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重 生 宅 男 的 末 世 守 则

อันที่จริงเขาเคยสงสัยเรื่องกระทู้นั่นมานานมากแล้ว เพราะเนื้อหาในนั้นเขาเคยอ่าน 

จากในโทรศัพท์มือถือของหลี่เถี่ย ข้อความเกือบทั้งหมดที่เขียนในกระทู้ เครื่องไม้เครื่องมือ 

ที่ต้องเตรียม ล้วนปรากฏอยู่ในบ้านหลัวซวินทั้งสิ้น

— หน่วนเหอ

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

ทีมโอตาคุเพิ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงฤดูใบไม้ร่วงเสร็จไปหมาด  ๆ  

และเตรียมกักตุนข้าวปลาอาหารไว้สำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง (ในยุค 

วันสิ้นโลกไม่มีปลาที่ปลอดภัยให้กินหรอกนะ คุณผู้ชม มีเนื้อนกกระทา 

กับเนื้อเป็ดยักษ์ก็หรูหราเกินหน้าเกินตาผู้รอดชีวิตคนอื่น ๆ แล้ว)

ปีใหม่กำลังจะมาเยือน  ไหนจะเทศกาลสำคัญอย่างตรุษจีนอีก  

ดูจากสกิลการทำอาหารแต่ละอย่างของหลัวซวินหัวหน้าทีมแล้ว ตอนสิ้นปี 

ต้องมีเมนูเด็ด ๆ ให้นักอ่าน เอ๊ย สมาชิกทีมน้ำลายสออีกแน่ ๆ

ทว่าฤดูหนาวครั้งที่สองในยุควันสิ้นโลกนั้นดูจะหนาวกว่าปีที่แล้วมาก  

ระหว่างที่เราชาวไทยกำลังเผชิญกับช่วงอากาศร้อน  ๆ  อยู่ในตอนนี้ บางที 

ถ้าได้อ่าน  โอตาคุวันสิ้นโลก เล่ม  5 อาจจะรู้สึกสั่นสะท้านขึ้นมาก็ได้นะ  

ไม่เชื่อก็ลองเปิดหน้าถัดไปดูสิคะ
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บทที่

ชีวิตของคนอย่างเหยียนเฟยไม่ได้ไร้ค่าขนาดนั้น

ครอบครัวกับผลประโยชน์

126

ราวกับว่ า โลหะ ใต้ฝ่ ามือ เหยียนเฟย  มีชีวิตเคลื่อนไหวเองได้   

เหล็กเส้นแต่ละเส้นประกอบร่างขึ้นช้า  ๆ  เป็นโครงสะพานขนาดใหญ่ งาน 

สร้างสะพานสายนี้ของพวกเขาเสร็จไปแล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์  

เหลือเพียงช่วงสุดท้ายอีกหนึ่งช่วงกับการเก็บงานตกแต่งขั้นสุดท้าย งาน 

ก็จะเสร็จสมบูรณ์ แต่ตอนเริ่มต้นกับตอนจบท้ายนี่แหละที่ยากกว่าช่วง 

กลางหลายเท่า ใครใช้ให้สะพานนี่มีขนาดสูงใหญ่มหึมาขนาดนี้กันเล่า การ 

เชื่อมทางขึ้นลงและทางแยกต่างระดับให้มีความลาดชันที่เหมาะสมจำเป็น 

ต้องทำวงแหวนและทางโค้งจำนวนมาก จึงต้องอาศัยความแม่นยำที่สูง 

อย่างยิ่ง

เมื่อพวกเขาสร้างโครงหลักของสะพานตามแบบที่กำหนดไว้แข็งแรง 

มั่นคงดีแล้ว สองสามวันมานี้ผู้มีพลังพิเศษธาตุดินจึงเข้ามารับช่วงต่อ  

โดยเติมส่วน ‘เนื้อ’ ของตัวสะพาน

แน่นอนว่ากว่าจะสร้างสะพานเสร็จสมบูรณ์ยังมีขั้นตอนอื่น  ๆ  อีก 

หลายอย่าง แต่ขั้นตอนเหล่านั้นไม่ใช่ส่วนที่พวกเหยียนเฟยต้องไปสนใจ

หลังจากวันนี้เก็บงานเสร็จ ทุกคนต่างเก็บข้าวของเตรียมจะขึ้นรถ 

เพื่อเดินทางกลับไปที่ค่ายทหาร
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ขณะที่กำลังออกจากจุดพักชั่วคราวเพื่อเตรียมขึ้นรถ ก็บังเอิญเห็น 

ตรงบริเวณปากทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างนอกจากจะมีรถบรรทุกที่พวกเขานั่งมา 

กับรถขนส่งโลหะสำหรับใช้สร้างสะพานจอดอยู่หลายคันแล้ว ยังมีรถจี๊ป 

ติดป้ายกองทัพจอดเทียบอยู่ใกล้ ๆ อีกคัน ฝ่ายคนบนรถจี๊ปเมื่อเห็นกลุ่มคน 

กำลังเดินมากันแล้วจึงเปิดประตู คนคนหนึ่งเดินตรงไปหาพวกเขา

“คนไหนคือคุณเหยียนเฟยครับ”

หัวหน้ากัวเลิกคิ้วแล้วเหลือบมองรถจี๊ปที่อยู่ด้านหลังคนคนนั้น 

แวบหนึ่ง จากนั้นก็หันไปมองเหยียนเฟย

เหยียนเฟยเองก็มองไปยังจุดที่รถจี๊ปจอดอยู่ด้วยเหมือนกัน จึงเห็น 

ด้านหลังประตูที่เปิดแง้มอยู่มีคนกำลังมองมาทางนี้ พอเห็นเหยียนเฟย 

ก็กวักมือคล้ายกับเรียกให้เขาเดินไปหา

พอเห็นว่าคนที่อยู่ในรถเป็นใคร เหยียนเฟยก็ขมวดคิ้วน้อย ๆ สีหน้า 

ไม่ค่อยดีนัก

หัวหน้ากัวตบบ่าพลางบอกเขายิ้ม  ๆ  ว่า “คุณไปเถอะ เดี๋ยวพวกผม 

ขึ้นไปรอบนรถ”

สิ้นเสียงหัวหน้ากัว ชายหนุ่มที่เดินมาหาเหยียนเฟยก็ตีสีหน้าบึ้งตึง  

“ท่านเลขาธิการเหยียนมีเรื่องสำคัญต้องการหารือกับคุณเหยียนเฟย คง 

อีกนานกว่าจะเสร็จธุระ  ทีมของพวกคุณกลับไปก่อนได้เลย”  พูดจบ 

ก็ยื่นมือมาจับแขนเหยียนเฟยคิดจะพาเขาไปที่รถจี๊ป การกระทำของชาย 

คนนั้นเหมือนตำรวจมาจับกุมตัวผู้ร้ายไม่มีผิด

ทุกคนต่างอึ้งไปชั่วขณะ พากันมองชายคนนั้นด้วยสายตาแปลกใจ 

และไม่สบอารมณ์ คนคนนี้พูดจาไม่มีมารยาทเอาซะเลย เห็นว่าหน่วยสร้าง 

กำแพงอย่างพวกเขาเป็นเพียงกรรมกรใช้แรงงานอย่างนั้นหรือ

เหยียนเฟยหรี่ตาลงและปัดมือชายคนนั้นออกไปทันที  เขาไม่ได้ 

หันไปมองว่าตอนนี้หลัวซวินกำลังมองมาด้วยสายตากังวลใจมากแค่ไหน  

เหยียนเฟยเพียงแสยะยิ้มเย็นชา...ทันใดนั้นโลหะที่อยู่บนรถบรรทุกก็ 

ลอยหวือออกมายังจุดที่พวกเขายืนอยู่ พร้อมกับเปลี่ยนรูปร่างเป็นกำแพง 

โลหะขนาดใหญ่ขวางหน้า ชายที่ทำหน้าบึ้งเสียงแข็งคิดจะพาเหยียนเฟย 
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ไปที่รถจี๊ปเมื่อครู่ถึงกับช็อกและรีบถอยหลังหลบ  ‘กำแพง’ ตามสัญชาตญาณ  

แต่กำแพงโลหะยักษ์กลับไล่ต้อนประจันหน้าเขาใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ 

จนกระทั่งเกิดเสียงดัง  ‘ตึง’  ชายคนนั้นถอยหลังไปชนกับวัตถุ 

บางอย่าง กำแพงโลหะถึงลอยกลับขึ้นไปบนรถบรรทุกและคืนสู่สภาพเดิม 

ของมัน

เหยียนเฟยเหลือบตาไปมองเหยียนเก๋อซินซึ่งยังอยู่บนรถ แต่เปิด 

ประตูอ้ากว้างแล้ว พ่อของเขากำลังอ้าปากค้าง สีหน้าตกตะลึงอย่างยิ่ง

“พวกเราไปกันเถอะครับ” เหยียนเฟยพูดจบก็หันหลังเดินนำไปทาง 

รถบรรทุก หัวหน้ากัวอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะหันเดินตามเหยียนเฟยพลาง 

ยิ้มขำ ถึงแม้จะไม่รู้ว่าเหยียนเฟยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนที่มาหา  

แต่เห็นอยู่ทนโท่ว่าเขาไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องใด  ๆ  กับคนคนนั้น แถม 

ลูกสมุนของคนคนนั้นยังทำตัวไร้สมองสิ้นดีอีก

เดี๋ยวไปสืบในค่ายทหารดูนิด ๆ หน่อย ๆ ก็รู้แล้ว ตอนนี้มีใครไม่รู้จัก 

ทีมโม่แป้งที่แสนโด่งดังกันบ้าง  ขนาดบรรดาคนใหญ่คนโตในฐานที่มั่น 

เจอคนจากทีมนี้ยังต้องส่งยิ้มทักทาย ทำท่าเกรงอกเกรงใจพวกเขาเลย  

นายคนนี้เป็นแค่ลูกน้องของเลขาธิการ เทียบชั้นทหารพลาธิการยังไม่ได้เลย 

ด้วยซ้ำ แล้วมีสิทธิ์อะไรมาออกคำสั่งพวกเขาด้วยท่าทีแข็งกร้าวแบบนี้  

แถมยังจะพาตัวเหยียนเฟยไปดื้อ ๆ อีกเนี่ยนะ แต่ก็เอาเถอะ บางทีพวกเขา 

อาจจะ ‘เซ้นสิทีฟ’ ไปหน่อยก็ได้ ฝ่ายนั้นแค่มีท่าทีขึงขัง แต่ก็ไม่ได้พ่นคำพูด 

อะไรที่ไม่ดีออกมานี่นา

ขณะที่ทุกคนกำลังจะเดินไปขึ้นรถบรรทุก ก็ได้ยินเสียงคนคนหนึ่ง 

ตะโกนเรียกมาจากรถจี๊ปคันนั้น

“เสี่ยวเฟย!” คนคนนั้นก้าวลงจากรถแล้ว

‘ขวับ ขวับ ขวับ’ ทุกคนต่างหันไปมองเหยียนเฟยพร้อมกัน ส่วน 

เหยียนเฟยก็หันไปมองคนเรียกด้วยสีหน้ารำคาญอย่างที่สุด  เขากอดอก 

ยืนอยู่กับที่  ตอนนี้ เองทุกคนจึงเห็นชัดและจำได้ว่าฝ่ายนั้นคือชายวัย 

กลางคนที่เข้ามาทักเหยียนเฟยตอนงานเลี้ยงประกาศเกียรติคุณของกองทัพ 

คราวก่อน ดังนั้นก็หมายความว่าพวกเขาสองคนรู้จักกัน  หรืออาจเป็น 
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คนในครอบครัวเหยียนเฟยก็เป็นได้

หัวหน้ากัวเห็นชายคนนั้นกำลังเดินตรงมาทางนี้ เขาจึงหันไปบอก 

เหยียนเฟยว่า “พวกเราจะไปรอคุณบนรถนะ” พูดจบก็โอบบ่าหลัวซวิน 

พาเดินไปทางรถบรรทุกด้วยกัน

เขารู้ว่าผู้ชายคนนี้แซ่เหยียน และนึกขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านี้มีผู้นำ 

ในฐานที่มั่นคนหนึ่งกำลังตามหาชายหนุ่มแซ่เหยียนอายุยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปี  

แม้ว่าหลังจากเหยียนเฟยรู้ข่าวนี้แล้วจะทำเฉย แต่ดูจากที่อีกฝ่ายมาทัก 

เหยียนเฟยในงานเลี้ยงคราวก่อนก็พอจะเดาได้ว่าคนคนนี้คงจะเป็นพ่อของ 

เหยียนเฟย

เมื่อคนเป็นพ่อซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยลงรอยกันมาหาลูกชาย  

ดังนั้นควรพาลูกสะใภ้เลี่ยงออกมาก่อนจะดีกว่า ไม่งั้นเกิดคนเป็นพ่อพูด 

อะไรให้เหยียนเฟยโมโหคุมตัวเองไม่อยู่ขึ้นมา...พลั้งมือฆ่าผู้นำของฐานที่มั่น 

โดยไม่เจตนา และเป็นเหตุให้คนธรรมดาที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ถูกลูกหลง 

ไปด้วย ความผิดโทษฐานนี้ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยผ่านกันได้ง่าย  ๆ

เหยียนเก๋อซินเห็นว่าคนอื่นหลบไปอย่างรู้งานก็มีสีหน้าดีขึ้นเล็กน้อย  

แต่ก็ยังปรากฏร่องรอยความไม่พอใจอยู่บ้าง “เสี่ยวเฟย เป็นอะไร นึกจะ 

อาละวาดก็อาละวาด เมื่อก่อนแกไม่เคยนิสัยเสียแบบนี้นะ ทำไมตอนนี้ 

ถึงกลายเป็นคนที่ไม่พูดจากันดี ๆ ก็ลงไม้ลงมือกับคนอื่นไปได้”

เหยียนเฟยเลิกคิ้วพลางพูดกลั้วหัวเราะ “คุณไม่เห็นเหรอว่าเขา 

พูดจากับผม ปฏิบัติกับผมด้วยท่าทีแบบไหน หูตาฝ้าฟางจนมองไม่เห็น 

ได้ยินไม่ชัดไปแล้วหรือไง ทำไมผมถึงกลายเป็นฝ่ายผิดไปซะได้”

เหยียนเก๋อซินอึ้งไปชั่วขณะ เขาพยายามระงับโทสะในใจ เป็นเพราะ 

เขาเองที่ออกคำสั่งกับลูกน้องว่า ‘ไม่ว่ายังไงก็ต้องพาตัวเหยียนเฟยมาขึ้นรถ 

ให้ได้’ แต่ดูท่าคงได้ผลตรงกันข้ามซะแล้ว ทว่าวันนี้เขามาหาเหยียนเฟย 

เพราะมีธุระสำคัญ ดังนั้นคนเป็นพ่อจึงต้องเก็บอาการไว้ แม้ว่าตนจะเจอ 

ลูกชายตอกกลับมาให้เจ็บปวดใจแทบทุกครั้งก็ตาม

“ขึ้นรถไปกับพ่อเถอะ เรากินข้าวด้วยกันสักมื้อ พ่อมีเรื่องสำคัญ 

จะพูดกับแก” เหยียนเก๋อซินพูดจบก็เดินกลับไปทางรถจี๊ป
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จู่  ๆ  เหยียนเฟยก็ส่งเสียงหัวเราะเยาะออกมา ทำให้เหยียนเก๋อซิน 

ชะงักเท้าแล้วหันไปมองลูกชายด้วยความประหลาดใจ “ท่านเลขาฯเหยียน  

ไม่มีใครเคยบอกคุณเหรอครับว่า การจะเชิญคนอื่นไปกินข้าวด้วยต้อง 

นัดหมายล่วงหน้าก่อน แม้ผมจะไม่ได้มีตำแหน่งสูงและงานรัดตัวเหมือน 

คุณ แต่ผมก็ไม่ได้มีเวลาว่างมากขนาดนั้นนะ” เหยียนเฟยพูดจบก็หันหลัง 

เดินไปทางรถบรรทุก

ตอนนี้เองเหยียนเก๋อซินจึงรู้แล้วว่าเหยียนเฟยไม่พอใจเรื่องอะไร  

เขาจึงรีบสาวเท้าไปคว้าแขนลูกชายด้วยสีหน้าเคร่งเครียด “เสี่ยวเฟย พ่อ 

มีธุระสำคัญจะคุยกับแกนะ”

เหยียนเฟยพยักพเยิดไปทางด้านหลังพลางพูดว่า “เพื่อนร่วมงาน 

กำลังรอผมอยู่บนรถ ถ้าคุณรีบมากก็ขึ้นไปคุยกับผมบนรถคันนั้นระหว่าง 

ทางกลับไปค่ายก็ได้นะ ส่วนเรื่องกินข้าวด้วยกันผมว่าอย่าดีกว่า” ต่อให้ 

ทางฐานที่มั่นจะกันข้าวเก่าที่รสชาติดีไว้ให้คนระดับผู้นำอย่างพ่อเขา แต่เขา 

ไม่รู้สึกเสียดายเลยสักนิด เขารอคอยที่จะกลับไปกินอาหารที่หลัวซวินทำให้ 

ที่บ้านมากกว่า

เหยียนเก๋อซินสูดลมหายใจเข้าลึก  ๆ  “มะรืนนี้ทางกองทัพจะมี 

ภารกิจใหญ่ เป็นภารกิจที่สำคัญมาก ฉันจัดการให้แกมีชื่ออยู่ในนั้นด้วย... 

