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คำ�นำ�

เรือ่งหนึง่ที ่ 'โลกนักฆ่า' ยำา้อยู่เสมอน่ันคอืเรือ่งของพวกพ้องและมติรสหาย 

เพราะหากอยู่ลำาพังคนเดียว เหล่านักฆ่าท้ังหลายคงไม่อาจยืนหยัดกันมาได้

จนถึงวนัน้ี อนัท่ีจรงิไม่ใช่แค่เฉพาะใน 'โลกนักฆ่า' เร่ืองราวบนโลกน้ีมมีากมาย

เหลือเกินท่ีบอกเล่าถึงความสำาคัญของคำาว่าเพ่ือน และพาเราไปค้นหานิยาม 

ของคำาน้ีในแบบฉบับของเราเอง แน่นอนว่าการกล่าวเช่นน้ีย่อมแปลว่า 

มกีารบอกเล่าถึงเรือ่งราวของเพ่ือนมาแล้วเน่ินนาน จนคำานีไ้ด้ขาดความสดใหม่ 

อันน่าตื่นตาไปเสียแล้ว ทว่าการที่มันยังคงถูกเล่าซำ้าแล้วซำ้าอีกจนถึงวันนี้  

ย่อมพิสูจน์ได้แล้วว่าคำาว่า 'เพ่ือน' ไม่เคยเก่าเกินไปเลย

ขอให้นกัอ่านทกุท่านบนัเทงิเรงิใจไปกบัเรือ่งราวของเพ่ือนพ้องมอืสงัหาร

ที่ไม่เคยล้าสมัยใน 'โลกนักฆ่า' เล่มน้ี

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

แว่นตาคู่ชีพเพ่ิงหัก...หักตรงกลางเลยค่ะ หักไม่เกรงใจเล่ม 9 ท่ียังต้อง

ปั่นต่อในคืนนี้บ้างเลย หักได้แล้งนำ้าใจสิ้นดี!

ไม่เป็นไร เอากาวตราช้างตดิแก้ขดัไปก่อนก็ได้...แต่สำาหรับคนสายตาส้ัน 

ห้าร้อย การใช้กาวร้อนซ่อมแว่นด้วยตาเปล่าในยามคำา่คนืไม่ใช่ความคดิท่ีดนีกั

ไม่เป็นไร ไปเอาแว่นสำารองอันเก่ามาใส่ซ่อมแว่นปัจจุบันก็ได้!... 

แต่การคุ้ยหาแว่นสำารองซึ่งซุกอยู่ไหนจำาไม่ได้แล้วด้วยตาเปล่าในยามคำ่าคืน 

ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน

หาอะไรยังใส่แว่นหาได้ แต่หาแว่นนี.่..หายากกว่าเงินก็แว่นน่ีแหละค่ะ!

กว่าจะหาแว่นเจอก็เหงื่อแตกจนต้องอาบนำ้าใหม่ แถมแว่นเก่าเลนส์ก็ 

เลื้องงงงเหลือง เหลืองแบบ เหลืองกว่าน้ีก็ RGB (255, 255, 0) แล้วล่ะ

ไม่เป็นไร ถือซะว่าโลกกำาลังเปิดโหมดถนอมสายตาก็ได้!

scimmietta
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ
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Gu Qi 7

บทน�ำ
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8 โลกนักฆ่า 08 : I'm Not a Killer

ขณะท่ี 'พันธมติรองค์กรนกัฆ่า' และ 'สมาคมซาเซงิ' ก�าลังฆ่าฟัน 

กันอยู่ในไซแอนซ์ปาร์ก 'พวกเขา' ก็ก�าลังเพลิดเพลินอยู่กับการแสดง 

ฉากน้ี

"ไม่เลวเลยจริงๆ ฉันชอบหนูน้อยที่ชื่ออ้ายน่ัน" หญิงผู้มีรอยสัก 

ลายเส้นประใต้ดวงตาและรอยสกัรปูไม้กางเขนทีห่างตาซ้ายมองหน้าจอ

ขนาดใหญ่ขณะเอ่ย

หน้าจอขนาดใหญ่แบ่งเป็นจอย่อยๆ ท่ีฉายภาพแสดงสถานการณ์

การต่อสู้ในจุดต่างๆ ของไซแอนซ์ปาร์ก

"ฉันชอบนักฆ่าจีนสองคนนั้นมากกว่า กูมิ่งฝานกับกูน่ีเทียน"  

ชายผู้ย้อมผมเป็นสีชมพูและสีฟ้าอ่อนเอ่ยพลางลูบตุ้มหูของตัวเอง  

"คนหน่ึงชะตาสามัญ คนหนึ่งขืนพลิกลิขิตฟ้า! เปรี้ยวดี!"

"เอาจริงๆ แค่นั่งดูอยู่ตรงน้ีสนุกตรงไหน มีใครสนใจจะไป... 

'เข้าร่วม' กับฉันมั้ย" ชายสีหน้าไร้อารมณ์คนหน่ึงเอ่ย

เขาคือนักฆ่าผู ้ชอบแสวงหาความก้าวหน้า เคยเป็นคนของ 
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Gu Qi 9

องค์กรนักฆ่า จากน้ันก็ออกจากองค์กร ไปหาความก้าวหน้าในตลาด 

ท่ีใหญ่กว่าเก่า...สมาคมจงซาสาขาย่อยปักก่ิง ตอนน้ีเขาเลือกไปจาก

สมาคมจงซามาอยู่ 'ที่น่ี'

เขาจะเข้าร่วมกับองค์กรที่ใหญ่ขึ้นเท่าน้ัน และองค์กรปัจจุบัน 

ก็ไม่ได้ด้อยกว่าองค์กรนักฆ่าหรือสมาคมจงซาเลย

เขาก็คือผู้ที่สังหารสือฮวง...โม่ซางเปย

"ฮ่า ฉนัสนใจ" ชายทีบ่นแขนสกัลายไม้กางเขนกระโดดลงจากทีส่งู

แล้วเอ่ยว่า "ออกเดินทาง ณ บัดนี้!"

"เป้ย นายใจร้อนกว่าฉนัอีกนะเนีย่" โม่ซางเปยมองเขา "บอกก่อนนะ 

กลุ่มที่ชื่อ 'หรั่น' นั่นเห็นฉันเป็นศัตรูคู่อาฆาต เพราะฉันฆ่าเพ่ือนของ 

พวกมัน นายจะยืนอยู่ข้างเดียวกับฉัน?"

"ฉันไม่มีจุดยืนหรอก หาอะไรที่มันสนุกๆ ก็พอ" เขาผู้รูปลักษณ์

ประหน่ึงพระเอกละครเกาหลตีบๆ เสือ้ผ้าบนตวั "ฮ ึนายก็อาจกลายเป็น

ศัตรูฉันได้เหมือนกันนะ"

"ดีมาก จะรออะไรอีกล่ะ"

พวกเขาสองคนเตรียมก้าวออกจากห้องมืดสลัว

"จริงสิ พ่ีซิ่วจว้ิน (งดงามหมดจด) อย่าลืมถ่ายทอดภาพพวกเรา

มั่งนะ" ชายที่ชื่อเป้ยเหลียวกลับมาเอ่ย "แล้วคอยดูฉันแสดงด้วย!"

ชายท่าทางเกลีย้งเกลาคนหนึง่ดนัแว่นตาพลางพยักหน้ารบัค�าว่า 

"อื้ม ไว้ฉันแฮกระบบดาวเทียมเพ่ิมอีกท่ี ถึงตอนน้ันแม้แต่ขนตานาย 

ก็จะปรากฏอยู่บนจอแบบชัดเป๊ะ"

"เจ๋งไปเลย"

แล้วเป้ยกับโม่ซางเปยก็ออกจากห้องไป

สามคนท่ีเหลือนั่งดูภาพจากมุมต่างๆ ต่อ
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10 โลกนักฆ่า 08 : I'm Not a Killer

"โม่น่ะ ไม่ต้องพูดฉันก็เดาได้ว่าเขาจะลงมือเล่นงานคนพวกน้ัน 

แล้วเป้ยล่ะ พวกนายคิดว่าเขาจะท�ายังไง" ผู้หญิงถามขึ้น

"เลอืกทางไหนผลลพัธ์ก็เหมอืนกันไม่ใช่เหรอ" ชายหวัชมพูผสมฟ้า

เอ่ยย้ิมๆ "เสยีดายชะมดั คนละชัน้กันเลย ท่ีจรงิพวกเขาน่ะกระท่ังจะเป็น

ศัตรูพวกเราก็ยัง...ไม่ได้"

"ก็จริง" ชายที่ถูกเรียกว่าพ่ีซิ่วจว้ินก็แอบย้ิมเช่นกัน "ก็ถือซะว่า 

เก็บข้อมูลเพ่ิมก็แล้วกัน ถือว่าช่วย 'คนคนน้ัน' เก็บข้อมูล"

นอกจาก 'พันธมิตรองค ์กรนักฆ่า'  และ 'สมาคมซาเซิง '  

ขุมอ�านาจใหม่ก็ปรากฏขึ้นมา

พวกเขาลกึลบัย่ิงกว่านกัฆ่าเพราะมสีมาชกิไม่มาก ทว่าแต่ละคน 

ต่างเป็น 'นักลอบสังหาร' ผู้น่ากลัวท่ีท�าการใหญ่ได้

พวกเขาแฝงตัวอยู ่ ในโลกซึ่ งลึกลับ ย่ิงกว ่าองค ์กรนักฆ ่า  

ไม่มีจัดอันดับและไม่มีใครรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของพวกเขา ก็อย่างท่ี 

กฎข้อหน่ึงของนักฆ่าว่าไว้...

