
สี่สิบเอ็ด
เป็นตายมิอาจคาดเดา

เสยีงเคลื่อนไหวแผ่วเบาดงัขึ้น ไม่นานร่างหนึ่งกป็รากฏตวั หนานกง

หลวิอวิ๋นเหาะละลิ่วตรงมา สหีน้าในยามนี้ของชายหนุ่มนิ่งขรมึเยอืกเยน็ ดวงตา

ที่จบันิ่งมายงัหลี่อ้าวเทยีนราวกบัมองซากศพกม็ปิาน

“ซลูั่วอยู่ที่ไหน” หนานกงหลวิอวิ๋นไพล่สองมอืไว้ด้านหลงั ดวงตาล�้าลกึ

ของเขาเย็นยะเยียบดุจธารน�้าแข็งพันปี แค่ปรายตามองก็ท�าให้ผู้คนต้อง 

หวาดผวา

หลี่อ้าวเทียนมองคนตรงหน้าด้วยสายตาตกตะลึงราวกับจ�าฝ่ายนั้น 

ไม่ได้ หนานกงหลิวอวิ๋นในยามนี้ดูมีพลังแข็งแกร่ง แตกต่างจากที่เขาเจอ 

ก่อนหน้านี้มาก เหมือนว่าชายหนุ่มมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจ 

หรอืสหีน้าท่าทางที่ล้วนให้ความรูส้กึน่าหวั่นเกรงและยากจะคาดเดา เหมอืนกบั

ท่านพ่อของเขาไม่มผีดิ

“หนานกงหลวิอวิ๋น เจ้า...เจ้าเลื่อนวรยุทธ์ถงึขั้นแปดแล้ว?” เพราะตก

ตะลึงมากเกินไป หลี่อ้าวเทียนที่เคยพูดจาชัดถ้อยชัดค�าก็กลายเป็นพูด

ตะกุกตะกกัขึ้นมา

หนานกงหลิวอวิ๋นปรายตามองอีกฝ่ายอย่างเย็นชา เขาพยักหน้าเพียง
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นดิ ก่อนจะเอ่ยต่อ “ส่งตวัซูลั่วมา แล้วข้าจะไว้ชวีติเจ้า”

หลี่อ้าวเทยีนค�าราม “เป็นไปไม่ได้!” 

เมื่อครึ่งปีก่อนเขาพบกบัหนานกงหลวิอวิ๋นซึ่งมวีรยุทธ์เพยีงขั้นหกระดบั

สูงเท่านั้น ทว่าก่อนหน้านี้ที่เพิ่งพบกัน อีกฝ่ายกลับบรรลุวรยุทธ์ขั้นเจ็ดซึ่งก็ 

ยงัพอเปน็ไปได้ แตผ่่านไปแค่ไม่เท่าไรหนานกงหลวิอวิ๋นกลบับรรลถุงึขั้นแปด

เสยีแล้ว!

ระยะเวลาเพียงครึ่งปีหนานกงหลิวอวิ๋นกลับบรรลุได้ถึงสองขั้น ซ�้ายัง

เลื่อนจากขั้นหกมาเป็นขั้นแปดที่มคีวามยากอย่างสาหสัแบบนี้ คนอื่นพยายาม

ทั้งชีวิตก็ใช่จะว่าท�าได้ แต่อีกฝ่ายกลับก้าวข้ามไปได้ง่ายๆ คนผู้นี้จะไม่เหลือ

พื้นที่ให้ผู้อื่นได้ยนืเลยหรอืไร

หลี่อ้าวเทยีนคดิว่าตนถูกระเบดิวเิศษโจมตแีต่กลบัรอดมาได้ ซ�้ายงัได้

เลื่อนวรยุทธ์สูงขึ้นอีกขั้น เหตุการณ์เช่นนี้นับเป็นวาสนาสูงยิ่งแล้ว ทว่าเมื่อ

เทยีบกบัหนานกงหลวิอวิ๋น เขากม็อิาจจะเปรยีบกบัฝ่ายนั้นได้เลย

“เป็นไปไม่ได้! ข้าไม่เชื่อ ข้าไม่เชื่อ!” หลี่อ้าวเทยีนกุมศรีษะแล้วสะบดั

ไปมา ให้ตายเขากไ็ม่เชื่อว่าหนานกงหลวิอวิ๋นจะฝึกฝนพลงัยทุธ์ได้เรว็ถงึเพยีงนี้

หนานกงหลิวอวิ๋นขมวดคิ้ว แววอ�ามหิตบีบบังคับพาดผ่านในดวงตา 

คู่นั้น “หลี่อ้าวเทยีน ตอบค�าถามข้า!”

ความอดทนขององค์ชายจิ้นนั้นมอียูน้่อยนดิยิ่งกว่าปลายเลบ็ จะยกเว้น

กแ็ต่กบับางคนเท่านั้น

พอได้ยนิค�าถามของหนานกงหลวิอวิ๋น หลี่อ้าวเทยีนกช็ะงกัไปนดิ แต่

แล้วกห็วัเราะลั่นอย่างล�าพอง “หนานกงหลวิอวิ๋น เจ้าอยากรู้ที่อยู่ของนงัตวัดี

อย่างนั้นหรอื ฮ่าๆๆ ชาตนิี้ข้าไม่มทีางบอกเจ้าหรอก ตามหาเอาเองเถอะ!” จบ

ค�าหลี่อ้าวเทียนก็ท�าท่าจะหมุนตัวจากไป ทว่าไม่รอให้อีกฝ่ายได้ทันขยับตัว 

หนานกงหลวิอวิ๋นกเ็ข้ามาขวางตรงหน้าหลี่อ้าวเทยีนทนัที

“เจ้าตามสังหารนางมาตลอดใช่หรือไม่” ตอนที่ลืมตาขึ้นมาเขาก็ไม่พบ 

ซูลั่วแล้ว นอกถ�้ามีแต่ร่องรอยการต่อสู้ ท�าเอาหนานกงหลิวอวิ๋นร้อนใจ 
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จนแทบคลั่ง พอใจเย็นลง ชายหนุ่มก็อาศัยความช่างสังเกตแกะรอยตามมา

ชนดิไม่ยอมให้อะไรรอดสายตาไปได้

หลี่อ้าวเทียนหัวเราะเย็นชา “ข้าตามไล่สังหารนางแล้วอย่างไร นางไม่

สมควรตายอย่างนั้นหรอื” หลี่อ้าวเทยีนชี้หน้าตวัเองที่ซลูั่วใช้ระเบดิวเิศษท�าให้

เขาต้องเสยีโฉม ยามนี้ชายหนุ่มมสีภาพเหมอืนปีศาจ ใครเหน็กต้็องนกึรงัเกยีจ

ทั้งสิ้น

“นางสมควรตายแล้ว!” แววตาของหลี่อ้าวเทยีนเตม็ไปด้วยความแค้นเคอืง

หนานกงหลวิอวิ๋นมองอกีฝ่ายเงยีบๆ สหีน้านั้นสงบดุจสายน�้า แล้วจู่ๆ 

ชายหนุ่มก็เคลื่อนไหวรวดเร็วดุจสายฟ้า มือข้างหนึ่งคว้าหมับเข้าที่ล�าคอของ

หลี่อ้าวเทียน จากนั้นก็ยกอีกฝ่ายลอยขึ้น ยามอยู่ต่อหน้าหนานกงหลิวอวิ๋น 

หลี่อ้าวเทยีนกพ็บว่าเขาไม่อาจขดัขนืใดๆ ได้เลย ไม่ว่าจะพยายามดิ้นรนต่อสู้

เท่าไรกดู็เหมอืนจะยิ่งอ่อนแรงลงเท่านั้น ยกเว้นแต่ว่าหนานกงหลวิอวิ๋นจะเป็น

ฝ่ายยอมรามอื ไม่เช่นนั้นต่อต้านไปกม็เิกดิผลอนัใดขึ้นมา ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้

หนานกงหลิวอวิ๋นมีวรยุทธ์ขั้นเจ็ดเท่านั้น ตอนนั้นถ้าเขาประลองยุทธ์กับ 

อกีฝ่าย ไม่แน่ว่าอาจจะเอาชนะกเ็ป็นได้ แต่ในยามนี้…

“จะพูดหรือไม่!” ท่อนแขนของหนานกงหลิวอวิ๋นราวกับเหล็ก มือที่

บบีรดัล�าคอแน่นเสยีจนหลี่อ้าวเทยีนใบหน้าแดงก�่าเพราะขาดอากาศ 

ไม่นานหลี่อ้าวเทียนก็พยักหน้าขึ้นลงหนักๆ เขายังคงสงสัยเรื่องการ

เลื่อนระดบัวรยุทธ์ของหนานกงหลวิอวิ๋นอยู่ไม่คลาย “พูด ข้าพูดแล้ว แต่เจ้า

ต้องตอบค�าถามหนึ่งก่อน!”

“ว่ามา” หนานกงหลวิอวิ๋นเหวี่ยงอกีฝ่ายลงกบัพื้น สายตาเยน็ชาจบัไป

ที่ร่างนั้น 

หลี่อ้าวเทยีนไม่ต่างจากขยะที่ถูกโยนลงบนพื้น ชายหนุ่มกุมล�าคอของ

ตวัเองแล้วไอโขลกๆ ไม่หยุด ใช้เวลาพกัใหญ่กว่าจะกลบัมาเป็นปกติ

“ถ้าต่อสู้กันเมื่อครั้งที่เราพบกันตรงปากถ�้า ข้าจะมีโอกาสชนะเจ้าหรือ

ไม่” หลี่อ้าวเทียนจ้องมองหนานกงหลิวอวิ๋น ฝ่ายหลังปรายตามอง มุมปาก 
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ยิ้มหยนั “หรอืเจ้าดูไม่ออกว่าข้าบาดเจบ็?”

“อ๊ะ?” หลี่อ้าวเทยีนมองหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยความตกใจ เขาบาดเจบ็

จรงิๆ อย่างนั้นหรอื คนที่บาดเจบ็กค็อืเขา? หลี่อ้าวเทยีนตะลงึกบัสิ่งที่ได้ยนิ

หนานกงหลิวอวิ๋นดูเหมือนจะเล่นงานอีกฝ่ายยังไม่หน�าใจพอ “ตอนที่

ชีวิตข้าก�าลังแขวนอยู่บนเส้นด้ายแบบนั้น ไม่ใช่แค่เจ้า ใครก็ตามที่พอจะม ี

พลงัยุทธ์ตดิตวัอยู่บ้างกก็�าจดัข้าได้ง่ายๆ”

ที่แท้กเ็ป็นเช่นนี้…หลี่อ้าวเทยีนตะลงึงนั ได้แต่มองอกีฝ่ายอย่างท�าอะไร

ไม่ถูก

ที่แท้...เขาก็มีโอกาสจะได้สังหารหนานกงหลิวอวิ๋นอยู่แล้วเชียว ซ�้ายัง

ง่ายดายเสยียิ่งกว่าอะไร ช่างน่าเสยีดาย เป็นเพราะความเขลาของเขาเองแท้ๆ 

เพราะหวาดเกรงกับอ�านาจของหนานกงหลิวอวิ๋นจนไม่กล้าแม้แต่จะสงสัย 

ในพลงัยุทธ์ของอกีฝ่าย จงึไม่กล้าลงมอืกบัเขา

‘ให้ตายเถอะ สมควรตายจริงๆ!’ หลี่อ้าวเทียนตบหน้าตัวเองหนักๆ  

จนกระทั่งกระอกัเลอืดออกมา

“ถงึคราวเจ้าต้องบอกข้าบ้างแล้ว พูดมา ซูลั่วอยู่ที่ไหน” หนานกงหลวิ-

อวิ๋นยงัคงมองอกีฝ่ายด้วยสายตาว่างเปล่าอยู่เช่นนั้น

พอพดูถงึนงัตวัดซีลูั่ว ทนัใดนั้นหลี่อ้าวเทยีนกร็ะเบดิเสยีงหวัเราะออกมา 

“ฮ่าๆๆ หนานกงหลิวอวิ๋น ที่แท้เจ้าก็มีคนที่ห่วงใย ที่แท้เจ้าก็มีจุดอ่อน 

เหมอืนกัน!” หลี่อ้าวเทยีนหวัเราะอย่างบ้าคลั่ง ก่อนหน้านี้เขาสงสัยมาตลอด

ว่าท�าไมหนานกงหลิวอวิ๋นถึงไม่ไล่ล่าตามมา จนถึงวินาทีนี้เขาถึงได้เข้าใจ

ถ่องแท้...เพราะฝ่ายนั้นเจบ็หนกัจนมอิาจปกป้องนางเอาไว้ได้อย่างไรเล่า ถ้าเดาไม่ผดิ 

ตอนนั้นหนานกงหลิวอวิ๋นคงจะอยู่ด้านในถ�้า นังตัวแสบถึงได้หลอกเขาว่า 

อกีฝ่ายออกไปล่าสตัว์ ดูท่าแล้วนางคงจะมเียื่อใยให้หนานกงหลวิอวิ๋นไม่น้อย 

ทว่าตอนนี้นางตายไปแล้ว ไม่รู้ว่าหนานกงหลวิอวิ๋นรู้ข่าวนี้แล้วจะเป็นอย่างไร

หลี่อ้าวเทยีนรู้ว่าวนันี้เขาคงหนไีม่รอดเป็นแน่ เจ้าตวัจงึไม่เสยีดายชวีติ 

คิดจะฉวยโอกาสนี้กรีดบาดแผลในใจของหนานกงหลิวอวิ๋น บาดแผลที่ฝ่าย
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นั้นจะลบล้างไม่ได้ไปตลอดชวีติ!

พอคดิเช่นนั้นแล้วหลี่อ้าวเทยีนกห็ยดุหวัเราะ เขาปรายตามองหนานกง

หลวิอวิ๋นอย่างหยนัๆ “บุรุษเยี่ยงเจ้ากลบัต้องอาศยัอสิตรเีข้าปกป้อง หนานกง

หลวิอวิ๋น เจ้ายงัมหีน้าอยู่ในโลกใบนี้อกีอย่างนั้นหรอื”

หนานกงหลวิอวิ๋นมสีหีน้าเรยีบเฉย มองอกีฝ่ายด้วยสายตาเยน็ชา

หลี่อ้าวเทียนแค่นเสียงเอ่ย “เพื่อปกป้องเจ้าแล้ว นังตัวดีซูลั่วถึงกับ

หลอกล่อข้าให้ไปอีกทาง ตลอดเส้นทางนี้นางเฉียดตายไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง  

ส่วนเจ้ากลบัฉวยโอกาสนั้นเพื่อฝึกฝนพลงัยุทธ์โดยไม่สนใจอะไร”

มอืของหนานกงหลวิอวิ๋นก�าแน่นอยูต่รงข้างล�าตวั ใบหน้านั้นแขง็ตงึขึ้น 

สตรทีี่เขาหลงรกัหวัปักหวัป�ายอมสงัเวยชวีติเพื่อปกป้องเขาไว้ 

หลี่อ้าวเทยีนยงัคงหวัเราะต่อไป “แต่ตอนนี้...นางตายแล้ว! ถกูข้าสงัหาร

จนตาย! หนี้ที่เจ้าตดิค้างนางชาตนิี้ชดใช้อย่างไรกไ็ม่หมด!”

‘หนานกงหลวิอวิ๋น วนันี้ข้าได้เพาะเมลด็พนัธ์ุแห่งความผดิบาปลงในใจ

เจ้าแล้ว วันหนึ่งมันต้องเติบโตขึ้นมาแน่ๆ!’ รอยยิ้มอ�ามหิตบ้าคลั่งเผยขึ้นใน

ดวงตาของหลี่อ้าวเทยีน

หนานกงหลวิอวิ๋นได้ยนิค�าพูดนั้นกต็วัแขง็ไปทั้งร่าง

‘ลั่วลั่ว…นาง…เป็นไปไม่ได้!’

ดวงตาหนานกงหลวิอวิ๋นแดงก�่าเตม็ไปด้วยสเีลอืด ท่อนแขนเรยีวยาว

คว้าเข้าที่คอของหลี่อ้าวเทยีนอกีครั้ง ก่อนที่ชายหนุ่มจะค�าราม

“เหลวไหล! หากยังพูดจาเหลวไหลอีก ข้าจะบีบคอเจ้าให้ตาย! ตาย 

คามอืของข้านี่ละ!” หนานกงหลวิอวิ๋นเหมอืนคนขาดสต ิเขาออกแรงหนกัหน่วง

ขึ้นทุกท ีก่อนได้ยนิเสยีงผลวัะ! กระดูกคอท่อนหนึ่งของหลี่อ้าวเทยีนร้าว

“พูด! นางอยู่ที่ไหน”

หลี่อ้าวเทียนกัดฟันแน่น หนานกงหลิวอวิ๋นเหวี่ยงอีกฝ่ายกระเด็น 

ด้วยโทสะ มุมปากของหลี่อ้าวเทียนยกสูงขึ้น เขารวบรวมก�าลังเฮือกสุดท้าย

ออกแรงดงึรั้งหนิปิดปากถ�้าลงมา
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หินปิดปากถ�้าเคลื่อนตัวลงมาท�าให้สถานการณ์ทั้งหมดพลิกผัน เมื่อ

เข้าไปแล้วกไ็ร้หนทางกลบัออกมาอกี

ดวงตาหนานกงหลิวอวิ๋นเป็นประกายเย็นเยียบ หรือว่าลั่วลั่วจะอยู ่

ในถ�้าหั่วเยี่ยน?!

เป็นดงัค�ากล่าวที่ว่า ‘คนเขลาครุ่นคดิพนัครั้งย่อมถูกสกัครา’ ก่อนตาย

หลี่อ้าวเทียนยังอุตส่าห์ฉลาดขึ้นมาบ้าง เขาวางกับดักไว้เบื้องหน้าหนานกง 

หลวิอวิ๋น บบีให้อกีฝ่ายต้องเลอืก ถ้าหนิปิดปากถ�้าแตะพื้นเมื่อไร กห็มายความ

ว่าไม่มทีางออกอกีแล้ว เมื่อตดัสนิใจเข้าไปกก็ลบัออกมาไม่ได้อกี แต่ซูลั่วจะ

อยู่ข้างในหรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หนานกงหลิวอวิ๋นไม่อาจรู้ได้เลย หลี่อ้าว-

เทยีนโยนโจทย์ยากมาให้ชายหนุ่มเสยีแล้ว

ถ้าตดัสนิใจยนือยูท่ี่เดมิ เขากอ็าจจะไม่ได้พบกบัซลูั่วหรอืแม้แต่กระดกู

ของนางอกีตลอดชวีติ หากเขาเลอืกที่จะเข้าไปในถ�้า เขากอ็าจจะถูกฝังทั้งเป็น

หรอืออกมาไม่ได้อกีตลอดชวีติ 

หินปิดปากถ�้าเคลื่อนตัวลงมาอย่างรวดเร็ว เหมือนจะแค่ในพริบตา

เดยีว...หนานกงหลวิอวิ๋นกเ็หาะทะยานอย่างรวดเรว็ดุจสายน�้าออกไปทนัท ี

ชายหนุ่มสะบัดเท้าใส่ล�าคอของหลี่อ้าวเทียน จากนั้นก็พุ่งตัวเข้าไป 

ที่ปากถ�้าหั่วเยี่ยนอย่างรวดเร็ว หินปิดปากถ�้าเลื่อนลงมาเกือบจดพื้นดิน  

หนานกงหลวิอวิ๋นทิ้งตวัราบลงแล้วหมุนตวัไปยงัด้านใน วนิาทนีั้นเองที่...

โครม! 

เสียงหินปิดปากถ�้ากระแทกลงกับพื้นดินดังสนั่นจนฝุ่นกระจายไปทั่ว 

หนานกงหลวิอวิ๋นรอดชวีติมาได้อย่างหวุดหวดิ

หลงัจากที่ซลูั่วถกูหลี่อ้าวเทยีนซดัฝ่ามอืใส่ ร่างกายที่บาดเจบ็หนกัมา

ก่อนก็มิอาจทานไหว นางเป็นลมหมดสติอยู่ภายในถ�้า เจ้ามังกรเทพน้อยรีบ

กระโดดเขา้มาหาทนัท ีพอมนัเหน็ซูลั่วนอนหมดสตอิยูก่บัพื้นแบบนั้นกร้็อนใจ

ยิ่งนกั รบีเข้าไปถูๆ ไถๆ เจ้านายของมนั ทว่าเจ้านายที่คอยเล่นกบัมนัทุกครั้ง
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กลบันอนแน่นิ่งไม่มทีที่าว่าจะฟื้น ยิ่งพอเหน็ว่าใบหน้าของอกีฝ่ายแดงก�่า ผวิ

ของนางก็ดูเหมือนกับจะลุกเป็นไฟ เจ้ามังกรเทพน้อยก็ยิ่งกลัดกลุ้มมากกว่า

เดิม ดวงตากลมโตของมันบัดนี้มีน�้าเอ่อคลอ ขอบตาแดง มันได้แต่วิ่งวน 

อยู่รอบๆ กายซูลั่ว หางเลก็ๆ กก็ระดกิไปมา

ผ่านไปครู่หนึ่งเจ้ามังกรน้อยก็ปาดน�้าตา มันพ่นหมอกสีขาวออกมา 

กลุ่มหนึ่ง ก่อนที่หมอกนั้นจะค่อยๆ เคลื่อนเข้าไปปกคลุมร่างของซูลั่วเอาไว้ 

หมอกสขีาวที่มไีอเยน็เยยีบนี่คอืเกลด็หมิะที่ยงัไม่ตกผลกึจนแขง็

หากซูลั่วตื่นขึ้นมาในเวลานี้นางกค็งจะตกตะลงึมใิช่น้อย หรอืว่ามงักร

เทพน้อยจะเป็นผู้ครอบครองทุกธาตุ? มันครอบครองธาตุไฟ ธาตุไม้ ธาตุ

สายฟ้า ตอนนี้ยังเผยธาตุน�้าแข็งออกมาอีก…สมกับเป็นสัตว์วิเศษแห่งพิภพ 

พรสวรรค์ของมนัขดัโองการสวรรค์ชดัๆ แต่ยามนี้มงักรเทพน้อยมวีรยุทธ์แค่

ขั้นห้าเท่านั้น มนัเพิ่งจะพ้นจากวยัทารกมาไม่นาน พลงัของมนัยงัไม่แขง็แกร่ง

เท่าใดนัก อุณหภูมิภายในถ�้านี้ลดทอนพลังของมัน แล้วไหนมันยังจะต้อง 

ปกป้องซลูั่วเอาไว้อกี พอผ่านไปเพยีงไม่นานเจ้ามงักรเทพน้อยกม็อิาจต้านทาน

ไหว มนัแลบลิ้นห้อยและหอบแฮกๆ

เหนื่อยชะมดั ตั้งแต่เกดิมายงัไม่เคยเหนื่อยถงึเพยีงนี้ ดวงตาของมงักร

เทพน้อยมหียาดน�้าเอ่อคลอ มนัเข้าไปซุกไซ้ซูลั่วด้วยท่าทางน่าสงสาร

ท�าไมเจ้านายยงัไม่ตื่นขึ้นมาอกี พลงัของมนัจะหมดเกลี้ยงแล้วนะ…

มันเข้าไปในดินแดนวิเศษแห่งนั้นไม่ได้ ดื่มน�้าทิพย์เพิ่มพลังก็ไม่ได้…

ท�าอย่างไรด ีจะท�าอย่างไรด ีมงักรเทพน้อยกระดกิหางไปมาด้วยความร้อนใจ 

เดนิวนเวยีนรอบซูลั่วไม่หยุด

พอเหน็สผีวิของนายน้อยเปลี่ยนเป็นแดงก�่าขึ้นมาอกีครั้ง เจ้ามงักรเทพ

น้อยกไ็ม่มทีางเลอืก แม้ว่าคอจะแห้งเป็นผุยผง แต่มนักย็งัอุตส่าห์พ่นหมอก

น�้าค้างสขีาวออกมาคลุมร่างของซูลั่วเอาไว้

มังกรเทพน้อยต้องทนกับไอร้อนและพ่นหมอกน�้าค้างเพื่อช่วยเหลือ 

ซูลั่วไปพร้อมๆ กัน ไม่นานเจ้ามังกรเทพน้อยผู้แสนน่ารักก็ล้มตึงลงไปนอน 
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แผ่หราอยู่ข้างกายเจ้านาย มนัได้แต่สบสายตากบัอกีฝ่ายอยู่เช่นนั้น…

จะท�าอย่างไรด…ีสตขิองมงักรเทพน้อยเริ่มเลอืนราง ในภวงัค์มนึงงนั้น

เหมือนจะได้ยินเสียงหนักๆ กระแทกกับพื้น...แต่ง่วงเหลือเกิน อยากนอน 

มงักรเทพน้อยค่อยๆ ปิดเปลอืกตาลง…

พอหนานกงหลิวอวิ๋นเข้ามาด้านในถ�้าได้ ชายหนุ่มก็เกิดสังหรณ ์

บางอย่าง อณุหภมูนิอกถ�้านบัว่าร้อนแล้ว แต่อณุหภูมภิายในกลบัสงูกวา่เกอืบ

สิบเท่า คลื่นความร้อนแผ่ออกมารอบด้าน แม้แต่หนานกงหลิวอวิ๋นเองก็ยัง

รูส้กึเหมอืนกบัว่าผวิของเขานั้นก�าลงัจะปรแิตกออกมา แล้วนบัประสาอะไรกบั

ซูลั่ว

สหีน้าของหนานกงหลวิอวิ๋นเป็นกงัวล เขาตะโกนเรยีกนางดงัลั่น “ลั่วลั่ว 

ลั่วลั่ว ลั่วลั่ว...”

เสียงที่แฝงความร้อนใจดังขึ้นทุกทีๆ  ถ้าลั่วลั่วติดอยู่ในถ�้านี้จริง ผ่าน

ไปนานขนาดนี้ มีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หนานกงหลิวอวิ๋น 

ก�าหมดัแน่น ไม่กล้าแม้แต่จะคดิถงึผลที่ตามมา

เปลวความร้อนโหมกระพอืขึ้นทุกด้าน ควนัไฟตลบไปทั่วบรเิวณท�าให้

ทัศนวิสัยย�่าแย่ หนานกงหลิวอวิ๋นตะโกนจนล�าคอแหบแห้งแต่ก็ยังไม่ได้ยิน

เสยีงใดๆ ตอบกลบัมา

ชายหนุ่มเริ่มสบัสน เขาหวงัว่าหลี่อ้าวเทยีนจะวางกบัดกัล่อเขา หวงัว่า

ซูลั่วจะไม่ได้อยู่ในถ�้าแห่งนี้

หนานกงหลิวอวิ๋นเดินไปได้ไม่เท่าไร จู่ๆ ปลายเท้าก็กระทบกับอะไร 

บางอย่าง เจ้าสิ่งนั้นยงัส่งเสยีงร้องอิ๋งๆ แผ่วเบา แล้วท�าท่าจะงบัขาของชายหนุม่

เอาไว้ หนานกงหลวิอวิ๋นหลบวูบได้อย่างรวดเรว็ อกีฝ่ายยงัไม่ทนัจะฝังเขี้ยว

ลงไป เขากห็ิ้วคอมนัขึ้นมาเสยีก่อน

“เจ้าหมาน้อย?!” หนานกงหลิวอวิ๋นมีสีหน้ายินดี เขาเขย่ามันโดยแรง 

“ตื่นเรว็ ตื่นเรว็เข้า นายเจ้าอยู่ที่ใด”
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เจ้าตวันี้เป็นสตัว์วเิศษของซูลั่ว ถ้ามนัอยู่ที่นี่ ซูลั่วกค็งอยู่ไม่ไกลแน่ๆ

มงักรเทพน้อยปรอืตาขึ้นอย่างอ่อนแรง มนัชี้อุ้งเท้าไปที่พื้น...

