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คํานําสํานักพิมพ์

	 สถานการณ์ภายในจวี้ลี่กรุ๊ปกำลังระส่ำระสาย หลังจากที่  ‘ซ่งจื้อ’  

คนทรยศเสียชีวิตไป  ‘ดอกเตอร์คุก’  ก็เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบฐานและ 

เริ่มการตามล่าหาตัว  ‘ดอกเตอร์ทัวริ่ง’ คุกได้รับรายงานว่าทัวริ่งร่วมมือ 

กับสิ่งมีชีวิตระดับเอสในตำนานอย่าง  ‘ดิซิน’  เพื่อยึดครองทั้งสองโลก  

เธอจึงสั่งให้โจวอวี้ออกปฏิบัติภารกิจยับยั้งความตั้งใจของทัวริ่งทันท ี

	 และเมื่อ  ‘ไอแซก อีตั้น’  มาถึง การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็ได้เริ่มต้นขึ้น 

พร้อมกับการเชือดไก่ให้ลิงดู โดยหารู้ไม่ว่าฐานแห่งหนึ่งได้ดำเนินโครงการ 

วิจัยเกี่ยวกับลำดับชั้นของสิ่งมีชีวิตในนีเบอลุงเงินไปอย่างลับ ๆ 

	 และในท้ายสุดเราก็จะได้คำตอบว่าโลกของนีเบอลุงเงินแห่งนี้อันตราย 

เพราะสัตว์ร้ายหรือจิตใจที่มืดบอดของมนุษย์กันแน่...
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บทที ่ 82

โจวอวี้หลับตาลง  และขยายพลังของตัวเองออกไปจากสมอง  

มันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มาก  แตกต่างจากการควบคุมแมลง 

ตัวน้อยแค่ตัวเดียวในห้องนอน เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นดาวเคราะห์ที่ 

ระเบิดออกและแผ่ขยายคลื่นออกไปอย่างรุนแรง สิ่งมีชีวิตที่อยู่ทั่วทุก 

สารทิศจมอยู่ภายใต้ความคิดของเขา

โครงสร้างเส้นประสาทของแมลงตัวนั้นกับไป๋เหมิ่งแตกต่างกันโดย 

สิ้นเชิง เมื่อเทียบกันแล้วเส้นประสาทของไป๋เหมิ่งแข็งแกร่งและซับซ้อน 

กว่ามาก หลังรู้สึกได้ว่าพลังของตัวเองแทรกเข้าไปในร่างกายของไป๋เหมิ่ง 

พวกนั้นแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไป เขาเพิ่งเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต 

พวกนั้นสำเร็จ แต่ไม่อาจขยับเส้นประสาทของพวกมันได้

มนุษย์มักเคยชินในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่โจวอวี้ในตอนนี้ 

กลับต้องควบคุมสมองจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

‘ไม่ต้องรีบร้อนทำให้สำเร็จ  คุณแค่ต้องทำให้สมองของพวกมัน 

ไม่สามารถสั่งการร่างกายได้’ น้ำเสียงสงบของโม่เย่ดังขึ้น

คล้ายกับมีลมอุ่น  ๆ ปัดผ่านใบหูและจูบเข้าที่ติ่งหูของโจวอวี้ ทั้ง ๆ ที่ 

โม่เย่ไม่ได้อยู่ข้างกายเขา

โจวอวี้อดไม่ได้ที่จะย้อนถามอีกฝ่ายในใจ ‘นายจงใจสร้างภาพลวงตา 

กับฉันใช่ไหม’
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เสียงหัวเราะแผ่วเบาของโม่เย่ดังอยู่ข้างหู ‘ผมอยู่ในสมองของคุณ 

และคุณก็อยู่ในสมองของผม สิ่งที่คุณรู้สึกบางทีอาจเป็นสิ่งที่ผมอยากทำ  

หรือไม่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากให้ผมทำก็ได้’

โจวอวี้ขี้เกียจจะถกปัญหานี้กับอีกฝ่าย เขาจึงทำเพียงแค่นเสียงหึ  

‘ไว้กลับไปเมื่อไหร่ ฉันจะให้ “ฝันที่เป็นจริง” กับนายก็แล้วกัน’

โม่เย่ตอบกลับ ‘ผมจะรอ’

คนขับรถในครั้งนี้ชื่อโคห์ล ตอนอยู่ที่ฐานเขาติดตามคุกตลอดเวลา  

บ่งบอกชัดว่าเขาเป็นคนสนิทของคุก

และการสังเกตของเขาก็น่าทึ่งเช่นเดียวกัน

“ไป๋เหมิ่งฝูงใหญ่นี่ ถึงพวกมันไม่คิดจะเปิดฉากโจมตีเรา แต่ทำไม 

มันถึงไม่มีท่าทีสนใจหรืออยากลองเชิงเลยล่ะ” สายตาของโคห์ลย้ายไปที่ 

โจวอวี้ “ได้ยินมาว่านายเป็นสารานุกรมสิ่งมีชีวิตของนีเบอลุงเงิน นายพอ 

จะมีคำอธิบายสถานการณ์ตรงหน้านี้ไหม”

“เพราะพวกมันไม่หิว แล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ รวมถึง 

ยาระงับที่เราฉีดเข้าไปทำให้พวกมันไม่รู้สึกถึงความกลัวและแยกแยะไม่ได้ 

ว่าในฐานะของสิ่งมีชีวิตพวกเราอยู่เหนือกว่าหรือต่ำกว่า พวกมันเลยไม่กล้า 

ลงมือทำอะไรและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโจมตีพวกเรา”

โจวอวี้อธิบายอย่างสงบ ในขณะที่จิตใจของเขายังคงอยู่ในสมอง 

ของไป๋เหมิ่งพวกนั้น มันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดมาก มันเหมือน 

กับว่าเขาไม่ใช่โจวอวี้แค่คนเดียว แต่เป็นโจวอวี้หลายคน

โจวอวี้สามารถมองเห็นขบวนรถทั้งหมดได้จากทิศทางที่แตกต่างกัน

เขาไม่ได้คิดที่จะควบคุมพวกมัน แต่ทำให้พวกมันรับรู้ว่าเขาไม่มี 

ความตั้งใจที่จะโจมตี และมันก็ทำให้ไป๋เหมิ่งที่อยู่ ณ ที่นี้ทั้งหมดผ่อนคลาย 

ลง พวกมันบางตัวนอนพาดอยู่บนกิ่งไม้ บางตัวก็เอียงหัวมองดูพวกเขา 

อย่างสบาย ๆ รักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนเอาไว้

ทว่าลึกลงไปในสมองของไป๋เหมิ่งพวกนี้  โจวอวี้รู้สึกได้ถึงความ 

หวาดกลัวของพวกมัน เป็นความกลัวที่ฝังรากลึกลงไปราวกับพวกมันกำลัง 

รอความตายที่ใกล้เข้ามา ความรู้สึกนั้นทำให้โจวอวี้พลันตื่นตัว
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โคห์ลและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแขกที่ถูกไป๋เหมิ่ง 

เชื้อเชิญให้เข้าไปในสวนหลังบ้านของพวกมันและเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัย  

แม้เจ้าบ้านจะไม่ได้ให้การต้อนรับ แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะขับไล่

จนกระทั่งพวกเขาขับผ่านฝูงไป๋เหมิ่งและเข้าไปในป่าทึบที่ปกติแล้วม ี

แมลงนานาชนิดอาศัยอยู่

“อย่าเปิดหน้าต่าง และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามลงจากรถเด็ดขาด”  

โจวอวี้เอ่ยเสียงเย็น “ฉันกับคู่หูเคยเจอลมกระซิบที่นี่”

‘ลมกระซิบ’ ชื่อนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อความกลัวเป็นอย่างมาก

แมลงชนิดนี้สามารถฝังเข้าไปในร่างกายของโฮสต์ได้อย่างรวดเร็ว  

พวกมันจะดูดกลืนสารอาหารออกจากร่างโฮสต์ในขณะที่เข้าควบคุมร่าง 

จนหมด ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามฝีมือดีอย่างมอร์ริสและทีมขนส่ง 

ก็กลายเป็นอาหารของ ‘ลมกระซิบ’ ไปแล้ว

“เข้าใจแล้ว” โคห์ลขมวดคิ้วพลางใช้สายตามองดูเครื่องสแกนอย่าง 

ละเอียด

ทว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจคือบริเวณนี้ไม่มีร่องรอยของแมลง 

อยู่เลย สมาชิกในทีมของโคห์ลลอบพ่นลมหายใจออกมา แต่โจวอวี้กลับ 

รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ

เมื่อไรที่แมลงจำพวกปรสิตพยายามจะชอนไชเข้าไปในร่างกายของ 

สิ่งมีชีวิตที่มีระดับสูงกว่า พวกมันจะถูกเลือดของสิ่งมีชีวิตตัวนั้นกัดกร่อน 

และดูดซับไปอย่างรวดเร็ว เหมือนกับเมื่อคืนที่โจวอวี้ควบคุมแมลงสนิม 

เลือดให้เข้าไปในร่างกายของโม่เย่ และมันก็ถูกเลือดของโม่เย่ทำให้ละลาย 

หายไป

“นายไม่ได้บอกว่าแถวนี้มีแมลงโคตรอันตรายอยู่เหรอ ทำไมถึงไม่มี 

วี่แววของมันเลย” ไม่ใช่ว่าโคห์ลไม่เชื่อโจวอวี้ แต่เขาเองก็รู้สึกถึงความ 

ผิดปกติด้วยเหมือนกัน

โจวอวี้หรี่ตาลง  “ฉันสงสัยว่าที่นี่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตระดับสูงอยู่   

พวกนายต้องระวังให้ดี”

สิ่งมีชีวิตตัวนั้นอาจต้องการสารอาหารมากเป็นพิเศษ แมลงปรสิต 
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ที่อยู่แถวนี้ทั้งหมดจึงถูกดูดซึมเป็นสารอาหารตอนที่เข้าไปในเลือดของมัน  

นัน่เปน็สาเหตทุีท่ำใหแ้มลงแถวนีห้ายไปอยา่งไรร้อ่งรอย สว่นไปเ๋หมิง่พวกนัน้ 

ที่เฝ้าอยู่รอบ  ๆ  ไม่จากไปไหนก็เป็นเพราะถูกสิ่งมีชีวิตตัวนั้นสยบเอาไว้  

พวกมันไม่ได้รับอนุญาตให้จากไปราวกับเป็นอาหารที่ถูกจองจำ

“แต่เราไม่เจออะไรในตัวสแกนเลยนะ” โคห์ลเอ่ย

โจวอวี้ไม่ได้พูดอะไร เขาปล่อยพลังจิตของตัวเองออกมาอีกครั้ง 

และแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วแบบเดียวกับที่โม่เย่ทำ วิธีนี้คล้ายกับการ 

สแกน แต่ระยะสแกนของมันกว้างกว่าเครื่องมือของจวี้ลี่กรุ๊ปมาก

เสียงของโม่เย่ดังก้องอยู่ในหัวของเขาอีกครั้ง ‘โจวอวี้ นอกจากคุณ 

จะรับรู้อารมณ์ของสิ่งมีชีวิตพวกนั้นแล้ว คุณต้องเข้าใจสารที่สิ่งมีชีวิต 

พวกนั้นถ่ายทอดให้คุณด้วย  พวกมันคือดวงตาของคุณ  คือหูของคุณ  

เป็นวิธีที่คุณจะได้เห็นโลกทั้งใบ’

โจวอวี้รู้ว่าตัวเองกลัวที่จะได้ยินเสียงพวกนั้นมาโดยตลอด  แต่   

ณ เวลานี้เขาจำเป็นต้องกรองเสียงออกไปทีละชั้นเหมือนกับที่โม่เย่ทำและ 

ฟังเสียงของพวกมัน

‘ระวังตัวด้วย...’

‘อย่าไปต่อนะ รีบกลับมาเร็ว...’

‘มันน่ากลัวมาก...’

‘พวกเราทั้งหมดคืออาหารของมัน...’

ความคิดของโจวอวี้เชื่อมต่อกับต้นไม้โดยรอบ นกตัวเล็กที่บินอยู่  

หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง พวกมันต่างเอ่ย 

เตือนโจวอวี้กันหมด

นี่เป็นครั้งแรกที่โจวอวี้ได้ลองสื่อสารกับพวกมันด้วยวิธีของนีเบอ- 

ลุงเงิน วิธีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาหรือแม้กระทั่งคิดคำพูดขึ้นในสมอง มัน 

เหมือนกับการกระจายข้อมูลนับไม่ถ้วนออกไปและได้รับการตอบกลับมา 

อย่างรวดเร็ว

“ข้างหน้ามีเถิงเสอ!” โจวอวี้รั้งพวงมาลัยของโคห์ล

“อะไรนะ เถิงเสอ นายล้อเล่นหรือเปล่า บนเครื่องสแกนของฉัน 

ตัว
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ไม่มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างนั้นปรากฏอยู่เลยนะ!”

“รัศมีการสแกนของมันอยู่ที่เท่าไหร่” โจวอวี้ถามเสียงเย็น

“ห้าสิบเมตร!” โคห์ลคล้ายกับจะเข้าใจความหมายในคำถามของ 

โจวอวี้

“งั้นนายก็ลองนึกดูว่าเถิงเสอยาวแค่ไหน! ก่อนที่มันจะเข้าสู่ระยะ 

ของเครื่องสแกน เราคงอยู่ในระยะการโจมตีของมันแล้ว!”

