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�ไมหรอกคะ ขอบคุณ ฉันมีสลัดแลว� เธอเร่ิมกินสลัดอีก
ครั้ง ราวกับมีคนบอกเธอวา ถาเธอกินไมหมดละก็ เธอจะไมไดกิน
ของหวาน

แม็กซตัดสินใจทําตามเธอดวยการจัดการแซนดวิชครึ่ง
หนึ่ง และระหวางรับมือกับครึ่งที่เหลือ เขาตัดสินใจขจัดปญหาดาน
สถานการณการเงินของตนเอง �ผมชอบความคิดของคุณที่เราจะใช
เวลาดวยกันท่ีนิวยอรคน่ี ผมหวังวาสามารถพาคุณไปที่ดีๆ อาจไป
ดูการแสดงที่โรงละคร บรอดเวย แตผมไมคอยมี��

�แม็กซคะ ฉันจะเปนคนรับผิดชอบคาใชจายอะไรก็ตามท่ี
เราทําดวยกัน�

�แตมันไมถูกตองน่ีนา ผมรูวานี่เปนศตวรรษใหม แตอยาง
นอยผมก็ตองการจะจายในแบบที่ผมจายได�

�คุณตองนํารถไปสงคืนบริษัทฯ เม่ือไหรคะ�
�คนืนีเ้วลาไหนกไ็ด เอด็การสไมตองการใชรถจนกวาจะพรุง

นี้ ผมแคตองจอดรถไวในที่จอดรถ นอกน้ันก็ไมมีกําหนดอะไร เรา
ขลุกอยูในนิวยอรคไดนานเทาที่คุณตองการเชียวละ�

เธอยังกินสลัดไมหมดแตกผ็ลักจานออกหาง �ฉนัไมตองการ
ขลุกอยูในเมืองคะ�

�แตคุณบอกวา��
�ฉนัตองการ�� เธอชะงกั แลวลดเสยีงลง �ฉนัอยากหาหอง

สักหองนะคะ�
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* Good Samaritan - องคกรเอกชนไมแสวงหาผลประโยชน กอต้ังโดยสมาชกินิกายลูเธอรัน ในปค.ศ.
1952 สวนใหญปฏิบตัภิารกิจใหความชวยเหลอืโดยไมหวังผลตอบแทนทางดานสาธรณสขุ อาทเิชน
โรงพยาบาล ศูนยชวยเหลือตางๆ ฯลฯ

** Lincoln Town Car � รถยนตสไตลหรูเลิศ แตรปูทรงปราดเปรยีวกวารถลนิคอลนรุนอ่ืนๆ ซึง่ผลิตโดย
บริษัทฯ ในเครือของฟอรด ตั้งแตปค.ศ.1922 และมีการพัฒนาเรื่อยมานิยมใชเปนรถลีมูซีน ดังนั้น
ในเร่ืองน้ี บางครั้งเรียก รถลีมูซีน  หรือรถทาวนคาร หรือรถลินคอลน

!!!!!
ตราบเทาที่ แม็กซ คริชตั้น ยังคงขับรถไปตามทางหลวงสาย

คอนเนคทิกัต เขาจะไปรับลูกคาไดตรงเวลาอยางแนนอน แตนั่นหมาย
ถึง เขาตองทําเมินเฉยตอรถแคดดี้โบราณสีเงินที่จอดอยูบนขอบถนนดาน
หน่ึงของไหลทางเบ้ืองหนา ขณะนีก้ไ็มใชเวลาทีจ่ะมาเลนบทพลเมอืงดแีบบ
พวกกูดสมาริตัน*

แลวในเวลานั้นชายชราทาทางออนแอก็ตะกายออกมาจากหลัง
พวงมาลัยรถยนต เดินโซเซไปยังลอหลังท่ียางแตก แม็กซสงเสียงคราง
พรอมกับชําเลืองดูนาฬกาที่ติดตั้งบนหนังหุมหรูหราของรถลินคอลน
ทาวนคาร** ไม�เขาหยุดไมได แตเขากลับขับชาลง แลวก็หวังวาคงมีคน
อื่นออกมาจากรถแคดดี้อีก อาจเปนหลานชายวัยรุนสักคนก็ได

ถาแมก็ซไปชา เมลสิสาจะพลาดรถไฟไปนวิยอรค และเธอกบ็อก
เขาแลววาการเดินทางเท่ียวน้ีสําคัญมาก แนละเธอไมไดบอกหรอกวา
สาํคัญอยางไร เมลสิสาชอบเก็บความลบัไวกับตัวเอง โจชคูหูของเขาคอน
ขางมัน่ใจวาเธอเปนดาราวีดโิอเอ็กซ ถงึจะเปนจินตนาการท่ีออกจะบรรเจิด
ไปหนอย แตทฤษฎขีองโจชชวยอธิบายการเดนิทางไปแอล.เอ.เปนระยะๆ
ของเธอแลวยังรูปรางอันเหลือเช่ือของเธออีกละ
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แม็กซอยากรูเปนบา แตเขาจะไมทําตัวสอดรูสอดเห็น เขาเปน
คนท่ีเธอระบุใหเปนคนขับเมื่อไรก็ตามที่ตองการรถเชา ดังนั้นเธอนาจะ
ชอบเขา เขานะชอบเธออยูแลว ประเดน็จรงิๆ กค็อื เขาเกดิความตองการ
ในตัวเธอ

ผมสีแดงปนทองเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อสยายบนหมอน และ
ตาสีเขียวประกายไฟนั่นก็ทําใหผูชายฝนสุดยอดไดเลย

แมกระน้ัน เธอก็ยังมีความออนหวานและคุณลักษณะที่เกือบใส
ซื่อในตัว ถาโจชเดาถูกเร่ืองอาชีพ ก็แสดงวาเธอเปนนักแสดงคนหน่ึง

