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'ฟั่นจยาหลัว' หน่ึงในสมาชิกวงสตาร์ที่เคยโด่งดังถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร 

ฆ่าเพ่ือนร่วมวง เพียงเพราะเขาวาดรูปการตายของคนคนน้ันได้เหมือนจริงราวกับ

ภาพถ่าย ซ�้ายังเคยเอ่ยค�าเตือนราวกับล่วงรู้เรื่องราวในอนาคต การกระท�าเหล่าน้ัน 

ท�าให้ฟั่นจยาหลัวตกเป็นผู้ต้องสงสัย ต�ารวจท�าทุกวิถีทางเพ่ือจับฟั่นจยาหลัวให้ได้  

แต่พวกเขาไม่มีหลักฐาน และฟั่นจยาหลัวกล่าวอ้างว่าทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียง 

เรื่อง 'บังเอิญ' เท่านั้น

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นความบังเอิญจริงหรือไม่ มีเรื่องบังเอิญอะไรที่น่ากลัว

ขนาดน้ีอยู่จริงๆ ในโลกงั้นหรือ...พบกันครั้งนี้เอเวอร์วายขอเชิญชวนนักอ่านทุกคน 

เข้ามาสัมผัสความลึกลับของผู้ชายที่ชื่อฟั่นจยาหลัวด้วยกัน

ทัง้ความเข้มข้นในการสบืสวนคด ีท้ังเรือ่งราวลกึลบัชวนใจเต้นให้ลุน้ระทึก ก�าลงั

รอให้ทุกคนค้นพบอยู่ในหน้าถัดไปแล้วค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ ฟ่ันจยาหลัว  หนึ่งในสมาชิกวงสตาร์ วงไอดอลชื่อดังที่มีแฟนคลับ

กว่าสบิล้านคน ฟ่ันจยาหลวัหน้าตางดงามดงึดดูสายตา 

แต่นอกจากจะเป็นที่กล่าวถึงด้านความหน้าตาดีแล้ว 

ฟั่นจยาหลัวยังมี 'ชื่อเสีย' อีกมาก เพราะเขามักจะ 

ท�ากร่าง วิจารณ์ผู้คนอย่างตรงไปตรงมา ท่ีผ่านมา 

ได้ล่วงเกินคนไปไม่น้อย กระท่ังสมาชกิวงสตาร์คนหน่ึง

ตกจากตึกลงมาตาย ชื่อเสียงของฟั่นจยาหลัวก็ย่ิง 

ดิ่งลงเหวเพราะตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตกร

✱ ดร. ซ่งรุ่ย  ผู ้ เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 

เชีย่วชาญการวิเคราะห์จติใจของผูต้้องสงสยัคดอีาญา

มากที่สุด คนร้ายที่ถูกเขาสอบสวน ไม่มีคนไหนที่ไม่ให้

ความร่วมมอื บคุลกิภายนอกดูสภุาพ แต่อกีมมุเป็นคน

เย็นชา ดูเข้าถึงยาก

✱ จ้าวเหวินเย่ียน  ผู้บริหารบริษัทสเตลล่าร์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์อันเป็น 

ต้นสังกัดของวงสตาร์ ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่

ปฏิเสธการสารภาพรักของฟั่นจยาหลัวอย่างไม่ไยดี  

คนรักของเขาคือ 'ซูเฟิงซี' นักแสดงสาวสวยชื่อดังท่ี 

ได้ชื่อว่าเป็นราชินีหนังมือรางวัล

แนะนำ�ตัวละคร



✱ จวงเจิน  อดีตทหารกองก�าลังพิเศษท่ีถูกย้ายมาเมืองหลวงเพ่ือ 

รับต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยสืบสวนประจ�ากรมต�ารวจ 

เช่ียวชาญเร่ืองการรับมือด้านจิตวิทยาของผู้ต้องสงสัย

ในคดีอาญาอย่างมาก จึงได้รับมอบหมายให้เป็น

หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ สืบสวนคดีของไอดอลชื่อดัง 

ที่ตายอย่างมีเงื่อนง�า



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ปัญหาในครอบครัว

มีการกล่าวถึงอาการป่วยทางจติ การท�าร้ายเดก็ การท�าร้ายทางร่างกายและจติใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ การข่มขืน 

และการฆ่าตัวตาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ชายหนุ่มรูปร่างผอมบางคนหนึ่งยืนอยู่ข้างสระน�้าสีด�าขนาดใหญ่ 

สายตาหลุบต�่า สีหน้านิ่งสนิท ในสมองมีค�าพูดประโยคหน่ึงก้องกังวานซ�้าไป

ซ�้ามาเหมือนพายุโหมกระหน�่า 'ฟั่นจยาหลัว ฉันชอบเวลาที่นายนิ่งๆ มากกว่า'

"นิ่งเหรอ เหอะ ฉันฟั่นจยาหลัวเคยนิ่งตอนไหนกัน" ชายหนุ่มกัดฟัน  

พ่นค�าพูดประโยคน้ีออกมาด้วยเสียงแผ่วเบา สองมือค่อยๆ ก�าเป็นหมัดแน่น

ราวกับก�าลังกดข่มความรู้สึกบางอย่างไว้สุดก�าลัง

ถูกต้อง ฟั่นจยาหลัวป่วยด้วยภาวะเมเนีย* ซึ่งแสดงอาการครั้งแรก 

ตอนอายุเจ็ดขวบ เขาได้บีบคอแมวตัวหนึ่งท่ีบ้านตายด้วยมือเปล่า เขารู้ดีว่า

ชาตินี้ตนไม่มีทางอยู่น่ิงได้ ต่อให้เป็นเวลาแค่สิบนาทีก็ตาม ร่างกายของเขา

เหมอืนภูเขาไฟท่ียังมชีวิีต พร้อมทีจ่ะระเบดิออกมาตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นใคร 

ขอเพียงกระตุ้นให้เขาโกรธนดิเดยีวเขากส็ามารถเป็นบ้า หลุดจากการควบคุม

ได้ทันที

ทะเลาะ ต่อยตี แข่งรถ แหกปากตะโกน เต้นร�าอย่างบ้าคลั่ง...คือ

พฤติกรรมปกติของเขา เขาสามารถเอาขวดเหล้าฟาดหัวคนอื่นในวินาทีแรก 

แล้ววินาทต่ีอมาก็หวัเราะลัน่แบบแปลกๆ อารมณ์ของเขาเป็นเหมอืนบ่อลาวา

ที่เดือดพล่าน ปล่อยควันพิษเร่าร้อนออกมาอย่างไม่เคยหยุดพัก

บทที่ 1 
นายคือภาชนะ

* ภาวะเมเนีย หรือภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ โดยเกิดจากความผิดปกติ 
ทางอารมณ์ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอารมณ์ดีผิดปกติ มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ส�าหรับผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ที่อยู่
ในภาวะเมเนีย อาจเกิดขึ้นสลับกับภาวะซึมเศร้า หรือมีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง
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มเีพียงเผชญิหน้ากับคนผูน้ั้นท่ีสามารถท�าให้เขาระงบัความบ้าคลัง่และ

เย่อหย่ิงจองหอง ยอมศโิรราบให้ด้วยความเตม็ใจได้ แต่เขาก็ยังอาละวาดเพ่ือ

เรียกร้องความสนใจจากฝ่ายตรงข้ามอย่างสุดความสามารถ แล้วจะอยู่นิ่ง 

ได้อย่างไร

"ผมรูน้ะว่าคนทีค่ณุพูดถึงไม่ใช่ผม แต่เป็นไอ้โง่พวกนัน้ใช่มัย้" ฟ่ันจยาหลวั 

ครางเสยีงต�า่ "คณุชอบผมตอนทีอ่ยู่นิง่ๆ เหรอ ได้! ผมจะเปลีย่นเพ่ือคณุ ผมจะ

เปลี่ยนเป็นแบบที่คุณชอบ..."

สุดท้ายฟั่นจยาหลัวก็เงยหน้าข้ึน เผยให้เห็นวงหน้าบิดเบี้ยว ฉายแวว

คลุม้คลัง่ แต่ไม่มผีูใ้ดรูว่้านอกจากภาวะเมเนียแล้วเขายังเป็นผูป่้วยโรคหลายบคุลิก 

ด้วย ในตัวเขามีบุคลิกที่แอบซ่อนอยู่ยี่สิบ? สามสิบ? หรือบางทีอาจจะสี่สิบ?

อนัทีจ่รงิแม้แต่ตวัเขาเองก็ยังไม่รูจ้�านวนทีแ่น่ชดั แต่ในฐานะบคุลกิหลกั 

เขาเกลียดชังความรู้สึกที่ร่างกายถูกบุคลิกท่ีไม่รู้จักพวกนั้นควบคุม เขาจึง 

เล่นสนุกอย่างบ้าคลั่งแบบลืมวันลืมคืน พยายามลดทอนเวลานอนให้น้อยลง 

เพ่ือทีบุ่คลกิพวกนัน้จะได้ถูกกดไว้ เพราะเขาต่างหากท่ีเป็นเจ้าของร่างนี ้ทีเ่หลอื

ก็เป็นแค่ขยะ!

แต่ต่อให้เขาอะเลิร์ตมากกว่าน้ีก็ต้องมีช่วงที่เหน่ือยล้า บางครั้งช่วง 

ระยะเวลาสั้นๆ ที่เขาเผลอหลับไป บุคลิกพวกนั้นก็จะออกมาส�ารวจโลก

ภายนอกอย่างกระตือรือร้น มีบุคลิกรองที่บ้าระห�่าเหมือนเขาสองสามคน แต่

บุคลิกรองที่ชอบอยู่นิ่งๆ ก็มีอีกสองสามคนเช่นกัน

ฟั่นจยาหลัวไม่รู้ว่าบุคลิกไหนที่ท�าให้คนคนน้ันพูดออกมาแบบน้ี แต ่

ไม่เป็นไร อีกฝ่ายชอบความน่ิงไม่ใช่เหรอ รอให้เขากลืนกินบุคลิกรองท้ังหมด 

หลอมรวมความทรงจ�า ทักษะ และนิสัยของพวกนั้นแล้ว ย่อมสามารถแสดง

ท่าทีนิ่งๆ ออกมาได้เอง

คืนนี้ฟั่นจยาหลัวรับยานอนหลับอย่างแรงจากนักบ�าบัดจิตแล้วเข้าสู่

ปราสาทซึ่งแอบซ่อนอยู่ภายในร่างกาย เตรียมท�าให้ที่น่ีนองเลือด เขาไม่รู้

จ�านวนบุคลิกรองเหล่านั้น แต่ไม่เป็นไร แค่ดูดกลืนพวกนั้นเข้าไปให้มากที่สุด

ก็พอ เขามีอ�านาจในฐานะของผู้ปกครองโลกภายในจิตใจ และตอนนี้สิ่งที่เขา
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ต้องท�าคือท�าลายปราสาทแห่งนี้ เท่านี้เขาก็จะสังหาร 'พวกหนู' ที่แอบซ่อนอยู่

ได้อย่างราบคาบ

ตอนมาถึงที่สระน�้าสีด�าแห่งนี้ เขาสังหารบุคลิกรองไปยี่สิบสี่บุคลิกแล้ว 

มีเสียงเล็กๆ ในใจบอกเขาว่าแค่กลืนอันสุดท้ายเข้าไป เขาก็จะมีพลังในการ

ท�าลายล้างมิติน้ี ตอนแรกเขาคิดจะควานหาเหย่ือท่ีอยู่ในสระน�้า แต่บังเอิญ

พบว่าทีก้่นสระน�า้สดี�ามเีงามนษุย์ร่างเพรยีวบาง เปล่าเปลอืย ขาวเหมอืนหยก

อยู่หนึ่งร่าง ก�าลังหลับใหลอย่างสงบ

ฟ่ันจยาหลวัมบีคุลกิรองมากมาย ซึง่บคุลกิพวกนีม้ทีัง้ผูช้าย ผูห้ญิง คนแก่  

และเดก็ ใบหน้าของพวกเขาบางคนสวยงาม บางคนธรรมดา บางคนอปัลกัษณ์ 

แต่กลบัไม่มคีนไหนท�าให้ฟ่ันจยาหลวัต้องหยุดมองนานๆ หรอืเรยีกความสงสาร 

จากเขาได้เลย

แต่ตอนนี้สายตาของเขากลับไม่อาจเคลื่อนจากใบหน้าของคนท่ีอยู่ 

ก้นสระได้ อีกฝ่ายก�าลังหลับลึก สีหน้านิ่งสงบมาก ใบหน้าน้ันแลดูอ่อนโยน

เหมือนสายน�้าไหล ริมฝีปากแดงดุจโลหิตแต่กลับเร่าร้อนเหมือนเปลวเพลิง  

ผิวของอีกฝ่ายขาวเข้าขั้นโปร่งใส เรือนผมสีด�าสนิทไม่สั้นไม่ยาว คลื่นน�้า 

หมุนวนอยู่รอบกายขาวใสน่ัน เปล่งประกายสว่างไสว ความสดใสอย่างท่ีสุด

ของสสีนักระทบกับความเปลีย่นแปลงร้อยแปดของแสง อาบย้อมให้คนคนน้ัน

เป็นเหมือนปีศาจ

หากที่นี่ไม่ใช่โลกในจิตใจที่ฟั่นจยาหลัวสร้างขึ้น และไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

