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“นี่คือภาษา ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถใช้สูตรคำนวณได้

ต่อให้นายรู้ศัพท์ทุกตัวในประโยค ก็ใช่ว่าจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมัน

ดังนั้นนอกจากหมั่นท่องศัพท์แล้ว ก็ต้องอ่านให้เยอะ ๆ รู้สึกให้มาก ๆ”

— เหยียนเหลียงอวี่

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

ในที่สุด  มหาวิทยาลัยซอมบี้  ก็เดินทางมาถึงบทสรุปของเหตุการณ์ 

ไวรัสซอมบี้ระบาดครั้งนี้แล้วนะคะ แน่นอนว่ายิ่งเป็นเล่มสุดท้าย ก็ต้อง 

ยิ่งเข้มข้นและสนุกสนานมากกว่าเดิม ในเล่มนี้จึงมีทั้งความลุ้นระทึก  

ความตลก และความรักของพระ  - นายที่ขยันเสิร์ฟอาหารสุนัขคุณภาพต่ำ 

ให้เพื่อน  ๆ  รับประทาน จนทุกคนหมั่นไส้และแอบแช่งให้ทะเลาะกันบ่อย ๆ  

อยู่ในใจ แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นแน่นอนว่าต้องเป็นสมาชิกใหม่ของห้องเกรียงไกร 

ไม่ย่อท้อ ที่จะมาสร้างสีสัน ความฮา และเพิ่มเสน่ห์ให้เรื่องได้อีกมาก  

ไมว่า่จะเปน็หนุม่ในชดุวา่ยนำ้ หรอืหนุม่หลอ่คูป่รบัของสมาชกิหอ้งเกรยีงไกร 

ไม่ย่อท้อบางคน

และยังมีตอนพิเศษอีก 5 ตอน ให้เพื่อน  ๆ  ได้อ่านเรื่องราวหลังจาก 

ภัยพิบัติผ่านพ้นไป  จะได้เห็นวิธีการเยียวยาจิตใจของแต่ละตัวละคร  

สุดท้ายชีวิตแต่ละคนจะเป็นอย่างไร  มีใครได้พัฒนาความสัมพันธ์กับ 

ใครบ้าง ก็มาลุ้นไปพร้อม ๆ กันได้เลยค่ะ
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ยามดึกสงัด
กระแสลมเย็นทวีความเร็วและรุนแรงมากขึ้นจนร่างกายสัมผัสได้  

สมาชิกทั้งสิบสี่คนแขวนตัวอยู่บนต้นไม้ ใกล้จะทนไม่ไหวเต็มที

“เหอจือเวิ่น นายลองดูอีกที” ซ่งเฝ่ยยังไม่ยอมแพ้

เหอจือเวิ่นประคองรีโมตบังคับโดรนไว้บนหน้าขาที่สั่นสะท้าน  

มือหนึ่งโอบรอบกิ่งไม้ มือหนึ่งขยับคันโยก บังคับให้เครื่องบินโดรนกลับ 

ขึ้นไปบนหลังคาอีกครั้ง ก่อนจะหันมองซ่งเฝ่ยอย่างจนปัญญา “ฉันลอง 

มาหลายครั้งแล้ว นายเองก็เห็นแล้วนี่ว่ามันไม่ได้ผล ถ้าพวกมันไม่เห็น 

พวกเราก็คงพอไหว  แต่ตอนนี้พวกมันล็อกเป้าหมายไว้ที่พวกเราแล้ว  

ถึงยังไงใบพัดของเครื่องบินก็ไม่น่าดึงดูดเท่ามนุษย์ที่ยังมีชีวิตหรอก”

ชเีหยยีนครุน่คดิครูห่นึง่ “ตอ้งหาวธิทีำใหพ้วกมนัมองไมเ่หน็พวกเรา”

ซ่งเฝ่ยกลอกตา “พูดน่ะง่าย แต่ตอนนี้พวกเราก็เหมือนกับถังหูลู่1 

ที่ปักอยู่บนมัดฟาง รอบข้างว่างเปล่า จะไปซ่อนตัวที่ไหนล่ะ”

“นี่ ฉันก็ไม่ได้อยากค่อนแคะว่าพวกนายไม่มีวิสัยทัศน์หรอกนะ แต่ 

ก็ควรจะเลือกต้นไม้แบบพี่ชายนี่ สูงเด่นเห็นแต่ไกล เบื้องล่างลึกล้ำดั่ง 

1 ผลไม้เคลือบน้ำตาลที่ชาวจีนนิยมรับประทานในฤดูหนาว ซึ่งผู้ขายมักนำไปเสียบไว้บน 

มัดฟางให้ลูกค้าเลือกซื้อ
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มหาสมุทร ต่อให้พวกมันเงยหน้าก็เห็นแต่กิ่งไม้เท่านั้น” หลัวเกิงผู้เลือก 

ต้นไม้ที่อยู่ใกล้หอประชุมที่สุด ลำต้นสูงใหญ่ มีกิ่งก้านและใบปกคลุม 

หนาแน่นที่สุดเอ่ยอย่างได้ใจ

“นายปีนขึ้นไปสูงมากเลย” ซ่งเฝ่ยเอ่ยชม

“แน่นอนอยู่แล้ว”

“มองเห็นหลังคาหอประชุมไหม”

“ใกล้แค่เอื้อม ชัดเจนแจ่มแจ้ง”

“มีซอมบี้ไหม”

“นายหมายถึงบนหลังคาเหรอ จะมีได้ยังไง”

“โอเค กระโดดข้ามไปเลย”

“...”

หลัวเกิงมองหลังคาหอประชุมที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งเมตร จากนั้น 

ก็เหลือบมองความสูงราวหุบเหวลึกที่อยู่ด้านล่าง ก่อนจะรีบเย็บปากตนเอง 

ทันที

“อันที่จริงฉันก็ไม่ได้ปีนสูงขนาดนั้นหรอก จริง ๆ นะ...”

ซ่งเฝ่ยรู้ว่าหน้าที่นี้ค่อนข้างยากลำบาก แต่พอกวาดตามองไปรอบ ๆ  

ก็พบเพียงตำแหน่งของหลัวเกิงเท่านั้นที่พอจะลงมือทำได้ “พวกเราจะ 

ติดแหง็กอยู่บนต้นไม้ตลอดไปไม่ได้ สูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุ อีกอย่าง  

ซอมบี้ก็ไม่ยอมไปไหนแน่ ๆ ยิ่งยื้อเวลาออกไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งแย่”

หลัวเกิง “ฉันรู้ว่าพวกเราต้องรีบหาสถานที่ปักหลักให้เร็วที่สุด แต่ 

ถ้าฉันก้าวพลาดล่ะ พวกนายจะสูญเสียสหายที่น่ารักคนหนึ่งไปตลอดกาล 

เลยนะ พวกนายเคยคิดบ้างไหม!”

ซ่งเฝ่ย “คำพูดที่ฟังดูยอมแพ้ง่าย  ๆ  แบบนี้ไม่สมกับเป็นนายเลยนะ  

เรื่องที่ยากลำบากอย่างการตามจีบระเบิดน้อย นายก็อดทนมาได้ตลอด 

ไม่ใช่หรือไง!”

หลัวเกิง “ก็จะทนไม่ไหวแล้วนี่ไง!”

หลินตี้เหล่ย “ช่างเป็นข่าวที่น่าเศร้าจริง ๆ”

หลัวเกิง “...”



เหยียนเหลียงอวี่

3

ซ่งเฝ่ย “...”

หลัวเกิง “ซ่งเฝ่ย ฉันบอกนายกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าห้ามฉัน ฉัน 

กระโดดละนะ!!!”

สิ้นเสียงตะโกนกร้าว  หลัวเกิงก็กระโจนตัวขึ้นไปกลางอากาศ  

ออกแรงถีบกิ่งไม้ที่อยู่ใต้ฝ่าเท้า ก่อนจะได้ยินเพียงเสียงกร๊อบอันคมชัด 

ของกิ่งไม้ที่หักร่วงลงไป แล้วหลัวเกิงก็ห้อยต่องแต่งอยู่ตรงขอบหลังคา 

หอประชุม

ตำแหน่งความสูงของต้นไม้ที่เขาปีนอยู่นั้น ใกล้เคียงกับหลังคา 

ซึ่งสูงกว่าราวหนึ่งศีรษะ ดังนั้นเมื่อกระโดดขึ้นจึงต้องพุ่งตัวไปด้านหน้าและ 

ด้านบนพร้อมกันอย่างรวดเร็ว จึงจะมั่นใจได้ว่าตนเองไม่พลัดตกลงไป 

ระหว่างการกระโดด ทว่าสุดท้ายก็เกือบจะทำพลาดซะแล้ว

โชคดีที่ยังเกาะไว้ได้ทัน

ภายในพรบิตาเดยีว หลวัเกงิกพ็ยายามใชป้ลายนิว้ทีจ่บัชายคาไวแ้นน่  

ดึงร่างของตนเองขึ้นไปทันที

ในที่สุดศีรษะของเขาก็ปรากฏเหนือหลังคาหอประชุม เท้าข้างหนึ่ง 

เกาะเกี่ยวชายคาอย่างรวดเร็ว มือเท้าสอดประสาน ก่อนจะพลิกตัวขึ้นไปได้ 

อย่างสวยงาม

หลัวเกิงนอนแผ่อยู่บนหลังคา หอบหายใจถี่พลางจ้องมองท้องฟ้า 

ยามค่ำคืน

แม้ริมฝีปากของทุกคนจะมีรอยยิ้ม แต่ก่อนหน้านี้หัวใจของพวกเขา 

แขวนอยู่บนเส้นด้าย หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี จึงค่อยผ่อน 

ลมหายใจออกมายาว ๆ 

หลัวเกิงนอนแผ่แค่ครู่เดียวก็รีบดีดตัวลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว ปลด 

กระเป๋าเป้ ดึงเชือกออกมา ก่อนจะเริ่มมองหาที่ผูก

แม้ซ่งเฝ่ยจะอยู่ใกล้หลังคา แต่ไม่สามารถกระโดดข้ามไปได้แน่  ๆ  

จึงปลดกระเป๋าเป้ออก แล้วเหวี่ยงขึ้นไปให้

หลัวเกิงเข้าใจความหมายในทันที เขาหยิบเชือกของซ่งเฝ่ยออกมา  

ผูกเชือกสองเส้นต่อกันจนได้ความยาวที่ใช้การได้ สุดท้ายก็โรยเชือกลงไป 
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ทางด้านซ้ายประตูทางเข้าหลักของหอประชุม ปลายเชือกอยู่ห่างจากพื้น 

ประมาณหนึ่งเมตร

หลังจากทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ไม่ต้องรอคำสั่งจากสหายร่วมรบ  

หลัวเกิงก็วิ่งไปสุดทางอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหลังของหอประชุม นอนคว่ำ 

ลงไปกับหลังคา และเริ่มเปล่งเสียงร้องเพลงทันที

ภายใต้แสงจันทร์ ไม่มีเพลงไหนจะเหมาะเหม็งไปมากกว่าเพลงรัก 

อีกแล้ว

“หากฉันเป็นไฮเพอร์โบลา~~เธอก็คือเส้นกำกับ~~หากฉันเป็น 

ฟังก์ชันผกผัน~~เธอก็คือเส้นแกนพิกัด~~แม้เราจะมีวาสนาต่อกัน~~ 

เกิดขึ้นในระนาบเดียวกัน~~แต่เรากลับไร้วาสนา~~ขนาบข้างไปแต่ 

ไม่บรรจบกัน...”2

สหายทั้งหมดไม่รู้ว่าเนื้อเพลงต้นฉบับเป็นอย่างไร แต่เมื่อหลัวเกิง 

ร้องเพลงนี้ออกมา ช่างทำให้พวกเขารู้สึกเจ็บปวดจนอยากจะหลั่งน้ำตาเลย 

ทีเดียว ราวกับเป็นตำนานความรักที่นองไปด้วยเลือดและน้ำตา เพราะ 

ไม่อาจรั้งหญิงงามเอาไว้ได้

ดวงตาทั้งสิบสองคู่หันมองหลินตี้เหล่ย...ทำไมเธอถึงไม่เข้าใจหัวอก 

ของหลัวเกิงบ้างเลย

ระเบิดน้อยทำไม่รู้ไม่ชี้ ยืนนิ่งมองคนอื่นแก้สมการคณิตศาสตร์โดย 

ไม่ทุกข์ร้อน

ระหว่างที่พวกเขากำลัง  “สื่อสารผ่านสายตา” หลัวเกิงก็ดึงดูดซอมบี้ 

ให้ตามเสียงไปได้บ้างแล้ว เขาไม่ได้ร้องเพลงเพียงอย่างเดียว แต่ยังเริ่ม 

วิ่งไปวิ่งมาตรงขอบหลังคาไปด้วย เมื่อทำสองสิ่งพร้อมกันจึงเรียกความ 

สนใจจากซอมบี้ได้มากกว่าถังหูลู่บนกิ่งไม้อย่างเห็นได้ชัด

สุดท้ายก็เหลือซอมบี้เพียงสองตนที่ยังคงวนเวียนอยู่ใต้ต้นไม้ของ 

เฉียวซือฉีกับโจวอีลวี่

2 เพลง  เศร้าเกินความเป็นจริง ขับร้องโดย หวังยวนเชา โดยเนื้อเพลงเปรียบเทียบ 

ความรักที่ไม่สมหวังกับนิยามเชิงเรขาคณิต
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โจวอีลวี่ขี้เกียจชวนทะเลาะว่านี่เป็นเพราะเสน่ห์ของใคร เขาปีนลงมา 

