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เรื่องราวใดๆ ในโลกย่อมมีวันสิ้นสุดลง แม้ว่าเร่ืองราวเหล่าน้ันอาจจะ

กล่าวได้ไม่เต็มปากว่า 'จบบริบูรณ์' อย่างสวยงาม แต่เมื่อมันต้องสิ้นสุด 

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม มันย่อมสิ้นสุดแล้ว ไม่ว่าเรื่องของชีวิตผู้คนหรือ 

ความสมัพันธ์ก็ล้วนเป็นเช่นน้ี นวนยิายอย่าง 'โลกนกัฆ่า' เองเมือ่ถึงคราวสิน้สดุ 

ก็ไม่อาจฝืนรั้งไว้ได้ แต่ถึงแม้สิ้นสุดก็หาใช่จบบริบูรณ์ ผู ้คนในโลกนักฆ่า 

ยังคงดำาเนินเรื่องราวของตนเองต่อไป และจะกลายเป็นเรื่องราวใหม่ๆ ที่เรา

อาจได้พบพานกันในอนาคต

แม้จะสิ้นสุด แต่ไม่เคยจบสิ้น

สุดท้ายน้ีแม้นวนิยายเรื่องน้ีจะต้องขอลาจากหน้ากระดาษไปก่อน  

แต่ก็อย่าได้ลืมสิ่งท่ีโลกนักฆ่าเตือนไว้เสมอ

โปรดมีสติ เหลียวซ้ายแลขวา ระแวดระวังตัว ท่องให้ขึ้นใจ...

'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้'

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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สร้างโลกอีกใบหน่ึงขึ้นมา

ยินดีต้อนรับสู่โลกของกูชี่
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จากใจนักแปล

หลังจากถูไถใช้แว่นเก่าเลนส์เหลืองแปล 'โลกนักฆ่า' เล่ม 9 จนจบ  

วันน้ีก็เพ่ิงได้ฤกษ์ไปวัดสายตาตัดแว่นใหม่ คนตรวจสายตาเป็นน้องนักศึกษา

คณะทัศนมาตรปีห้า

"พ่ีมองแถวที่ห้าเห็นมั้ยคะ"

"มองเลข 8 กับ 6 ไม่เห็นค่ะ...คือพ่ีหมายถึงถ้าพ่ีไม่ได้จำาได้อยู่แล้วว่า 

มันคือ 8 กับ 6 ก็จะมองไม่ออกน่ะค่ะ"

"..."

"แถวที่เจ็ดมีเลขอะไรบ้างคะ"

"7 2 6 4 7 9 3 ค่ะ แต่ท่ีจริงพ่ีเห็นแค่เลข 7 กับ 4 นะคะ เลขทรงกลมๆ  

ที่เหลือมองไม่ออกค่ะ"

"...พ่ีจำาตารางได้ทั้งแผ่นแล้วนี่คะ..."

"...ก็พ่ีสายตาสั้นมาตั้งแต่สิบกว่าขวบแล้วนะ ทำาไมพวกน้องไม่เปลี่ยน

เลขบ้าง"

ตั้งแต่ก้าวแรกท่ีเหยียบเข้าห้องตรวจ มองไปเห็นแถวบนสุด 8 5 ก็แทบ

จะท่องที่เหลือต่อได้แล้วค่ะ!

เพ่ือผลการตรวจท่ีถูกต้องแม่นยำา สถานท่ีตรวจวัดสายตาท้ังหลาย 

ควรอัพเดตเลขพวกนั้นบ้าง หรือไม่ก็เตรียมไว้หลายๆ ชุด ถามแล้วเปลี่ยนชุด

ไปเรื่อยๆ คนสายตาสั้นข้ีเบื่อค่ะ!

scimmietta
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Gu Qi 7

บทที่ 1
ศึกเป็นตาย

Death Battler
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8 โลกนักฆ่า 09 : Ending Killer

(1)

เหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ชูไต้หลิงเฮ่า 

ร่วมมือกับอ้ายเพ่ือรับมือฮั่วฉว่ีผู้มีสิบเอ็ดบุคลิก

ชูไต้หลิงเฮ่าพุ่งเข้าใส่ฮั่วฉวี่ราวลูกธนูโดยไม่พูดให้มากความ

แม้แต่ครึ่งค�า แต่เขาคาดไม่ถึงว่าเงาร่างสายหนึ่งจะปรากฏข้ึนข้างกาย

ด้วยความรวดเร็วย่ิงกว่า แล้วชิงลงมือโจมตีฮั่วฉว่ี

ในดวงตาสองสีของอ้าย ม่านตาข้างซ้ายซึ่งเป็นสีส้มมีกระแส 

ปั่นป่วนหมุนวนอยู่

ตอนแรกฮั่วฉว่ีคิดใช้กระบองเหล็กในมือสกัดการโจมตีของอ้าย 

แต่กระบองกลับถูกมีดเซรามิกท่ีเสมือนมีพลังบรรจุอยู่ฟันขาด

"อะไรวะ!"

ฮั่วฉว่ีเบิกตากว้าง นึกไม่ถึงว่าอาวุธที่แข็งแรงทนทานระดับน้ี 

จะถูกฟันขาด เขาถอยหลังอย่างว่องไวเพ่ือหลบกระบวนท่าปลิดชีพ 
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Gu Qi 9

ของอ้าย ทว่าชูไต้หลิงเฮ่าก็มาอยู่ตรงหน้าแล้ว

เขาจะต่อยฮั่วฉว่ีให้ตายในหมัดเดียว?

ไม่!

ชูไต้หลิงเฮ่าผู้แต่ไหนแต่ไรก็คิดแต่จะหาความเพลิดเพลินจาก 

การต่อสู้ไม่ได้ออกหมัด ทว่าเขา...ฟาดฝ่ามือใส่แก้มฮั่วฉว่ี

ท�าไมเขาต้องท�าแบบน้ีด้วย

เวลาเดียวกันนั้นฮั่วฉว่ีก็โดนเข้าไปอีกมีด

เป็นมีดสั้นของอ้าย

ชไูต้หลงิเฮ่าไม่ได้คดิจะโจมตฮีัว่ฉว่ี ทว่าต้องการบงัสายตาอกีฝ่าย

ให้มองไม่เห็นการโจมตีของอ้าย คนอย่างชูไต้หลิงเฮ่าถึงกับลงมือ

ประสานกับคนอ่ืน

"Hey! แทงเก่งน่ีน้องสาว! แม่นเป๊ะ!" ชูไต้หลิงเฮ่าเอ่ยอย่างดีใจ 

"พ่ีชูไต้หลิงเฮ่าคนน้ีล่ะเป็นปลื้ม!"

"ขอบคุณค่ะท่ีชม"

หน่ึงชาย หน่ึงหญิง

หน่ึงสูง หนึ่งเตี้ย

นักฆ่าสองคนซึ่งสไตล์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงยืนมองฮั่วฉว่ีท่ี 

บาดเจ็บ สายตาของพวกเขาประหน่ึงก�าลังบอกฮั่วฉว่ีว่า...

'ต่อให้นายมีร้อยบุคลิก พันบุคลิกก็เปล่าประโยชน์ นายจะต้อง

ตายด้วยมือเราอยู่ดี'

พร้อมกันน้ันในหัวสมองของฮั่วฉว่ี...

"เจ็บ!"

"อย่าโวยน่า!"

"ความผิดนายน่ันแหละ เธอก็เป็นแค่เด็กกะเปี๊ยก!"
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10 โลกนักฆ่า 09 : Ending Killer

"ประมาทศัตรูเกินไป"

"ความผิดนายน่ันแหละ!"

"เมื่อก้ีไม่น่าใช้กระบองเลย น่าจะใช้ทวนต่างหาก"

"ไม่ ผิดหมดนั่นแหละ น่าจะไปซ่อนตัวแล้วค่อยลอบโจมตี"

"พวกนายเงียบหน่อยได้มั้ย!"

