
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน







หลังจากคลี่คลายคดีของเกาอ้ีเจ๋อได้แล้ว หลายคนผันตัวกลายเป็นแฟนคลับ

ของฟั่นจยาหลัว ไม่เว้นแม้แต่พวกต�ารวจ แน่นอนว่ารวมถึงเส่ินโหย่วเฉวียนท่ีได้รับรู้

ถึงความพิเศษของอีกฝ่าย เขาเชื่อฟังฟั่นจยาหลัวทุกอย่าง ด้วยความจิตใจดีท่ีอยาก 

ช่วยเด็กแม้จะไม่ใช่สายเลือดของตัวเองก็ตาม

ส�าหรบั 'Psychic ปรศินาลบั สมัผสัวิญญาณ' เล่มสองน้ี ขอเชญินักอ่านทุกท่าน

มาร่วมลุ้นกันต่อว่าครอบครัวเสิ่นจะช่วยเด็กน้อยได้หรือไม่ อีกท้ังยังมีเรื่องราวให้ได้ 

ตืน่เต้นกันต่อ เมือ่ฟ่ันจยาหลวัตอบรบัเข้าร่วมรายการ 'โลกของผูวิ้เศษ' ความสามารถ

ของเขาก�าลังจะกลายเป็นที่ประจักษ์ให้คนทั่วไปได้เห็น

ผู้คนท่ีได้ดูรายการนี้จะเชื่อว่าฟั่นจยาหลัวเป็นร่างทรงวิญญาณซึ่งสามารถ 

สื่อจิตได้จริงหรือไม่ หรือจะเชื่อว่าทุกอย่างท่ีอีกฝ่ายท�าเป็นแค่บทละครท่ีคนเขียนบท 

แต่งขึ้น? หากสงสัยว่าครั้งนี้ฟั่นจยาหลัวจะมีวิธีรับมือกับเรื่องราวต่างๆ ยังไง ขอเชิญ

ทุกท่านพลิกหน้าถัดไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�

หมายเหตุ - จากการที่ตัวละคร 'เสิ่นอวี้หลิง' มีชื่อเล่นมากกว่าหนึ่งชื่อ เพื่อป้องกันความสับสนจึงเลือกใช้ชื่อ 'นานนาน' 

ซึ่งเป็นค�าที่ใช้เรียกเด็กๆ หรือลูกด้วยความรัก และเป็นชื่อที่ทางนักเขียนมีการใช้พูดถึงมากกว่าชื่อ 'หลิงหลิง'



✱ เสิ่นโหย่วเฉวียน  ประธานภาคพ้ืนเอเชียของเคเอ็น กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัท 

ที่ดูแลสินค้าระดับบลูชิพจ�านวนมาก เส่ินโหย่วเฉวียน 

เกิดในครอบครวัทีป่ลกูฝังความคิดเรือ่งผูช้ายเป็นใหญ่

ชนิดฝังรากลึก ท�าให้ทั้งพ่อแม่และตัวเสิ่นโหย่วเฉวียน 

ล้วนปฏิบัติกับลูกฝาแฝดชายหญิงอย่างไม่เท่าเทียม 

และพฤตกิรรมน้ีก็เป็นหน่ึงในสิง่ท่ีฟ่ันจยาหลวัออกปาก 

เตือนเสิ่นโหย่วเฉวียน

✱ ซูเฟิงซี  อดตีคนรกัของจ้าวเหวินเย่ียน เธอเคยเป็นนักแสดงหญิง 

ชื่อดังภายใต้สังกัดบริษัทสเตลล่าร์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 

แต่หลงัจากท่ีฟ่ันจยาหลวัให้ความช่วยเหลอืจ้าวเหวนิเย่ียน 

จนหลุดพ้นจากมนตร์ประหลาดของหญิงสาว ซูเฟิงซ ี

ก็ถูกจ้าวเหวนิเย่ียนท่ีหตูาสว่างแล้วใช้ข่าวฉาวมากมาย

ของเธอเล่นงานจนจ�าต้องเงยีบหายไปจากวงการบนัเทิง

✱ เลี่ยวฟาง  ต�ารวจหญิงหน่ึงในทีมท่ีท�าคดขีองเกาอีเ้จ๋อ เป็นคนหนึง่

ทีร่บัรูถึ้งความสามารถพิเศษของฟ่ันจยาหลวัเป็นอย่างดี  

เธอเป็นเจ้าหน้าท่ีต�ารวจที่มีใจเป็นกลาง ยึดมั่นใน

จรรยาบรรณ และพร้อมจะเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนเองให้ดี เลี่ยวฟางชื่นชมฟั่นจยาหลัวอย่างมากท่ี 

เขาใช้ความสามารถพิเศษอนัยอดเย่ียมในการช่วยเหลอื 

ผู้อื่น



✱ ซ่งเวินหน่วน  ญาติของ ดร. ซ่งรุ่ย หัวหน้าผู้ก�ากับและโปรดิวเซอร์

รายการ 'โลกของผูว้เิศษ' เป็นคนท่ีมคีวามสามารถและ

ภูมิหลังของเธอก็ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ ท�าให้ซ่งเวินหน่วน

ไม่เกรงใครท้ังสิ้น หญิงสาวไม่ค่อยเชื่อในเรื่องล้ีลับ 

เหนอืธรรมชาต ิและตัง้ใจท�ารายการเก่ียวกับเรือ่งพวกน้ี 

เพ่ือความสนุกสนานในการชมปาห่ีของผู้อวดอ้างตน

เป็นผู้วิเศษ



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ปัญหาในครอบครัว

มีการกล่าวถึงอาการป่วยทางจติ การท�าร้ายเดก็ การท�าร้ายทางร่างกายและจติใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ การข่มขืน

การฆ่าตัวตาย และการใคร่เด็ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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เสียงใสกังวานของฟั่นจยาหลัวดังข้ึนมาอย่างไม่ลังเล "แจ้งความ 

เถอะครับคุณเสิ่น"

เสิ่นโหย่วเฉวียนพูดเสียงแหบพร่า "คุณก็คิดว่า..."

เขาพูดยังไม่ทันจบ ฟั่นจยาหลัวก็ท�าเสียงชู่ เป็นการบอกให้เขาเงียบ

เวลานี้มีหรือที่เสิ่นโหย่วเฉวียนจะกล้าไม่ฟังค�าพูดของฟั่นจยาหลัว เขา

ปิดปากทันท ีสองตากวาดมองไปท้ังซ้ายและขวาอย่างตืน่ๆ ราวหวัขโมย ผลคอื 

ทันทีที่เขาหยุดพูด จงฮุ่ยลู่ก็วิ่งขึ้นมาบนชั้นสองอย่างรีบร้อน เธอกระชากแขน 

ดงึข้อมอืเขา และพดูด้วยเสยีงดดุนั "คณุโทรหาใคร จะแจ้งต�ารวจเหรอ แบบนี้

มันเป็นการท�าร้ายเหราเหรานะคุณรู้หรือเปล่า"

"ผมไม่ได้แจ้งต�ารวจ ผมก�าลงัโทรขอยืมเงนิเพ่ือน! คณุนกึว่าเงนิห้าสบิล้าน 

มันน้อยเหรอ ผมเพ่ิงจะอายุสี่สิบ เกิดในชนบท ถึงจะมีรายได้ปีละสิบล้าน  

แต่เงินพวกน้ีผมใช้ไปกับอสงัหารมิทรพัย์และการลงทนุ คฤหาสน์หลงันีก็้เพ่ิงซือ้  

ทั้งหมดเป็นเงินสองร้อยหกสิบล้าน ผมให้ทุกอย่างตามท่ีคุณขอจนหมดบัญชี

แล้ว นอกจากนี้ผมยังลงทุนท�าแบรนด์แฟชั่นให้คุณอีกแบรนด์ ก�าลังอยู่ใน 

ช่วงด�าเนินงาน ทุกเร่ืองต้องใช้เงินทั้งน้ัน! กระแสเงินสดของผมแทบไม่เหลือ 

แล้วคุณจะให้ผมไปเอาเงินห้าสิบล้านมาจากไหน ขายบ้านกับบริษัทคุณทิ้ง 

มั้ยล่ะ ฮะ?"

พอได้ยินว่าบริษัทของตัวเองจะถูกขาย จงฮุ่ยลู่ก็ไม่กล้าพูดอะไรอีก  

บทที่ 53
ค�ารับรองจากฟั่นจยาหลัว
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เธอเพ่งมองหน้าจอมือถือแตกๆ ก็พบว่าเป็นเบอร์แปลกเบอร์หน่ึง ไม่ใช ่

เบอร์ 110 จึงยอมปล่อยมือสามี

"ห้ามแจ้งต�ารวจนะ ฉนัยอมเสยีเงนิซือ้โอกาสรอดแปดสบิเปอร์เซน็ต์ดกีว่า 

เอาชีวิตไปเสี่ยงกับต�ารวจ โหย่วเฉวียน ลูกส�าคัญท่ีสุดนะ เราหาเงินใหม่ได้  

ลกูต่างหากทีส่�าคัญทีส่ดุ คณุจ�าไว้ด้วย!" จงฮุย่ลูน่�า้ตาคลอ ก�าชบัซ�า้แล้วซ�า้อกี

เสิ่นโหย่วเฉวียนพยักหน้า ทั้งที่ความจริงในใจเขารู้สึกหนาวเหน็บย่ิง  

ผูห้ญิงคนน้ีเป็นห่วงสวัสดภิาพของเสิน่อวีเ้หราจรงิๆ ไม่อย่างน้ันก็คงไม่ห้ามเขา 

ไม่ให้แจ้งต�ารวจเหมือนคนบ้าแบบน้ี แต่ถ้าคนที่ถูกลักพาตัวเป็นนานนาน  

เธอจะเป็นห่วงเป็นใยเหมือนถูกไฟลนแบบน้ีหรือเปล่า ไม่จ�าเป็นต้องถาม  

เสิ่นโหย่วเฉวียนก็เดาค�าตอบได้ว่าไม่ จงฮุ่ยลู่ พ่อกับแม่ของเขาก็ไม่ แม้แต่ 

ตัวเขาในอดีตก็ไม่เหมือนกัน

ขอบตาของเส่ินโหย่วเฉวียนเริ่มชื้น เขาต้องเบือนหน้าหนีไปเช็ดหางตา

เร็วๆ

แน่นอน เขารู้ว่าครอบครัวที่เจอเรื่องลักพาตัวส่วนใหญ่มักไม่แจ้งความ 

พวกที่แจ้งความมักเป็นคนที่จ่ายค่าไถ่ไม่ไหว อับจนหนทาง ถ้าเขาไม่รู้ว่า 

เสิ่นอว้ีเหราไม่ใช่เชื้อสายของตัวเอง เวลานี้เขาคงไม่ตัดสินใจแจ้งความ  

เพื่อสวัสดิภาพของลูก เขาต้องรีบหาเงินมาจนได้

เสิ่นโหย่วเฉวียนเดินออกจากระยะสายตาของจงฮุ่ยลู่ไปที่ระเบียง  

ลดเสียงลง "เมื่อก้ี...ภรรยา" ตอนพูดค�าว่า 'ภรรยา' ลิ้นเขาเจ็บแปลบเหมือน

โดนเศษกระจกคมๆ บาด

"ผมทราบครับ" น�้าเสียงของฟั่นจยาหลัวอ่อนโยน

เสิ่นโหย่วเฉวียนเงียบ ใช่สิ คนคนนี้มีพลังหยั่งรู้ ไม่งั้นเขาจะหยุดค�าพูด

ของตวัเองไว้ตัง้แต่ก่อนท่ีจงฮุย่ลูจ่ะเข้ามาใกล้ได้อย่างไร เขาน่าจะสมัผสัได้ถึง

สถานการณ์ของตนในเวลาน้ีใช่หรือไม่ ความสามารถแบบน้ีช่างน่าอัศจรรย์

เหลือเกิน จริงสิ เมื่อก้ีตนจะพูดว่าอะไรนะ ดูเหมือนจะเป็น...คุณก็คิดว่า 

ควรแจ้งต�ารวจใช่ไหม

คิดมาถึงตรงนี้ เสิ่นโหย่วเฉวียนก็นึกเสียใจภายหลังขึ้นมา จากที่ร้อนใจ
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เปลี่ยนเป็นว้าวุ่น เพราะถ้าให้จงฮุ่ยลู่มาได้ยินประโยคนี้ เธอจะต้องอาละวาด

ฟาดงาทันที และคงคอยตื๊อเขา ต่อว่าเขาไม่ยอมเลิก จนกว่าเขาจะเอาเงิน 

ออกมา!

