไอส์แลนด์แล้ว ถึงจะยังไม่มีลูกค้า แต่ในครัวก็ตกอยู่ใน

บรรยากาศตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก ตอนน้ีมินจุนก�าลังเลือกส้มพลาง 

ท�าหน้าบึ้งอยู่กลางตลาด

"มันไม่น่าจะหวานนะ"

"ท�าไมจะไม่...อือ มันก็หวานน้อยไปนิดนึง"

"ถ้าเป็นแบบน้ี ผมจะไปร้านป้าทรูดี้นะ"

"เอาน่า อย่าเครยีดนกัเลย มนัก็ไม่ได้จดืสนิทน่ีนา ยังมคีวามหวาน

อยู่บ้าง"

"หวานมากหวานน้อยมนัส่งผลกับการท�าอาหาร แล้วลกูท่ีสภาพดี 

มีบ้างรึเปล่า"

"ขอโทษนะ มันน่าจะเกิดความผิดพลาดระหว่างขนส่งน่ะ"

คนขายผลไม้ถอนหายใจพร้อมท�าหน้ากระอกักระอ่วน ส�าหรบัเขา

ทีข่ายผลไม้มาทัง้ชวิีตมองจากภายนอกแยกความแตกต่างแทบไม่ออก 

1

ตรงหน้าเส้นปล่อยตัว
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8 ยอดเชฟเทพนักปรุง 4

แต่มินจุนกลับมองออกท้ังที่ไม่ได้ลองชิมเลยด้วยซ�้า มินจุนยืนกอดอก

แล้วถอนหายใจ

"แล้วรับของมาได้ยังไงกัน น่าจะส่งคืนกลับไปซะ วันนี้ผมคงไม่ได้

อะไร ไว้พรุ่งน้ีผมมาใหม่ก็แล้วกัน"

"ไม่เอาน่า ลองดูอย่างอ่ืนก่อนก็ได้น่ี"

"ผมไม่ซือ้เพราะลกูยุหรอกนะ เพราะเงินทีจ่่ายมนัไม่ใช่เงนิของผม"

มินจุนเดินไปโดยไม่สนใจสีหน้าเสียดายของคนขาย มายาและ

จัสตินจึงพูดว่า

"โอ้โห เชฟ ยอดไปเลยค่ะ รู้ระดับความหวานท้ังที่ไม่ได้ชิมด้วย 

เหรอคะ"

"ถ้าผมเป็นแบบเชฟบ้างก็คงจะดี มีเคล็ดลับอะไรรึเปล่าครับ"

"ตรวจดูจากสี กลิ่น แล้วก็ผิว"

แน่นอนว่ามีระบบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดหน่อย มายาและจัสติน

ไม่ใช่แค่ภูมิใจในตัวมินจุน แต่พวกเขายังรู้สึกได้หน้าไปด้วย เพราะ

สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าในบรรดาเดมี่เชฟสี่คนมินจุนเป็นคนท่ีเก่ง

เรื่องการจ่ายตลาดมากท่ีสุด เขาไม่เคยซ้ือวัตถุดิบท่ีไม่ดีเลยสักคร้ัง 

อย่างเวลาซื้อหอมหัวใหญ่สิบหัวปกติก็น่าจะต้องมีสักหัวที่สภาพไม่ดี 

แต่มินจุนสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ถึงขนาดคนที่อยู่ในครัวเสนอ 

ให้มินจุนเป็นคนรับผิดชอบเรื่องจ่ายตลาดไปเลย ซึ่งแน่นอนว่า 

มินจุนไม่มีทางยอม เพราะการท่ีต้องมาตลาดตั้งแต่เช้ามืดไม่ใช ่

เรื่องสนุก

ช่วงเวลานีเ้ป็นกิจวัตรประจ�าวันท่ีมายาและจสัตนิรอคอยมากทีสุ่ด  

ไม่ได้เป็นเพราะอากาศตอนเช้ามืด หรือกลิ่นผลไม้มากมายที่ฟุ้งออกมา 

หรอืสสีนัท่ีหลากหลายทีย่ิ่งมองแล้วเพลนิตามากกว่าสวนดอกไม้ จรงิอยู่ 
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Yangchigi-jari 9

ว่าเหตุผลเหล่านั้นก็มีส่วนท่ีช่วยท�าให้จิตใจปลอดโปร่งอยู่บ้าง แต่ 

ความสนุกมันอยู่ตรง...

"เห็นมั้ย เชฟจากเพสโตเพสโตตรงน้ันน่ะ เมื่อก้ีพอเชฟมินจุน 

บ่นเรื่องส้ม พวกเขาก็ไม่ซื้อเหมือนกัน"

"พวกเชฟท่ีมาจากร้านเกรเซอร์ก็ถึงขนาดเดินตามพวกเราเลย 

นะครับ จะได้เห็นว่าเราซื้อหรือไม่ซื้ออะไร"

ความสนุกอยู่ตรงเรื่องพวกนี้น่ันเอง ถ้าหัวหน้าเชฟหรือซูเชฟของ

ร้านเหล่านั้นออกมาตลาดเองก็จะไม่มาเดินตามมินจุนแบบนี้ แต่ถ้า

เป็นพวกเดมี่เชฟ แค่เดินตามมินจุนก็จะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาและ

สามารถซื้อของคุณภาพดีๆ กลับไปได้ เรียกได้ว่าเป็นไกด์ในการ 

จ่ายตลาดประเภทหนึ่ง มินจุนเป็นคนดังในหมู่พ่อค้าแม่ค้าในตลาด 

ไม่ใช่เพราะเขามปีระสาทรบัรสท่ีแม่นย�าหรอืเป็นเชฟของร้านโรสไอส์แลนด์  

แต่เพราะเขารู ้สภาพแท้จริงของวัตถุดิบท่ีแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าท่ีมี

ประสบการณ์มาหลายสิบปียังเกิดความสับสน แล้วจะไม่ให้เป็นที่ 

กล่าวขานได้ยังไง จริงอยู่ว่าระดับร้านโรสไอส์แลนด์ไม่มีทางท่ีคนจาก

ทีน่ัน่จะไม่เก่ง ถึงอย่างนัน้ความใจเย็นและความช�านาญทีไ่ม่เหมาะกับ

อายุของมนิจนุก็ท�าให้คนทีม่าตลาดด้วยรูส้กึปลืม้ใจ ถึงขนาดท�าให้รูส้กึ

ว่าแต่ละก้าวทีเ่ดินช่างน่าภาคภูมใิจ จสัตนิขบัรถกลบัร้านเหมอืนทกุครัง้ 

เขาพูดด้วยน�้าเสียงสนุกสนานว่า

"เวลามาตลาดกับเชฟผมสนุกแล้วก็ไม่เหน่ือยเลยครับ เหมือนมา

กับดารา"

"คิดจะเป็นเชฟก็อย่าบ่นว่าการมาจ่ายตลาดเป็นเรื่องเหน่ือยหรือ

ล�าบาก ตลาดก็เหมือนสวนสนุก ย่ิงเวลาเจอวัตถุดิบที่ดีและแปลกใหม่

ก็จะรู้สึกเหมือนได้มาเที่ยว"

Page ���������������� 4.indd   9 6/12/2562 BE   10:24



10 ยอดเชฟเทพนักปรุง 4

"แต่ผมไม่ได้สลับกันมาเหมือนเดมี่เชฟนี่ครับ ผมต้องมาตลอด  

ถึงแม้ว่าจะเป็นของท่ีดูน่าอร่อยแค่ไหนก็ต้องมีเบื่อบ้างแหละ"

"สู้อีกหน่อยนะ ถ้าผ่านการเป็นเชฟฝึกหัดไปก็คงจะสบายขึ้น"

มินจุนมองอย่างเข้าใจ สมัยท่ีเขาเป็นเชฟฝึกหัดก็เคยมีชีวิต 

การท�างานที่แย่มากมาก่อนเหมือนกัน จึงเข้าใจว่าจัสตินก�าลังตกอยู่ใน

สถานการณ์แบบไหน ระดบัหัวหน้าเชฟมแีต่เรือ่งให้ต้องปวดหัว ส�าหรบั

เชฟฝึกหัดก็จะยุ่งอยู่กับการใช้แรงเพราะต้องคอยท�างานเล็กๆ น้อยๆ 

สารพัดอย่าง 

พอเห็นมินจุนแบบน้ัน มายาก็คิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าตัวเองต้องมา 

รับผิดชอบอาหารโมเลกูลาร์ แต่การที่ได้มาเป็นผู้ช่วยของมินจุนก็เป็น

เรื่องที่ดี เพราะมินจุนใจดีแต่ไม่อ่อนแอ เด็ดขาดแต่ไม่หยาบคาย มักจะ

โฟกัสอยู่แต่การท�าอาหาร ไม่สอนอะไรท่ีอยู่นอกเหนือจากเรื่องอาหาร 

และย่ิงไปกว่านั้นเขาไม่ปฏิบัติกับคนรอบข้างอย่างไร้ความคิด แม้ว่า 

เดมี่เชฟคนอื่นจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากในเรื่องนั้น แต่กรณีของ 

