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 รุ่งอรุณหลังวันส้ินโลก  เป็นนิยายแนวโลกอนาคต เก่ียวกับซอมบ้ี  

อ่านแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดูซีรี่ส์เรื่อง Walking Dead นิยายเรื่องนี้ 

จะทำใหค้ณุตืน่เตน้ไปกบัเรือ่งราวยากคาดเดาตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ และเบรกความ 

น่ากลัวของซอมบี้ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพันเอก  เบอร์ตันกับนักศึกษา 

ระดบับทีีพ่ยายามแสดงใหท้กุคนเหน็วา่ตวัเองไมเ่กง่ แตจ่รงิ ๆ แลว้ฉลาดมาก  

ระหว่างนั้นก็มีตัวละครอื่นช่วยสร้างความสนุกจนหลุดขำมาหลายครั้ง 

ท่ามกลางความโหดร้ายของซอมบี้ ถือเป็นการคลายเครียดได้เป็นอย่างดี  

และสนุกจนวางไม่ลง

มีนาคม 2562
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สัตว์ประหลาด

“เจน  วอลลิส”  เสียงเย็นเยียบของไฮน์ดังขึ้นอีกครั้ง  

บรรยากาศเสมือนมีคลื่นใต้น้ำซัดโถม ทำให้เซียวเหยียนที่คั่นกลางระหว่าง 

พวกเขาหายใจแทบไม่ทั่วท้อง

“เขาเปน็ทหารเทคนคิเพยีงคนเดยีว ผมกบัทมีของคณุตา่งกไ็ดร้บัสทิธิ ์

ให้มีกำลังเสริมทหารเทคนิค” เจนหัวเราะเสียงเบา เลื่อนนิ้วมือขึ้นไปบีบ 

ลำคอเซียวเหยียน “หรือให้ผมหักคอเขา แบบนี้เราก็เท่าเทียมกันแล้ว”

มาร์คกับลิฟชักดาบที่สะพายอยู่บนหลังออกมา เดินไปตรงหน้าเจน  

บรรยากาศจึงยิ่งตึงเครียด

เซียวเหยียนกลืนน้ำลาย เขารู้สึกได้ถึงเรี่ยวแรงบนปลายนิ้วของเจน  

เจ้าคนเสียสตินี่ไม่ได้ล้อเล่น เขาเป็นแค่ทหารเทคนิคเท่านั้น! ไม่ต้องจริงจัง 

กันขนาดนี้ได้ไหม!

ว่าที่พันตรี ชารอนไม่มีทีท่าจะห้ามปรามเจนแม้แต่น้อย ตรงกันข้าม 

กลับยืนขวางอยู่หน้าฝ่ายนั้น พร้อมประจันหน้ากับลิฟและมาร์ค

ไฮน์นิ่งเงียบ เซียวเหยียนเห็นไอสังหารดุเดือดในแววตาของเขา 

แผ่ซ่านออกมาสับเจน วอลลิส เป็นชิ้น ๆ กลางอากาศ

พระเจ้า! ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างทำภารกิจเสี่ยงตายไม่ใช่หรือ  

พวกเขาจะมีชีวิตรอดจากฐานบัญชาการนี้ได้หรือไม่ก็ยังเป็นปัญหา! เขา 

ติดตามใครก็เป็นภาระทั้งนั้น! ไม่ได้ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของภารกิจ 
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เสียหน่อย!

เทอร์มินัลของเซียวเหยียนแสดงผลว่ามีคนขององค์กรริปเปิลหลาย 

คนกำลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขา!

สายตาของไฮน์สบประสานกับเซียวเหยียน  เพียงช่วงเวลาสั้น  ๆ  

เซียวเหยียนก็รับรู้ถึงพลังดึงดันบางอย่าง เขาไม่รู้ว่าชายคนนี้คิดอะไรอยู่  

แต่ความเงียบงันของอีกฝ่ายในเวลานี้ทำให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดจนถึง 

ขีดสุด

“ลิฟ มาร์ค ไปกันต่อ”

ทันใดนั้นไฮน์ก็หมุนตัวพาคนอื่นเดินมุ่งหน้าเข้าสู่โถงทางเดินทางซ้าย

เซียวเหยียนนิ่งอึ้ง บอกไม่ถูกว่าเป็นเพราะไฮน์ล้มเลิกอย่างง่ายดาย 

เกินไป หรือเพราะการอ่อนข้ออย่างไม่อ้อมค้อมแบบนั้นไม่เหมือนนิสัย 

ของไฮน์เอาเสียเลย

แต่ไม่ว่าอย่างไรเจนก็ปล่อยมือจากเซียวเหยียน ก่อนถือโอกาส 

หยิกแก้มเขาทีหนึ่ง “เป็นไง ตกใจแย่เลยสิ”

เซียวเหยียนย่นคิ้วมองเขาแวบหนึ่ง หมอนี่ยิ้มราวกับเมื่อกี้ไม่มีอะไร 

เกิดขึ้น โทสะพวยพุ่งขึ้นมาสุมทรวงอย่างไม่มีสาเหตุ แต่ตอนนี้ไม่มีเวลา 

ระเบิดออกมา เมื่อเผชิญหน้ากับคนบ้าบิ่น เขาก็ไม่มีต้นทุนเหลือให้โมโห 

เดือดดาล

“ไปเถอะ วา่ทีพ่นัตร ี ชารอน” เซยีวเหยยีนไมพ่ดูพลา่มแมแ้ตค่ำเดยีว  

เขาหันร่างไปทางโถงทางเดินด้านขวา

เวลานี้มาร์คที่เดินตามไฮน์กำลังสะกดกลั้นโทสะ กดเสียงต่ำแล้วว่า  

“หัวหน้า ทำไมถึงปล่อยให้เด็กใหม่ไปกับเจน วอลลิส ล่ะ หมอนั่นไม่มีทาง 

ปกป้องเขาได้แน่! เจน วอลลิส แค่อยากแย่งกับพวกเราเท่านั้น!”

ในใจของมาร์คนั้น ตอนยานที่เซียวเหยียนโดยสารมาเกิดอุบัติเหตุ 

ครั้งแรก พวกเขาเป็นคนช่วยไว้ ภายหลังก็ออกปฏิบัติภารกิจกับพวกเขา  

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็เป็นธรรมดาที่เซียวเหยียนจะเป็นทหารเทคนิคของ 

พวกเขา

ไฮน์ไม่ปริปาก ลิฟกลับแค่นเสียงฮึเบา ๆ “ถ้าตอนนั้นหัวหน้าแย่งกับ 
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ไอ้คนเสียสตินั่น นายคิดว่าเรื่องที่เขาบอกว่าจะหักคอเซียวเหยียนเป็นเรื่อง 

ล้อเล่นหรือไง”

มาร์คเงียบเสียง

“ยังไงซะ…ถ้าเจน วอลลิส ปล่อยให้เขาเป็นอะไรไป ฉันจะฟันหัวของ 

ไอ้คนเสียสตินั่นซะ”

ลิฟมองแผ่นหลังของไฮน์ เธอสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงกลิ่นอาย 

เย็นเยียบรอบตัวเขา ซ้ำยังกดดันจนเธอหายใจติดขัดไปหมด เธอไม่เข้าใจ 

จริง  ๆ  ว่าทำไมมาร์คจอมหัวทึบถึงไม่รู้สึกเลย  แถมยังพูดพล่ามอยู่นาน 

สองนาน ฉะนั้นเธอจึงว่าอย่างเย็นชา “มาร์ค จะฟันหัวของเจน วอลลิส  

อีกกี่ปีนายถึงจะทำได้”

เมื่อเซียวเหยียนกับทีมของเจนเดินผ่านโถงทางเดินอย่างเงียบเชียบ  

ถึงบริเวณพื้นที่วงกลมคล้ายเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่ง พอเงยหน้าขึ้น ทันใด 

นั้นเจนก็กระชากเซียวเหยียนไปด้านหลัง มือสังหารหลายคนพุ่งลงมาจาก 

ที่สูง ดาบคมกริบวาดผ่าน ชารอนสกัดไว้ได้อย่างหวุดหวิด สมาชิกทีม 

คนอื่นเปิดศึกกับมือสังหารพวกนั้น  เจนกลับไม่มีทีท่าจะออกโรง  แต่ 

ถอยหลังไปทีละก้าว  ๆ เซียวเหยียนที่อยู่ด้านหลังถูกดันไปติดกับผนัง ซึ่ง 

เจนก็ไม่มีทีท่าจะหยุด ออกแรงเบียดเขาติดกับผนังต่อไป แผ่นหลังของ 

เซียวเหยียนแนบกับผนัง หน้าอกติดกับแผ่นหลังของเจน ขณะที่ถูกเบียด 

จนแทบหายใจไม่ออก เขาก็จำต้องทุบไหล่ของเจน เขารู้ว่าหมอนี่จงใจ!

เสียงคมดาบปะทะกันบาดหัวใจเขาอยู่ทุกเวลา แต่เจนกลับไม่แยแส

“นายกำลังงอนฉันหรือไง เซียวเหยียน” เสียงของหมอนี่ยังเจือด้วย 

แววหยอกเย้า

และในเวลานัน้เอง มอืสงัหารคนหนึง่กพ็ุง่เขา้มาทางเจน เซยีวเหยยีน 

นึกว่าในที่สุดเจนก็จะออกโรงเสียที ทว่าหมอนี่กลับทำแค่ออกแรงเบียดมา 

ด้านหลังยิ่งกว่าเดิม กระดูกแถวหน้าอกของเซียวเหยียนถูกเบียดจนแทบหัก  

ในเวลาเดียวกัน เจนก็ล้วงปืนประจำตำแหน่งออกจากบั้นเอว เมื่อดาบของ 

อีกฝ่ายฟันลงมาอยู่ในระยะที่ห่างจากศีรษะของเขาไม่ถึงหนึ่งนิ้ว  กระสุน 

ก็ทะลวงกะโหลกศีรษะของมือสังหาร ก่อนที่สมองจะระเบิด เจนก็ตวัดขา 
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เตะฝ่ายนั้นออกไป ปฏิกิริยาโต้ตอบของเขารวดเร็วจนเกินขอบเขตของ 

มนุษย์ ในปืนทุกกระบอกมีกระสุนล็อกเป้าหมายเพียงสามนัด เซียวเหยียน 

คิดไม่ถึงว่าเจนจะใช้ไปหนึ่งนัดแล้ว ช่างเป็นการสิ้นเปลืองอย่างอวดดี!

