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คำ�นำ�

ตอนที่เพ่ิงย้อนเวลากลับมาในอดีตมินจุนมีเลเวลการทำาอาหารระดับ 5 

และเลเวลการชิมระดับ 6 เขาพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ จนถึงตอนนี้ก็มีท้ัง 

เลเวลการทำาอาหารและการชิมระดับ 9 แล้ว อีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้นเขาก็จะ 

'สมบรูณ์แบบ' แต่มนัช่างเป็นก้าวท่ีใหญ่และชวนให้สบัสนจรงิๆ ว่าต้องเดนิไป 

ยังไงนะถึงจะคว้าเลข '10' มาครองได้

แต่ท่ีแน่ๆ คือนิยายเรื่องนี้เดินทางมาถึงเล่มที่ 10 แล้ว มินจุนของเรา 

มร้ีานอาหารเป็นของตวัเองแล้วและก็สร้างครอบครวัท่ีเตม็ไปด้วยความสุขแล้ว

ด้วยเช่นกัน เพ่ือนและสังคมรอบตัวก็ดี ถ้าจะมีอะไรที่ยังค้างคาใจอยู่น้ัน 

นอกจากเรื่องอัพเลเวลตัวเองแล้วก็เห็นจะเป็นเรื่องอาจารย์ของเขา...เรเชล

ด้วยเหตุนี้มินจุนจึงทุ่มเต็มที่เพ่ือให้เรเชลมีเลเวลการทำาอาหารเต็มสิบ 

เพราะเขารู้ว่าเธอยังยอดเย่ียมได้กว่านี้อีก บางทีผลของมันอาจทำาให้เขาเอง 

ก็เข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบไปด้วยเช่นเดียวกัน

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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เกี่ยวกับนักเขียน

"ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆ 

ตอนน้ีก็ชอบ 

อนาคตก็ยังจะชอบ 

เหมือนกับทุกท่านท่ีกำาลังอ่านหนังสือเล่มนี้ชอบนั่นแหละ"

Yangchigi-jari
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จากใจนักแปล

'ยอดเชฟเทพนักปรุง' เป็นนิยายแนวแฟนตาซี แต่แฝงด้วยแง่คิดและ 

การใช้ชีวิตจริงของมนุษย์หลายประการ ในนิยายเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเอก 

อย่างโชมินจุน คาย่า หรือคนอื่นๆ เช่น จูน เรเชล ต่างมีฝีมือท�าอาหารแบบ 

หาตัวจับยาก แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนล้วนพยายามอย่างสุดความสามารถ

กว่าจะได้มาซึ่งวันน้ี

แต่ชีวิตของใครอีกหลายคนในนิยายเล่มนี้ก็ไม่ได้มีความแฟนตาซี และ

ผลลัพธ์ของความพยายามก็ใช่ว่าจะประสบความส�าเร็จ สาเหตุหนึ่งมาจาก 

ขีดจ�ากัดในความพยายามของแต่ละคนแตกต่างกัน 

นยิายเล่มนีบ้อกเล่าถึงเส้นทางการใช้ชวิีต ความสมัพันธ์ระหว่างตวัละคร

ในนิยาย ความสนุกสนานในการที่เชฟรังสรรค์อาหารจากเครื่องปรุงนานา  

ได้ตื่นเต้นไปกับการแข่งขันท�าอาหารนับคร้ังไม่ถ้วน ได้รู ้จักเร่ืองราวต่างๆ  

ที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตของมนุษย์ปุถุชน การแพ้ชนะ ความรัก ความผูกพัน หรือ 

แม้กระทัง่อารมณ์และจติใจของตัวละครจากสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ ท�าให้

บางครั้งต้องถามตัวเองว่าถ้าต้องประสบกับเร่ืองราวแบบน้ีบ้างจะแก้ไข 

หรือจะท�าอย่างไรต่อดี 

โชมินจุนและเหล่าตัวละครจะพาผู้อ่านทุกท่านโลดแล่นไปกับเนื้อเรื่อง 

ที่มี 'อาหาร' เป็นตัวชูโรง เชื่อว่าเมื่อทุกท่านอ่านนิยายเล่มน้ีจนจบคงจะลุกขึ้น

มาปฏิวัติตัวเองในการท�าอะไรให้กับชีวิตสักอย่าง เกิดแรงบันดาลใจในการ 

ใช้ชีวิตต่อไปอย่างแน่นอน ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการอ่านนิยายเล่มนี้ 

มีมีวณิ
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Yangchigi-jari 7

ปลาคอ็ดกลนืกินมะเขอืเทศไม่สามารถเป็นกระแสได้เท่าโชเร็กจาโน่

หรือเน้ือหกอย่าง แต่ทั้งมินจุนและคาย่าก็ไม่รู ้สึกผิดหวัง เพราะ 

ไม่ได้คาดหวังต้ังแต่แรกอยู่แล้ว เมนูนี้น�ามาเปรียบกับโชเร็กจาโน่และ 

เนื้อหกอย่างไม่ได้ โดยเฉพาะโชเร็กจาโน่ท่ีสาธารณชนเข้าถึงได้ง่าย

แต่ปลาค็อดกลืนกินมะเขือเทศเป็นเมนูท่ีเหมาะกับการน�าเสนอ

ให้นักชิมมากกว่าบุคคลท่ัวไป เพราะย่ิงได้สัมผัสรสชาติมากเท่าไหร ่

ก็ย่ิงท�าให้เข้าใจคุณค่าของเมนูน้ีมากเท่าน้ัน

แน่นอนว่าถ้ารายการของพยองยุนได้ออกอากาศ ปลาค็อด 

กลืนกินมะเขือเทศก็จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี 

แต่พยองยุนต้องการให้รายการเน้นที่ความสามารถอันยอดเย่ียมของ 

มินจุนกับคาย่ามากกว่า

ต่อให้ผ่านไปสักสิบปี แม้คนจะลืมเลือนเมนูนี้ไปบ้าง แต่การ

เปลี่ยนแปลงที่หลงเหลือไว้ในวงการอาหารก็ไม่อาจจะจางหายไปได้

ง่ายๆ

1

เพื่อนๆ
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8 ยอดเชฟเทพนักปรุง 10

"อร่อยมากเลยล่ะ"

เทเรซ ่าพูดถึงเมนูน้ี ข้ึนมาพลางเอนกายลงบนโซฟา โคลอ้ี 

เหลือบมองเล็กน้อยก่อนจะหันกลับมามองกระดาษโน้ตท่ีเต็มไปด้วย 

ไอเดียเก่ียวกับอาหาร

ปลาค็อดกลืนกินมะเขือเทศ...

โคลอี้ก็เคยได้กินเมนูนั้น และเธอก็มีสูตรด้วย ครั้งแรกที่ได้กิน 

เธอพูดว่า 'ท�าไมถึงท�าอาหารแบบน้ีออกมาได้ น่าอัศจรรย์มากเลย!'  

คาย่าจึงถามกลับมาว่าอยากรู้สูตรหรือเปล่า พวกเขาหวังดีกับโคลอี้ 

เพราะพวกเขารูดี้ว่าโคลอีต้้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนเพ่ือการเตบิโต

ของตัวเอง 

โคลอี้คาบปากกาเอาไว้ในปาก ผ่านไปสักพักปากกาก็ร่วงหล่น

คิดอะไรไม่ออกเลย

ตอนนีโ้คลอีก้�าลงัคดิสตูรอาหารอยู่ แต่ความรูส้กึหงุดหงดิท่ีก่อตวัขึน้

ก็ท�าให้เธอคดิอะไรไม่ออก 

"คิดอะไรอยู่เหรอ หน้ามุ่ยเชียว"

"ผิดแล้วล่ะ นี่เป็นสีหน้าตอนไม่มีความคิดในหัวเลยต่างหาก"

โคลอีเ้อาคางเกยโต๊ะ ตอนนีปั้ญหาทีเ่ธอมไีม่ใช่แค่เรือ่งสูตรอาหาร

เท่าน้ัน แต่ยังมปัีญหาเรือ่งฝีมอืการท�าอาหารด้วย

"พอได้เป็นอาจารย์สอนท�าอาหารฉนัก็ได้รูว่้าฉันเก่งเร่ืองทฤษฎีมาก"

"อวดตัวเองก็ได้เหรอ อืม ถ้างั้นฉันก็ขอลายเซ็นเธอได้แล้วสิ"

"ฉันพูดจริงนะ ฉันอยากให้ฝีมือของตัวเองดีข้ึนกว่าเดิมไวๆ จัง... 

