
ปฐมบท

หลายวันนี้อุณหภูมิลดลงจนต�่ากว่าสิบองศา  หนาวจนจะแข็งตาย 
หญิงสาวหมุนเปิดก๊อก ยืนอาบน�้าใต้ฝักบัวอย่างเบิกบาน  วันอากาศ
หนาว  ๆ   ได้อาบน�้าอุ่นแบบนี้ถือว่าเยี่ยมที่สุดแล้ว

 มือและเท้าทีเ่ย็นเยียบราวน�้าแข็งค่อยอุ่นขึน้บ้าง หญงิสาวสระผมอย่างมี

ความสุข  ไอน�้าลอยฟุ้งเต็มห้อง  อุ่นจนแทบไม่อยากเดินออกไปไหน

  ซู่...ฟึ่บ...จู่  ๆ   น�้าจากฝักบัวเหนือศีรษะก็ไหลขาด  ๆ   หาย  ๆ   เหมือนคน

กระแอมไอ  หญิงสาวเงยหน้ามองด้วยความสงสัย  เห็นว่าน�้าไหลไม่สม�่าเสมอ 

เพราะแรงดนัน�า้ไม่พอหรือเปล่านะ แต่ต่อให้คนท้ังตึกเกดิอาบน�า้พร้อมกนัขึน้มา 

อย่างมากก็แค่น�้าไหลเบาหน่อย  ไม่น่าจะเดี๋ยวไหลแรงเดี๋ยวหยุดไหลอย่างนี้

  เธอแบฝ่ามือรองน�้าไว้ในอุ้งมือ  และพบว่าอุณหภูมิน�้าเปลี่ยนจากเดิมซ่ึง

ร้อนแทบลวกกลายเป็นเย็นเยียบ  หญิงสาวเร่ิมหงุดหงิดใจ  อย่าบอกนะว่า

เครื่องท�าน�้าอุ่นไม่มีแบตเตอรี่  พ่อลืมเปลี่ยนแบตใหม่หรือนี่

  พอคิดมาถึงตรงนี้  จู่  ๆ   ดวงไฟเหนือหัวก็กะพริบวูบส่งเสียงแปล๊บ  ๆ   

  เอ๊ะ  หญิงสาวมองหลอดไฟที่ก�าลังกะพริบ  ราวกับความถี่ของดวงไฟที่

ติด ๆ   ดับ ๆ   กับน�้าที่ไหล ๆ   หยุด ๆ   จะเป็นจังหวะพร้อมเพรียงกัน...ยังไม่ทันคิดว่า
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เกิดอะไรขึ้น  เธอก็ได้ยินเสียงดังฟึ่บ  แล้วไฟในห้องน�้าก็ดับวูบ

  ”ว้าย!„  เธอกรีดร้องตามสัญชาตญาณ  จู่  ๆ   ไฟมาดับอะไรตอนนี้เนี่ย!

  เธอยืนอยู่ในอ่างท่ามกลางความเงียบ น�้าจากฝักบัวเหนือหัวก็หยุดไหล 

เธอปิดก๊อก  ปล่อยให้ตัวเองชินกับความมืด  แสงไฟจากด้านนอกลอดผ่าน

หน้าต่างเข้ามา ตึกข้าง  ๆ   อยู่คนละเขตกัน  แน่นอนว่าเวลาไฟดับย่อมไม่ดับ

พร้อมกัน เธอได้แต่พึมพ�ากับตัวเองว่าท�าไมไฟต้องมาดับเอาตอนนี้ด้วย!

  เมื่อดวงตาชินกับความมืด  เธอค่อย  ๆ   ก้าวออกจากอ่างอย่างระมัดระวัง 

พอไม่มนี�า้ร้อนแล้ว  เพยีงครู่เดยีวเธอกรู้็สึกหนาว  จึงคว้าผ้าขนหนทูีแ่ขวนไว้หลงั

ประตูมาคลุมตัว คืนนี้พ่อกับแม่ไปกินเลี้ยง  เหลือเธออยู่บ้านคนเดียว เธอยัง

ล้างผมไม่สะอาดเลย แต่จะเรียกใครเอาไฟฉายมาให้ก็ไม่ได้อีก

  แย่จริงเชยีว!  เธอเอาผ้าขนหนคูลมุศรีษะไว้ก่อน  เพราะกลวัเดนิออกไป

ข้างนอกแล้วจะจับไข้

  ตุ้บ...จู่  ๆ   ก็มีเสียงของหล่นดังมาจากข้างนอก  หญิงสาวตกใจจนต้องรีบ

เอามืออุดปากตัวเองไว้  มีใครอยู่ง้ันหรือ  เธอแน่ใจว่ากดล็อกลูกบิดแล้ว  แต่

ประตูห้องน�้าเป็นแค่กลอนลูกบิดทรงกลมธรรมดา  ใช้เหรียญหมุนก็เปิดล็อกได้

แล้ว...ท�าอย่างไรดีล่ะ

  โทรศพัท์มอืถอืกไ็ม่ได้พกติดตวัเสยีนี ่ หญงิสาวกวาดตามองพืน้ท่ีขนาด

แค่หกตารางเมตรรอบตัวอย่างลนลาน  เธอเข้าตาจนเสียแล้ว!

  เธอซ่อนตวัอยูห่ลงัประตอูย่างหวาดกลวั  หูแนบตดิบานประตเูง่ียฟังเสยีง

ด้านนอก  เสียงของหล่นเมื่อครู่น่าจะเป็นแผ่นซีดีที่พี่ชายกองไว้บนพื้น  เสียง

กรอบพลาสติกกระทบกันดังชัดเจน...ครืด...กล่องซีดีคล้ายถูกเตะไถลครูดพื้น 

เจ้าหัวขโมยคนนี้จะใจกล้าเกินไปหน่อยไหม หรือมันคิดว่าในบ้านไม่มีคน

  ท�ายงัไงด ีท�ายงัไงด ี เธอฟังเสยีงฝีเท้าด้านนอกทีแ่ผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยนิ 

แต่รู้สึกเหมือนมีเสียงน�้าอยู่ด้วย  ตึก ๆ  ๆ ...ราวกับทุกย่างก้าวต้องใช้พละก�าลัง

อย่างมาก แต่ละก้าวสั้นและถี่  ไม่เหมือนเสียงฝีเท้าของผู้ใหญ่
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  หญิงสาวตัวสั่นทันที  ความคิดที่ไม่น่าเป็นไปได้ผุดขึ้นในสมอง!

  ไม่มีทาง!  เธอจ้องบานประตู  พูดเป็นเล่น...เร่ืองนั้นเป็นแค่ต�านาน

ไม่ใช่หรือ  เรื่องหลอกเด็กอย่างนั้น  จะเป็นจริงขึ้นมาได้ยังไง!

  เกมซ่อนแอบคนเดียวที่ว่านั่นมันจบไปแล้วนี่!

 ”อยู.่..ไหนเอ่ย„  เสยีงแผ่วเบาแว่วผ่านประตู  ”เธอซ่อนอยูท่ีไ่หนกนัน้า...„

  เสยีงนัน้เยน็เยยีบน่ากลวั แหบห้าวและทุ้มต�า่ แยกไม่ออกว่าเป็นหญิงหรือ

ชาย  หญิงสาวยืนแนบติดผนังด้านหลังประตู  ตัวสั่นสะท้านไม่หยุด  ไม่มีทาง

เป็นไปได้  ไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้ได้!

  ตุ๊กตาตัวนั้น...เผาทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรือไง!

  เพือ่นนักศกึษาบงัเอญิเจอตุก๊ตาผ้าระหว่างท�าความสะอาด กอ่นน�าไปทิง้

ยงัเอามาใช้ประโยชน์คร้ังสดุท้ายได้  โดยกรีดเปิดตวัตุก๊ตา ควกันุน่ข้างในออกมา

แล้วเทข้าวสารลงไปแทนจนเต็ม  ใช้ด้ายแดงเย็บปิด  จากนั้นก็จะเล่นซ่อนแอบ

กับตุ๊กตาตัวนี้ได้...ตุ๊กตาผมทองผูกเปียที่เก่าจนซีดเหลือง ศีรษะสวมหมวกฟาง 

ล�าตวัสวมชดุเอีย๊มแบบชาวไร่  เท้าสวมรองเท้าหนงัสีแดงเข้ม พืน้รองเท้าค่อนข้าง

แข็ง เสียงนั้นฟังเหมือน...เท้าคู่นั้นก�าลังก้าวมาทางห้องน�้า!

  เป็นไปไม่ได้!  หญิงสาวห่อตวั มอืประสานกนัแน่น  เธอคงคดิมากไปเอง 

เธอมองประตูไม้อย่างหวาดกลัว  ตรงบานพับประตูมีช่องที่แคบและเล็กมาก 

เธอเอามือปิดปากขณะมองลอดรอยแยกเล็ก  ๆ   ออกไป แม้รู้ดีว่าคงมองไม่เหน็

อะไรนกั  แต่อย่างน้อยกข็อให้ได้เหน็เท้าของคนธรรมดาเถอะ วนิาทนีี ้ เธอหวัง

เหลือเกินว่าเสียงนั้นคือเสียงของขโมย! 

  กกึ รองเท้าหนงัพืน้แขง็สแีดงสดคูจ๋ิ่วปรากฏให้เหน็ตรงช่องแคบเลก็ระหว่าง

บานพับ  เด็กสาวตัวสั่น  ฟันขบกันแน่น พยายามสุดความสามารถไม่ให้หลุด

เสียงกรีดร้องออกมา

  ตุ๊กตาเหลืองซีดท่ีเก่าจนไม่เหลือสภาพตัวนั้นเดินเตาะแตะอยู่หน้าประตู

ห้องน�้า  มือของมันถือมีดปอกผลไม้ไว้ด้วย!
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  เดก็สาวกดัผ้าขนหนแูน่น กระทัง่จะร้องไห้ยงัไม่กล้า ขาทัง้สองสัน่ไม่หยดุ 

นีไ่ม่ใช่แค่เกมหรอกหรือ  ต�านานประจ�าเมอืงกค็วรจะเป็นเพยีงต�านานเท่านัน้ส!ิ

  ตุ๊กตาหันศีรษะไปอีกทางแล้วหันหลังให้เธอ มองเห็นด้ายแดงเส้นใหญ่ที่

เยบ็ปิดล�าตวัด้านหลงัอย่างเด่นชดั  ตุก๊ตาท่ีเธอคดิว่าเผาทิง้ไปแล้ว พอสงัเกตดู

กเ็ห็นว่าตามมอืเท้าและล�าตวับางส่วนมรีอยไหม้จริง  ๆ   นกึว่ามนักลายเป็นเถ้าถ่าน

ไปตั้งนานแล้วเสียอีก!

  จู่  ๆ   ตุก๊ตากห็ยดุและหนัหลงักลบัมาอย่างช้า  ๆ   เธอเบกิตากว้างมองลอด

ร่องบานพับไปที่ใบหน้าของตุ๊กตาที่ก�าลังหันมา ดวงตากลมโตที่ท�าจากพลาสติก

แตกไปข้างหนึง่  ใบหน้ามรีอยไหม้กระด�ากระด่าง ตวัสกปรกมอมแมมจนดไูม่ได้

  กกึ กกึ ตุก๊ตาค่อย  ๆ   เดนิเข้ามาใกล้อย่างทุลกัทเุล หญิงสาวถอยกรูดโดย

สญัชาตญาณ  ท�าไม...ท�าไมเหมอืนมนัก�าลงัมองมาทางนีเ้ลยล่ะ!  ดวงตาพลาสตกิ

คูโ่ตแนบตดิกบัช่องบานพบัประตู  ริมฝีปากเส้นบางความยาวราวหนึง่เซนตเิมตร

แบบตุ๊กตาทั่วไปจู่  ๆ   ก็เผยอออก!

  ”เจอตัวเธอแล้ว!„

  ไม่นะ...หญิงสาวตกใจจนรีบถอยห่างจากประตูไปจนติดขอบอ่างอาบน�้า 

ไม่รู้เพราะอากาศหนาวหรือเพราะตุ๊กตาปีศาจตัวนั้น  เธอเริ่มรู้สึกหนาวจนตัวสั่น 

แล้วเสียงครืดคราดก็เริ่มแว่วผ่านบานประตู  มันคือเสียงมีดก�าลังขูดประตูไม้

 ”เจอเธอแล้ว...ห ึ ๆ   เปดประตสู.ิ..„  มดียงัขดูประตไูม่หยดุ  ”ฉนัเจอเธอ

แล้วละ ฮิ ๆ   ฮิ ๆ  ๆ !„

  ”ไปให้พ้น!„  หญิงสาวร้องเสียงหลง  ”เกมจบแล้ว!  จบไปตั้งนานแล้ว!„

  กึง  ๆ   เสียงใบมีดท่ีตอนแรกเพียงขูดประตูเบา  ๆ   กลายเป็นเสียงท่ิมแทง

อย่างรุนแรง  ตึง  ๆ   ๆ  เสยีงนัน้รุนแรงขึน้เร่ือย  ๆ   จนประตูโยกไปทัง้บาน  หญงิสาว

ลนลานท�าอะไรไม่ถกู มนักแ็ค่ตุ๊กตา  เธอพยายามปลอบใจตวัเอง  เป็นแค่ตุก๊ตา

ที่สูงยี่สิบเซนติเมตร  ไม่มีทางเปิดประตูได้แน่...

  เธอหันกลับไปมองหน้าต่าง คิดได้ว่าน่าจะลองตะโกนขอความช่วยเหลือ 
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นอกหน้าต่างคือระเบียงบ้าน ถ้าตะโกนจากระเบียง คนตึกข้าง  ๆ   ต้องได้ยินแน่!

  จ๋อม  ๆ ...เธอก้าวขาลงไปในอ่าง  ขณะก�าลังจะเปิดหน้าต่าง  จู่  ๆ   ก็ได้ยิน

เสยีงจากบานประต ู เสยีงนัน้ค่อย  ๆ   ไล่จากข้างล่างขึน้มา  ราวกบัมคีนก�าลงัปีนขึน้

มาตามบานประตู ชั่ววินาทีหลังจากนั้น  ลูกบิดประตูสีเงินก็เริ่มหมุน

  ไม่!  ไม่!  ไม่!  หญงิสาวรีบเปิดหน้าต่างอย่างไม่คดิชวีติ หน้าต่างไม่ได้ตดิ

ลูกกรงเหล็ก ดังนั้นเธอต้องปีนออกไปได้แน่!

  พอดึงหนา้ต่างเปิดออกไดแ้ล้ว  เธอปลดมุง้ลวดด้วยมือสัน่เทา ทนัใดนั้น

ก็ได้ยินเสียงจากทางด้านหลัง...แกร๊ก ลูกบิดเปิดออกแล้ว

  หญิงสาวเย็นสันหลังวาบ  รู้สึกได้ว่าประตูห้องอาบน�้า...เปิดออกแล้ว

  วูบ...ลมหนาวเยียบถึงขั้วกระดูกพัดเข้ามา  เธอตัวแข็งทื่อ  ค่อย  ๆ   หัน

กลับไปมอง...ด้านนอกประตูนั้นว่างเปล่า

  คร่ึงหนึ่งของพื้นท่ีนอกประตูซ่อนอยู่ในเงามืด  ภายในห้องไม่มีแสงไฟ 

เพราะเกมซ่อนแอบคนเดยีวทีว่่านีต้้องเล่นในความมดื  สิง่ท่ีเกดิขึน้เมือ่ครู่เธอคดิ

ไปเองหรือ ท�าไมตุ๊กตาตัวนั้นถึงหายไปแล้วล่ะ

  ทันใดนัน้กระจกหน้าต่างข้างมอืขวากปิ็ดฉบัอย่างรวดเร็ว  เดก็สาวต้ังตวั

ไม่ทันจึงรีบปล่อยมือ ฝ่าเท้าลื่นไถลจนเธอล้มลงไปในอ่าง ”ว้าย!„

  เธอล้มคะม�าลงในอ่าง  ได้ยินเสียงบานหน้าต่างกระแทกปิด  ราวมีคน

ออกแรงผลักเต็มก�าลัง  สลักด้านบนหน้าต่างเลื่อนขึ้น  เท่ากับลงกลอนเสียแล้ว

  ไม่นะ  ๆ ...เธอตะลีตะลานคว้าขอบอ่างแล้วตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืน พอ

ศีรษะโผล่พ้นขอบอ่างก็พลันเห็นใบหน้าของตุ๊กตาอยู่ใกล้มากจนเธอผวา  มัน

กระโดดขึ้นยืนบนขอบอ่างตรงข้าง  ๆ   มือเธอพอดี!