ในโลกแห่งความเป็นจริงปราศจากเสียงใดๆ บทสนทนาเหล่านี้

แค่วูบผ่านมาในสมองฮัว่ฉว่ีเท่าน้ัน บคุลกิต่างๆ ก�าลงัต�าหนกัินไปมาใน 

'โลก' ของพวกเขา

ฮั่วฉว่ี...มีปัญหาแล้ว

ปัญหาก็คือจะแบ่งงานให้บคุลกิทัง้หมดอย่างไรด ีพวกเขาสิบเอด็คน 

ต่างก็เป็นนักฆ่าระดับท็อป แต่ละคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเอง  

ฮั่วฉว่ีจะใช้และควบคุมพวกเขาได้อย่างไร

แต่ชั่วครึ่งวินาทีที่มัวครุ่นคิด แขนซ้ายก็โดนเข้าอีกมีด

อ้ายเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่แล้ว

"มี...หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดครั้ง" จู่ๆ อ้ายก็เอ่ยประโยคน้ีออกมา

เธอก�าลังตอบค�าถามก่อนหน้าน้ีของฮั่วฉว่ี

'เธอรู้มั้ยว่าในนิยายของเขามีค�าว่า 'อ้าย' อยู่ก่ีแห่ง'

คราวก่อนอ้ายเป็นฝ่ายลงัเลอยู่ครึง่วินาท ีส่วนคราวน้ีฮัว่ฉว่ีกลายเป็น 

ฝ่ายอึ้ง

"เธอจะไปรู้ได้ยังไงวะ!"

"ยัยน่ีอาจจะนับจริงๆ ก็ได้!"

"ต้องโกหกอยู่แหงๆ!"

ขณะท่ีสมองของเขาก�าลังกังขาค�าตอบของอ้าย ชูไต้หลิงเฮ่าก็ 

โผล่มาตรงหน้าอีกครั้ง
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Gu Qi 11

"ลงนรกไปซะเถอะแก!"

ก�าปั้นที่ทั้งรวดเร็วทั้งหนักหน่วงซัดลงบนร่างฮั่วฉว่ีอย่างต่อเนื่อง 

ตอนนี้ฮั่วฉว่ีเป็นเหมือนกระสอบทรายของชูไต้หลิงเฮ่า โดนซ้อมเอาๆ 

อย่างคลุ้มคลั่ง

หมัดที่หนักที่สุดต่อยฮั่วฉว่ีจนตัวปลิวไปกระแทกต้นไม้ ใบไม ้

ร่วงกราวราวกับเป็น 'น�้าตา' ซึ่งหลั่งให้ฮั่วฉวี่ผู้บาดเจ็บหนัก

"Hey! จบข่าว!" ชูไต้หลิงเฮ่าคลายหมัดที่ก�าแน่น "สิบเอ็ดบุคลิก

อะไรกัน ไม่ได้ความเอาซะเล้ย ชิ!"

เขาเหลียวกลับมามองอ้าย เธอก็ลดมีดท้ังสองเล่มในมือลงแล้ว

เช่นกัน

ชูไต้หลิงเฮ่าจะสังหารอ้ายโดยไม่สนฝ่ายเหมือนตอนท�าศึกตัดสิน

กับทานจี้เทียนจุ้ย เทียนซั่งเหรินเจียน และเหวยเนว่ียตี้หรือไม่

การเคลื่อนไหวต่อมาของชูไต้หลิงเฮ่าคือ...

"น้องสาว ไม่เลวๆ!" เขาตบหัวอ้ายเบาๆ

เขาไม่ได้เล่นงานเธอ แค่เอ่ยด้วยรอยย้ิมราวกับพ่ีชาย

"ฉายาของคุณคือ...ชูไต้หลิงเฮ่า?" อ้ายถาม

"ใช่ เธอรู้ได้ไง"

"คุณก็คือคนที่ท�าร้ายพ่ีเปยคู?" อ้ายเอ่ยโดยไม่เกรงใจสักนิด

"Hey! เขาต่างหากที่เป็นคนยิงเจาะกะโหลกฉัน!" ชูไต้หลิงเฮ่า 

ชี้รอยแผลเป็นบนหน้าผาก "ตอนน้ีกระสุนยังคาอยู่ในหัวฉันอยู่เลยเนี่ย!  

ว่ากันจริงๆ ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นฝ่ายท�าร้ายฉันถึงจะถูกมั้ง! ฮ่าๆ!"

"เมื่อก้ีคุณช่วยหนู ถือว่าหายกันไป หนูจะไม่ฆ่าคุณ" เธอเอ่ย 

เสียงเย็น

ชูไต้หลิงเฮ่าฟังแล้วหัวเราะลั่นเหมือนไอ้โง่ "ฮ่าๆ! ไม่ฆ่าฉัน?  
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12 โลกนักฆ่า 09 : Ending Killer

หนูน้อย เธอน่ีน่าสนใจจริงๆ! น่าสนใจชะมัด!"

ระหว่างท่ีพวกเขาท�าเหมือนก�าลังคุยเรื่องสัพเพเหระอยู่น้ัน จู่ๆ 

ก็ได้ยินเสียงหัวเราะ

เสียงหัวเราะของใครอีกคน

เสียงหัวเราะท่ีดังมาจากฮั่วฉว่ี

เขาเงยหน้าขึ้นมองชูไต้หลิงเฮ่ากับอ้าย ก่อนจะเอ่ยค�าพูดพิลึกๆ 

ออกมา

ค�าพูดท่ีพิลึกสุดกู่

"ขอบใจพวกนายมาก"

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : ไม่มี

ชื่อ-สกุล : สวีเทียนอัน

ฉายา : ฮั่วฉว่ี

อาชีพเดิม : ไม่มีอาชีพ

ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร

ขอ้มูลโดยสังเขป : ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเข็มเล็กบ้างใหญ่บ้าง

ซึ่งเป็นร่องรอยอันเกิดจากการทดลอง เห็นแล้วชวนขนลุก  

เป็นแฟนตัวยงของเปยคู เคยท�าให้เรื่องราวท่ีตนสร้างข้ึนไปอยู่

ในเรื่องราวนักฆ่าของเปยคูด้วยวิธีการของเขาเอง เขาอยาก

กลายเป็นตวัละครทีส่�าคญัท่ีสดุในนิยาย จงึเข้าร่วมการทดลอง

อันน่าสะพรึงกลัว เพิ่มบุคลิกของนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในอดีต

ท้ังสบิเอ็ดคนเข้าไว้ในร่างของตน จนกลายมาเป็นนักฆ่าท่ีแข็งแกร่ง 

ที่สุด

Page ��������� 9.indd   12 2/10/2562 BE   11:11



Gu Qi 13

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : เฉินอ้ายหลิง

ฉายา : อ้าย

อาชีพเดิม : นักเรียนชั้นมัธยม

ส่วนสูง : 151 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : เด็กนักเรียนท่ีเพ่ิงข้ึนชั้นมัธยม ตาชั้นเดียว 

ผมหน้าม้า หน้าไร้อารมณ์ ไม่ชอบย้ิม ไม่ต้องการเพ่ือน เมื่อ

โดนรังแกจะไม่ตอบโต้ แต่กลับฆ่าคนตามภารกิจได้ ชอบเลือด

สดๆ สีแดงฉาน และชอบอ่านนิยาย หลังรอดจากความตายมา

ได้ครั้งหน่ึงก็ได้ครอบครองความสามารถในการเคล่ือนย้าย

มวลสาร ตาท้ังสองข้างเกิดสีต่างกัน ตาซ้ายสีส้ม ตาขวาสีฟ้า 

สาเหตุไม่ทราบแน่ชัด
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14 โลกนักฆ่า 09 : Ending Killer

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : ไม่แน่ชัด

ชื่อ-สกุล : หร่วนป๋อเหา

ฉายา : ชูไต้หลิงเฮ่า

อาชีพเดิม : เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : รูปร่างสูงใหญ่ นักฆ่าหมายเลขศูนย ์