มงักรเทพน้อยผู้น่าสงสารถูกเขี่ยกระเดน็ทนัททีี่หมดประโยชน์ เจ้าตวั

เล็กลูบก้นน้อยๆ ที่กระแทกพื้นแล้วเห่าไล่หลังหนานกงหลิวอวิ๋นไป น�้าตา 

เอ่อท่วมดวงตา

หนานกงหลิวอวิ๋นจะมีแก่ใจที่ไหนไปสนใจมันเล่า ตอนที่เขาเห็นซูลั่ว 

นอนอยู่บนพื้น หวัใจของชายหนุ่มกเ็ต้นโครมครามแทบจะหยดุหายใจในวนิาที

นั้น

“ลั่วลั่ว! ลั่วลั่ว!” หนานกงหลวิอวิ๋นเขย่าอกีฝ่ายด้วยความตื่นเต้น พอ

เหน็ว่านางไม่ฟ้ืน สองมอืของเขากแ็ตะไปที่ขมบัของนางแล้วถ่ายทอดพลงัวเิศษ

ให้

ท่ามกลางความรู้สึกเลือนราง ซูลั่วสัมผัสได้ว่าร่างของนางเบาหวิว

ราวกับว่าดวงวิญญาณจะหลุดลอยออกจากร่าง นางก�าลังเดินอยู่ในเมือง 

ทันสมัยที่เต็มไปด้วยคอนกรีตและเหล็กกล้า รอบตัวเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า 

รถราบนท้องถนนคบัคั่ง ผู้คนเบยีดเสยีดยดัเยยีด ดูอกึทกึวุ่นวาย

ณ ยอดเขาอวิ๋นลั่ว มดีของอวิ๋นฉี่ปักเสยีบทะลุหน้าอกนาง

“เธอคิดว่าฉันชอบเธอจริงๆ หรือไง หลายปีที่ผ่านมานี้ฉันก็แค่ตาม

ควบคมุเธอเท่านั้น” ค�าพดูบาดหแูละรอยยิ้มเยน็ชาวนเวยีนอยูใ่นความคดินาง

ครั้งแล้วครั้งเล่าราวกบัเสยีงของปีศาจ

เจบ็...เจบ็ปวดไปทั้งหวัใจ...ร่างกายกป็วดร้าว

รอบตวัร้อนจนผวิหนงัแทบจะหลุดลอก แมแ้ต่ลมหายใจกใ็กลจ้ะหยดุ 

ซูลั่วรู้สกึเหมอืนกบัร่างของนางถูกอบอยู่ในเตาเผา ทว่าทนัใดนั้นเอง ไอละมุน

บางอย่างกค็่อยๆ ไหลเวยีนเข้ามาในร่างกายราวกบัน�้าพุอนัสดชื่นพาให้เยน็ใจ 

ไออุ่นนั้นแพร่ไปทั่วอวยัวะส่วนต่างๆ ท�าให้ผวิที่แห้งกร้านสดชื่นขึ้น

ซูลั่วลมืตาขึ้นอย่างอ่อนแรง ใบหน้าหล่อเหลาไร้ที่ติของหนานกงหลวิ- 
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อวิ๋นปรากฏขึ้นตรงหน้า

“ตื่นแล้วส?ิ รู้สกึไม่สบายตรงไหนบ้าง” 

ซูลั่วอ้าปากแต่กลับพูดไม่ออก หลังจากที่ตักน�้าทิพย์ออกจากมิติแล้ว

จบิช้าๆ นางถงึได้สตขิึ้นมา

ตอนที่นางดื่มน�้าทิพย์อยู่นั้น เจ้ามังกรเทพน้อยก็คุกเข่าอยู่ตรงหน้า 

ดวงตากลมโตฉ�่าน�้าของมนัจบัจ้องมาอย่างวงิวอน ท�าเอาซูลั่วอดหวัเราะไม่ได้ 

นางจงึจบัอกีฝ่ายกลบัเข้าไปในมติเิพื่อให้มนัดื่มได้อย่างเตม็ที่ 

ที่นี่ร้อนระอยุิ่งนกั ดมูนัเถอะ ขนบนตวัแทบจะเกรยีมอยูแ่ล้ว น่าสงสาร

เหลอืเกนิ

พอเหน็เหงื่อที่ผดุซมึขึ้นเตม็หน้าผากหนานกงหลวิอวิ๋น ซลูั่วกส่็งน�้าทพิย์

ให้อกีฝ่าย “ท่านกด็ื่มเสยีส”ิ

หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้า แววตาของเขาดูเป็นกงัวล “รูส้กึเป็นอย่างไร

บ้าง ทรมานใช่หรอืไม่”

ซูลั่วพยกัหน้านดิๆ ก่อนจะเปลี่ยนมาส่ายหน้า “ตอนนี้ข้ายงัทนได้ แต่

เกรงว่าถ้านานกว่านี้จะไม่ไหว” อุณหภมูทิี่นี่สงูเกนิไปส�าหรบันาง หนานกงหลวิ- 

อวิ๋นมองไปรอบๆ เปลวไฟในถ�้าแห่งนี้เริ่มเปลี่ยนสแีล้ว ร้อนแรงจนรูส้กึเหมอืน

ผวิหนงัจะปะทุ

ตอนนี้ซูลั่วของเขาฟื้นแล้ว แต่นางได้รบับาดเจบ็สาหสั คงจะฝืนทนอยู่

ในนี้ได้อกีไม่นาน คิ้วเรยีวของหนานกงหลวิอวิ๋นขมวดแน่น พยายามใคร่ครวญ

หาทางออกไม่หยุด

ซูลั่วไม่รู้เลยว่าหินปิดปากถ�้าเคลื่อนตัวลงมาแล้ว นางกระตุกแขนเสื้อ

ของหนานกงหลิวอวิ๋นพลางเอ่ยช้าๆ “เรารีบออกไปจากที่นี่เถอะ แล้วท่าน 

ช่วยจบัหลี่อ้าวเทยีนมาให้ข้าท”ี

หึๆ ตลอดหลายวันนี้ถูกเขาไล่ล่าเสียจนนางต้องตกอยู่ในสภาพสุนัข 

จนตรอก แทบจะเอาชวีติไม่รอด แต่เมื่อสถานการณ์พลกิผนัแบบนี้แล้ว ถงึคราว

นางได้ช�าระความแค้นนี้บ้าง
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หนานกงหลวิอวิ๋นถอนใจออกมาแล้วเอ่ย “ถ้าเจ้าอยากจะสงัหารหลี่อ้าว-

เทียนก็ไม่จ�าเป็นอีก เพราะ...เขาตายแล้ว” ตอนแรกถูกขย�้าคอ แล้วไหนจะ

ฝีเท้าที่สะบดัใส่ครั้งหลงัสุดอกีล่ะ ฝ่ายนั้นคงจะดบัดิ้นไปแล้ว

หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วด้วยความเหน็ใจ ก่อนจะลูบศรีษะนางเบาๆ 

“เดก็โง่ ไม่ต้องกลวั ข้าต้องหาทางออกไปจากที่นี่ได้แน่ๆ และจะพาเจ้ากลบัจวน

เอง เจ้าเชื่อข้าหรอืไม่”

ซูลั่วสะดุ้งขึ้นในใจ…ความหมายของหนานกงหลิวอวิ๋นก็คือ...เราออก

จากที่นี่ไม่ได้อย่างนั้นหรอื

หนานกงหลิวอวิ๋นส่ายหน้าอย่างจนใจ “ใช่ หลี่อ้าวเทียนปิดปากถ�้าลง

มาแล้ว”

ซลูั่วไม่พูดอะไร นางมองหนานกงหลวิอวิ๋นเงยีบๆ “กใ็นเมื่อรูว่้าถ�้าก�าลงั

จะปิดตาย แล้วท่านกย็งัจะเข้ามาอกี”

หนานกงหลิวอวิ๋นบีบจมูกซูลั่วพลางยิ้มกริ่ม “ลั่วลั่วอยู่ข้างใน ต่อให้

ต้องบุกน�้าลุยไฟ ข้าก็ต้องเข้ามา เป็นสิ่งที่ต้องท�า” แม้ว่าเขาจะหัวเราะ แต ่

แววตานั้นกลบัจรงิจงั ชายหนุ่มจ้องมองซูลั่วเขมง็จนนางต้องหนัไปอกีทาง

ความรู้สกึอนัลกึล�้าเช่นนี้นางจะรบัไหวอย่างไรกนั

“แคก็ๆๆ”

เปลวเพลิงที่ลุกโชนอยู่ภายในถ�้าหั่วเยี่ยนรุนแรงยิ่ง ไอร้อนผะผ่าว

ปกคลุมไปทั่ว แม้จะมพีลงัวเิศษปกป้องร่างกาย แต่กย็งัรู้สกึได้ถงึความร้อน

วูบวาบ

หนานกงหลวิอวิ๋นไม่พดูอะไร มอืกว้างประกบเข้าที่แผ่นหลงัของซลูั่ว 

ก่อนจะถ่ายทอดพลังวิเศษเข้าสู่ร่างกายของนาง พลังนั้นหมุนวนอยู่ภายใน 

เพื่อต่อต้านการโจมตจีากเปลวเพลงิ นอกจากนี้ยงัมไีออุ่นที่ไหลเวยีนไปทั่วร่าง

เพื่อกระตุ้นอวยัวะทุกส่วนอกีด้วย

ก่อนหน้านี้ซลูั่วถกูหลี่อ้าวเทยีนตามไล่ล่าสงัหารจนต้องหนหีวัซกุหวัซนุ 
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นางถูกฝ่ามือโจมตีเข้าใส่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนบาดเจ็บภายใน หากไม่รีบรักษา 

กอ็าจกลายเป็นโรคเรื้อรงัได้

ผ่านไปครู่ซลูั่วจงึยกมอืขึ้นเป็นสญัญาณให้หนานกงหลวิอวิ๋นหยุด ทว่า

ฝ่ายนั้นกลบัไม่สนใจ พอนางหนัหน้ากลบัไปกต็้องชะงกักบัภาพที่เหน็

หนานกงหลิวอวิ๋นเบือนหน้าหนี ดวงตาที่ส่อแววร้ายกาจแต่เปี่ยมไป

ด้วยเสน่ห์คู่นั้นของเขามนี�้าเอ่อคลอ

“หนานกง...” ซูลั่วกระตุกแขนเสื้อของเขา “ข้าไม่เป็นอะไรจรงิๆ นะ”

หนานกงหลวิอวิ๋นสดูลมหายใจเข้าลกึๆ วงแขนทั้งสองข้างเอื้อมมาจาก

ด้านหลังซูลั่ว แล้วกอดนางเอาไว้ในอ้อมอกแน่น ใบหน้าของอีกฝ่ายซุกอยู่ที่

ไหล่เรยีว น�้าเสยีงนั้นแฝงไว้ด้วยความโกรธขึ้งปนอดัอั้น “ข้าต้องแก้แค้นให้เจ้า

แน่”

“หนานกง...” ซูลั่วท�าท่าจะพูดอะไรบางอย่าง แต่กถ็ูกอกีฝ่ายขดัขึ้นเสยี

ก่อน 

“ข้ารู ้สกลุหลี่เป็นหนึ่งในสบิสกลุใหญ่ มอี�านาจโยงใยซบัซ้อนอย่างมอิาจ

คาดเดาได้ แต่แล้วอย่างไรเล่า…คนที่กล้าท�าร้ายลั่วลั่วของข้าต้องพังพินาศ 

ทั้งตระกลู!” น�้าเสยีงของหนานกงหลวิอวิ๋นราบเรยีบ แต่กลบัแฝงไปด้วยความ

หนาวยะเยอืกที่ท�าให้คนฟังต้องพรั่นพรงึ

“แต่ตอนนี้อาจจะยงัท�าอะไรไม่ได้ เจ้าจะรอหน่อยได้หรอืไม่” เสยีงนั้น

แผ่วทว่าแฝงความละอายใจเอาไว้

ซูลั่วมองเขาก่อนจะนิ่งงันไปครู่หนึ่ง นางยังจ�าเหตุการณ์ที่เทือกเขา

อาทติย์อสัดงได้ด ี เรื่องที่เขาทิ้งนางเอาไว้เพื่อช่วยเหลอืเทพธดิาสระหยก แต่

บัดนี้นางเป็นคนที่เขาสยายปีกพร้อมปกป้อง เพื่อนาง...เขาเลือกที่จะท�าลาย

สกุลหลี่ให้พงัพนิาศ

เหตุใดคนระดับซูลั่วถึงได้ท�าให้องค์ชายจิ้น...ซึ่งเป็นที่หมายปองของ

สตรีทุกคนในจักรวรรดิปี้ลั่ว ยอมท�าให้นางได้ถึงเพียงนี้ แต่ความเงียบของ 

ซูลั่วกลบัท�าให้หนานกงหลวิอวิ๋นวุ่นวายใจขึ้นมา เขาจงึรบีอธบิายโดยเรว็ 



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
19

“หากตงีเูพยีงหลงัหกั มนัย่อมหวนมาท�าร้ายเราได้ ข้าต้องลงมอืในเวลา

ที่มั่นใจมากที่สุด เจ้าต�าหนขิ้าหรอืไม่”

ซูลั่วส่ายหน้า

สถานะของเขาสูงศักดิ์ดังเทพ แต่กลับเอ่ยวาจาแผ่วเบาเพื่อเอาใจนาง 

แล้วนางจะต�าหนเิขาได้อย่างไร

ซูลั่วหัวเราะ “ไม่ต้องรีบร้อน รอให้ข้าแข็งแกร่งกว่านี้ พวกเราค่อย

ท�าลายสกุลหลี่พร้อมๆ กนั” หลี่เหยาเหยาไล่สงัหารนาง หลี่อ้าวเทยีนกอ็กีคน 

ถอืว่านางกบัคนสกุลหลี่มคีวามแค้นต่อกนัแล้ว

ทนัใดนั้นเองหนานกงหลวิอวิ๋นกห็วัเราะ ก่อนจะลูบศรีษะอกีฝ่ายเบาๆ 

“ได้ ตกลงตามนี้” นี่ถอืเป็นค�าสญัญาที่ลั่วลั่วมตี่อเขาอย่างนั้นส ิกว่าที่นางจะ

มพีลงัแขง็แกร่งพอที่จะท�าลายสกุลหลี่ได้นั้นยงัอกียาวไกลนกั ทว่าอย่างน้อย

ในช่วงเวลานี้...นางกใ็ห้ค�าสญัญาแก่เขาแล้ว

“หวัเราะอะไร” ซลูั่วเหน็อกีฝ่ายหวัเราะราวกบัคนเขลาจงึถามด้วยความ

สงสยั

“ขนัในความล�าพองของเจ้าน่ะส ิตอนนี้จะออกไปได้หรอืไม่ยงัไม่รูเ้ลย” 

หนานกงหลวิอวิ๋นดดีหน้าผากซูลั่วด้วยท่าทางอารมณ์ดี

“หื้อ” ซูลั่วกุมหน้าผาก เหลือบค้อนหนานกงหลิวอวิ๋นก่อนจะหัวเราะ

ตามไปด้วย รอยยิ้มของนางสดใสดงัมวลบุปผา

ชาติก่อนตอนที่อยู่กับอวิ๋นฉี่ แม้ผู้ชายคนนั้นจะอบอุ่นและอ่อนโยน  

ทว่าไม่เคยเย้าแหย่นางมาก่อน ทั้งคู่คบกนัอย่างเรยีบง่าย เดมิทนีางคดิว่านั่น

เป็นเรื่องปกตทิี่คนรกัคบหากนั แต่ยามนี้...การปรากฏตวัขึ้นของหนานกงหลวิอวิ๋น 

กลับลบล้างความเข้าใจเดิมๆ ของนางไปจนหมด ความรู้สึกที่ถูกตามใจเป็น

แบบนี้นี่เอง…ทั้งแปลกทั้งไม่ชนิ แต่กลบัท�าให้หวัใจพองโต

“คดิอะไรอยู ่ท่าทางครึ้มอกครึ้มใจ?” หนานกงหลวิอวิ๋นหย่อนตวัลงนั่ง

ข้างๆ ฝ่ามือยังสัมผัสตรงกลางแผ่นหลังของซูลั่วเพื่อถ่ายทอดพลังให้นางอยู่

ตลอดเวลา
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ซูลั่วหวัเราะ “นกึขนัท่านน่ะส”ิ

“นกึขนัข้า?”

ซูลั่วพยกัหน้าจรงิจงั “ใช่ว่าทุกคนจะมชีวีติที่เปี่ยมไปด้วยวาสนาเช่นนี้ 

ดูเถอะ สถานะของท่าน พรสวรรค์ วรยุทธ์ รูปร่างหน้าตา…สวรรค์ช่างล�าเอยีง

ต่อท่านเสยีเหลอืเกนิ แต่คนโง่อย่างท่านกลบัทิ้งทั้งหมดนี่เสยีเฉยๆ เพื่อมาตาย

เป็นเพื่อนข้า โลกใบนี้คงไม่มใีครเขลาเช่นท่านอกีแล้ว”

หนานกงหลิวอวิ๋นพ่นลมออกทางจมูกอย่างไม่ยอมแพ้ “ถ้าข้าเป็น 

คนเขลา เจ้ากเ็ป็นเดก็บ๊อง”

“พูดจาเลอะเทอะ” ซูลั่วโต้กลบัเช่นกนั

หนานกงหลวิอวิ๋นเองกเ็อ่ยด้วยน�้าเสยีงจรงิจงัเหมอืนกนั “ทั้งๆ ที่รู้ว่า

พลังยุทธ์ไม่แข็งแกร่ง ทั้งๆ ที่รู้ว่าหลี่อ้าวเทียนจะต้องไล่ล่าเจ้าด้วยความ 

โกรธแค้น แต่เจ้ากย็งัจะกล้าล่อเขาไปอกีทาง แล้วเปิดโอกาสให้ข้าได้เลื่อนขั้น

วรยุทธ์ เจ้าว่าคนแบบนี้ถ้าไม่บ๊องแล้วจะเรยีกว่าอย่างไรกนั เดก็บื้อ?”

พดูถงึเรื่องนี้แล้วหนานกงหลวิอวิ๋นกร็ูส้กึสบัสนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งขุ่นเคอืง

และเปรมปรดีิ์ในคราเดยีวกนั เขาโมโหจนอยากจะหวดก้นซูลั่วเสยีหลายๆ ที

เพื่อสั่งสอนนางให้เป็นบทเรยีน เพื่อให้นางรูจ้กัทะนถุนอมตวัเองมากกว่านี้ ทว่า

มุมปากนั้นกลบัยกสูงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ ที่พบว่านางห่วงใยเขาถงึเพยีงนี้

ให้โอกาสได้เลื่อนขั้นวรยุทธ์? ซลูั่วแอบแลบลิ้น นางไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น

กระมงั แต่วธินีี้เป็นทางออกที่ดทีี่สดุ เพราะมแีค่รอให้หนานกงหลวิอวิ๋นฟ้ืนคนื

พลงัเท่านั้น พวกเขาถงึจะมโีอกาสชนะได้ต่างหาก พอเหน็ท่าทางพออกพอใจ

ของหนานกงหลวิอวิ๋น ซูลั่วกไ็ม่อยากจะท�าลายฝันหวานที่แสนจะเข้าข้างตวัเอง

ของเขา

บรเิวณโดยรอบเตม็ไปด้วยเปลวเพลงิสทีองที่ลกุโชนและร้อนแรง ความ

ร้อนที่ส่งผ่านมาท�าให้คนที่สมัผสัแทบจะกลายเป็นเถ้าธุล ีท่ามกลางภยนัตราย

เช่นนี้เองท�าให้ความรู้สกึของทั้งคู่ที่มตี่อกนัชดัเจนขึ้นตามไปด้วย

ซูลั่วรู้สกึทรมานขึ้นมา นางจงึผลกัหนานกงหลวิอวิ๋นแล้วเอ่ย “ข้าเดนิ



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
21

ไม่ไหว ท่านลองไปหาดูว่าจะมทีางออกอื่นหรอืไม่”

หนานกงหลวิอวิ๋นกงัวลกบัซลูั่วเป็นอย่างยิ่ง เขาส่ายหน้า “ไม่ ข้าจะแบก

เจ้าเอง เราจะไปพร้อมกนั”

ก่อนหน้านี้เขาได้สัมผัสกับความเจ็บปวดของการเกือบจะเสียนางไป 

แล้วตอนนี้จะปล่อยนางทิ้งไว้ที่นี่เพยีงล�าพงัได้อย่างไรกนั

ซูลั่วยงัไม่ทนัได้รู้ตวั หนานกงหลวิอวิ๋นกจ็บันางขึ้นมาขี่หลงัของเขา

ยามที่ซบอยู่บนไหล่แข็งแกร่งนั้น นางสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่ท�าให้

รู้สกึอุ่นใจขึ้นมาโดยไม่มสีาเหตุ ยามที่เกาะอยู่บนหลงัของชายหนุ่ม นางกร็ู้สกึ

เหมือนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ เส้นทางข้างหน้าก็มีคนคอยบังแดดและกันฝนให้ได้

อุ่นใจ ไม่ต้องกงัวลอะไร ไม่ต้องหวาดกลวัสิ่งใดอกี

หนานกงหลิวอวิ๋นเห็นซูลั่วซบหน้าลงบนไหล่ของเขา ชายหนุ่มก็เริ่ม 

ร้อนใจขึ้นมา เขาเอ่ยเสียงรน “เจ้ารู้สึกปวดมากหรือ” พูดจบก็วางซูลั่วลง 

แล้วถ่ายทอดพลงัวเิศษให้นาง

ซูลั่วยดึมอือกีฝ่ายเอาไว้ มุมปากยกสูงเผยรอยยิ้มบางๆ “ไม่เป็นอะไร 

หาทางต่อเถอะ หวงัว่าเราจะได้ออกไปจากที่นี่เรว็ๆ”

“ถ้าเจ้ารู้สึกไม่สบายต้องบอกข้า เข้าใจหรือไม่” หนานกงหลิวอวิ๋น 

มสีหีน้าขรมึ ทั้งยงัย�้าอกีครั้ง

ชาตนิี้ถ้าจะหาคนที่ดกีบันางถงึเพยีงนี้คงไม่มอีกีแล้ว...การทรยศในชาติ

ก่อนท�าให้นางปิดตายหวัใจอย่างแน่นหนา การปรากฏตวัของหนานกงหลวิอวิ๋น

เหมอืนกบัเมด็ฝนบางเบาที่ค่อยๆ สมัผสัและเปิดประตูหวัใจของนางอกีครั้ง

ซลูั่วอยากให้โอกาสตวัเองอกีสกัครั้ง แล้วกอ็ยากให้โอกาสกบัหนานกง

หลวิอวิ๋นด้วย ถ้าเช่นนั้นกท็�าตามสญัญาสามเดอืนดูก่อนแล้วกนั หลงัจากนั้น

ค่อยว่ากนัอกีท ีนางตดัสนิใจได้ในที่สุด

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์พาดผ่านในดวงตาของซูลั่ว แม้จะตกลงใจเช่นนี้แล้ว

กต็าม แต่นางกไ็ม่เผยให้อกีฝ่ายรู้ในเวลานี้หรอก อนัที่จรงิในช่วงเวลาวกิฤติ

เช่นนี้ สมองของนางไม่ควรจะคดิถงึเรื่องรกัๆ ใคร่ๆ เลยด้วยซ�้า



22
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 3

อุปสรรคที่ส�าคัญเลยคือนางไม่อาจต้านทานไอร้อนของเปลวไฟพวกนี้

ได้ จะให้หนานกงหลิวอวิ๋นคอยถ่ายทอดพลังให้ตลอดเวลาแบบนี้ก็คงไม่ได้ 

เพราะเขาอาจจะอ่อนแรงตามไปด้วย

ผ่านไปสักระยะซูลั่วก็รู้สึกว่าเปลือกตาหนักอึ้ง สติของนางก็เริ่มจะ 

เลอืนราง ก่อนจะค่อยๆ หลบัไปในที่สดุ ขณะที่สตล่ิองลอยออกไปนั้น จติของ

นางกล็อยเข้าไปอยู่ในมติิ

มังกรเทพน้อยที่อยู่ในมิติยามนี้กลับมามีก�าลังวังชาเช่นเดิม มันไม่ได้ 

ดสูะบกัสะบอมอย่างตอนที่อยูใ่นถ�้า พอมนัเหน็ซูลั่วเดนิเข้ามาใกล้ เจ้าตวัเลก็ก็ 

จบัก้นตวัเองแล้วมองซูลั่วด้วยดวงตาที่มนี�้าใสๆ คลอ

ซูลั่วใจอ่อนยวบกบัดวงตาวาววบัฉ�่าน�้าตาคู่นั้น นางรบีซกัไซ้มนัว่าเกดิ

เรื่องอนัใดขึ้น เจ้ามงักรเทพน้อยที่แสนเชื่องกลบัมที่าทผีดิปกตไิป มนัเห่ารวัๆ 

ใส่ซูลั่วเพื่อฟ้องถึงพฤติกรรมร้ายกาจของหนานกงหลิวอวิ๋น ซ�้ายังขอให้ซูลั่ว

เตะเจ้ามนุษย์ใจร้ายนั่นสกัหนึ่งท!ี

ซูลั่วหวัเราะลั่น หลงัจากปลอบมนัอยู่สกัพกั เจ้ามงักรเทพน้อยจงึกลบั

มาน่ารักและว่าง่ายดังเดิม ก่อนที่มังกรเทพน้อยจะส่งอะไรบางอย่างให้ซูลั่ว  

ในแววตาของมนัเตม็ไปด้วยความยนิด ี

“แอ๊วๆๆ สมบตั ิสมบตั!ิ”

“เอ๊ะ?” ซูลั่วจ�าได้อย่างรวดเรว็ นี่มนัหนิสแีดงที่นางเคยสะดุดเมื่อครั้ง

ที่ไปต�าหนักจื่ออวี๋นี่นา ตอนหลังมันเปื้อนเลือดของนางจนท�าให้สีเปลี่ยนไป

อย่างมหัศจรรย์ กลายเป็นขาวใสราวกับหยกมันแพะ สว่างวับสะท้อนแสงสู่

ดวงตา

“เจ้าสิ่งนี้ใช้ท�าอะไรได้” ซูลั่วรบัก้อนหนิมาแล้วพลกิดู

หนานกงหลวิอวิ๋นที่อยูด้่านนอกมติติบใบหน้าของซูลั่วเบาๆ ด้วยความ

ร้อนใจ “ลั่วลั่ว! ลั่วลั่ว! ตื่นเรว็เข้า!” 

เมื่อครู่หนานกงหลวิอวิ๋นไม่สนใจจนกระทั่งอกีฝ่ายหมดสตไิป เขาจงึมี

สหีน้าร้อนใจยิ่งนกั พลงัวเิศษถูกปล่อยเข้าสู่ร่างของซูลั่วอย่างรวดเรว็
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ทนัใดนั้นซูลั่วกล็มืตาขึ้นมาอย่างช้าๆ

“ฟื้นได้สักที” หนานกงหลิวอวิ๋นจ้องอีกฝ่ายอย่างฉุนเฉียว เขาตกใจ 

เสยีจนเหงื่อกาฬแตกพลั่ก

“ข้าไม่เป็นอะไร” ซูลั่วลุกขึ้นมา แล้วจู่ๆ นางกต็้องชะงกัไป หญงิสาว

มองก้อนหนิในมอืด้วยความงุนงง ท�าอะไรไม่ถูกไปครู่หนึ่ง...

ท�าไมถงึเป็นเช่นนี้ไปได้

ซูลั่วก้มมองก้อนหินที่ใสพิสุทธิ์ดุจหยกก้อนนั้นอีกครั้ง ขนาดของมัน 

ยงัคงเท่ากบัไข่เป็ดไม่เปลี่ยน แต่กลบัขาวใสขึ้นเรื่อยๆ ทว่า...

ซูลั่วต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าหลังจากที่นางก�าก้อนหินพิสดารก้อนนี้

เอาไว้ ไอร้อนผะผ่าวที่ท�าให้รูส้กึทรมานพวกนั้นกถ็กูหนิก้อนนี้ซมึซบัเอาไว้แทน 

และความรู้สกึกดดนัหนกัหน่วงที่เกดิขึ้นกบันางกบ็รรเทาลงในทนัที

ไม่จรงิกระมงั?

ซลูั่วทั้งตกใจและยนิดอีย่างบอกไม่ถกู ได้แต่นิ่งงนัไปเพราะเรื่องน่ายนิดี

ที่จู่โจมเข้ามาชนดิที่ไม่ทนัตั้งตวั เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจรงิ เวลาก�าหนิก้อนนี้ไว้ 

นางกไ็ม่ต้องกลวัถ�้าหั่วเยี่ยนที่ร้อนระอจุนท�าให้ผวิหนงัแทบจะหลดุลอกอกีแล้ว 

และนางกจ็ะมชีวีติรอดอยู่ในถ�้าหั่วเยี่ยนแห่งนี้ต่อไปได้

หนานกงหลิวอวิ๋นเห็นซูลั่วยืนนิ่งอยู ่กับที่แต่มุมปากกลับยกสูงขึ้น 

ท่าทางดใีจและตกใจปะปนกนัอยูอ่ย่างนั้น เขาจงึอดแปลกใจไม่ได้ “เป็นอะไรไป”

ซลูั่วเงยหน้ามองอกีฝ่าย ดวงตาทอประกายวาววบัและแฝงไปด้วยความ

ยนิด ีนางรบีส่งก้อนหนิในมอืไปให้เขาดูโดยไม่รอช้า “ท่านดูสวิ่านี่คอือะไร”

หนานกงหลิวอวิ๋นรับหินก้อนนั้นมา ยังไม่ทันที่เขาจะได้ใช้พลังวิเศษ  

ก็พบว่าความร้อนจากเปลวเพลิงรอบกายหลั่งไหลเข้าไปภายในหินก้อนนี้ 

ราวกบัสายน�้า อุณหภูมกิเ็หมอืนจะลดลงด้วย

สีหน้าที่เรียบเฉยอยู่เป็นนิจของหนานกงหลิวอวิ๋นเผยแววแปลกใจ 

ขึ้นมา ก่อนที่ชายหนุม่จะคลี่ยิ้มที่ชวนให้หลงใหลดงัดอกองิฮวาเดอืนสาม เขาท�า 

ท่าทางจรงิจงั จ้องมองซูลั่วพลางก�าชบัช้าๆ ชดัๆ “หนิด ีเป็นหนิที่ดจีรงิๆ มนัเกดิ
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มาเพื่อเจ้าโดยแท้ ถอืเอาไว้ให้ด ีอย่าท�าหายเดด็ขาด” แม้ว่าน�้าเสยีงนั้นจะขงึขงั 

ทว่าภายในใจของเขากลบัลงิโลด ดใีจเสยียิ่งกว่าพบสมบตัลิ�้าค่าใดๆ 

เขาอาจต้านทานเปลวเพลิงและรังสีความร้อนภายในถ�้าแห่งนี้ไหว 

แม้ซูลั่วของเขาจะได้รับพลังวิเศษไปแต่ก็คงอดทนได้ไม่นานนัก บัดนี้ถือว่า 

โชคดียิ่ง นางมีก้อนหินที่ดูดซับไอร้อนเอาไว้ได้ ขอเพียงแค่ไม่ท�ามันหายไป 

เสยีก่อน ซูลั่วของเขากจ็ะปลอดภยัไร้กงัวล

“อมื” ซูลั่วพยกัหน้าแล้วก�าก้อนหนิไว้แน่น

“หินก้อนนี้ข้าเคยเดินสะดุดตอนที่ไปต�าหนักจื่ออวี๋ เดิมทีไม่คิดว่ามัน

จะมีประโยชน์อะไรก็เลยเก็บมาดูเล่นๆ ใครจะรู้ว่ามันให้คุณได้ถึงเพียงนี้”  

ซูลั่วหรี่ตาพลางหวัเราะชอบใจ

“เฮ้อ...ความโชคดขีองเจ้านี่มนัช่าง...” หนานกงหลวิอวิ๋นลูบศรีษะซูลั่ว 

วนิาทนีั้นเขาพดูไม่ออกและท�าสหีน้าไม่ถกูขึ้นมา ถ้าพดูถงึเรื่องความโชคดแีล้ว

ละก ็ไม่ว่าใครกต็้องยอมสยบให้นาง

“โชคดีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามารถ แบบนี้ก็เท่ากับว่าความ

สามารถของข้าใช่ย่อยน่ะส”ิ ซูลั่วเอ่ยด้วยท่าทางล�าพองใจ

“ใช่...ใช่ย่อย” เรื่องนี้หนานกงหลวิอวิ๋นเหน็ด้วย “ในโลกนี้จะมสีกักี่คน

ที่ถูกผู้มวีรยุทธ์ขั้นเจด็ตามไล่สงัหารได้นานถงึสามวนัสามคนื”

พอพูดถึงหลี่อ้าวเทียน ซูลั่วก็อารมณ์ขุ่นขึ้นมา “ดีว่าตายไปแล้วนะ  

ถ้าไม่เช่นนั้น…ฮ!ึ”

