
ปฐมบท

สายฟ้าสเีงินฟาดเปร้ียงท่ีปลายขอบฟ้า  เสยีงทุม้กงัวานลอดเข้าห ู ไม่กี่
วนิาทหีลังจากนัน้ ฝนห่าใหญ่เร่ิมเทลงมา หยาดฝนเมด็โตยิง่กว่าเมด็ถัว่
เทลงมาเป็นสาย  ทัศนวิสัยตรงหน้าพร่าเลือนในพริบตา  ทุกคนวิ่งเข้าหลบใต้ที่

ก�าบังที่ใกล้ตัวที่สุด

”บ้าเอ๊ย! ฟ้าร่ัวหรือไงเนี่ย„  นักศึกษาหนุ่มต้องตะโกนเพื่อให้เพื่อนที่ยืน

ข้างกันได้ยิน  ”กางร่มไปก็ไม่มีประโยชน์!„

พวกเขาไม่มีร่มด้วยซ�้า  ได้แต่ห่อตัวหลบอยู่ใต้ผืนผ้าใบเล็กจิ๋ว  เมื่อกี้ยัง

ยนืเลอืกไก่ทอดเกลอืเพลนิ ๆ  อยูเ่ลย พริบตาเดยีวฝนห่าใหญ่กเ็ทลงมาโดยไม่ทนั

ต้ังตวั  โชคยงัดทีีเ่มือ่ครู่จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ใต้หลงัคาระเบียงทางเดนิ อย่างน้อย

เบาะนั่งก็ไม่เปียกเละเทะ

”จยาเสยีง ฉนัเอาเสือ้กนัฝนมา นายจะไปซ้ือเสือ้กนัฝนพลาสตกิมาไหม„ 

เผิงหงต๋าชี้ไปยังร้านสะดวกซ้ือฝั่งตรงข้ามเยื้องไปเล็กน้อย  ”ถึงจะช่วยอะไร

ไม่ได้มากก็ยังดีกว่าปล่อยให้หัวเปียกนะ!„

”บ้าจริง!„  จยาเสยีงก่นด่าเบา ๆ  ยกสองมอืบงัเหนอืศรีษะ  วิง่ข้ามฝ่ังไปอย่าง

รวดเร็ว
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ฝนตกหนักมาก ก้าวออกไปไม่ถึงห้าก้าวก็เปียกม่อล่อกม่อแล่กไปทั้งตัว

ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดพายุฟ้าคะนองรุนแรงอย่างนี้  เสื้อกันฝนใช้แล้วทิ้งของร้าน

สะดวกซ้ือไม่มีประโยชน์เท่าใดนัก  แต่อีกเดี๋ยวพวกเขาจะไปดูหนัง  เวลานี้

อุณหภูมิสิบเอ็ดองศา  เขาไม่อยากเปียกเป็นลูกหมาตกน�้าแล้วเข้าไปนั่งตากแอร์

เย็นเฉียบในโรงหนังตั้งสี่ชั่วโมงหรอกนะ

ทีต่นีเขามโีรงหนงัแบบฉายควบอยูโ่รงหนึง่ หนงัสองเร่ืองฉายตดิกนัค่าต๋ัว

แค่สองร้อย พวกเขานดักนัแล้วว่าจะซ้ือของกนิเล่นแล้วเข้าไปดหูนงัอย่างสบายใจ

ไม่นึกว่าจู่ ๆ  ฝนห่าใหญ่จะเทโครมลงมา!

โหยวจยาเสียงสวมเสื้อกันฝนตัวบางของร้านสะดวกซ้ือแล้วเดินกลับไป

หาเพ่ือนที่รออยู่  แล้วทั้งสองก็ว่ิงร่ีไปยังที่จอดรถ  แต่วิ่งไปไม่กี่ก้าวกางเกงก็

แฉะหมด  พวกเขาเร่ิมลงัเลว่าจะขีร่ถออกไปดหีรือไม่  เวลานีร้อบตัวมแีต่หมอก

ขาวหม่นทึม ทุกคนต่างยืนรอฝนหยุด  ขี่รถฝ่าสภาพอากาศแบบนี้ไปคงไม่ดีนัก

แต่ปัญหาคือ หนังใกล้เริ่มแล้ว...

