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บทนํ า

หลังจากจบท่อนโหมโรง ย่อมควรเริ่มบรรเลงท่วงทำนองหลัก ช่วง 

เวลาที่เว้นว่างยาวนานเกินไปหน่อยก็จริง...แต่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้ว 

เพียงแค่นึกภาพบทเพลงบรรเลงอันแสนวิเศษที่กำลังจะเริ่มขึ้น ฉัน 

ก็แทบสะกดความตื่นเต้นในใจเอาไว้ไม่ไหวแล้ว คุณไม่อยากมาร่วมวง 

หรอกหรือสหายเก่า

ฉันรู้ว่าคุณก็เฝ้ารอมันมานานมากแล้วเหมือนกัน

ฉันสามารถมองเห็นสีหน้าของคุณขณะได้เห็นจดหมายฉบับนี้...คุณ 

จะตื่นเต้นจนตัวสั่นใช่ไหม เลือดร้อนระอุกำลังเดือดพล่าน พลังมหาศาล 

กำลังสุมรวมอยู่ในร่างกาย!...มันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับฉันในตอนนี้ 

ไม่มีผิด

ฉนัไดก้ลิน่ กลิน่ของความกระหาย ความโกรธแคน้ แมก้ระทัง่ความ 

หวาดกลัว...ของคุณ

จงรีบมาสิ ฉันจะรอคุณอยู่ที่นี่

คนคนนั้นไม่เหมือนกำลังเขียนจดหมาย แต่เหมือนกำลังรังสรรค์งานฝีมือ 

ที่งดงามชิ้นหนึ่ง ลายปากกาทั้งหนักแน่นและเชื่องช้า ทุกเส้นขีดพิถีพิถัน 

ละเอียดอ่อน แม้กระทั่งทุกเครื่องหมายวรรคตอนก็ยังบรรจงเรียบร้อย 

อย่างไร้ที่ติ ขณะวาดสายลายเส้นขีดสุดท้ายลงบนซองจดหมายจบ ผู้เขียน 
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ถอนหายใจยาวพิงหลังกับพนักพิงบนเก้าอี้ จมสู่ภวังค์ความคิด

รอคอยมาเนิ่นนานถึงสิบแปดปี ในที่สุดก็จะเริ่มกันแล้ว...เขาต้อง 

มาแน่ จะน่าตื่นเต้นขนาดไหนกันนะ ครั้งนี้ฉันจะเอาชนะเขาได้ไหม

ร่างกายของฉันกำลังสั่นอย่างนั้นหรือ ฉันชักจะตื่นเต้นเกินไปแล้ว... 

แน่นอน ฉันไม่ปฏิเสธว่ามีความรู้สึกหวาดกลัวในใจที่แทบสะกดเอาไว้ไม่อยู ่

จงเผชิญหน้ากับมัน! มีแต่คู่แข่งที่น่ากลัวจริง ๆ เท่านั้นจึงจะนำพาความรู้สึก 

มหัศจรรย์เช่นนี้มาให้ได้

เพลิงโทสะของเขาจะมากพอสำหรับแผดเผาฉันให้เป็นเถ้าถ่าน แม้ 

ผ่านไปอีกสักร้อยปีก็ยังเหมือนเดิม

ทุกสิ่งมิอาจย้อนหวนกลับ นี่คือชะตากรรมที่ถูกลิขิตไว้ตั้งแต่เมื่อ 

สิบแปดปีก่อนแล้ว
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บทที่ หนึ่ ง

พายุฝนตั้งเค้า

วันที่ 19 ตุลาคม ปี 2002 เวลา 15.40 น.
เมือง A เป็นเมืองที่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตอบอุ่น เมื่อผ่านเทศกาล 

วันไหว้พระจันทร์ ความหนาวเย็นก็ก่อตัวเข้มข้น ตลอดสองวันมานี้ฝนตก 

ต่อเนื่อง อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว สายลมหอบเอาละอองฝนกระหน่ำ 

พัดเสียงดังฟู่  ๆ  ประกาศศักดาไปทั่วท้องถนน บรรยากาศเย็นครึ้มแผ่ซ่าน 

แม้จะเป็นเมืองหลวงของมณฑลและเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่บรรยากาศ 

เช่นนี้ก็บั่นทอนความกระตือรือร้นในการออกนอกบ้านของผู้คนเต็มที  

บนท้องถนนผู้คนบางตา ยากจะพบความครื้นเครงเฉกเช่นวันปกติ

เมื่อก้าวลงจากรถแท็กซี่ เจิ้งห่าวหมิงไม่สนใจจะกางร่ม เขาซอยเท้า 

วิ่งเร็วสองสามก้าวแล้วพุ่งเข้าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ชื่อ  ‘จี๋ เทียนหวั่งปา’  

ตรงปากทางแยก ร่างกายนั้นเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียง เพียงแต่รูปร่าง 

ที่ค่อนไปทางบวมฉุของเขาไม่ทะมัดทะแมงคล่องแคล่วเท่าสมัยหนุ่ม  ๆ  

อีกแล้ว...กาลเวลาจะสลักร่องรอยที่พึงมีไว้ตามตัวของคนทุกคนอย่างไร้ 

ความปรานี

เมื่อเทียบกับท้องถนน ภายในร้านผู้คนอุ่นหนาฝาคั่งคึกคักกว่ากัน 

มาก เนื่องจากมีสถานศึกษาตั้งอยู่รายรอบจำนวนไม่น้อย ดังนั้นภายใน 

ร้านเน็ต  ‘จี๋เทียนหวั่งปา’  จึงไม่เคยต้องกังวลเรื่องแหล่งลูกค้า เจ้าของร้าน 

ร่างอ้วนคนนั้นขณะนี้ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์คิดเงินเฝ้ารายรับกองโตของร้าน 
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ด้วยสีหน้าอิ่มเอม เมื่อเห็นเจิ้งห่าวหมิงก้าวเข้ามาอย่างรีบร้อนเขาก็รู้สึก 

แปลกใจเล็กน้อย...สถานที่เช่นนี้ น้อยนักที่จะมีชายวัยกลางคนอายุเหยียบ 

ครึ่งร้อยเข้ามาเยี่ยมเยือน

เสื้อผ้าของเจิ้งห่าวหมิงเปียกปอน เส้นผมก็จับตัวเป็นก้อน  ๆ นั่น 

ทำให้สภาพของเขาดูย่ำแย่

คงเป็นผู้ปกครองที่มาตามตัวลูกหลาน เจ้าของร้านร่างอ้วนนึกเดา  

ขณะเดียวกันก็ครุ่นคิดวิธีรับมือในใจ เขามักเจอผู้ปกครองเช่นนี้เป็นประจำ 

คนพวกนี้ตรากตรำลำบากครึ่งค่อนชีวิตแต่กลับไร้ความสำเร็จ  จึงทำได้ 

แค่เพียงฝากฝังความหวังทั้งหมดไว้กับคนรุ่นถัดไป แต่คนที่แม้กระทั่งชีวิต 

ของตัวเองยังจัดการให้ดีไม่ได้ จะไปจัดการชีวิตคนอื่นได้อย่างไร ดังนั้น 

พวกเขาจึงมักเป็นผู้ล้มเหลวในเรื่องการสั่งสอนภายในครอบครัวเช่นกัน

อย่าไปสนใจก็แล้วกัน เจ้าของร้านร่างอ้วนตัดสินใจดังนี้ เพราะเมื่อ 

พิจารณาจากวัยของอีกฝ่าย ลูกของชายคนนี้น่าจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แสดง 

ว่าจะไม่ก่อปัญหายุ่งยากมากมายนัก

แต่ชายวัยกลางคนคนนี้กลับรีบร้อน ยังไม่ทันจะได้พักหายใจก็วาง 

กระเป๋าถือใบหนึ่งลงบนเคาน์เตอร์ จากนั้นก็ล้วงกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่ง 

ออกมาจากกระเป๋าแล้วส่งให้ “ตรวจสอบหมายเลขแอดเดรสนี่หน่อยว่า 

เป็นของเครื่องไหน” เสียงของเขาแหบพร่าและเหน็ดเหนื่อย

หมายเลข IP1 บนกระดาษโน้ตเป็นหมายเลขชุด IP ภายในของร้าน 

จี๋เทียนหวั่งปาจริง เจ้าของร้านร่างอ้วนชำเลืองมองอย่างเฉยชาแวบหนึ่ง 

แล้วกลอกตาขึ้นอย่างไม่ใคร่สนใจ “คุณต้องการอะไร”

“อย่าพูดมาก  รีบตรวจดูเดี๋ยวนี้!”  ชายวัยกลางคนพลันถลึงตา  

ประกายตานั่นประดุจเปลวเพลิงแผดเผา ความเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกนั้น 

ทั้งรุนแรงและกะทันหันเกินไป ไม่เพียงเจ้าของร้านร่างอ้วนที่สะดุ้ง ผู้ดูแล 

ร้านสาวที่อยู่ไปไม่ไกลก็รู้สึกได้ ดวงตาฉ่ำกลมโตคู่นั้นหันมามองทางนี้

1 IP address หรือชื่อเต็มว่า Internet Protocal Address คือ หมายเลขที่ใช้สำหรับ 

ระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุดที่ไม่ซ้ำกัน 

ในแต่ละเครื่อง
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โจวเฮ่าฮุย

เจ้าของร้านร่างอ้วนได้สติ รู้สึกว่าถูกคุกคามศักดิ์ศรีอย่างรุนแรง  

แต่ขณะที่กำลังจะตอบโต้ ชายคนนั้นกลับล้วงเอาบัตรประจำตัวขึ้นมาฟาด 

ลงบนโต๊ะ ตะคอกด้วยเสียงต่ำ “ผมเป็นตำรวจ!”

ตำรวจ! ชายผู้มีรูปร่างหน้าตาไม่โดดเด่นคนนี้เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ 

...เจ้าของร้านร่างอ้วนหงอไปทันตา เขากลืนน้ำลายเอื๊อกอย่างไม่สบอารมณ์ 

แลว้หยบิกระดาษโนต้แผน่นัน้สง่ใหห้ญงิสาวขา้งตวั “เสีย่วหลนิ ชว่ยตรวจด ู

ให้เขาหน่อย”

หญิงสาวไม่กล้าโอ้เอ้ ถือกระดาษโน้ตด้วยมือขวา นิ้วมือข้างซ้าย 

ทั้งห้าเคาะข้อมูลลงแถบค้นหาอย่างรวดเร็ว ไม่นานบนหน้าจอก็แสดงผล

“แถวที่สองเครื่องที่หกนับจากซ้าย” หญิงสาวพูดเสียงเกร็ง

“อืม” เจิ้งห่าวหมิงพยักหน้าอย่างพอใจ ชำเลืองมองไปทางตำแหน่ง 

ที่หญิงสาวบอกสองสามครั้ง คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ 

ราว ๆ ยี่สิบปี เส้นผมย้อมเป็นสีแดงเข้ม

“เขาเข้าเน็ตมานานแค่ไหนแล้ว” เจิ้งห่าวหมิงถามอีกคำหนึ่ง

“ตั้งแต่เที่ยงค่ะ เกือบห้าชั่วโมงแล้ว”

เจิง้หา่วหมงิหยบิกลอ้งดจิทิลัตวัหนึง่ออกมาจากกระเปา๋ถอื รวัชตัเตอร ์

ใส่ชายหนุ่มคนนั้น เขากดปุ่มถ่ายติดต่อกันหลายรูป บรรยากาศภายในร้าน 

เสียงดังวุ่นวาย ส่วนชายหนุ่มคนนั้นก็จดจ่ออยู่ในโลกไซเบอร์จึงไม่รู้สึกตัว 

ใด ๆ 

สายตาของเจ้าของร้านร่างอ้วนมองสลับไปมาระหว่างไอ้หนูนั่นกับ 

เจิ้งห่าวหมิง จับต้นชนปลายไม่ถูก แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าไอ้หนูนี่เป็นตัว 

ดึงดูดตำรวจเข้ามา บุคคลที่สร้างปัญหาเช่นนี้วันหน้าคงไม่สะดวกจะต้อนรับ 

อีกแล้ว แม้เขาจะนับเป็นลูกค้าขาประจำรายหนึ่งของร้านก็ตามที

เจิ้งห่าวหมิงคล้ายกับจับความคิดของเจ้าของร้านร่างอ้วนได้ เขาพลัน 

หันมากำชับคำหนึ่ง “ฉันจะกลับเดี๋ยวนี้แล้ว...คุณอย่าได้ทำอะไรให้คนคนนั้น 

รู้ตัว ให้ทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น”

เจ้าของร้านร่างอ้วนพยักหน้าอย่างเสียมิได้...ตำรวจคนนั้นข่มเขาไว ้

โดยสิ้นเชิง
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กล้องถ่ายรูปดิจิทัลพลันส่งเสียงดัง  “ตื๊ด” เจ้าของของมันตรวจดู 

เล็กน้อยก็พบว่าหน่วยความจำเต็มเสียแล้ว

เจิ้งห่าวหมิงถอนหายใจเบา  ๆ   คล้ายกับทำภารกิจบางอย่างเสร็จสิ้น 

แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงสีหน้าหนักใจ

ตลอดครึ่งเดือนมานี้รอยเท้าของเขาย่ำผ่านร้านเน็ตทั่วเมือง ถ่ายรูป 

เป้าหมายหลายสิบคนเป็นจำนวนสามร้อยกว่ารูปแล้ว เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน 

ว่าการกระทำเช่นนี้จะมีความหมายหรือไม่

อยา่งไรกต็าม แวะไปเยีย่มเยยีนคนคนนัน้สกัหนอ่ยละกนั...สบิแปดปี 

แล้ว ไม่รู้เขาจะยังจำฉันได้หรือเปล่า 

เจิ้งห่าวหมิงนึกแล้วก็ก้าวเท้าออกจากร้านเน็ตจากไปอย่างปุบปับ 

เฉกเช่นขามา

สายลมฤดูใบไม้ร่วงพัดเม็ดฝนสองสามเม็ดตกกระทบต้นคอ หยดน้ำ 

เยียบเย็นสะท้อนรับกันกับความรู้สึกหนาวเหน็บในจิตใจ ทำให้เจิ้งห่าวหมิง 

อดสั่นเทิ้มขึ้นมาไม่ได้

นี่จะเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่หรือเปล่านะ หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น  

แท้ที่จริงยังไม่เคยจบลงเลย

...

เวลา 20.07 น.

