
ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ า  คั  ญ

จั่นเจาคงไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับไหนชนิดเอาจริงเอาจังขนาดนี ้

มาก่อนในชีวิตแน่นอน เขาอ่านจากต้นจนจบทีละตัวอักษรซ้ำแล้วซ้ำอีก

ไป๋อวี้ถังแสดงอาการจนคำพูด “เจ้าแมว ขืนนายอ่านต่อไปมีหวัง 

ท่องได้แน่ ๆ”

จั่นเจาหรี่ตามอง เป็นนัยว่า — ท่องได้แล้ว แต่ยังไม่เจออะไร

— เอ๋อร์หย่า
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อาจทำให้ทุกคนรู้สึกเสียวฟันกันหน่อย  ๆ แต่รับรองว่าลุ้นระทึกไปจนจบเล่ม 

เช่นเคยค่ะ 
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พิธีศพ

ภายหลังจากสิ้นสุดคดีเรือผีสิง  เดิมทีเปาเจิ่งคิดจะให้เหล่า 

สมาชิก S.C.I. ได้หยุดพักยาว  ๆ  กันสักหน่อย แต่ไป๋อวี้ถังเห็นว่าใกล้ถึง 

ตรุษจีนแล้ว และตอนนี้ก็ไม่มีคดีใหญ่พิเศษอะไร จึงเสนอให้รวบเอาวัน 

หยุดยาวมาหยุดพร้อมกับวันหยุดตรุษจีน ส่วนตอนนี้ให้เข้างานตามปกติ 

เพื่อเคลียร์งานเอกสารง่าย  ๆ  ไปก่อน ซึ่งทุกคนต่างก็รู้สึกเช่นกันว่าจัดการ 

แบบนี้เหมาะสมกว่า

การทำงานในช่วงแรก ๆ ก็เป็นไปตามสบายดีอยู่ ทว่าระยะนี้มีตำรวจ 

ใหม่จบการศึกษา สำนักงานตำรวจจึงมีเด็กใหม่หลั่งไหลเข้ามาไม่น้อย  

แต่ละคนยึดเอา S.C.I. เป็นแดนสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่สำนัก- 

งานตำรวจตั้งแผนกเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และงานข้อมูลบางแผนก 

เพิ่มเติม ทำให้มีตำรวจหญิงมาเพิ่มมากขึ้น บรรดาสาว  ๆ  ได้ยินเรื่องกลุ่ม 

หนุ่ม ๆ รูปงามของ S.C.I. มานานแล้ว จึงรวมตัวกันขึ้นมาเยี่ยมเยียน

แน่นอนว่าการถูกสาว  ๆ  มองไม่ใช่เรื่องทุกข์ใจอยู่แล้ว โดยเฉพาะ 

เจา้หูท่ีม่คีวามสขุเปน็พเิศษ แถมยงัยใุหไ้ปอ๋วีถ้งัรบัตำรวจหญงิมาสกัหลาย  ๆ  

คนด้วยซ้ำ ชายหญิงจับคู่ทำงานด้วยกันจะได้ไม่เหนื่อย

ไม่รู้ว่าคำพูดนี้ลอยไปเข้าหูฉีเล่อได้อย่างไร แต่เล่นเอาชีวิตเจ้าหู่ 

หลังจากนั้นตกที่นั่งลำบาก

ยังมีหม่าฮั่นอีกคนที่ลำบากสุดจะบรรยาย เพียงแต่คนที่รังควานเขา 
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ไม่ใช่แฟนสาวดาราดังอย่างเฉินเจียอี๋ และไม่ใช่ตำรวจสาว  ๆ  ในสำนักงาน  

หากแต่เป็นจั่นเจา

บนเรือผีสิงคราวก่อน ไม่รู้เจ้าเจ๋ว์วางยาอะไรใส่หม่าฮั่นไว้บ้าง แต่ 

พอคลี่คลายคดีได้แล้วก็ไร้ประโยชน์

ทีแรกจั่นเจายังคิดว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับฐานทดลองบนเกาะ  

แต่ฐานทดลองโดนระเบิดทิ้งไปแล้ว ทั่วทั้งเกาะมีแต่ซากปรักหักพัง แถม 

เจ้าเจ๋ว์ยังดอดหนีไปแล้วด้วย ดังนั้น...หม่าฮั่นจึงกลายเป็นหนูตัวน้อยที่ 

โดนทดลองอะไรมาก็ไม่รู้ จั่นเจาจับจ้องเขาไม่วางตาทั้งวัน มองจนหม่าฮั่น 

รู้สึกเหมือนถูกวิญญาณเกาะหลัง

เช้าตรู่วันนี้ไป๋อวี้ถังลากจั่นเจาซึ่งยังไม่ตื่นดีเพราะนั่งศึกษาข้อมูลอยู ่

ทั้งคืนเข้าสำนักงานตำรวจ และได้รับการทำความเคารพจากบรรดาสาว  ๆ   

มาตลอดทาง พอออกจากลิฟต์ก็เจอกับเจ้าหู่ซึ่งกำลังถือมือถืออยู่ “หัวหน้า 

ครับ ผมขอลางานครึ่งวันบ่ายนะครับ”

“อือ...” ทันทีที่ไป๋อวี้ถังพยักหน้าอนุญาต หม่าฮั่นก็เดินออกมาจาก 

ในสำนักงาน “หัวหน้าครับ ขอลางานครึ่งวันบ่ายนะครับ”

“อือ...” ไป๋อวี้ถังพยักหน้าอีกรอบ ไป๋ฉือเดินออกมาจากลิฟต์อีกตัว 

หนึ่ง “พี่ครับ ผมขอลางานครึ่งวันบ่ายนะครับ...”

มุมปากไป๋อวี้ถังกระตุก กำลังคิดถามว่าพวกนายจะทำอะไรกัน  

หม่าซินก็วิ่งออกมาจากห้องชันสูตรที่อยู่ติดกัน “หัวหน้าคะ ฉันกับหัวหน้า 

ของฉันขอลางานครึ่งวันบ่ายนะคะ...”

อีกด้านหนึ่ง ลั่วเทียนเดินถือมือถือขยี้หัวออกมาอีกคน “หัวหน้า 

ครับ ครึ่งวันบ่ายขอลา...”

ไม่รอให้เขาได้พูดจบ ไป๋อวี้ถังยกมือขึ้นห้ามทุกคน “พวกนายรีบไป 

ขึ้นเรือหรือว่ารวมหัวกันไปซื้อตั๋วรถเนี่ย ทำไมต้องลางานบ่ายนี้กันหมด”

แต่ละคนสบตากันไปมา ไป๋อวี้ถังจึงส่งสัญญาณให้พูดทีละคน

เจ้าหู่เอ่ยปากว่า “ผมไปร่วมงานศพครับ”

ไป๋อวี้ถังเลิกคิ้ว — หมดทางโต้แย้ง อนุญาตให้ลา

พอมองหม่าฮั่น หม่าฮั่นตอบว่า “ร่วมงานศพครับ”
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ไป๋ฉือเกาหัวยิก ๆ “ร่วมงานศพครับ”

ไป๋อวี้ถังมองหม่าซินอีกคน หม่าซินทำตาปริบ ๆ ใส่เขา “ร่วมงานศพ 

ค่ะ”

สุดท้าย ทุกคนมองมาที่ลั่วเทียน ลั่วเทียนชักเขิน “ระ...ร่วมงานศพ 

ครับ”

จั่นเจาลูบปลายคางด้วยความแปลกใจ “วันนี้มันวันอะไร งานศพ 

เยอะจัง”

“น่าจะเป็นงานเดียวกันหรือเปล่า” หม่าซินเอ่ย

จั่นเจากับไป๋อวี้ถังนิ่งอึ้ง “งานศพใคร”

“ฉางเหยียน” ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกัน

“ฉางเหยียน...” จั่นเจานึกทบทวนอยู่ครู่หนึ่ง “คุ้นหูจังแฮะ?”

ไป๋อวี้ถังกลับเป็นคนนึกออก จึงเอ่ยถามว่า “ดาราผู้หญิงที่ขึ้นเวที 

ร้องเพลงวันที่โรงแรมพี่ใหญ่เปิดตัว?”

“อ๋อ!” จั่นเจานึกขึ้นมาได้บ้าง “คนที่ร้องเพลงเพราะ ๆ?”

ทุกคนพากันพยักหน้า

จั่นเจาตกใจ “เธอเพิ่งจะยี่สิบเจ็ดเองไม่ใช่เหรอ”

หม่าซินพยักหน้า “สุขภาพเธอไม่แข็งแรงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ  

ช่วงนี้อาการทรุดลง หมดทางรักษา เพิ่งเสียชีวิตค่ะ”

ไป๋อวี้ถังกับจั่นเจาสบตากันแวบหนึ่ง รู้สึกว่าสรรพสิ่งไม่เที่ยงแท้ 

เอาเสียเลย

“น่าเสียดายจัง”  จั่นเจารู้สึกหดหู่อยู่บ้าง  แต่ก็ไม่วายอยากรู้   

“พวกนายสนิทกับเธอมากเหรอ”

เจ้าหู่พยักหน้าหงึก  ๆ “เล่อเล่อสนิทกับเธอมาก ผมก็สนิทกับเธอ 

พอสมควร เธอเข้ากับคนอื่นง่าย”

หม่าฮั่นพยักหน้าบ้าง “เธอเป็นรุ่นน้องของเจียอี๋”

หม่าซินถอนหายใจ “ฉันเพิ่งจะได้สนิทสนมกับเธอ เธอก็มาด่วน 

จากไป”

ไป๋ฉือเกาศีรษะ “ผมชอบฟังเพลงของเธอ คราวก่อนเจินแนะนำ 
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ให้เรารู้จักกัน ตอนหลังเลยติดต่อกันอยู่ตลอด คุยกันบ่อยครับ”

จั่นเจากับไป๋อวี้ถังมองลั่วเทียนบ้าง  — นายไปร่วมงานศพในฐานะคน 

ในครอบครัวหม่าซิน?

ลั่วเทียนส่ายหน้า “ผมไปเป็นเพื่อนหยางหยางครับ หยางหยางสนิท 

กับเธอมาก”

“แม้แต่ดารา หยางหยางยังรู้จัก?” เจี่ยงผิงแปลกใจ “คบเพื่อน 

เยอะจังเลย”

ลั่วเทียนทำท่าช่วยไม่ได้ “เวลาที่ทุกคนงานยุ่งกัน ไม่มีใครดูแล 

หยางหยาง เฉินอวี๋จะพาหยางหยางไปอยู่เป็นเพื่อนฉางเหยียนที่รักษาตัว 

อยู่เสมอ หยางหยางดูแลคนได้ และอย่าคิดว่าฉางเหยียนเป็นแค่ดารา 

นักร้องคนหนึ่งนะครับ  อันที่จริงการศึกษาเธอสูงมาก  ภาษาอังกฤษ 

ก็สุดยอด มิตรภาพของทั้งสองคนเหนียวแน่นมาก...หลังจากเธอตาย  

หยางหยางร้องไห้อยู่ตั้งหลายวันเลย”

“ปกตินายสองคนชอบเอาหนังสือพิมพ์หน้าบันเทิงมาห่อของนี่นา?”  

กงซุนเดินผูกเน็คไทออกมาจากห้องชันสูตร หายากที่เขาจะถอดชุดกาวน์ 

มาสวมชุดดำทั้งชุด “พาดหัวสองสามวันนี้มีแต่ข่าวการเสียชีวิตของเธอ”

“เธอดังมากเลยเหรอ” จั่นเจาสงสัย

แต่ละคนปรายตามองเขาด้วยสายตาเหยียดหยาม

ไป๋อวี้ถังถามกงซุน “นายก็ไปงานศพด้วย?”

กงซุนพยักหน้า “เธอเป็นศิลปินในบริษัทจิ่นถัง จิ่นถังรู้จักเธอตั้งแต่ 

ตอนอยู่อิตาลี เธอเรียกจิ่นถังว่าพี่ชายมาตลอด”

ทุกคนอ้าปากค้าง — สนิทขนาดนี้เลย?

“เธอไม่มีพ่อแม่ จิ่นถังเป็นคนจัดงานศพให้ อีกอย่างหนึ่ง วันนี้ 

ยังมีคนใหญ่คนโตมาด้วย” กงซุนดันแว่นตาขึ้น “ลีโอนาร์ด”

จั่นเจาหูผึ่งทันที “แม้แต่ลูกพี่ใหญ่มาเฟียยังไป? เป็นแฟนคลับ 

เหมือนกัน?”

“แฟนคลับ?” กงซุนหลุดขำ “เห็นจิ่นถังบอกว่าลีโอนาร์ดเริ่มตาม 

จีบตั้งแต่เธออายุสิบหก แต่จีบไม่ติดสักที เธอเป็นนางฟ้าของเขา คาดว่า 
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ตอนนี้คงเสียใจสุด ๆ เลย”

ทุกคนอดใจหายไม่ได้

จั่นเจาเดินเข้าห้องทำงาน นั่งเกยพนักเก้าอี้เจี่ยงผิง “นี่ ลองเสิร์ช 

คลิปของฉางเหยียนมาดูหน่อยซิ คราวก่อนฉันไม่ได้ตั้งใจดูเท่าไหร่”

ไป๋อวี้ถังเซ็นหนังสือลางานของทุกคนแล้วกลับเข้ามาทำงานต่อใน 

ห้องทำงาน

จั่นเจาเกยพนักเก้าอี้เจี่ยงผิงดูคลิปคอนเสิร์ตของฉางเหยียนไปหลาย 

คลิป

“อืม...” จั่นเจาลูบปลายคางฟังเพลง “เสียงร้องไม่เลว”

“แต่หน้าตาไม่ได้สวยโดดเด่น” เจี่ยงผิงชักแปลกใจ “ทำให้ลีโอนาร์ด 

หลงได้ตั้งหลายปีขนาดนี้ นิสัยใจคอต้องมีเสน่ห์แน่ ๆ”

หลังจากจั่นเจาฟังไปได้สองเพลงก็เริ่มเหม่อ

“นี่” ไป๋อวี้ถังสะกิดเขา “บ่ายนี้พวกเขาลางานกันหมด เราออกไป 

เดินเล่นบ้างไหม”

จั่นเจากะพริบตาปริบ  ๆ  ชูนิ้วขึ้นโบกไปมา “ไม่ว่าง” พูดจบก็หยิบ 

ดีวีดีคอนเสิร์ตของฉางเหยียนสองสามแผ่นในมือไป๋ฉือ แล้วเข้าห้องเก็บ 

ข้อมูลพร้อมปิดประตูดัง ‘ปัง’

ทุกคนมองหน้ากันเลิ่กลั่ก

ไป๋อวี้ถังมองบน — แมวนี่คงไม่ได้เจออะไรเข้าอีกหรอกนะ?