ภายในสมองของโจวอวี้เขาสามารถมองเห็นร่างขนาดยักษ์ของเถิงเสอ 

ที่เลื้อยอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูงตระหง่าน มันมุ่งหน้ามาทางพวกเขาอย่างใจเย็น  

หลีกเลี่ยงที่จะส่งเสียงดัง บริเวณที่ถูกน้ำหนักของมันบดผ่านทิ้งรอยลึก 

ขนาดใหญ่เอาไว้

หัวของมันใหญ่มากเหมือนกับไดโนเสาร์ยุคแคมเบรียนที่ถูกห่อหุ้ม 

ด้วยเปลือกแข็ง สายตาของมันฉับไวและมองเห็นได้กว้างไกล ยามที่มัน 

มองเห็นเหยื่อดวงตามองมันก็วาววับขึ้นมาอย่างตื่นเต้น

“ถอยหลัง! ถอยหลังเดี๋ยวนี้! มันมาแล้ว!” โจวอวี้เรียกปืนกล 

ติดรถออกมา แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่ากระสุนปืนไม่สามารถทะลุเกล็ดของ 

เถิงเสอได้ก็ตาม

“สิ่งมีชีวิตระดับเอสของนายเตือนนายหรือไง” โคห์ลถามพลางถอย 

รถอย่างรวดเร็ว

โจวอวี้พยักหน้า เขาไม่ต้องการให้อีกฝ่ายรู้ถึงความสามารถของเขา

เพียงแค่สิบวินาทีก็มีเสียงดังลั่นออกมาจากในป่า ลำต้นของต้นไม้ 

โบราณแตกหักพร้อมกับมวลพลังมหาศาลที่โถมทำลายเข้ามาราวกับภูเขา 

ถล่มและกระแสน้ำที่ไหลหลาก

เถิงเสอตัวนั้นรับรู้ได้ว่าพวกเขากำลังจะหนี มันจึงไม่คิดที่จะหลบ 

ซ่อนตัวอีกต่อไป

การเคลื่อนไหวของมันว่องไวมาก  ยามที่เสียงของเกล็ดเสียดสี 

กับต้นไม้โบราณช่างชวนหลอนประสาท

หางสีดำกวาดไปทั่วผืนฟ้า เงาขนาดใหญ่ยักษ์พาดทับอยู่เหนือศีรษะ 

ของพวกเขา
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โคห์ลเบิกตากว้าง นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเถิงเสอในระยะใกล้ 

ขนาดนี้

โชคดีที่การตอบสนองของเขารวดเร็ว จึงหักหลบต้นไม้ที่โค่นลงมา 

ได้ทัน

โจวอวี้ระดมยิงปืนกลใส่อย่างบ้าคลั่ง  กระสุนปะทะเข้ากับเกล็ด 

ที่หางของเถิงเสอและกระเด้งออกมาอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่สร้างความระคาย 

ให้ผิวของมันแม้แต่น้อย

“มันคือจุดประสงค์ที่หลี่เซิ่งหนานมาที่นี่!” โจวอวี้ตะโกนเสียงดัง

โคห์ลถามพลางถอยหลังอย่างรวดเร็ว “จุดประสงค์อะไร”

โจวอวี้หยิบเครื่องยิงจรวดออกมาและวางพาดไว้บนบ่า สิ่งที่อยู่ 

ด้านในจรวดมีส่วนประกอบของนิวโรท็อกซินรวมอยู่ด้วย เขาเปิดประตู 

และยื่นตัวออกไปครึ่งหนึ่ง เสียงดังลั่นขึ้นมาพร้อมกับจรวดที่ถูกยิงออกไป

โคห์ลตะโกนลั่นอยู่ในใจ ‘นายยิงมันไม่โดนหรอก มันเคลื่อนที่เร็ว 

เกินไป!’

ทว่าโจวอวี้คล้ายกับคาดเดาการเคลื่อนไหวของเถิงเสอเอาไว้แล้ว  

จรวดพุ่งกระแทกเข้ากับหางของมันพร้อมกับระเบิดต้นไม้โบราณออกเป็น 

รูใหญ่

“นายยิงโดนเหรอ!” โคห์ลถามเสียงดัง

โจวอวี้ถูกเสียงของเครื่องยิงจรวดสั่นแก้วหูจนแทบจะไม่ได้ยินเสียง 

อะไร

“เปล่า!”

เขาระเบิดเกล็ดหางของมันก็จริง แต่ไม่ได้โดนเนื้อของมันโดยตรง  

นิวโรท็อกซินจึงไม่ออกฤทธิ์ แถมเกล็ดที่ถูกระเบิดไปก็งอกขึ้นใหม่อย่าง 

รวดเร็ว

เมื่อเห็นหางที่กำลังจะกวาดมา โคห์ลก็ทำได้แค่ถอยหลังให้เร็วขึ้น  

กระทั่งชนเข้ากับรถคันอื่นที่ถอยช้ากว่าเขาก็ไม่สน

เถิงเสออยู่ตรงหน้าพวกเขา รถคันที่ล้อแตกรวมไปถึงต้นไม้โบราณ 

สองต้นถูกรวบและบดรวมกัน  เสียงของโลหะที่ถูกบีบจนเสียรูปและ 
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แตกหักช่างชวนให้คนรู้สึกเสียวสันหลังวาบ

ใบหน้าของโคห์ลไม่ปรากฏสีหน้าใด  ๆ เช่นเดียวกับที่ไม่มีความ 

รู้สึกผิดต่อพวกพ้อง เขาถอยรถไปยังทางที่มีต้นไม้โบราณบางเบากว่า

หลังจากที่เถิงเสอตัวนั้นหมุนตัวเป็นวงใหญ่  มันก็หันหัวมาทาง 

พวกเขา

มันคือสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ยักษ์ในชุดเกราะ ภายในดวงตาสีดำ 

มืดคู่นั้นแฝงไปด้วยจิตสังหารที่เดือดพล่านและกลิ่นอายเย็นเยียบ ปาก 

ที่เผยออ้าเผยให้เห็นเขี้ยวอันแหลมคม  คำรามทีหนึ่งอากาศถึงกับสั่น 

สะเทือน รถของโจวอวี้คล้ายกับจะถูกเป่ากระเด็น

“หลี่เซิ่งหนานมาหามันทำไม”

“เพื่อเป็นทัวริ่งคนที่สอง” โจวอวี้ตอบ

ถ้าจะถามว่าเถิงเสอตัวนี้มีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงไหน  เกรงว่าคำตอบ 

จะเป็นดวงตาของมัน

โจวอวี้ลองนำความคิดของตัวเองเข้าไปในเส้นประสาทของมัน 

ผ่านทางดวงตา แต่การต่อต้านของเถิงเสอตัวนี้รุนแรงเกินไป พลังจิต 

ของสิ่งมีชีวิตระดับเอไม่ธรรมดาเลย ท่ามกลางการกดข่มซึ่งกันและกัน  

ในที่สุดโจวอวี้ก็พ่ายแพ้และถูกอีกฝ่ายผลักออกไปโดยสมบูรณ์

เขารีบร้อนเกินไปหรือ

ทว่าหายนะในตอนนี้ไม่มีเวลาให้เขาได้เติบโตด้วยซ้ำ

โม่เย่เองก็อยู่ห่างเกินไป การจะสร้างการรับรู้ระยะไกลกับโจวอวี้ไม่ใช ่

เรื่องง่าย มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอาศัยร่างของเขาในการควบคุมเถิงเสอ 

ตัวนี้ อีกทั้งการควบคุมสิ่งมีชีวิตระดับเอที่ทรงพลังแบบนี้จากระยะไกล 

ก็เป็นการสร้างความเสียหายให้โม่เย่ด้วยเหมือนกัน

‘ไม่ต้องห่วงโจวอวี้ สิ่งที่คุณได้รับคือพลังของสิ่งมีชีวิตระดับเอส  

พันธุกรรมจะกำหนดให้เถิงเสอยอมจำนนอยู่แทบเท้าของคุณเอง’

เสียงของโม่เย่ดังก้องอยู่ในหัวของโจวอวี้ มันทั้งสงบและเยือกเย็น

ภายใต้การรบกวนทางกระแสจิตของโจวอวี้ เถิงเสอไม่อาจสะบัดส่าย 

ร่างกายได้เหมือนกับก่อนหน้านี้ และนั่นก็เป็นเวลาให้โคห์ลได้หลบหนี
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ความคิดของโจวอวี้พุ่งเข้าไปในสมองของมันอีกครั้ง กระจายไปทั่ว 

เส้นประสาทและแทรกเข้าไปในส่วนเล็กส่วนน้อย เถิงเสอคล้ายติดกับดัก 

ใยแมงมุมและดิ้นพล่านไม่หยุด มันพยายามบีบพลังของโจวอวี้ออกไป 

และบางครั้งก็กระแทกเข้ากับต้นไม้ยักษ์ที่อยู่รอบ ๆ  โดยไม่ยอมล้มเลิกการ 

ไล่ตามโคห์ล

โคห์ลควบคุมทิศทางและความเร็วด้วยความตึงเครียดถึงขีดสุด  

หากไม่ระวังก็จะถูกลำต้นของต้นไม้ยักษ์ล้มทับทันที

ฝ่ายโจวอวี้เองก็ต้องทนต่อแรงกดดันมหาศาลจนแผ่นหลังเปียกชุ่ม 

ไปด้วยเหงื่อ

ในชั่วขณะนั้นเขารู้สึกได้ว่าตัวเองเข้าไปในเซลล์ทุกเซลล์ของเถิงเสอ 

ตัวนั้นแล้ว เขายื่นตัวออกไปนอกหน้าต่างโดยไม่ลังเลและยิงจรวดออกไป 

อีกลูกหนึ่ง ครั้งนี้เขาเล็งไปตรงปากที่เปิดอ้าของเถิงเสอ จรวดพุ่งผ่านฟัน 

ของมันเข้าไป วินาทีที่กำลังจะระเบิดอยู่ในลำคอของมัน มันก็ถอยหลังไป 

อย่างรวดเร็ว หลบเลี่ยงจรวดจนฟันกรามด้านบนของมันถูกระเบิดออก

การกระทำนั้นส่งผลให้เถิงเสอโกรธแค้นโจวอวี้ขึ้นเป็นเท่าตัว มัน 

ต่อต้านการควบคุมของโจวอวี้ยิ่งกว่าเก่า

โจวอวี้พลันรู้สึกนับถือโม่เย่จากใจ ถึงจะบอกว่าพวกเขาทั้งสองต่าง 

ก็มีพลังของสิ่งมีชีวิตระดับเอสเหมือนกัน แต่เห็นได้ชัดว่าพลังการควบคุม 

ของโม่เย่นั้นแข็งแกร่งกว่ามาก เขาสามารถควบคุมเถิงเสอพร้อม  ๆ  กับ 

ควบคุมสัตว์ดุร้ายตัวอื่นอีกนับไม่ถ้วนได้ในเวลาเดียวกัน

การไล่ล่าครั้งนี้เกรงว่าจะไม่มีวันหยุดจนกว่ารถแฮมเมอร์ของพวกเขา 

จะยางแตกหรือไม่ก็น้ำมันหมด ไม่งั้นก็อย่าหวังว่าเถิงเสอตัวนี้จะยอมเลิกรา

“แม่งเอ๊ย---” พร้อมกับเสียงตะโกนของโคห์ล รถแฮมเมอร์อีก 

คันหนึ่งที่ตามพวกเขามาก็ถูกเถิงเสอทับจนเกิดเสียงดังสนั่นอย่างโหดเหี้ยม  

รถแฮมเมอรค์นันัน้บีแ้บน ขณะทีล่ำตวัของเถงิเสอบดขยีผ้า่นรา่งของพวกเขา 

ไปตั้งแต่หัวจรดหาง

โจวอวี้กัดฟันกรอด

“จวี้ลี่กรุ๊ปไม่ได้เตรียมขีปนาวุธไว้ ถือเป็นความผิดพลาดจริง ๆ”

ตัว
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“ขีปนาวุธส่งผ่านสนามแม่เหล็กมาไม่ได้! มันมีความไม่เสถียรมาก 

เกินไป และมันก็จะระเบิดในยาน!” โคห์ลกล่าว

ทว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่ากำลังประชิดเข้ามา

โจวอวี้ได้ยินเสียงกระแสน้ำขนาดใหญ่ที่ทอดตัวอยู่ไกลออกไป

ตามแผนที่อิเล็กทรอนิกส์สิ่งที่อยู่ด้านหลังของพวกเขาคือแม่น้ำ 

สายย่อยของน้ำตานางฟ้า ‘บลัดดี้แมรี่’ และแม่น้ำสายนี้ก็ยาวมาก!

“เราเสร็จมันแน่!” โคห์ลว่าเสียงดัง

เป็นเพราะรถวิ่งมาเร็วเกินไปจึงเบรกไม่ทัน ทำให้รถของพวกเขา 

เกือบจะตกลงไปในแม่น้ำ

เศษหินกลิ้งลงไปเป็นสาย ผสานเข้ากับคลื่นน้ำที่สาดกระเซ็น

เถิงเสอยังคงกัดพวกเขาไม่ปล่อย

วินาทีที่ล้อหลังเกือบจะร่วงลงไป โคห์ลก็หักเปลี่ยนทิศทางและวิ่ง 

เลียบไปตามแม่น้ำ

เหงื่อเย็นของโจวอวี้ไหลออกมา ต้องรู้ด้วยว่านอกจากจะตกลงไป 

ในแม่น้ำแล้ว ในนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตอันตรายอยู่อีกเพียบ

ทว่าเถิงเสอกลับพุ่งพรวดขึ้นสู่อากาศและกระแทกลงมาอย่างแรง  

ริมตลิ่งสั่นไหวและแตกออก

พวกโจวอวี้คล้ายต้องแข่งกับเวลาโดยที่ข้างหลังคือเศษหินที่ร่วงลงไป 

ไม่ขาดสาย

‘ใจเย็น ๆ โจวอวี้ หลี่เซิ่งหนานกำลังถูกบ่มอยู่ในร่างของเถิงเสอตัวนั้น  

คุณไม่สามารถผ่าเปิดลำตัวของมันได้ด้วยพลังของคุณหรอก’

เสียงของโม่เย่ดังขึ้นอีกครั้ง คำใบ้นั้นเปรียบเสมือนกับไม้ขีดไฟที่จุด 

แสงสว่างขึ้นท่ามกลางความมืด โจวอวี้พลันเข้าใจทันทีว่าต้องทำอะไร

ความคิดของเขาแผ่ขยายไปตามแม่น้ำ ลึกลงไปที่ก้นแม่น้ำมีสิ่งมีชีวิต 

โบราณขนาดยักษ์ตัวหนึ่งนอนสงบอยู่ตรงนั้น โจวอวี้อาศัยช่วงเวลาที่มัน 

ไม่ทันระวังตัวเข้ายึดครองสมองของมันอย่างรวดเร็ว เขาอ่านความทรงจำ 

มากมายของมัน  การเอาชีวิตรอดและการฆ่าฟัน ตัวมันคล้ายกับเป็น 

ประวัติศาสตร์โดยย่อของนีเบอลุงเงินมานับพันปี

ตัว
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วินาทีที่สิ่งมีชีวิตยุคโบราณตัวนั้นรู้สึกถึงการรุกรานมันก็เริ่มโจมตีกลับ

โจวอวี้ถูกกระแสพลังจิตที่ทรงพลังบดขยี้จนแทบหายใจไม่ออก เขา 

เบิกตากว้างและกำหมัดแน่น

ศึกครั้งนี้เขาจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด

หางตาของโคห์ลคล้ายจะเห็นว่าโจวอวี้หายใจลำบาก เขาจึงตะโกน 

เสียงดัง “นายเป็นอะไร!”

