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ผืนฟ้าสีเทาเข้มบดบังยอดเขาท่ีเห็นอยู่ลิบๆ เมฆบางจับตัวกันอยู่

เหนือเส้นทางสายเล็กที่ทอดตัวอยู่ท่ามกลางดงไม้ อากาศหนาวเหน็บนิดๆ 

แต่สดช่ืน จนผูค้นท่ีสญัจรไปมารูส้กึราวกบัว่าร่างกายแทบจะถกูเตมิเตม็ด้วย

กลิ่นอายของกิ่งสนและสายหมอกเย็นจัดชื่นใจ

เจีย่นเหยาลงจากรถประจ�าทางท่ีรมิถนนใหญ่ก่อนจะเดนิเลีย้วไปตาม

ทางเดินเล็กๆ ท่ีปูแผ่นหินต่อไปอีกราวสิบกว่านาที ในท่ีสุดก็มองเห็น

คฤหาสน์ทรงยโุรปขนาดย่อมๆ สอีอกเทาเขียวซ่ึงตัง้อยู่บนเนนิเขาเบ้ืองหน้า

เม่ือนัน้ ตวัเจีย่นเหยาเองถงึนกึข้ึนมาได้ว่าคฤหาสน์หลงันีต้ัง้อยู่ระหว่าง

ทางเดนิข้ึนเขาในชนบทมาได้ย่ีสบิกว่าปีแล้ว แต่ดจูากความงดงามสะดุดตา

ในวันนี้ คฤหาสน์ที่แสนสง่าหลังนี้กลับไม่ให้ความรู้สึกว่าล้าสมัยเลยสักนิด 

เพยีงแต่หลายปีมานีท่ี้นี่ไม่มีคนอาศยัอยู่ ท�าให้มนัต้องตัง้อยู่อย่างเดยีวดาย

ภายในหุบเขา และซ่อนตวัอยู่ในความมืดมิดอนัเป็นนรินัดร์ สมัยท่ีเจีย่นเหยา

เป็นเด็ก มคีนหลอกเธอว่าท่ีนีเ่ป็นบ้านผสีงิ แต่พอโตข้ึนถงึเพ่ิงได้ยินว่าจรงิๆ 

แล้วท่ีนีเ่คยเป็นบ้านของนกัเรยีนนอกผูม้ากความสามารถคนหนึง่ แต่ต่อมา

ภรรยาของเขาเกดิป่วยและเสยีชีวติ เขาจงึพาลกูชายท่ียังแบเบาะอยู่เดนิทาง

บทที่ 1
ชายลึกลับ
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ไปตั้งต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศ

มาวันนี้แสงไฟในคฤหาสน์กลับสว่างไสวข้ึนอีกครั้ง ผนังด้านนอกท่ี

เคยเป็นด่างดวงได้มกีารขัดแลก็เกอร์เสยีใหม่ มต้ีนบอสตนัไอว่ี* ข้ึนอยูเ่ขียว

เต็มแผน่ผนัง สว่นตะไคร่และวชัพชืทีอ่ยูต่รงปากประตูก็ไม่รูว่้าถูกท�าความ

สะอาดทิ้งไปตั้งแต่เมื่อไหร่

และตอนนี้เจี่ยนเหยาก็มายืนอยู่ท่ีหน้าคฤหาสน์หลังใหม่เอ่ียมอ่องนี้

แล้ว

เจีย่นเหยาเป็นนกัศึกษาชัน้ปีท่ีสีส่าขาวชิาภาษาองักฤษ วันนีท่ี้เธอมา

ท่ีนี่เป็นเพราะงานแปลเฉพาะกิจงานหนึ่งท่ีอาจารย์แนะน�ามาให้ ค่าจ้าง 

ไม่เลวนกั แต่ว่ากนัว่าเจ้าของท่ีนีอ่อกจะเรือ่งมากเอาการ เพราะก่อนหน้านี้

อาจารย์เคยแนะน�าคนมาให้ไม่น้อยแล้ว แต่กลับไม่มีใครเข้าตากรรมการ

เลยสักคน ดังนั้น ทันทีที่เธอปิดเทอมช่วงฤดูหนาว อาจารย์จึงเรียกหาตัว

หญิงสาวซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ท่านภาคภูมิใจมา

เจีย่นเหยาถอดถงุมือไหมพรมออกและเคาะประตตูรงหน้า คนท่ีเปิดรบั

เป็นชายหนุม่อายุย่ีสบิกว่าปีคนหนึง่ สวมชดุเสือ้ไหมพรมสดี�ากบักางเกงสแลก็ส์ 

รูปร่างสูงโปร่ง หน้าตาคมสัน พอเห็นเธอ ใบหน้าของเขาก็ปรากฏรอยยิ้ม

ออกมา "คุณคือเจี่ยนเหยา?"

ผวิแก้มของหญิงสาวเย็นจดัจนเริม่เป็นสแีดงข้ึนมาบ้างแล้ว และทันที

ท่ีระบายลมหายใจออกมาก็มีละอองไอขาว ทว่าดวงตากลับเป็นประกาย

ระยิบระยับสดใส "ค่ะ ฉันคือเจี่ยนเหยา สวัสดีค่ะ"

"รบีเข้ามาก่อนเถอะ" ชายหนุม่เบ่ียงตวัเพ่ือให้เธอเข้าไปในคฤหาสน์ได้

ท่ีนีเ่ป็นคฤหาสน์ท่ีตกแต่งตามอย่างยโุรปโบราณท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น

ผ้าม่านสม่ีวงเข้มเดินลายทองท่ีซ้อนตวัเป็นชัน้ๆ โซฟาก�ามะหยีม่พีนกัพงิหลงั

ทรงโค้งตัวใหญ่ เก้าอี้ยาวที่มีที่เท้าแขนสีเงิน และยังมีเปลวไฟที่ลุกไหม้อยู่

* ต้นบอสตันไอวี่ เป็นพืชในตระกูลองุ่น จัดอยู่ในพวกไม้เถาผลัดใบ เลื้อยยาวได้ถึง 30 เมตร โดยใช้รากเกาะก�าแพง
เท่านั้น
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ภายในเตาผิงตรงผนัง ท�าให้บรรยากาศดูเก่าแก่และเงียบสงบ บันไดไม้ 

