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คำ�นำ�

ในความคุ้นเคยของเรา พูดถึงหนงัแอก็ชัน่เอเชยีต้องนกึถึงประเทศฮ่องกง  

ทั้งผู้คนและสถานท่ี ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทาง มันช่างเหมาะเจาะกับ 

การไล่ยิงกันอย่างบอกไม่ถูก และเมื่อเป็นหนังสือนิยายแอ็กชั่นเมดอินฮ่องกง  

ก็มั่นใจได้เลยว่าต้องมันส์เหมือนดูหนังแน่นอน

ซีรี่ส ์ 'โลกนักฆ่า' ในมือทุกท่านตอนนี้คืออีกหนึ่งความมั่นใจและ 

ภูมใิจเสนอของเอน็เธอร์บุค๊ส์ แม้ว่าเรือ่งราวเก่ียวกบันกัฆ่าไม่ใช่พลอ็ตแปลกใหม่

อะไรนกั แต่เราขอบอกเลยว่าซรีีส์่นีจ้ะพาทุกท่านเปิดสูโ่ลกใบใหม่แห่งวงการนักฆ่า

ได้อย่างแท้ทรู เป็นโลกที่ฮาเรื้อนเกลื้อนเกรียน แต่ก็เท่สุดล่ิมทิ่มประต ู

ไปพร้อมกัน

เล่มแรกเปิดประเดิมซีรี่ส์ก็มีกฎนักฆ่าบัญญัติไว้มากถึงสิบกว่าข้อ อ๊ะๆ 

ไม่ได้ให้เอาไปปฏิบัติตาม เพียงอ่านเพื่อพึงระวังและสังเกตสังกาคนรอบตัวไว้ 

ก็พอ สำาคัญท่ีสุดคือกฎข้อแรก 'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้' เมื่อรู้อย่างนี้ 

ก็เท่ากับคุณเริ่มเข้าสู ่โลกของพวกเขาแล้วล่ะ ถ้าอยากรู ้กฎข้ออื่นๆ และ 

รู้จักโลกใบนี้ให้มากขึ้น ก็เชิญพลิกหน้ากระดาษต่อไปได้เลย!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

孤泣 Gu Qi หรือกูชี่ แปลตามตัวอักษรหมายถึงร้องไห้ลำาพัง

ชอบจินตนาการและชอบขีดเขียน

สนุกกับการอกหักแต่ก็ไม่อยากสูญเสีย

กลัวความโดดเด่ียวแต่ก็ชอบอยู่คนเดียว

เรื่องความรัก เข้าใจอยู่ว่าหากไม่รู ้จักตัดใจก็จะทำาให้ใจไม่เป็นสุข

กระวนกระวาย จึงกำาลังพยายามศึกษาวิธีการอยู่

เรื่องการใช้ชีวิต เข้าใจดีว ่าการทำาสงครามเพ่ือสร้างสันติภาพนั้น 

ไม ่ ถูกต ้อง แต ่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม ่ได ้อยู ่ดี  จึงจะใช ้ตัวอักษรและ 

ถ้อยความแทรกซึมเข้าไปในโลกของพวกคุณและพวกเรา ใช้เวลาทั้งชีวิตน้ี 

สร้างโลกอีกใบหน่ึงขึ้นมา

ยินดีต้อนรับสู่โลกของกูชี่

FB Page : lwoavie1

Official Website : www.lwoavie.com
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จากใจนักแปล

จะบอกว่า ณ ขณะที่น่ังพิมพ์จากใจนักแปลของหนังสือเล่มน้ีซึ่งเป็น 

เล ่มแรกของชุด คนแปลอยู ่ในช่วงแปลเล่มท่ีสามค่ะ...คือก่อนหน้านี ้

ตอนส่งงานเล่มแรกลืมส่งจากใจนักแปลไปด้วยไงคะทุกท่าน...แปลไปเรื่อย 

จนเค้าจะออกเล่มแรกอยู่แล้วเลยจิกมา เป็นการเขียนย้อนหลังนั่นเอง

และท่ีบอกว่ากำาลังแปลเล่มสาม หากจะพูดให้เจาะจงกว่าน้ันก็คือ 

วันน้ีเป็นเดดไลน์ส่งเล่มสามค่ะ!!!

โอ้ว่าข้ากำาลงัถูกเพลงิกาฬแห่งเดดไลน์แผดผลาญจนร้อนรุม่สดุจะทานทน

นักแปลถูกเผา! นักแปลถูกเผา! 

บ.ก. จะเอาไม้เสียบ! บ.ก. จะเอาไม้เสียบ!

เสียบ *ตื๊ด* ซ้ายยยย เสียบ *ตื๊ด* ขวาาาา

ร้อนนนจริงๆ...ร้อนจริงๆ...ร้อนจริงๆ

นี่แหละค่ะ ข้อความจากใจนักแปลของแท้ ณ นาทีน้ี...โอ้ว! ร้อน!

scimmietta
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8 โลกนักฆ่า 01 : Anti Killer

(1)

กฎกติกานักฆ่า

'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้'

ดูขัดแย้งหรือ?