อย่างเงียบเชียบ เรียกซอมบี้ให้เข้ามาหา ก่อนจะใช้หอกแทงราวสามถึง 

ห้าครั้ง จากนั้นร่างของพวกมันทั้งคู่ก็ล้มตึงลงไป

ขณะนี้ซอมบี้บ้าคลั่งทั้งหลายไปรวมตัวกันที่ด้านหลังหอประชุมหมด 

แล้ว ส่วนทางประตูด้านหน้าโล่งโจ้งทางสะดวก

สมาชิกทั้งหมดรีบปีนลงมาจากต้นไม้เหมือนนกฮูก ก่อนจะค่อย  ๆ  

ไต่เชือกปีนขึ้นไปบนอาคาร

คนสุดท้ายที่ปีนขึ้นไปคือชีเหยียน ทันทีที่สองเท้าเหยียบหลังคา  

ก็รีบดึงเชือกเก็บ

เป็นจังหวะเดียวกับที่หลัวเกิงเพิ่งร้องเพลงเดิมวนจบเป็นรอบที่สาม

ทุกคนถอยร่นกลับเข้าไปกลางหลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้ซอมบี้มอง 

เห็นเงาร่างของสิ่งมีชีวิต แต่แน่นอนว่าบนหลังคาไม่ได้อุ่นไปกว่าบนต้นไม้ 

เลยสักนิด

“ตอนนี้จะทำยังไงต่อดี” เฝิงฉี่ไป๋เอ่ยถาม “รออยู่ที่นี่ ให้พวกซอมบี ้

แยกย้ายกันไปเองเหรอ”

ไม่รอให้คนอื่นตอบคำถาม ชีเหยียนก็รีบเอ่ยแทรกก่อน “การแสดง 

ของคณะพวกนายมีวันไหน”

“วันที่ยี่สิบธันวาคม ทำไมเหรอ” เฝิงฉี่ไป๋ไม่เข้าใจความหมายของ 

สหายร่วมรบ

“ก็แปลว่าเกิดเรื่องขึ้นก่อนที่จะมีการแสดง”

“ใช่แล้ว มีการปิดหอประชุมเพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษระดับสี่ 

และหก เพราะเสียงกลองในหอประชุมดังเกินไป”

“การซ้อมใหญ่ล่ะ เหลือเวลาอีกสองวันก่อนแสดง ต้องแต่งตัว 

แต่งหน้ามาซ้อมที่นี่ด้วยไหม”

“การซ้อมใหญ่ในหอประชุมซ้อมเสร็จก่อนสอบล่วงหน้าสองวันแล้ว  

ถึงแม้คณะของเราจะจัดการแสดงขึ้นมา แต่คณาจารย์ระดับบริหารก็ให้ 

ความสำคัญมาก เลยห้ามคนเข้าไปยุ่มย่ามในหอประชุมหลังจากที่ทำความ 

สะอาดและเตรียมการบริเวณด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงคณบดีจะรู้สึก 
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ไม่วางใจ แต่ก็ให้ซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายที่คณะของพวกเราเท่านั้น”

“ฉันเป็นพยานได้” นอกจากคนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ อู๋โจวมีสิทธิ์พูด 

มากที่สุด “ตอนไปตามหาวิทยุ ในอาคารอี้ซินอย่างกับมีเทศกาลวันฮัลโลวีน 

แน่ะ”

“ชีเหยียน ฉันรู้ว่านายต้องการจะยืนยันเรื่องอะไร” เฝิงฉี่ไป๋ว่า  

“ตอนนี้ในหอประชุมจะมีซอมบี้ไหม ฉันเองก็ตอบไม่ได้ แต่ถ้ามี ก็ไม่ใช่ 

เด็กศิลปกรรมกลุ่มใหญ่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นคนที่เอาชีวิตรอดมาได้ หรือ 

คนที่...ติดเชื้อก็ตาม”

ชีเหยียนพยักหน้า “งั้นก็ดี”

ซ่งเฝ่ยขมวดคิ้วมุ่น “นายถามไปถามมาแบบนี้ หมายความว่ายังไง 

กันแน่”

ชเีหยยีนอธบิายทนัท ี “ตอนปนีขึน้มาฉนัตัง้ใจมองประตใูหญ ่ จนเหน็ 

โซ่ล็อกจากด้านใน”

“แล้วมันแปลกตรงไหน ตอนที่ไม่ได้ใช้งาน เจ้าหน้าที่รักษาความ 

ปลอดภยักจ็ะลอ็กประตหูอประชมุจากดา้นใน...เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั 

เหรอ” ซ่งเฝ่ยเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้ว

“อืม” ชีเหยียนอธิบาย “ประตูล็อกจากด้านในก็พิสูจน์ได้ว่ามีคนอยู่ 

ภายในหอประชุม อีกทั้งเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในตอนกลางวัน หอประชุม 

ไม่ถูกใช้งาน ก็ไม่น่าจะเปิดไฟทิ้งเอาไว้ แต่ตอนนี้ด้านในกลับสว่างโร่ บางท ี

ผู้รอดชีวิตอาจอยู่รอดจนถึงช่วงกลางคืน หรืออาจจะเข้ามาตอนกลางคืน 

ก็ได้ ถ้าตอนนั้นเป็นช่วงซ้อมหรือซ้อมใหญ่ แม้คนที่อยู่ข้างในจะรอดชีวิต  

แต่ผ่านไปหลายวันขนาดนี้ ก็บอกยากว่าสถานการณ์ข้างในนั้นจะเป็นยังไง 

บ้าง  แต่ถ้าไม่มีการซ้อมใหญ่และสถานการณ์ปกติ ด้านในก็อาจจะมี 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่แค่ไม่กี่คน หรือมีผู้รอดชีวิตที่บังเอิญวิ่ง 

เข้ามาระหว่างเกิดเรื่องแค่จำนวนหนึ่ง เพราะจริง  ๆ  แล้วที่นี่ค่อนข้างไกล  

ไม่น่าจะเป็นสถานที่แรกที่คนเลือกมาหลบภัย ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์ข้างใน 

จะเป็นยังไง ขอเพียงจำนวนไม่มากจนสร้างความกดดัน ก็น่าจะรับมือได้ 

ไม่ยาก”
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“อาจจะเป็นไปได้” ซ่งเฝ่ยคิดตามข้อสันนิษฐานของชีเหยียน “นับ 

จากสองสามวันแรกที่เกิดการระบาดจนผ่านไปสิบกว่าวัน อาจมีคนหนีมา 

ที่นี่และใช้เป็นฐานที่มั่น เหมือนกับพวกเราที่ปักหลักอยู่ในโรงอาหารสินะ”

“ถา้เปน็แบบนีก้ย็ิง่ดสีิ เปน็ไปไดม้ากทีพ่วกเขาจะยงัมชีวีติอยู่ พวกเรา 

เองก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเจอซอมบี้หรือเจอเพื่อนนักศึกษาที่ตายไปแล้ว”

คำพูดของชีเหยียนค่อนข้างมีหลักการ มีเหตุผลน่าฟัง แต่ซ่งเฝ่ย 

กลับรู้สึกว่าเขาทำเรื่องง่ายให้ซับซ้อน “นายก็แค่จะเข้าไปฟื้นคืนกำลัง พัก 

อบอุ่นร่างกาย จะคิดมากไปทำไม”

ชีเหยียนกลอกตาใส่อีกฝ่ายอย่างไม่พอใจ นึกอยากจะบ่นออกมา  

แต่อดทนกลืนลงไปก่อน จากนั้นก็เริ่มอธิบายอย่างใจเย็น “ในเมื่อไม่รู้ 

สถานการณ์ปัจจุบันของสถานที่นั้น ๆ  ก็ต้องเตรียมการล่วงหน้า เพราะหาก 

เกิดเรื่องขึ้นจริง ๆ จะได้เตรียมใจและรับมือได้ง่ายด้วย”

ซ่งเฝ่ยเงียบกริบ

อันที่จริง หากเข้าไปแล้วเห็นศพนอนเกลื่อนกลาดเต็มพื้น หรือ 

เจอคนกินเนื้อคน เขาก็ไม่มั่นใจว่าตนเองจะรับไหวไหม แค่นึกถึงภาพ 

ในสนามกรีฑาที่มีซอมบี้ เดินโงนเงนอยู่ เงียบ  ๆ  ซ่งเฝ่ยก็รู้สึกชาไปถึง 

หนังศีรษะแล้ว

ชีเหยียนยังคงพูดถูกเหมือนทุกครั้ง  ทว่าตอนนี้กลับไม่มีปัญหา 

เรื่อง  “คิดถูกแต่แสดงออกไม่ดี”  แล้ว...บ้าฉิบ ทำไมตัวร้ายอย่างนายถึงมี 

วิวัฒนาการก้าวกระโดดอย่างนี้อะ!!!

ชีเหยียน “ไม่มีคำถามแล้วใช่ไหม”

ซ่งเฝ่ย “มี”

ชีเหยียน “ยังมีอีกเหรอ”

ซ่งเฝ่ย “นายช่วยดุด่าฉันเหมือนเมื่อก่อนได้ไหม”

ชีเหยียน “...”

คำขอร้องชวนงง ทำให้แม้แต่คนเฉลียวฉลาดอย่างชีเหยียนก็ยังต้อง 

หยุดคิด

หวังชิงหย่วนที่อยู่อีกด้านหนึ่งยกมือกุมขมับ นึกอยากลากรูมเมต 
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ไม่ได้เรื่องโยนกลับเข้าไปในเตาหลอม3 ซะเลย!

“คือว่า” เฉียวซือฉีสูดจมูก ยกมืออันสั่นเทาขึ้นมา “พวกเราหนาว 

จนทนไม่ไหวแล้ว ถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าจะเข้าไปในหอประชุม ก็ช่วยไป 

จีบกันหลังจากเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วได้ไหม”

ซอมบี้รอบกำแพงด้านล่างยังไม่จากไป พวกเขาจึงยังไปไหนไม่ได้  

แม้ก่อนนี้จะกังวลเรื่องสถานการณ์ในหอประชุม แต่เมื่อเทียบกับสายลม 

ที่บาดผิวเนื้ออยู่ในตอนนี้ ความกังวลที่เคยมีกลับไม่ได้มากขนาดนั้น

ตึง ๆ

ตึง ๆ ๆ 

หัวเหล็กของค้อนขนาดเล็กที่ผูกตรงปลายเชือกกระทบกับกระจก

ตรงนี้คือหน้าต่างระบายอากาศของห้องเจ้าหน้าที่รักษาความ 

ปลอดภัยด้านข้างอาคาร หากเป็นไปตามที่ชีเหยียนคาดการณ์  ว่าคนที่ 

ล็อกประตูคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่นนั้นพวกเขาก็ควรจะซ่อนตัว 

อยู่ในพื้นที่ของตนเองมากที่สุด

แต่กลับไม่มีการตอบสนอง

หลัวเกิงยังคงนอนคว่ำดึงดูดซอมบี้อยู่อีกด้านหนึ่ง ส่วนด้านที่มีค้อน 

ขนาดเล็กห้อยค้างอยู่ข้างกำแพงก็ยังคงเงียบงันเช่นเคย

ไม่มีการตอบสนองจากด้านใน ด้านนอกมีเพียงเสียงลมหวีดหวิว

สถานการณ์แบบนี้มีความเป็นไปได้สามข้อ ข้อแรก คนข้างในเป็น 

เหมือนเพื่อนนักศึกษาที่ติดอยู่ในห้องสมุด แม้จะปลอดภัยแต่ก็ขาดแคลน 

อาหารและน้ำ จนไม่สามารถอดทนได้ถึงที่สุด ข้อสอง มีคนถูกกัดตอน 

หนีเข้าไป แต่ยังอยู่ในช่วงฟักตัว กระทั่งประตูหน้าต่างถูกล็อกแน่นหนา  

ในช่วงเวลาที่คิดว่าปลอดภัยแล้ว คนที่ถูกกัดก็เริ่มกลายพันธุ์ ข้อสาม ผู้ที่ 

รอดชีวิตไม่ได้อยู่ในห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่ไปซ่อนตัวอยู่ใน 

ส่วนอื่นของหอประชุม

3 เปน็การเปรยีบเปรยคนทีม่ขีอ้เสยีหนกัมากจนควรเอาไปหลอม เพือ่ใหข้อ้เสยีนัน้หายไป
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พวกเขาคาดหวังให้เป็นข้อสาม แต่ก็เตรียมพร้อมรับมือกับข้อสอง 

เอาไว้ด้วย

“ทุบ”

ชีเหยียนออกคำสั่ง จากนั้นจ้าวเฮ่อก็ยื่นแขนขาเรียวยาวออกไปอย่าง 

กระตือรือร้น ก่อนจะใช้ค้อนทุบมุมหน้าต่างระบายอากาศเต็มแรง!

