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'Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ' ด�าเนินมาเกินครึ่งทางแล้วนะคะ และ 

เรื่องราวก็ยังคงเข้มข้น ชวนให้ลุ้นระทึกกับคดีที่แปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆ

ในเล่มท่ีห้าน้ีอาจารย์ฟั่นของเราได้เอ่ยค�าท�านายอีกครั้ง ท้ังเรื่องการเปิดโปง

โฉมหน้าท่ีแท้จรงิของซเูฟิงซ ีไหนจะเรือ่งกลุม่คนทีก่ลายเป็นสตัว์ประหลาดเหมอืนกบั

ซูเฟิงซี ซึ่งฟั่นจยาหลัวได้ย่ืนมือออกไปให้ความช่วยเหลือพวกเขาแล้ว แต่ไม่มีใคร 

เชื่อเขาเลยสักคน คนพวกน้ีกลับหันไปพ่ึงพานักพรตที่อ้างตัวว่ามาจากส�านักเต๋า 

เก่าแก่...ซึ่งดูท่าแล้วส�านักเต๋านี้จะมีอดีตบางอย่างกับอาจารย์ฟั่นของเราอีกด้วย

เล่ามาถึงตรงน้ีนักอ่านทุกท่านคงอยากจะรูเ้รือ่งราวต่อแล้ว อดตีของฟ่ันจยาหลวั

ที่พวกเราเฝ้าสงสัยมานานจะเป็นอย่างไร เรามาหาค�าตอบพร้อมๆ กันดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ เจี่ยนหย่า  ราชินีหนังผู้มีเสน่ห์เกินต้านทาน เธอเป็นดาราหญิง 

เพียงคนเดียวท่ีผู้คนให้การยอมรับว่ามีความสามารถ

เทยีบชัน้กับหลวิเจาได้ และยังเป็นเพ่ือนสนิทกับซเูฟิงซ ี

อีกด้วย

✱ หลินเนี่ยนเอิน  ผู้บ�าเพ็ญจากส�านักเทียนสุ่ยอันเป็นส�านักเต๋าเก่าแก่  

ซึ่งมียอดปรมาจารย์เลื่องชื่อที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น

ผูม้พีลงัอยู่ใกล้กับความเป็นเทพมากท่ีสดุ หลนิเน่ียนเอนิ 

หน้าตาหล่อเหลาและมอีอร่าแบบผูพ้้นมลทนิ เพียงมอง

ใบหน้าของเขาก็ชวนให้รู้สึกสบายใจ

✱ หลินเนี่ยนฉือ  ศิษย์พ่ีหญิงของหลินเน่ียนเอิน เธอเกิดมามีพลังวิเศษ

แข็งแกร่งท้ังยงัขยันบ�าเพ็ญเพียร มคีวามสามารถถึงขัน้

ได้รับการยกย่องว่าเป็นจอมเวทอันหมายถึงทายาท 

ของส�านัก ซึ่งมีความหมายเดียวกับทายาทธรรมใน 

พุทธศาสนา

✱ ต้าซือฉางจิ้ง  เจ้าอาวาสวัดหลงอิน่ เป็นผูม้วีชิาอาคมแขง็แกร่งอย่างย่ิง  

กล่าวได้ว่าเป็นบคุคลส�าคญัอนัดบัหน่ึงของส�านักพุทธ

แนะนำ�ตัวละคร



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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หลงัเข้าเขตเมอืงฟ่ันจยาหลวักับซ่งรุย่ก็ไม่ได้รบีกลบับ้าน แต่ไปร้านเสือ้ผ้า 

เพ่ือเปลีย่นชดุสะอาดก่อนไปกรมต�ารวจเพ่ือขอรบัศพพ่อแม่ของเซยีวเหยียนหลิง  

สองสามีภรรยาทิ้งมรดกไว้ก้อนโต บรรดาญาติๆ ของพวกเขาจึงแย่งมรดก

มหาศาลกันชนดิหัวร้างข้างแตก แต่ไม่มใีครคดิจะสบืหาท่ีอยู่ของเซยีวเหยียนหลงิ 

เลยสักคน และไม่มีใครเอาศพของสองสามีภรรยากลับไปฝังด้วย

พอแพทย์นิติเวชได้ยินว่าเซียวเหยียนหลิงเสียชีวิตแล้วก็อดส่ายหน้า 

ถอนหายใจไม่ได้ สุดท้ายเขายังคงให้ฟั่นจยาหลัวเซ็นเอกสารเพ่ือรับศพไป  

แม้การท�าแบบนี้จะไม่ถูกต้องตามระเบียบ แต่ศพนิรนามท่ีอยู่ในห้องเก็บศพ

ของพวกเขามจี�านวนมากจนไม่มทีีว่่างให้เก็บเพ่ิมและไม่อาจโยนทิง้แบบส่งๆ ได้  

ได้แต่ให้วัดหรอืโรงพยาบาลในละแวกนีร้บัไปจดัการ แต่นีก็่เป็นค่าใช้จ่ายก้อนโต 

และต้องใช้ทรัพยากรส่วนรวม การที่สังคมมีคนดีช่วยรับศพไปจัดการให้อย่าง

เหมาะสมท�าให้พวกเขาดใีจมากกว่า โดยเฉพาะกับฟ่ันจยาหลวัทีใ่นวงการต�ารวจ 

ต่างพูดกันถึงความเป็นคนดีของอีกฝ่ายอยู่แล้ว

ฟั่นจยาหลัวยืมมือถือของแพทย์นิติเวชโทรหาเฉาเสี่ยวเฟิงเพ่ือให้เขา 

เร่งจัดงานศพ

น�า้เสยีงของเฉาเสีย่วเฟิงเหมอืนคนหมดแรง "อาจารย์ฟ่ันครบั คณุไปเอาศพ 

มาจากท่ีไหนตั้งสี่ศพ แล้วท�าไมจู่ๆ ถึงจะจัดงานศพให้คนอื่น แบบน้ีมัน

อัปมงคลมากเลยนะ!" แต่บ่นก็ส่วนบ่น เขายังคงท�าตามอย่างว่าง่าย คนตาย

บทที่ 178
แผนของเกาเชียนเชียน
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ยกบ้าน การจดังานศพหน่ึงงานใช้เงนิไม่เท่าไหร่ ถือเสยีว่าสร้างกุศล เนือ่งจาก

มงีานเข้าแบบปบุปับ ความลนท�าให้เขาลมืบอกเรือ่งส�าคญัหน่ึงเรือ่งให้อาจารย์ฟ่ัน 

รู ้กว่าจะได้สติก็ติดต่อทางนั้นไม่ได้แล้ว

พอจดัการธุระทุกอย่างเสรจ็ ฟ่ันจยาหลวักับซ่งรุย่ก็คอยจนรถของทางวัด 

มารับศพท้ังสี่ไปเรียบร้อยถึงค่อยพาสังขารอันเหนื่อยล้ากลับบ้าน เมิ่งจ้ง 

แยกตัวไปนานแล้วเพราะต้องไปเช็กเรื่องความเป็นตายของพวกฉางฉี

ตอนท่ีพวกเขาออกจากสถาบนัวิจยัลว่ีเหอ ดวงตะวันเพ่ิงจะคล้อยไปทาง

ทิศตะวันตก แต่พอกลับถึงคอนโดฯ มูนไลต์เบย์การ์เด้นท้องฟ้ากลับมืดสนิท 

ไฟริมทางสีเหลืองหม่นเป็นดวงๆ สว่างไสวอยู่ท่ามกลางเงาไม้ที่ก�าลังกวัดไกว

ให้ความรู้สึกอบอุ่น ขับไล่ความมืดรอบด้าน ถนนโรยกรวดสายเล็กท่ีเคย 

น่ากลัววันนี้กลับดูสงบ สวยงาม แม้แต่ภูเขาจ�าลองท่ีก่อข้ึนจากก้อนหิน 

หน้าตาแปลกๆ ยังดูเหมือนเป็นธรรมชาติมากขึ้น

"ดูเหมือนสภาพแวดล้อมที่นี่จะเปลี่ยน หรือผมคิดไปเอง?" ซ่งรุ่ยขับรถ

เข้ามาตามถนนช้าๆ เหลียวซ้ายมองขวาเป็นระยะ น�้าเสียงบอกถึงความฉงน

สงสัย เขาคุ้นชินกับการควบคุมสถานการณ์และรายละเอียดรอบตัว ย่อมต้อง

สงัเกตเหน็ความผดิปกตขิองทีน่ีไ่ด้อย่างรวดเรว็ นีไ่ม่ใช่ความเปลีย่นแปลงของ

ทิวทัศน์ แต่เป็นความไม่เหมือนเดิมของบรรยากาศ คล้ายกับแอ่งน�้าขังมี 

การเปิดทางน�้าเพื่อให้น�้าใหม่เข้ามาท�าให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเป็นมีชีวิตชีวา

"ไม่ได้คิดไปเองหรอกครับ ที่นี่ไม่เหมือนเดิม" ฟั่นจยาหลัวสั่นศีรษะ แต่

ไม่ได้อธิบายมาก

ซ่งรุ่ยเองก็ไม่ได้ถามเยอะ เขามองสว่ีอ้ีหยางที่ผล็อยหลับไปผ่านทาง

กระจกมองหลงัก่อนผ่อนความเรว็รถให้ช้าลง เมือ่เห็นว่าใกล้ตึกหมายเลขหน่ึง 

ชายหนุ่มก็เตรียมจะเอารถจอดเทียบเข้าข้างทาง คิดไม่ถึงว่าจะมีใครบางคน

โผล่พรวดออกมาจากแนวไม้ด้านข้าง กางแขนตะโกนเสยีงร้อนรน "อาจารย์ฟ่ัน 

หรือเปล่าคะ ฉันต่งฉิน!"

