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คำ�นำ�

ข้อถกเถียงฮอตฮิตที่สุดของ Guardian ไม่ใช่เรื่องคดีปริศนาที่เกี่ยวข้องกับภูตผี

วิญญาณ ไม่ใช่เรื่องของของศักดิ์สิทธ์ิท้ังสี่อย่างว่ามันทำาอะไรได้บ้าง ไม่ใช่แม้แต ่

เรื่องราวในอดีตชาติของจ้าวอวิ๋นหลานกับเสิ่นเวย แต่เป็นเรื่องที่ว่าระหว่างคนทั้งสอง  

ใครจะเป็นช้างเท้าหน้า! ซึง่ก็ต้องมาดกัูนว่าผูเ้ขียนจะเฉลยให้หายคาใจหรอืไม่ แต่เอา

จริงๆ นะ ใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะ แค่พวกเขารักกันอย่างลึกซึ้งก็เพียงพอแล้ว

ในเล่มน้ีจะโฟกัสไปทีเ่รือ่งความรกัเยอะเลยค่ะ มท้ัีงฉากกุ๊กก๊ิก ฉากเซก็ซีร้่อนแรง 

ฉากอบอุ่นโรแมนติก และฉากดรามา่หน่วงอารมณ์ เมื่อทัง้จา้วอวิน๋หลานและเสิ่นเวย

ต่างก็คิดว่าตนไม่คู่ควรกับอีกฝ่าย ด้วยเหตุผลของใครของมัน ปกติแล้วจะมีแต ่

การเชียร์ให้พระเอกนายเอกเป็นฝ่ายชนะ แต่หนน้ีรู้สึกว่าอยากจะเชียร์ให้พวกเขา 

แพ้จังเลย แพ้ให้กับหัวใจตัวเอง ยอมปล่อยวางทุกสิ่งแล้วรักกันและกันอย่างเต็มที่  

เอาเป็นว่าเรามาเชียร์ให้ทั้งคู่แพ้ใจเร็วๆ กันเถอะค่ะ!

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่
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"เรื่องบางอย่างเราก็ท�าอะไรไม่ได้" จ้าวอว๋ินหลานพูดพลางล้วงแผ่น

กระดาษซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับการจองจ�าวิญญาณที่เขาฉีกจากคัมภีร์โบราณ 

ออกมาจากกระเป๋าเงินอันยับเยิน จากนั้นก็ขุดหลุมแล้วฝังมันไว้ใต้หิมะ เขา

ปัดมอืไปมาก่อนลกุข้ึนยืนและพูดต่อไปว่า "ถ้าไม่เปลีย่นตวัเองให้มกี�าลงัพอที่

จะจดัการทุกอย่างได้ ก็ลมืมนัไปให้หมด จ�าเรือ่งทีไ่ม่มปีระโยชน์ไปก็ไม่มอีะไร

ดี เปลืองหน่วยความจ�าเปล่าๆ"

คราวนี้วังเจิงนิ่งเงียบไปนานยิ่งกว่าเดิม

ทตูมรณะเดนิเข้ามา ส่งมอืให้เขา "ไปกันเถอะ ข้าจะพาเจ้าไปส่งท่ีเชงิเขา"

จ้าวอว๋ินหลานเหนื่อยล้ามาก เขาไม่อยากเดินอยู่แล้ว เมื่อมีคนจะ 

ไปส่ง เขาจึงยื่นมือให้ทูตมรณะอย่างไม่เกรงใจ ทูตมรณะดึงเขามาโอบกอดไว้ 

จ้าวอว๋ินหลานยังไม่ทนัยืนให้ด ีเพียงครูเ่ดยีวรอบข้างก็มดืมดิ มองเห็นดวงดาว

เคลื่อนที่อยู่รอบกาย

เสื้อคลุมของทูตมรณะปลิวสยาย แค่พริบตาเดียวพวกเขาก็กลับมาถึง

เชิงเขา

ทูตมรณะปล่อยตัวจ้าวอวิ๋นหลาน ถอยหลังไปหน่ึงก้าว แสดงการ 

คารวะแล้วหมนุตวัเดนิจากไป แค่อดึใจเดยีวร่างของเขาก็หายเข้าไปในหลุมด�า 

ขนาดใหญ่

จ้าวอวิน๋หลานมองตามหลงัทตูมรณะ ลบูคางไปมาเหมอืนก�าลงัคดิอะไร

บทที่ 15
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บางอย่าง ไม่รู้ว่าเขาครุ่นคิดอะไรอยู่ ในตอนน้ันเองเสียงของวังเจิงก็ดังแว่ว 

ออกมาจากหน้าปัดนาฬิกา

"จริงสิ หัวหน้าจ้าว คุณบอกว่าไม่มีเงินให้ฉัน แต่เมื่อกี้ที่คุณล้วงออกมา

มันคือกระเป๋าเงินไม่ใช่เหรอ"

ความสุขุมลุ่มลึกในสีหน้าของจ้าวอว๋ินหลานแตกกระจายในพริบตา  

เขากอดอกอย่างไม่พอใจ "ใช่ กระเป๋าเงิน แล้วเธอจะท�าไม ช่วงน้ีฉันถังแตก 

ยอมขายหน้าดกีว่ายอมให้เงนิคนอืน่! แฟนของเธอล่ะ ท�าไมเขาไม่ดแูลเธอดีๆ  

ปล่อยให้มาคอยเป็นห่วงกระเป๋าเงินของคนอื่นหาอะไรมิทราบ"

"เขาฟังไม่รู้เร่ืองหรอก" น�้าเสียงของวังเจิงฟังดูผ่อนคลายลง "ฉันได้ยิน

มาว่าระยะนีค้ณุซือ้ต�าราโบราณตัง้เยอะแยะ อย่างกับคิดจะเป็นนักค้าของเก่า 

คุณคิดจะท�าอะไรแผลงๆ อีกล่ะ"

"ผู้ชายต้องเป็นคนซื้อบ้านและหาเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัว"  

จ้าวอวิ๋นหลานเอามือทั้งสองข้างล้วงกระเป๋ากางเกง เดินลอยชายไปข้างหน้า 

"เด็กโง่อย่างเธอไม่รู้เรื่องหรอก"

วังเจิงหัวเราะเบาๆ "ฉันตายมาตั้งสามร้อยกว่าปีแล้วนะ ใครเป็นเด็กโง่

กันแน่"

จ้าวอว๋ินหลานจะเอาชนะให้ได้ "ปีศาจแก่ท่ีตายมาตั้งสามร้อยกว่าปี

อย่างเธอยังมีหน้ามาขอเงินสะกดปีศาจ* จากฉันอีกเหรอ หน้าไม่อายจริงๆ"

ทั้งสองพูดคุยจิกกัดกันไปมาอยู่บนพ้ืนหิมะขาวบริสุทธ์ิอันกว้างใหญ่

ไพศาล ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหน วังเจิงก็พูดออกมาเบาๆ ว่า "เมื่อกี้ฉันพูดไป

แล้วรึยังว่า...ขอบคุณ"

