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เอเวอร์วายขอน�าเสนอผลงานของอาจารย์เม่ิงซีสือ นักเขียนคนโปรดของใคร

หลายๆ คนทีเ่คยฝากความประทับใจมาแล้วหลายเรือ่ง ไม่ว่าจะเป็นรชัศกเฉงิฮว่าปีท่ีสบิสี่  

พันสารท และมังกรอ�าพราง

คราวน้ีเป็นเรื่องราวของ 'หลิงซู' นายต�ารวจเล็กๆ คนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆ  

เช้าตื่นมาไปท�างาน เย็นเลิกงานก็ไปหาของอร่อยใส่ท้องก่อนกลับบ้าน แวะโรงเต้นร�า

บ้างเป็นบางครั้งพอให้มีสีสันในชีวิต แต่แล้วคนที่ดูธรรมดาๆ คนนี้กลับตกเป็น 

ผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมขึ้นมา โดยที่ผู้ตายเป็นอดีตคนรักของเขาเอง

แม้จะสับสนมึนงงในทีแรก แต่เมื่อจับต้นชนปลายได้แล้ว หลิงซูก็ไม่รีรอท่ีจะ

สบืหาความจรงิด้วยตวัเอง เพราะตนย่อมเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน (แต่ถ้ามคีนมาช่วยเขาด้วย 

อกีสกัคนสองคนก็ย่อมดกีว่าแน่นอน) ฆาตกรตวัจรงิท่ีโยนเผอืกร้อนมาให้เขาจะเป็นใคร  

มีจุดประสงค์ใดแอบแฝงในหลุมพรางน้ีหรือไม่ รีบพลิกหน้ากระดาษไปช่วยหลิงซ ู

ตามหาคนร้ายและเอาใจช่วยให้เขารอดพ้นจากเคราะห์ใหญ่ครั้งนี้กันเถอะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ หลิงซู  นายต�ารวจธรรมดาๆ ผูใ้ช้ชวิีตเรยีบเรือ่ยไปวันๆ คนหนึง่ 

ในอดีตสกุลหลิงของเขารุ่งเรือง มีหน้ามีตาในสังคม  

แต่เม่ือบิดามารดาเสียชีวิต หลิงซูเหลือแค่พ่ีสาวเพียง 

คนเดยีว สกุลหลงิก็ค่อยๆ หายไปจากวงสงัคมชัน้สงู และ 

ท�าให้หลงิซจู�าต้องเป็นเสาหลกัหน่ึงเดยีวของครอบครวั

✱ ศาสตราจารย์เยวี่ยติ้งถัง  คุณชายสี่สกุลเยวี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลใหญ่ที่มี

อิทธิพลและเป็นที่รู้จักกว้างขวางของนครเซี่ยงไฮ้ เขา

เป็นเพ่ือนสมยัเรยีนของหลงิซ ู ปัจจบุนัสอนวิชากฎหมาย 

ในมหาวิทยาลยั และเป็นท่ีปรกึษาพิเศษให้กับส�านักงาน 

กิจการต�ารวจ มีความสามารถโดดเด่น ผู้คนจึงให้การ

นับหน้าถือตาเขาไม่น้อย

✱ ตู้อวิ้นหนิง  สาวงามคนดงัของนครเซีย่งไฮ้ เป็นนกัเรยีนรุน่เดยีวกบั

หลิงซูและเยว่ียติ้งถัง ท้ังยังเป็นอดีตคนรักของหลิงซู 

อีกด้วย ก่อนทีส่กุลหลงิจะตกต�า่ ทัง้สองตระกูลหมายมัน่ 

ให้หลงิซแูละตู้อวิน้หนิงแต่งงานกัน แต่เมือ่สถานการณ์

พลิกผัน ความตั้งใจแต่เดิมจึงหายวับไป

✱ เหอโย่วอัน  ดาราภาพยนตร์ซึ่งก�าลังได้รับความนิยมอย่างมาก 

ในเซี่ยงไฮ้ หน้าตาและบุคลิกล้วนงดงามอ่อนหวาน  

ถึงข้ันที่มีคนกล่าวว่าเธอจัดอยู่ในประเภทคนท่ีงามล�้า 

จนเมื่อพบครั้งหนึ่งก็ยากจะลืมเลือน

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง

และการฆาตกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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บทที่ 1

นิ้วเรียวยาวลูบไปป์ยาสูบท่ีท�าจากหยกขาวเบาๆ ครู่หน่ึง จากนั้นก็ 

ปล่อยให้มันตกลงบนเตียง

หญิงสาวหาวหวอดแล้วลุกขึ้นอย่างเชื่องช้า ก่อนจะเดินโซเซไปถึง

อ่างล้างหน้า เธอบิดเปิดก๊อกน�้าอย่างเบามือ สายตาดูเรื่อยเอื่อยล่องลอย 

ร่างกายไร้เรี่ยวแรงปวกเปียกเหมือนเส้นบะหมี่

ข้างหลังมีการเคลื่อนไหว

หญิงสาวมองเห็นคนมาใหม่ในกระจกเงา

"มาได้ยังไงคะ" เธอค่อยๆ คลี่ยิ้ม ดูยั่วเย้าเสน่หา "พอดีเลย มาช่วยฉัน

เลือกกี่เพ้าหน่อยสิคะ วันนี้..."

พูดไม่ทันจบ สีหน้าในกระจกพลันแปรเปลี่ยนเป็นหวาดกลัว!

"คุณจะท�าอะ...อ๊า!"

เสยีงกรดีร้องท่ีก�าลงัจะออกมากลบัถูกอดุเอาไว้อยู่ในล�าคอ เธอพยายาม

ดิ้นรนสุดชีวิตเพ่ือตะกุยมือของอีกฝ่าย เล็บที่ปกติเธอบ�ารุงดูแลจนเป็นความ

ภาคภูมิใจ ในตอนนี้กลับฉีกหักเพราะแรงจิกทึ้ง เลือดไหลออกมาจากร่องเล็บ

จนแยกไม่ออกว่าเป็นเลือดของใครกันแน่

ทว่าสิง่นีก็้มแีต่จะท�าให้อกีฝ่ายย่ิงตอบสนองด้วยความโหดเห้ียมมากข้ึน

หญิงสาวอ้าปากกว้างทันที!

เธอไม่สามารถหายใจเอาอากาศทีก่ระหายจะกอบโกยเข้าไปได้แม้แต่น้อย  
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และก�าลังเดินไปสู่ความตายของตนเร็วยิ่งขึ้น

ใบหน้าท่ีปกตจิะย้ิมแย้มจนท�าให้ผูช้ายท้ังหลายสติหลุดลอยได้น้ันก�าลัง

บดิเบีย้วอย่างรนุแรง เส้นเลอืดทีห่น้าผากปดูนนู ดวงตากลอกขึน้ข้างบนเลก็น้อย  

ณ เขตแดนแห่งสนธยาอันสลัวราง ความคิดท่ีวาบผ่านมาท�าให้เธอตระหนัก

ได้อย่างพรัน่พรงึว่าผ้าทีร่ดัอยู่บนคอตัวเองนัน้ก็คอืเสือ้คลมุนอนท่ีเธอเพ่ิงจะทิง้

เอาไว้บนเตียงนั่นเอง

เธอซือ้เสือ้คลมุผ้าแพรตัวน้ีมาเมือ่เดอืนท่ีแล้ว เธอชอบมนัมากจงึมกัจะ

สวมอยู่บ่อยครั้ง

รองเท้าแตะถูกถีบออก ร่างของเธอถูกลากมาทีห้่องนอน เท้าเปล่าเปลอืย

ทิ้งรอยชื้นบนพื้นเอาไว้สองรอย

คนท่ีก�าลังรัดคอเธออยู่ไม่ได้มีความสงสารเห็นใจเธอแม้แต่น้อย เมื่อ 

เห็นว่าเธอไม่มีแรงดิ้นแล้วก็ยิ่งเพิ่มแรงขึ้นอีก

ส�าหรบัคนทีใ่กล้ตาย ในขณะท่ีชวิีตก�าลงัถกูบัน่ให้สัน้ลงทกุนาททุีกวนิาที

สองขาของเธอค่อยๆ...หยุดเคลื่อนไหว

ร่างของเธออ่อนปวกเปียกอยู่บนเตียง แต่ดวงตารูปเมล็ดซิ่ง* กลับ 

เบิกโพลง จ้องเขม็งไปที่เพดาน

ตายตาไม่หลับ

หย่าฉีก�าลังหยิบจับเครื่องส�าอางที่อยู่บนโต๊ะของตนอย่างร่าเริง

เธอลังเลอยู่นานระหว่างครีมสองย่ีห้อคือเซี่ยงไฮ้ ไวฟ์กับเฮซลีน แล้วก็

ทนไม่ไหวเลือกเฮซลีนที่เพิ่งซื้อมาใหม่ในที่สุด

ฝาขวดของบรรจภัุณฑ์ใหม่เปิดยากอยู่บ้าง แต่กลิน่หอมทีล่อยมาแตะจมกู 

เมื่อทาลงบนหน้าก็ดับความไม่พอใจของเธอได้อย่างรวดเร็ว

พอมองดูคนในกระจกแล้วหย่าฉีก็รู้สึกสดใสงดงามตามหน้าตาของตน

ไปด้วย

* เมล็ดซิ่ง หรือเมล็ดแอปปริคอต เป็นผลไม้ที่มีเมล็ดคล้ายกับเมล็ดอัลมอนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวตะวันตก 
มักหยิบยกมาเปรียบเทียบกับดวงตา
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ส�าหรบัเธอแล้ว มนัก็เป็นเพียงค�า่คนืธรรมดาในบรรดาหมืน่พันคืนเท่านัน้

แต่ในคืนนี้ การมาของคนคนหนึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

"หย่าฉี คุณชายหลิงมาแล้ว เขาอยากพบเธอแน่ะ!"