เพียงสองครั้งก็ได้ยินเสียง  “กึก”  ปรากฏรอยแตกร้าวบริเวณที่ค้อน 

ทุบและลามไปทั่ว สุดท้ายกระจกทั้งบานก็กลายเป็นลายใยแมงมุม

จ้าวเฮ่อเลื่อนค้อนไปตรงกลางกระจก จากนั้นก็ลงมือทุบอีกครั้ง

บานกระจกแตกละเอียด

ซอมบี้ที่ได้ยินเสียงเริ่มทยอยวิ่งมา แต่เนื่องจากช่องระบายอากาศ 

อยู่ค่อนข้างสูง พวกมันจึงทำได้เพียงเงยหน้ามองผ่านช่องว่างอย่างสิ้นหวัง

แสงไฟภายในสว่างเจิดจ้า ชีเหยียนอาศัยแสงไฟ ชะโงกศีรษะลงมา 

เพื่อพิจารณาสถานการณ์ภายในห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

จากมุมของเขามองเห็นด้านในได้เพียงสองในสามส่วนเท่านั้น อีก 

หนึ่งส่วนที่เหลือคือริมหน้าต่างซึ่งถือเป็นจุดบอด ชีเหยียนจึงมองไม่เห็น

แต่เขามองเห็นหน้าต่างระบายอากาศบนประตูชัดเจน บานหน้าต่าง 

เปิดอ้า มองเห็นโถงทางเดินของหอประชุมที่อยู่ด้านหลังประตูสว่างจ้า

โถงทางเดินว่างเปล่า เหมือนตอนที่พวกเขาไต่เชือกปีนขึ้นมาจาก 

ประตูหลัก

ระเบียงทางเดินของหอประชุมมีลักษณะเป็นวงกลม  รอบนอก 

ระเบียงทางเดินคือกำแพง ส่วนด้านในคือสถานที่จัดงานที่ถูกปิดมิดชิด  

หากเดินตรงไปข้างหน้าตามโถงทางเดิน ก็จะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้  

เท่ากับเดินรอบนอกของหอประชุมได้หนึ่งรอบ

การออกแบบคล้ายคลึงกับฮอลล์จัดแสดงคอนเสิร์ตหลายแห่ง คือ 

มีโครงสร้างชั้นในครอบเวทีและหอประชุมเอาไว้เพื่อเก็บเสียง จากนั้น 

จึงครอบเอาไว้อีกชั้นด้วยโครงสร้างชั้นนอกที่ติดไฟสว่างไสว มีทางเดิน 

ตรงกลางระหว่างโครงสร้างทั้งสองชั้น แน่นอนว่าหลังเวทีก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง 

ที่มีทางเชื่อมกับโลกภายนอก เพื่อแยกนักแสดงกับผู้ชมออกจากกัน
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พวกเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าทางเดินวงกลมนั้นปลอดภัยตลอดทาง  

แต่อย่างน้อยบริเวณนี้ก็ไม่มีอันตราย จึงไม่รีรออีกต่อไป รีบแทรกตัวเข้าไป 

ตามช่องระบายอากาศในทันที

คนแรกที่เหยียบพื้นคือชีเหยียน ทันทีที่เท้าแตะพื้นเขาก็รีบหมุนตัว 

กลับ

โชคดีที่ไม่มีใครอยู่ในจุดบอด

วินาทีต่อมา เขารีบพุ่งตัวไปล็อกประตูห้องเจ้าหน้าที่รักษาความ 

ปลอดภัย ล็อกยังใช้การได้ ไม่มีร่องรอยทำลายจากฝีมือมนุษย์

หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาทีกว่า  ๆ สหายทั้งหมดก็เข้ามาได้อย่าง 

ปลอดภัย

ภายในห้องเจ้ าหน้ าที่ รักษาความปลอดภัยมี เพียงตู้ เก็บของ  

โต๊ะทำงาน และเก้าอี้อย่างละสองตัว บนโต๊ะนอกจากสมุดบันทึกก็มีเพียง 

โทรศัพท์หนึ่งเครื่อง เครื่องวิทยุสื่อสารแบบชาร์จแบตเตอรี่สองเครื่อง  

หัวของตัวชาร์จยังคงเสียบติดอยู่กับปลั๊กไฟ แต่ด้านบนกลับว่างเปล่า ไม่มี 

วิทยุสื่อสารวางอยู่ ดูเหมือนจะเป็นการเสียบคาเอาไว้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ 

พร้อมชาร์จได้ตลอดเวลา

ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่มีวิทยุสื่อสาร ไม่มีการต่อสู้  

และไม่มีร่องรอยของการอยู่อาศัยระยะยาว

นี่ เป็นเพียงห้องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยธรรมดา  ๆ  ที่ 

ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกไปลาดตระเวนหรือไปเข้าห้องน้ำ

กระแสลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างระบายอากาศ แต่ก็เบาบางกว่าบน 

หลังคากับยอดไม้มาก

ทุกคนซุกตัวเข้ามุม หลบเลี่ยงสายลมเย็น ให้ร่างกายค่อย ๆ ฟื้นคืน 

ความอบอุ่นทีละน้อย แต่ร่างกายก็ยังคงเย็นเยียบ

น้ำในตู้กดน้ำยังเหลืออีกครึ่งถัง แต่ไม่รู้ว่าผ่านไปกี่วันแล้ว พวกเขา 

จึงช่วยกันยกถังลง ก่อนจะตรวจสอบภายในตู้กดน้ำอย่างละเอียด เมื่อ 

เห็นว่าไม่มีปัญหาอะไร จึงนำถังกลับขึ้นไปวางไว้ด้านบนอีกครั้งและกดปุ่ม 

ทำความร้อน
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แม้ว่าทุกคนจะมีน้ำเปล่าเป็นของตัวเอง แต่หนึ่งคือ เย็นเกินไป  

สองคือ มีจำกัด หากประหยัดได้ก็ควรจะประหยัด

หลังจากกดปุ่มทำความร้อนได้ไม่นาน สัญญาณก็เด้งไปที่โหมดรักษา 

ความร้อนอัตโนมัติ

ทุกคนกดปุ่มปล่อยน้ำออกโดยไม่นำภาชนะมารอง ปล่อยให้น้ำไหลนอง 

ลงพื้นแทน

หลังจากปล่อยน้ำไหลออกมาพักหนึ่ง จนรู้สึกว่าน้ำร้อนน่าจะฆ่าเชื้อ 

ได้มากพอประมาณแล้ว ก็กดทำความร้อนอีกครั้ง รอจนกระทั่งน้ำร้อน 

อีกรอบ จากนั้นก็ใช้แก้วสังกะสีเคลือบที่นำมาจากโรงอาหารมารองน้ำ แล้ว 

แบ่งกันดื่ม

ในที่สุดน้ำร้อนจัดก็ช่วยฟื้นคืนความอบอุ่นให้ทุกคน พวกเขาต่าง 

รู้สึกได้ว่าเรี่ยวแรงกลับมาอีกครั้ง

จ้าวเฮ่อย้ายโต๊ะไปไว้ใต้หน้าต่างระบายอากาศ เหยียบโต๊ะขึ้นไปและ 

มองลงไปด้านล่าง จากนั้นก็หันกลับมารายงานสถานการณ์ของสมรภูมิรบ 

รอบนอก...ซอมบี้ยังไม่ไป

เดิมทีทุกคนก็ไม่ได้คาดหวังให้พวกมันไปไหนอยู่แล้ว การที่ซอมบี้ 

แยกย้ายกระจายตัวไปได้โดยอัตโนมัติถือเป็นเรื่องด ี แต่ต่อให้พวกมันไม่ไป  

พวกเขาก็จะไม่นั่งรอความตายอยู่ที่นี่

เข้ามาในหอประชุมก็เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ตอนนี้อุ่นมากพอแล้ว  

ได้เวลาออกเดินทางต่อ

แต่...

“เดี๋ยวค่อยไปได้ไหม”

ซง่เฝย่เอย่ขดัจงัหวะนกัศกึษาจา้วทีเ่ตรยีมจะกระโดดออกทางหนา้ตา่ง 

ระบายอากาศเป็นคนแรก

“นายคิดจะทำอะไร” จ้าวเฮ่อถามอย่างระมัดระวัง รับรู้ได้ว่าไม่น่า 

จะเป็นเรื่องดี

ซ่งเฝ่ยยกยิ้มอย่างเป็นมิตร  เอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน  “ในเมื่อ 

เข้ามาแล้ว ก็ลองสำรวจดูก่อนแล้วค่อยไป”
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ว่าแล้ว

จ้าวเฮ่อดูระแวดระวัง “ทางเดินด้านนอกหรือด้านในหอประชุม”

ซ่งเฝ่ยกลับไม่ทุกข์ร้อน “เดินถึงไหนได้ก็ถึงตรงนั้นแหละ”

จ้าวเฮ่อทำหน้าเซ็ง แต่เฉียวซือฉีความอดทนต่ำยิ่งกว่า เขาพุ่งตัว 

ไปทางซ่งเฝ่ย ตาต่อตา ฟันต่อฟัน “นายคิดจะทำอะไรกันแน่ ไฟสว่างโร่  

ไม่มีคนอยู่ ถ้าค้นแล้วไม่เจอศพก็ต้องเจอซอมบี้แทนนะ คุณพี่ชาย”

“จอห์นส์ นายพัฒนาขึ้นแล้ว” ซ่งเฝ่ยเอ่ยชมอย่างจริงใจ เพราะ 

เฉียวซือฉีเอ่ยออกมาสั้นกระชับและชัดเจน ถ้าไม่ใช่เพราะน้ำเสียงที่เอ่ย 

สามคำสุดท้าย เขาคงคิดว่าชีเหยียนเป็นคนพูดด้วยซ้ำ

เฉียวซือฉีหย่อนก้นนั่งลง ปฏิเสธด้วยภาษากาย “เมื่อก่อนตอนฉัน 

ดูหนังสยองขวัญ ก็มักจะสงสัยและไม่เข้าใจว่าทำไมคนในหนังถึงชอบไป 

สถานที่ที่ไม่ปกติ อย่างบ้านที่มีลักษณะและบรรยากาศแปลก ๆ ที่ดูยังไงก็มี 

วิญญาณร้ายสิงสถิต ถ้าคนปกติก็ต้องรีบวิ่งหนีใช่ไหม  แต่คนพวกนั้น 

ใช้ตรรกะบ้าอะไรถึงได้วิ่งเข้าหา!”

ซ่งเฝ่ยนึกขัน รีบปรี่เข้าไปลากเฉียวซือฉี “เอาละ ฉันไม่แกล้งนาย 

แล้ว”

อีกฝ่ายขมวดคิ้วมุ่น หน้าตาเหลอหลา “นายหมายความว่ายังไง”

“เขาแค่อยากลองตามหาวิทยุสื่อสาร” ชีเหยียนไม่อาจทนมองอีก 

ต่อไป จึงรีบไขปริศนาทันที

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจยังอยู่ในหอประชุม แม้ผลลัพธ์ 

ที่เลวร้ายที่สุดคือพวกเขากลายพันธุ์เป็นซอมบี้ไปแล้ว แต่วิทยุสื่อสารก็น่า 

จะยังติดอยู่กับตัว สำหรับห้องเกรียงไกรไม่ย่อท้อที่ต้องอาศัยการตะโกน 

เป็นทางเลือกเดียวมาตลอด และยังต้องมีคนบังคับเครื่องบินด้วย สิ่งนี้ 

จึงเป็นเหมือนสายฝนที่ตกลงมาได้จังหวะพอดี

หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องแยกย้ายกันไปเหมือนคราวตามหาวิทยุ  

พวกเขาก็ไม่ต้องเป่าขลุ่ยอีก เมื่อจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์แยกกันเป็นสองทีม 

ก็ใช้วิทยุสื่อสารแทน

เฉียวซือฉีชะงักไปครู่หนึ่ง แทบจะมีควันพวยพุ่งออกมาจากศีรษะ  
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แต่เมื่อเหลือบมองแท่นชาร์จวิทยุสื่อสารที่วางอยู่บนโต๊ะ ก็นึกอะไรบางอย่าง 

ขึ้นมาได้

แต่ถึงจะมีเหตุผลอย่างไร ภารกิจนี้ก็ยังอันตรายอยู่ดี

“ถ้าหาไม่เจอจะทำยังไง”

ชีเหยียน “ถ้าหาไม่เจอก็ถอนตัว”

“ถ้าหาไม่เจอแล้วยังบังเอิญเจอซอมบี้หนึ่งตัว ซอมบี้ตัวใหญ่ หรือ 

ซอมบี้กลุ่มใหญ่ล่ะ”

ชีเหยียน “ความเป็นไปได้ที่จะเจอซอมบี้หนึ่งตัว ซอมบี้ตัวใหญ่  

หรือซอมบี้กลุ่มใหญ่มีค่อนข้างน้อย”

“ค่อนข้างน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์สักหน่อย”

ชเีหยยีน “ตอนนีท้างเดนิวา่งเปลา่ ถา้มซีอมบีก้ค็งอยูแ่คใ่นหอประชมุ  

พวกเราก็ไปที่ประตูหนึ่งที่อยู่ใกล้ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สุด  

ปิดไฟทางเดินรอบ  ๆ จากนั้นก็แง้มประตูดูข้างใน ถ้าสถานการณ์ภายใน 

พอจะรับมือได้ก็ลงมือต่อ แต่ถ้ารับมือไม่ได้ก็ถอนตัว”

“พูดง่าย แล้วถ้ามีซอมบี้โผล่ออกมาจากประตูอื่น แล้วโจมตีนาย 

จากทางด้านหลังล่ะ”

ชีเหยียน “ต้องมีคนคอยดูต้นทางอยู่แล้ว”

“...”

ชีเหยียน “นายจะไม่อาสาทำหน้าที่นี้จริงเหรอ”

“ไม่เห็นเหรอว่าฉันเงียบไปก่อนแล้วเนี่ย!”

เฉียวซือฉีถูกชีเหยียนทำร้ายจิตใจจนน้ำตาแทบรินไหล

ทว่าซ่งเฝ่ยกลับตกใจ

ไม่ใช่เพราะชีเหยียนรับมือได้อย่างลื่นไหล แต่ทุกคำที่ชีเหยียนพูด 

ออกมา ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะพูด ไม่ขาดตกแม้แต่คำเดียว!