เธอท�ายังไงถึงร้องเพลงดีขึ้นได้"

"ฉันร้องเพลงดีตั้งแต่เกิดแล้ว"

"กลับบ้านไปเลย"
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Yangchigi-jari 9

โคลอ้ีชี้ไปที่ประตูพร้อมท�าหน้าบึ้ง เธอไม่รู้ว่าเพ่ือนตัวแสบคนนี ้

มาหาเพราะว่างหรือมาหาเพราะอยากให้เธอท�าของอร่อยให้กิน

ดีล่ะ ต่อไปจะไม่ท�าอะไรให้กินแล้ว 

โคลอ้ีท�าสายตาแข็งกร้าว เทเรซ่าจึงยักไหล่

"ฉันซ้อมเยอะมาก แต่ก็ร้องเพลงดีเป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว ถ้าฝีมือ 

การร้องเพลงมีต้ังแต่ศูนย์ถึงร้อย ตอนเกิดมาฉันก็มีแปดสิบคะแนน 

แล้วล่ะ หลังได้เรียนอะไรเพ่ิมเติมอีกหน่อยก็เข้าใกล้ร้อยพอดี"

"ถ้างั้นคนท่ีเกิดมามีห้าสิบคะแนนจะท�ายังไง"

"ก็ต้องพยายามให้มาก ไม่ใช่แค่ทุ่มเทเวลาอย่างเดียว แต่ต้อง 

ใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือนฉันหลายคนก็เป็นแบบนั้น"

"อืม" โคลอ้ีเบ้ปากพลางจมอยู่กับความคิด 

"ฉันคิดว่าเธอดีขึ้นแล้วเชียว แต่ท�าไมถึงมีความคิดแบบน้ีอีกล่ะ 

โคลอี้"

"ปกติฉันก็เป็นคนคิดเยอะอยู่แล้ว"

"น่ีไม่ใช่แค่คิดเยอะเฉยๆ แล้วล่ะ หรือเธอได้รับแรงกระตุ้นจาก

ปลาค็อดกลืนกินมะเขือเทศ"

"ก็มีส่วน"

"เธออยากจะเป็นอะไรกันแน่"

สีหน้าของเทเรซ่าจริงจังขึ้น

"เธออยากเป็นทั้งนักวิจัยอาหารและเป็นเซเลบด้วยใช่มั้ย"

"ใช่"

"เธอก็เก่งท้ังสองเรื่องแล้วน่ี คนท่ีเรียนกับเธอก็ประเมินเธอดี  

รายการอาหารของเธอกเ็รตต้ิงดี รอบนีแ้จก็สนัยังเสนอให้เธอเป็นทีป่รกึษา

เมนูอาหารด้วย ใครๆ ก็มองว่าเธอประสบความส�าเร็จทั้งน้ันล่ะ"
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10 ยอดเชฟเทพนักปรุง 10

"การประสบความส�าเรจ็มนัไม่ส�าคญัหรอก ฉันแค่อยากท�าอาหาร

ให้ดีข้ึน"

"เหมือนมินจุนกับคาย่าน่ะเหรอ"

"เปรียบเทียบกับสองคนน้ันไม่ได้หรอก"

"แต่ที่เธอเป็นแบบน้ีก็เพราะสองคนน้ันไม่ใช่เหรอไง" 

ค�าพูดเสยีดแทงใจท�าให้ไหล่ของโคลอีห่้อเหีย่วลงทันที เทเรซ่าจงึ

ลูบหลังของเพ่ือนผู้น่ารักและน่าสงสาร 

"มีใจอยากแข่งขันมันก็ดีอยู่หรอก แต่เธอก็ต้องมีความมั่นใจใน 

ตัวเองด้วย"

"ความมั่นใจในตัวเองเหรอ"

"เธอต้องมั่นใจว่าเธอเอาชนะได้ ไม่ว่าจะเป็นมินจุนหรือคาย่า  

โคลอี้ท่ีฉันรู้จักต้องท�าแบบนั้นได้แน่นอน หรือว่าไม่ใช่กันล่ะ"

โคลอี้อยากตอบออกไปว่าไม่ใช ่  เพราะภายในใจของเธอ 

ยังมีความอ่อนแอซ่อนอยู่ แต่เธอไม่อาจแสดงความอ่อนแอต่อหน้า

เพ่ือนคนน้ีได้

"คงใช่มั้ง"

ดังนั้นเธอจึงซ่อนมันเอาไว้ เพราะเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ถูกลบออกไป

จากสมองของเธอเอง

"เข้ามาก่อนสิ รถติดหรือเปล่า"

"ดึกแล้ว รถไม่ติดหรอก"

โคลอี้ย้ิมพลางย่ืนมือที่ถือถุงกระดาษออกไป แอนเดอร์สันจึง 

หรี่ตามอง

"ฉันกับเจเน็ตเลิกกินมื้อดึกมาสักพักแล้ว"
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Yangchigi-jari 11

"อย่ากังวลไปเลยน่า แค่โดนัทกับคุกก้ีเอง ไม่อ้วนหรอก"

"น่ีเธอเมามาเหรอ"

แอนเดอร์สนัถามด้วยน�า้เสยีงไม่อยากจะเชือ่ โคลอ้ีจงึหวัเราะคกิคกั

เหมอืนเดก็ๆ ก่อนจะเดนิเข้าไปในบ้าน

"แคทเธอรีน! ฉันมาแล้ว"

"เฮ้! แคทเธอรีนก�าลังจะหลับแล้ว เจเน็ตก�าลังกล่อมอยู่"

"หลับแล้วเหรอ เสียดายจัง"

วันน้ีโคลอี้ดูเอาแต่ใจแปลกๆ ท้ังท่ีปกติเธอมักจะนึกถึงแต่คนอ่ืน  

แอนเดอร์สันถอนหายใจออกมาเบาๆ

"อย่าเสียงดังนะ ถ้าแคทเธอรีนตื่นแล้วจะเป็นเรื่อง"

"เข้าใจแล้วน่า เลกิจูจ้ีซ้ะทเีถอะ" โคลอีเ้บะปากก่อนจะพูดออกมา

เบาๆ "ช่วงน้ีนายคงยุ่งมากเลยนะ 'แคทส์ยอว์น' ใกล้จะเปิดแล้วน่ี"

"ใช่ แต่ก็ยังมีเวลามาน่ังคุยกับเธอแบบนี้ได้"

แอนเดอร์สันตอบอย่างเย็นชา ความจริงแล้วเขายุ่งมาก ถ้าเป็น 

คนอื่นเขาคงจะบอกว่าเหน่ือยและไม่ให้มาหาที่บ้านแบบนี้ แต่โคลอ้ี 

ไม่ใช่คนอ่ืน เขากับเธอเป็นเพ่ือนสนทิกัน ไม่ได้รูจ้กักันแค่ผวิเผนิ นอกจากนี้ 

น�้าเสียงของโคลอี้ตอนที่โทรมาก็เต็มไปด้วยความหนักใจ

"ค�าว่าแคทเอามาจากชื่อของแคทเธอรีนสินะ"

"ใช่ เวลาแคทเธอรีนหาวดูน่ารักดี"

"นายนี่บ้าไปแล้ว ตั้งชื่อร้านอาหารด้วยเหตุผลง่ายๆ แค่นี้เนี่ยนะ" 

โคลอ้ีย้ิม อีกไม่นานแอนเดอร์สันก็จะออกจากร้านกรุตโตเพ่ือมา

ท�าร้านอาหารของตัวเอง ครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่าจะมีวันท่ีตัวเองได้เป็น

หัวหน้าเชฟของกรุตโตหรือเปล่า แต่ตอนนี้เขากลับอยากเป็นอิสระ 

อนาคตของคนเราช่างเดาได้ยากจริงๆ
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12 ยอดเชฟเทพนักปรุง 10

"แคทเธอรนีท�าให้โลกของฉนัเปลีย่นไป เรยีกได้ว่าตอนนีโ้ลกท้ังใบ

ของฉันเป็นของแคทเธอรีน เมื่อก่อนฉันอยากเป็นเชฟที่เก่งกว่าใคร แต่ 

ตอนนีฉ้นัอยากเป็นพ่อท่ีดขีองแคทเธอรนี แค่นีก็้พอแล้ว ฉนัอยากเป็นพ่อ 

ที่แคทเธอรีนภูมิใจมากที่สุด"

"นายเปลี่ยนไปมากเลยนะ แอนเดอร์สัน"

"เธอเองก็จะเป็นเหมือนกัน ถ้ามีลูกเธอจะเข้าใจ"

"พูดประโยคนี้กับสาวโสดได้ยังไง"

"ฉันเคยคิดว่าถ้ามินจุนคบกับเธอไม่ใช่คาย่ามันจะเป็นยังไงนะ  

คาย่าน่ะต่อให้ไม่มมีนิจนุก็น่าจะอยู่ได้ การใช้ชวิีตคงไม่ต่างจากทุกวนัน้ี 

นัก แต่เธอน่าจะเปลี่ยนไปมาก"

"เรื่องมันก็ผ่านมาแล้ว จะพูดถึงอีกท�าไม"

"ก็เพราะมันผ่านมาแล้วไงเลยพูดได้"

ถ้าโคลอี้ยังตัดใจจากมินจุนไม่ได้เขาก็คงไม่กล้าพูดแบบนี้หรอก 

โคลอี้มองโดนัทที่อยู่บนโต๊ะพลางพึมพ�า

"ถ้าได้คบกันชวิีตของฉนัก็คงจะเปลีย่นไปมากเลยล่ะ แต่ไม่แน่ว่า

อาจคบกันแค่แป๊บเดียวแล้วเลิกกันก็ได้"

"ถึงตอนนั้นเธอก็ควรสู้สิ"

"คาย่าเป็นคนเข้มแข็ง"

โคลอี้ย้ิมอย่างขมขื่น

"และมินจุนก็เฝ้ามองแต่คาย่ามาตั้งแต่แรก"

"มันก็จริง"

แอนเดอร์สันพยักหน้าเห็นด้วย แต่โคลอี้รีบส่ายหน้า

"นัน่แหละ! เรือ่งมนัผ่านไปแล้ว! คยุเรือ่งอ่ืนกันเถอะ วันนีฉั้นตัง้ใจ

มาคุยเรื่องอาหาร"
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"ก�าลังคิดสูตรอาหารใหม่อยู่เหรอ" 

"เปล่า ไม่ใช่เรื่องสูตร ฉันแค่คิดว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะท�าให้ฝีมือ 

การท�าอาหารดีขึ้น"

"อย่างเธอน่าจะคุยเรือ่งคิดสตูรมากกว่าเรือ่งฝีมอืการท�าอาหารนะ"

"ง้ันเหรอ...บางทีฉันก็คิดว่าการที่เอาแต่คิดสูตรอาหารอย่างเดียว

มันท�าให้ฉันเฉื่อยกว่าเชฟคนอ่ืน"

"ไม่เห็นจะเฉื่อยเลย"

"ถ้างั้นก็..."

