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ตอนนี้เราก็เดินทางกันมาจนเกือบจะถึงตอนจบของ 'Psychic ปริศนาลับ  

สัมผัสวิญญาณ' แล้วนะคะ จากตอนท้ายของเล่มที่ห้า ดูเหมือนจะมีคดีแปลก

ประหลาดที่ต้องพึ่งพาร่างทรงวิญญาณอย่างอาจารย์ฟั่นของเราอีกแล้ว

ในเล่มท่ีหกนีช้าวเมอืงถึงคราวอกสัน่ขวญัหาย เมือ่มฆีาตกรต่อเนือ่งปรากฏตวัขึน้  

แถมยังไม่ใช่ฆาตกรที่จะตามจับตัวกันได้ง่ายๆ แค่เดินหมากผิดไปครั้งเดียวก็เหมือน

จะล้มท้ังกระดาน จ�านวนศพเพ่ิมมากขึ้นจนรัฐบาลรับมือไม่ไหว ฟั่นจยาหลัวจะมีวิธี

จัดการกับฆาตกรคนน้ันยังไง ไหนจะเรื่องศิลปวัตถุของประเทศท่ีถูกอาจารย์ฟั่น 

มองเห็นว่าเป็นของปลอมอีก

เรื่องราวดูชักจะใหญ่โตแล้วใช่ไหมล่ะคะ ไม่รู ้ว่าวัตถุชิ้นส�าคัญพวกนั้นถูก 

สลับไปตอนไหนเสียด้วยสิ...

เรือ่งท้ังหมดจะสิน้สดุลงยงัไง พวกเราคงต้องตามสบืหาความจรงิไปพร้อมๆ กัน

แล้วล่ะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ ฉางเซิง  ศิษย์คนโตของนักพรตจือเฟย เป็นผู้อาวุโสคนหน่ึงท่ี 

ได้รบัการสนับสนุนจากส�านักเทียนสุ่ยอนัเป็นส�านักเต๋า

เก่าแก่เลือ่งชือ่ ศษิย์เกือบทัง้ส�านกัวชิาลกึลบัจงึเชือ่ฟัง

ค�าสั่งของเขาไม่น้อย

✱ ฉางเจิน  ศิษย์น้องของฉางเซิง มีสถานะเป็นศิษย์คนรองของ 

นักพรตจือเฟยแห่งส�านักเทียนสุ่ย และเป็นศิษย์พี่ของ 

หลินเนี่ยนฉือกับหลินเนี่ยนเอิน

✱ เหยียนเฉวียนหลิง  หรอืท่ีผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชามกัเรยีกเขาว่าหัวหน้าเหยียน 

เป็นผูบ้ญัชาการของหน่วยเฉพาะกิจซึง่น�าทีมปฏิบตักิาร 

โดยเมิ่งจ้ง รับผิดชอบคดีแปลกประหลาดที่ยากจะหา

ค�าตอบได้ด้วยทักษะการสืบสวนทั่วๆ ไป



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งข้ึนจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ปัญหาในครอบครัว

อาการป่วยทางจิต การท�าร้ายเด็ก การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ การข่มขืน

การฆ่าตัวตาย การใคร่เด็ก การกักขังหน่วงเหนี่ยว 

การทารุณสัตว์ การลักพาตัว

การทรมาน การฆาตกรรมและแยกชิ้นส่วนร่างกาย

การสังหารหมู่ และฉากนองเลือด ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ภายในลิฟต์ความเร็วสูง ลักษณะเป็นพ้ืนที่แคบปิดตาย ไม่ว่าใครก็ไม่

สามารถเข้าหรอืออกได้ ทกุอย่างด�าเนนิไปอย่างปกติไม่มปัีญหา แต่วนิาทีต่อมา 

กลับมีศพเย็นชืดหน่ึงศพโผล่ออกมาจากความว่างเปล่า ภาพแบบน้ันมัน 

ไม่น่าตกใจหรอื เกรงว่าค�าถามนีค้งมแีต่คนหกคนทีอ่ยูใ่นลฟิต์เท่าน้ันทีต่อบได้ 

เน่ืองจากเรื่องสยดสยองพิลึกพิลั่นแบบนี้คนทั่วไปคงไม่กล้าแม้แต่จะคิด  

ในขณะที่พวกเขาเจอกับตัวเลยจริงๆ

ภาพจากคลปิกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าแม่บ้านวัยกลางคนทีพ่บศพคนแรก 

ตกใจจนน่ิงไปแล้ว เมือ่ทุกคนถูกเสยีงกรีด๊ของเธอเรยีกให้หนัมาเหน็ก็ขวญักระเจงิ 

เช่นกัน แต่ละคนถดตวัไปเบยีดประต ูหลงัแนบตดิประตลูฟิต์ อยากทะลกุ�าแพง

หายตัวไปจากที่นี่ใจแทบขาด

พอไปถึงชัน้ทีไ่ม่รูว่้าใครเป็นคนกด ประตลูฟิต์เปิดออกโดยไร้เสยีงเตอืน 

ทัง้หกจบักลุม่หกล้มหกลกุกันออกไป ส่วนคนทีค่อยอยู่ชัน้นีต้ัง้ใจจะเดินเข้าไป 

ปลายเท้าเพ่ิงจะก้าวเข้าประตูลิฟต์ก็ต้องดึงกลับมาทันที แม้ไมค์รับเสียงของ

กล้องวงจรปิดจะไม่ได้ดีมาก แต่สามารถได้ยินเสียงกรี๊ดท่ีดังเป็นระลอกน้ัน 

ได้อย่างถนัดชัดเจน

คลปิหยุดอยู่แค่นี ้ภาพถูกแช่ค้างไว้ท่ีศพซึง่ดอู้างว้างเดยีวดาย เสีย่วหลี่

กดปุม่สองสามปุม่เพ่ือซูมภาพศพผูห้ญิงให้อาจารย์ฟ่ันพิจารณาอย่างละเอยีด 

ส่วนตัวเองวิ่งไปข้างหน้าต่าง เปิดออกเพื่อสูดอากาศเย็นๆ เข้าปอดลึกๆ

บทที่ 216
สาเหตุการตายพิสดาร
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เขาเป็นคนรับผิดชอบตัดคลิปความยาวหน่ึงนาทีกว่าน้ีออกมาจาก 

คลปิกล้องวงจรปิดอนัยาวเหยียดน่าเบือ่ ด้วยเหตุนีเ้สีย่วหลีจ่งึได้รบัความตกใจ 

และความช็อกอย่างจังมากที่สุด เพราะไม่ว่าเขาจะย้อนภาพ เดินหน้าภาพ  

หรือสโลว์ภาพ เร่งภาพ ช่วงวินาทีท่ีสามสิบศพผู้หญิงก็ยังโผล่พรวดจาก 

ความว่างเปล่าเข้ามาในพื้นที่ปิดทึบนี้อย่างน่าอัศจรรย์

เสี่ยวหลี่ถึงขั้นเชิญช่างเทคนิคเครือข่ายท่ีมีทักษะเฉพาะมากกว่ามา 

ช่วยพิสูจน์ว่าคลิปจากกล้องวงจรปิดนี้เป็นของจริง

ผู้หญิงคนน้ีถูกใครฆ่า แล้วท�าไมพอตายแล้วถึงมาอยู่ในลิฟต์ เวลาน้ี

ค�าถามง่ายๆ สองค�าถามกลับเป็นเหมือนปริศนาสุดยากอายุพันปี มันค้างคา

อยู่ในใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีทุกคน เนื่องจากเวลาน้ีกระบวนการ

คลีค่ลายคดกัีบทกัษะการสบืสวนของต�ารวจไม่สามารถสบืคดนีีไ้ด้ ไม่มทีางเลย!