สนี�า้ตาลเข้มเหมือนลกูคลืน่ทอดตวัยาวขึน้ไปท่ีช้ันสอง ช้ันบนเงยีบสงดัมาก

คล้ายว่าไม่มีใครอยู่ แต่จุดท่ีดูสะดุดตามากท่ีสุดก็คือหน้าต่างบนผนังข้าง

บันได ทุกบานมีราวกัน้โลหะสทีองเป็นมันวาวตดิเอาไว้ และมีม่านหน้าต่าง

ปิดอย่างมิดชิดจนไม่มีแสงอาทิตย์ลอดเข้ามาได้เลยแม้แต่น้อย

ในตอนนี้เอง ชายหนุ่มก็เดินไปล้างมือที่ซิงก์เรียบร้อยแล้ว เขาม้วน

แขนเสือ้ขึน้และชงชาร้อนมาให้เจีย่นเหยาหนึง่ถ้วย ก่อนทรดุตวัลงนัง่ตรงข้าม

กบัเธอ บนตัวของเขามกีลิน่หอมอ่อนๆ ซ่ึงเป็นกลิน่ท่ีคุน้จมกูมาก แต่เวลานัน้

เจี่ยนเหยาก็นึกไม่ออกว่าเคยได้กลิ่นนี้มาจากที่ไหน

รอยย้ิมของชายหนุม่ดเูป็นกนัเองอย่างมาก "ผมขอแนะน�าตวัก่อนนะ

ครับ ผมชื่อฟู่จื่ออวี้ ส่วนเจ้าของที่นี่ชื่อป๋อจิ้นเหยียน ผมเป็นเพื่อนของเขา 

พวกเราก�าลังหานักแปลมาแปลเอกสารของเขาเป็นภาษาจีน"

เจีย่นเหยาพยกัหน้า เธอพอได้ยินอาจารย์แนะน�ารายละเอียดของงาน

มาบ้างแล้ว ท่ีแท้เจ้าของคฤหาสน์กช่ื็อว่าป๋อจิน้เหยียน ไม่รูว่้าเขาเป็นอะไร

กับเจ้าของคฤหาสน์คนก่อนหรือเปล่า หรือเจ้าของอาจจะเปลี่ยนมือแล้ว

ก็ได้

ฟู่จื่ออวี้ล้วงหยิบเอากระดาษหนึ่งปึกกับปากกาอีกด้ามจากใต้โต๊ะมา

ยื่นส่งให้เธอ "งั้นก็เริ่มกันเลยเถอะ บอกตามตรงนะครับว่าพวกเราต้องขอ

ทดสอบสักหน่อยว่าคุณพอจะรับงานนี้ได้หรือเปล่า มีเวลาครึ่งช่ัวโมง ให้

คุณช่วยแปลเอกสารภาษาอังกฤษพวกนี้ด้วย"

เจีย่นเหยาพลกิดเูอกสารก่อนเงยหน้าข้ึนถามว่า "มีคอมพวิเตอร์ไหมคะ"

ฟู่จื่ออว้ีส่ายหน้าพร้อมกับเผยรอยย้ิมจืดเจื่อนมาให้ "จิ้นเหยียนชอบ

ให้เขียนด้วยมือมากกว่า"

"ได้ค่ะ" เจี่ยนเหยาหยิบกระดาษกับปากกาข้ึนมาก้มหน้าก้มตาแปล

เอกสาร ฟู่จื่ออวี้ลุกขึ้นไปล้างมือโดยไม่ได้สนใจเธออีก ก่อนไปยืนดื่มน�้าชา
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อยู่ที่ข้างหน้าต่างคนเดียว

"ผูต้ายถกูสงัหารโหดขณะท่ีมีเพศสมัพันธ์ ท่ีข้อมือและข้อเท้ามรีอยมดั 

ร่างกายส่วนล่างมีรอยแผลฉีกขาดมากมาย..." เจี่ยนเหยาแปลไปได้ไม่กี่

ประโยคกต้็องแปลกใจ แต่พอเงยหน้าดูกเ็ห็นว่าฟูจ่ือ่อวียั้งคงมสีหีน้าเรยีบเฉย

ก่อนหน้านีเ้จีย่นเหยาเคยแปลเอกสารต่างๆ มาไม่น้อย ดงันัน้จงึไม่ค่อย

ตืน่ตกใจมากนกั เพียงแต่พอผ่านไปได้สกัพกัหนึง่กเ็จอกบัวลท่ีีไม่รูจ้กั และ

เม่ือกวาดตามองดตูวัหนงัสอืท้ังหมดกพ็บว่ามีศพัท์เฉพาะพวกนีอ้ยู่ไม่น้อย

เลย เธอจึงเอ่ยปากขึ้นว่า "มีพจนานุกรมศัพท์เฉพาะไหมคะ"

ฟู่จื่ออวี้ยิ้มและชี้มือไปที่ชั้นหนังสือ "เชิญใช้ได้ตามสบายเลยครับ"

เจีย่นเหยาจงึรบีไปหาพจนานกุรมมาสองสามเล่ม สหีน้าค่อยดีข้ึนและ

เริ่มต้นแปลงานต่อ

"Bootlegging* การค้าของเถื่อน Vivisect** การช�าแหละสิ่งมีชีวิต..." 

เธอชักรู้สึกว่ามันแปลกๆ

แต่ในที่สุดก็แปลเสร็จเรียบร้อย และเมื่อตรวจทานซ�้าอีกครั้ง เวลาก็

ผ่านไปย่ีสบิห้านาทีแล้ว ฟู่จือ่อวีดู้เหมือนจะประหลาดใจกบัความไวของเธอ 

เขารับไปกวาดตาดูก่อนพูดว่า "คุณคอยสักครู่ ผมจะเอาไปให้เขาดูก่อน" 

พูดจบก็หมุนตัวเดินขึ้นชั้นบนไป

ที่แท้ป๋อจิ้นเหยียนก็อยู่ข้างบน

เจี่ยนเหยานั่งอยู่ที่โซฟาขณะที่รอคอยอย่างสงบ

ไม่นานฟู่จื่ออวี้ก็กลับลงมา เขาแวะล้างมือที่ซิงก์อีกครั้งและหยิบเอา

ผ้าเช็ดมอืมาเช็ดจนสะอาด ก่อนจะทรดุตวัลงนัง่ตรงข้ามกบัเธอ "เขายังอ่าน

อยู่ คงต้องใช้เวลานิดหน่อย"

"ได้ค่ะ"

