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ของช�วจนี แต่คว�มจริงนกัพรตใช้วธิผีกูศพตดิกบับนัไดไม้ไผ่แล้วช่วยกนั

ห�ม ศพเหล่�นั้นกระเด้งขึ้นลงต�มจังหวะก�รเดิน ช�วบ้�นที่พบจึงเห็น

รู้สึกหว�ดกลัว และคิดว่�ผีดิบฟื้นขึ้นม�จริงๆ นั่นเอง
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ของจีนขึ้นม�บ้�งแล้วใช่ไหมคะ ในเล่มนี้คุณฝ�นลั่วจะนำ�ตำ�น�นผีดิบม�
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01
ทริปจี้เครื่องบิน

“อานเงินอาชาขาว ควบทะยานดุจดาวตก...”

เสียงพึมพำ�ของกวนหู่ดึงดูดคว�มสนใจจ�กจ�งเยี่ยนโต๋ที่นั่งอยู่ 

ด้�นข้�ง พอเข�เงยหน้�มองก็เห็นกวนหู่นั่งขมวดคิ้ว ป�กท่องงึมงำ� อืม 

ดูเหมือนหลวงจีนกำ�ลังเข้�ฌ�นไม่มีผิด แต่พอเลื่อนส�ยต�ลงก็เห็น

หนังสือรวมบทกวีสมัยถังว�งอยู่บนโต๊ะแบบพับเก็บได้ หน้�ที่เปิดค้�งอยู่

เป็นบทกวีชื่อว่� ล�ำน�ำจอมยุทธ์ ประพันธ์โดยหลี่ไป๋1 ส่วนหน้�ข้�งๆ มี

ภ�พประกอบเป็นรูปจอมยุทธ์ที่มีท่วงท่�องอ�จห้�วห�ญ

มุมป�กจ�งเยี่ยนโต๋กระตุก เกือบทำ�ส้อมเล็กๆ ที่แอบกำ�ไว้ในมือ

หล่นพื้น

“อ�นเงินอ�ช�ข�ว ควบทะย�นดุจด�วตก...สิบก้�วหนึ่งสังห�ร  

พันลี้ย�กหยุดยั้ง...ย�กหยุดยั้ง...”

เสียงพูดงึมงำ�เหมือนยุงบินหึ่งๆ ยังคงดังแว่วม�เข้�หูจ�งเยี่ยนโต๋

1 หลี่ไป๋ (ค.ศ. 701-762) รัตนกวีผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยร�ชวงศ์ถัง
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เป็นระยะ ในที่สุดเข�ก็หมดคว�มอดทน ยื่นเท้�ไปเตะข�กวนหู่ แล้ว 

กระซิบเตือน “หุบป�ก”

กวนหูร้่องอยู เอยีงหวัเข้�ไปกระซบิว่� “ผมแค่อย�กเรยีกคว�มกล้�

ให้ตัวเองเท่�นั้น ตอนนี้ผมไม่มีปืนก็เลยภ�วน�ให้จอมยุทธ์ชุดดำ�คนนั้น

ออกม�ช่วยเหลือ”

“จอมยุทธ์นะไม่ใช่ภูตอัญเชิญ” จ�งเยี่ยนโต๋รู้สึกปลงกับคว�มคิด

พิลึกพิลั่นในสมองกวนหู่จึงเตะข�ซำ้�อีกที “ต่อให้เป็นภูตอัญเชิญ เห็นปืน

เยอะขน�ดนี้ก็ไม่มีท�งโผล่ม�หรอก”

“ช่วยกันนิดๆ หน่อยๆ ก็ไม่ได้เหรอ”

“กวนหวังหู่ ขอร้องละ ช่วยอัปเกรดไอคิวคุณหน่อยเถอะ”

จ�งเยี่ยนโต๋มองโจรจี้เครื่องบินที่เดินวนเวียนอยู่ในห้องโดยส�ร 

และบงัคบัผูโ้ดยส�รเงยหน้�ขึน้ให้ตรวจสอบ ดเูหมอืนพวกมนักำ�ลงัค้นห�

อะไรสกัอย่�ง จ�งเยีย่นโต๋ลดเสยีงลงกระซบิเพือ่ไม่ให้พวกนัน้สงัเกตเหน็ 

“อย�กรนห�ที่ต�ยก็ไปเองเหอะ ไม่ต้องม�หว่�นล้อมคนอื่น”

“ผมคิดว่�คุณกลัวผมต�ยซะอีก พี่ ใหญ่ พวกเร�ร่วมมือกัน  

อย่�งน้อยก็จัดก�รสองคนที่อยู่ข้�งหน้�ได้ก่อน ส่วนข้�งหลังมีคนเดียว  

น่�จะจัดก�รง่�ยกว่�”

“แน่ใจนะว่�มีแค่ส�มคน”

“ไม่แน่ใจ แต่จัดก�รได้สักคนก็ยังดี”

พอได้ยินดังนั้น จ�งเยี่ยนโต๋นึกอย�กถีบคนขึ้นม�ตงิดๆ แต่เพิ่ง 

ยกเท้�ขึน้ กไ็ด้ยนิกวนหูพ่ดูเสริมว่� “คนพวกนีผ่้�นก�รฝึกอบรมเป็นพเิศษ 

เป้�หม�ยพวกมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบ�ลแน่ ดังนั้นอ�จคิดต�ยตก

ต�มกันก็ได้ พวกเร�รอไม่ได้แล้ว ผมต้องก�รภูตอัญเชิญเดี๋ยวนี้...”

กวนหู่ไม่ได้เจอโจรจี้เครื่องบินเป็นครั้งแรก จ�งเยี่ยนโต๋จึงเชื่อมั่น

ในคว�มคิดของอกีฝ่�ย ทีส่ำ�คญัเข�ลองวเิคร�ะห์จ�กประสบก�รณ์ตวัเอง

ดูแล้ว คนพวกนี้นอกจ�กจะผ่�นก�รฝึกอบรมเป็นพิเศษ อ�จเป็นทห�ร

ด้วย เพร�ะอ�กัปกิริย� บุคลิกท่�ท�ง และวิธีใช้ปืนของทห�รล้วนมี
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ลักษณะเฉพ�ะตัว ต�แก่ที่เคยสอนวิช�ก�รต่อสู้ให้เข�เมื่อก่อนก็เป็น 

แบบนี้ เข�จึงแยกแยะได้อย่�งง่�ยด�ย

ถ้�คนพวกนีม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัก�รเมอืงหรอืท�งกองทพัจรงิๆ หลงั

จ�กนี้ต้องยุ่งย�กม�กแน่

จ�งเยี่ยนโต๋ชักปวดหัวจี๊ด เหลือบมองกวนหู่ท่ีนั่งอยู่ด้�นข้�งแวบ

หนึ่ง พล�งคิดว่�หมอนี่มันตัวห�ยนะชัดๆ กระทั่งไปเที่ยวต่�งประเทศยัง

โดนจี้เครื่องบิน ดูท่�ไม่ควรรับของร�ค�ถูกม�จริงๆ ถ้�พวกเข�ไม่รับตั๋ว

เครื่องบินที่เย่เฟยเฟยยกให้ฟรีๆ และตอบรับคำ�ชวนไปพักร้อนที่เยอรมนี 

คงไม่ต้องม�เจอเรื่องชวนระทึกอย่�งนี้

ตลอดชีวิตของจ�งเยี่ยนโต๋ ที่จริงแล้วเหตุก�รณ์เหล่�นี้ไม่ใช่เรื่อง

ใหญ่โตเลย แต่สิง่เลวร้�ยทีส่ดุกค็อื ข้�งตวัเข�ตอนนีม้ทีัง้เพือ่นและคนใน

ครอบครัว แถมยังเป็นคนในครอบครัวจำ�พวกที่เจออันตร�ยทีไรจะพุ่งตัว

ออกไปก่อนเสยีด้วย หรอืจะให้เข�เปลีย่นเป็นคนชดุดำ�ไปสูต่้อหน้�ทกุคน

จู่ๆ จ�งเยี่ยนโต๋ก็ได้ยินเสียงไอค็อกแค็กดังม�จ�กเย่เฟยเฟย เธอ

ไอดังม�ก แถมยังพ�ดตัวบนพนักเก้�อี้ ครู่ต่อม�เข�ก็รู้สึกว่�มีคนแตะ

ศอกตัวเอง ต�มด้วยสอดกระด�ษแผ่นเลก็เข้�ม�ท�งช่องว่�งระหว่�งทีน่ัง่

คร�วนี้จ�งเยี่ยนโต๋เริ่มปวดหัวหนักกว่�เดิม เข�ลืมสนิทว่�ยังมีคน

ที่ ‘ตระหนักดีว่�เข�สูงมีพยัคฆ์ ยังดันทุรังปีนป่�ยขึ้นภูเข�’ ยิ่งกว่�กวนหู่ 

และครั้งนี้แอร์โฮสเตสส�วคนนี้ก็ดันร่วมทริปม�กับพวกเข�ด้วย

เสียงแกล้งไอของเย่เฟยเฟยดึงดูดคว�มสนใจของคนร้�ยที่อยู่ 

ด้�นหลัง จ�งเยี่ยนโต๋กับกวนหู่หันไปมองไม่ได้ จึงได้ยินแค่เสียงมันพูด 

กะตึกกะตักอะไรสักอย่�ง จ�กนั้นเซี่ยหลิงอวิ๋นที่นั่งด้�นข้�งก็รีบใช้ภ�ษ�

องักฤษอธบิ�ยว่� “เพือ่นฉนัหลอดลมไม่ค่อยด ีขอนำ�้ให้เธอสกัแก้วได้ไหม

คะ”

ไม่รู้ว่�คนร้�ยจะยอมให้หรือเปล่� ต่อม�ก็ได้ยินนำ้�เสียงอ่อนแรง

ของเย่เฟยเฟยที่พูดเสริมด้วยภ�ษ�เยอรมัน ท้ังสองคนคุยกันครู่หนึ่ง 

ปัญห�จงึดเูหมอืนจะคลีค่ล�ยในทีส่ดุ ทำ�ให้คนร้�ยถอยกลบัไปยนืเฝ้�ตรง
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ตำ�แหน่งเดิม

พอเห็นว่�คนร้�ยเดนิจ�กไปแล้ว กวนหูก่แ็อบถ�มงมึงำ�อยู่ในลำ�คอ 

“เย่เฟยเฟยส่งอะไรให้คุณ”

จ�งเยีย่นโต๋กำ�กระด�ษแผ่นเลก็ๆ ไว้ในมอื แต่ไม่กล้�คลีอ่อกอ่�น

เพร�ะกลัวคนร้�ยที่อยู่ด้�นหน้�มองเห็น เข�ย้อนถ�มว่� “รู้ได้ไง”

“เมื่อก่อนเธอก็ชอบทำ�แบบนี้ บ�งทีอ�จเป็นภ�พว�ดก็ได้ แต่คง

เป็นภ�พที่ว�ดได้ห่วยสุดๆ”

ขณะที่จ�งเยี่ยนโต๋เร่ิมรู้สึกว่�มีเหงื่อออกในอุ้งมือ เด็กคนหนึ่งก็

ร้องไห้โยเยขึ้นม�จ�กด้�นหน้� เข�รีบฉวยโอก�สตอนคนร้�ยโดนดึงดูด

คว�มสนใจไปท�งนั้นแอบคลี่กระด�ษดูอย่�งรวดเร็ว ก่อนภ�พว�ดพิลึก 

กึกกือในนั้นจะทำ�ให้เข�แทบกระอักเลือด อดคิดไม่ได้ว่�ตัวเองจะเสี่ยง

ชีวิตคลี่กระด�ษบ้�ๆ นี่ดูทำ�ไม

พอเห็นเข�ชะงกัค้�ง กวนหูก่โ็น้มตวัเข้�ม�ถ�มว่� “ห่วยม�กใช่ไหม”

“ไม่รู้...” คนถูกถ�มยังดูไม่รู้เรื่องเพร�ะมีเวล�น้อยเกินไป

กวนหูช่่วยดตู้นท�งให้ จ�งเยีย่นโต๋จึงเปิดดภู�พพลิกึๆ ทีเ่ย่เฟยเฟย

ว�ดอีกรอบ

ในกระด�ษมีรูปวงกลมกับลูกศร วงกลมที่เขียนชื่อเซี่ยหลิงอวิ๋น 

ชี้ไปด้�นหลัง ตรงหัวลูกศรเขียนเลขสอง ส่วนหัวลูกศรของวงกลมท่ีม ี

ชือ่เข�กบักวนหูช่ี้ไปข้�งหน้� และมเีลขหนึง่กำ�กบั คว�มหม�ยของเธอคอื 

ให้พวกเข�จัดก�รคนร้�ยสองคนด้�นหน้� ส่วนด้�นหลังเซี่ยหลิงอวิ๋นจะ

รับผิดชอบเอง

แล้วคนร้�ยคนอื่นล่ะจะทำ�อย่�งไร

ในเม่ือจดุประสงค์ของคนร้�ยคอืต�ยตกต�มกนั ถ้�พวกเข�บุม่บ่�ม

ลงมือตอนนี้อ�จบ�ดเจ็บล้มต�ยกันหมดก็ได้ พวกแอร์โฮสเตสโดนจับตัว

แยกออกไปแล้ว สถ�นก�รณ์ท�งห้องโดยส�รชั้นหนึ่งกับชั้นธุรกิจเป็น

อย่�งไรบ้�งก็ไม่รู้ ถ้�ทุกคนไม่ลงมือพร้อมกัน...

เสียงร้องไห้ของเด็กที่อยู่ท�งข้�งหน้�ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆ จนทำ�ให้
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คว�มคิดของจ�งเยี่ยนโต๋สะดุดกล�งคัน ต�มด้วยเสียงผู้หญิงร้องไห้ 

กระซกิๆ กบัเสยีงตะคอกของคนร้�ย จ�งเยีย่นโต๋ฟังพวกเข�คยุไม่รูเ้รือ่ง 

แต่คิดว่�น่�จะเป็นเสยีงพดูข่มขูก่บัวงิวอนขอชวีติ ทำ�ให้เดก็น้อยยิง่ร้องไห้

โยเยหนักกว่�เดิม คนร้�ยจึงเอ�ปืนจ่อเพร�ะเริ่มจะหมดคว�มอดทน

เนือ่งจ�กพนกัเก้�อีบ้ดบงั ทกุคนเลยมองไม่เหน็ว่�คนร้�ยกำ�ลงัทำ�

อะไร แต่น่�จะยิงเด็ก เพร�ะมีเสียงคนร้องอุท�นอย่�งห้�มไม่อยู่ กวนหู่

ผุดลุกขึ้นนั่งตัวตรงทันที

จ�งเยีย่นโต๋เหน็ท่�ไม่ดจึีงคดิจะรัง้ตวักวนหู ่แต่ลงมอืช้�ไปก้�วเดยีว 

ได้ยินเสียงเข�ตะโกนลั่นว่� “อ�นเงินอ�ช�ข�ว ควบทะย�นดุจด�วตก  

สิบก้�วหนึ่งสังห�ร พันลี้ย�กหยุดยั้ง...”

พอเห็นพฤตกิรรมเสีย่งๆ ของกวนหู ่จ�งเยีย่นโต๋กช็กัโมโหจนอย�ก

ฟ�ดเข�สลบเหมือดให้รู้แล้วรู้รอด

แต่น่�เสียด�ย ก่อนกวนหู่จะลงมือใช้กำ�ลัง คนร้�ยดันสังเกตเห็น

ก่อนจงึเดนิม�ห� ส่วนเดก็คนนัน้กป็ล่อยให้พรรคพวกจบัต�ดแูทน คนร้�ย

จ่อปืนที่อกกวนหู่ พร้อมตะคอกใส่ “แกตะโกนอะไรห�!”