ทว่าโจวอวี้ในตอนนี้ไม่สามารถตอบเขาได้เพราะกำลังเผชิญหน้ากับ 

พลังสายนั้น

‘ฉันอยู่เหนือกว่านาย’

โจวอวีอ้อกคำสัง่มนั ปลอ่ยเจตจำนงทีจ่ะควบคมุออกไปอยา่งเดด็ขาด

น้ำในแม่น้ำก่อตัวขึ้นราวกับมีพลังมหาศาลกำลังไล่ทวนกระแสน้ำ 

ขึ้นมา

ช่วงเวลาที่เถิงเสอกำลังจะงับรถแฮมเมอร์ของโจวอวี้กับโคห์ลและ 

กลืนเข้าไปในคำเดียว จู่ ๆ ก็มีคลื่นยักษ์โหมซัดขึ้นมาจากแม่น้ำ มังกรเกล็ด 

ย้อนตัวหนึ่งกระโจนขึ้นสู่อากาศ แสงแดดสะท้อนลงบนเกล็ดที่ราวกับเป็น 

ใบมีดขนาดใหญ่นับไม่ถ้วน มันพุ่งตัวไปทางเถิงเสอ วินาทีที่เกล็ดบนตัว 

ของมันกรีดผ่านช่องท้องของงูยักษ์ เลือดก็พุ่งกระจายออกมาในอากาศ 

ราวกับสายฝนสีแดง

อีกแค่นิดเดียวรถของโจวอวี้ก็จะถูกเถิงเสองับ โคห์ลถึงกับหลับตาปี ๋

รอช่วงเวลาที่จะถูกเถิงเสอจัดการ แต่คิดไม่ถึงว่ารถของพวกเขาจะยังคง 

วิ่งต่อไปข้างหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อ

หลังจากนั้นไม่กี่วินาที โคห์ลก็เหลือบมองกระจกมองหลังอย่าง 

อดไม่ได้ ก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อเห็นภาพการต่อสู้ระหว่างมังกรเกล็ด 

ย้อนกับเถิงเสอ

พวกมันฉีกกระชากฟัดกันนัวเนียชนิดที่จะเอาให้ตายไปข้าง ทุกครั้ง 

ที่พวกมันปะทะกัน กลิ่นคาวเลือดในอากาศก็จะยิ่งรุนแรงขึ้น แถมยังรู้สึก 

ราวกับมีคลื่นกระแทกแผ่กระจายออกไปทั่วทุกทิศทาง

“มังกรเกล็ดย้อนตัวนั้นมาจากไหน” โคห์ลรู้สึกเหลือเชื่อในสิ่งที่ 

ตัว
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เห็นมาก “ฝีมือโม่เย่? ไม่ใช่ว่าพลังของเขาถูกน้ำไขสันหลังของนายล็อก 

ไว้เหรอ เขายังสามารถควบคุมมังกรเกล็ดย้อนให้ไปสู้กับเถิงเสอได้อยู่เหรอ”

“เปล่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมีอาณาเขตของมัน เถิงเสอที่ไล่ล่าเรา 

ตัวนั้นออกนอกอาณาเขตของตัวมันเองและเข้ามาใกล้แม่น้ำสายย่อย 

ของน้ำตานางฟ้า สำหรับมังกรเกล็ดย้อนแล้วเถิงเสอตัวนั้นคือผู้ที่บุกรุก 

เข้ามาในอาณาเขตของมัน การต่อสู้ครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกับการแย่งชิงพื้นที่”  

โจวอวี้ตอบ

โจวอวี้ซ่อนนิ้วที่กำลังสั่น ทุกแรงปะทะและการโจมตีของร่างกาย 

ที่ใหญ่โตนั่นเขารู้สึกถึงมันทุกอย่าง เขาสั่งให้มังกรเกล็ดย้อนอ้าปากกัด 

ช่วงท้องของเถิงเสออย่างแรง

เสียงกรีดร้องของเถิงเสอสะเทือนฟ้าสะเทือนดิน สิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วน 

บินแตกกระเจิง

ภายในป่าคือเสียงวิ่งหนีอุตลุดของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด พวกมันอาศัย 

ช่วงเวลาที่เถิงเสอเสียการควบคุมแย่งกันออกไปจากพื้นที่แห่งนี้

ในขณะที่มังกรเกล็ดย้อนออกแรงกระชากเถิงเสอลงไปในน้ำ เถิงเสอ 

ก็ใช้หางรัดต้นไม้ใหญ่หลายสิบต้นไว้อย่างไม่ยินยอม พร้อมทั้งหันหัวกลับ 

ไปกัดด้านหลังของมังกรเกล็ดย้อนอย่างแรง

โจวอวี้ที่เชื่อมต่อระยะไกลกับมังกรเกล็ดย้อนพลันรู้สึกเจ็บปวดไปถึง 

กระดูกจนแทบจะฟุบไปข้างหน้า

เถิงเสอไม่ยอมคลายปากออก โจวอวี้ที่รู้ดีว่าทั่วทั้งร่างของมังกร 

เกล็ดย้อนคืออาวุธร้ายออกคำสั่งให้มังกรเกล็ดย้อนเกร็งกล้ามเนื้อ ยกเกล็ด 

ที่เหมือนกับใบมีดขึ้นและแทงเข้าไปในตัวของเถิงเสออย่างแรง ประกอบ 

กับการดิ้นรนของมังกรเกล็ดย้อน เกล็ดของมันจึงกรีดผ่านเนื้อของเถิงเสอ 

ไม่ขาดสาย

ศึกคราวนี้ถูกกำหนดให้เพลี่ยงพล้ำกันทั้งสองฝ่าย

โจวอวี้ค่อย  ๆ  เข้าสู่สภาวะอ่อนเพลียอย่างหนัก ชั่วขณะที่เขาถอน 

ความคิดของตัวเองกลับคืนมา เขาก็หอบหายใจอย่างแรงราวกับขาด 

ออกซิเจน ทว่าออกซิเจนไม่อาจเข้าไปได้เพราะเส้นประสาทอันตึงเครียด 

ตัว
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และปอดที่ไม่สามารถขยายได้ของเขา

“โจวอวี้!” โคห์ลรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจึงกระทืบเบรกอย่างแรงและ 

ทุบเข้าที่หน้าอกของโจวอวี้

หลังจากที่สูดออกซิเจนเข้าลึก ในที่สุดโจวอวี้ก็รอดพ้นจากความตาย

โคห์ลหรี่ตาลง “นายได้ทำอะไรกับมังกรเกล็ดย้อนตัวนั้นหรือเปล่า”

“เปล่า นายคิดมากเกินไปแล้ว ฉันบอกนายแล้วไงว่ามังกรเกล็ดย้อน 

ตัวนั้นต่อสู้กับเถิงเสอก็เพื่อปกป้องอาณาเขตของตัวเอง”

โจวอวีห้นัศรีษะไปมอง มงักรเกลด็ยอ้นตวันัน้ตอ้งการทีจ่ะมชีวีติรอด  

มันจึงเปิดฉากสู้ตายกับเถิงเสอ

สิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์สองตัวสู้กันจนผืนป่าโบราณเละไม่มีชิ้นดี

สุดท้ายเถิงเสอก็กวาดต้นไม้บริเวณนั้นจนราบเป็นหน้ากลอง หาง 

ของมันฟาดลงบนร่างของมังกรเกล็ดย้อนครั้งแล้วครั้งเล่า ขณะที่มังกร 

เกล็ดย้อนเก็บเกล็ดของมันกลับ คลายฟันออก และถอยกลับลงแม่น้ำ 

ไปอย่างรวดเร็ว แม้หางของมันจะถูกหางของเถิงเสอทุบจนแหลกละเอียด  

แต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้สูญเสียชีวิต

เลือดสีแดงแผ่กระจายอยู่ในแม่น้ำเป็นวงกว้างก่อนจะถูกน้ำชะล้าง 

ออกไปอย่างรวดเร็ว

เถิงเสอที่เก็บชีวิตกลับมาได้เลื้อยกลับไปยังที่ของมัน

แผ่นหลังของมันขยับไหวอย่างอ่อนแรงคล้ายกำลังจะหมดลมหายใจ

“หลี่เซิ่งหนานอยู่ที่ไหน” โคห์ลถาม

“ในท้องของเถิงเสอ”  โจวอวี้ตอบ  “เถิงเสอตัวนั้นกำลังจะตาย  

ถ้าหลี่เซิ่งหนานไม่อยากตายไปด้วย เธอจะต้องหาทางออกมาแน่”

โคห์ลชักปืนพกของตัวเองออกมาบรรจุกระสุนและรออยู่ในรถเงียบ ๆ 

การควบคุมมังกรเกล็ดย้อนใช้พลังจิตของโจวอวี้ไปเยอะมาก ตัวเขา 

ในตอนนีจ้งึรูส้กึเพยีงแคว่า่โลกพรา่มวั เตม็ไปดว้ยภาพซอ้น และไมอ่ยากคดิ 

หรือทำอะไรเลยสักอย่าง

เสียงของโม่เย่ดังขึ้นในสมอง ‘ความสามารถของคุณเหนือกว่าที่ผม 

คาดไว้เสียอีก’

ตัว
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โจวอวี้ตอบกลับไปในใจทั้งที่ยังอ่อนเพลีย ‘งั้นแสดงว่าฉันก็ควบคุม 

นายได้เหมือนกันหรือเปล่า’

โม่เย่ตอบ ‘คุณเพิ่งจะควบคุมมังกรเกล็ดย้อนตัวนั้นไปสิบสองวินาที  

คิดว่าเวลาสั้น ๆ เท่านั้นเพียงพอสำหรับครั้งแรกของคุณหรือเปล่าล่ะ’

สิบสองวินาทีเองเหรอ สำหรับโจวอวี้แล้วมันช่างยาวนานราวศตวรรษ

ตัว
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บทที ่ 83

ลมหายใจลึกดุจดั่งคลื่นทะเล  ของเถิงเสอค่อย  ๆ  

สงบทีละน้อยจนคล้ายกับคนตาย

โคห์ลยังไม่ขยับเข้าไปใกล้ เพราะเขารู้ดีว่าสิ่งมีชีวิตระดับเอมีความ 

สามารถในการฟื้นฟูที่แข็งแกร่งมาก แม้มังกรเกล็ดย้อนจะเล่นงานเถิงเสอ 

จนสะบักสะบอม ทว่ามันก็ยังมีชีวิตรอด

โจวอวี้ในตอนนี้รู้สึกง่วงมาก เขาฝืนตั้งสติและมองไปทางเถิงเสอ  

เขาไม่รู้สึกถึงความผันผวนทางความคิดใด  ๆ  จากเถิงเสอตัวนั้นเลยแม้แต่ 

นิดเดียว แสดงว่ามันตายไปแล้วจริง ๆ 

“ระวังตัวด้วย...ในร่างกายของมันจะต้องมีบางอย่างที่ดูดสารอาหาร 

ที่ใช้ในการฟื้นฟูของมันไปจนหมด...”

โจวอวี้ยกมือขึ้นกดขมับ

“เข้าใจแล้ว”

เวลานัน้ลำคอของเถงิเสอคลา้ยกบัมอีะไรบางอยา่งกำลงัขยบัอยูภ่ายใน 

และส่งเสียงเฉอะแฉะออกมา

หัวของเถิงเสอมีขนาดใหญ่มาก ในตอนนี้เองขากรรไกรบนของมัน 

ก็ถูกแรงบางอย่างดันเปิดขึ้น

โคห์ลกระชับปืนในมืออย่างเคร่งเครียดและเล็งไปทางปากของ 

เถิงเสอ

ตัว
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กลุ่มก้อนเหนียว ๆ ถูกเถิงเสอคายออกมาจากปาก มันพ่นลมหายใจ 

เฮือกสุดท้ายออกมาก่อนจะแน่นิ่งไปในที่สุด

“โจวอวี้...” ภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าทำให้โคห์ลแข็งค้างไปทันที เขา 

ไม่อาจตัดสินได้เลยว่าก้อนเหนียวหนืดนั่นคืออะไรกันแน่ แต่พอเขาหันหน้า 

ไปด้านข้างเขาก็พบว่าโจวอวี้หลับไปแล้ว

“โจวอวี้?” โคห์ลเขย่าไหล่โจวอวี้ แต่โจวอวี้หลับลึกเกินไปคล้าย 

กับใช้พลังงานจนหมดแล้ว

ยามที่ก้อนเหนียวหนืดโซเซลุกขึ้นมา แผ่นหลังของโคห์ลก็เหยียด 

ตรงเตรียมพร้อมรับมือศัตรู

ก่อนที่มือข้างหนึ่งจะยื่นออกมาจากก้อนเหนียว ๆ นั่น!

โคห์ลที่คาดเดาอะไรได้ยิงปืนออกไปทันที พร้อมกับมือข้างนั้นที่หด 

กลับเข้าไปในก้อนเหนียวหนืดอย่างรวดเร็ว กระสุนปะทะเข้ากับพลังงาน 

บางอย่างและไม่โดนเป้าหมาย

ก้อนเหนียวหนืดก่อตัวเป็นรูปร่างมนุษย์  มันลุกขึ้นยืนและเดิน 

ลากขาไปทางโคห์ล

โคห์ลเหนี่ยวไกอย่างรวดเร็ว  กระสุนหลายนัดพุ่ง เข้าใส่ก้อน 

เหนียวหนืดจนซองกระสุนว่างเปล่า ขณะที่ก้อนเหนียวก้อนนั้นเกือบจะ 

มาถึงโคห์ลแล้ว

โคห์ลจึงถีบเปิดประตูรถ  บานประตูเหวี่ยงกระแทกเข้ากับสิ่ง 

เหนียวหนึบอย่างพอดิบพอดี  ส่งผลให้มันเซถอยหลังไปสองสามก้าว 

ก่อนจะล้มลง

โคห์ลลงจากรถอย่างว่องไวและวิ่งหนีไป 

หลังจากวิ่งไปได้กว่าสิบเมตรโคห์ลก็อดที่จะหันกลับไปมองไม่ได้   

สารเหนียวหนืดไหลย้อยลงมาเหมือนกับละลาย สิ่งที่อยู่ด้านในไม่ใช่ใครอื่น  

แต่เป็นหลี่เซิ่งหนาน!