  ”กรี๊ด...ช่วยด้วย!„  หญิงสาวกรีดร้อง  ”ฉันขอโทษ! ฉันขอโทษ!„

  ตุ๊กตายิ้มอย่างสงบนิ่งราวไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันเอียงหัว มือก�ามีดไว้แน่น 

มันไม่มีเปลือกตาจึงกะพริบตาไม่ได้  เพียงแต่จ้องเธอนิ่งด้วยแววตาว่างเปล่า

  ”ฉันเจอเธอแล้ว!  ตาเธอเป็นผีแล้ว!„ 



พอมาคิดดูให้ดี  วันนั้นเธอไม่น่าเดินผ่านถนนไห่เป้าเลย! 
  ”มาเข้าชมรมละครเวทีกับพวกเราสิ!„
  ”ชมรมเต้นของเราต้องการคนอย่างเธอนะ!  เธอชอบเต้นไหม มาลองดู

หน่อยสิ„

  ”ชมรมหมากรุกสากลครับ!  คนชอบเล่นต้องมาลอง  ชมรมเรามีเซียน

อยู่เพียบเลยนะ!„

  เธอไม่สนใจเสยีงเรียกอย่างกระตอืรือร้นจากสองข้างทาง ตัง้หน้าตัง้ตาเดิน

เพื่อเป้าหมายเดียวคือซ้ือซาลาเปาทอด  แต่ดันมีแค่ร้านขายอาหารกินเล่นทาง

ฝ่ังใต้ของมหาวทิยาลยัเท่านัน้ท่ีมซีาลาเปารสชาตถิกูปาก  เธอจึงไม่มทีางเลอืกอืน่

นอกจากเดนิทะลไุปอกีฟากของมหาวทิยาลยั ทัง้ยงัต้องเดนิผ่านกจิกรรมรับสมคัร

สมาชิกชมรมอันแสนคึกคักแบบนี้อีก

  เพิง่เปิดเทอม  ทุกชมรมต่างพยายามหาสมาชกิใหม่กนัอย่างแขง็ขนั  เพราะ

มหาวิทยาลัยมีกฎว่าชมรมต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสิบคน หากมีไม่ถึงสิบคนก็

เท่ากบัก่อตัง้ชมรมใหม่ไมส่�าเรจ็ หรอืหากเป็นชมรมเกา่ก็เตรยีมโบกมือบ๊ายบาย

ได้เลย แน่นอนว่าชมรมใหญ่  ๆ   ย่อมไม่ต้องกังวล แต่ชมรมเล็ก  ๆ   กับสมาคม

1
ตำ�น�นประจำ�เมือง
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ศิษย์เก่าต่างต้องพยายามสุดความสามารถ

  ”เธอ  ๆ   เป็นนกัศกึษาใหม่ใช่ไหม  มชีมรมหรือยงั„  นกัศกึษาชายคนหนึง่

ยืน่ใบปลวิมาตรงหน้าเธอ  ”ถงึมชีมรมอยูแ่ล้วกไ็ม่เป็นไร  เพราะทกุคนมสีทิธ์ิเป็น

สมาชิกได้สามชมรมเลยนะ!„

  เธอแกล้งท�าเป็นไม่เห็น ตาเหลือบไปทางซ้ายเตรียมจะเดินหนี

  ”ไม่เอาน่า  ยังไงก็ลองดูก่อนเถอะ ถือว่าให้โอกาสตัวเองสักคร้ังไง!„  ไม่

นกึว่านกัศกึษาชายอกีคนจะพุ่งพรวดออกมาจากด้านซ้ายมอื และขวางไว้จนหลบ

ไปไหนไม่ได้ ”ชมรมเราพิเศษสุด  ๆ   เลยนะ รับรองว่าเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่!„

  เธอขมวดคิว้มุน่ ตาทัง้สองจ้องเขมง็ทีพ่ืน้  ตัวเธอเองไม่อยากเข้าชมรมใด

ทั้งนั้น  เธอมองถนนไห่เป้าอันคลาคล�่าด้วยผู้คน หมุนซ้ายเอี้ยวขวาหาช่องเพื่อ

มุดหนีออกไป

  ”นี่เธอ  ลองดูนี่สิ!  ลองดูนี่สิ!„  นักศึกษาชายหน้าตาน่ารักเหมือนเด็ก

มัธยมปลายซ่ึงยืนอยู่ทางขวาคลี่ใบสมัครให้เรียบ  แล้วยื่นมาตรงหน้าเธอพลาง

พูดว่า ”เป็นชมรมที่พิเศษสุด  ๆ   เลยนะ เธอไม่เห็นด้วยเหรอ„

  เธอเหลอืบตามองอย่างเสยีไม่ได้  ชมรมต�านานประจ�าเมอืงง้ันหรือ  ชมรม

พิสดารอะไรนี่  ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วยซ�้า  ดูท่าคงมีสมาชิกน้อยมาก ถึงรั้ง

เธอไว้ไม่ยอมปล่อยแบบนี้

  ”ขอทางหน่อย„  เธอรวบรวมความกล้าโพล่งออกไป

  ”ไม่อยากฟังวัตถปุระสงค์ของชมรมเราหน่อยหรือ  ขอเวลาแค่นาทีเดยีว 

นาทีเดียวก็พอ!„  ชายหนุ่มคนนั้นย้อมผมสีน�้าตาลเข้ม  เส้นผมดูนุ่มสลวยมาก 

เขาพูดอย่างกระตือรือร้นสุดขีดพลางลากเธอไปที่ซุ้ม

  ”ฉันบอกแล้วไงว่า...„  เธออยากหาช่องหลบออกไป  แต่นักศึกษาชาย

สองคนนัน้เข้ามายนืขนาบ  ไม่เปิดโอกาสให้เธอหน ี ”กไ็ด้ นาทีเดยีวนะ„  เธอพดู

พลางยกข้อมือซ้ายขึ้นมา เริ่มต้นจับเวลา

  ”เอ่อ...เรา...นีเ่ธอจะจับเวลาจริง  ๆ   เหรอ!„  ชายหนุม่หน้าตาใสซือ่มองเธอ
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อย่างจนปัญญา  ”สิ่งท่ีชมรมของเราท�าก็เหมือนชื่อชมรมนี่ละ  เราศึกษาสิ่งท่ี

เรียกว่าต�านานประจ�าเมือง จากนั้นก็สืบเสาะและพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่!„

  ”อมื„  เธอพยกัหน้า  นีเ่ขาพดูจบแล้วใช่ไหม  เธอรับใบปลวิมาแล้วหันหลงั

เตรียมจะเดินจากไป

  ทันใดนั้นชายหนุ่มก็ถลันเข้ามากางแขนขวางเธอไว้  สองตาจ้องมองเธอ

อย่างวิงวอน  ”ขอร้องละ ตอนนี้เราขาดสมาชิกอีกแค่คนเดียว„

  ”ใช่  ๆ     เธอแค่ยอมเป็นสมาชกิกพ็อ  นอกจากเข้าร่วมประชมุคร้ังแรกแล้ว 

หลังจากนั้นไม่ต้องมาท�ากิจกรรมกับเราอีกก็ได้!„  นักศึกษาชายผมด�าท่าทาง

ร่าเริงเดนิเข้ามาประกบด้านซ้ายด้วยท่าทางน่าสงสาร ”ดกูร็ูว่้าเธอเป็นคนจติใจด ี

ตอนนี้ชะตากรรมของชมรมเราอยู่ในมือเธอแล้วนะ!„

  เธอมองชายหนุม่สองคนตรงหน้า แววตาช่างใสซ่ือแป๋วแหววอย่างกบัหมา

พันธุ์ปอเมอเรเนียนเวลาอ้อนเจ้าของ  เธอขมวดคิ้วพลางเหลือบมองใบรายชื่อ

สมาชิกบนโต๊ะในซุ้ม ไม่รู ้มีกี่คนที่จ�าใจต้องลงชื่อสมัครเพราะตกอยู ่ใน

สถานการณ์เช่นนี้

  ”หลังจากนี้ไม่ต้องมาแล้วแน่นะ„  เธอถามย�้า  ”เป็นแค่สมาชิกในนาม

เท่านั้นนะ„

  ”ประชุมครั้งแรกต้องมา  เพราะทางมหาวิทยาลัยจะมาตรวจ!„  ชายหนุ่ม

ผมสีน�้าตาลพนมมือขอร้อง  สงสัยว่าถ้าเธอยังไม่ยอมรับปาก  เขาอาจจะลงไป

คุกเข่าอ้อนวอนก็เป็นได้

  เฮ้อ  เธอถอนหายใจหนักหน่วง  แค่เซ็นชื่อแล้วไม่ต้องไปร่วมกิจกรรม 

ถอืเสยีว่าช่วยเอาบุญกแ็ล้วกนั!  อกีอย่างเธอมคีาบเรียนต่อจากช่วงพกักลางวนั 

ถ้าไม่รีบไปเข้าแถวซื้อซาลาเปาละก็ เดี๋ยวจะไปเรียนไม่ทันเอา

  เธอเดินกลับไปที่โต๊ะ  หลังโต๊ะมีชายหนุ่มผมด�าท่าทางเคร่งขรึมคนหนึ่ง

นัง่อยู ่ เขานัง่เท้าคางอย่างไม่สบอารมณ์ หยบิแผ่นกระดาษเอสีย่ืน่มาตรงหน้าเธอ

  เธอกรอกข้อมลูจนครบ และวินาททีีเ่ธอก�าลงัจะเกบ็ปากกา นกัศกึษาชาย
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ตรงหน้าก็รีบเก็บกระดาษไปอย่างรวดเรว็ราวสายฟ้าแลบ  เหมือนกลัวว่าเธออาจ

เปลี่ยนใจขึ้นมาตอนไหนก็ได้

  ”สิบคน!„  เขาโบกกระดาษไปมา  ”ในที่สุด!  งั้นก็เก็บซุ้มได้แล้วละ!„ 

  ”ไชโย!  ขอบคุณพระเจ้า!„  ชายหนุ่มอีกคนหันมาหาเธอและคว้ามือที่ยัง

ถอืปากกาอยูไ่ปกมุไว้ทนัควนั  ”เธอคอื...เฝิงเชยีนจ้ิง1  เธอคอืแม่พระจริง  ๆ !  เธอ

คือแม่พระผู้ช่วยชมรมของเราไว้...„

  เฝิงเชียนจ้ิงขมวดคิ้ว  ไม่ได้โอเวอร์อะไรขนาดนั้นสักหน่อย  ”ฉันไปได้

แล้วใช่ไหม„

  ”อ้อ...„  ชายหนุ่มร่างบางแต่ก�าย�าหร่ีตา  ”ฉันคือประธานชมรม ชื่อซย่า

เสวียนอวิ่น  เธอเรียกฉันว่าซย่าเทียน2  ก็ได้  ใคร  ๆ   ก็บอกว่า...„

  ”ฉันไม่สนใจหรอก„  เธอหันหน้าหนี  ชักมือกลับแล้วก้มหน้างุด  ก่อน

สาวเท้ามุ่งหน้าไปยังเป้าหมายอย่างรวดเร็ว...เสียเวลาไปเป็นสิบนาที  ถ้าไปถึงช้า

แล้วซาลาเปาชดืหมดละก ็ เธอจะมาคดิบญัชกีบัไอ้ชมรมต�านานบ้าบอนี ่ แย่จริง

เชียว!

  ซย่าเสวยีนอว่ินมองตามหลงัหญิงสาวทีก้่มหน้างุดพลางเดนิหลงัตรงแหนว็

จากไป  ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนคนท่ีชอบคบค้าสมาคมกับใครเลยจริง  ๆ !  เขา

แทรกตัวกลับเข้าไปในซุ้มด้วยความสงสัย ดูข้อมูลสมาชิกที่เธอกรอกไว้...

  ”เอกภาษาฝรั่งเศส  ปีหนึ่ง  ห้อง A...เฝิงเชียนจ้ิง„  ซย่าเสวียนอวิ่นนึก

เชื่อมโยงกับชื่อของเธอโดยอัตโนมัติ  ”ท่าทางจะเป็นคนเงียบ  ๆ   สมชื่อเลยสินะ„

  ”คณะอกัษรไม่ได้มแีต่สาวน่ารัก  ๆ   หรอกเหรอ  ท�าไมมคีนประหลาดแบบนี้

โผล่มาได้„  เหมาอิง่เต๋อผู้มสีหีน้าเฉยชาลกุขึน้ยนื  ”ได้สมาชกิครบแล้วนี ่ ไปได้

หรือยังล่ะ ฉันหิวแล้ว„ 

1 ค�าว่า  ”จิ้ง„  ในภาษาจีนแปลว่า  เงียบ  เคร่งขรึม 
2 แปลว่า  ฤดูร้อน
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    ”โอเค  ๆ   ท�าไมต้องรีบร้อนขนาดนี้ด้วยเนี่ย„  ซย่าเสวียนอวิ่นยังแสร้ง

ท�าท่าน่าสงสาร  ”ช่วยฉันหาอีกสักคนได้ไหม ฉันกลัวว่าพอเอาเข้าจริงจะมีคน

ชิ่ง...„

  เหมาอิ่งเต๋อหมุนตัวเดินจากไปเรียบร้อยแล้ว  ”บาย„

  ”เฮ้!„  ซย่าเสวียนอวิ่นตะโกนอย่างร้อนรน  หมอนี่จะใจด�าเกินไปหน่อย

แล้ว  แค่อยูเ่ป็นเพือ่นเขาทีซุ้่มมนัแย่ขนาดนัน้เชยีวหรือ ตัง้แต่เลก็จนโตไม่ว่าจะ

ไปไหนก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนี่นา! จู่  ๆ   ก็มาท�าเหินห่างเฉยเลย!

