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เขาต้องการกำจัดเสียงที่อยู่ในหัวออกไป เวลานี้อีกฝ่ายกำลังอ่านจดหมายรัก
ของจูเซิงหาวที่ตัวเขาเองเคยอ่านให้ฟังเพียงแค่ครั้งเดียว 
มันทำให้เขานึกไปถึงช่วงเวลาอันอบอุ่นที่ตัวเองกอดโม่เย่

อยู่ในห้องนอนเล็ก ๆ ห้องนั้นพลางรู้สึกหวั่นไหว
— เจียวถังตงกวา

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

 ในโลกของนีเบอลุงเงิน นอกจากมนุษย์จะต้องปฏิบัติตามกฎสามข้อ 

ของจวี้ลี่กรุ๊ปอย่างเคร่งครัดแล้ว บรรดาสิ่งมีชีวิตของที่นี่ก็มีกฎของตัวเอง 

เช่นกัน

 พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎสามข้อแห่งการอยู่รอด...

 หนึ่ง อย่าใฝ่หามนุษย์เพราะมนุษย์เห็นแก่ตัว 

 สอง อย่าคิดว่ามนุษย์นั้นสวยงามเพราะมนุษย์มันเสแสร้ง 

 สาม อย่าเชื่อใจมนุษย์เพราะมนุษย์ล้วนเห็นแก่ตัวโดยสันดาน

 แทจ้รงิแลว้โลกของนเีบอลงุเงนิแหง่นีอ้นัตรายเพราะสตัวร์า้ยหรอืจติใจ 

ที่มืดบอดของมนุษย์กันแน่...

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



1

บทที ่ 48

ช่วงเวลานั้นเอง  เจ้าหน้าที่ทีมคุ้มกันทุกคนที่อยู่ในโรงอาหาร 

ต่างลุกขึ้นเตรียมบรรจุกระสุนปืนกันจ้าละหวั่น บรรยากาศที่ผ่อนคลาย 

กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง

โม่เย่ที่อยู่กับหานลี่ตลอดเวลาหมุนตัวและกำลังจะพุ่งพรวดออกนอก 

โรงอาหาร แต่มันนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงหันกลับไปมองหานลี่

หานลี่พยักหน้าให้มัน “ไปเถอะ!”

โม่เย่ทะยานออกไปทันที

ระหวา่งทางทีโ่จวอวีก้บัอูอ๋วิน้พาหลีเ่ชยีนและโจวชงิกลบัไปทีโ่รงอาหาร  

พวกเขาพลันได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาพร้อมกับเสียงกรีดร้อง

“ช่วยด้วย! --- ช่วยด้วย!”

เสี่ยวจ้าวผู้ช่วยงานวิจัยของโจวชิงวิ่งหน้าตื่นเข้ามา ด้านหลังของเขา 

มีนักวิจัยในเสื้อคลุมสีขาวสองคนตามมา นักวิจัยทั้งสองคนนั้นโก้งโค้ง 

คล้ายกับกำลังจะมีอะไรบางอย่างพุ่งออกมาจากปากของพวกเขา

เสีย่วจา้วนำ้ตาไหลพราก เขามองโจวชงิและพวกอูอ๋วิน้เหมอืนมองฟาง 

ช่วยชีวิต “ศาสตราจารย์โจว! ช่วยผมด้วย ช่วยผมด้วย!”

เสี่ยวจ้าวพุ่งเข้าไปกอดโจวชิง

ขณะที่นักวิจัยสองคนพ่นหนอนกร่อนกระดูกที่อยู่ในปากออกมา 

พร้อมกัน  โจวอวี้กับอู๋อวิ้นลั่นไกเจาะหน้าผากของนักวิจัยสองคนนั้น 
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อย่างไม่ลังเลจนร่างของพวกเขาล้มลงไปนอนกองที่พื้น

“เสี่ยวจ้าว! คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง คุณต้องอยู่รวมกับคนอื่น  ๆ  

ที่โรงอาหารไม่ใช่เหรอ” โจวชิงถามเสียงเข้ม

“พวกเราอยู่ในรถกันตั้งนาน ผมก็เลยอยากเข้าห้องน้ำ! มีผู้คุ้มกัน 

สองคนพาผมไป แต่ใครจะคิดว่าตอนที่ผมออกมาจะเห็นพวกเขานอนอยู่ 

บนพื้น! ผมคิดว่าจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ก็เลยรีบวิ่งออกมาและตะโกน 

ขอความช่วยเหลือ แต่ประตูทางเชื่อมที่กลับไปโรงอาหารปิด! แล้วนักวิจัย 

สองคนนั้นก็โผล่ออกมา ผมรู้สึกว่าท่าทางของพวกเขาดูแปลก  ๆ  ก็เลย 

ถอยห่างจากพวกเขา แต่ยิ่งผมหนี พวกเขาก็ยิ่งไล่ตาม มีคนหนึ่งพ่น 

หนอนตัวใหญ่น่าขยะแขยงออกมาด้วย ตอนนั้นผมเสียหลักล้มพอดีก็เลย 

รอดมาได้! หลังจากนั้นผมก็วิ่งต่อจนมาเจอพวกคุณ!” เสี่ยวจ้าวยังคง 

หวาดกลัวไม่หาย

ทว่าโจวชิงกลับถูกโจวอวี้ดึงไปข้างหลัง

“นายคิดว่าตัวเองเป็นใคร  ขนาดฉันกับอู๋อวิ้นยังไม่มีทางหลบ 

หนอนกร่อนกระดูกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่นายกลับวิ่งมาถึงนี่ได้อย่าง 

ปลอดภัยเนี่ยนะ”

ความแข็งกร้าวในแววตาของโจวอวี้ทำให้เสี่ยวจ้าวแทบไม่กล้าเงยหน้า

“ผมหลบได้จริง  ๆ...หรือว่าพวกคุณแค่อยากจะฆ่าผมเฉย  ๆ”  

เสี่ยวจ้าวก้าวถอยหลัง เขาส่ายศีรษะไปพลางร้องไห้ไปพลาง

ในกลุ่มพวกเขาหลี่เชียนเป็นคนขี้ใจอ่อนที่สุด ทว่าเพียงแค่ขยับไป 

ข้างหน้าครึ่งก้าว เขาก็ถูกโจวชิงจับไว้ “อย่า”

จังหวะเดียวกับที่เสี่ยวจ้าวก้าวถอยไป จู่ ๆ ไฟด้านหลังของเขาที่เปิด 

ตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ดับพรึ่บและเสี่ยวจ้าวก็หายเข้าไปในความมืด

โจวอวี้แจ้งให้ทุกคนทราบผ่านทางวิทยุสื่อสาร  “ระวังเสี่ยวจ้าว 

ที่เป็นผู้ช่วยงานวิจัยของศาสตราจารย์โจวด้วย!  เขาน่าจะติดเชื้อหนอน 

กร่อนกระดูกแล้ว!”

“แล้วเราจะเอายังไงดี ไล่ตามเสี่ยวจ้าวหรือว่าจะไปโรงอาหาร”  

อู๋อวิ้นถาม
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“แน่นอนว่าต้องกลับไปที่โรงอาหารและพาทุกคนออกจากสถานที่ 

บ้า ๆ นี่”

พวกเขายังคงแนวรบรูปแบบเดิม อู๋อวิ้นถือปืนนำอยู่ข้างหน้า โจวชิง 

กับหลี่เชียนอยู่ตรงกลาง โจวอวี้หันหลังยกปืนเล็งไปในทิศทางที่เสี่ยวจ้าว 

หายตัวไปและรั้งอยู่ท้ายขบวน

ทว่ายามที่อู๋อวิ้นนำหลี่เชียนและโจวชิงเดินผ่านทางเชื่อมไป ประตู 

พลันปิดลงอย่างกะทันหัน โจวอวี้ที่เห็นหลี่เชียนกำลังจะถูกกระแทกไหล่ 

พลันตอบสนองด้วยการถีบเขาไปอีกฝั่ง ทว่าตัวเองกลับถูกขังไว้ที่อีกด้าน 

ของทางเดิน

“โจวอวี้! โจวอวี้!” อู๋อวิ้นทุบประตูอย่างแรง

โจวอวี้พูดผ่านวิทยุสื่อสาร “ประตูนี้ปิดได้แสดงว่ามีคนควบคุม 

ระบบของที่นี่และจับตาดูเราอยู่! อู๋อวิ้น นายพาหลี่เชียนไปที่ไหนก็ได้ที่ใช้ 

คอมพิวเตอร์ได้แล้วเข้าควบคุมระบบซะ!”

อู๋อวิ้นกัดฟัน  เขารู้ว่าลำพังเพียงแค่กำลังของพวกเขาไม่มีทาง 

เปิดประตูนี้ได้ “ได้! ฉันจะพาหลี่เชียนไปหาคอมพิวเตอร์! รักษาการติดต่อ 

เอาไว้นะ!”

