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“ผมไม่เคยอ่านนิยาย แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาแนะนำขนาดนี้ ผมจะไปหาอ่าน 

แน่ ๆ คนแต่งเป็นเพื่อนคุณเหรอ”
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คํานําสํานักพิมพ์

	 ด้วยความบังเอิญอันคาดไม่ถึง ทำให้หลงเซิน ผู้เป็นทั้งเทพบุตร 

และอาจารย์ของตงจื้อ มาล่วงรู้ความในใจของพ่อหนุ่มน้อยของเราจนได้  

ตงจื้อที่เข้าใจสถานะและตัวตนของหลงเซิน รู้ดีว่าอีกฝ่ายต้องลำบากใจ 

เพียงไรที่ต้องมารับรู้ถึงความรู้สึกภายในใจของตัวเอง หนุ่มน้อยที่เพิ่งถูก 

หักอกมาจึงหวังแต่เพียงว่าจะได้อยู่เคียงข้างอาจารย์ของตนต่อไปในฐานะ 

ศิษย์ หวังเพียงทำให้รองอธิบดีหลงผู้เย็นชาราวกับน้ำแข็งพันปียอมรับ 

ในความสามารถ มีเพียงขีดเส้นกั้นระหว่างความสัมพันธ์นี้ จึงจะทำให้ 

ทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันต่อไปได้

	 อีกด้านหนึ่ง ภัยร้ายที่ซุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดก็ค่อย ๆ คืบคลานเข้ามาหา  

ไม่รู้ว่าจะมีวันใดที่ตงจื้อของเราจะเผลอพลาดท่าเข้าหรือไม่
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บทที ่ 86

เช้าตรู่วันถัดมา  ตงจื้อกับหลิวชิงปัวพบกับฮุ่ยอี๋กวงในสถานที่ 

ถ่ายทำ

ผู้หญิงคนนี้หายจากความคับแค้นใจในอดีต หน้าตาสดใส ท่าทาง 

มีความสุขกับชีวิตดี

ฮุ่ยอี๋กวงทักทายพวกเขาด้วยความกระตือรือร้นและสุภาพ ก่อน 

แจ้งข่าวไม่คาดคิดด้วยสีหน้ารู้สึกผิด

“เมื่อวานฉันบอกผู้กำกับไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่นึกว่าฝั่งนายทุนจะหา 

คนมาด้วยอีกสามคนค่ะ”

หลิวชิงปัวขมวดค้ิว “ใครเหรอ มาจากกรมจัดการคดีพิเศษเหมือนกัน?”

“เปล่าค่ะ  ๆ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย!” ฮุ่ยอี๋กวงขอโทษขอโพย  

“ฉันรู้ว่าคนในวงการเดียวกันมักไม่ลงรอยกัน ทำแบบนี้เท่ากับไม่ให้เกียรติ 

พวกคณุเลย แตก่อ่นหนา้นัน้ฉนัไมรู่เ้รือ่งจรงิ ๆ ไมอ่ยา่งนัน้วนันีฉ้นัไมม่ทีาง 

ให้พวกคุณสองคนมาเสียเวลาเปล่าแน่”

ตงจื้อยิ้ม “เราไม่ได้อยู่วงการเดียวกัน ไม่มีมาเขม่นกันหรอก ผม 

เป็นห่วงพวกเขามากกว่าว่าเจอพวกเราแล้วจะกลัวจนหัวหด”

ฮุ่ยอี๋กวงไม่เข้าใจ

แต่หลิวชิงปัวเข้าใจความนัยของอีกฝ่าย เขาแค่นยิ้มเล็กน้อย

พวกเขาเป็นคนของกรมจัดการคดีพิเศษ และสมัยนี้พวกที่ได้ชื่อ 
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ว่าเป็นปรมาจารย์โหราศาสตร์กับผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยก็มีผู้ที่ฉกฉวย 

โอกาสหาผลประโยชน์ในช่วงชุลมุนไม่ว่างเว้น เหมือนนักต้มตุ๋นมาเจอตำรวจ 

ก็ต้องกลัวไม่ใช่เหรอ

ในบรรดาสามคนที่ฝั่งนายทุนเชิญมา มีอยู่สองคนที่มาเร็วกว่าพวก 

ตงจื้อ อีกคนยังมาไม่ถึง

คนที่มาถึงแล้วสองคน คนหนึ่งเป็นชายสูงวัย มือประคองเข็มทิศ 

อันหนึ่ง ท่าทางอัธยาศัยดี อีกคนเป็นชายวัยกลางคนที่ไว้หนวดสั้นใต้คาง  

สวมชุดลำลอง ใบหน้าประดับรอยยิ้ม สีหน้าลึกซึ้งคาดเดาได้ยาก

ทั้งสองต่างพาผู้ช่วยของตนมาด้วย มองปราดเดียวดูภูมิฐานกว่า 

พวกตงจื้อเป็นไหน ๆ 

ตงจื้อเห็นดังนั้นเลยบอกหลิวชิงปัวเสียงเบา “ให้นายปลอมเป็น 

ผู้ช่วยฉันตอนนี้ยังทันไหม”

หลิวชิงปัวร้องเหอะ ทำทีว่าไม่มีทาง

พวกเขากำลังพิจารณาฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามก็กำลังพิจารณา 

พวกเขา

ตงจื้อกับหลิวชิงปัวเด็กเกินไปจริง ๆ เด็กจนไม่เหมือนคนที่คลุกคลี 

อยู่ในวงการนี้ เหมือนนักแสดงวัยรุ่นที่มาเข้าฉากเสียมากกว่า

ผู้ที่เชิญกลุ่มชายสูงอายุมาเป็นเถ้าแก่ของบริษัทนายทุนเจ้าหนึ่ง เขา 

แนะนำกับผู้กำกับและคนอื่น  ๆ  ว่า “นี่อาจารย์หลัวหนานฟาง ปรมาจารย์ 

ฮวงจุ้ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางใต้ และเป็นผู้บรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัย 

หลายแห่ง ท่านเปิดบรรยายประจำ งานยุ่งตลอด ปกติยากมากกว่าจะ 

นัดหมายได้”

ชายสูงวัยที่ถือเข็มทิศส่งยิ้มและพยักหน้าให้ทุกคน “ได้ยินว่าจะได้ 

แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเดียวกัน ผมเลยมา ขอทุกท่าน 

โปรดชี้แนะด้วย”

นายทุนแนะนำชายวัยกลางคน “ท่านนี้คืออาจารย์จาง จางหาน  

เป็นทายาทสายตรงของหลงหู่ซาน ฝีมือเป็นเลิศ คนธรรมดาอยากเชิญ 

ยังเชิญไม่ได้ ครั้งนี้ท่านก็สละเวลามา”
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จางหานดูให้ความเป็นกันเองกับพวกเขาและให้เกียรติค่อนข้างมาก  

ได้ยินแบบนั้นจึงพูดอย่างสุภาพ “ที่ไหนกัน  ๆ มิตรภาพอย่างเรา  ๆ คุณ 

มีเรื่องจำเป็น ผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว!”

ในบริเวณนั้นมีคนเคยได้ยินชื่อจางหานกับหลัวหนานฟางมาก่อน  

จึงทยอยเข้ามาทักทาย

อาชีพนักแสดงต้องตะลอนถ่ายละครไปทั่วทุกที่ ยากจะไม่ให้พบเจอ 

เรื่องราวแปลก  ๆ  ซึ่งอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้ ลองสุ่มเลือกดารานักแสดง 

ที่อยู่ในวงการมาแล้วหลายปีขึ้นมาสักคน เขาอาจเล่าประสบการณ์ลี้ลับ 

สักเรื่องให้คุณฟังก็ได้ เพราะฉะนั้นจริง  ๆ  แล้วคนในวงการมีความเชื่อ 

เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติพวกนี้มากกว่าคนธรรมดาอยู่มาก ความ 

โหยหาและความกระหายในชื่อเสียงเงินทองของพวกเขาทำให้ใครหลายคน 

มักคาดหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นผ่านทางลัด ซินแสฮวงจุ้ยกับ 

ปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์จึงกลายเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

เทียบกันแล้ว หลิวชิงปัวกับตงจื้อผู้ปราศจากชื่อเสียงเรียงนามเลย 

ยิ่งถูกมองเป็นพวกสิบแปดมงกุฎเข้าไปใหญ่

แต่ถือว่านายทุนยังให้เกียรติฮุ่ยอี๋กวงอยู่บ้าง ได้ยินว่าหล่อนเป็น 

คนเชิญพวกตงจื้อมาจึงพูดขึ้น “คุณฮุ่ย คุณก็แนะนำอาจารย์สองท่านนี้ 

ด้วยสิ”

ฮุ่ยอี๋กวงรู้งาน หล่อนไม่ทราบว่าพวกตงจื้อยินดีเปิดเผยสถานะของ 

กรมจัดการคดีพิเศษหรือไม่ จึงบอกไปง่าย ๆ “นี่คุณตง นี่คุณหลิวค่ะ”

แค่นี้?

ไม่มีแม้กระทั่งที่มาที่ไปของอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาให้?

หลัวหนานฟางย่นคิ้ว สบตาจางหาน

หลาย ๆ อุตสาหกรรมต้องการคนวัยหนุ่มสาว ยิ่งอายุน้อย ยิ่งมีพลัง 

ฮึกเหิมเท่าไหร่ยิ่งดี แต่ในบางอุตสาหกรรมก็ตรงกันข้าม ยกตัวอย่างเช่น 

หมอหรือซินแสฮวงจุ้ย  อายุอย่างตงจื้อกับหลิวชิงปัวง่ายที่จะทำให้คน 

เกิดภาพจำว่าไม่มีประสบการณ์และไม่น่าเชื่อถือ

ตามหลักแล้ว เดิมพวกตงจื้อควรเป็นฝ่ายเข้าไปแสดงความเคารพ 
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พวกหลัวหนานฟาง บอกกล่าวถึงสำนักอาจารย์ด้วยตัวเอง ใครจะนึกว่า 

ทั้งคู่ดันไม่ทำอะไรทั้งนั้น แค่ส่งยิ้มให้พวกหลัวหนานฟางเฉย  ๆ ความ 

ประทับใจของหลัวหนานฟางกับจางหานจึงแย่ลงทันที

จางหานอดขมวดคิ้วไม่ได้ “ไม่ทราบว่าพวกนายสองคนสืบทอดวิชา 

มาจากผู้อาวุโสท่านไหน”

หลิวชิงปัวเอ่ยเสียงเรียบ “หลิวหย่งเจีย”

นี่คือชื่อปู่ของเขา

ตงจื้อยังพอมีมารยาทอยู่บ้าง แต่ชื่อที่เขาเอ่ยออกมาก็แปลกหูมาก 

เช่นกัน “อาจารย์ผมชื่อหลงเซิน”

หากเขาบอกไปว่าสำนักเก๋อเจ้า บางทีอีกฝ่ายคงรู้จัก แต่หลงเซิน 

กับหลิวหย่งเจีย หลัวหนานฟางกับจางหานไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ

พวกเขามีวิจารณญาณอยู่ในใจ และยิ่งแน่ใจมากขึ้นไปอีกว่าทั้งคู่ 

เป็นสิบแปดมงกุฎไม่ผิดแน่ เลยขี้เกียจสนทนากับพวกเขาต่อ

อากัปกิริยาของพวกเขาเป็นยังไง ตงจื้อไม่สน เพราะถึงยังไงก็ 

ต่างคนต่างอยู่มาตั้งแต่แรก ซ้ำยังไม่ได้มาสู้กันเอง แต่นิสัยแบบหลิวชิงปัว  

ถึงไม่มีเรื่องก็ต้องหาเรื่องมาจนได้ เขาบอกไปว่า “คุณจาง ไม่ทราบว่า 

คุณมีฉายาเต๋าว่าอะไร เป็นรุ่นไหนในรุ่ยเทียนซิ่งเฉิงอวี้ที่หลงหู่ซานอบรม 

บ่มเพาะมา”

จางหานเลิกคิ้ว “นายรู้จักชื่อรุ่น1 พวกนี้ของหลงหู่ซานด้วย? บอกไป 

คงไม่เสียหาย ฉันรุ่น ‘ซิ่ง’ ”

ไม่มีใครคาดคิด นอกจากหลิวชิงปัวจะไม่แสดงกิริยาเคารพเลื่อมใส 

แล้ว ยังพิจารณาอีกฝ่ายตั้งแต่หัวจรดเท้าอีกต่างหาก “ได้ยินว่าตอนนี้รุ่นซิ่ง 

ที่อายุน้อยที่สุดก็ปาเข้าไปเจ็ดสิบปีแล้ว ดูเหมือนคุณจางคงมีวิธีดูแลรักษา 

ใบหน้าให้คงความอ่อนเยาว์นะครับ!”