”กัวเย่ว์หยางถามว่าตอนนี้พวกเราอยู่ไหนแล้ว„  โหยวจยาเสียงอ่านไลน์

จากโทรศัพท์มือถือ  ”เขาถึงแล้ว!„

”โอเค บอกให้เขาซ้ือตั๋วเลย พวกเราซ้ือไก่ทอดเกลือแล้ว  ก�าลังจะลงเขา

ไปเดี๋ยวนี้ละ„  เผิงหงต๋ารีบสวมเสื้อกันฝนตัวหนาที่เตรียมมา

เดก็หนุม่พมิพ์ข้อความบอกให้เพือ่นทีถ่งึแล้วไปซือ้ตัว๋ก่อน  เดีย๋วพวกเขา

จะตามไป

คนหนึ่งฝ่าฝนลากมอเตอร์ไซค์ออกไปด้านนอก อีกคนรีบกระโดดขึ้นนั่ง

โชคยังดีที่ท้ังคู่สวมหมวกกันน็อกแบบมีหน้ากากก�าบัง  อย่างน้อยแผ่นพลาสติก

ด้านหน้ายังช่วยกันฝนได้บ้าง  ไม่ต้องกลัวน�้าฝนกระเด็นเข้าตาจนมองไม่เห็น

ทาง...แต่ว่าฟ้าคร้ึมแบบนี้ไม่เอื้ออ�านวยสักนิด  ฝนเม็ดโตกระแทกหน้ากาก

พลาสติกไม่หยุดหย่อน ทัศนวิสัยจึงพร่ามัวไปหมด!

รถบนถนนบางตา  พวกเขาเป็นคนส่วนน้อยที่บ้าบ่ินขี่รถกลางสายฝน 
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แบบนี ้ แผ่นหลงัเปียกโชก  เสือ้กนัฝนใช้แล้วท้ิงเหมอืนเป็นแค่เคร่ืองประดบั หยด

น�้าฝนที่กระเซ็นไปทั่วยังไหลลอดผ่านรูต่าง ๆ  เข้ามาโดนตัวอยู่ดี  ตอนนี้แค่ค�าว่า

หนาวยังน้อยไป!

ด้านหน้าเป็นเนนิชนั  เวลานีถ้นนแปรสภาพเป็นบ่อน�า้พุไปแล้ว  ชายหนุม่

ร่างบึกบึนบีบเบรกเต็มแรง  แต่มอเตอร์ไซค์ก็ยังไถลไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

ราวจรวด  บริเวณนี้ขนาดฝนไม่ตกยังอันตราย พอฝนตกยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่

สุดทางเป็นหัวโค้งหักเลี้ยวขวาที่อันตรายมาก พอพ้นไปจะเจอถนนลงเนินที่ชัน

ยิ่งกว่า

เผงิหงต๋าใช้มอืข้างหนึง่ปาดหยดน�า้จากหน้ากากพลาสติกของหมวกกนันอ็ก

มองอะไรไม่ชดัเลยสกันดิ...ฉบัพลนันัน้เอง กลางหมอกขาวโพลนเบือ้งหน้า  จู่ ๆ

ตรงจุดที่แสงไฟหน้ารถส่องกระทบก็ปรากฏเงาสีแดงวูบหนึ่ง!

”เหวอ!„  เขารีบหักหลบอย่างตื่นตระหนก แต่ช้าไปเสียแล้ว!

เอีย๊ด...เสยีงเบรกแหลมเสยีดห ู โหยวจยาเสยีงท่ีนัง่ซ้อนท้ายตกใจเพราะ

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น  รู้แต่เขาเกือบกระเด็นตกมอเตอร์ไซค์เสียแล้ว!

”เฮ้ย!  เผิงหงต๋า!„  เขาคว้าเสื้อกันฝนของคนขับโดยสัญชาตญาณ  ”ท�า

บ้าอะไรของนาย„

”ตะกีข้บัชนคน!„  เผงิหงต๋าละล�า่ละลกั  ระยะประชดิขนาดนัน้  เขามัน่ใจ

ว่าชนแน่  แต่ท�าไมไม่รู้สึกว่ากระแทกโดนอะไรเลยล่ะ!

