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สืบเน่ืองจากเล่มที่แล้ว เมื่อเหล่าต�ารวจต้องพบเจอกับคดีพิศวงที่หาค�าตอบ 

ได้ยากอีกครั้ง กับปริศนาท่ีว่ามือที่พบในโรงก�าจัดขยะลวี่อี้เป็นมือของใคร แล้ว 

มือลักษณะแบบน้ีจะงอกออกมาจากมนุษย์ได้จริงๆ หรือ ครั้งน้ีเอเวอร์วายพา  

'Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ' เล่มสามมาไขปริศนาให้ทุกคนแล้วค่ะ

นอกจากน้ีแล้วระหว่างที่สืบคดีต่างๆ น้ัน รายการโลกของผู้วิเศษก็ยังถ่ายท�า 

ต่อไป แม้จะมกีระแสด้านลบจากผูช้มมากมาย และในเล่มนีก้ระแสด้านลบก็ย่ิงเพ่ิมพูน

ขึ้นเมื่อฟั่นจยาหลัวของเราได้ท�านายบอกลางร้ายให้กับฟั่นข่ายเสวียน ซ�้าแล้วยังมี 

คลิปจากกล้องวงจรปิดท่ีเผยให้เห็นว่าเขาพยายามก�าจัดเด็กหญิงท่ีหลายคนมองว่า 

เป็นนางฟ้าตัวน้อยๆ อีก

ด้วยเหตุนี้ชาวเน็ตท้ังหลายจึงรุมวิจารณ์ฟั่นจยาหลัวอย่างหนัก ไม่รู้ว่าครั้งนี ้

เขาจะสามารถลบค�าสบประมาทพวกน้ันได้หรือไม่ ต้องให้นักอ่านทุกท่านร่วมเป็น 

ก�าลังใจแล้วล่ะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ สวี่อี้หยาง  เด็กชายวัยประมาณสิบขวบ อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่

ชั้นสิบเจ็ดของคอนโดฯ มูนไลต์เบย์การ์เด้น เขามักจะ

ถูกผูเ้ป็นแม่ทุบตอียู่เสมอจนมอีาการป่วยทางใจ สว่ีอีห้ยาง 

ชอบมาน่ังขดตัวอยู่ตรงมุมบันได ฟั่นจยาหลัวจึงให้

ขนมปังหรือแซนด์วิชกับเขาบ่อยครั้งจนคุ ้นเคยกัน  

ภายหลงัเมือ่พ่อแม่ของเดก็น้อยเสยีชวิีต ฟ่ันจยาหลวัก็

รับอุปการะเขาเอาไว้ ซึ่งตัวสว่ีอี้หยางเองก็ยินดีเพราะ

ชอบฟั่นจยาหลัวมาก

✱ อาห่ัว  เด็กหนุม่ชาวเผ่าหงจา เดนิทางมาจากหมูบ้่านบนภเูขา

หิมาลัยเพื่อเข้าแข่งขันรายการโลกของผู้วิเศษ มีความ

สามารถในการสื่อวิญญาณด้วยการดมกลิ่น

✱ เหอจิ้งเหลียน  สาวน้อยร่างกายอ่อนแอ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ

โลกของผู ้วิเศษเพ่ือหารายได้ให้กับครอบครัว เธอ

สามารถสื่อวิญญาณและรับรู ้อารมณ์ความรู ้สึกได้

อย่างแม่นย�าราวกับเข้าไปสมัผสัเหตกุารณ์ด้วยตนเอง

✱ หยวนจงโจว  ผู้บ�าเพ็ญจิต ใช้กระด่ิงโบราณเป็นเครื่องมือในการสื่อ

วิญญาณ หนึ่งในตัวเก็งของรายการโลกของผู้วิเศษ



✱ จูซีหย่า  หญิงสาวชาวเผ่าเหมียว เข้าแข่งขันรายการโลกของ 

ผู้วิเศษโดยสื่อวิญญาณด้วยวิชาแม่มด

✱ ติงผู่หัง  หนุ่มหล่อผู้เข้าร่วมรายการโลกของผู้วิเศษ มีความ

สามารถในการอ่านใจ



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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ตอนเท่ียงคนืกว่า หัวหน้าหน่วยพิสจูน์หลกัฐานได้น�ารายงานการพิสจูน์

ดีเอ็นเอพุ่งเข้าไปในส�านักงานของหน่วยสืบสวนอาชญากรรมทีมหนึ่ง ดวงตา

อันวาววับกว่าปกติฉายแววตื่นเต้นอย่างที่สุด "ผลการพิสูจน์ออกมาแล้ว!"

บรรดาลูกทีมท่ีนอนเกลื่อนอยู่บนพ้ืน โต๊ะท�างาน เก้าอี้ และโซฟา 

รีบตะกายลุกกันขึ้นมามองจ้องเขา

"น่ีของผูต้้องสงสยั!" หวัหน้าหน่วยพิสจูน์หลกัฐานฟาดรายงานลงบนโต๊ะ 

น�้าเสียงแหบพร่าเต็มไปด้วยความประหลาดใจ "แขนท่ีขาดน่ันเป็นของเขา! 

เสี่ยวหลี่ วันนี้ตอนนายไปเก็บตัวอย่างเจออะไรผิดปกติหรือเปล่า บนตัวเขา 

ยังมีมืออยู่มั้ย"

เสีย่วหลีพ่ยักหน้าเรว็ๆ "มคีรบั ต้องมแีน่นอน เหมอืนมอืพวกเราปกตเิลย 

ไม่ง้ันเขาจะท�างานได้ไง เขาเป็นผูช่้วยเชฟ รบัผดิชอบเรือ่งการหัน่ผกัโดยเฉพาะ"

หวัหน้าหน่วยพิสจูน์หลกัฐานผงกศรีษะ "แบบน้ีคอืใช่เลย เรายังพบอกีว่า 

ของมคีมทีใ่ช้ตดัมอืคูนี่ค้อืมดีสบักระดกู ฝีมอืเน้ียบเลอืดออกน้อยมาก เป็นระดบั 

มืออาชีพ ซึ่งตรงกับอาชีพของผู้ต้องสงสัยพอดี มือสองข้างนี้เขาน่าจะเป็นคน

ตัดแล้วเอาไปซ่อนไว้ใต้เศษอาหารในถังขยะของร้านอาหารส่ีมงคล ก่อนถูก

โรงก�าจัดขยะลวี่อี้เก็บไป"

"เฮือก!" ผู้อ�านวยการที่พอได้ยินข่าวก็สูดลมหายใจเสียงดัง ซุนเจิ้งชี่กับ

หูเหวินเหวินยืนอยู่ด้านหลังเขาด้วยใบหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษ ความจริง

บทที่ 96
นี่มันสัตว์ประหลาดหนึ่งตัว
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จากหน่วยพิสูจน์หลักฐานที่วางอยู่ต่อหน้าท�าให้พวกเขาจ�าเป็นต้องเชื่อ

ทุกคนจดจ้องรายงานการพิสูจน์หลักฐานด้วยสีหน้าแข็งท่ือ แววตา

สับสนมึนงง ราวกับก�าลังมองของน่ากลัวบางอย่าง

ผู้อ�านวยการที่มีวัยวุฒิสูงสุดได้สติก่อน สั่งเสียงเฉียบ "ยังจะเหม่อ 

อะไรกัน ไปจับคนสิ!"

"เอ่อ จริงด้วย มีหลักฐานแล้ว เราต้องด�าเนินการจับกุม! รีบแต่งตัว 

เตรียมพร้อม!" หลิวเทารีบเก็บเสื่อมือไม้เป็นระวิง ส่วนคนอื่นๆ ต่างแยกย้าย 

กันไป

อันที่จริงการจับหัวขโมยไม่ใช่เรื่องยาก ความยากอยู่ท่ีการหาหลักฐาน 

เพราะที่ผ่านมาพอพวกหัวขโมยลักของไปแล้วจะมีช่องทางในการจัดการ 

ของที่เป็นความลับสุดยอด แทบไม่ทิ้งเบาะแสอะไรไว้ ซ�้าหัวขโมยท่ีมี 

ประสบการณ์สูงยังรู้ด้วยว่าจะหลบหลีกกล้องวงจรปิดอย่างไร ท�าให้หลักฐาน

การท�าผิดที่ทิ้งไว้ยิ่งน้อยลง ต่อให้ขึ้นศาลก็ไม่มีความผิดให้กล่าวหา

ด้วยเหตนุี ้ในแวดวงต�ารวจจงึถือว่าการจบัหัวขโมยเป็นศลิปะแขนงหนึง่ 

สิ่งท่ีเน้นคือการจับให้ได้ท้ังคนและของ อย่ามองว่าเวลาจับ มีต�ารวจกรูกัน 

เข้าไปเยอะๆ แล้วดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่ความจริง เพ่ือช่วงเวลาน้ี ไม่รู้ว่า 