เจิ้งห่าวหมิงใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะหาสถานที่แห่งนั้นพบท้องฟ้า 

ก็มืดสนิทเสียแล้ว ที่นี่เป็นเขตบ้านชั้นเดียวที่เก่าซอมซ่อ ตรอกซอยคับแคบ  

ไฟส่องถนนที่สภาพใกล้พังอยู่รอมร่อส่องแสงสลัวในอากาศที่คลุ้งไปด้วย 

กลิ่นสาบชื้นชวนให้อึดอัด

ขณะที่ถัดออกไปเพียงร้อยเมตรคือย่านพาณิชย์ที่คึกคักในเมืองหลวง 

ของมณฑล ที่นั่นแสงสีสว่างโร่ ผู้คนจับกลุ่มกันตามภัตตาคารหรู ห้าง 

สรรพสินค้าและผับบาร์ ดื่มด่ำกับชีวิตยามราตรีที่คละเคล้าด้วยสุราเมรัย  

เมื่อเทียบกันแล้วสถานที่ที่เจิ้งห่าวหมิงยืนอยู่กลับกลายเป็นมุมที่ถูกสังคม 

เมืองแห่งใหม่หลงลืมไปโดยสิ้นเชิง
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ฝนยงัไมห่ยดุตก บนพืน้ในซอยมนีำ้สกปรกขงัอยูท่ัว่ แตเ่จา้พนกังาน 

วัยกลางคนผู้นี้กลับไม่แยแส เขาย่ำเท้าฝ่าพื้นเจิ่งน้ำมุ่งตรงไปยังหน้าบ้านเตี้ย 

หลังหนึ่ง เมื่อตรวจสอบเลขที่บ้านแล้วก็ยื่นมือออกไปเคาะประตูไม้เบา  ๆ 

สองที

“ใครน่ะ” เสียงแหบแห้งเล็ดลอดออกมาจากในตัวบ้าน แม้จะเค้น 

พลังเต็มที่แล้ว แต่เสียงของผู้พูดที่เปล่งออกมาก็ยังมีจำกัด ทว่าเสียงนี้ 

กลับแสนจะบาดโสตประสาท คล้ายพุ่งมาเสียดสีตรง  ๆ  กับแก้วหูของเจิ้ง- 

ห่าวหมิง ทำให้หนังศีรษะของเขาชาเป็นระลอก เมื่อครุ่นคิดครู่หนึ่งเขาก็ 

ตอบกลับไปหนึ่งคำว่า

“ผมเป็นตำรวจ”

เสียงเคลื่อนไหวเบา  ๆ  พร้อมกับการเฝ้ารอที่ลุ้นระทึก จากนั้นประตู 

ไม้ก็เปิดจากด้านใน อาศัยแสงสลัวจากในตัวบ้าน เจิ้งห่าวหมิงมองเห็นเงา 

ร่างหนึ่งประดุจผีสางปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้า

แม้จะเตรียมใจไว้แล้วแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเจิ้งห่าวหมิงก็ยัง 

กระตุกสองทีโดยไม่รู้ตัว  ในค่ำคืนเช่นนี้  ณ  สถานที่ เปลี่ยวร้างเช่นนี้  

มี ‘ตัวประหลาด’ เช่นนี้ปรากฏกาย เป็นใครก็ย่อมขวัญหนีดีฝ่อ

ใช่แล้ว นี่เป็น  ‘ตัวประหลาด’  ตัวเป็น ๆ โดยแท้ ชายคนนั้นหลังค่อม 

ศีรษะล้านไร้เส้นผม มีเพียงร่องรอยแผลเป็นสีดำคล้ำ ใบหน้าของเขาเป็น 

หลุม  ๆ  รู  ๆ  เหมือนกับดินโคลนที่ถูกย่ำเละ หาไม่พบผิวหนังสภาพสมบูรณ์ 

แม้สักกระผีก ส่วนอวัยวะบนใบหน้าของเขานั้นยิ่งชวนสยดสยอง สองตา 

ยกเฉียงขึ้น รอบเบ้าตาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็น ปีกจมูกแหว่งไปกว่าครึ่ง  

เผยให้เห็นรูโบ๋ดำมืด ริมฝีปากบนแหวกออกเป็นช่องโหว่เหมือนกระต่าย  

มองเห็นฟันสีเหลือง ๆ ดำ ๆ ดูพิกลพิการ

เจิ้งห่าวหมิงสูดหายใจเข้าลึก ปรับสภาพอารมณ์ของตนใหม่ จากนั้น 

เขาก็เรียกชื่อของ ‘ตัวประหลาด’ นั่นออกมา “หวงเส้าผิง”

มนุษย์ประหลาดน่าสะพรึงที่ชื่อหวงเส้าผิงพลันหรี่ตาจ้องผู้มาเยือน 

ตรงหน้าเขม็งครู่ใหญ่  จากนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ  “คุณคือ... 

คุณตำรวจเจิ้ง?” กล่องเสียงของเขาน่าจะเคยได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทำให้ 
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เวลาพูดมีเสียงลมแตกพร่า

เจิ้งห่าวหมิงเลิกคิ้วขึ้นทีหนึ่ง ค่อนข้างประหลาดใจ “ไม่นึกว่าคุณ 

จะยังจำผมได้...ตั้งหลายปีแล้วคุณยังจำได้”

“ผมจะลืมลงได้ยังไง” หวงเส้าผิงกัดฟันเค้นคำพูดประโยคนี้ออกมา 

เสียงแหบนั่นเสมือนมีฟันคมของซี่เลื่อยพุ่งใส่หัวใจของเจิ้งห่าวหมิงซ้ำ ๆ 

“ผมกไ็มล่มื ไมเ่คยเลย!” สภาพจติใจของเจิง้หา่วหมงิคลา้ยกบัไดร้บั 

อิทธิพลจากอีกฝ่าย เสียงของเขาก็เริ่มสั่นเช่นกัน “ผมจึงมาหาคุณวันนี้”

คนสองคน หนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ อีกหนึ่งเป็นตัวประหลาด  

พวกเขายืนประจันหน้ากันท่ามกลางค่ำคืนที่ฝนพรำ ประกายตาของคน 

ทั้งสองเสมือนว่าเยียบเย็นยิ่งกว่าลมฝน เพียงพอสำหรับแช่แข็งราตรีกาล

เนิ่นนานผ่านไป เสียงของตัวประหลาดจึงดังขึ้นทำลายความเงียบ

“เข้ามาสิ” หวงเส้าผิงกล่าวพลางหมุนตัวเดินลึกเข้าไปในตัวบ้าน เขา 

ใช้ไม้เท้าค้ำไปทีละก้าวอย่างยากลำบาก...ที่แท้สองขาของเขาก็พิการเช่นกัน

เจิ้งห่าวหมิงเดินตามหลังเจ้าของบ้านอย่างเงียบกริบ เขาเริ่มสำรวจ 

สภาพแวดล้อมรอบตัวภายใต้แสงสลัว ขนาดห้องไม่ใหญ่ พื้นที่ประมาณ 

สิบกว่าตารางเมตร บริเวณข้างประตูกั้นห้องเล็ก ๆ ขึ้นมาหนึ่งห้อง มีเตาไฟ 

และหม้อชาม น่าจะเป็นห้องครัว ลึกเข้าไปอีกหน่อยเป็นห้องใช้สอยที่ดู 

ซอมซ่อ มีเตียงหนึ่งหลัง โต๊ะหนึ่งตัว เก้าอี้สองสามตัว สิ่งเดียวที่พอจะ 

มีมูลค่าสักหน่อยก็คือทีวีรุ่นเก่าขนาด 21 นิ้ว

เจิ้งห่าวหมิงรู้สึกเจ็บปวดในใจ เขานึกภาพออกว่าหวงเส้าผิงต้องทน 

ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่เช่นนี้อย่างทุกข์ทรมานนานหลายปีเช่นไร แบกรับความ 

เจ็บปวดและความโดดเดี่ยวอ้างว้างนั้นเอาไว้ได้อย่างไรกัน

เดิมทีเขาไม่ควรเป็นเช่นนี้ เขาควรมีชีวิตที่สุขสบาย  แต่ทั้งหมด 

มีต้นเหตุมาจากความชั่วร้ายเมื่อสิบแปดปีก่อนนั่น และในฐานะเจ้าพนักงาน 

คนหนึ่ง จนถึงบัดนี้ฉันกลับยังหยุดความชั่วร้ายนั้นไม่สำเร็จ...ขณะครุ่นคิด 

เช่นนี้ เจิ้งห่าวหมิงถอนหายใจอย่างตำหนิตนเองเฮือกหนึ่ง คิ้วของเขาขมวด 

แน่น ทำให้รอยตีนกาที่หางตาทั้งสองข้างเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

หวงเส้าผิงขยับตัวไปนั่งตรงขอบเตียงแล้วเหลือบดวงตาที่แปลก 
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ประหลาดขึ้น ตัดเข้าเรื่องว่า “จู่  ๆ  คุณตำรวจเจิ้งก็มาหา เป็นเพราะได้ 

เบาะแสใหม่ใช่ไหม”

“เรื่องได้เบาะแสนั้นใช่ เพียงแต่...ไม่รู้ว่าจะเกิดประโยชน์หรือเปล่า”  

เจิ้งห่าวหมิงนั่งลงฝั่งตรงข้าม เขาหยิบกล้องดิจิทัลกล้องหนึ่งออกมาปรับ 

ไปที่โหมดแสดงภาพแล้วส่งให้หวงเส้าผิง “คุณช่วยดูรูปคนพวกนี้หน่อยว่า 

เจออะไรบ้างไหม”

หวงเส้าผิงชะโงกตัวเข้ามาเพ่งตามองดูหน้าจอกล้อง แต่เขาก็แสดง 

สีหน้าผิดหวังออกมาอย่างรวดเร็ว ส่ายหน้ากล่าวว่า “ไม่ใช่ คนพวกนี้ 

ยังเด็กเกินไป เมื่อสิบแปดปีก่อน...ไม่มีทางเป็นพวกเขา”

“ผมรู้...” เจิ้งห่าวหมิงเลียริมฝีปากอย่างท้อแท้ “แต่ผมรอมานานปี 

ขนาดนี ้ จนในทีส่ดุกเ็จอเบาะแสนี่ ผมไมต่อ้งการมองขา้มมลูเหตใุด ๆ ทัง้นัน้  

คุณช่วยดูให้ละเอียดอีกสักหน่อยเถอะ บางทีต่อให้ไม่ใช่เจ้าตัวในตอนนั้น 

ก็ยังอาจมีส่วนที่สาวไปถึงกันก็เป็นได้ คุณลองตั้งใจดูอีกหน่อย อย่าได้ 

มองข้ามความรู้สึกอะไรที่น่าสงสัยเลยแม้แต่นิดเดียว!”

“ความรู้สึกยังไงล่ะ” หวงเส้าผิงกวาดตามองเจิ้งห่าวหมิงแวบหนึ่ง

เจิ้งห่าวหมิงพูดไม่ออกชั่วขณะ ไม่รู้ควรตอบอย่างไร นั่นสิ ความ 

รู้สึกยังไงกัน หรือหากไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันแต่แรกแล้ว ตนจะขอให้ 

อีกฝ่ายมองหาความรู้สึกแบบไหนกัน ความต้องการนี้เป็นคำร้องขอที่เกินตัว 

ถึงขั้นน่าขบขัน

ยังดีที่หวงเส้าผิงไม่ได้ยึดติดกับคำถามนี้มากเกินไปนัก เขายังคง 

ตรวจดรูปูถา่ยในหนว่ยความจำของกลอ้งทลีะรปูอยา่งละเอยีด แตจ่นสดุทา้ย 

เขาก็ยังส่ายหน้า เห็นได้ชัดว่าไม่เกิดประโยชน์

เจิ้งห่าวหมิงถอนหายใจอย่างจนตรอกแล้วเก็บกล้องกลับคืน

“คนพวกนี้เป็นใครกันหรือ”  อาจเป็นเพราะไม่อยากเห็นอีกฝ่าย 

เสียกำลังใจเกินไป หวงเส้าผิงจึงเอ่ยถามลอย ๆ เหมือนแค่หาเรื่องมาสนทนา

เจิ้งห่าวหมิงไม่ได้ตอบ เขาไม่อยากอธิบายมากเกินไป...จะเล่าให้ 

อกีฝา่ยฟงัใหม้ากเรือ่งไปทำไม คนคนนีไ้มไ่ดรู้เ้รือ่งราวใด ๆ อยูแ่ลว้ คดบีาป 

ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนั้นเขาเป็นเพียงเหยื่อผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งเท่านั้นเอง
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หวงเส้าผิงคล้ายกับล่วงรู้ความคิดของเจิ้งห่าวหมิงพลันขำ  “พรืด”  

ออกมา ไม่รู้เป็นการขำเย้ยตนเองหรือขำเยาะอีกฝ่าย สิ่งที่มาพร้อมกับเสียง 

หัวเราะนั่นคือริมฝีปากที่เปิดโหว่อยู่แล้วของเขาเผยอขึ้น เผยให้เห็นเหงือก 

และฟันที่น่าขยะแขยง

“คุณ...คุณควรไปทำศัลยกรรม” เจิ้งห่าวหมิงขมวดคิ้ว คำพูดนี้ 

ค่อนข้างเสียมารยาท เมื่อเขาหลุดปากออกไปก็นึกเสียใจทันที

“ศัลยกรรม?” หวงเส้าผิงแค่นหัวเราะออกมาอย่างยากเย็น “ผม 

จะเอาเงินมาจากไหน อาศัยเบี้ยสงเคราะห์กับเก็บเศษขยะขายประทังชีวิต 

มาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็ดีเท่าไหร่แล้ว”

“ก็ใช่...” เจิ้งห่าวหมิงแสดงสีหน้ากระอักกระอ่วนระคนเห็นใจแต่ก็ 

จนใจจะช่วยเหลือ เห็นได้ชัดว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่โหดร้ายอยู่แล้ว ผู้พิการ 

ที่คิดจะยืนหยัดย่อมเยื้องย่างอย่างยากเย็น สภาพอันเลวร้ายของหวงเส้าผิง 

ทำให้เจิ้งห่าวหมิงนึกถึงลูกสาวของตน หัวใจของเขาเจ็บแปลบขึ้นมาเหมือน 

ถูกเข็มแทงอย่างเลี่ยงมิได้

เจิ้งห่าวหมิงดูนาฬิกาข้อมือ สามทุ่มกว่าแล้ว เขาต้องไปรับลูกสาว... 

ไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหนเรื่องนี้คือเรื่องที่จะลืมไม่ได้

“รูปถ่าย...คุณได้ดูหมดแล้ว ถ้าเกิดคุณนึกอะไรขึ้นได้ขอให้ติดต่อ 

ผม...แล้วก็ ผมอาจจะกลับมาพบคุณอีก”

หวงเส้าผิงไม่พูดอะไร เขาค้ำไม้เท้ายืนขึ้นเพื่อแสดงเจตนาส่งแขก

...

สองวันต่อมา

วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 10.45 น.

