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บทที่ 1

ชายลึกลับ

ผืนฟ้าสีเทาเข้มบดบังยอดเขาที่เห็นอยู่ลิบๆ เมฆบางจับตัวกันอยู่
เหนือเส้นทางสายเล็กที่ทอดตัวอยู่ท่ามกลางดงไม้ อากาศหนาวเหน็บนิดๆ
แต่สดชืน่ จนผูค้ นทีส่ ญั จรไปมารูส้ กึ ราวกับว่าร่างกายแทบจะถูกเติมเต็มด้วย
กลิ่นอายของกิ่งสนและสายหมอกเย็นจัดชื่นใจ
เจีย่ นเหยาลงจากรถประจ�ำทางทีร่ มิ ถนนใหญ่กอ่ นจะเดินเลีย้ วไปตาม
ทางเดินเล็กๆ ที่ปูแผ่นหินต่อไปอีกราวสิบกว่านาที ในที่สุดก็มองเห็น
คฤหาสน์ทรงยุโรปขนาดย่อมๆ สีออกเทาเขียวซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาเบือ้ งหน้า
เมือ่ นัน้ ตัวเจีย่ นเหยาเองถึงนึกขึน้ มาได้วา่ คฤหาสน์หลังนีต้ งั้ อยูร่ ะหว่าง
ทางเดินขึน้ เขาในชนบทมาได้ยสี่ บิ กว่าปีแล้ว แต่ดจู ากความงดงามสะดุดตา
ในวันนี้ คฤหาสน์ที่แสนสง่าหลังนี้กลับไม่ให้ความรู้สึกว่าล้าสมัยเลยสักนิด
เพียงแต่หลายปีมานีท้ น่ี ี่ไม่มคี นอาศัยอยู่ ท�ำให้มนั ต้องตัง้ อยูอ่ ย่างเดียวดาย
ภายในหุบเขา และซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดอันเป็นนิรนั ดร์ สมัยทีเ่ จีย่ นเหยา
เป็นเด็ก มีคนหลอกเธอว่าทีน่ เี่ ป็นบ้านผีสงิ แต่พอโตขึน้ ถึงเพิง่ ได้ยนิ ว่าจริงๆ
แล้วทีน่ เี่ คยเป็นบ้านของนักเรียนนอกผูม้ ากความสามารถคนหนึง่ แต่ตอ่ มา
ภรรยาของเขาเกิดป่วยและเสียชีวติ เขาจึงพาลูกชายทีย่ งั แบเบาะอยูเ่ ดินทาง
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ไปตั้งต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศ
มาวันนี้แสงไฟในคฤหาสน์กลับสว่างไสวขึ้นอีกครั้ง ผนังด้านนอกที่
เคยเป็นด่างดวงได้มกี ารขัดแล็กเกอร์เสียใหม่ มีตน้ บอสตันไอวี*่ ขึน้ อยูเ่ ขียว
เต็มแผ่นผนัง ส่วนตะไคร่และวัชพืชทีอ่ ยูต่ รงปากประตูก็ไม่รวู้ า่ ถูกท�ำความ
สะอาดทิ้งไปตั้งแต่เมื่อไหร่
และตอนนี้เจี่ยนเหยาก็มายืนอยู่ที่หน้าคฤหาสน์หลังใหม่เอี่ยมอ่องนี้
แล้ว
เจีย่ นเหยาเป็นนักศึกษาชัน้ ปีทสี่ สี่ าขาวิชาภาษาอังกฤษ วันนีท้ เี่ ธอมา
ที่นี่เป็นเพราะงานแปลเฉพาะกิจงานหนึ่งที่อาจารย์แนะน�ำมาให้ ค่าจ้าง
ไม่เลวนัก แต่วา่ กันว่าเจ้าของทีน่ อี่ อกจะเรือ่ งมากเอาการ เพราะก่อนหน้านี้
อาจารย์เคยแนะน�ำคนมาให้ไม่น้อยแล้ว แต่กลับไม่มีใครเข้าตากรรมการ
เลยสักคน ดังนั้น ทันทีที่เธอปิดเทอมช่วงฤดูหนาว อาจารย์จึงเรียกหาตัว
หญิงสาวซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ท่านภาคภูมิใจมา
เจีย่ นเหยาถอดถุงมือไหมพรมออกและเคาะประตูตรงหน้า คนทีเ่ ปิดรับ
เป็นชายหนุม่ อายุยสี่ บิ กว่าปีคนหนึง่ สวมชุดเสือ้ ไหมพรมสีดำ� กับกางเกงสแล็กส์
รูปร่างสูงโปร่ง หน้าตาคมสัน พอเห็นเธอ ใบหน้าของเขาก็ปรากฏรอยยิ้ม
ออกมา "คุณคือเจี่ยนเหยา?"