“เซียวเหยียน นายยังไม่ได้ตอบคำถามฉัน” เจนยกขาข้างหนึ่งขึ้น  

ถูส้นเท้าไปตามน่องของเซียวเหยียน ทั้งที่เป็นการหยอกเย้า แต่สำหรับ 

เซียวเหยียนแล้วกลับอันตรายเหลือร้าย

“เปล่า…” เซียวเหยียนใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดกว่าจะเค้นเสียงออกมาได้

“เปล่าอะไร” เสียงเบาเนิบของเจนกวนโทสะอย่างถึงที่สุด

“ผม…ไม่ได้งอนคุณ…”  เซียวเหยียนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีศักดิ์ศรี 

เอาเสียเลย เพียงแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศักดิ์ศรีมีอะไรดี

ทนัใดนัน้พละกำลงัทีก่ดทบัอยูบ่นชอ่งอกกห็ายไป เจนชกัดาบสองคม 

ออกมาทันที เข้าร่วมการต่อสู้

เซยีวเหยยีนเบกิตากวา้ง มองการเคลือ่นไหวของอกีฝา่ยไมท่นัดว้ยซำ้  

เจนเพียงแค่ไถลตัว มือที่กุมดาบของมือสังหารสองคนก็ถูกตัด ศีรษะของ 

มือสังหารคนที่สามถูกฟันร่วง ทุกอย่างง่ายดายสำหรับเขา ทุกการกระโดด  

ทุกครั้งที่ตวัดดาบ ล้วนแม่นยำไร้ที่ติราวกับผ่านการคำนวณจากเทอร์มินัล 

มาหลายร้อยครั้ง ต่อให้เซียวเหยียนรู้ว่าทุกอย่างเกิดจากสัญชาตญาณของ 

เจน วอลลิส  ก็ตาม จากนั้นเจนก็ยันมือข้างหนึ่งกับไหล่ของสมาชิกทีม 

คนหนึง่ แลว้กห็มนุตวัวงใหญ ่ ศรีษะของมอืสงัหารสองคนกแ็ยกออกจากบา่ 

ของพวกเขา หลายสิบวินาทีให้หลังก็เหลือมือสังหารคนสุดท้ายคุกเข่าอยู่ 

บนพื้น แขนทั้งสองข้างถูกฟันจนขาด ซึ่งขาข้างหนึ่งของเจนเหยียบอยู่ 

บนไหล่ของเขา เจนหลุบสายตามองต่ำ ราวกับเทพแห่งความตายที่กำลัง 

ร่อนลงมา

“พวกนายไม่มีทางไปถึงห้องควบคุมหลัก” ฝ่ายนั้นแหงนหน้าหัวเราะ

เจนกลับเก็บดาบ ก้าวไปทางเซียวเหยียนช้า ๆ จับแขนเขาขึ้น แล้ว 

เดินไปหน้าโถงทางเชื่อมตรงดิ่งทางหนึ่ง เบื้องล่างโถงทางเชื่อมก็คือชั้นล่าง 

ของฐานบัญชาการ

สมาชิกทีมคนอื่น ๆ พากันเดินไปหาเจน
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มือสังหารคนนั้นมองเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยความมึนงง จนกระทั่ง 

ว่าที่พันตรี ชารอนกระโดดลงไปเป็นคนแรก

“นายไม่ได้จะฆ่าฉันเหรอ”

รมิฝปีากของเจนผดุรอยยิม้เหีย้มเกรยีม ออกแรงกระชบัเซยีวเหยยีน 

ไว้ในอ้อมกอด รอยยิ้มยียวนกวนโมโห “ฆ่านาย? ฉันยังตั้งใจจะให้นาย 

ดูฉันเข้าห้องควบคุมหลักอะไรนั่นด้วย!”

พูดจบเขาก็หงายหลังลงไป เซียวเหยียนหลับตาแน่น สบถในใจว่า 

บัดซบ เอาอีกแล้ว เขาเกลียดภาวะไร้น้ำหนักจับใจ และที่น่าเศร้ากว่าคือ 

เขาคิดว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้ว

เจนพาเซียวเหยียนปรับทิศทางกลางอากาศ ก่อนลงพื้นอย่างมั่นคง  

เซียวเหยียนถูกหนีบอยู่ใต้รักแร้ของเขา เมื่อคลายวงแขนออก เซียวเหยียน 

ยนืนิง่แลว้ ทนัใดนัน้จดุเชือ่มของทางเดนิตรงดิง่กถ็กูปดิ ชารอนกบัคนอืน่ ๆ  

มองขึ้นไปทันที

“เกิดอะไรขึ้น เซียวเหยียน เรื่องที่นายเจาะระบบควบคุมหลักถูกจับ 

ได้แล้วหรือเปล่า”

เซียวเหยียนในเวลานี้นิ่งอึ้ง และเพิ่งรู้สึกว่าเหมือนมีพลังแปลก  ๆ  

สายหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในสมองของเขาอย่างเงียบเชียบ ไม่ว่าจะ 

หลบเลี่ยงอย่างไร อีกฝ่ายก็ตามประกบเป็นเงาตามตัว

ทันใดนั้นเจนก็กระชากเครื่องเชื่อมต่อเทอร์มินัลของเซียวเหยียนออก  

ข้อมูลทุกอย่างตรงหน้าขาดหายไป สัญญาณเตือนภัยของฐานบัญชาการ 

ดังขึ้นทันที

“หัวหน้า! คุณทำอะไร!” ชารอนทำหน้าไม่เข้าใจ

สีหน้าของเจนกลับเย็นชาอย่างร้ายกาจ เขาขยี้ผมของเซียวเหยียน  

น้ำเสียงปราศจากแววหยอกล้อ “สมองของเขาถูกรบกวนแล้ว”

เซียวเหยียนหายใจถี่ ความรู้สึกที่เป็นอิสระในชั่วพริบตานั้นทำให้เขา 

แทบยืนไม่อยู่

เขาออกจากเทอร์มินัลก็หมายความว่าเขาเจาะระบบควบคุมหลักของ 

ที่นี่ล้มเหลว! แต่ถ้าเจนตัดการเชื่อมต่อระหว่างเซียวเหยียนกับเทอร์มินัล 
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ไมท่นั กม็โีอกาสสงูทีผู่ข้ดัขวางซึง่แทรกแซงสมองจะเจาะเขา้ไปในจติใตส้ำนกึ 

ของเซียวเหยียน ซ้ำยังป่วนสมองของเขาอีกด้วย

ประสบการณ์ของเขายังไม่พอจริง ๆ 

ชั้นนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด

เสียง  ‘จี๊ด  ๆ’  ดังมาจากเหนือศีรษะ ทุกคนเงยหน้าขึ้น ก็เห็นซอมบี้ 

แขนขาบิดเบี้ยวสี่ตนปีนป่ายอยู่เหนือศีรษะพวกเขา ไม่เหลือเค้าของมนุษย์ 

อีกต่อไป ดวงตาแดงก่ำเหมือนจะแตกถลน

ขณะที่ตนหนึ่งในนั้นกระโดดลงมา เจนก็กดเซียวเหยียนให้หมอบลง  

คมดาบตวัดฟัน ซอมบี้ตนนั้นส่งเสียงจี๊ด  ๆ วินาทีที่หลบวูบ ซอมบี้อีก 

สามตนก็ประชิดเข้ามา

ของเหลวข้นหนืดสีเหลืองอมเขียวไหลหยดจากคมดาบของเจน หัวใจ 

ที่หยุดนิ่งของเซียวเหยียนกลับมาเต้นอีกครั้ง เขาหยิบเครื่องมือเก็บตัวอย่าง 

แบบพกพาจากบั้นเอวด้วยสัญชาตญาณ เก็บของเหลวเหนียวหนืดนั้นไว้ 

เป็นอย่างดี ดูจากรูปลักษณ์ของซอมบี้พวกนี้แล้ว องค์กรริปเปิลต้อง 

ดัดแปลงพวกมันแน่นอน! เซียวเหยียนไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดจากที่นี่ได้หรือไม ่ 

แตด่ว้ยความกระหายอยากเจาะลกึและความอยากรูอ้ยากเหน็ในฐานะผูเ้รยีนรู้  

เขาต้องรู้ให้ได้ว่าองค์กรริปเปิลทำอะไรกับซอมบี้พวกนี้!

ซอมบี้สามตนกระโดดลงมาพร้อมกัน เหล่าทหารรบพิเศษเปิดศึก 

ฆา่ฟนัขึน้อกีครัง้ คมดาบของชารอนฟนัเขา้ทีต่นหนึง่ในนัน้ มนัหลบวบูอยา่ง 

คล่องแคล่ว ร่างกายที่แทบจะแยกเป็นสองท่อนสมานกันอย่างรวดเร็ว 

ภายในเวลาสองสามวินาที พร้อมส่งเสียงที่เข้าขั้นท้าทาย

ชารอนขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เธอสะบัดดาบ “พวกนี้มันตัวอะไร!”

เซียวเหยียนสวมเครื่องเชื่อมต่อเทอร์มินัลอีกครั้ง ทำการวิเคราะห์ 

ตัวอย่าง แล้วเขาก็ต้องตะลึงอึ้ง ในยีนของซอมบี้พวกนั้นมีดีเอ็นเอของ 

แมงมุมกับกิ้งก่าผสมอยู่!