ยงัดทีีค่นร้�ยพดูภ�ษ�องักฤษ ทำ�ให้จ�งเยีย่นโต๋รูส้กึตืน้ตนัม�กกบั

คว�มเอ�ใจใส่ของอีกฝ่�ย แต่เข�กลัวกวนหู่พูดอะไรแปลกๆ อีก จึง 

ขยับตัวเข้�ไปปิดป�กตำ�รวจหนุ่มไว้ก่อน จ�กนั้นยิ้มให้คนร้�ย แล้วตอบ

ด้วยภ�ษ�อังกฤษ “น้องช�ยผมสติไม่ค่อยดี พอตกใจขึ้นม�อ�ก�รจะ

กำ�เริบน่ะ โทษทีๆ”

เข�อธบิ�ยพล�งกดหวักวนหู่ให้ผงกขอโทษ จงึรอดพ้นก�รคกุค�ม

ของปืนม�ได้

คนร้�ยเห็นพวกเข�เป็นช�วเอเชียจึงไม่ซักถ�มอะไรม�ก ตว�ดว่� 

“ทำ�ให้หุบป�กซะ ไม่งั้นฉันจะทำ�ให้มันหุบป�กตลอดไป!”

“ได้ๆๆ”

จ�งเยีย่นโต๋กบักวนหูร่บีพยกัหน้�พร้อมกนั พอคนร้�ยเดนิกลบัไป

แล้ว เข�ค่อยคล�ยมือที่ปิดป�กกวนหู่
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กวนหู่สูดลมห�ยใจเข้�ปอดเฮือกใหญ่ บ่นอุบอิบว่� “ผมโดน

ปิดป�กเกือบต�ยแน่ะ พี่ช�ย”

“ผมเองก็ใกล้จะโมโหต�ยเพร�ะคุณ ไอ้น้องช�ย”

จ�งเยี่ยนโต๋กดคอกวนหู่ แล้วยื่นหน้�เข้�ไปกระซิบข้�งหู “ถ้�ขืน

ยังกล้�อวดดีทำ�ตัวเป็นฮีโรอีกละก็ ผมจะจัดก�รคุณเอง!”

นี่เป็นครั้งแรกที่กวนหู่เห็นจ�งเยี่ยนโต๋แสดงคว�มคิดเห็นของ 

ตัวเองตรงๆ จึงรู้สึกประหล�ดใจม�ก แต่พอเห็นอีกฝ่�ยโมโหจริงจังก็ 

ไม่กล้�โต้เถียงอีก รีบพยักหน้�หงึกๆ ตกลง

ยังดีที่เด็กหยุดร้องไห้ไปแล้ว คนร้�ยทั้งสองคนจึงไม่สนใจกวนหู่

อีก แค่ยืนถือปืนจับต�ดูคว�มเคลื่อนไหวของผู้โดยส�รคนอื่นๆ เป็นระยะ 

บ�งครัง้กส่็งสญัญ�ณมอืหรือพดูรหสัลบับ�งอย่�งกบัพรรคพวกทีอ่ยูด้่�น

หลัง เข�เด�ว่�พวกมันกำ�ลังส่งข่�วถึงกัน ดูจ�กกิริย�ท่�ท�งแล้ว ตอนนี้

พวกคนร้�ยกำ�ลงักระวนกระว�ยม�ก แต่น่�เสยีด�ยว่�เข�ฟังสิง่ทีพ่วกนัน้

คุยกันไม่รู้เรื่อง

“พวกคนร้�ยกำ�ลงัเจรจ�ต่อรองกบัใครคนหนึง่ เรยีกร้องให้ปล่อย

ตัวใครสักคน แต่ก�รเจรจ�ไม่ร�บรื่น พวกมันเลยเตรียมดำ�เนินก�รขั้น

ต่อไป”

เย่เฟยเฟยพูดโพล่งม�จ�กด้�นหลังด้วยเสียงเบ�หวิวย่ิงกว่�ยุงบิน 

กวนหูจ่งึต้องพย�ย�มเงีย่หฟัูงสดุฤทธิ ์ก่อนกระซบิถ�มว่� “คณุแน่ใจนะ”

“ฉันเรียนภ�ษ�มือม�จ�กคุณต� ดังนั้นไม่ผิดแน่ กวนหวังหู่ คุณ

รีบคิดห�วิธีเร็วเข้� ฉันไม่อย�กต�ยอยู่บนเครื่องบินนะ!”

ใครจะไปอยำกตำยบนเครื่องบิน กวนหู่บ่นในใจ

เข�จำ�ได้ว่�เย่เฟยเฟยเคยบอกว่�ต�ของเธอเป็นทห�รเยอรมนั เธอ

อ่�นภ�ษ�มือเฉพ�ะท�งอย่�งนี้ออก แสดงว่�คนพวกนี้ต้องเป็นทห�ร

แน่นอน น่ันแปลว่�นี่ไม่ใช่ก�รจีเ้ครือ่งบนิธรรมด� เมือ่ครูเ่ข�ยงัคดิจะลอง

เสี่ยงดวงดูสักตั้ง แต่พอค�ดเด�เบื้องหลังของคนพวกนี้ได้ ก็ชักไม่แน่ใจ

แล้วว่�ตัวเองจะจัดก�รคนพวกนี้ได้หรือเปล่�
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“พวกแกคุยอะไรกันห�!”

หลงัจ�กได้ยนิเสยีงตะคอก คนร้�ยร�ยหนึง่กถ็อืปืนเดนิดุม่ๆ ม�ยนื

ระหว่�งที่นั่งของกวนหู่กับเย่เฟยเฟย เธอเห็นดังนั้นก็รีบทำ�เป็นโน้มตัวไป

ข้�งหน้� แล้วไอแค็กๆ ดังลั่น

แต่คนร้�ยไม่มีท่�ทีเห็นใจหญิงส�วเลย มันกระแทกป�กกระบอก

ปืนกับหัวเธออย่�งแรง พร้อมตะคอกว่� “แกอีกแล้ว ถ้�ขืนยังไออีก  

ฉันจะเริ่มฆ่�จ�กแกก่อน!”

เย่เฟยเฟยหบุป�กฉบั แล้วพยกัหน้�รบัรวัๆ คนร้�ยเงือ้ปืนตัง้ท่�จะ

ตบสั่งสอนเธอสักที แต่จู่ๆ ผู้หญิงที่นั่งอยู่แถวหน้�ของอีกฝั่งก็ยกมือขึ้น

กุมหน้�อกพล�งร้องคร�ง ก่อนจะล้มฟุบลงไปนอนอ้�ป�กหอบบนพ้ืน 

ท�งเดิน

คนร้�ยรบีหนัขวบัไปเลง็ปืนใส่เธอทนัท ีก่อนพบว่�หน้�ของผูห้ญงิ

คนนั้นซีดเผือด ลมห�ยใจถี่กระชั้นเหมือนอ�ก�รป่วยกำ�เริบ

“โรคหอบหดืของเธอกำ�เริบ ขวดย�อยู่ในกระเป๋�เสือ้!” ผูโ้ดยส�ร

ที่นั่งข้�งๆ ตะโกน พร้อมกับโน้มตัวเข้�ไปทำ�ท่�จะช่วยประคองหญิงส�ว 

แต่โดนคนร้�ยถีบกระเด็นเสียก่อน

คนร้�ยคว้�คอเสือ้ผูห้ญิงคนนัน้แล้วกระช�กขึน้ม�จ�กพืน้ ก่อนเอ�

ปืนจ่อหมับโดยไม่สนใจอ�ก�รเจ็บปวดทรม�นของเธอ

เน่ืองจ�กคนร้�ยหนัหลงัให้ กวนหูจึ่งมองไม่เหน็เหตกุ�รณ์ทีเ่กดิขึน้

อีกฝั่ง แต่ดูจ�กท่�ท�งก็รู้ว่�ผู้โดยส�รกำ�ลังมีอันตร�ยถึงชีวิต เข�ทำ�ท่�

จะลกุขึน้ช่วย แต่จ�งเยีย่นโต๋รีบกดไหล่พร้อมกบัเอ�มอืปิดป�กเข�ไว้แน่น

เพื่อไม่ให้ส่งเสียงแปลกๆ ออกไป

ทันใดนั้นเอง เข�ก็ได้ยินเสียงร้องครวญคร�งอย่�งอ่อนแรงดังม�

จ�กข้�งหน้� ต�มด้วยคนร้�ยโก่งหลังเหมือนคนท่ีจู่ๆ ก็อ�ก�รกำ�เริบ

กะทนัหนั ร่�งซวนเซไปข้�งหน้�เลก็น้อย ก่อนล้มลงเข่�กระแทกพืน้ นอน

แขนข�กระตุกสั่นอยู่ข้�งๆ ผู้หญิงคนนั้น

คนร้�ยอีกคนที่ยืนอยู่ด้�นหน้�พ่นภ�ษ�เยอรมันรัวเป็นชุด กวนหู่
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ไม่รู้ว่�อีกฝ่�ยกำ�ลังโวยว�ยเรื่องอะไร ต่อม�ก็เห็นคนร้�ยเล็งปืนไปที ่

ผู้หญิงคนนั้น แต่มันลงมือช้�ไปก้�วหนึ่ง เพร�ะเธอลุกพรวดขึ้นม�คว้�

คนร้�ยที่นอนขดตัวงอก่องอขิงเป็นโล่กำ�บัง แล้วแย่งปืนม�ยิงไปข้�งหน้� 

กระสุนพุ่งใส่อกคนร้�ยที่ยืนอยู่ข้�งหน้�จนผงะหง�ยหลังล้มตึง

ผูโ้ดยส�รช�ยอกีคนรีบฉวยจังหวะกระช�กปืนพกออกม�เลง็คนร้�ย

ที่ยืนอยู่ด้�นหลัง ทั้งสองคนยิงปืนพร้อมกัน แต่ผู้ช�ยคนนั้นลงมือเร็วกว่�

แค่ไม่กี่วิน�ที คนร้�ยจึงโดนยิงข�ข้�งหนึ่งทำ�ให้เล็งพล�ดเป้� กล�ยเป็น

ยิงใส่ไฟติดเพด�นแทนจนเกิดเสียงดังก้องทั่วห้องโดยส�ร

เหตกุ�รณ์ระทกึขวญัเกดิขึน้รวดเร็วเกนิไป ผูโ้ดยส�รต่�งนิง่อึง้ไป

หล�ยอึดใจ ก่อนจะทยอยกันกรีดร้อง

พอคนร้�ยล้มลงไป มันก็ยกปืนขึ้นทำ�ท่�จะยิงซำ้� แต่จู่ๆ ภ�พตรง

หน้�ก็พร่�ล�ยไปหมดเพร�ะโดนของหนักขว้�งใส่หน้� กวนหู่ป�หนังสือ

รวมบทกวีสมัยถังทันเวล�พอดี

หนงัสอืรวมบทกวเีล่มนีห้น�ม�ก พอคนร้�ยโดนขว้�งใส่หวั ส�ยต�

ก็ถูกบดบังหมด แต่ยังไม่ทันยกมือขึ้นปัดสิ่งบังต�ออก กวนหู่ก็พุ่งเข้�ไป

ใช้เข่�กระแทกอกคนร้�ย ก่อนบิดข้อมือที่ถือปืนไปด้�นหลัง แล้วจับฟ�ด

กับพื้นจนปืนพกหลุดกระเด็นพุ่งไถลไปด้�นหลัง

คนร้�ยเคลื่อนไหวว่องไวม�ก ถึงจะโดนหนังสือรวมบทกวีขว้�งใส่

จนเกือบสลบ แต่ยังแหกป�กด่�ทอไม่เลิก พร้อมท้ังชักมีดสั้นออกจ�ก

รองเท้�บตูม�แทงใส่กวนหู ่แต่จ�งเยีย่นโต๋เอ�เท้�เหยยีบมอืคนร้�ยไว้ทนั

เวล� เรียกว่�กระทืบลงไปตรงตำ�แหน่งและได้จังหวะพอดี กว่�กวนหู่จะ

รู้ตัว ก็พบว่�ข้อมือคนร้�ยโดนเหยียบอยู่ใต้รองเท้�หนังของจ�งเย่ียนโต๋

แล้ว

แต่ดูเหมือนเจ้�ตัวยังไม่ค่อยเข้�ใจสถ�นก�รณ์ดีนัก จ�งเย่ียนโต๋

ดันกรอบแว่นบนดั้ง พล�งขมวดคิ้วถ�มว่� “เกิดอะไรขึ้น เกะกะเท้�จริง”

กวนหู่ลอบคร�งแทนคนร้�ยที่ดวงซวยบัดซบอยู่อึดใจหนึ่ง ก่อน 

คว้�หนังสือรวมบทกวีสมัยถังที่ยังปิดควำ่�อยู่บนหน้�หมอนั่นขึ้นม� เอ� 
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สันหนังสือฟ�ดท้�ยทอยคนร้�ยอีกทีจนสลบเหมือด จ�กนั้นชมว่� “ง�นนี้

คงต้องขอบคุณบรรพบุรุษสำ�หรับวัฒนธรรมอันย�วน�นแล้ว”

หลงัจ�กกวนหูฟ่�ดคนร้�ยสลบกโ็น้มตวัไปหยบิปืนที่ไถลไปข้�งหน้� 

ทนัใดน้ันเองกไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้�ดงัม�จ�กม่�นทีปิ่ดกัน้ห้องโดยส�ร ปล�ยนิว้ 

ของเข�เพิ่งแตะด้�มปืน จ�งเยี่ยนโต๋ก็รีบกระช�กตัวพ�หลบเข้�ไปตรง 

ที่นั่งว่�งด้�นข้�งเสียก่อน

เดิมทีที่นั่งตรงนั้นมีช�ยช�วเอเชียคนหนึ่งนั่งอยู่ ไม่รู้ว่�ช�ยคนนั้น

หว�ดกลัวเกินไปหรือว่�มีไหวพริบดีกันแน่ พอเห็นพวกเข�ลงมือต่อสู้กัน

ก็รีบขยับตัวเข้�ไปนั่งด้�นในสุด ด้วยเหตุนี้พวกเข�จึงมีพื้นที่ว่�งพอให้

เข้�ไปซ่อนตัวได้

พอพวกเข�หลบอยู่หลังที่นั่ง เสียงปืนก็ดังขึ้น ไม่รู้ว่�มีผู้โดยส�ร

โดนลกูหลงบ้�งหรอืเปล่� เพร�ะได้ยนิเสยีงหล�ยคนกรดีร้องลัน่ด้วยคว�ม

หว�ดกลัว

กวนหู่ที่หมอบอยู่ด้�นหลังพนักเก้�อี้เห็นเง�ดำ�ๆ โผล่ใต้ผ้�ม่�นท่ี

รูดปิด คลับคล้�ยว่�เป็นรองเท้�บูตที่กำ�ลังจะก้�วเข้�ม� เข�จึงเอ�มือกด

พนกัเก้�อี ้ดดีตวักระโจนข้�มเบ�ะไปเตะเจ้�ของรองเท้�บตู รบีฉวยโอก�ส

ตอนหมอนั่นซวนเซคว้�ปืน แล้วม้วนตัวกลิ้งไปกับพื้น กระช�กม่�นเปิด

พร้อมเล็งปืนไปที่อีกฝ่�ยทันที

คนร้�ยเคลือ่นไหวรวดเรว็ม�ก กวนหูเ่พิง่ยกปืนขึน้กโ็ดนเตะข้อมอื

จนเกือบกำ�ปืนไว้ไม่อยู่

ด้�นหลังเป็นชั้นประหยัดจึงมีผู้โดยส�รเยอะกว่� กวนหู่ไม่กล้�ยิง

ปืนส่งเดชจงึรวัหมดัแทน แต่คนร้�ยเบีย่งตวัหลบ แล้วเลง็ปืนใส่เข�อกีครัง้ 

ทันใดนั้นเองก็มีประก�ยเย็นเยียบส�ยหนึ่งพุ่งม�จ�กด้�นหลังกวนหู่ตรง

เข้�เบ้�ต�คนร้�ย เข�มองเห็นไม่ชัดว่�มันคืออะไร แต่รู้ว่�ต้องคมกริบ

ม�กแน่ ด้วยตอนคนร้�ยเซล้มไปด้�นหลัง มันยกมือกุมดวงต�ท่ีมีเลือด

สดๆ ไหลทะลัก

ผู้โดยส�รส่วนใหญ่กรีดร้องด้วยคว�มตกใจ กวนหู่หันขวับไปมอง
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ด้�นหลังแวบหนึ่ง แต่ผ้�ม่�นแกว่งไปม�จึงมองไม่เห็นอีกฝั่ง เข�พุ่งปร�ด

