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สิ้นสุดการรอคอย ในท่ีสุดนิยายที่มีกระแสแรงที่สุดก็ได้คลอดออกมาเสียที  

กับ Zhen Hun หรือ Guardian นั่นเองค่ะ นิยายชุดนี้ everY เราตั้งใจและทุ่มเทมากๆ 

อยากจะให้ออกมาดงีามทีส่ดุเพ่ือตอบแทนนักอ่านท่ีรกัย่ิงของเรา ซึง่หนึง่ในความดงีาม 

ก็คือเราได้สุดยอดนักวาดมาออกแบบปกให้ จึงหวังว่าจะถูกใจทุกคนกันนะคะ

แต่สาเหตแุห่งความโด่งดงัของ Guardian นัน้แน่นอนว่าย่อมต้องเป็นเน้ือหาค่ะ 

มีความผสมผสานระหว่างแนวสืบสวนและแนวแฟนตาซีภูตผีปีศาจได้อย่างสมดุล  

ตวัละครต่างๆ มเีสน่ห์มากๆ แต่ละคน (ตวั, ตน) มคีาแรก็เตอร์ชดัเจน ท�าเอาเราไม่อาจ

คลาดสายตาไปจากใครได้เลย โดยเฉพาะคูเ่อกอย่างหวัหน้าจ้าวและศาสตราจารย์เสิน่ค่ะ 

คนหนึง่เปิดเผย อกีคนซ่อนเร้น คนหนึง่ช่างไม่รูอ้ะไรบ้างเลย อกีคนรูท้กุอย่างแต่ไม่อาจ

บอกออกไป...นอกจากปริศนาในคดีต่างๆ ที่เหล่าตัวละครต้องคลี่คลายแล้วก็ยังมี

ปรศินาในใจ ปมความสมัพันธ์อนัเก่ียวพันถึงอดตีชาตขิองท้ังสองคนน้ีซึง่รอเวลาค่อยๆ 

เผยตัวออกมาค่ะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนตามติดชีวิตพวกเขากันด้วยนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

Pre Guardian 1.indd   3 7/1/2562 BE   14:36



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

Pre Guardian 1.indd   4 7/1/2562 BE   11:01



5Priest

อาคารหมายเลขสี่ ถนนกวงหมิง* 

บทน�า

วันที่สิบห้าเดือนเจ็ดตามปฏิทินจันทรคติ ท้องฟ้ายังคงมืดมิด

เหล่าแมวจรจัดน้อยใหญ่พากันกลับถ่ินไปหมดแล้ว เวลานี้แม้แต่ 

ถนนใหญ่ของเมืองหลงเฉิงเองก็เริ่มเปลี่ยวร้าง มีเพียงเสียงร้องของแมลง 

ดังแว่วมาจากพุ่มไม้เป็นครั้งคราว เดี๋ยวดังเด๋ียวเงียบ ย่ิงท�าให้บรรยากาศ 

น่ากลัวจนขนหัวลุก

ตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่ง น�้าค้างเริ่มลงและอากาศเริ่มชื้น

ทั้งชื้นทั้งเหนียวเหนอะหนะ

ไม่รูว่้าเป็นเพราะมลีมหรอืเปล่า ตามซอกมมุถึงได้ดเูหมอืนมเีงาของอะไร

บางอย่างแวบไปแวบมาตลอดเวลา ท�าให้คนเดินถนนอดรู ้สึกไม่ได้ว่าม ี

บางอย่างจับจ้องอยู่ที่หลังของตน

ในตอนนี้กัวฉางเฉิงได้ถือจดหมายแจ้งให้ทราบของเขาเดินเข้าไปยัง

อาคารหมายเลขสี่ ถนนกวงหมิง

พ่อแม่ของกัวฉางเฉิงตายตั้งแต่เขายังเด็ก เขาไม่หล่อแถมยังมีนิสัย 

รักสันโดษและข้ีขลาด เป็นพวกที่เกิดมาแล้วต้องพ่ึงพาคนอื่นเสมอ โชคดีท่ีมี

บรรดาป้าๆ ในบ้านเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดี ผลัดกันดูแลจนกระทั่งเขาเรียนจบ

มหาวิทยาลัย

* อาคารหมายเลขสี ่ถนนกวงหมงิ ใช้เปรยีบเปรยได้กับสถานท่ีอนัเป็นทางผ่านก่อนคนตายจะไปพบทางสว่าง 
หรือหมายถึงท่ีอยู่ของคนตายก็ได้ ซึ่งค�าว่าสี่ในภาษาจีนออกเสียงเหมือนค�าว่าตาย ส่วนค�าว่ากวงหมิง 
หมายถึงแสงสว่าง
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น่าเสียดายท่ีกัวฉางเฉิงเป็นคนเหยาะแหยะ การเรียนจึงกระท่อน 

กระแท่นอยู่ในระดับปลายแถวของมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยก็ปานกลาง เวลา

ยืนนิง่ๆ เขาดสูงูใหญ่น่าเกรงขาม แต่พอเจอคนแปลกหน้าทีไรเป็นขีห้ดตดหาย

ทุกที

ดังน้ันกัวฉางเฉิงจึงไม่ท�าให้ทุกคนผิดหวังด้วยการไม่ยอมหางานท�า  

หลงัจากเรยีนจบเขาก็เอาแต่น่ังๆ นอนๆ หมกตวัอยู่แต่ในบ้านมากว่าครึง่ปีแล้ว

ต่อมาลงุรองของเขาทีถู่กย้ายไปท�างานในกระทรวงความมัน่คงแห่งชาติ

ทนดตู่อไปไม่ไหว จงึใช้เส้นสายช่วยหางานในเครอืกระทรวงความมัน่คงแห่งชาติ 

ให้หลานชายที่ไม่เอาไหนอย่างเขา อย่างน้อยเขาจะได้มีอะไรท�าบ้าง

เดิมทีกัวฉางเฉิงคิดว่าวิถีชีวิตในอนาคตของเขาต่อจากน้ีคือการใส่ 

เครือ่งแบบ ไปท�างานตัง้น�า้ชงชา จดัแฟ้มเล่นเกมเรยีงไพ่ เข้างานเก้าโมงเลกิงาน 

ห้าโมงเย็น...จนกระท่ังเขาได้รบัจดหมายแปลกๆ ฉบบันี ้'จดหมายแจ้งข้อเสนอ

อย่างเป็นทางการ'

ตอนแรกกัวฉางเฉิงยังคิดว่าที่ไหนออกจดหมายมาผิด แต่ก็เห็นว่าบน

จดหมายนั้นเขียนด้วยตัวหนังสือแดงเข้มว่า

'สหายกัวฉางเฉิง

ยินดีด้วย คุณได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานของเราให้ท�างานที่นี่ คุณจะ

ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการท่ีสูงกว่าข้าราชการระดับเดียวกันหรือระดับสูง

กว่าจากหน่วยอ่ืนๆ ของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ ในขณะเดียวกันยังได้

รบัใช้ประชาชนโดยการรบัผดิชอบงานส�าคญั หวังว่าวันข้างหน้าคุณจะอทิุศตน

และทุ่มเทให้กับการท�างานในต�าแหน่งใหม่ ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น 

เชื่อมั่นในอุดมการณ์ของผู้น�า รักสามัคคี เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนร่วมงาน สร้าง

ผลงานให้ตนเองด้วยการร่วมกันสร้างเสถียรภาพทางสังคมและความเจริญ

รุ่งเรืองให้กับประเทศชาติ

ในวันทีส่ามสบิเอด็เดอืนแปด (วันท่ีสบิห้าเดือนเจด็ตามปฏทิินจนัทรคติ) 

เวลาสองนาฬิกาสามสิบนาที กรุณาน�าบัตรประชาชนและจดหมายแจ้งให้
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ทราบฉบับนี้มารายงานตัวที่ส�านักงานของเราให้ตรงเวลา (อาคารหมายเลขสี่ 

ถนนกวงหมิง ชั้นหน่ึงฝ่ายบุคคลและธุรการ) ในนามของบุคลากรทุกคนใน

หน่วยงาน ผมขอต้อนรับคุณมาเป็นเพื่อนร่วมงานและสหายที่ดีของพวกเรา

กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ

หน่วยสืบสวนคดีพิเศษ

วันที่ XX เดือน XX ปี XXXX'

ตามปกติแล้ว เมื่อเห็นช่วงเวลาที่ให้ไปรายงานตัวแปลกๆ แบบน้ี  

คนท่ัวไปย่อมคิดว่าเป็นการพิมพ์ผิด อย่างน้อยก็ต้องโทรศัพท์ไปขอค�ายืนยัน

สักหน่อย แต่กัวฉางเฉิงเป็นโรคกลัวการเข้าสังคม ชีวิตท่ีปิดตายกว่าครึ่งปีย่ิง

ท�าให้โรคกลัวการโทรศัพท์ของเขาก�าเริบรุนแรงย่ิงขึ้น แค่คิดว่าจะต้องโทรหา

คนอื่น เขาก็เครียดจนนอนไม่หลับทั้งคืนแล้ว

ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ยอมโทรไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของวันท่ีสามสิบ

เดือนแปด

และแล้วกัวฉางเฉิงก็คิดหาทางออกท่ีเขาคิดเอาเองว่าดีท่ีสุดได้... 

