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ในทีส่ดุ 'Psychic ปรศินาลบั สมัผสัวญิญาณ' ก็ด�าเนินมาถึงบทสรปุของเรือ่งราว 

ทกุอย่างแล้ว วันน้ีเอเวอร์วายมาส่งอาจารย์ฟ่ันกับดอ็กเตอร์ซ่งรุย่พร้อมๆ กับทกุคนค่ะ

เรื่องราวก�าลังเข้มข้นเลยหลังจากที่มีใครบางคนพยายามใส่ร้ายอาจารย์ฟั่นว่า

เป็นฆาตกรสดุโหดไม่ต่างจากหม่าโยว หลกัฐานจากกล้องวงจรปิดก็เหน็หน้าฟ่ันจยาหลวั 

อย่างชดัเจนอกีต่างหาก แต่ถึงจะมหีลกัฐานมดัตวัยังไง ก็ยังมพียานอย่างด็อกเตอร์ซ่งรุย่ 

ที่พร้อมจะช่วยยืนยันที่อยู่ให้อาจารย์ฟั่นเสมอ ทว่ากลับไม่ง่ายอย่างท่ีคิดเมื่อมีพิชาน

เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วย

ไหนจะเรือ่งของท่านปรมาจารย์ส�านกัเทียนสุย่ อาจารย์ของฟ่ันจยาหลวัทีก่ลบัมา 

แล้ว ไหนจะเรื่องของหลินเนี่ยนฉือที่ไม่รู้ว่าเป็นซ่งเอินฉือจริงหรือไม่อีก

ทุกปัญหาท่ีสงสัย ใน 'Psychic ปริศนาลับ สัมผัสวิญญาณ' เล่มสุดท้ายนี้  

นักอ่านทุกท่านจะได้ร่วมหาค�าตอบกันแน่นอนค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ จือเฟย  หนึ่งในศิษย์เอกของนักพรตเสวียนเฉิงจื่อ เป็นผู้อาวุโส 

ประจ�าส�านักเทยีนสุย่คนหน่ึง มศีษิย์ทีไ่ด้รบัการสอนสัง่ 

จากเขาจ�านวนไม่น้อย

✱ เสวียนเฉิงจื่อ  ปรมาจารย์เจ้าส�านักเทยีนสุย่ อาจารย์ของฟ่ันจยาหลวั 

นับว่าเป็นยอดฝีมือในต�านาน ว่ากันว่าเขามีอายุกว่า

สองร้อยปีแต่รปูลกัษณ์ภายนอกกลบัยังคงความอ่อนเยาว์  

สถานะของเสวียนเฉงิจือ่สงูส่งจนได้รบัการขนานนามว่า 

ครึ่งเทพ

✱ ซ่งเอินฉือ  ศิษย์พี่หญิงของฟั่นจยาหลัว เธอเป็นศิษย์คนโปรดของ 

เสวียนเฉงิจือ่ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดวิชาลบัมากมายจาก 

ปรมาจารย์ หลายๆ คนรูจ้กัและยกย่องบชูาเธอในนาม

เทพธิดาเจ๋อโจว

✱ เสวียนหยางจื่อ  ศิษย์น้องของเสวียนเฉิงจื่อ และยังเป็นอาจารย์อา 

ผู้พาฟั่นจยาหลัวเข้าส�านักเทียนสุ่ย เสวียนหยางจื่อ 

รักเอ็นดูฟั่นจยาหลัวมาก อบรมเล้ียงดูเขาไม่ต่างจาก 

บตุรแท้ๆ ซึง่ตวัฟ่ันจยาหลวัเองก็รกัและเคารพอาจารย์อา 

ผู้นี้อย่างยิ่งเช่นกัน



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ปัญหาในครอบครัว

อาการป่วยทางจิต การท�าร้ายเด็ก การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ การข่มขืน

การฆ่าตัวตาย การใคร่เด็ก การกักขังหน่วงเหนี่ยว 

การทารุณสัตว์ การลักพาตัว

การทรมาน การฆาตกรรมและแยกชิ้นส่วนร่างกาย

การสังหารหมู่ และฉากนองเลือด ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ในใจของซ่งรุ่ยมีข้อสันนิษฐานมากมาย แต่ก่อนจะได้พบฟั่นจยาหลัว 

เขาไม่มทีางแชร์ข้อสนันิษฐานพวกนีใ้ห้คนของทีมสบืสวนฟัง เขาค่อยๆ ตระหนกั 

ได้ว่าคนกลุม่นีไ้ม่ได้พยายามค้นหาความจรงิ ย่ิงพูดมากอาจย่ิงสร้างความยุ่งยาก 

ให้ฟั่นจยาหลัว

"สิ่งที่ผมจะให้ไม่ได้มีแค่ค�าให้การ แต่มีหลักฐานด้วย" ซ่งรุ่ยหยิบมือถือ

ออกมาหาคลิปจากกล้องวงจรปิดเม่ือคืน "นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของ

ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านเก่าสกุลฟั่น คุณจะเห็นได้ว่าช่วงท่ีเกิด

โศกนาฏกรรมครั้งแรกฟั่นจยาหลัวอยู่กับผม"

ผูร้บัผดิชอบรบัมอืถือเขาไปดอูยู่พักหนึง่ก่อนย้ิมแบบเสแสร้ง "ดอ็กเตอร์ซ่ง 

ครับ คลิปจากกล้องวงจรปิดที่คุณบอกอยู่ไหน ท�าไมผมไม่เห็นอะไรเลย"

ซ่งรุ ่ยแย่งมือถือมา แต่กลับเห็นหน้าจอด�ามืดเพราะเกิดข้อขัดข้อง 

อย่างน่าอัศจรรย์ หลังรีบูตเครื่องใหม่ ข้อมูลในมือถือกับซิมก็หายไปหมด  

หรอืพูดได้ว่าคลปิจากกล้องวงจรปิดทีเ่ป็นหลกัฐานยืนยันว่าฟ่ันจยาหลวัไม่ได้ 

อยูใ่นทีเ่กิดเหตถูุกท�าลาย ย่ิงไปกว่านัน้ระบบรกัษาความปลอดภัยของบ้านเก่า

สกุลฟ่ันท่ีเชือ่มต่อกบัมอืถือเครือ่งน้ีก็พลอยถูกแฮกท�าให้ภาพข้างในหายเกลีย้ง

ซ่งรุ่ยสไลด์เพ่ือตรวจสอบมือถืออย่างรวดเร็ว เขาเชื่อมต่อระบบรักษา

ความปลอดภัยของบ้านเก่าสกุลฟั่นอีกคร้ังเพ่ือค้นคลิปคลิปนั้นกลับมา แต่ก็

ไม่ส�าเร็จ

บทที่ 256
โลกภายในใจของด็อกเตอร์ซ่ง
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ตอนเขาเอามอืถือให้ผูร้บัผดิชอบกระท่ังอกีฝ่ายส่งมอืถือกลบัมาใช้เวลา

แค่ห้าถึงหกวินาที เวลาห้าถึงหกวินาทีนั้นจะท�าอะไรได้ ต่อให้เป็นแฮกเกอร์ 

ที่เก่งที่สุดในโลกก็น่ากลัวว่าจะเจาะเข้ามือถือหน่ึงเครื่องกับระบบรักษา 

ความปลอดภัยขัน้สงูหนึง่ระบบไม่ได้ แถมยังมกีารลบข้อมลูข้างในทัง้หมดอกี

แต่ผู้รับผิดชอบคนน้ีท�าได้ชนิดเทพไท้ไม่รู้ ภูตผีไม่เห็น ทั้งท่ีเขาไม่ได้ 

แตะถูกปุ่มอะไรบนมือถือเลย แค่แนบฝ่ามือกับเคสโทรศัพท์เท่านั้น

ดวงตาของซ่งรุ่ยเปล่งประกายอย่างเข้าใจ "คุณเป็นพิชาน"

นอกจากพิชานยังจะมีใครท�าเรื่องมหัศจรรย์แบบนี้ได้อีก

ผู้รับผิดชอบกอดอก พูดด้วยน�้าเสียงคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม "ด็อกเตอร์ซ่ง 

คุณก�าลังพูดอะไรหรือครับ"

ซ่งรุ่ยก�ามือถือที่ปราศจากข้อมูลไว้แน่น น�้าเสียงเรียบสนิท "เปล่า ผม 

ไม่ได้พูดอะไร"

"ในเมือ่คณุไม่มหีลกัฐาน ค�าให้การก็ปราศจากความน่าเชือ่ถือ อย่างน้ัน

คุณก็ไปเถอะ เรือ่งนีไ้ม่เกีย่วกับคุณ ถึงคณุเข้ามาแจมด้วยก็ไม่มปีระโยชน์ เชญิ" 

