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En els manuscrits xinesos del segle III a JC Chi-Wu-Lhi escriu que als di-
funts, abans d’enterrar-los, cal esperar que comencin a descompondre’s.
D’aquesta manera s’evita que un X’ing-shih habiti el cos de cap mort i es
possessioni del Po, l’ànima del difunt.

Per aconseguir-ho, els cadàvers eren exposats al sol per accelerar la seva
descomposició. Si no s’aconseguia, el millor era cremar el cos com més
aviat millor. Faivre afegeix1 que era necessari destruir tant el cos com el taüt
en el foc, al mateix temps i en un sol dia.

Per altra banda, Willoughby-Meade2 explica que no s’ha de permetre que un
gat estigui en la mateixa habitació que un cadàver ja que si saltés sobre ell
podria transmetre la seva naturalesa de tigre al Po que roman en el cos,
convertint-se, llavors, en vampir.

Tampoc s’ha de permetre que cap raig de llum solar ni lunar incideixi direc-
tament sobre el cadàver una vegada ha estat possessionat per un X’ing-shih
ja que el Po es veuria revitalitzat i donaria prou vigor al mort per fer actuar al
vampir.

Per això, quan el vampir era mort, es prenien moltes precaucions perquè el
taüt no filtrés cap feix de llum de la lluna plena, capaç de tornar-li a la vida.

Aquest vampir xinès se’l reconeixia per les seves llargues ungles i pel pèl
blanc que cobria el seu cos.

Durant el dia romania inert, però a la nit s’alçava de la tomba i xuclava la
sang dels passejants, i d’una manera tan ràpida que en poques hores podia
acabar amb la vida de moltes persones.

La forma d’alliberar-se d’un X’ing-shih quan atacava era tirar set dolls petits
de suc de jujubo a la columna espinal del monstre. Si se sospitava d’algun
cadàver el millor era esquarterar-lo durant el dia, quan jeia al seu taüt.
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