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คดีฆ่าตัวตายลึกลับ

หลังจากเย่เฟยเฟยเสร็จสิ้นภารกิจในเที่ยวบินรอบค�่า ก็เรียก

แท็กซี่จากสนามบินตรงไปยังอะพาร์ตเมนต์ของเซี่ยหลิงอวิ๋นทันที

การบินแทนคราวนี้ท�าให้เธอมีเวลาหยุดพักผ่อนสองวัน เธอกับ 

เซี่ยหลิงอวิ๋นนัดว่าจะไปเที่ยวด้วยกัน จะได้ถือโอกาสขอข้าวกินด้วย... 

หลังจากพ่อแม่ของเย่เฟยเฟยเกษียณจากงาน ก็ออกเดินทางท่องเที่ยว

ต่างประเทศตลอดเวลา เพือ่ไม่ให้ต้องกินบะหมีถ้่วยทกุวนั ช่วงนีเ้ย่เฟยเฟย

จึงไปพักที่บ้านเซี่ยหลิงอวิ๋น

พอถึงอะพาร์ตเมนต์ก็ปาเข้าไปแปดโมงเช้ากว่าแล้ว เซี่ยหลิงอวิ๋น

น่าจะยังไม่ตื่นเพราะท�างานโต้รุ่ง เย่เฟยเฟยจึงล้วงกุญแจส�ารองออกมา

ไขประตู ลากกระเป๋าเดินทางใบเล็กเข้าไปในอะพาร์ตเมนต์

ลิฟต์จอดอยู่ท่ีชั้นหนึ่งพอดี เย่เฟยเฟยก้าวเข้าไปข้างใน และส่ง

ข้อความบอกเซี่ยหลิงอวิ๋นในไลน์ตามมารยาทว่าตัวเองมาแล้ว

เธอส่งข้อความเสร็จ ลิฟต์ก็หยุดจอด จึงลากกระเป๋าเดินทาง 

ใบเล็กเดินออกไป ตอนเดินผ่านลิฟต์ตัวข้างๆ ท่ีประตูลิฟต์ก�าลังจะปิด 
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เย่เฟยเฟยเหลือบมองโดยไม่ตั้งใจ และเห็นว่ามีคนยืนอยู่ในนั้นหลายคน 

ผู้หญิงคนหนึ่งโดนล้อมอยู่ตรงกลาง ซึ่งก็คือเซี่ยหลิงอวิ๋น

เย่เฟยเฟยชะงักฝีเท้า ยังไม่ทันได้มองให้ดีๆ ประตูก็ปิดเสียก่อน 

ลิฟต์เคลื่อนตัวลงชั้นล่าง เธอเอียงหัวครุ่นคิด ไม่แน่ใจว่าเมื่อครู่นี้ตัวเอง

ตาฝาดหรือเปล่า

เมื่อเดินไปถึงหน้าประตูห้องเซี่ยหลิงอวิ๋น เย่เฟยเฟยก็ล้วงกุญแจ

ออกมาเตรียมไข กลับพบว่าประตูห้องแค่งับไว้เฉยๆ และเปิดแอ๊ดเข้าไป

ตามแรงผลกัของเธอ ข้างในยงัเปิดไฟสว่างโร่ ลองเงีย่หฟัูงกไ็ม่ได้ยนิเสยีง

อะไร

เปิดประตูทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าตรู่แบบนี้ นี่ไม่ใช่วิสัยของเซี่ยหลิงอวิ๋น

ถึงเย่เฟยเฟยจะเป็นคนไม่ค่อยยี่หระอะไรมากนัก แต่พื้นฐาน

ครอบครัวกับลักษณะงานก็ช่วยหล่อหลอมให้เธอมีความระแวดระวังตัว

สงู เธอตะโกนเรยีกเซีย่หลงิอวิน๋จากหน้าประตหูลายครัง้ พอไม่ได้ยนิเสยีง

ตอบกลบักป็ล่อยมือจากกระเป๋าเดนิทาง แล้วผลกัประตเูปิดกว้างจนสดุบาน 

เผื่อมีปัญหาจะได้เผ่นหนีสะดวก

หลังจากเตรียมทางหนีทีไล่เรียบร้อยแล้ว เย่เฟยเฟยก็ถือเคร่ือง 

ชอร์ตไฟฟ้าขนาดเลก็ส�าหรับป้องกนัพวกบ้ากามทีพ่กตดิตวัเป็นประจ�าเดนิ

เข้าไปข้างใน

ในห้องรบัแขกรกเละเทะไปหมด ของประดบัตกแต่งชิน้เลก็ชิน้น้อย 

หล่นเกลือ่นพืน้ กระจกโต๊ะกาแฟเขยือ้นจากต�าแหน่งเดมิ หน้าจอโทรทศัน์

แอลซีดีแตกร้าวเป็นเส้นใยแมงมุมเล็กๆ คล้ายถูกของแข็งกระแทก

โทรทศัน์เครือ่งน้ีเซีย่หลงิอวิน๋เพิง่ซือ้ได้ไม่นาน งานนีค้งต้องโยนทิง้

เสยีแล้ว เย่เฟยเฟยลอบสงัหรณ์ใจว่า คนทีท่บุมนัต้องโดนก�าจดัทิง้ไปแล้ว

แน่นอน

พอเห็นสภาพเช่นน้ัน ต่อให้ไม่เดินเข้าไปดหู้องอืน่ เย่เฟยเฟยกก็ล้า

สรุปว่าเซี่ยหลิงอวิ๋นต้องเกิดเรื่องแน่ๆ พอคิดโยงไปถึงสิ่งที่เห็นในลิฟต์ 

เมื่อครู่นี้ เธอก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติทันที และรีบพุ่งออกจากห้อง 
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ระหว่างวิ่งไปที่ลิฟต์ ก็ล้วงโทรศัพท์มือถือออกมากดโทร. หากวนหู่

โทรศัพท์ต่อไม่ติด ลฟิต์สองตวักไ็ม่ยอมหยดุจอดท่ีชัน้นี ้เย่เฟยเฟย

ท�าได้เพียงหมุนตัววิ่งไปที่บันไดหนีไฟแทน ยังดีว่าโทร. ติดก่อนวิ่งไปถึง

ทางลงบนัได พอได้ยนิเสยีงกวนหู ่เธอกรี็บกรอกเสยีงว่า “กวนหวงัหู ่เกดิ

เรื่องใหญ่แล้ว ตอนนี้ฉัน...”

ล�าคอเย็นวาบ ของแข็งๆ จ่ออยู่ตรงน้ัน หยุดค�าพูดต่อไปของ

เย่เฟยเฟยทันที

เย่เฟยเฟยมองไม่เห็นว่ามันคืออะไร แต่เธอเห็นชัดเจนว่าผู้ชายท่ี

ยนือยูต่รงหน้าตวัเองคอืใคร...ตอนอยูบ่นยอดเขาซกุชปิทเซอ เธอเคยเหน็

วิธีฆ่าคนอย่างเหี้ยมโหดของผู้ชายคนนี้ด้วยตาตัวเองมาแล้ว ดังนั้นไม่ว่า

ของที่จ่อคอเธอจะเป็นอะไร แค่ใช้สมองครึ่งเดียวคิดก็คิดออก

อย่างน้อยก็ไม่มีทางสวมสร้อยเพชรให้เธออย่างแน่นอน

เย่เฟยเฟยไม่พูด อู๋โกวก็ไม่พูด แค่คลี่รอยยิ้มนิดๆ ให้เธอ สีหน้า

เหมือนจะบอกว่า คุณรู้ดีว่าต่อจากนี้ควรท�าอย่างไร

ใบหน้าที่หล่อเหลายิ่งกว่าดารามีคุณสมบัติมากพอจะท�าให้หัวใจ

สั่นระรัว ประกอบกับรอยยิ้มนิดๆ อย่างพอเหมาะนั่น เย่เฟยเฟยรู้สึกว่า

เขาเหมือนปีศาจร้ายที่ก้าวขึ้นมาจากขุมนรก

บคุลกิและรูปลกัษณ์ทีช่วนให้ผูค้นหลงเสน่ห์ ขณะเดยีวกนักม็พีลงั

มากพอจะลากคนด�าดิ่งลงนรก

“เฟยเฟย เกิดอะไรขึ้น”

เสียงจากปลายสายดึงสติเย่เฟยเฟยกลับมา เนื่องจากยังอยากให้

ตัวเองมีโอกาสได้เห็นพระอาทิตย์ในเช้าวันพรุ่งนี้ เธอจึงกรอกเสียงตอบ

กวนหู่อย่างไม่ลังเลว่า “ไม่มีอะไรๆ ฉันโทร. ผิดน่ะ”

“โทร. ผิด...”

เย่เฟยเฟยไม่รอให้กวนหู่ซักถามก็พูดรัวเป็นชุดว่า “ที่จริงฉันตั้งใจ

โทร. หาแฟนคนปัจจุบัน ใครจะไปรู้ว่าดันกดผิดหาคุณซะงั้น ดันลืมลบ

เบอร์โทร. คุณทิ้งน่ะ โทษที”
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“คุณเดี๋ยวๆๆๆ เย่เฟยเฟย นอกจากผมแล้วในโลกนี้ยังมีผู้ชาย 

คนไหนตาบอดกล้ารับผู้หญิงโหดๆ อย่างคุณเป็นแฟนด้วยเรอะ”

“ยังจะใครอีกล่ะ ก็คนนั้น...”

“คงไม่ใช่พี่ผมใช่ไหม”

เย่เฟยเฟยยังไม่ทันเอ่ยต่อก็รู้สึกเจ็บแปลบตรงคอ ของแข็งๆ นั่น

เพิ่มแรงกดมากขึ้น เธอไม่กล้าถ่วงเวลาอีกต่อไป รีบกดสายทิ้งทันทีเพื่อ

แสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่า ตัวเองยอมให้ความร่วมมือด้วยดี จากนั้นโยน

โทรศัพท์มือถือทิ้งไปอีกทาง ชูสองมือขึ้นท�าท่าเหมือนยอมแพ้

อู๋โกวพยักหน้าอย่างพึงพอใจ ก่อนหดมือกลับ

พอเห็นว่าในมืออีกฝ่ายเป็นปากกาแดง เย่เฟยเฟยก็รู้สึกดีใจมาก

ทีต่วัเองไม่ได้ดือ้ดงึเล่นไม้แขง็ต่อ เธอนวดคอทีย่งัเจ็บแปลบ หวัเราะแหะๆ 

ถามว่า “บังเอิญจัง คุณคือดาราคนนั้น...”