ทุกอย่างราบรื่นไม่มีเรื่องอะไรตลอดช่วงเช้า ทุกคนต่างทำงานของ 

ตัวเอง เมื่อถึงเวลาเที่ยง พวกที่ขอลางานต่างพากันไปเปลี่ยนเป็นชุดดำ  

แล้วรับสมาชิกครอบครัวตัวเองเพื่อไปร่วมพิธีศพของฉางเหยียน

ไป๋อวี้ถังนั่งดูข่าวโทรทัศน์อยู่กับเจี่ยงผิงในห้องทำงาน

พิธีศพของฉางเหยียนในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นข่าวครึกโครมไปทั่ว 

ทั้งเมือง เนื่องจากเป็นการรวมตัวของคนดัง แฟนเพลงต่อแถวยาวเหยียด 

ตรงหน้าประตูโถงเคารพศพ เทียนสีขาวกับกุหลาบขาวเต็มทั่วท้องถนน  

ร้านรวงทั้งเมืองพากันเปิดบทเพลงของเธอ

“เธอเป็นโรคอะไรตาย” ไป๋อวี้ถังถามเจี่ยงผิง
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“ดูเหมือนจะเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่กำเนิดครับ” เจี่ยงผิงค้นหาข้อมูล 

ของฉางเหยียน “ตอนแรกหมอบอกว่าเธอจะอยู่ไม่ถึงอายุยี่สิบ นี่อยู่มา 

ถึงยี่สิบเจ็ดได้ก็นับว่าปาฏิหาริย์แล้วครับ”

ไป๋อวี้ถังพยักหน้ารับรู้  มองดูผู้คนที่ เข้าสู่พิธีศพซึ่งล้วนแต่เป็น 

ผู้ทรงอิทธิพลทั้งนั้น แต่สถานที่ของพี่ชายเขาไม่ใช่ว่าใครอยากจะเข้าก็ 

เข้าได้ นักข่าวต้องอยู่ที่หน้าประตูทั้งหมด เพราะถึงอย่างไรนี่ก็คือพิธีศพ 

ที่บรรยากาศเคร่งขรึมมาก

จังหวะนั้นประตูห้องประชุมถูกเปิดออกเสียงดัง ‘ปัง’ จั่นเจาเดินหาว 

ออกมา แล้วเดินไปเกยอยู่กับไหล่ไป๋อวี้ถัง “หิวจะตายแล้ว”

ไป๋อวี้ถังมองเขาตลก ๆ “ก็ยังมีแรงอยู่ไม่ใช่เหรอ”

จั่นเจาชี้ที่ท้อง “จะกินข้าว!”

ไป๋อวี้ถังมองดูเวลา แล้วถามเจี่ยงผิงซึ่งเหลือเฝ้าสำนักงานอยู่ตาม 

ลำพัง “ไปกินข้าวด้วยกันไหม”

เจี่ยงผิงผุดลุกขึ้นอย่างดีอกดีใจ “ดี...เฮ้ย!”

จั่นเจากับไป๋อวี้ถังสะดุ้งตกใจ ก่อนเห็นเจี่ยงผิงถลันไปข้างหน้า 

โทรทัศน์ “ลีโอนาร์ดมาแล้ว!”

จั่นเจากับไป๋อวี้ถังขยับเข้าไปดูบ้าง ลีโอนาร์ดสวมเสื้อโค้ตสีดำ  

ใส่แว่นดำ  ลงมาจากลิมูซีนอย่างสงบเสงี่ยม  ความสง่างามเต็มเปี่ยม  

ทว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจที่สุดก็คือยูจีนที่เดินตามอยู่ข้างหลังเขา  

พ่อดอกกะหล่ำคนนั้นเปลี่ยนเป็นชุดดำ ไม่เหลือเค้าหน้าตาทะเล้นทะลึ่ง 

อย่างเคย และสิ่งที่เหนือความคาดหมายเป็นพิเศษคือผมสีแดงถูกย้อม 

เป็นสีดำหมดทั้งศีรษะ

“ออร่าของลีโอนาร์ดนี่ไม่ธรรมดาเลย” จั่นเจาส่งเสียงจุปาก แล้ว 

จิ้มไปที่จอ “พี่ใหญ่ออกมาแล้ว มีแค่พี่ใหญ่ที่สะกดคนทั้งงานได้ ขนาด 

หัวหน้ามาเฟียยังข่มรัศมีเขาไม่ลง”

ในจอเป็นภาพไป๋จิ่นถังเดินออกมารับชายสูงวัยผอมสูงแสนหล่อเหลา 

สง่างามผมสีเงินทั่วทั้งศีรษะอย่างมีมารยาท

“พี่ใหญ่ก็มีช่วงเวลาที่มีมารยาทกับเขาด้วย?” ไป๋อวี้ถังถามเจี่ยงผิง  
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“คนแก่นั่นเป็นใคร”

“คุณสองคนตัดขาดจากโลกภายนอกจริง  ๆ  เหรอเนี่ย” เจี่ยงผิงเซ็ง 

“เขาชื่อหรั่นส่าวชี นักดนตรีชื่อดังระดับโลก”

“เหมือนฉันจะเคยอ่านคอลัมน์แนะนำเขาในนิตยสารนะ ดูเหมือน 

จะเป็นหนึ่งในวาทยกรมือดีที่สุดของโลก” จั่นเจาลูบปลายคาง “ศิลปิน 

ระดับสมบัติชาติแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นคนในแวดวงบันเทิงหรือเปล่า  ทำไม 

มาร่วมงานศพด้วย”

“เพิ่งบอกอยู่หยก  ๆ  ไม่ใช่เหรอครับว่าฉางเหยียนเป็นรุ่นน้องของ 

เฉินเจียอี๋ สองคนนี้เป็นนักเรียนของหรั่นส่าวชี”

“เฉินเจียอี๋” จั่นเจาชี้ที่หน้าจอโทรทัศน์

ภาพเฉินเจียอี๋สวมเดรสสีดำ ใบหน้าถูกบดบังด้วยผ้าลูกไม้สีดำ  

เดินออกมาด้วยท่าทางแบบพี่สาวคนโตมาประคองหรั่นส่าวชีเข้าข้างใน 

พร้อมใช้ทิชชูซับน้ำตาไปด้วย

“โห...” เจี่ยงผิงอดถอนหายใจไม่ได้ “มาดเจ้เจียอี๋แบบนี้ ไม่อยาก 

เชื่อเลยจริง ๆ  ว่าเบื้องหลังจะเกาะพี่เสียวหม่าด้วยภาพแบบสาวน้อยเต็มตัว 

หลายบุคลิกจัง”

“อืม...” จั่นเจาลูบปลายคางเบา  ๆ ส่งเสียงออกมาแบบไม่บ่งบอก 

ความหมาย

ไป๋อวี้ถังสะกิดเขาก่อนที่เขาจะพูดอะไรแปลก  ๆ  ออกมา “ไม่หิว 

แล้ว?”

“หิว” จั่นเจาลุกขึ้นยืน จูงไป๋อวี้ถังไปกินข้าว

เจี่ยงผิงอยากดูโทรทัศน์ต่อจึงให้ทั้งสองช่วยหิ้วของกินกลับมา 

ชุดหนึ่งด้วย เพราะเขาจะไม่ออกไปข้างนอก

พอทั้งสองคนเข้าลิฟต์ จู่  ๆ  จั่นเจาก็พูดอย่างเป็นปริศนากับไป๋อวี้ถัง 

ว่า “นายเชื่อหรือเปล่าว่าฉางเหยียนอยากตายมาตั้งนานแล้ว”

ไป๋อวี้ถังทำหน้าไม่ถูก “โทนเสียงพูดนายดูมีกลิ่นกอสสิปวงการ 

บันเทิงหน่อย ๆ นะ”

จั่นเจาอมยิ้ม
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“นายรู้ได้ไง” ไป๋อวี้ถังแปลกใจ

นิ้วมือจั่นเจาเคาะปลายคางเบา  ๆ “บนตัวเธอมีกลิ่นอายของความ 

มัวเมาเพ้อฝันอยู่”

ไป๋อวี้ถังยิ้มอ่อน “เสน่ห์ส่วนตัวละมั้ง?”

จั่นเจาทำเสียงจุ๊ ๆ พลางส่ายศีรษะ “ผู้หญิงที่มีเรื่องราวประสบการณ ์

ชีวิต ส่วนมากจะค่อนข้างมีเสน่ห์ แต่ผู้หญิงที่มัวเมาเพ้อฝันจะมีมนตร์ขลัง”

ไป๋อวี้ถังหลุดขำ “นายนี่รู้เยอะพอตัวนะเนี่ย”

จั่นเจายิ้มกริ่มยื่นมือไปหยิกแก้มเขา “อย่าหึงสิ พี่ให้ความสำคัญ 

กับน้องแค่คนเดียว...”

พูดยังไม่ทันจบ ประตูลิฟต์ก็เปิดพอดี ตำรวจสาว  ๆ  สองคนหอบ 

เอกสารยืนอยู่ตรงหน้าประตูลิฟต์มัวแต่อึ้งจ้องคนทั้งคู่ที่ทำพฤติกรรม 

น่าสงสัยอยู่ในลิฟต์สามวินาที ก่อนที่จะแหงนหน้าขึ้น “อร๊าย!”

ไป๋อวี้ถังรีบกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ พอประตูลิฟต์ปิดแล้วทั้งคู่ยังได้ยิน 

เสียงร้องเป็นปลื้มจากด้านนอกอยู่ “น่ารักจังเลย!”

ไป๋อวี้ถังส่ายศีรษะ จั่นเจาลูบปลายคางครุ่นคิด “ผู้หญิงเดี๋ยวนี้เข้าใจ 

ยากจริง ๆ!”

ผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ภายนอกโถงเคารพศพอันเคร่งขรึม พิธีศพ 

จัดขึ้นที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งไป๋จิ่นถังเลือกอย่างพิถีพิถัน หลังจากพิธีการสวด 

อธิษฐาน ก็คือพิธีอำลาศพอันแสนยืดยาว และเนื่องจากมีผู้คนมากมาย 

เหลือเกิน ดังนั้นทุกคนที่อำลาศพเรียบร้อยแล้วจึงพากันรอและพักผ่อน 

อยู่ที่สนามหลังโบสถ์เพื่อรอพิธีเคลื่อนศพไปฝัง

สนามหลังโบสถ์แสนใหญ่โต  ต้นไม้สูงเสียดฟ้า  สวนดอกไม้ก็ 

ตัดแต่งได้วิจิตรงดงามเช่นกัน

หม่าฮั่นเดินไปตรงริมสวนดอกไม้ พิงเหนือราวกั้นทอดสายตามอง 

ไปไกล  ๆ...โบสถ์นี้สร้างอยู่บนยอดเขา ทิวทัศน์สวยงามอย่างยิ่ง ด้านล่าง 

ครึ่งหนึ่งคือตึกสูงของเมือง S ส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือทะเล

เฉินเจียอี๋และพวกฉีเล่อต่างกำลังยุ่ง  เจ้าหู่กับหม่าฮั่นจึงออกมา 
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สูดอากาศ เจ้าหู่วิ่งไปหยิบเครื่องดื่ม ส่วนหม่าฮั่นเหม่อมองทิวทัศน์ตาม 

ลำพัง

เขาจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าเจ๋ว์ทำอะไรกับเขาไว้บ้าง แต่เพราะได้ 

ฟังคำบอกเล่าจากพวกจั่นเจาจึงนึกขึ้นได้ หลายวันมานี้ถึงเขาจะไม่รู้สึกว่า 

ตัวเองมีอะไรผิดปกติ แต่ตอนกลางคืนเขาจะต้องตั้งกล้องวิดีโอเอาไว้ที่ 

หน้าประตู กลัวว่าตัวเองจะโดนเจ้าเจ๋ว์จับแยกหรือปลูกบุคลิกอะไรเข้าโดย 

ไม่รู้ตัว หากออกไปฆ่าคนกลางดึกก็เป็นอันจบกัน

ขณะที่กำลังคิดฟุ้งซ่าน เขารู้สึกว่ามีเสียงฝีเท้าอยู่ด้านหลังจึงเหลียว 

กลับไปมอง

พบว่าไม่ไกลออกไปมีสุภาพบุรุษผมสีเงินคนหนึ่งเดินเนิบ  ๆ  ตรงมา 

ยังข้าง ๆ ตัวเขา โดยมาหยุดยืนอยู่ริมราวกั้นพร้อมทอดสายตามองทิวทัศน์

หม่าฮั่นไม่รู้จักเขา คนส่วนใหญ่ในงานล้วนเป็นคนดังในแวดวง 

การเมืองและธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้นเขาเลยไม่อยากสมาคมด้วย จึงหันหลัง 

เตรียมจะเดินจากไป

“คุณเป็นแฟนของเจียอี๋ใช่หรือเปล่า” อยู่  ๆ  ชายสูงวัยคนดังกล่าว 

ก็เอ่ยปากถามหม่าฮั่น

หม่าฮั่นเหลือบมองเขาพลางนึกทบทวน — นึกออกแล้ว ชายชราคนนี้ 

เป็นอาจารย์สอนเฉินเจียอี๋ร้องเพลง แต่จริง ๆ แล้วเจียอี๋ไม่มีพรสวรรค์ด้าน 

การร้องเพลงเท่าไหร่ เธอแสดงหนังได้ดีกว่า

“เจียอี๋ชอบคุณมากเลยนะ ได้ยินว่าคุณเป็นตำรวจ?” ชายสูงวัย 

ถามต่อ

หม่าฮั่นพยักหน้า

“ผมชื่อหรั่นส่าวชี” ชายสูงวัยแนะนำตัวอย่างมีมารยาทสูงและกิริยา 

งดงามมาก

หม่าฮั่นผงกศีรษะ สื่อความว่าตัวเขารู้อยู่แล้ว

“เหมือนที่เจียอี๋บอก เท่มาก” หรั่นส่าวชียกเอาท่าทางนิ่ง  ๆ  เงียบ  ๆ   

ของหม่าฮั่นมาแซวเล่น “เสี่ยวเหยียนกับเจียอี๋เปรียบเหมือนลูกสาวผม 

ทั้งสองคน นิสัยของพวกเธอต่างกันมาก แต่ก็ทำตัวน่ารักทั้งคู่”
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หม่าฮั่นรู้สึกว่าชายสูงวัยอาจเสียใจต่อการตายของฉางเหยียนมาก  