ไม่แน่พวกคุณอาจจะดูหนังมากเกินไป ภาพลักษณ์ของนักฆ่า 

ฝังลึกลงในใจของผู ้คน แต่ความจริงทุกคนน่ะโดนหลอกกันหมด  

ผมในอดีตก็ด้วย

ถ้านักฆ่าดูเหมือนนักฆ่าก็ได้ตายไวกันพอดี

ไม่เชื่อ? อ่านต่อไปแล้วคุณก็จะเข้าใจ

...

..

.

เดมิทผีมเป็นคนงานดัดเหลก็ แล้วต่อมาผมก็กลายเป็นนกัฆ่าอาชพี

วันน้ันผมเห็นประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์หางานแห่งหนึ่ง 

ต�าแหน่งท่ีรับคือพนักงานคีย ์ข ้อมูลของบริษัทไอที ไม ่ก�าหนด 

คุณสมบัติในการรับเข้าท�างาน ไม่จ�ากัดอายุ แต่เงินเดือนกลับสูงถึง 

สองหมื่นห ้าพันดอลลาร ์ฮ ่องกง แม่เจ ้าโว ้ย ก็อีหรอบเดียวกับ 

พวกประกาศรับสมัครเจ้าหน้าท่ีธุรการหญิงที่ก�าหนดว่าผู้สมัครต้อง

หน้าตาสวยหวาน รปูร่างอวบอึม๋ เงนิเดือนสามหมืน่เหรยีญน่ันแหละครบั...

โกหกท้ังเพ

ตอนน้ันผมคิดว่าหรือจะให้ไปเป็นชายขายบริการ? ประกาศ 

รบัสมคัรงานของโฮสต์คลบั? หรอืให้บรกิารพวกชายรักร่วมเพศ? พอนึกว่า

ต้องใช้ปากท�าอย่างว่าให้ผู้ชาย ผมก็รู้สึกเย็นเยือกในหัวใจ ความจริง 
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Gu Qi 9

ผมยอมรับพวกรักร่วมเพศได้สบายมากเลยนะครับ ถ้าเป็นรักแท้ล่ะก็

ไม่มีแบ่งแยกเพศอยู่แล้ว ย่ิงกว่าน้ันเพ่ือนสนิทใกล้ตัวผมก็เป็นเกย์

เหมือนกัน แค่ว่าผมไม่ได้เป็น

สุดท้ายผมก็โทรไปท่ีเบอร์ติดต่อในโฆษณารับสมัครงาน

ท�าไมน่ะหรือ

สองค�า

'เป็นหนี้'

ความจนแบ่งเป็นสองชนิด ชนิดแรกคือความเป็นอยู่ล�าบาก 

แสนเขญ็ รายได้แต่ละเดอืนแค่พอถูไถให้เอาชวิีตรอดได้ คดิจะฆ่าตวัตาย 

ก็ไม่มีความกล้าไปท�าตาม อีกชนิดคือรายได้ไม่เลว มีเป้าหมายในชีวิต 

เลี้ยงแขกทีก็มือเติบ มีรสนิยมในการใช้ชีวิต แต่ดัน 'เป็นหนี้มหาศาล'  

ติดหนี้บัตรเครดิตไม่รู ้จบ แล้วยังมีหนี้บริษัทไฟแนนซ์และอื่นๆ  

คนจนชนิดท่ีสองน่ีแหละท่ี 'จน' ของแท้ และผมก็เป็นคนชนิดหลัง

ท�างานเป็นคนงานดัดเหล็กก็รายได้ไม่เลว น่าเสียดายท่ีไม่ได ้

มีงานเข้ามาบ่อยๆ แล้วผมก็ชอบพนัน เงินที่หมดไปบนโต๊ะพนัน 

เยอะกว่าเงินท่ีตรากตร�าหามาได้มากมายนัก

คุณอาจจะอยากถามผมว่าเป็นคนงานดัดเหล็ก แล้วจะไปสมัคร

เป็นคนคีย์ข้อมูลในบริษัทไอทีเนี่ยนะ สมองผมมีปัญหาหรือเปล่า

แม่งเอ๊ย คนท่ีสมองมีปัญหาอาจจะเป็นคณุน่ันแหละ คณุรูไ้หมว่า 

มีคนขับแท็กซี่ ต้ังก่ีคนท่ีเป็นผู ้ เชี่ยวชาญด้านการเงินแถมยังเคย 

เขียนหนังสือด้านการเงินด้วย แล้วมีอาแปะแก่ๆ ที่นั่งเล่นหมากรุก 

อย่างเบื่อๆ อยู่ในสวนสาธารณะตั้งก่ีคนท่ีความจริงเป็นนักจิตวิทยา 

เกษยีณอายุ

ดูคนอย่าดูกันท่ีภายนอกสิครับ
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10 โลกนักฆ่า 01 : Anti Killer

ผมน่ะมั่นใจสุดๆ ว่าตัวเองพิมพ์เร็วมากท้ังภาษาจีนและอังกฤษ 

เมือ่ก่อนผมเรยีนด้านคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมก็ได้ ท�าเว็บไซต์ก็เป็น 

งานดัดเหล็กเป็นแค่งานที่ท�าเพ่ือหาเลี้ยงชีพ หรือก็คือเพ่ือให้อยู่รอด

เท่านัน้เอง สมยันีม้คีนในเมอืงตัง้เยอะแยะท่ีท�างานท่ีไม่ชอบเพ่ือหาเล้ียงชพี

จนเหมือนว่าชาวเมืองจะคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตแบบน้ีไปแล้ว หน�าซ�้า 