ฉันรู้ว่าแกยังย้ายไปอยู่ในเขตเมืองใหม่ไม่ได้ แต่วางใจเถอะ ถ้าแกสามารถ 

ทำภารกิจนี้สำเร็จ ก็จะใช้ฐานะความเป็นผู้มีพลังพิเศษของแกกับผลงาน 

การทำภารกิจนี้เข้าไปอยู่ที่นั่นได้แบบฟรี ๆ...และถ้าอยากจะพาคนอื่นเข้าไป 

อยู่ด้วย ฉันจะช่วยแกเอง ครั้งนี้มีทีมผู้มีพลังพิเศษที่มีชื่อเสียงในฐานที่มั่น 

เข้าร่วมเยอะมาก ถ้าแกสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาได้ ต้องเป็นประโยชน์ 

กับแกในอนาคตแน่ ฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะส่งแกไปอยู่ฝ่ายพลาธิการ”

เมื่อครู่ตอนเหยียนเฟยใช้พลังพิเศษ เหยียนเก๋อซินเห็นแล้วรู้สึก 

ประหลาดใจมาก

แม้เขาจะไม่รู้ว่าระดับความสามารถของผู้มีพลังพิเศษมีวิธีแยกแยะ 

อย่างไร และแบบไหนถึงเข้าข่ายว่าเป็นผู้มีพลังแข็งแกร่ง แต่ดูจากปฏิกิริยา 

และการเคลื่อนไหวของโลหะที่รวดเร็วแบบนั้น ก็ประจักษ์แก่สายตาเขาแล้ว 
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ว่าลูกชายน่าจะทำอะไรได้ไม่แพ้ผู้มีพลังพิเศษระดับต้น  ๆ  ของฐานที่มั่น 

กระมัง  ถึงแม้ผู้มีพลังพิเศษธาตุโลหะจะลำบากกว่าธาตุอื่น  แถมต้อง 

พกโลหะติดตัวไปกองเบ้อเริ่ม แต่มีพลังการต่อสู้และป้องกันภัยดีเยี่ยม  

อย่างน้อยถ้าเหยียนเฟยได้ร่วมปฏิบัติการปกป้องขบวนรถและทรัพยากร 

เหล่านั้น เขาจะต้องกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญได้แน่

เหยยีนเกอ๋ซนิคาดหวงัอยากใหเ้หยยีนเฟยลกูชายของเขาไดม้ตีำแหนง่ 

ใหญ่โตในฝ่ายพลาธิการเป็นอย่างมาก

เหยียนเฟยฟังอีกฝ่ายพูดได้เพียงครึ่งเดียวก็พูดขัดขึ้นเสียก่อน  

“วันนั้นผมไม่ว่าง อีกอย่าง ผมไม่สนใจและไม่คิดจะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ 

อะไรทั้งนั้น”

เหยียนเก๋อซินยังพูดไม่จบก็ถูกลูกชายปฏิเสธเสียแล้ว เขาหายใจ 

เข้าปอดลึก  ๆ  เพื่อระงับความโกรธแล้วพูดกับลูกชายว่า “เสี่ยวเฟย แกก็ 

ใกล้จะสามสิบแล้ว อย่าทำอะไรเอาแต่ใจเป็นเด็กสิบขวบไม่รู้ประสีประสา 

จะได้ไหม พ่อหวังดีกับแกนะ...”

เหยียนเฟยหันขวับไปจ้องเหยียนเก๋อซินตรง ๆ  ทันที สีหน้าของเขา 

ปราศจากรอยยิ้ม “คุณรู้เหรอว่าผมต้องการอะไร คุณรู้เหรอว่าในยุค 

วันสิ้นโลกผมอยากมีชีวิตแบบไหน แล้วคุณรู้เหรอว่าผมพอใจในสภาพ 

ความเป็นอยู่ของตัวเองตอนนี้หรือเปล่า  ท่านเลขาฯเหยียน  ความคิด 

ของคุณ แผนการของคุณ รวมทั้งความทะเยอทะยานของคุณ ทั้งหมด 

เป็นความต้องการของตัวคุณเองล้วน  ๆ ดังนั้นคุณอยากให้ผลลัพธ์ออกมา 

เป็นแบบไหน คุณก็ต้องไปดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวเอง เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผม 

ต้องการ ผมไม่สนุกด้วยที่ต้องถวายชีวิตทั้งชีวิตทำเรื่องที่ตัวเองไม่อยากทำ 

เพื่ออนาคตของคนอื่น” ดวงตาเหยียนเฟยฉายชัดถึงความเหนื่อยล้า “ชีวิต 

ที่ต้องทำตามความคาดหวังและความต้องการของคนอื่น ผมทิ้งมันไปกับ 

ยุคก่อนวันสิ้นโลกนั่นแล้ว”

เหยียนเฟยพูดจบก็หันตัวเดินไปขึ้นรถบรรทุก บนรถคันนั้นมีคนรัก 

และเพื่อนร่วมงานของเขา ทุกคนกำลังรอเขาอยู่

“เหยียนเฟย! ครอบครัวอบรมเลี้ยงดูแกมาจนป่านนี้ นี่น่ะเหรอคือ 
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สิ่งที่แกตอบแทนพ่อของแก?!” น้ำเสียงของเหยียนเก๋อซินเต็มไปด้วยความ 

ผิดหวังที่ลูกชายทำตัวไม่ได้ดั่งใจ

เหยียนเฟยพูดทิ้งท้ายโดยไม่แม้แต่จะหันหน้าไปมอง “คุณให้ผม 

เกิดมาเพราะชีวิตผมมีประโยชน์ต่อคุณต่างหาก  เพียงแต่ผมไม่คิดจะ 

ใช้ชีวิตไปตามสิ่งที่คุณกะเกณฑ์ให้ก็เท่านั้นเอง” เขาเบื่อหน่ายชะตาชีวิตที่   

‘พ่อแม่เป็นผู้มอบชีวิตให้ลูก  ฉะนั้นจึงมีสิทธิ์บงการอนาคตของลูกได้   

กระทั่งพ่อแม่ล่วงลับจากไปแล้ว ลูกก็ยังต้องสืบทอดการกำหนดชีวิตของ 

ลูกหลานรุ่นต่อไปให้ทำตามความต้องการของตระกูล โดยที่คนเป็นลูกห้าม 

ต่อต้านโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น’ อะไรทำนองนี้เต็มทน

ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และฐานะตัวตนของเขาสิ้นสุดลง 

ตั้งแต่วันสิ้นโลกแล้ว...ถ้าไม่มีหลัวซวิน เขาอาจไม่มีชีวิตรอดมาถึงตอนนี้ 

ด้วยซ้ำ

ถ้าหากบอกว่าผู้ที่มอบชีวิตให้กับคนคนหนึ่งแล้วมีสิทธิ์กะเกณฑ์ชีวิต 

และการตัดสินใจของคนคนนั้นได้นับตั้งแต่เกิดไปจนวันตาย แบบนั้นบน 

โลกนี้จะมีคนเต็มใจอยากมีชีวิตอยู่สักกี่คนกันเชียว

การให้ชีวิตแก่ลูกคนหนึ่งควรเป็นผลผลิตจากความรักที่บริสุทธิ์ 

ปราศจากเงื่อนไข เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวอย่างแท้จริง และเป็นความ 

ปรารถนาที่จะเห็นชีวิตของลูกดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่มีลูกไว้ 

ใช้เป็นหุ่นเชิดเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่าง หรือเพราะต้องการหาคนคอย 

เลี้ยงดูตัวเองยามแก่เฒ่าตามขนบโบราณเรื่องความกตัญญู

ชีวิตของคนอย่างเหยียนเฟยไม่ได้ไร้ค่าขนาดนั้น

เหยียนเฟยปีนขึ้นรถบรรทุกแล้วก็นั่งลงข้าง  ๆ  หลัวซวิน เขาคว้าตัว 

หลัวซวินมากอดและประทับริมฝีปากจูบคนรักอย่างดูดดื่มเร่าร้อน ทำเอา 

ทุกคนที่อยู่บนรถต่างตกตะลึงพรึงเพริดไปตาม  ๆ  กัน แต่หลังจากนั้นก็ 

ส่งเสียงโห่แซวกันอย่างครื้นเครง

พวกเขารู้มานานแล้วว่าสองคนนี้เป็นคู่รักกัน เพียงแต่ไม่เคยมีใคร 

ถามตรง  ๆ และพวกเขาทั้งสองก็ไม่เคยทำตัวประเจิดประเจ้อ แต่ตอนนี้ 

จู่  ๆ  ก็มาจูบกันต่อหน้าธารกำนัล ทำเอาบรรดาหนุ่มโสดเต็มคันรถเลือดลม 
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สูบฉีดพลุ่งพล่านกันเป็นแถว...อยากจะมีคู่กับเขาบ้างเลย จะเป็นผู้หญิง 

หรือผู้ชายก็ได้ ขอแค่มีคนคอยอยู่เคียงข้างเวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนแอ 

เท่านั้นก็พอ

นานพักใหญ่กว่าเหยียนเฟยจะยอมผละออก หลัวซวินซุกหน้าอยู่ใน 

อ้อมกอดของเขาเพื่อหลบสายตาของทุกคนที่จับจ้องมองมา ผ่านไปสักพัก 

ถึงได้ยอมเงยหน้าขึ้นมาด้วยริมฝีปากแดงเจ่อ จนกระทั่งทุกคนละสายตา 

เลิกมองพวกเขาสองคนแล้ว  หลัวซวินจึงกระซิบถามเหยียนเฟยว่า  

“ไม่เป็นไรใช่ไหม”

เหยียนเฟยก้มมองเขาแล้วพูดกลั้วหัวเราะว่า “ฉันไม่เป็นไร ส่วนเขา 

จะเป็นอะไรหรือเปล่า ฉันก็ไม่แน่ใจ” เหยียนเฟยพูดพลางเงยหน้ามองไป 

ทางกำแพงสูงใหญ่ของค่ายทหาร  เขาไม่ชอบพ่อแม่ตัวเอง  แต่ไม่เคย 

เกลียดหรือเคียดแค้นชิงชังพวกท่านทั้งสอง เพียงแต่พฤติกรรมของพ่อใน 

ตอนนี้กำลังท้าทายขีดความอดทนของเขา เมื่อถูกวอแวซ้ำ ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า  

เขาเองก็เหนื่อยเป็นเหมือนกัน

หลัวซวินยิ้มขำอย่างจนใจ เขาล้วงกุญแจรถออกมาขณะเดินไปที่ 

รถของพวกเขาสองคน

จู่  ๆ  เหยียนเฟยก็พูดว่า “เขาบอกว่ามะรืนนี้ฐานที่มั่นจะมีภารกิจ 

สำคัญ นายพอจะรู้บ้างไหมว่าภารกิจอะไร”

หลัวซวินชะงักไปชั่วขณะก่อนส่ายหน้าตอบ “ฉันก็ไม่รู้...คงไม่ใช่ 

ออกไปช่วยฐานที่มั่นอื่นหรอกมั้ง”

เหยียนเฟยส่ายหน้าแล้วพูดว่า  “ไม่น่าใช่  ต้องเป็นภารกิจที่ให้ 

ผลประโยชน์ ที่สำคัญ หลังบรรลุภารกิจแล้วต้องได้รับผลประโยชน์ก้อนโต 

แน่” ไม่งั้นเหยียนเก๋อซินไม่ถ่อมาหาลูกชายถึงที่เด็ดขาด...ภารกิจยาก แต่ 

ให้ผลกำไรมหาศาล แถมยังช่วยเพิ่มชื่อเสียงเกียรติยศ เสริมสร้างบารมี 

ในฐานที่มั่น ถ้ามีปัจจัยเหล่านี้ครบถ้วนย่อมดึงดูดคนอย่างเหยียนเก๋อซิน

“น่าจะเป็นภารกิจรวบรวมทรัพยากรที่ขาดแคลนละมั้ง” หลัวซวิน 

พูดพลางยักไหล่ “ตอนนี้ข้าวของต่าง  ๆ  ในฐานที่มั่นต่างก็ขึ้นราคาสูงลิ่ว  

ฉันคิดว่าแค่พวกเขาส่งคนไปขนวัตถุดิบจากโรงงานกระจกเดิมมาก็รวยเละ 
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แล้ว” ในยุควันสิ้นโลก มีทรัพยากรอะไรที่ไม่ให้ประโยชน์มหาศาลกันล่ะ  

ขนาดกระดาษทิชชู...แค็ก ๆ ของชนิดนี้หลัวซวินซื้อตุนตั้งแต่ก่อนวันสิ้นโลก 

ไว้ไม่น้อย พอเข้ายุควันสิ้นโลก เวลาออกไปข้างนอกแล้วเจอกระดาษทิชชู 

ที่ไหน เขาก็จะหอบมายัดใส่รถขนกลับบ้านให้ได้มากที่สุดด้วยทุกครั้ง แต่ 

ถึงอย่างนั้นนี่ก็ผ่านมาจะหนึ่งปีแล้ว กระดาษทิชชูที่ตุนไว้ร่อยหรอไปมาก... 

ถ้าใช้ทิชชูจนหมดเกลี้ยงแล้ว ชีวิตที่เหลืออยู่จะทำยังไง

“พวกเราไปโรงงานกระดาษกันบ้างดีไหม?!” หลัวซวินหันมาดึงแขน 

เหยียนเฟยด้วยดวงตาเป็นประกาย

“...โรงงานกระดาษ?” เหยียนเฟยอึ้ง คิดตามไม่ทัน ไม่รู้ว่าความ 

คิดนี้ผุดเข้ามาในสมองหลัวซวินตั้งแต่เมื่อไร

“กระดาษทิชชูไง ทิชชูน่ะ! ทิชชูที่บ้านใกล้จะหมดแล้ว!” หลัวซวิน 

พูดด้วยสีหน้าจริงจัง “ทิชชูที่ผลิตขึ้นในฐานที่มั่น...เนื้อหยาบอย่างกับอะไร  

ขืนใช้ไปนาน  ๆ  มีหวังได้เป็นริดสีดวงแน่!” เมื่อชาติก่อนเขาทนทุกข์กับ 

กระดาษทิชชูมามาก จึงรู้ซึ้งเรื่องนี้เป็นอย่างดี  ‘อึอึ๊ ’  แต่ละทีไม่ต่างจาก 

การทารุณกรรมตัวเองเลยสักนิด!