“ได้” โจวอวี้หันหลังกลับและจ้องเข้าไปในความมืดตรงหน้า 

โจวอวี้เกือบจะมั่นใจแล้วว่าสถานีสังเกตการณ์แห่งนี้ติดเชื้อจาก 

หนอนกร่อนกระดูกในระดับใหญ่เพราะฝีมือของมนุษย ์ และตอนนี้ผู้บงการ 

ก็กำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เฝ้ามองดูทุกคนผ่านทางหน้าจอนั่น

ทว่าตลอดทางที่อู๋อวิ้น  หลี่เชียน และโจวชิงเดินผ่าน ห้องวิจัย 

ทุกห้องกลับถูกล็อกและพวกเขาก็ไม่มีทางเข้าไปได้เลย

“แม่งเอ๊ย...” อู๋อวิ้นกัดฟันกรอด เขาเป็นห่วงความปลอดภัยของ 

โจวอวี้ ยิ่งอีกฝ่ายอยู่ในความมืดนานเท่าไรก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้น

อู๋อวิ้นหยิบวิทยุสื่อสารแจ้งคนในโรงอาหาร “อพยพทุกคนออกจาก 

สถานีสังเกตการณ์”

ทวา่คำตอบทีไ่ดก้ลบัมาคอื ทางออกของสถานสีงัเกตการณถ์กูปดิตาย

“เราจะต้องถูกขังอยู่ที่นี่และกลายเป็นอาหารของหนอนกร่อนกระดูก 
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อย่างนั้นเหรอ” หลี่เชียนถาม

ไม่ว่าอย่างไรความมืดก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกกลัว โดยเฉพาะ 

ในสถานการณ์ที่มองไม่เห็นอะไรเลยเช่นนี้ โจวอวี้เพ่งสมาธิ เขารู้สึกได้ว่า 

มีอะไรบางอย่างกำลังใกล้เข้ามา

ทันใดนั้นเขาก็ดึงไฟฉายสำรองที่เหน็บอยู่ตรงต้นขาออกมา ลำแสง 

สว่างจ้าส่องกระทบเข้าที่ใบหน้าซีดเซียวของเสี่ยวจ้าวอย่างพอดิบพอดี

เขายิ้มและมองไปที่โจวอวี้  ท่าทางที่ เหมือนกับศาสตราจารย์ลู่ 

ทุกประการนั้นช่างน่าขนลุก

ไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายโก่งตัว  โจวอวี้ก็เบี่ยงตัวหลบอย่างรวดเร็ว  

ปิดไฟฉายและเหนี่ยวไก กระสุนปะทะเข้ากับกำแพง

โจวอวี้กลั้นหายใจ ขยับทุกย่างก้าวอย่างระมัดระวัง เสี่ยวจ้าว 

อยู่ที่ไหน จะเข้ามาทางไหน โจวอวี้ตั้งใจฟังเสียงรอบกาย

ชั่วขณะนั้นเขารู้สึกได้ถึงกระแสอากาศที่ปะทะร่าง โจวอวี้ย่อตัวลง 

อย่างรวดเร็วและยกปืนขึ้นยิงไปยังทิศทางนั้นตามความรู้สึกทันท ี ก่อนจะรีบ 

ย้ายตำแหน่งตัวเองอย่างว่องไว

เขาได้ยินเสียงบางอย่างล้มลงในความมืด รวมไปถึงเสียงกล้ามเนื้อ 

และเส้นเลือดฉีกขาด

เขาเปิดไฟฉายอีกครั้ง  แสงส่องลงบนใบหน้าที่ลืมตาโพลงของ 

เสี่ยวจ้าวอย่างเหมาะเจาะ ปากของเขาฉีกออก หนอนกร่อนกระดูกตัวหนึ่ง 

นอนตายอยู่ข้างนอก

โจวอวี้ปรับลมหายใจของตัวเองจนสงบลง เขารู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ  

แต่เพิ่งจะเริ่มต้นต่างหาก

ช่วงเวลาที่เขายืนขึ้น ทางเชื่อมที่อยู่ด้านหน้าเขาก็เปิดออก ความมืด 

ถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างอย่างกะทันหันทำให้โจวอวี้ลืมตาแทบไม่ขึ้น

ทว่าแสงไฟนี้ช่างเย็นเยียบ ยิ่งมันสว่างเท่าไรหัวใจก็ยิ่งหวาดหวั่น 

มากเท่านั้น

ทางที่เปิดออกมีเพียงแค่ทางเชื่อมตรงหน้า แสดงให้เห็นว่าอีกฝ่าย 

อนุญาตให้โจวอวี้ก้าวไปข้างหน้า แต่ไม่ยอมให้ถอยกลับไป 
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ในเวลานี้อู๋อวิ้นร้อนใจมาก เขาไปที่หน้าประตูห้องทดลองและยกปืนยิงใส่ 

ไปหลายนัด

“ไม่ได้ผลหรอก  ถ้าประตูห้องทดลองสามารถพังได้ง่าย  ๆ  ด้วย 

กระสุนปืน มันก็ไม่ใช่ห้องทดลองของจวี้ลี่กรุ๊ปแล้วล่ะครับ” โจวชิงพูดขึ้น

“จริงสิ! โม่เย่ไง! พละกำลังของโม่เย่มหาศาลขนาดนั้น! มันอาจจะ 

พังประตูเชื่อมพวกนี้ได้ก็ได้! แถมยังเป็นสิ่งมีชีวิตระดับเออีกต่างหาก  

บางทีมันอาจควบคุมหนอนกร่อนกระดูกพวกนี้ได้เหมือนที่ทำกับวาฬยักษ์ 

ทะเลทรายไง!” อู๋อวิ้นติดต่อหาหานลี่ทันที

“โม่ เย่ เหมือนจะรู้ว่าพวกนายตกอยู่ ในอันตราย  มันเลยไปหา 

พวกนายแล้ว!” คำตอบของหานลี่ทำให้ทุกคนถอนหายใจออกมา

“แล้ว...โม่เย่วิ่งไปไหน” อู๋อวิ้นขมวดคิ้ว “คราวหน้าให้โม่เย่พก 

วิทยุสื่อสารด้วยดีไหม”

“เราอย่าเอาแต่พึ่งโม่เย่สิ! มาลองดูกันก่อนว่ามีอะไรที่พวกเราทำ 

ได้บ้าง ถ้าเราใช้ระเบิดของอู๋อวิ้นมาระเบิดประตูล่ะ คิดว่ามันจะเป็นไป 

ได้ไหมศาสตราจารย์โจว” หลี่เชียนถามโจวชิง

“อู๋อวิ้น คุณมีระเบิดกี่ลูก” โจวชิงถาม

“สามลูก เราจะลองใช้มันระเบิดประตูดูก็ได้!”

โจวชิงถอนหายใจ  “ถึงผมจะรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้คงไม่ดีเท่าไร  

แต่ก็ต้องลองดู”

โจวอวี้ถือปืนนิ่งไม่เคลื่อนไหว

เขารู้ว่าต่อให้ตัวเองไม่ขยับไปข้างหน้า ศัตรูที่ซุกซ่อนอยู่ก็จะมาหา 

เขาเอง

ผ่านไปสิบวินาที ทางเชื่อมยังคงเงียบสงบราวกับโลกทั้งใบกำลัง 

หลับใหล หัวใจของโจวอวี้เต้นแรง เขาบอกตัวเองว่าแม้แต่ผลลัพธ์ที่เลวร้าย 

ที่สุดเขาก็เห็นมันมาแล้ว

ไมม่สีิง่ผดิปกตใิด ๆ เกดิขึน้ทัง้นัน้ราวกบัมนักำลงัทดสอบความอดทน 

ของเขา 
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โจวอวีร้กัษาทา่ทางระแวดระวงัไวอ้ยูเ่สมอ แขนทีย่กปนืขึน้ไมม่อีาการ 

สั่นเลยแม้แต่น้อย

เขารู้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่เขาก็อีกฝ่าย ใครที่หมดความอดทน 

และก้าวไปข้างหน้าก่อนจะแพ้ 

ช่วงเวลาหนึ่งอึดใจ เขาพลันได้ยินเสียงดังโครมมาจากทางเชื่อม 

ข้างหน้าและมีอะไรบางอย่างตกลงมาจากด้านบน

ไหล่ของโจวอวี้ เกร็งขึ้นทันที เพราะมันเป็นกลุ่มผู้คุ้มกันที่โดน 

หนอนกร่อนกระดูกชอนไชเข้าไปจนกล้ามเนื้อเริ่มเปื่อยยุ่ย!

พวกเขายังอยู่ในฐาน!

โจวอวี้เบิกตากว้าง ดวงตาที่กลิ้งกลอกไปมาอย่างไร้จุดหมายของ 

หนึ่งในนั้นพลันจ้องเขม็งมาทางเขา

โจวอวี้เหนี่ยวไกอย่างไม่ลังเล  ทว่าร่างกายนั้นกลับยืดหยุ่นและ 

คล่องแคล่วกว่าที่โจวอวี้คิด อีกฝ่ายพลันโยกตัวไปด้านข้าง ผู้คุ้มกันคนอื่น 

ก็กระจายตัวออกไป กระสุนจึงเฉียดไหล่ของผู้คุ้มกันคนหนึ่งและกระแทก 

เข้ากับประตู

ทั่วทั้งทางเดินคล้ายจะสั่นสะเทือน

คนทั้งแปดพุ่งเข้าหาโจวอวี้โดยพร้อมเพรียงกัน

โชคยังดีที่โจวอวี้ยอมอดทนไม่ก้าวไปข้างหน้า ไม่อย่างนั้นในระยะ 

ประชิดเช่นนั้นเขาคงไม่มีโอกาสแม้แต่จะลงมือ!

