
ปฐมบท

กกึ กกึ กกึ กกึ อีว๋เ์สีย่วเอนิไดย้นิเสยีงสน้สงูของเธอเอง ยำมกลำงดกึ
เงียบสงัดยิ่งท�ำให้รู้สึกว่ำเสียงดังกว่ำปกติ  เธอพยำยำมเดินให้เบำลง 
บำ้นเรือนหลำยหลงัตำมสองขำ้งทำงปิดไฟแลว้ ตอนนีเ้ท่ียงคนืกวำ่  เงียบจนเธอ

ต้องเขย่งเท้ำเดินกว่ำเสียงจะเบำลง

ควำมจริงรองเท้ำท่ีสวมวันนี้ก็ไม่สูงมำก  เพียงแต่บรรยำกำศรอบๆ เงียบ

จนทุกย่ำงก้ำวดูรำวจะดังก้องไปทั่ว

ตอนแรกคุยกันไว้ดิบดีว่ำร้องเพลงถึงห้ำทุ่มก็จะแยกย้ำย  ปรำกฏว่ำ

ทุกคนสนุกมำกก็เลยต่อกันอีกชั่วโมง  สุดท้ำยต้องวิ่งขำขวิดให้ทันรถไฟขบวน

สุดท้ำย กว่ำจะได้กลับก็ดึกมำกแล้ว

กึกกึก ตึก  กึกกึก  อี๋ว์เสี่ยวเอินรู้สึกแปลกๆ เหมือนมีเสียงรองเท้ำอีกคู่

แทรกเสียงส้นสูงของเธอมำด้วย

เธอแสร้งหันไปมองด้ำนหลังรำวกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้น  ห่ำงไปประมำณ

สบิเมตรมร่ีำงของใครอกีคนก�ำลงัเดนิอยูบ่นถนนสำยเดยีวกนั  เธอรบีหันกลบัมำ

แน่นอนว่ำถนนสำยนี้ไม่ได้มีบ้ำนเธอแค่หลังเดียว  คนอื่นจะเดินทำงเดียวกัน

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ดึกดื่นอย่ำงนี้เธออดระแวงไม่ได้
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และเพรำะดกึมำกแลว้นีเ่อง  จึงเปน็ธรรมดำทีเ่ธอจะกลวัและเร่ิมเร่งฝีเทำ้

โดยอัตโนมัติ  เลี้ยวซ้ำยแยกหน้ำก็จะถึงบ้ำนเธอแล้ว

เสียงฝีเท้ำใกล้เข้ำมำเร่ือย ๆ   เธอแอบเหลือบไปมองด้ำนหลังและพบว่ำ

เป็นผู้ชำย  เขำดูเหมือนก�ำลังเร่งฝีเท้ำ  ตอนนี้ระยะห่ำงระหว่ำงเขำกับเธอหดลง

กว่ำครึ่ง  อีกทั้งยังใกล้เข้ำมำเรื่อย ๆ

ทัง้สองเดนิอยูค่นละฝ่ังถนน ดเูผิน ๆ  เหมอืนไมอ่นัตรำยนกั แตท่�ำไมเธอ

รู้สึกเหมือน...ผู้ชำยคนนั้นก�ำลังมองเธออยู่

เธอสวมกระโปรงสั้น  แต่ก็ไม่ได้สั้นอะไรขนำดนั้น หญิงสำวหนีบกระเป๋ำ

ถอืแนบล�ำตวัแลว้เร่งฝเีทำ้ใหเ้ร็วขึน้อกี ทำงแยกอยูต่รงหนำ้นีเ่อง  เธอเหลอืบมอง

ด้ำนหลังด้วยหำงตำโดยแกล้งท�ำเป็นมองรถที่วิ่งมำ  แล้วเลี้ยวซ้ำยอย่ำงรวดเร็ว

อี๋ว์เสี่ยวเอินเลี้ยวซ้ำยข้ำมไปอีกฝั ่งของซอย  อีกไม่กี่วินำทีเธอจะถึง

ถนนฝั่งที่ชำยคนนั้นเดินอยู่  แต่เธอไม่กล้ำมองเขำ  ก้มหน้ำก้มตำสำวเท้ำไป

ข้ำงหน้ำ  ไม่สนใจอีกต่อไปว่ำส้นสูงจะส่งเสียงดังขนำดไหน  เสียงกึกกึกกึก 

ก้องไปทั่วถนนยำมค�่ำคืน

แต่...เสียงวิ่งของเท้ำอีกคู่ท�ำให้เธอตกใจจนท�ำอะไรไม่ถูก!

นี่มันเร่ืองบ้ำอะไรกัน!  อี๋ว์เส่ียวเอินหันขวับ  เธอจ้องมองซอยเล็กแคบ

ด้ำนหลัง นอกจำกรถที่จอดอยู่สองข้ำงทำง  ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแม้แต่คนเดียว

ต...แต่เมื่อครู่เธอได้ยินเสียงคนว่ิงเข้ำมำในซอยนี้จริง ๆ  แถมเสียง

รองเท้ำยังเหมือนของผู้ชำยคนนั้นไม่ผิดเพี้ยน

เธอกลืนน�้ำลำย  เหง่ือซึมจนฝ่ำมือชื้น  ถึงไม่เห็นใครแต่เวลำนี้ใจเธอสั่น

ไปหมด  อี๋ว์เสี่ยวเอินเร่งฝีเท้ำมุ่งหน้ำไปยังบ้ำนของเธอ  เธอเช่ำห้องอยู่ใน

อพำร์ตเมนต์แบบเก่ำที่มีห้ำชั้น  ไม่มีลิฟต์  ไม่มียำมรักษำควำมปลอดภัย

แต่ภำยในสะอำดสะอ้ำน ผู้เช่ำส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ส่วนน้อยเท่ำนั้นที่อยู่เป็น

ครอบครัว นับว่ำปลอดภัยทีเดียว

เธอเสียบลูกกุญแจในรูกุญแจ  บิดแกร๊ก  ประตูเปิดออก  อี๋ว์เสี่ยวเอิน
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ผลกัประตเูปดิพลำงหอบหำยใจ หำงตำเหลือบมองไปด้ำนข้ำงโดยสัญชำตญำณ

ไม่รู้ชำยว่ำคนนั้นมำอยู่ท่ีนี่ตั้งแต่เมื่อไร  เขำยืนห่ำงจำกเธอไปไม่ถึงสิบเมตร

และก�ำลังมองเธออยู่!

“กร๊ีดดด!”  อี๋ว์เสี่ยวเอินหลุดเสียงร้องด้วยควำมตกใจ ชำยคนนั้นก�ำลัง

จะพุ่งเข้ำมำหำเธอ!

ไมน่ะ!  อีว๋เ์สีย่วเอนิวิง่เขำ้ตกึอยำ่งเร็วทีส่ดุเท่ำท่ีท�ำได ้ วนิำทท่ีีประตูก�ำลงั

จะงับปิด  เธอเห็นว่ำอีกก้ำวเดียวชำยคนนั้นก็จะถึงตัวเธอ!

ปัง! หญิงสำวไม่สนใจแล้วว่ำตอนนี้กี่โมงกี่ยำม  เธอกระแทกปิดประตู

เสียงลั่นด้วยควำมกลัว  แข้งขำอ่อนยวบขณะถอยหนีไปข้ำงหลัง  ตำมองเงำ

ตรงช่องใต้ประตูใหญ่  ใครบำงคนยืนอยู่ตรงนั้น  เขำไม่เคำะประตูและไม่จำก

ไปไหน  รำวกับรู้ว่ำเธอยืนอยู่หลังประตูนี่เอง

สตอล์กเกอร์เหรอ  หรือว่ำคนโรคจิต  น่ำกลัวเหลือเกิน  หลังจำกวันนี้

เธอคงไม่กล้ำกลับบ้ำนดึกอย่ำงนี้แล้ว

อี๋ว์เสี่ยวเอินหมุนตัวแล้วเดินขึ้นบันไดอย่ำงหวำดหว่ัน  ห้องของเธออยู่

ช้ันห้ำ  วิ่งขึ้นบันไดเวลำอะดรีนำลินหลั่งแบบนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยสักนิด  ประตู

ทำงเข้ำชั้นห้ำล็อกแล้ว  เธอไขกุญแจเปิดแล้วเดินย่องผ่ำนระเบียงทำงเดินไป

เงียบ ๆ  ถดัจำกระเบยีงคอืพืน้ท่ีสว่นกลำง ตำมดว้ยหอ้งชดุสำมหอ้งทีอ่ยูบ่นชัน้นี ้

หอ้งของเธออยูส่ดุทำงเดนิ  เธอวิง่เขำ้หอ้งอยำ่งรวดเร็วรำวลมกรดแลว้หนัไปลอ็ก

ประตูทันที  ทั้งยังคล้องโซ่เพิ่มอีกชั้นด้วยมืออันสั่นเทำ

เธอหันหลังพิงประตู  ลมหำยใจถี่กระชั้น  หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุด

จำกอก อกสัน่ขวญัแขวนไปหมด  เธอถกูคนไลต่ำม...เธอเบกิตำกว้ำงดว้ยควำม

หวำดหวั่น หวังว่ำไอ้โรคจิตนั่นจะไปที่อื่นแล้วนะ

เธอเหง่ือแตกท่วมตัว  สิ่งแรกท่ีท�ำคือหยิบมือถือจำกในกระเป๋ำหนังมำ

อัปเดตสเตตัสในเฟซบุ๊ก บอกทุกคนว่ำเมื่อกี้เธอเจอสตอล์กเกอร์โรคจิตไล่ตำม 

ตอนนี้ถึงบ้ำนโดยปลอดภัยแล้วแต่ยังกลัวจนหำยใจไม่ทั่วท้อง
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คอมเมนต์จ�ำนวนมำกพร่ังพรูเข้ำมำรำวพำยุหิมะ  ส่วนมำกถำมไถ่ด้วย

ควำมห่วงใย  ไลน์ก็เด้งไม่หยุด  พอตอบจนเบื่อแล้วหญิงสำวถึงลุกขึ้น ตำมตัว 

มีแต่กลิ่นบุหรี่กับกลิ่นเหงื่อ  เธอคิดว่ำควรรีบไปอำบน�้ำ พรุ่งนี้มีเรียนเสียด้วย

ตีหนึ่งคร่ึง  เธอเช็ดผมเปียกชื้นพลำงเดินออกจำกห้องน�้ำ  อ่ำนข้อควำม

จำกเฟซบุ๊กและไลน์ในมือถือ  คิดว่ำอีกเดี๋ยวค่อยตอบ  จำกนั้นเสียบมือถือ

ชำร์จแบตไว้บนโต๊ะแล้วนัง่ลง  ใช้คอมพวิเตอร์ตอบน่ำจะเร็วกว่ำกนัเยอะ พมิพ์บน

มือถือช้ำจะตำยไป

เวลำนี้ใจเริ่มสงบลงบ้ำง  เธอเร่ิมกังวลว่ำหลังจำกน้ีควรท�ำอย่ำงไร 

ถ้ำอีกฝ่ำยอยู่ละแวกนี้เหมือนกันเล่ำ  “แบบนี้เขำก็รู้น่ะสิว่ำบ้ำนเธออยู่ที่ไหน” 

ข้อควำมจำกเพื่อนคนหนึ่งถำมด้วยควำมกังวล

อี๋ว์เสี่ยวเอินใจหำยวำบ  จริงด้วย  เขำไล่ตำมเธอมำจนถึงประตูใหญ่ 

แปลว่ำเขำรู้แน่ ๆ ว่ำบ้ำนเธออยู่ไหน!  พอคิดถึงตรงนี้  เหง่ือเย็นชื้นก็ผุดเต็ม

หน้ำผำก

“เสี่ยวเอิน  พอกลับถึงห้องเธอเปิดไฟทันทีหรือเปล่ำ  ถ้ำท�ำแบบนั้น

เขำต้องรู้แน่ว่ำเธออยู่ห้องไหน!”

วำ่ไงนะ!  อีว๋เ์สีย่วเอนิใจตกไปอยูท่ีต่ำตุม่  หนัขวบัไปมองไฟดวงใหญ่ใน

ห้องของตัวเอง  เมื่อกี้พอเธอเข้ำมำก็เปิดไฟทันทีนี่นำ!  เธอกวำดตำมองท่ัวห้อง

ด้วยควำมวิตก  หัวใจเร่ิมเต้นเร็วขึ้นมำอีก  เธอลุกขึ้นด้วยท่ำทีหวำดระแวง 

ตอนนี้จะปิดไฟก็ไม่ทันแล้ว คงได้แต่ภำวนำให้ไอ้โรคจิตนั่นรีบเดินไปที่อื่น

กลำ้มเนือ้ล�ำคอบบีเกร็งจนรู้สกึรำวจะขำดอำกำศหำยใจ  โต๊ะของเธอหนั

ไปทำงหน้ำต่ำงซ่ึงมีผ้ำม่ำนบังไว้  เธอขยับเข้ำไปใกล้ด้วยควำมพร่ันใจ  มือขวำ

อันสั่นเทำยกขึ้นช้ำ ๆ  แง้มแค่ตรงมุมนิดเดียวก็พอ  หน้ำต่ำงห้องเธอมองเห็น

ด้ำนล่ำงอำคำรได้พอดี  ไอ้โรคจิตนั่นคงไม่...

ชำยคนนั้นยืนอยู่ในซอยด้ำนล่ำง  เขำก�ำลังเงยหน้ำ  จ้องตรงมำที่ห้อง

ของเธอ!
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ไม่นะ!  อี๋ว์เสี่ยวเอินตกใจจนปล่อยผ้ำม่ำนล่ืนหลุดจำกมือ  ขำอ่อนยวบ

ทรุดลงกับพื้น  เขำอยู่ข้ำงล่ำง  เขา-อยู่-ข้าง-ล่าง!

เธอพุ่งไปท่ีคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์มือเป็นระวิงทันที  ผู้ชำยคนนั้นอยู่

ข้ำงล่ำง!

ตึก ตึกตึก...

“แจ้งควำมเร็วเข้ำ!”

“รีบเปิดหน้ำต่ำงแล้วกรี๊ดเสียงดัง ๆ !”

“เสี่ยวเอิน บ้ำนเธออยู่ไหน  เดี๋ยวฉันช่วยแจ้งควำม!”

“ท�ำไมไม่ตอบ  เธอเป็นอะไรรึเปล่ำ”

“เสี่ยวเอิน  อี๋ว์เสี่ยวเอิน เธอยังอยู่หรือเปล่ำ!”

“...”



รถไฟเคลื่อนเข้ำเทียบสถำนีช้ำ ๆ   แต่ชำยหนุ่มก้ำวไปยืนรอหน้ำประตู
ด้วยสีหน้ำกระวนกระวำยก่อนแล้ว  พอรถจอดสนิทและประตูเปิด 
เขำก็พุ่งออกไปทันที

เขำเดินพลำงกดปุ่มโทรออกในมือถือซ�้ำแล้วซ�้ำอีก  ต่อสำยไปกี่ครั้ง

ก็เจอแต่ระบบรับฝำกข้อควำม  เขำโทรตั้งแต่ไม่มีคนรับจนกลำยเป็นตัดตรง

เข้ำระบบฝำกข้อควำม ใจหวั่นเกรงว่ำเขำโทรจนมือถือของอีกฝ่ำยแบตหมด

หรือเปล่ำ แต่ปัญหำคือ...ท�ำไมไม่รับสำย

สองวันก่อนแฟนสำวโทรมำหำกลำงดึก  ตอนนั้นเขำหลับสนิทจน

ไม่ได้ยิน  วันรุ่งขึ้นเห็นสำยที่ไม่ได้รับก็รีบโทรกลับแต่ไม่มีคนรับ  ดูในไลน์ก็

ไม่เจอข้อควำมจำกเธอ จนเข้ำเฟซบุ๊กถึงเห็นสเตตัสประหลำดท่ีเธอเขียนไว้

ว่ำ ”ผู้ชำยคนนั้นอยู่ข้ำงล่ำง!„

เขำอ่ำนโพสต์ของเธออย่ำงงุนงง มคีนเข้ำมำตอบให้ระวงัและบอกให้แจ้ง

ต�ำรวจ  แต่แฟนเขำไม่ได้ตอบ  เขำพยำยำมโทรหลำยคร้ังก็ไม่มีคนรับ  ส่งไลน์

ไปเป็นร้อยข้อควำมก็ไม่อ่ำนและไม่ตอบ เขำไม่สบำยใจเลย

1
ผู้หายสาบสูญรายแรก
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ตอนแรกเขำนึกว่ำเธอโกรธท่ีเขำไม่รับโทรศัพท์  แต่เขำเคยอธิบำย

ไปเป็นร้อย ๆ  คร้ังแล้ว  เขำเหนื่อยมำกที่ต้องเรียนไปด้วยท�ำงำนพิเศษไปด้วย 

แถมเขำเป็นคนหลับลึก พอหลับแล้วก็ไม่รู ้ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น เพรำะง้ัน

ถ้ำเธอโทรมำดึก ๆ  แล้วเขำไม่ได้รับก็ได้โปรดอย่ำงอนเขำเลย

แต่นี่ผ่ำนมำวันหนึ่งแล้วเธอยังเงียบหำย ทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์เงียบสนิท

เขำเริม่รู้สกึว่ำผดิปกต ิ ถ้ำแค่งอนกไ็ม่น่ำหำยไปนำนขนำดนี ้ ครำวนีจึ้งต้องเชญิ

อำวุธลับมำเป็นตัวช่วย — เพื่อนสนิทของแฟนนั่นเอง

”หงเหว่ยถงิ! ทำงนี!้„  ทนัทีทีอ่อกมำจำกสถำนกีเ็หน็หลนิซือหนกีบัอำเจ๋ีย

แฟนของเธอก�ำลังยืนรออยู่ตรงทำงออก

”ได้ข่ำวอะไรบ้ำงไหม„  พอหงเหว่ยถิงเห็นทั้งสองก็พุ่งเข้ำไปถำมทันที

หลนิซือหนส่ีำยหน้ำอย่ำงเคร่งเครียด  ”ไม่มเีลย ฉนัไปเคำะห้องเสีย่วเอนิ

ตั้งหลำยรอบก็ไม่มีคนมำเปิดประตู  ถำมเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกับเขำก็บอกว่ำ