พวกเขาต้องตามรอยและแอบถ่ายภาพหวัขโมยรายน้ีมานานแค่ไหน นัน่ต่างหาก 

ที่เป็นกระบวนการที่ยากเกินกว่าที่คนทั่วไปจะคาดถึง

เวลาน้ี คดนีียั้งจับไม่ได้ทัง้คนทัง้ของ ทัง้ยังไม่มหีลกัฐานท่ีชดัเจน แต่แค่

ย่ืนฟ้องฐานทิ้งอวัยวะมนุษย์ก็มีความผิดมากพอที่จะส่งผู้ต้องสงสัยเข้าคุก 

ได้แล้ว ต่อให้อวัยวะชิ้นนั้นเป็นของตัวเขาเองก็ตาม

ขณะทีท่กุคนรบีร้อนออกเดนิทาง เลีย่วฟางกลบัหยิบมอืถอืออกมาต่อสาย  

ผู้อ�านวยการเห็นท่าทางโอ้เอ้ของเธอก็ตวาด "เสี่ยวเลี่ยว มัวท�าอะไรอยู่ น่ีมัน 

เวลาอะไรยังจะมวัโทรศพัท์อยู่ได้ เธอท�าแบบนีม้นัผดิกฎนะ! เกิดข้อมลูรัว่ไหล 

ฉันจะเอาเรื่องเธอคนแรก!"

เลี่ยวฟางรีบปิดไมค์ อธิบาย "ผู้อ�านวยการคะ ฉันก�าลังโทรหาคุณฟั่น 

เขาบอกว่าผูต้้องสงสยัรายนีอ้นัตรายมาก ให้โทรบอกเขาก่อนด�าเนนิการจบักุม"
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สหีน้าดดุนัของผูอ้�านวยการเปลีย่นเป็นอ่อนลงในชัว่พรบิตา เขาเปลีย่น

เป็นพูดด้วยความเร็วกว่าปกติ "เหรอ ง้ันเธอโทรเลย ถามเขาด้วยนะว่าผู้ต้อง

สงสัยอันตรายแค่ไหน ต้องเตรียมตัวยังไง"

เลีย่วฟางผงกศรีษะพลางเดนิไปตรงมมุเงยีบๆ ทกุคนหยุดงานเพ่ือจ้องมอง 

เธอด้วยตาเป็นประกาย

ไม่นาน น�้าเสียงมีเสน่ห์อย่างท่ีสุดของใครคนหน่ึงก็ดังมาจากล�าโพง 

เสียงน้ันทอดเอื่อยอย่างเกียจคร้านแบบคนเพ่ิงตื่นนอน "พวกคุณเตรียม 

ด�าเนินการจับกุมแล้วหรือครับ"

"ใช่ค่ะ พวกเราเตรียมด�าเนินการจับกุมแล้ว คุณฟั่นคะ ที่โทรมารบกวน

คณุตอนดึกแบบนีต้้องขออภยัจรงิๆ แต่ก่อนหน้านีค้ณุบอกว่าเขาอนัตรายมาก 

ฉันเลยอยากถามว่าเขาอันตรายแค่ไหน เขายังใช่มนุษย์หรือเปล่าคะ"

เสียงน�้าจ๋อมแจ๋มดังมา ผ่านไปสามสี่วินาทีฟั่นจยาหลัวจึงพูดอีกครั้งว่า 

"พวกคุณเอาอาวุธไปเท่าท่ีขนกันไหว พาคนไปให้เยอะหน่อย ดีที่สุดคือใส ่

เสื้อเกราะด้วย การจับเขาไม่ใช่เรื่องง่าย แน่นอนว่าเขาเป็นมนุษย์..."

"เขาเป็นมนุษย์จริงหรือคะ" เลี่ยวฟางรู้สึกเอะใจกับประโยคนี้มาก

"ครับ เขาเป็นพวกเดียวกับพวกคุณ แต่เขาถูกความโลภบงการจน 

กลายเป็นทาสของความโลภ ท�าให้สูญเสียตัวตนเดิมไป คุณส่งท่ีอยู่ของเขา 

มาให้ผมด้วย ผมจะไปร่วมกับพวกคุณ" ฟั่นจยาหลัวออกค�าส่ังอย่างเป็นเหตุ 

เป็นผลก่อนตัดสาย

เลี่ยวฟางส่งท่ีอยู่ไปอย่างไม่ต้องหยุดคิด เสร็จแล้วเธอก็อุทาน "ไอ้หยา 

แย่แล้ว ท�าไมฉันบื้อขนาดนี้นะ"

"เธอบือ้อะไร ฟ่ันจยาหลวัว่าไง สรปุผูต้้องสงสยัเป็นตวัอะไร" ผูอ้�านวยการ 

เป็นตัวแทนของทุกคนในการถามค�าถามที่มีความเร่งด่วนมากที่สุด

"ฉัน...ฉันแชร์ที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยออกไป คุณฟั่นบอกว่าเขาจะไปด้วย 

แบบนี้จะท�ายังไงดีคะ การจับกุมมันอันตรายมาก!" เล่ียวฟางพูด หน้าตา 

เหมือนจะร้องไห้ "เขาบอกให้พวกเราเอาอาวุธไปเท่าท่ีขนกันไหว ดีท่ีสุดคือ 

ใส่เสื้อเกราะ เพราะผู้ต้องสงสัยอันตรายมาก..."
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"เขาอยากไปก็ไปส ิพวกเราให้เขาคอยในรถก็ได้ เธอยังไม่ได้บอกเลยว่า

ตกลงผู้ต้องสงสัยเป็นตัวอะไรกันแน่" หลิวเทาร้อนใจจนต้องเกาหูเกาแก้ม 

ความรู้สึกของทุกคนในขณะนี้ก็ไม่ได้ต่างจากเขามาก ลูกทีมทุกคนต่างหันมา

มองเลี่ยวฟาง ดวงตาของแต่ละคนฉายแววกระวนกระวายใจ

"คุณฟั่นบอกว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา แต่ถูกความโลภบงการจน 

กลายเป็นทาสของความโลภ ท�าให้สูญเสียตัวตนเดิมไป" เลี่ยวฟางเก็บมือถือ 

น�้าเสียงเร่งร้อน "ท�างานๆ เลิกถามได้แล้ว ต่อให้ถามอีก ฉันก็ไม่รู้ คุณฟั่น 

พูดแค่นี้ พวกนายเอาปืนไปกันหรือเปล่า ใส่เสื้อเกราะกันหรือยัง"

ทุกคนเห็นว่าต่อให้ถามไปก็ไม่ได้อะไรเลยรีบว่ิงไปหยิบของท่ีคลังเก็บ

อปุกรณ์ ผูอ้�านวยการห่วงความปลอดภัยของพวกเขาเลยอนมุตัใิห้เป็นกรณีพิเศษ  

"ฉันจ�าได้ว่าก่อนหน้านี้มีอุปกรณ์เซฟตี้ส�าหรับระเบิดแบบใหม่มาล็อตหน่ึง  

พวกนายเอาไปด้วยชุดนึงสิ เผื่อๆ ไว้"

หลังจากยุ่งวุ่นวายกันอยู่พักหนึ่ง ทุกคนที่ติดอาวุธเต็มอัตราศึกก็ข้ึนไป

นัง่บนรถต�ารวจซึง่แล่นฉวิออกไปเป็นขบวน ชาวบ้านตามทางเหน็แล้วเข้าใจว่า 

พวกต�ารวจก�าลังยกขบวนไปทลายรังยาเสพติดขนาดใหญ่ท่ีไหน ไม่ใช่แค่จับ

หัวขโมยคนเดียว

จนใกล้ถึงคอนโดฯ ของผูต้้องสงสยั ขบวนรถต�ารวจก็ปิดไซเรน บรรยากาศ 

เปลีย่นเป็นเงียบกรบิ ฟ่ันจยาหลวัมาคอยอยู่ท่ีใต้คอนโดฯ ของผูต้้องสงสยันาน

แล้ว เขายืนอยู่ตรงบนัไดมดืๆ ทีห่ลอดไฟเสยีมานาน แสงจากไฟรมิทางสะท้อน

ก�าแพงสีขาวไปจับตัวเขา ท�าให้ชายหนุ่มดูเหมือนดวงดาวแสงอ่อนดวงหน่ึง  

ดูเป็นเงาตะคุ่ม มลังเมลือง แต่กลับดึงดูดสายตาของผู้คนท่ีอยู่ในความมืด

เหมือนกัน

เลี่ยวฟางยังไม่ทันเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นเขาก่อนแล้ว ท�าให้อารมณ์

กระวนกระวายของเธอสงบลง ฟั่นจยาหลัวอยู่ด้วย ดีจริง!

