
ยี่สิบเอ็ด
การไล่ล่าบนท้องถนน

ซลูั่วเดนินวยนาด ก่อนจะหยดุอยู่ในตรอกตนัแห่งหนึ่ง แล้วหนักลบั

มาเอ่ยด้วยรอยยิ้ม “สหายสกุลหลิ่วมาส่งข้ากลบัจวนด้วยตวัเองหรอื ตอนนี้

ข้าถงึหน้าจวนแล้ว จะเข้ามาดื่มน�้าชาสกัถ้วยหรอืไม่”

สิ้นเสียงของซูลั่ว เงาของสองร่างก็ปรากฏขึ้นตรงหน้า ทั้งคู่มีสีหน้า 

เย็นเยียบ ไอสังหารในดวงตาเข้มข้น พวกเขาย่างเท้าเข้ามาหาซูลั่วทีละก้าว  

จากนั้นนางกถ็ูกขนาบเอาไว้ตรงกลาง

“เพราะอะไรพวกเจ้าถึงต้องการสังหารข้า” ซูลั่วเลิกคิ้วขณะมองคน 

ทั้งสอง

“เจ้ารู้มากเกนิไปแล้ว” ชายร่างสูงกล่าวด้วยน�้าเสยีงเยน็ชา

“ส่งหินผลึกสีฟ้ามาให้พวกข้าซะดีๆ แล้วข้าจะอนุเคราะห์ให้เจ้าตาย

โดยที่ยงัเหลอืซากไว้ให้ หาไม่...” ชายอกีคนเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเยยีบเยน็

สองคนนี้หน้าตาธรรมดามาก หากยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนคงไม่ 

โดดเด่น แต่วรยุทธ์ของพวกเขากลับไม่ธรรมดาเพราะอยู่ในขั้นสามทั้งคู่  

วรยทุธ์ของซลูั่วอยูเ่พยีงขั้นสองระดบัสูงเท่านั้น หากทั้งสองกรเูข้ามาพร้อมกนั 

นางไม่มทีางสูพ้วกเขาได้ แผนเดยีวที่ใช้ได้ในยามนี้คอืฆ่าหนึ่งในสองคนนี้ก่อน
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แล้วค่อยว่ากนั

พรบิตาเดยีวซูลั่วกต็ดัสนิใจได้ นางมองชายร่างเตี้ยด้วยรอยยิ้มที่ซ่อน

อยูใ่นสหีน้า “อยากได้หนิผลกึสฟ้ีาหรอื จะยากอะไรเลา่ รบัไว.้..” ยงัพดูไม่ทนั

จบ หนิผลกึก้อนเลก็กแ็หวกผ่านอากาศพุ่งออกไปไกล

ซลูั่วใช้แรงทั้งหมดที่มขีว้างหนิไปทางชายร่างเตี้ย ฝ่ายนั้นวิ่งไปข้างหลงั

และพยายามจะไล่ตามหนิผลกึก้อนไป แล้วมหีรอืที่ชายร่างสูงจะยอมอยู่เฉย 

เขากระโจนไปข้างหน้าเหมอืนภูตผเีพื่อไล่ตามหนิผลกึก้อนนั้นไปเช่นกนั ทั้งคู่

ไม่ทนัได้สงัเกตเหน็รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่มุมปากของซูลั่ว

ขณะที่ชายร่างสงูวิ่งเฉยีดผ่านร่างของซลูั่วไปนั้น จู่ๆ  รอยฝ่ามอืมารกลาง

เวหากด็ิ่งลงมาจากท้องฟ้า แล้วกระแทกลงบนศรีษะของเขาพอดบิพอดี

เมื่อถูกจู่โจมที่ศรีษะอย่างกะทนัหนั ชายร่างสงูกร็ูส้กึหน้ามดืและมนึงง

เลก็น้อย แม้รอยฝ่ามอืไม่อาจท�าร้ายเขาได้อย่างแท้จรงิ แต่การถูกโจมตแีบบ

ไม่ทนัตั้งตวักท็�าให้ต้องชะงกันิ่งไปครู่หนึ่ง

และในจงัหวะนั้นเอง ซูลั่วกก็�ามดีสั้นคมกรบิเล่มหนึ่งไว้

‘ฉวยโอกาสได้แต่ไม่คว้าคอืคนโง่!’ นี่คอืคตทิี่ซูลั่วยดึถอืมาตลอด

ขณะชายร่างสูงยังมึนงงอยู่ มีดสั้นในมือซูลั่วก็ปาดเข้าที่จุดตายตรง 

ล�าคอของเขาโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย พริบตาเดียว เลือดสีแดงฉานก็สาด

กระเซน็ออกจากล�าคอ

“อึก...” เขาได้แต่มองเลือดสีแดงที่พุ่งกระฉูดออกจากคอของตัวเอง  

เจ้าตวัยกมอืขึ้นแตะบาดแผล แต่พอได้สมัผสัเลอืดสดๆ กร็ู้สกึเหมอืนตกลง

ไปในถ�้าน�้าแขง็ และคดิว่าชวีติก�าลงัจะดบัสูญลงอย่างรวดเรว็ ไม่ทนัแม้แต่จะ

นบัถอยหลงัด้วยซ�้า

“เจ้า...” เพราะบาดแผลที่ล�าคอท�าให้เขาไม่อาจเปล่งเสยีงออกมาได้อกี 

ได้ แต่ใช้แววตาเคยีดแค้นไม่ยอมแพ้จ้องมองซลูั่ว ร่างสูงหงายหลงักระแทกพื้น

เสยีงดงัสนั่น ผู้มวีรยุทธ์ขั้นสามถูกซูลั่วโจมตทีเีผลอจนตายอย่างง่ายดาย

“น้องสาม!” เสยีงร้องค�ารามดงัขึ้นด้านหลงัของซูลั่ว ทนัใดนั้นชายร่าง
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เตี้ยกก็ระโจนเข้ามามองชายร่างสงูที่นอนอยูบ่นพื้น ในสภาพที่ล�าคอมเีลอืดพุง่

ออกมาราวกบัน�้าพุอย่างไม่อยากจะเชื่อ

“นงัเดก็เมื่อวานซนื เจ้ากล้าหลอกข้า แถมยงับงัอาจฆ่าน้องสาม ตาย

ซะเถอะ!” ชายร่างเตี้ยเอ่ยขึ้นอย่างโกรธจดั มอืวาดกระบวนท่าและปล่อยพลงั

ไปยงัซูลั่ว กระบวนท่านั้นเตม็ไปด้วยไอสงัหารที่หมายเอาชวีติ

สิ่งที่ซลูั่วขว้างออกไปเมื่อครู่นี้ไม่ใช่หนิผลกึสฟ้ีา ทวา่เป็นหนิผลกึสแีดง 

แผนการนั้นหลอกล่อให้ชายร่างเตี้ยออกไปได้ส�าเรจ็

หมอกสีด�าปกคลุมท้องฟ้าและแผ่คลุมซูลั่วที่อยู่เบื้องล่างพร้อมด้วย

เสยีงดงัครนืๆ

ซลูั่วใช้โอกาสนี้ซดัฝ่ามอืใหญ่สทีองลงไปบนกระหม่อมของชายร่างเตี้ย

“แค่ฝ่ามอืกระจอกๆ ยงักล้าแสดงออกมาให้ขายขี้หน้า!” ฝ่ามอืมารกลาง

เวหาของซูลั่วไม่อยู่ในสายตาของชายร่างเตี้ยแม้แต่น้อย เขาหลบพ้นได้ด้วย

การขยบัตวัเพยีงนดิเดยีว

ทว่าใครจะคิดว่านี่เป็นเพียงการหลอกล่อของซูลั่วเท่านั้น ระหว่างนี้ 

เงาด�าวูบหนึ่งกพ็ุ่งเข้าใส่ชายร่างเตี้ยและขย�้าน่องของเขาอย่างแรง

“อ๊ากกก!” เขาแผดเสยีงร้องโหยหวน

เจ้ามงักรเทพน้อยใจเดด็ยิ่งนกั มนักดัน่องของชายร่างเตี้ยจนขาดออก

ไปครึ่งหนึ่ง! ชายร่างเตี้ยที่เหลอืขาเพยีงข้างเดยีวพยุงร่างฝืนทนความเจบ็ ก่อน

จะขว้างกระบี่ยาวในมือไปยังซูลั่วอย่างแรง วันนี้ต่อให้ต้องตายอยู่ที่นี่ เขาก็

ต้องแก้แค้นให้น้องสาม น้องสามจะตายเช่นนี้ไม่ได้เป็นอนัขาด!

แต่สิ่งที่ท�าให้เขาแทบจะเป็นลมก็คือ เขาคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าลูกสุนัขตัว

นั้นจะว่องไวถึงเพียงนี้ ร่างเล็กจ้อยของมันหมอบอยู่บนกระบี่ยาวที่เขาขว้าง

ออกไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้

พอกระบี่ยาวพุ่งไปถงึเป้าหมาย...กระบี่กห็ายไป

กระบี่ยาวเล่มนั้นหายไปได้อย่างไร! ชายร่างเตี้ยเบิกตากว้างอย่าง 

ไม่อยากจะเชื่อ นกึไม่ถงึเลยจรงิๆ...สิ่งที่เขาเหน็คอือะไร ลกูสนุขัตวัหนึ่งหมอบ
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อยู่บนกระบี่ยาวและกลนืกระบี่ทั้งเล่มลงไป ระหว่างที่ชายร่างเตี้ยก�าลงังุนงง 

ฝ่ามอืมารกลางเวหาของซูลั่วกป็ระทบัลงมาจากเบื้องบนอกีครั้ง

โครม!

ชายร่างเตี้ยที่ไม่ได้ระวงัตวัแม้แต่น้อยถกูฟาดเข้าที่ศรีษะจนเลอืดทะลกั

ออกมา เขาได้สตทินัท ี แม้จะยงัรู้สกึมนึงงเลก็น้อย ทว่าฝีมอืยงัคล่องแคล่ว

และปราดเปรียว เขาชักมีดสั้นเล่มหนึ่งที่ส่องประกายเย็นเยียบออกมาจาก

รองเท้าแล้วแทงไปที่ซูลั่ว

เวลานี้เอง เจ้ามังกรน้อยที่เกาะอยู่บนไหล่ของซูลั่วก็พ่นลมหายใจ 

ออกมา

“ด!ี” ซูลั่วตะโกนเสยีงดงั ถูกลมหายใจมงักรเข้าไป ดูซวิ่าเจ้าเตี้ยยงัจะ

เหลอืซากอยู่หรอืไม่

ทวา่วนิาทตีอ่มารอยยิ้มของซูลั่วกลบัชะงกัค้างที่มมุปาก เจา้มงักรน้อย

ท�าอะไรน่ะ ท�าไมสิ่งที่พ่นออกมาไม่ใช่ไฟ แต่เป็น...น�้า?

ชายร่างเตี้ยที่ถูกพ่นน�้าใส่จนชุ่มศีรษะมองเจ้าลูกสุนัขตรงหน้าราวกับ

เหน็ผ ีทั้งยงัคดิไม่ออกจรงิๆ ว่านี่เป็นสตัว์ประเภทใดกนัแน่ ตวัมนัพเิศษตรง

ไหนกนั หรอืว่าลกูสนุขัตวันี้จะใช้ธาตนุ�้าได้ด้วย ตกลงมนัใช่สนุขัหรอืไม่ เหมอืน

จะเป็นภูตผเีสยีมากกว่า

เวลาเดียวกัน ซูลั่วแทบจะกลอกตาขึ้นฟ้า ‘ไม่เอาน่า พ่นน�้าจะได้

ประโยชน์อะไรเล่า ต้องใช้ไฟ ไฟ!’

เจ้ามังกรน้อยเบะปากด้วยความน้อยอกน้อยใจ ใช่ว่ามันไม่อยากท�า 

เช่นนั้น มันเองก็ตั้งใจจะพ่นไฟออกมาแท้ๆ ใครจะไปคิดว่าสิ่งที่พ่นออกมา 

กลบัเป็นน�้าเสยีนี่ กม็นับงัคบัไม่ได้นี่นา

“สัตว์เทวะ! นี่คือสัตว์เทวะ ต้องเป็นสัตว์เทวะแน่นอน” ชายร่างเตี้ย 

เอ่ยขึ้นมาเหมอืนค้นพบความลบัอนัยิ่งใหญ่ พลางร้องตะโกนอย่างตื่นเต้นยนิด ี

ก่อนจะหันไปจ้องซูลั่วด้วยแววตาอันตราย “ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ปล่อยให้เจ้ามี

ชวีติรอดอกีหนึ่งวนัแล้วกนั”
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เนื่องจากมีสัตว์เทวะตัวหนึ่งโผล่มากะทันหัน ชายร่างเตี้ยไม่มั่นใจว่า

สถานการณ์เช่นนี้เขาจะสงัหารอกีฝ่ายและแย่งชงิสตัว์เทวะมาได้หรอืไม่ วธิทีี่

เหมาะที่สดุคอืต้องน�าข่าวนี้กลบัไปรายงานนายท่านเพื่อขอค�าชี้แนะ หากนายท่าน

รู้ว่ามสีตัว์เทวะอยู่คงจะต้องดใีจมากเป็นแน่ ชายร่างเตี้ยจงึตื่นเต้นเป็นพเิศษ

พอพูดจบ ชายร่างเตี้ยกพ็ุง่ไปข้างหน้าอย่างรวดเรว็ประหนึ่งลกูธนูที่ถูก

ยงิออกไป

จะปล่อยให้หนีไปไม่ได้เด็ดขาด มิเช่นนั้นหายนะอาจจะตามมาไม่สิ้น

สุด! ซูลั่วไม่สบายใจ ในเมื่ออกีฝ่ายรู้เรื่องเจ้ามงักรเทพน้อยแล้ว หากเรื่องนี้

แพร่งพรายออกไป จะต้องสร้างปัญหาใหญ่ให้นางน่าดู อกีหน่อยคงไม่ได้ใช้

ชวีติอย่างสงบเป็นแน่

ฟิ้ว!

ความเรว็ของซลูั่วพุง่ถงึระดบัสงูสดุ มดีสั้นในมอืพุง่ไปยงัแผ่นหลงัของ

ชายร่างเตี้ย นางพยายามจะสังหารเขาให้ได้ในกระบวนท่าเดียว ทว่าวรยุทธ์ 

ที่ห่างชั้นกนักส็ะท้อนความแตกต่างออกมาให้เหน็

ชายร่างเตี้ยเหมือนมีตาหลัง เขาเบี่ยงร่างหลบไปทางซ้ายอย่างว่องไว 

เลี่ยงการโจมตขีองนางโดยง่ายดาย มดีสั้นจงึหล่นลงบนพื้น

เขารู้สึกตัวก่อนจะหันมาเอ่ยอย่างเหยียดหยันนาง “คิดจะฆ่าข้าหรือ  

ไว้ชาตหิน้าเถอะ ฮ่าๆๆ”

พูดจบสายฟ้าก็ผ่าลงมากลางศีรษะของชายร่างเตี้ยพอดิบพอดี เขา

เหมอืนถูกตรงึอยู่กบัที่ในชั่วพรบิตา ร่างแขง็ทื่อดงัเสาไม้

เดมิทเีขาน่าจะไม่เป็นไร แต่เพราะก่อนหน้านี้ถกูเจา้มงักรน้อยพ่นน�้าใส่

จนร่างของเขาเปียกโชกไปหมด เมื่อถกูฟ้าผ่า ร่างจงึไหม้และสั่นระรกิไปทั้งตวั 

ควนัสดี�าลอยออกมาจากร่างไม่หยุด

เดิมทีซูลั่วยังเป็นกังวล แต่เมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนี้ก็ดีอกดีใจ ก่อนจะให้

ก�าลงัใจเจ้ามงักรน้อย “ด!ี เยี่ยมไปเลย พ่นต่อไป เรว็เข้า!”

ถูกต้อง สายฟ้าเมื่อครู่นี้มาจากเจ้ามงักรเทพน้อย ซึ่งท�าหน้าที่ลงโทษ
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เจ้าคนตวัเตี้ยแทนสวรรค์

อันที่จริงเจ้ามังกรน้อยตั้งใจจะพ่นไฟออกมาเมื่อได้ยินค�าสั่งของซูลั่ว 

แต่เพราะควบคุมตวัเองไม่ได้ท�าให้พ่นสายฟ้าออกมาแทน ช่วยไม่ได้นี่ มนัยงั

เป็นเพยีงมงักรทารกเท่านั้น หากใช้ธาตผุดิย่อมเป็นเรื่องธรรมดา ขนาดมนษุย์

ที่เปน็ทารกยงัฉี่รดอรึาดได้เลย ตอนแรกมนักรู้็สกึผดิ แต่คดิไม่ถงึวา่จะท�าให้

เจ้าคนตวัเตี้ยไหม้อย่างเหนอืความคาดหมาย ครานี้ย่อมถอืวา่ได้ก�าไรอย่างยิ่ง

ครั้นเหน็คนชั่วน�้าลายฟมูปาก ตวัสั่นเทิ้ม เจ้ามงักรน้อยกด็ใีจยิ่งนกั พ่น

ธาตุต่างๆ ออกจากปากไม่หยุด ทั้งธาตุน�้า ธาตุไฟ รวมถงึธาตุสายฟ้า ได้ยนิ

เพยีงเสยีงดงัเปรี๊ยะปร๊ะ ทั้งยงัมสีะเกด็ไฟกระเดน็ไปทั่วอย่างต่อเนื่อง 

ยามนี้ชายร่างเตี้ยเหมอืนคนชกักระตุก ร่างสั่นเทาไม่หยุด น�้าลายไหล

ออกมาจากปากอย่างควบคุมไม่ได้ เส้นผมบนศีรษะชี้ตั้งเป็นเส้นๆ ร่างด�า

เกรยีมจนไม่เหลอืลกัษณะเดมิ

วันนี้นับว่าชายร่างเตี้ยโชคร้ายสุดๆ เขาไม่ไปไล่ล่าผู้อื่นแต่กลับมา 

ล่วงเกินซูลั่ว ล่วงเกินซูลั่วยังพอทน ดันบังเอิญมาเจอเจ้ามังกรน้อยเข้าอีก  

โชคชะตาก�าหนดไว้แล้วว่าเขาต้องเจอโศกนาฏกรรมเช่นนี้

สดุทา้ยชายผู้นี้กไ็หม้เกรยีมไปทั้งร่าง เหมอืนถ่านก้อนหนึ่งที่อยูบ่นพื้น 

จากนั้นกส็ลายเป็นผุยผง

ในที่สุดเขากต็าย ก้อนหนิใหญ่ในใจของซูลั่วถูกยกออกไปเสยีที

โชคดีที่ได้เจ้ามังกรน้อยช่วยเหลือ หากมีนางเพียงคนเดียว เกรงว่า 

ชายร่างเตี้ยคงจะหนรีอดไปได้แน่ ซูลั่วคดิอย่างหวาดหวั่น นางต้องรบีฝึกฝน 

วรยุทธ์ หาไม่อกีหน่อยต้องล�าบากแน่

ซูลั่วค้นหาหินผลึกสีแดงจากตัวของชายร่างเตี้ย จากนั้นก็มอบให้เจ้า

มงักรน้อยกนิเป็นของว่าง วนันี้มนัแสดงฝีมอืได้ไม่เลว สมควรให้รางวลั

ซลูั่วเกบ็กวาดและกลบร่องรอยที่ตวัเองทิ้งไว้ ก่อนจะอุ้มเจ้ามงักรน้อย

มุ่งหน้ากลบัจวนสกุลซูโดยไว นางออกมานานเกนิไปแล้ว ไม่รู้ว่าตอนนี้ที่จวน

เป็นอย่างไรบ้าง
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ซลูั่วจ�าได้ว่าตอนที่ออกมา เสอืดาวทมฬิของซชูงิคลุม้คลั่งและอาละวาด