หนานกงหลวิอวิ๋นลูบแก้มขาวราวแผ่นหยกอย่างทะนถุนอม “ถงึอย่างไร

เจ้ากย็งัแขง็แกร่งไม่พออยู่ด”ี

“กจ็รงิของท่าน” ซลูั่วถอนใจเฮอืก ความสามารถของนางยงัต�่าต้อยจรงิๆ 

ตอนนี้คนรอบข้างนางที่มวีรยุทธ์ต�่าสุดกข็ั้นหก ขณะที่นางเองอยู่เพยีงขั้นสาม

ระดบัสูงเท่านั้น แบบนี้จะให้นางอยู่ร่วมกบัคนอื่นๆ ได้อย่างไรกนั

“เพราะฉะนั้นเราไม่จ�าเป็นจะต้องรบีออกไปจากที่นี่ อยูฝึ่กฝนพลงัยทุธ์

ก่อนสกัระยะกแ็ล้วกนั” ซูลั่วก�าหมดัแน่นขณะที่เอ่ยขึ้นอย่างจรงิจงั
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สีหน้าของหนานกงหลิวอวิ๋นเผยแววลังเลใจเพราะไม่เห็นด้วยนัก 

“ฝึกฝนพลงัยุทธ์จะท�าเมื่อไรกย็่อมได้ ไม่จ�าเป็นต้องท�าเดี๋ยวนี้”

“แต่ถ�้าแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกฝนพลังยุทธ์ธรรมชาติ ใช่ว่าจะค้นพบกัน

ได้ง่ายๆ อกีอย่าง ข้ากค็รอบครองธาตุไฟ หากฝึกพลงัที่นี่ย่อมประสบความ

ส�าเรจ็ได้สงูขึ้นเป็นเท่าตวั” ซลูั่วมองอกีฝ่ายด้วยสหีน้าจรงิจงั “ท่านไม่ต้องกงัวล

กบัข้า มหีนิก้อนนี้แล้วอุณหภูมทิี่นี่กท็�าอะไรข้าไม่ได้”

หนานกงหลิวอวิ๋นยอมรับว่าค�าพูดของซูลั่วทุกค�าล้วนเต็มไปด้วยเหตุ

ด้วยผล ทว่าเขากย็งัไม่เหน็ด้วยอยูด่ ี“ถ้าหาทางออกได้ เราต้องออกไปในทนัท”ี

“ตกลง” ซูลั่วหวัเราะพลางพยกัหน้า

หินปิดปากถ�้าเคลื่อนตัวลงมาแล้ว หากคิดจะออกไปจากที่นี่ย่อมเป็น

เรื่องยากเตม็ท ีทั้งสองคนจงึตกลงใจว่าจะอยู่ฝึกฝนพลงัยุทธ์ที่นี่ไปก่อน

ซูลั่วรื้อค้นมิติของตนจนเจอเคล็ดวิชาธาตุไฟเล่มหนึ่ง พอพิจารณาดู 

กเ็หน็ว่าเป็นคมัภรี์ ตะลุยอคัค ีที่นางโยนเข้าไปในมติเิป็นเล่มแรก

“คัมภีร์ ตะลุยอัคคี? ” หนานกงหลิวอวิ๋นมองซูลั่วด้วยสีหน้าแปลกๆ 

พลางพมึพ�า “ดวงของเจ้าดมีากทเีดยีว วงัสระหยกกม็คีมัภรี์ ตะลุยอคัค ีเล่ม

หนึ่งและเกบ็รกัษาไว้เป็นอย่างด ีคนนอกไม่มโีอกาสได้เหน็”

“พรดื!” ซลูั่วเผลอหวัเราะออกมา “ดูท่าแล้วข้าคงจะมวีาสนากบัคนสกุล

หลี่จรงิๆ แม้แต่เคลด็วชิากย็งัมเีหมอืนกนั แล้วคนสกุลหลี่มใีครฝึกพลงัยุทธ์

ในคมัภรี์เล่มนี้บ้าง”

เส้นผมของหนานกงหลวิอวิ๋นพลิ้วสยาย ให้ความรูส้กึสง่างามและโอหงั

ล�าพอง เสี้ยวหน้าด้านข้างดูมีเสน่ห์น่าหลงใหล ชายหนุ่มพยักหน้าแล้วตอบ 

“หลี่อ้าวฉง1 ทายาทรุ่นสามแห่งสกลุหลี่ฝึกฝนพลงัยทุธ์นี้ เมื่อก่อนเขามวีรยทุธ์

ขั้นเจด็ ไม่รู้ว่าเวลานี้บรรลุถงึขั้นไหนแล้ว”

“หลี่อ้าวฉงหรอื” ซูลั่วไม่เคยได้ยนินามนี้มาก่อน

1 หลี่อ้าวฉง (李傲穹) อกัษร ‘อ้าว’（傲）มคีวามหมายว่าท่าทยีโสโอหงั อกัษร ‘ฉง’（穹) มี 

ความหมายว่าท้องฟ้า
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ดวงตาของหนานกงหลวิอวิ๋นเป็นประกายดงัหยกม๋าหน่าว2 ก่อนจะเอ่ย

เนิบๆ “หลี่อ้าวเทียนที่ว่าโอหัง หากเทียบกับหลี่อ้าวฉงแล้วก็คงต้องเรียกว่า 

ถ่อมตนเลยละ”

“ถ้าเป็นเช่นที่ท่านว่า หลี่อ้าวฉงคนนี้คงน่าชงิชงันกั?”

“แน่นอน” หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเยน็ชา ท่าทางไม่สนใจไยด ี

ดวงตาคู่งามจับมาที่ซูลั่วพร้อมกับพยักหน้าอย่างเห็นด้วย “อายุสามสิบกว่าก็

ฝึกฝนจนบรรลขุั้นเจด็ เรยีกว่ามพีรสวรรค์ใช้ได้” ชายหนุม่จ�าใจวจิารณ์อกีฝ่าย

เช่นนั้น

ซูลั่วแลบลิ้น “มาตรฐานของท่านก็สูงเกินไป ระดับหลี่อ้าวฉงก็ต้อง 

เรยีกวา่เปน็ผูม้พีรสวรรค์ที่หาได้ยากยิ่งในจกัรวรรดแิลว้ ใครจะแปลกพสิดาร

เช่นท่านเล่า อายุเท่านี้กม็วีรยุทธ์ถงึขั้นแปด?”

หนานกงหลวิอวิ๋นเชยคางซูลั่วขึ้นแล้วยิ้มทั้งปากและตา “เดก็น้อย ในใจ

ของเจ้า...ข้าเก่งกาจถงึเพยีงนี้เชยีวหรอื”

‘คนหลงตวัเอง ชมนดิหน่อยกอ็วดตวัเสยีมากมาย...’

ซูลั่วหยกิแก้มของเขาแล้วยิ้มกว้าง “เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ องค์ชายจิ้นเก่งกาจ

ที่สุด รบีไปหาทางออกเรว็ๆ เข้า ไม่อย่างนั้นองค์ชายจิ้นผู้แสนเก่งกาจกต็้อง

ถูกขังอยู่ในถ�้าหั่วเยี่ยนแห่งนี้ และไม่มีโอกาสได้ออกไปสร้างความเดือดร้อน

ให้ใครอกี”

“คนเหล่านั้นมีสิทธิ์อะไรที่จะได้รับความเดือดร้อนจากข้า ข้าจะสร้าง

ความเดอืดร้อนให้เจ้าคนเดยีว” พดูจบหนานกงหลวิอวิ๋นกโ็น้มตวัเข้ามาจมุพติ

ที่แก้มของซูลั่ว

ซูลั่วเตะใส่อกีฝ่ายอย่างอารมณ์เสยี “รบีไปเรว็ๆ เข้า อย่ามวัอ้อยอิ่ง”

พอถูกซูลั่วใช้เท้าสะกดิ ชายหนุ่มกไ็ด้แต่ลุกขึ้นด้วยอาการเนอืยๆ แล้ว

เดินออกไปหาหนทางโดยดี ทว่าเดินไปได้เพียงสองก้าวก็ท�าท่าลังเลเสียดาย

พร้อมกับมองนางอย่างวิงวอน ซูลั่วโบกมืออย่างร�าคาญด้วยท่าทางราวกับ 

2 ม๋าหน่าว（玛瑙）คอื อญัมณชีนดิหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของหนิโมรา 
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องค์หญงิ “รบีไปรบีกลบั”

“รู้แล้วน่า” หนานกงหลิวอวิ๋นตอบกลับด้วยอารมณ์ขุ่น รอให้กลับถึง

จวนสกุลซูก่อนเถอะ เขาจะต้องส่งคนไปสู่ขอลั่วลั่วตวัดมีาเป็นชายาให้ได้ ถงึ

ตอนนั้นอยากจะกอดหรอือยากจะจบูกท็�าได้ตามใจชอบ เขาจะจูบนางสามครั้ง

หลงัมื้ออาหารเลยทเีดยีว คดิแล้วชายหนุ่มกก็้าวพรวดออกไปอย่างขุ่นเคอืง

ซูลั่วมองเบื้องหลงัของอกีฝ่ายที่ลบัตาไป จากนั้นกท็�าใจให้ปลอดโปร่ง

แล้วเริ่มฝึกฝนคมัภรี์ ตะลุยอคัคี

คมัภรี์ ตะลุยอคัค ีแบ่งเป็นห้าขั้น ตอนนี้พลงัยุทธ์ขั้นแรกที่ซูลั่วฝึกฝน

กค็อืน�้าพุอคัค ี ซึ่งหาได้เกี่ยวข้องกบัน�้าทพิย์ไม่ ทว่าเกี่ยวพนักบัขอบเขตของ

น�้าทพิย์

หากเปลวเพลิงปกคลุมบ่อน�้าทิพย์ได้ในหนึ่งเพลงยุทธ์ก็หมายความว่า

ฝึกฝนส�าเร็จ ทว่าซูลั่วในยามนี้มีวรยุทธ์เพียงขั้นสามระดับสูง หากจะฝึกฝน

คมัภรี์ ตะลุยอคัค ีเล่มนี้ กด็ูจะเป็นการฝืนก�าลงัเตม็ท ีแต่โชคดทีี่เปลวเพลงิ

ในถ�้าหั่วเยี่ยนช่วยเพิ่มธาตุไฟในตัวซูลั่ว ท�าให้นางใช้มันเพื่อฝึกฝนพลังยุทธ ์

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพขึ้นและได้ผลเป็นเท่าตวั

วนัเวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็ แค่พรบิตากผ็่านพ้นไปกว่าสบิวนั...

หลงัจากที่หนานกงหลวิอวิ๋นฝึกฝนพลงัยุทธ์ของเขาแล้ว ชายหนุ่มกจ็ะ

ออกไปค้นหาทางออก ทว่าทุกครั้งกต็้องกลบัมาพร้อมกบัความผดิหวงั

ซูลั่วเองก็ฝึกฝนพลังยุทธ์ไปกว่าสิบวันเช่นกัน พละก�าลังของนางต้อง

ใช้ค�าว่ารุดหน้าไปอย่างรวดเรว็ เพราะการครอบครองมติติดิตามกายยิ่งท�าให้

การฝึกฝนของนางแตกต่างจากคนทั่วไป ขณะที่จติซึ่งอยูใ่นมติฝึิกฝนพลงัธาตุ

มิติ ร่างกายที่อยู่นอกมิติก็ฝึกฝนพลังธาตุไฟ ทั้งนอกมิติและในมิติประสาน

และเกื้อหนุนกันได้อย่างดีเยี่ยมจนหลอมรวมเป็นหนึ่ง ท�าให้พลังของซูลั่ว 

ก้าวหน้าขึ้นมาก รวดเรว็ประหนึ่งนั่งเครื่องบนิกม็ปิาน แม้แต่หนานกงหลวิอวิ๋น 

กย็งัอดตกใจกบัระดบัความเรว็ในการฝึกฝนพลงัยุทธ์ของนางไม่ได้
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วันนี้เองซูลั่วรู้สึกว่านางใกล้จะสัมผัสกับเส้นแบ่งระหว่างขั้นวรยุทธ ์

แล้ว นางเชื่อว่าอกีไม่นานตนเองจะบรรลถุงึขั้นสี่ อนัที่จรงิระยะเวลาที่ซูลั่วหยดุ

อยู่ที่วรยุทธ์ขั้นสามนั้นเป็นเพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น แต่เพราะที่ผ่านมาเกิด

เหตุการณ์วุ่นวายมากมาย จงึท�าให้นางรู้สกึว่าตนเองหยุดนิ่งนานเกนิไปแล้ว

หลายวันมานี้ซูลั่วรวบรวมสมาธิในการฝึกฝนอย่างหนักหน่วง วันนี้ 

หญิงสาวจึงตั้งใจว่าจะพักผ่อนเพื่อให้ผ่อนคลายเสียหน่อย หลังจากนั้นค่อย

ทุ่มเทให้การฝึกในช่วงสุดท้ายอย่างเตม็ที่

หลังจากที่ซูลั่วจับมังกรเทพน้อยเข้าไปอยู่ในมิติ มันก็รู้สึกเบื่อหน่าย 

ขึ้นมา ทว่าผ่านไปไม่นานเจ้าตวัเลก็กเ็จออะไรสนุกๆ เข้า

ตั้งแต่ที่ซูลั่วมายังเกาะแห่งนี้ นางก็เกือบจะลืมเจ้าปลาจื่ออวี๋แก้วไป 

เสียสนิท ถึงซูลั่วจะลืม แต่มังกรเทพน้อยกลับน�าปลาจื่ออวี๋แก้วที่นางทิ้งๆ 

ขว้างๆ ไว้ในมุมหนึ่งของมติมิาวางข้างๆ ที่นอนของมนัแล้วเฝ้ามองอยู่ทุกวนั

หากคิดว่ามังกรเทพน้อยดีต่อเจ้าปลาจื่ออวี๋แก้วก็เป็นความเข้าใจผิด

อย่างใหญ่หลวงแล้ว...ทุกวันตามเวลาอาหาร มังกรเทพน้อยจะมาหยุดอยู ่

ตรงหน้าปลาจื่ออวี๋แก้วแล้วเดินวนไปวนมา เพราะปลาจื่ออวี๋แก้วจะคายหิน

ผลกึออกมาทุกวนั วนัละสามครั้ง เหมอืนแม่ไก่ออกไข่ไม่มผีดิ ส่วนหนิผลกึ

ที่มันคายออกมานั้นจะมีคุณภาพสูงหรือต�่าก็อยู่ที่โชคหรือวาสนาของคนที่จะ

ได้รบั

ทกุครั้งที่ปลาจื่ออวี๋แก้วคายหนิผลกึลงมาในอ่าง มงักรเทพน้อยกจ็ะเอา

อุ้งมือของมันคว้าขึ้นมาแล้วส่งเข้าปากตัวเองโดยไม่ลังเล มันเคี้ยวกรุบกรับ

ราวกบัเดก็เคี้ยวลูกกวาด

เจ้ามังกรเทพน้อยแอบปฏิบัติการลับๆ ทุกครั้งโดยไม่ให้ซูลั่วจับได้ 

บางครั้งหินผลึกที่ปลาจื่ออวี๋แก้วคายออกมาก็มีสีฟ้าและสีน�้าเงินด้วย ทว่า 

เจ้านายของมันยังไม่ทันได้รู้ตัว หินผลึกเหล่านั้นก็ถูกเจ้าตัวดีกินเป็นของว่าง

ไปเสียแล้ว หากซูลั่วรู้ว่าหินผลึกสีน�้าเงินถูกมังกรเทพน้อยกินเป็นอาหารว่าง

แล้วละก็ นางคงได้แต่กุมหน้าอกด้วยความเจ็บปวดใจและเสียดายอย่าง 
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แสนสาหสั ทว่าซูลั่วในยามนี้ด�าดิ่งอยู่ในมติเิพื่อฝึกฝนพลงัยุทธ์

ผ่านไปอีกวัน คลื่นพลังวิเศษระลอกหนึ่งก็กระเพื่อมเบาๆ ในอากาศ  

ซูลั่วลมืตาขึ้นช้าๆ มุมปากยกสูง ท่าทางของนางลงิโลดอย่างเหน็ได้ชดั

หนานกงหลิวอวิ๋นยังคงหลับตาสนิท ท่าทางของเขาดูเกียจคร้านแต่ก็

แฝงด้วยความร้ายกาจ ล�าพองเอาแต่ใจ ชายหนุ่มหันหน้ากลับมาเลิกคิ้วสูง

พลางยิ้มให้ “ส�าเรจ็แล้ว?”

“อืม!” ซูลั่วเผยรอยยิ้มบางๆ ยืดแขนขาอย่างเมื่อยขบแล้วเอ่ยด้วย 

น�้าเสยีงยนิด ี“สวรรค์เมตตา ในที่สุดกบ็รรลุถงึขั้นสี่เสยีท ีไม่ง่ายเลยจรงิๆ”

หนานกงหลวิอวิ๋นบบีจมูกเลก็ๆ นั้น “ถ้าอย่างนี้เรยีกว่าไม่ง่าย คนอื่นๆ 

กค็งไร้ที่ยนืเสยีแล้วกระมงั? คดิดูว่าเจ้าเพิ่งฝึกฝนพลงัยุทธ์ไปกี่วนักนั”

ซูลั่วกะพรบิตาปรบิๆ พลางโอดขึ้น “กี่วนัอะไรกนั บดันี้ใกล้จะเดอืน 

ห้าแล้ว”

“ใกล้จะเดอืนห้า? นานถงึเพยีงนั้นเชยีว” รอยยิ้มร้ายกาจของหนานกง

หลิวอวิ๋นกว้างขึ้น ชายหนุ่มในยามนี้ดูมีเสน่ห์ไม่ใช่น้อย “ระยะเวลาไม่ถึง 

ห้าเดอืน จากผูไ้ม่มพีลงัใดๆ จนกระทั่งได้ครอบครองวรยทุธ์ จากวรยทุธ์ขั้นหนึ่ง

จนถงึขั้นสี่ ความเรว็แบบนี้มทีี่ไหนกนั ในประวตัศิาสตร์จกัรวรรดปิี้ลั่วหาเคย

มปีรากฏการณ์เช่นนี้ไม่”

ดวงตาของซูลั่วเป็นประกายวาววับขึ้นทันที “เช่นนั้นหรือ ถ้าเช่นนั้น 

ข้ากเ็ป็นคนแรกในประวตัศิาสตร์?”

“ใช่!” หนานกงหลิวอวิ๋นเอ่ยอย่างหนักแน่น “ถ้าว่ากันเฉพาะเรื่อง

ความเรว็ในการฝึกฝนพลงัยุทธ์กต็้องเป็นเจ้านี่ละ”

ซลูั่วดใีจเป็นอย่างยิ่ง รอยยิ้มของนางกว้างขึ้น แม้แต่ดวงตากย็งัยิ้มตาม

ไปด้วย ก่อนหน้านี้นางโอดครวญมาตลอดว่าตนเองฝึกฝนพลังยุทธ์ได้ช้า 

เกนิไป พลงักย็งัไม่แขง็แกร่งพอเลยท�าให้ถูกคนไล่ล่าสงัหารจนต้องหนหีวัซุก

หวัซุนแบบนี้ แต่พอได้ยนิค�าพูดของหนานกงหลวิอวิ๋น ในใจของนางกส็งบลง

ได้
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จะว่าไปแล้วการฝึกฝนพลังยุทธ์ของนางก็รวดเร็วจริงๆ คนอย่างซูซี 

ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสาวน้อยผู้เปี่ยมพรสวรรค์ แต่จนถึงบัดนี้ฝ่ายนั้น

ก็ยังมีวรยุทธ์แค่ขั้นสี่เท่านั้น เมื่อก่อนซูซีเคยโอหังและข่มเหงนางมากมาย  

แต่ตอนนี้นางนี่ละที่จะเหยยีบอกีฝ่ายให้จมดนิ 

ใบหน้าหล่อเหลาของหนานกงหลิวอวิ๋นจับอยู่ที่ซูลั่วพลางเอ่ยกลั้ว

หวัเราะ “ถ้ารกัษาความเรว็ระดบันี้ไว้ได้ หากจะบรรลุถงึขั้นแปดภายในสองปี

กใ็ช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้”

“ขอให้เป็นเช่นนั้นเถดิ” ซูลั่วหวัเราะอย่างพอใจเช่นกนั

ทันใดนั้นสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปนิด เจ้าตัวมองก้อนหินในมืออย่าง

ตกใจ ก่อนจะหันไปหาหนานกงหลิวอวิ๋น สายตาของชายหนุ่มมาหยุดอยู่ที่ 

หนิก้อนนี้เช่นกนั เขาเอ่ยอะไรไม่ออกไปครู่

“เกิด...เกิดอะไรขึ้น” ซูลั่วชี้ไปที่เจ้าก้อนหินพิสดารแล้วถามขึ้นอย่าง

แปลกใจ ก่อนหน้านี้มนัยงัดูดซบัไอความร้อนรอบๆ ตวันางอยูเ่ลย แต่หลงัจาก

ที่ซูลั่วบรรลุวรยุทธ์ขั้นสี่แล้ว พลงัของก้อนหนินี้กด็ูจะเพิ่มสูงขึ้นมาก!

หากบอกว่าเมื่อก่อนหินก้อนนี้ค่อยๆ กลืนกินไอความร้อน ในยามนี้ 

คงต้องบอกว่ากินอย่างตะกรุมตะกราม เหมือนมีพลังมหัศจรรย์ที่ท�าให้ 

เปลวเพลงิถาโถมเข้ามาที่มนั จากนั้นเจ้าก้อนหนินี้กก็ลนืกนิเปลวเพลงิและกระแส

ความร้อนไปจนหมดสิ้น

“ท่านรูส้กึว่าภายในถ�้านี้มอีะไรเปลี่ยนแปลงไปหรอืไม่” ซูลั่วถามขึ้นอย่าง

สงสยั นางรู้สกึว่าอุณหภูมภิายในถ�้ายามนี้ลดต�่ากว่าตอนที่นางเข้ามา หรอืว่า

จะมสีาเหตุมาจากพลงัของนางที่เพิ่มสูงขึ้น

หารู้ไม่ว่าหนานกงหลิวอวิ๋นกลับพยักหน้าน้อยๆ “ถ้าแม้แต่เจ้ายัง 

สงัเกตได้กค็งลดต�่าลงมากจรงิๆ นั่นละ”

“พดูอะไรของท่าน พลงัข้าอ่อนด้อยนกัหรอืไร” ซลูั่วค้อนควกั แต่กเ็อ่ย

อย่างจรงิจงั “ไม่ใช่ว่าหนิก้อนนี้สูบไอร้อนเข้าไปได้จรงิๆ หรอกนะ”

หนานกงหลิวอวิ๋นหัวเราะอย่างมีลับลมคมใน ขนตาด�าขลับคู่นั้นเป็น 
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แพงาม รมิฝีปากบางเฉยีบท�าให้เจ้าตวัดูงดงามยิ่งขึ้น ชายหนุ่มลูบศรีษะซูลั่ว

เบาๆ “เดก็น้อยผู้โชคด ีเจ้าจงดื่มด�่ากบัความสขุนั้นเถดิ” พูดจบหนานกงหลวิอวิ๋น 

กท็ิ้งนางเอาไว้แล้วไปหาทางออกตามเส้นทางที่เดนิไปเมื่อวนัก่อน

ตลอดสบิกว่าวนันี้เขาไม่เคยยอมแพ้เรื่องหาทางออกไปจากที่นี่ เขาจะ

ต้องพาซูลั่วออกไปให้ได้ เพราะไม่อาจทนเห็นซูลั่วต้องตกระก�าล�าบากอยู่

ภายในถ�้าแห่งนี้ไปพร้อมกบัเขา

ถ�้าหั่วเยี่ยนอันกว้างขวางถูกชายหนุ่มส�ารวจไปกว่าครึ่งแล้ว จะเหลือ 

กแ็ค่บรเิวณทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ของถ�้าที่ยงัไม่ได้เยื้องกรายไป วนันี้ชายหนุม่

จะทุ่มก�าลงัทั้งหมดเพื่อส�ารวจพื้นที่ที่เหลอื

ความสนใจของซูลั่วยังคงอยู่ที่หินประหลาดก้อนนั้น ที่น่าแปลกใจ 

กค็อืบรเิวณโดยรอบมอีณุหภูมลิดลงจรงิๆ ต�่าลงเสยีจนกระทั่งนางอดทนได้ใน

ระยะเวลาหนึ่งก้านธูปโดยไม่ต้องถอืก้อนหนิเอาไว้

ภายในหินก้อนนี้คืออะไรกันแน่ มหัศจรรย์โดยแท้ ซูลั่วพลิกไปมา  

ทั้งยงัรูส้กึว่าภายในมบีางสิ่งบางอย่างที่รอให้นางค้นหา ตอนที่ซลูั่วถ่ายทอดพลงั

ลงไป นอกจากจะสัมผัสได้ถึงความร้อนฉ่าที่อยู่ข้างในแล้วก็ไม่มีอาการใดๆ 

อกี เมื่อก่อนหนิก้อนนี้กรดีร้องได้ ตอนนั้นเกอืบเป็นเหตุให้หลี่อ้าวเทยีนตาม

นางมา ทว่ายามนี้ดูเหมอืนมนัจะหลบัใหล ไม่มปีฏกิริยิาใดๆ เลยสกันดิ

ไม่ผดิไปจากที่หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยไว้ ซูลั่วโชคดยีิ่งนกัเพราะหนิก้อนนี้

เป้ือนเลอืดของนาง ท�าให้นางกลายเป็นเจ้านายของมนั ยิ่งมนัสบูความร้อนจาก

เปลวเพลิงไปมากเท่าไร ก็ยิ่งจะมีประโยชน์ต่อการฝึกฝนพลังธาตุไฟของนาง

มากขึ้นเท่านั้น ซูลั่วอยากจะให้เจ้าก้อนหนินี้สูบเปลวเพลงิในถ�้าไว้ให้หมดเสยี

จรงิ

ส�าหรับซูลั่วแล้ว ถ�้าหั่วเยี่ยนเป็นสถานที่ที่เหมาะจะฝึกฝนพลังยุทธ์ 

โดยแท้ มิอาจหาที่ใดมาเปรียบกับที่แห่งนี้ได้ นางจึงไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไป

โดยเปล่าประโยชน์ สองสามวนัมานี้ซูลั่วจงึฝึกฝนอย่างหนกั นอกจากกนิอาหาร
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กบันอนหลบัแล้ว เวลาที่เหลอืนางกใ็ช้ไปกบัการฝึกฝน ฝึกไปพร้อมกนัทั้งกาย

ที่อยู่นอกมติแิละจติที่อยู่ในมติิ

สิบวันหลังจากนั้นวรยุทธ์ของซูลั่วก็เลื่อนจากขั้นสี่ระดับต้นเป็น 

ขั้นสี่ระดบักลาง! การฝึกฝนที่รวดเรว็เช่นนี้หากใครรู้กค็งต้องตกตะลงึไปตามๆ 

กนั ในขณะเดยีวกนัไอความร้อนภายในถ�้ากถ็ูกหนิมหศัจรรย์ของนางสูบพลงั

เข้าไปกว่าครึ่งค่อน แม้ในยามนี้ซูลั่วจะไม่ก�าหินก็ฝึกฝนพลังยุทธ์ได้อย่าง

สะดวกดาย

“ฝึกฝนพลงัยุทธ์แบบนี้จะไม่เป็นอะไรใช่หรอืไม่” ซลูั่วมองฝ่ามอืทั้งสอง

ข้างของตน เท่าที่นางรู้มา ผู้ที่มพีรสวรรค์หลายคนหากจะเลื่อนพลงัจากขั้นสี่

ระดบัต้นเป็นระดบักลาง อย่างน้อยกต็้องใช้เวลาถงึครึ่งปี แต่นางกลบัใช้เวลา

เพยีง...สบิกว่าวนัเท่านั้น! แม้แต่นางกย็งัให้ค�านยิามไม่ถูก...