ในต�านาน จดุอ่อน...ณ ปัจจบุนัยังไม่ม ีค�าพูดตดิปากของเขาคอื 

ค�าว่า 'Hey' ไม่ได้ตายในศึกท่ีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กระสุน

คาอยู่ในสมอง มคีวามสามารถ 'ภาพลวงตาเหมอืนนาฬิกาหยุด'  

สามารถหลบกระสุนพ้น ขณะเดียวกันก็มี 'ยีนชั่วร้าย' และ

ดวงตาสีส้ม ขณะน้ียังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

จ�านวนครั้งท่ีปรากฏค�าว่า 'อ้าย'

'โลกนักฆ่า 1' สิบเก้าครั้ง 'โลกนักฆ่า 2' สี่สิบสามครั้ง 'โลกนักฆ่า 

3' เก้าครั้ง 'โลกนักฆ่า 4' หกครั้ง 'โลกนักฆ่า 5' สองครั้ง 'โลกนักฆ่า 6' 

เจ็ดสิบสองครั้ง รวมทั้งสิ้นหน่ึงร้อยห้าสิบเอ็ดครั้ง ส่วน 'โลกนักฆ่า 7' ถึง 

'โลกนักฆ่า 8' อ้ายอยู่ในท่ีเกิดเหตุแล้ว จึงไม่น�ามารวม

'ความรู้ใจบางอย่างติดตัวมาแต่เกิด

ด�ารงอยู่ได้โดยไม่แบ่งแยกอายุ'
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Gu Qi 15

(2)

อัปยศ

เจ็บปวด

ความเจ็บปวดจะท�าให้มนุษย์สามัคคีกัน

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัว นี่เป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจ 

โต้แย้งได้ ทว่าเมื่อความเจ็บปวดปรากฏขึ้น มนุษย์ก็จะเอาความคิด 

เห็นแก่ตัววางไว้ข้างๆ แล้วเริ่มสามัคคีกัน

อย่างเวลาเกิดภัยธรรมชาติหรือภัยสงครามท่ีท�าให้มนุษย์ต้อง 

เจ็บปวดจากการสูญเสียบ้านเรือน มนุษย์ก็จะสามัคคีกันขึ้นมา หรือ

อย่างเวลาเกิดเหตุท�าร้ายร่างกายในละแวกบ้านของคุณ แม้แต่คนที่

เฉยชาท่ีสุดต่อความเป็นไปท้ังหลายในหมู่บ้านก็จะร่วมแรงร่วมใจ 

เค้นสมองคิดหาหนทางจับตัวคนร้าย

ครอบครัวเป็นอย่างน้ี หมู่บ้านเป็นอย่างนี้ ภูมิภาคเป็นอย่างน้ี 

บ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้

ท�าไมน่ะหรือ

เพราะทุกคนล้วนท�าเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน

ขอเพียงกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มนษุย์เราก็จะสามคัคกัีน 

ได้อย่างแท้จริง

สิบเอ็ดบุคลิกในร่างฮั่วฉวี่ก็ท�านองเดียวกัน

แต่ไหนแต่ไรมาพวกเขาก็ไม่เคยบรรลคุวามเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ

การ 'ด�ารงอยู่ร่วมกัน'

แน่นอนว่าเขาร้ายกาจมาก แต่ก็เป็นแค่สิบเอ็ดคนที่ต่างคน 

ต่างร้ายกาจมาก
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16 โลกนักฆ่า 09 : Ending Killer

ทว่านับตั้งแต่นาทีท่ีก�าปั ้นทรงพลังของชูไต้หลิงเฮ่าซัดใส่ร่าง 

ฮั่วฉว่ี ความคิดของพวกเขาก็ได้เปลี่ยนไปจริงจัง

เพราะในท่ีสดุพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าหากร่างกายเสยีหาย พวกเขา 

ก็จะไม่มี 'ท่ีอยู่' อีกต่อไป พวกเขาจะตายไปพร้อมกับเจ้าของร่าง

ผลประโยชน์ร่วมกันนี้ส�าคัญอย่างย่ิงยวด และก็คือข้อเท็จจริงที่ 

'เขา' ต้องการให้ท้ังสิบเอ็ดบุคลิกรู้มากที่สุด

'เขา' คนน้ีก็คือบุคลิกท่ีสิบสองในร่างฮั่วฉวี่...

บุคลิกดั้งเดิมของเขา ตัวสวีเทียนอันเอง!

เขาร่างกายอ่อนแอต้านลมแทบไม่ได้ เคลื่อนไหวก็ไม่เร็ว แรงก็

ไม่มี อะไรก็ไม่ดีสักอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือ...สติปัญญา

สติปัญญาในการท�าให้ 'พวกเขา' สามัคคีกัน

สติปัญญาท่ีไม่กลัวการถูกชูไต้หลิงเฮ่าซ้อมอย่างคลุ้มคลั่ง

บาดแผลฉกรรจ์ทีช่ไูต้หลงิเฮ่าฝากไว้ท�าให้อกีสิบเอด็บคุลิกตระหนกั 

ได้ว่าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปต้องตายแน่นอน

"ขอบใจพวกนายมาก"

ฮั่วฉว่ียันตัวข้ึนจากใต้ต้นไม้ เขาก้มหน้า ไม่สบตาศัตรูผู้แข็งแกร่ง

ทั้งสองตรงๆ

"แกขอบใจอะไรวะ" ชูไต้หลิงเฮ่าเอ่ยอย่างข้องใจ

"ขอบใจอะไร" รอยเข็มบนใบหน้าฮัว่ฉวีม่เีลือดซมึออกมา รูปลกัษณ์ 

ชวนสะพรึงเป็นที่สุด! "ขอบใจ...ที่พวกนายท�าให้เราสามัคคีกัน! หึๆ!" 

เขาหัวเราะด้วยเสียงชั่วร้ายกว่าชูไต้หลิงเฮ่าเสียอีก

เขาผู้โดนชูไต้หลิงเฮ่ากระหน�่าต่อยไปหลายสิบหมัดลุกข้ึนอีกครา 

หน�าซ�้ายังเดินมาอยู่ตรงหน้าทั้งสองด้วยท่าทางเหมือนไม่รู้สึกรู้สา

"ฉันเป็นบอสใหญ่ในเรื่องเว้ย ตอนนี้ต่างหากที่การต่อสู้...เริ่มข้ึน
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Gu Qi 17

อย่างเป็นทางการ!"

อีกด้านหนึ่ง

คนสามคนก�าลังท�าศึกอย่างเอาเป็นเอาตายกันอยู่

เซียวจางเหรินเซิงและเหวยเนว่ียตี้

ท�าไมถึงเป็นสามคน ไม่ใช่สองคนน่ะหรือ

'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้'

ส่วนเขาน่ะย่ิงกว่านั้น...

'นักฆ่าสองคนจะดูเหมือนนักฆ่าสองคนไม่ได้'

ตั้งแต่เซียวจางเหรินเซิงเข้าวงการก็ซ่อนความลับอย่างหนึ่งเอาไว้

เรื่อยมา ความลับซึ่งหลังจากผู ้จัดการของเขาตายไปก็เหลือเพียง 

พวกเขาเท่าน้ันท่ีรู้

ความลับซึ่งกระทั่งเพ่ือนซี้คนส�าคัญข้างกายเขาก็ไม่รู้

เหตุใดเซียวจางเหรินเซิงจึงรั้งอันดับหน่ึงในตารางนักฆ่าได้อย่าง

ยาวนาน

เหตุใดเซียวจางเหรินเซิงจึงซ่อนกลิ่นอายได้

เหตุใดเซียวจางเหรินเซิงจึงโจมตีจากต�าแหน่งที่เหลือคาดได้

เหตุใดเซียวจางเหรินเซิงจึงชอบเก็บตัวเงียบอยู่ตลอด

ก็เพราะเขาเป็นคนที่โดดเด่นสะดุดตามาตั้งแต่เกิดแล้ว

คนที่เกิดมาก็เป็นโรคหายากอย่างผมหงอกก่อนวัยและโรคอื่นๆ 

อีกมากมาย ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ในขณะนั้น โอกาสรอด 

ของเขาคือศูนย์เปอร์เซ็นต์ ทว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ตาย ซ�้ายังมีศักยภาพ

พิเศษอย่าง 'กลิ่นอาย' อีกด้วย

ไม่ใช่สิ ไม่ใช่ 'เขา' แต่เป็น 'พวกเขา'
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18 โลกนักฆ่า 09 : Ending Killer

เจิ้งเหรินเซิงคือพ่ีน้องฝาแฝด!