เมือ่ก่อนเสิน่โหย่วเฉวยีนเห็นจงฮุย่ลูด่แูลเสิน่อว้ีเหราอย่างดีไม่มขีาดตก

บกพร่อง ก็รู้สึกว่าเธออ่อนโยน แสนดี ขยันขันแข็ง ท�างานเก่ง เป็นภรรยา 

แสนประเสริฐท่ีสุดในโลก แต่ตอนน้ีสิ่งท่ีเขาคิดคือเบื้องหลังความละเอียด 

ใส่ใจนัน้ มคีวามเฉยเมยและละเลยลกูสาวแอบซ่อนอยู่ เธอมอบความรกัของแม่ 

ทั้งหมดให้เสิ่นอว้ีเหรา แต่กลับเย็นชาเข้าขั้นใจด�ากับลูกอีกคน แบบน้ีเธอ 

ยังคู่ควรกับการเป็นแม่อยู่อีกหรือ นี่เป็นเพราะเธอรู้ว่าพ่อของเด็กสองคนน้ี 

เป็นคนละคนกันใช่หรือเปล่า

คิดมาถึงตรงนี้ตัวของเสิ่นโหย่วเฉวียนก็แข็งค้างขึ้นมาทันที เขาเพ่ิง

ตระหนกัถงึความจรงิอกีข้อทีน่่ากลวัย่ิงกว่าคอืถ้าจงฮุย่ลู่รูว่้าพ่อของเด็กสองคน

เป็นคนละคนกัน ถ้าอย่างนั้นความใจด�าเย็นชาที่เธอมีต่อลูกสาวย่อมแสดง 

ให้เห็นว่าเธอไม่ได้มีใจให้พ่อของลูกเลยใช่หรือเปล่า ส�าหรับคนเป็นแม่ ขอแค่

เป็นเด็กที่คลอดออกมาจากท้องของตนล้วนมีค่าเท่ากัน ไม่มีการแบ่งแยก 

ความแตกต่างของสายเลอืด แต่พ่อของเดก็ๆ กลบัถูกแบ่งแยกได้ด้วยการมใีจ

หรือไม่มีใจให้

พูดอีกอย่างหนึ่งคือการที่จงฮุ่ยลู่รักเสิ่นอว้ีเหรามากเท่าไหร่ ก็แปลว่า 

เธอรักพ่อของเสิ่นอวี้เหรามากเท่าน้ัน และการท่ีเธอเย็นชาต่อเส่ินอว้ีหลิง  

ก็หมายความว่าเธอรังเกียจพ่อของเสิ่นอวี้หลิง แล้วพ่อของเสิ่นอว้ีหลิงไม่ใช่ 

เขาเองหรือ

เสิน่โหย่วเฉวยีนรบีมองออกไปนอกหน้าต่างเพ่ือซ่อนใบหน้าทีเ่ดอืดดาล

จนบิดเบี้ยวของตน เขากัดฟันพูดออกมาว่า "คุณฟั่นครับ ผมจะไปแจ้งความ

เดี๋ยวนี้"

เขาไม่มีทางยอมเปลืองทั้งสมองและหัวใจให้กับผู้หญิงท่ีไม่คู่ควรกับ

ความรักคนหนึ่ง ไม่มีทาง! เขาย�้าเตือนตัวเองว่าให้เลิกไยดีเสิ่นอวี้เหราได้แล้ว

"แล้วเสิน่อว้ีเหราจะเป็นยังไง" หลงัต่อสูกั้บตวัเองอย่างหนกั เสิน่โหย่วเฉวียน 
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ก็เอ่ยถามเสียงแผ่ว

"เขาจะปลอดภัย" ฟั่นจยาหลัวพูดด้วยน�้าเสียงนิ่งสนิท "ดีที่สุดคือคุณ 

ต้องไปแจ้งต�ารวจคนเดียว อย่าให้คนในบ้านรู้ ถ้าจ�าเป็น เล่าเรื่องของผมให้

ต�ารวจฟังก็ได้"

"ครับๆ ผมจะไปเดี๋ยวน้ี" เสิ่นโหย่วเฉวียนท�าได้เพียงพยักหน้าติดๆ กัน 

เขาขอความมั่นใจซ�้าแล้วซ�้าอีก "เสิ่นอวี้เหราจะไม่ถูกฆ่าใช่มั้ยครับ"

"ไม่หรอก" ฟั่นจยาหลัวเหมือนจะหัวเราะเบาๆ และเหมือนก�าลัง 

ทอดถอนใจ สุดท้ายจึงเอ่ยว่า "ถ้าคุณไม่สบายใจ ผมจะแนะน�ามือโปรให้คุณ

คนหนึ่ง ถ้ามีเขา คดีนี้ต้องจบลงด้วยดีแน่นอน"

"ใครครับ" เสิ่นโหย่วเฉวียนรีบถามซัก

"ดอ็กเตอร์ซ่งรุย่ เขาเป็นทีป่รกึษาหน่วยสบืสวนอาชญากรรมส�านกัย่อย

เขตใต้ คุณมั่นใจในมาตรฐานการท�างานของเขาได้"

"ด็อกเตอร์ซ่งรุ่ย? ผมจ�าได้แล้ว คุณฟั่น ขอบคุณนะครับ ขอบคุณมาก

จรงิๆ! ถ้าไม่ได้คณุ วันน้ีนานนานน้อยของผมคงไม่ได้กลบัมา! คุณสบายใจได้ 

เสรจ็เรือ่งนีเ้มือ่ไหร่ผมจะช่วยคณุเคลยีร์สองคดนีัน้เอง" เสิน่โหย่วเฉวยีนสะอืน้

ขณะวางสาย เขาเชด็หน้าลวกๆ ผูไ้ม่รูย่้อมปราศจากความเกรงกลวั ก่อนหน้าน้ี 

เขากล้าท�าตัวอวดเบ่งกับคุณฟั่นได้ยังไง นับจากวันน้ีเป็นต้นไป เขาจะต้อง

เคารพย�าเกรงต่อสิ่งที่ไม่รู้ทั้งหมดในโลก!

จงฮุ่ยลู่คอยยืนมองเขาอยู่ที่บันได พยายามอ่านรูปปากของเขา เพื่อให้

แน่ใจว่าอีกฝ่ายไม่ได้วางสายของคนแปลกหน้าแล้วเปลี่ยนไปโทรหา 110

"ยืมเงินส�าเร็จมั้ย" ใบหน้าที่มีน�้าตารินของเสิ่นโหย่วเฉวียนท�าให้จงฮุ่ยลู่

ต้องเอ่ยถามอย่างไม่สบายใจ

"ไม่ เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ใครเขาจะหยิบออกมาได้แบบปุบปับ ต่อให ้

เป็นธนาคารยังต้องท�าสัญญาล่วงหน้า ผมจะไปหานักบัญชี คุณนอนก่อนเลย

ไม่ต้องคอยผม ผมต้องค�านวณดูว่ามีการลงทุนในชื่อของตัวเองอีกเท่าไหร ่

ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้" เสิ่นโหย่วเฉวียนวิ่งฉิวลงไปชั้นล่าง

จงฮุ่ยลู่วิ่งตามลงไป เห็นท่าทางร้อนใจ สับสน และสติไม่อยู่กับตัวของ
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สามีแล้วกลับท�าให้เธอสบายใจ รู้สึกว่าเขาให้ความส�าคัญกับลูกชายมาก 

ตามคาด ไม่มทีางท่ีเขาจะไม่หาเงนิมาช่วยคน ก่อนหน้าน้ีเธอแค่คิดมากไปเอง

"ประธานเสิ่นครับ คุณจะไปไหน ให้ผมไปส่งมั้ยครับ" หลงเฉิงเซิงลุกขึ้น

ถามทันที

"ไม่ต้อง ฉันจะไปหานักบัญชีส่วนตัว ไปเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสด 

เดี๋ยวนี้ มีเวลาไม่มาก ถ้าไม่รีบฉันกลัวว่าเหราเหราจะมีอันตราย ท่ีบ้านมีท้ัง 

คนแก่กับเด็ก รบกวนนายช่วยดูหน่อยนะ ตอนนี้คนเดียวท่ีฉันไว้ใจมีแค่นาย"  

เสิ่นโหย่วเฉวียนหาข้ออ้างแบบส่งๆ

พอหลงเฉิงเซิงได้ยินเขาพูดเร่ืองนี้ก็ล้มเลิกความคิดท่ีจะออกไปกับเขา 

รับประกันซ�้าแล้วซ�้าอีกว่าจะดูแลบ้านให้ดี

หน่ึงชั่วโมงต่อมา เสิ่นโหย่วเฉวียนที่รีบเผ่นออกมาราวพายุก็ได้มาอยู่ท่ี

ห้องรับรองของส�านักย่อยเขตใต้ ต�ารวจหนุ่มสองนายน่ังประจันหน้ากับเขา  

คนหนึ่งหยิบเครื่องบันทึกเสียงมาเตรียม ส่วนอีกคนเปิดสมุดเพื่อลงบันทึก

"...มือถือของโจรปิดอยู่ตลอดเลยเหรอครับ" ต�ารวจหนุ่มท่ีตัดผมทรง 

สกินเฮดถาม

"ครับ หลังๆ พอโทรไปเคร่ืองก็ปิดตลอด บอกแค่ให้เวลาผมสามวัน 

เพ่ือเตรียมเงินห้าสิบล้าน" เสิ่นโหย่วเฉวียนเล่าทุกสิ่งที่เขารู้อย่างใจเย็นมาก 

ท่าทางไม่เหมือนพ่อที่ก�าลังเสียลูก แต่เหมือนผู้ชมคนหนึ่งมากกว่า

ต�ารวจสองนายพิศดเูขาด้วยสายตากังขาก่อนก�าชบัว่า "เอาอย่างนีแ้ล้วกัน 

ครบั คณุไปเตรยีมเงนิไว้ และในเวลาเดยีวกันทางเราจะด�าเนินการตรวจสอบ  

อีกสักครู่พวกเราจะน�าก�าลังไปที่บ้านคุณเพ่ือดูว่าโจรจะโทรเข้ามาหรือเปล่า 

ถ้าโทรมา เราจะให้เจ้าหน้าที่เทคนิคตามรอยที่อยู่ของเขา"

"ผมไม่อยากจ่ายค่าไถ่" เสิน่โหย่วเฉวียนบอกตามความจรงิ "เพราะแบบน้ี 

ผมถึงมาแจ้งความ"