เขายอมอดนอนหน่ึงคืน ตัดสินใจว่าจะไปด้วยตัวเองตอนตีสองครึ่งรอบหน่ึง 

ถ้าไม่เจอใครก็จะไปแอบงบีในร้านแมคโดนลัด์ทีอ่ยู่ใกล้ๆ พอบ่ายสองโมงครึง่

ค่อยไปอีกรอบ เวลาที่คาดไว้สองรอบนี้ยังไงซะก็ต้องมีที่ถูกต้องสักรอบหนึ่ง

เวลาแบบนีร้ถไฟใต้ดนิในเมอืงหยุดว่ิงหมดแล้ว กัวฉางเฉงิจงึต้องขบัรถ

ไปเอง หลังจากเสียเวลาขับรถวนหาอยู่นาน ในที่สุดเขาก็เจอท่ีหมายโดยมี 

เนวิเกเตอร์เป็นตัวช่วย

อาคารหมายเลขสี ่ถนนกวงหมงิไม่ได้อยู่ตดิถนน แต่ซ่อนตัวอย่างมดิชดิ

อยู่ในสวนแห่งหน่ึง กัวฉางเฉิงยืนอยู่หน้าประตูสวน เขาสอดส่ายสายตามอง

หาอยู่นานโดยมแีสงไฟจากหน้าจอมอืถือเป็นตัวช่วย ในทีส่ดุเขาก็เจอป้ายเลก็ๆ 

ป้ายหนึง่อยู่ใต้ใบหนาทบึของต้นบอสตันไอว่ี เขามองเห็นหมายเลขท่ีอยู่ชดัเจน

ใต้ป้ายบ้านเลขที่มีตัวอักษรเล็กจิ๋วแถวหนึ่งสลักอยู่บนก้อนหิน มันสลัก

เป็นค�าว่า 'หน่วยสบืสวนคดพิีเศษ' และมตีราประทับของกระทรวงความมัน่คง
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แห่งชาติอยู่ด้านล่าง

พ้ืนทีใ่นสวนถกูจดัไว้เป็นอย่างด ีมท่ีีจอดรถอยู่หน้าประตู เมือ่เดินเข้าไป

ข้างในจะเจอกับต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ก่ิงก้านงอกงามเรียงเป็นแถวราวกับป่าขนาด

ย่อมทีม่เีพียงถนนสายเลก็ๆ ก้ันกลาง เดนิตามถนนไปเขากม็องเห็นบ้านหลงัน้อย 

ที่คาดว่าคงเป็นป้อมยาม และมีอาคารส�านักงานที่ดูเก่าแก่อีกหลังหนึ่ง

ไฟในป้อมยามยังคงสว่าง มแีสงส่องผ่านบานหน้าต่างออกมา กัวฉางเฉงิ 

เหน็เงาคนใส่เครือ่งแบบ สวมหมวกใบใหญ่อยู่บนหวั ก�าลงัพลกิหน้าหนังสอืพิมพ์ 

ในมือเป็นครั้งคราว

กัวฉางเฉงิไม่ทนัได้พิจารณาเจ้าหน้าทีใ่นป้อมยามให้ดีๆ  เขาสดูลมหายใจ 

อย่างแรง ตื่นเต้นจนเหงื่อออกฝ่ามือ

"ผมมาสมัครงาน น่ีคือจดหมายแจ้งให้ทราบของผม...ผมมาสมัครงาน 

น่ีคือจดหมายแจ้งให้ทราบของผม...ผมมาสมัครงาน น่ีคือจดหมายแจ้งให้

ทราบของผม..." กัวฉางเฉงิยืนอยู่ท่ีเดมิ ท่องประโยคนีง้มึง�าอยู่ในปากหลายสบิ

เท่ียวเหมือนก�าลังท่องหนังสือ สุดท้ายก็ฝืนท�าใจกล้า เดินเข้าไปใช้มืออัน 

สั่นเทาเคาะหน้าต่างป้อมยามสองสามที อีกฝ่ายยังไม่ทันเงยหน้าข้ึนมาเขาก็

เอ่ยปากแนะน�าตวัเหมอืนคนท่ีก�าลงัจะขาดใจตายว่า "ผม...ผมมาแจ้งให้ทราบ 

นี่คือจดหมายสมัครงานของผม..."

คนในป้อมยามมองชายหนุ่มที่มารายงานตัวอย่างงุนงง "เอ๋?"

หมดกัน แค่นี้ยังจะพูดผิดอีก กัวฉางเฉิงอยากจะร้องไห้ อัดอั้นตันใจ 

จนใบหน้ากลายเป็นมันม่วงหัวใหญ่

ดีที่อีกฝ่ายมองเห็นจดหมายแจ้งให้ทราบในมือของเขาแล้วเข้าใจทันที 

จึงเอ่ยอย่างกระตือรือร้นว่า "โอ๊ะโอ! นายคือสหายท่ีมาใหม่ปีน้ีใช่ไหม จะให้

เรยีกว่าอะไร โอ๊ะ...ฉนัเห็นแล้ว เสีย่วกวั*! พวกเราท่ีนีไ่ม่ได้เห็นคนหน้าใหม่มา

หลายปีแล้ว เป็นยังไงบ้าง ที่นี่หาเจอยากไหม"

กัวฉางเฉิงถอนใจโล่งอก เขาชอบคนที่อัธยาศัยดีและเป็นมิตรอย่างนี้

* ชาวจีนจะใช้ค�าว่า 'เสี่ยว' เรียกเพ่ือนหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าแล้วต่อด้วยนามสกุล ใช้แสดงความสนิทสนม
หรือเป็นชื่อเล่น ส่วนค�าว่า 'เหล่า' จะใช้เรียกคนที่สนิทสนมกัน แต่อีกฝ่ายมีอายุมากกว่า
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ที่สุด เพราะถ้าอีกฝ่ายเป็นคนช่างพูดชอบพล่ามไม่หยุด เขาก็ไม่ต้องพูดอะไร 

แค่ส่ายหัวกับพยักหน้าก็พอ

"มารายงานตวัวันแรกใช่ไหม จะบอกให้นะ นายน่ีโชคดจีรงิๆ คนืนีห้วัหน้า 

ของพวกเราอยู่พอดี ไปกันเถอะ ฉันจะพาไปท�าความรู้จักทุกคน"