โคลอี้หยิบสมุดโน้ตออกมาจากกระเป๋า แล้วค่อยๆ เปิดให้ด ู

ทีละหน้า

"ฉันวางโครงสร้างของสูตรอาหารเอาไว้แบบน้ี แล้วค่อยๆ ปรับ 

ทีละนิด นายคิดว่าไง"

"วิธีของเราไม่เหมือนกัน เธอก็ต้องท�าตามวิธีของเธอสิ"

"แล้วอนันีถ้้าใส่ซาวร์ครมีกับผงกะหร่ีเข้าไปในเน้ือวัวจะให้ความรู้สึก

เหมอืนเป็นอาหารหรูๆ  รเึปล่านะ"

"ก็มีความเป็นไปได้"

หลงัจากทีท่ัง้สองพูดคยุกันอยู่ประมาณคร่ึงชัว่โมงเจเนต็ก็เดนิลงมา

พร้อมหาวหวอด

"สองคนท�าอะไรกันอยู่"

"อ้อ เจเน็ต มาพอดีเลย เราก�าลังคุยเรื่องสูตรอาหารกัน"

"เรื่องอะไรนะ"

ตอนแรกเจเน็ตยังมีอาการงัวเงีย แต่พอได้ฟังและได้เห็นหน้าตา 

ที่สดใสของโคลอ้ีเจเน็ตก็ย้ิมออกมา

เชฟผู้อ่อนหวาน
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14 ยอดเชฟเทพนักปรุง 10

แม้จะไม่ได้ท�างานในร้านอาหาร แต่โคลอี้ก็เดินอยู่บนเส้นทาง 

ท่ีเก่ียวกับอาหารเหมือนพวกเขา เชื้อไฟของโคลอี้ช ่วยเติมเชื้อไฟ 

ภายในตัวของแอนเดอร์สันกับเจเน็ต ทั้งสองลืมความเหน็ดเหนื่อย 

และพูดคุยเรื่องอาหารกับโคลอี้เกือบทั้งคืน 

แล้วเวลาก็ล่วงเลยไป

วันท่ี 'แคทส์ยอว์น' จะเปิดตัวใกล้เข้ามาแล้ว 

ปกติแล้วย่ิงใกล้จะถึงวันท่ีส�าคัญแบบนี้ตัวเอกของงานก็มักจะ 

ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับท้ังคืน แต่แอนเดอร์สันไม่เป็นเช่นน้ัน เพราะ 

ช่วงทีผ่่านมาเขายุ่งมาก ความตืน่เต้นจงึไม่อาจเอาชนะความเหนือ่ยล้าได้ 

พอหัวถึงหมอนเขาก็หลับเป็นตาย

แต่ถึงอย่างน้ันเขาก็ต่ืนก่อนทีน่าฬิกาปลกุจะท�างาน เขาหันไปมอง

เจเน็ตที่ก�าลังหลับอยู่พลางคิดว่าโชคดีที่นาฬิกาปลุกยังไม่ดัง เพราะ 

เจเน็ตเองก็เหนือ่ยเหมอืนกัน ต่อให้ไม่มเีสยีงนาฬิกาปลกุก็ยงัมเีสียงร้อง

ของแคทเธอรีน แม้พักนี้แคทเธอรีนจะไม่ค่อยตื่นมากลางดึกบ่อยๆ 

ก็ตาม

แอนเดอร์สันปิดนาฬิกาปลุกพลางลุกขึ้นอย่างระวัง ตอนน้ีเขา 

รู้สึกหิวมาก หรือเมื่อวานกินอาหารเย็นเร็วเกินไปนะ แต่เขาก็อดทนไว้  

ร้านอาหารของเขาไม่ได้เปิดแค่ตอนเย็น แต่เปิดตอนกลางวันด้วย ดงัน้ัน

ต้องคงประสาทรับรสเอาไว้ให้ดีท่ีสุดก่อนจะลงมือท�าอาหาร เพราะถ้า

ท้องอิ่มประสิทธิภาพในการรับรสจะแย่ลง

แอนเดอร์สันออกจากบ้านทันที มีเรื่องต้องท�ามากมาย ต้องไป 

ที่ร้านขายวัตถุดิบ ตรวจเช็กสภาพของซอสและเนื้อท่ีหมักท้ิงไว้ในครัว

วันเปิดร้านวันแรกไม่ได้ยุ่งวุ่นวายเป็นพิเศษ เพราะมนัก็ยุ่งซ�า้ๆ เดมิๆ
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เหมอืนกันทกุวัน ต่อแต่น้ีไปเขาต้องเริม่ต้นยามเช้าเหมอืนวันน้ี คดิๆ แล้ว 

ก็เริม่รูส้กึประหว่ันเลก็น้อยเพราะมนัคงจะไม่ได้สบายนัก

มินจุนกับคาย่ามีชีวิตแบบน้ีมาตั้งนานแล้ว และตอนนี้ถึงคราวท่ี

แอนเดอร์สันจะต้องลิ้มรสชีวิตแบบนี้บ้าง 

หลังจากซื้อวัตถุดิบและตรวจสอบสูตรอาหารในท่ีสุดดวงอาทิตย์

ก็เคลือ่นมาอยู่เหนือร้าน เงาบนถนนหดเหลอืนดิเดยีว นัน่หมายความว่า

ใกล้ถึงเวลาท่ีจะต้องต้อนรับลูกค้าแล้ว 

"เท็ด"

"ครับ เชฟ"

"รู้สึกยังไงบ้าง"

"ดีครับ เชฟ"

"งั้นเหรอ"

แอนเดอร์สนัหยิบเส้นใส่ลงไปในน�า้ท่ีก�าลังเดอืดปดุๆ แคทส์ยอว์น

ได้รบัความสนใจตัง้แต่ยังไม่เปิดร้าน มนัตัง้อยู่ในเบเวอร์ล่ีฮลิส์ คอนเซป็ต์ 

คือร้านอาหารอิตาเลียนทั่วไป แอนเดอร์สันสามารถท�าร้านอาหาร 

แบบไฟน์ไดนิ่งเหมือนโรสไอส์แลนด์กับโลตัสบริดจ์ก็ได้ แต่เขาไม่ท�า  

เพราะเขาต้องการความเรยีบง่าย พักหลงัมานีเ้ขาไม่ค่อยชอบอาหารคอร์ส

ที่ซับซ้อนสักเท่าไหร่

เมื่อก่อนนั้นท่ีเคยคุยกับโคลอี้ คาย่า และมินจุนว่าอยากเปิด 

ร้านอาหารแบบไหนในอนาคต แอนเดอร์สนัตอบว่าอยากท�าร้านอาหาร

ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ และตอนน้ีเขาก็รู้แล้วว่าเอกลักษณ์ของเขาคือ

อาหารอิตาเลียน

เขาเรยีนท�าอาหารมาต้ังแต่เด็ก และกรตุโตก็เป็นร้านอาหารอติาเลียน 

ตอนเปน็เดมีเ่ชฟทีโ่รสไอส์แลนด์กร็บัผดิชอบส่วนของพาสต้า ดังนั้นจึง 
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มีเทคนิคที่แม้แต่มินจุนหรือคาย่าก็ท�าไม่ได้ เรื่องน้ีเป็นเร่ืองที่เขามั่นใจ

มาก พิซซ่าและพาสต้าของเขาไม่ด้อยไปกว่าอาหารท่ีมินจุนและคาย่า 

ท�าเลย

หลังจากท่ีได้เห็นมาร์โค่เขาก็ยิ่งตระหนักได้ถึงส่ิงน้ี มาร์โค่ 

ไม่เคยคิดว่าตัวเองแข่งขันกับมินจุนและคาย่า ตอนแรกแอนเดอร์สัน

เคยคิดว่าเพราะมาร์โค่เป็นคนจิตใจดี แต่น่ันไม่ใช่ค�าตอบที่ถูกต้อง  

แม้กระท่ังโคลอีท้ีเ่ป็นคนดีกยั็งรูส้กึต�า่ต้อยเมือ่เห็นมนิจนุเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ

ดังน้ันปัญหาไม่ได้อยู ่ ท่ีใจดีหรือไม่ดี แต่เป็นเพราะมาร์โค ่

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของตัวเอง

มาร์โค่ท�าเบเกอรี่มาก่อนท�าอาหาร ถ้าคิดว่าเบเกอรี่คืออาหาร 

ชนิดหนึ่งก็เรียกได้ว่าเขาคือคนท�าอาหารท่ีด�ารงเอกลักษณ์ของตัวเอง

เอาไว้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นมาร์โค่จึงไม่จ�าเป็นต้องรู้สึกอิจฉามินจุน 

