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กาลคร้ังหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กสาวคนหนึ่ง ชื่อของเธอคือลูมิกกิ แปลว่า

สโนว์ไวต์

หลังจากเร่ืองราวต่างๆ ในฤดูหนาวจบลง ลูมิกกิหลบออกจากฟินแลนด์

ไปพักร้อนที่กรุงปราก ห่างจากความกังวลของพ่อแม่ ห่างจากถนนหนทางที่เธอ

ยังรู้สึกตกใจหากเห็นชายแต่งกายชุดดำาล้วน

เธอยังคงทำาตัวสันโดษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร  แน่ละ ก็เธอเป็นนักท่องเที่ยว 

จะรู้จักใครได้  แต่ผิดถนัด จู่ๆ มีหญิงสาวคนหนึ่งมาแสดงตัวว่าเป็นพี่สาวของเธอ 

พีส่าวคนละแม ่ และพีส่าวคนละแมผู้่นีเ้อง พาเธอไปรู้จกักบั “บา้นสขีาว” ทีซ่ึ่งผู้คน

เชื่อม่ันว่าตนขาวบริสุทธิ์ราวหิมะเพราะทำาตามแนวทางที่ผู้นำาของ “บ้านสีขาว” 

วางไว้

แต่ลูมิกกิรู้สึกว่า “บ้านสีขาว” หลังนี้ไม่ชอบมาพากล และหลังจากนั้นก็มี

ใครบางคนไล่ล่าเธอ  ชีวิตของลูมิกกิตกอยู่ในอันตรายอีกคร้ัง และคราวนี้ลูมิกกิ

ก็ต้องพึ่งสมอง ไหวพริบ และความกล้าหาญของตนเช่นเคย

ลูมิกกิพบอะไร  เธอเชื่อจริงหรือว่าหญิงสาวคนนั้นคือพี่สาวคนละแม่ 

ใครคือคนที่ไล่ล่าเธอ  นั่นเป็นเร่ืองที่ผู้อ่านทุกท่านต้องไปติดตามอย่างลุ้นระทึก

ด้วยตัวเองใน ขาวราวหิมะ

นานมีบุ๊คส์



วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน



1

“ฉันสุขใจยามฝนโปรยปราย”
เสียงเชอร์ลีย์ แมนสัน ลอยเข้าหูลูมิกกิ ตอกย้ำาว่าเธอฟังเฉพาะเพลงเศร้า

เทา่นัน้  เธอสบายใจยามทีค่่ำาคนืมดืสนทิ และชืน่ชอบเม่ือไดฟ้งัข่าวร้ายตา่งๆ  แสง

อาทิตย์ส่องผ่านท้องฟ้าโปร่งไร้เมฆ  อุณหภูมิย่ีสิบแปดองศาร้อนเสียจนหลังของ

เธอเหงือ่ไหลเปน็ทาง แขนขาของเธอเหนยีวเหนอะ และหากเธอเลยีหลังมอืตวัเอง 

มันต้องเค็มแน่  เธอรู้สึกว่าสายรองเท้าแตะที่ใส่อยู่พะรุงพะรังเกินไป  นิ้วเท้าและ

ฝ่าเท้าของเธออยากเป็นอิสระเหลือเกิน

ลูมิกกินั่งลงบนผนังหิน ถอดรองเท้าแตะออก ยกขาข้ึนและขยับนิ้วเท้าไป

มา  นกัทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่น่กลุม่หนึง่จอ้งมองเธอ  หญงิวยัรุ่นสองคนหัวเราะคกิคกั 

พวกนั้นไม่เคยเห็นเท้าเปล่ากันหรือไง  สวัสด ีฉันมาจากดินแดนมูมิน มูมินไม่ใส่

รองเท้าหรอกนะ

ตอนนี้ฝนไม่ได้ตกเหมือนในเพลง ฝนไม่ได้ตกมาห้าวันแล้ว

ลูมิกกิร้องเพลงตามเชอร์ลีย์ไม่ได้เพราะนั่นเท่ากับว่าเธอพูดโกหก  เธอมี

ความสขุโดยปราศจากฝนได ้เหมอืนตอนนี ้ พระอาทติย์สอ่งแสงและเธอกม็คีวาม

สุขดี  เธอไม่อยากให้มีเร่ืองวุ่นวาย  เธอไม่ได้รู้สึกดีเฉพาะยามเกิดเร่ืองผิดพลาด 

เชอร์ลีย์ทำาให้ลูมิกกรู้ิสกึหมน่หมองและเศร้าซึม  เธอจงึปดิเพลงแลว้ปลอ่ยให้เสยีง
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พูดคุยจากกลุ่มนักท่องเที่ยวลอยเข้าหูเธอ

เธอไดยิ้นภาษาอิตาล ีสเปน อังกฤษแบบอเมริกนั เยอรมัน ฝร่ังเศส ญีปุ่น่ 

และรัสเซีย  เสยีงของภาษาตา่งๆ ผสมปนเปกนัจนยากทีจ่ะไดยิ้นเปน็คำาๆ ถา้เปน็

วลีแล้วย่ิงไม่ต้องคิดเลย  ที่จริงลูมิกกิโล่งใจเพราะเธอไม่ต้องตั้งอกตั้งใจฟังคำาพูด

ไร้สาระซ่ึงรู้กันอยู่ว่าซ้ำาซาก เธอรู้เลยว่าคนแถวนี้จะพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับสถานที่

แห่งนี้

โอ้โฮ วิวสวยสุดยอด!

ก็จริง ปฏิเสธไม่ได้หรอก  ทิวทัศน์กรุงปรากจากมุมสูงนั้นงดงามจริงๆ 

หลังคามุงกระเบื้องอิฐแดง ยอดไม้  หอคอยของโบสถ์ต่างๆ สะพาน และแม่น้ำา

วลัตาวา ตา่งสะทอ้นกบัแสงอาทติย์ระยิบระยับ  กรุงปรากทำาเอาลมูกิกเิคลิม้แทบ

หยุดหายใจ แม้จะผ่านไปห้าวันแล้ว เธอก็ยังไม่คุ้นชินกับภาพทิวทัศน์เบื้องหน้า 

ทุกๆ วันเธอจะต้องเดินข้ึนไปหาที่สูงๆ เพื่อจ้องดูเมืองและดื่มด่ำาความสุขที่

อธิบายออกมาเป็นคำาพูดไม่ได้

บางทีเธออาจกำาลังรู้สึกถึงอิสรเสรีไม่ยึดติดกับอะไรและความโดดเดี่ยวอยู่ 

เธอไดอ้ยู่กบัตวัเองอย่างเตม็ที ่ ไม่ตอ้งรับผิดชอบอะไรใคร  ไม่มใีครคอยเรียกเธอ 

ไม่มีใครอยากรู้ตารางชีวิตของเธอ  เธอไม่มีความรับผิดชอบใดๆ แม้เพียงอย่าง

เดียว  ไว้ค่อยคิดเร่ืองการเตรียมตัวสำาหรับปีสุดท้ายของมัธยมปลายและการ

ทำางานช่วงคร่ึงหลังของฤดูร้อนหลังจากที่เธอกลับไปฟินแลนด์แล้วก็ได้  ขณะนี้มี

แต่เธอกับความร้อนอบอ้าว และเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์