เธอเอาตัวแนบไปกับกระโปรงหน้ารถ ถ้าไม่ใช่เพราะการตอบสนอง 

ทีร่วดเรว็ของซ่งรุย่ท�าให้เหยียบเบรกได้ทัน น่ากลวัว่าเธอคงถูกชนตาย หญิงสาว 
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เกาะฝากระโปรงรถร้อนฉ่า ว่ิงอ้อมครึ่งรอบมาที่ข้างหน้าต่างด้วยอาการโซเซ 

สองตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดสีแดง ไม่เจอกันครึ่งวัน ต่งฉินหน้าซีดจนไม่เป็นผู้

เป็นคน "อาจารย์ฟั่นคะ ฉันขอร้องล่ะ ช่วยหลิวเจาด้วยเถอะนะคะ!" เธอตบ

หน้าต่างรถอย่างร้อนใจ "เขาถูกต�ารวจจับไป เกาเชียนเชียนให้ทนายใหญ่ 

คนนึงแจ้งข้อหาใช้ก�าลังปลุกปล�้าข่มขืนผู้หญิง แถมยังสร้างหลักฐานมาบอก

ว่าเขาขโมยทรพัย์สนิของเธอ ถ้าถูกตดัสนิว่ามคีวามผดิจรงิ หลวิเจาต้องตดิคกุ! 

ชีวิตเขาจะพังจริงๆ ฉันขอร้อง คุณช่วยหลิวเจาด้วยเถอะ!"

ฟั่นจยาหลัวไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎหมายปัจจุบัน เขาจึงหันไปหา ดร. ซ่ง

ซ่งรุ่ยผงกศีรษะ "ลักษณะโทษในข้อหาใช้ก�าลังปลุกปล�้าข่มขืนผู้หญิง

แตกต่างจากการคุกคามทางเพศเพราะมีระดับที่รุนแรงกว่า ถ้ามีหลักฐาน 

มดัตวัหลวิเจาจะถูกตดัสนิให้จ�าคกุไม่เกินห้าปี ส่วนโทษคดลีกัทรพัย์ขึน้อยู่กับ

มูลค่าทรัพย์สินว่ามากน้อยแค่ไหน ย่ิงมูลค่าสูงโทษย่ิงหนัก เกาเชียนเชียน 

แจ้งว่าเขาขโมยไปเท่าไหร่"

ต่งฉนิพูดเสยีงสัน่ "เธอบอกว่าหลวิเจาขโมยแหวนเพชรของเธอไป มลูค่า

ล้านกว่าหยวน ต�ารวจไปเจอแหวนในห้องหลิวเจา ไม่สิ ไม่ใช่ ไปเจอแหวน 

ในห้องเช่าชั่วคราวของไอ้ตัวปลอมน่ันจริง เลยมีหลักฐานมัดตัว น่ีมันเป็น 

การใส่ร้ายชัดๆ หลิวเจาเร่ร่อนอยู่ข้างนอกสามวันสามคืน เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่า 

ไอ้ตัวปลอมน่ันพักอยู่ท่ีไหนแล้วจะเอาแหวนไปซ่อนได้ยังไง! เกาเชียนเชียน 

จะต้องให้ไอ้ตัวปลอมเอาไปวางไว้แน่นอน!"

ซ่งรุ่ยพูดเสียงหนัก "การลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าสูงกว่าหนึ่งล้านจะมีโทษ 

อย่างน้อยสบิปีข้ึนไป บวกโทษอกีห้าปีจากคดใีช้ก�าลงัปลุกปล�า้ข่มขืน รวมท้ังหมด 

เป็นโทษสิบห้าปี ถ้าถูกตัดสินว่าผิดจริงและมีการลงโทษส�าหรับสองคดีน้ี 

หลิวเจาต้องติดคุกอย่างน้อยห้าปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี กว่าเขาจะออกมาก็อายุ 

สี่สิบห้าสิบ ชีวิตหายไปกว่าครึ่งแล้ว"

ฟั่นจยาหลัวผงกศีรษะ พูดไปตามเนื้อผ้า "แบบนั้นเท่ากับชีวิตของเขา 

จะไม่มีหวังอะไรอีก"

"ไม่นะคะ อาจารย์ฟั่น คุณต้องมีวิธีสิ! ฉันขอร้อง ขอคุณช่วยชี้ทางสว่าง
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ให้หลิวเจาด้วย! ตลอดชีวิตของเขาไม่เคยท�าเรื่องชั่ว มีแต่ความเมตตากรุณา 

เป็นคนดีจริงๆ เขาเอาเงินก้อนแรกท่ีได้มาไปบริจาคเพ่ือช่วยเหลือเด็กๆ  

ในหมู่บ้านบนภูเขาคร่ึงหน่ึง พอดังแล้วก็บริจาคเงินหลายล้านให้แก่องค์กร 

การกุศลหลากหลายรปูแบบทกุปี ฉนัจะเอาใบเสรจ็การบรจิาคของเขาให้คณุดู  

ฉันเก็บไว้ตลอด บอกว่าต่อไปจะเอาไว้โปรโมตกับสื่อแต่ถูกหลิวเจาปฏิเสธ  

เขาเป็นคนทีท่�าความดแีบบไม่ออกหน้า ไม่เคยแสวงหาชือ่เสยีงมาแต่ไหนแต่ไร  

ต่อมาเขาถอยออกจากวงการไปครึ่งตัว มีเวลามากขึ้น แต่ละปีเลยแบ่งเวลา

สองสามเดือนไปเป็นครูอาสาบนภูเขา ในมือถือฉันมีรูปที่เขาถ่ายกับเด็กๆ อยู่ 

คุณดูสิคะ ดูสิ"

ต่งฉินร้อนใจจนร้องไห้ แต่มือที่สั่นเทาท้ังสองข้างกลับเปิดมือถือเพ่ือ

สไลดร์ปูทลีะรูป ผู้ชายในรูปกอดเดก็บนภเูขาผวิด�าเมี่ยมแต่ละคนไว้ ยิม้อย่าง

สดใส ดอูอกว่าเขามคีวามสขุมากจรงิๆ เพราะการส่งต่อความรกัและเพาะปลกู

ความหวังแบบนี้ท�าให้เขาค้นพบความหมายของชีวิต

หลิวเจาเป็นคนแบบไหน ฟั่นจยาหลัวรู้ดีกว่าต่งฉิน เพราะครั้งแรกท่ี 

เจอกันสิง่แรกท่ีเขาสนใจไม่ใช่ใบหน้าสองดวงท่ีซ้อนทบักันของหลวิเจา แต่เป็น

แสงเรอืงรองซึง่เกิดจากจติวิญญาณอนับรสิทุธ์ิของเขาท่ีสาดออกมาจากความมดื  

แค่พริบตาเดียวฟั่นจยาหลัวก็ฟันธงได้แล้วว่าหลิวเจาเป็นคนดีคนหนึ่ง

"ขึ้นมาคุยกันบนรถก่อนเถอะครับ" ฟั่นจยาหลัวถอนหายใจ

ลมหายใจของต่งฉินติดขัด หลังจากหอบหายใจหนักๆ ครั้งหน่ึง เธอก็

สะอื้นออกมาด้วยความสุข "ขอบคุณค่ะ อาจารย์ฟั่น ขอบคุณ!" หญิงสาว 

รบีขึน้รถแล้วจงึเห็นเด็กน้อยคนหนึง่น่ังนิง่อยู่บนเบาะหลงั และตอนนีเ้ขาก�าลงั

พิศดูเธอด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็น

ต่งฉนิรบีเชด็น�า้ตาทีน่องหน้า ย้ิมอ่อนโยน กล่าวค�าทกัทายเดก็ชายเสยีงเบา  

ตามด้วยการขอโทษ บอกว่าขอรบกวนด้วย การท่ีเธอสามารถรักษาท่าที 

ความนุ่มนวลและอ่อนหวานเอาไว้ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายแบบนี้

ได้แสดงให้เห็นว่าเธอได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีย่ิงกว่าหลิวเจาเสียอีก 

ฟั่นจยาหลัวมองเห็นเงาของหลิวเจาอยู่บนตัวต่งฉิน สองคนน้ีต่างสะท้อน 



11เฟิงหลิวซูไต 

ให้เห็นถึงทุกอย่างของอกีฝ่ายโดยไม่รูต้วั แต่กลบัต้องคลาดกันไปแบบไร้เหตผุล  

บางครั้งโชคชะตาก็ไม่มีทางเลือกแบบนี้

"คุณก�าป้ายหยกนี้ไว้ ใช้พลังทั้งหมดเพื่ออธิษฐานขอให้หลิวเจาเปลี่ยน

กลับไปเป็นเหมือนเดิม" ฟั่นจยาหลัวไม่ได้อธิบายอะไรมาก แค่คอยเตือนว่า 

"ต้องใช้พลังทั้งหมด ไม่อย่างนั้นค�าอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจริง"

