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แผ่นหลังรูปสามเหลี่ยมคว�่าปราศจากไขมันส่วนเกิน   

มเีพยีงกล้ามเนื้อเรยีงตวัเป็นลอนสวย  ทกุครั้งที่เหน็แผ่นหลงันี้ 

นายูตะมักนึกถึงปีกเครื่องบินซึ่งไม่ได้มีแค่พละก�าลังเท่านั้น   

แต่ยงัมแีรงลอยตวัด้วย

ขณะที่อีกฝ่ายนอนคว�่าอยู่บนเตียง  นายูตะลองสัมผัส 

อกีฝ่ายเบา ๆ โดยไล่ตั้งแต่แผ่นหลงัลงไปจนถงึสะโพกด้วยสองมอื  

ไม่นานเขากร็ู้สกึถงึความผดิปกติ

“เป็นยงัไงบ้าง”  ซากายะ ยูกฮิโิระเจ้าของแผ่นหลงัถาม

“ด้านซ้ายมอีาการอกัเสบครบั”

“งั้นเหรอ  นกึแล้วเชยีว”

นายูตะคล�าบรเิวณสะโพกไปจนถงึต้นขาสองข้าง

SAMPLE
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“ดูจากภาพรวมแล้วกล้ามเนื้อด้านซ้ายตึงครับ  คุณ

พยายามป้องกนัเข่าขวาเป็นพเิศษสนิะ”

ซากายะถอนหายใจ  แผ่นหลงัจงึขยบัขึ้นลง

“ใช่  ตอนทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งก่อนเทรนเนอร์

บอกว่ากล้ามเนื้อด้านขวาของฉันอ่อนแรงลง  ฉันคงพยายาม 

ไม่ออกแรงด้านขวาโดยไม่รู้ตัว  ไม่ใช่เฉพาะแค่ในระหว่างการ

แข่งขัน  แต่ในชีวิตประจ�าวันก็ด้วย  อุตส่าห์คอยระวังไม่ท�า 

แบบนั้นแล้วแท้ ๆ”

ได้ยนิว่าซากายะได้รบับาดเจบ็ที่เข่าขวาเมื่อราวห้าปีก่อน  

เขาเลี่ยงไม่เข้ารบัการผ่าตดัเรื่อยมาจนถงึทกุวนันี้

“การท�าไปโดยไม่รู้ตวันี่ยุ่งยากเอาการนะครบั”

“นั่นสิ  แต่คงช่วยอะไรไม่ได้หรอก  ก็ฉันได้รับบาดเจ็บ

จนสะบักสะบอมไปทั้งตัวแล้วนี่  สภาพร่างกายแบบนี้จะไปสู้

พวกหนุ่ม ๆ ไหวได้ยงัไง”

ซากายะเริ่มพูดเรื่องเดิม ๆ  ในเวลาแบบนี้นายูตะจะ

รบัมอืด้วยการพูดว่า

“อะไรกนัครบั  ถงึคณุจะพูดแบบนั้น  แต่พอลงแข่งครั้ง

ต่อไปคณุกต็ั้งเป้าว่าจะขึ้นไปยนืบนแท่นรบัรางวลัให้ได้ใช่ไหมล่ะ  

แถมยงัต้องเป็นต�าแหน่งตรงกลางแท่นด้วย”

ตามปกติแล้วซากายะจะตอบกลับมาด้วยน�้าเสียง

ห้าวหาญว่ามนักจ็รงิ  แต่วนันี้เขากลบันอนนิ่ง

นายตูะไม่ได้ถามอกีฝ่ายว่าเป็นอะไร  เพราะสภาพจติใจ

ของนกักฬีานั้นซบัซ้อนทเีดยีว

SAMPLE
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“งั้นผมเริ่มเลยละกนั  ช่วยนอนตะแคงซ้ายหน่อยครบั”

ระหว่างที่ซากายะขยับตัว  นายูตะก็เปิดกระเป๋าข้างตัว

ซึ่งใช้เก็บอุปกรณ์ท�ามาหากิน  ในนั้นมีเข็มอยู่หลายสิบเล่ม   

พูดง่าย ๆ ว่านายูตะเป็นหมอฝังเขม็นั่นเอง

เมื่อคนืซากายะโทรศพัท์มาขอนดัฝังเขม็  น�้าเสยีงของเขา

ไม่มีพลังเหมือนทุกที  นายูตะจึงรู ้สึกถึงความผิดปกติตั้งแต่ 

ตอนนั้นแล้ว  ครั้นมาหาซากายะโดยคิดว่าอาการคงย�่าแย่มาก  

นายตูะกลบัตรวจพบว่าอาการไม่ได้ร้ายแรงอะไร  เลยสนันษิฐาน

ว่าสาเหตุที่อีกฝ่ายท�าผลงานได้ไม่ดีน่าจะไม่ได้มีสาเหตุจาก

ร่างกายเพยีงอย่างเดยีว

นายูตะเช็ดผิวหนังเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนจะเริ่มฝังเข็มด้วย