พอได้ยินอย่างนั้นกัวฉางเฉิงก็ขนลุกชัน...เขาไม่ได้รู้สึกโชคดี กลับรู้สึก

ว่าหัวของตัวเองเริ่มจะมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมา

กัวฉางเฉงิรูส้กึเหมอืนคนหมดอนาคต เขากลวัคนท่ีมสีถานะหรอืท่าทาง

มีอ�านาจมากที่สุด ตอนเด็กแค่เจอหน้าครู ตะคริวก็กินน่องเขาแล้ว ต่อให้เห็น

ครใูหญ่อยู่ไกลแปดสบิฟุตเขายังต้องเดนิอ้อม แม้แต่พวกคุณลุงจากกองก�าลงั

ติดอาวุธที่ยืนอยู่ตามถนนในวันชาติก็ไม่เว้น ทุกครั้งท่ีเห็นเขาจะรู้สึกไม่ต่าง

อะไรกบัหนเูหน็แมว จนเป็นเหตใุห้ชาวบ้านต่างพากันมองเขาด้วยสายตาสงสยั

ให้ไปเจอหัวหน้า? สู้ให้เขาไปเจอผียังดีเสียกว่า

ตอนนีเ้อง ประตหูน้าของอาคารหลงัเลก็ได้ถูกคนข้างในผลกัให้เปิดออก 

ชายหนุ่มคนหนึ่งสาวเท้าเดินออกมาอย่างรวดเร็ว

ชายหนุ่มคนนี้คาบบุหรี่อยู่ในปาก มือล้วงอยู่ในกระเป๋ากางเกง รูปร่าง

เขาสงูโปร่ง ไหล่ตัง้ตรง คิว้หนา เบ้าตาลกึ ดัง้จมกูโด่ง ดูหล่อเหลามาก แต่สหีน้า

ช่างมืดมน

เขาขมวดคิว้ ก้าวเท้าอย่างรวดเรว็พลางใช้ภาษากายบ่งบอกอย่างชดัเจน

ว่า 'หลกีไป อย่ามาเกะกะขวางทาง หลบไปให้พ้น ลกูพ่ีจะเดนิ' กัวฉางเฉงิโชคร้าย 

หนัไปสบตากับเขาพอด ีดวงตาสดี�าท่ีทัง้งดงามท้ังเย็นเยือกน่ันท�าให้กัวฉางเฉิง

ตกใจจนขวัญหาย น่าประหลาดท่ีตนรับรู้ได้ว่า...พ่ีชายสุดหล่อคนนี้ก�าลัง

อารมณ์ไม่ดี

แต่เมือ่พ่ีชายสดุหล่อเห็นผูท่ี้ยืนอยู่หน้าประตู เท้าของเขาก็เบรกกะทนัหัน 

วินาทีต่อมา ด้วยทักษะอันล�้าเลิศ สีหน้าของเขาก็แปรเปล่ียนไป จากฟ้าร้อง

ฟ้าผ่ากลายเป็นท้องฟ้าอนัสดใสในบดัดล รอยยิม้ทีอ่บอุน่เป็นกันเองเกิดขึน้บน

ใบหน้าเขาอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการวางฟอร์มเลยแม้แต่นิดเดียว

รอยย้ิมของเขาเผยให้เห็นลักย้ิมตื้นๆ ท่ีสองข้างแก้ม ดวงตาหยีโค้ง  
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และเพราะคาบบุหร่ีอยู่ท�าให้มุมปากเบ้ียวไปนิดหน่อย ท�าให้ดูไม่ค่อยดีนัก...

แต่ก็เหมาะเจาะลงตัว ให้ความรู้สึกว่าเข้าถึงคนอื่นได้ง่าย

"ให้มันได้อย่างน้ี พูดถึงโจโฉโจโฉก็มา มาเถอะน้องเล็ก ท�าความรู้จัก 

ไว้ซะ ท่านนี้คือหัวหน้าของพวกเรา" กัวฉางเฉิงถูกชายหนุ่มในป้อมยามผลัก

จากด้านหลัง เขาเซถลาไปข้างหน้าคร่ึงก้าว ซ�้าร้ายเมื่อได้ยินคนข้างหลัง 

ส่งเสียงดังลั่นว่า "หัวหน้าจ้าว คราวนี้พวกเราได้เพื่อนร่วมงานคนใหม่แล้วนะ" 

หัวสมองของเขาก็ขาวโพลนไปหมด

หัวหน้าจ้าวยื่นมือออกมาอย่างกระตือรือร้น "สวัสดีๆ ยินดีต้อนรับ"

กัวฉางเฉิงเหมือนถูกอัมพาตกินคร่ึงตัว เขาเอาฝ่ามือถูกับกางเกงเพ่ือ 

เช็ดเหงื่อหลายครั้ง จากนั้นยังท�าขายข้ีหน้าด้วยการย่ืนมือออกไปผิดข้าง  

จนเกือบจะคว้าเอาหลังมือของเจ้านายในอนาคตเข้า เขาย่ืนมือข้างใหม่ออก

ไปแตะและหดมือกลับอย่างรวดเร็วเหมือนประตูไฟฟ้า จะเรียกการกระท�าท่ี

รวดเร็วนี้ว่า 'สายฟ้าแลบ' หรือ 'ลุกลี้ลุกลนจนเหมือนลิง' ก็ได้ กัวฉางเฉิง 

เหงื่อออกจนใต้วงแขนและด้านหลังของเสื้อเชิ้ตแขนส้ันเปียกชุ่มในพริบตา 

แผนที่ของโลกใบใหม่เอี่ยมก�าลังค่อยๆ ก่อตัวขึ้นในชีวิตเขา

หัวหน้าจ้าวต้องกลั้นหัวเราะแทบแย่ แต่การแสดงความเอาใจใส่ไม่ใช่

เรือ่งยากส�าหรบัเขา เขายกมอืทีย่ื่นออกไปเพ่ือจะจบัมอืด้วย เปลีย่นเป็นตบลง

บนไหล่ของกัวฉางเฉิงสองสามทีอย่างไม่ถือสา แล้วเปิดฉากแสดงวาทศิลป์ 

"ไม่ต้องตื่นเต้น ทุกคนที่น่ีรักสามัคคีและเป็นมิตร ท่ีจริงวันนี้นายมาท�างาน 

วันแรก ฉันควรพานายไปท�าความรู้จักกับทุกคน แต่ดูสิ วันนี้มันเป็นวันพิเศษ 

พวกเรายุ่งกันมากจริงๆ ตอนน้ีคงยังดูแลนายไม่ได้ อย่าถือสากันเลยนะ ไว้ 

อีกสักพักฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงต้อนรับนายเอง ตายล่ะ น่ีมันก็ดึกแล้ว... 

เอาอย่างนี ้ ให้เหล่าอูพ๋านายไปหาวังเจงิ...พนกังานธุรการของเราก่อน ให้เธอ

จดัการรบันายเข้าท�างานตามขัน้ตอน แล้วนายก็กลบัไปพักผ่อน พรุง่นีเ้ช้าค่อย

มารายงานตัวดีมั้ย"

กัวฉางเฉิงรีบพยักหน้า

ไม่ว่าก่อนหน้านี้หัวหน้าจ้าวจะหงุดหงิดร้อนใจสักแค่ไหน แต่ตอนนี้เขา
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กลับยืนน่ิงพูดคุยกับคนอื่นราวกับก�าลังขึ้นพูดหน้าเสาธงในวันจันทร์อย่างไร

อย่างน้ัน จังหวะในการพูดไม่เร็วไม่ช้า น�้าเสียงสบายๆ ไม่ร้อนรน ไม่ท�าให้ 

คนอื่นรู้สึกถึงความหมางเมิน แต่ก็ไม่ท�าให้รู้สึกว่าเขากระตือรือร้นมากเกินไป

เช่นกัน

"ขอโทษนะ ฉันมีเร่ืองด่วนนิดหน่อย ต้องรีบไปก่อน คราวหน้าต้องการ

อะไรมาหาฉนัได้เลยไม่ต้องเกรงใจ ต่อไปก็จะเป็นคนในครอบครวัเดยีวกันแล้ว 

แต่วันนี้คงต้องล�าบากหน่อยนะ!" หัวหน้าจ้าวย้ิมขอโทษขอโพย เขากล่าว

ทักทายเหล่าอู๋ค�าหนึ่งแล้วเดินออกไปอย่างรีบร้อน

เหล่าอูเ๋ป็นเหมอืนแฟนคลบัสมองกลวงของหวัหน้าจ้าว แม้เรือ่งท่ีได้ยิน

จะเป็นแค่เรื่องสัพเพเหระ แต่เขาก็ยึดถือเป็นประกาศิต เขาพากัวฉางเฉิงเดิน

เข้าไปในอาคารส�านักงานพลางพูดจ้อไม่หยุดว่า "หัวหน้าจ้าวของพวกเราน่ีนะ 

อายุยังน้อย มีความสามารถ นิสัยก็ดี ไม่เคยวางก้ามกับคนอื่น..."