เลยต้องการหาใครสักคนระบาย ดังนั้นจึงไม่โต้ตอบอะไร ได้แต่ฟังเขาพูด

“คุณมีกุญแจมือไหม” จู่ ๆ หรั่นส่าวชีก็ถามประโยคแปลก ๆ ขึ้นมา

หม่าฮั่นมองเขาแล้วมองเขาอีก รู้สึกแปลก ๆ ชอบกล

หรั่นส่าวชีถามอีก “มีไหม”

จังหวะนั้นเจ้าหู่เดินถือเครื่องดื่มสองกระป๋องเข้ามา ข้างหลังยัง 

ตามมาด้วยฉีเล่อและเฉินอวี๋ที่เหนื่อยสายตัวแทบขาด

ดวงตาทั้งสองข้างของฉีเล่อกับเฉินอวี๋บวมราวกับลูกวอลนัท เจ้าหู่ 

รู้สึกว่าขืนทั้งคู่ร้องไห้ต่อไปมีหวังได้เป็นโรคซึมเศร้าแน่ จึงพาทั้งคู่ออกมา 

สูดอากาศ และเห็นหม่าฮั่นกำลังคุยกับหรั่นส่าวชีเข้าพอดี

หมา่ฮัน่ถกูหรัน่สา่วชถีามจนนิง่อึง้ แตเ่ขากย็งัคงผงกศรีษะ สือ่ความ 

ว่า — ต้องมีอยู่แล้ว

“งั้นก็เยี่ยมเลย”  หรั่นส่าวชียื่นสองมือพรวดออกมา  พร้อมกำ 

สองมือประกบเข้าหากันไว้ตรงหน้าหม่าฮั่น

หม่าฮั่นไม่ค่อยเข้าใจนักว่าเขาหมายความว่าอะไร

“จับผมเถอะ” หรั่นส่าวชีกล่าวอย่างสงบ

ขณะนั้นเจ้าหู่ซึ่ ง เดินมาดื่มน้ำอยู่ด้ านข้างก็พลอยอึ้ งไปด้วย  —  

หมายความว่าไง

หม่าฮั่นมองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนส่ายหน้าไปมา “ผมไม่ค่อยเข้าใจ”

“ผมเป็นคนฆ่าเสี่ยวเหยียน” คำพูดหรั่นส่าวชีประโยคเดียวเล่นเอา 

ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอึ้ง แต่เขากลับยังทำหน้าสงบนิ่งเรียบเฉยด้วยท่าทาง 

สบาย ๆ “จับผมเถอะ”

ทุกคนโดนเขาทำเอางุนงงกันไปหมด 

ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังมา “ในเมื่อเขาบอกแบบนี้ ก็จับเขาไป 

แล้วกัน”

ทุกคนหันหน้าไป ลีโอนาร์ดพิงอยู่ที่ขอบราวกั้น ด้านหลังคือยูจีน 

ที่สอดส่ายสายตาด้วยความอยากรู้อยากเห็น

“เป็นไปได้ยังไงคะ” ฉีเล่อสงสัย “คุณเพิ่งกลับจากต่างประเทศ 
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ไม่ใช่เหรอ”

เฉินอวี๋พยักหน้าด้วยอีกคน

“เธอป่วยตาย” หม่าฮั่นหันกลับมาพูดกับหรั่นส่าวชี “รายงานทาง 

นิติเวชไม่พบร่องรอยการฆาตกรรม เธอป่วยตายแน่นอน”

“นั่นสิคุณปู่” เจ้าหู่ยื่นมือไปแตะบ่าของหรั่นส่าวชี “คุณเสียใจเกินไป 

หรือเปล่า รีบทำใจเถอะ คนผมหงอกส่งคนผมดำเป็นเรื่องน่าเศร้าใจก็จริง 

แต่ทำใจยอมรับเถอะครับ”

หรั่นส่าวชีส่ายหน้า พูดขึงขัง “จับผมไปเถอะ ไม่งั้นจะมีคนตาย 

อีกหลายคน”

หม่าฮั่นขมวดคิ้วนิด ๆ เจ้าหู่ซึ่งอยู่ข้างหลังหรั่นส่าวชีส่งสายตาหาเขา 

พร้อมชี้ที่หัวสมอง ความหมายนั้นคือ — ตาแก่นี่สมองมีปัญหาหรือเปล่า

เฉินอวี๋ไหวพริบดีกว่าเพื่อน รีบย่องไปหาตัวเฉินเจียอี๋มาช่วย

“กรี๊ด!”

ขณะที่ทุกคนกำลังทำอะไรไม่ถูก กลับได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจาก 

ทางด้านหลัง

ฉีเล่อตกใจจนสะดุ้ง “ไม่นะ!”

หม่าฮั่นสบตากับเจ้าหู่แวบหนึ่ง — วันนี้สองตัวซวยอย่างพี่ใหญ่ไป๋กับ 

ฉีเล่ออยู่กันครบ คงไม่เกิดคดีฆาตกรรมอะไรขึ้นอีกใช่ไหม

แล้วก็เห็นผู้คนจำนวนมากมุงอยู่ตรงประตูหลังของโถงเคารพศพ 

ที่อยู่ห่างออกไป พร้อมทั้งมีสุภาพสตรีอีกไม่น้อยที่กำลังหวีดร้อง หม่าฮั่น 

กับเจ้าหู่จึงรีบวิ่งเข้าไปดู

หรั่นส่าวชียืนสงบนิ่งอยู่ที่เดิม ทอดสายตามองออกไปไกล  ๆ  พลาง 

พึมพำกับตัวเองว่า “คอยดูเถอะ...”

ขณะกำลังพึมพำนั้น ก็รู้สึกว่ามีใครเดินมาอยู่ข้างหลังเขา

หรั่นส่าวชีหันไปก็พบว่าลีโอนาร์ดยืนอยู่ตรงหน้า เขาถอดแว่นดำ 

ออก เค้าโครงหน้าตรงรับกับเบ้าตาลึก ดวงตาสีฟ้าเทาเหมือนดั่งทะเลลึก  

ไร้ซึ่งอารมณ์ มีแต่ความเฉยชา...สมกับเป็นดวงตาของมาเฟีย

ลีโอนาร์ดมองสำรวจหรั่นส่าวชีอยู่ครู่หนึ่งก็ใส่แว่นแล้วหมุนตัวจากไป
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“ไปกันง่าย  ๆ  แบบนี้เลย” ยูจีนเดินตามอยู่ข้างหลังถามลีโอนาร์ด  

“จิตใจพี่สงบลงแล้ว? อยากตายตามเธอไปหรือเปล่า”

ลีโอนาร์ดเดินเนิบ  ๆ  ออกข้างนอก “ถ้าฉันจะตายตามเธอไป ก็ต้อง 

จับคนเป็น ๆ แบบแกมาสังเวยก่อนค่อยว่ากัน”

“งั้นตาแก่นั่นล่ะ” ยูจีนเอ่ยถาม “เขาบอกว่าเขาฆ่าคนรักของพี่นะ”

ลีโอนาร์ดเดินออกจากสนาม ยืนเหลียวกลับไปมองจากตรงหน้า 

ประตู นานสองนานกว่าจะเอ่ยออกมา “เขาตายไปแล้ว” พูดจบก็ขึ้นรถ 

จากไปพร้อมกับยูจีน

ลีโอนาร์ดจากไปแล้ว แต่ที่สนามหลังโบสถ์ยังอลหม่านกันอยู่

หม่าฮั่นกับเจ้าหู่ช่วยกันฝูงชนออกไปโดยความช่วยเหลือของฝาแฝด 

ทำให้เห็นว่ามีผู้หญิงอายุสี่สิบกว่า  ๆ  คนหนึ่งนอนอยู่กับพื้น ใบหน้าเธอ 

ขาวซีด สองตาเบิกโพลง เป็นการนอนหงายตัวเหยียดตรง เพียงแค่มอง 

ปราดเดียวก็รู้ว่าหมดลมหายใจแล้ว

เธอตายอยู่ข้าง  ๆ  โต๊ะบริการอาหารและเครื่องดื่ม ข้าง  ๆ  มือยังมี 

แก้วที่น้ำหกกระเซ็นไปกว่าครึ่งอีกหนึ่งใบ

หม่าซินซึ่งหยิบแซนด์วิชให้ลั่วหยางกินอยู่ข้าง ๆ เมื่อครู่นี้เห็นเต็มตา 

วา่อยูด่ ี  ๆผูห้ญงิคนนีก้ห็งายหลงัไปหลงัจากดืม่นำ้ไดค้รึง่แกว้ พอคลำดชูพีจร 

ที่ลำคอก็พบว่าขาดใจตายไปแล้ว

กงซุนเดินเข้ามา ใช้ผ้าเช็ดหน้าห่อแก้วหยิบมาลองดม แล้วสบตา 

กับหม่าซินที่นิ่วหน้าก้มไปดมมุมปากศพผู้หญิงคนดังกล่าว  — กลิ่นแปลก 

มาก ถูกพิษ?

กงซุนง้างปากหญิงผู้ตายออก ก็พบว่าลิ้นของเธอไหม้เละเทะไปหมด

หลังจากส่องช่องปากเธออยู่พักหนึ่ง อยู่  ๆ  กงซุนก็แบมือใส่หม่าซิน  

“ขอตะเกียบข้างหนึ่ง”

หม่าซินหยิบตะเกียบประเภทใช้แล้วทิ้งจากบนโต๊ะส่งให้กงซุน

กงซุนถือตะเกียบเคาะฟันของผู้ตายอย่างเบามือ...

“ฮ้า...”

ผู้คนโดยรอบฮือฮาขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นว่าฟันสองซี่ในปากศพผู้หญิง 
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หลุดร่วงลงมาเพียงแค่กงซุนเคาะเบา ๆ 

กงซุนนิ่วหน้า “ชักจะหลอนแล้วละ!”

หม่าซินพลอยทำตาโตไปด้วย “นี่มันพิษอะไรกันคะ!”

ที่ด้านข้าง ไป๋จิ่นถังซึ่งหน้าเครียดมากอยู่แล้ว คราวนี้ยิ่งเครียดหนัก 

ขึ้น ฝาแฝดที่อยู่ข้างหลังแหงนมองท้องฟ้า  — สองตัวซวยไป๋จิ่นถังกับฉีเล่อ 

รวมตัวกัน แค่เจอหน้าจะต้องมีคนตาย....ตายวนไปไม่มีที่สิ้นสุด หมดทาง 

เยียวยา!

...

ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งตรงข้ามสำนักงานตำรวจ  จั่นเจากับ 

ไป๋อวี้ถังซึ่งกำลังฉลองมื้ออร่อยด้วยข้าวผัดทะเลกับขนมจีบปลารู้สึกว่า 

หนังตาขวาเริ่มกระตุก

เสียงริงโทนโทรศัพท์ดังขึ้นอย่างไม่รู้กาลเทศะ

ไป๋อวี้ถังหยิบโทรศัพท์ออกมาวางไว้บนโต๊ะ พบว่าคนที่โทร.มาคือ 

หม่าฮั่น

จั่นเจาถือตะเกียบคีบขนมจีบชิ้นหนึ่งค้างอยู่พร้อมมองไป๋อวี้ถัง  

“เกือบลืมไปเลย วันนี้พี่ใหญ่กับฉีเล่ออยู่ด้วยกัน”

ไป๋อวี้ถังกุมขมับ  กดปุ่มสปีกเกอร์โฟน  ก็ได้ยินเสียงแสนสุขุม 

ของหม่าฮั่นดังออกมาสามคำ “มีคนตาย”

...
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มีคนตายอีกแล้ว!
จั่นเจากับไป๋อวี้ถังต้องจบมื้อกลางวันอย่างไม่มีทางเลือก จั่นเจา 

ซึ่งไม่ค่อยเต็มใจไปนักเสียบขนมจีบมาสองไม ้ เดินกินออกจากร้านเตรียมตัว 

ไปลงโทษคนเลวปราบปรามคนชั่ว

รถมาถึงหน้าประตูโบสถ์ที่จัดพิธีศพ ทันทีที่ไป๋อวี้ถังเปิดประตูลง 

จากรถ ก็ถูกแสงแฟลชส่องวาบเข้าใส่จนชะงักไปครู่หนึ่ง

จั่นเจาแอบส่องดูข้างนอกจากภายในรถแวบหนึ่ง — นักข่าวเยอะจัง

รถของไป๋อวี้ถังคันนี้สะดุดตาเต็มที่อยู่แล้ว ทันทีที่จอดลง นักข่าว 

ตรงหน้าประตูก็นึกว่ามีคนดังคนไหนมาอีก จึงรัวชัตเตอร์ชนิดไม่สนใจอะไร 

ทั้งสิ้น

ทว่าขณะที่กดชัตเตอร์ ทุกคนต่างก็มีข้อสงสัย  — สุดยอดหนุ่มหล่อ 

คนนี้คือใคร

ลั่วเทียนมารับตรงหน้าประตู แล้วนำทางไป๋อวี้ถังกับจั่นเจาไปยัง 

ที่เกิดเหตุ โดยระหว่างทางก็เล่ารายละเอียดคดีให้ฟังไปด้วย

ท่ามกลางนักข่าวสายบันเทิงจำนวนมากตรงหน้าประตู ยังมีนักข่าว 

สายสังคมอีกจำนวนหนึ่ง บางคนจำไป๋อวี้ถังกับจั่นเจาได้ เพราะแม้ทั้งคู่ 

จะไม่นับว่าเป็นบุคคลสาธารณะอะไร แต่ในฐานะหัวหน้าทีม S.C.I. และ 

น้องชายของไป๋จิ่นถัง ก็ทำให้ไป๋อวี้ถังกลายเป็นคนดังอยู่พอควร  ส่วน 

02
ฟันกับยา
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จั่นเจาก็เช่นกัน  เพราะหากถามว่าผู้ชายแบบใดที่ได้รับความนิยมที่สุด 

ในโลก  คำตอบก็คืออัจฉริยะกับคนหน้าตาหล่อเหลานั่นเอง และผู้ที่ 

ครอบครองทั้งสองสิ่งย่อมไม่มีข้อแม้ใดให้ต้องทำตัวติดดินอยู่แล้ว

การปรากฏตัวอย่างกะทันหันของคนคู่นี้กระตุกต่อมความคิดของ 

นักข่าวจำนวนไม่น้อย หรือว่าในพิธีศพเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้น ร้อนถึง S.C.I. 