เวลาล่วงเลยผ่านไปหลายวัน ซ่งเฝ่ยรู้สึกได้ว่าความเข้าใจชนิดที่ 

มองตาก็รู้ใจระหว่างพวกเขาอัปเกรดขึ้นมาก แต่อัปเกรดได้รวดเร็วและ 

ล้ำลึกขนาดนี้เชียวเหรอ เขารู้สึกขนพองสยองเกล้าเป็นอย่างมาก จากนี้ไป 

ถ้าเขาสบถด่าชีเหยียนในใจว่าไอ้คนชั่วช้าเลวทราม หมอนั่นจะได้ยินไหมนะ
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“ไม่ต้องมองฉันด้วยสายตาชื่นชมบูชาขนาดนั้นหรอก ฉันพึ่งพาได้ 

ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว”

เยี่ยม ความคิดในใจยังปลอดภัยดี
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บนเวทีแทบมืดสนิท เบาะที่นั่งกลืนอยู่ในความมืดมิด มีเพียง 

แสงไฟริบหรี่บนผนัง

ที่นี่คล้ายห้องฉายของโรงภาพยนตร์ มีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียว 

คือโรงภาพยนตร์มีจออยู่ด้านหน้า แต่ที่นี่มีเวที แน่นอนว่าที่นี่มีขนาดใหญ่ 

กว่า กว้างขวางกว่า และมีจำนวนที่นั่งมากกว่าโรงฉายภาพยนตร์ด้วย

แสงไฟเกือบจะมืดสนิท มีเพียงแสงสลัวจากโคมไฟขนาดเล็กที่ติดอยู ่

บนผนังทั้งสองด้าน แสงไฟพวกนั้นจะสว่างขึ้นเช่นเดียวกับตอนที่ภาพยนตร์ 

กำลังจะจบ

เมื่อแสงไฟค่อย  ๆ  สว่างไสวมากขึ้น ผู้ชมก็จะเดินออกจากโรงไป 

จนหมด

แต่ที่นี่กลับไม่ใช่

ราวกับหยุดเวลาเอาไว้ในช่วงที่ภาพยนตร์ใกล้จะจบ แสงสีเหลือง 

สลัวแทรกผ่านความมืดมิด สะท้อนให้เห็นกลุ่มเงาที่กำลังยืนนิ่งงัน

บ้างยืนอยู่แถวที่สอง บ้างยืนอยู่แถวที่เก้า บ้างยืนอยู่ทางด้านซ้าย 

ของแถวที่ห้า บ้างยืนอยู่ทางด้านขวาของแถวที่สิบ ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ใด  ๆ  

ราวกับพวกมันเป็นผู้ชมเพียงประปรายที่สะเปะสะปะลุกขึ้นยืนตรงเก้าอี้

ทันใดนั้นเอง แสงสีขาวก็สาดเข้ามาทางประตูหมายเลขสามตามรอย 

แง้มประตูที่เปิดออกเพียงเล็กน้อย แต่เนื่องจากแสงสว่างจ้าเกินไป ดวงตา 
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จึงเกือบพร่ามัว ทำลายความสงบของสถานที่อันมืดมิดนี้จนหมด

ด้านนอกประตูหมายเลขสาม สมาชิกทั้งหมดของห้องเกรียงไกรไม่ย่อท้อ 

เดินวนรอบโถงทางเดินเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย มีสี่คนยืนแยกซ้าย 

ขวาดูต้นทาง อีกสิบคนที่เหลือเบียดเข้าหากันและมองไปตามรอยแง้มของ 

บานประตู

เฉียวซือฉี “ใช่คนไหม”

โจวอีลวี่ “ถ้าเป็นคนจะยืนนิ่งอยู่กลางวงล้อมซอมบี้ในความมืด 

แบบนั้นเหรอ”

ซ่งเฝ่ย “ดูเหมือนจะมีหกตน”

ชีเหยียน “ข้างประตูหนึ่ง ยังมีที่ยืนติดกำแพงอีกหนึ่ง”

จ้าวเฮ่อ “เจ็ดตน พวกเรามีสิบสี่คน ก็สองต่อหนึ่งพอดี”

หลี่จิ่งอวี้ “จำเป็นต้องสองต่อหนึ่งด้วยเหรอ”

จ้าวเฮ่อ “ใช่สิ แต่ถ้าใครอยากหนึ่งต่อหนึ่งก็เอาเลย!”

หลี่จิ่งอวี้ “เสี่ยวเหอ พวกเรามาสู้แบบสามต่อหนึ่งกันดีกว่า”

เหอจือเวิ่น “เยี่ยม!”

จ้าวเฮ่อ “...”

สุดท้ายแนวคิดที่จะสู้แบบสองต่อหนึ่งก็เป็นอันตกไป พวกเขาแบ่ง 

เป็นสามกลุ่ม ซ่งเฝ่ยกับชีเหยียน ฟู่ซีหยวนกับอู๋โจว และจ้าวเฮ่อคนเดียว  

พวกเขายอบตัวคลานเข้าไปในความมืดก่อนแล้ว เข้าไปอย่างเงียบเชียบ 

ที่ด้านหลังของซอมบี้สามตนที่อยู่ใกล้ประตูหมายเลขสามมากที่สุด ก่อนจะ 

ลงมือโจมตีพร้อมกัน ซอมบี้สามตนไม่ทันได้กลิ่นสาบมนุษย์ ไม่ได้ยิน 

เสียง และมองไม่เห็นใคร ทั้งยังไม่ทันป้องกันตัวก็ถูกปลิดชีพซะแล้ว

เสียงต่อสู้ดึงดูดความสนใจของซอมบี้สี่ตนที่เหลือ แต่เสียงร้อง 

คำรามของพวกมันก็ถูกกักเอาไว้ภายในฮอลล์แห่งนี้เท่านั้น ร่างกายก็ถูก 

ที่นั่งกั้นเอาไว้ จึงไม่สามารถทำอะไรห้องเกรียงไกรไม่ย่อท้อได้

ซอมบี้สองในสี่ตนคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วิทยุสื่อสาร 

ที่แขวนอยู่บนเอวของพวกมันราวกับส่องแสงออกมา พวกเขาทำได้เพียง 
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เริ่มโจมตีก่อน ทั้งสิบคนร่วมแรงร่วมใจ มีโจวอีลวี่กับเฉียวซือฉีคอยดู 

ต้นทางอยู่ที่โถงทางเดิน ส่วนเหอจือเวิ่นกับหลี่จิ่งอวี้ยังไม่สบโอกาสโจมตี 

ระยะประชิด แต่ในที่สุดก็ล้มซอมบี้ทั้งสี่ตนที่เหลือได้สำเร็จ

เจ็ดศพ นอกจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองตน อีกสามตน 

คืออาจารย์ และอีกสองตนคือนักศึกษา

หลังจากปลดวิทยุสื่อสารและตรวจสอบรองเท้าทั้งสามคู่ด้วยตาเปล่า 

แล้วว่าน่าจะเป็นประโยชน์ พวกเขาก็รีบออกจากฮอลล์ทันที โดยวิ่งย้อน 

กลับไปยังโถงทางเดิน

แสงสว่างมักทำให้คนรู้สึกอุ่นใจมากกว่าความมืดเสมอ

เมื่ออยู่ท่ามกลางแสงสว่าง ซ่งเฝ่ยรีบเปิดใช้งานวิทยุสื่อสารทันที หลังจาก 

บิดและกดอยู่นานก็ยังใช้งานไม่ได้ ซ่งเฝ่ยทนไม่ไหวจนต้องตบตัววิทยุ 

สื่อสารดัง “ปึกปัก”

ชีเหยียนทนดูต่อไปไม่ไหว เขาคว้าวิทยุไปปกป้องไว้ได้ทันท่วงที  

“แบตเตอรี่หมดไม่ใช่ความผิดร้ายแรงนะ”

ซ่งเฝ่ยทำหน้ายู่ ก่อนจะตระหนักได้ว่าตนเองบื้อแค่ไหนที่คิดว่า 

วิทยุสื่อสารเสีย

เป็นไปได้ว่าวิทยุสื่อสารอาจติดอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ติดเชื้อมาหลายวัน 

แล้ว แต่ซ่งเฝ่ยคิดแค่ว่าในห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีแท่นชาร์จ 

เสียบไว้ตลอดเวลา จึงคิดเองเออเองว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารก็น่าจะเต็ม 

อยู่แล้ว

ทางด้านเหอจือเวิ่นยังคงลังเลกับรองเท้าสามคู่ที่อยู่บนพื้น ปล่อยให้ 

เท้าข้างขวาที่สวมถุงเท้าลายทางสัมผัสกับพื้นเย็นเยียบอยู่อย่างนั้น

“มัวทำอะไรอยู่ รีบลองสวมดูสิว่าคู่ไหนพอจะใส่ได้” ซ่งเฝ่ยเร่ง 

อีกฝ่าย

เหอจือเวิ่นยื่นมือออกไปแล้วก็หดกลับเข้ามาอีกครั้ง ทำซ้ำไปซ้ำมา 

อยู่หลายรอบ สุดท้ายก็ร้องไห้สะอื้นฮักพลางส่ายหน้าไปมา

ซ่งเฝ่ยเข้าใจความอึดอัดของเขา หากพูดไปก็เกรงจะไม่รื่นหูนัก แต่ 
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การเก็บข้าวของของคนตายมาใช้ย่อมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจเป็นธรรมดา

“บ้าฉิบ” ซ่งเฝ่ยกระชากตัวเหอจือเวิ่น ก่อนจะหยิบรองเท้าหนึ่ง 

ในสามคู่ที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมา “นายเอารองเท้าฉันไป ฉันใส่คู่นี้เอง!”

เหอจือเวิ่นพลันรู้สึกประทับใจในคุณธรรมสูงส่งเทียมฟ้าของซ่งเฝ่ย  

ซาบซึ้งใจจนอยากจะหลั่งน้ำตา “ขอบคุณ...”

ซ่งเฝ่ยโน้มเข้าไปใกล้ใบหน้าของอีกฝ่าย พูดซ้ำอีกครั้งว่า “นายเอา 

รองเท้าฉันไป ฉันใส่คู่นี้เอง!”

เหอจือเวิ่นกะพริบตาด้วยความมึนงง “ใช่ไง ขอบคุณนะ”

ซ่งเฝ่ย “...”

เหอจือเวิ่น “...”

ซ่งเฝ่ย “ทำไมนายถึงตอบตกลงได้ไร้ยางอายแบบนี้ นายไม่อยากใส ่ 

เลยให้เพื่อนคนอื่นใส่อย่างนั้นเหรอ เหอจือเวิ่น ฉันขอปรามาสนาย นายนี่ 

มันเห็นแก่ตัว ขี้ขลาด แล้วก็ทำให้ฉันผิดหวังชะมัดเลย!”

เหอจือเวิ่น “...”

ซ่งเฝ่ย “นายเอารองเท้าฉันไป ฉันใส่คู่นี้เอง”

เหอจือเวิ่น “ไม่ ไม่เป็นไร ฉันใส่เอง”

ซ่งเฝ่ย “ฉันละภูมิใจในตัวนายจริง ๆ”

...ซ่งเฝ่ย นายมันคือปีศาจ!!!

เหอจือเวิ่นสวมรองเท้าคู่หนึ่งจากในสามคู่นั้นได้ ถึงแม้จะค่อนข้าง 

หลวมไปหน่อย แต่ย่อมดีกว่าการกระโดดด้วยเท้าเปล่าแน่นอน

เขาไม่อยากทิ้งรองเท้าคู่เดิมไว้ จึงยัดกลับเข้าไปในกระเป๋า เผื่อว่า 

ตอนที่ออกจากหอประชุมอาจมีโอกาสเก็บรองเท้าอีกข้างขึ้นมาก็ได้

คนที่เหลือมองสหายร่วมรบแซ่เหอที่เหมือนซินเดอเรลลาถูกบังคับให้ 

ลองสวมรองเท้าทั้งที่ไม่ได้หลงรักเจ้าชาย ต่างรู้สึกเห็นใจอีกฝ่ายจริง ๆ แต่ 

เมือ่เหลอืบมองแมเ่ลีย้งซง่ทีอ่ยูข่า้ง ๆ พวกเขากร็บีเกบ็งำความเหน็อกเหน็ใจนี ้

กลับเข้าไปในหัวใจเงียบ ๆ 
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“มีเรื่องหนึ่งที่ฉันยังคิดไม่ตก เจ็ดคนนั้นติดเชื้อกลายพันธุ์ แล้วใครเป็น 

คนล็อกประตูหอประชุมจากด้านใน”

เมื่อกลับมาถึงห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ้าวเฮ่อก็เอ่ยถาม 

สิ่งที่รบกวนจิตใจมานาน

“น่าจะยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนอื่นอีก” หวังชิงหย่วน 

ตอบ “บนประตูใช้โซ่ที่มักจะใช้ล็อกประตูหอประชุม  โดยปกติก็น่าจะ 

เก็บไว้ในห้องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประตูซ้ายขวาที่อยู่ด้านหลัง 

ถูกล็อกในลักษณะเดียวกัน ทั้งยังไม่มีร่องรอยการทำลาย แปลว่าตอนนั้น 

พวกเขาล็อกประตูอย่างใจเย็นไม่เร่งรีบ อย่างน้อยก็น่าจะมีเวลาเหลือเฟือ  

ไม่ใช่การล็อกชั่วคราวเพราะถูกไล่ล่า  เป็นไปได้ว่าพอเห็นสถานการณ์ 

ภายนอกไม่ค่อยดี พวกเขาก็รีบล็อกประตูจากด้านในทันที”

“แล้วทำไมถึงยังติดเชื้อล่ะ” ฟู่ซีหยวนยังคิดไม่ตกเหมือนกับจ้าวเฮ่อ

หวังชิงหย่วนตอบ “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในหอประชุม 

ตลอดเวลา แต่ห้าคนที่เหลืออาจจะไม่ เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะเพิ่งวิ่ง 

เข้ามาตอนที่เกิดเรื่อง หรือมาขอความช่วยเหลือหลังจากที่ล็อกประตูไปแล้ว  

แต่พอเข้ามาได้อาจมีบางคนติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว สุดท้ายเลยทำให้คนอื่น 

พลอยเดือดร้อนไปด้วย”

จ้าวเฮ่อกับฟู่ซีหยวนเข้าใจแล้ว จึงไม่ได้พูดอะไรออกมาอีก

สมาชิกคนอื่น ๆ ก็เงียบลงเช่นกัน

การคาดเดาทั้งหมดเป็นเพียงการสันนิษฐานตามหลักเหตุผลเท่านั้น  

ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในหอประชุมแห่งนี้กันแน่ สิ่งที่พวกเขาเห็นอาจ 

เป็นเพียงเศษซากของนรกก็เป็นได้

เหอจือเวิ่นอธิบายว่า โดยปกติวิทยุสื่อสารต้องใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 

สองถงึสามชัว่โมง แตห่อ้งเกรยีงไกรไมย่อ่ทอ้ไมม่เีวลามากขนาดนัน้ สดุทา้ย 

จึงฝืนรอไปอีกหนึ่งชั่วโมง เมื่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือบอกเวลาเที่ยงคืน  

พวกเขาก็ไม่อาจรีรออีกต่อไป

ชีเหยียนกับหวังชิงหย่วนนำแท่นชาร์จทั้งสองตัวใส่เข้าไปในกระเป๋า 
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ของแต่ละคน ส่วนซ่งเฝ่ยก็หยิบเอาวิทยุสื่อสารและปีนหน้าต่างระบายอากาศ 

กลับขึ้นไปบนหลังคาเป็นคนแรก

จากนั้นไม่นาน สหายทั้งสิบสามคนที่ยังคงอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียง 

ปีศาจของซ่งเฝ่ยลอดมาตามเสียงซ่า ๆ เหมือนกระแสไฟฟ้า

“ฮัลโหล ฮัลโหล ได้ยินไหม ฉันหล่อหรือเปล่า”

สหายทั้งสิบสามคนตะเบ็งเสียงตอบกลับไปทางวิทยุสื่อสารที่อยู่ในมือ 

ของชีเหยียนโดยพร้อมเพรียง “ไปให้พ้น”

ชีเหยียน “...คำถามง่าย  ๆ  แบบนี้ยังต้องถามด้วยเหรอ ก็ต้องหล่อ 

อยู่แล้ว”

สหายทั้งหมด “หัดรู้จักเวล่ำเวลาซะบ้างสิ!!!”