มีอย่างที่ไหน เขายังไม่ทันสงสัยอีกฝ่าย อีกฝ่ายก็มาตั้งข้อสงสัย 

1 ชื่อรุ่น หรือ  คนจีนมีการใช้ชื่อรุ่นเพื่อบ่งบอกลำดับวงศ์ตระกูล ส่วนใหญ่มักเป็นคำ 

ที่อยู่ตรงกลางชื่อ ผู้ที่เกิดในรุ่นเดียวกันจะมีชื่อรุ่นคำเดียวกันอยู่ในชื่อ
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ในตัวตนของเขาก่อนแล้ว จางหานเกิดโทสะในใจ “ตอนนั้นจางเทียนซือ2 

อพยพไปเกาะไต้หวัน ฉันต่างหากที่สืบสายเลือดโดยตรงของจางเทียนซือ  

เลิกเอาฉันไปเปรียบเทียบกับเทียนซือตาสีตาสาปลอม ๆ พวกนั้นได้แล้ว!”

ตระกูลจางแห่งหลงหู่ซานเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยจางเต้าหลิง 

ในยุคฮั่น เมื่อถึงเทียนซือรุ่นที่สี่ ตระกูลจางได้อพยพจากส่านซีไปยังเขา 

หลงหู่ซาน สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนับแต่นั้น ทั้งยังได้รับการอวยยศจาก 

ราชสำนักสืบบรรดาศักดิ์เรื่อยมา สถานะอยู่เหนือคติใด  ๆ ทั้งปวง ชาวบ้าน 

มีคำพูดที่ว่า เหนือข่ง ใต้จาง หมายความว่าตระกูลจางเป็นเหมือนสกุลข่ง  

คือต่างเป็นตระกูลขุนนางที่อยู่ยืนยงมานับพันปี บ่งบอกถึงระดับชื่อเสียง 

และอำนาจราชศักดิ์ เมื่อถึงยุคสาธารณรัฐซึ่งเป็นยุคที่มืดมนและวุ่นวายที่สุด 

ของจีนในเวลานั้น ตระกูลจางได้อพยพไปเกาะไต้หวันตามกองทัพชาติ 

ที่พ่ายแพ้สงคราม เทือกเถาเหล่ากอที่เหลืออยู่ทั้งสองฝ่ายต่างเริ่มถกเถียง 

กันมาอย่างยาวนานนับแต่นั้นว่าใครกันแน่ที่เป็นสำนักดั้งเดิม  บุญคุณ 

ความแค้นภายใน คนนอกไม่รู้แน่ชัด

หลิวชิงปัวแสยะยิ้ม ยังอยากพูดอะไรต่ออีก แต่ตงจื้อถองศอก 

ใส่เขาหนึ่งที บอกเป็นนัยให้เขารู้จักบันยะบันยังบ้าง

พวกเขามาแก้ปัญหา ไม่ใช่มาสู้กันด้วยวิชา สองคนนี้ถือตัวเกินไป  

วางฟอร์มวางมาด แต่ไม่ได้ทำเรื่องอะไรเกินเลย

หลิวชิงปัวถลึงตาจ้องเขา แต่สุดท้ายก็ยอมหยุดเพื่อรักษาหน้าอีกฝ่าย

คนต่างอาชีพย่อมมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน นักลงทุน 

ไม่เข้าใจ ได้ยินแค่ว่าพวกเขาพูดถึงชื่อรุ่นกับการสืบวงศ์ตระกูลอะไรสักอย่าง  

คิดว่าเป็นเรื่องที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกขั้น จึงไม่ได้หลับหูหลับตาพูดแทรก

ตอนนั้นเอง ผู้อาวุโสมากฝีมือท่านที่สามที่เขาเชิญมาก็มาถึง

อีกฝ่ายอายุราว  ๆ  สี่สิบกว่า สวมเสื้อหม่ากว้า3 ท่าทางสง่าผ่าเผย  

2 จางเทียนซือ หรือจางเต้าหลิง ผู้ก่อตั้งศาสนาเต๋านิกายเจิ้งอี และเป็นปรมาจารย์ลัทธิ 

อู่โต่วหมี่เต้า หรือลัทธิข้าวสารห้าโต่ว
3 เสื้อคลุมตัวสั้นแขนยาวที่สวมใส่ในสมัยราชวงศ์ชิง ได้รับอิทธิพลมาจากชาวแมนจู นิยม 

ใส่ทับชุดเสื้อคลุมยาวกรอมเท้า
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ใบหน้าเปล่งปลั่งมีเลือดฝาด รูปร่างสูงใหญ่ ดูคล้ายนักธุรกิจที่ประสบ 

ความสำเร็จมากกว่า หาใช่ผู้บำเพ็ญเพียรที่มีจิตวิญญาณเต๋า

เห็นได้ชัดว่านักลงทุนให้ความสำคัญกับบุคคลผู้นี้ยิ่งกว่า ไม่เพียงแต ่

ไปรับตั้งแต่อีกฝ่ายลงจากรถเท่านั้น ยังเชื้อเชิญอีกฝ่ายเข้ามาด้วยตัวเองอีก

“ยินดีต้อนรับครับ ยินดีต้อนรับ ผมดีใจจริง ๆ ที่อาจารย์เฉินมาได้!  

ผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จัก  ท่านผู้นี้คืออาจารย์ เฉิน  เฉินกั๋วเหลียง  

ปรมาจารยท์ีไ่มม่ใีครในเซยีงเจยีงไมรู่จ้กั ทา่นเปน็แขกรบัเชญิของมหาเศรษฐ ี

ที่ร่ำรวยที่สุดในเซียงเจียงอย่างมิสเตอร์หลี่กับเลดี้กงด้วย!”

เฉินกั๋วเหลียงพยักหน้าอย่างสงวนท่าที ขี้เกียจแม้แต่จะพูด ทำเพียง 

ปรายตามองผู้ช่วย

ผู้ช่วยเข้าใจความหมายของเขาทันที บอกนักลงทุนอย่างไม่พอใจว่า  

“เถ้าแก่เจ้า คุณหมายความว่ายังไง ทำไมเชิญพวกเรามาแล้วยังเชิญคนอื่น 

มาด้วย หรือว่าคุณไม่เชื่อในฝีมืออาจารย์เฉิน”

นักลงทุนไม่กล้าขัดใจ กระวีกระวาดบอก “ขอโทษครับ ๆ เมื่อวาน 

ตอนผมติดต่อไปหาเหล่าซุน เขาบอกว่าปรมาจารย์เฉินอาจไม่ว่าง ตอนนั้น 

ยังให้คำตอบที่แน่นอนไม่ได้ ทางผมรีบมาก ก็เลย...”

ทนัททีีก่ลา่วประโยคนีอ้อกไป หลวัหนานฟางกบัจางหานกไ็มพ่อใจอกี

ที่แท้พวกเขาก็เป็นตัวสำรองอย่างนั้นเหรอ

นักลงทุนไม่อยากล่วงเกินผู้ เชี่ยวชาญเหล่านี้  จึงรีบบอกพร้อม 

รอยยิ้ม “ดูผมพูดเข้าสิ จริง  ๆ  เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนมาก ขนาดพระเอก 

เบอร์หนึ่งยังเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว ทางกองจนปัญญาจริง ๆ...”

เฉินกั๋วเหลียงโบกมือ ในที่สุดก็ง้างปากทองคำของตนออกจนได้  

“ช่างเถอะ ไปดูบ้านก่อน”

คนฟังเหมือนได้รับนิรโทษกรรม “ผมพาพวกคุณไปเองครับ!”

หลิวชิงปัวจิ๊ปาก เสียงไม่ดังมาก คนอื่น  ๆ  กำลังดูคฤหาสน์อยู่ข้างหน้า 

เลยไม่ทันได้ยิน แต่ตงจื้อที่อยู่ข้าง ๆ ได้ยิน

“ทำไมเหรอ”
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หลิวชิงปัวบอก “ฉันเคยได้ยินเรื่องผู้ชายคนนี้มาก่อน ใครอยาก 

เชิญเขามาปรึกษาดูฮวงจุ้ย ต้องนัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน ราคา 

แต่ละครั้งที่ออกไปดูต้องห้าแสนขึ้น แล้วก็เชิญตัวยากมากด้วย กองถ่ายนี้ 

รวยนะเนี่ย เชิญเขามาที่นี่ได้คงใช้เงินกับเส้นสายไปไม่น้อย!”

ตงจื้อพูดยิ้ม  ๆ “ยังต้องพูดอีกเหรอ เอาหานฉีกับซูฝานมาเป็น 

พระเอกนางเอกได้ จะไม่มีเงินได้หรือไง ฉันได้ยินมาว่าลำพังแค่เหมา 

คฤหาสน์หลังนี้ค่าเช่าแต่ละวันก็ไม่ใช่น้อย  ๆ  แล้ว ถ้าแก้ปัญหาได้สำเร็จ 

ก็ถือว่าคุ้มกับเงินห้าแสนที่เสียไป”

นักลงทุนเดินอยู่หน้าสุดเป็นเพื่อนเฉินกั๋วเหลียง หลัวหนานฟางกับ 

จางหานเดินตามไปพร้อมกับผู้ช่วย ส่วนฮุ่ยอี๋กวงรั้งท้ายกับพวกตงจื้อ  

รักษาระยะห่างหนึ่งช่วงตัว

ฮุ่ยอี๋กวงแสดงความรู้สึกผิดกับตงจื้อและหลิวชิงปัวอีกรอบเกี่ยวกับ 

เรื่องที่พวกเฉินกั๋วเหลียงมาครั้งนี้

ตงจื้อบอก “คนไม่รู้ไม่ผิด คุณฮุ่ยไม่จำเป็นต้องขอโทษซ้ำ ๆ”

ฮุ่ยอี๋กวงเอ่ยด้วยความรู้สึกผิด “สถานการณ์คร่าว  ๆ ฉันอธิบาย 

ทางโทรศัพท์ไปแล้ว ไม่ทราบว่าพวกคุณสองคนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกไหม”

ตงจื้อส่ายหัว “ตอนนี้ยังไม่มี เราลองดูในกองถ่ายกันก่อนแล้วค่อย 

ไปโรงแรม แต่ผมมีคำถามข้อหนึ่งอยู่ในใจมาตลอด ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้  

แต่เกี่ยวกับคุณ คุณฮุ่ย”

ฮุย่อีก๋วงตอบสนองรวดเรว็ “บนโลกนี ้ ไมใ่ชท่กุคำถามทีจ่ะมคีำตอบ”

ตงจื้อ “คุณรู้ว่าผมจะถามอะไร?”

ฮุ่ยอี๋กวงมีสีหน้าเรียบเฉย “ไม่ว่าฉันพูดอะไรไปก็ไม่มีทางทำให้คุณ 

หายสงสัยได้ แล้วทำไมคุณถึงยังต้องถามอีกล่ะคะ”

หล่อนพูดจบก็ถอนหายใจเบา ๆ 

“นับตั้งแต่คราวนั้น  ฉันมักตื่นขึ้นมากลางดึกสงัด  รู้สึกสับสน 

ในตัวเองบ่อย  ๆ  อยู่เหมือนกัน ไม่รู้ว่าตัวเองคือฮุ่ยอี๋กวงหรือวังฉี่กันแน่  

เหมือนกับว่าเราสองคนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน  ฉันถึงขั้นไปพบ 

จิตแพทย์มาแล้วด้วยซ้ำ แต่หมอบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอะไร หลังจากนั้น 
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กว่าฉันจะยอมรับสภาพตัวเองในตอนนี้ได้ก็ผ่านไปนานเลย สำหรับฉัน  

ทุกอย่างมันผ่านไปแล้ว ฉันคือฮุ่ยอี๋กวง ฮุ่ยอี๋กวงก็คือฉัน คุณรู้สึกว่า  

ตัวฉันยังมีร่องรอยถูกปีศาจสิงร่างหรือเปล่าล่ะคะ”

ไม่มี

ฮุ่ยอี๋กวงในตอนนี้ปกติเสียยิ่งกว่าปกติ  เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง 

ท่ามกลางสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

ตงจื้อจนคำพูด

ฮุ่ยอี๋กวง “เงินที่ฉันได้จากทุกโครงการตอนนี้ ฉันบริจาคส่วนหนึ่ง 

ให้กับพื้นที่ประสบภัยพิบัติและบนดอยยากไร้ ฉันไม่อยากบอกว่ามีคน 

ได้รับประโยชน์จากมันเท่าไหร่ แต่อย่างน้อย ฮุ่ยอี๋กวงคนปัจจุบันก็ได้อุทิศ 

ประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งรอบข้าง คุณยึดติดอยู่กับคำตอบที่ผ่านไปแล้ว 

มันจะได้อะไรขึ้นมา ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรก็ไม่มีทางกลับไปในอดีตได้ 

