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8 โลกนักฆ่า 04 : Dark Killer

'ห้ามเขียนต่อ ขืนเขียนอีกแกตายศพไม่สวยแน่!'

ผมได้รับจดหมายที่มีข้อความประโยคนี้

ตอนแรกผมคิดว่าเป็นการแกล้งกันธรรมดา แต่เมื่อกลับมาคิดดู

ให้ดีอีกที จดหมายฉบับน้ีไม่มีแสตมป์ ท่ีอยู่ผู้รับเป็นที่อยู่ของตู้ ปณ.  

เช่าท่ีผมแจ้งนักอ่าน ทว่าจดหมายกลับมาโผล่ในตู้รับจดหมายบ้านผม 

แบบนี้ก็แปลว่าคนส่งรู้ที่อยู่บ้านผม

มีคนเอาจดหมายฉบับน้ีมาหย่อนใส่ตู้รับจดหมายบ้านผม

คนคนน้ีเป็นใครกันนะ ฝีมือคนขององค์กรนักฆ่า? หรือว่า...

ผมถามยามประจ�าตึกแล้ว เขาบอกว่าไม่เห็นบุคคลน่าสงสัยใดๆ 

และก็ไม่เห็นคนที่เอาจดหมายมาหย่อนใส่ตู้รับจดหมายผมด้วย

ถ้าเขาไม่ได้มองผิดก็มีความเป็นไปได้เพียงสองอย่าง

หน่ึง คนคนนี้...คือบุรุษไปรษณีย์

สอง คนคนนี้...พักอยู่ตึกเดียวกับผม
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Gu Qi 9

'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้'

ทุกคนท่ีอยู่รอบตัวผมอาจเป็นนักฆ่าได้ทั้งน้ัน

'หลับตาทั้งสองเธอค�านึงถึงใคร ลืมตาขึ้นข้างกายคือใคร...'

โทรศัพท์ของผมดังขึ้น

"เปย!" เสียงของคนปลายสายฟังดูกระวนกระวายเป็นพิเศษ  

เขาที่ก�าลังเอ่ยอย่างร้อนรนก็คือผู้จัดการของผมเอง หูหลี "ชักไม่สวย

แล้วว่ะ ตายอีกสองคนแล้ว"

"ใคร"

"นายยังจ�าสองพ่ีน้องที่เจอท่ีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร ์

อ่าวต้าย่าได้มั้ย" เขาถาม

"ไม่ใช่ล่ะมั้ง"

"ใช่ หลี่ต๋าเซินกับหลี่ต๋าอ้าวนั่นแหละ!"

หลี่ต๋าเซิน นักฆ่าอันดับสิบเจ็ด หลี่ต๋าอ้าว นักฆ่าอันดับย่ีสิบสอง 

ท้ังคู่เป็นนักฆ่ามือดีที่อยู่ในสามสิบอันดับแรกของตาราง ถูกฆ่าง่ายๆ 

แบบนี้ได้อย่างไร

หรือว่าอีกฝ่ายเป็นนักฆ่าที่แข็งแกร่งย่ิงกว่า?

"พวกเขาตายยังไง" ผมถาม "เหมือนก่อนหน้านี้?"

"โดนกระหน�่าฟันจนตาย นายพูดถูก เหมือนหลายคนก่อนหน้า  

ที่เกิดเหตุมีอักษรเลือดอยู่สองบรรทัด" หูหลีเล่าอย่างออกรส "หลังจาก

หลีต๋่าเซินกับหลีต๋่าอ้าวตาย ผูจ้ดัการของพวกเขาก็ได้รบัข้อความแจ้งทันท"ี

"พูดแบบน้ีก็แปลว่า..." ผมใคร่ครวญ "พวกเขารู้ข้อมูลส่วนตัว 

ของนักฆ่าในองค์กรเราเป็นอย่างดี"

ผมมองจดหมายฉบับนั้นอีกรอบ

"น่าจะใช่!" หูหลเีอ่ย "เดีย๋วฉนัจะส่งรูปถ่ายรูปนึงให้นายด ูอกีไม่นาน 
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10 โลกนักฆ่า 04 : Dark Killer

รูปน้ีน่าจะแพร่สะพัดในองค์กร"

"อืม มีอะไรค่อยติดต่อกันอีกที พรุ ่งนี้ฉันถึงจะกลับไปที่โกดัง 

ชุนหมิง"

"ได้ ไว้เจอกัน"