หรือคาย่าเลย

เมือ่เหน็มาร์โค่เป็นแบบนัน้ แอนเดอร์สนัก็ค้นพบความเชีย่วชาญ 

ของตัวเอง

คนอื่นจะมองว่าเราเป็นยังไงนะ

แอนเดอร์สันคีบเส้นขึ้นมาหน่ึงเส้นแล้วเอาเข้าปาก รสสัมผัส

เหนียวหนึบติดอยู่ที่ปลายลิ้น 

และลิ้นของลูกค้าก็ต้องรู้สึกแบบน้ีเหมือนกัน

วันน้ีเป็นวันแรกทีแ่อนเดอร์สนัเปิดร้านของตวัเอง มนิจนุกับคาย่า 

จึงไม่มีทางพลาดแน่นอน ทั้งสองถึงกับปิดร้านหน่ึงวันเลยทีเดียว

ไม่เพียงแค่มินจุนกับคาย่าเท่านั้น ทั้งโคลอี้ เรเชล และจาเวียร ์

ก็มากันพร้อมหน้า ความจริงแล้วสมาชิกทุกคนในโรสไอส์แลนด ์
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ก็อยากมาร่วมแสดงความยินดี แต่ก็เกรงจะท�าให้แอนเดอร์สันยุ ่ง

มากกว่าเดิม

"ร้านสวยจังเลยนะ"

คาย่าเดินส�ารวจรอบๆ พลางพึมพ�าออกมา สมกับท่ีตั้งอยู่ใน 

เบเวอร์ลีฮ่ลิส์ท่ีขึน้ชือ่ว่าเป็นย่านคนรวย ร้านของแอนเดอร์สนัรวมไปถึง 

ตึกในบริเวณนี้ทั้งเก่าแก่และสวยงามราวกับหลุดออกมาจากยุโรป 

สมัยกลาง

บรรยากาศภายในร้านดหูรหูราสมกับเป็นแอนเดอร์สนั ได้ยินมาว่า

ลูกค้าขาประจ�าเก่าแก่ของกรุตโตเป็นคนลงทุนท�าร้านนี้ซึ่งคาย่าคิดว่า 

มนัจะไม่เป็นการลงทนุทีส่ญูเปล่าแน่นอน เพราะอาหารของแอนเดอร์สันน้ัน

ยอดเยี่ยมมาก

"ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครบัทกุคน โดยเฉพาะจาเวียร์ ไม่ได้เจอกัน

นานมากจริงๆ"

"น่ันสิ ต่างคนต่างก็ยุ่งกัน"

จาเวียร์ย้ิมแล้วตอบออกไป เรเชลพูดว่า

"เวลาผ่านไปเร็วจริงๆ เผลอแป๊บเดียวแอนเดอร์สันก็มีร้านแบบน้ี

แล้ว"

"ไม่ใช่แค่มีร้านนะครับ ลูกผมก็มีแล้ว"

"น่ันสินะ"

เรเชลหันไปย้ิมให้แคทเธอรีนที่ น่ังอยู ่บนเก้าอี้ข ้างๆ เจเน็ต  

แคทเธอรีนหัวเราะคิกคักแล้วตะโกนเรียกแอนเดอร์สัน 

"พ่อ!"

"จ้ะ นั่นพ่อไง"

"แม่! พ่อท�าลาหาร!"
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"อาหารลูก ไม่ใช่ลาหาร"

"อาหาร!"

"ใช่แล้ว เก่งมาก"

เจเนต็เอ่ยชมพลางลบูหวัของแคทเธอรนี จาเวียร์มองภาพน้ันแล้ว

พึมพ�าออกมา 

"ตอนน้ีเธอเองก็กลายเป็นแม่คนแล้ว"

"ฉันเป็นแม่คนมาตั้งนานแล้วนะ"

"ไม่คุ้นเลย"

ค�าพูดของจาเวียร์ท�าให้ทุกคนพากันระเบิดหัวเราะ ระหว่างน้ัน 

มินจุนก็หยิบเมนูขึ้นมา

"ท่ีนี่น่าจะเป็นไฟว์คอร์สสินะ"

"แอพเพอไทเซอร์ พาสต้า พิซซ่า จานหลัก แล้วก็ของหวาน แต่

แอนเดอร์สนับอกว่าจะสัง่แค่ทรคีอร์สก็ได้ พิซซ่าก็แบ่งกันกิน ถ้าอิม่แล้ว

ไม่ต้องสั่งจานหลักก็ได้"

ถ้าแอนเดอร์สันต้ังใจท�าไฟน์ไดนิ่งก็ไม่ด้อยไปกว่าโลตัสบริดจ ์

หรือโรสไอส์แลนด์แน่นอน แต่แอนเดอร์สันกลับเลือกท�าในรูปแบบ 

อะลาคาร์ต

"เป็นเกียรติมากท่ีคนฮอตอย่างพวกเธอมาเยือนร้านของสามีฉัน"

"พูดอะไรของเธอ"

"ก็ปลาค็อดกลืนกินมะเขือเทศก�าลังฮอตน่ีนา"

ค�าพูดของเจเน็ตท�าให้คาย่ายักไหล่

"ช่วยไม่ได้ คนมันฮอต อาหารก็เลยฮอตตามไปด้วย"

"เธอน่ีไม่รู้จักถ่อมตัวเลยนะ"

"ท�าไมล่ะ ฉันว่าคาย่าเป็นแบบน้ีก็น่ารักดีออก"
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"เฮ้อ สามีภรรยาคู่น้ี"

เจเน็ตถอนหายใจให้กับค�าพูดอันแสนเลี่ยนของมินจุน โคลอี ้

มองเพ่ือนแล้วย้ิมก่อนจะพูดว่า

"แต่พวกนายสร้างมิติใหม่ให้กับวงการอาหารจริงๆ นะ" 

"มันเป็นสูตรท่ีเคยคิดไว้นานแล้ว แค่หยิบข้ึนมาท�าใหม่แล้ว 

บังเอิญดังน่ะ" มินจุนตอบพร้อมท�าหน้าเขินๆ

ระหว่างนั้นขนมปังก่อนอาหารก็ถูกน�ามาเสิร์ฟ มันอร่อยมาก 

จนมินจุนต้องหันไปมองทางครัว 

[แอนเดอร์สัน ลุสโซ]

เลเวลการท�าอาหาร : 8

เลเวลการท�าของหวาน : 8

เลเวลการชิม : 8

เลเวลการตกแต่งจาน : 8

แอนเดอร์สันสมบูรณ์แบบจริงๆ

เลเวลของแอนเดอร์สันเพ่ิมสูงขึ้น แม้ตอนน้ีเลเวลการท�าอาหาร

ของมินจุนจะสูงกว่าแอนเดอร์สัน แต่มินจุนก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็น 

เชฟท่ีมีมาตรฐานสูงกว่าอีกฝ่ายเลย

แอนเดอร ์สันมีสไตล ์ ท่ีชัดเจน เจ ้าตัวคิดว ่าสไตล ์ น้ันคือ 

อาหารอิตาเลียน แต่มินจุนคิดแตกต่างออกไป แอนเดอร์สันเป็น 

เชฟท่ีสมบูรณ์แบบ อาหารอิตาเลียนเป็นเพียงแค่สีสัน แต่จุดแข็งของ 

แอนเดอร์สันก็คือความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ 

ถ้าพิจารณาเลเวลโดยรวมแอนเดอร์สันเป็นคนที่ก้าวไปข้างหน้า
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ย่ิงกว่าใครทั้งหมด และหลักฐานของความสมบูรณ์แบบนั้นก็สัมผัสได้

จากแอพเพอไทเซอร์ที่อยู่ตรงหน้า

"ทูน่าสปาเกตตี้เสิร์ฟคู่กับบังนาเกาด้า* ครับ"

"คอนเซ็ปต์ชัดเจนมาก"

มินจุนย้ิมกว้าง เขาสั่งทูน่าสปาเกตตี้มาเป็นแอพเพอไทเซอร์  

บงันาเกาด้าเป็นอาหารด้ังเดิมของอติาล ี กินคูกั่บผักหรือขนมปัง ซึง่ส่ิงท่ี 

แอนเดอร์สันน�ามาให้กินด้วยกันก็คือทูน่าที่ท�าออกมาในรูปแบบของ

เส้นสปาเกตตี้

มินจุนตักทูน่าขึ้นมา มันถูกห่ันได้มีความยาวและความหนา 

ก�าลงัด ีบนทนู่าไม่ได้มเีพียงแค่บงันาเกาด้า แต่มพิีสตาชโิอครมัเบลิด้วย 

ดังนั้นสิ่งแรกท่ีมินจุนสัมผัสได้ก็คือรสชาติหวานของครัมเบิล ในไม่ช้า

รสมะนาวที่แทรกซึมอยู่ในทูน่าก็กระจายความเปรี้ยวสดชื่นออกมา  

ตามด้วยรสเค็มท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแอนโชว่ี แล้วมุมปากของมินจุน 

ก็ปรากฏรอยย้ิม

"อร่อยมาก"

ลิ้นของมินจุนรู ้สึกถึงสิ่งที่แอนเดอร์สันตั้งใจท่ีจะสื่อออกมา  

หลังจากท่ีเดินบนเส้นทางอันยาวไกลในที่สุดเพ่ือนของเขาก็ค้นพบ

ปลายทางของตัวเองแล้ว 

"ขอฉันกินด้วยสิ"

คาย่าสั่งแอพเพอไทเซอร์คนละอย่างกับมินจุน พอเห็นมินจุนกิน

อย่างเอร็ดอร่อยเธอจึงตักทูน่าเข้าปากแล้วเคี้ยวตุ้ยๆ

"อร่อยจริงๆ"
* บงันาเกาด้า (Bagna Càuda) เมนอูาหารเรยีกน�า้ย่อย ท�าจากปลาแอนโชวีบ่ดผสมกระเทยีมแล้วเติม

เนยกับน�า้มนัมะกอกจนได้ออกมาเป็นซอสเหลวๆ เสร์ิฟคูกั่บผกัสดนานาชนดิ วธีิกินคอืหยิบผกัจิม้ลงไปใน