นี่แทบเป็นไปไม่ได้! ยีนระหว่างสปีชีส์มีช่องว่างที่ไม่สามารถก้าวข้าม 

ไปได้ พวกมันจะต่อต้านกันและกัน องค์กรริปเปิลทำได้อย่างไร

นิ้วของเจนเขี่ยเส้นผมของเซียวเหยียน เซียวเหยียนเงยหน้าขึ้นก็เห็น 
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รอยยิ้มหยอกเย้าทว่าเย็นเยือกบนริมฝีปากของเจน

“เป็นเด็กดีอยู่ที่นี่ อย่าขยับ แล้วก็ดูแลสมองของนายให้ดี”

พดูจบ เจนกมุดาบพรอ้มเรยีกชารอน กอ่นพุง่พรวดออกไป เรอืนผม 

ของเขาสะบัดพลิ้ว สัดส่วนบนแผ่นหลังก่อให้เกิดพลังปะทุบางอย่างที่ยาก 

จะคาดคะเน

ทันใดนั้นชารอนก็ฟาดฟันไปทางซอมบี้เหล่านั้นอย่างเอาเป็นเอาตาย  

ทุกดาบที่ตวัดฟันฉับ ซอมบี้พวกนั้นก็สมานในเวลาพริบตาเดียว เจนฟัน 

ซ้ำลงบนรอยดาบของชารอนอย่างแม่นยำอีกครั้ง ในความเฉียบขาดแฝง 

ความบ้าระห่ำวูบหนึ่ง

เซียวเหยียนมองทุกอย่างเบื้องหน้าด้วยความตะลึง

เขารู้ว่าเจนกับไฮน์แตกต่างกันคนละขั้ว ไฮน์เย็นชาเรียบเฉยกับการ 

เข่นฆ่า ส่วนเจนกลับดื่มด่ำกับมัน

แต่พวกเขา — ร้ายกาจเหมือนกัน

เมื่อเซียวเหยียนรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างประชิดลำคอของเขา เจนก็ไหว 

วูบมาถึงตัวเขาทันที มือหนึ่งถือดาบ อีกมือหนึ่งกระทุ้งด้ามดาบอย่างแรง  

คมดาบเสียบทะลุศีรษะของซอมบี้ตนที่อยู่ด้านหลังเซียวเหยียน เสียงดังฟุ่บ  

มันล้มลงราวกับดินโคลน ใบหน้ายังคงมีความบ้าคลั่ง

“เด็กดี” ริมฝีปากของเจนขยับ ราวกับคำสาปจากนรกภูมิ

เซียวเหยียนสูดลมหายใจเข้าลึกเฮือกหนึ่ง เจนกระชับไหล่ของเขา 

เป็นเชิงให้เดินหน้าต่อ เซียวเหยียนอาศัยความจำเลือกโถงทางเดินที่ลงไปสู่ 

ชั้นล่างเส้นนั้น

ขณะที่พวกเขาเข้าไปกันทั้งคณะแล้ว โถงทางเชื่อมด้านหลังก็ปิดทันที  

ผนงัถกูปกคลมุดว้ยภาพฮอโลแกรม ใบหนา้ของศาสตราจารยแ์มนสนัปรากฏ 

บนจอภาพ

“ยินดีต้อนรับสู่ถ้ำของฉัน ขอให้พวกคุณผจญภัยกันอย่างมีความสุข”

เซียวเหยียนสับสนกับใบหน้าของศาสตราจารย์แมนสันไปชั่วขณะ  

ครู่เดียวก็เข้าใจว่านั่นเป็นแค่การล้อเล่นสุดชั่วร้ายขององค์กรริปเปิลเท่านั้น

จุดเชื่อมข้างหน้าถูกเปิดออก วินาทีนั้นทุกคนต่างหยุดฝีเท้า เจน 
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ขวางอยู่หน้าเซียวเหยียน

“เฮ้ ข้างหน้ายังมีอะไรอีก” ชารอนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงทีเล่นทีจริง  

แต่เซียวเหยียนรู้ว่าเธอจริงจังแค่ไหน

“สัตว์ประหลาดเลือดผสม” เซียวเหยียนกดเสียงต่ำ

เขารู้ว่าตอนนั้นให้ตายเขาก็ไม่ควรทำใจยอมรับภารกิจสมควรตายนี่  

แต่เสียใจภายหลังตอนนี้ก็ไม่มีความหมายแล้ว อย่างน้อยนักวิจัยพวกนั้น 

ก็ไม่มีแม้กระทั่งโอกาสจะได้เจอสัตว์ประหลาดพวกนี้ด้วยซ้ำ

ถา้เขาตายแลว้ นา่จะถกูจารกึชือ่บนอนสุาวรยีท์ีจ่ตัรุสักลางเมอืงละมัง้  

หวังว่าจะไม่สลักบนตำแหน่งสูงเกินไป แบบนั้นคนอื่นจะมองไม่เห็น เคย์ซี 

คงจะยืนพร่ำบ่นต่อว่าต่อหน้าชื่อเขาไปตลอดชีวิต คิดแล้วเซียวเหยียนก็รู้สึก 

ปวดเศียรเวียนเกล้า

เจนไม่ได้รีบร้อนเดินหน้า อีกด้านหนึ่งของจุดเชื่อมมืดสนิท ในเมื่อ 

องค์กรริปเปิลรับรู้การมาเยือนของพวกเขาแล้ว ไม่มีทางที่เบื้องหน้าจะเป็น 

น้ำชายามบ่ายแสนอร่อย มิหนำซ้ำตรงนี้ไม่มีใครชอบชาแดงกับของหวาน  

เซียวเหยียนรู้ว่าพวกเขากลายเป็นหนูขาวที่องค์กรริปเปิลใช้ทดลองพลังการ 

ฆ่าฟันของซอมบี้เลือดผสมเหล่านี้ เขาจำต้องฝากความหวังกับเจน วอลลิส 

และคาดหวังว่าเขากับทีมของเขาจะยืนหยัดจนถึงท้ายที่สุดได้

เจนปลอ่ยเครือ่งใหแ้สงสวา่งออกไป พืน้ทีเ่บือ้งหนา้สวา่งทนัท ี นัน่เปน็ 

ผนงัทรงโคง้ บนผนงัมปีระตไูทเทเนยีมเนือ้หนาเรยีงเปน็ชัน้ราวกบัชัน้หนงัสอื  

บนประตูมีรหัส ในฐานะทหารเทคนิค เซียวเหยียนเข้าใจทันทีว่ามีอะไรซ่อน 

อยู่ด้านหลังของประตูเหล่านี้

เจนกำลังจะเดินเข้าไป เซียวเหยียนกลับฉุดเขาไว้

“เป็นอะไรไป” เจนหันหน้ามา

“นั่นเป็น…ห้องเก็บตัวอย่างของฐานบัญชาการนี้…มีสัตว์ประหลาด 

ที่พวกเขาสร้างไว้มากมาย” เซียวเหยียนบอกด้วยท่าทีจริงจัง

นิ้วของเจนเขี่ยผ่านปลายจมูกของเซียวเหยียน  รอยยิ้มกรุ้มกริ่ม 

ของเขามีแววขึงขังแฝงอยู่หลายส่วน “ซื่อบื้อ ฉันเองก็เป็นสัตว์ประหลาด 

เหมือนกัน”
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พูดจบ เจนก็ย่างเท้าก้าวแรก ในชั่วพริบตานั้น เซ็นเซอร์บนพื้น 

ก็จับตัวตนของเจนได้ พลันสว่างขึ้นมาทันที ทุกคนจึงเพิ่งมองเห็นชัดเจน 

ว่าบนพื้นเป็นตราสัญลักษณ์กางเขนขององค์กรริปเปิล

เซียวเหยียนจะก้าวตามไป แต่เจนกลับยกมือขึ้น ส่วนชารอนกดไหล ่

ของเซียวเหยียนไว้

เจนเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย สายตากวาดมองประตูแต่ละบาน ทันใดนั้น 

ประตบูานทีอ่ยูต่รงหนา้เขากเ็ปดิออกกะทนัหนั มบีางอยา่งพุง่ออกมากระโจน 

เข้าใส่เจนโดยตรง

เซียวเหยียนถอยหลังไปครึ่งก้าว มองสัตว์ประหลาดดุร้ายตนนั้น 

อา้ปากอนันา่สะพรงึกลวัจะเขมอืบศรีษะของเจน เหตกุารณร์าวกบัภาพลวงตา  

ร่างของเจนขยับวูบ กระโดดดีดตัวขึ้นไปอยู่ด้านหลังของสัตว์ประหลาด  

กระแทกเข่ากับท้ายทอยของมันอย่างแรง

ส่วนหัวของสัตว์ประหลาดตนนั้นยังมีเอกลักษณ์ของซอมบี้อย่าง 

ชัดเจน แต่ขนาดร่างกายกลับใหญ่เป็นเท่าตัวของซอมบี้ธรรมดา

มันส่งเสียงอุทานต่ำ  ร่างกายขนาดใหญ่ไม่เป็นอุปสรรคกับการ 

เคลื่อนไหวอันปราดเปรียว

พลงัการรกัษาตวัเองของสตัวป์ระหลาดตนนีร้วดเรว็เกนิไป วธิทีีจ่ะฆา่ 

มันให้ได้ผลที่สุดมีเพียงตัดหัวมันเท่านั้น

เจ้านั่นตวัดกรงเล็บตะปบมาทางแผ่นหลังของเจน เจนกลับเหยียบ 

แขนของมันแล้วดีดตัวขึ้น เปลี่ยนทิศทางกลางอากาศ ตวัดดาบสองคม 

ฟันฉับเข้าที่คอของมันอย่างแรง สัตว์ประหลาดพยายามสะบัดเจนให้พ้น  

เจนสะบัดดาบ ลงมาที่พื้นอย่างว่องไว สัตว์ประหลาดหายใจหอบ บาดแผล 

บนลำคอสมานกันอีกครั้ง

เจนแสยะยิ้มที่มุมปาก ทันใดนั้นก็สะบัดดาบในมือขวากะทันหัน  

กรงเล็บของสัตว์ประหลาดปัดคมดาบออกไป ในเวลาเดียวกัน เจนก็สาวเท้า 

อย่างรวดเร็ว ดาบในมืออีกเล่มหนึ่งเสียบจากคางทะลุขึ้นไปถึงสมอง

สำหรับเซียวเหยียนแล้ว นั่นเป็นวิถีโจมตีที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง  

แม้สำหรับเจนแล้วจะไม่ถือว่าเป็นอะไรก็ตาม เจ้าตัวไม่มีอาการหายใจหอบ 
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หัวใจเต้น แต่เซียวเหยียนไม่เห็นความลำพองฉายบนใบหน้าของเขา เขา 

ยกมือขึ้นทำสัญญาณมือ ความหมายคือ ‘ระวังตัวเต็มที่’ 

ในเวลาเดียวกัน  ประตูพวกนั้นก็ เปิดออกทั้งหมด  หัวใจของ 

เซียวเหยียนแทบพุ่งขึ้นมาจุกที่คอหอย

เห็นเพียงสัตว์ประหลาดรูปร่างประหลาดจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมา 

ในคราวเดียวกัน!