”อะไรนะ!„  โหยวจยาเสียงตกใจมาก  รีบกระโดดลงจากรถแล้วมองไป

รอบ ๆ

ปัญหาคอืบนทางลงเนนิตรงหน้า นอกจากถนนท่ีกลายสภาพเป็นบ่อน�า้พุ

แล้วก็ไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลย  เด็กหนุ่มทั้งสองลองเดินย้อนกลับไปดู  แม้ว่า

อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเวิ้งเขาเล็ก ๆ  แต่พวกเขาอยู่ห่างจากขอบถนนพอสมควร  และ

ที่ส�าคัญที่สุดคือ  เมื่อครู่พวกเขาไม่รู้สึกสักนิดว่ากระแทกหรือเฉี่ยวโดนอะไร

”นายคิดไปเองหรือเปล่า  ไม่เห็นมีใครเลย„  โหยวจยาเสียงพูดขึ้น  ”ไม่
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เชื่อมาดูสิ!„

”ให้ตายเถอะ...„  เผิงหงต๋าขมวดคิว้  อนัท่ีจริงเขากไ็ม่แน่ใจว่าเกดิอะไรขึน้ 

”แต่เมือ่กีฉ้นัเหน็คนเดนิตัดหน้ารถจริง ๆ  นะ  เขาสวมเส้ือสแีดง ฉนัมัน่ใจว่าไม่ได้

ตาฝาด!„

”อยู่ตรงไหน„

”ก...ก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละ„  เขาละล�่าละลัก  ”ฝนตกหนักมาก ฉันเลย

มองไม่ชัด พอเห็นก็รีบเบรกแต่ไม่ทันแล้ว!„

โหยวจยาเสยีงได้ฟังแล้วยิง่คดิว่าน่าประหลาด  เขาเดนิย้อนไปหลายสบิก้าว

เพ่ือตรวจดูให้ละเอียด  แถมยังต้องเสี่ยงกับรถที่อาจเลี้ยวลงมาได้ทุกเมื่อด้วย

แต่บนพื้นไม่มีแม้เงาของคนที่ถูกรถชน

”นายตาฝาดแหง ๆ !„  สุดท้ายโหยวจยาเสียงก็ได้ข้อสรุป  ”ไม่งั้นคงเป็น

ผ้าพันคอหรือเสื้อคลุมสีแดงปลิวผ่านหน้ารถ แล้วนายเข้าใจผิดว่าเป็นคน!„

”อืม...„  เผิงหงต๋านิ่งคิด  จะว่าไปก็มีเหตุผล  ตอนนี้ท้ังลมทั้งฝนพัด

กระหน�่า  จะพัดอะไรปลิวมาด้วยก็ไม่แปลก อาจเป็นเสื้อที่ปลิวผ่านมาหรืออาจ

เป็นผืนผ้าใบที่ฝนซัดจนปลิวก็ได้

ทว่า...แม้จะแค่แวบเดียว  แต่เขารู้สึกเหมือนเห็นคนที่ว่าหันมา...เป็น

ใบหน้าที่มีตาหูจมูกปากครบเลยด้วย!

”รีบไปเถอะน่า! ยนืตากฝนอยูน่ีจ่ะแขง็ตายเอา!„  โหยวจยาเสยีงเร่ง  ท้ังสอง

จึงรีบกลับขึ้นนั่งบนมอเตอร์ไซค์แล้วสตาร์ตรถ

เวลานี้เบาะมอเตอร์ไซค์เปียกฝนจนไม่เหลือส่วนที่แห้งเลย แต่พวกเขาก็

ท�าอะไรไม่ได้  หลังจากติดเครื่องแล้วก็มุ่งหน้าลงตีนเขา

กระนัน้เผิงหงต๋ายงัรู้สกึแปลก ๆ  สมองพยายามย้อนภาพเหตกุารณ์เมือ่ครู่

เพราะวัตถุสีแดงที่เห็นไม่เหมือนปลิวมา แต่เหมือนเดินมามากกว่า...