แววตาของผู้คุ้มกันเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งที่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์  

ใบหน้าเน่าเปื่อยจนไม่อาจแยกแยะอวัยวะทั้งห้า แขนขาเชื่อมกันด้วย 

กระดูก  ดูเหมือนพวกมันจะถือเอาโจวอวี้ เป็นอาหารบำรุงมื้อสุดท้าย  

หนอนกร่อนกระดูกถูกพ่นออกมาจากปากประหนึ่งหัวลูกศรไร้ก้าน

เวลานับศตวรรษเสมือนถูกบีบอัดเป็นวินาทีในชั่วพริบตา

โจวอวี้เหนี่ยวไก ส่งกระสุนนัดแรกไปจัดการหนึ่งในนั้น หนอน 

กร่อนกระดูกในปากเขาระเบิดห่างจากโจวอวี้ไปหนึ่งช่วงแขน ทว่าเท่านั้น 

ยังไม่พอ ยังมีอีกเจ็ดคนวิ่งกรูเข้ามาอย่างสับสนปนเป โจวอวี้จำเป็นต้อง 

ตัดสินใจในวินาทีนั้นว่าจะยิงใครก่อน จะยิงใครหลัง และยิงอย่างไร!
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กระสุนลั่นออกไปโดยไม่ต้องคิด โจวอวี้เบี่ยงตัวหลบหนอนกร่อน 

กระดูกตัวหนึ่งก่อนจะย่อตัวลง รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างวิ่งผ่านแผ่นหลังไป 

อย่างรวดเร็ว เขายกมือขึ้นแล้วยิงไปอีกนัด ใช้มือข้างเดียวยันพื้นและ 

ส่งตัวเตะชายที่วิ่งเข้ามาตรงหน้า  ก่อนจะถอยหลังเพื่อเพิ่มระยะห่าง 

อย่างว่องไว โจวอวี้อาศัยความรู้สึกในการระบุตำแหน่งและยิงออกไปอีก 

หนึ่งนัด

โจวอวี้ เปลี่ยนซองกระสุนอย่างคล่องแคล่ว เพียงแค่ยกปืนขึ้น  

ผู้คุ้มกันคนหนึ่งก็มาถึงตรงหน้าเขาแล้ว ยามที่สบเข้ากับดวงตาขุ่นมัวคู่นั้น  

เขาก็เห็นหนอนกร่อนกระดูกในปากของอีกฝ่ายกำลังจะพุ่งออกมา ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างในสายตาของโจวอวี้ราวกับกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า  

โจวอวี้ยกปากกระบอกปืนขึ้นยิงใส่หัวเข่าของอีกฝ่ายทันที  นิวโรท็อกซิน 

แพร่กระจายและลุกลามไปยังหนอนกร่อนกระดูกอย่างไม่รอช้า ถึงขนาด 

ที่โจวอวี้รู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่ลดฮวบของสิ่งมีชีวิตน่าขยะแขยงตัวนั้น

เมื่อผู้คุ้มกันคนนั้นล้มลง โจวอวี้พลันตกใจกับอีกสองคนที่เหลือ 

ที่เข้ามาถึงตรงหน้า ทางซ้ายหนึ่ง ทางขวาหนึ่ง ทว่ามันก็สายเกินไป

โจวอวี้ยกปืนขึ้น บอกกับตัวเองว่าฆ่าหนึ่งก็ฆ่าหนึ่ง!

ยามที่เขายิงคนทางซ้ายและกำลังจะถูกหนอนกร่อนกระดูกทาง 

ด้านขวากัด จู่ ๆ มันก็ระเบิดออก

โจวอวี้เบิกตากว้างและหลบตามสัญชาตญาณ ทว่าก็ยังสายเกินไป 

ที่จะหลบเลี่ยงเลือดและน้ำหนองที่สาดกระจาย

ชั่ววินาทีนั้นมือหนึ่งพลันยื่นออกมาจากทางด้านหลังของโจวอวี้  

บังใบหน้าของโจวอวี้เอาไว้ แผ่นหลังของโจวอวี้ชนเข้ากับแผงอกของใคร 

บางคน

หัวใจพลันบีบรัด

ที่นี่ยังมีคนอื่นนอกจากเขา!

ใช่ผู้คุ้มกันที่ติดเชื้อหรือเปล่า

โจวอวี้กระแทกศอกไปด้านหลัง อีกฝ่ายขยับถอย ชั่ววินาทีนั้น 

เขาพลันรู้สึกถึงอะไรอุ่น ๆ ขบเข้าที่ติ่งหู
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เปน็อณุหภูมทิีคุ่้นชินและรูส้กึปลอดภัย...โจวอวี้หมนุตวัและยกปนืขึน้  

ก่อนจะมองเห็นใบหน้าอันคุ้นเคย

ผิวขาวกระจ่างใส โครงหน้างดงามทว่าเครื่องหน้าไม่ได้อ่อนหวาน  

คิ้วและดวงตาของเขาแลดูเกียจคร้านอย่างเมฆคล้อยลมอ่อน ทว่าใบหน้านั้น 

อ่อนเยาว์และบริสุทธิ์

“คุณหนีเร็วเกินไปแล้ว ผมยังอยากกอดต่ออีกสักหน่อยอยู่เลย”

เขาก้าวมาข้างหน้า เข้าประชิดปากกระบอกปืนของโจวอวี้อย่าง 

ไม่เกรงกลัว

“กระสุนของฉันมีนิวโรท็อกซิน” โจวอวี้พูด

ทวา่อกีฝา่ยกลบัแนบตวัเขา้มามากกวา่เดมิ เขากม้ลงเลก็นอ้ย ใบหนา้ 

เอียงไปด้านข้างคล้ายกับจะมองตาของโจวอวี้ให้ชัด ๆ 

“งั้นคุณลองดูไหมว่ามันฆ่าผมได้หรือเปล่า”

ดวงตาของเขางดงาม ทวา่สายตากลบัทรงอำนาจอยา่งเหลอืลน้ราวกบั 

จะดึงสติของโจวอวี้ออกมาเหวี่ยงเป็นวงกลมจนไร้ที่สิ้นสุดอย่างไรอย่างนั้น

โจวอวี้รู้สึกควบคุมการหายใจลำบากคล้ายกับสูญเสียจังหวะที่ควรมี 

ไปเป็นครั้งแรก

“นายเข้ามาได้ยังไง!” โจวอวี้จ้องอีกฝ่ายเขม็ง

เด็กหนุ่มชี้ไปที่ด้านบนศีรษะ โจวอวี้พบว่าช่องระบายอากาศถูกเปิด 

และถอดใบพัดออกไปแล้ว

เด็กหนุ่มเผยรอยยิ้มโดยที่ริมฝีปากปิดสนิท แววตาเจือไปด้วยความ 

เจา้เลห่ ์ เขากดตวัเขา้หากระบอกปนืของโจวอวีม้ากขึน้ ขณะทีโ่จวอวีท้ำไดแ้ค ่

ล่าถอยออกไป

เด็กหนุ่มคนนี้รู้ เส้นตายของโจวอวี้ดีกว่าใคร ทว่าด้วยท่าทางที่ 

เอาแต่ใจของเขากลับบีบให้เส้นตายของโจวอวี้ต้องถอยออกไปครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า

“คุณไม่อยากรู้เหรอว่าใครคือคนที่เลี้ยงหนอนกร่อนกระดูกพวกนี้”  

เด็กหนุ่มพูด  ใบหน้าของเขาอยู่ใกล้โจวอวี้มาก  ใกล้เสียจนลมหายใจ 

ของเขาปัดป่ายไปทั่วริมฝีปากของโจวอวี้อย่างยากที่จะเพิกเฉยได้
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“พวกมันถูกเลี้ยงไว้?”

นี่มันอยู่นอกเหนือจากที่โจวอวี้คาดการณ์ไว้มาก

นิ้วของเด็กหนุ่มแตะปลายนิ้วที่เกี่ยวไกปืนของโจวอวี้ สัมผัสแผ่วเบา 

เพียงแค่ครั้งเดียวก็ปลดเอาปืนออกมาได้แล้ว

โจวอวี้เบิกตากว้าง การกระทำทุกอย่างเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ  

ถึงขนาดที่เขาไม่ทันได้ตอบสนองใด ๆ  

เด็กหนุ่มเดินนำโจวอวี้ไปยังทางเชื่อม  ก้าวผ่านศพของผู้คุ้มกัน  

ก่อนจะหันกลับมาและพบว่าโจวอวี้ยังคงยืนอยู่ที่เดิม

“คุณกลัวผมเหรอ” เด็กหนุ่มขยับยิ้ม แสงไฟเย็นเยือกที่ส่องมาจาก 

ด้านหลังทำให้มุมปากของเขากดลึกขึ้นกว่าเดิมจนแผ่กลิ่นอายลึกลับออกมา

“แน่นอนว่าไม่” สีหน้าของโจวอวี้หนักแน่น ก่อนจะเดินตามหลัง 

อีกฝ่ายไป

โจวอวี้สงสัย แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มถามจากตรงไหนดี

ทางเดินข้างหน้าพวกเขาถูกปิดตาย  เด็กหนุ่มทำเพียงแค่เผย 

รอยยิ้มบาง เขาทาบฝ่ามือลงบนประตู ออกแรงเกร็งไหล่เพียงเล็กน้อย  

ประตูทั้งบานก็ถูกผลักจนล้มตึง

มันร่วงลงเสียงดังและเสียงยามที่มันกระแทกกับพื้นก็ดังก้องอยู่ใน 

ทางเดิน

โจวอวี้สูดหายใจเข้าลึก เด็กหนุ่มเบี่ยงตัวไปด้านข้างก่อนจะมอง 

โจวอวี้ราวกับคอยให้เขาก้าวมาหา กระทั่งโจวอวี้เดินไปหยุดอยู่ตรงหน้า  

เขาก็ยื่นปืนที่ห้อยอยู่กับนิ้วส่งคืนให้

“แม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องใช้มันยามที่ผมอยู่ที่นี่  แต่ผมคิดว่า... 