ถาแม็กซไดพบกับเมลิสสาในฐานะอื่นไมใชเปนคนขับรถของเธอ
เขาคอนขางแนใจวาจะขอใหหลอนออกไปเที่ยวดวย ที่บอกวาคอนขางแน
ใจ เพราะชวงน้ีเขาไมมีเวลาสําหรับแฟน และเมื่อเปนเมลิสสาแลวเขาไม
สามารถจินตนาการไดเลยวาจะหยุดอยูที่การนัดเที่ยวคร้ังเดียวไดอยางไร
แตนี่เขาเปนคนขับรถของเธอ และไมสามารถเสี่ยงกับการสูญเสียงานขับ
รถกับบริษัทเรคคารเพท ลีมูซีน

เขาเลนเปนนักศึกษามากวา 10 ปแลว ทดลองเรียนหลายสาขา
เพื่อคนหาวาตัวเองชอบเรียนอะไรกันแน เตรียมแพทย วิศวกรรมไฟฟา
สถาปตยกรรม การบัญชี จนมาลงเอยกับการเรียนกฎหมาย ซึ่งเขาคิดวา
เปนสาขาวิชาท่ีเขาชอบและตัดสินใจเรียนใหจบ การทํางานขับรถก็เหมาะ
สมท่ีสุดเพราะเงินดี ชั่วโมงการทํางานก็ปรับเปลี่ยนได แถมยังมีเวลาอาน
หนังสือระหวางรอลูกคาอีกดวย

ขณะแม็กซขับผานรถแคดด้ี เขาเพงมองในกระจกมองหลัง หวัง
วาจะเห็นผูโดยสารคนอ่ืนในรถท่ีสามารถชวยชายชราได แตไมเห็นเลย
มีแตหญิงผมขาวรูปรางเล็กในชุดกระโปรงสีชมพูปรากฏตัว แลวเดินโคลง
เคลงไปทางทายรถ หลอนสวมรองเทาสีขาวและถือกระเปาหนีบสีขาว
แม็กซรูวาผูหญิงรุนเดียวกับหลอนเรียกกระเปาหนีบ แทนท่ีจะเรียกวา
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กระเปาสตางค เพราะยายของเขาก็เรียกอยางน้ีเหมือนกัน
โอยใหตายสิ เขาเบนรถเขาขางทางและขับถอยหลังไปตามไหล

ถนนจนมาจอดในระยะ 2-3 หลา หนารถแคดดี้ วันนี้เขาคงไปสายแลวละ

เมลิสสา เดนิสกาวเดินไปตามพื้นไมโอคเกาแก ขณะที่สายตา
ยังคงจองมองท่ีนาฬกาแขวนผนังรุนโบราณ แม็กซไมเคยมาสายเลยทําไม
ถึงสายเอาตอนน้ีนะ การนัดพบกับตัวแทนของเธอคร้ังนี้ เปนการเร่ิมตน
ใหมสําหรับเธอ ถาเธอพลาดการนัดหมายเวลาสิบเอ็ดโมงคร่ึง เธอคงไม
ไดพบกับเบนจามินวันนี้ เขามีธุรกิจรัดตัวมาก และเธอก็ไมไดมีคามากนัก
กับวงจรธุรกิจของเขา จนจะทึกทักไดวาเขาจะเจียดเวลาในธุรกิจให

บาจริงๆ แม็กซไปอยูไหนกันนะ เธอควรจะเรียนขับรถเมื่อยาย
มาอยูคอนเนคทิกัต เธอตั้งใจวาจะเรียน แตดานายืนกรานวาเวลานี้ยังไม
ควรเรียน เพราะเมลิสสายังไมคุนเคยกับถ่ินน้ี ดานาปกปองเธอย่ิงกวาแม
แทๆ เสียอีก หลอนเชารถใหเมื่อเมลิสสาตองการใชรถไปไหนก็ตาม โดย
สวนตวัแลวเมลิสสาวางแผนจะเรียนขบัรถ แตเมือ่บรษิทัเรคคารเพท ลมีซูนี
สงแม็กซมาขับรถใหเธอ การไดใบขับขี่หมายถึงการไมไดพบกับแม็กซอีก
และเธอก็ไมเคยตองการเชนนั้นเลย

เธอคิดถูก คงไมมีนิยายรักรอนแรงวางบนโตะตัวแทนของเธอ
ถาแม็กซไมกาวเขามาเก่ียวของดวย เขาเปนแรงบันดาลใจใหวาดฝนเกี่ยว
กับการผจญภัยอันย่ิงใหญทางเพศของคริสตา นางเอกในนิยายใหสํารวจ
ความเราใจทางโลกยีขณะอยูทามกลางปาดึกดําบรรพของบราซิล เมลิสสา
ไมเคยแทรกนิ้วลูบไลผมดกหนาสีน้ําตาลของแม็กซ

แตคริสตาเคย คริสตาเฝามองนัยนตาสีน้ําตาลขณะที่หลอนปลด
กระดมุเสือ้เชิต้ไหมใหเขาอยางเชือ่งชา และลบูไลมอืของหลอนบนแผงอก
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หน่ันกลามของเขา
และถาแม็กซไมปรากฏตัวใน 2 นาทีขางหนา เมลิสสาจะรัดคอ

นาชื่นชมของเขา การนัดหมายกับเบนจามินหมายถึงจุดสิ้นสุดของการรอ
คอยการตัดสินใจของเขา เธอสงนิยายไปทางไปรษณียเม่ือ 3 เดือนกอน
สามเดือนแหงความทนทุกขทรมานในชีวติของเธอ แลวสปัดาหทีแ่ลวผูชวย
ของเบนจามินก็โทรมานัดหมายเพื่อพูดคุยเก่ียวกับหนังสือ