ผิวแก้มของหญิงสาวเย็นจัดจนเริม่ เป็นสีแดงขึน้ มาบ้างแล้ว และทันที
ที่ระบายลมหายใจออกมาก็มีละอองไอขาว ทว่าดวงตากลับเป็นประกาย
ระยิบระยับสดใส "ค่ะ ฉันคือเจี่ยนเหยา สวัสดีค่ะ"
"รีบเข้ามาก่อนเถอะ" ชายหนุม่ เบีย่ งตัวเพือ่ ให้เธอเข้าไปในคฤหาสน์ได้
ทีน่ เี่ ป็นคฤหาสน์ทตี่ กแต่งตามอย่างยุโรปโบราณทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็น
ผ้าม่านสีมว่ งเข้มเดินลายทองทีซ่ อ้ นตัวเป็นชัน้ ๆ โซฟาก�ำมะหยีม่ พี นักพิงหลัง
ทรงโค้งตัวใหญ่ เก้าอี้ยาวที่มีที่เท้าแขนสีเงิน และยังมีเปลวไฟที่ลุกไหม้อยู่
* ต้นบอสตันไอวี่ เป็นพืชในตระกูลองุ่น จัดอยู่ในพวกไม้เถาผลัดใบ เลื้อยยาวได้ถึง 30 เมตร โดยใช้รากเกาะก�ำแพง
เท่านั้น
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ภายในเตาผิงตรงผนัง ท�ำให้บรรยากาศดูเก่าแก่และเงียบสงบ บันไดไม้
สีนำ�้ ตาลเข้มเหมือนลูกคลืน่ ทอดตัวยาวขึน้ ไปทีช่ น้ั สอง ชัน้ บนเงียบสงัดมาก
คล้ายว่าไม่มีใครอยู่ แต่จุดที่ดูสะดุดตามากที่สุดก็คือหน้าต่างบนผนังข้าง
บันได ทุกบานมีราวกัน้ โลหะสีทองเป็นมันวาวติดเอาไว้ และมีมา่ นหน้าต่าง
ปิดอย่างมิดชิดจนไม่มีแสงอาทิตย์ลอดเข้ามาได้เลยแม้แต่น้อย
ในตอนนี้เอง ชายหนุ่มก็เดินไปล้างมือที่ซิงก์เรียบร้อยแล้ว เขาม้วน
แขนเสือ้ ขึน้ และชงชาร้อนมาให้เจีย่ นเหยาหนึง่ ถ้วย ก่อนทรุดตัวลงนัง่ ตรงข้าม
กับเธอ บนตัวของเขามีกลิน่ หอมอ่อนๆ ซึง่ เป็นกลิน่ ทีค่ นุ้ จมูกมาก แต่เวลานัน้
เจี่ยนเหยาก็นึกไม่ออกว่าเคยได้กลิ่นนี้มาจากที่ไหน
รอยยิม้ ของชายหนุม่ ดูเป็นกันเองอย่างมาก "ผมขอแนะน�ำตัวก่อนนะ
ครับ ผมชื่อฟู่จื่ออวี้ ส่วนเจ้าของที่นี่ชื่อป๋อจิ้นเหยียน ผมเป็นเพื่อนของเขา
พวกเราก�ำลังหานักแปลมาแปลเอกสารของเขาเป็นภาษาจีน"
เจีย่ นเหยาพยักหน้า เธอพอได้ยนิ อาจารย์แนะน�ำรายละเอียดของงาน
มาบ้างแล้ว ทีแ่ ท้เจ้าของคฤหาสน์กช็ อื่ ว่าป๋อจิน้ เหยียน ไม่รวู้ า่ เขาเป็นอะไร
กับเจ้าของคฤหาสน์คนก่อนหรือเปล่า หรือเจ้าของอาจจะเปลี่ยนมือแล้ว
ก็ได้
ฟู่จื่ออวี้ล้วงหยิบเอากระดาษหนึ่งปึกกับปากกาอีกด้ามจากใต้โต๊ะมา
ยื่นส่งให้เธอ "งั้นก็เริ่มกันเลยเถอะ บอกตามตรงนะครับว่าพวกเราต้องขอ
ทดสอบสักหน่อยว่าคุณพอจะรับงานนี้ได้หรือเปล่า มีเวลาครึ่งชั่วโมง ให้
คุณช่วยแปลเอกสารภาษาอังกฤษพวกนี้ด้วย"
เจีย่ นเหยาพลิกดูเอกสารก่อนเงยหน้าขึน้ ถามว่า "มีคอมพิวเตอร์ไหมคะ"
ฟู่จื่ออวี้ส่ายหน้าพร้อมกับเผยรอยยิ้มจืดเจื่อนมาให้ "จิ้นเหยียนชอบ
ให้เขียนด้วยมือมากกว่า"
"ได้ค่ะ" เจี่ยนเหยาหยิบกระดาษกับปากกาขึ้นมาก้มหน้าก้มตาแปล
เอกสาร ฟู่จื่ออวี้ลุกขึ้นไปล้างมือโดยไม่ได้สนใจเธออีก ก่อนไปยืนดื่มน�้ำชา
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อยู่ที่ข้างหน้าต่างคนเดียว
"ผูต้ ายถูกสังหารโหดขณะทีม่ เี พศสัมพันธ์ ทีข่ อ้ มือและข้อเท้ามีรอยมัด
ร่างกายส่วนล่างมีรอยแผลฉีกขาดมากมาย..." เจี่ยนเหยาแปลไปได้ไม่กี่
ประโยคก็ตอ้ งแปลกใจ แต่พอเงยหน้าดูกเ็ ห็นว่าฟูจ่ อ่ื อวีย้ งั คงมีสหี น้าเรียบเฉย
ก่อนหน้านีเ้ จีย่ นเหยาเคยแปลเอกสารต่างๆ มาไม่นอ้ ย ดังนัน้ จึงไม่คอ่ ย
ตืน่ ตกใจมากนัก เพียงแต่พอผ่านไปได้สกั พักหนึง่ ก็เจอกับวลีที่ไม่รจู้ กั และ
เมือ่ กวาดตามองดูตวั หนังสือทัง้ หมดก็พบว่ามีศพั ท์เฉพาะพวกนีอ้ ยูไ่ ม่นอ้ ย
เลย เธอจึงเอ่ยปากขึ้นว่า "มีพจนานุกรมศัพท์เฉพาะไหมคะ"
ฟู่จื่ออวี้ยิ้มและชี้มือไปที่ชั้นหนังสือ "เชิญใช้ได้ตามสบายเลยครับ"
เจีย่ นเหยาจึงรีบไปหาพจนานุกรมมาสองสามเล่ม สีหน้าค่อยดีขนึ้ และ
เริ่มต้นแปลงานต่อ
"Bootlegging* การค้าของเถื่อน Vivisect** การช�ำแหละสิ่งมีชีวิต..."