เข้�ไปกดล็อกตัวคนร้�ยไว้ พล�งร้องบอกว่� “ขอบคุณ ท่�นจอมยุทธ์”

กวนหู่เพิ่งพูดจบก็ได้ยินเสียงฝีเท้�ดังม�จ�กด้�นหน้� จึงคว้�ตัว

คนร้�ยขึ้นม�เป็นโล่กำ�บัง จ�กนั้นก็ได้ยินเสียงดังปุ้งๆ สองที กระสุนยิง

ถูกแผ่นหลังคนร้�ยทำ�ให้ร่�งเจ้�ตัวกระตุกไม่หยุด

“โทษทีๆ”

กวนหู่ขอโทษอย่�งไม่จริงใจนัก พอหันไปมองก็เห็นคนร้�ยตัวสูง

ใหญ่บึกบึน เจ้�หมอนั่นแหกป�กร้องลั่นเมื่อเห็นว่�พลั้งมือฆ่�พรรคพวก

ตัวเอง แต่น่�เสียด�ยที่กวนหู่ฟังไม่รู้เรื่องสักคำ�

พอคนร้�ยกระช�กตวัเดก็ส�วคนหนึง่ทีน่ัง่อยูด้่�นข้�งขึน้ม� กวนหู่

คิดว่�อีกฝ่�ยคิดจะจับตัวประกันม�ขู่ แต่ใครจะรู้ว่�มันกลับเลียนแบบ 

กวนหูโ่ดยเอ�เดก็ส�วเป็นโล่ จ�กนัน้ลัน่ไกใส่กวนหูพ่ล�งถอยไปหลบหลงั

ม่�นอย่�งรวดเร็วจนมองไม่เห็นแม้แต่เง�

“ทกุคนโปรดสงบสตอิ�รมณ์ โจรจีเ้คร่ืองบนิโดนตำ�รวจจดัก�รหมด

แล้ว แต่เพื่อคว�มปลอดภัย กรุณ�อยู่กับที่ต�มเดิมก่อน อย่�เพิ่งขยับไป

ไหน”

เสียงเย่เฟยเฟยประก�ศดังม�จ�กด้�นหลัง ก่อนพูดซำ้�ด้วยภ�ษ�

เยอรมันกับภ�ษ�อังกฤษอย่�งคล่องแคล่ว

เธอโผล่ม�ตรงนี้ได้ก็แปลว่�สถ�นก�รณ์ในห้องโดยส�รด้�นหน้�

สงบเรยีบร้อยแล้ว กวนหูจ่งึหนัไปกำ�ชบัว่� “อ�จมคีนร้�ยอยูบ่นเครือ่งบนิ

อีก ระวังตัวด้วย”

พอกวนหูพ่ดูจบกต็รงไปยงัท้�ยเคร่ือง ได้ยนิเสยีงเย่เฟยเฟยตะโกน

ไล่หลงัว่� “กวนหวงัหู ่ระวงัตวัด้วยนะ ดเูหมอืนคนร้�ยพวกนีจ้ะพกระเบดิ

ติดตัว”

ดีที่เครื่องบินจ�กเบอร์ลินมุ่งสู่มิวนิกลำ�นี้มีผู้โดยส�รรู้ภ�ษ�จีนแค่

ไม่กีค่น เพร�ะเย่เฟยเฟยตะโกนเสยีงดงัม�ก เล่นเอ�กวนหูส่ะดดุเลก็น้อย 

เข�หันไปมองก็เห็นเย่เฟยเฟยชี้มือไปข้�งหน้� “ฉันได้ยินม�จ�กตำ�รวจ
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พวกนั้น”

ดจู�กฝีไม้ล�ยมอืของช�ยหญงิคูน่ัน้ ถ้�บอกว่�พวกเข�เป็นตำ�รวจ

ก็ไม่น่�แปลกใจเท่�ไร กวนหู่รีบตอบกลับไปว่� “ปล่อยให้พวกเข�จัดก�ร

ด้�นหน้� ด้�นหลังผมเคลียร์เอง”

“อื้อ”

เย่เฟยเฟยยังพูดไม่ทันข�ดเสียง กวนหู่ก็วิ่งไปท�งห�งเคร่ืองบิน

แล้ว

เข�รูดเปิดม่�นที่กั้นพื้นที่พักผ่อน เผยให้เห็นห้องครัวและที่พัก 

พวกพนักง�นต้อนรับบนเครื่องบิน ข้�งในนั้นมีพื้นที่ไม่ม�ก แอร์โฮสเตส

สองคนโดนมัดนอนกลิ้งอยู่ตรงนั้น พอเห็นเข�พรวดพร�ดเข้�ม�ก็รีบ

กระถดตัวไปข้�งหลังด้วยคว�มตกใจ

กวนหู่ไม่มีเวล�แก้มัดให้พวกเธอ เมื่อแน่ใจว่�ตรงนั้นไม่มีคน 

ซ่อนตัวก็ถอยออกไป แล้วเดินสำ�รวจต่อ

เมื่อเดินผ่�นห้องนำ้�กับพื้นที่พักผ่อนไปจนเกือบถึงท้�ยเครื่องบิน 

จู่ๆ  เครือ่งบนิกส็ัน่ ไม่รู้ว่�เกดิอะไรขึน้ทีห้่องนกับนิ กวนหูเ่อ�มอืเก�ะผนงั 

เดนิไปจนสดุท�งกย็งัไม่เหน็คนร้�ยจึงย้อนกลบัท�งเดมิ และพบว่�ไฟเหนอื

ประตูห้องนำ้�สว่�งอยู่ เข�รีบกระช�กประตูทันที แต่มันโดนล็อกจ�ก 

ด้�นในจึงเปิดไม่ออก

คนร้�ยเข้�ไปทำ�อะไรในห้องนำ้� คงไม่ได้เข้�ไปถ่�ยหนักในเวล�

คับขันแบบนี้มั้ง

กวนหูค่ดิ ทนัใดนัน้กน็กึได้ว่�คนร้�ยพกระเบดิตดิตวัจงึรบีออกแรง

กระแทกประตู เข�พุ่งชนอยู่หล�ยทีแต่ยังเปิดไม่สำ�เร็จ พอลองตะแคงหู

ฟังก็ได้ยินเสียงดังแว่วม�จ�กด้�นใน เข�ฉุกคิดบ�งอย่�งได้จึงหันหลังวิ่ง

ย้อนกลับไป เมื่อเจอเย่เฟยเฟยกล�งท�งพอดีก็รีบพูดโพล่งว่� “พ�ผมไป

ห้องเก็บสัมภ�ระที!”

“ห�...” เย่เฟยเฟยชะงกัเลก็น้อย ก่อนจะเข้�ใจคว�มคดิของอกีฝ่�ย

อย่�งรวดเร็ว แล้วรีบพ�กวนหู่วิ่งไปข้�งหน้�
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ระหว่�งท�งเธอคว้�ตัวแอร์โฮสเตสคนหนึ่งม�ซักถ�ม กวนหู่ฟัง 

ทั้งคู่คุยกันไม่รู้เรื่อง แต่เห็นเธอถ�มจบก็พุ่งพรวดลงไปยังห้องพักลูกเรือ

ใต้ห้องโดยส�ร กระช�กพรมที่ปูทับด้�นบนออก กดปุ่มใส่รหัสด้�นข้�ง 

แล้วเปิดประตูสุญญ�ก�ศ

สิ่งที่ปร�กฏในครรลองส�ยต�ของกวนหู่คือบันไดที่ทอดตัวลงไป

ในคว�มมืดด้�นล่�ง

เย่เฟยเฟยเปิดไฟห้องเกบ็สมัภ�ระแล้วถ�มว่� “คณุอย�กไปทีห้่อง

เก็บสัมภ�ระใต้ท้องเครื่องบินที่มีระบบระบ�ยอ�ก�ศใช่ไหม”

“อื้อ ผมยังไม่อย�กกล�ยเป็นมัมมี่บนท้องฟ้�สูงหนึ่งหมื่นเมตร”

“งั้นก็ตรงนี้แหละ” เย่เฟยเฟยผลักเข�ไปข้�งหน้� “โทษทีที่ส่งได้

แค่นี้ ฉันไม่อย�กลงไปเสี่ยงต�ยกับคุณ แต่กวนหวังหู่ คุณต้องรอดชีวิต

กลับม�นะ!”

“ขอบคุณที่บอกกันต�มตรง”

ที่จริงกวนหู่อย�กบอกเธอเหลือเกินว่� ถ้�คนร้�ยคิดจะว�งระเบิด

จริงๆ ไม่ว่�พวกเข�อยู่ตรงไหนก็ไม่รอดอยู่ดีนั่นแหละ

แต่น่�เสยีด�ย เข�ยงัไม่ทนัได้พดู เย่เฟยเฟยกปิ็ดประตสูญุญ�ก�ศ

เสียก่อน กวนหู่ได้ยินเธอตะโกนเชียร์จ�กด้�นนอกประตูว่� “กวนหวังหู่ 

good luck!”

ตอนนี้กวนหู่ชักอย�กต่อยคนขึ้นม�จริงๆ ซะแล้ว

ห้องเก็บสัมภาระกว้างมาก ทว่าข้างในมีข้าวของน้อยกว่าที่คิด

กวนหูเ่งีย่หฟัูง นอกจ�กเสยีงเอะอะทีด่งัแว่วม�จ�กเหนอืศรีษะแล้ว 

ที่นี่ค่อนข้�งเงียบสงบ แต่อ�จมีพรรคพวกของคนร้�ยซ่อนตัวอยู่...เมื่อครู่

จู่ๆ  คนร้�ยกห็ยดุโจมตแีละเลอืกหลบหนแีทน น่�จะเป็นเพร�ะได้รบัคำ�สัง่

จ�กพรรคพวก

ไม่รู้ว่�สถ�นก�รณ์ในห้องนักบินเป็นอย่�งไรบ้�ง แต่มีตำ�รวจ  

จ�งเยี่ยนโต๋ และเซี่ยหลิงอวิ๋นคอยช่วยเหลือ น่�จะควบคุมสถ�นก�รณ์
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ไหว ขอแค่เข�จับกุมพรรคพวกของโจรจี้เครื่องบินได้ ทุกอย่�งย่อมจบลง

อย่�งร�บรื่น

กวนหูเ่ดนิผ่�นกองสนิค้�เข้�ไปเรือ่ยๆ พล�งพมึพำ�ว่� “ปัญห�กำ�ลงั

จะคลี่คล�ยแล้ว ฉันอุตส่�ห์ล�พักร้อนม�เที่ยวทั้งที ถ้�มันจบเห่แบบนี้  

ฉันไม่มีท�งละเว้นพวกแกแน่!”

เข�เพิ่งพูดจบก็ได้ยินเสียงคว�มเคลื่อนไหวดังเหนือศีรษะ มีคน

ผลักกระเป๋�สัมภ�ระที่ว�งอยู่ด้�นบนลงม�

กวนหู่รีบกลิ้งตัวหลบ คนร้�ยฉวยโอก�สกระโจนใส่แล้วเตะตัดข�

เข� ก่อนตวัดมีดแรมโบ้2 แทงใส่เข�รัวๆ

คนคนนัน้มรีปูร่�งสงูใหญ่แขง็แรงบกึบนึ กวนหูท่ีว่่�ตวัสงูม�กแล้ว 

ฝ่�ยน้ันกลับสูงกว่�เกือบครึ่งหัว กำ�ปั้นที่เหวี่ยงพล�ดต่อยลังไม้ด้�นหลัง

ทะลุเป็นรู นอกจ�กอีกฝ่�ยจะมีพละกำ�ลังมห�ศ�ลแล้ว ยังจู่โจมรวดเร็ว

ม�ก ดจู�กวชิ�หมดัมวยที่ใช้ ต้องเป็นพวกทีเ่คยฝึกฝนในกองทพัเป็นเวล�

น�น

กวนหู่ไม่กล้�ปะทะกำ�ลังกับคนร้�ยโดยตรง เอ�แต่เบี่ยงซ้�ยหลบ

ขว� แล้วยกเท้�เตะตัดท่อนล่�ง

ท่อนล่�งของคนร้�ยเริ่มไม่มั่นคง พอโดนเตะซำ้�หล�ยทีก็เซล้มลง

บนพื้น แต่ตอนล้มไม่ว�ยป�มีดแรมโบ้สุดแรง คมมีดพุ่งฉิวกรีดผ่�นแก้ม

กวนหู่เลยไปด้�นหลังปักลังใบหนึ่ง ด้�มมีดยังสั่นดังกึกๆ ไม่หยุด

กวนหูย่กปืนขึน้เลง็ข�คนร้�ย แต่น่�เสยีด�ยทีค่นร้�ยจูโ่จมกลบัม�

จนทำ�ให้กระสุนแฉลบไปท�งอื่น

คนร้�ยพลันพุ่งใส่กวนหู่อย่�งรวดเร็ว

กวนหู่โดนชนจนล้ม ปืนพกหลดุจ�กมอืกระเดน็ไปไกล เข�จงึทำ�ได้

เพียงกำ�หมัดซัดปล�ยค�งคนร้�ยจนหน้�สะบัดไปอีกท�ง แต่อีกฝ่�ย 

หนงัหน�ม�ก แค่นีย้งัทำ�อะไรมนัไม่ได้ กลบัเป็นตวักวนหูเ่องทีต้่องเจบ็จน 

2 มีดแรมโบ้ คือ มีดเดินป่�อเนกประสงค์
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ตัวงอ เพร�ะโดนคนร้�ยใช้กำ�ปั้นชกหน้�อก

กว่�กวนหู่จะเงยหน้�ได้อีกครั้ง ป�กกระบอกปืนของคนร้�ยก็จ่อ

เข้�ที่หัวแล้ว แต่ยังไม่ทันเหนี่ยวไก ก็ได้ยินเสียงพูดกะตึกกะตักให้วุ่น

กวนหู่กุมอกพล�งสูดลมห�ยใจเข้�ปอด แต่ไม่ลืมพูดประชดกลับ

ไปด้วยภ�ษ�อังกฤษ “ช่วยใช้ภ�ษ�ที่ฉันฟังรู้เรื่องหน่อยได้ไหมห�!”

“แกม�ห�เลออนสินะ อย่�ฝันเลยว่�จะได้มันไป มันเป็นของเร�!”