ชารอนคว้าตัวเซียวเหยียน พวกเขาไม่มีโอกาสโต้ตอบด้วยซ้ำ เป็น 

ฝ่ายถูกสัตว์ประหลาดพวกนั้นไล่ล่า พลันพื้นที่รู้สึกว่ากว้างขวางก็คับแคบ 

ขึ้นมา ชารอนพาเซียวเหยียนหลบสัตว์ประหลาดตนหนึ่งไป สัตว์ประหลาด 

อีกตนหนึ่งก็มาประชิดตรงหน้า ขณะที่มันอ้าปากกว้าง เซียวเหยียนรู้สึกว่า 

ใบหน้าสัมผัสได้ถึงไอที่เจ้านี่พ่นออกมา ทันใดนั้นเจนก็เหยียบหัวของมัน  

ก่อนแทงไปที่กลางกระหม่อม มันหลบวูบได้อย่างรวดเร็ว เจนจึงตัดได้แค่ 

ใบหูของมัน

ท่ามกลางศึกโกลาหล เซียวเหยียนได้ยินเสียงดังวึ้งในหู เสียงคำราม 

ของสัตว์ประหลาด ดาบที่นักรบพิเศษตวัดฟาดฟัน เขาแยกแยะทิศทาง 

ไม่ออก  แขนของทหารรบพิเศษคนหนึ่งถูกสัตว์ประหลาดฉีกกระชาก  

พลังต่อสู้ลดลงในพริบตา สัตว์ประหลาดอีกตนขย้ำเข้าที่เอวทหารคนนั้น  

สัตว์ประหลาดสองตนฉีกทึ้งเขาในพริบตา

เซียวเหยียนอ้าปากกว้างแต่กลับเปล่งเสียงไม่ออก นี่เป็นครั้งแรก 

ที่เขาเห็นทหารรบพิเศษตายอย่างอเนจอนาถเช่นนี้

“เซียวเหยียน! ใจลอยอะไรของนาย!” เจนฉุดเขาเข้ามาในอ้อมกอด 

ฉับพลัน สัตว์ประหลาดตนหนึ่งจึงกระโจนใส่อากาศ

เหลือบตาขึ้นเล็กน้อย เซียวเหยียนไม่เห็นความเศร้าโศกใด  ๆ  ที่ 

สูญเสียผู้ใต้บังคับบัญชาบนใบหน้าของเจน อารมณ์ส่วนเกินลักษณะนี้รังแต่ 

จะมีผลทำให้พวกเขาตัดสินใจผิดหรือถึงขั้นจบชีวิต นี่จึงจะเป็นการต่อสู้ 

ที่แท้จริง โหดร้ายจนทำให้คนลืมเลือนความรู้สึกของมนุษย์ รวมถึงความ 

กลัวด้วย

พรบิตาเดยีวสตัวป์ระหลาดสองตนกต็อ้นเซยีวเหยยีนกบัเจนใหจ้นมมุ  
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เจนปกป้องเซียวเหยียนอย่างมีน้ำอดน้ำทนพร้อม  ๆ  กับสกัดการโจมตีของ 

สัตว์ประหลาดครั้งแล้วครั้งเล่า ยิ่งการต่อสู้ครั้งนี้ยืดเยื้อเท่าไหร่ ทีมของเจน 

ก็จะบาดเจ็บล้มตายมากเท่านั้น

เซยีวเหยยีนยกขาขึน้ หยบิปนืกระบอกหนึง่ทีเ่หนบ็อยูต่รงนอ่งออกมา 

ยกขึ้นเล็ง ต่อให้มือของเขาสั่นเทาอย่างรุนแรงก็ตาม

“รา่งจรงิของพวกมนัยงัเปน็ซอมบี!้ นายชกัปนืยงิกไ็มม่ผีลกบัพวกมนั 

สักนิด!” เจนเตือนเซียวเหยียนด้วยความอ่อนใจ

“พนัโท วอลลสิ ลองดวูา่ครัง้นีผ้มกบัคณุเขา้ขากนัไหม” เซยีวเหยยีน 

ขบกรามแน่น นิ้วมือไม่สั่นอีกต่อไป

เจนไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธ เขาคลี่ยิ้มเรียบนิ่ง วินาทีที่สกัดสัตว์ 

ประหลาดตนหนึ่งออกไป สัตว์ประหลาดอีกตนก็ชะโงกหัวเข้ามากะทันหัน  

เซยีวเหยยีนจงึเหนีย่วไกทนัที ความหนาแนน่ของอากาศเพิม่ขึน้อยา่งฉบัพลนั  

อุณหภูมิลดลงอย่างฮวบฮาบ ส่งเสียงคล้ายเสียงปริแตก การเคลื่อนไหว 

ของสัตว์ประหลาดช้าลงอย่างรวดเร็ว ก่อนหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าเซียวเหยียน  

ของเหลวเหนียวหนืดในปากที่อ้ากว้างแข็งตัว ดวงตาแดงก่ำหม่นแสง 

ในพริบตา เจนหันร่างใช้ด้ามดาบเคาะศีรษะของมัน แตกละเอียดทันที

สัตว์ประหลาดอีกตนหนึ่งไล่ประชิดเข้ามาอีกครั้ง เจนฉวยปืนจากมือ 

ของเซียวเหยียนมาเหนี่ยวไก สัตว์ประหลาดไหวหลบ แต่ร่างกายครึ่งซีก 

ของมันก็จับตัวเป็นน้ำแข็ง เจนฟันมันเป็นสองท่อนอย่างไม่ลังเล

สตัวป์ระหลาดนอ้ยลงสองตนจงึมพีืน้ทีเ่คลือ่นไหวมากขึน้ การสงัหาร 

ฆ่าฟันของเหล่าทหารรบพิเศษยิ่งมีอานุภาพ

“นี่นายวิจัยปืนแช่แข็งสำเร็จแล้วเหรอ” เจนรู้สึกสนุกกับการเล่น 

อาวุธใหม่ชนิดนี้

“เปล่า อุปกรณ์พลังงานของมัน ผมยังไม่ได้…”

เจนหันไปเหนี่ยวไกครั้งที่สามยิงใส่สัตว์ประหลาดอีกตน แต่สิ่งที่ 

เขาคาดไม่ถึงคือปืนแช่แข็งในมือกลับแตกละเอียด ยังดีที่ปฏิกิริยาของเขา 

ว่องไว ใช้คมดาบแทงเข้าที่คอหอยของสัตว์ประหลาด สัตว์ประหลาด 

เบี่ยงหลบ เจนหันไปมองเซียวเหยียน “เฮ้ นี่มันเรื่องอะไรกัน”
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“ผมจะบอกคณุตัง้แตเ่มือ่กีแ้ลว้ ถงึปนืนีจ้ะไมท่ำใหค้นใชถ้กูความเยน็ 

จนบาดเจ็บเหมือนอย่างกระบอกที่แล้ว แต่มันยิงได้แค่สองนัด!”

และในเวลานั้น พื้นใต้เท้าของพวกเขาก็หดตัวอย่างรวดเร็ว เหล่า 

ทหารรบพิเศษพากันยิงเชือกขึ้น แต่เซียวเหยียนกลับร่วงลงไปพร้อมกับ 

สัตว์ประหลาดเหล่านั้น

“เซียวเหยียน  —” เจนปล่อยมือจากเชือก ชารอนเองก็ไล่ตามเจน 

ลงไปด้วย

เสียงลมพัดวูบผ่านหูของเซียวเหยียน เบื้องหน้ามืดสนิท เขาหลับตา 

แน่น

มีบางอย่างจับเขาไว้กะทันหัน ความเร็วในการตกเริ่มช้าลง ความ 

เจ็บปวดที่คาดไว้ไม่มาเยือน เขาได้ยินเสียงกระดูกแตก แต่ไม่ใช่ของตัวเขา

เซียวเหยียนลืมตา เบื้องหน้าเป็นใบหน้าเย็นชา

“พันเอก เบอร์ตัน!” เซียวเหยียนเพิ่งพบว่าอีกฝ่ายคือไฮน์ เบอร์ตัน!