อยู่ในจวนสกุลซู ท�าลายเรือนไปนับไม่ถ้วนจนจวนสกุลซูโกลาหลอลหม่านไป

หมด ไม่รูป้า่นนี้ควบคมุสถานการณ์ได้หรอืยงั หากละครฉากนี้ยงัด�าเนนิอยูก่็

สนุกละ นางยนิดทีี่จะมสี่วนร่วมด้วย ซูลั่วเดนิฮมัเพลงไปยงัจวนสกุลซูอย่าง

รื่นรมย์

พอห่างจากประตูใหญ่ของจวนสกุลซูในระยะประมาณหนึ่งร้อยเมตร 

จู่ๆ ซูลั่วกส็งัหรณ์ใจไม่ด ีนางชะลอฝีเท้าลง ด้วยสญัชาตญาณการเป็นนกัฆ่า

ในยุคก่อนท�าให้นางพบว่าตนเองก�าลังถูกสะกดรอยตาม อีกฝ่ายสะกดรอย

ตามนางมาตั้งแต่เมื่อใด นางหารู้ตวัไม่ แต่มั่นใจมากว่าวรยทุธ์และพลงัของคน

ที่สะกดรอยตามมาจะต้องเหนือชั้นกว่านางแน่ โชคดีที่ยังไม่ได้ย่างเท้าเข้าไป

ในจวน หาไม่ฐานะคุณหนูสี่สกุลซูของนางต้องถูกเปิดเผยเป็นแน่

ซูลั่วกระชับอ้อมแขนที่อุ้มเจ้ามังกรน้อยพลางมองสิงโตหินท่าทางสง่า

ตรงหน้าประตูจวนสกุลซู นางไม่หยุดฝีเท้าแต่กลับเดินตรงไปข้างหน้าชนิด 

ไม่เหลยีวหลงั ราวกบัจวนสกุลซูไม่มสีิ่งใดเกี่ยวข้องกบัตน

ฐานะคุณหนูสี่ของจวนสกุลซูจะเปิดเผยไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เวลานี้ อกีทั้งซลูั่วอยากรูเ้หลอืเกนิว่าคนที่สะกดรอยตามนางมาเป็นใคร จะเป็น

พวกเดยีวกบัสองคนก่อนหน้าหรอืไม่

ซูลั่วเดินต่อไปอย่างไม่รีบร้อน คนข้างหลังก็ตามมาอย่างทิ้งระยะห่าง

เอาไว้ เหมอืนไม่ได้มเีจตนาจะเข้ามาท�าร้าย

ซูลั่วพยายามสลัดอีกฝ่ายให้หลุดมาตลอดทาง โดยใช้ทักษะการ 

ย้อนรอยที่เชี่ยวชาญที่สุดในยุคก่อน แต่น่าเสยีดายที่วรยุทธ์ห่างชั้นกนัเกนิไป 

นางจงึไม่อาจจบัเงาของอกีฝ่ายได้

ยามนี้จะท�าอย่างไรด ีนางจบัทศิทางของอกีฝ่ายไม่ได้ แถมยงัสลดัทิ้ง

ไม่ส�าเรจ็...ดวงตาที่หลุบลงต�่าฉายประกายเยน็เยยีบ

เบื้องหน้าจะเป็นเขตชุมชนของถนนตะวันออกแล้ว ผู้คนสัญจรไปมา

บนถนนสายนี้มากมาย เสียงเร่ขายสินค้าดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งคึกคักและ
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จอแจ ถนนสายนี้มีโรงเตี๊ยมขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ พอเห็นดังนั้นดวงตาของ 

ซูลั่วกเ็ผยประกายเจ้าเล่ห์ นางอุ้มเจ้ามงักรน้อยเดนิเข้าไปอย่างใจเยน็ ก่อนจะ

บอกเสี่ยวเอ้อร์ว่าต้องการห้องพกัห้องหนึ่ง

หลังจากเข้าไปในห้องพัก ซูลั่วก็ปิดประตูห้อง นางโยนเจ้ามังกรน้อย

เข้าไปในมิติแล้วก็คว้าชุดผู้ชายออกมาแทน จากนั้นก็จัดการเปลี่ยนชุดและ

แปลงโฉม ไม่นานเด็กสาวที่มีใบหน้าเหลืองก็เปลี่ยนเป็นเด็กหนุ่มหน้าตา

ธรรมดาในชุดเสื้อตัวยาวสีฟ้า ใบหน้าที่ดูธรรมดานั้นไม่โดดเด่นหากยืนอยู่

ท่ามกลางกลุ่มคน ฉะนั้นคดิจะหาตวันางย่อมเป็นเรื่องยาก

ซลูั่วพอใจกบัรปูโฉมใหม่มาก นางส�ารวจตวัเองในกระจกอย่างละเอยีด

อกีครั้ง ครั้นไม่พบความผดิปกตใิดๆ นางจงึเริ่มลงมอื โดยไม่ได้ออกไปทาง

ประต ูแต่ออกไปทางหน้าต่างแล้วโรยตวัผ่านโถงตรงกลางไปยงัห้องฝ่ังตรงข้าม

ที่ห่างออกไปสองจั้ง1

ห้องฝ่ังตรงข้ามมบีณัฑติผู้หนึ่งพกัอยู ่ฝ่ายนั้นก�าลงัโคลงศรีษะท่องต�ารา

และบทกลอน โดยหารูต้วัไม่ว่าห้องของตนถกูบกุรกุ ซลูั่วปรบัฝีเท้าให้แผ่วเบา

และเดนิอ้อมบณัฑติผู้นั้นไปอย่างเงยีบๆ จากนั้นกเ็ปิดประตูห้องอกีครั้งอย่าง

แผ่วเบาแล้วก้าวออกไปด้านนอก

ขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นไปอย่างธรรมชาติเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้

หลงัเรอืนตวัเอง

ผู้ฝึกยุทธ์ที่เฝ้าอยู่หน้าประตูห้องของซูลั่วหารู้ไม่ว่านางจากไปแล้ว เขา

ยงัคงยนืกอดกระบี่ ปักหลกัเฝ้าอยู่หน้าห้อง

ผ่านไปหนึ่งเค่อ2 หลิ่วเฉิงเฟิงก็เดินทางมาถึงห้องพักภายในโรงเตี๊ยม

พร้อมด้วยคนกลุ่มหนึ่ง ก่อนจะใช้เท้าถบีประตูให้เปิดออก ทว่า...ด้านในกลบั

ไม่มใีครอยู่เสยีแล้ว

1 จั้ง ( ) เป็นหน่วยมาตราวดัของจนี เทยีบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
2 เค่อ ( ) เป็นการนบัช่วงเวลาอย่างหนึ่งของจนี โดยที่ 1 เค่อเท่ากบัประมาณ 15 นาที



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน & กอหญ้า : แปล
15

หลิ่วเฉิงเฟิงโมโหจนแทบเต้น เขาฟาดฝ่ามือไปยังคนที่สะกดรอยตาม

ซูลั่วมา “เจ้าโง่! ไหนว่าสะกดรอยตามส�าเรจ็แล้วมใิช่หรอื ไหนล่ะคน คนอยู่

ที่ไหน!” นงัเดก็เมื่อวานซนืนั่นมหีนิผลกึสฟี้าอยู่ในมอื ซ�้าวนันี้เขายงัถูกหลอก

ครั้งแล้วครั้งเล่า หนี้แค้นครั้งนี้ถงึอย่างไรก็ต้องช�าระ จะปล่อยให้นางหนีไป 

เช่นนี้ไม่ได้เป็นอนัขาด!

คนที่สะกดรอยตามซูลั่วก่อนหน้านี้คอืหลิ่วซาน ซึ่งเป็นองครกัษ์ระดบั

สูงของสกุลหลิ่ว เขามองห้องอนัว่างเปล่าอย่างเหลอืเชื่อพลางเอ่ยออกมาอย่าง

งุนงง “คุณชายรอง ก่อนหน้านี้นงัตวัดเีข้าไปในห้องแล้วจรงิๆ ขอรบั เพยีงแต่

บ่าวคิดไม่ถึงว่านังเด็กนั่นจะเจ้าเล่ห์ถึงเพียงนี้ นางถึงกับหนีไปได้!” แล้วนาง

หนไีปตั้งแต่เมื่อใดกนั...

“หน?ี หึๆ  นางคดิว่านางจะหนพี้นหรอื” หลิ่วเฉงิเฟิงคลี่ยิ้มแฝงความ

อาฆาตแล้วโบกมอืวูบหนึ่ง สุนขัจิ้งจอกขนปกุปยุพลนัปรากฏขึ้นในมอืของบ่าว

อกีคน

หลิ่วเฉิงเฟิงหยิบเส้นผมบางยาวเส้นหนึ่งมาให้มันดม จากนั้นก็ป้อน

โอสถเม็ดหนึ่งให้ ก่อนจะตบหัวมันเบาๆ “เด็กดี รีบไปหาตัวคนผู้นี้มาให้ข้า 

โดยไว! หาพบเมื่อไรข้าจะตกรางวลัให้เจ้าอย่างงาม”

เขาฉวยโอกาสตอนซูลั่วไม่ระวัง ดึงผมเส้นนั้นมาจากศีรษะของนาง 

เนื่องจากไม่ได้ถอนออกมาทั้งโคน ซูลั่วจงึไม่รู้ตวั อนัที่จรงิเขาไม่คดิจะปล่อย

ซูลั่วไปตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

สุนัขจิ้งจอกตัวนี้แม้มีทองพันชั่งก็หาซื้อไม่ได้ ความร้ายกาจที่สุดของ

มนัคอืประสาทการดมกลิ่นอนัเฉยีบไว เมื่อสุนขัจิ้งจอกสวรรค์กนิโอสถกระตุน้

การดมกลิ่นเข้าไป ประสาทการดมกลิ่นจะไวขึ้นอกีสบิเท่า และเพื่อจบัตวัซูลั่ว 

หลิ่วเฉิงเฟิงถึงขั้นป้อนโอสถที่หายากให้สุนัขจิ้งจอกสวรรค์ เห็นได้ชัดว่าเขา

ตั้งใจแน่วแน่เพยีงใดที่จะตามล่าซูลั่ว

พอสุนัขจิ้งจอกกลืนโอสถลงไป ร่างเล็กของมันก็วิ่งพล่านไปทั่วห้อง

เหมือนจะเสาะหาบางสิ่งไม่หยุด ก่อนที่มันจะพุ่งกระโจนไปยังหน้าต่างห้อง 
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ฝั่งตรงข้าม มนัพบเบาะแสของซูลั่วจรงิๆ

“ตาม!” หลิ่วเฉงิเฟิงกระตุกยิ้มอนัตรายที่มุมปาก ชายหนุ่มโบกมอือกี

ครั้ง ทุกคนกต็ามไล่ล่าออกไปในทนัที

ซูลั่วที่สลัดการสะกดรอยตามได้ส�าเร็จไม่รีบร้อนที่จะกลับจวนสกุลซ ู

นางเดินเล่นพลางชมทิวทัศน์ของเขตชุมชนแห่งนี้อย่างใจเย็น แต่จู่ๆ ก็รู้สึก 

ถงึอนัตรายที่ใกล้เข้ามา...ใกล้เข้ามาทุกที

นางหันกลับไปมอง ทันใดนั้นก็รู้สึกว่าไม่ได้การแล้ว! นางเห็นหลิ่ว-

เฉงิเฟิงน�าคนกลุม่หนึ่งพุง่เข้ามาหานางอย่างดดุนั แต่สิ่งที่น�าหน้าเขามากลบัเป็น

สุนขัจิ้งจอกตวัเลก็ตวัหนึ่ง

เดิมทีซูลั่วเบาใจลงมาก เพราะตอนนี้นางแต่งตัวไม่เหมือนก่อนหน้านี้

แล้ว ต่อให้ยนือยูต่รงหน้าหลิ่วเฉงิเฟิงกไ็ม่แน่ว่าเขาจะจ�านางได้ ทว่าดวงตาของ

สุนัขจิ้งจอกตัวนั้นเอาแต่จ้องนางเขม็งขณะทะยานมาหานาง ท่าทางแบบนี้...

เหน็ชดัว่ามนัจ�านางได้ เป้าหมายกค็อืนาง! ซูลั่วใจเต้นแรง แม้จะไม่รู้เหตุผล

แต่สุนขัจิ้งจอกตวันั้นจ�านางได้จรงิๆ

หากมีเพียงหลิ่วเฉิงเฟิงคนเดียวยังพอสู้ไหว แต่เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่าย

เตรยีมการมาก่อน ข้างกายเขามยีอดฝีมอืนบัไม่ถ้วน นางคนเดยีวจะเอาชนะ

ได้อย่างไร อีกอย่าง ในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่ว่าจะใช้อุบายอย่างไรก็ไม่มี

ประโยชน์ มวัคดิมากในช่วงหน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้กไ็ม่ช่วยอะไร หนทางเดยีว

คอืหน ีครั้งนี้หนใีห้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากนั

ซูลั่วข้องใจเป็นอย่างยิ่ง นางคดิอย่างไรกไ็ม่เข้าใจว่านางเปลี่ยนชุดและ

แปลงโฉมแล้ว แต่กลับยังถูกหลิ่วเฉิงเฟิงสะกดรอยตามได้อีก แสดงว่าการ

สะกดรอยตามสองครั้งก่อนหน้านี้ย่อมเป็นฝีมือของหลิ่วเฉิงเฟิงเช่นกัน ซูลั่ว

แอบก�าหมดัแน่น คนผู้นี้ตามรงัควานนางไม่เลกิ ไว้มโีอกาสเมื่อไรนางต้องก�าจดั

เขาแน่ หาไม่เขาคงสร้างความวุ่นวายให้นางไม่จบสิ้น

ซลูั่วขยบัฝีเท้าไปข้างหน้าประดจุโผบนิ ร่างพุง่ไปดุจสายฟ้า หลิ่วเฉงิเฟิง
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น�ายอดฝีมอืไล่ล่าตามมาอย่างไม่ลดละ ยิ่งไล่ตามระยะห่างระหว่างสองฝ่ายก็

ยิ่งใกล้เข้ามาทุกทีๆ ...

ถนนตะวันออกที่เดิมทีคึกคักและจอแจพลันโกลาหลอลหม่าน ทั้งคน

และม้าแตกฮอื แต่ละคนต่างกลวัว่าจะถูกดงึเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

ซูลั่วร้อนใจ แย่แล้ว หากไม่ท�าอะไรสกัอย่าง ไม่ช้ากเ็รว็นางต้องถูกไล่

ทนัแน่! หากหลิ่วเฉงิเฟิงต้องการเพยีงหนิผลกึสฟี้ากแ็ล้วไป แต่เขาใช้ก�าลงัคน

มากมายเช่นนี้กแ็สดงชดัว่าต้องการตวัแกะอ้วนอย่างนาง หากครั้งนี้ถูกเขาจบั

ตวัไป เกรงว่านบัจากนี้ไปชวีติของนางคงล�าบาก

ดวงตาของซลูั่วทอประกายเยน็เยยีบ ทนัใดนั้น ห่างไปไม่ไกลนางกเ็หน็

รถม้าคนัหนึ่งทะยานเข้ามาอย่างรวดเรว็

ม้าเกลด็มงักร! ซลูั่วดใีจเพราะตระหนกัได้ว่าม้าเกลด็มงักรเป็นตวัแทน

ของใคร ยามนี้นางอยากจะร้องขอความช่วยเหลอืจากหนานกงหลวิอวิ๋นดงัๆ 

แต่ไม่ได้ หากท�าแบบนั้นจะเสยีหน้าเกนิไป

ดวงตาของซูลั่วเป็นประกาย ตัดสินใจว่าตราบใดที่ยังไม่ได้พยายาม

อย่างเต็มที่จะไม่ขอความช่วยเหลือจากเขาเด็ดขาด ติดค้างหนี้บุญคุณผู้อื่น 

ไม่เป็นไร หากติดหนี้บุญคุณหนานกงหลิวอวิ๋น ถึงเวลาเขาให้นางชดใช้ด้วย

ร่างกายจะท�าเช่นใดเล่า พรบิตาเดยีวซูลั่วกต็ดัสนิใจได้

นางยืนหลบอยู่ตรงก�าแพง รอให้ม้าเกล็ดมังกรวิ่งทะยานผ่านไปแล้ว

ค่อยพลกิตวัไปเกาะอยูใ่ต้รถม้า มอืทั้งสองทาบไม้กระดานที่ท�าจากไม้จื่อถาน3 

อย่างแผ่วเบา ทั้งร่างขนานไปกบัท้องรถ

หลิ่วเฉงิเฟิงที่ไล่ตามมาคดิไม่ถงึว่าเพยีงชั่วพรบิตาร่องรอยของซูลั่วจะ

หายไป สหีน้าของเขาย�่าแย่ ทว่ามบี่าวตาไวคนหนึ่งกระซบิบอก “คุณชายรอง 

เมื่อครู่บ่าวเหน็เดก็หนุ่มผู้นั้นหลบเข้าไปในรถม้าขอรบั”

3 จื่อถาน ( ) เป็นไม้ยนืต้น สงูประมาณ 15-25 เมตร เนื้อไม้แขง็และมคีวามหนาแน่น ใจกลาง

เป็นสแีดง มกัใช้สร้างบ้านหรอืเครื่องเรอืน
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“ยงัไม่รบีสกดัรถม้าคนันั้นไว้อกี อยากตายหรอือย่างไร!” หลิ่วเฉงิเฟิง

หวดแส้ออกไปด้วยความโมโห

“แต่นั่นมนั...”

บ่าวผู้นั้นยังพูดไม่ทันจบก็ถูกหลิ่วเฉิงเฟิงตบหน้า “ไม่ว่าจะเป็นรถม้า

ของใครก็ต้องสกัดไว้ให้ได้ เข้าใจหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นรถม้าของใครก็ตาม” 

หลิ่วเฉงิเฟิงกดัฟันเอ่ยประโยคสุดท้ายออกมา

หินผลึกสีฟ้าก้อนนั้นมีค่ากับจวนสกุลหลิ่วของพวกเขายิ่งนัก เมื่อครู่

ท่านปูส่่งข่าวมาว่าต้องน�าหนิผลกึสฟ้ีากลบัไปให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวธิกีารใดกต็าม 

หลิ่วเฉงิเฟิงที่มปีู่ของตนถอืหางอยู่จงึมั่นใจอย่างเตม็เปี่ยม

บ่าวที่ถกูหลิ่วเฉงิเฟิงตบหน้าจงึไม่กล้าขดัขนื ได้แต่ออกไปสกดัม้าเกลด็

มงักร

“หยุด! หยุดรถม้าเดี๋ยวนี้!” บ่าวจวนสกุลหลิ่วใช้สองมือเท้าเอวอย่าง 

ไม่กลวัตายขณะยนืขวางกลางถนน พยายามจะหยุดยั้งม้าเกลด็มงักร

แต่การสกัดม้าเกล็ดมังกรง่ายอย่างนั้นเสียเมื่อไร ครั้นมีคนขวางอยู ่

ตรงหน้าอย่างไม่รู้กาลเทศะ ม้าเกลด็มงักรที่มรีูปลกัษณ์สง่างามกถ็บีสองเท้า

หน้าใส่สิ่งที่ขวางอยู่โดยไม่ลงัเล

“อ๊ากกก...” ร่างของบ่าวผู้นั้นถูกเตะลอยขึ้นไปเป็นแนวโค้งอยู่กลาง

อากาศ ก่อนจะร่วงลงบนพื้นดงัโครม ตอนที่ร่วงลงมา ร่างกแ็หลกเหลวจนไม่

เหลอืสภาพเดมิ

“ฮู่ว์...”

จงัหวะนั้นเอง ผู้คนบนถนนที่เดมิทเีอะอะวุ่นวายพลนัเงยีบกรบิ ต่างก็

สูดลมหายใจอย่างตื่นตระหนก พลางจ้องม้าเกล็ดมังกรที่เกล็ดทั่วร่างส่อง

ประกายระยบิระยบัยามต้องแสงแดด

หลิ่วเฉงิเฟิงเองกต็ะลงึงนักบัเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นอย่างกะทนัหนั แต่เพยีง

พรบิตาเขากไ็ด้สต ิรวบรวมก�าลงัหมายจะตวาดด่า ทว่ากลบัเหน็ใบหน้านิ่งเฉย

เยน็ชาบนที่นั่งคนขบั ทั้งยงักวาดตามองมาทางเขา “ใครกล้าขวางม้าเกลด็มงักร 
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ตาย!”