กวนหู่ส�บ�นได้ว่�เข�ฟังคำ�ศัพท์พวกนั้นรู้เรื่องทุกตัว แต่พอเอ�

ม�รวมกันแล้วเหมือนเป็นคัมภีร์สวรรค์ที่ตีคว�มไม่ออก เข�ลอบสอดมือ

เข้�ไปในกระเป๋�เสื้อ คลำ�เจอหม�กฝรั่งห่อหนึ่ง พล�งถ�มกลับไปว่�  

“แกพูดเรื่องบ้�อะไร”

มือคนร้�ยกำ�ลังเหนี่ยวไกปืน แต่กวนหู่ชิงขว้�งห่อหม�กฝรั่งใส่ 

ต�มนัก่อนทำ�ให้เลง็เป้�พล�ด จ�กนัน้กรี็บฉวยโอก�สดดีตวัขึน้ม� ยกเท้�

เตะน่องอีกฝ่�ยแล้วโผนต�มเข้�ไปรัวหมัดต่อยดวงต�กับลำ�คอ ใช้เข่�

กระแทกท้องน้อยของคนร้�ย

กวนหูห่ยบิยมืกระบวนท่�ของจ�งเยีย่นโต๋ม�ใช้ในเวล�คบัขนั ไม่รู้

เป็นเพร�ะซมึซบัม�ไม่รู้ตวัหรือเปล่� เข�ลงมอืโจมตอีกีฝ่�ยด้วยคว�มเรว็

สูงสุดภ�ยในเวล�อันสั้น และไม่เปิดโอก�สให้อีกฝ่�ยจู่โจมกลับม�

ตำ�รวจหนุ่มฉวยโอก�สตอนคนร้�ยมัวแต่ป้องกันตัว ฟันสันมือใส่

ข้อมืออีกฝ่�ยเพื่อให้ปืนพกหล่น

แต่คนร้�ยแข็งแกร่งเกินไป ฝืนคว�มเจ็บปวดทนรับแรงสับข้อมือ 

แล้วคว้�คอเสื้อกวนหู่จับทุ่มข้�มไหล่ไปข้�งหน้�

กวนหู่ลอยไปกระแทกกับกองสัมภ�ระ แต่ยังไม่ทันไถลลงม� 

คนร้�ยกพ็ุง่เข้�ม�บบีคอพร้อมกบัหวัเร�ะอย่�งชัว่ร้�ย “กงัฟจูนี กระจอก!”

เข�อย�กถบีไอ้ฝรัง่นีก่ระเดน็ออกนอกเครือ่งไปเลย แต่สถ�นก�รณ์

ของเข�ในตอนนี้คือ กำ�ลังจะโดนอีกฝ่�ยฆ่�ต�ยอยู่รอมร่อ แค่จะสูด 

ลมห�ยใจยงัลำ�บ�ก บวกกบัตำ�แหน่งทีเ่ข�อยู่ในตอนนีท้ำ�ให้ออกแรงไม่ได้ 

มือทั้งสองข้�งไขว่คว้�สะเปะสะปะไปทั่วกองสัมภ�ระ แล้วคลำ�เจอวัตถุ
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บ�งอย่�งที่ทำ�จ�กเหล็กพอดี จึงคว้�หมับเอ�ม�ฟ�ดหัวคนร้�ยดังผัวะ

แท่งเหลก็ฟ�ดขมบัคนร้�ยอย่�งจัง คนร้�ยสะอกึ กล้�มเนือ้กระตกุ

เกร็ง ก่อนล้มหง�ยหลังตึงทันที

กวนหู่ค่อยห�ยใจสะดวกขึ้น ตัวไหลทรุดลงไปต�มกองสัมภ�ระ 

พอก้มมองสิ่งที่อยู่ในมือตัวเองก็พบว่�เป็นแท่งเหล็กรูปตัวแอลซึ่งดูคล้�ย

กลอนประตู เข�รู้สึกขอบคุณเจ้�สิ่งนี้จริงๆ ที่ช่วยชีวิตตัวเองไว้ได้ในน�ที

วิกฤต

พอกวนหูล่กุขึน้ยนืมัน่คงกเ็ดนิไปตรงหน้�คนร้�ยทีน่อนกองบนพืน้ 

เข�เตะอีกฝ่�ยทีหนึ่งก่อนกระช�กส�บเสื้อให้แบะออก แต่แล้วก็ต้องตก

ตะลึง...เพร�ะคนร้�ยไม่ได้พกระเบิดเวล�ติดตัว ถ้�ระเบิดไม่อยู่กับตัวก็

แปลว่�คงเอ�ไปซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งในห้องโดยส�รแล้ว...คนพวกนี้พก

อ�วุธปืนขึ้นเครื่อง ถ้�ไม่มีคนในให้คว�มช่วยเหลือต้องทำ�ไม่สำ�เร็จแน่  

ดงันัน้ในห้องโดยส�รน่�จะมรีะเบดิตดิตัง้ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่คนร้�ยจงใจ

วิ่งม�ที่ห้องเก็บสัมภ�ระเพื่อแอบจุดชนวน

พอคิดถงึตรงนี ้กวนหูก่ก็ระช�กตวัคนร้�ยขึน้ม�ค�ดคัน้ว่� “ระเบดิ

อยู่ไหน”

“ซอมบี้...ไม่มีท�งสำ�เร็จ!”

คนร้�ยพดูจ�เลือ่นเป้ือน กวนหูไ่ม่รูว่้�ตวัเองฟังผดิหรอืเปล่�จงึถ�ม

ซำ้�ว่� “ฉันพูดถึงระเบิด ตกลงว่�พวกแก...”

เข�ยังพูดไม่ทันจบ จู่ๆ เครื่องบินก็เขย่�อย่�งรุนแรงและเอียงตัว

หนัก กวนหู่ถล�ไปข้�งหน้�ต�มแรงเฉื่อย ยังไม่ทันลุกขึ้นยืน เครื่องบินก็

เขย่�อีกรอบจนทำ�ให้พวกสัมภ�ระร่วงกร�วลงม�

พอเครื่องบินเอียงเทก็ได้ยินเสียงดังโครมคร�มต�มม� ข้�วของ

พลิกควำ่�ระเนระน�ดเต็มพื้น ฝ�ด้�นบนเด้งเปิดเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ด้�นใน

เมือ่เห็นร่�งมนษุย์นอนแขง็ทือ่แห้งกรัง กวนหูก่ต็ะลงึงนัไปชัว่ขณะ 

ก่อนฉุกคิดว่�น่�จะเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ก�รขนศพจ�กต่�งประเทศ

กลบัไปฝังทีบ้่�นเดมิไม่ใช่เรือ่งน่�ตกอกตกใจอะไร ถ้�จะแปลกกม็แีค่เรือ่ง
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ที่ไม่ได้ตอกตะปูปิดฝ�โลงเท่�นั้น

กวนหูห่นัไปดฝู�โลงทีล้่มอยูด้่�นข้�ง แล้วหนัม�มองแท่งเหลก็เลก็ๆ 

ในมอืตวัเอง เข�เพิง่แน่ใจว่�นีค่งเป็นกลอนที่ใช้ลอ็กโลงไม้นัน่เอง แต่เข�

ดันดึงออกม�ใช้โจมตีศัตรูต่�งอ�วุธ

“ผู้ไม่รู้ไม่ควรถือส� อย่�ถือส�ๆ”

คนต�ยยิง่ใหญ่ทีส่ดุ กวนหูร่บีประส�นมอืขอโทษ พย�ย�มโน้มตวั

เดินหลบไปฝั่งตรงข้�มอย่�งช้�ๆ แต่เสียงดังสนั่นกลับปลุกคนร้�ยให ้

รู้สึกตัวตื่นก่อน

คนร้�ยเงยหน้�ขึ้นม�เห็นโลงศพตะแคงอยู่ตรงหน้�ก็แผดเสียง 

ดังลั่น จ�กนั้นร้องโวยว�ยอีกยืดย�ว แต่กวนหู่ฟังไม่รู้เรื่อง พอเข�เห็น

คนร้�ยดิ้นรนจะลุกขึ้นก็รีบเตะซำ้�

ทันใดนั้นเครื่องบินพลันเขย่�อีกรอบ โลงไม้ที่ตะแคงอยู่พลิกควำ่�

ม�ข้�งหน้�ทำ�ให้ศพทีอ่ยูข้่�งในเด้งขึน้ม� ใบหน้�ของผูต้�ยหง�ยขึน้ทำ�ให้

กล�ยเป็นนั่งประจันหน้�กับกวนหู่พอดิบพอดี

ศพนัน้เป็นช�ยอ�ยหุ้�สบิกว่�ปี ใบหน้�ผอมซบู เปลอืกต�เผยอขึน้

ม�เลก็น้อยเพร�ะแรงกระแทก ท่�มกล�งแสงไฟวบูว�บ กวนหูรู่ส้กึเหมอืน

เหน็ศพกะพรบิต� เข�คดิว่�ตวัเองดผูดิจงึเดนิเข้�ไปใกล้ๆ ตัง้ใจจะตรวจ-

สอบให้แน่ชัด ใครจะรู้ว่�นอกจ�กในโลงไม้จะมีศพแล้ว ยังมีถุงลมกัน

กระแทกอกีจำ�นวนหนึง่ซึง่เวล�นีห้ล่นเทกระจ�ดกดีขว�งท�งเดนิของเข�

เสียงร้องโวยว�ยของคนร้�ยยิ่งดังกว่�เดิม มันพย�ย�มตะเกียก 

ตะก�ยไปท�งนั้น ท่�ท�งของคนร้�ยดูประหล�ดม�ก แต่กวนหู่ไม่มีเวล�

ขบคิด เข�หันไปมองสำ�รวจรอบตัว ตั้งใจจะเดินไปเก็บปืนก่อน ใครจะรู้

ว่�ตอนนั้นเองกลับมีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นม�อีกครั้ง เหมือนเครื่องบิน

ชนอะไรสักอย่�ง ก่อนจะเอียงกลับไปอีกฝั่งแทน

กวนหู่ยืนไม่อยู่ เซถล�ไปม�ท่�มกล�งแรงสั่นอย่�งรุนแรง ยังดีว่�

สัมภ�ระที่อยู่ด้�นหน้�ช่วยรับแรงปะทะบ�งส่วนไว้ ขณะเข�ยกมือกุม 

หน้�ผ�กเพร�ะนึกอะไรได้ หลอดไฟทั้งหมดในเคร่ืองบินพลันกะพริบ
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วูบว�บก่อนดับวูบ ภ�พตรงหน้�กล�ยเป็นคว�มมืดมิดไปทันที

ภ�ยในช่วงเวล�สั้นๆ กวนหู่ยังไม่ทันรู้ว่�เกิดอะไรขึ้น ก็รู้สึกว่� 

รอบข้�งสั่นอย่�งรุนแรง เข�รีบยกมือขึ้นป้องหัวเพื่อไม่ให้ข้�วของที่ปลิว

ว่อนกระแทก และพย�ย�มเก�ะสัมภ�ระที่ยึดติดไว้กับที่อย่�งมั่นคงจน

เครื่องบินหยุดสั่นสะเทือน

ทีจ่รงิเคร่ืองบนิกไ็ม่ได้เขย่�น�นนกั แต่ในคว�มรูส้กึของกวนหูก่ลบั

ย�วน�นเหมือนผ่�นไปสักหนึ่งศตวรรษ หลังจ�กเข�รับรู้ว่�เครื่องหยุด

เขย่�แล้วก็ค่อยๆ ลุกขึ้นยืน มองสำ�รวจรอบตัว แต่มืดสนิทจนแทบมอง 

ไม่เห็นนิ้วมือ

เมื่อรู้สึกตัวว่�ปัญห�เรื่องก�รมองเห็นกล�ยเป็นอุปสรรคในก�ร

เคลื่อนไหว กวนหู่ก็ยื่นมือออกไปคลำ�ท�ง และเคลื่อนตัวไปข้�งหน้�โดย

อ�ศัยคว�มทรงจำ�แทน

ทันใดนั้นเข�ก็ได้ยินเสียงสูดลมห�ยใจที่นอกเหนือจ�กของตัวเอง 

ลมห�ยใจถี่กระชั้น ร�วกับอีกฝ่�ยกำ�ลังข�ดอ�ก�ศห�ยใจจึงส่งเสียง

แปลกๆ เหมือนห�ยใจไม่ต่อเนื่อง

วิน�ทีต่อม� กวนหู่ก็ได้ยินเสียงลมจ�กก�รเหวี่ยงหมัดพุ่งตรงม�ที่

หน้�เข�อย่�งรวดเร็ว กว่�จะรู้สึกตัว กำ�ปั้นก็กระทบแก้มแล้ว เข�โดน

ต่อยจนถอยไปด้�นหลัง

ตอนกวนหู่ล้มลงบนพื้น เข�รีบใช้ท่�ปล�หลี่พลิกตัวก่อน แต่เพิ่ง

ยืดตัวขึ้นก็โดนเท้�ที่สวมรองเท้�บูตทห�รกระทืบลงม�เต็มแรง เจ้�นั่น

กระช�กคอเสื้อเข�ขึ้นม� แล้วจับเหวี่ยงไปข้�งหน้�

ตำ�รวจหนุ่มตีลังก�ในอ�ก�ศสองรอบ ดีที่ร่�งก�ยเข�คล่องแคล่ว

ปร�ดเปรยีว พอลงถงึพืน้กเ็อ�สองมอืยนัไว้ทนัเวล� ไม่ได้ปล่อยให้ตวัเอง

หล่นกระแทกอย่�งอน�ถ แต่คนร้�ยเคลื่อนไหวเร็วกว่�ท่ีคิด เพร�ะพุ่ง 

เข้�ม�เตะเข�ซำ้�ทันที

กวนหู่โดนเตะซำ้�อีกรอบ ยังไม่ทันได้ลุกขึ้นก็โดนคนร้�ยจับตัวไว้

แล้วต่อยหมดัรวัไม่ยัง้ เหมอืนจู่ๆ คนร้�ยกร็ะเบดิคว�มรนุแรงเกนิกว่�ปกติ 
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กวนหู่พย�ย�มโจมตีกลับไปอย่�งต่อเนื่อง แต่คนร้�ยกลับไม่มีปฏิกิริย�

ตอบสนองใดๆ

หลงัจ�กโดนต่อยอดัหล�ยท ีกวนหูก่โ็ดนเหวีย่งออกไปอกีครัง้ ทำ�ให้ 

ม้วนกลิ้งไปกับพื้นหล�ยตลบ จ�กนั้นก็ได้ยินเสียงลมเตะใส่ตัวเองใน 

คว�มมดื เข�หลบไม่ทนัจงึยกมอืข้�งหนึง่ขึน้ต้�นรับ เพือ่หยดุยัง้ก�รโจมตี

ของอีกฝ่�ย

คนร้�ยคำ�ร�มลัน่ ฟังดคูล้�ยเสยีงแผดร้องตอนพย�ย�มสะกดกลัน้

คว�มเจ็บปวด กวนหู่ต้�นท�นแรงปะทะจ�กอีกฝ่�ยไม่ไหว ขณะเข� 

ร้อนใจอยู่นั้น จู่ๆ เท้�ข้�งนั้นก็ผละถอย แรงปะทะหนักหน่วงที่ม�ด้วยกัน

พลันสล�ยไปด้วย

กวนหู่ได้ยินเสียงโครมคร�มกับเสียงร้องคร�งของคนร้�ยดังม�

จ�กข้�งหน้� ต�มด้วยเสียงลมที่เกิดจ�กก�รเตะต่อยว�ดหมัด และเสียง

สัมภ�ระกระแทกกันดังย�วเป็นชุด ฟังจ�กเสียงร้องท่ีคล้�ยๆ กันแล้ว  

เข�มั่นใจว่�คนที่ได้รับบ�ดเจ็บก็คือคนร้�ย

เข�พย�ย�มสะกดกลั้นคว�มเจ็บปวด ลุกขึ้นม�ตะโกนว่� “จ�ง-

เยี่ยนโต๋ นั่นคุณเหรอ!”

แต่สิง่ทีต่อบกลบัม�คอืเสยีงแผดร้องของคนร้�ย กวนหูไ่ด้ยนิเสยีง

กระดูกหักลั่นกร๊อบ

ทนัใดนัน้ไฟในห้องเกบ็สมัภ�ระกลบัม�สว่�งอกีครัง้ แสงไฟสลวัๆ 

ทำ�ให้กวนหู่มองเห็นว่�ข้�งหน้�มีคนสองคนกำ�ลังต่อสู้กัน ผู้ช�ยคนหนึ่ง

เอ�ผ้�พันคอไหมพรมทรงกระบอกสวมหัว ทำ�ให้มองไม่เห็นใบหน้�ของ

เข� แต่ดูจ�กรูปร่�งผอมสูงกับเสื้อผ้�ที่สวมแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่�ต้อง

เป็นจ�งเยี่ยนโต๋แน่นอน

ก�รปร�กฏตัวของจ�งเยี่ยนโต๋ทำ�ให้กวนหู่รอดพ้นจ�กวิกฤต เข�

พ่นลมห�ยใจด้วยคว�มโล่งอก ในเมื่อจ�งเยี่ยนโต๋ไม่อย�กเปิดเผยฐ�นะ 

เข�ก็ไม่บังคับฝืนใจ ยกมือป�ดเช็ดเลือดที่ไหลออกม�ตรงมุมป�ก แล้ว

พูดว่� “จอมยุทธ์ ขอบคุณที่ช่วยเหลือ”
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วชิ�ป้องกนัตวัของจ�งเยีย่นโต๋ยอดเยีย่มม�ก เมือ่ครูก่วนหูป่ระมอื

กับคนร้�ยโดยเลียนแบบวิธีก�รต่อสู้ของเข� แต่เรียนม�ได้แค่ขี้ปะต๋ิว  

ตอนนี้จ�งเยี่ยนโต๋แสดงหมัดมวยวิช�เดียวกันออกม�กลับมีอ�นุภ�พ

รุนแรงกว่�ม�ก...

ไหล่ซ้�ยของคนร้�ยโดนจ�งเยี่ยนโต๋จับบิดจนข้อต่อเคลื่อนหลุด 

ทำ�ให้ต้องใช้แขนข้�งเดียวต่อสู้จนถูกจับกุมตัวอย่�งง่�ยด�ย จ�งเยี่ยนโต๋

ดีดตัวลอยขึ้นไปในอ�ก�ศ แล้วงอเข่�กระแทกซี่โครงคนร้�ย ตอนทิ้งตัว

ลงม�ยังเตะตัดข�อีกที

ท่�มกล�งแสงไฟกะพริบวูบว�บ กวนหู่เห็นคนร้�ยนั่นโดนอัดจน 

ตวังอ แถมท่อนล่�งยงัโดนเตะตดัข�จนล้มควำ�่บนพืน้ เสยีงหล่นกระแทก

ดังสนั่น เข�อย�กรู้เหลือเกินว่�ตอนนี้กระดูกซี่โครงคนร้�ยหักไปกี่ซี่แล้ว

เลอืดทะลกัออกจ�กป�กคนร้�ย คงบ�ดเจบ็ภ�ยในจงึนอนขยบัตวั

ไม่ได้อยู่ตรงนั้น

กวนหูเ่ดนิเข้�ไปดคูนร้�ย เข�มองช�ยหนุม่ข้�งก�ยทีท่ำ�ท่�เหมอืน

เดินเล่นชมสวน ก่อนถ�มด้วยคว�มสงสัยว่� “จอมยุทธ์ อ�จ�รย์ของท่�น

อยู่สำ�นักไหน โปรดสอนผู้น้อยสักสองส�มกระบวนท่�ได้ไหม”

ช�ยหนุ่มส�วเท้�เดินออกไปข้�งนอกโดยไม่สนใจเข� กวนหู่รีบ 

หยิบปืนพกต�มไปทันที

ตอนทั้งสองคนเดินผ่�นโลงศพที่พลิกควำ่�บนพื้นกับศพที่กระเด็น

หลุดออกม�จ�กโลงเกือบครึ่งตัว ก็ได้กลิ่นตัวย�แปลกๆ โชยม�เข้�จมูก

กวนหู่รีบอุดจมูก ชะโงกมองโลงศพ สงสัยว่�ศพคงดองอยู่ใน 

ส�รกันเสีย ตอนเครื่องบินเขย่�จึงทำ�ให้ของเหลวรั่วซึม

เข�เดินตรงเข้�ไปดู อย�กจะค้นห�ต้นตอของปัญห� แต่ช�ยหนุ่ม

อีกคนยื่นมือม�รั้งตัวไว้ก่อน แล้วเอ่ยเตือนว่� “อย่�เข้�ไปใกล้ บ�งทีอ�จ

มีเชื้อโรค ของพวกนี้ยกให้ผู้เชี่ยวช�ญจัดก�รดีกว่�”

เสียงแหบพร่�เหมือนคนชุดดำ�ที่กวนหู่เคยเจอก่อนหน้�นี้ไม่มีผิด 

แต่คร�วนี้เข�ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นชุดดำ� ดังน้ันไม่ว่�จะดูอย่�งไรก็คือ 
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จ�งเยี่ยนโต๋นั่นแหละ

กวนหู่อย�กบอกเหลือเกินว่� ปิดบังหน้�ต�ไปก็ไม่มีประโยชน์ แต่

คิดดูแล้ว สุดท้�ยก็เปลี่ยนใจ “สถ�นก�รณ์ข้�งบนเป็นไงบ้�ง”

“เบื้องต้นสงบเรียบร้อยดี เครื่องบินกำ�ลังจะลงจอดท่ีมิวนิกใน 

ไม่ช้�”

“อ้อ แล้วคุณรู้เป้�หม�ยของคนพวกนี้หรือเปล่� เมื่อกี้ผมได้ยิน 

เจ้�หมอนั่นพูดอะไรแปลกๆ ด้วย”

“อย่�ไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลย” ช�ยหนุ่มพูดอย่�งเย็นช�ก่อนกำ�ชับว่� 

“อย่�บอกคนอื่นว่�เจอฉัน”

“ไม่หรอก ป�กผมรูดปิดสนิทม�ก” กวนหู่พูดติดตลกว่� “นี่เป็น

คว�มลบัของเร� ถ้�คนอืน่รู้เข้� คร�วหน้�คณุไม่ยอมม�ช่วยอกี ผมจะทำ�

ยังไง”

“คิดแต่จะให้คนอื่นช่วยเหลือ ไม่ได้เรื่องจริงๆ”

ไม่รู้ว่�ตอนจ�งเยี่ยนโต๋พูดประโยคนี้ลืมอำ�พร�งตัวเองหรือเปล่� 

เพร�ะห�งเสียงแฝงคว�มนุ่มนวลซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว เข�ปีนขึ้น

บันไดเหล็ก กวนหู่กำ�ลังจะต�มขึ้นไป แต่โดนอีกฝ่�ยขว�งไว้และสั่งว่� 

“รออีกหนึ่งน�ทีค่อยต�มออกไป”

“ขอรับ คุณช�ยหอยขม” กวนหู่ตอบรับด้วยนำ้�เสียงทีเล่นทีจริง 

บ่งบอกให้อีกฝ่�ยรับรู้ว่�ตัวเองล่วงรู้ตัวตนของเข�แล้ว

จ�งเยี่ยนโต๋ไม่ปฏิเสธ รีบปีนขึ้นข้�งบนอย่�งรวดเร็ว

กวนหู่นับวนิ�ทรีอ ระหว่�งนัน้กจั็บคนร้�ยทีโ่ดนอดัป�งต�ยมดัด้วย

เชอืกผกูรองเท้�ท่�มกล�งแสงไฟทีก่ะพรบิวบูว�บไม่หยดุ เวล�ผ่�นไปครบ

หนึ่งน�ทีพอดี เข�ค่อยปีนขึ้นบันไดไป

หลงัจากเคร่ืองบนิสัน่อย่างรุนแรง สภาพข้างบนก็ไม่ได้ดเีด่ไปกว่า

ห้องเก็บสัมภ�ระ

แอร์โฮสเตสประก�ศปลอบขวัญผู้โดยส�รซำ้�ๆ หล�ยรอบ แต่ไม่
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ค่อยได้ผลสักเท่�ไร เสียงร้องไห้ของเด็กเล็กและเสียงเอะอะโวยว�ยของ

พวกผูใ้หญ่ตีกบัเสยีงประก�ศทีเ่ปิดดงัทัว่บริเวณ ในเครือ่งบนิมผีูโ้ดยส�ร

ต่�งช�ตจิำ�นวนม�ก เสยีงพดูภ�ษ�ต่�งๆ ผสมปนเปกนั ชวนให้รูส้กึตืน่เต้น

แกมตึงเครียดอย่�งประหล�ด

แอร์โฮสเตสเดินกลับไปกลับม�ต�มท�งเดิน พย�ย�มปลอบขวัญ

ผูโ้ดยส�รต�มคำ�ประก�ศ ผูโ้ดยส�รบ�งส่วนทีค่่อนข้�งสงูอ�ยตุกอกตกใจ

ม�กจนไม่สบ�ย จงึถกูประคองลงม�นอนร�บบนพืน้ทีค่่อนข้�งกว้�ง ทำ�ให้

ห้องโดยส�รเบียดเสียดแออัดไปหมด

กวนหู่เดินแหวกฝูงชนตรงไปข้�งหน้� ระหว่�งท�งสวนกับแอร์-

โฮสเตสหล�ยคน มีคนเหน็บ�ดแผลบนหน้�เข�กซ็กัถ�มว่�ต้องก�รคว�ม

ช่วยเหลือไหม แต่เข�โบกมือปฏิเสธ

ตอนเดินผ่�นที่นั่งตัวเอง กวนหู ่พบว่�นอกจ�กเซี่ยหลิงอวิ๋น 

เย่เฟยเฟย และจ�งเยี่ยนโต๋จะไม่อยู่แล้ว กระทั่งเสี่ยวเว่ยก็ไม่รู้ว่�ห�ย 

ไปไหน กระเป๋�สะพ�ยถูกว�งทิ้งไว้บนเบ�ะ แต่ตัวคนกลับไม่อยู่

ท�งเดนิยงัมคีร�บเลอืดหลงเหลอื ตำ�รวจพวกนัน้กไ็ม่อยูเ่หมอืนกนั 

จึงทำ�ให้กวนหู่ยิ่งรู้สึกไม่สบ�ยใจ

เครือ่งบนิเขย่�อกีคร้ัง เข�รบีคว้�พนกัเก้�อีเ้พือ่ยนืให้มัน่คง ทนัใด

นั้นก็มีช�ยช�วเอเชียคนหนึ่งเดินผ่�นข้�งเข�ไป พร้อมกระซิบขอบคุณ

“ไม่เป็นไร” กวนหู่ยังมีเรื่องกังวลติดค้�งอยู่ในใจจึงตอบส่งๆ แต่

พอเข�อย�กดใูห้ชดัๆ ว่�คนคนนัน้เป็นใคร อกีฝ่�ยกเ็ดนิตรงไปอกีฝ่ังของ

ท�งเดินแล้ว เข�จึงมองเห็นแค่แผ่นหลังของคนคนนั้น ดูคุ้นต�นิดๆ แต่

เคยเห็นที่ไหนกลับนึกไม่ออก

หลังจ�กเครื่องบินเขย่�อีกครั้งก็เริ่มมีแนวโน้มว่�จะบินต่อไปได้

อย่�งร�บรื่นมั่นคง กัปตันประก�ศผ่�นเครื่องกระจ�ยเสียงในห้องนักบิน

ว่� เส้นท�งก�รบินเป็นปกติดีแล้ว และจะถึงสน�มบินปล�ยท�งอย่�ง 

ร�บรืน่ ผูโ้ดยส�รโปรดคล�ยคว�มวติกกงัวล และกรณุ�นัง่ที่ให้เรยีบร้อย

ต�มคำ�แนะนำ�ของแอร์โฮสเตส
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แต่กวนหูไ่ม่ยอมให้คว�มร่วมมอื กลบัส�วเท้�ตรงไปข้�งหน้�แทน 

ด้�นหน้�สุดเป็นห้องโดยส�รชั้นหนึ่ง ที่นั่งส่วนม�กดึงหน้�ต่�งปิดจึงมอง

ไม่เห็นสภ�พด้�นใน

กวนหู่เดินต่อไปจนเกือบถึงห้องนักบินค่อยมองเห็นเสี่ยวเว่ย

เสีย่วเว่ยกำ�ลงัโดนผูช้�ยร่�งสงูใหญ่สองคนดนัจนแผ่นหลงัตดิผนงั

ด้�นหนึ่ง ดูท่�ทั้งสองฝ่�ยน่�จะกำ�ลังโต้เถียงกัน

คว�มจริงเสี่ยวเว่ยไม่ได้ตัวเตี้ย แต่เนื่องจ�กรูปร่�งผอมบ�ง พอ

โดนล้อมไว้แบบนี้จึงทำ�ให้กวนหู่รู้สึกเหมือนเข้�ม�เห็นเหตุก�รณ์กลั่น-

แกล้งกันในโรงเรียน จนเข�รีบร้อนตรงไปห�

“คุณตำ�รวจกวนช่วยด้วย คนพวกนี้จะอัดผม!”

พอเห็นกวนหู่ เสี่ยวเว่ยก็รีบตะโกนลั่น ผลักทั้งสองคนออก แล้ว

วิ่งถล�ไปหลบหลังกวนหู่อย่�งห�ที่พึ่ง

พอกวนหูเ่หน็ว่�หนึง่ในนัน้เคยต่อสูก้บัโจรจีเ้ครือ่งบนิ กบ็อกฐ�นะ

ตวัเองออกไป แล้วอธบิ�ยว่� “เข�เป็นเพือ่นผม ถ้�ทำ�อะไรล่วงเกนิ โปรด

อภัยให้ด้วย”

ทัง้สองคนมองสำ�รวจกวนหูข่ึน้ลง แล้วหนัไปมองสบต�กนัแวบหนึง่ 

จ�กน้ันพดูอะไรทีเ่ข�ฟังไม่รูเ้รือ่งอกีหล�ยประโยค สกัพกัหนึง่ในนัน้กเ็ริม่

พูดด้วยเสียงอ่อนลง “เมื่อกี้ขอบคุณม�กที่ช่วยเหลือ แต่เพื่อนคุณไม่ควร

ถ่�ยรูปสุ่มสี่สุ่มห้� รบกวนบอกให้เข�ลบรูปที่ถ่�ยไปเมื่อกี้นี้ด้วย”

กวนหู่หันไปมองเสี่ยวเว่ย ซึ่งรีบพูดแย้งด้วยภ�ษ�จีนทันที “ผม 

ไม่ได้มีเจตน�ร้�ยนะ แค่อย�กเก็บข้อมูลไปเขียนนิย�ยเท่�นั้น อีกอย่�ง 

หลิงอวิ๋นก็ถ่�ยเหมือนกัน ไม่เห็นพวกเข�ไปห�เรื่องผู้หญิงเลย”

“แน่ใจนะว่�น�ยไม่ได้เซ่อซ่�จนโดนจับได้”

ก�รจี้เครื่องบินน่�จะมีส่วนเกี่ยวพันถึงก�รเมือง กวนหู่ไม่อย�ก

เข้�ไปยุ่งเกี่ยวม�กเกินไป จึงสั่งให้เสี่ยวเว่ยหยิบกล้องถ่�ยรูปออกม� 

ลบรูปที่เข�ถ่�ยต่อหน้�ตำ�รวจทั้งสองคน

ทัง้สองคนบอกขอบคณุต�มม�รย�ท กวนหูก่ำ�ลงัจะล�กตวัเสีย่วเว่ย



ฝานลั่ว   33

จ�กไป ประตูห้องนักบินก็เปิดผ�ง ผู้หญิงผมหยิกเป็นลอนคนหนึ่งเดิน 

ออกม� เธอก็คือคนที่แกล้งป่วยเพื่อลอบจู่โจมคนร้�ยนั่นเอง

เธอน่�จะมีอ�ยุประม�ณส�มสิบปี เดินอกผ�ยไหล่ผึ่งแบบช�ว

เยอรมนับคุลกิสขุมุ แต่ดไูม่ค่อยมมีนษุยสมัพนัธ์ ถ้�มองจ�กค่�นยิมคว�ม

ง�มของช�วยโุรปแล้ว เธอกด็สูวยด ีแต่กวนหูรู่ส้กึว่�บคุลกิของเธอดงึดดู

ส�ยต�คนม�กกว่�คว�มสวย

บุคลิกโอหังอวดดี น่�เกรงข�ม และเจ้�เล่ห์ม�ก

“ขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะ” หญิงส�วเดินไปห�กวนหู่ ย่ืนมือให้

พร้อมแนะนำ�ตัวด้วยภ�ษ�อังกฤษอย่�งคล่องแคล่ว “ฉันชื่ออีด้� ชิลเลอร์ 

เป็นเจ้�หน้�ทีต่ำ�รวจระดบัหนึง่ของสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งสหพนัธรฐัเยอรมนี3 

ของเมอืงมวินกิ คร�วนีด้นัม�เจอก�รจีเ้คร่ืองบนิเข้�ในระหว่�งก�รทำ�คดี 

โชคดีที่ได้คุณช่วยเหลือ”

“พวกคุณกำ�ลังทำ�คดี?”