ต้องออกหน้าลงมือ คดีฆาตกรรมต่อเนื่อง?

ทุกคนต่างได้ยินผ่านหูกันมาว่าไป๋จิ่นถังมีวิญญาณชั่วร้ายสิงร่าง  

ทุกครั้งที่จัดงานใหญ่จะต้องมีคดีฆาตกรรม ดูท่าจะตรงตามข่าวลือจริง  ๆ   

ด้วย!

“ฟันหลุด?” จั่นเจาถามลั่วเทียนด้วยความแปลกใจ “ทำไมฟันหลุด 

ได้”

ลั่วเทียนส่ายหน้า หม่าซินที่วิ่งออกมารับพวกเขาคือประจักษ์พยาน 

คนแรก เธอรีบบอกจั่นเจาว่า ตอนนั้นหญิงผู้ตายรายดังกล่าวอยู่ข้าง ๆ เธอ  

แค่ดื่มน้ำแก้วเดียวก็ตายเลยทันที น้ำและเครื่องดื่มที่บริการอยู่ตรงนั้น 

เป็นแบบบุฟเฟต์ทั้งหมด คนอื่น  ๆ  ตั้งเยอะดื่มแล้วไม่เห็นเป็นอะไร แต่น้ำ 

ในแก้วน้ำในมือหญิงผู้ตายมีกลิ่นฉุนแปลก ๆ  

“ฉุนขนาดนี้ยังหยิบขึ้นมากินอีก?” ไป๋อวี้ถังสงสัย

“ฉันก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกัน” หม่าซินทำท่างุนงง “คนปกติไม่มีทาง 

ดื่มน้ำแก้วนั้นแน่ เหม็นขนาดนั้น!”

“มียาพิษอะไรที่ทำให้ฟันคนเราหลุดได้ในชั่วพริบตาบ้างไหม” จั่นเจา 

ถามหม่าซิน

หม่าซินส่ายหน้ารัวอย่างกับป๋องแป๋ง “ขนาดได้ยินยังไม่เคยได้ยิน  

หัวหน้าฉันยังกลุ้มเลยค่ะ”

ไป๋อวี้ถังสบตากับจั่นเจาแวบหนึ่ง — มีตอนที่กงซุนกลุ้มใจด้วย?

จั่นเจายกมือขึ้นลูบปลายคางไปมา “น้ำที่มีกลิ่นเหม็นมากงั้นเหรอ...”

ไป๋อวี้ถังเหลือบมองจั่นเจา เห็นเขาหรี่ตาลงนิด  ๆ  นิ้วมือลูบไล้ 

ปลายคางตามแบบฉบับ คล้ายกับมีเบาะแสแล้ว

ลั่วเทียนสบตากับหม่าซินโดยอัตโนมัติ พากันทึ่ง  — ไม่เทพขนาดนั้น 
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มั้ง? แบบนี้ก็ยังหาเบาะแสได้ด้วย?

ทุกคนมาถึงจุดที่พบศพ

จั่นเจาปรี่ เข้าไปหาศพเป็นอย่างแรกทันที ก่อนจะย่อตัวนั่งลงดู 

ช่องปากของผู้ตาย

ไป๋อวี้ถังถามกงซุน “มีเบาะแสอะไรไหม”

กงซุนแบมือออก “ต้องกลับไปผ่าชันสูตร”

ไป๋จิ่นถังทำหน้าตาเคร่งเครียดถามไป๋อวี้ถังว่า “ถ้าหากเป็นการวางยา  

ฆาตกรจะยังอยู่ที่นี่หรือเปล่า”

ไป๋อวี้ถังยักไหล่ “เป็นไปได้ ไม่ว่าใครก็ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น ต้อง 

ได้รับการสอบสวนก่อน”

ไป๋จิ่นถังกลอกตามองบน ฝาแฝดก้าวขึ้นมาหา “ดูเหมือนลีโอนาร์ด 

จะไปแล้วนะ”

ไป๋อวี้ถังขมวดคิ้ว

“แฮ่ม ๆ”

ไป๋อวี้ถังได้ยินเสียงคนกระแอมอยู่ข้าง  ๆ  ตัว พอหันหน้าไปก็เห็น 

กงซุนส่งสายตาให้เขา “นายไปจัดการแมวของนายก่อน”

จังหวะนั้นไป๋อวี้ถังถึงได้เห็นว่าผู้คนในที่เกิดเหตุจำนวนไม่น้อย 

ทำหน้าเหยเกมองไปทางศพ เขามองตามทิศทางนั้นไปบ้าง ก็พบว่าจั่นเจา 

ย่อตัวนั่งอยู่ข้างศพ กำลังถือช้อนคนกาแฟคันน้อยเคาะฟันของศพอยู่ 

ราวกับเคาะมู่อวี๋1...เคาะไปทีหนึ่งฟันก็หลุดออกมาซี่หนึ่ง

ไป๋อวี้ถังนิ่วหน้านิด ๆ 

แม้ว่าพฤติกรรมจั่นเจาจะเข้าใจยากในบางครั้ง แต่เขาไม่ใช่คนที่ 

ทำอะไรไม่แยกแยะ การเคาะแบบนี้ต้องมีสาเหตุแน่นอน...นอกจากนั้น 

แล้วไป๋อวี้ถังเองก็สนใจอยู่เหมือนกัน ว่าเพราะเหตุใดฟันถึงเปราะจน 

เหมือนกับฟันกลวงไปได้ นี่มันยาพิษอะไรกัน

1 แปลตรงตัวว่า ปลาไม้ เพราะทำจากไม้และมีรูปลักษณะคล้ายกับปลา เป็นเครื่องประกอบ 

พิธีกรรมทางศาสนาชิ้นสำคัญของพระสงฆ์จีน โดยที่จะมีไม้อีกหนึ่งอันสำหรับใช้เคาะไปบนตัวมู่อวี๋ 

ตามจังหวะของบทสวดมนต์
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จังหวะดังกล่าว  จั่นเจาที่ทำท่าเหมือน  ‘เล่น’  พอแล้วก็ลุกขึ้นยืน  

ค่อย ๆ เดินไปอีกด้าน

ไปอ๋วีถ้งัมองตาม กพ็บวา่เปน็ทศิทางทีห่มา่ฮัน่กบัเจา้หูร่วมถงึเดก็สาว 

อีกสองสามคนอยู่กัน

“ดูเหมือนเขาจะพบอะไรเข้าแล้ว?” กงซุนถามไป๋อวี้ถัง

ไป๋อวี้ถังครุ่นคิด “คงไม่ต้องกักทุกคนไว้สอบแล้ว”

“หมายความว่าไง” ไป๋จิ่นถังไม่เข้าใจ

ไป๋อวี้ถังเผยยิ้ม “เจ้าแมวนั่นถ้าไม่รู้แล้วว่าฆาตกรเป็นใคร ก็ต้อง 

มีวิธีการจับตัวเขาได้แล้ว”

ฝาแฝดหนังตากระตุก — แม่เจ้า เทพโคตร!

จั่นเจาเดินไปถึงข้างตัวหม่าฮั่น ทว่าเขาไม่ได้ไปหาหม่าฮั่นและเจ้าหู่  

แต่ไปคุยกับเฉินเจียอี๋และฉีเล่อ “คนที่ตายนั่นเป็นใคร”

“เธอชื่อสวีหงค่ะ เป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังมากในวงการ” เฉินเจียอี๋ 

ตอบ

จั่นเจาพยักหน้ารับทราบ แล้วจู่ ๆ ก็ถามสามสาวขึ้นว่า “ในที่นี้มีใคร 

เป็นกังฟูหรือเปล่า”

ทั้งสามคนนิ่งอึ้ง

“เป็นกังฟู?” เฉินอวี๋งง

“เช่น สตั๊นท์แมน หรือไม่ก็ครูสอนศิลปะการต่อสู้...”

“อ๋อ!” เฉินเจียอี๋พยักหน้า “มีสามคนค่ะ มี...” เธอกำลังจะชี้ แต่ 

จั่นเจาห้ามเธอไว้พร้อมถามว่า “พวกเธอมีใครพกยาติดตัวบ้าง”

“ยาอะไร” สามสาวเอียงหัวพร้อม ๆ กัน

“ยาอะไรก็ได้ ต้องการแบบแคปซูล”

“ฉันมีค่ะ” เฉินอวี๋เตรียมจะค้นในกระเป๋า “ยาแก้หวัดได้หรือเปล่า 

คะ”

จั่นเจาห้ามเธอไว้อีกพร้อมกระดิกนิ้วเรียกสามสาว  รวมถึงเจ้าหู่  

หม่าฮั่น และไป๋ฉือซึ่งยืนอยู่ข้าง ๆ ส่งสัญญาณว่าให้ขยับเข้ามา

ทั้งหกคนขยับเข้าไปด้วยความสงสัย จั่นเจากระซิบสั่งสองสามคำ  
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ทั้งหกคนสบตากันและกันครู่หนึ่ง แล้วพยักหน้าสื่อความว่าเข้าใจ

จากนั้นจั่นเจาก็หมุนตัวเดินเอื่อย ๆ  กลับมา ไป๋อวี้ถังเห็นเขาเดินมา 

ที่ข้างตัว เอามือไพล่หลังทำท่าราวกับแมวตัวหนึ่งที่เพิ่งคาบหนูตัวอ้วนได้  

จึงเอ่ยถามว่า “ต้องใช้เวลานานแค่ไหน”

จั่นเจาแสยะยิ้ม ชูขึ้นสามนิ้ว “ไม่เกินสามนาที!”

ไป๋อวี้ถังเลิกคิ้ว สื่อความว่าจะตั้งตารอชม

ไป๋จิ่นถังกับพวกกงซุนที่อยู่ข้าง ๆ ต่างพากันรู้สึกเหมือนไม่อยากเชื่อ... 

จั่นเจามั่นใจได้อย่างไรว่าจะจับฆาตกรได้ภายในสามนาที

ไปอ๋วีถ้งัสงัเกตการลงมอืของทัง้หกคนตรงหนา้ พบวา่สามสาวแยกกนั 

เดินไปคนละทางก่อน แล้วจากนั้นหม่าฮั่น เจ้าหู่ และไป๋ฉือก็ต่างคนต่าง 

ตามประกบหลังอยู่ห่าง ๆ...และทันใดนั้นก็ได้ยินไป๋ฉือส่งเสียงตะโกน “คุณ 

นี่เอง!”

ทุกคนสะดุ้งเพราะเสียงตะโกนของไป๋ฉือพร้อมหันขวับไปมอง ก็เห็น 

ว่าไป๋ฉือยกมือชี้ไปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งสวมสูทสีดำตัดผมทรงครูว์คัต2  

เขายืนอยู่หน้าประติมากรรมประดับน้ำพุชิ้นหนึ่ง พอเห็นไป๋ฉือชี้ไปที่เขา  

ก็หมุนตัวแล้ววิ่งหนีไปทันที

เห็นได้ชัดว่าทักษะความสามารถของเขาไม่เลว เคลื่อนที่รวดเร็ว 

ฉับไว เขาวิ่งตะบึงไปทางราวกั้นด้านหลัง ทว่าถึงแม้เขาจะไว แต่ไป๋อวี้ถัง 

ไวยิ่งกว่า เพราะพุ่งกระโจนแค่ไม่กี่ก้าวก็ตามทันแล้ว

สิ่งกีดขวางในสวนดอกไม้มีไม่น้อย ทุก  ๆ  จุดล้วนเต็มไปด้วยพุ่มไม้ 

ที่ตัดแต่งเป็นระเบียบเสมอกันและเก้าอี้เหล็กดัดตัวยาว รวมถึงซุ้มดอกไม้

บุคคลผู้นั้นพุ่งตรงไปทางราวกั้น ไป๋อวี้ถังวิ่งทแยงมุมไล่ตามเขาไป  

การเคลื่อนไหวแคล่วคล่องว่องไวจนทุกคน ณ ที่นั้นพากันอ้าปากค้าง

เห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของคนผู้นั้นคือกระโดดออกนอกราวกั้น 

แล้วหนีลงจากเนินเขา  แต่น่า เสียดาย  เพราะชั่วขณะที่ เขากำลังจะ 

2 ทรงผมตัดสั้น ไถด้านข้างออกให้ขาว และตัดผมด้านบนให้แบนราบไปตามรูปทรงศีรษะ  

โดยจะเหลือความยาวของผมด้านบนไว้ราว 2 - 3 เซนติเมตรเพื่อให้สามารถจัดแต่งได้บ้าง
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ก้าวกระโดดออกไปนอกราวกั้น ไป๋อวี้ถังกระโดดขึ้นราวกั้นก่อนหน้าเขา 

เพียงก้าวเดียว แล้วหมุนตัวเตะเข้าที่ลำตัวของเขาทีหนึ่ง จังหวะที่เขาจะ 

ปีนขึ้นมาอีกครั้ง หม่าฮั่นกับเจ้าหู่ที่ตามมาสมทบก็ตะครุบตัวเขาไว้แล้ว 

ใส่กุญแจมือ

จั่นเจายิ้มกริ่มถามหม่าซินที่มองดูนาฬิกาจับเวลา “ใช้เวลาเท่าไหร่”

“หนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินาทีค่ะ” หม่าซินเงยหน้าขึ้นตอบด้วยสายตา 

แบบที่ไม่ได้ใช้มองมนุษย์ แต่เป็นการมองเทพเซียน

จั่นเจากลับดูเหมือนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร ่ ส่งเสียง “จิ๊” ออกมา “สถิต ิ

ในการไขคดีที่เร็วที่สุดก่อนหน้านี้คือหนึ่งนาทีสามสิบวินาที คราวนี้ช้าไป 

สิบห้าวินาที อดทำสถิติใหม่เลย”

กงซุนยกมือตบหน้าผาก “นายรู้ได้ยังไงว่าฆาตกรคือเขา”

จั่นเจายืดอกตอบเต็มปากเต็มคำ “เดาสุ่ม!”