เธอชักรู้สึกว่ามันแปลกๆ
แต่ในที่สุดก็แปลเสร็จเรียบร้อย และเมื่อตรวจทานซ�้ำอีกครั้ง เวลาก็
ผ่านไปยีส่ บิ ห้านาทีแล้ว ฟูจ่ อื่ อวีด้ เู หมือนจะประหลาดใจกับความไวของเธอ
เขารับไปกวาดตาดูก่อนพูดว่า "คุณคอยสักครู่ ผมจะเอาไปให้เขาดูก่อน"
พูดจบก็หมุนตัวเดินขึ้นชั้นบนไป
ที่แท้ป๋อจิ้นเหยียนก็อยู่ข้างบน
เจี่ยนเหยานั่งอยู่ที่โซฟาขณะที่รอคอยอย่างสงบ
ไม่นานฟู่จื่ออวี้ก็กลับลงมา เขาแวะล้างมือที่ซิงก์อีกครั้งและหยิบเอา
ผ้าเช็ดมือมาเช็ดจนสะอาด ก่อนจะทรุดตัวลงนัง่ ตรงข้ามกับเธอ "เขายังอ่าน
อยู่ คงต้องใช้เวลานิดหน่อย"
"ได้ค่ะ"
* Bootlegging คืออาชญากรรมที่ท�ำเป็นขบวนการ ครอบคลุมทั้งการค้าโสเภณี ยาเสพติด สิ่งพิมพ์ลามก และ
เหล้าเถื่อน ซึ่งเริ่มต้นมาจากยุคสงครามกลางเมืองอเมริกัน
** Vivisect คือการผ่าตัดหรือช�ำแหละร่างสัตว์เป็นๆ เพื่อศึกษาในทางการแพทย์
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ทัง้ สองคนเริม่ พูดคุยกัน ฟูจ่ อื่ อวีย้ มิ้ น้อยๆ ขณะเอ่ยถาม "คุณเรียนอยู่
ที่มหาวิทยาลัยในปักกิ่งหรือครับ"
เจี่ยนเหยายิ้มตอบ "ค่ะ อีกไม่กี่เดือนก็จะจบแล้ว"
ฟูจ่ อื่ อวีผ้ งกศีรษะ "ไม่เลว...คุยกันมาตัง้ นาน คุณยังไม่รเู้ ลยว่าผมท�ำงาน
อะไร" เขานิ่งไปนิดหนึ่งก่อนมองเธอยิ้มๆ "ลองเดาดูไหมครับ"
เขาอายุมากกว่าเจีย่ นเหยาไม่กปี่ ี ท่าทางดูสภุ าพมีมารยาท เจีย่ นเหยา
รู้สึกประทับใจในตัวเขาอย่างมากตั้งแต่ตอนที่ได้พบกันครั้งแรก เธอจึงยิ้ม
และตอบว่า "หมอ?"
รอยยิม้ ในดวงตาของฟูจ่ อื่ อวีย้ งิ่ ลึกล�ำ้ มากขึน้ ทันที "คุณดูออกได้ยงั ไง
กัน"
เจีย่ นเหยาเองพอเดาถูกก็อารมณ์ดี สายตาทอดมองไปทีน่ วิ้ มือเรียวยาว
ขาวสะอาดของเขา "ฉันก็แค่เดามัว่ น่ะค่ะ...ฉันเห็นว่าคุณล้างมือบ่อยมากและ
รักสะอาดมาก แถมบนตัวคุณยังมีกลิน่ น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ แบบที่ใช้ในโรงพยาบาล
และนิ้วของคุณดูไปแล้วก็...เหมือนหมอ"
"ขอบคุณครับ ผมจะถือว่านี่เป็นค�ำชมนะ" เขาว่าพร้อมกับประสาน
นิว้ มือทัง้ สิบเข้าหากัน และท�ำท่ากระพือโบยบินจนดูเหมือนผีเสือ้ คล่องแคล่ว
ก�ำลังบินร่อนระบ�ำไปมาให้เจี่ยนเหยาตาลายเล่น
ทัง้ สองคนเริม่ คุน้ เคยกันมากขึน้ พอคุยกันไปได้สกั พัก หัวข้อสนทนา
ก็วกกลับมาที่ป๋อจิ้นเหยียนอีก
ฟูจ่ อื่ อวีถ้ อนหายใจพลางกล่าว "อีกไม่กวี่ นั ผมก็ตอ้ งไปจากทีน่ แี่ ล้ว แต่
ยังไม่ค่อยไว้ใจจิ้นเหยียนสักเท่าไหร่ พูดกันตามตรงแล้วนิสัยของเขาออก
จะพิลึกและมีโลกส่วนตัวสูงอยู่บ้าง"
ได้ยนิ เขาพูดวิจารณ์ปอ๋ จิน้ เหยียนทีเ่ ธอยังไม่เคยเห็นหน้าแล้วเจีย่ นเหยา
ก็ได้แต่ยิ้มไปตามมารยาทโดยไม่ได้พูดว่าอะไร และไม่ได้ถามซักไซ้ด้วย
ฟูจ่ อื่ อวีม้ องดูเธอแวบหนึง่ แล้วพูดขึน้ อีก "ทัง้ ทีเ่ ขากลับมาตัง้ นานแล้ว
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แต่กลับไม่มเี พือ่ นเลยสักคนเดียว ผมกล้าพนันเลยว่าพวกคุณต้องไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้
ว่าเขากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่"
รอยยิ้มของเจี่ยนเหยายังคงไม่เปลี่ยน และยังไม่มีท่าทีว่าจะตอบรับ
ค�ำพูดนัน้ ทว่าฟูจ่ อื่ อวีก้ ลับมองดูเธอด้วยสายตาเหมือนก�ำลังสนุกเต็มที่ และ
ก�ำลังคอยค�ำตอบจากเธออยู่ ท่าทีกระตือรือร้นแบบนีท้ ำ� ให้หญิงสาวอดรูส้ กึ
ประหลาดใจขึ้นมานิดๆ ไม่ได้ ทว่าเธอก็ไม่มีเวลาให้คิดเยอะนัก เพราะต้อง
ตอบค�ำของเขาไปว่า "เขาคงกลับมาเมื่อปีที่แล้วมั้งคะ"
ฟู่จื่ออวี้ถามกลับ "คุณรู้ได้ยังไงน่ะ"
"เมื่อปีที่แล้วตอนที่ฉันปิดเทอมกลับมาที่บ้าน ผ่านมาที่ถนนเส้นนี้
ตอนนั้นยังไม่เห็นว่าจะมีต้นบอสตันไอวี่อยู่เลย แต่เมื่อกี้ตอนที่เข้ามาที่นี่
ต้นบอสตันไอวีน่ นั่ สูงได้สหี่ า้ เมตรแล้ว และต้นบอสตันไอวีท่ ขี่ นึ้ อยูท่ บี่ า้ นฉัน
ปีๆ หนึ่งก็โตได้ประมาณนี้เหมือนกัน"
ไม่ทันรู้สึกตัว ทั้งสองคนก็พูดคุยกันมากว่าครึ่งชั่วโมงแล้ว ฟู่จื่ออวี้
ก้มหน้าลงมองดูนาฬิกาข้อมือก่อนยิ้มเล็กน้อย "เอางี้ก็แล้วกัน นี่ก็เย็นมาก
แล้ว คุณกลับไปก่อนเถอะ ขอผมคุยกับจิ้นเหยียนหน่อย แล้วค�่ำๆ จะโทร
ไปหา ขอบคุณมากทีว่ นั นีค้ ณุ อุตส่าห์มา ถ้าหากว่าเราตัดสินใจจะจ้างคุณแล้ว
เราจะมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างกันฉบับหนึง่ โดยคุณจะต้องมาท�ำงานทีน่ เี่ ป็น
เวลายี่สิบวัน งานแปลทุกอย่างจะต้องท�ำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ห้ามน�ำเอกสารอะไรเข้ามาหรือน�ำออกไปอย่างเด็ดขาด และข้อความทุกอย่าง
จะต้องเป็นความลับ นอกจากนีช้ ว่ งนีเ้ ขาก�ำลังพักผ่อนอยูเ่ งียบๆ ไม่ชอบให้
ใครไปกวนใจ ดังนั้นถ้าหากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามคุณขึ้นไปที่ชั้นสอง ส่วน
รายละเอียดอื่นๆ นั้นตอนที่เซ็นสัญญาค่อยว่ากันอีกที"
ตอนที่เจี่ยนเหยาออกมาจากคฤหาสน์นั้นก็เป็นเวลาใกล้พลบค�่ำแล้ว
ในที่สุดพระอาทิตย์ก็เผยโฉมออกมาจากหมู่เมฆ สาดล�ำแสงสีเหลืองทอง
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อาบขุนเขาท�ำให้มองเห็นต้นไม้ใบหญ้าและพื้นหิมะที่สุกสว่างพร่างพราว
เจี่ยนเหยารู้ฝีมือการแปลของตัวเองดี ส�ำหรับงานชิ้นนี้เธอมีความ
มั่นใจถึงเก้าในสิบ ถึงแม้ว่าจนแล้วจนรอดนายจ้างจะไม่ยอมเผยหน้าออก
มาให้เห็น และท�ำตัวลึกลับดูแปลกๆ ไปสักหน่อย แต่ไม่ว่าอย่างไรนี่ก็เป็น
งานที่อาจารย์แนะน�ำมา น่าจะเชื่อถือได้
เมือ่ เดินขึน้ ไปถึงเนินเขาทีส่ งู ขึน้ ไปหลายเมตรแล้ว เจีย่ นเหยาก็หนั หน้า
มองกลับไปอีกครั้ง แล้วเธอก็ต้องชะงักไปเล็กน้อย...เมื่อพบว่าที่หน้าต่าง
บนชั้นสองมีคนอยู่ คนคนนั้นสวมชุดสูทสีด�ำสนิท แลดูเนี้ยบเรียบกริบไป
ทั้งตัว ร่างสูงโปร่งสะดุดตาเป็นอย่างมาก ทว่าเนื่องจากมีแสงสว่างส่องมา
จากทางด้านหลังท�ำให้มองไม่เห็นว่าใบหน้าของเขาเป็นอย่างไร
ทันทีที่เจี่ยนเหยาจากไป ฟู่จื่ออวี้ก็เดินตึงๆๆ ขึ้นไปที่ชั้นสอง เทียบ
กับความหรูหราของชัน้ ล่างแล้ว ทีช่ นั้ นีม้ แี ค่เพียงทางเดินแคบยาวเงียบสงัด
สายหนึง่ ซึง่ มีหอ้ งหลายห้องปิดเงียบอยู่ และบนผนังสีขาวก็ไม่มกี ารประดับ
ประดาใดๆ ท�ำให้ดูมืดครึ้มน่ากลัวและเยือกเย็นในขณะเดียวกัน
ประตูห้องที่อยู่สุดปลายทางเดินนั้นเปิดแง้มอยู่เล็กน้อย ฟู่จื่ออวี้ผลัก
ประตูเปิดผางแล้วก้าวโครมๆ เข้าไปโดยไม่เหลือท่าทีสง่านุ่มนวลอย่างเมื่อ
ตอนที่อยู่ต่อหน้าเจี่ยนเหยาอีก ซ�้ำเขายังค�ำรามออกมาเสียงดังค�ำหนึ่งว่า
"ฟัค!"
ค�ำค�ำนีค้ ำ� รามออกมาอย่างชัดเจนและคล่องปาก ท�ำเอาคนทีก่ ม้ หน้า
อ่านหนังสืออยู่ที่ข้างหน้าต่างต้องเลิกคิ้วขึ้นมามองเขาครั้งหนึ่ง ก่อนจะ...
ตั้งใจอ่านหนังสือต่อไป
แต่ฟู่จื่ออวี้ไม่ใส่ใจ หยิบเอาเอกสารปึกที่เจี่ยนเหยาแปลไว้ขึ้นมาจาก
บนโต๊ะและโยนใส่หน้าอกของคนคนนั้นพลางว่า "แปลได้ถูก ลายมือสวย!"
แล้วก็ลว้ งหยิบเอาของบางอย่างออกมาจากกระเป๋า เป็นกระดาษเนือ้ ดีสขี าว
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ที่ด้านบนมีตัวหนังสือสองแถวเขียนด้วยน�้ำหมึกสีด�ำว่า
'ค�ำถามที่ 1 : อาชีพของฟู่จื่ออวี้?
ค�ำถามที่ 2 : ฉันย้ายกลับมาที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว'
พวกนี้คือหัวข้อที่หญิงสาว 'ทาย' ตอนที่ฟู่จื่ออวี้คุยกับเจี่ยนเหยา
เขาตบกระดาษแผ่นนี้ลงบนโต๊ะ "ค�ำถามพวกนี้ของนาย เธอแยกแยะ
ได้อย่างถูกต้อง คราวนี้เรื่องงานแปลนี่นายพอใจแล้วใช่ไหม"
มุมปากของคนคนนั้นเผยรอยยิ้มบางๆ ออกมา แต่กลับไม่ปริปาก
ตอบรับหรือปฏิเสธ ฟูจ่ อื่ อวีก้ ลัวว่าอีกฝ่ายจะหาเรือ่ งอะไรอย่างอืน่ อีกจึงพูด
อย่างตัดตะปูตดั เหล็ก* ว่า "ถ้าหากว่านายยังไม่พอใจอีกก็แปลเองเลยแล้วกัน
ยังมีอีก ฉันไม่ใช่ผู้ช่วยนายนะโว้ย อีกไม่กี่วันฉันก็ต้องกลับปักกิ่งแล้ว อย่า
หวังให้ฉันเป็นขาวิ่งให้นายอีกล่ะ"
คนคนนัน้ ถึงได้เงยหน้าขึน้ มามองดูเขาด้วยท่าทีเต็มไปด้วยความฉงน
พลางตอบเสียงเนิบ "เวลาของฉันไม่ได้มีไว้ใช้ท�ำเรื่องไร้สาระพวกนี้"
ฟูจ่ อื่ อวีถ้ กู อีกฝ่ายตอกกลับจนไปต่อไม่ถกู ได้แต่หมุนตัวกลับไปพลาง
บ่นงึมง�ำ "นายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาค้นคว้าด้านการฆาตกรรม ส่วนเธอ
เป็นแค่นักแปลตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ท�ำไมถึงต้องใส่ใจกับความสามารถด้าน
การสังเกตและวิเคราะห์อะไรนักหนา เดือดร้อนฉันต้องถามวกไปอ้อมมา จน
คุณหนูคนนั้นแทบจะคิดว่าฉันเป็นพวกปากมากไปแล้ว..."