ฟั่นจยาหลัวยกนิ้วชี้เรียวยาวขึ้นมาแตะริมฝีปากสีแดงสดของตัวเอง

เลี่ยวฟางรีบหุบปากฉับ หยิบกุญแจรถดอกหน่ึงส่งให้เขาก่อนชี้ไปท่ี 

รถต�ารวจซึ่งห่างออกไปไม่ไกล จากนั้นเธอชี้ที่ตัวเองกับพรรคพวก สุดท้าย 
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ค่อยชี้ขึ้นไปบนตึก

ฟั่นจยาหลัวผงกศีรษะ รับกุญแจรถ หมุนตัวเดินไปที่รถต�ารวจ

เลี่ยวฟางค่อยโล่งใจขึ้นมา เธอให้ผู้ดูแลคอนโดฯ เดินน�าหน้าเพื่อขึ้นไป

ยังชั้นเจ็ดเงียบๆ ท่ีนี่เป็นคอนโดฯ เก่าโทรม ลิฟต์ท่ีมีก็เสียไปนานแล้ว มีคน 

เข้าออกวุ่นวาย ด้านสขุอนามยัและสภาพแวดล้อมเลยแย่เป็นพิเศษ ด้วยเหตน้ีุ 

ค่าเช่าจึงถูกมาก พอตกค�่า ในตึกมักมีเสียงทะเลาะเบาะแว้ง ตบตี ด่าทอกัน

เป็นประจ�า ความผิดหวังต่อชีวิตมักถูกระบายออกมาด้วยวิธีนี้

ผู ้ดูแลเคาะประตูห้องผู้ต้องสงสัย ไม่มีการตอบรับจากด้านใน แต ่

ไฟสว่าง มีเสียงโทรทัศน์ดังแว่วออกมา

ผู้ดูแลมองต�ารวจที่หลบอยู่สองข้างโถงทางเดินด้วยสีหน้าสับสน

เลี่ยวฟางท�าท่าปลอบใจ ย่อตัวลงแล้วลงมือเคาะประตูแทน ก๊อกๆๆ 

ก๊อกๆๆ เคาะอยู่นานประมาณหนึ่งนาที

ในท่ีสุดคนที่อยู่ด้านในก็ทนไม่ไหว เปิดปากด่า "จะเคาะอะไรนักหนา  

แม่เอ็งตายหรือไง ใครวะ"

ผู้ดูแลยืนตรงกับตาแมวที่ประตู ฝืนท�าท่ากร่าง "วันน้ีคุณท้ิงก้นบุหรี่ลง

จากตึกหรือเปล่า ข้างล่างเป็นระเบียงที่ตากผ้า คุณรู้มั้ยว่าก้นบุหรี่มวนเดียว

ของคณุอาจท�าให้เกิดไฟไหม้ได้ คณุท�าแบบน้ีไม่ใช่แค่ครัง้สองครัง้ แต่ท�าทุกวัน!  

ทุกคนเขาทนคุณไม่ไหวแล้ว วันนี้ฉันเลยมาแจ้งว่าคุณคงอยู่คอนโดฯ เราต่อ 

ไม่ได้ พรุ่งนี้ให้ย้ายออกไปซะ!"

"นงัแม่บ้านหน้าเหมน็ พูดอะไรวะ" ผูต้้องสงสยัทียั่งคงมท่ีาทีระแวดระวงั

เต็มที่เปิดประตูผางออกมาทันที เขาถามด้วยน�้าเสียงฉุนขาด "กูจ่ายค่าเช่า 

ตรงเวลาทุกเดือน มึงมีสิทธิ์อะไรมาไล่กู ไอ้คนไหนแม่งกล้าฟ้องว่ากู..."

พริบตาน้ีเอง หลิวเทาพลันโผล่พรวดออกมาจากมุมอับสายตา เขา 

ผลักผู้ดูแลออกไป ขาข้างหนึ่งถีบผู้ต้องสงสัยเข้าไปในห้อง ยกปืนขึ้นตวาดลั่น 

"อย่าขยับ!"

เจ้าหน้าทีต่�ารวจทุกนายกรกัูนเข้าไป เตรยีมด�าเนนิการจบักมุผูต้้องสงสยั

ผู้ต้องสงสัยเบิกตามองปืนสีด�ามะเมื่อมอย่างต่ืนตะลึง เขาไม่ได้ตกใจ 
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จนตัวแข็ง ตรงกันข้ามกลับพุ่งเข้าใส่หลิวเทาทันที หลิวเทาไม่คิดว่าอีกฝ่าย 

จะท�าเช่นนั้นจึงถูกกระแทกจนตัวเซ อีกทั้งรอบตัวล้วนมีแต่พวกต�ารวจ ท�าให้

หลิวเทาไม่กล้าเหน่ียวไก เพราะถ้าไม่ระวังแล้วยิงโดนคนไหนเข้า ต่อให้ตาย

เป็นหมื่นครั้งก็ชดใช้ไม่ได้

เหน็ได้ชดัว่าความคดิของทุกคนเป็นไปในทางเดยีวกัน ด้วยเหตนุี ้ต่อให้

ทุกคนมีปืนแต่ก็เหมือนเป็นแค่เครื่องประดับ ท�าได้เพียงหลบกระบอกปืนของ

หลิวเทาไปสกัดผู้ต้องสงสัย คนท่ีไวที่สุดกลายเป็นซุนเจิ้งชี่ เขามีรูปร่างราว 

วัวสงูม้าใหญ่ แขนขายาว แค่วิง่ไม่ก่ีก้าวก็ตามผูต้้องสงสยัทีว่ิง่ออกไปทีร่ะเบยีง

ได้ทัน จับแขนสองข้างของอีกฝ่ายไพล่หลัง กดตัวติดผนัง

ลึกๆ เขารู้ว่าคนคนนี้แปลกมากเลยออกแรงเต็มท่ี ใบหน้าของผู้ต้อง

สงสัยเกือบถูกเขากดให้จมเข้าไปในผนัง กระดูกท่ีมือทั้งสองข้างส่งเสียงดัง

กรอบแกรบคล้ายจะหลุดจากข้อต่อ

"รีบใส่กุญแจมือเขาเร็ว!" ซุนเจิ้งชี่ตะโกนเสียงดัง ทุกคนไม่กล้าชักช้า

หูเหวินเหวินรีบแกะกุญแจมือท่ีหลังเอวตัวเองออกมา แต่ในตอนนี้เอง 

ใต้รกัแร้ด้านซ้ายของผูต้้องสงสยักลบัมแีขนเลก็ๆ สดี�าเทาหนึง่ข้างพร้อมนิว้ห้าน้ิว 

ที่เหมือนก่ิงไม้แห้งๆ โผล่ออกมา มือน้ันก�ามีดคมกริบเล่มหน่ึงแน่น แทงเข้า 

ที่ท้องของซุนเจิ้งชี่ ซุนเจิ้งชี่รู้สึกเหมือนมีอะไรทิ่มเข้ามาแรงๆ ที่ท้อง ลมหายใจ 

สะดุดไปชั่วขณะ แต่ไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น

กลายเป็นหเูหวินเหวินทีต่กใจจนเหงือ่เย็นๆ แตกซกิ เธอร้องกรีด๊ "ระวัง! 

เขามีมืออีกข้าง!"