ทุกคนถอนหายใจ — ว่าแล้ว

จังหวะนั้นไป๋อวี้ถังพาคนร้ายกลับมา

เฉินเจียอี๋รู้จักเขาจึงเข้ามาบอกจั่นเจา  “เขาชื่อพานเจี๋ยค่ะ  เป็น 

สตั๊นท์แมนคนหนึ่ง แล้วยังเป็นโค้ชฟิตเนสกับนักมวยด้วย รู้จักกันดีกับ 

ฉางเหยียน”

จั่นเจาพยักหน้ารับรู้

จากนั้นก็ถามเขาหลังจากถูกนำตัวมาแล้ว “ทำไมคุณต้องฆ่าเธอ”

พานเจี๋ยนิ่งอยู่ชั่วอึดใจ ก่อนเอ่ยปากอย่างเรียบง่ายว่า “เธอสมควร 

ตาย”

จั่นเจาลูบปลายคาง “เธอทำเรื่องเลวร้ายอะไรไว้”

พานเจี๋ยไม่ยอมพูดอีก

ไป๋อวี้ถังสั่งให้หม่าฮั่นกับเจ้าหู่ส่งตัวคนกลับสำนักงานตำรวจ คดีนี้ 

น่าจะไม่ได้เป็นของ  S.C.I. ในเมื่อมันคลี่คลายแล้ว ก็ส่งคนร้ายให้พวก 

อ้ายหู่ไปสอบเอาแล้วกัน

ขณะนั้นเจ้าเจินเดินเอื่อย  ๆ  มาข้างจั่นเจาก่อนแบมือออก ในมือ 

มีแคปซูลยาอยู่สามเม็ด เป็นแคปซูลยาแก้หวัดสีเขียวสลับขาว
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ทุกคนพากันงุนงง

เจ้าเจินเอ่ยถามจั่นเจา “เมื่อกี้พวกเธอสามคนแกล้งทำแคปซูลยา 

หล่นไว้ตรงตำแหน่งที่เตะตาในจังหวะที่เดินเฉียดผู้ชายสามคน ทั้งสามคน 

ก้มหน้าลงมองแคปซูลยากันหมด แต่สองคนไม่ได้ใส่ใจ มีแค่พานเจี๋ย 

ที่แอบเก็บแคปซูลยาขึ้นมา...แล้วฉือฉือก็ตะโกนใส่เขา นี่คือขั้นตอนทั้งหมด 

ในการไขคดีของคุณ?”

จั่นเจาพยักหน้าหงึก ๆ 

“แคปซูลยา?” ไป๋อวี้ถังครุ่นคิดไปพร้อม ๆ กับมองกงซุน

กงซุนลูบปลายคางพึมพำกับตัวเองอยู่เหมือนกัน “อ๋อ...ที่แท้ก็วางยา 

แบบนี้นี่เอง! แยบยล”

“วางยายังไงคะ” หม่าซินยังไม่เข้าใจอยู่ดี คนอื่น ๆ ก็เช่นกัน

กงซุนไปหยิบฟันซี่หนึ่งของผู้ตายมา พบว่าตัวฟันเป็นสีเหลืองเขม่า 

เหมือนสีของการปิ้งจนเกรียม มิหนำซ้ำยังเปราะบางเสียด้วย “นี่คือฟัน 

เคลือบเซรามิก3!”

“ดูเหมือนคุณภาพไม่ค่อยดีนะ...” เฉินเจียอี๋นิ่วหน้า

ฉีเล่อกับเฉินอวี๋พลอยพยักหน้าเห็นด้วย  อาชีพอย่างพวกเธอนี้  

ส่วนใหญ่จะทำวีเนียร์ทั้งปากแทบทุกคน แต่ฟันเซรามิกควรจะขาวสะอาด 

ถึงจะถูก ทำไมเหลืองแบบนี้

“ยาพษิไมไ่ดใ้สไ่วใ้นนำ้ตัง้แตแ่รก” กงซนุเอย่ “นัน่เปน็แคน่ำ้ธรรมดา 

แก้วเดียว แต่มันเป็นการวางยาโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี!”

“วางยาโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี?” ทุกคนพากันเลิกคิ้ว  — ล้ำสมัย 

มาก!

“วิธีวางยาประเภทนี้แยบยลสุด  ๆ!” กงซุนบอก “เริ่มแรก เอา 

3 คือการเคลือบผิวฟัน ด้วยวัสดุเซรามิก สีเหมือนฟัน หรือที่เรียกว่า “พอร์ซเลนวีเนียร์” 

(Porcelain veneers) ด้วยการติดแผ่นเซรามิกที่มีความบางและใสบริเวณผิวด้านหน้าของฟัน  

จุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟัน เช่น สี เนื้อฟันแตกหัก มีสีคล้ำ โดยทันตแพทย์ 

จะทำการเตรียมหน้าฟัน และสั่งขึ้นรูปผิวหน้าฟันใหม่ ให้ได้รูปร่างและสีที่ต้องการ ช่วยให้ฟันดูเป็น 

ระเบียบ ขาว เป็นเงาสวยงาม
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เคมีภัณฑ์ที่กำหนดไว้ใส่ไปในแคปซูลเม็ดหนึ่ง แล้วให้ผู้ตายกิน จากนั้น 

แคปซูลจะละลายในกระเพาะอาหาร กรดในกระเพาะจะทำปฏิกิริยาทาง 

เคมีครั้งแรกกับสารเคมีในแคปซูล ซึ่งอาจทำให้เกิดก๊าซหรือของเหลว  

จึงปรากฏกลิ่นไม่พึงประสงค์ และทำให้คนเรารู้สึก...หิวน้ำและมีกลิ่นปาก  

ก็เลย...”

“ดื่มน้ำ!” ทุกคนพยักหน้า

กงซุนพูดต่อว่า  “แต่น้ำที่ดื่มเข้าไป  กับส่วนประกอบทางเคมีที่ 

เกิดขึ้นตอนแรก รวมถึงส่วนประกอบทางเคมีของเซรามิกที่เคลือบฟัน  

ทำให้เกิดปฏิกิริยาครั้งที่สองเป็นการปะทุหรือไม่ก็ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

ขั้นรุนแรง! ดังนั้น...”

“อ๋อ!” หม่าซินตีมือดังฉาด “ดังนั้นลิ้นถึงได้ยุ่ย ฟันถึงได้หลุดร่วง 

หมด!”

กงซุนพยักหน้า “หลังจากเกิดปฏิกิริยาทางเคมีแล้วน้ำถึงจะเกิด 

กลิ่นฉุน สิ่งที่ทำให้เธอตายอาจจะเป็นความเสียหายของอวัยวะภายใน 

ที่เกิดจากการระเบิด หรือไม่ก็อาจจะเป็นสารซึ่งมีความเป็นพิษสูงซึ่งเกิด 

จากปฏิกิริยาทางเคมี”

เมื่อทุกคนเข้าใจแล้วต่างก็อดเหลือบมองจั่นเจาไม่ได้ — หมอนี่ฉลาด 

ถึงระดับที่น่าพิศวงจริง  ๆ มิหนำซ้ำเพียงมองผ่าน  ๆ  ก็ทะลุปรุโปร่งแล้ว  

ความคิดความอ่านราวกับไม่มีขีดจำกัดเลยสักนิด  คิดไม่ถึงว่าลำพังแค่ 

ถือช้อนเคาะ ๆ ฟันก็นึกวิธีวางยาแสนสลับซับซ้อนแบบนี้ออก

หม่าซินเบ้ปากบ่นงึมงำอยู่ข้าง ๆ “ชวนให้คนหมั่นไส้ชะมัด!”

“แล้วทำไมคุณถึงใช้แคปซูลยามาเดาคนร้ายตัวจริงล่ะ” เจ้าหู่สงสัย  

เอ่ยถามจั่นเจา “อีกอย่างนะครับ ทำไมถึงสงสัยแค่สตั๊นท์แมนกับนักต่อสู้ 

ป้องกันตัวสามคนนี้เท่านั้น”

จั่นเจาผายมือออก “อย่างแรก หัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้วิธีการ 

วางยาแบบนี้ได้ผลก็คือ ต้องทำให้เธอกลืนแคปซูลลงไป”

ทุกคนต่างพยักหน้า

“การจะทำให้คนกินยามันไม่ง่ายเหมือนให้ดื่มน้ำ  ถ้าอย่างนั้น 
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มีสถานการณ์อะไรบ้างที่จะต้องรีบกินยา” จั่นเจาเอ่ยถาม

“ยาแก้ปวดเหรอ” ไป๋อวี้ถังถาม

จั่นเจาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ

“แก้ปวด?” ทุกคนแปลกใจ

สาว ๆ พากันถาม “ปวดประจำเดือน?”

จั่นเจาส่ายหน้าพร้อมจิ้มที่หัวสมอง “ฉันเดาว่าปวดหัว”

“ปวดหัว...”

“ถึงเธอจะตายไปแล้ว แต่พิจารณาจากสภาพศพ สภาวะก่อนตาย 

ของเธอคือหน้าซีดเผือดและวิตกกังวล มาลงรายละเอียดสักหน่อย ขมับ 

ทั้งสองข้างของเธอมีรอยเคยกัวซา4 แล้วยังมีรอยเล็บจาง  ๆ  ด้วย แสดงว่า 

มีการกดที่ขมับค้างไว้เป็นเวลานานก่อนตาย อาจจะปวดหัวจนเกินทน”

ทุกคนกระจ่างกันแล้ว อาการปวดหัวนี่มันคร่าชีวิตคนได้จริง เวลา 

ที่ปวดรุนแรง ถ้าหากมีใครส่งยาแก้ปวดให้สักเม็ด จะต้องกินอย่างแน่นอน

“แต่ต่อให้ปวดหัวหนักมากก็จะไม่กินยาของคนแปลกหน้าสุ่มสี่ 

สุ่มห้า” ไป๋อวี้ถังเอ่ย “ใครคนนั้นจำเป็นต้องพกยาแก้ปวดติดตัว และ 

ไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกแปลกแยก ดังนั้นอาชีพที่บาดเจ็บเป็นประจำอย่าง 

พวกสตั๊นท์แมนกับนักต่อสู้ป้องกันตัวจึงสมเหตุสมผลที่สุด”

“ใช่แล้ว”  จั่นเจาพยักหน้า  “ยิ่งไปกว่านั้นยาที่พวกเขาพกน่าจะ 

เป็นยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์ทันที สอดคล้องกับเหตุผลมากกว่ายาของหมอ 

หรือยาแก้ปวดประจำเดือนที่สาว ๆ พกกัน!”

“เพราะฉะนั้นคุณเลยล็อกเป้าผู้ต้องสงสัยสามคนนี้ เพื่อดูปฏิกิริยา 

ที่พวกเขามีต่อแคปซูลยา?” หม่าฮั่นเอ่ยถาม

จั่นเจาพยักหน้า “แม้ฉันจะไม่รู้ว่าแคปซูลยาที่เขาใช้หน้าตาเป็น 

ยังไง แต่อาการที่เรียกว่าวัวสันหลังหวะจะต้องทำให้เขามีปฏิกิริยากับ 

แคปซูลยาตามสัญชาตญาณ...ความจริงคือฉันให้พวกเขาสามคนคอยดู 

4 ศาสตร์การบำบัดโรคแผนจีนซึ่งมีมาแต่โบราณ โดยใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะโค้งมนมากด 

และขูดตามผิวหนังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนสูบฉีดโลหิต
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ปฏิกิริยาตอนที่นักต่อสู้สามคนนี้มองเห็นแคปซูลยา...ขอแค่มีอาการ 

หลุกหลิกนิดเดียว ก็คือฆาตกร!”

“แต่นึกไม่ถึงว่าเขาคนนั้นจะถึงขั้นไปตามเก็บ!” ไป๋ฉือบอก “ผม 

เห็นเขาคิดจะโยนแคปซูลยาใส่ในน้ำพุ เลยตะโกนขึ้นมาตามคำสั่งพี่”

“บางทีสีของแคปซูลอาจบังเอิญเหมือนกับสีแคปซูลที่เขาใช้วางยา  

ปฏิกิริยาเลยเยอะขนาดนี้” ไป๋อวี้ถังกล่าว “ดูไปแล้วเขาคนนี้ไม่ฉลาด 

เท่าไหร่ ไม่เหมือนคนที่จะใช้วิธีการรอบคอบแบบนี้ฆ่าใคร”

จั่นเจาพยักหน้าเห็นด้วย “ฉันก็รู้สึกเหมือนกัน คงมีใครให้แคปซูล 

ยากับเขา เขาเป็นแค่คนลงมือ”

“ให้พวกอ้ายหู่สืบรายละเอียดแล้วกัน” ไป๋อวี้ถังบอก พลางหันไป 

เหลือบมองหรั่นส่าวชีที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนั้น แล้วเอ่ยถามหม่าฮั่นด้วย 

ความสงสัย “คนคนนั้นคอยมองนายอยู่เรื่อยตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ท่าทางเป็น 

กังวลมากอยู่นะ”

“อ๋อ...ใช่ครับ” หม่าฮั่นกับเจ้าหู่เล่าพฤติกรรมแปลก  ๆ ของหรั่นส่าวชี 

เมื่อสักครู่ให้ฟัง

“อะไรนะ” ไม่ต้องรอให้ไป๋อวี้ถังมีปฏิกิริยา เฉินเจียอี๋ก็ร้องลั่นขึ้นมา 

ก่อน “อาจารย์บอกว่าตัวเองฆ่าเสี่ยวเหยียน?  เป็นไปได้ไง!  นิสัยเขา 

อย่างกับนกกระทา5 ตัวหนึ่ง ไม่เคยเห็นเขาถืออาวุธอะไรเลยนอกจากไม้ 

บาตอง6”