สติของกัวฉางเฉิงยังไม่ฟื้นคืนกลับมาจากบรรยากาศท่ีน่าสยดสยอง 

ของการเผชิญหน้ากับหัวหน้าใหญ่ เขาอึ้งเหมือนถูกผีหลอก หูฟังแต่ใจคอ 

ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

เนื่องจากเขาไม่เคยกล้ามองหน้าใครตรงๆ ดังน้ันจึงไม่ทันได้สังเกต 

เลยว่าใบหน้าของเหล่าอู๋ภายใต้แสงไฟนั้นซีดขาวเหมือนผนังปูน ริมฝีปากก็

แดงฉานเหมือนสีเลือด มุมปากฉีกถึงใบหู เวลาที่ปากเขาอ้าๆ หุบๆ จะเห็นว่า

ในปากนั้นไม่มีลิ้น

ในส�านักงานมีผู้คนเดินขวักไขว่ ดูวุ่นวายผิดปกติ

ตอนน้ีเองกัวฉางเฉิงถึงเร่ิมรู ้สึกอย่างช้าๆ ว่ามีบางอย่างผิดปกติ  

ตามหลกัแล้วหากมเีรือ่งด่วนจรงิ การท�างานจนดึกด่ืนเท่ียงคืนถือเป็นเรือ่งปกติ 

แต่ถึงขนาดต้องให้พนักงานต้อนรับและพนักงานธุรการมาท�างานล่วงเวลา 

เลยหรือ

เหล่าอู๋คงดูออกเม่ือเห็นสีหน้าสงสัยของกัวฉางเฉิง เขาอธิบายอยู ่

ข้างๆ อย่างมีน�้าใจ "เสี่ยวกัวนายอย่าเพิ่งเข้าใจผิด ส่วนใหญ่แล้วนายจะต้อง

มาท�างานในตอนเช้า ถ้าไม่มีคดีใหญ่ น้อยมากท่ีพวกเราจะต้องอยู่ท�างาน 
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ล่วงเวลาจนดกึ แต่นีม่นัเดอืนเจด็ตามปฏิทนิจันทรคต ิแต่ละปีวันท่ีต้องท�างาน

จนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันก็มีแค่ไม่ก่ีวันนี่แหละ แล้วนายก็ไม่ต้องกลัวว่าจะ 

เสียเปรียบ ค่าล่วงเวลาคิดให้สามเท่าของเงินเดือน และโบนัสรายเดือนก็เพิ่ม

เป็นสองเท่าเชียวนะ"

กัวฉางเฉิงยิ่งสงสัยว่า 'วันที่ต้องท�างานจนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันก็มีแค่

ไม่ก่ีวันนี่แหละ' มันคืออะไร หรือว่าองค์กรอาชญากรรมยักษ์ใหญ่มีการจัด

ประชุมสรุปผลงานกลางปีและมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย

เหมือนกัน?

แถมยังจัดตามปฏิทินจันทรคติอีกด้วย?

แต่เขากลัวว่าตัวเองจะดูโง่เง่ามากเกินไปและเกรงใจท่ีจะเอ่ยปากถาม 

จึงพยักหน้าไปส่งเดช "อืม"

เหล่าอู๋พูดต่อไป "ปกติฉันจะท�างานกะกลางคืน กลางวันจะมีเพ่ือน 

ร่วมงานอกีคนหนึง่มาท�างานทีป้่อมยาม เดาว่าต่อไปโอกาสทีน่ายจะเจอฉนัคง

มีน้อย เฮ้อ ความจริงฉันก็อยากจะอยู่ร่วมกับพวกคนหนุ่มสาวนะ นายเพิ่งจะ

เรียนจบใช่ไหม เรียนจบมหา'ลัยอะไร เรียนด้านไหน"

กัวฉางเฉิงหยุดความสงสัยของเขาเอาไว้ชั่วคราว รู้สึกอับอายท่ีจะต้อง

อธิบายถึงระดับการศึกษาที่ไม่น่าอวดใครของตัวเอง สุดท้ายจึงตอบกลับไป

ด้วยน�้าเสียงเบาหวิวราวกับเสียงยุงว่า "ผมเรียนไม่ค่อยดีนัก..."

"โอ๊ย จะเป็นไปได้ยังไง! นายเป็นถึงนักศึกษามหา'ลัยนะ" เหล่าอู๋โบกไม้

โบกมอื "ฉนัชอบคนหนุ่มสาวท่ีมกีารศึกษา เพราะตวัเองไม่ม ีตอนเดก็ครอบครวั

ฉันยากจน ได้เรียนส่วนตัวกับครูในหมู่บ้านตอนเจ็ดแปดขวบแค่ไม่กี่ปี คุณครู

ก็จากไปแสวงหาอนาคตที่อื่นซะแล้ว มันผ่านมานานมากจนไอ้สิ่งท่ีเรียนมา

นิดๆ หน่อยๆ ก็ดูเหมือนจะคืนครูไปหมดแล้ว ตัวหนังสือก็จ�าได้ไม่หมด ได้แต่

พยายามอ่านหนังสือพิมพ์ให้ออก"

หมายความว่าไง เรียนส่วนตัว?

เป็นอีกคร้ังที่กัวฉางเฉิงฟังไม่เข้าใจ แต่เขาก็ยังกลัวว่าจะโชว์โง่ออกไป 

จึงไม่คิดที่จะซักถาม
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ตอนนี้เอง เหล่าอู๋ก็พูดอย่างร่าเริงว่า "เอ้า พวกเรามาถึงแล้ว!"

กัวฉางเฉิงเงยหน้ามอง เห็นตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนว่า 'ห้องธุรการ'  

อยู่บนประตู ตัวอักษรสีแดงบนพื้นหลังสีขาวมันดูแดงจนผิดปกติ แต่ผิดปกติ

ตรงไหนน้ันเขาเองก็พูดไม่ถูก พอจ้องมองตัวอักษรน่ันนานเข้า ทันใดน้ันเขา 

ก็นึกขึ้นได้...สีแดงที่มีรอยอย่างกับขึ้นสนิมแบบน้ี...มันเหมือนคราบเลือดท่ี 

แห้งกรังนี่เอง!

เหล่าอูเ๋คาะประตูอยู่ข้างๆ "เสีย่ววงัอยู่รเึปล่า ฉนัพาเพ่ือนใหม่มาเข้างาน 

รบกวนเธอช่วยด�าเนินการให้หน่อยได้ไหม"

เงียบงันอยู่ชั่วอึดใจ เสียงอันแผ่วเบาของหญิงสาวก็ดังลอดออกมาจาก

ข้างใน "อืม มาแล้ว"

เสยีงน้ันเหมอืนมาจากท่ีแสนไกล แต่ก็เหมอืนลอยมาอยู่ข้างหู กวัฉางเฉงิ 

ได้ยินแล้วก็ตวัสัน่สะท้านข้ึนมาตามสญัชาตญาณ รูส้กึเย็นวูบวาบตรงท้ายทอย

แต่เหล่าอู๋กลับไม่รู้สึกอะไรเลย เขายังคงพูดจ้อต่อไป "ขอโทษจริงๆ นะ

เสี่ยวกัวที่ท�าให้นายล�าบากต้องวิ่งมาตอนดึก แต่จะท�ายังไงได้ ฉันกับเสี่ยววัง

พวกเราเหมอืนกัน ท�าได้แต่งานกะกลางคนืเท่าน้ัน ดังน้ันการรบันายเข้าท�างาน

จึงต้องท�าในเวลานี้"

เดี๋ยวก่อน...

ท�าไมถึงพูดว่า 'ท�าได้' แต่กะกลางคืน

ทันใดนั้นเหงื่อก็แตกเต็มแผ่นหลังของกัวฉางเฉิงอีกรอบ เขารวบรวม

ความกล้า กวาดตามองพวกพนักงานอย่างรวดเร็วทั้งที่กลัวจนตัวสั่น ตอนนั้น

เองที่เขารู้สึกหูตาสว่างพร่างพราว พร้อมกับหนาวเย็นซาบซ่านไปถึงใจ

การมองครัง้น้ีท�าให้เขาเห็นคนสวมเครือ่งแบบคนหน่ึงลอยผ่านด้านข้าง

ของเขาไปโดยที่เท้าไม่แตะพื้น

เขา...เขาๆๆๆ! ไม่มีเท้านี่นา!