วันนี้เป็นวันที่ 16 มิถุนายน  ลูมิกกิมีเวลาพักผ่อน ณ กรุงปรากอีกเพียง

อาทิตย์เดียว ก่อนที่เธอจะต้องกลับไปฟินแลนด์เพื่อฉลองเทศกาลฤดูร้อนกับ

ญาติๆ  ซ่ึงปนีีจ้ดัทีห่มูเ่กาะแถบเมอืงตร์ุก ู เธอไม่รู้จะปฏเิสธอย่างไรเมือ่พอ่ของเธอ

เข้าใจวา่เธอจะตอ้งไปแน่ๆ   เธอกไ็มไ่ดต้ดิธรุะอ่ืนมใิชห่รือ  หรือเธอเชา่บา้นพกัตาก

อากาศไว้กับเพื่อนล่ะ หรือว่าเธอวางแผนอะไรไว้กับคนพิเศษ

ไม่เลย ไม่มีเลย  ลูมิกกิชอบใช้เวลาช่วงเทศกาลฤดูร้อนเงียบๆ คนเดียวใน

อพาร์ตเมนต์  เธอไม่อยากฟังเพลงฉลองฤดูร้อนอันมีความสุข กินมันฝรั่งสดใหม่ 

หรือปลาเฮอร์ริง  เธอไมอ่ยากเลน่บทนกัเรียนคนขยัน ย้ิมหวาน พดูคยุอย่างสภุาพ 
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และตอบคำาถามด้วยคำาถามกว้างๆ อย่างแกนๆ เกี่ยวกับอนาคต แฟน หรือต้อง

คอยผลกัลุงๆ ทัง้หลายทีไ่มไ่ดเ้กีย่วดองกบัเธอทางสายเลอืดแตก่ลบัพยายามกอด

เธอนานเกินไปหน่อย

แต่เธอรู้ว่าพ่ออยากให้ไปงานน้ีจริงๆ  แม่ก็ด้วย  น่ีเพ่ิงผ่านไปสามเดือนคร่ึง 

หลังจากที่ลูมิกกินอนโรงพยาบาล  เธอถูกยิงที่สะโพก แต่โชคดีที่กระสุนแค่ถาก

ผิวหนงัไป  ทีแ่ย่กวา่คอืแผลหิมะกดัทีเ่ธอไดม้าตอนนอนอยู่บนหิมะ  การทีเ่ธอตอ้ง

ไขปริศนาเงนิโชกเลือดซ่ึงใครกไ็มรู้่โยนเข้ามาตกลงบนสนามหลงับา้นเอลซิา เพือ่น

ร่วมชั้นเรียนของเธอ ทำาให้เธอพัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติด  การตามหาพ่อ

เอลิซาที่เป็นตำารวจปราบปรามยาเสพติดผู้ทุจริตในหน้าที่ ทำาให้เธอต้องเข้าไปใน

งานเล้ียงหรูหราในคฤหาสน์ซ่ึงมีการคุ้มกันแน่นหนา  ณ ท่ีแห่งน้ันเธอได้รู้ว่าหัวหน้า

เครือข่ายคา้ยาทีรู้่จกักนัในนามหมขีาว นัน้ แทจ้ริงเปน็แฝดเหมอืน  ลมูกิกติอ้งหนี

ออกมาเพราะบอริส โซโคลอฟ หนึ่งในสมาชิกแก๊งค้ายาจำาเธอได้

คำาให้การของลูมิกกิส่งผลให้โซโคลอฟและพ่อของเอลิซาต้องโทษจำาคุก 

แตก่ยั็งไม่มใีครสาวไปถงึแฝดหมขีาว ทัง้สอง  หลังจากทกุอย่างทีเ่กดิข้ึนเมือ่เดอืน

มีนาคม ลูมิกกิตัดสินใจว่าเธอจะไม่ยุ่งเร่ืองคนอ่ืนอีกเป็นอันขาด  เธอถูกไล่ล่า 

เกือบตายในตู้แช่แข็ง และถูกยิง  น่าจะพอเท่านี้ก่อน ขอบคุณมาก  ไม่เอาเลือด

อีกแล้ว  ไม่เอาบทนักสืบหรือการวิ่งหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางหิมะด้วยรองเท้า

คอมแบตลื่นๆ อีกแล้ว

พ่อกับแม่อยากให้ลูมิกกิอยู่บ้านที่รีหิแมกิ ทางตอนเหนือของเฮลซิงกิ

พกัหนึง่ ทัง้สองยังพยายามบอกให้เธอเลิกเชา่อพาร์ตเมนตเ์ลก็ๆ ของเธอทีต่มัเปเร

ด้วยซ้ำา แต่ลูมิกกิไม่ฟัง  เธอใช้เวลาช่วงฤดูใบไม้ผลิส่งหนังสือพิมพ์เพื่อเอาเงินไป

จ่ายค่าเช่า และพยายามโน้มน้าวให้พ่อกับแม่ยอมให้เธอเก็บอพาร์ตเมนต์นั้นไว้  

“เผ่ือวา่เกดิอะไรข้ึน”  ชว่งอาทติย์แรกๆ ไม่วา่ลูมิกกจิะทำาอย่างไรพอ่กบัแม่กไ็ม่ยอม

ให้เธอนอนคา้งทีน่ัน่คนเดยีว  ลมิูกกจิงึจำายอมและนัง่รถไฟไปกลับจากตมัเปเรเพือ่

ไปโรงเรียนทกุวนั  พอ่แมข่องเธอคอ่ยๆ เห็นความไมส่ะดวกในการเดนิทางแบบนี ้

แล้วลมูกิกจิงึไดเ้ร่ิมย้ายของกลบัไปยังอพาร์ตเมนตใ์กล้ตมัเมลาทลีะนอ้ย  เธอเร่ิม

นอนคา้งทีน่ัน่จากทลีะคนื เปน็สองคนื สามคนื และในทีส่ดุเมือ่เข้าเดอืนพฤษภาคม
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เธอก็ประกาศว่าจะแวะมาที่รีหิแมกิเป็นคร้ังคราวเท่านั้น  พ่อกับแม่ไม่ได้ว่าอะไร 