ต�ารวจสองนายจ้องหน้าเขา บนหน้ามีตัวอักษรแถวหนึ่งปรากฏออกมา

อย่างเด่นหรา...แกมันเดรัจฉาน!
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เสิน่โหย่วเฉวียนฝืนย้ิม อธิบายว่า "ผมไม่คดิจะปิดบงัเรือ่งน้ี ผมขอเล่าให้ 

พวกคุณฟังตามตรงว่าความจริงเสิ่นอว้ีเหราไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของผม เขาเป็นลูก

ของภรรยาผมกับไอ้สวะคนอื่น ส�าหรับผม เงินห้าสิบล้านไม่ใช่จ�านวนน้อยๆ 

ผมต้องขายกองทุน หุ้น รวมถึงหุ้นในบริษัทร่วมทุนท้ิงถึงจะรวบรวมเงินมาได้ 

ซึ่งการขาดช่วงการลงทุนแบบกะทันหันจะท�าให้ผมสูญเงินจ�านวนมาก และ 

ถ้าไม่มีหุ้นในบริษัทร่วมทุน ผมจะเสียต�าแหน่งประธานภาคพ้ืนเอเชียไป  

ระหว่างทางทีม่าผมลองค�านวณดู ความเสยีหายนีอ้าจมมีลูค่าสูงถึงสามร้อยล้าน  

มากพอจะท�าให้ผมเจ็บหนัก ต้องใช้เวลาอย่างน้อยแปดถึงสิบปีกว่าผมจะฝืน

ฟื้นตัวขึ้นมาในวงการได้ การเสียสละให้เด็กที่ไม่ได้เป็นอะไรกันมากขนาดน้ี 

ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลย"

ทนัทีทีถ่อดถอนความรกัของพ่อและหมดสิน้ความเวทนาทียั่งพอมเีหลอื 

เสิน่โหย่วเฉวียนก็สามารถใจจดืใจด�าได้อย่างน่ากลวั เขาย่ืนแฟ้มสนี�า้เงนิออกไป 

พร้อมพูดต่อ "น่ีเป็นเอกสารพิสจูน์ความสมัพันธ์ทางสายเลอืด พวกคุณลองดูได้"

ต�ารวจหนุม่สองนายเก็บง�าค�าว่า 'น่ีมนัเรือ่งบ้าอะไรวะ' ไว้ในใจ เมือ่อ่าน

เอกสารพิสูจน์ สายตาทั้งคู่ก็หยุดอยู่ที่วันที่อย่างเฉียบไว

"วันที่ยี่สิบสองพฤษภาคม มันวันนี้ไม่ใช่เหรอ คุณเพิ่งคอนเฟิร์มได้วันนี้

ว่าเด็กไม่ใช่ลูกแล้วเขาก็ถูกลักพาตัว คุณเสิ่น นี่มันบังเอิญเกินไปหรือเปล่า  

เท่าที่ผมรู้ ลูกสองคนของคุณเป็นแฝดไม่ใช่เหรอ ตอนพวกเขาเกิดจะต้องม ี

การเช็กสุขภาพนี่ เรื่องกรุ๊ปเลือดไม่น่าจะมีปัญหา ไม่งั้นคุณคงไม่เพิ่งมาสงสัย

เอาตอนนี ้บนโลกหาท้องแฝดต่างพ่อได้ยากมาก หลายคนไม่รูด้้วยซ�า้ว่ามเีรือ่ง

ท�านองนีอ้ยู่จรงิ แล้วท�าไมจู่ๆ คณุถึงได้ท�าการพิสจูน์ คณุเสิน่ครบั ค�าพูดของคณุ 

มีประเด็นน่าสงสัยหลายจุด เราต้องการค�าอธิบายที่สมเหตุสมผลจากคุณ"

ต�ารวจสองนายจดจ้องเสิ่นโหย่วเฉวียนด้วยดวงตาวาววับ ฟันธงว่าเขา

คือบุคคลที่น่าสงสัยมากที่สุด

เสิ่นโหย่วเฉวียนเอ่ยด้วยน�้าเสียงไม่สบายใจ "ผมรู้ว่าพวกคุณคิดยังไง 

พวกคุณสงสัยว่าผมเป็นคนท�าเรื่องน้ี เพราะผมแค้นจงฮุ่ยลู่เลยจ้างคนมา 

ลักพาตัวเสิ่นอวี้เหราเพื่อแก้แค้น แต่ไม่ใช่ ผมไม่ได้ระย�าถึงขั้นนั้น อย่างมาก
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ผมก็แค่ไล่พวกเขาไป พูดอกีอย่างคอืถ้าผมเป็นคนท�าเรือ่งน้ี ผมจะมาแจ้งความ

ท�าไม นี่ไม่เท่ากับหาเรื่องใส่ตัวเหรอ"

ต�ารวจสองนายมองตากันก่อนอธิบาย "คุณเสิ่นครับ คดีลักพาตัวทุกคดี

ที่เราจับได้มักเป็นฝีมือของพ่อแม่และคนสนิท ดังน้ันพวกเราจ�าเป็นต้องคัด 

คนที่น่าสงสัยท่ีสุดออกมาก่อนเพ่ือหาแนวทางการสืบสวนท่ีถูกต้อง เพ่ือ

สวัสดิภาพของเด็ก ขอให้คุณเข้าใจและให้ความร่วมมือกับพวกเราด้วย ท�าไม

จู่ๆ คุณถึงสงสัยเรื่องสายเลือดของเด็ก คนทั่วไปไม่น่าจะคิดถึงจุดนี้ไม่ใช่เหรอ 

ย่ิงพวกเขาเป็นแฝดด้วยแล้ว ลกูสาวของคณุก็หน้าตาเหมอืนคณุมาก ตราบใด

ท่ีมีลูกสาวเป็นตัวกันอยู่ข้างหน้า คุณไม่มีทางสงสัยลูกชายท่ีเป็นคู่แฝดแน่ 

การกระท�าของคุณมันประหลาดมาก"

เสิ่นโหย่วเฉวียนเป็นคนดัง เขาเคยพาภรรยากับลูกๆ ไปออกทีวี ต�ารวจ

ทั้งสองนายจึงรู้เรื่องในครอบครัวของเขา

พอรู้ว่าต�ารวจต้องการค�าอธิบายส�าหรับประเด็นนี้ให้ได้ มันก็ท�าให้ 

เสิ่นโหย่วเฉวียนนึกถึงค�าก�าชับของฟั่นจยาหลัว เขาตอบตามความจริงว่า  

"เพื่อนคนหนึ่งบอกผม เขาชื่อฟั่นจยาหลัว"

ต�ารวจสองนายที่ตอนแรกดูซีเรียสเป็นที่สุดพลันเปลี่ยนเป็นปากอ้า 

ตาค้าง จากนัน้ก็ตบโต๊ะอย่างแรง ถอนหายใจ "เขานีเ่อง! มน่ิา!" จบค�า จากนัน้

เมื่อพวกเขามองเสิ่นโหย่วเฉวียนอีกคร้ัง แววระแวงและค้นหาในดวงตาก็

เปลี่ยนเป็นความสงสารและเห็นใจ แถมยังมีความอิจฉาแบบแปลกๆ นิดๆ

"คุณดวงดีมาก" ต�ารวจชั้นผู้น้อยที่ตัดผมทรงสกินเฮดถอนหายใจเฮือก

"อา ครับ ผมโชคดีจริงๆ ท่ีได้รับค�าชี้แนะจากคุณฟั่น ไม่งั้นลูกสาวผม 

คงถูกลกัพาตวัไปแล้ว" เสิน่โหย่วเฉวียนพลนัฉกุคดิเรือ่งหน่ึงขึน้มาได้ รบีบอกว่า  

"ก่อนมาแจ้งความ เขาบอกผมว่าถ้าคดนีีไ้ด้ดอ็กเตอร์ซ่งรุย่เป็นคนท�า เสิน่อว้ีเหรา 

จะกลับมาได้อย่างปลอดภัยแน่นอน"

ตอนแรกเสิน่โหย่วเฉวยีนยังลงัเลกับค�าขอทีค่่อนข้างไร้เหตผุลนี ้ เน่ืองจาก 

กรมต�ารวจไม่ได้เป็นของครอบครวัเขา คนท่ีดแูลคดย่ีอมเป็นคนทีผู่อ้�านวยการ

เป็นคนก�าหนด มหีรอืจะยอมให้เขาสัง่การเอง แต่ท่ีน่าแปลกคอืต�ารวจชัน้ผูน้้อย 
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คนน้ันกลบัไม่มคีวามกังขาหรอืลงัเลสกันดิ อกีฝ่ายหยิบมอืถือข้ึนมาต่อสายหา 

ดร. ซ่งรุ่ยเพื่อเล่าเรื่องทุกอย่างให้อีกฝ่ายฟัง

"คุณก็รู้ว่าผมไม่เคยรับท�าคดีลักพาตัว" แม้ ดร. ซ่งรุ่ยจะดูอ่อนโยน  

แต่น�้าเสียงของเขากลับเย็นชาราวโลหะไร้ชีวิต

เสิน่โหย่วเฉวยีนอดตวัสัน่ไม่ได้ ไม่ต้องเหน็หน้าอกีฝ่ายเขาก็รูว่้าคนคนน้ี

จะต้องเป็นบุคคลส�าคัญที่มีต�าแหน่งสูงมากคนหนึ่ง

ต�ารวจชั้นผู้น้อยลดเสียงลง พูดอย่างระมัดระวัง "ฟั่นจยาหลัวบอก 

เจ้าทุกข์ว่าถ้ามอบหมายให้คุณท�าคดีนี้ เด็กจะกลับมาได้อย่างปลอดภัยแน่"

ซ่งรุ่ยที่ก�าลังเตรียมจะบอกปัด "..."

เสิ่นโหย่วเฉวียนเป็นคนอ่านสถานการณ์ได้ดีมาก เขาจึงรีบพูดเสริม  

"คณุฟ่ันบอกว่า...'ถ้าคณุไม่สบายใจ ผมจะแนะน�ามอืโปรให้คณุคนหน่ึง ถ้ามเีขา  

คดีน้ีต้องจบลงด้วยดีแน่นอน ด็อกเตอร์ซ่งรุ่ย เขาเป็นที่ปรึกษาหน่วยสืบสวน

อาชญากรรมส�านักย่อยเขตใต้ คุณมั่นใจในมาตรฐานการท�างานของเขาได้' "

น�้าเสียงน่ิงสนิทของซ่งรุ่ยเหมือนจะเกิดระลอกคลื่น "เขาบอกว่าเชื่อ 

ในมาตรฐานการท�างานของผม? บอกว่าผมสามารถปิดคดีนี้ได้ด้วยดี?"