ณ  ห้องทำงานผู้บังคับการกองสืบสวนอาชญากรรม แห่งกองบัญชาการ 

รักษาความปลอดภัยสาธารณะเมือง  A บรรยากาศภายในห้องทำงาน 

เคร่งเครียดจนทุกคนหายใจไม่ทั่วท้อง หานเฮ่า ผู้บังคับการกองสืบสวนฯ  

ตบโต๊ะยืนขึ้น ดวงตาของเขาแทบถลน ตะคอกถามว่า “ว่ายังไงนะ คุณ 

พูดใหม่ซิ”
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อิน่เจีย้น เจา้หนา้ทีต่ำรวจกองสบืสวนอาชญากรรมทีย่นือยูฝ่ัง่ตรงขา้ม 

เตี้ยกว่าท่านผู้บังคับการร่างใหญ่คนนี้ถึงหนึ่งช่วงหัว เขาขบริมฝีปากอย่าง 

หวั่นเกรงเล็กน้อยครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดด้วยเสียงเศร้าเจือความยำเกรงว่า  

“สน.หนานเฉิงเพิ่งโทรศัพท์มาแจ้งว่าอาจารย์เจิ้งห่าวหมิง...ถูกฆ่าตายครับ”

หานเฮ่าแน่ใจว่าตนไม่ได้ฟังผิด กล้ามเนื้อใบหน้าของเขาบิดเบี้ยว  

รุกถามต่อไปว่า “เรื่องเป็นยังไง” แม้เขาจงใจลดเสียง แต่ความคับแค้น 

และเจ็บปวดที่บีบอัดอยู่ในถ้อยวาจาก็ยังชวนให้ผู้ที่ได้ยินต้องสั่นสะท้าน

อิ่นเจี้ยนรีบควบคุมสติ “เจ้าพนักงานจาก  สน.หนานเฉิงได้รับแจ้ง 

เมื่อสิบนาทีก่อนว่าเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นในท้องที่ จากนั้นห้านาที เจ้าหน้าที่ 

ตำรวจชุดแรกก็ไปถึงที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าผู้ตายคืออาจารย์เจิ้ง นายตำรวจ 

จากกองของเรา พวกเขาจึงรีบโทร.มาแจ้งเรื่อง...ส่วนความคืบหน้ายังอยู่ 

ระหว่างการติดตามครับ”

“ไปที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้!” หานเฮ่าสวมเสื้อนอกก้าวเท้าออกจากห้อง 

ทำงาน อิ่นเจี้ยนวิ่งสองก้าวตามมาพูดกับเขาจากด้านหลังว่า “ผู้การครับ  

ยังมีความพิเศษอีกอย่าง...คนที่แจ้งความก็เป็นตำรวจเหมือนกันครับ”

“อ้อ” หานเฮ่าไม่ได้ชะลอฝีเท้า “เป็นเจ้าหน้าที่ของ  สน.หนานเฉิง 

หรือ”

“ไม่ใช่ครับ เขาอ้างว่าเป็นผู้บังคับการกองสืบสวนอาชญากรรมเมือง 

หลงโจว” 

“เมืองหลงโจว?” หานเฮ่าขมวดคิ้ว หลงโจวไม่ได้อยู่ในเขตปกครอง 

ของเมืองหลวงมณฑล แล้วอยู่ ๆ ไอ้หมอนี่โผล่มาในพื้นที่ของฉันทำไม

แต่ความสงสัยก็เพียงแค่วาบผ่าน ขณะนี้เขาไม่มีเวลาว่างพอให้ 

ขบคิดคำถามอันไร้ต้นสายปลายเหตุเช่นนี้ เขาต้องรีบเตรียมความพร้อม 

เพื่อสืบคดี ระหว่างเดินจากห้องทำงานไปที่รถ หานเฮ่าได้โทรศัพท์ตามตัว 

แพทย์นิติเวชมือดีที่สุดของกอง ตามตัวผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ 

หลักฐานที่เก่งที่สุดของกอง และโทร.ตามหน่วยไล่ล่าฝีมือดีที่สุดของกอง  

ให้เร่งรุดไปยังสถานที่เกิดเหตุในทันที

ข่าวการตายของเจิ้งห่าวหมิงเสมือนจุดชนวนระเบิด ก่อให้เกิดคลื่น 
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ลูกใหญ่ขึ้นในสายงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะทั่วเมือง A ขึ้นทันที  

ไม่เพียงเพราะเขามีสถานะเป็นเจ้าพนักงานเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะเกียรติยศ 

และชื่อเสียงความนิยมที่เขาสั่งสมมาตลอดระยะเวลาเกือบสามสิบปีในอาย ุ

ราชการ

เจิ้งห่าวหมิงอายุสี่สิบแปดปี เข้าประจำการกองสืบสวนอาชญากรรม 

แห่งกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสาธารณะเมือง  A ตั้งแต่อายุ 

ยี่สิบสาม ความเก่งกาจเริ่มฉายแววนับแต่ตอนนั้น คลี่คลายคดีใหญ่  ๆ   

และคดีพิศวงได้อย่างต่อเนื่อง จับตัวจอมวายร้ายได้คามือหลายสิบคน ถึง 

แม้ด้วยข้อจำกัดทางวุฒิการศึกษาทำให้มีโอกาสเลื่อนขั้นน้อย แต่สำหรับ 

ภายในกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสาธารณะด้วยกันเองแล้ว เขา 

เป็นบุคคลดีเด่นระดับตำนานมาเนิ่นนาน ช่วงระยะสองปีมานี้ เนื่องจาก 

วัยที่ เพิ่มขึ้น  เขาค่อย  ๆ  ถอยออกมาจากทัพหน้า แต่พวกเด็กเข้าใหม่ 

ในกองทุกคนมีใครบ้างไม่ได้ไต่ระดับขึ้นมาจากการจับมือสอนของเขา พูด 

อย่างไม่เกินจริง เจิ้งห่าวหมิงก็คือสัญลักษณ์แห่งกองสืบสวนอาชญากรรม 

เมือง A แม้กระทั่งคนเจ้าอารมณ์อย่างผู้บังคับการหานเฮ่า เมื่ออยู่ต่อหน้า 

เขายังต้องเรียกเขาว่า ‘อาจารย์’ อย่างนอบน้อม

การที่บุคคลสำคัญระดับนี้ถูกฆาตกรรม แทบเป็นการจ้วงมีดเข้าใส่ 

หัวใจของตำรวจทุกคน สำหรับหานเฮ่า บาดแผลนี้สาหัสกว่าใคร และ 

บังเอิญว่าผู้บังคับการกองสืบสวนฯผู้นี้มีอารมณ์ร้อนร้ายที่สุด ย่อมไม่ปล่อย 

ให้มีเม็ดทรายมาระคายเคืองอยู่ในดวงตาอย่างเด็ดขาด เขาจึงแอบกัดฟัน 

สาบาน ไม่ว่าฆาตกรจะเป็นใคร เขาจะต้องจับมันมารับโทษทัณฑ์ที่สาหัส 

ที่สุดให้จงได้

“เร็ว! เร็ว!” เมื่อขึ้นรถตำรวจ หานเฮ่าก็ส่งเสียงเร่งคนขับทันที  

รถเก๋งคันเล็กสีน้ำเงินสลับขาวเปิดเสียงไซเรนพุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็ว  

ขับวนขึ้นทางหลวงเลี่ยงเมืองด้วยความเร็วเกือบหนึ่งร้อยไมล์ต่อชั่วโมง  

รถราบนท้องถนนต่างพากันหลีกทาง ส่วนผู้คนข้างทางต่างซุบซิบพูดคุยกัน 

ว่าไม่รู้เกิดคดีร้ายแรงน่าสะพรึงอะไรขึ้น

เมื่อสองปีก่อนเจิ้งห่าวหมิงซื้อห้องชุดห้องหนึ่งไว้ในตัวเมือง หลังจาก 
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ย้ายครอบครัวไปอยู่บ้านใหม่แล้ว หอพักเก่าที่ทางกองให้ไว้ก็ปล่อยว่าง แต ่

เขาไม่ได้ทิ้งร้างที่พักเก่าไว้เฉย  ๆ บางครั้งเมื่อสืบคดีจนดึกดื่น เจิ้งห่าวหมิง 

ก็จะกลับมาพักค้างคืนที่นี่ ประการหนึ่งคือที่นี่มีเพื่อนร่วมงานมากมายอยู่ 

รายรอบ สะดวกแก่การประสานงานหรือออกปฏิบัติการร่วมกัน ขณะเดียว 

กันก็ช่วยไม่ให้รบกวนลูกเมียที่กำลังหลับสนิท พอนานเข้าที่พักเก่าแห่งนี้ 

ก็กลายเป็นเสมือน ‘ห้องทำงานที่สอง’ ของเขาไปแล้ว

จากรายงานของ สน.หนานเฉิง สถานที่ที่เจิ้งห่าวหมิงเสียชีวิตก็คือที่นี ่

สถานที่แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากกองบัญชาการอยู่แล้ว มิหนำซ้ำพวกหานเฮ่า 

ยังเหยียบสุดคันเร่งมาตลอดทาง พวกเขาจึงรุดมาถึงที่เกิดเหตุภายในเวลา 

ไม่ถึงสิบนาที

เขตที่พักอาศัยละแวกนี้เป็นอาคารทรงเตี้ยมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 

ผสมอิฐแบบยุคเก่า  ห้องพักของเจิ้งห่าวหมิงอยู่บนชั้นสามของอาคาร 

หมายเลขเจ็ด หานเฮ่าไม่รอให้รถตำรวจจอดนิ่งก็พลันเปิดประตูลงไปก่อน 

เขาวิ่งอย่างเร็วรี่เข้าไปในตัวอาคาร ด้านหน้าประตูอาคารที่เกิดเหตุมีตำรวจ 

หนุ่มหนึ่งนายยืนเฝ้าอยู่ เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการมาถึงก็รีบ 

หลีกทางให้พร้อมทำความเคารพ

หานเฮ่าพาลูกน้องเดินขึ้นบันไดมาถึงชั้นสาม กลับพบว่าข้างนอก 

ห้องพักของเจิ้งห่าวหมิงมีตำรวจอีกสองนายยืนเฝ้าอยู่ ตำรวจทั้งสองนายนี้ 

ต่างก็รู้จักหานเฮ่า พวกเขากล่าวคำทักทายอย่างนอบน้อม “ผู้การหานมาถึง 

แล้วหรือครับ”

“ทำไมพวกคุณถึงมายืนอยู่ข้างนอก” หานเฮ่าหน้าบึ้งขึ้นเสียงถาม 

อย่างใจร้อน “สถานการณ์เป็นยังไง”

ตำรวจหนุ่มทั้งสองทำหน้าหนักใจ คนหนึ่งส่ายหน้า “เรื่องนั้น... 

ไม่แน่ใจครับ คนคนนั้นไม่อนุญาตให้พวกเราเข้าไป เขายอมให้พวกเรา 

เฝ้าอยู่แค่ด้านนอกนี่เท่านั้น”

รายงานของตำรวจหนุ่มเป็นความจริง ภายหลังได้รับคำสั่งจากศูนย์ 

บัญชาการ  110 พวกเขาก็เร่งรุดมาที่เกิดเหตุทันที แต่ผู้แจ้งความกลับ 

ไม่ยอมให้พวกเขาเข้าใกล้ที่เกิดเหตุ มิหนำซ้ำอีกฝ่ายยังแสดงตัวว่าเป็น 
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ผู้บังคับการกองสืบสวนอาชญากรรมด้วย พวกเขายิ่งงุนงงหนัก ไม่แน่ใจว่า 

อีกฝ่ายมาสืบคดีนี้โดยเฉพาะหรือเปล่า จึงจำใจยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูพลาง 

โทร.แจ้งกองสืบสวนอาชญากรรมประจำกองบังคับการเมืองมณฑล

หานเฮ่าย่อมไม่รู้รายละเอียดเหล่านี้ แม้รู้สึกสงสัยแต่เขาไม่จำเป็น 

ต้องซักไซ้ไล่เลียง เพราะเพียงแค่ก้าวตรงเข้าไปภายในห้องตรวจสอบสถาน- 

การณ์ด้วยตนเองก็จะได้รู้แล้ว

ที่นี่เป็นห้องชุดขนาดสองคูหา เมื่อก้าวเข้าประตู ซ้ายมือเป็นห้อง 

รับแขก ขวามือเป็นห้องครัว ร่างของเจิ้งห่าวหมิงนอนหงายอยู่บนพื้นห้อง 

รับแขก มีเลือดกองโตไหลออกมาจากลำคอ เขาเสียชีวิตเป็นเวลานานแล้ว 

ชายอีกคนหนึ่งหันหลังให้ประตูห้อง  คุกเข่าข้างเดียวอยู่ข้างตัวผู้ตาย  

เพ่งมองมีดทำครัวเล่มหนึ่งที่ตกอยู่บนพื้น เนื่องจากเป็นตึกยุคเก่า ระบบ 

ระบายอากาศภายในตัวห้องไม่ค่อยดีนัก ภายในห้องโถงจึงเหม็นคลุ้งไปด้วย 

กลิ่นคาวเลือด

หานเฮา่หยดุฝเีทา้ลงไมไ่กลจากประต ู ขมวดคิว้ถามวา่ “คณุเปน็ใคร”  

ในขณะเดียวกันอิ่นเจี้ยนก็ก้าวเข้ามาข้างในห้องโดยยืนคุ้มกันอยู่ด้านหลัง

ขณะเดียวกับที่หานเฮ่าเอ่ยถาม ชายแปลกหน้าคนนั้นก็หันกลับมา  

อายุของเขาราวสามสิบถึงสี่สิบปี รูปร่างผอม คิ้วเข้ม ผมตรง ดวงตา 

ทั้งสองแม้ไม่นับว่าโตแต่มีประกายเฉียบคมยิ่ง

ชายผู้นั้นเมื่อเห็นพวกหานเฮ่า  มือซ้ายก็ส่งสัญญาณมือบอกว่า 

อย่าเข้ามาใกล้ ขณะเดียวกันมือขวาก็ล้วงกระเป๋าเสื้อ โยนกระเป๋าบัตร 

ประจำตัวมาให้พร้อมแนะนำตัวเอง  “ผมชื่อหลัวเฟย จากกองสืบสวน 

อาชญากรรมเมืองหลงโจว”

หานเฮา่รบักระเปา๋บตัรประจำตวัทีล่อยมาอยา่งแมน่ยำ เปดิดเูลก็นอ้ย 

แล้วส่งมันต่อให้อิ่นเจี้ยนพร้อมกับลดเสียงลงออกคำสั่งว่า “ส่งให้ฝ่าย 

ฐานข้อมูลไปตรวจสอบดู”

ใบหูของหลัวเฟยขยับเล็กน้อยคล้ายกับได้ยินเสียงสั่งการของหานเฮ่า 

เขาพิจารณาคนทั้งสองพลางถามว่า “พวกคุณมาจากกองสืบสวนอาชญา- 

กรรมหรือ”
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อิน่เจีย้นชีไ้ปทางหานเฮา่ “นีค่อืทา่นผูก้ารหาน ผูบ้งัคบัการของหนว่ย 

เรา”

หลัวเฟยพยักหน้า “ดีแล้ว ถ้าอย่างนั้นพวกคุณก็น่าจะมีความรู้ 

เบื้องต้นเรื่องการตรวจสอบที่เกิดเหตุกันดีอยู่แล้ว ถ้าพวกคุณต้องการ 

เข้าใกล้ผู้ตายขอให้ระวังด้วย อย่าได้ทำลายหลักฐานใด  ๆ  ที่อาจตกค้าง 

อยู่ในที่เกิดเหตุ”

สหีนา้หานเฮา่จมดิง่ลงเหมอืนนำ้ลกึ เขาโบกมอืไลอ่ิน่เจีย้นหมายความ 

ว่าให้ถอยออกไปก่อน อิ่นเจี้ยนลอบส่ายหน้า เขารู้นิสัยความทะนงตน 

ของผู้บังคับบัญชาดี คำพูดของหลัวเฟยแม้จะไม่ตั้งใจแต่ได้ก้าวล่วงข้อห้าม 

สำคัญเข้าอย่างจัง บวกกับการเสียชีวิตของเจิ้งห่าวหมิงซึ่งทำให้หัวหน้า 

ของเขาโกรธแค้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คราวนี้รับรองได้ว่าจะไม่มีสีหน้าที่ดี 

ให้อีกฝ่ายเห็นอย่างแน่นอน

เป็นไปตามคาด อิ่นเจี้ยนเพิ่งก้าวพ้นจากประตูห้องก็ได้ยินเสียงของ 

หานเฮ่าแผดดังขึ้นจากข้างใน “ผู้การหลัว คุณมาที่นี่ได้ยังไง” น้ำเสียง 

ของเขาแข็งกระด้างคุกรุ่นด้วยเจตนาไต่สวน

หลัวเฟยชะงักเล็กน้อย เขาเองก็สัมผัสได้ถึงลางไม่สู้ดี นึกถึงคำพูด 

และพฤติกรรมของตนเมื่อครู่นับเป็นการเสียมารยาทจริง  ๆ จึงรีบยืนขึ้น 

อธิบายว่า “อ้อ คือผม...ต้องการมาพบคุณตำรวจเจิ้งด้วยธุระส่วนตัว แต่ 

ไม่นึกว่าคุณตำรวจเจิ้งจะ...”