* Bootlegging คืออาชญากรรมท่ีท�าเป็นขบวนการ ครอบคลุมท้ังการค้าโสเภณี ยาเสพติด สิ่งพิมพ์ลามก และ 
เหล้าเถื่อน ซึ่งเริ่มต้นมาจากยุคสงครามกลางเมืองอเมริกัน
** Vivisect คือการผ่าตัดหรือช�าแหละร่างสัตว์เป็นๆ เพื่อศึกษาในทางการแพทย์
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ท้ังสองคนเริม่พดูคยุกนั ฟู่จือ่อวีย้ิม้น้อยๆ ขณะเอ่ยถาม "คณุเรยีนอยู่

ที่มหาวิทยาลัยในปักกิ่งหรือครับ"

เจี่ยนเหยายิ้มตอบ "ค่ะ อีกไม่กี่เดือนก็จะจบแล้ว"

ฟูจ่ือ่อว้ีผงกศรีษะ "ไม่เลว...คยุกนัมาตัง้นาน คณุยังไม่รูเ้ลยว่าผมท�างาน

อะไร" เขานิ่งไปนิดหนึ่งก่อนมองเธอยิ้มๆ "ลองเดาดูไหมครับ"

เขาอายุมากกว่าเจีย่นเหยาไม่กีปี่ ท่าทางดสูภุาพมมีารยาท เจีย่นเหยา

รู้สึกประทับใจในตัวเขาอย่างมากตั้งแต่ตอนท่ีได้พบกันครั้งแรก เธอจึงย้ิม

และตอบว่า "หมอ?"

รอยยิม้ในดวงตาของฟูจ่ือ่อวีย้ิง่ลกึล�า้มากข้ึนทันที "คณุดอูอกได้ยงัไง

กัน"

เจีย่นเหยาเองพอเดาถกูกอ็ารมณ์ด ีสายตาทอดมองไปท่ีนิว้มือเรยีวยาว

ขาวสะอาดของเขา "ฉันกแ็ค่เดาม่ัวน่ะค่ะ...ฉันเห็นว่าคณุล้างมือบ่อยมากและ

รกัสะอาดมาก แถมบนตวัคณุยงัมกีลิน่น�า้ยาฆ่าเช้ือแบบท่ีใช้ในโรงพยาบาล 

และนิ้วของคุณดูไปแล้วก็...เหมือนหมอ"

"ขอบคุณครับ ผมจะถือว่านี่เป็นค�าชมนะ" เขาว่าพร้อมกับประสาน

นิว้มือท้ังสบิเข้าหากนั และท�าท่ากระพอืโบยบินจนดเูหมอืนผเีสือ้คล่องแคล่ว

ก�าลังบินร่อนระบ�าไปมาให้เจี่ยนเหยาตาลายเล่น

ท้ังสองคนเริม่คุน้เคยกนัมากขึน้ พอคุยกนัไปได้สกัพัก หัวข้อสนทนา

ก็วกกลับมาที่ป๋อจิ้นเหยียนอีก 

ฟูจ่ือ่อวีถ้อนหายใจพลางกล่าว "อกีไม่กีวั่นผมกต้็องไปจากท่ีนีแ่ล้ว แต่

ยังไม่ค่อยไว้ใจจิ้นเหยียนสักเท่าไหร่ พูดกันตามตรงแล้วนิสัยของเขาออก

จะพิลึกและมีโลกส่วนตัวสูงอยู่บ้าง"

ได้ยินเขาพดูวจิารณ์ป๋อจิน้เหยียนท่ีเธอยังไม่เคยเห็นหน้าแล้วเจีย่นเหยา

ก็ได้แต่ยิ้มไปตามมารยาทโดยไม่ได้พูดว่าอะไร และไม่ได้ถามซักไซ้ด้วย

ฟูจ่ือ่อวีม้องดเูธอแวบหนึง่แล้วพูดข้ึนอกี "ท้ังท่ีเขากลบัมาตัง้นานแล้ว 
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แต่กลบัไม่มเีพือ่นเลยสกัคนเดยีว ผมกล้าพนนัเลยว่าพวกคณุต้องไม่รูด้้วยซ�า้

ว่าเขากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่"

รอยย้ิมของเจี่ยนเหยายังคงไม่เปลี่ยน และยังไม่มีท่าทีว่าจะตอบรับ 

ค�าพดูนัน้ ทว่าฟูจ่ือ่อวีก้ลบัมองดเูธอด้วยสายตาเหมอืนก�าลงัสนกุเตม็ท่ี และ

ก�าลงัคอยค�าตอบจากเธออยู่ ท่าทีกระตือรอืร้นแบบนีท้�าให้หญิงสาวอดรูส้กึ

ประหลาดใจขึ้นมานิดๆ ไม่ได้ ทว่าเธอก็ไม่มีเวลาให้คิดเยอะนัก เพราะต้อง

ตอบค�าของเขาไปว่า "เขาคงกลับมาเมื่อปีที่แล้วมั้งคะ"

ฟู่จื่ออวี้ถามกลับ "คุณรู้ได้ยังไงน่ะ"

"เม่ือปีท่ีแล้วตอนท่ีฉันปิดเทอมกลับมาท่ีบ้าน ผ่านมาท่ีถนนเส้นนี้ 

ตอนนั้นยังไม่เห็นว่าจะมีต้นบอสตันไอวี่อยู่เลย แต่เม่ือกี้ตอนท่ีเข้ามาท่ีนี่ 

ต้นบอสตนัไอว่ีนัน่สงูได้สีห้่าเมตรแล้ว และต้นบอสตนัไอว่ีท่ีข้ึนอยู่ท่ีบ้านฉัน

ปีๆ หนึ่งก็โตได้ประมาณนี้เหมือนกัน"

ไม่ทันรู้สึกตัว ท้ังสองคนก็พูดคุยกันมากว่าครึ่งช่ัวโมงแล้ว ฟู่จื่ออวี้ 

ก้มหน้าลงมองดูนาฬิกาข้อมือก่อนยิ้มเล็กน้อย "เอางี้ก็แล้วกัน นี่ก็เย็นมาก

แล้ว คุณกลับไปก่อนเถอะ ขอผมคุยกับจิ้นเหยียนหน่อย แล้วค�่าๆ จะโทร

ไปหา ขอบคณุมากท่ีวนันีค้ณุอตุส่าห์มา ถ้าหากว่าเราตดัสนิใจจะจ้างคณุแล้ว 

เราจะมกีารเซ็นสญัญาว่าจ้างกนัฉบับหนึง่ โดยคณุจะต้องมาท�างานท่ีนีเ่ป็น

เวลายี่สิบวัน งานแปลทุกอย่างจะต้องท�าให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