'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้'

นอกจากน้ีพวกเขายังมีความสามารถบางอย่างท่ีมากกว่า 

นักฆ่าคนอื่น เป็น 'ศักยภาพพิเศษ' ที่มนุษย์ท่ัวไปไม่มี

กลุ ่มซึ่งรวมโม่ซางเปยแล้วมีสมาชิกแค่เจ็ดคนน้ี บนร่างของ 

แต่ละคนต่างมีรอยสักรูปไม้กางเขน ชื่อกลุ่มมีเพียงพยางค์เดียว...

'น่ี (ต่อต้าน)'

พวกเขาคือ 'เครือข่ายลอบสังหาร' ท่ีเร้นลับกว่าองค์กรนักฆ่า

เป็นขุมก�าลังซึ่งอยู่ใต้ดินย่ิงกว่ากลุ่มนักฆ่าไหนๆ...

พวกเขามีตัวตนอยู่ในมุมใดมุมหน่ึงของโลกมาตลอด

โม่ซางเปยขึ้นไปน่ังบนรถอาวด้ีทีทีเอสสีขาวของเป้ย
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Gu Qi 11

"นายตัวเบ้อเริ่มขนาดนี้ ท�าไมซื้อรถสองประตูวะ" โม่ซางเปย 

นั่งแล้วอึดอัดนิดหน่อย

"เธอเคยบอกว่าชอบรถน่ี" เป้ยอธิบายสั้นๆ

" 'เธอ'? คนท่ีเก่ียวข้องกับฉายาของนาย?"

"อื้ม" เขามองตุ๊กตาที่ตั้งอยู่หน้ารถ "ทรยศ"

ฉายานักฆ่าของเขาคือ...'เป้ยปั้น (คู่ของเป้ย)'

'เป้ย' มาจากเป้ยเป้ยชื่อของผู้หญิงท่ีไปจากเขาแล้วคนนั้น

นักฆ่าทุกคนต่างก็มีเรื่องราวของตัวเอง

เขาเหยียบคันเร่ง มุ่งหน้าไปไซแอนซ์ปาร์ก

...

..

.

เดี๋ยวก่อน มีเจ็ดคนไม่ใช่หรือ ท�าไมตอนนี้ถึงมีแค่...ห้าคนล่ะ

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : น่ี

ชื่อ-สกุล : ไม่แน่ชัด

ฉายา : เป้ยปั้น 

อาชีพเดิม : ไม่แน่ชัด

ส่วนสูง : 188 เซนติเมตร

ข้อมลูโดยสงัเขป : ชายผูส้กัรปูไม้กางเขนไว้บนแขน รปูลกัษณ์

เหมือนพระเอกละครเกาหลี ณ ตอนน้ีรู้แค่ว่าฉายา 'เป้ยปั้น' 

แผลงมาจากค�าว่า 'ทรยศ' (เป้ยพ่ัน) ส่วน 'เป้ย' คือผู้หญิง 

ที่เขารักอย่างลึกซึ้ง รถสุดที่รักคืออาวดี้ทีทีเอสสีขาว อย่างอื่น

ไม่แน่ชัด
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12 โลกนักฆ่า 08 : I'm Not a Killer

'น่าเสียดาย คนละชั้นกันเลย กระทั่งจะเป็นศัตรูกับเราก็ยังไม่ได้'

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : น่ี

ชื่อ-สกุล : ไม่แน่ชัด

ฉายา : โม่ซางเปย

อาชีพเดิม : ทหารเวียดนาม

ส่วนสูง : 185 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ชาวเวียดนามเชื้อสายจีน เคยเป็นทหาร 

สีหน้าไร ้อารมณ์ ไม ่ชอบพูด วิธีฆ ่าโหดเหี้ยม เข ้าร ่วม 

องค์กรนักฆ่าได้ไม่นานก็เลื่อนอันดับด้วยความเร็วติดจรวด  

ต่อมารู ้สึกว่าอยู่ในองค์กรนักฆ่าไม่มีโอกาสโตจึงออกจาก

องค์กรไปเข้าร่วมกับสมาคมจงซาสาขาปักก่ิงซึ่งใหญ่กว่าและ

ได้เลื่อนอันดับด้วยความเร็วติดจรวดเช่นเดิม ปัจจุบันเขาเป็น

สมาชิกของ 'น่ี' มีอาการชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่า 'มาโซคิสม์ (M)'  

ผู้ชื่นชอบความเจ็บปวดทรมาน
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บทที่ 1
เกมยึดพ้ืนที่

Occupation Game
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14 โลกนักฆ่า 08 : I'm Not a Killer

(1)

ตารางอันดับนักฆ่ารวม

ชื่อย่อ 'ตารางลีกใต้ดิน' (LEAGUE RANKINGS)

ครั้งท่ี 1

อันดับ 1 เหวยเนว่ียตี้ - เทียนยวนเฉิง

อันดับ 2 ซื่อหวังเจ่อ - องค์กรนักฆ่า

อันดับ 3 ต้วนเหิงหลง - สมาคมซาเซิง

อันดับ 4 เฉินต้าเหวิน - สหคามล้างสังหาร

อันดับ 5 อาสะ ซึคิโยมิ - สมาคมโคเมะ

อันดับ 6 ซื่อสือสยง - สมาคมซาเซิง

อันดับ 7 โยรุ โฮเดริ - สมาคมโคเมะ

อันดับ 8 กูอิ้งเสว่ีย - หรั่น

อันดับ 9 เพ่ิง - องค์กรนักฆ่า 

อันดับ 10 มั่นอว่ีขุย - สมาคมซาเซิง

เกมยึดพ้ืนท่ี

เอาชนะคู่ต่อสู้ในเวลาที่ก�าหนดเพ่ือยึดพ้ืนท่ี

อาคารสองดับเบิลยู 'ศูนย์ชีวสารสนเทศ' ภาคีสมาคมซาเซิง 

ได้พ้ืนท่ี

เปยคู จเูก่อจุย้ กูอ้ิงเสว่ีย และเฟิงอว่ี สมาชกิทัง้สีข่องกลุม่ 'หรัน่'  

ซึ่ งอยู ่ฝ่าย 'พันธมิตรองค ์กรนักฆ่า' มาถึงอาคารสองดับเบิลยู  

ศูนย์ชีวสารสนเทศ โดยเปยคูเอาชนะขวงหลงผู้ได้ครอบครองบุคลิก 
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ของช่วงหลง ส่วนจูเก่อจุ้ยสังหารจุ้ยเฝินเลี่ยผู้ครอบครองบุคลิกของ 

จุ้ยสยงเลี่ยพ่อของเขา

ยังมีพ่ีน้องตระกูลหลิงแห่งสมาคมซาเซิง มั่นอวี่ขุยกับซื่อสือสยง

ถูกกูอิ้ ง เส ว่ียและเฟ ิงอ ว่ีล ้ม เ ดิมที พ้ืนที่ส่วนนี้ควรตกเป็นของ  

'พันธมิตรองค์กรนักฆ่า' ทว่าน่าเสียดายที่ในตอนท้ายเฉินต้าเหวิน 

จาก 'สหคามล้างสังหาร' ซึ่งสังกัด 'ภาคีสมาคมซาเซิง' โผล่มาจับตัว

พวกเปยคูไป สมาคมซาเซิงจึงยึดพ้ืนที่ได้ส�าเร็จในเวลาท่ีก�าหนด

ห้าต่อสี่ไม่ยุติธรรมหรือ

ใช่ โลกนีม้นัก็ไม่เคยมอีะไร 'ยุติธรรม' อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในโลกนักฆ่า