ครึ่งปีมาน้ีนักฆ่าหลายคนขององค์กรถูกเก็บ แถมยังเป็นนักฆ่า 

ในหนึ่งร้อยอันดับแรกทั้งน้ันเสียด้วย เวลานี้องค์กรก�าลังตกอยู่ใน 

ความสับสนอลหม่าน แรกเริ่มผมยังหลงนึกว่าเป็นฝีมือของภาคี 

มอืสงัหารไต้หวัน ต่อมาได้ยนิว่าหลงัจากบคุคลระดบัสงูของทัง้สองฝ่าย

เจรจากันเสร็จก็พิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ 'เรื่องดีงาม' ที่พวกเขาท�า

ผมเองก็เคยถามฉีเฝิงตี๋ที่อยู่ไต้หวัน แต่เขาก็ไม่เคยรับภารกิจ

ท�านองนี้

ถ้างั้นเป็นฝีมือใครกันแน่นะ

เวลาน้ีผมก็ได้รับรูปภาพใบหน่ึง หูหลีเป็นคนส่งมา เป็นภาพ

ข้อความท่ีเขียนด้วยเลือด...

'คนหน่ึงชะตาสามัญ คนหน่ึงขืนพลิกลิขิตฟ้า!'

แม่ง นิยายก�าลังภายในหรือไงวะ

โทรศัพท์ดังขึ้นอีกรอบ ผมมองชื่อคนโทรเข้า เป็น 'เพ่ือนใหม่'  

ของผมเองครับ นักฆ่าผู้เลื่อนอันดับข้ึนแบบเร็วติดจรวด

"หาฉันเหรอ"

"ใช่ นายได้ข่าวหรือยัง" เขาถาม

"นายหมายถึงหลี่ต๋าเซินกับหลี่ต๋าอ้าว?"

"อื้ม งั้นนายก็คงรู้แล้ว" เขากล่าวต่อ "แต่ยังมีอีกข่าว ก็คือองค์กร
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Gu Qi 11

ตัดสินใจจะหาคนไปจัดการ 'ศัตรู' แล้ว"

ผมรู้ประโยคต่อไปของเขาแล้วล่ะครับ

"โอเค ไม่มีปัญหา"

"เย่ียม ไว้ติดต่อกัน"

เรื่องบางอย่างไม่ต้องพูดให้มากความก็เข้าใจ

เอาล่ะ! ต้องรบีป่ันต้นฉบบัให้เสรจ็ จากนัน้หนัไปทุม่ให้อาชพีเสรมิ

ของผม...ภารกิจนักฆ่า!

ณ อู่ต่อเรือเก่าที่โคโลอานในมาเก๊า

ในบ้านซึ่งก่อข้ึนจากแผ่นสังกะสี

หลังจากวางสายจากเปยคู ผมก็ใช้คอมพิวเตอร์แจ้งผู้จัดการ 

ของผม

'เฟิง ทางฝั่งเปยคูไม่มีปัญหาอะไร เขาจะเข้าร่วมภารกิจคร้ังนี้'  

ผมพิมพ์

'ดีมาก อาทิตย์หน้านายไปฮ่องกง พบกับคนขององค์กร'

'ได้ ไม่มีปัญหา'

'Keep in touch'

เฟิงคือผู้จัดการของผม ทว่าน่าสนใจที่สุดตรงที่ผมไม่เคยเจอ 

หน้าเขามาก่อนเลย

พ่อแม่ของผมจากโลกน้ีไปตั้งแต่ผมยังเล็ก ยายเก็บขยะเลี้ยงผม

มาจนโต ดังน้ันผมจึงชอบ 'ขยะ' และ 'ของเหลือใช้' มาตั้งแต่ยังเด็ก  

ผมไม่รู ้สึกสักนิดว่าพวกมันสกปรก เพราะขยะท่ีคนอ่ืนไม่ต้องการ 

กลับท�าให้ผมด�ารงชีวิตมาได้

หลงัจากยายจากไปอกีคนผมก็ไม่เหลอืญาตทิีไ่หนอกีแล้วบนโลกนี้  

Page ��������� 4.indd   11 29/4/2562 BE   15:09



12 โลกนักฆ่า 04 : Dark Killer

ผมยังคงเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขยะต่อไป เติบโตขึ้นท่ามกลางกองขยะ