หนานกงหลิวอวิ๋นส�ารวจไปทั่วร่างซูลั่วก่อนจะถอนใจ มือข้างหนึ่ง 

ลบูศรีษะนาง “ร่างกายไม่ได้รบับาดเจบ็อะไร พละก�าลงักด็จูะแขง็แกร่งด ีไม่น่า

จะเป็นอะไร”

“ถ้าเช่นนั้นก็ดี” ซูลั่วผายมือออก ท่าทางจนใจ สีหน้าของนางปรากฏ

แววกลดักลุ้ม เจ้าตวัจงึถอนใจเบาๆ “มานบัดูแล้ว อกีสามวนักจ็ะถงึสงคราม

ชี้เป็นชี้ตายที่ก�าหนดไว้แล้ว แต่ข้ายงัหาทางออกไปจากที่นี่ไม่ได้เลย” ซลูั่วรู้สกึ

อดัอั้นขึ้นมา

นางไม่ใช่คนขี้ขลาดหัวหด ในเมื่อรับค�าท้ามาแล้ว หากนางไม่ปรากฏ

ตัว...ต่อไปจะยังมีหน้าอยู่ในเมืองหลวงได้อย่างไร อีกอย่าง เวลานี้วรยุทธ์ 

ของนางก็สูงขึ้นมาก เป็นเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเผยความสามารถออกมา 

หากต้องถูกขงัไว้ในถ�้าเช่นนี้ คงท�าให้นางอดึอดัตายเป็นแน่

มมุปากของหนานกงหลวิอวิ๋นยกขึ้นสูงก่อนจะเปลี่ยนเป็นหวัเราะอย่าง

มลีบัลมคมใน เขาจูงมอืซูลั่วแล้วเอ่ย “มานี่ ไปกบัข้า”

“ไปที่ใดกนั” ซูลั่วถามขึ้นด้วยความสงสยั
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หนานกงหลวิอวิ๋นกลบัหวัเราะอย่างเจ้าเล่ห์ “ถงึแล้วเจ้ากร็ู้เอง”

ถ�้าหั่วเยี่ยนมขีนาดกว้าง ด้านในเตม็ไปด้วยเปลวเพลงิร้อนแรงที่บดบงั

ทศันวสิยั มอืข้างหนึ่งของซูลั่วถูกหนานกงหลวิอวิ๋นจูงไว้ อกีมอืกก็�าก้อนหนิ

แน่น ทั้งคู่เดนิลดัเลาะไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยว ไม่รู้ว่าเดนิไปนานเท่าใด จู่ๆ 

ห้องศลิาขนาดเลก็กป็รากฏขึ้นตรงหน้า

หนานกงหลวิอวิ๋นผลกับานประตหูนิหนานั้นเข้าไปอย่างคุน้เคย ก่อนจะ

จูงมอืซูลั่วให้เดนิตาม

“เอ๋?” พอเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ซูลั่วก็อดแปลกใจไม่ได้ สิ่งที่เห็นคือ 

โลงสทีองที่มรีปูร่างพเิศษ รอบๆ โลงสทีองถกูล้อมด้วยประกายสะท้อนอ่อนๆ 

ราวกบัปกป้องสิ่งที่อยู่ด้านในเอาไว้ไม่ให้ใครสมัผสั

“นี่มนั…” ซูลั่วมองหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยสายตาฉงน

“นี่คือค่ายกลปิดตายแบบโบราณ...” หนานกงหลิวอวิ๋นอธิบายขึ้น 

ก่อนจะหยดุไปครู่หนึ่ง จากนั้นจงึเอ่ยต่อ “ขอเพยีงแค่เปิดโลงสทีองนี้ได้ พวกเรา

ย่อมเจอทางออก”

ซูลั่วพอจะเข้าใจขึ้นมา ถ้าเช่นนั้นค่ายกล กบัดกั และอาวุธลบัในที่แห่ง

นี้คงจะถูกหนานกงหลิวอวิ๋นจัดการไปเรียบร้อยแล้ว ไม่เช่นนั้นคงไม่มายืน 

อยู่ตรงนี้ได้อย่างปลอดภยัหรอก

“อ๊ะ ตรงนี้มีสลักอักษร” ซูลั่วชี้ไปยังต�าแหน่งด้านล่างของโลงสีทอง  

แล้วอา่นออกเสยีงทลีะค�า “หาก-จะ-เคลื่อน-ย้าย-คา่ย-กล-ต้อง-ใช้-พลงั-ของ-

หนิ-ผลกึ-ส-ีเขยีว-หนึ่ง-พนั-ก้อน”

“หนึ่งพันก้อน? เยอะถึงเพียงนี้เชียว!” ซูลั่วกะพริบตาปริบๆ แล้ว 

กุมขมับอย่างจนด้วยค�าพูด “นี่มันกลลวงชัดๆ ใครจะพกหินผลึกติดตัวมา 

ตั้งมากมายเพยีงนั้น”

หนานกงหลิวอวิ๋นไพล่มือไว้ด้านหลัง สายตาของเขายังจ้องอยู่เช่นนั้น 

ก่อนจะพยกัหน้าลงพลางเอ่ยเรยีบๆ “ดูท่าว่ากฎนี้จะก�าหนดไว้ส�าหรบัเจ้านะ”

ซลูั่วพูดไม่ออก นางต้องยอมรบัว่าหนานกงหลวิอวิ๋นพดูถูกต้องทั้งหมด 
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เพราะนอกจากคนที่โชคดีมีมิติติดตามกายอย่างนาง คนทั่วๆ ไปจะรวบรวม

พลงัหนิผลกึที่มากมายขนาดนั้นมาในเวลาจ�ากดัได้อย่างไร

หญิงสาวโอดครวญอย่างเจ็บปวด “ค่าผ่านทางต้องใช้หินผลึกสีเขียว 

ถงึหนึ่งพนัก้อน ละโมบเสยีจรงิ ไม่ได้หาทรพัย์สนิมาเองกเ็รยีกร้องได้ส”ิ

สิ่งเดยีวที่ท�าให้นางสงบลงได้กค็อื นางจ�าได้ว่าองค์รชัทายาทยงัตดิค้าง

หนี้นางก้อนใหญ่ รอให้นางออกไปให้ได้ก่อนเถอะ ค่าผ่านทางนี้นางต้องทบ

เป็นดอกเบี้ยขององค์รชัทายาทแน่ๆ

ซูลั่วบ่นพึมพ�าพลางยื่นมือเข้าไปในมิติ แต่พอเอื้อมมือไป สีหน้าของ 

เจ้าตวักเ็ปลี่ยนไปโดยพลนั 

สายตาคมปลาบของหนานกงหลวิอวิ๋นจบัไปที่ใบหน้าอกีฝ่าย “เป็นอะไร

ไป”

ซูลั่วท�าหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้ “หินผลึกของข้า! หาย-ไป-หมด-

แล้ว!”

“…” 

สหีน้าของหนานกงหลวิอวิ๋นยงันิ่งเรยีบเช่นเดมิ “เกดิอะไรขึ้น”

ซูลั่วไม่ได้ตอบค�าถามนั้น แต่คว้าเจ้าตัวต้นเหตุออกมาแทน ก่อนจะ

ถลงึตาใส่มนั มงักรเทพน้อยในยามนี้ตวัสั่นจนขดเป็นก้อนกลม อุง้เท้าสองข้าง

ยกขึ้นมาปิดหน้าปิดตาเอาไว้ ได้แต่เหลอืบมองซูลั่วผ่านร่องนิ้ว

ซลูั่วโมโหจนแทบอยากจะฟาดก้นของมนั “เจ้าเดก็ดื้อ แอบกนิหนิผลกึ

ไปจนหมดเกลี้ยง แย่ที่สุด เจ้ามนัโจรร้ายในบ้านชดัๆ”

จ�าได้ว่าก่อนเข้ามาที่ห้องศิลา ในอ่างของปลาจื่ออวี๋แก้วยังมีหินผลึก 

อยู่เตม็ไปหมด นอกจากหนิผลกึสเีขยีว กย็งัมทีั้งสฟี้าและสนี�้าเงนิ แต่พอซูลั่ว 

ค้นดูเมื่อครู่ นางไม่เหน็แม้แต่เศษเสี้ยวใดๆ ของหนิผลกึ

มังกรเทพน้อยกะพริบตาปริบๆ มองซูลั่วด้วยสายตางุนงงและ 

ไร้เดยีงสา ท่าทางของมนัน่าสงสารจนนางไม่กล้าลงมอื

ซูลั่วจนด้วยค�าพูด ได้แต่จ้องหน้ามนัแล้วสั่งสอนไปชุดใหญ่ “เจ้าเดก็
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ตัวนี้กินหินผลึกเป็นของว่างหมดเลยได้อย่างไรกัน อย่างน้อยก็ต้องเหลือไว้ 

ให้ข้าใช้เป็นค่าผ่านทางบ้างส ิตอนนี้พวกเราเลยออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้ว”

อุตส่าห์หาทางออกเจอ แต่กลับออกไปไม่ได้เสียนี่ ความรู้สึกเช่นนี้ 

มนัน่ากลั้นใจตายเสยีจรงิ

มงักรเทพน้อยมองซลูั่วเงยีบๆ มนัเอยีงหวัคดิอยูค่รูห่นึ่ง สดุท้ายกต็ดัใจ

ควกัหนิผลกึสนี�้าเงนิก้อนหนึ่งออกมาส่งให้ซูลั่วด้วยความเสยีดาย

พอเห็นว่าหินผลึกก้อนนั้นถูกขบแหว่งไปครึ่งจนเห็นรอยเขี้ยวอย่าง

ชดัเจน ซูลั่วกแ็ทบระเบดิอารมณ์ออกมา

“เจ้ายังกล้าซ่อนอีกหรือ!” ซูลั่วถลึงตาใส่มัน เจ้ามังกรน้อยตัวสั่นเทา 

มันท�าท่าทางอิดออดและเสียดาย ลังเลอยู่นานกว่าจะยอมส่งหินผลึกสีฟ้า

สมบูรณ์อกีก้อนหนึ่งให้ซูลั่ว

ท่าทางอิดเอื้อนและเสียดายของมันดูน่าสงสารยิ่งนัก ราวกับเจ้านาย

ของมนัเป็นโจรปล้นทรพัย์กไ็ม่ปาน ให้ตายเถอะ...ซูลั่วจ�าได้ว่าตอนนั้นนางจบั

ปลาจื่อจิงมาไว้ในมิติหลายตัว ช่วงที่ผ่านมานี้แม้นางกับหนานกงหลิวอวิ๋น 

จะกนิไปบ้าง แต่ดูๆ แล้วกน็่าจะเหลอือยู่อกีหลายตวั ซูลั่วนบัจ�านวนปลาบวก

กับหินผลึกสีน�้าเงิน นับไปนับมาก็ยังขาดอยู่อีกจ�านวนหนึ่ง สุดท้ายนางเลย 

จ�าต้องออกค�าสั่งกบัเจ้าตวัแสบ

มงักรเทพน้อยผู้เฝ้าทรพัย์สมบตัปิระจ�าตวันางจ�าใจควกัหนิผลกึอกีสอง

สามก้อนที่แอบซ่อนไว้ส่งให้ซูลั่ว ก่อนที่มนัจะเบอืนหน้าหนไีปอกีทางอย่างไม่

พอใจ

‘เจ้าตัวเล็กนี่ก็มีอารมณ์กับเขาด้วย ไม่น่าเชื่อจริงๆ’ ซูลั่วยิ้มเอาใจมัน 

ลูบขนเบาๆ พลางให้สญัญา “เอาละๆ หนึ่งเดอืนนบัจากนี้ ไม่ว่าปลาจื่ออวี๋แก้ว

จะคายหนิผลกึสอีะไรออกมา ข้ายกให้เจ้าทั้งหมด พอใจแล้วหรอืยงั”

มงักรเทพน้อยพอใจขึ้นมา มนัสะบดัหางแล้วโถมเข้ามาในอ้อมอกของ

ซูลั่วอกีครั้ง ก่อนจะกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างออดอ้อน นางลูบหวัมนัเบาๆ แล้วก็

เริ่มกลุ้มใจขึ้นมา
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เจ้าตัวนี้เป็นมังกรเทพที่มีชาติก�าเนิดอันสูงศักดิ์แท้ๆ แต่ดูเอาเถอะ  

ตอนนี้มนัเหมอืนลกูสนุขัเข้าไปทกุทแีล้ว ถ้าบดิาของมนักลบัมา ไม่รูว่้าเขาจะคดิ

บญัชกีบันางอย่างไรบ้าง....แต่เรื่องนี้ยงัไม่น่ากงัวลเท่าไร เรื่องที่นางกลดักลุ้ม

ที่สุดก็คือ หากรวบรวมหินผลึกจนเคลื่อนย้ายค่ายกลได้แล้ว นางจะยากจน

ข้นแค้นเพยีงไหน 

หลงัจากรวบรวมพลงัหนิผลกึได้ ซลูั่วกน็�ามามอบให้หนานกงหลวิอวิ๋น 

ชายหนุ่มสกัดพลังจากปลาจื่อจิงและหินผลึกทั้งหมดมาใส่ไว้ในค่ายกล เขา

หลบัตาสนทิ จากนั้นกว็าดมอืไปมา ก่อนจะผนกึสญัลกัษณ์รูปร่างซบัซ้อนไป

ยงัประกายใสที่ครอบอยู่ด้านบนโลงสทีอง

เวลาผ่านไปทีละนิด...ในที่สุดหนานกงหลิวอวิ๋นก็ลืมตาขึ้น เขาจับมือ 

ซูลั่วเอาไว้แล้วพานางเข้าไปนอนในโลงสีทอง ก่อนที่ฝาด้านบนจะเลื่อนปิดลง

ตามเดมิ 

ภายในมแีต่ความมดืมดิ พื้นที่ด้านในค่อนข้างจะคบัแคบส�าหรบัสองคน 

หนานกงหลิวอวิ๋นคว้าร่างซูลั่วแล้วจับให้นางนอนทับบนร่างของเขา ศีรษะ 

ของซลูั่วแนบกบัแผงอกของฝ่ายนั้นจนได้ยนิเสยีงหวัใจของหนานกงหลวิอวิ๋น

ดงัชดัเจน

หนานกงหลิวอวิ๋นเอ่ยเรียบๆ “ยามเป็นได้ร่วมเรียงเคียงหมอน ยาม

ตายได้อาศยัโลงเดยีวกนัเยี่ยงนี้กไ็ม่เลวเหมอืนกนั”

ซูลั่วตดับทขึ้นทนัท ี“ข้าต้องมชีวีติอยู่ แล้วกจ็ะมชีวีติยนืยาวด้วย”

ชายหนุ่มบีบจมูกรั้นนั้น เลิกคิ้วเรียวขึ้น แสดงท่าทางคล้ายยิ้มคล้าย 

ไม่ยิ้ม “แบบนี้กย็ิ่งด ีข้าจะได้อยู่กบัเจ้าไปนานๆ เช่นกนั”

ซูลั่วอดค้อนใส่อีกฝ่ายไม่ได้ ทันใดนั้นเองคลื่นพลังวิเศษหนักหน่วงก็

ถาโถมเข้ามาในสมองของนางจนรูส้กึวงิเวยีน หน้ามดื และตาลาย หลงัจากนั้น

หญงิสาวกเ็หมอืนจมดิ่งลงสู่ความมดืมดิ



ตอนที่ซลูั่วฟื้นขึ้นมาอกีครั้ง นางกน็อนซบอยู่ในอ้อมอกของหนานกง

หลวิอวิ๋นแล้ว ดวงตาลมืขึ้นช้าๆ ภาพตรงหน้าคอืเมฆขาวบนท้องฟ้ากว้าง ต้นไม้

ใบหญ้าอันเขียวชอุ่ม อากาศโดยรอบสดชื่นแจ่มใส ไม่มีไอร้อนใดๆ ซูลั่ว 

สะดุ้งพรวดขึ้นมาด้วยอาการมนึงง

หนานกงหลิวอวิ๋นที่ก้มเช็ดใบหน้าของอีกฝ่ายไม่คาดคิดว่าซูลั่วจะลุก

พรวดพราดขึ้นมาเช่นนี้ ศรีษะจงึกระแทกกนัเข้าอย่างจงั

พลั่ก! 

“เจบ็...” หญงิสาวกุมจมูกกบัหน้าผากนวล แรงกระแทกเมื่อครู่ช่างเจบ็

สิ้นดี

หนานกงหลวิอวิ๋นหวัเราะพลางช่วยลูบหน้าผาก ดวงตาของเขาแจ่มใส 

เจ้าตวัเอ่ยถามอย่างอ่อนโยน “เป็นอย่างไรบ้าง ยงัเจบ็อยู่หรอืไม่” พลงัวเิศษ

เยน็สดชื่นไหลผา่นเข้าสู่บรเิวณที่ชายหนุม่ลูบคลงึอย่างแผ่วเบา ความรูส้กึเจบ็

ก่อนหน้านี้หายเป็นปลดิทิ้ง

“ดขีึ้นแล้ว” ซูลั่วเคาะศรีษะที่ยงัมนึงงเบาๆ ก่อนจะกวาดตาไปทั่วบรเิวณ 

“พวกเราออกมาได้แล้วหรอื”

สี่สิบสอง
พ้นวิกฤติ
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สถานที่แห่งนี้ดคูุน้ตา เป็นที่ที่นางถกูหลี่อ้าวเทยีนท�าร้ายจนกระอกัเลอืด 

แล้วจึงหนีหัวซุกหัวซุนเข้าไปในถ�้าหั่วเยี่ยน นางจะลืมเส้นทางนี้ได้อย่างไร 

กนัเล่า

เพยีงระยะเวลาสั้นๆ สรรพสิ่งยงัคงเดมิ แต่คนนั้นต่างไป หลี่อ้าวเทยีน

สิ้นลม ขณะที่พวกเขากลบัรอดออกมาจากถ�้าได้

“วนันี้วนัที่เท่าไรแล้ว” ซูลั่วไม่รู้ว่าตวัเองหมดสตไิปนานเท่าใด 

หนานกงหลิวอวิ๋นเข้าใจความหมายในค�าพูดนั้นจึงตอบนาง “ไม่ต้อง

กงัวล ยงัเหลอือกีสองวนัก่อนการท้าดวล”

นางหมดสตไิปถงึหนึ่งวนัหนึ่งคนื?

คลับคล้ายคลับคลาว่าเรือใหญ่โตล�านั้นของหนานกงหลิวอวิ๋นใช้เวลา

เดนิทางจากฝั่งมาถงึเกาะจื่อจงิหนึ่งวนัหนึ่งคนืเตม็ๆ ตอนหลงันางกล็อยคว้าง

อยู่กลางทะเลและถูกคลื่นซดัไปมาอยู่หนึ่งคนืเตม็จนกระทั่งมาถงึที่นี่

ตอนนี้ไม่มแีม้แต่แพ ดูท่าแล้วคงไม่ทนั...

“ต้องเข้าร่วมจรงิๆ หรอื” หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วด้วยแววตาจรงิจงั 

ใบหน้าคมเขม้ ดวงตาคู่งามลกึล�้าดุจทะเลสาบ ความหมายของอกีฝ่ายกค็อืสง่

คนไปจดัการซูชงิเสยีกส็ิ้นเรื่อง เหตุใดจงึต้องวุ่นวายเช่นนี้ด้วย

ซูลั่วเลิกคิ้วสูง สายตาที่สบกลับมานั้นนิ่งสงบ น�้าเสียงมุ่งมั่นเอ่ยขึ้น  

“นี่เป็นการประลองยุทธ์ครั้งแรกของข้า ข้าต้องไปให้ได้”

หากยงัไม่เผยวรยทุธ์ออกมากแ็ล้วไป แต่นี่ความสามารถของนางเป็นที่

รบัรู้ไปทั่วแล้ว ถ้าเช่นนั้นกแ็สดงออกมาให้ทกุคนได้เหน็ไปเลยดกีว่า จะได้ไม่มี

ใครเหน็ว่านางเป็นเพยีงต้นหญ้าไร้ค่าที่เหยยีบย�่าได้ง่ายๆ อกี

“เมื่อเจ้าดงึดนัเช่นนี้ ข้าย่อมต้องช่วยให้เจ้าสมปรารถนาอยู่แล้ว” หนาน-

กงหลวิอวิ๋นหวัเราะยามที่มองอกีฝ่าย ก่อนจะคว้าท่อนไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมา แล้ว

จบัมอืซูลั่วไปที่รมิทะเล

แค่ท่อนไม้ท่อนเดยีว? ซลูั่วเงยหน้ามองหนานกงหลวิอวิ๋นอย่างไม่ค่อย

เข้าใจนกั ใบหน้าของอกีฝ่ายขาวเนยีน ดั้งจมูกโด่งเป็นสนั โครงหน้าดุจรูปปั้น 
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เครื่องหน้าชดัเจน งดงามจนมอิาจหาสิ่งใดเปรยีบและไม่อาจละสายตาไปได้

หนานกงหลวิอวิ๋นจูงมอืซูลั่วพร้อมกบัยดืตวัตรง ก่อนจะก้าวยาวๆ ไป

ในทะเล แล้วโยนท่อนไม้ที่ถอืตดิมาด้วยลงไป

“ไม่ต้องท�าแพหรือ” ซูลั่วคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าวิธีนี้ดูจะเสี่ยงอันตราย 

เกนิไป

“เจ้าเชื่อใจข้าหรอืไม่” หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วด้วยแววตาจรงิจงั

“ข้าเชื่อใจท่าน” ดวงตาด�าสนทิของซูลั่วเป็นประกายวาววบั

“ถ้าเช่นนั้นก็จงเชื่อให้ตลอด ข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นเองว่าการตัดสินใจ

ของเจ้านั้นถกูต้องเพยีงไร” หนานกงหลวิอวิ๋นก�ามอืของนางแน่น จากนั้นกเ็หาะ

ละลิ่วพาซูลั่วไปหยุดอยู่บนท่อนไม้ที่ลอยคว้างอยู่กลางทะเล

“ออกเดนิทางได้” หนานกงหลวิอวิ๋นหนัมาหวัเราะพร้อมกบักุมมอืซูลั่ว 

อยู่เช่นนั้น คนหนึ่งยนือยู่เบื้องหน้า อกีคนอยู่ด้านหลงั

จบค�าหนานกงหลวิอวิ๋น ท่อนไม้ที่รบัน�้าหนกัของคนทั้งสองกพ็ุง่ตรงไป

ข้างหน้าอย่างรวดเร็วราวกับติดเครื่องยนต์ ซูลั่วรับรู้ได้ว่าหนานกงหลิวอวิ๋น

เป็นผู้ควบคุมพลังลมและใช้มันขับเคลื่อนท่อนไม้นี้ นางสัมผัสได้ถึงสายลม 

ที่ปะทะเข้ามารอบกาย ทว่าเจ้าตวักลบัไม่รู้สกึหนาวเยน็เพราะหนานกงหลวิอวิ๋น 

อกีนั่นละ ที่บังคับความเร็วและทิศทางลมให้โอบล้อมพวกเขาเอาไว้แต่เพียง

ภายนอกเท่านั้น ราวกบัเป็นเกราะป้องกนักระแสน�้าที่มองไม่เหน็

ความเรว็เช่นนี้ไวกว่าเรอืส�าราญที่โดยสารมาก่อนหน้านี้มากนกั

ทนัใดนั้นเองสหีน้าของนางกเ็ปลี่ยนไปเลก็น้อย “เขตคลื่นน�้าวน” ซูลั่ว

จบัมอืหนานกงหลวิอวิ๋นแน่น น�้าเสยีงแผ่วต�่าแต่แฝงความกงัวลอยู่ในที

นางยังจ�าเหตุการณ์แล่นเรือผ่านคลื่นน�้าวนก่อนหน้านี้ได้ดี เพราะเห็น

กบัตาว่าขนาดผูท้ี่มวีรยทุธ์แขง็แกร่งอย่างกลุม่ของหลนัเซวยีนกย็งัต้องใช้พลงั

อย่างมากกวา่จะผ่านพ้นวกิฤตไิปได้ ตอนนั้นพวกเขายงัอยูบ่นเรอืส�าราญ ทวา่

บดันี้มเีพยีงท่อนไม้เลก็ๆ ท่อนเดยีวเท่านั้น

“ไม่ต้องกลัว มีข้าอยู่ทั้งคน” ริมฝีปากแดงสดของหนานกงหลิวอวิ๋น 
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ยกขึ้นสูง เขาหวัเราะพลางตบไหล่นาง “ลมืตาส ิดูลลีาการแสดงของข้า”

คลื่นน�้าวนขนาดใหญ่ผุดฟองพรายสีด�าเหมือนกับอสูรที่อ้าปากค�าราม 

หากไม่ระวงัพลั้งเผลอย่อมถูกกลนืกนิจนไม่เหลอืแม้แต่ซาก ยามที่ต้องเผชญิ

กับอเวจีในต�านานเช่นนี้ สีหน้าของหนานกงหลิวอวิ๋นกลับไม่เปลี่ยนไปเลย

แม้แต่นดิ เขายงัหวัเราะได้อย่างผ่อนคลายเช่นเดมิ

ชายหนุ่มหลบเลี่ยงคลื่นน�้าวนสองระลอกแรกไปได้อย่างรวดเร็วปาน 

ลูกธนู ทิ้งไว้เพียงฟองพรายสีขาวเป็นทางยาว คลื่นน�้าวนระลอกที่สามก�าลัง 

จะเข้าปะทะเบื้องหน้า หนานกงหลวิอวิ๋นโอบเอวบางของซลูั่ว ท่อนไม้นั้นดเูหมอืน

จะติดอยู่ตรงใต้ฝ่าเท้าของเขา พอชายหนุ่มกระโดดตัวลอย ท่อนไม้ก็ลอย 

ละลิ่วตดิขึ้นมาด้วย ก่อนจะลงไปปะทะผวิน�้าสงบไร้คลื่นอกีครั้งในระยะที่ไกล

ออกไปราวสบิจั้ง แม้จะหวาดเสยีวแต่กป็ลอดภยัดี

ระลอกคลื่นในเขตคลื่นน�้าวนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หนานกงหลิวอวิ๋น 

พาซลูั่วหลบซ้ายหลกีขวาผ่านแนวคลื่นน�้าวนลกูแล้วลกูเล่า การเคลื่อนไหวของ

เขาเหมอืนจะมุทะลุ กล้าได้กล้าเสยี แต่แท้จรงิแล้วแต่ละย่างก้าวล้วนแต่ผ่าน

การคดิและค�านวณอย่างรอบคอบจากสมองอนัชาญฉลาดมาแล้ว

ประสบการณ์เช่นนี้ทั้งอนัตรายและเร้าใจ!

ตอนแรกซูลั่วยังนึกเป็นกังวลอยู่บ้าง ทว่าไม่นานความรู้สึกเหล่านั้น 

ก็ปลาสนาการไปสิ้น ซ�้านางยังรู้สึกเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่ง พอเทียบกับการ

ยืนอยู่บนท่อนไม้กลางทะเลแบบนี้แล้ว กิจกรรมในยุคที่นางจากมาอย่างเช่น

ปีนผา แล่นเรอืใบ หรอืแม้แต่กระโดดบนัจี้จมัป์กด็ูจะไร้สสีนัไปเลย

“สนุกหรือไม่” หนานกงหลิวอวิ๋นรวบเอวนางไว้แน่น เพื่อให้มั่นใจว่า

หากพลาดพลั้งอย่างไรกเ็ข้าถงึตวันางได้ในทนัที

“อมื! สนกุจรงิๆ ด้วย” ซูลั่วพยกัหน้าอย่างตื่นเต้น นางจ�าได้ว่าเป่ยเฉนิ- 

อิ่งเคยเย้ยหยันหลันเซวียนกับเยี่ยหมิงว่าฝีมือการโต้คลื่นน�้าวนของพวกเขา

รวมกันแล้วยังสู้หนานกงหลิวอวิ๋นไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยว ก่อนหน้านี้นางยังไม่

เชื่อ แต่ยามนี้เชื่อชนดิไร้ข้อกงัขา หนานกงหลวิอวิ๋นมคีวามสามารถทางด้านนี้
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จรงิๆ

เขตคลื่นน�้าวนเป็นบรเิวณที่ใครๆ ต่างกห็วาดกลวัและพากนัหลกีเลี่ยง 

ที่นี่ดุจนรกที่ดูดกลืนเรือล�าแล้วล�าเล่าให้จมหายไป ทว่าสองหนุ่มสาวคู่นี้กลับ

สนุกสนานไปกบัประสบการณ์ที่เสี่ยงอนัตราย ท่าทางเพลดิเพลนิยิ่งนกั หาก

มใีครเหน็เข้าคงคดิว่าพวกเขาบ้าไปแล้วอย่างแน่นอนที่เหน็คลื่นน�้าวนเป็นสนาม

เดก็เล่นเช่นนี้

หนานกงหลวิอวิ๋นเคลื่อนตวัอย่างรวดเรว็ ใช้เวลาแค่เพยีงก้านธปูกข้็าม

ผ่านเขตคลื่นน�้าวนอนักว้างใหญ่มาได้ พอเหน็ท่าทางซลูั่วเหมอืนจะยงัไม่หน�าใจ 

หนานกงหลิวอวิ๋นจึงบีบจมูกนางอย่างหยอกเย้า “คลื่นน�้าวนที่นี่ยังไม่เท่าไร 

ครั้งต่อไปข้าจะพาเจ้าไปท่องอเวจพีนัลี้ ที่นั่นสถิงึจะเรยีกว่าสนุกของจรงิ”

สถานที่ที่หนานกงหลวิอวิ๋นบอกว่าสนกุ ซลูั่วคดิว่านางไม่ไปคงจะดกีว่า 

นางไม่อยากจะเอาชวีติไปทิ้งแบบนั้น เจ้าตวัจงึเปลี่ยนเรื่อง “ด้วยความเรว็ระดบั

นี้กค็งจะไปถงึทนั”

ผ่านไปหนึ่งวนัเตม็แล้ว พวกเขาเหลอืเวลาเพยีงแค่สบิสองชั่วยามเท่านั้น

“ไม่ต้องกังวลไป หากนั่งเรือเจ้าก็จะสบายกว่านี้” หนานกงหลิวอวิ๋น 

พยกัหน้า สกัพกัรอยยิ้มกป็รากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา

“เป็นอะไรไป” ซูลั่วมองตามสายตาไปยังเบื้องหน้า นางก็เห็นจุดสีด�า 

ตรงหน้ามายงัพวกเขาด้วยความเรว็...เรอืล�าหนึ่งนั่นเอง

“ช่างได้จังหวะเหลือเกิน ก�าลังต้องการอยู่พอดี” มุมปากของซูลั่วเผย

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ “ท่านว่าจะใช่พวกเป่ยเฉนิอิ่งที่ออกมาตามหาเราหรอืไม่”

หนานกงหลวิอวิ๋นส่ายหน้าอย่างหนกัแน่นปนรงัเกยีจ “เรอืของเป่ยเฉนิ

ไฉนจะซอมซ่อเช่นนี้”

ซลูั่วจนด้วยค�าพดู แต่นางกต้็องยอมรบัว่าที่อกีฝ่ายเอ่ยมานั้นมเีหตผุล

ไม่นานเรอืล�านั้นกม็าหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเขา...

ชายฉกรรจ์หน้าตาดรุ้ายคนหนึ่งมองมายงัซลูั่ว ดวงตาคู่นั้นเป็นประกาย

วาวขึ้นมาทนัท ีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นเผยให้เหน็ฟันเหลอืงกรงัทั่วทั้งปาก
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“แม่นาง จะต้องลอยอยูก่ลางทะเลไปไย รบีขึ้นเรอืมาเรว็เข้า บนเรอืของ

เรามีทั้งอาหารและน�้า เจ้าจะอาบน�้าก็ได้นะ ดีกว่าลอยเคว้งอยู่ในน�้าเช่นนั้น

มากมายนกั”

ผูท้ี่ใชช้วีติอยูใ่นท้องทะเลมานานเช่นเขาย่อมรูด้วีา่ สิ่งที่คนที่ลอยควา้ง

อยู่ในทะเลต้องการมากที่สุดกค็อือาหารสกัค�า น�้าสกัอกึ แต่ใครจะคดิว่าซูลั่ว 

กลับปรายตามองด้วยสายตาเย็นชา แล้วหันไปถามหนานกงหลิวอวิ๋น “ขึ้น 

หรอืไม่”

ชายหนุ่มยงัไม่ทนัเอ่ยตอบ ชายผู้นั้นกแ็ย่งพูดขึ้นมาเสยีก่อน 

“เขาขึ้นไม่ได้”

“เพราะอะไรเขาถงึขึ้นไม่ได้ พวกท่านจะช่วยคนเหตุใดจงึช่วยเพยีงแค่

หนึ่งเดยีว” ซูลั่วแสร้งโวยวายขึ้นมา

“ช่วยคน? ฮ่าๆๆ” ตอนนั้นเองชายฉกรรจ์อกีหลายคนกป็รากฏตวัขึ้น 

ทั้งหมดพากันชี้มือมาที่ซูลั่วแล้วหัวเราะลั่น เจ้าคนที่ดูจะเป็นหัวหน้ากุมท้อง

ขณะหวัเราะ “เดก็น้อย เจ้าคงไม่คดิว่าพวกเราเป็นพระโพธสิตัว์มาโปรดหรอก

นะ ช่วยคน? ช่างน่าขนันกั”

คนอื่นพอได้ยนิกห็วัเราะรบั “แม่นางรู้หนงัสอืหรอืไม่ ดชูื่อเสยีงเรยีงนาม

ของเราเสยีก่อน!”