ซอส รสชาติจะเค็มและมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรง

Page ���������������� 10.indd   20 23/7/2563 BE   15:03



Yangchigi-jari 21

"ทูน่าให้รสสัมผัสเหมือนเส้นสปาเกตตี้เลย"

"และความหนาน่ัน...คนท่ัวไปจะรู้มั้ยนะว่าความหนาท�าออกมา

เท่ากับเส้นสปาเกตตี้ด้วยน่ะ"

ถ้ามองอย่างละเอียดจะพบว่าบนทูน่าสปาเกตต้ีมีร่องรอยของ 

การห่ันด้วยมีด ต้องใช้มีดห่ันเท่านั้นจึงจะมีความหนาได้เท่ากับ 

เส้นสปาเกตต้ีจรงิๆ อาจจะฟังดูเหมอืนง่าย แต่มนัเป็นเทคนคิท่ีต้องอาศยั

ความช�านาญมาก ซึง่ฝีมอืระดบัแอนเดอร์สันก็สามารถท�าออกมาได้อย่าง

สมบรูณ์แบบ

มินจุนกับคาย่าเชื่อมาตลอดว่าสักวันหนึ่งแอนเดอร์สันจะต้อง 

ข้ึนไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลก ดังน้ันทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคร�่าครวญ

จากแอนเดอร์สันท้ังสองจึงไม่เห็นด้วยกับการคร�่าครวญน้ัน เพราะ 

แอนเดอร์สันที่พวกเขารู้จักเป็นคนที่ไม่จ�าเป็นต้องกังวลกับการเดิน 

ตามหลังใคร

"อร่อยมั้ย แคทเธอรีน"

"อืม อาหย่อย"

แคทเธอรีนกินซุปหอมใหญ่พลางยิ้มน้อยย้ิมใหญ่โดยมีเจเน็ต 

คอยเช็ดปากให้อยู่ตลอดเวลา โคลอี้อยากจะเอื้อมมือไปหยิกแก้มของ

แคทเธอรีน แต่ด้วยความที่น่ังไกลกันจึงท�าให้เอื้อมมือออกไปไม่ได้  

โคลอี้จึงได้แต่ท�าหน้ามุ่ย พอเห็นดังนั้นคาย่าจึงพูดแซว

"ถ้าใครมาเห็นเข้าจะต้องคิดว่าเธอเป็นแม่แคทเธอรีนแน่ๆ"

"เพราะไม่ใช่แม่ไงก็เลยเป็นแบบน้ี"

เจเน็ตพูดแล้วย้ิม คนอื่นมองเห็นแค่ในมุมท่ีน่ารักของเด็กน้อย  

แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องเจอกับความด้ือและความเหน่ือยอย่าง 

แสนสาหัส
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คาย่าเพ่งความสนใจไปที่แอพเพอไทเซอร์ที่อยู่ตรงหน้า ส่ิงท่ีเธอ 

สั่งมาก็คือชีสมูสนมแพะ มันคือท็อฟฟี่ที่ห่อหุ้มชีสมูสนมแพะผัดกับ 

หวัหอมและไวน์แดง ทอ็ฟฟ่ีท�าจากเลมอนและน�า้ตาล และข้างล่างทอ็ฟฟ่ี

มีผงขนมปังสีด�าโรยอยู่

การจัดจานสวยมาก พอใช้ส้อมกะเทาะท็อฟฟี่ให้แตก สิ่งที่อยู่

ภายในก็ไหลออกมาราวกับลาวา คาย่าตกัทกุอย่างเข้าปากแล้วเลกิคิว้

"แคทเธอรีน พ่อหนูท�าอาหารอร่อยจริงๆ"

"อื้ม! หนูรู้!"

แคทเธอรนีพยักหน้าพร้อมหัวเราะชอบใจ คาย่าย้ิมแล้วตกัอาหาร

ในจานของตัวเองส่งให้มินจุน 

"อยากกินใช่มั้ยล่ะ"

"แน่นอนอยู่แล้ว"

"อ่ะ"

คาย่าป้อนใส่ปากมินจุน ท็อฟฟี่กรุบกรอบ ชีสมูสมีกลิ่นหัวหอม 

ซ่อนอยู่ กลิน่นัน้เหมอืนจะทะลทุะลวงเข้าไปในเพดานปาก ไม่เพียงแค่

กลิ่นของหัวหอมอย่างเดียว ยังมีกลิ่นของไวน์แดง ในขณะเดียวกัน 

ความมนัของชสีกับความหวานของทอ็ฟฟ่ีก็สร้างความสมดลุอย่างลงตวั

[คุณเข้าใจสูตรของชีสนมแพะกับหัวหอมคาราเมลไลซ์!]

รู้สึกผิดกับแอนเดอร์สันชะมัด

มนิจนุพยายามไม่มองหน้าต่างระบบท่ีปรากฏตรงหน้าเขา ถ้าเป็น

คนอืน่เขาจะไม่ใส่ใจเท่าไหร่ แต่เขาไม่อยากมาแอบอ่านสูตรอาหารของ

แอนเดอร์สันแบบน้ี เพราะความรู้สึกผิดเล็กๆ น้ีเขาจึงเบนความสนใจ 
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ไปที่การตรวจสอบคะแนนการท�าอาหารแทน

[ชีสนมแพะกับหัวหอมคาราเมลไลซ์]

ความสดใหม่ : 93%

แหล่งทีม่า : (เน่ืองจากใช้วัตถุดบิหลายชนดิจงึไม่เปิดเผยแหล่งท่ีมา)

คุณภาพ : สูง

คะแนน : 8/10

แปดคะแนน

เลเวลการชิมของมินจุนอยู่ที่เก้าคะแนนจึงวิเคราะห์สูตรน้ีได้ แต่

รสชาติขนาดนี้มินจุนมั่นใจว่าจะต้องได้สิบคะแนนด้วยซ�้า เพราะเป็น

รสชาติท่ีไม่มีอะไรขาดหายไปเลย แต่ถ้าจะต้องหาจุดบกพร่องให้ได ้

ก็คงอยู่ท่ีรสชาติของชีสนมแพะมันเด่นจนเกินไป

แน่นอนว่ารสชาติของชีสนมแพะนั้นกระตุ ้นลิ้นมากซึ่งถือว่า 

ดเีสยีอกีทีเ่ป็นแบบน้ัน เพราะนีคื่อแอพเพอไทเซอร์ มนิจนุพึมพ�าออกมา

"ถ้าแอพเพอไทเซอร์ท�าออกมาได้ขนาดนี้แล้ว อาหารจานต่อไป

จะเป็นยังไงนะ"

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแอนเดอร์สันคือเส้นแบบโฮมเมด ฝีมือ 

ไม่ได้ด้อยไปกว่าบรษิทัผลติเส้นดีๆ เลย โดยแอนเดอร์สันเอาชนะได้ด้วย

ความสดใหม่

และยังมีความโรแมนติกเล็กๆ ด้วย

พาสต้าท่ีเชฟควบคุมทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคนกินก็จะ

สัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของพาสต้าจานนั้น มินจุนตักทูน่าชิ้นสุดท้ายเข้าปาก 

แล้วน�าขนมปังจิม้กับบงันาเกาด้า รสชาตขิองบงันาเกาด้าเข้ากับขนมปัง
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อย่างน่าประหลาดใจ

ใครจะเชื่อว่าร้านนี้ไม่มีปาติซิเย่

เลเวลการท�าของหวานของแอนเดอร์สนัอยู่ท่ีแปด แม้จะเทียบมาร์โค่

ไม่ได้ แต่ก็ดกีว่ามนิจนุและคาย่ามาก

มินจุนหันไปมองรอบๆ นักชิมหลายคนก�าลังท�าหน้าตกใจ

ต้องตกใจอยู่แล้ว

มนิจนุรูส้กึตืน้ตนัใจอย่างบอกไม่ถูก แอนเดอร์สนัเป็นเชฟทีส่มควร

ได้รบัการยอมรบั แต่น่าเสยีดายท่ียังไม่ค่อยมใีครรบัรูเ้รือ่งน้ีดนัีก

และตอนนั้นเองล็อบสเตอร์โบโลเนส* ก็วางอยู่ตรงหน้ามินจุน

"โอ้"

มินจุนร้องออกมา จัดจานได้สวยมาก มีทรัฟเฟิลโฟมวางอยู่บน

พาสต้าโบโลเนส เรยีบง่ายแต่สวยงามมาก และปรมิาณก็ก�าลงัดสี�าหรบั

อาหารจานหลัก 

มินจุนรู้สึกเศร้าท่ีจะต้องท�าลายความสวยงามนั้น เขาใช้ส้อม 

ม้วนเส้น จากน้ันก็ยกขึ้นมาดมเพ่ือรื่นรมย์กับกลิ่นของมัน เมื่อกล่ิน 

ผ่านจมูกเข้าไปแล้วก็ถึงเวลากิน

เส้นลิงกวินีสดมีความนุ่มหนึบมาก ซอสโบโลเนสแทรกซึมอยู่

ระหว่างเส้นเหล่านัน้ กลิน่ลอ็บสเตอร์และกลิน่ทรฟัเฟิลอบอวลอยู่ในปาก 

จนลิ้นของมินจุนถึงกับสะท้าน

นี่เป็นพาสต้าท่ีดีท่ีสุดที่ได้กินในปีน้ี

มนิจนุรบัรูไ้ด้เป็นอย่างดีว่าแอนเดอร์สนัใช้ความตัง้ใจและความอดทน

ในการหัน่เส้นมากขนาดไหน น�า้ตาของมนิจนุแทบจะไหลออกมาเมือ่นึกถึง

ความล�าบาก ความเหนือ่ยยาก และความกังวลใจของแอนเดอร์สนั

* ซอสโบโลเนส (Bolognese Sauce) ซอสยอดนิยมมีต้นก�าเนิดท่ีเมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี  