เวลานี้เจนกับชารอนโรยตัวลงมาถึงตัวเซียวเหยียนแล้ว

เครื่องให้แสงสว่างส่องสว่างพื้นที่บริเวณนั้น สัตว์ประหลาดที่ตกลง 

บนพื้นลุกขึ้นแล้วเริ่มจู่โจมอีกครั้ง

ไฮน์ปล่อยเซียวเหยียน ก่อนตวัดแขน กรงเล็บของสัตว์ประหลาด 

ตรงหน้าก็ถูกฟันขาด การต่อสู้เปิดฉากอีกครั้ง ไฮน์กับเจนฆ่าฟันสัตว์ 

ประหลาดพวกนั้นราวกับแข่งขันประลองกัน ไฮน์ไม่ได้จัดการสัตว์ประหลาด 

ในครั้งเดียว เจนก็จงใจฆ่าทิ้ง สัตว์ประหลาดที่ลอบจู่โจมเจนถูกไฮน์แทง 

ทะลุหัวอีกครั้ง

เซียวเหยียนมีลิฟและมาร์คคอยปกป้อง ทั้งสองเข้าขากันเป็นอย่างด ี 

บวกกับชารอน แม้จะค่อนข้างตึงมือ แต่พวกเขาก็กำจัดสัตว์ประหลาด 

ไปได้สองตน

เมื่อสัตว์ประหลาดตนสุดท้ายถูกไฮน์ฟันคอ ในที่สุดทุกอย่างก็กลับสู ่

ความสงบ

เซียวเหยียนกลืนน้ำลาย แล้วจึงพบว่าบนตัวไฮน์มีของเหลวของ 

สัตว์ประหลาดที่แห้งกรังติดอยู่หลายรอย ชุดออกรบของลิฟกับมาร์คเอง 
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ก็ค่อนข้างมอมแมม สมาชิกในทีมของไฮน์ที่รวมพลอยู่ที่นี่จำนวนน้อยลง 

หลายคนอย่างเห็นได้ชัด เซียวเหยียนเดาว่ากว่าไฮน์กับพวกจะมาถึงที่นี่ได้  

ก็ต้องจ่ายค่าแลกเปลี่ยนอย่างหนักหนาสาหัสเช่นกัน

ชั้นนี้เป็นชั้นศูนย์ควบคุมหลักของฐานบัญชาการ โถงทางเดินมืดสลัว 

เบื้องหน้าราวกับมีฝันร้ายอะไรบางอย่างคืบคลานเข้ามาอย่างไร้ขอบเขต
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บทที ่ 45

การตายของชารอน

ไฮน์ดึงเซียวเหยียนไปหลบหลังตนเอง  มอง  

ผ่านแว่นเลนส์ใกล้ตา เซียวเหยียนเห็นสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์ประหลาด 

กำลังคลานมาเบื้องหน้า มาร์คที่อยู่ข้าง ๆ กำอาวุธแน่นจนกระดูกนิ้วส่งเสียง 

ลั่นดังกร๊อบ ลมหายใจของเซียวเหยียนจุกอยู่ที่คอ ตลอดทางที่ฟันฝ่า 

หลบเลี่ยง เขาเหนื่อยล้าเต็มที่แล้ว

ทันใดน้ันก็มีบางอย่างถูกยิงออกมาจากโถงทางเดิน ไฮน์ฉุดเซียวเหยียน 

หลบ มันเป็นเมือกลื่นอย่างหนึ่ง  ทหารรบพิเศษที่อยู่ด้านหลังพวกเขา 

ถูกเมือกลื่นพ่นใส่ จึงฟันเมือกลื่นนั้นด้วยดาบอย่างฉับไว ซอมบี้สองหัว 

ตนหนึ่งพุ่งออกมา กระโจนเข้ากัดทหารรบพิเศษ มาร์คพุ่งออกไป วินาที 

ที่กระชากอีกฝ่ายออกไปก็ถูกซอมบี้ตนนั้นกัดเข้าที่ไหล่จนจมเขี้ยว มาร์ค 

แผดเสียงคำรามแล้วเหวี่ยงมันออกไป

ตอนแรกเซียวเหยียนนึกว่านั่นเป็นซอมบี้ร่างพิการ บนบ่าของมัน 

มีคอยื่นออกมาสองปล้อง บนแผ่นหลังมีแขนสองข้าง ทว่ามันมีขาเพียง 

คู่เดียว แต่ซอมบี้ตนนี้ว่องไวมาก วินาทีก่อนมันเพิ่งปรากฏตัวอยู่ใกล้มาร์ค  

วินาทีต่อมาก็พุ่งไปตรงหน้าชารอน ส่วนชารอนเบี่ยงร่างฟันไปที่ลำคอของมัน  

แต่เจ้านั่นกลับงับดาบของชารอนไว้ได้!

วินาทีที่ชารอนดึงดาบออก เขี้ยวของมันก็แตกละเอียด แต่ครู่เดียว 

ก็งอกออกมาใหม่
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“มาร์ค ลิฟ ฝากตรงนี้กับพวกนายด้วย” ไฮน์สั่งเสียงเฉียบขาด  

พวกเขาต้องมุ่งหน้าต่อไป

เซียวเหยียนสูดลมหายใจเข้าเฮือกหนึ่ง  มาร์คกับลิฟสกัดซอมบี้ 

ตนนั้นไว้ คนอื่น  ๆ  ตามติดไฮน์เข้าไปในโถงทางเดิน ปลายทางของโถง 

ทางเดินมีเสียงเหี้ยมเกรียมดังขึ้น เซียวเหยียนตะลึงงันกับสถานการณ์ 

เบื้องหน้า

กรงโลหะขนาดใหญ่กรงหนึ่งมีซอมบี้ที่รูปร่างพิกลพิการเช่นเดียวกับ 

เมื่อกี้ขังอยู่หลายสิบตน พวกมันตะเกียกตะกายด้วยใบหน้าเฝ้ารออย่าง 

สุดแสน พยายามเบียดออกจากกรง เซียวเหยียนมองออกตั้งแต่แวบแรก 

วา่กรงนีส้รา้งจากไทเทเนยีมเนือ้หนา ซึง่เปน็โลหะทีม่คีวามหนาแนน่ทีส่ดุและ 

ทนทานที่สุดที่หลอมได้ในปัจจุบัน ทว่าด้วยกรงที่แข็งแรงเช่นนี้เมื่อถูกซอมบี ้

พวกนั้นเบียดเสียดก็ถึงกับโยกคลอน

เจนที่ไร้ความตระหนกต่อภาวะวิกฤตมาตลอดทางเองก็ขมวดคิ้ว เขา 

เข้าไปใกล้เซียวเหยียนอย่างเงียบเชียบ กดเสียงต่ำเอ่ยพูดกับไฮน์ “ผมรู้สึก 

ว่าเจ้าพวกนั้นกำลังจะออกมาแล้ว”

ขาดคำ กรงก็เปิดผาง ซอมบี้แย่งกันพุ่งออกมาราวกับกลัวรั้งท้าย  

ทุกคนต่างตกอยู่ในศึกหนัก

ไฮน์ไม่มีทีท่าชักช้า  เขาพาเซียวเหยียนเข่นฆ่าล้างบางสุดกำลัง  

ฟาดฟันทุกอย่างที่ขวางหน้า พวกเขามุ่งหน้าสู่ด้านใน เจนกับชารอนตามติด 

อยูด่า้นหลงั ไมรู่ว้า่ทา้ยทีส่ดุแลว้ทหารรบพเิศษทีอ่ยูป่ดิทา้ยจะรอดไปจากทีน่ี่ 

ได้เท่าไหร่

เซียวเหยียนรู้ว่าพลตรี เกาเติงพลาดพลั้งแล้ว เขาคาดไม่ถึงว่าฐาน 

บัญชาการนี้ไม่ใช่แค่รายล้อมด้วยอันตราย ขืนยังเดินหน้าต่อไป พวกเขา 

มีโอกาสสูงที่จะย่อยยับทั้งหมด

ในเวลานี ้ เบือ้งหนา้ของพวกเขากป็รากฏจอภาพฮอโลแกรมขนาดใหญ ่ 

ใบหน้าของศาสตราจารย์แมนสันนับไม่ถ้วนปรากฏบนจอด้วยสีหน้า 

หลากหลายอารมณ์จนคนมองตาลาย แต่ล้วนพูดประโยคเดียวกัน

“นี่เป็นประตูบานสุดท้าย พวกคุณแน่ใจนะว่าจะเข้ามา”
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เซียวเหยียนสูดลมหายใจเข้าเฮือกหนึ่ง เขาในฐานะเด็กใหม่อ่อนหัด 

ที่ไม่มีกำลังสู้รบมีชีวิตอยู่มาถึงตอนนี้นับว่าเป็นปาฏิหาริย์ เขาเริ่มเสียใจที่ใช้ 

ปืนแช่แข็งเร็วเกินไป บางทีเขาน่าจะเก็บกระสุนแช่แข็งนัดสุดท้ายไว้ให้ตัวเอง  

เมื่อถึงเวลาคับขัน เขาไมอ่ยากเป็นภาระใคร ถ้าต้องถูกสัตว์ประหลาดพวกนี ้

ฆ่า เขายอมเป็นทหารเทคนิคมือใหม่แช่แข็งแบบเร่งด่วน

มีคนจับมือเขาไว้ นิ้วเรียวยาวสอดเข้ามาตามร่องนิ้วของเขา วินาที 

ที่นิ้วทั้งสิบสอดประสานกันแน่น หัวใจของเซียวเหยียนก็เต้นระรัวอย่าง 

บ้าคลั่ง นั่นคือมือของไฮน์

“ยังจำที่ฉันบอกว่าภารกิจครั้งนี้ของนายคืออะไรได้ไหม”

เสียงทุ้มเย็นดูดกลืนความนึกคิดทุกอย่างของเซียวเหยียน  เขา 

ไม่สามารถเปล่งเสียงพูดจาใด ๆ 

“ต้องมีชีวิตอยู่”

พูดจบไฮน์ก็ปล่อยมือเซียวเหยียน

ประตูเบื้องหน้าเปิดออกช้า  ๆ ซอมบี้จำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมา 

อีกแล้ว

เซียวเหยียนรู้ว่าเขาไม่มีทางเป็นภาระของไฮน์กับเจน  นี่ไม่ใช่การ 

ล้อเล่น เขาล้วงกระบอกฉีดยาอัตโนมัติขนาดเล็กที่เหน็บอยู่ตรงเอวออกมา  

แล้วปักลงบนต้นขาของตนเอง

นั่นเป็นยาที่ไม่ได้ผ่านการทดลองกับมนุษย์ เซียวเหยียนก็ไม่รู้ว่าเมื่อ 

มันเข้าสู่ร่างกายของเขาแล้วจะมีผลอะไรตามมา แต่เขาไม่อาจลังเลได้อีกแล้ว

ไฮน์กับเจนหันขวับไปพร้อมกัน เบิกตามองเซียวเหยียนด้วยความ 

ตะลงึ วนิาทตีอ่มาพวกเขากถ็กูกลนืหายไปกบัฝงูซอมบี้ ไฮนก์บัเจนพยายาม 

เบียดมาทางเซียวเหยียนอย่างสุดกำลัง ไฮน์เพิ่งยื่นนิ้วมาแตะไหล่ของ 

เซียวเหยียนได้ ซอมบี้ก็กั้นพวกเขาออกจากกันอีกครั้ง

เซยีวเหยยีนหลบัตาลง รูส้กึไดว้า่ซอมบีเ้ดนิผา่นเขาไปอยา่งไมข่าดสาย  

พวกมันชนเขา แต่กลับไม่มีตนไหนเปิดศึกโจมตีเขา

เซียวเหยียนค่อย  ๆ  ลืมตาขึ้น  แทบไม่อยากเชื่อ  เขาก้าวเดินไป 

ด้านหน้าราวกับล่องหนอยู่ท่ามกลางซอมบี้
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นี่คือไวรัสมาร์คเกอร์ ทำให้ซอมบี้เห็นเขาเป็นพวกเดียวกัน จึงเลี่ยง 