หม่าฮั่นยักไหล่ สื่อความว่า — ไม่รู้รายละเอียดลึก ๆ เหมือนกัน

จังหวะนั้นหรั่นส่าวชีเดินเข้ามาหาอีกครั้ง ทั้งยังคงพูดประโยคเดิม  

คือร้องขอให้ทุกคนจับกุมตัวเขา ไม่อย่างนั้นจะมีคนตายจำนวนมาก

ไป๋อวี้ถังนิ่วหน้า  “ในเมื่อคุณยอมมอบตัว  ถ้าอย่างนั้นคุณฆ่า 

ฉางเหยียนยังไงครับ”

5 ใช้บรรยายบุคคลซึ่งมีลักษณะนิสัยขี้ขลาด  ขี้กลัว อ่อนแอ ไม่ค่อยกล้าเผชิญหน้ากับ 

สิ่งต่าง ๆ และไม่ค่อยชอบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น 
6 ไม้อันเล็กน้ำหนักเบาและสั้นที่วาทยกรใช้ในระหว่างการอำนวยเพลงหรือควบคุมวง ผลิตจาก 

วัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น ไม้ หรือโลหะ
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เห็นได้ชัดว่าหรั่นส่าวชีไม่รู้จะตอบคำถามอย่างไร

“อาจารย์คะ อาจารย์ไม่เป็นอะไรใช่ไหม” เฉินเจียอี๋ค่อนข้างเป็นห่วง 

สภาพจิตใจของชายสูงวัยพอควร

ทว่าหรั่นส่าวชีทั้งดื้อรั้นและแน่วแน่

ทุกคนจึงจนใจ — ยังมีคนทำตัวงี่เง่าเรียกร้องขอให้จับอีกเหรอเนี่ย

“คุณบอกว่า ถ้าหากไม่จับคุณ จะต้องมีคนตายเยอะแยะ?” จั่นเจา 

แปลกใจ “เพราะอะไรครับ”

หรั่นส่าวชีมุ่นหัวคิ้วน้อย ๆ ทำหน้ากลัดกลุ้ม แต่กลับตอบไม่ถูก

ไป๋จิ่นถังส่ายหัว ไม่อยากจะไล่เลียงต่อไปแล้วว่าทำไมทุกครั้งที่ 

จัดงานต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืออวมงคลจะต้องมีคนตาย กับ 

มีเรื่องพิลึกพิลั่นที่แสนวุ่นวายชุดใหญ่อยู่ตลอด...

เพื่อความรอบคอบ ไป๋อวี้ถังกับจั่นเจาจึงตัดสินใจพาหรั่นส่าวชี 

กลับมาสอบถามที่ S.C.I. ส่วนพิธีศพยังคงต้องดำเนินต่อไป และขณะที่ 

ทุกคนกำลังเตรียมแยกย้าย โทรศัพท์ของติงน้องก็ดังขึ้น

ติงน้องรับสายฟังอยู่สักพักก็ทำตาปริบ ๆ “ฮะ?”

ไป๋จิ่นถังหันกลับมามองเขา สื่อความหมายว่า — เกิดอะไรขึ้นอีก

ติงน้องกุมโทรศัพท์ทำหน้างง  ๆ “ทางบริษัทโทร.มา  บอกว่านัก 

ออกแบบท่าเต้นคนหนึ่งตายขณะซ้อมเต้น”

ไป๋จิ่นถังขมวดคิ้ว มีคนตายอีกแล้ว...

“นักออกแบบท่าเต้นตาย หัวใจวาย? สโตรก7?” กงซุนแปลกใจ

ติงน้องเอ่ยปากเล่า “เห็นบอกว่าตายหลังจากดื่มน้ำ”

ต่อมตื่นตัวของทุกคนถูกกระตุ้นขึ้นทันควัน “ดื่มน้ำ?”

ติงน้องทำหน้าเบ้ยกโทรศัพท์ขึ้นถามปลายสาย “ฮัลโหล? พวกคุณ 

ใครสักคนลองง้างปากเขาดูที ฟันเป็นยังไงบ้าง”

เพียงครู่เดียวพนักงานปลายสายก็ตอบกลับมาว่า  “แค่เคาะฟัน 

7 หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่ทำให้สมองขาดเลือดจนเซลล์สมองถูกทำลาย มีสาเหตุ 

มาจากการตีบตันหรือแตกของหลอดเลือดในสมอง ส่งผลถึงชีวิตหรือทำให้กลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้
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ก็หลุดแล้ว...”

จั่นเจาลูบปลายคาง

ไป๋อวี้ถังรับโทรศัพท์และให้พวกฉินโอวคุมตัวพานเจี๋ยตรงกลับ  

S.C.I.  ไปอย่างไม่มีทางเลือก เพราะคดีนี้ยกระดับเป็นคดีฆาตกรรม 

ต่อเนื่องแล้ว
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จั่นเจากับไป๋อวี้ถัง  ออกมาเดินเล่นรอบเดียวก็หยิบคดีฆาตกรรม 

ต่อเนื่องกลับไปทำอีกคดีแล้ว แต่ละคนขับรถแยกย้ายกันปฏิบัติงาน พวก 

ฉินโอวไป๋ฉือพาหรั่นส่าวชีและพานเจี๋ยกลับ S.C.I. ไปก่อน

อีกด้านหนึ่ง  ไป๋อวี้ถังกับจั่นเจาพากงซุนและพวกหม่าฮั่นไปยัง 

ที่เกิดเหตุแห่งที่สอง

แน่นอนว่ายังมีไป๋จิ่นถังกับฝาแฝดร่วมขบวนไปด้วย

ไป๋จิ่นถังสุดจะมึนงงว่าแท้จริงแล้วมันมีปัญหาตรงไหน หรือว่าเขา 

จะต้องไปลองย้ายฮวงซุ้ยบรรพบุรุษ?

สถานที่จัดพิธีศพอยู่ไกลจากสถานที่เกิดเหตุมากทีเดียว และวันนี้ 

กไ็มรู่เ้กดิอะไรขึน้ รถตดิหนกัมาก เคลือ่น ๆ หยดุ ๆ อยูต่ลอดเวลาทา่มกลาง 

แถวรถอันยาวเฟื้อย

ระหว่างกำลังเร่งเดินทางนั้น โทรศัพท์ไป๋อวี้ถังก็ดังขึ้น

จั่นเจาช่วยไป๋อวี้ถังที่ขับรถอยู่คลำเอาโทรศัพท์ออกมาอย่างเคยมือ  

เพราะถึงอย่างไรสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ นอกเหนือจากให้ไป๋อวี้ถังโทร.เข้า 

โทร.ออกแล้ว ก็มีแต่จั่นเจาเท่านั้นที่ใช้

คนที่โทร.มาคือเจี่ยงผิง จังหวะดังกล่าวรถกำลังติดอยู่ตรงทางแยก 

พอดี ด้านหน้ามีจอโฆษณาขนาดใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่ากำลังฉายอะไรอยู่ บรรดา 

คนขับที่รถติดอยู่ในแถวบนถนนหลายต่อหลายคนลดกระจกชะโงกหน้า 

03
บุกจู่โจม
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ออกไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น

“ฮัลโหล” จั่นเจารับสาย

“เจ๋งสุด  ๆ  ไปเลยครับ”  เจี่ยงผิงเอ่ยปาก  “ให้พวกคุณดูอะไร 

บางอย่าง”

จั่นเจาทำตาปริบ  ๆ คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งถูกส่งเข้ามือถือ พอกด 

เปิดดูจั่นเจาก็นิ่วหน้า...

เสียงของเจี่ยงผิงดังเข้ามา “กำลังแชร์กันว่อนบนอินเทอร์เน็ตเลย 

ครับ!”

จั่นเจางุนงง ยื่นมือไปสะกิดไป๋อวี้ถังเบา  ๆ “เสี่ยวไป๋ นายอยากดู 

หน่อยหรือเปล่า...”

“ฉันกำลังดูอยู่”

เสียงพูดของไป๋อวี้ถังทำให้จั่นเจาต้องเงยหน้า และเห็นว่าหน้าต่างรถ 

ถูกกดเปิดอยู่ ไป๋อวี้ถังกำลังมองออกไปด้านนอก หม่าฮั่นกับเจ้าหู่ที่อยู่ 

เบาะหลังกำลังอ้าปากค้างมองอยู่เหมือนกัน ประตูของรถไป๋จิ่นถังที่อยู่ 

ข้างหน้าก็เปิดด้วย กงซุนถึงกับลงจากรถมาขยับแว่นเพ่งมอง ถึงอย่างไร 

ตอนนี้รถก็กำลังติด ผู้คนมากมายต่างพากันลงจากรถมาดู

ทุกคนดูอะไรกัน

ที่แท้ในจอโฆษณากำลังนำเสนอข่าวอยู่  โดยที่ เนื้อหาข่าวคือ 

กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การอนุมานรูปคดีของจั่นเจาไปจนถึงการจับ 

ฆาตกรภายในพิธีศพฉางเหยียนของ S.C.I. ซึ่งมีคนแอบถ่ายเอาไว้

ฝาแฝดเกยหน้าอ้าปากค้างอยู่กับกระจกรถ  “เชรด!  กล้องมา 

จากไหนวะ!”

ไป๋อวี้ถังนิ่วหน้า

“ถ้ามีใครถ่ายในระยะใกล้ต้องโดนจับได้แน่” ติงพี่ขมวดคิ้ว “เป็น 

ฝีมือของพวกพนักงาน อาจใช้ภาพจากกล้องวงจรปิด! แล้วเก็บเสียงสด 

ในที่เกิดเหตุ”

“แต่มันชัดเจนมากว่าเป็นการแอบถ่าย” ติงน้องโทรศัพท์กลับไป 

ที่บริษัท “ลองสืบให้ทีว่าหน้าไหนมันเล่นไม่ซื่อ!”
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เวลานั้นจั่นเจากับไป๋อวี้ถังได้ยินเปาเจิ่งส่งเสียงตวาดอยู่ในห้องทำงาน 

เจี่ยงผิงดังลอดเข้ามาในโทรศัพท์ “มันเรื่องอะไรกัน”

“เหมือนจะแอบถ่าย...” เจี่ยงผิงพูดยังไม่ทันจบ เปาเจิ่งก็ตวาดสวน 

มา “ลบให้หมด!”

เจี่ยงผิงรีบหาวิธี “กระจายไวเหลือเกินครับ  ถ้าจะลบให้เกลี้ยง 

ทั้งหมดต้องใช้เวลา”

“เร่งมือเข้า!” เปาเจิ่งร้อนใจ

จั่นเจาสบตากับไป๋อวี้ถังแวบหนึ่ง

เจ้าหู่ที่อยู่ข้างหลังกดเปิดมือถือเข้าอินเทอร์เน็ตเสิร์ชดูก็พบคอม- 

เมนต์ถล่มทลาย ผู้คนจำนวนมากได้ดูกันแล้ว ส่วนใหญ่ทึ่งในฝีมือการ 

คลี่คลายคดีของ  S.C.I. หลายต่อหลายคนประทับใจว่าจั่นเจาสมกับเป็น 

นักจิตวิทยาระดับโลก วิธีการคลี่คลายคดีนี้ช่างเท่เหลือเกิน

คอมเมนต์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว นอกจากประทับใจในสติปัญญาของ 

จั่นเจาแล้ว ยังประทับใจกับความหล่อเหลาของเขาด้วย ช่วงที่ไป๋อวี้ถัง 

จับคนร้ายถูกตัดเป็นคลิปสั้น  ๆ  ฉายซ้ำไปซ้ำมา เล่นเอาฝูงชนที่อยู่ด้านล่าง 

พากันเคลิบเคลิ้ม

แม้จะไม่มีคอมเมนต์อะไรในแง่ลบ ส่วนใหญ่เป็นการชื่นชมยกย่อง  

แต่สถานการณ์ดูเหมือนยากจะควบคุม

สมัยนี้ผู้คนไวต่อสื่อ การส่งต่อก็ไวจนน่าตกใจ ประเด็นร้อนที่ 

ประชาชนให้ความสนใจ สื่อมวลชนไม่มีทางปล่อยให้หลุดมือไปเด็ดขาด

ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาสื่อยังอิทธิฤทธิ์สูงส่ง ไม่รู้ไปเอาประวัติการ 

คลี่คลายคดีของ S.C.I. ซึ่งยากจะแยกจริงเท็จชุดหนึ่งมาจากไหน มีสถานี 

โทรทัศน์ทำสกู๊ปเจาะลึก หาผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขามาอธิบายถึงคดีที่ S.C.I. 

คลี่คลายก่อนหน้านี้มั่วไปหมด ในสำนักงานตำรวจยิ่งวุ่นวายกว่า หลูฟาง 

ได้รับโทรศัพท์จนสายแทบไหม้ แต่ละสถานีต้องการเชิญจั่นเจากับไป๋อวี้ถัง 

หรือไม่ก็ใครสักคนใน S.C.I. ไปออกรายการ

รถติดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้แล้ว โลกทั้งใบคล้ายจะอลหม่าน 

ไปหมด
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จนกระทั่งการจราจรกลับมาคล่องตัวอีกครั้ง ไป๋อวี้ถังจึงปิดหน้าต่าง 

รถและขับต่อ

จั่นเจาลูบปลายคางดูคลิปวิดีโอซ้ำไปซ้ำมา

“รู้สึกยังไง” ไป๋อวี้ถังถาม

นานสองนานกว่าที่จั่นเจาจะตอบกลับ “นายขึ้นกล้องมากทีเดียวนะ”

มุมปากไป๋อวี้ถังกระตุก “เหมือนแอบถ่าย”

“แอบถ่ายก็จริง แต่ไม่ใช่ความรู้สึกแบบฉวยโอกาสแอบถ่าย...”  

จั่นเจาพึมพำ

“หมายความว่าไงครับ” หม่าฮั่นกับเจ้าหู่ถามพร้อมกัน “มีคนจงใจ 

ถ่ายเหรอ”

จัน่เจาปดิมอืถอื ยดัเขา้กระเปา๋กางเกงไปอ๋วีถ้งั พดูเนบิ ๆ มาประโยค 

หนึ่ง “ตอบยาก”

...

รถมาจอดตรงหน้าประตูสถานที่ซึ่งคล้ายกับโรงงานแห่งหนึ่ง

จั่นเจากับไป๋อวี้ถังออกจะฉงนอยู่สักหน่อย จึงถามฝาแฝดที่นำทาง 

ว่า “ที่นี่?”