อีกแล้ว ฉันจำได้ คุณเคยบอกว่ากรรมวนเวียนเป็นวัฏจักร ทำดีได้ดี  

ทำชั่วต้องได้ชั่ว ผลลัพธ์ในตอนนี้ก็เป็นไปตามกฎสวรรค์ไม่ใช่เหรอคะ  

ไม่อย่างนั้นคนที่รอดชีวิตจากสายฟ้าสวรรค์ครั้งที่แล้วคงไม่ใช่ตัวฉันใน 

ตอนนี้หรอก”

ตงจื้อมองดูหล่อน ผ่านไปครู่ใหญ่กว่าที่เขาจะเอ่ยขึ้น “หวังว่าคุณ 

จะจำคำพูดของตัวเองไว้ ถ้ามีอะไรผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว ผมจะจัดการ 

อย่างแน่นอน”

ฮุ่ยอี๋กวงยิ้ม “ฉันจะจำไว้ค่ะ”

หลิวชิงปัวรู้ว่าพวกเขากำลังพูดเรื่องอะไร เพราะเหตุการณ์ครั้งที่แล้ว 

เขาก็อยู่ด้วย แต่เขาไม่ได้เข้าร่วมบทสนทนา ตรงกันข้าม ชายหนุ่มก้มหน้า 

กดโทรศัพท์มือถือตลอด ไม่รู้มัวคุยกับใครอยู่

คฤหาสน์มีทั้งหมดสามชั้น ใช้เวลาไม่นานก็เดินจนครบทุกที่

หลังเดินจนทั่วแล้ว เถ้าแก่เจ้าก็ถามพวกเขาว่าเจออะไรไหม

หลัวหนานฟางบอกว่าคฤหาสน์หลังนี้อึมครึมไปหน่อย แต่เป็นเพราะ 

ข้างนอกมีต้นไม้เยอะเกินไป แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร  
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เดิมที่นี่ก็ไม่ใช่ที่พักอาศัยอยู่แล้ว หากแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่ละวัน 

มีนักท่องเที่ยวไป ๆ มา ๆ พลังหยางไม่พอก็ต้องพอจนได้

จางหานไม่ได้วิจารณ์อะไรยาวเหยียด แต่ความหมายโดยรวมสื่อ 

เช่นกันว่าบ้านหลังนี้ไม่มีปัญหาอะไร

ตงจื้อกับหลิวชิงปัวสบตากัน คิดว่าสองคนนี้พอมีฝีมืออยู่บ้างจริง ๆ

พวกเขาไม่ได้เชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชัยภูมิฮวงจุ้ยและไม่ได้เปิด 

ตาทิพย์ แต่ด้วยความรู้สึกอันเฉียบไวของผู้บำเพ็ญเพียร ปกติแล้วจึงยัง 

สัมผัสได้ถึงสมดุลหยินหยางที่ไหลเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ พลังชีวิตต่อเนื่อง 

ไม่ขาดสาย ถึงจะมืดไปสักหน่อย แต่อย่างที่หลัวหนานฟางกับจางหานบอก  

บ้านหลังนี้ปกติดี

“เราเห็นด้วยกับอาจารย์หลัวและอาจารย์จาง” ตงจื้อพูด

ถือเอาคำพูดผู้อื่นมาเป็นของตน คงกลัวจะเผยไต๋เบื้องลึกเบื้องหลัง 

ออกมาละสิท่า จางหานปรายตามองพวกเขา จำแนกพวกตงจื้อไปอยู่ใน 

ขบวนการแอบอ้างชื่อฮวงจุ้ยทำมาหากินไปเรียบร้อย

หลัวหนานฟางเองก็ส่ายหน้าเงียบ  ๆ เพราะมีพวกนักต้มตุ๋นปะปน  

อาชีพนี้ถึงได้มีทั้งคนดีและคนชั่ว

อันที่จริงคนที่เถ้าแก่เจ้าให้ความสำคัญที่สุดคือเฉินกั๋วเหลียงที่มาสาย  

เมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่พูดอะไรเสียที เขาจึงเอ่ยอย่างสุภาพ “อาจารย์เฉิน  

ไม่ทราบว่าคุณคิดเห็นยังไงครับ”

เฉินกั๋วเหลียงเหลือบมองพวกเขาแวบหนึ่ง ก่อนเอ่ยถ้อยคำชวนทึ่ง  

“คฤหาสน์มีปัญหา ไม่ใช่แค่คฤหาสน์ที่มีปัญหา คนก็มีปัญหาด้วย คน 

ส่งผลกระทบถึงคฤหาสน์”

เถ้าแก่เจ้าตะลึงงัน “ไม่มีใครอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้แล้ว ตอนนี้เป็น 

สถานที่ท่องเที่ยว...”

เฉินกั๋วเหลียงพูด “ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยเดิมของคฤหาสน์ แต่เป็นคน 

ในกองถ่ายนี้ พวกคุณทุกคนอยู่ที่นี่กันหมดแล้ว?”

เถ้าแก่เจ้ารีบบอก “อยู่หมดครับ นอกจาก...”

ทีมงานที่อยู่ข้าง  ๆ  เสริม  “มีอยู่สองสามคนที่ได้รับบาดเจ็บเข้า 
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โรงพยาบาลไปแล้วค่ะ รวมนักแสดงนำชายด้วย ก็มีคุณหานที่เป็นนักแสดง 

นำหญิง กับพระรองที่ยังไม่มาค่ะ!”

เฉินกั๋วเหลียงโบกมือ วางมาดยื่นคำขาด “งั้นไปดูที่โรงพยาบาล 

ก่อน!”

หลัวหนานฟางกับจางหานดูออก ถึงเถ้าแก่เจ้าเรียกพวกเขามา แต่ 

ในบรรดาพวกเขาสามคนนี้ อีกฝ่ายเชื่อถือเฉินกั๋วเหลียงที่สุด พอได้ยิน 

เฉินกั๋วเหลียงบอกก็ให้คนเตรียมรถไปโรงพยาบาลทันที  แต่เถ้าแก่เจ้า 

ก็ไม่ได้ละเลยหลัวหนานฟางและคนอื่น ๆ สอบถามพวกเขาอย่างสุภาพว่า 

จะไปด้วยกันไหม

จางหานกับหลัวหนานฟางไม่มีปัญหา

ว่ากันตามจริง ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ยินเถ้าแก่เจ้าบอกอย่างร้อนใจ 

ว่าเกิดอุบัติเหตุติด  ๆ  กันในกองถ่ายครั้งแล้วครั้งเล่าไม่หยุดหย่อน เลย 

ทำให้อดคิดไปถึงสิ่งลี้ลับไม่ได้ แต่หลังจากพวกเขามาแล้วกลับพบว่า 

ทุกอย่างที่นี่เป็นปกติดี คฤหาสน์ไม่มีปัญหา คนก็ไม่มีปัญหา แน่นอนว่า 

ทุกคนในกองถ่ายย่อมรู้สึกกังวลใจ และนี่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าก่อนหน้านี้ 

เถ้าแก่เจ้าไม่ได้พูดเกินจริง

แม้แนวทางจะไปกันไม่ค่อยได้กับเฉินกั๋วเหลียง แถมข้าง ๆ กันยังมี  

‘นักต้มตุ๋น’  อีกสองคน แต่หลัวหนานฟางกับจางหานก็อยากรู้ให้แน่ชัดว่า 

ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

แต่ตงจื้อกลับพูดขึ้นว่า “พวกเราจะไปดูโรงแรมที่นักแสดงพักก่อน  

เราไม่ไปโรงพยาบาล”

เป็นเพราะก่อนหน้านี้ฮุ่ยอี๋กวงบอกว่าหล่อนสงสัยว่าปัญหาอาจอยู่ที่ 

ตัวหานฉี พวกเขาเลยจะไปหาหานฉีเดี๋ยวนี้

จางหานหยอก “รีบอะไรกันไอ้น้อง ไปโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยไป 

โรงแรมสิ หรือว่าพวกนายสองคนมีธุระด่วน อยากล่วงหน้าไปก่อน”

หลิวชิงปัวฟาดกลับ “คุณไปดูที่โรงแรมกับเราก่อน แล้วค่อยไป 

โรงพยาบาลไม่ได้หรือไง”

แม้เถ้าแก่เจ้าคิดว่าตงจื้อกับหลิวชิงปัวไม่มีฝีไม้ลายมืออะไร แต่ก็ 
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ไม่ได้แสดงออกทางสีหน้า ยังคงยิ้มแก้สถานการณ์ “เอาอย่างนี้แล้วกันครับ  

ไปโรงพยาบาลกันก่อนแล้วค่อยไปโรงแรมดีไหม ยังไงวันนี้พวกคุณก็กลับ 

ไม่ทันแน่ ๆ ผมจองห้องที่โรงแรมไว้ให้ทุกคนแล้ว”

ตงจื้อ “พวกเราอยู่ในเมืองนี่เอง ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรม ผม 

ได้ยินมาจากคุณฮุ่ยว่าเมื่อวานคุณหานเห็นพระเอกตกบันไดกับตา จนเกือบ 

โดนกระแทก หลังจากนั้นผู้ช่วยของเธอก็ประสบอุบัติเหตุ บางทีคุณหาน 

อาจเห็นอะไรก็ได้ ผมเลยคิดว่าสู้ไปถามคุณหานที่โรงแรมก่อนดีกว่า”

เถ้าแก่เจ้าได้ยินดังนั้นก็คิดว่ามีเหตุผล จึงมองไปที่เฉินกั๋วเหลียง

เฉินกั๋วเหลียงเอามือไพล่หลัง บอกอย่างไม่พอใจ “ตกลงที่นี่ต้อง 

เชือ่ฟงัใคร เหลา่เจา้ คณุเรยีกผมมาเพือ่ใหผ้มมาฟงัคนทีเ่ปน็ใครมาจากไหน 

ไม่รู้สองคนพล่ามเรื่องไร้สาระงั้นเหรอ ตกลงคนที่คุณเรียกมาคือผมหรือ 

พวกเขา ถ้าเป็นพวกเขา ก็ต้องขอโทษด้วยที่ผมคงอยู่ให้ความร่วมมือ 

ไม่ได้”

เขายกเท้าจะก้าวออกไป เถ้าแก่เจ้ารีบห้ามเป็นพัลวัน “ขอโทษครับ ๆ  

อาจารย์เฉิน ผมไม่ทันคิดให้รอบคอบเอง เอาตามที่คุณพูดแล้วกัน!”

หลิวชิงปัวแค่นยิ้ม “เกรงว่าคนที่กำลังพล่ามเรื่องไร้สาระจะเป็น 

คนอื่นมากกว่า! ปรมาจารย์เฉิน เฉินกั๋วเหลียง ไม่ทราบว่าคุณสืบทอดวิชา 

มาจากสำนักไหน ถึงกล้าบอกว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนไม่รู้”

จางหานกับหลัวหนานฟางนึกสนุก เฉินกั๋วเหลียงก็ดี ตงจื้อกับ 

หลิวชิงปัวก็ดี พวกเขาเห็นแล้วรู้สึกขัดตา กลายเป็นว่าพวกเขายังไม่ทัน 

ทำอะไร สองฝ่ายก็ทะเลาะกันเองเสียก่อน จึงรอดูความสนุกในท่วงท่า 

สบาย ๆ

เฉินกั๋วเหลียงร้องเหอะ ไม่ให้ค่ากับการสนทนากับเขา ผู้ช่วยที่อยู่ 

ข้าง ๆ ตำหนิด้วยสีหน้าบึ้งตึง “นายกล้าพูดแบบนี้กับอาจารย์เหรอ ที่อาจารย ์

ไม่ได้ฉีกหน้าพวกนาย ให้พวกนายอยู่ที่นี่ต่อ ก็ถือว่าไว้หน้าพวกนายมาก 

แล้วนะ พวกนายยังกล้าหาเรื่องอีก?!”