พวกเขาจะห้ามเธอได้อย่างไรกัน  เธอเป็นผู้ใหญ่แล้ว  ลูมิกกิจ่ายค่าเช่าด้วยเงิน

เก็บของตัวเอง และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหากจำาเป็น

เม่ือโรงเรียนปดิ เธออยากพกัผ่อน  เธอจงึจองตัว๋เคร่ืองบนิมายังกรุงปราก 

หาห้องพักในโฮสเตลราคาไม่แพง จัดกระเป๋าซ่ึงมีของเท่าท่ีจำาเป็น แล้วออกเดินทาง

ขณะทีเ่คร่ืองทะยานข้ึนนัน้เธอรู้สกึวา่หายใจไดท้ัว่ทอ้ง  เธอมเีวลาไดอ้ยู่ห่าง

จากฟินแลนด์ ห่างจากความกังวลของพ่อแม่ ห่างจากถนนหนทางที่เธอยังรู้สึก

ตกใจหากเห็นชายแต่งกายชุดดำาล้วน  ตลอดชีวิต ลูมิกกิพยายามต่อสู้กับความกลัว 

เธอเกลียดความกลัว  ขณะที่เดินลงจากเคร่ืองบินที่สนามบินปราก เธอรู้สึกว่าโซ่

ที่พันธนาการเธออย่างแน่นหนาเร่ิมคลายออก  เธอเดินตัวตรงและก้าวเดินอย่าง

หนักแน่นขึ้น

นี่เป็นสาเหตุที่เธอมีความสุข เป็นสาเหตุที่เธอหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์ 

หลับตา และย้ิม  เธอสูดกล่ินยุโรปกลางเข้าไปเต็มปอด  เธอค้นกระเป๋าเป้แบ็กแพ็ก

และหยิบโปสตก์าร์ดทีมี่รูปสะพานชาร์ลประดบัไฟยามค่ำาคนืออกมา  เธอตดัสนิใจ

จะเขียนข้อความสัน้ๆ หาเอลิซา หรือทีต่อนนีค้อื “เยนนา” เพราะเธอกบัแมเ่ปลีย่น

ชื่อแล้ว  ในธุรกิจค้ายามีเดิมพันย่ิงใหญ่และเสี่ยงอันตราย การเปล่ียนชื่อจึงเป็น

ทางเดียวที่จะทำาให้ทั้งสองปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับพ่อเอลิซา 

อย่างไรเสียลูมิกกิก็ยังเห็นเอลิซาเป็นเอลิซาอยู่วันยังค่ำา

ทัง้สองอยู่ทีเ่มอืงโอวลุทางตอนเหนอืของฟนิแลนด ์เอลซิากำาลงัเรียนเสริม

สวย  เธอเขียนจดหมายมาหาลูมิกกิเป็นคร้ังคราวเพื่อเล่าความเป็นไป  ในฉบับ

ล่าสุด เอลิซาเล่าว่าในที่สุดเธอก็ได้ไปเย่ียมพ่อในคุก และบอกว่าเธอไม่ได้รู้สึกแย่

อย่างท่ีนึกไว้  มันสำาคัญมากที่เธอได้เจอพ่อ  เอลิซาในจดหมายดูใจเย็นและเป็น

ผู้ใหญ่กว่าแต่ก่อนมากจนน่าแปลกใจ  เหตุการณ์ในฤดูหนาวบังคับให้เธอต้อง

โตข้ึนและรับผิดชอบมากข้ึน  เธอจะเป็นเจ้าหญิงนักปาร์ตี้ตัวน้อยของพ่อไม่ได้

อีกต่อไป น่าแปลกที่บทบาทใหม่นี้ดูจะเหมาะกับเธอมากกว่าบทบาทเดิมเสียอีก 

ลูมิกกิยินดีกับเอลิซาด้วยที่ทุกอย่างกำาลังดำาเนินไปด้วยดี

ที่จริงการพักผ่อนคร้ังนี้เกิดข้ึนได้เพราะเอลิซา  เธอส่งเงินมาให้ลูมิกกิ
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จำานวนหนึ่งพันยูโรจากเงินทั้งหมดสามหม่ืนยูโรที่โยนเข้ามาในสนามบ้านเธอ

ก่อนที่จะคืนส่วนที่เหลือเกือบทั้งหมดให้ตำารวจ  ลูมิกกิบอกพ่อกับแม่ว่าเธอจ่าย

ค่าเดินทางคร้ังนี้ด้วยเงินเก็บ แต่การที่เอลิซาให้เงินมาเป็นของขวัญก็ทำาให้เธอ

ไม่ตอ้งแตะตอ้งเงนิเกบ็นัน่  เธอรู้สกึดทีีเ่งนิเปือ้นเลอืดนัน้จะถกูใชห้มดไป มนัจะได้

หายไปจากช่องลับในโต๊ะเครื่องแป้งและเลิกตามมาวนเวียนในหัวเธอเสียที

ทันใดนั้นก็มีเงาพาดผ่านหน้าเธอ  กลิ่นเคร่ืองหอมเจือกล่ินสบู่สมุนไพร

กลบกลิ่นของเมืองนี้  ลูมิกกิลืมตาข้ึน  หญิงสาวอายุประมาณย่ีสิบกว่ายืนอยู่ข้าง

ลูมิกกิ เธอสวมกางเกงขายาวผ้าลินินสีขาว และเสื้อแขนยาวที่ทำาจากผ้าเดียวกัน 

ผมสีน้ำาตาลถักเป็นสองเปียพันรอบศีรษะราวกับเป็นมงกุฎ  นัยน์ตาสีเทาของเธอ

แฝงดว้ยความลังเล  เธอเข่ียสายกระเปา๋สะพายหนงัสนี้ำาตาลแดงของตวัเองไปมา

ลูมิกกิรู้สึกรำาคาญหน่อยๆ 

เธอเห็นผู้หญิงคนนี้มาแล้วสองสามวันก่อนหน้านี้  เธอมองลูมิกกิและคง

คิดว่าลูมิกกิจะไม่สังเกตเห็น  ทั้งสองไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวกัน ข้ามถนน