ฝาแฝดพยักหน้า “ที่นี่เป็นสถานที่ซ้อมเต้นและสตูดิโอเต้นที่ดีที่สุด 

ในประเทศ ศิลปินชั้นนำออกแบบท่าเต้นที่นี่กันทั้งนั้น แล้วยังมีโรงเรียน 

สอนเต้นกับศูนย์ฝึกศิลปินด้วยนะ”

จั่นเจาเหล่มอง “ดูแล้วอย่างกับโรงงานร้างสักแห่ง”

ฝาแฝดมองทั้งคู่อย่างดูแคลน  “เขาเรียกว่าศิลปะ  เข้าใจไหม  

สถาปนิกตัวท็อปชาวสเปนออกแบบให้เชียวนะ!”

จั่นเจากับไป๋อวี้ถังมองสำรวจโดยรอบพักหนึ่ง ก่อนพูดเนิบ  ๆ  ขึ้นว่า 

“มิน่า ผู้คนถึงว่างงานกันเยอะแยะ”

ไป๋อวี้ถังกับจั่นเจาเดินตรงไปยัง  ‘โกดัง’  หลังหนึ่งที่ลากเทปสีเหลือง 

ปิดล้อมเอาไว้ โดยไม่สนใจฝาแฝดที่โมโหขนพอง

สถานที่เกิดเหตุอยู่ที่ชั้นสอง

เมื่อจั่นเจากับไป๋อวี้ถังขึ้นชั้นบน ก็เห็นตำรวจชั้นผู้น้อยหลายคน 
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กำลังดูมือถือ สถานที่เกิดเหตุน่าจะปิดล้อมสักระยะหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจาก 

รถติด ทำให้ทุกคนรวมถึงแดนเซอร์อีกจำนวนไม่น้อยต่างรอคอยการมา 

ของคนจาก S.C.I.

จั่นเจากับไป๋อวี้ถังเดินเข้าไปพร้อมกัน ตำรวจหลายนายรีบซ่อน 

มือถือพร้อมกับยืนตรง ท่าทางเหมือนดูคลิปวิดีโอจบแล้วยังไม่ได้ดึงสติ 

กลับมา ทว่าไป๋อวี้ถังไม่เคยใส่ใจเรื่องพวกนี้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว จึง 

เดินตรงไปที่ศพ

แดนเซอร์หลายต่อหลายคนแอบซุบซิบกันอยู่ด้านข้าง

“หล่อกว่าในคลิปอีกอะ!”

“จั่นเจาผอมจัง รักษาหุ่นแบบนี้ได้ไง”

“ผิวดี๊ดี!”

จั่นเจารู้สึกอึดอัด — แปลก ๆ!

จนกระทั่งไป๋จิ่นถังเดินเอามือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋ากางเกงเข้ามา  

พนักงานถึงได้รีบหุบปาก ในเมื่อเจ้านายมาแล้ว การซุบซิบนินทาน้องชาย 

ของเขาย่อมไม่ใช่เรื่องดี

กงซุนเดินมาข้างศพ หลังจากนั่งลงตรวจดูเบื้องต้นแล้ว ก็เงยหน้า 

ขึ้นบอกกับไป๋อวี้ถังว่า “เหมือนกันเลย”

ไป๋อวี้ถังขมวดคิ้วถามจั่นเจา “นายยังมีมนตร์วิเศษอยู่หรือเปล่า”

จั่นเจากางมือออก “ทิ้งเวลาไว้นานขนาดนี้ ยากแล้ว”

แดนเซอร์หญิงรายหนึ่งซึ่งเห็นเรื่องราวทั้งหมดกับตาอยู่ เมื่อครู่ 

โดนไป๋อวี้ถังเรียกมาหา

เธอประหม่าอย่างเห็นได้ชัด หูเธอแดงทั้งยังไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมอง 

ไป๋อวี้ถัง

จั่นเจาลูบปลายคางคอยสังเกตอยู่ข้าง  ๆ  —  โทนเสียงของไป๋อวี้ถัง 

เป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ มีเสน่ห์เหลือเฟือ แต่กลับไม่รู้จัก 

เสน่ห์ของตัวเองมากพอ ด้วยเหตุนี้เขาผู้ซึ่งสงบปากสงบคำจึงมักทำให้ 

บรรดาผู้คลั่งไคล้ทำตัวไม่ถูกเป็นประจำ กองทัพคนแอบรักเขาพอจะ 

บอกรักก็ได้แต่มองแล้วต้องถอยกรูด ตั้งแต่เรียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้  
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ผู้หญิงที่กล้าเงยหน้าสบตาเขาตรง ๆ  จึงมีไม่เยอะ ประเภทที่เข้ามาสารภาพ 

รักยิ่งน้อยใหญ่! จั่นเจารู้สึกว่านี่เป็นหัวข้อที่น่าศึกษาหัวข้อหนึ่งเช่นกัน  

ตัวอย่างเช่น ทำไมไป๋อวี้ถังถึงดึงดูดพวกแอบรัก ส่วนกงซุนดึงดูดพวก 

วิปริต...

ปากคำของประจักษ์พยานล้วนใกล้เคียงกัน

นักออกแบบท่าเต้นรายนี้ปีนี้อายุสามสิบปี ไม่มีชื่อภาษาจีน ทุกคน 

ต่างเรียกเขาว่าไรอัน เป็นชาวอิตาลี

ติงน้องบอกกับไป๋อวี้ถังว่า “เขาทำงานที่นี่มานานมากแล้ว เป็น 

นักออกแบบท่าเต้นรับจ้างให้ศิลปินชื่อดังหลายคน ทั้งรวยและมีชื่อเสียง”

ไป๋อวี้ถังขมวดคิ้ว คดีนี้ไม่มีต้นสายปลายเหตุอะไรเลย

“เขากินยาอะไรหรือเปล่า” กงซุนถามคนอื่น ๆ 

“กินยา?” แดนเซอร์คนหนึ่งพยักหน้า “เขากินยาเยอะมากทุกวัน”

ไป๋อวี้ถังสงสัย “กินยาเยอะขนาดนั้นทำไม”

“อืม มียาลดความอ้วน ยากระตุ้นอาเจียน ยาควบคุมความอยาก 

อาหาร ยาแก้ซึมเศร้า แล้วยังอาจจะกินยาแก้ปวดเพราะบาดเจ็บ...”

มุมปากกงซุนกระตุก “ฆ่าตัวตายงั้นเหรอ”

“ยาของเขาเก็บไว้ที่ไหน” ไป๋อวี้ถังถาม

มีพนักงานพาเขาไปยังห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมเปิดล็อกเกอร์ของ 

ไรอัน

จั่นเจาหากล่องใบเล็ก ๆ ใบหนึ่งเจอ เมื่อเปิดออก...แต่ละช่องภายใน 

นั้นเต็มไปด้วยยาแคปซูลและยาเม็ดประเภทต่าง ๆ 

ไป๋อวี้ถังทำหน้าเบ้ แบบนี้ก็วางยาได้สะดวกไปเลย

เมื่อเห็นว่ารอบ  ๆ  นั้นไม่มีใครแล้ว  ไป๋อวี้ถังจึงเอ่ยถามจั่นเจาว่า  

“เจ้าแมว มีโอกาสที่ฆาตกรจะอยู่ที่นี่เหมือนคดีก่อนหน้านี้หรือเปล่า”

จั่นเจาขมวดคิ้วแบมือออก “ไม่แน่ใจ เบาะแสน้อยเกินไป”

ไป๋อวี้ถังกำลังคิดจะพูดอะไรบางอย่าง โทรศัพท์ก็ดังขึ้น

“ฮัลโหล” ไป๋อวี้ถังรับสาย เสียงของไป๋ฉือดังมาจากปลายสาย “พี่  

พานเจี๋ยตายแล้ว!”
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ไป๋อวี้ถังอึ้งไปนิดหนึ่ง ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าพานเจี๋ยก็คือสตั๊นท์แมน 

คนที่วางยาสวีหงซึ่งถูกพวกเขาจับตัวได้เมื่อครู่นี้

“เขาตายได้ยังไง” แม้ในใจไป๋อวี้ถังจะมีลางสังหรณ์อยู่บ้างราง  ๆ   

แต่ก็ยังถามอยู่ดี

“เขามาถึงสำนักงานตำรวจแล้วบอกว่าหิวน้ำ อยากกินน้ำ พวกเรา 

ก็ไม่รอบคอบ ให้เขากินน้ำไปหน่อยหนึ่ง แล้วจากนั้น...” ไป๋ฉือท่าทาง 

หนักใจ

ไป๋อวี้ถังมองจั่นเจา จั่นเจาซึ่งแนบหูฟังอยู่ด้วยพอดีเลิกคิ้วมอง 

ไป๋อวี้ถังเช่นกัน “ไม่งั้นนายลองให้ทุกคนที่อยู่ข้างนอกกินน้ำดู? ไม่แน่ว่า 

ฟันฆาตกรอาจจะร่วงก็ได้”

ไป๋อวี้ถังกลอกตามองบน เดินออกไปด้านนอกพร้อมเรียกเจ้าหน้าที ่

ตำรวจมาสองสามนาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านั้นมองหน้ากันเลิ่กลั่ก

ไป๋อวี้ถังให้ทุกคน ณ ที่นั้นต่อแถวเรียงหนึ่ง แล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

สามนายไล่ดมไปทีละคน  หากใครมีกลิ่นปากประเภทที่ผิดไปจากปกติ 

ก็ให้ชี้ตัวออกมา

บรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างหน้านิ่วคิ้วขมวดดมไปทีละคน จนสุดท้าย 

ทั้งสามคนก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าแดนเซอร์สาวคนหนึ่งพร้อมจ้องมองเธอ

แดนเซอร์สาวคนดังกล่าวดูแล้วอายุราวยี่สิบต้น ๆ ตัวเล็กและผอม 

มาก สีหน้าเธอในเวลานี้ซีดเผือดคล้ายกับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นัก

กงซุนสาวเท้าเข้าไปหา “แลบลิ้นออกมาให้ผมดูหน่อยครับ!”

แดนเซอร์สาวคนดังกล่าวเอามือผลักเขาออก ฉวยจังหวะหนีทันที

หากแต่น่าเสียดายที่พอวิ่งถึงหน้าประตู ก็ถูกฝาแฝดซึ่งเฝ้าประตูอยู่ 

จับเอาไว้ได้

หญิงสาวเริ่มดิ้นรน กงซุนกล่าวเรียกสติเธอ “อย่าตื่นเต้นไปครับ  

การไหลเวียนโลหิตจะยิ่งกระตุ้นการทำงานของลำไส้กับกระเพาะอาหารคุณ  

สารพิษจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดเร็วขึ้นนะ”

กงซุนบอกพร้อมให้ติงพี่กดเธอเอาไว้กับข้างฝา แล้วใช้ที่กดลิ้นกด 
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ไปที่ตรงไหนสักแห่งบนลิ้นของเธอสักพัก แล้วแดนเซอร์สาวคนดังกล่าว 

ก็ส่งเสียง  ‘อ๊อก’  ก่อนจะอาเจียนออกมา ของเหลวสีเขียวอมเหลืองกอง 

เบ้อเริ่มอยู่บนพื้น มีแต่กลิ่นฉุนแสบจมูกของสารเคมี กงซุนเปิดน้ำเปล่า 

ขวดหนึ่งราดลงบนตัวยาดังกล่าวหลังจากที่เก็บตัวอย่างของเหลวส่วนหนึ่ง 

ไปแล้ว...

เสียงดัง ‘ซ่า’

แดนเซอร์คนอื่นและตำรวจชั้นผู้น้อยหลายนายต่างตกใจจนกระโดด 

หนี...เมื่อเห็นว่าทันทีที่ของเหลวนั่นโดนน้ำก็เกิดการเผาไหม ้ ซ้ำยังมีเสียงดัง 

แปะ ๆ ราวกับระเบิด

แม้ว่าแดนเซอร์สาวจะอาเจียนเอายาส่วนใหญ่ออกมาแล้ว แต่เห็น 

ได้ชัดว่ายังคงไม่สบายตัวอยู่ เพราะยังโวยวายว่าหิวน้ำ

หม่าฮั่นกับเจ้าหู่จึงนำตัวคนส่งโรงพยาบาลก่อน โดยมีกงซุนตามไป 

ด้วยเพื่อสะดวกต่อการช่วยชีวิต

ไป๋จิ่นถังรู้สึกว่ามื้อเย็นกับมื้อดึกวันนี้สามารถตัดทิ้งไปได้เลย ตัวเขา 

ต้องการหาสถานที่ที่สดชื่นปลอดโปร่งอยู่สักพัก โดยมีฝาแฝดตามไปด้วย

ไป๋อวี้ถังกับจั่นเจาจากไปเป็นกลุ่มสุดท้าย หลังจากที่รอให้คนของ 

แผนกนิติวิทยาศาสตร์ตรวจค้นที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมหลักฐานเสร็จสิ้น

กว่าจะเรียบร้อยก็จวนพลบค่ำแล้ว

ทั้งสองเดินออกจาก  ‘โกดัง’ ตัวโรงงานดูกว้างโล่งอย่างยิ่งภายใต้ 

แสงยามตะวันรอน

จั่นเจาเอามือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋ากางเกง  มืออีกข้างกำลังเข้า 

อินเทอร์เน็ตด้วยมือถือของไป๋อวี้ถัง เวลานี้คลิปวิดีโอถูกลบทิ้งไปพอ 

สมควรแล้ว โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถเล่นได้ แต่บรรดาคอมเมนต์ต่าง  ๆ  

ยังคงอยู่

ปฏิกิริยาบนโลกออนไลน์แตกต่างกันออกไป หลายคนรู้สึกบ้าง 

เช่นกันว่าการเผยแพร่แบบนี้ไม่ค่อยดีนัก แต่อีกหลายคนยังคงส่งต่อกัน 

อย่างสนุกมือ แม่ยก  S.C.I. เพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามทันตา หลายคนพูด 

กันว่า พวกดาราเอย ศิลปินเอยนั้นตกรุ่นแล้ว ต้องแบบไป๋อวี้ถังหรือ 
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จั่นเจาถึงจะเรียกว่าหล่อ

แท้จริงแล้วบุคคลที่โดนคลิปวิดีโอนี้รบกวนไม่ได้จำกัดอยู่แค่จั่นเจา 

กับไป๋อวี้ถังเท่านั้น คนที่ได้รับผลกระทบไปด้วยยังมีหม่าฮั่นกับเจ้าหู่อีก

มุมที่ถ่ายคลิปวิดีโอเป็นการถ่ายจากมุมสูง ดังนั้นกล้องจึงไม่ได้ 

จับภาพเฉพาะจั่นเจากับไป๋อวี้ถัง แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ด้วย

ขณะที่หม่าฮั่นเดินเข้ากล้องมา เฉินเจียอี๋ก็เกาะแขนเขาเหมือนดัง 

เช่นที่ผ่าน  ๆ  มา ท่าทางที่ฉีเล่อส่งแก้วน้ำให้เจ้าหู่ก็สนิทสนมเกินเพื่อน... 