“เอาละ  ในเมื่อคุณมาด้วยธุระส่วนตัวก็ขอเชิญคุณออกไปจาก 

ที่ เกิดเหตุด้วย”  ไม่รอให้หลัวเฟยพูดจบ  หานเฮ่าก็พูดขัดคออีกฝ่าย 

ด้วยน้ำเสียงเย็นชา “ส่วนเรื่องลำดับเหตุการณ์ขอให้คุณไปพบนายตำรวจ 

คนเมื่อครู่ เขาจะเป็นผู้บันทึกคำให้การของคุณเอง”

หลัวเฟยหรี่ตามองไปยังบุรุษร่างยักษ์ที่อยู่ถัดไปไม่ไกลคนนี้ อีกฝ่าย 

ก็จ้องกลับอย่างดุดันไม่มีท่าทีประนีประนอม ในขณะเดียวกันด้านนอก 

ก็มีเสียงเอะอะดังขึ้นมา  มีชายอีกสองสามคนเดินเข้ามาในห้อง  ดูจาก 

เครื่องแบบและเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำมาน่าจะเป็นแพทย์นิติ เวชและ 

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
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“คุณรีบไปจากที่นี่ซะ อย่ารบกวนการทำงานของพวกเรา” หานเฮ่า 

เร่งซ้ำเสียงเย็นชา

หลัวเฟยถอนหายใจเฮือกหนึ่งอย่างจนใจ เขย่งเท้าก้าวออกจาก 

สถานที่เกิดเหตุมาถึงตรงหน้าพวกหานเฮ่า

“ผมพบเบาะแสบางอย่างแล้ว บางทีเราควรแลกเปลี่ยนความเห็นกัน 

นิดหน่อย” หลัวเฟยกล่าวกับหานเฮ่าด้วยน้ำเสียงจริงใจ

“ไม่จำเป็น  นี่ ไม่ใช่หน้าที่ของคุณ  ตอนนี้สถานะของคุณคือผู้ 

แจ้งความ คุณต้องให้ความร่วมมือในการให้ปากคำกับทางเรา คุณเอง 

กส็งักดักองสบืสวนอาชญากรรม นา่จะมคีวามรูเ้บือ้งตน้เรือ่งระเบยีบขัน้ตอน 

การสืบคดีพวกนี้ดี” เห็นได้ชัดว่าหานเฮ่าใช้โอกาสนี้ย้อนถ้อยคำล่วงเกิน 

เมื่อครู่คืนใส่ทั้งยวง

หลัวเฟยอ้าปากอย่างกระอักกระอ่วน อยากจะพูดอะไรเพื่อผ่อน- 

คลายบรรยากาศแต่ก็พูดไม่ออก ขณะกำลังอึดอัดนั่นเอง อิ่นเจี้ยนก็ชะโงก 

ตัวเข้ามาทางประตูเอ่ยทักว่า “คุณตำรวจหลัวครับ เชิญทางนี้ด้วยครับ”  

ท่าทีของเขาเป็นมิตรกว่าหานเฮ่ามาก นับเป็นการให้บันไดลงแก่หลัวเฟย  

ฝ่ายหลังพยักหน้าตอบรับน้ำใจแล้วเดินออกไปนอกห้องอย่างจนใจ

หานเฮ่ามองดูหลัวเฟยออกไปจากห้องด้วยสายตาเย็นชา จากนั้น 

จึงเริ่มนำทีมลงมือตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

ภายนอกห้อง อิ่นเจี้ยนนำหลัวเฟยมายังหัวมุมอาคาร พูดด้วย 

น้ำเสียงเจือคำขอโทษ “นี่เป็นระเบียบขั้นตอนการทำงานของหน่วยเรา  

คุณอย่าถือสาเลยนะครับ...ทีนี้รบกวนคุณช่วยบอกเล่าลำดับเหตุการณ์ 

ตอนมาถึงที่เกิดเหตุให้ฟังด้วยครับ” เขาพูดพลางหยิบปากกาและสมุด 

บันทึกขึ้นมา ส่วนหลัวเฟยก็ฉวยโอกาสนี้สำรวจอีกฝ่าย เจ้าหนูนี่สีหน้า 

เป็นมิตร พูดจาดี น่าจะเป็นคนที่สื่อสารด้วยง่าย

ใต้ตึกมีเสียงไซเรนของรถตำรวจดังขึ้น หลัวเฟยชะโงกหน้ามองไป 

นอกระเบียงแวบหนึ่ง ที่แท้กำลังเสริมของกองสืบสวนเดินทางมาถึงกันแล้ว

“เอาละ เรื่องลำดับเหตุการณ์เรามีเวลาให้เล่าถมเถ แต่ตอนนี้มีธุระ 

ที่สำคัญกว่ามากเรื่องหนึ่ง...” หลัวเฟยกวักมือเรียกอิ่นเจี้ยน สายตายังคง 
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จับจ้องพวกตำรวจใต้ตึกที่เพิ่งเดินทางมาถึง “คุณมีอำนาจสั่งการกำลังตำรวจ 

พวกนี้ไหม”

อิ่นเจี้ยนส่ายหน้าทันที “ผู้บังคับบัญชาของพวกผมอยู่ที่นี่ ผมจะ 

กล้าออกคำสั่งโดยพลการได้ยังไง”

“งั้นก็ไปบอกผู้บังคับบัญชาของคุณให้รีบกระจายกำลังออกไปให้ทั่ว 

เมือง ตามหาตัวชายผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง รูปพรรณคือรูปร่างค่อนข้างผอม 

ส่วนสูงประมาณร้อยหกสิบเซนติเมตร น่าจะมีแผลมีดบาดบริเวณมือ เขา 

อาจเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ในช่วงระหว่างห้าทุ่มถึง 

ตีสอง” หลัวเฟยจ้องมองอิ่นเจี้ยนด้วยดวงตาเป็นประกาย จังหวะการพูด 

ของเขาแม้จะเร่งเร็ว แต่เนื้อหาใจความกระชับ สื่อสารชัดเจน ไม่สับสน

อิน่เจีย้นไดแ้ตเ่พยีงสา่ยหนา้อกีครัง้ “ไมไ่ดห้รอกครบั หวัหนา้ของผม 

ไม่มีทางเชื่อคำพูดคุณ”

หลัวเฟยอดขมวดคิ้วไม่ได้ “พวกคุณควรเชื่อผม” เขาเน้นน้ำเสียง 

อย่างมีพลัง แสดงความเชื่อมั่นอย่างมิอาจเคลือบแคลง ลักษณะท่าทาง 

ของเขาทำให้อิ่นเจี้ยนลังเล ฝ่ายหลังชะงักเล็กน้อยคล้ายกับหวั่นไหว แต่ 

สุดท้ายยังคงพูดพร้อมรอยยิ้มลำบากใจ “ขอโทษนะครับ...คุณอาจไม่เข้าใจ  

ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าผมจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณ...ปัญหาอยู่ที่...สำหรับเมืองนี้ 

คุณต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาของผม  ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของผม 

ทำตามคำสั่งคุณ”

หลัวเฟยเงียบกริบอย่างจนปัญญา เห็นได้ชัดว่าผู้บังคับการกอง 

สืบสวนอาชญากรรมแซ่หานคนนั้นได้สร้างบารมีอันมิอาจสั่นคลอนได้ในใจ 

ของลูกน้องไว้ ในฐานะเช่นนี้ทำให้  ‘คนนอก’  อย่างตนยากจะมีโอกาสแสดง 

ความคิดเห็น และพฤติกรรมล่วงเกินโดยไม่เจตนาก่อนหน้าก็ยิ่งทำให้ 

การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเกิดอุปสรรคที่ก้าวข้ามลำบาก

ผา่นไปครูห่นึง่ หลวัเฟยจงึไดแ้ตเ่พยีงถอนหายใจแลว้ทำตามทีอ่กีฝา่ย 

ต้องการ

“ก็ได้ งั้นคุณก็บันทึกปากคำของผมไป...” เขาเริ่มบรรยายลำดับ 

การพบเจอสถานที่เกิดเหตุ “ผมมีเหตุผลส่วนตัวนิดหน่อยให้ต้องมาขอพบ 
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คุณตำรวจเจิ้ง เมื่อเช้าเวลาเก้าโมงห้าสิบสองนาทีผมโทร.ไปที่ห้องทำงาน 

ของคุณเจิ้งแต่เขาไม่อยู่ เพื่อนร่วมงานของพวกคุณ...คนหนุ่มแซ่ซุนคนหนึ่ง 

ได้บอกช่องทางการติดต่อคุณตำรวจเจิ้งอีกทาง ผมได้โทร.เข้ามือถือคุณเจิ้ง 

แต่ไม่มีคนรับสาย ต่อมาผมทราบจากคนที่บ้านของเขาว่าเขาอาจอยู่ที่นี่  

ดังนั้นเวลาสิบโมงสามสิบเจ็ดนาทีผมก็มาถึงที่นี่ ตอนนั้นประตูเปิดแง้ม 

อยู่ก่อนแล้ว ผมเคาะเรียก ไม่มีคนตอบรับ แต่ข้างในมีกลิ่นคาวเลือด  

เมื่อเข้าไปก็พบที่เกิดเหตุ จากนั้นผมก็โทร.เข้าไปแจ้งเหตุที่ 110 และลงมือ 

ตรวจสอบไปพร้อม ๆ กัน เวลาสิบโมงสี่สิบสี่นาทีเจ้าพนักงานจาก  สน.ท้องที่ 

มาถึง แต่เพื่อปกป้องสถานที่เกิดเหต ุ ผมไม่ให้พวกเขาเข้าห้อง เวลาสิบโมง 

ห้าสิบห้าพวกคุณมาถึง”

คำให้การของหลัวเฟยสั้นกระชับแต่บอกเล่าลำดับเหตุการณ์อย่าง 

กระจ่าง ระบุช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องชัดเจน อิ่นเจี้ยนบันทึกเป็นข้อ  ๆ  ไปโดย 

ละเอียด รู้สึกเหมือนแทบไม่มีคำถามอะไรให้ถามเพิ่มเติมแล้ว เขาคิด 

สักครู่จึงเอ่ยถามคำถามที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องว่า “คุณรู้จักกับอาจารย์เจิ้ง 

หรือครับ”

หลัวเฟยส่ายหน้า “เปล่า”

คำตอบนี้ผิดความคาดหมายอิ่นเจี้ยนมาก เขาหรี่ตาถามต่ออย่าง 

แปลกใจ “แล้วคุณมีธุระส่วนตัวให้ต้องการพบเขาได้ยังไง”

หลัวเฟยนิ่งเงียบครู่หนึ่ง “เป็นเรื่องของคดีคดีหนึ่งที่คุณตำรวจเจิ้ง 

รับผิดชอบ”

“เรื่องคดี?” อิ่นเจี้ยนเกาจมูก เขาร้อง “อ้อ” แล้วกล่าวต่อไปว่า  

“งั้นควรนับเป็นธุระเรื่องงานสิ”

“เรื่องส่วนตัว”

“เรื่องส่วนตัว?” อิ่นเจี้ยนเริ่มไม่เข้าใจ นายตำรวจคนหนึ่งต้องการ 

พบนายตำรวจอีกคนหนึ่งเรื่องคดีจะเป็นเรื่องส่วนตัวได้ยังไง

สำหรับข้อซักถามนี้ หลัวเฟยแตกต่างไปจากบุคลิกเฉียบขาดใน 

ตอนต้น เขาเงียบงันไปนานก่อนจะกล่าวเสียงลอย ๆ ขึ้นว่า “มันเป็นคดีเก่า 

เมื่อสิบแปดปีก่อน ตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นตำรวจ...ผมเป็นหนึ่งในบุคคล 
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ที่เกี่ยวข้องกับคดี...ดังนั้นจึงไม่นับเป็นเรื่องงาน ผมมาพบคุณเจิ้งในนาม 

ส่วนตัว...”

คดีเมื่อสิบแปดปีก่อน? อิ่นเจี้ยนไม่มีความสนใจใคร่รู้มากนัก เขา 

เบ้ปากพูดว่า “เรื่องนมนานกาเลขนาดนั้นไปคุ้ยมันขึ้นมาอีกทำไม ช่างเถอะ 

อย่าไปพูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเลย...อืม คุณช่วยบรรยายสถานที่เกิดเหตุ 

ตามที่คุณเห็นตอนมาถึงดีกว่า”

“ไม่เกี่ยวข้องงั้นหรือ” หลัวเฟยตาเป็นประกาย “มันก็ไม่แน่หรอก 

นะ...” น้ำเสียงของเขาเย็นเยียบลงฉับพลัน แฝงเร้นด้วยไอหนาวเหน็บ  

บรรยากาศขณะนั้นเคร่งเครียดขึ้นทันที

อิ่นเจี้ยนขยับถอยไปข้างหลังเพราะสายตาเยียบเย็นของหลัวเฟย 

โดยไม่รู้ตัว หลังจากถูกกดทับด้วยบรรยากาศตึงเครียด เขาจึงถามขึ้น 

อย่างลังเล “คุณหมายความว่าการตายของอาจารย์เจิ้งเกี่ยวข้องกับคดีนั้น?  

มันเป็นคดีอะไรหรือครับ”

หลวัเฟยมองเหน็ความตงึเครยีดของอกีฝา่ย...ภายใตส้ภาพจติใจเชน่นี ้

ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร เขาถอนหายใจเบา ๆ ตำหนิตัวเองที่ปล่อย 

ให้บรรยากาศอยู่นอกเหนือความควบคุม ผ่านไปตั้งสิบแปดปีแล้ว ไม่รู้ผ่าน 

มรสุมชีวิตมามากน้อยเท่าไหร่ แต่เมื่อใดที่คิดถึงเรื่องนั้นขึ้นมา ตนก็ยัง 

รู้สึกหนักอึ้งประหนึ่งแบกขุนเขาเอาไว้ไม่อาจปล่อยวาง

หลัวเฟยสูดลมหายใจลึก  ๆ  สองสามครั้ง  เริ่มจากทำให้ตัวเอง 

ผ่อนคลาย จากนั้นเขาก็ย้อนถามกลับไปอย่างเป็นธรรมชาติว่า “คุณเข้า 

ประจำกองสืบสวนอาชญากรรมมานานแค่ไหนแล้ว”

“ยังไม่ถึงสองปีครับ” ชายหนุ่มตอบตามจริง

“จบจากวิทยาลัยตำรวจ?”