ในมือของหลี่เซิ่งหนานคือกระสุนที่โคห์ลยิงออกไป เธอมองไปทาง 

โคห์ลและเหยียดยิ้ม ก่อนจะบดขยี้กระสุนจนแหลกละเอียดและร่วงกราว 

ลงพื้น

ตัว
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โคห์ลรู้ได้ทันทีว่าหลี่เซิ่งหนานอาศัยเถิงเสอตัวนั้นสร้างความผิดเพี้ยน 

ให้ตัวเองสำเร็จแล้ว และตัวเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลี่เซิ่งหนานด้วย

โจวอวี้ยังคงนอนอยู่ในตำแหน่งที่นั่งข้างคนขับ หลี่เซิ่งหนานยืนอยู่ 

ตรงนั้นและเอียงศีรษะมองเขา รอยยิ้มเย็นเยือกผุดขึ้นที่ริมฝีปาก

เธอโน้มตัวลงหยิบปืนของโจวอวี้ออกมาจากเอวและเหนี่ยวไกไปทาง 

ศีรษะของเขา

เพียงแค่ได้ยินเสียงดังปัง โคห์ลก็หันหลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต

ชั่ววินาทีที่หลี่เซิ่งหนานเหนี่ยวไก โจวอวี้ก็เบี่ยงศีรษะหลบ กระสุน 

เฉียดผ่านใบหูปะทะเข้ากับกระจกรถจนแตกกระจาย

ยังไม่ทันที่หลี่เซิ่งหนานจะได้ยิงนัดที่สอง ข้อมือของเธอก็ถูกโจวอวี้ 

กำแน่น เขาลืมตาขึ้น แววตาที่จ้องมองไปยังหลี่เซิ่งหนานคมกริบราวกับ 

ใบมีด จิตสังหารแผ่กระจายไปทั่วคันรถ

“นายควบคุมมังกรเกล็ดย้อนมาจัดการกับเถิงเสอของฉัน!” หลี่เซิ่ง 

หนานกัดฟันกรอด

แววตาของโจวอวี้ดูเฉยชา เขาออกแรงที่นิ้วมือมากกว่าเดิม บดขยี้ 

กระดูกข้อมือของหลี่เซิ่งหนานจนแหลกละเอียด ปืนในมือร่วงลงมา โจวอวี้ 

ใช้มืออีกข้างรับมันไว้และเหน็บกลับเข้าที่ข้างเอว

“ฉันแค่งีบไปนิดเดียว เธอก็อยากฆ่าฉันจนทนไม่ไหวเลยเหรอ”

โจวอวี้ยกขาขึ้นถีบหลี่เซิ่งหนานออกไป

ยามที่หลี่เซิ่งหนานยันตัวขึ้นมา ข้อมือของเธอก็หายเป็นปกติอย่าง 

รวดเร็ว

“งั้นเรามาสานต่อการต่อสู้ระหว่างมังกรเกล็ดย้อนกับเถิงเสอกัน”  

หลี่เซิ่งหนานขยับตัวเล็กน้อยและเอียงหน้ามองโจวอวี้ที่ยังคงนั่งนิ่ง “ฉันรู้ว่า 

นายได้รับพลังของสิ่งมีชีวิตระดับเอสมาแล้ว แต่ยิ่งพลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่ง 

ควบคุมยากมากเท่านั้น ไม่เหมือนกับฉัน...”

สิ้นเสียงของหลี่เซิ่งหนาน บนท้องฟ้าพลันปรากฏนกยักษ์สามตา 

ฝูงใหญ่บินตรงเข้ามา พวกมันร้องเสียงแหลมและดิ่งลงมากระแทกรถ 

แฮมเมอร์ที่โจวอวี้อยู่

ตัว
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ทันใดนั้นอะไรบางอย่างพลันทลายพื้นดินที่อยู่ใต้ร่างของโจวอวี้   

ทะลึ่งตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าและแทงนกยักษ์สามตาพวกนั้น ทั้งยังสอดประสาน 

เข้าหากันราวกับเป็นตาข่าย กักขังนกยักษ์สามตาที่เหลือไว้ข้างใน

หลี่เซิ่งหนานตะลึงงัน เวลานี้ดวงตาของโจวอวี้กลายเป็นสีทองไปแล้ว

โจวอวี้ลงจากรถมาอย่างสงบ

“เธออยากลองฝีมือ งั้นก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยสิ”

สิ้นเสียงของโจวอวี้ เถาวัลย์ปีศาจพวกนั้นก็เคลื่อนไหวและโถมตัว 

ไปทางหลี่เซิ่งหนาน

หลี่เซิ่งหนานพลันหมุนตัวและวิ่งหนีไปโดยไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้น  

จังหวะนั้นนกยักษ์สามตาตัวหนึ่งก็บินโฉบลงมาคว้าไหล่ของเธอและพาบิน 

ขึ้นสู่ท้องฟ้า

หัวใจของโจวอวี้ เต้นถี่รัวเนื่องจากใช้พลังของตัวเองมากเกินไป  

จนรู้สึกได้ถึงเซลล์เม็ดเลือดที่แตกตัวอยู่ในร่างกาย

แม้จะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดจะปล่อยหลี่เซิ่งหนานไป ถ้าหากว่า 

เธอหนีรอดไปได้ ปัญหามากมายจะต้องตามมาเป็นพรวนแน่

โจวอวี้รู้ว่าตัวเองต้องอดทนและปรับสมองเข้ากับพลังที่ยิ่งใหญ่นี้ 

ให้ได้โดยเร็วที่สุด

เขาสูดลมหายใจเข้าลึก มองหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้า  

เมื่อนกยักษ์สามตาฝูงหนึ่งบินผ่านมา โจวอวี้ก็จับมันไว้ตัวหนึ่งทันที

นกยักษ์สามตาตัวนั้นบินร่อนลงมาที่ข้างตัวเขาและก้มหัวลงอย่าง 

นอบนอ้ม โจวอวีข้ึน้ไปขีบ่นตวัมนักอ่นทีม่นัจะกระพอืปกีไลต่ามหลีเ่ซิง่หนาน 

ไปอย่างรวดเร็ว

สายลมพัดผ่านใบหูดังหวีดหวิว เขาใช้มือข้างหนึ่งจับขนด้านหลัง 

ของนกยักษ์สามตาเอาไว้ ความเร็วในการบินแบบนี้ถ้าหากเป็นคนธรรมดา 

คงจะถูกพัดตกลงไปนานแล้ว แต่ร่างกายของโจวอวี้ถูกเสริมความแข็งแกร่ง 

เอาไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ กำลงัแขนของเขาในตอนนีท้ำใหเ้ขายดึจบันกยกัษส์ามตา 

ที่บินด้วยความเร็วสูงได้

พวกเขาเข้าใกล้หลี่เซิ่งหนานมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ตัว
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โจวอวี้พยายามโจมตีนกยักษ์สามตาที่ถูกหลี่เซิ่งหนานควบคุม เพียง 

แต่เขายังแข็งแกร่งไม่พอ ทำให้ยังไม่ทันจะได้เข้าไปถึงแกนสมองของมัน  

เขาก็ถูกพลังของหลี่เซิ่งหนานกำจัดออกมาแล้ว

พวกเขาบินฉวัดเฉวียนอยู่บนท้องฟ้า ขณะที่หลี่เซิ่งหนานพยายาม 

สลัดโจวอวี้ให้หลุด

โจวอวีช้กัปนืทีเ่สยีบอยูต่รงเอวออกมา เลง็ไปทางหลีเ่ซิง่หนานดว้ยมอื 

ข้างเดียวและเหนี่ยวไกทันที

กระสุนพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว แม้หลี่เซิ่งหนานจะไม่ได้หันกลับไป 

มองแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงพลังที่วิ่งตัดกระแสลมเข้ามา นกยักษ์สามตาทิ้งตัว 

ดิ่งลงข้างล่างเพื่อหลบกระสุน แต่กระสุนนัดนั้นก็ยังฝังเข้าไปในปีกที่ตวัด 

ยกขึ้น นิวโรท็อกซินแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและนกยักษ์สามตาตัวนั้น 

ก็ร่วงลงไป

ชั่วขณะที่หลี่เซิ่งหนานตกลงพื้น เธอไม่ได้สนใจขาที่หักของตัวเอง 

เลย หลังจากที่โซเซอยู่ครู่หนึ่งเธอก็ออกวิ่งทันที

นกยักษ์สามตาที่โจวอวี้ขี่อยู่บินโฉบลงมาอย่างดุดัน ท่าทางไร้ปรานี 

นั้นคล้ายกับต้องการพุ่งชนหลี่เซิ่งหนานให้ตกลงสู่แกนกลางโลก

หลี่เซิ่งหนานพลิกตัวหลบการโจมตี

พื้นดินแทบจะถูกกระแทกเป็นหลุมใหญ่ เสียงที่ดังกัมปนาทส่งผล 

ให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเตลิดหนี

โจวอวี้ยิงอีกนัดเข้าที่สีข้างของเธอ

หลี่เซิ่งหนานทุ่มสุดตัว ไม่คิดหนีอีกต่อไป เธอพุ่งไปหาโจวอวี้ก่อน 

จะกระโดดขึ้นไปอย่างว่องไวและหวดขาเตะหวังจะให้โจวอวี้หล่นจากหลัง 

ของนกยักษ์ โจวอวี้ยกแขนขึ้นกันขาของหลี่เซิ่งหนาน แต่นั่นทำให้ปืน 

ของเขาหลุดออกจากมือ

หลี่เซิ่งหนานเอี้ยวตัวไปคว้าปืนของโจวอวี้ ก่อนที่ประกายไฟจาก 

กระสุนจะสว่างวาบขึ้น

ความเร็วในการเคลื่อนไหวของโจวอวี้ช่างน่าทึ่ง แม้จะรู้สึกถึงกระสุน 

ที่เฉียดผ่านแก้ม แขน และแผ่นหลังของเขาไปนับไม่ถ้วน ทว่ากลับไม่มี 

ตัว
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กระสุนนัดไหนที่โดนตัวเขาเลย

เขาในตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าสมรรถภาพทางร่างกายและปฏิกิริยาตอบ 

สนองของตัวเองเปลี่ยนไปราวกับพลิกฝ่ามือ มันเหมือนกับครั้งนั้นที่โม่เย่ 

เคยจับกระสุนไรเฟิลให้เขาด้วยมือเดียว

โจวอวี้ยันมือลงบนหลังของนกยักษ์และเตะปืนในมือของหลี่เซิ่งหนาน 

จนหลุดออกไป ตามด้วยยกเข่าขึ้นกระแทกที่หน้าท้องของเธออย่างแรง

การโจมตีนั้นต่อเนื่องดุจดั่งสายน้ำไหล ไม่เปิดโอกาสใด  ๆ  ให้หลี่- 

เซิ่งหนานได้ตอบโต้

อวัยวะภายในของเธอโดนโจวอวี้กระแทกเข้าอย่างจังจนปริแตก  

ความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ได้รับทำให้เธอหลั่งเหงื่อเย็นออกมา เธอแสร้ง 

กุมท้องของตัวเองและถอยออกไปเล็กน้อย ก่อนจะพุ่งเข้าใส่โจวอวี้อีกครั้ง 

อย่างบ้าระห่ำและชกไปที่หน้าอกของเขา

หมัดของเธอเร็วจนน่าตะลึง แม้โจวอวี้จะตอบสนองได้ทันแต่ก็ยัง 

ถูกเธอชกเข้าที่ไหล่อยู่ดี เสียงกระดูกแตกดังลั่นอย่างชัดเจน

โจวอวี้ส่งเสียงครางในลำคอ 

ทว่าไม่นานกระดูกของเขาก็สมานตัว

พวกเขาทั้งสองคนต่างฝ่ายตา่งชงิความเป็นหนึง่อย่างไม่มใีครยอมใคร  

จนอากาศคล้ายกับจะลุกไหม้เพราะพวกเขา

โจวอวี้ควบคุมนกยักษ์สามตาให้พุ่งชนหลี่เซิ่งหนาน แต่เธอกลับ 

หลบการโจมตีนั้นได้อย่างเฉียดฉิว ก่อนที่ขาข้างหนึ่งจะเหยียบลงบนปีก 

ของมัน ตวัดขึ้นไปคร่อมคอและบิดหักมันอย่างรวดเร็ว

โจวอวี้ที่ตามไปติด ๆ กระชากขาของเธอออก ดึงเธอให้ลงมาจากหลัง 

นกยักษ์

หลี่เซิ่งหนานปล่อยหมัดเฉียดแก้มของโจวอวี้ ผ่านจมเข้าไปในต้นไม้ 

โบราณ เสียงของลำต้นที่ปริแตกดังก้องอยู่ข้างหูของเขา 

ศึกครั้งนี้ไม่เป็นเขาที่มอดม้วยก็ต้องเป็นเธอที่มรณา

โจวอวี้ลดตัวลงเตะตัดขาของหลี่เซิ่งหนานและฉวยโอกาสนั้นหักน่อง 

ของเธอไปด้วย

ตัว
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เขาขยับตัวเตรียมจะใช้เข่ากระแทกศีรษะของหลี่เซิ่งหนานให้แตก  

ทว่าอะไรบางอย่างกลับจู่โจมเข้ามาทางด้านหลังของเขา

มันคือไป๋เหมิ่งที่ถูกหลี่เซิ่งหนานควบคุมและใช้หัวพุ่งกระแทกกระดูก 

สันหลังของโจวอวี้

ชั่วขณะนั้นโจวอวี้พลันย่อตัวลงและใช้ฝ่ามือกดเข้าที่ศีรษะของ 

หลี่เซิ่งหนาน พร้อมกับเถาวัลย์ปีศาจที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเจาะทะลุร่างของ 

ไป๋เหมิ่งตัวนั้น

โจวอวี้หอบหายใจอย่างหนัก แผ่นหลังชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อ

ไป๋เหมิ่งคำรามออกมาอย่างเจ็บปวดและกลายเป็นสารอาหารของ 

เถาวัลย์ปีศาจในที่สุด เถาวัลย์ปีศาจขยับผ่านข้างตัวโจวอวี้ มันส่งเสียงดัง 

ครืดคราดออกมา

โจวอวี้ในตอนนี้สูญเสียพลังที่ควบคุมมันไปแล้ว แต่เถาวัลย์ปีศาจ 

คล้ายกับจะสัมผัสได้ถึงเลือดของสิ่งมีชีวิตระดับเอสที่ไหลเวียนอยู่ในตัว 

ของเขา มันถึงได้หมอบคลานอย่างข้าทาสที่ต้อยต่ำและเคลื่อนตัวออกไป 

อย่างช้า ๆ 

โจวอวี้กัดฟัน เขาออกแรงที่ฝ่ามือบดกะโหลกศีรษะของหลี่เซิ่งหนาน

หลี่เซิ่งหนานที่เตะต่อยอากาศอย่างขัดขืนพลันแน่นิ่งไปเหมือนกับ 

หุ่นที่ถูกตัดเชือก โจวอวี้พลิกตัวลงนอนถัดจากเธอ มองแผ่นฟ้าพลางพ่น 

ลมหายใจออกมา

เขายันตัวลุกขึ้นอย่างโงนเงนและเดินไปหานกยักษ์สามตาตัวนั้น

ดวงตาของมันเบิกกว้างและจ้องมองมาทางโจวอวี้

โจวอวี้รู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวของมัน เขาจึงวางฝ่ามือลงบนหัว 

ที่ใหญ่โตและลูบมันอย่างช้า ๆ 

“ไม่ต้องกลัว ทุกอย่างจะดีขึ้น...กระดูกคอของนายจะค่อย  ๆ ฟื้นฟู... 