ว่าไงนะ! ซุนเจิ้งชี่รีบก้มหน้า เห็นแขนสีด�าเทาอีกข้างงอกออกมาจาก 

ใต้รักแร้ขวาของผู้ต้องสงสัย และพุ่งมาตะกายที่สองตาเขา เล็บสั้นแต่คมกริบ

เหมือนอาบยาพิษ เปล่งประกายสีด�าหม่นๆ

สมองของซุนเจิ้งชี่ว่างเปล่า ไม่สามารถขบคิดเรื่องพิลึกพิล่ันแบบน้ีได้ 

โชคดีที่สิ่งท่ีเขาได้รับมาจากโรงเรียนต�ารวจคือการฝึกท่ีโหดท่ีสุด ท�าให้เขา

สามารถหลบหลกีการโจมตทีีพุ่่งเข้ามาแบบกะทนัหนัได้ ทว่าสถานการณ์ท�าให้

เขาจ�าเป็นต้องปล่อยมือที่ล็อกผู้ต้องสงสัยอยู่ออก



13เฟิงหลิวซูไต 

ผู้ต้องสงสัยสะบัดมือท้ังสี่ข้างให้เป็นอิสระ วิ่งห้อเต็มเหยียด แต่กลับ 

เจอเจ้าหน้าที่ต�ารวจอีกหลายนายที่ซุ่มอยู่ในตึก เขาหมุนตัวเปล่ียนทางแบบ 

ไม่ต้องหยดุคดิ ทว่ากลบัถูกพวกซนุเจิง้ชีกั่บหลวิเทาท่ีมรีปูร่างราววัวสงูม้าใหญ่

ขวางเอาไว้ เมื่อหน้าหลังไม่มีทางให้หนี สีหน้าของเขามีแต่ความดุดัน ไร้แวว

หวาดกลัว หมายจะสยายกรงเล็บสังหารเพื่อสร้างเส้นทางเลือด

จนถึงตอนนี ้ ทุกคนถึงเพ่ิงรูว่้ามอืท้ังสีข้่างของเขาถือมดีอยู่ส่ีเล่ม แต่ละเล่ม 

เปล่งประกายเยียบเย็น เหน็ได้ชดัว่าผ่านการลบัมาเป็นประจ�า แต่สิง่ท่ีน่ากลวั

ที่สุดไม่ใช่มีด แต่เป็นมือสองข้างท่ีงอกออกมาอย่างพิสดารราวกับก�าเนิด 

มาจากนรกของเขาต่างหาก มันเรียวเล็กผอมแห้ง แต่กลับแข็งแรงเป็นพิเศษ  

โถงทางเดนิทีแ่คบท�าให้การวาดมดีของเขาไปโดนผนังอย่างเลีย่งไม่ได้ มอืธรรมดา 

สองข้างอาจมีอาการสั่น ชา ชะงัก แต่มือที่เป็นสีด�าเทาเรียวผอมสองข้างกลับ

ถลกเอาวอลล์เปเปอร์กับอิฐก่อผนังออกมา

"ออกไปห่างๆ หน่อย! คนข้างหลังหลบ! ฉันจะยิง!" เมื่อเผชิญหน้ากับ

สัตว์ประหลาดแบบนี้ หลิวเทาท�าได้เพียงหยิบอาวุธออกมา

เจ้าหน้าที่ต�ารวจท่ียืนอยู่ในรัศมีการยิงรีบหลบเข้าไปตรงบันได มีเสียง

ปังๆ ดงัตามมาอย่างรวดเรว็สองนดั หลวิเทายิงโดนขาสองข้างของผูต้้องสงสัย

คนคนนี้เป็นคนกระดูกแข็งคนหนึ่ง ขนาดขาทั้งสองข้างถูกยิงหักแล้ว 

ยังไม่ร้อง มีเพียงเสียงมีดท่ีตกลงพ้ืนดังเคร้งๆ ก่อนกล้ิงไปด้านข้าง แต่ใน 

ชัว่พรบิตานีเ้อง เสือ้ยืดสดี�าของเขาก็ถูกฉกีออกเป็นชิน้ๆ ภาพทีส่ัน่ประสาทมาก

ย่ิงกว่าได้เกิดขึ้น เมื่อข้างกระดูกซี่โครง เอว และท้องทั้งสองด้าน รวมไปถึง 

สองข้างของสะโพกและต้นขาเขาเกิดมแีขนเรยีวสดี�าเทาหลายสบิคูง่อกออกมา  

พวกมันต่างกวัดแกว่ง ฉีกทึ้ง ตะกุย คืบคลาน ท�าให้คนดีๆ คนหนึ่งกลายเป็น

ตะขาบตัวโต อัปลักษณ์

พวกหลิวเทาตกใจจนอวัยวะภายในแทบฉีกขาด ภาพสยองนี้ได้เกิดขึ้น

ตรงหน้าพวกเขาจริงๆ ต่อให้พวกเขาจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองก็ตาม

หูเหวินเหวินตกใจจนสติหลุด ล้มลงไปน่ังก้นจ�้าเบ้าบนพ้ืน ขาอ่อน 

จนยืนไม่อยู่
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ตะขาบในร่างมนุษย์คนนั้นอาศัยแขนเรียวกว่าสิบข้างเล้ือยได้อย่าง

รวดเร็ว เขาไต่ผนังขึ้นไปบนเพดานโถงทางเดิน แขนเรียวท่ีมีเล็บคมกว่า 

มดีจกิลกึเข้าไปในอฐิก่อผนังส่งเสยีงดงัตงึตงั เศษอฐิปลวิกระจาย จนิตนาการ

ได้เลยว่าถ้าใครตกอยู่ในมือของเขาจะต้องถูกฉีกเป็นชิ้นๆ ภายในพริบตา  

พลังสังหารของเขาอยู่เหนือความคาดหมายของทุกคน!

"รีบยิง อย่าปล่อยให้เขาหนีไปได้!" เมื่อเห็นผู้ต้องสงสัยก�าลังไต่เข้าไป 

ในห้องเช่าผ่านทางฝ้าเพดาน ซ�า้ยังสามารถบดิเหลก็ดดัได้อย่างง่ายดาย และ

เตรียมจะปีนลงจากตึก หลิวเทาก็ตะโกนออกมาทันที

เลี่ยวฟางรีบยกปืนเล็งไปที่ศีรษะของอีกฝ่าย ใช่แล้ว พวกเขาจะจับเป็น

ไม่ได้ พวกเขาต้องจับตายสัตว์ประหลาดตัวนี้!

แม้จะหวาดกลวัแต่หญิงสาวก็ยิงถูก ทว่าผูต้้องสงสยักลบัเหมอืนไม่รูส้กึ 

ซ�า้ยังหายออกไปจากระเบยีงมดืๆ ทีเ่หลก็ดดัถูกบดิงอจนผดิรปูนีอ้ย่างรวดเรว็ 

ดูเหมือนปืนจะท�าอันตรายเขาได้ไม่มาก

หลิวเทาวิ่งไปดูก็เห็นเงาสีด�ารูปมนุษย์ของใครคนหน่ึงไต่อยู่นอกตัวตึก

สูงลิบ เหมือนก�าลังเดินอยู่บนพื้นราบ เป็นภาพที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าหนังไซไฟ

"ตามๆๆ อย่าปล่อยให้เขาหนีไปได้!" หลวิเทารูด้ว่ีาการปล่อยคนคนนีห้นไีป 

จะก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีน่าสยองแบบไหน ประชาชนจะตกอยู่ในความหวาดกลวั

เพราะเรื่องนี้ สังคมจะปั่นป่วนโกลาหลเพราะเรื่องนี้ และส�านักย่อยเขตใต ้

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่าง

ทุกคนรีบตามลงบันไดไป แต่กลับไม่สามารถไล่ตามแขนกว่าสิบข้างท่ี

เลือ้ยอย่างรวดเรว็นัน่ได้ทนั ไม่มใีครสามารถจบัสตัว์ประหลาดแบบนัน้ได้ ไม่ม!ี

ความกลัว ความร้อนใจ ความลนลาน และความพ่ายแพ้เข้าเกาะกุม

ความรู้สึกของทุกคน พวกเขาว่ิงกันสุดชีวิต ตามกันสุดชีวิต ผ่านไปสามนาท ี

ก็เห็นเงาตะขาบในร่างมนุษย์ ถึงแขนเรียวของเขาจะแข็งแกร่ง แต่ร่างกาย 

ยังคงมีโครงสร้างแบบมนุษย์ ไม่ได้เป็นข้อเป็นปล้องเหมือนตะขาบ ด้วยเหตุนี้ 

พอเจอมุมเลี้ยวเข้าก็เลยชน ส่งผลต่อความเร็วของเขาอย่างมหาศาล

"เขาว่ิงไปลานจอดรถแล้ว! เรว็ๆๆ! รบีล้อมไว้!" ซนุเจิง้ชีต่ะโกนอย่างโมโห 
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แต่กลบัต้องคกุเข่าล้มลงกะทนัหนั เมือ่ภาพตรงหน้าท�าให้เขาตะลึงงนั เน่ืองจาก 

ฟั่นจยาหลัวท่ีนั่งอยู่ในรถต�ารวจท่ีเปิดประตูทิ้งไว้หน่ึงคัน ในมือก�าลังถือปืน 

หนึ่งกระบอก เล็งไปที่ตะขาบในร่างมนุษย์

"ไม่มีประโยชน์! กระสุนท�าอะไรเขาไม่ได้! รีบหนี!" ซุนเจิ้งชี่รีบตะเกียก 

ตะกายลุกขึ้น รวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดเพื่อวิ่งไปข้างหน้า ไม่ว่าสัตว์ประหลาด