เรือ่ยมา บางทีน่ีอาจเป็นหนึง่ในความหวนหาทีผ่มมต่ีอยายผูเ้ลีย้งผมมา 

อย่างยากล�าบาก

ผมเก็บขยะเลี้ยงชีพ แน่นอนว่าไม่มีทางหาเงินก้อนโตได้ แต ่

คนท่ีไม่ได้ชื่นชอบในสิ่งใดมากมายนักอย่างผมก็ไม่ต้องการชีวิตหรูหรา

ฟุ้งเฟ้ออยู่แล้ว ส�าหรับผมพอกินพออยู่ก็พอแล้ว

แม้ว ่าหลังจากยายเสียผมจะไม่ได้เรียนหนังสือต่อ แต่ผม 

หัดใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยังเด็กแล้ว ความรู้หลายอย่างก็เรียนเอาจาก

อินเทอร์เน็ตนี่แหละครับ

อินเทอร์เน็ตท�าให้ผมกลายเป็นคนไม่ชอบพูด ไม่รู ้จักสื่อสาร 

กับคนอื่น

คนมากมายอาจจะเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์สักเครื่องได้อย่าง

ง่ายดาย แต่ผมไม่ใช่ ตอนเด็กผมต้องเก็บเงินอยู่หลายเดือนกว่าจะ 

มีปัญญาซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในชีวิตได้ ดังนั้นผมจึงทะนุถนอม

มันเป็นพิเศษ

ขณะเดียวกันก็เห็นถึงคุณค่าของความรู้ท่ีสามารถเรียนได้จาก

อินเทอร์เน็ตด้วย

เดิมผมนึกว่าชีวิตผมคงจะอยู่ไปแบบน้ี จนกระทั่งวันนั้นท่ีเฟิง

ปรากฏตัว

ผมไม่รู้ที่มาท่ีไปของเขา แต่จ�าได้ว่าค�าพูดประโยคแรกของเขา 

ที่พูดกับผมผ่านโทรศัพท์ก็คือ...

'อยากเป็นนักฆ่ามั้ย'

ตอนน้ันผมยังนึกว่าเขาก�าลังล้อเล่น ทว่าต่อมาผมก็ได้รับภารกิจ

ชิ้นแรก แล้วผมก็ได้รู้ว่าเขาไม่ได้ล้อเล่น
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Gu Qi 13

ผลคือผมได้ฆ่ามนุษย์คนแรกในชีวิต เขาเป็นพ่อค้าท่ีหลอกให้คน

ซื้อพระเครื่องไทย ผมยังจ�าได้ถึงความหวาดหว่ันลนลานในจังหวะท่ี

ปาดคอหอยเขาในมีดเดียว

ยังมี 'ความรู้สึกมีตัวตน' นั่นด้วย

ไม่ใช่ก�าลังดูหนัง แต่ลงมือฆ่าคนด้วยตัวเอง

จากน้ันผมก็เริ่มภารกิจฆ่าคนต่อไป ฆ่าไปเรื่อยๆ...เรื่อยๆ

จริงสิครับ ลืมบอกฉายานักฆ่าของผมไป

ผมคือนักฆ่าอันดับหกคนปัจจุบัน...'สือฮวง (เก็บกวาด)'

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

ชื่อ-สกุล : ไม่แน่ชัด

ฉายา : เปยคู

อันดับปัจจุบัน : 7

อาชีพเดิม : นักเขียนนิยาย

ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ไม่มีทักษะพิเศษ ชอบใช้สมองฆ่าคน  

จะท�าความเข้าใจเบื้องหลังและเรื่องราวของผู ้ว่าจ้างก่อน 

จึงจะตัดสินใจว่ารับ 'งาน' หรือไม่ ไม่ฆ่าผู้หญิงคือหลักการ 

ของเขา อาวุธประจ�าตัวคือปืนพกเอ็มไนน์ทีนอีเลฟเว่นที่มี 

อักษร 'Gold Cup National Match' สลักไว้

'ขยะที่คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการ

กลับเป็น...ชีวิตของคนกลุ่มเล็กๆ'
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14 โลกนักฆ่า 04 : Dark Killer
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Gu Qi 15

บทที่ 1
หน่วยลับ

Dark
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16 โลกนักฆ่า 04 : Dark Killer

(1)

ณ ถนนหย่งสวี่ว้าน เกาะหล่ามง้า

กลางดึก ในคฤหาสน์แห่งหนึ่ง

"พวกนายเป็นใคร" ลงุผมขาวคนหน่ึงถาม "รู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ท่ีนี"่

"ฮ่าๆ เพราะว่ามคีนหกัหลงัแกไงเล่า" ชายสวมหมวกไหมพรมสดี�า 

คนหน่ึงเอ่ยด้วยรอยย้ิม "พวกเราคือคนที่มาฆ่าแก"