รอยย้ิมปรากฏข้ึนมาบนใบหน้าของจ้าวอว๋ินหลาน เขาเคาะหน้าปัดนาฬิกา 

พูดไปบ่นไป "อย่านึกว่าค�าพูดหวานๆ เหมือนยาพิษเคลือบน�้าตาลของเธอ 

* เงินสะกดปีศาจ หรือเงินอั่งเปาในซองแดงท่ีผู้ใหญ่ให้กับลูกหลานในเทศกาลตรุษจีน ในสมัยโบราณเคย 
มีเรื่องเล่าถึงปีศาจตนหนึ่งที่มักออกอาละวาดแกล้งเด็กให้ตกใจร้องไห้ ไม่สบาย มีอยู่วันหน่ึง ปีศาจย่อง 
เข้าไปจะแกล้งเด็กในครอบครัวหนึ่ง หารู้ไม่ว่าก่อนเข้านอนเด็กคนนั้นได้เล่นเหรียญเงินจนง่วงหลับไปเอง  
ผูเ้ป็นแม่จงึเอาเหรยีญท่ีเดก็เล่นค้างห่อกระดาษแดงวางไว้ข้างหมอน เมือ่ปีศาจจู่ๆ  เห็นแสงสะท้อนจากเหรยีญ
ที่โผล่พ้นห่อกระดาษก็ตกใจจนว่ิงหนีไป ด้วยเหตุนี้คนจีนจึงนิยมให้เงินกับลูกหลานในช่วงวันสิ้นปีเพ่ือให้
แคล้วคลาดจากปีศาจนั่นเอง
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จะทดแทนจดหมายขอโทษสามหมื่นตัวอักษรได้นะ อาทิตย์หน้าเอาไปส่งใน

กล่องจดหมายของฉัน สิ่งสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องท�าตอนเคาต์ดาวน์ข้ึนปีใหม่

คือเอาจดหมายส�านึกผิดมาอ่านให้เพื่อนร่วมงานฟัง เป็นการแฉว่าปีนี้ใครท�า

อะไรผิดบ้าง เธออย่าคิดว่าแค่พูดขอบคุณแล้วจะรอดตัว"

กว่าจ้าวอว๋ินหลานจะเดินทอดน่องมาถึงบ้านหลังเล็กบนยอดเขาก็เป็น

เวลาพลบค�่าแล้ว

จู้หงใช้สายตาสอบถามบางอย่างจากเขา จ้าวอว๋ินหลานเหล่มองไป 

ยังหน้าปัดนาฬิกาท่ีมีแสงสว่างวูบวาบของตัวเอง เพียงเท่าน้ีเขากับจู้หงก็ 

เป็นอันรู้กัน เธอหยิบตุ๊กตาไหมพรมท�ามือตัวหนึ่งออกมา แสร้งท�าทีเดินผ่าน

จ้าวอวิน๋หลานแล้วบรรจงเอาตุก๊ตาเสยีดสกัีบนาฬิกาของเขาเบาๆ เหมอืนไม่ต้ังใจ 

ควันสขีาวสองกลุม่ม้วนตวัเข้าไปในตุก๊ตาไหมพรมโดยไม่มใีครทนัสงัเกต ตุก๊ตา

หญิงสาวขนาดประมาณหนึ่งคืบขยับเบาๆ ขึ้นมาทันทีราวกับมีชีวิต

จ้าวอว๋ินหลานกวาดตามองภายในบ้านก็เห็นทุกคนอยู่กันครบ แต่ละคน

มสีหีน้าไม่เลวนัก...ฉูซู่จ่อืเฝ้าอยู่ท่ีหน้าประตูอย่างเงยีบเชยีบ โดยมต้ีาชิง่หมอบ

อยู่ที่เท้า กัวฉางเฉิงก�าลังช่วยดูของต้มในหม้อใบเล็กอย่างเก้ๆ กังๆ นักศึกษา

นั่งล้อมวงฟังหลินจิ้งเล่าเรื่องผีอย่างกล้าๆ กลัวๆ เสิ่นเวย...เอ๊ะ เสิ่นเวยล่ะ?

แล้วท�าไมเมื่อกี้เขาถึงคิดว่าทุกคนอยู่กันครบ

สีหน้าของจ้าวอวิ๋นหลานนิ่งขรึมลง เขาเอ่ยถามจู้หง "ศาสตราจารย์เสิ่น

ล่ะ"

จู้หงอึ้งไปอย่างเห็นได้ชัด สีหน้าแสดงถึงความงุนงง เธอยังคงมีอาการ

อย่างน้ันจนกระท่ังเสียงของใครคนหน่ึงดังขึ้นด้านหลังของจ้าวอว๋ินหลาน 

เสิน่เวยหอบฟืนเตม็อ้อมแขนเดนิเข้ามา พูดอย่างไม่เดอืดเน้ือร้อนใจว่า "ตามหา 

ผมเหรอ"

จูห้งท�าท่าเหมอืนเพ่ิงนึกข้ึนได้ เธอตบหวัตวัเองทหีนึง่ "ใช่แล้ว ศาสตราจารย์ 

เสิ่นบอกว่าในเมื่อต้องค้างท่ีน่ีอีกคืน เขากลัวว่าเชื้อเพลิงจะไม่เพียงพอ ก็เลย

ขอออกไปหาฟืน"

เสิน่เวยวางฟืนลงข้างกองไฟเพ่ือให้หยิบใช้สะดวก "ผมกลวัว่าจะเกิดเหตุ
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ไม่คาดฝัน ตกลงตามหาคุณวังเจิงเจอมั้ย"

จ้าวอวิน๋หลานมองหน้าเขาแล้วค่อยตอบค�าถาม "ออื หาเจอแล้ว ระหว่าง 

ทางเจอทีมกู้ภัยเข้าพอดี ผมมีธุระให้เธอไปท�านิดหน่อย ก็เลยให้เธอกลับไป

พร้อมกับพวกเขา"

"อ้อ" เสิ่นเวยหันกลับมา ย้ิมให้เขาอย่างอ่อนโยน "ไม่เกิดเรื่องก็ดีแล้ว  

คุณออกไปข้างนอกมาท้ังวัน มาดื่มปั๊งหลานกิง* สักชามก่อนดีกว่า จะได ้

ไม่เป็นหวัด"