“พรรคเจยีวหลงแห่งทะเลตงไห่?” ซูลั่วถามหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยสหีน้า

ฉงน “ท่านเคยได้ยนิหรอืไม่”

แววเยน็ชาอ�ามหติจางๆ เผยขึ้นในดวงตาทอประกายล�้าลกึของหนาน-

กงหลวิอวิ๋น “พรรคเลก็ๆ ไม่มสีทิธิ์ลอดเข้าหูข้า”

นั่นถอืเป็นวาจาที่ทั้งโอหงั แขง็กร้าว และเปี่ยมไปด้วยอ�านาจ...

หนานกงหลิวอวิ๋นไม่พูดอะไรก็แล้วไป แต่พอเขาเอ่ยค�าพูดประโยคนี้

ออกมา กเ็ท่ากบัว่าล่วงเกนิพรรคเจยีวหลงแห่งทะเลตงไห่ทนัที

“กล้าดูแคลนพรรคเจียวหลงแห่งทะเลตงไห่อย่างเราหรือ รนหาที่ตาย

ชดัๆ!” ลูกพี่โจรสลดัตวาดลั่น
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“ตายเสยีเถอะ!” ชายฉกรรจ์คนอื่นๆ กต็ะโกนขึ้นมาเป็นเสยีงเดยีวกนั 

บรรยากาศยามนั้นคุกรุ่นเตม็ไปด้วยความเดอืดดาล

“พวกเจ้าฆ่ามันเสียแล้วจับผู้หญิงมา เอาตัวไปมอบให้พี่ใหญ่ พี่ใหญ่

ต้องตกรางวัลอย่างหนักแน่!” ลูกพี่โจรสลัดออกค�าสั่งพลางจ้องมองซูลั่วตา 

เป็นมนั โอกาสที่จะได้เจอสตรหีน้าตาหมดจดกลางทะเลเช่นนี้หาได้ยากยิ่งนกั 

ถ้าปล่อยให้นางหลุดมอืไปมเิสยีของแย่หรอกหรอื

พรรคเจียวหลงแห่งทะเลตงไห่ไม่ได้มีเรือเพียงล�าเดียว เท่าที่กวาด 

ตาคร่าวๆ มไีม่น้อยกว่าหกล�า ซึ่งทั้งหกล�านั้นกต็วีงโอบลอ้มหนานกงหลวิอวิ๋น

และซูลั่วที่ยนือยู่บนท่อนไม้

รมิฝีปากแดงดงัชาดของหนานกงหลวิอวิ๋นยกสูง ใบหน้านั้นโหดเหี้ยม

ร้ายกาจขึ้นมาทนัท ีรอยยิ้มของชายหนุ่มไม่ต่างกบัค�าพูดที่เอ่ยไปเมื่อครู่ ยั่วยุ

ให้พรรคเจยีวหลงแห่งทะเลตงไห่โมโหเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา

พอเห็นเรือทุกล�าตีโอบเข้ามา รอยยิ้มที่มุมปากของหนานกงหลิวอวิ๋น 

กย็ิ่งเผยให้เหน็แววเยาะหยนัอย่างชดัเจน

“แม่นาง รีบขึ้นเรือมาเร็ว ไม่อย่างนั้นเจ้าเองก็ต้องตายด้วยเช่นกัน!” 

ลูกพี่โจรสลดัตวาดใส่ซูลั่วเสยีงดงั

ดวงตาของซูลั่วเป็นประกายเยน็ชา “ไม่จ�าเป็น”

“เหตใุดจงึต้องยอมสละชวีติเพื่อบรุุษพรรค์นั้นกนั ดาบไร้ตา ถงึตอนนั้น

พลาดพลั้งท�าร้ายบุปผางามเช่นเจ้าไปด้วยคงไม่ดีแน่ ขึ้นมาเร็วๆ ข้าจะ

ทะนุถนอมเจ้าเอง” ลูกพี่โจรสลดัเผยรอยยิ้มที่เหน็ฟันเหลอืงดูอปัลกัษณ์ยิ่งนกั

พอซูลั่วได้ยนิเช่นนั้น นางกเ็อ่ยเยาะหยนั “เชญิลงมอืได้เตม็ที่ เข้ามา

เลย”

เจ้าพวกกุ้งฝอยพวกนี้จะมีแรงสักเท่าไรกันเชียว นางเกรงว่าหนานกง

หลวิอวิ๋นจะลงมอืได้ไม่หน�าใจเสยีมากกว่า

“ในเมื่อเจ้าพูดเช่นนี้ก็อย่าหาว่าข้ารังแกสตรีก็แล้วกัน! พี่น้องทั้งหลาย 

ฆ่าชายผูน้ี้เสยี แล้วข้าจะตกรางวลัให้ทกุคน!” ลกูพี่โจรสลดัเหน็ซลูั่วไม่รบัไมตร ี
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จงึตะโกนสั่งลั่นอย่างไม่เหน็แก่หน้านางอกี

“ขอรบั!” สมนุทั้งหมดพากนัโจมตไีปยงัจดุที่หนานกงหลวิอวิ๋นและซลูั่ว

ยนือยู่ 

ลูกธนูดอกแล้วดอกเล่าถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าจนได้ยิน

เสยีงหึ่งๆ แหวกอากาศ แต่ละดอกพุ่งเข้ามาอย่างเฉยีบไว แม่นย�า และยาก

จะต้านทาน

ทุกคนเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม เพราะอีกฝ่ายเป็นเพียงแค ่

ชายหญงิที่ลอยคว้างอยู่กลางทะเลเท่านั้น มติ่างจากลูกไก่ที่อยู่ในก�ามอื

รอยยิ้มเยน็ชาผุดขึ้นที่รมิฝีปากของหนานกงหลวิอวิ๋น ไม่มใีครเหน็เขา

ขยบัเขยื้อนร่างกาย ไม่เคลื่อนไหวแม้แต่ปลายแขนเสื้อ แต่พลงับางอย่างที่มอง

ไม่เหน็กก็่อก�าเนดิขึ้นและปกป้องรอบๆ กายของเขากบัซูลั่ว

ปั้กๆๆ!

เสยีงลกูธนูปะทะกบัก�าแพงที่มองไม่เหน็ แม้จะแทงเข้าอย่างจงัแต่กท็ะลุ

เข้าไปไม่ได้ พลงันั้นดุจเรอืหญ้าคาของขงเบ้ง3 ที่ใช้ป้องกนัลูกธนูโดยเฉพาะ

พอลูกพี่โจรสลัดเห็นเช่นนั้น สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันที โกรธขึ้ง 

เสยีจนแทบจะระเบดิ พรรคเจยีวหลงแห่งทะเลตงไห่เป็นใหญ่อยูใ่นเขตน่านน�้านี้

มาตลอด ตอนนี้กลบัถกูอกีฝ่ายตอบโต้ ถ้าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ต่อไป 

จะมหีน้าอยู่ในทะเลตงไห่แห่งนี้ได้อย่างไรกนั

“พวกเราบุกเข้าไป! พวกมนัมเีพยีงสองคน แค่เราถ่มน�้าลายกร็ดพวก

มนัจนจมน�้าตายได้แล้ว! ทุกคนอย่ายอมแพ้ บุกเข้าไป!” ฝ่ายนั้นออกค�าสั่งให้

โจมตอีย่างไม่ลงัเล

“มีพิษ” ซูลั่วชี้ไปที่ปลายลูกธนูที่แข็งค้างอยู่รอบตัวแล้วเอ่ยเสียงเรียบ 

ที่ปลายของมนัส่งกลิ่นบางอย่างเจอืจาง หากถูกลูกธนูนี้เข้า ผลนั้นคงยากจะ

คาดเดา ผู้ปรุงโอสถชั้นต้นอย่างซูลั่วพอจะรู้จกัพษิสงของแมงป่องแดงเก้าหาง

3 ในวรรณกรรมเรื่อง สามก๊ก ขงเบ้งน�าหญ้าคาและกองฟางมาล้อมรอบเรอืขณะที่สู้รบกนั เพื่อ

ป้องกนัการโจมตแีละเป็นอุบายเพื่อยดึลูกธนูของศตัรู
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อยู่บ้าง

หนานกงหลวิอวิ๋นยิ้มบาง ท่าทางไม่ยี่หระอยู่เช่นนั้น เขาสะบดัแขนเสื้อ

ไปข้างหน้าแผ่วเบา ท่าทางราวกบัปัดฝุ่นผง ทว่าการเคลื่อนไหวที่เหมอืนไม่มี

อะไรนี้เองกลบัเป็นภยัต่อเจ้าโจรสลดัพวกนี้จนถงึแก่ชวีติ

ลูกธนูที่แข็งค้างอยู่รอบตัวหนานกงหลิวอวิ๋นเหล่านั้นเบนกลับไปใน

ทิศทางตรงข้าม ก่อนจะพุ่งตรงเข้าใส่ฝ่ายนั้นอย่างรวดเร็ว ใครปล่อยลูกธนู

ดอกไหนมา มนักพ็ุ่งไปที่คนผู้นั้นราวกบัมตีากม็ปิาน

ลูกธนูที่ถูกหนานกงหลิวอวิ๋นควบคุมเอาไว้เต็มไปด้วยพลังรุนแรงและ

โหมกระหน�่าราวกบัห่าฝน

หวดืๆๆ!

เสียงลูกธนูเสียดลมที่แหวกอากาศ มาท�าเอาพวกโจรสลัดหน้าถอดสี

ด้วยความหวาดกลวั ต่างกต็ะลงึงนัไปเพราะไม่คาดคดิว่าเรื่องเช่นนี้จะเกดิขึ้นได้

สวบๆๆ! 

ตอนที่ทกุคนก�าลงัตกตะลงึอยูน่ั้น เสยีงลกูธนูที่ทะลเุนื้อกด็งัขึ้นไม่ขาด

สาย

“อ๊ากกก...!”

พวกโจรสลดัที่ถกูลกูธนพูากนัร้องโหยหวนไม่หยุด ช่างอเนจอนาถยิ่งนกั 

เจ้าพวกโจรสลัดที่ท่าทางโอหังในตอนแรก บัดนี้แค่หนานกงหลิวอวิ๋นสะบัด

แขนเสื้อเบาๆ ลูกธนูกพ็ุ่งปักทั่วร่างของพวกมนั

คนที่โชคดีก็เพียงทรุดลงนอนร้องครางอยู่บนเรือ ขณะที่บางรายก็เซ

ตกลงไปในทะเลแล้วจมหายไปกับสายน�้าอย่างรวดเร็ว หนานกงหลิวอวิ๋น

ควบคุมได้แม่นย�าราวกบัจบัวาง ลูกธนูเหล่านั้นปักสวบเข้าที่แขนบ้าง ขาบ้าง 

ล้วนแต่เป็นต�าแหน่งผวิที่มเีนื้อหนาทั้งสิ้น

หากคดิวา่หนานกงหลวิอวิ๋นมเีมตตาปราน ีถ้าเช่นนั้นกเ็ข้าใจผดิมหนัต์

แล้ว ลกูธนเูหล่านี้เคลอืบยาพษิที่ท�าให้ถงึแก่ความตาย ลกูธนูที่ส่งไปไม่ได้แทง

เข้าในจุดตาย แต่ท�าให้โจรสลดัต้องทรมานอยู่พกัใหญ่กว่าจะขาดใจตายเอง
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ยามนี้หนานกงหลิวอวิ๋นจับมือซูลั่วเอาไว้ พลางยืนมองดูเหตุการณ์

เงยีบๆ อยู่บนท่อนไม้ ใบหน้าของชายหนุ่มปรากฏรอยยิ้มเฉยชา ท่าทางของ

เขาดผู่อนคลาย ราวกบัว่าภาพความเจบ็ปวดทารณุตรงหน้าไม่เกี่ยวข้องกบัตน

เลยสกันดิ

ซลูั่วแอบลอบถอนใจไม่ได้ คนพวกนี้รอ่ิานเป็นศตัรกูบัหนานกงหลวิอวิ๋น 

ช่างโชคร้ายเสยีจรงิ ในเวลานี้หามใีครกล้าต่อกรกบัหนานกงหลวิอวิ๋นไม่

“ละครฉากนี้สนุกหรอืไม่” หนานกงหลวิอวิ๋นก้มลงยิ้มให้ซูลั่ว

สงัหารคนเป็นมดปลวกด้วยใบหน้าเป้ือนยิ้ม ซ�้ายงัถามว่าสนุกหรอืไม่…

พอเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายแล้ว ซูลั่วก็รู้สึกว่าตนเองช่างไม่มีบุคลิกของความ

เป็นนกัฆ่าเอาเสยีเลย

“ถ้าลั่วลั่วยงัไม่พอใจละก…็” รอยยิ้มบางๆ กบัประกายวบิวบัที่ปรากฏ

ขึ้นในดวงตาของหนานกงหลวิอวิ๋น เหมอืนเจ้าตวัจะนกึอะไรสนุกๆ ขึ้นมาได้

อีก ค�าพูดประโยคนี้ของเขาท�าเอาพวกที่ยังรอดชีวิตอยู่บนเรือหน้าถอดสีเลย

ทเีดยีว โดยเฉพาะลูกพี่โจรสลดัผู้นั้น

เขาคอืคนที่มวีรยทุธ์สูงที่สดุในบรรดาลกูน้องทั้งหมด และกห็ลบลูกธนู

ของหนานกงหลิวอวิ๋นได้เยอะและรวดเร็วกว่าใคร แต่ช่วยไม่ได้ที่ก่อนหน้านี้

ชายคนนี้โอหังนัก แค่ค�าพูดหยาบโลนที่พาดพิงซูลั่วก็ไม่มีเหตุผลให้หนานกง

หลวิอวิ๋นต้องละเว้นชวีติอกีฝ่ายแล้ว ชายหนุ่มจงึสนใจเจ้าคนนี้เป็นพเิศษ

ลูกธนูดอกแล้วดอกเล่าแทงเฉยีดร่างของมนัไป จากศรีษะไปที่ใบหน้า 

ล�าตัว แขนขา...ทุกดอกเพียงแค่ถากและทิ้งบาดแผลเล็กๆ เอาไว้ แต่พิษ 

ชนดินี้แปลกประหลาดนกั...

มนัท�าให้...คนัคะเยอ

ยามนี้ทั้งใบหน้าของเจ้าลูกพี่โจรสลัดนั้นบวมขึ้นราวกับหัวหมู แม้แต่

ดวงตาทั้งสองข้างกป็ูดบวมออกมา

“ได้โปรดไว้ชวีติด้วยท่านจอมยทุธ์ พวกเรามตีาหามแีววไม่ บงัอาจล่วงเกนิ

พวกท่าน ได้โปรดเถดิ เหน็แก่ที่พวกเราถกูพษิทั้งตวัแบบนี้แล้ว ไว้ชวีติพวกเรา
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ด้วยเถดิ”

หนานกงหลิวอวิ๋นใช้แค่เพลงยุทธ์เดียว ไม่สิ จริงๆ แล้วไม่ได้ใช้สัก

เพลงยทุธ์เลยด้วยซ�้า กท็�าให้ทกุคนแทบจะกระอกัเลอืดสิ้นลม เจ้าพวกกุง้ฝอย

เหล่านี้จะตา้นทานวรยทุธ์ที่แขง็แกร่งเช่นนี้ได้เยี่ยงไร ดทู่าวา่แม้แต่ผูท้ี่ได้ชื่อวา่

เป็นพี่ใหญ่ของพวกมนักค็งต่อกรกบัเขาได้ไม่ถงึสบิกระบวนท่าด้วยซ�้า

คนผู้นี้แขง็แกร่งยิ่งนกั เขาเป็นใครกนัแน่

หนานกงหลิวอวิ๋นเพียงปรายตามองอย่างเย็นชา สีหน้าไม่เปลี่ยนไป

แม้แตน้่อย ลกูพี่โจรสลดัยงัพอมตีาอยูบ้่าง ความสามารถในการสงัเกตไม่เป็น

สองรองใคร ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ก้าวขึ้นมาอยู่ถงึจุดนี้ได้

เขาข่มความเจบ็แล้วคกุเข่าลงตรงหน้าซูลั่ว ปากกว็งิวอนขอความเมตตา 

“แม่นางผูม้จีติใจดงีาม ปล่อยพวกเราไปเถดิ ชาตนิี้ข้าจะส�านกึบญุคณุของท่าน

ตลอดไป ได้โปรดเถดิ ได้โปรดเถดิท่าน...”

ตอนนั้นเองบรรดาลูกน้องที่เหลืออยู่บนเรือก็ลากสังขารที่คันคะเยอไป

ทั้งร่างมาคุกเข่าอ้อนวอนซูลั่วกนัเป็นแถว

ซูลั่วปรายตามองพวกนั้นอย่างเฉยชา สหีน้าของนางนิ่งเรยีบ หากนาง

เป็นหญิงสาวไร้เดียงสาก็ไม่แน่ว่าอาจจะใจอ่อนกับค�าวิงวอนและปล่อยคน 

พวกนี้ไป

ทว่านางไม่ใช่ นางในชาตกิ่อนใช้ชวีติอยู่ในโลกอนัด�ามดื ผ่านคมหอก

คมดาบและการฆ่าฟันมาตลอด ความดงีามคอือะไร เมตตาคอือะไร...นางไม่ 

รู้จกั ค�าเหล่านี้ไม่อยู่ในพจนานุกรมของนาง นางรู้เพยีงแต่ว่าหากไม่ถอนราก

ถอนโคนเสยีให้สิ้น เดี๋ยวเจ้าวชัพชืรกหูรกตาทั้งหลายกง็อกขึ้นมาให้ร�าคาญใจ

อีก หากตีงูเพียงหลังหัก มันก็จะวกกลับมาฉกเอาได้ เพราะแบบนี้เองซูลั่ว 

จงึท�าเพยีงอมยิ้ม แล้วหนัไปมองชายหนุ่มที่ต้องการจะเอาชวีติคนเหล่านี้ด้วย

สหีน้าเรยีบเฉย แม้แต่ค�าขอร้องแทนกไ็ม่มหีลุดออกมาจากปากสกัประโยค

พวกโจรสลดัที่พากนัคุกเข่าอ้อนวอนได้แต่โกรธขึ้งอยูใ่นใจ สบถด่าทอ

ความอ�ามหติของซูลั่วที่เหน็ความตายใกล้เข้ามาแต่กลบัไม่ยื่นมอืเข้าช่วย
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ซลูั่วมองหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยรอยยิ้มที่แฝงอยู่ในสหีน้า “ข้าไม่ขอร้อง

แทนคนพวกนี้ ท่านผดิหวงัมากใช่หรอืไม่”

บุรุษส่วนใหญ่ก็มักพึงใจกับกระต่ายขาวไร้เดียงสาตัวน้อย หรือไม่ก็

บุปผาอนับอบบาง แต่คนอย่างซูลั่วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่

หนานกงหลวิอวิ๋นไม่ได้เอ่ยค�าใด เขากลบัโอบซลูั่วเข้ามาไวใ้นอ้อมแขน 

มุมปากยกสูงขึ้น พอใจกบัท่าทขีองนางเป็นอย่างยิ่ง

“ข้าชอบที่เจ้าเป็นเช่นนี้” หนานกงหลวิอวิ๋นประทบัรอยจูบบนแก้มนวล

ข้างหนึ่ง

ท่ามกลางเสยีงร้องคร�่าครวญโหยหวน จะมกีแ็ค่คนที่ไม่เหน็ใครอยู่ใน

สายตาอย่างหนานกงหลิวอวิ๋นเท่านั้นที่ท�าเรื่องเช่นนี้ได้ ซูลั่วค้อนใส่อีกฝ่าย 

อย่างอารมณ์เสยี แต่ชายหนุ่มกลบัแอบขโมยจุมพตินางอกีครั้ง

เหมือนจู่ๆ องค์ชายจิ้นจะรู้สึกว่าเจ้าคนพวกนี้เป็นก้างขวางคอเขา  

ชายหนุ่มจงึโบกมอืรวัๆ ราวกบัไล่แมลงวนัด้วยความรงัเกยีจ “ไปๆ ไสหวัไป”

พวกโจรสลดัพอเหน็ท่าทางเช่นนั้นกร็บีผุดลกุขึ้นมาด้วยความยนิด ีจาก

นั้นกถ็อนสมอเรอื บงัคบัหางเสอื แล้วแล่นเรอืจากไปอย่างรวดเรว็

ซูลั่วมองหนานกงหลิวอวิ๋นอย่างสงสัย ถ้าวัดจากความเข้าใจของนาง 

ที่มตี่อชายผู้นี้ คนคนนี้ใจแคบเสยียิ่งกว่าอะไร มแีค้นกต็้องช�าระ ซ�้ายงัต้อง

ช�าระให้หนกัเป็นเท่าตวัอกีด้วย แล้วเหตุใดถงึได้ปล่อยคนเหล่านั้นไปได้ง่ายๆ 

เช่นนี้

แล้วก็เป็นไปตามคาด หนานกงหลิวอวิ๋นพยักหน้าเรียบๆ “พรรค 

เจยีวหลงแห่งทะเลตงไห่? หลงัจากนี้จะไม่มชีื่อนี้อกีต่อไป”

“ท่านแอบท�าอะไรอกี” ซูลั่วฉงน เมื่อครู่นางจบัตามองหนานกงหลวิอวิ๋น

ตลอดเวลา แต่กไ็ม่เหน็ว่าอกีฝ่ายจะขยบัตวัท�าอะไร การคาดเดาของนางเกดิ

จากที่นางเข้าใจนสิยัของอกีฝ่ายดเีสยียิ่งกว่าอะไร

หนานกงหลิวอวิ๋นบีบปลายจมูกซูลั่วด้วยความเอ็นดู เลิกคิ้วพลางยิ้ม

ให้ “ไม่มอีะไร กแ็ค่ป้ายยาสะกดรอยตามไว้ที่ลูกธนูเท่านั้น”
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“ท่านจะก�าจดัให้สิ้นซาก?”

“ถกูต้อง” หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้า “โจรสลดัแห่งทะเลตงไห่มชีื่อเสยีง

เลื่องลือ พรรคเจียวหลงเป็นที่รู้จักที่สุดในบรรดาทุกพรรค การปล้นสะดม 

เรือสินค้าของพวกมันไม่ได้ท�ากันอย่างลับๆ อีกต่อไป ปกติแล้วเรือพวกนี้ 

หาตวัจบัยาก ถ้าหลวงส่งคนเข้ามากวาดล้าง พวกมนักจ็ะหายตวัไปอย่างรวดเรว็ 

การกวาดล้างของทางการจงึไม่ส�าเรจ็เลยสกัครั้ง”

ซูลั่วหัวเราะก่อนจะเอ่ย “ใครจะคาดคิดว่าโจรสลัดเหล่านี้รนหาที่ตาย

โดยแท้ บงัเอญิมาตกอยู่ในเงื้อมมอืของท่านพอด ีนี่ละที่เรยีกว่าสวรรค์มตีา” 

จากนั้นกถ็อนใจ “น่าเสยีดายที่พวกเราต้องรบีกลบั ไม่อย่างนั้นกค็งกวาดล้าง

คนพวกนี้ได้หมด”

“จะยากอันใดเล่า” หนานกงหลิวอวิ๋นแตะนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเข้าที่ 

รมิฝีปากก่อนจะเป่าลมออกมา เสยีงแหลมแปลกหดูงัสะท้อนก้องขึ้นในอากาศ

จุดสดี�าเลก็ๆ ที่เหน็ได้ตั้งแต่ระยะไกล พอใกล้เข้ามาซูลั่วถงึได้รู้ว่าเป็น

เรอืส�าราญล�าหนึ่งแล่นตรงมายงัต�าแหน่งที่พวกเขาอยู่ด้วยความเรว็เตม็ก�าลงั

“สวรรค์! เรอืส�าราญของท่านจรงิๆ” ซูลั่วจ�าได้ นี่เป็นเรอืส�าราญล�าเดยีว

กบัที่พวกเขาไปตกปลาจื่อจงิที่เกาะจื่อจงินั่นเอง

ซูลั่วมองหนานกงหลิวอวิ๋นด้วยความแปลกใจ เขารู้ได้อย่างไรว่าเรือ

ส�าราญล�านี้ก�าลงัใกล้เข้ามา นางเริ่มรู้สกึว่าคงจะไม่มสีิ่งใดที่เกนิความสามารถ

ของบุรุษผู้นี้อกีแล้ว ขอเพยีงนางเสนอ แค่เขาสะบดัมอื ทุกอย่างกจ็ดัการได้

อย่างเรยีบร้อย แสนจะง่ายดายยิ่งนกั ยงัมคีวามสามารถอกีเท่าไรกนัที่หนาน-

กงหลวิอวิ๋นไม่ได้เผยออกมา ยงัมเีรื่องมหศัจรรย์อกีเท่าไรที่รอให้นางค้นพบ

เรือส�าราญล�าใหญ่แล่นมาหยุดอยู่ตรงหน้าคนทั้งคู่ เป่ยเฉินอิ่งรีบพุ่ง

ออกมาหาหนานกงหลวิอวิ๋นกบัซูลั่ว ตื่นเต้นดใีจเสยีจนน�้าตาแทบคลอเบ้า

“หลายวนัมานี้พวกท่านหายไปไหนมา! พวกเราเป็นกงัวลจะตายอยูแ่ล้ว 

ออกเรอืตามหาพวกท่านไปตามเกาะใหญ่น้อยไม่รู้กี่แห่ง!” เป่ยเฉนิอิ่งโวยวาย

เสยีงดงัตั้งแต่ยงัเข้าไปไม่ถงึตวั
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หนานกงหลิวอวิ๋นโอบเอวซูลั่วเอาไว้แล้วลอยละลิ่วมาหยุดอยู่บนเรือ 

เขาปรายตามองเป่ยเฉนิอิ่งแค่ผ่านๆ ก่อนจะเอ่ยเสยีงเรยีบ “กงัวลอะไรกนั”

เป่ยเฉินอิ่งคอแข็งก่อนจะพ่นลมหายใจออกมา “ข้ารู้ว่าท่านมีเก้าชีวิต 

ข้าไม่ได้ห่วงท่านสกัหน่อย พวกเราห่วงพี่สะใภ้ต่างหาก! ท่านไม่รู้อะไร ตอน

นั้นพวกเราตกลงไปในกบัดกั เหลอืแค่หลี่อ้าวเทยีนกบัพี่สะใภ้สองคน ยิ่งคดิ

พวกเราก็ยิ่งกลัดกลุ้ม พยายามรีบหาทางออกมาให้ได้ ทว่าท�าอย่างไรก็หา

ทางออกจากกบัดกันั้นไม่ได้สกัท”ี

เป่ยเฉินอิ่งลูบหน้าอกที่หัวใจเต้นรัว พวกเขาไม่ได้เขลาขนาดจะมอง 

ไม่ออกว่าพี่น้องสกุลหลี่ล้วนแต่ผูกใจเจบ็กบัซูลั่วทั้งสิ้น หากมพีวกเขาอยู่ด้วย 

หลี่อ้าวเทยีนย่อมไม่กล้าลงมอืแต่อย่างใด ทว่าโชคไม่ดทีี่ซลูั่วต้องระหกระเหนิ

เพยีงล�าพงั จะเป็นหรอืตายกม็อิาจคาดเดา

ซูลั่วยิ้มบาง “ดูส ิข้ากร็อดปลอดภยัมานี่นา ไม่เป็นอะไรเลยสกันดิ”

“ข้ารู้อยู่แล้วว่าพี่สะใภ้มีบุญบารมีเสมอฟ้า คนดีสวรรค์ย่อมคุ้มครอง” 

เป่ยเฉนิอิ่งหวัเราะเก้อๆ พลางลูบศรีษะตวัเอง “ใช่แล้ว คนสกุลหลี่ออกตาม

หาหลี่อ้าวเทยีนไปทั่ว พี่สะใภ้พบเขาหรอืไม่”

หลี่อ้าวเทยีน?