“ใช่ครับ...วิทยาลัยตำรวจมณฑล สาขาสืบสวนอาชญากรรม”

“ถ้าอย่างนั้นผมนับเป็นรุ่นพี่ของคุณ” หลัวเฟยมองชายหนุ่มยิ้ม  ๆ   

ประกายตาสุกใส “ผมก็จบจากที่นั่นเหมือนกัน วิทยาลัยตำรวจมณฑล 

สาขาสืบสวนอาชญากรรม อืม...ตอนนี้หวงเหว่ยเป็นอาจารย์ที่คณะอยู่สินะ”

“ใชค่รบั!” ชายหนุม่พยกัหนา้รวั ๆ “อาจารยห์วงเคยสอนวชิาตรวจหา 
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ลายนิ้วมือกับพวกผม”

“เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องผมเอง” หลัวเฟยตบไหล่ตำรวจหนุ่มเบา  ๆ   

“แล้วก็พวกศาสตราจารย์ในคณะหลายคน ถ้าคุณลองไปถามดูพวกเขาน่าจะ 

จำผมได้หมด”

“อ้า นึกไม่ถึงจริง  ๆ ถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นรุ่นพี่ระดับอาวุโสของผม 

น่ะสิ!” อิ่นเจี้ยนไม่ปกปิดอารมณ์ตื่นเต้นดีใจแม้แต่น้อย น้ำเสียงและท่าทาง 

เป็นมิตรขึ้นกว่าเดิมมาก

“เอาละ ทีนี้คุณก็น่าจะเชื่อใจผมได้เต็มที่ จะมีปัญหาอะไรไหม”  

สหีนา้ของหลวัเฟยกลบัมาเครง่ขรมึอกีครัง้ “เพราะผมตอ้งการความชว่ยเหลอื 

จากคุณ”

อิ่นเจี้ยนพยักหน้าทันที แม้จะพบกันครั้งแรก แต่บุรุษตรงหน้าผู้นี้ 

มีแรงดึงดูดที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่ง เขาสามารถทลายกำแพงในใจผู้อื่น 

ได้อย่างง่ายดาย ให้ความรู้สึกสนิทชิดเชื้อและน่าเคารพนับถือเยี่ยงพี่ชาย

“ดีมาก” บรรยากาศการสนทนากลับมาอยู่ในความควบคุมของตน 

อกีครัง้ หลวัเฟยลบูคางอยา่งพอใจ มมุปากปรากฏรอยตืน้สองรอย จากนัน้ 

เขาตัดบทกลับเข้าสู่หัวใจของเรื่อง “เรื่องเกี่ยวกับคดีเมื่อสิบแปดปีก่อน  

คุณยังไม่มีความจำเป็นต้องถามถึงในตอนนี้ สำหรับตอนนี้ผมมีคำถาม 

อยากถามคุณสองสามข้อ...อืม สองสามวันมานี้คุณตำรวจเจิ้งมีพฤติกรรม 

ผิดปกติอะไรบ้างหรือเปล่า อย่างเช่นคำพูดหรือการกระทำที่แปลกเป็น 

พิเศษ”

“ผิดปกติน่ะหรือครับ” อิ่นเจี้ยนก้มหน้าคิดครู่หนึ่ง “สองวันมานี้ 

เขาออกไปข้างนอกบ่อย ๆ   แต่ไม่นับว่าผิดปกติหรอกมั้ง สำหรับเจ้าหน้าที่ 

กองสืบสวนอาชญากรรมอย่างพวกเรา การออกลาดตระเวนเป็นเรื่องปกติ 

ที่สุดแล้ว”

“อ้อ งั้นเขาก็กำลังสืบคดีอะไรอยู่สินะ”

อิ่นเจี้ยนส่ายหน้า “ถ้าเรื่องคดีละก็ไม่มี อาจารย์เจิ้งอายุไม่น้อยแล้ว 

ไม่ได้รับผิดชอบคดีเป็นชิ้นเป็นอัน เขามีหน้าที่วิเคราะห์และให้คำแนะนำ 

มากกว่า แต่นิสัยของเขาคืออยู่เฉยไม่ได้ ต่อให้ไม่มีงานอะไรก็ชอบเตร็ดเตร ่
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อยูข่า้งนอก คอยสอดสอ่งสภาพสงัคมอะไรทำนองนี้ ออ้ จรงิส ิ ทีเ่ขาออกไป 

ข้างนอกช่วงสองวันนี้น่าจะไปเตรียมการสอดส่องพฤติกรรมล่วงหน้า”

“คุณรู้ได้ยังไง” หลัวเฟยรู้สึกสนใจคำพูดสุดท้ายของอิ่นเจี้ยน “เขา 

เคยเล่าให้คุณฟังหรือ”

“เปลา่ครบั อาจารยเ์จิง้เปน็คนสนัโดษ ไปไหนมาไหนคนเดยีวเหมอืน 

ไม่ชอบสื่อสารกับใคร ผมสังเกตเห็นเขาช่วงนี้เวลาออกไปไหนจะพกเอา 

กล้องดิจิทัลไปด้วยจึงตีความอย่างนั้น”

“กล้องดิจิทัล?” หลัวเฟยเลิกคิ้วขึ้น “กล้องนิคอนสีเงินใช่ไหม”

“ใช่ ที่กองเราสั่งซื้อพร้อมกันทีเดียวยกกองเป็นยี่ห้อนี้หมด คุณรู้ 

ด้วยหรือ”

“กล้องนั้นตั้งอยู่บนโต๊ะในห้องรับแขก!” หลัวเฟยกล่าวพลางหันหน้า 

มองเข้าไปในห้องที่เกิดเหตุแวบหนึ่ง เห็นได้ว่ามีความใคร่รู้ต่อกล้องนั้น

ตำรวจจากกองสบืสวนสองนายทีม่าถงึภายหลงัไดร้บัคำสัง่จากหานเฮา่ 

ให้ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูห้องที่เกิดเหตุสีหน้าถมึงทึง หลัวเฟยครุ่นคิดครู่หนึ่ง 

หากตนคิดจะย้อนกลับเข้าห้องนั้นคงมีความเป็นไปได้น้อยมาก เห็นที 

ขอความช่วยเหลือจากสหายใหม่ที่เพิ่งคบกันคนนี้ท่าจะดีกว่า

“ผมต้องการดูกล้องนั้นตอนนี้เลย!” หลัวเฟยลดเสียงต่ำ “อยากให้ 

คุณช่วยหยิบมันออกมาให้หน่อยได้ไหม”

อิน่เจีย้นลงัเลครูห่นึง่ “กไ็ด.้..ผมจะลองด ู ทีส่ำคญัคอืหวัหนา้ของผม 

จะอนุญาตหรือเปล่า”

หลัวเฟยพยักหน้า คงต้องเป็นไปตามนั้น เจ้าหนูคนนี้ถึงอย่างไร 

ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้การหานคนนั้นพูดคุยด้วยยาก และกองสืบสวน 

อาชญากรรมยังเป็นหน่วยงานที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยอยู่แล้ว เขาจะ 

ฝืนใจคนอื่นมากเกินไปไม่ได้

แต่อิ่นเจี้ยนก็ไม่ทำให้หลัวเฟยผิดหวัง เมื่อเขากลับออกมาจากห้อง 

อีกครั้งในมือก็มีนิคอนสีเงินตัวนั้นถืออยู่ด้วยแล้ว

“ผมกดรูปในกล้องให้คุณดูได้ แต่คุณจะใช้มือสัมผัสกล้องไม่ได้... 

ผู้การหานกำชับไว้” อิ่นเจี้ยนสวมถุงมือสีขาวไว้ก่อนแล้ว เขาพูดพลางโชว์ 
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หน้าจอกล้องให้หลัวเฟยดู

หลังการกดปุ่มควบคุมรูปถ่ายก็ปรากฏขึ้นและเลื่อนไปเรื่อย ๆ  ตาม 

ลำดับ หลัวเฟยดูรูปอย่างตั้งใจ บางครั้งเขาจะขอให้อีกฝ่ายหยุด ส่วนเขา 

ขมวดคิ้วครุ่นคิดเคร่งเครียดครู่หนึ่ง บางครั้งเขาจะหยิบสมุดโน้ตและปากกา 

ที่พกติดตัวจดบันทึกบางอย่างลงไป ดูอยู่เช่นนี้ถึงครึ่งชั่วโมงเต็ม เขาจึง 

ดูรูปถ่ายในหน่วยความจำของกล้องทั้งสามร้อยกว่ารูปครบ

“เอาละ” หลัวเฟยถอนหายใจยาว พูดอย่างครุ่นคิดว่า “รูปถ่าย 

จำนวนมากขนาดนี้...มีรูปแบบที่ชัดเจนมาก มีข้อสงสัยบางจุดที่น่าจับตา... 

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น อย่างน้อยพวกเราก็ได้เบาะแสที่มีประโยชน์แล้ว”

อิ่นเจี้ยนคล้อยตาม “อืม รูปถ่ายทั้งหมดถ่ายจากข้างในร้านอินเทอร์- 

เน็ต ข้อนี้ชัดเจนว่าลักษณะเป็นการแอบถ่ายโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัว ผู้ที่ 

ถูกถ่ายมีทั้งหมดห้าสิบเจ็ดคน ส่วนมากเป็นชายหนุ่ม แต่ไม่มีจุดร่วมมาก 

ไปกว่านี้ อาจารย์เจิ้งน่าจะกำลังมองหาอะไรจากคนพวกนี้ เรื่องที่ผมนึกได้ 

สำหรับตอนนี้ก็มีเท่านี้ ตกหล่นอะไรบ้างไหม” ตำรวจหนุ่มกล่าววิเคราะห์ 

พลางมองหลวัเฟยดว้ยสายตาคาดหวงั หมายจะไดร้บัการยอมรบัจากอกีฝา่ย 

เดิมทีหลัวเฟยควรเป็นฝ่ายให้ปากคำกับเขา แต่ขณะนี้ความคิดของเขา 

กลับถูกอีกฝ่ายโน้มน้าวชักจูงไปทั้งหมด

“ผู้ถูกถ่ายไม่ใช่ห้าสิบเจ็ดคน...” หลัวเฟยหมุนปากกาหมึกซึมในมือ 

“ควรจะเป็นห้าสิบแปดคน”

“ไม่สิ ผมนับทีละคนแล้วนะ...หรือว่าผมนับผิด” อิ่นเจี้ยนยักไหล่ 

ขณะเดียวกันก็มองหลัวเฟยอย่างแปลกใจ...ต้องการตัวเลขแม่นยำขนาดนี้ 

เพื่ออะไร

“คุณไม่ได้นับผิด รูปถ่ายในกล้องตอนนี้มีทั้งหมดห้าสิบเจ็ดคนจริง  

แต่ว่า...คุณสังเกตใช่ไหมว่ารูปทุกรูปจะมีชื่อไฟล์ติดอยู่”

อิ่นเจี้ยนปรับโหมดดูรูปไปดูส่วนข้อมูล “อืม เป็นลำดับตัวเลข”  

เริ่มจาก 001, 002, 003, 004...เรียงไปเรื่อย ๆ 

“ลำดับพวกนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติตามลำดับการบันทึกภาพ” หลัวเฟย 

บอกใบ้อิ่นเจี้ยนต่อ “คุณสังเกตดูดี  ๆ ลำดับที่ 280 -  285 รูปถ่ายหกรูปนี้ 
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หายไปจากกล้อง”

เมื่อย้อนดูอย่างรวดเร็วอีกครั้งก็เป็นเช่นนี้จริง  ๆ! อิ่นเจี้ยนครุ่นคิด 

ครู่หนึ่งก็ได้ความกระจ่าง พูดโพล่งออกมาว่า “ผมเข้าใจแล้ว...รูปถ่าย 

หกรูปนี้จะต้องถูกลบทิ้งในภายหลัง...ในเมื่อรูปที่หายเรียงลำดับกันแสดงว่า 

รูปภาพชุดนี้จะต้องเป็นคนคนเดียวกัน...ก็คือผู้ถูกถ่ายคนที่ห้าสิบแปด”

ในขณะที่ความคิดของหลัวเฟยแล่นไปไกลถึงความหมายแฝงของ 

ปรากฏการณ์เช่นนี้แล้ว “รูปภาพพวกนี้ใครเป็นคนลบ ลบไปทำไม” เขา 

พึมพำคล้ายพูดกับตนเอง “เรื่องนี้มีเงื่อนงำ...”

“คุณกำลังสงสัยว่าเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของอาจารย์ 

เจิ้ง?” อิ่นเจี้ยนรับรู้ถึงความหมายแฝงในถ้อยคำของหลัวเฟย เขากดดู 

กล้องในมือ ถอนใจอย่างหงุดหงิดว่า “หรือคนคนนี้ก็คือเป้าหมายที่อาจารย ์

เจิ้งตามหา ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพวกเราก็มาสายไปก้าวหนึ่งน่ะสิ คนร้าย 

ได้ลบเบาะแสสำคัญที่สุดทิ้งไปแล้ว  พวกรูปคนที่ยังเหลืออยู่ในกล้อง 

ส่วนใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อรูปคดีนี้แล้ว”

หลัวเฟยเพ่งมองอิ่นเจี้ยน “แต่พวกเรายังมีเบาะแสอื่น  ๆ  อยู่ อย่าง 

น้อยก็ลองไปสืบหาดูได้เพื่อให้รู้ว่าคุณตำรวจเจิ้งกำลังตามหาอะไรอยู่กันแน่”

อิ่นเจี้ยนรีบร้อนถามกลับ “สืบหายังไงครับ”

หลวัเฟยแสดงบนัทกึทีเ่ขาจดไวข้ณะดรูปูถา่ย บนนัน้เขยีนไวว้า่ “รา้น 

อินเทอร์เน็ต ‘จี๋เทียนหวั่งปา’ วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 15.47 น.”

“อนันีไ้ดม้าจากไหน” อิน่เจีย้นตามจงัหวะอกีฝา่ยไมท่นั เกาหวัตวัเอง 

แล้วถามอย่างกระอักกระอ่วน

“คุณยังต้องฝึกการสังเกตอีกนะ” หลัวเฟยแยกเขี้ยว รู้สึกผิดหวัง 

เล็กน้อย “รูปถ่ายช่วงท้าย ๆ ด้านหลังของผู้ถูกถ่ายติดภาพหน้าต่างของร้าน 

อินเทอร์เน็ตมาด้วย ดูจากสติ๊กเกอร์บนหน้าต่างร้านมีชื่อว่า ‘จี๋เทียนหวั่งปา’  

ส่วนอีกข้อหนึ่ง ตรงมุมขวาล่างของรูปถ่ายมีข้อมูลวันเวลาที่ถ่ายภาพ”

หลัวเฟยพูดพลางใช้ปากกาวงช่องวันที่และเวลาบนบันทึก “มันคือ 

ช่วงบ่ายของเมื่อสองวันที่แล้ว”

อิ่นเจี้ยนดึงภาพช่วงท้าย  ๆ  ขึ้นมาดูอีกรอบ ตรงกับที่หลัวเฟยพูด  
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เพียงแต่พวกนั้นเป็นรายละเอียดที่เล็กน้อยมาก หากไม่ทักก็ยากจะสังเกต 

เห็น

“อืม ใช่ นี่เป็นเบาะแสสำคัญจริง  ๆ” อิ่นเจี้ยนอดมองอีกฝ่ายด้วย 

สายตานับถือไม่ได้

“เอาละ เดี๋ยวคุณก็เอาเรื่องที่ผมวิเคราะห์ไปบอกกับผู้การหานนะ... 