โลกภายนอก เขาจะต้องเข้าใจว่าคนคนน้ีเป็นปีศาจท่ีมาจากท่ีไหนสักแห่ง 

เนื่องจากอีกฝ่ายงดงามราวภาพมายา เป็นเหมือนความฝัน

ฟั่นจยาหลัวยืนอยู่ข้างสระเป็นเวลานานกว่าจะค่อยๆ พ่นลมหายใจ 

ออกมา เขาย่ืนแขนออกไป กางกรงเลบ็ไขว่คว้าอากาศ หลงัสบูกลนืบคุลกิรอง

ไปมากมาย ต่อให้ยังไม่มพีลงัท�าลายโลกใบนี ้แต่เขาสามารถควบคมุสรรพสิง่

ที่นี่ได้ตามใจปรารถนา

สระน�า้ทีอ่ยู่ภายใต้เงือ้มมอืของเขาถูกดงึข้ึนมากลางอากาศ เงาร่างมนษุย์ 

ทีข่าวเหมอืนหยกซ่ึงนอนอยู่ก้นสระค่อยๆ ลอยข้ึนมา และถูกดดูดงึมาตรงหน้า
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เมื่อมาเห็นใกล้ๆ ใบหน้าของคนคนนี้เรียกได้ว่าไร้ที่ติ หากตนมีใบหน้า

แบบนี้มีหรือจะไม่ได้รับความสนใจจากจ้าวเหวินเย่ียน ใจของฟั่นจยาหลัว 

เต็มไปด้วยความเหี้ยมเกรียม ริษยา และบ้าคลั่ง นิ้วมือทั้งห้างอเพื่อบีบลงไป

ที่คอมนุษย์ซึ่งลอยตัวอยู่ตรงหน้าตน

ล�าคอของอกีฝ่ายระหงได้รปูงดงามมาก ตอนท่ีมนัถูกหักจะต้องเกิดเป็น

มมุโค้งสวยงามแน่นอน พอคดิแบบนีม้มุปากของฟ่ันจยาหลวัก็โค้งเป็นรอยย้ิม

น้อยๆ ออกแรงที่นิ้วเพิ่มขึ้นทันที

วินาทีท่ีกระดูกคอใกล้จะหัก ชายที่หลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมา เขามองหน้า 

ฟั่นจยาหลัวด้วยดวงตาสีด�าสนิท ไร้ความสับสน ลึกล�้าเหมือนห้วงมหาสมุทร 

พอเหน็หน้าฟ่ันจยาหลวัชดัๆ ม่านตากลมนัน่ก็หดตัวทนัท ีสดุท้ายก็เปลีย่นเป็น

เส้นบางๆ สองเส้น กลายเป็นรูม่านตาในแนวต้ังทันที แม้ล�าคอจะถูกบีบเค้น

ด้วยพละก�าลังมหาศาล และเผชิญหน้ากับการข่มขู่เอาชีวิต แต่สีหน้าของเขา

ยังคงนิง่สนิทเหมอืนตอนหลบั มองไม่เห็นความทุกข์ทรมานใดๆ ถึงข้ันพิจารณา

ฟั่นจยาหลัวได้อย่างสบายใจ เหมือนก�าลังวิเคราะห์ของชิ้นหนึ่ง

เมื่อถูกคนคนนี้มองตาไม่กะพริบ น้ิวของฟั่นจยาหลัวก็เริ่มส่ัน ท้ังท่ี 

ถ้าออกแรงอีกเพียงนิดเขาก็จะฆ่าอีกฝ่ายตายได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ท�า 

ไม่ส�าเร็จ ร่างกายของเขาเกิดแข็งค้างเพราะสายตาของคนคนนี้

ชายคนนัน้พิศดฟ่ัูนจยาหลวันิง่ๆ สหีน้าเรยีบสนิท ทว่าดวงตาลกึล�า้กลบั

ฉายแววพึงพอใจคล้ายคนท่ีถูกบบีคออยู่ไม่ใช่เขา ราวกับเวลาผ่านไปเนิน่นาน 

ทั้งท่ีความจริงเป็นชั่วระยะเวลาแค่พริบตาเดียว เขาย่ืนมือทั้งสองข้างมา

ประคองใบหน้าของฟั่นจยาหลัว ถามเสียงเบา "เจ้าสูบกลืนไปกี่คนแล้ว"

นิว้ของชายคนน้ันเรยีวยาว นุม่สวย แต่กลบัเย็นเยียบ ตอนท่ีเขาแตะถูก

ใบหน้า ฟั่นจยาหลัวถึงกับตัวสั่นอย่างอดไม่อยู่ ทั้งที่เขาไม่ได้ใช้ก�าลังเลย แต่

ฟั ่นจยาหลัวกลับรู ้สึกว่าศีรษะของตนถูกสองมือของคนคนน้ีล็อกไว้แล้ว  

อย่าว่าแต่จะหนัหนี แม้แต่กะพรบิตายังเป็นเรือ่งทีต้่องใช้แรงมาก เสยีงของเขา

ไพเราะ คล้ายธารน�้ากลางภูเขา ใสกระจ่างคดโค้ง แฝงไปด้วยเสน่ห์สะกด 

ตรึงวิญญาณ ท�าให้คนที่ถูกถามต้องเอ่ยปากอย่างไม่สามารถต่อต้านหรือ
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บังคับตัวเองได้ ต้องยอมตอบค�าถามตามความสัตย์

ความรู้สึกนี้ประหลาดมาก และบุคลิกนี้พิสดารยิ่งกว่า

ฟ่ันจยาหลวัแตกตืน่ก่อนจะนกึถงึพลงัของตนท่ีสามารถควบคมุโลกใบน้ี 

ขึ้นได้ เขากัดฟันแน่น พูดเสียงกร้าว "ฉันสูบกลืนบุคลิกรองไปยี่สิบสี่ตัวแล้ว  

แกเป็นรายที่ย่ีสิบห้า รู้มั้ยว่าฉันมีพลังที่สามารถสร้างสรรค์และยึดครองท่ีน่ี  

พอกินแกเข้าไปอีกคน ฉันก็จะท�าลายที่นี่ให้หมด!"

เพราะฉะนั้นฉันไม่กลัวแกหรอก!

ความรู้สึกท่ีว่าทุกสิ่งรอบตัวยังอยู่ในความควบคุมของตนท�าให้จิตใจท่ี

สั่นไหวของฟั่นจยาหลัวน่ิงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ใช่แล้ว เขามีอ�านาจแข็งกล้า  

ไม่จ�าเป็นต้องกลวับคุลกิรองแปลกๆ ทีอ่ยู่ตรงหน้าน้ี อนัท่ีจรงิเขาไม่จ�าเป็นต้อง

ลงมือด้วยซ�้า แค่ความคิดของเขาก็สามารถบดขยี้บุคลิกรองนี้ได้!

ริมฝีปากบางที่เม้มแน่นของฟั่นจยาหลัวค่อยๆ คลายออก เผยรอยยิ้มที่

เต็มไปด้วยความช่ัวร้าย เขาปลดปล่อยความคิดไปโอบล้อมชายคนนั้นอย่าง

แนบเนียน

วินาทีที่ความคิดของเขาก�าลังเตรียมสูบกลืนอีกฝ่าย ฟั่นจยาหลัวกลับ

ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ ของชายคนนั้น "บุคลิกรอง? เจ้าแน่ใจหรือว่าสิ่งท่ี 

กินเข้าไปคือบุคลิกรองทั้งหมด?"

ชายคนนั้นประคองใบหน้าของฟั่นจยาหลัว ขยับเข้ามาใกล้ทีละน้อยๆ 

แล้วหยุดอยู่ในระยะท่ีห่างกันแค่น้ิวเดียว บีบให้ต้องเผชิญหน้ากัน ริมฝีปาก 

สแีดงสดโค้งนิดๆ เป็นรอยยิม้ปรศินา ดวงตาสดี�าสนิทของเขาคล้ายหุบเหวลกึ

ทีม่องไม่เห็นก้น ภายในมอีารมณ์มากมายป่วนป่ัน แต่กลบัไม่มคีวามหวาดหว่ัน

หรือผวากลัวแม้แต่น้อย ในสายตาเขา ฟั่นจยาหลัวไม่นับเป็นอะไรทั้งสิ้น

เจอกับสายตาแบบนี ้อย่าว่าแต่ร่างกายเลย แม้แต่ความคดิของฟ่ันจยาหลวั 

ก็พลอยถูกแช่แข็งไปด้วย

"แก...แกหมายความว่ายังไง ถ้าไม่ใช่บคุลกิรองแล้วจะเป็นอะไร" ฟ่ันจยาหลัว 

เผลอถามออกไป

ชายคนนัน้หวัเราะ ใบหน้าไร้ทีต่ยัิงคงดอู่อนโยนทว่ากลบัฉายแววชัว่ร้าย
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ออกมาอย่างลึกล�้า "รู้หรือไม่ว่าร่างของเจ้ามิใช่ของเจ้า แต่เป็นภาชนะใบหนึ่ง

ที่ข้าสร้างขึ้น บุคลิกรองพวกนั้นรวมถึงตัวเจ้า ล้วนเป็นวิญญาณเร่ร่อนท่ีถูก

ภาชนะใบนีส้บูเข้ามา พวกเจ้าต่างด�ารง เติบโต และเปิดฉากประหัตประหารกัน 

ในภาชนะใบนี ้จนเมือ่หน่ึงในพวกเจ้ามพีลงัแขง็กล้ามากพอก็จะกลายเป็นอาหาร 

เพื่อเซ่นสังเวยข้า ปลุกข้าให้ตื่น ท�าให้ข้าอิ่มหมีพีมัน..."

ระหว่างท่ีพูดใบหน้าของชายคนน้ันก็เคลือ่นเข้ามาท่ีข้างหูของฟ่ันจยาหลัว  

เขาแลบลิน้สแีดงเหมอืนลิน้อสรพิษออกเลยีฟ่ันจยาหลวัเบาๆ เย็นจดั เหนยีวหนึบ  

น่ากลัว

ดวงตาของฟ่ันจยาหลวัเบกิกว้างจนมองเห็นเส้นเลอืด เขาไม่กล้าเชือ่ว่า

ตัวเองได้ยินอะไร! เขาเติบโตข้ึนมาในร่างน้ีไม่ใช่เหรอ ท�าไมถึงกลายเป็น

วิญญาณเร่ร่อนได้ และท�าไมบคุลกิรองท่ีถูกเขาสบูกลนืถึงอาจเป็นผเีหมอืนกัน 

บนโลกนี้มีเรื่องเหลวไหลแบบนี้ด้วย?!