นายจะพบว่าตัวเองสามารถขยับปีกได้อีกครั้ง...”

แม้จะมีชีวิตอยู่มานานหลายร้อยปี แต่มันก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กน้อย 

สำหรับนีเบอลุงเงิน

และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มันได้รับบาดเจ็บสาหัส

ตัว
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ความเจ็บปวดทำให้มันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร

ตัวมันในตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับความทรมานของการงอกกระดูก 

ใหม่ ซึ่งไม่ต่างอะไรจากโจวอวี้

แม้มันจะไม่ใช่มนุษย์ แต่โจวอวี้ที่เข้าไปในสมองของมันก็ก่อให้เกิด 

ความรู้สึกร่วม เขาแนบหน้าผากเข้ากับมันและสัมผัสการเกิดใหม่ครั้งนี้ 

ไปด้วยกัน

‘เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไป ตัวนายในวันนี้จะแข็งแกร่งกว่าเมื่อวาน’  

โจวอวี้ปลอบโยนมันในใจ

ความง่วงคืบคลานเข้ามา  โจวอวี้ไม่อาจประคองสติต่อไปได้อีก  

เขาจึงพิงนกยักษ์สามตาตัวนี้และจมลงสู่ห้วงนิทรา แม้เขาจะพยายามทำให้ 

ตัวเองตื่น แต่ก็ไม่อาจฝืนลืมตาขึ้นมาได้

เวลานี้โจวอวี้ได้ยินเสียงของรถแฮมเมอร์

ใครบางคนเปิดประตูลงมา

โจวอวี้มองเห็นใบหน้าของโคห์ลอย่างเลือนราง

คิดไม่ถึงเลยว่าหมอนี่จะย้อนกลับมา ทั้ง  ๆ  ที่คิดว่าเผ่นหนีไปแล้ว!

โคห์ลแบกโจวอวี้ขึ้นมาวางลงในตำแหน่งที่นั่งข้างคนขับของรถ 

แฮมเมอร์และคาดเข็มขัดนิรภัยให้

หลังจากนั้นเขาก็ชักปืนออกมาจากเอวและยิงไปที่ศีรษะของหลี่- 

เซิ่งหนานหลายนัด ก่อนจะยกร่างของเธอขึ้นมาโยนไปไว้ที่เบาะหลัง

โจวอวี้กึ่งหลับกึ่งตื่นไปตลอดทางขณะที่หูได้ยินเสียงโคห์ลพูดกับ 

วิทยุสื่อสาร “ภารกิจเสร็จสิ้น พัสดุอยู่ระหว่างขนส่ง”

พัสดุ? พัสดุอะไร ตัวเขาหรือว่าหลี่เซิ่งหนาน

ขณะที่รถแฮมเมอร์วิ่งผ่านป่าโบราณ เงาดำสายหนึ่งก็พาดผ่านไป 

บนท้องฟ้า

โคห์ลเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจ  สิ่งที่โผล่พรวดออกมาคือนกยักษ์ 

สามตาที่ล้มลงก่อนหน้านี้

เขานึกว่ามันถูกหลี่เซิ่งหนานฆ่าตายไปแล้วเสียอีก มันกลับมามีชีวิต 

ได้อย่างไรกัน

ตัว
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ไม่ว่ารถของโคห์ลจะขับไปทางไหน นกยักษ์สามตาตัวนั้นก็ติดตาม 

มาไม่ห่าง

ท่ามกลางสติที่เลือนรางโจวอวี้สัมผัสได้ถึงตัวตนของมัน มันต้องการ 

จะปลุกเขาและอยากจะพาเขาออกไป

ริมฝีปากของโจวอวี้ขยับยกเป็นรอยยิ้ม ‘ขอบคุณเด็กดี...ฉันไม่เป็น 

อะไร นายไปเถอะ...’

ตอนที่โคห์ลกำลังจะเรียกปืนกลติดรถออกมา นกยักษ์สามตาตัวนั้น 

ก็บินจากไป

โคห์ลพ่นลมหายใจออกมา ขณะที่ความคิดของโจวอวี้จมลงสู่ความ 

มืดมิดในที่สุด

ตอนที่ตื่นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องผู้ป่วยสีขาวและคนที่นั่งอยู่ 

ด้านข้างก็คือหานลี่ เธอกำลังป้อนข้อมูลอะไรบางอย่างลงในแท็บเล็ต

“ตื่นแล้วเหรอ” หานลี่โน้มตัวลงมาตรวจม่านตาของโจวอวี้

“ที่นี่คือฐานเหรอ”

“ใช่ ฉันกำลังให้สารอาหารนายอยู่ เมื่อกี้คุกเพิ่งเอาเลือดของนายไป 

หนึ่งลิตร”

โจวอวี้ขมวดคิ้ว “เธอจะเอาเลือดของฉันไปทำอะไร”

“เรื่องนั้นนายต้องไปถามโคห์ลแล้วล่ะว่าเขาพูดอะไรกับดอกเตอร์คุก 

ไปบ้าง” หานลี่มองไปที่โจวอวี้อย่างแฝงความนัย ก่อนจะออกจากห้อง 

ผู้ป่วยไปพร้อมกับแท็บเล็ตในมือ

เวลานั้นโม่เย่ก็เดินล้วงกระเป๋าเข้ามา

ท่อนบนของเขาสวมเสื้อยืดสีขาว ส่วนท่อนล่างเป็นกางเกงขายาว 

ลายพราง

เดิมทีสีขาวคือสีที่บริสุทธิ์ ยิ่งมารวมเข้ากับผิวที่ขาวหมดจดและ 

ใบหน้าที่งดงามของโม่เย่แล้วก็ยิ่งเผยเสน่ห์ที่ไร้เดียงสาออกมาอย่างชัดเจน  

ท่อนขาเรียวยาวที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยผ้าลายพรางอัดแน่นไปด้วยพลัง ทุกย่าง 

ก้าวที่เดินเข้ามาหาโจวอวี้แฝงไปด้วยเสน่ห์เย้ายวน

ตัว
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โม่เย่นั่งลงที่ข้างเตียงและไล้ข้อนิ้วไปตามปลายคางของโจวอวี้ “รู้นะ 

ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่”

“เหรอ ฉันคิดอะไรอยู่ล่ะ” โจวอวี้ขยับมือข้างที่ไม่ได้ถูกเสียบสาย 

ให้สารอาหารมารองท้ายทอยตัวเองและมองโม่เย่ด้วยท่าทางสบาย ๆ 

“คุณอยากถลกเสื้อผม จูบที่หน้าท้องของผม แถมยังอยากกระชาก 

กางเกงของผมออกและโลดแล่นอยู่ในร่างกายของผม”

โม่เย่โน้มศีรษะลงมาอย่างช้า ๆ น้ำเสียงของเขาถูกปรับเป็นเนิบนาบ  

ก่อนที่มือข้างหนึ่งจะกดลงข้างหมอนของโจวอวี้

ชั่วขณะนั้นโจวอวี้มองเห็นภาพในใจของโม่เย่ มันช่างเป็นภาพที่ 

ชวนให้ใจร้อนรุ่มและใบหน้าแดงก่ำ โอ้อวดและเร้าอารมณ์ บ้าคลั่งดุจดั่ง 

วันสิ้นโลก

“ฉันว่าสิ่งที่ฉันคิดดูจะเป็นไปได้มากกว่านะ” โจวอวี้เอ่ยด้วยน้ำเสียง 

จริงจังและฉวยจังหวะนั้นยกเข่าขึ้นกระแทกเข้าที่หน้าท้องของโม่เย่

ถ้าเป็นคนธรรมดาโดนทำแบบนั้นคงได้คายของเก่าออกมาแล้ว

“จริงเหรอ” มุมปากของโม่เย่ค่อย ๆ ยกขึ้น ก่อนจะกดเข่าของโจวอวี ้

ลงไป มือของเขาคืบคลานเข้าไปใต้เสื้อของโจวอวี้อย่างช้า ๆ คล้ายกับตั้งใจ 

จะทดสอบความอดทนของคนที่นอนอยู่

นี่ เป็นครั้งแรกที่โจวอวี้เสียการควบคุม โดยเฉพาะในตอนที่เขา 

เหนื่อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  นิ้วของโม่เย่ เหมือนเปลวไฟที่จุดอารมณ์  

วาบหวามทั้งหมดในเลือดของโจวอวี้

มันราวกับลาวาที่ปะทุขึ้นมาจากเปลือกโลก โจวอวี้งอเข่าขึ้น แม้ 

กระทั่งแผ่นหลังก็ยังแอ่นโค้งเหมือนกับจะหักลงได้ทุกเมื่อ

ลมหายใจหนัก  ๆ  เต็มไปด้วยความอดกลั้น ทว่าโม่เย่กลับอยากจะ 

ปลดปล่อยมันทั้งหมดออกมา

ยามที่โจวอวี้สูญเสียตัวตน เขาก็เห็นแววตาสีดำที่เหมือนลูกแก้ว 

ของโม่เย่

เขาก้มหน้าลงบดจูบที่ริมฝีปากของโจวอวี้ กวาดปล้นและอาละวาด 

ดุจดั่งจอมเผด็จการ เมื่อเห็นว่าหัวใจของโจวอวี้เต้นราวกับจะทะลุออกมา 
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นอกอก โม่เย่ก็ยกมือขึ้นดึงอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดสัญญาณทางกายภาพของ 

โจวอวี้ออก

มันเป็นจูบที่บ้าคลั่ง ลิ้นของโม่เย่ปั่นป่วนโลกของโจวอวี้ ทว่าโจวอวี้ 

ต่อต้านไม่หยุด เขาอาศัยช่องว่างที่มีไล้เลียโม่เย่เพื่อหวังจะบรรเทาอารมณ์ 

ที่เดือดพล่าน แต่การปลอบโยนเพียงชั่วพริบตานั้นคล้ายกับเป็นเปลวไฟ 

จากนรก มันกลับโหมกระพือความบ้าคลั่งของโม่เย่ให้ลุกโชนเป็นเท่าตัว

ความโลภของโม่เย่เปิดเปลือยออกมาจนหมดสิ้น

จวบจนกระทั่งตอนที่โจวอวี้คิดว่ากระดูกหน้าอกของเขาจะหัก โม่เย่ 

ก็ผละออกจากปากของเขาไปอย่างไม่เต็มใจ

“ไม่คิดว่าจินตนาการของผมจะไม่ได้ใช้”

เสียงของโม่เย่ทั้งเซ็กซี่และแหบพร่าราวกับจะกลืนโจวอวี้ลงไปได้ 

ทุกเมื่อ การที่ต้องอดทนไม่ทำให้ผู้ชายที่ทอดตัวอยู่ตรงหน้านี้บุบสลาย  

สำหรับโม่เย่แล้วช่างเป็นความทรมานเหลือแสน

“โคห์ลรายงานกับคุกว่ายังไง” โจวอวี้จำต้องเบี่ยงความสนใจที่ตัวเอง 

มีต่อโม่เย่ออกไป

โม่เย่เผยสีหน้าผิดหวังออกมา

“โคห์ลบอกคุกว่าคุณเป็นคนฆ่าหลี่เซิ่งหนาน และหลี่เซิ่งหนานก็ 

ติดเชื้อจากเถิงเสอสำเร็จจนได้รับพลังของสิ่งมีชีวิตระดับเอมาแล้ว การ 

ที่หลี่เซิ่งหนานถูกฆ่าตายแบบนี้ คุณรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร”

“ฉันจะกลายเป็นวัตถุดิบในการวิจัยของจวี้ลี่กรุ๊ป”

“พวกเราต่างก็เป็นวัตถุดิบในการวิจัยของพวกเขาอยู่แล้ว” โม่เย่ 

ยักไหล่ “ถึงยังไงก็ต้องมีใครสักคนดึงดูดความสนใจของอีตั้นอยู่ดี ในโลก 

มนุษย์ของคุณเขายืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้ว ดังนั้นต้องมี 

อะไรสักอย่างดึงดูดเขามาที่โลกใบนี้”

“ตัวอย่างเช่นฉันที่ครอบครองพลังฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตระดับ 

เอส”

“พวกเขาเอาเลือดของคุณไปก็เพราะอยากรู้ว่าจะใช้เลือดของคุณ 

สร้างคุณขึ้นมาอีกนับไม่ถ้วนได้หรือเปล่า สำหรับจวี้ลี่กรุ๊ปแล้วเห็นได้ชัดว่า 
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คุกยังเป็นผลผลิตที่มีข้อบกพร่องอยู่ แต่คุณน่ะสมบูรณ์แบบ” โม่เย่พูด

