
ริมฝีปากแดงดูสุขภาพดีขยับพูด “ถึงเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพ่อขา  

ไม่ต้องเป็นห่วงเนอะ”

หญิงสาวผู้มีใบหน้าสวยคมวัยสิบเก้าปี ดวงตากลมโตเป็นประกาย 

มุ่งมั่น ผมด�าเงาหยกัเป็นคลื่นยาวประบ่า เอยีงคอหนบีโทรศพัท์ มอืบอบบาง

แต่เตม็ไปด้วยรอยด้านก�าลงัควานหานยิายเล่มหนา ฝันรกัสู่ราชวงศ์ชงิ พชิติ-

ใจฮ่องเต้หย่งเจิ้น ฉบับดัดแปลงในกระเป๋าเดินทางใบโตยี่ห้อหลุยส์ วิตตอง  

ที่ได้มาจากการหลอกล่อพี่ชายสุดหล่อให้ไปประมูลมา

“คุณพ่อจะกลบัเซี่ยงไฮ้เมื่อไหร่คะ”

รั่วซ ีลูกสาวมาเฟียเซี่ยงไฮ้ผู้ยิ่งใหญ่ ค้นเจอถุงใส่นยิายจนได้สนิ่า

“อกีไม่กี่วนั รอเสรจ็ธุระที่แอลเอก่อน ซซีกีก็ลบัมาให้ทนันะลูก อย่า

เถลไถล” น�้าเสียงเข้มแฝงด้วยพลังอ�านาจของผู้เป็นพ่อดังมาจากปลายสาย  

อกีสบิวนัลูกสาวกจ็ะอายุครบยี่สบิปี 

“ค่ะคุณพ่อ ไว้เจอกนัที่เซี่ยงไฮ้นะคะ ดูแลตวัเองด้วยน้า จุ๊บๆ” รั่วซกีด

วางสาย แล้วเอานยิายไปนอนอ่านเล่นบนเตยีง

ที่นี่คือบ้านพักตากอากาศหรูหราแห่งหนึ่งในหมู่เกาะมัลดีฟส์ ขนาด

พอดีไม่ใหญ่โตเว่อร์วังจนเกินไป เธอมาเที่ยวเล่นกับเมษยาณี เพื่อนสนิทวัย

เดียวกัน ก่อนที่อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะต้องรับต�าแหน่งสืบทอดจากผู้เป็นพ่อ 

บทนำ�
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เรยีนรู้วถิทีางของมาเฟียเตม็ตวั ต่อไปนี้อสิระที่มจีะลดลง แต่เธอกห็าได้เดอืด

เนื้อร้อนใจแต่อย่างใดไม่ มนัเป็นหน้าที่ที่ลูกสมควรกระท�า แม้เธอจะมพีี่ชาย

ต่างแม่คนหนึ่งคอืกววีธัน์ แต่ด้วยความที่ไม่ใช่สายเลอืดบรสิุทธิ์ เขาเลยไม่มี

สทิธิ์สบืทอดต�าแหน่งยิ่งใหญ่นี้ ภาระหน้าที่จงึตกมาเป็นของ...รั่วซี

กววีธัน์ พี่ชายต่างแม่ซึ่งอายมุากกว่าเธอห้าปี เพราะเขาเป็นลกูเมยีน้อย

จงึได้ไม่มสีทิธิ์อ�านาจในวงการมาเฟียเท่าไรนกั เลยใช้ชื่อไทยอย่างทกุวนันี้ ต่าง

จากเธอที่ใช้ชื่อจนีเหมอืนพ่อ

ความจรงิแล้วพ่อไม่ได้อยากมเีมยีน้อย แต่เพราะในตอนนั้นแม่ของเธอ

ยงัไม่ท้อง คุณปู่จงึบงัคบัให้แต่งภรรยาเข้าบ้านอกีหนึ่งคน ทว่าเมื่อเวลาผ่าน

ไปคุณแม่ของเธอกต็ั้งท้อง

กวีวัธน์เป็นคนใจดีกับครอบครัว รักน้องสาวอย่างรั่วซีด้วยใจจริง 

ระยะห่างระหว่างสายเลือดคนละครึ่งเลยหย่อนลงกลายเป็นสนิทสนม และ

เขายงัเป็นแฟนกบัเมษยาณ ีเพื่อนสนทิของเธออกีด้วย

รั่วซีเป็นลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน แม่เป็นคนไทย พ่อเป็นคนไต้หวัน แม่ 