หย่าฉีหันขวับไปทันทีแล้วก็หันกลับมาอย่างรวดเร็ว เธอคว้าลิปสติก 

ของแทนจี้* ที่ยังไม่ได้เปิดและอยู่ไกลตัวเธอที่สุดมาเปิดออก บิดหมุน แล้ว 

ส่องกระจกพลางทาลงบนริมฝีปากด้วยความประณีต

นี่คือสินค้าฝร่ังท่ีเธอเพ่ิงจะซื้อมาใหม่จากห้างหย่งอัน เธอท�าใจใช้มัน 

ไม่ลงอยู่ตั้งหลายวัน

เสียงต้าปัน** หัวเราะคิกคักจากด้านหลังดังใกล้เข้ามา

"ได้ยินว่าคุณชายหลิงมาแล้วดีใจขนาดนี้เลยเหรอ"

หย่าฉีเหลือบตามองในกระจก "ฉันว่าเธอดีใจกว่าฉันอีกนะ ปากจะฉีก

ถึงหูแล้วนั่น!"

ต้าปันเอ่ย "คุณชายหลิงทั้งรูปหล่อ พูดจาก็น่าฟัง แถมยังรู้จักเอาอก

เอาใจอีก ใครจะไม่ชอบล่ะ น่าเสียดายที่เทียบกับพวกลูกคนรวยจริงๆ แล้วยัง

ต่างกันนิดหน่อย แต่หน้าหล่อขนาดนั้นก็พอแล้ว ไม่รู้ว่าคืนน้ีเขาจะซื้อเวลา 

พาเธอออกไปข้างนอกหรือเปล่า ถ้าเด็กกว่านี้อีกสักสิบย่ีสิบปีนะ ฉันจะ 

เกาะติดเขาเลย จะยอมออกไปกับเขาด้วยเอ้า!"

หย่าฉีเบ้ปาก เธอไม่ได้พูดอะไร มัวแต่มองพิจารณาตัวเองในกระจก 

ให้ถี่ถ้วน

รมิฝีปากสแีดงสดท�าให้ใบหน้าทีแ่ต่งมาด้วยความประณีตดูงดงามย่ิงข้ึน  

คุณชายหลิงคงจะสังเกตเห็นว่าวันนี้เธอมีอะไรแปลกไป

ขณะก�าลงัพูดคยุกันอยูน้ั่น ต้าปันก็เห็นเดก็สาวคนหน่ึงยืนอายๆ อยู่ข้างๆ 

"มัวแต่มาอ�้าอึ้งอยู่ตรงน้ีท�าไม ออกไปกับฉันสิ คุณชายหลิงพาเพ่ือน 

มาด้วยแน่ะ พอดีเลย!"

* แทนจี้ คือแบรนด์เครื่องส�าอางจากสหรัฐอเมริกา มีมาตั้งแต่ยุค 1920 และยังคงจ�าหน่ายจนถึงทุกวันน้ี  
แต่ปัจจุบันวางขายเฉพาะที่ The Vermont Country Store ในรัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
** ต้าปัน มีความหมายว่าหัวหน้า หรืออาจหมายถึงผู้จัดการ ในท่ีนี้คือคนที่คอยจัดการเรื่องต่างๆ ของ 
สาวเต้นร�า



คดีลับใต้หมู่ดาว 118

เด็กสาวมีชื่อว่าโรส เธอเป็นสาวเต้นร�าท่ีฟลอเรนซ์เพ่ิงรับเข้ามาท�างาน

เมือ่สองสามวันก่อน ยังไม่รูก้ฎเกณฑ์มากนกั และยังไม่ค่อยมปีระสบการณ์ด้วย

"คณุชายหลงิเป็นใครคะ เป็นลกูค้าประจ�าท่ีนีเ่หรอ" เธอถามอย่างสงสยั

ทั้งสามเดินไปตามทางเดินรูปกรอบสี่เหลี่ยมที่มีแสงไฟกะพริบ รองเท้า

ส้นสูงกระทบพื้นจนเกิดเสียงใสดังเป็นจังหวะ

หย่าฉไีม่ได้สนใจจะตอบค�าถาม ต้าปันจงึเอ่ยอกีประโยค "รบีตามมาสิ!"

โรสได้แต่รับค�าแล้วพยายามท�าตัวให้ชินกับความรู้สึกไม่คุ้นเคยกับ

รองเท้าส้นสูง

เดิมทีบ้านของเธอก็นับว่ามีฐานะพออยู่ได้ ตัวเธอก�าลังเรียนมัธยมต้น 

ทว่าไม่ก่ีปีก่อนพ่อก็ป่วยและเสียชีวิตกะทันหัน ที่บ้านขาดเสาหลัก ฟ้าถล่ม

ภายในคืนเดียว และเพ่ือจะส่งเสยีน้องชายเรยีน โรสจงึได้แต่เลอืกมาท�างานที่

ฟลอเรนซ์

คนโชคร้ายแบบนี้ในโรงเต้นร�าต้าปันเห็นมามาก ยคุสมัยนี้สิ่งที่มีไม่เคย

ขาดมากท่ีสุดก็คือคนที่ต้องใช้ชีวิตล่องลอยไร้จุดหมายอย่างไม่เต็มใจ ทว่า

อย่างน้อยที่สุดการเป็นสาวเต้นร�าก็มีรายได้ไม่เลว

ชื่อก่ึงจีนก่ึงฝร่ังอย่างโรส* ต้าปันก็เป็นคนตั้งให้หลังจากเด็กสาวเข้ามา

ที่โรงเต้นร�าแห่งนี้แล้ว นับว่าเป็นชื่อในวงการของเธอก็ว่าได้

บนแผ่นดินเซี่ยงไฮ้อันกว้างใหญ่น้ี แม้ฟลอเรนซ์จะไม่อาจเทียบเคียง 

โรงเต้นร�าอย่างพวกไป่เล่อเหมิน เซียนเล่ออู๋กง ต้าปู้ฮุ่ย หรือเวียนนาได้ แต่ก็

ถือว่าพอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้าง อีกท้ังฟลอเรนซ์ยังไม่ปฏิเสธลูกค้า พวกเขา 

รับลูกค้าระดับต่างๆ ด้วยขอบเขตกว้างทีเดียว

ไม่เหมอืนอย่างพวกไป่เล่อเหมนิซึง่คนทีจ่ะเข้าได้ต้องทัง้รวยและมสีถานะ 

สูงส่ง ไม่ใช่ที่ซึ่งคนธรรมดาจะจับจ่ายได้ไหว

ถ้าโรสขยันสกัหน่อย ภายในเวลาหนึง่เดอืนเธอก็จะมเีงนิส่งเสยีน้องชาย

เรียนได้สบายๆ และอาจจะเหลือเอาไว้จับจ่ายใช้สอยไม่น้อยอีกด้วย

โรสได้พบกับคุณชายหลิงที่ต้าปันบอกว่า 'ทั้งรูปหล่อและพูดจาน่าฟัง' 

* ค�าว่าโรส จะอ่านแบบจีนว่าหลัวซือ ซึ่งฟังดูคล้ายชื่อจีนเช่นกัน
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คนนั้นอย่างรวดเร็ว

อกีฝ่ายสวมชดุแบบตะวนัตกสเีทาด�า จดัแต่งทรงผมเหมอืนวัยรุน่มากมาย 

สมัยนี้ เพียงแต่ไม่ได้ลงน�้ามัน เขาจึงดูสบายๆ และค่อนข้างสดชื่น การแต่งตัว

ก็ไม่ได้แปลกอะไร 

โรสเคยเห็นพวกคุณชายที่ดูหรูหราไปท้ังตัว แล้วก็เคยเห็นพวกนกยูง 

ทีช่อบแต่งตัวจนลายพร้อยย่ิงกว่าน้ีมาแล้ว แต่เธอก็รูไ้ด้ทันทว่ีาหากใครสกัคน 

หน้าตาดีพอ จะสวมชุดอะไรก็ไม่ส�าคัญ เพราะเขาจะสามารถสวมเสื้อผ้า 

ธรรมดาๆ ให้ออกมาดูไม่ธรรมดาได้

บนโลกน้ีมคีนมากมายท่ีหน้าตาข้ึนอยู่กับเสือ้ผ้า แต่คนทีเ่สือ้ผ้าขึน้อยู่กับ 

หน้าตาอย่างคุณชายหลิงนั้นมีเพียงหนึ่งในพัน มีน้อยเหลือเกิน

"คุณชายหลิง!" 