ผู้รับผิดชอบลุกขึ้นยืน เปิดประตูห้องรับแขกแสดงท่าทีไล่ส่ง

แต่ซ่งรุ่ยกลับนั่งนิ่งอยู่ที่เดิม พูดเสียงแข็ง "ผมต้องการพบฟั่นจยาหลัว"

"ทีนี่ค่อืกรมต�ารวจ ไม่ใช่ส�านกัย่อยเขตใต้ ไม่ใช่ว่าคณุอยากเจอใครกเ็จอได้"  

ผู้รับผิดชอบแสดงความร�าคาญใจ

"เหรอ แต่ผมว่าหลักฐานท่ียืนยันว่าฟั่นจยาหลัวไม่ได้อยู่ในท่ีเกิดเหต ุ

มันชัดเจนมาก และผมเป็นทนายความของฟั่นจยาหลัว ผมย่อมมีสิทธ์ิท่ีจะ 

พบเขา"

"หลกัฐานยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในท่ีเกิดเหตชุดัเจน? อยู่ไหนเหรอ" ผู้รบัผดิชอบ 

ถูกท�าให้ข�า มมุปากโค้งขึน้ แสดงความหมิน่แคลนออกมาแบบร้อยย่ีสบิเปอร์เซน็ต์

"หลกัฐานน่ะผมส่งไปให้ท่านผูน้�าแล้ว นีค่อืค�าสัง่ปล่อยตัวจากท่านผู้น�า 

เราพบฟ่ันจยาหลวัได้แล้วใช่มัย้" ทนัใดนัน้หวัหน้าเหยียนกับเมิง่จ้งก็เอาเอกสาร

หน่ึงฉบบัมาปรากฏตวัทีป่ระต ูตราประทบัสแีดงทีแ่สดงถึงอ�านาจบนหัวเอกสาร 

แทงเข้าตาผู้รับผิดชอบอย่างจัง
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ผูร้บัผดิชอบคดิไม่ถึงเลยว่าหวัหน้าเหยียนจะแทงเรือ่งน้ีขึน้ไปถึงเบือ้งบน  

หรอืเขาไม่กลวัเบือ้งบนจะมองว่าเขาท�าเรือ่งเลก็ให้กลายเป็นเรือ่งใหญ่ นอกจากนี ้

คนตัวเล็กตัวน้อยอย่างฟั่นจยาหลัวมีค่าอะไรให้เบื้องบนออกค�าสั่งปล่อยตัว

เมือ่เหน็สหีน้าตกตะลงึของผูร้บัผดิชอบ ซ่งรุย่ก็ครุน่คดิเรือ่งอะไรบางอย่าง  

ชายหนุ่มจัดชุดสูทและลูบรอยยับบนแขนเสื้อ พูดเสียงเนิบ "ผมเดาว่าปกต ิ

คุณคงไม่ชอบเรียนหนังสือ?"

ผู้รับผิดชอบหันมามองเขาด้วยสายตาแปลกๆ และโกรธเคือง

"เพราะถ้าคณุเป็นคนชอบเรยีนรู ้คณุน่าจะรูว่้ายุคนีม้วิีธีเก็บรกัษาข้อมลู

ทีเ่รยีกว่าคลาวด์สตอเรจ ต่อให้คณุลบข้อมลูในมอืถือผมและลบข้อมลูในระบบ

รกัษาความปลอดภัยไปก็ไม่มปีระโยชน์ เพราะผมมอบหมายให้เซร์ิฟเวอร์ของ

บคุคลทีส่ามเก็บรกัษาคลปิพวกน้ีไว้แทน จากนัน้ก็ส่งมนัไปให้คนทีม่ค่ีาน่าไว้ใจได้" 

ซ่งรุ่ยเดินเฉียดไหล่ผู้รับผิดชอบ ใช้ปลายน้ิวแตะขมับตัวเองพลางเอ่ยด้วย 

น�้าเสียงหมิ่นแคลน "คนคนหน่ึงเก่งจริงหรือไม่ สิ่งท่ีต้องดูคือสมองกับบุคลิก  

ซึ่งทั้งสองอย่างนี้คุณไม่ได้เรื่องเลยสักอย่าง"

ผูร้บัผดิชอบโมโหจนเกือบจะเป็นลม แต่ข้างตวัของซ่งรุย่คอืหวัหน้าเหยียน 

กับเมิ่งจ้ง ยศของท้ังคู่สูงกว่าตน และในมือยังถือค�าส่ังปล่อยตัวท่ีออกโดย 

ท่านผู้น�าท�าให้เขาไม่กล้าส่งเสียง

การที่ท่านผู้น�าให้ความสนใจกับคดีน้ี ตัวเขาท่ีเป็นผู้รับผิดชอบย่อมถูก

รายงานเรือ่งความเคลือ่นไหวและค�าพูดทุกอย่าง ถ้ามข้ีอผดิพลาดแม้แต่นิดเดยีว 

เขาย่อมมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาท่านผู้น�า แบบน้ันเส้นทางของเขาย่อม

ถูกท�าลาย

กว่าเขาจะได้เป็นพิชาน มีความสามารถในการแสวงหาความก้าวหน้า

ก็ไม่ง่าย แล้วจะให้ยอมร่วงลงไปที่จุดเริ่มต้นได้ยังไง

พอคิดแบบนี้ผู้รับผิดชอบก็ล้มเลิกแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้น เตรียมปรับตัว

ไปตามสถานการณ์

ภายในห้องสอบสวน ต�ารวจสองนายก�าลังสอบปากค�าฟั่นจยาหลัว แม้
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ท่าทีจะยังไม่ถึงกับเลวร้ายแต่ก็นับว่าใกล้เคยีง พวกเขาไม่เอาน�า้ให้ฟ่ันจยาหลวัดืม่  

ไม่เอาเก้าอี้สบายๆ ให้ฟั่นจยาหลัวนั่ง แถมยังเอาแสงไฟสีขาวจ้าส่องตาเขา  

สองมือและสองขาของฟั่นจยาหลัวถูกพันธนาการด้วยตุ้มเหล็กหนักอึ้ง

"บอกมา! เมื่อคืนตอนสามทุ่มครึ่งคุณอยู่ที่ไหน" ต�ารวจนายหนึ่งตบโต๊ะ

อย่างแรง

ไฟขาวอยู่ใกล้หน้าฟ่ันจยาหลวัมาก ใกล้จนความร้อนท่ีสาดออกมาจาก

ดวงไฟเกือบจะเผาปลายผมของเขา แต่ฟั่นจยาหลัวกลับลืมตามองตรงไปยัง

แสงจ้านั้นได้โดยไม่มีน�้าตาปริ่มออกมาตามหลักชีววิทยา และยิ่งไม่มีอารมณ์

ลนลาน หวาดผวา หรือมึนงง

เขานั่งอยู่ตรงน้ันอย่างใจเย็นและสงบนิ่ง แม้สองมือจะถูกล่ามอยู่กับ 

ตุม้เหลก็หนักอึง้ทว่าเขาก็ยังคงประสานมอืไว้บนหัวเข่าได้อย่างสบาย ชายหนุม่

ถึงขั้นน่ังไขว่ห้างแกว่งขาอย่างไม่ใส่ใจ เหมือนวัตถุถ่วงหนักเต็มตัวเหล่านั้น 

เป็นอากาศธาตุ

"เมื่อคืนตอนสามทุ่มครึ่งผมอยู่บ้าน" เขาเล่าด้วยเสียงนุ่มแบบไม่สะทก

สะท้าน

"โกหก! เมื่อคืนตอนสามทุ่มครึ่งคุณฆ่าคนอยู่ที่ถนน XX กล้องวงจรปิด

จับภาพตอนคุณก่อคดีได้ชัดเจน บอกมา คุณท�าแบบนั้นไปเพื่ออะไร การกิน

หัวใจคนเป็นมันมีประโยชน์ต่อคุณตรงไหน" ต�ารวจสองนายมาถึงก็ยัดเยียด

ข้อหาให้เขาทันที จากนั้นก็โยงไปถึงแรงจูงใจ

น�า้เสยีงของฟ่ันจยาหลวัยังคงทุ้มนุม่ "พวกคณุให้ผมดคูลปิฆ่าคนพวกน้ัน 

หน่อยได้มั้ย"