เสียชีวิตด้วยโรคประหลาดที่รักษาไม่หาย ไม่ว่าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลใด 

ต่างบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าหมดหนทางเยยีวยา แม่ของรั่วซตี้องทนทุกข์กบั

โรคร้ายนี้มานานห้าปี ถงึได้สิ้นบุญไปเมื่อปีก่อน

รั่วซอีอกจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาเมื่ออายุได้สบิสี่ปี เพราะต้องการจะ

เรยีนบรหิารธรุกจิของแก๊งกบัพ่อ และปรารถนาที่จะดูแลแม่ไปพร้อมกนั เธอ

ยงัแอบศกึษาเล่าเรยีนอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่อหาทางรกัษาแม่ของเธอ

หน้ากระดาษถูกเปิดผ่านไปเรื่อยๆ จนกระทั่งรั่วซีเริ่มรับรู้ถึงอะไร 

บางอย่าง นยิายเล่มนี้กเ็หมอืนทุกๆ เล่มที่ผ่านมา คอืไม่ได้ถูกดดัแปลงจรงิ

“โธ่เอ๊ย! โดนหลอกขายได้ยังไงเนี่ย” รั่วซีสบถอย่างอารมณ์เสีย เธอ

เพียงปรารถนาให้หญิงสาวในนิยายที่ชื่อเหมือนเธอสมหวังในรักอย่างมี 

ความสุข

รั่วซพีลกิไปยงัหน้าสุดท้ายเพื่ออ่านบทสรุป เพยีงไม่นานดวงตากลมโต
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พลนัคลอไปด้วยหยาดน�้าใส

“สดุท้ายนางกต็ายโดยที่ไม่ได้ครองคูก่บัคนรกัเหมอืนเดมิสนิะรั่วซเีอ๋ย 

ท�าไมฮ่องเต้ถงึไม่อ่านจดหมายของนางให้เรว็กว่านี้” น�้าเสยีงหวานร�าพงึอย่าง

เศร้าโศก มอืปาดเชด็น�้าตาที่ไหลลงมาป้อยๆ

ถงึจะชอบอ่านนยิายเวลาว่าง แต่เธอไม่ชอบอ่านเรื่องที่หกัมุมจบเพราะ

ท�าให้เจบ็ปวดใจ รั่วซจีงึปิดนยิายเล่มนี้ลงแล้วไม่สนใจมนัอกี หญงิสาวลุกขึ้น

ไปเปลี่ยนเป็นชุดด�าน�้า ก่อนจะเขยีนโน้ตทิ้งไว้ว่า 

‘ไปด�าน�้าเล่น เดี๋ยวกลบัมา ไม่ต้องเป็นห่วง’ 