“พูดให้ถูกต้องก็คือคุมตัวผู ้ต้องห�ม�กับเพื่อนร่วมง�น โจรจี ้

เครื่องบินพวกนี้เป็นพรรคพวกของเข� ดีที่รวบตัวได้ท้ังหมด เมื่อกี้ฉัน

ตดิต่อหอบังคบัก�รภ�คพืน้ดนิให้ประส�นง�นกบัสำ�นกัง�นตำ�รวจแล้ว พอ

เครือ่งบินไปถงึทีห่ม�ยจะมคีนของเร�ม�รอรับด้�นล่�ง พวกเร�จะคุม้ครอง

คว�มปลอดภัยของผู้โดยส�รทั้งหมดบนเครื่องเอง โปรดว�งใจได้”

เธอพูดจ�คล่องแคล่วฉะฉ�นเหมือนท่องบท กวนหู่กว�ดต�มอง 

ไปรอบๆ โดยอัตโนมัติ ก่อนถ�มว่� “จับหัวหน้�คนร้�ยได้แล้วหรือครับ  

ดูเหมือนพวกนี้จะว�งระเบิดบนเครื่องด้วย”

3 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี หรือ Bundeskriminalamt (BKA) คือ 

สำ�นักง�นตำ�รวจสืบสวนของประเทศเยอรมนี สังกัดกระทรวงมห�ดไทยโดยตรง 

อำ�น�จหน้�ที่หลักรวมถึงก�รร่วมมือกับตำ�รวจรัฐ สืบสวนสอบสวนคดีองค์กร

อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ ก�รก่อก�รร้�ย ตลอดจนคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคว�มมั่นคง 

ของช�ติ
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“เรือ่งน้ีพวกเร�เตรยีมก�รไว้บ้�งแล้ว ทกุอย่�งจงึอยู่ในก�รควบคมุ 

แต่ว่�...” เธอพูดถึงตรงนี้ก็หยุดชะงัก เหลือบต�มองลงด้�นล่�ง “หัวหน้�

คนร้�ยโดนยิงต�ยค�ที่ เลยเค้นถ�มแผนก�รทั้งหมดของพวกมันไม่ได้”

“อ้อ...” กวนหู่คิดถึงโจรจี้เครื่องบินที่จู ่ๆ ก็ล้มควำ่�ลงไปเองใน

ระหว่�งทีเ่ล่นง�นชลิเลอร์ แล้วอดถ�มไม่ได้ “คนร้�ยทีเ่ล่นง�นคณุเป็นไง

บ้�ง”

“ต�ยแล้วเหมือนกัน”

“ห�!”

พอเห็นสีหน้�ตกตะลึงของกวนหู่ ชิลเลอร์ก็ยักไหล่ “ไม่รู้ว่�เข� 

กินย�พิษล่วงหน้�หรือว่�โรคเก่�กำ�เริบ หลังจ�กพวกเร�ควบคุมตัวได้ก็

สิน้ใจต�ย ส่วนส�เหตกุ�รต�ยทีแ่ท้จริงคงต้องรอผลชนัสตูรพลกิศพอย่�ง

ละเอียด”

เกรงว่�ต่อให้ตำ�รวจพวกนี้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังก็ไม่มีท�งบอกเข�

อยู่ดี

แต่กวนหูไ่ม่สนใจแผนก�รของคนร้�ย รวมถงึหลงัจ�กนีพ้วกตำ�รวจ

ต้องเผชิญกับอะไรบ้�ง เพร�ะแค่เห็นตำ�รวจสอบสวนพวกนี้ฆ่�คนร้�ยได้

ภ�ยในเวล�สั้นๆ ก็รู้แล้วว่�ร้�ยก�จไม่เบ�

กวนหู่พยักหน้� บ่งบอกว่�ในเมื่อไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเข�แล้วก็

ขอตัวก่อน ใครจะรู้ว่�เข�เพิ่งยกเท้�ขึ้น ชิลเลอร์ก็ร้องเรียกไว้

“ยังไม่ได้ถ�มชื่อคุณเลย คุณเป็นคนจัดก�รโจรจี้เครื่องบินในห้อง

เก็บสัมภ�ระใช่ไหม ฝีมือยอดเยี่ยมม�ก ไม่ทร�บว่�คุณเป็นตำ�รวจส�กล

เหรอคะ”

“ผมชือ่กวนหูค่รบั เป็นตำ�รวจธรรมด�ๆ คนหนึง่ คร�วนีล้�พกัร้อน

ม�เที่ยวเยอรมนี”

เนื่องจ�กเป็นช่วงล�พักร้อน กวนหู่จึงไม่ได้พกปืนกับบัตรตำ�รวจ

ติดตัว พอคิดถึงเรื่องที่ตัวเองพล�ดพลั้งทำ�โลงศพพลิกควำ่�ก็รู้สึกผิดม�ก 

“เมือ่กีต้อนสูก้บัคนร้�ย ผมไม่ทนัระวงัชนโลงศพในห้องเกบ็สมัภ�ระพลกิ
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ควำ่� หวังว่�พวกคุณจะช่วยอธิบ�ยกับผู้โดยส�รด้วยนะครับ”

“เรื่องนี้ไม่ใช่คว�มผิดคุณ แต่เป็นเพร�ะก�รจี้เคร่ืองบินส่งผล 

กระทบต่อก�รดำ�เนนิง�นต�มปกตขิองเครือ่งบนิ แค่ตอกฝ�โลงปิดกลบัไป

ก็พอ เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเร่ืองช่วยไม่ได้จริงๆ กรุณ�อย่�ใส่ใจเลย

ค่ะ”

“งัน้กด็ีๆ ” กวนหูพ่ดูจบกเ็หน็ชลิเลอร์ยงัจ้องมองม�ทีต่วัเอง จงึถ�ม

กลับไปว่� “คุณต้องก�รตรวจพ�สปอร์ตหรือครับ น่�จะว�งอยู่ตรงที่นั่ง

ผม”

“ตอนนี้ยังไม่จำ�เป็น แต่คุณกวนมีส่วนร่วมในก�รปฏิบัติง�นของ

เร� หลงัลงจ�กเคร่ืองคงต้องรบกวนคณุต�มพวกเร�ไปให้ป�กคำ�ทีส่ถ�นี

ด้วย อกีอย่�งเร�แนะนำ�ว่�คณุควรไปตรวจร่�งก�ยทีโ่รงพย�บ�ล แน่นอน

ว่�ไม่จำ�เป็นต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยใดๆ เอง ไม่ทร�บว่�จะเป็นอุปสรรค

ต่อก�รท่องเที่ยวของคุณหรือเปล่�”

“เรื่องนี้...” กวนหู่ลูบหัว ล�งสังหรณ์บอกว่�ง�นนี้เข�ต้องโดน 

ทุกคนบ่นแน่ ทำ�ง�นม�น�นขน�ดนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่เข�ล�พักร้อนและ

ออกม�เทีย่วนอกประเทศ ดงันัน้เข�ไม่อย�กเข้�ไปยุง่เกีย่วกบัคดอี�ชญ�-

กรรมเลย แต่ดูจ�กสถ�นก�รณ์ตรงหน้�แล้ว เข�รู้ดีว่�ปฏิเสธไม่ได้ จึง 

จำ�ใจพยักหน้�ตอบตกลง

ชิลเลอร์บอกขอบคุณต�มม�รย�ทอีกครั้ง ก่อนกลับเข้�ไปในครัว

พร้อมเพื่อนร่วมง�นอีกสองคน ดูท่�เธอจะเป็นผู้นำ�ของก�รปฏิบัติง�น 

ครั้งนี้

“ท่�ท�งเธอร้�ยก�จน่�ดู” เสี่ยวเว่ยชะโงกเข้�ม�กระซิบ

กวนหู่กว�ดต�มองม่�นครัวที่รูดปิด เห็นปล�ยรองเท้�บูตทห�ร 

โผล่ออกม�จ�กด้�นล่�งของม่�น ไม่รู้ว่�ใช่หัวหน้�คนร้�ยที่โดนยิงต�ย

หรือเปล่� เข�หันหลังเดินย้อนกลับไป ที่นั่งในห้องโดยส�รชั้นหนึ่งดึง

หน้�ต่�งลงม�ปิดหมด เครื่องบินสั่นเล็กน้อย กวนหู่มองหน้�ต่�งพวกนั้น 

แล้วจู่ๆ ก็สงสัยขึ้นม�
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เกดิเรือ่งใหญ่ขน�ดนี ้แอร์โฮสเตสน่�จะเปิดหน้�ต่�งหมดไม่ใช่หรอื 

จะได้ตรวจดสูภ�พของผูโ้ดยส�รสะดวก ทำ�ไมพวกเข�ไม่ทำ�อย่�งนัน้ แถม

ยังไม่เห็นแอร์โฮสเตสอยู่แถวนี้ด้วย

กวนหู่เดินย้อนกลับไปชั้นธุรกิจ ทั้งที่ในหัวยังเต็มไปด้วยคว�ม

สงสัย

เปรยีบเทยีบกบับรรย�ก�ศแตกตืน่วุน่ว�ยก่อนหน้�นี ้สถ�นก�รณ์

ในห้องโดยส�รตอนนี้นับว่�ดีขึ้นม�ก พวกผู้โดยส�รเดินกลับไปนั่งท่ีเดิม

แล้ว บรเิวณท�งเดนิกไ็ม่ได้เบยีดเสยีดเหมอืนเมือ่ครู ่ข้�งหน้�มผีูช้�ยสวม

ชุดสูทเดินม�คนหนึ่ง ตอนเดินเฉียดไหล่ไปยังเหลือบต�มองสำ�รวจเข� 

แวบหนึ่ง

ผูช้�ยคนนัน้ทำ�เหมอืนไม่ตัง้ใจ แต่กวนหูรู้่สกึว่�เข�จงใจ พอคดิจะ

มองสำ�รวจฝ่�ยนัน้อย่�งละเอยีดอกีคร้ัง คนคนนัน้กร็บีร้อนเดนิจ�กไปก่อน

กวนหู่ลดคว�มเร็วในก�รเดิน ทันใดนั้นก็เข้�ใจเรื่องร�วขึ้นม�...

เข�ขึ้นจ�กห้องเก็บสัมภ�ระ ก็รีบตรงไปยังครัวของแอร์โฮสเตสที่

อยูด้่�นหน้�เลย ส่วนชลิเลอร์เดนิออกม�จ�กห้องนกับนิ แต่เธอกลบัรูเ้รือ่ง

ทีเ่กดิขึน้ในห้องเกบ็สมัภ�ระ ดงันัน้มคีำ�อธบิ�ยเพยีงอย่�งเดยีวคอื พอเข�

ออกจ�กห้องเกบ็สมัภ�ระ กม็คีนเข้�ไปตรวจดสูถ�นก�รณ์ข้�งใน และใช้

อุปกรณ์สื่อส�รบนเครื่องร�ยง�นให้คนที่อยู่ในห้องนักบินทร�บ

เข�ไม่รู้ข้อบังคับก�รบินของประเทศเยอรมนี แต่ต�มหลักทั่วไป 

ตำ�รวจสอบสวนธรรมด�ๆ ไม่น่�จะมีสิทธิ์เข้�ไปในห้องนักบิน ที่สำ�คัญดู

จ�กจำ�นวนคนแล้ว นอกจ�กคนร้�ยทีโ่ดนคมุตวั อย่�งน้อยกต้็องมตีำ�รวจ

สี่คนหรือม�กกว่�นั้น กวนหู่ชักเสียใจที่แสดงท่�ท�งอวดดีออกไป

เสีย่วเว่ยไม่ได้คดิอะไรม�กม�ยเหมอืนเข� พอกลบัถงึทีน่ัง่กบ่็นกบั

เซี่ยหลิงอวิ๋นว่�รูปที่ตัวเองถ่�ยม�โดนลบทิ้งหมดเลย

เซี่ยหลิงอวิ๋นฟังจบก็ไม่พูดอะไร หยิบกล้องจิ๋วออกม�จ�กกระเป๋�

ตัวเอง

“คุณถ่�ยได้?” เสี่ยวเว่ยอุท�น
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คำ�อุท�นของเข�แลกม�ด้วยเสียงตบผัวะ เย่เฟยเฟยกลับม�ถึงก็

ตบหัวเข�ทีหนึ่ง พร้อมเอ่ยเตือนว่� “เบ�เสียงหน่อย คิดว่�คนอื่นเข�โง่

เหมือนน�ยหรือไง”

“คร้�บๆๆ คุณผู้หญิงทั้งสอง ทั้งหมดนี้เป็นคว�มผิดของกระผม

เอง”

เซี่ยหลิงอวิ๋นทำ�สัญญ�ณมือให้เข�นั่งลง เสี่ยวเว่ยเดินกุมหัวไป 

นั่งข้�งๆ พวกเธออย่�งว่�ง่�ย เย่เฟยเฟยยื่นย�ท�แผลกับสำ�ลีที่ไปขอม�

จ�กแอร์โฮสเตสให้กวนหู่

“เจ็บหนักไหม ฉันจะทำ�แผลที่หน้�คุณก่อนนะ”

“ผมไม่เป็นไร จ�ง...พี่ช�ยผมล่ะ”

“เมื่อกี้ชุลมุนม�ก พวกเร�เลยไม่เห็นเข�เหมือนกัน” เซี่ยหลิงอวิ๋น 

มองห้องโดยส�รชั้นหนึ่งด้วยคว�มกังวลใจ กระซิบว่� “ท�งนั้นยังไม่สงบ

เรียบร้อยเท่�ไร ตอนแรกฉันคิดจะไปช่วยคุณที่ห้องเก็บสัมภ�ระ แต่ดัน

เห็น...”