ห้ามน�าเอกสารอะไรเข้ามาหรอืน�าออกไปอย่างเดด็ขาด และข้อความทุกอย่าง

จะต้องเป็นความลบั นอกจากนีช่้วงนีเ้ขาก�าลงัพกัผ่อนอยู่เงยีบๆ ไม่ชอบให้

ใครไปกวนใจ ดังนั้นถ้าหากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามคุณขึ้นไปที่ชั้นสอง ส่วน

รายละเอียดอื่นๆ นั้นตอนที่เซ็นสัญญาค่อยว่ากันอีกที"

ตอนท่ีเจี่ยนเหยาออกมาจากคฤหาสน์นั้นก็เป็นเวลาใกล้พลบค�่าแล้ว 

ในท่ีสุดพระอาทิตย์ก็เผยโฉมออกมาจากหมู่เมฆ สาดล�าแสงสีเหลืองทอง
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อาบขุนเขาท�าให้มองเห็นต้นไม้ใบหญ้าและพื้นหิมะที่สุกสว่างพร่างพราว

เจี่ยนเหยารู้ฝีมือการแปลของตัวเองดี ส�าหรับงานช้ินนี้เธอมีความ

มั่นใจถึงเก้าในสิบ ถึงแม้ว่าจนแล้วจนรอดนายจ้างจะไม่ยอมเผยหน้าออก

มาให้เห็น และท�าตัวลึกลับดูแปลกๆ ไปสักหน่อย แต่ไม่ว่าอย่างไรนี่ก็เป็น

งานที่อาจารย์แนะน�ามา น่าจะเชื่อถือได้

เม่ือเดนิข้ึนไปถงึเนนิเขาท่ีสงูข้ึนไปหลายเมตรแล้ว เจีย่นเหยากหั็นหน้า

มองกลับไปอีกครั้ง แล้วเธอก็ต้องชะงักไปเล็กน้อย...เม่ือพบว่าท่ีหน้าต่าง

บนช้ันสองมีคนอยู่ คนคนนั้นสวมชุดสูทสีด�าสนิท แลดูเนี้ยบเรียบกริบไป

ทั้งตัว ร่างสูงโปร่งสะดุดตาเป็นอย่างมาก ทว่าเนื่องจากมีแสงสว่างส่องมา

จากทางด้านหลังท�าให้มองไม่เห็นว่าใบหน้าของเขาเป็นอย่างไร 

ทันทีที่เจี่ยนเหยาจากไป ฟู่จื่ออวี้ก็เดินตึงๆๆ ขึ้นไปที่ชั้นสอง เทียบ

กบัความหรหูราของชัน้ล่างแล้ว ท่ีช้ันนีมี้แค่เพียงทางเดนิแคบยาวเงยีบสงดั

สายหนึง่ซ่ึงมีห้องหลายห้องปิดเงยีบอยู่ และบนผนงัสขีาวก็ไม่มีการประดบั

ประดาใดๆ ท�าให้ดูมืดครึ้มน่ากลัวและเยือกเย็นในขณะเดียวกัน

ประตูห้องที่อยู่สุดปลายทางเดินนั้นเปิดแง้มอยู่เล็กน้อย ฟู่จื่ออวี้ผลัก

ประตูเปิดผางแล้วก้าวโครมๆ เข้าไปโดยไม่เหลือท่าทีสง่านุ่มนวลอย่างเมื่อ

ตอนท่ีอยู่ต่อหน้าเจี่ยนเหยาอีก ซ�้าเขายังค�ารามออกมาเสียงดังค�าหนึ่งว่า 

"ฟัค!"

ค�าค�านีค้�ารามออกมาอย่างชัดเจนและคล่องปาก ท�าเอาคนท่ีก้มหน้า

อ่านหนังสืออยู่ที่ข้างหน้าต่างต้องเลิกคิ้วขึ้นมามองเขาครั้งหนึ่ง ก่อนจะ...

ตั้งใจอ่านหนังสือต่อไป

แต่ฟู่จื่ออวี้ไม่ใส่ใจ หยิบเอาเอกสารปึกที่เจี่ยนเหยาแปลไว้ขึ้นมาจาก

บนโต๊ะและโยนใส่หน้าอกของคนคนนั้นพลางว่า "แปลได้ถูก ลายมือสวย!" 

แล้วกล้็วงหยบิเอาของบางอย่างออกมาจากกระเป๋า เป็นกระดาษเนือ้ดสีขีาว
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ที่ด้านบนมีตัวหนังสือสองแถวเขียนด้วยน�้าหมึกสีด�าว่า

'ค�ำถำมที่ 1 : อำชีพของฟู่จื่ออวี้?

ค�ำถำมที่ 2 : ฉันย้ำยกลับมำที่นี่นำนเท่ำไหร่แล้ว'

พวกนี้คือหัวข้อที่หญิงสาว 'ทาย' ตอนที่ฟู่จื่ออวี้คุยกับเจี่ยนเหยา

เขาตบกระดาษแผ่นนี้ลงบนโต๊ะ "ค�าถามพวกนี้ของนาย เธอแยกแยะ

ได้อย่างถูกต้อง คราวนี้เรื่องงานแปลนี่นายพอใจแล้วใช่ไหม"

มุมปากของคนคนน้ันเผยรอยย้ิมบางๆ ออกมา แต่กลับไม่ปริปาก

ตอบรบัหรอืปฏเิสธ ฟูจ่ือ่อว้ีกลวัว่าอกีฝ่ายจะหาเรือ่งอะไรอย่างอ่ืนอกีจึงพูด

อย่างตัดตะปูตดัเหลก็* ว่า "ถ้าหากว่านายยังไม่พอใจอีกกแ็ปลเองเลยแล้วกนั 

ยังมีอีก ฉันไม่ใช่ผู้ช่วยนายนะโว้ย อีกไม่กี่วันฉันก็ต้องกลับปักกิ่งแล้ว อย่า

หวังให้ฉันเป็นขาวิ่งให้นายอีกล่ะ"

คนคนนัน้ถงึได้เงยหน้าข้ึนมามองดเูขาด้วยท่าทีเตม็ไปด้วยความฉงน 

พลางตอบเสียงเนิบ "เวลาของฉันไม่ได้มีไว้ใช้ท�าเรื่องไร้สาระพวกนี้"

ฟูจ่ือ่อวีถ้กูอีกฝ่ายตอกกลบัจนไปต่อไม่ถกู ได้แต่หมนุตวักลบัไปพลาง

บ่นงึมง�า "นายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาค้นคว้าด้านการฆาตกรรม ส่วนเธอ

เป็นแค่นักแปลตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ท�าไมถึงต้องใส่ใจกับความสามารถด้าน

การสงัเกตและวเิคราะห์อะไรนกัหนา เดอืดร้อนฉันต้องถามวกไปอ้อมมา จน

คุณหนูคนนั้นแทบจะคิดว่าฉันเป็นพวกปากมากไปแล้ว..."