ยังมีค�าว่า 'เพ่ือหาเลี้ยงตัวน่ะ' เป็นค�าพูดติดปากท่ีใช้เป็นข้ออ้าง 

ปลอบใจตัวเองด้วย

วันน้ันผมไปที่ห้องหนึ่งในอาคารอุตสาหกรรมกู้นถ่งเพ่ือพบกับ

ชายวัยกลางคนท่ีแต่งตัวมอซอ หนวดเคราเต็มหน้า ในเวลาต่อมา 

เขากลายเป็นเพ่ือนร่วมงานเพียงคนเดียวของผม

กวาดตามองไปท่ัวห้องก็เหมือนท่ีพักทั่วไป มีห ้องรับแขก  

ห้องนอน ห้องน�้า และห้องครัว สิ่งที่ต่างออกไปก็คือในห้องรับแขก 

มจีอคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็บ้างใหญ่บ้างอยู่สบิกว่าจอ ต่อมาผมถึงได้รูว่้า 

เขาไม่ได้ก้าวออกจากห้องน้ีมาสามอาทิตย์แล้ว

เขาเดินไปท่ีโต๊ะท�างานขึ้นสนิมตัวหนึ่งแล้วเชิญให้ผมนั่ง ผมมอง

สหีน้าเขา แววตาซมึกะทือ ตอนนัน้ผมคดิในใจว่าหมอน่ีตดิยาสนิะ

"หลวิเจ๋อเทียน ลกูคนเดยีว คนงานดดัเหลก็ สงูหนึง่ร้อยแปดสบิเซน็ต์ 

น�้าหนักเจ็ดสิบแปดกิโล เรียนชั้นมัธยมท่ีโรงเรียนมัธยมฉงเต๋อ พอจบ 

ก็สมัครเข้าคณะด้านคอมพิวเตอร์ เคยมีแฟนอยู่สามครั้งโดนนอกใจ 

ทั้งสามครั้ง ติดหน้ีบริษัทบราเธอร์สไฟแนนซ์อยู่สามแสนสองหมื่น 

สองพันสี่ร้อยห้าสิบสองเหรียญ ในบัญชีส่วนตัวมีเงินอยู่ห้าพันสามร้อย

หกสิบสี่จุดแปด..."

"เดี๊ยววว..." ผมถามอย่างหนาวจับขั้วหัวใจ "นายรู้ข้อมูลของฉัน

เยอะขนาดนี้ได้ไงเน่ีย"
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Gu Qi 11

เขายักไหล่แล้วเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ว ่า "แค่มีเบอร์โทร  

ฉันก็รู้ชีวิตท้ังหมดของนายได้"

ตอนนั้นผมพูดอะไรไม่ออกพลางแอบคิดในใจว่านี่มันบริษัทไอที

อะไรกัน แต่ขณะที่ยังไม่หายตกใจเขาก็ถามค�าถามที่ผมคาดไม่ถึง

แม้แต่นิดเดียวออกมา

"นายเคยฆ่าคนมั้ย"

ไอ้ประสาทเอ๊ย! เขาก�าลังพูดอะไรอยู่

"คืนนี้สามทุ ่มครึ่งท่ีจิมซาจุ ่ย ฆ่าคนคนนึงแล้วหนี้สามแสน 

สองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองเหรียญท่ีมีกับบราเธอร์สไฟแนนซ์ 

จะกลายเป็นศูนย์" เขาอ้าปากหาว

เหงื่อเย็นๆ ของผมไหลลงมาตามขมับ ผมกะแล้วเชียวว่า 

ต้องไม่ใช่รบัสมคัรพนกังานคย์ีข้อมลูอะไรน่ันแหงๆ แต่น่ีมนัน่าเหลือเชือ่

ย่ิงกว่าการเป็นชายขายบริการท่ีคิดไว้เสียอีก

"วางใจเถอะ ปลอดภัยแน่นอน ทกุอย่างเตรยีมไว้พรอ้มหมดแลว้ 

ไม่มีอันตรายอะไรเลย พาร์ตเนอร์คนก่อนของฉันตายไปแล้วเลยจะหา 

คนใหม่มาแทน" เขาเอ่ยต่ออย่างไม่อนิงัขงัขอบว่า "ร่วมงานกับฉนัเถอะ 

วันหน้านายจะรกังานน้ี"

ผมเงียบไปพักใหญ่ จากน้ันก็เอ่ยออกมาสองค�าว่า "ท�ายังไง"

คณุอาจจะรูส้กึว่าผมบ้าไปแล้ว ตอนนีก้ลบัมาหวนคดิดผูมกร็ูส้กึว่า

ตอนน้ันตวัเองบ้าไปแล้วเหมอืนกันครบั ในใจคดิแค่ว่าค่าแรงสามแสนสอง

ช่างเย้ายวนเหลอืเกิน

"เจสิบแปด"

"เจสิบแปด?"