  ”ซย่าเทียน  ยังจะหาคนต่ออีกหรือ„  กัวเย่ว์หยาง  เพื่อนสมัยมัธยมต้น

ถามอย่างร่าเริง

  ”เฮ้อ หยางหยาง มแีค่นายนีล่ะท่ีดทีีสุ่ด!„  ซย่าเสวยีนอวิน่พยกัหน้าอย่าง

เอาจริงเอาจัง  ”กันไว้ดีกว่าแก้  อย่างน้อยก็หาคนไว้เผื่ออีกคนหนึ่งเถอะ!„

  ”...เลิกเรียกฉันว่าหยางหยางเสียทีได้ไหม  ชื่ออย่างกับเด็กอนุบาล!„ 

กัวเย่ว์หยางบ่นอุบ  ”เรียกว่าเย่ว์หยางหรือเสี่ยวกัวยังเท่กว่าตั้งเยอะ!„ 

  ”เอาน่า!  ตามใจนายเถอะ  ตอนนี้ที่ส�าคัญที่สุดคือ...„  ซย่าเสวียนอวิ่น

ก�าหมัดแน่นพลางเม้มปาก  ”ต้องก่อตั้งชมรมให้ส�าเร็จให้จงได้!„

  ”ใช่แล้ว!„  กวัเย่ว์หยางรีบหยบิใบปลิวเดนิออกไปทีถ่นน  ”เพือ่น  ๆ ! มใีคร

ชอบพวกเร่ืองเล่าต�านานเมอืงไหม  ลองมาเข้าชมรมต�านานประจ�าเมอืงกบัเราส!ิ„

พอเฝิงเชยีนจ้ิงถอืข้าวกล่องเดนิออกจากลฟิต์กเ็ห็นว่าประตบู้านของเธอเปิดอ้าไว้ 

ด้านนอกมีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบวางอยู่  จึงนึกได้ว่าสองสามีภรรยา

เจ้าของบ้านจะเดินทางไปต่างประเทศวันนี้นี่นา!  ก่อนหน้านี้เคยได้ยินพวกเขา

คุยเรื่องนี้  แต่ตัวเธอเองไม่ได้เก็บมาใส่ใจ 

  เธอเป็นนักศึกษาน้องใหม่ปีหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาในเมือง  เพราะคุณป้า

ช่วยแนะน�าจึงได้รู้จักสองสามีภรรยาเจ้าของบ้าน  บังเอิญบ้านพวกเขาอยู่ใกล้
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มหาวิทยาลัยและมีห้องว่างหลายห้อง ประกอบกับลูกสาวพวกเขาก็อายุเท่าเธอ

และสอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกัน จึงยินดีให้เธอเข้ามาพักอาศัยด้วย

  หากว่าเธอจับฉลากได้หอในมหาวิทยาลัยละก็  เธอคงไม่เลือกมาอยู่ร่วม

กับคนอื่นหรอก  เพราะหากบังเอิญเดินเจอกันก็ต้องทักทายบ้างตามมารยาท ซึ่ง

ส�าหรับเธอแล้ว เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่เธออยากหลีกเลี่ยงมากที่สุด

  ”อ้าว  เชียนจิ้งกลับมาแล้ว!„  คุณพ่อเหอท่าทางพร้อมออกเดินทางเต็มที่ 

”พอดีเลย ตอนแรกฉันกะว่าจะเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้แล้วเชียว!„

  ”โธ่  พ่อคะ หนูอยู่บ้านทั้งคน  จะต้องเขียนโน้ตอะไรทิ้งไว้อีกล่ะ!„  เหอ 

จยาหรงเดนิเอือ่ยเฉือ่ยออกมาจากในบ้าน  ”พ่อกบัแม่เร็ว  ๆ   หน่อยส ิ ไม่ง้ันจะตก

เครื่องเอานะ„

  คณุแม่เหอท่ีแต่งตวัอย่างเรียบง่ายเพิง่เดนิออกมาจากในบ้าน  ท่าทางรีบร้อน

เลก็น้อย  ”อ้อ  เชยีนจ้ิง พวกเราไปประมาณสบิวนันะ หนกูบัจยาหรงดแูลตัวเอง

ด้วยล่ะ!„

  มตีอนไหนทีเ่ธอไม่ได้ดแูลตัวเองด้วยหรือ  เชียนจ้ิงพยกัหน้ารับ  ”เทีย่ว

ให้สนุกนะคะ!„

  คุณพ่อเหอเร่งให้ภรรยารีบออกมา  เด็กสาวท้ังสองยืนส่งพวกเขาอยู่ที่

หน้าประตู  ขณะรอลิฟต์  คุณแม่เหอหร่ีตาจ้องหน้าลูกสาวแล้วพูดว่า  ”อย่าถือ

โอกาสตอนพวกเราไม่อยู่ก่อเรื่องวุ่นเชียวนะ!„

  ”โธ่  แม่คะ!„  เหอจยาหรงโอดครวญอย่างไม่สบอารมณ์

  ”เชยีนจิง้ หนกูต้็องช่วยพวกเราจบัตาดจูยาหรงด้วยนะ„  ลฟิต์ขึน้มาแล้ว 

แต่คุณแม่เหอยังก�าชับนั่นนี่ไม่จบไม่สิ้น

  เฝิงเชียนจ้ิงได้แต่ยิ้มตาม  เธอเป็นแค่แขก  จะไปยุ่งเร่ืองของคนอื่นได้

อย่างไร  ขอแค่ไม่ส่งเสยีงดงัรบกวนเธอเป็นพอ นอกนัน้กต่็างคนต่างอยูไ่ปนัน่ละ

  ในท่ีสดุกไ็ปซะท!ี  เหอจยาหรงปิดประต ูฮมัเพลงแล้วหันหลงัเดนิเข้าไป

ในห้อง  ก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเร่ิมส่งไลน์หาเพื่อน  เฝิงเชียนจิ้งเปิดตู้เย็น 
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หยิบน�้าเต้าหู้ที่ซื้อไว้ออกมาอุ่นในไมโครเวฟ อีกเดี๋ยวจะได้ถือขึ้นไปดื่มบนห้อง

  ”นี่  เฝิงเชียนจ้ิง!  เดี๋ยวเพื่อนฉันจะมานะ  เธออยากมาสนุกด้วยกันไหม„ 

ท่าทางเหอจยาหรงคงส่งข้อความเสร็จแล้ว  จึงเดินเข้ามาหาเธอในห้องครัวอย่าง

อารมณ์ดี

  ”เพือ่นเหรอ  เธอจะจัดปาร์ต้ีจริงเหรอเนีย่„  เฝิงเชยีนจ้ิงขมวดคิว้ อย่างนี้

ก็เสียงดังหนวกหูตายกันพอดี

  ”ก็ไม่ขนาดนั้นหรอก แค่ทุกคนมากินข้าวด้วยกันเฉย  ๆ   โธ่!  คนอื่นเขา

เช่าห้องส่วนตวัอยูก่นัเอง อยากจะไปเท่ียวไหนท�าอะไรกไ็ด้ มแีค่ฉนันีล่ะทีอ่ยูก่บั

พ่อแม่ จะท�าอะไรกต็ดิขดัไปหมด!„ นยัแฝงของค�าพดูประโยคนีค้อื นาน  ๆ   พวก

ผู้ใหญ่จะไปต่างประเทศสักท ี เป็นโอกาสดีที่จะได้ปลดปล่อยให้เต็มที่ไปเลย!

  ”ฉันยังไงก็ได้  เพิ่งเปิดเทอมไม่ค่อยมีการบ้าน ถ้าเสียงดังเกิน  อย่างมาก

ฉันใส่หูฟังก็จบแล้ว„  เฝิงเชียนจิ้งตอบตามตรง  เธอไม่ถือสาอะไรอยู่แล้ว

  ”จะมาสนุกด้วยกันไหม„  เหอจยาหรงสองตาเป็นประกาย

  ”ไว้ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน ฉันดูหนังค้างไว้อยู่น่ะ„  เฝิงเชียนจ้ิงตอบปัด 

เฝ้ารอให้ไมโครเวฟรีบ  ๆ   ส่งเสียงต๊ิงเสยีท ี พออาหารอุน่เสร็จ  เธอรีบหยบิน�า้เต้าหู้

ออกมาจากเตาแล้วพูดว่า ”ฉันขึ้นห้องก่อนนะ„

  ”อื้ม!„  เหอจยาหรงตอบอย่างไม่ใส่ใจพลางสาละวนหยิบขนมออกมา

จากตู้ 

  บ้านของครอบครัวเหอถือว่าใหญ่ทีเดียว  ขนาดราวหนึ่งร้อยสามสิบกว่า

ตารางเมตร ชัน้สีแ่ละห้าเป็นของพวกเขาทัง้หมด  ท่ีชัน้สีม่บัีนไดไม้เชือ่มกบัชัน้ห้า 

เวลาจะเข้าออกบ้านต้องลงไปชั้นสี่ ชั้นสี่มีสองห้องนอนและห้องอื่นอีกสองห้อง 

พอเดินเข้ามาทางขวาคือห้องรับแขก ทางซ้ายคือห้องครัว แต่ไม่มีก�าแพงกั้น

เป็นสดัส่วน ค่อนข้างโปร่งโล่ง มโีซฟาสองตวั ตวัหนึง่เป็นแบบสามคนนัง่ อกีตวั

เป็นแบบสองคนนัง่ โซฟาส�าหรับสามคนตวันัน้หนัหน้าเข้าหาโทรทัศน์กบัประตูบ้าน

พอดี จัดห้องแบบนี้ค่อนข้างสะดวกสบายทีเดียว

support_bc
Highlight
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  ส่วนโซฟาส�าหรับสองคนตั้งหันไปทางหน้าต่าง  อยู่ในระนาบเดียวกับ

ห้องครัวซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม สาเหตุที่จัดวางอย่างนี้ก็เพื่อให้ระบายอากาศได้ดี

  ด้านหลังโซฟาส�าหรับสามคนคือบันไดไม้ซ่ึงต้ังอยู่ใจกลางบ้าน  เลยไป

อีกหน่อยเป็นโต๊ะกินข้าว  ผนังฝั่งนั้นทั้งแถบเป็นที่เก็บเหล้า ตั้งแต่ด้านซ้ายของ

ประตเูรือ่ยไปจนถึงห้องครัวเป็นตู้โชว์ตลอดแนว ตู้แถวยาวสองแถววางหันหน้า

เข้าหากัน ล้อมรอบโต๊ะกินข้าวซ่ึงต้ังอยู่ตรงกลาง เหล้ามากมายและของประดับ

ตกแต่งเป็นงานอดิเรกและความหลงใหลส่วนตัวของคุณพ่อเหอ

  สุดผนังด้านซ้ายคือห้องครัว  ข้างห้องครัวคือห้องนอนของเหอจยาหรง 

เดนิเลยไปอกีหน่อยคอืห้องน�า้ซ่ึงตัง้อยูต่รงมมุบ้าน ตรงข้ามห้องน�า้คอืห้องนอน

ใหญ่ ทุกตารางนิ้วสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ ชั้นห้ายังมีห้องว่างซ่ึงอยู่

ได้อย่างสบายอกีถงึสองห้อง แต่เธอไม่ชนิกบัการนอนบนเตยีงสปริง จึงเลอืกห้อง

สไตล์ญี่ปุ่นที่ปูเสื่อทะตะมิแทน

  ห้องญี่ปุ่นอยู่ชั้นห้า  ปกติเธอจะเดินเข้าออกจากบันไดกลางบ้านตลอด 

การจัดสัดส่วนของชั้นบนต่างจากชั้นล่าง  โดยแบ่งเป็นห้องเก็บของกับห้องนอน

แขกสองห้อง ห้องหนึ่งปล่อยว่างไว้ ส่วนอีกห้องมีโต๊ะหนังสือกับอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ใช้เป็นห้องอ่านหนังสือของเฝิงเชียนจ้ิง ห้องญี่ปุ่นอยู่ต�าแหน่ง

สบิสองนาฬิกาของบันได พอขึน้มากจ็ะเหน็ประตูกระดาษสามประตกูบัผนงัทนัที

  ตอนแรกท่ีเธอเลือกห้องญี่ปุ่น ครอบครัวเหอไม่คัดค้านอะไร  ดีเสียอีก 

พอแยกกันคนละชั้น  ทุกคนก็อิสระขึ้นมาก  อีกทั้งส่วนใหญ่เธอก็ขลุกอยู่แต่ใน

ห้องอ่านหนังสือ กลับไปห้องญี่ปุ่นแค่เวลานอนเท่านั้น

  อันท่ีจริงห้องญ่ีปุ่นยังเอาไว้ใช้ประโยชน์อีกอย่าง  แต่เดิมห้องนี้เป็นห้อง

พระ  ใช้ตัง้รูปบชูาและป้ายจารึกของบรรพบรุุษ  คณุแม่เหอเคยไปโยนโปย3  เพือ่

ถามว่าเธอนอนในห้องนั้นได้หรือไม่  ปรากฏว่าค�าตอบคือใช่สามคร้ังติดต่อกัน 

3 ชิน้ไม้สแีดง  รูปร่างเหมอืนพระจันทร์เสีย้ว ประกบกนัสองชิน้แบบทีม่กัพบในศาลเจ้า  ใช้โยนส�าหรับ
เสี่ยงทาย 
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เธอจึงได้นอนในห้องเสื่อทะตะมิห้องนี้ 

  โดยรวมแล้วถือได้ว่าชั้นบนเป็นพื้นที่ของเฝิงเชียนจ้ิง คนครอบครัวเหอ

จะส่งเสยีงให้เธอรู้หากขึน้มาข้างบน แต่ถงึอย่างไรเธอกห็มกตวัอยูแ่ต่ในห้อง ดงันัน้

ส่งเสียงไปก็ไม่มีผลอะไรส�าหรับเธอ

  พอเฝิงเชียนจ้ิงเดินขึ้นมาชั้นห้าแล้ว  เธอจงใจปิดประตูเหล็กสเตนเลสที่

บันได ด้วยหวังว่าพอคนอื่น  ๆ   มากันแล้วเสียงจะไม่ดังเท่าไร

  พอหนัหลงัมองตรงไปกเ็หน็แท่นบชูาพระพทุธรูปพอด ี เธอพนมมอืไหว้

พอเป็นมารยาท  แล้วเดินเข้าห้องหนังสือทางด้านซ้ายโดยไม่รีรอ พอเข้าไปใน

ห้องแล้ว สิง่แรกทีเ่ธอท�าคอืลอ็กประต ูจากนัน้กถ็อดแว่นตากรอบหนา ถอดเสือ้

ตัวหลวมแล้วหยิบชุดออกก�าลังกายแบบรัดรูปมาสวม หวีผมที่ฟูฟ่องเหมือนหัว

สิงโตให้เรียบแล้วรวบผม

  เฝิงเชียนจิ้งหยิบเสื่อโยคะที่มุมห้องออกมา ปูลงบนพื้นอย่างคล่องแคล่ว 

จากนั้นจึงเปิดเพลง  เร่ิมจากวอร์มร่างกายก่อนแล้วกัน  ทุกวันเธอต้องหมั่น

ฝึกซ้อมไม่ให้ขาด ถ้าวันหยดุสดุสปัดาห์นีก้ลบัไปให้พ่อทดสอบแล้วไม่ผ่านขึน้มา 

เธอโดนเล่นงานแน่!

  ”ว้าย...ฮ่า  ๆ     ๆ !„

  เฝิงเชียนจ้ิงไม่ได้ใส่ใจว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใด  เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะ

แหลมลัน่อย่างออกรสชาตเิกนิเหตดุงัมาจากชัน้ล่าง  ประตปิูดไว้ตัง้สองชัน้แล้วยงั

เสียงดังขนาดนี้ ข้างล่างคงเฮฮากันสุดเหวี่ยงน่าดู

  เธอหยบิผ้าขนหนมูาซับเหง่ือ  เสยีงจากชัน้ล่างยงัลอดเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง 

พอออกก�าลังกายเสร็จแล้วก็ถึงเวลากินข้าวและดูหนัง  แต่ไม่ทันไรก็ได้ยินเสียง

คนเดินตึงตังขึ้นมาชั้นบน ท�าเอาเธอตกใจแทบสะดุ้ง

  ”เฝิงเชยีนจ้ิง!„  เสียงเหอจยาหรงดงัขึน้  ฝ่ายนัน้เคาะประตูกัน้บนัไดแล้ว

พูดว่า  ”เธอว่างไหม ลงมาข้างล่างสักแป๊บสิ„

  เหอจยาหรงไม่รอค�าตอบแต่ผลักประตูเปิดทันที  แล้วมุ่งหน้ามายังห้อง
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หนังสือด้านซ้ายมือ