โรสเห็นหย่าฉโีผเข้าไปเหมอืนนกน้อยแสนสขุ รองเท้าส้นสงูน้ันเมือ่อยู่กับ 

เท้าของอีกฝ่ายก็ดูเบาหวิว

ใบหน้าของคุณชายหลิงมีรอยย้ิมเกียจคร้านประดับอยู ่ "หย่าฉี  

ทาลิปสติกใหม่ใช่ไหม สวยกว่าครั้งที่แล้วอีกแน่ะ!"

หย่าฉีทั้งประหลาดใจทั้งยินดีดังคาด "มองออกด้วยเหรอคะ"

คุณชายหลิงเอ่ยว่า "มองเห็นตั้งแต่ไกลแล้ว ปากแดงสดเชียว แถมตัว

ยังไม่ทันมาก็ได้กลิ่นหอมก่อนแล้ว"

หย่าฉีพูดอย่างดีใจ "น่ีเป็นลิปสติกแทนจี้ที่เพ่ิงออกใหม่เลยนะคะ  

ทั่วทั้งเซี่ยงไฮ้มีแค่ท่ีห้างหย่งอันเท่าน้ัน แล้วยังขายแบบจ�ากัดจ�านวนด้วย  

ฉันให้คนไปต่อแถวตั้งนานแน่ะ เกือบจะซื้อมาไม่ได้แล้วล่ะค่ะ!"

หย่าฉีเดินไปกอดแขนคุณชายหลิงพลางพูดคุยกะหนุงกะหนิงกับเขา

โรสถูกต้าปันผลักให้ไปหาชายหนุ่มที่อยู่ข้างคุณชายหลิง

คนที่มาโรงเต้นร�าก็มาเพื่อเต้นร�า

ท่ามกลางท่วงท�านองทีบ่รรเลง โรสสงวนท่าทด้ีวยความขดัเขนิเลก็น้อย 

เห็นได้ว่าเธอเก้ๆ กังๆ เมื่อขยับก้าวเต้นร�าไปกับคู่เต้น

การเต้นร�าดงึให้ระยะห่างของทัง้คูเ่ข้ามาใกล้กันอย่างรวดเรว็ แล้วเธอก็รู ้



คดีลับใต้หมู่ดาว 120

จากปากของชายหนุ่มว่าคณุชายหลงิชือ่เตม็คอืหลงิซ ูเป็นต�ารวจนายหน่ึงของ 

สถานีต�ารวจเขตเจยีงวัน ส่วนคนท่ีเต้นร�าอยู่กับเธอชือ่เฉงิซอื เป็นเพ่ือนร่วมงาน 

และเพื่อนสนิทของหลิงซู

รูปร่างเฉิงซือก็นับว่าสมส่วน แต่เม่ืออยู่กับหลิงซูก็ยากจะเลี่ยงไม่ให้

เปรียบเทียบกันเป็นแสงจันทร์กับประกายดาวได้

สายตาของโรสอดไม่ได้ท่ีจะไล่ตามแสงไฟบนฟลอร์เต้นร�าไปยังเงาร่างนัน้ 

อีกครั้ง

หลิงซูเต้นร�าเก่งมาก ย่างก้าวของเขาทั้งพลิ้วไหวรวดเร็วและแข็งแกร่ง 

เส้นผมที่ไม่ได้ลงน�้ามันขยับพลิ้วไปตามจังหวะก้าวเดินเบาๆ 

ครั้งแล้วครั้งเล่า เช่นเดียวกับหัวใจสาวน้อยของโรสท่ีเต้นตึกตัก เธอ 

เลื่อนสายตาไปวางไว้ที่หางตาของอีกฝ่าย

แสงพรบิวิบวาวโบยบนิขึน้เป็นสาย แล้วระเบดิกระจายท้ิงร่องรอยเอาไว้ 

ในอกชั่วพริบตา ดอกท้อสีชาด งดงามละลานตา

"คนเราแค่หน้าตาดมีนัก็ต่างออกไปแล้ว มสีาวเต้นร�ามาให้ค่าขนมอกีแน่ะ!"

เสียงเฉิงซือบ่นให้ได้ยินข้างหู

โรสมองดใูห้ชดัแล้วก็เห็นจรงิๆ ว่าหย่าฉเีอาผ้าเชด็หน้าห่ออะไรบางอย่าง

มิดชิดยัดใส่มือของหลิงซู

สมัยน้ีโรงเต้นร�าแบ่งเป็นระดับต่างๆ ลูกค้าท่ีมาโรงเต้นร�าก็แบ่งเป็น

ระดับเช่นกัน แต่ต่อให้เป็นลูกค้าที่ใจแคบสักแค่ไหนก็ยังต้องเปิดขวดเหล้า 

ให้สาวเต้นร�าสักขวด จ่ายเงินเล็กๆ น้อยๆ บ้าง

ส่วนพวกลกูค้ามอืใหญ่ใจโตก็อาจจะผลาญเงนิมากๆ ในคราวเดยีวอย่าง

การพาสาวเต้นร�าออกไปเท่ียวข้างนอก หรือถึงกับเช่าห้องโรงแรมระยะยาว  

ซื้อห้องพัก เก็บเมียน้อยเอาไว้ในห้องแพงๆ ทว่าโรสเพิ่งจะเคยเห็นสาวเต้นร�า 

เป็นฝ่ายให้เงินลูกค้าเป็นครั้งแรก 

เธอควรจะรู้สึกตกใจ แต่เมื่อมองหลิงซูใจของเธอก็ค่อยๆ สงบลง

โรสถึงกับรู้สึกว่าเข้าใจได้เสียด้วยซ�้า หากเป็นเธอก็ไม่แน่ว่าอาจจะ...

เพลงเต้นร�าจบไปหนึ่งเพลง
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หย่าฉยัีงอยากจะเต้นร�าต่อ แต่เฉงิซอืปล่อยมอืโรสและเดินไปหาหลงิซแูล้ว

"นายดูเจ้าโล้นตรงนั้นสิ"

เฉิงซือใช้ข้อมือสะกิดศอกหลิงซูเบาๆ แล้วพยักพเยิดไปข้างหน้า

"ท�าไมเหรอ"

"เมื่อเช้ามีคนจะเรียกรถลากแล้วไม่ทันระวังจนไปชนเจ้าโล้นนั่นเข้า  

เจ้าโล้นเลยอัดอีกฝ่ายไปหน่ึงยก ตอนอีกฝ่ายจากไปยังเดินกะเผลกอยู่เลย  

น่าสงสารมาก"

ฟังดูเหมือนอยากจะจัดการเสียอย่างนั้น

หลิงซูเอ่ย "นายสืบมาแล้วเหรอ"

เฉงิซอืหัวเราะฮิๆ  "เจ้าหมอน่ีดกูร่างขนาดนี ้ฉนัยังคิดเลยว่าเขามเีส้นสาย

อะไรคอยสนบัสนุนอยู่ พอสบืดก็ูรูว่้ามน้ีาเป็นต�ารวจระดบักลางอยู่กรมต�ารวจ

เท่านั้นเอง เส้นของเขายังสู้นายไม่ได้เลย!"

หลงิซหูน้านิง่ "ฉนัจะไปมเีส้นสายอะไรได้ ก็แค่ต�ารวจตวัเลก็ๆ ท�ามาหากิน 

รอวันตายคนหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องมาพาดพิงเลย"

"ได้ๆ ไม่พาดพิงนายก็ได้! เดี๋ยวฉันไปหาเรื่องต่อยเขาสักยกดีไหม"

หลิงซูเลิกคิ้ว ทันใดนั้นก็ยิ้มร้ายออกมา "ฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้น"

เจ้าโล้นหวงไม่พอใจคูเ่ต้นของตนมาก เขาจ้องหย่าฉทีีอ่ยู่ไม่ไกลมาสกัพัก 

แล้ว ติดที่ข้างกายอีกฝ่ายยังมีลูกค้าอยู่ และเขาก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังลูกค้า

คนนั้น จึงไม่กล้าบุ่มบ่ามเข้าไป

ใครๆ ก็รู้ว่าเซี่ยงไฮ้อันกว้างใหญ่น้ันเป็นท่ีซึ่งมีเสือมีมังกรซ่อนตัวอยู่  

หากไม่ระวังก็อาจไปกระทบกระทั่งกับคุณชายตระกูลใหญ่หรือพวกนายหน้า 

ค้าขายกับชาวตะวันตกได้ และคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เจ้าโล้นหวงจะไปแหย่ได้

เจ้าโล้นหวงหาโอกาสดักบริกรที่มาเสิร์ฟเหล้าแล้วยัดเงินไปเล็กน้อย 

เพื่อสอบถามสถานการณ์ของสองคนทางนั้น

เมือ่รูว่้าเฉงิซอืกับหลงิซไูม่ใช่แขกระดบัสงูและไม่เหมอืนคนท่ีมเีส้นสายใหญ่ 

อะไร เขาจึงวางใจ แล้วเดินไปหาอีกฝ่าย
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"พี่ชายแซ่อะไร ผมแซ่หวง มาคนเดียวเหรอ"