ประตหู้องตรงหน้าส่งเสยีงดงั 'แกร๊ก' แล้วเปิดออก บานพับประตสู่งเสยีง

เอีย๊ดอ๊าดเบาๆ หญิงสาวในชดุเดรสสขีาวคนหนึง่ปรากฏตวัทีห่น้าประตู เธอใช้

น�า้เสยีงล่องลอยชวนให้ขนลกุแบบเดมิพูดว่า "ได้เอาจดหมายแจ้งให้ทราบกับ
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บัตรประชาชนมาหรือเปล่า"

อากาศเย็นยะเยือกถาโถมออกมาจากช่องประตทูีเ่ปิดอ้า หวัใจกัวฉางเฉงิ 

แทบจะหลุดออกมาจากหน้าอกท้ังที่มันอาจจะหยุดเต้นน่ิงแข็งไปแล้ว เขา

ตระหนักว่าหากเวลานี้ยังแกล้งท�าเป็นใบ้ ไม่แน่ตัวเองอาจจะเป็นคนท่ีโง่เง่า

จริงๆ

เขากลั้นหายใจ เงยหน้าขึ้นช้าๆ เลื่อนสายตาขึ้นตามชุดเดรสสีขาวจน

มาถึงล�าคอที่ไร้อาภรณ์ปกปิด...

วินาทีต่อมา เสียงดัง 'อึกอัก' เหมือนคนถูกบีบคอก็ดังออกมาจากปาก

ของกัวฉางเฉิง เขาอ้าปาก แต่กรีดร้องไม่ออก ดวงตาเบิกโพลงจนลูกตาแทบ

จะถลนออกมา เขาถอยหลังไปหน่ึงก้าวด้วยความหวาดกลัวระคนต่ืนตกใจ  

มือไม้แข้งขาเย็นจนแข็งเป็นท่อนไม้ราวกับมันไม่ได้เป็นของเขาอีกต่อไป

เขาเห็น...เห็น 'เส้นด้ายสีแดง' ล้อมรอบล�าคอของหญิงสาว! น่ันไม่ใช่

เครื่องประดับ เพราะมันฝังแน่นอยู่ในผิวหนัง...มันคือตะเข็บท่ีเย็บล�าคอกับ 

ส่วนหัวของเธอให้ติดกัน!

ฝ่ามอืเย็นเฉยีบข้างหนึง่วางลงบนไหล่ของกัวฉางเฉงิ เสยีงของเหล่าอูด๋งั

แว่วมา "เอ้า เสี่ยวกัว นายเป็นอะไรไป"

กัวฉางเฉิงหันกลับมาโดยไม่ทันคิด เขาเจอเข้ากับใบหน้าที่ขาวราวกับ

กระดาษและปากสีเลือดที่ฉีกกว้างไปถึงใบหูของเหล่าอู๋เข้าพอดี

เมื่อก้ีเขาคิดเหลวไหลว่าเจอผียังดีกว่าเจอหัวหน้า ท�าให้ตอนนี้ถูก 

กรรมสนองอย่างสาสม เหน็ได้ชดัว่าคืนน้ีกัวฉางเฉงิได้โชคสองชัน้...เขาไม่เพียง

ได้เจอหัวหน้า แต่ยังได้เจอผีอีกด้วย

หลงัจากชะงกัไปสองวินาท ีกัวฉางเฉงิก็เป็นลมล้มพับลงไปโดยไม่ทนัได้

ร้องออกมาสักแอะ

เขาล้มลงไปกองท่ีพ้ืน...ใช่แล้ว สิ่งท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดมันเป็นเพราะเขา 

ไม่อยากจะดูโง่เง่าเลยไม่ซักถาม แล้วยังขี้ขลาดจนไม่กล้ามองหน้าคนอื่น

งานดีๆ ที่ลุงกับป้าแท้ๆ ของเขาหามาให้มันช่างแปลกแหวกแนวจริงๆ
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การกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

Page Guardian 1.indd   15 7/1/2562 BE   14:45



Guardian 116

แสงไฟทีเ่หมอืนแสงของหิง่ห้อยไม่อาจขับไล่ความมดืมดิทัง้มวลในยาม

ราตรี เด็กสาวย�่าเท้าลงไปบนพ้ืนกระเบื้องที่เว้าแหว่งช�ารุดทรุดโทรมตาม 

กาลเวลาอย่างร้อนรน ไม่รู้ว่าเท้าของเธอสะดุดเข้ากับอะไร เธอจึงล้มลงไป

คุกเข่าอยู่ที่พื้น

อากาศในค�า่คนืฤดรู้อนร้อนอบอ้าวราวกับซึง้นึง่ขนม หลีเ่ชีย่นหอบหายใจ 

อย่างแรง มือของเธอก�าเสื้อตัวเองแน่นด้วยความหวาดกลัว

เธอได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นแรงของตัวเองและเสียงฝีเท้าของใครอีกคน

มีเพียงรองเท้าผ้าใบพ้ืนน่ิมแบบโบราณเท่าน้ันท่ีจะท�าให้เกิดเสียงดัง 

'แซกๆ' อย่างนั้นได้ พอฟังดีๆ แล้วเสียงมันเหมือนใครคนนั้นเดินลากเท้าเลื่อน

ไปบนพื้นทีละก้าวๆ ราวกับคนแข้งขาไม่ค่อยดี

หลีเ่ชีย่นหนักลบัไปในทันที ทว่านอกจากแมลงทีบ่นิเล่นไฟแล้ว ด้านหลงั

ของเธอก็ไม่มีอะไรเลย

หลี่เชี่ยนถือว่าเป็นเด็กสาวท่ีรูปร่างหน้าตาดีมากคนหน่ึง แม้ตอนน้ี 

ผมเผ้าจะยุ่งเหยิง เส้นผมเปียกเหงื่อเหนียวติดอยู่บนใบหน้า ริมฝีปากและ

ใบหน้าขาวซีด แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังดูดีพอใช้

เธอแสดงสหีน้าแปลกประหลาดออกมาอย่างช้าๆ ดเูหมอืนก�าลงัยิม้หยัน

ด้วยความอาฆาตแค้น มีความน่าหวาดหว่ันท่ีไม่สามารถบรรยายออกมาได้

แฝงอยู่ในใบหน้านั้น

บทที่ 1
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"อย่ามายุ่งกับฉัน..." หลี่เชี่ยนลุกขึ้นโดยพลัน แล้วพูดเสียงลอดไรฟันว่า 

"ฉันก�าจัดแกทิ้งได้ครั้งหนึ่งก็ก�าจัดแกทิ้งเป็นครั้งที่สองได้"

เสียงฝีเท้าหยุดลง

หลี่เชี่ยนถลกแขนเสื้อแจ็กเก็ตสามส่วนขึ้น เส้นขนบนแขนขาวลุกชัน

ราวกับมีอะไรบางอย่างท่ีมองไม่เห็นท�าให้เธอรู้สึกหนาวเย็นในคืนวันกลาง 

ฤดูร้อนที่ร้อนอบอ้าว

เธอหยิบก้อนอฐิขึน้มาจากพ้ืน เสยีงก้าวเดนิทีเ่หมอืนถูกหนอนไชกระดกู

ข้อเท้าพุ่งเข้ามาหาเธอจากรอบทิศทาง ทว่าเธอกลับมองไม่เห็นอะไรเลย

ยิ่งมองไม่เห็นก็ยิ่งน่ากลัว

หลี่เชี่ยนกรีดร้องออกมา เธอสุ่มขว้างก้อนอิฐไปในอากาศด้วยท่าทาง

ดุร้าย

ย่ิงนานก้อนอิฐในมือก็ย่ิงหนัก ฝ่ามือเธอถูกเศษอิฐครูดจนเริ่มเจ็บ  

เธอเหนื่อยจนหมดแรง ดวงตาท้ังสองเริ่มมืดมัว เธอก้มตัวใช้มือข้างหนึ่งจับ 

หวัเข่าเพ่ือพยุงร่างไว้ อ้าปากหอบหายใจ สายตาเลือ่นลงไปท่ีพ้ืนโดยไม่ได้ตัง้ใจ

ทันใดนั้นรูม่านตาของเธอก็หดตัวอย่างฉับพลัน ตัวเธอส่ันเท้ิมอย่าง

รนุแรง ก้อนอฐิในมอืร่วงหล่น น้ิวทีโ่ผล่พ้นรองเท้าแตะถูกอฐิก้อนนัน้กระแทกใส่ 

แต่ดูเหมือนเธอไม่รู้สึกอะไรเลย หลี่เชี่ยนก้าวถอยหลังอย่างยากล�าบาก เธอ

ก้าวได้เพียงแค่สองก้าวก็เข่าอ่อน ทรุดลงไปกองอยู่ที่พื้น

เงา...มันคือเงานั่นเอง!

