
ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง



โอตาคุวันสิ้นโลก

เล่ม 4

暖荷
หน่วนเหอ

เขียน

เมิ่งเหวิน
แปล

重 生 宅 男 的 末 世 守 则

ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านหลัวซวินดาวน์โหลดนิยายออนไลน์และไฟล์เอกสารความรู้ต่าง  ๆ  

เก็บไว้เพียบ ตอนที่พวกหลี่เถี่ยรู้เข้า ไม่รู้ว่าไปเอาสัญญาณไวไฟจากที่ไหนมาเปิดใช้ภายในชั้น 

ของพวกตน และขอเข้าไปดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านจากโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนเป็นครั้งคราว  

ของเหล่านี้ไว้รอให้อวี๋ซินหรันโตมากกว่านี้อีกหน่อยค่อยให้เธออ่าน ส่วนตอนนี้...ตำราเรียน 

กับหนังสือสำหรับเด็กน่าจะเหมาะกับเด็กน้อยมากกว่า

— หน่วนเหอ

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ
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คํานําสํานักพิมพ์

โอตาคุวันสิ้นโลก  กำลังเดินมาถึงครึ่งทางในเล่มนี้แล้ว ทีมโอตาคุ 

ของเรากำลังสร้างหลักปักฐานอย่างมั่นคง  และขยายกิจการปลูกผัก 

รสเลิศได้อย่างราบรื่น แต่ใครจะรู้ว่าความทรงจำในชาติก่อนกำลังรบกวน 

จิตใจของหลัวซวินอย่างหนัก ก็คงมีแต่เหยียนเฟยเท่านั้นสินะที่สังเกต 

เห็นความผิดปกตินี้

หรือว่าจะถึงเวลาแล้วที่หลัวซวินควรเล่าอดีตของตนเองให้คนรักรู้  

เหยียนเฟยจะเข้าใจและยอมรับตัวตนของเขาได้ไหมนะ 

แต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการเตรียมตัวรับมือเหตุการณ์สำคัญ 

แห่งยุคอีกแล้ว...ซอมบี้กำลังจะปิดล้อมฐานที่มั่น!  

ทีมโอตาคุที่ เคยสู้ศึกกันเองสิบเอ็ดคน ต้องเข้าร่วมกับกองทัพ 

สู้ศึกใหญ่ครั้งนี้ พวกเขาจะสร้างผลงานยิ่งใหญ่ หรือจะสร้างความอลหม่าน 

อะไร คงต้องรีบเปิดหน้าต่อไปกันแล้วละค่ะ
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บทที่

98

โจร
พี่ใหญ่! หัวหน้าทีมของพวกนั้น 
กำลังพาคนบุกไปฆ่าพวกเราแล้ว!

หน่วยสร้างกำแพง เลิกสนใจชาวมุงด้านนอกกลุ่มนั้นแล้วตั้งใจทำงานกัน 

อย่างขะมักเขม้น เพียงไม่นานผู้มีพลังพิเศษสองคนที่ไปช่วยงานที่โรงงาน 

ก็นั่งรถกลับมาทำงานสร้างกำแพงต่อ จนกระทั่งตอนพักกินข้าวเที่ยงทุกคน 

จึงมีเวลาว่างคุยเล่นกัน 

“...ศูนย์การค้ากับธนาคารที่อยู่ติดกันถูกดัดแปลงเป็นโรงงานไปแล้ว  

แถมยังขนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาเพียบเลย เห็นบอกว่าอีกไม่นานก็จะ 

เปิดรับสมัครคนงานด้วย” เสี่ยวหลี่เล่าให้ทุกคนฟังพร้อมกับเคี้ยวข้าวตุ้ย ๆ 

“ทำเป็นโรงงานอะไรเหรอ” อีกคนถามขึ้นด้วยความอยากรู้ 

“ดูเหมือนจะมีเครื่องทอด้วยมั้ง”

“ฉันได้ยินว่ามีเครื่องจักรสำหรับทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วย!”

“ฉันใช้เครื่องทอผ้าเป็นนะ แต่ตอนนี้คงยังไม่รับสมัครคน...” 

ทันใดนั้นหลัวซวินก็เอ่ยถามด้วยความสงสัย “เครื่องทอผ้า...ตอนนี้ 

ในฐานที่มั่นมีวัตถุดิบสำหรับทอผ้าด้วยเหรอ”

ทุกคนเงียบกันไปพักหนึ่งแล้วหันมาสบตากัน  ก่อนที่คนหนึ่ง 

จะเอ่ยขึ้นอย่างไม่มั่นใจ “บางทีอาจมีคนไปรวบรวมมาจากในเมืองละมั้ง” 
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ตอนนี้ตามเรือกสวนไร่นาล้วนปลูกแต่ธัญพืชเต็มไปหมด ต่อให้ 

รอบนี้เก็บเกี่ยวได้แล้ว รอบหน้าก็คงยังปลูกพืชชนิดเดิมต่อ คงยังไม่คิด 

จะปลูกพืชที่กินไม่ได้อย่างพวกฝ้ายก่อนแน่ ทหารหลายคนเติบโตมาจาก 

ครอบครัวเกษตรกร ถ้านึกดูดี  ๆ  ก็จะเข้าใจสิ่งที่หลัวซวินต้องการจะถาม 

หลัวซวินรู้อยู่แล้วว่าอย่างน้อย  ๆ ต้องรอถึงปีที่สามนับจากวันสิ้นโลก  

ฐานที่มั่นจึงจะสามารถตั้งโรงงานสิ่งทอขึ้นมาได้ ช่วงเวลาก่อนหน้านั้น 

เขาไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องนี้มาก่อน 

“เฮ้อ คงจะขนอุปกรณ์กลับมาตั้งไว้ก่อน รอให้มีวัตถุดิบที่ใช้ทอผ้า 

ได้แล้วค่อยทำ” หัวหน้ากัวพูดกลั้วหัวเราะขึ้นมา “ก่อนหน้านี้พวกเขา 

ขนข้าวของจากในเมืองมาหลายคันรถ ตอนนี้ในโกดังมีของกองอยู่เต็ม 

ไปหมด น่าจะยังไม่เริ่มผลิตหรอก เครื่องจักรนั่นก็คงเหมือนกัน ขนกลับ 

มาเตรียมไว้เผื่อได้ใช้ในอนาคต  ถ้าหากรอให้อยากใช้แล้วค่อยไปหา  

ใครจะรู้ล่ะว่าอุปกรณ์พวกนั้นจะไปหาเอาจากที่ไหนได้บ้าง  ถึงหาเจอ 

ตอนนั้นก็ไม่รู้อีกว่าจะยังใช้ได้หรือเปล่า พังไปหรือยัง” 

ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่ เอง  แบบนี้ก็หมายความว่าโรงงานที่ยังไม่มี 

วัตถุดิบนี้ยังเปิดดำเนินงานไม่ได้ชั่วคราว...

โรงงานที่ขาดวัตถุดิบย่อมไม่มีทางเปิดกิจการได้  แต่เมื่อใดที่มี 

วัตถุดิบพร้อมก็จะสามารถเดินเครื่องได้ทันที 

หลังจากโรงงานหลายแห่งในฐานที่มั่นก่อตั้งสำเร็จก็จะเริ่มประกาศ 

รับสมัครคนงานอย่างเป็นทางการ นอกจากโรงงานแล้ว ทางฐานที่มั่น 

ยังเริ่มรับสมัครคนงานด้านการเกษตรด้วย

เมื่อเดือนก่อนที่ทางการส่งเสริมให้ผู้คนเพาะปลูกพืชผักไว้กินใน 

ครัวเรือน ภายในฐานที่มั่นกลับประสบความล้มเหลวอย่างรุนแรงราวกับ 

เจอยุทธการวอเตอร์ลู1 ที่พืชกลายพันธุ์ไปเป็นจำนวนมาก ไม่ใช่แค่เพราะ 

1 The Battle of Waterloo เกิดขึ้นเมื่อวันที่  18 มิถุนายน ค.ศ.  1815 เป็นการ 

ต่อสู้ระหว่างฝรั่งเศสกับกองทัพสหสัมพันธมิตร กองทัพฝรั่งเศสภายใต้การนำของจักรพรรดิ 

นโปเลียนพ่ายแพ้ราบคาบ เป็นเหตุให้จักรพรรดินโปเลียนสละราชบัลลังก์ และนับเป็นจุด 

สิ้นสุดของจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1 
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บางบ้านทดลองปลูกผักด้วยวิธีมักง่าย เช่น ใช้น้ำธรรมดาซึ่งไม่ผ่านการ 

กลั่นหรือกรองมารดพืชผักเท่านั้น แต่ยังมีคนบางกลุ่มบางพวกที่พอรู้ว่า 

น้ำประปาสามารถทำให้พืชผลกลายพันธุ์ได้  ก็จงใจลอบกัดคู่อริที่แย่ง 

ที่ดินไป โดยหลังจากแก๊งฝ่ายตรงข้ามใช้ผู้มีพลังพิเศษธาตุน้ำผลิตน้ำ 

มารดพืชผล แต่พอตกกลางคืนฝ่ายตนกลับแอบใช้น้ำประปาธรรมดามารด 

แปลงผักนั้น ทำให้พืชผลของอีกฝ่ายกลายพันธุ์...

เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในเดือนที่ผ่านมา บางคน 

หลังถูกจับได้ว่าใช้วิธีลอบกัดคนอื่น สองฝ่ายก็ทะเลาะวิวาทกันตรงนั้น 

ทันที  ภายหลังการต่อสู้กันลักษณะนี้ก็ยกระดับเป็นความขัดแย้งกัน 

ภายในฐานที่มั่น สองฝ่ายต่อยตีกันจนกลายเป็นเรื่องสนุกของกองเชียร์  

ครั้งก่อนที่พวกหลัวซวินเห็นคนซัดกันนัวเนียตั้ งแต่ในเขตชุมชนจน 

กลิ้งไปบนถนน ก็เพราะสาเหตุจากเรื่องนี้

ด้วยเหตุนี้ทางฐานที่มั่นจึงต้องระงับการรณรงค์เรื่องการเพาะปลูก 

ไปก่อนชั่วคราว แน่นอนว่าบางครอบครัวยังคงปลูกอะไรตามระเบียงบ้าน 

ของตัวเองได้ ขอเพียงแค่รับประกันได้ว่าพืชที่ปลูกจะไม่กลายพันธุ์เป็น 

มี เขี้ยวมี เล็บทำร้ายคนก็พอ  ยังดีว่ าพืชที่ โจมตีทำร้ายผู้คนนั้นแค่ดู  

จากรูปลักษณ์ภายนอกของพวกมันก็มองออกแล้ว...พืชเหล่านั้นมักมี 

ไอหมอกสี เทาปกคลุมอยู่ด้านบน  ส่วนลำต้นเป็นสีแดงสดหรือสีฟ้า  

จึงแยกออกได้ง่ายมาก 

ดังนั้นทางกองทัพจึงเคลียร์พื้นที่เพื่อไว้ใช้ปลูกผักโดยเฉพาะ โดย 

ใช้อาคารของศูนย์การค้าซึ่งมีขนาดค่อนข้างกว้างขวางเป็นพื้นที่เพาะปลูก  

ด้านในใช้วิธีการปลูกพืชระบบปิดมาจัดการแบบเดียวกับที่บ้านของหลัวซวิน  

และใช้น้ำที่ผ่านการกลั่นฆ่าเชื้อแล้ว หรือไม่ก็น้ำที่ผู้มีพลังพิเศษธาตุน้ำ 

ผลิตขึ้นมา

แม้ต้นทุนจะสูงขึ้นบ้าง แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย อีกอย่าง ถึงผัก 

เหล่านี้จะมีปริมาณไม่มากพอต่อความต้องการของประชากรในฐานที่มั่น  

แต่ถ้าแค่สำหรับบุคลากรในกองทัพก็ย่อมไม่มีปัญหา
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หลัวซวินหยิบใบปลิวประชาสัมพันธ์งานปลูกผักขึ้นมาอ่านดูคร่าว  ๆ  ก่อน 

จะส่งให้เหยียนเฟยที่อยู่ข้าง  ๆ...ชาติที่แล้วเขาเคยทำงานที่นี่มากว่าครึ่งปี  

หลัวซวินมองดูถนนเบื้องหน้าที่ยังคงแออัดก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมานิดหน่อย 

แล้ว “ถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ วันนี้คงไม่มาทางนี้หรอก”

ในช่วงหลายวันมานี้มีผู้อพยพเข้ามาใหม่เพิ่มขึ้นมาก  ฐานที่มั่น 

ทั้งเขตชั้นในและชั้นนอกถูกคนเหล่านี้เข้ามาจับจองที่กันอย่างหนาแน่น  

ตึกรามบ้านช่องจากเดิมที่ เคยว่าง  เวลานี้ก็ เริ่มมีคนทยอยย้ายเข้ามา 

อยู่กันแล้ว ตอนนี้เองหลัวซวินถึงเพิ่งเข้าใจว่าเพราะเหตุใดเมื่อชาติที่แล้ว 

ตอนตนย้ายมาเมืองเอ  ถ้าอยากอยู่คนเดียวก็จะเหลือแต่ห้องใต้ดิน 

เท่านั้นที่ยังอยู่ได้...

“ถนนด้านนั้นอยู่ในความควบคุมดูแลของทหารแล้ว พวกเรา 

ผ่านไปไม่ได้หรอก” เหยียนเฟยยิ้ม  ๆ พูดขัดความคิดหลัวซวิน จึงถูก 

คนรักค้อนใส่อย่างขัดใจ

ถนนอีกสายหนึ่งที่พูดถึงอยู่ใกล้กับพื้นที่การเกษตร  พอช่วงนี้ 

มีคนย้ายมาใหม่เยอะขึ้น ภายในฐานที่มั่นจึงเหมือนเป็นสระที่มีทั้งปลา 

ทั้ งมั งกรผสมปนเปร้อยพ่อพันแม่  บางคนแอบย่องเข้ า ไปในพื้นที่  

การเกษตรช่วงกลางดึก หวังจะขโมยพืชผลและเมล็ดพันธุ์ต่าง  ๆ  ด้วย 

เหตุนี้ถนนสายนั้นจึงมีทหารดูแลอย่างเข้มงวดตลอดทั้งสาย

“วันนี้ต้องจัดการกับเห็ดอีกล็อตหนึ่ง ไม่รู้ว่าของเดือนที่แล้วพอ 

ไม่ได้เอาไปใช้จะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า” ตอนพวกเขาออกไปนอกฐานที่มั่น 

เมื่อสองเดือนก่อน กระสุนพิษเหล่านั้นมีอานุภาพรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด  

สามารถทำลายล้างซอมบี้ขั้นสองได้อย่างง่ายดาย ขนาดพวกหลี่เถี่ยยัง 

ยิงกระสุนแค่ห้าถึงหกนัดก็จัดการซอมบี้ได้ตัวหนึ่งแล้ว ยิ่งไม่ต้องพูดถึง 

มือแม่นอย่างหลัวซวินเลย 

“อีกสองสามวันก็คงได้รู้แล้วละ  แต่อย่างน้อยตอนเปิดตู้แช่ดู 

เมื่อสองวันก่อนก็ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะ” เหยียนเฟยพูดอย่างไม่ใส่ 

ใจนัก ของพวกนั้นแช่แข็งเก็บไว้ไม่น่าจะเสื่อมสภาพง่าย  ๆ อีกอย่าง ต่อให้ 

ของล็อตเก่าใช้การไม่ได้แล้ว แต่ในช่วงหนึ่งเดือนนี้ที่บ้านก็มีเห็ดงอกใหม่ 
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อีกตั้งไม่รู้เท่าไร ยังไงก็พอให้พวกเขาใช้กราดยิงอยู่แล้ว 

ทั้งสองคุยกันระหว่างทางขับรถกลับบ้าน  ซึ่งปกติจะใช้เวลาแค่ 

สิบนาทีก็ถึงแล้ว  แต่วันนี้ เสียเวลาไปครึ่งค่อนชั่วโมงเลยทีเดียว  เมื่อ 

มาถึงตึกที่พักก็พบว่า...คนกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดู...เหอะ  ๆ ศึกดวล PK2  

ในชีวิตจริง

หลัวซวินลงจากรถแล้วมองขึ้นไปด้านบนก็ถึงกับเบิกตาโพลงด้วย 

ความตกใจ เขายกหน้าไม้ที่พกติดตัวไว้ตลอดทางขึ้นมาโดยอัตโนมัติ... 