เจ้าโล้นหวงส่งบหุรีใ่ห้อกีฝ่ายอย่างเป็นธรรมชาต ิ ย่ืนมอืไปพลางย้ิมให้ด้วย  

จากประสบการณ์คร�่าหวอดในวงการของเขา วิธีนี้ได้ผลเต็มร้อย

อีกฝ่ายจะต้องถามแน่นอนว่าเขารับราชการที่ไหน แล้วเขาก็จะพูดถึง 

น้าของตนขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติ อย่างไรอีกฝ่ายก็ต้องเห็นแก่หน้าน้า 

ของเขาบ้าง จากนั้นสาวเต้นร�าคนสวยคนนี้ก็จะเป็นของเขาในคืนนี้แน่นอน

แต่สิง่ทีเ่กิดข้ึนต่อจากนัน้กลบัอยู่เหนอืความคาดหมายของเขาโดยสิน้เชงิ

เฉิงซือรับบุหรี่ของเขาไป แล้วจู่ๆ ก็ร้องเอ๊ะขึ้นมา

"นี่ผมเคยเจอคุณที่ไหนหรือเปล่า"

เจ้าโล้นหวงน่ิงงนั เขาหวัเราะพลางพูด "ไม่หรอกมัง้ครบั ผมรูส้กึไม่คุน้หน้า 

พี่ชายเลยสักนิด"

"นึกออกแล้ว คุณคือผู้ต้องหาคดีฆ่าล้างครัวห้าศพเมื่อปีท่ีแล้วน่ีเอง!" 

เฉงิซอืดงึข้อศอกหลงิซู "มาดซู ิภาพเหมอืนของผูต้้องหาเหมอืนกับตวัจรงิเป๊ะๆ 

เลยใช่ไหม"

หลิงซูมองส�ารวจอีกฝ่ายตั้งแต่หัวจรดเท้า เขาเอ่ยด้วยน�้าเสียงจริงจัง  

"ก็เหมือนอยู่นิดๆ นะ"

เจ้าโล้นหวงพูดด้วยความโกรธ "เร่ืองเหลวไหลบ้าบออะไร! ฉันแซ่หวง 

ชื่อซง ฟังให้ดีๆ นะ ชื่อซงจากค�าว่าภูเขาสูง* ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้ต้องหา

นั่นเลย น้าของฉันเป็นใคร พวกแกรู้หรือเปล่า!"

เฉิงซือท�าสีหน้าจริงจัง "ต่อให้น้าของคุณเป็นนายกเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้

ก็ไม่เก่ียวอะไรกับการที่คุณจะท�าผิดหรือไม่ผิด พวกเราเป็นต�ารวจจาก 

สถานีต�ารวจเขตเจียงวัน รบกวนพี่ชายไปกับพวกเราหน่อย ถ้าสืบสวนออกมา

แล้วพบว่าบริสุทธิ์ก็ต้องปล่อยตัวอยู่แล้ว" 

พูดจบก็คว้าข้อมืออีกฝ่าย หยิบกุญแจมือทองเหลืองออกมาเพื่อจับกุม

เจ้าโล้นหวงทั้งตกใจท้ังโกรธ เขาไม่คิดว่าตนจะไม่ทันได้ตีสนิทอีกฝ่าย 

สาวเต้นร�าคนสวยก็ยังไม่ทันได้จีบ กลับกลายเป็นฝ่ายหลงกลเสียเองแล้ว

* ภูเขาสูง ภาษาจีนอ่านว่าซงซาน (嵩山)
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"น้าฉันชื่อหวงหมิง หวงหมิงแห่งกรมต�ารวจน่ะรู้จักไหม! ยังจะกล้ามา

จับซี้ซั้วอีกเหรอ! ระวังเถอะเขาจะไล่พวกแกออกหมด แม่เอ๊ย พวกแกมันกล้า

เกินไปแล้ว...โอ๊ย!"

หลิงซูถีบด้านหลังข้อพับเข่าของอีกฝ่าย

เจ้าโล้นหวงที่ก�าลังแยกเข้ียวตวัดกรงเล็บจึงเสียหลักล้มลงไปด้านหน้า 

ท�าให้ข้อมือย่ืนออกไปเข้ากุญแจมือท่ีรออยู่พอดี เกิดเสียงดังกริ๊ก กุญแจมือ

ทองเหลอืงสมัผสัแนบกบัผวิหนัง เฉงิซอืย้ิมเผล่ให้เจ้าโล้นหวงท่ีก�าลงัเงยหน้ามอง

"ไปกันเถอะพี่ชาย"

เขาไม่สนใจว่าน้าของเจ้าโล้นหวงจะเป็นต�ารวจสังกัดกรมต�ารวจหรือ

เป็นนายกเทศบาลนคร พวกเขาจะควบคุมตัวเจ้าโล้นหวงไปสั่งสอนตลอดคืน

อนัยาวนาน หากเบือ้งบนส่งคนมาก็มารบัผดิชอบเท่าๆ กัน อกีฝ่ายจะมาต�าหนิ

พวกเขาได้งั้นเหรอ

มีหรือเจ้าโล้นหวงจะยอมรับ เมื่อตัวถูกควบคุมเอาไว้ ปากก็ด่าทอ 

หยาบคายไม่หยุดหย่อน

หย่าฉีกับโรสต่างตะลึงงัน แม้แต่ต้าปันก็ยังมาโน้มน้าวให้พวกเฉิงซือ 

ไว้หน้ากันสักหน่อย อย่าก่อเรื่องกันที่นี่เลย

หลงิซหูยิบขนมปังชิน้หน่ึงมาจากด้านข้าง ก่อนจะยดัมนัใส่ปากของเจ้า

โล้นหวงที่ก�าลังอ้ากว้างด่าฉอดๆ

โลกกลับมาเงียบสงบอีกครั้ง

"ตอนนีเ้ขาเป็นผูต้้องสงสยั ว่ากันตามกฎหมายแล้วก็ต้องให้ความร่วมมอื 

ต่อการสบืสวน ต้องสอบสวนให้แน่ชัด พวกคณุวางใจเถอะ เราไม่จบัคนดีๆ  ไป

อย่างไม่เป็นธรรมแน่นอน" หลิงซูพูดกับต้าปันแห่งโรงเต้นร�าจบก็หันไปพูดกับ

เฉิงซือ "เอาล่ะ นายพาเขากลับไปก่อนเถอะ เดี๋ยวฉันค่อยตามไป"

เฉิงซือถลึงตาใส่เขา "ทรยศกันนี่!"

"หย่าฉเีป็นคนทีนั่ดยากอย่างนี ้จู่ๆ  ฉนันกึจะไปก็ไปเลยอย่างนัน้ได้เหรอ 

ให้เราได้ใช้เวลาด้วยกันอีกสักพักหนึ่งเถอะ"

หลิงซูยิ้มให้หย่าฉี หย่าฉีก็หน้าแดงทันที
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เฉิงซือคันปากเหลือเกิน เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้แล้วลดเสียงลง "สามมื้อ

ที่ภัตตาคารเต๋อซิง แล้วฉันจะไปเลย!"

หลิงซูไม่สบอารมณ์ "ปล้นกันหรือไง มื้อเดียว ไม่มากกว่านี้แล้ว!"

เฉงิซอืพูดต่อ "สองมือ้ น้อยกว่านีฉ้นัก็ไม่ไปเหมอืนกัน จะคมุตวัเจ้าโล้นหวง 

ดูนายเต้นร�าอยู่นี่แหละ"

หลิงซูโบกมือเหมือนไล่แมลงวัน "สองมื้อ รีบไสหัวไป!"

เฉงิซอืหวัเราะคกิคกั ไม่เสยีดายแล้วทีค่นืนีไ้ม่ได้ใกล้ชดิกับโรสมากกว่าน้ี  

เขาลากเจ้าโล้นหวงจากไปอย่างพึงพอใจ

"เอาล่ะ ในคนืนี ้นับตัง้แต่น้ีไปก็จะเป็นเวลาของเราแล้วนะ" หลงิซย่ืูนมอื

ให้หย่าฉีอย่างสุภาพบุรุษ "ไม่ทราบว่าหย่าฉีจะให้เกียรติผมอีกสักเพลงได้ 

หรือเปล่า"

"เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ" หย่าฉีอมยิ้ม

แต่ความสุขในคืนนี้ก็ไม่อาจอยู่กับเธอได้นานนัก

เมื่อเพลงเต้นร�าด�าเนินไปได้ครึ่งหน่ึง ความวุ่นวายเล็กๆ ระลอกหน่ึง 

ก็กระเพื่อมจากข้างนอกเข้ามาข้างใน

คนที่ออกไปรับหน้าก่อนเป็นต้าปันสองสามคน ไม่นานพวกเธอก็ต้อง

ถอยร่นกลบัเข้ามา อกีท้ังสหีน้าก็ดไูม่ดเีอาเสยีเลย แต่ก็ยังฝืนย้ิมยกมมุปากข้ึน

คนท่ีถูกท้ิงให้เคว้งคว้างอย่างโรสน้ันไม่ต้องพูดถึง ส่วนคนท่ีรับแขกอยู่

ในโรงเต้นร�ามาหลายปีอย่างหย่าฉี แค่ดูก็รู้แล้วว่าท่าไม่ดี

อย่างนี้แสดงว่ามีคนใหญ่คนโตมา

ไม่ใช่คนที่ชอบโอ้อวดแต่ที่จริงกลวงเปล่าอย่างเจ้าโล้นหวง ทว่าเป็น 

คนใหญ่คนโตที่ไปกระตุกหนวดไม่ได้จริงๆ

ลูกค้าและสาวเต้นร�ามากมายไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึน แต่ก็หลีกทางให ้