คนคนนั้นหันมาส่งย้ิมให้เขาอย่างอ่อนโยนเป็นพิเศษ "เห็นได้ชัดว่า

ฉันจะปล่อยให้คนสมองท่ึมมาแปลงานของฉันไม่ได้ ถ้าหากเป็นคนท่ีความคดิ

ไม่เฉียบไว ไม่มีความละเอียดถีถ้่วน อย่างมากกท็�าได้แค่แปลงานออกมาตาม

ความหมายของตัวอักษรเท่านัน้ ไม่มทีางท่ีจะท�าความเข้าใจกบัรายละเอียด

* ตัดตะปูตัดเหล็ก หมายถึงการกระท�าอย่างเด็ดขาดชัดเจน
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ของเนื้อหาและจิตวิญญาณที่แฝงอยู่เบื้องหลังถ้อยค�าได้หรอก"

ฟู่จื่ออวี้พูดไม่ออก แต่ว่าเขาก็เคยชินเสียแล้ว จึงถามกลับไปอย่าง

หงุดหงิดปนข�า "แล้วเจี่ยนเหยาคนนี้เข้าใจถึงจิตวิญญาณของนายไหมล่ะ"

คนคนนัน้เหม่อลอยไปช่ัวอึดใจหนึง่ก่อนจะก้มหน้าลงอ่านหนงัสอืต่อ 

"ไม่มีใครเข้าใจได้หรอก"

ปิดเทอมกลบัมาครัง้นีเ้จีย่นเหยามาพกัอยู่ท่ีบ้านเก่าคนเดยีวซ่ึงอยู่ใน

เขตบ้านพกัต�ารวจ ท่ีนัน่เป็นบ้านท่ีคนในครอบครวัท้ังหมดเคยอาศัยอยู่ก่อน

หน้าท่ีพ่อจะเสียชีวิต แต่หลังจากท่ีแม่แต่งงานใหม่ก็ปล่อยท้ิงให้ว่างไว้มา

โดยตลอด

พอถึงเวลาพลบค�่า ภายในเขตบ้านพักท่ีมีคนอยู่กันหลายคนต่างก ็

เริ่มเปิดไฟสว่าง กลิ่นหอมของอาหารฟุ้งกระจายมาทั้งใกล้และไกล อาคาร

ส�านกังานสถานตี�ารวจท่ีอยู่ไม่ห่างออกไปนกักย็งัคงมีหน้าต่างท่ีเปิดไฟสว่าง

อยู่ไม่น้อย แสดงว่าพวกต�ารวจยังคงยุ่งกันอยู่

เจี่ยนเหยาเปิดประตูบ้านเข้าไปก็เห็นน้องสาวเจ่ียนเซวียนก�าลังกัด

แอปเป้ิลลกูหนึง่ นอนดทีูวอียู่ท่ีโซฟา เจ้าหล่อนหันหน้ามามองเธอแวบหนึง่

แล้วบ่นพึมพ�า "ท�าไมเพิ่งกลับมาล่ะ ฉันรอตั้งนาน"

เจีย่นเหยาหย่อนกระเป๋าลงท่ีข้างตัวเดก็สาวก่อนทรดุตวัลงนัง่ข้างเธอ 

"พี่ไปสมัภาษณ์งานมา เพิง่เสรจ็น่ะ เธอไม่ใช่เพ่ิงจะกลบัมาถงึเมือ่ตอนบ่าย

หรอกหรือ พี่นึกว่าเธอจะไปนอนค้างที่บ้านนั้นเสียอีก"

'บ้านนัน้' ท่ีเธอพดูถงึคอืบ้านของพ่อเลีย้ง อนัท่ีจรงิสองพ่ีน้องใช้ชีวิต

ช่วงท่ีเป็นเด็กและเป็นวยัรุน่อยู่ท่ีนัน่เป็นส่วนมาก ความสมัพนัธ์ของพวกเธอ

กับพ่อเลี้ยงเรียกได้ว่าดีมาก เพียงแต่อพาร์ตเมนต์ห้องนั้นไม่ค่อยใหญ่โต

นัก หลังจากที่เจี่ยนเหยาบรรลุนิติภาวะแล้วจึงขอย้ายออกมาอยู่ที่นี่ ท�าให้

เจี่ยนเซวียนมีบ้านให้ไปถึงสองแห่ง ทว่าในช่วงวันครบรอบหรืองานฉลอง
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ต่างๆ ทุกคนจะต้องไปอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า

เจี่ยนเซวียนเองก็เรียนหนังสืออยู่ท่ีต่างเมืองเช่นกัน ปีนี้เธอเรียนอยู่

มหาวทิยาลยัปีหนึง่ วนันีก้เ็พิง่ตรากตร�าเดนิทางกลบับ้านในช่วงวนัหยดุยาว

เป็นเวลาหลายชั่วโมงจนเหนื่อยล้าอ่อนแรงไปท้ังตัว แต่พอได้ยินว่าพี่สาว 

พูดถึง 'การสัมภาษณ์งาน' เด็กสาวก็ตื่นตัวขึ้นมาทันที และพลิกตัวขึ้นมา

นั่งจ้องเจี่ยนเหยา "ฉันได้ยินแม่บอกว่าพี่ไปสัมภาษณ์งาน 'ที่นั่น' มาเหรอ"

เจี่ยนเหยายิ้มน้อยๆ "อืม พี่ไปสัมภาษณ์งาน 'ที่นั่น' มา" แล้วเธอก็

เลา่เรือ่งที่ไปสัมภาษณง์านให้น้องสาวฟงัอย่างง่ายๆ เพยีงแต่ดว้ยข้อตกลง

ที่บอกว่าต้องรักษาความลับ เธอจึงไม่ได้เอ่ยถึงเนื้อหางานที่แปลเลย

แต่ใครจะรูว่้าจู่ๆ  สหีน้าของเจีย่นเซวยีนกลบัเปลีย่นไปเหมือนจะรูอ้ะไร

ที่มากกว่านั้น "งั้น...พี่ก็ยังไม่เคยเห็น...หน้าตาจริงๆ ของคุณป๋องั้นสิ"

"ยัง" เจี่ยนเหยามองดูน้องสาว "ท�าไมเหรอ"

"เฮ้อ" จู่ๆ เจี่ยนเซวียนก็ตบบ่าเธอ และพูดด้วยน�้าเสียงเน้นหนักเป็น

พิเศษว่า "พ่ี พี่ต้องเตรียมใจเอาไว้ให้ดีนะ ฉันน่าจะเคยเห็นเขามาแล้ว...