"แบบไหนถึงเรยีกว่าใช้พลงัทัง้หมดคะ เอาชวิีตฉันแลกเลยได้หรอืเปล่า" 

ต่งฉินถามเสียงจริงจัง

ฟั่นจยาหลัวผงกศีรษะ "ได้ครับ แบบนั้นจะดีที่สุด"

"เข้าใจแล้วค่ะ" ต่งฉินไม่ถามมาก เธอก�าป้ายหยกไว้แล้วเริ่มอธิษฐาน 

แสงสเีทาขาวไหลออกมาจากปลายนิว้ของเธอเป็นสาย คล้ายจะท�าลายความมดื 

ทีอ่ยู่รอบด้าน ช่วยเสรมิสร้างความหวงั ไม่นานแสงน้ันก็พลนัสว่างจ้า แต่ราวกับ

เจอปราการบางอย่างแล้วไม่อาจฝ่าไปได้ หลายนาทีต่อมารัศมีสีเทาท่ี 

เปล่งประกายนั้นก็ค่อยๆ มืดลงจนดับหาย

ความรกัทีต่่งฉนิมใีห้หลวิเจาน้ันฝังลกึถึงกระดกู ทว่าค�าอธิษฐานของเธอ

ยังคงไม่เป็นผล

ซ่งรุ่ยชี้ไปที่กระเป๋าของฟั่นจยาหลัวเป็นการบอกให้เขาเอาหัวกะโหลก

ออกมาเสริมพลังศรัทธาของต่งฉิน

ฟั่นจยาหลัวเงียบ ใช้มือถือพิมพ์ข้อความเพื่อไม่ให้รบกวนการอธิษฐาน

ของต่งฉิน

'ตัวตนของหัวกะโหลกนี้เหมือนลูกตาของหลีว์ชิวซื่อคือมีความสามารถ

ในการตดิตาม มนัสามารถส่งความคดิชัว่ร้ายเข้าไปในสมองของคนท่ีเคยสมัผสัมนั 

ท�าให้พวกเขาเข้าสูท่างมารและเป็นบ้า จติตานภุาพของคนทัว่ไปเทียบคณุไม่ได้  

พวกเขาไม่สามารถแตะต้องของอาถรรพ์พวกนี้ได้'

ซ่งรุ่ยเข้าใจ เขาส่งเมสเสจหนึ่งไปอธิบาย
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'เธอท�าไม่ส�าเร็จหรอก ดูจากค�าพูดและท่าทางของเธอตอนขึ้นรถ ผม 

พอจะบอกนิสัยคร่าวๆ ของเธอได้ว่าเธอเป็นคนที่มีเหตุผลและควบคุมตัวเอง

เก่งท่ีสุดคนหนึ่ง ไม่อย่างนั้นเธอคงอยู่ข้างหลิวเจาไม่ได้ถึงสิบหกปีหรอก  

แต่สดุท้ายกลบัเป็นได้แค่คนแปลกหน้า ตลอดเวลาสบิหกปี เธอสัน่คลอนจติใจ

ของเขาไม่ได้เป็นเพราะการควบคุมตัวเองของเธอน่ีแหละ ถ้าพูดกันถึงเรื่อง 

จติตานภุาพ เธอแกร่งกว่าและกดข่มความปรารถนาได้เก่งกว่าหลวิเจาเสยีอกี 

ต่งฉนิเป็นคนทีโ่ตข้ึนมาในครอบครวัไฮโซทีม่กีารศกึษา ส�าหรบัเธอการปลดปล่อย 

ความปรารถนาคือความผิด โอกาสที่เธอจะท�าส�าเร็จมีน้อยกว่าหลิวเจา'

ฟั่นจยาหลัวโบกมือ พิมพ์ออกมาอีกประโยค

'ยังไงก็ให้เธอลองดูก่อนเถอะครับ'

'ได้ งั้นให้เธอลองดู'

ซ่งรุย่ตามใจชายหนุม่ทันที แม้จะรูว่้าการท�าแบบน้ีเป็นเรือ่งเสยีเวลาเปล่า 

ก็ตาม

ตอนเห็นเส้นแสงท่ีปลายนิ้ว แรงศรัทธาของต่งฉินก็เพ่ิมมากขึ้น เธอใช้

พลังทั้งหมดเพ่ืออธิษฐานอยู่ห้าถึงหกนาทีก่อนจะคลายมือออกจากป้ายหยก 

ถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความหวัง "อาจารย์ฟั่นคะ ใช้ได้แล้วหรือยัง"

"ยังครับ ไม่ส�าเร็จ" ฟั่นจยาหลัวส่ายหน้าอย่างผิดหวัง

"ง้ันฉนัจะลองอกีที" ต่งฉนิเป็นเหมอืนหลวิเจาคอืไม่ยอมปล่อยโอกาสใดๆ  

ให้ผ่านเลยไป ต่อให้มันจะดูน่าข�าและเลื่อนลอยมากก็ตาม

"คณุลองได้เตม็ทีเ่ลยครบั" ฟ่ันจยาหลวัเฝ้ารอด้วยความอดทนอย่างท่ีสุด 

ส่วนสวี่อี้หยางที่ตื่นขึ้นมาได้ไม่นานก็หลับไปอีกรอบ

ต่งฉนิลองแล้วลองอกี จนป้ายหยกค่อยๆ เลกิเปล่งแสงออกมา หญิงสาว

พูดด้วยน�้าเสียงท้อใจ "อาจารย์ฟั่นคะ ฉันล้มเหลวอีกแล้วใช่มั้ย คุณสอนฉันที

สิคะว่าต้องท�ายังไงหลิวเจาถึงจะกลับร่างของตัวเองได้ คุณช่วยชี้ทางสว่าง 
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ให้ฉนัหน่อย แต่อย่าให้ฉนัอธิษฐานอกีเลย ฉนัท�าไม่ได้ ความรูสึ้กท่ีฉันมต่ีอเขา

อาจไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนอย่างที่ฉันคิด" พูดมาถึงตรงน้ีขอบตาแดงๆ ของเธอก็ 

มีน�้าตาแห่งความสิ้นหวังเอ่อคลอ ความสงสัยในตัวเองกับการต�าหนิตัวเอง

อย่างหนักท�าให้ต่งฉินตกลงไปสู่หุบเหวลึกแห่งความเจ็บปวด

เกาเชียนเชียนร้ายมากจริงๆ เธอสร้างความเชื่อมโยงของหลักฐาน

ทัง้หมดเอาไว้แต่แรก ต�ารวจถึงกับขอให้ต่งฉนิยอมแพ้ เน่ืองจากประสบการณ์

ในการสืบสวนสอบสวนที่มีมาหลายปีของพวกเขาบอกให้รู้แล้วว่าคดีนี้เป็น 

คดีเหล็ก* ต่อให้เชิญทนายเก่งแค่ไหนมาก็พลิกคดีไม่ได้!

ถ้าไม่ใช่เพราะอบัจนหนทาง ต่งฉนิไม่มทีางลองวิธีพิสดารแบบน้ีแน่ เธอ

กังวลมากจรงิๆ แต่ไม่กล้าร้องไห้ฟูมฟายเพราะกลวัว่าจะท�าให้เดก็น้อยตกใจต่ืน  

ท�าได้เพียงปิดปากเพ่ือควบคมุตวัเองไว้ นีเ่ป็นช่วงเวลาแห่งความสิน้หวังครัง้ท่ีสอง 

ในชีวิตเธอ ครั้งแรกคือวันท่ีหลิวเจาแต่งงาน ครั้งท่ีสองคือตอนน้ี ดูเหมือน 

ความทกุข์ท้ังหมดในชวีติของเธอล้วนเก่ียวข้องกับเขา แต่ต่งฉนิกลบัเพียรพยายาม 

ต่อสู้เพื่อความสุขของเขา

"อาจารย์ฟ่ันคะ ฉนัใช้เส้นสายท่ีใช้ได้ไปหมดแล้ว แต่เรือ่งนีถู้กเกาเชยีนเชยีน 

โหมกระแสให้ติดเทรนด์เลยไม่มีใครกล้าช่วยหลิวเจา แฟนคลับจ�านวนเกือบ

ร้อยล้านของเขาต่างจับตาดูคดีนี้ ท้ังกดดันและส่งข้อความไปที่กรมต�ารวจ 

เป็นบ้าเป็นหลังเพ่ือขอให้ลงโทษหลิวเจาสถานหนัก พวกเขาไม่รู้เลยว่าก�าลัง

บีบไอดอลของตัวเองไปสู่ทางตายกับมือ เวลาน้ีวิธีเดียวท่ีจะช่วยให้หลิวเจา

หลุดรอดไปได้คือให้เขากลับเข้าร่างของตัวเอง นอกจากใช้ป้ายหยกน้ีแล้ว 

คุณยังมีวิธีอื่นอีกมั้ยคะ อย่างเช่นเรียกวิญญาณอะไรท�านองน้ัน" ต่งฉินถาม

อย่างมีความหวังเต็มเปี่ยม

ฟั่นจยาหลัวอึ้ง ใบหน้าขาวซีดปรากฏรอยแดงๆ ท่ีหาดูได้ยากขึ้นมา  

ชายหนุม่คดิหนักอยู่ครูห่น่ึงแล้วจงึพูดด้วยน�า้เสยีงไม่แน่ใจ "หรอืผมไม่เคยบอก

พวกคุณว่าหลิวเจาแค่ถูกเปลี่ยนรูปโฉมภายนอก แต่ร่างกายยังเป็นของเขา?"

