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8 โลกนักฆ่า 06 : Killer Civil War

ณ ร้านกาแฟกลางแจ้งแห่งหนึ่งในไซ้กง
ในที่จอดรถตรงข้ามร้านกาแฟมีรถลัมโบร์กินีสีส้มคันหนึ่งจอดอยู่
เห็นชัดว่าเขามาแล้ว
ชายสองหญิงหนึ่งก�ำลังสนทนากันอยู่
"เปย ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ขอแค่เป็นผู้ชายก็ต้องเคยคิดอยากให้
ตัวเองเป็น...คนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทั้งนั้นแหละ" ชายสวมสูทเอ่ย
"จริง หึ" เขาจดค�ำพูดนี้เอาไว้
เขาคือนักฆ่าอันดับเจ็ดแห่งองค์กรนักฆ่า...เปยคู
ส่วนอีกคนคืออันดับที่หนึ่ง...ซื่อหวังเจ่อ
"ครึ่งปีเก้าสิบสี่คน" ซื่อหวังเจ่อเอ่ยสั้นๆ
"ฉันรู้ ทีมเฉพาะกิจที่สืบเรื่อง 'ข้อมูลส่วนตัวนักฆ่ารั่วไหล' ก็ตาย
ยกทีม" เปยคูมองลัมโบร์กินีของซื่อหวังเจ่อแวบหนึ่ง "ชัดมากว่าเป็น
ฝีมือซุ่ยหุน ไห"
ครึง่ ปีมานีใ้ นจ�ำนวนนักฆ่าสองร้อยหกสิบเจ็ดคนขององค์กรนักฆ่า
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มีเก้าสิบสี่คนถูกฆ่าตาย
"ร่วมมือกันมั้ย"
"นายหมายถึง 'นักฆ่ากลุ่มย่อย' ของพวกเรา?"
"อืม"
"ทีจ่ ริงไม่ตอ้ งให้นายพูด เราก็จะ..." แววตาเปยคูคมกริบ "ล้างแค้น
ให้เพื่อนอยู่ดี"
"คนที่คุณพูดถึง..." สาวสวยสวมชุดพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งถาม
"คือซีเหรอคะ"
เธอคือเลขาฯ ส่วนตัวและผู้จัดการของซื่อหวังเจ่อ อายาเสะ เอริ
เปยคูพยักหน้า "ไหเป็นคนฆ่าเขา...บุคลิกที่สามของไห"
"สรุปว่านายจะร่วมมือกับเรา?" ซื่อหวังเจ่อจี้ถาม
"ไม่ ขอโทษนะ นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเรา"
"เข้าใจ"
เวลานี้ผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาพวกเขา ชายทั้งสองผู้อยู่ใน
สิบอันดับแรกของตารางจัดอันดับนักฆ่าระวังตัวขึ้นมาทันใด พร้อม
โจมตีได้ทกุ เมือ่ ไม่แน่เพียงครึง่ วินาทีหวั ของเธอก็อาจแยกจากร่างได้แล้ว
"ฉันชอบอ่านหนังสือของคุณมากเลยค่ะ! ขอถ่ายรูปกับคุณได้มยั้ คะ"
เธอเอ่ยอย่างเบิกบาน
"ฮ่าๆ! ทีแ่ ท้แฟนคลับนีเ่ อง?" เปยคูเหลือบมองซือ่ หวังเจ่อแวบหนึง่
"ไม่มีปัญหาครับ ถ่ายรูปกัน!"
"เซลฟี่! เซลฟี่ได้มั้ยคะ คุณเป็นคนถือมือถือ?" เธอยื่นมือถือให้เขา
"ให้เลียนแบบพีฟ่ า* เหรอครับ ไม่มปี ญ
ั หาอยูแ่ ล้ว!" เขาเปลีย่ นสีหน้า
* ชาวจีนนิยมเรียกโจวรุ่นฟา (โจวเหวินฟะ) ว่า 'พี่ฟา' เวลาแฟนคลับขอถ่ายรูปด้วยเขาจะอนุญาตเสมอ
และขอเป็นคนถือกล้องเองทุกครั้ง
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จากเคร่งเครียดเป็นยิ้มแย้ม "มา!"
เธอเดินมาอยู่ข้างๆ เปยคู ท�ำท่ายิ้มชูสองนิ้ว เปยคูกดปุ่มด้านข้าง
โทรศัพท์ไอโฟนแล้วถึงพบว่าเป็นโหมดเซลฟี่นับถอยหลังสิบวินาที
"ตั้งไว้สิบวินาทีไม่เยอะไปหน่อยเหรอครับ ฮ่าๆ!" เปยคูหัวเราะ
เซ่อๆ
"คงตั้งไว้ตั้งแต่ตอนถ่ายเซลฟี่ระยะไกลก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้ตั้ง
กลับมาน่ะค่ะ! ฮ่าๆๆ! รอแป๊บนึงก็แล้วกันนะคะ!"