เมลิสสาเตรียมใจเผื่อเบนจามินบอกวาเขาไมสามารถเสนอความ
กาวหนาอันย่ิงใหญใหเธอได ความกาวหนาอันย่ิงใหญที่จะไดเปนดาวใน
ฮอลลีวูด เหมือนกับดานา คลิย ซึง่ทาํใหเมอืงฟูฟานัน่ตกตะลงึดวยชุดนยิาย
สบืสวนแนวสรางสรรค นติยสารพบัลชิเชอรสวคีลี ่ถงึกบัยกยองวาเปนงาน
เขียนท่ีฉลาดลํ้าและมีเนื้อหาดี

เมลสิสาหมกมุนกับแตละบทวจิารณ และทําสาํเนาสงไปรษณยีไป
ใหพอแมใน แอล.เอ.ดวย นอกจากเบนจามินแลวก็มีพอแมนี่แหละท่ีรูวา
เธอคือนักเขียนแฝง ทกุคําในชดุนิยายสืบสวนนัน้สําหรับดานาเพือ่นรักของ
เธอ ดานาตื่นเตนกับการยอมรับของมวลชนและเมลิสสาก็มีความสุขกับ
หลอนดวย แตยิ่งดานามีชื่อเสียงโดงดังมากเพียงไร หลอนก็กระหายจะมี
สวนรวมในการสรางสรรคผลงานมากขึ้น รวมถึงการพบกันแบบตัวตอ
ตัวและการระดมสมองกับเมลิสสา แตสมองของเมลิสสาราวกับถูกโจมตี

เอาละ ความคิดของดานานาสยองเกอืบท้ังหมด และเมลสิสาตอง
ใชลิน้การฑตูเพ่ือหลีกเล่ียงการนําความคดิเหลานัน้มาใช กระบวนการเหลา
นี้เหนื่อยใจสุดๆ และจบลงดวยการที่ดานามีชื่อตัวเปงบนปกหนังสือและ
เมลสิสาเปนเพยีงผูไมประสงคจะออกนาม ตอนน้ีถงึเวลาทีช่ือ่ของเมลสิสา
เดนิสจะไดตีพิมพบางแลว

หากพลาดการนดัหมายจะเปนการเร่ิมตนท่ีไมดเีลย ถาเบนจามิน
คิดวาตนฉบับเปนนิยายยอดนิยม เขาอาจใหอภัยเธอได เธอใฝฝนถึง
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ความสําเร็จระดับนั้น แนละเธอพยายามกําจัดความคิดนั้นออกไป
ในที่สุดเธอก็ยอมแพความกระสับกระสายของตนเอง เธอฉวย

กระเปาสะพายใบใหญแลวออกไปคอยท่ีระเบียงหนาบาน ซึ่งอาจชวย
ประหยดัเวลาสกั 2-3 นาท ี เพือ่ท่ีแม็กซจะไดไมตองเคาะประตบูาน เธอล็อค
บานเพือ่ประหยัดอีกหลายนาที นัง่คอยบนเกาอ้ีโยกท่ีคณุยาเนลลรกันักหนา

กระทอมในโอลดเซยบรคูหลงันีใ้หความรูสกึของบาน มากกวาแมน
ชั่นในเบเวอรีฮลลที่เธอเติบโตมา แมเธอไมไดตอบรับคําชวนของคุณยา
ที่ใหมาอยูดวยกัน เพราะกระทอมหลังนี้มีหองนอนเด่ียวเหมาะสําหรับอยู
คนเดียวและคงแออัดหากอยูกันสองคน

บางทีเธอควรจะมาตามคําชวนและนอนบนเกาอี้ยาว อยางนอย
ทีส่ดุจะไดใชเวลาอยูกบัคณุยาเนลลใหนานกวานีก้อนท่ีคณุยาจะตายจากไป
ความคิดนี้ทําใหลําคอตื้อตันขึ้นมาอีก แตเดี๋ยวน้ีเธอสามารถคิดถึงคุณยา
โดยไมรองไหแลว สัปดาหแรกของการอยูที่นี่เธอเกือบจะยายออกเพราะ
ไมสามารถกล้ันน้าํตาไดเลย แตภาวะน้าํตาทวมบรรเทาลงแลว เดีย๋วนีเ้ธอ
ชอบการถกูหอมลอมดวยของโบราณ เกาอีหุ้มผาฝายยกดอกและลูกไมของ
คุณยา

เมลิสสาดันเทากับพ้ืนระเบียงเพ่ือโยกเกาอ้ีขณะที่เง่ียหูฟงเสียง
เคร่ืองยนต และจับตามองไปยังจุดหน่ึงบนถนนคดเค้ียว ที่คิดวาเปนจุด
แรกท่ีจะเห็นกระโปรงรถทาวนคาร พรอมกับต้ังความหวังวาคงไมมีอะไร
เกิดข้ึนกับแม็กซ

ตายจริง จนปานน้ีแลวทําไมยงัไมเหน็มาอกี ความกังวลทาํใหทอง
ไสเธอปนปวนไปหมด

มาชาเปนเรื่องหน่ึง แตถาเปนอุบัติเหตุ�บานา เธอไมตองการ
แมแตจะคิดถึง ดีนะท่ีเปนรถทาวนคารเพราะมันเปนรถคันใหญ เธอให
พระเอกในนิยายของเธอใชรถลินคอลน แนละวาในเรื่องเขาเปนเจาของ
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มนัจริงๆ ในชวีติจรงิแม็กซรบัจางขบัใหกบับรษิทัเรดคารเพท สวนเขาเปน
เจาของรถเบรเซอร ซึ่งเธอก็ยังไมเคยเห็น

เธออยากเห็นรถทาวนคารโผลจมูกเงางามมาระหวางแนวตนไม
ขางถนน แตโชคไมเขาขาง เธอหยุดโยกเกาอ้ีเม่ือเริ่มรูสึกวาโยกเร็วข้ึนๆ
ยังกับวาทําอยางน้ันแลวจะทําใหแม็กซโผลมาอยางน้ันแหละ