“อู๋โกว”

“คุณอู๋ สวัสดีค่ะ ดูท่าคุณคงยุ่งน่าดู ถ้างั้นฉันไม่รบกวนคุณแล้ว 

ว่างๆ ค่อยคุยกันใหม่นะคะ”

เย่เฟยเฟยพูดจบกห็นัหลังเตรียมเผ่น แต่อู๋โกวเรยีกไว้ก่อน “คนสวย 

ยินดีจะไปเที่ยวกับฉันหน่อยไหม”

หลังจากลังเลอยู่สามวินาที เย่เฟยเฟยก็หันไปส่งยิ้มกว้างสดใสให้

ชายหนุ่ม “ฉันปฏิเสธได้เหรอ”

ค�าตอบของอู๋โกวคือควงปากกาแดงในมือเป็นวง

เย่เฟยเฟยรีบคิดหาค�าอธิบายทันที “คุณไม่ได้ก�าจัดฉันทิ้งตั้งแต่

แรก นั่นก็แปลว่าคงไม่ฆ่าฉันใช่ไหม”

อู๋โกวยังคงควงปากกาแดงเล่นโดยไม่พูดอะไรสักค�า

“เอาเถอะ ถ้างั้นเราเปลี่ยนวิธีพูดดีกว่า คุณเคยช่วยฉันไว้ตอนอยู่

บนยอดเขาซกุชปิทเซอ ดงันัน้คณุคงไม่ลงมอืฆ่าคนทีต่วัเองเคยช่วยชวีติไว้

ใช่ไหม”

“นั่นก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของฉัน อีกอย่างอย่าคิดเพ้อเจ้อเข้าข้าง 
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ตัวเอง ฉันไม่ได้ช่วยเธอ แต่ช่วยหลิวซิง...หรือจางเยี่ยนโต๋ต่างหาก”

“คิดไม่ถึงจริงๆ ว่าฉันมีเสน่ห์ไม่เท่าคุณเจ้าของร้าน” เย่เฟยเฟย

ท�าหน้าตกตะลึง

“อะไรนะ”

“ฉันบอกว่า...ในเมื่อเป็นค�าชวนของหนุ่มหล่อท้ังที ฉันไม่มีทาง

ปฏิเสธอยู่แล้ว” เย่เฟยเฟยส่งยิ้มหยาดเยิ้มให้อีกฝ่าย แล้วเอ่ยต่อ “ขอแค่

คุณไม่ฆ่าฉัน”

จู่ๆ  ปากกาทีห่มนุติว้อยู่ในมอือูโ๋กวอย่างบ้าคลัง่พลนัหยดุชะงกั เขา

เหลือบมองเย่เฟยเฟย วินาทีต่อมา เย่เฟยเฟยก็รับรู้ได้ถึงจิตสังหารที่แผ่

ออกมาจากตัวชายหนุ่ม เธอตัวสั่นระริกอย่างควบคุมไม่อยู่

“ถ้ายังอยากมีชีวิตรอด อย่าให้ฉันได้ยินค�าว่าหนุ่มหล่ออีก”

เย่เฟยเฟยไม่รู้ว่าค�านี้ไปสะกิดต่อมอะไรเขา ทว่าก็ไม่กล้าขัดขืน 

ได้แต่พยักหน้ารับอย่างว่าง่าย อู๋โกวคลี่รอยยิ้มงดงามทันที ยื่นมือมาลูบ

หัวเธออย่างถือวิสาสะ แล้วพูดว่า “เห็นแก่หน้าหลิวซิง ฉันจะให้อภัยเธอ

สักครั้ง”

เมือ่ตระหนกัได้ถงึความเจ้าอารมณ์ของอกีฝ่าย เย่เฟยเฟยก็ไม่กล้า

พูดจาเหลวไหลอีก ฝืนใจฉีกยิ้มนิดๆ เพื่อบอกให้เขารู้ว่าเธอเข้าใจแล้ว

อู๋โกวหันหลังเดินลงบันไดไปโดยไม่ได้หันมามองเธออีก ราวกับ 

ไม่กลัวเธอหลบหนีไปสักนิด

เย่เฟยเฟยมองประตูข้างตัวแวบหนึ่ง ขบคิดว่าจะฉวยโอกาสนี้หนี

ไป หรือตะโกนขอความช่วยเหลือดี และมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือ

มากแค่ไหน ต่อมาเธอก็ล้มเลิกความคิดที่จะขัดขืน แล้วพูดว่า “ขออะไร

สักอย่างได้ไหมคะ คุณอู๋”

อูโ๋กวชะงกัฝีเท้า เย่เฟยเฟยเอ่ยต่อ “ฉนัขอเอากระเป๋าเดนิทางของ

ตัวเองไปด้วยได้หรือเปล่า”

ผูห้ญงิรกัสวยรักงามอย่างเย่เฟยเฟย ต่อให้โดนพาตวัไปยงัสถานที่

ที่ไม่รู้จัก สิ่งแรกที่เธอคิดถึงคือต้องแต่งตัวให้ดีๆ หน่อย ถ้าคิดในแง่บวก
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อีกนิด บางทีอาจมีของสักอย่างช่วยให้หลบหนีได้ แต่ถ้าคิดในแง่ลบ  

อย่างน้อยตอนตายก็อยู่ในสภาพสวยงาม

อู๋โกวไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง และเดินลงบันไดต่อไป เย่เฟยเฟย

คิดว่าโดนปฏิเสธจึงเดินตามหลังชายหนุ่มไปอย่างว่าง่าย ใครจะรู้ว่าพอ

เธอเดินออกจากอะพาร์ตเมนต์ก็เห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ไม่ไกล ชายชุดด�า

คนหนึ่งก�าลังยกกระเป๋าเดินทางใบเล็กของเธอยัดใส่ท้ายรถ

เธอกลบัมาสดใสร่าเรงิทนัที หนัไปพดูกบัอูโ๋กวเสยีงใสว่า “ขอบคณุ

ค่ะ คุณอู๋!”

“ค�าว่าขอบคุณ ฉันเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก”

“ไม่เป็นไร ต่อไปคุณคงได้ยินอีกหลายหน”

ขอแค่ไม่ฆ่าเธอ รับรองว่าเธอพูดได้ทุกวันจนกว่าเขาจะเบื่อเลย

ส�าหรับเย่เฟยเฟย ขอแค่เจรจากันได้ก็แปลว่าสถานการณ์ยังไม ่

เลวร้ายเท่าไร เธอยอมเป็นตวัประกนัอย่างว่าง่าย หวงัว่าต�ารวจหนุม่อดตี

แฟนของเธอจะไม่โง่ซื่อบื้อจนเกินไป และคาดเดาจากบทสนทนาระหว่าง

พวกเขาได้ว่า เธอก�าลังโดนจี้พาตัวไป

อู๋โกวเหลือบมองเธอแวบหนึ่ง ราวกับอ่านความคิดเธอออก แต ่

ไม่ได้พูดอะไรออกมา แค่เดินไปข้างๆ รถคันนั้น

เย่เฟยเฟยเดินตามหลังเขา คิดว่าสวรรค์คงไม่ปล่อยให้เกิดเรื่อง

เลวร้ายกับเธอ คุณคิดดูสิว่าในโลกนี้จะไปหาคนที่ยอมให้จับตัวไปง่ายๆ 

อย่างเธอได้จากที่ไหนอีก

ชายชดุด�าเปิดประตรูถแล้วบุย้คางให้เย่เฟยเฟยขึน้ไป เขามรูีปร่าง

สูงใหญ่บึกบึน ท่าทางดุดันน่ากลัว แค่มองเผินๆ ก็รู้ว่าต้องเป็นคนของ

พวกแก๊งมาเฟียแน่ๆ เย่เฟยเฟยลอบเสียดายเล็กน้อย...ถ้าหนีชะตาชีวิตที่

ต้องโดนลักพาตัวไม่พ้น เธอก็อยากให้โจรลักพาตัวเป็นหนุ่มหล่อแบบ 

อู๋โกวมากกว่า เพราะหน้าตาโจรลักพาตัวไม่ผ่านก็ส่งผลกระทบต่อสภาพ

จิตใจของคนโดนลักพาตัวเช่นกัน

เย่เฟยเฟยลอบโอดครวญในใจ แต่ก็ยอมข้ึนรถตามค�าสั่ง เซี่ย- 
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หลงิอวิน๋นัง่อยูแ่ถวหลงั มอืเท้าไม่ได้โดนมดั หน้าไม้กบัชดุลกูหน้าไม้กว็าง

อยู่ข้างตัว แต่เธอกลับไม่ได้แสดงอาการขัดขืน พอเห็นเย่เฟยเฟยก็พูดว่า 

“ถ้าเธอมาช้าอีกสองนาทีก็ไม่เป็นไรแล้ว”

“ฉันก็เพิ่งรู้สึกเป็นครั้งแรกเหมือนกันว่าการรักษาเวลาไม่ใช่นิสัย 

ที่ดีจริงๆ”

เย่เฟยเฟยทรุดนั่งข้างเซี่ยหลิงอวิ๋น ประตูรถปิดลง ชายชุดด�า 

กับอู๋โกวแยกย้ายกันน่ังเบาะหน้า เย่เฟยเฟยมองส�ารวจรอบตัว ไม่เห็น

พรรคพวกคนอื่นๆ ของอู๋โกว ก็ลดเสียงลงกระซิบถามเซี่ยหลิงอวิ๋น

“พวกเขาสกัดจุดเธอเหรอ หรือว่าป้อนยาพิษให้เธอกิน”

เซี่ยหลิงอวิ๋นมองเธอ เย่เฟยเฟยบุ้ยปากไปที่หน้าไม้แล้วพูดว่า  

“ไม่งั้นท�าไมเธอถึงไม่ขัดขืนล่ะ”

รถเริ่มแล่นออกไป อู๋โกวที่นั่งอยู่ด้านหน้าได้ยินบทสนทนาของ 

พวกเธอ ก็พูดยิ้มๆ ว่า “การจะท�าให้คนคนหนึ่งไม่ขัดขืน มันก็ไม่แน่ว่า

ต้องใช้ก�าลังอย่างเดียวหรอก”

“เขาบอกว่ารูร่้องรอยของพ่อฉนั” เซีย่หลงิอวิน๋อธบิายต่อจากอูโ๋กว 

“ฉันเลยยอมตกลง”

“ตกลงว่าจะไปไหนกัน”

“ไม่รู้ แต่ไม่ว่าที่ไหน ฉันก็จะไป”

เย่เฟยเฟยเชือ่ว่าเซีย่หลงิอวิน๋พดูจริงท�าจรงิ ถ้ามคีนเอาเรือ่งกวนหู่

มาข่มขู่จางเยี่ยนโต๋ เชื่อว่าจางเยี่ยนโต๋ก็ต้องท�าเช่นนี้เหมือนกัน เพราะ

เลือดย่อมข้นกว่าน�้า น่าจะเป็นเพราะแบบนั้นแหละ

รถแล่นสู่ทางหลวงอย่างรวดเร็ว นอกจากกระจกหน้ารถแล้ว 

กระจกหน้าต่างด้านอืน่ๆ ล้วนรูดม่านปิดหมด ตอนแรกเย่เฟยเฟยอดสงสยั

ไม่ได้ว่า ท�าแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเธอจดจ�าเส้นทางหรือเปล่า ใคร

จะรู้ว่ากลับได้ยินอู๋โกวถามว่า “เย่เฟยเฟย เธอน่าจะพกพาสปอร์ตติดตัว

เป็นประจ�าใช่ไหม”

“ถ้าฉันบอกว่าไม่ได้พกมา คุณจะโยนฉันลงจากรถหรือเปล่า”
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“เธออยากให้โยนเธอลงจากรถทีก่�าลงัวิง่ด้วยความเรว็สงูแบบนี?้”

“จู่ๆ ฉันก็นึกได้ว่าตัวเองพกพาสปอร์ตมาด้วยละ”

“ดีมาก เราจะไปท่ีสนามบินนานาชาติ หวังว่าการท่องเท่ียวหลัง

จากนี้จะสนุกดี”

“คิดไม่ถึงว่าเดี๋ยวนี้มาตรฐานการลักพาตัวจะสูงขนาดนี้ แถม 

แพ็กเกจเที่ยวเมืองนอกซะด้วย”

เย่เฟยเฟยรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อย เกาะเบาะที่นั่งถามอู๋โกวอย่าง

กระตือรือร้นว่า “ไปฮาวายหรือว่าดูไบ ขอแค่ได้เที่ยวฟรี ฉันไม่เรื่องมาก

อยู่แล้ว ไทยหรือเวียดนามก็ดีนะ ฉันพูดภาษาเวียดนามได้ไม่เลว ภาษา

ไทยก็พอจะรับมือได้ อยากให้ฉันเป็นไกด์ไหม แฟนเก่าฉันเคยท�างานที่

ไทย ฉันคุ้นเคยกับที่นั่นดี...”