ซูลั่วที่อยู่ข้างใต้รถม้ากลอกตามองทนัที

หลงิเฟิงเชื่องเหมอืนแมวยามอยู่ต่อหน้าหนานกงหลวิอวิ๋น คดิไม่ถงึว่า

อยู่ต่อหน้าคนอื่นจะน่าเกรงขามเช่นนี้

ม้า...ม้าเกลด็มงักร? หลิ่วเฉงิเฟิงตื่นตระหนก เขาเพิ่งตระหนกัได้วา่ม้า

ที่ยืนสง่าอยู่ตรงหน้าหาใช่ม้าอื่น แต่เป็นม้าเกล็ดมังกรขององค์ชายจิ้น ใน 

แผ่นดนิมม้ีาเกลด็มงักรนี้เพยีงตวัเดยีว เป็นหนึ่งไม่มสีอง ทั้งยงัเป็นสญัลกัษณ์

แทนฐานะอนัสูงส่งขององค์ชายจิ้น

ลมหายใจของหลิ่วเฉิงเฟิงถูกเก็บกักไว้ในล�าคอ จะออกก็ไม่ออก  

จะเข้าก็ไม่เข้า ได้แต่กลั้นหายใจจนหน้าแดงหูแดง เมื่อครู่นี้เขาช่างโง่งมนัก  

ถงึขั้นสั่งให้คนไปขวางม้าเกลด็มงักรขององค์ชายจิ้น

หลิ่วเฉงิเฟิงได้สตอิย่างรวดเรว็ เขาปั้นหน้ายิ้มประจบพลางเดนิเข้าไป

หาอย่างกระตอืรอืร้น “คดิ...คดิไม่ถงึว่าองค์ชายจิ้นจะอยู่ที่นี่ด้วย กระหม่อม

กระท�าการบุ่มบ่าม หวงัว่าองค์ชายจิ้นจะไม่ถอืสา อย่าได้ถอืสากระหม่อมเลย

พ่ะย่ะค่ะ” หลิ่วเฉงิเฟิงกล่าวด้วยท่าทนีอบน้อมอย่างยิ่ง

ในรถม้ามเีพยีงความเงยีบ ปราศจากเสยีงอื่นใด แต่กลบัเป่ียมด้วยพลงั

กดดันอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งเป็นเช่นนี้หัวใจของหลิ่วเฉิงเฟิงก็ยิ่งสั่นสะท้าน เขา

ขอร้องอย่างไม่เหลือศักดิ์ศรี เหงื่อเย็นผุดซึมบนหน้าผากไม่หยุด ร่างกาย 

สั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้

เหมือนเวลาผ่านไปแสนนาน เสียงทุ้มหนักจึงดังออกมาจากในรถม้า 

“พวกเจ้ายุ่งกบัเรื่องอนัใดอยู่” น�้าเสยีงที่เอ่ยนั้นนุ่มนวลและเรยีบเรื่อย ไม่ช้า

หรอืเรว็จนเกนิไป

ทุกคนได้แต่จินตนาการไปต่างๆ นานาว่าเจ้าของน�้าเสียงร้ายกาจและ

เกียจคร้านเช่นนี้จะมีใบหน้าหล่อเหลาชวนให้ลุ่มหลงเพียงใด น่าเสียดายที่ 

แต่ไหนแต่ไรองค์ชายจิ้นปรากฏตัวน้อยครั้ง ผู้ที่เคยเห็นโฉมหน้าที่แท้จริง 

ของเขามนี้อยยิ่งนกั
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เวลานี้ทุกคนต่างเพ่งสมาธิและกลั้นหายใจ ด้วยเกรงว่าหากพ่น 

ลมหายใจที่สกปรกออกมา จะท�าให้องค์ชายจิ้นผู้สูงส่งเป็นหนึ่งไม่มีสองต้อง

แปดเปื้อน ผู้คนโดยรอบค้อมกายและย่อเข่าลงโดยไม่รู้ตัว ยามอยู่ต่อหน้า 

องค์ชายจิ้น ใครจะกล้าเชดิหน้าหรอืยดือกอย่างโอหงักนัเล่า องค์ชายจิ้นเปรยีบ

ดงัราชนัผูอ้ยู่เหนอืคนทั่วหล้า แม้จะนั่งอยูใ่นรถม้าแต่กลิ่นอายความเผดจ็การ

กท็�าให้ทุกคนมกิล้าละเลย

หลิ่วเฉงิเฟิงใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดสะกดความหวาดหวั่น ก่อนจะตอบเสยีง

ค่อย “ทูลองค์ชาย สกุลหลิ่วของพวกเราถูกโจรปล้น สมบตัลิ�้าค่าชิ้นหนึ่งหาย

ไป กระหม่อมจงึรบัค�าสั่งจากประมขุของจวนให้มาตามจบัโจร ไม่คดิว่าจะสร้าง

ความตกใจให้องค์ชายพ่ะย่ะค่ะ”

“โจร?” องค์ชายจิ้นซึ่งนั่งอยู่ในรถม้ากระตุกยิ้มที่มุมปากอย่างครุ่นคดิ 

น�้าเสยีงฟังดูเกยีจคร้านไม่จรงิจงั

“พ่ะย่ะค่ะ” หลิ่วเฉงิเฟิงแต่งเรื่องต่อ “โจรผู้นี้ลกัขโมยหนิผลกึสฟี้าซึ่ง

เป็นสมบัติประจ�าตระกูลของจวนสกุลหลิ่วไป กระหม่อมจึงต้องจับตัวมันให้

ได้ ขอองค์ชายจิ้นโปรดให้ทางด้วยพ่ะย่ะค่ะ”

“จวนสกุลหลิ่วใหญ่โตปานนั้น แต่กลับปล่อยให้โจรคนหนึ่งลักขโมย

สมบัติของตระกูลไปได้ หึๆ ก�าลังของจวนสกุลหลิ่วอ่อนแอถึงเพียงนี้ตั้งแต่

เมื่อใด” องค์ชายจิ้นเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ ทว่าวาจาของเขาประหนึ่งฝ่ามอืที่ตบลง

บนใบหน้าของหลิ่วเฉงิเฟิงอย่างแรง

หลิ่วเฉงิเฟิงหน้าแดงก�่า อกึอกัพดูไม่ออก และกระอกักระอ่วนใจยิ่งนกั

“กลบัไป” องค์ชายจิ้นออกค�าสั่งเสยีงเรยีบด้วยท่าทางเยน็ชาโอหงั ขณะ

เดยีวกนักด็ุดนัน่าเกรงขาม

ม้าเกลด็มงักรเปล่งเสยีงค�าราม สองขาก้าวไปข้างหน้าท�าท่าจะพุง่ทะยาน

ออกไป ทนัใดนั้นเองสุนขัจิ้งจอกตวัเลก็จ้อยกก็ระโจนขึ้นไปบนรถม้าอย่างไม่

คดิชวีติ ราวกบับนนั้นมสีิ่งที่ดงึดูดมนัเอาไว้

“คณุชายรอง ค้นดูโดยรอบแล้ว ไม่พบร่องรอยของคนผูน้ั้นเลยขอรบั” 
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บ่าวจวนสกุลหลิ่วคนหนึ่งกลบัมารายงานเสยีงแผ่ว

หลิ่วเฉิงเฟิงมองสุนัขจิ้งจอกที่กระโจนไปข้างหน้าไม่ยอมหยุดด้วย

ดวงตาที่ทอประกายซบัซ้อน เดาได้ไม่ยากเลย รอบด้านหาไม่พบเป็นเพราะคน

ผู้นั้นซ่อนตวัอยู่ในรถม้าขององค์ชายจิ้น แต่...ด้วยความเคารพย�าเกรงที่มตี่อ

องค์ชาย หลิ่วเฉงิเฟิงพลนัชะงกั แต่แล้วกน็กึขึ้นได้ว่าวรยุทธ์ของท่านปู่ก�าลงั

จะบรรลุขั้นเจด็ ถงึเวลานั้นความสามารถย่อมไม่ด้อยกว่าองค์ชายจิ้น เขาไม่

จ�าเป็นจะต้องหวาดเกรงองค์ชายจิ้นถึงเพียงนี้อีก จะอย่างไรเสียก็ต้องน�าหิน

ผลกึสฟี้าก้อนนั้นกลบัมาให้ได้

หลิ่วเฉิงเฟิงตัดสินใจได้ทันที เขาก้าวออกไปขวางหน้าม้าเกล็ดมังกร

พลางเอ่ยเสียงดัง “องค์ชายจิ้น ไม่แน่โจรผู้นั้นอาจซ่อนตัวอยู่ในรถม้า เพื่อ

ความปลอดภยั โปรดลงจากรถและให้ข้าตรวจดูหน่อยเถอะพ่ะย่ะค่ะ ป้องกนั

ไม่ให้โจรผู้นั้นท�าร้ายองค์ชายเอาได้”

ข้างกายหลิ่วเฉงิเฟิงคอืผู้ฝึกยุทธ์กลุ่มใหญ่ พวกเขายนืปักหลกัอยู่ข้าง

หน้า ล้อมม้าเกล็ดมังกรไว้ตรงกลาง แม้น�้าเสียงจะฟังดูเกรงอกเกรงใจอยู่ 

ในท ีแต่เจ้าตวักลบัวางท่าบงัคบัให้องค์ชายจิ้นลงมาจากรถม้า

องค์ชายจิ้นที่นั่งอยู่ในรถม้าหัวเราะเบาๆ ด้วยเสียงทุ้มหนัก “เจ้าเด็ก

สกุลหลิ่ว นี่เจ้าก�าลงัข่มขู่ข้าหรอื”

ในใจของหลิ่วเฉงิเฟงิลนลานแตก่ย็งัคงปัน้หน้าสขุุมขณะตอบ “มกิลา้ๆ 

กระหม่อมแค่อยากเชญิองค์ชายจิ้นลงจากรถม้ามาพกัผ่อนเท่านั้นพ่ะย่ะค่ะ ให้

กระหม่อมได้มโีอกาสถวายน�้าชาสกัถ้วย องค์ชายคดิเหน็อย่างไรพ่ะย่ะค่ะ”

องค์ชายจิ้นไม่ตอบอนัใด ภายในรถม้าเงยีบงนั

ผา่นไปครู่ใหญ่ เสยีงพ่นลมหายใจกด็งัออกมาจากรถม้า แค่เสยีงเบาๆ 

กส็ร้างความตื่นตระหนกไปทั่ว ไม่มใีครกล้าปรปิากพดู ทกุคนต่างก้มหน้าอย่าง

หวาดกลวั รวมทั้งหลิ่วเฉงิเฟิงด้วย

“เจ้ายงัคงยนืกราน?” เสยีงขององค์ชายจิ้นใสกระจ่างดุจบ่อน�้าแร่

“เชิญองค์ชายจิ้นลงมาจากรถม้าพ่ะย่ะค่ะ” หลิ่วเฉิงเฟิงก�าหมัดแน่น 
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บงัคบัสองขาไม่ให้สั่น

ดูเหมอืนหนานกงหลวิอวิ๋นจะเหน็ว่าเรื่องนี้น่าขนัยิ่ง จงึหวัเราะเสยีงดงั 

“ดื่มน�้าชา? หึๆ  หลงิเฟิง เชญิพวกเขาดื่มชาเลอืดของต�าหนกัจิ้นอ๋องสกัหน่อย

เป็นอย่างไร ดูว่ารสชาตจิะถูกปากหรอืไม่”

“พ่ะย่ะค่ะ” หลิงเฟิงรับค�าอย่างคล่องแคล่วฉับไว ยังไม่ทันสิ้นเสียง 

กระบี่ยาวกถ็ูกชกัออกจากฝัก

ซลูั่วที่หลบอยูข้่างใต้รถม้าไม่รูว่้าหลงิเฟิงออกกระบวนท่าอย่างไร ได้ยนิ

เพยีงเสยีงกระบี่ยาวแหวกอากาศดงัไม่หยดุ โลหติสาดกระเซน็ไปทั่ว เสยีงกรดี

ร้องโหยหวนดงัขึ้นอย่างต่อเนื่อง...แม้ทกุอย่างจะเกดิขึ้นในเวลาชั่วพรบิตา แต่

กลบัรู้สกึเหมอืนยาวนานอย่างยิ่ง กว่าซูลั่วจะได้สต ิสงครามกย็ุตแิล้ว

ศีรษะ ใบหน้า และล�าตัวของหลิ่วเฉิงเฟิงเต็มไปด้วยเลือด แววตา

เลื่อนลอย ผมเผ้ายุ่งเหยงิ เสื้อผ้ากข็าดวิ่น ยามนี้ช่างดูอเนจอนาถยิ่งนกั สภาพ

แทบดูไม่ได้ อกีทั้งเขายงัเป็นคนของจวนสกุลหลิ่วเพยีงคนเดยีวที่ยนือยู่ และ

เป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ชายหนุ่มที่ไม่ได้รับบาดเจ็บกลับมี

สภาพสยดสยองยิ่งกว่าคนที่บาดเจบ็ หลิ่วเฉงิเฟิงยงัคงยนืนิ่งอยู่กบัที่ ดวงตา

เบกิกว้างเหมอืนคนเสยีสต ิท�าอย่างไรกไ็ม่อาจเรยีกสตกิลบัมาได้

เพยีงครู่เดยีว ยอดฝีมอืที่เขาพามากถ็ูกจดัการเรยีบ จวบจนสงคราม

ยุต ิเขายงัไม่รู้ด้วยซ�้าว่าอกีฝ่ายลงมอือย่างไร...ไฉนจงึเป็นเช่นนี้

ที่น่าสยดสยองที่สุดกค็อื ครั้งนี้คนที่ลงมอืเป็นเพยีงองครกัษ์คนสนทิ

ขององค์ชายจิ้น ว่ากนัว่าความสามารถขององค์ชายจิ้นแขง็แกร่ง น่ากลวั และ

ลกึล�้ายากจะคาดเดายิ่งกว่า

ว่ากนัว่าสิ่งที่น่ากลวัที่สุดขององค์ชายจิ้นหาใช่วรยุทธ์...แต่เป็นนสิยั

ว่ากันว่าองค์ชายจิ้นมีนิสัยแปลกประหลาด อารมณ์แปรปรวน โหด

เหี้ยมอ�ามหิต...ก่อนหน้ายังฉีกยิ้มอย่างอ่อนโยน พริบตาเดียวกลับชักกระบี่

ยาวออกจากฝัก

ว่ากันว่าองค์ชายจิ้นมีแต่ขี้เกียจจนคร้านจะลงมือ...แต่ไม่มีเป้าหมายที่
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ไม่กล้าสงัหาร

ว่ากนัว่าในยุทธภพมเีรื่องเล่าลอืเกี่ยวกบัองค์ชายจิ้นนบัไม่ถ้วน

ทั้งที่เขาตระหนกัดแีต่กย็งัจะฝ่าฝืน ช่างโง่เง่าสิ้นด!ี ยามนี้หลิ่วเฉงิเฟิง

นกึเสยีใจอย่างสุดแสน

หลงิเฟิงเชด็กระบี่ยาวในมอืช้าๆ ปรายตามองหลิ่วเฉงิเฟิงเรยีบๆ ขณะ

เอ่ยกบัองค์ชายจิ้นที่นั่งอยู่ในรถม้า “ทูลองค์ชาย เหลอืผู้รอดชวีติอกีหนึ่งราย

พ่ะย่ะค่ะ”

“อืม” องค์ชายจิ้นเอนกายอยู่บนเก้าอี้หยกอย่างเกียจคร้านพลางหมุน

แหวนปันจื่อ4 หยกขาวเล่น ก่อนจะเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ “เกบ็ไว้ ให้ไปแจ้งข่าวที่

จวนสกุลหลิ่ว”

สองนายบ่าวสนทนากนัเหมอืนไม่มผู้ีอื่นอยูด้่วย ท�าเอาหลิ่วเฉงิเฟิงแทบ

จะร้องค�ารามออกมา เขาไม่ใช่หมาแมวที่ไหน แต่เป็นถงึคุณชายรองสกุลหลิ่ว

ซึ่งเกดิจากฮูหยนิใหญ่ บดันี้มวีรยุทธ์ขั้นสาม! ในสายตาขององค์ชายจิ้น เขา

ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยหรอื ในสายตาอกีฝ่าย เขาแย่ถงึเพยีงนี้เชยีว?

หลิ่วเฉงิเฟิงข่มกลั้นอารมณ์จนหน้าแดงก�่าพลางจ้องรถม้าเขมง็

แต่หลงิเฟิงกบัม้าเกลด็มงักรคร้านจะชายตาแลเขาด้วยซ�้า จงึตรงดิ่งจาก

ไปทันที แล้วนับประสาอะไรกับองค์ชายจิ้นที่ไม่แม้แต่จะปรากฏตัวออกมา

ตั้งแต่ต้นจนจบ

บนถนนที่เตม็ไปด้วยโลหติ บรรยากาศเงยีบกรบิ ผู้คนต่างหลบเลี่ยง

ไปไกล มเีพยีงหลิ่วเฉงิเฟิงยนืเหม่อลอยอยู่ตามล�าพงั

หลิ่วเฉิงเฟิงย้อนคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า เขาไม่เข้าใจ

เอาเสียเลย ก็แค่อยากเชิญองค์ชายจิ้นลงจากรถม้า ไฉนอีกฝ่ายต้องลงมือ

สังหารคนเยี่ยงนี้ด้วย เพราะอะไรกัน...ขุนพลสกุลหลิ่วต้องมาตายเปล่า 

4 ปันจื่อ ( ) เดิมเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้สวมที่นิ้วโป้งข้างขวาเวลายิงธนู เพื่อป้องกันไม่ให้ 

นิ้วมอืถูกสายธนูบาด ต่อมานยิมสวมเป็นเครื่องประดบัที่แสดงถงึฐานะอนัสูงส่ง
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อย่างนี้หรือ และไหนจะยังหินผลึกสีฟ้าก้อนนั้นอีก จะปล่อยให้ตกอยู่ในมือ

ขององค์ชายจิ้นไม่ได้เดด็ขาด องค์ชายจิ้นเป็นผู้ฝึกยทุธ์ขั้นหกมใิช่หรอื ผูอ้าวโุส

ในตระกูลเขาก็อยู่ขั้นหกเช่นกัน ไม่แน่เสมอไปหรอกว่าจะต้องพ่ายแพ้แก่ 

องค์ชายจิ้น!

เมื่อคดิได้ดงันั้น หลิ่วเฉงิเฟิงกก็้าวเท้าวิ่งกลบัไปยงัจวนสกุลหลิ่วทนัที



ยี่สิบสอง
ตำาหนักจิ้นอ๋อง

ม้าเกล็ดมังกรวิ่งเหยาะๆ ไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ต�าหนักจิ้นอ๋อง  

ซูลั่วที่อยู่ใต้รถม้าผ่อนลมหายใจออกมา ในที่สุดหลิ่วเฉงิเฟิงผู้น่ารงัเกยีจกถ็ูก

ขบัไล่ไปเสยีท ีและนางกห็นรีอดมาจนได้ การหลบอยู่ใต้รถม้าหาใช่แผนการ

ระยะยาวไม่ ส�าหรบัหนานกงหลวิอวิ๋น...หากไม่ต้องพบเขาได้ ซลูั่วย่อมไม่อยาก

พบหน้าเขาเลย

เดิมทีซูลั่วตั้งใจจะทิ้งตัวลงบนพื้นเงียบๆ รอให้ม้าเกล็ดมังกรผ่านไป 

ถงึค่อยลกุขึ้นแล้วกลบัจวนสกลุซู แต่กต้็องตกตะลงึพรงึเพรดิเมื่อพบว่าฝ่ามอื

ที่ทาบอยู่กบัไม้กระดานใต้รถม้านั้นดงึไม่ออก! ใต้ท้องรถเหมอืนทากาวไว้ มนั

ดูดฝ่ามือนางไว้แน่นหนึบ ไม่ว่าจะออกแรงอย่างไรฝ่ามือก็ไม่ขยับเลยแม้แต่

นดิ

ซูลั่วอดรู้สกึอกสั่นขวญัแขวนไม่ได้ เกดิอะไรขึ้น เมื่อครู่ตอนหลงิเฟิง 

กบัคนของจวนสกลุหลิ่วต่อสูก้นั นางยงัขยบัฝ่ามอืได้อยู่นี่นา ตอนนี้ท�าไมขยบั

ไม่ได้แล้วล่ะ ไม่เพยีงแค่ฝ่ามอืเท่านั้น แม้แต่ขาทั้งสองข้างกเ็หมอืนจะงอกตดิ

กบัใต้ท้องรถ ขยบัเขยื้อนไม่ได้แม้แต่น้อย เรื่องการหลบหนยีิ่งไม่ต้องพูดถงึ

ซลูั่วดิ้นรนไม่หยดุ บดิตวัพยายามจะให้หลดุแต่กลบัไม่ได้ผล จนท�าให้
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นางเริ่มร้อนใจ

ตรงกนัข้าม องค์ชายจิ้นที่นั่งอยูใ่นรถม้ากลบัพลกิม้วนต�าราอย่างสบาย

อารมณ์ เหมือนนึกเรื่องสนุกบางอย่างขึ้นมาได้ ใบหน้าของเขาประดับด้วย 

คิ้วสดี�าเข้ม ดวงตาใสกระจ่างดุจบ่อน�้าในฤดูใบไม้ร่วง มุมปากแย้มยิ้มเจดิจ้า 

นิ้วมอืเรยีวยาวที่เหน็ข้อกระดูกชดัเจนเคาะลงบนโต๊ะครั้งแล้วครั้งเล่า ดวงตา

คู่นั้นเผยรอยยิ้มเยน็ชา

ซูลั่วยงัคงดิ้นรนมาตลอดทางแต่กไ็ร้ผล ม้าเกลด็มงักรน�าองค์ชายจิ้น

และนางที่อยูข่า้งใตร้ถม้ากลบัไปยงัต�าหนกัจิ้นอ๋องพรอ้มกนั พอถงึหน้าประตู 

องค์ชายจิ้นกก้็าวลงจากรถม้าและเดนิเข้าไปด้านในท่ามกลางการห้อมล้อมของ

บ่าวรบัใช้

ตอนนั้นเองที่ซูลั่วรู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่าตนเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง 