อาคารเก้าดบัเบลิยู 'ศนูย์ไบโอเทคหนึง่' ภาคสีมาคมซาเซงิได้พ้ืนท่ี

การศึกในอาคารเก้าดับเบิลยูค่อนข้างเรียบง่าย กูมิ่งฝานและ 

กูนีเ่ทยีนซึง่องค์กรนักฆ่าเชญิมาจากสมาคมจงซาเป็นฝ่ายมชียั พวกเขา

เอาชนะโยโต มุรามาสะผู้ได้รับการเพ่ิมบุคลิกของเทียนซั่งเหรินเจียน 

และคิไซ มาซามุเนะผู้ได้รับการเพ่ิมบุคลิกของทานจี้เทียนจุ้ย

'พันธมติรองค์กรนักฆ่า' ยึดพ้ืนทีอ่าคารเก้าดบัเบลิยูได้อย่างราบรืน่

อาคารสิบหกอี 'ฮาร์เบอร์วิวสอง' พันธมิตรองค์กรนักฆ่าได้พ้ืนท่ี

หลงจือเฉว่ียนผู ้เป็นสมาชิก 'หร่ัน' เอาชนะโยรุ โฮเดริแห่ง  

'สมาคมโคเมะ' ผูไ้ด้รบัการเพ่ิมบคุลกิของเทียนอ ี เสยีดายทีซ่นุเทยีนเซงิ

เพ่ือนของเขากลบัโดนอาสะ ซคิึโยมผิูไ้ด้รบัการเพ่ิมบคุลกิของหลวิอีเ้ตา

สังหาร ขณะที่หลงจือเฉว่ียนบาดเจ็บสาหัส อาสะ ซึคิโยมิก�าลังจะ 

ลงมือฆ่าเขาท้ิงไปพร้อมกันนั้น เคราะห์ดีท่ีชื่อไต้หลิงเฮ่าปรากฏตัวขึ้น 
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16 โลกนักฆ่า 08 : I'm Not a Killer

ทนัเวลา 'เกลีย้กล่อม' ให้อาสะ ซคิึโยมถิอย และเนือ่งจากชือ่ไต้หลิงเฮ่า

เป็นนักฆ่าสงักดั 'พันธมติรองค์กรนกัฆ่า' ดังนัน้สดุท้ายแล้วอาคารสบิหกอี

จึงถูก 'พันธมิตรองค์กรนักฆ่า' ยึดครอง

ทางจักรยานอ่าวโทโล ภาคีสมาคมซาเซิงได้พ้ืนท่ี

ผลการประลองระหว่างซาอั้นไห่นักฆ่าจากจีนแผ่นดินใหญ ่

ผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วม 'ภาคีสมาคมซาเซิง' และฉีเฝิงตี๋ผู้ได้รับเชิญจาก 

'พันธมติรองค์กรนกัฆ่า' คือ...ซาอ้ันไห่ผูไ้ด้เพ่ิมบคุลกิของคนท่ีแข็งแกร่ง

ที่สุด...เซียวจางเหรินเซิงพลิกจากแพ้เป็นชนะได้ส�าเร็จ พลังอันลึกล�้า 

เกินหย่ังถึงของเขาจะส่งผลอย่างย่ิงต่อผลการศึกในอนาคต

อาคารหกอี 'ศูนย์เทคโนโลยี' พันธมิตรองค์กรนักฆ่าได้พ้ืนที่

เดมิทเีป้าอว่ีฉงิและซุย่หุน ไหจากสมาคมซาเซงิได้เปรียบทกุประตู 

เพราะคนขององค์กรนักฆ่าอย่างกาแลนต์สไตล์เสียชีวิต ส่วนเพ่ิงก ็

บาดเจบ็สาหสั แต่ในช่วงวิกฤตทีส่ดุ อ้ายก็ปรากฏตวัข้ึนและช่วยน้องสาว

ของตัวเองไว้ ขณะเดียวกันก็ล้มเป้าอว่ีฉิงและซุ่ยหุน ไหได้ทั้งสองคน  

แม้ว่าอ้ายจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ร่วมศึก ทว่าเธอเป็นนักฆ่าท็อปเท็น 

ขององค์กรนักฆ่า ดังน้ันสุดท้าย 'พันธมิตรองค์กรนักฆ่า' จึงได้พ้ืนที่

อาคารหกอี

ถึงตอนนี้ 'พันธมิตรองค์กรนักฆ่า' ขึ้นน�า 'ภาคีสมาคมซาเซิง'  

อยู่สามต่อสอง ทว่าเกมยึดพ้ืนที่ในศึกนักฆ่าครั้งนี้เพ่ิงแสดงไปเพียง 

หน่ึงในสามเท่าน้ัน นกัฆ่ามอืดอีกีหลายคนยงัไม่ได้ออกโรง สถานการณ์

การศึกในอนาคตยังไม่อาจคาดเดาได้

Page ��������� 08-I'm Not a Killer.indd   16 1/10/2562 BE   13:24



Gu Qi 17

แน่นอนว่านกัฆ่าท่ีถูก 'จดั' ให้เข้าร่วมศกึนีส่้วนใหญ่ไม่รูว่้าตนก�าลงั

ถูกหลอกใช้ให้ท�าเงนิก้อนโตในเกมการพนัน แต่ละคนต่างก็มเีหตผุลของ 

ตวัเองให้จ�าต้องสู ้ เช่นพวกเปยคคูดิหาตวันักฆ่าทีส่งัหารเพ่ือนมาแก้แค้น 

นักฆ่าบางคนก็ท�าเพ่ือพิสจูน์ฝีมอืตวัเอง นกัฆ่าบางคนก็ท�าไปเพียงเพ่ือ... 

'ความสนุก'

ขณะเดียวกัน ขมุอ�านาจท่ีเร้นลบัย่ิงกว่า 'องค์กรนักฆ่า' ก็ก�าลังจะ

เผยตัว กลายเป็น...'ขุมอ�านาจใหม่'

ศึกนักฆ่าครั้งน้ีจะยืดเย้ือต่อไปเรื่อยๆ จะต้อง...

นองเลือดต่อไป

'คุณน่ะไม่เคยโชคร้ายหรอก คุณก็แค่มีชีวิตอันพลิกผัน'

(2)

ส่วนหัวของเฟิงอว่ีถูกตัดขาด เสียบอยู่บนไม้ถูพ้ืน

ใบหน้าของเขายังคงมีรอยย้ิม ผิวสีแทนขับให้ฟันขาวๆ ของเขา 

ย่ิงเด่นชัด ทว่ารอยย้ิมน้ีฝืดเฝือเต็มที ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรอยย้ิม 

ทีถู่กบงัคับให้ย้ิมออกมา เป็นรอยย้ิมทีถู่กจบัแสยะเอาหลงัจากตายไปแล้ว

ส่วนท่ีด้านซ้ายของเขาก็คือ...จูเก่อจุ้ย

ในกองเนื้อเน่าที่ถูกบดเละยังพอมองเห็นเล็บสีแดงสด เล็บไม่ได้

โดนบดแหลกไป มันเคยเป็นส่วนหนึ่งบนร่างกายของผู้หญิงคนน้ัน

เป็นส่วนหนึ่งของ...กูอ้ิงเสว่ีย

และในปากของผู้ชายที่อยู่ด้านข้างเธอคนนั้นก�าลังอมอวัยวะเพศ

ของตัวเองที่โดนหั่นออกมาเอาไว้ เขาคือ...
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เปยคู

อีกด้านชายผู้ก�าลังกินอย่างตะกรุมตะกรามไม่ได้สนใจสิ่งอื่นใด 

เพียงก้มหน้าก้มตากินเครื่องในของซากศพลูกเดียว

เขาท�าเสือ้สทูหรเูลศิของตนเลอะหมดแล้ว เปรอะเลอืดท่ีทัง้เหมน็

ทั้งคาว

ชายผูก้�าลงักินเนือ้เน่าราวกับสนัุขตวัหนึง่คนน้ี คอืชายผูเ้คยครอง

อันดับหน่ึงในตารางจัดอันดับนักฆ่ามาโดยตลอด...

ซื่อหวังเจ่อ

...

..

.

ณ ชั้นบนสุดของอาคารสองดับเบิลยู ศูนย์ชีวสารสนเทศ

"ย่าแม่งเอ๊ย! ฮ่าๆ เขียนได้ดี! เปยคู แกเขียนดีมาก! พวกแก 

ทุกคนไปตาย!" เขาอ่านเรื่องท่ีผมเขียนแล้วหัวเราะเหมือนเสียสติ

นักฆ่าท่ีชื่อเฉินต้าเหวินคนนี้รู ้จุดอ่อนของผม เขาเอาเพ่ือนผม 

ทั้งสามคนที่สลบอยู่มาข่มขู่ให้ผมเขียนเน้ือหาส่วนที่สมาชิกทั้งหมด 

ของ 'หรั่น' และซื่อหวังเจ่อตายอนาถ

เขาคิดจะให้ผมใช้ตัวอักษรของผมเองมา...ลบหลู่ผม

คนท่ัวไปอาจรู้สึกว่าเขียนไปแบบน้ีก็ไม่เห็นเป็นไร ก็ถือเสียว่า

เขียนนิยาย แต่ส�าหรบันักเขยีน ผมไม่อาจเขียนตามความคดิของตวัเอง 

ได้ แถมยังต้องใช้พล็อตท่ีน่าสะอิดสะเอียนที่สุดไป 'ท�าทารุณกรรม' 

เพ่ือนของผม นั่นเป็นการลบหลู่ครั้งย่ิงใหญ่เชียวล่ะครับ

เขาท�าส�าเร็จแล้ว

เขาย่ัวให้ผมโกรธส�าเร็จแล้ว!
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"เอาล่ะ! ต่อไปฉันต้องการให้แกเขียนฉากที่ผู้ชายทั้งฝูงรุมรังแก 

ยัยเด็กท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะนั่น...อ้าย!" เขาเอ่ยด้วยหน้าตาแช่มชื่น

"อย่าได้คืบจะเอาศอก" ผมจ้องเขาอย่างเดือดดาล

"ฉันได้คืบจะเอาศอกแล้วไงล่ะ" เขาจ่อมีดสนามใส่ล�าคอเฟิงอว่ี 

ที่หมดสติอยู่ "ฉันให้แกเลียพ้ืนรองเท้าฉัน แกยังต้องท�าเล้ย ฮ่าๆ!"