รั่วซแีบกถงัออกซเิจน หยบิกุญแจเรอื แล้วมุ่งสู่เรอืล�าเลก็ที่จอดเทยีบ

ท่าซึ่งห่างจากบ้านพกัตากอากาศไม่ไกลนกั

ลมทะเลพัดเข้าหน้าสวยคม น�าพากลิ่นธรรมชาติที่แสนจะสดชื่น 

และแฝงกลิ่นทะเลไว้ ท้องทะเลกว้างใหญ่สีฟ้าครามใสแจ๋วมองลึกลงไปถึง 

เบื้องล่าง รั่วซีพยายามอย่างมากที่จะไม่ขับเรือชนพวกที่เล่นกระดานโต้คลื่น 

ไม่แปลกที่จะเห็นพวกเขาประปราย ละแวกนี้ไม่ได้มีบ้านพักตากอากาศของ

เธอเพยีงหลงัเดยีว

เมื่อมาไกลถึงจุดด�าน�้า หญิงสาวตรวจเช็กอุปกรณ์ทุกอย่างแต่กลับ

สะดดุใจกบัถงัด�าน�้า ท�าไมถงึเหลอือากาศแค่ครึ่งเดยีว เธอเพิ่งซื้อมาไม่ใช่หรอื 

ตอนนั้นคดิว่าตรวจสอบดแีล้วนี่ โดนหลอกขายอกีแล้วหรอือย่างไรกนั รั่วซี

ส่ายหน้าอย่างระอา ถ้ามีโอกาสเธอจะไปเอาเรื่องร้านนั้นให้ปิดกิจการไป 

เสยีเลย หญงิสาวไม่ลมืที่จะผกูปลายเชอืกกบัเอวอย่างแน่นหนา แล้วผูกปลาย

อกีด้านไว้กบัเรอืเผื่อเกดิเหตุสุดวสิยั ก่อนจะค่อยๆ หย่อนตวัลงสู่ท้องทะเล

‘ไม่ผดิหวงัจรงิๆ ที่มา’

ความสวยงามที่แม้แต่เงนิกห็าซื้อไม่ได้นี้ช่างประทบัใจรั่วซอีย่างแท้จรงิ 

ไม่รู้กี่รูปที่ถูกถ่ายผ่านแว่นด�าน�้าอัจฉริยะเพื่อเก็บไว้เป็นภาพความทรงจ�า  

แว่นนี้มีความพิเศษเพราะบอกได้ว่าด�าน�้ามานานแค่ไหนและยังเหลือเวลา 
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อกีเท่าไรก่อนที่อากาศในถงัด�าน�้าจะหมด คงไม่คดิละสวิ่าเธอจะซื้อแว่นราคา

แพงขนาดนี้มา รั่วซยีงัคงโมโหร้านขายถงัด�าน�้าไม่หาย หากไม่ใช่เพราะความ

รอบคอบกบัแว่นด�าน�้าอจัฉรยิะ ยามด�าน�้าเพลนิๆ เธออาจจะเป็นผใีต้ท้องทะเล

ไปแล้วกไ็ด้

ลกึลงไปจนถงึก้นทะเล รั่วซรีู้สกึได้ถงึความเยน็ ความรู้สกึเป็นอสิระ

ราวกับโบยบินอยู่ท่ามกลางความงดงามที่เปรียบเสมือนภาพฝันตื่นหนึ่งนี่คือ

อะไร แนวปะการงัตามโขดหนิ มทีั้งปะการงัแขง็ ปะการงัอ่อน ดอกไม้ทะเล 

ฝูงปลาตวัเลก็ตวัน้อยที่ว่ายวนไปมาอยู่รอบตวัเธอ

พวกมนัหยอกล้อกบัมนุษย์ที่แต่งกายประหลาด ทว่าพอเธอยื่นมอืออก

ไป ฝูงปลาเหล่านั้นกแ็ตกกระเจงิไปคนละทาง ก่อนจะรวมตวักนัอกีครั้งอย่าง

สวยงามไร้ที่ต ิปลามากมายหลากสวี่ายวนเวยีนอยู่ไม่ห่าง เธอเรยีกทุกชนดิว่า

ปลา ยกเว้นสิ่งมชีวีติชนดิหนึ่งซึ่งมสีสี้มสลบัขาว ที่เธอเรยีกว่า ‘นโีม่’ มนัตวั

เลก็น่ารกั ว่ายผลุบๆ โผล่ๆ แถวแนวปะการงัอ่อน

รั่วซอียากยิ้มใจแทบขาด หากไม่ตดิว่ามอีปุกรณ์ช่วยหายใจอุดอยู่ที่ปาก 

ดวงตากลมโตมองปลาหน้าตาแปลกๆ ที่ไม่เคยเหน็มาก่อน เธอตามมนัไปตดิๆ 

อย่างสงสยั ตนีกบพลิ้วไหวตามเรยีวขาที่ขยบัขึ้นลง หญงิสาวพุ่งด�าดิ่งลกึลง

ไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตวั สายน�้าเยน็เฉยีบบาดผวิเนื้อผ่านเวต็สูทจนชาดกิ แทบ