ดวยความขยาดไมอยากรูเวลา เธอคอยๆ แอบดูนาฬกาขอมือ
ในที่สุด แลวก็ใจหาย ไมมีทางที่พวกเขาจะไปถึงสถานีรถไฟทันเวลา แต
นั่นเธอกังวลนอยมาก แม็กซจะไมมาสายเวนแตจะมีอะไรเกิดข้ึน

เม่ือโทรศัพทสงเสียงกริ่งจากในบาน เธอลุกพรวดจนเกาอ้ีโยก
กระแทกผนังไมทาสีขาวเสยีงดังปง เธอรบีคลําเปะปะไปทัว่กระเปาสะพาย
เพือ่หาลูกกุญแจ ในทีส่ดุก็เจอจนได ปลดลอ็คประตูแลวก็ถลาไปทีโ่ทรศัพท
ซึ่งวางบนโตะเล็กในหองโถง เครื่องตอบรับเริ่มทํางานในเวลาเดียวกับเธอ
ไปถึง เธอกดปุมหยุดการทํางานของเครื่องบันทึกเสียงแลวยกหูโทรศัพท
ขึน้ �ฮลโหล�

�เมลิสสา ผมรูวาผมไปสาย แต��
�แม็กซ! คุณสบายดีหรือเปลาคะ�
�ผมกําลังไปหาคุณ ฟงนะครับ ตอนน้ีคุณคงไปไมทันรถไฟแลว

ฉะนั้น ผมจะขับรถพาคุณไปนิวยอรคเอง ผมจะถึงบานคุณในอีก 5 นาที
นะครับ�

�แตคุณ โอ.เค.ใชมั้ย�
�ครับ ผมสบายดี� เสียงเขาฟงดูเหมือนงงๆ �ทําไมคุณคิดวาผม

ไมสบายละครับ�
�ฉันแค...กลัววาคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรสักอยาง�
�ออ�� แลวก็เงียบไปชั่วครู
ในชวงแหงความเงียบ เธอสํานึกวา ไมควรทําเสียงหวงใยขนาด
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นั้น ตองระวังใหดีมิฉะนั้นเขาอาจคาดเดาไดวาเธอรูสึกกับเขามากกวาคน
ขบัรถ และเธอไมมเีวลาสาํหรับแฟนตัวจริง การใฝฝนน้ันเหมาะกบัชีวติยุง
เหยิงของเธอมากกวา

�ผมขอโทษ� เขาบอก �ผมไมคิดวาจะทําใหคุณวิตก ผมกําลังจะ
ถึงที่นั่นแลว �หวัดดีครับเมลิสสา� �

�หวัดดีคะ� เธอกดปุมตัดการติดตอและยืนถือหูโทรศัพท พรอม
กับคิดวาน้ําเสียงของเขาตางออกไปในคําพูดสุดทาย นุมนวล สนิทสนม
ขึ้น ตายแลว แนละวาเธอใหทาเขาตลอดหกเดือนที่เขาขับรถใหเธอ แลว
เขากโ็ตตอบกลบัมาในทาํนองเดยีวกัน คนขับรถฉลาดๆ กท็าํแบบนีแ้หละ
เพือ่เพิม่เงนิทิป แตเมลสิสาคดิวาปฏกิริยิาเคมรีะหวางพวกเขาเปนของจรงิ
ยิ่งกวาจริง และเธอก็ไมอยากปลอยใหหลุดมือไป

ในแอล.เอ.นั้น การใหบริการรถเชาท้ังหมดจะมีกฎบังคับหามนัด
เที่ยวกับลูกคา เธอรูเรื่องน้ันเพราะเมื่อนั่งรถเชาไปชมภาพยนตรเรื่องลา
สุดของพอเธอซ่ึงกําลังจะฉายรอบปฐมทัศน คนขับรถบอกกับเธอวาเขา
จะลาออกจากงานถาเธอตกลงใจออกไปเทีย่วกับเขา บางทกีฎอาจตางออก
ไปในคอนเนคทิกัต แตเธอก็ไมแนใจ

แม็กซไมอาจลาออกได อีกอยางเขาคงไมมีเวลาใหกับแฟน
เหมือนกับเธอน่ันแหละ เขาตองทํางานไปดวยเรียนไปดวย สวนเธอก็ตอง
ชวยดานาเขียนหนังสือพรอมกับขโมยเวลาบางสวนมาเขียนนิยายของตัว
เอง

โอ.เค. ก็ใหเปนไปตามนั้นแลวกัน ดังน้ันถึงแม็กซจะสงสัยวาเธอ
ชอบเขามากๆ แลวเขาก็ชอบเธอเชนกัน ก็จะไมมีอะไรเกิดขึ้น ชวงเวลา
ไมเหมาะสมสําหรับทั้งคู

�เมลิสสาครับ�
เธอหมุนตัวมาพบเขายืนอยูระหวางชองประตูที่เปดอยู เธอถลา
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เขามาในบานเพื่อรับโทรศัพทแลวก็ไมไดปดประตู เขามีรอยเปอนของ
น้าํมนัเคร่ืองบนแกมขางหน่ึง และอีกรอยบนดานหนาเสือ้เช้ิตซึง่มตีราของ
บริษัทเรดคารเพทติดที่กระเปาเสื้อ นัยนตาสีน้ําตาลของเขาแฝงแววนุม
นวลซ่ึงเธอไมเคยเห็นมากอน

�ผมขอโทษจริงๆ� เขาบอก �รถของสามีภรรยาสูงอายุคูหนึ่งเกิด
ยางแบน ผมก็เลยหยุดชวยพวกเขาเปลีย่นยาง คณุยังไปทนันัดหมายถาเรา
ออกเดินทางกันเด๋ียวน้ี แลวผมก็จะสงคุณถงึหนาประตสูถานท่ีนดัหมายเลย
คุณจะไดไมตองเสียเวลาคอยแท็กซ่ีจากสถานีรถไฟอีกดวย