เธอพล่ามอยู่นาน แต่ไม่มีใครสนใจ สุดท้ายก็ขุดคุ้ยข้อมูลท่ีมี

ประโยชน์ไม่ได้เลย จึงถอยกลับไปนั่งที่ตัวเองตามเดิมด้วยความผิดหวัง

“พวกคุณลักพาตัวฉันมาท�าไม” เซี่ยหลิงอวิ๋นถามอู๋โกวตรงๆ “คง

ไม่ได้ใจดีอยากให้เราพ่อลูกเจอหน้ากันหรอกมั้ง”

“ฉันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นหรอกน่า” อู๋โกวก้มหน้าหมุนปากกาแดง

ขณะที่ตอบ

“ไม่ว่าพวกคุณจะมีจุดประสงค์อะไร ถ้าคุณเอาเร่ืองพ่อมาหลอก

ฉัน รับรองว่าฉันไม่มีทางปล่อยคุณแน่”

“ฉันไม่คิดว่าเธอจะมีปัญญาฆ่าฉัน”

“คุณจะลองดูก็ได้”

“แล้วจะรอดู”

เย่เฟยเฟยโบกมือขัดจังหวะการปะทะคารมของท้ังคู่ แล้วพูดว่า 

“อากาศดีขนาดนี้ ท�าไมเราไม่คุยเรื่องดีๆ กันล่ะ คุณอู๋ เห็นแก่ที่พวกเรา

ยอมให้ลักพาตัวดีๆ ช่วยบอกกันสักนิดได้ไหม สักนิดก็ยังดีนะ”

ตอนแรกเธอกะพูดไปอย่างนั้น ไม่ได้คาดหวังกับค�าตอบ ใครจะรู้

ว่าอู๋โกวกลับยอมตอบเธอโดยดี เขาหยุดควงปากกา แล้วถามยิ้มๆ ว่า 
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“พวกเธอเคยได้ยินเรื่องคุณไสยไหม”

“คุณไสย?” กวนหู่พูดโพล่งใส่เจียงไคที่ก�าลังพล่ามรัวเป็นชุด 

“นายบอกว่านี่เป็นวิชาคุณไสยของจีน?”

ยังดีที่เทปปิดล้อมของทางต�ารวจกั้นฝูงชนท่ีก�าลังมุงดูเหตุการณ์

กับนักข่าวที่ตามมาท�าข่าวไว้ด้านนอกที่เกิดเหตุ ไม่อย่างน้ันอาศัยค�าพูด

ประโยคน้ีของกวนหู่ นักข่าวพวกนั้นคงชอบใจน่าดูท่ีได้มีข่าวให้เล่นกัน 

เต็มที่

เจียงไคปวดหัวกับความหัวช้าของกวนหู่ ขณะที่จะเตือนอีกฝ่าย  

ตาพลนัเหลอืบเห็นศพทีมี่สภาพชวนอเนจอนาถนัน่เสยีก่อน ค�าพดูจงึหลดุ

ออกจากปากอย่างไม่ค่อยราบรื่น เขาหันหลังก้มหน้าลง แล้วเริ่มต้น

อาเจยีนเป็นการใหญ่ เนิน่นานกว่าจะพดูว่า “กแ็ค่คณุไสย...ฉนัจะบอกนาย

ให้นะว่า มีแค่คนโดนคุณไสยเท่านั้นที่มีสภาพแบบนั้น แค็กๆ...”

“พูดเหมือนนายเคยเห็นกับตา”

“ในโทรทัศน์ก็เป็นอย่างนี้ ละครล้วนมาจากชีวิต...อีกอย่างตอน

ชุยเย่ก็เป็นอย่างนี้ คดีคุณไสยเกิดต่อเนื่องกันสองครั้งแล้ว นายว่ามัน

แปลกมากไหมล่ะ”

กวนหู่หวนคิดถึงละครโศกนาฏกรรมเมื่อครึ่งค่อนเดือนก่อน แล้ว

อดขมวดคิ้วไม่ได้ จากนั้นหันไปมองที่เกิดเหตุ สภาพอันแสนอเนจอนาถ

ของที่เกิดเหตุท�าให้เขารู้สึกไม่สบายตัว แม้ไม่อยากยอมรับ แต่สัญชาต-

ญาณก็บอกเขาว่า ค�าพูดของเจียงไคก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลสนับสนุน

แต่นี่ไม่ได้แปลว่าเขาจะยอมเชื่อค�าพูดเหลวไหลพวกนั้น พอเห็น

เพื่อนร่วมงานอาเจียนกันจนหน้าซีดหน้าเซียว และคิดถึงหัวหน้าแผนก

อาชญากรรมทีโ่ผล่เข้ามาดรูอบหนึง่แล้วหายจ้อยทนัท ีกวนหูก็่อดถอนใจ

ไม่ได้ “พวกนายนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆ สู้แฟนฉันก็ไม่ได้”

“ถ้านายได้เรื่องจริง ท�าไมเผ่นออกมาห่างขนาดน้ีล่ะ” หลังจาก

อาเจียนเสร็จ เจียงไคก็กรอกน�้าเปล่าเข้าปาก แล้วย้อนถามเสียงอู้อี้
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“ฉัน? ฉันก็ต้องมาดูแลคู่หูแสนดีอย่างนายน่ะสิ”

“คู่หูแสนดีของนายไม่ใช่พี่นายเรอะ”

เจียงไคพูดโพล่งจบประโยคก็เห็นสีหน้ากวนหู่ชะงักค้าง จึงรู้ได้

ทันทีว่าตัวเองพูดผิดเวลาเสียแล้ว แม้จะเป็นคนนอก และไม่รู้ว่ากวนหู่

สองพี่น้องมีปัญหาอะไรกัน แต่ช่วงนี้กวนหู่ดูหงุดหงิดหัวเสียอย่างเห็นได้

ชัด ดังน้ันทั้งหมดน้ีต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับเจ้าของบาร์ท่ีจู่ๆ ก็หายตัวไป

อย่างแน่นอน

“แค็กๆ จริงสิ เมื่อกี้แฟนนายโทร. หานายไม่ใช่เหรอ มีเรื่องอะไร

ล่ะ” เขารีบเปลี่ยนเรื่องพูดอย่างว่องไว

“แฟนเก่าต่างหาก เธอโทร. มาอวดว่ามีแฟนใหม่แล้ว”

“อาฮ้า ใครคือผู้โชคดี...อ๊ะ ไม่สิ ดวงซวยขนาดนั้น”

“จางเยี่ยนโต๋” กวนหู่ชะงักเล็กน้อยก่อนเอ่ยต่อ “พี่ฉัน”

บทสนทนาวกกลับมาที่เดิมอีกรอบ พอเห็นสีหน้าด�าคล�้าของ 

กวนหู่ เจียงไคก็ชักเสียใจจนอยากตบหน้าลงโทษตัวเองสักฉาด

พดูถงึจางเยีย่นโต๋ กวนหูก่เ็ร่ิมอารมณ์ไม่ค่อยด ี เขาสะบัดหวัขบัไล่

สิ่งที่ไม่ควรคิดออกจากสมอง ตอนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุ งานของเขาคือให้

ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานในการเก็บรวบรวมเบาะแส 

ไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่น

“ท�างานก่อนเถอะ”

กวนหูด่นัเจยีงไคเดนิกลบัเข้าไปในทีเ่กดิเหต ุเขายงัไม่ค่อยสบายใจ

เท่าไร เมื่อครู่นี้เย่เฟยเฟยโทร. มาพูดจาแปลกๆ เหมือนเจอปัญหาอะไร

สกัอย่าง เขาหยิบโทรศพัท์มอืถอืออกมากดโทร. ออก แต่ไม่มคีนรบั พมิพ์

ข้อความทิง้ไว้ในไลน์กไ็ม่เหน็เธอตอบกลบัมา พอเหน็ผูค้นเริม่เข้ามามงุดู

ด้านนอกเทปปิดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ เขาก็ตัดสินใจเก็บเรื่องเย่เฟยเฟยไป

ก่อน เอาไว้ค่อยว่ากันทีหลัง

แต่จะโทษคนที่เข้ามามุงดูเยอะๆ ก็ไม่ได้ เพราะคดีนี้เกิดขึ้นตรง

ถนนซึ่งค่อนข้างคึกคักจอแจ ดีท่ีตอนเกิดเหตุมีต�ารวจลาดตระเวนใน
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บริเวณใกล้เคียงพอดี จึงขัดขวางฝูงชนที่เข้ามายืนออดูกัน และรักษา 

ที่เกิดเหตุได้ทันเวลา ไม่อย่างนั้นผลลัพธ์คงยากคาดเดา

กวนหู่มองส�ารวจสถานที่เกิดเหตุ อวัยวะภายในของมนุษย์ที่กอง

แหมะอยู่บนพื้นยังมีเลือดเปื้อนอย่างเห็นได้ชัด ชวนให้รู้สึกพะอืดพะอม

เล็กน้อย เขาสูดลมหายใจเข้าลึก สวมผ้าปิดปากกับถุงมือแล้วเดินเข้าไป

คนที่ก�าลังยุ่งวุ่นวายอยู่ในที่เกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์

หลักฐาน ยังมีต�ารวจอีกหลายนาย คนเหล่านี้ล้วนเป็นต�ารวจท่ีเคยผ่าน 

คดีอาชญากรรมใหญ่ๆ มากมายมาแล้ว แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น สีหน้า 

ทุกคนยังคงย�่าแย่มาก ส่วนพวกเจี่ยงติงตังมีสภาพอเนจอนาถไม่ต่างกับ

เจียงไค หลังจากอาเจียนเสร็จก็ฝืนใจกลับเข้ามาในที่เกิดเหตุ แต่ไม่นาน

กว็ิง่ออกไปอาเจยีนใหม่อกีรอบ เป็นเช่นนีซ้�า้ซากหลายหน จนแทบท�างาน

ไม่ได้เลย

แต่จะโทษพวกเขาก็ไม่ได้ กระทั่งกวนหู่ยังแทบทนไม่ไหว คนที่ยืน

อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้โดยไม่เปลี่ยนสีหน้า นอกจากพวกนิติเวชที่

ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป ก็คงมีแค่จางเยี่ยนโต๋เท่านั้น

บางทีอาจรวมอู๋โกวด้วย เพราะพวกเขาเป็นคนประเภทเดียวกัน

พอคิดถึงจางเยี่ยนโต๋ กวนหู่ก็ใจลอย ความคิดลอยกลับไปตอน

พวกเขาแตกหักกันบนดาดฟ้า พอรู้สึกตัวว่าเผลอใจลอย เขาก็รีบตบแก้ม

ตัวเอง ดึงสมาธิกลับสู่ความเป็นจริงในตอนนี้

“เจอเบาะแสส�าคญับ้างไหม” กวนหูเ่ดนิเข้าไปคยุกบัซชูงิเยีย่น เพือ่

ไม่ให้ตัวเองคิดฟุ้งซ่านอีก

ซูชิงเยี่ยนก�าลังใช้คีมเล็กๆ ตรวจสอบหน้าท้องที่โดนผ่าแหวกของ

ผู้ตาย พอได้ยินค�าถามของเขา เธอก็ตอบโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้า “คุณ

ก็ใช้ตาตัวเองตรวจสอบดูสิ ก่อนผ่าชันสูตรศพอย่างละเอียด ฉันคงตอบ

ค�าถามคุณไม่ได้”

“ผมกลัวคืนนี้จะกินข้าวไม่ลง”

“คุณแค่เคยชินกับการมีคนคอยตรวจสอบแทนคุณเท่านั้นเอง”  
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ซูชิงเยี่ยนท�างานในมือเสร็จแล้วก็เงยหน้ามองกวนหู ่แวบหนึ่ง “แต ่

จางเยี่ยนโต๋ไม่สามารถคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆ คุณชั่วชีวิต”

“คนสวย จ�าเป็นต้องเอามีดจิ้มแผลใจผมด้วยเหรอ”

“รู ้สึกเจ็บ แผลถึงจะหายดี ซ่อนบาดแผลไว้ไม่ยอมรักษาน่ะ 

ไม่ถูกต้อง” ซูชิงเยี่ยนชะงักเล็กน้อยก่อนเอ่ยต่อ “แต่ฉันก็อยากให ้

จางเยี่ยนโต๋อยู่ด้วย เขามักเสนอแนะอะไรแปลกๆ แต่ก็ช่วยฉันได้เยอะ”