เขาชี้ไปยังจอท่ีใหญ่ท่ีสุดด้านหลัง เป็นแผนผังขายต๋ัวท่ีนั่งของ
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12 โลกนักฆ่า 01 : Anti Killer

เว็บไซต์โรงภาพยนตร์ จากนั้นก็หยิบปืนติดที่เก็บเสียงกระบอกหนึ่ง 

ออกมาจากลิ้นชักโต๊ะท�างาน แล้วก็ยังมีตั๋วหนังท่ีพับจนดูเหมือน 

เศษกระดาษอีกใบ

ผมหยิบตั๋วหนังมาดู

ยูเอ ไอสแควร์ ไอแม็กซ์ ที่น่ังเจสิบเจ็ด

ภาพยนตร์เรื่อง...ยอดปรมาจารย์ยิปมัน

'อย่าดูแคลนคนแต่งตัวซอมซ่อ

ย่ิงกว่าน้ันอย่าดูแคลนคนท่ีบาดแผลทั่วร่าง

เพราะสิ่งที่พวกเขาประสบมาเจิดจรัสกว่าใครๆ'

(2)

"เคยใช้ปืนหรือเปล่า"

"ฉันจะไปเคยใช้ปืนได้ยังไงเล่า!"

"ฉันจะสอนให้ ไม่ยากหรอก ปลดเซฟ จากนั้นก็เหนี่ยวไก" เขา 

ใช้นิ้วของตัวเองต่างปืนจ่อไว้ใต้คาง "จ�าไว้นะ ยิงจากใต้คางข้ึนบน

เหมือนท่าของฉันตอนนี้  ป ัง! กระสุนทะลุจากใต้ขากรรไกรล่าง 

ทีไ่ม่มกีระดกูก้ันผ่านกะโหลกไปฝังอยูใ่นเพดาน แบบนีจ้ะได้ไม่ถูกค้นพบ 

ฉันหมายถึงไม่โดนพบทันทีน่ะนะ นั่นถึงจะเป็นประเด็นส�าคัญ"

เขาสาธยายต่อไปว่าปืนใช้แรงดันก่ีปอนด์ กฎการเคลือ่นท่ีทัง้สามข้อ

ของนิวตัน สูตรฟิสิกส์อะไรท�านองแรงโน้มถ่วงเท่ากับมวลคูณความเร่ง

เทือกๆ นั้น ต้องการให้ผมเข้าใจให้ได้ว่ากระสุนจะฝังเข้าเพดาน ท้ังยัง

บอกว่ารอจนหนังถึงกลางๆ เรื่องแล้วค่อยลงมือจะดีท่ีสุด บอกว่า 
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Gu Qi 13

ฉากที่อาจารย์กงเอ้อร์ประลองกับยิปมันเสียงค่อนข้างกระห่ึม เสียงปืน

จะถูกกลบ

นอกจากน้ีเนื่องจากหนังใกล้ลาโรงแล้ว ผู้ชมจะไม่เยอะเท่าไร  

เขาซื้อท่ีนั่งแถวเจและเคซึ่งอยู่ข้างหลัง* ไว้หมดแล้วท้ังแถว เท่ากับว่า

บริเวณรอบท่ีน่ังเจสิบแปดไม่มีคนอ่ืน มีแค่ผมที่มีตั๋วเจสิบเจ็ดอยู่ในมือ 

และต่อให้กระสุนไม่ฝังเข้าเพดานร่วงลงมาก็ไม่มีใครสังเกตเห็น

เขายังบอกว่าเลือดท่ีสาดกระเซ็นสี่ทิศก็จะไม่มีใครสังเกตเห็น 

เช่นกัน

เขาบอกว่าฆ่าคนไม่ใช่เหยียบมดตาย ต้องเตรียมการให้พร้อม

ผมถามว่าเขารูไ้ด้ยงัไงว่าเจสบิแปดคอืคนทีต้่องฆ่า เขาย้ิมเจือ่นๆ 

ก่อนเอ่ยว่า "ฉนับอกแล้วไงว่าเตรยีมการไว้พร้อมหมดแล้ว"

ก่อนลงมือฆ่าคน เขาจะตามสืบร่องรอยและข้อมูลทั้งหมด  

รวมถึงความชอบและความเคยชินของเป้าหมาย วางแผนการฆ่า 

อย่างละเอียดถ่ีถ้วน ไม่ได้ง่ายๆ เหมือนในหนังท่ี 'นึกจะฆ่าก็ฆ่า'  

หรอกนะครับ ซึ่งประจวบเหมาะที่เป้าหมายในคร้ังนี้เป็นคอหนัง  

แถมยังชอบไปดูหนังคนเดียวด้วย

หลงัจากสงัหารเป้าหมายเสรจ็ผมก็ไปได้เลย แล้วเขาจะติดต่อผมเอง

ในเวลาอันสั้น ซ�้ายังพูดติดตลกว่าถ้าหนังสนุก ดูจนจบแล้วค่อยไป 

ก็ยังไม่สาย

ผมสบัสนงนุงงไปหมด มข้ีอสงสยัหลายอย่างทีบ่รรยายไม่ถูก และ

ไม่รู้ว่าคืออะไร สุดท้ายผมก็ถามสิ่งที่เหมือนจะไม่เก่ียวข้องเลยออกมา 

"เขาเพิ่งดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกเหรอ"