อาจารย์ท่านนี้เป็นคนถือตัวมาก ตอนมายังนำบอดี้การ์ดมาด้วย  

ตอนนี้ผู้ช่วยกำลังกวักมือเรียกบอดี้การ์ดเข้ามาเพื่อพาตัวพวกเขาสองคน 
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ออกไป

บอดี้การ์ดสองคนรูปร่างสูงใหญ่ สวมชุดสูทสากลกับแว่นตาดำ  

มองแวบแรกดูจะเป็นเช่นนั้น แต่พวกเขายังไม่ทันวางมือบนไหล่หลิวชิงปัว  

ทุกคนก็ตาลาย ยังไม่ทันรู้ว่าหลิวชิงปัวทำอะไรลงไป บอดี้การ์ดสองคน 

ก็นอนแอ้งแม้งกับพื้น เอามือกุมแขนพลางส่งเสียงร้องโอดโอยไปแล้ว

แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะบอดี้การ์ดไม่มีฝีไม้ลายมือ เฉินกั๋วเหลียงรู้ดี  

ปกติบอดี้การ์ดเหล่านี้เป็นมือดีที่รับมือกับศัตรูทีเดียวได้เป็นสิบคน ตอนนี้ 

ดันมาถูกล้มคว่ำในท่าเดียวเมื่อเผชิญกับวัยรุ่นร่างผอมบางสองคน ไม่ใช่ 

เพราะพวกเขาอ่อนแอเกินไป แต่เป็นเพราะอีกฝ่ายแข็งแกร่งเกินไปต่างหาก

สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อย ตัวเองโลดแล่นอยู่ในวงสังคมมา 

เป็นเวลาหลายปี นึกไม่ถึงว่าทักษะในการสังเกตสีหน้าและคำพูดคนที่ 

ฝึกฝนมาจนช่ำชองแล้วทำให้เขามองพลาดได้เหมือนกัน เจ้าหนุ่มสองคนนี้ 

กำลังแต่งเป็นหมูเพื่อหลอกกินเสืออยู่ชัด ๆ

เฉินกั๋วเหลียงรวบรวมสติ “ทำไมวัยรุ่นอารมณ์ร้อนนัก มีอะไร 

พูดจากันดี ๆ ก็ได้”

หลิวชิงปัวแกว่งโทรศัพท์มือถือ “ปรมาจารย์เฉิน ผมเข้าเน็ตค้น 

ข้อมูลคุณมา ในนั้นบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนคุณได้ศึกษาวิชามาจากกัวอวี้ซาน  

ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังด้านชัยภูมิในต่างแดน บังเอิญจริง มิสเตอร์กัวคบหากับ 

ครอบครัวผมมาหลายชั่วอายุคนแล้ว และผมก็ถามมิสเตอร์กัวผ่านทาง 

คุณพ่อผมมา เขาบอกว่าไม่เคยมีลูกศิษย์ที่ชื่อเฉินกั๋วเหลียงมาก่อน คุณ 

คิดว่าข้อมูลที่ เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเขียนผิด  หรือมิสเตอร์กัวอายุ 

มากแล้ว จำไม่ได้แม้แต่ลูกศิษย์กันแน่”

เฉินกั๋วเหลียงฝืนเค้นรอยยิ้มออกมาเสี้ยวหนึ่ง “ข้อมูลในเน็ตผิด”

หลิวชิงปัวแค่นหัวเราะ “ถ้าอย่างนั้นไม่ทราบว่าคุณเฉินสืบทอดวิชา 

มาจากผู้เชี่ยวชาญท่านไหนกัน ช่วยบอกให้เป็นความรู้ผมหน่อยได้ไหม”

ตั้งแต่เมื่อครู่นี้ หลังจากที่เขากับตงจื้อเห็นเฉินกั๋วเหลียงปรากฏตัว 

ขึ้นก็รู้สึกว่าคนคนนี้ท่าทางแปลก ๆ พูดตามตรง เขาเหมือนเถ้าแก่ที่ประสบ 

ความสำเร็จในทางธุรกิจมากกว่า ไม่เหมือนยอดฝีมือผู้ไม่อวดภูมิ เทียบกัน 
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แล้ว หลัวหนานฟางกับจางหานยังจะดูเป็นตัวจริงซะกว่า

ไม่นึกว่าพวกเขาไม่ไปหาเรื่องอีกฝ่าย อีกฝ่ายก็ยังมาหาเรื่องพวกเขา 

จนได้

เถ้าแก่เจ้าปวดหัวหนัก ตอนนี้เขาเริ่มนึกเสียใจแล้วว่าตัวเองไม่ควร 

ลืมเรื่องที่ว่าคนอาชีพเดียวกันมักไม่กินเส้นกัน นี่เชิญมาทีเดียวสามคน  

แลว้ยงัอดตำหนฮิุย่อีก๋วงในใจไมไ่ดว้า่ไปหาสองคนนีม้าจากไหน เฉนิกัว๋เหลยีง 

กว้างขวางในเซียงเจียง หลายปีมานี้ การทำนายดวงชะตาและดูฮวงจุ้ย 

ให้แก่ตระกูลร่ำรวยที่พร้อมสรรพไปด้วยเงินทองและอิทธิพลทำให้เขา 

มีเส้นสายเครือข่ายที่กว้างขวางในเซียงเจียง  ที่ เถ้าแก่ เจ้าต่อสายหา 

เฉินกั๋วเหลียงไม่ใช่เพื่อเชิญเขามาแก้ปัญหายุ่งยากในเวลานี้อย่างเดียว  

แต่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำธุรกิจในอนาคตด้วย

ปรากฏว่าไป ๆ มา ๆ ตอนนี้อีกฝ่ายคงพาลโกรธเขาแน่แล้ว

คิดมาถึงตรงนี้ เถ้าแก่เจ้าก็อดถลึงตาใส่ฮุ่ยอี๋กวงไม่ได้

แต่ฮุ่ยอี๋กวงทำหน้าตาเฉย ราวกับไม่กังวลเลยว่าคนที่ตัวเองเชิญมา 

จะล่วงเกินเฉินกั๋วเหลียงเข้า

สมแล้วที่เถ้าแก่เจ้าเป็นนักธุรกิจหัวไว พอเห็นท่าทางของหล่อนจึง 

นึกเอะใจขึ้นมา คิดว่าฮุ่ยอี๋กวงคงมีคนหนุนหลัง ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะหาโอกาส 

ไถ่ถามให้แน่ชัด คิดได้ดังนั้น โทสะก็ไม่รุนแรงเท่าเมื่อครู่นี้แล้ว

ดว้ยเหตนุีเ้ขาจงึรบีเอย่ขึน้กอ่นทีส่ถานการณจ์ะบานปลาย “เอาแบบนี ้

ก็แล้วกัน นักแสดงหลายท่านยังอยู่ที่โรงแรม ผมจำได้ว่าอาจารย์เฉินชอบ 

ดูละครของคุณหาน เราไปโรงแรมกันก่อนดีกว่า จะได้คุยกับคุณหานพอดี  

ว่ายังไงครับ”

สีหน้าเฉินกั๋วเหลียงไม่สู้ดีนัก แต่สุดท้ายก็ยอมคล้อยตามเพื่อรักษา 

หน้า “ก็ดีเหมือนกัน”

หลิวชิงปัวยังอยากพูดอะไรต่อ แต่ถูกตงจื้อกดตัวไว้

“ทำเรื่องสำคัญให้เสร็จก่อน เขาไม่หนีไปไหนหรอก” ตงจื้อกระซิบ 

เบา ๆ 

คราวนี้หลิวชิงปัวเชื่อฟัง เพียงแต่เขารู้สึกว่าบอดี้การ์ดสองคนนี้ 
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อ่อนแอเกินไป ถ้าอย่างนั้นเฉินกั๋วเหลียงก็คงโลดแล่นอยู่ในสังคมโดยอาศัย 

ฝีปาก ไม่มีฝีมือแม้แต่น้อย เขาล้มคนเหล่านั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้กระบี ่

ด้วยซ้ำ ไม่ท้าทายเลย

พวกเขาแบ่งกันเป็นสามกลุ่มแล้วแยกย้ายขึ้นรถ เฉินกั๋วเหลียงมีรถมา  

เถ้าแก่เจ้าตั้งใจเรียกฮุ่ยอี๋กวงให้นั่งไปด้วยกัน พวกตงจื้อจึงไปกับหลัว- 

หนานฟางและจางหาน รถสามคันมุ่งหน้าไปทางโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลออกไป

เถ้าแก่เจ้าอาศัยโอกาสตอนที่นั่งรถมาด้วยกันถามฮุ่ยอี๋กวงไปว่า  

“สองคนที่คุณเชิญมาเป็นใครมาจากไหน”

ฮุ่ยอี๋กวงยิ้มหน่อยหนึ่ง “คุณอย่าถามเลยค่ะ ถ้าไม่ได้รับความ 

ยินยอมจากพวกเขา ฉันคงพูดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได ้ แต่ถ้าจะพูดถึงที่มาที่ไปละก ็ 

ไมธ่รรมดาแนน่อน ฉนับอกไดแ้ค่ ไมว่า่จะเปน็อาจารยเ์ฉนิกด็ี อาจารยห์ลวั 

ก็ดี พวกเขามาที่ลู่เฉิงก็ต้องอยู่ในความควบคุมของคุณตงกันทั้งนั้น”

ความแตกต่างระหว่างเธอกับคนแบบเถ้าแก่เจ้าคือเธอเคยติดต่อกับ 

กรมจัดการคดีพิเศษมาก่อน และเป็นเพื่อนกับฉือปั้นเซี่ย จึงพอรู้ข้อมูล 

เกี่ยวกับกรมจัดการคดีพิเศษอยู่บ้าง รู้ว่าคนเหล่านี้มีสองสถานะสำคัญ  

คือเป็นทั้งผู้บำเพ็ญเพียรและผู้บังคับใช้กฎหมาย แม้คนทั่วไปอาจไม่รู้  

แต่จริง ๆ แล้วพวกเขามีอำนาจมาก อย่าว่าแต่เถ้าแก่เจ้าเลย ต่อให้เป็นคนที่ 

ร่ำรวยกว่าเถ้าแก่เจ้าก็ใช่ว่าจะเชื้อเชิญคนเหล่านี้มาได้

ประโยคดังกล่าวเปิดช่องให้จินตนาการมากมาย เถ้าแก่เจ้าเป็นคน 

มีหัวคิด ขยายจินตนาการไปได้หลากหลายในทันที ฮุ่ยอี๋กวงไม่ได้พูดอะไร 

มากไปกว่านี้ ปล่อยให้เขาคาดเดาอยู่อย่างนั้น

จนกระทั่งถึงที่หมายและลงจากรถ ท่าทีที่เถ้าแก่เจ้ามีต่อฮุ่ยอี๋กวง 

เป็นกันเองขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คำก็เสี่ยวฮุ่ย สองคำก็เสี่ยวฮุ่ย เหมือนเป็น 

รุ่นน้องตัวเองยังไงยังงั้น

เขาเองก็รู้สึกเสียดายที่เมื่อครู่ไม่ค่อยกระตือรือร้นกับตงจื้อและ 

หลิวชิงปัวเท่าไหร่ ขณะที่พาทุกคนเดินเข้าไปในโรงแรมก็ขบคิดไปด้วยว่า 

จะชดเชยอย่างไรดี
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บทที ่ 87

หานฉีเป็นดาราใหญ่  ที่มีทั้งหน้าตาและฐานะ คนกลุ่มใหญ่ 

ขนาดนี้ย่อมไม่มีทางผลีผลามเข้าไปได้ เถ้าแก่เจ้าจึงให้ผู้จัดละครโทรศัพท์ 

ไปถามก่อน

ใครจะนึกว่าอีกฝ่ายดันโทร.หาหานฉีไม่ติด เข้าไปเคาะประตูอยู่นาน 

ก็ไม่มีคนตอบ พอถามผู้จัดการ เจ้าตัวก็บอกว่าติดต่อเธอไม่ได้มาตั้งแต่ 

เมื่อคืนแล้ว

ผู้ช่วยของหานฉีเพิ่งได้รับบาดเจ็บและเข้าโรงพยาบาลไป ผู้ช่วย 

คนใหม่ยังไม่ทันส่งตัวมา ผู้จัดการโทร.หาหานฉีไม่ติดก็เท่ากับว่าตามตัวเธอ 

ไม่ได้

เมื่อสอบถามไปยังคนขับรถของหานฉี อีกฝ่ายบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้ 

รับแจ้ง ซึ่งหมายความว่าหานฉีน่าจะยังอยู่ในโรงแรม

เถ้าแก่เจ้าไม่มีทางเลือก ได้แต่บอกไปว่า “ถ้าอย่างนั้นผมพาทุกคน 

ขึ้นไปเลยนะครับ”

ทุกคนไร้ข้อโต้แย้ง หลังเกิดเหตุการณ์คั่นฉากเมื่อครู่ เฉินกั๋วเหลียง 

ก็สงบเสงี่ยมลงมาก ไม่กล้าทำตัวเด่นอีก

ห้องเพรสซิเดนเชียลสวีทอยู่ชั้น  32 ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของโรงแรม  

มองลงไปเห็นวิวทะเลและทัศนียภาพรอบด้านของลู่ เฉิงกว่าครึ่งเมือง  

เป็นธรรมดาที่ราคาไม่ย่อมเยา แต่ดาราดังในวงการส่วนใหญ่ได้รับการ 
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ปฏิบัติเช่นนี้ หากมาตรฐานต่ำกว่านี้ บางทีเธออาจไม่ถือสา แต่คนอื่น 

จะคาดเดาไปต่าง ๆ นานาได้ เพราะฉะนั้นสำหรับดาราบางคน ต่อให้ต้องทำ 

หน้าใหญ่ใจโตก็ต้องพยายามเต็มที่เพื่อให้ภาพลักษณ์ออกมาดีที่สุด

เถ้าแก่เจ้าคุยกับทางโรงแรม มีผู้จัดการแผนกต้อนรับคนหนึ่งพา 

ทุกคนขึ้นไปที่ชั้น 32

ทันทีที่ออกจากลิฟต์มา หลัวหนานฟางก็ร้องเอ๊ะพลางหยุดฝีเท้า

ไม่ใช่แค่เขา แต่ตงจื้อ หลิวชิงปัว และจางหานก็ขมวดคิ้วน้อย  ๆ  

อย่างพร้อมเพรียง

“ทำไมเหรอครับ”

เถ้าแก่เจ้าเห็นพวกเขายืนนิ่งจึงรีบหยุดตาม

หลัวหนานฟางมองเข็มทิศในมือโดยไม่พูดอะไร

จางหานเอ่ย “พลังหยินรุนแรงมาก” 

เขาชักกระบี่เหรียญทองแดง1 ออกจากถุงผ้า อยู่ในท่าเตรียมพร้อม 

รับมือ

เถ้าแก่เจ้ากับผู้จัดการแผนกต้อนรับมองหน้ากัน พวกเขาไม่รู้สึกถึง 

พลังหยินอะไรทั้งนั้น

“ห้องคุณหานอยู่ไหนครับ” ตงจื้อถาม

“เชิญตามผมมาครับ”  ผู้จัดการแผนกต้อนรับกล่าวอย่างสุภาพ 

ก่อนเดินนำหน้าไป มีแขกผ่านทางมาบ้าง เห็นพวกเขามากันเป็นกลุ่มใหญ่ 

ก็อดมองด้วยสายตาสงสัยไม่ได้

ฝีเท้าของหลัวหนานฟางช้าลงเรื่อย  ๆ จากที่อยู่ข้างหน้าก็เปลี่ยนมา 

รั้งท้าย เข็มทิศในมือเขาหมุนติ้ว ๆ ทำให้ใบหน้าเริ่มเคร่งขรึมขึ้น

เขาอดดึงชายเสื้อจางหานไม่ได้ ก่อนยื่นเข็มทิศให้อีกฝ่ายดู และ 

กระซิบบอก “ร้ายกาจมาก สงสัยคงรับมือยาก!”