ถึงแม้จะถูกบังคับให้กินอาหารสุนัขคุณภาพต่ำ แต่ประสิทธิภาพของ 

วิทยุสื่อสารก็เพียงพอที่จะชดเชยความบอบช้ำให้พวกเขาได้บ้าง

เมื่อเก็บวิทยุสื่อสารอย่างดีแล้ว ชีเหยียนและสหายร่วมรบที่เหลือ 

ก็เดินเรียงแถวต่อกัน ก่อนจะพลิกตัวขึ้นไปบนหลังคา

แต่ซอมบี้รอบหอประชุมยังคงไม่ไปไหนเหนือความคาดหมาย แม้ 

พวกมันไม่ได้รวมกลุ่มกัน แต่กลับกระจายตัวอยู่รอบ  ๆ  ทั้งด้านหน้าและ 

ด้านหลัง แทบไม่คิดจะออกห่างไปเลยสักนิด ราวกับรู้ว่ามีเหยื่ออยู่ด้านใน  

แม้ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ 

“แปลก” ในเมื่อซอมบี้ยังไม่ยอมไป ซ่งเฝ่ยจึงกล้าพูดออกมา “ถ้า 

ซอมบี้ที่หอพักหรือโรงอาหารมองไม่เห็นมนุษย์หรือไม่ได้ยินเสียง ไม่นาน 

พวกมันก็จะแยกย้ายกันไป แต่ทำไมซอมบี้ที่นี่ถึงยึดติดแบบนี้เนี่ย”

ทุกคนหันมองหน้ากัน นายมองฉัน ฉันมองนาย ล้วนตกอยู่ใน 

อาการสับสน

หวงมัว่เลยอธบิายแนวคดิของตวัเอง “ซอมบีพ้วกนีส้ว่นใหญเ่ปน็กลุม่ 

ที่ขวางทางพวกเราบนถนนหลักของมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นอย่างที่พวกเรา 

คาดเดาเอาไว้ พวกมันถูกนักศึกษาที่หนีออกมาจากสนามกีฬาของคณะ 

พลศึกษาพามาที่ถนนหลัก แปลว่าพวกมันต้องมีประสบการณ์การต่อสู้ 

มากกว่าซอมบี้ที่อื่น แถมยังรอดตายมาได้ด้วย”
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ซ่งเฝ่ย “ความหมายของเธอคือ เด็กคณะพลศึกษาพวกนั้นช่วย 

พัฒนาความสามารถด้านการต่อสู้ให้กับพวกมันอย่างนั้นเหรอ”

หวงมั่ว “ก็เป็นไปได้นะ เพราะมันต้องเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายนี่”

ทุกคนขมวดคิ้วพลางมองไปทางจ้าวเฮ่อ

ดวงตาอีกฝ่ายเบิกกว้าง นี่เรียกว่าคนนั่งอยู่ในบ้านแท้  ๆ  ก็มีหม้อ 

ลอยมาจนได้1

เรื่องแซะจ้าวเฮ่อเป็นอันจบไป แต่หลังจากวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว  

ซอมบี้ก็ยังไม่ไปไหน แม้เหอจือเวิ่นจะลองใช้เครื่องบินโดรนซ้ำอีกครั้ง 

ก็ยังไม่ได้ผล นับแต่ที่พวกเขาปีนขึ้นมาบนหลังคา ซอมบี้จำนวนมากที่อยู่ 

ด้านล่างก็เริ่มล็อกพวกเขาเป็นเป้าหมายอีกครั้ง

เวลาเที่ยงคืน ลมหนาวพัดโชยมา

ความอบอุ่นที่ยากจะหวนคืนของพวกเขาเริ่มจางหายไปทีละน้อย

ทุกคนไม่สามารถยืนโง่  ๆ  อยู่บนหลังคาได้อีกต่อไปแล้ว จะต้องทำ 

อะไรสักอย่าง หรือไม่ก็ต้องย้อนกลับเข้าไปพักค้างคืนในห้องเจ้าหน้าที่รักษา 

ความปลอดภัยก่อน แต่ตอนนี้เพิ่งจะเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืน พวกเขาไม่อยาก 

ตัดใจยอมแพ้เร็วขนาดนั้น แม้จะไม่สามารถบุกเข้าไปในลานจอดรถใต้ดิน 

ภายในคืนนี้ แต่ทุกคนก็หวังจะเข้าใกล้ลานจอดรถและประตูมหาวิทยาลัย 

ให้ได้มากที่สุด แค่ร่นระยะทางให้สั้นลงก็ยังดี

“เอาแบบนี้ไหม”  ซ่งเฝ่ยโพล่งความคิดออกมา  อันที่จริงเขามี 

แนวคิดนี้มาตั้งแต่โยนเหรียญทายหัวก้อยและตัดสินใจเดินมายังบริเวณพื้นที่ 

จัดกิจกรรมแล้ว แต่ความคิดเพิ่งจะมาเป็นรูปเป็นร่างในตอนนี้ “พวกเรา 

มาแบ่งช่วงระยะทางจากที่นี่ไปยังลานจอดรถเป็นจุดย่อย  ๆ ดู อย่ามุ่งหน้าไป 

ที่ลานจอดรถในทันที แต่หาปลายทางให้ไปได้สำเร็จทีละจุด สำเร็จจุดหนึ่ง 

ก็ค่อยพิจารณาจุดต่อไป ถ้าไหวก็ไปต่อ แต่ถ้าไม่ไหวก็อยู่จุดเดิมไปก่อน”

หลัวเกิงเข้าใจทันที “ความหมายของนายคือ แบ่งงานใหญ่ให้เป็น 

งานย่อยใช่ไหม”

1 เป็นการเปรียบเปรยว่า ยังไม่ทันทำอะไรก็ถูกคนอื่นว่าร้ายเสียแล้ว
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“ถูกต้องนะครับ!” ดวงตาซ่งเฝ่ยเป็นประกาย “กินให้อ้วนในคำเดียว 

เป็นเรื่องยาก แต่ถ้าค่อย ๆ กินทีละนิดก็จะทำให้อ้วนได้”

เหอจือเวิ่นตัวกลม “ฉันยืนยันเรื่องนี้ได้”

ซ่งเฝ่ยยกยิ้ม รู้สึกคันมือชอบกล ก่อนจะแนบฝ่ามือเข้ากับใบหน้า 

ของนักศึกษาเหอ

ชีเหยียนกลอกตามองบน เอ่ยถามถึงประเด็นสำคัญ “นายคิดจะ 

แบ่งยังไง”

“แบ่งตามโครงสร้างอาคาร” ซ่งเฝ่ยใช้ตะเกียบโลหะวาดเส้นบน 

พื้นผิวหลังคาที่มีฝุ่นหนาเตอะ จุดเริ่มต้นคือหอประชุม จุดสิ้นสุดคือทาง 

เข้าลานจอดรถที่อยู่ด้านหลังอาคารโฮ่วเต๋อ  จุดหมายระหว่างทางก็คือ 

อาคารแต่ละแห่ง “สระว่ายน้ำอยู่ใกล้หอประชุมมากที่สุด ถัดไปคือสนาม 

บาสเกตบอล  ด้านหลังสนามบาสเกตบอลคือทะเลสาบหมิงเฟิง ผ่าน 

ทะเลสาบหมิงเฟิงไปก็คือศูนย์วิชาการ ทางใต้ของศูนย์วิชาการก็คืออาคาร 

เรียนรวมซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโฮ่วเต๋อ  เมื่อพวกเราไปตามเส้นทางนี้  

เป้าหมายคือสถานที่ต่อไป เมื่อไปถึงอาคารเป้าหมายก็เท่ากับคว้าชัยชนะ 

แล้ว จากนั้นก็ค่อยคิดว่าจะไปต่อหรือพักก่อนดี”

ชีเหยียนขมวดคิ้วมุ่น “ฟังดูเหมือนง่าย แต่นายรับรองได้ไหมว่า 

สถานที่พวกนี้จะใช้พักเหนื่อยได้”

“ถ้าพูดถึงโครงสร้างอาคาร ฉันคงอยู่เฉยไม่ได้” โจวอีลวี่สะบัดผม  

แผ่นหลังเหยียดตรง  ปลายหอกชี้ไปยังจุดหมายบนแผนที่ของซ่งเฝ่ย  

“สระว่ายน้ำกับสนามบาสเกตบอลถือว่าไม่สูง มิหนำซ้ำยังมีท่อระบายน้ำ 

ขนาดใหญ่ด้านนอก สามารถปีนท่อน้ำขึ้นไปบนหลังคาได้โดยตรง บริเวณ 

โดยรอบทะเลสาบหมิงเฟิงคือต้นไม้ หากพบเจออันตรายก็ปีนขึ้นต้นไม้ได้ 

เลย ศูนย์วิชาการมีสามชั้น ปีนขึ้นไปตรง  ๆ  ไม่ได้ แต่ประตูทุกบานของ 

ชั้นหนึ่งจะมีกันสาด และหน้าต่างไม่ได้สูงจากพื้นจรดเพดาน ดังนั้นเมื่อ 

เหยียบขอบหน้าต่างแล้วกระโดดเป็นแนวเฉียงขึ้นไป ก็จะขึ้นไปบนกันสาดได ้

อย่าง so easy ส่วนอาคารเรียนนั้นตั้งเรียงรายข้างกัน ฉันคิดว่าพวกเรา 

จะผ่านแนวอาคารไปถึงห้องกระจกที่เป็นทางเข้าลานจอดรถได้ราบรื่นเหมือน 
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ลมพัดเลยละ ถ้าหากว่าต้องหยุดก็ปีนขึ้นต้นไม้ต่อ อย่ามองว่ามหาวิทยาลัย 

ของเราแห้งแล้งสิ มันก็มีสีเขียวอยู่นะ”

เมื่อโจวอีลวี่พูดจบ ลำคอของเขาก็แทบจะมีควันพวยพุ่งออกมา

จากนั้นก็พบว่าสหายทั้งหมดกำลังมองเขานิ่ง ๆ ตาไม่กะพริบ ไร้ซึ่ง 

ปฏิกิริยาใด ๆ

โจวอีลวี่รู้สึกจุกจนพูดไม่ออก “หรือว่าฉันพูดไม่ถูก”

สหายทั้งหมด “พูดถูกมาก ๆ”

โจวอีลวี่ “แล้วพวกนายทำท่าทางอะไรกันเนี่ย”

ซ่งเฝ่ย “พวกเขากำลังนึกเสียใจที่ไม่ได้เลือกเรียนวิชาเอกของเรา 

สองคนตั้งแต่แรกน่ะสิ”

ใครจะสามารถรอดพ้นจากอันตรายได้อย่างสวยงาม ก็ต้องเป็น 

หญ้าน้อยซ่งจากภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว แม้เขาจะมีทักษะการ 

หลบหนียอดเยี่ยมที่สุด แต่หากกล่าวถึงการออกแบบอาคารก็ต้องมองหา 

ท่านชายโจวเท่านั้น

ผ่านไปสองนาที

เงาทั้งสิบสี่ร่างกำลังรวมตัวกันอยู่บริเวณมุมหลังคาด้านหลังของ 

หอประชุม เปล่งเสียงเพลงขับขานดังกึกก้องไปทั่วจักรวาล...