คุณคงอยากทำลายเจ้านั่นด้วยตัวของคุณเอง”

โจวอวี้รับปืนของตัวเองกลับมา ในจังหวะนั้นเด็กหนุ่มก็พลันโน้มตัว 

เข้าหา ดวงตากระจ่างใสราวกับผิวน้ำที่สะท้อนกับแสงแดดคู่นั้นช่างดูคุ้นเคย 

อย่างบอกไม่ถูก

ริมฝีปากของเขาขยับเข้าใกล้โจวอวี้มากขึ้นเรื่อย  ๆ  จนโจวอวี้  

นึกจินตนาการถึงอุณหภูมิและสัมผัสของมันโดยไม่รู้ตัว วินาทีที่หัวใจของ 
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โจวอวีเ้ตน้ไมเ่ปน็จงัหวะ เดก็หนุม่กก็ลบัไปยดืหลงัตรงและยิม้ “ไปกนัเถอะ”

เขาหมุนตัวและเดินต่อ โจวอวี้มองแผ่นหลังของอีกฝ่าย ไม่เข้าใจ 

เลยว่าทำไมเมื่อกี้ตัวเองถึงได้สติหลุดไปชั่วขณะ

ภายในทางเชื่อมยังคงเงียบสงัด มีเพียงเสียงฝีเท้าของพวกเขา 

สองคน ยามที่ก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวเสียงฝีเท้าสองเสียงก็ค่อย  ๆ  รวม 

เข้าหากันเป็นหนึ่ง

มนัทำใหโ้จวอวีรู้ส้กึเหมอืนตวัเองอยูค่นเดยีวในโลกใบนี ้ สว่นเดก็หนุม่ 

ตรงหน้าก็เป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากความสิ้นหวังของเขาเอง

เขาถูกหนอนกร่อนกระดูกกลืนไปแล้วใช่ไหม

เดก็หนุม่พลนัหยดุฝเีทา้ลง เขายกยิม้และกวกัมอืเรยีกโจวอวี้ โจวอวี ้

เดินไปที่ข้างตัวของอีกฝ่าย เมื่อมองตามสายตาไปเขาก็เห็นห้องวิจัยห้องหนึ่ง

ยามที่มองผ่านกระจกของประตูสองชั้นเข้าไป โจวอวี้เห็นนักวิจัย 

หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ เธอมองโจวอวี้อย่างหวาดกลัว  

เนื้อตัวสั่นระริก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังนั่งนิ่งไม่ไหวติง

โจวอวี้หันหน้าไปด้านข้างและสังเกตเห็นว่ามีปืนจ่ออยู่ที่ศีรษะของ 

นักวิจัยคนนั้น ทว่าเป็นเพราะประตูบังอยู่เขาจึงมองไม่เห็นหน้าของอีกฝ่าย

“มีคนบังคับให้เธอควบคุมระบบเฝ้าระวังของที่นี่?” โจวอวี้ขมวดคิ้ว

เด็กหนุ่มขยับยิ้มอย่างไร้ความเห็น เขาวางมือลงบนประตูบานแรก 

แล้วประตูบานนั้นก็หลุดออกไป

เป็นอีกครั้งที่โจวอวี้ได้ประจักษ์ถึงความแข็งแกร่งของสิ่งมีชีวิต 

ระดับเอสตนนี้ ขนาดโม่เย่ยังสามารถฝ่าทางเชื่อมพวกนี้ไปได้ สิ่งมีชีวิต 

ระดับเอสอย่างเขาคงไม่ต้องพูดถึง

เด็กหนุ่มเดินผ่านประตูชั้นแรกเข้าไป ก่อนจะยกเท้าขึ้นและถีบประต ู

บานที่สองจนหลุดออกไปตาม  ๆ  กันอย่างง่ายดาย บานประตูกระแทกเข้า 

ที่โต๊ะของนักวิจัยพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้น

โจวอวี้เดินเข้าไปและมองร่างที่อยู่ข้างตัวเธอ อีกฝ่ายคือคนที่อยู่ใน 

ทีมคุ้มกันและกำลังถือปืนจ่อไปที่ศีรษะของนักวิจัย

ใบหน้าของเขาเปื่อยยุ่ยและมีเลือดกำเดาไหลออกมาอยู่ตลอดเวลา  
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ยามที่โจวอวี้ก้าวเข้าไป เขาก็ขยับไปอยู่ข้างหลังของนักวิจัยคนนั้นทันที

เขาไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียว ทว่ายามที่โจวอวี้ยกปืนขึ้นและ 

ก้าวไปข้างหน้า อีกฝ่ายก็กดปากกระบอกปืนไปที่หลังศีรษะของนักวิจัยหญิง  

บ่งบอกเป็นนัยว่าถ้าเข้ามาใกล้เขาจะฆ่าเธอ

นกัวจิยัหญงิสะดุง้ ใบหนา้อาบไปดว้ยนำ้ตา เธอหลบัตาปี ๋ หวาดกลวั 

ว่าหัวใจตัวเองจะไม่ได้เต้นอีกต่อไป “ฉันขอโทษ…ฉันไม่ได้ตั้งใจ…ช่วยฉัน… 

ช่วยฉันด้วยค่ะ…”

ชายที่ถูกหนอนกร่อนกระดูกฝังตัวอยู่ในร่างก้มศีรษะลงอยู่บ่อย  ๆ   

ราวกับกำลังอดกลั้นไม่ให้ปล่อยหนอนกร่อนกระดูกที่อยู่ในร่างออกมา 

อย่างยากลำบาก

โจวอวี้คลายนิ้วออกเล็กน้อย  เขาขยับเท้าเคลื่อนตัวอยู่ในรัศมี  

มองหามุมและโอกาสในการยิง

“ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะฆ่าผู้หญิงคนนี้ซะ” เด็กหนุ่มกระตุกมุมปาก  

รอยยิ้มนั้นแฝงไปด้วยการหยอกเย้าและไม่เห็นชีวิตของนักวิจัยหญิงคนนั้น 

อยู่ในสายตา

ดวงตาของโจวอวี้หรี่ลง  สายตาเลื่อนไปมองเด็กหนุ่มคนนั้น  

“ด้วยความสามารถของนาย ต่อให้ไม่ต้องใช้กระสุนก็จัดการกับหนอน 

กร่อนกระดูกได้อยู่แล้วนี่”

“ผมชอบดเูธอหวาดกลวั” เดก็หนุม่ชีน้ิว้ไปทีน่กัวจิยัหญงิอยา่งรืน่รมย์

สีหน้าของโจวอวี้เย็นลง เขาใช้สายตาเย็นชามองไปที่นักวิจัยหญิง 

คนนั้น ป้ายที่อยู่บนอกเขียนชื่อของเธอเอาไว้ “ถ้าคุณยังไม่พูดความจริง  

ผมจะยิงแล้วนะ ดอกเตอร์หลิน”

“...อะไรกัน...” ดอกเตอร์หลินตะลึง

“ง่ายมาก  เวลาที่หนอนกร่อนกระดูกฝังอยู่ในแต่ละร่างมีจำกัด  

เมื่อสารอาหารที่อยู่ในร่างหมดลง  มันย่อมต้องเลือกร่างกายอื่นเพื่อรับ 

สารอาหาร  ร่างโฮสต์ที่อยู่ข้างหลังคุณ  เห็นได้ชัดว่าใกล้จะตอบสนอง 

ความต้องการของหนอนกร่อนกระดูกไม่ได้แล้ว แต่เขาก็ยังอดทนยอม 

ไม่เข้าสู่ร่างกายคุณ สิ่งมีชีวิตของที่นี่ล้วนมีสติปัญญา โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิต 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ฝ่ากฎรักต่างโลก เล่ม 2

12

ระดับบีอย่างหนอนกร่อนกระดูก ผมนึกเหตุผลที่มันอดทนไม่โจมตีคุณ 

ได้แค่สองข้อเท่านั้น ข้อแรกคือร่างกายของคุณถูกหนอนกร่อนกระดูก 

กัดกินไปแล้ว ส่วนอีกข้อก็คือคุณกับหนอนกร่อนกระดูกพวกนี้มีความ 

สัมพันธ์พิเศษบางอย่างและชีวิตของคุณก็มีประโยชน์ต่อพวกมันมากกว่า 

การเป็นกาฝาก”

“พวกมันไว้ชีวิตฉันก็เพื่อให้ฉันควบคุมระบบ...ขังพวกคุณไว้ที่นี่  

เพียงเท่านี้พวกมันก็จะได้รับสารอาหารมากขึ้นเรื่อย  ๆ...ถ้ามีแค่ฉันคนเดียว  

ไม่ช้าพวกมันก็จะมีสารอาหารไม่พอ!” ดอกเตอร์หลินร้องไห้ไปพลาง 

อธิบายไปพลาง

ทว่าท่าทางของโจวอวี้กลับไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย ถึงท่าทาง 

ของดอกเตอร์หลินจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัว  แต่ในสายตาของเธอ 

กลับมีการเตรียมตัวรับมือเรื่องนี้อยู่ และการเตรียมตัวรับมือนี้ก็ไม่ได้มีไว้ 

สำหรับหนอนกร่อนกระดูก แต่มีไว้สำหรับโจวอวี้

ถึงอย่างนั้นโจวอวี้ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองควรจะยิงมนุษย์ที่ไม่ได้เป็น 

กาฝากหรือไม่

เวลานั้นเองเด็กหนุ่มก็ขยับเข้าไปใกล้ทีละก้าวด้วยท่าทางเกียจคร้าน 

สุด ๆ โดยไม่สนใจผู้คุ้มกันที่ถูกหนอนกร่อนกระดูกสิงสู่และยืนอยู่ด้านหลัง 

ดอกเตอร์หลินเลยแม้แต่น้อย

เขาวางมือทั้งสองข้างลงบนโต๊ะและโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย  