"โอเคครับ!"
เมือ่ เวลานับถอยหลังมาจนถึงห้าวินาที โทรศัพท์อกี เครือ่ งของเธอ
ก็ดังขึ้น
"อ๊ะ! เพื่อนที่ฉันนัดไว้น่ะค่ะ โทษทีนะคะ! รบกวนรอแป๊บนึง!"
เธอเลี่ยงออกไปรับสาย
ตอนนี้เองเปยคูก็คว้าแขนเธอไว้ "หึๆ ยังเหลือสามวินาที ถ่ายให้
เสร็จก่อนเถอะครับ!"
"ไม่ค่ะ ฉัน..."
เหลือสองวินาที
"ปล่อยฉันนะ! ปล่อยฉัน!"
นับถอยหลังหนึ่งวินาทีสุดท้าย...
'เปรี้ยง!!!'
มือถือ...ระเบิด!
เปยคูโดนระเบิดแขนขาด?
ไม่
ในวินาทีสุดท้ายมือถือก็ถูกเปยคูเขวี้ยงขึ้นฟ้าเต็มแรง ระเบิด
กลางอากาศ!
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"น้องสาว ทักษะการแสดงของคุณ...ก็หว่ ยไปนะ" เวลาเดียวกันนัน้
เปยคูก็เอามีดเล่มเล็กจ่อเอวเธอ "คุณรู้มั้ย ผมไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์อะไร
ไม่เคยมีใครพุ่งเข้ามาพูดว่าชอบหนังสือผมมาก อยากถ่ายรูปด้วย
โดยไม่ถามก่อนว่า 'คุณคือคนนั้นคนนี้หรือเปล่า' "
"อย่ า ฆ่ า ฉั น !" เธอแตกตื่ น ลนลาน "ฉั น เป็ น มื อ ใหม่ ! อั น ดั บ
สองร้อยหกสิบเอง อย่าฆ่าฉันเลยนะ!"
'ฉึบ!'
เสี ย งใสกระชั บ ดั ง ขึ้ น หนึ่ ง ครั้ ง ที่ ค อของผู ้ ห ญิ ง คนนั้ น ปรากฏ
รอยเลือดหนึ่งสาย!
พร้อมกันนั้นซื่อหวังเจ่อก็ลุกขึ้นเตรียมจากไป "อย่าใจอ่อน"
ประโยคนี้บอกกับเปยคู เขารู้ว่าเปยคูจะปล่อยเธอไปเพราะว่า
เธอเป็น...ผู้หญิง
"นักฆ่าถ้าใส่ความรูส้ กึ เยอะเกินไปก็เสียคุณสมบัตทิ จี่ ะเป็นนักฆ่า
หรืออาจถึงขั้น...ตาย" แล้วเขาก็เอ่ยประโยคสุดท้ายออกมา "ก็เหมือน
น้องสาวฉัน คนที่พานายเข้าวงการนั่นไง"
ฉากนั้นเสมือนภาพช้า ซื่อหวังเจ่อและอายาเสะ เอริเดินผ่านหน้า
เปยคูทกี่ ำ� ลังอึง้ ค้างไปราวกับไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ขณะเดียวกันผูห้ ญิงคนนัน้
ก็ล้มลง
'น้องสาว' ที่หวังเจ่อเอ่ยถึงก็คือเจ้าของเดิมของปืนพกเอ็มไนน์ทีน
อีเลฟเว่นของเปยคู...