โหยวจยาเสียงที่อยู่ด้านหลังก้มหน้างุด  งอตัวหลบอยู่ด้านหลังให้เพื่อน

เป็นเกราะก�าบัง  หยดน�้าฝนตกกระทบหมวกกันน็อกดังเปาะแปะหนวกหู  ทั้ง
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หน้ากากบงัตายงัมช่ีองว่าง ท�าให้น�า้ฝนกระเดน็ลอดเข้ามาไม่หยดุ ขนาดสวมหมวก

ก็ยังต้องคอยใช้มือเช็ดหน้าตลอดเวลา

”ไลน์มาอีกแล้ว...กัวเย่ว์หยางจะเร่งอะไรนักหนา!„

”ใกล้ถึงแล้วละน่า„  เผิงหงต๋าตะโกนตอบ

โหยวจยาเสยีงหยบิโทรศพัท์ออกจากกระเป๋าเสือ้แล้วกดส่งข้อความเสยีง

ทางไลน์  ถ้าตะโกนเสียงดงัหน่อยกน่็าจะพอได้ยนิ  เขายกหน้ากากหมวกกนันอ็ก

ขึ้นเล็กน้อย  โน้มตัวไปข้างหน้าอีกหน่อย ลองดูว่าจะพอบังฝนได้ไหม...เอ๋

ขณะก�าลงัขยบัหมวก สายตากเ็หลอืบไปเหน็เงาสะท้อนในกระจกมองหลงั

ท�าไมมีคนวิ่งตามหลังมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาล่ะ  เขาหร่ีตาเพ่งมอง ท่ามกลาง

สายฝนและหมอกขาวโพลน  เขามองเห็นร่างคนสวมเสื้อกันฝนสีแดง!

สีแดงเหรอ

”เฮ้ย  เมือ่กีน้ายบอกว่าเห็นคนสวมชดุกนัฝนสีแดงใช่ไหม„  โหยวจยาเสยีง

คว้าเสื้อเพื่อนแน่นอย่างตื่นตระหนก

เผงิหงต๋าชะงักไปครู่หนึง่  ท�าไมจู่ ๆ  กถ็ามเร่ืองนี ้ ”ม...เหมอืนจะใช่นะ!„

”เวรแล้ว!  หรือจะชนคนเข้าจริง ๆ !  เขาว่ิงตามมาแล้ว!„  โหยวจยาเสยีง

ชี้กระจกมองหลัง  ”ก�าลังไล่ตามมอเตอร์ไซค์ของเราอยู่!„

”บ้าเหรอ จะเป็นไปได้ยงัไง  ตอนนีเ้ราขีล่งเนนิด้วยความเร็วสีส่บินะ  ใคร

จะ...„  เผิงหงต๋าเหลือบมองกระจก  “ตามทัน...„

เงาสีแดงปรากฏในกระจกมองหลัง  ก�าลังว่ิงไล่กวดตามพวกเขามาอย่าง

บ้าคลั่งจริง ๆ  ด้วย!

แต่ท่าวิง่พลิกึเหลอืเกนิ  เงาทีเ่หน็ขนาดไม่ใหญ่ นอกจากจะวิง่สบัมอืรัว ๆ

พร้อมกับพุ่งตรงเข้ามาแล้ว  ยังกระโดดก้าวใหญ่จนราวกับเหาะทะยานเหนือผิว

ถนน...

โหยวจยาเสยีงทีซ้่อนอยูข้่างหลงัอดไม่ได้ท่ีจะหันไปมอง แต่คร้ังนีพ้อหันไป

เขาก็ชะงักทันที
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”เผ่นเร็ว!  เร็วเข้า!„  เขาตะโกนลั่นอย่างตื่นตระหนก  ”เวรแล้ว  ข้างหลัง

ไม่มีคน!„

”ไม่มีคนอะไรของนาย!„  เผิงหงต๋าท�าท่าจะหยุดรถ  ”เขาว่ิงไล่มาแล้ว 

ถ้ายังหนีละก็จะกลายเป็นคดีชนแล้วหนีนะ!„

เผิงหงต๋าตะโกนพลางลดความเร็ว  พร้อมกันนั้นก็เหลือบมองไปด้าน

หลัง...ไม่มีใครเลย

ท่ามกลางสายฝนท่ีเทลงมา  ไม่มร่ีางสแีดงใดให้เหน็ แต่พอเขามองกระจก

อีกครั้ง  เงาที่ก�าลังวิ่งสับมืออย่างบ้าคลั่งกลับใกล้เข้ามาทุกขณะ!

ชั่ววินาทีนั้น ทุกอย่างกระจ่างทันที!