จ้าวอวิ๋นหลานจับตามองเสิ่นเวย จากนั้นเขาก็ยิ้มบางๆ เดินไปรับยามา

ดืม่รวดเดยีวหมดเหมอืนไม่ตดิใจอะไร เรือ่งเมือ่คนืก่อน รวมท้ังเรือ่งท่ีเขาสงสยั 

สุดท้ายเขาก็ตัดใจยังไม่พูดออกมา

สองสามวันมาน้ีจ้าวอวิ๋นหลานใช้ร่างกายเหมือนไม่ใช่มนุษย์ วันแรก 

ก็ไปกินเหล้ากับพ่ีหล่างเกือบทั้งคืน เช้าวันต่อมาก็ขับรถท่ามกลางอากาศท่ี

หนาวเย็นตลอดท้ังวัน กลางคืนแทบไม่ได้นอน หน�าซ�้ายังถูกวังเจิงวางยา  

ต่อมาก็ถกูลิม่ภผูาธาราท�าให้เจบ็หนกั แถมยังต้องจดัการกับปีศาจเป็นฝงู แล้ว

ยังต้องเดินทางไกลบนเขตพื้นที่สูงและหนาวเย็นไม่รู้กี่รอบ

วันนี้พอหัวถึงหมอนเขาก็หลับเป็นตาย อาการแทรกซ้อนสืบเนื่องจาก

กิจกรรมที่ดุเดือดรุนแรงทั้งหลายก็ส่งผลออกมาในวันต่อมา

ถึงแม้คอจะเอียงกระเท่เร่อยู่ แต่ยังไงซะเขาก็ยังเป็นลูกพ่ีใหญ่ พอต่ืน 

ขึ้นมาเขาก็ออกค�าสั่งแบ่งงานให้แต่ละคน บ้านหลังเล็กบนภูเขาภายใต้ 

การบัญชาการของเขาอลหม่านอย่างกับโดนข้าศึกบุก...จ้าวอว๋ินหลานส่ังให้

หลนิจิง้นวดคอให้เขา และแล้วเดชดชันีอรหันต์จากวดัเส้าหลนิก็แสดงอทิธิฤทธ์ิ 

คอของหัวหน้าพวกเขาเกือบหักคามือหลินจิ้ง น�้าตาของจ้าวอว๋ินหลานแทบ 

จะร่วง เขาสงสัยว่าหลินจิ้งอาจถือโอกาสเอาคืนเพื่อล้างแค้น คนทั้งสองไม่ได้

ท�าอะไรท่ีเป็นประโยชน์เลยสักนิด เอาแต่ว่ิงไล่กันไปรอบบ้านเกือบย่ีสิบนาที 

จนกระทั่งจู้หงอดรนทนไม่ไหวตวาดแว้ดใส่ 'จะไปกันได้รึยัง!' พวกเขาถึงยอม

* ปั๊งหลานกิง เป็นสมุนไพรจีน มีสรรพคุณช่วยขับร้อน ขับพิษ และป้องกันหวัด
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เลิกรา

จ้าวอว๋ินหลานทุบหลินจิ้งแรงๆ สองที จากน้ันคอของเขาก็หมุนได ้

ตามปกติอย่างน่าอัศจรรย์ เขาเอามือไพล่หลัง เดินวางก้ามเข้าไปเก็บข้าวของ 

อุ้มต้าชิ่งขึ้นมาพาดไว้บนล�าคอแทนผ้าพันคอ

หวัหน้าคลาสสาวทีเ่สิน่เวยพามาด้วยร้อง "เอ๋?" แล้วถามด้วยความแปลกใจ 

"แมวตวันีม้าอยู่ทีน่ีต่ัง้แต่เมือ่ไหร่ มนัมาพร้อมกับพวกเราเหรอคะ ฉนัคดิว่ามนั

เป็นแมวจรจัดซะอีก"

จ้าวอว๋ินหลานประชดประชัน "เธอเคยเห็นแมวป่าตัวตุ ้ยนุ ้ยแบบน้ี 

ด้วยเหรอ"

ถูกพูดแทงใจด�าขนาดนี้ ต้าชิ่งจึงกางกรงเล็บแล้วสะบัดอุ้งเท้าใส่หน้า

เขาอย่างห้าวหาญ นึกอยากจะข่วนเจ้านายของมันคนนี้ให้ตายคาอุ้งเท้า

หัวหน้าคลาสเดินเข้ามาหาอย่างรู ้สึกสงสาร เธอลูบเส้นขนด�าขลับ 

เป็นมันของต้าชิ่ง "น่าสงสารจัง ต้องถูกขังกรง ขนส่งทางเครื่องบินมาไกลมาก

ขนาดน้ี...จริงสิ พ่ีจ้าว อาจารย์ของเราบอกว่าขากลับเขาจะขับรถเอง คุณจะ

ได้พักผ่อนบ้าง"

จ้าวอว๋ินหลานกุมใบหน้าท่ีถูกต้าชิ่งตบ ฝีเท้าพลันหยุดชะงัก หันหน้า

กลับไปมองเสิ่นเวย

บังเอิญประสานสายตากับเสิ่นเวยเข้าพอดี อีกฝ่ายค่อยๆ หลุบตาลง 

แล้วหัวเราะเบาๆ ให้เขา

ทุกการกระท�า รวมท้ังท่าทางและค�าพูดอันคลุมเครือราวกับมีถ้อยค�า

เป็นพันเป็นหมื่นเก็บง�าเอาไว้ของเสิ่นเวยท�าให้จ้าวอวิ๋นหลานรู้สึกวาบหวิว 

ในใจ ยิ่งเมื่อนึกถึงสายตาที่บังเอิญประสานกันเมื่อค�่าคืนก่อน หัวใจของเขาก็

เสียวแปล๊บและอ่อนยวบ เหมือนขั้วหัวใจถูกเด็ดออกไป

จ้าวอวิ๋นหลานนอนหลับอยู่บนเบาะข้างคนขับตลอดทางลงเขา ตอนท่ี

เขาถกูเสยีงโทรศพัท์มอืถือในกระเป๋าปลกุให้ต่ืน เวลาก็ล่วงเลยเท่ียงวันไปแล้ว 

พระอาทิตย์เริ่มคล้อยไปทางทิศตะวันตก รถของพวกเขาพ้นเขตเทือกเขาหิมะ
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มานานแล้ว สองข้างถนนเริ่มมีผู้คนให้เห็นประปราย