"ฆ่าฉัน? ฮ่าๆ! ฉันเกษียณแล้ว ไม่ใช่คนขององค์กรอีกแล้ว  

จะมาฆ่าฉันท�าม้าย" ลุงผมขาวหัวเราะลั่น

"เพราะว่า...แก...คืออดีตนักฆ่า...เบอร์หน่ึง"

ชายอีกคนที่พูดจาตะกุกตะกักสวมหมวกขนสัตว์แบบโซเวียต 

ที่มีลายหัวกะโหลก หน้าตาไร้อารมณ์ มองลุงผมขาวอย่างเย็นชา

"เซียวจางเหรินเซิง แกอยากจะ..." ชายคนแรกเอ่ยด้วยสีหน้า 

ย้ิมแย้ม "ตายท่าไหน"

"อะไรกัน คนหนุ่มสองคนจะรมุรงัแกคนแก่เหรอ" เซยีวจางเหรนิเซงิ 

ถาม "ฉันก็อายุปูนน้ีแล้ว ปล่อยๆ ฉันไปเหอะ"

เขาพูดพลางถอยหลัง เวลาเดียวกันนั้นมีดส้ันเล่มหน่ึงก็ซัด 

ออกจากฝ่ามือ

ชายหน้าไร้อารมณ์ชักดาบปลายตัดเล่มหน่ึงออกมาฟันมีดส้ันท้ิง

อย่างรวดเร็ว

"ดาบจิ่งพัว?" เซียวจางเหรินเซิงเบิกตากว้าง "เผ่าจิ่งพัวใน 

อวิ๋นหนาน?"

ชายหน้าตาย้ิมแย้มก็ชกัดาบจากฝักซึง่สลกัลวดลายรปูสตัว์ต่างๆ 

ออกมาชี้ไปยังเซียวจางเหรินเซิง
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Gu Qi 17

"แกเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการดดูาบหรือไง งัน้มองออกหรอืเปล่าว่า 

ดาบเล่มนี้ของฉันคือดาบทิเบต" เขาว่า

"แม่เจ้าโว้ย! ฮ่าๆ เล่มนี้ของนายเป็นของเก่านะเนี่ย อย่าเอามา

ฆ่าคนเลย เอาไปขายได้เงินเยอะกว่าอีก" เซียวจางเหรินเซิงถอยหลัง 

ต่อไป

"จะซัดมีดบินอีกแล้วเหรอ"

"ถ้าให้นายเดาได้..." จู่ๆ เซียวจางเหรินเซิงก็จริงจังขึ้นมา "ฉันก็

ไม่ใช่ 'อดีต' เบอร์หนึ่งท่ีนายว่าน่ะสิ"

ทนัใดนัน้ไฟท้ังหมดในห้องก็ดบัลง ทุกอย่างกลายเป็นความมดืมดิ

"มาเถอะ มาท�าศึกในความมืดกับฉันสักตั้ง!"

'ปังๆ!'

เมื่อสิ้นเสียงเซียวจางเหรินเซิง เสียงปืนก็ดังขึ้นทันทีสองนัด

ตาลุงท่ีดูไม่เหมือนนักฆ่าจนนิดเดียวคนนี้ท่ีแท้แล้วอาจจะรับมือ

ได้ยากย่ิง!

ณ บาร์แห่งหน่ึงในจิมซาจุ่ย

ชายหญิงคู่หน่ึงเดินออกจากบาร์ในสภาพมึนเมา

"คืนน้ีมาบ้านผมเถอะ" ชายไว้ผมทรงโฟซ์ฮอว์กท่ีเว่อร์เกินเหตุ

หน่อยๆ เอ่ย

"คนบ้า!" หญิงสาวเส้นผมตรงสีน�้าตาลสุดเซ็กซี่เอ่ยเสียงฉอเลาะ 

"คุณขับรถมาหรือเปล่าคะ"

"แหงล่ะ แต่เพ่ิงกินเหล้าไป ขับไม่ได้ หึๆ" เขาโอบเอวอ้อนแอ้น 

ของเธอ

"ฉันไม่ได้จะให้คุณขับรถซะหน่อย" เธอกระซิบข้างหูเขาว่า  
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18 โลกนักฆ่า 04 : Dark Killer

"ฉันอยากจะ...ท�ากับคุณบนรถ! ตื่นเต้นดี!"

เขาอ้ึงเล็กน้อย ไม่ถึงครึ่งวินาทีรอยยิ้มห่ืนกามก็ประดับอยู่ที่ 

มุมปาก

"ฮ่าๆ ไอเดียดีๆ"

พวกเขามายังลานจอดรถกลางแจ้ง ขึน้ไปนัง่บนรถบเีอม็ดบัเบลิยู 

คันหน่ึงอย่างรวดเร็ว

"มา!"

ชายคนนั้นอดรนทนไม่ไหว ลิ้นลงไปโลมเลียบนล�าคอของ 

หญิงสาวเรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็เลิกกระโปรงสั้นสีชมพูของเธอขึ้น 

อย่างว่องไว ก่อนจะล้วงมือเข้าไปใน...พ้ืนท่ีส่วนตัวของเธอ

"อ๊า..." หญิงสาวส่งเสียงครวญคราง "ริกก้ี...อย่า...อย่าค่ะ..."

"ฮี่ๆ ผมล่ะชอบแบบท�าขัดขืนแต่ที่จริงโอนอ่อนท่ีสุด" เขากด 

หญิงสาวไว้

'ฟึ่บ!'

พลันเขาก็รู ้สึกว่าล�าคอด้านหลังแฉะๆ แถมยังเจ็บนิดๆ ด้วย  

เขาเอามือลูบแล้วเอามาดู...เป็นเลือด!

เวลาน้ีเองหญิงสาวก็ถีบเขาออกแล้วลงจากรถ

"แม่ง! ท�าอะไรของเธอ!" เขาตะโกนลั่น

"ยังต้องถาม?" หญิงสาวเช็ดเลือดท่ีกระเซ็นใส่หน้าเธอออก  

"อี๋ เลือดแกเหม็นชะมัด!"

"หยุด! อย่าไปนะ!" ชายผมทรงโฟซ์ฮอว์กใช้มอืกดแผลหลงัล�าคอไว้

"ยังไม่ไปไหนหรอกเจ้าค่ะ" เธอเอ่ยด้วยรอยย้ิมน่าเอน็ด ูเผยให้เห็น

ฟันเข้ียวท่ีคล้ายเขี้ยวแวมไพร์สองซี่ "นักฆ่าอันดับเก้าสิบเจ็ด ฉายา  

'ลิ่วโถว (หกเศียร)' อย่างคุณ ความระวังตัวสักนิดก็ไม่มี จัดการ 

Page ��������� 4.indd   18 29/4/2562 BE   15:09



Gu Qi 19

ง่ายเกินไปแล้ว"

เขาตะลึง "เธอ...รู้ได้ยังไง"

"รู้สิค้า ก็ฉันมาฆ่าคุณนี่นา"

ลิ่วโถวลงจากรถ ก้าวเข้าหาเธอ

"หึๆ เธอมาฆ่าฉันงั้นเหรอ ดูถูกฉันเกินไปหน่อยแล้วมั้ง แค่เอา

มีดโกนกรีดหลังคอฉันก็ฆ่าฉันได้เหรอ นังแพศยาโง่เง่า!"

"หา? ก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วล่ะค่ะ" เธอไม่สนใจเขาท่ีก�าลังก้าวเข้ามา

ใกล้แม้แต่น้อย แต่กลับหยิบโทรศัพท์มือถือสีชมพูเครื่องหน่ึงออกจาก

กระเป๋าถือ "แต่ว่าถ้าเป็นแอลกอฮอล์บวกกับยาพิษบนมีดโกนล่ะก็ได้"

ชายผมทรงโฟซ์ฮอว์กยังเดินมาไม่ทันถึงตัวเธอ ปากก็พ่น 

เลือดสดๆ ออกมาแล้ว เขาล้มลงกับพ้ืน ชักกระตุกไม่หยุด

โทรศัพท์ต่อติด

"ประธานหู เรียบร้อยแล้วค่ะ" เธอไม่เหลือบมองชายบนพ้ืนแม้แต่

แวบเดียว "ท�าไมถึงให้ฉันมาฆ่าตัวประกอบพรรค์น้ีล่ะคะ ง่ายเกินไป

แล้วนะคะ"

"เสี่ยวลู่ เรื่องอื่นมีคน 'จัดการ' ให้แล้ว คืนน้ีถือซะว่าพักหน่อย 

ก็แล้วกัน" เสียงทุ้มหนักของชายคนหนึ่งเอ่ย "งานเก็บกวาดต่อจากนี้ 

รปภ. ของลานจอดรถจะจัดการเอง"

"ได้ค่ะ งั้นฉันไปก่อนนะคะ ไว้พบกันค่ะ"