เขาหน้าตาน่ากลัวมากเลยล่ะ"

เจี่ยนเหยาชะงักเล็กน้อย ในสมองปรากฏภาพเงาร่างของผู้ชายที่ยืน

ตระหง่านอยู่ที่ชั้นสองขึ้นมาทันที

หน้าตาน่ากลัว?

เจีย่นเซวียนรบีเล่าถงึต้นสายปลายเหตใุห้พีส่าวฟังทันทีว่าเม่ือปีก่อน

ตอนท่ีเธอกลบัมาบ้านช่วงเทศกาลเชงเม้ง ได้ออกไปตกปลากบัเพือ่นนกัเรยีน

ท่ีล�าธารเลก็ๆ บนภเูขาครัง้หนึง่ ระหว่างทางเดนิผ่านคฤหาสน์หลงันัน้ และ

ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนช้ันสอง ตอนนั้นเจี่ยนเหยาอยู่ท่ีปักกิ่ง ยัง 

ไม่ได้กลับมาที่บ้าน ดังนั้นจึงไม่รู้เรื่องนี้

ตอนนี้เวลาผ่านไปจะปีหนึ่งแล้ว แต่เจี่ยนเซวียนยังคง 'สะพรึงตั้งแต่

แรกเห็น' ไม่หาย เด็กสาวพูดด้วยน�้าเสียงหวาดๆ ว่า "เขาผอมจนเหลือแต่
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หนงัหุ้ม ตางีก้ลวงโบ๋ลงไปเลย ผวิหนงักย็บัย่น...อย่างกบัโครงกระดกูแน่ะ...

ไม่สิ เหมือนปีศาจมากกว่า! ต่อมามีครั้งหนึ่งที่เพื่อนฉันบอกว่าเหมือนจะ

เห็นเขาท่ีถนน เขาใส่ผ้าปิดปากเลยมองไม่เห็นหน้า...คิดว่าเขาคงกลัวว่า

จะท�าให้คนอื่นตกใจล่ะมั้ง"

เจี่ยนเหยาฟังจบก็นิ่งงันไปไม่ตอบค�า 

แต่เจีย่นเซวยีนยังคงพดูต่อไป "ฉันเตอืนพ่ีด้วยความหวังดนีะ ถ้าหาก

คนคนนัน้คอืคณุป๋อจรงิ ต่อไปถ้าหากพีเ่จอเขากอ็ย่ามองหน้าเขากแ็ล้วกนั"

เจีย่นเหยาหลดุหัวเราะออกมา "คงไม่ได้หรอก ถ้าถงึขนาดมาอยู่ต่อหน้า

แล้วก็ต้องปฏิบัติต่ออีกฝ่ายอย่างสุภาพสิ แบบนั้นเขาก็จะหาเรื่องมาว่าเรา

ไม่ได้"

หลงัพดูคยุกนัอีกพกัหนึง่ เจีย่นเหยาเห็นว่าใกล้ถงึเวลาแล้ว จงึเงยหน้า

ขึ้นมองไปที่อาคารส�านักงานของสถานีต�ารวจที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม เห็นว่าที่

บานหน้าต่างยังคงเปิดไฟสว่างอยู่จึงเอ่ยว่า "เย็นนี้เรียกหลี่ซวินหรานมา 

กินข้าวด้วยกันสักมื้อนะ"

แต่เจีย่นเซวยีนกลบับอกว่ามีนดักบัเพือ่นแล้ว และจากไปอย่างว่องไว

เจี่ยนเหยาจึงเดินไปท่ีหน้าต่างและโทรหาหลี่ซวินหราน "ซวินหราน 

ฉันเอง เจี่ยนเหยา ฉันกลับมาแล้ว"

ผู้ชายที่อยู่ปลายสายนิ่งเงียบไปหลายวินาที ก่อนที่เจี่ยนเหยาจะมอง

เห็นว่าที่หน้าต่างฝั่งตรงกันข้ามบานนั้นมีเงาคนเคลื่อนออกมา

"ไหนลองย่ืนหน้าออกมาแสดงตัวก่อนซิ...ฉันมีกล้องส่องทางไกลนะ" 

เขาพูดด้วยน�้าเสียงไม่เร็วไม่ช้า แต่กระแสเสียงนั้นเจือไปด้วยรอยยิ้ม

และคราวนี้เจี่ยนเหยาก็หัวเราะออกมาเช่นกัน

ครอบครัวของหลี่ซวินหรานกับเจี่ยนเหยาเป็นเพ่ือนกันมานาน  

หลี่ซวินหรานนั้นแก่กว่าเจี่ยนเหยาสามปี ท้ังสองคนเป็นเพื่อนเล่นกันมา
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ตัง้แต่เลก็จนโต จนเรยีกได้ว่าเป็นคู่เหมยเขยีวม้าไม้ไผ่* อย่างแท้จรงิ ภายหลงั

หลี่ซวินหรานสอบเข้าโรงเรียนต�ารวจ พวกเขาจึงได้เจอหน้ากันน้อยมาก 

และพอเขาเรยีนจบกถ็กูส่งตัวไปประจ�าต่างเมือง เช่นเดยีวกบัท่ีเจีย่นเหยาเอง

ก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยท�าให้ยิ่งยากจะพบกัน นับดูแล้วพวกเขาไม่ได้เจอ