อกีฝ่ายโดยพร้อมเพรยีง พวกเขาถอยแหวกออกเป็นสองฝ่ังตามสญัชาตญาณ

คนที่อยู่หน้าสุดสองคนเป็นต�ารวจฝรั่งจมูกโด่งตาลึก ถึงจะบอกว่าเป็น

ต�ารวจฝรั่ง แต่ดูก็รู้ว่ามาจากเขตเช่า* ทว่าสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของทุกคน 

* พื้นที่ในจีนที่ให้สัมปทานแก่ต่างชาติเพื่อเช่า เป็นเขตใหญ่ที่มีต�ารวจท�าหน้าที่ในเขตนั้นโดยเฉพาะ
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กลับเป็นสองคนที่เดินตามหลังพวกเขามา

คนหนึ่งเป็นชาวตะวันตก อีกคนเป็นชาวจีน

ชาวตะวันตกสวมเครือ่งแบบต�ารวจ เป็นเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูในส�านกังาน

กิจการต�ารวจเขตเช่าสาธารณะ

ปีนี้ทั่วเซี่ยงไฮ้ตลอดท้ังแผ่นดินจีน ชาวตะวันตกถือเป็นพวกท่ีจะไป 

มีเรื่องด้วยไม่ได้ ขอเพียงเป็นท่ีซึ่งมีชาวตะวันตกปรากฏตัว เรื่องง่ายๆ ก็จะ 

กลายเป็นเรื่องซับซ้อนยุ่งยากเสมอ

ส่วนคนจีนที่เดินเคียงบ่ามาคนนั้น...

ใบหน้าท่ีอยู่ใต้หมวกถูกปิดไว้ครึ่งหนึ่ง จนเกิดการประสานของแสง 

และเงา ภาพของเขาจงึดเูลอืนรางแต่กลบัดงึดดูใจคนทีม่องอยู่ให้อยากค้นหา

ความจริงมากขึ้นไปอีก

จากนั้นเขาก็ค่อยๆ เงยหน้าขึ้น ใบหน้าทั้งหมดเผยออกมาใต้แสงไฟ

หลายคนส่งเสียงอุทานอยู่ในใจ แต่เสียงเหล่าน้ันไม่นานก็ต้องเงียบลง

ด้วยความเกรงกลัวมาดของอีกฝ่าย ชั่วขณะนั้นพวกเขาไม่อาจแยกแยะได ้

อย่างชัดเจนว่าการอุทานเมื่อครู่เป็นเพราะกลิ่นอายหรือเพราะรูปลักษณ์ของ

อีกฝ่ายกันแน่

หลงิซกัูบหย่าฉก็ีหยุดฝีเท้าทีก่�าลงัเต้นร�าเช่นกัน พวกเขามองดคูนพวกนัน้ 

เดินผ่านฝูงชนมากมายมาทางตนเอง

หย่าฉีน่ิงงันไปเล็กน้อย เธอเริ่มทบทวนความทรงจ�าของตนว่าได้ไป 

ล่วงเกินต�ารวจฝรั่งเอาไว้หรือไม่

หลิงซูหรี่ตาลงเล็กน้อย

รองเท้าหนงัเงาวับยามเหยียบย�า่บนพ้ืนกระเบือ้งก็เกิดเป็นเสยีงคล้ายกบั 

กองก�าลังนับพันนับหมื่น

หย่าฉตีืน่ตระหนกจนไม่ทนัสงัเกตว่าสายตาของผู้ชายท่ีสวมเสือ้โค้ตน้ัน

จับจ้องอยู่ที่หลิงซูตั้งแต่ต้น

จู่ๆ หลิงซูก็หัวเราะออกมาอย่างเกียจคร้าน

"อ้าว คณุเยวีย่นีเ่อง ดจูากระดบัของคุณแล้ว ท�าไมถึงไม่ไปไป่เล่อเหมนิ 
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เซียนเล่ออู๋กง แต่มาที่โรงเต้นร�าเล็กๆ อย่างฟลอเรนซ์นี่ล่ะครับ" 

หย่าฉีสงสัยอยู่เล็กน้อย 

ประโยคนี้ฟังดูเหมือนทั้งคู่รู้จักกันมาก่อน 

พวกเขาอยู่ในระยะประชิด เผชิญหน้ากันตรงๆ

ขณะที่ยังไม่เข้าใจอะไรแน่ชัด หย่าฉีก็ได้ยินชายสวมเสื้อโค้ตเอ่ยว่า  

"ตู้อวิ้นหนิงตายแล้ว"

สีหน้าสบายๆ ไม่ใส่ใจอะไรนักของหลิงซูเปลี่ยนไปเล็กน้อย

จากน้ันนายต�ารวจระดบัสงูทียื่นข้างผูช้ายคนน้ันก็เอ่ย "พวกเราสงสยัว่า

ฆาตกรคือคุณ"
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บทที่ 2

ตู้อวิ้นหนิงเป็นใครน่ะหรือ

เธอเป็นเพ่ือนสมยัมธัยมของหลงิซ ูและยังเป็น...แฟนเก่าของเขาอกีด้วย

ย่ิงไปกว่านั้นเธอยังเป็นความทรงจ�าวัยรุ่นอันแสนงดงามในใจของ 

เหล่าเพื่อนผู้ชายโรงเรียนเดียวกันเกือบทั้งโรงเรียนอีกต่างหาก

แม้แต่คนแซ่เยวี่ยที่อยู่ตรงหน้าเขาก็เคยชอบเธอเช่นกัน

เยว่ียติ้งถังพูดอย่างนั้นออกมาแล้วหลิงซูก็อยากจะหลุดปากออกไป

เหลือเกินว่าเป็นไปไม่ได้ แต่อีกฝ่ายดูไม่เหมือนก�าลังล้อเล่นเลยสักนิด

ดวงตาสีน�้าตาลเข้มคู่นั้นเหมือนบ่อน�้าลึก จับจ้องเขาโดยไม่ละสายตา

ไปไหน ในดวงตาคู่นั้นแฝงเอาไว้ด้วยความแหลมคมที่โหมซัดมาราวกับก�าลัง

ตรวจสอบการตอบสนองของหลิงซูว่าจริงเท็จเพียงใด

"เรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่" หลิงซูถาม

เยว่ียติ้งถังไม่ตอบ หลิงซูเดาว่าอีกฝ่ายคงไม่อยากให้เขามีโอกาสหา 

ช่องทางคาดเดาเกี่ยวกับคดีได้

หรือก็คือในสายตาของคนแซ่เยวี่ย ตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยรายใหญ่

ที่สุดไปแล้ว

หลิงซูแบมือผายออก "คืนน้ีหลังจากเลิกงานฉันก็มาท่ีฟลอเรนซ์เลย  

ไม่มีเวลาไปก่อคดีอะไรหรอก ทุกคนที่นี่เป็นพยานให้ได้ทั้งนั้น"

เยวี่ยติ้งถังเอ่ยเสียงเรียบ "ศพถูกพบสองชั่วโมงก่อน แต่เสียชีวิตเกิน 
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สองชั่วโมงมาแล้ว ฉันไม่ใช่ต�ารวจที่ท�าคดีน้ี ถ้านายมีอะไรจะพูดก็ค่อยพูด 

ตอนให้ปากค�าก็แล้วกัน"

เขาว่าพลางถอยไปหนึ่งก้าวแล้วแนะน�าต�ารวจชาวต่างชาติข้างกาย

"ท่านนีค้อืคณุสมธิจากส�านกังานกิจการต�ารวจเขตเช่าสาธารณะ ตอนท่ี 

เกิดเหตฉุนัก�าลงัประชมุเป็นการส่วนตวักับเขาอยู่พอด ีเน่ืองจากผูต้ายเคยรูจ้กั 

ทั้งฉันและนาย ฉันเลยออกปากมาเป็นเพื่อนคุณสมิธด้วย"

หลิงซูเอ่ย "ท่ีนี่ไม่ใช่เขตเช่าสาธารณะ และฉันก็ไม่ใช่ผู้พักอาศัยในเขต 

เช่าสาธารณะด้วย เรื่องนี้ฉันคงต้องรายงานให้ผู้ก�ากับการของฉันทราบ"

สมิธพูดภาษาจีนคล่องมาก "คุณหลิงซูใช่ไหมครับ ตอนท่ีพวกเรามา 

คุณเยว่ียก็ได้เกริ่นสถานการณ์คร่าวๆ ของคุณให้ผมทราบแล้ว ผมเองก็จะ 

ส่งคนไปแจ้งผู้ก�ากับการของคุณด้วย ตอนนี้เชิญคุณไปกับพวกเราเถอะครับ"