ตัวน้ันจะอันตรายแค่ไหน เขาก็ต้องขวางมัน เพราะการปกป้องประชาชน 

ผู้บริสุทธิ์คือหน้าที่ของเขา

ทว่าวินาทีต่อมา ชายหนุ่มกลับต้องคุกเข่าล้มลงอีกครั้ง พร้อมด้วย 

สีหน้าไม่อยากเชื่อ

เพราะจริงๆ แล้วสิ่งที่ฟั่นจยาหลัวถืออยู่ไม่ใช่ปืนธรรมดา แต่เป็นปืน 

ยิงตาข่าย สิ่งท่ียิงออกมาไม่ใช่กระสุน แต่เป็นตาข่ายเหล็กหน่ึงผืน ท�าให้ 

สตัว์ประหลาดว่องไวตวันัน้ถกูจบัในชัว่พรบิตา คนอืน่วุ่นวายกันทัง้คนื แต่กลบั

สู้เขาที่เฝ้าตอรอกระต่าย* แบบสบายๆ ไม่ได้ ราวกับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว 

ไม่ว่าจะมองเห็น มองไม่เห็น ผ่านเลยไปแล้ว อยู่ในปัจจุบัน หรืออนาคต  

ล้วนอยู่ในการคาดการณ์ของเขา

* เฝ้าตอรอกระต่าย เป็นส�านวน หมายถึงน่ังรอให้โชคลาภหรอืโอกาสลอยมาหา มตี�านานเล่าว่าในสมยัจัน้กัว๋
มีชาวนาเห็นกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งมาชนตอไม้ตาย เขาจึงไม่ไปท�านา นั่งรอให้กระต่ายวิ่งมาชนตอไม้ตายอีก
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เพ่ือจับสัตว์ประหลาดตัวนี้ ทุกคนต่างทุ่มกันสุดชีวิต แต่คิดไม่ถึงว่า

สดุท้ายอกีฝ่ายจะตกอยู่ในตาข่ายของฟ่ันจยาหลวัแบบง่ายๆ ซนุเจิง้ชีอ่ยู่บนพ้ืน  

ยังไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกท่ีแสนวุ่นวาย แต่ทัศนะที่มีต่อโลกและความมั่นใจ

ท้ังหมดท่ีเขาเฝ้าเพาะบ่มมาย่ีสิบกว่าปีได้ถูกท�าลายลงด้วยมือของคนคนน้ี 

ในวันนี้ แต่เขาก็ยอม ยอมแล้วจริงๆ เพราะฟั่นจยาหลัวไม่ใช่มนุษย์!

ทีแรกซุนเจิ้งชี่ตั้งใจจะนั่งหอบหายใจอยู่ที่พ้ืน เพราะการวิ่งจากชั้นเจ็ด

ลงมาชั้นหน่ึงภายในสามนาทีแล้ววิ่งมาที่ลานจอดรถท่ีอยู่ห่างออกไปหลาย 

ร้อยเมตรน้ีท�าเอาปอดเขาแทบระเบดิ แต่เขายังพักไม่ได้ เน่ืองจากสัตว์ประหลาด 

ตัวนัน้ก�าลงัดิน้พราดๆ ใช้เลบ็กรดีตาข่ายเหลก็เสยีงดงัเคร้งๆ ท่ีท�าให้คนขนลกุซู่

แบบนี้มันใช่เล็บของมนุษย์ที่ไหน นี่มันมีดเล่มเล็กชัดๆ!

"แย่แล้ว ดูเหมอืนตาข่ายจะถูกเขาท�าพัง คณุฟ่ัน รบีออกจากท่ีน่ัน อนัตราย!"  

เสียงเคร้งๆ ที่ได้ยินท�าให้ความรู้สึกของซุนเจิ้งชี่ด้านชา สัตว์ประหลาดตัวน้ี

ท�าลายความรูเ้รือ่งขีดจ�ากัดของมนษุย์ของเขา ถ้าอกีฝ่ายเป็นมนษุย์จรงิๆ น่ะนะ

ไม่รอให้เขาว่ิงไปใกล้ ฟั ่นจยาหลัวก็เดินไปหาสัตว์ประหลาดแบบ 

ไม่เรว็ไม่ช้า ย่ืนมอืออกไปทาบหน้าผากของอกีฝ่าย ท่าทางแบบนีเ้หมอืนเป็น 

การปลอบให้สงบลงได้อย่างชะงดั ไม่รูว่้าสตัว์ประหลาดทีก่�าลงัดิน้พราดตวันัน้ 

นิ่งลงไปได้อย่างไร ท้ายที่สุดก็ค่อยๆ นอนนิ่ง

คอยจนซุนเจิ้งชี่ไปถึง ฟั่นจยาหลัวก็ดึงมือกลับเรียบร้อย ยืนหลุบตาอยู่

บทที่ 97
หน่วยพิเศษกระทรวงความมั่นคง
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ไม่รู้ว่าซุนเจิ้งชี่ตาฝาดไปหรือเปล่า เหมือนเขาจะเห็นว่าตอนท่ีมือของ 

ฟั่นจยาหลัวออกห่างจากหน้าผากสัตว์ประหลาดมีแสงสีเทาอ่อนๆ ทว่า 

แสงสะท้อนจากตาข่ายเหล็กก็เป็นสีแบบเดียวกัน ท�าให้ความสงสัยของเขา

หายไปอย่างรวดเรว็ ชายหนุม่ไม่ได้คดิมาก ค้นได้เชอืกขดหน่ึงมาจากรถต�ารวจ

ก็เตรียมมัดเจ้าสัตว์ประหลาดอย่างจริงจัง มือประหลาดทรงพลังจ�านวน 

หลายคู่พวกน้ีจ�าเป็นต้องได้รับการป้องกันหลายต่อหลายชั้น ถ้าไม่มีตาข่าย

ห่อตวั ย่ิงต้องไม่ให้มนัไปโดนคนอืน่ เขายังอยากใส่กุญแจมอืเจ้าสตัว์ประหลาด

อีกสักหลายสิบคู่ด้วย

น�า้เสยีงอ่อนโยนของฟ่ันจยาหลวัท�าให้ลมหายใจหอบๆ ด้วยความร้อนใจ 

ของเขาสงบลงได้ไม่น้อย "ไม่ต้องมัดหรอก ตอนนี้เขาอ่อนแรงมากแล้ว"

"แรงเขาไม่อ่อนเลยสักนิด เม่ือก้ีเขาบิดเหล็กดัดจนผิดรูปด้วยมือเปล่า 

และไต่ดิ่งลงมาจากชั้นเจ็ดถงึชั้นหนึ่ง โดนกระสุนไปอีกสามนดัแต่กย็ังคะนอง

เป็นมงักรพยัคฆ์..." ซนุเจ้ิงช่ีเล่าพลางแงะตวัท่ีขดเป็นก้อนกลมของสตัว์ประหลาด  

ที่เขาตกใจจนต้องอุทานเบาๆ ไม่ใช่เพราะสาเหตุอื่น แต่เป็นเพราะตอนน้ี 

เจ้าสัตว์ประหลาดตัวอ่อนปวกเปียกเป็นก้อนแป้งหนึ่งก้อน จะท�าอะไรก็ได้  

ชิ้นส่วนร่างกายถูกดึงทึ้งออกไปอย่างง่ายดาย

ใช่แล้ว ซุนเจิ้งชี่หักแขนเรียวหนึ่งข้างของเขาออกมา นาทีน้ีชายหนุ่ม

ตกใจจนพูดไม่ออก

ฟั่นจยาหลัวเบือนหน้าไปทางอื่น ริมฝีปากสีแดงแอบยกโค้งอยู่เงียบๆ 

ในความมืด

บรรดาต�ารวจท่ีแรงน้อยกว่าหน่อยเพ่ิงมาถึง พวกเขากรกัูนเข้ามากดตวั

สัตว์ประหลาด ร้องเสียงโหยหวน 

"แว้ก! เหมือนผมจะหักแขนเขาแล้ว!"

"ผมก็หักแขนได้หนึ่งข้าง!"

"นี่แม่งตัวอะไรวะ แงะเม็ดข้าวโพดหรือไง ท�าไมแค่จับก็หักเลย"

หลวิเทาทีอ่ายุเยอะแล้วมาถึงเป็นคนสดุท้าย แต่กลบัหนกัแน่น พ่ึงพาได้  

เขาเตะก้นซนุเจิง้ชีห่นึง่ครัง้พลางตวาด "พูดจาส่งเดชอะไร ไม่เหน็หรอืว่าตึกข้างๆ 
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ยังเปิดไฟสว่างอยู่ รีบยกเจ้าตัวนี้ขึ้นรถไปเลยนะ อย่าให้คนอื่นเห็น! เร็วๆๆ!"

