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หลังจากโดน 'หน่วยพิเศษกระทรวงความมั่นคง' แทรกแซงในคดีของ 

เซียวเหยียนหลิง ซ่งรุ่ยก็คาดเดาไว้แล้วว่าหน่วยพิเศษไม่มีทางจัดการกับเธอได้แน่  

และค�าพูดของซ่งรุ ่ยก็กลายเป็นจริงขึ้นมา เมื่อเผือกร้อนน้ันลวกมือหน่วยพิเศษ 

เข้าแล้วจริงๆ

การแทรกแซงคร้ังนั้นไม่ใช่ครั้งสุดท้าย เพราะอยู่ๆ รายการโลกของผู้วิเศษ 

ก็เปลี่ยนหัวหน้าผู้ก�ากับกะทันหัน เหล่าร่างทรงวิญญาณท่ีเหลือจะท�าอย่างไรกับ 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

ทั้งการเข้ามามีบทบาทของคนกลุ่มหน่ึง และความวุ่นวายในรายการโลกของ 

ผู ้วิเศษ ไหนจะซูเฟิงซีที่กลับมาอีกครั้งพร้อมพลังที่มากกว่าเดิมอีก ดูเหมือนว่า 

อาจารย์ฟั่นของพวกเราจะเจอศึกหนักเข้าให้แล้ว...เอเวอร์วายรับประกันได้เลยว่า  

'Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ' เล่มสี่น้ีจะท�าให้ทุกคนลุ้นตัวเกร็งจนแทบ 

ลืมหายใจเลยล่ะค่ะ!

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ เมิ่งจ้ง  หวัหน้าหน่วยพิเศษกระทรวงความมัน่คง เป็นเพ่ือนของ 

ดร. ซ่งรุ่ย และยังเป็นเจ้านายของซ่งเวินหน่วนอีกด้วย 

เมิ่งจ้งเป็นคนที่ความสามารถโดดเด่น ทั้งยังมีปณิธาน

อันแน่วแน่ในการปกป้องประเทศ พิทักษ์ประชาชน

✱ ฟ่ันข่ายเสวียน  ลูกนอกสมรสของฟั่นลั่วซาน อาศัยอยู่ท่ีต่างประเทศ 

มาโดยตลอด เพ่ิงกลบัมาและเปิดตวัว่าเป็นลกูชายแท้ๆ 

ของนายใหญ่สกุลฟ่ันไม่นานน้ี ชายหนุ่มมท้ัีงพรสวรรค์

และความสามารถ ไม่ต้องพ่ึงพาเส้นสายสกุลฟั่นก็

สามารถสร้างข่ายเสวียนกรุ๊ปอันเป็นธุรกิจของตนเอง

ขึน้มาได้แม้เพ่ิงจะอายุย่ีสบิกว่าปี ฟ่ันจยาหลวัเคยกล่าว 

เอาไว้ว่าเขาเป็นคนที่เดิมทีไม่ควรมีตัวตนอยู่บนโลก

✱ ติงอวี่  เพ่ือนสนิทเพียงคนเดียวของฟั่นข่ายเสวียน เป็นคนท่ี

ให้การสนับสนนุชายหนุ่มทกุอย่าง ทัง้สองสนทิสนมกัน

มาตัง้แต่วัยรุน่ และติงอวียั่งเป็นผู้ช่วยในด้านต่างๆ ของ

ฟั่นข่ายเสวียนอีก ด้วยความสามารถของเพ่ือนแท้ 

ท้ังสองจึงน�าพาข่ายเสวียนกรุ๊ปให้เติบโตย่ิงใหญ่อย่าง 

ทุกวันนี้



✱ จางหยาง  ในอดีตสกุลจางเคยให้ความช่วยเหลือครั้งใหญ่กับ

ประเทศจนได้รับการสดุดี ท�าให้ในปัจจุบันลูกหลาน

สกุลจางมีอิทธิพลในวงสังคมอย่างมาก กล่าวกันว่า 

จางหยางมีต�าแหน่งลอยอยู่ในหน่วยพิเศษกระทรวง

ความมั่นคง และยังเป็นคนที่ให้การสนับสนุนซูเฟิงซี 

อีกด้วย



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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ซ่งรุ่ยเดินตามเมิ่งจ้งเข้าไปในห้องท�างานที่ทันสมัยอย่างท่ีสุดห้องหน่ึง 

นอกจากจะมจีอมอนิเตอร์เรยีงกันเป็นแถวแล้วในห้องยังตดิตัง้อปุกรณ์ไฮเทค

ไว้มากมาย บนอปุกรณ์ชิน้หน่ึงในน้ันมแีผ่นเอก็ซเรย์กับผลการซทีีสแกนสมอง

ของเซยีวเหยียนหลงิ คนสวมชดุกาวน์สขีาวคนหนึง่ก�าลังชีภ้าพพวกน้ีให้ชายท่ี

สวมเครื่องแบบหัวหน้าหน่วยที่ยืนอยู่ข้างๆ คนหน่ึงดูพลางพูดอะไรบางอย่าง 

รอบตัวชายคนนั้นมีมือดีของหน่วยพิเศษที่รูปร่างก�าย�าล�่าสันกลุ่มหน่ึง คนที ่

ท�าร้ายฟ่ันจยาหลวัก็อยู่ในกลุม่ ดจูากอนิทรธนูบนบ่า เหมอืนเขาจะเป็นหัวหน้า

หน่วยรบพิเศษหน่วยนี้

"นั่นคนของสกุลจางท่ีคุมหน่วยรบพิเศษทีมเก้า" เมิ่งจ้งพูดเสียงเบา 

จนเกือบไม่ได้ยิน "ตอนน้ีเซียวเหยียนหลิงอยู่ในมือของหน่วยรบพิเศษทีมเก้า 

ทมีอืน่อยากท�าวิจัยร่วมกับพวกเขาแต่ถูกปฏิเสธ แต่ช่วยไม่ได้ ตวัยาท่ีสกุลจาง

เสนอให้มคีวามส�าคญักับเจ้าหน้าท่ีหน่วยพิเศษทกุคนมาก ตอนน้ีเลยไม่มใีคร

กล้าหือกับพวกเขา"

"งัน้พวกเขาไม่ใหญ่อยู่กลุม่เดยีวเหรอ" ซ่งรุย่ดันกรอบแว่นสีทองบางๆ ท่ี

อยู่บนสันจมูกเพื่อใช้มันปิดบังประกายเยียบเย็นในดวงตา

"ใช่ คนท่ีเข้ามาในหน่วยพิเศษได้ล้วนเป็นมือดีในหมู่มือดี พวกเขาเลย

อยากได้พละก�าลงัท่ีไร้ขดีจ�ากัด ใครท�าให้พวกเขาแกร่งข้ึนได้พวกเขาก็จะติดตาม 

คนน้ัน นี่เป็นเรื่องจริง" เม่ิงจ้งส่ายหน้า ถอนหายใจเบาๆ เดิมทีเขาเข้าใจว่า 

บทที่ 140
เผือกร้อนลวกมือกินไม่ได้
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การเปิดรบัคนเข้ามาในหน่วยพิเศษเป็นเรือ่งท่ีด ีคดิไม่ถึงว่าคนคิดอกุศลท่ีกรกัูน 

เข้ามาเป็นจ�านวนมากจะท�าลายความเป็นปึกแผ่นและการรวมศูนย์ของกลุ่ม

"พวกเขาก�าลังหาของที่อยู่ในตัวเซียวเหยียนหลิง?" ซ่งรุ่ยเดา

"ใช่ เรื่องหัวขโมยคราวน้ันท�าให้พวกเราตระหนักถึงการแปรสภาพของ

มนุษย์บางกลุ่มว่าเกิดจากขุมพลัง พวกเราเลยท�าการวิจัยสัตว์ประหลาดท่ี 

จับมาได้ ผลคือพบของที่เปล่งแสงได้ในฟิล์มเอ็กซเรย์ พวกมันจะซ่อนอยู่ 

ภายในร่างกายของสัตว์ประหลาด หัว คอ ท้อง หรือขาทั้งสองข้าง แน่นอนว่า

อปุกรณ์การแพทย์ธรรมดาไม่มทีางหาเจอ อปุกรณ์ท่ีพวกเราใช้เลยเป็นอปุกรณ์

ที่ผ่านการดัดแปลงมาแล้ว มีการเพ่ิมอุปกรณ์ตรวจจับสนามแม่เหล็กเข้าไป 

จากน้ันเราได้ท�าการผ่าร่างของสัตว์ประหลาดพวกนี้เพ่ือค้นหาทันที แต่ของ

กลับหายไป พอถ่ายเอ็กซเรย์อีกคร้ังถึงเห็นว่ามันย้ายไปอีกท่ี พอเราผ่าก็ 

หายอีก...สรุปคือพวกเราหาไม่เจอ เวลานี้คนเดียวท่ีเอาเจ้าน่ีออกมาได้คือ 

ฟั่นจยาหลัว เขาจึงมีค่ามากส�าหรับพวกละโมบโลภมากกลุ่มนั้น"

เมิง่จ้งชีไ้ปทีม่อืดขีองหน่วยพิเศษซึง่คลกุคลอียู่กับพวกสวมชดุกาวน์สขีาว 

พลางยิ้มเยาะ

ชายคนที่สวมเครื่องแบบหัวหน้าหน่วยถามเสียงกร้าว "หาไม่เจอ? 