นาทนีีทุ้กสิง่ท่ีฟ่ันจยาหลวัรูม้าตลอดย่ีสบิปีกับความหมายในการมชีวิีตอยู่ 

ล้วนผดิเพ้ียนไปหมด ความกลวัเป็นเหมอืนสตัว์ป่าตวัใหญ่ท่ีฉีกท้ึงหัวใจท่ีก�าลัง

สั่นสะท้านของเขาอย่างรุนแรง เขาเริ่มดิ้นสุดก�าลังก่อนจะค้นพบอย่างสิ้นหวัง

ว่าใบหน้าของเขาถูกชายคนนั้นประคองไว้ รวมถึงร่างกายของเขาก็ถูกชาย 

คนนั้นควบคุม แม้แต่ความคิดยังถูกชายคนนั้นสะกดเอาไว้ด้วย

ฟ่ันจยาหลวัขยับตวัไม่ได้ เมือ่ร่างกายทีม่พีลงัแขง็กล้าตกอยูใ่นเงือ้มมอื

ของชายคนน้ันก็พลนัเปลีย่นเป็นหมอกสดี�าแล้วถกูสบูเข้าไปทางโพรงจมกูของ

อีกฝ่าย ชายคนนั้นยิ้มอย่างไม่อนาทร แหงนหน้า เผยอริมฝีปากแดงเล็กน้อย

เพ่ือส่งเสียงครางอย่างเปรมปรีดิ์ท่ีสุดออกมา เขาดูอิ่มเอมมาก บัดนี้ นาทีนี้ 

ใบหน้าอ่อนละมุนงดงามแปรเปลี่ยนเป็นอหังการยิ่ง

ร่างกายของฟ่ันจยาหลวัค่อยๆ เปลีย่นเป็นโปร่งแสง ท้ายท่ีสดุก็เลอืนหาย 

ไปจนหมด ฟั่นจยาหลัวเพ่ิงค้นพบด้วยความหวาดกลัวว่าปราสาทอลังการท่ี

ถูกปกคลมุด้วยสายหมอกแห่งนีก้�าลงัพังทลายลงทีละน้อย บคุลกิรองท่ีวิง่ออกมา 

จากปราสาทต่างส่งเสียงหวีดร้องแล้วกลายเป็นควันสีด�าก่อนถูกสูบเข้าไปใน

โพรงจมูกของชายคนนั้น หล่อเลี้ยงร่างกายที่เพิ่งตื่นจากนิทราของเขา
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ชายคนน้ันพูดไม่ผดิ เขาหลบัอยู่ใต้สระมาย่ีสบิปีเพ่ือคอยช่วงเวลาน้ี และ

พวกฟั่นจยาหลัวทุกคนคือเครื่องสังเวยของเขา!

ความรู้สึกเสียใจและเคียดแค้นถาโถมเข้ามา แล้วสลายหายไปใน 

เสี้ยววินาที...
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นักสะกดจิตนั่งอยู่ใต้ดวงไฟแสงสลัว สองมือประสานกันใต้คาง พร้อม

จดจ้องชายหนุ่มที่นอนอยู่ตรงหน้าตนอย่างจริงจัง ส�าหรับผู้ป่วย การสะกดจิต

ขัน้ลกึเป็นวิธีรกัษาทีอ่นัตรายท่ีสดุ หากไม่ระวังจะส่งผลร้ายหรอืท�าให้กลายเป็น 

โรคเรื้อรังซึ่งยากแก่การรักษา

แต่ฟั่นจยาหลัวยืนกรานและยืนยันว่าจะรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึนด้วย 

ตัวเอง พร้อมเซ็นเอกสารปฏิเสธความรับผิดชอบไว้ให้ เมื่อน้ันนักสะกดจิต 

จึงฝืนใจตอบตกลง นี่เป็นคร้ังแรกท่ีเขาพบผู้ป่วยอาการหนักขนาดน้ี ตามที ่

ชายหนุ่มเล่า แม้แต่ตัวเขายังไม่แน่ใจว่าในร่างผอมอ่อนแอนี้มีบุคลิกรอง 

ซ่อนอยู่มากน้อยแค่ไหน สามสิบ สี่สิบ หรือมากกว่านั้น

พูดกันตามหลัก อ�านาจของบุคลิกหลักจะมีความแข็งกล้ามากที่สุด แต่

การสูบกลืนบุคลิกรองจ�านวนมากในชั่วข้ามคืนกลับไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจาก

สะกดจติ ชีน้�า และปลกุแล้ว นกัสะกดจติไม่สามารถช่วยเหลอืคนไข้ได้มากกว่านี้  

ทุกอย่างล้วนต้องอาศัยเจ้าตัว

คอยอยู่นิ่งๆ ได้สองชั่วโมงกว่า พบว่าใบหน้าของผู้ป่วยน่ิงสงบดีมาก  

นักสะกดจิตเผลอโล่งอก เขาน่าจะคิดได้อยู่แล้วว่าด้วยนิสัยและวิธีการของ 

ผู้ป่วยที่มีความรุนแรงขนาดนี้ บุคลิกรองที่ไหนจะเป็นคู่มือของชายหนุ่มได้

นักสะกดจิตเปลี่ยนท่าน่ังให้สบายข้ึน หยิบสมุดโน้ตมาจดบันทึกทุกส่ิง

ในวันนี้ วินาทีที่เขาจรดปากกา ชายหนุ่มที่นอนอยู่บนโซฟาก็เริ่มดิ้น แขนขา

บทที่ 2 
ไม่เกรงกลัว
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เหมอืนถูกเชอืกล่องหนพันธนาการ ท�าได้เพียงตะกุยตะกายและชกัอยู่ในองศา

ที่จ�ากัด บัดนี้ใบหน้าที่ตอนแรกนิ่งสงบกลับบิดเบี้ยว แสดงให้เห็นความดุร้าย

ของวิญญาณแค้น ก่อนจะเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวและผวาอย่างมาก

นักสะกดจิตตกใจ รีบวิ่งไปปลอบและชี้น�าชายหนุ่มให้ตื่น แต่สัญญาณ

หลายอย่างที่ตกลงกันไว้ตอนต้นกลับใช้ไม่ได้ผล ชายหนุ่มยังคงจมด่ิงอยู่ใน

ห้วงหลับลึก ดิ้นพราดทว่าไร้เร่ียวแรงที่จะหลบหนี ด้วยเครื่องหน้าท่ีบิดเบี้ยว

กับเสียงร้องครวญครางของอีกฝ่าย ท�าให้นักสะกดจิตได้แต่เดาว่าชายหนุ่ม

ก�าลงัพบเจอสิง่ใดในความฝัน มนัไม่ใช่ความหวาดกลวัและสิน้หวังแบบคนจมน�า้  

ชายหนุม่ผูโ้อหงัคนนีไ้ม่มทีางทีจ่ะแสดงท่าทีน่าอนาถราวแกะท่ีถูกเชอืดแบบน้ี

นกัสะกดจติคอยปลกุอกีฝ่ายอย่างต่อเนือ่งแต่ไม่ส�าเรจ็ ทันใดน้ันชายหนุ่ม 

ก็ยกศรีษะขึน้ แอ่นหลงั พร้อมกบัแผดเสยีงร้องแหลม ท�าให้นกัสะกดจติเข้าใจ

ว่าอกีฝ่ายคงตายแน่แล้ว ทว่าวินาทต่ีอมาเขากลบัร่วงกลบัไปบนโซฟาอย่างแรง 

และหลับสนิทไปอีกครั้ง ราวกับอาการดิ้นรน ชักกระตุก และร้องโหยหวน 

ก่อนหน้าไม่เคยเกิดขึ้น

นกัสะกดจติมองชายหนุม่อย่างขวญัหนดีฝ่ีออยูค่รูห่น่ึงจนแน่ใจว่าอกีฝ่าย 

ยังมีลมหายใจ ไม่ได้ตายคาห้วงฝัน เขาจึงถอดแว่นสายตาออกเพ่ือเช็ดเหงื่อ

เย็นๆ และพ่นลมหายใจออกมายาวเหยียด

"เฮ้อ! คุณ เมื่อไหร่จะตื่น" นักสะกดจิตที่เตรียมจะใส่แว่นกลับไปบน 

สนัจมกูต้องตกใจเมือ่เผชญิหน้ากบัดวงตาด�าสนทิ ปราศจากความสบัสนและ

อารมณ์ความรู้สึกอย่างกะทันหัน

"เพ่ิงตืน่" ชายหนุม่พิศดนัูกสะกดจติแวบหนึง่แล้วเลยีรมิฝีปากท่ีเปลีย่นเป็น 

สแีดงสดเหมอืนเลอืดต้ังแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบ พูดด้วยน�า้เสยีงอิม่เอมเกียจคร้าน  

"ผมจะนอนอีกสักพัก คุณกลับไปก่อนได้เลย ค่ารักษาที่เหลือผมจะให้ผู้ช่วย

โอนให้"

นักสะกดจิตสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของชายหนุ่มได้อย่างฉับไว 

ดวงตาของอกีฝ่ายใสกระจ่างลกึล�า้เกินไป ต่างจากดวงตาสอี�าพันของฟ่ันจยาหลวั 

คนเดิมอย่างสิ้นเชิง น�้าเสียงของชายหนุ่มก็เปลี่ยนไป คล้ายน�้าพุท่ีผ่านการ 
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กรองมาเรียบร้อย ทั้งเย็นเยียบและอ่อนโยน ฟังแล้วอดไม่ได้ที่จะตัวสั่น

ชายหนุม่พูดพลางปิดเปลอืกตาลง แล้วหลบัไปอกีครัง้ สหีน้าน่ิงเฉยกว่า

ทกุช่วงเวลาท่ีผ่านมา นกัสะกดจติจดจ้องใบหน้างดงามของอกีฝ่ายแล้วสมอง

ก็ตกอยู่ในห้วงแห่งความสับสน เขากล้ารับประกันว่าคนตรงหน้าน้ีไม่ใช ่

ฟั ่นจยาหลัวคนก่อนแน่นอน เพราะน�้าเสียงนั้นนุ ่มนวลเกินไป อารมณ์ท่ี 

ซ่อนเร้นอยู่บนใบหน้าอบอุน่เกินไป ท�าให้เส้นสายของใบหน้าพลอยอ่อนละมนุลง 

ตามความอ่อนโยนน้ี แสดงให้เห็นถึงใบหน้าทีง่ดงามกว่า แตกต่างจากคนก่อนหน้า 

อย่างสิ้นเชิง เหมือนเปลี่ยนเป็นอีกคน!

พูดอีกอย่างคือฟั่นจยาหลัวแพ้ ร่างกายเขาจึงถูกบุคลิกรองยึดครอง!  

นักสะกดจิตรับรู้เรื่องน้ีได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าท�าอะไรทั้งนั้น 

เนือ่งจากบคุลกิหลกัคือฟ่ันจยาหลวั บคุลกิรองก็คอืฟ่ันจยาหลวั ใครชนะใครแพ้ 

ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่น เพราะเป็นการต่อสู้ภายในของพวกเขา

พอคดิแบบนีน้กัสะกดจติก็สดูลมหายใจเข้าปอดลึกแล้วออกจากคอนโดฯ  

แห่งนี้ไปอย่างรวดเร็ว แม้คนที่ตื่นขึ้นมาจะดูอ่อนโยนกว่าฟั่นจยาหลัวคนก่อน 

แต่ไม่รู้เพราะอะไร เมื่ออีกฝ่ายมองมา ใจของเขาถึงรู้สึกหนาวยะเยือก

ฟ่ันจยาหลวัทีถู่กเปลีย่นตวัตนข้างในนอนหลบัรวดเดียวสามวัน ช่วงเวลา

สามวันนีค้วามนิยมและหน้าท่ีการงานของเขาเสยีหายอย่างหนกัแบบทีไ่ม่เคยเป็น 

มาก่อน เพื่อเข้าใกล้กับเทพบุตรในดวงใจ เขาออดิชันเข้าไปในบริษัทบันเทิงที่

อีกฝ่ายบริหารอยู่จนได้เป็นเด็กฝึก และใช้แบ็กของครอบครัวเพ่ือแย่งโอกาส

กับทรัพยากรของคนอ่ืนจนกลายเป็นหน่ึงในบอยแบนด์ผู้ทรงอิทธิพลที่ได้รับ

การเดบิวต์ เพ่ือให้ได้รับความสนใจและเป็นเจ้าของความฮอต เขาเลือกใช้ 

ทุกวิธีการ แม้จะเพิ่งเข้าสู่วงการได้ไม่นานแต่กลับล่วงเกินคนไปไม่น้อย

ทว่าสกุลฟั่นมีเงินและอ�านาจ ซ�้ายังเป็นเพื่อนของเจ้าของบริษัทบันเทิง

ในเครือสกุลจ้าว เมื่อสองฝ่ายร่วมมือกันย่อมสามารถจัดการเรื่องแย่ๆ ท่ี 

ฟ่ันจยาหลวัก่อไว้ได้ ปทูางอ�านวยความสะดวกให้แก่เขา ช่วยดนัเขาขึน้ ท�าให้

วงทีช่ือ่ว่าสตาร์โด่งดังภายในระยะเวลาสัน้ๆ ดงึดดูแฟนคลบัจ�านวนสบิล้านคน 
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ได้อย่างถล่มทลาย

ในชวีติส่วนตัว ไม่รูว่้ามคีนมากน้อยเท่าไหร่ทีพ่อได้ยินค�าว่า 'ฟ่ันจยาหลวั'  

สามค�านีแ้ล้วต้องขบเขีย้วเคีย้วฟันอย่างโกรธแค้น แต่กลบัไม่มใีครกล้าล่วงเกิน 

เขาซึ่งหน้า

แต่บดัน้ีทุกสิง่กลบัเปลีย่นไป เมือ่นายหญิงสกุลฟ่ันเสยีชวิีตไปได้ไม่นาน 

นายใหญ่สกุลฟั่น ฟั่นลั่วซาน ได้ประกาศต่อสื่อใหญ่แบบอดรนทนไม่ไหวว่า

ฟั่นจยาหลัวไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของเขา แต่เป็นลูกเลี้ยงที่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันทาง

สายเลอืด เวลานีอ้กีฝ่ายบรรลนุติภิาวะแล้ว สมควรออกจากตระกูลไปใช้ชวิีตเอง

ความหมายของค�าพูดประโยคนี้คือนับจากวันน้ีเป็นต้นไป ทุกเรื่องท่ี 

ฟ่ันจยาหลวัท�าล้วนไม่เก่ียวข้องกับสกุลฟ่ัน สกุลฟ่ันจะไม่ช่วยตามเก็บกวาดให้ 

และไม่ซัพพอร์ตอะไรเขาอีก

ทนัททีีข่่าวนีอ้อกไป ข่าวเสยีหายของฟ่ันจยาหลวัก็ถูกปล่อยออกมาตาม

หนงัสอืพิมพ์และอนิเตอร์เน็ต เรือ่งท่ีเขาด่าทอสตาฟฟ์จนหน้าแดงคอแดง เรือ่งที่ 

เขาแข่งรถแบบไม่สนกฎจราจรจนถูกพาตวัไปสถานีต�ารวจ เรือ่งทีเ่ขาเต้นดิสโก้ 

อยู่ใต้แสงไฟหัวสั่นหัวคลอนและมีสีหน้ามึนเมาเหมือนคนเสพยา เรื่องที่เขา

ตะโกนสารภาพรกักับจ้าวเหวินเย่ียน ผูบ้รหิารบรษิทัสเตลล่าร์ เอน็เตอร์เทนเมนต์ 

แล้วถูกปฏิเสธจนหน้าตาบิดเบี้ยว แววตาน่ากลัว แต่วินาทีต่อมาเขากลับ 

ท�าหน้าใสซื่อบริสุทธิ์ แล้วถามผู้คนรอบตัวแบบมึนๆ ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน...

คลิปประเภทน้ีถูกปล่อยลงอินเตอร์เน็ตทีละคลิปๆ กลายเป็นระเบิดที่

ท�าลายเขา ท�าให้ตัวตนและชือ่เสยีงท่ีเขาสัง่สมมาอย่างยากล�าบากแหลกสลาย

กลายเป็นเศษซาก

'ฟั่นจยาหลัวท�ากร่าง' 'ฟั่นจยาหลัวเมาแล้วขับ' 'ฟั่นจยาหลัวท�าตัว

เละเทะ' 'ฟั่นจยาหลัวอาจเป็นพวกรักร่วมเพศหรือไบเซ็กช่วล' 'ฟั่นจยาหลัว 

เป็นโรคจิต หลายบุคลิก และมีแนวโน้มเป็นคนเจ้าอารมณ์ ต่อต้านสังคม'  

พาดหัวข่าวเว่อร์วังที่สื่อปล่อยออกมารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และความผิดที่ถูกกุขึ้น

ก็ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้คนวงในกับผู้คนมากมายว่ิงเข้าใส่เหมือนไฮยีน่า 

พร้อมใจกันฉีกทึ้งฟั่นจยาหลัวเป็นชิ้นๆ
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ฟ่ันจยาหลวัใช้เวลาไปกว่าครึง่ปี ไต่จากศลิปินอนัดบัสบิแปดขึน้มาเป็น

อันดับสอง แต่ร่วงจากศิลปินอันดับสองไปเป็นไอ้กากท่ีถูกถ่มน�้าลายใส่ใน 

โลกอินเตอร์เน็ตกลับใช้เวลาแค่สามวัน ไม่มีใครคิดว่าฟั่นลั่วซานจะไร้น�้าใจ

ขนาดน้ี มือหนึ่งดันลูกเลี้ยงข้ึนฟ้าแล้ว อีกมือก็ผลักเขาลงนรก เหมือนฮ่องเต้ 

ผู้บงการทุกสิ่ง ท�าให้คุณเป็นบ้าและท�าให้คุณตายดับได้

เวลาสามวัน จะบอกว่ายาวก็ไม่ยาว จะบอกว่าสั้นก็ไม่ส้ัน เพียงพอให้

ทีมผู้จัดการวางแผนรับมือทว่ากลับติดต่อตัวต้นเร่ืองไม่ได้ และไม่ได้รับ 

ความร่วมมือจากบริษัทในการแก้ปัญหา เมื่อกระแสสังคมด�าเนินไปจนได้ท่ี

ย่อมไปถึงจุดเลวร้ายที่ไม่สามารถควบคุมได้อีก

'ไอ้กากฟ่ันจยาหลวั ไสหวัออกจากวงการบนัเทงิไป!' กลายเป็นสโลแกน

ของความถูกต้องทางการเมอืง* กระจายไปท่ัวทุกมมุของสือ่ ชาวเน็ตทีเ่ปลีย่นจาก 

แฟนคลับเป็นแอนตี้ และคนท่ัวไปที่เปลี่ยนเป็นแอนต้ีมีจ�านวนมากมาย

มหาศาล พูดได้ว่าไม่มีที่ยืนของฟั่นจยาหลัวในวงการบันเทิงอีกต่อไป

สามวัน...ในทีส่ดุชายหนุม่ทีส่ลบไสลก็ลมืตาสดี�าสนิทดจุน�า้หมกึขึน้ เขา

ลุกน่ังช้าๆ ปัดเส้นผมท่ีตกลงมาปรกหน้าผากไปด้านหลัง เผยให้เห็นใบหน้า

งดงาม เวลาน้ีดวงหน้าน้ันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ความคมเข้ม

ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความอ่อนละมุน ความดุร้ายรุนแรงค่อยๆ หายไป ผิวที่

ขาวกว่าคนทั่วไปแต่เดิมตอนนี้ขาวจนโปร่งใส ทว่าริมฝีปากสีชมพูอ่อน 

กลับแดงก�่าประดุจดื่มเลือด

ความเปลีย่นแปลงเลก็ๆ น้อยๆ น้ีคนรอบตวัจะสงัเกตเหน็ได้ยาก แต่มนั

ท�าให้ชายหนุ่มมีเสน่ห์เย้ายวนเพ่ิมเติมเข้ามาอย่างประหลาด เขาเดินไปท่ี 

ห้องครวัอย่างไม่เรว็ไม่ช้า รนิน�า้หน่ึงแก้ว ดืม่อกึๆ จนหมดก่อนเปิดมอืถืออย่าง

เป็นธรรมชาติ เช็กดูข่าวสารท่ีได้รับในช่วงหลายวันมาน้ีด้วยท่าทีท่ีถอดแบบ 

มาจากฟั่นจยาหลัวคนเดิม

* ความถูกต้องทางการเมือง (Political correctness) คือทัศนคติ นโยบาย หรือพฤติกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิด 
ความรู้สึกว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติ เพศ สติปัญญา ความบกพร่องทางร่างกาย
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เสยีงแจ้งเตอืนดงัระงมเปลีย่นให้ห้องเงยีบๆ น้ีมเีสยีงดงัหนวกห ูข้อความ

ส่วนตวัจากหลากหลายช่องทางเตม็ไปด้วยค�าสาปแช่งและด่าทอ ประเดประดัง 

เข้าใส่ชายหนุ่มเต็มๆ ไม่นานเขาก็ส�าเหนียกได้ถึงสภาวะยากล�าบากของตน 

ทว่ารอยย้ิมจางๆ ที่มุมปากกลับไม่ได้เลือนหาย และเขาไม่ได้ว่ิงออกไป 

ขอความช่วยเหลอือย่างแตกตืน่ลนลาน ซ�า้ยังเลือ่นอ่านข่าวแต่ละข่าวได้อย่าง

ใจเย็นเป็นท่ีสุด หลังเข้าใจสถานการณ์แล้วเขาก็วางมือถือ เดินเข้าไปใน 

ห้องอาบน�้า ถอดเสื้อผ้าออกไปยืนใต้ฝักบัวที่ปล่อยน�้าเย็น

เขาไม่ได้ใช้อุปกรณ์อาบน�้าใดๆ แค่แหงนหน้าหลับตา ปล่อยให้สายน�้า

กระทบถูกเรอืนร่างผอมบางของตวัเองราวก�าลงัครุน่คดิ ไม่รูว่้าผวิขาวซดีของเขา 

ไปโดนอะไรท�าให้เปล่งรังสีสีด�ามืดหม่นออกมา รังสีเหล่าน้ีค่อยๆ รวมตัวกัน

กลายเป็นตัวอักษรสันสกฤตขนาดเล็กจ๋ิว ก่อนจะกลายเป็นภาพดอกบัว วงรี 

และวงแหวนปรากฏอยู่บนผวิกายขาวซดีของเขาเป็นพืด ตัง้แต่ข้างแก้มถึงคอ 

ตั้งแต่สะบักไหล่ถึงหลังเอว และตั้งแต่สะโพกถึงน่อง แทบไม่มีพื้นที่ว่าง

ชายหนุ่มลืมตา ลูบภาพอักษรสันสกฤตเหล่านั้นอย่างไม่ใส่ใจแล้ว 

ปิดก๊อก เช็ดตัวให้แห้ง เดินกลับไปที่ห้องรับแขก

มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารยังคงส่งเสียงไม่หยุด แต่เมื่อไม่มีคนรับ 

มนัก็ตดัสายไปเองโดยอตัโนมตั ิแต่ผ่านไปสกัพักมนัก็ส่งเสยีงแบบบ้าคลัง่อกีครัง้  

แสดงถึงความไม่ยอมเลิกรา

ชายหนุ่มพันผ้าขนหนูรอบเอวก่อนเดินไปอย่างไม่เร็วไม่ช้า รับสาย 

เสียงเนิบ "ฮัลโหล"

คนปลายสายได้ยินเสียงเขาไม่ได้มีความร้อนรนกระวนกระวายก็ 

ระเบิดอารมณ์ออกมา อีกฝ่ายด่ากราดมาเป็นชุดก่อนตบท้ายว่า "ฟั่นจยาหลัว 

นายต้องมาถึงบริษัทภายในยี่สิบนาที ไม่งั้นฉันจะไม่ให้พื้นที่นายได้คืนวงการ

อีกเลย!"

"คุณคอยเดี๋ยว" ฟั่นจยาหลัวหัวเราะเบาๆ ก่อนจะวางสาย

ไม่ให้พ้ืนท่ีคนืวงการ? ค�าพูดประโยคน้ีเหมอืนจะเก่ียวพันกับชวิีตทีแ่สนสัน้ 

แต่ยาวนานของเขา แล้วเขาต้องกลัวหรือเปล่านะ
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ฟั่นจยาหลัวข้ึนลิฟต์มาที่ลานจอดรถ เขาจ�ารถของเจ้าของร่างคนเดิม 

ได้อย่างรวดเรว็ แม้เขาดจูะไม่คุน้กับการขับรถแต่มท่ีาทสีนใจมาก เขาพิจารณา

หน้าปัดและมิเตอร์ต่างๆ อย่างละเอียดจนคุ้นเคยกับฟังก์ชันทุกอย่าง แล้วลูบ

พวงมาลัยกับเกียร์แบบอัตโนมัติ ดวงตาสีด�าเปล่งประกาย เผยความเป็นเด็ก

ออกมาหลายส่วน

พอคุ้นเคยกับต�าแหน่งต่างๆ ภายในตัวรถ เขาก็หลับตาเหมือนทบทวน

ความทรงจ�าว่าจะเคลือ่นไปได้อย่างไร และจะบงัคบัเครือ่งยนต์เหล็กน้ีแบบไหน  

พอลมืตาขึน้อกีครัง้ฟ่ันจยาหลวัก็สตาร์ตรถ เหยียบคนัเร่ง ขบัออกจากทีจ่อดรถ 

ไปด้วยความเร็วสูง จังหวะท่ีไปถึงประตู ท้ายรถท่ีสะบัดเหมือนจะชนก็กลับ

เปลี่ยนมาทรงตัวได้อย่างรวดเร็วก่อนหายลับไป

ครึ่งชั่วโมงต่อมาฟั่นจยาหลัวมาถึงบริษัทสเตลล่าร์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 

เขาเดนิมาทีห้่องท�างานของผูจ้ดัการเฉาเสีย่วเฟิงอย่างเจนทาง พอเคาะประตเูสรจ็ 

ก็เดินเข้าไปเจอที่เขี่ยบุหรี่อันหนึ่งลอยมาใส่หน้า

"แม่งเอ๊ย ในที่สุดก็ยอมโผล่! สามวันนี้นายหายไปไหนมาฮะ ยังไม่ตาย

อีกเหรอ ฉันอยากให้นายตายๆ ไปซะ ฉันจะได้จัดงานศพแล้วโยนเรื่องระย�า 

ต�าบอนพวกน้ันของนายเข้าเตาเผาไปพร้อมโลงของนายให้เหีย้น จะได้ไม่เหน่ือย 

คนอืน่! รูม้ัย้ว่าวงสตาร์เสยีหายเพราะนายไปมากแค่ไหน งานพรเีซน็เตอร์หลาย

งานท่ีฉันเพ่ิงรับไว้ถูกนายท�าป่วนหมดแล้ว! นายอยากบินเดี่ยวใช่มั้ย ตอนน้ี

บทที่ 3 
ภาพวาดอันน่าสะพรึง
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นายได้บินเดี่ยวแล้ว! ถ้ารู้ก่อนว่าจะมีวันนี้ วันที่นายขอบินเดี่ยวฉันน่าจะ 

ให้นายเอาทีมพวกนั้นของนายไสหัวไปให้หมด!"