คนท่ีโทรมาคือพ่ีหล่าง ดูเหมือนเขาช่วยเหลือจ้าวอว๋ินหลานเอาไว ้

หลายอย่าง พอได้ยินว่าพวกเขาก�าลังลงมาจากภูเขาก็รีบเป็นธุระจัดหาที่พัก

ชัน้ดใีห้อย่างมนี�า้ใจ พร้อมท้ังออกตวัว่าคราวทีแ่ล้วยังดืม่ไม่หน�าใจ คราวนีห้าก

ไม่เมาไม่เลิกรา

จ้าวอวิ๋นหลานแสดงสีหน้าเบื่อหน่ายออกมา เขาไม่ใช่คนขี้เหล้า แล้วก็

ไม่ได้เป็นซเูปอร์แมน เวลานีส้ิง่ทีเ่ขาปรารถนาท่ีสดุคอืการได้นอนหลบับนเตยีง

เหมอืนเจ้าหญิงนิทรา ไม่ใช่การกล�า้กลนืดืม่เหล้าและคยุเรือ่งไร้สาระกับตาแก่

อ้วนตุ๊ต๊ะที่เขาเรียกหาเป็นพี่น้อง

ข่าวร้ายที่มาอย่างกะทันหันท�าให้เขาห่อเหี่ยวเหมือนคนก�าลังไว้ทุกข์ 

ไม่มีแม้อารมณ์จะหยอกเย้าเสิ่นเวย พอวางสายเขาก็ปิดตาคว้าโอกาสในการ

นอนหลับที่เหลืออยู่เอาไว้แน่น แล้วตอนหัวค�่าก่อนที่จะออกไปลงสนามอย่าง

ดุเด็ดเผ็ดร้อนค่อยหาเวลานอนให้สบายอีกสักรอบ

เสิ่นเวยรอจนจ้าวอว๋ินหลานหายใจอย่างสม�่าเสมอแล้วค่อยย่ืนมือไป

จัดแจงผ้าห่มบนตัวเขาให้ดี

ถึงเวลาพ่ีหล่างก็มารอรับพวกเขาท่ีริมถนนสายหลักใจกลางเมือง  

จ้าวอว๋ินหลานท่ีซงักะตายมาทัง้วนัเหมอืนฟ้ืนคนืชวีติขึน้มาใหม่ มงักรผงาดฟ้า 

กลับมาเป็นชายชาตรีอีกครั้ง

เมื่อเห็นหน้า คนท้ังสองก็พุ่งเข้าหากัน ทักทายโอภาปราศรัยน�้าไหล 

ไฟดับ พอตกกลางคืนก็พากันออกไปสรวลเสเฮฮา คุยโม้เรื่อยเปื่อยจนเหล้า

หมดไปครึ่งขวด พ่ีหล่างเริ่มมีอาการลิ้นคับปากแล้ว แต่เจ้าตัวกลับยังรู้สึก

กระชุ่มกระชวย จึงร้องตะโกนสั่งเหล้ามาอีกหนึ่งขวด

ส่วนจ้าวอว๋ินหลานแม้จะไม่แสดงอาการ ราวกับเหล้าครึ่งขวดท่ีด่ืม

เข้าไปเป็นน�้าเปล่า แต่เขาก็เริ่มมึนๆ แล้วเช่นกัน

พ่ีหล่างตะเบ็งเสียงอันแหบห้าวร้องเพลงพ้ืนบ้านพลางตะโกนสั่งบริกร 

"เต็มแก้ว! รินให้เต็มแก้วทุกคนเลยน้อง!"

จ้าวอว๋ินหลานล�าบากใจแต่ไม่อาจห้ามปราม จ�าใจพยักหน้าให้บรกิรด้วย
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ท่าทางสง่าผ่าเผย แต่พอเขาก้มหน้า รอยย้ิมท่ีหาญกล้าก็แอบมคีวามขืน่ขม

พ่ีหล่างลุกข้ึนกล่าวปราศรัยเหมือนนักเลงเก่าใจสปอร์ต "ผมคนน้ีไม่ใช่

ผูล้ากมากดอีะไร พูดจาสวยหรไูม่เป็น เป็นแค่ชาวบ้านท่ีไม่มกีารศกึษา นับแต่

มชีวีติอยู่มาจนถึงทกุวันนี ้เรือ่งทีโ่ชคดทีีส่ดุก็คือได้รูจ้กัพ่ีน้องดีๆ อย่างพวกคุณ 

เอ่อ...ค�านั้นมันอะไรนะ มีสหายมาแต่แดนไกล มิควร...? ยังไงก็แล้วแต่  

เอาเป็นว่าผมหมายความตามนั้นก็แล้วกัน มาชนแก้วกันหน่อยดีกว่า!"

จ้าวอว๋ินหลานจงึต้อง 'ยังไงก็แล้วแต่' ยกแก้วเหล้าของตวัเองตามไปด้วย 

แต่คราวนีเ้สิน่เวยท่ีนัง่เงยีบไม่พูดจาอยู่ข้างๆ มาตลอดกลบัจบัมอืเขาย้ังเอาไว้

พี่หล่างกับจ้าวอวิ๋นหลานชะงักงัน

เสิ่นเวยถือแก้วเหล้าของจ้าวอว๋ินหลานลุกยืนข้ึน เขาก้มหัวให้พ่ีหล่าง

นิดๆ เป็นอันดับแรก จากนั้นก็พูดอย่างเกรงอกเกรงใจว่า "หัวหน้าจ้าวโดนลม

บนภูเขาจนเป็นหวัดนิดหน่อย ตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง"

จ้าวอว๋ินหลานรบีกระแอมกระไอออกมาสองสามครัง้เป็นการสนบัสนุน

เสิ่นเวยยิ้มบางๆ ก่อนเอ่ยต่อ "อีกอย่างการเดินทางครั้งนี้พี่หล่างกรุณา

ช่วยดูแลพวกเราทุกคนมาโดยตลอดจนผมรู้สึกละอาย น่าเสียดายนักศึกษา

ยากจนทีเ่พ่ิงเคยออกมาสมัผสัโลกภายนอกพวกน้ียังไม่มงีานมกีารเป็นชิน้เป็นอนั 

คงไม่สามารถตอบแทนอะไรพ่ีหล่างได้ เหล้าแก้วน้ีผมขอดื่มให้พ่ีหล่างเพ่ือ

แสดงความเคารพจากใจ"

พูดจบเขาก็ลดข้อมอืลง เอาแก้วในมอืไปชนกับแก้วของพ่ีหล่างหน่ึงครัง้ 

แล้วดื่มรวดเดียวหมดแก้ว

พ่ีหล่างตกใจ เขาร้อง 'ไอ้หยา' ออกมาด้วยความคาดไม่ถึง เขารู้ดีว่า 

ตวัเองเป็นคนประเภทไหน เขาไม่มปัีญหากับคนใจนักเลงอย่างจ้าวอว๋ินหลาน 

พอนบัถือกันเป็นพ่ีเป็นน้องได้ แต่พวกปัญญาชนมกัจะมองเขาไม่ต่างกับเศษฝุน่ 

ไม่เคยอยู่ในสายตา ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่เป็นฝ่ายเข้าหาเพราะกลัวว่าตัวเองจะ

สร้างความร�าคาญให้เสิ่นเวย

คิดไม่ถึงว่าจู่ๆ เสิ่นเวยจะท�าแบบน้ี น่ีถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่

ส�าหรบัคนท่ีเชีย่วชาญด้านการดืม่กนิอย่างเขา พ่ีหล่างไม่พูดอะไรให้มากความ 
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ดื่มสองสามอึกหมดแก้วตามไปด้วย ต่อจากน้ันราวกับเขาได้เจอกับแผ่นดิน 