ซุนเจิ้งชี่ไม่ถือสาเรื่องที่โดนคนอื่นเตะก้นเลยสักนิด เพราะเรื่องนี้ท�าให้

ความเย่อหย่ิงจองหองของเขาไม่เหลอืเลยแม้แต่น้อย ตรงข้ามเขากลบัเตม็ไปด้วย 

ความเลือ่มใสในตวัเจ้าหน้าทีอ่าวุโสฝ่ายปฏิบตักิาร และความย�าเกรงต่อสิ่งที่เป็น

ปริศนา เขากับต้วนเสี่ยวโจวอาวุโสน้อยที่สุด ย่อมต้องรับงานหนักด้วยการหิ้ว

ปลายตาข่ายเหล็ก ยกขึ้นไปบนรถตู้เสียงดังเคร้งคร้าง ก่อนปิดประตูดังปัง

ไม่นาน เลีย่วฟางกับหูเหวินเหวนิก็ประคองกันว่ิงมา จากนัน้ก็น่ังก้นจ�า้เบ้า 

ลงไปบนพื้น หอบหายใจแรงๆ

"ให้เราช้า ก็ช้าให้ก่อนสิ!" ความเหน่ือย ความตกใจ ความกลัว ท�าให้

หัวใจของพวกเธอปวดหนึบเหมือนถูกกระตุกครั้งแล้วครั้งเล่า

"มีคนได้รับบาดเจ็บมั้ย" หลิวเทาถามเสียงดัง

"แขนผมโดนเล็บเขากรีดไป แต่เจ็บไม่มากครับ"

"เหมือนขาผมจะถูกมีดกรีด แต่ผมคงต้องดูก่อนว่าแผลอยู่ตรงไหน" 

เหมือนคนคนนี้จะลืมไปแล้วว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บ

"แขนผมก็โดนเล็บเขากรีดเหมือนกัน"

"เหมอืนฉนัจะเหน็ซนุเจิง้ชีกั่บหยางเกอถูกแทง ไม่เป็นไรใช่มัย้" ใครบางคน 

ถามมาด้วยความเป็นห่วง

ซุนเจิ้งชี่กับหยางเกอรีบถอดเสื้อเกราะออก ส�ารวจต�าแหน่งท่ีถูกแทง 

แขนน่ันดเูปราะแต่เรีย่วแรงกลบัเยอะผดิธรรมดา ต�าแหน่งท่ีถูกมนัเอามดีแทง

กลายเป็นรอยช�า้ป้ืนใหญ่ แค่แตะเบาๆ ก็เจบ็จนต้องสดูหายใจ ไม่อยากคดิเลยว่า 

ถ้าวันนี้ทุกคนไม่ได้สวมเสื้อเกราะจะได้รับบาดเจ็บกันแค่ไหน ซุนเจิ้งชี่กับ 

หยางเกอต้องตายแน่ และคนอื่นๆ ไม่มีทางหยุดอยู่ที่มือเท้าถูกกรีดเป็นแผล

เมื่อเห็นว่าทุกคนปลอดภัย หลิวเทาถึงค่อยๆ รู้สึกเสียวไส้ขึ้นมา

ซนุเจิง้ชีแ่อบมองฟ่ันจยาหลวัทียื่นอยู่นอกกลุม่ ในใจรูส้กึเลือ่มใสอย่างมาก  

เขาจ�าได้ว่าก่อนออกเดินทาง เลี่ยวฟางย�้าแล้วย�้าอีกว่า 'คุณฟั่นให้พวกเรา 

สวมเสื้อเกราะ ทุกคนต้องสวมเสื้อเกราะ' เพราะแบบน้ันเขาถึงยอมทนกับ 

ความร้อนอบอ้าวในหน้าร้อนแบบนีเ้พ่ือสวมเสือ้เกราะตวัหนาทีไ่ม่ระบายอากาศ  
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ถ้าเลี่ยวฟางไม่พูด รับรองว่าเขาต้องไม่ยอมเตรียมการป้องกันใดๆ เพราะเขา

มีความมั่นใจในฝีไม้ลายมือของตัวเองมาก

นี่แหละคือร่างทรงวิญญาณ เขาหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ก่อนคนอื่น

หนึ่งก้าวเหมือนกับเทพ

ระหว่างที่ซุนเจิ้งชี่ก�าลังครุ่นคิด ทางเลี่ยวฟางก็พูดเสียงปนสะอื้นว่า  

"คุณฟั่นคะ วันน้ีต้องขอบคุณคุณมาก ไม่งั้นการปฏิบัติการของพวกเราวันนี ้

คงต้องมีการเจ็บหนักหรือล้มตายแน่นอน"

หลิวเทาพูดด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วน "เมื่อก้ีผมยังกลัวว่าคุณจะเป็น

อุปสรรคกับงานของเรา คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายคุณจะจับสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้"

ฟั่นจยาหลัวโบกมือ แสดงสีหน้าไม่ใส่ใจ

ต้วนเสี่ยวโจวเปิดหน้าต่างรถออกมาพูดเบาๆ "หัวหน้าหลิวครับ มือเขา

หักหมดแล้ว เลือดไหลเยอะเลย จะจัดการยังไงดีครับ ผมเอาเสื้อพันแผล 

ให้เขาแล้ว แต่เหมือนจะช่วยไม่ค่อยได้!"

"ส่งไปโรงพยาบาล! ฉันจะโทรหาผู้อ�านวยการดูว่าท่านจะจัดการยังไง" 

หลิวเทาโบกมือ "ทุกคนขึ้นรถ พวกเราไป!"

ทุกคนเฮโลกันขึ้นรถ ทว่าฟั่นจยาหลัวกลับถอยหลังไปสองก้าว เขาย้ิม

พลางผงกศีรษะ "ผมไม่ไปกับพวกคุณนะ ที่บ้านยังมีเด็กเล็กต้องดูแล"

เมื่อนึกถึงสว่ีอ้ีหยางท่ีอยู่บ้านคนเดียว เลี่ยวฟางก็รีบบอกว่า "คุณฟั่น 

กลับไปก่อนได้เลยค่ะ วันน้ีต้องขอบคุณคุณมากจริงๆ! ไว้ว่างเมื่อไหร่ฉันจะ

เลี้ยงข้าวคุณนะคะ!"

"จะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงทุกคนเลยสิ คุณฟั่นครับ ถึงตอนนั้นคุณอย่ารังเกียจ

ทีพ่วกเราไปวุน่วายด้วยนะ!" หลวิเทาสตาร์ตรถพลางย่ืนหน้าไปเอ่ยปากเชือ้เชญิ 

อย่างกระตือรือร้น เขาเลื่อมใสคนคนนี้มากจริงๆ และอยากคบหาอีกฝ่าย 

เป็นเพ่ือน คุณลองคิดดูสิว่าคนอย่างฟั่นจยาหลัวจะเป็นเพ่ือนระดับสุดยอด 

แค่ไหน นายกเทศมนตร ีผูว่้าการมณฑลสูไ้ด้หรอืเปล่า สูไ้ม่ได้ เทยีบไม่ได้ด้วย! 

เพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดา!

ฟ่ันจยาหลวัตอบรบัด้วยรอยย้ิมอ่อนโยน บนตวัไม่มคีวามเย่อหย่ิงจองหอง 
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แบบดาราใหญ่หรอืผูส้งูส่งท่ีอยูเ่หนอืโลกเลยแม้แต่น้อย เมือ่เห็นขบวนรถแล่น

ห่างไปไกลแล้ว เขาถึงแบมือ หลุบตามองรัศมีสีเทาหน่ึงดวงท่ีก�าลังส่องแสง 

มลงัเมลอืงอยู่บนผวิขาวผ่องของเขา เมือ่ดดูีๆ  จะเห็นว่ามนัเป็นป้ายหยกรปูปลา 

หนึ่งชิ้น เหมือนชิ้นที่อยู่ในตัวของฉงหมิง แต่มีขนาดเล็กกว่าหน่อย มันมีขนาด

ประมาณเมลด็งาเท่านัน้ แต่ฝีมอืการแกะสลกัละเอียด ประณีต สวยย่ิงกว่าสวย  

ต่อให้เป็นช่างแกะสลักฝีมือดีที่สุดก็อาจไม่มีฝีมือขนาดนี้

เรื่องที่ไม่น่าเชื่อย่ิงกว่าคือถึงป้ายหยกจะมีขนาดเท่าเมล็ดงา แต่ตรง

ปากปลากลับมีรูเล็กๆ หน่ึงรู เหมือนมีไว้ส�าหรับร้อยเชือก แต่ต้องถามว่า 

ป้ายหยกจิ๋วแบบนี้ นอกจากถือไว้ดูแล้วยงัจะท�าอะไรได้อีก รูส�าหรับร้อยเชือก

หนึ่งรูมีความจ�าเป็นด้วยหรือ แล้วเชือกแบบไหนถึงจะสอดเข้าไปได้

ข้อสงสัยที่เกิดได้กับคนทั่วไปไม่เคยปรากฏกับฟั่นจยาหลัว เขามองมัน

แวบหนึง่แล้วรวบมอื เดินไปทีย่านพาหนะของตน หลงัข้ึนรถ เขาแตะแสงเรอืงๆ 

เหมือนดาวนั่นด้วยปลายนิ้ว กดมันเข้าที่หว่างคิ้ว ให้มันเลือนหายไป...