ในยุควันสิ้นโลกแบบนี้  ต่อให้เดินทางอยู่ ในฐานที่มั่นก็ควรพกอาวุธ 

ป้องกันตัวตลอดเวลาถึงจะดีที่สุด  และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องใช้ 

อาวุธแล้ว

“พี่สวี เกิดอะไรขึ้น!” หลัวซวินตะโกนถาม ทำให้ผู้คนที่ยืนมุงดู 

อยู่หน้าตึกต่างอึ้งกันไปเล็กน้อย ก่อนหันขวับมาทางรถคันที่เพิ่งจอดนี้

มีผู้ชายสองคนกำลังโหนตัวอยู่กลางอากาศตรงชั้นสิบหกซึ่งเป็น 

ที่อยู่ของพวกหลัวซวิน เห็นได้ชัดว่าหนึ่งในนั้นเป็นผู้มีพลังพิเศษธาตุลม  

ขณะที่อีกคนอยู่ห่างออกไปไม่ได้ใช้พลังพิเศษ ตอนนี้จึงยังมองไม่ออก  

ส่วนสวีเหมยก็เปิดหน้าต่างออกมาปล่อยลูกไฟใส่ผู้ชายสองคนนั้น

เมื่อซ่งหลิงหลิงได้ยินเสียงของหลัวซวินก็รีบตะโกนลงไปทันที  

“ขโมยค่ะ! พวกเขาจะเลื่อยเหล็กดัดหน้าต่างของพวกเรา”

ดูเหมือนเจ้าพวกนี้จะคิดว่าช่วงกลางวันชั้นสิบห้าและชั้นสิบหก 

ไม่มีคนอยู่บ้าน ถึงได้กล้ามาขโมยอย่างอุกอาจ บ้านของพวกหลัวซวิน 

ติดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ไว้นอกหน้าต่าง แม้จะไม่สะดุดตานัก แต่ถ้า 

สังเกตดี  ๆ หรือใช้กล้องส่องทางไกลก็มองออกได้ไม่ยาก...โดยเฉพาะ 

ในปัจจุบันที่ทางฐานที่มั่นเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

กันแล้ว

ไม่เห็นหรือว่าแม้แต่ไฟทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่งเปลี่ยน 

2 Player Kill (PK) ศัพท์วงการเกม หมายถึง การฆ่าตัวละครในเกม พบในเกม 

ที่เน้นการต่อสู้ล่าของรางวัล
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มาติดตั้งบนถนนสายหลักหลายสายยังถูกขโมยไปจนเกลี้ยง ยิ่งไม่ต้อง 

พูดถึงพวกหลัวซวินที่แขวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ไว้นอกหน้าต่างเลย

หลัวซวินเห็นชัดว่าชายผู้มีพลังพิเศษธาตุลมคนนั้นมีพลังถึงขั้นสอง 

แล้ว  สามารถใช้พลังลมปัดป่ายย้ายของและหลบหลีกการโจมตีของ 

สวีเหมยอยู่กลางอากาศได้ และเมื่อผู้ชายอีกคนพบว่าพรรคพวกของคน 

ที่อาศัยอยู่บนชั้นนี้กลับกันมาแล้ว  ก็เริ่มใช้มีดน้ำแข็งโจมตีใส่สองสาว 

ด้วยความตกใจ ที่แท้ผู้ชายอีกคนก็เป็นผู้มีพลังพิเศษธาตุน้ำแข็งนี่เอง 

“พี่สวี ไม่ต้องเกรงใจนะ ฆ่าให้ตายไปเลย สมควรแล้ว!” หลัวซวิน 

ตะโกนบอกขึ้นไป

ยังไม่ทันสิ้นเสียง หลัวซวินก็ยกหน้าไม้ในมือยิงใส่ฝ่ายตรงข้าม 

ขึ้นไปด้านบนทันที ทั้งที่ศัตรูอยู่ไกลถึงชั้นสิบหกแท้  ๆ แต่ลูกธนูหน้าไม้ 

ของเขากลับพุ่งฉิวแรงเร็วไม่มีทีท่าว่าจะอ่อนกำลังลงเลยสักนิด  ลูกธนู 

โลหะปักร่างผู้มีพลังพิเศษธาตุน้ำแข็งที่ซัดมีดน้ำแข็งใส่หน้าต่างห้อง 1503  

จนกระจกหน้าต่างแตกเป็นเสี่ยง ๆ!

“โอ๊ย...”  ฝ่ายตรงข้ามร้องลั่น  ผู้มีพลังพิเศษธาตุลมที่อยู่ข้าง  ๆ  

พลอยสะดุ้งตกใจจนลืมควบคุมพลังพิเศษ ทำให้เชือกที่สองคนใช้โรยตัว 

เหวี่ยงกลับคืนไปทางตำแหน่งที่สวีเหมยอยู่

‘ฟู่ ฟู่’ ลูกไฟยักษ์สองลูกโจมตีออกไป ก่อนหน้านี้สวีเหมยออมมือ 

เอาไว้จริง  ๆ เนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงที่ผู้คนกำลังพลุกพล่าน เธอจึงกังวล 

ว่าถ้าเล่นงานฝ่ายตรงข้ามจนถึงแก่ชีวิตอาจทำให้สมาชิกในทีมเดือดร้อน 

ไปด้วย แต่ในเมื่อตอนนี้หลัวซวินบอกแล้วว่าไม่เป็นไร ฆ่าตายไปก็สมควร 

แล้ว อย่างนั้นเธอจะยั้งมืออีกทำไม

‘ฟิ้ว ฟิ้ว’ เสียงลูกธนูถูกยิงออกไปอีกสองดอกในจังหวะที่แทบจะ 

พร้อมกัน หลัวซวินยิงถูกเชือกที่สองคนนั้นใช้โรยตัวอย่างแม่นยำ ไฟลุก 

ท่วมร่างของทั้งสอง เสียงร้องโหยหวนดังขึ้นขณะที่สองร่างดิ่งลงสู่พื้นพสุธา 

เหยียนเฟยกดต่อสายโทรศัพท์ออกไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยอยู่ข้าง 

หลัวซวิน  “ผู้หมวดติงใช่ไหมครับ  ตอนนี้พวกผมกลับบ้านมาเจอโจร 

สองคน...ใช่ครับ ในเขตชุมชนหงจิ่ง พวกนั้นยิงกระจกหน้าต่างบ้านของ 
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ทีมผม คิดจะเข้าไปขโมยของ ทำให้ผู้หญิงสองคนในนั้นตกใจจนเสียขวัญ... 

ก็ถือว่าจับตัวไว้ได้แล้วมั้งครับ พวกนั้นโรยตัวลงมาอยู่นอกหน้าต่าง แล้ว 

เชือกคงรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยขาด ใช่ครับ ตกลงมาแล้ว...เอ่อ น่าจะยัง 

ไม่ตายครับ รบกวนผู้หมวดติงส่งคนมาจัดการทีนะครับ”

ชาวมุงหลายคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาแอบได้ยินบทสนทนา 

เรียบ  ๆ  ง่าย  ๆ  ของเหยียนเฟยแล้วก็ถอยห่างไปสองก้าวแบบไม่ต้องคิด ฆ่า 

ผู้มีพลังพิเศษไปสองคนยังพอว่า เพราะปัจจุบันการฆ่าคนตายในฐานที่มั่น 

ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แต่หลังจากปลิดชีพคนไปแล้วยังโทรศัพท์ไปแจ้งความ 

ให้ทางการ ‘ส่งคนมาจัดการที’ ได้อย่างสุดแสนจะใจเย็นนั้น...นี่ไม่ใช่ปฏิกิริยา 

ปกติที่คนทั่วไปเขาทำกัน

ความโกรธเกรี้ยวฉายชัดอยู่บนใบหน้าหลัวซวิน เมื่อเห็นว่าผู้มี 

พลังพิเศษธาตุลมคนนั้นไม่ได้ตกลงมาตายคาที่ แล้วยังคิดจะใช้พลังพิเศษ 

เฮือกสุดท้ายอยู่ เขาจึงก้าวไปยืนตรงหน้าคนคนนั้นพลางยกหน้าไม้ขึ้นเล็ง 

แล้วถามว่า “มาจากแก๊งไหน แล้วพรรคพวกอยู่ที่ไหน”

ไฟบนตัวผู้มีพลังพิ เศษธาตุลมดับมอดลงไปแล้ว  ถึงเขาจะมี  

ปฏิกิริยาว่องไวพอจะเซฟตัวเองไม่ให้ตกลงมาคอหักตาย  แต่ตอนนี้ 

ร่างกายครึ่งท่อนล่างกลับไร้ความรู้สึกแล้ว ไม่แน่อาจถึงขั้นใช้การไม่ได้  

ทางด้านคู่หูของเขาในเวลานี้นอนแน่นิ่งหมดสติไป ไม่รู้ว่าเป็นหรือตาย  

ส่วนเขาในตอนนี้กำลังเผชิญกับปลายลูกธนูหน้าไม้ที่จ่ออยู่ตรงหน้า  

ชายคนนี้ทำตาเหลือกไปมาสองสามที  คิดว่าอีกเดี๋ยวจะทำหมดสติไป  

แบบนี้อาจช่วยให้เขารับโทษน้อยลงอีกนิดก็ได้

เหยียนเฟยกดวางสายแล้วขยับก้าวขึ้นหน้าหนึ่งก้าว  ก่อนจะ 

ตวัดมือเรียกโลหะที่ปกติมีติดรถไว้เวลาไปไหนมาไหนอยู่แล้ว  โลหะ 

แปรสภาพเป็นลูกศรดอกแล้วดอกเล่าอยู่กลางอากาศ จากนั้นก็...พุ่งไป 

ปักแขนขาทั้งสองข้างของผู้ชายคนนั้น

“อ๊าก! อย่า! ฉันยอมแล้ว” ชายคนนั้นสั่นเทิ้มไปทั้งตัว ดวงตา 

เต็มไปด้วยเส้นเลือดแดงก่ำ  ตอนที่ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด 

ก็บังเอิญหันไปเห็นคู่หูที่ตกลงมาพร้อมกันถูกไฟคลอกจนแทบจะมอง 
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ไม่เห็นเค้าเดิมนอนแน่นิ่งอยู่ข้าง ๆ เขาจึงละล่ำละลักบอกที่อยู่และจำนวน 

สมาชิกของพวกตน แถมยังระบุอีกว่าเป็นผู้มีพลังพิเศษกี่คน

หลัวซวินได้ยินก็ถึงกับคิ้วกระตุกเบา  ๆ เมื่อครู่เขายังจำไม่ได้ แต่ 

ตอนนี้พอลองมองดี  ๆ  แล้วดูเหมือนว่าเมื่อชาติก่อนเขาเคยเจอคนคนนี้ 

มาแล้วหลายครั้ง เพียงแต่หลังจากเขาเข้ามาอยู่ในฐานที่มั่นนี้ได้ไม่นาน  

ผู้มีพลังพิเศษพวกนี้ก็ทยอยย้ายออกไปพึ่งพากองกำลังของผู้มีพลังพิเศษ 

ที่ก่อตั้งขึ้นละแวกใกล้ ๆ นี้ และรับเฉพาะผู้มีพลังพิเศษเท่านั้น

หลัวซวินไม่ได้มีภาพความทรงจำอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้มากนัก  

จำได้แค่ว่าในชาติก่อนช่วงที่ตนย้ายมา  ดูเหมือนเขาจะเป็นหัวหน้าแก๊ง 

เรียกเก็บค่าคุ้มครองตามท้องถนน ตอนหลังถึงไปขอเข้าร่วมกองกำลัง 

ของผู้มีพลังพิเศษที่แข็งแกร่งกว่า ทว่าตอนนี้...

“เกิดอะไรขึ้น” ผู้หมวดติงจอดรถอยู่ด้านหลังไม่ไกลนัก  เขาพา 

ทหารสองสามนายที่ปกติดูแลรับผิดชอบความสงบเรียบร้อยในแถบนี้ 

รีบบึ่งมาด้วย เมื่อเห็นกองเลือดนองพื้นกับร่างของคนสองคนถูกไฟคลอก  

สภาพเหมือนจะตายมิตายแหล่ ก็ถึงกับมุมปากกระตุกไปหลายที

เหยียนเฟยชี้ไปยังผู้ชายที่ยังตอบสนองได้อยู่คนนั้นแล้วบอกว่า  

“พวกเขาสองคนใช้เชือกโรยตัวลงมาเลื่อยเหล็กดัดหน้าต่างห้องพวกผม  

ตอนกลับมาถึงก็เห็นพวกเขาตกลงมาพอดีครับ”

“...เอ่อ แล้วใครเป็นคนเผาพวกเขาล่ะ” ผู้หมวดติงพยายามบังคับ 

ไม่ให้มุมปากกระตุก เขามองผู้ชายสองคนบนพื้นด้วยสีหน้าจนใจ...แค่มี 

จางซู่อยู่ที่นี่ก็รับมือกันไม่ไหวแล้ว อย่าบอกนะว่าตอนนี้มีผู้มีพลังพิเศษ 

ธาตุไฟโผล่มาอีกคน

เวลานี้สวีเหมยกับซ่งหลิงหลิงก็เดินลงมาจากตึกพอดี สองสาว 

ไม่ได้พาเด็กน้อยลงมาด้วย กลัวว่าเด็กน้อยมาเห็นภาพน่าสยดสยองพวกนี้ 

เข้าจะเสียขวัญเอาได้

“ฉันเผาเองค่ะ!” สวีเหมยก้าวไปข้างหน้า เครื่องหน้าที่สวยบาดใจ 

ฉายรังสีอำมหิตออกมาอย่างรุนแรง ดวงตาสองข้างที่ราวกับมีไฟลุกโชน 

จ้องผู้หมวดติงเขม็ง “ฉันกับหลิงหลิงกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่ในบ้าน!  

ตัว
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พอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นพวกเลวสองคนนี่ห้อยอยู่นอกหน้าต่าง ทำไมคะ  

มีคนมาถ้ำมองแล้วฉันเผาพวกมันไม่ได้เหรอ”

ผูห้มวดตงิผงะถอยหลงัไปครึง่กา้ว รอยยิม้เจือ่นปรากฏขึน้บนใบหนา้  

“ผะ...เผาได้...” ว่าแล้วก็รีบหันไปสั่งการทหารติดอาวุธสองสามนาย “เข้าไป 

ดูซิ ค้นหาเชือกกับอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้มาด้วย”

สั่งงานเสร็จ  ผู้หมวดติงก็รีบหันมาปลอบหญิงสาวทั้งสองคนที่   

‘ตกใจจนเสียขวัญ’

พูดตามตรงว่านับตั้ งแต่ เกิดเหตุวันสิ้นโลกจนมีการสร้างเขต 

ปลอดภัยขึ้นนั้น  ก็ไม่มีวันไหนเลยที่ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย 

อย่างพวกเขาจะไม่พบศพในฐานที่มั่น การต่อสู้ตะลุมบอนกันในปัจจุบัน 

ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป โดยเฉพาะในยุคที่มีผู้มีพลังพิเศษเดินกันให้ควั่ก 

แบบนี้ แทบจะทุกครั้งที่ได้ยินว่าตรงไหนมีผู้มีพลังพิเศษต่อสู้กัน กว่า 

เหล่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุลงได้อย่าง 

ลำบากยากเย็น ก็มักพบคนกลายเป็นศพกองอยู่บนพื้นแล้ว

ถ้าต้องการจับกุมตัว คาดว่าคุกในฐานที่มั่นของพวกเขาคงแน่นเอี้ยด 

ไปด้วยนักโทษตัวฉกาจพวกนี้ไปนานแล้ว ดังนั้นจึงมีหลายคดีที่ถ้าไม่มี 

ใครขุดคุ้ยตามสืบความว่าผู้ตายตายไปอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็มัก 

ถูกปล่อยเลยตามเลย แต่ในทางกลับกัน กรณีที่มีพยานหลักฐานในที่ 

เกิดเหตุครบถ้วนแล้ว ก็พร้อมปิดคดีโดยไม่สืบหาเงื่อนงำความเป็นไปได้ 

อย่างอื่นอีก...นี่แหละกฎหมายในยุควันสิ้นโลก

เพียงไม่นานทหารที่เข้าไปดูที่เกิดเหตุก็ลงมาพร้อมกับเชือกที่ชาย 

สองคนนั้นใช้โรยตัวลงมา ส่วนพรรคพวกร่วมแก๊งนั้น...ต่อให้ก่อนหน้านี้ 

อาจจะอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยจริง แต่เดาว่าก็คงเผ่นหนีไปนานแล้ว

หลังจากผู้หมวดติงให้ลูกน้องช่วยกันย้ายร่างชายทั้งสองที่ไม่รู้ว่า 

สุดท้ายเป็นหรือตายขึ้นไปบนรถเฉพาะกิจเรียบร้อยแล้ว หลัวซวินก็ 

ขยิบตาให้สวีเหมยกับซ่งหลิงหลิง ก่อนตัวเองจะหันกลับขึ้นรถไปพร้อมกับ 

เหยียนเฟย

ซ่งหลิงหลิงเดินตามสวีเหมยกลับเข้าไปในตึกและขึ้นบันไดไป 

ตัว
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พร้อมกัน เธอกระซิบถามสวีเหมยเสียงเบาด้วยความสงสัย “พวกพี่หลัว 

ไปไหนกันเหรอ”

“หน้าต่างห้อง  1503 ถูกคนพวกนั้นทำแตก” สวีเหมยเดาความ 

ตั้งใจของหลัวซวินและเหยียนเฟยออก  เธอจึงกระซิบบอกซ่งหลิงหลิง 

“พวกเขาไปหากระจกใหม่หรือคะ”

สวีเหมยปรายตามองอีกฝ่ายด้วยสีหน้าเอือมระอา  ก่อนจะเอา 

นิ้วจิ้มหน้าผากซ่งหลิงหลิงแล้วบอกว่า “ไปเก็บค่าทำขวัญต่างหากเล่า!”  