เขามองผมอย่างงงๆ "ใช่ ข้อมูลบอกว่าเป็นครั้งแรก"

* โรงภาพยนตร์ในฮ่องกงจะเรียงแถวที่น่ังโดยให้แถวเออยู่ด้านหน้าใกล้กับจอภาพยนตร์ท่ีสุด  

ตรงกันข้ามกับประเทศไทยที่ให้แถวเออยู่ด้านหลัง
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14 โลกนักฆ่า 01 : Anti Killer

ผมพยักหน้าแล้วหยิบปืนพกขึน้มา เบามาก เบากว่าทีผ่มนึกภาพไว้

เยอะเลย

"คุณหลิวเจ๋อเทียน กู๊ดลัค"

เวลาสามทุ่มย่ีสิบนาที

ณ โรงภาพยนตร์ยูเอ ไอสแควร์ ไอแม็กซ์ ย่านจิมซาจุ่ย

ผมน่ังรอเข้าโรงอยู่ด้านนอก ไม่เคยมาดูหนังแล้วตื่นเต้นขนาดนี ้

มาก่อนเล้ย ผมเหลียวซ้ายแลขวาลองมองหา 'เป้าหมาย' น่าเสียดาย 

ที่ผมไม่รู้เลยว่าใครจะมานั่งต�าแหน่งเจสิบแปด

สามทุ่มครึง่ผูช้มเข้าโรง คนไม่มาก ผมล้วงตัว๋หนังจากกระเป๋ากางเกง

ด้านหลงั มอืสัน่เลก็น้อย คนเกบ็ตัว๋เหลอืบมองผมแวบหนึง่ แน่นอนว่า 

ผู้ท่ีเขาเห็นคือผมในสภาพสวมแว่นตากรอบด�า ติดหนวดเครา และ 

สวมหมวกแก๊ป

ใช่ครบั ชายกลางคนหนวดเคราเฟ้ิมน่ันเป็นคนเตรยีมพรอ็พประกอบ

ให้ผม

หลังจากเข้ามาในโรงผมก็ไม่กล้ามองซ้ายมองขวา ร้อนตัว 

เฝ้าแต่กลัวว่าความจะแตกอยู่ตลอดเวลา ผมรีบไปนั่งที่เก้าอ้ีเจสิบเจ็ด 

ส่วนเก้าอี้เจสิบแปดยังว่างอยู่

เขายังไม่เข้ามาในโรงหรือ

ขณะที่รอหนังเริ่มผมก็นึกทบทวนถึงบทสนทนาระหว่างผมกับ 

ชายคนนั้น ความจริงก่อนหน้าน้ีตอนถามว่า 'เขาเพ่ิงดูหนังเรื่องน้ี 

ครั้งแรกเหรอ' เป็นค�าถามท่ีส�าคัญมากส�าหรับผม 

ท�าไมน่ะหรือ
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ครับ ถ้าเขาเป็น 'คอหนัง' ไหงถึงได้รอจนหนังจะลาโรงอยู่แล้ว 

เพ่ิงมาดู 'ยอดปรมาจารย์ยิปมัน'

ภายหลังผมก็รู้ค�าตอบในท่ีสุด

ไตเติ้ลหนังเริ่มขึ้นแล้ว แต่ผมไม่มีอารมณ์ไปชื่นชมเลยสักนิด  

คนที่ดูหนังในโรงไม่มาก แอร์ก็หนาวสุดๆ ทว่าผมกลับตื่นเต้นจนเหงื่อ

ท่วมหลัง

หนังเริ่มฉาย น่าเสียดายท่ีเก้าอี้เจสิบแปดยังคงว่างเปล่า

อะไรวะเนี่ย! ไม่มาหรือ แบบนี้ผมก็ไม่ต้องฆ่าคนแล้ว แต ่

ค่าแรงสามแสนสองก็หายวับไปกับตาด้วยน่ะสิ!

เขาติดธุระมาไม่ได้? หรือว่าล้มป่วยเลยมาไม่ได้?

ขณะทีผ่มก�าลงัคาดเดาไปต่างๆ นานาถึงสาเหตทุีเ่ขาไม่ปรากฏตัว 

ทันใดนั้น...

"ขอทางหน่อยครับ" เสียงของชายคนหน่ึงดังขึ้น

ผมสะดุ้งโหยงก่อนจะเงยขึ้นมอง แสงไฟมืดเกินไปท�าให้มองเห็น

หน้าตาของเขาได้ไม่ชัด เห็นแค่ว่าเขาสวมหมวกปากเป็ด หน�าซ�้า 

ยังมีผ้าปิดปากอันเบ้อเริ่ม

"ขอบคุณ"

หลังจากผมขยับให้เขาผ่าน เขาก็นั่งลง ร่างของผมแข็งทื่อ  

หวัสมองว่างเปล่า คดิออกแค่ว่าเขาก�าลงัจะกลายเป็นคนท่ีโดนผมฆ่าตาย

ภาพยนตร ์หาได ้หยุดฉายเพราะผู ้ชมเข ้าโรงช ้า มันยังคง 

ฉายต่อไปเรื่อยๆ เหลียงเฉาเหว่ยเท่แค่ไหน วรยุทธ์แข็งแกร่งล�้าเลิศ 

แค่ไหน ผมกด็แูล้วไม่เข้าหวัเลย เอาแต่คดิว่าเมือ่ไรจะได้จงัหวะฆ่าเขา

เสียที พอฆ่าเสร็จแล้วผมไปทันทีเลยดีไหม

เวลาน้ีเองความคิดหนึ่งก็ดังก้องขึ้นในสมองของผม
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16 โลกนักฆ่า 01 : Anti Killer