“พายุหวีดหวิว~~ม้าร้องคำราม~~แม่น้ำฮวงโหคำรน~~แม่น้ำฮวงโห 

คำรน! ซัดสันเขาทะยานเสียดฟ้า~~แม่น้ำทางตะวันออกและทางเหนือ  

เมล็ดข้าวฟ่างสุกแล้วหนา~จากหมื่นเขาพร้อมใจราญต้านญี่ปุ่น~จอมยุทธ์ 

ห้าวหาญทระนงในป่าข้าวโพด...”2

การเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักและมีพลังถือเป็นเรื่องยากมาก แต่โชคดี 

ที่บรรพบุรุษของพวกเราทิ้งสมบัติเอาไว้มากมาย

กลุ่มนักร้องประสานเสียงจากห้องเกรียงไกรไม่ย่อท้อดึงดูดซอมบี้ 

2 เพลง  ปกปักฮวงโห แต่งคำร้องโดย กวงเว่ยหราน ในปี  ค.ศ.  1939 ขับร้องโดย 

คณะนักร้องประสานเสียงหลายกลุ่มเรื่อยมา
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จากทั่วทุกสารทิศมาได้อย่างงดงาม มีซอมบี้ตนหนึ่งที่ไม่สามารถยับยั้ง 

ความร้อนรุ่มภายในใจได้ จึงกางแขนออกและกระโดดขึ้นมา พยายาม 

จะสัมผัสกับสายน้ำแห่งมารดา3 สักครั้ง

ในที่สุดซอมบี้ก็ถูกล่อไว้ที่ด้านหลังของหอประชุมอย่างเนืองแน่น  

สองจากสิบสี่คนถอยออกไปก่อน ถัดมาอีกสองคน และสองคน จนถึง 

จังหวะสุดท้ายก็เหลือเพียงเสียงร้องของซ่งเฝ่ยกับชีเหยียนสองคนเท่านั้น  

เนื่องจากสมาชิกอีกสิบกว่าคนได้เคลื่อนย้ายไปยังด้านหน้าหอประชุม และ 

ทยอยปีนลงไปเงียบ ๆ แล้ว

ชีเหยียนกับซ่งเฝ่ยร้องตะโกนโหยหวนนานสิบนาที กระทั่งเสียงจาก 

วิทยุสื่อสารดังลอดมา

เป็นเสียงของหวังชิงหย่วน “ถึงหลังคาสระว่ายน้ำโดยสวัสดิภาพ  

ไม่ทราบสถานการณ์ภายในสระว่ายน้ำที่แน่ชัด พวกนายรีบมา”

ซ่งเฝ่ยตอบเสียงแหบ “ได้”

หวังชิงหย่วนสงสัย “คอเป็นอะไรไป”

ซ่งเฝ่ย “นายลองแหกปากคนเดียวให้ดังเท่าเจ็ดเสียงสักสิบนาทีสิ!  

ระยะทางแค่สามสี่ร้อยเมตร พวกนายใช้เวลาเดินตั้งสิบนาทีเลยรึไง!!!”

หวังชิงหย่วน “แต่พอพวกนายมาก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ เพราะ 

พวกฉันช่วยจัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้ว”

ซ่งเฝ่ย “เพื่อนรัก ฉันรู้ดีว่านายเป็นคนพึ่งพาได้”

เฉียวซือฉี “ซ่งเฝ่ย นายนี่มัน...”

คลิก

กดปุ่มปิด จากนั้นซ่งเฝ่ยก็พูดกับชีเหยียนอย่างเป็นธรรมชาติว่า  

“ถอนกำลังได้”

สิ้นคำพูดของซ่งเฝ่ย ทั้งสองคนที่หารือกันแล้วก็รีบวิ่งไปยังปลาย 

หลังคาอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็ว พวกเขาไม่ใช้เชือก แต่กระโดดลงไปบน 

3 แม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำแยงซีเกียงถือเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมและชีวิตของชาวจีน  

จึงเปรียบเป็นมารดาผู้ให้ชีวิต
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กันสาดที่อยู่เหนือประตูหลัก จากนั้นก็กระโดดจากกันสาดลงไปบนพื้น 

อีกครั้ง

เมื่อสองเท้าแตะพื้นดิน ทั้งสองก็เหมือนลูกธนูที่พุ่งออกจากสาย  

ดำดิ่งสู่ค่ำคืนมืดมิดโดยไม่เหลียวหลังกลับมามองแม้แต่นิดเดียว!

ทั้งคู่วิ่งไปอย่างบ้าคลั่ง จนมองเห็นเป้าหมายในกรอบสายตา สระว่ายน้ำ!

แต่เมื่อบนหลังคาไม่มีแม่น้ำ  ก็ไม่อาจดึงดูดซอมบี้ได้อีกต่อไป  

รวมถึงตอนที่พวกเขากระโดดลงมาพร้อมกับเสียง “ตุ้บ” ที่ดังขึ้นถึงสองครั้ง  

แล้วออกวิ่งอย่างรวดเร็วปานสายลม พวกซอมบี้ก็จับการเคลื่อนไหวได้ 

อย่างรวดเร็ว แล้วรีบไล่ตามเสียงมาในทันที!

เหมือนอย่างที่ซ่งเฝ่ยว่าเอาไว้  ระยะทางที่ เป็นเส้นตรงระหว่าง 

สระว่ายน้ำกับหอประชุมห่างกันเพียงสามหรือสี่ร้อยเมตรเท่านั้น

แต่คำว่า “เส้นตรง” ที่ว่านั้น จำเป็นต้องวิ่งผ่านผืนป่าเล็ก ๆ ด้วย

คนรุ่นก่อนปลูกต้นไม้ คนรุ่นหลังอาศัยร่มเงา หวังชิงหย่วนไม่ได้ 

โกหก ภายในป่ามีศพซอมบี้อยู่หลายตน และซ่งเฝ่ยกับชีเหยียนก็เหยียบ 

ข้ามพวกมันไปได้โดยไร้อุปสรรคขวากหนามใด ๆ

ทว่าซอมบี้ที่อยู่ด้านหลังกลับใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ!

ทั้งสองคนวิ่งไปถึงสระว่ายน้ำ พินิจมองอย่างตั้งใจ ก่อนจะล็อก 

เป้าหมายที่มุมท่อระบายน้ำอย่างรวดเร็ว!

ท่อระบายน้ำหนาทึบสะท้อนแสงเงาภายใต้แสงจันทร์

ชีเหยียนวิ่งไปถึงใต้ท่อระบายน้ำก่อนซ่งเฝ่ยหนึ่งก้าว แต่ด้วยเวลา 

ที่กดดันอยู่จึงไม่อาจชักช้ารีรอได้อีก ในเมื่อต้องปีนขึ้นไปอยู่แล้ว เขาจึง 

โอบรอบท่อระบายน้ำอย่างไม่ลังเล เอาทักษะการปีนป่ายต้นไม้มาประยุกต์ 

ใช้เต็มที่

ซ่งเฝ่ยตามหลังมาติด  ๆ ขณะที่ชีเหยียนเพิ่งปีนขึ้นไปได้สองเมตร  

เขาก็เร่งมือตามขึ้นไป จนศีรษะเกือบจะติดกับฝ่าเท้าของชีเหยียน

ท่อระบายน้ำเรียบลื่นกว่าลำต้นของต้นไม้มาก จึงปีนยากและลำบาก 

กว่า ยิ่งไปกว่านั้นคือ ตอนวิ่งผ่านป่า ซ่งเฝ่ยไม่ได้วิ่งบนถนนที่ปูด้วย 
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หินกรวดตลอดทาง มีหลายครั้งที่เขาเผลอเหยียบลงไปในแอ่งโคลน เท้าจึง 

ลื่นจนแทบเหยียบไม่อยู่ ถ้าไม่ใช้แขนเกาะเอาไว้แน่น ๆ ป่านนี้คงตกลงไป 

บนพื้นนานแล้ว

ชีเหยียนขึ้นไปบนหลังคาได้ภายในชั่วพริบตา แต่เขากลับเพิ่งปีน 

ขึ้นมาได้เพียงครึ่งทางเท่านั้น

ซ่งเฝ่ยกัดฟันแน่น เม็ดเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผาก

ซอมบี้ด้านหลังไล่ตามออกมาจากป่าแล้ว  ทั้งยังตามติดอย่าง 

กระชั้นชิด!

“จับเชือกไว้”

ไม่รู้ว่าเสียงใครตะโกนอะไรมาจากด้านบน ซ่งเฝ่ยแยกแยะไม่ออก

แต่มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้า ซ่งเฝ่ยจึงสั่นศีรษะจนมองเห็น 

ชัดเจน นั่นคือเชือกที่สหายร่วมรบหย่อนลงมาให้เขา!

ซ่งเฝ่ยปลื้มใจ เอื้อมมือออกไปคว้าเชือก

เขาพยายามระมัดระวังให้มากแล้ว ถึงขั้นที่ใช้มือข้างหนึ่งจับเชือก 

เอาไว้ ส่วนมืออีกข้างก็ยังคงกอดท่อระบายน้ำแน่น

แต่ยังไม่เพียงพอ เขาประเมินตัวเองสูงเกินไป

ทันทีที่แขนข้างหนึ่งผละออก ร่างของเขาก็ลื่นไถลลงอย่างรวดเร็ว  

ฝ่ามือที่จับท่อระบายน้ำครูดจนผิวหนังถลอก ยังไม่ทันที่ซ่งเฝ่ยจะรู้สึก 

ปวดแสบปวดร้อน ร่างของเขาก็ร่วงลงสู่พื้นดิน!
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ชี เหยียน  มองดูซ่งเฝ่ยตกลงไป  เมื่อเห็นก้นซ่งเฝ่ยกระแทกพื้น  

หัวใจเขาพลันแตกร้าวออกเป็นแปดส่วน

ซอมบี้อยู่ห่างแค่เอื้อม!

ดูเหมือนซ่งเฝ่ยจะตระหนักได้ถึงข้อนี้ จึงไม่มัวทำหน้าบิดเบี้ยว 

เหยเกด้วยความเจ็บปวด รีบผุดลุกขึ้นยืน ตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งกว่า 

ชีเหยียนซะอีก!

ซ่งเฝ่ยปีนขึ้นไปบนท่อระบายน้ำอีกครั้งอย่างว่องไว พยายามหนี 

หัวซุกหัวซุน ฝ่าเท้าอยู่ห่างจากพื้นหนึ่งเมตร เคลื่อนไหวได้ราวกับถูกผีสิง

แต่ความสูงยังไม่พอให้คว้าปลายเชือกเอาไว้

ซอมบี้สี่ตัวหน้าสุดที่ไล่ตามมาใกล้จะวิ่งมาถึงท่อระบายน้ำแล้ว และ 

กองทัพซอมบี้ที่อยู่ด้านหลังเองก็ออกจากป่ามาแล้วเช่นเดียวกัน!

ชีเหยียนไม่รอให้ซ่งเฝ่ยปีนขึ้นมาเอง  เขานำเชือกที่อยู่ด้านบน 

ท่อระบายน้ำมาคล้องเข้ากับข้อมือ จับเชือกด้วยสองมือ ก่อนจะหย่อน 

ลงไปตรง ๆ!

ปลายเชือกที่เคยอยู่สูงเหนือศีรษะของซ่งเฝ่ยถึงหนึ่งเมตร จู่ ๆ ก็ถูก 

หย่อนลงมาตรงหน้า!

ซ่งเฝ่ยไม่เห็นว่าเชือกมาได้อย่างไร เพียงยื่นมือคว้าตามสัญชาตญาณ  

เขาเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 
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อีกครั้ง จึงไม่ใช้เท้า แต่เปลี่ยนมาใช้ท่อนขาหนีบท่อระบายน้ำเอาไว้แทน  

เมื่อเปลี่ยนท่าทางแล้ว ซ่งเฝ่ยจึงจับเชือกในมือแน่น และคลายสองขาออก  

ก่อนจะทิ้งน้ำหนักทั้งตัวโอนถ่ายไปบนเชือก!

ชีเหยียนเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนที่อีกฝ่ายคว้าเชือกแล้ว แต่แรงดึง 

ที่จู่ ๆ ก็เพิ่มขึ้นยังไกลเกินความคาดหมายไปมาก จนตัวเขาเองเกือบถูกลาก 

ลงไปด้วย!

ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็ว ภายในชั่วพริบตา ซ่งเฝ่ยก็ล้มลงกับพื้น 

และปีนขึ้นมาใหม่อีกครั้ง กระทั่งชีเหยียนหย่อนเชือกลงไป ทุกคนจึงเพิ่ง 

ได้สติกลับมา

แต่การเคลื่อนไหวของชีเหยียนเร็วกว่ามาก ขณะที่พวกเขากำลัง 

คิดจะเข้าไปช่วยจับเชือก ร่างกายครึ่งท่อนของชีเหยียนก็ถูกดึงออกไป 

นอกชายคาแล้ว อย่าว่าแต่เชือกเลย พวกเขาทั้งหมดยังต้องช่วยกันสุดแรง 

ถึงจะคว้าเอวกับท่อนขาชีเหยียนเอาไว้ได้ทัน!

เดิมทีซ่งเฝ่ยคิดว่าการปีนเชือกขึ้นไปครั้งนี้คงไม่ต้องเปลืองแรง แต่ 

กลายเป็นว่าเขาไม่ได้ถูกดึงขึ้นไปในทันที และเกือบจะตกลงไปอีกครั้ง  

ทำเอาตกใจแทบแย่!

ดีที่สุดท้ายเชือกก็หยุดตกลงมา ซ่งเฝ่ยรีบเงยหน้าขึ้นด้วยความ 

ตกใจ ก่อนจะมองเห็นร่างกายท่อนบนกับใบหน้าที่เกร็งจนเส้นเลือดปูดโปน 

ของชีเหยียนยื่นออกมา!

คนอื่นที่ เหลือกอดชีเหยียนแน่นและช่วยกันดึงเขากลับเข้าไป  

รวมถึงดึงเชือกที่อยู่ในมือของชีเหยียนด้วย ซ่งเฝ่ยที่อยู่บนเชือกค่อย  ๆ  

ถูกดึงสูงขึ้นทีละน้อย

ทว่าซอมบี้สี่ตัวนั้นตามมาทันแล้ว พวกมันรีบคว้าท่อนขาซ่งเฝ่ยที่ยัง 

ไม่พ้นระยะปลอดภัยในทันที!