กันมาร่วมสามปี

ท้องฟ้ามืดสนิทลงแล้ว ดวงไฟท่ีอยู่ตามทางดูราวกับไข่มุกล�้าค่า

ลอยตัวเรียงประดับเป็นแนวไปตามถนนสายยาว ท่ามกลางความมืดสลัว

มวัหม่นนัน้ หลีซ่วนิหรานยนืพงิเสาไฟท่ีอยู่ตรงประตหูน้าของสถานตี�ารวจ 

ร่างในชุดฟอร์มต�ารวจเรียบกริบก�าลังมองมาทางเธอด้วยสีหน้าคล้ายย้ิม

คล้ายไม่ยิ้ม

เจี่ยนเหยายิ้มน้อยๆ ขณะที่เดินเข้าไปใกล้เขา

แต่พอเดินไปถึงท่ีเบ้ืองหน้าและก�าลังจะเอ่ยปากทัก ร่างสูงของ 

ชายหนุม่กลบัโน้มตวัเข้ามาอย่างกะทันหันพร้อมกบัย่ืนมือมาโอบรัง้ร่างเธอ

เข้าไปไว้ในอ้อมแขน

"ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ เจี่ยนเหยา" เขากระซิบบอกที่ข้างหูเธอ

เจี่ยนเหยาคิดไม่ถึงว่าเขาจะกอดเธออย่างปุบปับเลยชะงักค้างไป 

นิดหนึ่ง ก่อนจะหัวเราะยื่นมือออกไปกอดตอบเขาเช่นกัน

ทั้งสองคนไปหาร้านอาหารเล็กๆ ที่อยู่ใกล้ๆ หลี่ซวินหรานเลือกที่นั่ง

ท่ีอยู่ติดหน้าต่าง มีฉากฉลุลายดอกไม้กั้นเอาไว้อย่างเป็นสัดส่วนให้ความ

รู้สกึสงบเป็นส่วนตวั เขาพลกิเปิดดเูมนเูสยีงดงัพึบ่พับ่ ในขณะท่ีเจีย่นเหยา

มองดูชายหนุ่มโดยไม่พูดอะไร ชายหนุ่มไม่ได้เงยหน้าขึ้น แต่สั่งอาหาร 

กับพนักงานไปพร้อมๆ กับถามว่า "ท�าไม ภาควิชาภาษาต่างประเทศไม่ม ี

หนุ่มหล่อให้เจอเลยเหรอ"

เจี่ยนเหยาตอบอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นพิเศษว่า "แม่นแล้ว"

* เหมยเขียวม้าไม้ไผ่ เป็นส�านวน หมายถึงผู้ชายกับผู้หญิงที่รู้จักและเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก
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มุมปากของหลี่ซวินหรานจึงผุดรอยยิ้มขึ้นมา

รปูร่างหน้าตาของเขาหล่อเหลาตามแบบฉบับชายงามอย่างมาก คิว้ตา

ด�าขลบั ปากแดงฟันขาว เวลาท่ีใครต่อใครเห็นเขาต่างกร็ูส้กึว่าเขาเป็นหนุม่

หน้าสวยสะดุดตา ทว่าตั้งแต่เด็กหลี่ซวินหรานเป็นคนท่ีมีนิสัยหย่ิงทะนง 

เรือ่งนีท้�าให้ความหล่อเหลาของเขาไม่ใช่สิง่ท่ีใครจะพาตวัเข้าไปใกล้ได้ง่ายนกั 

เจี่ยนเหยารู้สึกว่าหลายปีนี้หลังจากท่ีเขาเข้าเป็นต�ารวจแล้ว นิสัยในส่วนนี้

ของเขาเหมือนจะย่ิงเด่นชัดมากขึ้น แถมชายหนุ่มยังดูเข้มแข็งและสุขุม 

เยอืกเยน็มากขึ้นกว่าเดิมด้วย 

สั่งอาหารเสร็จแล้วเขาก็พาดมือข้างหนึ่งลงบนพนักเก้าอี้ด้านหลัง 

ส่วนมืออีกข้างเคาะนิว้ลงกบัโต๊ะด้านหน้า มองจ้องเธออยู่อดึใจหนึง่ก่อนจะ

ย้ิมออกมา "อีกสองสามวนัฉันจะพาเธอไปตกปลาดไีหม" สมยัเดก็ๆ พวกเขา

มักจะวิ่งร่อนไปทั่วป่าเขา ตกปลาหาผักกันอย่างสนุกสนานเสมอ

"ดีสิ" เจี่ยนเหยาใช้มือท้ังสองข้างเท้าคางมองตอบเขา "ตอนฉันอยู่

มหาวทิยาลยัยงัเข้าร่วมชมรมตกปลาเลย ตอนนีฝี้มือฉันข้ันเทพทีเดยีว นาย

เตรียมใจเอาไว้ให้ดีเถอะ"

หลี่ซวินหรานหัวเราะก๊าก

ผ่านไปอีกพักหนึ่งเขาก็ถามเธออีก "หาแฟนได้หรือยัง"

"ยัง นายล่ะ"

"ยังเหมือนกัน ยุ่งจะตาย"

เพิ่งกินข้าวกันไปได้ครึ่งหนึ่ง มือถือของหลี่ซวินหรานก็ดัง เขากดรับ

และพูดอยู่สองสามประโยคสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นเครียดขรึม หลังกดวางสาย

ชายหนุม่กห็ยิบเอาเสือ้โค้ตข้ึนมาควานหากระเป๋าสตางค์ "ท่ีสถานมีเีรือ่ง ฉัน

ต้องไปแล้ว เธอค่อยๆ กินไปก่อนนะ...เก็บเงินครับ"

เจี่ยนเหยาเองก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเหมือนกัน "ฉันจ่ายเอง"

หลี่ซวินหรานยิ้ม แต่พอบริกรเดินมาและเจี่ยนเหยาก�าลังจะหยิบเงิน 
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เขาก็ใช้มอืข้างหนึง่กดมือเธอเอาไว้ด้วยเรีย่วแรงมหาศาลอย่างน่าตกใจจน

เธอขยับไม่ได้

รอจนบรกิรเอาเงนิทอนมาให้แล้วหลีซ่วนิหรานถงึเพ่ิงนกึถงึคดีท่ีก�าลงั

ท�าอยู่ข้ึนมาได้ จงึกวักมือเรยีกเจีย่นเหยาให้เธอชะโงกหน้าเข้าไปใกล้เขาก่อน

กระซิบเสยีงต�า่ "ระยะนีแ้ถวบ้านเรามีพวกแก๊งลกัพาตวัอาละวาด เป้าหมาย

อยูท่ี่พวกเดก็ผูช้าย เธอกบัน้องสาวถงึจะอายเุกนิแล้ว แต่กต้็องระวงัตวัให้ดี 

เรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสืบหาหลักฐาน ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ"