ภายในห้องผูป่้วยพิเศษของโรงพยาบาลเขตทหารประจ�าเมอืง คนหน้าตา 

เคร่งขรมึหนึง่กลุม่ก�าลงัมงุดอูยู่รอบเตยีงหน่ึงเตยีงเพ่ือพิจารณาอะไรบางอย่าง

อย่างละเอียด บนอินทรธนูของพวกเขาแสดงถึงต�าแหน่งท่ีมีความโดดเด่น  

ในขณะทีผู่อ้�านวยการส�านกัย่อยเขตใต้ท�าได้เพียงยืนกระสบักระส่ายอยู่นอกห้อง 

ระหว่างที่รอถูกเรียก

สักพักชายหน้าตาดีมีออร่าไม่ธรรมดาคนหน่ึงก็เดินน�าออกมา เขา 

อายุน้อยที่สุดในกลุ่ม แต่กลับมีต�าแหน่งสูงที่สุดในกลุ่ม คนอายุสี่สิบห้าสิบปี

ทั้งกลุ่มเจอเขายังต้องก้มศีรษะ เรียกเขาว่าหัวหน้า เขาสวมหมวกทหาร  

ออกค�าสั่งสั้นกระชับแต่ชัดเจนว่า "รวบรวมบันทึกการบังคับใช้กฎหมายของ

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจทั้งหมด ลบคลิปทุกคลิป ส่งส�านวนคดีนี้ให้หน่วยพิเศษ

กระทรวงความมั่นคงเราอย่างเป็นทางการ"

"ครับ ผมจะให้พวกเขาน�าของไปส่งเดี๋ยวนี้" ผู้อ�านวยการปรายตามอง

ไปทางห้องผู้ป่วยเป็นระยะ แต่ไม่กล้าถามมาก
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ผู้ต้องสงสัยที่ถูกพันแผลห้ามเลือดทั้งตัวก�าลังนอนอยู่บนเตียง ตามอง

เพดานอย่างทึ่มทื่อ ไม่รู้ว่าก�าลังคิดเร่ืองอะไร แขนหลายสิบข้างท่ีเป็นเหมือน

ต้นอ่อนต้นไม้นั้นหักหลุดออกจากตัวเขาไปนานแล้ว ทิ้งไว้เพียงแผลโชกเลือด

มากมาย สถานการณ์แบบนี้ ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถให้ค�าอธิบายได้

ผู ้อ�านวยการส�านักย่อยเขตใต้เดินจากไปด้วยความรู้สึกอาลัย เขา 

เข้าใจว่าตัวเองจะได้รู้ความจริง แต่ตอนน้ีเห็นได้ชัดแล้วว่าไม่มีหวัง เวลาน้ี 

เขาเข้าใจความรู้สึกอัดอั้นเหมือนถูกกักอยู่ในกะลาของซุนเจิ้งชี่แล้วว่ามัน 

ท�าให้อยากอาละวาดต่อยตีคนมากแค่ไหน

เขาเพิ่งจะเดินจากไป ซ่งรุ่ยก็มาถึง ต่อให้เป็นเวลาดึกสงัด แต่ชายหนุ่ม

ก็ยังสวมชดุสทูสดุหรแูละท�าผมเน้ียบไม่กระดกิสกัเส้น บนตวัยังมกีลิน่น�า้หอม

โรสแมรี่ให้ความรู้สึกหรูหราจางๆ

"เรียกหาฉัน มีเรื่องอะไร" เขาเดินมาท่ีหน้าห้องผู้ป่วยพิเศษ มองผ่าน

หน้าต่างเข้าไป

ชายคนท่ีสวมเครื่องแบบทหารโบกมือ คนหน้าตาเคร่งขรึมพวกน้ันก็ 

จากไปกันเงียบๆ เหลือแต่ชายที่หน้าตาเหมือนบอด้ีการ์ดรูปร่างสูงใหญ่  

คอยเฝ้าอยู่ด้านข้างเพียงคนเดียว

"ท�าไมวันนี้ไม่มีกลิ่นเลือด นายไม่ได้ลงโทษตัวเองเหรอ" ชายคนน้ัน 

สูดกลิ่นบางเบาในอากาศ พูดเย้า "ดูท่าวันนี้นายจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษถึง 

พรมน�้าหอม แต่งตัวจัดเต็มแบบนี้จะท�าอะไร มีเดตหรือไง คงไม่ใช่แค่มา 

เจอฉนัหรอกมัง้ เวนิหน่วนบอกว่าช่วงน้ีนายย้ายสายไปทางนายแบบ ตอนแรก 

ฉันไม่เชื่อ แต่พอได้มาเห็นเองตอนนี้ นายไปโดนอะไรมา"

"เมิง่จ้ง นายคดิเยอะเกินไป แค่ช่วงนีฉ้นัแต่งตวัแบบน้ีเอง" ซ่งรุย่ปรายตา 

มองอีกฝ่ายแวบหนึ่ง พูดด้วยอย่างตรงไปตรงมา "นายอยากให้ฉันท�าอะไร"

สีหน้าของเม่ิงจ้งเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึม เขาชี้ไปท่ีคนท่ีอยู่ด้านในของ

หน้าต่าง "เขาชื่อหลี่โหย่วเต๋อ เป็นผู้ช่วยเชฟในร้านอาหารสี่มงคล นายน่าจะ

รู้จักเขา เพราะเม่ือวานนายบอกเองว่าเขาคือผู้ต้องสงสัย วันน้ีเขาถูกจับ  

ได้รับบาดเจ็บสาหัส หมอบอกว่าอวัยวะภายในของเขาล้มเหลวหมด ตายได้
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ตลอดเวลา เวลาน้ีสติเขายังแจ่มใสดีมาก แต่ไม่ว่าเราจะถามอะไรเขา เขาก็ 

ไม่ยอมตอบ ฉันเลยอยากให้นายมาสอบปากค�าเขาหน่อย เราจะได้รู้สาเหตุ 

ที่เขากลายเป็นแบบนี้"

"งั้นอย่างน้อยนายต้องให้ฉันรู้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา" ซ่งรุ ่ยพูด 

เสียงเรียบ

"นายตามฉันมา" ชายท่ีสวมชุดทหารคือหัวหน้าหน่วยพิเศษกระทรวง

ความมัน่คง เขาชีไ้ปทีห้่องผูป่้วยซึง่อยูต่ดิกัน ด้านในตดิตัง้อปุกรณ์กล้องวงจรปิด 

ไว้แบบครบชดุ นักวเิคราะห์หลายคนก�าลงัน่ังมองมอนิเตอร์กันด้วยสีหน้าจรงิจงั

ซ่งรุย่เดนิเข้ามาใกล้ถึงเพ่ิงรูว่้าน่ีคือคลปิตอนท่ีส�านักย่อยเขตใต้ด�าเนินการ 

จบักุมผูต้้องสงสยั หน้าจอเหว่ียงไปเหวีย่งมาแรงมาก แต่กลบัถ่ายภาพได้ชดัดี  

ท�าให้ภาพอันน่าท่ึงและเหนือจินตนาการหลุดออกมาสู่โลกภายนอก สร้าง

ความตื่นตะลึงให้แก่สายตาของทุกคน

ตอนจบของคลปิ ใบหน้างดงามอย่างท่ีสดุของใครคนหน่ึงค่อยๆ ปรากฏ

ขึน้มา ความมดืช่วยอ�าพรางแสงมลงัเมลอืง มอืของเขาทาบลงบนหน้าผากของ

ผู้ต้องสงสัยเบาๆ ท�าให้ฝ่ายตรงข้ามที่ก�าลังคลุ้มคลั่งหมดสติไปในชั่วพริบตา 

ท่าทางนุ่มนวลแตกต่างจากบรรดาต�ารวจที่สะบักสะบอมอย่างสิ้นเชิง และ 

ในเวลาเดยีวกันนี ้นกัวิเคราะห์คนหน่ึงก็ชีไ้ปท่ีฝ่ามอืของเขา "ตรงน้ี เขาเอาอะไร

บางอย่างออกมาจากหน้าผากของหลี่โหย่วเต๋อ!"