ถ้าเป็นเธอก็คงตามไปเอาเรื่องถึงรังกบดานของพวกนั้นเหมือนกัน ถึงแม้ 

จะยืนยันไม่ได้ว่าที่นั่นมีคนมากน้อยแค่ไหน  มีผู้มีพลังพิเศษทั้งหมด 

กี่คน  แต่ถ้าบ้านตัวเองถูกคนบุกมาปล้นครั้งหนึ่งแล้วยังไม่หาตัวการ 

กลับมาให้ถึงที่สุด  ไม่แน่อนาคตพวกมันอาจย้อนกลับมาอีกก็ได้ . . . 

ของแบบนี้แค่ระมัดระวังให้มากอีกหน่อย ขอแค่ไม่ถูกจับได้คาหนังคาเขา 

ก็พอแล้วไม่ใช่หรือ โดยเฉพาะพวกที่มีคนคอยหนุนหลังก็ยิ่งไม่มีอะไร 

เสียหายอยู่แล้วด้วย 

เหยียนเฟยนั่งอยู่ข้างคนขับ มองผู้คนสัญจรนอกหน้าต่างรถแล้วพูดขึ้นว่า  

“คนพวกนั้นคงเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในฐานที่มั่นได้ไม่นาน”

หลัวซวินพยักหน้าเล็กน้อย “แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปหรอก ถึงสองคน 

เมื่อกี้จะเป็นผู้มีพลังพิเศษ แต่ถ้าฝ่ายนั้นมีคนใหญ่คนโตคอยหนุนหลัง 

อยู่จริง  ก็คงไม่ทนดูสองคนนั้นค้างเติ่งอยู่กลางอากาศแล้วไม่ยื่นมือ 

เข้าช่วยหรอก” 

นี่ก็เป็นเหตุผลที่หลัวซวินกับเหยียนเฟยกล้าตามไปเอาเรื่องคน 

พวกนั้นถึงที่  ประการแรกคือ  หลัวซวินเคยเจอผู้มีพลังพิเศษธาตุลม 

คนเมื่อกี้มาก่อน ส่วนพรรคพวกและสถานที่ที่ชายคนนั้นเปิดเผยออกมา  

หลัวซวินก็รู้สึกคุ้นอยู่นิดหน่อย  จึงพอจำได้ เลา  ๆ  ว่าเมื่อชาติก่อนมี  

ใครบ้างที่เป็นพวกเดียวกับผู้มีพลังพิเศษธาตุลม...ถึงยังไงในชาติที่แล้ว 

หลัวซวินก็เคยถูกพวกนั้นเก็บค่าคุ้มครองมาเหมือนกัน เลยพอจะรู้จัก 

อยู่บ้างไม่มากก็น้อย

ตัว
อย
่าง



หน่วนเหอ

11

ประการที่สอง สาเหตุที่สองคนนั้นกล้าไปงัดแงะขโมยของชาวบ้าน 

ขณะที่ผู้คนเดินกันขวักไขว่  ด้านหนึ่งเป็นเพราะตำแหน่งห้องของพวก 

หลัวซวินอยู่ฝั่งที่ค่อนข้างเปลี่ยว...ตึกบ้านเขาอยู่ด้านในสุดของเขตชุมชน  

และทางฝั่งทิศใต้ของตึกไม่มีอาคารอื่นตั้งอยู่ เลย  อีกด้านหนึ่งก็ เป็น 

เพราะในเวลานี้ผู้คนส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกตึกกัน ถ้าถูกจับได้ก็ง่ายต่อ 

การหลบหนี อีกทั้งในช่วงเวลากลางวันเสียงภายนอกตึกจ้อกแจ้กจอแจ 

มาก เมื่อพวกนั้นแน่ใจว่าห้องเป้าหมายไม่มีคนอยู่ ต่อให้พวกตนเลื่อย 

เหล็กดัดหน้าต่างก็จะไม่เป็นที่สนใจของผู้คน 

คนเรามักจะเป็นแบบนี้ ถ้ามีโจรมางัดแงะขโมยของในยามวิกาล  

ความเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยล้วนเรียกความสนใจของผู้คนรอบข้าง 

ได้ง่าย  ตรงกันข้าม  ถ้าเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นช่วงกลางวัน  

ในปัจจุบันที่ไม่มีสายตรวจคอยลาดตระเวนในเขตชุมชน ต่อให้มีคนอยู่ 

ในบ้านก็ไม่มีใครให้ความสนใจมากนัก

คนกลุ่มนี้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในฐานที่มั่นได้ไม่นานก็จริง แต่ระยะ 

เวลาเพียงสั้น  ๆ  ก็ขโมยของคนอื่นไปหลายบ้านแล้ว เห็นได้ชัดว่าพวกเขา 

ชำนาญงานด้านนี้เป็นอย่างมาก

คนกลุ่มหนึ่งแฝงตัวอยู่ท่ามกลางฝูงชน เมื่อเห็นว่าผู้มีพลังพิเศษสองคน 

ที่ตกลงมามีสภาพเจียนตาย  แถมผู้มีพลังพิเศษธาตุลมยังแย้มพราย 

ที่ตั้งรังของพวกตน  สองคนในนั้นจึงรีบหันหลังขึ้นรถขับออกมาจาก 

เขตชุมชนทันที  ส่วนอีกคนวิ่งตาลีตาเหลือกไปยังมุมกำแพงแล้วกด 

โทรศัพท์ต่อสายไป  “พะ...พี่ใหญ่...ใช่ครับ เจ้าหกยังไม่ตาย  แต่เจ้า 

เด็กใหม่ที่ใช้พลังน้ำแข็งได้นั่น คิดว่าคงไม่รอด...เอ่อ ไม่ใช่นะ น่าจะ 

เพราะตกลงมาตายหลังจากถูกเผามากกว่า ตอนนี้ดูเหมือนหัวหน้าทีม 

ของพวกนั้นกำลังพาคนบุกไปฆ่าพวกเราแล้ว!”

พวกหลัวซวินขับรถมาถึงเขตชุมชนเป้าหมาย พอจอดรถก็เดินตรงดิ่ง 

ขึ้นไปทันที 

ตัว
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พวกเขาขึ้นบันไดมาถึงชั้นสาม  มองเห็นประตูห้องทำจากไม้   

หลัวซวินก็หันไปยักคิ้วและยิ้มให้เหยียนเฟยอย่างได้ใจ ล้วงหยิบเส้นลวด 

ออกมาจากกระเป๋า ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้ใช้วิชาสะเดาะกุญแจ  

เขาไขเพียงไม่กี่ทีก็เปิดประตูออกได้อย่างง่ายดาย

เหยียนเฟยอมยิ้มมองหลัวซวิน  ก่อนจะเดินนำขบวนโลหะซึ่ง 

ลอยตามหลังเขามาเข้าไปในบ้านของคนพวกนั้น ที่จริงเหยียนเฟยเอง 

ก็เปิดประตูบานนี้ได้เหมือนกัน แต่ในเมื่อคนรักอยากโชว์ฝีมือ ก็อย่า 

ขัดศรัทธาเลยจะดีกว่า 

ตึกนี้อยู่ในเขตชุมชนเก่า เป็นอาคารสูงหกชั้น ซึ่งในตอนนี้มีคน 

อยู่ เยอะทั้งชั้นบนและชั้นล่าง  เมื่อพวกเขาเห็นชายหนุ่มสองคนเข้ามา 

ในโถงทางเดินพร้อมกับโลหะกองโตที่ลอยอยู่ในอากาศก็พากันตกใจ 

จนหน้าขาวซีด  และคิดจะกลับเข้าไปแอบในห้องของตัวเองทันที . . . 

พวกเขาไม่เคยเห็นสองคนนี้มาก่อน  อีกทั้งชายหนุ่มทั้งสองยังเข้าไป 

ในห้องนั้น.. .ผู้คนในตึกนี้ต่างรู้ดีว่าคนประเภทไหนพักอยู่แถวนี้บ้าง  

ด้วยเหตุนี้จึงยิ่งไม่มีคนกล้าเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้าน 

ทั้งสองเดินเข้าไปในห้องอย่างระมัดระวัง ก่อนจะเห็นสภาพห้อง 

รกเละเทะ...ใช่แล้ว  มันเละเทะมากจริง  ๆ  เก้าอี้และม้านั่งหลายตัว 

ที่ดูเหมือนจะเคลื่อนย้ายไม่สำเร็จล้มกองระเนระนาด ถุงใส่ของจำนวน 

มากถูกโยนทิ้ งไว้ เรี่ยราดเต็มพื้น  นอกจากเฟอร์นิ เจอร์ชิ้นใหญ่ที่มี  

น้ำหนักมากสองสามชิ้นซึ่งยังตั้งประจำที่แล้ว ข้าวของอื่น  ๆ  ล้วนล้มคว่ำ 

เกลื่อนกลาดไปทั่ว

หลวัซวนิหบุปากทีอ่า้คา้งเพราะความอึง้ลง แลว้หนัไปมองเหยยีนเฟย 

ที่อยู่ข้าง ๆ อย่างหมดคำจะพูด “เอ่อ...พวกเรามากันแค่สองคนเองนะ”

เหยียนเฟยเหลือบมองไปด้านหลังแวบหนึ่ง...เอ่อ  เขาขนโลหะ 

มาเยอะมากจริง  ๆ  ถึงขนาดปิดทางอยู่ตรงประตู  ทำให้พวกเขามอง 

ไม่เห็นการเคลื่อนไหวด้านนอก  และยิ่งแยกไม่ออกเลยว่าคนพวกนั้น 

แค่ย้ายไปอยู่ห้องอื่นชั่วคราวหรือเผ่นแน่บไปแล้วจริง ๆ กันแน่

“ลองหาดูว่ายังมีอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้บ้าง”  เหยียนเฟยลูบหัว 

ตัว
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หลัวซวินพลางบอกอย่างจนใจ ระหว่างทางขามาพวกเขาอุตส่าห์เตรียมใจ 

กะมาเปิดศึก  PK แบบให้รู้ดำรู้แดงกันไปข้างแล้วเชียว  แต่พอมาถึง 

กลับเห็นเพียงห้องที่ว่างเปล่า ความรู้สึกนี้มันยากจะบรรยายออกมาเป็น 

คำพูดได้จริง ๆ 

แม้พวกเขาจะเดาได้ว่าตอนเกิดเรื่องยังมีพรรคพวกของสองคนนั้น 

อยู่ในเหตุการณ์ด้วย  แต่ทั้งที่หลัวซวินกับเหยียนเฟยมากันแค่สองคน 

แท้  ๆ  ตามหลักแล้วฝ่ายตรงข้ามน่าจะมีคนรออยู่ที่นี่มากกว่าพวกเขา 

สองคนสิ  แถมผู้มีพลังพิเศษธาตุลมคนนั้นก็บอกว่าพวกตนยังมีผู้มี 

พลังพิเศษอยู่ในแก๊งอีกหลายคน แล้วทำไมพวกนั้นถึงต้องหนีด้วย

หลัวซวินกับเหยียนเฟยอาจไม่รู้ แม้ว่าแก๊งนี้จะมีผู้มีพลังพิเศษ 

คนอื่นอีก แต่หัวขโมยสองคนนั้นกลับเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษระดับสูงสุด 

ในแก๊งแล้ว อีกอย่าง คนที่โทรศัพท์มารายงานข่าวก่อนหน้านี้ก็พูดไม่ 

ชัดเจน เขาบอกเพียงว่า ‘หัวหน้าทีมของพวกนั้นกำลังพาคนบุกไปฆ่า 

พวกเราแล้ว! ’  แต่กลับไม่ได้บอกว่าหัวหน้าทีมนั้นพาคนมาด้วยแค่  

คนเดียว...แบบนี้ไม่ให้รีบหนีแล้วจะให้อยู่รออะไร

หลัวซวินสูดหายใจเข้าลึก  ๆ แต่ยังคงไม่ลดหน้าไม้ในมือลง เขา 

ค่อย ๆ เดินไปเปิดห้องนอน...ไม่มีคนอยู่จริง ๆ 

ประมาณสิบนาทีต่อมา  เหยียนเฟยยังคงควบคุมโลหะกองนั้น 

ให้ลอยตามหลังเขามา  ทางด้านหลัวซวินยกกระจกหน้าต่างที่ เขาเพิ่ง 

ถอดออกมาสองสามบาน...ก็คนพวกนั้นทำกระจกหน้าต่างห้อง  1503  

ของพวกเขาแตก  ซึ่งไม่มีให้เปลี่ยนแล้วเสียด้วย  คราวนี้จึงต้องถอด 

จากห้องนี้ไปใช้แทน 

หลัวซวินแบกกระจกหน้าต่างเหล่านั้นพลางบ่นอุบอย่างไม่สบ 

อารมณ์ “กระจกในห้องพวกเขาคนละขนาดกับของพวกเราเลย”

เหยียนเฟยปลอบให้คนรักสบายใจ “ไม่เป็นไรหรอก เอากลับไป 

ก่อนแล้วค่อยว่ากัน ถ้าขนาดไม่ได้จริง  ๆ  ค่อยเอามาเชื่อมต่อกันก็ได้ ฉัน 

จำได้ว่าที่บ้านยังมีกาวติดกระจกอยู่”

ตัว
อย
่าง
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บทที่

ผู้มีพลังพิเศษธาตุโลหะ 
คุณจะปิดรูกุญแจบ้านคนอื่นง่าย ๆ แบบนี้ ไม่ได้

ปิดรูกุญแจ

99

ในบ้านที่แทบจะว่างเปล่านี้  นอกจากกระจกหน้าต่างที่ถอดออกได้ 
ไม่กี่บานแล้ว  ก็มีแค่เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อีกบางส่วน  แต่ 

ของเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรต่อทีมโอตาคุในเวลานี้  ตรงกันข้าม  

ถ้าต้องขึ้น  ๆ  ลง  ๆ  ขนข้าวของพวกนี้จะเป็นการเปลืองเวลาโดยใช่เหตุ ถ้า 

คนพวกนั้นไม่ได้หนีไปแล้วไปตามคนมาช่วย แบบนั้นก็ไม่คุ้มที่หลัวซวิน 

กับเหยียนเฟยจะเสียเวลากับข้าวของไม่กี่ชิ้นพวกนี้

ทว่าตอนทั้งคู่ออกจากห้องนั้นมา เหยียนเฟยยัง  ‘ใจดี’  แบบสุด  ๆ  

อุตส่าห์ช่วยปิดรูกุญแจประตูเข้าบ้านให้พวกนั้นด้วย...ผู้มีพลังพิเศษ 

ธาตุโลหะ คุณจะปิดรูกุญแจบ้านคนอื่นง่าย ๆ แบบนี้ไม่ได้

ที่จริงเหยียนเฟยคิดว่าจะปิดตายหน้าต่างให้หมดทุกบานเสีย 

ด้วยซ้ำ  แต่พอลองคิดดูอีกที  แม้การปิดผนึกประตูหน้าต่างบ้านของ 

คนพวกนั้นจะช่วยระบายอารมณ์ได้มาก  แต่สักวันก็อาจเปิดได้อยู่ดี   

ซึ่งเมื่อเปิดประตูได้แล้ว นอกจากการระบายอากาศที่ไม่ค่อยดีนัก  การ 

ปิดตายหน้าต่างไว้อย่างมิดชิดนี้กลับจะกลายเป็นการช่วยรับประกัน 

ความปลอดภัยให้คนพวกนั้น เหยียนเฟยไม่ต้องการช่วยสร้างกระดองเต่า 

ตัว
อย
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ให้หัวขโมยพวกนั้นได้มีที่หลบซ่อน ฉะนั้นอย่างดีจึงแค่ปิดรูกุญแจประตู 

ไว้ก็พอ

แรกเริ่มเดิมทีเขาคิดจะใช้โลหะขังคนพวกนั้นไว้ในบ้านจนตาย  

ส่วนคนที่กลับมาจากข้างนอกก็เข้าบ้านไม่ได้ แต่ถ้าทำแบบนั้นจะสิ้นเปลือง 

ทรัพยากรของตัวเองมาก เขาจึงล้มเลิกไป 

ทั้งสองกลับมาที่รถและติดโลหะกลับไปบนตัวรถตามเดิม หลัวซวิน 

นำ  ‘รางวัลจากชัยชนะ’  ที่ไม่ทันต้องออกแรงครั้งนี้ใส่ไว้ในรถ จากนั้น 

จึงขับกลับบ้าน 

เมื่อขึ้นมาถึงชั้นสิบห้า พวกหลี่เถี่ยก็รีบวิ่งกระหืดกระหอบมาต้อนรับ 

ด้วยสีหน้าเดือดดาล ชายหนุ่มทั้งห้าต่างถกแขนเสื้อทำท่าพร้อมลุย “พี่หลัว  

พี่เหยียน คนพวกนั้นอยู่ที่ไหน พวกผมจะไปอัดมันให้เละเลย” 

กล้ามารังแกพวกผู้หญิงตอนที่ผู้ชายไม่อยู่บ้าน พวกมันคงไม่อยาก 

มีชีวิตอยู่กันแล้วใช่ไหม

เหยียนเฟยกวาดตามองพวกเขาทีหนึ่ง “จะไปทำไม พวกนั้นหนีกัน 

ไปหมดแล้ว”

“หา?” ทั้งห้าคนมองหน้ากันไปมา

หลัวซวินชี้ไปทางด้านหลังแล้วบอกว่า “คนหนีไปแล้ว ตอนพวกฉัน 

ไปถึงก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยสักคน ข้าวของก็ขนไปเกลี้ยง...อ้อ ฉันถอด 

กระจกหน้าต่างในห้องพวกนั้นมาด้วย อยู่ในรถ เดี๋ยวช่วยกันตรวจดู 

หน่อยว่ามีกระจกแตกไปกี่บาน จะได้รีบเอากระจกพวกนั้นไปใส่แทน”

พวกศัตรู ใครที่ถูกจับก็ถูกจับไป ที่อาการร่อแร่ก็ร่อแร่ไป คนที่ 

เผ่นหนีได้ก็ เผ่นหนีไป  ส่วนพวกหลี่ เถี่ยได้แต่ เดินคอตกยกกระจก 

หน้าต่างขึ้นมาที่ชั้นสิบห้าแล้วช่วยกันตรวจดูกระจกที่แตก

กระจกหน้าต่างห้อง  1503 แตกไปหนึ่งบาน  ส่วนห้องของพวก 

สวี เหมยสามคนก็ถูกทุบแตกไปสองบาน  ยังดีที่พวกเขามีคนเยอะ  

เพียงไม่นานก็ เปลี่ยนกระจกเสร็จเรียบร้อย  ถึงขนาดจะไม่ เท่ ากัน 

แต่ก็ยังพอใช้ไปก่อนชั่วคราวได้ และในบ้านมีกาวติดกระจกเก็บไว้พอดี... 