ดอกเตอร์หลินเอนถอยไปโดยไม่รู้ตัว หลังศีรษะจึงชิดเข้ากับปืน

“ความจริงปืนนั่นไม่มีกระสุนถูกไหม เพราะเธอกังวลว่าจะทำยังไง 

ถ้าปืนมันเกิดลั่นและยิงเธอเข้าจริง ๆ”
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บทที ่ 49

เด็กหนุ่มยิ้ม  รอยยิ้มของเขาเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดเท่าที่ดอกเตอร์ 

หลินเคยเห็นมาในนีเบอลุงเงิน ทว่ามันก็แฝงไปด้วยอันตรายถึงชีวิต

เธอไม่รู้ว่าควรจะหลบสายตาอย่างไร ดวงตาสีอำพันคู่นั้นราวกับ 

มีทะเลใสสะอาดท่วมท้นภายในจนล้นทะลักออกมา

ดอกเตอร์หลินได้แต่อ้าปากค้าง พูดอะไรไม่ออก

ผู้คุ้มกันที่อยู่ด้านหลังเธอส่งเสียงครวญครางและคายหนอนกร่อน 

กระดูกออกมาอย่างอดกลั้นไม่ไหว

โจวอวี้พลันก้าวเท้าไปด้านข้างอย่างรวดเร็ว  แม้ระยะมุมเช่นนี้ 

จะอันตราย  แต่ เขาก็ยังเหนี่ยวไกยิงใส่ผู้คุ้มกันจนเกิดเสียงดัง  ‘ปัง ’  

อย่างไม่ลังเล

วินาทีที่เสียงปืนดังขึ้น ดอกเตอร์หลินก็หันหน้าไปทันที เธอเบิกตา 

กว้างพร้อมกับน้ำตาที่พรั่งพรูออกมา

ความเศร้าเสียใจของเธอในขณะนั้นคือเรื่องจริง

ผู้คุ้มกันล้มลงกับพื้น ศีรษะถูกกระสุนเจาะทะลุเป็นรู ดวงตาของเขา 

เบิกโพลง ปากอ้าค้าง หนอนกร่อนกระดูกที่เพิ่งออกมาได้แค่สองเซนติเมตร 

เละกระจาย

เด็กหนุ่มดีดนิ้วพลางเอ่ยด้วยรอยยิ้ม “เธอเสียใจมาก...เพราะ 

หนอนกร่อนกระดูกพวกนี้คือ  ‘ลูก’ ที่เธอเลี้ยงดูมาอย่างเหน็ดเหนื่อยใช่ไหม”
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อะไรนะ...ดอกเตอร์หลินเป็นคนเลี้ยงพวกมันอย่างนั้นเหรอ

โจวอวี้ขมวดคิ้วก่อนจะหันปืนไปทางดอกเตอร์หลิน

ดอกเตอร์หลินจ้องโจวอวี้เขม็ง ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความ 

เกลียดชัง เธอกัดริมฝีปากแน่นคล้ายต้องการฉีกโจวอวี้ออกเป็นชิ้น  ๆ   

“แกฆ่ามัน...แกฆ่ามัน...”

ดอกเตอร์หลินไม่สนใจปืนในมือของโจวอวี้อีกต่อไป  เธอตั้งใจ 

จะยืนขึ้น ทว่าเด็กหนุ่มกลับนั่งลงบนโต๊ะและกดเธอกลับลงเก้าอี้ด้วยมือ 

ข้างเดียวโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองแรงใด ๆ 

“ดอกเตอร์หลิน...พวกมันเป็นแค่หนอนกร่อนกระดูก ถึงคุณจะเลี้ยง 

พวกมัน พวกมันก็ไม่ใช่ลูกของคุณ พวกมันถือว่าคุณเป็นแค่แหล่งอาหาร 

เท่านั้น”

“คุณคิดว่ามันเป็นลูกจริง  ๆ  เหรอ” น้ำเสียงของโจวอวี้เย็นเยียบ 

ยิ่งกว่าเดิม แววตาของเขาราวกับจะแช่แข็งลมหายใจของดอกเตอร์หลิน

นี่คือสิ่งแวดล้อมที่พิเศษ ความอันตรายหรือแม้กระทั่งความเหงา 

จะผลักความคิดให้จมดิ่งลงสู่ความสิ้นหวัง

การที่ดอกเตอร์หลินคิดว่าหนอนกร่อนกระดูกพวกนี้เป็นลูกของ 

ตัวเองจริง ๆ แม้โจวอวี้จะรู้สึกตกใจแต่ก็ไม่คิดว่ามันน่าเหลือเชื่อ

“ชีวิตในสถานีสังเกตการณ์มันน่าเบื่อมากจริงไหม เธอถึงได้เริ่ม 

เฝ้าสังเกตไอ้ตัวสายพันธุ์อันตรายพรรค์นี้ร่วมกับนักวิจัยคนอื่น” เด็กหนุ่ม 

ลกุออกจากโตะ๊ เดนิไปทีด่า้นหนึง่ของหอ้งวจิยัและกดปุม่ ผนงัของหอ้งวจิยั 

ค่อย ๆ เลื่อนลงมาเผยให้เห็นห้องเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต

กระจกใสจนสามารถมองเห็นไข่ของหนอนกร่อนกระดูกจำนวน 

นับไม่ถ้วน  พวกมันมีลักษณะโปร่งใส  ตัวอ่อนบางตัวที่ยังไม่สมบูรณ์ 

เคลื่อนไหวอยู่ในไข่และไม่รู้ว่าเมื่อไรมันถึงจะฟักออกมา

ภายในห้องเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตแห่งนี้ยังมีซากของสิ่งมีชีวิตอื่น  ๆ   

อยู่มากมาย พวกมันน่าจะเป็นสารอาหารของตัวอ่อนพวกนี้ยามที่ฟักออก 

จากไข่

โจวอวี้ยกปืนขึ้น  อ้าปากค้างอย่างตกใจ  คิดไม่ถึงเลยว่าจะมี 
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หนอนกร่อนกระดูกมากมายขนาดนี้ มันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในวันสองวัน 

หรือไม่กี่เดือนอย่างแน่นอน!

“แกจะทำอะไร!” ดอกเตอร์หลินลุกขึ้นอย่างตื่นตระหนก ทว่าโจวอวี ้

กลับยิงไปที่โต๊ะของเธอ

“อย่าขยับ! นัดเมื่อกี้เป็นการเตือน นัดต่อไปจะเป็นที่หัวของคุณ!”  

โจวอวี้ว่าเสียงเย็น

เด็กหนุ่มกลับไปที่โต๊ะของดอกเตอร์หลินและเขี่ยถ้วยชาที่อยู่บน 

โต๊ะเล่น “เริ่มต้นจากการสังเกต เฝ้ามองดูพวกมันออกมาจากไข่ทีละฟอง ๆ   

ราวกับเด็กทารกแรกเกิดที่มองหาอาหาร...นักวิจัยคนอื่น  ๆ  ทำเพียงแค่ 

โยนสิ่งมีชีวิตในนีเบอลุงเงินที่พวกเขาจับได้ลงไปและบันทึกเวลาที่ใช้ฟักตัว  

ศกึษาพฤตกิรรมของพวกมนั ปรมิาณอาหารทีพ่วกมนักนิ วฏัจกัรการเตบิโต  

แต่เธอมีความรู้สึกที่แตกต่างจากพวกเขา เธอรู้สึกว่าการให้อาหารพวกมัน 

เป็นเหมือนแม่ที่ป้อนอาหารให้ลูก”

“แกไมรู่ห้รอกวา่มนัรูส้กึยงัไง...พวกมนัตอ้งการฉนั...พวกมนัรอ้งเรยีก 

ฉันเวลาหิว! ฉันกับพวกมันเชื่อมโยงถึงกัน!” ท่าทางของดอกเตอร์หลิน 

ดูหมกมุ่นและวิกลจริต

“พวกมันต้องการคุณ เพราะพวกมันสัมผัสได้ว่าคุณมีความรู้สึก 

ที่ไม่ปกติกับพวกมัน สิ่งที่เรียกว่าการ ‘เชื่อมโยง’ เป็นเพียงการใช้ประโยชน ์

จากคุณเท่านั้น” โจวอวี้พูด

“แกพูดอะไร! คนอย่างแกไม่มีทางเข้าใจหรอก!” ดอกเตอร์หลิน 

ยกมือขึ้นหมายจะกระชากแขนโจวอวี้ แต่กลับถูกเด็กหนุ่มคนนั้นกดเอาไว้

“เธอไม่คู่ควรที่จะแตะต้องเขา” เด็กหนุ่มเอ่ยด้วยสีหน้าเย็นชา

ดอกเตอรห์ลนิขดัขนืหมายจะใหห้ลดุออกจากการเกาะกมุ แตเ่ดก็หนุม่ 

บดข้อมือของเธอทีละนิด

“กรี๊ด ---” ดอกเตอร์หลินกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวด

“ตอนเพื่อนร่วมงานของเธอคิดว่าการศึกษาหนอนกร่อนกระดูก 

ไม่มีประโยชน์อะไรอีก พวกเขาจึงรายงานไปยังจวี้ลี่กรุ๊ปเพื่อยุติการวิจัย 

เกี่ยวกับหนอนกร่อนกระดูกและต้อง  ‘ทำความสะอาด’  พวกมัน เธอเสียสติ 
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จนกลายเป็นบ้า เธอล่อลวงพวกเขาไปสู่กับดักที่วางไว้ทีละคน ทำให้พวกเขา 