เธอไมมทีางเลอืกมากนกั �ตกลงคะ ทาํตามทีค่ณุบอกกไ็ด� เมือ่ไร
ก็ตามท่ีเห็นแม็กซ เธอจะรูสึกโหวงเหวงในชองทอง แตเชานี้การมองสบ
ตาเขาทําใหเธอเสียวซานในสวนท่ีต่ําลงไปนิดหนอย นาเศราท่ีเขาปลุกเรา
เธอไดโดยการมองแคครั้งเดียว

�ดีครับ� เขาพูดข้ึน �งั้นก็ไปกันเลย�
�คะ� เธอวางหูโทรศัพทกลับคืนที่ กุญแจประตูหนายังอยูในมือ

ขวา แตเธอจําไมไดวาทําอะไรกับกระเปาบาง เธอชําเลืองมองไปรอบๆ
�คุณวางกระเปาไวหนาประตูแลวครับ�
�ตายจริง� เธอคงวาวุนใจเกี่ยวกับแม็กซทําใหลืมกระเปา ในนาที

เดียวกับที่เจอกุญแจบาน �ฉันจะไปหยิบมันแลวเราจะไปกันไดเลย�
�ผมติดเครื่องยนตไวและเปดเครื่องปรับอากาศดวย�
�ดีมากคะ�
เขากาวหลบไปดานขางและเดินออกไปที่ระเบียง ใชจริงๆ กระ-

เปาของเธอกองอยูขางประตูและโชคชวย ไมมีอะไรกระเด็นออกมา เธอ
ล็อคประตูกระทอม แลวควาสายหนังของกระเปาสะพายขึ้นมา

แม็กซยนือยูปลายสดุทางเดนิเขาบาน พรอมกับเปดประตูรถดาน
ผูโดยสารคอยเธออยูเหมือนท่ีเคยปฏิบัตินับครั้งไมถวนกอนหนานี้ แต
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กอนพวกเขาเครงครัดตามธรรมเนยีมโดยเธอน่ังเบาะหลงั วนัน้ีเมลิสสาสงสัย
วาการเครงครดันัน้นาจะเปนเรือ่งทีเ่หมาะสม คงจะดสีาํหรบัทัง้สองคนหาก
ยังรักษาระยะหางระหวางกันเอาไว

แตเธอไมอาจเปลี่ยนกฎตางๆ ขณะนี้โดยไมทําใหเกิดความอึด
อัดใจ �ขอบคุณคะ� เธอเล่ือนตัวเขาไปสูความเย็นช่ําภายในรถทาวนคาร
และขยับกระโปรงสั้นใหเขาท่ีเพ่ือหลีกเล่ียงการจับจองของเขา

เธอตองตัดปจจัยท่ีทาํใหเกดิการใหทาออกไป การโชวขานิดหนอย
เม่ือบังเอิญสวมกระโปรงส้ัน หรือมองลึกซ้ึงเขาไปดวงตาเขา ขณะขอบคณุ
ที่เขาเปดประตูคอย ดูจะเปนธรรมชาติที่สองไปเสียแลว เธอหัวเราะ
สดใสมากไปหนอยกับมุขตลกของเขา และอวดรอยย้ิมมากเกินความจํา
เปน

ในวันนี้ เธอเห็นวาพฤติกรรมเหลานี้ลวนผิดพลาด แม็กซคงรับ
รูทาทขีองเธอมากเหมอืนกัน กเ็ธอนะแสดงความชืน่ชมยินดกีบัเขาจนเกนิ
ไปจริงๆ แตจะตอตานผูชายที่ยอมมอมแมมและมาสาย เพียงเพราะเขา
ชวยคูสามีภรรยาสูงอายุเปลี่ยนยางรถอยางนั้นหรือ

�ยินดีรับใชครับ� เขากวาดสายตามองเธอ �ระวังสายกระเปา
สะพายดวยครับ�

เธอคิดวาเขาเตอืนมากกวาเร่ืองสายกระเปาสะพาย ซึง่อยูระหวาง
ขอเทาเธอกบัประตรูถ เธอดงึสายกระเปาใหพนทางแลวเขากป็ดประตดูวย
การผลักอยางหนักแนน

หนักแนน จริงๆ ปลอยใหเธอเขาใกลประตูเสนหา มันเปนนิสัย
ที่เธอไมอาจหยุดยั้งในการแปลการกระทําทุกอยางของแม็กซเปนเจตนา
เรือ่งเพศ นัน่คือวธิทีีเ่ธอจนิตนาการวาแม็กซจะเปนอยางไรเวลาอยูบนเตยีง
ที่ซึ่งการผลักอยางหนักแนนเปนสิ่งที่นายินดีแนนอน

เขาเดินออมกระโปรงรถแลวเปดประตูดานคนขับ �คุณวางแผน
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จะอยูนิวยอรคนานไหมครับ�
�ไมนานนัก ทําไมหรือคะ�
�ผมก็จะหาที่จอดรถแลวคอยพาคุณกลับบาน� เขากาวเขามานั่ง

ในรถแลวปดประตู
�คณุไมจาํเปนตองทําอยางน้ันหรอกคะ� ตอนนีเ้ขาทาํเหมอืนแฟน

มากกวาจะเปนคนขับรถ และเธอก็ชักสนุกกับความคิดน้ี เฮอ� เคราะห
รายจริงๆ

หลงัจากหยบิแวนกนัแดดจากชองวางของมาสวม เขาถอยรถออก
ไปตามทางเล็กๆ หนาบานเธอ แลวมุงหนาสูทางหลวง �ตามใจคุณนะครบั
แตวนัน้ีผมไมมลีกูคาอ่ืนแลว และผมก็คดิคาโดยสารราคาเดียวกับคารถไฟ
กลับบานคุณ�

�ถายังน้ัน ก็�ตกลงคะ� เธอรูวาเขาตองการรายไดพิเศษตลอด
เวลา และถาการขับรถพาเธอไป-กลับนิวยอรคจะชวยเร่ืองเงินของเขาได
เธอก็ไมควรลังเล �คุณมีหนังสือเรียนอยูทายรถใชมั้ยคะ�

เขาหันมาย้ิมกว้างให้เธอ �เสมอครับ แล้วผมก็ต้องการคนน่ังเป็น-
เพื่อนตอนขากลับอยูแลว ไมวาจะวิธีไหนก็ตาม�

หากเขาไมไดมอบรอยยิ้มที่ทําใหชองทองของเธอสั่นระริกก็จะดี
หรอก เพราะกอนที่เธอจะเริ่มเปนกังวลวาเขาอาจเกิดอุบัติเหตุ เธอยังพอ
ควบคุมความชื่นชมยินดีที่มีตอแม็กซเอาไวได แตเมื่อความกังวลดูเหมือน
จะทะลายแนวปองกันของเธอพังลง ตอนน้ีไมวาเขาจะขยับทําอะไรก็สราง
คล่ืนส่ันสะเทือนกับระบบรางกายของเธอทั้งน้ัน

เธอตองหาท่ีมัน่แข็งแรงสักหนอย �คณุตองเตรียมพรอมท่ีจะสอบ
ปลายภาคนี้หรือยังคะ�

�อยาเตอืนผมเลยครับ� สงัเกตวาเขาวางมือสบายๆ บนพวงมาลัย
�แลวท่ีผานมาคณุสอบตกบางไหมคะ� เพราะเธอขบัรถไมเปน เธอ
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เลยเคลิม้กับการทีเ่ขาผอนคลายแมจะขบัรถทาวนคารคนัใหญในการจราจร
หนาแนน เธอเคยน่ังไปกับคนขับรถหลายคนท่ีทําใหเธอรูสึกประสาท แต
กับแม็กซแลวเธอรูสึกปลอดภัยเต็มที่

เขาหวัเราะ �ผมตกเปนประจาํแหละ ความผิดผมเอง คณุตองการ
ฟงเพลงไหมครับ�

�กไ็ดคะ� กบัการรบัรูถงึตวัตนของแมก็ซทีเ่พิม่ขึน้ เธอไมแนใจวา
การฟงเพลงจะเปนความคิดท่ีดี อาจพูดไดวา เธอไมตองการใหอะไรมา
เรยีกรองความสนใจจนทําใหเกดิการเปลีย่นแปลงในความสัมพนัธของทัง้คู
เธอหวังวาการเสแสรงวาไมมอีะไรเปลีย่นแปลง จะทําใหเธอกอบกูการควบ
คุมความคิดของเธอกลับมาได

แม็กซเอ้ือมไปกดปุมเครื่องเลนซีดี เห็นไดชัดวาเขาเพิ่มบรรยา-
กาศดวยเพลงแจสนุมนวล เปนท่ีรูกนัวาแจสเปนดนตรีสาํหรับการเดินทาง
จากอดีต เพลงแจสจะเติมความรูสึกตางๆ ใหบรรยากาศในรถ แตวันนี้
บรรยากาศกลับกรุนไปดวยเพศรส

เมื่อหกเดือนกอน ครั้งแรกท่ีพบแม็กซเธอนึกหาอะไรมาพูดไม
ไดเลย แทนท่ีจะคุยกับเขา เธอไดแตนัง่บีบน้ิวเขาหากนัพรอมกับพยายาม
บอกตัวเองไมใหเกิดความตองการในตัวเขา แตเธอไมมีโชคมากนัก

แม็กซกไ็มพดูอะไรเหมือนกัน แตแคความเงยีบของเขากเ็ซก็ซีแ่ลว
เพราะพวกเขาไมยอมพดูคยุกนัเสยีท ี เธอก็เลยย่ิงรูสกึถึงลมหายใจของเขา
มากข้ึน เธอเกิดจินตนาการแรงกลาวาจะเปนอยางไรหากเธอไดนอนเคียง
ขางเขาหลังจาก...นิ้วเธอพันกันอีกแลว เธอชําเลืองมองออกไปนอกหนา
ตางรถ บงัคับตัวเองใหคดิเรือ่งอะไรกไ็ด เชน ตนไมผลิใบออนขางทางหลวง
เมฆลองลอยเร็วรี่อยูเบื้องบน การเคลื่อนตัวของการจราจรบนถนนที่
เหมือนริบบ้ินสีดํา

การเดนิทางเปนการฝกควบคมุตนเองอยางไมรูจบ สาเหตมุาจาก
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การเริ่มตนของเพลงแจสละมุนละไม แตในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเขตเมือง
ทาํใหเมลิสสากลบัไปคดิถงึการนดัหมายกบัเบนจามนิ พอทีกบัการคดิเร่ือง
การปลุกเราทางเพศซึ่งเปนสาเหตุทําใหเธอวิตกกังวล

แม็กซหร่ีเสียงเครื่องเลนซี.ดี. �ตกลงคุณจะไปที่ไหนครับ�
�ยานกลางเมือง ใกลสวนสาธารณะ ถนนสาย 57 คะ� เธอลังเล

การไมบอกอะไรเก่ียวกับจุดมุงหมายปลายทางของพวกเขา ทั้งที่เขายินดี
ขับรถไปสงเธอถึงหนาอาคารนัดหมาย ดูเหมือนกับคนคิดมากไปหนอย
�มีนัดสิบเอ็ดโมงครึ่งกับตัวแทนของฉันนะคะ�

แม็กซเพียงแตพยักหนารับ เขาไมถามวาตัวแทนประเภทไหน
�นัดกินม้ือเที่ยงหรือครับ�

�ไมใชคะ ไมไดกินม้ือเท่ียง ฉันคงเสร็จธุระประมาณเที่ยงคร่ึง
ถาไมวาอะไร เราจะหาซ้ืออาหารมากินในรถตอนกลับบานนะคะ� ขณะนี้
เธอไมสนใจอาหารสักนิด แตหลังจากน้ีเธออาจจะหิว เธอหวังวาเธอจะ
หิว เพราะวานั่นหมายถึงผลการนัดหมายออกมาดี