”คน„ ที่ปรากฏให้เห็นแค่ในกระจกมองหลัง  ยังมีอะไรให้คิดอีกเล่า

เผิงหงต๋าไม่พูดพร�่าท�าเพลง  รีบเหยียบคันเร่งพุ่งทะยานไปข้างหน้า  แต่

ร่างสีแดงกลับวิ่งเร็วยิ่งกว่าเก่า  โหยวจยาเสียงกุมเสื้อเพื่อนแน่น มองร่างสีแดง

ท่ีเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ  จนแทบจะมาถึงข้างตัวเขาแล้ว...

ในที่สุดกระจกมองหลังก็สะท้อนให้เห็นใบหน้าของร่างนั้น นั่นมัน...

”เหวอ„

ปี๊น



หญิงสาวออกจากห้องอาบน�้า พันผ้าขนหนูห่อเรือนผม ก้าวออกมาใน
ชดุนอนตวัหลวม  ไอน�า้ร้อนผ่าวท�าให้ดวงหน้าขาวเนยีนเจือสีชมพรูะเร่ือ
เคร่ืองหน้าคมข�าหากแต่งแต้มด้วยเคร่ืองส�าอางรับรองว่าสวยไม่แพ้นางงาม

ทรวดทรงองค์เอวยิง่ไม่ต้องพดูถงึ  เรือนร่างทีอ่ยูใ่ต้ชดุนอนนัน้อรชรชวนหลงใหล

แต่ทุกส่วนโค้งเว้าคือกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่ง

เธอเช่าห้องในอพาร์ตเมนต์แบบครอบครัวนอกมหาวิทยาลัย  นักศึกษา

สีค่นแบ่งกนัเช่าห้องชดุขนาดห้าสบิผงิ1  สีห้่องนอน สองห้องรับแขก สามห้องน�า้

นับว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ที่หรูหราและใหญ่โตพอสมควร  ท้ังยังเก็บค่าเช่าเธอแค่

เดือนละสามพัน

เง่ือนไขดีขนาดนี้ไม่ใช่จะเจอได้ง่าย ๆ   เพราะเจ้าของห้องชุดท่ีว่านี้คือ

ครอบครัวของเพ่ือนนักศึกษา  แถมเพื่อนคนที่ว่าก็คือหัวหน้าชมรมที่เธอเป็น

สมาชิก

1หน่วยวัดของไต้หวันและญี่ปุ่น  1 ผิง  เท่ากับ  3.3058 ตารางเมตร

1
อุบัติเหตุในคืนฝนตก
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เมื่อก้าวออกจากห้องน�้าก็เห็นเด็กหนุ่มผมสั้นสีด�าขลับนั่งอยู ่ในห้อง

รับแขก  เขาก�าลังใช้รีโมตเปลี่ยนช่องโทรทัศน์  เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก  แต่ละช่อง

ใช้เวลาหยุดดูไม่ถึงห้าวินาที

”เฮ้ย นี่นายก�าลังดูทีวีหรือกดรีโมตเล่นกันแน่„  เธอถามเสียงหาเรื่อง

”หืม„  เหมาอิ่งเต๋อหันมามอง  ”ฉันรู้สึกแปลก ๆ  ยังไงไม่รู้!„

”แปลก ๆ  ง้ันเหรอ„  เธอเดนิลากเท้าไปทางตู้เยน็  ”อะไรแปลก ทวีีเสยีเหรอ

หรือว่ารีโมตเสีย„

”รู้สึกกระวนกระวาย„  คิ้วของเฝิงเชียนจ้ิงเลิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินค�า

ตอบสั้น ๆ  ของเหมาอิ่งเต๋อ

”โอ๊ะโอ„  มุมปากเธอยกขึ้นเล็กน้อยเป็นเชิงหยอกเย้า  ”นายจะอ่อนไหว

ไปหน่อยละมั้ง  คงเพราะฝนตกหนักสินะ„

เหมาอิ่งเต๋อหน้าเครียด  เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น  แต่ตลอดช่วงเย็นเขา