ในที่สุดเธอก็มองชายคนน้ันแวบหนึ่ง เขา...ตายสนิท แน่นิ่ง 

ไปแล้ว

เสี่ยวลู่เดินไปอยู่ตรงหน้าเขา ใช้ส้นรองเท้าส้นสูงกระทืบลงไป 

ในแผลบนหลังล�าคอของลิ่วโถว สิ่งที่ เธอท�าก็คือการบอกเขาว่า  

'แกกระจอกไปหน่อยแล้ว!'
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20 โลกนักฆ่า 04 : Dark Killer

เป็นการลงโทษคนท่ีโดนพิษตายไปแล้ว

"เหอะ โลกน้ีไม่มีแมวท่ีไม่กินปลาหรอกย่ะ" เธอลอบย้ิม 

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : เจิ้งเหรินเซิง

ฉายา : เซียวจางเหรินเซิง

อันดับปัจจุบัน : N/A (เกษียณแล้ว)

อาชีพเดิม : ไม่มีอาชีพ

ส่วนสูง : 182 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : หน้าตาธรรมดาไม่โดดเด่น ผมขาวเตม็หวั 

ละม้ายคล้ายคุณลุงท่ีเดินหมากรุกอยู่ตามสวนสาธารณะ  

ทว่ากลับเคยเป็นอันดับหน่ึงในตารางจัดอันดับนักฆ่า บรรลุถึง

ขั้นสุดยอดของหลักท่ีว่า 'นักฆ่าจะดูเหมือนนักฆ่าไม่ได้!' 

ปัจจุบันเกษียณแล้ว
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'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า 

ชื่อ-สกุล : ลู่หย่งหมิง

ฉายา : ลิ่วโถว (หกเศียร)

อันดับปัจจุบัน : 97

อาชีพเดิม : ไม่มีอาชีพ

ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : ท�าผมทรงโฟซ์ฮอว์กท่ีเว่อร์เกินเหตุหน่อยๆ 

ไม่มีทักษะพิเศษอะไร รับเฉพาะภารกิจฆ่าคนท่ีง่ายๆ เท่านั้น 

เข้าสู่หน่ึงร้อยอันดับแรกของตารางจัดอันดับนักฆ่าได้เพราะ 

รับงานเยอะ ตายที่ลานจอดรถแห่งหน่ึงในย่านจิมซาจุ่ย

'คนบางจ�าพวก คุณไม่มีวันรู้ได้เลยว่าเขาก�าลังคิดอะไรอยู่'

(2)

ณ ชั้นสิบสอง อาร์ไกล์เซ็นเตอร์

คลินิกทันตกรรม

"คุณมีฟันผุสองซี่นะครับ ผมถอนให้ก็แล้วกัน แค่นี้ก็จะไม่ปวด

แล้วล่ะครับ" ซุนเทียนเซิงเก็บกระจกส่องฟันและท่ีขูดหินปูนออกจาก

ช่องปากเด็กหนุ่ม

"คุณหมอครับ ถอนฟันเจ็บมั้ยครับ" เด็กหนุ่มหัวเกรียนถาม  

"ผมกลัวเจ็บมากเลยหมอ"

"ผมจะฉีดยาชาให้ ตอนฉีดยาก็จะเจ็บนิดหน่อย แต่ตอนถอน 
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22 โลกนักฆ่า 04 : Dark Killer

ไม่เจ็บครับ"

"งั้นก็ดีครับ!"

ขณะท่ีซุนเทียนเซิงเตรียมเข็มฉีดยาชา

"คุณหมอ ไม่ทราบคุณเคยถูกฉีดยาชาบ้างมั้ยครับ"

"หึ แน่อยู่..."

ซุนเทียนเซิงยังพูดไม่ทันจบก็เจ็บแปลบที่หลัง

"ผมหมายถึง..." เด็กหนุ่มปักเข็มฉีดยาชาหลอดหนึ่งเข้าที่หลังเขา 

"คุณเคยโดนปักยาชาตอนไม่ทันระวังตัวหรือเปล่าครับ"

"นาย..." ซุนเทียนเซิงใจรู้ว่าแย่แล้ว หมุนตัวกลับไปเหวี่ยงหมัด 

ใส่เขา

เสียดายที่อีกฝ่ายเอามือรับไว้ได้!

"ฮ่า! คุณเร็วไม่หยอกเลยนี่ครับ!"

เอ่ยจบเด็กหนุ่มก็วูบไปอยู่ด้านหลังซุนเทียนเซิงแล้วกระโดดข้ึน 

ขี่หลัง ต่อมาเขาก็หยิบเทปกาวออกมาพันล�าคอของซุนเทียนเซิง

"อ๊อก...อ๊อก..." ซุนเทียนเซิงออกแรงดิ้นรน

เด็กหนุ่มลงแรงหนักกว่าเก่า ขาท้ังสองรัดล�าตัวซุนเทียนเซิงไว้  

รัดแน่นชนิดที่ว่าไม่รัดให้ตายไม่เลิกรา!

ซุนเทียนเซิงใช้ข ้อศอกโจมตีช่วงเอวของเขา แต่เขาราวกับ 

ไม่รู้สึกรู้สา

"ฮึๆ เปล่าประโยชน์ ฉันไม่กลัวเจ็บหรอกเว่ย!" เด็กหนุ่มตะโกน  

"ไปตายซะ!"

ซุนเทียนเซิงใกล้จะขาดอากาศตายอยู่แล้ว ตอนนี้สิ่งเดียวท่ีเขา

ท�าได้ก็คือย่ืนมือออกไป เป้าหมายคือเข็มฉีดยาชาที่ตกพ้ืนเมื่อครู่

ในท่ีสุดเขาก็ใช้แรงท้ังหมดที่มีคว้าเข็มฉีดยาไว้ได้ จากนั้นปักใส่
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หัวเด็กหนุ่ม

"อ๊าก!"

เข็มฉีดยาชาแทงเข้าที่แก้มของอีกฝ่าย ซุนเทียนเซิงอาศัยจังหวะ

เพียงครึ่งวินาทีท่ีเด็กหนุ่มผ่อนแรงลง กระแทกหลังศีรษะใส่เขาทันที!

"แม่ง!"

เด็กหนุ ่มโดนกระแทกจนหงายหลัง ปล่อยมือออกในท่ีสุด  

ซุนเทียนเซิงหมุนตัวสลัดหลุดจากเทปกาวที่พันล�าคอเขาไว้

"แค่ก...แค่ก..." ซุนเทียนเซิงตั้งสติได้ก็ถามว่า "นาย...เป็นใคร"

"คนที่มาฆ่านายไงเล่า!"

ตอนน้ีเองพยาบาลที่อยู่นอกห้องตรวจได้ยินเสียงก็เดินเข้ามา

"กะ...เกิดอะไรขึ้นเหรอคะ" เธอท�าตัวไม่ถูก

"จับเขาไว้!" ซุนเทียนเซิงเอ่ยเสียงแหบพร่า

เสียดายท่ีเธอตกใจจนต้ังตัวไม่ทัน เด็กหนุ่มลุกขึ้นมา ชักมีด 

พุ่งเข้าเล่นงานเธอ

ช่วงเส้นยาแดงผ่าแปดน้ีเองซุนเทียนเซิงก็พุ่งเข้ามาขวางหน้า

พยาบาล มีดสั้นเสียบเข้าท้องของเขา

เด็กหนุ่มชักมีดสั้นอีกเล่มออกจากแขนเสื้ออีกข้าง

มีดเดียวปาดเข้าท่ีล�าคอซุนเทียนเซิง

"กรี๊ด!" พยาบาลกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว

เลือดสดๆ พุ่งออกมาอย่างบ้าคล่ัง สาดลงบนเส้ือกาวน์สีขาว 

ของหมอฟัน และสาดลงบนใบหน้าของเด็กหนุ่ม

"ฉันเป็นใครน่ะเหรอ" เขามองซุนเทียนเซิงท่ีเลือดไหลทะลักอยู่ 

ตรงหน้าพร้อมเอ่ยด้วยรอยย้ิมว่า "ฮิๆ ฉันเป็นนักฆ่าจากสมาคมจงซา!"
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24 โลกนักฆ่า 04 : Dark Killer

ณ คฤหาสน์บนเกาะหล่ามง้า

ไฟในห้องสว่างขึ้นอีกครั้ง

บนพ้ืน นอกจากของอีเหละเขละขละเต็มไปหมดก็ยังมีเลือดสดๆ 

ที่ยังไม่จับตัวเป็นลิ่ม

ใครชนะ ใครแพ้

บนหน้าจอของเครื่องบันทึกวิดีโอขนาดเล็กก�าลังแสดงภาพ 

ซูมใบหน้าระยะใกล้ของคนคนหนึ่ง เขาก็คือเซียวจางเหรินเซิงท่ี 

ก�าลังย้ิม

เขาเอาชนะนักฆ่าผู้มีท่ีมาไม่แน่ชัดท้ังสองคนลงได้?

ภาพค่อยๆ ซูมออก ถอยห่างออกไปทีละน้อย สภาพแวดล้อมที่

เห็นเริ่มกว้างขึ้น

เซียวจางเหรินเซิงที่ก�าลังย้ิม...