ผมจะฆ่าเขาจริงๆ หรือ เขาก็มีครอบครัว มีเพ่ือน ถ้าเขาตายไป

คนเหล่าน้ันจะร้องไห้เจ็บปวดเพ่ือเขาหรือเปล่า ฆ่าเขาเสียดื้อๆ แบบน้ี

ผมจะโดนจบัได้ไหม แล้วจะโดนตัง้ข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

และถูกตัดสินจ�าคุกตลอดชีวิตหรือเปล่า

ผมเหงื่อแตกเต็มหน้า หัวใจเต้นแรง ไม่มีกะจิตกะใจเสพหนัง 

ของหว่องกาไวเลย

สามแสนสอง...สามแสนสอง...แม่งสามแสนสองนะเว ้ย!  

ผมสะกดจิตตัวเองไม่หยุด

ลองมานึกๆ ดู ท่ีจริงทุกคนต่างก็มีราคาของตัวเองทั้งนั้น

ขณะที่ผมมัวละล้าละลังไม่เลิก ภาพยนตร์ก็ด�าเนินมาถึง 

ฉากที่ยิปมันประลองกับกงเอ้อร์ ดนตรีประกอบและเสียงหมัดเสียงเท้า

ปะทะกันเริ่มดังข้ึน ผมรู้...ได้เวลาแล้ว

ผมล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเตรียมชักปืนออกมา มันเย็นเฉียบ

เหมือนน�้าแข็งแผ่กลิ่นอายแห่งความตายออกมา

จะฆ่าเขาไหม

หรือช่างมันไปดีกว่า?

ฆ่าเขาตายได้สามแสนสอง...

ฆ่าเขาตายอาจโดนข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน...

ฆ่าเขาดีไหม

หรือช่างมันเถอะ?

ผมยังคงลังเลและต่อสู้กับจิตใจตัวเองไม่เลิก ฆ่าคนไม่เหมือน

เหยียบแมลงชนิดไหนๆ จริงๆ ด ้วย สิ่งที่ต ้องใช ้คือความกล้า 

อย่างใหญ่หลวง

ในตอนสุดท้ายที่เหลียงเฉาเหว่ยร่วงลงมาจากที่สูงน่ันเอง... 
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เซฟปืนพกก็ปลดออก ในที่สุดผมก็รวบรวมความกล้าหยิบปืนข้ึนมา 

เหน่ียวไกใส่ใต้คางของผู้ชมบนท่ีนั่งเจสิบแปด!

ชายคนนั้นไม ่ตระหนักเลยว ่าผมก�าลังท�าอะไรอยู ่  ไม ่แน ่ 

เขาอาจตายไปทั้งอย่างนี้แหละ!

'ปัง!'

...

..

.

"ฮี่ๆๆ..."

...

..

.

ทันใดนั้นเสียงหัวเราะน่ารังเกียจของตัวตลกก็ดังมาจากปืนพก

เวรเอ๊ย! เกิดอะไรข้ึนวะเน่ีย!

จู่ๆ  ผูช้มบนทีน่ัง่เจสบิแปดน่ันก็คว้ามอืผมไว้แน่น! ผมต้ังตวัไม่ทนั 

สะดุ้งจนเกือบฉี่ราด!

เขากระซิบข้างหูผมอย่างแผ่วเบาประโยคหน่ึงว่า...

"หลิวเจ๋อเทียน นายน่ะ...ถูกรับเข้าท�างานแล้ว!"

...

..

.

ค�าพูดประโยคหน่ึงแวบขึ้นในหัวผม

'เขาเพิ่งดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกเหรอ ถ้าเขาเป็น 'คอหนัง' ไหงถึงได้

รอจนหนังจะลาโรงอยู่แล้วเพิ่งมาดู 'ยอดปรมาจารย์ยิปมัน' '
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18 โลกนักฆ่า 01 : Anti Killer

บางทีผมอาจจะช่างสังเกตไม่ใช่ย่อย แต่สุดท้ายก็ยังหลงกล 

จนได้ ที่แท้ทุกอย่างก็เป็นการ 'จัดฉาก' ทุกอย่างเป็นแค่ 'การทดสอบ

เพ่ือรับเข้าท�างาน' เท่านั้น เป็นแค่การทดสอบเพ่ือให้ผมกลายเป็น 

นักฆ่าที่แท้จริง

คุณโดนหลอกเข้าแล้วหรือครับ ใช่ ขณะเดียวกันผมก็โดนหลอก

ด้วย

ผมบอกแล้วไม่ใช่หรือไงว่า...

'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้'

นี่ก็คือการเริ่มต้นของผม

'นายนึกว่าตัวเองควบคุมทุกอย่างไว้?