ฟั่นจยาหลัวรับท่ีเขี่ยบุหรี่ไว้แล้ววางคืนบนโต๊ะด้วยท่าทางน่ิงๆ สีหน้า

เรียบสนิท ในความทรงจ�าของเจ้าของร่างเดิม เฉาเสี่ยวเฟิงไม่เคยแสดงท่าที

ต่อเขาแบบนี้ เมื่อก่อนอีกฝ่ายแสนจะประจบเอาใจ แต่ตอนนี้กลับลงไม้ลงมือ

และด่าทอไม่ยั้ง เปลี่ยนเร็วยิ่งกว่าพลิกหน้าหนังสือ

เฉาเสีย่วเฟิงคร้านจะมองหน้าชายหนุม่อกี เขาลกุข้ึนยืน ฝืนข่มเพลิงโทสะ 

แล้วเอ่ยว่า "ไป ประธานหลิวอยากเจอนาย"

ฟั ่นจยาหลัวเดินตามหลังเฉาเสี่ยวเฟิงไปเงียบๆ ดวงตาสีด�าสนิท 

คอยมองการตบแต่งภายในบริษัทเป็นระยะ ไม่มีสีหน้าแตกตื่นหรือหวาดกลัว 

ทว่าดูสนอกสนใจเล็กน้อยเหมือนแขกที่มาเยี่ยมชม

ทัง้คูเ่ดนิผ่านระเบยีงทางเดนิและขึน้ลฟิต์มายังห้องผูบ้รหิารทีช่ัน้ย่ีสบิแปด  

พนักงานฝ่ายเลขานุการขวางพวกเขาไว้ทีห่น้าประตู พูดด้วยน�า้เสียงเรียบเฉย

ว่า "ประธานหลิวก�าลังยุ่ง พวกคุณต้องคอยก่อนนะคะ"

"อ้อๆ โอเค" เฉาเสีย่วเฟิงรบัค�า ผงกศรีษะค้อมตวั เขาถลงึตาใส่ฟ่ันจยาหลวั 

หนึ่งครั้ง

ความตั้งใจแรกของเลขาฯ คือท�าโทษฟั่นจยาหลัวให้ยืนอยู่หน้าประตู 

คอยให้ประธานหลิวเรียกค่อยเข้าไป แต่ดูเหมือนเขาจะไม่รู้ตัว และไม่รู้ว่า 

ตัวเองก่อเรื่องร้ายแรงมากแค่ไหน เขาเดินไปยังโซนพักผ่อนท่ีอยู่ด้านข้าง  

หาโซฟานุ่มๆ นั่งแล้วหยิบมือถือออกมาสไลด์ดู

เวลาน้ีแค่เข้าอินเตอร์เน็ตก็จะเจอข่าวเสียๆ หายๆ ของฟั่นจยาหลัว 

ชนิดมดืฟ้ามวัดนิ ถ้อยค�าร้ายกาจทกุรปูแบบเข้ายึดหน้าเวยป๋อของเขานานแล้ว 

แฟนคลับท่ีตอนแรกมีอยู่สิบล้าน ตอนน้ีเพ่ิมข้ึนเป็นย่ีสิบล้าน ครึ่งหน่ึงตั้งใจ 

เข้ามาด่าเขาโดยเฉพาะ ส่วนอกีครึง่คอืแฟนคลบัท่ีเปล่ียนเป็นแอนต้ี ต่างต้ังหน้า 

ตั้งตาเหยียบซ�้า แฟนคลับผู้ภักดีซึ่งมีจ�านวนน้อยย่ิงกว่าน้อย เพ่ิงจะโผล่มาก็

ถูกมหาชนชาวเน็ตบีบให้ต้องออกไป ซ�้ายังถูกตราหน้าว่า 'สมองพัง' อีก

ถ้าเปลีย่นเป็นศลิปินทีต้่องอาศัยกระแสเพ่ือเลีย้งปากท้อง คาดว่าตอนน้ี 
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คงยับเยินไปแล้ว แต่ฟั่นจยาหลัวกลับท�าเหมือนไม่มีอะไร เขาไม่ได้ปิดเวยป๋อ

หนีค�าวิจารณ์ และไม่ได้หลบไปร้องไห้น�้าตานอง แต่กลับอ่านข่าวเก่ียวกับ 

ตัวเองทั้งหมดอย่างสนอกสนใจ

เฉาเสี่ยวเฟิงเห็นท่าทางของเขาแล้วเตรียมจะเดินไปด่าอีกยก แต่กลับ

เห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่หล่อเหลาสองคนเดินมาอย่างรีบร้อนเสียก่อน  

พวกเขาคือเกาอี้เจ๋อกับซุนอิ่ง สมาชิกอีกสองคนของวงสตาร์

"พวกนายมาแล้ว" เฉาเสี่ยวเฟิงรีบไปต้อนรับด้วยสีหน้าเป็นห่วงเป็นใย

ท้ังสามคนยืนคุยกันเร็วๆ อยู่มุมหนึ่ง เหมือนก�าลังหารือเรื่องแก้ข่าว  

ฟั ่นจยาหลัวใช้มือข้างหนึ่งเท้าคาง มองเพ่ือนร่วมวงของเจ้าของร่างเดิม 

ทัง้สองคน สหีน้าเรยีบเฉยเผลอเปลีย่นเป็นสนอกสนใจ ก่อนจะแปรเปลีย่นเป็น

ความต่ืนเต้น ถ้าขยับเข้าไปดูใกล้ๆ คนที่ช่างสังเกตจะพบว่ารูม่านตาของเขา

หดตัวลงเป็นเส้นบางๆ เหมือนดวงตาแนวตั้งของสัตว์ป่า ดวงตาท่ีด�าสนิท 

แต่เดิมบัดนี้ยิ่งดูลึกล�้าจนยากจะคาดเดา

เกาอี้เจ๋อพลันรู้สึกหนาวเยือกข้ึนมาทั้งตัว เขาเผลอเงยหน้ามองไปทาง

โซนพักผ่อนและพบว่าต้นตอของปัญหามาแล้วจึงแสดงสีหนา้เจ็บใจที่ไม่อาจ

หลอมเหล็กให้เป็นเหล็กกล้า* ออกมา แต่เขาก็อดทนไว้ ไม่ท�าอะไร ทว่าพอ 

ซุนอิ่งเห็นฟั่นจยาหลัวกลับไม่มีความปรานีเหมือนหัวหน้าวง ถกแขนเส้ือ 

เตรียมปะทะ

เฉาเสีย่วเฟิงดงึซนุอิง่ไว้ พูดเสยีงเบา "ท่ีนีค่นเยอะ ระวังหน่อย ตอนนีไ้ม่รู้

ว่ามีสายตากี่คู่คอยจ้องพวกนายอยู่ ห้ามก่อเรื่อง"

เกาอี้เจ๋อกดไหล่ซุนอ่ิงและย่ืนหน้าไปกระซิบข้างหูเขาสองสามประโยค 

ท�าให้ชายหนุ่มที่เกือบจะพ่นไฟสงบลง

พอประธานหลวิทีว่่ากันว่าก�าลงัยุ่งได้ยินเสยีงเอะอะข้างนอกก็ร้องบอก 

"เสี่ยวเจ๋อกับเสี่ยวอิ่งมาแล้วใช่มั้ย รีบเข้ามา"

ทั้งสามคนเลิกหันไปมองฟั่นจยาหลัว เดินเรียงกันเข้าไปในห้อง

* เจ็บใจที่ไม่อาจหลอมเหล็กให้เป็นเหล็กกล้า อุปมาถึงการตั้งความหวัง หรือเข้มงวดกับคนคนนั้นเพื่อหวังว่า
จะได้ดิบได้ดี มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
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พนักงานประจ�าชัน้เดนิมาท่ีโซนพักผ่อน แต่ไม่มใีครสกัคนสนใจฟ่ันจยาหลวั  

ต่างท�าเหมือนเขาเป็นอากาศธาตุ ที่ครั้งนี้ประธานหลิวให้หาตัวฟั่นจยาหลัว

เพราะเตรียมจะแบนเขา เรื่องนี้ไม่ใช่ความลับในบริษัทนานแล้ว

ทีผ่่านมาเพราะเหน็แก่หน้าสกุลฟ่ัน จ้าวเหวนิเย่ียนผูบ้รหิารสเตลล่าร์จงึ

ให้การดูแลฟั่นจยาหลัวเป็นอย่างดี แต่ครั้งนี้จ้าวเหวินเยี่ยนแค่ก�าจัดข่าวและ

การสืบค้นเรื่องชู้สาวระหว่างตนกับฟั่นจยาหลัวออก ทว่าไม่ได้จัดการเรื่อง 

ข่าวเสียอื่นๆ เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่ไม่มีปัญญาจัดการเรื่องพวกน้ี แต่ยินดี

กอดอกยืนมองอยู่ด้านข้างมากกว่า

การวางตัวของผู้ใหญ่ย่อมส่งผลต่อผู้น้อย วิธีล้างมลทินหลายอย่างท่ี 

ฝ่ายประชาสมัพันธ์จดัไว้ถูกเบือ้งบนดอง และหนัไปให้ความส�าคญัแก่สมาชกิ

ที่เหลืออีกสองคนแทน แผนคือให้พวกเขาตัดความสัมพันธ์กับฟั่นจยาหลัว  

ถ้าท�าได้ดี เกาอี้เจ๋อกับซุนอ่ิงจะสามารถขายความน่าสงสาร เรียกคะแนน

เห็นใจ ถูกจบัเปรยีบเทียบ ได้รบัการผลกัดันจนได้รบัความนิยม และเป็นท่ีสนใจ

มากขึน้ พลกิสถานการณ์ร้ายให้กลายเป็นด ีบรษิทัเตรยีมจะสร้างกระแสไปใน

ทางที่ดีขึ้น

ส�าหรับฟั่นจยาหลัว สถานการณ์แบบนี้คือหิมะคลุมน�้าค้างแข็งเกาะ* 

ถ้าแผนของบริษัทส�าเร็จ หน้าท่ีการงานและอนาคตของเขาย่อมจบส้ิน ทว่า 

ตวัเขาในตอนน้ีกลบัไม่แสดงสหีน้าวิตกกังวลออกมาให้เห็น ตรงกันข้าม เขายัง

ขอยืมสมุดโน้ตหนึ่งเล่มกับปากกาจากเลขาฯ มาวาดรูปอย่างไม่ยี่หระ

อีกสามคนพูดคุยกับประธานหลิวอยู่ในห้อง และอีกครึ่งชั่วโมงต่อมา 

ซนุอิง่ก็เดนิออกมาก่อน ในขณะท่ีเฉาเสีย่วเฟิงกับเกาอีเ้จ๋อยังคงหารอืเรือ่งแผน

อยู่ข้างใน ไม่ว่าจะเร่ืองความสามารถหรือรูปลักษณ์ของเกาอี้เจ๋อล้วนเป็น 

อันดับต้นๆ ในวงการบันเทิง และเป็นไอดอลท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในวง  

การที่บริษัทให้ความส�าคัญกับเขามากกว่าจึงไม่ใช่เรื่องผิด

ซนุอิง่กับเกาอีเ้จ๋อสนทิกันย่ิงกว่าพ่ีน้องแท้ๆ จงึไม่เคยมคีวามรูสึ้กอจิฉารษิยา  

* หิมะคลุมน�้าค้างแข็งเกาะ เป็นส�านวน หมายถึงความโชคร้าย ความซวยประเดประดังเข้ามา ไม่มีหนทาง
เยียวยา ตรงกับส�านวนที่ว่า 'เคราะห์ซ�้ากรรมซัด'
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หลังปิดประตูซุนอิ่งก็เดินตรงมาหาฟั่นจยาหลัวอย่างฉุนเฉียว พูดเสียงเบาว่า 