หากไม่ไปยามนี้จะรอถงึเมื่อไร หากหนานกงหลวิอวิ๋นรู้เรื่องเข้า สถานการณ์

ย่อมเปลี่ยนไป

ซูลั่วที่ทิ้งตัวลงจากใต้รถม้าแล้วก�าลังจะออกวิ่ง จู่ๆ องค์ชายจิ้นก็หัน

กลบัมา ดวงตาร้ายกาจวาววบัจบัจ้องมาที่ร่างซึ่งท�าท่าทางลบัๆ ล่อๆ นั้น

“เจ้า มาใหม่หรอื” เสยีงขององค์ชายจิ้นก้องกงัวาน ฟังดูน่าเกรงขาม

พอเขาเอ่ยขึ้น ร่างของซูลั่วกแ็ขง็ชะงกัทนัใด ไฉนเขาจงึเหน็นางในช่วง

เวลาส�าคญัเช่นนี้ได้ แต่หนานกงหลวิอวิ๋นคงจ�านางไม่ได้กระมงั ซูลั่วก้มหน้า 

ใช่แล้ว ยามนี้นางแปลงโฉมเป็นบุรุษ องค์ชายจิ้นจ�านางไม่ได้กเ็ป็นเรื่องปกติ

“องค์ชายถามเจ้าอยู่ เจ้าเป็นบ่าวที่ต�าหนกัรบัเข้ามาใหม่หรอื” ครั้นเหน็

ซูลั่วไม่ตอบค�าถามสกัท ีหลงิเฟิงจงึมองนางด้วยแววตาเยน็เยยีบ ก่อนจะก้าว

เข้าไปคว้าตวันางมายนือยู่ตรงหน้าองค์ชายจิ้น

หลิงเฟิงเคลื่อนไหวรวดเร็วปานสายลม ระดับวรยุทธ์ห่างชั้นกันไกล  

ซูลั่วที่ไม่ทนัจะต่อต้านด้วยซ�้าจงึเจบ็ใจยิ่งนกั แม้ในใจจะฮดึฮดัเพยีงใด แต่ก็

ต้องแสดงความอ่อนน้อม ซูลั่วตอบอย่างหวาดหวั่นและเจียมเนื้อเจียมตัว 

“ขอรบั บ่าวเพิ่งเข้ามาใหม่ ท�างานเลก็ๆ น้อยๆ อยู่ในห้องเกบ็ฟืน เมื่อครู่เดนิ
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มาผดิทาง บ่าวจะรบีกลบัไปเดี๋ยวนี้ขอรบั” พูดพลางคดิจะหนไีปอย่างรวดเรว็

คดิไม่ถงึว่าดวงตาด�าขลบัขององค์ชายจิ้นจะทอประกายสเีข้มจนยากจะ

คาดเดาความหมายขณะเอ่ยเสียงเรียบ “ท่าทางเจ้าคล่องแคล่วปราดเปรียว  

ต่อไปนี้กค็อยรบัใช้ข้างกายข้าแล้วกนั”

‘รบั...รบัใช้ข้างกาย?’ ซูลั่วตะลงึงนั หนานกงหลวิอวิ๋นผู้นี้เอ่ยบ้าอะไร 

เขาจงใจใช่หรือไม่ เป็นเพราะเขามองออกจึงจงใจกลั่นแกล้งนางเช่นนั้นหรือ 

ไม่อย่างนั้นอยู่ดีๆ  จะรบับ่าวข้างกายเพิ่มด้วยเหตุใด

หลงิเฟิงกวาดตามองซลูั่วอย่างไม่พอใจ “ยงัจะชกัช้าอยูไ่ด้ รบีตามเข้าไป

ปรนนบิตัสิ”ิ

แต่เมื่อคิดอีกที นางปรับเปลี่ยนโฉมหน้าไปมาก หนานกงหลิวอวิ๋น 

น่าจะดูไม่ออกส ิแล้วตกลงเขาดูออกหรอืไม่ออกกนัแน่ ซูลั่วคาใจเหลอืเกนิ

องค์ชายจิ้นถูกห้อมล้อมด้วยบ่าวหญิงกว่าสิบคน ขบวนของพวกเขา

เดนิห่างออกไปเรื่อยๆ ซูลั่วคดิไปเรื่อยเปื่อยพลางกุมหน้าผากอย่างกลดักลุ้ม 

แล้วเดนิตามกลุ่มคนไปช้าๆ

หลงิเฟิงกอดกระบี่แนบอก ดวงตาหรี่ลงเลก็น้อย พจิารณาบ่าวผูน้ี้ด้วย

ท่าทางสงสยั องค์ชายทรงเลอืกให้ปรนนบิตัขิ้างกาย วนัหน้าเดก็หนุ่มคงก้าว

ไปได้ไกลเป็นแน่ แต่จู่ๆ หลงิเฟิงกลบัรู้สกึว่าแววตาเจ้าเล่ห์วบิวบัของบ่าวผู้นี้

ให้ความรู้สกึที่คุ้นเคยเหลอืเกนิ

ตลอดทางที่เดนิผ่านซูลั่วรู้สกึว่าต�าหนกัจิ้นอ๋องนั้นงดงามหรหูราถงึขั้น

สดุ ทวิทศัน์เปลี่ยนไปทกุๆ สบิก้าว และตลอดระยะทกุห้าก้าวจะมคีนคอยเฝ้า

ระวงั ดูแลความปลอดภยัอย่างเข้มงวด

มองจากมุมของนาง องค์ชายจิ้นสวมชุดคลุมตวัใหญ่สดี�าขลบิทองสม

ฐานะ ดสูงูส่งและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของทกุคน ถงึตอนนี้เองที่ซลูั่วตระหนกั

ได้ว่าผูท้ี่อยูต่รงหน้านางคอืองค์ชายจิ้น ผูเ้ป็นศนูย์รวมของค�าสรรเสรญิเยนิยอ

นับไม่ถ้วน และยังเล่าลือกันว่าสูงส่งเลิศล�้า ไม่ใช่หนานกงหลิวอวิ๋นที่เอาแต ่

ท�าหน้าทะเล้น ใช้ชวีติตามสบายและไม่จรงิจงัอย่างที่นางรู้จกั
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จู่ๆ ซูลั่วกร็ู้สกึผดิหวงัอย่างไร้ที่มาที่ไป ความหมองหม่นจางๆ วูบขึ้น

ในใจ ก่อนจะหายไปโดยที่นางเองยงัไม่ทนัรู้สกึ

ไม่นานกลุ่มขององค์ชายจิ้นก็เดินมาถึงต�าหนักใหญ่ ต�าหนักนี้ใช้หยก

ขาวมนัแพะปูพื้น หยกเขยีวจกัรพรรดิ5 ท�าเป็นม่าน ปะการงัสแีดงที่สูงเท่าตวั

คนตั้งประดบัทั้งสองด้าน สูงส่งงดงาม หรูหราผ่าเผย

พอหนานกงหลวิอวิ๋นก้าวเข้าไปในห้องบรรทม บ่าวหญงิกก็รูกนัเข้ามา

หมายจะถอดเกี้ยวให้ ทว่าเสยีงทุม้หนกัน่าเกรงขามขององค์ชายจิ้นกลบัดงัขึ้น 

“ถอยไป!”

บ่าวหญิงทั้งหลายคุกเข่าลงทันใด ก่อนจะจากไปอย่างนอบน้อมและ

รวดเรว็จนแทบตั้งตวัไม่ทนั

ซูลั่วแนบตวัชดิผนงัพยายามท�าให้ตวัเองไร้ตวัตนมากที่สุด ครั้นได้ยนิ

ค�าสั่งของหนานกงหลวิอวิ๋น นางกห็มายจะก้าวตามออกไป

ทว่าดวงตาด�าขลบัที่ล�้าลึกดุจดวงดาวของจิ้นอ๋องกลับจ้องนางนิ่ง เอ่ย

เสยีงนุ่มนวลชวนให้ลุ่มหลงขณะกวกัมอืเรยีก “มานี่”

ซลูั่วชะงกักกึอยูต่รงนั้นพลางถลงึตาอย่างขุน่เคอืง ทว่ายามอยูใ่ต้ชายคา

ผู้อื่นจ�าต้องก้มศีรษะ6 ซูลั่วจึงหันกลับไปด้วยท่าทางแข็งทื่อ มือขวาชี้ตัวเอง 

ฝืนส่งยิ้มเสแสร้งบนใบหน้า “องค์ชายจิ้นทรงเรยีกกระหม่อมหรอืพ่ะย่ะค่ะ”

หนานกงหลวิอวิ๋นมสีหีน้าเยน็ชา เรอืนผมยาวด�าขลบัทิ้งตวัสยายอยูบ่น

แผ่นหลงัดุจน�้าตก เขาเอยีงศรีษะเลก็น้อย ดวงตางามทอประกายวบิวบัขณะ

จบัจ้องซูลั่ว รมิฝีปากบางเผยอขึ้นนดิหน่อยยามเอ่ย “เจ้าชื่ออะไร”

ชื่ออะไร? ซูลั่วปวดหวั ตกลงหนานกงหลวิอวิ๋นจ�านางได้หรอืไม่ ตกลง

เขาจ�านางได้อย่างนั้นหรอื

5 หยกเขยีวจกัรพรรด ิ ( ) เป็นหยกเขยีวชนดิหนึ่งที่มสีเีขยีวเข้มงดงาม มมีูลค่าสูง 

เป็นตวัแทนของความสูงส่ง
6 ‘ยามอยู่ใต้ชายคาผูอ้ื่นจ�าต้องก้มศรีษะ’ เป็นส�านวนจนี หมายถงึคนที่อยูภ่ายใต้การบงัคบัควบคมุ

ของผู้อื่นย่อมต้องยอมอ่อนข้อให้
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“ต้องให้ข้าถามซ�้าอีกครั้งหรือ” ดวงตาลึกล�้าขององค์ชายจิ้นมองมาที่

นาง รมิฝีปากหยกัขึ้นนดิๆ อย่างชั่วร้าย

ไม่...ไม่น่าจะจ�านางได้ ซูลั่วให้ก�าลังใจตัวเอง ปกติหนานกงหลิวอวิ๋น 

ไม่ได้เป็นแบบนี้

เมื่อคดิได้เช่นนั้นจติใจของซูลั่วกส็งบลง นางก้มศรีษะพลางหลุบตาลง

ต�่า ใช้เวลาขบคดิอยู่นาน นางผู้ไม่มพีรสวรรค์ในการตั้งชื่อแม้แต่น้อยจงึตอบ

เสยีงแผ่ว “กระหม่อม...ซูอวิ๋นพ่ะย่ะค่ะ” ซูลั่วไม่ได้สงัเกตเลยว่า ดวงตาล�้าลกึ

ของหนานกงหลวิอวิ๋นที่จ้องศรีษะของนางอยู่นั้นฉายรอยยิ้มขนัขึ้นวูบหนึ่ง

ผ่านไปครู่ หนานกงหลวิอวิ๋นจงึกระแอมขึ้นแล้วเอ่ย “แซ่ไม่ด ี แต่ชื่อ 

ไม่เลว”

ซลูั่วแอบค้อนควกั อะไรคอืชื่อไม่เลว กแ็ค่เพิ่มค�าว่า ‘อวิ๋น’ เข้าไปเท่านั้น 

ดูท่าทางหลงตวัเองของเขาสิ

ไม่รอให้ซูลั่วบ่นจบ องค์ชายจิ้นก็ขว้างระเบิดลูกต่อไปในฉับพลัน 

“เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ข้า”

“หา!” ซูลั่วอุทานด้วยความประหลาดใจ

เสียงที่เปล่งออกมาอย่างกะทันหันท�าให้ริมฝีปากบางแดงงดงามของ 

ผู้เป็นองค์ชายโค้งขึ้นอย่างขบขัน เขาโน้มกายพลางใช้นิ้วชี้ขาวเรียวเชยคาง

เกลี้ยงเกลาของซูลั่วขึ้น ทว่าการกระท�าง่ายๆ เช่นนี้ของเขากลับเต็มไปด้วย

เสน่ห์อย่างบอกไม่ถูก

‘นี่...นี่เขาก�าลังยั่วนางเล่นใช่หรือไม่’ ซูลั่วกะพริบตาชั่วขณะหนึ่งที่ยัง 

ไม่ได้สติ

หนานกงหลวิอวิ๋นสบตานาง ดวงตาคู่งามทอประกายระยบัดจุดวงดาว 

มมุปากยกขึ้นอย่างเจ้าเล่ห์ แล้วคลี่ยิ้มที่ชวนให้ทกุคนลุม่หลงได้ “เจ้า กลวัข้า?”

ยามที่ชายหนุ่มเอ่ยประโยคนี้ ใบหน้าของนางก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจ

อุ่นร้อนของเขา ซึ่งลอยไปยงัติ่งหอูนัไวต่อสมัผสัจนท�าให้รูส้กึชาวาบ แม้กระทั่ง

แขนขากเ็หมอืนจะชาไปหมด สุดท้ายแม้แต่หวัใจกไ็ด้รบัผลกระทบไปด้วย
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ใบหน้าที่อยู่ตรงหน้านางช่างงามล�้าจนทั้งคนและเทพต่างก็ต้องอิจฉา 

โพรงจมูกของนางเต็มไปด้วยกลิ่นอายบุรุษที่มาจากร่างของเขา ราวกับแค่ 

สูดหายใจเข้าครั้งหนึ่ง ทั้งปอดและหัวใจก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหนานกง

หลวิอวิ๋น

วินาทีนั้นซูลั่วเหมือนตกอยู่ในภวังค์อันน่าอัศจรรย์ ในหัวเต็มไปด้วย

ความคดิฟุ้งซ่าน ดวงหน้าเลก็แดงปลั่ง และเหมอืนจะร้อนระอุมากทเีดยีว

ในมมุที่คนอื่นมองไม่เหน็ มุมปากขององค์ชายจิ้นปรากฏรอยยิ้มพงึใจ

ขึ้นวูบหนึ่ง

“เจ้ากลวัข้า?” เสยีงของเขายงัคงก้องกงัวานและร้ายกาจอยู่ในท ี แต่ก็

ฟังดูอบอุ่นและแฝงแววหยอกเย้า

“จะเป็นไปได้เช่นไร!” ซลูั่วเงยหน้าขึ้นทนัใด สหีน้าของนางเป่ียมไปด้วย

ความเข้มแขง็และเดด็เดี่ยว

องค์ชายจิ้นผงกศรีษะอย่างเกยีจคร้าน น�้าเสยีงใสกระจ่าง ก่อนจะยดื

สองมอืออกไป “ถอดเสื้อให้ข้า”

‘ไฉนคนผู้นี้จงึดื้อรั้นเช่นนี้’ ซูลั่วบ่นในใจไม่หยุด ขณะที่ปากได้แต่ตอบ

รบัค�าอย่างอ่อนแรง

นางก้มหน้าขยับเข้าไปใกล้เขาอย่างหมดอาลัยตายอยาก ดวงหน้าเล็ก

ย่นยูข่ณะกระชากสายรดัเอวทอลายสดี�าจางๆ ที่กว้างสี่นิ้วอย่างรนุแรง จากนั้น

กก็ระตุกออกมาในคราเดยีว

หากบ่าวคนอื่นท�าเช่นนี้คงถกูองค์ชายจิ้นถบีจนกระอกัเลอืดตายไปแล้ว 

แต่ครั้งนี้เขากลับมีความอดทนมากทีเดียว ชายหนุ่มมองหญิงสาวที่สูงเพียง

ไหล่ลงไม้ลงมอืกบัเขาอย่างใจเยน็ ใบหน้านั้นแฝงรอยยิ้มเอาไว้

หนานกงหลวิอวิ๋นรปูร่างสงูมาก ซลูั่วจงึจ�าต้องเขย่งปลายเท้า ระหว่างนี้

ปลายนิ้วของนางกส็มัผสักบัเรอืนผมด�าขลบั ล�าคอ และผวิกายของเขาอย่าง

เลี่ยงไม่ได้

ครั้นเหลอืบตาขึ้นกเ็หน็ดวงตาเยน็ชาเหมอืนจะแฝงแววยิ้ม ซูลั่วจงึเริ่ม
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ฉนุเฉยีว ตกลงคนผูน้ี้จ�านางได้หรอืไม่ ซลูั่วข้องใจยิ่งนกั แต่ถงึอย่างไรกม็อิาจ

ถามออกไปตรงๆ ได้ แบบนั้นมเิท่ากบันางเปิดเผยตวัเองหรอกหรอื ด้วยความ

เฉลียวฉลาดของหนานกงหลิวอวิ๋น วาจาที่เอ่ยอย่างไม่ระวังเพียงค�าเดียวก็

แหวกหญ้าให้งูตื่นได้แล้ว

จะว่าไปสิ่งที่นางไม่สมควรท�าอย่างยิ่งกค็อื การเกาะอยูใ่ต้ท้องรถม้าของ

หนานกงหลวิอวิ๋นเพื่อหนกีารไล่ล่าของหลิ่วเฉงิเฟิง นี่มนัหนเีสอืปะจระเข้ชดัๆ 

เฮ้อ ซูลั่วหน้าง�้า คดิด้วยความหดหู่และสิ้นหวงั ไม่ง่ายเลยกว่านางจะถอดเสื้อ

คลุมตวันอกของเขาออกมาได้

ซูลั่วก�าลังจะผ่อนลมหายใจออกมา คิดไม่ถึงว่าหนานกงหลิวอวิ๋นจะ

ขมวดคิ้ว

“ถอดต่อ”

นี่ก็เหลือแค่เสื้อคลุมตัวในสีขาวแล้ว ยังจะให้ถอดบ้าอะไรอีก! ซูลั่ว

หงุดหงดิ สองตาจ้องมองเขาอย่างขุ่นเคอืง

หนานกงหลิวอวิ๋นเอียงศีรษะเล็กน้อย ใบหน้าหล่อเหลาเป็นหนึ่ง 

ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ขณะทอดสายตามองนางจากต�าแหน่งที่สูงกว่า

“เจ้าก�าลงัต่อต้านข้าหรอื ซูอวิ๋น” เขาพดูด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ ทั้งมั่นคง

และจรงิจงั

ซอูวิ๋น...ช่างเป็นชื่อที่ฟังแล้วชวนให้รูส้กึกระอกักระอ่วนใจได้ถงึเพยีงนี้ 

ซูลั่วนกึเสยีใจขึ้นมา

ทว่าสถานการณ์บีบบังคับท�าให้ซูลั่วต้องเดินเข้าไปด้วยสีหน้าฝืนใจ 

เตรยีมจะถอดเสื้อคลุมตวัในของเขาออก แต่กระดุมเมด็แรกของเสื้อคลุมตวั

ในอยู่ตรงลูกกระเดือก ซูลั่วมองลูกกระเดือกขององค์ชายจิ้นที่ขยับเล็กน้อย 

ภาพนั้นปลุกเร้าอารมณ์ทั้งยงัชวนให้นางหน้าแดงและใจสั่น ก่อนจะพบว่ามอื

ของตนกส็ั่นเทาอย่างควบคุมไม่อยู่

หากเป็นคนอื่น แน่นอนว่าซูลั่วย่อมไม่มีปฏิกิริยาเช่นนี้ แต่คนผู้นี้...

หนานกงหลวิอวิ๋น เขาพเิศษกว่าใคร นางก�าหมดัแน่นก่อนจะคลายออก มอื
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ขาวเนยีนค่อยๆ เคลื่อนไปยงัล�าคอของเขา

นางสูดหายใจเข้าลึกโดยไม่รู้ตัว แต่คิดไม่ถึงว่ามันจะแรงและเร็วเกิน

ไป จนท�าให้นางส�าลกัออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่

“แค็กๆๆ” ซูลั่วไออย่างรุนแรง นานทีเดียวกว่าจะหยุดได้ หากบ่าว 

รับใช้ทั่วไปซุ่มซ่ามเช่นนี้ คงจะถูกลากตัวออกไปเฆี่ยนจนตายแล้ว แต่ซูลั่ว 

หาใช่บ่าวรบัใช้ทั่วไปไม่

ดวงตาที่แฝงความหมายลึกล�้าของหนานกงหลิวอวิ๋นจับจ้องนางอย่าง

ไม่ละสายตา ซูลั่วเงยหน้าขึ้นอย่างเก้อเขนิ ทนัใดนั้นกส็บกบัดวงตาที่แฝงแวว

นิ่งสงบดจุบ่อน�้าใสกระจ่างของเขา โดยหารูไ้ม่ว่าเบื้องลกึของดวงตาคู่นั้นหาได้

สงบเช่นที่เหน็

“เจ้ากลวัข้า?” ความอยากรู้อยากเหน็พาดผ่านในดวงตาคมวบูหนึ่ง ก่อน

ที่ประกายวบิวบัดุจดวงดาวจะปรากฏขึ้นในดวงตาที่จ้องซูลั่วไม่กะพรบิ

“เปล่า! มใิช่พ่ะย่ะค่ะ” นางจะกลวัเขาได้อย่างไร คนอย่างซูลั่วไม่เคย

กลวัใคร ไม่ว่าชาตนิี้หรอืชาตทิี่แล้ว

“เช่นนั้น...ไยเจ้าจงึประหม่าเช่นนี้ คงมใิช่ว่า...ชอบข้าหรอกนะ” หนาน-

กงหลวิอวิ๋นแสร้งท�าท่าทกีลดักลุม้ ดวงตาจบัจ้องนางนิ่ง น�้าเสยีงอ่อนโยนแฝง

แววเนบินาบ แต่ช่างไพเราะยิ่งนกั

“แคก็ๆๆ” ซูลั่วส�าลกัน�้าลาย “กระหม่อมเป็นผู้ชายพ่ะย่ะค่ะ องค์ชาย

จิ้นเข้าใจหรอืไม่ หรอืว่าองค์ชายมคีวามนยิมชมชอบแบบหลงหยาง7?!”