กลายเป็นสารอาหารของหนอนกร่อนกระดูกพวกนี้ จังหวะที่กำลังกลุ้มใจ 

เกี่ยวกับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ เธอก็ได้รับแจ้งจากคุณซ่งว่าจะมีคน 

จำนวนมากย้ายมาที่นี่ เธอดีใจมากกับความโชคดีที่มาอย่างไม่คาดคิด  

เพราะเธอพบแหล่งอาหารมากมายสำหรับ ‘ลูก ๆ’ ของเธอแล้ว แต่น่าเสียดาย  

สำหรับหนอนกร่อนกระดูกพวกนี้แล้ว เธอเองก็ไม่ต่างอะไรไปจากอาหาร 

ที่พวกมันกิน”

เด็กหนุ่มยิ้มอย่างเย้ยหยัน

โจวอวี้รู้ ในฐานะสิ่งมีชีวิตระดับเอสของนีเบอลุงเงิน เขามีความ 

สามารถที่สิ่งมีชีวิตธรรมดาไม่มี เช่น...เขาอาจจะมองเห็นทุกอย่างเกี่ยวกับ 

ดอกเตอร์หลิน

“แกไม่เข้าใจ! ไม่มีวันเข้าใจ!” ดอกเตอร์หลินกรีดร้องอย่างคลุ้มคลั่ง 

และพุ่งเข้าใส่เด็กหนุ่ม

เด็กหนุ่มคว้าคอของเธออย่างง่ายดาย ดอกเตอร์หลินสะบัดมือตบตี 

ไปที่ไหล่ของเด็กหนุ่มอย่างไม่ลดละ

ดวงตาทีเ่คยทำใหด้อกเตอรห์ลนิถงึกบัใจลอย เวลานีม้นักลบัปกคลมุ 

ไปด้วยกลิ่นอายเย็นยะเยือกของความตาย

“ถ้าพวกมันรักเธอจริง พวกมันจะไม่ปล่อยให้เธอเสี่ยงอันตรายเพื่อ 

พวกมัน ในช่วงเวลาของความเป็นความตาย พวกมันจะยืนอยู่ข้างหน้าเธอ 

แทนที่จะซ่อนตัวอยู่ข้างหลัง”

เด็กหนุ่มหัวเราะเบา  ๆ  ดันดอกเตอร์หลินให้ก้าวไปที่ผนังกระจก 

ของห้องเพาะเลี้ยง แต่ละย่างก้าวนั้นดอกเตอร์หลินดิ้นขัดขืนไม่หยุด

โจวอวี้นิ่งอึ้ง...มันเป็นไปได้อย่างไร คำพูดของเด็กหนุ่มเมื่อสักครู่ 

ราวกับเขาเข้าใจจิตใจของมนุษย์ที่ปกป้องคนสำคัญของตนเป็นอย่างดี 

“เหลวไหล! พวกมันรักฉัน! ถ้าไม่มีฉันก็ไม่มีพวกมัน! พวกมัน 

รักฉัน!”

“งั้นมาดูกันว่าพวกมันรักเธอจริงหรือเปล่า”

เด็กหนุ่มขยับยิ้มมุมปาก นิ้วมือข้างซ้ายแตะลงบนผนังกระจกก่อน 
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มันจะแตกออกเป็นรู

“นายจะทำอะไร” โจวอวี้เบิกตากว้าง เขาพลันตระหนักได้ถึงสิ่งที่ 

กำลังจะเกิดขึ้น

ทว่าเพียงแค่เขาก้าวไปข้างหน้า เด็กหนุ่มก็ผลักดอกเตอร์หลินผ่าน 

รอยแตกเข้าไปในห้องเพาะเลี้ยง

ทันใดนั้นหนอนกร่อนกระดูกที่ขดตัวอยู่ในไข่ก็กรูกันออกมา ภาพที่ 

ชวนตกตะลึงพรึงเพริดนี้พาให้รูม่านตาของโจวอวี้ขยายออก

พวกมันที่หิวโซเจาะเข้าไปในร่างของดอกเตอร์หลิน กัดแทะกระดูก 

ของเธอจนแหลกละเอียด

ชัว่วนิาททีีด่อกเตอรห์ลนิกรดีรอ้งออกมาอยา่งเจบ็ปวดทรมาน โจวอวี ้

พบว่าตัวเองไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยและดวงตาของเขาก็ถูกบดบังด้วยฝ่ามือ 

ของเด็กหนุ่ม

“ทำไมนายต้องทำแบบนี้ด้วย” โจวอวี้เอ่ยถาม

‘เพื่อให้เธอเลิกหลอกตัวเองและรับรู้ความจริง’ เสียงของเด็กหนุ่ม 

ดังขึ้นในหัวของโจวอวี้

ระหว่างพวกเขาราวกับเป็นโลกมายา ขณะที่ในความเป็นจริงนั้น 

ดอกเตอร์หลินกำลังถูกหนอนกร่อนกระดูกกัดแทะและดิ้นพล่านอย่าง 

ทุรนทุราย

โจวอวี้รู้ว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะหยุดยั้งและดอกเตอร์หลินที่  

‘ป่วยเกินเยียวยา’ ก็ไม่จำเป็นต้องช่วยชีวิตไว้อีกต่อไป

ความโหดเหี้ยมของเด็กหนุ่มคนนี้ทำให้โจวอวี้นึกถึงกฎข้อสุดท้าย 

ขึ้นมา

“มันก็เหมือนกับมนุษย์ โจวอวี้ ผมไม่จำเป็นต้องมีใบหน้าอ่อนโยน 

ยิ้มแย้ม รำพึงฟ้าเวทนาคนทั้งโลก จำไว้นะโจวอวี้ จงทุ่มพลังทั้งหมดที่มี 

เพื่อคนสำคัญของคุณ แต่จงโหดเหี้ยมและไร้ไมตรีกับผู้ที่ทำร้ายคุณ นี่คือ 

กฎที่แท้จริงของการอยู่รอดในนีเบอลุงเงิน”

ยามทีเ่ดก็หนุม่ขยบัมอืออก โจวอวีก้เ็หน็ดวงตาทีค่รอบคลมุโลกทัง้ใบ 

เอาไว้
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โลกที่ถูกตัดขาดกลับคืนมา หูของเขาได้ยินเสียงการเคลื่อนไหว 

ของหนอนกร่อนกระดูก

หนอนกร่อนกระดูกฝูงใหญ่พากันกรูออกมาจากห้องเพาะเลี้ยง 

และพุ่งไปยังด้านหลังของเด็กหนุ่ม

พวกมันยังไม่อิ่มและต้องการสารอาหารมากกว่านี้

เด็กหนุ่มยังคงมีรอยยิ้มสบาย  ๆ  ประดับอยู่บนใบหน้า นิ้วของเขา 

แตะลงที่ปลายจมูกของโจวอวี้อย่างแผ่วเบา แต่ภาพที่อีกฝ่ายทำกระจกแตก 

เป็นรูเมื่อสักครู่ยังคงติดตา โจวอวี้จึงผงะถอยโดยไม่รู้ตัว ทว่ายามที่ 

ปลายนิ้วของเด็กหนุ่มสัมผัสโดนตัวเขา เขารู้สึกได้ถึงอารมณ์พลุ่งพล่าน 

ราวกับต้องการจะกลืนกินเขาเข้าไปทั้งตัว แต่ก็อดกลั้นเอาไว้อย่างสุดกำลัง

กาลเวลาคล้ายจะหยุดนิ่ง หนอนกร่อนกระดูกที่อยู่ด้านหลังเด็กหนุ่ม 

พากันระเบิดแตกกระจายไปทั่วทุกสารทิศ ทว่ามีเพียงแค่ร่างของโจวอวี้ 

เท่านั้นที่ไม่เปรอะเปื้อนเลือดเลยแม้แต่หยดเดียว

สถานีสังเกตการณ์พลันส่งสัญญาณเตือนเรียกสติของโจวอวี้ให้ 

กลับคืนมา

เขาหันไปเห็นเครื่องหมายสีแดงแสดงอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

ที่ดอกเตอร์หลินใช้ ก่อนจะลากเด็กหนุ่มไป

“เราต้องรีบไป ดอกเตอร์หลินเชื่อมระบบทำลายตัวเองของสถานี 

สังเกตการณ์กับสัญญาณชีพของตัวเอง! เครื่องติดตามบนตัวเธอสามารถ 

ส่งข้อมูลการเต้นของหัวใจและชีพจรไปยังสถานีสังเกตการณ์ได้  เมื่อไร 

ทีอ่ตัราการเตน้ของหวัใจเธอเปน็ศนูย์ สถานสีงัเกตการณจ์ะเขา้สูก่ระบวนการ 

ทำลายตัวเอง”

เด็กหนุ่มที่ถูกโจวอวี้ลากให้วิ่งเต็มฝีเท้า มองไปที่ด้านหลังศีรษะ 

ของโจวอวี้และยิ้มออกมา “ดอกเตอร์หลินคนนี้ตัดสินใจที่จะอยู่และตายไป 

พร้อมกับลูก ๆ ตัวน้อยของเธอ...”

เวลานี้อู๋อวิ้นเพิ่งจะระเบิดประตูห้องวิจัยได้พอดี หลี่เชียนเจาะระบบ 

ได้สำเร็จและเปิดทางเข้า  -  ออกสถานีสังเกตการณ์  เหล่าคนที่รออยู่ใน 

โรงอาหารพากันอพยพออกไปอย่างเร่งด่วน
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อู๋อวิ้นหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมา “โจวอวี้! โจวอวี้นายอยู่ไหน! ฉันจะ 

ไปหา!” 