คราวนี้กวนหู่รู้สึกเจ็บแปลบในใจจริงๆ เขาเบือนสายตาไปทางอื่น 

แต่กลับสังเกตเห็นคนก�าลังลอบมองตัวเองอยู่ในเงามืดโดยไม่ตั้งใจ เขา

ลกุพรวดขึน้มองตรงไปยงัฝงูคนทีก่�าลงัมงุดอูยูไ่กลๆ ทนัที แต่ไม่พบอะไร 

พอหันมามองศพเละเทะตรงหน้าก็อดคิดไม่ได้ว่า มีคนใช้คุณไสยกับเขา

จริงหรือเปล่า

“ตกลงว่าแมลงพวกนี้มาจากไหน” กวนหู่ถาม นอกจากพยายาม

ปรับอารมณ์แล้ว ยังเป็นเพราะสงสัยวิธีการตายอันแปลกประหลาดของ

ผู้เคราะห์ร้ายอีกด้วย

แมลงที่เขาพูดถึงคือ แมลงที่อยู่ในท้องผู้ตาย

ท้องผูต้ายโดนผ่าแหวก ก่อนตายยงัดิน้รนกระเสอืกกระสน กระทัง่

กระชากล�าไส้ออกมาด้วยตัวเองจนท�าให้อวัยวะภายในไหลออกมากอง

นอกร่าง ล�าไส้บางส่วนมือผู้ตายยังก�าอยู่เลย เนื่องจากเลือดจ�านวนมาก

ไหลทะลกัออกมา ตวัอ่อนของแมลงพวกนัน้จงึจมตายอยู่ในกองเลอืด แต่

กม็แีมลงบางส่วนทีต่วัค่อนข้างใหญ่ไต่ออกมาจากช่องท้องของผูต้าย และ

คลานกระดุบกระดิบอยู่บนพื้น บ้างก็เป็นแมงมุม บ้างก็เป็นตัวอ่อนของ

แมงป่องกับตะขาบ

แมลงพวกนั้นแค่มองเฉยๆ ยังพอทนไหว แต่แมลงมีพิษสารพัด

ชนิดแค่ผสมรวมกันจ�านวนมากก็ชวนให้ขนลุกแล้ว ภาพสถานที่เกิดเหตุ

ตรงหน้าแทนที่จะบอกว ่าสยองขวัญนองเลือด ควรบอกว ่าชวน

สะอิดสะเอียนจะเหมาะกว่า กระทั่งซูชิงเยี่ยนซึ่งปกติไม่เคยมีอาการ 

หวั่นไหวยังอดขมวดคิ้วไม่ได้
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เธอบอกให้เพื่อนร่วมงานกอบตัวอ่อนแมลงเป็นๆ ใส่โหลแก้ว  

จากนั้นเอาคีมคีบตัวอ่อนแมลงและเศษชิ้นส่วนเล็กๆ ออกจากช่องท้อง

ของผูต้าย เธอตัง้ใจท�างานมากจนท�าให้กวนหูอ่ดนบัถอืความทรหดอดทน

ของเธอไม่ได้

ส่วนหัวหน้าท่ีเจอเลือดทีไรก็เป็นลมทุกที กวนหู่ตัดสินใจว่าแกล้ง

ลืมๆ เขาไปจะดีกว่า

กวนหู่ค่อยๆ ถอยไปด้านหลังเพื่อไม่ให้รบกวนการท�างานของ 

ซชูงิเยีย่น แล้วใช้โทรศพัท์มอืถอืถ่ายสภาพการตายของผูเ้คราะห์ร้ายจาก 

มุมต่างๆ...ผู้ตายเป็นเพศชาย อายุประมาณสามสิบปี เป็นชาวตะวันตก 

รูปร่างสูงใหญ่ ผมทองหยักศกนิดๆ ทั้งหัว ตอนตายกึ่งๆ ลืมตา ดวงตา

ที่เดิมทีเป็นสีเขียวเต็มไปด้วยเส้นเลือด ถ้าใบหน้าของเขาไม่ได้บิดเบี้ยว

จนผิดปกติก็น่าจะหล่อเหลามากทีเดียว

ผู้ตายนอนแหงนหน้า ร่างขดเป็นรูปตัวเอส กระดุมเสื้อแจ็กเกต

โดนกระชากทิ้ง ชายเสื้อแหวกออกสองข้าง เสื้อเชิ้ตสีน�้าเงินด้านในอาบ

เลอืดจนกลายเป็นสีแดง ช่องท้องโดนผ่าแหวกกว้างเกอืบยีส่บิเซนตเิมตร 

ล�าไส้บางส่วนอยู่ในมือผู้ตาย อีกส่วนขาดอยู่ในท้องเขา มืออีกข้างก�า 

มดีสัน้ อกีทัง้ก�าแน่นมากจนเจ้าหน้าทีก่องพสิจูน์หลกัฐานต้องออกแรงกัน

หนักกว่าจะดึงอาวุธออกจากมือเขาได้

เรื่องนี้ช่วยยืนยันว่าต�ารวจลาดตระเวนซึ่งมาถึงที่เกิดเหตุคนแรก

สุดไม่ได้พูดผิด ผู้ตายฆ่าตัวตายจริงๆ ขณะเดียวกันยังยืนยันให้เห็นถึง

ความบ้าคลั่งของเขา...คนปกติไม่มีทางผ่าท้องตัวเอง แถมยังควักล�าไส้

ออกมาเช่นนี้แน่

แว่นตากบัโทรศพัท์มอืถอืของผู้ตายหล่นห่างจากทีเ่กดิเหตคุ่อนข้าง

ไกล เลนส์แว่นข้างหนึ่งแตกละเอียด น่าจะหล่นตอนผู้ตายเดินโซซัดโซเซ 

กระเป๋าสะพายของผู้ตายตกอยู่ข้างตัว ข้าวของบางส่วนในนั้นหล่น

กระจายออกมาจากปากกระเป๋าทีเ่ปิดอ้า ซึง่มกีล้องดเีอสแอลอาร์ตวัใหญ่

มาก
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กล้องตัวนี้หน้าตาคล้ายๆ กล้องที่เซี่ยหลิงอวิ๋นใช้ท�างาน กวนหู่จึง

คาดเดาสถานะของผู้ตายได้ไม่ยาก...เขาต้องเป็นพวกนักข่าวแน่นอน

และแล้วกเ็ป็นอย่างทีค่ดิ เจ้าหน้าทีก่องพสิจูน์หลกัฐานค้นเจอบตัร

พนักงานของเขากับบุหรี่ที่ยังไม่แกะซองในกระเป๋าเสื้อแจ็กเกต ส่วน 

พาสปอร์ตกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเขาอยู่ในกระเป๋าสะพาย กวนหู่ดู

ผ่านๆ ก็รู้ว่าชายคนดังกล่าวท�างานอยู่ในส�านักข่าวชื่อดังแห่งหนึ่งใน

สหรัฐอเมริกา ชื่อเต็มของเขาคือ เคน สมิท งานหลักคือรายงานข่าวด่วน

ทันเหตุการณ์ เพิ่งมาที่นี่ได้สองวัน

ถ้าไม่ใช่เพราะสภาพการตายของเขาอเนจอนาถมาก ดูจากสีหน้า

ท่าทางแล้วคงคิดว่าเป็นเพราะโรคเก่าก�าเริบกะทันหัน

แต่ถ้าเป็นการฆ่าตวัตาย ท�าไมต้องเลอืกเขตเมอืงทีม่คีนพลกุพล่าน

เช่นนี้ แล้วตัวอ่อนแมลงพวกนั้นมาจากไหน คงไม่ได้เติบโตอยู่ในท้อง 

ผู้ตายมาตลอดมั้ง

กวนหู่เห็นเพื่อนร่วมงานแบ่งประเภทข้าวของส่วนตัวของผู้ตายใส่

ถุงเก็บหลักฐาน ก็คิดว่าเขาควรไปตรวจสอบเอกสารเข้าเมืองกับความ

เคลื่อนไหวในช่วงสองวันนี้ของผู้ตาย

นอกจากทีเ่กดิเหตนุองเลอืดกบัสภาพการตายทีย่ากอธบิาย กไ็ม่มี

เบาะแสส�าคัญอื่นๆ หลงเหลืออยู่เลย กวนหู่ถ่ายรูปจนเสร็จ แล้วเตรียม

ไปรายงานตัวกับเซียวไป๋เย่ แต่โทรศัพท์มือถือพลันส่งเสียงดังขึ้นมาก่อน

เขาคิดว่าเป็นเย่เฟยเฟย แต่พอรับสายค่อยรู้ว่าเป็นเสี่ยวเว่ย

คดีผู้พิพากษาผ่านไปครึ่งค่อนเดือนแล้ว บวกกับข่าวใหม่ท่ีทยอย

ออกมาไม่หยุดหย่อน เสี่ยวเว่ยจึงถูกผู้คนลืมเลือนอย่างรวดเร็ว และ 

เนื่องจากหลายๆ เหตุผลประกอบกัน นอกจากสอบถามเรื่องคดี กวนหู่ก็

ไม่ได้ติดต่อเสี่ยวเว่ยเป็นการส่วนตัว คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะโทร. มาหา 

ตัวเอง

“คุณต�ารวจกวน เมื่อไรจะแวะมาที่บาร์สักที ผมมีธุระอยากคุยกับ

คุณ เรื่องคุณเจ้าของร้าน”
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ไม่รู้เป็นเพราะอคติหรือเปล่า กวนหู่มักรู้สึกว่าเสี่ยวเว่ยพูดจาห้วน

มาก เขาพยายามผ่อนคลายตวัเอง แต่กลบักลายเป็นยิง่แสดงออกชดัเจน

กว่าเดิม ที่จริงเร่ืองนี้ก็พอจะเข้าใจได้ ถ้าคนทั่วไปได้เจอเจ้าคนโรคจิต 

พวกนั้นในคดีผู้พิพากษา ก็ต้องได้รับผลกระทบทางจิตใจเช่นกัน

พอได้ยินอีกฝ่ายพูดถึงจางเยี่ยนโต๋ หัวใจกวนหู่พลันกระตุกวูบ 

โพล่งถามทันทีว่า “พี่ฉันกลับมาแล้วเรอะ”

“เอ่อ คุณอยากให้เขากลับมามากใช่ไหม”

ถามแบบนี้ก็แปลว่ากวนหู่ทายผิด เพื่อปิดบังอาการเสียหน้า เขา

จึงรีบตอบกลับไปว่า “ช่วงนี้ฉันยุ่งมาก คงไม่มีเวลา...”

“ไม่เสียเวลาคุณนานหรอก เกี่ยวกับเร่ืองร้านน่ะ ก่อนหน้านี้ 

คุณเจ้าของร้านสั่งผมไว้ สรุปว่าคุณมาแล้วค่อยคุย”

“เขาบอกนายตั้งแต่เมื่อไร”

“ถ้างั้นนัดกันคืนนี้ละกัน ผมจะรอคุณที่บาร์นะ ไม่เจอไม่กลับ”

เสี่ยวเว่ยพูดรัวจนจบแล้วกดวางสาย กวนหู่ก�าลังจะปฏิเสธ แต่

ความรูส้กึเหมอืนมคีนแอบมองหวนกลบัมาอกีครัง้ เขาก�าโทรศพัท์มอืถอื 

แล้วกวาดตามองไปรอบๆ ก็สังเกตเห็นสายตาคู่หนึ่งอย่างรวดเร็ว เขา

ตอบรบัเสีย่วเว่ยลวกๆ ไม่กีค่�าก่อนตดัสาย สาวเท้าเดนิตรงไปหาคนทีแ่อบ

มองทันที

กวนหู่ดูถูกความระแวดระวังตัวของคนแอบมอง กว่าเขาจะวิ่งไป

ถึง คนคนนั้นก็หายไปแล้ว เขากวาดตามองรอบๆ แต่ไม่เห็นคนอื่นที่ 

น่าสงสัยอีก จึงท�าได้เพียงหันหลังเดินย้อนกลับ แต่ตอนลอดเทปปิดล้อม

ดันไปชนคนคนหนึ่งเข้าโดยไม่ทันระวัง

คนคนนั้นสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน กวนหู่เอ่ย

ขอโทษ อีกฝ่ายก็ตอบรับ ก่อนลอดเทปปิดล้อมออกไปอย่างรีบร้อน

เขากดเสียงลงต�่ามาก กวนหู่ฟังไม่ออกว่าเป็นใคร พอหันไปมอง

แผ่นหลังของอีกฝ่ายก็รู้สึกคุ้นตามาก แต่สังเกตดีๆ กลับไม่คล้ายเพื่อน

ร่วมงานตัวเอง เขารู้สกึสงสยัขึน้มาจงึตะโกนใส่คนคนนัน้ “ช่วยหยดุสกัครู่
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ด้วยครับ!”