การโจมตีจากซอมบี้ได้  แต่ไวรัสชนิดนี้ขาดความเสถียรเป็นอย่างมาก  

ตามการค้นคว้าวิจัย จะอยู่ในร่างกายอย่างมากยี่สิบนาทีก็จะถูกเผาผลาญ 

จนหมด

ทวา่เวลายีส่บินาทกีเ็พยีงพอทีจ่ะใหย้อดฝมีอือยา่งไฮนห์รอืเจนทำอะไร 

ได้มากมายแล้ว

คนที่อยู่ใกล้เขามากที่สุดคือไฮน์ เซียวเหยียนเข้าไปใกล้ไฮน์ ซึ่งใน 

วินาทีนั้นชารอนก็ล้มฟาดลงตรงหน้าเซียวเหยียน ซอมบี้กำลังจะกัดเข้าที่ 

ศีรษะของเธอ และซอมบี้อีกหลายตนก็กรูเข้าไป

ไม่มีเวลาลังเล เซียวเหยียนยกมือขึ้นปักกระบอกฉีดยาอัตโนมัติ 

ลงบนแขนของชารอน ฉีดไวรัสมาร์คเกอร์ที่เหลือให้เธอ ทันใดนั้นซอมบี้ 

ที่บ้าคลั่งก็เหมือนหาเป้าหมายไม่เจอ หันไปจู่โจมเจนกับไฮน์แทน

ชารอนนั่งงงอยู่ที่พื้น ซอมบี้ทั้งหมดเหมือนมองไม่เห็นเธอ

“นี่…นี่มันเรื่องอะไรกัน…”

“อยา่เสยีเวลา รบีจดัการพวกมนักอ่นทีย่าจะหมดฤทธิ!์” เซยีวเหยยีน 

ฉุดชารอนขึ้น

ไม่มีเวลาขบคิด ด้วยการช่วยเหลือจากชารอน ซอมบี้แต่ละตนถูก 

ฟันล้ม ไม่ว่าชารอนจะโจมตีอย่างไร ซอมบี้ก็ไม่มีปฏิกิริยาใด  ๆ  กับเธอ  

ในที่สุดซอมบี้ทั้งหมดก็ถูกกำจัดเกลื่อนกระจายทั่วพื้น

พวกเขาย่ำอยู่เหนือศพของซอมบี้ มุ่งสู่เบื้องหน้าต่อไป

“เซียวเหยียน ยังมีสัตว์ประหลาดอีกเท่าไหร่” เจนถือดาบพลาง 

เอ่ยถามอย่างหย่อนอารมณ์

“คุณชอบสัตว์ประหลาดหรือมือสังหารล่ะ” เซียวเหยียนยกมุมปาก 

ขึ้นอย่างอ่อนใจ

“ต่างกันตรงไหน”

วินาทีที่ประตูเปิดออก พวกเขาก็เจอมือสังหารสิบกว่าคนถือดาบ 

รอต้อนรับ

“อะ๊…” เจนอทุานเสยีงเบา “อยา่งนอ้ยพวกนีก้ส็ะอาดกวา่ซอมบีเ้ยอะ”
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มือสังหารพุ่งทะยานออกมา  เซียวเหยียนมองเห็นชายคนหนึ่ง 

สวมเสื้อกาวน์สีขาวผ่านช่องฝูงชน  เขาหันหน้าเดินเข้าประตูบานเลื่อน 

ประตูหนึ่ง ตามการวิเคราะห์ของเซียวเหยียน อีกด้านหนึ่งของประตู 

บานเลื่อนนั้นน่าจะเป็นห้องควบคุมหลักของฐานบัญชาการแห่งนี้

ทว่าพวกเขากลับถูกขวางอยู่ด้านนอก ประกายดาบไหววูบ เซียวเหยียน 

รู้สึกได้ว่าพวกมันเฉียดผ่านเส้นผมกับลำคอของตนเอง ไฮน์กับเจนรับมือ 

กับมือสังหารพวกนั้นพร้อม ๆ กับต้องปกป้องเซียวเหยียนไปด้วย ชารอนเอง 

ก็ใกล้จะเอาไม่อยู่แล้ว

และในเวลานั้นเองลิฟกับมาร์คก็มาถึง เข้าประจันศึกโดยไม่พูดพร่ำ- 

ทำเพลง

ไฮน์ฟันฝ่าตลอดทาง  เขาผลักเซียวเหยียนเข้าสู่ โถงทางเชื่อม  

มือสังหารกรูเข้ามาอีกครั้ง เรือนผมของไฮน์พลิ้วสะบัด แผ่นหลังกับไหล่ 

ประสานเป็นเส้นตึงทรงพลัง

ไมว่า่ใครทีห่วงัเขา้ใกลเ้ซยีวเหยยีนกล็ว้นถกูสกดัอยูใ่ตค้มดาบของไฮน์

เซียวเหยียนย่นคิ้ว เขารู้ว่าตนเองไม่ควรนิ่งดูดาย ซึ่งสิ่งที่เขาทำได้ 

ก็อยู่ด้านในประตูบานนั้น

ในเวลานั้นเจนก็ผลักชารอนออกจากวงล้อมการต่อสู้

“ฉันกับไฮน์ขวางอยู่ตรงนี้! เธอไปปกป้องเซียวเหยียน!”

เซียวเหยียนมองไปทางไฮน์

“ลิฟ” ไฮน์ตะโกนเรียกชื่อลิฟ ลิฟฟาดฟันฝ่าวงล้อมไปหาไฮน์ภายใต ้

การคุ้มกันของมาร์ค

“หัวหน้า!”

“เธอไปกับชารอน”

ลิฟพยักหน้า “เซียวเหยียน! พวกเราไป!”

เซียวเหยียนไปถึงหน้าประตูบานเลื่อนภายใต้การคุ้มกันของลิฟ 

กับชารอน เขาเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลอีกครั้ง ชายหนุ่มสงบสติอารมณ์  

สดูลมหายใจเขา้ลกึ  ๆ เฮอืกหนึง่ จดุออ่นใหญท่ีส่ดุของเขาคอืไมม่ปีระสบการณ์ 

การต่อต้านผู้ขัดขวางเลย ส่วนข้อได้เปรียบของเขากลับเป็นความเร็ว 
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ในการประมวลผลของสมองที่สามร้อยล้านเมกะบิต

ถ้าคิดจะแทรกแซงเข้ามาในสมองของฉัน ก็ลองดูว่านายจะตามทัน 

ไหม!

ความนกึคดิของเซยีวเหยยีนวิง่กระจายออกไปในชัว่พรบิตา อาละวาด 

ดุจเกลียวคลื่นบ้าคลั่ง เข้าครอบงำระบบควบคุมหลักของห้องทดลองแห่งนี ้

อย่างต่อเนื่อง พลังใดก็ตามที่คิดขัดขวางล้วนถูกเขาพุ่งชนจนป่นปี้

ในโลกของหว้งความคดิ นีเ่ปน็เวลาหลายสบิวนิาทหีรอืถงึขัน้หลายนาที  

แต่เป็นเวลาเพียงชั่วพริบตาในความเป็นจริง

บานประตูเลื่อนเปิด เซียวเหยียนลืมตา

ชารอนตะลึงพรึงเพริด เธอไม่เคยเห็นทหารเทคนิคคนไหนสามารถ 

เจาะระบบที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนได้ด้วยความเร็วขนาดนี้มาก่อน ลิฟกลับใจเย็น 

กว่ามาก เธอขวางอยู่ด้านหน้าเซียวเหยียน ก้าวเข้าประตูอย่างระมัดระวัง

นี่เป็นห้องวิจัยขนาดใหญ่ห้องหนึ่ง อุปกรณ์วิจัยครบครันมากกว่า 

ห้องวิจัยของเคย์ซีเสียด้วยซ้ำ ข้อมูลนับไม่ถ้วนวิ่งอยู่บนจอฮอโลแกรมอย่าง 

รวดเร็ว แปรเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ทุกวินาที เซียวเหยียนปิดการวิเคราะห์ 

ทุกอย่างที่กำลังทำงาน ห้องวิจัยทั้งห้องว่างเปล่าขึ้นมากะทันหัน พวกเขา 

มองเห็นจานเพาะเชื้อมากมายนับไม่ถ้วน ก่อนไปหยุดนิ่งอยู่ที่ซอมบี้ตนหนึ่ง 

ที่กำลังอยู่ในภาวะหลับใหล

เขาเดินไปหยุดตรงหน้าอุปกรณ์ขนาดใหญ่เครื่องหนึ่ง

“คืออะไร” ลิฟถาม

“เครื่องผสมยีน พวกเขาใช้เครื่องนี้รวมร่างซอมบี้ที่เหมือนสัตว์ 

ประหลาดพวกนี้”

การผสมยีนต้องใช้การประมวลผลที่ซับซ้อนอย่างมาก ต่อให้ประสบ 

ความสำเร็จ ส่วนใหญ่ร่างผสมก็จะตายด้วยปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน เซียวเหยียน 

อยากรู้เหลือเกินว่าองค์กรริปเปิลทำได้อย่างไร  จิตสำนึกของเขาเข้าไป 

ในระบบฐานข้อมูลของเครื่องผสมยีน  แล้วดึงข้อมูลการวิจัยทั้งหมด 

ออกมา

ในเวลานีเ้อง เงารา่งหนึง่กไ็หววบูผา่นเหนอืศรีษะของพวกเขา ชารอน 
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กับลิฟพร้อมใจกันชักดาบออกมาสกัด แล้วปัดออกไปโดยไม่เปลืองแรง  