ชาวต่างชาตคินนีเ้ครือ่งแต่งกายท่ัวท้ังตวัมรีาคาไม่เบา คงจะเป็นคนส�าคญั 

สักคนในส�านักงานกิจการต�ารวจแน่นอน

ต�ารวจฝรั่งสองคนข้างหลังมองมาเหมือนเสือจ้องเหย่ือ ราวกับว่าหาก

หลิงซูท�ากิริยาต่อต้านแม้แต่น้อยก็จะพุ่งเข้ามาจับเขาเอาไว้ทันที

บริเวณเอวของคนเหล่าน้ีดูตุงแน่น นอกจากกระบองของต�ารวจแล้ว 

จะต้องมีปืนด้วยอย่างแน่นอน

พวกหย่าฉีหน้าซีดกันไปนานแล้ว พวกเธอตกใจจนท�าอะไรไม่ถูก 

หลิงซูเหมือนแกะน้อยที่ถูกล้อมรอบด้วยสัตว์ร้าย ไม่ว่าจะหนีอย่างไร 

ก็คงหนีไปจากวงล้อมนี้ไม่ได้

เหยื่อของคืนนี้ถูกก�าหนดเอาไว้แล้ว

เขามองเยวี่ยติ้งถัง

สายตาของเยว่ียติง้ถงัลกึล�า้จนไม่สามารถบอกความหมายในสายตานัน้ได้

ในสายตาของหลิงซู อีกฝ่ายดูห่างไกลสูงส่ง เหมือนมาชมสถานการณ์

เพ่ือความสนุกสนานเท่านั้น หากตกอยู่ในก�ามือของคนแซ่เยว่ียแล้ว คืนน้ี 

เขาคงต้องพบกับเรื่องที่รับผิดชอบไม่ไหวแน่

หลงิซพููดในใจ ครัง้หน้าก่อนออกจากบ้านต้องดปูฏิทินโหราศาสตร์หน่อย
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แล้วล่ะ

ว่ากันว่าสถานีต�ารวจกลางแห่งเขตเช่าฝรั่งเศสน้ันสมกับที่ได้ชื่อว่า

เป็นต้นแบบของสถานีต�ารวจทุกแห่งในเซีย่งไฮ้ ท้ังของเขตเช่าและสถานตี�ารวจ

ทั่วไป

ว่ากันว่าสถานีต�ารวจเขตเช่าแต่ละท้องท่ีเคยมาเย่ียมชมเรียนรู้จาก 

สถานีต�ารวจกลางแห่งเขตเช่าฝรั่งเศสแล้วท้ังสิ้น แต่นั่นเป็นเรื่องต้ังแต่ก่อน 

หลิงซูจะมาเป็นต�ารวจ

แล้วก็ว่ากันอกีว่าบรรดาสถานีต�ารวจของเขตเช่าสาธารณะท้ังหลายต่าง

เลียนแบบกฎระเบียบของเขตเช่าฝรั่งเศสทั้งนั้น

หลิงซูไม่เคยไปสถานีต�ารวจกลางแห่งเขตเช่าฝรั่งเศส

ในสายตาของเขา สถานีต�ารวจเหล่าจ๋า* ท่ีต้ังอยู่ในเขตเช่าสาธารณะ 

อนัแสนวุ่นวายกค็งจะดกีว่าสถานีต�ารวจท้องถ่ินเลก็ๆ เก่าๆ ของพวกเขาอย่าง 

ไม่ต้องสงสัย อย่างน้อยแม้แต่พวกโต๊ะก็เป็นของใหม่ทั้งนั้น

ทว่า...สถานที่สอบปากค�าทั่วผืนแผ่นดินนี้ก็ล้วนเหมือนกันทั้งหมด

"ชื่อแซ่ ที่อยู่ อาชีพ"

"หลิงซู หลิงท่ีมีส่วนประกอบน�้าสองจุด ซูจากค�าว่าศูนย์กลาง** อยู่ 

บ้านเลขที่สามสิบหก สะพานจูจยา เขตอ่ินเสียง ตอนน้ีเป็นเจ้าหน้าท่ีอยู่ 

สถานีต�ารวจเขตเจียงวัน"

"เมื่อวานกับวันนี้คุณอยู่ที่ไหนบ้าง"

"กลางวันไปท�างาน กลางคืนกลับบ้านนอน"

"พูดให้ละเอียดหน่อย"

หลิงซูตอบว่า "เม่ือวานเลิกงานประมาณสี่โมง ตู้อว้ินหนิงนัดผมไป 

* สถานตี�ารวจเหล่าจ๋า เป็นสถานีต�ารวจเขตเช่าสาธารณะเขตย่อยแห่งหน่ึงในเซีย่งไฮ้ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1860 
และยุบไปในปี ค.ศ. 1943
** ตัวอักษรจีนจะมีส่วนประกอบด้านหน้า ด้านบน ด้านล่าง ในที่นี้ค�าว่าหลิงในชื่อของหลิงซู เขียนว่า 凌 ซึ่ง
ด้านหน้าเป็นขีดสั้นๆ (หรือเรียกว่าจุด) สองจุด ส่วนประกอบสองจุดนี้เรียกว่าส่วนประกอบ 'เหลียงเตี่ยนสุ่ย' 
(น�้าสองจุด) ส่วนค�าว่าซู 枢 มาจากค�าว่าจงซู 中枢 แปลว่าศูนย์กลาง
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ร้านกาแฟซินเยว่ีย พวกเราอยู่ท่ีน่ันกันประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หลังจากน้ัน 

ผมก็ไปส่งเธอกลับบ้าน แล้วเราก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลย..."

"เดีย๋วนะ" ต�ารวจผูบ้นัทกึค�าให้การขัดจงัหวะเขา "พวกคณุเป็นหนุม่สาว

อยู่กันสองต่อสองที่นั่นตั้งหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยเหรอ"

หลิงซูเอนกายพิงด้านหลังอย่างเกียจคร้าน

"ผมก็บอกแล้วไง ตอนนั้นประมาณบ่ายสี่โมง ฟ้าสว่างโร่ขนาดนั้น  

นอกร้านกาแฟก็มีคนเดินไปเดินมา ในร้านก็ยังมีพนักงานต้อนรับกับลูกค้า 

คนอื่นๆ อีก จะเรียกว่าหนุ่มสาวอยู่กันสองต่อสองได้ยังไง"

ต�ารวจขมวดคิ้ว ก�าลังจะเอ่ยต�าหนิ แต่สายตาก็ไปหยุดอยู่ที่ชุดแบบ

ตะวันตกบนตัวหลิงซูแล้วก็ชะงักไป

สิ่งที่หลิงซูสวมอยู่คือชุดสูทสามชิ้น* แบบที่ก�าลังได้รับความนิยมท่ีสุด 

เพียงแต่สูทตัวนอกไม่ได้ติดกระดุม และแขนทั้งสองข้างของเขาก็กางออก 

ในขณะที่นั่งลงไปบนเก้าอี้ เผยให้เห็นเนกไทสีแดงสดมีลวดลายสีเงินดูเด่น

สะดุดตา

ยุคนี้คนที่สวมชุดตะวันตกแบบนี้มีไม่น้อย แต่วัสดุดีๆ กับวัสดุแย่ๆ นั้น

มีความแตกต่างกันมาก อย่าว่าแต่เนกไทสีแดงลายสีเงินเส้นนี้เลย...

ต�ารวจเลื่อนสายตาไปมองสมิธกับเยว่ียต้ิงถังที่นั่งอยู่ข้างๆ เมื่อเห็นว่า

สองคนนัน้ไม่ได้สงัเกต เขาก็ค่อยกระแอมให้คอโล่งแล้วว่า "เอาล่ะ เลกิเล่นลิน้

เสียที! คุณกับตู้อวิ้นหนิงเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันสมัยมัธยม แล้วก็เคยคบหา 

กันด้วย ใช่หรือไม่ใช่"

"ใช่ ตอนน้ันครอบครัวของเราสองคนก็ถือว่าสถานะเหมาะสมกัน  

พวกผู้ใหญ่ก็ย่อมจับคู่ให้พวกเราอยู่แล้ว"

"แต่ตอนหลังตู้อว้ินหนิงกลับไปแต่งงานกับหยวนปิง ลูกชายของขุนศึก

หยวนปิ่งเต้า"

หลิงซูถอนหายใจ "พ่ีชาย คิดไปถึงไหนเนี่ย เห็นผมเป็นพวกหิวแล้ว 

* ชุดสูทสามชิ้น หมายถึงชุดสูทที่ประกอบด้วยกางเกง เสื้อกั๊กตัวใน และเสื้อสูทตัวนอก ซึ่งตัดเย็บมาเป็นเซ็ต
เดียวกัน
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ไม่เลือกกินจนไปลงมือกับผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้วงั้นเหรอ ขอแค่ผมกระดิกน้ิว 

ก็มีสาวสวยท่ัวท้ังเซี่ยงไฮ้มาหาถึงท่ีแล้ว คงเข้าแถวกันต้ังแต่แม่น�้าหวงผู่ไป 

จนถึงสนามกีฬาวั่นกั๋ว* โน่นล่ะ"

ต�ารวจเคาะโต๊ะ "อย่าเบี่ยงประเด็น!"