พอได้ยินเสียงเรียกของเขา นอกจากผู้ชายคนนั้นจะไม่ยอมหยุด

เดนิแล้ว กลบัยิง่ก้มหน้าเร่งฝีเท้าเรว็กว่าเดมิ กวนหูย่ิง่แน่ใจว่าเขาน่าสงสยั 

จึงรีบไล่ตามไปคว้าไหล่ชายคนนั้น

วินาทีต่อมา มือข้างหนึ่งก็แทรกเข้ามาจากด้านข้าง ใช้สันมือสับ

ข้อมือกวนหู่ ถ้าไม่ใช่เพราะกวนหู่หลบเร็ว ดูจากความเร็วของคนคนนั้น

แล้ว ข้อมืออาจโดนสับกระดูกหักก็ได้

กวนหู่ถอยหลงัไปก้าวหนึง่ กเ็หน็ว่าคนทีส่อดมอืเข้ามาเป็นชายชรา

หน้าตาธรรมดา ไม่มีอะไรโดดเด่น รูปร่างก็ไม่ได้สูงมาก แต่ดวงตากลับ

ทอประกายคมกริบ แค่มองแวบเดียวก็รู้ว่าต้องเป็นพวกท่ีเคยฝึกวิชา

ป้องกันตัวมาก่อน

พอเห็นเขาถอยห่าง ชายชราก็ไม่ได้รุกไล่จู่โจม แค่ยืนเอามือไพล่

หลัง ขวางอยู่ระหว่างเขากับชายที่สวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์ 

หลกัฐาน และมอีกีสองคนเข้ามาล้อมกวนหูไ่ว้ ทัง้สองคนเป็นชาวต่างชาติ

ทีต่วัสงูใหญ่ก�าย�า มอืของคนหนึง่ในนัน้สอดอยู่ในกระเป๋า ดจูากลกัษณะ

แล้ว สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของเขาต้องเป็นปืนพกแน่นอน

คิดไม่ถึงว่าจะมีคนร้ายพกปืนปรากฏตัวในที่เกิดเหตุ

กวนหู่ตกใจมากกับพฤติกรรมอุกอาจของคนร้าย ตาตวัดมองไป

รอบตวั เพือ่ให้มั่นใจวา่ถ้าต้องลงมอืขึน้มาจะไม่พลาดพลั้งท�าใหผู้้บรสิทุธิ์

บาดเจ็บ

ขณะที่จะเหนี่ยวไกปืน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานคนนั้นก็หัน

กลับมาขวางสองคนนั้นไว้ก่อน

“เข้าใจผิดแล้วๆ คนกันเองทั้งนั้น”

เขาถอดหมวกออกแล้วใช้เสยีงพดูตามปกต ิเมือ่เหน็ว่าคนทีป่ลอม

ตัวเป็นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาเดินวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุก็คือ

คุณชายลูกเศรษฐีรุ่นที่สาม กวนหู่ก็โพล่งถามด้วยความตกใจ “หลี่ตังกุย 

คุณมาท�าอะไรที่นี่!”
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“ผม...แหะๆ มา...เรื่องนี้...” คงเพราะรู้สึกละอายใจ หลี่ตังกุยจึง

พูดจาอึกๆ อักๆ

“เมือ่ไม่นานมาน้ีคณุเพิง่โดนลกัพาตัวจนเกอืบเอาชวีติไม่รอด ท�าไม

แผลหายก็ลืมความเจ็บซะแล้ว แถมยังแต่งตัวแบบนี้อีก”

กวนหู่ไม่คิดจะพูดประจบหรือเลียแข้งเลียขาคุณชายลูกเศรษฐีนี่ 

เขาขมวดค้ิวมองส�ารวจอกีฝ่าย แล้วสัง่สอนว่า “การปลอมตวัเป็นเจ้าหน้าที่

กองพิสูจน์หลักฐานเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย คุณรู้หรือเปล่า”

“รู้ๆ ผมแค่สงสัย เลยอยากมาดูเท่านั้นเอง”

“ที่เกิดเหตุคดีนองเลือดมีอะไรน่าดู อย่าบอกนะว่าการตายของ 

คนคนนั้นมีส่วนเกี่ยวกับคุณ...”

กวนหู่จงใจลากเสียงยาวเพื่อหลอกล่อ หลี่ตังกุยเป็นนักวิชาการ 

ไม่ได้มีนิสัยขี้ระแวงเหมือนลูกเศรษฐีทั่วไป จึงส่ายหน้าทันที “แน่นอนว่า

ไม่ใช่ ผมแค่มาศึกษาที่เกิดเหตุ เพื่อเรื่อง...คุณก็รู้อยู่...”

พอได้ยนิค�าอธบิายของเขา สายตาของกวนหูก่เ็ลือ่นไปจบัยงักล้อง

ที่ห้อยอยู่ตรงคออีกฝ่าย ทันใดนั้นก็เข้าใจจุดประสงค์ของหลี่ตังกุย... 

เจ้าโง่นี่อยากเอาใจสาวในฝัน ก็เลยใช้วิธีนี้ช่วยหาข่าวให้เซี่ยหลิงอวิ๋น

“อืม พวกคุณเหมาะกันจริงๆ” เขาเอ่ย

เม่ือก่อนเซีย่หลงิอวิน๋กเ็คยสวมเครือ่งแบบของเจ้าหน้าทีก่องพสิจูน์

หลักฐานปะปนเข้ามาในที่เกิดเหตุเพื่อสืบเรื่องคดี แค่ดูจากเรื่องนี้ ก็เห็น

แล้วว่าพวกเขาน่าจะคบหากันได้

“งั้นเหรอ ผมก็รู้สึกว่าพวกเราเหมาะกันมาก นี่ต้องขอบคุณพี่ชาย

คุณจริงๆ เพราะเขาช่วยเตือนผมแท้ๆ ว่าแทนที่จะสะกดรอยตามทุกวัน 

มาช่วยเธอท�างานดกีว่า เพือ่ให้เธอรับรู้ถงึตวัตนของผม ผมจะได้มโีอกาส”

แม่งเอ๊ย คิดไม่ถึงว่าต้นเหตุจะอยู่ตรงนี้!

พอคิดถึงค�าพูดที่จางเยี่ยนโต๋บอกหลี่ตังกุย กวนหู่ก็ก�าหมัดแน่น

ด้วยความโมโห วันนี้เขาได้ยินชื่อจางเยี่ยนโต๋เป็นรอบที่เท่าไรแล้ว เจ้า

หมอนั่นจะจากไปกับไม่จากไปต่างกันตรงไหน ยังคงตามเกาะติดเขาไม่
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เลิกอยู่ดี

ถ้าจางเยี่ยนโต๋อยู่ตรงหน้าตอนนี้ กวนหู่ต้องต่อยสักหมัดแน่นอน 

แต่ตอนนี้สิ่งที่เขาพอจะท�าได้คือ โมโหลมฟ้าอากาศไปก่อน กวนหู่มอง

ชาวต่างชาติสองคนนัน้กับชายชราทีด่ทู่าทางน่ากลวั แล้วถามหลีต่งักยุว่า 

“พวกนี้เป็นบอดีการ์ดของคุณ?”

“ใช่ๆ”

หลี่ตังกุยโอบไหล่กวนหู่พาหลบไปตรงที่ไม่มีคน แล้วลดเสียงลง

พดูว่า “เพราะเรือ่งคราวก่อน ผมเกือบโดนเรียกตวักลบัประเทศ หลงัจาก

ผมพยายามเจรจาต่อรอง พวกพี่ชายก็ไม่บังคับผมอีก แต่มีเงื่อนไขคือ  

ไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องพาบอดีการ์ดไปด้วย ก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็น”

ดูจากอาการหน้านิ่วคิ้วขมวดของหลี่ตังกุย เขาต้องไม่พอใจสภาพ

ที่เหมือนโดนกักบริเวณกลายๆ อย่างนี้แน่นอน แต่กวนหู่ไม่มีอารมณ์จะ

สนใจเรื่องคุณชายลูกเศรษฐีรุ่นที่สาม หลังจากสั่งสอนไปไม่กี่ประโยค ก็

บอกอกีฝ่ายว่าอย่ามากดีขวางการท�างานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจอกี ไม่อย่าง

นั้นเกิดเรื่องขึ้นมา พวกพี่ชายของเขาไม่ต้องเรียกตัวกลับไป รัฐบาล 

ของที่นี่ก็ต้องไล่เขาออกนอกประเทศแน่ ถึงตอนนั้นอย่าคิดฝันจะตามจีบ

เซี่ยหลิงอวิ๋นอีกเลย

พอได้ยินค�าเตือนของกวนหู่ หล่ีตังกุยก็พยักหน้าหงึกๆ แล้วเอ่ย

ด้วยน�้าเสียงยกย่องนับถือ “ฟังค�าท่านแล้ว เสมือนจุดประทีปแห่งปัญญา 

ได้รับการสั่งสอนแล้วๆ”

ดจูากปฏิกริิยาตอบสนองของหล่ีตงักยุ อกีฝ่ายคงไม่ก่อเรือ่งยุง่ยาก

ให้พวกเขาอีก กวนหูก่ไ็ม่อยากมเีร่ืองกับตระกลูเฟลกิซ์เพราะเรือ่งเล็กน้อย

แค่นี้ หลังจากสั่งสอนเสร็จ เขาก็ตบไหล่อีกฝ่าย บอกให้กลับไปได้แล้ว 

จากนั้นจึงหมุนตัวท�าท่าจะกลับเข้าไปในที่เกิดเหตุ

ใครเล่าจะรู้ว่าเขาเดินไปได้สองก้าวก็โดนหลี่ตังกุยรั้งตัวไว้ก่อน 

แล้วกระซิบถามว่า “คุณไม่รู้สึกผิดปกติบ้างเหรอ ที่นี่เกิดคดีใหญ่ขนาดนี้ 

แต่คุณเซี่ยกลับไม่มา”
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กวนหู่จ�าได้ว่าเซี่ยหลิงอวิ๋นเคยบอกว่าในส�านักข่าวมีคนพยายาม

กดเธอไว้ ดังนั้นตอนคดีผู้พิพากษา เซี่ยหลิงอวิ๋นจึงโดนส่งตัวไปสืบคดีอื่น 

ผลคือกลายเป็นม้ามืดในระหว่างการตามสืบคดี รายงานข่าวของเธอขึ้น

พาดหัวอีกครั้ง ดังนั้นคราวนี้คงมีคนจงใจไม่ให้ส่งเธอมาอีกนั่นแหละ

แต่เขาไม่กล้าพูดเรื่องพวกนี้กับหลี่ตังกุย เพราะกลัวอีกฝ่ายจะ

แพร่งพรายออกไป

“คุณคิดมากไปแล้ว นักข่าวในส�านักข่าวไม่ได้มีแค่เซ่ียหลิงอวิ๋น 

คนเดียวสักหน่อย”

เขาพดูตดับทจบกเ็ดนิจากไป หลีต่งักยุเดนิตามหลงัเขา พดูว่า “เท่า

ทีผ่มรูจั้กเธอ คดีใหญ่ขนาดนี ้เธอไม่มทีางไม่มาปรากฏตวัแน่ จะเกดิเรือ่ง

หรือเปล่า”

กวนหู่ชะงกัฝีเท้า หลีตั่งกยุเหน็ดงัน้ันกถ็ามด้วยความยนิดีว่า “คณุ

ก็รู้สึกว่าค�าพูดของผมมีเหตุผลใช่ไหม”

“เปล่า ค�าพูดของคุณเตือนผมว่า ผมลืมหยิบของบางอย่าง”