ซ่งเฝ่ยใช้เท้าถีบหน้าซอมบี้ตนหนึ่งไปเต็มแรง แต่ซอมบี้อีกสามตน 

ยังคงคว้าท่อนขาเขาได้ และพยายามจะกระชากลงมา!

แรงดึงที่พวกเขาต้องรับมือเพิ่มขึ้นเป็นสี่ เท่า  ทำให้การดึงเชือก 

หยุดชะงัก ยังดีที่ชีเหยียนและทุกคนจับเชือกได้มั่นแล้ว
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ทว่าซ่งเฝ่ยไม่เป็นเช่นนั้น

คราวนี้เขารู้สึกปวดแสบปวดร้อนจริง  ๆ ฝ่ามือเสียดสีกับความหยาบ 

ของเชือกจนผิวหนังหลุดลอก ทิ้งไว้เพียงรอยเลือดแดงจาง  ๆ จากนั้น 

ก็ตามมาด้วยเสียงดัง “ตุ้บ” เขาร่วงลงสู่พื้นอีกครั้ง!

ซ่งเฝ่ยกระแทกกับพื้นอย่างแรง เท้าหลุดออกจากรองเท้าที่ซอมบี้ 

สามตนนั้นจับเอาไว้!

ซอมบี้สามตนชะงักครู่หนึ่งก่อนจะโยนรองเท้าทิ้ง พุ่งเข้าใส่ซ่งเฝ่ย 

ที่นอนอยู่บนพื้น และพยายามกดร่างเขาลง!

ซ่งเฝ่ยไหนเลยจะให้โอกาสพวกมัน

ตอนล้มครั้งแรกอาจจะยังไม่คุ้นเคย แต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มชิน  

ครั้งแรกซ่งเฝ่ยยังตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ครั้งที่สองจึงยิ่งว่องไวกว่า  

จังหวะที่ดึงเท้าออกก็กลิ้งไปกับพื้น กว่าซอมบี้จะพุ่งมาถึง เขาก็กลิ้งห่าง 

ออกไปด้านข้างราวหนึ่งเมตรแล้ว โดยไม่ได้มองว่าซอมบี้เป็นอย่างไรด้วยซ้ำ  

เขารีบยันตัวลุกขึ้นยืน วิ่งตรงแหน็วไปที่ประตูสระว่ายน้ำที่เปิดอยู่ด้านข้าง 

โดยไม่หันกลับมามอง

“ใช้เสียงช่วยสกัดพวกมันเอาไว้ ชีเหยียน นายห้ามลงมานะ!!!”

ตอนที่ เสียงตะโกนดังขึ้นท่ามกลางสายลมยามค่ำคืน  ชีเหยียน 

ทิ้งเชือก หยิบหอก และก้าวขาข้างหนึ่งออกไปกลางอากาศครึ่งหนึ่งแล้ว  

ถ้าซ่งเฝ่ยตะโกนช้ากว่านี้อีกนิดเดียว ชีเหยียนคงพุ่งตรงลงมาจากหลังคา 

เรียบร้อย

ที่ความสูงระดับนั้น ไม่ต้องให้ถึงมือซอมบี้ พระแม่ธรณีก็รับเขา 

กลับไปได้เช่นกัน!

เสียงประสานบทเพลง  แม่น้ำฮวงโห  อันไพเราะทรงพลังไหลทะลัก 

ออกมาอีกครั้ง คราวนี้สมาชิกทุกคนเต้นรำเพิ่มแรงดึงดูดให้มากขึ้นด้วย  

กระทั่งชีเหยียนที่เต้นไปเต้นมายังเริ่มปล่อยท่าเด็ด ๆ ของตัวเอง

นอกจากซอมบี้สี่ตนแรกสุดที่จดจ้องซ่งเฝ่ย  กองทัพซอมบี้ที่ไล่ 

ตามหลังมาล้วนถูกสมาชิกคนอื่น  ๆ  หลอกล่อเอาไว้ให้อยู่ใกล้ท่อระบายน้ำ 

ได้ทั้งหมด
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แต่ซ่งเฝ่ยไม่รู้เรื่องนั้นเลย

เขาไมรู่ว้า่มซีอมบีไ้ลต่ามหลงัมากีต่น และไมรู่ว้า่การรอ้งประสานเสยีง 

ทีด่งัขึน้อกีครัง้ มาจากสหายรว่มรบจรงิ ๆ หรอืเปน็ภาพลวงตาจากเหตกุารณ ์

ในอดีตกันแน่

สิ่งเดียวที่รับรู้ได้คือลมหนาวที่ปะทะพวงแก้ม กระทั่งเข้ามาในอาคาร 

สระว่ายน้ำ อากาศก็พลันสงบนิ่งในทันใด

ซ่งเฝ่ยยังไม่หยุดวิ่ง เขาถอดรองเท้าข้างเดียวที่เหลือและวิ่งด้วยท่าทาง 

ผิดมนุษย์ไปที่ขอบสระโดยที่สวมเพียงถุงเท้า แล้วทิ้งตัวนั่งลงโดยไม่ลังเล  

ก่อนจะมุดลงน้ำไปอย่างเงียบเชียบ

สายน้ำเย็นฉ่ำทะลักเข้าใส่ตา หู ปาก และจมูกในทันที ซ่งเฝ่ย 

หลับตาลง กลั้นลมหายใจ ก่อนจะค่อย ๆ จมลงช้า ๆ

บริเวณสระว่ายน้ำเงียบสงบตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงตอนนี้ แทบไม่มี 

แม้แต่เสียงน้ำสาดกระเซ็นในตอนที่เขาลงน้ำ  เมื่อซ่งเฝ่ยจมลงสู่ก้นบึ้ง  

ระลอกคลื่นในสระว่ายน้ำก็ค่อย  ๆ สงบลง ทุกอย่างเงียบสงัดราวกับไม่เคย 

มีอะไรเกิดขึ้น

เย็นเยียบ อึดอัด และหายใจไม่ออก

ซ่งเฝ่ยรู้ว่าตนเองจำเป็นต้องโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำแล้ว

เขารู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปยาวนาน แต่ก็รู้แก่ใจดีว่าอย่างมากก็เพิ่ง 

ผ่านไปได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำ แต่นั่นคือขีดจำกัดในการกลั้นหายใจของเขา

ผิวน้ำสั่นกระเพื่อมก่อระลอกคลื่นอีกครั้ง

เขาโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำครึ่งศีรษะอย่างเงียบเชียบเช่นเดียวกับตอน 

ที่ดำลงไป

แสงจันทร์เย็นยะเยือกตกกระทบกระจกบานใหญ่ สาดส่องพื้น 

กระเบื้องไปจนถึงสระว่ายน้ำ แต่งแต้มแสงสลัวไปทั่วทั้งบริเวณ

ภายในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีซอมบี้เพียงหกหรือเจ็ดตนเท่านั้น  

ซอมบี้สี่ตนจากทั้งหมดนั้นดูคล้ายซอมบี้ที่ เคยดึงขาเขาก่อนหน้านี้มาก  

แต่เนื่องจากอยู่ไกลกัน ซ่งเฝ่ยจึงไม่ค่อยแน่ใจนัก
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แม้ว่าซอมบี้ทั้งหกตนจะปักหลักอยู่ในอาคารสระว่ายน้ำตั้งแต่ต้น  

แต่อาคารเปิดแบบนี้  ต่อให้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  ก็ไม่น่าจะมีซอมบี้แค่ 

ไม่กี่ตน

ซ่งเฝ่ยอ้าปากกว้างรับออกซิเจนเงียบ ๆ พลางนึกสงสัยใคร่รู้

แต่แล้วก็เห็นซอมบี้หกเจ็ดตนนั้นเดินช้า  ๆ  เข้าไปใกล้ประตูด้านข้าง  

ราวกับด้านนอกมีสิ่งที่กำลังดึงดูดพวกมันอยู่

ซ่งเฝ่ยจ้องมองด้วยความประหลาดใจ เมื่อซอมบี้ตนสุดท้ายพ้นจาก 

กรอบประตู เขาถึงได้สติกลับคืน ร่างกายพลันตื่นตัว

สวรรค์เหรอจะช่วยชีวิตเขาเอาไว้

ตั้งแต่แรกจนตอนนี้ มีเพียงเหล่าสหายร่วมรบต่างหากที่ช่วยกัน 

ร้องประสานเสียงชุดใหญ่!

พวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยสกัดกั้นทหารหลักที่ไล่ล่าซ่งเฝ่ย แต่ยัง 

ดงึดดูทหารทีไ่มไ่ดไ้ลต่ามและซอมบีท้ีอ่ยูใ่นสระวา่ยนำ้ตัง้แตแ่รกออกไปดว้ย!

เมื่อเทียบกับอาคารสระว่ายน้ำที่เงียบสงบและไร้วี่แววของเหยื่อ  

เสียงจากด้านนอกย่อมมีแรงดึงดูดกว่ามาก!

ในทีส่ดุเสน้ประสาททีต่งึแนน่กเ็ริม่คลายลงทลีะนอ้ย ซง่เฝย่ทีร่อดชวีติ 

ในที่สุดผ่อนลมหายใจออกมาครึ่งหนึ่ง แต่ยังไม่กล้าผ่อนคลายเต็มที่

เขาตีน้ำเบา ๆ เพื่อหมุนตัวหันมองรอบ ๆ ให้ทั่ว

แตเ่มือ่หมนุไปไดเ้พยีงครึง่ทาง จู ่  ๆรา่งกายกลบัไมส่ามารถขยบัเขยือ้น 

ได้ ราวกับใต้น้ำมีคนกำลังจับเท้าเขาอยู่!

เลือดในกายซ่งเฝ่ยพลันเย็นยะเยือกไปทั่วร่าง

เขาเริ่มเปลี่ยนไปเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง แม้จะกลัว แต่ยังอยาก 

ให้ร่างกายส่วนบนโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำ ทว่าดิ้นรนได้ไม่เท่าไร ก็ถูกกระชาก 

ลงไป ซ่งเฝ่ยจมดิ่งลงสู่ใต้น้ำทั้งร่างอีกครั้ง!

บริเวณนี้คือส่วนที่มีความลึก 1.8 เมตรและอยู่ใกล้กับประตูด้านข้าง  

ถึงจะว่ายน้ำเป็น แต่เวลาที่ฝ่าเท้าไม่ได้สัมผัสกับพื้นก็ทำให้กลัวได้ไม่น้อย  

ยิ่งถูกกระชากลงไปใต้น้ำยิ่งแล้วใหญ่!

แมจ้ะแสบตา แตซ่ง่เฝย่กพ็ยายามฝนืลมืตาในนำ้ ทวา่เขามองไมเ่หน็ 
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อะไรเลยนอกจากความดำมืด

ซ่งเฝ่ยดิ้นรนใช้ขาถีบเตะสุดชีวิต แต่แรงดันจากใต้น้ำทำให้ทั้งหมดนี้ 

ไร้ความหมาย!

ซ่งเฝ่ยอยากจะบ้า การขาดอากาศหายใจกับความกลัวทำให้หน้าอก 

ใกล้จะระเบิดเต็มที

เขาดิ้นรนสุดชีวิตเหมือนปลาตายตาข่ายขาด1!

แต่แล้วเขาก็หยุดถีบ ปล่อยร่างกายไปตามแรงกระชากแทน!

จากนั้นก็รู้สึกเหมือนตนเองกระแทกเข้ากับร่างบางอย่าง ในวินาที 

ต่อมา เขาจึงออกแรงดิ้นและพุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง!

ซ่งเฝ่ยมีแรงดันของน้ำเป็นอุปสรรค ทั้งยังมี  “ผีพราย”  ที่จับเขา 

ไม่ปล่อยด้วย กระทั่งทั้งสองชนเข้ากับขอบสระว่ายน้ำ การต่อสู้ในครั้งนี้ 

จึงสิ้นสุดลง

ซ่งเฝ่ยอาศัยจังหวะนี้ถอนตัวออกมา โผล่ขึ้นเหนือน้ำโดยไม่มีเวลา 

ไปสนใจเสียงน้ำที่สาดกระเซ็นอีกแล้ว ก่อนจะใช้ทั้งมือและเท้าช่วยกันปีน 

ขึ้นไปบนขอบสระ!

ซ่า...

ผีพรายก็ขึ้นจากน้ำตามหลังเขามาด้วย!

แสงจนัทรส์อ่งกระทบใบหนา้เปยีกลูข่องอกีฝา่ย ซดีเซยีวไรเ้ลอืดฝาด!

ซ่งเฝ่ยเกือบจะกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจ ก่อนจะรีบเผ่นแน่บ 

ทันที!

ผีพรายไม่ยอมแพ้ มันลุกขึ้นยืนและวิ่งไล่ตามไป พลางส่งเสียงร้อง 

โหยหวน “อ๊าก-ก-ก”

ซ่งเฝ่ยขนลุกตั้งชัน ทุกเซลล์ในร่างกายพลันสั่นสะท้าน เขาไม่กลัว 

ซอมบี้แล้ว แต่ยังกลัวผีอยู่น่ะสิ!!!

“ซ่งเฝ่ย ทางนี้!”

“ห้องล็อกเกอร์”

1 หมายถึง ต่อสู้สุดชีวิตจนตายไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย
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เสียงเรียกของสหายเปรียบดังเสียงจากสวรรค์ ซ่งเฝ่ยแทบจะหลั่ง 

น้ำตาออกมา!

ไม่สิ เขาน้ำตาไหลนองอยู่ก่อนแล้ว แถมเผลอเหยียบคราบน้ำจน 

ตัวเซตั้งหลายครั้งหลายหน!

ในที่สุดเขาก็วิ่งเข้าไปในโถงทางเดินของห้องแต่งตัว ผู้ชายอยู่ทางซ้าย  

ผู้หญิงอยู่ทางขวา แต่ซ่งเฝ่ยไม่สนใจ เนื่องจากชีเหยียนยืนอยู่ตรงกลาง 

ทางแยก กำลังอ้าแขนรอรับเขาอยู่!