ทุกคนจึงฝากความหวังไว้ที่อาจารย์ฟั่น พวกเขาต่างกล้ันหายใจเฝ้ารอ

ฟั่นจยาหลัวด้วยความหวังว่าชายหนุ่มจะมีค�าตอบที่ชัดเจนแม่นย�า ส�าหรับ

ต�ารวจที่มีหน้าที่ 'เปิดเผยความจริง' น่ากลัวว่า 'คดีค้าง' สองค�าน้ีจะเป็น 

เรื่องน่ารังเกียจที่สุดและปล่อยวางไม่ได้มากที่สุดของพวกเขา

ท่ามกลางความคาดหวังของทกุคน ฟ่ันจยาหลวัพิจารณาศพผูห้ญิงในภาพ 

อย่างละเอยีด เธอนัง่พิงผนงัลฟิต์ แขนและขาทัง้สองข้างกางออก แหงนหน้าขึน้ 

ข้างบน ดวงตาแห้งขุ่นมองตรงไปยังมมุหน่ึงใต้กล้องวงจรปิด แม้ดวงวิญญาณ

จะแตกซ่านไปแล้วแต่ความหวาดผวาและไม่ยอมแพ้ทีห่ลงเหลอือยู่ในดวงตา

ของเธอกลับยังคงเข้มข้น เสื้อผ้าของหญิงสาวยับยุ่งมาก แก้มตอบลึกดู 

ไม่เหมอืนป่วยหรอืผ่ายผอมตามธรรมชาต ิในมอืก�าสายหนังบางๆ เส้นหน่ึงแน่น  

อกีด้านของสายหนังเชือ่มกับกระเป๋าสะพาย ซปิของกระเป๋าเปิดอ้า ของข้างใน 

เทออกมาหมด กระจายเต็มพื้น มีทั้งมือถือ ลิปสติก ทิชชู และปากกาลูกลื่น

ข้าวของกระจุยกระจายพวกนี้โผล่ออกมาพร้อมศพ เหมือนอากาศ 

ควบรวมกันกลายเป็นสสาร

ฟั่นจยาหลัวจ้องภาพน้ีสักพักแล้วส่ายหน้า "ผมต้องไปดูศพกับสถานท่ี

เกิดเหตุเองกับตา ด็อกเตอร์ซ่งล่ะครับ เขาน่าจะอ่านข้อมูลจากภาพน้ีได้
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มากกว่า"

เมิง่จ้งก�าลงัจะตอบ แต่เสยีงห้าวทุม้ของใครคนหน่ึงก็ดงัมาจากทางประตู  

"ผมมาสาย ระหว่างทางรถติดนิดหน่อย"

เมื่อหนึ่งวินาทีก่อนฟั่นจยาหลัวมีสีหน้าเคร่งเครียด แต่วินาทีต่อมาเขา

หันมองผู้มาใหม่พร้อมแย้มรอยย้ิมทันที การได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทาง

สีหน้าและอารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติของเขาท�าให้ซ่งรุ ่ยท่ีฝ่าฝุ่นควันมา 

อดยิ้มน้อยๆ ตอบไม่ได้ ดวงตาสีด�าขลับฉายแววอารมณ์ดี

วันน้ีชายหนุ่มสวมโอเวอร์โค้ตผ้าวูลสีด�า การตัดเย็บท่ีประณีตช่วย 

ขบัเน้นรปูร่างสงูใหญ่แขง็แรงของเขาให้ดลู�า่สนั พอถอดโอเวอร์โค้ตออกด้านใน 

เป็นชดุสทูเรยีบหรหูน่ึงชดุ และสิง่ทีต่ามมาคอืกลิน่น�า้หอมแนววูด้ดีแ้สนชืน่ใจ

ซ่งรุ่ยก้าวยาวๆ เข้ามาในส�านักงานคล้ายกับท�าให้ห้องปิดทึบรุงรังและ

เตม็ไปด้วยกลิน่ต่างๆ เปลีย่นเป็นพระต�าหนกั ท่ีแท้ประโยคท่ีบอกว่า 'การมาเยือน 

ของท่านถือเป็นเกียรติของเรา' ก็เป็นเรื่องจริง มีตัวตนจริง ความสามารถ 

ในการบรรยายของคนโบราณยอดเยี่ยมมาก

ระหว่างท่ีเมิง่จ้งก�าลงัแอบรูส้กึว่าเพ่ือนสนิทของตัวเองมาดเยอะข้ึนทุกวนั  

ฟั่นจยาหลัวก็ลุกขึ้นยืนอย่างเป็นธรรมชาติเพ่ือยกท่ีน่ังหน้าคอมพิวเตอร์ให้ 

ซ่งรุย่ ทว่าอกีฝ่ายกลบัก้าวยาวๆ ไปหาแล้วกดตวัชายหนุม่ให้กลบัลงไปนัง่เบาๆ 

ส่วนตวัเองโค้งตวัมองจอคอมพิวเตอร์ ใบหน้าด้านข้างแทบจะแนบกับใบหน้า

ด้านข้างของชายหนุ่ม กลิ่นวู้ดดี้โอบล้อมตัวอีกฝ่าย เขาพูดเสียงเบาท่ีข้างหู 

ฟั่นจยาหลัว "เกิดเรื่องอะไรขึ้น"

"มีศพหนึ่งโผล่ข้ึนมาในลิฟต์ ผมจะย้อนภาพให้คุณดู" ฟั่นจยาหลัว 

คลิกเม้าส์

ซง่รุย่พยกัหน้า ตาจอ้งตรงไปทีห่น้าจอคอมพวิเตอร ์แต่สองมือกลับวาง

อยู่บนไหล่ชายหนุ่มแสดงท่าทางกอดเขาจากทางด้านหลัง

เมิ่งจ้งเห็นแล้วหนังตากระตุก รู้สึกว่ามิตรภาพของสองคนนี้มีกลิ่นอะไร

บางอย่าง แต่เวลาในคลิปนี้สั้นมาก ยังไม่ทันที่เขาจะได้มองให้ละเอียด ซ่งรุ่ย

ก็ถามเสียงหนัก "เช็กหรือยังว่าผู้ตายเป็นใคร รายงานการชันสูตรล่ะ"
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"รายงานการชนัสตูรกับรายงานพิสจูน์สิง่ของยังไม่ออก เพราะเพ่ิงเจอศพ 

ไม่นาน แต่เราสามารถวิเคราะห์จากศพได้ว่าเธอน่าจะตายมาหนึง่ถึงสองวนัแล้ว"  

เมิ่งจ้งพูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง

"ฉันเดาว่าเธอเป็นผู้พักอาศัยในคอนโดฯ นี้ มีความเป็นไปได้มากว่าเธอ

ตายเพราะขาดอาหารและน�้า" แค่ดูคลิปรอบเดียวซ่งรุ่ยก็สรุปออกมาแบบนี้

เมิ่งจ้งถามทันควัน "นายรู้ได้ยังไง"

ซ่งรุ ่ยชี้ไปที่ของในถุงพลาสติกสีด�าซึ่งกระจัดกระจายอยู่ข้างตัวศพ  

"พวกคุณดูสิ นี่เป็นผ้าอนามัยหน่ึงห่อใช้ถุงสีด�าห่อไว้ ของชิ้นใหญ่มากจนใส่

กระเป๋าสะพายใบเล็กของเธอไม่ได้ ต้องถือเอา ผู ้หญิงคนหน่ึงไม่มีทาง 

ถือของใช้ส่วนตัวแบบน้ีเดินร่อนอยู่ข้างนอก ยกเว้นเธอใกล้จะกลับบ้าน  

ผมเลยเดาว่าเธอน่าจะเป็นผู้พักอาศัยในคอนโดฯ นี้"