ผืนใหม่ ห่ากระสุนปืนใหญ่จึงเปลี่ยนเป้าหมายไปลงที่เสิ่นเวยอย่างมึนๆ งงๆ

จ้าวอว๋ินหลานกวาดตามองไปรอบโต๊ะ...มองเห็นเจ้าพระปลอมอย่าง

หลินจิ้งท่ีก�าลังแทะซี่โครงชิ้นใหญ่จนปากมันแผล็บไปพลางท่องบทสวดขอ

อโหสไิปพลาง หลนิจิง้ใช้ค�าพูดว่า 'อยู่ในช่วงถือศลี ไม่กินเหล้า' มาเป็นข้ออ้าง 

จูห้งก็ก�าลงัมคีวามสขุกับสิง่ทีต่วัเองโปรดปรานโดยแสร้งท�าเป็นใสซือ่แล้วบอกว่า 

'สุภาพสตรีอย่างเธอต้องดื่มไวน์แดงเท่านั้น' ทางด้านฉู่ซู่จือพอเหล้าแตะปาก

ได้แค่ครึ่งแก้วเขาก็แกล้งตาย กัวฉางเฉิง...เจ้าเด็กเซ่อซ่าถูกชนแก้วจนคอพับ

คออ่อนไปนานแล้ว เจ้าน่ีไม่น่าจะแกล้ง แต่น่าจะ 'ตาย' จริงๆ...สรุปแล้วใน

กองทพัท้ังทหารศกึและทหารม้า ไม่มใีครช่วยเขาตฝ่ีาวงล้อมออกไปเลยสกัคน

จ้าวอว๋ินหลานแอบเข่นเข้ียวเคี้ยวฟัน จดบันทึกความผิดของพวกเขา 

เอาไว้ แล้วใช้วาทศิลป์เปิดช่องหาโอกาสคีบกับข้าวให้เส่ินเวยมากมายเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายดื่มเหล้ามากเกินไป แล้วเขากับเสิ่นเวยก็ร่วมมือกันแกล้ง

เล่นละครชนแก้วสังสรรค์เฮฮา จนกระท่ังเด็กรินเหล้าฝีมือฉกาจอย่างพ่ีหล่าง

ฟุบหลับคาโต๊ะ พวกเขาถึงได้หลุดพ้น

เห็นได้ชัดว่าเสิ่นเวยไม่คุ้นเคยกับการสังสรรค์เช่นน้ี สองแก้มของเขา 

แดงซ่าน แม้แต่ดวงตาก็ดูเคลิ้มลอย เขาลุกขึ้นมายืนโซเซแล้วทรุดกลับไปนั่ง

ท่าเดิมดัง 'ตุ้บ' จ้าวอว๋ินหลานรีบประคองเขา กระซิบถามข้างหูเขาเบาๆ ว่า 

"ผมจะไปแล้วนะ คุณไหวรึเปล่า เป็นอะไรมั้ย"

เสิ่นเวยนั่งโงนเงนไม่ตอบค�าถาม แต่กลับย่ืนมือมาโอบเอวเขาเหมือน 

ไม่ตั้งใจ ซ�้ายังโอบแน่นอีกด้วย

แบบนี้...เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเรื่องซะแล้ว

จ้าวอว๋ินหลานท�าได้แค่ยึดแขนของเสิ่นเวย ก่ึงกอดก่ึงประคองช่วย 

ดึงให้เขาลุกขึ้นยืน โชคดีเสิ่นเวยเป็นนักดื่มท่ีดีพอใช้ ดื่มมากไปก็แค่นิ่งเงียบ 

ให้ไปไหนก็ไป ไม่พูดพล่ามน่าร�าคาญหรือเอะอะโวยวายเหมือนคนบ้า

จ้าวอวิน๋หลานตัง้สต ิจดัแจงแบ่งห้องพักให้คนอืน่อย่างลวกๆ แล้วประคอง 
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เสิ่นเวยกลับไปยังห้องพักที่อยู่ติดกัน เขาไขกุญแจอย่างลังเล ก่อนตัดสินใจ

อย่างยากเย็นว่าจะไม่ฉวยโอกาสกับคนเมาเพื่อแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ

เขาวางเสิ่นเวยไว้ริมเตียงแล้วนั่งลงไปด้วย จ้องมองใบหน้าเคลิ้มลอย 

ไร้ความรู้สึกของศาสตราจารย์เสิ่น เขาขย้ีผมของอีกฝ่ายอย่างอดใจไม่ไหว  

"ดื่มไม่ได้แล้วยังจะดื่มแทนคนอื่นอีก มีใครเขาซื่อบื้อเหมือนคุณมั่ง"

การกระท�าของเขาท�าให้เสิน่เวยผงกหัวข้ึนมาแล้วจ้องมองเขาตาไม่กะพรบิ

"รอเดี๋ยวนะ ผมจะไปเอาผ้าขนหนูมาเช็ดหน้าให้" จ้าวอว๋ินหลานพูด

พลางเดินเข้าไปในห้องน�้า หยิบผ้าขนหนูที่ทางโรงแรมจัดไว้จุ่มลงในน�้าเย็น 

ผืนหนึ่ง จุ่มลงในน�้าร้อนผืนหนึ่ง ตระเตรียมจนพร้อมที่จะเอาออกไปให้คนเมา 

แต่พอหมนุตวักลบัเขาก็ต้องตกใจจนสะดุง้...ไม่รูว่้าเสิน่เวยแอบมายืนอยู่ข้างหลงั 

เขาตัง้แต่เมือ่ไหร่ อกีฝ่ายยืนพิงประตไูม่พูดไม่จา แค่ทอดสายตามองมาท่ีเขาเท่าน้ัน

แววตาล�้าลึกนั่นดูเหมือนก�าลังพยายามข่มความรู้สึก

จ้าวอวิ๋นหลานส่งผ้าขนหนูผืนหนึ่งให้เขา "เอ้า"

เสิน่เวยเหมอืนคนทีม่ปีฏกิริยิาตอบสนองช้า ผ่านไปครูห่น่ึงเขาถึงค่อยๆ 

ย่ืนมอืออกมา ทว่าเขาไม่ได้ย่ืนมอืมารบัผ้าขนหน ูแต่กลบัคว้าข้อมอืจ้าวอว๋ินหลาน 

แล้วดึงเข้าไปหาตัวเองอย่างแรง

จ้าวอว๋ินหลานรู้สึกตั้งแต่แรกแล้วว่าเสิ่นเวยดูไม่ค่อยปกติ บุคลิกของ 

อีกฝ่ายแปลกไป แต่เขากลับมีความสุขที่ได้เห็นท่าทางเช่นน้ีของเสิ่นเวย  

จึงปล่อยให้อีกฝ่ายดึงตัวเข้าไปหาโดยไม่ขัดขืนเลยสักนิด

เสิน่เวยดนัเขาไปชนผนงัห้องน�า้อย่างแรง แล้วบดขย้ีรมิฝีปากเขาราวกับ

จะกัดให้ขาด

เมื่อสัมผัสได้ถึงรสเลือดก็ท�าให้จ้าวอวิ๋นหลานตื่นตัวขึ้นมา เขาโอบหลัง

ของเสิ่นเวยอย่างช้าๆ นิ้วมือท่ีช�่าชองของจ้าวอว๋ินหลานล้วงเข้าไปใต้เสื้อ 

ของเสิ่นเวย ลูบไล้แผ่นหลังอย่างนุ่มนวล ผิวหนังใต้ฝ่ามือเขาค่อนข้างเย็น 

ราวกับหยกเน้ืออ่อนท่ีให้สัมผัสละมุนละไม...เว้นก็แต่หยกเน้ืออ่อนชิ้นน้ีก�าลัง

ดึงทึ้งเสื้อผ้าเขาออกอย่างไม่ปรานีปราศรัย

จ้าวอว๋ินหลานปล่อยให้เสิน่เวยฉกีท้ึงเสือ้ผ้าของตวัเองด้วยความสมยอม 
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มอืข้างหนึง่เริม่ลบูไล้ต�า่ลงไปจนถึงบัน้เอวด้วยเจตนาไม่ซือ่ แล้วเขาก็ล้วงเข้าไป