ในเมืองพร้อมๆ กัน  หญิงสาวดูจะอายุมากกว่าเธอสองปีและเดินทางคนเดียว 

อาจเป็นพวกฮิปป้ีมองหาเพ่ือนร่วมเดินทางไว้ถกกันเร่ืองความเช่ือมโยงของจักรวาล

ขณะที่นั่งในสวนสาธารณะและดื่มไวน์แดงราคาถูกด้วยกัน

ไม่ได้เป็นเร่ืองผิดอะไรหรอก แต่ลูมิกกิเจาะจงมาถึงกรุงปรากเพ่ืออยู่คนเดียว 

เธอไม่ได้อยากหาเพื่อนใหม่

เมือ่หญงิสาวอ้าปากพดู ลมูกิกกิเ็ตรียมคำาพดูรอไวแ้ลว้  คำาพดูสัน้ๆ สภุาพ 

และเย็นชา  ความเย็นชาใช้ได้เสมอ

แม้วา่อากาศจะร้อน แตข่ณะทีห่ญงิสาวพดูประโยคสดุทา้ยจบ ความเย็นชา

อีกแบบได้แผ่ซ่านถึงสันหลังลูมิกกิจนเธอขนลุก

“ฉันว่าฉันเป็นพี่สาวของเธอ”

เธอบอกเป็นภาษาสวีเดน



ฉันคือเลือดเนื้อของเธอ  เธอคือเลือดเนื้อเชื้อไขของฉัน
เราเป็นครอบครัวเดียวกัน เราคือพ่อกับแม่ พ่อแม่ และลูกๆ พ่ีสาวน้องสาว 

พี่ชายน้องชาย ลุงป้าน้าอา และลูกพี่ลูกน้อง  สายเลือดเดียวกันสูบฉีดผ่านเรา

ทุกคน  เรามีศรัทธาเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน ศรัทธาที่มั่นคงกว่าขุนเขา ลึกล้ำากว่า

ห้วงทะเล  พระเจ้าสร้างเราให้เป็นหนึ่งวงศ์วานเดียวกัน เป็นสมาชิกของชุมนุม

ศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวกันนี้

พวกเรากุมมือกันและกันเถิด  พี่น้องทั้งหลาย เวลาของเราใกล้มาถึงแล้ว 

พระเยซูเพรียกหาเรา และเราจะไม่ลังเลใจที่จะตอบรับท่าน  พวกเราไม่กลัวเกรง 

เพราะศรัทธาของเรานั้นแรงกล้า

ศรัทธาของเราขาวราวหิมะ  บริสุทธ์ิผุดผ่อง  ปราศจากความเคลือบแคลงใจ 

ศรัทธาของเราเป็นเช่นแสงส่องสว่างให้คนบาปตามืดบอด  เปลวแห่งศรัทธาของ

เราจะแผดเผาให้บาปนั้นมอดไหม้หมดสิ้น

เราคือครอบครัวซ่ึงจะเป็นหน่ึงเดียวกันเสมอ  เราคือวงศ์วานสกาวศักด์ิสิทธิ ์

และความมานะอดทนของเราจะได้รับการตอบแทนในเร็ววัน



2

หญิงสาวกวาดสายตามองโต๊ะในร้านกาแฟ ร่มสนาม และใบหน้า
ของนกัทอ่งเทีย่ว  นิว้เรียวขาวซีดไลร้อบแกว้น้ำาแข็งไปมาจนเกดิเปน็รูปร่างบนนัน้ 

เธอดื่มน้ำาไปอึกเดียว ขณะที่ลูมิกกิดื่มน้ำาไปสองแก้วใหญ่กับกาแฟดำาถ้วยเล็กอีก

ถ้วยแล้ว

ทั้งสองนั่งที่ร้านกาแฟราคานักท่องเที่ยวในสนามของปราสาทแห่งหนึ่ง

เพราะไมมี่ทีน่า่นัง่เหลืออยู่แถวนัน้แลว้  ความคดิของลมิูกกวิกวน  เธอไมรู้่จะกลัน่

คำาถามมากมายออกมาจากความคิดว้าวุ่นของเธอได้อย่างไร

“ฉันอยากลองอธิบายดู...”  หญิงสาวพูดเป็นภาษาสวีเดน ดังกว่าเสียง

กระซิบเพียงเล็กน้อยอย่างไม่มั่นใจนัก

อธิบายเถอะ

ลมูกิกเิงยีบ เธอตดัสนิใจวา่จะยอมให้หญงิสาวเล่าเร่ืองราวของเธอ และจะ

ไม่ถามคำาถามนำาใดๆ 

“ฉัน...ขอพูดภาษาอังกฤษได้ไหม ภาษาสวีเดนฉันค่อนข้างแย่”

พูดภาษาอังกฤษเถอะแม่คุณ ลูมิกกิคิดพลางพยักหน้า  เธอสังเกตว่า

หญิงสาวพูดด้วยสำาเนียงภาษาเช็กชัดเจน  หญิงสาวไม่ได้พูดภาษาสวีเดนเป็น

ภาษาหลัก  คงมีเหตุผลที่ทำาให้เธอพูดกับลูมิกกิเป็นภาษาสวีเดน
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“ฉันชื่อเซเลงกา อายุยี่สิบ”  เธอบอก

ลมูกิกมิองนิว้ของหญงิสาวซ่ึงยังคงไลไ้ปมารอบแกว้น้ำาดว้ยความกงัวล  ที่

มือซ้ายลูมิกกิเห็นรอยแหวนจางๆ บนน้ิวนาง เหมือนว่าเธอใส่แหวนมาเป็นเวลานาน

และเพิ่งจะถอดมันออกเร็วๆ นี้

เลงกาเลา่วา่เธออยู่ทีป่รากมาทัง้ชวีติ อาศยัอยู่กบัแม่จนกระทัง่แม่จากเธอ

ไปเมื่อเธออายุสิบห้าปี  อุบัติเหตุ  คืนหนึ่งแม่ของเธอตกน้ำาเสียชีวิต

เซเลงกาเร่ิมเสียงดงัข้ึน  เธอจอ้งมองนกัทอ่งเทีย่วทีก่ำาลงัเดนิมุง่หนา้ไปทาง

โบสถ์พักใหญ่สองสามครั้ง ในที่สุดก็กลับเข้าเรื่อง

“ตั้งแต่นั้น...คนอื่นๆ ก็ช่วยดูแลฉัน  ตอนนี้ฉันมีครอบครัวใหม่แล้ว”

“แต่งงานแล้วเหรอ”  ลูมิกกิถาม

เซเลงกาส่ายหน้าอย่างแรง

“ไม่ ไม่ ไมใ่ชแ่บบนัน้เลย  พวกนัน้เปน็แคค่นดทีีช่ว่ยฉนัไว ้ เธอเชือ่ในความ

ดีไหม”