ทกุคนมองภาพนีน้ิง่ๆ แล้วผงกศรีษะตดิๆ กัน ไม่ผดิ ผูห้ญิงท่ัวไปไม่มทีาง 

ถือผ้าอนามัยห่อใหญ่เดินร่อนอยู่ข้างนอก ยกเว้นจะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเป้

เมิ่งจ้งรีบโทรหาจวงเจินที่ยังท�าการสอบสวนอยู่ในที่เกิดเหตุเพ่ือให้เขา

ตรวจสอบผู้พักอาศัยเป็นพิเศษ

อาคารหลังนี้เป็นคอนโดฯ ระดับไฮเอ็นด์ท่ีปล่อยให้เช่าโดยเฉพาะ  

ผู้พักอาศัยท่ีน่ีส่วนใหญ่เป็นพนักงานออฟฟิศท่ียังโสด นอกจากนี้ยังมีคนท่ี

ท�างานอยู่ในบ้าน ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอก ถ้าคนกลุม่นีห้ายตวัไป กรมต�ารวจ

จะยังไม่ได้รบัแจ้งความทนัที ต้องคอยประมาณหน่ึงถึงสองเดอืนหรอืนานกว่า

นั้นค่อยมีคนเอะใจถึงการหายตัวไปของพวกเขา

"งั้นท�าไมนายถึงสรุปว่าเธอตายเพราะขาดอาหารและน�้า" หลังวางสาย 

เมิ่งจ้งก็ซักซ่งรุ่ยต่อ

ซ่งรุย่พาดแขนไว้บนไหล่ฟ่ันจยาหลวั ชีไ้ปท่ีของชิน้เลก็ไม่สะดดุตาในคลปิ  

"พวกคุณดูลิปสติกแท่งนี้สิ ฝามันเปิดอยู่ แต่ไม่รู้ว่าเน้ือลิปหายไปไหน แล้ว 

พวกคุณลองมองส่วนที่เหลือนั่นดูให้ดีๆ สิว่ามีรอยฟันอยู่ด้วยหรือเปล่า"

ฟั่นจยาหลัวอยากซูมภาพลิปสติกในจอ แต่ไม่รู ้ว่าต้องท�ายังไงเลย 

เงยหน้าขึ้นมอง ดร. ซ่ง
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พอถูกฝ่ายตรงข้ามมองตาปริบๆ มุมปากของซ่งรุ่ยก็เผลอโค้งข้ึน แต่ 

ไม่นานเขาก็แสร้งท�าท่าซีเรียสจริงจัง วางมือลงบนหลังมือของชายหนุ่มเพ่ือ 

จับเม้าส์พร้อมอีกฝ่าย พูดเสียงนุ่ม "ผมจะสอนให้ว่าซูมภาพยังไง"

การท่ีพวกเขากุมมือกันเพ่ือคลิกเม้าส์คอมพิวเตอร์ท�าให้หนังตาของ 

เมิ่งจ้งกระตุก สองคนนี้ยิ่งดูยิ่งพิกลจริงๆ!

หลายวนิาทผ่ีานไปภาพถูกซมูจนเห็นว่าเนือ้ลปิแท่งเลก็ทีเ่หลอืมรีอยฟัน

อยู่จริง มั่นใจได้ว่าถูกกัดหายไป

"ในลิฟต์ไม่มีเนื้อลิปอีกคร่ึง ผมเลยเดาว่ามันน่าจะถูกผู้ตายกัดแล้ว 

กลืนกินลงไป สถานการณ์แบบไหนท�าให้คนคนหนึ่งกินลิปสติกลงไปได้"  

ซ่งรุ่ยช้อนตาถาม

"คนที่หิวจนหน้ามืดค่ะ" หูเหวินเหวินตอบทันควัน

แต่เมิ่งจ้งส่ายหน้า "เนื้อลิปน่าจะถูกกัด แต่นายรู้ได้ยังไงว่าเธอกินมัน

ลงไป แค่หาส่วนท่ีเธอกัดไม่เจอในลฟิต์เหรอ นายต้องเข้าใจนะว่าจนถึงตอนนี้

เรายังไม่คอนเฟิร์มว่าลิฟต์นี่คือสถานที่เกิดเหตุ"

ซ่งรุย่ส่ายหน้าหวัเราะเบาๆ "ถ้าไม่ใช่สถานทีเ่กิดเหตุแล้วของเกลือ่นกลาด 

พวกนีม้นัเกิดข้ึนได้ยังไง ฆาตกรตัง้ใจจดัฉากตอนเอาศพมาท้ิงเหรอ ย่ิงไปกว่าน้ัน 

ยังไม่รู้เลยว่าคดีนี้มีฆาตกรหรือเปล่า ถ้ามี เขาโยนศพเข้าไปในลิฟต์ได้ยังไง 

พวกคุณอธิบายได้มั้ย"

พวกเมิ่งจ้งอธิบายไม่ได้ ท�าได้เพียงมองหน้ากันแล้วเงียบ

ซ่งรุ่ยวิเคราะห์ต่อ "ผมเข้าใจว่าเธอตายเพราะขาดอาหารและน�้า และ 

ยิ่งมั่นใจได้ว่าเธอตายเพราะอวัยวะภายในล้มเหลวเนื่องจากการขาดน�้า"

เมิง่จ้งมองอาจารย์ฟ่ันด้วยความหวังว่าเขาจะให้ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง

ออกไปได้

ฟั่นจยาหลัวส่ายหน้า "ก่อนจะเห็นศพกับสถานท่ีเกิดเหตุ ผมคงจะ

คอนเฟิร์มอะไรไม่ได้ การวิเคราะห์จากภาพเป็นความสามารถเฉพาะทางของ 

ด็อกเตอร์ซ่ง"

แม้เขาจะพูดแบบคลมุเครอืแต่ยังคงเป็นการรบัรองการคาดเดาของซ่งรุย่  
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เมิ่งจ้งจึงท�าได้แค่เลิกสงสัย ปล่อยให้เพื่อนสนิทวิเคราะห์ต่อ

ซ่งรุ่ยชี้ผ้าอนามัยสีเหลืองนวลที่ตกอยู่ข้างมือซ้ายของศพ "พวกคุณ

สังเกตมั้ยว่าห่อผ้าอนามัยถูกเธอฉีกแล้วหยิบออกมาชิ้นเดียว มันเป็นเพราะ

อะไร พวกคุณซูมภาพดูกันหน่อยซิ"

ฟั่นจยาหลัวซูมภาพด้วยท่าทางท่ีไม่ได้ช�านาญมาก แต่พอท�าส�าเร็จ 

เขาก็อดช้อนตาขึ้นมอง ดร. ซ่งไม่ได้ ใบหน้างดงามนิ่งสนิท ทว่าสองตา 

เปล่งประกาย

ซ่งรุ่ยกลั้นยิ้ม "ท�าได้ไม่เลว"

ฟั่นจยาหลัวก้มหน้ามองจอ

เมิ่งจ้ง "..."

แม่โว้ย สองคนน้ีต้องมีซัมธิงกันแหง! ไอ้บรรยากาศหวานๆ แบบนี ้

มันเป็นยังไงมายังไง

แต่ ณ ท่ีนัน้ นอกจากเขาแล้วไม่มใีครสงัเกตบรรยากาศแปลกๆ ระหว่าง

ฟั่นจยาหลัวกับซ่งรุ่ย ทุกคนต่างมองผ้าอนามัยที่ถูกซูมกันตาไม่กะพริบ  

มันอยู่ห่างจากปลายนิ้วของศพผู้หญิงไปแค่สิบกว่าเซ็นต์ แค่เอื้อมก็ถึงแล้ว 

รอยรูปโค้งสีแดงรอยหนึ่งปรากฏอยู่บนห่อ

เสี่ยวหลี่แยกแยะอยู่พักหน่ึงแล้วตะโกนว่า "นี่มันรอยฟัน รอยฟันที ่

ติดสีลิป เธอกัดผ้าอนามัย!"

ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้ย่อยข้อมูล ซ่งรุ ่ยก็พูดประโยคท่ีท�าให้ทุกคน 

ขนลุกเกรียว "ดูดีๆ สิ ผ้าอนามัยแบบนี้หน้าตาเหมือนขนมปังชิ้นเล็กๆ มั้ย"

ทุกคน "..."

หูเหวินเหวินหน้าแดง พูดเสียงเบา "อันที่จริงผู้หญิงเราก็แอบเรียก 

ผ้าอนามยัว่าขนมปัง เพราะหน้าตาของมนัเหมอืนขนมปังจรงิๆ เวลาไม่สะดวก 

ที่จะเรียกว่าผ้าอนามัย เราจะใช้ค�านี้แทน"

ซ่งรุ่ยสรุปแบบเน้นทีละค�า ทีละประโยค "ตอนแรกกินลิปสติก จากนั้นก็

กัดผ้าอนามยัทีห่น้าตาเหมอืนขนมปัง บวกกับหน้าตาผอมแห้งซดีเซยีวของเธอ 

ผมมั่นใจได้เลยว่าก่อนตายเธอจะต้องหิวจัด พวกคุณลองดูอีกทีสิ ผ้าอนามัย
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ชิ้นที่ถูกโยนไปไกลๆ ทั้งยังถูกบิดเป็นก้อนเหมือนโดนเค้นน่ันพวกคุณรู้มั้ยว่า

มันมีไว้ใช้ท�าอะไร"

พวกเมิ่งจ้งดูอย่างละเอียดแล้วเหมือนนึกอะไรได้ สีหน้าจึงเปลี่ยน

ซ่งรุ่ยพยักหน้า "ไม่ผิด ผมคิดเหมือนพวกคุณ ผมเข้าใจว่ามันน่าจะใช ้

รบัน�า้ปัสสาวะ ผูต้ายใช้ผ้าอนามยัรบัน�า้ปัสสาวะแล้วบดิออกมาเพ่ือดืม่ ท�าไม 

คนคนหนึ่งถึงต้องดื่มปัสสาวะตัวเอง เพราะเธอหิวน�้าเจียนตายแล้วยังไงล่ะ"

พวกเมิ่งจ้งสูดลมหายใจเย็นๆ เข้าปอดและมองศพผู้หญิงในจอด้วย

สายตาสับสนงุนงง

พวกเขาย้อนดูคลิปน้ีหลายต่อหลายครั้ง แต่กลับจดจ่อแค่เรื่องการ

ปรากฏตัวแบบพิสดารของศพผู้หญิง ไม่ได้วิเคราะห์รายละเอียดพวกนี้เลย  

แต่พอ ดร. ซ่งมา เขากลับหาเบาะแสที่สามารถสาวไปถึงค�าตอบของปริศนา

ข้อนี้ได้ ความช่างสังเกตของเขาช่างเฉียบไวจนน่าตกใจจริงๆ

เมิ่งจ้งจ้องมองภาพอยู่นานมาก ในที่สุดเขาก็ผงกศีรษะ "ข้อสันนิษฐาน

ของนายมีเหตุผลดี"

ฟ่ันจยาหลวัตบมอืของ ดร. ซ่งทียั่งวางอยู่บนไหล่ของตัวเองเพ่ือแสดงถึง 

ความชื่นชมและยกย่องจากตนเงียบๆ

ส่วนคนอ่ืนเธอมองฉัน ฉันมองเธอ จากน้ันก็มองไปท่ีศพผู้หญิงซึ่ง 

แก้มตอบและแววตาสิ้นหวังในจอ แล้วพลันรู้สึกหนาวไปถึงกระดูก สมัยนี ้

จะหาคนท่ีขาดอาหารและน�้าจนตายได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เว้นเสียแต่เขาหรือเธอ

จะถูกขังไว้ในท่ีท่ีไม่มีอาหารและแหล่งน�้า พูดอีกอย่างคือตอนยังมีชีวิตอยู่  

ผูต้ายน่าจะถูกจ�ากัดอสิรภาพและท่ีทีเ่ธออยู่ไม่มทีัง้อาหารท้ังน�า้ เมือ่หนีออกไป 

ไม่ได้ เธอจึงต้องดิ้นรนอย่างสิ้นหวังจนเสียชีวิต

ที่นั่นคือที่ไหนกัน

ปริศนานี้เพิ่งจะผุดขึ้นมาในสมอง ทุกคนก็ได้ยิน ดร. ซ่งพูดด้วยน�้าเสียง

หนักแน่น "เธอน่าจะถูกขังอยู่ในลิฟต์ตัวนี้ ไม่ได้มีการเคลื่อนย้าย และยิ่งไม่มี

การทิ้งศพ"

"เป็นไปไม่ได้!" เมิ่งจ้งค้านแบบตัดตะปูเฉือนเหล็ก
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ซ่งรุ่ยชี้ศพผู้หญิง "พวกคุณดูท่านั่งของเธอ มันเข้ากับตัวลิฟต์ทุกอย่าง 

ของที่กระจัดกระจายดูไร้ระเบียบ แต่ความจริงพวกมันล้วนถูกกักไว้ด้วยผนัง

ภายในลิฟต์ ทิ้งร่องรอยตามหลักกลศาสตร์* เอาไว้ ถ้าเป็นการทิ้งศพ รูปแบบ

การกระจายของสิ่งของพวกนี้จะไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้"

เมิ่งจ้งค้านอีกครั้งทันที "แต่นายดูมือสองข้างของเธอสิ ปลายน้ิวเละ  

เล็บลอกหลุด นี่เป็นแผลที่เกิดจากการตะกุยผนังเพื่อหาทางรอด ถ้าเธอถูกขัง 

จนตายอยู่ในลิฟต์ตัวน้ีท�าไมประตูลิฟต์ถึงไม่มีรอยเลือดที่เกิดจากการตะกุย

ของเธอเลย ลิฟต์ตัวนี้มีคนเข้าออกทุกวันและเปิดอยู่ตลอด เป็นไปได้ยังไง 

ที่อยู่ดีๆ จะมีคนถูกขังอยู่ที่นี่จนตาย"

ซ่งรุ่ยพูดเสียงหนัก "ต่อให้ไม่ได้ถูกขังอยู่ในลิฟต์ตัวนี้จนตาย แต่ก็ถูกขัง

อยู่ในสถานท่ีแคบและปิดทึบแบบเดียวกันจนตาย ดูจากท่าน่ังของศพกับ

สิง่ของท่ีกระจดักระจายมแีนวโน้มอย่างมากว่าทีน่ีจ่ะเป็นสถานทีเ่กิดเหตท่ีุแรก"

น�้าเสียงของเมิ่งจ้งเหน่ือยหน่าย "ไม่ผิด ดูจากสภาพสถานท่ีเกิดเหตุ  

ฉันเชื่อว่าที่นี่มีโอกาสจะเป็นสถานที่เกิดเหตุแห่งแรกมากท่ีสุด แต่ปัญหาคือ

เราหาหลักฐานมายืนยันข้อสันนิษฐานนี้ไม่ได้"

เขาตบศีรษะท่ีปวดไม่หายพลางพูดต่อ "ถ้าเธอถูกขังอยู่ในลิฟต์ตัวนี ้

จนตายจรงิ ท�าไมกล้องวงจรปิดถึงจบัภาพไม่ได้ ลฟิต์ตัวน้ีมกีารใช้งานตามปกต ิ

ตลอด แทบจะมคีนเข้าออกกันทกุนาท ีทุกวนิาท ีมนัไม่มทีางขงัใครจนตายได้"