ถ้าเขายินยอมรับฟังมันละก็ ส่วนผมเองตอนนี้ต้องไปจัดการธุระตามวิธีคิด 

ของผมแล้ว” หลัวเฟยฉีกกระดาษออกแผ่นหนึ่งเขียนเบอร์มือถือของตน 

ลงไป “มีธุระอะไรให้ติดต่อผมทันที”

“คุณจะไปแล้วหรือ” อิ่นเจี้ยนลืมตาโต การกล่าวลานี้ดูเหมือนจะ 

เกิดขึ้นกะทันหันเกินไปหน่อย

“ใช่ ที่นี่มีผู้การหานรับช่วงแล้ว ผมอยู่ต่อไปก็แค่เสียเวลาเปล่า 

เทา่นัน้” นำ้เสยีงของหลวัเฟยแฝงเจตนาคอ่นแคะเลก็นอ้ย พดูจบเขาตบไหล ่

อิ่นเจี้ยนอย่างเป็นมิตรทีหนึ่งแล้วเดินลงจากตึกไปเอง

...

เวลา 13.24 น. ภายในห้องประชุมใหญ่กองสืบสวนอาชญากรรมแห่งกอง 

บัญชาการรักษาความปลอดภัยสาธารณะเมืองมณฑล

การประชุมแถลงเรื่องคดีการเสียชีวิตของเจ้าพนักงานตำรวจเจิ้งห่าว- 

หมิงกำลังอยู่ระหว่างรายงานการประชุม ดำเนินโดยหานเฮ่าผู้บังคับการ 

กองสืบสวนอาชญากรรมในสังกัดกองบัญชาการรักษาความปลอดภัย 

สาธารณะเมืองมณฑล ผู้บังคับบัญชากองสืบสวนอาชญากรรมย่อยและ  

สน.ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

บรรยากาศการประชุมเคร่งเครียด ยิ่งทุกคนเห็นสีหน้าบึ้งตึงของ 

ผู้การหาน ในใจก็ยิ่งอึดอัดกดดันเหมือนมีหินก้อนใหญ่ทับไว้

เสียงพูดของหานเฮ่าแหบแห้งเล็กน้อย เหมือนกำลังพยายามควบคุม 

ความโกรธแค้นและเจ็บปวดในใจอย่างสุดกลั้น “...คาดว่าทุกท่านคงทราบ 

กันแล้วว่าเช้าวันนี้ในเมืองของเราเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นรายหนึ่ง...ในส่วน 

ของประวัติผู้ตายคงไม่ต้องเท้าความกันให้มาก...เรามาดูภาพสถานที่เกิดเหตุ 
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กันเลยดีกว่า”

เมื่อได้รับสัญญาณจากหานเฮ่า อิ่นเจี้ยนที่คอยเป็นผู้ช่วยอยู่ข้าง  ๆ   

ก็เปิดสไลด์ฉายภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุลงบนหน้าจอขนาดใหญ่ด้านหน้า

“ผู้ตายมีบาดแผลที่เกิดจากมีดสามแห่ง ได้แก่บาดแผลถูกแทง 

ที่ช่องท้อง บาดแผลถูกบาดที่ต้นแขนขวา และบาดแผลถูกเชือดที่ลำคอ  

บาดแผลที่ทำให้ถึงแก่ความตายอยู่ที่คอ คมมีดเฉือนหลอดเลือดแดงใหญ ่

ที่คอขาดทำให้ผู้ตายเสียเลือดมากจนถึงแก่ความตาย ตามข้อสันนิษฐาน 

ของแพทย์นิติเวช ระยะเวลาการตายน่าจะอยู่ระหว่างเที่ยงคืนถึงตีสอง”

ภาพถา่ยเจาะรายละเอยีดตา่ง ๆ ปรากฏขึน้บนจอควบคูไ่ปกบัคำอธบิาย 

ของหานเฮ่า คนในที่ประชุมนั้นล้วนชินชากับภาพถ่ายสถานที่เลือดท่วม 

เช่นนี้กันดีอยู่แล้ว แต่ทว่าตัวเอกบนภาพคราวนี้กลับเป็นเพื่อนร่วมงาน 

ที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานานปี เลือดบนจอจึงดูแดงฉานเป็นพิเศษ  

แดงเสียจนทำให้จิตใจทุกคนระส่ำระสาย ขณะเลื่อนถึงภาพสุดท้ายที่เป็น 

ภาพถ่ายเจาะรายละเอียดบริเวณศีรษะและใบหน้าของเจิ้งห่าวหมิง มิตร 

สหายบางคนถึงกับเบือนหน้าหนีทนดูต่อไปไม่ได้

เจิ้งห่าวหมิงในภาพถ่ายสองตาปิดสนิท แต่ปากนั้นอ้าอยู่คล้ายกับ 

มีเสียงตะโกนที่ยังไม่ทันได้เปล่งออกมา ที่ลำคอของเขามีแผลถูกเชือด 

อันน่าสะพรึงเป็นทางยาว ไม้บรรทัดที่วางทาบอยู่ข้าง  ๆ  แสดงให้เห็นความ 

ยาวของรอยแผลนี้ว่ายาวถึงเจ็ดเซนติเมตร เลือดที่ไหลทะลักออกมาจาก 

แผลเจิ่งนองเป็นแอ่งน้ำอยู่ใต้ศพ ท่วมไปทั้งรูปถ่ายและหน้าจอ

น้ำเสียงทุ้มต่ำของหานเฮ่ายังดำเนินต่อ “ดูจากบาดแผล อาวุธที่ 

ฆาตกรใช้ก่อเหตุเป็นประเภทมีดสั้น ในที่เกิดเหตุยังมีมีดทำครัวตกอยู่ 

หนึ่งเล่ม ผลการตรวจสอบของฝ่ายเทคนิค ลายนิ้วมือที่อยู่บนมีดทำครัว 

เป็นของผู้ตาย ดังนั้นจึงน่าจะเป็นอาวุธที่ผู้ตายใช้ป้องกันตัว จากจุดนี้เรา 

เชื่อว่าก่อนตายผู้ตายได้ต่อสู้กับคนร้ายอย่างรุนแรงซึ่งยังมีหลักฐานอื่น  ๆ  

สนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้”

พูดถึงตรงนี้หานเฮ่าก็ส่งสัญญาณมือให้อิ่นเจี้ยน  ภาพบนหน้าจอ 

เริ่มเปลี่ยนเป็นภาพถ่ายแวดล้อมของสถานที่เกิดเหตุ
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“นี่ เป็นรอยมีดที่ทิ้งไว้บนโต๊ะในห้องรับแขก  ส่วนนี่ เป็นรอยมีด 

บนตู้โชว์สิ่งของ  ภายในตู้หล่นกระจายน่าจะเป็นเพราะถูกชนกระแทก  

ตรงจุดนี้มีรอยคราบเลือดเป็นลักษณะฉีดพ่นปริมาณมาก แสดงว่าผู้ตาย 

ถูกปาดคอจนถึงแก่ความตายใกล้กับบริเวณนี้...”

ทุกคนรับฟังเงียบ  ๆ ถ้อยคำชี้นำของหานเฮ่าทำให้ภาพการต่อสู้ของ 

เจิ้งห่าวหมิงกับคนร้ายคล้ายกับกำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าพวกเขาเป็นฉาก ๆ 

หลังจากภาพสไลด์บนหน้าจอวนจนจบรอบก็เปลี่ยนเป็นภาพถ่าย 

ระยะใกล้ของพื้นไม้ หานเฮ่าเมื่อเห็นภาพนี้ก็คล้ายกับคึกคักขึ้นมา

“ภาพภาพนี้ถ่ายตรงข้าง ๆ  ฝ่าเท้าของผู้ตาย เห็นได้ว่าบนพื้นมีคราบ 

เลือดเป็นหยดกลม  น่าจะเป็นหยดเลือดที่ เกิดจากการตกลงจากที่สูง  

เนื่องจากผู้ตายสวมชุดนอนแขนยาว บาดแผลที่ต้นแขนและช่องท้องของเขา 

ซ่อนอยู่ในร่มผ้าไม่ทำให้เกิดการหยดของเลือด ขณะเดียวกันบาดแผล 

ที่คอนั้นกว้างมากไม่ทำให้เกิดการหยดของเลือดแบบหยดเดียวเช่นกัน  

เราจึงสันนิษฐานจากที่เกิดเหตุว่าคราบเลือดตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงว่า 

จะเป็นของคนร้าย...ตัดกลับไปที่ภาพถ่ายเจาะรายละเอียดของมีดทำครัว 

เมื่อกี้...”

สิ้นคำสั่งของหานเฮ่า ภาพหน้าจอก็ปรากฏมีดทำครัวเล่มที่เจิ้งห่าว- 

หมิงใช้ป้องกันตัว

“ดีมาก พวกคุณสังเกตดูบนคมมีดของมีดทำครัว มีคราบเลือด 

ติดอยู่ จุดนี้เป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานเมื่อครู่”

“หมายความว่าคนร้ายได้รับบาดเจ็บงั้นหรือ” ในที่ประชุมเกิดความ 

ชุลมุนขึ้นเล็กน้อย ทุกคนต่างมีสีหน้ายินดี หากคนร้ายได้รับบาดเจ็บ 

ไม่เพียงจะทิ้งหลักฐานที่มิอาจโต้แย้งเช่นหยดเลือดไว้ในที่เกิดเหตุเท่านั้น  

แต่ในทางสืบสวนและการจับกุมยังช่วยเพิ่มจุดเด่นที่แยกแยะได้ง่ายขึ้น 

อีกประการหนึ่งด้วย

“ตอนนี้เราสามารถบอกกับพวกคุณได้อย่างเต็มปากว่าเป็นเช่นนั้น 

จริง!” หานเฮ่าชูรายงานฉบับหนึ่งขึ้นมา “นี่คือผลตรวจที่เพิ่งได้มาสด  ๆ   

ร้อน  ๆ  เมื่อครู่ กรุ๊ปเลือดของผู้ตายคือ AB ส่วนเลือดบนมีดทำครัวและ 
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บนพื้นเป็นเลือดกรุ๊ป B ไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นคือคราบเลือดของคนร้าย!”

เบาะแสนี้มีประโยชน์มากจริง  ๆ! ทุกคนอดหันมาซุบซิบหารือกันเอง 

ไม่ได้  จนกระทั่งสายตาคมกริบของหานเฮ่ากวาดไปรอบห้องประชุม 

บรรยากาศจึงกลับมาสงบลงอีกครั้ง

“เอาละ” หานเฮ่าพยักหน้าอย่างพอใจ “เรามาดูรูปถ่ายในห้องครัว 

กันสักหน่อย”

ภาพหน้าจอตัดไปเป็นภาพหน้าต่างไม้บานเล็กแบบห้องครัวยุคเก่า  

หานเฮ่าบรรยายภาพถ่ายต่อไปว่า “ด้านนอกหน้าต่างนี้เป็นเขตพื้นที่สวน 

ของชุมชน ในที่เกิดเหตุหน้าต่างถูกเปิดอ้า กระจกช่องล่างสุดถูกทุบแตก... 

รูปต่อไป...นี่คือตู้เก็บชามข้าวในครัว เราตรวจพบรอยมีดบนนั้นเช่นกัน”  

พูดถึงตรงนี้เขาหยุดเว้นครู่หนึ่งแล้วจึงพูดต่อ “จากจุดนี้เราสันนิษฐานว่า 

คนร้ายเข้ามาจากทางด้านหลังของตึก ใช้วิธีปีนไต่รางน้ำฝน หน้าต่าง กับ 

ลูกกรงกันขโมยของห้องพักชั้นล่างขึ้นมาถึงชั้นสาม จากนั้นทุบกระจก 

ห้องครัวเปิดหน้าต่างเข้ามาภายในตัวห้อง ระหว่างนี้ผู้ตายซึ่งเข้านอนแล้ว 

ได้ยินเสียงจึงลุกขึ้นมาตรวจดู ทั้งสองเผชิญหน้ากันในครัวแล้วเกิดการ 

ต่อสู้ขึ้น ผู้ตายหยิบมีดทำครัวมาขัดขืนสู้พลางถอยพลาง แต่สุดท้ายก็ยัง 

ถูกคนร้ายสังหารที่ห้องรับแขก”

“เก็บรอยเท้าหรือลายนิ้วมือคนร้ายจากที่เกิดเหตุได้บ้างไหม” ขณะนี้ 

มีคนคนหนึ่งถามแทรก

หานเฮ่าส่ายหน้า “ไม่มี คนคนนี้อาจสวมถุงมือและถุงหุ้มรองเท้า  

เขาจะต้องมีความรู้เรื่องวิธีหลบเลี่ยงการสืบสวนทางอาชญากรรมในระดับ 

หนึ่ง”

“อืม ถ้าอย่างนั้นก็ยุ่งยากหน่อย...” คนที่ถามคำถามเมื่อครู่แสดง 

สีหน้าผิดหวัง ปกติแล้วรอยเท้าสามารถนำมาใช้คำนวณส่วนสูงและน้ำหนัก 

ของผู้ก่อเหตุ  ส่วนลายนิ้วมือสามารถป้อนเข้าไปตรวจสอบกับข้อมูล 

ในคอมพิวเตอร์ หากเป็นบุคคลที่เคยมีประวัติก็จะสืบหาตัวพบ เมื่อใน 

ที่ เกิดเหตุไม่พบร่องรอยเหล่านี้ทิ้งไว้เท่ากับเพิ่มระดับความยากให้กับ 

งานสืบสวนเป็นอย่างมาก
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ดวงตาของหานเฮ่าพลันมองเพ่งครู่หนึ่ง พูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่า  

“ถึงจะเป็นเช่นนั้นพวกเราก็ได้เบาะแสที่มากเพียงพอแล้ว ขอให้ทุกคน 

จดบันทึกรูปพรรณของคนร้ายดังนี้...คนร้ายน่าจะเป็นชายวัยรุ่นถึงวัยฉกรรจ์  

รูปร่างค่อนข้างผอม ส่วนสูงอยู่ระหว่างเมตรหกสิบสี่ถึงเมตรหกสิบเจ็ด  

บริเวณมือมีรอยแผลสดใหม่ที่เกิดจากคมมีด”

ทุกคนในที่ประชุมต่างหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาจดคำพูดหานเฮ่า  

มีคนหนึ่งเมื่อฟังจนจบแล้วอดอุทานขึ้นเบา  ๆ  อย่างรู้สึกประหลาดใจมาก 

ไม่ได้ “เอ๊ะ” ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงัดเสียงนี้จึงโดดเด่นมาก ทุกคน 

ต่างมองมาพร้อมกัน คนคนนี้เป็นชายหนุ่มวัยยี่สิบต้น ๆ หน้าตาขาวสะอาด 

มีบุคลิกเยี่ยงนักวิชาการ เขาก็คืออิ่นเจี้ยนที่กำลังทำหน้าที่เปิดสไลด์อยู่ 

นั่นเอง

หานเฮ่าขมวดคิ้วมองดูผู้ช่วยของตน “คุณสงสัยอะไรหรือ”

“ไม่มีครับ” อิ่นเจี้ยนรีบส่ายหน้า ลังเลครู่หนึ่งแล้วจึงพูดเสริมว่า  

“เพียงแต่คนคนนั้นเมื่อช่วงเช้า...การวิเคราะห์ของเขาแม่นยำจัง!”

“คนไหน” หานเฮ่ายังงุนงง

“หลัวเฟย...ตำรวจสืบสวนอาชญากรรมนอกพื้นที่คนนั้นน่ะครับ  

เมื่อเช้าเขาบอกไว้ว่าให้พวกเราออกตามหาชายรูปร่างผอม  ส่วนสูงราว 

เมตรหกสิบห้า มีแผลที่มือ”

“อะไรนะ” หานเฮ่าลืมตาโตอย่างประหลาดใจ ไอ้หมอนั่นจะสันนิษ- 

ฐานได้แม่นยำขนาดนี้ได้ยังไง  รูปพรรณพวกนี้ของคนร้ายแม้จะฟังดู 

ง่าย ๆ แต่เป็นผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยเจ้าหน้าที ่

ฝ่ายเทคนิคจำนวนมาก...