กูอิ้งเสวี่ย
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'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'
หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า
ชื่อ-สกุล : ไม่แน่ชัด
ฉายา : เปยคู
อันดับปัจจุบัน : 7
อาชีพเดิม : นักเขียนนิยาย
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
ข้ อ มู ล โดยสั ง เขป : ไม่ มี ทั ก ษะพิ เ ศษ ชอบใช้ ส มองฆ่ า คน
จะท� ำ ความเข้ า ใจเบื้ อ งหลั ง และเรื่ อ งราวของผู ้ ว ่ า จ้ า งก่ อ น
จึงจะตัดสินใจว่าจะรับ 'งาน' หรือไม่ ไม่ฆ่าผู้หญิงคือหลักการ
ของเขา ปืนพกประจ�ำตัวคือปืน M1911 ที่มีอักษร 'Gold Cup
National Match' สลักไว้ ใช้อารมณ์มากเกินไปคือข้อด้อย
ของเขา ขณะเดียวกันก็เป็นข้อดีซึ่งมีอยู่ไม่มากของเขาด้วย
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'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'
หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า
ชื่อ-สกุล : โจวจวิ้นหล่าง
ฉายา : ซื่อหวังเจ่อ (ผู้สังหารราชัน)
อันดับปัจจุบัน : 1
อาชีพเดิม : ซีอีโอบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
ข้ อ มู ล โดยสั ง เขป : หน้ า ตาหล่ อ เหลาคมคาย มี ส ง่ า ราศี
เปล่งประกายแห่งความเป็นราชัน รับเฉพาะภารกิจระดับ S
ขึ้นไปเท่านั้น รักรถยนต์ลัมโบร์กินีสีส้มของตัวเองเป็นที่สุด
เขาเชี่ยวชาญอาวุธทุกชนิด มีดประจ�ำตัวคือ Strider BT-SS
ลายเสือ ปืนพกประจ�ำตัวคือ Baretta 90-Two ว่องไวอย่างน่าทึง่
ปฏิกิริยาตอบสนองเหนือคนทั่วไป มีอายาเสะ เอริเป็นผู้จัดการ
และเลขาฯ ส่วนตัว
'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'
ชื่อ-สกุล : โจวเหวินฮุ่ย
ฉายา : เสี่ยวเฮย (เจ้าด�ำ)
อันดับปัจจุบัน : 260
อาชีพเดิม : พนักงานขายเสื้อผ้า
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
ข้อมูลโดยสังเขป : แต่งตัววัยรุ่นเต็มที่ โปรดปรานการเล่นเกม
มือถือที่สุด ชอบร้องเพลง
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'คนที่ท�ำอะไรใช้อารมณ์ ไม่รู้จักตัดขาดความรู้สึกบ้าง
สุดท้ายจะกลายเป็นท�ำร้ายตัวเอง'
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บทที่ 1
ความทรงจ�ำของนักฆ่า
Killer Memories
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(1)
กลางดึก ณ ฐานที่มั่นใต้ดินในโรงเรียนมัธยมฉงเต๋อ
สมาชิกของนักฆ่ากลุ่มย่อยประกอบด้วยเปยคู เฟิงอวี่ จูเก่อจุ้ย
สือฮวง หลงจือเฉวี่ยน ซุนเทียนเซิง ซินอวี่เลี่ยน พร้อมด้วยเหล่าผู้จัดการ
หูฝูหรง หูหลี รินะ ไต้จี ฮวาเยวี่ย รวมทั้งสิ้นสิบสองคน ฮวาเยวี่ยคือ
ผู้จัดการคนใหม่ของซุนเทียนเซิง
คืนนี้ผม เฟิงอวี่ จูเก่อจุ้ย สือฮวง ยังมีหูฝูหรง หูหลี และรินะ
ต่างอยู่ในฐานที่มั่น
"เปย วันนี้นายไปหาหวังเจ่อแล้วมีนักฆ่ามือใหม่มาฆ่านาย?"
จูเก่อจุ้ยผู้ตาบอดสีแต่ก�ำเนิดถามขึ้น
"ใช่ อ่อนมาก โดนหวังเจ่อฆ่าไปแล้ว" ผมเหลียวกลับมามองหูหลี
"ช่วยดูให้ฉันหน่อยว่าตอนนี้องค์กรนักฆ่ายังเหลือนักฆ่าอยู่อีกกี่คน"
"ไม่มีปัญหา" หูหลีรัวแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ "นักฆ่าสองร้อย
หกสิบเจ็ดคน มีอยู่เก้าสิบสี่คนตายในช่วงนี้ เข้ามาใหม่อีกยี่สิบหกคน
ตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคน"
"แม่ ง เหลื อ แค่ ไ ม่ ถึ ง สองร้ อ ย" เฟิ ง อวี่ ผู ้ มี ผิ ว สี ท องแดงเอ่ ย