ไม่รู้สกึถงึความหนาว

แสงไฟสว่างขึ้นเมื่อสมัผสัถงึความมดืเกนิกว่าตามนุษย์จะมองเหน็ รั่ว-

ซียังคงตามปลาตัวนั้นไปอย่างไม่ลดละ ปลาตัวนั้นส่องประกายสว่างเจิดจ้า

เหมือนว่าตัวมันมีสีขาวใสจนเห็นก้างและไส้ใน เธอว่ายเข้าไปตามแก่งหิน 

ซอกเลก็ๆ เรื่อยๆ สาหร่ายสเีขยีวเข้มไม่เป็นอุปสรรคต่อการว่ายผ่านไป

ซอกหินเล็กเริ่มแคบลงเรื่อยๆ บรรยากาศรอบด้านมืดทึบวังเวงจน 

น่ากลวั

ความดนัน�้าท�าให้รั่วซรีูส้กึเจบ็จี๊ดจนเส้นเลอืดที่ขมบัเต้นตบุๆ หญงิสาว

เคลยีร์ห ูยกมอืบบีจมกูแล้วดนัลมโดยการกลนืน�้าลายอกึหนึ่ง และอกีหนึ่งอกึ
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จนกระทั่งได้ยนิเสยีงบ๊อก!

แต่แล้วปลาบ้าตวันั้นกลบัว่ายขึ้นไปด้านบน หลดุออกจากหนิผาสูท่ะเล

ด้านนอก รั่วซไีม่อาจว่ายตามขึ้นไปได้เพราะทางแคบเกนิไป เธอเลยคดิว่าจะ

ถอยกลบัไปทางเดมิเพราะอากาศในถงัด�าน�้าใกล้หมดเตม็ทแีล้ว หากไม่เหน็พื้น

ด้านล่างเข้าซะก่อน หญิงสาวคงไม่หยุดชะงักแล้วจ้องมอง ไฟส่องสว่างเห็น

อะไรบางอย่างระยบิระยบั ดวงตากลมโตเบกิกว้างก่อนจะกะพรบิปรบิๆ

‘สมบตัใิต้ท้องทะเล!’

ไม่รอช้าให้ใครตัดริบบิ้น หญิงสาวพุ่งดิ่งลงไปดูใกล้ๆ เห็นหีบเก่า

ประดับอัญมณีที่ฝังอยู่เอียงกระเท่เร่ พร้อมกับเพชรพลอยหลากสีและแท่ง

ทองของเก่ามากมาย เธอแทบจะกรดีร้องในใจ แม้จะรวยมากอยู่แล้ว ทว่านี่

เป็นสมบตัทิี่มเีงนิเท่าไรกไ็ม่อาจประมลูได้ แต่ออกจะแปลกเกนิไปหน่อย เพราะ

ไม่มซีากเรอืล่มในระยะใกล้เคยีงเลยแม้แต่น้อย

รั่วซคีดิวา่ตวัเองช่างโชคดนีกั การมาที่นี่มสีาเหตหุลกัคอืความฝัน ช่วง

นี้เธอฝันเหน็ทะเลถี่ยบิ ท�าให้ว้าวุน่ใจต้องมาจนได้แต่ไม่รูว่้าในฝันเป็นที่ไหนแน่ 

จงึเสี่ยงดวงจบัฉลากขึ้นมา ตอนแรกได้ฮาวายแต่ในช่วงวนิาทสีดุท้ายเธอกลบั

ตดัสนิใจว่าจะมามลัดฟีส์ จะเพราะอะไรกต็ามแต่...ขอบคุณสวรรค์!

ขณะที่เอื้อมมอืลงไปหยบิจบัสมบตัด้ิวยความตื่นเต้น ในความมดืที่ห่าง

ออกไปด้านหน้า เธอเห็นแสงไฟดวงเล็กสีน�้าเงินพุ่งเข้ามาหาด้วยความเร็ว 

จงัหวะนั้นเธอไม่คดิให้มากความ รบีคว้าของในหบีขึ้นมาได้สองชิ้น อกีมอืหนึ่ง

ก็ออกหมัดไปตามสัญชาตญาณ ต่อยเปรี้ยงเข้าให้ แล้วรีบหนีออกจากที่นั่น

โดยเรว็

‘มนัต้องเป็นปลาแองเกลอร์แน่’ 