นายก็เป็นแค่ 'เบี้ย' ที่ควบคุมทุกอย่างไว้เท่าน้ันแหละ'
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บทที่ 1
สงครำมจัดอันดับนักฆ่ำ

Ranking
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20 โลกนักฆ่า 01 : Anti Killer

(1)

นักฆ่า 'ขึ้นทะเบียน' ในฮ่องกงมีทั้งสิ้นสองร้อยหกสิบเจ็ดคน 

ประชากรฮ่องกงอยู่ท่ีราวๆ เจ็ดล้านคน แปลว่าในทุกสองหมื่นหกพัน

สองร้อยสิบเจ็ดคนก็จะมีหนึ่งคนท่ีเป็น...นักฆ่า

ตามกฎข้อทีว่่า 'นกัฆ่าจะดเูหมอืนนักฆ่าไม่ได้' จงึไม่มนัีกฆ่าคนใด

เปิดเผยฐานะของตัวเอง พูดง่ายๆ กคื็อเพ่ือนของคณุ สมาชกิในครอบครวั 

เพื่อนร่วมงาน คนขับแท็กซี่ ตัวแทนขายประกัน อาแปะกวาดพื้น ฯลฯ  

ต่างก็มีโอกาสเป็นเพ่ือนร่วมอาชีพของผมท้ังนั้น ใช่ครับ สถานที ่

ซึ่งมีพยัคฆ์ซุ่มมังกรซ่อนน่ะนอกจากอยู่ในโลกก�าลังภายในก็ยังมีอยู่ใน

โลกแห่งความเป็นจริงด้วย

ขณะเดียวกันก็หมายความว่า 'ป้องกันท่าไหนก็ไม่รอด'

จนถึงตอนน้ีผมก็เพ่ิงฆ่าคนไปแค่คนเดยีว ฆ่าคนไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย

จริงๆ ไม่เหมอืนในละครบางเรือ่งหรอกนะครบั เราต้องมแีผนงานทีล่ะเอยีด

รอบด้าน แน่นอนว่างานส่วนนีเ้ป็นหน้าท่ีซึง่ชายกลางคนหนวดเคราเตม็หน้า 

ที่รับผมเข้าท�างานต้องไปเตรียมการ

ครับ เขาชื่อหูฝูหรง งานหลักคือเป็นผู้จัดการส่วนตัวของผม  

นับนิ้วดูแล้วนอกจากวันที่เจอกันในโรงหนัง เขาก็ไม่ได้ออกจากห้องนี้

มาเดอืนกว่าแล้ว ในชวิีตของเขานอกจากนางเอกหนงัเอวีในอนิเทอร์เน็ต

ก็คือนางเอกหนังเอวีอยู่ดี

ในช่วงหนึ่งเดือนมานี้เขาเจอหน้ามนุษย์แค่สามคนเท่านั้น คือผม  

ลงุเฉนิทีเ่ป็นคนส่งอาหารเท่ียง และอกีคนคอืเส่ียวเยีย่นทีม่าส่งอาหารเย็น

นอกจากการวางแผน สิง่ท่ีส�าคัญทีส่ดุของนกัฆ่าก็คอืสภาพจติใจ 

ถึงแม้เมื่อก่อนผมจะเป็นคนงานดัดเหล็ก เป็นงานท่ีเคี่ยวกร�าให้ผม 
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มีได้ก็ไม่มีทางกลายเป็นนักฆ่ามืออาชีพได้เป็นอันขาด

ผมฝันร้ายทุกคืน แต่ละคืนก็จะฝันเห็นคนที่ถูกผมฆ่าเป็นฝ่าย 

มาฆ่าผมแทน ผมมักจะตกใจจนสะดุ้งตื่น เหงื่อเย็นๆ ชุ ่มไปทั้งตัว  

ถึงอย่างน้ันในฐานะชาวฮ่องกงผมก็ยังมีลักษณะเฉพาะตามแบบ 

ชาวฮ่องกงอยู ่ เพ่ือเอาชวิีตรอดแล้วล่ะก็ให้ผมแม่งไปฆ่าผูว่้าการผมก็เอ๊า! 

ผมจ�าได้ว่าครั้งแรกหลังจากฆ่าคนเสร็จ ตอนเอาเงินสามแสนสอง 

ที่ได้ไปใช้หน้ีบริษัทไฟแนนซ์ตูมเดียวหมดในใจผมบังเกิดความคิด 

เพียงสุขภาพและรูปร่างแข็งแรงก�าย�า แต่ผมคงกลัวผีข้ึนสมอง หาก 

ไม่อาจรับมือกับมารร้ายในใจของตัวเองได้

อาชีพนี้แม่งเจ๋งโคตร!

หือ? ผมลืมบอกไป ถึงเมื่อก ่อนผมจะเป็นคนงานดัดเหล็ก  

แต ่ตั้ งแต ่ เล็กจนโตผมก็รักสวยรักงามมาก บางครั้ งบางคราว 

ก็ยังไปมาสก์หน้าและบ�ารุงผิวกับเพ่ือนผมคนท่ีเป็นเกย์ เวลาท่ีท�างาน 

จนท้ังตัวมีแต่เหงื่อเหม็นๆ ก็จะรีบกลับบ้านอาบน�้าทันทีที่ท�าได้!  

ผมจะไม่ยอมให้ใครเอาค�าว่า 'ผูช้ายตวัเหมน็' มานยิามคนงานดดัเหล็ก... 