"ขืนเป็นแบบนี้ต่อไป มีแต่จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆ"
"ฉันได้ยินว่าพวกผู้จัดการหานักฆ่าได้ยากขึ้นทุกทีแล้ว" ฝูหรง
ผู้ดูเหมือนคุณอาก�ำลังจ้องหน้าอกรินะเขม็ง
"ก็ใช่นะ่ สิ! แถมยังมีแต่พวกมือใหม่กระดูกอ่อน มากันเล่นๆ ทัง้ นัน้ "
รินะผู้เป็นโอตาคุสวมเสื้อยืดรัดรูปเอ่ย "เข้ามาได้ไม่ทันไรก็โดนฆ่าแล้ว"
"นี่ เ ป็ น การขาดคนที่ รุ น แรงที่ สุ ด ครั้ ง หนึ่ ง ขององค์ ก ร" ผมว่ า
"อย่าลืมว่าถึงจะมีนกั ฆ่าอีกเกือบสองร้อยคน แต่ไม่รวู้ า่ มีกคี่ นทีเ่ ข้าร่วมกับ
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'ฝ่ายต่อต้าน' ไปแล้ว"
"มีขา่ วซุย่ หุน ไหบ้างรึเปล่า" สือฮวงผูไ้ ม่คอ่ ยพูดค่อยจาส่งเสียงถาม
"แม่ง โตโลผู้จัดการของมันเป็นเซียนคอมฯ หมอนั่นกลบข่าวกับ
ร่องรอยจนมิดชิดได้ ก่อนหน้านี้ไปที่ห้องลับในร้านคอมพิวเตอร์ของ
พวกมันก็ไม่เห็นเงาของพวกมันแล้ว" ฝูหรงออกจะขุ่นเคืองรับไม่ได้
"เราอยู่ในที่แจ้ง พวกมันอยู่ในที่ลับ" จูเก่อจุ้ยเอ่ย
"หึ พวกเราก็นกั ฆ่านะ อยูใ่ นที่ 'ลับ' เหมือนกันไม่ใช่หรือไง" เฟิงอวี่
ยิ้มขื่น
"เอาเป็นว่าเราต้องหาตัวไหให้เจอ แล้วล้างแค้นให้ซี" จูเก่อจุ้ยเอ่ย
"อีกอย่างต้องเอาพวกทีร่ วมหัวกับไหมาก�ำจัดทิง้ ไปพร้อมกันด้วย"
ผมเอ่ย
"นายปฏิเสธหวังเจ่อไปแล้วนีว่ า่ จะไม่ชว่ ยองค์กรนักฆ่า" จุย้ ไม่เข้าใจ
ความคิดของผม
"ฉันไม่ได้ช่วยพวกเขา และก็จะไม่ร่วมมือด้วย ฉันก็แค่จะก�ำจัด
พวกมันให้หมดทั้งโขยงด้วยวิธีการของฉันเอง" ผมว่า
"เพื่อนของศัตรูที่ฆ่าเพื่อนฉันก็คือศัตรู" สือฮวงเอ่ย
พวกเราพากันมองเขา
"เกิดอะไรขึ้น" สือฮวงประหลาดใจเล็กๆ
"ฮี่ๆ เจ้าทึ่มที่ไม่ค่อยยอมพูดยอมจา ปล่อยมาทีมีท่ึงเว้ย!" ฝูหรง
หัวเราะลั่น
พวกเราก็หัวเราะออกมาเช่นกัน
ที่จริงระยะนี้ผมเองก็งานยุ่งเป็นพิเศษเพราะเรื่องอื่นๆ แต่ผม
ไม่เคยลืมว่าต้องแก้แค้นให้ซี และเราก็สืบได้แล้วว่านักฆ่าคนไหนบ้าง
ที่ร่วมมือกับไห ในจ�ำนวนนั้นมีขวงหลิงล่วนอู่ ล่วนซื่อ แล้วก็ฮวาเหวิ่น
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นักฆ่าที่เลื่อนขึ้นมาเป็นสิบอันดับแรกอย่างรวดเร็ว จากภาพลับสุดยอด
ในข้อมูลนักฆ่า 'เขา' ปิดหน้าไว้ ไม่รู้ฐานะที่แท้จริง ทว่านอกจากนี้
ที่คาดไม่ถึงที่สุดก็คือเขาคนนั้น...
หมายเลขศูนย์...ชูไต้หลิงเฮ่า
ชายผู้ซึ่งแค่ยืนอยู่ตรงหน้าผมก็ท�ำให้ผมรู้สึกถึงความตายได้แล้ว
คนนั้น
วันนั้นในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เขาถูกกระสุนของผมเจาะ
เข้าขมับจากระยะเผาขนจนตายไปแล้วชัดๆ ท�ำไมเขาถึงยังรอดชีวิต
มาได้
บอกตามตรงนะครับ ผมล่ะไม่อยากเจอเขาเลย...
ไม่อยากเจออีกเป็นครั้งที่สองเลยจริงๆ
'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'
หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า
ชื่อ-สกุล : หลิวเจ๋อเทียน
ฉายา : เฟิงอวี่ต้วนฉางเหริน
อันดับปัจจุบัน : 33
อาชีพเดิม : คนงานดัดเหล็ก
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
ข้อมูลโดยสังเขป : รูปร่างแข็งแรงก�ำย�ำ ผิวสีแทน รักสวยรักงาม
เจ้ า ส� ำ อาง มี ค วามสามารถในการสั ง เกตที่ เ หนื อ คนทั่ ว ไป
ปืนพกประจ�ำกายคือปืน Desert Eagle Mark XIX
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'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'
หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า
ชื่อ-สกุล : จูเก่อจื้อผิง
ฉายา : จูเก่อจุ้ย
อันดับปัจจุบัน : 23
อาชีพเดิม : เถ้าแก่ร้านเครื่องเขียน
ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร
ข้ อ มู ล โดยสั ง เขป : ตาบอดสี แ ต่ ก� ำ เนิ ด โลกในสายตาเขา
ปราศจากสีใดๆ รวมถึงสีเลือดสดๆ ด้วย เป็นคนเรียบง่าย
ชอบช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อ่ื น แต่ ห ากพบคนหรื อ เหตุ อ ยุ ติ ธ รรมก็ จ ะ
เอาคืนเป็นร้อยเท่า อาวุธสังหารคือเครื่องเขียน
'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'
หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า
ชื่อ-สกุล : เกาจวิ้นฟาง
ฉายา : สือฮวง
อันดับปัจจุบัน : 6
อาชีพเดิม : คนเก็บขยะ
ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร
ข้อมูลโดยสังเขป : คนมาเก๊า พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเล็ก
ยายเป็นคนเก็บขยะหาเลี้ยงเขาจนเติบใหญ่ หลังจากยายเสีย
ก็สืบทอดอาชีพเก็บขยะต่อ ไม่ชอบพูด ไม่ค่อยรู้จักสื่อสารกับ
คนอื่น มีความสามารถ 'ภาพลวงตาเหมือนนาฬิกาหยุด' ปืน
ประจ�ำกาย S&W M500
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'คนที่ไม่อยากเจออีกเป็นหนที่สอง ไม่ใช่เกลียดก็คือกลัว'

(2)
คืนวันหนึ่งในสัปดาห์ต่อมา
ผมอยู่บนรถบัสที่วิ่งตลอดคืน
ในนักฆ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคนมีกี่คนกันนะที่ทรยศองค์กรนักฆ่า
ไปแล้ว คราวก่อนตอนมือใหม่คนนั้นมาฆ่าผม ผมก็รู้ว่าซุ่ยหุน ไหส่ง
'เทียบเชิญ' ให้นักฆ่าคนอื่นๆ แล้ว เชิญให้นักฆ่าขององค์กรไปฆ่า
'คนกันเอง'
ครั้ ง นี้ ต่างจากครั้ ง ก่ อ นเพราะประเมิ น จ� ำ นวนคนไม่ ไ ด้ เป็น
'สงครามภายใน' อย่างแท้จริง
ขณะที่ผมก�ำลังครุ่นคิด หูหลีผู้จัดการของผมก็โทรมา
"เปย ฝู ห รงบอกว่ า สามสิ บ นาที ก ่ อ นมี ค นลอบท� ำ ร้ า ยเฟิ ง อวี่
นายก็ต้องระวังนะ" หูหลีเอ่ย
"เขาไม่เป็นไรใช่มั้ย"
"ยังได้อยู่ เฟิงอวี่ไล่ไปแล้ว ฝูหรงบอกว่าเฟิงอวี่ก�ำลังสะกดรอย
เจ้านั่นอยู่ ติดต่อพวกนายโดยตรงไม่ได้ชั่วคราว"
"เข้าใจ ฉันจะระวังตัว ไว้คุยกัน บาย"
หลังวางสายผมก็เหลียวมองผูโ้ ดยสารบนรถบัสตามสัญชาตญาณ
ผมนั่งอยู่ชั้นบนบริเวณส่วนหน้าของรถ อาจเพราะดึกมากแล้วจึงมี
ผู้โดยสารแค่สองคน ดูท่าทางพวกเขาไม่เหมือนนักฆ่าเลยสักนิด
ใช่ครับ นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้
ไม่มใี ครรูห้ รอกว่าประชากรเจ็ดล้านคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นมหานครแห่งนี้
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คนไหนคือนักฆ่า ก็เหมือนกับผมแหละครับ ไม่มีใครรู้ฐานะของผม
ด้วยเหตุนี้ผมจึงเดินไปที่ท้ายรถอยู่ดี สมมติพวกเขาเป็นนักฆ่า
ก็จะได้ลอบโจมตีผมกะทันหันจากด้านหลังไม่ได้
ผมเดินผ่านข้างชายสองคน...
ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยใดๆ หนึ่งในสองนอนหลับไปแล้ว
เวลานี้เองหูหลีก็ส่งข้อความว้อทส์แอพหาผมอีกครั้ง 'จุ้ยก็โดน
โจมตี เขาไม่เป็นไร'
หูหลีไม่โทรหาผม?
หากพวกเขาถูกลอบโจมตีพร้อมกันก็แปลว่าข้างกายผมก็อาจมี...
ศัตรูเช่นกัน! หูหลีจงึ ไม่โทรเข้ามารบกวนผม แค่บอกสัน้ ๆ ทางข้อความว่า
'เขาไม่เป็นไร'
ผมมองชายสองคนที่อยู่ข้างหน้า...
พวกเขาเป็นนักฆ่า?
ไม่ รถบัสสองชั้นไม่ได้มีแค่ชั้นเดียว...
หรือว่า...
'ปัง!'
กระสุนจากด้านล่างเจาะเข้าสูร่ า่ งของหนึง่ ในผูโ้ ดยสารแล้วทะลุผา่ น
หลังคารถไปอย่างแม่นย�ำไม่ผิดพลาด!
สองวินาทีต่อมาชายคนที่สองก็ถูกสังหารเช่นกัน!
"แม่ง!"
อยู่ชั้นล่าง!
'ปัง!'
กระสุนนัดที่สามลั่นดัง!