"ครบั เขาพดูแบบน้ี" เสิน่โหย่วเฉวียนรบีผงกศรีษะ ถงึเขาจะไม่อยากสละ

หน้าที่การงานของตัวเองเพื่อเสิ่นอวี้เหรา แต่ก็พอจะพยายามเพื่อเด็กคนนี้ได้

"โอเค ผมจะไปเดี๋ยวนี้ พวกคุณสืบหาตัวพ่อแท้ๆ ของเส่ินอว้ีเหราก่อน 

ผมมีลางสังหรณ์ว่าเรื่องน้ีมีความส�าคัญมาก" น�้าเสียงแผ่วเบาที่ดังมานั้น 

คล้ายว่า ดร. ซ่งรุ่ยก�าลังคุยโทรศัพท์ไปพร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้า จากที่ไม่สนใจ

ก็กลบักลายเป็นรบีมาร่วมด้วย ความเปลีย่นแปลงทีเ่รยีกได้ว่าหนึง่ร้อยแปดสบิ 

องศาของเขาท�าให้เสิ่นโหย่วเฉวียนตกใจจริงๆ

ต�ารวจหนุม่รบีรบัค�าแล้ววางสาย เขาจ้องหน้าเสิน่โหย่วเฉวียนอดึใจหน่ึง 

แววตาทวีความคมปลาบและสหีน้าจรงิจังมากข้ึนเรือ่ยๆ จนกระทัง่เสิน่โหย่วเฉวยีน 

ใกล้จะทนไม่ไหว ต�ารวจนายนัน้ก็พลนัเอ่ยถามด้วยน�า้เสยีงเป็นมติรว่า "ผมแซ่หลี่  

คุณเรียกผมว่าเสี่ยวหลี่ก็ได้ ไม่ทราบว่าคุณฟั่นได้พูดถึงผมบ้างหรือเปล่า เขา

ได้บอกมั้ยว่าผมจะคลี่คลายคดีน้ีได้ น่าจะมีมั้ง ผมเคยถูกเขาสื่อจิตสัมผัส



15เฟิงหลิวซูไต 

วิญญาณ เขาต้องรู้ความสามารถของผมอยู่แล้ว"

เสิ่นโหย่วเฉวียนที่ถูกจ้องจนเหงื่อเย็นๆ แตกทั่วตัว "..."

สารภาพมานะว่าพวกคุณทกุคนเป็นแฟนคลับของฟ่ันจยาหลัว? ใช่ไหม 

เพราะชื่อเขาดูจะได้รับความเชื่อถือจากกรมต�ารวจอย่างมาก!
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ท้องฟ้ายามราตรีค่อยๆ มืดลง ดวงดาวอับแสง หลายคนหลับไปแล้ว  

แต่เสิน่โหย่วเฉวยีนยงัคงคอยอยู่ท่ีส�านกัย่อยเขตใต้ ต�ารวจสองนายท่ีรบัหน้าท่ี 

ดูแลเขา คนหน่ึงแซ่หลี่ อีกคนแซ่หลัว ทั้งคู่ยังหนุ่มมาก ความคิดอ่านเลย

โลดโผนโจนทะยานเป็นพิเศษ พวกเขาปิดสมุดบันทึก ลดเสียงให้เบาลง  

"คณุเสิน่ครบั บ้านของดอ็กเตอร์ซ่งรุย่อยู่ไกล กว่าจะมาถึงต้องใช้เวลาประมาณ 

สี่สิบกว่านาที คุณเล่าเร่ืองท่ีควรเล่าได้ชัดเจนดีแล้ว ถ้าถามต่อก็จะเป็นการ 

ถามซ�้า ไม่มีความหมายอะไรมาก พวกเรามาคุยเล่นกันดีกว่ามั้ยครับ"

เสิ่นโหย่วเฉวียนขอน�้าแร่จากอีกฝ่ายหนึ่งขวด เขาจิบน�้าพลางเอ่ยถาม 

"พวกคุณอยากคุยเรื่องอะไรหรือครับ"

"คุยเรื่องคุณฟั่นได้มั้ยครับ" เสี่ยวหลี่เกาะโต๊ะ ท�าคอยืดคอยาว ดวงตา

เป็นประกายฉายแววอยากรูอ้ยากเห็นและคาดหวงั ต�ารวจท่ีชือ่หลวัหงก็พูดเสรมิ

"ใช่ๆๆ คุยเรื่องคุณฟั่น เขาเป็นคนส�าคัญของคดีนี้เหมือนกัน" พูดจบ 

ก็เปิดเครื่องบันทึกเสียงด้วยท่าทีจริงจัง

เน่ืองจากเสิ่นโหย่วเฉวียนได้รับค�าอนุญาตจากฟั่นจยาหลัวแล้ว เขาจึง

เล่าเรือ่งการพบกันระหว่างเขากับฟ่ันจยาหลวัให้อีกฝ่ายฟัง เสีย่วหลีกั่บเสีย่วหลวั 

รับฟังอย่างเคลิบเคลิ้ม และขอให้เสิ่นโหย่วเฉวียนลงรายละเอียดอยู่เรื่อยๆ  

ถ้าจะให้ดท่ีีสดุคอืให้เขาพูดทุกประโยคทกุตวัอกัษรของฟ่ันจยาหลัว ในระหว่างน้ี 

ก็มีต�ารวจเดินเข้ามาในห้องรับรองอย่างไม่ขาดสาย พวกเขาน่ังลงบนเก้าอี้

บทที่ 54
ความส�านึกในภารกิจของซ่งรุ่ย
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รอบๆ เหมือนไม่มีอะไร แต่ความจริงคือก�าลังคอยเงี่ยหูฟังอยู่

เสิ่นโหย่วเฉวียนหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก เขารู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้

มาแจ้งความแต่มาร่วมงานเล่านิทาน คนพวกนีอ้ยากรูเ้รือ่งของฟ่ันจยาหลวักัน

ขนาดนี้เชียว? เพราะอะไรกัน

ยังไม่ทันท่ีเขาจะได้ขบคิดถึงปัญหาข้อนี้ ผู้อ�านวยการของส�านักย่อย 

เขตใต้ก็มา เขาพูดแบบเปิดประตูเจอภูเขาว่า "ได้ยินว่าฟั่นจยาหลัวให้คุณขอ 

ด็อกเตอร์ซ่งมาท�าคดีนี้หรือ"

"ครับ" เสิ่นโหย่วเฉวียนพยักหน้าติดๆ กัน

น�า้เสยีงของผูอ้�านวยการมคีวามล�าบากใจ "แต่ด็อกเตอร์ซ่งไม่ใช่ต�ารวจ 

เป็นแค่ท่ีปรึกษา ตามหลักเขาไม่มีคุณสมบัติในการน�าทีมท�าคดี นอกจาก 

คอยให้ความคิดเห็นอยู่ข้างๆ"

หัวใจของเสิ่นโหย่วเฉวียนเต้นตุบๆ ระหว่างท่ีก�าลังกังวลเรื่องน้ี เขา 

กลับได้ยินผู้อ�านวยการบอกว่า "แต่ถ้าฟั่นจยาหลัวรู้สึกว่าเขาท�าได้ งั้นผมก็จะ 

ขอแหกกฎให้เขาน�าทมีสกัครัง้ เพราะความปลอดภยัของเดก็คอืสิง่ส�าคญัท่ีสดุ 

ครัง้นีพ้วกนายต้องฟังค�าสัง่ของด็อกเตอร์ซ่ง เวลานีเ้ขาเป็นหวัหน้าทมีชัว่คราว

ของพวกนาย" ผู้อ�านวยการสั่งพวกเจ้าหน้าท่ีในหน่วยสืบสวนอาชญากรรม 

ทีมหนึ่ง

"ทราบแล้วครับผู้อ�านวยการ" ทุกคนรับค�าสั่งกันอย่างรวดเร็ว

หัวใจท่ีแขวนห้อยอยู่บนที่สูงของเสิ่นโหย่วเฉวียนถึงค่อยวางลงได้ เขา

คดิไม่ถึงว่าค�าพูดของฟ่ันจยาหลวัจะมอีทิธิพลมหาศาลขนาดนี ้ เบือ้งหลงัอกีฝ่าย 

ไม่มีสกุลฟั่นแล้ว ท�าไมถึงยังท�าแบบนี้ได้อีก แต่ต่อให้ไม่มีสกุลฟั่นแล้วยังไง 

ลองว่าความสามารถของอกีฝ่ายมคีวามมหศัจรรย์ขนาดนี ้คนท่ีรูจ้กัฟ่ันจยาหลวั 

คนไหนจะกล้าไม่ให้เกียรติ

การรอคอยให้ความรู้สึกยาวนานและแสนทรมาน เสิ่นโหย่วเฉวียนที ่

ตอนแรกใจเย็นมากเริ่มนั่งไม่ติด แม้เสิ่นอวี้เหราจะไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของเขา แต่ก็

เป็นชีวิตน้อยๆ ที่เพิ่งเริ่มต้น เขาไม่อาจท�าเป็นไม่ดูด�าดูดีได้

เสีย่วหลีม่องเหน็ความกระวนกระวายใจของเขาจงึพูดปลอบ "ไม่ต้องใจร้อน  
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ในเมื่อฟั่นจยาหลัวบอกว่าเด็กจะไม่ถูกฆ่า เขาจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัย

แน่นอน"

เสิ่นโหย่วเฉวียน "..."

ความร้อนรนกระวนกระวายถูกแทนทีด้่วยความรูส้กึหวัเราะไม่ได้ร้องไห้

ไม่ออก เขาพบว่าต�ารวจกลุ่มน้ีเชื่อมั่นในตัวฟั่นจยาหลัวมาก พวกเขาไปเจอ

เรื่องอะไรมาถึงได้มีความรู้สึกแบบนี้ จะเก่ียวกับคดีของเกาอี้เจ๋อหรือเปล่า  

เพราะฟั่นจยาหลัวรู้ตัวผู้เสียหายทั้งห้า มิน่า...

เมือ่ความคดิของเสิน่โหย่วเฉวียนเริม่ล่องลอย เวลาก็ดจูะเดนิเรว็ข้ึนมาก 

เหมอืนแค่ชัว่พรบิตา ดร. ซ่งคนทีว่่ากันว่ามมีาตรฐานการท�างานอยูใ่นระดบัสงูสดุ 

ก็เดินเข้ามาอย่างรีบร้อน ที่เหนือคาดคือเขามีรูปร่างสูงใหญ่และหน้าตาหล่อ

ออกไปทางสวยมาก ชายหนุ่มแต่งตัวไม่เหมือนกับพวกคงแก่เรียนท่ีไม่สนใจ

เรื่องรูปลักษณ์ แต่กลับโดดเด่นเหมือนนายแบบที่เดินอยู่บนแคตวอล์ก เขา

สวมชุดสูทสีเทาเงิน ผูกเนกไทพิมพ์ลายสีฟ้าอ่อนเส้นหนึ่ง กระดุมเพชรสีฟ้า 

เป็นประกายสะท้อนแสงไฟ ดูไฮโซมาก กลิ่นน�้าหอมโอดิโคโลญโชยมาพร้อม 

การเดินเข้ามาใกล้ของเขา ให้ความรู้สึกน่าประทับใจ

พูดกันจรงิๆ ว่าถ้าเสีย่วหลีไ่ม่ลกุขึน้แนะน�าทัง้สองให้รูจ้กักัน เสิน่โหย่วเฉวยีน 

ไม่มทีางคดิว่าผูช้ายคนนีค้อืผูเ้ชีย่วชาญด้านจติวทิยาผูม้ช่ืีอเสยีงระดับนานาชาติ  

เน่ืองจากภาพลกัษณ์และท่าทางภายนอกของเขาดเูด่นกว่านายแบบระดบัแนวหน้า 

หลายคนในแวดวงแฟชั่นด้วยซ�้า

เสิ่นโหย่วเฉวียนกดข่มความประหลาดใจไว้ รีบเดินเข้าไปจับมือกับ  

ดร. ซ่ง แต่กลับถูกฝ่ายตรงข้ามปฏิเสธด้วยท่าทีเย็นชา "ขอโทษด้วย ผมเป็น 

มายโซโฟเบยี* เราท�างานกันก่อนดกีว่า" นับตัง้แต่ถูกฟ่ันจยาหลวัฉกีหน้า เขาก็ 

คร้านจะแสร้งท�าตวัสภุาพ แต่ตราบใดท่ีเขาไม่ได้ท�าผดิกฎหมาย ย่อมไม่มใีคร

ท�าอะไรเขาได้

"ครับๆ ครั้งน้ีต้องรบกวนคุณจริงๆ" เสิ่นโหย่วเฉวียนหดมือกลับอย่าง

หวาดๆ

* มายโซโฟเบีย (Mysophobia) หรือโรคกลัวเชื้อโรค กลัวความสกปรก รวมไปถึงการปนเปื้อนต่างๆ มักจะ
แสดงออกมาโดยการหลีกเลี่ยงสัมผัสหรือสถานที่สกปรก
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ซ่งรุย่ไม่มเีวลามาโอภาปราศรยักับอกีฝ่าย ชายหนุ่มหยิบสมดุบนัทึกขึน้

มาอ่านอย่างจรงิจงั หัวคิว้ของเขาขมวดแน่นคล้ายก�าลงัร�าคาญใจและคดิหนกั 

เขาไม่เข้าใจจรงิๆ ว่าท�าไมในคนืหน้าร้อนท่ีอากาศเริม่เปลีย่นเป็นอบอ้าว เขาถึง 

ทิง้การเขยีนวิทยานพินธ์และอ่านบทความขบัรถออกมาตามล�าพัง ต้องทนกับ

การจราจรตดิขัดกบัอากาศแย่ๆ เพ่ือว่ิงมาคลีค่ลายคดีลักพาตัวแสนธรรมดาท่ี

กรมต�ารวจซึง่อยู่ห่างออกไปหลายสบิกิโลเมตร เพียงเพราะค�าพูดประโยคเดยีว

ของฟั่นจยาหลัวอย่างนั้นหรือ เหลวไหลไร้สาระ!