�เปนแผนท่ีดีครับ� แม็กซแสดงความเห็นแบบเปนกลาง
คําถามทั้งหมดที่เขาไมไดพูดออกมาเหมือนลอยอยูระหวางทั้ง

สอง ทําใหเธอเริ่มรูสึกปญญาออนท่ีปดปากสนิทในเรื่องการนัดหมาย
เธอไมสามารถพูดเรื่องการเขียนแฝง แตนัดคร้ังน้ีไมเก่ียวกับเร่ืองน้ัน
แตถึงยังไง แม็กซยังขับรถพาเธอมาที่ทํางานของเบนจามินและจะรับเธอ
กลับบานอีก

ยังคงไมมีใครรูเร่ืองนิยายของเธอยกเวนเบนจามิน และเธอกลัว
ทีจ่ะพดูถงึมนัในตอนน้ี คดิวาอาจเปนลางราย แตระหวางการเดนิทางกลบั
เมืองโอลดเซยบรูค หากวาเธอตองอยูในความเงียบมันคงจะเลวราย
โดยเฉพาะอยางย่ิง ถาเบนจามินชมเชยงานเขียนของเธออยางมากมาย

เธอพยายามประนีประนอม �ฉันจะบอกคุณวาฉันมีนัดอะไร
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ระหวางเราเดินทางกลับดีไหม�
เขาชําเลืองมองเธอแลวหันกลับไป �คุณจะบอกเหรอ ทําไมละ�
�เพราะวาฉันรูสึกไมคอยดี ถาเก็บไวในใจคนเดียว�
�อยางน้ัน ถาคุณอยูบนรถไฟ คุณก็จะโดดใสผูโดยสารท่ีใกลที่สุด

แลวจอใสพวกเขางั้นเหรอ�
เสียงหัวเราะของเธอปลดปลอยความวิตกกังวลออกไป �คงง้ัน

แหละคะ�
�ผมคดิวา ผมควรจะรูสกึโชคด ีทีค่ณุพลาดรถไฟ� เขากลาวประชด
�โอะโอ�แม็กซคะ ฉันอาจไมคอยเปดเผยตัวเองนักระหวางท่ีเรา

รูจกักัน แต��
�คุณไมไดถูกขอใหเปดเผยอะไรเกี่ยวกับตัวคุณหรอกครับ ผมขอ

โทษท่ีพดูดวยน้าํเสยีงแบบนัน้ ผมเปนคนขบัรถของคณุ และอะไรทีค่ณุเลอืก
ที่จะบอกหรือไมบอกผมก็ขึ้นอยูกับคุณคนเดียว�

�ตอนนี้คุณดูหงุดหงิดนะคะ�
เขาถอนหายใจ �หงุดหงิดตัวผมเองตางหาก ผมรูตั้งแตแรกแลว

วาคุณไมชางคุย ผมตางหากชางพูด�
�แตไมใชวันน้ี�
�เอาละ ผมเริ่มคิดแลวนะวาคงทําใหคุณเบื่อ ผมพนันเลยวาคุณ

ไมอยากไดยิน��
�ฉันชอบฟงทุกเร่ืองเก่ียวกับครอบครัวคุณ� เธอพูดเสียงนุม
�คุณกําลังทําตัวสุภาพ�
�ไมใชคะ ฉนัจริงจังนะ ฉนัไมคอยมีเร่ืองดีๆ เหมือนท่ีคณุเลาใหฟง�

เธออิจฉาชีวิตในวัยเด็กและการผจญภัยกับนองสาวของเขา
�ไมเอานา อยาบอกผมนะวาคุณเปนเด็กกําพรา�
�เปลา แตชีวิตท่ีฉันโตมามัน�ตางออกไป�
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�และคุณก็ไมอยากพูดถึงมัน�
�จะดีกวาคะ หากไมพูดถึง� เธอคนพบนานแลววาไมมีอะไรดี

ในการบอกกับผูคนวาพอของเธอคือ โอเวน เดนิส ซึ่งเปนหน่ึงในผูกํากับ
การแสดงชั้นยอดของฮอลลีวูด และคุณแมเธอ ซีบิล โอ�คอนเนอร แฟน
ภาพยนตรมักจะนึกถึง ซีบิล โอ�คอนเนอร จากฉากเปลือยเราอารมณ
ในเร่ืองทะเลสาบผีสิง ภาพยนตรซึ่งฉายเมื่อ 28 ปที่แลว หลังจากนั้นเธอ
ก็ยกเลิกการแสดงมาเปนมิสซีส โอเวน เดนิส และแมของเมลิสสา เดนิส
เมลิสสามักรูสึกกดดันเสมอ เมื่อคิดถึงการอุทิศตนของแม

เธอเรียนรูวาการพูดถึงพอแมกอใหเกิดความอยากรูอยากเห็น
อยางรุนแรง ผูคนลืมรักษามารยาทเมื่อขุดคุยรายละเอียดสวนตัว แม็กซ
คงไมซอกแซกดึงขอมูลของดาราใหญ หรือพูดถึงฉากเปลือยเล่ืองลือของ
แม การที่ไดรูจัก แม็กซ ทําใหเธอรูวาเขาจะไมทําอยางคนท่ัวไปแนนอน
เมลิสสายังคงปดบังชื่อของตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการยายจาก
แอล.เอ.ไปคอนเนคทิกัตทําใหเธอแยกตัวออกมาจากความกดดันในโลก
มายาได

แมก็ซกระแอมข้ึน �ผมไมควรทําอยางน้ีหรอกนะ แตผมอยากถาม
คุณสักขอ ไมอยางน้ันผมคงขาดใจตายแน�

เธอดึงความคิดกลับมา �ขอเดียวเองนะ�
�โอ.เค. มากกวาหนึ่งขอแตขอนี้ตองถามใหได คืออยางนี้ โจช

