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คำ�นำ�

ก็ไม่รู ้ว่าเป็นเพราะมนุษย์เรามียีนการแข่งขันเอาชนะอยู่หรืออย่างไร  

ไม่ว่าจะกีฬา ดนตรี ท�าอาหาร การเรียนการศึกษา ก็ยังจัดให้มีการประชัน 

ขันแข่งได้ กีฬาโอลมิปิกงี ้คณิตศาสตร์โอลมิปิกงี ้แล้ว...ถ้าจะมกีารแข่งขัน 'ฆ่า'  

ในระดับโอลิมปิกขึ้นมาบ้างล่ะ มันจะเป็นยังไงนะ

บางทีนี่อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ของ Gu Qi นักเขียนหนุ่มชาวฮ่องกง 

ก็เป็นได้ เพราะ 'โลกนักฆ่า' เล่มสามน้ีได้เริ่มต้นการแข่งเกมนักฆ่าในระดับ

นานาชาติแล้ว เมื่อนักฆ่าจากฮ่องกงปะทะกับมือสังหารจากไต้หวัน แถม 

ในบรรดาพวกเขายังมีนักฆ่าติดอันดับ Top Ten เป็นสมาชิกในทีมด้วย 

งานนี้จะพลิกตลบ กลับตาลปัตร สลับหน้าหลัง ตะแคงหักมุมอะไรยังไง 

ก็ต้องให้ทุกคนไปติดตามกันเองในเล่มแล้วล่ะ!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

孤泣 Gu Qi หรือกูชี่ แปลตามตัวอักษรหมายถึงร้องไห้ล�าพัง

ชอบจินตนาการและชอบขีดเขียน

สนุกกับการอกหักแต่ก็ไม่อยากสูญเสีย

กลัวความโดดเด่ียวแต่ก็ชอบอยู่คนเดียว

เรื่องความรัก เข้าใจอยู่ว่าหากไม่รู ้จักตัดใจก็จะท�าให้ใจไม่เป็นสุข

กระวนกระวาย จึงก�าลังพยายามศึกษาวิธีการอยู่

เรื่องการใช้ชีวิต เข้าใจดีว ่าการท�าสงครามเพ่ือสร้างสันติภาพน้ัน 

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

เมือ่หลายเดอืนก่อน scimฯ นกึสนุกชวนหม่าม้าไปสมคัรเรยีนปรญิญาตรี  

สาขาการบัญชีท่ีรามค�าแหง หลังจากสมัครเป็นลูกพ่อขุนฯ เสร็จต่างคนต่างก็

กลับมาท�างานท�าการของตัวเอง ไม่ทันไรเวลาก็ผ่านไปจะหนึ่งภาคเรียนแล้ว 

อีกไม่ก่ีวันก็จะเข้าสู่ช่วงสอบปลายภาค

นับแต่เปิดภาคการศึกษา scimฯ ได้ไปเข้าเรียนท้ังสิ้นรวมสองครั้ง... 

ส่วนหม่าม้านั้นไม่ได้ไปเข้าเรียนเลย คาดว่าหนึ่งสัปดาห์ต่อไปนี้จะเป็นช่วงท่ี

เราสองแม่ลูกนั่งตะลุยดูวิดีโอค�าบรรยายย้อนหลังในเว็บไซต์รามค�าแหง 

เพ่ือเอาตัวรอดในโค้งสุดท้าย

หลังจากสอบผ่านเลขพ้ืนฐานตอนปีหนึ่งเมื่อเนิ่นนานมาแล้ว เด็ก

ศิลปศาสตร์คนนี้ก็ข้องเก่ียวกับตัวเลขน้อยนัก จะรอดชีวิตในสาขาการบัญช ี

ได้หรือไม่ จะดับชีพต้ังแต่เทอมแรกหรือเปล่า ไว้จะกลับมาอัพเดตในเล่ม 4 

นะคะ เฮ้ออออ

scimmietta
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Gu Qi 7

บทน�ำ
ว่ำด้วยเรื่องของ 'จุ้ย'
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8 โลกนักฆ่า 03 : Killer Alliance

(1)