"ว่าไงนะคะ" ต่งฉินเหวอ ความคิดสับสน "คุณไม่เคยบอกฉันมาก่อน! 

* คดีเหล็ก เป็นค�าเปรียบเปรยถึงคดีที่มีหลักฐานและค�าตัดสินหนักแน่น ไม่สามารถพลิกกลับได้ง่ายๆ
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หลวิเจา...หลวิเจาเองก็ไม่เคยพูดเรือ่งน้ี แสดงว่าคณุไม่เคยบอกเขาเหมอืนกัน

ใช่หรอืเปล่า คณุได้บอกเขาหรอืเปล่าคะ เขายังคงเป็นตวัเขาเหรอ แค่เปลีย่นหน้า 

อย่างเดียวเหมือนท�าศัลยกรรม?"

"ใช่ครบั เขายังคงเป็นเขา แค่หน้าไม่เหมอืนเดมิ ไม่อย่างน้ันผมคงไม่ให้เขา 

อธิษฐานซ�้าแล้วซ�้าอีก แต่จะช่วยเขาด้วยการสลับวิญญาณกลับมาเลย"  

ฟ่ันจยาหลวัลบูจมกูมองออกไปนอกหน้าต่าง สดุท้ายก็เอาแต่บดินิว้ไปมาไม่หยดุ  

ท่าทางขัดเขินจนพูดไม่ออก เวลานี้เขาเพิ่งตระหนักได้ว่าความเลอะเลือนของ

ตัวเองได้สร้างความวุ่นวายให้แก่หลิวเจาอย่างมหาศาล

ซ่งรุย่เกือบหลดุข�าเพราะท่าทางวางตวัล�าบากของชายหนุ่ม จงึท�าได้เพียง 

กระแอมกระไอพลางปลอบด้วยท่าทางเอาจรงิเอาจงั "ตอนน้ันคณุได้รบับาดเจบ็ 

สาหัส สติค่อนข้างเลอะเลือน ความผิดพลาดจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่

ไม่เป็นไร ในเมื่อร่างกายยังเป็นของหลิวเจา งั้นเรื่องนี้ก็แก้ไขได้ง่ายมาก"

"แก้ยังไงครับ/แก้ยังไงคะ" ฟั่นจยาหลัวกับต่งฉินถามออกมาพร้อมกัน

"ตรวจดีเอ็นเอ เท่าที่ผมทราบ แม่ของหลิวเจายังมีชีวิตอยู่ใช่หรือเปล่า 

ให้เธอขึ้นศาลเป็นพยานและตรวจดีเอ็นเอก็เป็นอันใช้ได้ ขอแค่พิสูจน์ได้ว่า 

คนที่ถูกขังคือหลิวเจา การใช้ก�าลังปลุกปล�้าข่มขืนและลักทรัพย์ล้วนฟังไม่ขึ้น 

เพราะเขากับเกาเชียนเชียนเป็นสามีภรรยา ความใกล้ชิดของสามีภรรยาเป็น

เรื่องปกติ และเขาไม่มีความจ�าเป็นต้องขโมยทรัพย์สินของตัวเอง"

"ใช่ๆๆ ตรวจดีเอ็นเอเป็นวิธีที่เร็วที่สุด! ฉันจะโทรเรียกแม่เขามาเดี๋ยวนี้!" 

ต่งฉนิรบีหยิบมอืถือมาต่อสายหาแม่ของหลวิเจา หลายปีมานีอ้กีฝ่ายไปพักฟ้ืน

ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การนั่งเคร่ืองบินกลับมาต้องใช้เวลานานมาก ต้อง

ท�าเวลา

ทว่าทางน้ันกลบัไม่มคีนรบัสาย ต่งฉนิเพ่ิงนึกได้ว่าสามทุม่ของเมอืงหลวง

คือตีสามของสวิตเซอร์แลนด์ คุณแม่หลิวต้องหลับอยู่แน่ ถ้าอยากติดต่อเธอ 

อย่างน้อยต้องรอไปอีกสี่ชั่วโมง

แรงฮึดที่เพ่ิงเกิดขึ้นมาของต่งฉินห่อเหี่ยวลงอีกครั้ง สองตาจดจ้องจอ 

มอืถอือย่างเอาเป็นเอาตายราวกับว่าการท�าแบบน้ีจะท�าให้กาลเวลาไหลไปได้
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เร็วขึ้น ทันใดน้ันการแจ้งเตือนจากเวยป๋อก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจอ เสียงดังติ๊ง 

ท�าให้ต่งฉนิหน้าเปลีย่นส ีหญิงสาวรบีบอก "จรงิสคิะ อาจารย์ฟ่ัน ฉนัก�าลงัจะช่วย 

หลวิเจาจดัแถลงการณ์ล้างมลทิน คณุอยากให้ฉนัช่วยคณุแถลงด้วยหรอืเปล่า 

เพราะเหมือนผู้จัดการของคุณจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลย"

"แถลงอะไรหรือครับ" มือถือของฟั่นจยาหลัวแหลกเป็นผุยผงไปใน 

การต่อสู้นานแล้ว ไหนเลยจะรู้ความเคลื่อนไหวล่าสุดในอินเตอร์เน็ต

ต่งฉินย่ืนมือถือของตัวเองไป ชี้ให้ดูฮอตท็อปปิกหลายอันแล้วเอ่ย  

"คุณดูสิคะ เกาเชียนเชียนพุ่งเป้ามาที่คุณ บอกว่ารายการโลกของผู้วิเศษ 

ช่วยคณุสร้างภาพ บอกว่าการสือ่จติของคณุทกุครัง้มสีครปิต์ มบีทพูด หลวิเจา

ไม่ยอมแสดงกับคุณ ทางรายการเลยยกเลิกสัญญากับเขา และเพ่ือเอาคืน 

เรือ่งทีห่ลวิเจาไมไ่ว้หน้า คณุเลยแต่งเรือ่งเหลวไหลประเภทแมวป่ามาสลบัตวั

กับรัชทายาทเพ่ือท�าลายหลิวเจาลับหลัง สร้างข่าวลือเรื่องเขา แฟนคลับของ

หลิวเจาถูกเกาเชียนเชียนปลุกปั่น ตอนน้ีเลยไปโจมตีแอ็กเคานต์ของคุณกับ

เว็บไซต์ของบริษัท คุณดูสิคะ เธอยังแอบถ่ายคลิปไว้หนึ่งคลิป คุณกับหลิวเจา

ถือบทไว้ในมอืคนละเล่มระหว่างทีพู่ดคยุกนั สดุท้ายก็มปีากเสียง เกาเชยีนเชยีน 

เจ้าเล่ห์มาก เธอเซ็นเซอร์บทสนทนาที่เป็นประโยชน์ต่อคุณทิ้งไป เหลือไว้แต่ที่

เป็นผลเสีย เวลานี้ชาวเน็ตต่างบอกว่าน่ีเป็นหลักฐานท่ีมีความชัดเจนและ 

หนักแน่นเหมือนขุนเขา จะแบนคุณ ตอนนี้พวกเขาไม่ยอมเชื่อแล้วว่าคุณเป็น

ร่างทรงวิญญาณจริงๆ ด่าคุณว่าเป็นคนหลอกลวง

ยังมเีหวินซอือวีค่นน้ันอกี ไม่รูเ้ธอไปซือ้คลปิตอนท่ีพวกคณุถ่ายรายการ

จากใครมาตัดต่อให้เป็นภาพที่เธออยากได้ก่อนแชร์ลงอินเตอร์เน็ต บอกว่า 

คุณอยากเคลมเธอ พอโดนเธอปฏิเสธก็ล้างแค้นกลางรายการด้วยการแช่ง 

ให้เธอดังได้ไม่เกินหนึ่งปี แฟนคลับของเธอถูกปลุกปั่น ตอนนี้เลยเล่นงานคุณ

เป็นบ้าเป็นหลงั ด่าว่าคณุเป็นปีศาจราคะชนดิสาดเสยีเทเสยี คณุดคูลปิน้ีสคิะ 

ตัดต่อได้เนียนมาก"

ต่งฉินกดเปิดคลิปที่เหวินซืออวี่แชร์ เห็นฟั่นจยาหลัวที่อยู่ในคลิปจับมือ

เหวินซืออวี่อยู่นานหลายนาทีก่อนจะปล่อยมือเธอชั่วครู่แล้วกลับมาจับอีก
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หลายนาที ราวกับยังเอาเปรียบหญิงสาวไม่พอ บทสนทนาของทั้งสองถูก