  ”มีอะไรเหรอ„  เฝิงเชียนจิ้งขัดกลอนล็อกประตูห้องหนังสือ

  ”พวกเราอยากเล่นเกมกัน  แต่เธอต้องลงมาข้างล่างนะ!  ขอร้องละ!„ 

เหอจยาหรงยืนพูดอยู่นอกห้อง

  เกมอะไรประหลาดชะมัด  ”แต่ฉันไม่อยากเล่นนี่!„  เธอพึมพ�า

  ”ขอร้องละ!„  เหอจยาหรงหันหลังกลับ  เสียงรองเท้าแตะดังตึง  ๆ   ๆ   ขณะ

เดินลงบันไดไป  ”รีบตามมาเร็ว  ๆ   นะ!„

  น่าร�าคาญจริงเชียว!  เฝิงเชียนจ้ิงเบ้ปาก ท�าไมถึงรู้สึกว่าวันนี้อะไร  ๆ   ก็

ตดิขดัไปหมด  ตอนกลางวนักร็อซาลาเปาทอดจนไปเรียนสายเพราะชมรมบ้าบอ

อะไรนั่น แล้วตอนนี้อุตส่าห์หาเวลาอยู่คนเดียวเงียบ  ๆ   ได้กลับถูกรบกวนอีก

  ช่วยไม่ได้!  เธอรีบเปลี่ยนกลับไปสวมเสื้อตัวหลวม ปล่อยผมยุ่งเหยิง

ฟูฟ่อง  จากนั้นสวมแว่นตาอันโต  เสร็จแล้วก็คว้ากล่องข้าวติดมือมาด้วย  ไหน  ๆ  

จะลงไปข้างล่างแล้ว จะได้ถือโอกาสทิ้งขยะด้วยเลย

  พอเปิดประตูห้องอ่านหนังสือเธอก็ตกใจเล็กน้อย ห้องญี่ปุ่นเปิดไฟสว่าง 

บนเสือ่ทะตะมมินี�า้แก้วหนึง่วางอยู ่ เมือ่กีเ้หอจยาหรงเป็นคนเอามาวางอย่างนัน้

หรือ เธอจะท�าเรื่องแบบนี้ไปท�าไมกัน

  เฝิงเชียนจ้ิงไม่คิดอะไรมาก พอเดินลงไปข้างล่างจึงเห็นว่าเหอจยาหรง

เรียกเพื่อนมาตั้งหลายคน นับ  ๆ   ดูแล้วน่าจะห้าหกคนได้

  ”นี่เพื่อนร่วมบ้านของฉันเอง  ชื่อเฝิงเชียนจิ้ง  เรียนเอกฝร่ังเศส„  เหอ 

จยาหรงรีบแนะน�ากับทุกคน  ”พวกนี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นของฉันน่ะ„

  ”สวสัด!ี„  เฝิงเชยีนจ้ิงทกัทาย  เธอแน่ใจว่าเห็นคนแอบหวัเราะผมท่ียุง่เหยงิ

เหมือนหัวสิงโตกับเสื้อผ้าเชย  ๆ   ของเธอ

  เธอเดินเอาข้าวกล่องไปท้ิงในห้องครัวอย่างไม่แยแส แล้วเดินกลับมาใน

ห้องรับแขก  คนกลุ่มนั้นก�าลังนั่งล้อมรอบเหอจยาหรง ท่าทางตื่นเต้นกันมาก

  ”เฝิงเชียนจิ้ง  รีบมานี่เร็ว!„  เหอจยาหรงร้องเรียก
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  ”พวกเธอจะเล่นอะไรกัน„  เธอขมวดคิ้ว  ”ฉันเล่นเกมไม่เป็นหรอกนะ„

  เธอกระเถิบเข้าไปข้างโต๊ะน�้าชา  จึงเห็นว่าบนโต๊ะมีชามใส่ข้าวสาร  เข็มกับ

ด้าย  กรรไกร  และน�้าวางอยู่  ส่วนเหอจยาหรงก�าลังใช้กรรไกรตัดเปิดหลังของ

ตุ๊กตาผ้าตัวหนึ่ง

  ”ไม่ได้จะให้เธอมาเล่น แต่อกีเดีย๋วตอนท่ีพวกเราเล่นกนั  เธอจะอยูช่ัน้บน

ไม่ได้„  หญิงสาวผมสั้นที่อยู่ข้าง  ๆ   เอ่ยปาก  ”ในบ้านห้ามมีใครอยู่เลย!„

  หา  เฝิงเชียนจิ้งฟังแล้วงุนงง  ”หมายความว่ายังไงกัน„

  ”พวกเราจะเล่นเกมซ่อนแอบน่ะ!„  เหอจยาหรงควักนุ่นที่ยัดอยู่ในตัว

ตุ๊กตาออกมาทีละก�า  ๆ   

  ”...ซ่อนแอบเหรอ„  เฝิงเชยีนจ้ิงประหลาดใจเลก็น้อย นีม่นัสมยัไหนแล้ว

ยงัเล่นเกมซ่อนแอบกนัอกี!  ”พวกเธอมกีนัต้ังหลายคน  เล่นได้อยูแ่ล้วนี ่ จะเรียก

ฉันมาท�าไมล่ะ„

  ”โน  ๆ   ๆ !  เล่นซ่อนแอบแบบธรรมดาจะไปสนกุอะไรล่ะ!„  นกัศกึษาชาย

ผมบลอนด์ท่ีอยูด้่านข้างยกนิว้ชีข้ึน้ส่ายไปมา  ”เธอไม่เคยได้ยนิเร่ืองเกมซ่อนแอบ

คนเดียวหรือ„

  ไม่  เฝิงเชยีนจ้ิงตอบในใจ  คนเดยีวจะเล่นเกมซ่อนแอบได้ยงัไงกนั  เกม

แบบนี้ใครจะไปอยากเล่น

  ”เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า มีแค่คนเดียวก็ไม่ต้องเล่นแล้วมั้ง„

  ”เธอไม่เคยได้ยินเหรอ  เป็นต�านานประจ�าเมืองที่น่าสนใจมากเลยนะ!„ 

เสียงหวาน  ๆ   ดังมาจากเด็กสาวผมยาวประบ่าหน้าตาสะสวย  ”ก็เล่นกับตุ๊กตา

ไงล่ะ!„

  ต�านานประจ�าเมืองง้ันหรือ  เฝิงเชียนจิ้งชะงักไปครู่หนึ่ง  ท�าไมวันนี้ฉันถึง

ได้ยินค�านี้บ่อยเหลือเกินนะ!

  ”อนัดบัแรกต้องเตรียมตุก๊ตาท่ีมมีอืมเีท้ามาตวัหนึง่  จากนัน้ดงึนุน่ทีย่ดัใน

ตัวตุ๊กตาออกมา  แล้วใส่ข้าวสารกับเล็บมือของตัวเองเข้าไปแทน ของที่ใส่ลงไป
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จะกลายเป็นเหมือนเคร่ืองในของตุ๊กตา!„ เหอจยาหรงพูดอย่างตื่นเต้น ”พอ

ยัดจนเต็มแล้วก็วัดความยาวให้ดี เสร็จแล้วตัดด้ายสีแดงมาท่อนหนึ่งเพื่อเย็บ

ปิดรอยให้เรียบร้อย ต้องใช้ด้ายสแีดงเท่านัน้นะ เพราะด้ายนีเ้ป็นเหมอืนเส้นเลอืด

ของตุก๊ตา พอเยบ็เสร็จแล้วด้ายทีเ่หลอืห้ามตดัทิง้ แต่ให้พนัไว้ตรงไหนกไ็ด้บน

ตัวตุ๊กตา„

  พอเฝิงเชยีนจ้ิงฟังถงึตรงนีก้ข็มวดคิว้  ”มทีัง้เคร่ืองใน มท้ัีงเส้นเลอืด  นี่

คือจะท�าให้ตุ๊กตากลายเป็นคนอย่างนั้นเหรอ„

  ”กใ็ช่น่ะส!ิ„  นกัศกึษาหนุม่ผมบลอนด์ดดีนิว้  ”ไม่อย่างนัน้จะเล่นซ่อนแอบ

ได้อย่างไรล่ะ!„

  ”รีบท�าต่อเถอะ!„  เหอจยาหรงเร่ง  เธอเร่ิมตกัข้าวสารจากชามออกมาเทใส่

ในตัวตุ๊กตา

  ”พวกเราเปิดน�้าใส่ในอ่างเรียบร้อยแล้ว  จยาหรงต้องตั้งชื่อให้ตุ๊กตา  แล้ว

บอกตุ๊กตาว่าฉันจะเป็นผีให้ก่อนนะ  เสร็จแล้ววางตุ๊กตาไว้ในอ่างน�้า  เท่านี้ก็เร่ิม

เกมได้แล้ว!„ นกัศกึษาชายร่างผอมสวมแว่นพูดอย่างกระตอืรือร้น ”ต้องปิดไฟ

ทกุดวงในบ้านให้หมด เหลอืแค่ไฟในห้องหลบภยั หลงัจากนัน้ให้เปิดทวีีแล้วนบั

หนึง่ถงึสบิ หยบิมดีเดนิไปทีอ่่างน�า้ และพูดกบัตุก๊ตาว่าฉนัหาเธอเจอแล้ว„

  เขาท�าท่าแทงด้วยมีดอย่างออกรสชาติ  ท�าเอาเฝิงเชียนจ้ิงตกใจจนสะดุ้ง

โหยง!

  ”เสร็จแล้วก็แทงลงไป  เท่ากับว่าตุ๊กตาถูกจับได้แล้ว คราวนี้ตาตุ๊กตาเป็น

ผี!„  เด็กหนุ่มสวมแว่นยังพูดต่อ ดวงตาทั้งสองเป็นประกายวาววับ  ”ส่วนเหอ 

จยาหรงก็รีบไปซ่อนตัวในห้องหลบภัย น่าสนุกมากเลยใช่ไหม!„

  เฝิงเชยีนจ้ิงขมวดคิว้มุน่  ”ฉนัฟังแล้วไม่เห็นจะรู้สกึว่าน่าสนกุตรงไหนเลย 

คนเยอะขนาดนี้ก็เล่นกันเองสิ  ท�าไมต้องเล่นกับตุ๊กตา...„

  ”ก็เป็นต�านานประจ�าเมืองนี่นา  เฝิงเชียนจิ้ง!  ท�าตัวให้สนุกหน่อยสิ!„ 

เหอจยาหรงผลักเธอเบา  ๆ   จากนั้นใช้กรรไกรตัดเล็บมาตัดเล็บของตัวเองใส่ลง
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ในกองเมล็ดข้าว แล้วใช้ด้ายแดงเย็บปิดตัวตุ๊กตา

  เฝิงเชียนจ้ิงรู้สึกเพียงว่าประหลาดพิลึกจริง  ๆ   เกมพรรค์นี้ท�าไมถึงมีคน

อยากเล่น  แค่ฟังเธอก็ขนลุกซู่แล้ว!

  ”แล้วห้องหลบภัยคืออะไรน่ะ„  เธอถาม

  ”ในอนิเทอร์เนต็เขยีนว่าห้องหลบภยัจะเป็นห้องพระหรือมมุผนงัแท่นบูชา

อะไรก็ได้  ชั้นบนมีหิ้งบูชาอยู่ไม่ใช่หรือ„  เด็กสาวผมยาวพูดอย่างนิ่มนวล

  ”เพราะอย่างนั้นฉันเลยต้องลงมาชั้นล่างง้ันเหรอ„  ในที่สุดเฝิงเชียนจ้ิงก็

จับประเด็นส�าคัญได้

  ”แหม ก็เดี๋ยวฉันต้องขึ้นไปอยู่ชั้นบนนี่นา  ชั้นล่างกับชั้นบนถือว่าอยู่ใน

บ้านเดยีวกนัถกูไหม แต่เวลาเล่นเกมซ่อนแอบคนเดยีว  ห้ามมคีนอืน่อยูใ่นบ้าน!„ 

เหอจยาหรงดนัเฝิงเชยีนจิง้เบา  ๆ   ”ฉะนัน้เธอย่อมต้องลงมาข้างล่าง แล้วออกไป

รอข้างนอกพร้อมคนอื่น„

  ”ใช่ พวกเราทกุคนต้องออกไปรอข้างนอก แต่ต้องเปิดมอืถอืให้ตดิต่อได้

ตลอด„  เด็กหนุ่มผมบลอนด์โชว์โทรศัพท์มือถือในมือ  ”เพื่อนที่คอยรอดู

สถานการณ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยส�าหรับเกมนี้ เผ่ือเกิดเร่ืองอะไรขึ้นมาจะได้

ช่วยทัน„

  ”ไม่มใีครคดิเลยเหรอว่ามนัอนัตรายมาก„  เฝิงเชยีนจิง้พดูเสยีงแผ่ว  ”ใน

เมือ่ถงึกบัต้องไปซ่อนในห้องพระ แล้วยงัต้องมเีพือ่นคอยช่วยอกี แบบนีก้แ็สดง

ว่าอันตรายน่ะสิ!„

  ”ให้ตายเถอะ ท�าไมเธอใจเสาะอย่างนี้นะ!  แค่ลองดูเล่น  ๆ   เท่านั้นเอง มี

คนเคยลองเล่นต้ังเยอะแยะไป„  นักศึกษาชายหัวเราะขึ้นมา  ”ก็มีบ้างท่ีเจอ

เหตุการณ์ประหลาด แต่ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรหรอก„

  ”เหตุการณ์ประหลาดอย่างนัน้หรือ!„  เฝิงเชยีนจ้ิงตวัสัน่  เจอแค่คร้ังเดยีว

ก็มากเกินพอแล้วมั้ง!

  ”ได้ยนิมาน่ะ กแ็ค่ได้ยนิมาท�านองว่าเปิดทวีีทิง้ไว้แล้วจะมภีาพประหลาด
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หรือเสยีงประหลาด บางคนกบ็อกว่าสดุท้ายตุก๊ตาไม่อยูใ่นอ่างน�า้แล้ว  ไม่รู้ว่าเกดิ

เดินได้ขึ้นมาจริง  ๆ   หรือยังไง...„ เด็กหนุ่มแกล้งท�าเสียงให้ฟังดูน่ากลัว ”ไม่แน่

ว่าอีกเดี๋ยวมันอาจจะมาหาเธอก็ได้นะ...แฮ่!„

  จู่  ๆ   มคีนท�าเสยีงแฮ่ใส่โดยไม่ทนัต้ังตวั ท�าเอาเฝิงเชยีนจ้ิงตกใจจนขวญัหนี 

เธอกรีดร้องเสียงแหลม ขนลุกซู่!

  ”มาแกล้งกนัท�าไมเนีย่!„  เธอยกมอืทาบอก  ”...เหอจยาหรง อย่าเล่นอะไร

พรรค์นี้เลย!„

  ”เร่ืองบนอนิเทอร์เนต็เชือ่ได้ทีไ่หนล่ะ!  พวกนัน้กแ็ค่เข้ามาเล่านูน่เล่านีไ่ป

เร่ือยเปื่อย  กว่าเราจะหาโอกาสลองเล่นอย่างนี้ได้ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยนะ  เธออย่า

พูดให้พวกเราหมดสนุกสิ!„ เหอจยาหรงเย็บปิดด้านหลังตุ๊กตาจนเสร็จ แล้วใช้

ด้ายแดงพันรอบตัวตุ๊กตา ”เรียบร้อย„

  ”เย้  ๆ     ๆ !„  ทกุคนขานรับอย่างกระตอืรือร้น  ใครบางคนผลกัเดก็สาวผมสัน้

มาข้างหน้า  ”เร็วเข้าส!ิ  ไช่ซินอีว์๋  เธอเตรียมน�า้เกลอืกบัมดีปอกผลไม้มาหรือยงั„

  ”เมื่อกี้ฉันขึ้นไปเปิดไฟในห้องญี่ปุ่นแล้วก็วางแก้วน�้าเกลือเรียบร้อยแล้ว„ 

เหอจยาหรงยนืขึน้ มองตุก๊ตาในมอื  ”เจ้าทานตะวัน นีเ่ป็นภารกจิคร้ังสดุท้ายของ

เธอแล้วนะ„ 

  สาเหตุที่ต้ังชื่อว่าทานตะวันก็เพราะเสื้อของตุ๊กตาตัวนั้นเป็นลายดอก

ทานตะวัน มันมีผมเปียสีบลอนด์  ศีรษะสวมหมวกฟาง ล�าตัวสวมเสื้อผ้าสไตล์

ชาวไร ่ เท้าทั้งสองสวมรองเท้าหนัง เป็นตุ๊กตาที่มีมือเท้าและยืนได้ สภาพเก่าจน

เหลืองซีด คงผ่านกาลเวลามานานพอสมควร

  ”ตั้งชื่อว่าทานตะวันเหรอ„  หลินอี๋เจินถามขึ้น

  ”มันชื่อทานตะวันตั้งแต่แรกแล้ว  สมัยเด็ก  ๆ   ฉันตั้งชื่อนี้ให้มันน่ะ„  เหอ 

จยาหรงยักไหล่  ”ไหน  ๆ   ก็ต้องเอาไปทิ้งอยู่แล้ว  สู้เอาออกมาเล่นดีกว่า„

  เพ่ือนคนอื่นทยอยกันสะพายกระเป๋า  เหอจยาหรงหยิบตุ๊กตาไปไว้ใน

ห้องน�้า  ”ทุกคนเก็บของให้เรียบร้อยแล้วออกไปรอข้างนอกนะ„
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  เฝิงเชยีนจ้ิงยงัคดิอยากห้ามพวกเขา  เธอเหน็เพือ่นคนหนึง่เดนิไปเปิดทีวี 

ฟากเหอจยาหรงก็ไล่ปิดไฟในบ้านทีละดวง  หลินอี๋เจินดึงตัวเธอออกไปนอก

ประตู เพียงพริบตาเดียวทุกคนก็ถอยออกมาอยู่ข้างนอก พูดให้ชัดกว่านั้นคือ

ข้างนอกประตูไม้ ส่วนประตูเหล็กนั้นยังไม่ได้ปิด คนกลุ่มใหญ่ยืนออกันหน้า

ประตู ในมือก�าโทรศัพท์ไว้แน่น

  ”จางเฉิงหมิง พวกเราอยู่ตรงนี้โอเคแล้วใช่ไหม„  คนในกลุ่มถามขึ้น

  ”ได้แหละน่า แค่ท�าพอเป็นพธีิ  จยาหรงเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าห้าม

ล็อกประตู„  ชายหนุ่มร่างผอมตอบ

  เฝิงเชยีนจ้ิงคดิว่า ทีจ่ริง  ”เง่ือนไข„  เยอะแยะเหล่านี ้มไีว้เพือ่ให้รู้ว่าทางทีด่ี

อย่าเล่นเกมพรรค์นี้เลยไม่ใช่หรือไง

  ”เหอจยาหรงเร่ิมเล่นเป็นผีแล้ว!  เหอจยาหรงเร่ิมเล่นเป็นผีแล้ว!  เหอ 

จยาหรงเร่ิมเล่นเป็นผแีล้ว!„  จากประตไูม้ ทกุคนได้ยนิเสยีงดงัก้องมาจากด้านใน

  ”เร่ิมเกมแล้ว„  ไช่ซินอีว์๋กระซิบเสยีงเบา  เพยีงพริบตาเดยีว ทกุสิง่รอบตัว

ก็เงียบกริบราวป่าช้า  ทุกคนยืนกลั้นหายใจนิ่งอย่างลุ้นระทึก!