รั่วซไีม่แน่ใจ แต่แสงไฟที่เหน็จะมอีะไรได้นอกจากปลาปีศาจ มนัเป็น

ปลาที่หน้าตาน่าเกลยีดน่ากลวัที่สุด อาศยัอยู่ในความมดืใต้ทะเลลกึ แต่นี่มนั

ลกึพอแล้วหรอื เธอไม่แน่ใจนกั บนหวัปลาชนดินี้จะมหีงอนยื่นออกมาคล้าย

มดีวงไฟส่องแสงตดิอยู ่เอาไว้ล่อเหยื่อในที่มดื ปลาพวกนี้ตวัไม่ใหญ่ แต่ที่ท�าให้
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กลวัคอืหากมนัมาเป็นฝูงหรอืยกกนัมาทั้งครอบครวั เธอจะท�าอย่างไร

ทว่า...สิ่งที่รั่วซีเห็นนั้นหาใช่ปลาแองเกลอร์อย่างที่เธอคิดไม่ มันเป็น 

สิ่งมชีวีติที่ไม่มอียู่ในยุคนี้ต่างหาก

รั่วซีไม่แม้แต่จะเหลียวหลัง รีบว่ายด้วยใจที่ตื่นตระหนก ไอ้สาหร่าย 

สเีขยีวอี๋ในคราแรกกลบัพนัขาเธอราวกบัมชีวีติ เรยีวขากระตุกอย่างแรงเพื่อ

ดงึให้หลุดจากพนัธนาการ

‘โธ่เว้ย! หลุดสวิะ หลุด!’

รั่วซสีบถในใจ ในเมื่อไม่ได้ผลจงึชกัมดีออกมาฟันฉบัในคราวเดยีว จาก

ความคมเกดิรอยตดัเรยีบเสมอ สาหร่ายเขยีวอี๋ขาดสะบั้น เพราะอยู่ในทะเล

ที่เย็นเฉียบมานาน ยามนี้เธอเริ่มรู้สึกขนลุกซู่ ไหนโบรชัวร์บอกว่าปลอดภัย

อย่างไรเล่า แม้แต่ฉลามสกัตวัยงัไม่มเีลย แต่ไอ้ปลาปีศาจนี่คอือะไร

หญงิสาวแหวกว่ายพุ่งไปตามเชอืกที่ผูกเอวไว้ รกัษาระดบัความเรว็ตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด โชคร้ายของเธอยงัไม่จบสิ้น เมื่ออากาศในถงัด�าน�้าใกล้หมด

เตม็ท!ี

‘โธ่! องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้เจ้าขา! พระองค์จะเอายงัไงกบัซ!ี’

สปิริตอันแรงกล้า เธอไม่ยอมเป็นผีเฝ้าท้องทะเลแน่ ไม่อยากสิงตาม

ปะการงัแล้วหลอกหลอนคนที่เกบ็เธอไป จงึพยายามอย่างยิ่งที่จะว่ายขึ้นสูผ่วิน�้า

ด้วยความเรว็เก้าเมตรหรอืสามสบิฟุตต่อนาท ีตามมาตรฐานความปลอดภยั

ด้วยความงกจึงไม่คิดปล่อยสมบัติในมือไป รั่วซีว่ายน�้าด้วยมือเดียว 

ขนาดความตายรออยูต่รงหน้าแล้วแท้ๆ รั่วซเีอ๋ย เธอเป็นคนเสยีดายของ อะไร

ที่คดิว่าเป็นของตวัเองจะทั้งรกัทั้งหวงอย่างแรงกล้า

แต่นบัว่าสวรรค์ยงัเข้าข้างเธออยู่ ก่อนอากาศในถงัด�าน�้าจะหมดจรงิๆ 

ร่างกพ็ุ่งทะยานสู่ผวิน�้า

รั่วซถีอดอปุกรณ์ส�าหรบัหายใจใต้น�้าออก แล้วเหวี่ยงขึ้นไปบนเรอืล�าเลก็

“วู้! ฮ่าๆ” เธอร้องออกมาอย่างดใีจสลบักบัหวัเราะอย่างบ้าคลั่ง แขน

ทั้งสองข้างกางกว้าง แหงนหน้าลอยคออยู่ในทะเล ในมอืยงัก�าสมบตัสิองชิ้นที่
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ไม่รู้ว่าคืออะไร เธอสูดอากาศสดชื่นเข้าเต็มปอด ดวงตากลมโตมองท้องฟ้า 