"คณุแค่สารภาพมาตามตรงก็พอ จะดูคลปิไปท�าไม คณุจะไม่รูเ้รือ่งคดทีี่ 

ตัวเองก่อเหรอ" ต�ารวจสองนายเอาแต่เค้นถาม ไม่ได้ให้ความสนใจกับค�าขอ 

ของฟั่นจยาหลัวเลย

ฟ่ันจยาหลวัรบัรูไ้ด้ว่าคนพวกน้ีไม่ได้มาสอบปากค�า แต่มาเพ่ือยัดข้อหา

ให้เขา คนพวกนีแ้ค่อยากให้ฟ่ันจยาหลวัเซน็เอกสารรบัสารภาพ ไม่มทีางรบัฟัง 

ค�าพูดของเขา ฟ่ันจยาหลวัไม่รูร้ายละเอยีดของคดทีัง้สามซ�า้ยังสญูสิน้อสิรภาพ 
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เวลานี้สองตาจึงมืดบอด ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

ปลายน้ิวของชายหนุ่มขยับ อยากจะแผ่สนามแม่เหล็กออกไปเพ่ือ 

หยิบยืมความทรงจ�ากับสองตาของต�ารวจทัง้สองไปท�าความเข้าใจโลกข้างนอก  

แต่ทันใดนั้นเขากลับล้มเลิกความคิดนี้

สนามแม่เหล็กท่ีก่อหวอดอยู่ตรงปลายนิ้วเขาหายกลับเข้าไปในตัว 

อย่างเงยีบๆ สองตาหลบุมองโต๊ะสอบสวนอย่างตัง้อกตัง้ใจ โต๊ะตวัน้ีผ่านอะไร

มามาก หน้าโต๊ะเตม็ไปด้วยรอยขดีข่วน และในรอยขดีข่วนยังมคีราบสนี�า้ตาล

เกือบด�าเหมอืนเลอืดแห้งๆ แล้วก็คล้ายน�า้หมกึกระเซน็ ไม่รูว่้าใครเป็นคนทิง้ไว้

ต�ารวจที่ของขึ้นจนสติหลุด หรือนักโทษดวงกุดคนไหน

จู่ๆ ฟั่นจยาหลัวก็เกิดความสนใจในโต๊ะตัวนี้ขึ้นมาจึงแผ่สนามแม่เหล็ก

ไปคลมุหน้าโต๊ะ เพ่ืออาศยัรอยท่ีพาดพันกันพวกนีไ้ปท�าความเข้าใจ 'ประสบการณ์ 

ในอดีต' ที่มันพบเจอมามากมาย

สีหน้าเรียบเฉยของชายหนุ่มค่อยๆ เปลี่ยนเป็นกระตือรือร้นจนไม่ได้ยิน

ค�าถามที่เต็มไปด้วยอคติของต�ารวจทั้งสองอีก ท้ังท่ีพวกเขาทั้งตะโกน ตวาด 

แผดเสียงอยู่ข้างหูฟั่นจยาหลัว แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นรอยย้ิมน้อยๆ อย่าง

อารมณ์ดีและสงบนิ่ง

ฟั่นจยาหลัวไม่ได้รับรู้เลยว่าภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเขากับโต๊ะตัวน้ี 

แต่ยังมีคนเป็นๆ อีกสองคน และไม่ต้องสงสัยเลยว่าการแสดงออกนี้ของเขา

ย่อมเป็นการยั่วโทสะอย่างที่สุด

ตอนซ่งรุย่น�าค�าสัง่ปล่อยตวัเดนิเข้ามาในห้องสอบสวน ต�ารวจสองนาย

เดือดดาลจนบ้าไปแล้ว พวกเขาปัดถ้วย เตะเก้าอี้ และเกือบจะท�าร้ายคน  

ถ้าโต๊ะสอบสวนตัวนั้นไม่มีสกรูสี่ตัวยึดมันไว้กับพ้ืน สิ่งท่ีพวกเขาอยากท�า 

มากที่สุดคงเป็นการคว�่าโต๊ะ

พอเหน็ค�าสัง่ปล่อยตวั ต่อให้พวกเขาโมโหหัวฟัดหวัเหวีย่งกันมากกว่านี้

ก็ท�าอะไรไม่ได้ นอกจากปิดประตแูรงๆ เพ่ือไปท�าเรือ่งประกนัตวัให้ฟ่ันจยาหลวั

เสียงปังดังสนั่นเรียกสติของฟั่นจยาหลัวจาก 'ประสบการณ์รันทด' ของ

โต๊ะตัวนี้ ชายหนุ่มช้อนตามองเห็น ดร. ซ่ง ริมฝีปากบางสีแดงสดยิ้มน้อยๆ
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"ผมรู้ว่าคุณต้องมา" เขาแบมือขาวผุดผาดไว้บนโต๊ะ น�้าเสียงอารมณ์ดี

อย่างที่สุด "ผมเลยรอคุณอยู่ที่นี่"

ซ่งรุย่วางสองมอืลงบนฝ่ามอืของฟ่ันจยาหลวัอย่างเป็นธรรมชาต ิน�า้เสยีง 

ทั้งหนักแน่นทั้งมั่นคง "ในเมื่อคุณอยู่ที่นี่ ผมย่อมต้องมาที่นี่"

ทั้งสองมองลึกเข้าไปในดวงตาของกันและกัน หัวเราะออกมาเบาๆ

"ผมส่งหลักฐานท่ียืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไปแล้ว แต่ตอนน้ี 

ผมยังแก้ต่างเรื่องคลิปการฆาตกรรมสามคลิปนั้นไม่ได้ เลยได้มาแค่ค�าส่ัง

ปล่อยตัว ไม่ใช่ค�าสั่งนิรโทษกรรม"

ฟั่นจยาหลัวย่อมเข้าใจความแตกต่างระหว่างค�าส่ังปล่อยตัวกับค�าส่ัง

นิรโทษกรรม

"ผมอยากดูคลิปสามคลิปนั้น" ฟั่นจยาหลัวพูดเสียงเบา

ซ่งรุ ่ยหยิบมือถือออกมาตามสัญชาตญาณแล้วฉุกคิดข้ึนมาได้ว่า  

"มอืถือผมโดนผูร้บัผดิชอบในทมีสบืสวนท�าพังไปแล้ว ข้อมลูข้างในหายเกลีย้ง"

"เขาเป็นพิชาน" ฟั่นจยาหลัวยืนยัน

"คุณสัมผัสได้เหรอ" ซ่งรุ่ยวางมือถือไว้บนโต๊ะ

"ตอนคณุเข้ามาเมือ่ก้ีผมเหน็สนามแม่เหลก็ของเขาท่ีเหลืออยูบ่นตัวคุณ 

เป็นสีฟ้าอ่อน กลิ่นอายแบบเดียวกับยานั่น เขาน่าจะเข้าร่วมการทดลองของ

จางหยาง"

"ถ้างั้นคนที่ลอบท�าร้ายคุณคือจางหยาง?" ซ่งรุ่ยเดา

"คาดว่าครับ ผมต้องดูคลิปก่อนถึงจะสรุปได้ ถ้าเป็นเขา เขาอาจจะมี 

ส่วนเก่ียวข้องกับการสูญหายของวัตถุโบราณ" ฟั่นจยาหลัวบอกการคาดเดา 

ของตัวเอง

"ไม่ใช่ สกุลจางไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการสูญหายของวัตถุโบราณ"  

ซ่งรุ่ยปฏิเสธ

"เพราะอะไรหรอืครบั"

"เพราะตอนทีห่วัหน้าเหยียนเอาค�าสัง่ปล่อยตวัมาจากท่านผูน้�า เหน็ได้ชดั 

ว่าผู้รับผิดชอบคนน้ันตกใจมาก เขาไม่เข้าใจว่าท�าไมคดีของคุณถึงได้รับ 
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ความสนใจจากเบือ้งบน ท้ังทีห่น่วยเฉพาะกิจก�าลงัด�าเนินการตรวจสอบคนของ 

ส�านกัวชิาลกึลบักับสีส่กุลอย่างเอกิเกรกิ ถ้าเขาเป็นมอืมดืหลงัม่านจรงิจะต้อง

รูต้วัแล้วว่ามคีนรูเ้รือ่งความผดิท่ีเขาก่อ และต้องรูว่้าคณุมสีถานะเป็นทีป่รกึษา

พิเศษของคดีนี้ ได้รับความเอาใจใส่จากเบื้องบนเป็นพิเศษ การเล่นงานคุณ

ช่วงน้ีคอืการเป็นอปุสรรคต่อกระบวนการคลีค่ลายคด ีต้องเจอกับการขัดขวาง

และกดดันอย่างหนักจากเบื้องบน"

ฟั่นจยาหลัวคิดตามแล้วเข้าใจ เอ่ยต่อ "แต่ผู้รับผิดชอบไม่รู้ เขาตกใจ

เรือ่งเส้นสายของผม ฉะนัน้เท่ากับเขาไม่ได้มส่ีวนเก่ียวข้องกับการสูญหายของ

วัตถุโบราณ เขาเป็นคนของจางหยาง การท่ีจางหยางให้เขาเล่นงานผมในเวลาน้ี 

แสดงว่าสกุลจางไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการสูญหายของวัตถุโบราณ"

"ถูกต้อง คนทีเ่ล่นงานคณุตอนนีค้อืจางหยาง" ซ่งรุย่ผงกศรีษะสนบัสนนุ

"ใช่เขาหรือเปล่า ผมดูคลิปก็รู้แล้ว" ฟั่นจยาหลัวพูดเสียงหนัก

"คลิปการก่อคดีถูกลบออกจากเว็บไซต์ทั้งหมดแล้ว ผมจะให้เมิ่งจ้ง 

ส่งมาให้ใหม่" ซ่งรุ่ยหยิบมือถือขึ้นมา

ทว่าฟั่นจยาหลัวกลับกระดิกนิ้วแล้วเอ่ย "ไม่จ�าเป็น ผมเข้าไปดูในสมอง

ของคุณเลยก็ได้"

ซ่งรุ ่ยชะงักอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนผงกศีรษะพลางเม้มริมฝีปาก ถอดแว่น 

กรอบบางสีทองออก สองตาเรียวยาวโค้งเป็นเส้นอย่างมีความสุข เขาจ�าค�าที่ 

ฟั่นจยาหลัวเคยพูดไว้ได้...การเข้าไปในสมองของคนท่ีไม่ไว้ใจกัน ไม่ต่างกับ

การฆ่าตัวตาย

ตอนน้ีฟ่ันจยาหลวักลบัเป็นฝ่ายเสนอเข้าไปในสมองของตนเอง เป็นเพราะ 

อะไรกัน

เพราะเชือ่มัน่ในตวักันและกันอย่างสนิทใจ เพราะหัวใจสองดวงหลอมรวม 

เป็นหนึ่ง เพราะในตัวผมมีคุณ ในตัวคุณมีผม แม้ร่างกายจะแยกจากกัน แต่

กลับมีจิตวิญญาณที่มีความถี่เดียวกัน

ซ่งรุย่พยายามเหยียดรมิฝีปาก แต่ไม่อาจปกปิดความปลืม้ปริม่ในดวงตาได้

ฟ่ันจยาหลวัได้รบัผลกระทบทางอารมณ์จากเขา พลอยหัวเราะตามอย่าง
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อดไม่อยู่ "พร้อมแล้วหรือยังครับ"

"พร้อมแล้ว"

ทั้งคู่จับมือเอาหน้าผากชนกัน หลับตาทั้งสองข้างลงพร้อมกัน

จติส�านึกของฟ่ันจยาหลวัเดนิเข้าไปในสถานท่ีมดืมดิอย่างราบรืน่ มนัทัง้มดื  

ทัง้หนาว และเปียกชืน้มาก ทุกแห่งเตม็ไปด้วยกลิน่เหมน็ตลบฟุ้งเหมอืนดินเลน 

ชุ่มเลือดสดๆ มันคับแคบและยาวมาก เหมือนถนนหนึ่งสายที่ทอดยาวจน 

มองไม่เห็นจุดสิ้นสุด

ฟั ่นจยาหลัวคุ ้นชินกับการสร้างคลื่นลมและแรงกระแทกเพ่ือกวน 

ความทรงจ�าของคนอื่นข้ึนมายังเย่ือหุ้มสมองก่อนสูบกลืน แต่พอเจอ ดร. ซ่ง 

เขากลบัเดนิทอดน่องไปตามทางเดนิมดืมดิน้ีโดยไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆ

พูดกันตามความจริงคือสภาพแวดล้อมของที่นี่มันไม่ได้สวยงาม ถึงขั้น

เลวร้าย แต่ฟั่นจยาหลัวกลับไม่มีความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันท์สักนิด แค่คิดว่า

นี่คือโลกภายในใจของ ดร. ซ่ง เขาก็เผลอยิ้มน้อยๆ ออกมา ระหว่างที่เดินอยู่ 

ทางเดินมืดมิดเปียกชื้นเส้นนี้ก็ปรากฏแสงกะพริบวิบวับ เริ่มมีภาพสีผุดขึ้นมา

ภาพแล้วภาพเล่า

ฟั่นจยาหลัวอาศัยแสงกะพริบนี้พิศดู ม่านตาหดตัวลงอย่างห้ามไม่อยู่

เนื่องจากภาพที่ถูกบันทึกไว้พวกนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ตั้งแต่เล็กจนโตของ 

ดร. ซ่ง แต่เป็นใบหน้าของตัวฟั่นจยาหลัวเอง เป็นภาพของเขาตอนยิ้มน้อยๆ 

ตอนน่ิวหน้า ตอนครุ่นคิด รวมไปถึงตอนโมโหเดือดดาล ทุกภาพล้วนถูก 

บันทึกไว้

พวกมันลอยอยู่ตามต�าแหน่งต่างๆ ของโถงทางเดิน ตัวกรอบเปล่ง 

แสงสว่างเรืองรองเหมือนเกล็ดดาว ให้แสงสว่างแก่โลกท่ีมีแต่ความมืดมิด 

แห่งนี้

ฝีเท้าของฟั่นจยาหลัวผ่อนช้าลงเรื่อยๆ หัวใจที่เดิมทีตายไปแล้วเหมือน

จะเต้นเรว็ขึน้ แต่ฟ่ันจยาหลวัรูด้ว่ีาร่างทีต่ายไปนานแล้วน้ีไม่สามารถคืนชพีได้ 

เรื่องหัวใจเต้นเป็นแค่การรู้สึกไปเอง ถึงจะเป็นแบบนี้เขาก็ยังคงจมจ่อมอยู ่

ในช่วงเวลานี้ เหมือน ดร. ซ่งท�าให้เขาสัมผัสได้ว่าการมีชีวิตอยู่มันสวยงาม 
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มากแค่ไหน

เขาเดินตรงไปเรื่อยๆ ปลายนิ้วส�ารวจไปในอากาศ วาดผ่านหมู่ดาวที่

อ่อนแสงแต่กลับไม่อาจมองผ่านไปได้เหล่านั้น สุดท้ายเขาก็เดินมาถึง 

สุดทางเดิน เห็นภาพขาวด�าขนาดใหญ่สองภาพ นั่นคือพ่อกับแม่ของ ดร. ซ่ง 

ที่แท้อีกฝ่ายก็ซ่อนพวกท่านไว้ในส่วนลึกที่สุดของหัวใจ

ฟ่ันจยาหลวัแอบนกึดใีจ เพราะถ้าเขาใช้พลงัปลุกป่ันความทรงจ�าพวกน้ี  

เกรงว่าภาพล�้าค่าสองภาพนี้จะถูกท�าลาย

ปลายทางเดินมีลูกบอลแสงสว่างพร่างพราว

ฟั่นจยาหลัวเดินผ่านภาพขนาดใหญ่สองภาพน้ันไปหาลูกบอลแสง  

พบว่าข้างในบรรจุภาพภาพหนึ่ง เป็นภาพการเจอกันครั้งแรกระหว่างเขากับ 

ดร. ซ่ง ฟั่นจยาหลัวนั่งอยู่กลางแสงสีขาว ในขณะที่อีกฝ่ายเร้นตัวอยู่ในเงามืด 

ต่างฝ่ายต่างจดจ้องกันราวกับเป็นศัตรู

วันนีพ้อนึกย้อนถึงภาพการคมุเชงิกนัในอดตี มนัเหมอืนจะเป็นการพบกัน 

ตามพรหมลิขิต

ฟั่นจยาหลัวหัวเราะออกมาเบาๆ อย่างอดไม่อยู่ เขาหันกลับไปมองยัง

ทิศทางที่ตัวเองเดินมา จุดนั้นมีแสงสว่างเปล่งออกมา มันคือจุดที่เชื่อมต่อกับ

จติใต้ส�านึกของเขา จากนัน้ฟ่ันจยาหลวัก็หนักลบัมามองลกูบอลแสงท่ีด้านใน

บรรจุความทรงจ�าตอนพบกับตนครั้งแรกไว้ แสงทั้งสองเชื่อมกันเป็นเส้นเดียว 

ทอดยาวมาจากที่แสนไกลราวกับพุ่งผ่านประสบการณ์ทั้งชีวิตของ ดร. ซ่งไป

อย่างไรอย่างนั้น

นี่มันหมายความว่าตนกับ ดร. ซ่งมีชะตากรรมร่วมกันอย่างนั้นเหรอ

ฟ่ันจยาหลวัยกมอืปิดหน้าเพ่ือหยุดความคิดฟุ้งซ่านนี ้แต่กลบัไม่รูเ้ลยว่า 

มุมปากของตัวเองแย้มยิ้มน้อยๆ อย่างอารมณ์ดีมากแค่ไหน

จังหวะนี้เองเสียงของ ดร. ซ่งก็ดังแว่วมา "คุณเห็นแล้วหรือยัง"