จริง ๆ ทั้งคู่ไม่ได้สนิทกันนัก เพิ่งเจอกันครั้งแรก ระหว่างทางพูดคุย 

กันไม่กี่ประโยค แต่เทียบกับเฉินกั๋วเหลียงและพวกตงจื้อ หลัวหนานฟาง 

1 กระบี่ที่นำเหรียญมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันด้วยเชือกสีแดง
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เต็มใจอยู่กับจางหานมากกว่า

หากจางหานไม่ได้หวาดกลัวเท่าอีกฝ่าย ประเด็นคือเขาไม่เห็น 

ภูตผีปีศาจทั่วไปอยู่ในสายตาเพราะความสามารถของตัวเอง ตรงกันข้าม 

เขาใจเย็นมาก ได้ยินหลัวหนานฟางบอกแบบนั้นจึงพูดยิ้ม ๆ “ไม่ต้องห่วง  

ผมอยู่นี่”

คนกลุ่มหนึ่งเดินมาถึงหน้าประตูห้องหานฉี หลัวหนานฟางมอง 

เข็มทิศในมือ ใจหายวาบกว่าเดิม

ปกติเขาดูฮวงจุ้ยและเสี่ยงทายดวงชะตาให้ผู้อื่น  นับว่าเคยเห็น 

โลกกว้างมาแล้ว แต่ไม่เคยเจอสถานการณ์ที่ยากแก่การคาดเดาเท่านี้ 

มาก่อน ห้องของนักแสดงหญิงคนหนึ่งจะเอาพลังชั่วร้ายตั้งมากมายขนาดนี้ 

มาจากไหน แถมยังพุ่งตรงไปถึงประตูลิฟต์อีก มันหมายความว่ายังไง

หมายความว่าภายในห้องพักต้องเกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตราย 

ยิ่งกว่า

หลัวหนานฟางนึกเสียใจที่ตอบรับคำขอร้องของเถ้าแก่เจ้า  และ 

รู้สึกหงุดหงิดไปกับความอยากรู้อยากเห็นของตน แต่พูดอะไรไปตอนนี้ 

ก็ไม่ทันแล้ว มาก็มาแล้ว จะให้หันหลังกลับออกไป ทำลายภาพลักษณ์ 

ตัวเองคงไม่ได้

ท่ามกลางใครหลายคนที่อยู่  ณ  ที่นี้  เขารู้ขีดความสามารถของ 

ตัวเองดี ให้ดูฮวงจุ้ยยังไหว แต่ขับไล่วิญญาณชั่วร้าย ตามจับปีศาจอะไร 

นั่นไม่ใช่ทางเขาเลย เฉินกั๋วเหลียงก็แค่คนท่าดีทีเหลวคนหนึ่ง สู้เขายัง 

ไม่ได้ด้วยซ้ำ วัยรุ่นอีกสองคนนั่นอาจมีฝีมือเรื่องชกต่อย แต่ถ้ามีปีศาจ 

จริง  ๆ ต่อให้ฝีมือชกต่อยดีแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ ว่าตามหลักแล้ว คนที่ 

แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเขาเห็นจะมีแต่จางหานแล้ว

คิดได้ดังนั้นเขาก็กระเถิบตัวเข้าใกล้จางหานอีกนิดอย่างอดไม่ได้

ผู้จัดการแผนกต้อนรับกำลังเคาะประตู

ก่อนหน้านี้ทางโรงแรมได้ต่อสายไปที่โทรศัพท์ตั้งโต๊ะในห้องหานฉี  

แต่ไม่มีคนรับ

“คุณหาน คุณอยู่ในนั้นไหมครับ รบกวนเปิดประตูให้หน่อยได้ไหม”
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เคาะอยูน่านแตไ่มม่เีสยีงตอบรบัจากภายใน ไมม่ทีางไมไ่ดย้นิเดด็ขาด  

เว้นแต่ว่าหานฉีกินยานอนหลับไป

หรืออีกนัยหนึ่ง อาจมีอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นไปแล้ว

ผู้จัดการแผนกต้อนรับไม่มีทางเลือก จำต้องหยิบคีย์การ์ดออกมา 

เปิดประตู พร้อมทั้งกำชับทุกคน “เดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไร อย่าเข้าไป 

ทำลายที่เกิดเหตุนะครับ พวกเราจะแจ้งตำรวจเลย”

เสียงติ๊ดดังขึ้น เขาจับลูกบิดประตูหมุน

กลิ่นคาวเลือดเข้มข้นลอยปะทะจมูก  ผู้จัดการแผนกต้อนรับ 

คลายมือออกด้วยความตกใจ เกือบปล่อยให้ประตูปิดอีกครั้ง

จางหานดันตัวอีกฝ่ายให้หลบไป ขยับไปข้างหน้าหนึ่งก้าว และ 

เปิดประตูเข้าไป

สีแดง

สีแดงเต็มไปหมด

พื้นพรม ผนัง เพดาน เต็มไปด้วยเลือด

ทุกคนตกตะลึงตาค้าง

ด้วยอารามตกใจ เถ้าแก่เจ้าจึงถอยหลังไปสองก้าวและเผลอเหยียบ 

เท้าเฉินกั๋วเหลียง ฝ่ายหลังไม่ได้โกรธเคืองเพราะกำลังพูดอะไรไม่ออก 

เช่นเดียวกัน

โลหิตกระจายเป็นหย่อม  ๆ  อยู่บนพื้นสีเทา คราบเลือดจากนิ้วมือ 

ทั้งห้าข่วนผนังเป็นรอยลึก บ่งบอกว่าตอนนั้นหานฉีดิ้นทุรนทุรายแค่ไหน

ในร่างกายของคนคนหนึ่งมีเลือดอยู่เท่าไหร่

หานฉีเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่า

คำถามแวบผ่านเข้ามาในหัวทุกคน ก่อนจะได้ยินเสียงคำรามต่ำ 

ดังมาจากข้างใน

ราวกับเป็นสัญญาณแจ้งเตือนสุดท้ายที่เปล่งออกมาจากสัตว์ร้าย 

บางชนิดก่อนการโจมตี

คลื่นเสียงสั่นสะเทือนแก้วหู ชวนให้คลื่นไส้วิงเวียน

ห้องรับแขกเละเทะอยู่ก่อนแล้ว เฟอร์นิเจอร์ฉีกขาด ผ้าปูที่นอน 
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ในห้องนอนก็ถูกกระชากมาที่นี่ เปื้อนเลือดไปกว่าครึ่ง

เทียบกับหน้าประตูห้อง กลิ่นคาวเลือดตรงบริเวณนี้ตลบอบอวล 

ไปทั่วยิ่งกว่า ราวกับโลหิตสดเข้มข้นกลายเป็นสสารลอยวนเวียนอยู่ใน 

อากาศ กลบจมกู ดวงตา อวยัวะภายใน ทำใหห้ายใจไมอ่อก อยากอา้ปาก 

อาเจียน

ห้องเพรสซิเดนเชียลสวีทเก็บเสียงได้เป็นอย่างดี ในหนึ่งชั้นใช่ว่า 

จะมีคนพักอยู่เต็ม ดังนั้นตั้งแต่เมื่อคืนวานจนถึงตอนนี้ ทางโรงแรมจึง 

ไม่ได้รับการร้องเรียนใด ๆ

“โอ้ก!” ผู้ช่วยกับบอดี้การ์ดของเฉินกั๋วเหลียงเอามือยันผนัง ก้มตัว 

ขย้อนไปแล้ว

คนอื่น ๆ ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนัก

หลังจากทุกคนเข้ามาแล้วถึงพบว่าเสียงดังมาจากในห้องนอน

เถ้าแก่เจ้ามือเท้าอ่อน ใบหน้าซีดเผือด แต่ติดที่บนผนังมีคราบ 

เลือด เขาจึงไม่กล้าเท้ามันเพื่อพยุงตัว

พยายามไม่ทรุดลงไปกลางที่เกิดเหตุ เขากับผู้จัดการแผนกต้อนรับ 

สองคนหมุนตัวทำท่าจะหนีออกไปพร้อมกัน  แต่จังหวะที่ความคิดของ 

พวกเขาเพิ่งผุดขึ้นไม่ทันไรนั้น เสียงปังก็ดังขึ้น อยู่  ๆ  ประตูห้องก็ปิดเอง  

ขังทุกคนไว้ภายใน

ผู้จัดการแผนกต้อนรับยื่นมือไปบิดลูกบิดประตู แต่พบว่าทำยังไง 

ก็เปิดไม่ออก จึงหน้าซีดไปถนัดตา

เขาหยิบวิทยุสื่อสารออกมาเพื่อติดต่อกับคนข้างนอกก็มีแต่เสียง 

รบกวน ไม่มีสัญญาณเลย

ทุกพื้นที่ในห้องนอนเต็มไปด้วยเลือดไม่ต่างกัน

หมอกสีเทาดำ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหนึ่งเมตรกำลังลอย 

วนเวียนอยู่เหนือเตียงนอนหลังใหญ่อย่างเชื่องช้า

ความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่มาก แต่ทรงพลังอย่างบอกไม่ถูก มัน 

ดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ  ๆ  เข้าไปประหนึ่งหลุมดำ เมื่อตงจื้อกับ 

หลิวชิงปัวไปถึงประตูห้องนอนใหญ่  พวกเขาก็ถูกดึงดูดด้วยพลังอัน 
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แข็งแกร่งนี้ ต้องการก้าวไปในนั้นอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ แผลเก่าตงจื้อ 

ยังไม่หายดี ทำให้เลือดลมตีกันในทรวงอก เขารู้สึกเปียกชื้นที่จมูกเลย 

ยื่นมือไปแตะตามสัญชาตญาณ ปาดได้เลือดมาเต็มมือ

เฉินกั๋วเหลียงที่อยู่ข้าง  ๆ  เดินไปข้างในพลางตะโกนร้องด้วยความ 

ตื่นตระหนก “ช่วยด้วย! ช่วยด้วย!”