หมายความว่าอะไร"

คนชุดกาวน์สีขาวช้ีไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ น�้าเสียงอ่อนใจ "คุณดูสิ  

นีค่อืฟิล์มเอก็ซเรย์ท่ีเราถ่ายไว้ก่อนหน้าน้ี จดุแสงเดีย๋วใหญ่เดีย๋วเลก็พวกนีค้อื

สิง่ทีพ่วกคณุต้องการ แต่คณุมาดฟิูล์มเอก็ซเรย์ของเซยีวเหยียนหลงิ โครงสร้าง

ร่างกายของเธอไม่ได้ต่างจากคนธรรมดา เราไม่สามารถหาจุดแสงได้"

"งั้นคุณจะอธิบายเรื่องพลังพิเศษของเธอยังไง"

"เธออาจมีพลังพิเศษมาตั้งแต่เกิด ไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของอะไรบางอย่าง"

"เป็นไปไม่ได้! ผมเจอพวกท่ีมีพลังพิเศษมามาก ส่วนใหญ่พวกเขาม ี

ความสามารถในการสือ่วญิญาณ มสีมัผสัท่ีหกหรอืเจด็ทีเ่หนือกว่าคนธรรมดา

เล็กน้อย แต่ไม่ได้แข็งแกร่งถึงขั้นนี้ นี่มันเป็นพลังเหนือธรรมชาติ ไม่ใช่พลัง 
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ของมนุษย์! แค่คิดก็เป็นจริง โลกยกย่องให้ฉันเป็นราชา คุณเข้าใจมั้ยว่านี่มัน

หมายความว่าอะไร มันหมายความว่าโลกจะพินาศในมือเธอ! คุณต้องเอา 

ของชิ้นนั้นออกมาจากตัวเธอ ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตาม!"

ค�าพูดของหวัหน้าหน่วยคนน้ีท�าให้ซ่งรุย่หัวเราะ เขาเดนิไปทีห่น้าจอมอนิเตอร์ 

ซึ่งวางเรียงรายเพ่ือมองดูเงาร่างเล็กๆ น่ารักที่อยู่ในทุกจอแล้วถอนหายใจ  

"เอาของชิน้น้ันออกมาให้คณุ จากน้ันให้คณุคดิจนเรือ่งกลายเป็นจรงิ และได้เป็น 

ราชาของโลกถูกมัย้ ค�าประกาศว่าจะกู้โลกทีฟั่งดสูวยหรมูนักลบความโลภของคุณ 

ไม่มิดหรอกนะ"

"ซ่งรุ่ย? คุณมาได้ยังไง ใครปล่อยให้คุณเข้ามา" หัวหน้าหน่วยคนนั้น 

หันไปมองเมิ่งจ้งด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เมิ่งจ้งยักไหล่

"ลืมบอกคุณไปว่าด็อกเตอร์ซ่งรุ ่ยเป็นท่ีปรึกษาพิเศษของหน่วยเรา 

มานานมากแล้ว คุณไปดูแผนภูมิโครงสร้างต�าแหน่งได้ ระดับของเขา 

สูงกว่าคุณ"

ซ่งรุ่ยหยิบด็อกแท็ก* หนึ่งอันจากกระเป๋าออกมาคีบไว้ แกว่งไกวไปมา

สหีน้าของหัวหน้าหน่วยคนนีเ้ปลีย่นจากด�าเป็นเขยีว บดิเบีย้วอย่างทีส่ดุ

แต่กลับต้องอดทน เนื่องจากพบว่าต�าแหน่งของซ่งรุ่ยสูงกว่าตนจริง และสิ่งนี้

เป็นหลักฐานการแต่งตั้งที่ออกโดยรัฐ ไม่สามารถยกเลิกได้ง่ายๆ ต่อให้เมิ่งจ้ง

ถูกพวกเขาท�าให้เหลอืแค่ต�าแหน่งอนัไร้ซึง่อ�านาจ ทว่าอกีฝ่ายยังคงมตี�าแหน่ง

สูงที่สุดในหน่วยพิเศษ ถ้าไม่เก่งจริงย่อมไม่มีทางโค่นเขาลงได้

ซ่งรุ่ยเก็บด็อกแท็กใส่กระเป๋า เงยหน้าข้ึนมองเซียวเหยียนหลิงท่ีอยู่ใน

จอมอนิเตอร์ เธอถูกขังเดีย่วอยู่ในห้องขงักว้างใหญ่ห้องหนึง่ ตรวนเหลก็เส้นหนา 

พันธนาการมอืทัง้สองข้าง และขาท้ังสองข้างมลีกูตุม้น�า้หนกัหลายสบิกิโลกรมั 

เดก็หญิงนัง่ค�ารามอย่างอดัอัน้อยู่บนพ้ืน ผมเผ้ากระเซอะกระเซงิ เสือ้ผ้ายับยุ่ง 

รองเท้าหลุดหายไปดูน่ากลัวเหมือนคนป่า

นักวิจัยที่สวมเสื้อกาวน์สีขาวหนึ่งกลุ่มยืนสังเกตเธออยู่ห่างๆ พวกเขา 

* ดอ็กแทก็ (Dog Tag) คอืชือ่อย่างไม่เป็นทางการส�าหรบัป้ายประจ�าตวัทีส่วมใส่โดยก�าลงัพล ทีไ่ด้ชือ่ด็อกแทก็ 
หรือป้ายชื่อห้อยคอสุนัข เนื่องจากมีลักษณะคล้ายป้ายห้อยคอสุนัขจริงๆ แท็กน้ีส่วนใหญ่ใช้เพ่ือระบุตัวตน
ของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ และให้ข้อมูลการแพทย์เบื้องต้นที่ส�าคัญแก่การรักษาผู้บาดเจ็บ
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ตั้งเครื่องสแกนท่ีผ่านการปรับแต่งเป็นพิเศษเครื่องหน่ึงไว้ในระยะปลอดภัย 

เพ่ือท�าการตรวจสอบเซียวเหยียนหลิงในทุกๆ ด้าน พวกเขาอยากรู้โครงสร้าง

ทางชวีภาพของเธอมาก และจะดอีย่างย่ิงถ้าเอาเธอข้ึนเตียงผ่าตดัเพ่ือช�าแหละ

หาของท่ีสามารถบันดาลความปรารถนาให้เป็นจริงอย่างน่าอัศจรรย์ชิ้นนั้น 

ออกมาได้

"เอาของออกมาแล้วเราจะปล่อยหนูไป!" เจ้าหน้าที่พิเศษหญิงคนหน่ึง

ยืนตะโกนอยู่ในระยะห่างหลายสิบเมตร

สิง่ท่ีตอบกลบัมาคอืรอยย้ิมเย็นชากับการแผดเสยีงของเซยีวเหยียนหลงิ 

เดก็หญงิลากลกูตุ้มออกเดนิหลายก้าวแต่กลบัต้องล้มลงกลบัไปนัง่อย่างหมดแรง 

ดูเหมอืนจะอ่อนล้ามาก ความเหนือ่ยท�าให้เธอร้องไห้โฮออกมาอย่างหลดุฟอร์ม 

เหมือนเด็กธรรมดาที่ก�าลังหลงทาง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

พอเหน็ฉากนีซ่้งรุย่ก็เลกิคิว้ข้ึนเลก็น้อย เขาย้ิมอย่างสนอกสนใจ เดก็คนนี้ 

ท�าให้เขาต้องเปลี่ยนมุมมองท่ีมีต่อเธอใหม่จริงๆ การท่ีเธอสามารถหลบหลีก

การโจมตีของฟั่นจยาหลัวได้แสดงว่าเธอต้องไม่ใช่คนธรรมดา

"ผู้ชายตัวโตท้ังกลุ่มแอบอยู่ในห้องควบคุม แล้วให้ผู้หญิงหน่ึงคนไป 

สอบปากค�าผูต้้องหาในสถานทีท่ีเ่สีย่งท่ีสดุ สไตล์การท�างานของหน่วยรบพิเศษ

ทีมเก้าของพวกคุณไม่เหมือนใครเลยจริงๆ มิน่าตอนต�ารวจชั้นประทวนเข้าไป

เป็นด่านหน้าเสี่ยงตาย พวกคุณกลับคอยให้เรื่องจบก่อนค่อยมาเด็ดลูกท้อ 

เพราะกลวัตายง้ันส?ิ" ซ่งรุย่หนัไปมองหวัหน้าหน่วยรบพิเศษทมีเก้าซึง่เป็นคนที่ 

ท�าร้ายฟั่นจยาหลัวตรงๆ

ชายหนุ่มเป็นคนอารมณ์ร้ายและขี้หงุดหงิด ไม่งั้นเขาคงไม่ไปท้าทาย 

ฟั่นจยาหลัวทั้งที่ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ เขาเดินหน้ามาหลายก้าว ถามเสียง 

เหี้ยมเกรียม "คุณพูดว่าอะไรนะ กล้าพูดอีกรอบหรือเปล่า"

ซ่งรุย่มองไปทางมอนิเตอร์ ส่ายหน้าถอนหายใจ "ผูช้ายแมนๆ ท้ังกลุม่หลบ 

อยู่หลังนักวิจัยหญิงอ่อนแอหนึ่งคนเพ่ือรอผลส�าเร็จ ผมจะบอกว่าหน่วยรบ

พิเศษทีมเก้าของพวกคุณเป็นพวกปอดแหกกลัวตายแล้วจะท�าไม ถ้าเก่งจริง

ท�าไมพวกคุณถึงไม่ไปจับเซียวเหยียนหลิงเอง ถ้ามีความสามารถจริงท�าไม 
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พวกคุณถึงไม่ไปสอบปากค�าเซียวเหยียนหลิงเอง น่ากลัวว่าผลงานชิ้นใหญ ่