สามารถไต่ขึ้นไปถึงชั้นสามอย่างเงียบเชียบ และมุดเข้าช่องหน้าต่าง 

ห้องครัวที่แคบเล็ก คนคนนี้ย่อมมีรูปร่างผอมเล็กคล่องแคล่วปราดเปรียว 

...ข้อนี้เดาได้ไม่ยาก แต่การระบุขนาดส่วนสูงที่แน่ชัดเป็นเรื่องยากกว่ามาก

เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเกิดการต่อสู้ขั้นรุนแรง ดังนั้นบนตู้ไม้ต่าง  ๆ  

ตามห้องครัวและห้องรับแขกจึงทิ้งรอยมีดเอาไว้จำนวนมาก  คนร้ายใช้ 

มีดสั้นก่อคดี ทุก  ๆ  คมมีดต้องใช้แรงเหวี่ยงอย่างสุดกำลัง เขาจึงต้อง 
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ยืดเหยียดร่างกายในระดับที่สามารถออกแรงได้ง่ายที่สุด นำเอาหลักการ 

ข้อนี้มาประมวลผลจะสามารถคิดคำนวณส่วนสูงของผู้ใช้มีดได้จากระดับ 

ความสูง มุมองศา และทิศทางที่รอยมีดทิ้งไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัย 

ขั้นตอนการคิดคำนวณที่ละเอียดซับซ้อน ซ้ำยังต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ 

เข้าช่วย เป็นเรื่องยากที่จะอาศัยเพียงตาเนื้อและกำลังสมองของคนคนเดียว 

ทำหน้าที่เหล่านี้ให้สำเร็จ

บนพื้นของที่เกิดเหตุมีคราบเลือดของคนร้าย คราบพวกนี้เกิดจาก 

การหยดจากที่สูง  ในส่วนนี้ก็มีนัยสำคัญเช่นกัน  ตำแหน่งเริ่มต้นของ 

การหยดยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ จุดกลมบนพื้นที่เกิดจากการกระเซ็นของหยด 

เลือดก็ยิ่งกว้างเท่านั้น อาศัยหลักการข้อนี้นำไปเปรียบเทียบกับการจำลอง 

สถานที่เกิดเหตุ ก็สามารถคำนวณหาความสูงของจุดเริ่มต้นของหยดเลือด 

ได้...ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้คืออยู่สูงจากพื้นในช่วงระหว่างเจ็ดสิบถึงเก้าสิบ 

เซนติเมตร สำหรับฤดูกาลนี้การแต่งกายของผู้คนจะต้องมิดชิด บาดแผล 

ที่ทำให้เกิดการหยดของเลือดได้มีแต่สองมือหรือใบหน้าที่อยู่นอกร่มผ้า  

เมื่อผสานข้อสันนิษฐานเมื่อครู่เข้าด้วยกันจึงได้ข้อสรุปว่าคนร้ายมีบาดแผล 

ที่มือ

ข้อสรุปต่าง ๆ ข้างต้นหลัวเฟยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ในช่วงเวลา 

ที่สั้นขนาดนั้น หานเฮ่ารู้สึกค่อนข้างเหลือเชื่อ แต่อาการประหลาดใจเพียง 

แค่แวบผ่านใบหน้าของเขาเพียงแวบเดียว แล้วเขาก็ใช้ความเยือกเย็น 

เคลือบสกัดอารมณ์ของตนอย่างรวดเร็ว จากนั้นพูดต่อด้วยน้ำเสียงเย็นชา 

ว่า “สถานะและเจตนาของคนคนนี้ในตอนนี้ยังไม่กระจ่างสำหรับคดีนี้  

ตัวเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เราต้องสอบสวน อิ่นเจี้ยน ผมได้สั่งให้คุณส่งคนไป 

จับตาดูเขาได้ผลเป็นยังไงบ้าง”

“ผมให้จินโหย่วเฟิงจากกอง 2 เป็นผู้รับผิดชอบ ผมจะติดต่อเขาดู 

เดีย๋วนีค้รบั” อิน่เจีย้นพดูพลางหยบิมอืถอืขึน้มากดหมายเลข เสยีงสญัญาณ 

โทร.ออกดังขึ้นสองสามครั้งอีกฝ่ายจึงรับสาย

“ฮัลโหล ต้าจินใช่ไหม” อิ่นเจี้ยนเอ่ยทัก จากนั้นคนอีกปลายสาย 

ไม่รู้พูดอะไรกลับมา สีหน้าของอิ่นเจี้ยนพลันชะงักงัน เขานิ่งฟังอยู่ชั่วครู่  
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นาน ๆ จึงจะตอบ “ครับ” สักทีด้วยน้ำเสียงกระอักกระอ่วน พักหนึ่งจึงลุกขึ้น 

เดินมาหาหานเฮ่า ส่งโทรศัพท์มือถือให้ “ผู้การครับ ผู้การรับสายเองดีกว่า”

หานเฮ่ามองดูผู้ช่วยของตนอย่างหงุดหงิดครู่หนึ่งจึงรับโทรศัพท์ไป  

“ฮัลโหล ผมหานเฮ่า”

“ผู้การหาน ขอโทษครับ ผมหลัวเฟย” ปลายสายเป็นเสียงทุ้มต่ำ 

ของบุรุษ

“หลวัเฟย?” หานเฮา่กส็ะดดุกกึเชน่กนั ไมเ่ขา้ใจวา่เกดิอะไรขึน้กนัแน ่ 

ลูกน้องที่ตนส่งไปประกบตัวเป้าหมายเหตุใดจึงทิ้งโทรศัพท์ไว้กับเป้าหมาย

“ผมคิดว่าผมกับคนของคุณอาจมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อย” อีก 

ฟากหนึ่งหลัวเฟยเป็นฝ่ายเริ่มอธิบายเอง “ผมกำลังตามสืบเรื่องบางเรื่อง 

อยู่ ต่อมาพบว่ามีคนสะกดรอยตามผมจึงหาโอกาสจับตัวเขา ระหว่างที่เขา 

ขัดขืนเราได้ลงไม้ลงมือกัน...เรื่องทั้งหมดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่เอง ตอนนี้ 

เขาหมดสติชั่วคราวแต่เดี๋ยวก็จะฟื้นแล้ว ตอนพวกคุณโทร.มาผมค้นเจอ 

บัตรประจำตัวของเขาพอดี เรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุ ผมต้องขอโทษจริง ๆ”

หานเฮ่ายืนนิ่งกับที่ สีหน้าดำทะมึนยิ่งกว่าขี้เถ้ามอด ลูกน้องของตน 

ถูกเป้าหมายที่สะกดรอยกำราบ แม้แต่โทรศัพท์มือถือ บัตรประจำตัวต่าง 

ถูกริบไป เป็นเรื่องขายขี้หน้าขนาดไหน! แม้การแสดงออกและคำขอโทษ 

ของหลัวเฟยนั้นจริงใจ แต่เห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอแก่การสลายอารมณ์ 

ขุ่นเคืองในใจเขา หานเฮ่าพยายามสะกดอารมณ์เต็มที่จึงไม่ระเบิดออกมา 

กลางห้องประชุม หลังจากหอบหายใจแรง  ๆ  สองสามครั้งเขาก็กล่าวตำหนิ 

ออกไปอย่างไม่พอใจว่า “หลัวเฟย ผู้บังคับการหลัว ที่นี่ไม่ใช่เมืองหลงโจว 

ของคุณ! คุณไม่รู้สึกว่าพฤติกรรมของคุณมันมากเกินไปหน่อยหรือ”

“ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณ เมื่อครู่นี้ผมตื่นตัวเกินกว่าเหตุจริง  ๆ   

แต่ว่า...” น้ำเสียงของหลัวเฟยพลันเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียด “ถ้าคุณรู้ว่า 

คู่ต่อสู้ที่พรางตัวอยู่คนนั้นน่ากลัวแค่ไหน คุณอาจเปลี่ยนมาเข้าใจผมแทน”

หานเฮ่าคิ้วขมวด เขาจับใจความของหลัวเฟยได้อย่างฉับไว “หืม?  

คุณพบเบาะแสใหม่?”

“ครับ” หลัวเฟยกล่าวเสียงขรึม “หวังว่าคราวนี้คุณจะตั้งใจฟังคำพูด 
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ของผมสักครั้ง”

หานเฮ่าเงียบกริบ ดูท่าตนจำต้องพบกับเพื่อนร่วมอาชีพที่ปรากฏตัว 

อย่างลึกลับคนนี้สักหน่อยแล้ว ครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็ตอบว่า “อีกครึ่งชั่วโมง 

ผมจะรอคุณอยู่ที่ห้องทำงานกองสืบสวนอาชญากรรม”

“ตกลง เอ่อ...ผมมีข่าวดีจะบอกคุณ...” หลัวเฟยผ่อนน้ำเสียงของตน  

“ลูกทีมของคุณฟื้นแล้ว”

จากนั้นไม่นานในหูก็มีเสียงของจินโหย่วเฟิงดังขึ้น “ผู้การครับ  

ผม...”

“งี่เง่า” หานเฮ่าสบถออกไปอย่างหัวเสียแล้วกดวางสายด้วยท่าทาง 

เกรี้ยวกราด

...

เวลา 14.17 น. ภายในห้องทำงานผู้บังคับการกองสืบสวนอาชญากรรม  

ณ กองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสาธารณะเมืองมณฑล

ขณะหลัวเฟยมาถึง หานเฮ่ากำลังรอเขาตามนัด

“ทางฝ่ายพวกคุณคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว” ยังไม่ทันจะลงนั่ง หลัวเฟย 

ก็รีบร้อนเอ่ยถามขึ้น

“ผมไม่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อคุณ” หานเฮ่าโยนคำพูดใส่หลัวเฟย 

อย่างไม่ไว้หน้า หลัวเฟยยิ้มขื่นทีหนึ่ง รู้สึกเหนื่อยใจ จากนั้นก็นั่งลงฝั่ง 

ตรงข้ามหานเฮ่า ปิดปากเงียบทำกิริยานอบน้อมแบบรอให้อีกฝ่ายเป็นผู้ชี้นำ

เมื่อเห็นอีกฝ่ายยอมอ่อน อารมณ์ของหานเฮ่าก็ดีขึ้นบ้าง ขณะนี้เขา 

รู้สึกว่าตนควรเป็นฝ่ายพูดอะไรสักหน่อย ต้องไม่ปล่อยให้เจ้าหมอนี่ดูแคลน 

ฝีมือการทำงานของตำรวจเมืองหลวง หลังเงียบงันอีกครู่หนึ่งเขาจึงพูดอย่าง 

ระมัดระวังถ้อยคำว่า “เรารู้รูปพรรณสัณฐานของคนร้ายแล้ว ตอนนี้ได้ 

ตั้งด่านสกัดตามจุดต่าง ๆ ทั้งในเมืองและชานเมือง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ระดม 

กำลังเดินหน้าสืบสวน เป้าหมายหลักคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีความ 

ที่ผู้ตายทำเมื่อตอนมีชีวิตอยู่”

หลัวเฟยขานรับต่ออย่างรวดเร็ว “ผมเข้าใจวิธีคิดของคุณ คุณคิดว่า 
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นี่เป็นการฆ่าเจ้าพนักงานเพื่อล้างแค้นอย่างงั้นหรือ”

“ในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการชิงทรัพย ์ คนร้ายถือมีดบุกรุกมีเจตนา 

ฆ่าชัดเจน...” หานเฮ่าถามย้อนว่า “แล้วคุณคิดว่านี่เป็นรูปคดีแบบไหน”

หลัวเฟยส่ายหน้าพลันเปลี่ยนหัวข้อสนทนา “คุณรู้ไหมว่าทำไมผม 

ถึงมาปรากฏตัวที่นี่” ตาของเขาเพ่งจ้องหานเฮ่าคล้ายกับเก็บกักถ้อยคำ 

ที่เหลืออยู่เอาไว้มากมาย

“นี่เป็นคำถามที่ผมอยากรู้” หานเฮ่าหรี่ตาจ้องกลับ จากนั้นถามเสริม 

ต่อไปว่า “อีกอย่าง คุณกับเจิ้งห่าวหมิงมีความเกี่ยวข้องกันยังไง”

หลัวเฟยไม่ตอบคำถามตรง ๆ เขาล้วงซองจดหมายที่พับไว้เรียบร้อย 

แผ่นหนึ่งออกมายื่นให้ “คุณลองอ่านดูเอง”

หานเฮ่ารับซองมาเปิดออกดูด้วยสีหน้างุนงง บนนั้นเขียนว่า...

นักเรียนรหัส 8102 คุณน่าจะยังจำฉันได้

หลังจากจบท่อนโหมโรง ย่อมควรเริ่มบรรเลงท่วงทำนองหลัก ช่วง 

เวลาที่เว้นว่างยาวนานเกินไปหน่อยก็จริง...แต่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้ว

เพียงแค่นึกภาพบทเพลงบรรเลงอันแสนวิเศษที่กำลังจะเริ่มขึ้น ฉัน 

ก็แทบสะกดความตื่นเต้นในใจเอาไว้ไม่ไหวแล้ว คุณไม่อยากมาร่วมวง 

หรอกหรือสหายเก่า

ฉันรู้ว่าคุณก็เฝ้ารอมันมานานมากแล้วเหมือนกัน

ฉันสามารถมองเห็นสีหน้าของคุณขณะได้เห็นจดหมายฉบับนี้...คุณ 

จะตื่นเต้นจนตัวสั่นใช่ไหม เลือดร้อนระอุกำลังเดือดพล่าน พลังมหาศาล 

กำลังสุมรวมอยู่ในร่างกาย!...มันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับฉันในตอนนี้ 

ไม่มีผิด

ฉนัไดก้ลิน่ กลิน่ของความกระหาย ความโกรธแคน้ แมก้ระทัง่ความ 

หวาดกลัว...ของคุณ

จงรีบมาสิ ฉันจะรอคุณอยู่ที่นี่
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หานเฮา่ยิง่อา่นกย็ิง่งง คิว้ขมวดเปน็ปุม่สองปม แลว้หลวัเฟยกอ็ธบิาย 

ขึ้น “สองวันก่อนผมได้รับจดหมายฉบับนี้ จดหมายส่งออกมาจากเมืองนี้  

8102 คือรหัสประจำตัวของผมสมัยเรียนอยู่วิทยาลัยตำรวจ”

“ใช่ คุณเป็นนักเรียนตำรวจรุ่นปี 81 มีผลการเรียนยอดเยี่ยมใน 

ทุกด้าน ได้รับคำยกย่องให้เป็น  ‘นักเรียนที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์’  

เพียงแต่ก่อนจะสำเร็จการศึกษา คุณได้ทำความผิดพลาดเรื่องหนึ่ง สุดท้าย 

ถกูสง่ไปประจำการอยูเ่ขตเมอืงอนัดบัสองอยา่งเมอืงหลงโจว เปน็เจา้พนกังาน 

ตำรวจธรรมดาคนหนึ่งประจำสถานีย่อยเขตชานเมือง  แต่คุณเลื่อนขั้น 

เร็วมาก แปดปีต่อมาคุณก็เป็นผู้กำกับสถานีตำรวจท้องถิ่น ต่อมาจึงย้าย 

เข้ามารับตำแหน่งในกองสืบสวนอาชญากรรมเมืองหลงโจว...”  หานเฮ่า 

ใช้นิ้วมือเคาะรายงานฉบับหนึ่งบนโต๊ะ สีหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ “นี่คือ 

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ประวัติย่อของคุณพวกเราสืบมาหมดแล้ว”

หลัวเฟยนิ่งอึ้ง ในช่วงเวลาคับขันที่กำลังเกิดคดีเลือด หานเฮ่ายัง 

อุตส่าห์แบ่งกำลังมาตรวจสอบแฟ้มประวัติของตนอย่างละเอียด การได้รับ 

ความสำคัญจากผู้อื่นในรูปแบบเช่นนี้ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดแก่เขา

“มันน่าจะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงสินะ” หานเฮ่ายังไม่ยอม 

เลิกรา เขาพูดยั่วยุต่อไปว่า “ไม่อย่างนั้นอัจฉริยะแห่งวิทยาลัยตำรวจอย่าง 

คุณจะตกต่ำไปเป็นเจ้าพนักงานต๊อกต๋อยคนหนึ่งได้ยังไง”

เห็นได้ว่าถ้อยคำของอีกฝ่ายกระตุ้นความในใจของหลัวเฟยมากมาย 

สองตาของเขามองเหม่อ สีหน้าล่องลอยครู่ใหญ่จึงพูดพึมพำออกมาว่า  

“ความผิดพลาดงั้นหรือ ฮึ บางทีควรเรียกมันว่าความล้มเหลวจะดีกว่า  

ความล้มเหลวที่เจ็บปวด...”