กวนหู่คว้ากล้องถ่ายรูปที่ห้อยอยู่ตรงคอหลี่ตังกุย แล้วดึงเอสดี

การ์ดออกมา ยิ้มนิดๆ ให้ จากนั้นจึงเดินจากไปท่ามกลางสีหน้าตกตะลึง

ของอีกฝ่าย

การสบืหาข่าวเกีย่วกบัผูต้ายไม่ค่อยราบรืน่ หลงัจากเกบ็หลกัฐาน

ในที่เกิดเหตุเสร็จยังปิดล้อมถนนต่อ เจียงไคกับเหลาหม่ารับผิดชอบ 

ตรวจสอบกล้องจราจร หลี่หยวนเฟิงบันทึกปากค�าผู้เห็นเหตุการณ์ตอน

เกดิคดี กวนหู่ตรวจสอบข้าวของผูต้าย และไปหาข้อมลูจากร้านสะดวกซือ้

ตามใบเสรจ็ทีค้่นเจอในกระเป๋า หลงัจากนัน้ทกุคนค่อยกลบัมาแลกเปลีย่น

ข้อมูลที่ได้ในห้องท�างาน แต่พบว่าไม่คืบหน้าเท่าไร

ข้อมลูจากกล้องจราจรตรงกบัค�าพดูของต�ารวจลาดตระเวน...ผูต้าย

สมิทซื้อบุหรี่จากร้านสะดวกซื้อ หลังจากออกมาก็เดินคุยโทรศัพท์ไปด้วย 

แต่เดินไปได้ไม่นานก็มีอาการผิดปกติ เกาข่วนคอตัวเองอยู่ริมถนนก่อน
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ก้มลงกุมท้องเดินซวนเซ โทรศัพท์มือถือกับแว่นตาหล่นพื้น เขาเดินโซซัด

โซเซต่อไปอีกระยะหนึ่งก็กุมหูแผดเสียงดังลั่น โยนกระเป๋าสะพายลงพื้น 

ควานหามีดจนเจอ แล้วแทงท้องตัวเอง

ต�ารวจทีล่าดตระเวนในบรเิวณใกล้เคยีงทราบข่าวกร็บีมาทันท ีแต่

ท่าทางของสมิทคล้ายคนบ้า ต�ารวจเกรงว่าคนเดินถนนจะได้รับบาดเจ็บ

ไปด้วย จึงใช้วิทยุสื่อสารติดต่อเพื่อนร่วมงานและเร่งอพยพคนออกไป 

ตอนนั้นสมิทผ่าแหวกท้องตัวเองแล้ว แถมยังเอามีดแทงเข้าไปข้างในไม่

หยุด ตามด้วยกระชากล�าไส้ออกมาเอามีดสับหั่น ท่าทางเหมือนคน

คลุ้มคลั่ง ราวกับสิ่งที่เขาแทงไม่ใช่ตัวเอง แต่เป็นศัตรู

ตอนเหลาหม่ารายงาน หน้าจอตรงหน้ากเ็ปิดภาพเหตกุารณ์ในตอน

นั้นไปด้วย แม้จะเป็นภาพบันทึกจากกล้องจราจร แต่ก็น่าสะพรึงกลัวไม่

ต่างกับหนังสยองขวัญ หลังจากเปิดฉายซ�้าหลายรอบ ในที่สุดเจี่ยงติงตัง

กท็นไม่ไหว ก้มหน้าลงไม่ยอมดอูกี สหีน้าคนอืน่ๆ กไ็ม่ได้ดีไปกว่ากนัเท่าไร 

กวนหู่จึงตัดสินใจปิดวิดีโอ และตั้งใจวิเคราะห์คดีกันต่อ

ต่อมาเซยีวไป๋เย่กบ็อกข้อมลูของสมทิทีต่วัเองสบืมาได้ให้ทกุคนฟัง 

เนือ่งจากเขาเป็นโรคกลัวเลือดจึงไม่ถนัดท�างานในที่เกดิเหต ุแตด่้านการ

เก็บรวบรวมข้อมูลนับว่ารวดเร็วฉับไวมาก แค่ช่วงเวลาสั้นๆ ไม่กี่ชั่วโมงก็

สืบความเป็นมา ประวัติการศึกษาและการท�างานได้ทั้งหมด

สมิทเกดิทีม่ลรฐัอะแลสกา สมัยเรียนมผีลการเรยีนยอดเยีย่ม หลัง

จากจบมหาวิทยาลัยก็เข้าท�างานที่ส�านักข่าวใหญ่ที่สุดในนิวยอร์ก และ 

ได้เลื่อนขั้นเป็นพิเศษเพราะมีผลงานดีมาก จนกลายเป็นหัวหน้าคอลัมน์

ข่าวด่วนทันเหตุการณ์...ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลผิวเผินภายนอกเท่านั้น

สิง่ทีม่าคูก่บัการงานอนัรุง่โรจน์ของสมทิก็คอื เรือ่งด�ามดืทีเ่ปิดเผย

ไม่ได้ เช่น เขาโดนฟ้องร้องเพราะเขียนบทความเรื่องชีวิตส่วนตัวของ 

เจ้าหน้าที่รัฐบางคน หรือใช้วิธีการไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้ข่าว กระท่ังเอา

ข้อมูลในมือมาแบล็กเมล์เจ้าของเรื่อง ดังนั้นแค่เปิดเผยเรื่องพวกนั้นไม่กี่

เรื่องก็ลากเขาเข้าคุกได้แล้ว แต่น่าแปลกตรงที่เขาสามารถคลี่คลาย 
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เรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก และท�าให้เจ้าของเรื่องยอมถอนฟ้องได้

ทุกครั้ง

เมื่อทุกคนอ่านข้อมูลจบ เซียวไป๋เย่ก็เอ่ยว่า “ถึงตอนนี้จะยังสืบ

เบื้องหลังของสมิทไม่ได้ แต่ต้องมีคนคอยหนุนหลังเขาแน่นอน ดูจาก

จ�านวนครัง้ทีโ่ดนฟ้อง คงมคีนเกลยีดเขาไม่น้อย ถ้าจะมีคนวางแผนก�าจดั

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก”

“ถ้างั้นก็ขอร้องว่าอย่ามาลงมือในประเทศเราสิ ต่อจากนี้พวกเรา

คงไม่มีเวลาได้พักผ่อนกันอีก” เหลาหม่าโอดครวญ

“เพราะการฆ่าคนในสถานที่ไกลๆ จะไม่ค่อยทิ้งเบาะแสไว้ ตอนนี้

สิ่งที่ทุกคนต้องท�าก่อนอื่นก็คือ เก็บรวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของ

สมิทในช่วงนี้ จุดประสงค์ที่เขามาที่นี่คืออะไร ท่องเที่ยวเฉยๆ หรือว่ามา

สืบข่าว ในช่วงสองวันที่เขามาถึงที่นี่แวะไปไหนบ้าง พบเจอใครบ้าง ต้อง

สืบมาให้หมด”

กวนหู่พลกิดบูนัทกึการเข้าเมอืงของสมทิ ไม่มบีนัทกึว่าเดนิทางเข้า

ประเทศในช่วงเร็วๆ นี้ จุดประสงค์ของการมาคราวนี้คือท่องเที่ยว ส่วน

มดีพบัสปรงิที่ใช้ฆ่าตวัตายนัน้หาซือ้ได้ทัว่ไป เร่ืองน้ีคงสบืหาเบาะแสไม่ได้ 

แต่ผู้ตายมีฐานะพิเศษ ดูท่าคดีนี้คงมีอะไรให้สืบแล้ว

ทกุคนรบัค�าสัง่จากเซยีวไป๋เย่ จากนัน้เจ่ียงตงิตงักเ็อ่ยว่า “โทรศพัท์

ที่สมิทรับสายตอนนั้นมาจากอเมริกา เราก�าลังหาวิธีติดต่อเจ้าของเบอร ์

หวังว่าจะได้อะไรมาบ้าง”

หลี่หยวนเฟิงพึมพ�า “ไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคประสาทหรือเปล่า”

เจีย่งติงตงัเหลอืบมองเขาอย่างไม่เหน็ด้วย “คนเป็นโรคประสาทที่

รับต�าแหน่งส�าคัญๆ ในส�านักข่าวใหญ่เหรอ”

เจียงไคเอ่ยต่อ “ผมว่าโดนคุณไสยแหงๆ พวกคุณก็เห็นนี่ว่าตอน

ซื้อของในร้านสะดวกซื้อ สมิทยังดูปกติดี แต่พอถึงถนน จู่ๆ ก็ร้องล่ัน  

ต่อให้อยากฆ่าตัวตายก็ไม่น่าจะท�าอะไรรุนแรงขนาดน้ัน สภาพแบบนั้น

โดนคุณไสยชัดๆ”
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“นายพูดเหมือนเคยเห็นคนโดนคุณไสยด้วยตาตัวเองมาก่อน”

“กวนหู่ นายไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ พวกนายจ�าเรื่องชุยเย่ไม่ได้เหรอ 

ต�ารวจตอนน้ันกเ็หมอืนโดนคณุไสย เฮ้อ เพิง่จะผ่านมาได้ครึง่เดอืนกม็คีดี

ที่สองแล้ว ไม่รู้ว่าโลกก�าลังจะล่มสลายหรือไง ถึงได้มีคดีประหลาดเกิด

ขึ้นไม่หยุดหย่อน”

เจยีงไคพดูจบกพ็าออกนอกประเดน็ แต่ไม่มีใครแก้ไขค�าพดูให้เขา 

เพราะคดีชุยเย่ที่เขาพูดถึงท�าให้ทุกคนรู้สึกหนักอึ้งในใจ

เมื่อครึ่งเดือนก่อน ถึงจะไขคดีผู้พิพากษาส�าเร็จ แต่กลับหาจุดจบ

ให้คดีไม่ได้ เพราะศาสตราจารย์หานซึ่งเป็นหนึ่งในผู้วางแผนฆ่าตัวตาย

หนีความผิด ผู้ช่วยก่อคดีอย่างชุยเย่โดนยิงข้างทาง ส่วนจางเย่ียนโต ๋

ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ก็หลบหนีไป ยิ่งเพิ่มความลึกลับให้คดีนี้ และนี่ก็

เป็นอกีเหตผุลหน่ึงท่ีต�ารวจคนอืน่ๆ หลกีเลีย่งไม่พดูถงึจางเยีย่นโต๋ต่อหน้า

กวนหู่

ทว่าความลึกลับไม่ได้อยู่ที่เรื่องพวกนี้ แต่เป็นปัญหาหลังเกิดเรื่อง

ต่างหาก...หลังจากชุยเย่โดนยิงยังไม่ตายทันที แต่ได้รับการยืนยันว่าตาย

ในระหว่างส่งตวัไปโรงพยาบาล จากนัน้พยาบาลคนหนึง่กค็ลุม้คลัง่ขึน้มา

กะทันหัน แย่งปืนพกจากต�ารวจแล้วลั่นไกยิงส่งเดช คนขับได้รับบาดเจ็บ

จนรถคว�่า ส่วนพยาบาลยิงตัวตายในท้ายที่สุด

ตอนนั้นถังน�้ามันของรถพยาบาลแตกร้าว สถานการณ์วิกฤตมาก 

พวกต�ารวจที่ตามหลังมารีบช่วยเพื่อนร่วมงานซึ่งได้รับบาดเจ็บกับ 

เจ้าหน้าทีกู่ช้พีคนอ่ืนๆ ในรถพยาบาลกนัอย่างเร่งด่วน หลังจากเหตกุารณ์

สับสนอลหม่านผ่านไป ทุกคนก็พบว่าศพของชุยเย่ที่วางอยู่ตรงพื้นที่ว่าง

หายไปอย่างไร้ร่องรอย

รถเกิดอุบัติเหตุตรงถนนที่ค่อนข้างห่างไกลผู้คน ตรวจสอบไม่ได้

ว่าใครฉวยโอกาสขโมยศพไปตอนสถานการณ์วุ่นวาย และคาดเดาเหตผุล

ในการขโมยศพไม่ได้ มีคนเคยพูดว่าชุยเย่แกล้งตายแล้วฉวยโอกาส 

หลบหนีไปหรือเปล่า แต่ข้อสงสัยนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่กู้ชีพซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
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ตอนน้ันลบล้างไป เครื่องมือแพทย์ในรถพยาบาลระบุชัดเจนว่า ผู้ตาย 

อยู่ในอาการโคม่า ไม่มีทางแกล้งตายได้

ดังนั้นการตายของชุยเย่กับศพที่หายสาบสูญจึงกลายเป็นเร่ือง

ลึกลับ ส่วนพยาบาลที่จู่ๆ ก็คลุ้มคลั่งคนนั้นกลับแปลกประหลาดย่ิงกว่า 

ศพของเธอมีร่องรอยของแมลงพษิรวมถงึตะขาบและแมงป่องจ�านวนมาก 

แต่ในตวักลบัไม่มพีษิตกค้าง สดุท้ายจึงท�าได้เพยีงสรปุว่าเป็นความบงัเอญิ

เนื่องจากก่อนตาย พยาบาลมีอาการของโรคประสาทอ่อนๆ จึง

สันนิษฐานว่าก่อนหน้าน้ีเธอคงถูกหานตงเยว่สะกดจิต แม้ค�าอธิบายนี ้

ฟังไม่ค่อยขึ้น แต่ทุกคนก็หาเหตุผลที่ดีกว่ามาสรุปไม่ได้

ถ้าไม่มีคดีตายประหลาดของสมิทในคราวนี้ ทุกคนคงลืมการตาย

ของพยาบาลไปอย่างรวดเร็ว ค�าพูดของเจียงไคจึงช่วยย�้าเตือนพวกเขา...