คำาถามนี้มาอย่างกะทันหันและจริงจังเสียจนลูมิกกิต้องซ้ือเวลาด้วยการ

จิบกาแฟก่อนจะตอบ

“ฉันเชื่อเรื่องการทำาความดี และเจตนาดี”

เซเลงกาจ้องตาลูมิกกิตรงๆ  ลูมิกกิไม่รู้จะตีความสีหน้าท่าทางนี้อย่างไรดี

เธอกำาลังพินิจพิเคราะห์หรือโกรธเกร้ียวกันแน่  ลูมิกกิหวังว่าเซเลงกาจะ

พูดประเด็นนั้นเสียที แต่เธอก็ห้ามตัวเองไว้ไม่ให้เร่งรัดเซเลงกา

ราวกับว่าเซเลงกาอ่านความคิดของลูมิกกิได้  เธอพูดต่อ  “เม่ือตอนเป็น

เด็ก แม่ไม่เคยเล่าเร่ืองพ่อให้ฟังเลย แม้ว่าฉันจะทำาให้แม่รำาคาญแทบบ้าเท่าไร

ก็ตาม  แม่ได้แต่พูดว่า ‘เธอไม่มีพ่อ’  ฉันรู้ว่านั่นเป็นเร่ืองโกหก  ทุกคนต้องมีพ่อ 

ตอนฉนัสบิขวบ แมจ่บัฉนันัง่ลงและเลา่เร่ืองให้ฟงั  ในฤดรู้อนเม่ือสบิเอ็ดปกีอ่น แม่

เจอนกัทอ่งเทีย่วคนหนึง่  เขามาจากฟนิแลนดแ์ละพดูภาษาสวเีดน  เขาชือ่ปเีตอร์ 

อันเดอร์ซอน”

ลูมิกกิรู้สึกเย็นยะเยือกอีกคร้ังแม้ว่าอากาศร้อนจะโอบรัดทั้งสองไว้ราวกับ

ผ้าห่มไฟฟา้  ลมิูกกเิร่ิมพจิารณาโดยอัตโนมตัวิา่หนา้ตาของเซเลงกาคลา้ยคลงึกบั
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พ่อของเธออย่างไร  จมูกโด่งๆ แคบๆ นั่นคล้ายกันไหมนะ  คิ้วเข้มๆ ล่ะ  หรือว่า

ช่วงขากรรไกร  เธอเกือบจะเห็นหน้าพ่อแวบข้ึนมาบนหน้าของเซเลงกาอยู่หลายคร้ัง 

แต่ภาพเหล่านั้นก็หายไป

“ตามที่แม่เล่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองกินเวลาสั้นๆ แต่แนบแน่น  ชาย

คนนัน้มีภรรยาแลว้ทีฟ่นิแลนด ์ แนล่ะวา่ฉนัคอืความผิดพลาด แตแ่ม่กเ็ลอืกจะเกบ็

ฉันไว้  ตอนนั้นแม่ไม่ได้บอกเขา ฉันหมายถึงพ่อน่ะ  จนกระทั่งฉันสองขวบแม่ก็

ส่งรูปฉันไปให้พ่อ”

เซเลงกาหยุดพูดและดื่มน้ำาอึกใหญ่  ลูมิกกิรู้สึกเหมือนว่าเก้าอ้ีที่นั่งอยู่

โยกเยกไปมา  เธอไดยิ้นวา่เซเลงกากำาลงัพดูอะไร แตย่ากทีจ่ะทำาความเข้าใจคำาพดู

เหล่านั้น  พ่อเธอมีลูกสาวอีกคน  อยู่ที่นี่  เธอมีพี่สาว

“พ่ออยากเจอฉันแต่แม่ไม่ยอม  เป็นเวลาหลายปีท่ีพ่อส่งจดหมาย โปสต์การ์ด 

รูปถ่าย ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ และเงินมาให้พวกเรา  แม่ไม่เคยตอบกลับเลย 

จนในที่สุดจดหมายก็ค่อยๆ น้อยลง จนท้ายที่สุดก็ไม่มีจดหมายส่งมาอีก  แม่เล่า

เร่ืองพ่อแต่ไม่เล่าเร่ืองจดหมาย  ฉันเจอจดหมายพวกนั้นตอนอายุสิบสอง  ฉันได้

อ่านแค่แป๊บเดียวก่อนที่แม่จะเจอและโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง  แม่หาว่าฉันแอบยุ่ง

เร่ืองส่วนตัวของแม่  แม่หยิบกล่องจดหมายและเททิ้งในเตา  แม่เผาทุกอย่าง

ไม่เหลือซาก  คืนนั้นฉันร้องไห้ทั้งคืน”

เซเลงกาพดูดว้ยเสยีงเนอืยๆ ราบเรียบ แตม่อืสัน่เทาของเธอกลบัแสดงให้

เห็นวา่เร่ืองทีเ่ธอพดูอยู่นัน้ไมง่า่ยสำาหรับเธอเลย  เธอนัง่เงยีบอยู่นาน ไม่รู้วา่จะพดู

อะไรต่อ

ข้างๆ ทั้งสองเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนชาวอิตาลี  พวกเด็กผู้ชายดื่มโค้กอึกๆ 

และแข่งกันว่าใครจะเรอดังที่สุด  คู่รักชาวอเมริกันโวยวายเสียงดังเพราะสับสนว่า

หากแลกเงินยูโรเป็นดอลลาร์จะได้เท่าไหร่ และพยายามคิดว่าพวกเขาได้ราคาลด

แลว้จริงหรือไม ่ ลูมิกกรัิบรู้เร่ืองราวรอบตวัเหลา่นี ้แตก่รู้็สกึวา่เสยีงพวกนัน้มาจาก

ที่ที่ไกลแสนไกล จากอีกมิติหนึ่งด้วยซ้ำา

เร่ืองราวของเซเลงกาเหมือนเป็นตัวต่อชิ้นที่วางถูกช่อง และเติมเต็มหลุม

ในใจทีลู่มกิกิรู้สกึมาตลอดตัง้แตจ่ำาความได ้ เธอรู้มาตลอดและรับรู้ไดว้า่ครอบครัว
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ของเธอพยายามซ่อนเร้นบางอย่าง  มีเร่ืองใหญ่ที่ไม่มีใครยอมปริปากพูดถึง แต่