วัตถุดิบหลักคือมะเขือเทศกับเนื้อสัตว์บด ซอสชนิดนี้เข้ากันได้ดีกับเส้นพาสต้าแทบจะทุกประเภท
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มนิจนุคาดหวังให้แอนเดอร์สนัพิสจูน์ตวัเองและประสบความส�าเร็จ 

เขาเจบ็ปวดมากในตอนทีแ่อนเดอร์สนัจ้องมองมาทีเ่ขาและคดิว่าตวัเอง

ต�า่ต้อย

แต่ตอนนี้แอนเดอร์สันท�าพาสต้าท่ีไม่ว่าใครก็เทียบไม่ติด แม้แต่ 

มินจุนเองก็ไม่มีความมั่นใจพอที่จะท�าพาสต้าแบบนี้ 

[คุณไม่สามารถอ่านสูตรได้]

[คะแนนการท�าอาหารของลอ็บสเตอร์โบโลเนสพาสต้ากินคูกั่บ

ทรฟัเฟิลโฟมคือสบิคะแนน]

ไม่มีแม้แต่ความประหลาดใจใดๆ บนใบหน้าที่มีแต่รอยย้ิมแห่ง

ความสุข พาสต้าจานน้ีคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าที่ผ่านมาแอนเดอร์สัน

เป็นกังวลไปเอง

มินจุนรู ้สึกขอบคุณแอนเดอร์สันมากกว่าครั้งไหนๆ เพราะ 

การประสบความส�าเร็จของแอนเดอร์สันคือของขวัญอันล�้าค่า มินจุน 

หันไปมองแคทเธอรีน

"แคทเธอรีน"

"ขา?"

"อารักพ่อหนูมากเลย ท�ายังไงดีล่ะ"

แคทเธอรีนท�าหน้ามุ่ยทันที 

"ไม่ได้นะ! พ่อเป็นของแม่! แต่อาเป็นเพ่ือน!"

"ใช่ เป็นเพ่ือน"

มนิจนุย้ิมบางๆ ใช่แล้ว เพ่ือน จนถึงตอนนีก็้เป็นแบบนัน้และต่อไป 

ก็เช่นกัน
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พิซซ่าและของหวานท่ีถูกเสิร์ฟออกมาหลังจากน้ันก็สมบูรณ์แบบ

ไม่แพ้กัน เรเชลรู้สึกปลาบปลื้มใจมาก ในแต่ละวันท่ีร้ิวรอยเพ่ิมข้ึน

บรรดาลูกศิษย์ของเธอต่างก็ส่องแสงเปล่งประกาย

ฉันเคยรับรู้หรือเปล่านะว่าแอนเดอร์สันเติบใหญ่จนถึงขนาดนี้

เธอไม่อาจปฏิเสธว่าตัวเองเอาแต่จ้องมองมินจุนเพียงคนเดียว 

มันเป็นความผิดพลาดที่ไม่มีอะไรจะแก้ตัว

เธอเป็นอาจารย์ท่ีน่าอายมากจริงๆ เรเชล โรส

ตอนทีท่กุคนก�าลงักินของหวานใกล้หมดแอนเดอร์สนัก็เดนิออกมา 

เรเชลรูส้กึอับอายจนไม่กล้าเงยหน้าขึน้มอง เธอไม่มคีวามมัน่ใจพอทีจ่ะ 

พูดออกไปว่าเขาเติบใหญ่แล้ว เพราะเธอคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติ

เพียงพอท่ีจะพูดแบบน้ัน

"เฮ้ แอนเดอร์สัน"

คาย่าเรียกแอนเดอร์สันพลางยกมือข้ึน แอนเดอร์สันจึงย้ิมแล้ว

แตะมือกับเธอ

"เป็นยังไงบ้าง ดีหรือเปล่า"

"จะไม่ดีได้ยังไงล่ะ"

จาเวยีร์ตอบเสยีงดงัฟังชดั แอนเดอร์สนัจงึย้ิมอย่างพอใจ ความจรงิ

เขาก็รู้ค�าตอบอยู่แล้วเพราะบรรยากาศภายในร้านก�าลังบอกว่าอาหาร 

ของเขาเป็นอย่างไร

"พวกนายคงจะรู้สึกแบบนี้ทุกวันสินะ"

แอนเดอร์สันหันไปมองมินจุนกับคาย่า ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยรู้สึก 

แบบนี้ เพราะไม่ว่าจะเป็นที่โรสไอส์แลนด์หรือที่กรุตโตถ้าลูกค้าบอกว่า

อร่อย แม้เขาจะไม่ใช่หัวหน้าเชฟเขาก็ดีใจมาก

แต่ความรู้สึกในตอนน้ีมันยากต่อการอธิบายออกมาเป็นค�าพูด 
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และวันนีเ้ป็นวันแรก มนัก็เลยย่ิงรูส้กึมากข้ึน ตอนนีเ้ขาเป็นหวัหน้าเชฟ 

และก�าลงัน�าพาร้านของตัวเองไปข้างหน้า เมือ่ได้ยินลกูค้าชืน่ชมอาหาร

ของเขา เขาจึงมีความสุขมาก

เส้นทางทีเ่ขาเดินมานัน้ยาวไกลมากจนไม่อาจจะมองเหน็จดุเริม่ต้น

ได้เลย

แอนเดอร์สันมองมินจุน เขาอยากได้ความเห็นจากมินจุน เพราะ 

ที่ผ่านมาเขามองแต่รอยเท้าของมินจุนมาโดยตลอด 

มินจุนเองก็มีอะไรมากมายอยากคุยกับแอนเดอร์สันเช่นกัน แต่

ถ้อยค�าเหล่าน้ันกลับจุกอยู่ที่ล�าคอ ในที่สุดคนท่ีพูดออกมาก่อนก็คือ 

แอนเดอร์สัน

"นายคิดว่าไง"

"แคทเธอรีนมีพ่อที่ดี เจเน็ตมีสามีที่ดี ส่วนฉันก็มีเพ่ือนที่ดีมาก"

เป็นค�าตอบที่ห่างไกลจากเรื่องอาหาร แต่แอนเดอร์สันก็รู้สึกว่า

มันเป็นค�าตอบของทุกค�าถาม อันที่จริงไม่ว่ามินจุนจะพูดอะไรออกมา

แอนเดอร์สันก็มีความสุข

พวกเขาไม่จ�าเป็นต้องคุยอะไรกันให้มากมาย เพราะได้คยุกันไปด้วย

อาหารเรียบร้อยแล้ว มินจุนรับรู้และเข้าใจแอนเดอร์สันอย่างกระจ่าง

แล้ว

ระหว่างพวกเขาไม่มีความเข้าใจผิดหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อย 

ความจริงข้อน้ันท�าให้แอนเดอร์สันอบอุ่นหัวใจเป็นอย่างมาก

ในคืนน้ันปาร์ต้ีเล็กๆ ถูกจัดขึ้นที่บ้านของแอนเดอร์สัน มันเป็น

ปาร์ตี้ท่ีไม่มีอาหาร มีเพียงไวน์ที่แต่ละคนต่างซื้อติดไม้ติดมือกันมา

"อาหารของนายอร่อยมากเลย แอนเดอร์สัน"
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ฤทธ์ิของไวน์ท�าให้แก้มของคาย่าแดงก�่า

"ขอบใจมาก"

"คิดมาก่อนมั้ยว่าจะมีวันนี้"

"ก็เคยคิดเอาไว้..." แอนเดอร์สันพูดพลางหันไปมองคนอื่นๆ  

ที่ก�าลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน "และในท่ีสุดวันน้ีก็มาถึงจริงๆ"

"ขอบใจนะ"

แอนเดอร์สนัไม่เข้าใจว่าคาย่าขอบใจเรือ่งอะไร แต่ไม่ช้าเขาก็ได้รู้

เหตุผลน้ัน

"นายเหนื่อยมามาก ขอบใจนะที่เดินมาจนถึงตรงน้ี"

"ต่อไปก็คงจะเหน่ือยมากขึ้น แต่ถึงอย่างน้ัน...ไม่ว่าฉัน เธอ  

มินจุน เจเน็ต หรือโคลอี้ เราจะต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่ท้อ 

และไม่ยอมแพ้"

"ใช่ เราจะเดินไปด้วยกัน" คาย่ายกแก้วข้ึนมาชนกับแก้วของ 

แอนเดอร์สัน "แด่มิตรภาพของพวกเรา"

แอนเดอร์สันพึมพ�าเบาๆ

"แด่แคทเธอรีน"

ความจริงแล้วทั้งคาย่าและแอนเดอร์สันต่างก็กังวลกับโคลอี้  

แต่หากพิจารณาถึงสถานการณ์ในตอนนี้ คนที่แย่ที่สุดก็คือจาเวียร์ 

แน่นอนว่าการเป็นเดมีเ่ชฟของโรสไอส์แลนด์ถอืว่าสดุยอดมากแล้ว แต่

เมื่อเทียบกับคนรอบตัวก็ถือว่าจาเวียร์ยังย�่าอยู่ที่เดิม

ทว่าคาย่าและแอนเดอร์สันไม่ได้เป็นกังวลกับจาเวียร์มากนัก 

เพราะภายนอกจาเวียร์ดูสบายดี แน่นอนว่าจริงๆ เขาอาจจะฝึกฝน 

จนเหนื่อยล้าก็ได้ แต่การท่ีคนอื่นแสดงความเห็นใจทั้งท่ีเจ้าตัวไม่ได้
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แสดงท่าทเีหน่ือยล้าออกมามนัอาจย่ิงเป็นการท�าลายศกัดิศ์รขีองจาเวยีร์