สองวันนี้ไม่เห็นเขำไปเรียนเลย!„

หงเหว่ยถิงยิ่งฟังยิ่งกังวล  เมื่อวำนพอติดต่อหลินซือหนีถึงได้รู้ว่ำสองวัน

ที่ผ่ำนมำเสี่ยวเอินไม่ได้ติดต่อเธอเลย  วันพฤหัสบดีกับศุกร์มีเรียนแค่ไม่กี่วิชำ

ตอนแรกทุกคนจึงไม่คิดอะไรมำก นึกว่ำเย็นวันพุธเธอไปร้องคำรำโอเกะจนดึก

เลยขี้เกียจมำเรียน

พอรู้ข่ำวเขำก็รีบนั่งรถขึ้นมำจำกทำงใต้ต้ังแต่คืนวำน และขอร้องให้หลิน

ซือหนีช่วยติดต่อเธออีกแรง

”ลองถำมคนท่ีอยู่ตึกเดียวกันหรือยัง„  พวกเขำเดินฉับ ๆ  เลี้ยวเข้ำซอย

มุ่งหน้ำไปยังห้องเช่ำของอี๋ว์เสี่ยวเอิน

”ฉันเจอแค่คนเดียวเอง  อีกสองคนยังไม่เคยเจอ...„  หลินซือหนีตอบ

อย่ำงกระอักกระอ่วน  ”เสี่ยวเอินไม่สนิทกับเพื่อนบ้ำน พวกเขำบอกว่ำไม่เห็น

อะไรผิดปกติ แล้วพวกเขำก็ไม่ค่อยได้คุยกับเสี่ยวเอินเท่ำไรด้วย„

”ให้ตำยสิ!„  หงเหว่ยถิงร ้อนใจจนแทบทนไม่ไหว  ”เขำท�ำอะไร



12  หลิงจิง

ของเขำนะ...ฉันร้อนใจจะแย่แล้ว„

”ฉันติดต่อเจ้ำของห้องเช่ำแล้ว  ขอร้องให้เขำเปิดห้องให้พวกเรำเข้ำไป

ต่อให้เสี่ยวเอินไม่อยู่ก็น่ำจะได้เบำะแสอะไรบ้ำง!„  หลินซือหนีกุมมือถือแน่น

เธอเป็นผู้ช่วยที่เยี่ยมมำก ติดต่อเจ้ำของห้องไว้เรียบร้อย

”ฉันคิดว่ำควรแจ้งต�ำรวจ„  อำเจี๋ยแสดงควำมเห็นบ้ำง  ”ตำมหลักแล้ว

เขำหำยตัวไปเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบนี้ เรำแจ้งควำมได้นะ  แต่ซือหนีน่ะสิ

มำห้ำมฉัน!„

แจ้งควำม...หงเหว่ยถิงปวดแปลบในใจ  เขำรู้สึกว่ำถ้ำแจ้งต�ำรวจแปลว่ำ

เป็นเรื่องร้ำยแรง  เขำไม่อยำกให้เสี่ยวเอินเจอเรื่องหนักหนำขั้นนั้นนี่

”ฉันก็แค่คิดว่ำเรำน่ำจะไปดูที่ห้องเสี่ยวเอินก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ

เพรำะตอนนี้เรำยังไม่แน่ใจเลยว่ำเกิดเร่ืองอะไรกับเขำหรือเปล่ำ  เมื่อก่อนเขำ

หำยหน้ำไปสองสำมวนักเ็ป็นเร่ืองปกตนิะ„ หลนิซือหนยีิง่พดูยิง่วิตก ”หงเหว่ยถงิ

นำยเห็นด้วยไหม„

”กใ็ช่...แต่เงียบหำยไม่ตอบข้อควำมแบบนีฉ้นัเพ่ิงเจอคร้ังแรก„  หงเหว่ยถงิ

เร่งฝีเท้ำเดินไปข้ำงหน้ำ  ”เธอติดต่อพ่อแม่เขำหรือยัง„

”ใครจะไปกล้ำ!  จะให้ฉันบอกพวกเขำว่ำยังไง  อ๋ีว์เสี่ยวเอินหำยตัวไป

ค่ะ!  แบบนี้เหรอ  ฉันว่ำจะยิ่งกลำยเป็นเร่ืองใหญ่น่ะสิ„  หลินซือหนีสูดหำยใจ

ลึก ”โอเค จะยังไงก็ช่ำง พวกเรำไปที่ห้องเสี่ยวเอินก่อนแล้วค่อยว่ำกัน

เลี้ยวซ้ำยข้ำงหน้ำนี่„

อ้ำว  หงเหว่ยถิงเดินแซงไปก่อนแล้ว  ดูเหมือนเขำก็รู้ทำงไปบ้ำนเธอ

เหมือนกัน

ซอยเงียบสงบไม่มีคนเดินขวักไขว่  เขำจ�ำได้ว่ำเดินตรงไปเร่ือย  ๆ  จนถึง

กลำงซอย  เลีย้วซ้ำยแยกแรกแล้วเลีย้วซ้ำยอกีคร้ังกจ็ะถงึบ้ำนของอ๋ีว์เสีย่วเอิน...

หลังจำกเธอย้ำยบ้ำนเขำเคยมำแค่สองคร้ัง เลยกลัวว่ำตัวเองจะจ�ำทำงผิด

จึงขอให้หลินซือหนีไปรับที่สถำนี
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พอเลีย้วซ้ำยกเ็หน็ชำยวยักลำงคนคนหนึง่ยนือยูห่น้ำอพำร์ตเมนต์ สหีน้ำ

เคร่งเครียด

”คุณเฉินใช่ไหมคะ„  หลินซือหนีเข้ำไปถำม

”อำ...คุณหลินใช่ไหม„  เจ้ำของห้องมองพวกเขำท้ังสำมแวบหนึ่ง 

”พวกเธอบอกว่ำอยู่ชั้นห้ำใช่ไหม„

”ใช่ค่ะ  อี๋ว์เสี่ยวเอินท่ีอยู่ห้อง  503  ค่ะ„  หลินซือหนีสบตำเขำตรง ๆ

แล้วเอ่ยขอร้องจำกใจจริง  ”ขอร้องละค่ะ คณุไปยนืดพูวกเรำเลยกไ็ด้  เรำตดิต่อ

เขำไม่ได้จริง ๆ  เลยกลัวว่ำจะเกิดเรื่องอะไรกับเขำค่ะ„

”ฉันสิต้องกังวลว่ำเขำจะเกิดเร่ือง!„  เจ้ำของบ้ำนหันไปเปิดประตูเหล็ก

สีเทำด้ำนหน้ำตึก  แล้วรีบน�ำทำงทุกคนเดินขึ้นบันได

บันไดแค่ห้ำชั้นไม่สูงนัก  แต่หงเหว่ยถิงรู้สึกเหมือนเวลำผ่ำนไปเป็นปี

เขำร้อนใจอยำกรู้ว่ำอี๋ว์เสี่ยวเอินหำยไปไหน...ไม่สิ  เขำหวังว่ำเธอจะอยู่ในห้อง

เธออำจจะเล่นเกมหรือหลบัอยูก่ไ็ด้ แต่ได้โปรดเถอะ ได้โปรดอย่ำเป็นอะไรไปเลย

พอมำถึงหน้ำห้อง  503  เจ้ำของห้องก็เคำะประตูพอเป็นพิธี  รอให้

คนในห้องออกมำเปิด  แต่สถำนกำรณ์ไม่ต่ำงจำกที่หลินซือหนีเจอเมื่อวำน

เงียบกริบไม่มีเสียงตอบรับ

เขำหันไปมองนักศึกษำทั้งสำม  ทุกคนพยักหน้ำ ๆ หงักให้เปิดประตู

เจ้ำของห้องส่งเสียงบอกว่ำจะขอเข้ำไปด้ำนใน  แล้วหยิบกุญแจส�ำรองออกมำ 

สอดในรูกุญแจ แกร๊ก ทันทีที่เปิดล็อกหงเหว่ยถิงก็รีบคว้ำลูกบิดแล้วผลัก

เปิดประตูเต็มแรง ปึง!

ประตเูด้งกลบัมำชนหัวเขำอย่ำงแรง หงเหว่ยถงิยนืกมุหน้ำผำกด้วยสหีน้ำ

งุนงง  ที่แท้เพรำะยังมีโซ่คล้องประตูล็อกอยู่  ท�ำให้แง้มประตูเปิดได้แค่สิบ

เซนติเมตร

”...เสีย่วเอนิ!„  หลนิซือหนเีห็นดงันัน้กด็ใีจมำก  เพรำะโซ่คล้องลอ็กประตู

จำกด้ำนใน แปลว่ำเจ้ำตัวต้องอยู่ข้ำงในแน่!  ”อี๋ว์เสี่ยวเอิน!„
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ยังคงไม่มีเสียงตอบ หลินซือหนีใจตกไปอยู่ที่ตำตุ่ม  หงเหว่ยถิงตะโกน

เรียกหลำยคร้ังก็ไม่มีคนตอบ  เจ้ำของห้องบ่นงึมง�ำอยู่ข้ำง ๆ   ตอนเซ็นสัญญำ

เขำแจ้งอย่ำงชดัเจนแล้วว่ำห้ำมต่อเติมอะไรทัง้ส้ิน โดยเฉพำะพวกทีต้่องตอกตะปู

ท�ำไมไม่มีใครฟังเลย!

หงเหว่ยถงิดงึหลนิซือหนอีอกจำกหน้ำประตูแล้วแนบใบหน้ำกบัช่องประตู

ที่แง้มอยู่  ควำมกังวลพลุ่งพล่ำนอีกคร้ัง  ห้องท่ีเขำเห็นผ่ำนช่องแคบ ๆ  นี้ทั้งรก

และเละเทะเหมือนระเบิดลงจนของกระจัดกระจำยไปทุกที่ แต่อี๋ว์เสี่ยวเอินที่เขำ

รู้จักเป็นผู้หญิงเรียบร้อยและสะอำดมำก!

”เอำกระจกมำ!„  หลินซือหนีหยิบกระจกจำกกระเป๋ำถือส่งให้เขำ

โดยไม่ลังเล  หงเหว่ยถิงรับไว้และยื่นกระจกผ่ำนช่องประตูเข้ำไปส่องดูด้ำนใน

ทันที

ห้องไม่สว่ำงแต่กไ็ม่มดื แสงแดดลอดผ่ำนผ้ำม่ำนสเีขยีวเข้ำมำ ท�ำให้แสง

สีเขียวอำบไล้ทั่วห้อง  กระจกสะท้อนให้เห็นมุมหนึ่งภำยในห้อง  ของบนโต๊ะ

คว�่ำหล่นลงมำ รองเท้ำของอี๋ว์เสี่ยวเอินที่วำงไว้บนพื้นกระเด็นไปคนละทิศ

ผ้ำนวมคร่ึงหนึ่งกองอยู่บนพื้น อีกคร่ึงพำดอยู่บนเตียง เหมือนถูกใครร้ือห้อง

จนเละเทะ...ไม่นะ!

สภำพเหมือนสนำมรบหลังสงครำม

หงเหว่ยถิงมือสั่นโดยไม่รู้ตัว  เขำรู้แน่ว่ำเกิดเร่ือง มือค่อย ๆ  ขยับกระจก

ส่องไปด้ำนข้ำงอีกนิด...บนผนังสีขำวสะอำดปรำกฏรอยเล็บตะกุยอย่ำงชัดเจน!

”...แจ้งควำม„  เขำพึมพ�ำในคอ  ”แจ้งต�ำรวจที...„

”ว่ำไงนะ„  หลินซือหนีขยับเข้ำมำถำม

”เกดิเร่ืองแล้ว!„  หงเหว่ยถงิหนัขวับมำด้วยสหีน้ำตืน่ตระหนก  ”รีบแจ้ง

ต�ำรวจเร็ว!„
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ส่วนใหญ่ผู ้หญิงท่ีเช่ำห้องอยู ่คนเดียวมักเลือกขนำดไม่เกินห้ำหรือหกผิง1 

ห้องของอี๋ว์เสี่ยวเอินนับว่ำใหญ่หน่อย  กว้ำงแปดผิง  อยู่ห่ำงจำกมหำวิทยำลัย

พอสมควรจึงรำคำถูก  ห้องทรงสี่เหล่ียมผืนผ้ำ  หำกมองจำกมุมสูง  ประตูห้อง

จะอยู่มุมซ้ำยล่ำงของด้ำนยำว ดังนั้นพอเปิดประตูมำจะเห็นหน้ำต่ำงอยู่ทำงทิศ

หนึ่งนำฬิกำ  ซ้ำยมือคือตู้เส้ือผ้ำ  ถัดไปทำงขวำมือนิดเดียวคือปลำยเตียง 

ช่วงกลำงเตยีงวำงโต๊ะเหลีย่มแบบญ่ีปุ่นหนัไปทำงหน้ำต่ำง ถดัจำกโต๊ะไปทำงขวำ

เป็นพวกตู้เก็บของ ส่วนห้องน�้ำอยู่ด้ำนในสุด

แต่โต๊ะคอมพิวเตอร์ท่ีตั้งชิดกับหน้ำต่ำงทำงทิศหนึ่งนำฬิกำอยู่ในสภำพ

เละเทะ  หน้ำจอเอียงกระเท่เร่  คีย์บอร์ดหล่นไปอยู่บนพื้น  ท่ีใส่ปำกกำล้ม

ระเนระนำดอยู่บนโต๊ะ ปำกกำดินสอกลิ้งไปทั่ว ระหว่ำงโต๊ะตัวนี้กับเตียงคือ

โต๊ะญ่ีปุ่น บรรดำเคร่ืองส�ำอำงและเคร่ืองประทินผิวที่เดิมวำงไว้บนโต๊ะตัวเต้ีย

เวลำนี้หล่นกระจำยไปทั่วพื้น ส่วนโต๊ะถูกเลื่อนไปชิดกับปลำยเตียง ย้ำยจำก

ต�ำแหน่งเดิมที่เคยอยู่

ส่วนเตียงนั้น มุมหนึ่งของผ้ำนวมกองอยู่ปลำยเตียง  รอยเท้ำเปื้อนครำบ

เลอืดแดงฉำนประทบัอยูบ่นผ้ำ  เหมอืนผ้ำนวมถกูเท้ำลำกไปข้ำงหน้ำท�ำให้เปรอะ

เป็นรอย

จำกกำรตรวจสอบไม่พบครำบเลือดปริมำณมำกในท่ีเกิดเหตุ  หำก

สนันษิฐำนจำกสิง่ท่ีเหน็ในเวลำนี ้ เจ้ำของเท้ำน่ำจะเหยยีบเศษกระจก พอเหยยีบ

ที่ไหนจึงเปื้อนเป็นครำบเลือดไปด้วย

แต่ว่ำ...นำยต�ำรวจเงยหน้ำมองแล้วถ่ำยรูปหลกัฐำนบนก�ำแพงสขีำว  รอย

ตะกุยของนิ้วเปื้อนเลือดตำมก�ำแพง  เหมือนมีคนใช้มือตะกำยก�ำแพงอย่ำงแรง

แต่จุดที่มีร่องรอยมำกที่สุดคือพื้นหน้ำประตูห้อง

พื้นห้องท�ำจำกไม้  รอยนิ้วตะกุยฝังลึกในเนื้อไม้  มีรำวห้ำหรือหกรอย

1  หน่วยวัดขนำดพื้นที่ของไต้หวัน  1  ผิงเท่ำกับ  3.3  ตำรำงเมตร 
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อยูบ่ริเวณท่ีเป็นทำงเข้ำบ้ำน  ไล่จำกตืน้ไปลกึ ครำบเลอืดแห้งกรังตดิอยูต่ำมร่อง

แสดงว่ำเวลำผ่ำนมำพักใหญ่แล้ว

พวกหงเหว่ยถิงตัดสินใจแจ้งควำม  เร่ืองมำถึงขั้นนี้แล้วไม่มีทำงอื่น

นอกจำกแจ้งคนหำย  พอต�ำรวจมำถึงที่เกิดเหตุก็ตัดโซ่คล้องประตู  เมื่อเห็น

สภำพภำยในห้อง ทุกคนถึงกับใจหำยวำบ หงเหว่ยถิงยืนอยู่หน้ำประตูมอง

รอยตะกุยเปื้อนเลือดบนก�ำแพง หัวใจเหมือนถูกบีบอย่ำงแรง นี่เป็นรอยจำก

มือของเสี่ยวเอินหรือเปล่ำ เกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงมีรอยตะกุยแบบนี้ได้

ถ้ำไม่ใช่รอยของเสี่ยวเอินเล่ำ  จะเป็นฝีมือของใคร  เกิดเร่ืองอะไรขึ้น

ในห้องนี้กันแน่

”เหมือนมีกำรต่อสู้เกิดขึ้นท่ีนี่„  นำยต�ำรวจที่ยืนอยู่หน้ำประตูเอ่ยพลำง

ส�ำรวจสภำพภำยในห้อง  ท่ำทำงเหมือนคิดอะไรอยู่ในใจ  ก่อนจะเดินเข้ำไป

ตรวจดูใกล้ ๆ  ”เขำมีควำมแค้นอะไรกับใครหรือเปล่ำ„

”ไม่มีหรอกครับ  พวกเรำเป็นแค่นักศึกษำนะ„  หงเหว่ยถิงตอบพลำง

ขมวดคิ้วมุ่น ถามบ้าอะไรของเขา

”กไ็ม่แน่  เลอืดร้อนทีส่ดุกว็ยัรุ่นนีล่ะ„  ต�ำรวจตอบเสยีงเรียบ  ”พวกเธอ

บอกว่ำเขำเจอโรคจิตใช่ไหม„

”ใช่ค่ะ คนืก่อนเสีย่วเอนิโพสต์บนเฟซบุ๊กว่ำมคีนสะกดรอยตำม...แถมยงั

เดนิตำมเขำมำถงึหน้ำอพำร์ตเมนต์ด้วย!„  หลินซือหนรีีบหยบิมอืถอืมำเปิดโพสต์

ดังกล่ำวให้ต�ำรวจดู

พอเห็นดังนั้นนำยต�ำรวจก็เดินไปที่โต๊ะคอมพิวเตอร์  เจ้ำหน้ำที่ตรงนั้น

ก�ำลังเก็บหลักฐำน  ทีมนิติเวชตั้งท่ำจะวำงคีย์บอร์ดกลับไปที่เดิม  ทว่ำขณะ

โน้มตัวลง  เขำก็เจออะไรบำงอย่ำง หลักฐำนชิ้นหนึ่งอยู่ตรงช่องระหว่ำงแป้น 

”เว้นวรรค„ กับแป้นอักษร ”V„ เขำคีบมันขึ้นมำ

”อะไรน่ะ„  ต�ำรวจถำม

”น่ำจะเป็นเล็บมือ„  เจ้ำหน้ำท่ีนิติเวชชูคีมไว้ที่ระดับสำยตำพลำงพูด 
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”ทำเล็บสีชมพู  ใต้เล็บมีชิ้นเนื้อติดอยู่„

เขำพลิกด้ำนในให้ต�ำรวจดู  มีชิ้นเนื้อติดอยู่จริง ๆ   เศษเนื้อสีแดงหลุด

ออกมำพร้อมเล็บ

”สชีมพเูหรอ„  ต�ำรวจพยกัหน้ำให้ทมีนติเิวช  เจ้ำหน้ำท่ีจึงเกบ็ชิน้ส่วนเลบ็

ลงถุงหลักฐำน

หลินซือหนียืนตัวเกร็งพลำงพยักหน้ำเล็กน้อย  สัปดำห์นี้...เสี่ยวเอินใช้

ยำทำเล็บสีชมพูจริง ๆ   แถมเป็นขวดที่เพิ่งซื้อใหม่ด้วย

”มีเนื้อติดอยู่  หมำยควำมว่ำยังไง„  หงเหว่ยถิงได้ยินแค่ประโยคนี้

ท�ำไมถึงมีเล็บมือติดเศษเนื้อคำอยู่บนแป้นพิมพ์  คนปกติเวลำพิมพ์

ไม่น่ำเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือ

เจ้ำหน้ำท่ีนิติเวชขยับเมำส์แล้วเคำะแป้นพิมพ์สองสำมคร้ัง  หน้ำจอ

สว่ำงวำบ ท�ำให้คนอื่นในห้องตำ่งหันมำมอง  ภำพบนจอยังคำ้งอยู่ที่เว็บเฟซบุ๊ก

ต�ำรวจค้อมตัวลงไปอ่ำน นี่คือโปรไฟล์ส่วนตัวของหญิงสำวที่หำยตัวไป

เธอเขียนสเตตัสว่ำ ”มีผู้ชำยคนหนึ่งอยู่หน้ำอพำร์ตเมนต์ฉัน„ จริงดังที่เพื่อน

ของเธอบอก

พอเลื่อนเมำส์ลงไปก็เห็นควำมคิดเห็นมำกมำยจำกคนอื่น  แต่สิ่งท่ีท�ำให้

ทุกคนตกใจยิ่งกว่ำนั้นคือ...ด้ำนล่ำงสุดมีข้อควำมท่ีเธอพิมพ์ไว้แต่ไม่ทันโพสต์

ว่ำ  ”มีคนอยู่หน้ำประตู!„

น่ำจะเป็นข้อควำมที่เธอพิมพ์เอง  นำยต�ำรวจจำงยืดตัวยืนตรง  แล้ว

ถอยหลงัไปก้ำวหนึง่  เขำมองคอมพิวเตอร์แล้วมองคย์ีบอร์ด  ก่อนจะค่อย ๆ  หนัไป

มองประตูที่อยู่ด้ำนขวำ และมองกลุ่มนักศึกษำท่ำทำงร้อนรนที่ยืนอยู่หน้ำประตู

เหตุกำรณ์น่ำจะเป็นแบบนี้กระมัง  หญิงสำวก�ำลังพิมพ์ข้อควำมอยู่หน้ำ

คอมพวิเตอร์ แล้วถกูพละก�ำลงัมหำศำลกระชำกจำกด้ำนหลงัจนเลบ็หกัคำอยูบ่น

แป้นพิมพ์ และตวัเธอเองร่วงลงกบัพืน้ คย์ีบอร์ดจงึหล่นลงมำด้วย แล้วเธอกถ็กู

ลำกออกไปข้ำงนอก...ต�ำรวจเดินช้ำ ๆ ไปยังจุดท่ีมีรอยตะกุย เกิดกำรต่อสู้
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ตรงนี้หรือเปล่ำนะ

”มีอะไรเหรอ„  หงเหว่ยถิงตะโกนถำม  ”ในคอมพิวเตอร์มีอะไร„

หงเหว่ยถงิท�ำท่ำจะพุง่พรวดเข้ำไปในห้องด้วยควำมใจร้อน แต่หลนิซือหนี

กับอำเจี๋ยรั้งไว้ทัน

”ผู้สูญหำยก�ำลังพิมพ์ข้อควำม  และมีข้อควำมหนึ่งที่ยังไม่ได้โพสต์„ 

ต�ำรวจย่อตัวลงตรวจดูรอยตะกุยที่พื้นอีกครั้ง  ”ถูกบำงอย่ำงขัดจังหวะ„

”เขำพมิพ์อะไร„  หงเหว่ยถงิกลืนน�ำ้ลำย  เขำต้องรู้ให้ได้!  ”เสีย่วเอนิพมิพ์

ข้อควำมอะไรไว้„

”ช่วยด้วย„

ช่วยด้วย  หงเหว่ยถิงสะท้ำนไปทั้งร่ำง  เธอเจออะไรเข้ำ  เธอต้องตกอยู่ใน

อันตรำยแน่!  ”ให้ฉันเข้ำไป ฉันจะดูสภำพข้ำงใน!„

”ใจเย็นก่อน ถ้ำเข้ำไปตอนนี้นำยจะท�ำลำยสภำพที่เกิดเหตุนะ!„  อำเจ๋ีย

รีบรั้งเขำไว้  ”ต้องให้ต�ำรวจเก็บหลักฐำนให้ครบก่อน!„

”เธอใจเย็นเถอะ  ตอนนี้เข ้ำมำก็ช ่วยอะไรไม่ได้  พวกเรำจะรีบหำ

ตวัผูส้ญูหำยโดยเร็วทีส่ดุ„  นำยต�ำรวจจำงเหลือบมองเขำด้วยสำยตำเคร่งเครียด 

”พวกเธอแต่ละคนช่วยให้ข้อมูลฉันทีว่ำคร้ังสุดท้ำยที่เจออี๋วเ์สี่ยวเอินคือเมื่อไหร่

และที่ไหน แล้วเดี๋ยวพวกเรำจะถำมเพื่อนบ้ำนว่ำได้ยินเสียงอะไรผิดปกติ

หรือเปล่ำ„

”หนูถำมคนท่ีอยู่ห้องติดกันแล้ว  เขำบอกว่ำไม่รู้เร่ืองเลย  และไม่ได้ยิน

อะไรเลยด้วยค่ะ„  หลินซือหนีตอบ  ”อีกอย่ำงเสี่ยวเอินไม่สนิทกับใครเลย

อย่ำงมำกก็แค่พยักหน้ำทักทำยเวลำเจอกัน„

นำยต�ำรวจจำงพยักหน้ำ  ชั้นหนึ่งมีแค่สำมห้องยังไม่สนิทกันอีกหรือนี่ 

ดูท่ำเด็กสำวท่ีหำยตัวไปคงไม่ค่อยชอบคบค้ำสมำคมกับใคร  ไม่ง้ันก็คงไม่ชอบ

ไปมำหำสู่กับเพื่อนบ้ำน

เจ้ำหน้ำที่นิติเวชวิ่งวุ่นเก็บหลักฐำนทั้งในและนอกห้อง พวกเขำทั้งสำม
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ถูกเชิญออกไปรอตรงพื้นที่ส่วนกลำงด้ำนนอก  จะได้ไม่ขัดขวำงกำรท�ำงำนของ 

เจ้ำหน้ำทีใ่นสถำนท่ีเกดิเหตุ  พอหงเหว่ยถงิเห็นสภำพห้องเละเทะกต็ำแดงก�ำ่  เขำ

ไม่อยำกคิดเลยว่ำเสี่ยวเอินเจอเรื่องอะไรเข้ำ

”มอืถอื„  เจ้ำหน้ำท่ีนติเิวชหยบิมอืถอืขึน้มำแล้วชไูว้เหนอืศรีษะ  ”มอืถอื

หล่นอยู่ใต้เตียง„

”ผมโทรเท่ำไหร่ก็ไม่มีคนรับ  ตอนนี้คงแบตหมดแล้ว„  หงเหว่ยถิงรีบ

พุ่งมำที่หน้ำประตูอีก  ”เปิดเครื่องดูได้ไหม  อำจมีเงื่อนง�ำอะไรก็ได้„

เพียงครู่เดียวเจ้ำหน้ำที่ก็เจอสำยชำร์จอยู่ใต้เตียง  พอเสียบสำยแล้ว

เคร่ืองกติ็ด  นำยต�ำรวจมองกระเป๋ำหนงัท่ีอยูใ่นถงุเกบ็หลักฐำน  ท้ังบัตรประจ�ำตวั

และกระเป๋ำเงินยังอยู ่ครบ ถึงห้องจะเละเทะแต่ของมีค่ำไม่มีอะไรสูญหำย

โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊กอยู่ครบทุกอย่ำง ตัดข้อสันนิษฐำนเร่ืองปล้น

ชิงทรัพย์ทิ้งไปก่อน

ในเมื่อของเหล่ำนี้ยังอยู่ครบก็แสดงว่ำอี๋ว์เสี่ยวเอินไม่ได้ออกจำกบ้ำน

ไม่อย่ำงนั้นกระเป๋ำเงินและมือถือคงไม่อยู่ในห้อง

เจ้ำหน้ำท่ีนิติเวชเปิดมือถือ  เสียงข้อควำมไลน์ดังต๊ิง ๆ ๆ ไม่หยุด

ดเูหมอืนข้อควำมทีเ่พือ่น ๆ  ส่งมำตลอดสองวนันีค้งเด้งเข้ำมำพร้อมกนั  แต่แล้ว

จู่ ๆ เจ้ำหน้ำที่ก็เงยหน้ำมองนำยต�ำรวจ อีกฝ่ำยรีบเดินเข้ำไป ทั้งสองยืนดู

มือถืออยู่ข้ำงกัน จังหวะนั้นเองหงเหว่ยถิงสังเกตว่ำพวกเขำจงใจลดเสียงล�ำโพง

สีหน้ำนำยต�ำรวจจำงเคร่งเครียดทันที  เขำกระซิบกับเจ้ำหน้ำที่นิติเวช

สองสำมค�ำ  แล้วพวกเขำก็เก็บมือถือใส่ถุงหลักฐำนและน�ำไปเก็บไว้อย่ำงเป็น

ระเบียบ

”มีอะไร  เกิดอะไรขึ้นใช่ไหม„  หงเหว่ยถิงตะโกนอยู่หน้ำประตูอย่ำง

ร้อนรน  ”ในมือถือมีอะไรน่ะ!„

”ไอ้หนุ่ม  ใจเย็นหน่อย  ไว้เรำรวบรวมหลักฐำนเสร็จจะแจ้งพวกเธอนะ!„ 

นำยต�ำรวจจำงพยำยำมพูดให้เขำเย็นลง  ”ฉันรู้เธอร้อนใจมำกที่แฟนหำยตัวไป
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แต่ตอนนี้มีหลำยเรื่องที่เรำชี้ชัดทันทีไม่ได้!„

”ผมจะใจเย็นได้ยังไง!  เสี่ยวเอินไม่ใช่คนท่ีจู่ ๆ  จะบุ่มบ่ำมหนีออกจำก 

บ้ำน  อีกอย่ำงเขำอยู่ท่ีนี่คนเดียวจะหนีออกจำกบ้ำนได้ยังไง!„  หงเหว่ยถิง

โวยวำยลั่น ”ต้องเกิดเรื่องอะไรกับเขำแน่ ๆ ...รีบไปดูกล้องวงจรปิดเถอะ!„

”เร่ืองพวกนี้เรำต้องท�ำอยู่แล้ว!„  นำยต�ำรวจจำงถอนใจ  ”เธอกลับไป

ก่อนเถอะ อยูท่ี่นีรั่งแต่จะขดัขวำงกำรเกบ็หลกัฐำนของพวกเรำ  ถ้ำมอีะไรคบืหน้ำ

เดี๋ยวฉันจะแจ้งเธอนะ„

”ผมไม่กลบั!  ผมไม่กลับจนกว่ำจะรู้ว่ำเกดิอะไรขึน้!„  หงเหว่ยถงิตะคอก

อย่ำงเกรี้ยวกรำด หลินซือหนีได้ยินยังพลอยสะดุ้งไปด้วย

”...หงเหว่ยถิง  นำยไม่ต้องตะโกนเสียงดังแบบนี้ก็ได้  ต�ำรวจไม่ใช่

พระเจ้ำนะ จะไขคดทัีนทไีด้ยงัไง  นำยต้องให้เวลำพวกเขำสบืสวนด้วยส!ิ„  เธอ

กระซิบ ”พวกเขำยังมีงำนต้องท�ำอีกเยอะ เรำอยู่ที่นี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอก...„

”รอเหรอ...จะให้ฉันรอไปถึงเมื่อไหร่!  กว่ำพวกเขำจะสืบได้เร่ือง

ก็ไม่ทันกำรณ์แล้ว!  เผลอ ๆ  จะเกิดเรื่องร้ำยกับเสี่ยวเอินซะก่อน!„

”อะแฮ่ม!„  อำเจ๋ียกระแอม  ”ฉันพูดตำมจริงนะ  ดูจำกสภำพกำรณ์

เรื่องร้ำยที่ว่ำน่ำจะเกิดไปแล้ว„

หลินซือหนีหันขวับไปจ้องแฟนหนุ่มตำเขียวปัด พูดจำไม่ดูสถำนกำรณ์

เลย  เวลำแบบนี้จะพูดให้หงเหว่ยถิงยิ่งร้อนรนกว่ำเก่ำท�ำไม

”ก...ก็จริงนี่  กระเป๋ำกับมือถือเขำก็ไม่ได้เอำไป  ถ...แถมห้องยังเละเทะ

ขนำดนี้...„  อำเจี๋ยอ่ำนสีหน้ำคนไม่เก่ง  ”เอ่อ...ก็ได้ ๆ   ฉันไม่พูดอะไรแล้ว„

จริงอย่ำงที่เขำพูด

แต่หงเหว่ยถิงกลับนิ่ง  ควำมตึงเครียดท่ัวร่ำงผ่อนคลำยลงทันที  สิ่งที่

อำเจ๋ียพูดตรงกับสิ่งที่เขำคิด  แค่เห็นสภำพห้องเละเทะก็ลำงไม่ดีอยู ่แล้ว

รอยตะกยุกบัครำบเลอืดบนพืน้ห้องและก�ำแพงยิง่ชวนให้ขนหวัลกุ ยิง่เห็นมอืถอื

กับกระเป๋ำเงินอยู่ครบ ลำงร้ำยในใจเขำเลยแปรเปลี่ยนเป็นควำมกรำดเกรี้ยว
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เขำรู้ดีแก่ใจ  อี๋ว์เสี่ยวเอินไม่ได้หนีออกจำกบ้ำน  ไม่ได้แกล้งท�ำเป็นหำย

สำบสูญ แต่เกิดเรื่องไม่ดีกับเธอแล้วจริงๆ

”ทีฉ่นัไม่เข้ำใจกค็อื...„  หลนิซือหนกีระซิบ  ”ประตลูอ็กจำกด้ำนในไม่ใช่

เหรอ„

ใช่แล้ว  ประตูเปิดไม่ได้เพรำะอี๋ว์เสี่ยวเอินคล้องโซ่ล็อกประตูห้องไว้ 

โซ่ต้องคล้องจำกในห้องเท่ำนั้น  คล้องจำกด้ำนนอกไม่ได้  ถ้ำมีคนลักพำตัว

อี๋ว์เสี่ยวเอินไปจริง ๆ   ก็แปลว่ำเขำไม่ได้ออกทำงประตูห้อง!