ชายน่าเวทนาผู้นั้นได้กลายเป็นผเีฝ้าเกาะร้างไปตลอดกาลแล้ว แม้แต่

ร่างกถ็ูกเปลวเพลงิท�าลายลงจนสิ้น ไม่เหลอืร่องรอยอะไรแม้แต่นดิเดยีว

ซูลั่วมสีหีน้านิ่งขณะหนัไปสบตากบัหนานกงหลวิอวิ๋น

หนานกงหลวิอวิ๋นปรายตามองเป่ยเฉนิอิ่งด้วยสหีน้าเรยีบเฉยพลางเอ่ย 

“กใ็นเมื่อบางคนมบีุญบารมเีสมอฟ้า บางคนกย็่อมอบัโชคไร้วาสนา หรอืไม่ก็

สงัเวยชวีติจมลงไปในก้นทะเลกเ็ป็นได้ ใครจะรู้”

เป่ยเฉินอิ่งไร้ค�าพูดในทันที คนที่กล้าเอ่ยถึงหลี่อ้าวเทียนแบบนี้ก็คงมี

เพียงแค่หนานกงหลิวอวิ๋นผู้เดียว คนอื่นๆ หากเอ่ยเช่นนี้ออกมามีหวังถูก 

คนสกุลหลี่จดัการไม่เหลอืซาก

ซูลั่วผายมือทั้งสองข้างออกพลางยักไหล่ “ตอนนั้นต�าหนักจื่ออวี๋ก�าลัง
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จะหายไป ทุกคนต่างกห็นเีอาตวัรอดทั้งนั้น คนที่แทบจะรกัษาชวีติตวัเองเอา

ไว้ไม่ได้กม็มีากมาย ใครจะยงัมวัห่วงผู้อื่นอกีเล่า”

เป่ยเฉินอิ่งถูกจอมโกหกตาใสอย่างหนานกงหลิวอวิ๋นกับซูลั่วหลอกให้

เขวไปอีกทาง จู่ๆ เขาก็รู้สึกว่าค�าพูดของอีกฝ่ายนั้นถูกต้องเป็นที่สุด เจ้าตัว

พยกัหน้าเหน็ด้วย “กจ็รงิ ชวีติใครคนนั้นกต้็องรบัผดิชอบ หลี่อ้าวเทยีนจะเป็น

หรอืตายกห็าได้เกี่ยวข้องกบัเราไม่”

หนานกงหลิวอวิ๋นพยักหน้าขึ้นลงราวกับก�าลังสั่งสอนอบรมอีกฝ่าย 

“เรื่องนี้เจ้าไม่ต้องวุ่นวาย”

เป่ยเฉนิอิ่งหวัเราะฝืดเฝื่อน “ใช่ว่าข้าจะอยากวุ่นวาย แต่หลี่อ้าวเทยีน

หายตวัไปเช่นนี้ คนสกุลหลี่ส่งหลี่เหยาเสยีงมาพบข้า ใช่ว่าท่านจะไม่รู้จกันสิยั

ของคนผู้นี้”

หลี่เหยาเสยีงเป็นทายาทรุน่สองของสกลุหลี่ มสีถานะเป็นรองเพยีงบดิา

ของหลี่อ้าวเทียน วรยุทธ์ขั้นแปดระดับสูง นิสัยโอหังล�าพอง จิตใจคับแคบ 

ถอืหางคนของตวัเอง

พอเป่ยเฉนิอิ่งเอ่ยถงึหลี่เหยาเสยีง หนานกงหลวิอวิ๋นกข็มวดคิ้วน้อยๆ 

ทว่าไม่ได้มทีที่าอะไรมากกว่านั้น

การได้พบซูลั่วอีกครั้งเป็นความดีใจอย่างที่สุดของเป่ยเฉินอิ่ง ทว่ายัง

ไม่ทนัได้แสดงความรู้สกึออกมา หนานกงหลวิอวิ๋นกใ็ช้ให้เขาไปปฏบิตัภิารกจิ

ใหม่อกีเรื่อง

“อะไรนะ กวาดล้างโจรสลดั? อย่าบอกว่าเป็นพรรคเจยีวหลงแห่งทะเล

ตงไห่?” เป่ยเฉนิอิ่งส่ายศรีษะรวัๆ “ไม่ได้ๆ เจ้าพวกนั้นผลุบๆ โผล่ๆ หาตวัจบั

ยาก สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าพวกมันซ่อนตัวอยู่ที่ใด กว่ากองทัพจะออกเดินทาง

ไปถงึ พวกมนักห็ายเข้ากลบีเมฆไปแล้ว”

ซูลั่วยิ้มจนดวงตาเรียวโค้งขึ้น “ครั้งนี้หนานกงหลิวอวิ๋นยื่นมือเข้าช่วย 

เจ้าไม่ต้องวุ่นวายถงึเพยีงนั้น”

“พี่รอง ท่านจะลงมอืหรอื” ดวงตาของเป่ยเฉนิอิ่งเป็นประกายวาววบัขึ้น
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มา เผยให้เหน็แววคาดหวงั

“ไม่ใช่จะลงมือ แต่ลงมือไปแล้วต่างหาก” หนานกงหลิวอวิ๋นส่งหยก 

ชิ้นหนึ่งให้อกีฝ่าย “ไปจดัการท”ี

พอได้ยนิค�าพดูนี้ เป่ยเฉนิอิ่งกย็ิ้มกว้าง พรรคเจยีวหลงแห่งทะเลตงไห่

ยังไม่เคยถูกทางการกวาดล้างส�าเร็จมาก่อน ทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้คงจะมี

มากมายมหาศาล

ในยามปกตไิม่รูว่้าพวกมนัซ่อนตวัอยูท่ี่ไหนกจ็�าต้องปลอ่ยเลยตามเลย 

แต่ครานี้หนานกงหลวิอวิ๋นยื่นมอืเข้าช่วยแบบนี้ ย่อมต้องส�าเรจ็อย่างแน่นอน

เป่ยเฉินอิ่งรับหยกมาแล้วยิ้มจนตายิบหยีเผยฟันขาวสะอาดให้ซูลั่ว  

“พี่สะใภ้วางใจ ข้าต้องเก็บของดีๆ ไว้ให้ท่านแน่นอน รอให้ท่านชนะกลับมา

แล้วเราค่อยแบ่งสมบตักิัน”

“ถ้าเช่นนั้นกด็”ี ซูลั่วตอบอกีฝ่าย

วิธีสะสมทรัพย์สินที่เร็วที่สุดไม่ใช่การหารายได้ แต่เป็นการแย่งชิงมา

ต่างหาก หลายปีมานี้พรรคเจียวหลงแห่งทะเลตงไห่ท�าตัวก�าเริบเสิบสาน ซ�้า

ทางการยงัไม่เคยกวาดล้างได้เสยีท ีแค่นกึถงึทรพัย์สมบตัขิองพวกนั้นกท็�าให้

ซูลั่วแทบน�้าลายสอแล้ว จะโทษว่านางละโมบกค็งไม่ได้ เพราะหลงัจากที่จ่าย

ค่าผ่านทางออกจากถ�้าหั่วเยี่ยนไปแล้ว กท็�าเอานางกลายเป็นยาจกไปทนัที

หนานกงหลิวอวิ๋นหัวเราะพลางลูบศีรษะนาง น�้าเสียงของเขาอ่อนโยน 

“ไปกนัเถอะ”

ชายหนุ่มสั่งก�าลังทหารทั้งหมดที่อยู่บนเรือส�าราญให้ติดตามไปพร้อม

กับเป่ยเฉินอิ่ง ส่วนตัวเขาก็พาซูลั่วนั่งเรือล�าเล็กเดินทางต่อไปเพียงสองคน

เท่านั้น



ณ เมอืงหลวง แคว้นตงหลงิ

บนถนนในวนันี้คกึคกักว่าวนัอื่นๆ บรรดาผูค้นแห่แหนมาที่ลานประลอง

ยุทธ์ใจกลางเมอืงหลวงจนแน่นขนดั

คณุหนสูองและคุณหนสูี่แห่งสกลุซูจะเข้าประลองยทุธ์ในสงครามชี้เป็น

ชี้ตายกนัในวนันี้ ข่าวลอืที่ว่าท�าให้ชาวเมอืงส่วนใหญ่ที่ใช้ชวีติราบเรยีบไปวนัๆ 

รู้สกึสนใจขึ้นมา ต่างกพ็ากนัคาดเดาไปต่างๆ นานาว่า สาเหตุใดที่ท�าให้พี่น้อง

ต้องหมางใจจนแปรเปลี่ยนมาเป็นความแค้นเช่นนี้ได้

มีบางคนที่สนับสนุนซูชิงและปล่อยข่าวลือว่าซูลั่วยั่วยวนชายในดวงใจ

ของซูชงิให้มาตดิกบันาง

“พวกเจ้ากช็่างไม่รู้อะไรเสยีจรงิ แม้แต่เรื่องนี้กย็งัไม่รู้? จรงิๆ แล้วซูลั่ว

ผูน้ั้นเป็นนางปีศาจจิ้งจอก ได้ยนิว่านางยั่วยวนแม้กระทั่งว่าที่พี่เขยของนางเอง”

“นั่นส!ิ นางยงัเป็นลกูอนดุ้วยนะ เป็นแค่หญงิไม่เอาถ่าน แต่กลบัยั่วยวน

ว่าที่พี่เขยอย่างไร้ยางอาย ช่างไม่รู้จกัเจยีมตนเสยีเลย หน้าไม่อายยิ่งนกั”

“ใช ่ถ้าไม่เช่นนั้นแม่นางซูชงิจะคบัแค้นใจจนถงึขนาดยื่นสงครามชี้เป็น

ชี้ตายหรอื คงจะชงิชงัแทบคลั่ง”

สี่สิบสาม
สงครามชี้เป็นชี้ตาย
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“หากข้ามน้ีองสาวเช่นนี้คงจะบบีคอนางให้ตายไปตั้งแต่ต้น จะได้ไม่ถกู

หกัหลงัเอาแบบนี้”

เสียงเล่าลือที่ไร้ความรับผิดชอบเหล่านี้แพร่สะพัดรวดเร็วเสียยิ่งกว่า

สายลม จนรู้กนัไปทั่วเมอืงหลวง แต่กใ็ช่ว่าทุกคนจะคล้อยตามกบัค�าพูดนั้น 

มหีลายคนที่เหน็ต่างออกไป

“น่าขันชะมัด ก็ในเมื่อซูลั่วเป็นแค่หญิงไร้ความสามารถและไร้ปัญญา 

ถ้าอย่างนั้นนางมดีอีะไรไปยั่วยวนว่าที่พี่เขยผู้นั้น พี่เขยของนางตาบอดหรอืไร 

แล้วถ้าเขาโง่งมถึงเพียงนั้น หญิงงามผู้สูงศักดิ์อย่างแม่นางซูชิงจะหมายปอง

คนอย่างเขาหรอื”

“พดูไปพดูมาสรปุแล้วกเ็ป็นเรื่องของว่าที่พี่เขยผู้นั้นละ ตกลงชายผู้นั้น

คอืใครกนั คนที่ซูชงิหมายตาคงจะไม่ใช่คนธรรมดาสามญัเป็นแน่”

“ได้ข่าวว่าคอืองค์ชายจิ้น”

“พรืด...ถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งน่าขันเข้าไปใหญ่ ถ้าบอกว่าซูชิงยอมสยบให ้

องค์ชายจิ้นน่ะข้าพอจะเชื่อ แต่องค์ชายจิ้นจะพอพระทัยซูชิงอย่างนั้นหรือ 

พูดจาเลอะเทอะ”

“นั่นส ิ ยิ่งกว่านั้นยงัลอืกนัว่าหญงิไม่เอาถ่านอย่างซูลั่วแย่งองค์ชายจิ้น

ไปจากซูชงิอกี”

“ฮ่าๆๆ น่าขันชะมัด ยังไม่ต้องพูดถึงหญิงไร้ค่าอย่างซูลั่ว แค่ตัวซูชิง 

เองเถอะ นางมีคุณสมบัติอะไรให้องค์ชายจิ้นสนพระทัยในตัวนาง ซ�้ายังกล้า

บอกว่าองค์ชายจิ้นเป็นชายที่นางหมายตา นางคดิว่าตนเองเป็นใครกนั!”

เพราะมีการถกเถียง ผู้คนจึงสนใจมากขึ้น ค�าเล่าลือที่พูดกันปากต่อ

ปากท�าให้การท้าประลองยุทธ์ในวันนี้มีชาวเมืองแห่แหนมาร่วมชมมากถึง 

หมื่นคน

ลานประลองยุทธ์ขนาดใหญ่ในเมืองหลวงแห่งนี้จุผู้คนได้ถึงหมื่นคน

ยามนี้กลางเวทีประลองมีสตรีในชุดสีแดงเพลิงผู้หนึ่งยืนตัวตรงอยู่ด้านบน 

ใบหน้าของนางหมดจดงดงามแจ่มใสดุจดอกบัว บรรยากาศรอบกายเย็น 
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ยะเยอืก

ซูชิงยืนอยู่บนเวที นางได้ยินค�าวิพากษ์วิจารณ์ของคนด้านล่างอย่าง

ชดัเจน แรกๆ ค�าพูดเหล่านั้นกด็ูเหมอืนจะเข้าข้างนาง ส่วนใหญ่ล้วนแต่ด่าทอ

ซลูั่วเกอืบทั้งสิ้น แม้ใบหน้าของคณุหนูรองแห่งสกลุซูจะเรยีบเฉยราวกบัผวิน�้า

ที่สงบไร้คลื่น แต่ภายในใจของนางกลบัปลื้มปีต ิทวา่ไม่รูต้ั้งแต่เมื่อไรที่กระแส

ค�าวจิารณ์เริ่มเปลี่ยนไป ค�าเล่าลอืเสยีๆ หายๆ ของนางเริ่มสะพดัขึ้น ส่วนใหญ่

จะถากถางนางที่เพ้อพกหลงใหลในตวัองค์ชายจิ้นไปเอง

เรื่องนี้เดมิทกีเ็ป็นหนามแหลมที่ซ่อนลกึอยูใ่นใจของซชูงิอยู่แล้ว พอคน

เหล่านี้พยายามจะบ่งมันออกมาก็ยิ่งรู้สึกทรมานกว่าการฆ่านางให้ตายเสียอีก 

ซูชงิก�าหมดัแน่น สหีน้าเยน็ชาเย่อหยิ่ง นางท่องชื่อซูลั่วเงยีบๆ ในใจ ขณะที่

ดวงตาเป็นประกายมาดร้าย

เวลาผ่านไปทีละนิดๆ ทว่าซูลั่วก็ยังไม่ปรากฏตัว ผู้คนด้านล่างเวที

ประลองต่างกเ็ริ่มไม่พอใจขึ้นมา พากนัตะโกนโหวกเหวก “เกดิอะไรขึ้น ไหน

ว่าสงครามชี้เป็นชี้ตายอย่างไรล่ะ ใกล้จะถงึเวลาแล้ว คนล่ะ”

“นั่นสิ พวกเราตื่นมาตั้งแต่เช้า กว่าจะแย่งที่นั่งดีๆ ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย  

ล้อกนัเล่นหรอือย่างไร”

“ซูลั่วคงไม่ได้เกดิขลาดกลวัจนไม่กล้ามาหรอกนะ ชชิะ น่าอบัอายนกั”

“หากกลัวก็ไม่ควรรับค�าท้า ในเมื่อรับค�าท้าแล้วก็ต้องไม่กลัว ข้าว่า

อปุนสิยัของคณุหนูสี่แห่งจวนสกลุซคูงไม่น่านบัถอืสกัเท่าไร มน่ิานางถงึท�าเรื่อง

เลวร้ายอย่างการแย่งชงิว่าที่พี่เขยมาเป็นของตวัเอง”

ข้อถกเถียงต่างๆ นานาเหล่านั้นท�าให้หลันเซวียนร้อนใจจนเหงื่อแตก

พลั่ก เป่ยเฉนิอิ่งกบัอั้นเยี่ยหมงิพากนัออกเรอืตามหาหนานกงหลวิอวิ๋น ส่วนเขา

ช่างโชคร้ายได้รับภารกิจให้มาแก้ไขสถานการณ์ และสร้างกระแสวิจารณ์ที่นี่

เพื่อให้พี่สะใภ้ได้ต่อสู้กบัอกีฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม แผนสร้างความ

กดดันให้ซูชิงของเขาได้ผลขึ้นแล้วแท้ๆ ทว่าใกล้จะถึงเวลาขนาดนี้แต่ท�าไม 

พี่สะใภ้กลบัยงัมาไม่ถงึ
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ถงึอย่างไรความปลอดภยัของนางกถ็อืว่าเป็นเรื่องส�าคญัที่สดุ เพราะถ้า

เกิดเหตุอันใดขึ้นกับนาง ก็แปลว่าต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นกับหนานกงหลิวอวิ๋น

เป็นแน่ หลนัเซวยีนเกาหวัแกรกๆ ด้วยความร้อนใจ ก่อนจะผุดลุกขึ้นหนัซ้าย

แลขวาอย่างหงุดหงดิ

หลนัซวี่ซึ่งเป็นแม่ทพัคูใ่จหลนัเซวยีนโค้งค�านบัพลางเอ่ยถาม “คณุชาย 

จะ...จะยงัด�าเนนิการต่อหรอืไม่ขอรบั”

หลันเซวียนนึกถึงค�าก�าชับที่อั้นเยี่ยหมิงสั่งเอาไว้ ไม่ว่าพี่สะใภ้จะมา 

ลานประลองหรอืไม่ กต็้องกู้ศกัดิ์ศรกีลบัคนืมาให้จงได้

พอนกึถงึเรื่องนี้แล้วหลนัเซวยีนกโ็บกมอือย่างร�าคาญใจ “ต่อๆ”

เวลาประลองยทุธ์บบีเข้ามาทกุวนิาท ีทว่าสิ่งที่ท�าให้ทกุคนคดิไม่ถงึกค็อื 

จนถงึบดันี้กย็งัไร้วี่แววของซูลั่ว

บนเวทปีระลองยุทธ์ มุมปากของซูชงิยกขึ้นสูงเผยให้เหน็แววเย้ยหยนั

“ซูลั่ว กลัวอย่างนั้นหรือ ไม่กล้ามาใช่หรือไม่ เช่นนี้แล้วจะคู่ควรกับ 

องค์ชายจิ้นได้อย่างไร มสีทิธิ์อนัใดร้องขอให้เขาท�าดกีบัเจ้า เจ้ามนัไม่คู่ควร! 

ไม่คู่ควร!”

สหีน้าของซูชงิเยน็เยยีบ นางยนืสง่าอยู่บนเวทปีระลองยุทธ์ที่ปูไว้ด้วย

แผ่นหนิอ่อน ภายในใจนั้นยิ้มเยาะ หากซลูั่วไม่มา ไม่เพยีงแต่พสิจูน์ว่าคนอย่าง

ซลูั่วนั้นขี้ขลาดนกั หลงัจากนี้ชื่อของนางกจ็ะขึ้นบญัชดี�าของจกัรวรรด ิอย่าหวงั

ว่าจะได้ใช้ชวีติอย่างสงบสุขอกี!

ในจักรวรรดิปี้ลั่วแห่งนี้ ไม่ว่าใครต่างก็นับถือและชื่นชมผู้มีวรยุทธ์

แขง็แกร่ง เหยยีดหยามคนขี้ขลาด ดงันั้นจงึมกีฎก�าหนดไว้ว่าผู้ที่ไม่มาปรากฏ

ตัว ณ สงครามชี้เป็นชี้ตาย จะต้องถูกออกหมายจับ ไม่ว่าใครก็ต้องการจะ 

ไล่ล่าคนผู้นั้นเพื่อน�ามาแลกกบัค่าหวัราคาสูงด้วยกนัทั้งสิ้น

เพราะเหตุนี้…หากปรากฏตัว...ก็ต้องตาย ไม่ปรากฏตัว...ก็ต้องตาย! 

แววตาของซูชงิเยน็ชา ความอ�ามหติและประสงค์ร้ายผุดขึ้นในดวงตานาง
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เวลาเดียวกันนั้นเอง หญิงสาวงดงามเหนือโลกีย์ผู้หนึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่

ในห้องรบัรองชั้นสองของโรงน�้าชาใกล้ลานประลอง นางมองไปที่เวทปีระลอง

ยุทธ์ด้านล่างด้วยดวงตาที่ลกึล�้าและยากจะคาดเดา ไม่มใีครรู้ว่านางก�าลงัคดิ

สิ่งใด

มอืขวาของนางหยบิหมวกตาข่ายผ้าไหมมาคลมุศรีษะเอาไว้เพื่ออ�าพราง

ใบหน้าและดวงตาที่ด�าสนทิดุจน�้าหมกึของนาง

คนที่มามงุดพูดูกนัไปต่างๆ นานา ไม่ว่าคนของหลนัเซวยีนจะพยายาม

สยบข่าวลอือย่างไร แต่การที่ซูลั่วไม่ปรากฏตวัขึ้นเช่นนี้กท็�าให้คนพวกนั้นรูส้กึ

ว่าถูกคุณหนูสี่แห่งสกุลซูสร้างเรื่องแหกตาเข้าให้แล้ว ท�าเอาทุกคนในที่นั้น 

เกดิอารมณ์ร่วมเดยีวกนักค็อืโกรธแค้นในตวัซูลั่วขึ้นมา

หลนัเซวยีนกดขมบัที่เต้นตุบๆ ได้แต่หวัเราะเฝื่อนในใจ ‘พี่สะใภ้ หาก

ท่านยงัไม่มาอกีกค็งไม่ได้การแล้ว’

“ยงัเหลอือกีสามนาทสีดุท้าย แต่ผูเ้ข้าร่วมการประลองยุทธ์อกีคนยงัไม่

ปรากฏตวั” กรรมการประลองยทุธ์เดนิมาหยดุบนเวทพีลางกวาดตาไปทั่ว จาก

นั้นก็เอ่ยด้วยน�้าเสียงเย็นชา “เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอันใด หาก 

ลงนามในหนังสือท้ารบแล้วไม่ขึ้นเวทีสงครามชี้เป็นชี้ตาย จากนี้ไปก็ต้อง 

ยอมรบัการไล่ล่าจากยอดฝีมอืทั่วทั้งแผ่นดนิ”

จบค�าพูด เวลากผ็่านไปอกีหนึ่งนาที

“สองนาทสีุดท้าย” หลงัจากค�าบอกของกรรมการ ผู้คนกพ็ากนัวพิากษ์

วจิารณ์ให้ขรม

“ไม่จรงิกระมงั แม่นางซูผู้นั้นไม่กล้ามาจรงิๆ อย่างนั้นหรอื”

“นั่นสิ ที่แท้ก็เป็นพวกขี้ขลาด ได้ยินว่าแม่นางผู้นี้ภายนอกดูเหมือน 

คนไม่เอาถ่าน แต่แท้จรงิแล้วนางแอบฝึกฝนพลงัยุทธ์อย่างลบัๆ ข้าคดิว่านาง

จะมคีวามสามารถเสยีอกี คดิไม่ถงึจรงิๆ…”

“จรงิด้วย เดมิทขี้ายงัคดิว่าแม่นางซูลั่วคนนี้ดูท่าทใีช้ได้ อยากจะดูการ

ตอบโต้จากบุตรอนุเสยีหน่อย ใครจะคดิว่านางกลบัไม่กล้าปรากฏตวัเสยีนี่”
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น�้าเสยีงเยน็ชาของกรรมการขานขึ้นอกีครั้ง “นาทสีุดท้าย”

ในยามนี้ทุกคนต่างก็เงียบกริบจนแทบจะกลั้นหายใจ รอคอยวินาที

สุดท้ายที่ก�าลงัจะมาถงึ

ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก… 

เวลาในยามนี้เดินไปอย่างเชื่องช้า ช้าเสียจนรู้สึกราวกับว่าโลกจะหยุด

หมุนไปด้วย

“สบิ-เก้า-แปด-เจด็…” เสยีงนบัถอยหลงัดงัขึ้น ทกุคนกพ็ลอยนบัพร้อม

กนัในใจด้วยความตื่นเต้น

ในห้องรับรองชั้นสอง หญิงสาวผู้มีใบหน้างดงามเหนือปุถุชนเผย 

รอยยิ้มบางๆ ที่มุมปากดงัดอกไม้ในคมิหนัตฤด ู รอยยิ้มนั้นเยน็ชาขึ้นทกุทีๆ   

‘ซลูั่ว คดิไม่ถงึว่าข้าจะเอาชนะเจ้าได้ง่ายดายถงึเพยีงนี้ เจ้าช่างท�าให้ข้ารู้สกึไม่

ประสบผลส�าเรจ็เอาเสยีเลย’

ทว่าเพยีงไม่นาน รอยยิ้มกแ็ขง็ค้างอยูท่ี่รมิฝีปาก ราวกบัถูกใครสกดัจุด

เอาไว้ชนดิที่ไม่อาจกระดกิกระเดี้ยไปไหนได้

คนทั้งสองลอยละลิ่วมาจากที่ไกลๆ ชุดคลุมยาวของบุรุษหนุ่มโบก

สะบดั ชายกระโปรงของสตรนีางนั้นพลิ้วไหว หนึ่งในนั้นใบหน้าหล่อเหลาและ

สง่างาม ส่วนหญิงสาวที่อยู่เคียงข้างก็งดงามหมดจด ทั้งสองคนกุมมือกันไว้ 

ดูราวกบัคู่รกัที่สวรรค์สร้างมาเคยีงคู่กนั

แค่พริบตาเดียวหนานกงหลิวอวิ๋นก็จูงมือซูลั่วขึ้นไปหยุดอยู่บนเวที

ประลอง

“ช้าก่อน” ชายหนุ่มยกมอืขึ้นโบก ผู้คนด้านล่างพากนัเงยีบเสยีงฮอืฮา

ที่ดงัราวระลอกคลื่นลงในทนัใด

ทุกสายตาจบัจ้องไปยงัชายหนุ่มผู้แสนสง่าบนเวทอีย่างไม่วางตา

องค์...องค์ชายจิ้น? เป็นไปได้อย่างไร! เป็นไปไม่ได้! เหตุใดองค์ชาย

จิ้นจึงปรากฏที่ลานประลองยุทธ์แห่งนี้ ซ�้ายังจูงมือสตรีนางหนึ่งมาด้วยกัน  
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แบบนี้หมายความว่าอย่างไร

ทันใดนั้นเองผู้คนที่อยู่ด้านล่างเวทีประลองต่างก็มีอาการตื่นเต้น! 

คลุ้มคลั่ง!

“ดูส!ิ นั่นคอืองค์ชายจิ้น องค์ชายจิ้นจรงิๆ ด้วย อ๊าาา!” สตรนีางหนึ่ง

ท�าท่าทางตื่นเต้นเสยีจนแทบจะเสยีสติ

“เป็นไปได้อย่างไร! องค์ชายจิ้นมาที่นี่ได้อย่างไร! นี่เป็นการประลอง

ของคุณหนูจวนสกุลซูไม่ใช่หรอื เหตุใดจงึมาปรากฏตวัที่นี่ได้”

“หรือว่าจะเป็นดังค�าเล่าลือ บุตรสาวทั้งสองของจวนสกุลซูต่อสู้กัน 

เพราะองค์ชายจิ้น?”

“แม่นางที่องค์ชายจิ้นจูงมือมาคือใคร นางคู่ควรอะไรให้องค์ชายจิ้น

จูงมอื มสีทิธิ์อะไรกนั!”

บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่พากันกรีดร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งด้วยความ

อจิฉารษิยา เสยีงร้องโหยหวนครวญครางท�าเอาลานประลองสั่นสะเทอืนไปทั่ว

บรเิวณ

สายตาประสงค์ร้ายแทบทุกคู่มองมายังซูลั่ว ท�าเอาคนที่สงบนิ่งมา 

แต่ไหนแต่ไรอย่างนางก็ยังอดประหม่าไม่ได้ เจ้าตัวพยายามจะปลดมือออก 

แต่ฝ่ามือของหนานกงหลิวอวิ๋นกลับก�าแน่นดุจท่อนเหล็ก ไม่ปล่อยให้นาง 

หลดุมอืไปได้ ชายหนุม่มองเหตกุารณ์วุน่วายด้านล่างเวทพีลางขมวดคิ้วน้อยๆ 

เขายกมือขวาขึ้นแล้วขยับลงช้าๆ เป็นเชิงปราม ทันใดนั้นเองเสียงเอะอะ

เอด็ตะโรเหล่านั้นกเ็งยีบกรบิทนัท ีเป็นความเงยีบที่น่ากลวัยิ่ง

บรรดาผู้อาวุโสที่ได้รับเชิญให้มาเป็นกรรมการตัดสินพากันส่ายหน้า

พลางยิ้มฝืดเฝื่อน ผู้พทิกัษ์กฎสมาคมผู้เฒ่าแห่งเมอืงหลวง หวัหน้าส�านกัวชิา

แห่งเมืองหลวง ผู้อาวุโสแห่งสหพันธ์ทหารรับจ้าง…แม้แต่ผู้อาวุโสทั้งสามที่ 

ทรงอ�านาจในเมอืงหลวงแห่งนี้กย็งัท�าได้เพยีงยิ้มเฝื่อนๆ เท่านั้น

หากจะวดักนัในเรื่องวรยทุธ์ หนานกงหลวิอวิ๋นหาใช่คู่ต่อสูข้องพวกเขา

ไม่ ถ้าวัดกันในเรื่องของพลังอ�านาจในการครอบง�าผู้คนแล้วละก็ พวกเขา 
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สามคนรวมกนักย็งัไม่ทรงอทิธพิลเท่ากบัมอืข้างนั้นของชายหนุ่ม

หนานกงหลวิอวิ๋นมองไปยงัใบหน้าแดงก�่าของบรรดาอสิตรด้ีานล่างด้วย

ดวงตาวาววบั คิ้วเรยีวขมวดเข้าหากนั จากนั้นกห็นัไปทางกรรมการพลางเอ่ย

ด้วยน�้าเสยีงเยน็ชา “เริ่มได้เลยหรอืไม่”

กรรมการประลองยุทธ์ตะลึงงันเหมือนไม่ได้สติอยู่ครู่เพราะสายตา 

ของหนานกงหลวิอวิ๋น 

ซูลั่วกลั้นยิ้มแล้วเอ่ยถามอกีครั้ง “ขอถามท่านกรรมการ การประลอง

จะเริ่มได้เลยหรอืไม่”

ไม่รอใหก้รรมการได้ตอบ มุมปากของซูชงิกย็กขึ้นอย่างเย้ยหยนั “ซลูั่ว 

เจ้ามาช้า”

ซูลั่วยิ้มพลางหรี่ตามองซูชงิ ไม่เจอกนัหลายวนัดูเหมอืนพลงัในตวัซูชงิ

จะเปลี่ยนไปจากเดมิ นางปรายตามองอกีฝ่ายด้วยสายตาเยน็ชา น�้าเสยีงของ

นางสงบราบเรยีบ “ข้ามาสาย?”

ซูชงิท�าหน้าตงึ นางแค่นหวัเราะออกมา “ใช่ เจ้ามาสาย เพราะฉะนั้น 

เจ้าแพ้แล้ว ข้าจะไม่สงัหารเจ้าหรอก เจ้าฆ่าตวัตายเองกแ็ล้วกนั”

ซูลั่วยังไม่ทันได้เอ่ยปากตอบ สายตาคมปลาบของหนานกงหลิวอวิ๋น 

ก็เหลือบไปมองซูชิง ท�าเอานางรู้สึกเย็นยะเยือกไปถึงขั้วหัวใจ จากนั้นเขาก็ 

หันไปยังด้านล่างเวที เอ่ยออกมาเนิบนาบด้วยน�้าเสียงเย็นเยือกดุจน�้าแข็ง  

“พวกเจ้าเหน็ว่าคุณหนูสี่สกุลซูมาสายเช่นนั้นหรอื”

“ไม่...ไม่สาย!” ผู้คนที่อยู่ด้านล่างตะโกนก้องขึ้นมาเป็นเสยีงเดยีวกนั

หนานกงหลวิอวิ๋นหนักลบัมา ดวงตาแฝงไปด้วยรอยยิ้มเย้ยหยนั ก่อน

จะเลกิคิ้วมองซูชงิ “ได้ยนิหรอืไม่”

“ท่าน!” ความโกรธพลุ่งพล่านปรากฏขึ้นในแววตาของซูชงิ!