ความระมัดระวัง  ในกรณีของคนทั่วไปเวลาจะฝังเข็มลงไป  

กล้ามเนื้อของคนไข้มักแสดงอาการต่อต้านเข็ม  แต่กล้ามเนื้อ

ของนกักฬีาชั้นแนวหน้าแทบไม่แสดงอาการแบบนั้นเลย  เขม็จะ

ฝังลงไปได้อย่างง่ายดายโดยไร้อาการต่อต้าน  แต่นั่นไม่ได้

หมายความว่าไม่มคีวามผดิปกต ิ ลกึลงไปในกล้ามเนื้อจะมจีดุ

ที่เจ้าตวัเท่านั้นที่รบัรู้ได้ว่ามอีาการบาดเจบ็  เมื่อฝังเขม็ลงไปถงึ

จดุนั้นจงึจะรู้สกึถงึความผดิปกตเิลก็ ๆ

ซากายะส่งเสียงครางแผ่วเป็นช่วง ๆ  ปลายเข็มคงไป

กระตุ้นเส้นประสาทเข้า  นายูตะฝังเข็มให้ซากายะเกือบสามปี

แล้ว  จงึรู้ดวี่าจดุไหนที่เป็นปัญหาของอกีฝ่าย

นายูตะฝังเข็มอย่างพิถีพิถันซึ่งใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง  

เขม็เล่มสดุท้ายถูกฝังลงบนโคนนิ้วหวัแม่มอืข้างซ้าย

SAMPLE
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“ขอบคณุนะ  แล้วกข็อโทษที่เรยีกมากะทนัหนั”  ซากายะ

กล่าวขอบคณุขณะสวมเสื้อผ้า

“ไม่เป็นไรครบั  เชญิเรยีกผมได้เสมอ”

“ถ้าฝังเข็มแล้วร่างกายกลับมาฟิตขึ้นอีกสักนิดก็ดีน่ะสิ”  

ซากายะเอยีงคอ  “เปล่าประโยชน์ละมั้ง...”

นายูตะหยุดมือที่ก�าลังจัดเก็บอุปกรณ์  “ฟังดูท้อแท ้

ผดิกบัทกุทเีลยนะครบั”

“ฉนัแค่เริ่มมองโลกตามความเป็นจรงิเท่านั้นเอง”

“มองโลกตามความเป็นจรงิ...”

ตอนนั้นเองมเีสยีงเคาะประตดูงัขึ้น  ประตถูกูกั้นไวไ้ม่ให้

ลอ็กได้  จงึสามารถเปิดปิดได้อย่างอสิระ

“เชญิ”  ซากายะพูด

คนที่เปิดประตูเข้ามาคอืสสึอึ ิโทชยิูก ิ ใบหน้าเหลี่ยมยงั

คงกร้านแดดจากการตีกอล์ฟเหมือนเดิม  เขาสวมแจ๊คเก็ต 

ขนเป็ดทบัเสื้อโปโล

“เสร็จหรือยัง”  สึสึอิถามนายูตะ  คงได้ยินเรื่องการ 

ฝังเขม็มาจากซากายะ

“เพิ่งเสรจ็เมื่อกี้ครบั”

“อาการเป็นยงัไงบ้าง”

“เอ่อ...”  นายูตะหนัไปมองซากายะแล้วเกดิอาการลงัเล

เลก็น้อย

“ไม่ต้องเกรงใจหรอก”  ซากายะยิ้มฝืด  “ฉนัเองกอ็ยากรู้

เหมอืนกนั”

SAMPLE
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นายูตะพยกัหน้า  เว้นช่วงหายใจก่อนจะเปิดปากพูด

“กล้ามเนื้อมคีวามเหนื่อยล้าสะสมอยู่พอสมควร  ผมว่า

มันน่าจะสะสมมานานหลายปีแล้ว  ไม่ใช่แค่ช่วงระยะเวลา 

สั้น ๆ”