เซ็นเซอร์ไว้จนถึงช่วงที่ฟั่นจยาหลัวฟันธงว่าเหวินซืออว่ีไม่มีอนาคต จากน้ัน 

ค่อยใช้เทคนิคพิเศษเพื่อท�าให้เสียงของทั้งคู่เปลี่ยนเป็นชัดขึ้น

ในคลปิยังตดัมาเฉพาะหน้าของฟ่ันจยาหลวัหลายชอต แววตาท่ีเขามอง

เหวนิซอือวีท้ั่งจดจ้องและลกึซึง้ บวกกับมอืของเขาทีจ่บัมอืเธอแน่นไม่ยอมปล่อย  

บรรยากาศดมูซีมัธิงจรงิๆ พอเหวินซอือว่ีได้ยนิค�าท�านายทีไ่ม่เป็นมงคลของเขา 

เธอก็รีบดึงมือตัวเองกลับ ท่าทางเหมือนถูกล่วงเกิน

แค่ตดัเอาเฉพาะซนีท่ีต้องการมาต่อกันก็สามารถท�าให้ความจรงิถูกบดิเบอืน  

คนท่ีไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงย่อมไม่พบพิรุธใดๆ เวลาน้ีฟั่นจยาหลัวถูกด่าจน

ติดเทรนด์ แม้แฟนคลบัของเขาจะหยิบยกเหตผุลมาโต้แย้ง แต่กลบัสูก้ารกลุม้รมุ 

ของคนหลายแสนทีล่อ็กอนิเข้ามาพร้อมกันไม่ได้ และตอนนีอ้าจจะก�าลงัฟุบตวั 

กระอักเลือดอยู่บนคีย์บอร์ด

ต่งฉนิชีไ้ปยังชือ่แอก็เคานต์ทีส่่วนใหญ่เป็นไปในทางเดียวกัน "เหวนิซอือว่ี 

คนน้ีน่าจะเป็นผูช่้วยของเกาเชยีนเชยีน ไม่งัน้เดก็ใหม่ตวัเลก็ๆ คนเดยีวอย่างเธอ 

ไม่มทีางกล้าต่อกรกับบรษิทัสเตลล่าร์แน่ คณุดแูอก็เคานต์พวกน้ีส ิทัง้หมดเป็น

มอืโพสต์รบัจ้างทีเ่กาเชียนเชยีนจ้างมา เธอเตรยีมลากอาจารย์ฟ่ันลงน�า้ไปด้วย 

เพราะอาจารย์ฟั ่นรู ้ความจริง เธอเลยต้องท�าให้ค�าพูดของอาจารย์ฟั ่น 

หมดความน่าเชื่อถือและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม แบบน้ีถึงจะตัดตอน 

ปัญหาไปได้ตลอดกาล ความคิดอ่านของผู้หญิงคนนี้แยบคายมาก วิธีการ 

ก็เหี้ยมโหด ฉันดูออกแต่แรกแล้ว แต่หลิวเจาไม่เคยเชื่อฉันเลย"

ต่งฉินส่ายหน้าติดๆ กันพลางฝืนย้ิม ฟั่นจยาหลัวสไลด์จอมือถืออย่าง 

ไม่ใส่ใจ เขาปฏิเสธต่งฉนิเรือ่งข้อเสนอทีจ่ะช่วยแถลงการณ์ล้างมลทินให้ เพราะ

เขาไม่ต้องการให้ใครมาพิสูจน์ตนเอง

ฟั่นจยาหลัวอ่านคอมเมนต์ที่ไม่น่าดูพวกน้ีแล้วไม่รู้ท�าไมเขาถึงแทบ

สะกดไฟโทสะท่ีผุดพุ่งขึ้นมาแบบปุบปับไม่ได้ คนที่กระตุ้นให้เขามีอารมณ์

รุนแรงแบบน้ีไม่ได้มีแค่เกาเชียนเชียนกับเหวินซืออว่ี แต่ยังมีคนท่ีใกล้ชิด 

เทพคนนั้นด้วย ถ้าไม่หาตัวอีกฝ่ายออกมาถล่มให้ยับ เขาอาจต้องตกอยู่ใน
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ความเดือดดาลที่ไร้ทางระบายออกนี้ไปตลอด

ต่งฉินปรายตามองสีหน้ามืดครึ้มของเขาแล้วพลันรู้สึกใจส่ันขึ้นมา เธอ

รีบเปิดประตูรถ โค้งตัวบอกลา "อาจารย์ฟั่นคะ ถึงจะช้าไปหน่อย แต่ข้อมูล 

ทีค่ณุให้ฉนัยังคงช่วยได้มาก! คอยให้เรือ่งนีเ้คลยีร์เสรจ็แล้วฉันจะมาขอบคุณคุณ 

อีกครั้งนะคะ!"

ทว่าจงัหวะน้ีเองซ่งรุย่กลบัพูดเสยีงขรมึ "เดีย๋วครบั คณุอย่าเพ่ิงรบีพลกิคด ี

ให้หลวิเจา ผมยนิดเีป็นทนายของเขา ช่วยเขาสะสางเรือ่งยุ่งยากน่ีให้ ผมจะไม่ช่วย 

แค่ชวิีตเขา แต่จะท�าให้เกาเชยีนเชยีนต้องเอาชวิีตของตวัเองมาชดใช้ คณุเชือ่ผม 

มั้ย"

ต่งฉินนิ่งอึ้ง ก่อนแสดงอาการดีใจจนออกนอกหน้า



Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ 518

ต่งฉนิเดนิจากไปด้วยความรูส้กึขอบคณุและซาบซึง้ใจย่ิง ซ่งรุย่อุม้สวีอ่ีห้ยาง 

ขึ้นมาอย่างเบามือเดินตามฟั่นจยาหลัวกลับบ้านไปด้วยกัน เขาไม่ได้ใช้ลิฟต ์

แต่เดินขึ้นบันไดไปทีละชั้นๆ ตามความเคยชินของชายหนุ่ม ต่อให้น�้าหนักใน

อ้อมแขนจะท�าให้เขาหายใจล�าบาก แต่พอเข้าประตูบ้าน เขาก็แค่หันหลังให้

ชายหนุ่มเพ่ือหอบหนักๆ สองสามคร้ังให้ตัวเองรู้สึกสบายขึ้น จากน้ันค่อย 

เอาเด็กน้อยวางลงในอ่าง ปล่อยน�้าเข้าอ่างช้าๆ

"ตุก๊ตาสเีหลอืงล่ะ" เขากวาดตามองของแต่งห้องนอนผ่านทางประตกูระจก

ฟ่ันจยาหลวัเปิดกระเป๋าหนงัสอืของสว่ีอีห้ยางหยิบสมดุการบ้านออกมา

พลางอธิบาย "มันอยู่ที่บ้านเก่า อีกสองสามวันเราจะย้ายไปที่นั่น"

"ตอนย้ายบ้านบอกผมด้วย ผมจะมาช่วย" แน่นอนว่าซ่งรุย่เหมาเอางานหนกั 

ไปท�าอย่างเป็นเรื่องปกติ

"ครับ" ฟั่นจยาหลัวผงกศีรษะ มุมปากเผลอโค้งขึ้น

น�้าในอ่างเล็กเต็มแล้ว ซ่งรุ ่ยหยิบทิชชูฆ่าเชื้อหน่ึงห่อออกมาเช็ด

อ่างอาบน�า้ใบใหญ่ท้ังด้านในและด้านนอก ล้างแล้วล้างอกีจนสะอาด เสรจ็แล้ว 

ค่อยปล่อยน�้าใส่

ฟ่ันจยาหลวัทีก่�าลงัตรวจการบ้านของสว่ีอีห้ยางแอบมองการกระท�าของเขา  

ชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างแปลกใจ "ท�าไมคุณถึงไม่เช็ดอ่างของหยางหยาง 

ด้วยล่ะครับ"

บทที่ 179
อาจารย์ฟั่นกับ ดร. ซ่งที่ขุดหลุมดักคน
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มือที่ก�าลังท�างานของซ่งรุ่ยชะงัก ไม่รู้ว่าควรอธิบายอย่างไรไปชั่วขณะ 

เพราะเขาคงบอกออกไปไม่ได้ใช่ไหมว่าเขาแคร์แค่ฟั่นจยาหลัวคนเดียว ส่วน

สวี่อี้หยางเป็นแค่ของแถม ถึงซ่งรุ่ยจะใส่ใจเด็กชาย แต่บางเรื่องมันก็ยากที่จะ

ให้ความเท่าเทียม

จะให้เท่ากันได้อย่างไร เมื่อในสายตาเขามนุษย์ทุกคนถูกแบ่งออกเป็น

สองประเภท หนึ่งคือฟั่นจยาหลัว สองคือคนอื่น

"ผมลมื คราวหน้าจะระวัง" เขาขย�าทชิชฆู่าเชือ้ท่ีใช้แล้วใส่ถังขยะ น�า้เสยีง 

เหมือนสบายๆ แต่ความจริงเส้นเสียงกลับตึงเครียดอย่างยิ่ง

ฟ่ันจยาหลวัไม่ได้สงัเกตถึงความผดิปกตขิองอกีฝ่าย แค่ย้ิมแล้วก้มหน้า

ตรวจการบ้านต่อ เขาไม่เคยใส่ใจความผดิปกตเิลก็ๆ น้อยๆ พวกนี ้ความรูเ้รือ่ง

ความรู้สึกของเขาอ่อนด้อยมาก ถึงขั้นเรียกได้ว่าว่างเปล่า คุณลักษณะพิเศษ

ของร่างทรงวญิญาณท�าให้เขาปล่อยความคดิของตวัเองว่ิงวนสบัสนอยู่ในสมอง 

น้อยมาก เพราะเขารู้ว่านั่นเป็นเรื่องอันตราย

คนแบบพวกเขา ยิ่งเรียบง่าย ยิ่งบริสุทธิ์ ยิ่งแข็งแกร่ง

ซ่งรุย่ลอบถอนหายใจ ไม่รูท้�าไมเขาถึงผดิหวังเหลอืเกิน ท�าได้แค่ก้มหน้า

ท�าความสะอาดห้องน�้าเพ่ือใช้เรื่องนี้มาปรับอารมณ์ความรู้สึก ชายหนุ่มเช็ด

อ่างล้างหน้า ประตูกระจก และกระเบื้องปูพ้ืนรอบแล้วรอบเล่าจนทุกอย่าง

สะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่ อารมณ์พลุ่งพล่านของเขาถึงค่อยถูกเก็บกลับไปใน

