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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
ชมรมหลอนล่าผี 3 ตอน  ชายคนน้ันท่ีช้ันล่าง  กับต�ำนำนบทใหม่ที่อยู่

ใกล้ตัวยิ่งกว่ำเดิม  “ผู้ชำยที่ชั้นล่ำง„

นักศึกษำสำวเดินกลับหอพักเพียงล�ำพังในซอยเปลี่ยว  ด้ำนหลังแว่ว

เสียงฝีเท้ำลึกลับเหมือนโดนสะกดรอยตำม  ยิ่งเร่งฝีเท้ำหนีเท่ำไร  ยิ่งรู ้สึก

เหมือน  “เขำ„  ตำมมำเร็วขึ้นเท่ำนั้น  แม้แต่วินำทีที่กลับขึ้นห้องลงกลอนประตู

แน่นหนำ นึกโล่งใจว่ำหนีพ้นแล้ว ทว่ำเพียงแง้มม่ำนหน้ำต่ำง...ก็พบเขำยืนรอ

อยู่ตรงนั้นที่หน้ำบ้ำน....พร้อมมองตรงขึ้นมำ!

หญิงสำวอันตรธำนไปจำกห้องท่ีปิดล็อก  เหลือไว้เพียงรอยนิ้วเปื ้อน

เลือดขูดเป็นสำยตำมผนังห้อง  รอยแล้วรอยเล่ำ  ทั้งยังเพิ่มมำกขึ้นทุกทีทั้งที่

ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแล้ว

จ�ำนวนคดีคนหำยเพิ่มขึ้นทีละน้อย  และเข้ำใกล้เหล่ำสมำชิกชมรม

ต�ำนำนประจ�ำเมืองมำกขึ้นทุกฝีก้ำว!

พวกเขำจะหำทำงป้องกันและช่วยหญิงสำวเหล่ำนั้นกลับมำได้หรือไม ่

ขอเชิญผู้อ่ำนทุกท่ำนร่วมลุ้นและร่วมหลอนไปด้วยกัน...

ส�านักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี
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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



6  หลิงจิง

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
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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 