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หลังตรอกแห่งหนึ่งในย่านต่ายกอกจุ๋ย
ชายสองคนก�ำลังสูบบุหรี่ไปคุยไป
"ตัดสินใจแล้วเหรอ" เขาหยิบปืนล�ำกล้องแฝดของเขามาถือเล่น
"ร่วมมือกัน?"
"มีเงินให้เก็บแล้วท�ำไมจะไม่ละ่ ส�ำหรับฉัน พวกนัน้ ก็ดี องค์กรนักฆ่า
ก็ดี ฉันไม่มีจุดยืนหรอก" ชายผมสีขาวเป็นเงินยวงเอ่ย
ซื่อหวังเจ่อรู้จักดึงคนมาเป็นพวก ให้นักฆ่าแสดงจุดยืนของตน
แต่ผู้ที่รู้จักท�ำเช่นนี้นอกจากหวังเจ่อก็ยังมี...เขาด้วย
ซุ่ยหุน ไหที่ปัจจุบันควบคุมโดยบุคลิกที่สาม
ทว่านักฆ่าที่เขาดึงตัวมาไม่ใช่พวกนักฆ่าที่ยังท�ำตัวเป็นกลาง แต่
เป็นนักฆ่าทีเ่ ข้าร่วมกับกลุม่ ของซือ่ หวังเจ่อไปก่อนหน้านี.้ ..เสีย่ อวิน๋ เชวีย่
"ฮ่าๆ! ดีมาก งั้นนายก็อยู่ในกลุ่มพวกนั้นต่อไป โอกาสมาเมื่อไหร่
ก็เดินตามเกมของเรา ระวังให้ดีล่ะ! หวังเจ่อไม่ใช่ธรรมดา" ไหเอ่ย
"นายลืมไปแล้วเหรอว่าคนที่ฉันฆ่า 'นอกตลาด' น่ะ...เยอะกว่า
นักฆ่าอันดับต้นๆ ซะอีก ไม่ต้องให้นายห่วงหรอก" อวิ๋นเชวี่ยเอ่ย
"ยอดมาก ขอให้ร่วมงานกันอย่างมีความสุข หึ"
ขณะนี้ในองค์กรมีขุมก�ำลังสามฝ่ายคัดง้างกันอยู่
กลุ ่ ม ของซื่ อ หวั ง เจ่ อ ได้ แ ก่ ซื่ อ หวั ง เจ่ อ จิ้ ง จอกเงิ น ไดเออร์
อ้าย เสี่ยอวิ๋นเชวี่ย
ฝ่ายต่อต้านของไห ได้แก่ ซุ่ยหุน ไห ขวงหลิงล่วนอู่ ล่วนซื่อ
ฮวาเหวิ่น ชูไต้หลิงเฮ่า
นักฆ่ากลุ่มย่อย ได้แก่ เฟิงอวี่ เปยคู จูเก่อจุ้ย สือฮวง
มีคนละทิ้งแสงสว่างไปเข้ากับด้านมืดแล้ว จะมีนักฆ่าอื่นๆ ละทิ้ง
ด้านมืดไปเข้ากับแสงสว่างไหมนะ
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การนองเลือดของจริงก�ำลังจะเปิดฉาก
'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'
หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า
ชื่อ-สกุล : จางซิ่วอวิ๋น
ฉายา : ซุ่ยหุน ไห
อันดับปัจจุบัน : 5
อาชีพเดิม : คนส่งอาหารดีลิเวอรี่
ส่วนสูง : 181 เซนติเมตร
ข้อมูลโดยสังเขป : ปรากฏอาการหลายบุคลิกเมื่ออายุเจ็ดขวบ
อีไจ่นิสัยอ่อนโยน ส่วนอาเอ้อร์โหดเหี้ยม ชีวิตปกติมีอีไจ่เป็น
ผู้ควบคุม เวลาท�ำงานฆ่าคนอาเอ้อร์เป็นคนจัดการ เขาชอบฟัง
เพลงขณะฆ่าคน ปืนพกประจ�ำตัวคือปืนล�ำกล้องแฝด AF2011-A1
ปัจจุบันบุคลิกที่สามเป็นผู้ควบคุมร่าง เขามีทั้งหมดสามบุคลิก
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'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'
หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า
ชื่อ-สกุล : โอวกู่กวง
ฉายา : เสี่ยอวิ๋นเชวี่ย
อันดับปัจจุบัน : 199
อาชีพเดิม : วาณิชธนกิจ (iBanker)
ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร
ข้อมูลโดยสังเขป : ผมสีเงินยวง เท่เป็นพิเศษ ชอบสวมสูทสีด�ำ
รับงานฆ่าคนโดยไม่ผ่านองค์กรเป็นจ�ำนวนมาก อันดับไม่อาจ
บ่งบอกฝีมือของเขาได้ จ�ำนวนคนที่เขาฆ่า 'นอกตลาด' เยอะ
กว่านักฆ่าแถวหน้าเสียอีก อาวุธประจ�ำตัวคือมีดเดินป่าที่มี
ใบมีดมนสีด�ำ
'คนข้างกายคุณอาจไม่ใช่นักฆ่า
แต่คุณรู้หรือว่าเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณจากใจจริง
หรือเป็นคนถ่อยชั่วช้า'

(3)
บนรถบัสที่วิ่งตลอดคืน
'ปัง!'