“แต่ยีนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต่อให้เป็นมนุษย์ที่มีกรุ๊ปเลือด 

เดียวกับฉันก็ใช่ว่าจะรับพลังนี้ไปได้” โจวอวี้ตอบกลับ

“เขาจะโคลนนิ่งคุณ” โม่เย่นอนลงข้างโจวอวี้

“ถ้าโคลนนิ่ง สิ่งที่คุณอีตั้นได้รับจะมีเพียงกองทัพที่แข็งแกร่ง แต่ 

ไม่อาจช่วยตัวเขาได้ แถมสมองของเขาก็ยังคงเป็นมะเร็งเหมือนเดิม”

“นั่นเป็นปัญหาของเขา ไม่ใช่ของเรา”

“ตอนนี้ฉันเป็นห่วงโจวชิงมากกว่า ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง” โจวอวี้ 

หรี่ตามองเพดานและถอนหายใจออกมา

“ไม่ต้องห่วง...บนโลกใบนี้มีคนคนหนึ่งที่เป็นของโจวชิงอยู่เสมอ  

เขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อโจวชิงจนถึงลมหายใจสุดท้าย”

หลงัจากผา่นการเดนิทางทีย่าวนาน กระทัง่นำ้มนัของรถแฮมเมอรแ์หง้เหอืด 

ไปจนหมด ในที่สุดซ่งหลิ่นก็พาโจวชิงมาถึงจุดที่อยู่ใกล้กับบรรพบุรุษยูมีร์ 

มากที่สุด

ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในนีเบอลุงเงินยามนี้เหลือเพียงแค่กิ่งก้านเหี่ยว ๆ  

สิ่งมีชีวิตที่เคยพึ่งพาอาศัยมันต่างพากันจากไปจนหมด

แผ่นฟ้าที่ถูกมันค้ำยันเอาไว้คล้ายกับจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ

ในอากาศไร้ซึ่งกลิ่นอายสดชื่นของชีวิต

ซ่งหลิ่นรู้ว่า ต่อให้เป็นความตายมันก็ยังคงเป็นจุดจบที่ยิ่งใหญ่

ซ่งหลิ่นเงยหน้าขึ้น  แม้จะมองไปจนสุดสายตาแล้วแต่ก็ยังมอง 

ไม่เห็นยอดของยูมีร์

มันสูงเกินไป

“พวกเรามาถึงแล้วเหรอ” โจวชิงเอ่ยถาม

“ใช่”

โจวชงิหลบัตาลง ทวา่เขาไมไ่ดย้นิเสยีงใด ๆ จากยมูรีเ์ลย ตวัเขามาชา้ 

ไปหรือ อีกฝ่ายตายแล้วใช่ไหม

แผ่นฟ้ากับผืนดินที่ไกลห่าง  สายลมแรงพัดผ่านใบหูของโจวชิง  

ตัว
อย
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โลกที่เป็นแบบนี้ช่างเงียบเหงาและเดียวดาย

“พาผมขึ้นไปได้ไหม” โจวชิงถาม

“ได้สิ” ซ่งหลิ่นยกมือขึ้น มังกรน้ำเอลนีโญตัวหนึ่งพลันโผล่ขึ้นมา 

จากทะเลสาบและกระพือปีกมาตรงหน้าเขา

ซ่งหลิ่นช่วยประคองโจวชิงขึ้นไป ก่อนที่ตัวเองจะขึ้นไปซ้อนด้านหลัง  

มังกรน้ำกางปีกออกและพาพวกเขาบินไล่ไปตามกิ่งก้านของยูมีร์วนขึ้นไป 

ด้านบน

พวกเขาที่อยู่ต่อหน้ายูมีร์ช่างตัวเล็กจิ๋วราวกับมด

สายลมกรีดผ่านร่างของโจวชิง 

เขาไม่อาจมองเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของยูมีร์  จึงทำได้เพียงแค่ 

นึกจินตนาการอยู่ในใจ

บางครั้งเปลือกที่ห่อหุ้มร่างกายของยูมีร์อยู่ก็หลุดออกและร่วงลงสู่พื้น  

ดุจดั่งดาวตกที่พุ่งฝ่าชั้นบรรยากาศและโถมกลับเข้าสู่อ้อมกอดของพื้นโลก

พวกเขาบินเข้าไปในกลุ่มเมฆ พวกมันดูราวกับหลุดพ้นจากอำนาจ 

ของแรงโน้มถ่วงและโลกของนีเบอลุงเงิน

“ตรงนั้น!” จู่ ๆ โจวชิงก็ตะโกนออกมา

มังกรน้ำหยุดชะงัก

ซ่งหลิ่นเห็นรอยแตกลึกระหว่างลำต้นที่ดู เหมือนจะทะลุไปถึง 

แกนกลางของต้นไม้ได้

ซ่งหลิ่นแบกโจวชิงขึ้นหลังและเข้าไปในรอยแตกนั้น พวกเขาเดิน 

ลกึเขา้ไปเรือ่ย ๆ ภายในชอ่งวา่งทีไ่มค่วรจะมแีสงสวา่งกลบัมแีสงสวา่งเยน็ตา 

ขึ้นมา

ตัว
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ทว่าซ่งหลิ่น  กลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกำลังคลานอยู่

คิดไม่ถึงว่ ามันจะเป็นกองทัพสัตว์ประหลาดกิ้ งก่ าของทัวริ่ ง!  

พวกมันวนเวียนไปมาอยู่ภายในต้นไม้และตั้งท่าเตรียมพร้อมรับมือผู้บุกรุก  

ทันทีที่รู้สึกได้ถึงซ่งหลิ่น พวกมันก็เผยท่าทีดุร้ายออกมา

เป็นจังหวะเดียวกับที่สัตว์ประหลาดกิ้งก่าพวกนั้นกระโจนเข้าใส่ 

พวกเขา สายตาของซ่งหลิ่นก็เสียดแทงเข้าไปในร่างของพวกมันราวกับ 

คมมีดนับไม่ถ้วน แผ่ขยายเข้าไปในเซลล์ของพวกมันและทำให้พวกมัน 

ระเบิดออกในชั่วพริบตา

โจวชิงรู้สึกประหม่าจนกระชับแขนที่คล้องคอซ่งหลิ่นโดยไม่รู้ตัว

ซ่งหลิ่นยกนิ้วขึ้น หิ่งห้อยสีน้ำเงินนับไม่ถ้วนพลันบินเข้ามาและ 

เกาะอยู่ระหว่างรอยแตก พวกมันนำพาแสงสว่างมาสู่เส้นทางเบื้องหน้า 

พวกเขา

สุดทางของรอยแตกนี้คือช่องว่างขนาดใหญ่

ทัวริ่งยืนอยู่ตรงนั้น เขาก้มหน้ามองลงไปที่ด้านล่างของพื้นที่แห่งนี้

มันลึกราวกับไม่มีจุดสิ้นสุด

ไม่มีสายลมพัดผ่าน มีเพียงแต่ความเงียบสงัด

“พวกคุณมาช้าไป ยูมีร์ตายแล้ว”

ทัวริ่งหันหน้ามามองซ่งหลิ่นด้วยแววตาที่แสดงถึงความเสียใจ

ตัว
อย
่าง
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โจวชิงกระซิบที่ข้างหูซ่งหลิ่น “วางผมลงหน่อย”

ซ่งหลิ่นย่อตัวลงและประคองโจวชิงให้ยืนอยู่ข้างเหวลึก หากไม่ระวัง 

เขาอาจร่วงหล่นลงไปและไม่มีทางที่จะกลับขึ้นมาได้อีกตลอดกาล

โจวชิงยื่นมือออกไป ฝ่ามือทาบทับลงบนเนื้อในของลำต้นคล้ายกับ 

กำลังสัมผัสพลังชีวิตของยูมีร์ด้วยหัวใจ

ทว่าเขาไม่รู้สึกถึงข้อมูลใด ๆ ที่เป็นของยูมีร์เลย หลอดเลือดของมัน 

แห้งเหือด เส้นประสาทสลายหายไป ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อสวรรค์ 

และโลกเอาไว้ต้นนี้เหลือเพียงแค่กายเนื้อเท่านั้น

โจวชิงแนบหน้าผากเข้ากับลำต้นและเอ่ยถามในใจเงียบ ๆ ‘คุณยัง 

อยู่ไหม ถ้าอยู่ ได้โปรดอย่าจากไปง่าย ๆ แบบนี้เลย...’

ทัวริ่งไหวไหล่ “ต้นไม้ต้นนี้เหี่ยวเฉาไปหมดแล้ว ไม่มีสารอาหารอยู่ 

เลยแม้แต่นิดเดียว”

เดิมทีพื้นที่ขนาดใหญ่ตรงนี้ควรจะเก็บน้ำพุแห่งชีวิตของยูมีร์เอาไว้  

มันเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้  อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของ 

ความอุดมสมบูรณ์และพลังแห่งชีวิตของยูมีร์

ทว่าบัดนี้มันกลับว่างเปล่า

ซ่งหลิ่นมองทัวริ่งด้วยสายตาเย็นเยียบ การปะทะกันระหว่างพลังจิต 

ของทั้งสองได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ซ่งหลิ่นบุกเข้าไปในเซลล์ของทัวริ่ง ทว่ายังไม่ทันจะไปถึงแกนกลาง  

เขาก็ถูกพลังของดิซินที่อยู่ภายในตัวของทัวริ่งผลักออกมา พลังของทั้งสอง 

ปะทะกันราวกับเป็นการระเบิดของดวงดาวนับล้าน เซลล์ในร่างของทัวริ่ง 

ปริแตกอย่างต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่า

เม็ดเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากของเขา

ทันใดนั้นเถาวัลย์ปีศาจที่เกาะเกี่ยวอยู่กับยูมีร์ก็ยืดขยายขึ้นมาอย่าง 

บ้าคลั่ง มันแทรกเข้ามาภายในรอยแตกและจู่โจมเข้าที่ด้านหลังของซ่งหลิ่น

ทว่าก่อนที่จะได้แตะต้องแผ่นหลังของซ่งหลิ่น พวกมันก็ปริร้าวและ 

ระเบิดออกไปทั่วทุกทิศทาง กระแสอากาศตีม้วน ส่งเสียงหวีดร้องอยู่ 

ภายในสถานที่ที่ทั้งกว้างและลึกแห่งนี้

ตัว
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โจวชิงถูกกระแสอากาศกระชากจนเกือบจะตกลงไปด้านล่าง โชคดี 

ที่ซ่งหลิ่นตาไวมือไวรั้งตัวเขาไว้ได้ทัน

เสื้อคลุมสีขาวของทัวริ่งกระพือ เขามองซ่งหลิ่นอย่างเย็นชา

“คุณฆ่าผมที่นี่ไม่ได้หรอก เว้นแต่ว่าคุณจะฆ่าพ่อของคุณก่อน”

พลงัของดซินิแผข่ยายออกมาผา่นทางทวัริง่ กระแทกเขา้ทีเ่สน้ประสาท 

สมองของซ่งหลิ่น บีบรัดเซลล์ของเขาเอาไว้

หลังจากที่หูอื้อไปชั่วขณะซ่งหลิ่นก็เซถอยหลังไปครึ่งก้าว โลก 

คล้ายกับสั่นไหวไปด้วย  พลังของดิซินคือความแข็งแกร่ง  เขาบดขยี้ 

ร่างกายของซ่งหลิ่นราวกับต้องการจะฉีกกระชากและบีบอัดจนไม่เหลือ 

พื้นที่ให้ได้หายใจ

ลมหายใจคล้ายถูกกักอยู่ในลำคอ เค้าลางแห่งความตายที่ใกล้เข้ามา 

ทำให้ดวงตาของซ่งหลิ่นแปรเปลี่ยนเป็นสีทอง

จากนั้นเขาก็สงบจิตใจและควบคุมจังหวะหัวใจของตัวเอง  พลัง 

ของซ่งหลิ่นที่ถูกปิดล้อมไว้พลันไหลทะลักออกมาจากส่วนลึกของสมอง 

ปะทะเข้ากับพลังของดิซินอย่างรุนแรง  ขับอำนาจของอีกฝ่ายออกไปใน 

คราวเดียว พร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่ที่โถมเข้าหาทัวริ่งอีกครั้ง

กะโหลกของเขาแทบจะถูกแยกออกเป็นสองส่วน ทัวริ่งกุมศีรษะ 

ตัวเองและซวนเซถอยไปด้านหลัง

“คุณให้ความสำคัญกับดิซินมากเกินไป หรือว่ากำลังดูถูกผมอยู่กัน 

แน่” ซ่งหลิ่นเดินไปข้างหน้าทีละก้าว แววตาเย็นเยียบ ใบหน้าปราศจาก 

ความรู้สึก ราวกับยมทูตที่กำลังถือเคียว

ชั่วพริบตา ผีเสื้อกระดูกดาบจำนวนนับไม่ถ้วนก็กรูกันเข้ามาจาก 

รอยแยกราวกับคลื่นสีน้ำเงิน พุ่งตรงไปยังทิศที่ทัวริ่งอยู่

พวกมันตั้งส่วนแหลมขึ้นบนร่างกาย  ชั่ววินาทีที่ โดนตัวทัวริ่ ง  

พวกมันก็ถูกพลังของทัวริ่งทำลายจนย่อยยับ ปีกสีน้ำเงินทยอยร่วงหล่น 

ลงไปในเหวลึกที่เป็นใจกลางของยูมีร์และดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมาเติมเต็ม 

มันได้เลย

ใบหน้าของทัวริ่งถูกกรีดเป็นรอยเลือด แต่ก็จางหายไปอย่างรวดเร็ว

ตัว
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เขาใช้สายตาดำมืดจ้องมองไปที่ซ่งหลิ่นและเอ่ยเสียงลอดไรฟัน  

“เด็กน้อย คุณกำลังทำให้พ่อของคุณโกรธนะ”

“พ่อของผมตายไปแล้ว”

สิ้นคำซ่งหลิ่นก็กระโจนขึ้นไปในอากาศ  ร่างกายของเขายืดออก 

จนเส้นตึงเปรี๊ยะ อัดแน่นไปด้วยพลังอันน่าทึ่ง มือข้างหนึ่งของเขากุมคอ 

ของทัวริ่งไว้อย่างรวดเร็วและกดกระแทกเข้าไปในลำต้น

หูได้ยินเสียงดังโครม ทัวริ่งถูกพละกำลังของซ่งหลิ่นกดลึกเข้าไป 

กว่าสิบเมตร กระดูกทั่วทั้งร่างแตกหัก ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสคือ 