มนิจนุเห็นได้ชดัเจนว่าเขาพยายามคิดในมมุมองของอกีฝ่าย ไม่อย่างน้ัน 

เวลาท่ีเธอบ่นอะไร คนอ่ืนๆ ก็คงไม่พูดว่า 'ถึงยังไงเธอก็เป็นผู้ช่วยของ

เชฟมินจุนน่ี' หรอก

เมื่อกลับมาถึงห้องครัวก็ต้องเริ่มท�างานเลย พอบอกว่าเป็น 

อาหารโมเลกูลาร์คนก็มกัจะคดิถึงอปุกรณ์หน้าตาทนัสมยัต่างๆ แต่จากท่ี 

มายาได้เจอมา มันคือการที่ต้องจัดการกับวัตถุดิบชนิดพิเศษมากกว่า

เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ เช่น วุ้น เดกซ์โทรส* เลซิธิน** ทาปิโอก้า  

* เดกซ์โทรส (Dextrose) เป็นชื่อที่ใช้เรียกผลึกน�้าตาลกลูโคส (Glucose) ซึ่งเป็นน�้าตาลโมเลกุลเดี่ยว 

นิยมน�ามาใช้เป็นสารให้ความหวานในอาหารและขนม

** เลซิธิน (Lecithin) คือไขมันชนิดหน่ึงท่ีจ�าเป็นต่อร่างกาย ในการท�าอาหารแนวโมเลกูลาร์มักเอา 

เลซิธินมาเป็นตัวอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) หรือเป็นตัวประสานระหว่างของเหลวสองชนิด
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มอลโทเดกซ์ทริน* โซเดียม ซิเตรต** ต้องคอยตรวจดูสถานะของแป้ง

หรือเยลลี่ท่ีผสมสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเอาไว้ตลอดเวลา ถ้าท�าแค่น้ีก็ถือว่า

ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แต่ต้องน�าวัตถุดิบท่ีเตรียมไว้เหล่านั้นไปแปรรูปแล้ว

น�าไปท�าอาหาร น่ีจึงเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากทั้งร่างกายและสมอง 

ตอนน้ียังขนาดนี้ แล้วถ้าร้านเปิดจะขนาดไหน 

ในระหว่างทีเ่ตรยีมตัวเปิดร้านก็มอีกีสิง่ท่ีมายาเพ่ิงได้เรยีนรู ้นัน่ก็คือ 

เดมี่เชฟไม่รู ้จักเหน็ดจักเหนื่อย ในระหว่างท�าอาหารพวกเขาไม่ละ 

ความสนใจไปไหนเลย เห็นได้ชัดว่าทุ่มเทสมาธิทั้งหมดท่ีมีลงไปกับการ

ท�าอาหาร จึงเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่พวกผู้ช่วยจะได้รับแรงกระตุ้นและ

ทุ่มเทกันมากกว่าเดิม

"มายา ลองชิมน่ีหน่อย"

มินจุนพูดพร้อมย่ืนจานที่มีเส้นใสๆ เคลือบด้วยผงสีขาวๆ และมี

ตะไคร้กับผักชีวางอยู่ข้างบน 

"อะไรเหรอคะ"

"ก๋วยเตีย๋วแบบไทยกับน�า้ซปุลกูวัวท่ีเอาไปท�าเป็นครมีก่อน จากน้ัน 

ก็ท�าให้เป็นผงแล้วโรยลงไป มันยังไม่สมบูรณ์หรอกนะ แต่ลองชิม

รสชาติดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้าง"

"ยินดีเลยค่ะ"

แม้ปากจะบอกว่ายินดี แต่สีหน้าดูกระอักกระอ่วนมาก เพราะ

อาหารโมเลกูลาร์ของมินจุนมักจะคาดไม่ถึงเสมอ ซึ่งก็หมายความว่า

มันอยู่ระหว่างนรกกับสวรรค์ไงล่ะ มายาหลับตาปี๋แล้วตักก๋วยเตี๋ยว 

* ทาปิโอก้า มอลโทเดกซ์ทริน (Tapioca Maltodextrin) อธิบายง่ายๆ คือแป้งสตาร์ชชนิดหนึ่งซึ่งท�ามา

จากมนัส�าปะหลงั มกัใช้ในผลติภณัฑ์อาหารเพ่ือสขุภาพและในผลติภัณฑ์อาหารแห้งประเภทอาหารผง

** โซเดียม ซิเตรต (Sodium Citrate) ก็คือเกลือที่มีทั้งรสเปรี้ยวและรสเค็ม ใช้ในการแต่งรสอาหาร รวม

ทั้งใช้เป็นสารกันบูด
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12 ยอดเชฟเทพนักปรุง 4

ใส่ปาก และตอนนั้นเองตาท่ีหลับอยู่ก็ค่อยๆ ลืมข้ึนอย่างช้าๆ พร้อม

ความประทับใจท่ีปรากฏขึ้นมาบนใบหน้า มายาตั้งใจเคี้ยวแล้ว 

กลืนลงไป จากน้ันก็ปรบมือ 

"ว้าว! มันดีเลย ดีที่สุดในบรรดาอาหารท่ีท�าให้กินในช่วงนี้เลยค่ะ"

"เหรอ"

"ถ้าจะมอีะไรทียั่งขาดไปก็คงจะเป็นความกลมกล่อมของผงน�า้ซปุ 

มันยังไม่ค่อยเข้มข้นมากเท่าไหร่"

มนิจนุพยักหน้ารบั สิง่ท่ีเขาให้ความสนใจในช่วงนีก็้คอืเรือ่งน�า้ซปุ 

ความแตกต่างระหว่างตะวันออกกับตะวันตกก็อยู่ในน�้าซุปเหมือนกัน 

แถบตะวันออกส่วนใหญ่จะกินในรูปแบบน�้าซุปเลย แต่แถบตะวันตก

มักจะอยู่ในรูปของครีมซุปเบสหรือพวกเดมิกลาซซอส ปัญหาก็คือ 

ทั้งสองแบบเป็นการท�าที่ท้ังยากและต้องอาศัยความเอาใจใส่มาก  

อาจจะรู ้สึกว่าท้ังเดมิกลาซซอสและน�้าซุปเป็นอาหารท่ีพ้ืนๆ แต ่

ความจริงแล้วการที่จะท�าให้ออกมาได้ดีไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย ดูอย่างพวก

ร้านข้าวต้มเน้ือในเกาหลียังต้องทุ่มเวลาทั้งชีวิตเพ่ือให้ได้รสชาติน�้าซุป

ท่ีดีเย่ียม เขาไปโคเรียนทาวน์จนได้พบกับร้านข้าวต้มเน้ือที่อร่อย 

หลายร้าน และเขาก็รู้สูตรน�้าซุปของร้านพวกนั้นท้ังหมด แต่ปัญหาก็คือ

ข้าวต้มเนือ้ส่วนใหญ่ต้มโดยการใส่เนือ้วัวปรมิาณมากลงไป และยังต้อง

มีคนคอยเคี่ยวตลอดย่ีสิบสี่ชั่วโมงอีกด้วย

"น่ีคือสิ่งที่ช่วงน้ีนายเอาแต่ทุ่มเทรึเปล่า"

เสียงราฟาเอลดังมาจากด้านหลัง เขาใช้ส้อมม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยว

เข้าปาก จากนั้นก็พยักหน้าแล้วพูดว่า

"รสชาติดี แต่ไม่เข้มข้น"

"น่าจะไม่ได้ให้เวลากับน�้าซุปมากพอครับ"
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"ใช้น�้าซุปท่ีขายตามท้องตลาดง้ันหรือ"

"เปล่าครับ ผมเคี่ยวเอง คิดว่าท�าเองน่าจะดีกว่า"

"ถ้าท�ารสชาติประมาณน้ีสู้ใช้น�้าซุปแบบที่ขายตามท้องตลาด 

ดีกว่า จะไปดูถูกของที่ขายตามท้องตลาดไม่ได้หรอก พอเห็นว่าเป็น

สินค้าท่ีมาจากโรงงานคนก็ชอบคิดว่ามันก็เหมือนๆ กันหมด แต่ของที่

ท�าออกมาด้วยใจก็มีมากกว่าที่คิดนะ"

"เรื่องน้ันผมรู ้ครับ แต่ถึงยังไงก็คิดว่าลูกค้าที่ทานอาหารท่ีนี ่

คงอยากให้เราท�าทุกอย่างเองน่ะครับ"

"อมื เรือ่งนัน้มนัก็จรงิ ถ้าอย่างนัน้ท�าไมไม่ลองท�าดลู่ะ ฉันอนญุาต"

มนิจนุมองราฟาเอลเหมอืนไม่เข้าใจ ราฟาเอลจงึหวัเราะแล้วพูดว่า

"น�้าซุปน่ันไงล่ะ ลองท�าขึ้นมาเองสิ"

"คิดอยู่แล้วเชียวว่าท�าไมถึงไม่ค่อยได้เจอ เพราะมัวแต่มานั่งท�า

เรื่องบ้าๆ อยู่น่ีเอง"

ภายในครัวมีแค่มินจุน คาย่า และแอนเดอร์สัน คาย่าก�าลัง 

มองมินจุนด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อ

"ฉนัเคยอยากลองท�าดสูกัครัง้ เพราะฉนัไม่เคยท�าสโลว์ฟู้ดด้วยตวัเอง 

แบบจริงจังเลย"

"แต่มันก็ต้องมีขอบเขตบ้างสิ ใช่ว่าอยากไปอวกาศแล้วจะได ้

ขึ้นยานอวกาศกันจริงๆ สักหน่อยน่ี"

"มันก็ไม่ได้ถึงขนาดน้ัน..."