องค์ชายจิ้นทรงล�าเอียงอย่างเห็นได้ชัดถึงเพียงนี้ ไม่ว่าใครก็มองออก 

ทว่านางไม่กล้าพอที่จะต�าหนิอีกฝ่าย เพราะในเมืองหลวงแห่งนี้ไม่มีใครกล้า

พอที่จะล่วงเกนิองค์ชายจิ้น
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หนานกงหลิวอวิ๋นปรายตามาหยุดที่ใบหน้าของซูชิง แววตาเฉยชานั้น

แฝงไปด้วยความเย้ยหยัน ก่อนจะเอื้อมมือหนาที่แสนจะอบอุ่นมาลูบศีรษะ 

ซูลั่วอย่างอ่อนโยน “เล่นให้ส�าราญใจ ข้าจะรอเจ้าอยู่ด้านล่าง”

เล่นให้ส�าราญใจ? ซชูงิเบกิตากว้าง ดวงตาแดงก�่าเป็นสเีลอืด นางถลงึตา

ใส่ซูลั่ว มือที่อยู่ข้างล�าตัวก�าแน่น! ครั้งนี้เป็นสงครามชี้เป็นชี้ตายระหว่างนาง

กบัซูลั่ว แต่องค์ชายจิ้นกลบับอกให้ซูลั่วเล่นอย่างส�าราญใจ? ซูชงิโกรธขึ้งจน

แทบกระอกัเลอืด

บนห้องรับรองชั้นสองของโรงน�้าชา ดวงตาอาฆาตมาดร้ายของสตร ี

ที่แสนงดงามเหนอืผู้ใดจบัจ้องมาที่ซูลั่ว ดงังูพษิที่พร้อมจะฉกกดัได้ทุกเมื่อ 

ณ เวทีด้านล่างเงียบสนิท เงียบจนน่าหวาดเกรง...ไม่มีใครคาดคิด 

มาก่อนว่าองค์ชายจิ้นจะจงูมอืซลูั่วมาที่นี่ ไม่มใีครคดิว่าหญงิไร้ค่าที่ถกูทอดทิ้ง

จะมรีศัมเีจดิจ้าถงึเพยีงนี้ ไม่มใีครคาดคดิว่าองค์ชายจิ้นจะให้ความสนทิสนม

แก่นางขนาดนี้…

บรรดาหญิงสาวทั้งหลายที่เทิดทูนบูชาองค์ชายจิ้นราวกับเทพจึงไม่ต่าง

จากการถูกสายฟ้าฟาดลงมาอย่างจัง ได้แต่ยืนแข็งค้างอยู่กับที่ ไม่รู้ว่าควร 

จะท�าเช่นไร

ผู้อาวุโสแห่งสหพันธ์ทหารรับจ้างกระแอมเบาๆ พลางลูบเคราแพะ 

ของตน “ในเมื่อมาพร้อมแล้ว ถ้าอย่างนั้นกเ็ริ่มได้”

สายตาของผูเ้ฒ่าที่มใีบหน้าเป่ียมไปด้วยความปรานท่ีานนี้กวาดมองมา

ทางซูลั่ว วินาทีนั้นดูเหมือนจะเผยแววสนใจใคร่รู้ออกมา เขาคือเป่ยเฉินมู่  

ท่านปู่สามของเป่ยเฉนิอิ่ง

แม้ว่าเป่ยเฉนิอิ่งจะได้ชื่อว่าเป็นประธานสหพนัธ์ทหารรบัจ้าง แต่เพราะ

เขาอายยุงัน้อยจงึยงัต้องเรยีนรู้จากท่านปู่ผู้นี้อยู่เสมอ ถ้าจะบอกว่าเป่ยเฉนิอิ่ง

เป็นผู้กุมอ�านาจสหพนัธ์ทหารรบัจ้าง กต็้องกล่าวว่าผู้เฒ่าเป่ยเฉนิมู่คนนี้เองที่

เป็นนายใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลงั แล้วจะเป็นใครเสยีอกีเล่าที่มอีทิธพิลพอที่จะเชญิ

ผู้เฒ่าท่านนี้ให้มาเป็นกรรมการในสงครามชี้เป็นชี้ตายได้
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ซูชงิปรายตามองซูลั่วอย่างผยอง มุมปากของนางยกสูงอย่างเยาะหยนั 

“ฮ!ึ ไม่สายอย่างนั้นหรอื กไ็ด้ ในเมื่อเจ้าเลอืกจะตายอย่างทรมาน ถ้าอย่างนั้น

ข้ากจ็ะสนองให้เจ้าเอง”

ซูลั่วยิ้มบางทั้งยังมีสีหน้าราบเรียบ “ซูชิง จะว่าไปแล้วข้าก็ไม่เคย 

ล่วงเกนิอะไรเจ้า เหตุใดเจ้าถงึได้แค้นเคอืงข้าถงึเพยีงนี้”

ความโกรธลุกโชนขึ้นในดวงตาของซูชงิ “พูดเหลวไหล!”

ทว่าซลูั่วใช้อบุายนี้เพราะต้องการยั่วให้ซชูงิโมโห นางจงึเอ่ยอย่างเนบินาบ

ขึ้นอีก “หรือว่าจะเป็นเพราะหนานกงหลิวอวิ๋น แต่เขาก็ไม่เคยสนใจเจ้ามา 

ก่อน แม้แต่เจ้าเป็นใคร เขากย็งัไม่รู้จกัเสยีด้วยซ�้า แบบนี้แล้วเจ้ามสีทิธิ์อะไร

มาหงึหวงกนั”

ซูลั่วเอ่ยอย่างช้าๆ ชัดๆ ด้วยน�้าเสียงเอื่อยเฉื่อย แต่ส�าหรับซูชิงแล้ว 

ค�ากล่าวพวกนั้นหนกัหน่วงราวกบัหนิพนัชั่งที่มพีลงัสงัหารอย่างรุนแรง

“ซูลั่ว หุบปาก!” พอถูกแทงใจด�าเข้าเต็มๆ ทั้งดวงตาและใบหน้าของ 

ซูชงิกแ็ดงก�่า

“หรอืไม่ใช่? เจ้าคดิเองเออเองคนเดยีวแท้ๆ เพ้อไปว่าองค์ชายจิ้นมใีจ

ให้เจ้า สุดท้ายพอรู้ความจรงิว่าเป็นเรื่องเข้าใจผดิ พอถูกผู้คนนนิทาเยาะเย้ย 

เจ้าก็เอาความโกรธมาระบายลงที่ข้า ต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้เจ้ายังกล้าจะ

ปฏเิสธอกีหรอื” ซูลั่วยั่วยุ มองอกีฝ่ายคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

คนเย็นชาเฉยเมยอย่างซูชิงบัดนี้ถูกค�าพูดของซูลั่วยั่วยุจนแทบเป็นบ้า 

แต่เหมอืนซลูั่วจะยงัไม่สมใจ นางจงึเอ่ยต่อ “ซชูงิ เจ้าบบีให้ข้าลงนามในหนงัสอื

ท้ารบ คราวนั้นเจ้ามีวรยุทธ์ขั้นสี่ ส่วนข้ามีวรยุทธ์เพียงแค่ขั้นสาม หึๆ เจ้า 

ช่างกล้าเอื้อนเอ่ยค�าท้านี้ออกมา”

ฮอืฮา...

ผูค้นด้านล่างราวกบัตื่นจากฝันมาพบกบัความจรงิ แต่ละคนพากนัเงี่ยหู

ฟังด้วยความสนใจ ขณะมองสองพี่น้องตรงหน้าขบัเคี่ยวกนัให้ตายไปข้างหนึ่ง

ค�าพูดของซูลั่วกดดนัมากขึ้นทุกทจีนซูชงิมอิาจปฏเิสธได้!
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ความจรงิ…ที่แท้ความจรงิเป็นเช่นนี้เอง!

ที่แท้ซูชิงก็เพ้อไปว่าองค์ชายจิ้นมีใจให้นาง ที่แท้พอซูชิงรู้ความจริงก็

อบัอายจนแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธขึ้ง แล้วไประบายลงที่น้องสาว ที่แท้ซูชงิ

บีบให้น้องสาวที่มีพลังยุทธ์อ่อนกว่าต้องลงนามในหนังสือท้ารบ ที่แท้ท่าทาง 

ไม่เหน็ใครอยู่ในสายตากบัท่าทางเยอืกเยน็สงบนิ่งกเ็ป็นภาพลวงตาที่นางสร้าง

ขึ้นมาทั้งนั้น!

สายตาจ�านวนมากจับไปที่ร่างของซูชิง ใบหน้าของนางแดงก�่าขึ้นทันท ี

มอืข้างล�าตวัสั่นระรกิน้อยๆ ยามนี้นางบรรลุโทสะสูงสุดแล้ว

ซูลั่วมองอีกฝ่ายด้วยสายตาเฉยชา มุมปากยกขึ้นสูง ‘ซูชิง ครานั้น 

เจ้าบบีให้ข้าลงนามหนงัสอืท้ารบ เจ้าคดิบ้างหรอืไม่ว่าวนันี้ละที่ข้าจะแฉความจรงิ

ทั้งหมดออกมาแล้วตบหน้าเจ้าอย่างจงั ใช่ส ิ เจ้าที่ยนือยู่ยอดเมฆาเหน็ข้าเป็น

ดงัมดปลวกมาแต่ไหนแต่ไร เจ้าคงหาได้คดิว่าจะมวีนันี้ไม่ แต่ไม่นานเจ้ากจ็ะ

รู้ว่ามดปลวกตวันี้ละที่ล้มช้างได้เช่นกนั’

สีหน้าของซูชิงในยามนี้บิดเบ้ไม่น่ามอง เดี๋ยวเขียวคล�้าเดี๋ยวแดงก�่า

ราวกบัจานส ี“ซูลั่ว ในเมื่อเจ้ารนหาที่ตาย ถ้าอย่างนั้นกต็ายเสยีเถดิ!”

“สงครามชี้เป็นชี้ตายจะอยูร่อดหรอืมอดม้วยกข็ึ้นอยู่กบัโองการสวรรค์ 

ห้ามมิให้ล้างแค้นกันเป็นการส่วนตัว” กรรมการยืนประจ�าต�าแหน่งกลางลาน

ประลองกวาดตาไปที่ซูชิงและซูลั่ว “การประลองยุทธ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่าง 

ซูชงิกบัซูลั่วแห่งสกุลซู ทั้งสองคนเข้าประจ�าที่”

เมื่อเห็นว่าทั้งซูชิงและซูลั่วพยักหน้ารับรู้แล้ว กรรมการก็เอ่ยเรียบๆ  

“ในเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างเตรียมตัวพร้อมแล้ว ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มการประลองได้!” 

ยังไม่สิ้นค�ากรรมการดี ซูชิงก็หัวเราะเสียงอ�ามหิตแล้วสืบเท้าเข้ามาอย่าง 

รวดเรว็ พลงัวเิศษปกคลุมไปทั่วร่างของนาง ความแขง็แกร่งแผ่กระจายออกมา

เป็นระลอก!

ขั้นห้า! ซูลั่วหรี่ตามอง หัวใจสั่นไหวน้อยๆ แต่สีหน้ายังไม่เปลี่ยนไป

แม้แต่นดิ
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ในวันที่องค์รัชทายาทเอ่ยปรามาสนางเอาไว้ ทั้งยังพลั้งปากออกมาว่า

อาจารย์ของซูชิงได้มอบของวิเศษมากมายให้นางเพื่อให้ได้รับชัยชนะในการ

ต่อสู้ครั้งนี้ แม้กระทั่งช่วยให้ซูชิงบรรลุพลังยุทธ์ถึงขั้นห้า ดูท่าแล้วคงจะเป็น

จรงิดงัค�ากล่าวขององค์รชัทายาท ไม่ว่าจะเรื่องวรยทุธ์หรอืประสบการณ์ในการ

ต่อสู้ ซูชิงล้วนเหนือว่านางมากนัก หากไม่ระวัง แม้ไม่ถึงแก่ชีวิต แต่ก็ย่อม 

บาดเจบ็อย่างแน่นอน 

ซูลั่วมองซูชงิด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ

ในตอนต้นซูชิงถูกซูลั่วยั่วยุจนอับอายและแปรเปลี่ยนเป็นโทสะจน 

แทบจะระเบดิออกมา ทว่าพอเริ่มจะต่อสู้จรงิๆ โทสะเหล่านั้นกลบัมลายหายไป

ชนดิไม่เหลอืร่องรอย สิ่งที่ปรากฏแทนกค็อืรงัสโีหดเหี้ยมอ�ามหติ

ซลูั่วรู้สกึเสยีดาย เมื่อครูน่างจงใจยั่วให้ซชูงิโกรธ สาเหตกุเ็พราะต้องการ

ให้เลือดลมของคนเป็นพี่แปรปรวน จิตใจไม่นิ่ง แต่คาดไม่ถึงเลยว่าอีกฝ่าย 

จะสงบได้รวดเร็วถึงเพียงนี้ ดูท่าว่าที่ซูชิงมาถึงจุดนี้ได้คงมิใช่แค่ค�าคุย และ

ต้องมดีอียู่ในตวัไม่น้อยทเีดยีว

“กระบี่โลกันตร์!” สิ้นเสียงซูชิง กระบี่ล�าแสงสีขาวเป็นประกายวาว

คมกรบิกพ็ุ่งไปที่ล�าคอของซูลั่ว กระบี่เล่มนี้หน้าตาดูธรรมดา แต่มเีพยีงซูลั่ว

เท่านั้นที่รู้ว่ามนัแฝงไว้ด้วยความร้ายกาจเพยีงใด

ผลวัะ! 

ซูลั่วปล่อยฝ่ามือมารกลางเวหาออกไปรับกระบี่เล่มนั้น ยามที่อาวุธ 

ทั้งสองปะทะกนัจงึเกดิเสยีงดงัก้องที่สะท้อนจนบาดแก้วหู

นางก้าวถอยหลงัเตรยีมตั้งรบัการโจมตทีี่จะเข้ามาอกีครั้ง หวัใจของนาง

สั่นระรัวขึ้น วรยุทธ์ขั้นห้าไม่ใช่ความสามารถที่พลังขั้นสี่ระดับกลางจะต่อกร

ด้วยได้ง่ายๆ แค่เรื่องความหนักหน่วงของพลังจากอีกฝ่ายก็มากกว่านาง 

เท่าตวัแล้ว

ซ�้ากระบี่ของซูชิงก็มิใช่กระบี่ธรรมดาๆ เสียด้วย ตอนที่สัมผัสกระบี่ 

เล่มนั้นนางกร็บัรู้ได้ถงึความเยน็เยยีบที่พาดผ่านสนัหลงั ซูลั่วรู้ดวี่านางไม่อาจ
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ต่อกรกบัซชูงิด้วยพลงัวเิศษได้เลย แต่นางฝึกวชิาเทพร่ายร�ามาแล้ว ฉะนั้นจงึมี

ความปราดเปรยีวว่องไว และประสบการณ์ในชาตก่ิอนนางกถ็นดัเรื่องการลอบ

สงัหาร ดงันั้น…นางจะต่อสู้กบัอกีฝ่ายซึ่งๆ หน้าไม่ได้ ต้องใช้เล่ห์กลเข้าช่วย

พอคิดได้เช่นนี้ดวงตาของซูลั่วก็เป็นประกาย จากนั้นเจ้าตัวก็หันหลัง

กลบัแล้วออกวิ่งทนัท ีฝีเท้าของนางว่องไวปราดเปรยีว ชายกระโปรงพลิ้วไหว 

รวดเรว็จนเหลอืเพยีงเงาจางๆ เป็นทางยาว

ซูชงิโมโหจนแทบคลั่ง!

“คดิจะหนหีรอื เจ้าคดิว่าวนันี้จะหนรีอด? ฮ!ึ” ซูชงิตามตดิซูลั่วไม่ปล่อย 

รงัสอี�ามหติพุ่งโถมเข้ามา

กระบี่โลกันตร์ในมือของซูชิงพุ่งทะยานไปยังเบื้องหลังของซูลั่วอย่าง

รวดเร็ว...ทว่าซูลั่วเหมือนกับปลาหนีชิว4 ที่ดิ้นหลุดมือไปได้ ครั้งสองครั้งยัง

ไม่เท่าไร แต่ทุกครั้งอีกฝ่ายก็ยังหนีรอดไปได้เช่นเดิม เพราะแบบนี้เองความ

ขุ่นข้องที่ซูชงิกล�้ากลนืลงไปอย่างยากล�าบากจงึปะทุขึ้นมาอกีครั้ง

บนเวทปีระลอง คนหนึ่งวิ่งหน ีอกีคนวิ่งไล่ คนหนกีร็อดพ้นอย่างฉวิเฉยีด 

ส่วนคนไล่ก็กวดตามอย่างเคืองแค้น ความเร็วของพวกนางมองตามไม่ทัน 

จะเหน็กเ็พยีงฝุ่นเงาที่ทิ้งไว้เป็นทางเท่านั้น

ผู้คนด้านล่างเวทีประลองแทบจะหยุดหายใจ สายตาจับนิ่งที่ภาพ 

ตรงหน้าเหมอืนกลวัว่าจะพลาดฉากเดด็

“แม้ว่าซูลั่วจะวิ่งได้เรว็และหลบหนไีด้อย่างงดงาม แต่การวิ่งหนกีไ็ม่ใช่

วธิแีก้ปัญหา”

“ข้าคิดว่าซูลั่วกล้ารับค�าท้าเช่นนี้ นางก็น่าจะมีไม้เด็ดอะไรบ้าง ที่แท้ 

กเ็อาแต่หนหีวัซุกหวัซุน”

“เอาแต่หนไีม่ตอบโต้ ไม่ช้ากเ็รว็ย่อมพ่ายแพ้ ไม่มอีะไรน่าตดิตามเลย…”

“กไ็ม่มอีะไรจะต้องตดิตามอยูแ่ล้ว ซูชงิมพีรสวรรค์สงูส่ง ซ�้ายงัเป็นศษิย์

4 ปลาหนชีวิ (泥鳅) หรอืปลาเลน เป็นปลาที่มลีกัษณะคล้ายปลาไหล ห่อหุม้ด้วยเมอืก จบัตดิมอื

ยาก
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มคีรดู ีการประลองครั้งนี้นางต้องชนะอย่างแน่นอน ไมม่อีะไรผดิคาดอยูแ่ลว้” 

ผู้คนด้านล่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ ทุกค�าล้วนแต่มั่นใจว่าซูชิงต้องมีชัยเหนือ

การประลองครั้งนี้อย่างแน่นอน

ซูลั่วฟังค�าวจิารณ์ต่างๆ จากด้านล่าง มุมปากกเ็ผยรอยยิ้มบางๆ เสยีง

นนิทาเหล่านี้ไม่มผีลอะไรกบันางจนนดิเดยีว ขณะที่ซชูงิได้ยนิแล้วกร็ูส้กึฮกึเหมิ

ล�าพองขึ้นมา ถงึองค์ชายจิ้นจะเข้าข้างซลูั่วแล้วอย่างไรเล่า ไม่ว่าพรสวรรค์หรอื

พลงัยุทธ์ ซูลั่วกห็าเทยีบนางได้ไม่ ผู้คนที่อยู่ที่นี่ล้วนแต่ชื่นชมนางกนัทั้งสิ้น

สายตาของซูชิงเหลือบมองไปทางองค์ชายจิ้น นางอยากจะรู้ว่าบัดนี้ 

องค์ชายเสยีใจหรอืไม่ที่เลอืกซูลั่ว?

จงัหวะที่นางมองไปทางฝ่ายนั้น จู่ๆ องค์ชายจิ้นกเ็ผยรอยยิ้มกว้างให้

นาง รอยยิ้มนั้นมีเสน่ห์อย่างเหลือร้าย ยั่วเย้าน่าหลงใหล ท�าเอาสติของคน 

ที่เหน็แทบล่องลอย! การเคลื่อนไหวของซูชงิเหมอืนจะแขง็ค้างในทนัท.ี..

เพราะต้องการจะยั่วโทสะซูชิง ซูลั่วจึงจับตามองที่สีหน้าของอีกฝ่าย

ตลอดเวลา และนางก็ได้เห็นว่าซูชิงแทบจะตกอยู่ในภวังค์ทันทีที่สบตากับ 

หนานกงหลวิอวิ๋น มุมปากของซูลั่วยกสูง เผยรอยยิ้มมเีลศนยัออกมา!

จุดอ่อน! ในที่สุดกเ็จอจุดอ่อนของซูชงิเข้าให้แล้ว กลยุทธ์หนุ่มรูปงาม

ขององค์ชายจิ้นไม้นี้ได้จงัหวะจรงิๆ

เมื่อยอดฝีมือเข้าห�้าหั่นกัน กลยุทธ์นับหมื่นย่อมพลิกผันได้ในชั่ว 

พรบิตา ซชูงิกล้าเสยีสมาธใินเวลาเช่นนี้อย่างนั้นหรอื เจ้าช่างประมาทเหลอืเกนิ 

ตอนนั้นเองที่ฝ่ามอืสดี�าปรากฏขึ้นเหนอืศรีษะซูชงิ

ผวัะ! 

ฝ่ามอืมารกลางเวหาปะทะเข้าใส่ศรีษะของซูชงิอย่างไร้ความปราน!ี

ทว่าซูชิงก็สมกับที่เป็นผู้มีวรยุทธ์ขั้นห้า วินาทีที่ฝ่ามือมารกลางเวหา

ปะทะเข้าใส่ นางกไ็ด้สตกิลบัคนืมา แต่ยามนั้นเจ้าตวัท�าอะไรไม่ถูก เลยได้แต่

เบี่ยงตวัและกลิ้งหลบไปทางขวา

ทว่าคนที่คุน้เคยอยูก่บัการต่อสู้ห�้าหั่นอย่างซูลั่วจะปล่อยให้อกีฝ่ายรอด
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ไปได้ง่ายๆ ได้อย่างไร

“ตะลุยอคัค!ี” ซูลั่วตะโกนเสยีงดงั ตอนที่ซูชงิกลิ้งอยู่กบัพื้นนั้น ทะเล

เพลงิกล็ุกโหมขึ้นมาราวกบัสายน�้า 

ซูชิงไม่ทันระวังเสียหลักล้มลงไปในกองเพลิง ความเจ็บปวดถาโถม 

เข้าใส่จนน�้าตาแทบไหล ต้องกรดีร้องออกมา “อ๊าาา…!”

เปลวเพลิงนี้ซูลั่วได้มาจากถ�้าหั่วเยี่ยน มันจึงร้อนแรงกว่าไฟทั่วไป 

หลายเท่านกั แค่ในระยะเวลาสั้นๆ เส้นผมของซูชงิกถ็ูกไฟลามเลยี 

ซูชงิที่ตั้งตวัได้อย่างยากล�าบากตะโกนเสยีงดงั “วชิาเกราะน�้าแขง็!” 

นางเปน็ผูค้รอบครองธาตนุ�้าแขง็ จงึสร้างปราการน�้าแขง็ขึ้นมาโอบลอ้ม

เอาไว้ วินาทีนั้นเปลวเพลิงที่ก�าลังลุกโชนก็ปะทะกับไอที่เย็นยะเยียบและ 

ดบัมอดลงในทนัที

ทว่าไม่รอให้ซูชิงได้มีโอกาสตั้งตัวอีกครั้ง ซูลั่วก็ส่งมีดสั้นคมกริบพุ่ง 

เข้าใส่ด้านหลงัของอกีฝ่ายอย่างเงยีบเชยีบ!

ปราการน�้าแขง็ของซชูงิคลมุแค่ศรีษะของนาง แต่บรเิวณล�าคอกลบัไม่มี

เกราะปกคลุม จงึเปิดโอกาสให้ซูลั่วเล่นงานได้อกีครั้ง

“อ๊า...!” ซูชงิกรดีร้อง เลอืดสดๆ หลั่งรนิออกจากบาดแผลที่ล�าคอ

ซูลั่วเหมือนจะยังไม่หน�าใจกับฝีมือของนาง จึงถอยกลับออกมาด้วย

ท่าทางเสยีดาย

แม้นางจะลงมอืได้ส�าเรจ็ ทว่าการโต้ตอบของซูชงิกไ็ม่ช้า ในช่วงส�าคญั

นั้นเอง เกราะน�้าแขง็กป็รากฏรอบล�าคอของนางอย่างทนัท่วงท ี ป้องกนัไม่ให้

ปลายมดีสั้นเข้าไปได้แม้เพยีงครึ่งนิ้ว

หากไม่สามารถก�าจัดซูชิงได้ สิ่งที่จะตามมาก็คือการแก้แค้นอย่าง 

โกรธเกรี้ยวและคลุ้มคลั่ง

เมื่อโจมตีไม่ส�าเร็จ ซูลั่วจึงล่าถอยอย่างรวดเร็ว ซูชิงผู้บ้าคลั่งหาใช่ 

คนที่นางจะรบัมอืได้ไหว

ยามนี้ทั่วบรเิวณทั้งลานประลองอยู่ในความเงยีบงนั
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ฉากการต่อสู้เมื่อครู่ ตั้งแต่ที่ซูลั่วปล่อยพลงัฝ่ามอืมารกลางเวหาไปจน

กระทั่งโจมตีด้วยเปลวเพลิง จากนั้นก็ใช้มีดสั้นลอบสังหารอีกฝ่าย ดูเหมือน

จะเป็นระยะเวลายาวนาน ทว่าแท้จรงิแล้วเกดิขึ้นเพยีงในชั่วพรบิตาเท่านั้น

ซูลั่วยนืสงบอยู่ที่มุมหนึ่งของเวทปีระลองยุทธ์ สายลมอ่อนพดัเส้นผม

ดังไหมสีนิลของนางให้พลิ้วไหว ชายกระโปรงสะบัดกรุยกราย ดูเหมือนกับ 

มปีระกายเจดิจ้าปกคลุมทั่วร่างของนางและให้ความรู้สกึสูงส่งไม่ธรรมดา

ส่วนซชูงิที่เคยงดงามหมดจด มท่ีาทางโอหงัล�าพอง เมื่อถกูซลูั่วเล่นงาน

ไปแบบนั้น ยามนี้จึงมีสภาพย�่าแย่และสะบักสะบอมยิ่งนัก เส้นผมด�าดุจ 

แพรไหมถกูไฟลามจนกระเซอะกระเซงิ ล�าคอที่ขาวเนยีนราวกบัแท่งหยกเปรอะ

ไปด้วยคราบเลือด ไม่ต่างกับเสื้อผ้าที่ทิ้งรอยเลือดเป็นด่างๆ ดวงๆ เต็ม 

ไปหมด เป็นภาพที่ไม่น่ามองอย่างยิ่ง

ท�าไมถงึเป็นเช่นนี้ได้ ซูชงิมวีรยทุธ์ขั้นห้าแท้ๆ นางต้องเป็นผูท้ี่แขง็แกร่ง

กว่าถงึจะถูก…ทุกคนเตม็ไปด้วยค�าถามและฉงนสงสยั

ซูชงิในยามนี้อยากจะสงัหารซูลั่วเสยีให้สิ้นซาก!

กลยุทธ์หนุ่มรูปงาม! องค์ชายจิ้น…เหตุใดทรงยอมใช้กลยุทธ์หนุ่ม 

รปูงามได้! ถ้าไม่เพราะนางมององค์ชายจิ้นจนเสยีสมาธ ิซลูั่วจะมโีอกาสเช่นนั้น

ได้อย่างไร น่ารงัเกยีจที่สุด!

ซูชงิกดัฟันกรอด นางเอ่ยออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยว “ซูลั่ว หากเจ้า

มปีัญญากเ็อาชนะข้าด้วยความสามารถของตวัเอง อย่าใช้ลูกไม้สกปรก!”

“ลูกไม้สกปรก? อะไรคือลูกไม้สกปรก” ซูลั่วสงบนิ่งดังเดิมขณะ 

ปรายตามองซชูงิ พลางคดิในใจ ‘ถกูหนานกงหลวิอวิ๋นยิ้มยั่วยวนจนเสยีสมาธ ิ

ซูชงิ หากเจ้ากล้าเอ่ยออกมา กใ็ห้ผู้คนลองวจิารณ์ดูกแ็ล้วกนั’

ล�าคอของซูชงิตบีตนัเหมอืนมเีพลงิเผาผลาญอยู่ในอก ดวงตาสองข้าง

แดงก�่า บอกให้รู้ว่าโทสะของเจ้าตวัถงึขดีสุด นางกล้าเอ่ยออกมาหรอื นางจะ

กล้าเปิดเผยหรอืว่าตนเองเสยีสมาธิเพราะรอยยิ้มของหนานกงหลวิอวิ๋น หาก

เป็นเช่นนี้ นางจะต่างอะไรกบัหญงิโง่เขลาคนหนึ่งกนัเล่า
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ซูชงิเอ่ยอะไรไม่ออก ได้แต่อบัอายจนกระทั่งกลายเป็นความแค้นเคอืง 

นางตวาดเสยีงดงั “ซูลั่ว ตายเสยีเถดิ!” พูดจบกพ็ุ่งตวัเข้าใส่ซูลั่วอย่างรวดเรว็

ราวกบัดาวตก

“วชิาเขม็น�้าแขง็!” ซูชงิตะโกนก้อง ทนัใดนั้นเขม็น�้าแขง็รูปดาวห้าแฉก

กห็มนุเข้าใส่ซลูั่วอย่างรวดเรว็ เขม็น�้าแขง็จ�านวนมากนบัร้อยพนัพุง่เข้ามา หาก

สัมผัสผิวเนื้อเข้าคงท�าให้ร่างของซูลั่วเต็มไปด้วยรอยแผลลึก ดูท่าแล้วซูชิง

คงจะปล่อยพลงัของนางอย่างเตม็ที่! เพราะนางโกรธเกรี้ยวจนแทบเป็นบ้า!

ซูลั่วยิ้มเยือกเย็น ชาติก่อนนางคงจะมีความแค้นกับบรรดาผู้ครอบ

ครองธาตุน�้าแข็ง ศัตรูในชาตินี้ล้วนแต่ใช้วิชาเข็มน�้าแข็งเพื่อก�าจัดนางแทบ 

ทุกคน เริ่มจากหลิ่วเฉงิเฟิง จนมากระทั่งหลี่อ้าวเทยีน แล้วไหนจะยงัซูชงิอกี 

ทกุคนล้วนแต่ครอบครองธาตนุ�้าแขง็ แต่การต่อสู้หลายครั้งหลายคราที่ผ่านมา

กท็�าให้ซูลั่วได้รบัประสบการณ์จากผู้ครอบครองธาตุน�้าแขง็มาไม่น้อย

ฝ่ามือมารกลางเวหาลอยขึ้นสูง จากนั้นก็เห็นเงาด�ายาวเป็นทางวน

ปกคลุมร่างของซูลั่วเอาไว้โดยรอบ

พลั่กๆๆ! 

เข็มน�้าแข็งเล่มแล้วเล่มเล่าพุ่งเข้าปะทะเกราะก�าบังจนบังเกิดเสียง

กระทบดังสนั่นหวั่นไหว ทว่าเข็มน�้าแข็งเหล่านั้นถูกกั้นไว้เพียงรอบกายของ 

ซูลั่วอย่างไม่ต้องสงสยั

ซูลั่วปรายตามองซูชิง “เจ้าคิดว่าการโจมตีของตัวเองแข็งแกร่งนัก 

หรอืไร ดูเถอะ กแ็ค่นี้เท่านั้นเอง”

เมื่อซูชิงถูกซูลั่วปรามาส โทสะก็พุ่งพรวดขึ้นทันที รอยยิ้มอ�ามหิต 

โหดเหี้ยมปรากฏให้เหน็ “นั่นแค่อาหารเรยีกน�้าย่อย ของจรงิอยู่ที่นี่!” พูดจบ

นางกร็วบรวมพลงัวเิศษขึ้นตรงกลางฝ่ามอื ก่อนจะปล่อยออกไปจูโ่จมใส่ซลูั่ว!