“ความเหนื่อยล้าจากการท�างานหนักเป็นเวลานาน ๆ  

งั้นเหรอ”  ซากายะเบ้ปาก

“แต่คณุยงัหนุม่  ไม่น่าจะมผีลกบัการแข่งขนัหรอกครบั”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิกด็นี่ะส”ิ

“อะไรของนาย  หมอชื่อดงัอตุส่าห์พดูยนืยนัแล้ว  ท�าตวั

ให้มันสดชื่นหน่อยสิ”  สึสึอินิ่วหน้าพลางพูดปลุกใจ  “เอาละ  

ไปกนัเถอะ  ฉนัเตรยีมการไว้เรยีบร้อยแล้ว”

“บอกตามตรงนะ  ตอนนี้ฉนัไม่ค่อยอยากดเูลย”  ซากายะ

ท�าหน้าเซง็

“หนแีล้วจะได้อะไรขึ้นมา  ถ้านายไม่รูจ้กัตวัเองกไ็ม่มทีาง

เอาชนะในการแข่งขนัได้หรอก”

ซากายะเกาศีรษะ  ถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนลุกขึ้น  

“เข้าใจแล้ว”

“จะท�าอะไรกันเหรอครบั”  นายูตะหนัไปมองสสึอึิ

“ผลวิเคราะห์การแข่งขันครั้งก่อนออกแล้วน่ะ  คุโดมาดู

ด้วยกนัไหม”

“จะดเีหรอครบั”

“ถ้าว่างกเ็ชญิเลย”

“งั้นกต็กลงครบั”

SAMPLE
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ว่าแล้วนายูตะกส็วมเสื้อแจ๊คเกต็ส�าหรบัปีนเขา

ทั้งสามคนออกจากห้องแล้วมุ่งไปที่ลิฟต์  เมื่อมองออก

ไปนอกหน้าต่างตรงโถงทางเดินก็เห็นละอองหิมะตกโปรยปราย  

แม้จะล่วงเข้าเดอืนมนีาคมแล้วแต่พื้นที่แถบนี้ยงัคงอยู่ในฤดหูนาว

“ไม่รู้ว่าในการแข่งขันครั้งหน้าสภาพอากาศจะเป็นยังไง

บ้างนะครบั”  นายูตะลองถามดู

“นั่นสนิะ”  สสึอึเิอยีงคอครุน่คดิระหว่างที่เดนิ  “พยากรณ์

อากาศบอกว่าอากาศจะแจ่มใส  อณุหภูมกิส็ูงขึ้นด้วย”

“ลมใต้จะพัดมาเหรอ”  ซากายะเดาะลิ้นอย่างไม่สบ

อารมณ์  “ลมส่ง1ที่แท่นกระโดดสกีนั่นพัดแรงซะด้วยสิ  สงสัย

จะหมดหวงั”

พวกเขาออกจากโรงแรมแล้วเดนิไปที่ลานจอดรถ  บรเิวณ

ริมถนนมีหิมะสุมเป็นกองสูง  แค่ลมพัดมาเบา ๆ ก็หนาวจน 

เจบ็หูนดิ ๆ

สึสึอิผู้เป็นเจ้าของรถตู้ให้ซากายะนั่งเบาะข้างคนขับแล้ว

ขบัรถออกไปอย่างช้า ๆ  ส่วนนายูตะขบัรถอาร์วขีนาดเลก็ตาม

หลงัไป  รถของนายูตะใช้ระบบขบัเคลื่อนสี่ล้อจงึแล่นบนถนนที่

มหีมิะตกได้อย่างมั่นคง

1 ลมที่พดัมาปะทะตวัเราจากด้านหลงั

SAMPLE
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จุดหมายปลายทางคือที่ท�างานของสึสึอิ...มหาวิทยาลัย

โฮกุเรียว  เขาด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และท�าวิจัยด้าน

วศิวกรรมของไหลอยู่ที่นั่น

หลังจากนายูตะขับรถตามสึสึอิไปได้ราวห้านาทีก็เห็น 

ทางลาดขนาดใหญ่อยูด้่านขวามอืของถนน  มนัคอืแท่นกระโดด

สกีประเภทลาร์จฮิลล์2นั่นเอง  วันเสาร์และวันอาทิตย์หน้า 

ซากายะจะเข้าร่วมการแข่งขนัที่นั่น

ถ้ามกีระแสลมด ีๆ พดัมาเฉพาะตอนที่ซากายะกระโดด

กค็งด ี นายูตะคดิ

2 ในประเทศญี่ปุน่โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งการแข่งขนัสกจีั๊มป์หรอืสกกีระโดดไกลออกเป็น 2 ประเภท