ที่เต็มไปด้วยปุยเมฆ เป็นผลให้แสงอาทิตย์ไม่แยงตา ดื่มด�่ากับความโชคด ี

ก่อนที่หญงิสาวจะปีนขึ้นเรอือย่างหมดแรง

หลังจากอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่เธอจะได้ชื่นชมกับ

สมบตั ิทว่าบนโต๊ะเครื่องแป้งที่เหน็อยูม่เีพยีงชิ้นเดยีวเท่านั้น มนัคอืเปลอืกหอย

อะไรสกัอย่างยาวๆ บดิเป็นเกลยีวไปจนถงึปลายแหลม แล้วอกีชิ้นหนึ่งเล่าหาย

ไปไหน เธอจ�าได้ว่าตอนก�าอยู่ในมือมันมีลักษณะกลมๆ ไม่ใหญ่มาก ตอน 

ก�ามือแน่นรู้สึกได้ถึงความแข็ง แต่ภายนอกนิ่มหยุ่นเหมือนถูกห่อหุ้มด้วย

ตะไคร่

รั่วซกี้มลงดูใต้โต๊ะ ไล่สายตาไปตามพื้นกไ็ม่เหน็ หรอืว่าเธอจะท�าหล่น

ในทะเล ด้วยอารามรบีร้อนกอปรกบัดใีจ ท�าให้ลมืไปเสยีสนทิวา่ได้น�ากลบัมา

ครบทั้งสองชิ้นหรือไม่ พอมาถึงก็วางไว้ลวกๆ แล้วรีบไปอาบน�้าทันที เธอ 

คาดเดาว่าอาจจะเป็นไข่มุกล�้าค่า หรอือาจจะเป็นหนิก้อนหนึ่งเท่านั้น

“เฮ้อ ช่างเหอะ ไปกินบาร์บิคิวดีกว่า” ที่ด้านนอกรั่วซีได้ยินเสียง 

เมษยาณีก�าลังย่างบาร์บิคิว กลิ่นหอมยั่วน�้าลายลอยเข้ามาเตะจมูกจนน�้าลาย

สอ ดวงตากลมโตช�าเลอืงมองเปลอืกหอยธรรมดาบนโต๊ะเครื่องแป้งแวบหนึ่ง 

ก่อนจะเปิดฝาขวดโหลทึบแสง ในนั้นมีลูกอมและเจลลีหลากสีที่เธอชอบกิน

เป็นประจ�า มอืบางล้วงหยบิมาใส่ปากเมด็หนึ่ง

ร่างเพรียวบางเดินออกไปข้างนอกอย่างร่าเริง หารู้ไม่ว่าของที่หายไป

นั้นอยูใ่นโหลใส่ลกูอมนั่นเอง ก่อนหน้านี้เมษยาณเีข้ามาในห้อง เหน็ก้อนกลมๆ 

นิ่มหยุ่นวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งเลยเกรงว่ามดจะขึ้นลูกอมของเพื่อน จงึเปิด

ขวดโหลแล้วหยิบใส่ลงไปด้วยความหวังดี เป็นที่รู้กันว่ารั่วซีรักและหวงของ

มาก แม้กระทั่งลูกอมเมด็เดยีวกไ็ม่มทีางทิ้ง

บัดนี้สมบัติปริศนาชิ้นนั้นนอนนิ่งปะปนอยู่ในขวดโหลกับลูกอมและ 

เจลลทีั้งหลาย
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รั่วซเีที่ยวเล่นกบัเมษยาณสีองวนักข็ึ้นเครื่องบนิเพื่อกลบัเซี่ยงไฮ้ วนันี้