หานเฮ่าเห็นสภาพเช่นนี้ของหลัวเฟยก็อดแปลกใจไม่ได้ จากข้อมูล 

ที่เขารวบรวมมา เขารู้ว่าหลัวเฟยเคยคลี่คลายคดีพิสดาร คดีใหญ่โตจำนวน 

มากของเมืองหลงโจวสำเร็จ ความอัจฉริยะของเขานั้นไม่ต้องกังขา แต่ 

เป็นเพราะเผชิญกับประสบการณ์บางอย่างไปจนถึงมรสุมชีวิตซึ่งก็น่าเห็นใจ  

หลังผ่านการประจันหน้ากันยกนี้ ความหงุดหงิดที่สั่งสมไว้ก่อนหน้าของเขา 

ก็ได้ระบายใกล้หมดแล้ว บัดนี้จึงอดไม่ได้ที่จะกล่าวให้กำลังใจอีกฝ่าย 
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สักสองสามคำ “จะเป็นความผิดพลาดก็ดี เป็นความล้มเหลวก็ดี ยังไง 

มันก็ผ่านพ้นไปแล้ว คุณอย่าเอามาใส่ใจอีกเลย อีกอย่าง...พูดถึงเรื่อง 

พวกนั้นกันตอนนี้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไร”

“ไม่...” หลัวเฟยส่ายหน้าอย่างเจ็บปวด ดวงตาของเขาเบิกโพลง 

เผยให้เห็นเส้นเลือดฝอยที่หางตา “มันยังไม่จบ มันกลับมาแล้ว มันยังอยู่ 

ที่นี่!”

“คุณพูดถึงใคร” หานเฮ่างุนงงกับถ้อยคำที่พูดโพล่งอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย 

ของหลัวเฟย

“ไอ้ปีศาจร้ายนั่น! คนที่เขียนจดหมาย! คนร้ายที่ฆ่าเจิ้งห่าวหมิง!”  

หลัวเฟยพูดถึงตัวละครสามตัว ซึ่งเห็นได้ว่าหมายถึงบุคคลคนเดียวกัน 

ออกมารวดเดียว สองตาของเขาลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิงแห่งความโกรธ- 

เกรี้ยว แต่น้ำเสียงถ้อยคำกลับหนาวจับจิตเยี่ยงเกล็ดน้ำแข็ง อากาศภายใน 

ห้องเสมือนแช่แข็งไปด้วยความหนาวเหน็บนั่น

หานเฮ่าพลันเข้าใจบางสิ่งทันที เขาหยิบจดหมายฉบับนั้นขึ้นมาดู 

อีกรอบต่อด้วยการยิงคำถามรัว “จดหมายฉบับนี้ใครเป็นคนเขียน มีความ 

เกี่ยวข้องยังไงกับการตายของเจิ้งห่าวหมิง”

หลัวเฟยใช้สองมือนวดคลึงขมับ พยายามปรับสภาพสติอารมณ์  

แม้ผ่านไปแล้วสิบแปดปี แต่ทุกครั้งที่ความทรงจำช่วงนั้นฉายซ้ำเขาก็ยัง 

รู้สึกเหมือนกับจะสูญเสียการควบคุมตนเองทันทีอยู่ร่ำไป หลังจากค่อย  ๆ  

สงบจิตใจแล้ว เขาเงยหน้าขึ้นถามหานเฮ่ากลับว่า “คุณมาอยู่กองสืบสวน 

อาชญากรรมเมืองมณฑลตั้งแต่เมื่อไหร่”

“สิบปีก่อนหลังเรียนจบปริญญาโทสาขาการสืบสวนอาชญากรรม 

มหาวิทยาลัยความมั่นคงแห่งชนชาติจีน” คราวนี้หานเฮ่าตอบคำถามอีกฝ่าย 

อย่างรวดเร็วและภาคภูมิใจ

“ดังนั้นคุณจึงไม่รู้เรื่องอะไรเลย...” หลัวเฟยถอนหายใจ ไม่รู้สึก 

ใด  ๆ  กับประวัติการศึกษาอันทรงเกียรติของอีกฝ่าย เมื่อเว้นพักครู่หนึ่ง  

เขาคล้ายกับเริ่มต้นบทสนทนาใหม่ “เมื่อเช้าหลังกลับออกมาจากที่เกิดเหตุ  

ผมตรงไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตจี๋เทียนหวั่งปาเพื่อติดตามเบาะแสจากกล้อง 
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ถ่ายรูปของคุณตำรวจเจิ้ง...เวลาบ่ายสามโมงสี่สิบเจ็ดนาทีของเมื่อวานซืน  

คุณตำรวจเจิ้งได้ไปแอบถ่ายรูปลูกค้าคนหนึ่งของร้านที่กำลังเล่นเน็ตอยู่  

ผมจึงสั่งให้ผู้ดูแลร้านเรียกเอาประวัติการออนไลน์เมื่อวันนั้นของคนคนนี้ 

ออกมา แล้วก็เจอหน้าเว็บนี้”

ขณะวิเคราะห์คดี  หลัวเฟยค้นเจอความสุขุมรอบคอบอันเป็น 

เอกลักษณ์พิเศษประจำตัวของตนกลับคืนมาใหม่ ขณะเดียวกับที่พูดอยู่นั้น 

เขาได้ยื่นข้อมูลหน้าเว็บไซต์ที่ถ่ายสำเนาไว้ก่อนแล้วออกไปให้

หานเฮ่ารับกระดาษพวกนั้นมา เขาไม่ถนัดเรื่องอินเทอร์เน็ต แต่ก็ยัง 

ดูออกว่าสิ่งที่อยู่บนกระดาษน่าจะเป็นเนื้อหากระทู้จากเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง  

ไอดีของผู้โพสต์เป็นตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษ Eumenides หัวข้อกระทู้ 

เป็นอักษรตัวหนาสะดุดตาเขียนไว้ว่า...เปิดรับรายชื่อนักโทษประหาร มี 

ใจความดังนี้

ทุกครั้งที่ฉันลืมตา ฉันจะมองเห็นว่าบนโลกนี้ยังมีดวงวิญญาณ 

สกปรกโสมมอยู่มากมาย

กฎหมายเป็นเครื่องมือสำหรับชำระล้างโลกนี้  แต่การบังคับใช้ 

กฎหมายมักถูกจำกัดขอบเขตมากเกินไป

บางคนทำเรื่องชั่วไว้ แต่เรื่องชั่วพวกนี้ไม่อยู่ในการกำกับดูแลของ 

กฎหมาย หรือบางคนทำเรื่องชั่วไว้ แต่กฎหมายหาหลักฐานเอาผิดเขาไม่ได้ 

ยังมีบางเวลาที่คนชั่วมีต้นทุนต่าง  ๆ  นานาทำให้พวกเขาสามารถ 

ลอยนวลอยู่เหนือกฎหมาย 

กฎหมายนั้นไม่สมบูรณ์แบบ สังคมต้องการการลงทัณฑ์ที่อยู่เหนือ 

กฎหมาย

ฉันก็คือผู้ลงทัณฑ์คนนี้

บทลงทัณฑ์ของฉันมีเพียงวิธีเดียวอันเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุด... 

ประหารชีวิต

ต่อไปนี้จะมีคนชั่วกลุ่มหนึ่งถูกฉันชำระคดี  แต่บัญชีรายชื่อของ 

พวกเขาบัดนี้ยังไม่สรุป
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เพราะคุณจะมีโอกาสเพิ่มรายชื่อหนึ่งชื่อลงในบัญชีรายชื่อนี้

คุณอยากให้ใครสักคนตายไหม คุณรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรที่จะมีชีวิตอยู ่

บนโลกนี้ แต่คุณเอาผิดเขาไม่ได้ 

เมื่ออยู่เบื้องหน้าเขา ความชอบธรรมกลายเป็นอ่อนปวกเปียก

ถ้าอย่างนั้นจงเขียนชื่อเขาออกมา บอกฉันว่าเขาเคยทำอะไรเอาไว้  

แล้วฉันจะเป็นคนลงทัณฑ์เขาเอง

พวกคุณมีเวลาสองอาทิตย์ จากนั้นท้ายที่สุดฉันจะประกาศรายชื่อ 

ผู้ถูกพิพากษาด้วยตัวฉันเอง

หานเฮ่าเชื่อมโยงไม่ถูกว่ากระทู้นี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการตายของ 

เจิ้งห่าวหมิง เขาส่ายหน้าไม่เข้าใจ “นี่หมายความว่าอะไร เป็นการเล่นตลก 

ร้ายสินะ ในเน็ตมักมีเรื่องบ้า ๆ พวกนี้เต็มไปหมด”

“ตลกรา้ย? ฮ.ึ..” หลวัเฟยแคน่หวัเราะออกมาคำหนึง่ เขาพลนัชะโงก 

ตัวขึ้นหน้าน้ำเสียงแข็งขึ้น “นี่คือความชั่วที่แท้จริง! ความชั่วที่น่าสะพรึง 

กลัว! คุณตำรวจเจิ้งต้องตายเพราะสิ่งนี้ แต่เขาจะไม่ใช่ผู้พลีชีพคนแรก  

เพราะเมื่อสิบแปดปีก่อนความชั่วนี้เคยก่อกรรมทำเข็ญมาแล้วครั้งหนึ่ง”

ท่าทีของหลัวเฟยทำให้หานเฮ่าตระหนักถึงความร้ายแรง เขารีบถาม 

ทันที “สิบแปดปีก่อนเคยเกิดอะไรขึ้น”

แต่หลัวเฟยกลับดึงกระดาษกลับคืนไป เขาส่ายหน้า “ผมยังเล่า 

ตอนนี้ไม่ได้”

หานเฮ่ารู้สึกเหมือนโดนเล่นตลก เขาถลึงตาจ้องอีกฝ่ายอย่างไม่พอใจ  

“คุณหมายความว่ายังไงกันแน่”

หลัวเฟยสีหน้าเคร่งขรึม “มันเป็นความลับ”

“ความลับอะไร”

“สิบแปดปีก่อน เมืองนี้เคยเกิดคดีขึ้นคดีหนึ่ง เนื่องจากเป็นคดี 

ที่โหดเหี้ยมมาก เพื่อควบคุมผลกระทบของมัน คดีนี้จึงถูกกำหนดให้เป็น 

ความลับระดับคลาสหนึ่ง งานสืบสวนทั้งหมดต้องดำเนินการไปอย่างลับ  ๆ 

โดยชุดสืบสวนชุดพิเศษ...” พูดถึงตรงนี้หลัวเฟยหยุดเว้นครู่หนึ่ง จากนั้น 
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ก็ทำสีหน้าจนใจ “ผมต้องขอโทษ สำหรับตอนนี้ผมเล่าได้แค่นี้จริง ๆ”

หานเฮ่าขมวดคิ้ว ขณะเดียวกับที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทั้งยังเจือปน 

โทสะอยู่ด้วย เขาแค่นถามด้วยน้ำเสียงเย็นชา “ในเมื่อเป็นความลับระดับ 

คลาสหนึ่งแล้วคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไง”

หางตาของหลัวเฟยกระตุกสองทีคล้ายกับสัมผัสโดนเส้นประสาท 

ที่อ่อนไหว จากนั้นเขาจ้องตาหานเฮ่าเขม็ง 

“ผมเป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องกับคดีนั้น...คุณยังไม่เข้าใจอีกหรือ เป็น 

เพราะคดีนี้นี่แหละที่ทำให้ผมต้องจมสู่ก้นเหวในคราวนั้น! และเจ้าหน้าที่ของ 

ชุดสืบสวนชุดพิเศษที่สอบปากคำผมภายหลังการเกิดเหตุก็คือคุณตำรวจ 

เจิ้งห่าวหมิงนั่นเอง”

ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เอง...สมองของหานเฮ่าหมุนติ้วอย่างรวดเร็ว  

ในที่สุดก็ร้อยเรียงต้นสายปลายเหตุได้สำเร็จ คดีลับเมื่อสิบแปดปีก่อน 

ซึ่งจนถึงบัดนี้ยังไม่คลี่คลาย...เจิ้งห่าวหมิงซึ่งเป็นเจ้าพนักงานในชุดสืบสวน 

ชุดพิเศษนั้น เขาพบเจอเบาะแสใหม่...หลัวเฟยซึ่งเป็นบุคคลในเหตุการณ์ 

ครั้งนั้นได้รับจดหมายลึกลับเดินทางกลับเข้าเมือง...เจิ้งห่าวหมิงถูกฆ่า  

ความชั่วช้ากำลังเปิดฉากใหม่!

ม่านเวทีขนาดใหญ่ขณะนี้ลอยอยู่เบื้องหน้าหานเฮ่า แม้ผืนผ้าม่าน 

ยังคงปิดบังความลับทั้งหมดอยู่ แต่มันกลบเกลื่อนบรรยากาศอันหนักอึ้ง 

หรือความตื่นเต้นระคนตกประหม่าของหานเฮ่าไว้ไม่อยู่

อาจถึงขั้นเป็นความหวาดกลัวอันมิอาจเล่าบรรยาย

มันเป็นคดีอะไรกันแน่

คำตอบอยู่ในปากของบุรุษเบื้องหน้า แต่เขากลับไม่ยอมพูดมัน 

ออกมา

หานเฮ่ามองหลัวเฟยด้วยสีหน้าซับซ้อน เอ่ยคำช้า  ๆ ว่า “ในเมื่อคุณ 

บอกเล่ารายละเอียดไม่ได้แล้วคุณจะมาพบผมทำไม”

“ผมอยากให้คุณรีบรายงานเรื่องนี้กับเบื้องสูง ขออำนาจปลดผนึก 

แฟ้มลับของคราวนั้น จัดตั้งชุดสืบสวนชุดพิเศษขึ้นมา!” หลัวเฟยไม่หลบ 

เลี่ยงสายตาของหานเฮ่าพร้อมกับกล่าวคำตอบออกไปอย่างชัดถ้อยชัดคำ
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