เหยียนเฟยมีสีหน้าเหยเกเล็กน้อย กระดาษทิชชูที่บ้านมีให้พวกเขา 

สองคนใช้ได้ถึงปีหน้าเลยไม่ใช่เหรอ  อีกอย่าง ที่บ้านก็มีทรัพยากรน้ำ 

ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์  พวกเขาใช้น้ำชำระล้างเอาก็ได้  จริงอยู่ว่าเรื่อง 

กระดาษทิชชูเป็นปัญหาสำคัญ แต่เอาไว้กลับไปแล้วค่อยปรึกษาเรื่องนี้ 

กับทุกคนอีกทีก็ได้

เมื่อขับรถกลับมาถึงเขตชุมชนบ้านตัวเองก็พบว่าที่นี่กลับมามีบรรยากาศ 

คึกคักอีกแล้ว...เดิมทีมีคนมาปลูกเพิงพัก สร้างห้อง หรือดัดแปลงซากรถ 

เป็นบ้านบริเวณที่โล่งของเขตชุมชน แต่ไม่รู้ว่าวันนี้คนพวกนั้นไปหาผู้มี 

พลังพิเศษธาตุดินมาจากไหน หรือจ่ายเงินจ้างมาโดยเฉพาะหรืออย่างไร  

พวกผู้มีพลังพิเศษธาตุดินหลายคนจึงกำลังช่วยคนเหล่านั้นสร้างบ้านพัก 

ไว้บนพื้นที่ว่างระหว่างตึกในเขตชุมชน

บ้านพักที่สร้างไม่ได้สูงมาก ส่วนใหญ่เป็นอาคารสองชั้น...เพราะ 
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ในบรรดาพวกเขามีแต่ผู้มีพลังพิเศษธาตุดิน ไม่มีใครสามารถทำเหล็กเส้น 

หรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องได้เลย

ทั้งสองหันมาสบตากันด้วยความแปลกใจ เมื่อขับเข้ามายังส่วนลึก 

ของเขตชุมชนก็พบว่าคนที่ทำแบบนี้ไม่ได้มีแค่ครอบครัวเดียว แต่ตรงจุดอื่น 

ก็มีคนมาสร้างอาคารสูงสองชั้นแบบนี้ด้วยเหมือนกัน

หลัวซวินจำไม่ได้ว่าเมื่อชาติที่แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วย  

แน่นอนว่าเมื่อชาติที่แล้วมีการปลูกสร้างบ้านเรือนระหว่างอาคารกับอาคาร 

อยู่เยอะมาก แต่ละหลังล้วนสร้างสูงสองชั้นขึ้นไป...ด้วยเหตุนี้จึงบดบัง 

แสงอาทิตย์ที่จะส่องลอดผ่านช่องหน้าต่างห้องใต้ดินของเขาซึ่งมีอยู่เพียง 

บานเดียวไปจนหมด ต่างกันเพียงแค่เมื่อชาติที่แล้วไม่มีผู้มีพลังพิเศษ 

ธาตุดินมาช่วยสร้างบ้านให้เหมือนอย่างในชาตินี้

เมื่อจอดรถดีแล้ว เหยียนเฟยก็ใช้รั้วโลหะล้อมไว้อย่างแน่นหนา  

แถมยังเพิ่มความสูงอีกเล็กน้อย จากนั้นทั้งสองจึงค่อยเดินเข้าตึกขึ้นบันได 

ไปชั้นบน

สวีเหมยและซ่งหลิงหลิงออกมายืนตรงระเบียงมองดูความวุ่นวาย 

ด้านล่างอยู่พอดี ครั้นเห็นว่าชายหนุ่มทั้งสองกลับมากันแล้ว สองสาวก็รีบ 

เล่าให้พวกเขาฟังว่า “ได้ยินมาว่ามีคนจ่ายเงินจ้างผู้มีพลังพิเศษธาตุดินมา 

สร้างบ้านในเขตชุมชน ต่อมาคนที่อาศัยอยู่ข้างนอกนั้นเลยเอาอย่างทำตาม 

บ้าง เมื่อตอนกลางวันเลยพากันมาจับจองพื้นที่ว่างจนเต็มหมดแล้ว แถมยัง 

รื้อถอนบ้านเก่า ๆ โทรม ๆ ที่มีอยู่เดิมออกไปด้วยค่ะ”

หลัวซวินเดินไปที่ระเบียงแล้วมองลงไปด้านล่าง ตอนนี้มีคนมาสร้าง 

บ้านอยู่บริเวณข้างตึกพวกเขาสองครัวเรือน “พวกเขาควักเงินจ้างคนมา 

สร้างบ้านให้เลยเหรอ”

“น่าจะใช่มั้ง ในเขตชุมชนอื่นก็มีคนทำแบบนี้เหมือนกัน พวกคุณดูส ิ 

ข้างตึกเจ็ดชั้นติดกับชุมชนเราก็มีคนกำลังสร้างบ้านกันอยู่”

เป็นอย่างนั้นจริง  ๆ ตึกเจ็ดชั้นหลายหลังในเขตชุมชนข้าง  ๆ  มีคน 

กำลังสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมาเช่นกัน บ้านเหล่านั้นถ้าไม่ต่อเติมเพิ่มขึ้นจากบน 

ดาดฟ้าของอาคารหลังเดิม ก็เป็นการสร้างส่วนต่อขยายออกไปด้านนอก  
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คล้ายกับบ้านสองชั้นด้านล่างตึกของพวกเขา

“ฉันจำได้ว่าแนวป้องกันนอกฐานที่มั่นสร้างเสร็จแล้ว” จู่  ๆ  เหยียน- 

เฟยก็หันไปพูดกับหลัวซวิน “ถึงแม้ตอนนี้จะยังมีงานที่จำเป็นต้องใช้ผู้มี 

พลังพิเศษธาตุดินอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ต้องการคนเยอะเท่าแต่ก่อนแล้ว”

หลัวซวินได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะขึ้นมา “เดาว่าตอนนี้พวกเขาคง 

กำลังว่างงานชั่วคราวสินะ อีกอย่าง พวกเขาอยู่แต่ในฐานที่มั่นมานาน คงม ี

น้อยคนมากที่จะยอมเข้าร่วมทีมผู้มีพลังพิเศษออกไปฆ่าซอมบี้ที่นอกฐาน”

ดังนั้นผู้มีพลังพิเศษธาตุดินพวกนี้จึงตัดสินใจเลือกหนทางอื่น... 

รับจ๊อบหาลำไพ่พิเศษ? พวกเขาเคยมีส่วนร่วมในงานก่อสร้างประเภท 

ต่าง  ๆ  ในฐานที่มั่นทั้งโครงการเล็กและโครงการใหญ่มาหมดแล้ว เมื่อมี 

ประสบการณ์มากเข้า สร้างบ้านแค่นี้จะทำไม่เป็นได้อย่างไร โดยเฉพาะ 

ผู้มีพลังพิเศษขั้นสองหรือบางคนถึงขั้นสามแล้วก็มี ฉะนั้นการสร้างบ้าน 

สักหลังจึงเป็นเพียงเรื่องกล้วย ๆ ที่ไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรเลย

พวกเขามองดูบ้านด้านล่างตึกของตัวเองและในเขตชุมชนที่อยู่ติดกัน 

ก็เห็นว่ามีรูปร่างลักษณะแบบเดียวกันเปี๊ยบ จึงได้แต่ยอมรับว่าผู้มีพลัง 

พิเศษธาตุดินซึ่งออกมาหาลำไพ่พิเศษเหล่านี้จะต้องเป็นกลุ่มเดียวกัน หรือ 

อย่างน้อย ๆ น่าจะถูกฝึกมาจากที่เดียวกันแน่  ๆ ไม่อย่างนั้นจะสร้างบ้านที่ดู 

คล้ายคลึงกันมากขนาดนี้ได้อย่างไร

“โชคดีที่วันนั้นไล่พวกที่จะขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าตึกเราออกไปได้  

ไม่งั้นถ้าพวกเขาไปจ้างคนให้สร้างบ้านบนนั้น...” สวีเหมยเบ้ปากทำท่าขนลุก 

เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยความรู้สึกสะท้อนใจ

บา้นทีเ่พิง่ปลกูใหมใ่นเขตชมุชนไมใ่ชม่แีคห่ลงัสองหลงั พวกหลวัซวนิ 

สามารถดูแลไม่ให้คนอื่นบุกรุกขึ้นไปสร้างที่พักบนดาดฟ้าตึกของพวกตนได ้ 

แต่ไปยุ่งกับตึกอื่นหรือส่วนอื่นของคนอื่นไม่ได้ แม้จะรู้ดีว่าการใช้ดินเปล่า ๆ  

สร้างอาคารคงไม่แข็งแรงทนทานเท่าไรนัก...แต่ในเมื่อคนสร้างอย่างผู้มีพลัง 

พิเศษธาตุดินไม่บอกให้เจ้าของบ้านรู้ แล้วพวกเขาพูดไปใครจะเชื่อ...ต่อให ้

เป็นบ้านที่สร้างโดยผู้มีพลังพิเศษธาตุดิน ก็ต้องนำวัสดุมาผสมให้ได้ตาม 

สัดส่วนที่เหมาะสมจึงจะนำไปใช้ได้ แบบนั้นถึงจะมีความแข็งแรงทนทาน 
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กว่าซี้ซั้วใช้ดินที่ขุดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้หลายเท่า

ก็เหมือนกับพวกเหยียนเฟยในตอนนี้ เพื่อให้ได้โลหะที่มีความ 

แข็งแกร่งทนทานสูงและมีความเหนียวแน่นในระดับหนึ่ง พวกเขาจึงต้อง 

หลอมวัสดุตามสัดส่วน ไม่อย่างนั้นจะมัวแยกวัสดุออกมาแล้วหลอมผสม 

ขึ้นใหม่ให้เปลืองแรงไปทำไม แค่ควบคุมโลหะที่อยู่ใกล้มือเชื่อมต่อเข้าไป 

แบบเดียวกับกำแพงชั้นนอกซะก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอ

ปัจจุบันบ้านดินในเขตชุมชนของพวกเขาและบนดาดฟ้าของที่อื่น 

ล้วนขุดดินจากข้างถนนมาสร้างทั้งสิ้น แม้จะใช้อยู่อาศัยได้ระยะหนึ่ง แต่ 

ถ้าตากแดดตากฝนไปนาน  ๆ  ย่อมผุกร่อนเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือ 

อาจพังเสียหายเพราะความแข็งแรงคงทนไม่มากพอ แต่ในความเป็นจริง 

จะเกิดขึ้นลักษณะไหนนั้น...พวกเขาไม่ใช่ผู้ เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ 

จึงไม่ค่อยแน่ใจนัก เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์หน้างานจากประสบการณ์ 

การทำงานของเหยียนเฟยเท่านั้น ส่วนสภาพภายนอกอย่างอื่นก็มีเพียง 

ไม่สวยชวนมองก็เท่านั้น

พวกหลวัซวนิพาเจา้ตวัเลก็กลบัขึน้ชัน้สบิหกดว้ยกนั ตอนนีเ้จา้ตวัเลก็ 

ที่กินอยู่สุขสบายดีโตเต็มวัยแล้ว ขนเงางาม กล้ามเนื้อแน่นแข็ง ดูก็รู้ว่า 

ไดร้บัการเลีย้งดอูยา่งดยีิง่กวา่คนธรรมดาทัว่ไปเสยีอกี การทีม่นัใหอ้วีซ๋นิหรนั 

ขี่หลังแล้วพาเธอวิ่งเล่นรอบบ้านและตามโถงทางเดินก็ถือเป็นการออกกำลัง 

กายอย่างหนึ่ง เพียงแต่ตอนนี้ในบ้านเต็มไปด้วยชั้นปลูกผักและขอนไม้ 

ปลูกเห็ด ทำให้มีบางห้องที่ให้มันเข้าไปวิ่งเล่นไม่ได้ จึงต้องถูกลดกิจกรรม 

บางอย่างไปโดยปริยาย
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บทที่

ชาตินี้ ไม่ซุบซิบนินทาใคร ไม่มุงดูเรื่องชาวบ้าน
ไม่เพียงคุณภาพชีวิตของเขาจะดีขึ้นมาก

ยังไม่ต้องเจอเรื่องยุ่งยากและเรื่องเสี่ยงอันตรายใด ๆ ด้วย

หลีกห่างวงซุบซิบ

127

หลัวซวินเดินขึ้นชั้นบน  พร้อมกับจับพุ่มหางฟู  ๆ  ของเจ้าตัวเล็กเล่น 

ไปด้วย แม้ตอนนี้มันจะตัวใหญ่จนกลายเป็น ‘เจ้าตัวโต’ แล้วก็ตาม แต่เรื่อง 

ชื่อ...ก็เป็นชื่อเฉพาะนี่นา ไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดมากก็ได้

สองคนกับหนึ่งสุนัขกลับเข้ามาในบ้าน หลัวซวินและเหยียนเฟย 

เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมจะอาบน้ำ เจ้าตัวเล็กวิ่งตื๋อไปที่เบาะนุ่มของมันตรง 

มุมโซฟาในห้องรับแขก แล้วพาดหัวไว้บนก้อนหินซึ่งเป็นผลึกใสแวววาว 

ขนาดใหญ่พอ ๆ กับลูกวอลเลย์บอล

นี่คือคริสตัลที่อยู่ในหัวเป็ดยักษ์ซึ่งพวกเขาล่ามาได้เมื่อเดือนก่อน  

ไม่รู้ว่าทำไมตั้งแต่เอาคริสตัลกลับมา เจ้าตัวเล็กถึงได้ชอบเดินป้วนเปี้ยน 

วนรอบเจ้าสิ่งนี้นัก ขนาดตอนนอนก็ไม่มาเซ้าซี้นอนเกยตักเจ้านายทั้งสอง 

แทนหมอนหนุนแล้ว แต่กลับหนุนคริสตัลก้อนนี้แทน หรือไม่ก็จะคอย 

วนเวียนอยู่รอบ ๆ มัน

ตามที่หลัวซวินเคยเปรยไว้ว่า ‘ให้มันเอาไว้นอนกอดละกัน ถึงยังไง 

เจ้าหินก้อนนี้ก็ยังเอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้ในเวลานี้ ไม่แน่ถ้าเจ้าตัวเล็ก 

ตัว
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นอนกอดไปกอดมาอาจมีพลังพิเศษขึ้นมาก็ได้’ ด้วยเหตุนี้พวกหลัวซวิน 

จึงไม่ได้สนใจคริสตัลอีก แต่ยกให้เจ้าตัวเล็กใช้เป็นของเล่นหรือหมอนกอด 

ไปก่อน

ตอนช่วงหัวค่ำ หลังจากทุกคนกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็มารวมตัวเพื่อ 

ประชุมกันอีกครั้ง คนทั้งกลุ่มนั่งล้อมรอบโต๊ะแล้วเริ่มหารือกันว่า พรุ่งนี้ 

จะไปล่าคริสตัลหรือจะไปหาโรงงานผลิตกระดาษทิชชูดี...ใช่แล้ว หัวข้อ 

ของการหารือนี้ค่อนข้างแปลกจริง ๆ นั่นแหละ

“ปัญหาตอนนี้ก็คือ...ถ้าเราไปโรงงานผลิตกระดาษทิชชู จะเจอ 

กระดาษทิชชูที่ทำสำเร็จแล้วจริง  ๆ  เหรอ” จางซู่ปรายตามองหลัวซวินพลาง 

กระดิกเท้าเป็นจังหวะจนรองเท้าสลิปเปอร์จวนจะหลุดไม่หลุดแหล่ เขาเอง 

ก็ไม่ชอบใช้กระดาษทิชชูที่ทางฐานที่มั่นแจกให้ในปัจจุบันเหมือนกัน แต่ 

ถึงจะไม่ชอบอย่างไรก็ไร้ประโยชน์ เพราะหาซื้อที่คุณภาพดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว 

น่ะสิ “ต่อให้พวกเราดั้นด้นไปถึงแหล่ง เจอสายพานผลิตกระดาษทิชชูนั่น 

จริง ๆ แล้วพวกนายคิดว่าเราจะขนกลับมาได้เหรอ”

ได้ยินจางซู่ย้อนถามมาแต่ละคำถาม หลัวซวินรู้สึกเหมือนถูกปืน 

ยิงเข้าที่หัวเข่าทีละนัด ตอนนี้หัวเข่าทั้งสองข้างถูกโจมตีจนพรุนลุกขึ้น 

ไม่ไหวแล้ว

เหยียนเฟยกระแอมขึ้นทีหนึ่งเพื่อช่วยหาทางออกให้คนรัก “ฉัน 

คิดว่าเราหันมาพิจารณาเรื่องเปลี่ยนชักโครกใหม่ก่อนดีกว่า เปลี่ยนไปใช้ 

รุ่นอัตโนมัติ  แบบที่ เป็นระบบไฟฟ้าแล้วโถชักโครกจะฉีดน้ำชำระเอง 

โดยอัตโนมัติน่ะ  แม้จะเปลืองไฟ...แต่ประหยัดกระดาษนะ”  สิ่งของ 

สิ้นเปลืองอย่างเครื่องอุปโภคบริโภค ช้าเร็วอย่างไรก็ต้องใช้หมดอยู่ดี เมื่อ 

ถึงวันนั้นทุกคนก็จะไม่มีให้ใช้เหมือน  ๆ  กัน ไม่เห็นต้องคิดมากให้ยุ่งยาก  

แต่ในเมื่อมันเป็นปัญหาหนักอกสำหรับคนรักของเขา งั้นก็แก้ปัญหาด้วย 

การเปลี่ยนโถชักโครกเป็นระบบที่ฉีดชำระล้างได้ก็สิ้นเรื่อง

หลัวซวินขยุ้มหัวตัวเองสองที นึกบ่นตัวเองในใจว่าทำไมเขาถึงไม่คิด 

เรื่องเปลี่ยนโถชักโครกเสียตั้งแต่ทีแรกนะ ไม่อย่างนั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องมา 

ปวดหัวกับเรื่องนี้หรอก แต่ถ้าเขาคิดจะเปลี่ยนโถชักโครกตั้งแต่ตอนก่อน 
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วันสิ้นโลกจริง คิดว่าก็คงถอดใจตั้งแต่ตอนไปสำรวจราคาแล้ว ถ้ามีเงินซื้อ 

ชักโครกราคาแพงขนาดนั้น สู้เอาเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาเก็บไว้เยอะ  ๆ  ยังมี 

ประโยชน์กว่า

“แต่พวกเราไม่รู้ว่าตรงส่วนไหนของในเมืองถึงจะมีของแบบนั้นขาย 

นี่สิ” หลี่เถี่ยยกมือแสดงความคิดเห็น

ทันใดนั้นเหยียนเฟยก็ยืนขึ้น “ลองเสิร์ชเน็ตดูก่อน ตอนนี้พวกเรา 

สามารถเสิร์ชหาสถานที่ที่เคยระบุพิกัดไว้จากแผนที่ก่อนวันสิ้นโลกได้”

หลัวซวินรู้สึกผิดที่ตัวเองตัดสินใจพลาด  เขาจึงเอ่ยขึ้นว่า “เอ่อ  

คือว่า...ฉันแค่เสนอขึ้นมาเฉย  ๆ พวกเราไม่ต้องไปตามหาเจ้าสิ่งนี้จริง  ๆ  

ก็ได้นะ...”