ทันใดนั้นก็เกิดเสียงระเบิดขึ้น สถานีสังเกตการณ์ทั้งสถานีพลัน 

สั่นไหวอย่างรุนแรง

โจวอวี้เกือบล้ม เขาทรงตัวให้มั่นก่อนจะตอบกลับไป “ฉันกำลัง 

ออกไป! ไม่ต้องกลับมา! พาโจวชิงกับหลี่เชียนออกไป ---”

หลี่เชียนเปิดประตูเชื่อมทั้งหมดทันที

“พี่ ถ้าพี่ไม่ไป ผมก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้น!” โจวชิงคว้าวิทยุสื่อสาร 

ของอู๋อวิ้นมาพูดใส่เสียงดัง

“นายอย่ามาเพิ่มปัญหาให้พี่ตอนนี้นะ!”  โจวอวี้ตะคอก “อู๋อวิ้น  

ต่อให้ต้องฟาดหัวเขา นายก็ต้องพาเขาออกไปให้ได้! ไม่อย่างนั้นฉันจะ 

ไม่มีวันให้อภัยนายแน่!”

อู๋อวิ้นกัดฟันกรอดและสับเข้าที่หลังคอของโจวชิง โจวชิงที่หมดสติ 

ถูกหลี่เชียนประคองเอาไว้

หลี่เชียนมองอู๋อวิ้น อู๋อวิ้นทำเพียงเอ่ยว่า “นายก็รู้ว่าโจวชิงสำคัญกับ 

โจวอวี้มากแค่ไหน”

ภายในแววตาของอู๋อวิ้น  หลี่ เชียนมองเห็นว่าอีกฝ่ายเจ็บปวด 

กับเรื่องนี้มากเพียงใดเช่นกัน

“ขอโทษ...” หลี่เชียนกล่าวอย่างรู้สึกผิด

อู๋อวิ้นอุ้มโจวชิงขึ้นพาดบ่า “นายจะขอโทษทำไม ไม่มีนาย พวกเรา 

คงตายห่ากันหมดแล้ว!”

“ถ้าไม่มีพวกเรา...คุณก็กลับไปหาโจวอวี้ได้...”

“ผายลมเถอะ! ถ้านายรีบวิ่งให้ไวขึ้นกว่านี้ ฉันอาจจะมีเวลาพอให้ 

ย้อนกลับไปหาโจวอวี้!”

ทันใดนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นมาอีกระลอกหนึ่ง อาคารรอบด้าน 

พังถล่มลงมา ภายในหูมีเพียงแค่เสียงอื้ออึง

หลี่เชียนหวิดจะโดนอะไรต่อมิอะไรหล่นทับอยู่หลายต่อหลายครั้ง  

แต่อู๋อวิ้นก็ดึงเขาออกไปได้ทุกครั้ง อู๋อวิ้นกัดฟันแบกโจวชิงและพาหลี่เชียน 
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วิ่งไปข้างหน้าสุดชีวิต

โจวอวี้วิ่งเต็มฝีเท้าพลางหลบสิ่งก่อสร้างที่ร่วงลงมา เสียงระเบิด 

ดังขึ้นอีกครั้ง พื้นคล้ายถูกยกขึ้นแล้วจมยวบลงไป

โจวอวี้รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างผลักเข้าที่ด้านหลังเขาอย่างแรง  

ก่อนที่ทุกอย่างเบื้องหลังเขาจะถล่มลงมา

‘ลาก่อน โจวอวี้’

โจวอวี้หันกลับไปก็พบว่าทางด้านหลังถูกปิดตายไปแล้ว  เด็กนั่น 

ถูกทับเหรอ หรือว่า…

สมองของโจวอวี้พลันว่างเปล่า

‘อย่าหันมา วิ่งต่อไป’

เสียงนั่นดังขึ้นในหัวเขาอีกครั้ง มันดึงความคิดของโจวอวี้ให้กลับ 

คืนมาทันที อีกฝ่ายเป็นสิ่งมีชีวิตระดับเอส คงไม่ตายด้วยเรื่องแบบนี้หรอก

โจวอวี้ตั้งสติและวิ่งห้อเต็มฝีเท้า

ยังไม่ทันที่เขาจะวิ่งไปถึงส่วนขยายของสถานีสังเกตการณ์ เพดาน 

ด้านบนก็ร่วงลงมา!

โจวอวี้เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยว่าอะไรคือฟ้าถล่มดินทลาย ต่อหน้า 

สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ตัวเขานั้นอ่อนแอและเล็กจ้อยเกินไป

หลังจากที่ล้มลุกคลุกคลานนับครั้งไม่ถ้วน โจวอวี้ก็เข้าไปใกล้ส่วนที่ 

ถล่มลงมาจนปิดกั้นเส้นทางและแทบจะออกไปไม่ได้

เขาต้องรอด...เขาจะมาตายอยู่ที่นี่ไม่ได้!

อีกไม่นานทางเชื่อมจะต้องหล่นลงมาทับเขาแน่ แสงสว่างทั้งหมด 

กำลังจะถูกบดบัง ชั่วขณะที่โจวอวี้ไม่สามารถพยุงตัวเองได้อีกต่อไปและ 

กำลังจะล้มลง หูของเขาพลันได้ยินเสียงคำราม บางสิ่งกระแทกเข้ากับ 

เศษซากของกำแพงที่ถล่มลงมาและทะลุมาหาโจวอวี้

สิ่งนั้นกางออกขวางอยู่ด้านบนศีรษะของโจวอวี ้ ยันบริเวณที่กำลังจะ 

ทรุดลงมาไว้อย่างมั่นคง

โจวอวี้เงยหน้าขึ้น สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือดวงตาของโม่เย่

“ฮื้อ...” โม่เย่สะบัดหัวจนเศษฝุ่นร่วงลงมา
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เสียงอาคารถล่มและเสียงระเบิดยังคงดังไม่หยุดและพวกเขาก็อาจจะ 

ถูกฝังทั้งเป็นเมื่อไรก็ได้

“โม่เย่...นายมาได้ยังไง...” โจวอวี้รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังฝันอยู่

โม่เย่ใช้ปลายจมูกถูไถโจวอวี้ก่อนที่มันจะหันหลังให้เขาและยันข้างบน 

เอาไว้

โจวอวี้พลันเข้าใจความหมายของมัน เขาปีนขึ้นไปพลางกอดคอมัน 

ไว้แน่น เขารู้ว่าโม่เย่แข็งแกร่งมาก แต่ไม่รู้ว่าโม่เย่จะพาเขาออกไปได้อย่างไร

ในช่วงเวลาที่โจวอวี้แนบใบหน้าลงกับแผ่นหลังของโม่เย่ แล้วได้ 

สัมผัสอุณหภูมิและความอ่อนนุ่มเหล่านั้น ความรู้สึกวิกฤติที่โลกกำลังจะ 

พังทลายก็คล้ายจะไม่สำคัญอีกต่อไป

เสมือนว่าเขารู้สึกได้ถึงการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายของ 

โม่เย่ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการหายใจหรือแม้แต่การขยับตัวของกล้ามเนื้อ

“ดีจังที่มีนายอยู่ด้วย...” โจวอวี้เอ่ยเสียงแผ่ว

เขาคิดว่าจะต้องถูกฝังอยู่ที่นี่อย่างเดียวดายเสียแล้ว แต่คิดไม่ถึง 

เลยว่าโม่เย่จะมาที่นี่

ช่วงเวลาที่สถานีสังเกตการณ์พังทลายลงมา  อู๋อวิ้นพลันขับรถ 

แฮมเมอร์คันสุดท้ายพุ่งออกมาอย่างรวดเร็ว 

แม้จะอยู่ในรถ แต่พวกเขาก็รู้สึกได้ถึงความรุนแรงที่อยู่เบื้องหลัง  

หากช้ากว่านี้แม้แต่วินาทีเดียว พวกเขาคงถูกทับร่างแหลกไปแล้ว

“สวรรค์...” หลี่เชียนหันกลับไปมองซากปรักหักพังตรงหน้า หัวใจ 

เต้นแรงอย่างบ้าคลั่งราวกับรถไฟเหาะที่ทิ้งดิ่งลงมาจากด้านบน

คนอื่น  ๆ  ที่หนีออกมาได้ต่างก็มองย้อนกลับไปที่สถานีสังเกตการณ์ 

เช่นเดียวกัน บ้างร้องอุทานออกมา บ้างก็ปิดหน้าร้องไห้ หรือไม่ก็กอด 

กันกลม

พวกเขายังมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งวัน

สองมือของอู๋อวิ้นกดลงบนพวงมาลัย  เขาก้มหน้าหลับตาแน่น  

“โจวอวี้ล่ะ นายเห็นเขาออกมาหรือเปล่า..”

จิ ต ใจที่ หลุดพ้นจากภัยพิบั ติ ของหลี่ เ ชี ยนคล้ ายถู กแช่ แข็ ง  
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“ผม...ไม่เห็น...”

“ฉันจะไปหาเขา...ต่อให้ต้องขุดซากพวกนั้น ฉันก็จะเอาเขาออกมา!”  

อู๋อวิ้นเปิดประตูรถอย่างแรงและก้าวออกไป

หลี่เชียนเหลือบมองโจวชิงที่ยังนอนไม่ได้สติอยู่บนเบาะหลังแล้วลง 

จากรถไปอีกคน “ผมจะไปหาเขาด้วย!”