คอืนอร์มอลฮลิล์และลาร์จฮลิล์  นกักฬีาที่ลงแข่งประเภทลาร์จฮลิล์จะต้องกระโดดในระยะทาง

ที่ไกลกว่าประเภทนอร์มอลฮลิล์
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บนประตทูางเข้ามป้ีายตดิว่า  ห้องวจิยัด้านวศิวกรรมของไหล

“ห้องท�างานของฉนัไม่ค่อยเป็นระเบยีบเท่าไหร่นะ  อยาก

นั่งตรงไหนกเ็ชญิตามสบาย”  สสึอึพิูดขณะวางแจ๊คเกต็ขนเป็ด

ที่ถอดออกแล้วไว้บนโต๊ะ

ห้องของเขายากที่จะมองว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยจริง ๆ  

ภายในห้องมกีระดานไวต์บอร์ด  โต๊ะปฏบิตักิารขนาดใหญ่  และ

ตูเ้กบ็ของ  รวมทั้งอปุกรณ์มากมายวางกองทบัถมกนั  หากเกดิ

เหตเุพลงิไหม้คงหนเีอาตวัรอดได้ยาก

สึสึอิหยิบโน้ตบุ๊กจากที่ไหนสักแห่งมาวางบนโต๊ะปฏิบัติ

การ  นายตูะรอให้ซากายะนั่งลงด้านหน้าจอก่อนจงึค่อยหย่อนตวั

ลงนั่งข้าง 

SๆAMPLE
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สสึอึเิปิดเครื่องแล้วกดแป้นคย์ีบอร์ด  ไม่นานภาพจดุเริ่ม

กระโดดบนแท่นกระโดดสกกีป็รากฏขึ้นบนหน้าจอ  ภาษาเยอรมนั

เรยีกจดุนี้ว่าคนัเต

“ฉนัจะให้ดคูลปิวดิโีอของปีที่แล้วก่อนนะ  ช่วงนั้นซากายะ

ท�าผลงานได้ค่อนข้างด”ี

จังหวะที่สึสึอิยื่นนิ้วไปยังคีย์บอร์ดเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น  

มนัดงัมาจากโทรศพัท์พื้นฐานในห้องวจิยั

สึสึอิเอ่ยขอตัวก่อนผละจากโต๊ะปฏิบัติการเพื่อไปรับ

โทรศพัท์ที่โต๊ะท�างาน

“ฮลัโหล...สสึอึพิูดสายอยู่ครบั  ...แขกเหรอ  ใครกนัครบั  

...เด็กสาวเนี่ยนะ  หา  ...เอ่อ  ผมไม่มีนัดเลยนะครับ  น่าจะ

เป็นการเข้าใจผิดมากกว่า  ...โอเคครับ”  สึสึอิยกมือป้องหู

โทรศัพท์  เขาแสดงสีหน้าสงสัยขณะหันมาทางพวกนายูตะ  

“จากห้อง รปภ.  เขาบอกว่ามเีดก็สาวมาหาฉนั”

“เดก็สาวเหรอ  มาได้ไง  น่าสงสยัแฮะ”  ซากายะแสยะ

ยิ้ม  “เดก็นั่งดริ๊งก์ตามมาทวงหนี้ที่ตดิไว้หรอืเปล่า”

“ใช่ซะที่ไหนกันล่ะ  ...อ้อ  ครับ”  สึสึอิกลับไปคุย

โทรศพัท์ต่อ  “...คณุพ่อของเธอรูจ้กักบัผมเหรอ  เขาชื่ออะไรครบั  

...อุฮาระ  อ๋อ  โอเค  ผมรู้แล้ว  ...ครับ  ให้เธอเข้ามาได้เลย  

ช่วยบอกให้เธอมาที่ห้องนี้หน่อยได้ไหม  รบกวนด้วยครบั”  สสึอึิ

พูดจบกว็างหูโทรศพัท์

“ลูกสาวของคนรู้จกัเหรอ”
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สึสึอิพยักหน้าตอบซากายะ  แล้วเล่าว่าคนรู้จักที่ว่าชื่อ 

อฮุาระ  ท�างานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัไคเม

“ถึงจะบอกว่ารู ้จักกัน  แต่อันที่จริงเราเคยเจอกัน 

เมื่อปีก่อนแค่ครั้งเดียวในงานประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติที่ 

โอกนิาว่า”