เหอเฉียนคุนตบบ่าหลัวซวินพลางบอกว่า “ที่จริงผมก็รู้สึกมาตลอด 

ครับว่า...อะแฮ่ม เวลาปลดทุกข์มันไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไร ถ้าใช้น้ำล้าง 

น่าจะดีที่สุด”

สวีเหมยและซ่งหลิงหลิงปิดปากหัวเราะ พูดเสริมว่า “ไปลองหาดู 

กันเถอะ ถ้าเปลี่ยนไปใช้รุ่นนั้นได้ย่อมดีที่สุด” ประเด็นนี้เป็นปัญหาสำหรับ 

สองสาวมากกว่าหนุ่ม ๆ เสียอีก ทั้งลำบากและไม่สบายเอามาก ๆ โดยเฉพาะ 

ช่วงวันนั้นของเดือน พวกเธอต้องใช้ทิชชูเปลืองมากเป็นพิเศษอยู่หลายวัน... 

เพราะในยุควันสิ้นโลกไม่มีโรงงานผลิตผ้าอนามัย

ทุกคนช่วยกันตรวจสอบดู สุดท้ายสายตาก็ไปสะดุดตรงที่หนึ่ง... 

สถานที่ซึ่งช่วงแรกของยุควันสิ้นโลกพวกเขาหลายคนเคยไปที่นั่นกันมาแล้ว  

แถมอยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกล และไม่ได้รับผลกระทบจากตอนทิ้งระเบิด 

คราวก่อน...‘ศูนย์อุปกรณ์แต่งบ้านจินหลง’

นีเ่ปน็สถานทีแ่รกทีพ่วกเขารว่มกนัปฏบิตักิารหลงัจากกอ่ตัง้ทมีโอตาค ุ

ขึ้นมา เป็นสถานที่แรกที่พวกหลัวซวินออกไปต่อสู้กวาดล้างซอมบี้ด้วยกัน

แม้จะไม่แน่ใจว่าที่นั่นจะมีโถชักโครกรุ่นที่พวกเขาต้องการหรือเปล่า  

แต่อย่างน้อยที่นั่นก็ใหญ่โตและน่าจะมีสินค้าให้เลือกเยอะกว่าที่อื่น ที่สำคัญ 

คืออยู่ไม่ไกลจากฐานที่มั่น

ทีแรกหลัวซวินอยากจะบอกทุกคนว่าไม่จำเป็นต้องไปตามหาเจ้า 
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โถชักโครกนั่นก็ได้ แต่คนอื่น ๆ ตัดสินใจลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าพวกเขาจะได้ 

ถือโอกาสไปสำรวจดูอาคารที่ไม่ได้รับความเสียหายด้วยเลย ก่อนหน้านี้ 

ออกไปกี่ทีก็ไปแต่โซนที่ถูกระเบิดจนเหลือแต่ซากปรักหักพัง ยิ่งไปกว่านั้น  

เห็นได้ชัดว่าซอมบี้ทางใต้ของตัวเมืองมีระดับสูงกว่าซอมบี้ทางเหนืออยู่ 

เล็กน้อย คราวก่อนถึงกับเจอสัตว์กลายพันธุ์ขนาดมหึมา บางทีไปที่อื่น 

อาจปลอดภัยมากกว่าก็เป็นได้

ประกอบกับเส้นทางที่พวกเขาไปกันมาทุกครั้ง ตลอดทางเต็มไปด้วย 

ซากปรักหักพัง หาของอะไรไม่ได้เลยยังพอว่า แต่โลหะต่าง  ๆ  ล้วนถูก 

เหยียนเฟยกวาดมาแทบไม่มีเหลือแล้ว ดังนั้นลองเปลี่ยนเส้นทางขึ้นไป 

ทางเหนือดูบ้างก็ดี

ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ คริสตัลที่ได้มาคราวก่อนพวกเขายังนำมาดูดซับ 

พลังกันไม่เท่าไรเลย ดังนั้นถ้ารอบนี้ล่าซอมบี้ได้ไม่เยอะก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ 

อะไร

ครั้นแล้วทุกคนจึงหาข้อสรุปได้อย่างสวยงาม

ทีมโอตาคุซึ่งสวมชุดและเตรียมสัมภาระพร้อมออกปฏิบัติการมารวมตัวกัน 

และลงไปที่ชั้นล่างตั้งแต่เช้าตรู่ จุดหมายปลายทางของพวกเขาในวันนี้ 

แตกต่างจากครั้งที่ผ่าน ๆ มา จึงมีตัวแปรที่ต้องเตรียมรับมือเยอะขึ้น ด้วย 

เหตุนี้ทุกคนจึงรู้สึกตื่นเต้นและพะว้าพะวังกับการออกไปนอกฐานคราวนี้ 

มากกว่าปกติหลายเท่า

สภาพรถหลายคันดูดิบเถื่อนแปลกประหลาด เพราะนอกจากโครงรถ 

แล้ว ส่วนอื่น  ๆ  ก็แทบดูไม่ออกเลยว่ารูปร่างหน้าตาเดิมของพวกมันเป็น 

อย่างไร เวลานี้รถเหล่านั้นกำลังขับเรียงขบวนมุ่งหน้าไปยังประตูทางออก 

ฐานที่มั่น

พวกเขาต้องขับเลียบผ่านกำแพง ‘ป้อมปราสาท’ ดำทะมึนขนาดมหึมา 

ของกองทัพ และผ่านกำแพงชั้นกลางอันแสนใหญ่โตโอฬารที่ล้อมเขตฐาน 

ที่มั่นชั้นใน สุดท้ายจึงได้ออกมายังกำแพงชั้นนอกซึ่งแกร่งกร้าวและสุดแสน 

ยิ่งใหญ่อลังการ
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“กำแพงที่เห็นอยู่ลิบ ๆ ตอนเราขับผ่านมามันคืออะไรเหรอ ฐานที่มั่น 

จะสร้างอะไรใหม่อีกหรือไง” เหอเฉียนคุนที่นั่งอยู่ในห้องโดยสารด้านหลัง 

เอ่ยถามขึ้นตอนรถกำลังจะแล่นผ่านประตูใหญ่ของฐานที่มั่นออกไป

“ดูเหมือนว่าจะเป็นเขตเมืองใหม่ใช่หรือเปล่า” หลัวซวินนึกถึงสิ่งที่ 

เหยียนเฟยเคยเล่าให้ฟัง

เหยียนเฟยพยักหน้า “น่าจะเป็นเมืองใหม่นะ”

“เมืองใหม่ก็ต้องสร้างกำแพงใหญ่โตขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ย” อู๋ซินร้อง 

อุทานออกมา เมืองใหม่นั่นมีไว้ให้พวกทีมผู้มีพลังพิเศษพักอาศัยโดยเฉพาะ  

ถ้าหากคนพวกนั้นยังต้องใช้ทั้งโลหะทั้งดินไปสร้างกำแพงสูงใหญ่หนาสองชั้น 

ขนาดนั้น ก็ไม่ยุติธรรมกับคนธรรมดาที่ต้องอาศัยอยู่ข้างนอกเลย พวกเขา 

เป็นถึงผู้มีพลังพิเศษนะ คนธรรมดาที่มีกำลังสู้รบไม่เท่าพวกเขาสิถึงต้อง 

ได้รับการปกป้องดูแลเป็นพิเศษ

“ไม่หรอก พวกเขาคงไปจ้างผู้มีพลังพิเศษธาตุดินมาสร้างกำแพง 

ต่อเติมกันเองมากกว่า” เหยียนเฟยผายมือยักไหล่ “เพราะฉันไม่เคยได้ยิน 

ข่าวว่าผู้มีพลังพิเศษธาตุดินได้รับภารกิจใหม่จากกองทัพ ตอนนี้ผู้มีพลัง 

พิเศษธาตุดินถ้าไม่ได้กำลังรอสร้างสะพานลอยฟ้า ก็ไปสร้างแนวป้องกัน 

ด้านนอกกำแพงฐานที่มั่น หรือไม่ก็ไปเป็นฝ่ายพลาธิการติดตามทีมอื่น 

ออกไปทำภารกิจข้างนอก และก็ไม่เห็นมีใครตามหาทีมโลหะให้ไปทำภารกิจ 

ใหม่นะ”

ดังนั้นจึงเดาว่ากำแพงของเขตเมืองใหม่หากไม่ใช่พวกผู้มีพลังพิเศษ 

ธาตุดินที่อยู่ในนั้นลงแรงสร้างปราการป้องกันตัวเอง ก็คงเป็นงานที่รับจ้าง 

ทำเหมือนกับที่สร้างบ้านให้คนที่ใช้สอยพื้นที่ว่างในเขตชุมชนพวกนั้น

“แล้วเขตชุมชนของพวกเรา...”  เหอเฉียนคุนเพิ่งอ้าปากพูดเปิด 

ประโยค แต่แล้วกลับกลืนคำพูดที่เหลือลงคอไป แม้ว่าเขาจะอยากให้ 

เขตชุมชนของตัวเองมีความปลอดภัยมากขึ้น  แต่ในเขตชุมชนมีผู้คน 

มากหน้าหลายตาเข้ามาอยู่กันเต็มไปหมด และส่วนใหญ่ล้วนจ่ายค่าเช่าด้วย 

คูปองสะสมเป็นประจำทุกเดือน จึงมีสภาพคล่องสูงมาก คนเข้าคนออก 

พลุกพล่านสุด  ๆ  ดังนั้นต่อให้พวกเขาอยากสร้างกำแพงป้องกันเพื่อ 
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เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเขตชุมชนของตัวเองแค่ไหน แต่ก็จนปัญญา 

ที่จะไปขอความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ จึงได้แต่หยุดความคิดตัวเอง 

ไว้เพียงเท่านี้

การออกมาทำภารกิจครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และเพื่อ 

ให้รถของพวกเขามีกำลังโจมตีสูงสุด ดังนั้นจึงจัดแบ่งสมาชิกที่นั่งประจำรถ 

แต่ละคันเฉลี่ยให้พอ  ๆ  กัน โดยในรถของพวกหลัวซวินคันนี้มีเหยียนเฟย 

ซึ่งเป็นผู้มีพลังพิเศษนั่งอยู่หนึ่งคน  มีหลัวซวินผู้มีทักษะการยิงแม่นยำ 

ที่สุดของทีม บวกด้วยเหอเฉียนคุนและอู๋ซิน รถคันกลางมีซ่งหลิงหลิง  

อวี๋ซินหรัน หานลี่ และหลี่เถี่ย รถคันหลังสุดมีจางซู ่ สวีเหมย และหวังตั๋ว 

ซึ่งรับหน้าที่เป็นคนขับรถคันนั้น

เมื่อเทียบกันแล้วรถคันกลางมีกำลังสู้รบด้อยกว่าคันอื่นเล็กน้อย แต ่

ถ้านำพลังพิเศษของอวี๋ซินหรันมาใช้ในการจู่โจมเป้าหมายกลับมีประโยชน์ 

กว่าพลังพิเศษของคนอื่น ส่วนซ่งหลิงหลิง หลังผ่านการฝึกฝนมาอย่าง 

ยาวนาน ในที่สุดเธอก็สามารถใช้ศรน้ำโจมตีคู่ต่อสู้ได้ดีไม่แพ้อานุภาพของ 

ลูกธนูหน้าไม้เลย ถึงแม้อาจยังไม่ร้ายกาจขนาดจะปราบซอมบี้ที่มีพลังพิเศษ 

ขั้นสูง แต่เธอสามารถยิงศรน้ำใส่ตาซอมบี้หรือคู่ต่อสู้ที่อ่อนด้อยกว่าได้ผล 

ดีเยี่ยม

หลังจากรับใบภารกิจและลงทะเบียนออกนอกฐานเสร็จ รถของ 

พวกเขาก็ขับเคลื่อนออกจากประตูฐานที่มั่นตามขบวนรถของคนอื่น  ๆ  ไป 

อย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของหลัวซวินวันนี้คือพื้นที่อาคารในเขตตัวเมืองที่ยังไม่พัง 

ถล่มลงมา ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายของทีมอื่น ดังนั้นบนท้องถนนจึงเห็น 

ขบวนรถแล่นไปทางเดียวกับพวกเขาหลายคัน  ขณะเดียวกันก็มีรถของ 

ทีมอื่น ๆ ขับสวนมาเพื่อมุ่งหน้ากลับฐานที่มั่น

บนถนนสายนี้มีซอมบี้ไม่มากนัก บางครั้งก็เห็นซอมบี้จำนวนหนึ่ง 

ไล่ตามรถมาบ้างประปราย แต่เมื่อเทียบกับตอนที่พวกหลัวซวินเดินทางไป 

แถวซากปรักหักพังทางใต้แล้ว ที่นี่มีปริมาณบางตากว่า จำนวนต่างกัน 

ลิบลับ
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พวกเขาขับไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง จู่  ๆ  ขบวนรถข้างหน้าก็เหยียบเบรก 

จอดรถกะทันหัน ทำให้พวกหลัวซวินต้องพลอยชะลอรถจอดเทียบข้างทาง 

ไปด้วย หลังจากนั้นก็พบว่า...บนถนนด้านหน้ามีคนกำลังเปิดศึกตะลุมบอน 

กันอยู่

ใช่แล้ว เป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับคน ไม่ใช่คนกับซอมบี้

รถสามคันจอดเรียงแถวอยู่หน้าอาคารที่สภาพไม่ต่างจากซากปรักหักพัง  

กำลังรอดูเหตุการณ์อยู่ห่าง  ๆ ส่วนขบวนรถทีมอื่นถ้าไม่จอดมุงดูก็จะขับ 

อ้อมไปทางอื่นแทน

“พระเจ้า นี่มันสนุกกว่าสู้กับซอมบี้ซะอีกนะเนี่ย” หลังจากพวกเขา 

จอดรถแล้ว หวังตั๋วรีบลงมาชะเง้อคอยาวพยายามดูว่าข้างหน้านั่นเกิดอะไร 

ขึ้นกันแน่ด้วยความตื่นเต้น

หลัวซวินสังเกตสถานการณ์ คิ้วขมวดเข้าหากันเล็กน้อย “ขึ้นรถ 

เถอะ เตรียมขับอ้อมไปอีกทาง”

“หัวหน้า ถ้าขับอ้อมมันจะเสียเวลา...” เหอเฉียนคุนก้มดูโทรศัพท์ 

มือถือของตัวเองแล้วเงยหน้าขึ้นมามองเหตุการณ์ชุลมุนเบื้องหน้า จู่  ๆ  ก็ 

เกิดเสียงดัง ‘ตูม’ ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือผู้มีพลังพิเศษคนไหนซัดพลังระเบิดถูกตึก 

ข้างทางไปหนึ่งหลัง ตึกนั้นเกิดรูโบ๋ขนาดใหญ ่ เศษอิฐ เศษปูน และกระจก 

พังถล่มลงมา

“ไปกันเถอะ” หลัวซวินโบกมือส่งสัญญาณเรียกทุกคนขึ้นรถ เมื่อ 

เห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้ สมาชิกทีมโอตาคุก็หมดอารมณ์จะมุงดูเรื่องสนุก 

แล้ว ทุกคนรีบขึ้นรถและเตรียมจะขับออกมาจากที่นั่น...นี่คือการต่อสู้กัน 

ของเพื่อนร่วมชาติแท้ ๆ อำมหิตจริง ๆ!