กระสุนนัดที่สามยิงออก!
กระสุนยิงถูกเสื้อนอกที่ผมวางไว้บนที่นั่ง!
หลังจากเขายิงกระสุนนัดที่สองไม่ถึงสองวินาที ผมก็ปราดไปที่
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ข้างบันไดแล้วกระโดดลง!
ชั้นล่างมีคนเพียงคนเดียว!
ชายสวมแว่ น ตารู ป ทรงประหลาดนั่ น ยั ง ไม่ ทั น ตั้ ง ตั ว ผมใช้
'จุ้ยอิ่งเตา'* ที่จุ้ยให้มาเล่นงานปืนในมือเขาจนหลุดจากมือ ตามด้วย
พุ่งเข้าไปซัดก�ำปั้นใส่อย่างแรง! แว่นตาพิลึกๆ นั่นร่วงหลุด ผมเก็บ
ปืนพกของเขาขึ้นมาแล้วเล็งใส่!
"ฉันเห็นว่ามีสามคนชัดๆ...ท�ำไมจู่ๆ...โผล่มาอีกคน?" เขามองผม
อย่างลนลาน
"หื อ ? ใช้ เ ซ็ น เซอร์ จั บ ความร้ อ นจริ ง ๆ ด้ ว ย" ผมเหลื อ บมอง
แว่นตาเขา "ก็ต้องโผล่มาอีกคนแน่ล่ะ 'คนคนนั้น' เป็นแค่เสื้อนอก
ที่ยังอุ่นอยู่ของฉันเอง!" ผมเก็บมีดของผม ปากกระบอกปืนยังคงเล็ง
ใส่เขา "ไหส่งนายมาใช่มั้ย"
"ใช่! หมอนั่นแหละ! ซุ่ยหุน ไห! เขาต่างหากคือคนที่อยากฆ่านาย
ไม่ใช่ฉัน! อย่ายิงนะ!" เขาชูมือทั้งสองข้างแล้วลุกขึ้นช้าๆ "แว่นตานี่
เขาก็เป็นคนให้ฉันมา!"
คราวนี้ไม่แค่ผมแล้วล่ะครับ นักฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับจย้าซี
ไหก็คิดจะจัดการทั้งหมดไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียว!
เขามีเหตุผลอะไรถึงต้องท�ำแบบนี้
ในเสี้ยววินาทีนี้เอง ผมก็เห็นเขามองผมพร้อมกับ...ยิ้ม!
ไม่ เขายิ้ม...ขณะที่มองไปข้างหลังผม!
ผมหลบไปทางซ้าย!
'ฟุ่บ!'
* คัตเตอร์ 'จุ้ยอิ่งเตา' (มีดเงาบาป) ใบมีดท�ำจากเซรามิกคมกริบ ด้านล่างของตัวมีดมีรูสี่รู สามารถ
เอานิ้วสอดเข้าไปได้ ช่วยให้ผู้ใช้ถือได้มั่นคงขึ้น ด้านบนมีร่องลึกลงให้นิ้วโป้งเป็นจุดส่งแรง ช่วยเพิ่ม
ก�ำลังโจมตีได้ ส่วนปลายโค้งเล็กน้อย ขณะโจมตีจะได้ไม่บาดถูกข้อมือหากออกแรงเยอะเกินไป
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ศรดอกหนึ่งพุ่งเข้าเสียบหัวใจเขา เขาตายคาที่! ส่วนผมไปหลบ
อยู่หลังบันไดรถบัส!
"ร้ายกาจ ฮ่าๆ! ท�ำไมนายถึงหลบพ้นล่ะ" เขาถาม
เพราะในเสี้ยววินาทีนั้นผมนึกถึงค�ำถามเด็กประถมค�ำถามหนึ่ง
ขึ้นมาได้
บนรถบั ส มี ค นสามคน มี ส องคนขึ้ น รถ สามคนลงรถ ตอนนี้
บนรถบัสมีคนกี่คน
สองคน? ไม่ครับ มีสามคน!
ถูกต้อง คนขับ!
คนขับก็เป็นนักฆ่า!
พวกเขาส่งนักฆ่าสองคนมาฆ่าผม!
"นายเป็นใคร" ผมถาม
"ไม่ทนั ไรก็ลมื ฉันแล้ว? เราเคยเจอกันในห้างเอพีเอ็มแล้วไม่ใช่เหรอ"
เอพีเอ็ม?