ท่ามกลางความกังวลของคนอื่นจาเวียร์กลับใช้ชีวิตอย่างปกติสุข 

เมื่อก่อนเขาอาจจะเคยเหน็ดเหน่ือยกับความรู้สึกที่เหมือนตัวเองก�าลัง

ตามหลงัเพ่ือนๆ แต่แล้วเขาก็คิดได้ว่าการกังวลในเรือ่งแบบนัน้เป็นเพียง 

การใส่เสื้อที่ไม่เหมาะกับตัวเอง

ส่ิงท่ีเขาใส่ใจก็คือการพัฒนาฝีมอืของตวัเองโดยไม่ต้องไปเปรยีบเทยีบ

กับใคร เขาแค่อยากท�าอาหารท่ียอดเย่ียมออกมาในแบบของตวัเอง ดงันัน้

ทกุครัง้ทีม่เีวลาว่างจาเวยีร์จงึมกัไปรบกวนเรเชลอยู่เสมอ

"มาอีกแล้วเหรอ"

"ฮ่าๆ มาบ่อยเกินไปหรือเปล่าครับ"

"ไม่เป็นไรหรอก ว่าแต่มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า"

"ก็แค่อยากฟังค�าแนะน�าของอาจารย์น่ะครับ"

"อืม ดูเหมือนเธอจะชอบฟังค�าแนะน�าของฉันมากจริงๆ"

เรเชลย้ิมบางๆ แอนเดอร์สนัผูซ้ึง่เคารพและเชือ่ฟังเธอมากกว่าใคร

ยังไม่มาหาเธอบ่อยขนาดนี้เลย ก่อนหน้านี้จาเวียร์ไม่ได้เป็นแบบนี้  

ตอนท่ีมินจุนกับแอนเดอร์สันยังท�างานที่น่ีจาเวียร์มาหาเธอน้อยมาก 

จนแทบจะนับครั้งได้ แต่หลังจากท่ีมินจุนกับแอนเดอร์สันไม่อยู่แล้ว  

จาเวียร์ก็มาหาเธอทุกครัง้ท่ีว่างและไม่ลงัเลทีจ่ะถามหากมเีร่ืองสงสัย

"ผมอยากจะถามเรื่องแคทส์ยอว์นครับ" 

"แคทส์ยอว์น?"

"พอได้เห็นอาหารของแอนเดอร์สันผมก็คิดอะไรได้หลายอย่าง  

แอนเดอร์สันเคยรับผิดชอบแผนกพาสต้า เขาจึงมีความช�านาญเร่ือง

พาสต้ามากกว่าเชฟทัว่ไป ผมรบัผดิชอบอาหารจานหลกั ผมก็เลยสงสยัว่า

ผมมีความพิเศษหรือความช�านาญบ้างหรือเปล่าครับ"
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นัน่เป็นค�าถามทีส่มควรถามอย่างย่ิง อาหารจานหลกัคอืจดุศนูย์รวม

ของคอร์สและยังมขีอบเขตกว้างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นวิธีการปรุงอาหาร

แบบไหนก็เป็นจานหลกัได้ทัง้นัน้ ตอนแรกเขาคดิว่าเป็นโอกาสทีดี่ทีเ่ขา 

ได้รบัผดิชอบแผนกนี ้ แต่ตอนนีก้ลบัคดิว่ามนัคงเป็นไปไม่ได้ทีเ่ขาจะเก่ง

ทกุอย่างและยากมากทีจ่ะสร้างเอกลกัษณ์ในแบบของตวัเองข้ึนมา

ตกลงเอกลักษณ์ของเราคืออะไร

นั่นเป็นค�าถามท่ีเกิดขึ้นภายในใจของจาเวียร์ เขาไม่สนใจว่า 

ตวัเองจะเดนิตามหลงัเพ่ือนหรอืไม่ แต่เขาทนไม่ได้หากอาหารของตวัเอง

ยังไม่สมบูรณ์พอ

"เธอคิดว่าตัวเองไม่มีเอกลักษณ์สินะ"

เรเชลพูดราวกับอ่านความรูส้กึของจาเวียร์ออก ใบหน้าของจาเวียร์

จึงแดงก�่าด้วยความอาย เขาไม่ได้อายท่ีตัวเองยังมีฝีมือไม่มากพอ แต่

อายท่ีตวัเองแสดงความไม่มัน่ใจออกมา 

"แล้วอาจารย์มองว่ายังไงเหรอครับ"

"บนโลกใบน้ีไม่มเีชฟคนไหนไม่มเีอกลักษณ์เป็นของตวัเองหรอกนะ"

เรเชลตอบด้วยน�้าเสียงสงบน่ิง แต่จาเวียร์กลับมีสีหน้าสับสน

"แต่เชฟทุกคนไม่ได้ย่ิงใหญ่เหมือนกันหมดน่ีครับ"

"ใช่แล้วล่ะ แต่ตอนนีเ้ธอไม่ได้ถามฉนัว่าเธอย่ิงใหญ่หรือเปล่า เธอ

ถามว่าเธอมีเอกลักษณ์หรือเปล่าไม่ใช่เหรอ"

"แล้วเอกลักษณ์ของผมคืออะไรครับ"

"เธอเคยคดิหรอืเปล่าว่าอาหารของตวัเองต่างกับอาหารของคนอืน่

ยังไง"

"ถ้าจะให้พูดตรงๆ..." จาเวียร์ลงัเลสกัพัก ก่อนจะตดัสนิใจพูดออกมา 

"ผมไม่เคยสงัเกตจดุเด่นของอาหารตัวเองเลย แอนเดอร์สนัเก่งเรือ่งพาสต้า
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และพิซซ่า มินจุนก็มีฝีมือและมีประสาทรับรสที่แม่นย�าจนสร้างสรรค ์

อาหารอย่างโชเร็กจาโน่ออกมาได้ ผมไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีเอกลักษณ์หรือ

แค่ยังหามันไม่เจอ ถ้าเป็นอย่างหลังผมจะพยายามหามันให้เจอครับ"

จาเวียร์ไม่ได้แสดงท่าทีผิดหวัง ตรงข้ามเขากลับรู้สึกว่าได้รับ 

แรงกระตุ้น เขาเป็นคนไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆ อาจจะมีบ้างที่รู ้สึก

อ่อนแอ แต่เขาก็มีวิธีจัดการกับความอ่อนแอของตัวเอง ซึ่งเรเชลชอบ 

จาเวียร์ตรงจุดน้ี

ความจริงแล้วถ้ามองตรงจุดนี้จาเวียร์อาจจะเหนือกว่าเรเชล 

ด้วยซ�้า แม้เรเชลจะมีฝีมือที่โดดเด่นมากเมื่อเทียบกับเชฟคนอื่นๆ แต่

เธอก็ยังคงเจ็บปวดกับการเดินตามหลังแดเนียล

"จ�าเจเรมี่ได้มั้ย"

"คนที่เป็นนักชิมน่ะเหรอครับ"

"รู้มั้ยว่าครั้งนึงเขาเคยฝันอยากเป็นเชฟ"

"เหมือนจะเคยได้ยินมานะครับ"

เจเรมี่เป็นลูกค้าขาประจ�าของโรสไอส์แลนด์ ทุกคร้ังที่มาก็มักจะ

ถกเถียงกับเรเชลเสมอ จาเวียร์จึงจ�าได้แม่น

"อยู่ๆ ก็เลกิฝันอยากเป็นเชฟแล้วบอกว่าจะเป็นนักชมิ เขาบอกว่า 

ตวัเองไม่เหมาะกับการท�าอาหาร ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนความสามารถ

ของเขาก็ยังมีขีดจ�ากัดอยู่นั่นเอง เขาบอกว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ แล้ว 

เขาไม่มีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษ แต่ตอนนี้เขาเป็นนักชิมที่ประสบ 

ความส�าเรจ็มาก พอลองมาคิดดูแล้วถ้าเขายังดือ้ท�าอาหารอยู่อกีเขาจะ

เป็นเชฟแบบไหนกันนะ"

"ก็คงจะเป็นเชฟที่ยอดเย่ียมในแบบฉบับของเขามั้งครับ ผม 

เคยเห็นเขาวิจารณ์อาหาร สายตาที่เขามองอาหารดูละเอียดอ่อนมาก 
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ถ้าเขาเป็นเชฟเอกลกัษณ์ของเขาอาจเป็นความละเอยีดอ่อนก็ได้นะครบั"

"ไม่หรอก เขาอาจจะไม่ได้เป็นเชฟที่เย่ียมยอด อันที่จริงเจเรมี ่

เบื่อการท�าอาหารมาก เขาอาจจะชอบแค่การท�าอาหารเลี้ยงแขก 

ในเวลามคีนมาเท่ียวบ้าน แต่การท�าอาหารซ�า้ๆ กันทกุวันอาจเป็นเรือ่ง 

น่าขนลกุส�าหรบัเขาก็ได้ การเลกิท�าอาหารจงึน่าจะเป็นการเลอืกทีดี่ท่ีสดุ

ส�าหรับเขา"

"ว่าแต่ท�าไมถึงพูดเรื่องนี้ล่ะครับ"

"อย่างที่เธอพูดเมื่อก้ี สายตาของเจเรมี่เวลาท่ีมองอาหารน้ัน 

ดูละเอียดอ่อนมาก น่ันอาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็ได้"

"อาจารย์ก�าลงัจะบอกให้ผมมคีวามละเอยีดอ่อนแบบนัน้เหรอครบั"

"เปล่า ฉันพูดเพ่ือให้เธอมีแรงผลักดัน"

"แรงผลักดัน?"