เมื่อพวกเขาประจำที่นั่งในรถแล้วก็ศึกษาเส้นทางบนแผนที่อยู่ครู่หนึ่ง  

หลัวซวินเลือกใช้ถนนอีกสายซึ่งเป็นสายเล็ก  ๆ  ที่อยู่ห่างจากสะพานยก 

ระดับพอสมควร จากนั้นก็หมุนพวงมาลัยเปลี่ยนทิศทาง พร้อมกับหยิบ 

วิทยุสื่อสารขึ้นมาจ่อปาก (พวกเขาเพิ่งไปแลกมาก่อนออกนอกฐานครั้งนี้ 

ได้ไม่นาน)  “ขับตามหลังฉัน  ย้อนกลับไปที่ทางแยกแล้วเลี้ยวไปทาง 
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ตะวันออกนะ”

“รับทราบครับ หัวหน้า เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนั้นเหรอ”  

เสียงหลี่เถี่ยที่ดังผ่านวิทยุสื่อสารฟังดูแปลก  ๆ แม้ว่าปัจจุบันในฐานที่มั่น 

จะมีคนทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นประจำ แต่เนื่องจากพวกหลี่เถี่ยต้องไป 

ทำงานในค่ายทหารทุกวัน แถมเข้างานเลิกงานเป็นเวลา ดังนั้นพวกเขาจึง 

มีโอกาสได้เจอเหตุทะเลาะวิวาทอย่างเอาเป็นเอาตายในระยะใกล้ขนาดนี้ 

น้อยมาก

ผิดกับหลัวซวินและเหยียนเฟยที่ต้องออกไปทำภารกิจสร้างกำแพง 

สร้างสะพาน เดินทางไปทั่วฐานที่มั่น จึงได้มองจากที่สูง เห็นสิ่งต่าง  ๆ  

ได้ไกล

“คิดว่าพวกนั้นอาจมีความแค้นกันอยู่ก่อนแล้วเลยออกมาเคลียร์กัน 

นอกฐาน หรือไม่ก็ขัดแย้งกันเรื่องภารกิจ เรื่องผลประโยชน์” หลัวซวิน 

ไม่รู้สึกแปลกใจกับเรื่องนี้เลยสักนิด ชาตินี้เขาใช้ชีวิตอย่างมีหลักการมาก  

ถ้าเห็นคนตีกันอยู่ไกล  ๆ  เขาก็จะเลี่ยงไม่เข้าไปใกล้เด็ดขาด เพราะเมื่อ 

ชาติก่อน...ต่อให้เขาไม่ได้มีเจตนาไปสืบเสาะก็ยังมีช่องทางสารพัดที่ทำให้ 

เขาได้ยินข่าวซุบซิบนินทาต่าง  ๆ ขนาดตอนตาย เขายังตายอยู่ท่ามกลาง 

การต่อสู้ตะลุมบอนกันของสองทีมเลย...

พอตอนนี้มาลองคิดดูดี  ๆ การอยู่ให้ห่างจากวงซุบซิบถึงจะช่วย 

ให้ปลอดภัย ดูเขาเป็นตัวอย่างสิ ชาตินี้ไม่ซุบซิบนินทาใคร ไม่มุงดูเรื่อง 

ชาวบ้าน ไม่เพียงคุณภาพชีวิตของเขาจะดีขึ้นมาก ยังไม่ต้องเจอเรื่อง 

ยุ่งยากและเรื่องเสี่ยงอันตรายใด ๆ ด้วย

รถของพวกเขาขับอ้อมไปอีกทาง เดิมทีวางแผนว่าจะขับไปตามถนน 

เลียบสะพานยกระดับเพื่อไปยังศูนย์อุปกรณ์แต่งบ้าน...เนื่องจากหลังเข้าสู่ 

ยุควันสิ้นโลกก็ไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของสะพานยกระดับเหล่านี ้

ได้ เพียงแต่เมื่อครู่มีคนตีกันขวางถนน พวกเขาจึงต้องอ้อมไปอีกทาง

ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็มาถึงบริเวณไม่ไกลจากสถานที่เป้าหมาย  

พูดตามตรง การเข้ามาในเขตเมืองที่มีสภาพเป็นเมืองจริง  ๆ  ครั้งนี้ของ 

พวกเขาก็ไม่ค่อยแตกต่างจากครั้งอื่นมากนัก แม้ว่าที่นี่จะไม่ได้รกร้างอย่าง 
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ทางใต้ซึ่งเต็มไปด้วยซากปรักหักพัง แต่ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนทั้งสอง 

ข้างทาง ท้องถนน หรือแม้แต่ต้นไม้ในย่านนี้ ก็มีสภาพเละเทะระเนระนาด 

ไปหมด

กระจกหน้าต่างตามอาคารบ้านเรือนในเมืองส่วนใหญ่ล้วนแตก 

ละเอียดหรือไม่ก็โหว่หายไปหมดแล้ว  ประตูร้านค้าล้วนถูกเปิดทิ้งไว้   

มีไม่น้อยที่ประตูหายไปทั้งบาน ข้าวของข้างในนั้นก็ถูกขนไปจนเกลี้ยง 

ไม่เหลือแม้แต่เงา

แน่นอนว่าร้านค้าที่ยังมีสินค้าหลงเหลืออยู่ล้วนแต่เป็นของที่ไม่มีคน 

สนใจทั้งนั้น ส่วนที่ถูกกวาดไปจนเรียบก็หนีไม่พ้นร้านขายวัตถุดิบในการ 

ทำอาหาร ร้านเสื้อผ้า ร้านขายเฟอร์นิเจอร์จำพวกตู้โต๊ะ และร้านจำหน่าย 

ไม้ประเภทต่าง ๆ 

ระหว่างทางเหยียนเฟยก็ใช้พลังพิเศษเก็บรวบรวมวัสดุโลหะใกล้  ๆ  

ไปด้วย เนื่องจากมาทางนี้ย่อมเลี่ยงการเจอทีมอื่นที่เข้ามาทำภารกิจในเมือง 

ด้วยเหมือนกันไม่พ้น ดังนั้นเขาจึงไม่กล้าทำลูกโลหะยักษ์กลิ้งตามข้างรถ 

เหมือนอย่างที่ผ่านมา เพียงแค่ดูดโลหะที่รวบรวมได้แปะติดไว้กับตัวรถ 

ของตัวเองและรถของทีมด้านหลังอีกสองคัน ทว่าจะแปะติดแบบนี้ไปได้ 

สักเท่าไรกันเชียว

หลัวซวินจึงหักเลี้ยวตรงทางแยกหนึ่ง ครั้นเห็นว่าไม่มีคนอื่นอยู่ 

แถวนั้นจึงส่งสัญญาณให้ทุกคนจอดรถก่อนชั่วคราว เขาหันไปขยิบตาให้ 

เหยียนเฟยที่นั่งอยู่ข้าง ๆ พลางบอกว่า “เอาโลหะมาสร้างเป็นรถกัน”

“หา?” อย่าตำหนิเหยียนเฟยที่ตั้งตัวไม่ทัน เพราะไม่ว่าใครก็ไม่มี 

ทางเข้าใจความหมายของหลัวซวินได้ในทันทีหรอก

“ฉันหมายความว่า ให้นายเอาโลหะที่เก็บได้ระหว่างทางมาสร้าง 

เป็นตัวรถที่หน้าตาเหมือนรถจริง  ๆ  วิ่งไปข้าง  ๆ  รถพวกเรา ตอนนี้ก็ทำแค่ 

โครงข้างนอกแบบกลวง  ๆ  ไปก่อน พอเก็บโลหะได้เพิ่มก็ค่อยเติมเข้าไป 

ข้างใน แล้วถ้ารวบรวมอะไหล่ต่าง  ๆ  ได้ด้วยก็ค่อยดัดแปลงจากรถเก๋งเป็น 

รถจี๊ป หรือจะทำเป็นรถบรรทุกไปเลยก็ได้!”

“...” เหยียนเฟยยอมรับเลยว่านี่เป็นวิธีการที่ดีมาก สามารถทำได้ 
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จริง แถมไม่สะดุดตาอีกต่างหาก ภรรยาเขานี่สมองอัจฉริยะอะไรแบบนี้นะ

เหอเฉียนคุนกับอู๋ซินที่นั่งอยู่ด้านหลังฟังแล้วพากันชื่นชมความคิด 

หลัวซวินกันยกใหญ่

“โห พี่หลัวฉลาดสุด ๆ เลย!”

“ร้ายกาจมากเลย พี่หลัว!”

ท่ามกลางเสียงชื่นชมยินดี เหยียนเฟยเอี้ยวตัวไปหอมแก้มหลัวซวิน 

เป็นรางวัลหนึ่งฟอด

เมื่อหนุ่มโสดสองคนเห็นฉากรักหวานชื่นนี้แล้วถึงกับโผกอดกัน 

ร้องห่มร้องไห้ “พวกพี่จงใจทิ่มแทงคนโสดอย่างพวกผมใช่ไหมเนี่ย ใจร้าย  

ใจร้ายที่สุด”

“พวกนายสองคนก็คบกันเองได้นี่ พวกฉันไม่ขัดอยู่แล้ว” หลัวซวิน 

พูดปัดความรับผิดชอบ ไม่แม้แต่จะหันไปมองเด็กหนุ่มรุ่นน้องสองคน 

ด้านหลัง

เหอเฉียนคุนกับอู๋ซินได้แต่นั่งมองหลัวซวินอย่างอึ้ง ๆ ฝ่ายเหยียน- 

เฟยเริ่มหันไปโบกมือเก็บโลหะบริเวณใกล้เคียงมารวมร่างสร้างเป็นรถ

ควรบอกว่าเป็นเพราะเหยียนเฟยเพิ่มขั้นพลังขึ้นเป็นขั้นสามแล้ว  

ความสามารถของเขาเลยพัฒนาไปไกลมาก หรือเป็นเพราะไม่มีผู้มีพลัง 

พิเศษธาตุโลหะคนอื่นผ่านมาแถวนี้เลย  จึงไม่มีใครเคยดึงโลหะที่เยอะ 

ราวกับเหมืองทองแถวนี้ออกมากันแน่

เหยียนเฟยเพียงแค่โบก  ๆ  มือก็สามารถประกอบรถยนต์ที่มีตัวถัง 

แข็งแรงทนทานได้คันหนึ่งแล้ว เขาครุ่นคิดสักพักก็เปลี่ยนจากรถเก๋งเป็น 

รถบรรทุกขนาดเล็กที่ภายในว่างเปล่า

เหยียนเฟยไม่ได้ตั้งใจค้นหาโลหะชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรขนาดนั้น และ 

ไม่ได้ครอบคลุมรัศมีกว้างไกลเท่าไรนัก ก็ดึงดูดโลหะมาสร้างรถได้แล้ว ถ้า 

หากตั้งใจมากกว่านี้ละก็ พวกเขาอาจจะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ให้  ‘ขับ’ กลับ 

ฐานที่มั่นไปอีกสามคันแน่  ๆ แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้พวกเขายังไม่จำเป็น 

ต้องขนโลหะกลับไปเยอะขนาดนั้น...ปัจจุบันข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ  ในบ้าน 

ก็ทำไว้ครบหมดแล้ว
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แน่นอนว่าหลังจากขนโลหะเหล่านี้กลับไปแล้ว ก็สามารถนำไป 

ต่อเติมเสริมความแข็งแรงให้กับตัวอาคารได้ด้วย

เหยียนเฟยดัดแปลงรถบรรทุกเสร็จก็หันไปยิ้มให้หลัวซวิน “พอ 

กลับไปเราก็ใช้เสริมความแข็งแกร่งให้ที่จอดรถเพิ่มด้วย”

ในเขตชุมชนมีคนอพยพมายึดพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คนที่เข้ามา 

อาศัยอยู่ตรงพื้นที่ว่างแต่ไม่มีเงินจ้างคนมาสร้างบ้านให้มักมีเรื่องทะเลาะ- 

เบาะแว้งกับคนที่ เข้ามาสร้างบ้านโดยรุกล้ำพื้นที่ของคนอื่นเป็นประจำ  

รถของพวกหลัวซวินจอดไว้ใต้ตึกแบบนั้น ไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งจะมีคนรู้สึก 

ขัดหูขัดตามาก่อปัญหาสร้างความยุ่งยากให้พวกเขาหรือไม่...ดังนั้นป้องกัน 

ไว้ก่อนย่อมดีกว่า

หลัวซวินฟังแล้วจึงตอบกลับไปว่า “งั้นเอากลับไปเยอะ  ๆ  หน่อย  

ยังไงซะเดี๋ยวนายก็ต้องได้ใช้มัน” เดี๋ยวตอนที่พวกเขาไปหาของรวบรวม 

ทรัพยากร เหยียนเฟยก็สามารถใช้โลหะเหล่านี้มาทำเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์ 

ป้องกันได้ ของพวกนั้นใช้แล้วย่อมหมดเปลืองไปบางส่วน ทางที่ดีคือให้ 

เหยียนเฟยเตรียมพร้อมไว้แต่เนิ่น  ๆ อีกอย่าง พื้นที่ใต้ตึกจะปล่อยให้ใคร 

มายึดครองได้อย่างไร พวกเขาก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันนะ

เหยียนเฟยยิ้มรับพลางพยักหน้าให้หลัวซวินขับรถต่อไป ส่วนเขาแค่ 

โบกมือใช้พลังเพียงเล็กน้อยก็จัดการเรื่องนี้ได้เรียบร้อยเสร็จสรรพโดยที่ 

ไม่ต้องเปลืองแรงเปลืองสมองคิดอะไรให้ยุ่งยากเลยสักนิด

พวกเขาเลี้ยวรถอีกสองครั้งเพราะระหว่างทางมีซากบ้านเรือนที่ 

พังถล่มลงมาและรถราจอดขวางถนน แต่พวกหลัวซวินก็ขับมาถึงจุดหมาย 

ปลายทางได้ในที่สุด

“พระเจ้า...ทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นแบบนี้เนี่ย”

ศูนย์อุปกรณ์แต่งบ้านที่พวกเขาเคยมา ตอนนี้กระจกประตูใหญ่แตก 

ทั้งบานร่วงเกลื่อนเต็มพื้น ประตูบานเลื่อนที่เป็นโลหะถูกคนถอดออกไปแล้ว  

ม่านพลาสติกที่แขวนอยู่ด้านในก็หายไปด้วย ส่วนผนังของซูเปอร์มาร์เก็ต 

ขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกันพังถล่มลงมากว่าครึ่งแถบ
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บนถนนแถวนั้นเต็มไปด้วยซากรถที่พังยับเยิน  เศษขยะ  และ 