ฉับพลันอุณหภูมิรอบด้านก็ลดลงจนถึงจุดเยือกแข็ง สายตาฉุนเฉียว

7 ความนยิมชมชอบแบบหลงหยาง หมายถงึความรกัแบบชายรกัชาย ต�านานมาจากเว่ยอ๋องกบั

หลงหยางจวินซึ่งเป็นคู่รักกัน วันหนึ่งทั้งสองไปตกปลา หลงหยางจวินตกปลาได้สิบกว่าตัว แต่

กลบัร้องไห้ เว่ยอ๋องถามว่าเพราะเหตุใด หลงหยางจวนิตอบว่าเป็นเพราะตกปลาตวัแรกได้รู้สกึ

ดีใจมาก ภายหลังปลาที่ตกได้ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ปลาเล็กจึงถูกทิ้งไป เขาเกรงว่าวันหน้าหาก 

เว่ยอ๋องเจอคนงามมากกว่านี้จะทอดทิ้งเขา เขาจึงร้องไห้ เพื่อไม่ให้คนรักเสียใจ นับแต่นั้นมา 

เว่ยอ๋องจงึมคี�าสั่งห้ามทุกคนในแคว้นวพิากษ์วจิารณ์เรื่องคนงามอกี
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ของหนานกงหลวิอวิ๋นตวดัมายงัใบหน้าของนางอย่างดุดนั

ทันใดนั้นซูลั่วรู้สึกเหมือนถูกแทงด้วยกระบี่คมกริบที่หน้าอก แววตา

ของเขาน่ากลวัเหลอืเกนิ

บรรยากาศโดยรอบเงยีบกรบิ ทั้งสองไม่ได้พูดอะไรต่อ

ยามนี้ซูลั่วนกึอยากจะตบปากตวัเองนกั ยามนี้นางไม่ได้อยู่ในเทอืกเขา

อาทติย์อสัดง แต่อยูใ่นต�าหนกัจิ้นอ๋อง นางไม่ใช่ซลูั่ว แต่เป็นเพยีงบ่าวชายนาม

ซูอวิ๋น ไฉนจงึปากไวเช่นนี้...ซูลั่วนกึเสยีใจจนอยากจะตายไปให้รู้แล้วรู้รอด

เวลานี้เอง หนานกงหลวิอวิ๋นมองนางด้วยสายตาเยน็เยยีบ “นี่เป็นครั้ง

แรก และจะเป็นครั้งสุดท้าย”

แม้อกีฝ่ายจะไม่ได้เอ่ยออกมาอย่างชดัเจน แต่ซูลั่วกเ็ข้าใจความหมาย

ของเขาเป็นอย่างดี นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะอนุญาตให้นางพูดจาเพ้อเจ้อ 

เช่นนี้

“ขอบพระทยัองค์ชายพ่ะย่ะค่ะ” สุดท้ายซูลั่วกไ็ด้แต่ฝืนใจรบัค�า ก่อน

จะเริ่มปลดกระดุมบนเสื้อทลีะเมด็

เมด็ที่หนึ่ง...

เมด็ที่สอง...

เมด็ที่สาม...

ในที่สุดก็ปลดกระดุมออกจนหมด ซูลั่วผ่อนลมหายใจเฮือกใหญ่จน 

อีกฝ่ายได้ยินเสียง ท�าให้ผู้เป็นองค์ชายมองมายังนางอีกครั้งด้วยแววตาราบ

เรยีบไร้คลื่น

ในยามนี้เสื้อคลุมตัวในของเขาแบะออกจากกันแล้ว จนเผยให้เห็น 

กล้ามเนื้องดงามดุจกระเบื้องเคลือบเนื้อละเอียดที่ซ่อนอยู่ภายใน บนแผงอก

มจีุดแดงสองจุดปรากฏให้เหน็ร�าไร ช่างน่าดงึดูดยิ่งนกั

ซูลั่วตะลงึงนักบัภาพงดงามตรงหน้า ชั่วขณะหนึ่งที่นางยงัตั้งสตไิม่ได้

“ปรนนิบัติข้า อาบน�้าให้ข้า” เสียงเนิบนาบของหนานกงหลิวอวิ๋นแฝง

ความชั่วร้าย ดวงตาลึกล�้าทอประกายคล้ายจะยิ้ม ในจังหวะที่นางไม่ทันได้
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สงัเกต น่าเสยีดายที่ซูลั่วมวัแต่ตะลงึงนักบัภาพตระการตาที่ปรากฏอยูต่รงหน้า 

จงึไม่เหน็รอยยิ้มบางๆ ที่ผุดขึ้นตรงมุมปากขององค์ชายจิ้น

“ปรนนิบัติข้า อาบน�้าให้ข้า ไม่ได้ยินหรือ” ดวงตาคู่งามของเขาทอ

ประกายระยบิระยบั ก่อนผู้ที่เป็นองค์ชายจะหมุนตวัเดนิเข้าไปในห้องสรงน�้า

อาบน�้า? ค�านี้ดงัก้องอยูใ่นห ูก่อนจะถกูส่งไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง 

สุดท้ายกส็ะท้อนเข้าสู่สตริบัรู้ของนาง พรบิตาถดัมาซูลั่วกแ็ขง็ทื่อไปทั้งร่าง

อาบน�้า? ปรนนิบัติเขาอาบน�้า? หนานกงหลิวอวิ๋น...ก�าลังล้อนางเล่น 

ใช่หรอืไม่ จะแกล้งนางเช่นนั้นหรอื ซูลั่วก�าหมดัแน่นพลางก่นด่าเขาในใจ

หรอืเขาจะมองออกว่านางเป็นใคร นางจะเดนิหนไีปเลยดหีรอืไม่ หรอื

ควรจะโมโหอาละวาด ซลูั่วยามที่มสีตกิบัซลูั่วยามที่วูว่ามก�าลงัต่อสูก้นัในสมอง

ไม่หยุด สองฝ่ายสู้กนัอย่างมอิาจตดัสนิแพ้ชนะได้

จังหวะที่นางตัดสินใจไม่ได้นั้นเอง หนานกงหลิวอวิ๋นพลันหยุดเดิน 

ดวงตาคู่งามหนักลบัมามองนางอย่างสุขุมเยอืกเยน็ รมิฝีปากแดงเผยรอยยิ้ม 

“จุดจบของการต่อต้านข้า เจ้าน่าจะจนิตนาการได้”

ข่มขู่! นี่มันข่มขู่กันชัดๆ หากถูกลากตัวออกไปลงโทษด้วยการเฆี่ยน 

สุดท้ายฐานะของนางกถ็ูกเปิดเผยอยู่ดมีใิช่หรอื แทนที่จะร้องไห้อ้อนวอนเขา

ในยามนั้น มิสู้ฝืนใจปรนนิบัติเขาในยามนี้ รอให้สบโอกาส...รอให้พ้นจาก

สายตาของหนานกงหลิวอวิ๋นไปก่อน นางจะหาทางหนีออกไปจากต�าหนัก 

จิ้นอ๋องทนัท ีใช่ หนไีปให้ไกล

ซลูั่วแอบก�าหมดัให้ก�าลงัใจตวัเองอยูเ่งยีบๆ ก่อนจะฉกียิ้มแขง็ทื่อพลาง

วิ่งเหยาะๆ ตามไปด้วยท่าทางประจบประแจง “องค์ชายจิ้นรบัสั่งอะไรเช่นนั้น 

มีหรือที่กระหม่อมจะกล้าฝ่าฝืนค�าสั่ง กระหม่อมมาปรนนิบัติองค์ชายแล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ”

องค์ชายจิ้นก้มหน้าเลก็น้อยด้วยท่าทางพอใจอย่างยิ่ง
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ในห้องสรงน�า้อนัโอ่โถง ไอร้อนม้วนตวัเป็นเกลยีว ควนัสขีาวปกคลมุ

ไปทั่วบรเิวณ

ร่างขาวเนียนดุจแผ่นหยกของหนานกงหลิวอวิ๋นที่ไม่เหลืออาภรณ์สัก

ชิ้นแช่อยูใ่นสระน�้าพุร้อน หยดน�้าใสกระจ่างไหลลงไปตามแผ่นหลงัเนยีนเกลี้ยง

ของเขา ก่อนจะหยดลงบนผวิน�้า ก่อให้เกดิคลื่นกระเพื่อมออกไปวงแลว้วงเลา่ 

ผิวกายถูกย้อมเป็นสีชมพูท่ามกลางไอร้อน เห็นแค่แผ่นหลังก็เพียงพอที่จะ

ท�าให้คนหายใจไม่ออก

แม้นี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เหน็ แต่ซูลั่วกย็งัรู้สกึได้ว่าล�าคอตบีตนั นางจงึ

เบอืนหน้าไปทางอื่นเลก็น้อย

ปีศาจ นี่มนัปีศาจชดัๆ เดมิทเีป็นปีศาจอยู่ในสรวงสวรรค์ ไฉนจงึลง

มาสร้างหายนะบนโลกมนุษย์ ปีศาจเช่นนี้ผู้ใดจะต้านทานได้

“มานี่”

ขณะซลูั่วก�าลงัคดิฟุง้ซ่านไปเรื่อย หนานกงหลวิอวิ๋นกลบัหนัมามองนาง 

ดวงตาคูง่ามดงัไข่มกุราตรกีลางท้องทะเลทอประกายแวววาวยามที่จบัจ้องนาง

ไม่กะพริบ แค่ค�าพูดสั้นๆ แต่กลับแฝงความแข็งแกร่งเกรียงไกรของราชัน 

ผู้สูงส่งที่คนไม่กล้าจะต่อต้าน

ซูลั่วแอบเลกิคิ้ว ‘ไปกไ็ปส ิถงึอย่างไรนางกไ็ม่ใช่คนที่ถูกมอง อกีอย่าง 

ภาพงามๆ หาชมได้ยากเช่นนี้ ถ้าไม่ชื่นชมกจ็ะเสยีของแย่ ทางที่ดน่ีาจะมกีลอ้ง

ให้นางถ่ายรูปเขาเกบ็เอาไว้ คงจะขายได้ราคาสูงเชยีวละ’ ซูลั่วคดิในใจพลาง

เดนิไปหาเขา ก่อนจะย่อกายลงอย่างนอบน้อม “องค์ชายจิ้น มอีะไรจะรบัสั่ง

หรอืพ่ะย่ะค่ะ”

ในฐานะบ่าวรบัใช้ นางต้องคุกเข่าเพื่อแสดงถงึความเคารพนบนอบที่มี

ต่อองค์ชายจิ้น แต่คนเจ้าเล่ห์อย่างซูลั่วกลับคุกเข่าลงเพียงข้างเดียว โดยที่ 

หนานกงหลวิอวิ๋นเองกแ็สร้งท�าเป็นไม่เหน็

“ถูหลังให้ข้า” หนานกงหลิวอวิ๋นโยนแพรจันทราสวรรค์ให้นางด้วย

ท่าทางสขุมุและรอรบัการปรนนบิตัจิากอกีฝ่ายอย่างหน้าตาเฉย ยามนี้แผ่นหลงั
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งามของเขาชุ่มชื้นจนเปล่งประกายเป็นสชีมพูจางๆ เพราะถูกไอร้อนอาบย้อม 

ยั่วยวนคนให้กระท�าผดิยิ่งนกั

‘ปีศาจ ปีศาจชดัๆ’ ซลูั่วก่นด่าในใจแต่มอืกลบัไม่อยู่เฉย รบัแพรจนัทรา

สวรรค์เนื้อนุ่มมาก่อนจะลงมอืขดัหลงัให้เขาอย่างเบามอื

ดวงตาของหนานกงหลวิอวิ๋นหรี่ลง ดูพร่าเลอืนท่ามกลางไอร้อน เขามี

ท่าทางพงึพอใจยิ่งนกั

ซูลั่วยิ้มบางๆ ‘ถูหลงั? รู้สกึสบายนกัใช่หรอืไม่หนานกงหลวิอวิ๋น น่า

เสยีดาย ท่านช่างใจกล้าบ้าบิ่นที่หนัหลงัให้ผู้อื่นโดยไม่ระแวดระวงัเช่นนี้’ มอื

ข้างหนึ่งของซูลั่วขัดถูอย่างเบามือ ขณะที่มือขาวเนียนอีกข้างก็ขยับไปใกล ้

ล�าคอของเขาอย่างเงยีบเชยีบ นางเงื้อมอืขึ้นแล้วฟาดลงตรงต�าแหน่งนั้น

ในระยะประชิดเช่นนี้ อีกทั้งหนานกงหลิวอวิ๋นยังไม่ระแวดระวังเลย

แม้แต่น้อย...ตามหลกัแล้วจะต้องโดนเป้าหมายแน่นอน แต่ด้วยวรยทุธ์ระหว่าง

ทั้งคูแ่ตกต่างกนัเกนิไป ความสามารถที่ห่างชั้นท�าให้เขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเรว็

ปานสายฟ้า เขาเหมอืนมตีาหลงั นิ้วมอืเรยีวยาวที่เหน็ข้อกระดูกชดัเจนคว้ามอื

ของซูลั่วที่ฟาดลงมาอย่างง่ายดาย จากนั้นกก็ระตุกเบาๆ แล้วดงึนางให้มาอยู่

ตรงหน้า

จ๋อม!

ซูลั่วถูกดงึลงไปในน�้าทั้งร่างโดยที่ยงัไม่ทนัตั้งตวั หลงัจากนั้นหนานกง

หลิวอวิ๋นก็จับให้นางนั่งลงบนต้นขา ก่อนจะจัดเรือนผมด�าขลับของนางที่

ยุ่งเหยงิเพราะเปียกชื้นอย่างใจเยน็

ท่าทางสขุมุนุม่ลกึของเขาท�าให้ซลูั่วนกึอยากจะซดัก�าป้ันใส่สกัหมดั เขา

จดัผมเผ้าให้นางช้าๆ แถมระหว่างนั้นยงัส่งเสยีงอุทานออกมาอย่างประหลาด

ใจ ซูลั่วจงึได้แต่ถลงึตาใส่เขาด้วยความเดอืดดาล

องค์ชายจิ้นกลบัยิ้มชั่วร้าย “ประหลาดแท้ ไฉนบ่าวรบัใช้ข้างกายของข้า

จงึกลายเป็นสตรไีปได้”

ซูลั่วใช้เครื่องแปลงโฉมแบบง่ายๆ เมื่อตกลงไปในน�้านางจงึคนืสู่สภาพ
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เดมิ

“หนานกงหลวิอวิ๋น พอได้แล้ว!” ซูลั่วถลงึตาใส่เขาอย่างขุ่นเคอืง ช่าง

น่าขายหน้าเสียจริง ไม่เพียงลอบโจมตีไม่ส�าเร็จ ซ�้ายังถูกจับได้คาหนังคาเขา 

เท่านี้ยังพอทน แต่ฐานะจอมปลอมของนางกลับถูกอีกฝ่ายเปิดโปงด้วย เมื่อ

เป็นเช่นนี้ความอดทนก่อนหน้านี้ทั้งหมดของนางมิเสียเปล่าหรอกหรือ ด้วย

นิสัยร้ายกาจของผู้ชายอย่างหนานกงหลิวอวิ๋น ไม่รู้ว่าเขาจะหัวเราะเยาะเย้ย

นางอย่างไรบ้าง ดูส ิยามนี้นางถูกหวัเราะเยาะอยู่มใิช่หรอื

หนานกงหลวิอวิ๋นมองเดก็สาวที่ท�าท่าปั้นปึ่งอยู่ตรงหน้า จากนั้นกย็้อน

นกึภาพตอนที่นางปลอมตวัเป็นบ่าวชาย เขาพลนัรูส้กึขบขนั ยิ่งคดิกย็ิ่งข�า ชาย

หนุม่หวัเราะจนร่างพงิลงกบัผนงัที่ท�าจากหยกขาวมนัแพะ สองมอืตผีวิน�้าอย่าง

เบกิบานส�าราญใจ

“นี่ หนานกงหลวิอวิ๋น พอได้แล้ว หยุดหวัเราะเสยีท ี หากยงัหวัเราะ 

ไม่เลกิ ข้าจะทุบท่านให้ตาย!” ยิ่งเขาหวัเราะ ซูลั่วกย็ิ่งอบัอายขายหน้า นางลุก

ขึ้นยนืด้วยความโมโหและมที่าทขี่มขู่

“ได้ ไม่หัวเราะ ข้าไม่หัวเราะแล้ว” ช่างยากเย็นนักกว่าที่หนานกง 

หลวิอวิ๋นจะหยุดหวัเราะได้ เขาเหลอืบตาขึ้นมองดวงหน้าเลก็ที่ฉายแววขุน่เคอืง

ของซูลั่ว ก่อนจะข�าพรดืออกมาอกีครั้ง

“หนาน-กง-หลวิ-อวิ๋น!” ซูลั่วกระโจนเข้าไปหมายจะบบีแก้มของเขา

ทว่าพอนางเข้ามาใกล้ หนานกงหลิวอวิ๋นกลับงอขาที่อยู่ใต้น�้าขึ้น 

เลก็น้อย ซูลั่วที่ยนืไม่มั่นคงจงึโผเข้าหาแผงอกงดงามและก�าย�าของเขาเตม็ๆ

ตุ้บ!

เดมิทซีลูั่วคดิว่าตวัเองถกูกระแทกจนหน้าเขยีวบวมเป็นแน่ แต่นางกลบั

ล้มลงในอ้อมอกของเขา หนานกงหลิวอวิ๋นใช้สองมือประคองบั้นเอวของนาง

ไว้อย่างมั่นคงเพื่อช่วยลดแรงกระแทก

ซูลั่วถลึงตาอย่างขุ ่นเคืองอีกรอบ พร้อมกับเอ่ยด้วยความโมโห  

“หนานกงหลวิอวิ๋น ปล่อย!”
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“เจ้าแน่ใจหรอื” หนานกงหลวิอวิ๋นมองคนตวัเลก็ตรงหน้าที่ท�าท่าป้ันป่ึง 

ท่าทางช่างน่ารกัเสยีเหลอืเกนิ เขาอดยื่นมอืไปหยกิแก้มเนยีนที่ป่องขึ้นมาไม่ได้ 

“เป็นเด็กน้อยก็งดงามอยู่แล้ว ไยต้องปลอมตัวเป็นบ่าวชายที่ไม่ได้เรื่องด้วย 

น่าเสยีดาย น่าเสยีดายยิ่งนกั”

เมื่อได้ยนิเช่นนั้นซลูั่วกย็ิ่งเดอืดพล่าน “ท่านรูแ้ต่แรกแล้วใช่หรอืไม่ ก่อน

หน้านี้ท่านแกล้งข้ามาตลอดอย่างนั้นหรอื หนานกงหลวิอวิ๋น ท่านพดูความจรงิ

ออกมาเดี๋ยวนี้” ซูลั่วบบีคอเขา จากความเขนิอายกแ็ปรเปลี่ยนเป็นโทสะ

หนานกงหลวิอวิ๋นยิ้มบางๆ ด้วยความสุขุม มอืโอบเอวบางรวบตวันาง

เข้ามาตรงหน้า ซูลั่วที่ไม่ทนัระวงัจงึทรุดลงนั่งบนตกัเขา

“จะให้ข้าพูดสิ่งใดเล่า” รอยยิ้มชั่วร้ายปรากฏขึ้นบนใบหน้างดงามเป็น

หนึ่งไม่มสีองของหนานกงหลวิอวิ๋น “ลั่วลั่วน้อยผู้โง่เขลาของข้า เจ้าช่างน่ารกั

เหลอืเกนิ แต่ฝีมอืในการแสดง...อมื แย่ไปหน่อย”

ซูลั่วเดือดดาลจนรู้สึกเหมือนมีก้อนเลือดจุกอยู่ในล�าคอ กลืนไม่เข้า 

คายไม่ออก ช่างทรมานยิ่งนกั นางคดิอยู่แล้วเชยีว ปีศาจร้ายอย่างหนานกง

หลวิอวิ๋นรู้ฐานะที่แท้จรงิของนางแต่แรกแล้ว รู้ตั้งแต่ตอนที่นางมุดเข้าไปเกาะ

ใต้ท้องรถม้าเกลด็มงักร

นั่นสิ ม้าเกล็ดมังกรไม่ชอบให้มนุษย์เข้าใกล้มากที่สุด การที่นางมุด

เข้าไปเกาะใต้ท้องรถได้โดยไม่ถูกไล่ออกมา นี่มิเท่ากับเป็นการเปิดเผยฐานะ

ของนางหรอกหรอื จะมสีกักี่คนที่ได้รบัการยอมรบัจากม้าเกลด็มงักร ก่อน

หน้านี้นางยังคิดว่าตนมีพรสวรรค์ในการแสดง ตบตาได้แม้กระทั่งหนานกง 

หลิวอวิ๋น บัดนี้เมื่อย้อนคิดดูแล้ว...ซูลั่วยกมือขึ้นปิดหน้าด้วยความเศร้าใจ...