โคมไฟถนนอยู่ตรงหน้าเธอ แต่ท�าไมพื้นถนนใต้แสงไฟถึงมีเงาที่ชัดเจน

อย่างนี้!

มันเหมือนแอ่งน�้าหมึกที่ถูกสาดลงบนพ้ืน ไม่รู ้ว่ามัน 'มอง' เธออยู ่

ตรงนั้นมานานแค่ไหนแล้ว

หลี่เชี่ยนคุกเข่าอยู่บนพื้น แต่เงานั่นกลับอยู่ในท่ายืน

เธอมีตัวตนไม่ใช่หรือ มีตัวตนแล้วจะไปกลัวเงาท�าไม

ราวกับเธอได้ยินเสียงแหลมของใครบางคนก�าลังหัวเราะ
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ยังไม่ถึงตห้ีา เสยีงเรยีกเข้าจากมอืถือบนตูห้วัเตยีงส่งเสยีงดงัขึน้เหมอืน

จะปลุกวิญญาณให้ตื่น

จ้าวอวิน๋หลานท�างานล่วงเวลาทัง้คนื กลบัถึงบ้านยงัไม่ทันได้ถอดเสือ้ผ้า

ก็ล้มตัวลงบนเตียงทันที เขารู้สึกเหมือนเพ่ิงจะล้มตัวลงนอนก็โดนปลุกให้ตื่น

เสียแล้ว

เขาลืมตาด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึก หนังตาท่ีบวมใหญ่ท�าให้มองเห็น

เค้าโครงของดวงตาได้ชัดเป็นพิเศษ ดูเหมือนเขาจ้องมองเพดานบ้านตัวเอง

ด้วยสายตาแค้นเคอืง ผ่านไปสามวินาทเีขาก็ลกุข้ึนมานัง่นิง่ๆ เหมอืนศพ สมอง

ยงัคงท�างานอย่างเชือ่งชา้ จากนัน้กก็ระเสอืกกระสนไปคว้าโทรศพัท์มือถอืบน

ตู้หัวเตียง

ห้องของจ้าวอวิ๋นหลานรกรุงรังไปหมด ใครได้เห็นก็คงลืมไม่ลง จะบอก

ว่ามันเป็นบ้านหมา หมายังประท้วงเลย

เสื้อผ้าถูกโยนท้ิงไว้ทั้งบนเตียงและบนพ้ืน ไม่รู ้เขาจะใส่หรือจะซัก  

บนเตียงคิงไซส์มีข้าวของกองเกะกะ ถ้าไม่นับแล็ปท็อปท่ีถูกถุงเท้าข้างหน่ึง 

วางพาด แว่นกันแดดกับร่มกันฝนก็ยังพอรบัได้ แต่หมวกกระดาษทรงสงูใบใหญ่ 

กับกระปุกใส่ชาดใบโตน่ันคงยากท่ีใครจะเข้าใจ...เมื่อข้าวของพวกน้ีมากอง

รวมกนัก็เหลอืเพียงท่ีเลก็ๆ พอให้เขาแทรกตวัลงไปนอนได้เท่าน้ัน และเขาก็น่า

จะเป็นคนแหวกช่องไว้ก่อนที่ตัวเองจะล้มตัวนอน

จ้าวอว๋ินหลานหน้าบึง้ เหมอืนเขาก�าลงัจะแหกปากร้องด่า แต่กลับหยบิ

โทรศัพท์มือถือข้ึนมาพูดด้วยน�้าเสียงธรรมดาเพียงแต่แหบแห้งไปบ้างเท่าน้ัน 

เห็นได้ชัดว่าเขาคุ้นชินกับเรื่องแบบนี้แล้ว "เกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกล่ะ"

เสียงของวังเจิงดังผ่านโทรศัพท์ออกมาสั้นๆ แต่ชัดเจนว่า "มีคนตาย"

"เมื่อไหร่"

"ไม่เมื่อคืนก็เช้ามืดวันนี้ หรือไม่ก็เมื่อกี้นี่เอง"

"ที่ไหน"

"บนถนนในมหา'ลัย"

"อือ..." จ้าวอว๋ินหลานถูคลึงใบหน้าของตัวเองอย่างแรง "ให้เหล่าฉู่ไป 
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ดูก่อน"

"เหล่าฉู่ออกไปท�างานที่เมืองเซียงซี"

"หลินจิ้งล่ะ"

"ท้องที่อื่นยืมตัวไปแล้ว"

"แม่งเอ๊ย งั้นจู้หง...ช่างเถอะ ไม่ต้องพูดถึงจู้หงหรอก เมื่อวานพระจันทร์

เต็มดวง เธอลางานไปแล้ว ยังเหลือใครอีก"

"ฉัน" วังเจิงพูด "แต่พระอาทิตย์ก�าลังจะขึ้นแล้ว อีกไม่นานฉันก็ต้อง 

เลิกงาน แล้วก็มีต้าชิ่งกับกัวฉางเฉิงเด็กฝึกงานที่มาใหม่"

จ้าวอว๋ินหลานอ้าปากหาวทีหนึง่ เขาพูดอย่างใจสูแ้ต่ไร้เรีย่วแรง "เธอให้

ต้าชิ่งพาเด็กฝึกงานไปดูก่อน ให้โอกาสเด็กมันได้เรียนรู้งาน"

"เดก็ฝึกงานกัวฉางเฉงิตอนนียั้งไปไหนไม่ได้หรอก" วังเจงิพูดอย่างตรงไป 

ตรงมา "เมื่อคืนตอนมารายงานตัว เขาตกใจจนเป็นลม ตอนนี้ยังไม่ตื่นเลย"

"โดนใครเล่นงานจนเป็นลมไปล่ะ" จ้าวอวิ๋นหลานซักถาม

"ฉันกับเหล่าอู๋" วังเจิงไล่เรียงเหตุการณ์ให้เขาฟังแล้วพูดปิดท้ายว่า  

"ฉันบอกตั้งนานแล้วว่าให้ไปหาร้านท�าศพมืออาชีพมาสร้างร่างกายให้เหล่าอู๋ 

จูห้งฝีมอืแย่กว่าฝีเท้าเสยีอกี แค่เย็บถุงทรายยังเย็บไม่มดิเลย ท�าออกมาเหมอืน

คนกระดาษ ไม่ได้เหมือนคนจริงๆ สักนิด"

จ้าวอวิ๋นหลานนั่งซึมกะทืออยู่บนเตียงครู่หนึ่ง สุดท้ายเขาก็ถอนหายใจ

ออกมา "ถ้าฉันออกหน้าเองเลยมันผิดขั้นตอน กลัวจะท�าให้ชาวบ้านตกใจ...

แต่ไม่มีทางเลือกอื่นนี่นา ช่างเถอะ งั้นอีกเดี๋ยวฉันจะไปดูเอง เธอบอกให้ต้าชิ่ง

รอฉันด้วย"

เขาวางสาย ใช้เวลาอาบน�้าหวีผมสามนาที แล้วขับรถราวกับบินไปยัง

มหาวิทยาลัย

หลังจากผ่านประตูหน้า จ้าวอว๋ินหลานก็ลดความเร็วลง จู่ๆ เงาด�า 

ลกูหนึง่ก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้า แล้วตกใส่กระโปรงหน้ารถของเขาจนเกิดเสยีงดงั 

'ตุ้บ!' ราวกับมีใครปาระเบิดมือใส่ เขาเห็นสัตว์ตัวกลมๆ ตัวหนึ่งกระโจนใส่รถ
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ของเขาอย่างรุนแรง ยังดีที่มันไม่กระแทกจนกระโปรงหน้ารถของเขาบุบ

จ้าวอวิน๋หลานต้องเหยียบเบรกกะทนัหัน เขาย่ืนหัวออกไปนอกหน้าต่าง

รถ แล้วเดาะลิ้นอย่างปวดใจ "น่ีเขาเรียกว่ารถยนต์ เป็นยานพาหนะ ไม่ใช ่

กระบะทรายของแมว! นายระวังหน่อยไม่ได้รึไง"