  เฝิงเชยีนจ้ิงถกูเบยีดอยูท่่ามกลางคนแปลกหน้ากลุม่ใหญ่  จงึรู้สกึว่าเวลา

ผ่านไปช้าเหลือเกิน  หลังจากได้ยินเสียงเหอจยาหรงตะโกนเพียงไม่กี่วินาที 

กต็ามมาด้วยเสยีงคนวิง่ขึน้ไปชัน้สองของบ้าน เพยีงครูเ่ดยีวกว็ิง่กลบัลงมา จากนัน้

วิ่งกลับขึ้นไปอีกครั้งราวกับก�าลังรีบร้อนมาก

  หลังจากนั้นทุกอย่างเงียบสนิท  นอกจากเสียงทีวีแล้ว  ภายในบ้านไม่มี

ความเคลื่อนไหวอย่างอื่น  เฝิงเชียนจ้ิงก�ามือแน่น  บรรยากาศน่าสยดสยอง

เหลือเกิน!

  สยดสยองจนเธอรู้สึกว่าอากาศที่เดิมก็เย็นยะเยือกอยู่แล้วยิ่งเย็นเยียบ

กว่าเก่า!

  ทีวีเปิดเสียงไว้ดังมาก  ทุกคนเง่ียหูฟังด้วยความลุ้นระทึก  ตอนนี้เป็น

รายการข่าว  เหน็แสงไฟวูบไหวจากโทรทศัน์ลอดผ่านช่องด้านล่างประตอูอกมา...
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ซ่า...ซ่า  ๆ ...ทันใดนั้นก็มีเสียงคลื่นแทรกแว่วมา!

  ลมเยน็เยยีบพดัลอดผ่านช่องประต ู เฝิงเชยีนจ้ิงสดูหายใจแล้วกลัน้ใจนิง่

  แต่ไม่รู้เพราะอะไร คนอืน่เหมอืนไม่มใีครสงัเกต...ทกุคนแค่เปิดดโูทรศพัท์

มอืถอืขณะรอให้บางอย่างเกิดขึ้น

  เฝิงเชยีนจ้ิงซึง่อยูก่ลางวงล้อมสอดส่ายสายตามองผูค้นรอบกาย  ท่ามกลาง

แสงเย็นเยียบจากโทรศัพท์มือถือ คนกลุ่มนี้แลดูน่ากลัวอย่างประหลาด...

  ”นานจังเลย...„  ใครคนหนึ่งกระซิบเสียงแผ่ว  ”ท�าไมถึงนานขนาดนี้„

  ”เพิง่สองนาทเีองนะ  ไม่เป็นไรหรอกมัง้„  เห็นไหม ทกุคนกรู้็สกึเหมอืนกนั

ว่าเวลาผ่านไปช้ามากใช่ไหมล่ะ

  แต่ตอนนี้ความกระวนกระวายเร่ิมแพร่ไปทั่วกลุ่ม  ทุกคนจ้องโทรศัพท์

มือถือ  รู้สึกว่าในบ้านเงียบเกินไปแล้ว  ต้องลองกดกริ่งดูไหมนะ หรือว่า...

  ”ผลัวะ„  ประตูไม้เปิดออกอย่างรวดเร็ว  ”ว่าไง„

  ”เหวอ...„  เสยีงกรีดร้องดงัลัน่ ทัง้ชายและหญงิทีย่นือยูน่อกประตกูรีดร้อง

เสียงหลงพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย

  เสยีงร้องดงัก้องไปท่ัว สะท้อนไปตามโถงบันไดในอาคาร กระทัง่เหอจยาหรง

ทีเ่ป็นคนเปิดประตูยงัพลอยตกใจไปด้วย  ไม่กีวิ่นาทีหลงัจากนัน้ ประตทุูกประตู

ในตึกก็เปิดออก

  ”มีอะไรกัน  เกิดเรื่องอะไรขึ้น!„

  ”เสียงมาจากชั้นสี่ใช่ไหม  เฮ้ย!  ข้างล่างนั่นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า„

  กระทัง่บ้านฝ่ังตรงข้ามยงัเปิดประตอูอกมาดอูย่างตืน่ตระหนก  อาคารชดุ

หลังนี้เป็นบ้านคนทั้งหมด  ไม่ใช่หอพักให้นักศึกษาเช่า  พวกเพื่อนบ้านได้ยิน

เสียงร้องก็ตกใจมาก บางคนถึงกับตะโกนถามว่าต้องโทรศัพท์เรียกต�ารวจไหม

  ”ขอโทษด้วยค่ะ  ไม่มีอะไรค่ะ„  เหอจยาหรงรีบถลันออกไปโดยไม่รีรอ 

และตะโกนบอกเพื่อนบ้านตามชั้นต่าง  ๆ   ”พวกเราเล่นกันแล้วเผลอท�าเพื่อน

ตกใจน่ะค่ะ„
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  ”เล่นเหรอ  เล่นอะไรกนั!  ร้องเสียงดงัขนาดนี ้ ท�าเอาตกใจจนหัวใจแทบ

วายเลยนะ!„  คณุป้าบ้านตรงข้ามโมโหเลก็น้อย  กจ็รงิอย่างท่ีเธอบอก  ไม่ว่าใคร

ได้ยินเสียงกรีดร้องลั่นอย่างนั้นย่อมต้องนึกว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น

  พวกนักศึกษาพากันขอโทษขอโพยยกใหญ่  เพื่อนบ้านทั้งชั้นบนชั้นล่าง

อบรมพวกเขาเล็กน้อย จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับเข้าบ้านตัวเองไป

  ”เป็นเพราะเธอแท้  ๆ   เลย!„  เด็กหนุ่มผมบลอนด์ผลักเหอจยาหรงอย่าง

ไม่สบอารมณ์  ”จู่  ๆ   กเ็ปิดประตอูอกมา ท�าเอาตกใจกนัไปหมด สดุท้ายเป็นเร่ือง

เลยเห็นไหม„

  ”ฮ่า  ๆ ...ฉนัจงใจแกล้งพวกเธอน่ะ„  ใบหน้าเดก็สาวฉายแววภมูใิจ  ”กระทัง่

พ่อหนุ่มมาดเข้มเฉินฉวนฮั่นยังตกใจเลย„

  ”เหอจยาหรง  ฉนัขวัญหายหมดแล้วเนีย่„  จางเฉงิหมงิตกใจจนหน้าซีด 

”แล้วตกลงเป็นยังไง  เกมจบแล้วใช่ไหม„

  เหอจยาหรงพยกัหน้าพลางชีไ้ปทีโ่ซฟา ทกุคนมองตามและเหน็ตุ๊กตาทีม่ี

มีดปักร่างวางอยู่ตรงนั้น ท�าเอาตกใจจนถอยหลังกรูด!

  ”ท�าไมไปอยูต่รงนัน้ได้„  หลนิอีเ๋จินรีบคว้าตัวเหอจยาหรงไว้แน่น  ”หรือ

มันขยับขึ้นมาจริง  ๆ „

  ”ให้ตายส ินีตุ๊่กตาปีนออกมาจากอ่างอาบน�า้แล้วเดนิตามหาเธอจริง  ๆ   เหรอ„

  วินาทีนั้นทุกคนต่างตื่นตระหนก  ใบหน้าเหยเกจนดูไม่ได้

  ”โธ่เอ๊ย!  อะไรของพวกเธอเนี่ย  อย่าพูดให้ทุกคนตกอกตกใจอย่างนี้สิ„ 

เหอจยาหรงถอนใจยาว  ”พอเกมจบแล้วฉันก็หยิบตุ๊กตาออกมาจากอ่างน่ะ„

  ทุกคนนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง  แล้วถอนใจยาวอย่างโล่งอก

  ”วุ่นวายไปหมดเลย„  เฉินฉวนฮั่นกลับมาท�าสีหน้าไม่ยี่หระแล้วนั่งลง

”พวกเราก็นึกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น  เล่นหายไปตั้งนาน„

  ”เธอได้จบเกมตามขั้นตอนที่อธิบายไว้หรือเปล่า„  จางเฉิงหมิงถามอย่าง

ระแวดระวัง
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  ”แน่นอน  เอาน�้าเกลือสาดตุ๊กตา  เสร็จแล้วอมน�้าเกลือในปากและพ่นใส่

อกีรอบ จากนัน้กบ็อกมนัว่าจบเกมแล้ว„  เหอจยาหรงยกัไหล่  ”ไม่มเีร่ืองประหลาด

อะไรเกิดขึ้นเลยนะ ตอนที่ฉันวิ่งลงไปหาตุ๊กตา มันก็รออยู่ในอ่างอาบน�้าโดย

ไม่ได้ขยับสักนิด„

  ”ง้ันเธอได้ยินเสียงอะไรบ้างไหม  พวกเราเหมือนได้ยินเสียงทีวีดังซ่า  ๆ „ 

หลินอี๋เจินถามอย่างหวาดกลัวเล็กน้อย

  ”ทวีเีหรอ...„  เหอจยาหรงหนัหลงัไปมอง  ”บ้านพวกเราสญัญาณไม่ค่อยดี 

ทวีเีลยเป็นอย่างนีป้ระจ�า ปกตกิเ็ป็นแบบนี ้ อย่าคดิมากเลย  เอาละ  เปลีย่นคน

ได้แล้ว„

  เหอจยาหรงก้มลงหยบิตุ๊กตา  ตอนดงึมดีทีปั่กบนตวัมนัออก  เฝิงเชยีนจ้ิง

รู้สกึเหมอืนเห็นตุก๊ตาขมวดคิว้  ราวกบัความเจบ็ปวดตอนดงึมดีออกมาท�าให้มนั

ไม่พอใจ

  คิดไปเอง  เธอต้องคิดไปเองแน่  ใบหน้าของตุ๊กตาผ้าตัวนั้นมีดวงตา

พลาสติกคู่โตเย็บติดไว้  มันจะขมวดคิ้วได้ยังไงกัน

  เพียงครู่เดยีวทกุคนกก็ลบัไปเฮฮาเหมอืนเดมิ พากนัร้องเย้ว  ๆ   ให้เปลีย่น

คนเล่น  เหอจยาหรงดงึด้ายแดงออก  เมลด็ข้าวสารทัง้หมดไหลออกมา  เปลีย่น

ให้อีกคนเป็นผีแทน จากนั้นท�าตามขั้นตอนเดิมอีกคร้ัง เติมข้าวสาร ใส่เล็บมือ 

ใช้ด้ายแดงเย็บปิด หลังจากนั้น...

  ”ฉันไม่เล่นแล้วนะ  แค่ฉันไม่ต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นก็พอใช่ไหม„  เฝิง  

เชียนจิ้งพูดขึ้น  ”ฉันออกไปข้างนอกนะ จะได้ช่วยซื้อของเข้ามาให้ทุกคนด้วย„

  ”เฝิงเชยีนจ้ิง  เธอเป็นอะไรไป„  เหอจยาหรงจบัน�า้เสยีงหมดความอดทน

ของเธอได้  ”กลัวเหรอ„

  ”กลวัส ิกลวัมาก„  เฝิงเชยีนจิง้มองเธออย่างไม่สบอารมณ์  ”ฉนัพูดจริง  ๆ  

นะ  เรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เลย„

  ”เฮ้อ ท�าเอาหมดสนกุกนัพอด„ี  เพือ่นชายคนหนึง่โวยอย่างไม่สบอารมณ์ 
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”ถ้าเขากลัวก็ปล่อยให้ออกไปเถอะ  อยู่ต่อก็รังแต่จะพูดให้คนอ่ืนตกอกตกใจ

เปล่า  ๆ „

  คนต่อไปท่ีเล่นคือเด็กสาวผมสั้นที่ชื่อไช่ซินอี๋ว์  ”ฉันอยากกินเต้าฮวย 

รบกวนเธอช่วยซื้อมาให้หน่อยนะ...เชียน  เชียนจิ้งใช่ไหม„   

  เฝิงเชยีนจ้ิงพยกัหน้า  จากนัน้ทกุคนกส็ัง่อาหาร  พอเธอรวบรวมรายการ

และเงินเรียบร้อยแล้ว กเ็ดนิขึน้ชัน้บนไปหยบิเสือ้โค้ตเพือ่เตรียมออกไปข้างนอก 

เธอไม่อยากอยู่ต่อแม้แต่วินาทีเดียว พอสวมเสื้อโค้ตเสร็จ เธอมองห้องญี่ปุ่นที่

เปิดไฟสว่าง ไม่เข้าใจเลยว่าเหอจยาหรงคิดอะไรอยู่

  เธอรูดซิปแล้วเดินลงไปข้างล่าง  ทันใดนั้นก็สังเกตเห็นว่าท่ีบันไดมีรอย

เปียกแฉะ

  หืม  เธอก้มหน้าลงมอง  เป็นรอยหยดน�า้เลก็  ๆ   ขัน้บันไดหนึง่มสีองหยด 

ทุกข้ันมีหยดน�้าอย่างนี้หมด...หรือว่าตอนเหอจยาหรงเข้าห้องน�้า  น�้าอาจจะติด

รองเท้ามาด้วย เธอเกาหัวอย่างงุนงง แต่ถ้าคิดตามท่าทางเวลาเดินขึ้นบันได

แล้ว แต่ละขัน้น่าจะมแีค่รอยเท้าเดยีวนีน่า แล้วรอยน�า้มาจากไหนตัง้สองรอยล่ะ 

ทั้งยังรอยเล็กแค่นี้อีกต่างหาก

  ช่างเถอะ  เธอไม่อยากยุ่งอะไรด้วยแล้ว  จะยังไงพอเข้าไปในห้องญ่ีปุ่น

ก็ต้องถอดรองเท้า  ขอแค่เสื่อทะตะมิไม่เปียกน�้าก็พอ

  ”อ๊ะ!  รอก่อน ฉันเอาเห็ดหอมทอดเพิ่มอีกอย่าง„  ระหว่างท่ีเชียนจ้ิงซ่ึง

สวมรองเท้าเสร็จแล้วก�าลงัยนืรอลฟิต์ ประตูไม้กเ็ปิดออกอกีคร้ัง คราวนีค้นทีเ่ดนิ

ตามมาคือไช่ซินอี๋ว์ ”ฝากหน่อยนะ„

  ”อมื„  เฝิงเชยีนจิง้แบมอืรับเงิน  เหน็ตัวผอมอย่างนีแ้ต่กนิเยอะอย่างไม่

น่าเชื่อแฮะ

  ประตูลิฟต์เปิดออก  ตอนที่เธอก้าวเข้าไปข้างใน  ไช่ซินอ๋ีว์ยังยืนโบกมือ

ลาเธออย่างเป็นมิตรอยู่ตรงประตู

  เวลานั้นเธอไม่รู้เลยว่า  การบอกลาครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้าย