กระวนกระวายอย่างบอกไม่ถกู  ประตหู้องอกีด้านเปิดออก ชายหนุม่ผมสนี�า้ตาล

หน้าตาน่ารักโผล่ออกมา  เขาหาวหวอดพลางเดินเข้ามาใกล้  ท่าทางกระเซอะ-

กระเซิงเหมือนเพิ่งผ่านสมรภูมิมาหมาด ๆ

เขาคือซย่าเสวียนอวิ่น  หรือที่ทุกคนต่างเรียกกันว่าซย่าเทียน ห้องชุดนี้

เป็นของครอบครัวเขา  หนุ่มน้อยน่ารักใสซ่ือไร้พิษภัย...ภาพลักษณ์จอมปลอม

เท่านั้นละ

”เหนือ่ยจงัเลย!  เคยมคีนตายเพราะเขยีนรายงานไหมเนีย่!„  เขาลากเท้า

เดินออกจากห้องนั้นอย่างไร้เร่ียวแรง  ตาเหลือบมองนาฬิกาบนผนังแวบหนึ่ง 

”หยางหยางยังไม่กลับมาอีกเหรอ„

”เอ๊ะ  จริงด้วย!„  เฝิงเชียนจ้ิงมองประตูห้องฝั่งตรงข้ามที่ยังปิดสนิท 

”ฉันไม่รู้เลยว่าเขาออกไปข้างนอก„

เธอเพิง่กลบัมาตอนสองทุม่  จึงไม่รู้ว่าเพ่ือนร่วมบ้านไม่อยู ่ แค่รู้สกึแปลก ๆ

ท่ีวันนี้ไม่ได้ยินเสียงกัวเย่ว์หยางเลย
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สามคนนีค้อืเพือ่นร่วมบ้านของเธอ  ใช่แล้วละ  เธออยูบ้่านเดยีวกบัชายหนุม่

สามคน

เธอโตมากับกลุ่มเด็กผู้ชาย  จึงไม่รู้สึกแปลกและไม่กังวล  เด็กหนุ่มสาม

คนนีเ้ดมิเป็นเพือ่นสนทิทีโ่ตมาด้วยกนั ทัง้ยงัอยูช่มรมเดยีวกนัด้วย  ส่วนเธอน่ะ

เหรอ  ช่างโชคร้ายเหลอืเกนิทีต้่องร่วมชมรมกบัคนพวกนี ้ ความผิดพลาดเลก็ ๆ

เพียงคร้ังเดียวเมื่อเธอยอมท�าตามค�าขอร้องของเด็กหนุ่มนักศึกษาหน้าตาน่ารัก

คนนี้  และยอมเข้าเป็นสมาชิกชมรมเพียงในนาม แต่เมื่อก้าวเข้ามาแล้วกลับไม่

เหลือหนทางให้ถอนตัว

”ชมรมต�านานประจ�าเมือง„  เธอคิดว่าชมรมพรรค์นี้ไร้สาระสุด ๆ   ตอน

แรกทีย่อมเซน็ชือ่เป็นสมาชกิกเ็พราะเหน็ใจเท่านัน้  ไม่นกึว่าต�านานประจ�าเมอืงทีว่่า

ไม่เพียงมอียูจ่ริง  ท้ังยงัมคีนไม่น้อยหาญกล้าทดสอบด้วยตนเอง...หลงัจากพบว่า

ต�านานประจ�าเมืองเป็นเรื่องจริง  เธอก็มองพวกเขาจากมุมใหม่

”เขาไปดหูนงักบัเพือ่นน่ะ แต่หนงัน่าจะจบนานแล้วนะ!„  ซย่าเสวยีนอวิน่

หนัไปอกีทาง ตัง้ท่าจะหยบิโทรศพัท์มอืถอื  ”ฉนัจะฝากเขาซ้ือมือ้ค�า่  ก่อนหน้านี้

บอกเขาไว้แล้วว่าดูหนังเสร็จให้โทรมา„

”ฉันอยากกินโรตีต้นหอม!„  เหมาอิ่งเต๋อยังเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ไม่เลิก