นับแต่เข้าร่วมองค์กรนักฆ่าเมื่อยังหนุ่ม พวกเขาก็ปฏิบัติภารกิจ

ในฐานะ 'เซียวจางเหรินเซิง' แต่แท้ท่ีจริงพวกเขาคือ...

คนสองคนเสมอมา

ซุ่ยหุน ไหคือหลายบุคลิกที่ใช้ร่างเดียวกัน

ส่วนเซียวจางเหรินเซิงกลับเป็นสองร่าง...ท่ีใช้ฐานะเดียวกัน

ด้วยเหตุน้ีไม่ว่าการทดลองเพ่ิมบุคลิกแบบไหนก็ไม่มีทางท�าให้

ใครลอกเลียนพลังของเซียวจางเหรินเซิงได้อย่างสมบูรณ์ พวกเขา 

ท�าได้แค่ลอกท่า แต่ไม่มีทางเหมือนเต็มร้อยได้เป็นอันขาด

เมื่อเซียวจางเหรินเซิงพบว่าร่างครึ่งหน่ึงของเหวยเนว่ียตี้เป็น 

จักรกล พวกเขาก็เน้นโจมตีส่วนที่เป็นเลือดเน้ือ

ไม่ใช่การโจมตีจากคนคนเดียว แต่เป็นสองคน บาดแผลที ่

เหวยเนว่ียตี้ได้รับจึงกลายเป็นสองเท่า

"นายรูม้ัย้ว่าท�าไมเราถึงซ่อนความลบัมาได้ตลอด" เซยีวจางเหรินเซงิ 

ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเหวยเนว่ียตี้ถาม

"เพราะบคุคลเป้าหมายท่ีได้เห็นเราเผยตัวจรงิน่ะ...ตายหมดแล้ว" 

เซียวจางเหรินเซิงอีกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเหวยเนว่ียตี้ตอบ

พวกเขามองเหวยเนว่ียตี้ท่ีแขนซ้ายถูกฟันจนเห็นกระดูก!

Page ��������� 9.indd   18 2/10/2562 BE   11:11



Gu Qi 19

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า (เกษียณ)

ชื่อ-สกุล : เจิ้งเหรินเซิง

ฉายา : เซียวจางเหรินเซิง

อาชีพเดิม : ไม่มีอาชีพ

ส่วนสูง : 182 เซนติเมตร

ข้อมลูโดยสงัเขป : นักฆ่าเกษยีณอายุ หน้าตาธรรมดาไม่โดดเด่น  

ผมขาวเต็มหัว ละม้ายคล้ายคุณลุงท่ีเดินหมากรุกอยู่ตาม 

สวนสาธารณะ ทว่ากลับเคยเป็นอันดับหน่ึงในตารางจัดอันดับ

นักฆ่า บรรลุถึงข้ันสุดยอดของหลักที่ว่า 'นักฆ่าจะดูเหมือน 

นักฆ่าไม่ได้' มีความสามารถในการอ�าพรางกลิ่นอาย

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : เทียนยวนเฉิง

ชื่อ-สกุล : ไม่แน่ชัด

ฉายา : เหวยเนว่ียตี้

อาชีพเดิม : คนขับรถขนขยะ

ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : นักฆ่าของเทียนยวนเฉิง ขณะเดียวกันก็เป็น

สมาชิกของ 'น่ี' กลางฝ่ามือมีรอยสักรูปไม้กางเขน มีพลังแบบ 

'จักรกล' ที่สามารถดูดซึมสารพิษและสารอื่นๆ แล้วน�ามา 

แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ตนเองได้ อาวุธประจ�าตัวคือ 

สิ่วตัดกระดูกซึ่งท�าขึ้นเอง
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20 โลกนักฆ่า 09 : Ending Killer

'ความเจ็บปวดท�าให้มนุษย์สามัคคีกัน'

(3)

"น่าสนใจจริงๆ น่าสนใจชะมัดเลย" เหวยเนว่ียตี้มองเซียวจาง 

เหรินเซิงตรงหน้า "ไม่นึกเลยว่าจะมีคนที่มีความสามารถระดับนี้ได้โดย

ไม่ผ่านการ 'ดัดแปลง' "

เซียวจางเหรินเซิงไพล่มือท้ังสองไว้ด้านหลังพลางเดินเข้าหา 

เหวยเนว่ียต้ี "ฉนัไม่รูเ้รือ่งดัดแปลงอะไรท่ีนายว่า ฉนัรูแ้ค่ฉนัแก่ปนูน้ีแล้ว 

ผ่านประสบการณ์มาเยอะกว่านายแน่นอน ในชั่วชีวิตของฉันเคยเจอ

เรื่องท�านอง 'แข็งแกร่งข้ึนเพราะดัดแปลงยีน' มาก็หลายหน"

ประสบการณ์ก็คือวิธีหนึ่งในการดัดแปลงใครสักคน

เซยีวจางเหรนิเซงิไม่จ�าเป็นต้องเอาร่างกายไปดดัแปลงจนกลายเป็น 

ก่ึงจักรกลอย่างเหวยเนว่ียต้ี เพราะประสบการณ์ท่ีผ่านมาท�าให้เขาเป็น

เขาในวันนี้

ชีวิตของพวกเราก็เช่นกัน พวกเราต่างก็เปล่ียนแปลงไปตามยุค

ตามสมัย บางครั้งยังย้อนกลับมาเกลียดตัวเองในอดีตด้วยซ�้า แต่การ

นึกทบทวนและเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถึงจะท�าให้คุณกลายเป็น...'คุณ'  

คนปัจจุบัน

"คนเราพอแก่แล้วก็พูดมากขึ้น" เซียวจางเหรินเซิงที่อยู่ข้างหลัง

เอ่ยด้วยรอยย้ิม ปืนพกรุ่นโบราณของเขาจ่ออยู่ที่ท้ายทอยเหวยเนว่ียตี้

"ใช่ๆๆๆ! ฮ่าๆ!" เซยีวจางเหรนิเซงิด้านหน้าพูดปนหวัเราะ "รายต่อไป 

ก็ถึงคิวเจ้าชูไต้หลิงเฮ่านั่นแล้ว ฉันจะล้างแค้นให้เพ่ือนซี้ฉัน ตอนน้ี 

จะฆ่านายก่อน มีค�าสั่งเสียอะไรมั้ย"
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"น่าเสียดาย..." แววตาเหวยเนว่ียตี้ดุดันขึ้นกว่าเก่า "คนละชั้นกัน 

กระทั่งจะเป็นศัตรูฉันก็ยังไม่ได้!"

หลงัจากเหวยเนว่ียตีเ้อ่ยค�าสัง่เสยีของเขาแล้วก็ลงมอืกับเหล่าเซยีว 

คนที่อยู่ตรงหน้าทันที แขนข้างท่ีเป็นจักรกลของเขากลายเป็นปืนพก 

เล็งใส่เซียวจางเหรินเซิง

แต่ไม่ว่าจะเรว็แค่ไหนกไ็ม่มทีางเรว็ไปกว่าปืนท่ีจ่อท้ายทอยอยู่ได้

'ปัง!'

เสียงปืนดังขึ้นหน่ึงนัด กระสุนยิงถูกท้ายทอยเหวยเนว่ียตี้  

พร้อมกันน้ัน...