ระหว่างออกไปซ้ืออาหาร  เฝิงเชยีนจิง้ใช้โทรศพัท์มอืถอืเข้าอนิเทอร์เนต็
แล้วค้นค�าว่า  ”เกมซ่อนแอบคนเดยีว„  ปรากฏว่ามเีกมนีอ้ยูจ่ริง  ๆ   ด้วย 
ท้ังยงัมคี�าอธิบายเร่ืองของทีต้่องเตรียมกบัวธีิเล่นเกมอย่างละเอยีด ตรงตามท่ีเหอ 

จยาหรงท�าไม่มผีดิ นัน่คอืน�าตุก๊ตามา ”ตัง้โปรแกรมใหม่„ แล้ววางไว้ในอ่างอาบน�า้

  เร่ิมแรกต้องให้ใครคนหนึ่งเป็นผี  ดับไฟทุกดวง  เหลือไว้เพียงแสงสว่าง

จากโทรทัศน์  พอนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ถือมีดเดินกลับไปในห้องน�้าที่มีตุ๊กตารอ

อยู ่ เรียกชือ่ตุก๊ตาตามชือ่ทีต่ัง้ไว้ แล้วพูดว่า ”หาเจอแล้ว„ จากนัน้ใช้มดีแทงลงไป

  พอแทงแล้วยงัต้องพดูกบัตุ๊กตาว่า  ”XXX ตาเธอเป็นผีแล้ว„  ก่อนจะวาง

ตุ๊กตากลับลงไปในอ่าง  ส่วนตัวผู้เล่นกลับไปซ่อนตัวในห้องหลบภัย

  สาเหตนุีเ้องท่ีท�าให้เฝิงเชยีนจ้ิงซ่ึงอยูน่อกประตูบ้านได้ยนิเสยีงเหอจยาหรง

วิ่งขึ้นลงอยู่ในบ้าน  จะเล่นเกมต้องวุ่นวายขนาดนี้เลยหรือ  คนที่อยู่ในห้อง

หลบภัยต้องกะเวลาประมาณหนึ่ง แล้วดื่มน�้าเกลือที่วางเตรียมไว้ในห้อง ห้าม

กลืน ให้อมไว้ในปาก จากนั้นหยิบแก้วน�้าเกลือเดินไปที่ห้องน�้าแล้วสาดน�้าเกลือ

ใส่ตุก๊ตา ส่วนน�า้เกลอืท่ีอมไว้ในปากกต้็องพ่นใส่มนัด้วย เพือ่แสดงว่าเกมจบแล้ว

  ใครเป็นคนคิดเกมยุ่งยากแบบนี้ขึ้นมานะ  ในเมื่อเป็น  ”เกมซ่อนแอบ„ 

2
รอยเลือด
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กุญแจส�าคัญคือต้องหาอีกฝ่ายให้เจอไม่ใช่หรือ  แต่เกมนี้กลับให้เอาตุ๊กตาที่

เคลื่อนไหวไม่ได้มาเล่นด้วย ตั้งแต่เริ่มจนจบเกมก็มีแต่มนุษย์ที่วิ่งวุ่น จะเล่น

กี่ครั้งก็มีแต่มนุษย์ที่เป็นฝ่ายเดินไปเจอตุ๊กตาในอ่างอาบน�้าไม่ใช่หรือ

  แล้วท�าไมต้องเอามีดแทงด้วย  สมัยเด็กเวลาเราเล่นซ่อนแอบก็ไม่เห็น

ต้องถือมดีวิง่หาคนท่ีซ่อนอยูเ่สียหน่อย  ให้เอามดีแทงก่อนแล้วค่อยพดูว่า  ”เจอ

เธอแล้ว!„ ถ้าอย่างนั้นพอตุ๊กตาหาคนที่ซ่อนอยู่เจอ ก็ต้องเอามีดแทงกลับด้วย

ถึงจะเสมอกันใช่ไหม

  ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย  สิ่งท่ีเธอไม่เข้าใจยิ่งกว่าคือ ท�าไมถึงมีคนอยาก

เล่นเกมแบบนี้

  สองมือห้ิวถุงอาหารใบโตข้างละใบ พะโล้ทรงเคร่ือง  ไก่ทอด  เต้าฮวย 

เคร่ืองดืม่  เฝิงเชยีนจ้ิงเดนิไปตามทางลาดขึน้เนนิ  ความอดทนเธอถงึขดีสดุแล้ว 

พอไปถงึเธอจะบอกพวกเขาอย่างเฉยีบขาดว่าจะใช้ห้องอ่านหนงัสอื เชญิพวกเขา

ออกไปเล่นเกมไร้สาระนี่ข้างนอก!

  แม้ค�าอธิบายบอกไว้ว่าควรเร่ิมเกมตอนตสีาม แต่เกมแบบนีไ้ม่ว่ากีโ่มงกีย่าม

เธอก็ไม่เอาด้วย

  แสงไฟสีน�้าเงินสลับแดงกะพริบสว่างวาบมาจากด้านหลัง  เสียงไซเรน

องึคะนงึจนแสบแก้วห ู เฝิงเชยีนจ้ิงหลบไปยนืรมิถนนโดยสญัชาตญาณ  รถต�ารวจ

ว่ิงเป็นขบวนผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกคันพุ่งตรงดิ่งไปข้างหน้า เธอร้อนใจ

ขึ้นมาทันที พอมองตามไป ดูเหมือนรถต�ารวจจะจอดรวมกันตรงจุดหนึ่งซ่ึงอยู่

เลยไปข้างหน้า...

  เธอออกวิง่ทันที ขึน้เนนิแล้วอ้อมไปทางขวา พอเหน็รถต�ารวจจอดอยูห่น้า

อาคารห้องชุดที่เธอพัก หัวใจก็เย็นวาบ

  ไม่หรอกน่า...เธอคิด ยกถุงหูหิ้วในมือแนบอกแล้วแทรกตัวเข้าไปดู

  ด้านนอกอาคารคนมุงเบียดเสียด  เธอปาดซ้ายหลบขวาเดินตัดผ่านสวน

ดอกไม้ไปจนถงึอาคาร D พอเหน็ต�ารวจก�าลงัเดนิไปทางอาคารหลงัเดยีวกนั ทัง้ 
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มือและเท้าของเธอก็เย็นเยือกขึ้นมาทันที

  ”รอก่อนค่ะ!„  เธอเหน็ประตลิูฟต์ก�าลงัจะปิดจึงพุง่ตัวเข้าไปโดยอตัโนมตัิ

  ลิฟต์แน่นขนัด มีแต่ต�ารวจเต็มไปหมด  ”หนูจะไปชั้นไหน„

  ”...ชัน้สีค่่ะ„  เธอพดูอย่างช้า  ๆ   เพราะเห็นแล้วว่าปุม่ลฟิต์เพยีงปุม่เดยีวที่

สว่างอยู่  ก็คือปุ่มชั้นสี่ซึ่งต�ารวจเพิ่งกดเมื่อครู่

  ”เอ ๋ เธออยูช่ัน้สีเ่หรอ„  ต�ารวจทีอ่ยูด่า้นข้างขมวดคิ้ว  ”เลขทีเ่จด็สบิสาม

หรือเปล่า„

  วินาทีนั้นสมองเฝิงเชียนจิ้งมีแต่ความว่างเปล่า  เธอแทบทรงตัวไม่อยู่ 

ต�ารวจท่ียนืทางขวารีบพยงุเธอไว้  ดทู่าจะเกดิเร่ืองทีบ้่านเลขท่ีเจ็ดสบิสามจริง  ๆ !

  ”เกิดอะไรขึ้นคะ  ใครเป็นอะไร„  เธอรีบถาม  แล้วประตูลิฟต์ก็เปิดออก 

”เหอจยาหรง...„

  เฝิงเชียนจ้ิงพุ่งออกจากลิฟต์ทันที  ต�ารวจที่พยุงเธอรีบร้ังตัวไว้  ไม่ยอม

ให้เธอบกุเข้าไปข้างใน  คนจากสถานตี�ารวจท่ียนือยูน่อกห้องพากนัมองเธออย่าง

ประหลาดใจ เพราะไม่นึกว่าจะมีใครพุ่งพรวดออกมาจากลิฟต์

  เหอจยาหรงได้ยินเสียงโหวกเหวกจึงเงยหน้าขึ้นทันที  ใบหน้าที่นองด้วย

น�้าตาจ้องมาที่เธอ  ร้องห่มร้องไห้จนพูดไม่เป็นค�า  ข้างกายเธอมีเพื่อนคนอ่ืน  ๆ  

ห้อมล้อม ทกุคนนัง่อยูต่รงขัน้บนัได ภาพตรงหน้าท�าให้เฝิงเชยีนจิง้งุนงงจนท�า

อะไรไม่ถูก

  ท�าไมทกุคนอยูท่ีน่ี ่ เกดิเร่ืองอะไรขึน้  ต�ารวจก�าลงัใช้เทปสเีหลอืงกัน้หน้า

ประตู  เธอขมวดคิ้วขณะเดินผ่านหน้าประตู  ตรงไปหากลุ่มเพื่อนนักศึกษาที่นั่ง

อยู่บนบันได

  ”พระเจ้า...„  เหอจยาหรงยืนขึ้นแล้วเข้ามาพิงไหล่เธออย่างไร้เร่ียวแรง 

”ท�าไมเป็นแบบนี้ไปได้...„ 

  ”เกดิอะไรขึน้„  เฝิงเชยีนจ้ิงกวาดตามองกลุม่คนทีน่ัง่อยูต่รงหน้า  เอ๋ ขาด

ไปคนหนึ่ง  ”เอ่อ...ไช่ซินอี๋ว์ล่ะ„
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  เด็กสาวผมยาวที่ชื่อหลินอี๋เจินตัวสั่นเทิ้ม  ใบหน้าซีดขาวมองมาท่ีเธอ 

น�้าตาหยดโตร่วงเผาะทันที พวกผู้ชายที่ก�าลังปลอบเพื่อนหญิงเองก็ตัวสั่นงันงก

  หรือว่า...เฝิงเชียนจ้ิงวางถุงในมือแล้วหันหลังวิ่งกลับไปทางประตู  แต่

ต�ารวจรั้งตัวเธอไว้อีกครั้ง

  ”ห้ามเข้าไปนะ!„

  ”เกิดเร่ืองอะไรขึ้น  เมื่อกี้ฉันออกไปซ้ือของ...ฉันอยากรู้ว่าตกลงมันเกิด

อะไร...„  ประตูไม้เปิดออกอย่างช้า  ๆ     ทีมชันสูตรพลิกศพก�าลังถ่ายรูปและเก็บ

หลักฐานจากที่เกิดเหตุ 

  เฝิงเชียนจ้ิงยืนอยู่หน้าประตู  มองภาพภายในห้องรับแขกอย่างไม่อยาก

เชื่อตาตัวเอง

  ไช่ซินอีว์๋นอนอยูก่ลางกองเลอืด ดวงตาท้ังสองเบกิกว้างจ้องตรงมาทีป่ระตู 

ปากเผยอเล็กน้อย  เลือดแดงสดซึมเปือนท่ัวเสื้อไหมพรมสีชมพูท่ีสวมอยู่  มีด

เล่มนั้นปักอยู่กลางอก แทงลึกจนมิดด้าม

  เลือดทะลักไม่หยุด  แอ่งเลือดขนาดใหญ่นองอยู่ใต้ร่างของเธอ

  ข้างแก้มของไช่ซินอี๋ว์  ตุ๊กตาตัวจ๋ิวท่ีชื่อทานตะวันนอนอยู่กลางกองเลือด 

ส่วนท้องของมนัขาดเป็นช่อง  เมลด็ข้าวสารทะลกัร่วงกระจัดกระจายบนกองเลอืด

เช่นกัน

  เฝิงเชียนจิ้งสันหลังเย็นวาบ  ใครเป็นคนฆ่าไช่ซินอี๋ว์

”พวกเราเปล่านะ! พวกเรารออยูข้่างนอกกนัหมด„  เหอจยาหรงร้องไห้  ”ทุกคน

เป็นพยานได้  ตอนเล่นเกมไม่ว่าใครก็ห้ามเข้าไป„

  ท้ังหมดนัง่อยูใ่นสถานตี�ารวจ แทบทกุคนก�าลงัสะอืน้เสยีงแผ่ว  การตาย

ของไช่ซินอีว์๋เป็นเร่ืองจริงแท้แน่นอนไม่ต้องสงสยั  นอกจากมดีทีแ่ทงกลางหัวใจ

แล้ว ดเูหมอืนทีม่อืเธอมรีอยแผลบ่งบอกว่าพยายามต่อสูข้ดัขนืด้วย ค�าถามคอื 

ถ้าทุกคนอยู่ด้านนอก ใครเล่าเป็นคนฆ่าเธอ
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  ”ท�าไมพวกเธอเล่นเกมอะไรแบบนี้  ซ่อนแอบคนเดียวอะไรกัน„  ต�ารวจ

ส่ายหน้าไม่หยุด  ”นี่ปล่อยให้เขาอยู่ในห้องคนเดียวจริงหรือ„

  หลินอี๋เจินพยักหน้า  ”ในเมื่อเป็นเกมซ่อนแอบคนเดียว  ในห้องก็ต้องมี

เขาคนเดยีวอยูแ่ล้วค่ะ  เอ่อ...พวกเราทกุคนอยูข้่างนอก ในห้องไม่มคีนอืน่นะคะ„

  ไช่ซินอีว์๋เล่นเป็นคนท่ีสี ่ หลงัเฝิงเชยีนจ้ิงออกมาจากบ้าน หลนิอีเ๋จนิเล่น

เป็นคนทีส่องและจบเกมอย่างราบร่ืน  ต่อมาเป็นเดก็หนุม่ผมบลอนด์เฉนิฉวนฮัน่ 

จากนั้นจึงเป็นตาของไช่ซินอี๋ว์ ทุกคนยืนรออยู่หน้าประตูเหมือนทุกครั้ง ต่าง

กลั้นหายใจจ้องหน้าจอโทรศัพท์อย่างจดจ่อ แต่คราวนี้ผ่านไปนานมากก็ยัง

ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย จนเริ่มรู้สึกว่าผิดปกติ

  ตอนแรกหลนิอีเ๋จินนกึว่าไช่ซินอีว์๋จะเล่นแบบคร่ึงชัว่โมง แต่เล่นปล่อยให้

ทกุคนรออย่างนีไ้ด้ทีไ่หน พวกเขาจึงตดัสนิใจกดกร่ิง ปรากฏว่าไม่มคีนเปิด  เลย

ช่วยกันโทรศัพท์หาไช่ซินอี๋ว์ ไม่มีคนรับสาย แต่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจาก

ห้องรับแขก

  สุดท้ายเหอจยาหรงไม่อยากรอ  ตัดสินใจผลักประตูไม้เข้าไป  แล้วก็

ประสานสายตากับไช่ซินอี๋ว์ที่นอนจมกองเลือดอยู่พอดี 

  ”ชัน้ห้ากม็ทีางเข้าออก อาจเข้าบ้านจากตรงนัน้ได้„  ต�ารวจพดูอย่างครุ่นคดิ 

”ใครบ้างที่มีกุญแจบ้าน„

  ”เฉพาะคนในครอบครัวของหนูค่ะ  พ่อกับแม่ไปต่างประเทศ  ก็เหลือ

แค่...„  เหอจยาหรงหันไปมองเฝิงเชียนจ้ิงท่ีนั่งอยู่ตรงโต๊ะยาวในห้อง  ”เขาเช่า

ห้องในบ้านของหนู อยู่ชั้นห้า„

  ”หนไูม่ได้เข้าออกชัน้ห้าเลย อกีอย่างประตลูกูกรงด้านในขดักลอนไว้  ถ้า

ไม่งัดเปิดไม่มทีางเข้าบ้านจากด้านนอกได้„  เฝิงเชยีนจ้ิงตอบเสยีงเรียบ  ”ตอนนัน้

หนูไปซื้ออาหารมาให้ทุกคน เจ้าของร้านแผงลอยหลายร้านช่วยเป็นพยานได้„

  ”อย่าเพิ่งร้อนใจ  เราไม่ได้กล่าวหาพวกเธอ...„  ต�ารวจอธิบายอย่างสุขุม 

”เร่ืองนีแ้ปลกมาก  ถ้าในบ้านไม่มใีคร อยู ่ ๆ   เดก็สาวคนหนึง่จะถกูแทงตายได้ยงัไง 
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หรือจะเป็นคดีฆาตกรรมในห้องปิดตาย„

  ปกติพวกเขาไม่เชื่อเร่ืองฆาตกรรมในห้องปิดตาย  เพราะส่วนใหญ่มักมี

คนชกัใยอยูเ่บือ้งหลงั  ว่ากนัตามจริง มคีนอยูใ่นทีเ่กดิเหตุต้ังเยอะขนาดนี ้ กลบั

บอกว่าออกันอยู่หน้าประตูหมด ค�าให้การเช่นนี้ยากจะท�าใจเชื่อ ต�ารวจพินิจ

มองนกัศกึษากลุม่นัน้อย่างเงียบเชยีบ แม้ทุกคนใบหน้าซีดขาวและตัวสัน่เทา แต่

เขาก็รู้สึกว่าไม่ปกติอยู่ดี

  ”หรือว่า...„  จางเฉิงหมิงพูดอย่างช้า  ๆ   ”ตุ๊กตาเป็นคนฆ่า„

  ”หา...„

  ทันทีท่ีค�าพูดนั้นหลุดจากปาก ทุกคนลุกพรวดขึ้นด้วยความตกใจ  เสียง

เก้าอี้เหล็กครูดพืน้ดงัต่อเนือ่งเป็นระลอก มอืของเหอจยาหรงทีว่างอยูบ่นโต๊ะสั่น

ไม่หยุด เฉินฉวนฮั่นตกใจจนสะดุ้งโหยง บรรยากาศแปลกประหลาดแผ่ซ่าน

ไปทัว่กลุม่ เจ้าหน้าทีห่วงัซ่ึงยนือยูข้่างเฝิงเชยีนจิง้หร่ีตา ไม่ปกตจิรงิ  ๆ   ด้วย

  ”จางเฉิงหมิง พูดอะไรของนาย!„  หลินอี๋เจินเอ่ยเสียงสั่น

  ”ไม่ง้ันจะอะไรล่ะ  ในเมือ่ในห้องมแีค่เธอกบัตุก๊ตา!„  จางเฉงิหมงิตะโกน 

”นี่คือเกมซ่อนแอบไม่ใช่เหรอ  ใครถูกจับได้คนนั้นเป็นผี  ไช่ซินอี๋ว์จับตุ๊กตาได้

แล้ว ก็ถึงตาตุ๊กตาเป็นคนหาใช่ไหมล่ะ„

    ”เฮ้ย  นี่นายจะบอกว่า  ตุ๊กตาปีนออกมานอกอ่าง  เดินออกจากห้องน�้า 

แถมยังใช้มีดแทงไช่ซินอี๋ว์เนี่ยนะ„  เฉินฉวนฮั่นเกร็งไปทั้งตัว  มือก�าหมัดแน่น 

ทุกค�าที่หลุดจากปากสั่นระริก ”ร...ไร้สาระน่า„ 

  ”พอเจออีกฝ่ายต้องใช้มีดแทงไม่ใช่เหรอ  ไช่ซินอี๋ว์ก็ท�าแบบนี้กับตุ๊กตา

เหมอืนกนั!„  จางเฉงิหมงิตะโกนอย่างควบคมุตวัเองไม่อยู ่ ”นีค่อืเกมซ่อนแอบ

คนเดียวไม่ใช่หรือไง!„

  ”อ๊า...อ๊า...„  เหอจยาหรงยกมอืปิดหสูองข้างแล้วกรีดร้องสดุเสยีง  ”หยดุ

พูดเดี๋ยวนี้!  ไม่ต้องพูดแล้ว!„

  ชั่วขณะนั้นสถานการณ์วุ่นวายเกินจะควบคุม  เหอจยาหรงกรีดร้อง
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เหมอืนคมุสตไิม่อยู ่ หลนิอีเ๋จินฟบุหน้ากบัโต๊ะแล้วร้องไห้ ต�ารวจหญิงต้องรีบเข้า

มาปลอบ ต�ารวจชายจับเฉินฉวนฮั่นกับจางเฉิงหมิงแยกจากกัน ทุกคนอยู่ใน

สภาวะหวาดกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายที่ไม่ทราบสาเหตุของเพื่อน

นักศึกษา คดีฆาตกรรมในห้องปิดตาย รวมถึงเกมที่พวกเขาเล่น

  เพยีงไม่นานทกุคนกถ็กูจบัแยกและสอบปากค�าเดีย่ว  แม้เฝิงเชยีนจิง้จะ

อยูข้่างนอก แต่เธอมส่ีวนร่วมในเหตุการณ์คร่ึงแรก จงึจ�าต้องถกูสอบปากค�าด้วย 

เธออธิบายเหตุการณ์เท่าทีรู้่อย่างรวบรัด และบอกว่าหลงัจากเกมรอบแรกจบ เธอ

ก็อาสาออกจากบ้านไปซื้อของ

  เจ้าหน้าที่หวังรับผิดชอบจดบันทึกค�าให้การของเธอ  ทั้งสองเพิ่งเจอกัน

เมื่อราวหนึ่งเดือนก่อน คุณลุงหวังมาที่บ้านเพื่อแสดงความยินดีท่ีเธอสอบติด

มหาวทิยาลยั ส่วนพ่อกส็บายใจเมือ่รู้ว่ามหาวิทยาลยัอยูใ่นเขตทีค่ณุลงุเป็นผูด้แูล

  ”ไม่เข้าใจจริง  ๆ   ว่าเด็กสมัยนี้คิดอะไรกันอยู่„  เจ้าหน้าที่หวังปวดหัวกับ

คดีนี้มาก  ”คนเยอะขนาดนี้ยังจะเล่นซ่อนแอบคนเดียว„

  ”หนกูค็ดิแบบนีเ้หมอืนกนั...เหน็เขาว่านีค่อื  ‘ต�านานประจ�าเมอืง’  คณุลงุ

ลองเซิร์ชกูเกิลดูก็ได้ค่ะ  สรุปสั้น  ๆ   ก็คือพวกเขาเล่นเกมทดสอบความกล้ากัน„ 

เฝิงเชียนจิ้งสูดลมหายใจลึก ”หนูพยายามห้ามแล้ว ตอนนั้นแค่คิดว่าไม่น่าเล่น

อะไรไร้สาระแบบนี ้ ไม่นึกเลยว่า...จะมีคนตาย„

  ”เธอรู้จักเพือ่นคนอืน่ในกลุม่ไหม  พวกเขาสนทิกนัแค่ไหน„  อย่างไรเสยี

ทิศทางการสืบสวนของต�ารวจก็ยังมุ่งไปทางฆาตกรรมโดยมีแรงจูงใจ

  เฝิงเชยีนจ้ิงส่ายหน้า  ”หนรูู้จักจยาหรงคนเดยีว  เพราะเช่าห้องในบ้านของ

พวกเขาที่ชั้นห้า  ส่วนคนอื่นเพิ่งเจอกันคร้ังแรก...แต่เท่าท่ีดูคิดว่าพวกเขาน่าจะ

สนิทกันพอสมควร ไม่อย่างนั้นคงไม่มาเล่นด้วยกันแบบนี้„

  ”อมื...„  เจ้าหน้าท่ีหวังใช้นิว้เคาะแป้นพมิพ์  ”ก่อนเธอออกมา สงัเกตเหน็

อะไรผิดปกติไหม„

  เฝิงเชียนจ้ิงส่ายหน้า  แล้วจู่  ๆ   ก็ชะงัก  ทุกการเคลื่อนไหวของเธออยู่ใน
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สายตาของเจ้าหน้าทีห่วัง  เขาโน้มตวัมาข้างหน้าเลก็น้อยแล้วถามว่า  ”อะไรเหรอ 

นึกอะไรขึ้นได้หรือเปล่า„

  ”มรีอยน�า้แปลก  ๆ „  เธอนกึถงึสิง่ทีเ่หน็ตรงบนัไดไม้  ”ตรงบนัไดจากชัน้สี่

ขึ้นชั้นห้า บันไดทุกขั้นมีรอยน�้าที่ยังไม่แห้งสองจุดค่ะ„

  ”เอ๊ะ  รอยน�้าอย่างนั้นเหรอ„

  ”เหมอืนฝ่าเท้าหรือพ้ืนรองเท้าเปียกชืน้ พอเหยยีบบนบนัไดเลยทิง้รอยไว้„ 

เฝิงเชียนจ้ิงพูดอย่างสงบ  ”ตอนแรกหนูคิดว่าเป็นรอยเท้าของเหอจยาหรง แต่

ตอนนี้มานึกดูยิ่งรู้สึกว่าไม่ปกติ„

  ”ไม่ปกติตรงไหน  อธิบายมาหน่อย ยิ่งละเอียดยิ่งดี„

  ”บนัไดทุกขัน้มรีอยน�า้สองจุด  ถ้าเหอจยาหรงขึน้บนัได  ไม่มทีางใช้สองเท้า

เหยียบบนขั้นบันไดเดียวกัน  เธอเองก็ไม่ได้เจ็บเท้า  คนปกติอย่างพวกเราไม่มี

ทาง...„ เฝิงเชยีนจ้ิงขมวดคิว้ ท�าไมเธอถงึเร่ิมคดิอะไรท่ีเป็นไปไม่ได้แบบนัน้ ”อกี

อย่าง รอยนั่นก็เล็กนิดเดียวเอง„

  เธออธิบายพลางท�าไม้ท�ามอืเทยีบตามขนาดทีเ่หน็...ต�ารวจยืน่กระดาษกบั

ปากกาให้ลองวาด ขนาดราวคร่ึงฝ่ามือเธอ  ระหว่างที่เฝิงเชียนจ้ิงร่างภาพอย่าง

รวดเร็วตามขนาดคร่าว  ๆ   ที่จดจ�าได้ เธอก็พลันรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันที

  อันที่จริง...ขนาดประมาณเท้าของเจ้าทานตะวันพอดี

ข่าวการตายของไช่ซินอีว์๋แพร่ไปท่ัวมหาวทิยาลยั  เพิง่เปิดเรียนได้สปัดาห์เดียวก็

เกดิคดนีกัศกึษาเสยีชวีติ  แต่เวลานีท้างต�ารวจให้ข้อมลูกบัภายนอกเพยีง  ”สงสยั

ว่า„  เป็นคดีฆาตกรรมในห้องปิดตาย  ไม่มีพยานรู้เห็น  แต่มีเพื่อนกลุ่มใหญ่อยู่

ข้างนอก  ส่วนรายละเอียดอื่น  ๆ   ต�ารวจไม่ได้เปิดเผย  รวมทั้งเร่ือง  ”ซ่อนแอบ

คนเดียว„ ก็ไม่ปรากฏในสื่อ

  เหอจยาหรงกับคนอื่นได้รับค�าสั่งให้ปิดปากเงียบ  ห้ามให้ข้อมูลกับสื่อ

สุม่สีสุ่่มห้าเด็ดขาด  เพื่อไม่ให้กระทบรูปคดี
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  ช่วงนี้ไม่มีข่าวใหญ่อะไร  สื่อจึงเล่นข่าวนี้อย่างอึกทึกครึกโครมตาม

ธรรมเนียม  ไม่ถึงสองวันก็ขุดคุ้ยข้อมูลบรรพบุรุษแปดชั่วโคตรของไช่ซินอี๋ว์

ออกมาจนหมด ครอบครัวมีกี่คน สมัยมัธยมปลายอยู่ชมรมอะไร กระทั่งบท

สมัภาษณ์อาจารย์กม็ ีแถมยงัพยายามขดุว่าช่วงนีม้คีนตามจีบเธอหรือไม่ เป็นไป

ได้ไหมว่าเป็นคดีฆ่าเพราะหึงหวง และอื่น  ๆ   อีกมากมาย

  ข้อมลูของเหอจยาหรงและเพือ่นนัน้เกบ็เป็นความลบั  เพราะจัดเป็นพยาน

ส�าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี  ส่วนรายละเอียดอื่น  ๆ   ห้ามเปิดเผยแก่ภายนอก

  เหอจยาหรงกับเพ่ือนกลุ่มนั้นของเธอเป็นเด็กคณะพาณิชยศาสตร์  ห่าง

ไกลจากคณะอักษรศาสตร์ของเฝิงเชียนจิ้งมากจนไม่อาจจับมาโยงกัน  เธอดีใจ

ทีต่วัเองรอดพ้นไม่ถกูจับตามอง มเีพยีงไม่กีค่นทีรู้่ว่าเธออาศยัอยูบ้่านครอบครัว

เหอ ซ่ึงพวกเขาก็แค่ถามไถ่อย่างเป็นห่วงสองสามประโยค แต่เธอใช้กลยุทธ์

นิ่งเสียต�าลึงทอง ตอบปัดปฏิเสธทุกค�าถาม

  คุณพ่อคุณแม่เหอเพิ่งบินถึงยุโรปก็ถูกเรียกตัวกลับมาทันทีเพราะคดีนี้ 

ระหว่างนีเ้ฝิงเชยีนจิง้กลบัไปอยูท่ี่บ้านหลงันัน้ไม่ได้ ทางมหาวทิยาลยัจึงจัดห้องว่าง

ในหอพักให้เธออยู่ชั่วคราว

  ใครเล่าจะท�าเรากลวัมากเท่าความคดิของเราเอง  เวลานีใ้ห้เธออยูบ้่านนัน้

คนเดยีวกค็งคดิฟุง้ซ่านไปเร่ือย ถงึอย่างไรห้องรับแขกกม็คีนตายนะ!  เธอไม่อาจ

ท�าใจเชือ่ว่าตุ๊กตาฆ่าคน แล้วสีค่นท่ีอยูข้่างนอกไม่ได้ยนิแม้แต่เสยีงกรดีร้องเลยหรือ 

ตามร่างกายของไช่ซินอี๋ว์มีร่องรอยขัดขืนชัดเจน จะไม่ร้องขอความช่วยเหลือ

ได้อย่างไร

  ”เฮ้...„  เฝิงเชยีนจิง้นัง่กนิข้าวในโรงอาหารของนกัศกึษาเงียบ  ๆ   ทันใดนัน้

เสียงเรียกอย่างกระตือรือร้นสุดขีดก็แว่วมาเข้าหู  ”เสี่ยวจิ้ง!„

  พรวด...น�า้แกงทีเ่ธอเพิง่ซดพุง่พรวดจากปาก ตาเบกิกว้างเท่าไข่ห่านจ้อง

เด็กหนุ่มท่ีนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้าม  ดูเหมือนปฏิกิริยาของเธอท�าให้เขาแปลกใจ

เล็กน้อย
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  เธอเช็ดปากแล้วส่งเสียงจุปากอย่างไม่พอใจ  ”อย่ามาเรียกชื่อฉันตาม