ดวงตาของจาเวียร์เบิกกว้าง แรงผลักดันเป็นค�าที่เขาไม่เคย

จินตนาการถึงมาก่อน

"อย่ากังวลไปเลย มนัไม่ใช่เรือ่งแย่หรอกนะ เชฟระดบัโลกหลายคน 

ก็ต้องอาศัยแรงผลกัดนัเหมอืนกัน"

"แล้วแรงผลักดันมันเป็นยังไงเหรอครับ"

"เธอรับหน้าที่ดูแลอาหารจานหลักซึ่งมีนิยามกว้างมากจน 

กลายเป็นว่าไม่มีเอกลักษณ์มากที่สุด สิ่งท่ีเธอต้องตระหนักก็คือข้อนี ้

จูนได้รู ้ความล�้าเลิศของตัวเองผ่านแอพเพอไทเซอร์ แอนเดอร์สัน 

ผสมและนวดแป้งจนท�าพาสต้าได้เก่งมาก ส่วนมินจุนก็เข้าใจเรื่อง

อาหารโมเลกูลาร์อย่างลึกซึ้ง เธอเองก็จะต้องได้รับการผลักดันจาก 

มุมมองเหล่านี้"

"ครับ"
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จาเวียร์พยักหน้าอย่างหนักแน่น ตอนแรกเขาเคยคิดว่าตัวเอง 

โชคดท่ีีได้รบัผดิชอบอาหารจานหลกั เพราะค�าว่า 'หลกั' ก็ชดัเจนแล้วว่า

ส�าคัญ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ได้รู้ว่าความคิดน้ันผิด เพราะอาหาร

จานหลักมีวัตถุดิบที่หลากหลาย วิธีท�าก็มากมาย จาเวียร์คุ้นเคยกับ

วัตถุดิบและวิธีท�าทั้งหมดก็จริง แต่คุ้นเคยแบบครึ่งๆ กลางๆ เท่านั้น

"เธอยังไม่รู้จักตัวเองสินะ"

"ครับ?"

"คนที่หมักเนื้อสัตว์ไม่ใช่ท้ังมินจุนและแอนเดอร์สัน แต่เป็นเธอ 

คนที่ย่างเน้ือเก่งกว่าใครก็คือเธอ คนท่ีท�าให้ซอสกับวัตถุดิบเข้ากันได ้

เป็นอย่างดีก็คือเธอ แต่เธอเอาแต่คิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอ คนเราน่ะนะ 

ไม่ว่าจะคิดอะไรมันก็จะดึงผลลัพธ์แบบน้ันออกมา" 

เรเชลตบไหล่ของจาเวียร์เบาๆ พร้อมจ้องมองด้วยดวงตาทีม่นี�า้ตา

เอ่อล้น แม้ท้ังสองจะดูไม่เหมือนกันเลย แต่ก็มีสิ่งเล็กๆ ท่ีคล้ายกันอยู่ 

นั่นคือความมั่นใจในตัวเอง เธอไม่อยากท�าให้จาเวียร์มีชีวิตในแบบที่

เสียเวลาเหมือนเธอ

"เวลามองอาหารเธอเป็นคนทีกั่งวลมากกว่าใคร อนัน้ีจะอร่อยมัย้  

จะถูกปากคนอื่นหรือเปล่า ท้ังหมดเป็นเพราะความไม่มั่นใจในตัวเอง 

ดังน้ันเธอจึงต้องเพ่ิมแรงผลักดันให้ตัวเอง"

เรเชลหยุดพักหายใจครู่หน่ึง

"ใช่แล้ว เธอพูดถูก มินจุนน�าเสนอรสชาติให้ออกมาเป็นศิลปะ 

ได้ดกีว่าใคร เจเนต็ก็รูจ้กัท�าอาหารตามเทรนด์ แอนเดอร์สันไม่ได้มดีแีค่

ฝีมือในการนวดแป้งเท่านั้น แต่ยังมีเซ้นส์ที่ละเอียดอ่อนมาก พวกเขา

ไม่ได้มแีค่ข้อด ีพวกเขายังมข้ีอด้อยด้วย เพียงแต่พวกเขายอมรบัข้อด้อย 

ของตัวเองแล้วปรับปรุงแก้ไข แต่เธอไม่เคยได้ลองสังเกตข้อด้อยของ
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ตัวเอง เธอก็เลยเป็นเชฟที่ไม่มีข้อด้อย ในขณะเดียวกันก็เป็นเชฟที่ 

ไม่เปล่งประกาย"

ดงันัน้จาเวียร์จงึยังเป็นเชฟท่ีไม่สมบรูณ์ แต่จะก้าวเดนิไปในตอนน้ี 

ก็ยังไม่สายเกินไป

"มั่นใจในตัวเองหน่อยสิ เธอคือลูกศิษย์ของฉันนะ"

เรเชลพูดกับลูกศิษย์ที่ไม่มีความมั่นใจคนนี้

"ฉันไม่ยอมรับคนไม่มั่นใจในตัวเองมาเป็นลูกศิษย์หรอกนะ"

หลังจากได้ฟังค�าแนะน�าของเรเชลสีหน้าของจาเวียร์ก็ผ่อนคลาย

ราวกับได้ยกคานหนักอึ้งออกไปจากหัวใจ พอจาเวียร์กลับไปแล้ว 

เรเชลก็ยังจมอยู่กับบทสนทนาเมื่อครู่ ในบรรดาค�าแนะน�าท่ีเธอบอก 

จาเวียร์มีหลายค�าแนะน�าที่เธอควรบอกตัวเองด้วย 

ความไม่สมบูรณ์แบบก็กลายเป็นข้อดีได้ด้วยสินะ

เรเชลไม่เคยตระหนักถึงเรื่องนี้มาก่อน จาเวียร์ช่วยดึงความคิด 

ที่ซ่อนอยู่น้ีออกมา และตอนน้ีเธอก�าลังจมอยู่ในความคิดนั้น ระหว่าง

เธอกับแดเนียลมีความแตกต่างกันจริงหรือไม่ ถ้ามีจริงมันอาจจะไม่ได้ 

เป็นความแตกต่างกันของความสามารถท่ีสูงหรือต�่า แต่เป็นเพียงแค่

ความแตกต่างกันเฉยๆ หรือเปล่า 

ในเวลาเช่นนี้เรเชลอิจฉาจาเวียร์ ไม่สิ เธออิจฉาบรรดาลูกศิษย์ 

ของตัวเอง ตอนท่ีท�าอะไรติดขัดพวกเขาก็เดินเข้ามาถามอาจารย์และ

ยังมเีพ่ือนๆ ให้คอยเปรยีบเทยีบหรอืแข่งขนั ในขณะทีเ่ธอกลบัเดยีวดาย

บางทนีัน่อาจจะเป็นความหนกัอึง้ท่ีแขวนอยู่กับค�าว่าเชฟทีเ่ก่งท่ีสดุ

ในโลกก็ได้ ถ้าจะเป็นเชฟทีเ่ก่งทีส่ดุในโลกก็ต้องเดนิอย่างเดยีวดาย

ดังน้ันวันนี้เธอจึงย่ิงแค้นเคืองเขามากข้ึนกว่าเดิม
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"คุณจะไปแบบนั้นไม่ได้นะ แดเนียล"

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาไม่ได้ราบร่ืนนัก ท้ังสองเป็น 

คนรักอิสระและไม่ชอบการถูกบังคับ แต่ไม่ว่าจะรักอิสระแค่ไหนค�าว่า

สามีภรรยาก็ผูกมัดท้ังสองเอาไว้

แดเนียลใช้ชีวิตอย่างอิสระจนถึงที่สุด มือของเรเชลจึงไม่อาจ 

คว้าจับมือของเขาเอาไว้ได้ ในท่ีสุดภรรยาของสามีผู้นึกถึงแต่ตัวเอง 

ก็ต้องพบเจอกับความโดดเดี่ยว

เธอเคยสงสัยว่าถ้าคนที่ตายเป็นเธอไม่ใช่เขา เขาจะมีชีวิต 

ไม่ต่างไปจากเธอในตอนน้ีหรือเปล่านะ แต่เขาคงจะไม่จมอยู่กับ 

ความต�่าต้อยแน่นอน ซึ่งจุดนี้ท�าให้เธอรู้สึกพ่ายแพ้แดเนียลเสมอมา 

อิสระของเขาท�าให้เธอพ่ายแพ้ 

มอืของเรเชลจบัปากกาแน่น ในสมดุเตม็ไปด้วยความคิดมากมาย 

ที่เก่ียวกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารของเธอเอง อาหารของลูกศิษย์ 

อาหารของแดเนยีล หรอือาหารของคนอืน่ๆ ทุกสิง่ทกุอย่างถูกจดเอาไว้ 

แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เธอนึกถึงค�าตอบของมินจุนตอนที่เธอถามว่า 

เธอยังบกพร่องในเรื่องไหน

'ความไม่สมบูรณ์แบบครับ'

เรเชลก�าหมัดแน่น วันเวลาล่วงเลยไป ลูกศิษย์พากันเติบโต 

เธอเองก็ต้องเติบโตเช่นกัน

และแล้วช่วงเวลาท่ีจะได้คว้าความสมบรูณ์แบบไว้ในมอืก็มาเยือน...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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