เจีย่นเหยานิง่งนัไปเลก็น้อย ได้ยินเขาบอกอกีว่า "ฉันท่ีเป็นพ่ีชายของ

พวกเธอก็เพิ่งรู้เมื่อเดือนก่อนตอนท่ีจัดการพวกแฟ้มคดี เม่ือปีท่ีแล้วมีคดี

คนหายทั้งหมดเก้าราย ทั้งในเขตเมืองและปริมณฑล มากกว่าตัวเลขของ

ปีก่อนหน้านั้นตั้งเท่าตัว"

เจี่ยนเหยาได้ยินแล้วก็ย่นหัวคิ้ว "แล้วไงต่อ"

"จากนั้นฉันก็ลองท�าเป็นสถิติดู พบว่าในเก้ารายนั่นน่ะ มีอยู่แปดราย

ท่ีเป็นเด็กผู้ชายอายุสิบสามถึงสิบแปด และจุดท่ีหายตัวไปก็อยู่ในสถานท่ี

ชุมชนท้ังนัน้ เรือ่งนีมั้นแปลกๆ ใช่ไหมล่ะ" เขาลดเสยีงลงไปอีก "ฉันไปถาม

พวกรุน่พีก่องคดีอาญาโดยอ้างแฟ้มคดท่ีีสถาน ีได้รบัการยืนยนัว่าหลายปีนี้

มพีวกแก๊งลกัพาตวัอาละวาดอยู่แถวนีจ้รงิๆ เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจถกูจับ

ไปขายให้โรงงานนรกอะไรพวกนั้น"

หัวคิ้วของเจี่ยนเหยาขมวดเข้าหากันมากขึ้น หลี่ซวินหรานจึงตบบ่า

เธอเบาๆ "ไม่ต้องห่วง ฉันไขคดีนี้ได้น่า"

เจี่ยนเหยาไปส่งเขาทีห่น้าประตูร้าน หลี่ซวินหรานเดินห่างออกไปได้

ระยะหนึง่กหั็นหน้ากลบัมา พบว่าเจีย่นเหยายังคงยืนมองเขาด้วยอาการนิง่สงบ

อยู่ท่ีเก่า เวลานีท้้องฟ้ากลายเป็นสดี�ามืดสนทิไปหมดแล้ว แสงจนัทร์ท่ีอยู่บน

ฟ้ากับแสงไฟท่ีอยู่บนพื้นดินต่างให้แสงสลัวราวกับจะหลอมรวมกลายเป็น

หนึ่งเดียวกัน บนถนนมีผู้คนสัญจรไปมากันอยู่บางตา หลี่ซวินหรานมองดู
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เจี่ยนเหยาท่ีสวมเสื้อไหมพรมสีเหลืองอ่อนกับกางเกงสีเข้ม เรือนผมยาว 

สีด�าสนิทสยายปรกบ่า ย่ิงช่วยขับเน้นให้เห็นผิวขาวผุดผ่องและเรือนร่าง

อรชรอ้อนแอ้นได้อย่างเด่นชัด

"รีบกลับไปได้แล้ว!" เขาตะโกนมาแต่ไกล เจี่ยนเหยาผงกศีรษะรับ 

ชายหนุ่มหมุนตัวกลับพลางถูมือท้ังสองข้างเข้าหากัน เป่าไอเย็นพรูออก

จากปากพร้อมกับก้าวยาวๆ เดินจากไป

คนืนัน้เจีย่นเหยาถ่ายทอดค�าพดูของหลีซ่วินหรานให้น้องสาวฟังแล้ว

กไ็ด้ยนิอีกฝ่ายอุทานอย่างตืน่ตกใจ พร้อมกบับอกว่าวนัพรุง่นีจ้ะไปซ้ืออปุกรณ์

ป้องกันตัวมาเก็บไว้

สองพีน้่องพดูคยุเล่นกนัจนดกึดืน่ ก่อนท่ีจะหลบั เจีย่นเหยากค็ดิข้ึนได้

ว่าพวกต�ารวจมีงานยุ่งจนหัวหมุนขนาดนัน้ เรือ่งนดัตกปลากบัหลีซ่วินหราน

น่ากลวัว่าคงต้องเลือ่นอย่างไม่มีก�าหนดเสยีล่ะมัง้ และพอนกึถงึการสมัภาษณ์

งานเม่ือตอนกลางวันแล้ว เธอก็ตัดสินใจว่างานท่ีอยู่ตรงหน้านี่ต่างหากถึง

จะมีความส�าคัญกับเธอมากที่สุด 

สองวันต่อมา ตอนท่ีเจี่ยนเหยายังท�าอาหารเช้าอยู่ในครัว มีคนส่ง

พัสดุด่วนมาให้ เจี่ยนเซวียนเซ็นรับเอามาให้เธอ "จากเขตเดียวกัน"

เจีย่นเหยาเปิดออกด ูพบว่าเป็นสญัญาจ้างงานท่ีฟูจ่ือ่อวีส่้งมา หญิงสาว

อ่านดูอย่างละเอียดแล้ว ไม่มีปัญหา จึงพลิกไปดูหน้าสุดท้ายที่ต้องเซ็นชื่อ 

แต่กลับต้องนิ่งงันไป

ชื่อของผู้ว่าจ้างมีการเซ็นเอาไว้เรียบร้อยแล้ว...ป๋อจิ้นเหยียน

เจี่ยนเซวียนยื่นหน้ามาดู "ลายเซ็นของนายอสูรป๋อเป็นยังไงบ้าง"

เจี่ยนเหยาตอบ "ลายมือสะท้อนตัวตน ในเมื่อเขาเป็นอสูรก็ต้องเป็น

อสูรจอมหยิ่งน่ะสิ"

เจี่ยนเซวียนรับค�า "อืมๆๆ"



20 คดีร้าย... สุภาพบุรุษอันตราย 1

เจี่ยนเหยาหยิบเอาปากกาออกมาจากกระเป๋าเพื่อเซ็นช่ือ แต่ทันทีท่ี

ปลายปากกาจรดลงบนแผ่นกระดาษ หญิงสาวก็ชะงักและหันไปหยิบเอา

แผ่นกระดาษสีขาวมาทดลองเซ็นดูหลายครั้ง จากนั้นจึงค่อยยกปากกาขึ้น

ตวัดเซ็นชื่อของตัวเองลงไปข้างชื่อเขา

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)