บางคร้ังก็อัดแน่นเต็มบ้านเสียจนหายใจลำาบาก  พ่อของเธอเครียด  แม่ของเธอ

เศร้า น้ำาตารื้น  บทสนทนาจบลงทันทีที่ลูมิกกิเดินเข้าห้องมา

แตลู่มิกกกิยั็งนกึภาพพอ่ในเร่ืองนีไ้ดย้าก  ปเีตอร์ อันเดอร์ซอนเปน็คนนิง่ๆ 

มีสติและควบคุมตัวเองได้เสมอ  หลายคนอาจมีบุคลิกนอกบ้านอย่าง ในบ้าน

อีกอย่าง  ทีบ่า้น พวกเขาอาจแสดงความเศร้า ความอ่อนลา้ และความเสยีใจตาม

ที่รู้สึกออกมาให้เห็น  เม่ืออยู่กับครอบครัว พวกเขาจะหัวเราะและผ่อนคลายได้ 

แต่ลูมิกกิรู้สึกเสมอว่าพ่อทำาตัวเหมือนกันทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน  เปลือกที่ห่อหุ้ม

พ่อไว้ทั้งแข็งทั้งหนา

พ่อมีความสัมพันธ์ลึกซ้ึงที่ปรากหรือ  พ่อสามารถมีความรู้สึกเร่าร้อน

หลงใหลใครได้จริงหรือ  เขาไม่เคยพูดสักคำาเร่ืองที่เคยมาเมืองนี้  แปลกจริง  พ่อ

น่าจะแนะนำาบ้างว่าควรไปที่ไหนและห้ามพลาดสถานที่ท่องเที่ยวใด

เซเลงกาเล่าเร่ืองปีเตอร์ อันเดอร์ซอนคนที่ลูมิกกิไม่รู้จัก แต่มันก็ไม่ได้มี

ความหมายอะไร  เป็นไปได้อย่างย่ิงที่พ่อมีด้านอ่ืนๆ ซ่ึงลูมิกกิไม่รู้  เราจะรู้จักคน

อื่นอย่างถ่องแท้ได้ไหมนะ  แม้แต่คนใกล้ชิดเราก็เถอะ

“ตอนที่แม่ตาย ฉันคิดว่าคงไม่ได้รู้เร่ืองเกี่ยวกับพ่ออีก  ฉันมีแค่ชื่อ ปีเตอร์ 

อันเดอร์ซอนกับข้อมูลว่าเขาอยู่ที่ฟินแลนด์และพูดภาษาสวีเดน  ชื่อพ่อก็แสน

ธรรมดาเสียจนไม่มีประโยชน์อะไร จนฉันเห็นเธอ”

“แล้วเธอรู้ได้ยังไง”  ลูมิกกิอดถามไม่ได้  “เราไม่เคยเจอกันนะ”

เป็นครั้งแรกที่เซเลงกายิ้มน้อยๆ 

“กอ่นทีแ่มจ่ะเผาทกุอย่าง ฉนัเห็นรูปเธอ  ในรูปเธออายุแปดขวบ  ดา้นหลงั

รูปใบนั้นเขียนภาษาสวีเดนไว้ว่า “น้องสาวของหนูชื่อลูมิกกิ”  ภาพนั้นฝังอยู่ใน

หัวฉนัแมก้ระทัง่รายละเอียดเลก็ทีส่ดุ  เม่ือเห็นเธอฉนัจงึจำาไดท้นัท ี เธอเหมอืนรูป

ถ่ายใบนั้นมาก  แต่ฉันอยากแน่ใจก็เลยตามเธอมา  หวังว่าคงไม่โกรธกันนะ”

ลูมิกกิส่ายหน้า ไม่แน่ใจนักว่าเธอกำาลังปฏิเสธอะไร

เธอรู้แค่ว่าจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป
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เธอมีผมสีน้ำาตาลเหมือนลูมิกกิ แต่เป็นสีน้ำาตาลหม่นมากกว่าจะ
เป็นสีน้ำาตาลแดง  และเซเลงกาก็ผมยาว หากปล่อยผมเปียมงกุฎนั่นลงมาคงยาว

เลยกลางหลงั  ลมูกิกติดัผมบอ๊บตามดาราสาวแครีย์ มลัลิแกน  แตน่ีค่งบอกอะไร

ไม่ไดห้รอก  ผมสนี้ำาตาลแบบพวกเธอนา่จะเปน็สผีมธรรมชาตทิีส่ดุของผู้หญงิแถบ

ยุโรปตะวันออก

ตาสเีทาละ่  ตาของเซเลงกาสเีข้มกวา่ลมิูกกนิดิหนอ่ย  ปากบนอาจโคง้มน

คล้ายกนัถา้สงัเกตดีๆ   แตเ่คร่ืองหนา้ตา่งกนั หนา้ผากเซเลงกาใหญก่วา่อย่างเห็น

ได้ชัด และจมูกลูมิกกิเล็กกว่าและโด่งน้อยกว่า

ทั้งสองสูงพอกัน  เซเลงกาอาจสูงกว่าสักหนึ่งนิ้ว  ทั้งสองยืนเทียบกันที่

กระจกหนา้ร้านกาแฟ ศกึษาใบหนา้ของกนัและกนั  เซเลงกาโอบไหลลู่มิกกไิว ้ทำา

ให้ลมูกิกรู้ิสกึไมค่อ่ยสบายนกัเพราะไมช่อบให้คนแปลกหนา้แตะตอ้งตวั  แมว้า่จะ

เป็นคนที่เธอรู้จัก เธอก็ยังพอใจจะปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของเธอ  มีเพียงไม่กี่คน

เท่านั้นที่เธอยอมให้เข้าใกล้มากพอจะแตะต้องตัวเธอได้  เซเลงกาโอบไหล่ลูมิกกิ

แน่น  ใบหน้าของเธอขาวพอๆ กับนิ้วมือ  ลูมิกกิผิวสีแทนนิดหน่อย

หากมองรูปร่างภายนอก ทั้งสองอาจเป็นพี่น้องกัน  หรืออาจจะไม่  ไม่มี

ลักษณะเฉพาะใดแสดงถึงความเกี่ยวโยงทางพันธุกรรม  หน้าตาทั้งสองคนก็ไม่
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เหมือนกับพ่อลูมิกกินัก