ฟั่นจยาหลัวรีบลดมือลง ถามเสียงแหบแห้ง "ยังไม่เห็นเลยครับ วันๆ  

คุณคิดอะไรน่ะ"

ซ่งรุ่ยตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว เขาหัวเราะเบาๆ พลางเอ่ย "ขอโทษที  
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ในสมองของผมมีแต่คุณ"

ฟั่นจยาหลัวที่ตั้งใจหาเรื่องแหย่ ดร. ซ่งเล่นนิดๆ หน่อยๆ คิดไม่ถึงว่า 

ตวัเองจะถูกเขาหยอกกลบั ท�าเอาชายหนุม่วางตัวไม่ถูกไปชัว่ขณะ ก่อนหวัเราะ

เบาๆ "ไม่ต้องขอโทษหรอกครับ แบบนี้แหละดีแล้ว"

ซ่งรุ่ยที่ถูกเกี้ยวตอบอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งแล้วยิ้มตาม

คนทั้งสองกุมมือกัน หน้าผากชนกัน มุมปากมีรอยยิ้มอย่างมีความสุข

เหมือนกัน ท่าทางดูไม่อยากออกจากห้องสอบสวน

เมิ่งจ้งกับหัวหน้าเหยียนที่ยืนคอยพวกเขาอยู่ที่ห้องสังเกตการณ์ "..."

ผ่านไปหลายสบิวนิาทซ่ีงรุย่ถึงขดุเอาคลปิท้ังสามออกมาจากความทรงจ�า 

ได้

ฟั่นจยาหลัวจ้องเงาร่างผอมแห้งเหลือแต่โครงกระดูก พูดเสียงหนัก  

"เป็นจางหยาง ผมมองเหน็ใบหน้าหลายร้อยหน้าท่ีซ้อนกันบนหน้าเขา ดูเหมอืน 

เขาจะมคีวามสามารถในการแปลงโฉม ดทู่าช่วงนีเ้ขาจะกลนืกินอมนุษย์ตนอืน่ 

ไปไม่น้อย และเจอวิธีควักป้ายหยกออกมาแล้ว"

"คลิปทั้งสามคลิปนี้เป็นที่รู้จักไปทั่ว ถ้าเราจะท�าลายแผนเขา ย่อมไม่ใช่

เรื่องง่าย" ซ่งรุ่ยพูดอยู่ในสมอง

"ผมมีวิธี" ฟั่นจยาหลัวคิดแล้วโค้งมุมปากด้วยสีหน้าสบายๆ

เป็นครั้งแรกที่ซ่งรุ ่ยได้สื่อสารกับความคิดของฟั่นจยาหลัวผ่านทาง

จติใต้ส�านกึ เขาด�าเนินการวางแผนทุกอย่างทนัที พอพวกเขาสองคนอยู่ด้วยกัน 

ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้
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พอดูคลิปทั้งสามที่อยู่ในสมองของซ่งรุ ่ยจบฟั่นจยาหลัวก็ลืมตา ดึง

จิตใต้ส�านึกของตัวเองออกมาอย่างช้าๆ และนุ่มนวล "ค�าส่ังปล่อยตัวน้ีผมคง

ไม่ได้ใช้แล้ว" เขาหนัไปมองกระจกท่ีอยู่ข้างตวั ผงกศรีษะอย่างสภุาพ "หวัหน้า

เหยียน รองผู้อ�านวยการเมิ่งครับ ขอบคุณส�าหรับความช่วยเหลือของพวกคุณ 

และฝากความขอบคุณของผมไปให้ท่านผู้น�าด้วยนะครับ"

"ไม่เป็นไรครบั" หวัหน้าเหยียนตอบกลบัตามสญัชาตญาณก่อนตัง้สตไิด้ 

เขาชี้ไปที่กระจก เอ่ยด้วยน�้าเสียงตื่นตะลึง "เขา...เขาเห็นผมเหรอ"

เมิง่จ้งส่ายหน้าหัวเราะ "น่ีคอืวิธีทักแบบพิเศษของอาจารย์ฟ่ัน คณุปรบัตวั 

ให้ชนิก็โอเคแล้ว ขอเพียงเราอยู่ทีเ่ดยีวกับเขา หายใจด้วยอากาศท่ีเดียวกับเขา 

ต่อให้มีก�าแพงกั้นอยู่เขาก็สัมผัสถึงตัวตนของเราได้"

ความตืน่ตะลงึของหวัหน้าเหยียนสงบลงอย่างรวดเรว็ เน่ืองจากอาจารย์ฟ่ัน 

เคยสร้างปาฏิหารย์ิมากมายต่อหน้าเขาท�าให้เน้ือแท้ของจติใจได้รบัการขัดเกลา  

หวัหน้าเหยยีนก้าวยาวๆ ไปทีผ่นงั ผลกัประตเูปิดเพ่ือเอ่ยถาม "อาจารย์ฟ่ันครบั 

ท�าไมคุณถึงบอกว่าจะไม่ได้ใช้ค�าสั่งปล่อยตัวแผ่นนี้ล่ะครับ"

"เพราะผมไม่คดิจะออกไปจากกรมต�ารวจ ผมจะท�าลายแผนของคนร้าย

อยู่ที่นี่" น�้าเสียงของฟั่นจยาหลัวเรียบสนิท

ซ่งรุ่ยก้าวออกมาอธิบาย "ในช่วงหลายชั่วโมงหลังเกิดเหตุ คนที่อยู่ 

บทที่ 257
หลักฐานที่ยืนยันว่าฟั่นจยาหลัว

ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุคืออาหารหมา*?

* อาหารหมา เป็นค�าที่ใช้ทางอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่น หมายถึงอาการอิจฉาที่เห็นคนอื่นมีแฟน เห็นคนรักกัน
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เบื้องหลังได้เผยแพร่คดีนี้ไปในอินเตอร์เน็ตให้ทุกคนรู้กันหมด เขาจะต้องส่ง

พวกปาปารัซซี่มาซุ่มอยู่แถวนี้แน่ ทันทีที่เราออกจากกรมต�ารวจไป ข้างนอก 

จะมข่ีาวลอืเป็นท�านองว่า 'กฎหมายไร้ความเป็นธรรม' 'มคีนคุ้มหัวฟ่ันจยาหลัว' 

ออกมา ไม่แน่ว่าไฟกองน้ีอาจเผาไปถึงตัวหัวหน้าเหยียนด้วย เราสองคนเลย

ปรึกษากันว่าจะไม่ไปและอยู่คลี่คลายคดีจากที่นี่แทน"

"เดี๋ยวนะ ไม่สิ พวกนายสองคนปรึกษากันตอนไหน ท�าไมฉันไม่ได้ยิน" 

เมิ่งจ้งท�าท่าแคะหู เหมือนแสดงว่าตนอายุยังน้อย หูยังไม่ได้หนวก

แต่สิ่งที่เขาได้รับคือการที่ฟั่นจยาหลัวกับซ่งรุ่ยสบตากัน ยิ้มแบบรู้ใจ

เมิ่งจ้งแซะ "อย่าบอกฉันนะว่าพวกนายคุยกันผ่านกระแสจิต"

ก็ถูก

ฟั่นจยาหลัวกับซ่งรุ่ยมองตากันอีกครั้งแล้วยิ้มแบบรู้ใจกันมากกว่าเดิม

เมิ่งจ้ง "..."

หวัหน้าเหยียนถามค�าถามทีม่คีวามส�าคญัทีส่ดุ "พวกคณุรูแ้ล้วใช่มัย้ว่า

คนร้ายเป็นใคร คดีนี้เกี่ยวกับคดี..."