เขาพยายามปฏิเสธความคิดน้ีอย่างเต็มท่ี แต่ในใจกลับบอกกับตัวเอง

ตามความสัตย์จริงว่า...ใช่ เพราะค�าพูดประโยคเดียวของฟั่นจยาหลัว นาย 

ถึงเผ่นมาน่ี เพราะค�าพูดประโยคนั้นมันไม่ธรรมดาและมีความหมาย เป็น 

ค�ารับรองและชื่นชมที่ออกมาจากปากของคนที่เย็นชาร้ายกาจแบบนั้น

ซ่งรุ่ยไร้รัก ไร้แค้น ไร้ชอบ ไร้ชัง ไม่รู้ว่าแบบไหนที่เรียกว่าสวยงามหรือ

อปัลกัษณ์ และย่ิงไม่มคีวามรูส้กึสงสารหรอืเห็นใจใดๆ ต่อให้มคีนมาตายอย่าง 

น่าอนาถต่อหน้า เขาก็ยังไม่รูส้กึอะไร แต่คนืนี ้ตอนทีเ่ขาได้ยินเสิน่โหย่วเฉวียน

ทวนค�าพูดของฟั่นจยาหลัว ความรู้สึกท่ีหาได้ยากของเขากลับมีความยินดี

จางๆ ปรากฏขึ้น การได้รับค�ารับรองและชื่นชมจากคนแบบน้ัน มันท�าให้เขา

บงัเกิดสามญัส�านึกบางอย่างและมใีจอยากท�างาน เขาเลยรบีแต่งตัวดีๆ  ก่อน

เดินทางไกลกว่าครึ่งเมือง ฝ่ารถติดเป็นแพและฝุ่นควันเพื่อมาที่นี่

เหลวไหล! ไร้สาระมาก! ซ่งรุย่ถ่มถุยตวัเองไปพร้อมๆ กับการอ่านบนัทึก

ทุกตัวอักษรและทุกประโยคอย่างเอาจริงเอาจัง

"เท่าท่ีผมรู ้ โรงเรยีนอนบุาลองิไฉเป็นโรงเรยีนระดบัสงูทีม่กีารดแูลเข้มงวด 

เป็นพิเศษ ท�าไมพวกเขาถึงปล่อยให้คนแปลกหน้ารับตัวเสิ่นอวี้เหราไปง่ายๆ" 

เขาคิดทบทวนถึงข้อสงสัย

เสิน่โหย่วเฉวียนรบีบอก "คนร้ายหญิงคนนัน้ใส่หมวก มาสก์ และแว่นตาด�า  

หน้าเขียวบวมไปหนึ่งแถบ มองไม่เห็นหน้าจริง แต่เสียงเธอเหมือนผู้ช่วยของ

จงฮุย่ลูเ่ป๊ะ เธอบอกครโูรงเรยีนอนบุาลว่าเธอเพ่ิงไปท�าศลัยกรรมมาเมือ่หลายวัน 

ก่อน ตอนนีห้น้ายังไม่เข้าที ่และต่อสายวิดโีอคอลล์กับจงฮุย่ลูเ่พ่ือยืนยันตวัตน 
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ครูที่โรงเรียนเลยเชื่อเธอ พาเด็กออกมา พวกคุณก็รู้ว่าจงฮุ่ยลู่เป็นดาราดัง  

ในวงการนีก้ารท�าศลัยกรรมเป็นเรือ่งธรรมดามาก มคีนเปลีย่นหน้าใหม่สองรอบ 

ในสามวันเยอะแยะไปหมด ครูเลยไม่สงสัย ตอนหลังจงฮุ่ยลู่บอกผมว่าช่วงที่

คนร้ายรับลูกไป เธอก�าลังไลฟ์เลยวิดีโอคอลล์กับครูไม่ได้ และผู้ช่วยของเธอ 

ก็คอยอยู่ที่หลังเวที ไม่ได้ไปไหน เรื่องนี้มันแปลกมากจริงๆ!"

"ไม่แปลก วิดีโอคอลล์สามารถท�าขึ้นได้ แค่หาผู้หญิงที่หน้าตาเหมือน

ภรรยาคณุมาสกัคนมาต่อสายหลอกครโูรงเรยีนอนบุาลก็พอ ได้ยินว่าภรรยาคุณ 

มีใบหน้าเพอร์เฟ็กต์แบบท่ีผู้หญิงหลายคนใฝ่ฝัน สมัยนี้เทคนิคการศัลยกรรม

ล�้าหน้ามาก น่าจะหาคนที่ท�าหน้าคล้ายเธอได้ไม่ยาก" ซ่งรุ่ยวิเคราะห์อย่าง

เยือกเย็น

เสิ่นโหย่วเฉวียนพยักหน้ารับรัวๆ "จริงครับ มีหลายคนอยากเป็นอย่าง 

จงฮุย่ลู ่ ถ้าพูดแบบนี ้ครโูรงเรยีนอนบุาลคงไม่ได้ตัง้ใจ ไม้น้ีต่อให้ระวังก็กันไม่อยู่  

เฮ้อ..."

น�้าเสียงของซ่งรุ่ยยังคงเยียบเย็น "อีกเดี๋ยวพวกเราไปตรวจสอบข้อมูล

จากครโูรงเรยีนอนุบาล ผมพอจะรูเ้ค้าโครงของคดแีล้ว เสีย่วหลี ่เรยีกทกุคนมา 

เราจะเปิดประชุม"

เสี่ยวหลี่รีบไปเรียกคน สิบนาทีต่อมาสมาชิกทุกคนต่างถือสมุดเล่มเล็ก

มายืนอยู่รอบตัวซ่งรุ่ย เสิ่นโหย่วเฉวียนอยากหลบไป แต่กลับถูกซ่งรุ่ยสั่งให้ 

อยู่ก่อน "คุณเสิ่นครับ งานของเราจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคุณ  

ขอให้คุณอยู่ฟังแผนของเราด้วย" ไม่คอยให้เสิ่นโหย่วเฉวียนพยักหน้าตอบรับ 

เขาก็ออกค�าสั่งอย่างรวดเร็ว "เวลานี้คนร้ายยังเอาแต่ปิดเครื่อง เบอร์โทรศัพท์

ก็เป็นแบบไม่ขึน้ทะเบยีนท�าให้ไม่สามารถระบตุวัตนได้ มอืถือท่ีพวกเขาใช้ไม่ได้ 

เป็นสมาร์ตโฟน แทร็กตามไม่ได้ ทางนี้เลยตัน พวกเราท�าได้แค่รอให้พวกเขา

โทรมาอีกที

หลังคนร้ายรับตัวเด็กไป เธอเปลี่ยนรถตรงจุดบอดของกล้องวงจรปิด 

ในลานจอดรถสาธารณะเฉาอนั รถทีถู่กท้ิงไว้เป็นรถทีถู่กขโมยไปเมือ่สบิปีก่อน 

ถูกเปลี่ยนมือหลายทอดจนหาต้นตอไม่เจอ ลานจอดรถสาธารณะเฉาอัน 
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มีรถจอดอยู่หลายหมื่นคัน แต่มีกล้องวงจรปิดน้อยมาก ต�าแหน่งท่ีถ่ายไป 

ไม่ถึงมีเยอะ ท�าให้เราคอนเฟิร์มไม่ได้ว่ารถที่เธอขับไปคือคันไหน และตอนน้ี

ยังไม่รู้เส้นทางของเธอ ยิ่งคอนเฟิร์มไม่ได้ด้วยว่าเธอจะเปลี่ยนรถอีกหรือเปล่า 

เรื่องทุกอย่างอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีไม่มีความชัดเจน แต่ถึงอย่างน้ันเราก็จะ

นั่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้ ต้องด�าเนินการส�ารวจเบื้องต้นก่อน

ไอเดยีในการท�าคดขีองผมเป็นแบบนี ้อนัดบัแรก เสีย่วหลี ่คณุไปเชก็ดวู่า 

พ่อแท้ๆ ของเสิน่อว้ีเหราเป็นใคร เน้นสบืค้นช่องทางโซเชยีลทกุอย่างของจงฮุย่ลู่  

โดยเฉพาะแอ็กลับ ในคดีลักพาตัว คนที่มีความเก่ียวข้องทางสายเลือดกับ 

เหย่ือทุกคนต้องถูกสอบทั้งหมดเพ่ือตัดผู้ต้องสงสัยออกไป จงฮุ่ยลู่เป็นดารา 

นิสัยโอ้อวดคือข้อเสียของคนเป็นดารา ทั้งที่รู้ว่าเรื่องบางอย่างบอกใครไม่ได้ 

แต่พวกเขายังใช้ช่องทางลับๆ บางอย่างเพ่ือเผยแพร่ออกไปอยู่ดี ขอเพียงหา

ช่องทางเหล่านี้เจอ พวกเราก็จะเจอเบาะแส สอง บันทึกการใช้จ่ายกับบันทึก

การโทรน่าจะช่วยเปิดเผยความลบัของเธอได้ พวกเราเชก็จากหลายๆ ช่องทาง

และด�าเนนิการให้เรว็ท่ีสดุ สดุท้ายคณุไปเชก็เส้นทางหลังจากท่ีคนร้ายสาวคนน้ัน 

เปลีย่นรถ การเปรยีบเทยีบภาพทีเ่ก่ียวข้องเหล่านัน้มจี�านวนมากเกินไป จ�าเป็น

ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการคัดกรอง นี่ถือเป็นจุดแข็งของคุณ"