'เกร๊ง!'

เสียงโลหะกระทบกันดังขึ้น

กระสนุไม่ได้เจาะเข้าท้ายทอยเหวยเนวีย่ตี ้เพราะกะโหลกชัน้นอก

ของเขาก็ท�าจากโลหะเช่นกัน!

ส่วนปืนพกของเหวยเนว่ียต้ีกลับลั่นกระสุนออกไปเจาะเข้าสู ่

ร่างเซียวจางเหรินเซิงตรงหน้า เซียวจางเหรินเซิงตะลึงงัน เหวยเนวี่ยต้ี

เข้าไปคว้าล�าคออีกฝ่ายด้วยมือข้างเดียว ขณะเดียวกันมืออีกข้างก็ 

วกไปคว้าเซียวจางเหรินเซิงอีกคนที่อยู่ด้านหลังเอาไว้

"ฮี่ๆ โทษทีว่ะ คนละชั้นก็คือคนละชั้นวันยังค�่า!"

เขาจะจับหัวของเซียวจางเหรินเซิงทั้งสองคนมากระแทกกัน  

เอาให้ร่วง!

"พวกแกไปตายพร้อมกันซะเถอะ!"

'ฟุ่บ!'

ในช่วงเส้นยาแดงผ่าแปดนัน้...ลกูศรดอกหน่ึงก็ยิงเข้าทีร่่างฝ่ังซ้าย 

ของเหวยเนว่ียตี้!
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22 โลกนักฆ่า 09 : Ending Killer

'ฟุ่บๆ!'

ศรดอกที่สองและสามยิงตามมาติดๆ

เซียวจางเหรินเซิงด้านหลังเห็นเหตุการณ์ก็รีบชักกระบี่ส้ันออกมา

ฟันใส่แขนข้างที่บาดเจ็บจนเห็นกระดูกของเหวยเนว่ียตี้ เหวยเนว่ียตี้

คลายมือออกตามสัญชาตญาณ เซียวจางเหรินเซิงจึงรีบเด้งตัวออก 

แล้วยิงปืนอีกนัดเข้าท่ีขมับ

เซียวจางเหรินเซิงตรงหน้าท่ีถูกเหวยเนวี่ยตี้ยิงโยนกระบี่สั้นขึ้น 

สองมือยึดแขนอีกฝ่ายไว้อย่างรวดเร็ว จากน้ันก็ใช้เท้าต่างมือ เสือก

กระบี่สั้นท่ีอยู่กลางอากาศเข้าสู่ร่างเหวยเนว่ียตี้

ศรสามดอก ปืนหนึง่นัด กระบีอ่กีหน่ึงเล่มเจาะเข้าสูร่่างเหวยเนวีย่ตี้ 

ภายในเวลาไม่ก่ีวินาที

เขาจ้องเซียวจางเหรินเซิงตรงหน้า จ�าต้องปล่อยมือ เซียวจาง 

เหรินเซิงตรงหน้าทรุดลงกับพ้ืน มือกลับมากุมด้ามกระบี่ไว้อีกครั้ง  

ก่อนจะดันให้กระบี่แทงลึกกว่าเก่า

"คนละชั้น...ก็คือคนละชั้น" เซียวจางเหรินเซิงที่อยู่ด้านหน้าเอ่ย

เลียนแบบ

เหวยเนว่ียตี้ผู้เป็นครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์ล้มลงในที่สุด

ใครกันเป็นคนยิงหน้าไม้มาในช่วงเวลาคับขันท่ีสุด

ตาข้างขวาของเหวยเนว่ียตีเ้ป็นดวงตาซึง่มเีซน็เซอร์จบัการเคลือ่นไหว 

ของสิ่งมีชีวิต แต่ตรวจจับได้แค่สองคนไม่ใช่หรือ

เป็นไปตามน้ันจริงๆ น่ันแหละ

ทว่าเขาตรวจจบัได้แค่ในรศัมสีบิเมตรเท่านัน้ เหวยเนว่ียตีไ้ม่มทีาง 

คาดคิดได้ว่าไกลออกไปยังมี...ใครอีกคน
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ในห้องส�านักงานห้องหนึ่งบนอาคารสิบสองอี ฮาร์เบอร์วิวหนึ่ง 

ที่อยู่ห่างออกไป

คนที่สวมแว่นสายตายาวคนหนึ่งซึ่งก�าลังสูบบุหรี่ถือหน้าไม ้

สองคนัอยู่ในมอืท้ังสองข้าง บนหลงัยังสะพายหน้าไม้อกีคนั รวมทัง้หมด

สามคัน

เขาท้ิงก้นบุหรี่ ก้าวไปท่ีกระจกหน้าต่าง ดันแว่นตา ก่อนจะมอง

พวกเขาที่อยู่ไกลๆ

ใบหน้าหนึ่งปรากฏขึ้นในเงาสะท้อนบนกระจก

ใบหน้าอันแสนคุ้นเคย

ส่วนท่ีแตกต่างกันก็คือเขาสวมแว่นสายตายาว

นั่นคือใบหน้าของ...

เซียวจางเหรินเซิง!

...

..

.

เซียวจางเหรินเซิงในวัยหนุ่มก�าลังพูดคุยอยู่กับผู้จัดการของเขา

ขณะก�าลังมองตัวเองในกระจก

"นายจะกลายเป็น...นักฆ่าท่ีเก่งที่สุดได้แน่นอน"

"นักฆ่าท่ีเก่งที่สุด? ฉันไม่เห็นอยากเป็นเลย"

"ท�าไมล่ะ"

"ฉันชอบเก็บตัวเงียบๆ มากกว่า ก็เลย..."

"แต่นายมี 'ข้อได้เปรียบ' ที่ไม่เหมือนชาวบ้าน"

เขาส่องกระจก มองตวัเองท่ีมอีาการผมหงอกก่อนวัยอันหาได้ยาก 

มองดูผมสีขาวของตัวเอง
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24 โลกนักฆ่า 09 : Ending Killer

"อื้ม ก็มีจริงๆ"

ในกระจก...สะท้อนภาพเซียวจางเหรินเซิงท่ีเหมือนกันไม่มีผิด 

สองคน!

"พวกนายคนหนึ่งอยู่ในที่แจ้ง คนหนึ่งอยู่ในท่ีลับ ไม่มีวันที่ใคร 

จะรู้ว่าแท้จริงเซียวจางเหรินเซิงคือ...คนสองคน!"

"เดี๋ยว!" ใครอีกคนก้าวมาท่ีหน้ากระจก "ท�าไมมีแค่พวกนาย 

สองคนล่ะ"

"เพราะนายเด็กสุด ไม่มีสิทธ์ิเลือกเว้ย" เซียวจางเหรินเซิงที่โตสุด

เอ่ยย้ิมๆ

"ฉันเกิดหลังพวกนายแค่ไม่ก่ีนาทีเองนะเว้ย!" เขาไม่ยอมแพ้

"นายถึงได้เด็กสุดไง หึ! ไม่มีสิทธ์ิเลือก" เซียวจางเหรินเซิงคนรอง

ย้ิมเจ้าเล่ห์

"ไม่! พวกนายคนนึงอยู่ในที่แจ้ง คนนึงอยู่ในที่ลับ งั้นฉันก็เป็น..." 

เขามองใบหน้าที่เหมือนกันท้ังสามคนของพวกเขา "นักฆ่าที่...ลึกลับ 

ย่ิงกว่า ด�ามืดย่ิงกว่า!"

เซียวจางเหรินเซิงสองคนกับผู ้จัดการของพวกเขาย้ิมออกมา 

พร้อมกัน

...

..

.

'นักฆ่าสองคนจะดูเหมือนนักฆ่าสองคนไม่ได้'

ไม่สิ

ที่ถูกต้องคือ

'นักฆ่าสามคนจะดูเหมือนนักฆ่าสองคนไม่ได้'
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เซียวจางเหรินเซิง เป็น...แฝดสาม!