คนคนนั้นหันมาส่งยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนเป็นพิเศษ "เห็นได้ชัดว่า
ฉันจะปล่อยให้คนสมองทึม่ มาแปลงานของฉันไม่ได้ ถ้าหากเป็นคนทีค่ วามคิด
ไม่เฉียบไว ไม่มคี วามละเอียดถีถ่ ว้ น อย่างมากก็ทำ� ได้แค่แปลงานออกมาตาม
ความหมายของตัวอักษรเท่านัน้ ไม่มที างทีจ่ ะท�ำความเข้าใจกับรายละเอียด
* ตัดตะปูตัดเหล็ก หมายถึงการกระท�ำอย่างเด็ดขาดชัดเจน
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ของเนื้อหาและจิตวิญญาณที่แฝงอยู่เบื้องหลังถ้อยค�ำได้หรอก"
ฟู่จื่ออวี้พูดไม่ออก แต่ว่าเขาก็เคยชินเสียแล้ว จึงถามกลับไปอย่าง
หงุดหงิดปนข�ำ "แล้วเจี่ยนเหยาคนนี้เข้าใจถึงจิตวิญญาณของนายไหมล่ะ"
คนคนนัน้ เหม่อลอยไปชัว่ อึดใจหนึง่ ก่อนจะก้มหน้าลงอ่านหนังสือต่อ
"ไม่มีใครเข้าใจได้หรอก"
ปิดเทอมกลับมาครัง้ นีเ้ จีย่ นเหยามาพักอยูท่ บี่ า้ นเก่าคนเดียวซึง่ อยู่ใน
เขตบ้านพักต�ำรวจ ทีน่ นั่ เป็นบ้านทีค่ นในครอบครัวทัง้ หมดเคยอาศัยอยูก่ อ่ น
หน้าที่พ่อจะเสียชีวิต แต่หลังจากที่แม่แต่งงานใหม่ก็ปล่อยทิ้งให้ว่างไว้มา
โดยตลอด
พอถึงเวลาพลบค�่ำ ภายในเขตบ้านพักที่มีคนอยู่กันหลายคนต่างก็
เริ่มเปิดไฟสว่าง กลิ่นหอมของอาหารฟุ้งกระจายมาทั้งใกล้และไกล อาคาร
ส�ำนักงานสถานีตำ� รวจทีอ่ ยูไ่ ม่หา่ งออกไปนักก็ยงั คงมีหน้าต่างทีเ่ ปิดไฟสว่าง
อยู่ไม่น้อย แสดงว่าพวกต�ำรวจยังคงยุ่งกันอยู่
เจี่ยนเหยาเปิดประตูบ้านเข้าไปก็เห็นน้องสาวเจี่ยนเซวียนก�ำลังกัด
แอปเปิล้ ลูกหนึง่ นอนดูทวี อี ยูท่ ี่โซฟา เจ้าหล่อนหันหน้ามามองเธอแวบหนึง่
แล้วบ่นพึมพ�ำ "ท�ำไมเพิ่งกลับมาล่ะ ฉันรอตั้งนาน"
เจีย่ นเหยาหย่อนกระเป๋าลงทีข่ า้ งตัวเด็กสาวก่อนทรุดตัวลงนัง่ ข้างเธอ
"พี่ไปสัมภาษณ์งานมา เพิง่ เสร็จน่ะ เธอไม่ใช่เพิง่ จะกลับมาถึงเมือ่ ตอนบ่าย
หรอกหรือ พี่นึกว่าเธอจะไปนอนค้างที่บ้านนั้นเสียอีก"
'บ้านนัน้ ' ทีเ่ ธอพูดถึงคือบ้านของพ่อเลีย้ ง อันทีจ่ ริงสองพีน่ อ้ งใช้ชวี ติ
ช่วงทีเ่ ป็นเด็กและเป็นวัยรุน่ อยูท่ นี่ นั่ เป็นส่วนมาก ความสัมพันธ์ของพวกเธอ
กับพ่อเลี้ยงเรียกได้ว่าดีมาก เพียงแต่อพาร์ตเมนต์ห้องนั้นไม่ค่อยใหญ่โต
นัก หลังจากที่เจี่ยนเหยาบรรลุนิติภาวะแล้วจึงขอย้ายออกมาอยู่ที่นี่ ท�ำให้
เจี่ยนเซวียนมีบ้านให้ไปถึงสองแห่ง ทว่าในช่วงวันครบรอบหรืองานฉลอง
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ต่างๆ ทุกคนจะต้องไปอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า
เจี่ยนเซวียนเองก็เรียนหนังสืออยู่ที่ต่างเมืองเช่นกัน ปีนี้เธอเรียนอยู่
มหาวิทยาลัยปีหนึง่ วันนีก้ เ็ พิง่ ตรากตร�ำเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาว
เป็นเวลาหลายชั่วโมงจนเหนื่อยล้าอ่อนแรงไปทั้งตัว แต่พอได้ยินว่าพี่สาว
พูดถึง 'การสัมภาษณ์งาน' เด็กสาวก็ตื่นตัวขึ้นมาทันที และพลิกตัวขึ้นมา
นั่งจ้องเจี่ยนเหยา "ฉันได้ยินแม่บอกว่าพี่ไปสัมภาษณ์งาน 'ที่นั่น' มาเหรอ"
เจี่ยนเหยายิ้มน้อยๆ "อืม พี่ไปสัมภาษณ์งาน 'ที่นั่น' มา" แล้วเธอก็
เล่าเรือ่ งที่ไปสัมภาษณ์งานให้น้องสาวฟังอย่างง่ายๆ เพียงแต่ดว้ ยข้อตกลง
ที่บอกว่าต้องรักษาความลับ เธอจึงไม่ได้เอ่ยถึงเนื้อหางานที่แปลเลย
แต่ใครจะรูว้ า่ จูๆ่ สีหน้าของเจีย่ นเซวียนกลับเปลีย่ นไปเหมือนจะรูอ้ ะไร
ที่มากกว่านั้น "งั้น...พี่ก็ยังไม่เคยเห็น...หน้าตาจริงๆ ของคุณป๋องั้นสิ"
"ยัง" เจี่ยนเหยามองดูน้องสาว "ท�ำไมเหรอ"
"เฮ้อ" จู่ๆ เจี่ยนเซวียนก็ตบบ่าเธอ และพูดด้วยน�้ำเสียงเน้นหนักเป็น
พิเศษว่า "พี่ พี่ต้องเตรียมใจเอาไว้ให้ดีนะ ฉันน่าจะเคยเห็นเขามาแล้ว...