ขนาดจางซู่กลับมา แล้วไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้ เขายังไม่ทันสังเกตเลยว่า 

ตัว
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โอตาคุวันสิ้นโลก เล่ม 4

กระจกหน้าต่างพวกนี้เพิ่งถูกเปลี่ยนไป

เมื่อหลัวซวินและเหยียนเฟยกลับเข้ามาในบ้านตัวเอง หลัวซวิน 

นึกคำพูดก่อนหน้านี้ของหัวหน้ากัวขึ้นมาได้ เขาจึงรีบกำชับเหยียนเฟยว่า  

“ตอนพวกเราสร้างกำแพงค่าย  พวกทหารพูดจาล้อเล่นทำนองว่าถ้ามี 

ซอมบี้บินได้  ทางกองทัพจะสั่งให้สร้างฝาครอบเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่า  

ฉันเองก็คิดนะ...ขนาดตอนนี้แม้แต่หนูยังกลายเป็นซอมบี้ เลย  ถ้ามี 

ซอมบี้บินได้ขึ้นมาจริง  ๆ  จะทำยังไง ถึงจะดูเหมือนคิดมากเกินไป แต่ 

เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าก็คงดีกว่า”

เหยียนเฟยเลิกคิ้วมองอีกฝ่ายด้วยความรู้สึกแปลกใจนิดหน่อย  

ครั้นเห็นว่าสีหน้าหลัวซวินเหมือนไม่ได้พูดเล่น  จึงขบคิดเล็กน้อยก่อน 

จะพยักหน้าและกล่าวว่า “บวกกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้...พวกเราคงต้อง 

เตรียมตัวให้พร้อม อย่างน้อยก็ต้องเสริมผนังด้านนอกให้แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

อีกนิดน่าจะดีกว่า แต่โลหะที่ขนกลับมารอบนี้ใช้ไปหมดเกลี้ยงแล้ว ไว้รอ 

ออกไปนอกฐานที่มั่นคราวหน้าค่อยขนกลับมาอีกหน่อยแล้วกัน” 

ตอนนี้หลัวซวินรู้สึกโล่งใจได้เสียที เขาพูดกับเหยียนเฟยยิ้ม  ๆ  ว่า  

“คงต้องเตรียมพร้อมทุกด้านแล้ว ยังไงการทำบ้านของพวกเราให้ปลอดภัย 

ไว้ก่อนก็ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้ว” 

เรื่องโจรขึ้นบ้านสร้างความยุ่งยากให้พวกเขาไปสองวัน แต่ทางทหาร 

ส่งคนมาตรวจตราช่วงเวลากลางวัน  ซึ่งปกติก็ไม่มีใครกล้าแหย็มกับ 

สวีเหมยและซ่งหลิงหลิงสองสาวผู้ เปรียบดั่งกุหลาบที่มีหนามอยู่แล้ว  

พวกเขาจึงแค่มาสอบปากคำและสอบถามสถานการณ์ทั่วไป  ดังนั้น 

ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกหลัวซวินจึงยังคงสงบสุขเหมือนอย่างที่ เคย 

เป็นมา 

งานสร้ างกำแพงค่ าย เพิ่ มระดับความสู งและความหนาของ 

กำแพงมากขึ้น  ๆ  ทุกวัน อีกทั้งเขตทหารก็ยังคงขยายพื้นที่ในฐานที่มั่น 

กว้างออกไปเรื่อย  ๆ  และมีการขนวัสดุโลหะจำนวนมากเข้ามาแบบ 

ไม่หยุดหย่อน หลังจากผู้มีพลังพิเศษธาตุโลหะเพิ่มขั้นพลังเป็นขั้นสอง 

ตัว
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ทุกคนแล้ว  งานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคฝีมืออะไรเป็นพิเศษเหล่านี้จึงเป็น 

เรื่องกล้วย  ๆ  ที่ทำได้ง่ายมาก งานสร้างกำแพงค่ายจึงคืบหน้าไปได้ไวกว่า 

ตอนสร้างกำแพงฐานที่มั่นชั้นนอกหลายเท่า

ขณะที่คนส่วนใหญ่คิดกันว่าชีวิตแต่ละวันในอนาคตก็คงดำเนินไป 

แบบนี้แล้วนั้น ก็มีข่าวหนึ่งส่งมายังฐานที่มั่นเขตตะวันตกเฉียงใต้ของ 

เมืองเอ

พวกเหยียนเฟยมองรถทหารติดไซเรนสองสามคันขับผ่านไป  

เขาสังเกตเห็นว่าหลัวซวินที่วันนี้ทั้งวันดูจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว 

หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาดูอีกครั้งแล้ว เหยียนเฟยจึงอดรู้สึกสงสัย 

ไม่ได้ เช้าวันนี้พวกเขาเพิ่งไปส่งผักที่โรงอาหารหนึ่งมา พรุ่งนี้ไม่ต้องไป  

ช่วงนี้ที่บ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร  แม้ผู้คนในเขตชุมชนจะเพิ่มจำนวน 

ขึ้นเรื่อย  ๆ  แต่เมื่อไม่นานมานี้ตึกที่พวกเขาอยู่ เพิ่งมีเหตุโจรตกตึกไป 

สองราย ระยะนี้จึงไม่มีหัวขโมยคนไหนกล้าหาเรื่องใส่ตัวอีก

งานของพวกหลี่ เถี่ยก็เป็นปกติดีทุกอย่าง  ช่วงนี้จึงไม่มีปัญหา 

วุ่นวายอะไรให้ได้ยิน ด้านจางซู่...ต่อให้มีปัญหาความยุ่งยากเขาก็สามารถ 

จัดการเองได้  ส่วนตัวเหยียนเฟยเอง  แม้ก่อนหน้านี้หัวหน้ากัวจะเคย 

บอกว่าเบื้องบนต้องการพบผู้มีพลังพิเศษธาตุโลหะที่แสนพิเศษอย่าง 

พวกเขา และต้องการประกาศเกียรติคุณให้พวกเขาด้วย แต่ในตอนนั้น 

เขากับหลัวซวินได้หาข้ออ้างปฏิเสธอีกฝ่ายไปแล้ว

ทว่าทำไมตอนนี้เขาถึงไม่สบายใจเท่าไรเลยล่ะ

เหยียนเฟยเกิดความสงสัยติดค้างในใจมาตลอด  กระทั่งกลับ 

ถึงบ้านก็ยังไม่ได้คำตอบ ใช่ว่าเขาไม่อยากถาม เมื่อตอนกลางวันก็เปรย 

ถามไปแล้วสองรอบ แต่เห็นได้ชัดว่าวันนี้สมองของหลัวซวินไม่ค่อยแล่น 

สักเท่าไร เหยียนเฟยถามอะไรไป อีกฝ่ายก็หันมาตอบเขาแค่คำว่า  ‘หา?’  

ด้วยท่าทางเหมือนยังไม่หลุดออกจากภวังค์ ถามไปใหม่ก็ไม่ได้คำตอบ 

อะไรอยู่ดี...

ด้วยเหตุนี้เขาจึงได้แต่เก็บความสงสัยนั้นไว้ ระหว่างทั้งสองนั่งอยู่ 

ที่ห้องนั่งเล่นในบ้านของพวกสวีเหมย  พวกเขาได้ยินเสียงอวี๋ซินหรัน 
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ร้องเพลง กุหลาบเหล็ก1 ที่เพิ่งหัดร้องมาจากสองสาวนั่นเอง...

ก็ดีนะ เนื้อร้องความหมายจับใจดี ทำนองเพลงก็ไพเราะน่าฟังมาก  

แต่การนำเพลงที่ร้องยากขนาดนี้มาสอนเด็กที่อายุยังไม่ถึงสิบขวบจะไม่เป็น 

อะไรจริง ๆ เหรอ 

หลัวซวินมุมปากกระตุกฟังเด็กน้อยร้องเพลงแบบหายใจไม่ทันจนจบ  

จากนั้นก็ปรบมือให้กำลังใจ...แต่ถ้ารอยยิ้มบนใบหน้าเขาดูจริงใจเหมือน 

อย่างเหยียนเฟยอีกนิดได้จะยิ่งดีมาก 

เมื่อทั้งคู่บอกลาพวกสวีเหมยและกำลังจะพาเจ้าตัวเล็กกลับขึ้น 

ชั้นบนด้วยกัน ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พวกหลี่เถี่ยเดินขึ้นบันไดลิ้นห้อย 

มาพอดี ยังไม่ทันได้เปิดประตูเหล็กบานใหญ่ หานลี่ที่อยู่ข้างหน้าสุดก็ 

โพล่งขึ้นมา “พี่หลัว พวกพี่ได้ยินข่าววันนี้หรือยัง”

“ข่าวอะไร”

“เกิดเรื่องขึ้นในฐานที่มั่นของหลาย  ๆ  เมือง พวกเขาส่งจดหมาย 

ขอความช่วยเหลือมายังฐานที่มั่นของพวกเรา ได้ยินว่ามีฐานที่มั่นอย่างน้อย 

สองแห่งถูกทำลายจนย่อยยับไปแล้ว” 

ทั่วบริ เวณโถงทางเดินตกอยู่ ในความเงียบทันที  สวี เหมยกับ 

ซ่งหลิงหลิงหันมามองหน้ากัน  ส่วนเหยียนเฟยหันไปมองหลัวซวินที่ 

ยืนอยู่ข้าง  ๆ  แววตาของหลัวซวินวูบไหว  แต่ไม่ถึงขั้นตระหนกตกใจ 

เหมือนอย่างคนอื่น แต่กลับเป็นแววตาที่สลดหดหู่และเศร้าหมอง 

แม้บางเรื่องจะรู้ล่วงหน้าแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้   

หลัวซวินอาจใช้วิธีเตือนสติบอกให้คนในกองทัพรู้ว่าถ้าใช้น้ำไม่สะอาดจะ 

เป็นต้นเหตุให้มนุษย์กลายเป็นซอมบี้ได้  แต่ถ้าผู้ดูแลด้านสุขอนามัย 

ในอาหารแอบเกียจคร้าน ก็ย่อมสร้างปัญหาเหมือนเมื่อตอนผู้รอดชีวิต 

ในฐานที่มั่นจู่ ๆ กลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาได้อยู่ดี 

เขาสามารถบอกกับนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันวิจัยได้ว่า เห็ดช่วย 

1 เป็นชื่อเรียกย่อ  ๆ ของเพลง  กุหลาบเหล็กก้องกังวานแม้ผ่านลมฝนหรือสายรุ้ง เนื้อหา 

เพลงสื่อถึงผู้หญิงที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และยังยืนหยัดก้าวต่ออย่างสง่างาม
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ลดอัตราการเกิดพืชกลายพันธุ์ได้  แต่พืชผลที่ปลูกในพื้นที่การเกษตร 

ก็ยังเกิดการกลายพันธุ์เป็นวงกว้างได้อยู่ดี 

เขาสามารถบอกคนอื่นได้ว่า...วันนี้ฐานที่มั่นของเมืองเอ็มจะถูก 

ซอมบี้บุกถล่ม แต่ต่อให้เขาพูดออกไป จะมีใครเชื่อกันล่ะ แถมเมือง 

ทั้งสองก็อยู่ห่างไกลกันมาก ต่อให้พูดออกไปจริง  ๆ  ก็เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

อะไรไม่ได้ทั้งนั้น

ยิ่งไปกว่านั้น  แม้เขาจะรู้ว่าเมื่อชาติที่แล้วเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น 

กับฐานที่มั่นอื่น  ๆ  ในช่วงวันประมาณนี้  แต่กลับไม่รู้ชัดว่าแต่ละที่แทบ 

จะเกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียวกันเลยด้วยซ้ำ 

ระหว่างทางที่ เขาอพยพมาเมืองเอ  เขาบังเอิญเจอคนจากฐาน 

ที่มั่นอื่น  แต่ด้วยความที่สถานการณ์ในตอนนั้นโกลาหลวุ่นวายเกินไป  

ทุกคนจึงไม่มีเวลามาคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด  ได้แต่ 

เค้นสมองคิดหาหนทางหนีเข้าเมืองเอ  คิดหาวิธี เอาชีวิตรอดจากฝูง 

ซอมบี้ระหว่างทาง จนเมื่อเข้ามาในเมืองเอแล้ว คนที่เคยใช้ชีวิตสับสน 

วุ่นวายมานานจะมีสักกี่คนที่จดจำวันเวลาในช่วงนั้นได้อย่างชัดเจน 

...ฐานที่มั่นของเมืองเอ็ม  เมืองเอกซ์  และฐานที่มั่นที่สองของ 

เมืองซี  ถูกถล่มรวมทั้งหมดสามแห่ง  ส่วนฐานอื่น  ๆ  ที่ เหลือต่างส่ง 

จดหมายมาขอความช่วยเหลือ ลมหายใจของคนในฐานที่มั่นตะวันตก 

เฉียงใต้ของเมืองเอพลันเปลี่ยนเป็นอึดอัดตึงเครียดขึ้นในทันที  แม้ว่า 

ทางฐานที่มั่นจะอนุญาตให้ทุกคนออกไปปฏิบัติภารกิจนอกฐานได้เหมือน 

ปกติแล้วก็ตาม

ต่อให้ผู้คนอยากจะออกไปนอกฐานที่มั่น  แต่สถานที่ต่าง  ๆ  ซึ่ง 

ถูกทิ้งระเบิดช่วงก่อนหน้านี้ไม่ได้กินพื้นที่แค่วงเล็ก  ๆ  หากทุกคนคิด 

จะออกไปรวบรวมทรัพยากรละแวกใกล้  ๆ  นี้ขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไร  

ถ้าเป็นเมื่อก่อนยังพอไปหาตามอาคารที่อยู่อาศัยหรือห้างร้านบริเวณนั้น 

ได้บ้าง แต่ตอนนี้เหรอ ขอโทษนะ คุณคงได้แต่ต้องเข้าไปในเขตตัวเมือง 

ลึกมากขึ้นอีก หรือไม่ก็ไปหาเสบียงทางแถบทิศเหนือที่ยังไม่ถูกระเบิด 

ถล่มแทน
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ยิ่งเป็นทีมเล็ก  ถ้าคิดออกไปรวบรวมทรัพยากรยิ่งไม่เป็นผลดี   

หากเข้าไปในเขตตัวเมืองลึก  ๆ  อาจเจอซอมบี้ฝูงใหญ่โจมตีเข้าก็ได้ ครั้น 

จะไปตามซากปรักหักพังที่ เพิ่งถูกระเบิดก็อาจต้องกลับมามือเปล่า... 