อ�าเภอใจได้ไหม„

  ”อะไรกัน  เธอนี่เวอร์จริงเชียว„  ซย่าเสวียนอว่ินรีบหยิบกระดาษทิชชูมา

เช็ดโต๊ะ  ”ไม่ชอบให้เรียกว่าเสี่ยวจิ้งเหรอ„

  ”ไม่ชอบ„  ค�าตอบชัดเจนและเฉียบขาด

  ”โอเค  คุณเฝิง  ฉันขอนั่งกินข้าวด้วยได้ไหม„  ปากเขาถามแบบนี้ก็จริง 

แต่ก้นนั่งแหมะลงไปเรียบร้อยแล้ว

  ”ไม่ได้„  เฝิงเชยีนจ้ิงตอบแม้รู้ว่าไม่มปีระโยชน์  เธอมองซย่าเสวยีนอวิน่

ที่นั่งหน้าตาเฉยอย่างไม่สบอารมณ์  เขายิ้มอย่างไร้เดียงสา  ไร้เดียงสาเสียจนเธอ

หงุดหงิด

  ทันใดนั้นใครบางคนก็หย่อนตัวลงจะนั่งทางด้านขวามือของเธอ  เฝิง

เชียนจิ้งลุกพรวด มองคนที่ก�าลังตั้งท่าจะนั่งด้วยสายตาระแวง

  กวัเย่ว์หยางเหน็ท่าทางของเธอแล้วชะงักไปทันที  ค้างอยูใ่นท่ากึง่นัง่กึง่ยนื 

เมื่อครู่เขาก�าลังจะนั่งลงแล้วเชียว

  ”โห ปฏกิริิยาตอบสนองเธอฉบัไวสดุยอดเลย!„  ซย่าเสวยีนอวิน่มกัส่งเสยีง

อุทานเกินจริงสุดขีดเสมอ

  ”นี่มันอะไร„  เธอจ้องหน้ากัวเย่ว์หยาง  ”ไปให้พ้น  ท่ีนั่งต้ังเยอะ ท�าไม

ต้องมานั่งข้างฉัน„

  ”พวกเราอยู่ชมรมเดียวกันนี่นา„  กัวเย่ว์หยางตอบหน้าตาเฉยแล้วนั่งลง 

เตรียมหยิบตะเกียบ

  พูดยังไม่จบประโยคดี  เหมาอิ่งเต๋อก็ยกถาดเดินมาจากทิศหนึ่งนาฬิกา 

สีหน้าไร้อารมณ์แต่ดูกวนประสาทจนน่าถีบแบบนั้นเฝิงเชียนจ้ิงจ�าได้แม่น  เขา

ขมวดคิว้มองซย่าเสวยีนอว่ินท่ีนัง่หันหลงัอยู ่แล้วเลือ่นสายตาไปมองกวัเย่ว์หยาง

ที่ก�าลังกวักมือเรียก ก่อนจะหันมาสบตาเธอ

  ”อะไรกัน  ไม่มีที่อื่นว่างแล้วเหรอ„  เขาถามอย่างร�าคาญ
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  พดูได้ด!ี  เฝิงเชยีนจ้ิงมองไปทางเขาอย่างเห็นด้วยเต็มที ่ โต๊ะเยอะขนาดนี้ 

รีบไปนั่งที่อื่นเลยไป  ไม่ต้องมาเบียดตรงโต๊ะสี่คนตัวเล็ก  ๆ   ที่เธอนั่งอยู่

  ”โอ๊ย  เพ่ือนร่วมชมรมกนัเองทัง้นัน้!„  ซย่าเสวยีนอวิน่หนัมามองแล้วลาก

เก้าอี้ให้เหมาอิ่งเต๋อนั่ง  ”รีบ  ๆ   นั่งเร็ว มาดูแลเพื่อนหน่อย„ 

  ”ดแูลอะไรกนั ฉนัไม่ต้องการ„  เฝิงเชยีนจิง้ขยบัมอืเตรียมจะยกถาด  ”ฉนั

บอกแล้วว่าเป็นแค่สมาชิกในนาม  ถ้าพวกนายไม่ไป ฉันไปเอง„

  ”อะไรกันเล่า  บ้านเธอเกิดเร่ืองแท้  ๆ   เพื่อนร่วมชมรมก็ต้องเป็นห่วงสิ!„ 

ซย่าเสวียนอวิ่นรีบดึงมือเธอไว้  ไม่ยอมให้ไป

  ว่าไงนะ  เฝิงเชยีนจ้ิงชะงัก ท�าไมไอ้บ้าท่ียิม้บือ้ตลอดเหมอืนคนปัญญาอ่อน

อย่างหมอนีถ่งึรู้ว่าบ้านเธอเกดิเร่ือง  เหมาอิง่เต๋อนัง่ลง คบีบะหมีผ่ดัตรงหน้ากนิ

โดยไม่มองเธอด้วยซ�า้ กวัเย่ว์หยางรบเร้าให้เธอนัง่ ไม่รู้เพราะอะไร สดุท้ายเธอ

ก็นั่งลงเพราะความสงสัย

  ”เร่ืองของภาคบญัชน่ีะเหรอ„  เหมาอิง่เต๋อถาม  ”ทีม่นีกัศกึษาหญงิเสยีชวีติ

โดยไม่รู้สาเหตุ„

  ”ใช่  ๆ   น่ากลัวมากเลย  ได้ยินว่าถูกมีดแทงหัวใจละ!„  ซย่าเสวียนอวิ่น

หันไปหาเฝิงเชียนจิ้ง  ”เธออยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือเปล่า„

  เฝิงเชียนจ้ิงส่ายหน้า  ”ฉันไม่อยู่  ออกไปซ้ือของ...ท�าไมนายรู้ว่าฉัน

เกี่ยวข้องกับคดีนี้„

  ”ก็เธออยู่บ้านนั้นไม่ใช่เหรอ„  ซย่าเสวียนอวิ่นยิ้มน้อย  ๆ   ”มหาวิทยาลัย

จัดห้องในหอพักให้เธออยู่เป็นกรณีพิเศษ ผิดสังเกตจะตายไป„

  ”ย้ายเข้าตอนกลางคืน  แถมเป็นหอหญิง  นายรู้เร่ืองนี้ได้ยังไงไม่ทราบ„ 

เฝิงเชียนจิ้งถามอย่างไม่เกรงใจ

  ”พูดเป็นเล่นไป ฉันน่ะหูตาเยอะแยะ!„  ซย่าเสวียนอวิ่นยืดตัวตรงอย่าง

ภาคภูมิแล้วผายมือไปทางเหมาอิ่งเต๋อที่อยู่ข้าง  ๆ   ”ถ้าหอหญิงมีข่าวเกี่ยวกับ

นกัศกึษาหญงิต้องบอกให้เรารู้อยูแ่ล้ว เวลามเีร่ืองอะไร พวกผู้หญงิเป็นต้องรีบ
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มารายงานเขาตลอดแหละ„

  ช ิทีแ่ท้กม็สีายข่าวอยูใ่นหอนีเ่อง  ไม่น่าเชือ่เลยว่าจะบังเอญิมคีนเห็น  เธอ

นกึว่าไม่มใีครรู้เสยีอกี  วันนัน้ตอนย้ายเข้า สมัภาระเธอกไ็ม่เยอะ  ไม่น่าจะมใีคร

สังเกตเลยแท้  ๆ

  ”อย่าท�าหน้าเหมือนเป็นเร่ืองใหญ่โตแบบนั้นสิ  บนโลกนี้ไม่มีความลับ

หรอกนะ„  เหมาอิง่เต๋อเลกิคิว้  ”กเ็หมอืนคดฆีาตกรรมนีล่ะ  ได้ยนิว่าไปเล่นอะไร

ที่ไม่ควรเล่น พวกผีถ้วยแก้วท�านองนั้นใช่ไหม„

  ผีถ้วยแก้วง้ันเหรอ  ตอนนี้คนนอกลือกันไปลือกันมาจนกลายเป็นเร่ือง

ผีถ้วยแก้วไปแล้วหรือนี่  ลือกันเก่งเหลือเกินนะ พวกขี้นินทานี่เก่งเร่ืองปันน�้า

เป็นตัวเสียจริง! เธอเบ้ปากเล็กน้อยแล้วก้มหน้าก้มตากินข้าวแกงกะหร่ีต่อ  

ขี้คร้านจะตอบ

  ”ดูท่าจะไม่ใช่ผีถ้วยแก้ว  แววตาเธอดูไม่พอใจ„  เหมาอิ่งเต๋อยิ้ม  ”ดูง่าย

จริง  ๆ „

  เฝิงเชียนจิ้งขมวดคิ้วมุ่น  ให้ตายสิ!  ที่แท้เขาแกล้งหลอกถามฉันเหรอ 

”น่าร�าคาญ  อย่ามาถามฉัน พวกเราบอกอะไรไม่ได้ทั้งนั้น„

  ”รู ้หรอกน่า  พวกภาคบัญชีก็ว่าอย่างนี้เหมือนกัน„  ซย่าเสวียนอวิ่น

ชะโงกหน้าเข้ามาใกล้จนแทบจะลงไปพังพาบกับโต๊ะ  ”แค่แอบบอกเรานิดเดียว

ก็ยังดี มีข่าวลือว่า...พวกเขาเล่นต�านานประจ�าเมืองกันเหรอ...„

  คราวนี้เฝิงเชียนจ้ิงพยายามสบตากับซย่าเสวียนอวิ่นตรง  ๆ   ด้วยสีหน้า

จริงจัง นัยน์ตาไร้เดียงสาเป็นประกายจนเกือบเข้าขั้นปัญญาอ่อนคู่นั้น  เห็นแล้ว

อยากจิ้มให้ทะลุชะมัด

  ”ฉนัซีเรียสนะ ต�ารวจห้ามไม่ให้เราเปิดเผยอะไรแม้แต่ค�าเดยีว„  เธอตอบ

เน้นทีละค�าอย่างหนักแน่น

  ”ขี้งก!„  กัวเย่ว์หยางที่นั่งอยู่ทางขวาบ่นอย่างเหนื่อยหน่าย  ”ฉันอุตส่าห์

ตื่นเต้น„
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  ”เร่ืองแบบนี้มีอะไรน่าตื่นเต้น มีคนตายทั้งคนนะ!„  เฝิงเชียนจ้ิงตะคอก

สวน

  ”แล้วยังไง„  เหมาอิ่งเต๋อพูดเสียงเรียบ  ”พวกเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเสีย

หน่อย  ถ้าพวกเธอเล่นเกมทดสอบความกล้าจริงอย่างท่ีเขาว่ากัน ฉันคงพูดได้

แค่ว่าหาเรื่องใส่ตัวแท้  ๆ „

  แกร๊ง!  เฝิงเชียนจ้ิงกระแทกช้อนลงชาม  หมอนี่พูดจาระคายหูเกินไป

แล้ว  นัยน์ตาแหลมคมของเธอตวัดไปทางเหมาอิ่งเต๋อ  ไม่อยากเชื่อว่ามีคนกล้า

พูดจากระทบคนตายแบบนี้

  ”เข้าใจอะไรผดิหรือเปล่า  เดก็สาวอายสุบิแปดต้องมาตายก่อนเวลาอันควร 

นายกลับบอกว่าเขาสมควรตายง้ันเหรอ„  เฝิงเชียนจ้ิงพยายามควบคุมอารมณ์

โกรธที่พลุ่งพล่าน

  ”ไม่ง้ันจะให้บอกว่าอะไรล่ะ  จะโทษใครได้ง้ันเหรอ„  เหมาอ่ิงเต๋อวาง

ตะเกียบในมือแล้วสบตาอีกฝ่าย  ”สมมติว่าพวกเขาเจอเร่ืองร้ายเพราะไปเล่น

อะไรท่ีไม่ควรเล่นเข้าจริง  ๆ   ไม่ได้ตายเพราะฝีมือคนนอก ฉันก็ไม่เห็นว่าจะเป็น

ความผิดของใคร บอกได้เพียงว่าสมควรแล้วเพราะดันหาเรื่องใส่ตัวเอง„

  เลือดเย็น!  เฝิงเชียนจิ้งนึกด่าในใจ  แต่กลัวว่าหากยิ่งต่อล้อต่อเถียงจะ

เผลอหลุดพูดอะไรมากไปกว่านี้  เธอสงสัยด้วยซ�้าว่าเหมาอิ่งเต๋ออาจจงใจยั่วให้

เธอโกรธ...เธอสูดลมหายใจลึก ตัดสินใจยกถาดเดินไปที่อื่น

  ”เฮ้...เสี่ยวจ้ิง„  ซย่าเสวียนอวิ่นลุกขึ้นร้ังเธอ  ”ขอบอกอะไรหน่อย กลับ

ถึงบ้านแล้วต้องระวังตัวนะ„

  เฝิงเชียนจิ้งเบิกตากว้างหันกลับไปมอง  ”หมายความว่ายังไง„

  ”เธอมียันต์คุ้มภัยหรือเปล่า  ในบ้านมีพระพุทธรูปไหม  ถ้ามีก็อยู่ใกล้  ๆ

เอาไว้นะ  ป้องกนัไว้ก่อน„  ซย่าเสวยีนอว่ินท�าเสียงราวกบัเป็นเร่ืองคอขาดบาดตาย 

”ฉันกังวลว่าพวกเขาอาจไปเล่นอะไรท่ีไม่ควรเล่น ถ้าเจ้าสิ่งนั้นยังอยู่ในบ้านละ

แย่แน่„
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  ”ไปให้พ้นหน้าฉัน!„  เฝิงเชียนจ้ิงสะบัดมือซย่าเสวียนอวิ่นแล้วผลักเขา

ออกไป  พอได้หรือยัง  จะพูดเรื่องพวกนี้ให้กลัวท�าไมเนี่ย!

  ซย่าเสวยีนอวิน่เซถอยหลังไปหลายก้าว  ถ้าไม่ใช่เพราะเหมาอิง่เต๋อลกุขึน้

ช่วยประคองไว้จากข้างหลัง  เขาคงล้มหน้าหงายกลางโรงอาหารแน่นอน

  ”อะไรกนั ท�าไมแรงเยอะแบบนี„้  เหมาอิง่เต๋อท่ีช่วยจับซย่าเสวยีนอวิน่ไว้

ตั้งข้อสังเกตทันที

  ”โห...„  ซย่าเสวียนอว่ินใช้มอืกมุหน้าอก  ”เจ็บสดุ  ๆ   เธอแรงเยอะจริง  ๆ  

ด้วย!„

  ”แถมยังคล่องแคล่วมาก  ไม่เหมือนที่เห็นภายนอกเลยนะ„  เหมาอิ่งเต๋อ 

มองตามหลงัเฝิงเชยีนจ้ิงท่ีก�าลงัเดนิจากไป  ”ว่าไง นายสงัเกตเห็นอะไรหรือยงั„

  ”พดูแรง  ๆ   ไปแบบนัน้  ยงัไงกต้็องได้ผลบ้างละ„  มมุปากซย่าเสวยีนอวิน่

ยกขึ้นเป็นรอยยิ้ม  แล้วกลับไปนั่งที่เดิมอย่างพึงพอใจ  ”ถ้าเป็นต�านานประจ�า

เมืองจริงก็คงเยี่ยมไปเลย!„

  ”จริงด้วย...„  กัวเย่ว์หยางที่นั่งเยื้องกับเขาเห็นด้วยเต็มที่

  ”ประสาท„  เหมาอิ่งเต๋อเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์  ”ก็แค่คดีฆาตกรรม

ธรรมดา  เพียงแต่ฆาตกรเก่งหน่อยเท่านัน้  ถ้าต�ารวจเจอเง่ือนง�าเดีย๋วกไ็ขคดไีด้„

  ”นี ่ ๆ     ซย่าเทยีน นายว่าถ้าเป็นต�านานประจ�าเมอืงจริง จะเป็นเร่ืองไหนน่ะ„ 

กวัเย่ว์หยางไม่สนใจเหมาอิง่เต๋อ แต่หันไปถามซย่าเสวียนอวิน่อย่างกระตอืรือร้น

  ”ห ึ ๆ „  ซย่าเสวยีนอวิน่ยิม้กว้าง นยัน์ตาส่องประกายแพรวพราว ท�าหน้า

เหมือนนักสืบมือฉมัง  ”ฉันว่านะ อาจจะเป็น  ‘เกมซ่อนแอบคนเดียว’ ก็ได้!„