ด้วยเหตุนี้เจ้ำหน้ำที่นิติเวชจึงตรวจสอบบริเวณหน้ำต่ำงอย่ำงละเอียด

ถ้ำเธอไม่ได้ออกจำกที่นี่ทำงประตู  ก็เหลือทำงออกเดียวคือหน้ำต่ำง

เจ้ำหน้ำที่หลำยนำยเดินออกจำกห้อง  503  แล้วเร่ิมเคำะประตูห้องที่อยู่

ติดกัน  เช้ำวันเสำร์  ทุกคนยังไม่ออกจำกบ้ำนไปไหน  จึงเจอตัวเพ่ือนบ้ำนที่

ต้องกำรสอบปำกค�ำอย่ำงง่ำยดำย ตอนแรกหงเหว่ยถิงจะเข้ำไปด้วย แต่หลิน

ซือหนีกับอำเจ๋ียร้ังไว้ก่อน ต�ำรวจก�ำลังปฏิบัติหน้ำท่ี เขำจะเข้ำไปแทรกแซง

ได้ยังไง

เหล่ำเพื่อนบ้ำนท่ำทำงตื่นตระหนกและงุนงงเล็กน้อย  อันที่จริงพวกเขำ

รู้ต้ังแต่ตอนท่ีต�ำรวจมำถึงแล้ว  ข้ำงนอกเสียงเอะอะขนำดนั้นจะไม่รู้ได้อย่ำงไร 

แต่พวกเขำไม่สนิทกับอี๋ว์เส่ียวเอิน  ขนำดห้อง  502  ท่ีคุ้นเคยกับเธอมำกกว่ำ

คนอื่นยังรู้แค่ว่ำเธออยู่คณะนิติศำสตร์  ส่วนคนอื่นไม่รู้อะไรเลย

พอถำมวำ่เชำ้มดืวนัพฤหสับด ีอีว๋เ์สีย่วเอนิกลบัมำบ้ำนกีโ่มง และพวกเขำ

ได้ยินเสียงแปลก ๆ  หรือเปล่ำ  ปรำกฏว่ำไม่มีใครตอบได้  แม้ทุกคนจะนอนดึก

มำก  แต่ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติเลย  และถึงแม้ว่ำห้องของเธอจะเละเทะรำว

สนำมรบอนัดเุดอืด แตก่ลบัไมม่ใีครไดย้นิเสยีงขวดหรือของตำ่ง ๆ  หลน่ลงพืน้เลย

สักคนเดียว

”แต่วันนั้นมีเร่ืองแปลกเร่ืองหนึ่งค่ะ!„  นักศึกษำสำวที่อยู่ห้อง  502 

กลอกตำไปมำเล็กน้อย ทุกคนในที่นั้นพำกันกลั้นใจลุ้นระทึก  ”แต่ท่ีจริงก็ไม่ใช่
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เรื่องแปลกอะไร อำจจะแค่...„

”เธอลองเล่ำมำให้ละเอียดท่ีสุด  ไม่ว่ำเร่ืองเล็กน้อยแค่ไหนก็อำจส�ำคัญ

ต่อรูปคดี„  นำยต�ำรวจเอ่ยอย่ำงอ่อนโยน

”อันที่จริงก็ไม่มีอะไรมำกหรอกค่ะ  แค่ไฟดับ„  เฉินอี๋หรงยักไหล่  ”ฉัน

ก�ำลังเล่นเกมอยู่  แล้วจู่ ๆ  ไฟก็ดับ...แถมดับแค่ตรงระเบียงข้ำงนอกด้วย„

เธอพูดพลำงชี้ไปที่เพดำนเหนือศีรษะทุกคน

ทุกคนหันมองตำมทิศที่เธอชี้และเห็นดวงไฟของพื้นที่ส่วนกลำง  ไฟดับ

แค่ตรงระเบยีงทำงเดนิหรือ  ถ้ำอย่ำงนัน้น่ำจะไม่ใช่ไฟดบั แต่มใีครปิดสวติช์ไฟ

ด้ำนนอกมำกกว่ำ

”ห้องเธอไฟติดปกติเหรอ„  นำยต�ำรวจถำมอีก

เธอส่ำยหน้ำเล็กน้อย  ”กะพริบนิดหน่อยค่ะ  เหมือนกระแสไฟไม่ค่อย

สม�่ำเสมอ แต่แค่สองวินำทีก็กลับมำสว่ำงเหมือนเดิม  อีกอย่ำงคอมพิวเตอร์ฉัน

ก็ไม่เป็นอะไรเลยด้วย„

”อมื...„  นำยต�ำรวจมองเข้ำไปในห้องของเธอครู่หนึง่  แล้วหันกลบัมำมอง

ตรงทำงเดิน  ”เธออยู่ในห้องแล้วรู้ได้ยังไงว่ำไฟตรงทำงเดินดับ„

”อ๋อ  ก็เสียวเข่อเอำเท้ำตะกุยประตู  พอฉันหันไปก็เห็นพอดีว่ำไฟดับ„ 

เฉินอี๋หรงตอบหน้ำตำเฉย แต่ทุกคนฟังแล้วได้แต่งง

”เสียวเข่อเหรอ„

”อ้อ...„  เธอยิม้กระอกักระอ่วน หำงตำเหลอืบมองเจ้ำของบ้ำนทีก่�ำลงัยนื

คยุโทรศพัท์อยูด้่ำนนอก พยำยำมลดเสยีงให้เบำทีส่ดุก่อนจะตอบว่ำ  ”แมวทีฉ่นั

เลี้ยงไว้ค่ะ„

หลินซือหนีเข้ำใจทันที  ท่ีนี่ห้ำมเล้ียงสัตว์  มิน่ำเล่ำเธอถึงไม่อยำกให้

เจ้ำของบ้ำนได้ยิน

”แล้วตอนนั้นแมวมีปฏิกิริยำยังไงบ้ำง„  นำยต�ำรวจเองก็พูดเสียงเบำลง

ตำมไปด้วย  ”นอกจำกตะกุยประตูแล้วยังท�ำท่ำตื่นตกใจหรืออะไรอย่ำงอื่น
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ด้วยไหม„

”เอ...„  เฉนิอีห๋รงเอยีงศรีษะ คิว้ขมวดมุน่เหมอืนก�ำลงัใช้ควำมคดิ  ”มนั

เป็นแบบนี้ประจ�ำละค่ะ  ฉันเลยไม่ได้สนใจอะไรมำก  ฉันแค่เห็นว่ำตอนนั้น

ดึกมำกแล้วเลยเดินไปอุ้มมันออกจำกหน้ำประตู ฉันอุตส่ำห์ซ้ือที่ลับเล็บมำให้

ไม่รู้มันจะไปตะกุยประตูท�ำไม„

เฉินอี๋หรงบ่นอุบอิบกับตัวเอง  แต่ประเด็นส�ำคัญที่ทุกคนอยำกรู้ไม่ใช่

เร่ืองนี้  เพรำะสัตว์มักประสำทสัมผัสไวกว่ำมนุษย์  ตอนนั้นจู่ ๆ แมวก็ออกไป

ที่ประตูและแสดงท่ำทำงตื่นกลัวผิดปกติ แสดงว่ำมันรู้ว่ำข้ำงนอกมีบำงอย่ำง

เกิดขึ้น

น่ำเสียดำยที่เจ้ำของมัวแต่เล่นเกมแถมใส่หูฟัง  เธอจึงไม่ได้ยินและไม่รู้

เลยว่ำเกิดอะไรขึ้นข้ำงนอก ซักไซ้ไปมำกกว่ำนี้ก็ไม่ได้ข้อมูลเพิ่ม

”แบบนี้คงต้องพึ่งกล้องวงจรปิด  ไปรวบรวมข้อมูลจำกกล้องวงจรปิด

ในละแวกนี้มำให้หมด!„  นำยต�ำรวจจำงออกค�ำสั่ง  ”ข้อควำมของผู้สูญหำย

ชัดเจนมำก ผู้ชำยคนนั้นเดินตำมเขำมำจนถึงบ้ำน แถมยืนรออยู่ข้ำงล่ำงตึก

ข้อควำมสุดท้ำยที่เขำโพสต์ก็ดูหวำดกลัวมำกด้วย„

ข้อควำมสดุท้ำยของเธอ ค�ำสองค�ำทีไ่ม่ทนัพมิพ์ให้ครบประโยค...น�ำ้ตำเขำ

เอ่อคลอเบ้ำโดยไมอ่ำจห้ำม  เวลำนีห้งเหว่ยถงินึกถึงสิง่เลวร้ำยทีส่ดุทีอ่ำจเกิดขึน้ 

น�้ำตำไหลริน

”ผู้ชำยที่ชั้นล่ำงงั้นเหรอ„

จู่ ๆ เสียงฝีเท้ำและเสียงพูดท่ีไม่คุ้นเคยก็แว่วมำจำกด้ำนหลัง  ทุกคน

พำกันหันไปมองประตูทำงเข้ำของชั้นห้ำ  เด็กหนุ่มที่มีใบหน้ำสดใสกับดวงตำ

ส่องประกำยวบิวับยนือยูต่รงนัน้ หน้ำตำเขำน่ำรักน่ำเอน็ดเูหมอืนเดก็มธัยมปลำย

”อ๊ะ!„  หลินซือหนีอ้ำปำกกว้ำง มือชี้เด็กหนุ่มคนนั้น  ใบหน้ำเขำระบำย

ยิ้มกว้ำง  ลักยิ้มบนแก้มซ้ำยขวำบุ๋มลง  แม้กำรบรรยำยผู้ชำยว่ำน่ำรักจะแปลก

ไปหน่อย แต่เขำน่ารัก มำกจริง ๆ  ”ซย่ำเทียน!„
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”เมื่อกี้ใครพูดว่ำผู้ชำยที่ชั้นล่ำงหรือเปล่ำน่ะ„  เขำกึ่งวิ่งกึ่งกระโดดเข้ำมำ

หำทกุคน น�ำ้เสยีงร่ำเริงจนนำยต�ำรวจขมวดคิว้  ”อ๊ะ นำยต�ำรวจจำง สวสัดคีรบั!

เรำเจอกันอีกแล้วนะ ท�ำไมคุณมำอยู่ที่...„

พูดไม่ทันจบ  ควำมชุลมุนทำงด้ำนซ้ำยก็ดึงควำมสนใจของเขำไปก่อน

ชะโงกไปมองเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจทีเ่ดนิเข้ำ ๆ  ออก ๆ  กนัให้วุน่อย่ำงอยำกรู้อยำกเหน็

อันท่ีจริงเขำรู้ต้ังแต่เห็นรถต�ำรวจจอดอยู่หน้ำอพำร์ตเมนต์แล้ว ต้องเกิดเร่ือง

อะไรสักอย่ำงที่นี่แน่

เสียงฝีเท้ำอีกคู่ดังมำจำกบันได  เด็กหนุ่มอีกคนโผล่เข้ำมำ  ”ซย่ำเทียน

จะรีบวิ่งไปไหน  นำยไม่ได้...„

เดก็หนุม่คนนีน้ำยต�ำรวจจำงกรู้็จัก  เขำต่ำงจำกซย่ำเทยีนซ่ึงเป็นสำยน่ำรัก

บ้องแบ๊วโดยสิ้นเชิง  ร่ำงสูงใหญ่  ใบหน้ำหล่อเหลำ  บุคลิกเคร่งขรึม  พอเขำ

ขึ้นมำถึงชั้นห้ำก็สำวเท้ำสวบ ๆ  เข้ำมำ คิ้วขมวดมุ่น กวำดตำมองไปรอบ ๆ

”อ้ำว  เหมำอิ่งเต๋อ!„  หลินซือหนีเอ่ยทักอย่ำงเก้ ๆ   กัง ๆ

”ท�ำไม  เกิดอะไรขึ้น„  เด็กหนุ่มคนสุดท้ำยที่วิ่งช้ำกว่ำคนอื่นพยำยำม

เร่งฝีเท้ำตำมขึ้นมำ  ไม่นึกว่ำเหมำอิ่งเต๋อยืนขวำงอยู่หน้ำทำงเข้ำ  เขำจึงชนกับ

แผ่นหลังของอีกฝ่ำยอย่ำงจัง ”โอ๊ย เฮ้ย ท�ำไมมำยืนตรงนี้เล่ำ!„

เขำแทรกตัวผ่ำนช่องว่ำงข้ำงเหมำอิ่งเต๋อ  เด็กหนุ่มร่ำงผอมแห้งหน้ำตำ

สะอำดสะอ้ำน  แววตำสดใสมีพลัง  เขำรีบขยับมำอยู่ข้ำงเด็กหนุ่มหน้ำตำน่ำรัก

โดยเร็วที่สุด

”เกิดอะไรขึ้นเหรอ„

”กัวเย่ว์หยำงนี่นำ  เธอหำยดีแล้วเหรอ„  นำยต�ำรวจจำงยิ้มพลำงมอง

เด็กหนุ่มท่ำทำงร่ำเริงตรงหน้ำ  สีหน้ำเขำสดใสขึ้นมำกทีเดียว

”ขอบคุณคุณต�ำรวจมำกนะครับ  ผมหำยดีแล้วละ!„  เขำตอบเสียงดัง

ฟังชัด ตำเหลือบมองเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจท่ีเดินพลุกพล่ำนอยู่โดยรอบ  ”เกิดเร่ือง

อะไรเหรอครับ„
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”พวกนำยเป็นใคร  แห่มำดูอะไรกัน!„  หงเหว่ยถิงตะคอกสวนทันควัน

แล้วผลักกัวเย่ว์หยำงเต็มแรง  ”อย่ำแส่ให้มำก!  มำวุ่นวำยอะไรที่นี่ไม่ทรำบ!„

กัวเย่ว์หยำงถูกผลักจนเซไปโดนนำยต�ำรวจ  จำกนั้นหงเหว่ยถิงหันไป

กระชำกคอเสือ้ซย่ำเสวียนอว่ินด้วยสหีน้ำกรำดเกร้ียว ก�ำหมดัแน่นท�ำท่ำจะต่อย

ให้คว�่ำ ทันใดนั้นก็มีคนคว้ำมือขวำเขำแล้วลำกไปข้ำงหลัง ล็อกตัวเขำไว้ไม่ให้

ใช้ก�ำลัง

”ปำกมีไว้ท�ำอะไร  เอะอะก็จะใช้ก�ำลัง„  เหมำอ่ิงเต๋อมองเขำด้วยสำยตำ

เย็นชำ มือที่จับอีกฝ่ำยเพิ่มแรงบีบหนักกว่ำเก่ำ  ”ใครกันแน่ที่วุ่นวำย ถำมก่อน

ค่อยลงมือแค่นี้ยำกนักหรือไง„

”โอย...„  หงเหว่ยถงิเจบ็จนนิว่หน้ำ  หลนิซือหนกีบัอำเจีย๋รีบเข้ำไปอธิบำย

ว่ำแฟนสำวของเขำหำยตวัไป พอซย่ำเทียนขึน้มำกท็�ำท่ำอยำกรู้อยำกเหน็เหมอืน

จะมำยุ่มย่ำม ไม่แปลกที่เขำจะคุมอำรมณ์ไม่อยู่

เหมำอิง่เต๋อมองอกีฝ่ำยด้วยหำงตำอย่ำงเยน็ชำ คดิในใจว่ำมนักค็นละเร่ือง

กันอยู่ดี  จู่ ๆ  จะลงไม้ลงมือโดยไม่มีเหตุผลแบบนี้ไม่ถูก  นำยต�ำรวจจำงเห็น

ดงันัน้ก็แอบส่งสำยตำให้เขำ เหมือนจะบอกว่ำที่นี่วุ่นพออยู่แล้ว อย่ำก่อเรื่องอีก

หึ!  เหมำอิ่งเต๋อยอมปล่อยมืออย่ำงไม่เต็มใจนัก  หงเหว่ยถิงเซจนเกือบ

หงำยหลัง  โชคดีที่หลินซือหนีกับแฟนของเธอเข้ำไปพยุงไว้ทัน

”พวกเธอมำอยู ่ที่นี่ได้ยังไง„  นำยต�ำรวจจำงถำมพลำงดึงตัวซย่ำ

เสวียนอวิ่นไว้  ”อย่ำเข้ำไป ที่นี่เป็นสถำนที่เกิดเหตุ„

”ผมมำหำ...รุ่นพีค่รับ„  เหมำอิง่เต๋อหยบิมอืถอืออกมำกดหน้ำจอ  ”รุ่นพี่

คณะผมยืมหนังสือไปยังไม่เอำมำคืน  เกินเวลำมำนำนแล้วด้วย ผมเลยมำเอำ

หนังสือที่นี่เลย„

”อ้อ  ง้ันก็ตำมสบำยนะ„  นำยต�ำรวจจำงพยักหน้ำ  ”อย่ำเข้ำใกล้พื้นที่

ที่กั้นไว้ก็พอ„

”รุ่นพีผ่มอยูห้่อง  503...„  เหมำอิง่เต๋อก้มอ่ำนมอืถอืแล้วเงยหน้ำ ทนัใดนัน้
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ก็เห็นป้ำยเลข  503 หน้ำบำนประตูที่อ้ำกว้ำงตรงหน้ำ  ท�ำเอำเขำชะงักไปชั่วขณะ 

”เอ๊ะ„

นำยต�ำรวจได้ยินดังนั้นก็ขมวดคิ้ว  ”เธอมำหำอี๋ว์เสี่ยวเอินเหรอ„

”...ใช่ครับ  พี่เสี่ยวเอิน„  เหมำอิ่งเต๋อแอบสูดหำยใจด้วยควำมตกใจ 

”ไม่จริงน่ำ นี่ห้องของพี่เขำเหรอครับ  เกิดเรื่องอะไรกับเขำหรือเปล่ำ„

”เขำหำยตวัไป„  นำยต�ำรวจจำงขมวดคิว้  ”พอดเีลย  เธอนดักบัเขำไว้ไหม

หรือจู่ ๆ  ก็มำโดยไม่ได้นัด  ตอนนี้เพิ่งสิบโมงเอง  ไม่เช้ำไปหน่อยเหรอ„

”ผมนัดเขำไว้แล้วครับ  นัดกันต้ังแต่วันจันทร์ว่ำวันนี้ตอนเช้ำจะมำเอำ

หนังสือ  เขำยังบอกให้ผมเอำหนังสือไปคืนที่ห้องสมุดเองก่อนแล้วค่อยยืมใหม่

ด้วย„  เหมำอิ่งเต๋อก้ำวเท้ำเข้ำไปใกล้ด้วยสีหน้ำประหลำดใจ มองจำกมุมเฉียง

ก็เห็นสภำพภำยในห้องแล้ว...เฮือก!

นี่อะไรกัน  ท�ำไมบนก�ำแพงถึงมีรอยแบบนี้  รอยตะกุยสำมสี่รอย แถม

มีเลือดเปื้อน  เขำเคยเห็นฉำกแบบนี้บ่อย ๆ   ในหนัง  แต่ไม่น่ำเปื้อนเลือดแบบนี้

นี่นำ

หำกประเมนิด้วยสำยตำจะเห็นว่ำรอยเลอืดไม่ชดัและไม่ต่อเนือ่ง  เหมอืน

มีคนใช้นิ้วที่เป็นแผลตะกำยไปตำมผนัง

”คนทีห่ำยตวัไปเป็นเพือ่นสนทิฉนัเอง ตดิต่อไม่ได้มำสองวนัแล้ว  เรำเลย

มำหำเขำที่บ้ำน...„  หลินซือหนีกับเหมำอิ่งเต๋อรู้จักกันต้ังแต่ก่อนหนำ้นี้  ”ไม่นึก

เลยว่ำจะกลำยเป็นแบบนี้...„

”แต่เมื่อกี้เธอพูดว่ำผู้ชำยท่ีชั้นล่ำง„  ซย่ำเสวียนอวิ่นหำโอกำสพูดแทรก

จนได้  ”ฉันฟังไม่ผิดใช่ไหม„

หงเหว่ยถิงมองเขำตำเขียวปัด  อำเจ๋ียรับหน้ำที่ เป็นคนคอยปลอบ 

ร้อนใจไปก็ไม่มีประโยชน์และไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น

”โพสต์สุดท้ำยบนเฟซบุ๊กของเสี่ยวเอินบอกว่ำมีคนสะกดรอยตำมเขำ

แถมยังบอกว่ำผู้ชำยคนนั้นมำยืนเฝ้ำอยู่ข้ำงล่ำงอพำร์ตเมนต์ด้วย„  หลินซือหนี
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พูดพลำงหยบิมอืถอืมำเปิดให้ด ู ซย่ำเสวยีนอวิน่คว้ำไปอ่ำนทนัที ท่ำทำงต่ืนเต้น

มำก

ทันใดนั้นดวงตำเขำก็เป็นประกำยวิบวับ

”เฮ้ย!  เลิกไร้สำระเสียที!„  เหมำอิ่งเต๋อมองปรำดเดียวก็รู้ว่ำแววตำ

แบบนั้นหมำยควำมว่ำอย่ำงไร  ”นี่คดีคนหำยนะ!  ใช่ไหมครับ คุณต�ำรวจจำง

บอกเขำสิครับ!„

แต่นำยต�ำรวจจำงกลับมองซย่ำเสวียนอว่ินด้วยแววตำจริงจัง  เขำเคย

บันทึกปำกค�ำนักศึกษำกลุ่มนี้มำแล้วหลำยคร้ัง  จึงพอรู้ว่ำพวกเขำเป็นอย่ำงไร 

ซย่ำเสวยีนอวิน่เป็นหวัหน้ำชมรม ”ต�ำนำนประจ�ำเมอืง„ และสนใจเร่ือง ”ต�ำนำน

ประจ�ำเมือง„ มำก

”ซย่ำเทียน ท�ำไมเธอถึงสนใจเร่ืองผู้ชำยที่ชั้นล่ำงมำกขนำดนี้ล่ะ„  นำย

ต�ำรวจจำงยิ้มบำง  ”หรือเรื่องนี้ก็เป็นต�ำนำนประจ�ำเมืองด้วย„

”แน่นอนสิครับ„  ดวงตำทั้งสองของซย่ำเสวียนอวิ่นฉำยประกำยวำบ

แถมหันไปมองหงเหว่ยถิงด้วยสีหน้ำเป็นกำรเป็นงำนแล้วพูดว่ำ  ”แฟนของนำย

เจอต�ำนำนประจ�ำเมืองเข้ำแล้ว!„



”ผูช้ำยทีช่ัน้ลำ่ง„  เป็นต�ำนำนประจ�ำเมอืงร่วมสมยั หญิงสำวรู้สกึเหมอืน
มคีนเดนิตำม กลบัถงึบ้ำนกเ็หน็ผูช้ำยยนือยูท่ีช่ัน้ลำ่งดำ้นหนำ้ประตบูำ้น 
พอเปิดหน้ำต่ำงชะโงกไปมองก็สบตำกับอีกฝ่ำยพอดี แถมชำยคนน้ันยังเคล่ือนท่ี

ใกล้เข้ำมำทุกขณะ และเฝ้ำอยู่ตรงน้ันหลำยช่ัวโมงไม่ยอมไปไหน

กรณท่ีีมชีือ่เสยีงท่ีสดุเหมอืนเร่ืองของอีว๋เ์สีย่วเอนิมำก  หญงิสำวคนหนึง่

ทวีตวำ่รู้สกึเหมอืนมคีนก�ำลงัแอบมอง หลำยชัว่โมงต่อมำอกีฝำ่ยยงัยนือยูท่ีเ่ดมิ

แถมเดนิมำใกลป้ระตทูำงเขำ้อพำร์ตเมนต ์จำกนัน้ไมน่ำนชำยคนนัน้กห็ำยตวัไป

แต่มีเสียงเคำะดังมำจำกประตูห้องของเธอเอง

เพื่อนทุกคนบนทวิตเตอร์บอกให้เธอเรียกต�ำรวจและห้ำมเปิดประตู

เดด็ขำด แต่ค�ำบอกค�ำเตอืนจ�ำนวนมหำศำลเหลำ่นัน้กลบักลำยเปน็โพสต์สดุท้ำย

บนทวิตเตอร์เพรำะหญงิสำวคนนัน้ไมต่อบและไมท่ิง้ขอ้ควำมอะไรไวอ้กี แลว้เธอ

ก็หำยตัวไปทั้งอย่ำงนั้น

”แต่นั่นแค่ข่ำวลือหรือเปล่ำ  มีใครไปพิสูจน์ไหมว่ำผู้หญิงเจ้ำของโพสต์

หำยตัวไปจริง ๆ   ไมแ่นอ่ำจมคีนแกลง้ท�ำ„  หญงิสำวผูกผมหำงมำ้ก�ำลงัสำละวน

อยู่ในครัว  ”เรื่องในอินเทอร์เน็ตเชื่อได้ที่ไหนกัน„

2
นอกประตูนั้น
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”ประเด็นคืออี๋ว์เสี่ยวเอินหำยตัวไปแล้ว!„  เวลำนี้ดวงตำซย่ำเสวียนอวิ่น

เป็นประกำยด้วยควำมตื่นเต้น  เพรำะมีต�ำนำนประจ�ำเมืองเกิดขึ้นอีกเรื่องแล้ว

”สำเหตุที่เธอหำยตัวไปอำจเป็นอะไรก็ได้  อย่ำลำกทุกอย่ำงไปเกี่ยวกับ

ต�ำนำนประจ�ำเมอืงได้ไหม!„  เฝิงเชยีนจิง้กลอกตำอย่ำงเหลอือด  ”นำยบอกเอง

ไม่ใช่เหรอว่ำวันนั้นตอนเขำกลับบ้ำนมีผู ้ชำยเดินตำม แสดงว่ำเป็นฝีมือ

พวกสตอล์กเกอร์โรคจิต ไปขอเทปกล้องวงจรปิดมำหำตัวคนร้ำยก็จบ„

”ฉันเห็นด้วย„  เหมำอิ่งเต๋อโหวตอีกเสียง

พวกเขำอำศยัอยูใ่นอพำร์ตเมนต์ชัน้เดยีวกนั สีห้่องนอน สองห้องนัง่เล่น 

สองห้องน�้ำ  กว้ำงขวำงและสะดวกสบำยมำก  ตอนแรกบ้ำนนี้มีชำยหนุ ่ม

แค่สำมคน  ซย่ำเสวียนอว่ินกับเหมำอิ่งเต๋อเป็นเพื่อนกันแต่เด็ก  ทั้งยังสอบติด

มหำวทิยำลยัเดยีวกนั  จึงสนทิเหมอืนพีน้่องร่วมท้อง  ส่วนกวัเย่ว์หยำงเป็นเพือ่น

สมัยมัธยมของซย่ำเสวียนอว่ิน  ท้ังคู่ชอบอะไรคล้ำย ๆ  กัน  คลั่งไคล้  ”ต�ำนำน

ประจ�ำเมือง„  เหมือนกัน แถมยังบังเอิญเรียนมหำวิทยำลัยเดียวกันอีก  แน่นอน

ว่ำต้องตัวติดกันเป็นปำท่องโก๋!

ซย่ำเสวยีนอว่ินเป็นแฟนพนัธ์ุแท้  ”ต�ำนำนประจ�ำเมอืง„  เขำตัง้  ”ชมรมต�ำนำน

ประจ�ำเมือง„  เพื่อกำรนี้โดยเฉพำะ  แน่นอนว่ำสมำชิกหมำยเลขหนึ่งจะเป็นใคร

ไปไม่ได้นอกจำกกัวเย่ว์หยำง ส่วนเหมำอิ่งเต๋อท่ีคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลกว่ำ

กม็ำพลอยตกกระไดพลอยโจนท้ังทีไ่ม่ได้เช่ือ เพรำะมหำวิทยำลยัก�ำหนดว่ำต้องมี

สมำชิกครบสิบคนจึงจะก่อตั้งชมรมได้

ส่วนเฝิงเชยีนจ้ิงจับพลัดจับผลถูกูดงึตวัเข้ำเป็น  ”สมำชกิในนำม„  โดยไม่รู้

สกันดิว่ำ  ”ต�ำนำนประจ�ำเมอืง„ ทีว่่ำคอือะไร  ท้ังยงัไม่สนใจเร่ืองพรรค์นีเ้ลยด้วย

แต่ก็เห็นใจระคนร�ำคำญจึงยอมลงชื่อเป็นสมำชิกให้จบเร่ือง ผลสุดท้ำยก็เป็น

อย่ำงที่เห็น

เพ่ิงเปิดเรียนได้ไม่กี่วัน  อดีตรูมเมตของเธอก็ไปลองดีกับ  ”ต�ำนำน

ประจ�ำเมือง„  จนเป็นเร่ืองและมีคนเสียชีวิต  ตอนนั้นเธอมืดแปดด้ำน  ไม่รู้
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จะขอควำมช่วยเหลือจำกใคร จึงไปหำซย่ำเสวียนอวิ่น เพรำะเข้ำใจว่ำผู้ก่อตั้ง 

”ชมรมต�ำนำนประจ�ำเมือง„ คงพอรู้อะไรบ้ำง

ผลปรำกฏว่ำพวกเขำเข้ำใจเร่ืองพวกนี้ไม่น้อย  แต่  ”ต�ำนำนประจ�ำเมือง„ 

กไ็ม่ใช่ภตูผวีญิญำณทีข่บัไล่ไปได้ง่ำย ๆ  นอกจำกจะรับมอืยำกแล้วยงัเตม็ไปด้วย

ปริศนำทีไ่ม่มใีครรู้ค�ำตอบ แม้สดุท้ำยทุกอย่ำงจะคล่ีคลำย แต่บ้ำนของเธอกถ็กู

ไฟไหม้เหลือแต่ซำก แถมมีคนเสียชีวิตไม่น้อย

ด้วยเหตุนี้  ซย่ำเสวียนอวิ่นจึงกระตือรือร้นชวนให้เธอเข้ำมำอยู่บ้ำน

เดียวกัน  แถมยังเสนอค่ำเช่ำแบบถูกสุด ๆ  แน่นอนว่ำประเด็นคือบ้ำนหลังนี้

เป็นของครอบครัวซย่ำเสวียนอว่ิน เขำแค่นกึสนกุอยำกให้บ้ำนครึกคร้ืน และหำ

รูมเมตมำเติมห้องที่ว่ำงอยู่ก็เท่ำนั้น

อยู่ร่วมกับผู้ชำยสำมคนไม่เป็นปัญหำส�ำหรับเธอ  ถ้ำใครเกิดคิดวิปริต

ขึ้นมำ คนที่ต้องกลัวไม่ใช่เธอแน่นอน

”หอมจัง  เสีย่วจิง้ท�ำอะไรกนิน่ะ„  ซย่ำเสวยีนอวิน่เอนตัวพงิประตหู้องครัว

พยำยำมท�ำเสียงออดอ้อนเต็มที่

สำยตำเฉยีบคมของเฝิงเชยีนจ้ิงเหลอืบมองอย่ำงเหนือ่ยหน่ำย  ”ท�ำเสยีง

อะไรน่ำคลื่นไส้  อยำกรู้ก็มำดูเองสิ  ไม่มีตำเหรอ!„

”มพีอส�ำหรับสีค่นไหม„  ซย่ำเสวยีนอวิน่ยงัท�ำเสยีงอ้อนไม่เลกิ  ”พวกเรำ

ยังไม่ได้กินข้ำวเลย...„

”ฉันท�ำจะเสร็จแล้ว  เดี๋ยวครัวว่ำงนำยก็เข้ำมำใช้สิ„  เฝิงเชียนจ้ิงท�ำเป็น

ไม่ได้ยนิ  พวกเขำสำมคนเพิง่กลับมำเมือ่กี ้ มเีหรอเธอจะท�ำอำหำรไว้เผือ่!  ”ถ้ำ

มีเวลำมำพูดเรื่อยเปื่อยอย่ำงนี้ก็ออกไปซื้อข้ำวกินดีกว่ำมั้ง„

”แต่ของทีเ่ธอท�ำหอมกว่ำนีน่ำ„  ซย่ำเสวยีนอวิน่ยงัไม่ยอมแพ้  ”ท�ำให้กนิ

หน่อยน้ำ„

เฝิงเชียนจ้ิงไม่ตอบ  เธอเทอำหำรในกระทะลงจำน  จัดจำนอย่ำงสวยงำม

ก่อนจะวำงบนถำด ท�ำท่ำจะยกออกไป
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”หลีก„  เธอหันมองด้ำนซ้ำย ยืนขวำงประตูท�ำไมเนี่ย

ซย่ำเสวียนอวิ่นรีบเอี้ยวตัวหลบ ตำละห้อยมองอำหำรหอมฉุยเคลื่อนที่

ออกไปจำกห้องครัว  เฝิงเชยีนจิง้นัง่ลงทีโ่ต๊ะกนิข้ำวซ่ึงมกีวัเย่ว์หยำงก�ำลงัก้มหน้ำ

ก้มตำเขียนบันทึกของ ”ชมรมต�ำนำนประจ�ำเมือง„ อย่ำงตั้งใจ

”หมื นีพ่วกนำยเอำจริงเหรอ  เร่ิมสบืแล้วเหรอ„  เฝิงเชยีนจ้ิงวำงถำดลง

บนโต๊ะ  ”พวกนำยนี่ก็เหลือเกิน  เร่ืองอะไรก็เอำไปโยงกับต�ำนำนประจ�ำเมือง

ได้หมด  คดีคนหำยธรรมดำแท้ ๆ „

”แต่จู่ ๆ  เขำก็หำยตัวไป  แถมเป็นห้องปิดตำยด้วยนะ„  กัวเย่ว์หยำง

เงยหน้ำขึ้นมองแม้มือจะยังเขียนต่อ  ”ลองคิดดูสิ  ห้องคล้องโซ่ล็อกไว้  แต่

เจ้ำของห้องกลับหำยตัวไป„

”หน้ำต่ำงไง„  เฝิงเชียนจ้ิงตอบทันควัน มือก็ใช้ส้อมม้วนเส้นสปำเกตตี

ไปด้วย

”ชั้นห้ำเลยนะ!„  กัวเย่ว์หยำงใช้ปลำยปำกกำจิ้มแก้ม  ”ไม่น่ำเป็นไปได้„

”ถ้ำรู้เทคนิคท�ำไมจะเป็นไปไม่ได้„  เฝิงเชียนจ้ิงเลิกคิ้ว  ”ถ้ำฉันเห็นใคร

แอบมองจำกข้ำงล่ำงตึกละก็  ต่อให้เป็นชั้นห้ำก็จะกระโดดลงไปถีบยอดหน้ำ

จับกดล็อกกับพื้นจนกว่ำมันจะวิงวอนขอชีวิต!„

คิ้วของกัวเย่ว์หยำงขมวดเล็กน้อย ตำที่มองเธอฉำยประกำยหวำดหวั่น

แค่ได้ยินค�ำว่ำ  ”จับล็อก„ ก็รู้สึกปวดแปลบไปทั้งตัว

ก่อนหน้ำนี้เจอลูกหลงจำกต�ำนำน  ”เด็กหญิงชุดแดง„  จนนอนไม่หลับ

ร่ำงกำยเหนื่อยอ่อน  เกือบได้ไปทัวร์ยมโลก  ใช้เวลำไม่น้อยกว่ำจะฟื้นฟูกลับ

เป็นปกติ  แต่เฝิงเชียนจิ้งกลับไม่ยอมให้เขำนอนซมอยู่บนเตียง เธอบอกว่ำ 

กำรนอนเฉย ๆ ไม่ใช่ทำงออก ต้องออกก�ำลังกำยขยับกล้ำมเนื้อบ้ำง...ก็เลย

พำเขำไป ”ยืดเส้นยืดสำย„ นิดหน่อย 

เห็นหญิงสำวตรงหน้ำดูสวยหมดจดอย่ำงนี้   เวลำปกติเธอมอซอ

อย่ำบอกใคร  ชอบใส่เสื้อผ้ำตัวโคร่งพรำงหุ่น  ยีผมจนทั้งยุ ่งเหยิงทั้งพองฟู
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เหมือนสิงโต  เวลำเดินอยู่ในมหำวิทยำลัยชอบห่อไหล่ก้มหน้ำงุดไม่สบตำใคร

แถมยังสวมแว่นหนำเตอะบังหน้ำบังตำ สร้ำงภำพลักษณ์ว่ำเป็นหญิงสำวขี้อำย

แต่งตัวเฉิ่มเชย

แต่อย่ำถูกรูปลักษณ์ภำยนอกหลอกว่ำเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดำทีเดียว

เชียว!  อูย...พอคิดถึงตรงนี้...กัวเย่ว์หยำงขยับกระดูกไหล่เบำ ๆ เหมือนจะ

ปวดแปลบขึ้นมำอีก

”ผู้หญิงไม่ได้เป็นแชมป์มวยปล�้ำกันทุกคนเสียหน่อย!„  ซย่ำเสวียนอวิ่น

ลำกเท้ำเดินเข้ำมำ  ”ถ้ำฉันเก่งขนำดนั้นคงไม่ปล่อยให้มันตำมมำถึงหน้ำบ้ำน

หรอก แค่เห็นเดินตำมก็จับซัดหน้ำหงำยแล้ว!„

เฝิงเชียนจ้ิงพยักหน้ำหงึก ๆ เป็นสำกกะเบือ  แถมยังชูนิ้วโป้งให้

อีกต่ำงหำก  ”ใช่แล้ว มีเหรอจะปล่อยให้มันเดินตำมมำถึงบ้ำน„

ถกูต้อง  ผู้หญงิทีภ่ำยนอกเหมอืนจะน่ำรักเรียบร้อยคนนีไ้ม่ใช่อย่ำงท่ีเหน็

เฝิงเชียนจ้ิง  นักมวยปล�้ำหญิงที่ใช้ฉำยำในวงกำรว่ำ  ”เสี่ยวจ้ิง„  คือคลื่นลูกใหม่

ของวงกำร เทคนคิกำรต่อสูอ้นัเยีย่มยอดและทรวดทรงอนัสมบรูณ์แบบท�ำให้เธอ

เป็นดำวรุ่งพุ่งแรงที่ทุกคนจับตำมอง เธอจึงต้องปิดบังตัวตนด้วยกำรแต่งตัว

เป็นสำวแว่นเรียบร้อย จะให้ใครรู้ควำมลับของเธอไม่ได้เด็ดขำด

แต่สิ่งหนึ่งที่เธอคำดไม่ถึงคือกัวเย่ว์หยำงเป็นแฟนพันธุ์แท้กีฬำมวยปล�้ำ

โดยเฉพำะนักมวยปล�้ำหญิง  เขำรู้ลึกรู้จริงระดับเซียนมวยยังยอม  มีหรือจะ

ไม่รู้จัก ”เสี่ยวจ้ิง„ นักมวยปล�้ำหญิงดำวรุ่งที่ทั้งสวยท้ังเก่ง! เขำมองออกต้ังแต่

คร้ังแรก ๆ  ที่พบเธอ หลังจำกนั้นไม่ว่ำเฝิงเชียนจ้ิงจะพยำยำมอ�ำพรำงอย่ำงไร

ก็ไม่หลุดรอดสำยตำอันเฉียบคมของแฟนคลับตัวยง...เพรำะอย่ำงนี้เองเธอจึง 

”ยืดเส้นยืดสำย„ กับพวกเขำได้เต็มที่โดยไม่ต้องหลบ ๆ  ซ่อน ๆ  อีกต่อไป

”ปัญหำคืออี๋ว์เสี่ยวเอินไม่ได้เป็นนักมวยปล�้ำ„  เหมำอิ่งเต๋อนั่งลงอย่ำง

ไม่เกรงใจ  ในมือมีจำนเปล่ำกับส้อม  ช่วยไม่ได้  ฝีมือท�ำอำหำรของเฝิงเชียนจ้ิง

ไม่ด้อยไปกว่ำมวยปล�้ำเลย แค่ได้กลิ่นสปำเกตตีซอสครีมหอยลำยก็หิวจะแย่
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”ถ้ำเป็นผู้ชำยคงฉุดเขำไปได้ง่ำย ๆ  เลยละ„

”แต่จะฉดุเขำลงจำกชัน้ห้ำได้ยงัไง  แถมไม่มใีครได้ยนิเสยีงร้องเลยด้วย„ 

ซย่ำเสวียนอว่ินเถียงทันควัน  ”ฉันมีลำงสังหรณ์ว่ำต้องเป็นต�ำนำนประจ�ำเมือง

แน่„

”สตอล์กเกอร์ต่ำงหำก!„  ครำวนี้เหมำอิ่งเต๋อกับเฝิงเชียนจิ้งพูดเป็น

เสียงเดียว  ท้ังคู่ปักใจเชื่อว่ำเป็นคดีสตอล์กเกอร์โรคจิต  จะไปเกี่ยวกับต�ำนำน

ประจ�ำเมืองได้อย่ำงไรกัน

เฝิงเชียนจ้ิงพอใจมำกที่มีคนอยู่ฝ่ำยเดียวกับเธอ  และรีบตักสปำเกตตี

ในชำมตัวเองแบ่งให้เหมำอิ่งเต๋ออย่ำงเอื้อเฟื้อ ท�ำเอำซย่ำเสวียนอวิ่นน�้ำลำยไหล

เป็นทำง

”ต�ำรวจก�ำลังตรวจสอบเทปกล้องวงจรปิด  เดี๋ยวรู้แน่ว่ำใครเป็นคนร้ำย

ถึงแม้กำรลักพำตัวผู้หญิงจำกชั้นห้ำไม่ใช่เร่ืองง่ำย  แต่ถ้ำเขำสลบหรือถูกขู่ละก็

เป็นไปได้แน่!„ เหมำอิ่งเต๋อให้เหตุผลหนักแน่น ”อีกอย่ำง โซ่คล้องประตู

แบบนั้นเปิดจำกข้ำงนอกง่ำยจะตำย จะล็อกกลับไปก็น่ำจะไม่ยำก„

เฝิงเชียนจ้ิงพยักหน้ำหงึก ๆ   เธอคิดว่ำคดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน  ตอนนี้

เร่ืองเดียวที่น่ำเป็นห่วงคือควำมปลอดภัยของผู้หญิงท่ีอำศัยอยู่ในละแวกนั้น

แต่ถ้ำไม่กลับดึกเกินไปและพยำยำมหำเพื่อนกลับด้วยก็น่ำจะไม่เป็นไร 

หลังจำกนี้ก็แค่รีบหำตัวไอ้บ้ำกำมนั่นให้เจอโดยเร็ว  ไม่แน่อี๋ว์เสี่ยวเอินอำจยังมี

ชีวิตอยู่

“ตอนถกูลกัพำตวัเขำไมน่ำ่หมดสต.ิ..„  กวัเยว่ห์ยำงพดูมบุมบิ  “เสีย่วจ้ิง

ไม่เห็นที่เกิดเหตุ  บนผนังกับพื้นมีรอยนิ้วตะกุยเป็นครำบเลือดเต็มไปหมด

เลยนะ„

หืม  เฝิงเชียนจ้ิงขมวดคิ้วพลำงจินตนำกำรสภำพท่ีเกิดเหตุ  ก่อนจะหัน

ไปกระซิบถำมเหมำอิ่งเต๋อว่ำ  ”นิ้วเปื้อนเลือดเหรอ„

”อืม  เหมือนมีคนใช้เล็บตะกุยไปตำมผนัง  บำงรอยเบ้ียวไปเบี้ยวมำ 
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บำงรอยขำดเป็นห้วง ๆ  แต่บำงรอยก็ลำกยำวมำก„  พอเหมำอิ่งเต๋อนึกถึง

รอยพวกนั้นก็ไม่สบำยใจขึ้นมำ  ”เหมือนเธอพยำยำมตะครุบก�ำแพงห้องไว้

แต่ถูกคนลำกออกไป...หรือไม่ก็จิกก�ำแพงไว้ด้วยควำมทรมำน„

”มเีลบ็มอืตดิชิน้เนือ้บนคยีบ์อร์ดดว้ย!  เลบ็ทัง้เล็บเลย!„  ซยำ่เสวยีนอว่ิน

พดูเสยีงดงัขึน้เลก็นอ้ยพลำงเคำะเลบ็ตวัเองไปดว้ย  “หลดุออกมำทัง้เลบ็เลยนะ!„

แบบนีแ้ยแ่น ่ เฝิงเชยีนจ้ิงคดิในใจ แปลว่ำผู้ตอ้งสงสยัอำจใชค้วำมรุนแรง

เหยื่อสำวผู้เครำะห์ร้ำยคงเจ็บปวดและทรมำนมำกก่อนจะหำยตัวไป  เพรำะ

อย่ำงนั้นถึงมีบำดแผล  เพรำะอย่ำงนั้นนิ้วมือท้ังสิบถึงเต็มไปด้วยเลือด  เพรำะ

อย่ำงนั้นจึงตะกุยไปตำมผนัง...เหตุกำรณ์หลังจำกกำรดิ้นรนแบบนั้นคงไม่ดี

เท่ำไรแน่

ในเมื่อเป็นเช่นนี้...ท�ำไมไม่มีใครได้ยินเสียงผิดปกติเลย  เหตุกำรณ์

แบบนี้ควรจะมีเสียงกระแทก  เสียงกรีดร้อง  เสียงต่อสู้หรืออะไรอย่ำงอื่นดัง

ออกมำแน่  คนที่อยู่ชั้นเดียวกันไม่มีทำงไม่ได้ยิน นอกเสียจำกว่ำ…เฝิงเชียนจ้ิง

ชะงักไปครู่หนึ่ง  ค�ำว่ำ  ”ต�ำนำนประจ�ำเมือง„  แวบเข้ำมำในสมอง

ไอ้บ้ำซย่ำเสวียนอว่ิน!  จะถูกเขำล้ำงสมองไม่ได้เด็ดขำด!  เธอไม่อยำก

ยุ่งเกี่ยวกับ  ”ต�ำนำนประจ�ำเมือง„  อะไรนั่นอีกแม้แต่นิดเดียว  แต่ท�ำไมรู้สึก

เหมือนหันไปทำงไหนก็เจออยู่ทุกที่นะ!

เสียงกร่ิงประตูดังขึ้น  ทั้งส่ีพำกันหันไปมอง  ทุกคนอยู่บ้ำน  วันหยุด

สุดสัปดำห์แบบนี้ใครจะมำหำพวกเขำกัน

”วันนี้ฉันไม่มีแขกนะ„  เฝิงเชียนจ้ิงยักไหล่แล้วหันกลับมำกินสปำเกตตี

ต่อ

”ฉันก็ไม่มี„  เหมำอิ่งเต๋อนั่งนิ่งไม่ขยับ  ”นี่ ๆ   ครำวหน้ำท�ำให้ฉันกินอีก

ได้ไหม อร่อยมำกเลย„

ซย่ำเสวียนอวิ่นซ่ึงเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ต้องเดินไปเปิดประตู  เขำหร่ีตำ

เพ่งมองคนในจออนิเตอร์คอม  ก่อนจะชะงักไปครู่หนึง่  ”หลนิซอืหนนีี ่ มใีครนดั
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เขำไว้หรือเปล่ำ„

หลนิซือหนหีรือ  ทกุคนหนัไปอกีคร้ังก่อนจะส่ำยหน้ำ  ไม่มใีครนดักบัเขำ

เสียหน่อย  คร้ังท่ีแล้วหลินซือหนีกับเพื่อนนักศึกษำกลุ ่มหนึ่งเคยมำคุย

เรื่อง ”ต�ำนำนประจ�ำเมือง„ ที่นี่ เธอเลยรู้ที่อยู่อพำร์ตเมนต์ของพวกเขำ

”ฮลัโหล หลนิซือหนใีช่ไหม„  ซย่ำเสวียนอว่ินพดูใส่เคร่ือง  ”มเีร่ืองด่วน

หรือเปล่ำ„

หลนิซือหนไีมทั่นตอบ  ใครอกีคนกด็งึเธอออกไปแลว้โผลห่นำ้เขำ้มำในจอ

พลำงตะโกนลัน่  “ขอร้องละ  เปดิประตทู ีพวกนำยคอื  ‘ชมรมต�ำนำนประจ�ำเมอืง’ 

อะไรนั่นไม่ใช่หรือไง  พอจะมีเงื่อนง�ำเรื่องที่แฟนฉันหำยตัวไปบ้ำงไหม!„

ซย่ำเสวียนอวิ่นกดเปิดประตูทันทีโดยไม่แม้แต่จะหยุดคิด

”แฟนของผู้หญิงท่ีหำยตัวไปมำถำมเรื่องต�ำนำนประจ�ำเมืองละ!„  ซย่ำ

เสวียนอวิ่นหันไปตะโกนบอกทุกคนด้วยรอยยิ้ม  “รีบเก็บโต๊ะให้เรียบร้อย

แล้วหำเก้ำอี้ให้แขกเร็ว!„

”ซย่ำเสวียนอว่ิน!„  เฝิงเชียนจิ้งยกถำดแล้วลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้ำ

หงุดหงิด  “ปลอ่ยใหใ้ครตอ่ใครเขำ้มำในบ้ำนตำมอ�ำเภอใจไดย้งัไง!  ฉนัไมอ่ยำก

กินข้ำวในห้องนอนนะ!„

”เธออำยอะไรเล่ำ หลินซือหนกีเ็คยเจอกนัแล้วนี„่  ซย่ำเสวยีนอวิน่ท�ำหน้ำ

ไร้เดียงสำ  ”ตอนนี้เธอก็ดูโอเคดีออก  ไม่โทรมสักนิด„

เหมำอิง่เตอ๋กระทุง้เขำดงัปัก้  เฝงิเชยีนจ้ิงเออืมระอำ  ”ต�ำนำนประจ�ำเมอืง„ 

ขึ้นทุกวัน  วันนี้เป็นวันหยุดท่ีนำน ๆ เธอจะได้อยู่บ้ำนอย่ำงสบำยใจไม่ต้อง

อ�ำพรำงตัว  จู่ ๆ  ก็มีคนนอกบุ่มบ่ำมเข้ำมำ  เธอต้องหงุดหงิดเป็นธรรมดำ

”เรำไปนั่งกินที่โต๊ะน�้ำชำในห้องนั่งเล่นดีกวำ่...ปล่อยผมแล้วยีให้ยุ่ง ๆ  สิ

ใส่แว่นด้วย„  เหมำอิ่งเต๋อยกถำดอำหำรของเธอขึ้นมำโดยไม่ถำมสักค�ำ 

”ซย่ำเทียน อย่ำเพิ่งรีบเปิดประตู ให้เวลำเฝิงเชียนจิ้งแต่งตัวหน่อย„

เฝิงเชียนจ้ิงเดินเข้ำไปในห้อง สำยตำอ�ำมหิตยังจ้องซย่ำเสวียนอวิ่นเขม็ง
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แววตำนั้นก�ำลังบอกเขำโดยไม่ต้องปริปำกว่ำ  ”เดี๋ยวนำยเจอดีแน่!„

หลังชุลมุนอยู่ครู่หนึ่ง  ทุกคนก็เข้ำประจ�ำที่  ถ้ำไม่ใช่เพรำะเฝิงเชียนจ้ิง

ยืนกรำนไม่ยอมกินขำ้วในห้องนอน  เธอคงไม่ต้องล�ำบำกมำนั่งกินบนโต๊ะเตี้ย ๆ

ในห้องนั่งเล่นแบบนั้น ไม่กี่นำทีต่อมำ หลินซือหนี อำเจ๋ีย และหงเหว่ยถิง 

ก็เข้ำมำในบ้ำน แน่นอนว่ำพวกเขำได้รับเชิญไปนั่งในห้องรับประทำนอำหำร

อันกว้ำงขวำงทำงทิศหนึ่งนำฬิกำ ส่วนกัวเย่ว์หยำงผู้คล่องแคล่วก็เตรียมน�้ำ

ให้แขกไว้เรียบร้อย

”ขอโทษด้วยนะ  ฉันไม่ได้ตั้งใจจะมำรบกวนพวกนำย„  หงเหว่ยถิงยัง

นบัว่ำพอรู้กำลเทศะบ้ำง  เขำมองสองคนท่ีนัง่แหมะอยูข้่ำงโต๊ะน�ำ้ชำในห้องนัง่เล่น

อีกทำง  ก่อนจะหันกลับมำหำซย่ำเสวียนอวิ่น ”แต่ฉันเป็นห่วงว่ำเสี่ยวเอินอำจ

ตกอยู่ในอันตรำย„

”ไมต่อ้งขอโทษหรอก  เรำยนิดต้ีอนรับ„  ซยำ่เสวยีนอวิน่เอย่เสยีงใสแจ๋ว 

กวัเยว์่หยำงท่ียนือยูข่ำ้งหลังถงึกบัตอ้งใชศ้อกกระทุ้งเตอืนเบำ ๆ   เวลำซยำ่เทียน

ตืน่เตน้มกัคมุตวัเองไมค่อ่ยอยู ่ แต่เขำต่ืนเตน้เพรำะมโีอกำสเจอ  ”ต�ำนำนประจ�ำ

เมือง„  ไม่ใช่เพรำะเห็นคนอื่นเครำะห์ร้ำยหรอกนะ

หลินซือหนีมองเฝิงเชียนจ้ิงท่ีอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วยิ้มให้น้อย ๆ   ”เฮ ้

เฝิงเชียนจิ้ง!  เหมำอิ่งเต๋อ!„

”อือ„  เฝิงเชียนจิ้งพยักหน้ำเป็นเชิงรับรู้แล้วก้มหน้ำกินอำหำรต่อ

”หวัดดี!„  เหมำอิ่งเต๋อขำนตอบพลำงยิ้มให ้ ”เธอ...รู้จักกับคนท่ีหำยตัว

ไปเหรอ„

”เขำเปน็เพือ่นสนทิฉนันะ่„  หลนิซือหนพียกัหนำ้ดว้ยท่ำทจีริงจัง แตส่ิง่ที่

เหมำอิ่งเต๋อคิดอยู่ในใจคือ  เธอเองก็เอำทุกเร่ืองไปโยงกับ  ”ต�ำนำนประจ�ำเมือง„ 

กับเขำด้วยเหรอเนี่ย!

ทนัททีีห่งเหวย่ถงินัง่ลงกรี็บถำมเร่ือง  ”ต�ำนำนประจ�ำเมอืง„  อยำ่งรอ้นรน 

กัวเย่ว์หยำงรับหน้ำท่ีอธิบำย  แถมยังหยิบกระดำษเอสี่ท่ีพรินต์เตรียมไว้มำ
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เป็นหลักฐำนยืนยันว่ำในอินเทอร์เน็ตก็มีคนพูดถึงเร่ืองนี้  และผู้หญิงคนแรก

ที่เจอต�ำนำนผู้ชำยที่ชั้นล่ำง  จนถึงเวลำนี้ก็ยังสำบสูญไร้ร่องรอย

”เคยมีคนรำยงำนข่ำวเร่ืองนี้ไหม„  หงเหว่ยถิงถำม  ล�ำคอตีบตัน

ไปหมด  ”เป็นคดีคนหำยเหมือนกันหรือเปล่ำ  หรือว่ำ...„

”พวกเรำก�ำลังค้นข้อมูลอยู่  ต�ำนำนก็แบบนี้ละ  เหตุกำรณ์เกิดขึ้น

นำนมำแล้ว  แถมเป็นเรื่องที่คนลือกันไปลือกันมำในอินเทอร์เน็ต  ไม่รู้ที่มำแน่ชัด„ 

ซยำ่เสวยีนอวิน่จอ้งเขำดว้ยดวงตำเปน็ประกำย  ”แลว้...ต�ำรวจเจอเบำะแสอะไร

บ้ำงไหม„

ทันทีที่ได้ยินค�ำถำมหงเหว่ยถิงก็ก�ำหมัดแน่น  ตัวสั่นน้อย ๆ   ”เจอตัว

คนร้ำยในกล้องวงจรปิดแล้ว ตอนนี้ก�ำลังตำมสืบอยู่...แต่กล้องดันถ่ำยหน้ำมัน

ไม่ชัด!„

”ท�ำไมล่ะ„  กัวเย่ว์หยำงถำมสวน  “ควำมละเอียดภำพไม่พอเหรอ„

”ไม่ใช่  ประหลำดมำก...กล้องถ่ำยเห็นป้ำยทะเบียนรถยนต์ที่อยู่ห่ำง

ออกไปชัดแจ๋ว  แต่กลับเห็นผู้ชำยคนนั้นไม่ชัด„  อำเจ๋ียตอบ  “พวกเรำก็ไปดู

เทปตัง้สองคร้ัง  ตอนแรกต�ำรวจอยำกเรียกเรำไปดวูำ่เคยเหน็หนำ้คนร้ำยท่ีไหน

หรือเปล่ำ  แต่ดูจำกรูปในกล้องมองไม่ออกเลยว่ำเขำหน้ำตำเป็นยังไง„

”คนร้ำยสวมหมวกแก๊ปกบัชดุออกก�ำลงักำยแขนยำว มองไม่ออกด้วยซ�ำ้

ว่ำอำยเุท่ำไหร่„  เสยีงหลนิซือหนเีจือสะอืน้เล็กน้อย  ”ดไูม่ออกจริง ๆ  ว่ำเป็นใคร„

ถ้ำกล้องถ่ำยเห็นป้ำยทะเบียนรถชัดเจน  จะเห็นใบหน้ำคนร้ำยไม่ชัด

ได้อย่ำงไร  เหมำอิ่งเต๋อเดำว่ำอำจเพรำะเงำหมวกแก๊ปบังหน้ำไว้ก็ได้ 

”เปน็เพรำะหมวกหรือเปลำ่„  กวัเยว่ห์ยำงท�ำท่ำคดิ  ”หมวกแกป๊มปีีกบงั 

ใช้อ�ำพรำงใบหน้ำได้ง่ำย„

”ไม่ใช่!„  หงเหว่ยถิงเงยหน้ำทันควัน  ”มันเงยหน้ำมองกล้องวงจรปิด

ด้วยซ�้ำ!„

ว่ำอย่ำงไรนะ  ทุกคนในที่นั้นตกอยู่ในควำมเงียบ  กระท่ังเฝิงเชียนจ้ิง
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ที่ก�ำลังตักสปำเกตตีเข้ำปำกยังถือส้อมค้ำงอยู่กลำงอำกำศ  เงยหน้ำมองกล้อง

วงจรปิดเนี่ยนะ ถ้ำไม่สติเลอะเลือนก็คงใจกล้ำมำก หำกคนในภำพวงจรปิด

เป็นผู้ร้ำยลกัพำตัวจริงแล้วยงักล้ำเงยหน้ำมองกล้องตรง ๆ  แสดงว่ำอุกอำจมำก!

ไม่สิ  แต่เมื่อกี้พวกเขำบอกว่ำมองไม่ออกว่ำหน้ำตำเป็นอย่ำงไรไม่ใช่หรือ

”จะเป็นไปได้ยังไง  ในเมื่อเงยหน้ำมองกล้องก็ต้องเห็นหน้ำสิ  ระบบของ

ต�ำรวจน่ำจะมีวิธีดึงภำพชัด ๆ ออกมำได้หรอกมั้ง„  เหมำอิ่งเต๋อทนไม่ไหว

จึงลุกมำร่วมวงสนทนำด้วย สิ่งที่พวกเขำพูดมำไม่น่ำเป็นไปได้เลย

”ลองแล้วก็ยังเบลอเหมือนเดิม  อย่ำงกับว่ำคนคนนั้น...„  หงเหว่ยถิง

ขมวดคิ้ว  ก่อนจะใช้ฝ่ำมือวนเป็นวงกลมเหนือใบหน้ำตัวเองด้วยสีหน้ำ

เคร่งเครียด  ”ไม่มีใบหน้ำ เรำเห็นแต่ดวงตำของเขำ มันฉำยประกำยวำบ

ตอนมองตรงมำที่กล้อง ต�ำรวจยังให้เรำถ่ำยรูปเก็บไว้ด้วย นี่ไง!„

เขำยื่นมือถือออกมำ  ภำพในนั้นเบลอมำก  แต่พอกะควำมสูงได้

และมองออกว่ำอีกฝ่ำยแต่งตัวอย่ำงไร

มุมปำกซย่ำเสวียนอวิ่นยกเป็นมุมสำมสิบองศำ  ใบหน้ำฉำยแวว

เคลิบเคลิ้ม  กัวเย่ว์หยำงเห็นสีหน้ำของเขำก็เข้ำใจกระจ่ำง  นี่จะเป็นอะไรไปได้

นอกจำก  ”ต�ำนำนประจ�ำเมือง„ จริงไหม!

”ขอบหน้ำต่ำงทั้งด้ำนนอกและด้ำนในไม่มีรอยเท้ำเลย  ตรวจเจอแค่

รอยนิ้วมือของเสี่ยวเอิน  ตำมหลักแล้วต่อให้หนีออกไปทำงหน้ำต่ำง  ไม่ว่ำยังไง

กค็วรมร่ีองรอยเหลอือยูบ้่ำง„ หลนิซือหนพีดูพลำงตัวสัน่ ”แถมกล้องวงจรปิด

ถ่ำยเจอแค่ตอนที่ผู้ชำยคนนั้นอยู่ชั้นล่ำงของอพำร์ตเมนต์ หลังจำกนั้นเขำก็เดิน

หำยไปในมุมบอดของกล้อง...แล้วก็ไม่เห็นเขำออกมำจำกอำคำรอีกเลย„

หำกว่ำอกีฝ่ำยเป็นคนร้ำยท่ีลกัพำตวัอีว์๋เสีย่วเอนิไปจริง ๆ   กล้องวงจรปิด

ก็น่ำจะถ่ำยเห็นช่วงที่เขำก�ำลังลำกหรืออุ้มอี๋ว์เสี่ยวเอินออกมำ  ซอยหน้ำอำคำร

เป็นซอยตัน และหน้ำต่ำงห้องของอี๋ว์เสี่ยวเอินก็หันเข้ำหำด้ำนในซอยพอดี ไม่มี

ทำงอื่นให้หนี
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”เพรำะง้ันฉันถึงอยำกขอให้พวกเธอช่วย!  คิดดูสิว ่ำเ ร่ืองแบบนี้

มันเป็นไปได้ที่ไหน!„  หงเหว่ยถิงตะโกนลั่นอย่ำงร้อนใจ  ”หลินซือหนีบอกว่ำ

พวกเธอรู้เรื่องต�ำนำนประจ�ำเมืองดีมำก ฉันก็เลย...„

”แน่นอน!„  ใบหน้ำซย่ำเสวียนอวิ่นระบำยยิ้มกว้ำงอย่ำงภำคภูมิ  ส่วน

กัวเย่ว์หยำงก็ลุกพรวดอย่ำงรู้งำน  ก่อนจะประกำศก้องพร้อมกันว่ำ  ”เพรำะ

พวกเรำคือ — ผู้รวบรวมต�ำนำนประจ�ำเมือง!„

หงเหวย่ถงิมองอึง้ ๆ   สองคนตรงหนำ้เตะ๊ท่ำประสำนเสยีงกนัพร้อมเพรียง 

ท่ำทำงคึกคักสุดขีด  หลินซือหนีกลั้นไม่ไหวต้องปิดปำกหัวเรำะ  เธอเข้ำใจ

ควำมรู้สึกของหงเหว่ยถิงในขณะนี้ดี  คร้ังแรกที่เธอเจอพวกเขำก็นึกว่ำตัวเอง

ขอควำมช่วยเหลือผิดคนเหมือนกัน

”กอ็ยำ่งทีฉ่นับอกละ พวกเขำกระตือรือร้นเลยนะ„  หลนิซือหนรีีบเขำ้มำ

ตบบ่ำหงเหว่ยถิงท่ีตัวแข็งเป็นรูปป้ันหิน  ”สรุปคือเร่ืองที่เกิดกับเสี่ยวเอินแปลก

จนไม่น่ำเป็นไปได้  ประตูคล้องโซ่ล็อกไว้  ไม่มีร่องรอยคนปีนออกทำงหน้ำต่ำง 

มีแค่ผู้ชำยที่เดินเข้ำมำในตึกแล้วไม่กลับออกมำ  เกิดอะไรขึ้นกับเขำกันแน่„

”ช้ำก่อน อย่ำเพิ่งร้อนใจ„  ซย่ำเสวียนอวิ่นพูดเสียงเนิบช้ำทว่ำหนักแน่น 

“พวกเรำคือชมรมต�ำนำนประจ�ำเมืองและรู้ต�ำนำนประจ�ำเมืองเป็นอย่ำงดี

ก็จริง  แต่เรำไม่ใช่หมอผี  อีกอย่ำงต�ำนำนบำงเร่ืองก็ยังเป็นปริศนำ  ไม่มีใคร

รู้ทำงแก้„

ว่ำกันว่ำถ้ำพกเจลใส่ผมติดตัวไว้จะช่วยกันไม่ให้สำวปำกฉีกเฉียดเข้ำมำ

ใกล้  แต่  ”ผู้ชำยที่ชั้นล่ำง„  เป็นต�ำนำนประจ�ำเมืองที่น่ำกลัวกว่ำนั้นหลำยเท่ำ

หงเหว่ยถงิได้ยนิดงันัน้กใ็จหำยวำบ  ตัวอ่อนยวบลงไปพงิพนกัเก้ำอีอ้ย่ำง

ไร้เรี่ยวแรง

”แต่น่ำจะมีทำงแก้นะ  คร้ังที่แล้วตอนเจอเด็กหญิงชุดแดง  พวกเธอก็

หำทำงแก้ได้ส�ำเร็จ!„  หลินซือหนีเอ่ยอย่ำงร้อนรน ตำมองซย่ำเสวียนอวิ่นกับ

เหมำอิง่เต๋อท่ีก�ำลงัเดนิเข้ำมำ ”พวกเธอช่วยชวีติทกุคน...แล้วกก็วัเย่ว์หยำงด้วย„
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ซย่ำเสวียนอวิ่นกับเหมำอิ่งเต๋อสบตำกันอย่ำงกระอักกระอ่วน  ทุกคน

เข้ำใจว่ำเร่ืองเดก็หญงิชุดแดงคลีค่ลำยแล้ว แต่ควำมเป็นจรงิต�ำนำนประจ�ำเมอืง

ก็ยังเป็นต�ำนำนประจ�ำเมืองวันยังค�่ำ อย่ำงไรก็ตำม ทำงที่ดีอย่ำให้หลินซือหนี

รู้ควำมจริงดีกว่ำ เฮ้อ!

”พวกเรำจะพยำยำมหำเง่ือนง�ำให้ได้มำกท่ีสดุ ดงันัน้...„  ซย่ำเสวยีนอวิน่

ยื่นมือออกมำ ฝ่ำมือหงำย  ”ฉันขอดูข้อควำมในเฟซบุ๊กกับไลน์ของอี๋ว์เสี่ยวเอิน

ช่วงก่อนที่เธอจะหำยตัวไปได้ไหม„

ทุกคนชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะควักมือถือตัวเองออกมำอย่ำงรวดเร็ว 

เช้ำมืดวันพฤหัสบดีหลินซือหนีได้รับข้อควำมไลน์เยอะมำก ส่วนหงเหว่ยถิงก็มี

สำยที่ไม่ได้รับจ�ำนวนมหำศำล

”เร่ืองนี้แปลกมำก  ไม่ต้องดูที่ไหนไกล แค่เห็นสภำพห้องของเขำก็รู้แล้ว

ว่ำต้องมกีำรดิ้นรนขดัขนืไมน่อ้ย ท�ำไมไมม่ใีครไดย้ินเสยีงเลย„  เหมำอิง่เต๋อยัง

ติดใจเรื่องสภำพห้อง

”ทุกคนคงไม่ทนัสนใจมัง้„  ใบหน้ำซย่ำเสวียนอวิน่ยงัระบำยด้วยรอยยิม้ 

”หรือไม่แน่  คนธรรมดำอำจไม่ได้ยินก็ได้„

เหมำอิ่งเต๋อเหลือบมองเขำด้วยหำงตำอย่ำงเหลืออด  ท�ำไมต้องเอำ 

”ต�ำนำนประจ�ำเมอืง„  ไปโยงกบัเร่ืองผสีำงนำงไม้ด้วย  ถงึจะเป็นอมนษุย์เหมอืน

กัน แต่กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงแบบนี้รังแต่จะท�ำให้คนฟังไม่สบำยใจ

เฝิงเชียนจ้ิงที่อยู่ในห้องนั่งเล่นกวำดอำหำรลงท้องอย่ำงรวดเร็ว  ตอนนี้

สิ่งเดียวที่เธอต้องกำรคือรีบกลับเข้ำห้องตัวเอง  ไม่อยำกฟังอะไรอีกต่อไปแล้ว!

ลึก ๆ  แล้วทุกคนล้วนมีควำมอยำกรู้อยำกเห็น  ถ้ำเธอฟังต่อไปก็จะยิ่ง

อยำกรู้และยิง่ถล�ำลกึ  แล้วหลงัจำกนัน้กจ็ะเกดิเร่ืองทีเ่กนิก�ำลงัหรอือยูเ่หนอืกำร

ควบคุม  เธออำจบำดเจ็บหรือไม่ก็ตกอยู่ในอันตรำย...สัปดำห์ที่แล้วพอกลับ

ไปบ้ำนเธอก็เพิ่งถูกท�ำโทษชุดใหญ่

เธอเป็นนักมวยปล�้ำ  จะบุ่มบ่ำมเอำร่ำงกำยไปเสี่ยงแบบนั้นไม่ได้
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”แต่คนห้องตรงข้ำมห้องของอีว์๋เสีย่วเอนิเลีย้งแมว แล้วแมวตวันัน้ได้ยนิ

เสยีง!„  หลนิซือหนโีพล่งขึน้  ”เขำบอกว่ำแมวว่ิงไปทีป่ระตแูล้วมท่ีำทำงตระหนก

เอำแต่ตะกุยประตูไม่หยุด เหมือนข้ำงนอกมีอันตรำย!„

”แมวเหรอ„  กัวเย่ว์หยำงตำเป็นประกำยวับ  ”นี่เรื่องส�ำคัญเลยนะ„

ว่ำกันว่ำหมำและแมวมองเห็นสิ่งท่ีตำของมนุษย์ทั่วไปมองไม่เห็น  และมี

ประสำทสัมผัสเฉียบคมกว่ำ  แน่นอนว่ำสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ล้วนมีประสำทรับรู้

ฉับไว  จึงไม่แปลกที่มันจะรู้ทันทีเมื่อมีคนแปลกหน้ำมำเยือน

”เธอรู้ชื่อเขำไหม  ฉันอยำกไปถำมเพ่ิม„  ซย่ำเสวียนอวิ่นรีบถำมอย่ำง

กระตือรือร้น

”มีสิ ๆ   ฉันขอแลกไลน์กับเขำไว้!„  หลินซือหนีตอบ แต่เธอนึกไม่ออกว่ำ

เพื่อนบ้ำนคนนั้นชื่ออะไร  จึงต้องเปิดหำในมือถือ

”เฉินอี๋หรง  รุ่นพี่ปีสี่„  หงเหว่ยถิงจ�ำแม่นมำก!