เมื่อเป็นแบบนี้ ทีมขนาดเล็กที่มีสมาชิกรวมกันแค่สิบคนจึงเคลื่อนไหว 

ทำอะไรค่อนข้างยาก 

ยังดีที่ เป็นเวลาเดียวกับที่ทางฐานที่มั่นเริ่มรับสมัครคนงานแล้ว  

แต่ต่อให้เปิดรับสมัครงาน  คนแก่และผู้ที่ร่างกายอ่อนแอได้แต่รออยู่ 

ในฐานที่มั่นเหล่านั้นก็แย่งโอกาสเก็บสะสมคูปองอะไรกับใครเขาไม่ได้  

หากต้องกรำงานหนักทั้งวัน  แต่ผลตอบแทนต่ำจนบางคนแม้กระทั่ง 

จะเลี้ยงตัวเองก็ยังทำไม่ได้ เลย  ส่วนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวที่ ไม่มีกำลัง 

ความสามารถในการสู้รบบางส่วน บรรดาทีมย่อยที่ต้องออกไปรวบรวม 

ทรัพยากรนอกฐานที่มั่นเหล่านั้นแทบไม่ เห็นหัวพวกเขาเลยด้วยซ้ำ  

ดังนั้นพวกเขาจึงต้องไปทำงานก่อสร้างตามจุดต่าง ๆ ในฐานที่มั่น 

ยิ่งกว่านั้น ตอนนี้หลายทีมรับสมัครเฉพาะผู้มีพลังพิเศษเข้าร่วมทีม 

เท่านั้น ไม่ชายตาแลคนธรรมดาเลยสักนิด 

นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องโชคดีและน่ายินดี 

สำหรับหลัวซวินกับเหยียนเฟยก็คือ...ในฐานที่มั่นมีคู่รักชายรักชายที่คบหา 

กันอย่างเปิดเผยเพิ่มมากขึ้น 

ช่วยไม่ ได้  บางทีช่วงแรกอาจยังมีสาวโสดเหลืออยู่บ้ าง  แต่  

หลังจากมีเรื่องราวต่าง  ๆ  เกิดขึ้นมากมายทั้งในและนอกฐานที่มั่น ปัจจุบัน 

ผู้หญิงที่กล้าออกมาเดินข้างนอกอย่างเปิดเผยดูเหมือนจะเหลือเพียง 

สาวแกร่งกร้าวห้าวหาญอย่างพวกสวีเหมยกับซ่งหลิงหลิงเท่านั้น  ต่อให้ 

หญิงสาวพวกนั้นไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาสะสวยเลิศเลอ หรือถึงขั้นเทียบเท่า 

เน็ตไอดอลได้ แต่เวลานี้ส่วนใหญ่ก็คงมีคู่ครองกันหมดแล้ว 

ตามข้อมูลที่พวกหลี่เถี่ยได้รวบรวมสถิติเก็บไว้ ปัจจุบันอัตราส่วน 

ระหว่างหญิงกับชายในฐานที่มั่นอยู่ที่หนึ่งต่อสี่จุดห้า  ความหมายคือ  

มีผู้หญิงสองคนต่อผู้ชายจำนวนเก้าคน!

ในสถานการณ์ซึ่งอุปสงค์และอุปทานขาดความสมดุลเช่นนี้ นอกจาก 
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พวกที่ชิงลงมือหาภรรยามาเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านก่อนแล้ว  คนอื่น  ๆ  ทั่วไป 

จึงไม่ได้เห็นแม้แต่ใบหน้าของผู้หญิงเลยด้วยซ้ำ ฉะนั้นการที่ชายกับชาย 

คบหากันจึงมีให้เห็นเพิ่มมากขึ้นทุกวัน 

ท่ามกลางบรรยากาศที่น่าอึดอัดและกดดันเหล่านี้ พวกหลัวซวิน 

กำลังเฝ้ารอวันที่จะได้ออกไปทำภารกิจนอกฐานที่มั่นในช่วงปลายเดือน 

มิถุนายน

พวกหลี่เถี่ยไปต่อรองขอวันหยุดเพิ่มมาเป็นสามวันได้สำเร็จ ดงันัน้หลงัจาก 

หารือกันอยู่นาน ในที่สุดทุกคนก็ตัดสินใจว่า...จะออกไปนอกฐานวันที่ 27  

และกลับมาในวันที่  28 แบบนี้พวกหลี่เถี่ยก็จะได้หยุดพักผ่อนหนึ่งวัน  

ส่วนพวกหลัวซวินก็ได้หยุดติดต่อกันสองวัน

จำเป็นต้องบอกไว้อย่างหนึ่งว่า  สาเหตุที่พวกหลัวซวินไม่เลือก 

ออกไปสองวันสุดท้ายของเดือน นั่นเป็นเพราะเรื่องที่มีโจรบุกมาถึงบ้าน 

พวกเขาเมื่อคราวก่อน  แม้จะปรับเปลี่ยนเวลาอะไรไม่ได้มาก  แต่ก็ 

ไม่ควรกำหนดวันที่ดูเหมือน  ๆ  กับคนทั่วไป เพื่อไม่ให้ถูกจับทางได้ง่าย  ๆ  

นี่จึงเป็นสาเหตุที่เขาเลือกออกไปนอกฐานที่มั่นในวันดังกล่าว

เย็นของวันที่  26 ทุกคนนั่งอยู่ในห้องของพวกหลี่ เถี่ยและเริ่ม 

ประชุมหารือกัน พวกเขาเตรียมของที่จำเป็นต้องพกออกไปนอกฐานที่มั่น 

ด้วยไว้เรียบร้อยแล้ว ด้านสองสาวก็ได้จัดเตรียมเสบียงสำหรับสมาชิก 

ทุกคนในทีมพร้อมแล้วเช่นกัน ส่วนพิษเห็ด หลัวซวินก็ทยอยเตรียมไว้ 

ตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานและเมื่อวานซืนแล้ว  ตอนนี้เหลือเพียงเรื่อง 

สุดท้ายก็คือ...กำหนดเส้นทาง

“ได้ข่าวว่าอาคารสำคัญ  ๆ  ทางตอนใต้ของตัวเมืองถูกปฏิบัติการ 

ทางทหารระเบิดทิ้งไปหมดแล้ว เกรงว่าแนวป้องกันก่อนหน้านี้ของพวกเรา 

คงจะ...” หลี่เถี่ยพูดค้างพลางชำเลืองมองไปทางเหยียนเฟย

เหยียนเฟยกลับพูดด้วยสีหน้าสบาย  ๆ “ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ขอแค่ 

ระหว่างทางมีโลหะก็พอแล้ว พวกเราสร้างแนวป้องกันขึ้นมาใหม่ชั่วคราว 

ก่อนก็ได้” 
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“พวกเราไปดูสถานการณ์กันก่อน แล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะ 

ปักหลักล่าซอมบี้กันที่ไหนดี” หลัวซวินอธิบายให้ทุกคนฟังว่า “การทิ้ง 

ระเบิดคราวก่อนทำให้ซอมบี้แถวนี้มีจำนวนน้อยลงก็จริง  แต่ในเมื่อ 

ตอนนี้ทุกคนต่างพุ่งเป้าไปที่ทางตอนเหนือของเขตตัวเมือง ฉันคิดว่า 

พวกเราควรสวนทางไปล่าซอมบี้ทางตอนใต้แทนน่าจะดีกว่า  ยังไง 

เป้าหมายของเราก็ต่างจากคนอื่น...พวกเราไม่จำเป็นต้องหาทรัพยากร 

มาให้ฐานที่มั่น...สิ่งที่พวกเราต้องการไม่จำเป็นต้องเข้าไปในเขตตัวเมือง 

ลึก  ๆ  ก็สามารถหาเจอได้ แบบนี้ไปหาทางตอนใต้ของเขตตัวเมืองกลับ 

จะมีประโยชน์ต่อพวกเรามากกว่า...ถึงแม้จะมีซอมบี้ไม่เยอะเท่า แต่ 

อย่างน้อยก็มากพอให้พวกเราล่าเอาคริสตัลและจะได้ถือโอกาสรวบรวม 

วัสดุโลหะกลับมาด้วยทีเดียวเลย”

หลังจากหลัวซวินพูดจบ ทุกคนก็รีบพยักหน้าหงึก  ๆ เป้าหมาย 

สำคัญที่สุดที่พวกเขาออกไปนอกฐานที่มั่น  อย่างแรกคือรวบรวมวัสดุ 

โลหะ อย่างที่สองก็คือล่าซอมบี้เก็บคริสตัล

ในเมื่อพวกเขามีเหยียนเฟยผู้เปรียบดั่งมนุษย์แม่เหล็กอยู่ทั้งคน  

จึงไม่ต้องกังวลว่าจะหาโลหะกลับมาไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องคริสตัลซอมบี้ 

นั่นน่ะเหรอ  แม้ซอมบี้ทางใต้จะถูกฆ่าตายไปบางส่วน  แต่เสียงระเบิด 

ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นก็ดึงดูดซอมบี้ให้ยกโขยงกันมามากขึ้นด้วย 

เหมือนกัน  มันจึงเป็นประโยชน์สำหรับทีมพวกเขาที่ต้องการล่าซอมบี้ 

โดยเฉพาะ 

เมื่อกำหนดเป้าหมายเสร็จแล้ว ทุกคนจึงแยกย้ายกันไปพักผ่อน 

แต่หัววัน เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น พวกเขาก็ขับรถไปที่ประตูฐานที่มั่นเพื่อเตรียมตัว 

ออกไปทำภารกิจ

ทีมของพวกเขายังคงใช้รถสี่คันเหมือนเดิม...อ๊ะ  ไม่สิ  ห้าคัน 

ต่างหาก...เพราะรถของหลัวซวินเป็นรถสองคันมาเชื่อมพ่วงต่อกันเป็น 

คันเดียว

แต่มองดูขบวนรถของทีมอื่นที่จอดรออยู่ตรงปากประตูแล้ว... 

โดยทั่วไปมีไม่ต่ำกว่าสิบคัน

ตัว
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ทีมเล็กทีมน้อยที่เดิมอยู่กันอย่างกระจัดกระจายบ้างถูกควบรวม  

บ้างเข้าเป็นพันธมิตรกันชั่วคราว  ทีมที่ เป็นกลุ่มย่อยเล็ก  ๆ  มีสมาชิก 

ไม่กี่คนอย่างของพวกหลัวซวินเห็นได้น้อยเสียยิ่งกว่าน้อย

แน่นอนว่ายังมีบางทีมที่หาพันธมิตรรวมกลุ่มไม่ได้ เวลานี้พวกเขา 

จึงกำลังรออยู่หน้าประตูฐานที่มั่นพร้อมกับชูป้ายขอร่วมทีม บ้างก็ขอ 

ร่วมมือ  ไม่ก็ เปิดรับสมาชิกเพิ่ม  ทีมเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นทีมเล็กที่มี  

สมาชิกประมาณสิบกว่าคนเท่านั้น ตอนนี้อยากออกไปข้างนอกแต่กลับ 

ไม่กล้าไปไกลมากนัก จึงได้แต่พยายามมองหาว่าพอจะมีใครร่วมมือกับ 

พวกตนออกไปที่ทางเหนือของตัวเมืองด้วยกันได้บ้าง

ทีมโอตาคุไม่ได้ตั้งใจมารวมกับทีมอื่นอยู่แล้ว พวกเขาจึงขับตรง 

เข้าไปต่อแถวเพื่อเตรียมออกจากฐาน ไม่นานก็ได้ถูกปล่อยไปพร้อมกับ 

ทีมใหญ่ซึ่งมีรถอย่างน้อยยี่สิบคันเลยทีเดียว

การทิ้งระเบิดในเขตตัวเมืองครั้งก่อนดึงดูดซอมบี้จำนวนมากให้ 

ออกไปห่างจากบริเวณนี้ ประกอบกับทางฐานที่มั่นได้ส่งคนออกมากำจัด 

ซอมบี้ที่ล้อมอยู่นอกกำแพงครั้งใหญ่  ดังนั้นจึงกวาดล้างพื้นที่โดยรอบ 

ฐานที่มั่นจนเรียบในเวลาอันรวดเร็ว 

พวกหลัวซวินเลี้ยวไปทางถนนที่ไม่มีรถราสัญจรผ่านมาครู่หนึ่ง  

แล้วขับมุ่งหน้าไปทางฝั่งใต้ของตัวเมือง เพื่อไปยังจุดล่าซอมบี้เดิมของ 

พวกเขาก่อน 

ตลอดทางไม่มีทีมอื่นมาทางเดียวกับพวกเขา  แต่กลับบังเอิญ 

เจอขบวนรถขับสวนมาจากทางนั้นผ่านไปสองสามครั้ง ขบวนรถเหล่านี้ 

ล้วนเป็นผู้หนีตายมาจากฐานที่มั่นอื่นที่ถูกถล่มไป

พวกหลัวซวินขับรถมาถึงธนาคารที่ เคยใช้เป็นฐานทัพล่าซอมบี้ 

มาแล้วหลายครั้ง แต่ตอนนี้...ธนาคารเหลือเพียงซากปรักหักพังเสียแล้ว 

เมื่อหลัวซวินมองออกไปนอกรถ  เห็นเศษซากอาคารที่ไม่เหลือ 

เค้าเดิมก็ได้แต่ทอดถอนใจเบา  ๆ  จากนั้นก็หันไปถามเหยียนเฟยว่า  

“เอาออกมาได้หรือเปล่า” 

เหยียนเฟยพยักหน้าแล้วเลื่อนกระจกหน้าต่างฝั่งตัวเองลง ก่อน 
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จะเริ่มใช้พลังควบคุมโลหะที่คราวก่อนเขาซ่อนไว้ที่นี่ออกมา

ธนาคารยังคงเหลือซากกำแพงไว้ให้เห็น ไม่ใช่เพราะโครงสร้างเดิม 

ของอาคารแข็งแกร่งทนทานอะไร แต่เพราะด้านในนั้นมีโลหะที่เหยียนเฟย 

เก็บซ่อนไว้ตามผนังอาคารตั้งแต่คราวก่อน

โลหะต่าง  ๆ  รวมถึง  ‘กล่องเหล็ก’  ในหลุมกับดักถูกเหยียนเฟย 

ดึงออกมาอย่างรวดเร็ว แล้วหลอมรวมกลายเป็นลูกโลหะใหญ่ยักษ์กลิ้ง 

ตามหลังขบวนรถของพวกเขา  แล้วขบวนรถของพวกหลัวซวินก็เริ่ม 

ออกเดินทางกันต่อ ทิ้งให้ธนาคารซึ่งเดิมยังพอหลงเหลือเศษซากอยู่บ้าง 

พังครืนลงมาอยู่ด้านหลัง

เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ถูกระเบิดจนไม่เหลือเค้าเดิม ดังนั้นครั้งนี้พวกเขา 

จึงไม่คิดมองหาอาคารเพื่อทำเป็นฐานทัพอีก ถึงอย่างไรก็มีเหยียนเฟย 

อยู่ทั้งคน  ขอแค่มีคริสตัลให้ดูดซับเพิ่มพลังอย่างต่อเนื่อง  พวกเขา 

ก็สามารถใช้โลหะสร้างเป็นฐานทัพชั่วคราวขึ้นมาได้

หลัวซวินเลือกสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นซอมบี้เดินเตร่ 

อยู่เป็นจำนวนมากได้จากไกล  ๆ เขาให้เหยียนเฟยสร้างกำแพงโลหะเพื่อ 

ปิดกั้นทิศทางที่ซอมบี้จะมารวมตัวกันไว้ก่อน หลังจากที่ทุกคนจอดรถ 

แล้วก็เริ่มลงมือระดมยิงกวาดล้างซอมบี้ผ่านช่องกำแพงที่ เหยียนเฟย 

ตั้งใจเว้นไว้ให้โดยเฉพาะ ส่วนเหยียนเฟยสาละวนอยู่กับวัสดุโลหะที่พา 

กลิ้งมา เริ่มนำมาสร้างเป็นแนวป้องกัน

เหยียนเฟยมีประสบการณ์การลงเสาเข็มทำฐานรากกำแพงสูง 

สิบเมตรมาแล้ว งานสร้างแนวป้องกันครั้งนี้จึงเป็นงานง่ายสำหรับเขามาก  

หลังจากพลังพิ เศษธาตุทรายของอวี๋ซินหรันเพิ่มเป็นขั้นสองก็พลอย 

มีความสามารถด้านอื่นติดมาด้วย เช่น เธอสามารถควบคุมเม็ดทราย 

ทั้งหลายให้เคลื่อนที่ได้  จึงสั่งให้พวกมันไปพันขาศัตรูและดึงให้ตกลง 

ไปในหลุมทรายราวกับพวกมันมีความนึกคิดเป็นของตัวเอง หลัวซวิน 

ได้บอกให้สองสาวช่วยกันฝึกฝนการควบคุมพลังพิเศษให้เด็กน้อยก็จริง  

แต่คิดไม่ถึงว่าเด็กน้อยจะใช้พลังพิเศษที่เธอมีอยู่ช่วยเก็บคริสตัลมาให้ 
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ในตอนที่ทุกคนยังไม่สะดวกแบบนี้ ด้วยการ  ‘จัดส่ง’  หัวซอมบี้มาให้ถึง 

ข้างตัว!