ซนุเจิง้ชีย่กมอืพลางกล่าว "ผมรูส้กึว่าเราก�าลงัหลดุประเดน็กันหรอืเปล่า

ครับ สิ่งที่เราควรตรวจสอบมากท่ีสุดไม่ใช่เรื่องที่มีศพโผล่เข้ามาในลิฟต ์

แบบแปลกๆ หรือ นี่เป็นกุญแจส�าคัญของปัญหาไม่ใช่หรือครับ"

"ก่อนหน้านี้เธอถูกขังอยู่ที่ไหนต่างหากที่เป็นกุญแจส�าคัญ" ซ่งรุ่ยแย้ง

เสี่ยวหลี่ขัด "ถ้าเธอไม่ได้ขาดน�้าตายล่ะครับ แบบน้ีเท่ากับไม่มีปัญหา

เรื่องถูกขังใช่หรือเปล่า"

เสี่ยวหลี่เพ่ิงจะพูดจบ เจ้าหน้าที่เทคนิคจากหน่วยพิสูจน์หลักฐาน 

* กลศาสตร์ เป็นสาขาหน่ึงของวิทยาศาสตร์ท่ีว่าด้วยพฤติกรรมของวัตถุทางกายภาพเมื่อถูกแรงกระท�าหรือ
เมื่อมีการกระจัด
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ก็เดินเข้ามาชูรายงานในมือ "รองผู้อ�านวยการเมิ่งครับ เราพบรอยฟันบน 

ลิปสติกกับผ้าอนามัยของผู้ตาย ผ้าอนามัยชิ้นท่ีถูกใช้แล้วมีคราบปัสสาวะ  

ผลการตรวจสอบระบวุ่าเป็นของผูต้าย ประเดน็ข้อสงสยัสามอย่างน้ีส�าคัญมาก 

ขอให้พวกคุณให้ความส�าคัญด้วย"

เมิง่จ้งรบัรายงานมาแล้วแพทย์นติเิวชก็โทรมาบอก "รองผูอ้�านวยการเมิง่ 

ครับ ผู้ตายขาดน�้าจนเสียชีวิต เวลาตายคือคืนเมื่อวานซืน ดูจากระดับการ 

ขาดน�้ากับของในกระเพาะอาหาร เรายืนยันได้ว่าเธอไม่ได้กินหรือดื่มมาเป็น

เวลาอย่างน้อยสามถึงสี่วัน"

เสี่ยวหลี่ "..."

ฟั่นจยาหลัวปล่อยเม้าส์ แหงนหน้ามอง ดร. ซ่งแล้วเผลอปรบมือเบาๆ

ด็อกเตอร์ของผมเยี่ยมมาก!
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ผลการพิสูจน์หลักฐานแวดล้อมจากหน่วยพิสูจน์หลักฐานกับรายงาน

การชันสูตรจากแพทย์นิติเวชแสดงให้เห็นว่าข้อสันนิษฐานของ ดร. ซ่งถูกต้อง 

ตอนผู ้หญิงคนน้ียังมีชีวิตอยู่เธอถูกขังไว้ในที่ที่ไม่มีท้ังอาหารและน�้าจึง 

หิวกระหายจนตายทั้งเป็น

แต่ที่น่ันมันคือท่ีไหน เธอไม่ระวังเลยหลุดเข้าไปที่น่ันหรือถูกคนจ�ากัด

อิสรภาพ? เพราะอะไรศพของเธอถึงโผล่ไปอยู่ในลิฟต์ ปัญหานี้ทางต�ารวจ

ต้องหาค�าตอบที่ชัดเจนก่อน

เมิ่งจ้งตบหน้าผาก พูดเสียงเฉียบขาด "อาจารย์ฟั่นครับ ผมจะพาคุณ 

ไปดูศพ"

ฟ่ันจยาหลวัผงกศรีษะรบัค�า ยังไม่ทนัท่ีพวกเขาจะได้เดินออกจากส�านักงาน  

จวงเจินที่รับหน้าที่สอบปากค�าผู้อยู่อาศัยในตึกก็โทรมา "รองผู้อ�านวยการเมิ่ง 

เรายืนยันตวัตนของผูต้ายได้แล้ว เธอเป็นผูพั้กอาศยัในคอนโดฯ ชือ่เจยีงเข่อเข่อ  

ปีน้ีอายุย่ีสิบแปด เป็นนักแปลภาษากฎหมาย สถานภาพโสด พ่อแม่อยู ่

เมืองหลวงแต่ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน เวลาท�างานแปลเธอจะปลีกวิเวกและ 

ปิดสัญญาณมือถือจนเป็นนิสัย พ่อแม่เธอเลยไม่รู ้ว ่าเธอเกิดเรื่อง ทาง 

กองบรรณาธิการก็ไม่รู้เรื่อง เมื่อก้ีผมโทรหาพ่อแม่ของเจียงเข่อเข่อ พวกเขา 

น่าจะไปชี้ศพแล้ว คุณจ�าไว้ว่าต้องบอกหมอโจวด้วยนะครับ"

"โอเค ฉนัเข้าใจแล้ว ตอนนีเ้ราเตรยีมจะไปดศูพเหมอืนกัน" เมิง่จ้งตดัสาย  

บทที่ 217
การสื่อวิญญาณของหลินเนี่ยนฉือ
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เขาหันไปมองซ่งรุ่ยแวบหนึ่งอย่างอดไม่อยู่ ประกายตามีแววเลื่อมใส

"ยืนยันตวัตนของผูต้ายได้แล้ว ชือ่เจยีงเข่อเข่อ เป็นผู้พักอาศัยในคอนโดฯ  

ถ้าเธอก�าลังหิ้วผ้าอนามัยห่อนี้กลับบ้าน คลิปในกล้องวงจรปิดของลิฟต์น่าจะ

มภีาพของเธออยู่ เสีย่วหลี ่นายอยู่ทีก่รมเพ่ือเชก็กล้องวงจรปิดในช่วงหลายวัน

ก่อนหน้านั้นต่อนะ เน้นไปที่สามหรือสี่วันก่อน ดูซิว่าเธอได้กลับมาหรือเปล่า" 

เมิ่งจ้งสวมเสื้อโค้ตพลางสั่ง

เสี่ยวหลี่รีบยกมือรับค�า ตั้งใจจะไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ แต่ ดร. ซ่ง 

ยังยึดต�าแหน่งนั้นไว้ ถึงทุกคนจะเตรียมออกไปกันแล้วแต่สายตาของเขา 

กลับเอาแต่จดจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนคาใจอะไรบางอย่าง

"คุณเจออะไรหรือครับ" ฟั่นจยาหลัวถามเสียงเบา

"ผมพบว่าสายตาของเธอไม่ค่อยถูกต้อง" ซ่งรุ ่ยชี้สองตาท่ีเบิกกว้าง 

อย่างที่สุดของผู้ตาย "ถ้าเธอถูกขังจนตาย ในพ้ืนท่ีท่ีขังเธอไว้ก็ไม่น่าจะม ี

บุคคลที่สอง แต่คุณดูสายตาของเธอสิ มันมีโฟกัสมีทิศทาง ผมรู้สึกว่าเธอ 

ก�าลังมองใครบางคน"

ฟ่ันจยาหลวัพิศดอูย่างละเอยีดแล้วรบัค�า "จรงิด้วย สายตาเธอมเีป้าหมาย"

"หรือเธอมองฆาตกร?" เมิ่งจ้งเดา "หรือที่ที่ขังเธออยู่มีหน้าต่างบานเล็ก 

เธอเลยมองผ่านหน้าต่างออกไปข้างนอกได้"