ในกางเกงของเสิ่นเวย

แต่ยังไม่ทันถึงเป้าหมายจ้าวอว๋ินหลานก็ถูกโอบเอวอุ้มข้ึนมาอย่าง

กะทันหัน สองเท้าของเขาลอยอยู่เหนือพื้นอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว ร่างหมุนคว้าง

กลางอากาศ จากนั้นก็หงายหลังเพราะถูกคนโยนลงไปบนเตียง

แรงกระแทกอันหนักหน่วงท�าให้เตียงคิงไซส์เกิดเสียงดังขึ้น โชคยังดีที่

หมอนและผ้าห่มของโรงแรมค่อนข้างหนา ถึงหล่นตุบ้ลงไปก็ไม่เจบ็ จ้าวอว๋ินหลาน 

แกล้งส่งเสยีงร้องทเีล่นทจีรงิ ใช้นิว้เช็ดคราบเลอืดทีร่มิฝีปากเบาๆ แล้วพูดเสยีง

กลั้วหัวเราะว่า "ที่รัก คุณเองก็ใจร้อนเหมือนกันนะ"

เสิ่นเวยมองลงมาจากมุมสูง ดวงตาด�าขลับคู ่นั้นเต็มไปด้วยความ 

พลุ่งพล่านอย่างอธิบายไม่ได้ ราวกับอารมณ์อันเร่าร้อนก�าลังเอ่อท้นออกมา

ภายใต้แสงไฟสลัว ใบหน้าท่ีมีสีแดงระเรื่อแต่งแต้มบางๆ ของเสิ่นเวย 

ย่ิงเย้ายวนชวนมอง จ้าวอว๋ินหลานเห็นแล้วหัวใจสั่นระรัว เขายกมือขึ้นไป 

ถอดแว่นของเสิ่นเวย ยันตัวข้ึนก่ึงน่ังก่ึงนอน ก่อนจะดึงเอวของอีกฝ่ายเข้ามา

หาตัว แหวกคอเสื้อของอีกฝ่าย ใช้ฝ่ามือลูบไล้จากคอเสื้อต�่าลงไปเรื่อยๆ  

เร้าอารมณ์ไปพลางปลดกระดุมเสื้อของอีกฝ่ายไปพลาง ผิวพรรณขาวซีดบน

ร่างที่แข็งแกร่งเผยออกมาให้เห็น

จ้าวอวิ๋นหลานผู้มีดวงตาคมเข้มค่อยๆ จุมพิตไปบนแผ่นอกของเสิ่นเวย 

อย่างไม่รบีร้อน เขาพูดด้วยเสยีงขึน้จมกูว่า "ผมคดิจะปล่อยคณุไปอยู่แล้วเชยีว 

เรื่องนี้คุณรนหาที่เองนะ"

พูดยังไม่ทนัขาดค�าจู่ๆ  เสิน่เวยก็จบัหวัไหล่แล้วดันตัวจ้าวอวิน๋หลานออก

เลก็น้อย จากน้ันก็ก้มลงขบกัดคอของเขา อกีทัง้ยังยึดข้อมอืของเขาเอาไว้แน่น 

ออกแรงกดเขาเอาไว้กับเตียง

จ้าวอว๋ินหลานรู้สึกเหมือนเสิ่นเวยก�าลังจะกลืนกินเขาเข้าไปท้ังตัว เขา

รู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ถี่กระชั้นขึ้นเรื่อยๆ ของอีกฝ่าย

การจูโ่จมทีเ่ร่าร้อนของเสิน่เวยอยู่เหนอืความคาดหมายของจ้าวอวิน๋หลาน 

อีกทั้งเขายังถูกกัดจนเริ่มรู้สึกเจ็บ เขาจึงดิ้นเบาๆ พร้อมกับหัวเราะออกมา 
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"พอแล้วที่รัก อย่าใจร้อนสิ คุณ..."

ใครจะไปรู้ว่าการกระท�าเล็กน้อยนั่นจะเป็นเหมือนการปลดล็อกไกปืน

ของเสิ่นเวย พฤติกรรมป่าเถ่ือนเหมือนสัตว์ของเส่ินเวยเปล่ียนเป็นคลุ้มคล่ัง

เหมือนคนบ้า เขาเลื่อนมือผ่านแผ่นอกของจ้าวอว๋ินหลานมาจับแขนข้างท่ี 

อีกฝา่ยใช้ยันมาที่ตน บิดไปไว้ข้างหลังอย่างรุนแรง และใช้มืออีกข้างยดึล�าคอ

ของจ้าวอวิ๋นหลานเอาไว้ราวกับจะเค้นคอให้ตาย

จ้าวอว๋ินหลานเหมือนถูกบังคับให้แหงนหน้า เขารู้สึกว่ากระดูกแก่ๆ  

ของตัวเองลั่นดัง 'กร๊อบ'

เส่ินเวยโน้มตัวลงซุกไซ้ ใช้น้ิวมือที่เย็นเฉียบบีบคางของจ้าวอว๋ินหลาน

แล้วระดมจูบต้ังแต่หน้าผากเรื่อยต�่าลงมา ไฟในห้องส่งเสียงดัง 'แป๊ก' แล้ว 

ดับไปเอง ท้ังห้องมีเพียงเสียงลมหายใจกระเส่าเร่าร้อนของผู้ชายสองคน ฟัง

ราวกับสัตว์ป่าที่อดอยากมานานหลายปีก�าลังกลืนกินอาหารอย่างหิวโหย

เสื้อเชิ้ตที่กลัดกระดุมไว้เพียงไม่ก่ีเม็ดถูกบางอย่างกรีดจนเกิดเสียงดัง 

'แควก'

"เอ่อ...พอแล้วๆ ที่รัก...เสิ่นเวย!"

แม้หัวใจของจ้าวอวิ๋นหลานจะเร่าร้อนเหมือนไฟ แต่เขาก็ไม่อยากให้

เสิ่นเวยท�าเร่ืองนี้ลงไปโดยไม่รู้ตัวเพราะดื่มเหล้าจนขาดสติ เขาค่อยๆ ใช้ไหล่

ดันอีกฝ่ายเอาไว้แล้วดึงแขนของตัวเองออกอย่างนุ่มนวล

หลังจากเสิ่นเวยส่งเสียงครางต�่าๆ ออกมา การกระท�าทุกอย่างก็หยุด

ชะงัก จากน้ันเขาก็ฟุบลงในอ้อมกอดของจ้าวอว๋ินหลานโดยไร้สุ้มเสียงแล้ว

หยุดนิ่งไม่ไหวติง ไฟในห้องพักเหมือนถูกใครกดสวิตช์ให้มันเปิดขึ้นมาใหม่  

แสงไฟภายในห้องสว่างขึ้นอีกครั้ง

จ้าวอวิน๋หลานถูกแสงไฟส่องจนลมืตาแทบไม่ขึน้ เขาขยบัแขนข้างทีถู่ก

บิดไพล่หลังจนรู้สึกเจ็บไปมา แล้วประคองเส่ินเวยขึ้น ความปรารถนาเมื่อครู่

เลือนหายไปจนหมดสิ้น เขาย้ิมอย่างฝืดเฝื่อน "อาการตอนเมาของคุณช่าง 

ไม่เหมือนคนธรรมดาเอาซะเลย..."