วิธีนี้ดีกว่าเสี่ยงออกไปเก็บเสียอีก

พลังพิเศษธาตุน้ำของซ่งหลิงหลิงก็ไม่ได้อ่อนแอไร้พิษสงเหมือน 

แต่ก่อนแล้ว ปัจจุบันเธอสามารถร่วมมือกับพวกหลี่เถี่ยได้เป็นอย่างดี  

เมื่อพวกหนุ่ม  ๆ  ยิงหน้าไม้เจาะหัวซอมบี้ได้แล้ว ซ่งหลิงหลิงก็จะควบคุม 

ส่วนประกอบที่เป็นน้ำจากบริเวณปากแผล ถ้าบาดแผลอยู่ใกล้กับตำแหน่ง 

ของคริสตัล เธอก็สามารถควบคุมของเหลวให้นำคริสตัลออกมาพร้อมกัน 

ได้เลยโดยที่ซอมบี้ตัวนั้นอาจจะยังไม่ตาย เรียกว่าเป็นอาวุธสังหารที่ทรง 

อานุภาพอย่างยิ่ง 

หลังจากเธอเอาคริสตัลออกจากบาดแผลนั่นได้แล้ว อวี๋ซินหรัน 

ที่ยืนอยู่ข้างเธอก็จะรีบควบคุมทรายไป  ‘เก็บ’  คริสตัลกลับมาอย่างรวดเร็ว  

แถมวิธีนี้ยังลดการเข้าใกล้ซอมบี้ได้มากด้วย และไม่ต้องกังวลว่าขณะที่ 

ยื่นมือออกไปเก็บคริสตัลจะเสี่ยงถูกพวกซอมบี้ที่ยังไม่ตายเล่นงานกลับ 

หรือเปล่า

เมื่อใช้วิธีนี้ ทุกคนจึงยืนระยะในการต่อสู้ได้ยาวนานขึ้น หลังจาก 

กำจัดซอมบี้ละแวกนี้เรียบร้อยแล้ว เหยียนเฟยก็สร้างแนวป้องกันโลหะ 

เสร็จพอดี

แนวป้องกันรูปชามมีฐานรากลึกลงไปใต้ดินสองเมตร แถมยัง 

ห่อหุ้มทุกคนให้อยู่ในนั้นได้อย่างมิดชิด  มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 

ยี่สิบ เมตร  หลังจากสร้ างแนวป้องกันเสร็จแล้ว  เหยียนเฟยก็ เริ่ม 

ดูดซับคริสตัลเพื่อเสริมพลัง อวี๋ซินหรันจัดการเปลี่ยนพื้นดินด้านนอก 

รอบ  ‘ชามโลหะ’  ให้กลายเป็นทรายผ่านร่องที่เหยียนเฟยเว้นช่องไว้ให้เธอ 

โดยเฉพาะ

“โลหะพอใช้หรือเปล่า” เมื่อการโจมตีจากซอมบี้ด้านนอกสงบลง 

ชั่วคราว หลัวซวินจึงฉวยจังหวะนี้ให้ทุกคนสับเปลี่ยนกันไปพัก ส่วนเขา 

เดินมาข้าง  ๆ  เหยียนเฟย พวกเขาจอดรถของตัวเองไว้ภายใน  ‘ชามโลหะ’  

ด้วยอยู่แล้ว ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจุดที่พวกเขาอยู่นัก เสบียงต่าง  ๆ  ล้วนอยู่ 
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บนรถเหล่านี้  ตกกลางคืนก็สามารถนอนในรถได้...ดีกว่านอนในซาก 

ปรักหักพังเป็นไหน ๆ 

เหยียนเฟยพยักหน้า “แถวนี้ยังมีโลหะอยู่อีกเยอะ แถมที่พวกเรา 

ขนมาก็ยังเหลืออยู่อีกเพียบ”  เขาพูดพลางมองผ่านช่องสำหรับโจมตี 

ออกไปไกล ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าตนรับรู้ถึงการมีอยู่ของโลหะจริง ๆ 

หลัวซวินถอนหายใจอย่างโล่งอก  เขายิ้มให้ เหยียนเฟยแล้ว 

ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย  เนื่องจากยิงโจมตีซอมบี้ เยอะเกินไปจึงทำให้ 

รู้สึกปวดไหล่  “ถ้ามีโลหะเหลือก็เอามาเก็บไว้รอบตัวพวกเราเยอะ  ๆ  

หน่อยนะ  แนวกำแพงครั้ งนี้ของพวกเราไม่ค่อยสูงนัก  ถ้ามีซอมบี้  

กระโดดเข้ามาอาจรับมือได้ยาก”

เหยียนเฟยพยักหน้าเล็กน้อย  เขาเองก็คิดว่าถ้าทำหลังคาเสริม 

เข้ าไปด้วยน่าจะดีกว่ า  แม้ถึงตอนนั้นอากาศจะไม่ค่อยปลอดโปร่ง  

แต่ว่า...“ถ้าอากาศข้างในนี้หมุนเวียนได้ไม่ดีก็ให้จางซู่ใช้พลังพิเศษช่วย 

ก็ได้”

ทางด้านจางซู่กำลังใช้พลังพิเศษกวาดเศษกรวด  เศษอิฐ  และ 

เศษกระจกนอกแนวป้องกันทั้ งหลายโจมตีใส่ซอมบี้  พอเขาได้ยิน 

คำพูดนี้ก็ เหลียวหน้ากลับมาส่งสายตาใส่ เหยียนเฟย  สายตาคู่นั้น 

สวยเย้ายวนจนแทบทำให้คนเคลิบเคลิ้มได้  น่าเสียดาย มุกนี้นอกจาก 

ใช้กับเหยียนเฟยไม่ได้ผลแล้ว ยังให้ผลตรงกันข้ามอีกด้วย

อวี๋ซินหรันกำลังสนุกสนานกับการเปลี่ยนซากปรักหักพังรอบ  ๆ  

ให้กลายเป็นทรายภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนกำลังเล่นเกม หลังจาก 

หลัวซวินเห็นว่าทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้ว จึงให้เหยียนเฟยวางถุงเลือด 

ถุงหนึ่งไว้บนเสา  จากนั้นก็ยืดเสาต้นนี้ให้ยื่นออกมาจากแนวป้องกัน  

แล้วเจาะถุงให้ เลือดไหลลงใน  ‘ชาม’  เล็ก  ๆ  ที่ทำจากโลหะ  แต่ เลือด 

ไม่ได้ไหลล้นออกมา  เพียงครู่หนึ่งเหยียนเฟยก็รีบปิดผนึกชามใบนี้   

ไม่ให้กลิ่นคาวเลือดเล็ดลอดออกมาจนพวกซอมบี้แห่กันมาเยอะเกินไป  

กลิ่นเลือดโชยมาจาง  ๆ  ทำให้ซอมบี้ที่เดินเพ่นพ่านอยู่ด้านนอกแต่ไม่ทัน 

สังเกตเห็นพวกหลัวซวินมาก่อนพุ่งมาทางนี้อย่างบ้าคลั่ง
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“เตรียมตัว...โจมตี!” ในละแวกนี้ไม่มีอาคารช่วยเป็นเกราะกำบัง  

หลัวซวินจึงปล่อยให้ถุงเลือดส่งกลิ่นกระจายไปในอากาศเพียงครู่เดียว 

เท่านั้น  แล้วให้เหยียนเฟยปิดผนึกชามนั่นให้สนิท  รอให้พวกซอมบี้ 

ระลอกแรกบุกมา  พลังวายุของจางซู่ผสานกับเม็ดทรายที่ถูกพลังจาก 

ธาตุไฟแผดเผาจนร้อนระอุพร้อมกับลูกไฟก็ปลิวว่อนไปทั่วทุกสารทิศ
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บทที่

เหมือนจะมีเพื่อนเก่าแวะเวียนมา แต่พบหน้ากลับจำกันไม่ได้

เพื่อนเก่า

100

คลื่นซอมบี้  ระลอกแล้วระลอกเล่า พวกหลัวซวินทั้งยิงหน้าไม้ ใช้ 

พลังพิเศษ  เดี๋ยวกระหน่ำลูกดอกลูกธนู  เดี๋ยวก็ซัดพลังโจมตี  สลับ 

สับเปลี่ยนกันไปแบบนี้ตลอดทั้งวัน  จวบจนม่านราตรีกำลังจะทิ้งตัว 

ห่มคลุม ถึงจะยอมล่อซอมบี้ที่พอจะมองไม่เห็นปลายแถวแล้วเหล่านั้น 

ให้ตกลงไปในคูรอบแนวป้องกันที่เตรียมไว้พร้อมสรรพในที่สุด...

พิษเห็ดสีแดงสดถูกเทราดลงใน  ‘คูเมือง’  รดหัวซอมบี้ภายในนั้น  

พวกมันส่งเสียงร้องโหยหวนขึ้นมาจากหลุม รอให้ซอมบี้ตรงก้นหลุม 

ถูกพิษเห็ดกัดกร่อนสักครู่แล้ว  ก็ต้อนรับพวกที่ เพิ่งตกลงไปใหม่ด้วย 

เปลวเพลิงจากน้ำมันต่อทันที...

พวกหลัวซวินนั่งอยู่ในรถของตัวเองซึ่งห่างจากกำแพงโลหะที่ถูก 

เปลวไฟลามเลียอยู่พอสมควร...ทำอย่างไรได้ หลุมกับดักครั้งนี้จำเป็น 

ต้องขุดล้อมรอบแนวป้องกันทั้งหมดเป็นลักษณะคูเมือง พวกเขาไม่มี 

วิธีอื่นที่ดีกว่าการพึ่งแนวป้องกันนี้

คนทั้งหมดอยู่กลางวงล้อมของเปลวเพลิงยักษ์ ถ้าไม่มีพลังพิเศษ 

ธาตุน้ำของซ่งหลิงหลิงช่วยลดอุณหภูมิให้เย็นลง และพลังพิเศษธาตุลม 

ของจางซู่ที่หมุนเวียนกระแสลมนำพาอากาศบริสุทธิ์เข้ามา ทุกคนถ้าไม่ถูก 
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ย่างสดก็อาจจะถูกรมควันขาดออกซิเจนตายไปแล้ว

พวกหลี่เถี่ยกำลังเปิดอ่านหนังสือนิยายที่มีอยู่หลายเล่มท่ามกลาง 

เปลวไฟลุกโชน อวี๋ซินหรันนอนห่มผ้าอยู่บนตักสวีเหมย เด็กหญิงตัวน้อย 

กอดหนังสือหลายเล่มไว้ในอ้อมแขนขณะหลับฝันหวาน

พวกเขาเจอหนังสือเหล่านี้ถูกทิ้งกระจัดกระจายอยู่ในซากปรักหักพัง 

โดยบังเอิญ เดิมทีตึกหลังนั้นใช้เป็นสถานที่อะไร พวกเขาเองก็ไม่แน่ใจ  

แต่ไม่ใช่ร้านหนังสือหรือแผงขายหนังสือแน่นอน  พวกหลัวซวินเดาว่า 

น่าจะเป็นโกดังหรือศูนย์ขนส่งสินค้า พวกเขาเจอหนังสือจากที่นี่จำนวน 

ไม่น้อย  แม้จะไม่มีหนังสือเรียนแบบจริง  ๆ  จัง  ๆ  ทว่าหนังสือเหล่านี้ 

ก็สร้างความบันเทิงแก้เบื่อให้ทุกคนได้ ทั้งยังนำมาสอนอวี๋ซินหรันให้ 

ฝึกอ่านฝึกเขียนได้เหมือนกัน

ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านหลัวซวินดาวน์โหลดนิยายออนไลน์และ 

ไฟล์เอกสารความรู้ต่าง  ๆ  เก็บไว้เพียบ ตอนที่พวกหลี่เถี่ยรู้เข้า ไม่รู้ว่า 

ไปเอาสัญญาณไวไฟจากที่ไหนมาเปิดใช้ภายในชั้นของพวกตน  และ 

ขอเข้าไปดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านจากโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนเป็น 

ครั้งคราว ของเหล่านี้ไว้รอให้อวี๋ซินหรันโตมากกว่านี้อีกหน่อยค่อยให้ 

เธออ่าน ส่วนตอนนี้...ตำราเรียนกับหนังสือสำหรับเด็กน่าจะเหมาะกับ 

เด็กน้อยมากกว่า

ด้านนอกแนวป้องกันมีเสียงดังเปรี๊ยะ  ๆ เป็นเสียงของลมที่โหมพัด 

เปลวเพลิงจนเกิดสะเก็ดไฟ ราวกับกองไฟกลางทุ่งหญ้ารกร้าง 

เมื่อค่ำคืนผ่านพ้น ซอมบี้ข้างนอกก็ไหม้ดำเป็นตอตะโก 

หลัวซวินปีนขึ้นนั่งร้านที่ เหยียนเฟยสร้างให้เพื่อสำรวจดูสถาน- 

การณ์โดยรอบก่อน เมื่อมั่นใจว่าละแวกนี้ไม่มีร่างซอมบี้โผล่มาให้เห็น 

แล้ว  ส่วนซอมบี้ที่อยู่ ในคู เมืองก็ถูกเผาตายเกลี้ยงจนเหลือแต่ซาก  

หลัวซวินจึงค่อยโล่งใจและปีนกลับลงมาบอกว่า  “เปิดประตูได้ ไปเก็บ 

คริสตัลกัน”

ครั้งนี้พวกเขาก็ยังคงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ดีไม่มีตก นอกจาก 
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จะเก็บคริสตัลได้เจ็ดพันกว่าก้อนแล้ว ยังเป็นคริสตัลขั้นสองถึงครึ่งหนึ่ง 

ของจำนวนคริสตัลทั้งหมด 

ปัจจุบันราคาคริสตัลขั้นสองในฐานที่มั่นสูงกว่าคริสตัลขั้นหนึ่ง 

ประมาณสิบเท่า ถ้าพวกเขานำคริสตัลขั้นสองที่พวกตนใช้ประโยชน์อะไร 

ไม่ได้ไปแลกกับคริสตัลขั้นหนึ่ง  ก็จะเห็นได้ว่าผลประกอบการครั้งนี้ 

สูงกว่าสองครั้งก่อนหลายเท่าเลยทีเดียว

พวกเขามาล้อมวงกันข้าง  ๆ  รถ ก่อนจะเริ่มแบ่งคริสตัลกัน โดย 

เก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นกองกลาง เมื่อจัดสรรให้ครบทุกคนแล้วก็หารือกัน 

ถึงสิ่งที่จะทำต่อหลังจากนี ้

“จะล่าต่ออีกหน่อยหรือกลับฐานที่มั่นเลย” ครั้งนี้พวกเขาเก็บเกี่ยว 

ผลประโยชน์ได้ดีเกินคาด ทุกคนจึงรู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นไม่น้อย ถึงแม้ 

ข้างนอกจะมีซอมบี้ขั้นสองอยู่ เยอะมาก  แต่เป็นเพราะพวกตนมีอาวุธ 

จากเห็ดพิษ...รอบนี้พวกเขานำพิษเห็ดมาเยอะกว่าคราวก่อนถึงสองเท่า  

เพราะเดือนที่แล้วไม่ได้ออกมานอกฐานที่มั่นกัน 

หลัวซวินครุ่นคิดเล็กน้อยพลางมองทุกคน  แล้วเงยหน้ามอง 

พระอาทิตย์บนฟ้าอีกครั้ง ก่อนจะตัดสินใจว่า “กลับกันเถอะ” เขาพูด 

พลางหันไปยิ้มให้ทุกคน  “ครั้ งนี้ เก็บเกี่ยวได้ไม่ เลวเลย  แต่ตอนนี้  

ใกล้เที่ยงแล้ว  ถ้าตอนกลับเข้าฐานที่มั่นพวกเราไม่อยากตรวจเลือด 

ก็ต้องรอในเขตกักตัวอีกพักใหญ่” 

อันที่จริงถ้าเข้าไปให้ลึกขึ้นอีกหน่อยก็สามารถล่าคริสตัลได้เพิ่มขึ้น  

แต่ถ้าตอนขากลับถูกฝูงซอมบี้ล้อมไว้อย่างคราวก่อน ไม่แน่อาจต้องสู้ 

กับซอมบี้ถึงครึ่งค่อนคืนก็ยังกลับฐานไม่ได้แบบนั้นอีก แม้พรุ่งนี้พวกเขา 

ส่วนใหญ่จะยังมีวันหยุดอีกหนึ่งวัน แต่บางทีการได้หยุดพักผ่อนสบาย  ๆ  

สักวันก็ดีกว่าต้องตะลอนสู้รบอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่ข้างนอก

แต่ละคนหันมามองหน้ากัน ก่อนตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า... 

ตรงกลับบ้านกันเลย!