"น่าจะ ไว้ดูศพเสร็จแล้วฉันอยากไปดูลิฟต์ตัวท่ีเจอศพด้วย เรามาท�า 

แบบจ�าลองสถานการณ์กัน" ซ่งรุ่ยสั่ง "เตรียมของท่ีเหมือนกับของผู้ตายไว ้

หนึ่งชุด เราจะเอาไปที่เกิดเหตุด้วย"

หูเหวินเหวินรีบหยิบรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุเพ่ือไปซื้อของที่เก่ียวข้อง  

การท�าแบบจ�าลองสถานการณ์จรงิคอืการจ�าลองรปูแบบให้เหมอืนกันชนิด 1 : 1  

เพ่ือท�าการวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งข้ันตอนนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ท่ีท�าคดีได ้

ไอเดียอย่างมาก

ทัง้คณะเดนิทางไปถึงห้องเก็บศพของฌาปนสถานแห่งหนึง่อย่างรวดเรว็ 

ห้องชันสูตรของแพทย์นิติเวชก็ตั้งอยู่ที่นี่

พวกเขายังไม่ทันได้เดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังออกมาจาก 
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ช่องประตทูีแ่ง้มไว้ ผูห้ญิงคนหนึง่ตะโกนเรยีกชือ่เจยีงเข่อเข่อด้วยความเศร้าโศก 

แทบขาดใจ และมีเสียงแหบๆ ของผู้ชายอีกคนคอยปลอบเธอไม่หยุด แต ่

ตัวเองก็สะอื้นหนักเหมือนกัน ดูท่าพ่อแม่ของเจียงเข่อเข่อจะมาถึงแล้วและ

ยืนยันตัวตนผู้ตายเรียบร้อย

พวกเขาเคาะประตูก่อนเปิดเข้าไป จากน้ันสีหน้าก็เปล่ียนเป็นแปลกใจ 

เน่ืองจากภายในห้องชันสูตรไม่ได้มีแค่หมอโจว ผู้ช่วยแพทย์นิติเวช พ่อแม ่

ของเจียงเข่อเข่อ และผู้จัดการคอนโดฯ ยังมีชายหญิงท่ีสวมชุดนักพรตอีก 

อย่างละคน ท้ังสองคนดเูดก็และรปูร่างหน้าตาโดดเด่นมาก เลยดูไม่เข้ากับห้อง 

และทุกคนที่อยู่ในห้อง

"พวกเขาเป็นใคร" เมิ่งจ้งถามด้วยน�้าเสียงสงสัย

ซ่งรุย่กับฟ่ันจยาหลวักลบัท�าหน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม บงัเอญิเหลอืเกิน

ทีส่องคนนีค้อืหลนิเนีย่นเอนิกับหลนิเนีย่นฉอืทีเ่คยประมอืกับพวกเขาก่อนหน้านี้

ผู้จัดการคอนโดฯ รีบเข้ามาอธิบาย "รองผู้อ�านวยการเมิ่งครับ นี่เป็น 

ต้าซือท่ีผมเชิญมา คดีนี้ประหลาดมาก และตอนนี้มีข่าวแพร่ออกไปในกลุ่ม 

ผู้พักอาศัยแล้ว ส่งผลกระทบในด้านลบต่อบริษัทเรา ตอนนี้ทุกคนต่างบอกว่า 

ในคอนโดฯ เรามีผีจนไม่กล้าอยู่ หลายคนร�่าร้องขอยกเลิกสัญญาเช่า"

ผู้จัดการคอนโดฯ ปาดเหง่ือเย็นๆ บนหน้าผาก เขาแบมือพลางเอ่ย  

"เราไม่มีทางอื่น ได้แต่เชิญต้าซือสองท่านมาปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย แต่การปัดเป่า

ต้องรู้ว่าควรปัดเป่าที่ไหน ต้าซือเลยบอกว่าต้องมาดูท่ีตัวผู้ตาย ผมเลยพา 

พวกเขามาครับ"

ผูจ้ดัการคอนโดฯ พูดเสยีงเบา "ต้าซอืสองท่านน้ีเป็นคนทีส่มาคมลทัธิเต๋า 

แนะน�ามา เป็นผู้สืบทอดของส�านักเต๋าเก่าแก่และเก่งมาก คุณขอค�าชี้แนะ 

จากพวกเขาได้ ไม่แน่ว่าอาจมส่ีวนช่วยในการคลีค่ลายคด"ี เขาชน้ิูวโป้งสองนิว้ 

ท่าทางเลื่อมใสหลินเนี่ยนเอินกับหลินเนี่ยนฉือเต็มที่

เมิ่งจ้งส่ายหน้า "ไม่จ�าเป็น ที่ปรึกษาของทางต�ารวจเราก็มีผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนี้ ขอบคุณในความหวังดีของคุณ"

ผูจ้ดัการคอนโดฯ กวาดตามองคนทัง้กลุม่แวบหนึง่แล้วค่อยเหน็ฟ่ันจยาหลวั 
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ที่มีสีหน้าน่ิงๆ ออร่าเปล่งประกาย เขาเลยเข้าใจว่าท่ีแท้ต�ารวจก็เชิญร่างทรง

วิญญาณมาเหมือนกัน เพียงแต่ระหว่างคนคนนี้กับต้าซือสองคนของสมาคม

ลทัธิเต๋าใครจะเก่งกว่า น่าจะเป็นต้าซอื โดยเฉพาะต้าซอืหญิงคนนัน้ แค่อ้าปาก

ก็บอกเรื่องบรรพบุรุษทั้งสิบแปดรุ่นของเขาได้ แถมยังรู้เรื่องส�าคัญๆ ที่เกิดขึ้น 

ตลอดจนจุดหักเหในชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กจนโต เก่งอย่างน่าอัศจรรย์! แต ่

คนของสมาคมลทัธิเต๋าไม่ท�าอะไรโฉ่งฉ่างและไม่ชอบความเด่นดงั ไม่อย่างนัน้ 

คนดังในตอนนี้ไม่น่าเป็นดารากระจอกรายนี้

พอคิดมาถึงตรงน้ีสายตาท่ีผู้จัดการคอนโดฯ มองฟั่นจยาหลัวก็เปลี่ยน

เป็นดแูคลนแบบไม่รูต้วั แต่เขากลบัหนัไปย้ิมประจบให้หลนิเน่ียนฉืออย่างท่ีสุด

ฟ่ันจยาหลวัไม่เคยสนใจความคดิของคนอืน่ และย่ิงไม่เห็นหลินเน่ียนฉือ 

กับหลินเนี่ยนเอินอยู่ในสายตา เพียงเดินตรงไปที่ข้างเตียงชันสูตรมองดูผู้ตาย

เงียบๆ

หลินเน่ียนฉือเม้มริมฝีปากทันที เธอเดินตามไป ในดวงตามีเปลวไฟ 

แห่งความโกรธแค้นและไม่ยอมแพ้ลุกโชน

คณุแม่เจยีงร้องไห้เสรจ็ก็ฝืนข่มความเสยีใจเพ่ือเอ่ยถาม "หมอคะ ตกลงว่า 

ลูกสาวฉันเป็นอะไรตาย"

หมอโจวยังไม่ทนัได้ตอบ ผูช่้วยของเขาก็รบัเอาหน้าทีน้ี่ไปอย่างเข้าอกเข้าใจ  

"คุณอาคุณน้าครบั ผมจะพาพวกคณุออกไปดืม่น�า้อุน่ๆ ให้สบายก่อน แล้วค่อย

เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเจียงของพวกคุณให้ฟัง แบบนี้ดีหรือเปล่าครับ"