นักฆ่าอย่างผมได้หรอกนะ

ท�าไมครับ

บางทีผมอาจท�าลายภาพลักษณ์ 'นักฆ่า' ในใจของคุณไปแล้ว? 

ฮุๆ

ดาราเป็นคน ข้าราชการเป็นคน นักฆ่าก็เป็นคนเหมือนกัน 

นอกจากชัว่ขณะทีฆ่่าคน ผมก็ไม่มตีรงไหนผดิจากคนทัว่ไปแม้แต่นดิเดยีว! 

และนีก็่คือวิถีแห่งการเอาชวิีตรอดของผม ท�านองเดยีวกับจิง้จกเปล่ียนสี

นั่นแหละครับ

ย่ิงไม่เหมือนนักฆ่าเท่าไรก็ย่ิงง่ายที่จะฆ่าคน!
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...

..

.

ณ อาคารอุตสาหกรรมกู้นถ่ง ห้อง 1104

"เวรเอ๊ย ตารางจัดอันดับของเดือนน้ีออกแล้ว ตอนน้ีอยู่ล�าดับท่ี

สองร้อยหกสิบหกเอง!" ผมพ่นควันบุหรี่เป็นวง "อาหรง เราต้องคิด 

วิธีหาลูกค้าใหม่ๆ หน่อยแล้วล่ะ"

"โธ่เว้ย นายกินขี้เป็นอาหารหรือไง จะหายังไงวะ ลูกค้าเป็นฝ่าย

ติดต่อเราเสมอ เราเป็นฝ่ายรอเว้ย!" หูฝูหรงเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ 

พร้อมกับอ่านการ์ตูนไปด้วย

"ฉันว่าต้องเปลี่ยนฉายาของฉันดู ตอนน้ีชื่อ 'ซาโส่วจือหวัง  

(ราชนัแห่งนกัฆ่า)' ไม่ค่อยดงึดดูเลย" ผมมองชือ่แรกๆ บนตารางจดัอนัดบั

ในจอคอมพิวเตอร์

"ไอ้โง่! ไม่เคยมนีกัฆ่าทีไ่หนเขาเปลีย่นฉายากันหรอก!" หฝูหูรงตวาด 

"ฉายาคอืช่องทางเดยีวท่ีลกูค้าและตวักลางใช้ตดิต่อพวกเรานะเว้ย!"

"กลัวอะไร้ อยู่ตั้งล�าดับสองร้อยหกสิบหกแล้ว" ผมเอ่ยพลาง 

กรอกอักษรจีนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ "เพ่ิงจะฆ่าไปคนเดียว ฉันไม่ได้ 

ติดท็อปเท็นซะหน่อย เปลี่ยนท้ิงไปก็ไม่เห็นเป็นไรเลย"

ทันใดนั้นค�าถามหน่ึงก็ผุดขึ้นในใจ ล�าดับสองร้อยหกสิบเจ็ด 

ที่อุตส่าห์อยู่ต�่ากว่าผมอีกเป็นนักฆ่าแบบไหนกันนะ เขาโหลยโท่ย 

กว่าผมอีกหรือน่ี

ผมจิ้มปุม่เอ็นเทอร์อย่างว่องไว

'การใส่ข้อมูลส�าเร็จ เปลี่ยนฉายาเรียบร้อยแล้ว
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ฉายาใหม่ที่คุณเปลี่ยนคือ...

เฟิงอว่ีต้วนฉางเหริน!'

'สามค�าว่าฉันรักเธอ ช่างเขียนยากเย็น

ตอนน้ีจะให้ฉันละทิ้งไป ย่ิงยากจะตัดใจ'

(2)

การจัดอันดับนักฆ่า

อันดับนกัฆ่าจะประกาศทุกเดือนแบบเดยีวกับอนัดบัหนังสือขายดี

ในร้านหนังสือน่ันแหละครับ พวกอันดับต้นๆ ต่างก็เป็นนักฆ่าชื่อดัง  

แถมบางคนยังรั้งต�าแหน่งท็อปเท็นตลอดศก ส่วนมือใหม่อย่างผม 

มีช่องทางเข้าถึงลูกค้าน้อย ประสบการณ์หรือก็ไม่มี จะให้ฝ่าเข้าไปถึง 

ร้อยอนัดบัแรกก็หินมากแล้ว

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

ชื่อ-สกุล : หลิวเจ๋อเทียน

ฉายา : เฟิงอว่ีต้วนฉางเหริน (กลางลมฝนคนอาดูร*)

อันดับปัจจุบัน : 266

อาชีพเดิม : คนงานดัดเหล็ก

ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร

ข้อมลูโดยสงัเขป : รปูร่างแข็งแรงก�าย�า ผวิสแีทน รกัสวยรกังาม 

เจ้าส�าอาง มีความสามารถในการสังเกตที่เหนือคนทั่วไป

* 'เฟิงอวี่ต้วนฉางเหริน' เป็นชื่อตัวละครจากซีรี่ส์ละครหุ่นกระบอกก�าลังภายในชื่อดังของฮ่องกงเรื่อง  

'สื่อเยี่ยนเหวินจอมยุทธ์คุณธรรม' แปลตรงตัวหมายถึงกลางลมฝนคนอาดูร

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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