ช่างน่าอายเสยีเหลอืเกนิ

หนานกงหลิวอวิ๋นลูบศีรษะเล็กของนางอย่างหยอกเย้า คลี่ยิ้มเจ้าเล่ห์

ร้ายกาจ “เอาละๆ ข้าเองยงัไม่ถอืสา เจ้าจะถอืสาอะไร วางใจเถอะ ข้าไม่รงัเกยีจ

เจ้าหรอก”

“ขอร้องเถอะ เลกิพูดได้แล้ว” ซูลั่วอยากร้องไห้แต่กร็้องไม่ออก ช่าง...
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ช่างน่าอายเสยีนี่กระไร

หนานกงหลวิอวิ๋นยิ้มพลางโอบนางไว้ “ไม่ต้องกลวั ถงึจะน่าอายเพยีง

ใดกม็แีต่ข้าเท่านั้นที่รู้”

“กลั่นแกล้งข้าสนกุมากใช่หรอืไม่” ซลูั่วลกุขึ้น ครั้นเหน็ใบหน้าหล่อเหลา

ที่มองมาอย่างชั่วร้าย โทสะกพ็ุ่งขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุ “ยอมรบัมาแต่แรกว่าจ�า

ข้าได้ ท่านจะตายหรอืไร”

“เจ้าไม่สนุกหรอื” หนานกงหลวิอวิ๋นยนืขึ้นเช่นเดยีวกนั ร่างสูงโปร่งดุจ

หยกขาวเปิดเผยขึ้นตรงหน้าซลูั่ว หยดน�้าไหลลงมาตามปลายเส้นผมที่ยุง่เหยงิ

ของเขาคล้ายดอกองิฮวา8 ที่ผลบิาน แผงอกช่างยั่วเย้ายิ่งนกั ช่วงเอวสอบและ

ก�าย�า โครงร่างงดงามสมบูรณ์แบบ เรยีวขาเหยยีดตรง...ร่างนี้ช่างเป็นผลงาน

อนัสมบูรณ์แบบของเทพ ให้ตายเถอะ ผู้ชายคนนี้น่าหลงใหลเหลอืเกนิ

ซูลั่วหนัหน้าไปทางอื่นอย่างกระดากอาย ปากตอบไม่ตรงกบัใจ “สนุก

อะไรเล่า มแีต่ท่านน่ะสทิี่คดิว่าสนุก” ส่วนนางกลบักลายเป็นตวัตลก

“ได้ๆๆ” หนานกงหลิวอวิ๋นยิ้มอย่างออดอ้อน เรียวขายาวเปี่ยมด้วย 

พละก�าลงัก้าวเขา้มาหาซูลั่ว แล้วหยดุนิ่งตรงหน้านาง สองตาลกึล�้าดจุดวงดาว

จบัจ้องพลางประคองไหล่ผอมบางของนางไว้ มมุปากกระตกุยิ้มชั่วร้าย “ลั่วลั่ว 

เดก็น้อย เจ้าจะลงโทษข้าอย่างไรล่ะ ถงึจะหายโกรธ”

ไม่รอให้ซลูั่วตอบ หนานกงหลวิอวิ๋นกเ็ผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ พลางขยบัเข้า

มาใกล้ใบหขูองซลูั่วและเป่าลมหายใจอุน่ออกมาช้าๆ เขาเสรมิอกีประโยคหนึ่ง 

“หรอืจะให้ข้าอุ่นเตยีงให้เจ้าเป็นการไถ่โทษ”

ซูลั่วหน้าแดงก�่าขณะที่จ้องเขาด้วยความขุ่นเคือง “หนานกงหลิวอวิ๋น 

ท่านจะไร้ยางอายเกนิไปแล้ว”

หนานกงหลิวอวิ๋นยิ้มอย่างหน้าไม่อายยิ่งกว่าเดิม พลางยื่นมือไปแตะ

ปลายจมูกนาง ดวงตาเบกิขึ้นเลก็น้อย “เจ้าชอบอยู่ข้างบนหรอืไม่ ข้ายอมเป็น

8 องิฮวา ( ) หมายถงึดอกซากุระ
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ฝ่ายเสยีเปรยีบนอนราบกไ็ด้ เจ้าว่าเป็นอย่างไร”

คนผู้นี้ไร้ยางอายโดยแท้! ไร้ยางอายสุดๆ หากจะแข่งความไร้ยางอาย

กับเขา นางต้องเป็นฝ่ายแพ้อย่างแน่นอน เมื่อตระหนักถึงความจริง ซูลั่วก็

ตัดสินใจเปลี่ยนเรื่องสนทนา นางกระชากชุดคลุมอาบน�้าตัวหนึ่งมาจากราว

แขวนเสื้อแล้วขว้างใส่หน้าเขา เลกิคิ้วพลางเอ่ยเสยีงเยน็ “สวมเสื้อผ้าแล้วค่อย

มาคุยกนั เป็นถงึองค์ชายจิ้นแต่ท�าตวัเยี่ยงนี้ใช้ได้ที่ไหน”

หนานกงหลวิอวิ๋นฟังที่นางพดูแล้วกช็ะงกัไป ก่อนจะแหงนหน้าหวัเราะ

เสยีงดงัด้วยสหีน้าเบกิบานเป็นที่สุด “ลั่วลั่วน้อย เจ้าไม่รู้สกึหรอืว่าการพูดคุย

กนัเชน่นี้...เปดิเผยและจรงิใจกว่า” ชายหนุม่ชี้สภาพของเขากบันางในยามนี้ให้

ซูลั่วตระหนกัถงึความจรงิ

ร่างของหนานกงหลิวอวิ๋นนั้นเปลือยเปล่าอย่างไม่ต้องสงสัย ส่วนซูลั่ว

ที่ตกลงไปในสระน�้าพุร้อนกเ็ปียกโชกจนเสื้อผ้าแนบสนทิไปทั้งร่าง เผยให้เหน็

ส่วนเว้าส่วนโค้งทั้งหมด ซูลั่วในวยัสบิห้าปีชา่งงดงามยิ่งนกั ดวงตารปูดอกท้อ

ชวนให้ลุ่มหลงของหนานกงหลวิอวิ๋นจบัจ้องนางนิ่ง พจิารณาทรวงอกของนาง

อย่างอุกอาจ ดวงตาคู่งามที่สะท้อนความปรารถนาอนัแรงกล้าเข้มขึ้นทุกขณะ

คนผู้นี้...ซูลั่วอยากจะตบหน้าให้สลบ! นางรีบแย่งชุดคลุมมาจากมือ

ของเขาด้วยความโมโห แล้วห่อตวัอย่างแน่นหนาแม้แต่ลมกม็อิาจพดัผ่านเข้าไป

ได้ เสื้อคลุมตวัใหญ่ห่อหุ้มเรอืนร่างบางอรชรไว้ทั้งหมด เหลอืเพยีงศรีษะเลก็

กบัดวงตาคู่โตที่ชวนให้นางยิ่งดูไร้เดยีงสา

หนานกงหลิวอวิ๋นหวัเราะร่วนยามที่ดึงซูลั่วให้นั่งลงข้างสระ เขาวักน�้า

ขึ้นมาช�าระล้างเรอืนผมด�าสนทิดุจน�้าหมกึของนาง

กิริยาอ่อนโยนที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันของเขาท�าเอานางตกตะลึงพรึง-

เพริด ทว่าซูลั่วไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใด เพราะนางรู้จักหนานกงหลิวอวิ๋นด ี 

คนผู้นี้ท�าสิ่งใดล้วนมเีป้าหมายเสมอ

หนานกงหลวิอวิ๋นล้างเส้นผมด�านุม่ของซลูั่วอย่างอ่อนโยน นิ้วเรยีวยาว

ลบูไล้ตามเส้นผมของนางช้าๆ อย่างละเมยีดละไม อ่อนโยนจนยากจะบรรยาย 
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ขณะเดยีวกนักเ็ผยรอยยิ้มชั่วร้าย “เดก็โง่ ถูกผู้อื่นประทบัตราแล้วยงัไม่รู้ตวั

อกี ช่างโง่เหลอืเกนิ”

“หา!” ซูลั่วเหลือบตามองด้วยความสงสัย สบกับดวงตาด�าสนิทดุจ

ดวงดาวของเขาที่เหมอืนก�าลงัตั้งค�าถาม

“ไม่ว่าเจ้าจะปลอมตวัหรอืหลบซ่อนอย่างไร ทว่าคนสกุลหลิ่วผู้นั้นกลบั

พบเจอเจ้าทุกครั้งใช่หรือไม่” ดวงตาของหนานกงหลิวอวิ๋นเป็นประกายเย็น

เยยีบ กระนั้นฝ่ามอืใหญ่ที่ลูบผมนางกลบัอ่อนโยนยิ่ง

“ท่านรู้?” ซูลั่วประหลาดใจเหลือเกิน อันที่จริงนางขบคิดปัญหาข้อนี้

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่านางจะแปลงโฉมหรือหลบหนีอย่างไร ไฉนหลิ่ว-

เฉงิเฟิงถงึหานางพบอยู่เสมอ เรื่องนี้กวนใจนางอย่างยิ่ง

ฝ่ามืออุ่นของหนานกงหลิวอวิ๋นลูบผ่านผิวขาวเนียนของนาง ดวงตาที่

แฝงแววยั่วเย้าเข้มขึ้นเลก็น้อย มุมปากคลี่ยิ้มเยน็ชา แต่น�้าเสยีงกลบัอ่อนโยน

ปราศจากความรุนแรงโดยสิ้นเชงิ “เดก็โง่ แม้แต่ตราสะกดรอยกไ็ม่รู้จกั แล้ว

เจ้าจะใช้ชวีติในยุทธภพได้เยี่ยงไร”

มคีนกล้าประทบัตราสะกดรอยบนตวัผู้หญงิของเขา ด ี ดมีาก เยี่ยม

ยอด ภายนอกหนานกงหลวิอวิ๋นยิ้มกจ็รงิ แต่รอยยิ้มกลบัไปไม่ถงึดวงตา คน

ที่รู้จักเขาต่างรู้ดีว่ายามนี้หนานกงหลิวอวิ๋นก�าลังเกรี้ยวกราด และเมื่อใดที่ 

องค์ชายจิ้นโกรธ ผลลพัธ์จะต้องร้ายแรงมากเป็นแน่

“ตราสะกดรอย? มนัคอือะไร” ซลูั่วเงยหน้าขึ้นมองเหมอืนเดก็ช่างสงสยั 

ในความทรงจ�าของนางไม่มขี้อมูลระดบัสูงเช่นนี้อยู่

หนานกงหลวิอวิ๋นสระผมให้นางอย่างเบามอื ดวงตาสาดประกายอ�ามหติ

วูบหนึ่งแต่น�้าเสียงกลับอ่อนโยนยิ่ง “ตราสะกดรอยเป็นยันต์ประทับที่ผู้ม ี

วรยุทธ์ขั้นเจด็ขึ้นไปเท่านั้นถงึจะสร้างได้”

“ตระกูลของหลิ่วเฉิงเฟิงมีผู้มีวรยุทธ์ขั้นเจ็ดขึ้นไปด้วยหรือ” ซูลั่วเอ่ย

ด้วยความตกใจเลก็น้อย

“ไม่ม ีแตต่ราสะกดรอยนี้ใช้เงนิประมูลซื้อมากไ็ด้” นิ้วเรยีวยาวของเขา
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บิดผมนางให้หมาดอย่างแผ่วเบา จากนั้นก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดผมยาวด�าดุจ 

น�้าหมกึ “รู้หรอืไม่ว่าอกีฝ่ายประทบัตราสะกดรอยไว้ที่ใด”

ซูลั่วนกึออกทนัทพีลางชี้เส้นผมตวัเองอย่างตะลงึงนั “ตรงนี้?”

หนานกงหลวิอวิ๋นแตะจมูกนางด้วยความรกัใคร่ ดวงตาเป่ียมด้วยความ

อ่อนโยน “ยงัไม่โง่เกนิไปนกั”

ซูลั่วถอนหายใจออกมา “มิน่าล่ะ หลิ่วเฉิงเฟิงถึงส่งคนมาไล่ล่าข้าได้

ตลอด ที่แท้กเ็ป็นเช่นนี้เอง แต่ล้างออกยามนี้จะได้หรอื”

“ต้องดูว่าใครเป็นผู้ล้าง” ดวงตารูปดอกท้อของหนานกงหลวิอวิ๋นแฝง

ทอประกายอ่อนโยน “หากเจ้าล้างเอง คงต้องรอจนบรรลุขั้นเจด็ก่อนกระมงั”

‘อะไรนะ!’ คราวนี้ซูลั่วแทบขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ‘สารเลวหลิ่วเฉงิเฟิง ถงึ

กับประทับตราสะกดรอยที่ร้ายกาจเช่นนี้ไว้บนตัวข้า หากไม่ได้หนานกง 

หลิวอวิ๋นที่มีวรยุทธ์ขั้นเจ็ดช่วยล้างออกให้ เช่นนั้นต่อให้นางฝังตัวอยู่ในดินก็

ต้องถูกพบเจอจนได้ใช่หรอืไม่’

วนิาทนีี้ซลูั่วรูส้กึหวาดหวั่นกบัการอยูใ่นยคุที่นางไม่รูจ้กัอย่างไม่เคยเป็น

มาก่อน

“ไม่ต้องกลวั มขี้าอยู่ทั้งคน” หนานกงหลวิอวิ๋นลุกขึ้นหลงัพูดจบ แขน

เรยีวยาวโอบตวันางเข้าสู่อ้อมกอด ทั้งยงัจบัจ้องนางอย่างไม่ละสายตา ยนืกราน

ไม่ให้นางหลบหน ี“มขี้าอยู่ ใครจะกล้ารงัแกเจ้าโดยไม่ดูตาม้าตาเรอื จะรนหา

ที่ตายหรอือย่างไร”

ซูลั่วมองเขานิ่งๆ มุมปากยกขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสียงเย็น “ข้าไม่

ต้องการความหวงัดจีอมปลอมของท่าน ความแค้นของข้า ข้าย่อมช�าระเองได้”

ประกายในดวงตาของหนานกงหลิวอวิ๋นหม่นลงวูบหนึ่ง ก่อนจะกลับ

มาทอประกายเจดิจ้าอย่างรวดเรว็ “ข้าลมืไปได้อย่างไร พรสวรรค์ของเจ้าอยู่

ในขั้นสงูสดุ มา ให้ข้าดูหน่อยซว่ิาลั่วลั่วน้อยของข้าฝึกวรยทุธ์ไปถงึขั้นไหนแล้ว”

ซลูั่วยงัไม่ทนัตั้งตวักถ็กูเขาคว้าข้อมอืเอาไว้ ไม่รูว่้าหนานกงหลวิอวิ๋นจะ

ทดสอบอย่างไร เขาเพยีงแต่วางนิ้วยาวเรยีวดจุหยกขาวลงบนข้อมอืนาง เพยีง
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พรบิตาเดยีว ดวงตาคูง่ามที่ฉายความไม่จรงิจงัอยูเ่ป็นนจิของเขากแ็ปรเปลี่ยน

เป็นเคร่งขรมึ ตะลงึงนั ก่อนจะถงึขั้นเหลอืเชื่อ

มุมปากของเขากระตุกนดิๆ หลงัจากสูดหายใจลกึเฮอืกหนึ่งกจ็้องซูลั่ว

เขมง็ด้วยสายตาที่เป่ียมด้วยความตื่นตระหนก “เจ้า...ตอนนี้เจ้าอยู่ขั้นสองแล้ว

หรอื”

นางไม่เพยีงมวีรยุทธ์ขั้นสอง แต่ยงัอยู่ขั้นสองระดบัสูงอกีด้วย เป็นไป

ได้ว่าอกีไม่นานจะบรรลุขั้นสาม

นี่...เป็นไปได้อย่างไร ทั้งที่ก่อนจากกัน นางยังเป็นเด็กสาวไม่เอาถ่าน

อยู่เลย ไม่มแีม้แต่พลงัวเิศษ เป็นไปได้อย่างไรหรอืที่ภายในเวลาสั้นๆ เพยีง

หนึ่งเดอืน นางจะก้าวกระโดดไปถงึวรยุทธ์ขั้นสอง แม้แต่ผู้มพีรสวรรค์อย่าง

องค์ชายจิ้นในต�านานยงัตื่นตะลงึกบัการเลื่อนขั้นวรยทุธ์อย่างรวดเรว็ของซลูั่ว

จนพูดไม่ออก

“เจ้าฝึกฝนอย่างไรกันแน่” สายตาที่เรียบเฉยอยู่เป็นนิจของหนานกง

หลวิอวิ๋นฉายแววตกตะลงึ

แม้แต่หนานกงหลิวอวิ๋นยังตกใจถึงเพียงนี้ แสดงว่าความเร็วในการ

ฝึกฝนของนางจะต้องน่าทึ่งอย่างยิ่ง เมื่อคิดได้เช่นนั้นซูลั่วก็อดกระหยิ่มใจ 

ไม่ได้ นางเลกิคิ้วยิ้มพร้อมกบัพูดอย่างไร้เดยีงสา “แค่ฝึกฝนนดิหน่อยเท่านั้น

เอง ยากมากหรอือย่างไร”

หนานกงหลวิอวิ๋นลูบศรีษะนางไม่พูดไม่จา ดวงตาทอแววอ่อนโยนจางๆ 

เขาถอนหายใจอกีครั้ง “ผูม้พีรสวรรค์อนัดบัหนึ่งกเ็ป็นเช่นนี้ละ ข้าอยากรูเ้หลอื

เกนิว่าเมื่อเจ้าโตขึ้น ทั้งรูปโฉมและความสามารถของเจ้าจะโดดเด่นเพยีงใด”

ซูลั่วมองเขาอย่างประหลาดใจเลก็น้อย “ความเรว็ในการฝึกฝนของข้า

เรว็กว่าท่านอกีหรอื”

หนานกงหลิวอวิ๋นแทบไม่อยากพูดคุยกับนางต่อ ใบหน้าหล่อเหลาสูง

สง่าฉายแววยุ่งยากใจ ผ่านไปชั่วครู่จึงตอบ “ข้าต้องใช้เวลาหกเดือนในการ

ฝึกฝนเพื่อบรรลวุรยทุธ์ขั้นสอง ยามนั้นอาจารย์บอกว่าความเรว็ในการฝึกฝน
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ของข้าเป็นที่หนึ่งนบัแต่อดตีถงึปัจจุบนั บดันี้สถติถิูกเจ้าท�าลายเสยีแล้ว”  เขา

จบัจ้องนางตาไม่กะพรบิ แววตาลกึล�้าน่าหลงใหลวบิวบัเหมอืนแสงดาว

แม้แต่หนานกงหลวิอวิ๋นยงัใช้เวลาตั้งหกเดอืนกว่าจะบรรลขุั้นสอง ทว่า

นางกลบัใช้เวลาเพยีงเดอืน...มุมปากของซูลั่วโค้งขึ้นและโค้งขึ้นเรื่อยๆ...สดุท้าย

นางแทบจะสะกดความดใีจไว้ไม่อยู่ ก่อนจะเปล่งเสยีงออกมา

หนานกงหลวิอวิ๋นลบูศรีษะนางเบาๆ ดวงตาสดี�าทอแววจรงิจงัและสขุมุ 

“เด็กน้อย ไม่ว่าเจ้าจะฝึกฝนอย่างไร อย่าลืมว่าต้องใช้หนทางที่ถูกต้อง การ

ฝึกฝนมอิาจท�าได้ในเวลาสั้นๆ แต่ต้องอาศยัระยะเวลา หลงัจากนี้ไปปีศาจใน

ใจจะพชิติยากมากขึ้นทุกท ีเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดหรอืไม่”