"เราไปคุยกันที่บันไดหนีไฟหน่อย"

"คุยเรื่องอะไร" ฟั่นจยาหลัววางปากกา เอ่ยถามคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

"นายมากับฉัน!" ซุนอ่ิงคว้าคอเสื้อฟั่นจยาหลัวเพ่ือลากตัวไป พนักงาน 

ท่ีเดนิผ่านไปผ่านมาต่างรูว่้าซุนอิง่อาจลงไม้ลงมอืแต่ก็ไม่มใีครห้าม ความเป็นตาย 

ของฟั่นจยาหลัวเกี่ยวอะไรกับพวกเขากัน

ประตบัูนไดหนีไฟถูกซนุอิง่เตะเปิดจนเกิดเสยีงดงัสนัน่ เขาอดัฟ่ันจยาหลวั 

ติดผนังอย่างแรงจนกระดกูหลงัแทบป่น แต่สดุท้ายฟ่ันจยาหลวัก็เพียงย่นหวัคิว้  

แสดงสีหน้าเจ็บปวดที่หาได้ยากออกมา

"ถ้านายพอมีจิตส�านึกอยู่บ้างก็ไปโพสต์เวยป๋อขอโทษทุกคนแล้ว

ประกาศถอนตัวออกจากวงซะ อย่ามาถ่วงฉันกับพ่ีเจ๋อ สามวันท่ีนายหายตัว

ไปพ่ีเจ๋อแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน เพราะต้องคอยเคลียร์เรื่องยุ่งๆ ของนาย  

เราเป็นทมีเดยีวกัน ค่าเสยีหายท่ีนายละเมดิสญัญาฉนักับพ่ีเจ๋อจะช่วยรบัผดิชอบ 

ส่วนหนึ่ง นายพอใจหรือยัง" ซุนอิ่งถามแบบขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

ฟั่นจยาหลัวพิงผนังอย่างเกียจคร้าน ตอบกลับด้วยน�้าเสียงไม่ย่ีหระ  

"ถ้าไม่ได้สกุลฟ่ันท่ีเป็นแบก็ของฉนั พวกนายจะดงัเหมอืนตอนน้ี? จะได้ทมีงาน

ที่ศิลปินระดับเอลิสต์ยังหาได้ยากหรือ พวกนายอาศัยบารมีฉัน ฉกฉวย 

ผลประโยชน์จากฉันไปตั้งเยอะแล้วยังไม่พอใจ แล้วฉันจะท�าอะไรได้"

ทรพัยากรของวงสตาร์เป็นสิง่ทีข่ดักับความเป็นจรงิอย่างมาก และเป็นเพราะ 

มฟ่ัีนจยาหลวัอยู่ในวงจรงิๆ ซนุอิง่โกรธจนควันออกหแูต่หาค�ามาเถียงไม่ได้ ทว่า 

เมือ่เขานกึได้ว่าฟ่ันจยาหลวัไม่ใช่คณุชายใหญ่สกุลฟ่ันอกีแล้ว และแผนบนิเดีย่ว 

ของอีกฝ่ายก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง อารมณ์ของซุนอิ่งก็ดีข้ึน ตอนแรกคนคนน้ี

ตั้งใจทิ้งวง แต่ตอนน้ีกลับเป็นคนท่ีถูกท้ิง กฎแห่งกรรมมีจริง คนชั่วย่อมถูก 

กรรมสนอง!

ท้ังคู่น่ิงกันอยู่พักหน่ึงเกาอ้ีเจ๋อก็มาหา เขาเหว่ียงตัวซุนอิ่งไปด้านหลัง 

ถลึงตามองอีกฝ่ายอย่างอ่อนใจ สุดท้ายจึงหันมามองฟั่นจยาหลัว เอ่ยด้วย 

น�้าเสียงนุ่มนวล "จยาหลัว ฉันคุยกับท่านประธานหลิวแล้ว ค่าละเมิดสัญญา
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ของนายฉนัจะช่วยรบัผดิชอบส่วนหน่ึง ถึงยังไงฉนักเ็ป็นหัวหน้าวง ต้องรบัผดิชอบ 

ดูแลนาย และรับผิดชอบปกป้องวงของพวกเรา นายกลับไปพักผ่อนก่อน  

คอยให้เรือ่งสงบแล้วค่อยออกมาพูด ถ้ามปัีญหาโทรหาฉนัได้ตลอดเวลา มอืถือ 

ฉันเปิดรอนายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง"

เกาอี้เจ๋อพูดพลางย่ืนมือมาหมายจะลูบศีรษะของชายหนุ่มแต่กลับ 

ถูกอีกฝ่ายเบี่ยงหลบ มองเข้าไปในดวงตาสีด�าที่ปราศจากความสับสนของ 

ฝ่ายตรงข้ามแล้ว หัวใจเกาอี้เจ๋อพลันรู้สึกเย็นเยือก ไม่รู้ท�าไมเขาถึงลืมบทพูด

ที่คิดมาจนหมดเกลี้ยง

ฟั่นจยาหลัวมองหน้าเกาอี้เจ๋อนิ่งๆ สุดท้ายเขาก็หัวเราะเบาๆ "ขอบคุณ

ในความหวังดีของนาย แต่ไม่จ�าเป็น ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากนาย" 

ฟ่ันจยาหลวัฉกีกระดาษจากสมดุโน้ตออกมาหนึง่แผ่น พับแล้วยัดใส่มอืเกาอีเ้จ๋อ  

พูดเสยีงเนบิ "ขอเตอืนด้วยความหวงัดว่ีาอย่าข้ึนไปเดนิบนทีส่งู เพราะความตาย 

เป็นแค่จุดเริ่มต้นของหายนะ"

นิว้เย็นๆ ลบูแก้มของเกาอีเ้จ๋อเบาๆ และหยุดนิง่ทีล่�าคอของเขาหลายวนิาที  

ชายหนุ่มผู้มีรอยย้ิมบางๆ แต่ร้ายกาจอย่างย่ิงเดินลงบันไดไป เงาแผ่นหลัง 

สูงเพรียวค่อยๆ หายลับเข้าไปในความมืด

เกาอีเ้จ๋ออึง้ไปพักหน่ึงก่อนจบัราวบนัได ตะโกนว่า "จยาหลวักลบัมาก่อน 

ประธานหลิวมีเรื่องจะคุยกับนาย! จยาหลัว จยาหลัว!"

ซนุอิง่ลงบนัไดตามไป สกัพักก็วิง่หอบฮกักลบัมาโบกมอื "พ่ีเจ๋อ ฟ่ันจยาหลวั 

หายไปแล้ว! น่าจะลงลฟิต์ชัน้ล่างไปแล้ว เขาเป็นอะไรไป ข่าวเสยีตัง้เยอะแยะ

เขาไม่แคร์เลยเหรอ เขานกึว่าตวัเองยังเป็นคณุชายใหญ่สกุลฟ่ันอยู่อกีเหรอไง!  

นิสัยแบบน้ีถ้าไม่ปล่อยให้เขาตายแล้วใครจะตาย! พ่ีเจ๋อไม่ต้องไปสนใจเขา 

ท�าตามที่ประธานหลิวบอก ตัดขาดกับเขาซะ"

"ขอฉันคิดดูก่อน ถึงยังไงเราก็เป็นทีมเดียวกัน จะท้ิงหินลงบ่อ* ไม่ได้"  

เกาอี้เจ๋อส่ายหน้า เดินออกจากประตูบันไดไปอย่างกลัดกลุ้ม

เฉาเสี่ยวเฟิงเข้ามาถาม "ฟั่นจยาหลัวล่ะ ประธานหลิวอยากเจอเขา"

* ทิ้งหินลงบ่อ เป็นส�านวน หมายถึงฉวยโอกาสเอาเปรียบซ�้าเติมผู้ที่ตกอยู่ในความล�าบากหรืออันตราย
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"เขาไปแล้ว!" ซุนอิ่งบอกอย่างอารมณ์เสีย

"ว่าไงนะ ที่ให้เขามาเพราะจะให้โอกาสเขาอีกครั้ง หลังโดนแบนไม่แน่

ว่าเขาอาจคืนวงการได้ ท�าไมถึงไปซะแล้ว ดีๆๆ ถ้าเขาอยากตัดหนทางตัวเอง

ฉนัก็จะไม่สนใจอกี ปล่อยเขาไปเลย! พวกนายเอาบญัชเีวยป๋อให้ฉนั ฉนัจะให้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดการ ฟั่นจยาหลัวเก่งนักไม่ใช่เหรอ งั้นก็มาช่วยหนุน 

พวกนาย ส่งพวกนายไปให้ไกลขึ้นอีกแล้วกัน ตัวเขาตอนน้ีก็มีประโยชน์แค่น้ี

แหละ"

ซนุอิง่ส่งบัญชใีห้ทนัท ีเกาอีเ้จ๋อลงัเล แต่เพราะถูกผูจ้ดัการกับเพ่ือนกล่อม  

สุดท้ายเลยต้องเลือกอย่างอับจนหนทาง

ฟ่ันจยาหลวัท่ีกลายเป็นหนิหนนุ* น่ังอยู่บนรถสปอร์ตคนัเลก็ เขาสตาร์ตรถ 

อย่างกระตอืรอืร้น เตรยีมจะไปวนรอบเมอืงอนัศวิิไลซ์แห่งนีส้กัรอบ เขาไม่เคย

เก็บเอาข่าวเสียๆ หายๆ ของเจ้าของร่างเดิมมาใส่ใจ แต่จะไม่ยอมถูกใช้ง่ายๆ 

ข่าวทีก่ระจายอยู่บนอนิเตอร์เนต็พวกนัน้ โดยเฉพาะคลปิท่ีถูกถ่ายจากมมุท่ีอยู่

ใกล้มาก ภาพค่อนข้างชดัเจนและนิง่ ถ้าไม่ใช่คนทีส่นิทกันมากๆ ไม่มทีางแอบถ่าย 

ได้แบบนี ้ดงันัน้เขาจงึรูต้ัง้แต่ต้นว่าคนท่ีสร้างกระแสตวัจรงิไม่ใช่ใครทีไ่หน แต่

เป็นคนที่อยู่ร่วมกับเจ้าของร่างเดิมทั้งวันทั้งคืนนั่นเอง

ในบรรดาคนพวกน้ีใครน่าสงสยัทีส่ดุ นอกจากสมาชกิของวงสองคนกับ

ผูจ้ดัการ ฟ่ันจยาหลวัก็นึกถึงคนอืน่ไม่ออก หลงัจากพบเกาอีเ้จ๋อกับซนุอิง่ เขาก็ 

แน่ใจว่ามอืมดืท่ีอยู่หลงัม่านคอืใคร แต่ไม่คิดทีจ่ะไปแก้แค้น เพราะเขาเหน็ภาพ 

ล่วงหน้าแล้วว่าต่อให้วงนีไ้ม่ถูกคนท�าลายก็ต้องเกิดความร้าวฉานภายใน และ 

สดุท้ายก็ไม่เหลอืซาก เขาจงึไม่จ�าเป็นต้องแก้ตัวและย่ิงไม่ต้องให้ค�าอธิบายใดๆ

รถสปอร์ตสีแดงว่ิงฉิวเสียงดังกระหึ่มออกจากตึกสเตลล่าร์ไป และเป็น

เวลาเดียวกับที่เกาอี้เจ๋อคลี่กระดาษออกดู สีหน้าเขาพลันเปลี่ยนไปทันที

"นี่...นี่มันอะไร! ใช่ที่ฟั่นจยาหลัวให้พี่เมื่อกี้หรือเปล่า" พอซุนอิ่งเห็นสิ่งที่

อยู่ในกระดาษถนัดก็ตกใจจนพูดไม่ออก

* หินหนุน หรือหินทางเดิน เป็นค�าอุปมาคนหรือสิ่งของที่คนอื่นใช้เหยียบหรือปีนขึ้นไป
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"ไหนดูซิ!" เฉาเสี่ยวเฟิงแย่งกระดาษไปดูอย่างละเอียดแล้วโกรธจน 

มอืสัน่ บนกระดาษมภีาพศพทีม่นัสมองไหล ใบหน้าบดิเบีย้ว สองตาเบกิโพลง 

คล้ายตายตาไม่หลับ เลือดสีด�าไหลนองรอบศพกลายเป็นแอ่งโลหิต แขนขา

หกังออยู่ในสภาพผดิธรรมชาติอย่างทีส่ดุ เหน็แล้วอยากอาเจยีน แต่ท่ีเขย่าขวญั 

มากยิ่งกว่าคือศพนี้เป็นศพของเกาอี้เจ๋อ

ก่อนหน้านี้เฉาเสี่ยวเฟิงไม่เคยรู้ว่าฟั่นจยาหลัววาดรูปเป็น ซ�้ายังวาดได้

เหมอืนจรงิ แม้แต่เงาสะท้อนในดวงตาหม่นมวัของศพก็ยังเหน็ชดั เงาสะท้อนนัน่ 

เป็นภาพของฝูงชนกับอาคารหลายหลัง ใครคนหน่ึงน่ังยองๆ อยู่ตรงหน้า  

ในมอืถือสิง่ทีห่น้าตาเหมอืนโทรศพัท์มอืถือ คล้ายก�าลงัถ่ายภาพศพ รายละเอยีด 

ทุกอย่างล้วนสมจริง คล้ายทุกอย่างในภาพคือสตอรี่บอร์ด

เฉาเสีย่วเฟิงหนาวเยือกในอก แต่ฝืนท�านิง่แล้วเอ่ยว่า "แบบนีม้นัข่มขูกั่น 

ชัดๆ! ฟั่นจยาหลัว คอยดูเถอะ ฉันเอาแกตายแน่!"