ไอ้เวรเฉินต้าเหวินนี่ท�าผมโกรธจัดจริงๆ แล้วครับ

ผมหันเก้าอีไ้ปทางเขา จ้องเขาอย่างเอาจริงเอาจงั "แค่ให้ฉันเขียน 

จะสนกุตรงไหน แบบนีน้ายก็สะใจแล้วเหรอ เรามา...เล่นเกมกันดีกว่า"

เขาลบูหัวของตวัเองท่ีตดัผมแบบเดยีวกับพระเอกหนังเรือ่งคนตดัคน

ขณะครุน่คดิ

"นายบอกเองไม่ใช่เหรอว่านายเขยีนดีกว่าฉนัชดัๆ แต่ไม่มคีนเหน็

คุณค่านาย เด็กข้างถนนอย่างฉันดันได้รับความนิยมมากกว่า นาย 

รูส้กึว่าช่างไม่มเีหตุผลเอาซะเลยไม่ใช่หรอืไง งัน้ท�าไมนายไม่มาเล่นเกม 

กับฉัน เอาชนะฉันให้ได้อย่างแท้จริงล่ะ" ผมชี้เขา จากนั้นก็ชี้ตัวเอง  

"นายข่มขู่ฉันแบบนี้ก็ได้แค่สะใจชั่วครั้งชั่วคราว แต่น่ีไม่ใช่ความสุข 

ที่แท้จริง"

"ความสุขท่ีแท้จริง คือฉัน..." เขาเอ่ยด้วยรอยย้ิม "เอาชนะแก!"

ผมพยักหน้า

เขาย้ิมเจ้าเล่ห์

"แกอยากเล่นเกมอะไร"

ผมคิดจะหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าเสื้อตัวนอก แต่เขา 

รีบยกปืนจ่อผมทันที

"ปืนฉันโดนนายยึดไปแล้ว จะเอาอาวุธมาจากไหนเล่า" ผมหยิบ

มอืถอืออกจากกระเป๋า "ตอนแรกฉนัว่าจะเขียนเกมนีล้งในหนงัสือนิยาย
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เล่มใหม่ แต่ตอนนี้ฉันจะเอามาเล่นกับนาย...เกมคนจริง!"

"หึๆ ย่าแม่งเอ๊ย อย่าเหน็ฉนัเป็นไอ้โง่ไปหน่อยเลย แกวางแผนอะไร 

จะเล่นเกมอะไร" ปืนเขายังจ่ออยู่ทีผ่ม

"เรามาเล่น...'เกมโทรมรณะ'!"

"แกน่ีมันนักเขียนปัญญาอ่อน..." เขาย้ิม "เหมือนจะน่าสนุกนี่"

ผมรู้ว่าเขาต้องเล่นแน่ เพราะว่าเขา 'ถือไพ่เหนือกว่าทุกด้าน'

"เราผลัดกันโทรหาเบอร์ ท่ีเราก�าหนดเอง ในสิบแปดวินาที 

ห้ามมีคนรับ ถ้ามีคนรับสาย..." ผมยกมือท�าท่าปืนยิงขมับ "ปัง!  

ตายทันที!"

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : หรั่น

ชื่อ-สกุล : เหลียงจยาเวย

ฉายา : เปยคู

อาชีพเดิม : นักเขียนนิยาย

ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ไม่มีทักษะพิเศษ ชอบใช้สมองฆ่าคน  

จะท�าความเข้าใจเบื้องหลังและเรื่องราวของผู้ว่าจ้างก่อน 

จึงจะตัดสินใจว่าจะรับ 'งาน' หรือไม่ ไม่ฆ่าผู้หญิงคือหลักการ

ของเขา ปืนพกประจ�าตัวคือ M1911 ท่ีมีอักษร 'Gold Cup  

National Match' สลักไว้ ต่อมาได้ปืน S&W M500 ซึ่งเป็น 

ปืนประจ�าตัวของสือฮวงมา ใช้อารมณ์มากเกินไปคือข้อด้อย

ของเขา ขณะเดียวกันก็เป็นข้อดีซึ่งมีอยู่ไม่มากของเขาด้วย
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'คุณมีศัตรูที่อยากเอาชนะมากๆ ที่ก�าลังมีชีวิตดี๊ดีอยู่หรือเปล่า'

(3)

อาคารสองอี ศูนย์โฟโตนิกส์

บนดาดฟ้าของสิ่งปลูกสร้างหลังที่อยู่ซ้ายสุดของไซแอนซ์ปาร์ก

ชายสุดแข็งแกร่งสองคนซึ่งครอบครอง 'ยีนสู้รบ' พ่ีน้องต่างแม่

สองคนซึ่งเกิดจากการท�าเด็กหลอดแก้วก�าลังประจันหน้ากันอยู่

ซื่อหวังเจ่อแห่งองค์กรนักฆ่าและต้วนเหิงหลงแห่งสมาคมซาเซิง

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : สหคามล้างสังหาร

ชื่อ-สกุล : เฉินซื่อจาง

ฉายา : เฉินต้าเหวิน

อาชีพเดิม : บรรณารักษ์ห้องสมุด/นักเขียน

ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร

ข้อมลูโดยสงัเขป : ชายผูส้วมแว่นตากรอบด�า ไว้ทรงผมเหมอืน

พระเอกหนังเรื่องคนตัดคน ชื่นชอบการเขียน ทว่ากลับชิงชัง 

นักเขียนคนอื่นๆ พฤติกรรมและผลงานเขียนบ้าคลั่งพอกัน 

เสยีดายทีผ่ลงานมยีอดขายแย่มาตลอด จดุแขง็คอืการใช้ตรรกะ

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวต่อไปของคนอื่น ฆ่าคนอย่างง่ายดาย 

ราวเขยีนนิยาย ไม่มคีวามรูส้กึแม้แต่นิดเดยีว ไม่ไว้ไมตรีเดด็ขาด 

'ย่าแม่งเอ๊ย' คือค�าพูดติดปากของเขา
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"นายจะฆ่าอ้ิงเสว่ีย?" ซื่อหวังเจ่อถาม

"ใช่" ต้วนเหิงหลงตอบ

"งัน้นายต้องผ่านด่านน้ีไปก่อน" ซือ่หวังเจ่อถอดเส้ือสทูแบรนด์เนม

บนร่างออก

"ฉนัก็รอวันน้ีมานานแล้วเหมอืนกัน" ต้วนเหงิหลงถอดเสือ้คลมุออก

เช่นกัน

"คืนนี้ฉันจะเอาชนะนาย"

"นายมีคุณสมบัติอะไรมาท�าให้ฉัน...แพ้"

"เดี๋ยวจะให้นายได้เห็น 'คุณสมบัติ' ของฉัน"

ทันทีท่ีซื่อหวังเจ่อเอ่ยจบก็ลงมือโจมตีอย่างรวดเร็ว เขาไม่เคยคิด

ออมก�าลังเลยสักนิด ม่านตาท้ังสองข้างกลายเป็น...สีส้ม!

นั่นคือ 'พลังเนตร' ของผู้ครอบครองยีนสู้รบ!

ต้วนเหิงหลงใช้ท่อนแขนรับก�าปั ้นหนักหน่วงของซื่อหวังเจ่อ  

ลมจากหมดักระพือจากต�าแหน่งของทัง้สอง เกิดเป็นกระแสอากาศรุนแรง

จนพัดข้าวของท่ีอยู่บนดาดฟ้าล้ม

"ก้าวหน้าไปเยอะน่ี!" ต้วนเหิงหลงเอ่ยย้ิมๆ

"แหงล่ะ"

ซื่อหวังเจ่อโจมตีต้วนเหิงหลงอย่างต่อเนื่อง ก�าปั้นอันทรงพลัง 

บีบให้ต้วนเหิงหลงถอยกรูด ขณะเดียวกันก็บีบให้อีกฝ่ายจ�าต้องใช้  

'พลังเนตร' เช่นกัน

ชายสองคนผูเ้คยใช้ 'พลงัเนตร' เอาชนะชไูต้หลงิเฮ่า นกัฆ่าสองคน 

ผู้มีดวงตาสีส้ม...