“อ๋อ”  นายูตะนึกทบทวนความจ�า  “ผมเคยได้ยินครับ  

งานที่มีนักวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาจากทั่วโลกมารวมตัว

กนัใช่หรอืเปล่า”

สสึอึยิกัไหล่

“พดูแบบนั้นแล้วฟังดูเหมอืนเป็นงานประชมุยิ่งใหญ่ระดบั

โลก  แต่ความจริงก็แค่งานประชุมที่จัดเพื่ออวดศักยภาพด้าน

วทิยาศาสตร์อนัยอดเยี่ยมของญี่ปุน่เท่านั้นเอง  เพราะงั้นนกัวจิยั

ที่ไม่โดดเด่นอะไรอย่างฉนัถงึได้รบัเชญิด้วยไงล่ะ  แต่ดอกเตอร์

อฮุาระไม่ใช่แบบนั้น  เขาเป็นศลัยแพทย์ด้านประสาทและสมอง

ชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง  จะเรียกว่าเป็นศัลยแพทย์

ด้านสมองยอดอจัฉรยิะกไ็ด้”

“แล้วลูกสาวของคนเก่งระดบันั้นมธีรุะอะไรเหรอครบั”

สสึอึเิกาข้างจมูก  “น่าจะเรื่องพายทุอร์นาโดมั้ง”

“พายทุอร์นาโด”

“เมื่อเจด็ปีก่อนเกดิพายทุอร์นาโดขนาดมหมึาที่ฮอกไกโด  

ท�าให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก  ตอนนั้นฉันเองก็อยู่ในทีม

ส�ารวจด้วย  การวเิคราะห์สภาพความเสยีหายจากมมุมองทาง

วศิวกรรมของไหลเป็นหน้าที่ของฉนั  ถงึจะเหน็อย่างนี้แต่นั่นเป็น
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งานหลักของฉันนะ  พอเล่าเรื่องงานนั้นให้ดอกเตอร์อุฮาระฟัง

แบบไม่ได้คดิอะไร  จู ่ๆ สหีน้าเขากเ็ปลี่ยนไป  พอลองถามดถูงึ

ได้รู้ว่าภรรยาของเขาเสยีชวีติเพราะพายทุอร์นาโดลูกนั้น”

ซากายะเบกิตาโต  “น่าสงสารแฮะ...”

“ตอนนั้นเราคุยกันแค่นั้น  แต่เมื่อวันก่อนดอกเตอร ์

อุฮาระติดต่อมาว่าลูกสาวของเขาสนใจงานวิจัยของฉัน  ก็เลย

จะขอมาฟังรายละเอยีดสกัครั้ง  ฉนัตอบไปว่าจะมาเมื่อไหร่กไ็ด้  

แต่ไม่นกึว่าเธอจะมาจรงิ ๆ”

เสยีงเคาะประตูดงัขึ้นขณะที่สสึอึเิอยีงคอด้วยสหีน้างนุงง

“เชญิครบั”  สสึอึพิูดเสยีงดงั

ประตูเปิดออกอย่างช้า ๆ  เผยให้เห็นเด็กสาวสวมเสื้อ 

กันหนาวมีฮูด  เธอน่าจะเป็นเด็กมัธยมปลาย  อาจเพราะมี

ใบหน้าเล็ก  หางตาที่ชี้ขึ้นจึงดูเป็นที่จดจ�า  หมวกไหมพรม 

ถูกสวมทบัผมยาวที่ปล่อยสยาย

“สวัสดีค่ะ”  เธอถอดหมวกก่อนกล่าวทกัทาย  จากนั้น

หันไปมองสึสึอิพร้อมเอ่ยขึ้นว่า  “ขอโทษที่มาแบบกะทันหัน 

นะคะ”

“ไม่เป็นไรหรอก  เอ่อ  เธอคอืลกูสาวของดอกเตอร์อฮุาระ

สนิะ”

“ใช่ค่ะ  ฉนัชื่ออฮุาระ มาโดกะ”

เธอค้อมศรีษะแล้วล้วงกระดาษแผ่นหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อ  

นายูตะชะเง้อคอมองเมื่อสึสอึิรับกระดาษแผ่นนั้นมา  ดูเหมือน
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ว่าจะเป็นนามบัตรที่เขียนด้วยลายมือ  มีตัวอักษรเขียนว่า   