ของพวกคุณน่าจะเป็นการแย่งเอาตัวเซียวเหยียนหลิงท่ีไม่ได้สติไปจากมือ 

ฟ่ันจยาหลวัเพ่ือพาเธอกลบัมาทีน่ี่มากกว่า เธอตวัหนักมัย้ ทบัมอืพวกคณุแบน

หรือเปล่า"

ซ่งรุ่ยดีดนิ้วเบาๆ พูดต่อ "อ้อ ผมเกือบลืม พวกคุณฉีดยาให้เธอหนึ่งเข็ม

ด้วยน่ีนา จะได้มั่นใจว่าเธอหลับสนิทแน่นอน ระหว่างทางท่ีส่งเธอกลับมา 

พวกคณุคงต้องล�าบากมาก เพราะพวกคณุต้องคอยผวาทกุนาทีว่าเธอจะตืน่แล้ว 

บดขย้ีพวกคุณเป็นผุยผง ความรู้สึกเหนื่อยใจมันทรมานกว่าเหน่ือยกายมาก 

เรื่องนี้ผมเข้าใจ"

พูดมาถงึตรงนีเ้ขาก็จบักรอบแว่นหวัเราะเบาๆ ใบหน้างดงามเหมอืนจะ

เต็มไปด้วยตัวอักษรสี่ค�า 'หมิ่นแคลนเยาะหยัน'

ชายหนุ่มโมโหจนบ้า เขากระชากคอเสื้อซ่งรุ่ยหมายตะบันหน้าอีกฝ่าย 

แต่กลบัถูกวาจาเย้ยหยันท่ีเยียบเย็นคมกรบิของซ่งรุย่ท�าให้ตวัแขง็ค้าง "สรปุคอื 

คณุเก่งแต่กับคนท่ีไม่มแีรงจะมดัไก่แบบผมล่ะส ิใช่มัย้ เหมอืนตอนท่ีคณุจงใจ

ท�าร้ายฟั่นจยาหลัว? กลัวคนแกร่ง รังแกคนอ่อนแอเป็นเอกลักษณ์ของคุณ? 

งัน้นีค่งเป็นความสามารถทีค่่อนข้าง 'พิเศษ' ของหัวหน้าหน่วยรบพิเศษทมีเก้า

สินะ สมเป็นมือดีในกลุ่มมือดี มิน่าทีมถึงได้รับภารกิจ 'ส�าคัญ' อย่างการไป 

เอาตัวเด็กผู้หญิงที่หมดสติมาให้พวกคุณ"

"หวัหน้าครบั เขาแค่เล่นลิน้ คณุอย่าไปถือสาหาความเขาเลย" เจ้าหน้าที่

หลายคนเดินมาไกล่เกลี่ย แต่ใบหน้ากลับฉายแววอับอาย เน่ืองจากค�าพูด 

ของซ่งรุ่ยได้โยนเกียรติภูมิของหน่วยรบพิเศษทีมเก้าของพวกเขาลงพ้ืนแล้ว 

กระทืบซ�้า!

ชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ หลายครั้งก่อนผลักซ่งรุ่ยออกห่าง

อย่างแรง เขาตะโกนใส่วทิยุ "ม่ายซา กลบัออกมา! ฉนัจะไปสอบเซยีวเหยียนหลงิ 

เอง! ฉันไม่เชื่อหรอกว่าฉันจะล้วงเอาความจริงออกจากปากเด็กนั่นไม่ได้"

ชายหนุ่มผลุนผลันเดินไปโดยที่ไม่มีใครห้ามเขา ต่างพูดกันว่าต้องใช ้

การทูตน�าการทหาร ในเมือ่ความอ่อนโยนสภุาพของเจ้าหน้าท่ีหน่วยพิเศษหญิง
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ท�าอะไรเซยีวเหยียนหลงิไม่ได้ งัน้ถ้าลองเปลีย่นเป็นการข่มขู่ของผูช้ายตวัล�า่ๆ 

เด็กหญิงน่าจะกลัวแล้วยอมล่ะมั้ง

การเห็นคนกลุ่มนี้เปลี่ยนกลยุทธ์การสอบปากค�าท�าให้ริมฝีปากบาง 

ของซ่งรุ่ยโค้งขึ้นเล็กน้อย

เมิง่จ้งคล้ายจะสมัผสัได้ถึงอะไรบางอย่าง แต่เขากลบัไม่พูดสกัประโยค 

คนกลุ ่มนี้ก�าลังใจร้อนอยากเอาของที่อยู ่ในตัวเซียวเหยียนหลิงออกมา  

ความละโมบโลภมากท�าให้พวกเขาใช้ทุกวิถีทาง ถ้าเซียวเหยียนหลิงไม่สบถ

สาบานว่าถ้าเธอตาย ของชิ้นนั้นจะหายไป เกรงว่าคนกลุ่มนี้คงฆ่าเธอไปนาน

แล้ว

แต่ถ้าจนแล้วจนรอดก็หาของชิ้นนั้นไม่พบ เมิ่งจ้งย่อมมีเหตุผลมากพอ 

ท่ีจะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะส่งเซียวเหยียนหลิงไปท่ีห้องวิจัยสุดโหดเพ่ือท�าการ

ล้างสมอง ท�าให้เธอกลายเป็นสิง่ทีพ่ร้อมตอบสนองความต้องการของพวกเขา 

พูดได้ว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดบนโลก ต่อให้พวกเขาไม่ได้รับพลัง

อะไรก็สามารถเปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดเองได้

ชายหนุม่เป็นคนใจร้อนมาก พอลงไปทีห้่องขงัก็เริม่ใช้วาจาบบีคัน้อย่าง

รุนแรง เนื่องจากสนามแม่เหล็กของเซียวเหยียนหลิงยังไม่สามารถครอบคลุม

ได้ทั้งชั้น เธอจึงท�าได้เพียงถูกลูกตุ้มล่ามไว้ให้อยู่ที่เดิม ทนรับการข่มขู่จากเขา

"หนูไม่มีวันเอาของให้พวกคุณ เลิกพูดได้แล้ว! กรี๊ดๆๆๆ!" ชายหนุ่ม

บรรยายข้ันตอนการช�าแหละร่างกายของมนุษย์แบบละเอียด เพ่ือเป็นการ 

บอกว่าเขาจะช�าแหละเซียวเหยียนหลิงเพ่ือค้นหาดวงรัศมีในเน้ือหนังของเธอ

ทีละนิ้วๆ มันท�าให้เซียวเหยียนหลิงระเบิด เธอเริ่มเอามือกุมศีรษะร้องกรี๊ด  

สีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและแตกตื่น

ชายหนุ่มล�าพองใจมาก เขาให้นักวิจัยเปิดจอใหญ่หนึ่งจอเพื่อฉายคลิป

การช�าแหละร่างกายมนุษย์ ภาพโชกเลือดแบบนั้นไม่มีทางที่เด็กคนหนึ่ง 

จะรับไหว

เมิง่จ้งขมวดคิว้แน่นอย่างไม่พอใจในกลยุทธ์การสอบปากค�าของชายคนน้ี 

อย่างที่สุด เพราะมันคือการทารุณจิตใจกันชัดๆ
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แต่หัวหน้าทีมกลับพอใจผลงานของชายหนุ่มมาก เขาหยิบวิทยุมาพูด 

"ดีมาก นายเล่นงานจนปราการทางจิตของเธอพังแล้ว เธอเริ่มกลัว ออกแรง

มากขึ้นอีกนิด เราจะได้จัดการเธออยู่หมัด"

ใบหน้ากระหย่ิมของชายหนุ่มปรากฏอยู่บนจอมอนิเตอร์ ทว่าซ่งรุ่ย 

กลับมองใบหน้านั้นด้วยแววตาที่มีประกายพึงพอใจจางๆ

ชายหนุม่ให้นกัวิจยัฉายคลปิการช�าแหละร่างกายมนษุย์แบบต่างๆ และ

เพ่ิมเสียงให้ดังขึ้นเพ่ือเพ่ิมอ�านาจในการข่มขวัญ ไม่มีเสียงร้องจากคนที่ถูก

ช�าแหละ แต่ตอนมือมีดแล่ลอกเนื้อหนัง ตัดกระดูกของพวกเขา เสียงควาน 

ในน�้าเลือดของพวกเขามันชวนให้หนังศีรษะชา เพราะความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่

เสียงกรีดร้อง แต่อยู่ที่เสียงแผ่วเบาในความเงียบสนิท เน่ืองจากคุณไม่มีทาง 

รู้เลยว่าเสียงน้ันมาจากมนุษย์หรือสัตว์ประหลาด และสุดท้ายส่ิงท่ีท�าให้คุณ

ผวาที่สุดคือความไม่รู้และการคาดเดา

เสียงสวบสาบพวกนี้เปรียบเสมือนผีร้ายส�าหรับเซียวเหยียนหลิง เสียง

กรีดร้องของเธอดังข้ึนเร่ือยๆ โหยหวนข้ึนเร่ือยๆ ในขณะเดียวกันตุ้มเหล็ก 

ที่ขาทั้งสองข้างพลันถูกพลังจิตของเธอโยนขึ้นสูงและเหว่ียงตัวเธอออกไป  

ตุ ้มเหล็กกระแทกลูกกรงไม่หยุดท�าให้ตัวเด็กหญิงกระแทกซี่ลูกกรงไม่ย้ัง  

เสียงดังปึงๆๆ เธอเริ่มทรมานตัวเองเพื่อหลีกหนีการข่มขวัญของชายหนุ่ม

ภายในระยะเวลาสั้นๆ แค่ไม่ก่ีวินาที เซียวเหยียนหลิงถูกกระแทกจน 

หัวแตก เลือดไหล สติเลือนรางก่อนจะหายไปพร้อมพลังจิตของเธอ ตุ้มเหล็ก 

หล่นตุ้บลงมาท�าให้เด็กหญิงกระแทกพื้นอย่างแรงอีกครั้ง

"ความกลัวท�าให้เธอมีแนวโน้มท�าร้ายตัวเอง!" นักวิจัยพูดด้วยน�้าเสียง

ร้อนใจ "เรากระตุ้นเธอมากเกินไป มากเกินกว่าที่เธอจะรับไหว"

"รีบปิดคลิปกับเสียง!" หัวหน้าทีมรีบออกค�าสั่ง

"เธอหมดสติไปแล้ว!" นักวิจัยอีกคนชี้ไปที่กราฟที่กลายเป็นเส้นตรง

ทั้งหมดบนเครื่องสแกน

"รีบไปดูว่าตอนนี้เธอเป็นยังไง ก่อนรู้ต�าแหน่งของของชิ้นนั้นเราจะ 

ปล่อยให้เธอตายไม่ได้เด็ดขาด!" หัวหน้าทีมลนลาน เขาเดินออกจากต�าแหน่ง
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ที่ยืนอยู่ โยนวิทยุท้ิงเพ่ือไปดูที่ห้องขังด้วยตัวเอง พลังที่สามารถบันดาล 

ความปรารถนาให้เป็นจริง ใครบ้างไม่อยากได้ ถ้าพลาดไปเท่ากับพลาด 

โลกทั้งใบ!

มือดีของหน่วยรบพิเศษทีมเก้าต่างตามหัวหน้าลงไปดูสถานการณ์ 

ภายในห้องควบคุมจึงเหลือแต่ซ่งรุ่ย เมิ่งจ้ง และนักวิจัยหนึ่งคน

"ใช้วธีิการสอบปากค�าแบบน้ีกับเดก็คนหนึง่ ฉนัไม่รูจ้รงิๆ ว่าหน่วยพิเศษ

รับคนแบบไหนเข้ามา" เมิ่งจ้งมองจอมอนิเตอร์ สั่นศีรษะถอนหายใจ

ซ่งรุ่ยพูดเสียงเบาจนเกือบไม่ได้ยิน "เร่ืองสนุกก�าลังจะเริ่มแล้ว อย่า

กะพริบตา"

"อะไร"

เมิ่งจ้งใจสั่นสัมผัสได้ถึงความไม่สู้ดี และแล้วบางส่ิงก็เกิดข้ึนในวินาที

ต่อมา เมือ่คนท่ีปราดเข้าไปหาเซียวเหยียนหลงิ รวมไปถึงหวัหน้าหน่วยรบพิเศษ

คนน้ัน ถูกอ�านาจประหลาดสะกดให้หยุดนิ่งอยู่ที่เดิม สีหน้าของพวกเขา 

แข็งค้าง ตัวแข็งทื่อ มีเพียงเส้นเลือดกับความตื่นตระหนกในดวงตาท่ีฟ้องถึง

ความหวาดกลัวในใจ

เซยีวเหยียนหลงิทีส่ลบอยู่ในตอนแรกพลนัลมืตา ย่ืนมอืมาวางบนหน้าผาก 

ของหัวหน้าหน่วยรบพิเศษ ริมฝีปากแย้มออกเพ่ือกระอักเลือดและย้ิมสดใส

พร้อมกัน ไม่ต้องสงสยัเลยว่าหัวหน้าหน่วยรบพิเศษคอืคนทีม่พีลงัชวิีตแข็งแกร่ง 

ที่สุดในกลุ่ม หลังได้สูบกลืนเขา สนามแม่เหล็กของเด็กหญิงก็ขยายออกไปได้

มากขึน้กว่าเดมิ ความหวาดกลวั ท�าอะไรไม่ถูก การท�าร้ายตัวเอง และหมดสติ

ก่อนหน้าน้ีล้วนเป็นละครท่ีเธอก�ากับเอง เล่นเอง เพ่ือล่อให้แมลงตวัเลก็ตัวน้อย

พวกนีม้าตดิกับ ไม่รูว่้าในสมองของเดก็หญงิมคีวามคดิพิสดารอยู่มากแค่ไหน 

เสยีดายท่ีเจ้าหน้าทีพิ่เศษหญิงคนนัน้ระมดัระวังตวัมากเกินไป ไม่ยอมเข้าใกล้เธอ  

เลยกลายเป็นเจ้ายักษ์โง่คนนี้ที่ให้โอกาสเธอแทน

นิว้ของเดก็หญิงสัน้และเลก็มาก แต่แค่วางมนัลงบนใบหน้าของหัวหน้า

หน่วยรบพิเศษ อีกฝ่ายกลับเหมือนสูญเสียจิตวิญญาณ ปล่อยให้เธอควบคุม 

ดูดกลืน ช่วงชิง ภายในชั่วพริบตาชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงก็แห้งเห่ียว
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หมดสภาพ คนทีย่นือยู่รอบตวัเขาหน้าเปลีย่นสทีนัท ีแววตาเลือ่นลอย พลงัชวิีต

ของพวกเขาต่างก็ก�าลังไหลออกจากตัว

ในตอนนีส้นามแม่เหลก็ของเซียวเหยียนหลงิพลนัขยายใหญ่ขึน้อย่างท่ีสดุ  

เครื่องสแกนที่ตั้งอยู่ในระยะปลอดภัยพวกน้ันทยอยระเบิดทีละเครื่อง บรรดา

หัวหน้าหน่วยที่เพ่ิงเดินออกจากลิฟต์พากันหน้ามืดเพราะถูกสนามแม่เหล็กท่ี

แผ่ขยายออกไปเงียบๆ ช่วงชิงพลังชีวิตไปอย่างตะกละตะกลาม

"ปังๆๆ..." เสียงห้องขังสั่นไหว กล้องวงจรปิดท่ีท�าขึ้นจากวัสดุพิเศษถูก

เซยีวเหยียนหลงิทีม่พีลงัเพ่ิมมากข้ึนระเบดิทิง้ ภาพทีเ่คยมองเห็นได้ชดักลายเป็น 

ภาพเกล็ดหิมะซู่ซ่า จอมอนิเตอร์ไม่สามารถฉายภาพของเด็กหญิงได้อีก

นกัวจิยัทีน่ัง่ยองๆ อยูใ่นห้องควบคมุตกใจจนเสียขวญั เขาอึง้ไปชัว่ขณะ

หนึ่งก่อนติดต่อศูนย์ควบคุมเพ่ือขอให้ทุกหน่วยมาช่วย คิดไม่ถึงเลยว่าการ

ตัดสินใจที่ผิดพลาดของหัวหน้าหน่วยรบพิเศษคนนั้นจะส่งผลร้ายแรงขนาดนี้

เมิ่งจ้งยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับ และไม่ได้ติดต่อลูกทีมของตัวเอง เพราะ 

คนเหล่าน้ันคือเส้นเลือดหลักของเขา เป็นคนท่ีเส่ียงเป็นเสี่ยงตายกับเขา  

บกุน�า้ลยุไฟกับเขา ไม่เคยหกัหลงัเขา แล้วเขาจะส่งลกูน้องไปสงัเวยชวิีตอย่าง

เปล่าประโยชน์ได้ยังไง พูดกันจริงๆ คือฝ่ายนั้นหาเรื่องใส่ตัวเอง ย่อมต้องโดน

แบบนี้

ซ่งรุ ่ยชี้ไปท่ีภาพบนจอมอนิเตอร์ท่ีกลายเป็นเหมือนเกล็ดหิมะซู ่ซ่า  

ย้ิมบางๆ เอ่ย "ฉันบอกแล้วว่าพวกน้ีเลี้ยงเสียข้าวสุก เป็นแค่จ�าอวด ส�าหรับ 

เซียวเหยียนหลิง การช�าแหละมนุษย์ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย เพราะเธอ

เคยผ่านเรื่องที่น่ากลัวท่ีสุดในโลกมาแล้ว เธอหลอมหัวใจตัวเองจนกลายเป็น

ก�าแพงเหล็ก พวกนายประเมินเธอต�่าเกินไป"

"เธออายุแค่นีจ้ะไปผ่านประสบการณ์น่ากลวัท่ีสดุอะไรได้ เธอแค่เสแสร้ง

เก่งและเหี้ยมพอท่ีจะทรมานตัวเองจนเจียนตาย เป็นปีศาจมาต้ังแต่เกิด!"  

ขนอ่อนๆ ทัว่ตวัของเมิง่จ้งชชูนั เขาเคยเข้าใจว่าเดก็หญิงเป็นเหย่ือทีแ่สนน่ารกั 

ในดงฉลาม แต่คิดไม่ถึงว่าเธอต่างหากที่เป็นฉลามขาวกินคนจริงๆ!

"ฆ่าพ่อแม่ตัวเอง ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในโลกแล้วหรือยัง" ซ่งรุ่ย



Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ 416

เปิดประตูห้องท�างานแล้วเดินออกไป

เมิ่งจ้ง "..."

แม่งเอ๊ย นี่มันตัวอะไรวะ! การอยู่ร่วมโลกกับคนพวกนี้มันยากเกินไป

แล้ว! ซ่งรุ ่ยแม่งก็เป็นปีศาจเหมือนกัน! อย่านึกว่าฉันไม่รู ้นะว่าคนของ 

หน่วยรบพิเศษทีมเก้าถูกนายยุให้ไปตาย!