"เฮ้อ! ฉันไม่รู้จะห้ามนายยังไงแล้ว"

คาย่ากระโดดขึ้นไปนั่งลงบนเคาน์เตอร์ท�าอาหาร แอนเดอร์สัน 

จึงขมวดคิ้ว
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14 ยอดเชฟเทพนักปรุง 4

"น่ันมันเคาน์เตอร์ของฉันนะ"

"ตายแล้ว ขอโทษด้วยนะก้นของฉัน ฉันท�าเธอเลอะอะไรก็ไม่รู้"

คาย่ารีบกระโดดลงมาแล้วปัดก้นตัวเอง ระหว่างนั้นมินจุนก็ 

ถอนหายใจ

"ถ้าท้ังสองคนจะเป็นแบบน้ีกันก็กลับไปเถอะ นี่มันก็ดึกแล้วด้วย"

"เดี๋ยวพอฉันกลับไปนายก็เหงาอีก"

"มีใครที่ท�าอาหารแล้วเหงาด้วยเหรอ"

มินจุนตอบด้วยน�้าเสียงเรียบเฉยแล้วตักน�้ามันท่ีลอยข้ึนมาจาก

น�้าซุปท่ีเดือด คาย่าจึงย่ืนหน้าเข้าไปใกล้ต้นคอของมินจุน

"กลิน่เน้ือจะต้องตดิอยู่ในครวัแน่ๆ แล้วนีต้่องต้มนานแค่ไหนเหรอ"

"ย่ีสิบสี่ชั่วโมง"

"จะต้องอยู่แบบน้ีไปตลอดเลย? เด๋ียวก็ไม่สบายกันพอดี"

"ระหว่างน้ันก็พักเป็นระยะได้ สักครั้งละสิบนาที"

"ล�าบากล�าบนถึงขนาดน้ีเพ่ือน�้าซุปก๋วยเตี๋ยวมหัศจรรย์หน่ึงหม้อ"

"...เล่นพูดแบบน้ี ท�าเอาฉันหมดแรงเลย"

พอมินจุนย้ิมอย่างห่อเหี่ยว คาย่าก็ช่วยนวดต้นคอของมินจุน 

ระหว่างน้ันแอนเดอร์สันก็พูดข้ึนมาว่า

"เรื่องท�าอาหารเอาไว้ก่อน ว่าแต่พวกเราจะต้องเริ่มท�าสัญญา 

เช่าบ้านได้แล้วนะ"

"ตัดสินใจกันได้แล้วเหรอ"

มินจุนถามโดยไม่ละสายตาจากน�้าซุป ตอนนี้มีตัวเลือกอยู่ 

สองแห่ง แห่งแรกก็คือเบเวอร์ลีฮ่ลิส์ อีกแห่งก็คอืเวสต์ฮอลลวูีด แห่งแรก 

อยู่ใกล้กับโรสไอส์แลนด์ ส่วนอีกแห่งอยู่ใกล้กับร้านอาหารแกรนด์เชฟ

ที่คาย่าท�างาน แต่ก็ไม่ใช่ระยะทางที่แตกต่างอะไรกันมาก คาย่าพูดว่า
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"ฉันชอบเบเวอร์ลี่ฮิลส์"

"ท�าไมล่ะ"

"ก็เพราะในฮอลลีวูดมีคนบ้าๆ เยอะน่ะสิ"

พอจะเข้าใจว่าคาย่าก�าลังหมายถึงอะไร เนื่องจากมีพวกศิลปิน

จากหลากหลายสาขารวมตัวกันอยู่ จึงท�าให้ผู ้คนแถบฮอลลีวูดมี 

ความแปลกอย่างเห็นได้ชัด แอนเดอร์สันจึงพูดว่า

"แต่รูใ้ช่มัย้ว่าบ้านแถวเบเวอร์ลีฮ่ลิส์มมีาสเตอร์เบดรมูและเบดรมู

ธรรมดาอยู่อย่างละห้อง"

"รู้"

ราคาบ้านแถวเบเวอร์ลี่ฮิลส์แพงมาก ด้วยเงินเดือนของพวกเขา

คงยากท่ีจะหาบ้านที่มีสามห้องนอนได้ น่ันก็หมายความว่าจะต้องมี 

สองคนใช้มาสเตอร์เบดรูมด้วยกัน แอนเดอร์สันยักไหล่แล้วพูดว่า

"ถ้างั้นก็เหลือแค่ปัญหาเดียว ใครจะใช้มาสเตอร์เบดรูม เธอกับ

มินจุนหรือฉันกับมินจุน?" 

"ถามค�าถามอะไรไม่เข้าท่าเลย"

คาย่ามองแอนเดอร์สนัเหมอืนเขาก�าลงัพูดจาไร้สาระ แอนเดอร์สนั 

จึงหรี่ตา 

"ท�าไมล่ะ เพราะค�าตอบมันชัดเจนอยู่แล้วง้ันเหรอ"

"แน่นอนสิ ฉันน่ะ..."

"เดี๋ยว หยุดก่อน"

แอนเดอร์สันยกมือขึ้นแล้วมองไปที่มินจุนท่ีก�าลังยืนอยู่ตรง 

หน้าหม้อ

"ไหนสองคนลองตอบมาพร้อมกันซิว่าใครจะเป็นคนที่ได้ใช ้

ห้องเดยีวกบัมนิจนุ เรามาดูกันว่าแฟนผูเ้ลอค่าของเธอจะคดิแบบเดยีวกัน 

Page ���������������� 4.indd   15 6/12/2562 BE   10:24



16 ยอดเชฟเทพนักปรุง 4

รึเปล่า"

"นายคิดว่าความคิดของฉันกับมินจุนจะไม่เหมือนกันงั้นเหรอ"

"ธรรมดาคนเรามักจะคิดไม่เหมือนกันน่ี"

คาย่าจ้องแอนเดอร์สันอย่างไม่พอใจ แอนเดอร์สันจึงย้ิมมุมปาก 

ก่อนจะพูดด้วยน�้าเสียงถากถางเล็กน้อย

"มาพนันกันมั้ยล่ะ แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้อง"

"ฉันมั่นใจมากต่างหาก จัดมาเลย"

"ดี แล้วจะพนันด้วยอะไรดีล่ะ"

คาย่าท�าท่าทางครุ่นคิดอยู่ครู่หน่ึง แล้วไม่นานก็พูดขึ้นมาด้วย 

น�้าเสียงมั่นใจ

"ล้างจาน ไม่สิๆ ล้างจาน ทิ้งขยะ แล้วก็ท�าความสะอาดด้วย 

ทั้งหมดเลยเป็นไง"

"ระยะเวลา"

"ตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ด้วยกัน"

คาย่าจ้องแอนเดอร์สันด้วยสายตาท้าทาย จนแอนเดอร์สันถึงกับ

งงว่าท�าไมคาย่าถึงมั่นใจมากขนาดน้ัน แล้วแอนเดอร์สันก็พูดว่า

"จะนับถอยหลังนะ ทั้งสองคนให้ตอบมาพร้อมกัน ถ้าตอบว่าฉัน

ใช้ห้องเดียวกับมินจุนให้พูดว่าส้อม ถ้าตอบว่าพวกเธอใช้ห้องเดียวกัน

ให้พูดว่าช้อน เข้าใจใช่มั้ย...สาม สอง หน่ึง!"

"ช้อน!" 

"ส้อม!"