เขาหน้าตาน่ากลัวมากเลยล่ะ"
เจี่ยนเหยาชะงักเล็กน้อย ในสมองปรากฏภาพเงาร่างของผู้ชายที่ยืน
ตระหง่านอยู่ที่ชั้นสองขึ้นมาทันที
หน้าตาน่ากลัว?
เจีย่ นเซวียนรีบเล่าถึงต้นสายปลายเหตุให้พสี่ าวฟังทันทีวา่ เมือ่ ปีกอ่ น
ตอนทีเ่ ธอกลับมาบ้านช่วงเทศกาลเชงเม้ง ได้ออกไปตกปลากับเพือ่ นนักเรียน
ทีล่ ำ� ธารเล็กๆ บนภูเขาครัง้ หนึง่ ระหว่างทางเดินผ่านคฤหาสน์หลังนัน้ และ
ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนชั้นสอง ตอนนั้นเจี่ยนเหยาอยู่ที่ปักกิ่ง ยัง
ไม่ได้กลับมาที่บ้าน ดังนั้นจึงไม่รู้เรื่องนี้
ตอนนี้เวลาผ่านไปจะปีหนึ่งแล้ว แต่เจี่ยนเซวียนยังคง 'สะพรึงตั้งแต่
แรกเห็น' ไม่หาย เด็กสาวพูดด้วยน�้ำเสียงหวาดๆ ว่า "เขาผอมจนเหลือแต่
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หนังหุม้ ตางีก้ ลวงโบ๋ลงไปเลย ผิวหนังก็ยบั ย่น...อย่างกับโครงกระดูกแน่ะ...
ไม่สิ เหมือนปีศาจมากกว่า! ต่อมามีครั้งหนึ่งที่เพื่อนฉันบอกว่าเหมือนจะ
เห็นเขาที่ถนน เขาใส่ผ้าปิดปากเลยมองไม่เห็นหน้า...คิดว่าเขาคงกลัวว่า
จะท�ำให้คนอื่นตกใจล่ะมั้ง"
เจี่ยนเหยาฟังจบก็นิ่งงันไปไม่ตอบค�ำ
แต่เจีย่ นเซวียนยังคงพูดต่อไป "ฉันเตือนพีด่ ว้ ยความหวังดีนะ ถ้าหาก
คนคนนัน้ คือคุณป๋อจริง ต่อไปถ้าหากพีเ่ จอเขาก็อย่ามองหน้าเขาก็แล้วกัน"
เจีย่ นเหยาหลุดหัวเราะออกมา "คงไม่ได้หรอก ถ้าถึงขนาดมาอยูต่ อ่ หน้า
แล้วก็ต้องปฏิบัติต่ออีกฝ่ายอย่างสุภาพสิ แบบนั้นเขาก็จะหาเรื่องมาว่าเรา
ไม่ได้"
หลังพูดคุยกันอีกพักหนึง่ เจีย่ นเหยาเห็นว่าใกล้ถงึ เวลาแล้ว จึงเงยหน้า
ขึ้นมองไปที่อาคารส�ำนักงานของสถานีต�ำรวจที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม เห็นว่าที่
บานหน้าต่างยังคงเปิดไฟสว่างอยู่จึงเอ่ยว่า "เย็นนี้เรียกหลี่ซวินหรานมา
กินข้าวด้วยกันสักมื้อนะ"
แต่เจีย่ นเซวียนกลับบอกว่ามีนดั กับเพือ่ นแล้ว และจากไปอย่างว่องไว
เจี่ยนเหยาจึงเดินไปที่หน้าต่างและโทรหาหลี่ซวินหราน "ซวินหราน
ฉันเอง เจี่ยนเหยา ฉันกลับมาแล้ว"
ผู้ชายที่อยู่ปลายสายนิ่งเงียบไปหลายวินาที ก่อนที่เจี่ยนเหยาจะมอง
เห็นว่าที่หน้าต่างฝั่งตรงกันข้ามบานนั้นมีเงาคนเคลื่อนออกมา
"ไหนลองยืน่ หน้าออกมาแสดงตัวก่อนซิ...ฉันมีกล้องส่องทางไกลนะ"
เขาพูดด้วยน�้ำเสียงไม่เร็วไม่ช้า แต่กระแสเสียงนั้นเจือไปด้วยรอยยิ้ม
และคราวนี้เจี่ยนเหยาก็หัวเราะออกมาเช่นกัน
ครอบครั ว ของหลี่ ซ วิ น หรานกั บ เจี่ ย นเหยาเป็ น เพื่ อ นกั นมานาน
หลี่ซวินหรานนั้นแก่กว่าเจี่ยนเหยาสามปี ทั้งสองคนเป็นเพื่อนเล่นกันมา
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ตัง้ แต่เล็กจนโต จนเรียกได้วา่ เป็นคูเ่ หมยเขียวม้าไม้ไผ่* อย่างแท้จริง ภายหลัง
หลี่ซวินหรานสอบเข้าโรงเรียนต�ำรวจ พวกเขาจึงได้เจอหน้ากันน้อยมาก
และพอเขาเรียนจบก็ถกู ส่งตัวไปประจ�ำต่างเมือง เช่นเดียวกับทีเ่ จีย่ นเหยาเอง
ก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยท�ำให้ยิ่งยากจะพบกัน นับดูแล้วพวกเขาไม่ได้เจอ
กันมาร่วมสามปี
ท้องฟ้ามืดสนิทลงแล้ว ดวงไฟที่อยู่ตามทางดูราวกับไข่มุกล�้ำค่า
ลอยตัวเรียงประดับเป็นแนวไปตามถนนสายยาว ท่ามกลางความมืดสลัว
มัวหม่นนัน้ หลีซ่ วินหรานยืนพิงเสาไฟทีอ่ ยูต่ รงประตูหน้าของสถานีตำ� รวจ
ร่างในชุดฟอร์มต�ำรวจเรียบกริบก�ำลังมองมาทางเธอด้วยสีหน้าคล้ายยิ้ม
คล้ายไม่ยิ้ม
เจี่ยนเหยายิ้มน้อยๆ ขณะที่เดินเข้าไปใกล้เขา
แต่พอเดินไปถึงที่เบื้องหน้าและก�ำลังจะเอ่ยปากทัก ร่างสูงของ