ข้าวของจิปาถะต่าง ๆ

มีซอมบี้หลายตัวเดินโซเซอยู่แถวนั้น เมื่อเห็นรถขับเข้ามา ซอมบี้ 

แต่ละตัวก็พากันปรี่เข้ามาหาทุกคนด้วยความกระเหี้ยนกระหือรือ

‘ฟิ้ว  ๆ  ๆ’ หลังสิ้นเสียง ซอมบี้ขั้นหนึ่งพวกนั้นก็ล้มคว่ำลงกับพื้น  

พวกหลัวซวินไม่หันไปมองพวกมันให้เสียเวลา อวี๋ซินหรันจัดการแปรสภาพ 

พวกมันให้กลายเป็นทรายแล้วเก็บคริสตัลกลับมาส่งให้ซ่งหลิงหลิงที่อยู่ 

ใกล้  ๆ...ถึงแม้ซ่งหลิงหลิงจะมีพลังพิเศษธาตุน้ำ แต่เธอก็พัฒนาพลังโจมตี 

รุดหน้าไปไกลมาก เพียงแต่ปกติก็ยังคงทำหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเป็นหลัก

“...มใีครจำไดบ้า้งไหมวา่โซนขายเครือ่งสขุภณัฑอ์ยูต่รงไหน” หลวัซวนิ 

เอ่ยถามอย่างไม่แน่ใจ พร้อมกับกวาดตามองสำรวจภายในศูนย์อุปกรณ์ 

แต่งบ้านที่มืดตื๋อไม่มีแสงสว่างเลยสักจุด

ทุกคนหันมองหน้ากัน แต่จู่  ๆ  จางซู่ก็พูดขึ้น “ปกติเครื่องสุขภัณฑ์ 

จะอยู่ชั้นหนึ่งไม่ใช่เหรอ”

“งั้นไปดูกัน” ทุกคนล็อกรถเสร็จ เหยียนเฟยก็ใช้โลหะปิดตาย 

หน้าต่างและตัวรถไว้อย่างแน่นหนา จากนั้นเขาก็เปลี่ยนโลหะบางส่วน 

ให้กลายเป็นโล่กำบังแบบมีช่องตะแกรงป้องกันอยู่ข้างหน้าทุกคน ขณะที่ 

ทั้งหมดค่อย ๆ เดินคลำทางเข้าไปในอาคารที่มืดมิดอย่างช้า ๆ 

หลายคนในทีมเคยมาที่นี่กันแล้ว แต่คราวก่อนเป้าหมายหลักของ 

พวกเขาอยู่ที่โกดัง ทว่าตอนนี้พวกเขาอยากแน่ใจก่อนว่าที่นี่ขายสินค้า 

ประเภทเครื่องสุขภัณฑ์ และมีโถชักโครกรุ่นฉีดชำระล้างได้อย่างที่ต้องการ 

อยู่จริง  ถึงค่อยไปที่โกดัง  เพียงแต่เมื่อคิดดูดี  ๆ พวกเขาลำบากมาก 

กว่าจะออกมานอกฐานได้สักครั้ง แต่ออกมาทั้งทีดันได้แค่โถชักโครกกลับไป 

อย่างเดียวเนี่ยนะ ขืนไปพูดให้ใครฟัง มีหวังได้ถูกชาวบ้านหัวเราะเยาะ 

จนฟันหักแน่

‘โฮก...’ เสียงคำรามดังขึ้นทีหนึ่ง จู่  ๆ  ด้านบนเพดานก็ปรากฏเงาดำ 

พุ่งจู่โจมมาทางพวกเขา เสียง  ‘โครม...ตึง’  ดังขึ้นติด  ๆ  กัน คนอื่นยังไม่ทัน 

ได้ขยับตัว สวีเหมยก็จัดการฆ่าซอมบี้ที่พุ่งมาใส่พวกเขาตัวนั้นตายสนิท 
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เป็นที่เรียบร้อย

“ขั้นสอง” สวีเหมยบอกระดับของซอมบี้ตัวนั้นให้ทุกคนรู้ด้วยสีหน้า 

เรียบเฉยราวกับว่าเธอเพิ่งเหยียบมดตัวใหญ่ตายไปตัวเดียวเท่านั้น

หลังจากขุดคริสตัลออกมาได้แล้ว พวกเขาก็เดินลึกเข้าไปตรวจดู 

สิ่งของที่เหลืออยู่ข้างในต่อ ทุกคนต่างพกไฟฉายรุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ 

หรือไม่ก็รุ่นชาร์จแบตเตอรี่กันมาด้วย เวลานี้พวกมันถูกเปิดใช้งานครบ 

ทุกกระบอก เพื่อส่องดูสิ่งของต่าง ๆ ในโถงใหญ่นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

นับว่ายังโชคดีอยู่บ้างเพราะทีมที่เข้าเขตตัวเมืองมารวบรวมทรัพยากร 

ส่วนใหญ่จะใช้ ‘นโยบายสามให้เรียบ1’ ดังนั้นสิ่งของที่เป็นประโยชน์ทั้งหมด 

ล้วนถูกกวาดไปเรียบไม่มีเหลือหลอ...ก็ใครใช้ให้ที่นี่อยู่ใกล้ฐานที่มั่นมาก 

ขนาดนี้กันล่ะ

พวกเขาแคห่าดเูลก็นอ้ยกเ็จอโซนทีข่ายขา้วของเครือ่งใชใ้นหอ้งอาบนำ้ 

และห้องสุขาแล้ว

“พระเจ้า แม้แต่คอกแบ่งโซนพวกนั้นยังขนไปเกลี้ยงเลยเหรอ”

“พื้นกระดานก็ไม่เหลือ”

“โชคดนีะทีย่งัมโีถชกัโครกอยู!่” ทกุคนเดนิวนดรูอบ ๆ เดมิทใีนโถงนี ้

มีฝากระดานกั้นเป็นผนังของแต่ละโซน และบนผนังเหล่านั้นยังดัดแปลง 

เป็นที่โชว์สินค้าตัวอย่างด้วย แต่ตอนนี้ผนังที่ว่านั่นหายไปหมดแล้ว สินค้า 

ที่ไร้ประโยชน์ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดเต็มพื้น รวมถึงโถสุขภัณฑ์ที่แตกเสียหาย 

ไปสองโถ

พวกเขาสำรวจดูจนแน่ใจว่ามีโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติแบบฉีดชำระในตัว 

อยู่สองรุ่น ในเมื่อมีสินค้าตัวอย่างตั้งอยู่ตรงนี้ เช่นนั้นในโกดังก็ต้องมี 

สินค้าเก็บไว้แน่ อย่างน้อย ๆ ก็น่าจะมีสต๊อกเก็บไว้รุ่นละโถละมั้ง

เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ทุกคนก็รีบตรงไปที่โกดังทันที

1 เป็นคำที่มาจากนโยบายในการทำสงครามของญี่ปุ่นที่เรียกว่า ‘ซานโกซะกุเซน’ (Three  

Alls Policy) หมายถึง ฆ่าให้เรียบ เผาให้เรียบ ริบให้เรียบ
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“เฮ้ย!”
“อะไรวะเนี่ย” 

หวังตั๋วไม่ทันเห็นสิ่งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าจนเกือบสะดุดล้ม หานลี่ซึ่งอยู่ 

ข้าง ๆ จึงส่องไฟฉายไปที่พื้น ทุกคนเห็นแล้วถึงกับผงะถอยหลัง...คนตาย

ที่จริงถ้าเป็นศพ พวกเขาก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไร เพราะต่างฆ่าและ 

เก็บกวาดซากศพซอมบี้มาไม่รู้ตั้งเท่าไรต่อเท่าไรแล้ว แต่ว่า...

“ถูกฆ่าตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิต” หลัวซวินตรวจดูสภาพศพ “น่าจะ 

ตายยังไม่ถึงเดือน ศพยังเน่าไม่เยอะ” เขาพูดพลางปัดไม้ปัดมือแล้วชี้ไปยัง 

ทางเดินอีกด้าน “คงขัดแย้งกันเอง ไม่ได้ถูกซอมบี้ฆ่าหรอก ไปกันเถอะ”

ทุกคนต่างสั่นสะท้านในใจ พวกเขาหายใจเข้าลึก ๆ  แล้วรีบเดินอ้อม 

บริเวณนี้ไป ช่วยกันยกโถชักโครกที่เป็นสินค้าตัวอย่างสองรุ่นนี้ไปที่โกดัง 

ด้วย...พวกเขาควรออกมาทำภารกิจนอกฐานกับทีมที่เชื่อใจกันได้จริง  ๆ  

ไม่งั้นถ้าไปรวมกลุ่มกับทีมอื่นส่งเดช บางทีก็บอกไม่ได้ว่าจะต้องเจอกับ 

สถานการณ์ถูกฆ่าตายข้างนอกเอาตอนไหน แบบนั้นสู้หางานทำอยู่แต่ 

ในฐานที่มั่นเสียยังดีกว่า

โกดังของที่นี่หลายคนในทีมโอตาคุก็เคยมากันแล้วครั้งหนึ่ง แต่ 
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ครั้งนั้นไม่เจอคลังเครื่องสุขภัณฑ์ ดังนั้นคราวนี้พวกเขาจึงเดินผ่านบริเวณ 

ที่เคยสำรวจไปแล้วเมื่อคราวก่อนเพื่อข้ามไปค้นหายังจุดอื่น

แต่ทันทีที่เข้ามาในนี้ก็อดรู้สึกไม่ได้ว่า ‘คนหมู่มากสร้างพลังที่ยิ่งใหญ ่

ได้โดยแท้’

ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนสนใจอยากได้ทำให้ประตูโกดังล้วนถูกเปิดทิ้งไว้ 

ทุกบาน

โกดังของสินค้าบางอย่างที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น กระเบื้องปูพื้น  

ไม้ฝาต่าง  ๆ  ล้วนว่างเปล่าไปนานแล้ว  จะเหลืออยู่แค่บางโกดังซึ่งเป็น 

ส่วนน้อย อย่างเช่นโกดังเครื่องสุขภัณฑ์ที่พวกหลัวซวินหมายตาไว้

“ช่วยกันหาดูดี  ๆ  นะว่าอันไหนเป็นรุ่นที่เราต้องการ เอาอันที่สภาพ 

สมบูรณ์ ไม่ได้รับความเสียหาย”

ในโกดังเครื่องสุขภัณฑ์มีของเยอะมาก แต่แย่ตรงที่บรรจุภัณฑ์ 

หายไปหมด!

แค่คิดก็รู้แล้ว  โถชักโครกพวกนี้ใช้อะไรเป็นบรรจุภัณฑ์กันล่ะ  

ลังกระดาษเอย บับเบิลกันกระแทกเอย บับเบิลพลาสติกนั่นไม่ต้องไป 

เอ่ยถึงละกัน แต่ลังกระดาษพวกนั้นล้วนเป็นของดีทั้งสิ้น สามารถเอาไป 

จุดไฟได้  ดังนั้นผู้คนที่มาที่นี่จึงขนลังกระดาษไปจนหมด  ทิ้งไว้แต่ 

โถชักโครก คนพวกนั้นไม่นึกถึงเจ้าโถชักโครกที่น่าสงสารบ้างเลยหรือไง

ดังนั้นที่นี่จึงมีโถชักโครกล้มระเนระนาดอยู่เต็มไปหมด

มีเศษซากโถชักโครกที่แตกหักเสียหายกระจายเต็มพื้น แต่นั่นก็ 

ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมาย เพราะยังมีโถชักโครกที่สภาพสมบูรณ์ 

เหลืออยู่อีกเพียบ ทุกคนรีบช่วยกันตรวจเช็กและค้นหาเป้าหมายของตัวเอง 

อย่างว่องไว

ที่แตกแล้วไม่เอา อันไหนมุมบิ่นก็ไม่เอา ที่มีร่องรอยขีดข่วน... 

เก็บไว้ก่อน ค่อยมาคัดใหม่อีกที

หลังจากตรวจดูแล้ว สุดท้ายทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อพบว่า...ดูเหมือน 

ว่าที่นี่จะไม่มีโถชักโครกรุ่นฉีดชำระอัตโนมัติแบบที่พวกเขาต้องการ...

“เป็นไปได้ยังไง”
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ทุกคนต่างคิดหนักด้วยความแปลกใจ จู่  ๆ  เหยียนเฟยก็ชี้ไปที่ 

ของกองหนึ่งตรงมุมโกดังพลางบอกว่า “น่าจะอยู่ตรงนั้นมั้ง ฝาชักโครก 

อัจฉริยะน่ะ”

“ฝา?”

“ฝา?!”

“ไม่ใช่โถชักโครกหรอกเหรอ”

เจ้ าสิ่ งนั้นก็ ไม่มีบรรจุภัณฑ์และบับเบิลกันกระแทกห่อหุ้มไว้  

เหมือนกัน หลังจากทุกคนเดินเข้าไปดูใกล้  ๆ  จึงพบว่าที่นี่มีฝาชักโครก 

สองแบบ ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้กับโถชักโครกที่เป็นสินค้าตัวอย่างสองโถนั้น

“...อ้อ เป็นอย่างนี้นี่เอง แค่ติดตั้งระบบน้ำระบบไฟก็ใช้ได้แล้วสินะ”  

พวกบ้านนอกเข้ากรุงทั้งกลุ่มต่างจ้องมองฝาชักโครกกองนั้นกันอย่างเงียบ  ๆ

นานสองนานกว่าหลัวซวินจะตั้งสติได้ รีบโบกมือสั่งลูกทีม “ขนไป 

ให้หมดเลย!” เกิดใช้  ๆ  ไปแล้วเสียขึ้นมาจะทำยังไงล่ะ เอาไปสำรองไว้ 

เปลี่ยนไม่ดีกว่าเหรอ

เมื่อนับจำนวนของทั้งหมด บวกกับชุดโถชักโครกที่ขนมาจากโถง 

แสดงสินค้าสองโถนั้นด้วย ตอนนี้พวกเขาหาฝาชักโครกอัจฉริยะเจอ 

ทั้งหมดยี่สิบสองอัน

พอมีตัวเลือกมากขึ้น พวกเขาจึงตัดสินใจได้ในทันทีว่า...ขนกลับไป 

ให้หมดแล้วค่อยว่ากัน! ถ้าหากออกมาทำภารกิจนอกฐานคราวนี้พวกเขา 

เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้เลย อย่างน้อยเจ้าฝาชักโครกรุ่นที่ 

สามารถควบคุมการฉีดชำระ ควบคุมอุณหภูมิของน้ำ ควบคุมองศาและ 

การพ่นน้ำได้ทุกทิศทางเหล่านี้ ก็จะเป็นผลการเก็บเกี่ยวเพียงอย่างเดียว 

ของพวกเขา

“พี่หลัว  พี่เหยียน!  กระจก  ที่นี่มีกระจกด้วยพี่!”  จู่  ๆ  หานลี่ก็ 

กระโดดโลดเต้นอยู่ตรงมุมหนึ่งของโกดัง

วันนี้เป็นวันที่ดีมากจริง ๆ พวกหลัวซวินต่างเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นในใจ  

เมื่อเห็นกระจกสีเขียวแบบที่ใช้ทำตู้ปลาซึ่งมีรอยตัดเฉเบี้ยวนิดหน่อย 

ถูกซ่อนอยู่หลังกองขยะ
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แม้ว่ากระจกเหล่านี้จะไม่ใช่กระจกสองชั้น  หรือกระจกฉนวน 

กันความร้อน และไม่ได้ผ่านการแปรรูปอะไรเป็นพิเศษ แต่ในโลกปัจจุบัน 

มีให้ใช้เท่านี้ก็ดีแค่ไหนแล้ว

ถึงตอนนี้พวกเขาจะไม่ขาดแคลนกระจก แต่แนวโน้มสถานการณ์ 

ในฐานที่มั่นเวลานี้ การเก็บกระจกนี่ไว้ในบ้านบ้างก็ย่อมดีกว่า จะได้ไม่ต้อง 

ควักเงินก้อนโตไปซื้อหาถ้าเกิดวันไหนกระจกหน้าต่างแตกหรือกระจกรถ 

เสียหายอีก ในเมื่อของที่ซื้อได้ก็ไม่มีที่ตรงรุ่นตรงความต้องการอยู่แล้ว  

ทำไมพวกเขาถึงจะไม่ขนเอาของฟรีไปสำรองไว้เสียเลยล่ะ

ครั้นแล้วทุกคนจึงรีบช่วยกันขนทั้งกระจกและฝาชักโครกเหล่านี้ 

ขึ้นรถอย่างกระตือรือร้น  แม้แต่กระจกแผ่นนอกสุดที่มีร่องรอยความ 

เสียหายอยู่แล้ว พวกเขาก็ขนกลับไปทั้งหมด

ระหวา่งทีก่ลุกีจุอชว่ยกนัขนของกค็อยกำจดัพวกซอมบีท้ีต่ามกลิน่หอม 

ของเนื้อมนุษย์เข้ามาไปด้วย หลัวซวินบอกจางซู่ สวีเหมย และอวี๋ซินหรัน 

ว่าไม่ต้องช่วยขนย้ายของ แต่ให้รับผิดชอบหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของ 