เมิง่จ้งตามออกไป ต้ังใจจะไกล่เกลีย่ แต่ต้องปิดปากอย่างจนใจ เนือ่งจาก

มคีนว่ิงผ่านเขาไปมากมาย แต่ละคนล้วนมสีหีน้าร้อนรน เห็นได้ชดัว่าพวกเขา 

ถูกเซียวเหยียนหลิงท�าให้ป่วนกันไปหมด ซ่งรุ่ยพูดไว้ไม่ผิด เผือกร้อนขนาดน้ี  

ต่อให้เป็นหน่วยพิเศษก็กินลงไปไม่ได้
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เช้าวันต่อมาเวลาหกโมงครึ่ง ฟั่นจยาหลัวถูกนาฬิกาชีวิตปลุกให้ต่ืน 

ตรงตามเวลา ทว่าสว่ีอี้หยางกลับตื่นเช้ากว่าเขา ตอนน้ีเด็กชายก�าลังเกาะ 

ขอบอ่างเพ่ือมองไหล่ข้างท่ีได้รบับาดเจบ็ของฟ่ันจยาหลวัด้วยสายตาวิตกกังวล

"พี่ชายดีขึ้นหรือยังครับ" เขาเก็บง�าประโยคนี้ไว้ทั้งคืน ตอนที่พูดออกมา

เลยไม่มีอาการติดอ่างเลยแม้แต่น้อย

"หายดีแล้ว ดูสิ" ฟั่นจยาหลัวหมุนไหล่ตัวเองอย่างคล่องแคล่วท�าให ้

เด็กชายคลี่ยิ้มออกมาอย่างสบายใจ

ฟั่นจยาหลัวถูกรอยย้ิมน้ีท�าให้อารมณ์ดี เขาประคองแก้มเด็กชายแล้ว

จุมพิตหัวค้ิวของอีกฝ่าย อาจเพราะชายหนุ่มท�าตัวใกล้ชิดกับคนอื่นน้อยมาก 

ท่าทางเลยขัดแข็งไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ แต่ตอนท่ีเขาถูกสวี่อี้หยางจูบหัวคิ้ว 

เช่นกัน ความตั้งใจที่จะปกป้องเขาของอีกฝ่ายมันท�าให้หัวใจสุดแกร่งของเขา

หลอมละลายกลายเป็นน�้าพุอันอบอุ่น

"พ่ีชายจะอยู่กับเธอไปจนโต" เขาลบูศรีษะสวีอ้ี่หยางให้ค�ามัน่เสยีงหนักแน่น

"ผมจะปกป้องพ่ีชายอย่างด!ี" สว่ีอีห้ยางชกู�าป้ันน้อยๆ ประกาศเสยีงก้อง

ครึ่งชั่วโมงต่อจากน้ัน หน่ึงผู้ใหญ่หนึ่งเด็กก็แต่งตัวเรียบร้อย พวกเขา 

เอาลูกตาไปตากลมท่ีระเบียงและให้แมลงกบเขียว จากน้ันจึงเตรียมตัวไป

โรงเรียน

ซ่งรุย่โทรมาอย่างได้จังหวะบอกว่าตัวเองขบัรถมาถึงชัน้ล่างแล้ว ให้พวกเขา 

บทที่ 141
ค�าพยากรณ์ของฟั่นจยาหลัวสัมฤทธิผล
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รีบลงมา

"โรงเรียนอยู่ไกลหน่อย ผมกลัวว่าคุณจะหาไม่เจอแล้วจะเสียเวลาอยู่

กลางทาง วันนี้เพ่ิงจะวันท่ีสอง จะให้สว่ีอ้ีหยางไปสายไม่ได้เด็ดขาด ไม่งั้น 

ครูประจ�าชั้นจะว่าเขา ผมจะพาคุณไปหน่ึงรอบ ต่อไปคุณค่อยขับรถไปส่ง 

เขาเอง" เหตุผลที่ซ่งรุ่ยให้มีน�้าหนักดีมาก ฟั่นจยาหลัวย่อมไม่มีทางปฏิเสธ

"ขอบคุณครับด็อกเตอร์ซ่ง" นอกจากขอบคุณ เขาก็ท�าได้เพียงยิ้มอย่าง

ซึ้งใจ

"สว่ีอี้หยาง เมื่อวานฉันดูใบเกรดของเธอแล้ว ดูเหมือนเธอจะเน้นแค ่

บางวิชามากเกินไป จะเอาแต่เรียนคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษไม่ได้ ต้องดู 

วิชาอื่นๆ ด้วย นี่เป็นตารางเรียนที่ฉันท�าไว้ให้เธอ เธอเอาไปอ่านดูดีๆ" เมื่อ 

ได้ใจผู้ใหญ่แล้วซ่งรุ่ยจึงเริ่มเอาใจเด็ก

สว่ีอีห้ยางรบีย่ืนมอืสัน้ๆ สองข้างออกไปรบัตารางเรยีนมาอย่างนอบน้อม 

เน่ืองจากพ่ีชายให้ความส�าคัญเร่ืองการศึกษามากเขาเลยไม่กล้าเกียจคร้าน 

แต่การท�าเกรดออกมาให้ดเีป็นเรือ่งยาก เพราะฉะน้ันการท่ี ดร. ซ่งให้ค�าแนะน�า

ที่ใช้งานได้จริงจึงเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมาก!

"ขอฉนัดหูน่อย จดัสรรเวลาสมเหตสุมผลและหาเรือ่งสนกุท�าระหว่างเรยีน  

สิง่ส�าคญัไม่ใช่ว่าเรยีนแล้วได้อะไร แต่เป็นการรูจ้กัคดิวิเคราะห์..." ฟ่ันจยาหลวั 

อ่านหัวข้อย่อยในตารางเรียนพลางผงกศีรษะ "ถูกครับ ใช่เลย ด็อกเตอร์ซ่ง

วิเคราะห์ได้ถูกต้อง หยางหยาง พี่ชายจะท�าตามตารางเรียนนี้กับเธอ แล้วพอ

หมดเทอมเรามาดูกันว่าใครเรียนได้ดีกว่า โอเคมั้ย"

"โอเค!" สว่ีอี้หยางรับค�าอย่างตื่นเต้นดีใจ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเรียน

ร่วมกับพ่ีชายคอืสิง่ทีท่�าให้เขามคีวามสขุท่ีสดุ เด็กชายเกาะหลงัเบาะของซ่งรุย่ 

พูดเสียงหวาน "ขอบคุณครับด็อกเตอร์ซ่ง"

"ไม่เป็นไร ถ้ามปัีญหาเรือ่งเรยีนเธอถามพ่ีชายหรอืส่งข้อความมาถามฉนั 

ก็ได้ อย่าท�าเป็นรู้ท้ังที่ไม่รู้นะ โอเคมั้ย" ซ่งรุ่ยเซ็ตตัวเองเป็นผู้ปกครองของ 

สว่ีอีห้ยางเรยีบร้อย ความรูส้กึว่าเป็นส่วนหนึง่ท�าให้เขากลมกลืนกับครอบครวัน้ี 

ได้อย่างรวดเร็ว
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สวี่อี้หยางสนิทกับเขามากขึ้นจริงๆ ศีรษะเล็กๆ ผงกแรงๆ "อืมๆ ผมจะ

ตั้งใจเรียน ถ้าพี่ชายมีปัญหาเรื่องเรียนก็ถามคุณได้ใช่มั้ยครับ"

"แน่นอน ฉันจะดูแลเร่ืองการเรียนของพวกเธอทั้งสองคน" ซ่งรุ่ยบังคับ

พวงมาลัยพลางหัวเราะเบาๆ ในความรู ้สึกของเขา วันน้ีเป็นวันหน่ึงที่ม ี

ความสุขมาก ส่วนเรื่องที่เมิ่งจ้งวานเขามา ที่จริงก็ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ ค่อยบอก

ทีหลังก็ได้ เพราะถึงอย่างไรเขาก็สามารถใช้ข้ออ้างว่าเป็น 'เพ่ือนสนิทท่ีรู้ใจ'  

ไปเยี่ยมอีกฝ่ายได้อย่างเปิดเผยแล้ว

หลงัส่งสวีอ่ีห้ยาง ฟ่ันจยาหลวัสอบถามเรือ่งการเรยีนการสอนจากซ่งรุย่

อีกหลายอย่างก่อนน�ากลับไปขบคิดที่คอนโดฯ มูนไลต์เบย์การ์เด้น วันน้ีเป็น

วันว่างเขาจงึย้ายโซฟาบนีแบก็ไปทีร่ะเบยีง ประคองลกูตาทีก่ลิง้ไปมาอยู่ในมอื 

เพ่ืออาบแดดอย่างเกียจคร้าน กบเขียวมองเขาผ่านตู้ปลา คอยส่งเสียงเรียก

เป็นระยะ เสียงร้องแต่ละครั้งล้วนมีชีวิตชีวาท�าให้ฟั่นจยาหลัวยกมุมปากข้ึน

ตามสัญชาตญาณ

ทันใดนั้นมือถือท่ีวางอยู่บนโต๊ะกลมก็ส่งเสียงดัง ฟั่นจยาหลัวจึงหยิบ

มาดู แต่กลับพบว่าเป็นข้อความแจ้งการโอนเงินท่ีฉว่ีเสียนเฟินส่งมา ส�าหรับ

คนธรรมดาเงินหน่ึงหมื่นถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มาก หญิงสาวเพ่ิงหย่า ไม่มี 

เงินเก็บ แล้วเธอไปเอาเงินมาจากไหน

ฟั่นจยาหลัวมองข้อความนี้อยู่นานมากแต่ไม่ได้กดรับ

ดูเหมือนทางนั้นจะร้อนใจเลยโทรมาถามตรงๆ "คุณฟั่นคะ คุณเห็นเงิน

ที่ฉันโอนไปให้แล้วหรือยังคะ"

"เหน็แล้วครบั คณุฉวี ่ช่วงนีค้ณุเป็นยงัไงบ้างครบั" ฟ่ันจยาหลัวพยายาม

ท�าความเข้าใจสถานการณ์ของหญิงสาว

ฉว่ีเสยีนเฟินหวัเราะเสยีงใส "คณุฟ่ันคะ ฉนัก�าลงัจะเล่าให้คณุฟังอยู่พอดี 

ตอนนี้ฉันสบายดีมาก ฉันเป็นผู้ดูแลพิเศษอยู่ท่ีอพาร์ตเมนต์ส�าหรับผู้สูงอายุ

ไท่คัง คุณรู้จักผู้ดูแลพิเศษหรือเปล่าคะ เราจะดูแลผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอ 

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะ จะว่าไปฉันก็ดวงดีมากเลย เพ่ิงจะออกจาก
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คอนโดฯ มาก็เห็นประกาศรับสมัครงานบนเสาไฟฟ้าข้างทางบอกว่าบ้านพัก

คนชราก�าลงัรบัสมคัรแม่บ้านแบบกินอยู่เสรจ็ ตอนน้ันฉนัก�าลงัเครยีดว่าไม่มทีีไ่ป  

พอเหน็ค�าว่า 'กินอยู่เสรจ็' สามค�าเลยสนใจรบีเรยีกรถไป เจอกบัพวกเขาท่ีก�าลงั

สัมภาษณ์พอดี"

น�้าเสียงของฉว่ีเสียนเฟินแจ่มใสดีมาก เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น 

"คุณรู้มั้ยคะว่าฉันเข้าใจผิด ท่ีสัมภาษณ์วันนั้นคือต�าแหน่งผู้ดูแลพิเศษ ไม่ใช่

แม่บ้าน แต่ฉันไม่รู้เลยเดินเข้าไปทื่อๆ พวกเขาไม่ถามเรื่องวุฒิการศึกษาอะไร

จากฉนัเลย แค่ให้ฉนัไปท�าความสะอาดร่างกายให้คณุนายผูเ้ฒ่าท่ีเป็นอมัพาต

นอนติดเตียงคนหน่ึง ฉันเห็นแล้วก็สบายใจ เพราะนี่มันเป็นงานท่ีฉันท�าอยู่ที่

บ้านสกุลพานทุกวนั ฉนัโปรมาก! ฉนัอาบน�า้ให้คณุนายผูเ้ฒ่าจนสะอาดหมดจด  

คุณนายผู้เฒ่าอารมณ์ไม่ดี ด่าว่าฉันต่างๆ นานา แต่ฉันท�าเป็นหูทวนลม  

ไม่เถียง เอาแต่ย้ิม อารมณ์ร้ายของเธอมีหรือจะสู้พ่อแม่สามีฉันได้ ต่อมา 

ฉันเห็นเล็บมือเล็บเท้าเธอยาวมากเลยใช้กรรไกรตัดเล็บกับตะไบตัดแต่งให ้

นิดหน่อย

พอดูแลคุณนายผู้เฒ่าเสร็จ ฉันรู้สึกว่าบ้านสกปรกมากเลยถือโอกาส 

ปัดกวาดและถูพ้ืน เสร็จแล้วก็ไปยืนคอยการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าท่ีท่ี 

หน้าประตู ตอนนัน้บรรดาหวัหน้าบ้านพักคนชราเริ่มปรบมือให้ฉันเกรียวกราว

แสดงความยินดีที่ฉันได้งาน ฉันดีลกับพวกเขาอยู่ต้ังนานกว่าจะรู้ว่าต�าแหน่ง

ที่ฉันได้ไม่ใช่แม่บ้านแต่เป็นผู้ดูแลพิเศษ ได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นไคว่ คุณฟั่นคะ 

โชคชะตาช่างมหัศจรรย์จริงๆ งานแบบเดียวกัน แต่สิ่งท่ีฉันได้รับจากบ้าน 

สกุลพานมีแต่การด่าทอและท�าร้าย แต่ท่ีนี่ฉันได้รับการยกย่องและขอบคุณ 

คุณพูดถูกแล้ว ต้องเดินออกจากวังวนออกไปดูข้างนอก ฉันถึงจะรู้ว่าโลก 

กว้างใหญ่และมีอะไรอีกมากมาย"

เล่ามาถึงตรงนี้ฉว่ีเสียนเฟินก็สะอื้น เธอหยุดนิ่งไปพักใหญ่ก่อนเอ่ย  

"คณุฟ่ันคะ ถึงฉนัจะเคยเรยีนมหาวิทยาลยัดงั ได้รบัการศกึษาชัน้สงู แต่ตอนนี้ 

กลับมาท�างานที่ทั้งสกปรก ทั้งเหนื่อย แต่ฉันกลับไม่รู้สึกว่ามันน่าอาย เพราะ

ฉันรู้ว่าฉันมีประโยชน์แล้วยังท�าเงินได้ พอนึกถึงเรื่องในอดีต ฉันกลับไม่รู้สึก 
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คับแค้นใจอีกแล้ว เพราะสิ่งที่อดีตมอบให้ฉันมันไม่ได้มีแค่ความเจ็บปวด แต่

ยังมคีวามกระตอืรอืร้นและเข้มแข็งท่ีช่วยให้ไม่กลวัความล�าบาก ไม่กลวัเหน่ือย 

วัยสาวของฉันไม่ได้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ขอบคุณนะคะคุณฟั่น ฉันพบที่

ของฉันแล้ว และหาชีวิตของตัวเองเจอแล้วด้วย เวลานี้ฉันมีความสุขมาก"

ฟั ่นจยาหลัวรับฟังสิ่งที่เธอเล่าอย่างตั้งใจจนจบ แล้วเอ่ยเสียงนุ ่ม  

"เพราะฉะนั้นเงินหนึ่งหมื่นไคว่น้ีผมไม่ขอรับไว้แล้วกันครับ ส�าหรับผมการท่ี 

คุณมีความสุขคือสิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุด"

"คุณฟั่น ขอบคุณค่ะ ฮึก ขอบคุณจริงๆ" ฉว่ีเสียนเฟินฝืนข่มความรู้สึก

อยากจะร้องไห้เอาไว้ ต้องโชคดีแค่ไหนเธอถึงได้เจอคนดีแบบนี้ในช่วงที่ก�าลัง

สิ้นหวัง หญิงสาวกัดลิ้นเพ่ือให้เสียงของตัวเองฟังดูจริงจังมากข้ึน "คุณฟั่นคะ 

ฉนัไม่รบกวนคณุแล้ว ฉนัต้องไปดูแลคณุนายเฉยีนแล้ว ตอนนีเ้ธอเป็นนายจ้าง

ของฉัน ถึงอารมณ์จะร้อนแต่เป็นคนใจดีมาก เป็นแบบฉบับของพวกปากมีด

ใจเต้าหู้* เงินหมื่นไคว่นี้เธอก็เป็นคนให้ฉันยืม อา จริงสิ คุณฟั่นคะ ฉันจะคอย

แก้ข่าวให้คุณตลอดไป คุณอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาข้างนอกเลยนะคะ!"

"ขอบคณุครบั คณุก็สู้ๆ  นะครบั" ฟ่ันจยาหลวัตอบย้ิมๆ คอยจนปลายสาย 

วางไปแล้วถึงค่อยเปิดไป่ตู้เพื่อสืบค้น

"ช่างรบกวนจริงๆ" พอรู้ว่าอะไรคือการแก้ข่าว สีหน้าของชายหนุ่มก็ 

ฉายแววอ่อนใจ ทว่าในดวงตากลับเปล่งประกายระยิบระยับ

ข่าวแย่ๆ ท่ีเก่ียวกับเขาในอินเตอร์เน็ตหายไปหมดแล้ว หลายคน 

ต่างพากันขอโทษเขาผ่านทางสื่อโซเชียล และหลายคนสงสัยว่ามันเป็นเพราะ

อะไร คลิปทั้งหมดถูกลบทิ้ง กลุ่มที่เกี่ยวข้องถูกระงับ ไม่ให้มีการแชร์ ชาวเน็ต

จ�านวนมากที่ไม่ทันได้ดูไลฟ์ต่างไม่เข้าใจว่าเมื่อวานเกิดเรื่องอะไรขึ้น ท�าไม 

ชื่อเสียงในอินเตอร์เน็ตของฟั่นจยาหลัวถึงได้พลิกกลับแบบหน่ึงร้อยแปดสิบ

องศาแบบน้ี มีคนท่ีไม่รู้เรื่องจริงมาขอข้อมูลในเวยป๋อกันอย่างไม่ขาดสาย  

แต่ไม่มีใครสามารถเล่าเรื่อง 'เด็กนรก' ออกมาได้ทั้งหมด

นี่คือโลกของข้อมูลข่าวสาร การสร้างโหมกระพือข่าวเป็นเรื่องง่ายมาก 

* ปากมีดใจเต้าหู้ เป็นส�านวน หมายถึงคนปากร้ายใจดีที่มักพูดจาไม่ดีแต่ว่าจิตใจไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร
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และการยุติข่าวก็เป็นเรื่องง่ายมากเช่นกัน