ณ เขตเมืองเก่าโถวกว๊าหว่าน

ในร้านขายเครื่องเขียนแบบดั้งเดิมแห่งหนึ่ง

"ขอร้องล่ะครับ อย่าท�าแบบนี้เลย" ผมพยายามอ้อนวอนอย่าง 

ยากเย็น

"คณุจเูก่อ คุณต้องรูน้ะว่าผมน่ะไม่ได้ขึน้ค่าเช่ามาตัง้เก้าเดอืนแล้ว 

ครัง้น้ีช่วยไม่ได้แล้วจรงิๆ ฮึๆ " เจ้าของห้องผูไ้ว้หนวดเขีย้วท่าทางเจ้าเล่ห์

เต็มที่

"ผมรู้ครับว่าการขึ้นค่าเช่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่คุณไม่จ�าเป็น 

ต้องข้ึนทีร้อยย่ีสิบเปอร์เซ็นต์มั้งครับ ผมจะท�าธุรกิจต่อยังไงไหว"  

ผมขมวดค้ิว

"บอกตรงๆ นะ ความจริงมีเถ้าแก่ใหญ่มาติดต่อผมหลายคนแล้ว

ล่ะ ว่าอยากเช่าท่ีตรงน้ีมาเปิด...ร้านขายยา"

"ร้านขายยา?"

"ใช่ เขาบอกว่าก�าลังวางแผนอยู่ว่าจะร่วมมือกับบริษัททัวร ์ 

พานักท่องเท่ียวจากจีนแผ่นดินใหญ่มาที่ร้านขายยาของเขา" เขาชื่นชม

แผนการนี้เป็นนักหนา

"แต่น่ีเป็นกิจการที่ตกทอดมาในครอบครัวผมนะครับ"

"กิจการตกทอด? พูดตามตรงนะ พ่อคณุก็ตายไปนานแล้ว ท่ีผ่านมา 

ผมก็ไม่ได้ขึ้นค่าเช่าพวกคุณมากมาย ผมก็ช่วยสุดๆ แล้ว อีกอย่าง 

ร้านเครื่องเขียนเน่าๆ นี่ของคุณก็กิจการย�่าแย่ ช้าหรือเร็วก็ต้องปิดตัว

อยู่ดี คุณมาดักดานอยู่ในนี้ก็ไม่มีความหมาย ไปหางานที่มันท�าเงิน 

ได้ดีกว่าน่า" เขาย้ิมชั่วร้าย
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Gu Qi 9

"เรื่องบางเรื่องประเด็นไม่ได้อยู่ที่เงิน" ผมจ้องเขาอย่างจริงจัง  

"มันเป็นเรื่องความรู้สึก"

"ฮ่าๆๆ! ความรู้สึก? ความรู้สึกกินแทนข้าวได้หรือเปล่า อยากจะ

ข�าตาย ความรู้สึก!" เขาหัวเราะเยาะหยันผม

บ้าเอ๊ย! ผมก็รู ้นะครับว่าคนท่ีท�าเพ่ือเงินอย่างเดียวพรรค์น้ี 

ไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรคือ 'ความรู้สึก' ในใจของเขามีแต่ค�าว่า 'เงิน'  

ค�าเดียว เป็นแต่ใช้ตัวเงินวัดคุณค่าของคนอื่น

"นอกจากข้ึนค่าเช่า ยังมีหนทางอื่นอีกมั้ยครับ" ผมถาม

"ไม่มอีะ เว้นแต่ผมจะตายล่ะมัง้ ฮ่าๆ" เขายักไหล่ "ปลายเดอืนหน้า 

เป็นเส้นตายสุดท้าย ถ้าคุณไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่าใหม่ได้ ถึงเวลา 

ผมจะมาเก็บร้านให้เอง ลาก่อน!"