ซุนอิ่งตบไหล่เกาอี้เจ๋อพลางพูดปลอบเขาไม่หยุด ดวงตาฉายแววชิงชัง

ที่มีต่อฟั่นจยาหลัว

เกาอี้เจ๋อสะกดความตื่นตระหนกในใจไว้ แสร้งท�าเป็นไม่ถือสา แต่ใน

ดวงตากลับฉายแววเคียดแค้นจางๆ
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เมืองหลวงใหญ่มาก ฟั่นจยาหลัวขับรถอยู่ข้างนอกท้ังวันยังตระเวน 

ได้แค่ส่วนเล็กๆ ส่วนเดียว เมืองหลวงแห่งนี้แตกต่างจากภาพในความทรงจ�า

ของเขาสิ้นเชิง ทุกหนทุกแห่งมีแต่ตึกสูงเรียงราย ตึกใหญ่บางตึกสร้างแบบ 

มีเอกลักษณ์เฉพาะ บางตึกมีความสูงหลายร้อยเมตร บางตึกติดกระจก 

เล่นแสงสะท้อนสายตา เวลาอาบแสงสดุท้ายยามสายัณห์จะเป็นสีทองอร่ามบ้าง  

แดงสดบ้าง งดงามยิ่งใหญ่คล้ายแดนเซียน

เขาขับรถไปถึงสวนสาธารณะแห่งหนึ่งและปีนขึ้นไปบนเนินท่ีสูงที่สุด 

ในสวนเพ่ือมองดูเมืองแห่งน้ี คอยให้อาทิตย์ยามอัสดงท่ีสาดแสงอาบร่าง 

จากไปพร้อมความมืด แสงดาวมาเยือน เขากะพริบตาท่ีแห้งผาก เดินทาง 

กลับไปคอนโดฯ อย่างอาลัยอาวรณ์

ภายในห้องว่างเปล่าเหมือนเคย แม้แต่น�้าสักขวดยงัไม่มี สกลุฟ่ันอายัด

ทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้าของร่างเดิมไปแล้วเหลือแค่คอนโดฯ นี้ พูดอีกอย่าง

คือฟั่นจยาหลัวคนปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นคนสิ้นเน้ือประดาตัว ถ้าไม่มีใคร 

มาช่วยกอบกู้ด้านการเงิน เขาจะต้องหิวตาย แน่นอนว่าเขายังต้องเผชิญหน้า

กับค่าละเมดิสญัญาและค่าชดเชยจ�านวนสงูลบิ หลงัจากน้ีจะท�าอย่างไรต่อไป 

จะอยู่อย่างไร นี่ต่างหากคือปัญหาใหญ่

ฟั ่นจยาหลัวเปิดตู ้เย็นดู ย่ืนมือไปทดสอบอุณหภูมิด้านใน สองตา 

เปล่งประกายกว่าปกติเม่ือบังเกิดความอยากรู้อยากเห็น เน่ืองจากเขาไม่เคย

บทที่ 4 
ความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
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เห็นของแบบนี้ หรือพูดให้ถูกคือเขาไม่เคยมีประสบการณ์กับทุกส่ิงท่ีอยู่ใน 

ยุคนี้และเมืองนี้ จึงยากที่จะจินตนาการถึงมัน

เขาส�ารวจตูเ้ย็นแบบสองประตแูล้วหยิบไม้พายมาแซะน�า้ค้างแขง็สขีาว

ท่ีอยู่ในช่องแช่แข็ง หลังตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของตนจนพอใจ  

ก็หยิบเอาถาดท�าน�า้แข็งพลาสตกิออกมาเพ่ือท�าก้อนน�า้แขง็จ�านวนมาก จากนัน้ 

ก็ไปนอนขดตวัอย่างเกียจคร้านอยู่บนโซฟาเพ่ือดหูนงัหลายเรือ่ง จนเวลาเกือบ

เทีย่งคนื ฟ่ันจยาหลวัเอาก้อนน�า้แขง็ทีท่�าเสรจ็แล้วออกมาเทใส่ถัง หิว้ไปห้องน�า้ 

เขาถอดเสื้อผ้า ส่องกระจกส�ารวจแผ่นหลังของตน ตรงนั้นมีรอยช�้าเป็นปื้น 

ทีเ่กิดจากซนุอิง่ผลกัเขาไปกระแทกผนัง รอยน้ีเป็นสม่ีวงเข้มอย่างไม่น่าสบายใจ  

ซ�้ายังดูท่าจะลามไปไม่หยุด

เจบ็ขนาดน้ีย่อมยากทีจ่ะไม่รูส้กึ แต่ตอนฟ่ันจยาหลวัย่ืนนิว้ไปแตะแผ่นหลงั  

สีหน้ากลับนิ่งสนิทคล้ายไม่รู้สึก ผิวส่วนท่ีถูกเขากดไม่ได้เด้งตัวคืนทันที แต ่

บุ๋มลงไปเป็นหลุมเล็กๆ เห็นได้ชัดถึงความผิดปกติ

ฟั่นจยาหลัวมองรอยบุ๋มด้วยแววตาหม่นมัว สีหน้ายากแก่การคาดเดา 

ผ่านไปสักพัก เขาเปิดน�้าเย็นจนเต็มอ่างแล้วเทน�้าแข็งลงไป อุณหภูมิท่ีม ี

น�้าแข็งลงไปผสมต�่าลงจนถึงศูนย์ เกรงว่าคนทั่วไปคงหนาวจนร้องกรี๊ด แต่ 

ชายหนุ่มกลับนอนลงในน�้าอย่างสงบและหลับสนิท

ก็อย่างทีเ่ขาบอกว่าน่ีไม่ใช่ร่างร่างหนึง่ แต่เป็นภาชนะใบหน่ึง ก่อนหน้าน้ี 

ตอนที่ภาชนะใบน้ีใกล้พัง มันได้สูบกลืนวิญญาณเร่ร่อนท�าให้มีชีวิตเป็นปกติ 

แต่ตอนนี้กลไกของมันพังแล้ว ถ้าไม่หาวิธีรักษา ไม่ช้าก็เร็วย่อมเปื่อยสลาย

เหลือแต่โครงกระดูกหนึ่งกอง

น่าสงสารฟ่ันจยาหลวัคนเดมิทีท่�าตวัเย่อหย่ิงมาทัง้ชวิีต แต่ไม่เคยคดิเลย

ว่าเหตใุดบคุลกิรองของเขาถึงได้แตกต่างจากบคุลกิรองของผูป่้วยอาการหนกั 

'ทั่วไป' เหตุใดมันจึงไม่โผล่ออกมาตอนท่ีบุคลิกหลักต้องการการปกป้องหรือ

หลบหนี แต่โผล่ออกมาอย่างไร้เหตุผล และหายไปอย่างไร้เหตุผลเช่นกัน

ย่ีสบิปีมานี ้'บคุลกิรอง' หลายรายถูกภาชนะใบนีก้ลนืกิน และได้ 'บคุลกิรอง'  

อีกหลายรายมาชดเชยทันเวลา ท�าให้ฟั่นจยาหลัวคนเดิมไม่ได้รู้สึกรู้สา และ
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ร่างนี้ก็ค่อยๆ เติบใหญ่จนสุดท้ายได้มีรูปลักษณ์อย่างตอนนี้

กระแสน�้าเย็นจัดได้แช่แข็งกระดูกและเลือดของร่างร่างน้ี ความโชคดี

คือท�าให้รอยช�้าสีม่วงเข้มน่ากลัวพวกนั้นลุกลามช้าลง

ฟ่ันจยาหลวัตกอยู่ในภวังค์หลบัลกึ ในระหว่างนีบ้นอนิเตอร์เน็ตมกีระแส

ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เริ่มต้นจากการที่มีชาวเน็ตตัดต่อคลิปกิจกรรมทั้งหมด

ที่วงสตาร์เคยไปออก ในคลิปเกาอี้เจ๋อกับซุนอิ่งให้การดูแลฟั่นจยาหลัวดีมาก 

และยงัคอยเตอืนเขาให้เพลาๆ ลง ให้ระมัดระวงัตวัมากขึ้นหลายตอ่หลายครั้ง

ระหว่างท่ีมกีารสมัภาษณ์ เกาอีเ้จ๋อพูดด้วยสหีน้าท่ีเต็มไปด้วยความรกัว่า  

'เวลาอยู่ข้างนอก คนทีผ่มเป็นห่วงท่ีสดุคอืจยาหลวั เพราะเขายังมคีวามเป็นเดก็  

ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะโต วงเราจะอยู่ยาวหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับหัวหน้าวง 

อย่างผม แต่อยู่ที่จยาหลัวของพวกเรา! เขาเป็นดวงใจใสพิสุทธิ์ของวงเรา'

ซนุอิง่เคยพูดไว้ระหว่างออกทัวร์ครัง้หน่ึงว่าฟ่ันจยาหลวัมคีวามเป็นเดก็สงู  

แต่เขาเป็นคนซื่อๆ น่ารักมาก

'ผมจะตั้งใจสอนเขา นี่เป็นหน้าท่ีของพ่ีชาย เราสามคนจะต้องพัฒนา 

ไปในทางที่ดีขึ้น' ซุนอิ่งพูดด้วยน�้าเสียงหนักแน่นจบก็ยิ้มอย่างสดใส

สรุปคือภาพท่ีทั้งสามคนอยู่ด้วยกันนั้นน่าซึ้งใจมาก เกาอี้เจ๋อกับซุนอิ่ง

ไม่เพียงดแูลฟ่ันจยาหลวั แต่ยังตัง้ใจสอนเขา ทว่าฟ่ันจยาหลวัเสยีนสิยัไปแล้ว 

ท�าให้ความพยายามของพวกเขาต้องสูญเปล่า

พอดจูบก็เกิดกระแสอย่างหนกั แฟนคลบัของวงสตาร์ต่างก็ปวดใจมาก 

เอาแต่บอกว่าพ่ีชายสองคนเป็นคนดีมาก คู่ควรกับสิ่งที่ได้รับในเวลาน้ี และ 

ขอให้ชาวเน็ตช่วยกันโจมตีฟั่นจยาหลัวคนเดียว อย่าได้ลากพ่ีชายสองคน 

ไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะพี่ชายสองคนเป็นผู้บริสุทธิ์

บรษิทัสเตลล่าร์ เอน็เตอร์เทนเมนต์ปล่อยข่าวเรือ่งทีฟ่ั่นจยาหลวัเถียงกับ

เกาอี้เจ๋อและซุนอิ่งจนเกือบจะต่อยกันออกมา ในคลิปและภาพท่ีออกมาน้ัน

ฟั่นจยาหลัวพูดจาร้ายกาจด้วยท่าทางวางก้าม ขอให้เพ่ือนร่วมวงสองคน 

ท�าตามเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข และห้ามแย่งความโดดเด่นของตน สองคนที่ 



31เฟิงหลิวซูไต 

ถูกขู่ท�าได้เพียงยอมถอย แม้จะมสีหีน้าโกรธเคอืงแต่ไม่ได้เคยีดแค้น ท้ังยังยินดี

ให้การสนบัสนนุฟ่ันจยาหลวั นอกจากนียั้งมคีลปิเสยีงปล่อยออกมาอกีหลายคลปิ  

ในคลิปเสียงฟั่นจยาหลัวประกาศอย่างอหังการว่าท่ีวงสตาร์อยู่ได้ทุกวันนี้

เพราะทีมงานของตน หากไม่มีตน เกาอี้เจ๋อกับซุนอิ่งไม่มีทางได้เป็นอะไรเลย 

หากทั้งคู่ท�าให้เขาไม่พอใจ เขาจะเอาทุกอย่างไปบินเด่ียว ปล่อยให้สองคน 

กลายเป็นขยะ กลับไปอยู่ที่เดิม

ข้อมลูทีถู่กปล่อยออกมาอย่างปบุปับในระลอกสองให้ผลชดัเจนกว่าเดมิ 

ทกุคนต่างเหน็ว่าเกาอีเ้จ๋อกับซนุอิง่เป็นคนใจกว้าง มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าท่ี 