ส�านักย่อยเขตตะวันตกลบแถลงการณ์ออกไปสองฉบับ แล้วแทนที ่

ด้วยประกาศขออภัยอย่างตรงไปตรงมา โดยบอกว่าทางส�านักย่อยไม่ได้ด�าเนิน

การตรวจสอบท�าให้พลเมอืงดถูีกเข้าใจผดิ เรือ่งการทารณุเดก็เป็นเรือ่งทีแ่ต่งขึน้ 

ทัง้หมด ขอให้คุณฟ่ันจยาหลวัให้อภัย เป็นต้น แม้แต่สือ่ของรฐัยังออกมาขอโทษ  

พวกเกรยีนท่ีบอกว่าทีมของฟ่ันจยาหลวัสร้างภาพเก่งเลยพูดอะไรไม่ได้

ชาวเน็ตคนหนึ่งแชร์ข่าวข่าวหน่ึงพร้อมแนบค�าว่า 'ฮ่าๆๆ' หลายคนก็ 

คอมเมนต์ 'ฮ่าๆๆ' ตาม ท�าเหมือนกับว่าตัวเองได้ดูรายการ Approaching 

Science* ในรูปแบบเรียลลิต้ี ฟั่นจยาหลัวอ่านข่าวน้ีอย่างเอาจริงเอาจัง  

ก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนเป็นอธิบายยาก

ภาพเซน็เซอร์ของครหูลวัทีไ่หล่โดนใบพัดของพัดลมปักคาปรากฏอยู่บน

หน้าข่าว พาดหัวว่า

'พัดลมเสีย ตกลงมาโดนครูกับนักเรียนหลายคน ทางโรงเรียนได้ม ี

การตรวจสอบเรื่องคุณภาพหรือไม่'

เอาเถอะ ครั้งน้ีโรงงานผลิตพัดลมไฟฟ้าคงต้องแบกหม้อด�าแทน 

เซียวเหยียนหลิง ดูเหมือนการที่ในห้องเรียนเกิดมีลมพัดมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย

ตอนไลฟ์จะหาต้นสายปลายเหตุได้แล้ว และเพ่ือไม่ให้ประชาชนแตกต่ืน 

รวมทั้งเพื่อเก็บง�าความจริง ต้องล�าบากสื่อให้ช่วยหาเหตุผลที่พอจะ 'ถูๆ ไถๆ' 

แบบนี้ให้

ฟ่ันจยาหลวัหวัเราะออกมาเสยีงหนึง่ ทว่าสายตากลบัเหลอืบไปเหน็ข่าว

ทีด่เูหมอืนจะเป็นข่าวธรรมดาๆ มคีนแจ้งความว่านักเรยีนจ�านวนหลายร้อยคน 

ในโรงเรยีนมธัยมสบิกว่าแห่งเตรยีมนดักันฆ่าตวัตาย ขอให้ทางต�ารวจเดนิทาง

ไปช่วยทันที แต่พอต�ารวจไปถึงโรงเรียนกลับพบว่านักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้เตรียม

จะฆ่าตวัตาย แค่ก�าลงัฝึกซ้อมกิจกรรมร้องเพลงประสานเสยีงเพ่ือฉลองวนัชาติ 

* Approaching Science เป็นชื่อรายการสารคดีวิทยาศาสตร์ที่ฉายทางช่อง cctv-10 ของจีน
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ซึง่ข่าวนีท้�าให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ส่งหน่วยสวาตจ�านวนกว่าร้อยคนออกไป  

เป็นการสิน้เปลอืงทรพัยากรอย่างทีส่ดุ เวลาน้ีทางต�ารวจก�าลงัค้นหาคนท่ีแจ้ง

ความเทจ็เพ่ือจบัอกีฝ่ายมาปรบัทัศนคต ิหวังว่าทกุคนจะยุตกิารเผยแพร่ข่าวนี้ 

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสังคม...

ไม่ว่าจะดแูบบไหนข่าวนีก็้ไม่ได้มอีะไรพิเศษ เรือ่งไร้สาระแบบน้ีไม่มทีาง

สร้างผลกระทบทางสังคมท่ีเลวร้ายได้อยู่แล้ว ทว่าฟั่นจยาหลัวกลับจดจ้อง 

ตวัอกัษรเป็นพืดราวกับตกอยู่ในภวังค์ ความด�ามดืในดวงตาค่อยๆ เคลือ่นไหว 

รวมตัวแล้วแตกกระจาย สว่างแล้วดับ สุดท้ายก็กลายเป็นเนบิวลาลึกลับ  

ยากแก่การคาดเดา ไม่มใีครเข้าใจกฎการรวมตวัแล้วแตกกระจายของเนบวิลา

ลึกลับพวกนี้ แต่ฟั่นจยาหลัวกลับหยิบยืมเอาความมหัศจรรย์ของพวกมัน 

มามองดูเบาะแสที่ดวงชะตาทิ้งไว้

เขารีบปิดข่าวเพ่ือโทรหาจ้าวเหวินเยี่ยนทันที ฟั่นจยาหลัวเอ่ยเสียง 

หนักแน่น "ซูเฟิงซีจะกลับมา"

"...ใช่" จ้าวเหวินเย่ียนเงียบไปนานก่อนเค้นเสียงออกมาด้วยความ 

ยากล�าบาก เขาถามเสียงเร็ว "ฉันควรท�ายังไง"

"ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ ต้องเดินหน่ึงก้าวดูหน่ึงก้าว*" ฟั่นจยาหลัวนวดหัวคิ้ว  

น�้าเสียงจริงจัง "ทุกครั้งที่เธอกลับมาพลังจะแข็งแกร่งขึ้น คุณเตรียมใจไว้ให้ดี"

"แกร่งขึ้นอีกเหรอ แกร่งแค่ไหน แบบที่คุมคนท้ังโลกได้ในคราวเดียว 

หรอืเปล่า ถ้าเธอเก่งขนาดนัน้แล้วยังจะเป็นดาราไปท�าไม ไปเป็นประธานาธิบด ี

เลยไม่ดีกว่าเหรอ" เสียงของจ้าวเหวินเย่ียนสั่นก่อนนิ่งได้อย่างรวดเร็วและ 

เริ่มดุดัน เหมือนเขาตัดสินใจแล้วว่าจะตายพร้อมซูเฟิงซี

"ผมแค่เดา ตราบใดทียั่งไม่เจอเธอก็ยังบอกอะไรไม่ได้ หลงักลบัมาครัง้นี ้

เธอจะท�าอะไรบ้าง"

"ออกผลงานใหม่ เปิดคอนเสิร์ต ครั้งนี้แย่แน่ เพราะที่ยืนอยู่หลังเธอคือ

กลุ่มข้าราชการ ใครก็แตะเธอไม่ได้! แม่งเอ๊ย ผู้หญิงคนน้ีเป็นแมลงสาบท่ี 

* เดินหน่ึงก้าวดูหนึ่งก้าว หมายถึงการด�าเนินการบางอย่างโดยไม่มีแผนก่อน จากน้ันค่อยปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์
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ฆ่าไม่ตายจริงๆ!"

"ไม่ต้องกลัว มันต้องมีวิธีสิ" ฟั่นจยาหลัวปลอบหนึ่งประโยคง่ายๆ แล้ว

วางสาย ทว่าดวงตากลับฉายแววคิดหนัก เมื่อมองเข้าไปในเนบิวลาขมุกขมัว 

ฟั่นจยาหลัวเหมือนจะเห็นเงาด�าขนาดใหญ่ยืนอยู่ด้านหลังของซูเฟิงซี เขา 

รู้สึกคุ้นกับเงาด�านั้นมาก บางทีอีกไม่นานเขาอาจได้เจอกับคนรู้จัก

ข่าวเรือ่งซเูฟิงซจีะกลบัมาเปิดคอนเสร์ิตแพร่ออกไปอย่างรวดเรว็ ผลงานเก่า 

ที่ถูกสั่งห้ามจ�าหน่ายของเธอกลับมาให้ขายตามปกติอีกครั้ง ส่วนผลงานใหม่

ติดชาร์ตรายการเพลงดังทุกแห่ง ช่วงเวลาที่หญิงสาวหายไปไม่ได้กระทบต่อ

ความนิยมของเธอ ตรงข้ามมนักลบัท�าให้เธอได้เก็บเลก็ผสมน้อยเพ่ือมอีทิธิพล

มากกว่าเดิม แฟนคลับของซูเฟิงซีดีใจแทบบ้า ด้านหน่ึงสรรเสริญเยินยอ 

ไอดอลของตัวเอง อีกด้านเล่นงานศัตรูของเธอ

'ตอนนีช้าวเนต็หลายคนบอกว่าฟ่ันจยาหลวัคอืร่างทรงวิญญาณตัวจรงิ 

ฉันเห็นแล้วได้แต่คิดว่าหึๆ! เขาบอกว่าซีซีของเราเป็นสัตว์ประหลาดเน่าเฟะ

ไม่ใช่เหรอ พวกเธอดูให้ดีๆ สิว่าซีซีของเราออกงานใหม่มาอีกแล้ว! ยอดคลิก

เป็นร้อยล้าน! ถ้าเธอเป็นสตัว์ประหลาดจรงิเธอก็เป็นสตัว์ประหลาดท่ีมชีวีติอยู่

ด้วยเสียงเพลง! ไร้ผู้ต้าน!'