ลอยไปตกไกลหลายเมตร

เซียวเหยียนจำคนที่สวมเสื้อกาวน์คนนี้ได้แล้ว เขาก็คือนักวิจัยที่ 

ตนเห็นเมื่อกี้

“ขโมยของของคนอื่นนี่เป็นเด็กไม่ดีเลยนะ” อีกฝ่ายแสยะยิ้ม “ใน 

ทางวิชาการถือว่าเป็นการคัดลอกแล้ว”

ดูจากท่าทางของหมอนี่แล้ว เขาเองก็ฉีดไวรัส X ให้กับตัวเองด้วย

“นายชื่ออะไร ทหารเทคนิคของนครไชร์เหรอ นี่เป็นครั้งแรกที่มีคน 

เจาะระบบของฉันได้ เมื่อกี้เร็วจนฉันตามนายไม่ทันเลย”

เซียวเหยียนเม้มปากไม่ตอบ เขาได้เทคโนโลยีสารสนเทศของเครื่อง 

ผสมยีนมาทั้งหมดแล้วผ่านการถอดรหัสด้วยเทอร์มินัล เขาพบว่าเหตุผล 

ที่ซอมบี้ซึ่งถูกดัดแปลงพันธุกรรมเหล่านี้ประสบความสำเร็จ เป็นเพราะไวรัส 

ดาวหางที่อยู่ในตัวพวกมันมีการฟื้นฟูภาวะต่อต้านทางชีวภาพที่เกิดจากการ 

ผสมยีนอย่างต่อเนื่อง ทว่าการฟื้นฟูลักษณะนี้ไม่อาจให้ประสิทธิผลคงอยู่ 

ไดน้าน ไวรสัดาวหางจะยงัคงกดักรอ่นพละกำลงัของซอมบีพ้วกนี ้ เพยีงเวลา 

สามวัน พวกมันก็จะล้มตาย

“กอ่นถามชือ่คนอืน่ ควรแนะนำตวัเองกอ่นไมใ่ชห่รอืไง” เซยีวเหยยีน 

เอ่ยเสียงเย็น

“ฉันชื่อดีแลน บอกตามตรงว่าฉันคิดไม่ถึงจริง ๆ  ว่าคนของนครไชร์ 

จะเข้ามาถึงห้องวิจัยนี้ได้” ชายหนุ่มท่าทางสุภาพนุ่มนวล ดูไม่ออกว่าประชด 

หรือชมเชย “ชื่อของนายล่ะ”

เซียวเหยียนกำลังจะเอ่ยปาก ลิฟกลับส่งสายตาเป็นเชิงห้าม เธอ 

ไม่อยากให้องค์กรริปเปิลรู้ชื่อของเซียวเหยียน จะทำให้เขาตกเป็นเป้าหมาย 

การไล่ล่าขององค์กรริปเปิลได้สูง

“โอ้โห เห็นทีจะเป็นเด็กดีที่มีแม่คอยคุมนะเนี่ย” ดีแลนหัวเราะ 

ในลำคอ “แตฉ่นัรูช้ือ่นายแลว้ เซยีวเหยยีน พรรคพวกนายเรยีกนายแบบนี”้

เซยีวเหยยีนรูส้กึวา่ชายคนนีน้า่เบือ่สดุ ๆ ในเมือ่รูแ้ตแ่รก แลว้จะถาม 

อีกทำไม
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“ฉันให้โอกาสนายแนะนำตัวเอง เพราะหวังว่าหลังจากฉันเอาสมอง 

ของนายออกมาแล้ว จะได้หมายเหตุตามการแนะนำตัวของนาย มีสมอง 

ของนายแล้ว การวิจัยของฉันน่าจะยิ่งเร็วขึ้น”

ดีแลนยกดาบขึ้น ลิฟปรี่เข้าขัดขวาง แต่คิดไม่ถึงว่านั่นเป็นการจู่โจม 

แบบสับขาหลอก ทันใดนั้นดีแลนก็พุ่งเข้าใส่ชารอน ชารอนฟันแขนขวา 

ของเขาอย่างเฉียบขาด

ดแีลนผงะถอยหลงัทนัที เลอืดไหลหยดเปน็ทาง แตค่รูเ่ดยีวบาดแผล 

ของเขาก็สมานกัน

“โอ้…โธ่เอ๊ย…” ดีแลนทอดถอนใจ “นี่จะปลูกถ่ายอวัยวะเทียมกัน 

หรือเนี่ย! พวกเธอนี่น่าโมโหชะมัด”

ทันใดนั้นชารอนที่อยู่ข้างเซียวเหยียนก็ล้มตึง ดาบตกพื้นส่งเสียง 

หนัก ๆ 

“ชารอน!” เซียวเหยียนยื่นมือไปประคองเธอ แต่จู่ ๆ ชารอนก็เหมือน 

สญูเสยีเรีย่วแรงทัง้หมด รา่งของเธอสัน่เทา หายใจหอบแรง แขนทัง้สองขา้ง 

อ่อนยวบ ทหารรบพิเศษที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเหมือนสูญเสียพลังชีวิตทั้งหมด 

อย่างกะทันหัน

“แกทำอะไร!” ลิฟพุ่งเข้าไป ดีแลนที่เหลือแขนเพียงข้างเดียวไม่ใช่ 

คู่มือของลิฟ

ไม่ถึงครึ่งนาทีลิฟก็ฟันแขนซ้ายของเขาขาด ดาบพาดอยู่บนท้ายทอย 

ของเขา ดีแลนแสยะยิ้ม สายตามองไปทางชารอนที่อ่อนแรง

“ชารอน! ชารอน!” เซียวเหยียนพบว่าชารอนพยายามบีบนวดแขน 

ตัวเองพลางมองไปอีกทาง เซียวเหยียนมองตามสายตาของเธอถึงพบว่า 

ข้างแขนที่ขาดของดีแลนมีกระบอกฉีดยาอัตโนมัติขนาดเล็ก

“นายฉีดอะไรให้ชารอน” เซียวเหยียนคำรามใส่ดีแลน

“สารกระตุ้นไวรัส X ไง” ดีแลนผุดรอยย้ิมซ่อนนัยล้ำลึก “เซียวเหยียน  

สมองนายมีความเร็วของการประมวลผลอยู่ที่สามร้อยล้านเมกะบิต ส่วนที่นี ่

มีอุปกรณ์การวิจัยที่ทันสมัยที่สุด ซ้ำยังเหนือกว่านครไชร์ ลองดูไหมว่านาย 

จะช่วยเธอได้หรือเปล่า!”
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“สารกระตุ้นไวรัส  X…?” ลิฟมองไปทางเซียวเหยียนอย่างงงงัน  

ราวกับกำลังขอคำยืนยันจากเขาว่าโลกนี้มีสิ่งนี้จริงหรือไม่

สีหน้าของเซียวเหยียนซีดขาว เขาพุ่งเข้าไปที่เครื่องเทอร์มินัลของ 

ห้องวิจัยนี้ แล้วเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว

ข้อมูลซึ่งถูกปิดไปแล้วกลับปรากฏขึ้นอีกครั้ง เลื่อนกะพริบอย่าง 

ไม่ขาดสาย กลายรูปร่างเป็นโลกอีกใบหนึ่ง

สารกระตุ้นเพิ่มจำนวนไวรัส  X ในตัวชารอนทำลายเรี่ยวแรงกับ 

สารอาหารในร่างกายเธอด้วยความเร็วหลายเท่าตัว ส่งผลให้อวัยวะภายใน 

กับพลังงานร่างกายถดถอย เซียวเหยียนไม่มีทางวิจัยสารล้างฤทธิ์ที่สมบูรณ ์

ได้ก่อนที่ชารอนจะถูกไวรัส X ฆ่าตาย เขาทำได้แค่สร้างตัวยาบางอย่างที่ 

ช่วยลดการกระตุ้นลักษณะนี้ให้สถานการณ์ของชารอนคงที่ จากนั้นก็พา 

เธอกลับนครไชร์ ที่นั่นมีบุคลากรมากมาย ทั้งยังมีเคย์ซีอยู่ ต้องวิจัยสาร 

ล้างฤทธิ์ที่สมบูรณ์ได้แน่

เซียวเหยียนตรวจเลือดตัวอย่างกับสัญญาณชีพทุกอย่างของชารอน  

รวมถึงวิเคราะห์ไวรัส  X ที่แพร่กระจาย ความคิดของเขาจดจ่อมีสมาธิ  

ละเอียดทว่ารวดเร็ว ไม่ยอมให้มีอะไรขัดจังหวะและกีดขวาง

ลิฟกดศีรษะของดีแลนไปกระแทกกับผนังอย่างแรง “บอกมา! สาร 

ล้างฤทธิ์อยู่ที่ไหน!”

เลือดไหลลงจากศีรษะของดีแลน ไวรัส X ทำให้บาดแผลของเขา 

สมานอย่างรวดเร็ว เขาเม้มปากยิ้ม ตอบอย่างไม่รีบร้อน “ที่รัก ก็เพราะ 

ฉันคิดตัวยาล้างฤทธิ์ไม่ได้ ถึงได้มอบโปรเจ็กต์แสนยากนี้ให้เซียวเหยียน 

ลองไง!”