แอร์โฮสเตสเดินผ่�นม� แม้อีกฝ่�ยจะฟังภ�ษ�จีนไม่รู้เรื่อง แต่ 

เซี่ยหลิงอวิ๋นก็หยุดพูด และส่งสัญญ�ณบอกว่�อีกสักพักค่อยคุยกันใหม่

เย่เฟยเฟยกระซิบถ�มว่� “ท�งห้องเก็บสัมภ�ระโอเคไหม คุณ

จัดก�รคนร้�ยได้หรือเปล่�”

“ถ้�ไม่ได้ ผมจะม�ยืนตรงหน้�คุณได้ไง”

กวนหู่ห�ตัวจ�งเยี่ยนโต๋ไม่เจอจึงรู้สึกฟุ้งซ่�นนิดๆ เข�ตั้งใจว่�จะ

เดินไปต�มห�ที่ห้องโดยส�รด้�นหลังอีกที แต่เดินไปได้ไม่กี่ก้�วก็โดน 

แอร์โฮสเตสคนหนึง่ร้ังตวัไว้ เธอบอกเข�ว่�เคร่ืองบนิกำ�ลงัจะลงจอดแล้ว  

เชิญเข�กลับไปนั่งที่ของตัวเองก่อน

กวนหูเ่พิง่ได้ยนิเสยีงประก�ศว่�เคร่ืองบนิกำ�ลงัจะลงจอดดงัซำ�้ซ�ก

อยู่ในห้องโดยส�รเอ�ตอนนี้เอง มิน่�ปฏิกิริย�ของพวกผู้โดยส�รถึงได้

สงบนิ่งแบบนี้ แต่เข�กลับสงบใจไม่ได้เลย และรู้สึกไม่สบ�ยใจม�กขึ้น

เรื่อยๆ จึงพูดกับแอร์โฮสเตสว่� “พี่ช�ยผมห�ยไป ผมจะไปต�มห�เข�”
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“คุณกลับไปนั่งที่ก่อนเถอะค่ะ เร�จะช่วยคุณต�มห�เอง”

“ไม่เป็นไร ผมจะห�เอง”

“คณุคะ เร�เข้�ใจคว�มรูส้กึคณุด ีแต่กรุณ�ให้คว�มร่วมมอืกบัเร�

ด้วยนะคะ”

กวนหู่ยังอย�กดึงดันต่อ แต่ได้ยินเสียงพูดดังม�จ�กข้�งหลัง 

เสียก่อน “กวนหวังหู่”

พอหันไปมอง กวนหู่ก็เห็นจ�งเยี่ยนโต๋ยืนยิ้มระรื่นอยู่ด้�นหลัง 

ตัวเอง เข�จึงพ่นลมห�ยใจด้วยคว�มโล่งอก

จ�งเยี่ยนโต๋คว้�มือเข�ล�กกลับไปนั่งที่โดยไม่พูดไม่จ�

ทั้งสองคนค�ดเข็มขัดนิรภัยต�มคำ�เตือนของแอร์โฮสเตส

“พี่ใหญ่ ไปเสี่ยงอันตร�ยที่ไหนม� ผมต�มห�คุณตั้งน�น”

“เครื่องบินลำ�แค่นี้ ผมจะไปไหนได้”

“คุณเปลี่ยนแว่น?” กวนหู่สังเกตเห็นแว่นต�กรอบดำ�ของจ�ง-

เยี่ยนโต๋ ก็นึกถึงคนร้�ยที่โดนอะไรบ�งอย่�งทำ�ร้�ยดวงต�

“อีกอันทำ�แตกไปเมื่อกี้ ดีที่ผมเตรียมม�เผื่อ”

ตัวเองบีบแตกเองชัดๆ คงเอ�ไปใช้เล่นง�นคนร้�ยสินะ กวนหู่บ่น

ในใจ

“นี่เตรียมม�กี่อันเนี่ย”

“ถ้�คุณไม่ก่อเรื่องอีก แค่อันนี้ก็พอแล้ว”

พอจ�งเยีย่นโต๋จ้องหน้� กวนหูก่ท็นไม่ไหวยกมอืขึน้ตบหน้�ตวัเอง

ทันที ถึงเข�จะทำ�ลงไปเพร�ะสถ�นก�รณ์บังคับ แต่สรุปแล้วก็ก่อเร่ือง

อยูด่ ีหวงัว่�หลงัจ�กนีท้กุอย่�งจะสงบร�บร่ืน พวกเข�จะได้ไปทวัร์เล่นสกี

กันอย่�งสบ�ยใจ

“ผมจะพย�ย�มไม่ทำ�ให้คุณต้องบีบแว่นอันนี้แตกละกัน” เข�ชูมือ

สบถส�บ�น

จ�งเยี่ยนโต๋ไม่ได้โต้ตอบอะไร เพียงเอนหลังพิงเบ�ะพักส�ยต�

หลังจ�กนั่งเงียบๆ กันได้พักหนึ่ง กวนหู่ก็ฉุกคิดบ�งอย่�งได้ จึง
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โพล่งถ�มว่� “เดีย๋วนะ คณุยงัไม่ตอบคำ�ถ�มเลย...คณุไปไหนม� คงไม่ใช่

ห้องนักบินใช่ไหม”

“คุณคิดว่�ผมมีคว�มส�ม�รถขน�ดนั้นเลยเหรอ” จ�งเย่ียนโต๋

หลับต�ตอบเสียงเบ� “เมื่อกี้ไม่มีอะไรทำ� เลยลองไปเสวยสุขที่ห้อง

โดยส�รชั้นหนึ่งเล่น ที่นั่นยอดไปเลย ที่นั่งยังว่�ง ไม่เลวทีเดียว”

กวนหูถ่ลงึต�ใส่อกีฝ่�ยอย่�งไม่พอใจ ระหว่�งทีเ่ข�ต�มห�คนด้วย

คว�มเป็นห่วง เจ้�หมอนี่กลับไปเสวยสุขที่ห้องโดยส�รชั้นหนึ่ง...เดี๋ยวนะ 

เทียบกับเรื่องนี้แล้ว เข�ควรแปลกใจเรื่องที่มีคนเล่นง�นศัตรูจนกระอัก

เลือด แล้วยังมีกะจิตกะใจไปนั่งพักผ่อนสบ�ยใจเฉิบม�กกว่� คนแบบนี้

ถ้�ไม่เลือดเย็นเกินไปก็ต้องสมองเพี้ยนแหงๆ

พอคิดถึงตรงนี้ กวนหู่ก็มองสำ�รวจจ�งเยี่ยนโต๋อีกรอบ อย�กดูให้

แน่ใจว่�เข�เป็นคนจำ�พวกไหนกันแน่

ปล�ยค�งโดนบีบ จ�งเยี่ยนโต๋จับหน้�กวนหู่ บังคับให้มองตรงไป

ข้�งหน้�แทน จ�กนั้นหลับต�พักผ่อนต่อ พล�งพูดเรียบๆ ว่� “ตอนเสวย

สุข ผมไปได้ยินเรื่องน่�สนใจโดยบังเอิญ”

“เรื่องอะไร” กวนหู่หันขวับไปมองอีกฝ่�ยด้วยคว�มประหล�ดใจ

จ�งเยีย่นโต๋ทำ�สญัญ�ณมอืให้เข�มองตรงไปข้�งหน้� รอจนกวนหู่

ทำ�ต�มแล้วค่อยเล่�ต่อ “เทยีบกบัเรือ่งนีแ้ล้ว คณุไปนัง่คดิดกีว่�ว่�อกีเดีย๋ว

จะรับมือตำ�รวจพวกนั้นยังไง”

กระทั่งบทสนทน�ของเข�กับชิลเลอร์ยังได้ยินหมด นั่นก็แปลว่�

ตอนนั้นจ�งเยี่ยนโต๋นั่งอยู่ไม่ไกลจ�กพวกเข� กวนหู่ลูบค�งพล�งถอนใจ

ย�ว “คุณนี่มันชอบผลุบๆ โผล่ๆ ซะจริง”

เรือ่งราวเป็นไปตามทีจ่างเยีย่นโต๋พดูไว้ไม่มผีดิ หลงัจากเครือ่งบนิ

ลงจอดอย่�งปลอดภัย กวนหู่ก็เป็นหนึ่งในคนท่ีโดนเชิญลงจ�กเคร่ือง 

พรรคพวกที่เหลือก็ต้องตกกระไดพลอยโจน โดนบังคับให้ลงจ�กเครื่อง

ไปพร้อมเข�
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ตำ�รวจที่รอคำ�สั่งอยู่ด้�นล่�งส่วนหนึ่งรีบพุ่งเข้�ไปจัดก�รสถ�นที่

เกิดเหตุในเครื่องบิน อีกส่วนรับหน้�ที่พ�พวกเข�ออกไป ผู้ช�ยร่�ง 

สูงใหญ่กำ�ยำ�หล�ยคนยืนล้อมหน้�ล้อมหลังพวกเข� สีหน้�เคร่งเครียด 

ระแวดระวงัแบบนัน้ทำ�ให้กวนหูอ่ดคดิไม่ได้ว่�...ดเูหมอืนพวกเข�ต่�งห�ก

ที่เป็นโจรจี้เครื่องบิน

พวกเข�ถูกพ�ออกช่องท�งพิเศษไปขึ้นรถตำ�รวจ ระหว่�งท�ง  

กวนหูม่องผ่�นกระจกหน้�ต่�ง เหน็เจ้�หน้�ทีกู่ภ้ยัจำ�นวนม�กยนืรออยูอ่กี

ด้�นหนึ่งของเครื่องบิน ประตูห้องเก็บสัมภ�ระเปิดจ�กด้�นนอก โลงศพ

ใบนัน้ถกูยกลงม� ต�มด้วยคนร้�ยทีโ่ดนมดัตวัไว้ ดเูหมอืนเข�ยงัสลบไสล 

เพร�ะตอนยกขึ้นเปล ไม่กระดุกกระดิกตัวเลย

ไม่รู้ว่�สถ�นก�รณ์ท�งห้องโดยส�รเป็นอย่�งไรบ้�ง

เมือ่พวกเข�เดนิเข้�ไปในช่องท�งพเิศษ หน้�ต่�งกระจกกถ็กูแทนที่

ด้วยผนังปิดทึบ กวนหู่หันไปมองแวบหนึ่ง แต่ไม่เห็นอะไรสักอย่�ง

สถ�นก�รณ์ต่อจ�กนั้นเลวร้�ยม�ก หลังจ�กพ�ตัวพวกเข�ไปถึง

สถ�นีตำ�รวจ กวนหู่กับคนอื่นๆ ก็โดนจับแยก ตำ�รวจสูงวัยรูปร่�งลำ่�สัน

รับหน้�ที่สอบป�กคำ�เข� ตำ�รวจไม่ได้แนะนำ�ตัว แต่ดูจ�กบุคลิกท่�ท�ง

แล้ว น่�จะมีตำ�แหน่งสูงไม่เบ�

กวนหู่เล่�เหตกุ�รณ์จ้ีเคร่ืองบนิทัง้หมดซำ�้หล�ยรอบต�มคำ�ขอของ

ตำ�รวจ เมื่อเข�พูดจบและทำ�ท่�พ่นลมห�ยใจด้วยคว�มโล่งอก ห�รู้ไม่ว่�

ยังมีตำ�รวจน�ยอื่นผลัดเวรเข้�ม�ซักถ�มอีก เนื้อห�ก็คือให้เข�เล่�

เหตุก�รณ์จี้เครื่องบินซำ้�อีกรอบ

คงเพร�ะคนร้�ยในห้องเก็บสัมภ�ระได้รับบ�ดเจ็บส�หัสเกินไป 

ตำ�รวจจึงสงสัยคว�มเป็นม�ของเข� แต่เข�ดันพูดชื่อจ�งเยี่ยนโต๋ออกไป

ไม่ได้ ได้แต่ยอมรับส�รภ�พว่� ‘ลงมือรุนแรง’ เกินไป

แค่นี้กวนหู่ก็ต้องอยู่ในห้องสอบสวนตั้งหล�ยชั่วโมง เข�เล่�จนคอ

แหบคอแห้ง สดุท้�ยคดิว่�ทกุอย่�งคงสิน้สดุแล้ว คดิไม่ถงึว่�ตำ�รวจจะเริม่

ซกัถ�มใหม่อกีรอบ คร�วนีเ้ข�ตบโต๊ะปังด้วยคว�มโมโห เพร�ะทนไม่ไหว
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แล้วจริงๆ

“ผมก็เป็นตำ�รวจเหมือนกัน รู้ว่�ควรให้คว�มร่วมมือกับพวกคุณ 

แต่คว�มร่วมมือก็ต้องมีขีดจำ�กัด โจรจี้เครื่องบินผมก็เป็นคนช่วยจับให้

พวกคุณ ถ้�พวกคณุสงสยัว่�ผมเป็นพรรคพวกของพวกเข� กโ็ทร. ไปถ�ม

ที่ทำ�ง�นของผมโน่นเลย ขอข้อมูลของผมม�ตรวจสอบก็ได้”

ภ�ษ�อังกฤษของกวนหู่ไม่ค่อยดีนัก พอใจร้อนขึ้นม�จึงพูดติดๆ 

ขดัๆ เมือ่เหน็เข�ระเบดิโทสะอย่�งกะทนัหนั คนพวกนัน้กต็กตะลงึ ทำ�ท่�

จะควักปืนออกม� แต่แล้วเปลี่ยนเป็นพูดเกลี้ยกล่อมแทน

ระหว่�งที่พวกเข�โต้เถียงกัน ตำ�รวจคนอื่นๆ รีบร้อนวิ่งออกไป 

ข้�งนอก กวนหู่คิดว่�พวกเข�คงไปต�มกำ�ลังเสริมม� แต่เวล�ผ่�นไป 

ไม่น�น คนที่เข้�ม�กลับเป็นเจ้�หน้�ที่ชิลเลอร์ เธอสั่งให้เพื่อนร่วมง�นที่

เสียม�รย�ทกับกวนหู่ขอโทษเข�ก่อน แล้วช่วยทำ�เร่ืองส่งตัวเข�ไป 

โรงพย�บ�ลอย่�งรวดเร็ว

กวนหู่ยืนมองอย่�งเยือกเย็น ระหว่�งที่ชิลเลอร์คุยกับตำ�รวจ 

พวกนั้น ยังตวัดส�ยต�ม�ท�งเข�หล�ยหน สัญช�ตญ�ณบอกเข�ว่�คน

พวกนีก้ำ�ลงัคุยเรือ่งเข� แต่น่�เสยีด�ยทีเ่ข�ฟังภ�ษ�เยอรมนัไม่ออก และ

คนเดียวที่ฟังรู้เรื่องก็โดนพวกตำ�รวจแยกตัวไปแล้ว

กว่�กวนหูจ่ะออกม�จ�กสถ�นตีำ�รวจ รถตำ�รวจกเ็ตรยีมพร้อมแล้ว 

ส่วนพวกพ้องของเข�นัง่ซมึกะทอืรออยูบ่นเก้�อีห้น้�ห้อง โดยเฉพ�ะเสีย่ว-

เว่ยที่นอนแหงนหน้�พิงพนักเก้�อี้พล�งกรนครอก มีกระเป๋�เดินท�งของ

พวกเข�ว�งอยู่ข้�งๆ

ดูท่�ระหว่�งที่เข�โดน ‘สอบสวน’ สภ�พของพรรคพวกท่ีเหลือก็

ไม่ได้ดีไปกว่�กันเท่�ไร กวนหู่รู้สึกผิดม�ก เพร�ะพวกเข�ลงจ�กเครื่อง 

ก็โดนล�กม�สถ�นที่ที่ไม่คุ้นเคยนี่ทันที เข�จึงต้องแบกรับคว�มผิดส่วน

ใหญ่

กวนหูเ่พิง่คดิจบ ส�ยต�กเ็ลือ่นไปจับทีต่วัจ�งเยีย่นโต๋ อกีฝ่�ยกำ�ลงั

นั่งพิงพนัก พล�งถืออ�วุธก่ออ�ชญ�กรรมอยู่ในมือ...หนังสือรวมบทกวี
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สมยัถงัทีฟ่�ดหวัคนร้�ยจนสลบนัน่เอง แถมยงัยกข�นัง่ไขว่ห้�ง ดทู่�กำ�ลงั

อ่�นอย่�งเพลิดเพลิน ไม่สนใจสถ�นก�รณ์ตรงหน้�เลย

ทันใดนั้นกวนหู่ก็ตัดสินใจเก็บกดคว�มรู้สึกผิดท้ังหมดของตัวเอง

ลงไป...อย่�งน้อยก็เก็บส่วนที่มีต่อจ�งเยี่ยนโต๋แน่ๆ ละ

พอเห็นเข�เดินออกม� เย่เฟยเฟยก็วิ่งรี่ม�รับเป็นคนแรก แล้ว

ถ�มไถ่ด้วยคว�มเป็นห่วงว่� “เป็นไงบ้�ง เป็นไงบ้�ง พวกนั้นสร้�งคว�ม

ลำ�บ�กให้คุณหรือเปล่�”

“ก็ดี พวกนั้นเสิร์ฟก�แฟดำ�ร�ค�แพงหูฉี่ที่ผมเกลียดที่สุดด้วยละ”

“อ๊ะ พวกนั้นทำ�เกินไปแล้ว ถึงกับใช้วิธีเค่ียวกรำ�ทรม�นใจคุณ 

ขน�ดนั้นเลย”