ส่วนลึกของจิตใจ คืนสู่ความสงบ เขารวบรวมขยะเงียบๆ ก่อนเดินไปนั่งข้างๆ 

ฟั่นจยาหลัวด้วยท่าทีสบายๆ เพื่อช่วยอีกฝ่ายตรวจการบ้าน

ฟ่ันจยาหลวัเอนตัวมาอย่างเป็นธรรมชาต ิ เบยีดแขนซ่งรุย่พลางเอ่ยถามว่า  

"ดเูหมอืนศพัท์ค�าน้ีจะสะกดผดิหรอืเปล่าครบั ผมจ�าได้ว่าตวัหลงัเป็น e ไม่ใช่ r"

ซ่งรุย่มองท่าเอนพิงทีฟ่ั่นจยาหลวัท�าไปตามสญัชาตญาณแล้วใบหน้าท่ี

ตึงเครียดก็อ่อนละมุนลงอย่างไม่ทันรู้ตัว เขาผงกศีรษะ รับค�าเสียงเบา "อืม  

คุณจ�าไม่ผิดหรอก เป็น e"

หน่ึงชัว่โมงต่อมาซ่งรุย่ก็ขอตวักลบั ฟ่ันจยาหลวัยืนมองส่งรถของอกีฝ่าย

ที่ว่ิงห่างออกไปไกลอยู่บนระเบียง ชายหนุ่มยืนอยู่กลางสายลมเย็นรื่นได้ 
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พักหนึ่งแล้วจึงปิดประตูกระจก กลับไปที่ห้องอาบน�้า เขาเค้นไอหยินสีด�าสนิท

ราวน�้าหมึกหนึ่งหยดลงไปในอ่างของสว่ีอี้หยาง เสร็จแล้วค่อยน่ังลงในอ่าง 

ของตน มือขวากดลงไปที่ต�าแหน่งหัวใจ ออกแรงเจาะเข้าไปอย่างแรง

ฟ่ันจยาหลวัท่ีต่อให้ตวัป่นกระดกูแหลกก็ไม่ส่งเสยีงร้องอดส่งเสียงคราง

หนกัๆ ออกมาไม่ได้ เห็นได้ว่าการท�าแบบนีส้ร้างความเจบ็ปวดให้เขามากแค่ไหน  

ทว่าชายหนุม่กลบัไม่ลงัเลสกันดิ ปลายน้ิวยังคงควานเข้าไปในช่องอกช้าๆ จวบจน 

ดวงรัศมีสว่างไสวหนึ่งดวงมาอยู่ในมือ เขาถึงค่อยดึงมันออกมา

ดวงรัศมีเปล่งประกายเจิดจ้า สั่นไหวเหมือนใกล้จะระเบิด และทุกสิ่ง

รอบตวัก็ถูกมนัท�าให้เด๋ียวสว่างเดีย๋วมดื วูบไหวไม่หยุดนิง่ เงาหยินท่ีสาดไปบน

ผนังพลันหายวับไปเพราะการเปลี่ยนแปลงของแสงเหมือนวิญญาณร้ายหรือ

สตัว์ประหลาดล่องหน การปรากฏของดวงรศัมที�าให้ห้องนีเ้หมอืนถูกลากเข้าไป

ในเขตแดนแห่งความมืดและความสว่าง ออกห่างจากโลกความเป็นจริง  

ให้ความรู้สึกกดดันอย่างน่ากลัว

สวี่อี้หยางที่นอนอยู่ในอ่างพลิกตัว ใบหน้าแสดงออกถึงความเจ็บปวด

ฟั่นจยาหลัวรีบใช้ฝ่ามือปิดดวงรัศมีไว้เพ่ือกันพลังส่วนหนึ่งของมัน  

แต่กลบัได้รบัผลกระทบจากเศษเสีย้วความทรงจ�าทีฟุ้่งกระจายออกมาจากมนั

ท�าให้เขาต้องอดทนอดกลั้นอย่างห้ามไม่อยู่ สิ่งที่ฟั่นจยาหลัวกลัวที่สุดไม่ใช่

ความเจ็บปวดของการกรีดควักหัวใจออกมา แต่เป็นการรับรู้ถึงความทรงจ�า 

ของมัน และถูกดึงกลับไปในอดีตสีเลือด

เขาก�าดวงรศัมไีว้แน่น ผ่านไปเนิน่นาน นานมาก...กว่าท่ีเขาจะสยบรศัมี

เจิดจ้าที่แฝงไว้ด้วยการโจมตีพวกนั้นลงได้และกลับเป็นปกติ

นี่คือป้ายหยกรูปปลาอีกหน่ึงอัน ขนาดสามน้ิว ฝีมือประณีต แต่กลับ 

อันใหญ่กว่าป้ายหยกทุกอันที่ฟั่นจยาหลัวเคยรวบรวมมา สีก็เข้มกว่า ในสีเทา

เข้มๆ มสีดี�าจางๆ แทรกอยู่เป็นริว้เหมอืนรอยแตกลายงา คล้ายลายพู่กันทีต่ัง้ใจ

ขีดเขียนท�าให้เจ้าปลาน้อยตัวน้ันดูมีชีวิตราวกับว่าวินาทีต่อไปมันจะส่ายหาง

กระโดดขึ้นไปในอากาศ

ฟั่นจยาหลัวก�ามันไว้ตามสัญชาตญาณ จากน้ันก็เอาป้ายหยกขนาด 
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สองนิ้วที่เอากลับมาวันนี้แปะรวมกับมัน นวดเนิบๆ ปั้นช้าๆ สิ้นเปลืองพลังไป

มากกว่าจะท�าให้พวกมันรวมเป็นหนึ่งเดียวส�าเร็จ

หลังจัดการเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยฟั่นจยาหลัวก็พ่นลมหายใจยาวเหมือน

ได้รับแรงกดดันมหาศาล เขาจ้องมองป้ายหยกอันน้ีแล้วเข้าสู่สภาวะน่ิงงัน 

ดวงตาสีด�าของชายหนุ่มมีประกายของสายน�้าใสกระจ่างวาดผ่าน แต่เพียง 

ชัว่พรบิตาเดยีวก็หายไป เรว็จนเหมอืนคดิไปเอง เขาแนบป้ายหยกเข้ากับแผ่นอก  

กดแรงๆ ใช้เลอืดและเนือ้ของตวัเองห่อหุม้มนั ซ่อนไว้ในส่วนลึกท่ีสุดของหัวใจ 

ถ้าใครอยากได้ของชิน้นี ้คนคนน้ันต้องล้มเขาให้ได้และผ่าร่างเขาเพ่ือเอาหวัใจ

ออกมา จากนั้นก็ควานหามันในหัวใจของเขา

ใช้ชวีติเพ่ือปกป้อง ทุม่เทถงึเพียงนี ้สจัจะของฟ่ันจยาหลวัไม่เคยเป็นแค่

ค�าพูดลอยๆ

หลังเก็บซ่อนป้ายหยกเสร็จ ฟั่นจยาหลัวก็ประคองหัวกะโหลก ค่อยๆ 

หลับไป

รุ่งเช้าซ่งรุ ่ยขับรถมาที่คอนโดฯ มูนไลต์เบย์การ์เด้นเพ่ือส่งเด็กชาย 

ไปโรงเรียนพร้อมฟั่นจยาหลัว เสร็จแล้วระหว่างทางกลับบ้านเขาซื้อมือถือ

หน้าตาเหมือนกันสองเครื่อง พร้อมท�าซิมใหม่สองอัน

"ได้ยินซ่งเวินหน่วนบอกว่าผูจ้ดัการคณุตามหาคณุจนใกล้บ้า เทีย่วสบืหา

ข่าวคุณไปทั่ว"

"ผมรูว่้าเขาหาผมท�าไม แต่ผมไม่ต้องการให้เขาช่วยแถลงการณ์ล้างมลทนิ"

"เอาเถอะ ตามใจคณุ เรือ่งงานศพของครอบครวัเซยีวเหยียนหลงิเป็นไงบ้าง"