หัวหน้าเหยียนกวาดตามองไปรอบๆ อย่างระแวดระวัง เขารู้ว่าที่นี่ไม่ใช่

ถิ่นตนเลยหยุดพูด

แต่ซ่งรุ่ยเข้าใจความคิดของเขาจึงส่ายหน้า "คดีนี้ไม่ได้เก่ียวกับคดีน้ัน

ของเรา คณุลองคดิดูดีๆ  สว่ิาคดนีัน้ร้ายแรงแค่ไหน มนัร้ายแรงถึงขัน้ท�าลายชาต ิ

เลยนะ ถ้าถูกจบัได้จะต้องมกีารระดมก�าลงัทัง้ประเทศเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบ  

ขนาดเรายังเข้าใจเรื่องน้ี คนที่สับเปลี่ยนวัตถุโบราณเหล่านั้นก็ต้องเข้าใจ

เหมอืนกัน ต่อให้เขาเก่งแค่ไหนก็ไม่กล้าชนกับองค์กรระดบัประเทศ หรอืถ้าเขา

เก่งจริงก็ไม่จ�าเป็นต้องเอาแต่เก็บหัวหดหางแบบนี้ เพราะฉะน้ันพอเกิดคดีน้ี 

เขาจะต้องซุ่มดูอยู่ ไม่ใช่เป็นฝ่ายกระโดดออกมาหาเรื่องเรา"

หัวหน้าเหยียนพยักหน้ารัวๆ รู้สึกว่ามีเหตุผล

"แล้วถ้าเขาเกิดอวดดี สมองกระตุก* ท�าเรื่องบ้าๆ ขึ้นมาล่ะ" เมิ่งจ้งค้าน

"นายคิดว่าคนที่วางแผนอย่างแยบคายมาได้เก้าปีจะเกิดอวดดี สมอง

* สมองกระตุก เป็นค�าที่ใช้ในเชิงประชดประชันว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สมองบกพร่อง
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กระตุกท�าเรื่องบ้าๆ ได้เหรอ" ซ่งรุ่ยย้อนถาม

เมิ่งจ้ง "..."

ฟ่ันจยาหลวัใช้ปลายน้ิวเรยีวเคาะโต๊ะ "ไม่ว่าจะเป็นเขาหรอืไม่ คอยให้ผม 

จับคนร้ายได้ พวกคุณเช็กดูก็รู้"

เมิง่จ้งแสดงท่าททีนัท ี"อาจารย์ฟ่ันครบั คณุอยากให้เราท�าอะไรบอกมา

ได้เต็มท่ีเลย เราจะทุ่มก�าลังทั้งหมดเพ่ือช่วยคุณในคดีนี้ เมื่อก้ีผมเห็นแล้วว่า

ทมีสอบสวนทีมนีด้แูปลกๆ ไม่เหมอืนอยากคลีค่ลายคด ีแต่เหมอืนอยากบบีให้ 

รับสารภาพมากกว่า"

"พวกคณุช่วยผมเชญิตวัจางหยางมาทีห้่องสอบสวนนีไ้ด้มัย้" ฟ่ันจยาหลวั 

ถาม

เมิง่จ้งพยักหน้าอย่างไม่ลงัเล "ได้แน่นอนครบั ถ้าทางต�ารวจขอความร่วมมอื  

ต่อให้เขาไม่อยากมาก็ต้องมา เพราะตอนนีเ้ขาท�างานร่วมกับรฐับาลเลยได้หน้า

เยอะกว่าเมื่อก่อนมาก และย่ิงไม่มีทางกล้าต้ังตัวเป็นศัตรูกับส�านักอัยการ 

แบบซึง่หน้า คนในสงักัดย่ิงต้องเคารพกฎของสงักัด ประเดน็น้ีเขาน่าจะเข้าใจด"ี

เมิ่งจ้งหยุดนิ่งไปพักหนึ่งก่อนเอ่ยถาม "เขาคือคนร้ายหรือครับ"

ฟั่นจยาหลัวตอบตามตรง "ใช่ครับ"

"ดี ผมจะจับเขาตอนนี้เลย!" เมิ่งจ้งรีบเดินไปอย่างไม่นึกสงสัยในค�าพูด

ของอาจารย์ฟั่นแม้แต่น้อย

แต่หัวหน้าเหยียนกลับซัก "เขาท�าแบบนี้ได้ยังไง"

"ส�าหรบัเรือ่งนีผ้มจะให้ประชาชนทัง้ประเทศได้เห็น" ฟ่ันจยาหลวัใช้สองมอื 

เท้าโต๊ะ พูดด้วยน�า้เสยีงจรงิใจ "หัวหน้าเหยียนครบั คณุยังจ�าการไลฟ์ครัง้ก่อน

ของเราได้มัย้ น่ากลวัว่ารอบน้ีคงต้องรบกวนคณุให้ช่วยเปิดห้องไลฟ์ให้ผมอกีครัง้  

ไม่ว่าจะนานแค่ไหน ตราบใดท่ีผมยังไม่ได้ออกจากทีน่ี ่ ขอให้คณุรกัษาสญัญาณ 

ในห้องไลฟ์ไว้ อย่าให้ขาดตอนนะครับ"

หัวหน้าเหยียนนึกสงสัยเต็มหัวใจ แต่ยังคงพยักหน้าตอบรับรัวๆ

ซ่งรุ่ยเสริม "นอกจากนี้ขอให้คุณหาตู้จ�าหน่ายสินค้าแบบสแกนใบหน้า

มาหนึ่งเครื่อง วางไว้ตรงมุมนั้น ส่วนตรงนี้ ตรงนี้ ตรงนี้...ให้ติดตั้งกล้องรูเข็ม"
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หวัหน้าเหยียนรบีจดจ�าต�าแหน่งตดิกล้อง เขาเชีย่วชาญงานป้องกันเลย

รูไ้ด้ทนัทว่ีาถ้าตดิตัง้กล้องไว้ตามค�าสัง่ ดร. ซ่ง ห้องสอบสวนแห่งน้ีจะแทบไม่มี

จุดอับสายตาสามารถมองเห็นได้ทุกซอกทุกมุม

"ผมจะส่งคนมาติดกล้องเดีย๋วน้ี" หวัหน้าเหยียนยกเท้าท�าท่าจะเดนิจากไป  

แต่เหมอืนนึกอะไรขึน้มาได้ เขาจงึแสดงความลงัเลใจออกมาครูห่น่ึง "ตู้จ�าหน่าย 

สินค้าแบบสแกนใบหน้านั่นมันส�าคัญยังไงหรือครับ คุณจะเอามันมาท�าอะไร

เหรอ"

"มันช่วยคลี่คลายคดีได้ เดี๋ยวคุณจะเห็นและรู้ได้เอง" ซ่งรุ่ยขายปม*

หวัหน้าเหยยีนยังมเีรือ่งท่ีอยากถามอยู่เตม็ท้อง แต่พอนึกได้ว่าสองคนน้ี 

เป็นพวกเจ้าแผนการและปากหนักก็รู้สึกว่าไม่ต้องถามก็ได้ แค่ท�าตามค�าพูด

ของพวกเขาก็พอ

พอสั่งงานเมิ่งจ้งกับหัวหน้าเหยียนเสร็จ ซ่งรุ่ยก็โทรหาเส่ียวหล่ีเพ่ือวาน

ให้เขาแชร์หลักฐานที่ระบุว่าฟั่นจยาหลัวไม่ได้อยู่ในท่ีเกิดเหตุออกไปทาง

อินเตอร์เน็ต แต่ย�้าแล้วย�้าอีกว่าห้ามใช้เว็บไซต์ออฟฟิเชียลของส�านักย่อย 

เขตใต้ และอย่าใช้แอ็กเคานต์ส่วนตัว ให้หาแอ็กปั่นข่าวสองสามแอ็กมาใช้

"...จากนั้นหามือโพสต์รับจ้างสักกลุ่มมาสร้างกระแสเรื่องนี้ จุดประเด็น

ให้มีการถกเถียงกัน ไม่ต้องห่วงเรื่องเงิน" ซ่งรุ่ยย�้าหนักแน่น "ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ผมจะออกเอง ขอแค่ให้เห็นผลเรว็ๆ จะใช้เงนิแค่ไหนผมไม่สน คณุส่งเลขบญัชมีา  

ผมจะโอนให้คุณสิบล้าน นอกจากนี้ผมให้สิทธิ์คุณเอาภาพจากกล้องวงจรปิด 

ในบ้านผมออกมาโพสต์ลงอินเตอร์เน็ตด้วย"

เสี่ยวหลี่เคยจัดการความรุนแรงในอินเตอร์เน็ตมามาก รู้ดีว่าจะสร้าง

กระแสยังไง จุดประเด็นให้เกิดการถกเถียงแบบไหนจึงรับค�าทันที

ซ่งรุ่ยวางสายแล้วโอนเงินไปให้เสี่ยวหลี่เงียบๆ

ฟั่นจยาหลัวปรายตามองซ่งรุ่ยเป็นระยะ เขาเม้มริมฝีปากอย่างลังเล 

อยู่พักใหญ่ ก่อนจะถอนหายใจแล้วเอ่ย "ผมท�าให้คุณต้องเสียเงินโดยใช่เหตุ"