ทุกคนแทน เมื่อพวกเขาสามคนผนึกกำลังกัน พลังทำลายล้างก็น่ากลัว 

อย่างยิ่ง  การให้ทั้งสามคนคอยคุ้มกันคนที่เหลือถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง 

เหมาะสมอย่างที่สุด

หลังจากขนของแบ่งขึ้นรถแต่ละคันเรียบร้อย พวกเขาก็เดินวนดู 

ในโกดังอีกรอบหนึ่ง และได้เจอของอย่างซิลิกาเจล1 และปูนซีเมนต์ถุงเล็ก 

ซึ่งอยู่ในมุมที่ไม่สะดุดตา จึงขนขึ้นรถมาด้วย

ในสถานการณ์ที่ตามอาคารส่วนใหญ่ของเขตตัวเมืองซึ่งอยู่ใกล้กับ 

ฐานที่มั่นไม่เหลืออะไรให้เก็บเกี่ยวมากนัก แต่พวกเขายังสามารถกอบโกย 

ผลประโยชน์ได้มากมายขนาดนี้ ทำให้ขวัญกำลังใจของสมาชิกทีมโอตาคุ 

เพิ่มสูงขึ้นหลายขั้นเลยทีเดียว

ก็เหมือนกับทีมอื่น  ๆ ที่ตอนพวกเขาขนของขึ้นรถก็มักเจอพวกซอมบี้ 

1 Silica Gel เป็นสารดูดความชื้นชนิดหนึ่ง สกัดจากทรายขาวผสมกับกรดกำมะถัน  

มีลักษณะเป็นเม็ดกลม
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โผล่มาทักทายเป็นระยะ แต่เพราะพวกเขามีสมาชิกทีมขาโหดคอยประกบ 

ดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่ข้างกายจึงรับมือได้สบาย ของที่ตั้งใจขนกลับไป 

รอบนี้ไม่ใช่ของที่ขาดแคลน จึงทำให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว  

ระหว่างเดินกลับไปขึ้นรถ พวกเขายังกำจัดซอมบี้และควักคริสตัลจาก 

พวกมันมาได้อีกยี่สิบสามสิบก้อน หลังจากนั้น...ก็เริ่มหารือกันว่า...แล้ว 

จะเอายังไงต่อดีล่ะ

“พวกเราออกมาคราวนี้ยังคงรับภารกิจรวบรวมคริสตัลมาเหมือนเดิม  

ดังนั้นเราก็ต้องหาคริสตัลขั้นหนึ่งให้ได้สองร้อยก้อน ถ้ามากกว่านั้นได้ 

ก็เป็นของเราหมดอยู่แล้ว” หลัวซวินพูดพลางกวาดตามองทุกคน...ตอนนี้ 

พวกเขาอยู่ตรงกลางวงล้อมของรถสามคัน โดยด้านนอกสุดคือแผ่นโลหะ 

ที่เหยียนเฟยใช้พลังพิเศษรวบรวมมาสร้างเป็นแนวป้องกันชั่วคราว

ทุกคนสุมหัวระดมความคิด “เราหาตึกหนึ่งทำเป็นฐานทัพแล้วล่อ 

ซอมบี้มาฆ่าไม่ดีเหรอ”

“จะลอ่มาเยอะไปหรอืเปลา่ ทางสายนีม้ผีูค้นสญัจรไปมาอยูเ่ปน็ประจำ  

ถ้าจะทำหลุมกับดักอาจไม่ค่อยเหมาะ”

“ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอก เราแค่กวาดล้างพวกซอมบี้ที่อยู่รอบ  ๆ  นี้  

ถ้าเก็บคริสตัลได้จำนวนมากพอแล้วก็กลับไม่ใช่เหรอ ยังไงซะเราก็บรรลุ 

เป้าหมายหลักของการออกมาครั้งนี้แล้ว”

ต่างคนต่างช่วยกันออกความคิดเห็น หลัวซวินใคร่ครวญเล็กน้อย 

ก่อนตัดสินใจอย่างเฉียบขาด “หาตึกมุมถนนสักหลัง เอาที่มีสองชั้นขึ้นไป  

แล้วเหยียนเฟยปิดตายประตูหน้าต่างชั้นล่างให้หมด จากนั้นก็ใช้ถุงเลือด 

ล่อพวกมันมา แล้วดูสถานการณ์อีกที ถ้าฆ่าพวกมันได้เยอะพอก็กลับฐาน 

กันเร็วหน่อย” ในขณะที่พวกเขากำลังหารือกันอยู่นั้น ทุกคนก็ได้ยินเสียง 

ขบวนรถแล่นฉิวดังมาจากทางหลวงอีกด้านหนึ่ง และมีเสียงใช้พลังพิเศษ 

ดังขึ้นเป็นระยะ ถ้าพวกเขาอยากหาที่ล่าคริสตัลกันอย่างเงียบ  ๆ เห็นทีที่นี่ 

คงไม่เหมาะจริง ๆ

ถนนในเขตตัวเมือง ยิ่งก่อนวันสิ้นโลกมีขนาดกว้างเท่าไร ในยุค 

วันสิ้นโลกก็ยิ่งมีโอกาสเป็นเส้นทางสัญจรไปมามากขึ้นเท่านั้น ตรงกันข้าม 
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กับถนนเล็ก  ๆ  บางสายซึ่งอาจถูกสิ่งกีดขวางปิดเส้นทางจนเป็นเหตุให้รถ 

ขับผ่านเข้าไปไม่ได้ ตอนนี้เป้าหมายของพวกหลัวซวินก็คือถนนหรือตรอก 

ซอกซอยแบบนั้น หรือแม้แต่เขตชุมชนที่ยานพาหนะเข้าไปไม่ถึง

พวกเขาหยบิแผนทีอ่อกมาและเลอืกเสน้ทางกนัอยูน่าน กอ่นตดัสนิใจ 

ขับรถไปบนถนนสายเล็กซึ่งไม่สะดุดตา 

พอขับไปได้ครึ่งทางก็เห็นรถเมล์สองสามคันจอดคว่ำขวางอยู่กลาง 

ถนน โชคดีที่รถมีเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก เหยียนเฟยจึงย้ายมันไปไว้ 

ข้างทางได้ จากนั้นทุกคนก็ขับผ่านไป

ถนนสายนี้เป็นทางไปสู่เขตชุมชนแห่งหนึ่ง และเป็นย่านที่มีร้านรวง 

เต็มสองข้างทาง แต่ห้างร้านใต้อาคารที่ติดถนนถูกคนรื้อค้นกวาดข้าวของ 

ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบไปจนหมดแล้ว

ทุกคนตกลงเลือกอาคารสองชั้นหลังหนึ่งตรงมุมถนน และให้เหยียนเฟย 

สร้างบันไดโลหะขึ้นไปบนชั้นสองได้โดยตรง แล้วยังพบว่ามีซอมบี้ขั้นหนึ่ง 

ถูกขังอยู่ในบ้านหนึ่งตัว  ดูลักษณะแล้วคงติดอยู่ในนี้มาตั้งแต่หลังวัน 

สิ้นโลก นอกจากนี้ในบ้านยังมีแขนข้างหนึ่งที่เน่าเฟะและมีร่องรอยถูก 

กัดแทะ คาดว่าน่าจะเป็นญาติของซอมบี้ตัวนี้เอง

เหยียนเฟยจัดการฆ่าซอมบี้แล้วใช้โลหะปิดตายประตูบ้าน...แถวนี้ 

มีโลหะอยู่เยอะมาก เขาจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีไม่พอใช้ ส่วนรถบรรทุก 

คันเล็กที่เขาใช้โลหะบริสุทธิ์สร้างเลียนแบบของจริงนั่น เวลานี้ก็จอดอยู่ตรง 

ริมถนนรวมกับรถอีกสามคันซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณหนึ่ง เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้รถได้รับผลกระทบจากการต่อสู้และการใช้พลังของทุกคน

“เอาไปไว้กลางถนนแล้วค่อยเปิดออก” ด้านล่างของตึกต่าง  ๆ  และ 

ตามท้องถนนละแวกนี้เริ่มมีซอมบี้เดินเข้ามาล้อมกำแพงที่เหยียนเฟยใช้ 

แผ่นโลหะตั้งไว้ตรงหน้าร้านชั้นหนึ่ง

เหยียนเฟยรับกล่องเหล็กที่บรรจุถุงเลือดนั่นมาจากหลัวซวิน เขา 

ควบคุมให้มันลอยไปอยู่กลางทางแยกเบื้องหน้า...ที่นี่เป็นทางสามแยก  

อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนพอดี
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ทันทีที่กล่องเลือดเปิดออก ซอมบี้ที่อยู่ใกล้ก็มีสภาพเหมือนกับ 

หมาป่าได้กลิ่นเนื้อ จากเดิมที่เดินชนกำแพงซ้ำ  ๆ อย่างไม่รู้สึกรู้สาก็หันขวับ 

เปลี่ยนทิศทางมุ่งหน้าไปหากล่องเหล็กนั่น พร้อมกับส่งเสียงร้องคำราม 

อย่างกระเหี้ยนกระหือรือ

เพือ่ใหบ้รรลผุลตามทีค่าดหวงัไว้ เหยยีนเฟยจงึควบคมุใหก้ลอ่งเหลก็ 

ลอยสูงขึ้นกลางอากาศก่อนที่พวกมันจะไปถึง คล้ายกับการล่อให้ลาวิ่งไล่ 

ตามแครอตที่อยู่ตรงหน้า ได้กลิ่นแต่กินไม่ได้ ทำได้เพียงเบียดเสียด 

ไล่ตามไป

‘โฮก โฮก’ เสียงคำรามดังอย่างต่อเนื่อง ซอมบี้หลายตัวที่ยังอยู่ 

ในตึกในเขตชุมชนพอได้กลิ่นและได้ยินเสียงก็กรูกันออกมา รวมตัวกับ 

พวกซอมบี้ตามท้องถนนแถวนั้นที่ยกโขยงมุ่งหน้ามาทางนี้

“ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่จะเป็นซอมบี้ขั้นหนึ่งนะ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะ”  

ทุกคนยืนมองเหยียนเฟยล่อซอมบี้อยู่ตรงช่องหน้าต่าง ปากก็ส่งเสียงงึมงำ 

ด้วยความแปลกใจ พวกเขาเจอกับกองทัพซอมบี้ขั้นสูงมาจนชิน พอตอนนี้ 

มาเจอซอมบี้ขั้นหนึ่งเป็นหลัก  ส่วนซอมบี้ขั้นสองปะปนมาแค่ประปราย 

คล้ายกับเป็นจ่าฝูง ถ้าพวกเขาไม่รู้สึกประหลาดใจนั่นสิแปลก

“หรือว่าสถานที่ที่มีซอมบี้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากก็จะยิ่งเกิด 

ซอมบี้ระดับสูงได้ง่าย?” หลังจากคิดถึงความแตกต่างระหว่างสถานที่ 

ทั้งสองแห่ง ทุกคนจึงได้ข้อสรุปที่ตรงกันโดยไม่ได้นัดหมาย พื้นที่ทางใต้ 

ของตัวเมืองถูกระเบิดทำลายกลายเป็นซากปรักหักพัง ซอมบี้บาดเจ็บ 

ล้มตายไปเป็นเบือ การสังหารหมู่ซอมบี้ไปกระตุ้นวิวัฒนาการของพวกมัน 

อย่างนั้นหรือ

“แบบนี้ก็หมายความว่า ถ้าเราอยากล่าคริสตัลขั้นสูงก็ต้องไปแถว 

ซากอาคารรกร้างทางใต้จะดีกว่าสินะ แต่ถ้าจะหาของหรือรวบรวมทรัพยากร 

ค่อยมาทางเหนือนี่ใช่ไหม” หลี่เถี่ยพูดพลางหันไปมองหลัวซวินโดยอัตโนมัติ

หลัวซวินคิดทบทวนสักพักก็พยักหน้าแล้วบอกว่า  “นี่ เป็นแค่ 

สมมติฐานของพวกเราเอง แต่ถ้าออกมานอกฐานคราวหน้าก็ลองใช้หลักการ 

นี้ดูก็ได้นะ”
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ส่วนใหญ่ที่พวกเขาเจอซอมบี้ขั้นสาม กระทั่งสัตว์กลายพันธุ์ ก็ล้วน 

อยู่ในพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยซากปรักหักพังของเขตเมืองทั้งนั้น จึงบอกได้ว่า 

สมมติฐานของพวกเขามีความเป็นไปได้สูงมาก

เนื่องจากบริเวณนี้มีตึกรามบ้านช่องมากมาย ทว่าขยะและสิ่งกีดขวาง 

กลางถนนมีมากยิ่งกว่า แม้แต่ทิศทางลมก็พลอยแปลกไปด้วยเพราะได้รับ 

ผลกระทบจากตัวอาคาร สรุปคือ เหยียนเฟยล่ออยู่สักพักก็เก็บกล่องเหล็ก 

ที่บรรจุถุงเลือดนั้น แต่จำนวนซอมบี้ที่มาถึงทางแยกด้านล่างกลับมีไม่มาก 

เท่าไร เนื่องจากซอมบี้ติดแหง็กอยู่ในเขตชุมชน ในอาคารห้างร้านที่ขวางกั้น  

จึงทำให้พวกมันข้ามมาไม่ได้อีกเป็นจำนวนมาก

พวกเขาไม่ได้สนใจซอมบี้ที่เข้ามาไม่ถึงเหล่านั้น และเริ่มจัดการพวก 

ที่อยู่ตรงหน้าก่อน การกวาดล้างซอมบี้จำนวนหลักร้อยย่อมไม่ใช่ปัญหา 

สำหรับผู้มีประสบการณ์อย่างพวกเขา หลัวซวินพาพวกหลี่เถี่ยเลือกกำจัด 

ซอมบี้ขั้นสองขึ้นไป...พวกเขาล่อซอมบี้อยู่ตั้งนาน ถึงตอนนี้เพิ่งจะมีซอมบี้ 

ขั้นสามหลงมาแค่สองตัว

จางซู่ สวีเหมย และอวี๋ซินหรัน ร่วมมือกันกำจัดซอมบี้ตัวอื่น ๆ

หลังสิ้นเสียงพลังพิ เศษ  พวกเขาแบ่งกำลังออกเป็นสองกลุ่ม  

กลุ่มหนึ่งไปจัดการซอมบี้ที่ติดอยู่ในเขตชุมชนและตามถนนที่ข้ามผ่านมา 

ไม่ได้ ส่วนอีกกลุ่มก็เริ่มควักคริสตัลและรวบรวมสิ่งของที่ต้องการ

การต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็ว  ใช้เวลารวบรวมผลประโยชน์เพียง 

เล็กน้อย พวกเขาก็กำจัดซอมบี้ทั่วบริเวณนี้หมดตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลย  

แถมผลการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ก็คุ้มค่ากับความยากลำบากที่พวกเขาลงแรงไป... 

ได้คริสตัลมาทั้งหมดหกร้อยกว่าก้อน ในจำนวนนั้นเป็นคริสตัลขั้นสอง 

ไม่ถึงหนึ่งร้อยก้อน และได้คริสตัลขั้นสามมาสองก้อน

“ไป กลับบ้านกันเถอะ” หลัวซวินดูเวลาแล้วก็กังวลเรื่องความ 

ปลอดภัยในการค้างแรม ตอนกลางคืนตามอาคารในเมืองร้างน่าจะอันตราย 

กว่าที่โล่งกว้างกลางซากปรักหักพัง

“เยี่ยมเลย! กลับบ้านกัน! แบบนี้ก็จะมีวันหยุดพักผ่อนเพิ่มอีก 

หนึ่งวันแน่ะ”  เมื่อทุกคนได้ยินคำสั่งจากหลัวซวินก็เฮลั่นขึ้นพร้อมกัน  
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แม้จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ไม่เยอะเท่าครั้งก่อน  ๆ แต่พวกเขาหาของ 

ที่อยากได้มากที่สุดเจอแล้ว แถมยังโชคดีได้กระจกมาแบบเหนือความ 

คาดหมายอีกต่างหาก มีของพวกนี้แล้ว แม้จะได้คริสตัลน้อยไปสักหน่อย 

ก็ไม่เป็นไร

ทุกคนรีบกลับขึ้นไปบนรถของตัวเอง แล้วมุ่งหน้ากลับฐานที่มั่นด้วย 

ความยินดี

บางทีอาจเพราะตอนกลางวันทุกอย่างราบรื่นเกินไป พอตกเย็นระหว่างทาง 

กลับฐานเลยเจออุปสรรคใหญ่เข้าให้...เสียงระเบิดดังมาจากตึกสูงข้างทาง 

หลังหนึ่ง จากนั้นตัวตึกก็เอียงลงมา ทำท่าจะล้มลงบนถนน!