“ครั้งหน้าฉันจะชนหัวนายให้แหลก!” ลิฟจิกผมของดีแลนพร้อมเผย 

สีหน้าเหี้ยมเกรียม

ดีแลนมองไปทางเซียวเหยียน “เขาดึงข้อมูลทั้งหมดของที่นี่ไปได้แล้ว  

ถา้ฉนัวจิยัสารลา้งฤทธิไ์ดจ้รงิ ๆ เซยีวเหยยีนกต็อ้งเหน็แตแ่รกแลว้ จรงิไหม”

ดีแลนพูดถูก ที่นี่มีการวิจัยเกี่ยวกับสารล้างฤทธิ์มากมาย แต่ท้าย 

ที่สุดต่างก็ล้มเหลว เซียวเหยียนวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้ว เริ่มต้นจาก 
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อีกมุมมองหนึ่ง ขอบคุณงานวิจัยของดีแลนพวกนี้ มิฉะนั้นเขาจะไม่มีเวลา 

ผสมตวัยาดว้ยซำ้ เซยีวเหยยีนผสมตวัยาทีช่ว่ยลดความเรว็ในการเพิม่จำนวน 

ของไวรัสในตัวชารอนลงไปหกสิบเปอร์เซ็นต ์ ถ้าจะสกัดตัวยาออกมาน่ากลัว 

ว่าชารอนคงทนไม่ได้นานขนาดนั้น

เซียวเหยียนถอดเทอร์มินัล คว้ากระบอกฉีดยาอัตโนมัติแล้ววิ่งไป 

หาชารอน

ชารอนในเวลานี้ไม่มีสติแล้ว ดวงตาที่หรี่ปรือของเธอว่างเปล่าไร้จุด 

โฟกัส ดวงหน้าขาวซีด บนจอฮอโลแกรมแสดงผลกราฟเส้นตรงที่สัญญาณ 

ชีพต่าง ๆ ของร่างกายหยุดทำงานแล้ว

ตัวยาถูกฉีดเข้าร่างกายของชารอน ลมหายใจของเซียวเหยียนติดอยู ่

ที่คอ

ตื่นเร็ว ชารอน! ฟื้นเร็วสิ ชารอน!

เซียวเหยียนจ้องจอภาพเขม็ง บนนั้นยังคงแสดงผลเป็นเส้นตรง  

ดวงตาของเธอราวกับน้ำนิ่ง

เซียวเหยียนวิ่งกลับไปที่เครื่องเทอร์มินัล ผสมตัวยาอีกครั้ง แล้วฉีด 

เข้าร่างกายของชารอน ทำซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายสิบครั้ง ชารอนก็ยังไม่มี 

ปฏิกิริยาตอบสนอง

ฉันคำนวณพลาดตรงไหน ฉันคิดผิดตรงไหน เพราะอะไรถึงไม่มี 

ปฏิกิริยาตอบสนอง

เซยีวเหยยีนคาดคัน้ตนเองซำ้ ๆ เทอรม์นิลัทัง้หมดในหอ้งวจิยัถกูสวม 

ในวินาทีนั้น แล้วประมวลผลอย่างบ้าคลั่ง ลิฟเงยหน้าขึ้นมองทุกอย่าง 

ตรงหน้าแล้วนึกกลัวจากก้นบึ้งหัวใจ

“เซียวเหยียน — เซียวเหยียน —”

เมือ่เธอพุง่ไปถงึตรงหนา้เซยีวเหยยีน อปุกรณท์กุอยา่งทีท่ำงานไมไ่หว 

ก็หยุดไปกะทันหัน ข้อมูลไหม้จนเกิดประกายไฟเล็ก  ๆ ห้องวิจัยตกอยู่ 

ในความมืดทันที

ลิฟปล่อยเครื่องให้แสงสว่าง ห้องวิจัยจึงกลับมาสว่างอีกครั้ง

เซียวเหยียนนั่งนิ่งอยู่ที่พื้น สายตามองไปทางชารอน
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“หยดุเถอะ เซยีวเหยยีน ชารอนตายแลว้” ลฟิยืน่มอืไปถอดอปุกรณ ์

เชื่อมต่อเทอร์มินัลของเซียวเหยียน

เขายังคงไม่ตื่นจากภวังค์

“การคำนวณของฉันต้องผิดพลาดตรงไหนสักแห่งแน่…ต้องเป็นเพราะ 

ฉันโง่เกินไป! ถ้าเคย์ซีอยู่ที่นี่…ถ้า…”

ลิฟกดศีรษะของเซียวเหยียนลงบนไหล่ตัวเอง พลางตบแผ่นหลังเขา 

เบา ๆ

“นายไม่ได้ผิดพลาดตรงไหนทั้งนั้น แล้วนายก็ไม่โง่ด้วย ต่อให้เคย์ซ ี

อยู่ที่นี่ สิ่งที่นายทำได้ใช่ว่าเขาจะทำได้เสมอไป”

ดีแลนที่มองเหตุการณ์เงียบ ๆ มาตลอดเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ “ถูกต้อง… 

นายไม่ผิดอะไรเลย ความนึกคิดของนายเร็วจนเทอร์มินัลของที่นี่แบกรับ 

ไม่ไหว เพียงแต่ท้ายที่สุดนายตามความเร็วของไวรัส X ไม่ทัน”

ไหล่ของเซียวเหยียนกระตุก

ลิฟหันร่างขวับ ดาบคมตวัดผ่านกลางอากาศวงหนึ่ง ศีรษะของ 

ดีแลนก็ถูกฟันขาด เธอมีสีหน้าเย็นชา หิ้วศีรษะของดีแลนเดินมานั่งลงข้าง 

เซียวเหยียน

นี่เป็นครั้งแรกที่เซียวเหยียนเห็นความโหดของลิฟ

ลิฟอยู่ในความเงียบ เธอไม่รู้จะปลอบเซียวเหยียนอย่างไรดี เพราะ 

ความเลื่อนลอยที่ฉายอยู่บนใบหน้าของเซียวเหยียนเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยเห็น 

มาก่อน ดังนั้นเธอจึงได้แต่นั่งเงียบ  ๆ  อยู่ข้างเขา เธอรู้ว่าตนเองไม่อาจ 

แบ่งเบาความโดดเดี่ยวของเซียวเหยียนได้ เพราะในพื้นที่หนึ่ง เป็นพื้นที่ 

ของเซียวเหยียนเท่านั้น คนอื่น  ๆ  ล้วนไม่สามารถเข้าถึงและไม่อาจหยั่งถึง

ชายหนุ่มคนนี้เด็ดใบไม้ใบหนึ่งมามองอย่างหย่อนอารมณ์ได้ทั้งวัน  

และไปดื่มเบียร์กับพวกเขาจนเมาไม่รู้เรื่อง ตอนที่เขามีคลื่นอารมณ์ให้เห็น 

มากที่สุดก็คือตอนที่ถูกมาร์คกระชากคอเสื้อแล้วบอกว่าจะออกปฏิบัติภารกิจ  

เขาหวาดกลัวแต่ไม่เคยฟูมฟายต่อต้าน ทว่าเซียวเหยียนในเวลานี ้ ลิฟถึงขั้น 

ไม่กล้ายื่นมือไปแตะเขา ราวกับว่าเขาพร้อมจะแตกสลายไปในอากาศได้ 

ทุกเมื่อ
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“อย่าตำหนิตัวเอง นายไม่ใช่เทพ แก้ปัญหาทุกอย่างไม่ได้” นาน 

ทีเดียวกว่าลิฟจะเค้นคำพูดออกมาได้ประโยคหนึ่ง

เซียวเหยียนยังคงมองไปทางชารอน

เขานึกถึงครั้งแรกที่เจอชารอน เธอกระโดดลงจากยานอย่างปราด- 

เปรียว ตัวเขาในเวลานั้นได้แต่แหงนหน้ามองอย่างเซ่อซ่า

“ดูนายเศร้าเสียใจแล้ว ตามหลักฉันควรจะฟูมฟายมากกว่านาย 

ไม่ใช่เหรอ เธอเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของฉัน ตอนที่พวกเราฝึกยังถูกจัดให้เป็น 

รูมเมทกัน เธอเก่งกว่าฉันเสมอ หลังจากเข้าหน่วยภารกิจพิเศษปีที่สอง 

ก็เป็นร้อยโทแล้ว ปีที่สามเป็นร้อยเอก ปีที่สี่ก็เป็นว่าที่พันตรีแล้ว”

ตามกฎแล้วลิฟควรพาเซียวเหยียนถอนกำลังอย่างรวดเร็ว ต่อให้ 

ดีแลนตายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าที่นี่จะไม่มีอันตราย ไม่แน่วินาทีต่อไป 

ตัวอย่างทดลองหนึ่งอาจพุ่งออกมาก็ได้ ทว่าเซียวเหยียนเหนื่อยแล้ว ลิฟ 

เองก็เหนื่อยเช่นกัน

ทันใดนั้นลิฟเกิดความรู้สึกอยากนั่งกับเซียวเหยียนเงียบ  ๆ  แบบนี้ 

แล้วฟังเสียงลมหายใจของตนเอง ต่อให้ความตายจะกลืนกินพวกเขาก็ตาม

“นี่เป็นปีที่เท่าไหร่ที่ชารอนรับไวรัส X” เซียวเหยียนเอ่ยถามเรียบ ๆ

“ปีที่หก อันที่จริงทหารรบพิเศษมากมายมีชีวิตไม่ถึงหกปีด้วยซ้ำ  

เพราะการฟื้นตัวกะทันหันของไวรัส X หรือไม่ก็เพราะภารกิจ” ลิฟหยุดไป 

ครู่หนึ่ง “เซียวเหยียน เทอร์มินัลไร้สายยังทำงานได้ ส่งข้อมูลทั้งหมด 

กลับฐานบัญชาการเถอะ ถ้าเกิดอะไรไม่คาดฝันขึ้นกับพวกเราอีก ขอแค่ 

คนของเราได้รับข้อมูลพวกนี้ ความสูญเสียทั้งหมดก็ไม่นับว่าสูญเปล่า”

เซียวเหยียนหยิบเทอร์มินัลไร้สายของตัวเองเงียบ  ๆ  แล้วส่งข้อมูล 

ทุกอย่างกลับไป

เครื่องให้แสงสว่างเริ่มสลัวลงเรื่อย ๆ 

เวลานี้เซียวเหยียนไม่รู้สึกหวาดกลัวต่อความมืดอย่างตอนแรกแล้ว  

เพียงแค่นั่งอย่างเฉยชา

จนกระทั่งมีคนเข้ามา

เครื่องให้แสงสว่างส่องสว่างพื้นที่บริเวณนั้นอีกครั้ง เป็นไฮน์กับเจน