ชายหนุม่ กลับโน้มตัวเข้ามาอย่างกะทันหันพร้อมกับยืน่ มือมาโอบรัง้ ร่างเธอ
เข้าไปไว้ในอ้อมแขน
"ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ เจี่ยนเหยา" เขากระซิบบอกที่ข้างหูเธอ
เจี่ยนเหยาคิดไม่ถึงว่าเขาจะกอดเธออย่างปุบปับเลยชะงักค้างไป
นิดหนึ่ง ก่อนจะหัวเราะยื่นมือออกไปกอดตอบเขาเช่นกัน
ทั้งสองคนไปหาร้านอาหารเล็กๆ ที่อยู่ใกล้ๆ หลี่ซวินหรานเลือกที่นั่ง
ที่อยู่ติดหน้าต่าง มีฉากฉลุลายดอกไม้กั้นเอาไว้อย่างเป็นสัดส่วนให้ความ
รูส้ กึ สงบเป็นส่วนตัว เขาพลิกเปิดดูเมนูเสียงดังพึบ่ พับ่ ในขณะทีเ่ จีย่ นเหยา
มองดูชายหนุ่มโดยไม่พูดอะไร ชายหนุ่มไม่ได้เงยหน้าขึ้น แต่สั่งอาหาร
กับพนักงานไปพร้อมๆ กับถามว่า "ท�ำไม ภาควิชาภาษาต่างประเทศไม่มี
หนุ่มหล่อให้เจอเลยเหรอ"
เจี่ยนเหยาตอบอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นพิเศษว่า "แม่นแล้ว"
* เหมยเขียวม้าไม้ไผ่ เป็นส�ำนวน หมายถึงผู้ชายกับผู้หญิงที่รู้จักและเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก
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มุมปากของหลี่ซวินหรานจึงผุดรอยยิ้มขึ้นมา
รูปร่างหน้าตาของเขาหล่อเหลาตามแบบฉบับชายงามอย่างมาก คิว้ ตา
ด�ำขลับ ปากแดงฟันขาว เวลาที่ใครต่อใครเห็นเขาต่างก็รสู้ กึ ว่าเขาเป็นหนุม่
หน้าสวยสะดุดตา ทว่าตั้งแต่เด็กหลี่ซวินหรานเป็นคนที่มีนิสัยหยิ่งทะนง
เรือ่ งนีท้ ำ� ให้ความหล่อเหลาของเขาไม่ใช่สงิ่ ที่ใครจะพาตัวเข้าไปใกล้ได้งา่ ยนัก
เจี่ยนเหยารู้สึกว่าหลายปีนี้หลังจากที่เขาเข้าเป็นต�ำรวจแล้ว นิสัยในส่วนนี้
ของเขาเหมือนจะยิ่งเด่นชัดมากขึ้น แถมชายหนุ่มยังดูเข้มแข็งและสุขุม
เยือกเย็นมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
สั่งอาหารเสร็จแล้วเขาก็พาดมือข้างหนึ่งลงบนพนักเก้าอี้ด้านหลัง
ส่วนมืออีกข้างเคาะนิว้ ลงกับโต๊ะด้านหน้า มองจ้องเธออยูอ่ ดึ ใจหนึง่ ก่อนจะ
ยิม้ ออกมา "อีกสองสามวันฉันจะพาเธอไปตกปลาดีไหม" สมัยเด็กๆ พวกเขา
มักจะวิ่งร่อนไปทั่วป่าเขา ตกปลาหาผักกันอย่างสนุกสนานเสมอ
"ดีสิ" เจี่ยนเหยาใช้มือทั้งสองข้างเท้าคางมองตอบเขา "ตอนฉันอยู่
มหาวิทยาลัยยังเข้าร่วมชมรมตกปลาเลย ตอนนีฝ้ มี อื ฉันขัน้ เทพทีเดียว นาย
เตรียมใจเอาไว้ให้ดีเถอะ"
หลี่ซวินหรานหัวเราะก๊าก
ผ่านไปอีกพักหนึ่งเขาก็ถามเธออีก "หาแฟนได้หรือยัง"
"ยัง นายล่ะ"
"ยังเหมือนกัน ยุ่งจะตาย"
เพิ่งกินข้าวกันไปได้ครึ่งหนึ่ง มือถือของหลี่ซวินหรานก็ดัง เขากดรับ
และพูดอยู่สองสามประโยคสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นเครียดขรึม หลังกดวางสาย
ชายหนุม่ ก็หยิบเอาเสือ้ โค้ตขึน้ มาควานหากระเป๋าสตางค์ "ทีส่ ถานีมเี รือ่ ง ฉัน
ต้องไปแล้ว เธอค่อยๆ กินไปก่อนนะ...เก็บเงินครับ"
เจี่ยนเหยาเองก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเหมือนกัน "ฉันจ่ายเอง"
หลี่ซวินหรานยิ้ม แต่พอบริกรเดินมาและเจี่ยนเหยาก�ำลังจะหยิบเงิน
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เขาก็ใช้มอื ข้างหนึง่ กดมือเธอเอาไว้ดว้ ยเรีย่ วแรงมหาศาลอย่างน่าตกใจจน
เธอขยับไม่ได้
รอจนบริกรเอาเงินทอนมาให้แล้วหลีซ่ วินหรานถึงเพิง่ นึกถึงคดีทก่ี ำ� ลัง
ท�ำอยูข่ นึ้ มาได้ จึงกวักมือเรียกเจีย่ นเหยาให้เธอชะโงกหน้าเข้าไปใกล้เขาก่อน
กระซิบเสียงต�ำ่ "ระยะนีแ้ ถวบ้านเรามีพวกแก๊งลักพาตัวอาละวาด เป้าหมาย
อยูท่ พี่ วกเด็กผูช้ าย เธอกับน้องสาวถึงจะอายุเกินแล้ว แต่กต็ อ้ งระวังตัวให้ดี
เรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสืบหาหลักฐาน ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ"
เจีย่ นเหยานิง่ งันไปเล็กน้อย ได้ยนิ เขาบอกอีกว่า "ฉันทีเ่ ป็นพีช่ ายของ
พวกเธอก็เพิ่งรู้เมื่อเดือนก่อนตอนที่จัดการพวกแฟ้มคดี เมื่อปีที่แล้วมีคดี
คนหายทั้งหมดเก้าราย ทั้งในเขตเมืองและปริมณฑล มากกว่าตัวเลขของ
ปีก่อนหน้านั้นตั้งเท่าตัว"
เจี่ยนเหยาได้ยินแล้วก็ย่นหัวคิ้ว "แล้วไงต่อ"
"จากนั้นฉันก็ลองท�ำเป็นสถิติดู พบว่าในเก้ารายนั่นน่ะ มีอยู่แปดราย
ที่เป็นเด็กผู้ชายอายุสิบสามถึงสิบแปด และจุดที่หายตัวไปก็อยู่ในสถานที่
ชุมชนทัง้ นัน้ เรือ่ งนีม้ นั แปลกๆ ใช่ไหมล่ะ" เขาลดเสียงลงไปอีก "ฉันไปถาม
พวกรุน่ พีก่ องคดีอาญาโดยอ้างแฟ้มคดีทสี่ ถานี ได้รบั การยืนยันว่าหลายปีนี้
มีพวกแก๊งลักพาตัวอาละวาดอยูแ่ ถวนีจ้ ริงๆ เป็นไปได้วา่ พวกเขาอาจถูกจับ
ไปขายให้โรงงานนรกอะไรพวกนั้น"
หัวคิ้วของเจี่ยนเหยาขมวดเข้าหากันมากขึ้น หลี่ซวินหรานจึงตบบ่า
เธอเบาๆ "ไม่ต้องห่วง ฉันไขคดีนี้ได้น่า"
เจี่ยนเหยาไปส่งเขาทีห่ น้าประตูร้าน หลี่ซวินหรานเดินห่างออกไปได้
ระยะหนึง่ ก็หนั หน้ากลับมา พบว่าเจีย่ นเหยายังคงยืนมองเขาด้วยอาการนิง่ สงบ
อยูท่ เี่ ก่า เวลานีท้ อ้ งฟ้ากลายเป็นสีดำ� มืดสนิทไปหมดแล้ว แสงจันทร์ทอี่ ยูบ่ น
ฟ้ากับแสงไฟที่อยู่บนพื้นดินต่างให้แสงสลัวราวกับจะหลอมรวมกลายเป็น
หนึ่งเดียวกัน บนถนนมีผู้คนสัญจรไปมากันอยู่บางตา หลี่ซวินหรานมองดู
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เจี่ยนเหยาที่สวมเสื้อไหมพรมสีเหลืองอ่อนกับกางเกงสีเข้ม เรือนผมยาว
สีด�ำสนิทสยายปรกบ่า ยิ่งช่วยขับเน้นให้เห็นผิวขาวผุดผ่องและเรือนร่าง
อรชรอ้อนแอ้นได้อย่างเด่นชัด
"รีบกลับไปได้แล้ว!" เขาตะโกนมาแต่ไกล เจี่ยนเหยาผงกศีรษะรับ
ชายหนุ่มหมุนตัวกลับพลางถูมือทั้งสองข้างเข้าหากัน เป่าไอเย็นพรูออก
จากปากพร้อมกับก้าวยาวๆ เดินจากไป
คืนนัน้ เจีย่ นเหยาถ่ายทอดค�ำพูดของหลีซ่ วินหรานให้นอ้ งสาวฟังแล้ว
ก็ได้ยนิ อีกฝ่ายอุทานอย่างตืน่ ตกใจ พร้อมกับบอกว่าวันพรุง่ นีจ้ ะไปซือ้ อุปกรณ์
ป้องกันตัวมาเก็บไว้
สองพีน่ อ้ งพูดคุยเล่นกันจนดึกดืน่ ก่อนทีจ่ ะหลับ เจีย่ นเหยาก็คดิ ขึน้ ได้
ว่าพวกต�ำรวจมีงานยุง่ จนหัวหมุนขนาดนัน้ เรือ่ งนัดตกปลากับหลีซ่ วินหราน
น่ากลัวว่าคงต้องเลือ่ นอย่างไม่มกี ำ� หนดเสียล่ะมัง้ และพอนึกถึงการสัมภาษณ์
งานเมื่อตอนกลางวันแล้ว เธอก็ตัดสินใจว่างานที่อยู่ตรงหน้านี่ต่างหากถึง
จะมีความส�ำคัญกับเธอมากที่สุด
สองวันต่อมา ตอนที่เจี่ยนเหยายังท�ำอาหารเช้าอยู่ในครัว มีคนส่ง
พัสดุด่วนมาให้ เจี่ยนเซวียนเซ็นรับเอามาให้เธอ "จากเขตเดียวกัน"
เจีย่ นเหยาเปิดออกดู พบว่าเป็นสัญญาจ้างงานทีฟ่ จู่ อื่ อวีส้ ง่ มา หญิงสาว
อ่านดูอย่างละเอียดแล้ว ไม่มีปัญหา จึงพลิกไปดูหน้าสุดท้ายที่ต้องเซ็นชื่อ
แต่กลับต้องนิ่งงันไป
ชื่อของผู้ว่าจ้างมีการเซ็นเอาไว้เรียบร้อยแล้ว...ป๋อจิ้นเหยียน
เจี่ยนเซวียนยื่นหน้ามาดู "ลายเซ็นของนายอสูรป๋อเป็นยังไงบ้าง"
เจี่ยนเหยาตอบ "ลายมือสะท้อนตัวตน ในเมื่อเขาเป็นอสูรก็ต้องเป็น
อสูรจอมหยิ่งน่ะสิ"
เจี่ยนเซวียนรับค�ำ "อืมๆๆ"

20 คดีร้าย... สุภาพบุรุษอันตราย 1

เจี่ยนเหยาหยิบเอาปากกาออกมาจากกระเป๋าเพื่อเซ็นชื่อ แต่ทันทีท่ี
ปลายปากกาจรดลงบนแผ่นกระดาษ หญิงสาวก็ชะงักและหันไปหยิบเอา
แผ่นกระดาษสีขาวมาทดลองเซ็นดูหลายครั้ง จากนั้นจึงค่อยยกปากกาขึ้น
ตวัดเซ็นชื่อของตัวเองลงไปข้างชื่อเขา
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