อู๋อวิ้นกัดฟันผลักกำแพงที่แตกออกไป คนอื่น  ๆ  ที่ยืนอยู่ไม่ไกล 

ต่างก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

แม้จะรู้ว่าโจวอวี้อาจไม่รอด แต่อู๋อวิ้นก็ไม่คิดจะถอดใจ

เขาจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไร เขาไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่ 

อยู่บนใบหน้าคือเหงื่อหรือว่าน้ำตากันแน่

หานลี่วิ่งลงมาจากรถคันอื่น  “โจวอวี้ล่ะ...เขายังอยู่ข้างในเหรอ  

ฉันไม่เห็นเขาออกมา…”

อู๋อวิ้นไม่พูดอะไร ขณะที่หลี่เชียนพยักหน้า

หานลี่เบือนหน้าหนีพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมา  คนอื่น  ๆ  เร่งให้ 

อู๋อวิ้นรีบตัดสินใจว่าจะมุ่งหน้าไปยังฐานที่สองเลยหรือไม่ เพราะหากล่าช้า 

จนตกกลางคืนขึ้นมาจะยิ่งอันตราย

ชั่วขณะที่อู๋อวิ้นกำลังจะตะโกนพลันมีเสียงดังมาจากข้างในซาก 

ปรักหักพังราวกับภูเขาไฟระเบิดออก เศษหินและโลหะนับไปถ้วนถูกแรง 

บางอย่างดันขึ้นไปบนท้องฟ้า  สะท้อนอยู่ท่ามกลางแสงแดดจากทาง 

ทิศตะวันตกจนเกิดเป็นจุดแสงแวววาวนับไม่ถ้วน ยามที่เศษซากและ 

ฝุ่นผงปลิวขึ้นไปและร่วงลงมา กลุ่มคนที่เงยหน้าขึ้นก็มองเห็นร่างหนึ่ง 

พุ่งทะยานขึ้นไปยังท้องฟ้าด้วยความว่องไวซ้อนทับดวงอาทิตย์

อู๋อวิ้นเบิกตากว้าง อ้าปากค้าง พูดอะไรไม่ออกสักคำ

ปีกสยายออกบนฟากฟ้าก่อนจะร่อนลงมาจากที่สูง ภายในความรู้สึก 

ที่แข็งแกร่งนั้นแฝงไปด้วยอิสรเสรี

ชั่วขณะที่ลงจอด  สายตาที่ถูกบดบังทั้งหมดก็เปิดออกในที่สุด  

หลายคนพ่นลมหายใจออกมา

โจวอวี้ลืมตาขึ้น หัวใจของเขาเต้นเร็วมากราวกับจะหลุดออกจากอก
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เขายั งคงจำความรู้ สึกที่พุ่ งทะยานออกไปพร้อมกับโม่ เย่ ได้   

เศษชิ้นส่วนเล็ก  ๆ  ขูดไปตามร่างกาย มือทั้งสองข้างแทบจะจับโม่เย่เอาไว้ 

ไม่อยู่ ทุกข้อต่อในร่างกายราวกับจะหลุดออกเป็นส่วน  ๆ สายลมวิ่งผ่าน 

ศีรษะและแผ่นหลัง ทุกสรรพสิ่งไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว โผนทะยาน 

ไปสู่แสงตะวัน

โมเ่ยห่ยดุลงทีพ่ืน้อยา่งสงบ กางปกีไปขา้งหลงัหอ่หุม้โจวอวีท้ีน่อนควำ่ 

อยู่บนหลัง รอจนกระทั่งลมหายใจของโจวอวี้กลับมาเป็นปกติ

อู๋อวิ้นที่ตะลึงงันพลันรู้สึกตัว เขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเป็น 

ของจริงหรือเปล่า ขาขยับก้าวไปทีละก้าว จากช่องว่างระหว่างปีกของโม่เย ่

เขามองเห็นใบหน้าด้านข้างของโจวอวี้

“ขอบคุณสวรรค์...นายยังมีชีวิตอยู่! นายยังไม่ตาย! นายแม่ง... 

ถ้าเกิดตายขึ้นมาจริง ๆ โจวชิงเอาฉันตายแน่!”

โจวอวี้กระโดดลงจากหลังของโม่เย่และตีเข้าที่ไหล่ของอู๋อวิ้นเบา  ๆ   

“ถ้านายไม่พาโจวชิงออกไป ฉันนี่แหละที่จะยิงนาย”

อู๋อวิ้นยิ้มแหยก่อนที่ทั้งสองคนจะกอดกัน อู๋อวิ้นตบหลังโจวอวี้แรง ๆ  

ไปสองที

โจวอวี้เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ดวงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้า  

“เราควรไปกันได้แล้ว”

โจวอวี้หันกลับมา โม่เย่ที่เดินมาถึงข้างขาเขาหลับตาลงและแนบหัว 

เข้ากับเข่าของเขาราวกับต้องการยืนยันให้แน่ใจและรับรู้ถึงอุณหภูมิร่างกาย 

ของโจวอวี้

“ตอนที่แบกนาย...มันไม่ได้ตัวเท่านี้นี่...” อู๋อวิ้นยื่นมือออกมาทำท่า 

วัดขนาด

โจวอวี้เพิ่งจะเข้าใจในตอนนี้เองว่าแท้จริงแล้วโม่เย่เติบโตขึ้นอยู่ 

ตลอดเวลาและอัตราการเจริญเติบโตของมันก็ไม่ได้ตรงตามที่ดอกเตอร์ 

คาร์ลอสวัด แต่เร็วกว่า โจวอวี้มักจะมองโม่เย่เป็นเด็กอยู่เสมอ แต่บางที 

โม่เย่ในตอนนี้อาจจะไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว

“งื้อ...”  โม่ เย่ปิดเปลือกตาและเงยหน้าขึ้นด้วยความคาดหวัง 
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เต็มเปี่ยม

“ขอบคุณ” โจวอวี้ก้มศีรษะลงแตะหน้าผากเข้ากับหัวของโม่เย่

ถ้าไม่มีโม่เย่ เขาคงตายไม่ฟื้นไปหลายหนแล้ว

“เราน่าจะไปกันได้แล้ว ฐานที่สองยังอยู่ห่างออกไปอีก...ฐานของเรา 

ยังคงรอให้พวกเราค้นหากุญแจสำคัญที่จะจัดการไวรัสจากสายมารดาของ 

แมงกะพรุนนีเบอลุงเงินอยู่นะ” หานลี่เอ่ยเตือน

“ไปเถอะ!” โจวอวี้ตบไหล่อู๋อวิ้นเบา ๆ และพากันไปขึ้นรถ

โจวอวี้เพิ่งจะหย่อนตัวนั่งดี  ๆ  และยังไม่ทันจะได้ปิดประตู โม่เย่ 

ก็กระโดดแผล็วเข้ามาและหมอบอยู่บนตักของโจวอวี้

โจวอวี้อ้าแขนอย่างจนใจ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองควรจะกอดมันไหม  

อย่างที่รู้ว่าเจ้านี่น่ะความจริงแล้วตัวใหญ่มาก  แต่การจงใจ  ‘ออดอ้อน’  

ให้เห็นว่าตัวเองยังเด็กนี่มันผิดกติกาเกินไปหน่อยหรือเปล่า

สว่นทางดา้นอูอ๋วิน้ สำหรบัเขาแลว้ไมม่อีะไรสำคญัไปกวา่การทีโ่จวอวี ้

รอดมาได้

เขามีความสุขมากจนแทบจะเขียนแปะอยู่บนหน้า  เขาหยิบบุหรี่ 

ที่ยับยู่ยี่ออกมาและคาบไว้ในปาก ก่อนจะเปิดเพลง It’s A Headache  

ที่ทำให้หลี่เชียนปวดหัวทุกทีที่ได้ฟัง

“งื้อ...” โม่เย่จงใจใช้หลังหัวของตัวเองถูไถคางของโจวอวี้ เมื่อถูก 

ขนนุ่ม ๆ ของมันจู่โจม โจวอวี้ก็ถอนหายใจออกมาและกอดมันไว้แน่น

และแน่นขึ้นอีก

ถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาถูกโจวอวี้กอดแบบนี้คงจะร้องด้วยความ 

เจ็บปวดไปนานแล้ว แต่โม่เย่ไม่ใช่ มันปล่อยให้โจวอวี้กอดรัดตัวเองต่อไป 

อย่างว่าง่าย

เมือ่เศษซากของสถานสีงัเกตการณห์ายไปจากกระจกมองหลงั โจวอวี ้

ก็ถอนหายใจ

“เป็นอะไร” อู๋อวิ้นถาม

“สถานีสังเกตการณ์ถูกทำลายแบบนี้ เราคงดูภาพบันทึกพวกนั้น 

ไม่ได้แล้ว” โจวอวี้เล่าเรื่องของดอกเตอร์หลินให้ทุกคนฟัง
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“อา...ฉันอยากจะเห็นจริง  ๆ  ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่...จวี้ลี่กรุ๊ป 

ควรจะจ้างนักจิตวิทยามาประจำที่นี่สักคน นีเบอลุงเงินนี่ทำให้คนเป็นบ้า 

ได้จริง...” อู๋อวิ้นถอนหายใจ

“ไม่หรอก...” หานลี่มองโลกนอกหน้าต่างที่ถูกพระอาทิตย์ตกดิน 

ย้อมให้กลายเป็นสีแดงดุจดั่งเลือด “ความโดดเดี่ยวต่างหากที่ทำให้คน 

เป็นบ้า”
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