หลิวชิงปัวชักกระบี่จากหลังออกมาปักใส่พื้น มือกระชากคอเสื้อ 

อีกฝ่าย ออกแรงฉุดไปข้างหลัง ดึงตัวออกห่างจากสถานการณ์ล่อแหลม

เฉินกั๋วเหลียงซวนเซไปด้านหลังสองสามก้าว ก่อนทรุดนั่งกับพื้น

“หานฉี!” ฮุ่ยอี๋กวงร้องเสียงหลง

ตอนนั้นเอง ทุกคนถึงเห็นใครคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ในซอกมุมหนึ่ง 

ของห้องน้ำข้างห้องนอนใหญ่

ตาสองข้างของหานฉีหรี่ปรือเล็กน้อย มองไม่เห็นสีเดิมของชุดคลุม 

อาบน้ำไปแล้ว สังเกตเห็นราง ๆ  ว่าบริเวณหน้าท้องกับลำตัวช่วงล่างมีเลือด 

ไหลออกมาจำนวนมาก หล่อนแน่นิ่งไม่ไหวติง ไม่รู้ว่ายังมีลมหายใจอยู่ 

หรือเปล่า

“นะ...นี่มันเกิดอะไรขึ้น” เถ้าแก่เจ้าตัวสั่นงัก ๆ

ไม่มีใครตอบเขา

หมอกสีเทาดำเข้มขึ้นเรื่อย ๆ แต่เมื่อพินิจดูให้ละเอียด แท้จริงแล้ว 

สีเทากับสีดำคือพลังสองกลุ่มที่กำลังคุมเชิงกันไม่หยุด  สีดำครองความ 

ได้เปรียบ สีเทากำลังถูกกลืนกินทีละนิด แต่การดิ้นรนของมันรุนแรงขึ้น 

เรื่อย ๆ  เช่นกัน กระแสพลังแผ่กระจายไปรอบนอกโดยมีกลุ่มพลังดังกล่าว 

เป็นวังวน พร้อมกับกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งไปทั่วห้อง แผดเสียงคำราม 

เข้าใส่ทุกคน

ลมกระโชกและแรงดึงดูดกวาดของทุกอย่างในห้องนี้ลงกับพื้น และ 

มว้นลอยขึน้ไปกลางอากาศ ทกุคนตอ้งยดึผนงัไวใ้หม้ัน่เพือ่ทรงตวั เถา้แกเ่จา้ 

ถูกเศษโคมไฟตั้งโต๊ะกระแทกร่าง ร้องเสียงโหยหวน

จางหานกัดฟัน กระชับกระบี่เหรียญทองแดงมั่น พุ่งตัวไปข้างหน้า  

เขาย่างเท้าลงบนเตียง มือข้างหนึ่งถือยันต์ มือข้างหนึ่งถือกระบี่ จ้วงแทง 
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ใส่หมอกสีเทาก้อนนั้น

“ผู้รู้แจ้งสี่ธรรมยิ่งใหญ่ ฟ้าดินเป็นสามัญ น้ำไฟดับล้าง ทองน้ำ 

หักโค่น มารปีศาจแม้นพานพบ มล้างผลาญหมดสิ้น ขอจงบันดาลดั่ง 

ประกาศิต พิฆาต!”

“อย่า!” หลิวชิงปัวยังร้องไม่ทันขาดคำก็มีเสียงดังกึกก้องคล้าย 

กลุ่มก้อนพลังปริแตก กระแสพลังซัดออกมาอย่างรวดเร็ว ทุกคนหงายหลัง 

ล้มตึงกับพื้น โดยเฉพาะจางหานที่ปลิวไปกระแทกผนังอย่างแรง

หมอกสีดำกับสีเทาแยกออกจากกันทันใด หมอกสีเทาได้รับความ 

เสียหายสองต่อจากยันต์และกระบี่เหรียญทองแดง สีอ่อนจางลงไปมาก 

ในชั่วพริบตา ตรงกันข้ามกับมวลอากาศสีดำที่ขยายอีกหลายเท่าตัวในเวลา 

สั้น  ๆ และพุ่งไปทางจางหานที่ล้มกระแทกจนวิงเวียนและยังรวบรวมสติ 

ไม่ได้!

จางหานฝืนออกแรง เงื้อกระบี่เหรียญทองแดงขึ้นหมายจะต่อต้าน  

แต่ด้วยแรงกดอัดของกลุ่มพลังสีดำ  กระบี่ เหรียญห้าจักรพรรดิที่ เขา 

เก็บรวบรวมมาอย่างยากลำบาก เชือกสีแดงของมันตึงขาดโดยไม่คาดคิด  

เหรียญทองแดงกระเด็นกระจัดกระจายไปทั่วพื้น

เหรียญห้าจักรพรรดิแบ่งแยกกันตามขนาด เหรียญขนาดเล็กคือ 

เหรียญกษาปณ์ในรัชสมัยห้าจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง คือ จักรพรรดิซุ่นจื้อ  

จกัรพรรดคิงัซ ี จกัรพรรดยิงเจิง้ จกัรพรรดเิฉยีนหลง และจกัรพรรดเิจยีชิง่  

เนื่องจากเหรียญห้าจักรพรรดิในเวลานั้นหล่อขึ้นจากทองแดง  อีกทั้ง 

สภาพสังคมในตอนนั้นค่อนข้างสงบสุข เหรียญทองแดงผ่านมือคนนับหมื่น  

เปี่ยมล้นไปด้วยพลังหยาง เมื่อตกทอดต่อกันมาจึงมีความสามารถในการ 

ขับไล่สิ่งชั่วร้าย ส่วนเหรียญห้าจักรพรรดิใหญ่นั้นหาได้ยากยิ่ง  มันคือ 

เหรียญฉินปันเหลียงสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีแห่งราชวงศ์ฉิน  เหรียญฮั่นอู่จู 

ที่ปฏิรูปในสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ เหรียญทองแดงสมัยราชวงศ์ถังซึ่งมักเป็น 

เหรียญยุคจักรพรรดิถังไท่จง ถังเกาจง หรือถังเสวียนจง เหรียญทงเป่า 

สมัยราชวงศ์ซ่ง และเหรียญหย่งเล่อทงเป่าสมัยราชวงศ์หมิงของจักรพรรดิ 

หย่งเล่อ การเก็บรวบรวมให้ครบเป็นเรื่องที่ยากมาก คนจำนวนมากจึงใช้ 
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เหรียญอู่จูของยุคฮั่นทั้งหมดแทน หรือที่เรียกกันว่า กระบี่เหรียญอู่จู

แต่กระบี่เหรียญทองแดงของจางหานเล่มนี้ไม่เหมือนกระบี่เหรียญ 

อู่จูหรือเหรียญห้าจักรพรรดิเล็กตามท้องตลาด มันคือกระบี่เหรียญห้า 

จักรพรรดิใหญ่อันมีชื่อเสียงสมคำร่ำลือ และมีเพียงลูกศิษย์จากสำนักมีชื่อ 

ผู้มีชาติกำเนิดและมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างเขาเท่านั้นที่จะได้รับ ใครจะไป 

คิดว่าวิญญาณร้ายตนนี้จะแข็งแกร่งถึงขนาดกระบี่เหรียญห้าจักรพรรดิใหญ่ 

ของเขาที่มีอยู่น้อยชิ้นยังไม่อาจต้านทาน

จางหานเบิกตาโพลงอย่างไม่อยากเชื่อ เขาทำได้แค่ควักยันต์ออกจาก 

กระเป๋าเสื้อและขว้างไปทางหมอกดำเป็นพัลวัน

แม้เขาจะเป็นทายาทสายตรงของตระกูลจาง แต่ความสามารถจัดว่า 

ธรรมดาเหลือแสน สำหรับคนธรรมดา การเสี่ยงทายและดูแลจัดการ 

เรื่องต่าง  ๆ  ในยามปกติ ความสามารถเท่านี้ถือว่าเหลือเฟือแล้ว บวกกับ 

ที่เขาออกหาประสบการณ์อยู่ข้างนอกมานับสิบปี ไม่เคยพบเจออะไรที่ 

เหลือบ่ากว่าแรงมาก่อน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความลำพอง นึกไม่ถึง 

ว่าผ่านประสบการณ์มาโชกโชน ในที่สุดก็เจอของแข็งเข้าจนได้

ยันต์กับหมอกดำลุกท่วมเป็นเปลวไฟทันทีที่ปะทะกัน

ยันต์แผ่นนี้ของจางหานไม่ใช่ยันต์คุ้มภัยที่หาซื้อได้ทั่วไปด้วยราคา 

ไม่กี่สิบหยวนตามอินเทอร์เน็ต แต่เป็นยันต์ปราบสิ่งชั่วร้ายของหลงหู่ซาน 

ซึ่งเป็นของแท้สมราคา แม้จะเป็นเพราะเหตุผลทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้น  

ตระกูลจางแห่งหลงหู่ซานจึงแตกแยกออกเป็นสองสาย ส่วนหนึ่งไปเกาะ 

ไตห้วนั สว่นหนึง่อยูใ่นแผน่ดนิใหญ ่ แตส่ิง่ทีจ่างเทยีนซอืไดร้บัการสบืทอดไว ้ 

กลุม่ทีอ่ยูเ่กาะไตห้วนัยอ่มไดร้บัการสบืทอดไปดว้ยเชน่กนั ยนัตส์ะกดปศีาจนี ้

วาดขึ้นโดยฝีมือของเจ้านิกายตระกูลจางแห่งเกาะไต้หวัน ประสิทธิภาพ 

ของมันย่อมไม่ธรรมดา

หมอกดำระเบิดตัวทันที แต่จางหานยังไม่ทันได้ดีใจ กระแสของ 

หมอกดำที่กระจัดกระจายก็กลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้ง ก่อนลอยโฉบ 

ไปทางเขา

จางหานตะลึงงัน
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เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่วินาที ตอนที่เขาอยาก 

ลุกขึ้นหลบก็สายเกินไปเสียแล้ว ทำได้แค่หยิบโคมไฟตั้งโต๊ะที่ตกอยู่ข้าง ๆ  

ปาไปทางหมอกดำ

โคมไฟตั้งโต๊ะทะลุผ่านหมอกดำตกลงบนเตียงโดยไม่เกิดผลใด  ๆ  

และหมอกดำก็อยู่ใกล้แค่คืบแล้ว!

ตายแน่! จางหานคิด จิตใต้สำนึกสั่งให้หลับตา ไม่ต่างกับปฏิกิริยา 

ของทุกคนยามเผชิญหน้ากับอันตรายที่ไม่อาจต่อต้าน

กลิ่นคาวโชยใส่หน้า แต่ร่างกายไม่ได้รับความทรมานจากการถูก 

หมอกดำฉีกกระชากอย่างที่คิด จางหานรู้สึกแปลกใจ เขาลืมตาขึ้นช้า  ๆ  

พร้อมกับความยินดีที่รอดตายมาได ้ เห็นกระบี่เสียบทะลุหมอกดำ ก่อนมัน 

จะถูกผ่าออกเป็นสองส่วน ในขณะที่ตัวกระบี่พุ่งตรงไปที่ผนังห้องนอน!

ตงจื้อกระโดดพรวด วิ่งตะบึงไปชักกระบี่ออกมา

หมอกดำที่ถูกผ่าเป็นสองส่วนสั่นระริก มีแนวโน้มที่จะค่อย ๆ กลับมา 

รวมตัวกันอีกครั้ง

“เหล่าหลิว!”

ตงจื้อคำรามก้อง  ไม่จำเป็นต้องพูดมาก  หลิวชิงปัวรับช่วงต่อ  

กระบี่ยาวถูกชักออกจากฝักที่หลัง แสงกระบี่แปรสภาพไปต่าง ๆ นานา แผ่ 

คลุมหมอกดำ

ทั้งสองไม่ได้มีการซักซ้อมใด  ๆ  มาก่อนล่วงหน้า แต่จากการจับคู่ 

จัดการกับงูเหลือมยักษ์สามหัวด้วยกันมา ดูเหมือนทั้งคู่จะมีความรู้ใจกัน 

ในสนามรบอยู่พอสมควร จึงเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายทันท ี โดยเฉพาะ 

ในช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานที่การเปลี่ยนแปลงหลาย  ๆ  อย่างเกิดขึ้นใน 

ชั่วเวลาสั้น ๆ ไม่อาจปล่อยให้โอกาสใดหลุดมือไปได้

ย้อนกลับไปเมื่อสิบนาทีที่แล้ว

หลังจากที่เข้ามา แม้ว่าหมอกดำกลุ่มนั้นดูจะรับมือและจัดการไม่ได้ 

ง่าย  ๆ แต่ตงจื้อกับหลิวชิงปัวคิดว่ายังไงจางหานก็เป็นลูกหลานตระกูลจาง 

แห่งไต้หวัน คงต้านได้สักพัก จึงไปสำรวจอาการหานฉีก่อน
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หานฉีบาดเจ็บสาหัส หายใจรวยริน แต่โชคดีที่ยังมีลมหายใจอยู่  

หลิวชิงปัวเรียนปฐมพยาบาลมา จึงห้ามเลือดให้หล่อนก่อน

ในห้องน้ำมีเลือดไหลนองเป็นแอ่ง  ๆ  ไม่ต่างกัน ก้อนเนื้อเลือดโชก 

เน่าเฟะห้อยต่องแต่งอยู่ข้างอ่างอาบน้ำ ตงจื้อเพ่งมองอย่างละเอียดถึงรู้ว่า 

มันคือทารกที่ยังไม่เป็นร่าง

หานฉีแท้งแล้วทำไมเหตุการณ์ถึงบานปลายขนาดนี้  แล้วพลัง 

วิญญาณร้ายสีเทากับสีดำในห้องมาจากไหน ปริศนามากมายลอยคว้าง 

อยู่เหนือหัว แต่หานฉีอยู่ในสภาพแทบไม่ได้สติ ไม่สามารถให้คำตอบได้

หมอกสีเทาขยับเข้าใกล้หานฉีอย่างเชื่องช้า ราวกับต้องการมุดกลับ 

เข้าไปในท้องหล่อน ตงจื้อขว้างยันต์แสงจันทราแผ่นหนึ่งออกไป แต่กลับ 

ทำให้มันขุ่นเคืองยิ่งกว่าเดิม ฝ่ายตรงข้ามขยายขนาดทันควัน ส่งผลให้ 

ยันต์แสงจันทราขาดกระจุย  หมอกสีเทาสั่นไหวเล็กน้อย  ก่อนค่อย  ๆ  

กลายร่างไปเป็นเด็กทารกคนหนึ่ง

แม่...