หนานกงหลวิอวิ๋นคดิว่าที่ผ่านมานางใช้ทางลดัหรอื ความจรงินางฝึกฝน

วชิาฝ่ามอืมารกลางเวหาที่ได้จากมงักรเทพต่างหาก ประกอบกบัเวลาในมติอินั

ไร้ขดีจ�ากดัท�าให้นางฝึกฝนได้เรว็ขนาดนี้ ซูลั่วท�าท่าเปิดปากจะพูดแต่กไ็ม่พูด

จะบอกเขาเรื่องมงักรเทพดไีหมนะ หากพดูไปกเ็กรงวา่ฐานะของเจา้มงักรเทพ

น้อยจะถูกเปิดเผย...หนานกงหลวิอวิ๋นควรค่าที่นางจะไว้ใจได้อย่างเตม็ที่หรอื

ไม่ วนิาทนีี้...ซูลั่วนกึลงัเล

ดวงตาระยบัราวกบัดวงดาวของหนานกงหลวิอวิ๋นหม่นลงวูบหนึ่ง ใน

ความเฉื่อยชาสะท้อนรอยแผลจางๆ เขาขยี้ผมนางแรงๆ ขณะเอ่ยด้วยน�้าเสยีง

รื่นเรงิ “คดิอะไรอยู่ เจ้าวางใจเถอะ ไม่ต้องกลวัว่าข้าจะขโมยวธิฝีึกฝนวรยุทธ์

ของเจ้าหรอก”

“ข้า...” ชั่วขณะหนึ่งซูลั่วเกอืบจะโพล่งออกมา แต่ในหวักลบัปรากฏภาพ

ใบหน้างดงามไร้ที่ติ นั่นคือเพื่อนเล่นตั้งแต่วัยเยาว์ของเขา ผู้ที่เขารักใคร่

ทะนุถนอม นางอยากถามเหลอืเกนิว่า หากนางบอกความลบัแก่เขา แล้ววนั

หนึ่งเทพธดิาสระหยกมาคาดคั้นถามเขา หนานกงหลวิอวิ๋นจะบอกความลบันี้

แก่อกีฝ่ายหรอืไม่

ความลังเลชั่ววูบเดียวท�าให้ค�าพูดที่เปล่งออกมาของซูลั่วต้องชะงักไป 

นางไม่อยากมองคนในแง่ร้ายขนาดนั้น และท�าใจไม่ได้ที่ต้องเอาความลบันี้มา
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ทดสอบหนานกงหลวิอวิ๋น ท�าเช่นนี้โหดร้ายเกนิไป

สุดท้ายนางก็ยังตะขิดตะขวงใจอยู่ดี...หนานกงหลิวอวิ๋นเบือนหน้าไป

ทางอื่น ข้างนอกอากาศอบอุ่น บุปผาผลบิาน แสงแดดสาดส่องก�าลงัด ีแต่เขา

กลับไม่รู้สึกอบอุ่นเลย ความรู้สึกเช่นนี้ท�าให้อึดอัดเหมือนหัวใจตกลงไปใน

หุบเหวลกึ

“หนานกง...” ครั้นสงัเกตเหน็ว่าเขาอารมณ์ไม่ดนีกั ซลูั่วจงึอยากจะเข้าไป

ปลอบ

“เด็กโง่ แต่งตัวให้เรียบร้อยและออกไปได้แล้ว ระวังจะเป็นหวัด”  

หนานกงหลวิอวิ๋นลูบศรีษะนางด้วยท่าทสีบายๆ สหีน้ารื่นรมย์ การกระท�ายงั

คงอ่อนโยนดุจเดมิ ดวงตาทอแววรกัใคร่

หัวใจของซูลั่วบีบรัดจนเจ็บ มองหนานกงหลิวอวิ๋นก้าวยาวๆ จากไป

พลางก�าหมัดแน่น นางรู้ว่าความลังเลชั่วครู่ของนางท�าร้ายเขา แต่ว่านางผิด

หรอื หากหนานกงหลวิอวิ๋นเป็นเพยีงหนานกงหลวิอวิ๋น การที่เขาปกป้องนาง 

การที่นางเชื่อใจเขา ระหว่างพวกเราจะไม่มีระยะห่างหรือความเคลือบแคลง

มากมายเช่นนี้ แต่ความจริงไม่ง่ายดายถึงเพียงนั้น อย่างน้อยเท่าที่นางรู้ 

เทพธดิาสระหยกผู้นั้นมอีทิธพิลกบัเขา...แม้เขาจะรู้ว่าอกีฝ่ายไล่ล่านางอยู่ แต่

เขาก็ยังหยอกเย้านางได้หน้าตาเฉย ในเมื่อเขาป็นเช่นนี้จะให้นางเอาความเชื่อ

ใจทั้งหมดมาเป็นเดมิพนัได้อย่างไร

นางเชื่อเขาได้ แต่ไม่อาจมั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างหนานกง 

หลวิอวิ๋นกบัเทพธดิาสระหยกจะเป็นอย่างไรต่อไป เพื่อปกป้องตวัเอง นางจงึ

ต้องรกัษาความลบันี้ไว้ แบบนี้คงไม่ผดิกระมงั...ไม่น่าจะผดิใช่หรอืไม่

ห้องสรงน�้าอนัโอ่โถงเตม็ไปด้วยไอร้อนขมกุขมวั ควนัสขีาวลอยอวลไป

ทั่ว เหมอืนความรู้สกึของซูลั่วในยามนี้ เลอืนรางและหนกัอึ้ง สบัสนงุนงงจน

หาทางออกไม่ได้
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ในเมื่อถูกหนานกงหลิวอวิ๋นเปิดโปงฐานะแล้ว นางจึงไม่จ�าเป็นต้อง

แสดงละครเป็นบ่าวที่ต�่าต้อยอีก นางไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในต�าหนักจิ้นอ๋องอีก 

ต่อไป ซูลั่วส่ายหน้าเพื่อเรยีกสตติวัเองกลบัคนืมาก่อนจะเริ่มแต่งตวั

ที่นี่ไม่มเีสื้อผ้าผู้หญงิสกัชิ้น มแีต่เสื้อคลุมผ้าไหมตวัใหญ่ของหนานกง

หลวิอวิ๋น เพราะไม่มหีนทางอื่น ซูลั่วจงึจ�าใจสวมเสื้อของเขาไปก่อน เสื้อตวันี้

ทอจากไหมแท้อย่างดี นุ่มลื่นอย่างเหลือเชื่อ ทั้งยังเจือกลิ่นอายอบอุ่นเฉพาะ

ตวัของเขาไว้ด้วย

ซูลั่วรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย แต่ในเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ก็คงได้แต่

ปล่อยเลยตามเลยไปก่อน หลงัจากสวมเสื้อคลมุเสรจ็ นางกต็รงดิ่งออกไปข้าง

นอก แต่ยงัไม่ทนัเดนิพ้นจากห้องบรรทมของหนานกงหลวิอวิ๋น นางกถู็กขวาง

ไว้ที่หน้าประตู

หน้าประตตู�าหนกั องครกัษ์ในชดุเกราะยนืเรยีงแถว แต่ละคนมสีหีน้า

เยน็ชาและดุดนั น่าเกรงขามอย่างยิ่ง

“แม่นางโปรดหยุดก่อน” หวัหน้าองครกัษ์ท�าสหีน้าเคร่งขรมึ น�้าเสยีง

เยน็เยยีบปานน�้าแขง็

“ข้าจะออกไป” ซูลั่วขมวดคิ้ว

“แม่นาง ท่านออกไปไม่ได้”

“ค�าสั่งของหนานกงหลวิอวิ๋นหรอื”

ถงึขั้นกล้าเรยีกพระนามขององค์ชายจิ้นตรงๆ หวัหน้าองครกัษ์จ้องมอง

ซูลั่วอย่างอกสั่นขวญัผวา แต่ความตระหนกกห็าได้แสดงออกมาทางสหีน้าไม่ 

เขาเพยีงแต่ขวางทางนางไว้ “หากไม่มคี�าสั่งขององค์ชาย คนนอกไม่อาจเข้าออก

ห้องบรรทมได้ตามอ�าเภอใจ แม่นางซูโปรดอย่าท�าให้พวกเราล�าบากใจเลย”

ซูลั่วยิ้ม “แต่คนนอกอย่างข้ากเ็ข้ามาแล้วมใิช่หรอื ตอนนี้ข้าจะออกไป 

พวกเจ้าช่วยหลกีทางด้วย ข้าไม่อยากท�าให้พวกเจ้าล�าบากใจ”

หัวหน้าองครักษ์ผู้มีสีหน้าเคร่งขรึมไม่เปิดโอกาสให้นางต่อรอง “หาก

ไม่มีค�าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์ชาย ไม่ว่าใครก็ไม่อาจเข้าออกตาม
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อ�าเภอใจได้ แม่นางซูกลบัเข้าไปเสยีเถดิ หากท่านยงัยนืกรานจะออกไปกต็้อง

มคี�าสั่งที่เขยีนด้วยลายพระหตัถ์ขององค์ชาย”

หากนางไปเอาค�าสั่งมาได้ นางจะต้องมาเสี่ยงดวงที่นี่หรอื ซูลั่วกดัฟัน

กรอด ตอนเขา้มานางแต่งตวัเป็นบ่าวชาย ตอนนี้ออกไปด้วยโฉมหน้าที่แท้จรงิ 

หากไม่เพราะหนานกงหลวิอวิ๋นบอกไว้ล่วงหน้า หวัหน้าองครกัษ์จะจดจ�านาง

ได้อย่างไร ยงัจะบอกว่านี่ไม่ใช่ฝีมอืของหนานกงหลวิอวิ๋น

“แล้วหากข้ายืนกรานจะไปล่ะ” ซูลั่วจ้องพวกเขาด้วยแววตาเย็นเยียบ

แฝงความโมโห

“เช่นนั้นข้าน้อยคงต้องลงมือกับท่าน จากนั้นค่อยส่งตัวให้องค์ชาย” 

หวัหน้าองครกัษ์หลุบตาลง

จะใช้ความรุนแรงขนาดนี้เลยหรือ ซูลั่วก�าหมัดแน่นด้วยความโมโห 

ก่อนจะชี้หน้าพวกเขา “พวกเจ้าช่างบงัอาจนกั!”

เหล่าองครักษ์ไม่สะทกสะท้าน มองซูลั่วด้วยแววตาล�าบากใจ “เชิญ 

แม่นางซูกลบัเข้าไปเถอะ โปรดอย่าสร้างความล�าบากใจให้พวกเราเลย”

“เฮอะ!” ซลูั่วถลงึตาใส่อย่างเดอืดดาล หากเป็นไปได้ นางอยากเตะพวก

เขาสักที หน็อยแน่...ความแค้นครั้งนี้นางจะลงบัญชีไว้ที่หนานกงหลิวอวิ๋น 

ทั้งหมด

หนานกงหลวิอวิ๋น บญัชนีี้ท่านค่อยช�าระแล้วกนั ซลูั่วกดัฟันด้วยสหีน้า

ฉายความขุ่นเคอืง

เมื่อถามบ่าวดูจนรู้ว่าหนานกงหลิวอวิ๋นอยู่ในห้องเสวยอาหาร ซูลั่วจึง

ตรงดิ่งไปที่นั่น

เมื่อหนานกงหลวิอวิ๋นเหน็ซลูั่ว เขากค็ลี่ยิ้มชั่วร้ายที่มุมปากแล้วกวกัมอื

เรยีกนางอย่างร่าเรงิ “ลั่วลั่วน้อยมานี่เรว็เข้า มาเรว็มสิู้มาถูกจงัหวะ เจ้ามาทนั

เวลาพอด”ี

ซูลั่วหยุดอยู่ตรงหน้าพลางมองเขาด้วยแววตานิ่งเฉย

ดเูหมอืนหนานกงหลวิอวิ๋นจะไม่ตระหนกัถงึความโกรธของซลูั่วเลย เขา
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จงูมอืนางด้วยความดใีจและพานางที่ยนืเงยีบไม่พดูจาไปนั่งบนเก้าอี้ไม้จื่อถาน 

เอ่ยกบับ่าวที่ยนืนอบน้อมอยู่ด้านข้าง “ลั่วลั่วน้อยของข้าหวิแล้ว ยงัไม่รบียก

อาหารขึ้นมาอกี”

ซลูั่วไม่แสดงท่าทใีดๆ กบัความกระตอืรอืร้นของเขา ชายผูน้ี้ประหลาด

แท้ๆ ก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในห้องสรงน�้ายงัท�าหน้าบึ้งหน้าตงึใส่นาง ทว่าตอนนี้

กลบัท�าเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

บ่าวรบัใช้ที่ยนือยู่ด้านข้างมององค์ชายของพวกเขาด้วยความเหลอืเชื่อ 

แววคาดไม่ถงึปรากฏในดวงตาชดัเจน ถงึขั้นเกอืบไม่ได้ยนิค�าสั่งของหนานกง

หลวิอวิ๋นด้วยซ�้า

“ยงัไม่รบีไปอกี” เสยีงของหนานกงหลวิอวิ๋นราบเรยีบเยน็ชา แม้ไม่ได้

โกรธแต่กแ็ฝงความน่าย�าเกรง

บา่วรบัใชต้า่งมองหน้ากนัด้วยท่าทางลนลาน รบีถอยออกไปยกอาหาร

อย่างประหม่า

ไม่แปลกหรอกที่พวกเขาจะรู้สึกผิดปกติ เพราะก่อนหน้านี้พวกเขา

ปรนนบิตัริบัใช้องค์ชายมาสบิกว่าปี ไม่เคยเหน็องค์ชายกระตอืรอืร้นเช่นนี้มา

ก่อน ซ�้ายงัเอาอกเอาใจจนแทบจะอ่อนข้อให้ อกีทั้งเป้าหมายที่ว่ายงัเป็นเพยีง

สตรนีางหนึ่ง

แต่ไหนแต่ไรต�าหนกัจิ้นอ๋องห้ามสตรเีข้า แม้แต่องค์หญงิทั้งหลายยงัได้

แต่รออยู่หน้าประตู ไม่กล้าเหยยีบย่างเข้ามาแม้เพยีงครึ่งก้าว แต่ว่า...ตอนนี้

พวกเขากลบัเหน็แม่นางคนหนึ่งนั่งร่วมโต๊ะเสวยกบัองค์ชาย แถมองค์ชายยงั...

เอาใจนางอกี! นี่ใช่องค์ชายจิ้นที่สงูส่งดจุเทพเซยีนในสรวงสวรรค์ของพวกเขา

จรงิๆ หรอื

ซลูั่วไม่ตระหนกัถงึความพเิศษที่ตนได้รบัในต�าหนกัจิ้นอ๋อง และไม่รูว่้า

บ่าวพวกนั้นมองนางประหนึ่งเซยีนองค์หนึ่ง นางโมโหหนานกงหลวิอวิ๋นจะตาย

อยู่แล้ว ผู้ชายคนนี้เป็นอะไร ถงึได้คบีกบัข้าวใส่ชามของนางไม่หยุด

“พอได้แล้ว ท่านกก็นิของท่านเถอะ ชามข้าจะกลายเป็นภูเขาลูกย่อมๆ 
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อยู่แล้วนะ” ซูลั่วกนัชามของนางเอาไว้อย่างจนปัญญา พลางขงึตาใส่เขาอย่าง

ขุ่นเคอืง “หนานกงหลวิอวิ๋น ท่านจะขุนข้าให้อ้วนตายหรอือย่างไร”

บ่าวรับใช้ที่ยืนอยู่โดยรอบสูดลมหายใจอย่างตระหนก...แม่นางผู้นี้

สมองมปีัญหาหรอื ถงึกล้าพูดกบัองค์ชายเช่นนี้ พวกเขาหลบัตาลงด้วยความ

เหน็ใจ คาดการณ์ได้เลยว่าหลงัจากนี้โต๊ะเสวยต้องกลายเป็นขมุนรก เลอืดไหล

นองไปทั่ว...เพราะองค์ชายย่อมไม่ยอมให้ใครตวาด

ยังจ�าได้ว่าเมื่อครั้งอยู่ในวังหลวง คุณหนูสามแห่งจวนอันโหวเลื่อมใส

และชื่นชมองค์ชายนักหนา นางจึงเผลอพูดมากตอนองค์ชายเสวย ผลคือ 

แม่นางผู้น่าสงสารถูกฝ่ามือซัดจนกระเด็นและกระอักเลือดออกมา ภายหลัง

ต้องพกัรกัษาอาการบาดเจบ็ภายในถงึสามเดอืน

ทว่าสิ่งที่ท�าให้ทุกคนตกตะลึงพรึงเพริดก็คือ...องค์ชายจิ้นผู้เย็นชา 

ไร้ความรู้สึกเหมือนปีศาจในขุมนรก...กลับยิ้มทรงเสน่ห์และเบิกบานเช่นนั้น 

อีกทั้งยังขยับเข้าไปใกล้แม่นางผู้นั้น มือเรียวขาวเชยคางมนเกลี้ยงเกลาของ

นางขึ้น ดวงตาเตม็ไปด้วยความอ่อนโยนน่าหลงใหลขณะมองนางอย่างรกัใคร่

ลุ่มหลง

รกัใคร่ลุ่มหลง...ใช้ค�านี้กล่าวถงึองค์ชายกอ็อกจะแปลกประหลาด แต่

ในความเป็นจรงิไม่มคี�าใดจะเหมาะยิ่งกว่าค�านี้อกีแล้ว

อีกทั้งองค์ชายจิ้นของพวกเขายังใช้น�้าเสียงหลอกล่อแผ่วเบากับนาง 

“ลั่วลั่วคนด ีเจ้าผอมขนาดนี้ กนิให้มากหน่อย จะได้โตเรว็ๆ”

สวรรค์! สวรรค์! สวรรค์!...บรรดาบ่าวรบัใช้สะดุ้งไปตามๆ กนั ทั้ง

สับสนและงุนงงไปหมด นี่ใช่องค์ชายจิ้นที่สังหารคนอย่างเฉียบขาด ฆ่าคน

เหมือนผักปลา เอ่ยไม่ถูกใจเพียงค�าเดียวก็หักแขนหักขาผู้อื่นหรือ องค์ชาย

ของพวกเขาถูกใครสงิร่างหรอืไม่ แบบนี้...น่ากลวัเกนิไปแล้ว!