อณุหภูมใินห้องชนัสตูรต�า่มากและกลิน่ไม่ด ีการเหน็ใบหน้าไร้ชวิีตของ

ลกูสาวมนัเสยีดแทงใจของคณุพ่อเจยีงกับคุณแม่เจยีงมาก พวกเขาเริม่ยืนไม่อยู่  

ผูช่้วยจงึประคองพวกเขาออกจากห้องชนัสตูรไปเพ่ือให้พ้ืนท่ีแก่พวกเมิง่จ้งท่ีมา

ท�างาน

"ท�าไมพวกคุณไม่ไป" หมอโจวชี้ไปที่ผู้จัดการคอนโดฯ กับต้าซือสองคน

หลินเน่ียนฉือปรายตามองฟั่นจยาหลัวแวบหน่ึง ชิงพูดข้ึนก่อน "ฉัน

สามารถใช้จิตสัมผัสได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ"

"ที่นี่เราก�าลังท�าคดี ขอเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปด้วยครับ" หมอโจว
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คร้านจะฟังค�าพูดงมงาย

ทว่าหลินเน่ียนฉือกลับท�าเหมือนไม่ได้ยินค�าไล่ของเขา เธอวางสองมือ

อยู่เหนือศพ เริ่มหลับตาใช้จิตสัมผัส

หมอโจวเตรียมก้าวออกไปดึงหญิงสาว แต่กลับถูกผู้จัดการคอนโดฯ  

รั้งตัวไว้ อีกฝ่ายเอ่ยรับประกันไม่หยุด "หมอโจวคอยเดี๋ยวก่อนเถอะครับ ไว้ฟัง

ต้าซือพูดก่อน เธอเก่งมากจริงๆ คุณเชื่อผม!"

ระหว่างที่ทั้งสองคนย้ือยุดกัน หลินเน่ียนฉือก็เดินวนรอบเตียงชันสูตร 

ได้ครึ่งรอบ สองมือลอยอยู่เหนือใบหน้าศพ พูดเสียงเนิบ "เธอถูกขังไว้ในที ่

แห่งหน่ึง แคบมาก มืดมาก ไม่มีอาหารและน�้า ไม่มีอะไรเลย เธอร้องขอ 

ความช่วยเหลือ มีเสียงหน่ึงตอบเธอมาท�าให้เธอดีใจแทบบ้า แต่ไม่นาน 

เสยีงน้ันก็หายไป เธอตกลงสูห้่วงแห่งความมดืมดิและเดยีวดายอกีครัง้ วันแรก

เธอกลัวมาก คล�าหาไปรอบๆ ไม่หยุดเพ่ือหาทางออก สองมือเธอเป็นแผล 

ลายพร้อยเพราะการตะกุยตะกายอย่างคลุ้มคลั่งจนเล็บลอกหลุดเป็นแผ่นๆ 

ปลายนิ้วเละเทะจนเห็นกระดูก แต่ที่นั่นไม่มีทางออก ความพยายามทุกอย่าง

ของเธอเลยสูญเปล่า"

ศพถูกคลมุด้วยผ้าขาวเผยให้เหน็เพียงใบหน้า นอกจากหมอโจวกับผูช่้วย 

แล้วเวลานีไ้ม่มใีครรูผ้ลการชนัสตูร แต่สาวสวยทีส่วมชดุนักพรตคนนีก้ลบับอก

ความจริงส่วนหนึ่งออกมาได้

ค�าสาธยายของเธอท�าให้หมอโจวที่ตั้งใจจะไล่คนไปต้องหยุดชะงัก  

นิ่งค้าง ผู้จัดการคอนโดฯ เห็นสีหน้าตื่นตกใจของอีกฝ่ายดวงตาก็ทอประกาย 

อย่างภาคภูมิ เขารู้อยู่แล้วว่าหลินเนี่ยนฉือสามารถท�าให้คนกลุ่มนี้เปลี่ยน 

ความคิดใหม่ได้ เธอเป็นต้าซือที่มีความสามารถจริงๆ!

หลินเนี่ยนฉือเดินวนหนึ่งรอบ จังหวะที่เธอเดินไปใกล้ฟั่นจยาหลัว เขาก็

ถอยไปสองก้าวเพื่อเปิดทางให้เธอ

หลินเน่ียนฉือเดินวนช้าๆ พลางบรรยาย "เธอเหน่ือยจนแน่นิ่ง ล้มลง  

หลงัหายเจบ็ทีป่ลายนิว้ เธอตระหนักถึงความรูส้กึอกีอย่างหนึง่ทีน่่ากลวัย่ิงกว่า" 

มือที่ลอยอยู่เหนือศพของหลินเน่ียนฉือเริ่มสั่น "น่ันคือความกระหายและ
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หิวโหย!"

หมอโจวลูบคาง งึมง�าเสียงเบา "น่าสนใจ"

ผู้จัดการคอนโดฯ กระแอม ใบหน้าเต็มไปด้วยความผยอง

ทันใดนั้นเสียงหวานใสของหลินเน่ียนฉือเปลี่ยนเป็นแหบพร่า "เธอ

ทรมานมาก ความหิวโหยกับความกระหายทรมานเธอไม่หยุดหย่อนท�าให้เธอ

ตกอยู่ในความหวาดกลวัและสิน้หวงัมากข้ึน เธอเริม่รือ้กระเป๋าสะพายของตวัเอง 

เพ่ือหาอาหารและน�้า เททุกอย่างลงบนพ้ืน ปัดป่ายอย่างบ้าคลั่ง เธอหิวจน 

เสียสติเลยกินลิปสติกของตัวเองและลองกัดของสีเหลืองๆ"

ตอนเธอเล่ามาถึงช่วงนี ้ไม่เพียงหมอโจวท่ีแตกตืน่ แม้แต่เมิง่จ้งทีพ่บเจอ

เรื่องประหลาดมามากยังเผลอปรายตามอง ความสามารถของผู้หญิงคนน้ี 

สูสีกับอาจารย์ฟั่น!

ผู้จัดการคอนโดฯ แอบมองรายงานการชันสูตรท่ีอยู่ในมือหมอโจว  

พบว่าสาเหตกุารตายคอืไตล้มเหลวเนือ่งจากขาดน�า้จรงิๆ ต้าซอืหลนิเนีย่นฉอื 

เทพมาก!

หลินเนี่ยนฉือย่ืนสองมืออยู่เหนือใบหน้าของผู้ตายอีกครั้ง น�้าเสียง 

เปลี่ยนเป็นอ่อนล้า "ของสีเหลืองๆ นั่นไม่ใช่อาหาร พอเธอกัดไปได้สองค�า 

ก็ต้องทิง้และเริม่ร้องไห้อย่างสิน้หวังจนน�า้ตาเข้าปาก ทนัใดนัน้มนัก็จดุประกาย

ไอเดียให้เธอ เธอ..."

หลนิเน่ียนฉอืนิง่ไปนานมาก "...เธอดืม่น�า้ปัสสาวะของตวัเอง เธอพยายาม 

ช่วยเหลอืตวัเองแล้วแต่สตเิลอะเลอืนมากขึน้เรือ่ยๆ ไม่ทันรูต้วัวันทีส่องก็ผ่านไป  

เธอยังคงตกอยู่ในความสิน้หวงั วันท่ีสามเธอยืนขึน้ไม่ได้ ข้างหน้ามแีต่ความมดื  

ทนัใดนัน้เสยีงหนึง่ก็ดงัขึน้ในห้องแคบๆ ช่วยปลกุสตเิธอ ความหวังว่าจะได้รบั

ความช่วยเหลอืท�าให้เธอดิน้รนเพ่ือต่ืนขึน้มามองคนท่ีพูดกับตวัเอง เธอตะโกน

บอกเขาซ�้าๆ ว่า 'ช่วยฉันด้วย' "

หลินเนี่ยนฉือส่ายหน้า น�้าเสียงสะอื้น "เธอเอาแต่ร้องว่าช่วยฉันด้วย แต่

คนคนน้ันกลับไม่ยอมคุยกับเธอ และย่ิงไม่ยื่นมือมาช่วยเธอ วันท่ีสี่เธอยังคง

พูดค�าว่า 'ช่วยฉนัด้วย' จนหมดสตแิละค่อยๆ ตายจากไปในช่วงทีไ่ม่ได้สตนิัน้"
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สิน้ค�าสดุท้ายหลนิเนีย่นฉอืก็นัง่แปะลงกับพ้ืน ไม่สามารถยันตวัเองเอาไว้ได้  

แขนสองข้างกอดเข่าตัวเองแน่น ร้องไห้ออกมาอย่างกดดัน การส่ือวิญญาณ

คือการร่วมอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์ของผู้ตายจะถูกส่งมายังผู้สื่อวิญญาณ 

ความทกุข์ทรมานท่ีพวกเขาได้รบัจะคงอยู่ในใจของผูส้ือ่วญิญาณเป็นเวลานาน

คนที่จิตไม่แข็งพอย่อมไม่อาจเป็นร่างทรงวิญญาณได้ ความสามารถ

มหศัจรรย์นีเ้ป็นดาบสองคม บางครัง้ก็ไม่เป็นอะไร และบางครัง้ก็ท�าร้ายท้ังคนอืน่ 

และตัวเอง

หลินเนี่ยนเอินรีบถอดเสื้อโค้ตออกมาห่มให้ศิษย์พ่ีหญิง และพูดปลอบ

ที่ข้างหูเธอไม่หยุด

หมอโจวมองหญิงสาวท่ีร้องไห้จนตวัสัน่แล้วมองรายงานการชนัสตูรในมอื  

สีหน้าแปลกใจระคนสงสัย ทั้งยังแฝงด้วยความกระตือรือร้น

"รองผู้อ�านวยการเมิ่งครับ คุณดูรายงานได้ เร่ืองมันตรงตามท่ีเธอพูด 

ทุกอย่าง" หมอโจวส่งรายงานการชนัสตูรให้เมิง่จ้ง ส่วนตวัเองไปเปิดผ้าคลมุสขีาว 

เพื่อประคองมือข้างหนึ่งของผู้ตายขึ้นมาอธิบายว่า "ปลายนิ้วของเธอปอกเปิก 

เลบ็ลอกหลดุ ถ้าพวกคณุหาสถานทีเ่กิดเหตพุบน่าจะเจอคราบเลอืดท่ีเกิดจาก

การตะกุยผนัง ในกระเพาะของเธอไม่มีอาหาร มีแต่เน้ือของลิปสติกสีแดง 

เล็กน้อย การที่ร่างกายขาดน�้าส่งผลให้อวัยวะภายในล้มเหลว สุดท้ายจึง 

เสียชีวิตเนื่องจากไตวาย ผมยืนยันได้..."

หมอโจวมองหลนิเน่ียนฉอืแล้วพูดต่อ "ก็เหมอืนอย่างทีค่ณุผูห้ญิงคนน้ีบอก  

ผูต้ายน่าจะถูกขงัอยู่ในทีท่ีไ่ม่มอีาหารและน�า้ ถ้าทีน่ัน่มคีนอยู่จรงิอย่างทีเ่ธอบอก  

คดีนี้น่าจะไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นการฆาตกรรม แน่นอนว่าพวกคุณต้องไปหา

หลกัฐานเชือ่มโยงเอาเอง ผมท�าได้แค่ชนัสตูรเพ่ือให้ข้อสรปุอย่างเป็นเหตเุป็นผล"

เมิง่จ้งฟังหมอโจวพูดพลางพลกิรายงานการชนัสตูรอ่านเรว็ๆ ก่อนส่งต่อ

ซุนเจิ้งชี่สงสัย "ตกลงเธอถูกขังที่ไหน"

หลินเนี่ยนฉือเงยหน้า น�้าเสียงอ่อนล้า "ที่น่ันถูกปกคลุมด้วยหมอกด�า  

ฉันเห็นไม่ชัด รู้แต่ว่ามันแคบมาก ขนาดพอๆ กับลิฟต์ มีพลังงานขุมหน่ึง 

สกัดก้ันการสืบค้นของฉัน แต่ฉันมั่นใจว่าเธอถูกฆาตกรรม! ฉันสัมผัสได้ถึง 
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ความประสงค์ร้ายของคนคนน้ันตอนท่ีพูดคยุกับเธอ! มนัเป็นความประสงค์ร้าย 

ที่รุนแรงมาก!"

พูดถึงตรงนี้หญิงสาวก็กอดตัวเองแน่นขึ้น แก้มท่ีแดงจากการร้องไห้

ปราศจากสีเลือดภายในชั่วพริบตา

"มีคนอยู่ในห้องนั้น?" เมิ่งจ้งเชื่อค�าพูดของหลินเนี่ยนฉือจึงเริ่มสอบถาม

"ค่ะ มีคนและคอยมองเธออยู่ตลอด ตอนเธอดิ้นรนเพ่ือเอาชีวิตรอด 

ความประสงค์ร้ายของคนคนน้ันทวีความรุนแรงไม่หยุด เขาอยู่กับเธอตลอด" 

หลินเนี่ยนฉือยืนยัน

เมิ่งจ้งนึกถึงเน้ือหาในรายงานการชันสูตรก็รู ้สึกถึงความเย็นเยือกท่ี 

แล่นปราดจากกระดูกสันหลังขึ้นมาถึงหนังศีรษะ วิธีฆ่าแบบน้ีเห้ียมมาก  

มันต่างจากการฝังท้ังเป็นตรงไหน ฆาตกรต้องมีความเกลียดแค้นถึงข้ันไหน 

ถึงท�าแบบนี้

ผู ้จัดการคอนโดฯ เห็นท่าทางที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของต�ารวจ 

ก็พูดด้วยน�้าเสียงอวดโอ่ "ผมบอกแล้วว่าต้าซือหลินเนี่ยนฉือเก่งมาก!"

"ไม่หรอก เธอพูดผิดแล้ว ท่ีนั่นไม่มีคน มีแค่คุณเจียงคนเดียว" อยู่ดีๆ  

ฟั่นจยาหลัวท่ีเงียบมาตลอดก็ปฏิเสธค�าบอกเล่าของหลินเน่ียนฉือ เขาย่ืนมือ

ไล่ไปตามปลายนิ้วเละเทะของผู้ตายเพื่อใช้จิตสัมผัสช้าๆ

พวกเมิง่จ้งมองเขาตาเป็นประกายทันท ีเทยีบกับนกัพรตทีไ่ม่รูท้ีม่าทีไ่ป 

พวกเขาย่อมเชื่อถือข้อสรุปของอาจารย์ฟั่นมากกว่า

สดุท้ายมอืของฟ่ันจยาหลวัไปหยุดอยู่ทีใ่บหน้าของผูต้าย น�า้เสยีงน่ิงสนทิ  

แต่วาจาทีเ่ปล่งออกมากลบัสะเทอืนขวัญ "เธออยู่คนเดียว ถูกขังอยู่ในลิฟต์ตัวน้ัน 

จนตาย ไม่ผดิ มนัคอืท่ีทีพ่วกคณุพบศพเธอ การตะโกน การขอความช่วยเหลอื  

การดิ้นรนของเธอล้วนเกิดขึ้นท่ีนั่น ไม่มีท่ีอื่น เธออยู่แต่ในลิฟต์ สี่วันสี่คืน 

ไม่ได้ไปไหน"

พวกเมิ่งจ้ง "!!!"

ผู้จัดการคอนโดฯ กับหมอโจวตะโกนออกมาพร้อมกัน "เรื่องน้ีไม่มีทาง

เป็นไปได้!"
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