"ครับ ด็อกเตอร์ซ่ง" เสี่ยวหลี่ผงกศีรษะพลางจดบันทึก

ซ่งรุย่มองคนท่ีเหลอืก่อนออกค�าสัง่ "พวกคุณไปเก็บข้อมลูจากกล้องวงจรปิด 

จากหน้าร้านและถนนในละแวกโรงเรยีนอนบุาลองิไฉมา ในเมือ่คนร้ายสามารถ 

ท�าวิดโีอคอลล์ของจงฮุย่ลูไ่ด้ เลยีนแบบเสยีงของผูช่้วยได้ แสดงว่าพวกเขาต้อง

ท�าการบ้านเรื่องสกุลเสิ่นเยอะ และต้องมีการไปดูลาดเลาแถวโรงเรียนเพื่อให้

แน่ใจว่าจะสามารถท�าการลักพาตัวได้อย่างสะดวกราบรื่น เราน่าจะเจอคน 

น่าสงสัยจากกล้องวงจรปิด จ�าไว้ว่าในขั้นตอนการเก็บข้อมูล พวกคุณจะต้อง 

เงียบไว้ อย่าท�าให้คนร้ายเอะใจว่าคุณเสิ่นมาแจ้งความ อีกอย่างจะต้องให ้

ครโูรงเรยีนอนบุาลพวกน้ันเกบ็ความลบัไว้ให้มดิ ถ้าพวกเขาแพร่งพรายออกไป  

เสิ่นอว้ีเหรามีสิทธ์ิถูกฆ่า นอกจากนี้ให้หาตัวผู้หญิงคนท่ีต่อสายวิดีโอคอลล ์

กับครูโรงเรียนอนุบาลโดยสืบหาจากโรงพยาบาลศัลยกรรมในละแวกน้ัน  
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มีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะท�าศัลยกรรมจริงและหน้ายังไม่เข้าที่ นี่เป็น

เบาะแสส�าคัญเบาะแสหนึ่ง พวกคุณแบ่งกันไปสามทาง หน่ึงตรวจสอบ 

กล้องวงจรปิด สองตรวจสอบค�าให้การของประจักษ์พยาน และสุดท้าย 

ตรวจสอบโรงพยาบาลศัลยกรรม"

ทุกคนต่างรับค�าอย่างระมัดระวังและหนักแน่น

ซ่งรุ ่ยหันไปหาเสิ่นโหย่วเฉวียน สั่งเสียงเฉียบ "คุณเส่ินครับ เวลาน้ี 

คุณช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่คุณไปรับลูกสาวกลับบ้านหน่อย รวมถึงเรื่องของ 

คนที่บ้านว่าก�าลังท�าอะไร พูดอะไร จ�าไว้ด้วยนะครับว่าคุณจะต้องพูดตาม

ความจริงและเหมือนตอนนั้นทุกอย่าง อย่าพลาดรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไป

แม้แต่อย่างเดียว เพราะมันอาจมีส่วนช่วยในการสืบหาของเรา"

"ครับๆๆ ผมจะพูดตามความจริงแน่นอน" เสิ่นโหย่วเฉวียนเช็ดเหงื่อบน

ศีรษะ เขานึกย้อนพลางเล่าออกมา และคอยเสริมรายละเอียดท่ีตกหล่นไป 

เป็นระยะ

ซ่งรุ่ยบันทึกค�าพูดพวกนี้ไว้ในเครื่องบันทึกเสียง ผ่านไปครู่หนึ่งก็เอ่ยว่า 

"คุณเสิ่นครับ เวลานี้ทางต�ารวจจะคุ้มกันให้คุณออกจากกรมต�ารวจไปเงียบๆ 

เพราะมีความเป็นไปได้มากว่าคนร้ายอาจจะแอบเฝ้ามองคุณอยู่"

"งัน้จะท�ายังไงด ีแบบน้ีก็หมายความว่าพวกเขารูเ้รือ่งทีผ่มมาแจ้งความ

ที่กรมต�ารวจแล้วเหรอ" เสิ่นโหย่วเฉวียนตื่นตระหนกขึ้นมาทันที

"เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะช่วยคอนเฟิร์มให้คุณเอง" ซ่งรุ่ยรักษาความ

เยือกเย็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ "ถ้าคนร้ายสะกดรอยตามคุณจริง เราก็มีอีกวิธี 

เพ่ือใช้รับมืออีกฝ่าย คุณไม่ต้องกังวล แต่จนถึงตอนนี้ฝั่งนั้นยังไม่ติดต่อคุณ 

เหน็ได้ว่าพวกมนัใจเย็นมาก น่าจะยังไม่รูเ้รือ่งท่ีคณุมาแจ้งความ หลงัออกจาก

กรมต�ารวจ ผมอยากให้คุณไปรวบรวมเงินทันที ไม่ว่าคุณจะอยากจ่ายค่าไถ่

หรอืไม่ คุณก็ต้องแสดงท่าทเีพ่ือให้คนร้ายตายใจ พร้อมกันน้ันก็ช่วยยือ้เวลาไว้

ให้พวกเราหน่อย อีกสองชั่วโมงเพ่ือนร่วมงานผมจะแอบพาคุณกลับมาท่ี 

กรมต�ารวจแล้วเรามาหารือขั้นตอนต่อไปกันอีกที"

เสิ่นโหย่วเฉวียนไม่รู้เลยว่าจะรับมือกับทุกอย่างตรงหน้าอย่างไร ไม่ว่า
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ต�ารวจจะว่ายังไงเขาก็ต้องฟัง โชคดท่ีีผูเ้ชีย่วชาญด้านการแกะรอยของส�านักย่อย 

เขตใต้ท�าการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วบอกเขาว่าโจรไม่ได้สะกดรอยตาม

ดเูขา เวลานีเ้สิน่อว้ีเหราน่าจะยังปลอดภัยด ีระหว่างน้ีเส่ินโหย่วเฉวียนได้รบัสาย 

จากจงฮุ่ยลู่ คุณพ่อเสิ่น คุณแม่เสิ่นท่ีโทรมาถามว่าเขารวบรวมเงินได้หรือยัง 

แต่ถูกเขาตอบแบบส่งๆ ไป

ทันทีที่ ดร. ซ่งรุ่ยมาถึง การสืบสวนก็เริ่มด�าเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

ไอเดยีของเขาชดัเจนดมีาก เหมอืนมมีอืข้างหนึง่มาช่วยดงึเอาเมฆหมอกออกไป  

ท�าให้ปัญหายุ่งยากทั้งหมดเปลี่ยนเป็นง่ายดาย เรื่องนี้ท�าให้เสิ่นโหย่วเฉวียน

ย่ิงมีความมั่นใจในค�าตัดสินของฟั่นจยาหลัวอย่างไร้ข้อกังขา เหมือนอย่างท่ี 

อกีฝ่ายท�านายไว้ว่าถ้าหากจะมใีครสามารถพาเสิน่อว้ีเหรากลับมาอย่างปลอดภัย 

ได้ คนคนนั้นจะต้องเป็น ดร. ซ่งคนเดียว



Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ 224

ประสทิธิภาพในการน�าทมีของซ่งรุย่ไม่ได้ด้อยไปกว่าจวงเจนิ เพราะมเีขา 

คอยสั่งการอยู่ข้างๆ ท�าให้ทุกคนค้นหาทิศทางการสืบสวนได้อย่างรวดเร็ว  

จากนัน้ต่างคนต่างก็ไปท�างานของตวัเอง เสิน่โหย่วเฉวียนรบีไปรวบรวมเงินด้วย 

การเอาเรื่องนี้ไปคร�่าครวญกับบรรดาเพื่อนสนิทหลายคนด้วยท่าทางโอเวอร์

และเพราะการเล่นใหญ่ของเขา ท�าให้หลายคนไม่ค่อยเชื่อ เข้าใจว่า 

เขาดืม่เยอะแล้วมาล้อเล่นเลยโทรไปคอนเฟิร์มกับจงฮุย่ลู ่และอกีฝ่ายย่อมต้อง

ร้องไห้ฟูมฟาย ท�าให้ทุกคนวางตัวไม่ถูก เงินห้าสิบล้าน ถ้าไม่ใช่เพ่ือนสนิท 

ชนิดตายแทนกันได้ ใครมันจะหยิบออกมาง่ายๆ

การรวบรวมเงนิท่ีไม่สะดวกราบรืน่ท�าให้เสิน่โหย่วเฉวียนได้ประจกัษ์ถึง

โฉมหน้าท่ีแท้จรงิของ 'เพ่ือนสนิท' ทัง้หลาย สองชัว่โมงผ่านไป ภายใต้การดแูล

ของต�ารวจ เขาได้เปลี่ยนเป็นรถอีกคันเพื่อเดินทางไปที่ส�านักย่อยเขตใต้อย่าง

ลบัๆ ในระหว่างนัน้ต�ารวจทีไ่ปเกบ็รวบรวมข้อมลูต่างเดนิทางกลบัมา ดเูหมอืน

คดีจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

ซ่งรุ่ยแปะรูปถ่ายหน่ึงใบบนกระดานไวท์บอร์ด เอ่ยถาม "คุณเส่ินครับ  

นี่เป็นรูปท่ีเจอในแอ็กลับบนเวยป๋อของจงฮุ่ยลู่ ตอนนั้นเธอไปพักร้อนท่ีบาหลี 

คุณรู้จักคนที่อยู่ในรูปนี้หรือเปล่า"

เสิน่โหย่วเฉวียนเพ่งมองอย่างละเอยีดอยู่นาน ก่อนเอ่ยด้วยน�า้เสยีงงุนงง 

"คุณพูดถึงคนไหน" นี่เป็นภาพวิวที่ถ่ายผ่านกระจก นอกหน้าต่างเป็นหาด 

บทที่ 55
ฟั่นจยาหลัวเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว
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สีเหลืองทองกับท้องทะเลสีคราม บนชายหาดและในทะเลเต็มไปด้วยฝูงชน

ที่มาพักร้อน แออัด เบียดเสียดกัน มองผาดๆ เป็นเรื่องยากมากที่จะบอกได้ว่า

ใครเป็นใคร

ซ่งรุ่ยชี้ไปที่รอยต่อระหว่างแสงกับเงาแล้วเอ่ย "ดูท่ีต�าแหน่งย้อนแสง  

อย่ามองออกไปนอกหน้าต่าง"

เมื่อนั้นเสิ่นโหย่วเฉวียนถึงสังเกตเห็นว่ามีรูปของคนถ่ายสะท้อนอยู่บน

หน้าต่างแบบสวงิ ถึงจะดเูลอืนรางแต่ยังพอมองเหน็ทรวดทรงอรชรของผู้หญิง

กับรูปร่างก�าย�าของผู้ชายได้ เสียดายท่ีภาพนี้ถ่ายตรงช่วงใต้คอของพวกเขา

ลงมา ท�าให้ศีรษะและใบหน้าของเจ้าของเรือนร่างไม่ปรากฏอยู่ในภาพ

"ผูห้ญิงคนนีค้อืจงฮุย่ลู!่" เสิน่โหย่วเฉวียนฟันธง "พวกคุณดู ตรงไหปลาร้า

ของเธอมไีฝหน่ึงเมด็ ผมจ�าไฝเมด็น้ีได้" ต่อมาเขาพบรายละเอยีดต่างๆ มากขึน้ 

เสิ่นโหย่วเฉวียนชี้ไปที่รอยสักรูปดวงอาทิตย์บนไหล่ซ้ายของผู้ชาย "เขาคือ 

หลงเฉิงเซิง คนขับรถของผม! มิน่าช่วงที่จงฮุ่ยลู่ไปพักร้อนที่บาหลี หลงเฉิงเซิง 

ถึงได้ลาพักร้อนกลับบ้าน ที่แท้พวกเขาก็ไปมั่วกัน!"