ลูมิกกิโน้มตัวเหนืออ่างล้างมือ วักน้ำาเย็นล้างหน้าและคอ  น่ีช่วยให้เธอสดช่ืน

ขึ้นและสมองสั่งการได้ดีขึ้น  และมันก็ทำาให้เซเลงกาปล่อยเธอ

“เธอคิดยังไง”  เซเลงกาถาม  เธอมองลูมิกกิด้วยสีหน้ากระวนกระวายใคร่รู้ 

เธอเหมือนลูกหมาตัวน้อยอ้อนให้เจ้าของเกาหูให้  ลูมิกกิไม่อยากพูดอะไรเลย 

เร่ืองนี้หนักเกินไปสำาหรับหนึ่งวัน  มีเร่ืองมากมายเกินไป  เธอไม่มีเวลาคิดว่า

ทั้งหมดนี่หมายความว่าอย่างไร หรือเธอจะทำาอะไรดี

ลูมิกกิทนไม่ไหวเวลาที่ไม่รู้ว่าต้องทำาอะไรต่อ

“นีมั่น...มีเร่ืองมาพร้อมกนัเยอะเลย”  เธอกลา่วในทีส่ดุ  เธอใชก้ระดาษทชิชู

เช็ดคอ แต่ก็ยังมีน้ำาเล็ดลอดเข้าไปใต้ปกเสื้อจนได้  น้ำาไหลลงตามหลังของเธอ

ราวกับเป็นลางร้าย

“ฉันรู้ดี ฉันมีเวลาหลายปีทำาความเข้าใจเรื่องนี้  เธอเพิ่งรู้เรื่องนี้เอง”

“ใช่  พ่อไม่เคยพูดอะไรเลย  ฉันไม่รู้มาก่อนว่าเธอมีตัวตน พ่อ...”

ตอนนีเ้ซเลงกาวางมอืบนไหล่ของลมูกิก ิ เธอตคีวามการลังเลของลมูกิกวิา่

เป็นเพราะอารมณ์ที่ถาโถมใส ่ แน่นอนว่าอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ตอนนี้ลูมิกกิ

ไม่อยากเปิดเผยเรื่องตัวเองมากเกินไป  เธอต้องแน่ใจว่าเธอได้รู้ความจริงก่อน

เร่ืองของเซเลงกามีบางอย่างน่าสงสัยและน่ากังวล  ความบังเอิญดูจะมาก

เกินจริงแต่รายละเอียดของเร่ืองน้ีกลับลงตัว  ความคิดของลูมิกกิวกวนและเธอ

จัดการเรียบเรียงมันไม่ได้เสียด้วย

“ฉันขออะไรสักอย่างได้ไหม  อย่าเพิ่งบอกพ่อเร่ืองนี้นะ หมายถึงพ่อของ

พวกเราน่ะ  ฉันไม่อยากให้เขารู้เร่ืองฉันผ่านคนอ่ืนอีก  ฉันอยากบอกเขาเองเมื่อ

ถึงเวลา”  เซเลงกาบอก

ลูมิกกิพยักหน้า  นี่เป็นคำาขอที่ทำาได้ง่ายๆ  ที่จริงคือลูมิกกิไม่คิดว่าเร่ือง

แรกที่ต้องทำาคือการโทรศัพท์หาพ่อและซักฟอกเร่ืองลูกสาวลับๆ ที่ปรากของเขา 

นั่นไม่ใช่วิธีที่ครอบครัวเธอทำากัน  ครอบครัวเธอจะพูดจาอ้อมค้อมและพยายาม

จัดการเร่ืองต่างๆ ให้จบมากกว่าจะพูดอย่างเปิดอก  ครอบครัวเธอเต็มไปด้วย

ความลับ อาจฟังดูตื่นเต้นเหมือนนิยายลึกลับ แต่ความเป็นจริงคือมันเหมือนหิน
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หนักอึ้งกดทับอยู่บนบ่าของพวกเขา ทำาให้พวกเขามองหน้ากันได้ไม่สนิทใจนัก

“เธอเรียนภาษาสวีเดนที่ไหน”  ลูมิกกิถามเป็นภาษาสวีเดน

เซเลงกาย้ิมเขินๆ และตอบเป็นภาษาสวีเดนเช่นกันว่า  “อาจฟังดูโง่หน่อย 

แต่พอฉันรู้ว่าพ่อพูดภาษาสวีเดน ฉันก็เร่ิมเรียนเองผ่านอินเทอร์เน็ตและหนังสือ 

ฉันดูรายการเด็กภาษาสวีเดนตามยูทูบและหัดพูดตาม  ไม่ถนัดปากนักหรอก”  เธอ 

พูดคำาต่างๆ เป็นภาษาสวีเดน  “บางทีภาษาของพ่อแม่เราคงอยู่ในยีนของเรามั้ง”

ลูมิกกิไม่คิดจะบอกเซเลงกาว่าที่สิ่งที่เซเลงกาพูดเหมือนเร่ืองไร้สาระ

ของพวกนวิเอจ ซ่ึงปราศจากทฤษฎทีางพนัธกุรรมศาสตร์หรือทฤษฏทีางจติวทิยา

พัฒนาการสนับสนุน  เซเลงกาจะเชื่ออะไรก็ได้ตามที่ต้องการ

นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเดินเข้ามาในห้องน้ำาและมองทั้งสองด้วยสายตา

ประหลาด  เสยีงระฆงัจากวหิารนกับญุวติสุดงัเข้ามา  บา่ยสองแล้ว  เซเลงกานิง่ไป

“บ่ายสองแล้วเหรอ”  เธอถาม

ลมูกิกพิยักหนา้ เซเลงกาเร่ิมสอดสา่ยสายตาไปรอบๆ และลูบสายกระเปา๋

หนังอีกคร้ัง  เธอเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกล่า  ความอบอุ่นผ่อนคลายน้อยนิดที่เธอมี

อันตรธานไปในชั่วพริบตา

“ฉันต้องไปแล้ว”  เซเลงกาพูดขึ้น  “เจอกันพรุ่งนี้เที่ยงนะ”

“ที่เดิมเหรอ”

“ไม่ ไมด่แีน ่ รู้จกัวเิชฮราดไหม ปราสาทนะ่  นัง่รถไฟใตด้นิไปกไ็ด ้ เจอกนั

ที่นั่นนะ”

ลูมิกกิไม่ทันได้พูดอะไร ไม่ทันได้เสนอที่ที่สะดวกกว่านั้นหรือทันถามว่า

เซเลงการีบร้อนไปไหน เพราะเซเลงกาออกจากห้องน้ำาไปแล้ว ปล่อยให้ลูมิกกิ

ขมวดคิ้วใส่ตัวเองในกระจกเงา

นิ้วของหญิงสาวรัวเคาะโต๊ะ  โต๊ะเรียบดีเพราะเมื่อเดือนก่อนมัน
ถกูขัด เคลอืบเงา และขจดัร่องรอยการใชง้านตา่งๆ ออกไป  เธอกวาดตามองผนงั