ดังนั้นนายตำรวจคนรักของดาราใหญ่ทั้งสองคนจึงถูกเปิดเผยโฉมหน้า  

แม้ว่าชาวเน็ตจะพร้อมใจกันชมว่าทั้งคู่ตาแหลม แต่เจ้าหู่กับหม่าฮั่นก็ยัง 

ไม่รอดพ้นจากการถูกขุดประวัติอยู่ดี

โชคดีที่ฝีมือเจี่ยงผิงเหนือชั้น สถานการณ์โดยทั่วไปจึงยังสามารถ 

ควบคุมให้อยู่ในขอบเขตได้ แต่สรุปก็คือ อยู่ดี  ๆ  วันนี้ S.C.I. ก็โด่งดัง 

ขึ้นมา ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโชคดีหรือว่าเคราะห์ร้าย แต่ทั้งคู่ต่างมีลาง 

สังหรณ์ว่าจะต้องประสบกับความยุ่งยากไม่น้อยในช่วงเวลาอันสั้นนี้แน่

ขณะที่กำลังเดินออกไปภายนอก จู่  ๆ  ไป๋อวี้ถังก็ชะลอฝีเท้า เหลียว 

กลับไปมองแวบหนึ่ง

จั่นเจาซึ่งดูคลิปวิดีโออยู่รู้สึกตัวว่าไป๋อวี้ถังซึ่งอยู่ข้างกันเหมือนจะ 

ชะลอฝีเท้า จึงหยุดเดิน

“เสี่ยวไป๋?” จั่นเจาเอ่ยถามไป๋อวี้ถัง “นายเป็นไรไป”

ไป๋อวี้ถังชี้ไปที่รถด้านหน้า “เจ้าแมว ไปรอฉันในรถ”

จั่นเจางุนงง แต่ก็ไม่ถามให้มากความ วิ่งอ้าวไปที่รถ

รถของไป๋อวี้ถังคันนี้สตาร์ตอัตโนมัติ  และจั่นเจาก็มีเซ็นเซอร์อยู่ 

กับตัว ดังนั้นเมื่อเขาเข้าใกล้ รถจึงปลดล็อกอัตโนมัติ จั่นเจาขึ้นรถปิด 

ประตูพร้อมล็อกประตูรถเรียบร้อย แล้วมองดูไป๋อวี้ถังซึ่งยืนอยู่บนลานโล่ง 

ของโรงงาน

ไป๋อวี้ถังเห็นจั่นเจาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วจึงหันกลับไปมอง...จังหวะนั้น 

เขาเห็นดวงไฟสองจุดปรากฏอยู่ไกล ๆ 

จั่นเจาขมวดคิ้วน้อย  ๆ...ดวงไฟสองจุดกลางแสงตะวันรอนนั่นคล้าย 
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กับรถไฟตู้หนึ่งแล่นมาแต่ไกล แต่จั่นเจารู้ดีว่า...ไม่มีทางที่จะขับรถไฟเข้ามา 

ในโรงงานได้

และเป็นไปตามคาด เมื่อเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์สีดำสองคันขี่เรียงกัน 

ออกมาจากมุมมืดของโรงงาน

นักบิดในชุดดำสวมหมวกกันน็อกสีดำทั้งสองคนบนมอเตอร์ไซค์ 

มือหนึ่งกุมแฮนด์รถ อีกมือหนึ่งถือกระบองไฟฟ้าด้ามยาว

จั่นเจารู้สึกเครียด  แสงสีน้ำเงินซึ่งปรากฏเรื่อย  ๆ  เป็นระยะบน 

กระบองไฟฟ้า...แสดงว่าอยู่ในสถานะมีไฟฟ้าพร้อมช็อร์ต

ไป๋อวี้ถังได้ยินเสียงเครื่องยนต์สตาร์ตอยู่ก่อนแล้ว พอลองพิจารณา 

ท่าทีตรงหน้า เขาก็แจ่มแจ้ง

ไป๋อวี้ถังยกมือถอดเสื้อนอกออก  ถือแจ็กเก็ตสั้นสีขาวไว้ในมือ  

โดยไม่ได้ชักปืนขึ้นแต่อย่างใด

จากเสียงเครื่องยนต์ที่ดังขึ้นทุกขณะ แสดงชัดว่ามอเตอร์ไซค์ทั้งสอง 

คันพร้อมออกตัวเต็มที่ แล้วทันใดนั้นก็เร่งความเร็ว มือคนชุดดำทั้งสองคน 

บนมอเตอร์ไซค์กวัดแกว่งกระบองไฟฟ้าพุ่งเข้าใส่ไป๋อวี้ถัง

ไป๋อวี้ถังยืนนิ่งอยู่กับที่

จั่นเจารู้ดีว่าไป๋อวี้ถังกำลังรอหาจังหวะ จึงตื่นเต้นอยู่บ้าง

จังหวะที่มอเตอร์ไซค์อยู่ในจุดที่ห่างจากไป๋อวี้ถังราวสี่ถึงห้าเมตร  

ไป๋อวี้ถังก็โยกตัวหลบทันที

การเคลื่อนตัวหลบดังกล่าวสุดแสนจะว่องไว จั่นเจาเลิกคิ้ว...เริ่ม 

แล้ว!

ไป๋อวี้ถังพุ่งตัวไปทางกำแพงด้านข้าง

นักบิดทั้งสองคนใช้เท้ายันพื้น ตีวงเลี้ยวพุ่งตรงกลับมา เห็นได้ชัด 

ว่าฝีมือขับขี่ไม่เลวเลย มอเตอร์ไซค์ด้านที่อยู่ใกล้ไป๋อวี้ถังมาถึงก่อน

ทว่าไป๋อวี้ถังไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่ทะยานขึ้นกำแพง

จั่นเจาถอนหายใจอย่างปลง  ๆ  ให้กับพละกำลังอันน่าทึ่งของไป๋อวี้ถัง  

เมื่อเห็นเขาวิ่งไต่กำแพงไปจนถึงตำแหน่งที่สูงพอ  ๆ  กับอาคารสองชั้น แล้ว 

ถีบกำแพงกระโดดลอยตัว ในขณะที่นักบิดทั้งสองคนพากันแหงนคอมอง 
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ไป๋อวี้ถังที่ตีลังกาข้ามหัวพวกเขาไป

ไป๋อวี้ถังลอยข้ามมอเตอร์ไซค์ที่มาถึงตัวคันแรก ส่วนคันที่สองเบรก 

ไม่อยู่ กำลังจะแล่นเลยผ่านใต้ศีรษะของไป๋อวี้ถัง

ไป๋อวี้ถังใช้สองมือดึงแขนเสื้อแจ็กเก็ตสองข้างจนตึง เสื้อแจ็กเก็ต 

คล้องเข้าที่คอของนักบิดมอเตอร์ไซค์

เสียงดัง ‘โครม’

คนขี่ถูกกระชากร่วงลงจากรถ ในขณะที่รถมอเตอร์ไซค์เหินไปชน 

เข้ากับกำแพง

ไป๋อวี้ถังตีลังกากลางอากาศ ไขว้มือ ทำให้เสื้อรัดมือคนขี่มอเตอร์- 

ไซค์คนดังกล่าว เขาเบี่ยงหัวหลบกระบองไฟฟ้าที่อีกฝ่ายเหวี่ยงมา แล้ว 

สะบัดคนขี่เหวี่ยงข้ามหัวไหล่หลังจากที่สองเท้าของเขายืนมั่นคงแล้ว...

นักบิดคนดังกล่าวหมุนคว้างอยู่กลางอากาศ...ก่อนจะตกกระแทก 

กับพื้น

จั่นเจาทำหน้าเบ้ คาดว่าเครื่องในนักบิดนั่นคงกระเทือนจนเคลื่อน 

ตำแหน่งไปหมดแล้ว

ไป๋อวี้ถังใช้มือข้างเดียวกระชากชายแขนเสื้อแจ็กเก็ตข้างหนึ่ง  

นักบิดนั่นถูกหมุนขึ้นเป็นลูกข่าง ก่อนจะล้มหลังกระแทกแรง  ๆ  หลังจากที่ 

หมุนอยู่กลางอากาศครบสามร้อยหกสิบองศา ไป๋อวี้ถังค่อย  ๆ  บรรจงสวม 

เสื้อแจ็กเก็ต ใช้เท้าเหยียบหัวไหล่นักบิดคนนั้นเอาไว้ ฉวยกระบองไฟฟ้า 

ในมืออีกฝ่ายมาเขวี้ยงใส่นักบิดอีกคนที่เพิ่งกลับรถอยู่ข้างหน้า...

กระบองไฟฟ้าตรงดิ่งกระแทกใส่ตรงหน้าหมวกกันน็อกของเขา 

พอดิบพอดี

จั่นเจาส่ายหัวส่งเสียง  ‘จุ๊  ๆ’ เสียง  ‘คว้าง’  ดังชัดเจนแจ่มแจ๋วแม้มี 

หน้าต่างรถกั้น

ทั้งหมวกกันน็อกทั้งตัวคนถูกกระแทกลอยออกไป กระบองไฟฟ้า 

โดนกระแทกแตกละเอียดคาที่

ไป๋อวี้ถังขยี้ เท้า ผู้ชายคนที่ถูกเขาเหยียบอยู่เมื่อครู่ส่งเสียงร้อง 

โหยหวน...หัวไหล่ของเขาหลุด ลุกขึ้นมาไม่ไหวอีกแล้ว
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ไป๋อวี้ถังเดินตรงไปหานักบิดชุดดำอีกคนที่ล้มอยู่กับพื้นโดยที่หมวก 

กันน็อกกับกระบองไฟฟ้าปลิวหลุดออกจากมือไปแล้ว และกำลังจะลุกขึ้น 

เตรียมพุ่งตัวเข้าใส่เขาด้วยมือเปล่า

ไป๋อวี้ถังเบี่ยงหัวหลบวูบทันทีที่คนคนนั้นมาถึงตรงหน้า  และยัง 

ไม่ทันที่อีกฝ่ายจะได้รู้ตัว เท้าก็ถูกสกัดจนหัวคะมำไปข้างหน้า ข้อมือซ้าย 

เจ็บแปลบ พอหันไปดูก็พบว่ากุญแจมือถูกสับอยู่ที่ข้อมือซ้ายของเขาแล้ว

ไป๋อวี้ถังซึ่งอยู่ข้างหลังยกเท้าถีบหลังของเขาโครม...

นักบิดนั่นล้มคว่ำลงไปอยู่ข้าง  ๆ  นักบิดคนที่นอนหงายอยู่ โดยที่ 

อีกคนยังไม่ทันรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น ก็รู้สึกว่าหัวไหล่ถูกไป๋อวี้ถังคว้าไว้อีกครั้ง  

เขารอ้งโหยหวนขึน้อกีท ี จงัหวะทีเ่จบ็แทบขาดใจ ไปอ๋วีถ้งักส็ะบดัหวัไหลเ่ขา 

เหมือนสะบัดเสื้อ

เสียงดังกึก หัวไหล่เข้าที่แล้ว แต่กว่าที่เขาจะรู้ตัว กุญแจมือก็สับ 

เข้าที่ข้อมือซ้ายเสียงดัง ‘คลิก’

เขาสะดุ้ง ไป๋อวี้ถังกดท้ายทอยของเขาพร้อมกับท้ายทอยของนักบิด 

อีกคน...นักบิดทั้งสองคนจึงหน้ากระแทกกัน เสียงดัง  ‘ปึก’  นี้เล่นเอาคน 

ทั้งคู่งุนงงจนเห็นดาว กว่าจะรู้ตัวอีกทีทั้งคู่ก็ถูกจับประจันหน้ากัน แขน 

ทั้งสองข้างบิดไขว้ ถูกสับไว้ด้วยกุญแจมืออีกคู่

ไม่ต้องพูดว่าสภาพในตอนนี้แย่แค่ไหน ชายหนุ่มสองคนกอดกัน 

กลมกลิ้งอยู่กับพื้น แขนบิดเป็นเกลียวใส่กุญแจมือเอาไว้เป็นคู่ ๆ กอดกัน 

แน่นจนขยับเขยื้อนตัวไม่ได้

เสียงปรบมือดังมาจากชั้นบนหลังจากที่ไป๋อวี้ถังโยนคนไว้บนพื้น

จั่นเจาเปิดประตูรถถือโทรศัพท์วิ่งมาหา ทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่เกิน 

สามสิบวินาที

ไป๋อวี้ถังรับโทรศัพท์มาเตรียมโทร.เรียกคนอื่น พลางแหงนหน้าขึ้น 

มอง

ก็พบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นข้างล่างดึงดูดผู้ชมจำนวนมากที่ชั้นบน หลาย 

คนกำลังถือมือถือถ่ายคลิป ส่วนบางคนก็ผิวปาก

จั่นเจานั่งลงเมียงมองคนแปลกหน้าสองคนที่โจมตีไป๋อวี้ถังแบบ 
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ไรส้าเหต ุ กอ่นจะขยีจ้มกูพลางลกุขึน้ยนื “เอาสองคนนีส่ง่โรงพยาบาลไปเลย 

แล้วกัน ไม่งั้นอีกเดี๋ยวได้ฟันร่วงหมดปากแน่”

ไป๋อวี้ถังขมวดคิ้ว — ยังไม่จบไม่สิ้นอีก?!
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