พวกเขาต่างเริ่มเก็บข้าวของ  ในขณะที่ เหยียนเฟยก็แยกวัสดุ  

โลหะที่เขาต้องการออกเป็นส่วน ๆ แล้วใส่ไว้บนรถแต่ละคัน ตรงตำแหน่ง 
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ที่พวกเขาอยู่นั้นมีต้นไม้ที่ถูกระเบิดจนหักโค่นอยู่บางส่วน พวกหลัวซวิน 

จึงถือโอกาสเก็บขอนไม้ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ขึ้นรถไปด้วย ก่อนจะขับ 

กลับไปยังฐานที่มั่น 

วัสดุโลหะที่เหลือถูก  ‘ซ่อน’  ไว้ที่  ‘ฐานทัพ’  ตามแผนเดิมที่เคยทำมา  

แต่ครั้งนี้เก็บไว้ในหลุมกับดักเลย แน่นอนว่าพวกเขาปิดฝาหลุมไว้อย่าง 

มิดชิดแน่นหนาเช่นเคย และคราวนี้จางซู่ยังตั้งใจใช้ก้อนหิน ก้อนกรวด  

และเศษไม้ต่าง  ๆ  มากองสุมพรางตาไว้ด้านบนด้วย ทำให้พอมองดูแล้ว 

เหมือนกับกองซากปรักหักพังทั่วไป 

หลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย  ขบวนรถของพวกเขา 

ก็แล่นออกสู่ถนนทันที ถึงแม้ว่าที่นี่จะอยู่ห่างจากฐานที่มั่นค่อนข้างไกล 

สักหน่อย แต่ทุกคนก็อยากไปให้ถึงฐานที่มั่นก่อนแล้วค่อยกินข้าวเที่ยง 

ขณะที่รอกักตัวกัน 

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อรถที่บรรทุกของมาเยอะมากก็คือ...ฝุ่นควัน 

ที่ฟุ้งตลบมาจากผิวถนน แต่พอพวกเขาขับมาจนใกล้ถึงถนนสายหลักเดิม 

ก็เห็นฝุ่นควันโขมงอีกกลุ่มหนึ่ง

“ซอมบี้  แถมยังมีรถด้วย”  เหยียนเฟยลดกล้องส่องทางไกล 

ในมือลง แล้วหันไปพูดกับหลัวซวินที่กำลังขับรถอยู่ข้าง ๆ เขา 

หลัวซวินพยักหน้าเล็กน้อยด้วยสีหน้าฉายแววหนักใจ ก่อนพูด 

เสียงเข้มว่า “ขับไปก่อน รอดูสถานการณ์อีกที”

มีรถหลายคันไล่ตามมาติด  ๆ  บนถนนสายนี้มีซอมบี้ โผล่มา 

เยอะกว่าตอนขามาเมื่อวานนี้หลายเท่า  รวมกับรถที่จอดอยู่ด้านหน้า 

ไม่ไกล ทุกคนจึงเดาสาเหตุได้ไม่ยาก...ฝูงซอมบี้คงตามขบวนรถพวกนี้มา  

หรือไม่ก็อาจตามรถคันอื่นซึ่งขับผ่านมาทางนี้ก่อนหน้าพวกเขา

นี่ เป็นหนึ่งในถนนสายหลักสำหรับเดินทางเข้าเมืองเอ  จากที่นี่ 

ขับตรงไปทางใต้สามารถไปถึงเมืองอื่น  ๆ  ได้อีกหลายแห่ง ตามที่ได้ข่าวมา  

มีผู้คนจากฐานที่มั่นสองสามแห่งที่ถูกถล่มเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน 

ล้วนใช้ถนนสายนี้เพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองเอกันเกินครึ่ง 

จากตำแหน่งที่พวกหลัวซวินอยู่ในตอนนี้  หลังการทิ้งระเบิดก็มี 
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เพียงถนนสายนี้เท่านั้นที่ใช้เป็นทางกลับสู่ฐานที่มั่นได้...ใครใช้ให้พวกเขา 

ไม่มีรถออฟโรดกันล่ะ พวกเขาไม่มีทางขับผ่านถนนสายเล็กซึ่งเต็มไปด้วย 

ซากปรักหักพังได้เลย อีกอย่าง แม้ว่าถนนสายนี้จะมีซอมบี้อยู่ไม่น้อย  

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทีมที่มีประสบการณ์อย่างพวกเขา พวกหลัวซวิน 

ไม่ได้ใช้ลูกดอก ลูกธนู กระสุนพิษ พิษเห็ด รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงไป 

จนหมดเกลี้ยง บนรถยังเหลือเก็บไว้มากพอให้เผาซอมบี้ฝูงใหญ่ได้สบาย  

เพียงแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาคำนึงถึงเรื่องเวลาและความปลอดภัยจึงไม่คิด 

ล่าซอมบี้กันต่อ

จนกระทั่งเข้าไปใกล้รถเหล่านั้น  ทุกคนจึงได้เห็นสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้น...มีรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่คันหนึ่งพลิกคว่ำอยู่กลางถนน  

ซอมบี้ฝูงหนึ่งยกโขยงกันมาดึงทึ้งรื้อตัวรถและจับคนเป็น  ๆ  ที่อยู่ในนั้น 

ออกมา ส่วนรถบรรทุกเล็กอีกคันถูกรถคันข้างหน้าขวางทาง บางคนจึง 

ถือไม้กระบองและท่อเหล็กต่าง  ๆ  ฟาดใส่ซอมบี้ที่ไล่ตามพวกเขามา  ทั้ง 

ต่อสู้และหนีเอาชีวิตรอดกันสุดชีวิต  สีหน้าแววตาของทุกคนนั้นเต็ม 

ไปด้วยความสิ้นหวัง กระทั่งพวกเขาเห็นรถของพวกหลัวซวิน

“ฆ่ามัน” หลัวซวินคว้าหน้าไม้ที่วางไว้บนแผงคอนโซลขึ้นมาแล้ว 

ลดกระจกหน้าต่างลง เล็งใส่ซอมบี้ด้านหน้าที่ได้ยินเสียงรถของพวกเขา 

แล้วกำลังหันมา

ซอมบี้ เหล่านี้กับรถทั้งสองคันขวางถนนไว้เต็มพื้นที่  นอกเสีย 

จากว่าพวกหลัวซวินจะขับอ้อมไปใช้ถนนสายอื่น  ไม่อย่างนั้นก็ไม่มี  

ทางผ่านไปได้เลย เมื่อพวกเขาคิดจะผ่านบริเวณนี้ไปก็มีทางเลือกเดียว 

เท่านั้น คือต้องกำจัดซอมบี้เหล่านี้ให้สิ้นซาก

เหยียนเฟยเห็นว่าหลัวซวินยังคงขับรถมุ่ งหน้าไปทางรถคันที่ 

เกิดเหตุต่อจึงเตรียมตัวพร้อมลุย ส่วนคนอื่นในรถคันหลังก็เตรียมพร้อม 

ต่อสู้ทุกเมื่ออยู่แล้ว ดังนั้นพอเห็นสถานการณ์เบื้องหน้าจึงเปิดฉากเริ่ม 

จู่โจมทันที

ซอมบี้ตัวหนึ่งหลบลูกธนูหน้าไม้ แล้วกระโดดพุ่งใส่รถของพวก 

หลัวซวิน  มันกระโดดขึ้นไปสูงถึงสามเมตร!  แต่ในจังหวะที่มันกำลัง 
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ทะยานตัวขึ้นกลางอากาศก็เกิดเสียงดัง  ‘ปัง’ ซอมบี้ตัวนั้นกระแทกเข้า 

กับแผ่นเหล็กอย่างจัง ฉับพลันแผ่นเหล็กนั่นก็แผ่คลี่ออกราวกับมีชีวิต  

ก่อนห่อหุ้มร่างของมันแล้วบิดเป็นเกลียวกลางอากาศเสียงดัง  ‘กร๊อบ’  

ร่างซอมบี้ที่อยู่ข้างในกลายเป็นก้อนเนื้อแหลกเหลวทันที

หลังจากกำจัดซอมบี้ที่อยู่นอกรถได้หมดแล้ว  หลัวซวินและ 

พวกหลี่เถี่ยก็เปิดประตูลงจากรถมายืนรวมตัวกัน อวี๋ซินหรันชี้ไปตรง 

พื้นที่ด้านข้างถนนบริเวณนั้นแล้วแปรสภาพให้มันกลายเป็นทรายภายใน 

เวลาอันรวดเร็ว  จางซู่ยกมือข้างหนึ่งขึ้น  ทั้งทราย  ก้อนกรวด  และ 

เศษหินประสานรวมกับลูกไฟน้อยใหญ่ของสวีเหมย ทันใดนั้นก็ระเบิด 

กระจายออกไปเบื้องหน้า 

ครั้นคนจากรถสองคันนั้น เห็นว่ าคนกลุ่มนี้ลงจากรถมาช่วย 

พวกเขาจริง  ๆ  ในดวงตาของแต่ละคนพลันฉายชัดถึงความปรารถนา 

ที่จะมีชีวิตรอดอย่างแรงกล้า มีคนคนหนึ่งตะโกนขึ้นเสียงดังลั่น “ทุกคน 

พยายามอีกนิด ต้านไว้ก่อน” เดิมทีบางคนที่อายุน้อยพอมีแรงอยู่บ้าง 

เห็นว่าพวกตนคงสู้ไม่ได้แน่จึงคิดหนี  ก็เกิดแรงฮึดแล้วร่วมต่อสู้อย่าง 

สุดกำลังอีกครั้ง

ทีมโอตาคุผู้มีอาวุธครบมือ  แถมยังปรับตัวจนคุ้นเคยกับการ 

ต่อสู้มานานแล้วช่วยพวกเขากวาดล้างซอมบี้จนราบคาบภายในเวลาอัน 

รวดเร็ว  ที่น่าเศร้าก็คือ  บนรถสองคันนี้มีคนบางส่วนได้รับบาดเจ็บ  

บางคนกลายร่างเป็นซอมบี้ไปในทันที ส่วนบางคนที่มีบาดแผลตามตัว 

ก็แววตาสิ้นหวัง ลงมานั่งปิดหน้าอยู่ริมถนนอย่างหมดอาลัยตายอยาก 

หลัวซวินกวาดตาไปมองผู้คนที่นั่งอยู่ข้างทาง  ก่อนจะหันไปหา 

คนที่เหลือซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บหรือมีบาดแผลบนตัว  “พวกคุณมาจาก 

ที่ไหนครับ”  ดูจากเสื้อผ้าที่สวมใส่และสภาพรถของพวกเขาแล้วก็พอ 

จะมองออกว่าไม่ใช่ทีมที่ออกมาปฏิบัติภารกิจนอกฐานจากเมืองเอแน่  

เสื้อผ้าของคนพวกนี้ขาดวิ่น  ใบหน้าเหลืองซีดเซียว  เห็นได้ชัดว่ามี 

ชีวิตความเป็นอยู่ต่างจากผู้คนที่จัดว่าเป็นชนชั้นกลางในฐานที่มั่นเมืองเอ 

อย่างสิ้นเชิง  และสาเหตุที่ทำให้เขาลงความเห็นออกมาแบบนี้ก็คือ... 
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คนเหล่านี้ไม่มีแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นอาวุธอย่างแท้จริง

บางคนเหน็บขวานดับเพลิงไว้ตรงบั้นเอว  คนที่ เหลือส่วนใหญ่ 

ถือท่อนโลหะที่ไม่รู้ไปถอดรื้อมาจากไหนไว้เพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันตัว 

ทุกคนต่างรีบตอบเสียงตีกัน “พวกเรามาจากเมืองซี”

“เรามาจากเมืองเอ็ม”

“พวกเรา...”

ชายวัยกลางคนอายุสี่สิบเศษ  ๆ  อธิบายว่า “ในทีมของพวกเรามีคน 

มาจากหลาย  ๆ  ฐานที่มั่นที่ถูกถล่มไป ซึ่งเราทุกคนกำลังจะอพยพไปอยู่ 

เมืองเอ แต่รถพังหมดแล้วเลยมารวมตัวกัน...”

หลัวซวินพยักหน้าแล้วชี้ไปทางรถด้านหน้าคันนั้นพร้อมกับเอ่ยถาม 

ว่า “ทีมของพวกคุณมากันแค่สองคันเหรอครับ”

ชายคนนั้นสีหน้าเปลี่ยนเป็นไม่น่ามองขึ้นเล็กน้อย ส่วนคนอื่น  ๆ  

ก็มีสีหน้าขุ่นเคือง  “ทีแรกขบวนรถของพวกเรามียี่สิบคัน  ทุกคนมา 

รวมตัวกันระหว่างทาง ดังนั้นถึงจะเจอซอมบี้ก็ยังพอคิดหาวิธีรับมือได้บ้าง  

แต่วันนี้ตอนขับมาถึงถนนสายนี้  รถคันนั้นเกิดเสียและดับไปเฉย  ๆ  

แถมบนถนนก็มีฝูงซอมบี้อยู่ เต็มไปหมด...ปกติเวลาเจอสถานการณ์  

แบบนี้ ทุกคนจะจอดรถหยุดรอและช่วยกันหาทางกำจัดซอมบี้ หรือไม่ 

ก็พยายามช่วยคนออกมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อ แต่วันนี้...” 

ตรงจุดนี้อยู่ห่างจากเมืองเอไม่ไกล คิดไม่ถึงว่าพอขบวนรถของ 

พวกเขาขับมาถึงตรงนี้แล้วจะเจอเข้ากับฝูงซอมบี้ขั้นสอง ประกอบกับ 

ได้ยินว่าอีกไม่ไกลก็จะถึงฐานที่มั่นเขตตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเอแล้ว  

รถคันหน้าพวกนั้นไม่อยากเสียเวลาและกลัวว่าจะมีคนบนรถต้องสละ 

ชีวิตอีก  แม้บนรถสองคันสุดท้ายจะมีคนอยู่เยอะมาก  แต่ก็เป็นเพียง 

มนุษย์ธรรมดากันทั้งนั้น ไม่มีผู้มีพลังพิเศษเลยสักคน รถของพวกเขา 

อยู่รั้งท้ายขบวนจึงถูกรถของผู้มีพลังพิเศษที่อยู่ข้างหน้าทิ้งให้กลายเป็น  

‘เหยื่อล่อเป้า’ หาทางไปต่อกันเอง ส่วนคนพวกนั้นก็หนีเอาตัวรอดไป 

กันหมด

พอหลัวซวินเข้าใจเหตุการณ์แล้วก็หันไปมองพวกหลี่ เถี่ยที่อยู่  
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ด้านหลัง เหล่าเด็กหนุ่มต่างจัดการกับศพซอมบี้รอบ  ๆ และควักคริสตัล 

ออกมาได้หนึ่งถุงเล็ก ครั้นเห็นหลัวซวินมองมาทางพวกตนจึงรีบยื่นถุง 

ให้พร้อมบอกว่า “มีหกสิบสี่ก้อนครับ”

หลัวซวินรับถุงใบนั้นมาแล้วแบ่งให้ชายวัยสี่สิบเศษคนนั้นครึ่งหนึ่ง  

“ครึ่งหนึ่งเป็นของพวกคุณ” พูดจบเขาก็ส่งคริสตัลที่เหลือให้จางซู่ที่อยู่ 

ข้าง  ๆ “ฐานที่มั่นเขตตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเออยู่เลยไปข้างหน้าอีก 

ไม่ไกล พวกคุณจะไปพร้อมรถพวกเราหรือจะไปกันเองครับ”

ชายคนนั้นอึ้งไปชั่วขณะก่อนรีบหันกลับไปมองคนอื่น  ๆ  ในทีม  

คนเหล่านั้นค่อนข้างลังเลใจอยู่เล็กน้อย ทว่าทันใดนั้นชายหนุ่มคนหนึ่ง 

ก็โพล่งถามขึ้น “พวกคุณจะไปที่อื่นต่อหรือเปล่าครับ”

หลัวซวินมองอีกฝ่ายครู่หนึ่ง เขารู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาคนคนนี้อยู่ 

นิดหน่อย ก่อนส่ายหน้าแล้วพูดว่า “พวกเราจะตรงกลับฐานที่มั่นเลย” 

คนเหล่านั้นเห็นว่าดูเหมือนในรถพวกหลัวซวินจะบรรทุกของกัน 

มาเต็มคันรถ  ก็เดาออกว่าพวกเขาน่าจะเป็นทีมจากเมืองเอที่ออกมา 

ปฏิบัติภารกิจนอกฐานที่มั่น  จึงปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่ง และแล้วชายวัย 

สี่สิบเศษคนนั้นก็พูดด้วยรอยยิ้มว่า  “ถ้าไปพร้อมกับพวกคุณได้ก็คง 

ดีที่สุดแล้ว  อย่างที่พวกคุณเห็น  คนบนรถของพวกเรา...เป็นแค่คน 

ธรรมดากันทั้งนั้น ไม่มีความสามารถแม้แต่จะป้องกันตัวเอง...” 