น�้าเสียงของเขาไม่ได้เข้มงวดอะไร อาจเพราะเห็นแก่หลิงซูท่ีท�าอาชีพ

เดียวกัน ดูจากการแต่งตัวแล้วฐานะทางบ้านก็คงไม่เลว และก็อาจเพราะ 

สมิธกับเยวี่ยติ้งถังนั่งอยู่ข้างๆ เขาจึงไม่กล้าท�าตัวโหดมากนัก

หลิงซูเอ่ย "ตู้อว้ินหนิงแต่งงานแล้วก็มานัดพบผมหลายครั้ง แต่ผม 

ไม่ได้ไป ตอนหลงัเธอส่งคนรบัใช้มาขอร้องอ้อนวอนอยู่เรือ่ยๆ ผมเลยไปพบเธอ

สองสามครั้ง พวกคุณคงไปสอบถามคนท่ีคฤหาสน์สกุลหยวนมาแล้วล่ะมั้ง  

ค�าพูดของพวกเขาจะพิสูจน์ได้ว่าผมไม่ได้โกหก"

"เธอขอร้องอ้อนวอนคุณเรื่องอะไร"

"ก็มีแต่เรื่องที่หลังแต่งงานเธอไม่มีความสุข อยากจะมาระบายโน่นน่ี 

ให้ผมฟังถึงความคับแค้นของเธอนั่นแหละ"

"แล้วเมื่อวานตอนบ่ายที่ตู้อวิ้นหนิงไปพบคุณ เธอพูดอะไร"

"เธออยากหนีไปกับผม แต่ผมไม่ได้ตกลง"

ขนุศกึหยวนป่ิงเต้าแห่งชวนซีผูโ้ด่งดงัเกรยีงไกร เมือ่ถูกรบิอ�านาจไปแล้ว

ก็พักอาศัยอยู่ในเซี่ยงไฮ้ เขามีลูกชายเพียงคนเดียวนั่นก็คือหยวนปิง

ตอนท่ีหยวนปิ่งเต้ามีอ�านาจ เขาขูดเลือดขูดเน้ือประชาชนไปไม่น้อย 

ทรัพย์สินท่ีได้มาเหล่าน้ันภายหลังก็ทิ้งเอาไว้ให้หยวนปิง เรียกได้ว่าหยวนปิง

เกิดมาก็นั่งบนกองเงินกองทองแล้ว

แต่หยวนปิงก็เป็นคุณชายเจ้าส�าราญผู้โด่งดังแห่งหาดเซี่ยงไฮ้เช่นกัน  

วันน้ีเลีย้งนางงิว้ พรุง่นีไ้ปคลกุคลหีวานชืน่กับดาราดงั ตอนทีตู่อ้ว้ินหนงิแต่งเข้า 

สกุลหยวนน้ันงานแต่งงานก็ย่ิงใหญ่อลงัการจนสัน่สะเทือนไปครึง่หาดเซีย่งไฮ้ 

จนถึงตอนนี้ยังมีหลายคนจ�าได้เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเสียด้วยซ�้า

* สนามกีฬาวั่นกั๋ว หรือปัจจุบันคือ Shanghai Vango Sports Center อยู่ใกล้กับแม่น�้าหวงผู่ ระยะทางจาก
ริมแม่น�้ามาถึงสนามกีฬาประมาณไม่กี่ร้อยเมตร
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กองเงินกองทองทีพ่่อท้ิงเอาไว้ให้ถูกลกูชายผลาญหมดในระยะเวลาไม่ก่ีปี  

การแต่งงานผูกสัมพันธ์ระหว่างสกุลหยวนและสกุลตู้ท่ีเหมือนสวรรค์สร้าง 

ก็ย่อมค่อยๆ กลายเป็นเรื่องเศร้าให้คนเอาไปซุบซิบนินทา

ในสายตาคนนอก คุณนายหยวนอย่างตู้อว้ินหนิงก็ยังดูเป็นแม่ผีเสื้อ 

แสนงามท่ีสดใสร่าเริงเสมอ ข้าวของในชีวิตประจ�าวันของเธอไม่ได้ดูด้อย 

ไปกว่าตอนทีแ่ต่งงานเข้าสกุลหยวนใหม่ๆ เลย เธอถึงกับเป็นคนแต่งตวัน�าสมยั

อยู่บ่อยๆ เสียด้วยซ�้า

หญิงสาวที่ทั้งสาวทั้งสวยเช่นนี้กลับถูกฆ่าอยู่ในห้องนอนบ้านตัวเอง

ย่ิงไปกว่านัน้ยังเผยเรือ่งเบือ้งหลงัอนัน่าตกใจว่าเคยคดิจะหนไีปกับคนอืน่ 

อีกด้วย

ต�ารวจอ้าปากพะงาบๆ ลิน้พันกันพูดไม่ออกอยู่ครูห่น่ึง "นีค่ณุล้อผมเล่น

อยู่หรือเปล่า"

หลิงซูยักไหล่ "ก็คุณถามผม ผมก็แค่ตอบไปตามความจริงเท่านั้นเอง  

อกีอย่างผมดดูแีละไม่ถือตวักว่าไอ้ขีย้าหยวนปิงนัน่ตัง้หลายเท่า ถ้าตู้อว้ินหนิง 

ยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าระหว่างเรามันจะแปลกอะไรล่ะ"

อกีฝ่ายจะถามต่อ แต่จู่ๆ  เขาก็ได้ยินเสยีงกระแอมเบาๆ มาจากด้านข้าง 

จึงกลับมาตั้งสติไม่มัววนเวียนอยู่กับเรื่องซุบซิบ และรีบสอบปากค�าอย่าง 

ตรงไปตรงมาต่อ

"หลังจากนั้นล่ะ"

หลิงซูพูดว่า "เธอเสียใจมาก ร้ังผมให้อยู่คุยเร่ืองเก่าสมัยเรียนกับเธอ 

ต้ังนานสองนาน หลงัจากนัน้ผมเห็นสภาพจติใจเธอยังดูไม่ค่อยดีก็เลยไปส่งเธอ 

กลับบ้าน"

"คนทีค่ฤหาสน์สกุลหยวนบอกว่าหลงัจากนัน้คณุกับหยวนปิงทะเลาะกัน

อยู่หน้าประตูคฤหาสน์สกุลหยวน"

"เขาเห็นผมแล้วก็รู ้สึกว่าตัวเองด้อยกว่า อิจฉาที่ผมอายุน้อยกว่า 

มีความสามารถกว่า ก็ต้องรู้สึกว่าผมดูขัดหูขัดตาอยู่แล้ว"

ต�ารวจไม่พอใจ "จริงจังหน่อย!"
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หลิงซูเอ่ยด้วยน�้าเสียงใสซื่อ "ใครล้อคุณเล่นกันเล่า"

"พวกคุณทะเลาะกันอยู่นานแค่ไหน"

"จ�าไม่ได้แล้ว คงประมาณครึ่งชั่วโมงล่ะมั้ง"

"จากนั้นคุณไปไหนต่อ"

"ผมไปกินบะหมี่ที่ร้านบะหมี่ต�ารับสกุลเซียว"

"คุณออกจากคฤหาสน์สกุลหยวนกี่โมง กลับถึงบ้านกี่โมง"

"ออกมาสักหกโมงเย็นได้ กลับถึงบ้านก็ห้าทุ่มกว่า"

ต�ารวจเอ่ยประชด "คุณอยู่ร้านบะหมี่ตั้งห้าชั่วโมงกว่าเชียวหรือ คงกิน

สิบชามไม่ไหวหรอกมั้ง"

หลิงซูถอนหายใจ "พี่ชาย ไม่เคยกินบะหมี่คลุกน�้ามันหอมเจียวของที่นี่

ใช่ไหมล่ะ รสชาตินี่นะ จุ๊ๆ ผมน่ะสนิทกับเจ้าของร้านบะหมี่ พอฟ้ามืดปุ๊บ 

เขาก็จะตั้งหม้อ ใส่น�้าซุปที่ก้นหม้อ ใส่พริกสับละเอียด ลวกเน้ือวัวเน้ือแพะ  

แล้วก็ใส่เปลือกถั่วกับเนื้อปลาลงไปหน่อย..."