“พระเจ้า!”

“ตึกถล่ม!”

เสียงร้องตกอกตกใจดังมาจากห้องโดยสารด้านหลัง ยังไม่ทัน 

พูดคุยอะไรกัน เหยียนเฟยก็เปลี่ยนโลหะบริสุทธิ์จากรถบรรทุกที่สร้างขึ้น 

ให้กลายเป็นเกราะกำบังทรงโดมครึ่งวงกลมครอบอยู่เหนือรถทั้งสามคันของ 

พวกเขา หลัวซวินรีบคว้าวิทยุสื่อสารขึ้นมาสั่งการ “ตามฉันมานะ ห้าม 

จอดรถเด็ดขาด!”

เสียงโครมครามสนั่นหวั่นไหวดังขึ้น ทุกคนต่างหันมองฝุ่นควัน 

หนาทึบรอบตัวด้วยความตกตะลึง เกราะกำบังที่เหยียนเฟยกางออกมา 

ถูกตัวตึกล้มใส่จนเกิดเสียงของตกกระแทกดังต่อเนื่องหลายครั้ง แม้จะเสีย 

รูปทรงแต่ยังคงคุ้มกันเหนือหลังคารถทุกคันได้อยู่ ส่วนตัวรถถูกเศษวัสดุ 

ที่ร่วงหล่นกระแทกจนสะเทือนเป็นระยะ

หลัวซวินสีหน้าเคร่งเครียด ขณะขับรถก็ล้วงคริสตัลออกมายัดใส่มือ 

เหยียนเฟยเพื่อให้อีกฝ่ายได้ฟื้นฟูพลัง จากนั้นก็รีบพูดใส่วิทยุสื่อสารบอก 

รถที่ขับตามมาข้างหลังว่า “ให้ซินหรันแปรสภาพก้อนอิฐที่หล่นใส่รถกับ 

ที่กีดขวางบนถนนด้านหน้านั้นที! จางซู่ ใช้ลมพัดฝุ่นควันออกไป!”

กระแสลมแรงระลอกหนึ่งพัดมาจากรถคันสุดท้าย เปิดทัศนวิสัย 

รอบทิศทางให้ทุกคนอีกครั้ง อวี๋ซินหรันรีบยกมือเล็ก  ๆ  ของเธอขึ้นเพื่อเริ่ม 
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แปรสภาพก้อนอิฐก้อนปูนขนาดใหญ่ที่เธอมองเห็นให้กลายเป็นทราย แต่ 

เพราะมีเกราะโลหะบดบังอยู่ด้านบน เธอจึงพยายามกำจัดสิ่งกีดขวางที่อยู่ 

ตรงหน้าตามคำชี้แนะของซ่งหลิงหลิงก่อน

กอ้นอฐิกอ้นปนูหลน่จากทีส่งูกระแทกใสถ่นนไมห่ยดุ กระทัง่พืน้ถนน 

หลายจุดยังแตกเสียหาย พวกหลัวซวินได้แต่ขับผ่านบริเวณนี้ไปด้วยความ 

ยากลำบาก

“อ๊ากกกก! พี่หลัว กระจก กระจกของพวกเรา!”

เมื่อได้ยินเสียงโอดครวญดังมาจากวิทยุสื่อสาร  หลัวซวินก็รู้สึก 

หนังหัวชาหนึบ รีบบอกให้เด็กหนุ่มสองคนที่นั่งอยู่ด้านหลังช่วยตรวจดู  

ยังดีที่ก่อนออกจากฐานที่มั่นพวกเขากลัวว่าตอนขนของกลับมาของจะ 

กระทบกระเทือนเสียหายอยู่เหมือนกัน...เพราะเดิมทีพวกเขาตั้งใจไว้ว่าต้อง 

บรรทุกโถชักโครกเซรามิกกลับมา ของพวกนี้ทนแรงกระแทกเสียที่ไหน  

อีกอย่าง พวกเขาก็คิดไว้อยู่แล้วว่า ถึงจะหาโถชักโครกเจอ แต่ก็ไม่น่าจะม ี

หีบห่อหลงเหลืออยู่ ด้วยเหตุนี้จึงขนฟองน้ำที่เก็บไว้ในบ้านใส่รถมาเพื่อ 

ใช้กันกระแทกด้วย

แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จริง  ๆ...ทั้งเอามาใช้ห่อกระจกและหนุนรอง 

ป้องกันฝาชักโครกเหล่านั้นไว้อีกชั้น

เมื่อครู่เกิดการสั่นสะเทือนและการกระแทกอย่างแรง  หลังจาก 

ตรวจดูแล้วก็พบว่ามีเพียงกระจกที่อยู่ด้านนอกสุดเท่านั้นที่แตก  ส่วน 

กระจกที่อยู่ตรงกลางไม่เป็นอะไรเลย

“มะ...เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอ” เสียงสั่นเครือของสวีเหมยดัง 

มาจากวิทยุสื่อสาร

“ไม่รู้เหมือนกัน ขับตรงกลับฐานที่มั่นก่อน!” หลัวซวินรีบออกคำสั่ง 

พร้อมกับเร่งความเร็วมุ่งตรงสู่ฐานที่มั่นทันที โดยไม่สนใจว่าเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่มีต้นตอมาจากฝีมือมนุษย์  (เช่น มีคนต่อสู้กันในบริเวณ 

ใกล้เคียง) หรือเกิดจากซอมบี้ หรือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเองตาม 

ธรรมชาติกันแน่...สรุปก็คือ พวกหลัวซวินไม่คิดจะย้อนกลับไปตรวจสอบ 

สถานการณ์ตรงนั้นเด็ดขาด
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ตอนนี้ท้องฟ้ามืดแล้ว ตกกลางคืนไม่มีใครรู้ว่าจะมีซอมบี้สัตว์อะไร 

โผล่มาบ้าง อีกอย่าง มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แบบนี้ต้องดึงดูดพวกซอมบี ้

มาแน่นอน ยิ่งพวกเขากลับฐานที่มั่นได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้น 

เท่านั้น

ทุกคนใจเต้นไม่เป็นส่ำ รถแต่ละคันเปิดไฟหน้าขับบึ่งไปยังจุดหมาย 

ปลายทางโดยไม่มีใครพูดอะไร  แต่จู่  ๆ  เหอเฉียนคุนที่คอยหันไปมอง 

สถานการณ์ด้านหลังรถอยู่ตลอดก็เอ่ยขึ้นเบา  ๆ  ว่า “พี่หลัว พี่เหยียน  

ทำไมผมถึงรู้สึกว่าตรงตึกริมถนนมีเงาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้”

หลัวซวินไม่มีเวลามาสนใจเรื่องนี้ เขาต้องจดจ่อสมาธิอยู่กับการ 

ขับรถ ส่วนเหยียนเฟยซึ่งใช้พลังพิเศษควบคุมเกราะกำบังรับแรงกระแทก 

จากตึกขนาดใหญ่โดยตรง  ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายของเขาด้วย  

สีหน้าของเขาซีดเล็กน้อย แต่เมื่อได้ยินคำพูดนี้ เหยียนเฟยก็หันไปสำรวจ 

ดูสองข้างทางอย่างละเอียด สักพักเขาจึงตอบเสียงแผ่วเบาว่า “ซอมบี้ แต่ 

ไม่ได้พุ่งเป้ามาที่เรา น่าจะมุ่งไปทางทิศที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ ดูเหมือน 

มีบางส่วนขนาดเล็กมาก อาจเป็นซอมบี้สัตว์”

หลัวซวินเบ้ปาก “ฉันก็ว่าการเคลื่อนไหวใหญ่โตเกินไปไม่ค่อยเป็น 

ผลดีเท่าไร ดูอย่างเป็ดยักษ์คราวก่อนนั่นสิ...” เขาพูดพลางหันไปมอง 

เหยียนเฟยด้วยความเป็นห่วง “นายพักผ่อนก่อนเถอะ เดี๋ยวกลับไปถึง 

ฐานแล้วไปตรวจดูอาการที่โรงพยาบาลกัน” เขาไม่รู้ว่าตึกใหญ่ที่พังถล่ม 

ลงมาเมื่อครู่ทำให้เหยียนเฟยได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า  แต่คิดว่า 

เหยียนเฟยคงได้รับผลกระทบแน่ ๆ 

เหยียนเฟยส่ายหน้าน้อย  ๆ “ไม่เป็นไรมากหรอก แค่รู้สึกเหมือน 

หน้าอกถูกกระแทกเท่านั้น เดี๋ยวให้จางซู่ช่วยดูให้ก็ได้” ความรู้สึกในตอนนี้ 

ของเขาเหมือนกับตอนที่ถูกคนรุมทำร้ายก่อนได้เจอหลัวซวินครั้งแรก  

ต่างกันตรงที่คราวนั้นถูกโจมตีที่ตัวเขาโดยตรง แต่ครั้งนี้ตึกใหญ่ล้มทับ 

ใส่โลหะที่เขากำลังควบคุมอยู่แล้วส่งผลกระทบมาที่ตัวเขา  ดูเหมือนว่า 

ที่ตึกพังลงมาเมื่อครู่ไม่ได้ถล่มลงมาเอง แต่มีพลังพิเศษแฝงมาด้วย

ต้องบอกว่าโชคดีที่มีจางซู่ผู้เป็นศัลยแพทย์มือดีอยู่ในทีม  แต่เขา 
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เป็นศัลยแพทย์ จะรักษาอาการบาดเจ็บภายในแบบนี้ได้หรือเปล่านี่สิ

เมื่อกลับเข้าฐานที่มั่น พวกเขาก็ลงทะเบียน รับการตรวจสอบ และ 

ส่งมอบคริสตัลตามภารกิจให้แก่ฐานที่มั่นจนเสร็จเรียบร้อย  จากนั้นก็ 

กลับบ้านพร้อมกัน และความจริงก็เป็นที่ประจักษ์ว่า...วิชาความรู้ของจางซู่ 

ใช้ได้จริง  ๆ ต่อให้เป็นอาการบาดเจ็บที่ทรวงอกเขาก็สามารถรักษาได้... 

เพราะจัดอยู่ในขอบข่ายของวิชาศัลยศาสตร์อย่างไรเล่า!

หลังจากจางซู่ฟังอาการของเหยียนเฟยแล้ว เขาก็ใช้มือคลำไปคลำมา 

ที่หน้าอกเหยียนเฟยเพื่อตรวจดู สักพักก็โบกมือปัด  ๆ  แล้วบอกว่า “ถ้า 

ไม่ไอไม่อ้วกออกมาเป็นเลือดก็ไม่เป็นอะไรมาก น่าจะเพราะถูกกระแทก 

นิดหน่อย ส่วนหัวใจ ตับ ม้าม และปอดยังปกติดี ไม่บุบสลาย กระดูก 

ก็ไม่หัก แต่ถ้ายังไม่สบายใจ พรุ่งนี้เช้าไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลเองอีกที 

ก็ได้นะ”

เมื่อได้ฟังคำวินิจฉัยจากหมอผู้ไม่ค่อยจะรับผิดชอบอะไร หลัวซวิน 

ก็ได้แต่กลอกตามองบนใส่ แต่คาดว่าเหยียนเฟยคงจะไม่เป็นอะไรมาก 

จริง ๆ นั่นละ ไม่อย่างนั้นจางซู่คงไม่พูดจาด้วยน้ำเสียงชิล ๆ แบบนี้หรอก

ตอนนี้หลัวซวินถึงค่อยถอนหายใจโล่งอกได้เสียที  และเตรียม 

แยกย้ายกลับบ้าน

หลัวซวินชี้ไปที่กองฝาชักโครกและกระจกพร้อมกับบอกว่า “ตอนนี้ 

เราคงยังไม่ได้เอากระจกไปใช้ทำอะไร ก็เก็บไว้เป็นของกองกลางไปก่อน  

ถ้าจะใช้เมื่อไรค่อยมาเอาไป ส่วนฝาชักโครกก็แบ่งไปตามจำนวนห้อง บ้าน 

ใครมีชักโครกเท่าไรก็หยิบไปตามจำนวนนั้น ที่เหลือเก็บสำรองไว้ เผื่อของ 

บ้านใครเสียก็มาแลกอันใหม่ไปเปลี่ยน”

“โอเค...!” ดึกดื่นเที่ยงคืน ทุกคนกลับส่งเสียงขานรับพร้อมเพรียง 

กันราวกับเสียงหมาป่าหอน ทำเอาเพื่อนบ้านที่กำลังนอนหลับอยู่ตกใจสะดุ้ง 

ตื่นกันเป็นแถว

โชคดีที่บ้านของหลัวซวินยังมีกระดาษทิชชูนุ่ม  ๆ  คุณภาพดีที่ตุนไว้ 

ตั้งแต่ก่อนวันสิ้นโลกให้ใช้ได้อีกนาน แต่คนอื่นซึ่งจับพลัดจับผลูอพยพ 

มาอยู่ในฐานที่มั่นกันแบบมือเปล่า  จะไปมีอะไรให้ใช้ล่ะ ช่วงเริ่มแรก 
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พวกเขายังพอหาซื้อกระดาษทิชชูซึ่งมีคนไปรวบรวมมาจากนอกฐานที่มั่น 

ได้บ้าง แต่ต่อมาทางฐานที่มั่นไปหาสายพานการผลิตกระดาษทิชชูมาได้ด้วย 

ความยากลำบาก ครั้นแล้วผู้ที่ต้องเป็นหนูทดลองใช้กระดาษทิชชูที่ผลิตเอง 

ขายเองแบบนี้ก็หนีไม่พ้นผู้รอดชีวิตในฐานที่มั่นนั่นเอง

ฝาชักโครกอัจฉริยะเหล่านี้จึงนับเป็นของดีที่ช่วยชีวิตพวกเขาได้

แต่ละคนรีบคว้าฝาชักโครกกลับบ้านตัวเองไปบ้านละอัน มีเพียง 

หลัวซวินกับเหยียนเฟยที่คว้าไปทีเดียวสองอัน ทำไงได้ ก็บ้านพวกเขามี 

ห้องน้ำสองห้องนี่นา

ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเหลืออีกตั้งสิบเจ็ดอัน ดังนั้นทุกคนจึงไม่มีทีท่าว่า 

ต้องเสียดายอะไร...รอไว้วันพรุ่งนี้ตอนกลางวันพวกเขาค่อยช่วยกันเปลี่ยน 

ฝาชักโครกห้องอื่น ๆ ที่เหลือด้วย เผื่อบางทีเกิดต้องการใช้ห้องน้ำพร้อมกัน 

ขึ้นมาจะได้ไม่ต้องต่อคิวแย่งกัน ไปเข้าห้องอื่นแทนก็สิ้นเรื่อง

กระทั่งทุกคนหอบฝาชักโครกแยกย้ายกลับบ้านตัวเองก็เป็นเวลา 

ตีสองแล้ว เรื่องน่าดีใจอีกอย่างก็คือ พวกเขากลับบ้านมาทันในคืนนี้เลย  

ไม่งั้นต่อให้กลับมาพรุ่งนี้ตอนช่วงกลางวันก็ต้องผ่านเส้นทางนั้นอยู่ดี เมื่อ 

ถึงตอนนั้น แม้จะไม่ถูกตึกถล่มล้มทับ  แต่ก็ต้องช่วยกันหาทางเคลียร์ 

ก้อนอิฐและเศษปูนต่าง  ๆ บนถนนก่อนถึงจะขับรถผ่านไปได้ ซึ่งถึงเวลานั้น 

อาจมีซอมบี้รายล้อมอยู่แถวนั้นเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นได้ หากคิดจะฝ่า 

วงล้อมนั้นออกมาคงไม่ใช่เรื่องง่ายตัว
อย
่าง
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