เฝิงเชียนจิ้งยักไหล่แล้วเดินไปทางห้องของตัวเอง  เธอไม่กินมื้อดึก

แล้วจู่ ๆ  ลกูบดิประตกูห็มนุ ทกุคนหนัไปมองเป็นตาเดยีว  บานประตูไม้

ผลักเปิดออก ผู้ที่เดินเข้ามาคือเด็กหนุ่มที่เปียกปอนไปทั้งร่าง  สายฝนเย็นเยียบ

ท�าให้เขาหนาวจนหน้าซีด  เขาสั่นไปทั้งตัว  ดวงตาที่มองมาฉายแวววูบไหว

อย่างหวาดหวั่น

”หยางหยาง!„  ซย่าเสวียนอวิ่นรีบเดินเข้าไปหาเขา  ”เป็นอะไรไป  นาย

เอาร่มไปด้วยไม่ใช่เหรอ„

เหมาอิง่เต๋อทีอ่ยูบ่นโซฟาลกุขึน้นัง่ตวัตรงทนัท ีคิว้ขมวดมุน่จ้องกวัเย่ว์หยาง

เขม็ง  เด็กหนุ่มท่ียามปกติร่าเริงไร้เดียงสาตลอดเวลา  เวลานี้ใบหน้าซีดขาว
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ราวกับไปเห็นอะไรบางอย่างเข้า...

เฝิงเชียนจิ้งเช็ดผมด้วยท่าทีไม่ยี่หระ  ”ฝนตกอย่างกับฟ้ารั่ว  กางร่มไปก็

ไม่มปีระโยชน์!  กวัเย่ว์หยาง ทกุคนอาบนน�า้เสร็จแล้ว นายกรี็บไปอาบเถอะ  เดีย๋ว

จะเป็นหวัด„

ว่าพลางหันไปอีกทาง หางตาเหลือบไปเห็นจอทีวีที่ไม่ได้เปิดเสียง  เธอ

ชะงักเท้า  ก้าวถอยไปด้านหลังหลายก้าว

โทรทัศน์เปลี่ยนเป็นช่องข่าว ฟ้ามืดคร้ึมฝนเทลงมาไม่หยุด  แสงไฟจาก

รถต�ารวจสว่างแสบตา  นักข่าวในชุดกันฝนยืนรายงานสดจากสถานที่เกิดเหตุ

อย่างทุลกัทเุล ภาพบนหน้าจอขมกุขมวัมองไม่ชดั แต่ป้ายชือ่อูซ่่อมรถตรงหวัมมุ

ทางด้านหลังนั่นคือร้านหย่งเฟิงที่อยู่ละแวกนี้นี่นา!

”นี่  เหมาอิ่งเต๋อ  เพิ่มเสียงหน่อย!„  เธอรีบถอยหลังแล้วชี้ไปทางจอ

โทรทัศน์พลางตะโกนลั่น ท�าเอาเหมาอิ่งเต๋อตกใจสะดุ้งโหยง

ช!ิ  เขาโยนรีโมตลงบนโซฟาแล้วลกุขึน้ยนื  เฝิงเชยีนจิง้หย่อนก้นลงนัง่แทน

อย่างไม่เกรงใจแล้วหยิบรีโมตขึ้นกด  ซย่าเสวียนอวิ่นหันขวับแล้ววิ่งไปหยิบ

ผ้าขนหนูผืนใหญ่ออกมาจากห้องกัวเย่ว์หยาง  แต่เด็กหนุ่มท่ีเปียกโชกไปท้ังตัว

กลับยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตู  สองมือโอบรอบตัวเองไว้  ไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว

”นีม่นัอูร่ถบนถนนลงเขาข้างมหาวทิยาลยันี!่„  เฝิงเชยีนจ้ิงตะโกนพลางชี้

จอโทรทัศน์  ”มีคนตายด้วย!„

เสียงโหวกเหวกของเธอดึงความสนใจให้ทุกคนหันไปดู  แถบอักษรที่วิ่ง

อยู่ด้านล่างหน้าจอขึ้นข้อความว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ด้านนอกมหาวิทยาลัย  ผู้

เสยีชวีติทัง้สองรายเป็นนกัศกึษา คาดว่าสาเหตคุอืฝนตกถนนลืน่  ทัศนวสิยัไม่ดี

ท�าให้รถคว�่าและไถลไปอยู่ใต้รถขนทรายที่ก�าลังเลี้ยวขึ้นเนินสวนมา

”คณะวศิวกรรมโยธาเหรอ„  เหมาอิง่เต๋ออึง้ไปครู่หนึง่  ก่อนจะหันไปมอง 

กัวเย่ว์หยางโดยสัญชาตญาณ  ”คณะเดียวกับนายนี่„

”เผงิหงต๋ากบัโหยวจยาเสยีง  กวัเย่ว์หยาง นายรู้จักหรือเปล่า„  เฝิงเชยีนจ้ิง