หมดัไร้เงาที่เยน็เยยีบราวน�้าแขง็พุง่โจมตซีลูั่วไม่ยั้ง ท�าเอานางอดใจเต้น

ขึ้นมาไม่ได้ อาวธุของอกีฝ่ายราวกบังูพษิที่ซุ่มซ่อนตวัแลว้โจมตเีข้าใสห่มายจะ

คร่าชวีติของนาง
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ทว่าซูลั่วก็เข้าใจขึ้นมาทันทีว่าหมัดไร้เงามากมายเหล่านี้ แท้จริงแล้ว 

เป็นเพยีงแค่อุบายหลอกเท่านั้น ไม้ตายมเีพยีงหนึ่งเดยีว! ในเมื่อเป็นไม้ตายที่

ร้ายกาจที่สุดของซูชิง หากไม่ระวังแล้วละก็ วันนี้นางคงต้องพ่ายแพ้อย่าง

หมดรูปแน่นอน

ซูลั่วสูดหายใจเข้าลกึๆ รวบรวมสมาธทิั้งหมด ดวงตากระจ่างใสคู่นั้น

จับจ้องไปยังหมัดไร้เงาที่โถมเข้ามาหาด้วยความเร็วสูง ผู้คนพากันเงียบกริบ

ราวกบัว่าบรเิวณนั้นมซีูลั่วอยู่เพยีงล�าพงั

สุดท้ายนางกค็่อยๆ ปิดเปลอืกตาลง...

ซลูั่วกล้าหลบัตาลงในช่วงน่ากลวัเช่นนี้หรอื แบบนี้ไม่เท่ากบัรนหาที่ตาย

หรอือย่างไร ผู้คนด้านล่างเวทปีระลองพากนัมองมาที่ซูลั่วด้วยความตกตะลงึ 

ต่างกค็ดิว่าอกีฝ่ายคงเป็นบ้าไปเสยีแล้ว

องค์ชายจิ้นที่นั่งอยู่ในต�าแหน่งตรงกลางสุดของแถวหน้าก�าสองมือ

เข้าหากนัแน่น แววตาซึ่งเป็นประกายวาววบัจบัอยูท่ี่ซลูั่ว เขารูด้ว่ีาหากในวนิาที

นี้ซูลั่วรับรู้ได้ถึงการโจมตีนั้น ก็เท่ากับว่าสมาธิและความแน่วแน่ของนาง 

ก้าวกระโดดไปไกลมาก หากนางหาไม้ตายของซูซไีม่พบ สิ่งที่รออยู่กค็อืความ

เจบ็ปวดสาหสัอย่างมอิาจบรรยาย

ในสมองของหนานกงหลิวอวิ๋นปรากฏภาพรอยยิ้มสดใสของซูลั่วใน 

วนัวาน นางมองมายงัเขาพร้อมกบัเอ่ยถามอย่างหนกัแน่น “ท่านเชื่อข้าหรอืไม่”

หนานกงหลวิอวิ๋นก�าหมดัแน่น ตอนที่ก�าลงัลงัเลใจอยูน่ั้น จู่ๆ  เขากเ็หน็

พลงัคลื่นความคดิที่แผ่ออกมาจากร่างของซูลั่ว

หนานกงหลิวอวิ๋นหัวเราะอย่างพอใจ เขาขยับตัวนั่งให้ผ่อนคลายขึ้น 

แต่สายตาคมปลาบนั้นกลบัจบัจ้องอยู่ที่เวทปีระลองอย่างไม่ละสายตา

รอยยิ้มบนใบหน้าของซูชิงในยามนี้คลี่เต็มที่ นางดุจเทพีแห่งชัยชนะ 

ที่ก�าลงัส่งสายตาเหยยีดหยามมดตวัน้อยที่อยู่ตรงหน้า

‘ซูลั่ว อยากตายใช่หรอืไม่! ในที่สุดกถ็งึเวลาตายของเจ้า! ถ้าโลกนี้ไม่มี

เจ้ากค็งงดงามขึ้นน่าดู...’ ซชูงิจนิตนาการไปถงึความสุขในภายภาคหน้าของนาง
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ทว่า...เพยีงไม่นานรอยยิ้มกแ็ขง็ค้างอยู่ที่มุมปาก

วินาทีที่หมัดไร้เงาจะกระแทกเข้าใส่ศีรษะของซูลั่ว ดวงตาที่ปิดสนิทก็

เบกิกว้างขึ้นทนัท!ี ดวงตาคูล่�้าลกึดจุบงึน�้าเป็นประกายวาววบัและยากเกนิกว่า

จะคาดเดา

ทกุคนเหน็เพยีงรอยยิ้มเยน็ชาของซลูั่วปรากฏขึ้นที่มุมปาก “ซ่อนเอาไว้

ได้อย่างลกึล�้าจรงิๆ” 

ซลูั่วไม่สนใจระลอกคลื่นหมดัไร้เงาที่โถมเข้ามาปะทะเหล่านั้นเลยแม้แต่

น้อย นางขว้างมดีสั้นออกไปปะทะเข้ากบัไม้ตายที่ซ่อนอยู่ในอุบายลวง

พลั่ก! 

เสียงสะท้อนดังขึ้น ซูลั่วสัมผัสได้ถึงไอเย็นเยียบที่โถมเข้าใส่จนบาด

กระดูก ฉับพลันนั้นนางก็ปล่อยเปลวเพลิงออกไปต่อต้านระลอกคลื่นน�้าแข็ง

เอาไว้

เมื่ออาวุธทั้งสองปะทะกัน มีดสั้นของซูลั่วก็แตกละเอียดเป็นผุยผง 

ขณะที่ไม้ตายของซูชงินั้นกห็ายวบัไปในทนัทเีช่นกนั

พลั่กๆๆ! 

ซูลั่วถอยพรวดไปด้านหลงัหลายก้าว พยายามทรงตวัอย่างสงบนิ่ง

แววตาเย็นชาของซูชิงถลึงมองซูลั่ว เต็มไปด้วยความอาฆาตมาดร้าย

อย่างชดัเจน ซูลั่วมสีทิธิ์อะไร! นั่นเป็นไม้ตายของนาง

นางอุตส่าห์เพียรฝึกฝนพลังยุทธ์อยู่ที่ส�านักเป็นเวลายาวนาน กว่าจะ

ฝึกฝนไม้ตายนี้ได้กแ็สนจะยากล�าบาก คดิไม่ถงึเลยว่ากลบัถูกซูลั่วท�าลายเอา

ได้ง่ายๆ เช่นนี้

ซูลั่วปรายตามองอกีฝ่ายอย่างเฉยชา “ซูชงิ เตรยีมตวัให้พร้อม ใกล้ถงึ

เวลาจบชวีติของเจ้าแล้ว”

“เพ้อเจ้อ! คนที่ต้องตายก็คือเจ้า!” ใบหน้าของซูชิงบิดเบ้ ดวงตาที่ 

จ้องมองซูลั่วแดงก�่าทั้งยงัเป็นประกายอ�ามหติ

“ถ้าอย่างนั้นกค็อยดูให้ดเีถอะ” ซูลั่วมองอกีฝ่ายด้วยสายตาเยน็ชาแล้ว
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ลงมอืในทนัที

ฟ่อออ...! เสียงแหลมบาดหูดังขึ้น งูเพลิงเลื้อยพุ่งเข้าใส่แขนของซูชิง

และทิ้งรอยไหม้เอาไว้

“รนหาที่ตาย!” ซูชงิที่ถูกซูลั่วยั่วยุโกรธขึ้งในทนัใด

พอเหน็อกีฝ่ายตั้งท่าจะหน ีความอดกลั้นภายในใจกป็ะทุขึ้นมาอกีครั้ง 

นงัตวัดเีอาแต่คอยหนกีารปะทะกบันางโดยตรงมาตลอด อาศยัความรวดเรว็

ในการหลบหลกี ท�าให้นางไม่อาจใช้วรยุทธ์ได้อย่างเตม็ที่

ซูชิงไล่กวดมาด้านหลังซูลั่ว ทันใดนั้นเองความคิดบางอย่างก็ผุดวาบ

ขึ้นมา ตอนที่ซูลั่วก�าลังจะเบี่ยงตัวหลบนั้น ซูชิงก็ค�านวณองศาอย่างแม่นย�า 

ก่อนจะโถมตวัเข้าปะทะซูลั่วอย่างรวดเรว็ราวกบัเหยี่ยว

พลั่ก!

แรงปะทะอย่างกะทนัหนัของทั้งสองร่างท�าเอาซูลั่วเสยีหลกัเซไป เลอืด

สดๆ ไหลออกมาจากมุมปาก และจงัหวะชะงกัสั้นๆ นี่เองที่เปิดโอกาสให้ซูชงิ

พุ่งโจมตเีข้าใส่อกีครั้งทนัทรีาวกบังูพษิ

ซูชิงหาได้มองเห็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของซูลั่วไม่ ตอนที่ซูชิงก�าลังเหาะ 

เข้ามา ซูลั่วกส็ะบดัแขนเสื้อขึ้น ประกายแสงเยน็เยอืกกส็าดเข้าใส่ซูชงิอย่างจงั 

กระทบเข้าตรงหว่างคิ้ว ล�าคอ และหน้าอกของซูชิง ทุกต�าแหน่งล้วนเป็น 

จุดตายทั้งสิ้น

ซชูงิที่ลอยตวัอยูก่ลางอากาศไม่อาจจะกลบัตวัได้ทนั นางจงึได้แต่ปล่อย

เขม็น�้าแขง็จู่โจมใส่อกีฝ่ายเป็นพลัวนั ทว่าในเวลานี้เองที่ซูชงิต้องหน้าถอดสี

ซูลั่วเคลื่อนตัววูบมาอยู่เบื้องหลังนางชนิดที่ไม่ให้รู้ตัว ก่อนจะปักมีด

ปลายแหลมเข้าไปยงัต�าแหน่งหวัใจอย่างจงั!

สวบ...! 

ปลายมดีถูกปักตรงจุดอย่างแม่นย�า เลอืดสดๆ ไหลทะลกัออกมา

“เจ้า…จงใจ!” มุมปากของซูชงิมเีลอืดรนิไหลเป็นทาง นางสะบดัฝ่ามอื

ไปด้านหลัง แต่ซูลั่วที่ค�านวณไว้เป็นอย่างดีจึงก้าวหลบฉากไปเสียก่อน การ
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ตอบโต้ของซูชงิเลยท�าอะไรซูลั่วไม่ได้

หัวใจของซูชิงอยู่ตรงต�าแหน่งที่เอียงไปทางขวา และซูลั่วก็หาได้รู้ถึง

เรื่องนี้ไม่ จึงท�าให้การโจมตีในครั้งนี้ไม่อาจพรากลมหายใจของซูชิงไปได้ใน

ทนัที

น่าเสยีดาย…ซลูั่วส่ายศรีษะด้วยความเสยีดายอย่างสดุซึ้ง เดมิทนีางคดิ

จะปาดคออกีฝ่ายแต่เพราะเวลาไม่อ�านวย คงต้องหาโอกาสใหม่แทน

เลอืดสดๆ ไหลทะลกัออกจากแผ่นหลงัของซชูงิจนเปียกชุม่ชดุกระโปรง

ของนาง และหยดเป็นทางตามการเคลื่อนไหวของเจ้าของร่าง จนเวทปีระลอง

เต็มไปด้วยรอยเท้าเปื้อนเลือด สภาพของซูชิงในยามนี้ดูน่าสังเวชจนกระทั่ง 

ผู้ชมด้านล่างพากนัอดเวทนาไม่ได้

“ซูลั่วลงมือโหดเหี้ยมเกินไป อีกฝ่ายเป็นพี่สาวของนางแท้ๆ นางก็ยัง

ลงมอืได้?”

“นั่นหวัใจนะ แต่กลบัแทงเข้าไปได้แบบนั้น โหดเหี้ยมเหลอืเกนิ”

“ซูชงิช่างน่าเวทนานกั แต่ชะตาของนางกไ็ม่ดเีองที่มนี้องสาวเช่นนี้”

คนเหล่านี้ลืมไปเสียสนิทว่าพวกเขาล้วนแต่ตั้งใจมาดูละครฉากสนุก 

ที่พี่น้องห�้าหั่นกนัเอง ยามนี้กลบักลายเป็นว่าแต่ละคนพากนัสงสารซูชงิขึ้นมา

เสยีอย่างนั้น

มนุษย์เรา...หากไม่กระทบกับผลประโยชน์ของตนก็มักจะเห็นใจผู้ที่

อ่อนแอกว่าเสมอ

ซูจิ้งอวี่ที่อยู่ด้านล่างเวทปีระลองมสีีหน้าย�่าแย่ลงทุกท ีส่วนใบหน้าของ

ซูซีก็บิดเบ้หนักขึ้น นางกัดริมฝีปากแน่นเพื่อไม่ให้หลุดสบถใส่ซูลั่ว ขณะที่ 

ซจูื่ออนักบัฮหูยนิซไูม่ได้มาที่ลานประลองแห่งนี้ เพราะเชื่อแน่ว่าจะอย่างไรเสยี

ซูซงิกต็้องเป็นผู้ชนะ

“ซูลั่ว เจ้าท�าให้ข้าบาดเจบ็ได้ถงึขั้นนี้ เจ้าไม่ธรรมดาจรงิๆ ข้าประเมนิ

เจ้าต�่าไป” ซูชงิกดัฟันเอ่ยออกมาช้าๆ

“น้องจะสู้ท่านพี่ได้อย่างไร” ซูลั่วปรายตามองซูซงิพลางหวัเราะหยนั
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“ดใีจมากอย่างนั้นส ิคดิว่าเจ้าชนะแล้วหรอืไร” ซูชงิหวัเราะ ทว่ารอยยิ้ม

ของนางกลบัดูแปลกพกิล จนคนที่เหน็ถงึกบัรู้สกึเยน็วาบที่สนัหลงั

โดยที่ไม่รอค�าตอบของซูลั่ว ซูชงิกห็ยบิโอสถเมด็หนึ่งขึ้นมาแล้วส่งเข้า

ปาก

ซลูั่วขมวดคิ้วขณะมองอกีฝ่ายด้วยความสงสยั และสิ่งที่ท�าให้นางตกใจ

เป็นอย่างยิ่งกค็อื บาดแผลที่หลงัของซูชงิสมานกนัอย่างรวดเรว็

“นี่…” 

‘ท�าไมถงึมโีอสถชนดินี้ได้ นี่มนัอะไรกนั’

“โอสถคนืพลงั!?” ผู้คนด้านล่างต่างกพ็ากนัอุทานด้วยความแปลกใจ

“สวรรค์! มโีอสถคนืพลงัจรงิๆ ด้วย ดูท่าแล้วครานี้ส�านกัจื่อขุยคงจะ

ลงทุนลงแรงมใิช่น้อย ถงึขนาดยอมมอบโอสถคนืพลงัให้แก่ซูชงิ”

“อะไรคอืโอสถคนืพลงั ท�าไมข้าถงึไม่เคยได้ยนิมาก่อน”

“เจ้าต้องไม่เคยได้ยินอยู่แล้ว ผู้มีวรยุทธ์เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้ครอบ

ครองโอสถคนืพลงั ว่ากนัว่าในการประลองยุทธ์ หากได้กนิโอสถนี้เข้าไปกจ็ะ

ฟื้นคืนพลังยุทธ์ขั้นสูงสุดของตัวเองได้ในแค่พริบตาเดียว โอสถชนิดนี้หาซื้อ 

ได้ไม่!”

เสยีงพูดคุยของผู้คนด้านล่างท�าให้ซูลั่วเข้าใจขึ้นมา

ซูชงิยิ้มหยนั “ซูลั่ว เจ้ากล้าท�าร้ายข้า ด ีดมีาก!”

ซูลั่วรู ้สึกหนาวเยือกขึ้นมาในหัวใจ ซูชิงกลืนโอสถคืนพลังลงไป 

บาดแผลตามร่างของนางไม่เพียงแต่จะหายขาด บัดนี้นางยังกลับมามีพลัง

แขง็แกร่งตามเดมิ พละก�าลงักด็ูจะมากขึ้นด้วย ซูลั่วปล่อยพลงัวเิศษออกมา

จนหมด เปลวเพลงิลุกโหมขึ้นปกคลุมร่างของนางเอาไว้

“ซูลั่ว อยากฆ่าข้าหรอื ถ้าอย่างนั้นเจ้ากต็ายเสยีเถอะ!” ซูชงิปล่อยพลงั

วิเศษเข้าใส่ซูลั่ว ใบหน้าอันแสนงดงามดังดอกบัวแรกแย้มนั้นดูเกรี้ยวกราด

และดดุนัอย่างน่ากลวั พลงัวเิศษก่อตวัขึ้นในมอืของซซูงิ สดุท้ายมนักลายเป็น

ลูกแก้วใสขนาดใหญ่ที่ลอยแหวกอากาศแล้วพุ่งเข้าปะทะซูลั่วเตม็แรง!
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ขั้นห้า…

ไม่ ซูชิงในยามนี้บรรลุถึงขั้นห้าระดับสูงแล้ว ระยะเวลาสั้นๆ เพียง 

สามเดอืน ซูลั่วเลื่อนพลงัยุทธ์จากขั้นสามเป็นขั้นสี่ ส่วนซูชงินั้นไปไกลยิ่งกว่า 

นางเลื่อนจากขั้นสี่ไปถงึขั้นห้าระดบัสูง!

ความเร็วราวกับสายฟ้าของซูชิงจึงท�าให้พลังการโจมตีของนางหนัก

หน่วงจนคู่ต่อสู้มอิาจหลบหนไีด้ทนั คลื่นพลงัวเิศษที่รุนแรงนี้เตม็ไปด้วยการ

ท�าลายล้าง เสียงดังก้องสะท้อนขึ้นในอากาศ ผู้คนด้านล่างลานประลองรู้สึก 

ได้ถงึประกายจ้าจนแทบจะลมืตาไม่ขึ้น

ปรากฏการณ์นี้เองที่ท�าให้รู้ว่าซูชิงบรรลุถึงวรยุทธ์ขั้นห้าระดับสูงแล้ว 

สหีน้าของทุกคนในเวลานั้นเตม็ไปด้วยความแปลกประหลาดใจ

“ด!ี” ซูจิ้งอวี่ผุดลุกขึ้นในทนัทแีล้วปรบมอืด้วยความตื่นเต้น

ลูกแก้วใสลอยคว้างอยู่กลางอากาศ วินาทีถัดมามันก็พุ่งมาตรงหน้า 

ซูลั่วอย่างรวดเรว็ ทว่าซูลั่วในยามนี้กลบัยนืสงบนิ่ง นางปล่อยพลงัฝ่ามอืมาร

กลางเวหาออกไปข้างหน้า ฝ่ามอืสดี�าจุดเลก็ๆ ขยายใหญ่ขึ้นในพรบิตา ใหญ่

ขึ้นๆ ใหญ่ขึ้นจนไร้ขีดจ�ากัด สุดท้ายก็ปกคลุมท้องฟ้าทั่วลานประลองเอาไว้ 

จนมดิ

“ฝ่ามอืมารกลางเวหา!” ซูลั่วตะโกนก้อง แล้วชี้ไปที่ลูกแก้วใส

ตอนนั้นเองที่ผู้คนด้านล่างต่างกห็วัเราะครนื คุณหนูสี่แห่งสกุลซูนี่ช่าง

น่าขนัดแีท้ นางเป็นผู้มวีรยุทธ์ขั้นสี่ คดิหรอืว่าแค่ชี้นิ้วกจ็ะหยุดการโจมตจีาก

ลูกแก้วใสนั้นได้? ความคดินี้มนิ่าขนัหรอือย่างไร

ซูชงิหวัเราะ ซูจิ้งอวี่กห็วัเราะ

แม้แต่สตรผู้ีงดงามหมดจดเหนอืโลกย์ีบนโรงน�้าชากย็งัเผยรอยยิ้มหยนั

ออกมา

ทกุคนในที่นั้นต่างกห็วัเราะจนงอหาย ทว่าไม่นานทกุคนกต้็องตกใจจน

แทบอ้าปากค้าง เพราะตรงหน้าของพวกเขาพลนับงัเกดิเหตกุารณ์น่ามหศัจรรย์

ขึ้น!
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ลูกแก้วใสหยุดอยู่ตรงหน้าซูลั่ว ไม่เคลื่อนเข้ามาอกีแม้เพยีงนิ้วเดยีว

“ส�าเรจ็แล้ว!” ซูลั่วยนิด ีรอยยิ้มพาดผ่านในดวงตา

ก่อนหน้านี้ตอนที่นางฝึกฝนอยู่ในถ�้าหั่วเยี่ยน นางได้ค้นพบความลับ

ใหมข่องมติตินเองอกีอย่างว่านางสามารถผนกึฝ่ามอืมารกลางเวหาร่วมกบัมติิ

ของนางได้โดยบงัเอญิ สิ่งนี้เองที่ท�าให้ซูลั่วเข้าใจมติวิ่างเปล่าได้ดยีิ่งขึ้น

ที่เรยีกว่า ‘มติวิ่างเปล่า’ นั้นหมายความว่า นางสามารถผนกึก�าลงัจาก

ฝ่ามือมารกลางเวหาเพื่อสร้างมิติเล็กๆ แห่งหนึ่งขึ้นมาได้ มิติที่ว่านี้เป็นมิติที่

ปรากฏขึ้นจรงิและน�ามาใช้ได้

ซูลั่วใช้มิติที่มีขนาดไม่ถึงหนึ่งตารางเมตรของนางครอบลูกแก้วใสของ

อกีฝ่ายเอาไว้ จากนั้นกก็�าหนดให้มนัอยู่นิ่ง แต่เพราะมติวิ่างเปล่าของนางนั้น

โปร่งใส จงึแทบจะไม่มใีครหาสาเหตใุห้ปรากฏการณ์นี้ได้ ทกุคนพากนัมองมา

ที่ซลูั่วด้วยแววตาฉงน แม้ว่าจะพยายามขบคดิกนัจนสมองแทบแตก แต่กไ็ม่มี

ทางเข้าใจความลบัของเคลด็วชิานี้ได้อย่างแน่นอน

“ซูชงิ ของเล่นของเจ้า ข้ารบัไว้ไม่ไหว จงน�ากลบัคนืไป!”

ซูลั่วเคลื่อนย้ายมิติว่างเปล่า ก้าวออกไปหนึ่งก้าวแล้วซัดพลังฝ่ามือใส่

ลกูแก้วใส ฝ่ามอืนี้ไม่ได้แฝงไปด้วยคลื่นพลงัวเิศษใดๆ ทั้งสิ้น มนักแ็ค่กระทบ

เข้ากบัลูกแก้วใสเท่านั้น 

พลั่ก...! เสียงปะทะดังขึ้น ลูกแก้วใสลูกนั้นก็ลอยคว้างกลับไปยัง

ต�าแหน่งที่ซูชงิยนือยู่

ใบหน้าของซูชงิเปลี่ยนสใีนทนัท ีมแีต่นางเท่านั้นที่รู้ดวี่าภายในลูกแก้ว

ใสนี้ประกอบด้วยอะไร นางจงึล่าถอยทนัท ีทว่ากลบัสายไปเสยีแล้ว ลูกแก้ว

ใสระเบดิออกอย่างรวดเรว็ พลงัที่ไม่อาจบรรยายได้โหมกระพอืไปทั่วทกุสารทศิ

ท่ามกลางละอองที่พรั่งพรูออกมานั้น ซูชิงยกสองมือขึ้นปิดบังใบหน้า 

แล้วร้องครวญครางออกมาด้วยความเจบ็ปวดอย่างแสนสาหสั

“โอ๊ยยย!...” ซูชงิในยามนี้เจบ็ใจจนอยากจะตายไปเสยีให้รู้แล้วรู้รอด

“เป็นอะไรไป” 



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
77

พอเห็นซูชิงปิดหน้าแล้วกรีดร้องออกมาแบบนั้น คนที่มามุงดูต่างก็

แปลกอกแปลกใจไปตามๆ กนั นี่มนั...เกดิอะไรขึ้น

ซลูั่วมองซชูงิที่กลิ้งเกลอืกไปมาอยูก่บัพื้นพร้อมด้วยรอยยิ้มเอื่อย ตอน

ที่ซูชิงปล่อยพลังลูกแก้วใสออกมา นางแอบใส่พิษเน่าเปื่อยไว้ด้านในลูกแก้ว

นั้นด้วย พอมนัระเบดิออกมา ยาพษิไร้สไีร้กลิ่นนั้นจงึกระเดน็เข้าใส่นางและ

ท�าลายใบหน้าให้เสียโฉม เพราะเหตุนี้เองซูชิงถึงได้หวาดกลัวยิ่งนักตอนที่ 

ลูกแก้วใสสะท้อนกลบัมา

ทว่าความเร็วของซูลั่วนั้นรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง เร็วเสียจนซูชิงตอบโต้

ไม่ทัน ซ�้านางยังคิดไม่ถึงด้วยว่าซูลั่วจะรับลูกแก้วใสไว้ได้และใช้มันโต้ตอบ

กลบัมาเช่นนี้ ต่อให้ซชูงิเฉลยีวฉลาดแค่ไหน นางกต้็องแพ้ภยัอบุายของตนเอง

ตอนนั้นเองที่ซูจิ้งอวี่คดิจะขึ้นไปบนเวทปีระลอง ทว่าเขากถ็ูกหนานกง

หลวิอวิ๋นปรามเอาไว้ด้วยสายตา ท�าให้ไม่กล้าแม้แต่จะขยบักาย

“เจ็บ...เจ็บปวดเหลือเกิน...” ซูชิงกลิ้งเกลือกอยู่แบบนั้น เวลานี้ซูลั่ว 

สามารถลงมอืสงัหารอกีฝ่ายได้แต่นางกลบัไม่ท�า

พักใหญ่อาการเจ็บปวดที่ใบหน้าของซูชิงก็เริ่มคลาย นางลดสองมือที่

กุมหน้าออก ดวงตาดังงูพิษคู่นั้นจ้องมองมาที่ซูลั่วด้วยแววอาฆาตมาดร้าย 

เดิมทีคิดว่าจะจัดการซูลั่วได้อย่างง่ายดาย ใครจะคาดคิดว่านางใช้ไพ่ตายไป

ตั้งมากมายแต่สุดท้ายก็ยังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ซ�้านังตัวดียังเล่นงานเสียจนนาง

ต้องตกอยู่ในสภาพตายทั้งเป็นเช่นนี้ ซูชงิแค้นใจนกั

“อ๊า...” วินาทีที่ผู้คนด้านล่างมองเห็นใบหน้าของซูชิง เสียงกรีดร้อง 

จากคนที่ขวญัอ่อนอยู่สกัหน่อยกด็งัขึ้น

“สวรรค์! ใบหน้าซูชงิ...ใบหน้านาง...ท�าไมถงึเป็นเช่นนี้…”

“ซูลั่วโหดเหี้ยมเกนิไปแล้ว จะสงัหารกส็ังหารไปเสยีให้รู้แล้วรู้รอด แต่

นางกลบัทรมานซูชงิเช่นนี้ ถงึอย่างไรฝ่ายนั้นกเ็ป็นพี่สาวของนาง”

“เจ้ามีสมองหรือเปล่า!” อีกคนหนึ่งขัดขึ้นพลางตบศีรษะคนที่เอ่ยขึ้น

ก่อน “ลูกแก้วใสเป็นอาวุธที่ซูชงิปล่อยออกมา ซูลั่วกแ็ค่ใช้มนัเล่นงานเจ้าของ
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กลบัเท่านั้น ใครจะรู้ว่าด้านในมพีษิร้ายแรงถงึขนาดนั้น!”

“ใช่ๆ แปลว่าซูชงิถูกไม้ตายของตวัเองเล่นงานเข้าแล้ว กรรมใดใครก่อ 

กรรมนั้นย่อมคนืสนอง!”

ผู้คนพากนัถกเถยีงเสยีงอื้อองึ ความเหน็แบ่งออกเป็นสองฝ่าย

ใบหน้าของซูชงิในยามนี้ถูกท�าลายจนเสยีโฉม ใบหน้าขาวนวลผุดผาด

ถกูพษิเน่าเป่ือยกลายเป็นรอยด่างๆ ด�าๆ เป็นดวงๆ เนื้อบางส่วนยงัหลดุแหว่ง

ออกมา บางส่วนกเ็ปื่อยยุ่ยเป็นหลุมลกึ ไม่เหลอืส่วนดเีลยสกัจุด

“โอสถคนืพลงั พษิเน่าเปื่อย…ซูชงิ อาจารย์ของเจ้ายงัให้ของวเิศษอะไร

มาอีก อย่าท�าให้ข้าต้องผิดหวัง” น�้าเสียงเรียบๆ ของซูลั่วที่ลอยมาแฝงแวว 

เยาะหยนัอยู่ในที

ซูชิงก�าหมัดแน่น ตัวสั่นระริก นางต้องพยายามข่มใจอย่างหนักเพื่อ 

ไม่ให้ตัวเองคลุ้มคลั่ง แววตาของนางยะเยือก น�้าเสียงเย็นชาจนบาดกระดูก 

แววอาฆาตโหมกระพือราวกับกองเพลิง “ซูลั่ว! ในเมื่อเจ้ารนหาที่ตายนัก  

ถ้าเช่นนั้นข้ากจ็ะสงเคราะห์ให้”

ซูลั่วขมวดคิ้ว ซูชิงยังมีไม้ตายอะไรอีก วันนี้นางท�าร้ายอีกฝ่ายจน 

บาดเจบ็ได้ถงึสองครั้งกเ็ป็นเพราะโชคช่วยและสถานการณ์พาไป ยงัดว่ีาช่วงเวลา

วกิฤตนิางนกึถงึมติขิองฝ่ามอืมารกลางเวหาได้พอดี

เมื่อมติวิ่างเปล่าปรากฏขึ้น นางก็จบัลูกแก้วใสนั้นใส่เข้าไปด้านใน ถ้า

ไม่อย่างนั้นคนที่เสยีโฉมในวนันี้กค็งเป็นตวันางนั่นเอง 

แววตาเย็นชาของซูชิงจับจ้องมาที่ซูลั่วชนิดไม่ให้คลาดสายตา มือขวา

ของนางยกขึ้นมาที่ริมฝ ีปากแล้วเป่าเสียงสัญญาณหวีดแหลมออกมา 

บรรยากาศลกึลบัแปลกประหลาดกเ็ข้าปกคลุมไปทั่วบรเิวณ