ที่สุดปะทะที่สุดของจริง!

ต้วนเหิงหลงไม่ได้รับกระบวนท่าของอีกฝ่าย แต่อาศัยศักยภาพ
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พิเศษ 'ตัวรับไฟฟ้า' หลบการโจมตี จากนั้นก็เหวี่ยงก�าปั้นหนักหน่วง 

ใส่ร่างซื่อหวังเจ่อ

"ความเจ็บแบบน้ี คุ้นๆ เหมือนเคยเจอหรือเปล่า" ต้วนเหิงหลงย้ิม

ชั่วร้าย

"นิดๆ"

ซื่อหวังเจ่อคารวะตอบด้วยอีกหนึ่งหมัด ต้วนเหิงหลงถอยหลบ

อย่างง่ายดายอีกครั้ง

คุ้นๆ เหมือนเคยเจอ?

เมือ่ตอนพวกเขายังเดก็ก็เคยสูกั้นหลายครัง้ ต้วนเหงิหลงเคยเล่นงาน

ซือ่หวงัเจ่อแรงๆ เหมอืนตอนน้ี ทว่าเวลานีซ้ือ่หวังเจ่อ...แขง็แกร่งข้ึนแล้ว!

"ท�าไมต้องฆ่าอิ้งเสว่ีย" ซื่อหวังเจ่อไม่ยอมให้อีกฝ่ายมีโอกาส 

พักหายใจจึงลงมือต่อเนื่อง

"นายถามฉันหรือถามบุคลิกใหม่ในร่างฉันล่ะ?" ต้วนเหิงหลง 

ยังคงหลบได้สบายๆ

การปราศจากศัตรูน้ันเดียวดายท่ีสุด

ต้วนเหิงหลงรูว่้าตัวเองไม่มทีางท�าร้ายซือ่หวังเจ่อผูเ้ป็นน้องชายแท้ๆ 

จนถึงตายอย่างแล้งน�า้ใจได้ จงึตดัสนิใจใช้วิธี 'เพ่ิมบคุลกิ' มาเปลีย่นแปลง 

ตัวเอง

เขาในตอนนี้ไร้ศัตรูอย่างแท้จริง

เขาเป็นหนึ่งในนักฆ่า 'เพ่ิมบุคลิก' ผู้มีสองบุคลิกด�ารงอยู่คู่กัน

"แน่ล ่ะว ่าถาม..." ซื่อหวังเจ ่อชะงักหมัด จากน้ันก็เอ ่ยว ่า  

" 'นาย' คนเดิม!"

จังหวะที่ซื่อหวังเจ่อเอ่ยค�าว่า 'นาย'...

ท้องฝั่งซ้ายของต้วนเหิงหลงก็โดนหมัด!
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"อะไรกัน!" ต้วนเหิงหลงแปลกใจสุดขีด

"หรือนายคิดว่าหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยคิดหาทางเอาชนะนาย

เลย?" ซื่อหวังเจ่อซัดก�าปั้นเข้าแก้มต้วนเหิงหลงอีกครั้ง

ซือ่หวังเจ่อใช้วิธีอะไรรบกวนความสามารถในการรบัรูก้ระแสไฟฟ้า

ของต้วนเหงิหลงจนท�าให้เขาไม่อาจหลบการโจมตอีนัรุนแรงได้?

"หึๆ เป็นคู่ต่อสู้ชั้นยอดอย่างที่คิดไว้เลย" ต้วนเหิงหลงปาดเลือด 

ที่มุมปาก ก่อนเอ่ยด้วยรอยย้ิมว่า "เอาอีก!"

พวกเขาเข้าห�้าหั่นกันอีกครั้ง! ไม่ตายไม่เลิกรา!

เสียงเบาย่ิงนัก

การต่อสู ้ของนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดสองคนกลับได้ยินเพียง 

เสยีงลมจากก�าป้ันพวกเขาเท่าน้ัน ก�าป้ันก่อให้เกิดกระแสอากาศ สภาพ 

รอบๆ ดาดฟ้านั้น นอกจากวัตถุบางชิ้นที่ถูกลมพัดล้ม อย่างอื่นที่เหลือ 

ก็อยู่ในสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง พวกเขาเป็นนักฆ่าจ�าพวกเดียวกัน  

เป็นจ�าพวกที่สังหารเป้าหมายทิ้งได้โดยไร้สุ ้มเสียง เป็น...นักฆ่า  

ที่ น่า สะพรึง กลัว!

เวลาน้ีจู่ๆ ต้วนเหิงหลงก็ตอบค�าถามของซื่อหวังเจ่อ

"เพราะว่าเธอเป็น 'ยีนสู้รบ' ท่ี...ล้มเหลว"
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แนะน�าศักยภาพพิเศษ

'พลังเนตร'

พลังเฉพาะตัวของผู้ครอบครอง 'ยีนสู้รบ' ขณะใช้พลัง 

ม่านตาจะกลายเป็นสีส้ม พละก�าลังจะเพ่ิมสูงขึ้นหลายเท่าตัว

หลักการคือเมื่อมนุษย์ตกอยู่ในวิกฤตจะใช้พละก�าลัง 

อันน่าทึ่งได้ เช่นในช่วงหน้าสิ่วหน้าขวานท่ีหลานถูกทับอยู ่

ใต้ท้องรถ ยายแก่ๆ จะฮึดยกรถเพ่ือช่วยหลานได้ 'พลังเนตร'  

ก็คือปรากฏการณ์ท่ีแรงฮึดลักษณะนี้ระเบิดออกมา ทว่า 

พละก�าลังนี้คงอยู่ได้เพียงไม่ก่ีวินาทีในคนทั่วไป ซ�้ายังอยู่ 

เหนือการควบคุม ส่วนผู้มี 'ยีนสู้รบ' กลับคงพลังได้นานกว่า

และควบคุมตัวเองได้ด้วย

ผู้มีศักยภาพพิเศษ : ซื่อหวังเจ่อ ต้วนเหิงหลง กูอิ้งเสว่ีย 

(ลักษณะแฝง)

'ตัวรับไฟฟ้า'

ไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสท้ังห้าอย่างการมอง ฟัง 

สัมผัส รับรส และดมกลิ่นในการล่าเหย่ือ ทว่าใช้ 'สัมผัสที่หก

อย่างหนึง่ซึง่คล้ายกับฉลาม' ในการล่าสงัหาร นกัวิทยาศาสตร์

เรียกมันว่า 'ตัวรับไฟฟ้า'
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ในหูชั้นในของผู้มีศักยภาพพิเศษนี้จะมีปลายประสาท 

รับความรู ้สึกชนิดหน่ึงที่ชื่อว ่า 'แอมพูลลาของลอเรนซินี  

(Ampullae of Lorenzini)' ซึ่งจะส่งข้อมูลการรับรู ้ไปยัง 

สมองส่วนท่ีเกี่ยวข ้อง ขอเพียงเป็นสิ่งมีชี วิตท่ียังไม่ตาย  

การท�างานของกล้ามเน้ือหรอืการสมัผสัถูกวัตถุอืน่จะก่อให้เกิด

กระแสไฟฟ้าอ่อนๆ แอมพูลลาของลอเรนซินีเป็นเหมือน 

ระบบเรดาร์ทีต่รวจจบักระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ในบรเิวณแวดล้อมได้ 

ด้วยเหตุน้ีผู้มีตัวรับไฟฟ้าไม่ต้องมองและไม่ต้องฟังก็สามารถ

รบัรูต้�าแหน่งและภาพของศตัรไูด้เสมอืนมภีาพวาดทรายปรากฏ

ในสมอง โดยอาศยัเพียงการเคลือ่นไหวหรอืแม้แต่การเต้นของ

หัวใจของศัตรู

ผู้มีศักยภาพพิเศษ : ต้วนเหิงหลง

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : โจวจว้ินหล่าง

ฉายา : ซื่อหวังเจ่อ

อาชีพเดิม : ซีอีโอบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : เป็นผู้มี 'ยีนสู้รบ' หน้าตาหล่อเหลาคมคาย 

มีสง่าราศี เปล่งประกายแห่งความเป็นราชัน รับเฉพาะ 

ภารกิจระดับ S ขึ้นไปเท่าน้ัน รักรถยนต์ลัมโบร์กินีสีส้มของ 

ตัวเองเป็นที่สุด เขาเชี่ยวชาญอาวุธทุกชนิด มีดประจ�าตัวคือ 

Strider BT-SS ลายเสือ ปืนพกประจ�าตัวคือ Beretta 90-Two 

ว่องไวอย่างน่าท่ึง ปฏิกิริยาตอบสนองเหนือคนท่ัวไป มี  

'พลังเนตร' ซึ่งปรากฏขึ้นเพราะ 'ยีนสู้รบ' มีอายาเสะ เอริ 

เป็นผู้จัดการและเลขาฯ ส่วนตัว
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'ฉันมีคุณสมบัติอะไรมาท�าให้นายแพ้?