ผมพยักหน้าอย่างจนใจ มองส่งเขาจากไป พอสายตาตกลงมายัง

ยางลบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บนโต๊ะแล้ว

ผมก็สะท้อนใจสุดบรรยาย

ร้านเครื่องเขียนนี้เลี้ยงผมมาจนเติบใหญ่ ตอนเด็กๆ การที่พ่อ 

เปิดร้านขายเครื่องเขียนท�าให้ผมภูมิใจเป็นที่สุด ไม่ถึงสองสามเดือน

ก็ได้เปลี่ยนกล่องดินสอใหม่ สีไม้ที่ใช้ก็ต้องเป็นชนิดที่มีจ�านวนสี 

เยอะที่สุด ไม้บรรทัดก็มีหลายเล่ม ความยาวแตกต่างกันไป เครื่องเขียน

อะไรก็มหีมด เพ่ือนๆ ในห้องอจิฉาผมท้ังน้ัน ผมเองก็ด่ืมด�า่กับความรูส้กึ 

เป็นท่ีอิจฉาเป็นพิเศษ

น่าเสียดาย เมื่อค่อยๆ โตขึ้น เครื่องเขียนก็ไม่อาจท�าให้ผมภูมิใจ

ได้อีกต่อไป

ผมก็เหมือนผู้ใหญ่ส่วนมาก ของจ�าพวกรถยนต์ย่ีห้อดัง นาฬิกา

ย่ีห้อหรูกลายเป็นสัญลักษณ์บอกฐานะและที่มาของความมั่นใจ
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10 โลกนักฆ่า 03 : Killer Alliance

โลกเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ร้านเคร่ืองเขียนแบบเก่าทุนน้อย 

อย่างพวกเราค่อยๆ ถูกร้านเครื่องเขียนแฟรนไชส์แย่งธุรกิจไป ยอดขาย

แต่ละเดือนตกต�่าลงตามล�าดับ

ไม่แน่กาลเวลาอาจจะโละของเก่าของแก่ท้ิง ในจ�านวนนัน้นอกจาก  

ร้านเครื่องเขียนแบบดั้งเดิมก็ยังมี...คนประเภทที่หวนหาอดีตด้วย

เจอขึน้ค่าเช่าหนึง่ร้อยย่ีสบิเปอร์เซน็ต์เข้าไป มหีนทางไหนอกีไหมนะ

มีสิ...ก็อย่างท่ีเขาว่าไงครับ

ผมกดโทรออก

"จุ้ย?" เสียงน่าเอ็นดูของผู้หญิงดังขึ้น "หลายวันมานี้นายหายไป

ไหนเน่ีย ไม่กลับมาอีกละ"

"ฉันวุ่นเรื่องร้านเครื่องเขียนอยู่ไงล่ะ" ผมเอ่ยอย่างจนใจ "จริงสิ  

ยัยโอตาคุ ช่วยติดต่อองค์กรให้ที ฉันจะรับงาน"

"โอตาคุอะไรยะ! ฉันชื่อรินะ! คุณรินะผู้น่ารักต่างหาก!" เธอถาม

อย่างไม่สบอารมณ์ว่า "คราวนี้นายคิดจะท�าอะไรอีกล่ะเน่ีย"

ผมชะงักเล็กน้อยให้ตัวเองได้เรียบเรียงเนื้อหาท่ีจะพูดสักครู่

"ฉันจะฆ่าคนน่ารังเกียจคนนึง"

'ความรู้สึกที่ใช้เงินซื้อมา

ไม่มีทางเป็นความรู้สึกท่ีแท้จริงไปได้'

(2)

ผมชือ่จเูก่อจือ้ผงิ เป็นเถ้าแก่ร้านเครือ่งเขยีน ร้านเครือ่งเขยีนแห่งน้ี 

เคยเป็นดอกผลแห่งน�้าพักน�้าแรงของพ่อผม พ่อมักบอกกับผมว่า 
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Gu Qi 11

'ผิงไจ่* ลูกรู้มั้ยว่าเป็นเพราะร้านเคร่ืองเขียนนี้ล้วนๆ เลยนะท่ี 

เลี้ยงลูกมาจนโต'

เป็นแบบน้ันจริงๆ ครับ หนึ่งปีก่อนผมเกิดร้านก็เร่ิมกิจการแล้ว 

หากไม่มีมันก็ไม่มีผมในตอนน้ี น่าเสียดายที่หลังจากคุณพ่อเสีย  

ผลประกอบการก็ด่ิงวูบ แรกเริ่มผมยังนึกว่าวิธีบริหารจัดการของผม 

มปัีญหา ต่อมาถึงได้เข้าใจ ปัญหาไม่ได้เกิดจากผม ทว่าการเปลีย่นแปลง 

ของยุคสมยัท�าให้ร้านขายเครือ่งเขยีนรปูแบบดัง้เดมิน้ีค่อยๆ ถูกคดัออก

ว่ากันตามตรงนะครับ ถ้าต้องอาศัยรายได้จากร้านเคร่ืองเขียน

อย่างเดยีวมาเลีย้งชพี ผมคงอดตายอยู่ข้างทางไปแล้ว เพราะหลายครัง้

หลายคราที่ผมขายเครื่องเขียนในราคาทุน อย่างเวลาเจอพวกนักเรียน

ที่ได้ค่าขนมไม่เยอะผมก็จะขายเครื่องเขียนให้พวกเขาในราคาที่ 

ถูกมากๆ บางทีเจอผู้เฒ่าผู้แก่ ผมถึงขั้นขายให้พวกเขาในราคาต�่ากว่า

ต้นทุนด้วยซ�้า จะท�าตัวเป็น 'พ่อค้าใจดี' ในฮ่องกงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ครับ ผมก็เป็นคนแบบนี้แหละ ถ้าคนอื่นดีกับผม หรือต้องการ

ความช่วยเหลือจากผม ผมก็จะยินดีช่วยเหลือพวกเขาเต็มที่ ไม่แน ่

นี่อาจเป็นความรู้สึกเหมือนได้ปล้นคนรวยช่วยคนจนมั้งครับ

ทว่าในทางกลับกัน เมื่อไหร่ที่ผมเจอคนท�าเรื่องชั่วช้าสามานย์ 

เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน ผมก็จะ 'ท�าลายล้าง' พวกเขาโดยไม่สนอะไร

ท้ังสิ้น แบบเดียวกับตัวเอกในละครญ่ีปุ่นเร่ือง 'เฉือนคมนายธนาคาร'** 

ที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษ ผมจะสนองคืนเป็นร้อยเท่า! ความแตกต่าง

ระดับน้ีบางครั้งกระท่ังตัวผมเองก็ยังกลัว

* ค�าว่า 'ไจ่' หรือท่ีส�าเนียงกวางตุ้งออกเสียงว่า 'ไจ๋' แปลว่าเล็ก น้อย ชาวมณฑลกวางตุ้งและคนฮ่องกง

นิยมใช้ต่อท้ายชื่อผู้ชาย โดยเฉพาะชื่อเด็กเพ่ือแสดงความสนิทสนมเอ็นดู

** 'เฉือนคมนายธนาคาร' หรือ 'Hanzawa Naoki' เป็นซีรี่ส์แนวหักเหลี่ยมเฉือนคมของประเทศญ่ีปุ่น 

ประสบความส�าเร็จอย่างสูงจนได้รับการดัดแปลงเป็นฉบับไต้หวันและฮ่องกง 

Page ��������� 3.indd   11 1/4/2562 BE   16:30



12 โลกนักฆ่า 03 : Killer Alliance

ร้านขายเครือ่งเขียนของผมกิจการย�า่แย่ งัน้ผมด�ารงชวิีตได้อย่างไร 

น่ะหรือ

ค�าถามนี้ถามได้ดีมากครับ รายได้ของผมมีต้นแหล่งมาจาก 

เลือดสดๆ ผมหยิบนิยายบนโต๊ะที่เพ่ิงอ่านจบข้ึนมา...'โลกนักฆ่า 2'

'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้'

ฮิ หมอน่ีบ้าไปแล้วจริงๆ เอาเรื่องราวของพวกเรานักฆ่ามาเขียน

นิยาย

ถูกต้องครบั ผมเป็นนกัฆ่าอาชพี ยัยโอตาครุนิะคอืผูจ้ดัการของผม  

ส่วนฉายานักฆ่าของผมก็คือ...

'จูเก่อจุ้ย'

ค�าว่า 'จุ้ย (บาป)' นี้เป็นตัวแทนถึงผมเอง ขณะเดียวกันก็เป็น

ตัวแทนถึงคนท่ีถูกผมฆ่า แล้วก็ผู้จ้างวานฆ่าด้วย เพราะว่า...ทุกคน 

ล้วนเป็นคนบาป

ท�าไมผมต้องมาเป็นนักฆ่า

นอกจากเพ่ือต่อต้านความอยุติธรรมท่ีกฎหมายไม่อาจ 'ควบคุม' 

ได้แล้ว ท่ีจริงยังมีอีกเหตุผลหน่ึงครับ น่ันคือผม 'เหมาะ' จะเป็น 

นักฆ่ามาก

ตอนที่ผมเกิดมาก็มีต�าหนิอยู่อย่าง ทว่าตอนน้ีกลายมาเป็น 'ข้อดี' 

ของผมไปแล้ว ผมเป็น...คนตาบอดทุกสีโดยก�าเนิด

โลกที่ผมมองเห็นเป็นเหมือนภาพยนตร์ขาวด�าของคนทั่วไป  

ไม่มีสีสันใดๆ เลย ตัวผมที่คุณมองเห็นอาจจะดูเหมือนผู้ชายที่ปกติ

มากๆ คนหนึง่ แต่ตวัคณุท่ีผมมองเหน็กลบัเป็นเหมอืนคนในหนงัขาวด�า 

ยุคเก่า

ตาบอดทุกส ีหรอืเรยีกอกีอย่างว่า 'ตาบอดสีสมบรูณ์  (Achromatopsia)'  

Page ��������� 3.indd   12 1/4/2562 BE   16:30
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เป็นภาวะที่ยึดเอาประสาทรับรู้ด้านสีสันไปจากมนุษย์ ทั้งโลกมีคนที ่

มีอาการแบบเดียวกับผมแค่ไม่ถึงศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ฮึ แบบนี ้

ผมพอจะนับว่า 'พิเศษไม่เหมือนใคร' ได้มั้งครับ

และเพราะผมมคีวามคิดว่าตัวเองพิเศษไม่เหมอืนใครมาตัง้แต่เดก็  

จึงมองโลกในแง่ดีย่ิงกว่าเด็กวัยเดียวกันคนไหนๆ ถึงตอนนี้ผมก็ไม่เคย

เปลี่ยนความคิดท่ีท�าให้ผมมี 'สมดุลทางจิตใจ' น้ี

ท�าไมถึงบอกว่าตาบอดสีกลับเป็นข้อดีของผมน่ะหรือครับ

คนจ�านวนมากพอได้เห็นเลือดสดสีแดงฉานก็จะหวาดกลัวข้ึนมา

ตามสญัชาตญาณ ส�าหรบันกัฆ่า ความหวาดกลัวจะน�ามาซึง่ความลังเล 

และความลังเลเพียงเสี้ยววินาทีจะน�ามาซึ่งผลลัพธ์อันหนักหนาสาหัส

เลอืดสดส ี'แดงฉาน' ท่ีผมมองเหน็ไม่มสีีใดๆ เลย ก็เหมอืนน�า้โคล่า 

ไหลออกจากขวด ผมไม่รู ้สึกหวาดกลัวแม้แต่นิดเดียว กลับกันครับ  

ในโลกของผม มันคือ 'ความงาม' ชนิดหน่ึงด้วยซ�้า

เขาล้มคว�่าอยู่กลางแอ่งเลือด? ไม่ครับ ไม่ใช่อย่างนั้น ในโลก 

ของการมองเห็นของผม ผมมีแต่จะคิดเชื่อมโยงไปว่าคนที่โดนผม 

ฆ่าตายก�าลังหลับอย่างเป็นสุขอยู่ในโคล่าหอมหวาน ก�าลังนอนหลับ

อย่างสงบเท่านั้นเอง

ผม จูเก่อจุ้ย คือ...'นักฆ่าตาบอดสี'
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14 โลกนักฆ่า 03 : Killer Alliance

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : จูเก่อจื้อผิง

ฉายา : จูเก่อจุ้ย

อันดับปัจจุบัน : 74

อาชีพเดิม : เถ้าแก่ร้านเครื่องเขียน

ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร

 ข้อมูลโดยสังเขป : ตาบอดสีแต่ก�าเนิด โลกในสายตาเขา

ปราศจากสีสันใดๆ รวมถึงสีเลือดสดๆ ด้วย เป็นคนเรียบง่าย 

ชอบช่วยเหลือผู ้อื่น แต่หากพบคนหรือเหตุอยุติธรรมก็จะ 

เอาคืนเป็นร้อยเท่า อาวุธสังหารคือเครื่องเขียน

'เขาก็แค่ท�าลายความรู้สึกของคุณ

ไม่ใช่ชีวิตของคุณ'
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บทที่ 1
นักฆ่ำเครื่องเขียน

Stationery Killer
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16 โลกนักฆ่า 03 : Killer Alliance

(1)

ณ อาคารห่ังท้ีน ถนนคาเมรอน ย่านจิมซาจุ่ย

ที่นี่ก็คือ 'ส�านักงานใหญ่' ของผม

"ฉันกลับมาแล้ว!" ผมเปิดประตูออก

"จุย้!" สาวน้อยคนหนึง่เด้งขึน้จากโซฟา พุ่งมากระโดดเกาะบนตวัผม 

ทันที

"เธอรู้ว่าฉันจะขึ้นมาก็ช่วยใส่กางเกงหน่อยเถอะ!" ผมเหวี่ยงเธอ

ลงบนโซฟา

สาวน้อยผู้อยู่ตรงหน้าผมท่อนบนสวมเส้ือยืดรัดรูปเน้นรูปร่าง 

อวบอิ่มของเธอ ส่วนท่อนล่างสวมแค่กางเกงในขอบลูกไม้ ถักผมเปีย

สองข้าง ไม่แน่เหล่าโอตาคุท่ัวโลกเห็นเธอแล้วอาจจะหลงหัวปักหัวป�า 

แต่ผมชอบผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยมากกว่า เธอจึงไม่มีเสน่ห์ดึงดูด 

เลยสักนิดส�าหรับผม

เธอก็คือผู้จัดการที่ผมเรียกเป็นยัยโอตาคุ...รินะ

"จุ้ย อันดับของนายร่วงไปอยู่ที่เจ็ดสิบสี่แล้ว" เธอก้าวไปท่ีหน้า

คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว

"ฉันรู้ หมู่นี้มัวแต่วุ่นๆ อยู่กับร้านเครื่องเขียนน่ะ แต่ว่า..." ผมมอง

จอคอมพิวเตอร์ "อีกไม่นานเรื่องก็จะคลี่คลายแล้วล่ะ"

"เรื่องที่นายให้ฉันท�าน่ะ เรียบร้อยแล้วนะ" เธอคลิกเข้าไป 

ในเว็บไซต์หน่ึง "คนที่นายให้ฉันจ้างวานฆ่า ฉันย่ืนเสนอไปแล้ว แถมยัง

มอบหมายภารกิจให้นายเองด้วย"

"Good job แค่นี้ก็ยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวแล้ว" ผมน่ังลงบน

โซฟา
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Gu Qi 17

"โจวอิงหยาง เพศชาย อายุสี่สิบสอง เจ้าของอาคาร ไม่ต้อง 

ท�างาน เลี้ยงชีพโดยอาศัยค่าเช่า มีลูกชายสองคน คนนึงสี่ขวบ คนนึง

หกขวบ สองปีก่อนมีเรื่องนอกใจภรรยา หย่ากับภรรยาท่ีอยู่กันมาสิบป ี

ปีเดียวกันบ้านภรรยาก็เกิดอคัคภัีย ถูกไฟลวกบาดเจบ็ไปห้าสิบเปอร์เซน็ต์ 

ของร่างกาย ภรรยาเขาต้องอยู่ยาวในโรงพยาบาล หมอนี่ไม่ยอมให ้

ลูกสองคนไปเย่ียมเธอเลย ผลก็คือเธออยู่ตัวคนเดียวจนกลายเป็น 

โรคซึมเศร้า สุดท้ายยังต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวชด้วย" รินะอ่าน 

รายละเอียดเก่ียวกับตัวเขา "เมียเก่าเขาน่าอนาถชะมัด โศกนาฏกรรม

ในชีวิตจริงเลยนะเน่ีย"

"และเพราะภรรยาเขาต้องเข้าโรงพยาบาลจติเวช เขาก็เลยไม่จ่าย

ค่าเลี้ยงดูอะไรให้เธอเลยได้แบบสมเหตุสมผล นอกจากนี้ตอนก่อนหย่า

เขาก็ทุบตีภรรยาอย่างทารุณเป็นประจ�า ท�าให้เธอต้องเข้าโรงพยาบาล

อยู่หลายหน ลูกชายสองคนเจ็บแค้นโจวอิงหยางเป็นพิเศษ ตอนนี ้

ย่าเป็นคนเลี้ยงดูอยู่" ผมเสริม

"จุ้ย นายรู้เยอะจัง!"

"แม่ง! กฎหมายลงโทษเดนสังคมพรรค์น้ีไม่ได้" ผมเอ่ยอย่างโมโห 

"งั้นก็ให้ฉันเป็นคนจัดการมันก็แล้วกัน!"

"เอาสิ ฉันก็ว่าแล้วว่านายต้องมีเหตุผลของนายถึงได้จะฆ่าเขา" 

เธอย้ิมให้ผม

"เธอช่วยวางแผนให้ฉันหน่อยนะ ถ้าอยากรู ้อะไรเก่ียวกับ 

โจวอิงหยางก็ถามฉันละกัน"

"OK! No problem!"