อฮุาระ มาโดกะ

สสึอึคิดิว่าถ้ารบัมาฝ่ายเดยีวคงดูไม่ด ี จงึหยบินามบตัร

ของตวัเองจากลิ้นชกัโต๊ะมายื่นให้อกีฝ่าย

“คุณรู้จักกับพ่อในงานประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ

สนิะ”  มาโดกะพูดขณะมองนามบตัรของสสึอึิ

“ใช่  เมื่อกี้ฉนักเ็พิ่งพูดถงึเรื่องนี้อยู่พอด”ี 

“อาจารย์”  ซากายะลุกขึ้นเอ่ย  “ท่าทางเธอคงมีเรื่อง

ส�าคัญจะคยุด้วย  ถ้ายงัไงฉนัขอตวักลบัก่อนดกีว่า”

“ไม่ได้หรอก  อีกเดี๋ยวก็จะถึงวันแข่งแล้ว  ฉันอยากให้

นายดูวนันี้เลย”  พูดจบสสึอึกิห็นัหน้าไปทางมาโดกะ  “ขอโทษที  

เธอช่วยรอก่อนได้ไหม  นั่งรอตรงนั้นกแ็ล้วกนั  เหน็เก้าอี้ใช่ไหม”

“โอเคค่ะ  ขอโทษด้วย  ดูเหมือนฉันจะมารบกวนเวลา

งานสนิะ”

“ไม่ต้องเกรงใจหรอก”  คนที่โบกมือปฏิเสธคือซากายะ  

“ส�าหรับอาจารย์แล้ว  สกีจั๊มป์ไม่ใช่งานแต่เป็นงานอดิเรก 

ต่างหาก”

“อมื  เรื่องนั้นฉนัไม่เถยีง”  สสึอึเิดนิกลบัมาที่โต๊ะปฏบิตัิ

การ  “เมื่อกี้คยุถงึไหนแล้วนะ  อ้อ  นกึออกแล้ว  คลปิวดิโีอช่วง

ที่หมอนี่ท�าผลงานได้ดเีมื่อปีที่แล้ว  ช่วยดูหน่อยนะ”

เมื่อสึสึอิกดแป้นคีย์บอร์ดคลิปวิดีโอก็เริ่มเล่น  นักกีฬา 

สกจีั๊มป์ในท่าย่อตวัปรากฏตวัทางด้านซ้ายก่อนจะกระโดดอย่าง

แรงจากคนัเตแล้วหายลบัไปจากหน้าจออย่างรวดเรว็
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“ต่อไปฉนัจะให้ดูคลปิวดิโีอการแข่งครั้งก่อน”

หลงัจากขยบันิ้วบนทชัแพดอย่างคล่องแคล่ว  คลปิวดิโีอ

อีกอันก็เริ่มเล่นทันที  ยังคงเป็นภาพคันเตบนแท่นกระโดดสก ี 

แต่ทวิทศัน์ต่างออกไป

นักกีฬาสกีจั๊มป์โผล่มาจากด้านซ้ายแล้วกระโดดจาก 

คันเตเหมือนคลิปเมื่อครู่  ดูเหมือนจะเป็นซากายะทั้งสองคลิป  

แต่นายูตะดูไม่ออกเลยว่าฟอร์มการกระโดดของเขาแตกต่างกนั

อย่างไร

“คดิว่ายงัไง”  สสึอึถิามซากายะ

ซากายะท�าหน้าปั้นยากแล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้น  

“ขอดูคลปิแรกกบัคลปิเมื่อกี้อกีรอบได้ไหม”

สึสึอิกดแป้นคีย์บอร์ดให้เล่นทั้งสองคลิปใหม่อีกครั้งตาม

ล�าดบั

ซากายะกอดอกครางเสยีงต�่าในล�าคอ  หากดจูากใบหน้า

ด้านข้างอย่างเดียวก็คงดูไม่ออกว่าเขารู้ความแตกต่างในการ 

กระโดดของทั้งสองครั้งหรอืเปล่า

“ร่างกายท่อนบนพุ่งเรว็เกนิไป”

ผู้เอ่ยท�าลายความเงยีบเป็นคนที่เหนอืความคาดหมาย

มนัเหนอืความคาดหมายเสยีจนนายูตะไม่แน่ใจว่าต้นเสยีง

มาจากไหนและพูดว่าอะไร  อีกสองคนก็อยู่ในอาการเดียวกัน  

เมื่อพวกเขามองหน้ากันแล้วเบนสายตาไปทางมาโดกะ  เธอก็

ก้มหน้าท่าทางกระอกักระอ่วน

“เมื่อกี้เธอว่าไงนะ”  ซากายะถาม
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