คำเตือนที่ซ่งหลิ่นมอบให้แก่เขา

แววตาของซ่งหลิ่นกดลึก เขายกมือขึ้นหมายจะทุบศีรษะของทัวริ่ง  

แต่อาการหูอื้อกลับมาอีกครั้ง สมองของเขาคล้ายกับสั่นอยู่ในกะโหลกศีรษะ 

ตลอดเวลา สะท้านกับพลังบางอย่างและพร้อมจะระเบิดออกเมื่อไรก็ได้

ทว่าซ่งหลิ่นกลับกัดฟันชกไปที่กะโหลกของทัวริ่งอย่างแรง

ทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาจากหุบเหวลึก มันเป็นเสียงดัง  

“แกรก ๆ” ราวกับกำลังเกากระดูกสีขาวโพลน

เจ้าแมงมุมเงินหลายสิบตัวปีนขึ้นมาจากขอบเหว

ซ่งหลิ่นพลันหมุนตัวไปปกป้องโจวชิงทันที

พวกมันกระโดดมาตรงหน้าโจวชิง ชั่วขณะที่เห็นปล้องขาแหลม 

กำลังจะแทงลงมา ซ่งหลิ่นก็มาถึงข้างตัวโจวชิง เขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งพร้อม 

กับใช้ฝ่ามือค้ำยันร่างกายเอาไว้  ก่อนจะกัดฟันถีบสัตว์ยักษ์ตัวนั้นให้ 

กระเด็นออกไป

เจ้าแมงมุมเงินพากันพ่นเส้นใยใส่พวกเขา ใยไหมที่แข็งแกร่งพวกนั้น 

เกือบจะแทงทะลุร่างของซ่งหลิ่นและจมหายเข้าไปในลำต้น

ซ่งหลิ่นแบกโจวชิงขึ้นหลังเพื่อหลบเลี่ยงเส้นใยพวกนั้น ทุกวินาที 

เต็มไปด้วยความระทึกขวัญ

โจวชิงที่ดวงตามองไม่เห็นรู้สึกได้ถึงกระแสลมที่วิ่งตัดผ่านแก้ม 

ของเขาไปครั้งแล้วครั้งเล่า มันอาจจะเจาะทะลุร่างเขากับซ่งหลิ่นได้ทุกเมื่อ  

ทุกวินาทีที่ผ่านไปคือความเป็นความตาย
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ซ่งหลิ่นกระโดดขึ้นไปบนหลังของเจ้าแมงมุมเงินตัวหนึ่งและต่อยเข้า 

ที่เปลือกด้านหลังของมัน เขาชักปืนออกจากเอวและยิงใส่กล้ามเนื้อที่อยู่ 

ภายใต้เปลือกแข็ง เสียง  “ปัง”  ดังลั่นขึ้นมาก่อนที่เจ้าแมงมุมเงินตัวนั้น 

จะร่วงลงไปในเหวลึก

ซ่งหลิ่นออกแรงถีบตัวขึ้นไป มือคว้าจับเส้นใยของเจ้าแมงมุมเงิน 

ที่แทงเข้าไปในหลุมยักษ์ ก่อนจะอาศัยแรงต่อเนื่องส่งตัวเองกลับขึ้นไป 

ที่ความสูงเดิม

ทัวริ่งกระเสือกกระสนพาตัวเองออกมาจากรอยแตก ใบหน้าที่ผิดรูป 

ไปค่อย ๆ ฟื้นฟูกลับมาดังเดิม

เขาแตะใบหน้าของตัวเองและมองไปที่ซ่งหลิ่นด้วยสายตาเย็นเยียบ

เจ้าแมงมุมเงินพวกนี้ถูกควบคุมโดยดิซิน ซ่งหลิ่นพยายามจะชิง 

การควบคุมมาเป็นของตัวเอง แต่ก็ไม่อาจก้าวข้ามพลังของดิซินไปได้

“คุณจะฆ่าพวกมันทั้งหมดได้เหรอเด็กน้อย” ทัวริ่งขยับถอยออกไป 

จากรอยแยกอย่างช้า ๆ ตั้งท่าจะร่วงลงไป

มังกรยักษ์ตัวหนึ่งบินโฉบลงมาคว้าทัวริ่งไว้อย่างพอดิบพอดี เขา 

บินอยู่ระหว่างหมู่เมฆอย่างหยิ่งผยองและห่างออกไปยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 

“อย่าคิดจะเอาชนะพ่อของคุณ เพราะคุณไม่มีวันทำได้!”

เสียงของทัวริ่งดังขึ้นในอากาศ แทรกเข้าสู่รอยแยกและดังก้องอยู่ 

ในหลุมที่ลึกเกินหยั่งราวกับเป็นคำประกาศจากนรก

การโจมตีของเจ้าแมงมุมเงินเฉียบขาดยิ่งกว่าเดิม ซ่งหลิ่นกระโดด 

ขึ้นไปขี่บนหัวของเจ้าแมงมุมเงินตัวหนึ่ง ในเมื่อเขาควบคุมเจ้าแมงมุมเงิน 

ทั้งหมดไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นก็ทุ่มพลังควบคุมแค่ตัวเดียวก็พอ!

พลังของซ่งหลิ่นเข้ายึดครองร่างของเจ้าแมงมุมเงินในคราวเดียว  

ก่อนที่เขาจะควบคุมให้มันโจมตีตัวอื่น ๆ 

โจวชิงที่ถูกซ่งหลิ่นแบกเอาไว้รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังนั่งรถไฟเหาะ  

ประเดี๋ยวก็ทะยานขึ้นฟ้าประเดี๋ยวก็ดิ่งลงด้านล่างจนเครื่องในแทบจะขย้อน 

ออกมาทางปาก

เจ้าแมงมุมเงินตัวหนึ่งถูกเหยียบและอัดกระแทกเข้ากับผนังไม้ของ 

ตัว
อย
่าง



ฝ่ากฎรักต่างโลก เล่ม 3

32

ยูมีร์ เสียงดังสนั่นไม่ขาดสาย ทว่าการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไป

ดูเหมือนว่าดิซินจะตัดสินใจมอบบทเรียนที่ลึกซึ้งให้แก่ซ่งหลิ่น

การปะทะกันของสัตว์ยักษ์เหล่านี้ เป็นเหมือนกับการระเบิดของ 

ดาวเคราะห์ แต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าคือพวกมันเกิดขึ้นภายในร่างกาย 

ของยูมีร์

ซ่งหลิ่นขี่สัตว์ของตัวเอง เขาสั่งให้มันพุ่งชนเจ้าแมงมุมเงินอีกตัว

สัตว์ยักษ์ทั้งสองกระแทกกันจนเปลือกแตก  ขาที่ เป็นข้อปล้อง 

แทงเข้าไปในร่างของกันและกัน เลือดสาดกระจายไปทั่วทุกทิศทาง เสียง 

กรีดร้องดังก้องจนโจวชิงต้องปิดหูตัวเองอย่างทนไม่ไหว

ทันใดนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นที่ข้างหู

‘มาหาฉัน...ฉันรอนายอยู่...’

เสียงนั่นราวกับดังมาจากอีกโลกหนึ่ง มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความ 

คาดหวังที่อยู่ภายใต้ความเงียบสงบ

โจวชิงปล่อยมือตัวเองและเอนตัวไปข้างหลัง

“ศาสตราจารย์โจว!” ซ่งหลิ่นยื่นมือออกไปคว้าตัวเขาเอาไว้ ขณะที่ 

เจ้าแมงมุมเงินอีกตัวกระโดดลงมาจากที่สูงหมายจะจัดการพวกเขา

ซ่งหลิ่นหลบทันอย่างเฉียดฉิว แต่ร่างของเจ้าแมงมุมเงินตัวที่เขา 

ขี่อยู่กลับถูกกระแทกจนเละและตกลงไปในเหวลึก

ชั่ววินาทีที่กำลังจะตก ซ่งหลิ่นก็กระชากขาของเจ้าแมงมุมเงินอีกตัว 

จนร่างกายของมันเซวูบ ก่อนที่ซ่งหลิ่นจะปีนขึ้นไปตามขาของมันอย่าง 

ว่องไว

มันเป็นเจ้าแมงมุมเงินที่อยู่ในช่องว่างแห่งนี้ มันกระโดดสะบัดขา 

ไปมาหมายจะสลัดซ่งหลิ่นให้หลุดออก

ซ่งหลิ่นออกหมัดต่อยเข้าไปที่ส่วนท้องของเจ้าแมงมุมเงินอย่างแรง  

ไม่ว่าดิ้นรนอย่างไรมันก็ไม่สามารถกำจัดซ่งหลิ่นออกไปได้

ด้วยความร้อนรนมันจึงกระแทกตัวเข้ากับผนังด้านในอย่างแรง  

ซ่งหลิ่นดึงแขนของตัวเองกลับมา ปล่อยให้เจ้าแมงมุมเงินโขกหัวตัวเอง 

จนเลือดอาบ เขาคว้าเส้นใยและแกว่งตัวเองไปอีกด้าน
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“ปล่อยผมลง...เขาอยู่ด้านล่าง...” โจวชิงพูดขึ้น

“เป็นไปไม่ได้ เห็นอยู่ว่าด้านล่างไม่มีอะไรเลย” ซ่งหลิ่นขมวดคิ้ว

ยามที่สายตามองเห็นเจ้าแมงมุมเงินอีกสองตัวตรงเข้ามา ซ่งหลิ่น 

ก็อุ้มโจวชิงขึ้นตั้งใจจะหนีออกจากช่องว่างแห่งนี้

“เชื่อผม ให้ผมลงไป” น้ำเสียงของโจวชิงเต็มไปด้วยความหนักแน่น

“คุณจะตาย ศาสตราจารย์โจว”

“ถ้าตอนนี้คุณได้ยินเสียงของซ่งจื้อ คุณจะกระโดดลงไปโดยไม่ลังเล 

เลยถูกไหม” โจวชิงยกยิ้ม

“ก็ได้!”

ทันใดนั้นซ่งหลิ่นก็กระแทกพลังทั้งหมดของตัวเองออกไปอย่างรุนแรง 

ดุจดั่งคลื่นสึนามิ ครอบคลุมเจ้าแมงมุมเงินทั้งสองตัวและปราบพวกมันได้ 

ในชั่วพริบตา

เขาแบกโจวชิงกระโดดขึ้นไปบนตัวของหนึ่งในนั้น ก่อนจะไต่ตาม 

เหวลึกลงไปด้านล่าง

ความเร็วของเจ้าแมงมุมเงินรวดเร็วมาก และความรู้สึกไร้แรง 

โน้มถ่วงที่เกิดขึ้นก็ทำให้โจวชิงแทบจะอาเจียนออกมา

ซ่งหลิ่นรู้ดีว่าตัวเองไม่อาจควบคุมพวกมันได้นานนัก เขาจึงกระตุ้น 

ให้พวกมันลงไปด้านล่างด้วยความเร็วสูงสุด

เจา้แมงมมุเงนิพน่เสน้ใยทีแ่ขง็แกรง่ออกมา แขวนรา่งกายทีท่ัง้หนกัอึง้ 

และใหญ่โตของพวกมันเอาไว้ ก่อนจะดิ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็ว

ความมืดเข้ากลืนกินพวกเขา

เส้นประสาทของซ่งหลิ่นตึงแน่นจนแทบจะประคองไว้ไม่อยู่ ดวงตา 

ของเขาเจ็บ เซลล์เม็ดเลือดแดงที่อยู่ภายในร่างกำลังแตกออก

โจวชงิคลา้ยกบัรูส้กึไดถ้งึอะไรบางอยา่ง เขากระซบิทีข่า้งหขูองซง่หลิน่  

“ขอบคุณ ส่งผมแค่ตรงนี้ก็พอ...ลาก่อน สหาย”

เมื่อสิ้นคำมือทั้งสองข้างของเขาก็คลายออกจากคอของซ่งหลิ่นและ 

ตกลงไปในหลุมโดยไร้ซึ่งความลังเล

“ศาสตราจารย์โจว---”
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“เดี๋ยวผมกลับมา---”

เสียงของโจวชิงดังก้อง

เขาไม่กลัวว่าจะตกลงไปตายเลยแม้แต่นิดเดียว ราวกับว่าเขากำลัง 

มุ่งไปหาชีวิตที่เบ่งบานอย่างอบอุ่น

ในหัวของซ่งหลิ่นพลันมีเสียงหนึ่งดังขึ้น ‘เชื่อใจฉัน’

ดวงตาของเขาเข้มขึ้นและเข้าใจในทันที ยูมีร์ยังไม่ตาย

โจวชิงตกลงไปเร็วขึ้นและเร็วขึ้น ชั่วขณะหนึ่งภายในผนังสี่ทิศที่ 

ทั้งกว้างและโล่ง หูของเขาพลันได้ยินเสียงซ่าคล้ายกับเสียงน้ำไหลก่อนจะ 

แปรเปลี่ยนเป็นเสียงที่เหมือนกับน้ำตก  มันแตกทะลักออกมาจากผนัง 

ที่แห้งเหี่ยวและทิ้งตัวลงไปในเหวลึก

ยูมีร์ที่แห้งเหือดไปแล้วราวกับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง หุบเหวลึก 

แห่งนี้เปรียบเสมือนกับแก้วไวน์ กระแสน้ำใสจมลงสู่ก้นแก้วและหมุนวน 

ขึ้นมา

ยามที่โจวชิงตกลงไป หูของเขาได้ยินเพียงแค่เสียงของน้ำ

ของเหลวไหลซึมเข้าไปในร่างกายของเขา เติมเต็มเซลล์แต่ละเซลล์ 

จนคล้ายกับอัดแน่นไปด้วยพลัง

บางสิ่งบางอย่างผสานเข้ากับสมองของเขาและแผ่ขยายออกไป

ความคิดคล้ายกับถูกบุกเบิกในชั่วพริบตา พื้นที่อีกแห่งที่กว้างไกล 

ยิ่งกว่าคลี่ออกตรงหน้าเขาอย่างช้า ๆ 

เขาอ้าแขนออกโอบกอดชีวิตใหม่ครั้งนี้เอาไว้

“คุณอยู่ไหน ทำไมถึงไม่ออกมาล่ะ” โจวชิงถามออกไปครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า