แมวด�าตวัหนึง่นัง่ตวัตรงอยู่บนกระโปรงรถ มนัมขีนช่วงล�าคอท่ีดูนุ่มละมนุ 

ใบหน้ากลมเหมอืนลกูพลบัมขีน รปูร่างก็กลมเหมอืนลกูบอล มองผ่านๆ ราวกับ

เป็นพี่น้องชาวแอฟริกันของเจ้าแมวอ้วนการ์ฟิลด์

มันน่ังงอขาหลัง พยายามเก็บพุงและเหยียดขาหน้าสั้นๆ ไปแตะพ้ืน

กระโปรงรถอย่างยากล�าบากเพ่ือรกัษาท่านัง่ทีด่สูง่างามตามแบบฉบบัของแมว

เอาไว้

เจ้าแมวเหมียวหน้าลูกพลับกวาดตามองซ้ายมองขวา เมื่อเห็นว่า 

แถวนัน้ไม่มคีนมนักก็ระดิกหนวดแล้วเปิดปากพูดด้วยเสยีงค่อนข้างทุม้ต�า่ของ

ผู้ชาย "อย่ามัวพล่ามไร้สาระ รีบลงมาจากรถ...นายไม่ได้กลิ่นนี้รึไง"

ในอากาศมีกลิ่นเหม็นเน่าที่สุดจะบรรยายลอยคละคลุ้งอยู่จริงๆ กลิ่น

ของมันเทียบได้กับอาวุธชีวภาพ จ้าวอวิ๋นหลานจอดรถข้างทาง ใช้มืออุดจมูก 

ขมวดคิ้วเอ่ยถามเจ้าแมว "เหม็นขนาดนี้ นายตดใช่มั้ย"

เจ้าแมวอ้วนด�าไม่สนใจเขาให้เสยีเวลา มนักระโดดลงจากกระโปรงหน้ารถ 

อย่างรวดเรว็ปานสายฟ้าฟาด สะบดัก้นอนัอ้วนใหญ่ใส่เขา แล้วเดนิไปข้างหน้า

ด้วยท่วงท่าราวกับนางแบบบนแคตวอล์ก

ถนนด้านหน้ามรีถต�ารวจจอดอยู่หลายคนั เจ้าหน้าทีใ่ช้เทปกัน้แสดงเขต

ห้ามเข้าที่ปากซอยเล็กๆ แห่งหนึ่งเอาไว้แล้ว

หลงัจากควานหาในกระเป๋าอยูน่าน จ้าวอว๋ินหลานก็ดงึใบอนุญาตท�างาน 

ขาดๆ วิ่นๆ ออกมา นายต�ารวจชั้นผู้น้อยท่ียืนหน้าซีดเฝ้าสถานที่เกิดเหตุ 

อยู่หน้าเทปก้ันเขตรับไปกวาดตามองอย่างรวดเร็ว จากนั้นเขาก็ลนลานยัด 

ใบอนญุาตกลบัมาท่ีอกของจ้าวอว๋ินหลาน ก่อนจะว่ิงเตลดิไปเกาะก�าแพงแล้ว

อ้วกออกมาอย่างทนไม่ไหว

จ้าวอว๋ินหลานเกาหัวท่ียุ่งเหยิงปานรังนกของเขาอย่างประหลาดใจ  
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"สารรูปของฉันมันชวนอ้วกขนาดนั้นเลยเหรอ"

เจ้าแมวด�ามาถึงท่ีหมายก่อนเขาหลายก้าว เมือ่เห็นว่าเขายังพูดจาไร้สาระ 

อยู่ตรงนั้นมันก็ทนไม่ไหว หันกลับมาท�าขนพอง ส่งเสียงร้องเรียก "เมี้ยว"

"ได้ๆๆ ท�างาน...โอ๊ย ให้ตายเถอะ กลิ่นนี้มันฆ่าคนตายได้ในสิบก้าวเลย

นะเนี่ย"

ทันทีท่ีจ้าวอว๋ินหลานปรากฏตัว คนข้างในก็รีบออกมาต้อนรับ เขา 

ใช้กระดาษทิชชูปิดจมูก พูดเสียงดังก้องเหมือนอยู่ในตุ่มว่า "เจ้าหน้าท่ีจาก

หน่วยสืบสวนคดีพิเศษใช่มั้ยครับ"

ในกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ ทุกคนต่างก็รู้จักหน่วยงานลึกลับที่ชื่อ

ว่า 'หน่วยสืบสวนคดีพิเศษ' หน่วยนี้

พวกเขาไม่ใช่หน่วยงานระดบัล่าง แต่ไม่มใีครรูแ้น่ชดัว่างานของพวกเขา

คืออะไร มีกฎบัตรอย่างไร แต่ทุกคร้ังท่ีหน่วยสืบสวนคดีพิเศษออกโรงล้วน 

เป็นค�าสั่งโดยตรงจากเบื้องบน จึงไม่มีทางที่ใครจะคัดค้านได้

ถ้าพวกเขาไม่มาด้วยตวัเองก็ไม่รูเ้หมอืนกันว่าจะไปเชญิตัวมาจากท่ีไหน

พวกเขาขึ้นตรงกับกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ แต่บางครั้งก็ท�างาน

อย่างอิสระ และเนื่องจากเป็นหน่วยงานลับ จึงไม่เปิดเผยรูปแบบการท�าคดี 

สื่อมวลชนไม่เคยได้รับอนุญาตให้สัมภาษณ์ อย่าว่าแต่จะตามตัวมาให้

สัมภาษณ์เลย ตามปกติแม้แต่เงาของคนในหน่วยสืบสวนคดีพิเศษพวกเขา 

ยังหาไม่เจอ

ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจัดการกับคดียังไง สรุปได้ว่าเมื่อคดีถูกส่งไปที่นั่น 

มันก็เหมือนถูกส่งเข้ากล่องด�า สิ่งท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนมีเพียงรายงาน 

ปิดคดีที่น่าพิศวงเท่านั้น

บางครัง้เรือ่งราวของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยสืบสวนคดีพิเศษยังลึกลับย่ิงกว่า

คดีที่น่าค้างคาใจเหล่านั้นเสียอีก

รายงานปิดคดีของพวกเขามีรายละเอียดครบถ้วน ท้ังมูลเหตุของคดี 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ ข้อมูลผู้ต้องหา เหตุการณ์และขั้นตอนการจับกุม 

ทุกเรื่องมีค�าอธิบายไว้อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์ตามหลักเหตุผลอย่าง
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รอบคอบและแจกแจงทุกขั้นตอน ไม่มีทางที่ใครจะหาข้อบกพร่องออกมาได้

ข้อสงสัยมีเพียงอย่างเดียวก็คือ...เมื่อคดีปิดลง ผู้ต้องหาทุกคนก็ตายไป

แล้ว

ทกุคดทีีไ่ปถึงมอืพวกเขาล้วนเป็นคดท่ีีเลวร้ายมาก ถึงผูต้้องหาจะตายก็

ไม่สาสมกับความผิดที่ท�า แต่...มันก็บังเอิญมากเกินไปอยู่ดี

เวลาน้ีผูร้บัผดิชอบงานตรวจสอบทีเ่กิดเหตคุอืนายต�ารวจสงูวัยแซ่หยาง 

เขาจับมือจ้าวอวิ๋นหลานอย่างกระตือรือร้นพลางพินิจมองอีกฝ่ายด้วยความ

ประหลาดใจ

"คุณชื่ออะไรครับ" เขาเอ่ยถามอย่างนอบน้อม

"ผมแซ่จ้าว จ้าวอวิ๋นหลาน คุณเรียกผมว่าเสี่ยวหลานก็ได้"

เหล่าหยางประหลาดใจที่ได้ยินค�าพูดน้ัน เขาคิดไม่ถึงว่าหัวหน้า 

หน่วยสืบสวนคดีพิเศษคนปัจจุบันจะมาด้วยตัวเอง ตามท่ีเขาเห็น หัวหน้า 

จ้าวคนน้ีอายุน่าจะยังไม่ถึงสามสิบปี เทียบกับต�าแหน่งแล้วออกจะยังหนุ่ม 

เกินไป อกีฝ่ายตวัสงู ผอมบาง บคุลกิสภุาพเรยีบร้อย มองเผินๆ เหมอืนนายแบบ 

โฆษณาเสือ้ผา้บนแม็กกาซีน เพยีงแต่เสื้อเชิ้ตยบัยูย่ี ่กระดุมสองเม็ดด้านบนก็

ไม่ได้ตดิ ชายเสือ้ครึง่หน่ึงยัดอยู่ในขอบกางเกง อกีครึง่หลดุลุย่ออกมา รวมเข้า

กับเส้นผมยุ่งเหยิงราวกับรังนกแล้วดูเหมือนเจ้าตัวจะเป็นคนซกมกไปหน่อย

แต่คนที่อยู่ในต�าแหน่งระดับน้ีอย่าว่าแต่ซกมกเลย ต่อให้เปลือยกาย 

ออกจากบ้านผูใ้ต้บงัคบับญัชากจ็�าต้องสรรเสรญิเยินยอเหมอืนเป็นผูน้�าเทรนด์

แฟชั่น

เหล่าหยางร้องออกมา "โอ้! คุณคือหัวหน้าจ้าวน่ีเอง! เอ่อ...เอ่อ ผมน่ี 

ตาไม่ถึงจริงๆ คิดไม่ถึงเลยว่าหัวหน้าของพวกเราจะอายุน้อยขนาดนี้..."