ค�าตอบเป็นคนละอย่าง มินจุนและคาย่าหันมองหน้ากัน คาย่า

จ้องมินจุนด้วยสายตาขุ่นเคือง เพราะมินจุนตะโกนว่าส้อม ส่วนคาย่า

ตะโกนว่าช้อน มินจุนจึงหันไปมองทางอื่นเพราะไม่อยากสบสายตา 
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คู่นั้น 

"ไม่อยากจะเชื่อเลย อะไรกันเน่ีย มินจุน น่ีมันใช่เหรอ นายชอบ

เจ้าโย่งนั่นขนาดนั้นเลยเหรอ"

"เปล่า ไม่ใช่อย่างนั้น ก็ฉันไม่รู้นี่ว่าเธอจะตอบแบบนั้น"

"มนัแน่นอนอยู่แล้วนี ่เราเป็นแค่เพ่ือนกันหรอืไง เราเป็นคู่รกักันนะ!  

อยู่คนละห้องไม่แปลกกว่าเหรอ!"

"อ๊ะ ฉันต้องตักฟองออกจากซุป"

"ยังจะนึกถึงเรื่องซุปอีก!"

มินจุนเอาแต่ตักฟองที่ลอยขึ้นมาออกจากน�้าซุปโดยแกล้งท�าเป็น

ไม่ได้ยิน ระหว่างน้ันแอนเดอร์สันก็ย้ิมเย็นชาใส่คาย่าท่ีก�าลังฟึดฟัด

"ฝากด้วยนะ ล้างจาน ท�าความสะอาด และทิ้งขยะ ยอดเลย  

ขยันมากๆ"

"จะให้ท�าจริงๆ น่ะ?"

"แล้วจะให้ท�าหลอกๆ หรือไง คงจะไม่ผิดค�าสัญญาท่ีตัวเอง 

เป็นคนพูดหรอกนะ อืม แต่มันก็คงขึ้นอยู่กับใจของเธอด้วยแหละ ถ้า 

ไม่อยากท�าก็ไม่ต้องท�าก็ได้ ฉันคงไม่ต�าหนิความใจเสาะของเธอหรอก"

"ยังไม่ได้ผิดค�าพูดสักหน่อย อย่ามาพูดมั่วๆ ว่าใจเสาะนะ ฉัน 

สู้คนเก่ง!"

"เหรอ เก่งจังเลยเนอะ ดีแล้วท่ีไม่คิดจะผิดค�าพูด ฝากด้วยล่ะ  

คุณแม่บ้าน"

คาย่ายกหมัดข้ึนมา แต่แอนเดอร์สันหันหลังแล้วเดินไปอย่าง 

ไม่สนใจ

"ฉันไปก่อนนะ ง่วงไม่ไหวแล้ว"

"คนทรยศ หนีไปคนเดียวแบบนี้ได้ไง"
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"ฉันไม่ได้เป็นคนสั่งให้เขาต้มน�้าซุปสักหน่อย เขาท�าเองต่างหาก"

แอนเดอร์สันพูดด้วยน�้าเสียงเด็ดขาดแล้วเดินออกจากครัวไป  

คาย่าจึงท�าปากย่ืนก่อนลากเก้าอ้ีมาน่ัง 

"พวกใจแคบ ต่อไปคงได้เจอผู้หญิงที่ใจแคบเหมือนกับตัวเอง 

นั่นแหละ"

"เขาคงอยากปล่อยให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันล่ะมั้ง"

"เชอะ ฉันน่าจะเป็นฝ่ายท�าแบบนั้นมากกว่านะ คุณโชมินจุน 

ผู้มีระดับและเย่อหยิ่งของเราบอกว่าอยากอยู่ห้องเดียวกับแอนเดอร์สัน 

แต่ไม่อยากอยู่กับฉัน"

"ท�าไมพูดแบบน้ันล่ะ ก็รู้น่ีว่าฉันไม่ได้คิดแบบน้ัน"

"ไม่รู้หรอก"

คาย่ายกมือวางบนพนักเก้าอ้ีแล้วท�าบ่นพึมพ�าด้วยน�้าเสียงหดหู่

"ล้างจาน ท�าความสะอาด ทิ้งขยะ..."

เธอพูดซ�้าไปซ�้ามาจนมินจุนถึงกับถอนหายใจ

"เดี๋ยวฉันช่วยเอง ไม่ต้องห่วงหรอก"

"ไม่ต้องช่วยหรอก ฉันเป็นคนแพ้เอง ฉันก็ต้องรับผิดชอบเอง"

"งั้นก็ตามใจ"

มินจุนตอบกลับอย่างไม่ลังเลเลยสักนิด คาย่าจึงจ้องต้นคอ 

ของมินจุนด้วยสายตาไม่พอใจ ระหว่างนั้นมินจุนก็พูดโดยท่ีไม่ได ้

หันกลับมามองว่า

"ถ้าจะจ้องกันขนาดนี้แล้วพูดแบบนั้นท�าไม"

"อะไรกัน รู้ได้ยังไงว่าฉันก�าลังจ้องอยู่"

"คิดว่าฉันไม่รู้จักคาย่า โลตัสดีพองั้นเหรอ"

คาย่ามองมินจุนอยู่เงียบๆ เขาไม่ได้ก�าลังท�าอาหารพิเศษอะไร 
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แค่ก�าลังต้มน�้าซุปและคอยตักฟองออกอย่างใส่ใจเท่าน้ันเอง แต่ท�าไม

ภาพด้านหลังของเขาถึงได้ดูดี ดูน่าหลงใหล และดูน่าอิจฉาขนาดน้ี 

"ในฐานะเชฟฉันประสบความส�าเร็จแค่ไหนกันนะ"

"สงสัยไปก็เท่าน้ันแหละ ยังไม่ใช่เวลาที่เราสองคนจะมานั่งคุยกัน

เรื่องความส�าเร็จหรอก"

"ฉันไม่ได้พูดถึงความส�าเร็จท่ีมันใหญ่โตอะไร แต่ฉันรู้สึกเหมือน

ตวัเองก�าลงัด้อยกว่าคนอืน่น่ะ พวกนายได้ท�างานในครวักันหมด แต่ฉนั

กลับใช้เวลายืนอยู่ในห้องอาหารมากกว่าในครัวซะอีก ออกมายืนให้คน

เห็นหน้า ถ่ายรูป แจกลายเซ็น ต้องทนฟังค�าชมเรื่องสูตรอาหารท่ีฉันมี

ส่วนร่วมแค่เล็กน้อยอย่างหน้าไม่อาย ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพวก 

สิบแปดมงกุฎเลย"

มือของมินจุนชะงักไป แต่เขาก็ไม่ได้หันกลับไปมอง เขาสามารถ

ดึงเธอเข้ามากอดเพ่ือปลอบใจได้ แต่ก็ไม่ได้ท�าแบบน้ัน เพราะมัน 

เหมอืนกับการเดินเข้าไปกระซบิใส่คนทีก่�าลงัป่วยเป็นหวดัว่า 'ความจรงิแล้ว 

หวัดไม่ใช่โรค เธอน่ะไม่ได้ป่วยหรอก' แต่ถ้ามันจ�าเป็นก็ต้องตัดเนื้อร้าย

ทิ้งไป ในใจของเขาหยิบมีดขึ้นมารอไว้แล้ว

"คาย่า เธออึดอัดใจเรื่องอะไรกันแน่ เรื่องท่ีไม่ได้อยู่ในครัว หรือ

เรื่องหน่ึงปีที่ต้องใช้ชีวิตเหมือนหุ่นเชิดของแกรนด์เชฟ?"

"ท้ังสองอย่าง"

"แล้วท�าไมถึงอึดอัดใจล่ะ"

"ก็บอกแล้วไง ตอนน้ีฉันไม่ใช่ทั้งดาราและไม่ใช่ทั้งเชฟ มันครึ่งๆ 

กลางๆ น่ะ สู้ได้เข้าวงการบันเทิงไปเลยแบบโคลอี้ยังดีกว่า แต่ตอนน้ี

ฉันกลับไม่ใช่อะไรเลยสักอย่าง ไม่สิ ไม่ได้ท�าอะไรเลยมากกว่า ฉัน 

ไม่ชอบแบบนี้เลยจริงๆ"
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มินจุนค่อยๆ เทฟองออกจากกระบวยก่อนจะพูดขึ้นมาว่า

"คาย่า เธอเป็นเชฟที่เก่งกว่าที่เธอคิด เธอบอกว่าสูตรอาหาร 

ของเธอไม่สมบูรณ์แบบจึงถูกน�าไปปรับปรุง และยังบอกว่าตัวเอง 

ขาดความสามารถในการเป็นหัวหน้าเชฟด้วย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดา

ที่เรายังท�าได้ไม่ดีพอ ถ้างั้นตอนนี้เธอควรจะต้องท�าอะไรล่ะ"

"อะไรคือต้องท�าอะไร"