เพราะดูจากร่องรอยของแมลงพิษจ�านวนมากบนศพแล้ว ค�าอธิบายที่ว่า

โดนคุณไสยก็พอฟังขึ้นเหมือนกัน

พอเห็นบรรยากาศแปลกๆ เซียวไป๋เย่ก็เอามือเคาะโต๊ะแล้วเอ่ย

เตือน “พวกเราเป็นต�ารวจ การสันนิษฐานหรือวิเคราะห์ทุกอย่างต้องมี

หลักฐานอ้างอิง”

หลี่หยวนเฟิงลุกขึ้นไปรินน�้าให้คนละแก้ว

หลงัจากโดนลกัพาตวั นสิยัเขากเ็ปลีย่นไปมาก ท�างานคล่องแคล่ว

ว่องไวขึ้นเยอะ ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนไม่ค่อยมีผลต่อตัว

เขาสักเท่าไร แต่คดีดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อสถานะของตระกูลหลี่ใน

วงการต�ารวจไม่มากกน้็อย เขาท�าแบบนีส่้วนหนึง่คงเป็นเพราะคดิทบทวน

ตัวเอง แต่ไม่ว่าจะมาจากความรู้สึกในใจจริงๆ หรืออยากปกป้องตัวเอง

ก็ตามที อย่างน้อยก็ไม่รู้สึกขัดหูขัดตาเท่าเมื่อก่อนที่ชอบท�าตัวหยิ่งยโส 

ไม่เห็นหัวคน

เจยีงไครบัแก้วน�า้มา ไม่ได้ดืม่ทนัท ีแต่จ้องมองน�า้ในแก้ว แล้วถาม

ด้วยความสงสัย “ในนี้คงไม่มีพิษหนอนกู่ใช่ไหม”

“ถ้างั้นนายก็ไม่ต้องกินอะไรชั่วชีวิต”
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กวนหู่เอาเอกสารทั้งปึกฟาดหัวเขา

เซียวไป๋เย่ปรบมือ หลังจากมอบหมายงานแล้วก็บอกให้แยกย้าย

กัน กวนหู่รวบรวมเอกสารเสร็จก็ลุกขึ้นท�าท่าจะออกไป แต่พอเหลือบไป

เห็นโซฟาว่างเปล่าด้านหลังก็ชะงักเล็กน้อย

เมือ่ก่อนตอนทกุคนประชมุกนั จางเยีย่นโต๋มกันัง่อ่านหนังสอืพมิพ์

อยู่ตรงนั้น เหมือนร่วมประชุมกับพวกเขา แต่ก็เหมือนนั่งพักผ่อนเฉยๆ 

ตอนแรกเขายังรูส้กึแปลกๆ ทีม่คีนนอกอย่างจางเยีย่นโต๋อยูด้่วย แต่ต่อมา

ก็เริ่มเคยชิน

ทว่าพอเขาเคยชินกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กลับพบว่าคน 

คนน้ันไม่อยูแ่ล้ว และต่อไปคงไม่มทีางมานัง่ตรงนีอ้กี...คนืนัน้จางเยีย่นโต๋

ฆ่าคนไปเยอะมาก แต่เขากลับปล่อยอีกฝ่ายไป ในฐานะที่เขาเป็นต�ารวจ

คนหนึ่ง เรื่องนี้เกินขีดจ�ากัดที่เขายอมรับได้แล้ว

ตอนนี้ต่างหากที่เป็นสถานการณ์ปกติ แต่เขากลับรู้สึกวูบโหวง

อย่างประหลาด กวนหูเ่บอืนสายตาไปทางอืน่เพ่ือไม่ให้ตวัเองต้องหงุดหงดิ

โดยไม่จ�าเป็น

เซียวไป๋เย่สังเกตเห็นปฏิกิริยาของกวนหู่ก็เอาน้ิวสไลด์หน้าจอ

โทรศัพท์มือถือ พลางถามเหมือนไม่ตั้งใจว่า “ยังไม่มีข่าวพี่นายอีกหรือ”

“อืม”

กวนหู่ตอบอย่างคลุมเครือค�าเดียว แล้วหันหลังเดินออกไป แต่ 

เซียวไป๋เย่ร้องเรียกไว้ก่อน

“กวนหู่นายอยู่ต่อก่อน หลี่หยวนเฟิงด้วย”

เซียวไป๋เย่เดินเข้าไปในห้องท�างานของตัวเอง รอท้ังสองคนเดิน

ตามเข้ามาแล้วปิดประตู หยิบเอกสารชุดหนึ่งในลิ้นชักออกมาวางบนโต๊ะ

“ช่วงนี้พวกนายยังไม่ต้องตามสืบคดีสมิท”

“ท�าไมล่ะครับ”

เมือ่ได้ยนิค�าถามจากทัง้คูพ่ร้อมกนั เซยีวไป๋เย่กช็ีเ้อกสารตรงหน้า

พวกเขาอย่างเยือกเย็น
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“เจ้าหน้าทีส่�าคญัของทางรฐับาลคนนีแ้จ้งเบือ้งบนว่า ช่วงนีเ้ขาโดน

สอดแนมและข่มขู่ ขอให้เราส่งคนไปเป็นบอดีการ์ด พวกนายไปดูหน่อย

ละกัน”

กวนหู่เหลอืบมองเอกสาร เจ้าหน้าทีส่�าคญัอะไร กแ็ค่รองเลขาธกิาร

คนหนึ่งในกระทรวงการคลังเท่านั้น พอเห็นฝ่ายนั้นอ้วนท้วนดูท่าทาง

ร�่ารวย กวนหู่ก็แค่นยิ้ม “หมอนี่คอร์รัปชันมากไปเลยกลัวโดนก�าจัดทิ้ง 

งั้นสิ”

“ก็พอจะเข้าใจได้ ในโลกนี้คนยิ่งมีเงินมีอ�านาจก็ยิ่งกลัวตาย”

“ในเมือ่กลวัตายขนาดนัน้ ท�าไมไม่ให้ทหารกองก�าลงัพเิศษไปเป็น

บอดีการ์ดล่ะ เทียบกับต�ารวจแล้ว ทหารกองก�าลังพิเศษน่าจะเหมาะกับ

งานนี้มากกว่ามั้ง”

“เรือ่งนีค้งต้องถามเจ้าตวักบัทางเบือ้งบนแล้วละ งานฉนัคือท�าตาม

ค�าสัง่เบ้ืองบน” เซยีวไป๋เย่นัง่พงิพนัก แล้วพดูกบัพวกเขาด้วยรอยยิม้ละมนุ

ละไม “พวกนายก็ลองไปดูหน่อย แค่ไม่กี่วัน ถ้าไม่มีอะไรค่อยกลับมา อ๊ะ 

จริงสิ งานนี้มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ แถมยังกินฟรีอยู่ฟรีด้วย”

พอฟังถึงตรงนี้ หลี่หยวนเฟิงก็แค่นยิ้ม “คุณคิดว่าเราขาดแคลน

เงินน้อยนิดนั่นเหรอ”

ส�าหรบัคนทีต้่องผ่อนบ้านแล้ว เขากข็าดแคลนมากจรงิๆ น่ันแหละ

กวนหู่อยากจะพูด แต่โดนหลี่หยวนเฟิงชิงตัดหน้าไปก่อน เขาถาม

เซียวไป๋เย่ว่า “ส่งผมไปท�างานภาคสนามแบบนี้เป็นความคิดคุณเอง หรือ

ว่าค�าสั่งเบื้องบน”

“แล้วต่างกันตรงไหน” เซยีวไป๋เย่ยิม้แล้วย้อนถาม เหมอืนดไูม่ออก

ว่าหลี่หยวนเฟิงก�าลังไม่พอใจ

หลี่หยวนเฟิงไม่พูดอะไรอีก หันหลังเดินออกไปทันที พอประตูปิด

ตามหลังดังปัง กวนหู่ก็หันไปมองเซียวไป๋เย่ “หมอนั่นเป็นบ้าอะไรขึ้นมา

อีก”

“คดีคราวก่อนคงท�าให้เขาเป็นโรคประสาทอ่อนๆ น่ะ” เซียวไป๋เย่
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พูดตัดบท แล้วถามกวนหู่ว่า “นายล่ะ”

“ผมไป...แต่ผมก็ไม่อยากปล่อยมือจากคดี”

“ขอแค่นายอยู่ข้างๆ ไอ้หมูตอนนั่น นายอยากสืบอะไรก็เรื่องของ

นาย”

เซียวไป๋เย่พูดจบก็บ่นว่า “ในฐานะหัวหน้า ที่จริงแล้วฉันก็ไม่อยาก

ส่งตัวพวกนายไปเหมือนกัน เพราะถ้าหลังจากนี้ยังมีคดีนองเลือดแปลก

ประหลาดท�านองนี้อีก ฉันคงต้องลงมือด้วยตัวเองแล้ว”

“หัวหน้า ขนาดวันนี้ยังไม่ได้ลงมือด้วยตัวเอง สีหน้าก็ดูย�่าแย่มาก

แล้วนะ”

“ก็เพราะเผลอเหลือบมองน่ะสิ ฉันเป็นสัตว์กินเนื้อนะ นายให้สัตว์

กินเนื้อดูของแบบนั้น ต่อไปยังจะกินอะไรลงอีกเรอะ”

“พูดเหมือนผมกับคุณหมอซูเป็นพวกสัตว์กินพืช”

“พวกนายไม่ปกติ พี่นายยิ่งไม่ปกติ ฉันคิดว่าเขาต้องชอบดูที่เกิด

เหตุฆาตกรรมพวกนี้มากแน่ๆ...”

เมือ่เซยีวไป๋เย่รูส้กึตวัว่าเผลอหลดุปาก กร็บีท�าเป็นกระแอมสองที

แล้วรีบเปลี่ยนเรื่อง พร้อมยัดใบค�าร้องที่ตัวเองประทับตราเรียบร้อย  

รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับคนที่ต้องคุ้มกันใส่มือกวนหู่ บอกให้เขาไปเบิก 

เสือ้เกราะกนักระสนุกบัปืนพก พรุ่งนีเ้ช้าไปรายงานตวัตามทีอ่ยูซ่ึง่ระบใุน

เอกสารได้เลย

กวนหู่เกบ็เอกสารแล้วเดนิออกไป พอประตปิูดลง เซยีวไป๋เย่กห็ยบิ

โทรศัพท์มือถือขึ้นมา เลื่อนนิ้วปัดหน้าจอ กดปุ่มรายชื่อผู้ติดต่อที่เขียนว่า 

0 แล้วกดโทร. ออก

สายต่อติดอย่างรวดเร็ว พอได้ยินเสียงคุ้นหู เซียวไป๋เย่ก็พูดเข้า

เรื่องทันที บอกค�าสั่งที่ได้รับและแผนการเคลื่อนไหวต่อจากนี้ให้อีกฝ่าย

ฟังรอบหนึ่ง

อีกฝ่ายไม่พูดสักค�า พอฟังจบก็เอ่ยประโยคเดียวว่า เอาไว้ค่อย

ติดต่อกันอีกที ก่อนวางสายไป
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เซยีวไป๋เย่วางโทรศพัท์มอืถอื หมนุเก้าอีห้นัหลงั แล้วโน้มตวัไปเปิด