”เฉินอี๋หรงง้ันเหรอ„  ไม่น่ำเชื่อว่ำค�ำตอบจะท�ำให้เฝิงเชียนจิ้งที่ก�ำลังเดิน

ผ่ำนด้ำนหลังพวกเขำชะงักฝีเท้ำทันควัน

เหมำอิ่งเต๋อหันไปมอง  ”เธอรู้จักผู้หญิงคนนั้นเหรอ ชื่อนี้โหลจะตำย„

”เอกภำษำญี่ปุ่นหรือเปล่ำ„  เฝิงเชียนจิ้งจงใจกระซิบถำมเสียงเบำ

”ใช่ ๆ!„  หงเหว่ยถิงที่นั่งอยู่ด้ำนหน้ำหันมำมอง  พอเห็นเฝิงเชียนจ้ิง 

ก็ประหลำดใจเล็กน้อย  ผู้หญิงอะไรเอำผมมำบังจนแทบมองไม่เห็นว่ำหน้ำตำ

เป็นยังไง

”ไม่เชิงหรอก  แค่เรียนคลำสภำษำอังกฤษส�ำหรับนักศึกษำปีหนึ่งห้อง

เดียวกัน  แต่เขำไม่ค่อยมำเรียน  เลยขอยืมสมุดโน้ตฉันแล้วก็มำถำมว่ำสอบ

เมื่อไหร่บ้ำง„ วันแรกที่เข้ำเรียนวิชำนี้เฝิงเชียนจ้ิงนั่งอยู่ข้ำงเธอ รุ่นพี่ปีสี่ท่ีว่ำนี้

ชวนคุยอย่ำงเป็นกันเอง และบอกโดยไม่อ้อมค้อมว่ำตัวเองไม่ค่อยมำเข้ำเรียน

”เขำอยูปี่สีแ่ต่เรียนภำษำองักฤษตวัเดยีวกบัเดก็ปีหนึง่เนีย่นะ„  เหมำอิง่เต๋อ

จับสังเกตได้อย่ำงรวดเร็ว
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”อือ...„  เฝิงเชียนจ้ิงยักไหล่  ”ก...ก็ใช่น่ะสิ!  แสดงว่ำรุ่นพี่คนนั้นอยู่

อพำร์ตเมนต์นั้นเหมือนกันเหรอ„

”โลกกลมจัง!„  หลินซือหนีกัดริมฝีปำก  ”ก็แมวของเขำนั่นละท่ีมีท่ำที

ประหลำดในวันเกิดเหตุ  แต่เขำมัวแต่เล่นเกมเลยไม่ทันสนใจ„

เฝิงเชียนจ้ิงยิ้มเฝื่อนแล้วยกถำดอำหำรที่กินหมดแล้วเดินออกไปยัง

ห้องครัว

”เขำจ�ำไดไ้หมวำ่กีโ่มง  ไมแ่นเ่รำอำจไดรู้้เวลำเกดิเหต!ุ„  พอไดย้นิดงันัน้

เหมำอ่ิงเต๋อก็คิดได ้ ”ต้องเกิดเหตุผิดปกติบำงอย่ำง  แมวถึงจะต่ืนกลัวแบบนั้น 

อย่ำงน้อยเรำจะได้รู้เวลำที่เกิดเรื่อง„

”เขำบอกว่ำประมำณตีหนึ่งคร่ึง ดึกมำกแล้วน่ะ„  หงเหว่ยถิงตอบ  ”พอ

แมวร้องเขำก็ตกใจมำก กลัวจะเสียงดังรบกวนคนอื่น  เลยหันไปดูเวลำ„

”ตีหนึ่งคร่ึงเหรอ...„  กัวเย่ว์หยำงรีบเปิดมือถือของพวกเขำดูทันที 

”ข้อควำมในไลน์อันสุดท้ำยของอี๋ว์เสี่ยวเอินส่งมำตอนตีหนึ่งสำมสิบห้ำ„

เฝิงเชยีนจ้ิงท่ีอยูใ่นครัววำงจำนลงทันท ี เธอว่ิงออกมำทัง้ท่ีมอืยงัเต็มไปด้วย

ฟองสบู่  หลินซือหนีเห็นท่ำทำงเธอแปลก ๆ   เลยหันไปมองอย่ำงประหลำดใจ 

”มีอะไรหรือเปล่ำ„

”เมื่อกี้พวกเธอบอกว่ำแมวของเฉินอี๋หรงร้องเสียงดังแล้วก็ตะกุยประตู

ใช่ไหม„  ถึงเมื่อกี้เสียงน�้ำดังมำก แต่เธอรู้สึกเหมือนได้ยินประโยคนี้

”ใช ่ แมวโกง่ตวัเหมอืนก�ำลงักลวัอะไรบำงอยำ่ง ท�ำเสยีงขูใ่สป่ระตไูมห่ยดุ 

แถมยังตะกุยประตูอีก  เจ้ำของเลยตกใจมำกต้องรีบไปอุ้มมันออกมำ...„ 

หงเหว่ยถิงส่ำยหน้ำ  ”แต่แค่เดี๋ยวเดียวเขำก็สวมหูฟังแล้วเล่นเกมต่อ  ก็เลย

ไม่ได้ยินอะไรเลย„

ต่อให้เธอไม่สวมหูฟัง  เธอก็อาจไม่ได้ยินอะไรเลยอยู่ดี  ซย่ำเสวียนอวิ่น

คิดอย่ำงไม่เห็นด้วย

”ถ้ำอย่ำงนั้น...„  เฝิงเชียนจ้ิงขมวดคิ้ว  ”คนที่อยู่ข้ำงนอกนั่น...ก็น่ำจะ
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ได้ยินเสียงแมวร้องเหมือนกันใช่ไหม„

เฉินอี๋หรงเหลือบมองเวลำที่มุมขวำล่ำงของหน้ำจอคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

ตีหนึ่งคร่ึง  เธอขมวดคิ้วพลำงถอดหูฟัง  ไม่รู ้ท�ำไมสองสำมวันมำนี้

เธอใส่ใจเรื่องเวลำกว่ำปกติ  เพรำะผู้หญิงคนนั้นหำยตัวไปหรือเปล่ำนะ

พอนกึถงึเรือ่งท่ีผู้หญิงในอพำร์ตเมนต์เดยีวกนัหำยตวัไปอย่ำงไร้ร่องรอย

รวมถึงสภำพท่ีเกิดเหตุซ่ึงมีร่องรอยขัดขืนเหมือนถูกลักพำตัว  เธอก็ขนลุก

เล็กน้อย

วันนั้นตอนท่ีต�ำรวจสอบปำกค�ำ  เธอมองเข้ำไปในห้องฝั่งตรงข้ำม

ด้วยควำมอยำกรู้อยำกเห็น...แต่ถ้ำเธอรู้เร็วกว่ำนี้คงไม่ท�ำแบบนั้นแน่  เพรำะ

สภำพในห้องน่ำกลัวมำก  ภำพรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดบนผนังกับห้องอันเละเทะ

ลอยเขำ้มำในสมอง  ตอนถกูจับตวัไปผู้หญิงคนนัน้คงขดัขนื พยำยำมดิน้รนต่อสู้

จนชนโต๊ะ  ตู้เสื้อผ้ำ  และของอย่ำงอื่นล้มกระจัดกระจำย  แต่สุดท้ำยก็ยังถูก

คว้ำตวัไวไ้ด ้ เธอจึงพยำยำมตะครุบผนงัเอำชวีติรอด และผลกค็อื...เลบ็มอืท่ีหกั

ออกมำ มอืทีเ่ต็มไปดว้ยบำดแผล และร่องรอยตะกยุตะกำยอยำ่งเอำเปน็เอำตำย

เธอตัวสั่นโดยไม่รู้ตัว  แม้ว่ำก�ำแพงอำคำรนี้จะก่อด้วยปูนท่ีทั้งหนำและ

แข็งแรง  แต่พอเห็นร่องรอยในห้องนั้นแล้ว  เธอคิดวำ่ไม่มีทำงที่เธอจะไม่ได้ยิน

เสียงอะไรเลย

ถ้ำไม่ได้ยนิเสยีงอะไรเลยจริง ๆ  กแ็ปลว่ำ...เกดิมคีนประสงค์ร้ำยจะเข้ำมำ

หำเธอ  เธอคงไม่รู้เรื่องรู้รำว  ได้แต่นั่งบื้ออยู่หน้ำคอมพิวเตอร์

ยิ่งคิดก็ยิ่งขนลุก  เธอน่ำจะไปนอนบ้ำนเพื่อน...หรืออย่ำงน้อยก็ให้ใคร

สักคนมำอยู่เป็นเพื่อน อยู่ที่นี่คนเดียวเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย

”เมี้ยว —„  จู่ ๆ แมวท่ีนอนอยู่บนตักก็กระโดดพรวดลงไปบนพื้นโดย

ไม่มีปี่มีขลุ่ย

”เสียวเข่อ„  เฉินอี๋หรงหันไปมองอย่ำงประหลำดใจ ปรำกฏว่ำเสียวเข่อ
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ยืนตัวแข็ง หลังโก่งสูง  ขนตั้งชันไปทั้งร่ำง  ส่งเสียงค�ำรำมทุ้มต�่ำจำกในล�ำคอ

ไม่จริงน่ำ...เฉินอี๋หรงรู้สึกสันหลังเย็นวำบ  เอำอีกแล้วหรือนี่

เจ้ำแมวค่อย ๆ  ย่ำงเท้ำไปทำงประตูห้อง  กรงเล็บเกำะพื้นแน่นทุกฝีก้ำว 

ดวงตำทัง้สองจ้องบำนประตเูขมง็ไมก่ะพริบ  ท่ำทำงตืน่ตระหนก สง่เสยีงขูฟ่อ่ ๆ  

ไม่หยุด

”เสียวเข่อ!  ไม่เอำน่ำ!„  เฉินอี๋หรงดุเสียงเข้ม  แต่ตัวยังนั่งติดเก้ำอี้

ไม่กล้ำลุก

เจ้ำแมวไม่ยอมฟังเธอเลย มันง้ำงกรงเล็บแล้วปรำดไปที่ประตู  ท่ำทำง

เหมือนวันนั้นไม่มีผิด  เฉินอี๋หรงตกใจจนท�ำอะไรไม่ถูก  ข้ำงนอกมีอะไรอยู่

กันแน่  ท�ำไมเสียวเข่อท�ำท่ำแบบนั้น

เฉินอี๋หรงเหลือบมองช่องใต้ประตูอย่ำงหวำดหวั่น  ก่อนจะค่อย ๆ เดิน

ไปที่ข้ำงประตูอย่ำงระมัดระวังเพ่ือปิดสวิตช์ไฟโถงทำงเข้ำ  เหลือไว้แค่ไฟท่ี

โต๊ะหนังสือ  แต่จังหวะท่ีก�ำลังจะปิดไฟ เธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ำใต้ประตูมีเงำ

อะไรบำงอย่ำง!

มีคนอยู่ข้างนอกเหรอ  เฉินอี๋หรงเบิกตำกว้ำงพลำงถอยกรูดกลับเข้ำไป

ด้ำนใน  เสียวเข่อยังตะกุยประตูและส่งเสียงตะแง้ว ๆ  ไม่หยุด

ตึก  ตึก...เธอได้ยินแล้ว!  เสียงฝีเท้ำดังมำจำกหน้ำประตูห้องของเธอ 

ใครน่ะ  ห้อง  501  หรือเปล่ำ  หรือจะเป็นเพื่อนของผู้หญิงห้องตรงข้ำม 

แต่ตีหนึ่งกว่ำแล้ว  ใครจะมำตอนนี้

ไมใ่ชส่ ิประตเูหลก็กบัประตูไมท่ี้กัน้ทำงขึน้ชัน้หำ้ลอ็กหมดแลว้ไมใ่ชเ่หรอ 

เมื่อกี้ห้อง  501 ยังมำเคำะประตูถำมเธออยู่เลยว่ำให้ล็อกเลยไหม

เมื่อกี้เธอสวมหูฟังอยู่ท�ำให้ไม่ได้ยินอะไรเลย  เป็นไปได้วำ่ห้อง  501 อำจ

มีแขกมำหรือออกไปข้ำงนอก คู่นั้นบำงทีก็เอำขยะออกมำวำงที่ระเบียงทำงเดิน 

ไม่ใช่เร่ืองแปลก  ไม่ต้องตกใจสักนิด...แต่ถ้ำเป็นห้อง  501  จริง  เสียวเข่อ

ไม่น่ำท�ำท่ำแบบนี้
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มันก�ำลังตื่นกลัว  เพรำะรู้สึกว่ำคนข้ำงนอกอันตรำย

เฉินอี๋หรงย่องเข้ำไปอุ้มเสียวเข่อออกมำอย่ำงเงียบเชียบ มันสั่นไปทั้งตัว

เหมอืนคนืทีเ่กดิเร่ืองไม่มผีดิ  ต...แต่ว่ำคนข้ำงนอกยงัไม่ได้ท�ำอนัตรำยอะไรเธอ

เสียหน่อย ดังนั้นทำงออกเดียวคือท�ำใจเย็นและนิ่งไว้ก่อน

”เสียวเข่อ  ด..ดึกมำกแล้วนะ!„  เสียงเธอสั่นหรือเปล่ำนะ  เฉินอี๋หรง

พยำยำมปรับเสียงให้เป็นธรรมชำติที่สุด  ”อย่ำเสียงดังสิ  จุ๊ ๆ !„

เธออุ้มแมวแล้วถอยออกมำ หญิงสำวกอดแมวแน่นในอ้อมแขน  ตัวแข็งท่ือ

ด้วยควำมหวำดกลัว  ตำจ้องช่องใต้ประตูไม่กะพริบ  แต่เงำด�ำหำยวับไปแล้ว 

ร...หรือว่ำอีกฝ่ำยไม่อยู่หน้ำประตูห้องเธอแล้ว  หำกขยับไปหลบอยู่หน้ำประตู

ห้อง  503  เธอก็ไม่อำจรู้ได้เลย

ประตูที่นี่ไม่มีตำแมว  เธอไม่มีโอกำสแอบมองออกไปด้ำนนอกด้วยซ�้ำ

ไม่มีทำง!  เร่ืองนี้ไม่เกี่ยวกับเธอเสียหน่อย  ไม่มีสตอล์กเกอร์ท่ีไหน

เดินตำมเธอนี่  ผู้หญิงที่อยู่ห้อง  503  น่ำสงสำรมำกจริง ๆ  ได้ยินว่ำเธอโพสต์

บนเฟซบุ๊กว่ำมีสตอล์กเกอร์สะกดรอยตำม แถมยังมำยืนเฝ้ำอยู่ข้ำงล่ำงตึกด้วย

เธออธิษฐำนให้หญิงสำวคนนั้นอยู่รอดปลอดภัย  จริงอยู่  เธอรู้สึกผิด

ที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย แต่เธอไม่รู้จริง ๆ  ว่ำวันนั้นจะเกิดเรื่อง

”เมี้ยว!„  เสียวเข่อท�ำท่ำเหมือนขำดอำกำศหำยใจและเร่ิมดิ้นพล่ำน  

”ง้ำว!„

”จุ๊ ๆ  ๆ   อย่ำเสียงดังสิ!„  เธอกระซิบ  ”โอ๋  ไม่มีเรื่องอะไรหรอก„

แต่ไม่มีอะไรจริงหรือ  เฉินอี๋หรงลูบหลังเสียวเข่ออย่ำงอ่อนโยน  อยำก

สลัดทุกเร่ืองจำกควำมคิดและรีบหลับโดยเร็ว  เธอจึงปิดเกมและเตรียมไปนอน 

แต่พลันรู้สึกว่ำแมวในอ้อมแขนก�ำลังหร่ีตำจนตำด�ำเป็นเส้นเรียวเล็ก  จ้องประตู

เขม็งไม่ยอมขยับ

”เลิกมองได้แล้วน่ำ„  เธอเตือนเสียงดุ  ”เธอท�ำแบบนี้ฉันยิ่งกลัวนะ„

เสียวเข่อเหมือนรู้ภำษำคน มันเหลือบมองเธอแวบหนึ่ง  ก่อนจะหันกลับ
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ไปจ้องประตู  ตำสีเหลืองอ�ำพันยังหรี่เล็กไม่เปลี่ยน 

เฉนิอีห๋รงไมอ่ำจท�ำใจใหส้งบ ถำ้เป็นแบบนีต้อ่ไปเธอไมม่ทีำงนอนหลบั...

เธอก้ำวลงจำกเตียง  เดินกลับไปกลับมำอยู่เหนือพรมหน้ำประตูหลำยรอบ 

ก่อนจะสรุปได้ว่ำเธอคิดมำกจนกลัวไปเอง  และต้องท�ำอะไรสักอย่ำงให้ตัวเอง

หยุดกังวล นั่นก็คือ — พิสูจน์ให้รู้ไปเลย

เปิดประตูออกไปดูอันตรำยเกิน  ถึงเธอจะคิดว่ำตัวเองกังวลมำกไป  แต่

จะอย่ำงไรก็ต้องให้ตัวเองอยู ่ในพื้นที่ปลอดภัยไว้ก่อน  เธอตรวจดูอย่ำง

ระมัดระวังว่ำประตูปิดสนิทดีแล้ว กลอนประตูล็อกเรียบร้อย เสร็จแล้วสูด

ลมหำยใจลึก ๆ อีกหลำยคร้ัง แต่ก็ยังได้ยินเสียงหัวใจตัวเองที่ก�ำลังเต้นแรง

รำวจะระเบิด

ตุบ ตุบ ตุบ ตุบ ตุบ

อย่ากลัวสิ  เธอคิดมากไปเองน่า  เฉินอี๋หรง!

เธอขบฟันแน่นก่อนจะกลั้นใจก้มตัวลง  เอำใบหน้ำแนบกับพรมกันลื่น

บนพืน้ มองลอดช่องใต้ประตูออกไปด้ำนนอก — ถ้ำมคีนอยูข้่ำงนอกจริง  ต่อให้ยนื

อยู่หน้ำห้อง 503 ซ่ึงห่ำงจำกประตูห้องเธอพอสมควร แต่หำกมองจำกมุมนี้

ก็ไม่มีมุมไหนหลุดรอดสำยตำไปได้

ถ้ำเห็นเท้ำใครอยู่ตรงนั้นละก็เธอแจ้งต�ำรวจแน่!  เธอไม่สนหรอกว่ำ

อีกฝ่ำยเป็นใคร  อย่ำงไรก็ต้องรักษำตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อน — เฉินอ๋ีหรง

เบิกตำกว้ำง

แต่ท�ำไมถึงมีดวงตำสีขำวอีกคู่ก�ำลังสบตำเธออยู่!

”กรี๊ด —„