ฉันจะให้นายได้เห็นคุณสมบัติของฉัน'

(4)

"Hey! ตาแก่สองคนให้ฉันรับมือเอง" ชายคนหนึ่งก�าลังถูไม้ถูมือ 

"นายถอยไปข้างๆ"

เขาก็คือชูไต้หลิงเฮ่าท่ี 'กระหายศึก' มานาน!

เหวยเนว่ียตี้ท่ีอยู่ข้างเขาไม่ได้ส่งเสียง

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : สมาคมซาเซิง

ชื่อ-สกุล : ต้วนจื่อหลง

ฉายา : ต้วนเหิงหลง

อาชีพเดิม : ไม่มีอาชีพ

ส่วนสูง : 185 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสงัเขป : เป็นผูค้รอบครอง 'พลงัเนตร' ซึง่ปรากฏขึน้

เพราะ 'ยีนสู ้รบ' มีเครารกครึ้ม ชอบคาบบุหรี่ เป็นนักฆ่า 

สายใช้ก�าลงั มอีวยัวะชนดิหนึง่ซึง่เป็น 'ตวัรบัไฟฟ้า' แบบเดยีวกับ

ฉลาม สามารถสัมผัสได้ถึงต�าแหน่งท่ีแน่ชัดของ 'เหย่ือ'  

โดยอาศัยเพียงกระแสไฟฟ้าระดับอ ่อน ซ�้ายังสัมผัสถึง  

'ไฟฟ้าชวีภาพ' อย่างคลืน่สมอง การหดตวัของกล้ามเน้ือหวัใจ 

และอื่นๆ ได้อีกด้วย เขาเป็นชายผู ้น่าสะพรึงกลัวคนแรก 

ที่เอาชนะชูไต้หลิงเฮ่าได้
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"ฮ่าๆ! นายก็คือนักฆ่าหมายเลขศูนย์ในยุคฉัน? ได้ยินชื่อมิสู ้ 

ได้พบหน้านะเนี่ย!"

"เหล่าทาน ดูท่าเราหวนคืนยุทธภพอีกครั้งก็นับว่าสนุกดีนะ"  

ชายผมขาวโพลนอีกคนกล่าว

พวกเขาคือนักฆ ่าท็อปเท็นยุคก ่อน ทานจี้ เ ทียนจุ ้ยและ 

เทียนซั่งเหรินเจียน

สองวันก่อนขณะทีพ่วกเขากับเซยีวจางเหรินเซงิเล่นไพ่นกกระจอก

กันอยูท่ี่ปาซนิเหลง็ก็รูแ้ล้วว่าสาวแซ่เว่ยน�ายนีจากร่างของพวกเขาไปสร้าง 

'บุคลิก' พวกเขาจึงตัดสินใจไปถามจูเก่อซื่อเจี๋ย ผู้บริหารองค์กรนักฆ่า 

เพ่ือท�าความเข้าใจท่ีมาที่ไปของเรื่องท้ังหมด

แน่นอนว ่าจู เก ่อซื่อเจี๋ยไม ่มีทางปล ่อยโอกาสท�าเงินนี้ ไป  

นกัฆ่าอาวุโสยุคก่อนทีร่อดชวิีตมาถึงวันน้ีคือเดมิพันชัน้ยอด เขาเล่าเร่ือง

การ 'เพ่ิมบุคลิก' ให้ผู้เฒ่าท้ังสามฟังอย่างละเอียด

หลงัจากเซยีวจางเหรนิเซงิ ทานจีเ้ทียนจุย้ และเทยีนซัง่เหรินเจยีน 

รู้เรื่องน้ี ความคิดแรกก็คือ...'ต้องสั่งสอนเด็กสมัยนี้เสียหน่อย'

พวกเขา 'ตัวจริง' จะลงมือแล้ว

"ตาแก่! เลิกพล่ามซะที มาเถอะ!"

ชูไต้หลิงเฮ่าถอดเสื้อคลุมซึ่งหนักเป็นพิเศษของเขาทิ้งลงพ้ืน  

เกิดเสียงกึกก้องเหมือนโลหะร่วงกระแทก มัดกล้ามท่ัวร ่างเขา 

แสดงให้เหน็ถึงเรอืนร่างท่ีใกล้เคียงความสมบรูณ์แบบ สิง่ทีแ่น่ใจได้กค็อื

ระหว่างอยู่ในคุกชูไต้หลิงเฮ่าไม่ได้ปล่อยตัวเลยแม้แต่ วินาทีเดียว  

เขาเคี่ยวกร�าตัวเองอยู่เสมอ

ส่วนเหวยเนว่ียต้ีผู้ยืนอยู่ด้านข้างไม่มีทีท่าจะเข้าร่วมแต่อย่างใด 

แค่กอดอกยืนดูเฉยๆ
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"เริ่มเกมได้"

ชไูต้หลงิเฮ่าเปิดฉากโจมต ีหมดัหนักหน่วงเหว่ียงออกไปซดัเข้าใส่...

ร่างเหวยเนวี่ยตี้!

เหวยเนว่ียตีไ้วกว่า เอามอืกันก�าป้ันทรงพลงัของชไูต้หลิงเฮ่าไว้ได้

"นายท�าอะไร" เขาขมวดคิ้ว

"ใครบอกว่าฉันจะช่วยนายเล่นงานตาแก่สองคนน้ี ฮี่ๆ จะเล่น 

ก็เล่นด้วยกันสิ!" ชูไต้หลิงเฮ่าย้ิมเจ้าเล่ห์ "เรามา...สู ้ตะลุมบอนกัน 

สักยก!"

ใครก็คาดไม่ถึงว่าเขาจะเล่นงานเหวยเนว่ียตี้ก ่อน ใช่แล้ว  

ชูไต้หลิงเฮ่าน่ะคือ 'สัตว์ประหลาด' ท่ีไม่มีใครควบคุมได้ของจริง

"ฉันชอบ"

เหวยเนว่ียตีเ้อ่ยออกมาสองค�าแล้วก็โต้กลบัทันควัน พร้อมกันนัน้

ทานจีเ้ทยีนจุย้และเทียนซัง่เหรนิเจยีนก็เร่ิมเปิดฉากจูโ่จมเช่นกัน ท้ังสาม 

เข้าเล่นงานชูไต้หลิงเฮ่าพร้อมกัน

ชูไต้หลิงเฮ่าใช้แขนท้ังสองกันการโจมตีจากท้ังสามไว้ มุมปาก

เผยอย้ิม

"Hey! สู้แบบหนึ่งต่อสามใช่มั้ย น่าสนุก!"

ในศึกที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เปยคูเคยกล่าวว่าชูไต้หลิงเฮ่า

เป็นนักฆ่าท่ีประมาทศัตรูเกินไป เขาถึงเอาชนะได้

ถูกต้อง ชไูต้หลงิเฮ่าเป็นนกัฆ่าโคตรระห�า่ทีช่อบประมาทศตัร ูทว่า 

นี่ก็แสดงให้เห็นว่า...

เขามีฝีมือมากพอที่จะประมาทศัตรู!

ม่านตาชไูต้หลงิเฮ่าพลนัเปลีย่นเป็นสส้ีม พละก�าลงัและความเรว็ 

พุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด เขาปล่อยไปสามหมัดซัดเข้าหาท้ังสามคน
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อย่างแม่นย�า ในจ�านวนสามคนมีเพียงทานจี้เทียนจุ้ยผู้มีโสตประสาท 

'อุตตมะ' คนเดียวท่ีไม่โดนก�าปั้น

ชายผู้เดิมทีมี 'ยีนชั่วร้าย' ขณะนี้บนร่างกลับปรากฏ 'ยีนสู้รบ'  

ออกมาพร้อมกัน ประกอบกับเมื่ออยู่ในคุก ชูไต้หลิงเฮ่าก็เฝ้าพัฒนา 

ความสามารถในการต่อสู้อย่างไม่หยุดย้ัง เขาในเวลานี้ไม่ว่าเทียบกับ

ตัวเองในช่วงไหนๆ ก็แข็งแกร่งย่ิงกว่า น่ากลัวย่ิงกว่า!

"ชูไต้หลิงเฮ่า ท่าทางนายจะมีฝีมือส�าหรับเป็น 'หมายเลขศูนย์' 

จริงๆ ด้วยนะน่ี" ทานจี้เทียนจุ้ยอ้อมไปอยู่ข้างหลังเขาอย่างรวดเร็ว 

เตรียมพร้อมโจมตี

"แน่น้อน!"