ราวกับมีพลังสายหนึ่งโอบล้อมร่างกายเขาไว้อย่างแผ่วเบา ไล่ไปตาม 

สันคิ้ว ลูบผ่านเส้นผม และสัมผัสอุณหภูมิร่างกายของเขา

มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนผสมผสานกันระหว่างการรอคอย 

กบัความรกัทีไ่รจ้ดุสิน้สดุ แมจ้ะไมม่คีำอธบิายใด ๆ โจวชงิกร็บัรูถ้งึความรูส้กึ 

นั้นได้อย่างชัดเจน

โจวชิงอยากจะจับตัวอีกฝ่ายเอาไว้  มันเป็นความปรารถนาตาม 
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สัญชาตญาณที่ไม่อาจอดกลั้นหรือเมินเฉย ทว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างร่องนิ้วของ 

โจวชิงมีเพียงแค่สายน้ำเท่านั้น

ความรู้สึกที่ว่างเปล่านั้นกลับทำให้โจวชิงรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเอง 

ไร้ตัวตน

พลังสายนั้นพลันยกโจวชิงขึ้นมาจากน้ำ

อากาศบริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ปอดของโจวชิง เขาลืมตาและมองขึ้นไป 

เห็นหิ่งห้อยสีน้ำเงินนับไม่ถ้วนราวกับเป็นดวงดาวในความมืด

แต่ว่าเนื้องอกสมองชนิดไกลโอมาเบียดเส้นประสาทตาของเขาแล้ว  

เขาไมส่มควรจะมองเหน็อะไรไดอ้กี ถา้อยา่งนัน้ทัง้หมดนีค่อืภาพลวงตาเหรอ

ทันใดนั้นสายน้ำก็ปรากฏเป็นโครงร่างที่งามสง่าร่างหนึ่ง มันค่อย  ๆ  

ร่างเค้าโครงแขนทั้งสองข้าง ช่วงเอว และท่อนขาเรียวยาว ก่อตัวขึ้นเป็น 

รูปลักษณ์ของมนุษย์และเดินเข้ามาหาโจวชิงทีละก้าว

เครื่องหน้าทั้งห้าของเขาค่อย  ๆ  เด่นชัดขึ้นมา โจวชิงเบิกตากว้าง  

นี่คือสิ่งมีชีวิตระดับเอสที่เขาพบที่ริมทะเลสาบชัด ๆ 

“เป็นคุณ...ในที่สุดผมก็ได้เจอคุณอีก...”

จู่ ๆ คำพูดก็กลายเป็นความว่างเปล่า

โจวชิงมองอีกฝ่ายอย่างเหม่อลอย ทุกสรรพสิ่งบนโลกที่เขาเคยเห็น 

ไม่อาจเทียบได้กับหนึ่งในหมื่นของการเต้นของหัวใจที่มีต่อภาพตรงหน้านี้ 

ได้เลย

‘เด็กโง่ ฉันอยู่กับนายตลอดเวลานั่นแหละ’ นิ้วของอีกฝ่ายปัดผ่าน 

แก้มของโจวชิง ผิวสัมผัสที่เป็นน้ำมีอุณหภูมิเย็นสบาย

โจวชิงเงยหน้าขึ้น สายตากวาดมองใบหน้าของอีกฝ่ายอย่างโลภมาก  

ไม่ว่าจะเป็นสีหน้าที่ยิ้มแย้มของเขา หรือความรักใคร่ที่ปลายหางตา ทั้งหมด 

ล้วนดึงความคิดของโจวชิงจนเกิดระลอกคลื่นแผ่วเบา

“ทำไมถึงเป็นผม...ถ้าคุณบอกว่าคุณมองดูผมอยู่ตลอด แล้วทำไม 

คุณถึงเลือกผมล่ะ” โจวชิงเอียงหน้า เขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงถาม 

คำถามนี้ เขาแค่อยากจะแลกเปลี่ยนและพูดคุยกับอีกฝ่ายก็เท่านั้น

โครงร่างนั้นค่อย  ๆ  โน้มศีรษะลงมา เส้นผมของเขาระลงมาปัดผ่าน 
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ใบหน้าของโจวชิงไปเหมือนกับสายน้ำ ลมหายใจของเขาราวกับเป็นภาพมายา  

ยามที่ริมฝีปากของเขาแนบลงที่หว่างคิ้วของโจวชิง โลกทั้งใบพลันถอยห่าง 

ออกไปทันที

“รู้ไหมว่าฉันเป็นใคร” อีกฝ่ายเอ่ยถาม เสียงของเขาคล้ายกับดัง 

ออกมาจากโบราณกาล ข้ามผ่านช่วงเวลามากมายมาที่ข้างหูของโจวชิง

“คุณคือบรรพบุรุษยูมีร์”

“แล้วนายรู้ไหมว่าฉันอยู่มานานแค่ไหนแล้ว”

“นานเท่ากับทวีปแห่งนี้”

“กาลเวลาทำให้คนเหนื่อยล้าและเบื่อหน่าย และนายก็คือเพลง 

ประกอบที่มีสีสันช่วงหนึ่ง ยามที่การเฝ้ามองนายกลายเป็นความเคยชิน ฉัน 

ก็เสพติดมันอย่างช้า  ๆ นายก็รู้ว่าไวรัสที่ฉันติดทำให้ฉันอ่อนแอลงเรื่อย  ๆ  

และกำลังจะจากโลกใบนี้ไปในอีกไม่ช้า ถ้าหากการพังทลายถูกกำหนดไว้ 

แล้ว เช่นนั้นฉันก็อยากให้นายเกิดใหม่แทนฉัน”

“คุณจะไม่ตาย ผมกำลังศึกษาไวรัสตัวนี้อยู่ มีอีกหลายคนที่กำลัง 

ศึกษามันอยู่!”

ยูมีร์ยกยิ้มอย่างไม่ใส่ใจ

“ฉันเห็นการจากลาของชีวิตและความตายมามากมาย ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ล้วนมีตอนจบของมันเอง เช่นเดียวกับฉัน รักษาหัวใจที่สงสัยใคร่รู้ดวงนี้ 

เอาไว้ เคารพชีวิต และทะนุถนอมตัวเองตลอดไป บางทีเหตุผลที่ฉันมี 

ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มาหลายล้านปีอาจเป็นเพราะเพื่อรอพบนาย”

โครงร่างมนุษย์ที่สร้างขึ้นจากน้ำค่อย  ๆ  สูญเสียรูปร่างไปและลด 

ระดับลง

โจวชิงกอดเขาไว้อย่างตื่นตระหนก ทว่ากลับมีเพียงสายน้ำที่ไหลผ่าน 

อ้อมแขนเขาไปเท่านั้น

‘ฉันจะอยู่กับนายเสมอ ไม่ต้องกลัว จากนี้ไปนายก็คือฉัน และ 

ไม่ต้องห่วง เซลล์แค่เซลล์เดียวก็สามารถให้กำเนิดฉันได้’

สายน้ำใสที่อยู่ใต้ร่างของโจวชิงค่อย  ๆ  ซึมเข้าไปในดินและหายไป 

จนหมดสิ้น
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ขณะเดียวกันพลังมหาศาลก็แผ่ขยายไปทั่วแขนขาและโครงกระดูก 

นับร้อยชิ้นของโจวชิงจนเขาไม่อาจรับไหว

เขายกมือขึ้นกุมศีรษะตัวเองและเซถอยหลัง หิ่งห้อยสีน้ำเงินพากัน 

บินขึ้นไปด้านบนและหนีออกจากช่องว่างกันเป็นฝูง

โลกกำลังสั่นสะเทือน ร่างที่แห้งเหือดของยูมีร์ปริแตกไม่ขาดสาย  

กิ่งและลำต้นมากมายนับไม่ถ้วนตกลงมาจากที่สูงราวกับฝนดาวตกครั้งใหญ่

เสียงแตกหักดังไม่มีที่สิ้นสุด

รอยแตกระหว่างลำต้นเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และพังลง

แผ่นดินทั้งผืนต่างได้รับผลกระทบและสั่นสะเทือนขึ้นมา

นกยักษ์สามตาตัวหนึ่งบินเข้ามาในรอยแยกก่อนจะดิ่งลงไปด้านล่าง  

ซ่งหลิ่นกะจังหวะและกระโดดขึ้นไปบนหลังของมันอย่างรวดเร็ว มันบิน 

ลงไปยังก้นเหวคล้ายกำลังแข่งกับเวลา

ยามที่ขยับหลบท่อนไม้ที่หล่นลงมาไม่หยุดอย่างน่าหวาดเสียว  

นกยักษ์สามตาตัวนี้คล้ายกำลังพุ่งเข้าสู่แดนนรก

ในที่สุดพวกเขาก็ลงมาถึงด้านล่างและเจอร่างที่หมดสติของโจวชิง

ทว่าไม้ท่อนหนึ่งพลันร่วงลงมาและกำลังจะทับร่างของโจวชิงในไม่ช้า

ซ่งหลิ่นเตะมันออกไปกระแทกเข้ากับลำต้นของต้นไม้ใหญ่ วินาที 

ที่เท้าแตะพื้นเขาก็ช้อนเอวโจวชิงและกระโดดขึ้นหลังของนกยักษ์สามตา

มันเป็นการแข่งความเร็วกับความเป็นความตาย นกยักษ์สามตา 

บางครั้งก็หดปีกของตัวเองและบางครั้งก็บินวนขึ้นไปด้านบน มันทวน 

กระแสแรงโน้มถ่วงและพุ่งไปหาจุดกำเนิดแสงอันริบหรี่

ยามที่สายตามองเห็นรอยแตกที่เคยเข้าออกได้ถล่มลงมา ซ่งหลิ่น 

ก็กัดฟันแน่น เถาของเถาวัลย์ปีศาจขยับเข้ามาเบียดเปิดรอยแตกนั้นอย่าง 

สุดกำลังและฉีกมันออกจนเป็นรู พวกเขาทุ่มตัวบินออกไปอย่างบ้าระห่ำ 

พุ่งตรงไปยังแสงสว่าง

ทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหน้าพลันสว่างไสว

ซ่งหลิ่นกันโจวชิงไว้ในวงแขน ร่างกายถูกเศษซากที่ตกลงมาด้วย 

ความเร็วแทงจนได้รับบาดเจ็บ
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สายลมส่งเสียงดังหวีดหวิว สรรพสิ่งปลิวหายไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อพวกเขาทะลุผ่านเมฆหมอกไปอีกครั้ง ซ่งหลิ่นจึงหันกลับไปมอง  

และเขาก็ได้เห็นการตายของยูมีร์ที่เหมือนกับภัยพิบัติครั้งใหญ่

เกือบทั่วทั้งผืนแผ่นดินถูกเศษซากของยูมีร์ทับถม

สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดพากันอพยพหนีตายและตกอยู่ในความ 

โกลาหล 

ซ่งหลิ่นทอดถอนใจยาว

การดับสูญของยูมีร์กินเวลาสามวันสามคืน

บริเวณใจกลางเศษซากของยูมีร์ ทะเลสาบขนาดใหญ่ยักษ์ปรากฏ 

อยู่ตรงนั้น ผืนน้ำใสสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกสะท้อนแสงตะวันของ 

นีเบอลุงเงิน

รถแฮมเมอร์ของซ่งหลิ่นเองก็ถูกพังยับเช่นกัน เขาจึงทำได้เพียงแค่ 

แบกโจวชิงและเดินกลับไปเท่านั้น

โจวชิงละเมอพูดออกมาตลอดทางราวกับยังคงเรียกหายูมีร์

ศาสตราจารย์เฉินดีใจมากที่เห็นซ่งหลิ่นพาโจวชิงกลับมา

พวกเขาตรวจร่างกายโจวชิงทุกตารางนิ้ว อีกทั้งยังได้พบเรื่องน่า 

ประหลาดใจเมื่อเนื้องอกชนิดไกลโอมาที่อยู่ในสมองของโจวชิงหายไป 

จนหมดแล้ว

หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์โจวชิงก็ได้สติ  เขามองทุกคนด้วย 

สายตามึนงงจนกระทั่งศาสตราจารย์เฉินก้าวเข้ามากอดเขา “เด็กน้อย  

มันคือปาฏิหาริย์! เธอหายเป็นปกติแล้ว”

โจวชิงมองไปทางซ่งหลิ่นที่ยืนอยู่หลังศาสตราจารย์เฉิน ซ่งหลิ่น 

พยักหน้า ชั่วขณะนั้นโจวชิงก็เข้าใจ เป็นยูมีร์ที่ใช้พลังชีวิตเฮือกสุดท้าย 

ช่วยเขาเอาไว้

เมื่อได้รับคำอนุญาตจากโจวชิงแล้ว ศาสตราจารย์เฉินก็เก็บตัวอย่าง 

เลือดของโจวชิงไปทำการวิจัย

ซ่งหลิ่นชงชามาหนึ่งแก้วและยื่นไปตรงหน้าโจวชิง
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“ผมรู้ว่าคุณรู้สึกแย่ แต่เราต้องเห็นคุณค่าของชีวิตที่พวกเขาสละให ้

พวกเรา ได้โปรดมีชีวิตอยู่ต่อไปและใช้สายตาของคุณ หูของคุณสัมผัส 

โลกใบนี้แทนยูมีร์”

โจวชิงเงยหน้าขึ้น ภายในแววตาของเขาคือความเด็ดเดี่ยวที่ซ่งหลิ่น 

ไม่เคยเห็นมาก่อน “ผมเข้าใจ ผมยังมีสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ไวรัสตัวนั้นคือ 

สิ่งที่พรากยูมีร์ไป ผมจะต้องกำจัดมันให้ได้ ผมรู้ว่าเขาไม่มีวันทอดทิ้งผม  

เขาอยู่ในร่างกาย ในเลือด ในเซลล์ทุกเซลล์ของผม ตราบใดที่ผมยังมีชีวิต 

อยู่หนึ่งวัน ยูมีร์ก็จะเป็นปาฏิหาริย์ตลอดไป”

“ใช่” ซ่งหลิ่นพยักหน้า นิ้วกำกล่องเหล็กที่โม่เย่ส่งมาให้ไว้แน่น

เขาส่งกล่องเหล็กใบนั้นให้ศาสตราจารย์เฉิน วินาทีที่เปิดมันออก 

ศาสตราจารย์เฉินก็เข้าใจทุกอย่างทันที

ตัว
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