มีแค่ส่วนหัว!

ส่วนท่ีอยู่ต�่ากว่าล�าคอลงไป นอกจากกระดูกคอท่ีขาดสะบั้นแล้ว

ที่เหลือก็ 'หายสาบสูญ' ไม่รู ้ไปอยู่ที่ไหน เลือดแดงฉานไหลไม่หยุด  

หัวของเขาแยกส่วนกับร่างกายเสียแล้ว

ภาพถอยห่างต่อไปอีก

มอืของใครคนหนึง่ก�าลงัจกิผมขาวบนหัวของเซยีวจางเหรนิเซงิไว้

ส่วนอีกคนก�าลังบันทึกวิดีโอ!

"มิ่งฝาน ถ่ายเสร็จหรือยัง ฉันจะส่งคลิปไปให้องค์กรเฮงซวย 

ของเจ้าพวกน้ัน ฮ่าๆ"

"ฉันเป็น...ช ่างภาพ...ศิลปะ...มืออาชีพ นี่ เทียน อย่าพูด... 

เสียงเข้ากล้อง" ชายท่ีชื่อมิ่งฝานพูดตะกุกตะกัก

ภาพค่อยๆ เคลือ่นจากหัวคนไปยังซากศพทีน่อนอยู่กลางกองเลอืด  
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Gu Qi 25

ข้างซากศพมีอักษรที่เขียนด้วยเลือดอยู่สองวรรค

'คนหน่ึงชะตาสามัญ คนหน่ึงขืนพลิกลิขิตฟ้า'

และแล้วเครื่องบันทึกภาพก็ปิดลง หน้าจอมืดมิดในทันใด

"เรียบร้อย"

"ฮ่าๆ ดีมาก" กูนี่เทียน (ขืนฟ้าเดียวดาย) กดแผลบนไหล่ซ้าย  

"ห่าเอ๊ย ไอ้แก่น่ีรับมือยากจริงๆ เล่นเอาฉันเจ็บตัวไปด้วย"

"อย่าลมื เขาเคยเป็น...นกัฆ่า...หมายเลขหนึง่...ขององค์กรนักฆ่า" 

กูมิ่งฝาน (ชะตาสามัญเดียวดาย) น่ังบนพ้ืน บนหน้าอกเขามีรอยมีด 

ที่ยังเลือดไหลอยู่ "เสียดาย ยุคของเขา...ผ่าน...ไปแล้ว"

"ฮ่าๆ ไม่รู้หลังจากพวกน้ันเห็นคลิปแล้วจะมีปฏิกิริยายังไงบ้าง"  

กูนี่เทียนหัวเราะอย่างชั่วร้าย

"จะมี...ปฏิกิริยา...อะไรได้" เขาเอ่ยอย่างเฉยชา "สองพยางค์... 

เสียขวัญ!"

ชายผู้น่าสะพรึงกลัวสองคนระเบิดเสียงหัวเราะลั่น

"เอาล่ะ รายงาน...ประธานหูเถอะ" กูมิ่งฝานเอ่ย

"ได้ เห็นประธานหูบอกว่าอีกไม่นานเราก็จะกลายเป็นคนดัง 

ในองค์กรของพวกนั้นแล้ว ฮ่าๆ"

พวกเขาคือใครกันแน่

นกัฆ่าท่ีสามารถฆ่าเซยีวจางเหรนิเซงิได้ต้องเป็นกลุม่คนท่ีน่ากลวั

อย่างแน่นอน!

"ให้พวกมนัรูจ้กัความร้ายกาจของนักฆ่าหน่วยลบัแห่งสมาคมจงซา 

ซะหน่อย ฮ่าๆ!"
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26 โลกนักฆ่า 04 : Dark Killer

'คลังข้อมูลโลกนักฆ่า'

หน่วยงาน : องค์กรนักฆ่า

ชื่อ-สกุล : ซุนจื้อเหวิน

ฉายา : ซุนเทียนเซิง

อันดับปัจจุบัน : 14

อาชีพเดิม : ทันตแพทย์

ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร

ข้อมูลโดยสังเขป : สวมแว่นตา มาดเท่ สุภาพเรียบร้อย  

องค์ประกอบ 'ศิลป์' ในการฆ่าของเขามักได้คะแนนสูงมาก 

ชอบท�าท่ายกน้ิวหัวแม่มือ

'คนบางคน ชอบแกล้งท�าเป็นเข้มแข็ง

คนบางคน ชอบแกล้งท�าเป็นใจสลาย'

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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