'ไม่มีใครค้นพบได้หรอกว่า

เบื้องหลังเรื่องโกหกอ�าพรางเรื่องโกหกอีกเรื่องไว้'

(4)

พวกเขาสามคน เซียวจางเหรินเซิงสามคนหลอกนักฆ่าทั้งหมด 

หลอก...ทุกคน!

"ต้าเซยีว ยังไหวมัย้" เซยีวจางเหรนิเซงิคนท่ีอยู่ข้างหลงัเหวยเนว่ียตี้ 

ประคองเซียวจางเหรินเซิงอีกคนท่ีถูกยิงจนลงไปทรุดบนพ้ืนเอาไว้

"ได้อยู่มั้ง..." เขามองเหวยเนว่ียตี้ท่ีนอนจมกองเลือด "เขาท�าเอา

เราต้องให้เหล่าซันออกโรง ช่างเป็น...สัตว์ประหลาดแท้ๆ"

"ใช่ แต่สัตว์ประหลาดก็โดนพวกเราปราบได้แล้วไม่ใช่หรือไง  

ผีเฒ่า มาเหอะ ฉันดูแผลให้"

ไม่นานนักเซียวจางเหรินเซิงคนที่สามก็รุดมาถึงต�าแหน่งท่ี 

พวกเขาอยู่

"ถ้านายตาย ฉันก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นเหล่าเอ้อร์แล้ว หึ!" เซียวจาง

เหรินเซิงคนเล็กสุดเอ่ยขณะสูบบุหรี่

"อย่าแม้แต่จะคิด นายน่ะต้องเป็นเหล่าซันท่ีเกิดหลังพวกเรา 

ไม่ก่ีนาทีไปตราบชั่วกัลปาวสานเว้ย"

ภาพตรงหน้าให้ความรูส้กึน่าขนัอย่างประหลาด เซยีวจางเหรนิเซงิ 

สามคนผูม้ส่ีวนสงูและรปูลกัษณ์ราวกับพิมพ์เดยีวกนัก�าลงัสนทนากันอยู่  

เหมือนตัวเองคุยกับตัวเองไม่มีผิด
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"พวกนายสองคนรบีไปก่อน ฉนัจะติดต่อหน่วยรกัษาพยาบาลของ

องค์กรเอง" ต้าเซียวเอ่ย

"แต่นายอาการหนักไม่ใช่เล่นเลยนะ..."

"ลืมแล้วเหรอ ตั้งก่ีปีมาแล้ว ยังจะถามอีก" เขามองน้องชาย 

ผู้หน้าตาเหมือนเขาทั้งสองคน

"ระวังตัวด้วย"

"อื้ม"

เป็นแบบน้ีมาตลอด

ถูกต้อง ต้ังแต่เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางนักฆ่า พวกเขาก็ท�าแบบน้ี 

มาตลอด

ต่อให้คนใดคนหนึ่งในสามคนบาดเจ็บสาหัส อีกสองคนที่เหลือ 

ก็ไม่อาจรั้งอยู่ด้วยได้ ท้ังสามจะอยู่พร้อมหน้ากันได้จริงๆ ต่อเมื่อไม่มี

คนอื่นเท่าน้ัน

เพ่ืออาชพีชัว่ชวีติของตน เพ่ือไม่ให้ใครรู้ฐานะของตน เพ่ือเป้าหมาย 

ร่วมกันของทุกคน พวกเขาจึงเลือกหนทางของตน จะโกหกก็ต้อง...

โกหกไปท้ังชาติ

ผู้เฒ่าทั้งสามท�าท่าชนก�าปั้นกัน พวกเขาไม่มีความคะนองและ

ปณิธานแข็งกล้าของวัยหนุ่ม แต่กลับมี...

เลือดที่ยังเร่าร้อนแม้วัยร่วงโรย

ร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกัน รักษาความลับมาด้วยกัน ด�ารงอยู่

ร่วมกันจวบจนวันหนึ่ง...แก่ตายไปด้วยกัน

ไม่แน่นี่อาจเป็นชีวิตในแบบลูกผู้ชายกับพ่ีน้องก็เป็นได้

นี่ก็คือ...

'ชีวิตแบบเก็บตัวเงียบๆ' ของเซียวจางเหรินเซิง
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อีกด้านหนึ่ง หน่ึงสู้สอง

ไม่ ตอนน้ีไม่ใช่แล้ว

บนร่างซื่อหวังเจ่อยังมีบาดแผลท่ีต้วนเหิงหลงฝากเอาไว้ จึงไม่ได้

เข้าไปใกล้ฮั่วฉว่ี แต่ใช้ปืนไรเฟิลก่ึงอัตโนมัติในมือกราดยิงใส่ฮั่วฉว่ี 

ไม่หยุด

แต่ไหนแต่ไรซื่อหวังเจ่อก็ไม่ใช่นักฆ่าท่ีซี้ซั้วยิงให้เปลืองกระสุน 

และฝีมือยิงปืนของเขาก็เป็นอันดับต้นๆ ในบรรดานักฆ่า แต่เสียดาย 

ที่เขายิงไม่ถูกฮั่วฉวี่เลยแม้แต่นัดเดียว

แม้ว่าหวังเจ่อจะประเมินเส้นทางหนีของศัตรูล่วงหน้า แต่ฮั่วฉว่ี

กลับเหมือนรู้ว่าหวังเจ่อค�านวณไว้แล้ว จึงหลบกระสุนทั้งหมดได้อย่าง

สวยงาม

นี่ล�้าหน้าขอบเขตความสามารถ 'ภาพลวงตาเหมือนนาฬิกาหยุด' 

ที่ชูไต้หลิงเฮ่าและสือฮวงมีไปแล้ว ฮั่วฉว่ีไม่จ�าเป็นต้องใช้ตาทั้งสองข้าง

ไปคอยจ้องการเคลื่อนท่ีของกระสุน และเน่ืองจากในหัวของเขาม ี

สิบสองบุคลิกร่วมมือกันอยู่ จึงมีความสามารถในการคิดพิจารณาและ

ท�าความเข้าใจท่ีเหนือกว่ามนุษย์ท่ัวไป

ไม่แค่ซื่อหวังเจ่อเท่าน้ัน ชื่อไต้หลิงเฮ่าท่ีจบหน้าท่ีช่วยเหลือแล้ว 

จิง้จอกเงนิไดเออร์ทีบ่าดเจบ็ และเสีย่อว๋ินเชว่ีย ทุกคนต่างก็พร้อมใจกัน

มารับมือ...

นักฆ่าที่แข็งแกร่งท่ีสุดที่เคยมีมา

แน่นอนว่าอ้ายและชูไต้หลิงเฮ่าไม่ได้หายไปจากแนวรบ นักฆ่า

หกคนขององค์กรนักฆ่าประจันหน้ากับสัตว์ประหลาดผู้ครอบครอง

บุคลิกของอดีตนักฆ่าท็อปเท็นพร้อมกัน

สัตว์ประหลาดตัวพ่อ!
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"พวกนายมันตัวเกะกะทั้งน้ัน!"

ชูไต้หลิงเฮ่าผู้ที่ทั้งร่างเต็มไปด้วยบาดแผลลงมือไวกว่าใคร เขา

เข้าขวางตรงหน้าฮั่วฉว่ี เตรียมประเคนก�าปั้นอีกระลอก

"แกซ้อมฉันจนกลายเป็นแบบนี้ ฉันจะเก็บไว้ฆ่าหลังสุด ฮี่ๆ"

หลังจากฮั่วฉว่ีผู้มีเลือดซึมจากรอยเข็มบนหน้าเอ่ยจบ มีดผ่าตัด

หลายเล่มในมือเขาก็ปักเข้าต้นขาชูไต้หลิงเฮ่าแล้ว

มีดผ่าตัดไม่ก่ีเล่มย่อมไม่อาจหยุดย้ังชูไต้หลิงเฮ่าที่เข้าสู่สภาพ 

บ้าคลั่งได้ ทว่ามีดผ่าตัดซึ่งเชื่อมติดกับสายเอ็นตกปลากลับเป็น 

อกีเรือ่งหนึง่ ชไูต้หลงิเฮ่าทีไ่ม่แยแสมดีผ่าตดับนต้นขาจะพุ่งเข้าเล่นงาน

ฮั่วฉว่ีต่อ ทว่าสายเอ็นสลับซับซ้อนบนมีดผ่าตัดนั้นโยงติดกับต้นไม้  

และแล้วต้นไม้ท้ังต้นก็ถูกพละก�าลังของชูไต้หลิงเฮ่ากระชากล้ม

ล้มใส่ร่างชูไต้หลิงเฮ่าเอง

"คนต่อไป"

เกมเล่นซ่อนหาของฮั่วฉว่ีด�าเนินต่อไป เขาหาเป้าหมายต่อไป 

โดยไม่แม้แต่จะเหลือบมองชูไต้หลิงเฮ่า

แล้วดาบของจิ้งจอกเงินไดเออร์ก็โผล่ขึ้นตรงหน้าฮั่วฉวี่ตั้งแต่

เมื่อไรไม่รู ้ ฮั่วฉว่ีเบี่ยงตัวหลบ ในเวลาเดียวกันมีดชนิดพิเศษของ 

ชื่อไต้หลิงเฮ่าก็พุ่งมาจากอีกด้าน

ฮั่วฉว่ีโผนร่างข้ึนหลบการโจมตีจากนักฆ่าท้ังสองคน แต่เขา 

นึกไม่ถึงว่าจังหวะท่ีลอยอยู่กลางอากาศ มีดเดินป่าของเสี่ยอว๋ินเชว่ีย

จะมาอยู่ตรงหน้าแล้ว

ซื่อหวังเจ่อฉวยโอกาสชั้นยอดน้ีเล็งไปที่หัวของฮั่วฉว่ี

ไม่เพียงเท่านี้! อ้ายผู้พลิ้วไหวประเปรียวกว่าฮั่วฉว่ีก็จู่โจมเขาจาก

ด้านล่างอีกคน
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ปราศจากจุดบอด

ปราศจากจุดบอดโดยสิ้นเชิง

ไม่ว่าจะทิศทางไหน ฮัว่ฉว่ีก็ไม่มทีางหนหีรือหลบหลกีการรวมพลัง

จู่โจมของพวกเขาได้

ชะตาของเขาก�าลังจะ...

ถึงฆาต!

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : ฝูซันจื้อ

ฉายา : ชื่อไต้หลิงเฮ่า

อาชีพเดิม : เถ้าแก่ร้านขายหนังสือการ์ตูน

ส่วนสูง : 185 เซนติเมตร

ข้อมลูโดยสงัเขป : ผมสลวยด�าขลบั ท่าทางน่าขนัหน่อยๆ ภายนอก 

ไม่มีรังสีฆ่าฟันแม้แต่นิดเดียว เป็นนักฆ่า 'หมายเลขศูนย์' ของ

องค์กรนกัฆ่า ไปมาไร้ร่องรอย เร้นอยู่กลางความมดืมดิเสมอมา  

เป็นนักฆ่าที่ลึกลับท่ีสุดในองค์กร ดังน้ันชื่อของเขาจึงไม่เคย

ปรากฏในตารางจัดอันดับนักฆ่า ชอบน�าของใช้ประหลาดๆ  

มาสังหารคนและวางกับดัก นอกจากน้ียังชอบยกบทพูด 

ในการ์ตูนมาเอ่ย
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'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : โจวจว้ินหล่าง

ฉายา : ซื่อหวังเจ่อ

อาชีพเดิม : ซีอีโอบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : เป็นผู้มี 'ยีนสู้รบ' หน้าตาหล่อเหลาคมคาย 

มีสง่าราศี เปล่งประกายแห่งความเป็นราชัน รับเฉพาะภารกิจ

ระดับ S ขึ้นไปเท่านั้น รักรถยนต์ลัมโบร์กินีสีส้มของตัวเอง 

เป็นท่ีสุด เขาเชี่ยวชาญอาวุธทุกชนิด มีดประจ�าตัวคือ Strider 

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

อย่างน่าท่ึง ปฏิกิริยาตอบสนองเหนือคนท่ัวไป มี 'พลังเนตร'  

ซึ่งปรากฏข้ึนเพราะ 'ยีนสู้รบ' มีอายาเสะ เอริเป็นผู้จัดการและ

เลขาฯ ส่วนตัว
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'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : โอวกู่กวง

ฉายา : เสี่ยอวิ๋นเชว่ีย

อาชีพเดิม : วาณิชธนกิจ (iBanker)

ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ผมสีเงินยวง เท่เป็นพิเศษ ชอบสวมสูทสีด�า 

รับงานฆ่าคนโดยไม่ผ่านองค์กรเป็นจ�านวนมาก อันดับไม่อาจ

บ่งบอกฝีมอืของเขาได้ จ�านวนคนทีเ่ขาฆ่า 'นอกตลาด' เยอะกว่า 

นกัฆ่าแถวหน้าเสยีอีก อาวุธประจ�าตวัคอืมดีเดนิป่าทีม่ใีบมดีมน 

สีด�า

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า (ถอนตัวชั่วคราว)

ชื่อ-สกุล : เซี่ยต๋ีย่า 

ฉายา : จิ้งจอกเงินไดเออร์

อาชีพเดิม : มัณฑนากร

ส่วนสูง : 185 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ลูกครึ่งผมทองหน้าหล่อ เทิดทูนนินจาและ

วิถีบูชิโด ชอบพูดจีนปนอังกฤษ สายตาและความเร็วเหนือ 

คนทั่วไป อาวุธหลักคือดาบซามูไร เคยดวลดาบกับยอดฝีมือ

ด้านดาบจากจีน กูนี่เทียนได้อย่างสูสี ฝีมือสูงเหลือคาด ต่อมา

ปรากฏบุคลิกท่ีสองขึ้นเน่ืองจากการทดลอง 'เพ่ิมบุคลิก'
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'ไม่ว่าคุณจะมีแผนการอะไร

ถ้าจะโกหก...ก็ต้องโกหกไปท้ังชาติ'

(5)

ปราศจากจุดบอด

เพียงชั่วเสี้ยววินาทีสมองของฮั่วฉว่ีแล่นไม่หยุด หนทางเดียว 

ในตอนน้ีก็คือ...

หาวิธีการโจมตีท่ีเขาเองจะได้แผลเบาท่ีสุด

ทันใดน้ันฮั่วฉว่ีก็คว้าแขนเสี่ยอว๋ินเชวี่ย แทงมีดเดินป่าเข้าสู่ร่าง

ของตัวเอง เลือดแดงฉานสาดพุ่งออกจากท้องของเขา

"อะไรวะ!"

เสี่ยอวิ๋นเชว่ียถูกดึงเข้าหาฮั่วฉว่ี

ขณะเดียวกันคนอ่ืนก็รู ้ว่าหากเข้าโจมตีจะท�าให้เสี่ยอว๋ินเชวี่ย 

โดนลูกหลง ทุกคนพากันหยุดอาวุธและกระบวนท่า ซื่อหวังเจ่อก็ไม่อาจ

ยิงใส่เขาได้

"ร่วมมือกันงั้นเหรอ" ฮั่วฉว่ีเอ่ยด้วยหน้าไม่เปลี่ยนสีว่า "ตอนนี้

อย่างพวกนายน่ะเรียกว่ารนหาที่ตายหมู่! ฮึ!"