เพ่ือนซี้ผม เอาความคิดน้ีมาใสหัวผม แลวมันก็วนเวียนอยูอยางนั้น�
�โจช คือคนขับรถท่ีฉันเคยพบตอนคุณรับเขาติดรถมาดวยใชมั้ย

คะ�
�นัน่แหละครบั คร้ังน้ันรถลีมซูนีของเขาเสยีนอกเมืองนิวเฮฟเวนิ�
เมลิสสาจดจําผูชายผอมสูงมีผมหยิกสีดําและก็ทาทางอยูไมสุขได
�เปนคนที่มีพลังงานเหลือเฟอเลยนะคะ�
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* Paparazzi � การถูกถายภาพจากชางภาพอิสระ มักเปนการรุกล้ําความเปนสวนตัว พวกที่ถูกแอบ
ถาย เปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงหรือผูเกี่ยวของ ชางภาพถูกเรียกวา ปาปารัซโซ (paparazzo)

�คนนั้นแหละครับ คุณไมตอบก็ได แตถาคุณตอบแคใชหรือไม
จะเปนพระคุณอยางสูงเลยครับ�

�ฟงดูเหมือนเร่ืองน้ีจะทําใหคุณตื่นตลอดคืนเลยนะคะ�
แม็กซกระแอมแลวกระแอมอีก และหูก็แดงก่ํา �เออ ก็ไมใชเสีย

ทีเดียว�
เธอไมเขาใจปฏกิริยิาของเขา จนกระทัง่ทบทวนถงึวาเธอพดูอะไร

ออกไป ฟงดูเหมือนเรื่องนี้ทําใหคุณตื่นตลอดคืน เมื่อเธอตระหนักความ
นัยอื่นที่อาจเปนไปไดของคําพูดดังกลาว หนาเธอก็แดงดวยเหมือนกัน
�เดี๋ยวกอน ฉันไมไดพยายามทําให��

�คุณแสดงหนังหรือเปลาครับ�
เธอสะดุงตกใจแลวกห็วัเราะกลบเกลือ่น เธอไมไดอยูในแวดวงน้ัน

พอแมตองการใหเธออยูในวงการภาพยนตรมากกวาส่ิงใด เธอเคยพยา-
ยามถึงรูปลักษณภายนอกจะเปนเชนไร แตตัวจริงเธอเปนเพียงหนอน
หนังสือตัวเล็กๆ เทาน้ัน และไมสามารถนําไปปรากฏบนจอเงินไดเลย
แมจะมีอิทธิพลของพอแมเปดประตูสูวงการก็ตาม

�แลวคุณใชหรือเปลาครับ�
เธอย้ิมใหแม็กซ การพูดคุยน่ีชวยเธอจากอาการประสาทไดจริงๆ
�เฮอ คณุจับไดแลวสิ ฉนัไมใชเมลิสสา เดนิสหรอก นีแ่หละ   นโิคล

คิดแมนตัวจริงเลยละ กําลังพยายามหลบพวกปาปารัซซี* นะคะ�
�อืม ผมไมไดหมายถึงหนังประเภทน้ัน�
�อะไรนะ�� เธอหุบปากทันที แม็กซถามวาเธอแสดงในวีดิโอ

สําหรับผูใหญหรือนี่
�แตผมพนันวา โจชคิดผิดทุกอยาง�
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ตอนแรกเธอรูสึกถูกดูหมิ่นที่แม็กซคิดวาเธอเปนดาราหนังลามก
มาต้ังนานแลว เขาควรจะรูจักเธอดีกวาน้ี เอะ! หรืออาจจะไม เพราะเธอ
ไมคอยพูดเรื่องของตัวเอง เขาก็อาจจะเติมชองวางที่ไมรูดวยการคาดเดา
ตางๆ นานา เห็นชัดวาแม็กซกับโจชคิดวาเธอดูเซ็กซ่ีพอท่ีจะแสดงในหนัง
ประเภทนั้นได นี่ใหความคิดรายๆ กับเธอ �คุณบอกวาฉันไมตองตอบก็
ได ใชหรือเปลา�

�แนนอนคุณไมตอบก็ได แต��
�อยางนั้นฉันก็จะไมตอบ� เธอเห็นสีแดงกระจายจากหูลามไปที่

หนาเขา และเมือ่มองหนาตกัเขา เธอคนพบวา การจินตนาการวาเธอเปน
ดาราวีดิโอเอ็กซมีผลที่นั่นดวยเหมือนกัน

เสียงเขาแหบพรา �ถาอยางนั้นคุณก็ใช�
�ฉันไมไดยอมรับสักหนอย� การพูดคุยนี่นาหลงใหลดี และทําให

เธอเลิกกังวลกับการพบกับเบนจามิน
�ชาย แตการไมตอบก็เหมือนตอบวาใชนะครับ�
�ไมจําเปนตองเปนอยางน้ันน่ีคะ� เธอพิศวงวาเขาจะทําอยางไร

ถาเธอวางมือบนตนขาเขา แตเธอไมอยากใหเกิดอุบัติเหตุ
�ถาอยางน้ัน ผมก็จะคิดวาผมไมไดถามออกไปก็แลวกนั� เขากลนื

น้ําลาย �ผมเคยคิดวาคุณจะตอบวาไมใชซะอีก�
�อยางน้ันก็ไมสนุกนะสิ�
�อาว คณุกไ็มใชจริงๆ นะส ิแตคณุตองการใหผมคิดวาคณุใชเหรอ�

เพ่ือเพิ่มความบันเทิง เธอยังย้ิมใหเขาตอไป �แลวคุณคิดวาไงละ�
เขากําพวงมาลัยรถแนนและจองมองถนนขางหนา �ผมคิดวา

ผมเพิ่งหาเรื่องเดือดรอนขนานใหญมาใสตัวเอง�
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