คนที่ขับรถไปด้วย วกมือกลับมายิงหน้าไม้ให้เข้าเป้าไปด้วยได้
มีเพียงคนเดียว!
นักฆ่าอันดับแปด ทักษะทางธนูเป็นเลิศ เคยเป็นตัวแทนฮ่องกง
ไปแข่งระดับนานาชาติ...ขวงหลิงล่วนอู่!
"แม่ง นายเปลี่ยนอาชีพมาขับรถบัสแทนตั้งแต่เมื่อไหร่วะ" ผม
ก�ำลังคิดว่าจะยิงเขาให้ตายได้อย่างไรดี
"ช่วยไม่ได้ว่ะ นายรู้มั้ยว่านักกีฬาฮ่องกงรายได้เท่าไหร่ ต่อให้ฉัน
เป็นโค้ชก็ยังรายได้งั้นๆ ถือซะว่าหารายได้เสริมก็แล้วกัน" เขาเอ่ยยิ้มๆ
"มาฆ่าฉันสิ ก่อนตายฉันจะได้หักพวงมาลัยให้รถ...พุ่งตกทะเล!"
ผมมองไปนอกรถบัสแวบหนึ่ง นี่อ่าวโทโล!

Page ��������� 6.indd 26

28/5/2562 BE 11:20

Gu Qi 27

เดิมทีต่อให้มีบันไดกั้นกลางผมก็ยิงเขาที่นั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับ
ให้ตายได้ แต่หลังจากยิงแล้วผมก็จะเหินลงทะเล ที่ส�ำคัญคือ...ผม
ว่ายน�้ำไม่เป็นครับ!
"หึ มีตัวเลือกอื่นมั้ย" ผมยิ้มขื่น
"ลงรถสิ" เขาว่า
"นายต้องจอดก่อนสิ ฉันถึงจะลงได้"
"ไม่ได้ๆ ยังไม่ถึงป้าย คุณต้องเคารพกฎจราจรนะครับ"
"ป้ายต่อไปคือที่ไหน"
"ปรโลก"
"งั้นนายไปก่อนเหอะ"
ทันใดนัน้ กระจกหน้าต่างซ้ายมือผมก็ระเบิด! กระสุนยิงเข้ามาจาก
ด้านนอก! ผมหันขวับไปมองข้างนอก เป็นรถเบนซ์เอสแอลเคเปิดประทุน!
ผมมองไปยังต�ำแหน่งคนขับ...เธอ...
ผมอึง้ ช็อกยิง่ กว่าตอนกระสุนยิงกระจกแตก! ช็อกกว่าเป็นร้อยเท่า!
เป็นพันเท่า!
"มัวรออะไรยะ รีบลงมา!" เธอตะโกน
ผมกระโดดลงทันที!
ผมหมดความสนใจในตัวขวงหลิงล่วนอู่ หันมาจ้องเธออย่าง
จริงจังแทน
"พวกมันไม่ได้ส่งนักฆ่ามาจัดการนายแค่สองคน แต่เป็นสาม!
อีกเจ็ดร้อยเมตรมีสไนเปอร์อยู่อีกคน!" เธอลดความเร็วรถ "ฉันเคย
สอนนายแล้วไม่ใช่หรือไง อย่าได้ใจจนลืมตัว!"
ผมจ้องมองดวงหน้าของเธอเขม็ง น�้ำตา...จวนจะไหลออกมา
ความทรงจ�ำ...ประเดประดังขึ้นมาพร้อมกัน
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'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'
หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า
ชื่อ-สกุล : เหอไท่หัง
ฉายา : ขวงหลิงล่วนอู่
อันดับปัจจุบัน : 8
อาชีพเดิม : โค้ชยิงธนู
ส่วนสูง : 181 เซนติเมตร
ข้อมูลโดยสังเขป : ทักษะทางธนูล�้ำเลิศ เคยเป็นตัวแทนฮ่องกง
ไปแข่งขัน สายตาเหนือกว่าคนทั่วไป สามารถมองเห็นวัตถุที่
อยู่ในที่มืดได้ และเนื่องจากโค้ชกีฬาในฮ่องกงรายได้ไม่ม่ันคง
จึงขับรถบัสเป็นอาชีพเสริม
'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'
หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า
ชื่อ-สกุล : จูหมิง
ฉายา : จั้วโย่วหมิง (คติพจน์)
อันดับปัจจุบัน : 264
อาชีพเดิม : ไม่มีอาชีพ
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
ข้ อ มู ล โดยสั ง เขป : หลั ง จากมาเป็ น นั ก ฆ่ า ก็ ถู ก ไหดึ ง ตั ว มา
อยู่ในฝ่ายต่อต้าน ถูกขวงหลิงล่วนอู่ฆ่าตายบนรถบัส
'วาสนาเคยพาให้แสนชิดใกล้ ทว่ากลับไม่อาจยึดไว้ให้มั่น
สุดท้ายกลายเป็นคนแปลกหน้า'
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(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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