ซ่งเฝ่ยพุ่งตัวเข้าใส่อ้อมกอดชีเหยียน กระแทกอย่างแรงจนอีกฝ่าย 

เกือบล้ม!

ไม่ต้องรอให้ชีเหยียนตั้งตัวได้ ผีพรายก็ไล่ตามมาจนทัน!

จ้าวเฮ่อยืนขวางหน้าชีเหยียนเอาไว้ ในมือถือตะเกียบโลหะ ตั้งท่า 

รอให้ผีพรายพุ่งเข้ามา

อีกฝ่ายไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง ซ่งเฝ่ยอยู่ในอ้อมกอดของชีเหยียน 

ฉันใด ผีพรายก็ซบหน้าอกจ้าวเฮ่อฉันนั้น!

จ้าวเฮ่อหรี่ตาลง เงื้อมือขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่กำลังจะแทงลงไป 

ก็ได้ยินเสียงโหยหวน “อ๊าก-ก-ก”

เสียงหวีดแหลมเศร้ารันทด

แต่น้ำเสียง...แปลกชะมัด

จ้าวเฮ่อถูกกระแทกจนถอยหลังไปสองก้าว

ผีพรายยังคงแหกปากร้องโหยหวนอย่างบ้าคลั่ง พร้อมกับลงมือ 

ทำร้ายร่างกายจ้าวเฮ่อ

แต่เขาไม่กัดคน ในมือไม่มีอาวุธ เพียงใช้มือเปล่าทำร้ายร่างกาย 

เท่านั้น แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านส่วนสูง จ้าวเฮ่อจึงหลบเลี่ยงได้เสมอ

“เขาไม่ใช่ซอมบี้!” หลินตี้เหล่ยโพล่งขึ้นด้วยความตกใจ

ฟู่ซีหยวนกับอู๋โจวตาไวมือไว ช่วยกันจับแขนคนละข้าง ป้องกัน 

ไม่ให้เขาข่วนหน้าจ้าวเฮ่อ

“คนเหรอ!” หลี่จิ่งอวี้ที่เฝ้าประตูอยู่ไม่ไกลเปล่งเสียงสั่นเทาออกมา
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“งั้นก็เข้ามาข้างในก่อน!” เฝิงฉี่ไป๋ที่ทำหน้าที่เดียวกับหลี่จิ่งอวี้เอ่ยเร่ง

เมื่อบานประตูปิดและลงกลอนเรียบร้อยแล้ว ซ่งเฝ่ยจึงมองเห็นห้องเก็บ 

อุปกรณ์ทำความสะอาดในห้องล็อกเกอร์ภายใต้แสงไฟอย่างชัดเจน คุณป้า 

แม่บ้านทำความสะอาดจะพักเที่ยงในห้องนี้ เครื่องมือทำความสะอาดก็เก็บ 

เอาไว้ที่นี่เช่นเดียวกัน ตอนนี้กระจกเล็ก  ๆ  ด้านบนของหน้าต่างถูกทุบแตก  

ผ้าม่านที่สหายร่วมรบดึงปิดไว้จึงปลิวสะบัดตามกระแสลม

เห็นได้ชัดว่าสหายร่วมรบเข้ามาทางหลังคา

แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญในตอนนี้

ผีพรายเริ่มต่อสู้กับฟู่ซีหยวนกับอู๋โจวเป็นพัลวัน จ้าวเฮ่อพยายาม 

แทรกเข้าไปหลายครั้งหลายหน แต่ทุกครั้งดันดึงออกมาได้แต่สหายร่วมรบ 

ของตัวเอง

“นายแม่งบ้าไปแล้ว”

“อ๊าก-ก-ก”

“ตื่นสักที!”

“อ๊าก-ก-ก”

“บ้าเอ๊ย!”

จ้าวเฮ่อจับผีพรายอีกครั้งจากด้านหลัง ไม่ว่าเขาจะดิ้นและส่งเสียง 

ร้องโวยวายแค่ไหนก็ไม่ยอมปล่อยมือ แต่การกระทำอย่างสุภาพของจ้าวเฮ่อ 

กลับไม่สามารถดึงสติของอีกฝ่ายกลับมาได้

“พวกนายคิดหาวิธีซิ!!!”

พวกเขาต่อสู้กับซอมบี้ได้ สื่อสารกับเพื่อนนักศึกษาได้ แต่คนที่ 

ดิ้นรนต่อสู้และไม่ยอมสื่อสารแบบนี้ทำเอาจ้าวเฮ่อใกล้จะสติแตกเต็มทน

ภายใต้สถานการณ์คับขัน จ้าวเฮ่อรีบปิดปากอีกฝ่ายอย่างแรง เพื่อ 

ป้องกันไม่ให้ซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกแตกตื่นเพราะเสียงร้องโหยหวนของเขา!

หลี่จิ่งอวี้ “งั้นก็ตีเขาให้สลบไปเลย!”

หลัวเกิง “นายคิดว่าจะตีทีเดียวให้สลบได้เหมือนในละครทีวีหรือไง  

ถ้าเกิดทุบแล้วตายขึ้นมาจะทำยังไงฮะ!”
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เฉียวซือฉี “แล้วจะปล่อยให้เขาแหกปากอยู่แบบนี้เหรอ!”

โจวอีลวี่ “หาอะไรมาอุดปากเขาหน่อย!”

จ้าวเฮ่อ “บ้าเอ๊ย เขาจะกัดมือฉัน!”

ผีพราย “อ๊าก-ก-ก”

เผียะ!

เสียงตบดังสนั่นหยุดเสียงกรีดร้องบ้าคลั่งเอาไว้ได้ บรรยากาศ 

ภายในห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดพลันเงียบสนิท

หวงมั่วหยุดมือที่กำลังสั่นค้างกลางอากาศ ลมหายใจติดขัดไม่คงที่  

เห็นได้ชัดว่าเธอไม่คุ้นเคยกับการทำแบบนี้

ใบหน้าของผีพรายหันไปอีกข้าง แน่นิ่งไม่เคลื่อนไหว แววตาฉงน 

งงงวย แลดูสับสนไม่น้อย

หวงมั่วสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะค่อย  ๆ  ปล่อยออกมา ราวกับ 

ตดัสนิใจอะไรบางอยา่งไดแ้ลว้ เธอยืน่มอืออกไปและตบหนา้เขาอกีสองสามท!ี

ภายใต้เสียงตบก้องกังวาน ดวงตาของผีพรายค่อย  ๆ  เปลี่ยนไป  

เมื่อหวงมั่วหยุดมือ เขาจึงกะพริบตาช้า ๆ 

หวงมั่วเขยิบเข้าใกล้อีกฝ่ายอย่างระมัดระวัง ก่อนจะเน้นย้ำทีละคำ 

ว่า “พวกเราไม่ใช่ซอมบี้ พวกเราเป็นนักศึกษา”

ผีพรายกะพริบตาอีกครั้ง แต่ยังตกอยู่ในความสับสนจนพูดไม่ออก

จ้าวเฮ่อที่กำลังคุมตัวเขาไว้จึงออกแรงสะกิด “นี่ เธอพูดกับนาย 

อยู่นะ”

ผีพรายยังคงนิ่งเงียบ ไม่รู้สึกถึงแรงสะกิดนั้น

จ้าวเฮ่อกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบาก “หรือว่า...จะเสียสติ 

ไปแล้วจริง ๆ”

หวงมั่วเม้มริมฝีปาก มึนงงสับสนเช่นเดียวกัน เธอไม่ใช่ครึ่งเซียน  

เป็นเพียงนักศึกษาคนหนึ่งที่นำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ แต่จิตวิทยา 

ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล ต่อให้หลักจิตวิทยาใช้รักษาได้จริง แต่เธอก็ยังเป็น 

เพียงนักศึกษาคนหนึ่งเท่านั้นเอง

ซ่งเฝ่ยอยากก้าวไปข้างหน้า แต่ชีเหยียนห้ามไว้ทันที
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“ฉันไม่เป็นไรหรอก สิบสี่ต่อหนึ่งเชียวนะ”

ซ่งเฝ่ยดึงแขนชีเหยียนออก เดินเข้าไปใกล้พี่ชายแสนดีท่านนั้น 

บนบกเป็นครั้งแรก

ใบหน้าเขาเขียวคล้ำและซีดจางไร้เลือดฝาด มองแวบแรกแทบ 

ไม่ต่างจากพวกซอมบี้เลย แต่เมื่อมองรูม่านตาอย่างละเอียด ก็จะพบว่า 

มันไม่ได้ดำสนิทเหมือนคนที่ติดเชื้อ และยังไม่มีรอยแผลบนผิวหนังตั้งแต่ 

หัวจรดเท้า ส่วนผิวหนังในร่มผ้านั้นก็น่าจะไม่มีเช่นกัน เนื่องจากเขาสวม 

เพียงกางเกงว่ายน้ำทรงบรีฟ2ตัวเดียวเท่านั้น

หวงมั่วเขยิบไปด้านข้างเพื่อเปิดทางให้ซ่งเฝ่ย

ซ่งเฝ่ยเดินมาหยุดตรงหน้าผีพราย จดจ้องดวงตามึนงงคู่นั้น “นี่”

ซ่งเฝ่ยเรียกอย่างแผ่วเบาและอ่อนโยนยิ่งกว่าหวงมั่วซะอีก น้ำเสียง 

คล้ายกำลังปลอบประโลมคนรัก

ผีพรายยังคงกะพริบตาปริบ  ๆ  ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  

ราวกับนี่เป็นปฏิกิริยาเดียวที่เขามีต่อโลกภายนอกทั้งหมด

ซ่งเฝ่ยพูดต่อ “พวกเราไม่ใช่ซอมบี้”

ผีพรายกะพริบตาเป็นครั้งที่สอง

ซ่งเฝ่ยเป่าลมใส่หน้าเขาอย่างไร้มารยาท แต่น้ำเสียงกลับอ่อนโยนขึ้น 

เรื่อย ๆ “พวกเราเป็นนักศึกษา”

ผีพรายกะพริบตาเป็นครั้งที่สาม

ทันใดนั้นซ่งเฝ่ยก็ตะโกนขึ้นว่า “มั่งคั่ง เข้มแข็ง เพื่อประชาชน  

มีอารยะ สามัคคี!” 3

ผพีรายสะดุง้เฮอืก “เสรภีาพ เทา่เทยีม ยตุธิรรม เคารพกฎหมาย!” 4

เสียงของเขาแหบพร่าราวกับถูกขัดด้วยกระดาษทรายมาก่อน แต่ 

น้ำเสียงกลับมุ่งมั่นจริงจังราวกับตอบคำถามครูฝึกทหาร!

2 กางเกงว่ายน้ำทรงเดียวกับกางเกงในพอดีตัว
3 ค่านิยมหลักของระบอบสังคมนิยม หัวข้อ เป้าหมายค่านิยมแห่งชาติ
4 ค่านิยมหลักของระบอบสังคมนิยม หัวข้อ เป้าหมายค่านิยมต่อสังคม
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5 ค่านิยมหลักของระบอบสังคมนิยม หัวข้อ เป้าหมายค่านิยมส่วนตัวของประชาชน
6 ค่านิยมหลักของระบอบสังคมนิยม หัวข้อ เป้าหมายค่านิยมส่วนตัวของประชาชน
7 มีความเชื่อว่าไม้จากต้นท้อมีเทพสิงสถิตอยู่ จึงมีอำนาจดึงดูดโชคลาภ และปัดเป่า 

สิ่งชั่วร้าย

ซ่งเฝ่ยพยายามต่อไป “รักประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม!” 5

ผีพรายสะอื้นไห้ออกมา น้ำตาไหลริน “ซื่อสัตย์สุจริต มีไมตรีจิต  

มีมิตรภาพ...” 6

ซ่งเฝ่ยขอให้จ้าวเฮ่อปล่อยตัวเขา จากนั้นก้าวไปข้างหน้าเพื่อมอบ 

อ้อมกอดที่ปลอดภัยและพึ่งพาได้ให้กับอีกฝ่าย  “นายปลอดภัยแล้ว  

จริง ๆ นะ”

ผีพรายร้องไห้คร่ำครวญ ชายหนุ่มสูงกว่าซ่งเฝ่ยไม่กี่เซนติเมตร  

แต่กลับร้องไห้เหมือนเด็กน้อย

หัวใจของคนอื่น ๆ พลันปวดแปลบ แต่ก็โล่งใจขึ้นมาก

ซ่งเฝ่ยยิ้มกว้างโชว์ฟันขาวให้กับทุกคน

คนที่เหลือกลอกตาไปมาอย่างเอือมระอา

นี่คือสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเคยขอให้นักศึกษาทุกคนท่องจำ โดย 

อาจารย์ของแต่ละคณะจะสุ่มตรวจอยู่บ่อยครั้ง และหากคณาจารย์ผู้ทรง 

คุณวุฒิทั้งหลายฉุกคิดขึ้นมาได้ ก็จะสุ่มเรียกถามนักศึกษาที่เดินผ่านไป 

ผ่านมา  หากจำคติพจน์มหาวิทยาลัยไม่ได้  อย่างน้อยก็ต้องจำสิ่งนี้ได้   

อาจารย์พูดประโยคแรก นักศึกษาก็ต้องตอบประโยคถัดไป จนกลายเป็น 

ปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติไปโดยปริยาย

ตอนนั้นไม่มีใครฉุกคิดขึ้นมาได้หรอก ว่าสักวันหนึ่งตัวอักษรไม่กี่ 

สิบตัวนี้จะกลายเป็นดาบไม้ท้อ7 ขับไล่สิ่งชั่วร้าย เบิกเมฆเห็นตะวัน แม้จะ 

อยู่ในนรกก็ยังสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของครอบครัว


