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คำ�นำ�

สิง่สำาคญัสำาหรบันักฆ่าคอือะไร บางทีอาจเป็นความใจเย็น สุขุม รอบคอบ 

เพ่ือการลงมือสังหารอย่างเฉียบขาดและปลอดภัย หรืออาจเป็นความบ้าคลั่ง 

กล้าหาญ ทำาทุกอย่างเพ่ือเด็ดหัวเป้าหมาย หรือสิ่งสำาคัญจริงๆ คือเงิน หาก 

เงินไม่มา งานไม่เดินตามหลักการคนทำางานท่ัวไป

แต่ท้ังหมดนี้ไม่ใช่สิ่งสำาคัญสำาหรับนักฆ่าพาร์ตไทม์อย่างเปยคู เพราะ 

สิ่งที่เขายึดมั่นอย่างแรงกล้าคือเพ่ือนพ้อง มิตรภาพของผู้ท่ีร่วมเป็นร่วมตาย 

ความเชื่อใจยามลั่นไกส่งกระสุนปืน น่ีคือสิ่งท่ีหาได้ยากย่ิง และเขามีมันอย่าง

เพียบพร้อม กระทัง่ซุย่หุน ไหบงัอาจพรากสิง่สำาคญันีไ้ป เพลงิแค้นพลนัปะทโุหม  

งานน้ีไม่อาจอยู่ร่วมโลก ต้องมีตายกันไปข้างหน่ึงเท่าน้ัน! พวกเขาจึงกระโจน

เข้าไปในสงครามความขัดแย้งในองค์กรเพ่ือล้างหนี้แค้นให้เพ่ือนที่จากไป  

จะดุเดือดเลือดพล่านแค่ไหน ไปชมกัน!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

Pre ��������� 6.indd   3 24/5/2562 BE   16:48



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

จากใจฯ นี้ เขียนในคิมหันต์อันทารุณแห่งสยามประเทศ นักแปล 

ผู้มีถ่ินที่อยู่ในป่าคอนกรีตได้ทุ่มเทสรรพกำาลังไปมากมายเพ่ือเอาชีวิตรอด 

ยุทโธปกรณ์เราพร้อมสรรพ ทั้งแป้งเย็น ทิชชูเย็น สเปรย์เย็น แชมพูสูตรเย็น 

ครีมอาบนำ้าสูตรเย็น

เจ้าแชมพูเย็นเน่ียนะคะ สระแล้วเย็นจริงๆ แต่ก็แสบตาจนต้องกรีดร้อง

โหยหวนคาห้องนำา้ประหนึง่ผร้ีายโดนนำา้มนต์ แสบจนต้องหลบัตาอาบนำา้สระผม  

ถือซะว่าตาบอดชั่วคราว

ส่วนครีมอาบนำ้าสูตรเย็นน้ันเล่า...มันเมือกมากกก อาบแล้วพ้ืนลื่นนนน 

นี่เกือบลื่นหัวฟาดพ้ืนตายไปหลายรอบ ถ้าต้องมาตายเย็นแบบเปลือยๆ ล่ะก็ 

เอาฮีตสโตรกมาเถอะค่ะ!

แป้งเย็นน่ีก็อีก ระวังมันฟุ้งเข้าตานะคะ ท่ีสำาคัญคือหลังจากประแป้ง 

จงล้างมือให้สะอาดก่อนทาครีมกันแดดบนหน้า!!!

ก่อนหน้าน้ีเวลาใครถามว่าร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เราจะนึกไม่ออก 

แต่วันน้ีเราตอบได้ทันทีว่า 

"เมื่อเช้าน้ีหลังอาบนำ้าเสร็จค่ะ"

scimmietta
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บทน�ำ
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8 โลกนักฆ่า 06 : Killer Civil War

ณ ร้านกาแฟกลางแจ้งแห่งหนึ่งในไซ้กง

ในท่ีจอดรถตรงข้ามร้านกาแฟมีรถลัมโบร์กินีสีส้มคันหนึ่งจอดอยู่ 

เห็นชัดว่าเขามาแล้ว

ชายสองหญิงหนึ่งก�าลังสนทนากันอยู่

"เปย ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ขอแค่เป็นผู้ชายก็ต้องเคยคิดอยากให้

ตัวเองเป็น...คนท่ีแข็งแกร่งที่สุดในโลกทั้งน้ันแหละ" ชายสวมสูทเอ่ย

"จริง หึ" เขาจดค�าพูดน้ีเอาไว้

เขาคือนักฆ่าอันดับเจ็ดแห่งองค์กรนักฆ่า...เปยคู

ส่วนอีกคนคืออันดับท่ีหน่ึง...ซื่อหวังเจ่อ

"ครึ่งปีเก้าสิบสี่คน" ซื่อหวังเจ่อเอ่ยสั้นๆ

"ฉันรู้ ทีมเฉพาะกิจท่ีสืบเรื่อง 'ข้อมูลส่วนตัวนักฆ่ารั่วไหล' ก็ตาย

ยกทีม" เปยคูมองลัมโบร์กินีของซื่อหวังเจ่อแวบหน่ึง "ชัดมากว่าเป็น 

ฝีมือซุ่ยหุน ไห"

ครึง่ปีมานีใ้นจ�านวนนกัฆ่าสองร้อยหกสบิเจด็คนขององค์กรนักฆ่า 
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Gu Qi 9

มีเก้าสิบสี่คนถูกฆ่าตาย

"ร่วมมือกันมั้ย"

"นายหมายถึง 'นักฆ่ากลุ่มย่อย' ของพวกเรา?"

"อืม"

"ท่ีจรงิไม่ต้องให้นายพูด เรากจ็ะ..." แววตาเปยคคูมกรบิ "ล้างแค้น

ให้เพ่ือนอยู่ดี"

"คนท่ีคุณพูดถึง..." สาวสวยสวมชุดพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งถาม 

"คือซีเหรอคะ"

เธอคือเลขาฯ ส่วนตัวและผู้จัดการของซื่อหวังเจ่อ อายาเสะ เอริ 

เปยคูพยักหน้า "ไหเป็นคนฆ่าเขา...บุคลิกท่ีสามของไห"

"สรุปว่านายจะร่วมมือกับเรา?" ซื่อหวังเจ่อจี้ถาม

"ไม่ ขอโทษนะ นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเรา"

"เข้าใจ"

เวลานี้ผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาพวกเขา ชายท้ังสองผู้อยู่ใน

สิบอันดับแรกของตารางจัดอันดับนักฆ่าระวังตัวขึ้นมาทันใด พร้อม

โจมตไีด้ทกุเมือ่ ไม่แน่เพียงครึง่วินาทีหวัของเธอก็อาจแยกจากร่างได้แล้ว

"ฉนัชอบอ่านหนังสอืของคณุมากเลยค่ะ! ขอถ่ายรูปกับคณุได้มัย้คะ"  

เธอเอ่ยอย่างเบิกบาน

"ฮ่าๆ! ท่ีแท้แฟนคลบัน่ีเอง?" เปยคเูหลอืบมองซือ่หวงัเจ่อแวบหนึง่ 

"ไม่มีปัญหาครับ ถ่ายรูปกัน!"

"เซลฟี่! เซลฟี่ได้มั้ยคะ คุณเป็นคนถือมือถือ?" เธอย่ืนมือถือให้เขา

"ให้เลยีนแบบพ่ีฟา* เหรอครบั ไม่มปัีญหาอยู่แล้ว!" เขาเปลีย่นสีหน้า 

* ชาวจีนนิยมเรียกโจวรุ่นฟา (โจวเหวินฟะ) ว่า 'พ่ีฟา' เวลาแฟนคลับขอถ่ายรูปด้วยเขาจะอนุญาตเสมอ

และขอเป็นคนถือกล้องเองทุกคร้ัง
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10 โลกนักฆ่า 06 : Killer Civil War

จากเคร่งเครียดเป็นย้ิมแย้ม "มา!"

เธอเดินมาอยู่ข้างๆ เปยคู ท�าท่าย้ิมชูสองนิ้ว เปยคูกดปุ่มด้านข้าง

โทรศัพท์ไอโฟนแล้วถึงพบว่าเป็นโหมดเซลฟี่นับถอยหลังสิบวินาที

"ตั้งไว้สิบวินาทีไม่เยอะไปหน่อยเหรอครับ ฮ่าๆ!" เปยคูหัวเราะ

เซ่อๆ

"คงตั้งไว้ตั้งแต่ตอนถ่ายเซลฟี่ระยะไกลก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้ตั้ง

กลับมาน่ะค่ะ! ฮ่าๆๆ! รอแป๊บนึงก็แล้วกันนะคะ!"

"โอเคครับ!"

เมือ่เวลานบัถอยหลงัมาจนถงึห้าวนิาท ีโทรศพัท์อกีเครือ่งของเธอ

ก็ดังขึ้น

"อ๊ะ! เพ่ือนที่ฉันนัดไว้น่ะค่ะ โทษทีนะคะ! รบกวนรอแป๊บนึง!"  

เธอเลี่ยงออกไปรับสาย

ตอนน้ีเองเปยคูก็คว้าแขนเธอไว้ "หึๆ ยังเหลือสามวินาที ถ่ายให้

เสร็จก่อนเถอะครับ!"

"ไม่ค่ะ ฉัน..."

เหลือสองวินาที

"ปล่อยฉันนะ! ปล่อยฉัน!"

นับถอยหลังหนึ่งวินาทีสุดท้าย...

'เปรี้ยง!!!'

มือถือ...ระเบิด!

เปยคูโดนระเบิดแขนขาด?

ไม่

ในวินาทีสุดท้ายมือถือก็ถูกเปยคูเขว้ียงขึ้นฟ้าเต็มแรง ระเบิด 

กลางอากาศ!
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Gu Qi 11

"น้องสาว ทกัษะการแสดงของคณุ...ก็ห่วยไปนะ" เวลาเดยีวกันนัน้ 

เปยคูก็เอามีดเล่มเล็กจ่อเอวเธอ "คุณรู้มั้ย ผมไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์อะไร  

ไม่เคยมีใครพุ่งเข้ามาพูดว่าชอบหนังสือผมมาก อยากถ่ายรูปด้วย 

โดยไม่ถามก่อนว่า 'คุณคือคนน้ันคนนี้หรือเปล่า' "

"อย่าฆ่าฉัน!" เธอแตกตื่นลนลาน "ฉันเป็นมือใหม่! อันดับ 

สองร้อยหกสิบเอง อย่าฆ่าฉันเลยนะ!"

'ฉึบ!'

เสียงใสกระชับดังขึ้นหนึ่งครั้ง ท่ีคอของผู ้หญิงคนนั้นปรากฏ 

รอยเลือดหน่ึงสาย!

พร้อมกันน้ันซื่อหวังเจ่อก็ลุกขึ้นเตรียมจากไป "อย่าใจอ่อน"

ประโยคน้ีบอกกับเปยคู เขารู้ว่าเปยคูจะปล่อยเธอไปเพราะว่า 

เธอเป็น...ผู้หญิง

"นักฆ่าถ้าใส่ความรูส้กึเยอะเกินไปก็เสยีคณุสมบตัทิีจ่ะเป็นนกัฆ่า 

หรืออาจถึงขั้น...ตาย" แล้วเขาก็เอ่ยประโยคสุดท้ายออกมา "ก็เหมือน

น้องสาวฉัน คนที่พานายเข้าวงการนั่นไง"

ฉากนั้นเสมือนภาพช้า ซื่อหวังเจ่อและอายาเสะ เอริเดินผ่านหน้า

เปยคท่ีูก�าลงัอ้ึงค้างไปราวกับไม่มอีะไรเกิดขึน้ ขณะเดยีวกันผูห้ญิงคนน้ัน 

ก็ล้มลง

'น้องสาว' ท่ีหวังเจ่อเอ่ยถึงก็คือเจ้าของเดิมของปืนพกเอ็มไนน์ทีน 

อีเลฟเว่นของเปยคู...

กูอ้ิงเสว่ีย
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12 โลกนักฆ่า 06 : Killer Civil War

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : ไม่แน่ชัด

ฉายา : เปยคู

อันดับปัจจุบัน : 7

อาชีพเดิม : นักเขียนนิยาย

ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ไม่มีทักษะพิเศษ ชอบใช้สมองฆ่าคน  

จะท�าความเข้าใจเบื้องหลังและเรื่องราวของผู้ว่าจ้างก่อน 

จึงจะตัดสินใจว่าจะรับ 'งาน' หรือไม่ ไม่ฆ่าผู้หญิงคือหลักการ

ของเขา ปืนพกประจ�าตัวคือปืน M1911 ที่มีอักษร 'Gold Cup 

National Match' สลักไว้ ใช้อารมณ์มากเกินไปคือข้อด้อย 

ของเขา ขณะเดียวกันก็เป็นข้อดีซึ่งมีอยู่ไม่มากของเขาด้วย
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Gu Qi 13

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : โจวจว้ินหล่าง

ฉายา : ซื่อหวังเจ่อ (ผู้สังหารราชัน)

อันดับปัจจุบัน : 1

อาชีพเดิม : ซีอีโอบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : หน้าตาหล่อเหลาคมคาย มีสง่าราศี  

เปล่งประกายแห่งความเป็นราชัน รับเฉพาะภารกิจระดับ S  

ขึ้นไปเท่าน้ัน รักรถยนต์ลัมโบร์กินีสีส้มของตัวเองเป็นท่ีสุด  

เขาเชี่ยวชาญอาวุธทุกชนิด มีดประจ�าตัวคือ Strider BT-SS 

ลายเสอื ปืนพกประจ�าตวัคอื Baretta 90-Two ว่องไวอย่างน่าท่ึง  

ปฏิกิริยาตอบสนองเหนือคนทั่วไป มีอายาเสะ เอริเป็นผู้จัดการ

และเลขาฯ ส่วนตัว

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

ชื่อ-สกุล : โจวเหวินฮุ่ย

ฉายา : เสี่ยวเฮย (เจ้าด�า)

อันดับปัจจุบัน : 260

อาชีพเดิม : พนักงานขายเสื้อผ้า

ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : แต่งตัววัยรุ่นเต็มที่ โปรดปรานการเล่นเกม

มือถือที่สุด ชอบร้องเพลง 
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14 โลกนักฆ่า 06 : Killer Civil War

'คนที่ท�ำอะไรใช้อำรมณ์ ไม่รู้จักตัดขำดควำมรู้สึกบ้ำง

สุดท้ำยจะกลำยเป็นท�ำร้ำยตัวเอง'
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Gu Qi 15

บทที่ 1
ควำมทรงจ�ำของนักฆ่ำ

Killer Memories
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16 โลกนักฆ่า 06 : Killer Civil War

(1)

กลางดึก ณ ฐานที่มั่นใต้ดินในโรงเรียนมัธยมฉงเต๋อ

สมาชิกของนักฆ่ากลุ่มย่อยประกอบด้วยเปยคู เฟิงอว่ี จูเก่อจุ้ย 

สือฮวง หลงจือเฉวี่ยน ซุนเทียนเซิง ซินอวี่เลี่ยน พร้อมด้วยเหล่าผู้จัดการ 

หูฝูหรง หูหลี รินะ ไต้จี ฮวาเยว่ีย รวมท้ังส้ินสิบสองคน ฮวาเยว่ียคือ 

ผู้จัดการคนใหม่ของซุนเทียนเซิง

คืนน้ีผม เฟิงอวี่ จูเก่อจุ้ย สือฮวง ยังมีหูฝูหรง หูหลี และรินะ 

ต่างอยู่ในฐานที่มั่น

"เปย วันนี้นายไปหาหวังเจ่อแล้วมีนักฆ่ามือใหม่มาฆ่านาย?"  

จูเก่อจุ้ยผู้ตาบอดสีแต่ก�าเนิดถามขึ้น

"ใช่ อ่อนมาก โดนหวังเจ่อฆ่าไปแล้ว" ผมเหลียวกลับมามองหูหลี 

"ช่วยดูให้ฉันหน่อยว่าตอนนี้องค์กรนักฆ่ายังเหลือนักฆ่าอยู่อีกก่ีคน"

"ไม่มีปัญหา" หูหลีรัวแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ "นักฆ่าสองร้อย 

หกสิบเจ็ดคน มีอยู่เก้าสิบสี่คนตายในช่วงน้ี เข้ามาใหม่อีกยี่สิบหกคน 

ตอนน้ีมีท้ังหมดหน่ึงร้อยเก้าสิบเก้าคน"

"แม่ง เหลือแค่ไม่ถึงสองร้อย" เฟิงอว่ีผู ้มีผิวสีทองแดงเอ่ย  

"ขืนเป็นแบบน้ีต่อไป มีแต่จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆ"

"ฉันได้ยินว่าพวกผู้จัดการหานักฆ่าได้ยากขึ้นทุกทีแล้ว" ฝูหรง 

ผู้ดูเหมือนคุณอาก�าลังจ้องหน้าอกรินะเขม็ง

"ก็ใช่น่ะส!ิ แถมยงัมแีต่พวกมอืใหม่กระดกูอ่อน มากันเล่นๆ ทัง้น้ัน"  

รินะผู้เป็นโอตาคุสวมเสื้อยืดรัดรูปเอ่ย "เข้ามาได้ไม่ทันไรก็โดนฆ่าแล้ว"

"นี่เป็นการขาดคนที่รุนแรงที่สุดครั้งหน่ึงขององค์กร" ผมว่า  

"อย่าลมืว่าถึงจะมนีกัฆ่าอกีเกือบสองร้อยคน แต่ไม่รู้ว่ามก่ีีคนทีเ่ข้าร่วมกับ  
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Gu Qi 17

'ฝ่ายต่อต้าน' ไปแล้ว"

"มข่ีาวซุย่หนุ ไหบ้างรเึปล่า" สอืฮวงผูไ้ม่ค่อยพูดค่อยจาส่งเสียงถาม

"แม่ง โตโลผู้จัดการของมันเป็นเซียนคอมฯ หมอนั่นกลบข่าวกับ

ร่องรอยจนมิดชิดได้ ก่อนหน้าน้ีไปที่ห้องลับในร้านคอมพิวเตอร์ของ 

พวกมันก็ไม่เห็นเงาของพวกมันแล้ว" ฝูหรงออกจะขุ่นเคืองรับไม่ได้

"เราอยู่ในที่แจ้ง พวกมันอยู่ในท่ีลับ" จูเก่อจุ้ยเอ่ย

"หึ พวกเราก็นักฆ่านะ อยู่ในที ่ 'ลบั' เหมอืนกันไม่ใช่หรอืไง" เฟิงอว่ี 

ยิ้มขื่น

"เอาเป็นว่าเราต้องหาตัวไหให้เจอ แล้วล้างแค้นให้ซี" จูเก่อจุ้ยเอ่ย

"อกีอย่างต้องเอาพวกท่ีรวมหัวกับไหมาก�าจดัทิง้ไปพร้อมกันด้วย" 

ผมเอ่ย

"นายปฏิเสธหวงัเจ่อไปแล้วนีว่่าจะไม่ช่วยองค์กรนกัฆ่า" จุย้ไม่เข้าใจ 

ความคิดของผม

"ฉันไม่ได้ช่วยพวกเขา และก็จะไม่ร่วมมือด้วย ฉันก็แค่จะก�าจัด

พวกมันให้หมดทั้งโขยงด้วยวิธีการของฉันเอง" ผมว่า

"เพ่ือนของศัตรูที่ฆ่าเพ่ือนฉันก็คือศัตรู" สือฮวงเอ่ย

พวกเราพากันมองเขา

"เกิดอะไรข้ึน" สือฮวงประหลาดใจเล็กๆ

"ฮี่ๆ เจ้าทึ่มที่ไม่ค่อยยอมพูดยอมจา ปล่อยมาทีมีทึ่งเว้ย!" ฝูหรง

หัวเราะลั่น

พวกเราก็หัวเราะออกมาเช่นกัน

ที่จริงระยะนี้ผมเองก็งานยุ่งเป็นพิเศษเพราะเรื่องอื่นๆ แต่ผม 

ไม่เคยลืมว่าต้องแก้แค้นให้ซี และเราก็สืบได้แล้วว่านักฆ่าคนไหนบ้าง

ที่ร่วมมือกับไห ในจ�านวนน้ันมีขวงหลิงล่วนอู่ ล่วนซื่อ แล้วก็ฮวาเหว่ิน 
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18 โลกนักฆ่า 06 : Killer Civil War

นักฆ่าที่เลื่อนขึ้นมาเป็นสิบอันดับแรกอย่างรวดเร็ว จากภาพลับสุดยอด

ในข้อมูลนักฆ่า 'เขา' ปิดหน้าไว้ ไม่รู้ฐานะที่แท้จริง ทว่านอกจากนี้ 

ที่คาดไม่ถึงท่ีสุดก็คือเขาคนนั้น...

หมายเลขศูนย์...ชูไต้หลิงเฮ่า

ชายผู้ซึ่งแค่ยืนอยู่ตรงหน้าผมก็ท�าให้ผมรู้สึกถึงความตายได้แล้ว

คนนั้น

วันน้ันในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เขาถูกกระสุนของผมเจาะ 

เข้าขมับจากระยะเผาขนจนตายไปแล้วชัดๆ ท�าไมเขาถึงยังรอดชีวิต 

มาได้

บอกตามตรงนะครับ ผมล่ะไม่อยากเจอเขาเลย...

ไม่อยากเจออีกเป็นครั้งที่สองเลยจริงๆ

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : หลิวเจ๋อเทียน

ฉายา : เฟิงอว่ีต้วนฉางเหริน

อันดับปัจจุบัน : 33

อาชีพเดิม : คนงานดัดเหล็ก 

ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร

ข้อมลูโดยสงัเขป : รปูร่างแขง็แรงก�าย�า ผวิสีแทน รักสวยรักงาม  

เจ้าส�าอาง มีความสามารถในการสังเกตท่ีเหนือคนทั่วไป  

ปืนพกประจ�ากายคือปืน Desert Eagle Mark XIX

Page ��������� 6.indd   18 28/5/2562 BE   11:20



Gu Qi 19

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : จูเก่อจื้อผิง

ฉายา : จูเก่อจุ้ย

อันดับปัจจุบัน : 23

อาชีพเดิม : เถ้าแก่ร้านเครื่องเขียน

ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ตาบอดสีแต่ก�าเนิด โลกในสายตาเขา

ปราศจากสีใดๆ รวมถึงสีเลือดสดๆ ด้วย เป็นคนเรียบง่าย  

ชอบช่วยเหลือผู ้อื่น แต่หากพบคนหรือเหตุอยุติธรรมก็จะ 

เอาคืนเป็นร้อยเท่า อาวุธสังหารคือเครื่องเขียน

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : เกาจว้ินฟาง

ฉายา : สือฮวง

อันดับปัจจุบัน : 6

อาชีพเดิม : คนเก็บขยะ

ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : คนมาเก๊า พ่อแม่เสียชีวิตต้ังแต่เขายังเล็ก 

ยายเป็นคนเก็บขยะหาเลี้ยงเขาจนเติบใหญ่ หลังจากยายเสีย

ก็สืบทอดอาชีพเก็บขยะต่อ ไม่ชอบพูด ไม่ค่อยรู้จักสื่อสารกับ

คนอื่น มีความสามารถ 'ภาพลวงตาเหมือนนาฬิกาหยุด' ปืน

ประจ�ากาย S&W M500
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20 โลกนักฆ่า 06 : Killer Civil War

'คนที่ไม่อยำกเจออีกเป็นหนท่ีสอง ไม่ใช่เกลียดก็คือกลัว'

(2)

คืนวันหน่ึงในสัปดาห์ต่อมา

ผมอยู่บนรถบัสท่ีวิ่งตลอดคืน

ในนักฆ่าหน่ึงร้อยเก้าสิบเก้าคนมีก่ีคนกันนะท่ีทรยศองค์กรนักฆ่า

ไปแล้ว คราวก่อนตอนมือใหม่คนน้ันมาฆ่าผม ผมก็รู้ว่าซุ่ยหุน ไหส่ง 

'เทียบเชิญ' ให้นักฆ่าคนอื่นๆ แล้ว เชิญให้นักฆ่าขององค์กรไปฆ่า  

'คนกันเอง'

ครั้งน้ีต่างจากครั้งก่อนเพราะประเมินจ�านวนคนไม่ได้ เป็น 

'สงครามภายใน' อย่างแท้จริง

ขณะท่ีผมก�าลังครุ่นคิด หูหลีผู้จัดการของผมก็โทรมา

"เปย ฝูหรงบอกว่าสามสิบนาทีก่อนมีคนลอบท�าร้ายเฟิงอว่ี  

นายก็ต้องระวังนะ" หูหลีเอ่ย

"เขาไม่เป็นไรใช่มั้ย"

"ยังได้อยู่ เฟิงอว่ีไล่ไปแล้ว ฝูหรงบอกว่าเฟิงอวี่ก�าลังสะกดรอย 

เจ้าน่ันอยู่ ติดต่อพวกนายโดยตรงไม่ได้ชั่วคราว"

"เข้าใจ ฉันจะระวังตัว ไว้คุยกัน บาย"

หลงัวางสายผมก็เหลยีวมองผูโ้ดยสารบนรถบสัตามสัญชาตญาณ  

ผมนั่งอยู่ชั้นบนบริเวณส่วนหน้าของรถ อาจเพราะดึกมากแล้วจึงม ี

ผู้โดยสารแค่สองคน ดูท่าทางพวกเขาไม่เหมือนนักฆ่าเลยสักนิด

ใช่ครับ นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้

ไม่มใีครรูห้รอกว่าประชากรเจด็ล้านคนท่ีอาศัยอยู่ในมหานครแห่งน้ี 
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คนไหนคือนักฆ่า ก็เหมือนกับผมแหละครับ ไม่มีใครรู้ฐานะของผม

ด้วยเหตุน้ีผมจึงเดินไปที่ท้ายรถอยู่ดี สมมติพวกเขาเป็นนักฆ่า 

ก็จะได้ลอบโจมตีผมกะทันหันจากด้านหลังไม่ได้

ผมเดินผ่านข้างชายสองคน...

ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยใดๆ หนึ่งในสองนอนหลับไปแล้ว

เวลาน้ีเองหูหลีก็ส่งข้อความว้อทส์แอพหาผมอีกครั้ง 'จุ้ยก็โดน

โจมตี เขาไม่เป็นไร'

หูหลีไม่โทรหาผม?

หากพวกเขาถูกลอบโจมตพีร้อมกันก็แปลว่าข้างกายผมก็อาจม.ี..

ศตัรเูช่นกัน! หูหลจีงึไม่โทรเข้ามารบกวนผม แค่บอกสัน้ๆ ทางข้อความว่า  

'เขาไม่เป็นไร'

ผมมองชายสองคนท่ีอยู่ข้างหน้า...

พวกเขาเป็นนักฆ่า?

ไม่ รถบัสสองชั้นไม่ได้มีแค่ชั้นเดียว...

หรือว่า...

'ปัง!'

กระสนุจากด้านล่างเจาะเข้าสูร่่างของหนึง่ในผู้โดยสารแล้วทะลุผ่าน 

หลังคารถไปอย่างแม่นย�าไม่ผิดพลาด!

สองวินาทีต่อมาชายคนที่สองก็ถูกสังหารเช่นกัน!

"แม่ง!"

อยู่ชั้นล่าง!

'ปัง!'

กระสุนนัดท่ีสามลั่นดัง!
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22 โลกนักฆ่า 06 : Killer Civil War

หลังตรอกแห่งหนึ่งในย่านต่ายกอกจุ๋ย

ชายสองคนก�าลังสูบบุหรี่ไปคุยไป

"ตัดสินใจแล้วเหรอ" เขาหยิบปืนล�ากล้องแฝดของเขามาถือเล่น 

"ร่วมมือกัน?"

"มเีงนิให้เก็บแล้วท�าไมจะไม่ล่ะ ส�าหรบัฉนั พวกนัน้ก็ดี องค์กรนกัฆ่า 

ก็ดี ฉันไม่มีจุดยืนหรอก" ชายผมสีขาวเป็นเงินยวงเอ่ย

ซื่อหวังเจ่อรู้จักดึงคนมาเป็นพวก ให้นักฆ่าแสดงจุดยืนของตน  

แต่ผู้ที่รู้จักท�าเช่นนี้นอกจากหวังเจ่อก็ยังมี...เขาด้วย

ซุ่ยหุน ไหท่ีปัจจุบันควบคุมโดยบุคลิกที่สาม

ทว่านักฆ่าท่ีเขาดึงตัวมาไม่ใช่พวกนักฆ่าที่ยังท�าตัวเป็นกลาง แต่

เป็นนกัฆ่าท่ีเข้าร่วมกับกลุม่ของซือ่หวังเจ่อไปก่อนหน้าน้ี...เสีย่อว๋ินเชว่ีย

"ฮ่าๆ! ดีมาก งั้นนายก็อยู่ในกลุ่มพวกน้ันต่อไป โอกาสมาเมื่อไหร่

ก็เดินตามเกมของเรา ระวังให้ดีล่ะ! หวังเจ่อไม่ใช่ธรรมดา" ไหเอ่ย

"นายลืมไปแล้วเหรอว่าคนท่ีฉันฆ่า 'นอกตลาด' น่ะ...เยอะกว่า 

นักฆ่าอันดับต้นๆ ซะอีก ไม่ต้องให้นายห่วงหรอก" อว๋ินเชวี่ยเอ่ย

"ยอดมาก ขอให้ร่วมงานกันอย่างมีความสุข หึ"

ขณะน้ีในองค์กรมีขุมก�าลังสามฝ่ายคัดง้างกันอยู่

กลุ ่มของซื่อหวังเจ่อ ได้แก่ ซื่อหวังเจ่อ จิ้งจอกเงินไดเออร์  

อ้าย เสี่ยอว๋ินเชว่ีย

ฝ่ายต่อต้านของไห ได้แก่ ซุ ่ยหุน ไห ขวงหลิงล่วนอู่ ล่วนซื่อ  

ฮวาเหว่ิน ชูไต้หลิงเฮ่า

นักฆ่ากลุ่มย่อย ได้แก่ เฟิงอว่ี เปยคู จูเก่อจุ้ย สือฮวง

มีคนละทิ้งแสงสว่างไปเข้ากับด้านมืดแล้ว จะมีนักฆ่าอื่นๆ ละทิ้ง

ด้านมืดไปเข้ากับแสงสว่างไหมนะ
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การนองเลือดของจริงก�าลังจะเปิดฉาก

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : จางซิ่วอว๋ิน

ฉายา : ซุ่ยหุน ไห

อันดับปัจจุบัน : 5

อาชีพเดิม : คนส่งอาหารดีลิเวอรี่

ส่วนสูง : 181 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ปรากฏอาการหลายบุคลิกเมื่ออายุเจ็ดขวบ 

อีไจ่นิสัยอ่อนโยน ส่วนอาเอ้อร์โหดเหี้ยม ชีวิตปกติมีอีไจ่เป็น 

ผู้ควบคุม เวลาท�างานฆ่าคนอาเอ้อร์เป็นคนจัดการ เขาชอบฟัง

เพลงขณะฆ่าคน ปืนพกประจ�าตัวคือปืนล�ากล้องแฝด AF2011-A1  

ปัจจุบันบุคลิกท่ีสามเป็นผู้ควบคุมร่าง เขามีทั้งหมดสามบุคลิก
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'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : โอวกู่กวง

ฉายา : เสี่ยอวิ๋นเชว่ีย

อันดับปัจจุบัน : 199

อาชีพเดิม : วาณิชธนกิจ (iBanker)

ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ผมสีเงินยวง เท่เป็นพิเศษ ชอบสวมสูทสีด�า 

รับงานฆ่าคนโดยไม่ผ่านองค์กรเป็นจ�านวนมาก อันดับไม่อาจ

บ่งบอกฝีมือของเขาได้ จ�านวนคนที่เขาฆ่า 'นอกตลาด' เยอะ

กว่านักฆ่าแถวหน้าเสียอีก อาวุธประจ�าตัวคือมีดเดินป่าท่ีม ี

ใบมีดมนสีด�า

'คนข้ำงกำยคุณอำจไม่ใช่นักฆ่ำ

แต่คุณรู้หรือว่ำเขำเป็นคนท่ีช่วยเหลือคุณจำกใจจริง

หรือเป็นคนถ่อยชั่วช้ำ'

(3)

บนรถบัสท่ีว่ิงตลอดคืน

'ปัง!'

กระสุนนัดท่ีสามยิงออก!

กระสุนยิงถูกเสื้อนอกท่ีผมวางไว้บนที่น่ัง!

หลังจากเขายิงกระสุนนัดที่สองไม่ถึงสองวินาที ผมก็ปราดไปที่
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ข้างบันไดแล้วกระโดดลง!

ชั้นล่างมีคนเพียงคนเดียว!

ชายสวมแว่นตารูปทรงประหลาดนั่นยังไม่ทันต้ังตัว ผมใช้  

'จุ้ยอิ่งเตา'* ที่จุ้ยให้มาเล่นงานปืนในมือเขาจนหลุดจากมือ ตามด้วย 

พุ่งเข้าไปซัดก�าปั้นใส่อย่างแรง! แว่นตาพิลึกๆ นั่นร่วงหลุด ผมเก็บ 

ปืนพกของเขาข้ึนมาแล้วเล็งใส่!

"ฉันเห็นว่ามีสามคนชัดๆ...ท�าไมจู่ๆ...โผล่มาอีกคน?" เขามองผม

อย่างลนลาน

"หือ? ใช้เซ็นเซอร์จับความร้อนจริงๆ ด้วย" ผมเหลือบมอง 

แว่นตาเขา "ก็ต้องโผล่มาอีกคนแน่ล่ะ 'คนคนน้ัน' เป็นแค่เส้ือนอก 

ท่ียังอุ่นอยู่ของฉันเอง!" ผมเก็บมีดของผม ปากกระบอกปืนยังคงเล็ง 

ใส่เขา "ไหส่งนายมาใช่มั้ย"

"ใช่! หมอน่ันแหละ! ซุ่ยหุน ไห! เขาต่างหากคือคนท่ีอยากฆ่านาย 

ไม่ใช่ฉัน! อย่ายิงนะ!" เขาชูมือทั้งสองข้างแล้วลุกข้ึนช้าๆ "แว่นตานี่ 

เขาก็เป็นคนให้ฉันมา!"

คราวนี้ไม่แค่ผมแล้วล่ะครับ นักฆ่าทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับจย้าซี  

ไหก็คิดจะจัดการทั้งหมดไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียว!

เขามีเหตุผลอะไรถึงต้องท�าแบบนี้

ในเสี้ยววินาทีนี้เอง ผมก็เห็นเขามองผมพร้อมกับ...ย้ิม!

ไม่ เขาย้ิม...ขณะท่ีมองไปข้างหลังผม!

ผมหลบไปทางซ้าย!

'ฟุ่บ!'
* คัตเตอร์ 'จุ้ยอิ่งเตา' (มีดเงาบาป) ใบมีดท�าจากเซรามิกคมกริบ ด้านล่างของตัวมีดมีรูส่ีรู สามารถ 

เอานิ้วสอดเข้าไปได้ ช่วยให้ผู้ใช้ถือได้มั่นคงขึ้น ด้านบนมีร่องลึกลงให้น้ิวโป้งเป็นจุดส่งแรง ช่วยเพ่ิม

ก�าลังโจมตีได้ ส่วนปลายโค้งเล็กน้อย ขณะโจมตีจะได้ไม่บาดถูกข้อมือหากออกแรงเยอะเกินไป
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ศรดอกหนึ่งพุ่งเข้าเสียบหัวใจเขา เขาตายคาที่! ส่วนผมไปหลบ

อยู่หลังบันไดรถบัส!

"ร้ายกาจ ฮ่าๆ! ท�าไมนายถึงหลบพ้นล่ะ" เขาถาม

เพราะในเสี้ยววินาทีนั้นผมนึกถึงค�าถามเด็กประถมค�าถามหน่ึง

ขึ้นมาได้

บนรถบัสมีคนสามคน มีสองคนขึ้นรถ สามคนลงรถ ตอนนี้ 

บนรถบัสมีคนก่ีคน

สองคน? ไม่ครับ มีสามคน!

ถูกต้อง คนขับ!

คนขับก็เป็นนักฆ่า!

พวกเขาส่งนักฆ่าสองคนมาฆ่าผม!

"นายเป็นใคร" ผมถาม

"ไม่ทนัไรก็ลมืฉนัแล้ว? เราเคยเจอกันในห้างเอพเีอม็แล้วไม่ใช่เหรอ"

เอพีเอ็ม?

คนที่ขับรถไปด้วย วกมือกลับมายิงหน้าไม้ให้เข้าเป้าไปด้วยได้ 

มีเพียงคนเดียว!

นักฆ่าอันดับแปด ทักษะทางธนูเป็นเลิศ เคยเป็นตัวแทนฮ่องกง

ไปแข่งระดับนานาชาติ...ขวงหลิงล่วนอู่!

"แม่ง นายเปลี่ยนอาชีพมาขับรถบัสแทนตั้งแต่เมื่อไหร่วะ" ผม

ก�าลังคิดว่าจะยิงเขาให้ตายได้อย่างไรดี

"ช่วยไม่ได้ว่ะ นายรู้มั้ยว่านักกีฬาฮ่องกงรายได้เท่าไหร่ ต่อให้ฉัน

เป็นโค้ชก็ยังรายได้งั้นๆ ถือซะว่าหารายได้เสริมก็แล้วกัน" เขาเอ่ยย้ิมๆ 

"มาฆ่าฉันสิ ก่อนตายฉันจะได้หักพวงมาลัยให้รถ...พุ่งตกทะเล!"

ผมมองไปนอกรถบัสแวบหนึ่ง นี่อ่าวโทโล!
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เดิมทีต่อให้มีบันไดก้ันกลางผมก็ยิงเขาที่นั่งอยู่ตรงที่น่ังคนขับ 

ให้ตายได้ แต่หลังจากยิงแล้วผมก็จะเหินลงทะเล ท่ีส�าคัญคือ...ผม 

ว่ายน�้าไม่เป็นครับ!

"หึ มีตัวเลือกอื่นมั้ย" ผมย้ิมขื่น

"ลงรถสิ" เขาว่า

"นายต้องจอดก่อนสิ ฉันถึงจะลงได้"

"ไม่ได้ๆ ยังไม่ถึงป้าย คุณต้องเคารพกฎจราจรนะครับ"

"ป้ายต่อไปคือท่ีไหน"

"ปรโลก"

"งั้นนายไปก่อนเหอะ"

ทนัใดนัน้กระจกหน้าต่างซ้ายมอืผมก็ระเบดิ! กระสนุยิงเข้ามาจาก

ด้านนอก! ผมหันขวับไปมองข้างนอก เป็นรถเบนซ์เอสแอลเคเปิดประทนุ!

ผมมองไปยังต�าแหน่งคนขับ...เธอ...

ผมอึง้ ชอ็กย่ิงกว่าตอนกระสนุยิงกระจกแตก! ชอ็กกว่าเป็นร้อยเท่า!  

เป็นพันเท่า!

"มัวรออะไรยะ รีบลงมา!" เธอตะโกน

ผมกระโดดลงทันที!

ผมหมดความสนใจในตัวขวงหลิงล่วนอู่ หันมาจ้องเธออย่าง

จริงจังแทน

"พวกมันไม่ได้ส่งนักฆ่ามาจัดการนายแค่สองคน แต่เป็นสาม!  

อีกเจ็ดร้อยเมตรมีสไนเปอร์อยู่อีกคน!" เธอลดความเร็วรถ "ฉันเคย 

สอนนายแล้วไม่ใช่หรือไง อย่าได้ใจจนลืมตัว!"

ผมจ้องมองดวงหน้าของเธอเขม็ง น�้าตา...จวนจะไหลออกมา

ความทรงจ�า...ประเดประดังขึ้นมาพร้อมกัน

Page ��������� 6.indd   27 28/5/2562 BE   11:20



28 โลกนักฆ่า 06 : Killer Civil War

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : เหอไท่หัง

ฉายา : ขวงหลิงล่วนอู่

อันดับปัจจุบัน : 8

อาชีพเดิม : โค้ชยิงธนู

ส่วนสูง : 181 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ทักษะทางธนูล�้าเลิศ เคยเป็นตัวแทนฮ่องกง

ไปแข่งขัน สายตาเหนือกว่าคนทั่วไป สามารถมองเห็นวัตถุที่

อยู่ในที่มืดได้ และเนื่องจากโค้ชกีฬาในฮ่องกงรายได้ไม่มั่นคง

จึงขับรถบัสเป็นอาชีพเสริม

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : จูหมิง

ฉายา : จั้วโย่วหมิง (คติพจน์)

อันดับปัจจุบัน : 264

อาชีพเดิม : ไม่มีอาชีพ

ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : หลังจากมาเป็นนักฆ่าก็ถูกไหดึงตัวมา 

อยู่ในฝ่ายต่อต้าน ถูกขวงหลิงล่วนอู่ฆ่าตายบนรถบัส

'วำสนำเคยพำให้แสนชิดใกล้ ทว่ำกลับไม่อำจยึดไว้ให้มั่น

สุดท้ำยกลำยเป็นคนแปลกหน้ำ'
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