อันท่ีจริงต�ารวจระบุตัวตนของคนในรูปได้ก่อนแล้ว ถึงค่อยเอามาให ้

เสิ่นโหย่วเฉวียนยืนยัน

ซ่งรุย่พยักหน้าแต่ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรเก่ียวกับประเดน็น้ี เขามองผ่าน 

เสิ่นโหย่วเฉวียนท่ีหอบหายใจหนักๆ ด้วยท่าทางใกล้จะระเบิดไปแล้วพูดต่อ 

"ข้อมลูจากกล้องวงจรปิดท�าให้พวกเราพบว่าระยะน้ีไม่มรีถหรอืบคุคลน่าสงสยั

ไปอยู่ในละแวกโรงเรียนอนุบาล ผู้หญิงที่ลักพาตัวเสิ่นอวี้เหรารวมถึงรถท่ีใช้

เป็นยานพาหนะไม่เคยโผล่แถวโรงเรียนเลย กระดูกเชิงกรานของเธอแอ่นไป

ข้างหน้า เวลาเดินขาก็เลยกาง อีกอย่างขากรรไกรของเธอก็หดตัวอย่างรุนแรง 

รปูร่างกับท่าทางการเดนิมเีอกลกัษณ์มาก ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวเิคราะห์ร่องรอย 

ของเราย่อมต้องสงัเกตเห็นเธอ เหน็ได้ชดัว่าเหตกุารณ์นีไ้ม่สอดคล้องกับหลกัฐาน 

ที่เรามีอยู่ตอนนี้"

ทุกคนรีบหยิบปากกา เตรียมจดประเด็นส�าคัญ

"ค�าบอกเล่าของคุณเสิ่นท�าให้เรารู้ว่าคนร้ายท�าการตรวจสอบทุกคน 
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ในบ้านสกุลเสิ่นอย่างละเอียด ในเมื่อเธอตัดสินใจลงมือลักพาตัวเด็กจาก

โรงเรียนอนุบาลโดยมีการจัดเตรียมเส้นทางและยานพาหนะเอาไว้ล่วงหน้า 

เป็นอย่างดีขนาดนี้ แล้วท�าไมเธอถึงไม่ไปดูลาดเลาที่โรงเรียนก่อนเลย"

"เธออาจคุ้นเคยกับบริเวณรอบๆ โรงเรียนอนุบาลดีเลยไม่จ�าเป็นต้องดู

ลาดเลา" หลิวเทายกมือพูด

ซ่งรุย่ผงกศรีษะทนัท ี "ถูกต้อง ผมก็ตัง้สมมตฐิานเอาไว้แบบนี ้พวกคณุดสูิ  

นีค่อืคลปิวันทีเ่กิดการลกัพาตวั คนร้ายขับรถเข้าไปในจดุบอดของกล้องวงจรปิด 

ในลานจอดรถแบบไม่เก็บค่าบริการของโรงเรียน ถ้าไม่เคยดูลาดเลาแล้วเธอ 

รู้ได้ยังไงว่ามุมนี้อยู่ในจุดที่กล้องวงจรปิดถ่ายไปไม่ถึง หรืออาศัยดวง?"

"น่าจะมคีนบอกเธอ และคนคนน้ีจะต้องคุน้เคยกับโรงเรยีนอนุบาลองิไฉ

ดีมาก" ต�ารวจนายหนึ่งวิเคราะห์

ซ่งรุ ่ยผงกศีรษะ "เบาะแสต่างๆ ฟ้องว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของคนใน 

เนือ่งจากไม่มกีารดลูาดเลา แต่คนร้ายกลบัรูเ้วลาเลกิเรยีนของโรงเรยีนอนบุาล 

รูจ้ดุบอดของกล้องวงจรปิด และรูส้ถานภาพทางการเงนิของสกุลเสิน่เป็นอย่างดี  

เงนิห้าสิบล้านไม่มากและไม่น้อย อยู่ในลิมิตทีคุ่ณเสิน่สามารถรับได้ งั้นคนใน

คนนี้คือใคร"

ทุกคนหันไปมองเสิ่นโหย่วเฉวียนด้วยดวงตาเป็นประกาย

เสิ่นโหย่วเฉวียนท่ีก�าลังเดือดดาลพูดทันที "หลงเฉิงเซิงแน่ๆ! เขาไปรับ

เด็กๆ ตอนเลิกเรียนแทนผมอยู่บ่อยๆ และรู้สถานภาพทางการเงินของผมดี 

นอกจากน้ีเขายังเป็นผีพนัน ก่อนหน้านี้เวลาเสียพนันเขาชอบมายืมเงินผม  

ผมเห็นเขาท�างานดีมากเลยให้ยืมไปบ่อยๆ แต่ระยะนี้ไม่รู้ท�าไม จู่ๆ เขาขอผม 

ทีเดียวสองล้าน! คร้ังน้ันผมเดือดจริงๆ รู้สึกว่าเขาโลภจนน่าเกลียดเลยไม่ให้

เขายืม แถมยังขู่ว่าจะไล่เขาออก! แรงจูงใจของเขาสูงมาก ต้องเป็นเขาแน่!"

ซ่งรุย่ขยับกรอบแว่นบนสนัจมกู พูดด้วยน�า้เสยีงเห็นพ้องต้องกัน "เราเชก็

สถานภาพทางการเงนิของหลงเฉงิเซงิแล้ว ก่อนหน้าน้ีเขาเสียพนันท่ีเอ้าไห่ก้อนโต 

จนขึน้แบลก็ลสิต์ของกาสโิน อยู่ในช่วงก�าลงัร้อนเงนินอกระบบ แรงจงูใจของเขา 

สูงมากจริงๆ แต่..." ซ่งรุ่ยปรายตามองเสิ่นโหย่วเฉวียนแวบหนึ่ง พูดเสียงเนิบ 
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"ภรรยาของคุณก็น่าสงสัยเหมือนกัน"

"จงฮุย่ลู?่ เป็นไปไม่ได้! เธอรกัเสิน่อว้ีเหรามาก" เส่ินโหย่วเฉวียนค้านตาม

สัญชาตญาณ

แต่ซ่งรุ่ยกลับสวนว่า "จากค�าบอกเล่าของคุณเสิ่น ผมว่าพฤติกรรมของ

จงฮุ่ยลู่ผิดปกติมาก ข้อแรก ช่วงที่คนร้ายยังไม่โทรมาขู่ เธอกลับบอกคุณเสิ่น

ไปอย่างมั่นใจมากๆ ว่าเด็กถูกลักพาตัว คนเป็นแม่ พอเกิดเรื่องก็คิดไปในทาง

ร้ายท่ีสดุแบบนี ้มนัไม่แปลกเกินไปหรอื ข้อสอง เธอคดัค้าน ไม่ยอมให้คณุแจ้ง

ต�ารวจอย่างรุนแรง แน่นอนว่ามันแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่แม่มีต่อลูก  

แต่ค�าค้านของเธอไม่สมเหตสุมผล พอคณุเสิน่เสนอให้ขายทรพัย์สนิกับบรษิทั

เพ่ือรวบรวมเงิน เธอกลบัไม่พูดเลยสกัค�า มนัเพราะอะไรกัน ในฐานะแม่ท่ีก�าลัง

ร้อนใจเหมือนไฟผลาญ เธออาจไม่ยอมแจ้งต�ารวจ แต่การที่ไม่ยอมรวบรวม

เงินด้วย พฤตกิรรมแบบน้ีมนัไม่ย้อนแย้งกันไปหน่อยหรอื พวกคณุอาจพูดได้ว่า 

เธอเห็นแก่ตัว ตัดใจหยิบเงินตัวเองออกมาไม่ได้ แต่ถ้าเอาเรื่องน้ีไปเทียบกับ

ความเป็นห่วงแทบขาดใจที่เธอแสดงออกเมื่อตอนก่อนหน้า เธอร้อนใจจริง 

หรือร้อนใจปลอม แค่มองปราดเดียวก็รู้ไม่ใช่หรือ"

ทุกคนขบคิดอย่างละเอียดแล้วเผลอผงกศีรษะ

ต�ารวจหญิงนายหน่ึงพูดซ่ือๆ "ถ้าฉนัเป็นเธอ ฉนัจะต้องขายของทีพ่อขายได้ 

ในมือตัวเองออกไปก่อน มีหรือจะนั่งคอยเงินผัวอยู่ท่ีบ้านเฉยๆ เวลาแบบน้ี 

ทกุคนในครอบครวัน่าจะสามคัคกัีนท�างานเพ่ือรวบรวมเงนิให้เรว็ทีส่ดุไม่ใช่หรอื  

เพราะถ้ารวบรวมเงนิได้ครบจ�านวน ลกูก็จะได้กลบัมาเรว็ขึน้ ไม่ดหีรอกหรอืไง 

จงฮุ่ยลู่ร้อนใจแต่กลับไม่ท�าอะไรเลย พฤติกรรมแบบนี้มันประหลาดมาก"

เสิ่นโหย่วเฉวียนพยายามสะกดไฟโทสะในใจไว้ พูดเสียงฝาดเฝื่อน  

"ด็อกเตอร์ซ่งรุ่ยครับ คุณไม่ต้องพูดแล้ว ผมไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติของ 

จงฮุย่ลูจ่รงิๆ ตอนนัน้สมองผมสบัสนมาก ความหมายของคณุคอืการลกัพาตวั

ครัง้นีอ้าจเป็นแผนทีเ่กิดจากการร่วมมอืกันของหลงเฉงิเซงิกับจงฮุย่ลูห่รอืครบั 

หลงเฉิงเซิงจะใช่พ่อของเสิ่นอวี้เหราหรือเปล่า เขาจะท�าลงได้ไง"

ซ่งรุย่แปะภาพถ่ายสองใบลงบนกระดานไวท์บอร์ด พูดเสยีงเนบิ "เวลานี ้
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เราคงไม่อาจยืนยันตัวตนของคนร้ายได้ ทุกอย่างเป็นแค่สมมติฐานท่ีได้จาก

หลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ แต่ส�าหรับค�าถามที่คุณเสิ่นถามเมื่อก้ี ผมน่าจะพอมี 

ค�าตอบให้คุณ"

เสิน่โหย่วเฉวียนมองภาพถ่ายสองใบแล้วพูดไม่ออกอย่างสิน้เชงิ เพราะ

ภาพหนึง่เป็นภาพท่ีเสิน่อว้ีเหราเพ่ิงถ่ายไปเมือ่เรว็ๆ น้ี เดก็ชายมองกล้องพลาง

หวัเราะร่า จมกูโด่งเป็นสนั ปากน้อยๆ สแีดงสดใส หน้ารปูไข่ คางแหลม ท่าทาง

น่ารกัมาก ส่วนอกีภาพเหน็ได้ชดัมากว่าเป็นภาพเก่า สสีนัฟ้องถึงอายอุนัยาวนาน  

แต่เด็กผู้ชายที่ย้ิมให้กล้องแบบเดียวกันคนนั้นกลับมีใบหน้าคล้ายคลึงกับ 

เสิ่นอวี้เหราอย่างน่าอัศจรรย์เป็นที่สุด

เสิ่นโหย่วเฉวียนจ้องภาพถ่ายสองใบท่ีมีอายุห่างกันหลายสิบปีเป็น 

เวลานาน ราวกับเข้าใจเรื่องบางอย่างแล้ว

ซ่งรุย่ตอกย�า้สมมตฐิานของเขา "นีเ่ป็นภาพถ่ายสมยัเด็กของหลงเฉงิเซงิ 

ไม่เหมือนกับตัวเขาตอนนี้เลยใช่มั้ยครับ"

ใช่ หลงเฉงิเซงิตอนโตรปูร่างสงูใหญ่แข็งแรง ผวิคร้ามแดด การเคีย้วหมาก 

เป็นระยะเวลาหลายปีท�าให้รูปหน้าเปลี่ยนเป็นกว้างข้ึน ดูแมนมาก ถ้าไม่มี 

รปูถ่ายสมยัเดก็เก็บภาพเก่าๆ ของเขาไว้ ตใีห้ตายเสิน่โหย่วเฉวยีนก็คดิไปไม่ถึง 

ว่าตอนเดก็อกีฝ่ายจะมหีน้าตาเหมอืนเดก็ผูห้ญิงแสนสวยแบบน้ี ถ้าได้เห็นภาพนี ้

เรว็กว่าน้ี น่ากลวัว่าเสิน่โหย่วเฉวียนคงสงสยัเรือ่งความสมัพันธ์ระหว่างลกูชาย

กับหลงเฉิงเซิงตั้งแต่แรกแล้ว

"พวกเขาหลอกผมมาตลอด! พวกเขาหลอกลวงเหมือนเห็นผมเป็นลิง!" 