"สุดท้ายสิ่งที่เธออยากท�าก็คือการท�าอาหาร ถ้างั้นก็ขัดเกลาฝีมือ

ของเธอสิ แก้ไขสูตรอาหาร ค้นคว้าเพ่ิมเติม พยายามเพ่ือท�าหน้าท่ี 

ให้เต็มท่ีในฐานะหัวหน้าเชฟจริงๆ ไม่ใช่แค่ในนาม ท�าให้ครัวกลายเป็น

ครัวของเธอ ต่อให้ท�าไม่ส�าเร็จ แต่ยังไงความพยายามเหล่านั้นก็น่าจะ

น�าผลที่น่าพอใจมาให้เธอได้บ้าง ตอนนี้เธอได้ท�าแบบนั้นอยู่รึเปล่าล่ะ"

คาย่าไม่ตอบเพราะเธอไม่ได้กัดฟันสู้และพยายามแบบที่มินจุน

พูดเลย มินจุนจึงพูดต่อ

"ถ้าไม่ขึ้นสู้กับแชมป์ก็ไม่สามารถชิงเข็มขัดแชมป์มาได้หรอกนะ 

คาย่า เธอลองท�าดูก่อนแล้วค่อยบ่น ให้ถูกแชมป์อัดจนน่วมก่อนแล้ว

จึงค่อยร้องไห้อย่างเต็มที่ ถ้าถึงตอนนั้นฉันจะปลอบใจเธอเต็มที่เลย แต่

ไม่ใช่ตอนน้ี คาย่า ฉันไม่ชอบการหลั่งน�้าตาโดยท่ีไม่ได้ลองพยายาม

หรอกนะ"

"ฉันก็ไม่ได้ร้องไห้น่ี"

"ใช่ เธอต้องไม่ร้อง"

คาย่าลุกขึ้นแล้วแนบตัวซบที่หลังของมินจุน มือทั้งสองข้าง 

สอดเข้าไปใต้รักแร้แล้วโอบรัดร่างน้ันไว้จนแน่น ก่อนจะกระซิบด้วย 

น�้าเสียงแผ่วเบา

"นายชอบดุแบบนี้ตลอดเลย"
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"ก็อย่าท�าตัวเป็นเด็กๆ สิ"

"ฉันยังเด็กอยู่นี่นา อายุแค่สิบกว่าปีเอง"

"ถ้าเธอพูดแบบน้ัน ฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อ"

มินจุนวางกระบวยลงแล้วหันไปจูบหน้าผากของคาย่าเบาๆ  

ก่อนจะย้ิมกว้าง

"ฉันน่าจะไปเป็นครูนะ"

คาย่าย้ิม

"สุดท้ายก็ต้องเลิกเป็นครูแล้วมาเป็นเชฟอยู่ดี"

รู้สึกหนักตัวไปหมด ไม่รู้สึกว่าก�าลังหายใจหรือก�าลังขยับนิ้ว ไม่มี

อะไรชัดเจนเลยสักอย่าง เธอเหมือนลืมตาขึ้นมาได้ครู ่หน่ึงแล้วก็ 

หลับลงอีกครั้ง เปลือกตาหนักอึ้งด้วยความง่วงงุน พอได้สติก็เห็นโลกที่

มดืมดิอีกครัง้ ขณะท่ีหลดุพ้นจากความก�า้ก่ึงว่าเป็นความฝันหรอือาการ

ผีอ�า ดวงตาของคาย่าก็มองเห็นใบหน้ากลมของเอลล่าที่ก�าลังจ้องมอง

ตาแป๋ว

"เอลล่า...ท�าไมเธอถึงมาอยู่น่ีได้ล่ะ"

คาย่าถามด้วยน�้าเสียงที่ท้ังเพลียท้ังง่วง แต่เอลล่ากลับท�าท่า 

ปัดผมอย่างไว้ตัว แล้วกอดตุ๊กตาท่ีโคลอี้เซ็นชื่อให้ไว้แนบอก 

"ก็โรงเรียนอนุบาลเลิกแล้วไง ถึงได้มาอยู่นี่"

"โรงเรียนอนุบาล? ยังเช้าอยู่เลย โรงเรียนเลิกแล้วเหรอ"

"ไม่ใช่เช้า กลางวันแล้ว"

ค�าตอบของเอลล่าท�าให้คาย่ารีบร้อนหยิบมือถือออกมาจาก

กระเป๋า แต่มือถือแบตฯ หมดไปแล้ว คาย่าจึงหันไปมองเอลล่าหน้าตา

ตื่น
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"เอลล่า เธอมีมือถือมั้ย"

"เด็กอนุบาลจะมีมือถือได้ยังไงกัน"

"แล้วนาฬิกาล่ะ"

"ไม่มี รู้แต่ว่าเลยสองโมงแล้ว"

คาย่ายกมือก่ายหน้าผากแล้วถอนหายใจ สายแล้ว เสียงของ 

มนิจนุทีบ่อกให้เธอลองพยายามยังคงก้องอยู่ในหูอย่างชดัเจน แต่วันแรก 

ก็เป็นแบบน้ีซะแล้ว คาย่าลุกขึ้นมาด้วยสีหน้าหดหู่ การไม่ได้นอน 

จนเช้าเป็นเรื่องที่เกินตัวไปจริงๆ เธอแค่ฟุบตัวลงบนโต๊ะเพ่ือจะงีบ 

สักหน่อยเท่าน้ันเอง ท�าไมถึงได้มาต่ืนอยู่ที่โซฟากันนะ หรือว่ามินจุน

เป็นคนพาเธอมานอนตรงน้ี?

"มินจุนท�าอะไรอยู่เหรอ"

"ท�าอาหาร"

"ยังท�าอยู่อีกเหรอ"

คาย่าท�าหน้าเป็นห่วง เด๋ียวก่อนนะ เธอได้นอนนานขนาดนี้แต่ยัง

รู้สึกเพลียอยู่เลย แล้วเขาจะอ่อนเพลียขนาดไหนกัน เธอไม่ได้โกรธ 

ที่เขาไม่ปลุก เพราะสุดท้ายการจะตื่นหรือไม่ต่ืนก็อยู่ที่ตัวเธอเอง 

พอเดินออกมาจากส่วนออฟฟิศเธอก็ได้กล่ินน�า้ซปุหอมมนัลอยมา 

แตะจมูก ไม่มีกลิ่นสาบจนน่าแปลกใจ...ความจริงอาจไม่ใช่เรื่องแปลก

ก็ได้ เพราะเขาคอยตักน�้ามันและสิ่งเจือปนออกตลอดเวลา เธอรู้ว่าการ

ใส่ใจมากขนาดนั้นต้องใช้แรงกายมากแค่ไหน เธอจึงอดเป็นห่วงเขา 

ไม่ได้

"อ้อ สวัสดีครับ เชฟคาย่า"

"สวัสดีค่ะ"

คาย่าตอบกลับการทักทายของพวกเชฟด้วยหน้าตาบึ้งตึงเหมือน
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เช่นเคย พอเดินตรงเข้าไปในครวัก็เห็นมนิจนุอยู่ตรงท่ีเดิม หันมามองเธอ 

พร้อมส่งรอยย้ิมที่อ่อนล้ามาให้

"อ้อ คาย่า ตื่นแล้วเหรอ"

"น่ีนายไม่ได้นอนเลยเหรอ"

"ไม่เป็นไรหรอก แค่นี้สบาย ฉันติดต่อต้นสังกัดให้แล้วนะว่าเธอ

ไม่ค่อยสบาย น่าจะต้องพักหน่อยน่ะ"

"ปัญหาในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของฉันสักหน่อย นายน่ะท่าทาง

เหมือนคนที่ก�าลังจะล้มพับไปได้ทุกเมื่อเลยนะ"

น�้าเสียงของคาย่าเจือความโกรธเล็กน้อย ราฟาเอลที่ยืนอยู่ข้างๆ 

จึงหันไปกระซิบท่ีข้างหูของเจเน็ตว่า

"เป็นอย่างท่ีเขาลือกันจริงๆ มินจุนคงจะโดนกดแบบนี้ไปตลอด

แน่เลย"

"ไม่รู้สิคะ ฉันคิดว่าตรงกันข้ามนะ"

"ตรงกันข้าม?"