เสียงบอบบางอ่อนเยาว์ ไม่เหมือนเปล่งออกมาจากหมอกสีเทาที่ 

ดุร้ายแต่อย่างใด

หากหานฉีได้ยินเสียงนี้คงคิดว่าตัวเองเกิดภาพหลอนอีกเป็นแน่ แต่ 

ตงจื้อรู้ว่าไม่ใช่ จริง  ๆ  แล้วเสียงดังกล่าวเทียบเท่ากับคลื่นเสียง พูดให้ถูก 

คือสิ่งที่วิญญาณถ่ายทอดสู่มนุษย์  เนื่องจากทั้งสองฝ่ายอยู่คนละมิติ  

หลายครั้งจึงอาจไม่ได้ยิน

แม่จ๋า...

คล้ายมันต้องการปลุกหานฉีให้ตื่นขึ้น ทั้งยังเจือเสียงสะอื้น ร่าง 

ทารกสีเทาก้าวเดินเตาะแตะ ขลาดกลัว โหยหาบุพการีแต่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้

ตงจื้อเอ่ยเสียงจริงจัง “ทำไมเธอต้องทำร้ายแม่ตัวเองด้วย แล้ว 

หมอกดำนั่นมันอะไร”

แม่จ๋า...ไม่เอาหนูแล้ว...

แม่ให้คนขังหนูไว้...ทรมานมาก

แล้วแม่ก็ท้องน้องชายอีก...
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แต่น้องชายจะฆ่าหนู จะฆ่าแม่ด้วย...

ตอนหมอกสีเทาตาย  มันยังเป็นวิญญาณเด็กทารกอยู่  ความ 

สามารถในการสื่อสารขณะนี้จึงมีจำกัด ถ่ายทอดข้อมูลบางส่วนออกมาอย่าง 

กระท่อนกระแท่น ตงจื้อได้ยินแล้วสับสน ปะติดปะต่อความจริงได้แค่ 

นิดเดียว

“ทำไมเขาต้องขังเธอด้วย”

ห้องมืด ๆ...มีคน...น่ากลัวมาก

หนูไม่อยากอยู่ข้างใน...

หนูต้องการแม่...

ตงจื้อซักไซ้ “เธอโดนขังอยู่ที่ไหน!”

ร่างวิญญาณทารกสีเทาสั่นไหวรุนแรง  คล้ายต้องการบอก  แต่ 

ถ่ายทอดออกมาไม่ได้

หยก...

หยก...

ตงจื้อจับต้นชนปลายไม่ถูก ฟังอยู่หลายรอบกว่าจะรู้ว่ามันหมายถึง 

หยกที่เป็นหินหยก เขาเข้าใจทันที หันไปค้นตัวหานฉีจนทั่ว จนกระทั่ง 

แตะไปโดนแผ่นหยกชิ้นหนึ่งบนคอเธอ

แผ่นหยกสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวเท่าหัวแม่มือ คุณภาพของหยก 

ไม่นับว่าดีเยี่ยม มีจุดด่างดำปะปน แต่ตัวหยกแกะสลักเป็นรูปเด็กคนหนึ่ง  

ข้างล่างมีภาษาไทยอยู่ด้วย  แผ่นหยกทั้งแผ่นให้สัมผัสแปลกประหลาด 

บอกไม่ถูก อยู่ในมือไม่ทันไร ไอเย็นจากแผ่นหยกก็แผ่ซ่านเข้ามาในฝ่ามือ  

ตงจื้อหดมือกลับตามจิตใต้สำนึก ป้ายหยกตกพื้น ไม่ได้แตกกระจาย 

เป็นเสี่ยง ๆ แค่มีรอยร้าวเพิ่มขึ้นมา

หลิวชิงปัวห้ามเลือดให้หานฉีแล้วเลยเจียดเวลามองแผ่นหยก 

แวบหนึ่ง ก่อนพูดขึ้น “นี่คงเป็นวิชาอาคมของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

นักไสยศาสตร์ลงอาคมสะกดวิญญาณทารกไว้ในป้ายหยิน ผูกดวงชะตา 

ของเจ้าของไว้กับมัน ส่งผลกระทบต่อกันและกัน หล่อเลี้ยงกันและกัน  

วิญญาณทารกค่อย  ๆ  เติบโตรับใช้ผู้เป็นนาย ส่งเสริมด้านหน้าที่การงาน 
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และโชคลาภเงินทองอะไรจำพวกนี้”

หรืออีกนัยหนึ่ง ก่อนหน้านี้หานฉีท้องลูกคนหนึ่ง ซึ่งก็คือวิญญาณ 

ทารกสีเทา แต่ภายหลังเธอแท้ง ไม่ได้คลอดเด็กออกมา จากนั้นเธอก็ไป 

พบนักไสยศาสตร์เพื่อสะกดดวงวิญญาณลูกตัวเองไว้ในแผ่นหยก อาศัย 

สิ่งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนโชคลาภของตน และตอนนี้หานฉีก็ตั้งท้องอีก เกิดเหตุ 

ขึ้นอีกครั้ง ก้อนเลือดที่อยู่ในห้องน้ำคือทารกในท้องเธอ และกระแสพลัง 

สีดำกลุ่มนั้นก็คือวิญญาณทารกในครรภ์?

เวลาเพียงชั่วครู่ ตงจื้อคิดได้เท่านี้ แต่เขารู้สึกว่ามีตรงไหนสักแห่ง 

ไม่ถูกต้อง

ยังไม่ทันขบคิดถึงเหตุและผล ฝั่งจางหานก็ต้านไม่อยู่เสียแล้ว

กลุ่มพลังสีดำแข็งแกร่งเหนือความคาดหมาย ในมุมของตงจื้อ  

ถึงแม้ความสามารถของจางหานจะเทียบไม่ได้กับหลี่อิ้งที่สำเร็จวิชามาจาก 

ลัทธิเต๋าเช่นกัน แต่นับว่าด้อยกว่ากันเพียงเล็กน้อย ไม่ถึงกับต่างกันราว 

ฟ้ากับเหว ขนาดเขายังต้านหมอกดำไม่ได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงหลัวหนานฟาง 

กับเฉินกั๋วเหลียงเลย เพราะแบบนั้นถึงได้เกิดภาพฉากเหตุการณ์ก่อนหน้า 

ซึ่งเป็นวินาทีแห่งความเป็นความตายของจางหาน และตงจื้อกับหลิวชิงปัว 

ร่วมแรงกันต่อสู้กับหมอกดำ

เมื่อหมอกดำถูกปกคลุมด้วยแสงกระบี่หลายลำของหลิวชิงปัว  

นอกจากมันจะไม่ถอยและขลาดกลัวแล้ว กลับยิ่งแข็งแกร่ง ขยายใหญ่ขึ้น 

จนค่อย  ๆ  กลายร่างไปเป็นชายวัยกลางคนคนหนึ่ง แสงกระบี่ตกกระทบ 

ส่วนหัวของมัน หมอกดำสั่นสะท้านรุนแรง กระจัดกระจายแต่ไม่แตก 

กระจุย กำลังจะทนไม่ได้ในอีกไม่ช้า

หลิวชิงปัวเพิ่มแรง ยื่นกระบี่ไปข้างหน้าอีกหนึ่งนิ้ว ปลายกระบี่ทิ่ม 

เข้าไปในส่วนหัวของหมอกดำเล็กน้อย

จังหวะนี้เอง ตงจื้อถอนกระบี่ฉางโส่วออก และโจมตีเข้าทางด้านหลัง 

ของหมอกดำ

บึ้ม จู่  ๆ  หมอกดำก็ระเบิดตัว กระแสพลังมหาศาลทำให้พวกเขา 

สองคนล้มคว่ำ หมอกดำอ้าปาก ดูดวิญญาณทารกสีเทาเข้าไปทางปาก
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พวกตงจื้อเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าที่เมื่อครู่หมอกดำทำทีอ่อนแอ เพื่อ 

อาศัยจังหวะที่พวกเขาละความสนใจ กลืนกินวิญญาณทารกเข้าไป!

ทั้งสองตกตะลึงไม่น้อย มองสบตากันจากไกล  ๆ ไอเย็นยะเยือก 

ผุดขึ้นจากก้นบึ้งของจิตใจ

หมอกดำยังไม่ทันก่อร่างเต็มที่ก็แสดงเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวร้ายกาจ 

ขนาดนี้แล้ว หากมันเติบโตและมีร่างสมบูรณ์จะรับมือด้วยยากขนาดไหน

ตงจื้อนึกถึงสวีหวั่นผู้มักวางกลอุบายเอาแน่เอานอนไม่ได้คนนั้น  

ปีศาจมนุษย์ที่ทำให้รองอธิบดีสองท่านของกรมจัดการคดีพิเศษต้องออกโรง 

ด้วยตัวเองกว่าจะสังหารมันได้ในที่สุด หมอกดำที่อยู่ตรงหน้านี้ บางทีพลัง 

กับไหวพริบอาจไม่สมบูรณ์พร้อม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทำไมจะเป็นปีศาจ 

มนุษย์อีกตนไม่ได้

ต้องฆ่ามันให้ตายที่นี่! ตงจื้อกับหลิวชิงปัวคิดตรงกันโดยไม่ได้ 

นัดหมาย

ร่างของชายที่กลืนกินวิญญาณทารกไปแจ่มชัดขึ้น เขาเปล่งเสียง 

หัวเราะหึ ๆ ออกมาจากลำคอ คล้ายต้องการสื่อสารกับพวกเขา

ตงจื้อเห็นเหมือนหมอกดำซึ่งเป็นเจ้าของใบหน้าคลุมเครือยกยิ้ม 

แปลกประหลาดให้เขา

เขาไม่ทันคิดอะไรมาก ลงมือพร้อมกับหลิวชิงปัว

คนหนึ่งพุ่งใส่หมอกดำ ส่วนอีกคนควักยันต์ออกมาปูค่ายยันต์ไป 

รอบ ๆ หมอกดำอย่างว่องไว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้คนอื่น  ๆ  ที่มองอยู่ตะลึงงัน 

ไปแล้วเรียบร้อย

จางหานค่อนข้างรู้สึกละอายใจ คิดไม่ถึงว่าความหลงตัวเองของตน 

ก่อนหน้านี้จะลงเอยด้วยการรอให้ผู้อื่นมาช่วยชีวิตในท้ายที่สุด

หลัวหนานฟางกลั้นหายใจรวบรวมสติ ภาวนาเงียบ  ๆ  ว่าพวกตงจื้อ 

จะกำจัดหมอกดำได้สำเร็จ ไม่อย่างนั้นวันนี้ตาแก่อย่างเขาคงถูกฝังทั้งเป็น 

อยู่ที่นี่

เฉินกั๋วเหลียงหมดแรง ทรุดตัวอยู่ข้างผนัง ตัวสั่นงันงก พูดอะไร 
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ไม่ออกนานแล้ว

ครั้งที่แล้วฮุ่ยอี๋กวงเผชิญเหตุการณ์ที่ดาดฟ้าของโรงพยาบาลมา  

จึงสงบใจได้บ้าง ส่วนเถ้าแก่เจ้ากับผู้จัดการแผนกต้อนรับตกใจจนเป็นลม 

หมดสติไปแล้ว

ไม่นานจางหานก็จำค่ายยันต์ที่ตงจื้อปูได้ มันเป็นค่ายยันต์ที่ปูขึ้น 

เพื่อกักขังหมอกดำไม่ให้อีกฝ่ายหลบหนี ไม่ใช่ว่าตงจื้อไม่อยากเรียกสายฟ้า  

แต่เขามีแผลที่ตัว ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ สู้เลือกวิธีเรียบง่าย 

และมีประสิทธิภาพจะดีกว่า จางหานกระวีกระวาดควักยันต์กำจัดปีศาจ 

ทั้งหมดออกจากกระเป๋าเสื้อ ช่วยตงจื้อปูค่ายยันต์อีกแรง ยันต์สะกดปีศาจ 

ของเขาช่วยเสริมค่ายยันต์แปดทิศได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการช่วยให้ 

ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพขึ้น ตงจื้อจึงไม่ได้ห้ามเขา

หมอกดำเป็นฝ่ายยื่นมือออกไปเพื่อม้วนเข้าหาแสงกระบี่ ทว่าถูก 

บดขยี้ทันที ร่างของชายคนดังกล่าวแตกกระจายไปทุกทิศทาง ก่อนที่ตงจื้อ 

จะทันหยิบยันต์แสงจันทรา หมอกสีดำในอากาศก็เริ่มกลับมาเกาะกลุ่มกัน 

อีกครั้งอย่างรวดเร็ว

“เวรเอ๊ย ไม่จบไม่สิ้นสักที!”