พูดยังไม่ทันจบน�้าเสียงของจ้าวอวิ๋นหลานก็ขาดหาย ดวงตาเบิกโพลง 
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แอลกอฮอล์ในร่างกายเหมือนระเหยออกมาตามรูขุมขนจนหมดสิ้นอย่าง 

ฉับพลัน เขาตกใจจนหายเมาเป็นปลิดทิ้ง

ห้องทั้งห้องเงียบสนิท แต่เขากลับไม่ได้ยินเสียงหายใจของเสิ่นเวย!

จ้าวอว๋ินหลานรีบเอามือแนบล�าคอของอีกฝ่ายอยู่นานหลายสิบวินาที 

แต่เขากลับจับชีพจรของเสิ่นเวยไม่ได้เลย

ใบหน้าของเสิน่เวยยังคงแดงระเรือ่ แต่ร่างของเขากลบักลายเป็นเหมอืน

ซากศพ

"เสิ่นเวย! เสิ่นเวย!" จ้าวอว๋ินหลานพลิกตัวอีกฝ่ายขึ้นมา ตบหน้า 

อย่างแรงสองสามครั้ง ทว่าเสิ่นเวยไม่ตอบสนองใดๆ ทั้งสิ้น เขาจึงรีบเอามือ

วางไว้บนหน้าอกเสิน่เวยแล้วท�าตามข้ันตอนการกู้ชพีด้วยการป๊ัมหวัใจหลายครัง้ 

ติดต่อกัน

แต่ไม่ว่าท�ายังไงเสิน่เวยกไ็ม่ตอบสนอง ราวกับคนท่ีนอนอยู่บนเตยีงเป็น

เพียงหุ่น

"แย่แล้ว!" จ้าวอว๋ินหลานกระโดดลงจากเตียง เก็บโทรศัพท์มือถือที่ 

ถูกโยนทิ้งจนหลุดเป็นช้ินเมื่อครู่ขึ้นมา รีบเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปแล้วเปิด 

เครื่องใหม่อีกครั้ง เขาโทรไปยังเบอร์ฉุกเฉิน บอกข้อมูลอย่างรวดเร็ว จากน้ัน

เขารีบไปค้นกระเป๋าสัมภาระของเสิ่นเวยตามค�าแนะน�าจากแพทย์ ถ้าหาก 

อีกฝ่ายมีโรคประจ�าตัว บางทีอาจมียาติดตัวมาด้วย

ในตอนนั้นเอง จ้าวอว๋ินหลานบังเอิญมองเห็นเส้ือเชิ้ตท่ีฉีกขาดของ 

ตัวเองอย่างไม่ตั้งใจ

รอยขาดพาดจากไหล่ซ้ายไปยังท้องน้อยด้านขวา ฉีกแยกเส้ือเชิ้ตแบบ

หนาส�าหรบัฤดหูนาวออกเป็นสองส่วนตามแนวยาว รอยนัน้เรยีบกรบิไม่มเีศษ

ด้ายหลดุลุย่ออกมาเลยสกัเส้น อกีท้ังยังไม่ใช่รอยขาดตามฝีเขม็ จ้าวอว๋ินหลาน

จับเสื้อเชิ้ตที่ขาดรุ่งริ่งของตัวเองมาดู เขารู้ว่ารอยขาดนี้ต้องเกิดจากของมีคม

แต่ในมือของเสิ่นเวยกลับว่างเปล่า กรรไกรตัดเล็บสักอันยังไม่มี แล้ว 

'ของมีคม' มาจากไหน

ทแีรกจ้าวอว๋ินหลานยังมนึจากความเมา ท�าให้สมองชาหัวไม่แล่น แถม
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เมื่อก้ีเขายังตกใจจนหน้าถอดสี แต่เวลาน้ีเองท่ีสติของเขาเพ่ิงจะกลับเข้าท่ี 

เข้าทาง...มนุษย์ไม่สามารถหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นพร้อมกันโดย 

ไม่มอีาการบ่งชีล่้วงหน้า ต่อให้เป็นอาการกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉยีบพลันก็ตาม 

เมือ่มนัเกิดขึน้ก็ต้องมอีาการของโรคแสดงออกมาให้เห็น ทว่าอาการของเส่ินเวย 

มันเหมือนเจ้าตัวมีสวิตช์เปิดปิดไม่ต่างอะไรจากไฟในห้องนี้ พอกดปุ่มปิด  

ร่างก็ถูกตัดกระแสไฟทันที

จ้าวอว๋ินหลานหันกลับไปมองคนที่นอนอยู่บนเตียง หน้าน่ิวคิ้วขมวด  

จากนั้นเขาก็หยิบสมุดปกหนังสีด�าเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าโน้ตบุ๊ก เดินไป

ที่เตียงอย่างช้าๆ ดึงยันต์กระดาษสีเหลืองท่ีสอดอยู่ในสมุดบันทึกออกมา  

หยิบเส้นผมของเสิ่นเวยหนึ่งเส้นวางไว้บนยันต์แผ่นนั้น ม้วนมันเป็นแท่งอย่าง

เงียบเชียบ เขาห้อยมันเหนือสมุดแล้วจุดไฟ เศษขี้เถ้าร่วงหล่นลงในสมุดแล้ว

หายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนเอาเกลือป่นใส่ลงไปในน�้า

ผ่านไปชัว่ครู ่ตวัอกัษรแถวหน่ึงก็ปรากฏขึน้มาบนกระดาษสเีหลอืงนวล

'กายเปล่าว่าง ร่างไร้วิญญาณ'

สีหน้าของจ้าวอว๋ินหลานไม่เปลี่ยน แต่ท่าทางกลับน่ากริ่งเกรงขึ้นมา

อย่างบอกไม่ถูก เขาวางมอืไว้บนหน้ากระดาษ เอ่ยถามเบาๆ ว่า "คนผูน้ี้มาจาก

ที่ใด"

ตวัหนงัสอืบนหน้ากระดาษสัน่ไหวแล้วเลอืนหายไป ผ่านไปนานพอควร

ก่อนที่ตัวหนังสืออีกแถวหนึ่งจะปรากฏออกมา

'ลึกลงไปใต้พื้นดินพันฉื่อ* ไม่อาจเอ่ยนามได้'

สีหน้าของจ้าวอวิ๋นหลานเคร่งเครียดขึ้นมาทันที

* ฉ่ือ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 น้ิว หรือ 1 ส่วน 3 เมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ผ่านไปสักพักเขาก็จัดการเก็บกวาดที่เกิดเหตุ จากน้ันไม่รู ้ว่าเขาหา 