เจเน็ตมองคาย่ากับมินจุนแทนค�าตอบ มินจุนก�าลังย้ิมอย่าง 

อ่อนโยนพร้อมจับคาย่าน่ังลงข้างๆ 

"เอาไว้ค่อยโกรธทีหลังนะ มาลองชิมนี่ดูก่อน ท้องว่างก็กินได ้

ไม่เป็นไร ฉันท�าน�้าซุปให้เป็นรูปร่างข้ึนมา ข้างในใส่เนื้อวัวต้มท่ีห่อด้วย

ลาซานญ่า ปรุงรสด้วยผงจันทน์เทศกับเกลือหิน ลองกินดูสิ"

คาย่าท�าตาเป็นประกายด้วยความคาดหวังพร้อมอ้าปากกินสิ่งท่ี

มนิจนุป้อน มนัเป็นรสชาตแิละสมัผสัท่ีแปลกใหม่ รปูร่างเหมอืนลกูบอล

ที่เด้งดึ๋ง แต่กลับไม่เหมือนเยลลี่เลยสักนิด ต้องบอกว่าเหมือนน�้าท่ีมี 

รูปร่างมากกว่า พอน�า้ซุปละลายในปากอย่างนุ่มนวล สัมผัสหนึบๆ ของ

เนื้อวัวที่ถูกห่อไว้ด้วยลาซานญ่าและรสชาติท่ีเข้มข้นก็อวดโฉมออกมา 
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แต่สิ่งที่เข้มข้นย่ิงกว่าก็คือรสชาติของน�้าซุป เพียงแค่ใช้เวลาและ 

ความใส่ใจก็ท�าออกมาได้แบบน้ี มีรสชาติตะวันออกและตะวันตก

หลอมละลายรวมกันอยู่ เนื้อวัวและลาซานญ่าก็มีรสชาติกลมกล่อม

จนถึงขีดสุด คาย่าถึงขนาดลืมความกังวลไปครู่หน่ึงแล้วเอ่ยปากชม 

ออกมา

"เอาลงเมนูได้เลยนะเนี่ย อาจจะต้องพัฒนาเพ่ิมอีกนิดหน่อย  

แต่ว่า...ดีจริงๆ"

"เอาลงเมนูคงจะยาก ท�าน�้าซุปแบบนี้ทุกวันเห็นจะไม่ไหว"

"ก็จริง ถ้างั้นแล้วท�าท�าไมล่ะ ถ้าเอาลงเมนูไม่ได้"

มินจุนหัวเราะออกมาเบาๆ แทนค�าตอบ คาย่าขมวดคิ้ว 

"หัวเราะท�าไม"

"เมื่อวานยังบอกว่าฉันทุ่มเทกับเรื่องไร้สาระอยู่เลย ตอนนี้กลับมา

เสียดายที่เอาลงเมนูไม่ได้ มันไม่ตลกเหรอ สุดท้ายผลที่ออกมาก็เป็น 

ที่น่าพอใจพอๆ กับความใส่ใจและเวลาที่ทุ่มเทลงไป"

คาย่าคิดทบทวนค�าพูดนั้นอยู่น่ิงๆ เป็นเพราะเมื่อวานได้คุยกัน

เยอะจึงไม่รู้สึกว่าค�าพูดนั้นฟังดูผิวเผิน เธอจึงพูดด้วยน�้าเสียงจริงจังว่า

"ความสัมพันธ์ระหว่างเราก็เหมือนกัน ถ้าคอยใส่ใจแล้วต้มไปได้

นานๆ แบบน้ันก็คงจะดี"

"คงต้องต้มไปจนไขกระดูกเสื่อมนั่นแหละ"

เอาอีกแล้วสินะ

คนในครวัต่างพากันถอนหายใจและส่ายหน้าไปตามๆ กัน รูห้รอก

ว่ามันเป็นค�าพูดที่ดี แต่ถ้าจะพูดจาเลี่ยนๆ ออกมาหน้าตาเฉยท้ังท่ีมีคน

อยู่หลายคนแบบนี้สู้กอดจูบกันให้เห็นต่อหน้ายังจะทรมานใจน้อยกว่า 

มายาหันไปมองเกลิกค์แล้วพูดข้ึนมาด้วยน�้าเสียงไม่พอใจ
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"น่ี เกลิกค์ ผู้ชายเอเชียเป็นแบบน้ีกันหมดเลยเหรอ"

"ไม่รู ้สิ แต่ผู ้ชายเกาหลีก็ได้ชื่อว่าเล่ียนที่สุดในแถบเอเชียอยู่

เหมือนกันนะ"

"ถ้าแต่งงานแล้วคงจะเปลี่ยนไปเองล่ะมั้ง"

"เรื่องน้ันก็เหมือนกันทุกเชื้อชาติน่ันแหละ พวกหนังรักมักจะท�า

แต่ฉากก่อนแต่งงาน ไม่มีค่อยมีฉากหลังแต่งงานหรอกจริงมั้ย เพราะ

หลังจากน้ันมันก็ไม่มีความโรแมนติกแล้ว พอเป็นสามีภรรยากันมันก็

กลายเป็นละครครอบครัว และละครครอบครัวส่วนใหญ่ก็น�าเสนอแค่

ปัญหา เรือ่งทะเลาะเบาะแว้ง และการคนืดวีนไปวนมาอยู่แบบน้ีนัน่ล่ะ"

เมื่อได้ยินค�าพูดน้ันของเกลิกค์ เจเน็ตจึงพูดข้ึนมาด้วยน�้าเสียง 

เย็นชา ก่อนตบท้ายว่า

"อยากจะเห็นสองคนน้ันแต่งงานกันเร็วๆ จัง"

"ฟังแล้วเหมือนเป็นความปรารถนาที่เต็มไปด้วยความมุ่งร้าย 

ยังไงไม่รู้นะครับ"

แต่แววตาของเจเน็ตดูไม่เหมือนคนท่ีพูดเล่นเลย แอนเดอร์สัน 

ที่อยู่ข้างๆ จึงพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าจริงจังว่า

"เป็นค�าพูดที่ดีที่สุดเท่าท่ีเธอเคยพูดมาเลยนะ"

"ฉันก็พูดแต่ค�าดีๆ ตลอดแหละ"

เจเน็ตมองแอนเดอร์สันอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันไปทางอื่น แล้วตอนน้ัน

เธอก็ชะงักไป เพราะเอลล่าก�าลังจ้องเธอด้วยสายตาโกรธเคือง 

"แต่หนูไม่อยากเห็นอะไรแบบนั้นค่ะ"

"น่ีสัมภาระใบสุดท้ายแล้วใช่มั้ย"

"เรียกว่าสัมภาระเลยเหรอ มีของแค่ไม่ก่ีอย่างเอง"
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มินจุนเอากระเป๋าเดินทางใบสุดท้ายใส่รถแล้วยักไหล่ ส่วนใหญ่

อากาศในแคลิฟอร์เนียจะค่อนข้างอบอุ่น ของท่ีอยู่ในกระเป๋าเดินทาง

จึงมีแค่เสื้อแจ็กเก็ตกับเสื้อโค้ตบางๆ แค่ไม่ก่ีตัว นอกนั้นก็เป็นเสื้อ

ส�าหรับฤดูร้อนเกือบท้ังหมด เขาหันกลับไปมองบ้านที่อยู ่ภายใต้

แสงแดดอันอบอุ่น บนก�าแพงสีอิฐมีร่องรอยขีดข่วนตามกาลเวลา  

มองเห็นปล่องไฟอยู่ท่ีฝั่งหนึ่งของก�าแพง เขาพูดด้วยน�้าเสียงเศร้าๆ ว่า

"พอจะไปจริงๆ ก็ใจหายนะ"

"จะไปจากบ้านดีๆ แบบน้ี ไม่ใจหายสิแปลก"

"บ้านนายก็ดีเหมือนกัน ท�าไมไม่เห็นนายใจหายเลย"

"บ้านดีแล้วยังไง มีผีอยู่ตั้งสองตน"

"เรียกพ่อแม่ว่าผีมันก็เกินไปหน่อยนะ"

"นายก็ลองเจอดูบ้างสิ ดูซิว่ายังจะพูดว่าฉันท�าเกินไปอยู่รึเปล่า 

พ่อแม่นายใจดีน่ี นายไม่เข้าใจหรอก"

มินจุนได้แต่เลิกคิ้วข้ึนโดยไม่พูดอะไร ค�าพูดของแอนเดอร์สัน 

ก็ไม่ผิดซะทีเดียว เพราะพ่อแม่ของมินจุนกับพ่อแม่ของแอนเดอร์สัน 

ไม่เหมือนกันจริงๆ แต่...