"ใกล้เสรจ็แล้วครบั นดัเวลาเผาเรยีบร้อย ผมให้ทางต�ารวจแจ้งญาติของ

พวกเขาแล้ว ไม่รูว่้าจะมากันก่ีคน ผมเตรยีมเอาเถ้ากระดกูของพวกเขาไปโปรย

ข้างน�า้ตกบนภูเขาลกูนัน้ ให้มนัลอยไปกับสายลม พวกเขาน่าจะชอบ" ฟ่ันจยาหลวั 

ชีไ้ปทีภู่เขาสงูกับน�า้ตกทีม่แีสงสะท้อนราวกระจกด้านนอกหน้าต่าง นัน่คอืน�า้ตกที ่

เทกระหน�่าเสมอไม่เคยหยุดพัก สร้างหมอกเย็นฉ�่า มีเสียงนกร้อง ดอกไม้หอม 

เป็นสถานที่ที่เหมาะส�าหรับการพักผ่อนแห่งหนึ่ง
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ต่อให้อกีฝ่ายเป็นวิญญาณคนตาย ซ�า้ยงัเป็นวญิญาณทีแ่ตกสลายไปแล้ว  

ทว่าฟั่นจยาหลัวยังคงใส่ใจและให้เกียรติต่อสรรพชีวิต

ซ่งรุ่ยย้ิม ผงกศีรษะ แต่หัวใจกลับถ่วงหนัก เขานึกภาพไม่ออกเลยว่า 

คนแบบไหนทีฆ่่าจติวญิญาณแสนงดงามนีไ้ด้ลง คนทีเ่ป็นศตัรกัูบฟ่ันจยาหลวั 

คนที่พอเห็นฟั่นจยาหลัวเป็นต้องท�าลาย ต้องมีจิตใจอ�ามหิตขั้นไหน

ความคดิของซ่งรุย่สบัสนจนต้องหยิบมอืถือมาแกล้งท�าเป็นอ่านข่าวเพ่ือ

ปกปิดความผิดปกติของตน ทางด้านฟั่นจยาหลัวที่ล็อกอินเพ่ืออ่านเวยป๋อ 

ก็เผลอเลิกคิ้วสูง

แผนของเกาเชียนเชียนยกระดับขึ้นทีละก้าวๆ หลังสร้างหลักฐานเพ่ือ

แจ้งความจับหลิวเจา เธอใช้เงินเชิญพ่ีสาวตัวปลอมสามคนกับญาติฝ่ายพ่อ 

ของหลิวเจาอีกโขยงมาออกสื่อเพ่ือเล่าพฤติกรรมบัดซบท่ีเขาปล่อยให้พ่อแม่

แท้ๆ หิวตาย หอบเงินหนี ทิ้งศพให้เน่าส่งกลิ่นเหม็นอยู่ในเพิง

ชาวเนต็ต่างพากันชอ็ก ด่ากราดว่าหลวิเจาเลวกว่าเดรจัฉาน สมน�า้หน้า 

ที่ต้องติดคุก! ศาลจะต้องเอาผิดเขาและลงโทษให้หนัก อย่าปล่อยให้เดนนรก

แบบนี้ออกมาสร้างความวิบัติให้แก่สังคม!

ภายในระยะเวลาสัน้ๆ แค่หนึง่วันกับหน่ึงคนื ชือ่เสยีงของหลวิเจาก็เหมน็โฉ่  

ถ้าต่อไปจะเข้าวงการบันเทิง น่ากลัวว่าแค่ออกจากบ้านคงถูกตีตาย

เกาเชียนเชียนตัดทางเขาทุกทาง ไม่มีเยื่อใยสักนิดเลยจริงๆ

และในเวลาเดียวกันเธอก็ไม่ลืม 'ดูแล' ฟั่นจยาหลัว เธอจ้างมือโพสต์

กลุ่มใหญ่ให้ด่าเขาว่าเป็นพวกต้มตุ๋น ตอแหล ปีศาจราคะ ท�าให้ชื่อเสียงและ

ความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อเขาถูกโจมตีอย่างไม่เคยเป็น 'ค้อนจริง'* ท่ีเธอปล่อย

ออกมาท�าให้แฟนคลบัทีเ่ดิมเชือ่มัน่ในตวัฟ่ันจยาหลวัเกิดความหวัน่ไหว ภาพที ่

เขาถือบทคุยกับหลิวเจาในคลิปเหมือนการต่อบทเพื่อแสดงละครกันจริงๆ!

ซ่งรุย่เองก็เห็นข่าวพวกนีแ้ล้ว เขาพูดเสยีงเย็นชา "เกาเชยีนเชยีนเป็นคน

เจ้าแผนการมาก เดินหนึ่งก้าวมองสิบก้าว เธอรู้มาตั้งแต่ต้นว่าหลิวเจาไม่ใช่

หลวิเจา คนสวนไม่ใช่คนสวน และเธอเลอืกสิง่ท่ีให้ผลประโยชน์สงูสดุแก่ตวัเอง  

* ค้อนจริง เป็นภาษาท่ีใช้ในอินเตอร์เน็ต หมายถึงการใช้ความจริงตอกย�้า หรือหลักฐานท่ีแน่นหนาไม่อาจ 
ดิ้นหลุดได้
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การท�าลายคุณกับหลิวเจาคนปัจจุบันเป็นแค่ก้าวแรก ต่อไปเธอยังจะหนักข้อ

ขึ้นอีก"

"หนักข้อยังไงครับ" ฟั่นจยาหลัวถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น

ซ่งรุย่ตัง้ใจอธิบาย ทว่าต่งฉนิกลบัโทรเข้ามาก่อน น�า้เสยีงของเธอค่อนข้าง 

กระวนกระวายใจ "ดอ็กเตอร์ซ่งคะ คุณเหน็ข่าวในเนต็แล้วใช่มัย้ เกาเชยีนเชยีน 

ร้ายมาก เธอเอาญาตกิ�ามะลอมาสาดน�า้สกปรกใส่หลวิเจา ฉนัไปเจอคณุตอนน้ี 

ได้หรือเปล่า เราจะได้ช่วยกันหารือว่าจะช่วยหลิวเจาพลิกคดียังไง"

"บรษิทัสือ่วัฒนธรรมท่ีหลวิเจาเปิดก�าลงัจะเข้าตลาดหุน้แล้วใช่หรอืเปล่า

ครับ" ซ่งรุ่ยไม่ตอบแต่กลับย้อนถาม

"ใช่ค่ะ ใกล้จะเข้าตลาดหุ้นแล้ว เขามหีวัด้านธุรกิจมาก ท�าอะไรก็ประสบ

ความส�าเร็จอย่างสูง เขามีพรสวรรค์มากและใจดีมากด้วย เงินท่ีได้ส่วนใหญ่

จะเอาไปสร้างกุศล เขาไม่ควรตกต�่าถึงขั้นนี้" เสียงของต่งฉินสะอื้นข้ึนมาอีก 

เธอต้องปิดปากตัวเองเพื่อปรับอารมณ์

ซ่งรุ่ยพูดอย่างใจเย็น "คอยอีกหน่อย คุณรับแม่เขากลับมาก่อน และ 

หาที่ให้เธออยู่เงียบๆ หลังจากนั้นผมมีแผน"

"ต้องคอยอีกนานแค่ไหนคะ ตอนนี้เขาเสียชื่อเสียง ไม่เหลืออะไรเลย 

แถมยังถูกขังอยู่ในคุก เขา..."

ซ่งรุ่ยตัดบทค�าพูดของต่งฉิน "ถ้าคุณไม่เชื่อผม จะเปลี่ยนทนายก็ได้นะ

ครับ"

ต่งฉินรีบร้องบอก "ไม่ค่ะ ไม่ๆ ฉันเชื่อคุณ ฉันไม่เปลี่ยนทนาย"

"คอยให้ได้โอกาสเหมาะ ผมจะบอกคุณ อย่างมากสามวันเป็นรู้ผล"  

ซ่งรุ่ยปลอบ

ใจของต่งฉินเต็มไปด้วยความสงสัย แต่กลับไม่กล้าพูดมาก ถึงบุคลิก

ของซ่งรุย่จะดสูภุาพเรยีบร้อย ทว่าสญัชาตญาณบอกเธอว่าคนคนน้ีไม่ใช่คนที่

จะไปมเีรือ่งด้วยได้ เขาน่าจะท�าให้ค�าพูดของตวัเองเป็นจรงิได้ ให้เกาเชยีนเชยีน 

ต้องชดใช้ด้วยชีวิตทั้งชีวิต

พูดกันจริงๆ คือหลังได้ผลการตรวจดีเอ็นเอ ถ้าต่งฉินอยากช่วยพลิกคดี



Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ 524

ให้หลวิเจาย่อมเป็นเรือ่งง่ายมาก แต่หญิงสาวยังไม่พอใจ เน่ืองจากตอนน้ีต่งฉนิ 

ยังหาจดุอ่อนของเกาเชยีนเชยีนไม่เจอ แค่อกีฝ่ายบอกว่า 'ฉนัไม่รูเ้รือ่ง' ความผดิ 

ทกุอย่างจะเป็นอนัตกไป และถึงอย่างไรเธอก็ยังคงเป็นคณุนายหลวิ ถ้าหลวิเจา 

จะหย่าก็ต้องแบ่งทรัพย์สินให้เกาเชียนเชียนครึ่งหนึ่ง

นึกถึงหลิวเจาท่ีอยู่ในคุก ต่งฉินก็ยกมือปิดหน้า เสียใจจนอยากร้องไห้ 

ทว่าตอนเปิดหน้าออกมา ในดวงตาเธอกลับฉายแววน่ากลัว ก่อนหน้าน้ีเธอ 

ไม่กล้าประจันหน้ากับเกาเชียนเชียนเพราะกลัวตีหนูพังแจกันหยก* แต่ตอนนี้

เกาเชียนเชียนล�้าเส้นมากข้ึนเรื่อยๆ เธอจึงไม่จ�าเป็นต้องเมตตาอีกฝ่าย ได้  

เธออยากท�าลายหลิวเจาใช่มั้ย งั้นฉันจะชิงท�าลายเธอก่อน!

ฝั่งต่งฉินก�าลังยุ่ง ฝั่งฟั่นจยาหลัวก็ไม่ได้ว่าง เขาล็อกอินเข้าเวยป๋อพิมพ์

ข้อความพร้อมแท็ก @เหวินซืออวี่

'ขอมอบค�าท�านายให้คณุหน่ึงข้อ เส้นทางนกัเต้นคอืเส้นทางการเป็นเทพ

ของคุณ ไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นแค่คนธรรมดาไปตลอดชีวิต ถ้าคุณไม่อยาก

ล่องลอยอยู่ในวงการบันเทิง มีงานอะไรท่ีเก่ียวกับการเต้นก็ขอให้ไปลอง  

ไม่อย่างน้ันอกีไม่เกินหน่ึงปีคณุจะหายไปจากจอ ป.ล. ผมไม่ได้เลง็คณุ สายตาผม 

ยังไม่แย่ขนาดนั้น'

ทนัททีีเ่วยป๋ออนัน้ีถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเนต็ก็เป็นบ้ากันอกีครัง้ พวกเขา 

ใช้ถ้อยค�ารนุแรงมาประหัตประหารฟ่ันจยาหลวั จติชัว่ท่ีมเีข้ามาอย่างต่อเนือ่ง

ท�าให้เวยป๋อหน้าแรกของเขาค้าง เวลาน้ีมคีนเชือ่เขาน้อยมาก ทุกคนต่างพูดถึง 

เขาในฐานะนักต้มตุ๋นที่อาศัยชื่อร่างทรงวิญญาณมาหลอกเอาเงินกับผู้หญิง

เหน็ฟ่ันจยาหลวัถูกด่าจนไม่เหลอืชิน้ด ี เหวินซอือวีท่ี่เกือบถูกเวยป๋ออนัน้ี 

ท�าให้โมโหจนบ้าก็อารมณ์ดีขึ้น

ผูจ้ดัการของเธอเอาสญัญาหลายฉบบัออกมาบอกว่า "ฟ่ันจยาหลัวคนน้ี 

น่าจะเป็นพวกเล่นของ เพราะงานที่เธอได้มาในช่วงน้ีหลายงานเก่ียวกับ 

* ตีหนูพังแจกันหยก หมายถึงจัดการคนชั่ว กระทบคนดี
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การเต้นท้ังน้ัน นับว่าเขาทายถูกทเีดยีว เธอดสู ิ น่ีเป็นรายการวาไรตีส้ตาร์แดนซ์  

เรตติ้งของซีซั่นก่อนสูงมาก ซีซั่นน้ีก็น่าจะดังเหมือนกัน ส่วนนี่เป็นรายการ 

สตรตีแดนซ์ เพิง่เปิดตวัซซีัน่แรก ฉนัอ่านแผนงานของพวกเขาแล้วครเีอตดมีาก 

พวกเขาอยากเชญิเธอไปเป็นเมนเทอร์ และให้เธอเต้นกับผู้เข้าแข่งขันสองสามเพลง 

เพ่ือแสดงความสามารถของเธอให้เป็นท่ีรูจ้กัอย่างกว้างขวาง น่าจะช่วยดงึดดู

แฟนคลบัให้เธอได้ไม่น้อย นีเ่ป็นค�าเชญิให้ไปเทสต์หน้ากล้องของละครเรือ่งนึง  

เป็นตัวรอง พระสนมที่เป็นท่ีโปรดปรานเพราะการเต้นร�าและได้มีชื่ออยู่ใน

ประวัติศาสตร์ เข้ากับหน้าตาและความสามารถเฉพาะตัวของเธอมาก ถึง 

โปรดักชั่นจะเล็ก ผู้ก�ากับไม่ดัง แต่บทดีงาม สามงานนี้ท�ามาเพ่ือเธอท้ังน้ัน  

ถ้ารบัเธอจะต้องประสบความส�าเรจ็มากแน่ ฟ่ันจยาหลวัคนน้ีไม่ใช่พวกต้มตุน๋

จริงๆ เธอเลิกว่าเขาได้แล้ว ให้คนเอาคลิปกับฮอตท็อปปิกออกเถอะ"

ค�าพูดของผูจ้ดัการคอืการราดน�า้มนัลงไปในกองเพลงิ เหวินซอือว่ีระเบดิตมู 

ขึ้นมาทันที "ค�าเชิญทั้งสามพี่ช่วยปฏิเสธไปให้หมดเลยนะ ต่อจากนี้ไปถึงตาย

ฉนัก็จะไม่รบังานทีเ่ก่ียวกับการเต้นอกี ฉนัจะให้ฟ่ันจยาหลวัเบกิตาสนัุขของเขา 

ดูให้ชัดๆ ว่าชีวิตของฉัน เหวินซืออวี่ อยู่ในมือของตัวเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค�าพูด

ไร้สาระไม่กี่ประโยคของเขา! ไว้ฉันดังเมื่อไหร่ฉันจะตบหน้าเขาสักหลายฉาด 

เอาให้ฟันสุนัขของเขาหลุดออกมาเลย!"

เหวินซืออวี่พลิกดูในสมุดแผนงาน สุดท้ายก็หยิบเอาสัญญาหน่ึงฉบับ

ออกมา "ฉันอยากร่วมรายการนี้ CHINESE RESTAURANT วาไรตี้ชั้นคิงของ

ช่องเลมอน ดังทุกซีซั่น คุณสมบัติฉันเลิศขนาดนี้มีหรือจะไม่ดัง"

เดิมทีผู้จัดการก็หมายตารายการนี้เป็นเบอร์แรกอยู่แล้ว เธอจึงโยน 

ค�าเตือนของฟั่นจยาหลัวออกไปจากสมองทันที

อกีด้านหน่ึงฟ่ันจยาหลวัเหมอืนใช้จติสมัผสัอะไรได้จงึเผลอโค้งรมิฝีปาก

เป็นรอยย้ิม ซ่งรุย่ชะโงกมามองมอืถือของเขา สัน่ศรีษะแล้วเอ่ย "ย่ิงคณุพูดแบบนี ้

เหวินซืออวี่ยิ่งไม่รับงานเต้น คุณขุดหลุมดักเธอ"

ฟั่นจยาหลัวส่ายหน้า "ผมไม่ได้ขุดหลุมดักเธอ ทุกข้อเสนอแนะที่ผมให้ 

มาจากใจ การทิ้งการเต้นไปเป็นการตัดสินใจของตัวเธอเองต่างหาก"
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"โอเค ไม่ได้ขุดก็ไม่ได้ขุด" ซ่งรุ่ยแสร้งท�าเป็นเชื่อค�าพูดของเขา

ฟั่นจยาหลัวสไลด์หน้าเวยป๋ออย่างเอาจริงเอาจัง ตอนหลังเขาปรายตา

ไปมอง ดร. ซ่งแล้วถูกอีกฝ่ายจับได้อย่างจัง ฟั่นจยาหลัวชะงักไปครู่หนึ่ง 

ก่อนหลับตาลง เม้มริมฝีปากบาง ผงกศีรษะ "โอเค ผมยอมรับ ผมขุดหลุมดัก

เหวินซืออว่ี คุณจะมองผมท�าไม หรือคุณไม่ได้ขุดหลุมดักเกาเชียนเชียน 

เหมอืนกัน?" ค�าพูดประโยคนีข้องเขามกีระแสท้าทาย เหมอืนก�าลงับอกว่าท�าไม

ผมจะท�าเรือ่งทีค่ณุท�าบ้างไม่ได้ ฟ่ันจยาหลวัทีเ่ป็นแบบน้ีดูสดใสมาก เดก็มาก 

และน่ารักมาก

ซ่งรุ่ยเอามือปิดหน้า หัวเราะเบาๆ

ขณะเดียวกันเกาเชียนเชียนก็รีบไปที่คุกเพื่อเยี่ยมหลิวเจา ประโยคแรก

ที่เธอเปิดปากพูดนับเป็นการยอมรับตัวตนของเขา "คุณโทรหาต่งฉินเด๋ียวน้ี 

บอกให้เธอหยุด แล้วฉนัอาจพิจารณาเรือ่งยอมความกับคณุนอกศาล คิดให้ดีนะ  

ตอนนีค้ณุไม่เหมอืนเมือ่ก่อน คณุไม่มอีะไรมาต่อรองกับฉนั ถ้าต่งฉนิยังหาเรือ่ง

ฉันอีก แค่ฉันพูดประโยคเดียวก็ท�าให้คุณติดคุกไปจนพื้นทะลุ!"

"สรุปคือคุณรู้มาตลอดว่าเป็นผมใช่หรือเปล่า" หลิวเจาเงยหน้าขึ้นช้าๆ 

เผยให้เห็นดวงตาเยียบเย็นกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและขมขื่น
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