ทานจีเ้ทยีนจุย้คดิไม่ถึงว่าชไูต้หลงิเฮ่าจะเคล่ือนไหวรูปแบบเดียวกัน 

เขาอ้อมไปอยู่ข้างหลงัทานจีเ้ทียนจุย้เช่นกัน

ทานจีเ้ทยีนจุย้ไม่ทนัได้ประหลาดใจแม้แต่ครึง่วินาท ีก�าป้ันหนักๆ  

ก็เหวี่ยงเข้าแผ่นหลังเขาแล้ว!

"อั้ก!"

"แก่แล้วเหรอ อืดชะมัด!"

ทีน้ีนักฆ่าทั้งสามคนก็โดนเขาโจมตีกันถ้วนหน้าแล้ว

ชไูต้หลงิเฮ่ายืนตรงกลางประหนึง่ยักษ์ใหญ่ มองสามคนทีบ่าดเจบ็

"ดูท่า..." เขาถ่มน�้าลาย "ใช้แรงแค่ครึ่งเดียวก็เรียบร้อยแล้ว ฮี่ๆ"

หากต้วนเหงิหลงคอืสญัลกัษณ์แทนความไร้เทยีมทานในหมูม่นุษย์ 

เช่นนัน้พละก�าลงัของชไูต้หลงิเฮ่าก็...

ท�าลายล้างโลกได้อย่างแน่นอน!
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แนะน�าศักยภาพพิเศษ

'อุตตมะ'

อุตตมะคือ 'โสตประสาท' ชนิดหนึ่ง หนึ่งในสิ่งมีชีวิต 

ทีโ่สตประสาทดีทีส่ดุในโลกก็คือค้างคาวซึง่มรีะบบ 'ระบตุ�าแหน่ง

จากเสียงสะท้อน' พิสัยการได้ยินของมันอยู่ท่ีสองร้อยสิบสอง 

กิโลเฮิร ์ตซ์ ทว่าสัตว์ท่ีโสตประสาทเหนือกว่าค้างคาวคือ 

ผีเสื้อกลางคืน

ผีเสื้อกลางคืนมีพิสัยการได้ยินถึงสามร้อยกิโลเฮิร์ตซ์ 

มากกว่าค้างคาวถึงหนึ่งในสาม ผีเส้ือกลางคืนต้องคอยหนี 

จากค้างคาวซึ่งเป็นผู้ล่าจึงมีวิวัฒนาการเหนือชั้นเช่นนี้ ผู้มี

ศกัยภาพพิเศษนีส้ามารถใช้โสตประสาท 'อตุตมะ' หลบไม้ตาย

ของนักฆ่าอ่ืนๆ ได้

ผู้มีศักยภาพพิเศษ : ทานจี้เทียนจุ้ย

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า (เกษียณ)

ชื่อ-สกุล : ซูเอ้อร์ไจ่

ฉายา : ทานจี้เทียนจุ้ย

อาชีพเดิม : คนถ่อเรือข้ามฟาก

ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : นักฆ่าเกษียณอายุ ปัจจุบันเป็นคนเรือ 

อยู่ทีห่ล่ามซ้างไหว่ มโีสตประสาท 'อุตตมะ' สามารถหลบหลีก 

การโจมตีของนักฆ่าคนอ่ืนได้อย่างง่ายดาย
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'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า (เกษียณ)

ชื่อ-สกุล : เฉินสุ่ยซั่ง

ฉายา : เทียนซั่งเหรินเจียน

อาชีพเดิม : ชาวประมง

ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : นักฆ่าเกษียณอายุ เร้นกายอยู่ที่ปาซินเหล็ง 

ผมขาวทั้งหัว ชื่นชอบการตกปลาและมีเบ็ดตกปลาเป็นอาวุธ

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : ไม่แน่ชัด

ชื่อ-สกุล : หร่วนป๋อเหา

ฉายา : ชูไต้หลิงเฮ่า

อาชีพเดิม : เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : รูปร่างสูงใหญ่ นักฆ่าหมายเลขศูนย ์

ในต�านาน จุดอ่อน...ณ ปัจจุบันยังไม่มี ค�าพูดติดปากของเขา 

คือค�าว่า 'Hey' ไม่ได้ตายในศึกที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 

กระสุนคาอยู่ในสมอง มีความสามารถ 'ภาพลวงตาเหมือน

นาฬิกาหยุด' สามารถหลบกระสุนพ้น ขณะเดียวกันก็มี  

'ยีนชั่วร้าย' และดวงตาสีส้ม ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
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'คนที่มีปัญญาดูแคลนศัตรูได้

อันดับแรกก็พิสูจน์แล้วว่าเขาแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้'

(5)

"ฮ้า นายนี่จริงๆ เลยน้า ลอกความสามารถของฉันท้ังทีก็น่าจะ

บอกกันมั่ง" ชายคนหนึ่งถือปืนลูกโม่รุ่นเก่าซ่อนอยู่หลังก�าแพง

"ฉนันึกว่านายตายไปแล้วซะอกี ฮ่าๆ!" ชายอกีคนซึง่มรีอยสกัเตม็ร่าง

เอ่ยปนหวัเราะ "ถึงยังไงนายก็แก่ปนูนีแ้ล้ว อย่าโทษทีฉ่นัเข้าใจผดิเลย"

"ไม่ได้โทษนาย เปล่าเล้ย ฉนัน่ะเป็นคนชอบอยู่เงยีบๆ ท�าเอานาย

นึกว่าฉันตายไปแล้ว ต้องขอโทษด้วยจริงจริ๊ง!"

ทันทีที่ขาดค�า เขาก็ว่ิงอย่างรวดเร็วจากทางเดินอีกฟากมาถึง 

ทางซ้ายของชายผู้มีรอยสัก!

เขาผู้ซ่อนกลิ่นอายและลมหายใจได้ชนิดไร้เสียง ไร้กลิ่น ก็คือ 

นักฆ่าที่แข็งแกร่งท่ีสุดของยุคก่อน...เซียวจางเหรินเซิง!

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : เทียนยวนเฉิง

ชื่อ-สกุล : ไม่แน่ชัด

ฉายา : เหวยเนว่ียตี้

อาชีพเดิม : คนขับรถขนขยะ

ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ไม่แน่ชัด
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ส่วนคู่ต่อสูข้องเขาก็คือซาอ้ันไห่ทีไ่ด้รบัการเพ่ิมบคุลกิของตัวเขาเอง 

หลังจากซาอั้นไห่ล้มฉีเฝิงต๋ีบนทางจักรยานอ่าวโทโลแล้วก็มายัง 

อาคารสิบหกดับเบิลยู จากนั้นก็เจอเข้ากับเซียวจางเหรินเซิง

เมื่อกระสุนเจาะเข้าแขนของซาอ้ันไห่จากทางซ้าย เขาถึงรู้ตัวว่า

ต�าแหน่งของตัวเองโดนอีกฝ่ายรู้ตั้งนานแล้ว

"บ้าเอ๊ย!" เขาตะโกน จากน้ันก็รีบว่ิงหลบไปทางบันได

"อีกนิดนึง ยังขาดไปอีกนิดนึงนะ" เซียวจางเหรินเซิงเอ่ยพลาง 

ส่ายหัว "ศกัยภาพพิเศษในการอ�าพราง 'กลิน่อาย' ของนายใช้ได้ไม่เลว 

เสียดายที่ยังคุมให้เหมาะเจาะไม่ได้"

ซาอั้นไห่โผล่หัวมองไปยังทิศที่เสียงดังขึ้น แต่เซียวจางเหรินเซิง 

หายไปแล้ว ดูจากเวลาที่อีกฝ่ายส่งเสียงพูด เขาไม่มีทางหายไปได้เร็ว

ขนาดนั้น น่ีมันเหมือนหายตัวได้แล้วท้ิงไว้แค่เสียงอย่างนั้นแหละ

"ทางนี้!"

อีกฟากหน่ึง กระสุนเจาะเข้าน่องซาอั้นไห่อีกนัด

ซาอัน้ไห่คาดไม่ถงึเลยว่าเซยีวจางเหรนิเซงิจะวิง่ไปถึงอกีด้านแล้ว 

เขาได้แต่หนีออกจากระยะโจมตีอีกครั้ง

ในใจเขามีข้อสงสัยเพียงอย่างเดียว...

ตาแก่นี่ท�าได้ยังไงวะ

เคลือ่นทีไ่ด้เรว็ระดับน้ี อย่าว่าแต่คนแก่เลย ต่อให้เป็นนกักีฬาตวัยง 

ท่ีสมบรูณ์แขง็แรงก็ไม่แน่ว่าจะท�าได้!

"ดทู่านายจะยังไม่เข้าใจสนิะ ชาตินีน้ายไม่มวัีนก๊อปป้ีความสามารถ

ของฉนัได้! ฮ่าๆ!"