รอบห้อง  นั่นไง ประกาศนียบัตร รางวัล ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ทั้งหมดเป็น

ความสำาเร็จคร้ังสำาคญัของเธอทีจ่ดัแสดงไวอ้ย่างมสีสีนั  แคน่ีก้พ็อให้คนอิจฉาแล้ว 
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แตส่ำาหรับเธอมนัยังไมพ่อ ไม่มอีะไรเพยีงพอสำาหรับเธอ  เธอไมย่อมให้อะไรเพยีง

พอ  ไม่ใชอ่าชพีนี ้ อาชพีนีต้อ้งหิวโหยอยู่เสมอ ตอ้งอยากไดอ้ะไรทีใ่หญก่วา่ ดกีวา่ 

เดน่กวา่ โดง่ดงักวา่ เร้าความรู้สกึกวา่ เกร้ียวกราดกวา่ จบัใจกวา่  อาชพีนีต้อ้งการ

ความแปลกใหม่เหมอืนตอ้งการออกซิเจนไวใ้ชห้ายใจ ตอ้งตามชพีจรแห่งชว่งเวลา

นั้นให้ทัน หรือล้ำาหน้ากว่าช่วงเวลานั้นๆ อีก และต้องลงมือทำาเมื่อคนคาดไม่ถึง

ต้องเป็นหัวข้อบทสนทนา เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึง ที่นี่ ตอนนี้ พรุ่งนี้

หญิงสาวหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาแกะฝาออก หยิบซิมการ์ดออกมาและใส่

ซิมการ์ดอีกอันเข้าไปแทน  เสียงผู้ชายรับสายทันทีที่โทรศัพท์ดังเพียงครั้งเดียว

“เขาพร้อมไหม”  ชายคนนั้นอยากรู้

“ยัง”

“จำาไว้ว่าเขาจะรู้มากไม่ได้”

“จำาได้อยู่แล้ว  ฉันทำางานนี้มานานพอจะรู้กฎหรอกน่า  เขาจะรู้น้อยที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ ปฏิกิริยาของเขาจะได้สมจริง  ความสมจริงคือสิ่งที่เราต้องการ 

เราอยากได้อารมณ์จริง”

“คุณเข้าใจอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับเขาใช่ไหม  เขาอาจบาดเจ็บหรืออาจ

ตายก็ได้นะ”

“เราต้องเส่ียง  ถ้าพูดและทำาไปแล้ว การพลีชีพคงไม่ใช่สถานการณ์ท่ีเลวร้าย

ที่สุดหรอก  ฉันคิดอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งละว่าการพลีชีพทำาให้เรื่องราวน่าเชื่อขึ้น”

เสียงหัวเราะดังขึ้น

“คุณไม่น่าพูดแบบนั้นกับผมนะ  ผมอาจจะโกรธก็ได้”

“ฉันเชื่อว่าคุณเข้าใจตลกร้ายดี”

“ไม่มีตลกร้ายหรอก ผมมีแต่อารมณ์ขัน  เอาเป็นว่าทุกอย่างเป็นไปตาม

แผนนะ”

“ตามนั้น”

“ดี  ฉันต้องวางสายแล้ว  พระเจ้าคุ้มครอง”

หญิงสาววางสายและยิ้ม

ตอนนี้เธอไม่ต้องการพรจากพระเจ้าหรอก แต่คนอื่นอาจต้องการ



มนษุย์โหยหาวรีบรุุษและวรีสตรี  มนษุย์ตอ้งการเห็น ฟงั และอ่าน
เร่ืองราวความดีที่เอาชนะความชั่วเสมอ  อย่างเดวิดกับโกไลแอท พระเยซูกับ

ซาตาน ฮอบบิทน้อยกับเซารอนผู้ทรงพลัง  มนุษย์อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

ประสบการณ์วีรบุรุษวีรสตรีแสดงอำานาจเหนือผู้คงกระพัน รบชนะผู้ไม่เคยแพ้ 

เข่นฆ่าผู้เป็นอมตะได้สำาเร็จ  มนุษย์กระหายเร่ืองราวที่เป็นไปไม่ได้แต่กลับกลาย

เปน็จริงในทีส่ดุ โดยมเีหลา่วรีบรุุษวรีสตรีทรงคณุธรรม ผู้ปราศจากความกลัวใดๆ 

ช่วยให้เกิดขึ้น

วรีบรุุษวรีสตรีนัน้ตอ้งจติใจดงีามและเข้าถงึไดง้า่ย ตอ้งอยู่ไม่ห่างจากมนษุย์

มากเกินไปนักแต่ก็ไกลพอที่จะอยู่เหนือมนุษย์เล็กน้อย ต้องไม่แสดงความสูงส่ง

เกินงาม ต้องต่อสู้ดิ้นรน ต้องผ่านความยากลำาบากและความเจ็บปวด ต้องเกือบ

ถูกทำาลายแต่ก็ลุกข้ึนยืนใหม่ด้วยพลังมากมายกว่าเดิมเพื่อต่อสู้ในการต่อสู้ครา

สุดท้าย นอกจากนั้นยังต้องเปราะบาง ต้องมีจุดอ่อนให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีได้

ที่สำาคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าตัววีรบุรุษและวีรสตรี หรืออาจสำาคัญกว่า

เสียด้วยซ้ำา คือเร่ืองราวของฝ่ายตรงข้าม ปีศาจ ที่มาพร้อมกับพลังอันย่ิงใหญ่ 

ความโหดร้ายทีท่ำาให้เสยีวสนัหลงั  พลงัความชัว่ร้ายนัน้ตอ้งล่อหลอกให้คนตดิกบั

เหมือนแม่เหล็ก  มนุษย์อยากปฏิเสธความชั่วร้าย แต่ก็ลุ่มหลงมัน
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มนุษย์หมกมุ่นกับความชั่วร้ายจนกระทั่งตัวเองเจ็บตัวและอยากให้ใคร

สักคนช่วยเยียวยาอาการนี้  มนุษย์ต้องการวีรบุรุษหรือวีรสตรีสักคน

เร่ืองราววีรบุรุษหรือวีรสตรีที่จะประสบความสำาเร็จต้องมีผู้เห็นเหตุการณ์

และเหยื่อ  มนุษย์บางคนต้องตายเพื่อให้ผู้ที่รอดชีวิตดูมีคุณค่ามากกว่า

ความตายเท่านั้นที่สร้างตำานานได้