หลังจากพูดจบผมก็เดินไปท่ีอีกห้องหนึ่ง...เป็นห้องส�าหรับเก็บ

อาวุธ ในห้องเต็มไปด้วยอาวุธท่ีผมใช้ฆ่าคน แต่ต่อให้คนอื่นมาเจอเข้า
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18 โลกนักฆ่า 03 : Killer Alliance

ก็ไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดว่าพวกมันคืออาวุธสังหาร เพราะว่าอาวุธทั้งหมด

ในห้องล้วนแต่เป็น...เครื่องเขียน

ผนังในบ้านนักฆ่าคนอื่นๆ อาจจะเต็มไปด้วยปืนชนิดต่างๆ 

มากมายหลายรุ ่น ส่วนผมไม่มีปืนแม้แต่กระบอกเดียว จะมีก็แต่ 

เครื่องเขียนนานาชนิด

ดินสอ ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม ดินสอกด กบเหลาดินสอ 

กรรไกร คตัเตอร์ ไม้บรรทดัเหลก็ วงเวียน ไม้โปรแทรกเตอร์ คลิปหนีบด�า  

ลวดหนีบกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ หมุดปัก เครื่องเจาะรูกระดาษ 

ฯลฯ ล้วนแต่เป็นอุปกรณ์ท่ีผมใช้ฆ่าคน

ทกุครัง้ท่ีฆ่าคนผมจะเอาเครือ่งเขียนท่ีจ�าเป็นใส่ในเข็มขัดท�าพิเศษ 

เส้นหน่ึง เข็มขัดเส้นน้ีก็เหมือนเข็มขัดของช่างตัดผมท่ีเสียบอุปกรณ์

ตัดผมชนิดต่างๆ ไว้ มันเป็น 'อุปกรณ์ส�าคัญที่ขาดไม่ได้' ในการฆ่าคน

ของผม

ผมหยิบปากกาหมึกซึมสีเงินด้ามหนึ่งข้ึนมา ปากกาหมึกซึมท่ี 

ไม่มีน�้าหมึก ทว่ากลับอาบเต็มไปด้วยเลือด มันคืออุปกรณ์ฆ่าคน 

ที่ผมรักที่สุด ช่วยฆ่าคนให้ผมมาแล้วสิบสามคน

มันถูกผลิตในเยอรมนี ไม่ว่าจะด้าม ตัวป้อนหมึก หรือหัวปากกา

จงึแขง็แรงเป็นพิเศษ แถมหวัปากกายังท�ามาจากโลหะผสมแพลเลเดยีม

ซิลเวอร์ ความหนาแน่นและความแข็งเป็นเลิศ จุดหลอมเหลวสูงกว่า

ทองค�าบริสุทธ์ิ ถูกอากาศก็ไม่เปลี่ยนสีง่ายๆ ซ�้ายังทนการกัดกร่อนได้ดี

เป็นพิเศษ

ปากกาหมึกซึมด้ามนี้ในกระบวนการผลิตมีการเติมทองแดง

เข้าไปสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ ท�าให้ความหนาแน่นของมันเหนือขึ้นอีกขั้น 

โลหะผสมชนิดนี้น�ามาเลี่ยมอัญมณีได้ด้วยซ�้า
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ถูกต้องครับ อย่าดูถูกปากกาหมึกซึมด้ามเล็กๆ มันก็เหมือน 

ดาบล�้าค่าที่ปรมาจารย์ด้านการตีดาบทุ่มเทจิตใจ หยาดเหงื่อ และเวลา

ชั่วชีวิตตีขึ้นมา สามารถฆ่าคนได้อย่างแนบเนียนหมดจด ที่ส�าคัญท่ีสุด

ก็คือมันเก็บซ่อนง่ายกว่าอาวุธมีคมใดๆ และต่อให้ถูกพบเข้าก็จะไม่รู้ 

'ฐานะที่แท้จริง' ของมันอยู่ดี

ผมตั้งชื่อให้มันด้วยนะครับ มันชื่อว่า...

'จุ้ยเทียนเริ่น (คมฟ้าบาป)'

'บางที...ค�ามั่นชั่วชีวิตก็เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบ'

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624102.html
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