"แต่เมื่อก้ีฉันเห็นเอมิลเลียน�้าตาคลอตอนท่ีนายเก็บของนะ"

"น�้าตาท่ีไหนกัน"

แอนเดอร์สนัตอบด้วยสหีน้าไม่สบายใจ เรเชลทีก่�าลงัมองพวกเขา

จึงพูดขึ้นมาว่า

"เอมิลเลียน่ะแกล้งท�าเป็นเข้มแข็ง แต่ข้างในก็เข้มแข็ง"

"ฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับ ต้องบอกว่าแกล้งท�าเป็นเข้มแข็ง แต่

ข้างในอ่อนไหวไม่ใช่เหรอครับ"

"ถึงแม้จะเป็นผู ้หญิงท่ีเข้มแข็งถึงขนาดน้ัน แต่เวลาท่ีลูกจาก 
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ตัวเองไปก็เป็นเรื่องท่ีท�าใจยาก ย่ิงเป็นลูกชายท่ีประคบประหงมมา

ตลอดเวลาย่ีสิบกว่าปีด้วยแล้ว"

"แม่ผมไม่ใช่แนวประคบประหงมแบบน้ันมั้งครับ"

แอนเดอร์สันท�าท่าเหมือนจะพูดอะไรต่อ แต่พอเจอสายตาดุของ

เรเชลจึงหยุดเอาไว้แค่น้ัน ส่วนมินจุนพอเห็นเรเชลแบบนั้นก็อดสงสัย

ไม่ได้ว่าเรเชลกบัแดเนยีลไม่เคยมลีกูด้วยกันหรอืว่าสญูเสยีลกูไปกันนะ 

ในเมื่อใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนานขนาดนั้นก็น่าจะต้องมีลูกสักคน แต่ไม่เคย

มีใครพูดถึง และแน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนท่ีไม่รู้จักกาลเทศะจนถึงข้ัน 

ไปโพล่งถามจากเรเชลเองโดยตรง เพราะมันเป็นเร่ืองส่วนตัว ถ้าเจ้าตัว

ไม่ได้พูดออกมาเองเขาก็ไม่มีสิทธ์ิและไม่มีความจ�าเป็นต้องไปถาม

"สุดท้ายก็ต้องไปแล้วสินะ มินจุน"

"ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยครับ คงจะไม่มีข้าวบ้านไหน

อร่อยได้เท่านี้อีกแล้วในชีวิตของผม"

"ตายล่ะ พูดแบบนั้นเดี๋ยวคาย่าจะน้อยใจเอานะ"

"คาย่ายังไม่เคยท�าอาหารให้ผมกินที่บ้านเลยนี่ครับ"

"สักวันก็คงจะท�าให้ไม่ใช่เหรอ"

ค�าถามหยอกเย้าของเรเชลท�าให้มินจุนหันไปมองทางอื่นอย่าง

เขินอายแทนค�าตอบ 

"มันมักจะมีสถานการณ์ที่ท�าให้คนเรามีทางเลือกแค่คว้าให้มั่น

หรือไม่ก็ปล่อยมือจากมันไป อาจจะฟังดูเหมือนยายแก่หัวโบราณ แต่

สิ่งที่ผู้หญิงคาดหวังจากผู้ชายไม่ได้มีอะไรมากมายเลย แค่อยากให้เขา

กอดเอาไว้ให้แน่นๆ เท่าน้ันเอง"

"อาจารย์เองก็เป็นแบบนั้นเหรอครับ"

"ถึงแม้คนจะชอบบอกว่าฉันมีนิสัยกระด้าง แต่ฉันก็ไม่ใช่ผู้ชายนะ 
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ในขณะที่ผู ้ชายอยากจะครอบครองโลก ผู ้หญิงก็ต้องการผู ้ชายท่ี 

ครอบครองโลก และพอรู้ว่าเราได้ครอบครองแล้วแน่ๆ ก็อยากจะให้

ผู้ชายยึดติดอยู่กับเราให้ได้ ผู้หญิงที่ท�าให้ผู้ชายยึดติดไม่ได้ก็จะเกิด

ความเคลือบแคลงใจกับความรักได้ง่าย"

มนิจนุพยักหน้าเห็นด้วยกับค�าพูดน้ัน หลงัจากครุน่คดิอย่างจรงิจงั

อยู่ครู่หน่ึงเขาก็ถามออกมาว่า

"แต่ผมก็ค่อนข้างยึดติดมากพอแล้วไม่ใช่เหรอครับ"

"มันสุภาพอ่อนโยนเกินไป บางครั้งในความสัมพันธ์ของคู ่รัก 

ไม่ต้องสุภาพก็ได้ ลองคิดดูสิว่าถ้าคบเพ่ือนแล้วเพ่ือนเอาแต่ท�าตัวเป็น

ทางการกับเรา เราจะอยากท�าตัวสบายๆ กับเพ่ือนคนนั้นรึเปล่าล่ะ"

"...ก็คงจะยากอยู่เหมือนกันครับ"

มินจุนตอบด้วยน�้าเสียงไม่มั่นใจ เรเชลจึงยิ้มกว้างพร้อมยกมือขึ้น

แตะไหล่ของมินจุน

"เธอเป็นเดก็ฉลาด ฉนัคดิว่าเธอจะเข้าใจในสิง่ท่ีฉนัพูดนะ ขอสอน

ไว้เท่าน้ีก็แล้วกัน คงไม่คิดว่าฉันเป็นยายแก่น่าเบื่อหรอกใช่มั้ย"

"ต่อให้อาจารย์มานัง่ท่องสารานุกรมตรงหน้า ผมก็ไม่เบือ่หรอกครบั"

"ประจบชัดเจนเลยนะ"

"ประจบแบบโจ่งแจ้งน่ารักกว่าประจบแบบมีชั้นเชิง ว่ามั้ยครับ"

"พวกเธอน่ีนะ"

เรเชลย้ิมอย่างเอ็นดู 

"ขอบคุณนะครับอาจารย์ แต่พูดลาแบบนี้ก็ฟังดูแปลกๆ เพราะ

ผมแค่ย้ายออกไปอยู่ที่อ่ืนเท่านั้นเอง"

"มาน่ีซิ"

เรเชลอ้าแขนออก มินจุนจึงเดินเข้าไปสวมกอดเรเชล
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"เธอเป็นเหมือนลูกชายของฉัน และมันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไป 

เมื่อไหร่ท่ีคิดถึงอ้อมแขนของครอบครัวก็มาหาฉันได้ตลอดเลยนะ"

เมื่อได้ยินแบบน้ันมินจุนก็รู้สึกแปลกๆ ขึ้นมา เขายังมีครอบครัว

อยู่ที่เกาหลีและยังมีแฟนซึ่งก็คือคาย่า แต่ส�าหรับเรเชลน้ันไม่มีใครเลย 

ถึงแม้ว่าข้างๆ เธอจะมีไอแซคผู้ซื่อสัตย์คอยดูแลอยู่ตลอดก็ตาม ดังนั้น

คนที่จะคิดถึงอ้อมแขนของครอบครัวน่าจะเป็นเรเชลมากกว่าเขา  

พอคิดได้แบบนั้นเขาก็รู้สึกหนักอึ้งในใจ จึงกอดเธอแน่นข้ึนกว่าเดิม  

แรงทีส่่งไปท่ีแขนน้ันเต็มไปด้วยความสงสาร ความรกั และความรูส้กึผดิ 

ที่ต้องจากไป 

"อย่าคิดว่าผมเป็นเหมอืนลกูชายเลยครบั โปรดคิดว่าผมเป็นลกูชาย 

จริงๆ ตอนที่อาจารย์กอดผม ผมก็จะกอดอาจารย์เอาไว้เหมือนกัน"

"พูดอย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะ นี่คิดจะปลอบใจฉันเหรอ"

"ใช่ว่าคนท่ีอายุมากกว่าจะปลอบใจได้อยู่ฝ่ายเดียวน่ีครับ"

เรเชลผลักมินจุนออกเบาๆ พร้อมท�าหน้าตกใจเล็กน้อย

"ไปกันได้แล้ว เธอขอลาหยุดเพ่ือจะย้ายบ้าน อย่ามัวมาเสียเวลา

คุยเล่นอะไรแบบน้ีเลย"

"ต่อให้ลาหยุดเพ่ือมาคุยเล่นกับอาจารย์ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย 

นี่ครับ"

"ทักษะการพูดของเธอนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ นะ"

เรเชลย้ิมเหมอืนยอมแพ้มนิจนุทีพู่ดจาเลีย่นๆ ออกมาได้หน้าตาเฉย  

แววตาและน�า้เสยีงดจูรงิใจไม่เหมอืนคนก�าลังโกหก เธอจงึไม่แปลกใจเลย 

ทีค่าย่าจะหลงรกัเขา ไม่ส ิไม่เก่ียวว่าเป็นเรือ่งระหว่างชายหญิงหรอืเรือ่ง

อายุมากน้อย แต่ความจรงิใจและตรงไปตรงมาของเขาน้ันไม่ว่าเป็นใคร 

ก็คงรู้สึกดีทั้งน้ัน ความสุภาพอ่อนโยนของเขาจะช่วยโอบอุ้มสมาชิก 
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ในครัวเอาไว้ และครัวแบบนั้นก็จะสามารถต้อนรับลูกค้าได้อย่างอบอุ่น

กว่าเดิม

"พอถึงแล้วผมจะโทรมานะครับ"