คนืนีเ้สิน่เหรนิเจีย๋เพ่ิงกลบับ้าน น่ังพักก้นยังไม่ทันร้อนก็ถูกเรยีกให้กลบัมา 

บันทึกค�าให้การ อาหารเย็นเขาก็ยังไม่ได้กิน มีแต่ความคับแค้นอยู่เต็มท้อง 

ไปหมด

เมื่อได้ยินอีกฝ่ายพูดถึงชื่ออาหารอย่างออกรสราวกับมีหม้อต้ังเตา 

เดือดปุดอยู่ตรงหน้า ในนั้นยังมีวัตถุดิบหม้อไฟต่างๆ นานาต้มอยู่อีก เขาก็เริ่ม 

น�้าลายไหลไม่หยุด รู้สึกอยากจะพุ่งตัวออกไปเดี๋ยวนั้น

"หยุด!" เสิน่เหรนิเจีย๋รบีตะโกนห้าม "คณุก�าลงัจะบอกว่าห้าชัว่โมงกว่าน่ัน 

คุณกินหมี่คลุก กินหม้อไฟอยู่งั้นเหรอ"

หลิงซูพยักหน้า "พวกเราก็กินไปคุยไปนั่นแหละ ห้าทุ่มเท่ียงคืนค่อย 

กลับบ้านมันจะแปลกตรงไหน"

"ใครเป็นพยานให้คุณได้บ้าง"

"เซียวก๋ัวเหวย เจ้าของร้านบะหมี่ต�ารับสกุลเซียว พวกคุณไปตามตัว 

เหล่าเซียวมาถามก็รู้แล้วไม่ใช่หรือ"

"ร้านบะหมีต่�ารบัสกุลเซยีวทีค่ณุพูดถึงคอืร้านท่ีอยู่ถนนเหงิทงหรอืเปล่า"
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"ใช่แล้ว"

"เมื่อคืนตอนตีสาม มีไฟไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งบนถนนเหิงทง เจ้าของบ้าน

ทั้งชายหญิงหนีไม่ทัน แม้แต่เด็กกับคนรับใช้ก็ถูกไฟคลอกตายอยู่ข้างใน  

ไฟลามไปถึงร้านบะหมี่ข้างๆ เม่ือไฟดับแล้วพวกเราถึงพบว่าในร้านบะหมี ่

มีศพชายคนหนึ่งถูกไฟคลอกจนหน้าไม่เหลือเค้าโครงเดิม ถ้าไม่ผิดจากที่คาด 

น่าจะเป็นเจ้าของร้านชื่อเซียวกั๋วเหวยที่คุณพูดถึงนั่นแหละ"

เสียงนิ้วเคาะโต๊ะเป็นจังหวะเบาๆ พลันชะงัก

หลิงซูเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้ว

ตอนแรกเขาคดิว่าการสอบปากค�านีเ้ป็นเพียงขัน้ตอนทางราชการทัว่ไป 

และอาจเพราะเยว่ียติง้ถังรูว่้าเขามกีารตดิต่อกับตูอ้วิน้หนิงก่อนเธอจะเสยีชวิีต 

ดังนั้นจึงให้สมิธมาสร้างความล�าบากให้เขาสักหน่อย

แต่ตอนนี้ดูท่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น

ตู้อวิ้นหนิงตายแล้ว และก่อนตายก็อยากหนีไปกับหลิงซู

หลิงซูยังทะเลาะกับหยวนปิงสามีของเธอต่อหน้าทุกคนจนเกือบจะ 

ลงไม้ลงมืออีกด้วย

ในสายตาของคนอื่น หลิงซูกับตู้อว้ินหนิงมีความสัมพันธ์กัน แม้ 

ความสัมพันธ์จะไม่ชัดเจน แต่ถึงอย่างไรพวกเขาสองคนก็ต้องมีเยื่อใยอยู่บ้าง 

แน่นอน

เยว่ียติ้งถังบอกว่าตู้อว้ินหนิงเสียชีวิตมานานกว่าสองชั่วโมง แสดงว่า 

เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอีก

ช่วงเวลาน้ันหลิงซูมีเวลาอยู่ห้าชั่วโมงกว่าพอดี เขาไม่ได้อยู่บ้าน และ 

ไม่ได้เข้าเวรท�างานด้วย เขาก�าลงัคยุเล่นอยู่กับเถ้าแก่ร้านบะหมีต่�ารบัสกุลเซยีว

แต่ตอนนี้เถ้าแก่ก็ตายแล้ว ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าค�าพูดของเขาเป็น 

ความจริงหรือไม่

"ท�าไมถึงสงสัยผมล่ะ" หลิงซูพูดช้าๆ "ผมไม่มีแรงจูงใจในการฆ่าคน  

ผมจะฆ่าตู้อวิ้นหนิงเพื่ออะไร"

คนที่พูดคือเยวี่ยติ้งถัง
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"นายบอกว่าตู้อวิ้นหนิงอยากจะหนีไปกับนาย นั่นคือค�าพูดของนาย 

เพียงฝ่ายเดียว ในความเป็นจริงอาจจะตรงกันข้ามก็ได้ นายอาจจะอยากพา 

ตู้อวิ้นหนิงหนีไป แต่ตู้อวิ้นหนิงไม่เห็นด้วย หยวนปิงพบว่าหลังแต่งงานเธอยัง

ไปมาหาสู่กับนายอยู่ ดังนั้นเมื่อวานหลังจากที่นายกลับไปแล้วเขาจึงทะเลาะ

กับตูอ้ว้ินหนิงแล้วก็ออกมาจากบ้าน ส่วนนายก็ใช้โอกาสนัน้กลบัไปท่ีคฤหาสน์

สกุลหยวนเพ่ือจะโน้มน้าวให้เธอใจอ่อนยอมหนีตามนายไป แต่ตู้อว้ินหนิง 

เกิดส�านึกผิดเลยปฏิเสธ นายจึงบันดาลโทสะพลั้งมือบีบคอเธอเสียชีวิต"

หลิงซูปรบมือ "เหล่าเยว่ีย พวกเราก็นับเป็นเพ่ือนท่ีเรียนด้วยกันมานะ 

ท�าไมเมือ่ก่อนฉนัไม่เคยรูเ้ลยล่ะว่านายมคีวามสามารถในการป้ันน�า้เป็นตวัด้วย"

เยว่ียติ้งถังเอ่ยเสียงเรียบ "ฉันก�าลังคาดเดาอย่างสมเหตุสมผล ย่ิงไป 

กว่านั้น เราก็เจออีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญมากด้วย"

หลิงซูยกมือ "เดี๋ยวนะ เมื่อก้ีนายบอกว่านายไม่ใช่ต�ารวจ แค่เพราะ 

เรารู้จักกันมาก่อนก็เลยตามมาด้วย งั้นตอนน้ีนายมาสอบถามเรื่องคดีด้วย 

สถานะอะไรไม่ทราบ"

สมิธที่อยู่ข้างๆ เอ่ยขึ้นทันที "ศาสตราจารย์เยว่ียมาเป็นท่ีปรึกษาให้

ส�านักงานกิจการต�ารวจของเราเป็นพิเศษ สามารถเข้าร่วมการสบืสวนสอบสวน

คดีไหนก็ได้ทั้งนั้นครับ"

"...ที่ปรึกษาคนนี้เพิ่งได้รับเชิญมาเมื่อวินาทีที่แล้วใช่ไหมเนี่ย"

สมิธไม่ได้สนใจการประชดประชันของหลิงซู เขายืนขึ้น ก่อนตบบ่า 

เยวี่ยติ้งถัง

"ผมมีธุระนิดหน่อย เรื่องที่นี่ก็ฝากคุณด้วยแล้วกันครับ"

ประตูเหล็กเปิดออกแล้วก็ปิดลงอีกครั้ง

เมื่อก่อนหลิงซูนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเสมอมา เขาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งตัวเอง

จะต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัย

ถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่จริงๆ

ปกติเวลานี้เขาคงไปกินมื้อดึกที่ร้านบะหมี่ต�ารับสกุลเซียวนานแล้ว

เยวี่ยติ้งถังเอ่ย "คดีนี้เกิดขึ้นในเขตเช่าสาธารณะ ดูจากความมีชื่อเสียง
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ของตู้อวิ้นหนิงและเส้นสายของหยวนปิงแล้ว เรื่องน้ีต้องลงหนังสือพิมพ์ให ้

ทุกสายตาได้เห็นแน่ สมิธจะถือว่าเร่ืองนี้เป็นผลงานของเขา พ่ีเขยของนายที่ 

มีต�าแหน่งในเทศบาลนครคนนั้นน่ะ ต่อให้คิดจะย่ืนมือเข้ามาแทรกก็ไม่ม ี

ก�าลังพอหรอก ฉันแนะน�าว่าทางท่ีดีท่ีสุดนายควรพยายามเผชิญหน้าแล้ว

ให้การอย่างตรงไปตรงมาดีกว่านะ"

หลิงซูหาว "ที่นายบอกว่าเพิ่งเจอบางอย่างที่ส�าคัญนั่นน่ะ คืออะไร"

"ตรงชานพักหน้าต่างในห้องนอนที่เกิดเหตุของตู ้อว้ินหนิง เราพบ 

รอยเท้าข้างขวารอยหน่ึง หลงัจากพิสจูน์แล้วพบว่าเป็นรอยจากรองเท้าต�ารวจ 

ยิ่งไปกว่านั้นขนาดของมันก็..."

เขามองรองเท้าของหลิงซู

"เท่ากับขนาดรองเท้าของนายพอดี"

หน่ึงวันก่อนวันสุดท้ายของปี หลิงซูไม่ได้รู้สึกใกล้เคียงกับความรื่นเริง 

ที่ได้ฉลองปีใหม่แม้แต่น้อย เขากลับค้นพบว่าตนก�าลังร่วงลงสู่หลุมพราง

ทั้งบนล่างซ้ายขวาล้วนถูกโอบล้อม มันล้อมเขาเอาไว้ทุกทาง แน่นหนา

ไร้ซึ่งทางออก
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