ฮั่วฉว่ีค�านวณดีแล้วว่าจะให้ตัวเองบาดเจ็บน้อยที่สุดก็คือต้อง

ยอมโดนมีดของเสี่ยอว๋ินเชวี่ยแทง

ไม่ใช่แค่เป็นฝ่ายรบั ฮัว่ฉว่ียังรกุไปพร้อมกันด้วย ร่างเส่ียอวิน๋เชวีย่ 

โดนมีดผ่าตัดแทงอย่างรวดเร็วไปแล้วหลายแผล

ใบหน้าฮัว่ฉว่ีไม่ปรากฏแววเจบ็ปวดใดๆ กลบัมแีต่...รอยยิม้เบกิบาน

ฮั่วฉว่ีใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอด สมัยเรียนไม่มีเพ่ือนฝูง เมื่อโตแล้ว
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ก็ไม่ต้องออกมาท�างาน ข้างกายมแีค่พ่อบ้าน เขาไม่มเีพ่ือนทีแ่ท้จรงิเลย 

เขาถึงได้ชอบมิตรภาพระหว่างมิตรสหายท่ีเปยคูเขียนเป็นพิเศษ แต่ก็

เพราะแบบน้ี เขาจึงริษยาเป็นพิเศษเช่นกันที่คนอื่นมีมิตรภาพระหว่าง

มิตรสหายได้

สบิเอด็บคุลกิรวมของเขาด้วยเป็นสบิสองก็คอืมติรภาพอนัแท้จรงิ

ท่ีเขามีได้ สมองของเขาวิเคราะห์ได้ว่าการท่ีนักฆ่าทั้งหกขององค์กร 

ร่วมมือกันก็เป็นแค่ต่างคนต่างมารวมกันเพ่ือความอยู่รอดของตัวเอง 

พวกเขาน่ะไม่ได้...

ร่วมมือกันจริงๆ หรอก

ตอนน้ีฮัว่ฉว่ีแน่ใจข้ึนกว่าเก่า การร่วมมอืของพวกเขาหกคนเป็นแค่ 

การ...ถ่วงแข้งถ่วงขากันเองชัดๆ

เสี่ยอว๋ินเชว่ียกับฮั่วฉว่ีล้มไปด้วยกัน ฮั่วฉว่ีไม่แยแสมีดเดินป่า 

ที่ปักบนร่าง เป้าหมายต่อไปของเขาก็คือ...อ้าย!

"เธอตายก่อน!"

ทวนติดพู่ยืดหดได้ท่ีเขาขโมยมาจากหมัวจิ่งยืดออกจากช่วงเอว

ของเขา แทงตรงไปยังต�าแหน่งหัวใจของอ้าย

สมาธิของฮั่วฉว่ีอยู่ที่อ้าย จิ้งจอกเงินไดเออร์และชื่อไต้หลิงเฮ่า 

จึงฉวยโอกาสนี้เข้าเล่นงานฮั่วฉว่ี

เสียดาย...

หลงกล

หลงกลเข้าอย่างจัง!

คมทวนของทวนยืดได้ไม่ได้เสียบเข้าสู่ร่างของอ้าย ตรงกันข้าม 

มันเสียบเข้าร่างจิ้งจอกเงินไดเออร์ผู้อยู่ด้านหลัง

เป้าหมายของฮั่วฉวี่ตั้งแต่แรกก็ไม่ใช่อ้าย เขากลับข้างทวนไว ้
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ตั้งนานแล้ว เขาแกล้งท�าเป็นโจมตีอ้าย แต่ท่ีจริงจะเล่นงานจิ้งจอกเงิน

ไดเออร์

แต่เนื่องจากฮั่วฉว่ีอาศัยอ้ายในการโจมตีจิ้งจอกเงินไดเออร์  

ด้านข้างของล�าตัวจึงเกิดช่องโหว่อยู่ครึ่งวินาที

ซื่อหวังเจ่อไม่มีทางปล่อยโอกาสงามนี้ไปเด็ดขาด

ยิงกระสุนใส่ฮั่วฉว่ี

"โดน!"

ยิงโดนจริงๆ ทว่า...

คนที่โดนยิงคืออ้าย!

ขณะเคลื่อนไหวเมื่อครู่ ฮั่วฉว่ีเอาสายเบ็ดผูกตัวอ้าย จากนั้นก็ 

ดึงเธอเข้ามาบังกระสุน ส่วนช่องโหว่ครึ่งวินาทีที่ เขาเผยออกมา  

ความจริงก็เป็นลูกไม้ยืมดาบฆ่าคนของเขาเช่นกัน

ก้าวต่อมา ฮั่วฉว่ีคว ้าแขนอ้ายไว ้ ใช ้มีดในมือเธอแทงใส่ 

ชื่อไต้หลิงเฮ่า

ตอนนีอ้้ายเป็นเหมอืนหุน่เชดิทีโ่ดนจบัเป็นตวัประกัน ชือ่ไต้หลงิเฮ่า 

กลัวท�าอ้ายบาดเจ็บจึงเก็บมีดสั้น แต่มีดเซรามิกของอ้ายนั้นเสียบ 

เข้าร่างชื่อไต้หลิงเฮ่าแล้ว

กระบวนท่าโจมตียังไม่จบ

ฮั่วฉว่ีมองซื่อหวังเจ่อที่อยู่ห่างออกไป เขาส่งสายตาเชื่อมั่นให ้

ซื่อหวังเจ่อ

"สุดท้าย!"

เขาหมุนตัวเตะมีดสั้นในมือชื่อไต้หลิงเฮ่ากระเด็น มีดนั้นพุ่งตรง

เข้าไปหาซื่อหวังเจ่อ

ซื่อหวังเจ่อท่ีบาดเจ็บอยู่เบี่ยงตัวหลบ ขณะเดียวกันเขาก็พลัน 
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เย็นวาบที่หลังมือ มีดผ่าตัดแทงเข้าฝ่ามือเขาแล้ว ท่ีแท้จังหวะที่ฮั่วฉว่ี

เตะมีดสั้นใส่ก็เขว้ียงมีดผ่าตัดอีกเล่มมาพร้อมกันด้วย เขาค�านวณ

ทิศทางการเคลื่อนที่ของซื่อหวังเจ่อไว้ล่วงหน้าแล้ว

ซือ่หวงัเจ่อไม่อาจคาดเดาต�าแหน่งทีฮ่ัว่ฉว่ีจะหลบหลกี ทว่าฮัว่ฉว่ี

กลับคาดเดาทางหนีของซื่อหวังเจ่อได้อย่างง่ายดาย

นักฆ่ามือฉกาจแต่ละคนราวกับถูกอ่านทะลุปรุโปร่ง อาวุธของ 

ตัวเองจึงถูกน�ากลับมาท�าร้ายนักฆ่าท่ีอยู่ฝั่งเดียวกัน

การโจมตีของพวกเขาอยู่ในแผนการของฮั่วฉว่ีท้ังหมด

"ช่างเป็นความสามารถที่...ฝืนชะตาฟ้าชัดๆ! ฮ่าๆ!" ฮั่วฉว่ียกยอ

ตัวเอง

เขาชักทวนกลับ หมุนตัวร่ายร�าอย่างรวดเร็วเชี่ยวชาญต่อหน้า

เหล่านักฆ่ามือดีท่ีอาการสาหัส

เคลื่อนตัวพลิ้วไหวประหนึ่งนักรบโบราณผู้แข็งแกร่งที่สุด

ขั้นตอนท่ีฮั่วฉวี่จัดการทุกคนจนหมอบนั้นเกิดขึ้นในเวลาเพียง...

สามวินาที

"คุ้ม! ฮ่าๆ! คุ้มชะมัด!"

คุ้มที่ฮั่วฉว่ีเอ่ยหมายถึงอะไร

ทีม่าของพละก�าลงัอันน่าสะพรงึกลวันีก็้คอืพลงัของบคุลกิทัง้สบิสอง 

ร่วมมือกัน และก็ยังมี...

พลังชีวิตของฮั่วฉว่ีด้วย

ฮั่วฉว่ีมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่หกเดือน!

'อะไรคือคุ้มค่า คุณคิดว่าคุ้มค่าก็คือคุ้มค่าแล้ว

ไม่ว่าคนอื่นจะพูดอย่างไรก็ตาม'
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