* ขายปม เป็นส�านวนจนี มาจากคนเล่านทิานทีเ่วลาเล่าเรือ่งราวทีม่เีนือ้หายาวก็มกัจะหยุดชะงกัในช่วงส�าคญั
หรือตอนที่น่าตื่นเต้นเพ่ือกระตุ้นให้คนฟังอยากรู้อยากฟังต่อ ต่อมาจึงมีการอุปมาว่าเมื่อพูดหรือท�าถึง 
จุดที่เร้าใจแล้วก็แสร้งสร้างสถานการณ์ขึ้นมาหลอกล่อเพื่อให้อีกฝ่ายท�าตามอย่างที่ตนต้องการ
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"ผมยินดีจ่ายเพื่อคุณ" ซ่งรุ่ยตอบเหมือนว่านี่เป็นเรื่องสมเหตุสมผล

ฟั่นจยาหลัวชะงักก่อนเบือนหน้าไปทางอื่น โค้งมุมปากเงียบๆ

แต่จังหวะนี้เองซ่งรุ่ยหันไปมองเขาเร็วๆ ดวงตาเรียวยาวหรี่ลง หัวเราะ

ออกมาแบบไร้เสียง

กระแสในอนิเตอร์เนต็ยังไม่ทนัจะสงบ พวกคนทีเ่คยมองฟ่ันจยาหลวัว่า

เป็นวีรบุรุษวันน้ีได้เปลี่ยนมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการโจมตีเขา ไม่มีเหตุผลอื่น

นอกจากคลิปทั้งสามคลิปนั้นมันเรียลมาก น่ากลัวมาก และไม่มีใครค้านได้

คนกลุม่นีอ้ยากพูดว่า 'ไม่จรงิ' แต่กลบัหาเหตผุลไม่ได้ ว่ากันว่าสิง่ท่ีได้ยิน

คอืเรือ่งโกหก แต่สิง่ท่ีเห็นด้วยตาคอืเรือ่งจรงิ หรอืสิง่ทีพ่วกเขาเหน็กับตาพวกน้ี 

เป็นเรือ่งโกหก? พวกเขาโน้มน้าวตวัเองยังไม่ได้ แล้วจะไปโน้มน้าวคนอืน่ได้ยงัไง  

ถ้าพวกเขาปกป้องปีศาจที่อาละวาดฆ่าคนแบบฟั่นจยาหลัว เท่ากับพวกเขา 

ไม่ให้ค่ากับชีวิตมนุษย์

ปัจจบุนัเรือ่งราวของอมนษุย์นัน้เป็นท่ีรูจ้กักันท่ัว และถูกจดัอยู่ในกลุม่ของ 

ภูตผปีีศาจซึง่ตรงข้ามกับมนษุย์ คลปิสามคลปิน้ันคอืการแฉเรือ่งท่ีฟ่ันจยาหลวั

เป็นอมนุษย์ เขาคือศัตรูของทุกคน นี่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัย

นับแต่โบราณมาประเทศจีนมีค�าเตือนว่า...'ใครไม่ใช่พวกเราย่อมคิด 

ไม่เหมือนกัน' ฟั่นจยาหลัวเป็นอมนุษย์ ซ�้ายังเป็นอมนุษย์ท่ีกินคน แล้วจะให้ 

ทุกคนไว้วางใจเขา ปกป้องเขาได้ยังไง

แฟนคลับจ�านวนหนึ่งร้อยห้าสิบล้านในเวยป๋อของเขา ไม่มีคนไหน 

กล้าลุกข้ึนมาพูดแทนเขาเลย เนื่องจากนี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องคุณงามความดี  

แต่เป็นเรือ่งใหญ่ทีเ่ก่ียวพันกับชวิีตมนุษย์ ใครจะกล้าพูดตาใสต่อหน้าหลกัฐาน

ที่แน่นหนาปานเหล็กกล้าว่าเขาบริสุทธิ์

ตอนท่ีทุกคนกระหน�่าโจมตีฟั่นจยาหลัวถึงขั้นเรียกร้องให้มีการเผาเขา

ทั้งเป็น จู่ๆ สตูดิโอที่เชี่ยวชาญเร่ืองการขุดค้นเร่ืองส่วนตัวแห่งหน่ึงก็ปล่อย 

คลิปสองคลิปออกมา พาดหัวแบบกระตุ้นความสนใจเป็นพิเศษว่า...
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'เรื่องจริงที่ฟั่นจยาหลัวพยายามซ่อนไว้อยู่นี่!'

ชาวเน็ตที่ก�าลังให้ความสนใจคดีสังหารหมู่ทั้งสามคดีจึงรุมเข้ามาทันที 

พอเปิดคลปิแรกพวกเขาถึงเพ่ิงเหน็ว่าเวลาทีร่ะบเุริม่ต้นคอืตัง้แต่เวลาสามทุม่ครึง่ 

ของเมื่อวานและลากยาวมาตลอดคืน ท้ังที่ตอนสามทุ่มครึ่งเมื่อคืนคือช่วงที่

เกิดคดีแรกไม่ใช่หรือ

ท�าไมฟั่นจยาหลัวถึงอยู่บ้าน ห้องโถงใหญ่ที่ตบแต่งอย่างหรูหราแต่ 

เต็มไปด้วยความเวิ้งว้างแห่งนี้น่าจะเป็นบ้านของเขาหรือเปล่า

มีชาวเน็ตให้ข้อมูลทันที

'ท่ีน่ีคือบ้านเก่าสกุลฟั่นจริงๆ ฉันจะให้พวกเธอดูรูปท่ีฟั่นลั่วซานเคย 

จัดปาร์ตี้ที่นี่ #แนบรูป# #แนบรูป#'

'ผู้ชายที่อยู่กับเขาหน้าคุ้นจัง!'

'ด็อกเตอร์ซ่ง!'

'แม่เจ้า พวกเขาท�าอะไรกัน ท�าไมฟั่นจยาหลัวถึงพูดพลางลูบผม 

ดอ็กเตอร์ซ่งไปแบบน้ี เขาบอกกันว่าหวัผูช้ายกบัเอวผูห้ญิง มองได้แต่ห้ามแตะ 

ฟั่นจยาหลัวไม่รู้หรือไง'

ความสนใจของชาวเน็ตถูกเบีย่งไปท่ีคนสองคนทีม่คีวามใกล้ชดิสนทิสนม 

กันแบบไม่ทนัรูเ้นือ้รูต้วั พวกเขาคนหนึง่หน้าตางดงามเหนอืมนุษย์ ส่วนอกีคน

หล่อเหลาโดดเด่น พอมาคุยเล่นกันเลยกลายเป็นภาพที่เจริญตาแบบหนึ่ง

แต่สิ่งท่ีดึงดูดสายตาของทุกคนมากย่ิงกว่าคือเวลาท้ังคู่อยู่ต่อหน้า

สาธารณชน พวกเขาจะไม่ชอบย้ิม เอาแต่ท�าหน้าตึงแสดงความเย็นชาและ

ห่างเหินออกมาอย่างชัดเจน แต่พออยู่ด้วยกันสองต่อสองมุมปากกลับโค้ง 

เป็นรอยยิ้มสวย จนความสุขที่ฉายชัดอยู่เต็มดวงตาทะลุออกมานอกจอ

ตอนเดนิเข้าไปในห้องโถงใหญ่ ซ่งรุย่สวมชดุนอนคลมุด้วยโค้ตเน้ือหนา 

และสวมรองเท้าแตะหนึ่งคู่ แสดงให้เห็นถึงความรีบร้อน พอเจอฟั่นจยาหลัว
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สหีน้าตงึเครยีดของเขาถึงผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชดั ชายหนุ่มถอดโค้ตออก

คลุมไหล่ของอีกฝ่ายอย่างเป็นธรรมชาติ

ฟ่ันจยาหลวัมองผมยุ่งๆ ท่ีชีซ้้ายช้ีขวาของซ่งรุย่แล้วโค้งมมุปาก ย้ิมแบบ

น่ารักมาก

หลงัท้ังคูน่ัง่ลงบนโซฟา สายตาของฟ่ันจยาหลวัก็ยังไม่ละจาก 'ผมต้ังเด่' 

ของ ดร. ซ่ง เขาใช้ปลายนิ้วแตะๆ เหมือนชอบลูบและเหมือนก�าลังเล่นกับ 

หมาแมว ซ่งรุ่ยปัดมือเขาออกเบาๆ ฟั่นจยาหลัวใช้มือปิดปากแอบข�า ดวงตา 

ทีเ่ผยออกมาเปล่งประกายอยู่ภายใต้แสงไฟ ดมูคีวามสขุ เป็นธรรมชาตริาวกับ

เด็กหนุ่ม

ท้ังสองน่ังคุยกันอยู่พักหน่ึงก็หยิบไฟฉายเดินออกไปทางประตูใหญ่  

มุมกล้องวงจรปิดเปลี่ยนไปเป็นด้านนอกทันที ชาวเน็ตจึงเห็นได้ชัดขึ้นว่าท่ีน่ี 

คือบ้านเก่าของสกุลฟั่นจริงๆ เงาด�าสูงลิบที่อยู่ด้านนอกคือทิวเขาหลายต่อ

หลายลูก และจุดที่เคลื่อนไหวโงนเงนอยู่รอบด้านคือต้นไม้ท่ีต้ังตระหง่านอยู่

ท่ามกลางลมหนาว

ท้ังคู่ถือไฟฉายส่องไปรอบๆ เหมือนส�ารวจบริเวณ เดินไปเดินมาแล้ว 

ก็จูงมือกัน พอมั่นใจว่าด้านนอกไม่มีความผิดปกติถึงค่อยกลับไปที่ห้องโถง

พอมอืของท้ังสองจบัเข้าด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ปล่อย ช่วงท่ีนอนคยุกันบนโซฟา  