มีคุณธรรมน�้าใจ ในขณะที่ฟั่นจยาหลัวเป็นคนใจคอคับแคบ นิสัยแปรปรวน 

ไม่เห็นใครอยู่ในสายตา หาดีไม่ได้

หลังมีการปล่อยข่าวน้ีออกมา บริษัทสเตลล่าร์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

สามารถซื้อใจมหาชนได้อีกครั้ง ไม่นาน นอกจากแท็ก #ฟั่นจยาหลัวไสหัว 

ออกจากวงไป# แล้ว ประเด็นเร่ือง #สงสารพ่ีชายสองคน# ก็ติดอันดับต้นๆ  

ในการสืบค้นเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกาอี้เจ๋อกับซุนอิ่งไม่สูญเสียแฟนคลับ  

ซ�้ายังได้ใจคนทั่วไปในความอ่อนน้อมถ่อมตนและความจริงใจ พุ่งทะยาน 

เป็นศิลปินระดับเอลิสต์อย่างรวดเร็ว

ฟ่ันจยาหลวัท�าตวัเหมอืนเมือ่ก่อนคอืไม่ได้เผยตวัออกมา และย่ิงไม่มสีือ่

พูดถึง เหมือนเขายอมรับชะตากรรมและยินดีเป็นเศษซากในการโจมตีจาก

มหาชนครัง้นี ้ด้วยการยอมใช้ชื่อเสยีงเน่าๆ ของตนส่งเพือ่นรว่มวงสองคนไปสู่

ฝั่งฝัน

หน่ึงสัปดาห์ต่อมา ในท่ีสุดฟั่นจยาหลัวท่ีแช่อยู่ในอ่างน�้าก็ต่ืนขึ้น เขา 

หรี่ตาลงทบทวนอยู่นานกว่าจะนึกออกว่าตัวเองอยู่ที่ไหน เขาลูบหยดน�้าบน

ใบหน้าออก ปีนออกมาจากอ่างน�้าช้าๆ ส่องกระจกดูแผ่นหลัง รอยช�้าบนน้ัน

ยังอยู่และสีไม่จางลง ซ�้ายังลามมาที่เอวอีกด้วย ไม่มียาใดสามารถรักษาได้ 

นอกจากอาศัยความเย็นลดทอนความเร็วในการลุกลาม

แต่แผลน่ากลวันีก้ลบัไม่ได้ท�าให้ฟ่ันจยาหลวัมสีหีน้าร�าคาญใจหรอืสบัสน  

เขาเช็ดตัวจนแห้งแล้วสวมชุดนอน เดินไม่เร็วไม่ช ้าเพ่ือกลับไปดูทีวีท่ี 
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ห้องรับแขก เสียงจ้อกแจ้กจากทีวีท�าให้ภายในห้องว่างๆ เต็มไปด้วยชีวิตชีวา 

ตรงกันข้ามกับตู้เย็นที่ยังคงว่างเปล่า

เวลาผ่านไปแล้วหนึง่สปัดาห์ ฟ่ันจยาหลวัไม่กินไม่ดืม่ แต่ยังอยู่ได้ด้วยดี  

เห็นชัดว่าเป็นความไม่ปกติ แต่นอกจากฟ้าดินที่รู้แล้ว ยังจะมีใครรู้อีก

เพราะว่ามอืถือแบตฯ หมด เครือ่งเลยปิดเองโดยอตัโนมติั เขาใช้เวลาหา 

อยู่นานกว่าจะเจอที่ชาร์จในลิ้นชักอันไหนสักอันในห้องเก็บเสื้อผ้า ส้ินเสียง 

แบ็กกราวนด์ตอนเปิดเครื่อง สิ่งที่ตามมาคือเสียงแจ้งเตือนดังต๊ิงๆ ทั้งวีแชต 

เวยป๋อ ยูทูบ และสารพัดแอพฯ สือ่สารบนมอืถือ เวลานีล้้วนเตม็ไปด้วยถ้อยค�า

ดูหมิ่นเหยียดหยัน

ฟั่นจยาหลัวมองมือถือด้วยสีหน้านิ่งสนิท ไม่ได้เป็นกังวลต่อเจตนาร้าย

มากมาย ตอนนี้เองเกาอี้เจ๋อก็โพสต์ข้อความยาวเหยียดลงบนเวยป๋อเพ่ือ

ขอโทษประชาชนแทนฟ่ันจยาหลวั อกีฝ่ายแถลงการณ์อย่างจรงิใจว่าน้องชาย

อายุยังน้อย ย่อมต้องท�าอะไรผิดพลาด ขอให้ทุกคนอภัย เชื่อว่าเรื่องในครั้งนี้

จะท�าให้ฟั่นจยาหลัวได้บทเรียนเพียงพอและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ขอทุกคน 

ให้โอกาสเขาสักครั้ง ในอนาคตเขาจะต้องดีขึ้นแน่นอน

จ�านวนคลิกของโพสต์นี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าสะพรึงภายในชั่วพริบตา แต่

ผลของมันกลับออกมาตรงกันข้าม นอกจากทุกคนจะไม่ให้อภัยฟั่นจยาหลัว

แล้ว ยังด่าเขาชนิดสาดเสียเทเสีย ตรงกันข้ามกับกระแสนิยมในตัวเกาอี้เจ๋อที่

เพ่ิมสงูขึน้ เวลาน้ีอกีฝ่ายเป็นคนหนึง่ในวงการบนัเทิงทีม่แีฟนคลบัสามสบิล้านคน  

เกาอี้เจ๋อดังแล้ว และดังมากด้วย! ถ้าบอกว่าฟั่นจยาหลัวเป็นแบบอย่างของ

ความไร้คุณธรรม เกาอี้เจ๋อก็ต้องเป็นแบบอย่างของไอดอลรุ่นใหม่ เพราะ 

เกาอี้เจ๋อทั้งใจกว้าง ซื่อตรง ใจดี จริงใจ ซื่อสัตย์ เป็นศูนย์รวมของความดีงาม

ทุกอย่าง

พวกแฟนคลับรักเกาอี้เจ๋อจนแทบคลั่ง

ผ่านไปไม่ก่ีนาทซีนุอิง่ก็โพสต์เวยป๋อและแท็กฟ่ันจยาหลัว หวังว่าเขาจะ

ออกมายอมรับความผิดของตัวเอง แสดงความรับผิดชอบ

ฟั่นจยาหลัวมองเวยป๋อท่ีถูกชาวเน็ตโจมตีด้วยความโกรธแค้นอีกครั้ง
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แล้วเลกิคิว้ บนใบหน้าเริม่มอีารมณ์ตืน่เต้น เขาย่ืนน้ิวหน่ึงออกไปพิมพ์ตัวอกัษร

หนึ่งแถวช้าๆ

'ความตายเป็นเพียงจดุเริม่ต้นของหายนะ เพราะฉะนัน้อย่าไปเดนิบนทีส่งู...'

เขาไม่ได้แท็กใคร เพราะเขาไม่รู้ว่าสัญลักษณ์ประหลาดๆ พวกน้ีมีไว ้

ท�าอะไร และคร้านทีจ่ะพลกิหาในความทรงจ�า เขาพูดในสิง่ท่ีควรพูด เจอคนที่

ควรเจอหมดแล้ว ไม่น่าแปลกที่โพสต์แรกของเขาจะถูกชาวเน็ตโจมตี

'ความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหายนะ น่ีคือค�าขู่เหรอ ฮัลโหล 110  

ใช่มั้ยคะ ฉันต้องการแจ้งความ!'

'คนอื่นเขาดังแล้ว นายไม่มีส่วนด้วยเลยพูดเพราะอิจฉาใช่มั้ยล่ะ'

'แบบน้ีมันอิจฉากันชัดๆ อย่าไปเดินบนที่สูง! เขาไม่แค่จะเดินบนท่ีสูง 

แต่ยังจะเดินไปถึงจุดที่ชาตินี้นายไม่มีวันจะไปถึงด้วย!'

'ฟั่นจยาหลัวไม่มีวันรู้หรอกว่าค�าว่า 'ส�านึก' เขียนยังไง!'

ชาวเน็ตต่างโกรธแค้น สบถสาบานว่าจะต้องฉีกทึ้งสารเลวฟั่นจยาหลัว

รายนี้กับมือ!

คนที่แห่เข้าไปด่าทอฟั่นจยาหลัวในเวยป๋อมีจ�านวนมากจนหน้าเวยป๋อ

ของเขาขึน้ค�าว่า 'เกิดข้อผดิพลาดชัว่คราว' แต่ตวัการอย่างฟ่ันจยาหลวัวางมอืถอื 

ไปนานแล้ว เขาสวมชุดไปรเวต แปลงโฉม หยิบกุญแจรถเดินออกจากห้อง 

ไปด้วยท่าทสีบายๆ สิง่แรกทีเ่ขาท�าคอืไปเดนิเท่ียวรอบเมอืงก่อนเข้าไปในคลบั

ชั้นสูงแห่งหนึ่งตอนใกล้ค�่า นั่งตรงจุดที่เห็นได้ชัดที่สุดเพื่อดื่มเหล้า

เขาถอดหมวกกับหน้ากากอนามัยเผยให้เห็นใบหน้าหล่อเหลา แต่คนที่

อยู่ในวงการบันเทิงล้วนมีรูปลักษณ์โดดเด่นจึงไม่มีใครสนใจศิลปินตกอับ 

ตัวเล็กๆ ฟั่นจยาหลัวสั่งค็อกเทลสีสวยสดใสหน่ึงแก้วมาถือไว้ดูเล่น แม้เวลา

จะผ่านไปนานแล้วก็ยังไม่ยอมดื่มเลยสักอึก เข็มนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนัง
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เคลื่อนจากหนึ่งทุ่มครึ่งไปที่สามทุ่ม เขาถึงได้วางแก้วลงและเดินออกไปอย่าง

ไม่เร็วไม่ช้า

บาร์เทนเดอร์ไม่ได้ขอให้ฟ่ันจยาหลวัเคลยีร์บญัช ีเน่ืองจากในบตัรสมาชกิ 

ของเขายังมีเงินเหลืออยู่เล็กน้อยพอให้ช�าระค่าใช้จ่ายคราวน้ี แม้สกุลฟั่นจะ

ตัดทางเดินและทางถอยของเขา แต่ก็ไม่ได้ริบทุกอย่างคืนไปท้ังหมดถึงข้ัน

อายัดเงินจ�านวนน้อยนดินี ้พนกังานถลงึตาใส่เงาแผ่นหลังของชายหนุ่มราวกับ

ไม่พอใจที่เขาไม่ยอมให้ค่าทิปเปิดประตู

ตอนก�าลงัออกจากคลบั จู่ๆ  ฟ่ันจยาหลวัก็เงยหน้าข้ึนมองกล้องวงจรปิด

ที่ถูกซ่อนอยู่ตรงมุมหน่ึงบนเพดาน ริมฝีปากสีแดงสดโค้งน้อยๆ เป็นรอยย้ิม 

ทรงเสน่ห์และเป็นปริศนา แต่วินาทีต่อมาเขาก็หุบยิ้ม สวมหมวกกับหน้ากาก

อนามัยเดินทอดน่องจากไป อึดใจต่อมารถสปอร์ตสีแดงก็แล่นผ่านหน้าคลับ 

หายเข้าไปในสายธารรถยนต์ที่เปิดไฟกันละลานตา

พร้อมกันน้ัน ณ ย่านธุรกิจแห่งหนึ่งในเมืองหลวง มีเสียงกรีดร้องดัง 

แหวกผ่านอากาศ "กรี๊ด! แย่แล้ว มีคนโดดตึก!"

"มีคนโดดตึก รีบมาดูเร็ว!" ฝูงชนกรูกันเข้ามา

"พ่ีเฉาครบั ชดุของคนคนน้ันเหมอืนของพ่ีเจ๋อเลย!" ซนุอิง่ทียื่นมองลงไป

จากชั้นสี่แสดงสีหน้าหวาดผวาออกมาทันที



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3ngQfzA

https://bit.ly/3ngQfzA