เสิน่โหย่วเฉวียนเคยเข้าใจว่านาทท่ีีได้รบัเอกสารการพิสจูน์คือช่วงเวลาท่ีเจบ็ปวด 

ทีส่ดุ แต่กลบัคดิไม่ถึงว่าความเจบ็ปวดในตอนน้ีจะมากกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่า  

ตอนท่ีเขามมุานะบากบัน่เพ่ือชวีติทีส่ขุสบายของคนในครอบครวั คนท่ีเขาเชือ่ใจ 

ที่สุดสองคนแอบมั่วกันลับหลังเขา ซ�้ายังให้ก�าเนิดมารหัวขนออกมาหน่ึงคน  

ให้เขาช่วยกล่อมเกลีย้งเลีย้งด ูถึงข้ันมองเมนิลกูสาวแท้ๆ ของตวัเอง ครอบครวั

ของพวกเขาสามคนท�าตวัเหมอืนปลงิทีค่อยสบูเลอืดเขาอย่างตะกละตะกลาม 

เหมือนกองโจรที่แอบหยิบดาบมาเตรียมแล่เนื้อเถือหนังเขา
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เสิ่นโหย่วเฉวียนปิดหน้า ค่อยๆ ฟุบตัวลงไปบนโต๊ะ ร้องโหยหวนเหมือน

สัตว์ป่าที่ถูกขัง

คนในหน่วยเฉพาะกิจพากันเบือนหน้ามองไปทางอื่นด้วยความรู้สึก

สงสาร ทว่าซ่งรุ่ยกลับพูดด้วยน�้าเสียงเยือกเย็นว่า "คุณเสิ่นครับ น่ีไม่ใช่เวลา 

ที่จะมาเสียใจ จากค�าบอกเล่าของคุณ หลังเด็กถูกลักพาตัว ในฐานะพ่อแม ่

ผู้ให้ก�าเนิดของเด็ก หลงเฉิงเซิงกับจงฮุ่ยลู่กลับไม่ได้เดือดเน้ือร้อนใจอะไร

มากมาย ตรงกันข้าม พวกเขาห้ามคุณแจ้งต�ารวจและไล่ต้อนให้คุณขาย

ทรัพย์สินเพ่ือเอาไปไถ่ตัวคน ท�าให้พวกเขาดูน่าสงสัยมากเป็นพิเศษ จงฮุ่ยลู่

กับหลงเฉงิเซงิรูเ้รือ่งท่ีคณุมาแจ้งความทีก่รมต�ารวจหรอืเปล่า ถ้าคดนีีเ้ป็นแผน

ของพวกเขาจรงิ ผมก็มเีหตผุลพอทีจ่ะเชือ่ได้ว่าแก๊งของพวกเขามกัีนอย่างน้อย

สี่คน สองคนคอยจับตาดูคุณอยู่ที่บ้านสกุลเสิ่น คนหนึ่งรับตัวเด็กไปและคอย

ควบคมุตวั ส่วนอกีคนโทรมาขูเ่อาเงนิค่าไถ่ พวกเขาแบ่งงานกันชดัเจน วางแผน

อย่างละเอียดรอบคอบ เห็นได้ว่ามีการเตรียมพร้อม พวกเราจ�าเป็นต้องรับมือ

อย่างระมัดระวัง เพราะถ้าหลงเฉิงเซิงกับจงฮุ่ยลู่รู้ว่าคุณแจ้งความ พวกเขา 

จะต้องโทรหรือส่งข้อความไปบอกให้พรรคพวกพาเด็กไปท่ีอื่นทันที หรือไม่ก็ 

เปลี่ยนแผน ถึงตอนน้ันเราจะคลี่คลายคดีนี้ได้ยากย่ิงข้ึน และไม่รู้ด้วยว่าเด็ก

จะเป็นหรือตาย"

ซ่งรุย่นิง่ไปพักหน่ึง น�า้เสยีงทวีความเยียบเย็นมากกว่าเดมิ "ถงึหลงเฉงิเซงิ 

กับจงฮุ่ยลู่จะเป็นพ่อแม่ผู้ให้ก�าเนิดเสิ่นอว้ีเหรา แต่ตอนนี้พวกเขาล้วนอยู่ที ่

บ้านสกุลเสิ่น ไม่ได้อยู่กับเด็ก ส่วนคนที่คอยคุมเด็กไม่ได้มีความสัมพันธ์ทาง

สายเลอืดกับเขา จงึไม่มเีหตุผลทีจ่ะแยแสความเป็นความตายของเสิน่อวีเ้หรา 

และคนท่ีมส่ีวนกับการลกัพาตวัไม่มทีางเป็นคนด ีถ้าพวกเขารูว่้าคณุแจ้งความ

ก็เป็นไปได้มากว่าเขาจะไม่แยแสความรู้สึกของหลงเฉิงเซิงกับจงฮุ่ยลู่ ลงมือ

ฆ่าตัวประกันทันที ท�าให้พวกเราเสียเปรียบมาก!"

ต�ารวจทุกนายเครียดขึ้น ทุกคนต่างหันมามองเสิ่นโหย่วเฉวียน

ทว่าเสิ่นโหย่วเฉวียนกลับพูดเสียงเบาว่า "เรื่องน้ีพวกคุณสบายใจได้  

ตอนออกจากบ้านคณุฟ่ันก�าชบัผมถึงสามรอบว่าห้ามให้คนในบ้านรูเ้รือ่งทีผ่ม
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แจ้งความเด็ดขาด ตอนนี้หลงเฉิงเซิงกับจงฮุ่ยลู่เข้าใจว่าผมก�าลังรวบรวมเงิน

อยู่ข้างนอก"

ทุกคนถอนหายใจออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย

ซ่งรุ่ยอึ้งไปชั่วอึดใจ ก่อนย้ิมออกมาอย่างหาได้ยาก "ผมน่าจะคิดได้  

ในเมื่อฟั่นจยาหลัวแนะน�าให้คุณมาแจ้งความ เขาย่อมต้องวางแผนท้ังหมด 

ให้คุณอย่างดี"

เสิ่นโหย่วเฉวียนรีบผงกศีรษะ น�้าเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกต้ืนตันและ

จริงใจ "ครับ ทุกอย่างท่ีผมท�าอยู่ตอนนี้ล้วนเป็นไปตามแผนของคุณฟั่น  

ความจริงพิสูจน์แล้วว่าสิ่งท่ีเขาก�าชับทุกเรื่องล้วนเป็นประโยชน์ต่อผม ท�าให้

ผมรอดพ้นจากกับดกัการเสยีลกูแบบไม่มวัีนได้คืนไปได้อนัแล้วอนัเล่า คุณฟ่ัน

เก่งมากจริงๆ!"

พูดถึงฟั่นจยาหลัว บรรยากาศภายในห้องประชุมก็ผ่อนคลายข้ึนอย่าง

เหน็ได้ชดั ค�าท�านายของเขาท�าให้ทกุคนมคีวามมัน่ใจมากว่าจะสามารถพาเด็ก 

กลบัมาได้อย่างปลอดภัย ความเชือ่นีเ้ป็นเรือ่งประหลาดและปราศจากเหตุผล

ซ่งรุ่ยขยับกรอบแว่น สุดท้ายเขาก็พูดเรื่องที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี

ออกมา "ดวงของคุณเสิ่นดีมาก"

เขาไม่ใช่คนแรกท่ีพูดกับเสิ่นโหย่วเฉวียนแบบน้ี อันท่ีจริงพอคนในกรม

ต�ารวจรู้เรื่องระหว่างเขากับฟั่นจยาหลัว และเร่ืองคดีลักพาตัวท่ีเกิดขึ้นอย่าง

กะทันหัน พวกเขาต่างอุทานออกมาแบบเดียวกัน

ขอบตาของเสิน่โหย่วเฉวยีนแดงเรื่อขึน้มาทนัท ีเขาพดูเสียงสะอื้น "ครับ 

น่ากลวัว่าคราวน้ีผมคงใช้โชคท้ังชวิีตไปหมดถึงได้เจอกับผูสู้งส่ง แน่นอนว่าทุกคน 

ท่ีอยู่ตรงนีล้้วนเป็นผูส้งูส่งส�าหรบัผมเช่นกัน จากนีผ้มต้องขอรบกวนทกุคนให้ช่วย 

เสิน่อว้ีเหราออกมาด้วย ผมขอขอบคณุล่วงหน้านะครบั ขอบคณุครบั ขอบคณุ!"  

เขาโค้งค�านบั กล่าวขอบคณุไม่หยุด ท�าเอาทกุคนแสบจมกู แม้เสิน่โหย่วเฉวียน

จะไม่สามารถตัดใจจ่ายเงินห้าสิบล้านไปได้ แต่การท่ีเขาวิ่งพล่านเพ่ือช่วย 

เด็กคนหนึ่งหลังรู้ชาติก�าเนิดของอีกฝ่ายแบบนี้ ถือว่ามีมนุษยธรรมที่สุดแล้ว

ย่ิงพอย้อนกลับไปมองพ่อแม่ผู้ให้ก�าเนิดของเด็ก จะเห็นได้ว่าห่างไกล
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กันชนิดเอามาเทียบกันไม่ได้...

เมื่อเห็นว่าบทสนทนาออกห่างจากประเด็นไปไกล ซ่งรุ่ยก็ใช้ข้อนิ้วเคาะ

กระดานไวท์บอร์ด พูดต่อว่า "เวลานี้เรายังไม่มีหลักฐานท่ีสามารถระบุได้ว่า

หลงเฉิงเซิงกับจงฮุ่ยลู ่เป็นผู้ก่อเหตุ มือถือของพวกเขาไม่มีการติดต่อกับ 

เบอร์แปลก บัตรเครดิตไม่มีการใช้จ่ายที่ผิดปกติ เห็นได้ว่าพวกเขามีวิธี 

หลบเลี่ยงการสืบสวนดีมาก เราต้องหาวิธีหย่ังเชิงพวกเขาและสืบหาร่องรอย

ของเด็ก คุณเสิ่นครับ เรื่องนี้จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคุณ"

เสิ่นโหย่วเฉวียนรีบให้ค�ามั่น "พวกคุณมีแผนอะไรครับ ผมจะท�าตามท่ี

พวกคุณบอกแน่นอน!"

ซ่งรุ่ยพอใจในการให้ความร่วมมือของอีกฝ่ายมาก เขาแจกจ่ายแผนท่ี

ท�าไว้อย่างดีมาตั้งแต่ต้นให้ทุกคน คนละหน่ึงชุด พอทุกคนได้รับ 'บท' ของ 

ตัวเองก็พยายามศึกษาค�าพูดและบทบาทข้างในนั้นอย่างจริงจัง ยุ่งกันจนฟ้า 

เริ่มสว่างถึงค่อยตั้งขบวนรถตรงไปที่บ้านสกุลเสิ่น
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