เห็นได้ชัดว่าจ้าวอว๋ินหลานคุ้นเคยกับการแสดงประเภทนี้อยู่แล้ว เขา 

เอ่ยปากโต้ตอบกลับไปอย่างสอดคล้องราวนักร้องประสานเสียง

ในตอนน้ีม ี'คน' อารมณ์เสยีซะแล้ว เมือ่ได้ยินเสยีงดงั 'เมีย้ว' เหล่าหยาง

ก็ก้มหน้าลง เขาเห็นเงาด�าร่างหน่ึงเคลื่อนไหวรวดเร็วจนมองแทบไม่ทัน มัน

เคลือ่นท่ีจากขากางเกงของจ้าวอว๋ินหลาน ไต่ขึน้ไปตามเสือ้ผ้า ปีนไปยังหัวไหล่
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ของชายหนุ่ม

มันคือแมวด�าตัวหนึ่ง ดวงตาสีเขียวมรกต ตามหลักแล้วการปรากฏตัว

ของแมวด�าในสถานทีเ่กดิเหตฆุาตกรรมฟังดเูหมอืนเรือ่งลีล้บั แต่เจ้าแมวเหมยีว 

'ลีล้บั' ตวันีม้นัช่างจ�า้ม�า่เสยีเหลอืเกิน ไม่รูว่้าท�าไมพอเห็นมนัแล้ว ความน่าย�าเกรง 

และน่าสะพรงึกลวัก็แปรเปลีย่นเป็นความวติกกงัวลเก่ียวกับระดบัโคเลสเตอรอล 

ที่น่าจะสูงเกินไปของมันแทน

ดวงตาเล็กหยีของเหล่าหยางปะทะกับดวงตากลมโตของมัน "นี่...นี่..."

จ้าวอวิ๋นหลานคว้ากางเกงที่เกือบจะถูกเจ้าแมวอ้วนเกี่ยวจนหลุดอย่าง

เก้อเขิน เขาหัวเราะฝืดๆ "นี่คือเจ้าหน้าที่แมวของพวกเรา ปกติมันจะปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเคร่งครัด ตอนนี้คงจะไม่พอใจที่เห็นพวกเราเอาแต่คุยกัน"

"..."

เจ้าแมวด�าร้องเม้ียวออกมาค�าหนึ่งอย่างไม่แยแส มันสะบัดหางอ้วนพี

ที่วางอยู่บนไหล่ของจ้าวอว๋ินหลานอย่างไม่สบอารมณ์แล้วเชิดคอขึ้นอย่าง 

หย่ิงยโส...แต่ก็ยากท่ีใครจะมองเหน็ เพราะการหาต�าแหน่งล�าคอของมนัไม่ใช่

เรื่องง่ายๆ

จ้าวอวิ๋นหลานเข้าใจ เขายื่นมือไปคล�าหาบัตรประจ�าตัวจากคอของมัน

ซึ่งล�าบากไม่ใช่น้อยกว่าจะแยกบัตรออกมาจากชั้นไขมันและเส้นขนอันหนา

ทึบได้ เขาส่งบัตรให้เหล่าหยาง "นี่คือใบอนุญาตจากหน่วยสืบสวนคดีพิเศษ 

เทียบเท่ากับใบอนุญาตท�างานของพวกเราทุกคน มันได้รับการอนุมัติให้ 

ผ่านเข้าออกสถานที่เกิดเหตุได้ทุกที่ คุณวางใจได้ แมวแก่ รู้งานดี ไม่ก่อเรื่อง

วุ่นวายหรอก"

"..."

เหล่าหยางเริ่มคิดว่าเรื่องนี้มันชักจะไร้สาระเกินไปแล้ว

ครูต่่อมาหัวหน้าจ้าวซ่ึงเป็นถึงเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูก็อุม้เจ้าแมวเหมยีวเดนิ

ตามเหล่าหยางเข้าไปในที่เกิดเหตุ

ยิ่งเดินเข้าไปใกล้ กลิ่นเหม็นก็ยิ่งคละคลุ้ง

ในซอยเล็กๆ มีศพหญิงสาวคนหน่ึงนอนอยู่ เธอสวมเส้ือเชิ้ตสกรีน
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ข้อความว่า 'น้องใหม่มหา'ลัยหลงเฉิง' ลูกตาเธอแทบถลนออกมาจากเบ้า  

แขนขาถกูจัดให้กางออกเป็นอักษรค�าว่าต้า (大) ปากของเธออ้าค้าง ชอ่งท้อง

ถูกผ่าด้วยของมีคม อวัยวะภายในว่างเปล่า ไส้ถูกควักกระจัดกระจายเหมือน

หุ่นยัดนุ่น

เหล่าหยางใช้กระดาษทิชชูปิดจมูกอีกครั้ง ใบหน้าเขายับย่น ดูบิดเบี้ยว

จนแทบแยกไม่ออกว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหน

เจ้าแมวอ้วนบนไหล่ของจ้าวอวิน๋หลานลากเสยีงร้องเหมยีวแล้วกระโดด

ลงไปทีพ้ื่น มนัเดนิวนรอบศพสองรอบ สดุท้ายก็หยุดลงตรงจดุหน่ึง มนันัง่หมอบ

อยู่ตรงนั้นพลางเงยหน้ามองจ้าวอว๋ินหลาน ท�าท่าเหมือนสุนัขต�ารวจท่ีได้รับ

การฝึกฝนจนช�านาญเวลาตรวจพบยาเสพติด

จ้าวอว๋ินหลานเดินเข้าไปหา ล้วงถุงมือยับยู่ย่ีจากกระเป๋ากางเกงท่ี 

ยับย่นออกมาสวม เขาลูบไปบนพื้นตรงที่เจ้าแมวเหมียวหมอบอยู่ จากนั้นเขา

ก็ยกแขนข้างหนึ่งของศพขึ้นมาอย่างระมัดระวัง

เหล่าหยางคอย่ืนคอยาว เขาเห็นรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดครึ่งหน่ึงท่ีถูก

บดบังเอาไว้ใต้ศพ

นั่นไม่ใช่รอยฝ่ามือของคนอย่างแน่นอน ฝ่ามือเล็กเหมือนฝ่ามือเด็ก  

แต่น้ิวมอืกลบัยาวอย่างน้อยย่ีสบิเซนตเิมตร ตลอดชวิีตการเป็นต�ารวจสบืสวน

ของเหล่าหยาง เขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย

เหล่าหยางเบกิตาอ้าปากค้าง เขาตกใจจนสะดุ้งเมือ่ได้ยินจ้าวอว๋ินหลาน

พูดอย่างขงึขังว่า "ต่อไปคดนีีจ้ะถกูโอนไปยังหน่วยสบืสวนคดพิีเศษ กระบวนการ 

สืบสวนจะแล้วเสร็จภายในสองวันท�าการ"

พูดจบจ้าวอว๋ินหลานไม่รอให้เหล่าหยางตอบกลบั เขาชีไ้ปยังประตพัูงๆ 

ที่อยู่บนก�าแพงแล้วเอ่ยถาม "นั่นประตูอะไร"

มันคือประตูข้างของมหาวิทยาลัยหลงเฉิง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623501.html
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