หลิวชิงปัวด่าเปิง ถือกระบี่พุ่งเข้าใส่หมอกดำที่เพิ่งรวมกลุ่มกัน  

ลำแสงสีขาวพัวพันกับหมอกดำยืดเยื้ออยู่ครู่หนึ่ง ได้ยินเพียงหลิวชิงปัว 

บอกด้วยความเดือดดาลว่า “แม่งเอ๊ย ตงจื้อ รีบเข้ามาช่วยกันสิโว้ย!”

ไม่รอให้เขาตะโกนจบ ตงจื้อก็ปูค่ายยันต์เสร็จพอดี!

“ลงมือ!” ตงจื้อตะโกน หลิวชิงปัวเข้าใจโดยไม่ต้องมีคำอธิบาย  

ชายหนุม่สง่ผา่นพลงัไปยงัตวักระบีท่นัที แสงกระบีส่วา่งวาบ บดบงัหมอกดำ 

แทบทั้งหมดในชั่วพริบตา

กระบี่ฉางโส่วมาถึงในเวลาเดียวกัน  มันทะลุผ่านแสงกระบี่ของ 

หลิวชิงปัว เสือกผ่านหมอกดำที่กระจายเป็นเศษเล็กเศษน้อยพวกนั้น แทง 

เข้าไปที่ใจกลางหมอกดำโดยตรง ยันต์แสงจันทรากลายเป็นไฟอาคมสว่างจ้า  

ระเบิดแก่นกลางอย่างรุนแรง

บึ้ม!
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เสียงระเบิดกึกก้องดังขึ้นข้างหูจางหาน สั่นสะเทือนถึงแก้วหู โลก 

ทั้งใบพลันเงียบงัน เหลือเพียงเสียงดังหึ่ง ๆ

แสงสว่างบาดตาทำให้เขาลืมตาไม่ขึ้น ภายใต้กระแสพลังมหาศาล  

ร่างของเขาถูกอัดกระแทกใส่ผนังอย่างแรงเป็นครั้งที่สอง แผ่นหลังเจ็บ 

เสียจนแทบกระอักเลือดออกมา!

พวกแกต้องได้ลิ้มรสเพลิงโทสะที่ทำให้ร่างอวตารพินาศย่อยยับ...

ระหว่างที่มึนงง จางหานคล้ายได้ยินคำพูดดังกล่าว

เขาไอสองสามที ฝืนความเจ็บปวดในดวงตา ค่อย ๆ ลืมตาขึ้นช้า ๆ

สภาพห้องเละเทะยิ่งกว่าเมื่อครู่  แต่ในที่สุดประตูก็เปิดได้แล้ว  

เพราะพนักงานโรงแรมรีบพุ่งเข้ามาจากด้านนอก และมองพวกเขาด้วยอาการ 

ตกตะลึงตาค้าง ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ตงจื้อกับหลิวชิงปัวทรุดลงกับพื้นไม่ต่างกัน หมอกสีดำกลุ่มนั้น 

จางหายไปอย่างไร้ร่องรอย น่าจะถูกพวกเขากำจัดไปจนหมดสิ้นแล้ว แต่ 

ดู  ๆ  ไปแล้วสภาพพวกเขายังดีอยู่ ไม่ได้สะบักสะบอมแบบตน จางหานคิด

“มันยังอยู่ มันยังอยู่! รีบกำจัดมัน!” จู่  ๆ  เฉินกั๋วเหลียงก็ตะโกน 

โหวกเหวก  เส้นประสาทของทุกคนที่เพิ่งคลายตัวลงกลับมาตึงเครียด 

อีกครั้งในพริบตา

มองไปยังทิศทางที่เขาชี้ ตงจื้อเห็นหมอกดำกลุ่มหนึ่งค่อย  ๆ แยกตัว 

ออกจากทารกในห้องน้ำ มันมีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้านี้มาก อาจจะเป็น 

ปลาที่ลอดแหไปได้ ใจเขากระตุก นิ้วชี้กับนิ้วกลางคีบยันต์ปาเข้าไป

“ฟ้าหนึ่งกำเนิดน้ำ ดินสองกำเนิดไฟ ฟ้าสามกำเนิดไม้ ดินสี่กำเนิด 

ทอง ห้าอยู่ระหว่างกลาง พิชิตความโหดร้าย ขับไล่ภัยพิบัติ โค่นมาร 

ดับรอย!”

ยันต์แสงจันทรากลายเป็นเปลวไฟลุกโชติช่วงห่อหุ้มหมอกดำ  

ในที่สุดทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก

หมอกดำกำลังจะดับสลายลงอย่างสมบูรณ์ ทันใดนั้นตงจื้อก็รู้สึก 

เย็นวาบที่หว่างคิ้ว คล้ายมีอะไรสักอย่างกระโดดออกจากเปลวไฟและดีดตัว 

พุ่งเข้ามาอย่างฉับไว เขาลองแตะหัวคิ้วดู แต่ไม่มีอะไรผิดปกติ
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“เมื่อกี้นายเห็นอะไรไหม” เขาถามหลิวชิงปัว

“เห็นอะไร” หลิวชิงปัวถามกลับด้วยความงงงวย

งั้นคงไม่มีอะไรแล้ว สงสัยจะคิดไปเอง ตงจื้อหายห่วง

ฝ่ายจางหานทั้งขวัญหายทั้งรู้สึกอับอาย

เขานึกไม่ถึงว่าชายสองคนที่ตนดูถูกอยู่เงียบ  ๆ คิดว่าเป็นสิบแปด 

มงกุฎก่อนหน้านี้ จะช่วยชีวิตทุกคนไว้ในยามคับขัน

“ขอถามอะไรเพื่อนนักพรตหน่อย วิชายันต์ของคุณ อาจารย์ก็เป็น 

คนถ่ายทอดให้ใช่หรือไม่” สรรพนามที่เขาใช้เรียกตงจื้อกับหลิวชิงปัวเลื่อน 

ฐานะจาก ‘ไอ้น้อง’ มาเป็น ‘เพื่อนนักพรต’ ทันที

การใช้ยันต์จำเป็นต้องมีการสืบทอดจากสำนักอาจารย์ หากไม่มี 

อาจารย์ ยันต์ก็ไม่สามารถเกิดประสิทธิผลได้ แต่ชื่อหลงเซิน จางหาน 

ฟังแล้วไม่คุ้นจริง ๆ ถึงได้ถามออกไปแบบนั้น

ตงจื้อบอก “วิชายันต์ของผมได้รับถ่ายทอดมาจากนิกายเก๋อเจ้า ผม 

มีอาจารย์ในนามอีกท่านที่สำนักเก๋อเจ้า”

จางหานทำหน้าเหมือนรู้จักเป็นระยะ อยากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 

หลายสิบนาทีก่อน ลากคอตัวเองที่มีท่าทางหยิ่งยโสกลับมาให้รู้แล้วรู้รอด  

จะได้ไม่ต้องมาหน้าแตกเอาตอนนี้

“นกิายเกอ๋เจา้เปน็หนึง่ในสามนกิายใหญท่ีม่ชีือ่เสยีงพอ ๆ กบัหลงหูซ่าน 

ของผม ถึงแม้ผมจะเติบโตที่อีกฝั่งหนึ่งของช่องแคบทะเลตั้งแต่เล็ก แต่ก็ 

เคยได้ยินมาบ้าง ไม่เคยคิดว่าตอนนี้จะได้มาเจอคุณสองคนที่ศึกษาศาสตร์ 

เดียวกัน ต่อไปถ้ามีโอกาส ขอเชิญไปเป็นแขกที่ตระกูลจางแห่งไต้หวัน 

ด้วย!”

หลัวหนานฟางยิ้มเจื่อน ๆ เช่นกัน “วันนี้ต้องขอบคุณพวกคุณสองคน 

มากที่ช่วยชีวิต ไม่อย่างนั้นตาแก่อย่างผมคงต้องมาจบเห่อยู่ที่นี่ไปแล้ว!”

ขณะที่ฝ่ายพวกเขามัวสาละวนอยู่กับการผูกมิตร ก่อนหน้านี้คนที่อยู่ 

ด้านนอกพยายามเปิดประตูแต่ไม่เป็นผล ยิ่งได้ยินเสียงความเคลื่อนไหว 

อึกทึกครึกโครมลอยมาจากด้านใน จึงจำเป็นต้องแจ้งตำรวจให้ช่วยจัดการ

เมื่อตำรวจมาถึง เหตุการณ์ด้านในก็สิ้นสุดลงพอดี ประตูเปิดออก 
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อย่างง่ายดาย แต่พอเห็นภาพเลือดสด  ๆ  ที่สาดกระเซ็นอยู่ทั่วห้อง ทุกคน 

ก็ได้แต่อ้าปากตาค้างด้วยความตกตะลึงพรึงเพริด

ด้วยเรื่องของยามาโมโตะก่อนหน้านี้ ตงจื้อเลยเคยติดต่อกับตำรวจ 

ลู่เฉิงมาก่อนแล้ว จึงไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับพวกเขา  เขาบอกไปว่า  

“ไม่ต้องตกใจ ที่นี่เกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อย กรมจัดการคดีพิเศษจัดการแล้ว  

พวกคุณบอกรองหัวหน้าซ่งที่ดูแลคดีอาญาก็พอ หรือจะบอกผู้บังคับการ 

เจิ้งไปเลยก็ได้”

เขาหยิบบัตรพนักงานออกมา ตำรวจชั้นผู้น้อยที่มารับช่วงคดีต่อ 

เพิ่งเข้าทำงานไม่ถึงปี ไม่เคยเจอคดีที่วุ่นวายนองเลือดเท่านี้มาก่อน สมอง 

มึนงงไปชั่วครู่ เห็นบนบัตรพนักงานเขียนไว้ว่าเป็นตำรวจเหมือนกันก็ยิ่ง 

สับสนหนักกว่าเก่า แต่เขาไม่กล้าประมาท รีบให้เพื่อนร่วมงานนำตัวหานฉี 

ที่บาดเจ็บสาหัสไม่ได้สติส่งโรงพยาบาล และรายงานขึ้นไปเป็นทอด  ๆ  

สุดท้ายได้รับสายจากผู้บังคับการเจิ้งด้วยตัวเองแบบไม่คาดคิด ยืนยันว่า 

สิ่งที่ตงจื้อพูดเป็นความจริงทั้งหมด แต่เพื่อรับประกันความปลอดภัย  

ผู้บังคับการเจิ้งก็ต้องมาดูด้วยตัวเองอยู่ดี

ทางฝั่งตงจื้อโทรศัพท์เรียกมู่ตั่วมาด้วย หางตาแลเห็นเฉินกั๋วเหลียง 

ใช้มือกับเท้าคู่กัน กำลังขยับออกไปข้างนอกเงียบ  ๆ ก็อดตะโกนเสียงดัง 

ไม่ได้ “หยุดเลย!”

ตำรวจหูตาว่องไว  ตะครุบตัวเฉินกั๋วเหลียงไว้ได้ทัน  “ทำอะไร  

จะไปไหน!”

เฉินกั๋วเหลียงเผยรอยยิ้มเหยเกยิ่งกว่าร้องไห ้ แค่กำลังจะอ้าปากพูด 

ก็พะอืดพะอมอย่างสุดจะทนแล้ว “ฉะ...ฉันทนกลิ่นในนี้ไม่ไหวแล้ว!”

หลิวชิงปัวปากยิ้มตาไม่ยิ้ม “คุณเป็นปรมาจารย์มาจากเซียงเจียง 

ไม่ใช่หรือไง  ไม่ใช่แขกคนสำคัญของมิสเตอร์หลี่กับเลดี้กงหรอกเหรอ  

ยังไงก็ควรมีประสบการณ์มากกว่าพวกเรานะ แค่กลิ่นนิดเดียวทำไมถึง 

ทนไม่ได้เสียแล้วล่ะ เฉินกั๋วเหลียง คุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าแอบอ้าง 

หลอกลวง เผยแพร่ความเชื่องมงายล้าสมัย ตอนนี้ต้องขอเชิญตัวไปเพื่อ 

ให้ความร่วมมือกับการสอบสวน ลองคิดไปพลาง  ๆ นะว่าตัวเองต้องอธิบาย 
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อะไรบ้าง!”

เฉินกั๋วเหลียงหน้าเบ้ มือเท้าอ่อนระทวย แต่ไม่กล้าขัดขืนอีก

เถ้าแก่เจ้าเห็นดังนั้นก็นึกถึงเงินค่าตัวก้อนใหญ่ที่ตนเสียไปก่อนหน้า  

ในใจปวดตุบ ๆ ขึ้นมาเป็นระลอกอย่างอดไม่ได้
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