ม่านบานเกล็ด ม่านเปิดขึ้นหลังได้ยินเสียงดังกรุ๊งกริ๊ง ตุ๊กตาไล่ฝนที่ห้อย

อยูเ่หนือหน้าต่างแกว่งไปมา เมือ่เทยีบกบัทวิทศัน์ยามค�า่คนืภายนอกแล้ว 

ของประดับสีขาวบริสุทธิ์ชิ้นเล็กๆ นี้กลับยิ่งมืดมนอึมครึมกว่าเดิม

“หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นดี” เขาพึมพ�าเบาๆ

กวนหู่แวะไปเบิกสิ่งของจ�าเป็น แล้วรีบตรงไปยังแผนกพิสูจน์ 

หลักฐาน...พรุ่งนี้เขาต้องออกไปท�างานภาคสนาม ไม่สามารถเคลื่อนไหว

อย่างอสิระ ถ้าอยากรูเ้บาะแสเกีย่วกบัคดมีากกว่านีก้ต้็องรบีฉกฉวยเวลา

ในวันนี้

โชคร้ายที่ซูชิงเยี่ยนไม่อยู่ในแผนกพิสูจน์หลักฐาน ประตูห้องผ่า

ชนัสตูรศพลงกลอนไว้ สถานการณ์เช่นนีผ้ดิปกตมิาก กวนหูรู่ส้กึประหลาด

ใจนิดหน่อย ได้แต่ขอให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นในแผนกพิสูจน์หลักฐานช่วย

หยิบข้าวของผู้ตายมาให้ตัวเองดู

โทรศัพท์มอืถอืกับคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ของสมทิถกูส่งไปให้เสีย่ว-

เคอแล้ว ข้าวของที่เหลือนอกจากมีดพับสปริงซึ่งใช้เป็นอาวุธฆ่าตัวตาย 

ยงัมแีว่นตา กล้องถ่ายรูป กระเป๋าสตางค์ บหุรี ่ไฟแชก็ รวมถงึหมากฝรัง่ 

และของชิ้นเล็กๆ อย่างคลิปหนีบกระดาษ ดูๆ ไปแล้วไม่ได้มีอะไรราคา

แพง กวนหู่ถ่ายรูปข้าวของพวกนั้นแล้วพลิกดูไฟแช็ก พบว่าด้านหลังมี

ข้อความว่า ‘เกสต์เฮาส์ซินหยวน’ ไม่รู้ว่าเป็นที่พักของสมิท หรือแค่เดิน

ผ่านแล้วได้รับแจกมาโดยบังเอิญ

กวนหูถ่่ายชือ่ดงักล่าวไว้ แล้วขอให้เสีย่วเคอช่วยท�าส�าเนารปูทีส่มทิ

ถ่ายไว้หลงัเข้าประเทศให้ตวัเองชดุหน่ึง และถือโอกาสถามเร่ืองซชูงิเย่ียน

ด้วย เสีย่วเคอบอกว่าไม่รู ้แค่เหน็ซชูงิเยีย่นรับโทรศพัท์สายหนึง่ก่อนออก

ไป ไม่ได้บอกว่าไปไหน

กวนหู่หยิบข้อมูลที่ต้องการแล้วออกจากแผนกพิสูจน์หลักฐาน  

ตอนเขารบีเดนิกลับไปยังแผนกอาชญากรรม จู่ๆ กต้็องชะงกัฝีเท้า เพราะ
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ซชูงิเยีย่นก�าลงันัง่จบิเคร่ืองดืม่อยูท่ีเ่ก้าอีย้าวด้านหน้าเครือ่งหยอดเหรยีญ

จ�านวนมากซึ่งตั้งอยู่ตรงหัวมุม

พอเหน็กระป๋องเครือ่งดืม่ทีเ่ขยีนว่าน�า้มะเขอืเทศในมอืเธอ กวนหู่

ก็อดชื่นชมไม่ได้ “คนสวย ทุกครั้งที่เจอคุณ ผมมักคิดถึงประโยคหนึ่ง... 

ผู้ที่จิตใจเข้มแข็งคือคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง”

“คุณดูอารมณ์ดีมากนะกวนหู่?”

“คณุคดิไปเองแล้ว” กวนหูท่รดุตวัลงนัง่ข้างเธอ แล้วพมึพ�าว่า “ผม

ก�าลังฝืนท�าตัวร่าเริงต่างหาก หลังจากเห็นศพแบบนั้น คนปกติทั่วไปไม่มี

ทางอารมณ์ดีได้หรอก”

“me too”

กวนหูม่องซชูงิเยีย่น สาวสวยคนนีม้สีหีน้าท่าทางสงบเยอืกเยน็มาก 

ดูไม่ออกเลยว่าอารมณ์ไม่ดีตรงไหน

“ชันสูตรศพไม่ราบรื่นเหรอ เมื่อกี้ผมไปหาคุณ เพื่อนร่วมงานคุณ

บอกว่าคุณออกไปแล้ว”

“ไม่ใช่ แค่มีธุระด่วนเลยออกไปแป๊บเดียว ส่วนเร่ืองชันสูตรศพ

เบือ้งต้น ฉนัจดัการเสร็จแล้ว แต่รายงานการวเิคราะห์ข้อมลูอย่างละเอยีด

ต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะออกได้ สืบคดีอย่าใจร้อน ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป”

พรุ่งนี้เขาก็ต้องออกไปท�างานภาคสนามแล้ว จะไม่ใจร้อนได้

อย่างไร

“แล้วแมลงทีโ่ผล่ออกมาจากอวยัวะภายในของศพมคี�าอธบิายบ้าง

ไหม”

“...ยงัไม่ม ีแต่จากประสบการณ์ของฉัน สาเหตทุีเ่ป็นไปได้มากทีส่ดุ

กค็อื ผูต้ายกนิอาหารทีม่ีไข่แมลงเข้าไปตอนยงัมชีวีติอยู ่จนเกดิโรคขึน้มา 

ไข่แมลงจ�านวนมากแพร่พันธุ์อยู่ในร่างกายคน แต่เจ้าตัวกลับไม่รู้สึกตัว

เลย ปรากฏการณ์แบบนี้คิดจินตนาการได้ยากจริงๆ”

กวนหูไ่ม่ค่อยมคีวามรูท้างการแพทย์ แต่เคยได้ยนิว่าถ้ากนิของดบิ

เข้าไปอาจท�าให้พยาธิแพร่พันธุ์อยู่ในร่างได้ และอาจถึงข้ันกัดกินสมอง 
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ดังน้ันกรณีของสมิทอาจเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ แต่ตัวอ่อนของแมลงพิษ

จ�านวนมากแพร่พันธุ์ในช่องท้องเกิดขึ้นได้อย่างไร เขายังคิดไม่ออก

“จู่ๆ  เขากค็ลุม้คลัง่ จะเป็นเพราะพยาธกิดักินศนูย์รวมเส้นประสาท

หรือเปล่า”

“ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ข้อนี้ทิ้ง ดังนั้นหลังจากนี้ฉันจะลองผ่า

สมองเขาดู ถ้าได้ความยังไงจะบอกคุณทันที”

“สองวันนี้ผมต้องออกไปท�างานภาคสนาม คุณแค่บอกผลลัพธ์ก็

พอ ไม่ต้องส่งรูปให้ผมดูล่ะ”

ซชูงิเยีย่นยิม้เหมอืนจะบอกว่าคณุนีม่นัขีข้ลาดจรงิๆ แล้วถาม “คณุ

ไปท�างานภาคสนามที่ไหน ไปสถานทีท่ีม่เีบาะแสเกีย่วกบัผูต้ายหรอืเปล่า”

“งานภาคสนามที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย”

กวนหู่เล่าเร่ืองที่ตัวเองต้องไปเป็นบอดีการ์ดให้คนส�าคัญอย่าง

คร่าวๆ พอซูชิงเยี่ยนฟังจบก็ท�าหน้าครุ่นคิด กวนหู่สังเกตเห็นเลยถามว่า 

“คุณรู้จักคนส�าคัญคนนี้?”

“ไม่รู้จัก จู่ๆ ฉันก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ วันนี้เจียงไคพูดถึงคุณไสย

ตอนอยู่ในที่เกิดเหตุ บวกกับคดีพยาบาลตายอย่างลึกลับก่อนหน้านี้ ฉัน

คิดว่าบางทีอาจเป็นคุณไสยจริงๆ ก็ได้”

“หมออย่างพวกคุณก็เชื่อเรื่องงมงายพวกนี้?”

“นี่ไม่ใช่เรื่องงมงาย แต่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ เหมือน

ทีห่านตงเยว่ใช้จติวทิยาจงูใจคนในคดผีูพ้พิากษากท็�าให้เป้าหมายท�าตาม

ความคิดเขาได้ ที่จริงคุณไสยก็เป็นวิธีควบคุมจิตใจอย่างหนึ่ง เพียงแต่ใช้

พวกแบคทีเรียกับปรสิตควบคุม ดังนั้นเทียบกับการฆ่าคนด้วยจิตวิทยา

แล้ว การใช้คุณไสยฆ่าคนอาจดูแปลกประหลาดกว่า แต่ขอแค่ควบคุม

ปัจจัยของมันได้ก็ใช่ว่าจะไม่มีจริง”

“แปลว่าผู้ตายไม่ได้ฆ่าตัวตาย”

“จะบอกว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะฆ่าตัวตายกไ็ม่ได้เหมอืนกนั แต่

จากมุมมองของแพทย์นิติเวช ฉันคิดว่าโอกาสเป็นไปได้ต�่ามาก”
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“แล้ววิธีควบคุมจิตใจที่คุณพูดถึง ถ้าใช้ร่วมกับยากระตุ้น จะท�าให้

คนเราลืมเลือน เปลี่ยนแปลงความคิดหรือประสบการณ์ชีวิตตัวเอง  

หรือสร้างภาพหลอนความทรงจ�าที่ไม่ใช่ของตัวเองขึ้นมาในหัว จนท�าให้

เกิดบุคลิกภาพแตกแยกได้ไหม”

ซชูงิเยีย่นมองเขาด้วยแววตาสงสยั “เร่ืองทีค่ณุถามไม่ได้เกีย่วข้อง

กับคดีในวันนี้ใช่หรือเปล่า”

“ค�าถามนี้ผมอยากรู้เป็นการส่วนตัว...ช่วงน้ีผมเจอเร่ืองปวดหัว 

นิดหน่อยน่ะ”

“เกี่ยวกับจางเยี่ยนโต๋?”

“...” กวนหูท่�าหน้าตกใจ “สวยขนาดนีแ้ล้วยงัฉลาดอกี คณุยงัอยาก

ให้คนอื่นมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ย”

“ถ้าเป็นเรื่องจางเยี่ยนโต๋ คุณไม่ต้องปวดหัวหรอก”

“ท�าไมล่ะ”

“ถึงฉันจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกคุณ แต่ฉันคิดว่าถ้าเป็น

เรื่องที่จางเยี่ยนโต๋อยากท�า คุณควบคุมไม่ได้หรอก ดังนั้นคุณปวดหัวก็

เท่ากบัหาเรือ่งใส่ตวัเอง ถ้าคณุเป็นห่วง กลวัจะมคีนควบคมุความคดิหรอื

พฤติกรรมของเขา ถ้างั้นก็คิดฟุ้งซ่านไปแล้ว เพราะคนคนน้ันแข็งแกร่ง

กว่าที่คุณคิดไว้เยอะ”

ซูชิงเยี่ยนพูดจบก็ลุกขึ้นยืน โยนกระป๋องเคร่ืองด่ืมท่ีหมดแล้วลง 

ถังขยะ กวนหู่ถามว่า “คุณจะไปท�างานเหรอ”

“ถ้าคุณอยากไปผ่าศพเป็นเพื่อนฉัน ฉันก็ยินดีที่จะมีผู้ช่วยเพิ่ม 

อีกคน”

“อย่าเลย ผมยังมีคดีต้องสืบอีก แต่คุณระวังๆ ตัวหน่อยล่ะ ถ้ามี

คนใช้แมลงปรสติก่อคดจีรงิๆ ในร่างผูต้ายน่าจะยงัมเีชือ้โรคพวกน้ันเหลอื

อยู่”

ซูชิงเยี่ยนสอดมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อกาวน์ มองจนเขาพูดจบก็ 

พยักหน้าให้
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“ขอบคุณที่เตือน แต่ฉันคิดว่าไม่มีเชื้อโรคอะไรร้ายกาจกว่าจิตใจ

คนแล้ว”