หลัวซวินสั่นหัวพลางพูดยิ้ม  ๆ  “ไม่ เป็นไรเลยครับ  พอดีทาง 

ฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้มีมาตรการให้รางวัล ถ้าใครช่วยผู้รอดชีวิต 

กลับไปได้ก็จะมีรางวัลให้น่ะ งั้นพวกคุณก็เตรียมตัวกันเถอะ”

หลังจากตกลงกันเรียบร้อยแล้ว  เหยียนเฟยจึงขยับขึ้นหน้าไป 

หนึ่งก้าว เขาลอกโลหะออกจากตัวรถบรรทุกคันใหญ่ที่พังยับจนไม่อาจ 

ทำให้คืนสู่สภาพเดิมได้นั้น  ก่อนจะหลอมเข้ากับโครงของรถบรรทุก 

เล็กที่ทุกคนนั่ งมาก่อนหน้ านี้  นอกจากเหยียนเฟยจะช่วยปะซ่อม 

บริ เวณที่ เป็นรู ให้แล้ว  ยังช่วยเสริมความแข็งแรงของตัวรถเพิ่มให้ 

อีกชั้นหนึ่งด้วย 

ส่วนชิ้นส่วนที่เหลือของรถคันนั้น  ทุกคนก็ลากพวกมันไปทิ้งไว้ 
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ตรงพื้นที่รกร้างริมถนน

ในขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยและเตรียมตัวจะออกเดินทางกันต่อ  

คนครึ่ งหนึ่ งที่ถูกซอมบี้กัดเป็นแผลก็ได้กลายร่างเป็นซอมบี้กันแล้ว  

ต่อให้เป็นคนจิตใจดีฆ่าพวกเขาไม่ลงสักแค่ไหน ทุกคนก็ปล่อยไปไม่ได้  

ส่วนคนที่ยังมีแค่บาดแผลก็หลบไปอยู่ยังจุดที่ไกลออกไป แม้ในแววตา 

จะมีความปรารถนา  แต่กลับไม่อาจเอ่ยปากขอร่วมขบวนไปกับทุกคน 

ด้วย  ใช่ว่าพวกเขาไม่อยากมีชีวิตรอด  และใช่ว่าพวกเขาไม่อยากขอ 

ความช่วยเหลือ แต่เป็นเพราะช่วงเวลาครึ่งปีที่ผ่านมานี้ ตลอดเส้นทาง 

ที่พวกเขาอพยพหนีตายเพื่อมาที่ เมืองเอนั้น  ล้วนเคยเห็นชะตากรรม 

ของคนมากมายที่ต้องกลายร่างเป็นซอมบี้ในท้ายที่สุดแล้ว 

ในบรรดาคนกลุ่มนั้นมีชายคนหนึ่งใจเด็ดอย่างยิ่ง  หลังจากเขา 

ถูกซอมบี้กัดเข้ าที่แขนก็รีบตัดแขนตัวเองทิ้ งทันที  เพียงแต่ ไม่รู้ ว่ า 

สิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผล  หรือเชื้อไวรัสซอมบี้แพร่กระจายอย่าง 

รวดเร็วกันแน่ เพราะไม่ทันไรเขาก็กลายเป็นซอมบี้เหมือนกับคนพวกแรก 

ที่เป็นซอมบี้ไปแล้วนั้นโดยสมบูรณ์ 

เมื่อเห็นว่าคนเหล่านั้นปีนขึ้นไปบนรถบรรทุกเล็กกันแล้ว ทันใดนั้น 

หลัวซวินก็พลันชี้ไปยังถนนเบื้องหน้าและบอกกับคนที่กำลังนั่งรอความตาย 

อยู่ข้างทางว่า “เดินตรงไปตามถนนสายนี้ประมาณสามสิบนาทีก็จะเห็น 

กำแพงของฐานที่มั่นเขตตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเอ ถ้าไปถึงที่นั่นแล้ว 

พวกคุณไม่เป็นซอมบี้ไปซะก่อน ขอแค่พวกคุณผ่านการตรวจและได้รับ 

การยืนยันว่าไม่ติดเชื้อไวรัสซอมบี้ ก็จะสามารถเข้าไปขอรับการรักษาได้”  

แต่ถ้ากลายเป็นซอมบี้  สิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่เบื้องหน้าก็คืออาวุธปืน 

ของทหารคุ้มกันฐานที่มั่น

รถแล่นมุ่ งหน้ าสู่ ฐานที่มั่น  หลังจากลงทะเบียนที่หน้ าประตู  

ทางเข้า และแจ้งข้อมูลว่าพวกตนเป็นคนช่วยชีวิตผู้คนที่อยู่บนรถบรรทุก 

เล็กคันนั้นระหว่างทางขากลับ พวกหลัวซวินก็ได้รับคูปองสะสมเพิ่มขึ้น 

อีกเล็กน้อย จากนั้นจึงมารอเวลาอยู่ในเขตกักตัว

พวกเขานั่งอยู่ในเขตกักตัวเพื่อรอให้เวลาผ่านไปกันอย่างเงียบ  ๆ  
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1 หรือไช่ถวนจื่อ คือผักที่นำไปปรุงรสผสมกับแป้งข้าวโพดแล้วปั้นเป็นก้อน ก่อนนำ 

ไปนึ่ง กินกับน้ำมันพริกเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดก็ได้  แต่บางท้องที่ห่อไส้ผักด้วยแป้งข้าวโพด 

ก่อนนำไปนึ่ง ลักษณะจึงคล้ายซาลาเปาไส้ผัก แต่แป้งด้านนอกเป็นสีเหลือง และเนื้อแป้งบาง 

ไม่นุ่มฟู

หลัวซวินนั่งเคี้ยวผักก้อนนึ่ง1 ที่สวีเหมยเตรียมไว้เมื่อสองวันก่อน จู่  ๆ  

คนที่ไม่ค่อยพูดมาตลอดอย่างเหยียนเฟยก็วางมือลงบนหลังมือของ 

หลัวซวินแล้วถามว่า  “เป็นอะไรหรือเปล่า  วันนี้นายดูอารมณ์ไม่ปกติ 

สักเท่าไรเลย” ตั้งแต่ย่างเข้าสู่เดือนมิถุนายน ภาวะอารมณ์ของหลัวซวิน 

ก็ดูจะผิดปกติไปเล็กน้อย เพียงแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่เห็นชัดเจนมากนัก  

จนกระทั่งวันนี้หลังจากเจอคนที่ถูกซอมบี้รุมทำร้ายพวกนั้น อาการของ 

หลัวซวินก็ยิ่งเห็นชัดขึ้น

ตอนเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้า...หลัวซวินดูพูดเยอะกว่าปกติ   

แต่ที่สำคัญที่สุดคือเหยียนเฟยสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าอารมณ์ความรู้สึก 

ของหลัวซวินนั้นไม่ปกติ

หลัวซวินอึ้งไปชั่วขณะ  เขาเงยหน้ามองไปทางเหยียนเฟยด้วย 

ความประหลาดใจเล็กน้อย เหยียนเฟยมองออกด้วยเหรอ ก็แหงละ  

ทั้งสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานป่านนี้ ก็เหมือนกับหลัวซวินที่สัมผัส 

ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนเช่นกัน ถ้าตัวเขามีภาวะ 

อารมณ์ผิดไปจากยามปกติ อีกฝ่ายย่อมต้องสัมผัสได้ไม่ต่างกันอยู่แล้ว

“...ไว้กลับไปบ้านแล้วเราค่อยคุยกัน”  สายตาหลัวซวินฉายแวว 

อ่อนล้า เขาไม่รู้ว่าจะเล่าหรืออธิบายให้เหยียนเฟยฟังว่าอย่างไรดี ตั้งแต่ 

วันที่ตนได้กลับชาติมาเกิดใหม่ก็ตัดสินใจไว้แล้วว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ 

ใครฟัง แต่มีบางเรื่องที่หากเก็บไว้ในใจนานเกินไปก็ทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้า 

จนยากจะแบกรับไหวเหมือนกัน

โดยเฉพาะเรื่องที่เคยประสบในชาติก่อนได้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้ง 

ตอนกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้  หลัวซวินจำไม่ได้ว่าชาติก่อนนั้น 

ตัวเองเดินทางเข้าเมืองเอมาด้วยเส้นทางไหน  เขาถึงขั้นไม่แน่ใจด้วยซ้ำ 

ว่าเข้ามาอยู่ในฐานที่มั่นตั้งแต่วันไหน  แต่ถึงอย่างนั้นเขากลับจำวันที่ 
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ฐานที่มั่นในเมืองเอ็มถูกถล่มได้อย่างแม่นยำ ทว่าเรื่องราวหลังจากนั้น...

บางทีอาจเป็นเพราะเคยผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากมาก่อน  

กลไกการทำงานของสมองมนุษย์จึงลบเลือนความทรงจำบางอย่างในอดีต 

ไปโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นจนกระทั่งวันนี้ตอนขับรถกลับฐานที่มั่นแล้วบังเอิญ 

เจอรถสองคันนั้นจอดขวางถนนอยู่ หลัวซวินถึงนึกออกว่า...ตอนหนีตาย 

ในชาติที่แล้ว เขาเคยเกือบตายอยู่ที่นั่น และที่ตรงนั้นทำให้เขาสูญเสีย 

เพื่อนร่วมทางที่พยายามหลบหนีมาจากเมืองเอ็มด้วยกัน  จนเหลือ 

ผู้รอดชีวิตที่กระเสือกกระสนหนีมาถึงฐานที่มั่นเขตตะวันตกเฉียงใต้ของ 

เมืองเอได้เพียงไม่กี่คน

ในเวลานั้นพวกเขาไม่ได้โชคดีพอจะพบกับทีมที่ออกมาทำภารกิจ 

แล้วผ่านมาช่วยไว้แบบวันนี้ สุดท้ายผู้ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันก็บาดเจ็บ 

ล้มตายไป ทำให้เขาและพรรคพวกที่เหลืออยู่แทบไม่เหลือแรงจะต่อสู้แล้ว  

จึงได้แต่หนีหัวซุกหัวซุนอย่างน่าอนาถ ไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองอดีต 

สหายของตัวเอง

หลัวซวินรู้จักชายวัยสี่สิบเศษที่พบในวันนี้  เนื่องจากชายคนนั้น 

เป็นหนึ่งในพรรคพวกที่สุดท้ายสามารถหนีเอาชีวิตรอดมาถึงฐานที่มั่น 

แห่งนี้เหมือนกับตน หลังจากเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นระหว่างทาง  

เมื่อคุณอาเฉินมาถึงฐานที่มั่นก็ตัดสินใจปลูกผักไว้ในที่พักของตนและ 

เริ่มหางานในฐานที่มั่นทำก่อนเป็นคนแรก ขนาดหลัวซวินในตอนแรก 

ยังเคยไม่ยอมแพ้และเลือกที่จะออกไปทำภารกิจนอกฐานที่มั่นร่วมกับ 

ทีมอื่นอยู่สองสามครั้ง...ตอนอยู่เมืองเอ็มเขาก็เคยออกไปนอกฐานที่มั่น  

และยังใช้หน้าไม้ที่ประดิษฐ์เองฆ่าซอมบี้ได้ด้วยนะ

แต่สุดท้ายความจริงที่โหดร้ายได้บอกหลัวซวินว่า...เขาเป็นเพียง 

คนธรรมดา  ซอมบี้ระดับล่างจำนวนแค่ไม่กี่ตัวนั้นยังพอรับมือไหว  

แต่ถ้าเป็นซอมบี้ระดับสูง คนธรรมดาอย่างเขาไม่มีทางจัดการได้ง่าย  ๆ  

อยู่แล้ว

เมื่อหลัวซวินคิดจะกลับไปหางานในฐานที่มั่นทำ  ในตอนนั้น 

คุณอาเฉินท่ านนี้ก็พอจะมีประสบการณ์การทำการเกษตรบ้างแล้ว  
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หลังจากที่ทั้งสองได้เจอกันอีกครั้ง อีกฝ่ายก็แนะนำให้หลัวซวินทำงาน 

เพาะปลูกในฐานที่มั่น จนหลัวซวินได้เข้าสู่เส้นทางการเป็นโอตาคุอยู่ใน 

ฐานที่มั่นอย่างสมบูรณ์

ส่วนคนอื่น  ๆ...แม้บางคนบนรถบรรทุกเล็กที่ขับตามหลังรถทีม 

โอตาคุกลับมาจะดูคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้าง แต่หลัวซวินต้องขออภัยด้วย 

ที่ในเวลานี้เขานึกไม่ออกจริง  ๆ...แต่เดี๋ยวนะ!

ทันใดนั้นหลัวซวินก็ตาลุกวาวขึ้นมาแวบหนึ่ง  ท่าทางตอนเขา 

เงยหน้าพึ่บขึ้นมาทำให้ เหยียนเฟยเห็นแล้วถึงกับเลิกคิ้ วด้วยความ 

แปลกใจ “เป็นอะไรไป ไม่สบายตรงไหนหรือเปล่า” เหยียนเฟยเอ่ยถาม 

พร้อมกับยกมือไปแตะหน้าผากหลัวซวิน

“เอ่อ...เปล่า...ไม่มีอะไร...” หลัวซวินพลันรีบกดหน้าลง ใบหน้า 

ขึ้นสีแดงซ่าน ปล่อยให้เหยียนเฟยวางมือแตะหน้าผากเขาแต่โดยดี

เขาเพิ่งนึกออกว่าทำไมถึงรู้สึกคุ้นหน้าชายหนุ่มวัยยี่สิบกว่าที่พูด 

แทรกขึ้นมาตอนอยู่นอกฐานคนนั้นนัก...เขายังจำได้ว่าระหว่างมาเมืองเอ 

เขาเคยมีเพื่อนชายคนสนิทร่วมทางมาด้วยหนึ่งคน แม้ตอนนั้นทั้งสอง 

เคยสัญญากันไว้ว่าหลังมาถึงฐานที่มั่น  ถ้าต่างฝ่ายต่างยังไม่มีคนรัก 

ก็จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปเรื่อย  ๆ  แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขา 

ทั้งสองกลับได้รู้จักกันแค่เพียงไม่นาน

ชายคนนั้นรูปร่างหน้าตาธรรมดามาก ถึงขั้นที่ถ้าเขาไปอยู่รวมกับ 

คนหมู่มากก็จะจดจำหน้าตาไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ซึ่งตัวหลัวซวินเองก็เป็น 

คนที่หน้าตาธรรมดามากเช่นกัน ด้วยเหตุนี้หลังจากเพื่อนชายคนสนิท 

เสียชีวิตไปเพียงไม่กี่ปี  หลัวซวินจึงค่อย  ๆ  ลืมเลือนรูปร่างหน้าตาของ 

ผู้ชายคนนั้น จำได้เพียงถ้อยคำที่ทั้งสองเคยคุยกันไว้ และเพราะเหตุนี้  

แม้วันนี้จะได้เจอกันอีกครั้ง แต่ก็รู้สึกแค่เพียง ‘คุ้นตา’ เท่านั้น

เหยียนเฟยเลิกคิ้ วข้ างหนึ่ งสู งขึ้น เล็กน้อยอย่างประหลาดใจ  

เขาสัมผัสได้ว่าในเวลานี้หลัวซวินมีอาการร้อนตัวนิด  ๆ ว่าแต่หลัวซวิน 

เคยทำเรื่องอะไรที่ควรรู้สึกร้อนตัวไว้ด้วยเหรอ อีกอย่าง ตอนที่ตนถาม 

หลัวซวินว่าวันนี้ดูมีท่าทีแปลกไป หลัวซวินกลับไม่ได้แสดงอาการแบบนี้ 
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ออกมานี่นา  ท่าทางในตอนนี้ ...ราวกับว่าจู่  ๆ  หลัวซวินก็นึกถึงเรื่องน่า 

ละอายใจบางอย่างที่เจ้าตัวเคยทำไว้ในอดีตขึ้นมาได้อย่างไรอย่างนั้น

เหยียนเฟยเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจ ที่เขาไม่พูดอะไรมากเพราะ 

กะว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านค่อยซักถามหลัวซวิน  ‘ดี  ๆ’  อีกที จึงเพียงรวบตัว 

อีกฝ่ายมากอดอย่างใจเย็น เฝ้ารอเวลาให้ผ่านไปด้วยกัน

ถ้าเป็นเมื่อสองเดือนก่อน การที่เหยียนเฟยแสดงท่าทางใกล้ชิด 

สนิทสนมกับเขาแบบนี้คงตกเป็นเป้ าสายตาของผู้คนรอบข้ างแล้ว  

แต่ตอนนี้ . ..บรรดาชายแท้ในฐานที่มั่นต่างเริ่มยอมรับสภาพ  ‘หาสะใภ้ 

เข้าบ้านไม่ได้  หาเพื่อนชายก็ยังดี ’  กันได้แล้ว  ดังนั้นจึงไม่มีคนสนใจ 

คู่รักชายชายที่แสดงความรักหวานแหววกันต่อหน้าธารกำนัล ในทาง 

ตรงกันข้าม การมีสมาชิกสองสาวสวยอยู่ในทีมโอตาคุของพวกหลัวซวิน 

ต่างหากที่ดึงดูดให้ผู้คนรอบข้างคอยชำเลืองมองมาทางพวกเขาอยู่เป็น 

ระยะ

โชคดีที่ทั้งสวีเหมยและซ่งหลิงหลิงระมัดระวังตัวสูงมาก  ตั้งแต่ 

เกิดเรื่องกับพวกเธอ ทุกครั้งยามออกมาข้างนอก สองสาวจะแต่งตัว 

แบบยูนิ เซ็กซ์  ถึงขนาดที่ซ่งหลิงหลิงยอมตัดใจหั่นผมยาวสลวยของ 

ตัวเองทิ้ง  ปกติเวลาออกไปไหนนอกจากแต่งตัวแบบไม่ให้ดูระบุเพศ 

แล้ว พวกเธอยังแต่งตัวไม่ให้สะดุดตา แถมยังพยายามปิดบังใบหน้า 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยตัว
อย
่าง
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