"ไม่ได้ไปไกลเลย จะต้องโทรมาบอกท�าไม จดัของแล้วก็พักผ่อนเถอะ  

ฉันขอสั่งในฐานะหัวหน้าเชฟก็แล้วกัน"

"ครับผม"

มินจุนท�าท่าตะเบ๊ะแล้วขึ้นรถไป พอรถเคลื่อนออกไปไกลแล้ว

เรเชลก็หันหลงักลบั ก่อนหน้าน้ียังมเีสยีงคุยกันดังอยูร่อบบ้าน แต่ตอนนี ้

ไม่มีเสียงอะไรเลย ไม่มีท้ังเสียงลม เสียงนก เสียงแมลง หรือแม้แต่เสียง

รถยนต์ เรเชลมองบ้านอย่างเหม่อลอย บ้านที่เคยดูโรแมนติกราวกับ

ภาพวาดกลับดูอ้างว้างมากในตอนนี้ 

"เงียบเหงาจัง"

เงียบเหงาจนก้าวเท้าไม่ออกเลย

บ้านเช่าของพวกเขาสามคนต้ังอยู่แถวชานเมอืงของเบเวอร์ลีฮ่ลิส์ 

สองข้างทางมีต้นไม้สงูเรยีงรายอยู่ ถนนหน้าบ้านมรีถจอดอยู่เตม็ไปหมด  

และหน่ึงในนั้นก็มีรถที่บรรทุกข้าวของของมินจุนและแอนเดอร์สัน 

จอดอยู่ด้วย พอลากกระเป๋าเดินทางเข้าไปในบ้านก็เห็นคาย่าก�าลัง 

ปัดฝุ่นอยู่

"ขนของมาหมดแล้วเหรอ"

"อือ มีเท่าน้ีแหละ"

"เรียบง่ายดีจัง"

เฟอร์นิเจอร์ท่ีสั่งเอาไว้ถูกน�ามาส่งเมื่อสองสามวันก่อนแล้ว  

มินจุนถอนหายใจแล้วท้ิงตัวลงบนโซฟา คาย่าจึงขมวดคิ้ว
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"มาถึงก็จะพักเลยเหรอ ช่วยท�างานเดีย๋วนี ้มงีานให้ท�าเตม็ไปหมด"

"เรื่องท�าความสะอาดเป็นหน้าที่เธอไม่ใช่เหรอ"

"จะไม่ช่วยกันใช่มั้ย"

คาย่าหรีต่ามอง มนิจนุจงึจบัข้อมอืของคาย่าแล้วดงึเข้ามา ร่างของ 

คาย่าจึงเซมาทับร่างของเขา

"ท�าอะไรของนาย"

"พักสักเดี๋ยวเถอะ ตอนนี้ในใจมันว้าวุ่นไปหมด"

"...มีเรื่องอะไรเหรอ"

มนิจนุกระชบักอดคาย่าแทนค�าตอบ คาย่าขยับตวัเล็กน้อยราวกับ

ไม่ค่อยสบายตัว

"จะกอดก็กอดให้ดีๆ สิ อยู่ท่าน้ีมันปวดเอว"

"อาจารย์เรเชลบอกว่าให้ฉันลองท�าตัวเป็นพวกแบดบอยบ้าง"

"อาจารย์ไม่น่าจะหมายถึงอะไรแบบนี้นะ"

มินจุนย้ิมแล้วปล่อยมือออกจากคาย่า พอลุกข้ึนยืนได้คาย่าก็จัด

เสื้อผ้าของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนจะมองไปที่ตักของมินจุนและ 

ท่ีน่ังว่างตรงข้างเขา สุดท้ายเธอก็เลือกอย่างละครึ่ง ก้นครึ่งหน่ึงอยู ่

บนโซฟา อีกครึ่งหน่ึงอยู่บนตักของเขา 

"ไหนบอกว่าถ้าจะกอดก็ให้กอดดีๆ ไงล่ะ แล้วดูตัวเองน่ังสิ"

"ในอินเตอร์เน็ตบอกว่าคนเป็นแฟนกันถ้าอยากรักษาความ

สมัพันธ์ให้ตลอดรอดฝ่ังก็ห้ามให้ใจไปจนหมด ต้องให้เพียงแค่ครึง่เดยีว 

ว่าแต่นายมีเรื่องอะไร ท�าไมถึงท�าหน้าแบบน้ัน"

"ตอนออกจากบ้านอาจารย์เรเชลพอคิดว่าอาจารย์จะต้องอยู่ใน

บ้านกว้างๆ อย่างโดดเดี่ยวล�าพัง ฉันก็เลยรู้สึกไม่ดีน่ะ"

"ยังไงก็อยู่ครัวเดียวกันน่ี"
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"แต่ส�าหรับบ้านมันเป็นคนละเรื่องกัน เวลากลับบ้านก็ควรจะม ี

คนรอรับเราอยู่..."

"ยังมีไอแซคไม่ใช่เหรอ"

"ความสัมพันธ์ของเขาสองคนดูเป็นเจ้านายกับลูกน้องมากกว่า

คนในครอบครัว"

"เลิกคิดเรื่องของคนอื่นได้แล้ว เข้ามาสิ ฉันท�าความสะอาด 

ห้องของเราเสร็จแล้ว"

คาย่าหอมแก้มมินจุนก่อนจะลุกขึ้นยืน สุดท้ายคนท่ีต้องใช้ 

มาสเตอร์เบดรูมด้วยกันก็คือคาย่ากับมินจุนเพราะเอาเข้าจริงแล้ว 

มินจุนสะดวกใจที่จะอยู่ห้องเดียวกับคาย่ามากกว่าแอนเดอร์สัน แต ่

ถึงแม้จะอยู่ห้องเดียวกันเขากับคาย่าก็นอนคนละเตียง ซึ่งต้ังอยู่ห่างกัน

โดยมีโคมไฟวางคั่นเอาไว้ คาย่าล้มตัวลงนอนบนเตยีงและมองมาทีเ่ขา

"มัวยืนบื้ออยู่ท�าไม นายก็ลงมานอนด้วยสิ"

"ตอนน้ีน่ะเหรอ"

"แล้วจะนอนพรุ่งนี้เหรอไง"

มนิจนุลงัเลอยู่ครูห่นึง่ เขาไม่ได้อยู่ในชดุทีค่วรนอนลงบนเตียง แต่

ถ้าอ้างเหตุผลน้ันคาย่าจะต้องโกรธแน่ๆ สู ้ค ่อยไปซักผ้าห่มใหม่ 

ให้สะอาดวันหลังดีกว่า สุดท้ายเขาก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงข้างๆ คาย่า

"ขอมือหน่อยสิ มินจุน"

"เห็นฉันเป็นหมาเหรอไง"

ทั้งที่พูดออกไปแบบนั้น แต่มินจุนก็ย่ืนมือออกไปแต่โดยดี คาย่า

จับมือเขาเอาไว้พร้อมหลับตาลงและย้ิมอย่างอิ่มเอมใจ

"ต่อไปทุกวันเราจะนอนกันแบบนี้นะ"

"ทุกวันเป็นแบบน้ี ระหว่างเราคงไปไม่ถึงไหนแน่ๆ"
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"ถึงแม้เราจะท�าให้มนัก้าวหน้าเรว็ข้ึน แต่ตอนนอนก็ต้องจบัมอืกัน

แบบนี้ ไม่สิ ไม่ใช่แค่ตอนนอนเท่านั้น ไม่ว่าจะไปไหน ท�าอะไร ก็ต้อง

จับมือกันแบบน้ีตลอดนะ"

"เวลาไปห้องน�้าล่ะ"

"เลิกพูดอะไรท่ีท�าให้เสียบรรยากาศสักทีเถอะ"

คาย่าหยิกหลังมือของมินจุนเบาๆ 

"ยังจ�าเรื่องท่ีเธอกับฉันเคยสัญญากันไว้ตอนสมัยแข่งแกรนด์เชฟ

ได้มั้ย คาย่า"

"สัญญาอะไรเหรอ"

"อาหารเช้ากับอาหารกลางวันท่ีเธอเคยบอกว่าจะท�าให้ฉันกิน

จนกว่าตัวเองจะแพ้แล้วตกรอบไป"

มินจุนหันหน้าไปสบตากับคาย่าท่ีก�าลังจ้องมองเขาอยู่ก่อนแล้ว

"แต่เธอเป็นคนชนะ เธอจะไม่มีทางแพ้อีกแล้ว"

คาย่าไม่ตอบอะไร มินจุนจึงท�าหน้าจริงจังแล้วกระซิบเบาๆ ว่า

"การท่ีเธอจับมือน้ีเอาไว้ก็เหมือนกัน ไม่มีทางที่เธอจะถอยไปไหน

ได้แล้ว"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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