กวนหู่ค้อนใส่เย่เฟยเฟย เข�รู้สึกว่�คงพูดล้อเล่นกับเธอต่อไป 

ไม่ไหวแล้ว ปัญห�คร�วนี้ต้องอยู่ที่ระดับไอคิวของเย่เฟยเฟยแน่ๆ

“ที่จริงพวกเร�ก็โดนสอบสวนน�นเหมือนกัน เข้�ใจอะไรผิดกัน

หรอืเปล่� ตอนอยูบ่นเคร่ือง ฉนักบัหลงิอวิน๋ช่วยเหลอืพวกเข�อย่�งกล้�-

ห�ญ แต่พวกเข�กลับม�สอบสวนพวกเร�เหมือนเป็นโจรซะเอง สุดท้�ย

ฉันทนไม่ไหว ตบโต๊ะปังต่อหน้�พวกเข� บอกว่�คุณต�ฉันเป็นน�ยทห�ร

ระดับสูง มีคำ�ถ�มอะไรก็ไปคุยกับเข�เอง”

กวนหู่ย้อนคิดว่�เมื่อครู่ตัวเองก็ทำ�แบบเดียวกัน พลันรู้สึกเหมือน

ระดับไอคิวโดนฉุดกระช�กล�กถูให้ตกตำ่�ลงไปพอๆ กับเธอแล้ว จ�กนั้น

ย้อนถ�มอย่�งหมดเรี่ยวแรงว่� “หลังจ�กนั้นล่ะ”

“หลงัจ�กนัน้พวกตำ�รวจกอ็อกไป ตอนกลบัเข้�ม�ใหม่อกีครัง้ค่อย

ทำ�ท่�สภุ�พนอบน้อมกบัฉนั ฮ”ึ พอพดูถงึตรงนี ้เย่เฟยเฟยกย็ดือกเชดิหน้� 

ท่�ท�งลำ�พองใจม�ก

“ทำ�ไมไมป่่�วประก�ศไปตั้งแต่แรกว่�บ�้นคุณเปน็ทห�รสบืตอ่กัน

ม�ส�มชั่วรุ่นล่ะ พวกเร�เลยโดนกักตัวอยู่ที่นี่ตั้งน�น” กวนหู่บ่นอย่�งไม่

พอใจ

“คุณต�ฉันเกษียณไปแล้ว ฉันไม่อย�กอ�ศัยอิทธิพลของท่�นกับ
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เรื่องขี้ปะติ๋วอย่�งนี้ เฮ้อ คิดไม่ถึงว่�สุดท้�ยก็ต้องใช้อยู่ดี”

ชิลเลอร์เดินเข้�ม�ขัดจังหวะก�รคุยกันของพวกเข�เสียก่อน โดย

มชี�ยหนุ่มอกีคนหนึง่เดนิต�มหลงัม�ด้วย เข�ไม่ได้สวมชดุตำ�รวจ แต่ก�ร

ยืนตัวตรงแน่วกับท่�ท�งเค�รพนอบน้อมที่มีต่อชิลเลอร์บ่งบอกฐ�นะได้

อย่�งชัดเจน

ชิลเลอร์ชี้เข�แล้วแนะนำ�ว่� “นี่คือคุณครูเกอร์ หลังจ�กตรวจ

ร่�งก�ยแล้ว คุณครูเกอร์จะพ�พวกคุณไปส่งที่โรงแรม แต่เนื่องจ�กคดีจี้

เครือ่งบนิเกีย่วพนัถงึปัญห�บ�งอย่�ง คงต้องรบกวนพวกคณุอยูม่วินกิต่อ

อกีสกัหล�ยๆ วนั ท�งตำ�รวจเร�จะรบัผดิชอบค่�ใช้จ่�ยทัง้หมดตลอดระยะ

เวล�ทีพ่วกคณุทกุคนอยูท่ีน่ีเ่อง เพือ่แสดงคว�มขอบคณุและเสยีใจ โปรด

อภัยให้เร�ที่สร้�งคว�มยุ่งย�กให้พวกคุณ และกรุณ�ให้คว�มร่วมมือกับ

เร�ด้วย อีกอย่�ง คร�วนี้พวกคุณม�ท่องเที่ยวกัน ดังนั้นห�กไม่จำ�เป็น 

พย�ย�มหลีกเลี่ยงเรื่องยุ่งย�กด้วยนะคะ”

ชิลเลอร์พูดอย่�งมีม�รย�ท แต่กลับทำ�ให้คนฟังรู้สึกไม่สบ�ยใจ 

โดยเฉพ�ะประโยคสุดท้�ยที่ฟังดูคล้�ยข่มขู่พวกเข�ว่�อย่�ก่อเร่ืองอีก  

กวนหูค่ดิอย่�งไม่พอใจ พดูเหมอืนเข�ชอบห�เรือ่งวุน่ว�ยใส่ตวั ถ้�รูต้ัง้แต่

แรกว่�จะเป็นอย่�งนี ้ตอนอยูบ่นเครือ่งบนิ เข�คงไม่เข้�ไปแทรกแซงแล้ว

ชิลเลอร์แนะนำ�จบ ครูเกอร์ก็เดินออกม�ข้�งหน้� แล้วผงกหัว

ทำ�คว�มเค�รพ จ�กนั้นพูดทักท�ยต�มแบบแผน “ผมชื่อโคลิน ครูเกอร์ 

ยินดีที่ได้รู้จักครับ”

เย่เฟยเฟยพยกัหน้�บ่งบอกว่�รู้แล้ว ก่อนหนัไปมองเพือ่นคนอืน่ๆ...

เสี่ยวเว่ยกำ�ลังนอนหลับอุตุจึงมองข้�มไปก่อน เซี่ยหลิงอวิ๋นขมวด

คิ้ว แต่ไม่ได้พูดอะไร จ�งเยี่ยนโต๋ยังก้มหน้�ก้มต�อ่�นหนังสือต�มเดิม...

เธอจึงมอบอำ�น�จตัดสินใจให้กวนหู่แทน

เมื่อถูกสถ�นก�รณ์บังคับกล�ยๆ เช่นนี้ กวนหู่ยังจะพูดอะไรได้  

ถึงจะไม่พอใจม�ก แต่ก็ทำ�ได้เพียงพยักหน้�ตอบตกลง

เย่เฟยเฟยรู้สึกไม่พอใจยิ่งกว่�เข� ยกมือเท้�เอวฉับ ถ�มว่�  
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“รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยของพวกเร�นี่รวมค่�ชอปปิงด้วยไหม”

พอเห็นชิลเลอร์นิ่งอึ้งไป เย่เฟยเฟยก็รีบพูดต่อ “งั้นก็แปลว่�รวม 

บอกไว้ก่อนนะว่�ฉันบ้�ชอปม�ก ถ้�ซื้อของเกรดตำ่�จะทำ�ให้เสื่อมเสียไป

ถงึฐ�นะของคณุต�ฉนัด้วย ดงันัน้อย่�ลมืบอกลกูน้องคณุให้พกเงนิเยอะๆ 

หน่อย หรือจะใช้บัตรเครดิตก็ได้”

คร�วนีช้ลิเลอร์ไม่ใช่แค่นิง่อึง้แล้ว แต่ตวัแขง็ทือ่ไปเลยทเีดยีว กว่�

เธอจะได้สติอีกครั้ง เย่เฟยเฟยก็หันไปทักท�ยคนอ่ืนๆ จ�กนั้นทุกคนก็

ทยอยกันขึ้นรถ ส่วนเสี่ยวเว่ยโดนเธอถีบปลุกทีหนึ่ง ก่อนโดนล�กตัวขึ้น

รถไปด้วย

เย่เฟยเฟยก้�วขึ้นรถเป็นคนสุดท้�ย โดยไม่ลืมหันไปส่งจูบให ้

ชิลเลอร์ทีหนึ่ง แล้วพูดยิ้มๆ ว่� “คนสวย ขอบคุณที่ให้คว�มร่วมมือ 

นะคะ”

ชิลเลอร์หน้�ดำ�หน้�เขียว ผ่�นไปครู่ใหญ่กว่�จะพูดโพล่งว่� “คุณ

มีเชื้อส�ยเจอร์ม�นิก4 จริงเหรอเนี่ย!”

“หนึ่งในแปดมั้ง แต่คุณจะไม่นับก็ได้ บ�ย”

ตรงที่นั่งของเย่เฟยเฟยมีหมอนสีเหลืองรูปด�วขน�ดใหญ่ว�งอยู่

สองใบ เธอหยิบม�ถือไว้ แล้วเลื่อนหน้�ต่�งรถลง โบกหมอนรูปด�วให้

ชิลเลอร์ ดูสนิทสนมกันม�กเหมือนกำ�ลังบอกล�เพื่อนรักไม่มีผิด

กวนหูห่นัไปมองคนทีย่งัยนืตวัตรงแน่วท่�มกล�งคว�มมดื แล้วอด

กุมขมับพล�งถอนใจไม่ได้

“ผมว่�คืนนี้ตำ�รวจหญิงคนนั้นต้องกลุ้มใจว่�จะยื่นเอกส�รขอเงิน

ก้อนนี้ยังไงจนนอนไม่หลับแหงๆ”

“เธอห�เรื่องใส่ตัวเอง หึๆ มีคนทำ�ให้ฉันไม่สบ�ยใจ ฉันจะทำ�ให้

4 เจอร์ม�นิก (Germanic) คือ กลุ่มชนที่ในอดีตตั้งถิ่นฐ�นอยู่ท�งตอนเหนือของ

ทวปียโุรป พดูภ�ษ�กลุม่เจอร์ม�นกิในตระกลูภ�ษ�อนิโด-ยูโรเปียน ต้นตระกลูของ

ช�ติพันธุ์ต่�งๆ ในยุโรป เช่น เยอรมัน สวีเดน เดนม�ร์ก อังกฤษ ออสเตรีย ฯลฯ
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เข�ไม่สบ�ยใจยิ่งกว่�”

เย่เฟยเฟยกำ�หมัดต่อยผัวะไปที่หมอน

กวนหู่สังเกตเห็นน�ยตำ�รวจครูเกอร์ที่ขับรถอยู่ด้�นหน้�ตัวสั่น 

เล็กน้อย เข�เข้�ใจแล้ว ตำ�รวจคนนี้เข้�ใจภ�ษ�จีนนี่เอง คำ�นวณจ�ก 

อ�ยุ เข�น่�จะอยู่ในตำ�แหน่งที่ทำ�ง�นเบ็ดเตล็ดทั่วไป คิดว่�คงเป็นเพร�ะ

รู้ภ�ษ�จีน ชิลเลอร์ถึงได้สั่งให้ม�ดูแลพวกเข�เดินท�ง รวมถึงคอยจับต�

ดูคว�มเคลื่อนไหวไปด้วย

“ถ้�หมอนเกะกะคุณ กรุณ�โยนไปท้�ยรถนะครับ” ครูเกอร์บอก

เย่เฟยเฟยอย่�งตะกุกตะกัก

วิน�ทีต่อม� หมอนรูปด�วก็ถูกโยนไปท้�ยรถ ต�มด้วยใบที่สอง

กวนหู่หันไปมองครูเกอร์ ก็พบว่�สีหน้�ของเข�ซีดเผือดกว่�เดิม

ครเูกอร์ขบัรถเอสยวู ีตวัรถมขีนาดค่อนข้างใหญ่ ข้างในกว้างขวาง 

ม�ก แต่ไม่ได้ช่วยคลี่คล�ยคว�มไม่พอใจของทุกคน ตลอดท�งไม่มีใคร

พูดคุยกันเลย บรรย�ก�ศภ�ยในรถจึงน่�อึดอัดม�ก

ยงัดทีี่ไม่น�นกถ็งึโรงพย�บ�ล ก�รตรวจร่�งก�ยหลงัจ�กนัน้ปล่อย

ให้ครูเกอร์เป็นคนจัดก�รทั้งหมด ส่วนคนอื่นๆ ต่�งอ�ศัยใบบุญกวนหู่ 

นอกจ�กเข้�ไปให้หมอตรวจดอู�ก�รแล้ว ยงัถอืโอก�สตรวจสขุภ�พทัว่ไป

ด้วยเลย

“คิดไม่ถึงว่�ม�เที่ยวต่�งประเทศยังมีโอก�สได้ตรวจสุขภ�พฟรี 

ช่วยประหยัดค่�ตรวจสุขภ�พของปีนี้ไปด้วยเลย” เสี่ยวเว่ยพึมพำ�กับ 

ตัวเอง

ตวักวนหูม่แีผลถลอกปอกเปิกค่อนข้�งเยอะ จงึเสยีเวล�กว่�เพือ่น

เย่เฟยเฟยเดินต�มเข�เข้�ไปด้วย และรับหน้�ท่ีแปลคำ�ถ�มของ

หมอให้ฟัง หมอถ�มร�ยละเอยีดยบิย่อยกลบัไปกลบัม�หล�ยหน แค่ตรวจ

เลือดก็ป�เข้�ไปเกือบชั่วโมง จนทำ�ให้เข�อย�กบอกหมอตรงๆ ว่�...ผม 

ไม่เอ�แล้ว รีบๆ เซ็นชื่อ แล้วปล่อยตัวพวกเร�ไปสักทีเถอะ
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สองชั่วโมงต่อม� ในที่สุดกวนหู่ก็ตรวจร่�งก�ยเสร็จจนได้ เมื่อได้

รับผลตรวจว่�ทุกอย่�งปกติดี เข�ก็พบว่�เซี่ยหลิงอวิ๋นกับเสี่ยวเว่ยไม่มี

อะไรทำ�จงึนัง่ดขู่�วโทรทศัน์ซึง่พวกเข�ฟังไม่รูเ้รือ่งอยูบ่นเก้�อี้ในห้องโถง

อย่�งเบื่อหน่�ย ส่วนจ�งเยี่ยนโต๋ที่นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งกำ�ลังต้ังอกต้ังใจอ่�น

หนังสือรวมบทกวีสมัยถัง

“ในหนงัสอืเล่มนัน้มทีองคำ�เรอะ” ในทีส่ดุกวนหูก่ท็นไม่ไหว ชะโงก

เข้�ไปถ�ม “คุณไม่สนใจบ�ดแผลของน้องช�ยบ้�งเหรอ เอ�แต่อ่�น

หนังสืออยู่ได้”

“คุณไม่เป็นไร ไม่งั้นพอลงจ�กเครื่อง ผมคงให้พวกเข�พ�คุณม�

ส่งโรงพย�บ�ลก่อนแล้ว” จ�งเยี่ยนโต๋ละส�ยต�จ�กหนังสือม�ตอบเข�

กวนหู่ขยี้จมูก เอ�เถอะ ที่จริงทุกคนก็รู้กันดีว่�เข�ไม่เป็นไร ไม่งั้น

คงไม่กักตัวเข�ไว้ในสถ�นีตำ�รวจและสอบสวนน�นขน�ดนั้นหรอก แต่

ปัญห�ก็อยู่ตรงนี้แหละ...ทั้งที่รู้ดีว่�เข�ไม่เป็นไร ทำ�ไมต้องบังคับเข�ม�

ตรวจร่�งก�ยที่โรงพย�บ�ลด้วยล่ะ แถมยังตรวจละเอียดยิบขน�ดนี้อีก

ตกลงว่�ช�วเจอร์ม�นกิเป็นพวกยดึถอืตวัเองเป็นใหญ่สนิะ หรอืว่�

กำ�ลังแอบตรวจสอบอะไรในตัวพวกเข�

“กระเป๋�เดินท�งของพวกเร�โดนตรวจสอบหมด” เซี่ยหลิงอวิ๋น

ฉวยโอก�สตอนครูเกอร์แยกตวัไปชำ�ระค่�ใช้จ่�ยกระซบิบอกกวนหู ่“ดทู่�

พวกนั้นจะสงสัยเร�”

“ดีนะที่ไม่ยึดหนังสือรวมบทกวีสมัยถังของพี่ผมไป”

คำ�พูดเสียดสีของกวนหู่ทำ�ให้เข�โดนเล่นง�นทันที จ�งเยี่ยนโต๋ 

ลุกขึ้นเอ�หนังสือฟ�ดหัวกวนหู่เบ�ๆ พอเห็นครูเกอร์เดินจำ้�กลับม�ก ็

พูดว่� “กลับโรงแรมก่อนค่อยว่�กัน”