'ถ้าฟ่ันจยาหลัวเป็นร่างทรงวิญญาณจริง งั้นตอนนีฟ่ั้นข่ายเสวยีนน่าจะ

ตายแล้วมั้ง'

'เธอจะด่าฟั ่นจยาหลัวก็ด่าแค่ฟั ่นจยาหลัวสิ ท�าไมต้องไปโจมต ี

ฟั่นข่ายเสวียนด้วย เขาเป็นถึงผู้บริหารทรงอ�านาจ บริษัทลูกก�าลังจะเข้า

ตลาดหลักทรัพย์อีกหนึ่งแห่งแล้วนะ!'

'พูดได้ว่าคนบางจ�าพวกไร้ยารักษาแล้วจริงๆ! อาการอิจฉาตาร้อน 

ก็เป็นโรค ต้องหาหมอ!'

'ปากเปล่าฟันขาว* แต่กลับอยากได้บ้านเก่ามูลค่าหลายร้อยล้านของ

* ปากเปล่าฟันขาว หมายถึงพูดแต่ไม่ลงมือท�า หรือพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้สาระ
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คนอื่น ฟั่นจยาหลัวช่างกล้าคิด!'

'......'

การกลับมาอย่างทรงพลังของซูเฟิงซีท�าให้ผู ้คนในอินเตอร์เน็ตเริ่ม 

ดสิเครดติฟ่ันจยาหลวักันเป็นจ�านวนมาก แต่ว่าตอนนีฟ่ั้นจยาหลวัมรีอยัลแฟน

จ�านวนมาก ศักยภาพในการรบจึงแตกต่างจากเมื่อก่อน ท้ังสองฝ่ายฟาดฟัน

ได้อย่างสูสีคู่คี่

ข ่งจิ้งนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่ในห้องรับแขก พอเห็นข้อความชื่นชม 

ฟั่นจยาหลัว เธอจะชักสีหน้า แต่พอเห็นข้อความด่าว่าฟั่นจยาหลัว เธอจะ

อารมณ์ดี อารมณ์ข้ึนๆ ลงๆ แต่สิ่งที่ท�าให้เธอลังเลใจมากท่ีสุดคือเอกสาร 

ซึ่งซ่อนอยู่ในกระเป๋า

สิบห้านาทีต่อมา ฟั่นข่ายเสวียนที่เพิ่งประชุมเสร็จจ้องมองมารดาอย่าง

ตกใจ "พินัยกรรม?"

"ใช่ ท�าพินัยกรรม ลูกก็รู้ว่าฟั่นลั่วซานเป็นคนยังไง ถึงแม่จะแต่งงาน 

กับเขา แต่เขายังเลี้ยงเมียน้อยกับลูกนอกสมรสเอาไว้ข้างนอกอีกเป็นโขยง  

เพ่ือป้องกันเหตุไม่คาดฝัน ลูกท�าพินัยกรรมไว้สักฉบับดีกว่า เกิดลูกเป็นอะไร

ไปจรงิๆ อย่างน้อยแม่กับน้องชายลกูจะได้มข้ีาวกิน" ข่งจิง้เม้มรมิฝีปากแห้งผาก  

หัวใจเหมือนรัวกลอง

ฟั่นข่ายเสวียนเข้าใจความรู้สึกของมารดาในเวลาน้ี การท่ีเธอเสนอ 

เรื่องที่ดูเหมือนไร้สาระ หนึ่ง เป็นเพราะค�าแช่งของฟั่นจยาหลัวท�าให้เธอ 

ไม่สบายใจ สอง เมื่อก่อนเธอเคยมีชีวิตที่ยากล�าบากเลยไม่อยากกลับไปเป็น

เหมือนเดิม และสาม ฟั่นลั่วซานไม่ใช่คนที่จะพ่ึงพาได้จริงๆ ต้องระวังเอาไว้  

ถ้าฟั่นข่ายเสวียนตาย ฟั่นลั่วซานไม่มีทางเสียใจ ตรงกันข้ามเขาจะดีใจจน 

ออกนอกหน้า เนื่องจากสามารถเอาสมบัติท้ังหมดท่ีเป็นชื่อของลูกชายไปได้

อย่างเปิดเผย ข่งจิง้ไม่รูเ้รือ่งรูร้าว ไม่มทีางสูเ้ขาได้ น้องชายก็ยงัเลก็ ดแูลตัวเอง 

ไม่ได้ แล้วจะจัดการเรื่องทรัพย์สินได้อย่างไร สุดท้ายธุรกิจท่ีฟั่นข่ายเสวียน 

สร้างขึน้มาอย่างยากล�าบากก็จะกลายเป็นก�าไรของพ่อท่ีไร้ความรบัผดิชอบคนนัน้



Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ 426

แม้ฟั่นข่ายเสวียนจะไม่คิดว่าตัวเองจะตายเร็ว แต่เพ่ือความสบายใจ 

ของแม่ และเพ่ือหลกัประกันของน้องชายท่ียังเลก็ เขาจงึเซน็ชือ่ลงในพินัยกรรม

อย่างรวดเร็ว และมอบหมายให้ทนายไปด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

"แม่ครับ แบบนี้แม่สบายใจแล้วใช่ม้ัย ผมยกทุกอย่างให้แม่กับน้อง  

ฟั่นลั่วซานอย่าได้คิดว่าจะได้อะไรจากผมแม้แต่เหมา* เดียว" ฟั่นข่ายเสวียน 

เดนิอ้อมโต๊ะท�างานมากอดมารดาไว้เบาๆ ตัง้แต่โตเป็นผูใ้หญ่ สองแม่ลกูท�าตวั

ใกล้ชิดกันแบบนี้น้อยมาก

"ที่แม่กลัวเพราะเมื่อก่อนเราล�าบากกันมามาก" ข่งจิ้งตบไหล่กว้างของ

ลูกชาย น�้าตาค่อยๆ เอ่อคลอขอบตา

นึกถึงช่วงปีที่เคยใช้ชีวิตอย่างลุ่มๆ ดอนๆ สองแม่ลูกก็พูดคุยกันด้วย

ความรู้สึกสะเทือนใจอยู่พักหน่ึงก่อนจะแยกย้ายกันไป ฟั่นข่ายเสวียนต้องไป

ร่วมงานแถลงข่าว ส่วนข่งจิ้งต้องไปดูแลลูกชายคนเล็ก

นักข่าวจากส�านักต่างๆ มาคอยท่ีงานแถลงข่าวกันนานแล้ว ผู้บริหาร

ระดับสูงของข่ายเสวียนกรุ๊ปต่างน่ังคุยกันอย่างอารมณ์ดีอยู่ท่ีโต๊ะประธาน  

การท�าให้บรษิทัเลก็ๆ กลายมาเป็นยักษ์ใหญ่ในแวดวงการเงนิได้ในระยะเวลา

สั้นๆ แค่ไม่ก่ีปีท�าให้ความสามารถในการเป็นผู้น�าของฟั่นข่ายเสวียนไม่เป็น 

ที่กังขา เขาเป็นอัจฉริยะหนุ่มเบอร์ต้นของประเทศ อายุยังน้อยก็ประสบ 

ความส�าเรจ็ล�า้หน้าบดิา เป็นดาวเจดิจรสัดวงใหม่ เวลาน้ีทรพัย์สนิทีเ่ขาถือครอง

มีมากกว่าฟั่นลั่วซานกว่าสองเท่า

ตอนท่ีฟ่ันข่ายเสวียนปรากฏตวั นักข่าวรบีกดชตัเตอร์เพ่ือแย่งกันบนัทกึ

ภาพความงามสง่าโดดเด่นของชายหนุ่ม แสงสปอตไลต์ท่ีสว่างวาบขึ้นมา 

แบบกะทันหันเกือบท�าให้ตาของผู้บริหารระดับสูงบอด ทุกคนต่างรีบลุกขึ้น 

ปรบมือ ใบหน้ายิ้มแย้มด้วยความยินดีระคนตื่นเต้น

นักข่าวคนหนึ่งชูไมค์ข้ึน ถามเสียงดัง "คุณฟั่นคะ วันนี้คุณไปตรวจ

สุขภาพมาแล้วใช่หรือเปล่าคะ คุณคิดยังไงกับค�าท�านายของฟั่นจยาหลัวคะ"

ฟั่นข่ายเสวียนที่ก�าลังปลื้มปริ่มในความส�าเร็จนิ่งเงียบ "..."

* เหมา หรือเจี่ยว (角) เป็นหน่วยเงินที่มีค่าน้อยกว่าหยวน โดย 10 เหมา เท่ากับ 1 หยวน
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ผู้บริหารระดับสูง "..."

ค�าพูดประโยคน้ีท�าให้บรรยากาศคึกคัก ณ ท่ีน้ันแข็งค้าง ติงอว่ีซึ่งเป็น

รองประธานบรษิทัโกรธจนผมตัง้ เตรยีมจะให้การ์ดตะเพิดนักข่าวไร้การอบรม

ที่ไม่รู้จักกาลเทศะคนน้ีออกไป ทว่าฟั่นข่ายเสวียนกลับตัวโงนเงน หมดสติไป

ทันที

ภาพน้ีสร้างความหวาดผวาให้ทุกคน เมื่อค�าท�านายของฟั่นจยาหลัว 

เกิดเป็นจริงขึ้นมาแบบปุบปับ เสียงที่ดังก้องอยู่ในสมองของทุกคนคือสุขภาพ

ของคุณอาจมีปัญหาอย่างหนัก ร้ายแรงถึงแก่ชีวิต
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