คลปิถูกกดหยุด แสงสเีทาหนึง่ดวงเปล่งประกายอยู่กลางฝ่ามอืชายหนุ่ม

หน้าหล่อออกสวย

เมิ่งจ้งจ้องจอ เอ่ยถาม "ซูมได้มั้ย"

"ซูมแล้วจะเห็นไม่ชัด มันเป็นรัศมีหนึ่งดวง" นักวิเคราะห์ท�าตามค�าส่ัง 

แต่กลับต้องโบกมืออย่างไม่สามารถท�าอะไรได้

ซ่งรุ่ยจดจ้องใบหน้าที่คุ้นจนไม่สามารถคุ้นได้มากกว่านี้อีกบนหน้าจอ 

ถามเสียงหนัก "พวกนายคิดจะท�าอะไร จับตาดูฟั่นจยาหลัวหรือ ถ้างั้นคงต้อง

เสียใจด้วยอย่างมากที่ฉันคงช่วยพวกนายไม่ได้"

เมิง่จ้งย่นหัวคิว้ "นายไม่อยากรูห้รอืว่าสตัว์ประหลาดตวัน้ีมนัแปรสภาพ
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ได้ยังไง ฉันจ�าได้ว่านายอยากรู้อยากเห็นเรื่องที่เป็นปริศนาแบบนี้มากนี่นา"

"ตอนน้ีฉันไม่อยากรู้" ซ่งรุ่ยหัวเราะเสียงเย็น "ตรงกันข้าม ฉันหวังว่า 

สัตว์ประหลาดตัวนั้นจะตายทันที และเอาความลับทั้งหมดนี้ลงนรกไปด้วย  

บางคนไม่ใช่คนที่นายจะไปยุ่งด้วยได้"

เมิ่งจ้งยกมือ เอ่ยด้วยน�้าเสียงจนปัญญา "เวินหน่วนบอกว่าช่วงน้ี 

นายแคร์ฟั่นจยาหลัวมาก ฉันยังนึกว่าเธอล้อเล่น คิดไม่ถึงว่าจะเป็นเรื่องจริง 

นายวางใจเถอะ ฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อฟั่นจยาหลัว ถ้าเป็นไปได้ ฉันอยาก

ร่วมงานกับเขา หน่วยพิเศษกระทรวงความม่ันคงอยากได้ตัวเขาเป็นพิเศษ  

เราย่อมต้องรบัประกนัความปลอดภยัของเขา พอเกดิเรือ่งท�านองนี ้เราเลยมา 

สอบปากค�าคนใกล้ตายมากกว่าจะไปจับตัวเขามาสอบ น่ีย่อมเป็นการแสดง

ให้เห็นถึงความเป็นมิตรของพวกเราแล้ว อย่างอื่นฉันจะไม่พูดถึงเพราะมัน 

เป็นความลับ และความลับของฟั่นจยาหลัวจะเป็นความลับไปตลอดกาล  

เราจะไม่ขุดคุ้ย ตอนนี้เราแค่อยากรู้สาเหตุทีห่ลี่โหย่วเต๋อแปรสภาพได้เท่านั้น"

ซ่งรุ่ยจ้องชายหนุ่มบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่พูดสักค�า

เมิ่งจ้งเอ่ยต่อว่า "ถ้าเราอยากเป็นศัตรูกับฟั่นจยาหลัวจริง ไหนเลย 

จะรอคอย ไม่เคลื่อนไหวจนกระท่ังตอนน้ี เขาท�าให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้  

พลังต้องห้ามแบบนี้เราคงไปยุ่งด้วยไม่ได้หรอก ใช่มั้ย"

ทนัใดนัน้ซ่งรุย่หนัไปมองจอ้งอกีฝา่ยตรงๆ สายตาคมของทั้งคู่ปะทะกนั 

ต่างฝ่ายต่างมีจิตสังหาร

สักพักคนทั้งสองก็ก้าวถอยไปข้างหลัง

"ได้ ฉันจะช่วยนายหาความจริง"

"ดี ฉันจะไม่แอบแตะฟั่นจยาหลัวเด็ดขาด"

ซ่งรุ่ยดูวิดีโอบันทึกการปฏิบัติการตามกฎหมายซ�้าไปซ�้ามาหลายรอบ 

พลิกค�าให้การและบันทึกต่างๆ กว่าจะผลักประตูห้องผู้ป่วยเข้าไป เมิ่งจ้ง 

เดินตามหลังเขามาเงียบๆ เตรียมตัวเป็นผู้ชมที่ไม่มีปากเสียง

หลีโ่หย่วเต๋อยังตืน่อยู่ แต่ระบบต่างๆ ในร่างกายของเขากลบัทะลเุส้นตาย 

อย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์การรักษาส่งเสียงเตือนติ๊ดๆ รายงานการตรวจร่างกาย
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ท่ีแพทย์เขียนระบุว่าเขาน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ก่ีชั่วโมง เขาไม่ได้ป่วยและ 

แผลพวกนั้นสมานตัวนานแล้ว แต่อวัยวะภายในของเขาเกิดล้มเหลวอย่าง 

ไม่ทราบสาเหตุ เหมือนถูกคนคอยดึงเอาพลังชีวิตไปแบบไม่มียั้ง

เขาเริ่มจ้องมองเพดาน ไม่สนใจทุกอย่างรอบตัว

"ของที่ฟั่นจยาหลัวเอาไปคืออะไร นายถามเขาหน่อยสิ" เมิ่งจ้งกระซิบ 

ที่ข้างหู แน่นอนว่าเขาพยายามเลียบเคียงถามค�าถามท�านองน้ีมาหลาย 

ร้อยรอบแล้ว แต่คนคนนี้ไม่เคยตอบ เอาแต่แกล้งบ้า คนที่มีความลับมัก 

ไม่มีทางยอมแพร่งพรายมันให้คนนอกรู้แม้แต่ครึ่งค�า

ไม่เสียทีท่ีซ่งรุ่ยเรียนจิตวิทยา เพราะทันทีที่เขาอ้าปากก็สามารถดึงดูด

ความสนใจของหลี่โหย่วเต๋อได้ทันที "คุณมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึงสี่ชั่วโมง"

หลี่โหย่วเต๋อ "!!!"

ซ่งรุ่ยดูนาฬิกาข้อมือแล้วพูดใหม่ "ไม่สิ เมื่อก้ีเราคุยกันที่ห้องข้างๆ ไป

แล้วพักหนึ่ง เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเหลือเวลาแค่สามชั่วโมงครึ่ง ถ้าคุณตอบ

ค�าถามผมตามความจริง เราจะให้คุณได้เจอกับคนคนนั้นก่อนตาย"

หลีโ่หย่วเต๋อจ้องเขาแบบเอาเป็นเอาตาย แต่ไม่มปีฏิกิรยิา เหมอืนไม่รูว่้า 

คนคนนั้นที่พูดถึงคือใคร

ซ่งรุย่หยิบมอืถือของตวัเองออกมากด หน้าจอท่ีถูกแตะฉายภาพใบหน้า

หลุบตาย้ิมบางๆ ของใครคนหนึ่ง ชายหนุ่มหน้าตางดงาม อ่อนโยน แต่ 

กลับนิ่งสงบ เย็นใส คนที่ชิงเอาของวิเศษไปคนนั้น! ต่อให้ตายหล่ีโหย่วเต๋อ 

ก็จ�าใบหน้านี้ได้ ลมหายใจเขาค่อยๆ หอบหนักข้ึน และในเวลาเดียวกันนี ้ 

เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจเขาก็กรีดเสียงร้องแหลม เห็นได้ว่าอัตราการ

เต้นของหัวใจเขาก�าลังสับสนมาก

แค่สองประโยค ซ่งรุ่ยก็แทงทะลุจุดตายของเขาได้

"พวกคุณอยากถามเรื่องอะไร"

เข็มนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังเดินไปดังติ๊กๆๆ ไม่นาน หล่ีโหย่วเต๋อ 

ก็ยอมประนีประนอม การมีแขนมากมายงอกออกมาในครั้งเดียวดึงเอาโทสะ

ในตัวเขาออกไปนานแล้ว ถ้าไม่มีของวิเศษ เขาก็ต้องตายแน่นอน!
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เขารู้เรื่องนี้ดี และซ่งรุ ่ยเหมือนจะเดาได้ ดังน้ันจึงโค้งริมฝีปากเป็น 

รอยยิ้มบางๆ ดวงตาเต็มไปด้วยความมั่นอกมั่นใจ



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3D5hYZe

https://bit.ly/3D5hYZe