แต่ส�าหรับซูลั่วแล้ว นางกลับคุ้นเคยกับหนานกงหลิวอวิ๋นตรงหน้า 

มากที่สดุ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ยามอยูต่่อหน้านาง หนานกงหลวิอวิ๋นมกั

จะมีท่าทีไม่จริงจัง ยั่วเย้าหยอกล้อนางเช่นนี้อยู่เสมอ นางจึงไม่ประหลาดใจ
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แม้แต่น้อย

ซูลั่วใช้มือข้างเดียวปัดนิ้วที่เห็นข้อกระดูกชัดเจนของเขาออก พลาง 

ขึงตาใส่อย่างโกรธขึ้ง “กินข้าวดีๆ อย่าขยุกขยิกได้หรือไม่ ไม่มีมารยาทเอา 

เสยีเลย”

พอนางเอ่ยเช่นนั้น หนานกงหลิวอวิ๋นกลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆ มากนัก 

กลายเป็นพวกบ่าวทั้งหลายที่ตะลึงงัน พวกเขานึกไม่ถึงเลยว่าจะมีคนที่อยาก

จบชวีติก่อนวยัอนัควรเช่นแม่นางตรงหน้า นางถงึกบักล้าพดูเช่นนี้กบัองค์ชาย 

ใจกล้าบ้าบิ่น ห้าวหาญไร้เทยีมทานเกนิไปแล้ว! พวกเขาต่างเหน็ใจซูลั่วที่ก�าลงั

จะเจอเคราะห์หนกั

ทว่า...พวกเขากลบัต้องตกตะลงึอกีครั้ง เพราะองค์ชายของพวกเขาไม่

ได้โกรธ ไม่เพยีงไม่โกรธ แต่ยงัหวัเราะอย่างเบกิบาน หวัร่องอหาย หลงัจาก

นั้นคงถึงเวลาลงโทษแล้วกระมัง ไม่...ไม่มี องค์ชายของพวกเขาไม่เพียงไม่

ลงโทษแม่นางผู้นั้น ซ�้ายงัโอบนางอย่างอารมณ์ด ีพยายามเสนอตวัเข้าไปตรง

หน้านาง ยิ่งนางต่อต้าน องค์ชายจิ้นยิ่งเอาใหญ่ ท�าตัวเหมือนผู้ชายบ้ากาม

อย่างไรอย่างนั้น หมดกัน องค์ชายต้องถูกใครสิงร่างเป็นแน่...หาไม่แม่นาง 

ผู้นั้นคงตายไปแปดหนสบิหนแล้วละ จะยงันั่งกนิข้าวอยู่ที่โต๊ะเช่นนี้ได้อย่างไร

ไม่ว่าบรรดาบ่าวรับใช้จะตื่นตระหนกและเหลือเชื่อเพียงใด หนานกง

หลวิอวิ๋นกย็งับงัคบัซูลั่วให้กลนืข้าวในชามใหญ่ลงไปจนหมด ซูลั่ววางชามกบั

ตะเกยีบลงอย่างจนใจ มองหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยสายตาเยน็ชา “เอาละ กนิ

ข้าวหมดแล้ว ให้ข้ากลบัจวนได้แล้วกระมงั”

นางออกมาจากจวนสกุลซูได้ระยะหนึ่งแล้ว ไม่รู้ว่าที่จวนเกดิอะไรขึ้น

บ้าง ซูชงิกบัซูซยีิ่งคอยจบัตาดูเรอืนของนางและหาโอกาสอยู่

หนานกงหลิวอวิ๋นใช้มือข้างเดียวยันโต๊ะด้วยท่าทีผ่อนคลายสบายใจ 

เอียงคอมองนางด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม “ลั่วลั่วน้อย เจ้าจะกลับไป

จรงิๆ หรอื”

“ท่านหมายความเช่นไร” ซูลั่วท�าหน้าประหม่า แววตาสขุมุเยอืกเยน็ของ
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เขาท�าให้นางรู้สกึหวั่นใจ

หนานกงหลิวอวิ๋นขมวดคิ้วนิดๆ จากนั้นก็คลี่ยิ้มพร้อมกับกวักมือ 

เรยีกนาง

ซลูั่วปรายตามองเขาอย่างสงสยั มอิาจสะกดความอยากรูอ้ยากเหน็ของ

ตนได้ นางจงึเดนิเข้าไปหยดุตรงหน้าเขา นิ่วหน้าพลางเอ่ย “มอีะไรกร็บีพดู ไม่

ต้องมาท�าลบัๆ ล่อๆ”

ผูท้ี่จะพดูกบัองค์ชายจิ้นด้วยน�้าเสยีงและท่าทเีช่นนี้ ในใต้หลา้คงมซีลูั่ว

เพยีงคนเดยีว เพยีงแต่นางไม่รู้เท่านั้นเอง

หนานกงหลวิอวิ๋นไม่ถอืสาท่าทขีองซูลั่วเลยแม้แต่น้อย เขายื่นมอืออก

ไปโอบตวันางไว้แนบอก พอนางดิ้นกก็ลบัพูดออกมาหน้าตาเฉย “ลั่วลั่วน้อย 

ด้วยสตปิัญญาของเจ้า เจ้าไม่เคยคดิถงึสถานะของตวัเองในตอนนี้เลยหรอื”

“สถานะ?” ซูลั่วขมวดคิ้ว ไม่ตอบสิ่งใด

“อืม เจ้าลองคิดดูสิ หากเจ้าเป็นคนสกุลหลิ่วผู้นั้น จากนี้ไปเจ้าจะท�า 

เช่นไร” หนานกงหลวิอวิ๋นเป่าลมหายใจร้อนระอุรดใบหูที่ไวต่อสมัผสัของนาง 

ท�าเอาซูลั่วจกัจี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาจนถงึหวัใจ

ซลูั่วผลกัใบหน้าหล่อเหลาของเขาออกไปไกลพลางก้มหน้าครุน่คดิ หาก

นางเป็นหลิ่วเฉิงเฟิง ในเมื่อลงทุนลงแรงไล่ล่าถึงเพียงนี้ ย่อมไม่ละความ

พยายามง่ายๆ เป็นแน่ เมื่อรู้ว่าอกีฝ่ายเข้าไปในต�าหนกัจิ้นอ๋อง เช่นนั้น...

ซูลั่วเงยหน้าขึ้นทันใด คิดไม่ถึงว่าหนานกงหลิวอวิ๋นจะยื่นหน้าเข้ามา

พอดี

โครม!

หน้าผากของนางกระแทกกบัจมกูของเขา หนานกงหลวิอวิ๋นเจบ็จนขอบ

ตาแดงเลก็น้อย

ซูลั่วรู้สึกผิดขึ้นมา นางถูจมูกให้เขาอย่างเก้อเขิน “ท่าน...ไม่เป็นไร 

ใช่หรอืไม่ เจบ็มากเช่นนั้นหรอื” ไม่ง่ายเลยที่จะเหน็หนานกงหลวิอวิ๋นในสภาพ

ทุลกัทุเลเช่นนี้ ซูลั่วท�าหน้าไม่สบายใจกจ็รงิ แต่ในใจกลบัสะใจสุดๆ
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“เจบ็มาก เจบ็มาก” หนานกงหลวิอวิ๋นกุมจมูกพลางมองนางด้วยสหีน้า

ต�าหนิ

ซูลั่วหัวเราะหยัน คิดไม่ถึงว่าหนานกงหลิวอวิ๋นจะขี้อ้อนเหมือนเด็กๆ 

ช่างสนุกยิ่งนกั นางปลอบโยนเสยีงหวาน “เช่นนั้นจะท�าอย่างไรด”ี

“ช่วยเป่าให้ข้าท”ี หนานกงหลวิอวิ๋นขมวดคิ้ว พร้อมกบัชี้จมกูที่บวมแดง

เมื่อครู่นางเหน็ชดัๆ ว่ามนัไม่แดงขนาดนี้ เสแสร้ง...เสแสร้งเข้าไป ซูลั่ว

ปรายตามองอกีฝ่ายอย่างเยาะหยนั “องค์ชายจิ้นยงัเป็นเดก็อยู่หรอื ถงึได้เชื่อ

ว่าเป่าแล้วจะหายเจบ็” ไร้เดยีงสาแท้ๆ ท�าตวัเป็นเดก็ไปได้ ไม่กลวัคนอื่นหวัเราะ

เยาะหรอือย่างไร

บ่าวแต่ละคนก้มหน้าหลบตา กลั้นหวัเราะจนหน้าแดงก�่า

ครั้นสายตาเยน็เยยีบขององค์ชายจิ้นตวดัไปมองกร็าวกบัมหีมิะตกกลาง

ฤดูร้อน ใบหน้าของพวกเขาชะงกัทนัใด แต่ละคนก้มหน้างุดด้วยความละอาย 

ร่างกายแขง็ทื่อจนไม่กล้าขยบั แม้แต่ลมหายใจยงัไม่กล้าผ่อนออกมา

‘คนเผด็จการ บ้าอ�านาจ!’ ซูลั่วก่นด่าในใจ รู้สึกเห็นใจบ่าวรับใช้ข้าง 

กายเขาเหลอืเกนิ ที่ต้องปรนนบิตัอิงค์ชายซึ่งมอีารมณ์แปรปรวนเหมอืนปีศาจ

เช่นนี้คงจะล�าบากมใิช่น้อย คดิไม่ถงึว่าพอหนานกงหลวิอวิ๋นหนัมาหานาง เขา

จะท�าหน้ายู่อย่างน่าสงสาร พลางจ้องนางด้วยสายตาต�าหน ิ“เจบ็ ข้าเจบ็จรงิๆ 

นะ”

ปัญญาอ่อนชะมดั! ซูลั่วกดัฟัน อยากจบัองค์ชายตวัร้ายที่แสร้งปั้นท่า

น่ารกัเหวี่ยงออกไปไกลๆ แต่ดวงตาที่ดูพร่าเลอืนเพราะไอร้อนคู่นั้นของเขา...

กท็�าให้นางพ่ายแพ้

“ได้ เป่ากไ็ด้ ข้าเป่าให้ท่าน” ซูลั่วมองเขาด้วยสายตาดูแคลน นางดงึมอื

เขาออก โน้มตวัลงพลางสูดหายใจลกึแล้วเป่าสองทพีอเป็นพธิ ีจากนั้นกผ็ลกั

เขาออกก่อนจะลุกขึ้นยนื “ใช้ได้แล้วหรอืยงั”

“เจ้าไม่รบัผดิชอบ” หนานกงหลวิอวิ๋นกมุจมกูพลางต�าหนนิาง เขาท�าท่า

ไร้เดยีงสาเหมอืนเดก็ๆ ยามที่เอ่ยออกมา
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“ไม่รบัผดิชอบอย่างไร” ซูลั่วงุนงง

หนานกงหลวิอวิ๋นกลบัยดืตวัขึ้นมองนาง “ควรประคองใบหน้าอกีฝ่าย 

ปลอบเบาๆ จากนั้นกเ็ป่าให้อย่างอ่อนโยนมใิช่หรอื”

หนานกงหลิวอวิ๋นที่เป็นเช่นนี้ท�าเอานางอยากร้องไห้ ซูลั่วตวาดกลับ 

“ข้อเรยีกร้องของท่านช่างมากเหลอืเกนิ!”

หนานกงหลิวอวิ๋นท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้ไม้จื่อถาน 

มองซูลั่วขณะเอ่ยช้าๆ “เรื่องอื่นข้าไม่เรียกร้องก็ได้ แต่อย่างน้อยก็ต้องเป่า

หลายๆ ทหีน่อย เรื่องง่ายๆ แค่นี้เจ้ายงัท�าไม่ได้” เขาเอ่ยประโยคนี้ด้วยท่าทาง

น้อยอกน้อยใจ

เส้นเลือดบนหน้าผากของซูลั่วแทบจะปูดโปน นางก�าหมัดแน่นพร้อม

กบัถลงึตาใส่เขา นบัถอืปีศาจตนนี้จรงิๆ เลย

“ท�าไมข้าถึงต้องเป็นคนท�าด้วย สิ่งที่ไม่ขาดแคลนที่สุดในต�าหนักของ

ท่านก็คือบ่าวรับใช้ แค่องค์ชายจิ้นสั่งค�าเดียวก็มีคนนับพันนับหมื่นกรูกันเข้า

มาปรนนบิตัแิล้ว” ซูลั่วมองเขาขณะพูดความจรงิ

หนานกงหลิวอวิ๋นกวาดตามองบ่าวทั้งหลายที่ก้มหน้างุดด้วยสายตา

เรยีบเฉย เขาแค่กวาดตามองแบบไม่ตั้งใจเท่านั้น แต่ส�าหรบับ่าวทั้งหลายกลบั

รูส้กึเหมอืนมไีอสงัหารอนัแรงกล้าแผ่ออกมา เปรยีบดงัสายลมในฤดใูบไม้ร่วง

ที่พดัใบไม้แห้งจนปลวิกระจาย

“องค์...องค์ชาย...พวกบ่าวขอ...ขอตัวก่อนพ่ะย่ะค่ะ” บ่าวทั้งหลาย

คุกเข่าอย่างกล้าๆ กลวัๆ หวาดหวั่นจนตวัสั่นเทิ้ม

“อมื” หนานกงหลวิอวิ๋นที่เท้าคางด้วยมอืข้างเดยีวแค่นเสยีงตอบรบั

“นี่ พวกเจ้าอย่าเพิ่งรบีไปส”ิ ซูลั่วได้แต่ถลงึตา บ่าวรบัใช้ไปหมดแล้ว 

หากเป็นเช่นนี้ หนานกงหลวิอวิ๋นผู้ได้คบืไม่ยิ่งจะเอาศอกหรอกหรอื

ทว่าเสยีงของซูลั่วดจุยนัต์ปลดิชวีติ เริ่มแรกพวกเขาแค่เดนิ แต่พอซลูั่ว

เอ่ยปาก พวกเขากลบัวิ่งปรู๊ด พรบิตาเดยีวกห็ายไปหมด ซูลั่วเหน็แล้วอยาก

จะรอ้งไห ้นางจงึหนัมาพดูกบัหนานกงหลวิอวิ๋น “บ่าวรบัใช้ในต�าหนกัของท่าน
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รู้วชิาเท้าท่องคลื่นกนัทุกคนเลยหรอื” เคลื่อนไหวรวดเรว็เกนิไปแล้ว

“การหนเีอาตวัรอดส�าคญัที่สุด ศกัยภาพที่แฝงอยู่ไรข้ดีจ�ากดั” หนาน-

กงหลวิอวิ๋นแค่นเสยีงเอ่ยเบาๆ แล้ววกกลบัมาเรื่องเดมิ “มานี่ มาไถ่โทษก่อน”

“หนานกงหลวิอวิ๋น ท่านอย่าคดิได้คบืจะเอาศอก” ซูลั่วซึ่งยนือยู่ห่างๆ 

จ้องเขาอย่างไม่พอใจ

ชายหนุม่หลบุตาลงต�่า เนิ่นนานจงึเหลอืบตามองซลูั่วอย่างเงยีบๆ “ผู้คน

ล้วนกล่าวว่า บุญคุณจากน�้าเพียงหยดต้องตอบแทนด้วยน�้าทั้งบ่อ ข้าให้เจ้า

ตอบแทนบุญคุณด้วยน�้าเพยีงหยดยงัมไิด้อกีหรอื”

สิ่งที่ซูลั่วรับไม่ได้มากที่สุด ก็คือท่าทางหดหู่แบบนั้นของหนานกง 

หลวิอวิ๋น นางยอมแพ้และเดนิไปตรงหน้าเขาช้าๆ ก่อนจะถามเสยีงเบา “ตกลง

ท่านต้องการอะไร”

ความจริงเขาพูดถูก ก่อนหน้านี้ที่แอบเกาะอยู่ใต้รถม้า นางก็สมควร

ขอบคุณเขาจรงิๆ นั่นแหละ หากเขาไม่ได้ปรากฏตวัในจงัหวะนั้นพอด ีนางที่

ถูกประทบัตราสะกดรอยย่อมหนกีารไล่ล่าของหลิ่วเฉงิเฟิงไม่พ้น

หนานกงหลิวอวิ๋นเงยหน้ามองนาง น�้าเสียงเจือแววออดอ้อนเล็กน้อย 

“คนืนี้เจ้าอยู่เป็นเพื่อนข้า”

ผู้ชายคนนี้ได้คืบจะเอาศอกจริงๆ เสียด้วย เอาบุญคุณเล็กๆ น้อยๆ 

มาบีบบังคับนาง แถมยังบีบบังคับอย่างมีเหตุมีผล แต่นางจะรับปากเขาได้

อย่างไร หากรบัปากมเิท่ากบันางยอมเป็นฝ่ายถอยก้าวหนึ่งหรอกหรอื การค้าง

ที่ต�าหนกัจิ้นอ๋องหากข่าวแพร่ออกไปผู้คนจะคดิหรอืมองอย่างไร ความบรสิทุธิ์

ของนางจะเอากลับคืนมาได้หรือไม่ แล้วนางจะไปไขว่คว้าหาความสุขของ 

ตวัเองได้อย่างไรเล่า

เมื่อฟังข้อเรยีกร้องของเขาแล้ว นางจงึไม่ตอบ

“อยู่ที่นี่กบัข้า” เขาพูดซ�้าอกีครั้ง

“เรื่องนี้...คงไม่ได้” ซูลั่วตอบเสยีงเบา สายตาจบัจ้องเขานิ่ง

หนานกงหลวิอวิ๋นไม่พูดอะไร ผ่านไปครู่ใหญ่ จู่ๆ เขากก็ระตุกมุมปาก
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ยิ้มชั่วร้าย “ลั่วลั่วผู้โง่เขลา เจ้าช่างโง่ยิ่งนกั หากไม่ได้รบัอนุญาตจากข้า เจ้าจะ

ออกไปจากต�าหนกัจิ้นอ๋องได้หรอื”

จะวา่ไปการลดศกัดิ์ศรแีสร้งท�าตวัน่ารกัน่าสงสารของเขาเมื่อครูน่ี้เป็น

เพยีงกลยุทธ์อย่างหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่เขาตดัสนิใจแล้ว คนที่เขาเลอืกแล้ว เขาไม่

เคยปล่อยมอื

“หนานกงหลวิอวิ๋น คนไร้ยางอาย” เรื่องนี้ซูลั่วย่อมตระหนกัดอียู่แล้ว 

ใช่ว่าไม่เคยลองออกไป ทว่านางกลบัถูกขวางตั้งแต่ยงัไม่ได้ก้าวออกจากประตู

ห้องบรรทมด้วยซ�้า

“ไร้ยางอายหรือ ข้าไร้ยางอายได้มากกว่านี้อีก จะลองดูหรือไม่เล่า” 

หนานกงหลวิอวิ๋นท�าหน้ากระหยิ่มใจยามที่มองนาง

“อย่าให้มนัมากเกนิไปนกั” ซูลั่วจ้องเขาอย่างขุ่นเคอืง

“ลั่วลั่วคนดี เจ้าอย่าโกรธเลย ความจริงเจ้าก็คิดได้ว่าหลิ่วเฉิงเฟิงจะ

ต้องส่งคนนบัไม่ถ้วนมาแฝงตวัอยูห่น้าประตตู�าหนกัจิ้นอ๋องเพื่อดกัรอเจ้า การ

ออกไปกค็อืการมอบตวัให้ศตัรู ลั่วลั่วน้อยของข้าไม่โง่เขลาถงึเพยีงนั้นหรอก 

ใช่หรอืไม่” หนานกงหลวิอวิ๋นกอดอกและยิ้มอย่างชั่วร้าย

“หากองค์ชายจิ้นมีรับสั่ง หลิ่วเฉิงเฟิงจะกล้าไม่ถอนก�าลังคนออกไป

หรอื” ซูลั่วกดัฟันเอ่ยเสยีงเยน็

หนานกงหลวิอวิ๋นแบมอืท�าท่าทางไม่รู้ไม่ชี้ ส่ายหน้าอย่างดื้อรั้น “ลั่วลั่ว

ผู้โง่เขลา บุญคุณต้องทดแทน เจ้ายังไม่ตอบแทนข้าเลย แล้วข้าจะท�าคุณให้

เจ้าอกีได้อย่างไร หากหนี้บญุคณุมากไปย่อมต้องชดใช้ด้วยร่างกาย เช่นนี้ย่อม

ไม่ยุตธิรรมกบัเจ้า”

ชายผู้นี้หน้าด้านอย่างไร้ขีดจ�ากัด ซูลั่วก�าหมัด “ท่านพูดถูก ติดหนี้ 

บุญคุณมากไปย่อมไม่ด”ี

หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้าอย่างสง่างาม ถอืโอกาสตอบ “อมื ดงันั้น

คนืนี้ต้องคนืดอกเบี้ยสกัเลก็น้อยก่อน”

ซูลั่วจนด้วยค�าพูด “ท่านจะให้ชดใช้อย่างไร”
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หนานกงหลวิอวิ๋นฉกียิ้มเจ้าเล่ห์ “ลั่วลั่วคนด ีเรื่องนี้ต้องถามเจ้าส ิเจ้า

คดิจะคนืเท่าไรเล่า คนืดอกเบี้ย คนืเงนิต้น หรอืว่าคนืทั้งเงนิต้นและดอกเบี้ย?”

ซลูั่วพดูไม่ออก นกึไม่ถงึว่าอกีฝ่ายจะคดิอะไรละเอยีดยบุยบิถงึเพยีงนี้ 

นางจ้องเขาตรงๆ “ดอกเบี้ยคนือย่างไร เงนิต้นคนือย่างไร แล้วหากจะคนืทั้ง

เงนิต้นและดอกเบี้ยต้องท�าอย่างไร”

หนานกงหลวิอวิ๋นหรี่ตาลง เอ่ยช้าๆ “เรื่องนี้มกีฎเกณฑ์มากทเีดยีว แต่

คนืนี้ข้าจะค่อยๆ ชี้แนะเจ้าเอง เจ้าไม่ต้องร้อนใจไปหรอก พวกเรามเีวลา”

ใครร้อนใจกัน ซูลั่วปรายตามองเขาอย่างดูถูก “หวังว่าท่านคงไม่คิด

อะไรสกปรกหรอกนะ” อันที่จริงค�าพูดนี้แฝงความหมายไว้มากมายและ

เป็นการแสดงท่าทขีองนางด้วย

คืนนี้นางต้องอยู่ที่นี่ หากไม่มีค�าสั่งของหนานกงหลิวอวิ๋น นางไม่อาจ

ออกจากต�าหนกัจิ้นอ๋องได้จรงิๆ ต่อให้ออกไปได้กไ็ม่รูว่้าข้างนอกจะมอีนัตราย

อะไรบ้าง

ทว่าคนืนี้ย่อมต้องไม่สงบแน่นอน

ซูลั่วเตรียมใจไว้ก่อนแล้ว แต่สุดท้ายเรื่องราวก็เลยเถิดเกินกว่าที่นาง

คาดคดิเอาไว้มากมาย