พวกเขายังคงจับมือกันแน่น ตอนเดินขึ้นชั้นบนก็จับมือกันไว้ ตอนเดินผ่าน 

ทางเดนิชัน้สองก็จบัมอืกันจนเดนิเข้าไปในห้องนอนห้องเดยีวกัน คลปิเล่นผ่านไป 

อย่างรวดเร็ว เวลาผ่านไปหนึ่งคืนบอกให้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้ออกมาจากห้อง

ชาวเน็ตที่อยากแสวงหาความจริงต่างตะลึงงัน

มีคนโอด

'ฉนัเข้าใจว่าตวัเองก�าลงัไขคด ีคดิไม่ถึงเลยว่าตัวเองจะมากินอาหารหมา!  

อาจารย์ฟั่นกับด็อกเตอร์ซ่งอยู่กินกันแล้วเหรอ'

'คลิปปลอม!'
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มีคนตั้งข้อสงสัย

แต่พอเปิดคลิปที่สอง ทุกคนก็เงียบ

คลปิน้ีถ่ายจากบ้านของซ่งรุย่ บ้านเขาไม่มกี�าแพง มแีต่ฉากก้ันอเนกประสงค์ 

ซึ่งกั้นพื้นที่เป็นห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว ห้องหนังสือ แทบจะทะลุถึงกัน

ได้หมด ระบบรกัษาความปลอดภัยในบ้านเขาเหมอืนบ้านสกุลฟ่ัน ย่ีห้อเด่นหรา 

อยู่มุมซ้ายบน

ตัวกล้องถ่ายในความมืดได้ ด้วยเหตุนี้ถึงจะปิดไฟแล้วก็ไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพของกล้อง

ตอนแรกซ่งรุย่หลบัลกึมาก ตอนถูกปลกุด้วยโทรศพัท์สายหน่ึงเขาเหมอืน

จะหงดุหงิดเลก็น้อย แต่พอปรายตาไปมองหน้าจอ ชายหนุม่ก็ลกุขึน้มานัง่ทันที 

เขาเปิดไฟหวัเตยีง ใบหน้ามรีอยย้ิมอบอุน่อย่างย่ิง แต่ต่อมาสหีน้ากลบัขรมึลง 

ซ่งรุ่ยสวมเสื้อโค้ตกับรองเท้าแตะอย่างรวดเร็ว ก้าวยาวๆ ออกไปทางประตู  

มุมกล้องวงจรปิดเปลี่ยนไปเป็นโถงทางเดินด้านนอก เปลี่ยนไปเป็นลิฟต์ และ

เปลี่ยนไปเป็นที่ลานจอดรถชั้นใต้ดิน

เขาแทบจะห้อเต็มเหยียดไปที่บ้านเก่าสกุลฟั่น ไม่ว่าจะดูจากเส้ือผ้า 

หรือเวลา ล้วนประจวบเหมาะกับคลิปก่อนหน้าแบบเป๊ะๆ

คลิปสองคลิปนี้เพิ่งจะถูกปล่อยออกมาได้ไม่นาน สตูดิโอก็โพสต์บันทึก

ในมือถือของซ่งรุ่ย บนนั้นแสดงชัดว่าเม่ือคืนช่วงสองทุ่มครึ่ง เขาได้รับสาย 

จากฟั่นจยาหลัว เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคลิปท้ังสองน้ี 

เป็นของจริง

ชาวเน็ตช็อก มีความรู้สึกว่าสมองไม่พอให้ใช้งาน

ถ้าบอกว่าท้ังสองคลปินีเ้ป็นของจรงิ และตอนเกิดเหตเุมือ่คนืฟ่ันจยาหลวั 

กับซ่งรุ่ยอยู่ด้วยกันที่บ้านเก่าสกุลฟั่น จากที่นั่นมาถึงเขตเมืองต่อให้เขาขับรถ 

เร็วท่ีสุดก็ต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ฟั่นจยาหลัวไม่มีปีก บินไม่ได้ เขาจะก่อคด ี

ฆาตกรรมในเวลาเดียวกันนี้ได้ยังไง

'กิจกรรมคว�า่ฟ่ัน' อนัแสนอึกทึกครกึโครมพลนัหยุดชะงัก ชาวเน็ตทัง้หลาย 

ต่างสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวอย่างประหลาด
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มคีนพยายามปฏเิสธว่าคลปิพวกน้ีไม่ใช่ของจรงิ แต่กลบัมปีระกาศจาก

ทางการออกมาทันที

'จากการตรวจสอบ แหล่งท่ีมาของสองคลปิน้ีเชือ่ถือได้ และไม่มร่ีองรอย

การตัดต่อหรือสร้างภาพ'

บริษัทที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้บ้านเก่าสกุลฟั่นรีบออกมา

แสดงท่าที

'ระบบรกัษาความปลอดภยัทีต่ดิตัง้โดยบรษิทัเราเชือ่มต่อกับคลาวด์สตอเรจ  

ทุกคลิปท่ีบันทึกไว้จึงสามารถตรวจสอบได้จากเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลท่ีสาม  

เราได้รับอนุญาตจากเจ้าบ้านให้น�าสองคลิปนี้มาและส่งมอบให้แก่หน่วยงาน

พิสจูน์ของภาครฐั เวลาน้ีได้รบัหนังสอืรบัรองการพิสจูน์ท่ีมผีลทางกฎหมายแล้ว  

เป็นการรับรองว่าสองคลิปนี้เป็นความจริง เชื่อถือได้'

ตอนท้ายของเวยป๋ออันนี้ บริษัทรักษาความปลอดภัยแนบภาพหนังสือ

รับรองการพิสูจน์ไว้

ไม่นานเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ก็โพสต์เวยป๋ออันหนึ่งเพ่ือรับรองถ้อยค�าของ

บริษัทรักษาความปลอดภัย เป็นการโฆษณาออพชั่นการใช้บริการคลาวด์

สตอเรจของตัวเองแบบฟรีๆ ประเด็นร้อนขนาดน้ีใครไม่เกาะกระแสก็โง่แล้ว  

ยิ่งไปกว่านั้นแบ็กของฟั่นจยาหลัวยังเป็นภาครัฐด้วย

การได้เห็นเวยป๋อยืนยันความบริสุทธ์ิของฟั่นจยาหลัวอันแล้วอันเล่า

ท�าให้ชาวเน็ตท่ีพากันตื่นเต้นพลันรู้สึกว่าตัวเองโง่มาก แต่คลิปฆาตกรรม 

สามคลปินัน้มนัเหมอืนจรงิมากๆ เช่นเดยีวกับคลปิจากกล้องวงจรปิดสองคลปินี้  

ไม่มีพิรุธให้จับได้เลย! พวกเขาต่างเป็นคนธรรมดาย่อมไม่มีทางแยกออก!

'สรุปคือเรื่องจริงเป็นยังไง ใครเป็นคนฆ่า สมองฉันใกล้จะระเบิดแล้ว!'
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ในเวลาเดียวกันนี้ไม่รู ้ว่ามีคนอีกเท่าไหร่ที่กุมหัวตัวเองร้องโอดโอย  

ในชัว่พรบิตาความสงสยัท่ีมต่ีอคดแีละความปรารถนาในความจรงิของพวกเขา 

ก็พุ่งขึ้นสู่จุดพีค

ซ่งรุ่ยจับจังหวะนี้ได้อย่างแม่นย�า เขาโพสต์เวยป๋อ

'ถ้าอยากรู้ความจริง วันนี้ตอนบ่ายสามโมงคร่ึงขอให้ทุกคนเข้าไปดูท่ี

ห้องไลฟ์หมายเลข 6752 ทางแพลตฟอร์ม XX'

ชาวเน็ตที่ก�าลังปวดหัวใกล้แตก "!!!"

เวยป๋ออนัน้ีมยีอดคลกิเป็นร้อยล้านและได้รบัความสนใจแบบถล่มทลาย



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3MHu2Fu

https://bit.ly/3MHu2Fu