เข็มกลัดซ่อนปลายตั้งหลายอันมาจากไหน เขากลัดพวกมันไว้ด้านในของ 

เสื้อเชิ้ต แล้วหยิบเสื้อโค้ตที่เขาโยนไว้อีกด้านเพราะมันมีแต่กลิ่นเหล้ากลับมา

สวมใส่อีกครั้ง

ไม่นานนักรถพยาบาลก็มาถึง ทุกคนถูกปลุกให้ต่ืนด้วยความตกใจ 

หน่วยกู้ชีพท�างานอย่างรีบเร่งและน�าตัวเสิ่นเวยไปโรงพยาบาล

พวกนักศึกษารู้สึกเหมือนถูกทอดท้ิง พวกเขาพากันตื่นตกใจท�าอะไร 

ไม่ถูก จ้าวอว๋ินหลานบอกให้พวกเขารออยูท่ีน่ัน่พลางส่งสายตาบอกให้หลินจิง้

ช่วยดูแลพวกเขาให้ดี แล้วตามเสิ่นเวยไป

ชีพจรของเสิ่นเวยยังคงไม่ตอบสนองเหมือนเดิม คณะแพทย์ใน 

ห้องฉุกเฉินเร่งกู้ชีพเขา จ้าวอวิ๋นหลานรออยู่เงียบๆ อีกด้าน ในใจรู้ดีว่าร่าง 

ของเขาคนนั้นไม่ได้เจ็บป่วยอะไร แต่วิญญาณอะไรสักอย่างที่สิงสู่อยู่ในร่างนี้

คงจะเมาพับหลับไป อาจแค่จ�าศีลชั่วคราว หรือไม่ก็อาจไปแล้วไปลับ เขาถึง

ได้มีอาการที่น่าตกใจเช่นนี้

จ้าวอว๋ินหลานเอามือไพล่หลัง สะบัดยันต์อัญเชิญวิญญาณสีเหลืองที่

อยู่ในมือให้คลี่ออก ยันต์กระดาษลุกไหม้ขึ้นเองอย่างไร้สุ้มเสียง เขาจุดยันต์

สามสี่ใบแล้ว แต่เสิ่นเวยยังคงไม่ตอบสนองใดๆ

เวลาแต่ละนาทีค่อยๆ ผ่านไป ดูเหมือนคณะแพทย์ลงความเห็นว่าเขา

ตายไปแล้ว

จ้าวอวิ๋นหลานตั้งสมาธิอย่างแน่วแน่ จุดยันต์แผ่นที่ห้าพลางท่องคาถา

ในใจ

วิญญาณไร้นาม จงตอบรับเสียงเรียกของข้า

พอท่องถึงรอบท่ีสาม ยันต์กระดาษซึง่ถูกเผาไหม้จนเกือบหมดก็สว่างวาบ 

ขึน้มา ทันใดนัน้ร่างทีเ่หมอืนซากศพของเสิน่เวยก็สัน่เท้ิมอย่างรนุแรง จ้าวอว๋ินหลาน 

ได้ยินคนในห้องฉุกเฉินตะโกนว่า "มีชีพจรแล้ว! มีชีพจรแล้ว!"

เขาถอนหายใจยดืยาว กวาดเศษข้ีเถ้าใส่กระเป๋าโดยไม่ให้ใครจบัสงัเกตได้

เวลานั้นเสิ่นเวยยังไม่ประสงค์ที่จะตื่นขึ้นมา
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ตอนท่ีรถพยาบาลน�าตวัเสิน่เวยมายังโรงพยาบาลกลางดกึ คณะแพทย์

พากนัตรวจหาสาเหตใุห้วุน่วายไปหมด แต่กยั็งหาสาเหตุไม่พบ เพราะตอนน้ัน

จ้าวอว๋ินหลานยังไม่สร่างเมา ท�าให้เขาสตแิตกโทรเรยีกรถพยาบาลจนเกิดผลลพัธ์ 

เช่นนี ้เวลาน้ีเขาจงึต้องคอยอยู่เป็นเพ่ือนเสิน่เวยท่ีโรงพยาบาลท่ามกลางอากาศ 

หนาวเย็นจนเนื้อตัวสั่นสะท้านในเดือนสิบสอง

สุดท้ายพ่ีหล่างก็พลอยตกอกตกใจไปด้วย เขาคิดไม่ถึงว่าจะมีใคร 

ดื่มเหล้าจนต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆ เขาตามมาอยู่เป็นเพ่ือนท่ีโรงพยาบาล

อย่างใจหายใจคว�า่ จ้าวอว๋ินหลานเกลีย้กล่อมจนปากเปียกปากแฉะเขาถึงยอม

กลับไป ตาแก่ตุ้ยนุ้ยที่น่าสงสารคนนั้นตกใจจนหน้าเหลืองตัวสั่น

เมือ่เสิน่เวยฟ้ืนข้ึนมาก็พบว่าบนตวัเขามสีายระโยงระยางตดิอยู่เตม็ไปหมด 

เขานิ่งอ้ึงไปสักพักราวกับนึกไม่ออกว่าก่อนหน้านี้มีอะไรเกิดข้ึน สุดท้ายเขาก็

ลุกขึ้นมานั่งแล้วเริ่มดึงสิ่งต่างๆ ออกจากตัว

"น่ากลวัว่าคณุจะต้องอยู่ดอูาการท่ีโรงพยาบาลอกีสองสามวนั" เสยีงของ

ใครคนหน่ึงดงัขึน้จากมมุห้อง เสิน่เวยเหน็จ้าวอว๋ินหลานน่ังอยู่ตรงน้ัน เขาสวม

เสื้อโค้ตแบบทหารตัวใหญ่ท่ีไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหน น่ังประคองถ้วยน�้าร้อน

ควันฉุยอยู่ในมือ

"โรงพยาบาล?" ทีแรกเสิ่นเวยนิ่งอึ้ง จากนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไป "ผม...ผม

ดื่มมากเกินไปใช่มั้ย"

จ้าวอวิน๋หลานพูด "ไม่ใช่แค่ดืม่มากไป แต่คณุดืม่จนลมหายใจและหัวใจ

หยุดนิ่งไปเลย"

"ผม..."

เสิ่นเวยคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะคออ่อนขนาดนั้น เขาก�าลังคิดหาค�าพูดดีๆ 

เพื่อเอาตัวรอดจากเรื่องนี้ แต่จ้าวอวิ๋นหลานกลับเอาผ้าห่มไปวางอีกด้านแล้ว

พูดเบาๆ ว่า "แต่เร่ืองนี้ความจริงผมเองก็มีส่วนผิด ตอนนั้นมันมึนๆ เห็นคุณ

เป็นอย่างน้ันก็เลยตกใจจนสตแิตก ไม่ทนัคดิให้ดีก็บุม่บ่ามโทรเรยีกหน่วยกู้ชพี

มาซะแล้ว เป็นไปได้ว่าสองสามวันนี้คุณคงต้องอยู่ดูอาการในโรงพยาบาลไป

ก่อนนะ..."
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ยิ่งฟังเสิ่นเวยก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ

จ้าวอวิ๋นหลานหยุดพูดชั่วขณะ แล้วพูดต่ออีกค�าว่า "...ท่านทูตมรณะ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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