เซียวจางเหรินเซิง...

ตัง้ฉายาว่าเซยีวจางทีแ่ปลว่าเหิมเกรมิ แต่กลับมนีสัิยเก็บตวั จนถงึ
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ก่อนเกษียณเขาก็รัง้อันดับหน่ึงในตารางจดัอนัดบันกัฆ่ามาอย่างยาวนาน 

ย่อมต้องมเีหตุผลและมฝีีมอือย่างแน่นอน

เขาบรรลถึุงขัน้สดุยอดของหลกัทีว่่า 'นกัฆ่าจะดเูหมอืนนกัฆ่าไม่ได้' 

แล้ว!

ซาอ้ันไห่เดือดจัด ตอนแรกเมื่อเขาเอาชนะฉีเฝิงตี๋ได้ก็เรียก 

ความมั่นใจกลับมาไม่น้อย เสียดายที่ตอนนี้ต้องมาเจอตัวจริงของ 

คนที่เขา 'เพ่ิมบุคลิก' ซึ่งเขาไม่มีทางสู้ได้เลย

"หาต�าแหน่งของฉนัเจอมัย้...'บคุลกิ' ของฉนั ฮ่าๆ" เซยีวจางเหรนิเซงิ

หวัเราะเจ้าเล่ห์อกีครัง้ ราวกับว่าทกุอย่างอยู่ใต้การควบคมุของเขา

กลิ่นอาย พลังอันเป็นเอกลักษณ์ของเซียวจางเหรินเซิง เป็น 

แบบเดียวกับที่ปลาหมึกพ่นน�้าหมึกสีด�าออกมาท�าให้ศัตรูไม่อาจรู ้ 

ร่องรอยของมัน ส่วนเขาไม่ได้พ่นหมึก ทว่าเขาแผ่ไอชนิดหน่ึงออกมา 

ท�าให้ร่างกายของตนตัดขาดกับสภาพแวดล้อมรอบด้าน อ�าพราง 

กลิ่นอายของตนไว้

แน่นอนว่าพลังอ�าพรางกลิ่นอายของผู้เฒ่าเซียวจางเหรินเซิง 

ไม่ได้เรียบง่ายแค่น้ี

มดีสัน้เล่มหนึง่พุ่งลงมาจากเหนือบนัได ปักเข้าทีแ่ผ่นหลงัซาอัน้ไห่!

ซาอั้นไห่เหลียวหลัง แต่เซียวจางเหรินเซิงหายไปแล้ว เขา 

หันกลับมาอีกที...เซียวจางเหรินเซิงก็โผล่มายืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหน้า 

อีกฝ่ายยืนสองมือไพล่หลังส่งย้ิมให้ซาอั้นไห่อย่างสบายใจเฉิบ!

"เป็นไปได้ไง..."

มีดสั้นอีกเล่มปักลึกเข้าท่ีท้องของซาอั้นไห่เรียบร้อยแล้ว

เร็วเกินไป...

ไม่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความเร็ว ระยะห่างท่ีว่ิงจากบันไดมาอยู ่
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ตรงหน้าซาอ้ันไห่ได้น้ันไม่ใช่แค่เร็วหรอก แต่ว่า...

ไม่ มี ทาง เป็น ไป ได้!

เซียวจางเหรินเซิงไม่แม้แต่จะเหง่ือออกก็ชิงความได้เปรียบ 

ในการประลองครั้งน้ีได้แล้ว

"ฉันบอกแล้วไง ต่อให้นายได้ 'บุคลิก' ของฉันไป นายก็ไม่มีทาง

ลอกท่า 'พลัง' ของฉันได้!"

รอยย้ิมเจือแววปลอบโยนน่ันของเขาน่าสะพรึงกลัวกว่ารอยย้ิม

ไหนๆ!

แนะน�าศักยภาพพิเศษ

'กลิ่นอาย'

สามารถจูโ่จมและหลบหลกีโดยอกีฝ่ายไม่อาจจบัสงัเกตได้ 

เช่นเดียวกับท่ีปลาหมึกพ่นหมึกสีด�าออกมาท�าให้ศัตรูไม่อาจรู้

ร่องรอยของตน แค่ว่าผู้มีศักยภาพพิเศษนี้ไม่ได้พ่นหมึก ทว่า

แผ่ไอโปร่งใสชนิดหน่ึงออกมา ท�าให้ร่างกายของตนตดัขาดกบั

สภาพแวดล้อมรอบด้าน อ�าพรางกลิน่อายของตนไว้ แสงสว่าง

ไม่มีผลต่อกลิ่นอาย ดังนั้นจึงใช้ได้ท้ังกลางวันและกลางคืน  

ย่ิงเมื่ออยู่ในสถานท่ีมืดสลัว ความสามารถในการพรางตัว 

จะเพ่ิมสูงขึ้น

ผู้มีศักยภาพพิเศษ : เซียวจางเหรินเซิง
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'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า (เกษียณ)

ฉายา : เซียวจางเหรินเซิง

ชื่อ-สกุล : เจิ้งเหรินเซิง

อาชีพเดิม : ไม่มีอาชีพ

ส่วนสูง : 182 เซนติเมตร

ข้อมลูโดยสงัเขป : นักฆ่าเกษยีณอายุ หน้าตาธรรมดาไม่โดดเด่น 

ผมขาวเต็มหัว ละม้ายคล้ายคุณลุงท่ีเดินหมากรุกอยู่ตาม 

สวนสาธารณะ ทว่ากลบัเคยเป็นอนัดบัหน่ึงในตารางจดัอนัดบั 

นักฆ่า บรรลุถึงข้ันสุดยอดของหลักที่ว่า 'นักฆ่าจะดูเหมือน 

นักฆ่าไม่ได้' มีความสามารถในการอ�าพรางกลิ่นอาย

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : หน่วยลับสมาคมจงซา กลุ่มซยงโซ่ว (ถอนตัว

ชั่วคราว)

ชื่อ-สกุล : หวงต้าไห่

ฉายา : ซาอ้ันไห่

อาชีพเดิม : ศิษยาภิบาล/ชาวประมง

ส่วนสูง : 188 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ได้รับการเพ่ิมบุคลิกของเซียวจางเหรินเซิง 

จึงได้ครอบครองความสามารถในการอ�าพรางกลิ่นอายด้วย  

มีรอยสักเต็มตัว ภายนอกคือศิษยาภิบาลผมขาวเคราขาว 

ผูเ้มตตา ด้านมดืกลบัเป็นนักฆ่าทีฆ่่าคนเป็นผกัปลา วิธีสงัหาร

โหดเหี้ยมอ�ามหิต ชอบห่ันศพเป็นท่ีสุด สูบซิการ์เป็นนิสัย  

หลังจากถูกสือฮวงเอาชนะก็ซ่อนตัวเป็นชาวประมงอยู่ที่ชิงเต่า 

ภายหลังก็ออกโรงอีกครั้ง
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'รอยยิ้มที่ชวนหนาวเยือกท่ีสุด

ก็คือรอยย้ิมที่ธรรมดาท่ีสุด'

(6)

ณ ลานจอดรถฝั่งตรงกันข้ามไซแอนซ์ปาร์ก

รถทัวร์หลายคันจอดอยู่ในลานจอด คนสวมสูทสีด�ากลุ่มใหญ่

เตรียมตัวพร้อมแล้ว ในสมองของพวกเขาฝังโปรแกรม 'วิญญาณ'  

ซึ่งบันทึกรูปลักษณ์ภายนอก ลักษณะพิเศษ ความสามารถ และ 

ข้อมูลอื่นๆ ของเป้าหมายไว้ เป้าหมายของพวกเขามีเพียงเหล่านักฆ่า 

ที่เข้าร่วมเกมยึดพ้ืนที่เท่านั้น

สังหารโดยไม่แบ่งฝ่าย

พวกเขาได้ชือ่ใหม่แล้ว...'กองก�าลงัลบั' กองก�าลงัซึง่อ�าพรางร่องรอย

ในความมืด

"เริ่มปฏิบัติการ"

หัวหน้ากองก�าลังลับออกค�าสั่ง คนชุดด�าทั้งหมดท�าตามทันที

พวกเขาลงจากรถ บรรจุกระสุนปืนพก แล้วว่ิง!

รวดเร็ว แม่นย�า เชื่อฟังโดยสมบูรณ์

มีองค์กรใหญ่ๆ มากมายแค่ไหนที่ต้องการ 'บุคลากร' เหล่าน้ี

เพียงครู่เดียวสมาชิกกองก�าลังลับหลายคันรถก็จากไป

เหลือเพียง...เขา

เมื่อครู่ผู้ที่ออกค�าสั่งก็คือเขา

ชายสทูด�าคนนีม้องปืนพกก่ึงอตัโนมตัทีิทีเธอร์ตีท้รใีนมอืของตวัเอง 

คล้ายก�าลงัครุน่คดิบางอย่าง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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