มชีายหนุ่มสองคนมารอรบัเธอ คนหนึ่งคอืกววีธัน์ พี่ชายต่างแม่ ส่วนอกีคน 

น่ะเหรอ หึๆ แฟนของเธอเอง ชาร์ล หนุ่มหล่อหน้าหวาน นักธุรกิจหนุ่ม 

ไฟแรงวยัยี่สบิสี่ปี เจ้าของโรงแรมชื่อดงัในไทยและเซี่ยงไฮ้ 

เธอเจอกับเขาเมื่อสามปีก่อนที่สวนสาธารณะในเซี่ยงไฮ้ ตอนไปวิ่ง 

ออกก�าลงักาย เชอืกรองเท้าเธอหลดุขณะที่เขาวิ่งผ่านมาพอด ีช่างน่าประหลาด

ที่เขาก้มลงผูกเชือกรองเท้าให้หญิงสาวที่ไม่รู้จักมาก่อน ท�าให้รั่วซีประทับใจ 

เลยแลกเบอร์โทร. ตดิต่อกนัเรื่อยมา เป็นการพบรกัที่น�้าเน่าที่สุดเลยกว็่าได้

ความรักหวานชื่นสุดแสนจะโรแมนติกยิ่งกว่าในนิยาย เขานิสัยดีและ 

มีความเป็นสุภาพบุรุษ ท�าให้รั่วซีรักแฟนคนนี้มากถึงขนาดหลงหัวปักหัวป�า 

ราวกบัเธอเป็นหญงิสาวโง่งมที่หลงรกัชายหนุ่มจนไม่ลมืหูลมืตา

“ชาร์ล!” ร่างเพรียวบางมีน�้ามีนวลวิ่งลากกระเป๋าเดินทางเข้าไปกอด 

แฟนหนุม่ด้วยความคดิถงึ แล้วส่งยิ้มให้พี่ชายที่ยนือยูข้่างๆ แฟนหนุม่ “พี่กว”ี 

ส่วนเมษยาณเีองกไ็ม่แพ้กนั วิ่งเข้ามากอดแฟนตวัเองด้วยสายตาลกึซึ้ง 

ท�าราวกบัว่าที่ตรงนี้มกีนัอยู่สองคน

“ผมคดิถงึรั่วซจีงั” ชาร์ลเกลี่ยผมที่หลุดลุ่ยทดัหูให้แฟนสาว ส่งผลให้

เธอหน้าแดงระเรื่อชวนมอง 

รั่วซคีลี่ยิ้มหวานก่อนจะขยบัปากพูด “แต่ซคีดิถงึชาร์ลมากกว่าอกีนะ”

ชายหนุ่มยิ้มตอบแล้วลากกระเป๋าเดนิทางให้เธอ

“พี่กวี ซีจะกลับกับชาร์ลนะคะ” รั่วซีหันไปบอกพี่ชายที่ก�าลังจูบกับ 

เมษยาณอีย่างดดูดื่มท่ามกลางสายตาของผูค้นมากมายที่มองมา พี่ชายเธอเป็น

เสอืร้าย เมษยาณไีม่มทีางรอดคมเขี้ยวนั้นไปได้หรอก

กววีธัน์โบกมอืให้น้องสาว แล้วสนใจท�ากจิกรรมต่อไป

“ไอ้เม ฉนัไปก่อนนะแก ไว้เจอกนั”

เมษยาณพียกัหน้าท�าเสยีงอูอ้ี้ เนื่องจากเรยีวปากชมพฉู�่าหวานยงัไม่ว่าง

ตอบรบัรั่วซี
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“พวกนั้นน่าหมั่นไส้จริงๆ เลยนะว่าไหม” เธอพูดกับแฟนหนุ่มด้วย 

น�้าเสยีงจรงิจงั ใบหน้าสวยคมแดงเลก็น้อยอย่างเขนิอาย

“คุณหมั่นไส้หรือคุณอิจฉากันแน่” ชาร์ลส่งยิ้มร้ายให้เธอ นัยน์ตา 

จับจ้องหญิงสาวอย่างลึกล�้า เหตุเพราะทั้งสองยังไม่เคยแม้แต่จะจูบกันเลย 

สกัครั้ง

“อจิฉาอะไรกนั ใครอจิฉา ไม่มสีกัหน่อย” รั่วซเีดนิเรว็ขึ้นอกีจนน�าหน้า

เขาไป แผ่นหลังบางที่ชายหนุ่มเห็นนั้นตั้งตรง ผิดกับน�้าเสียงเมื่อครู่ที่ดูจะ 

เก้อเขนิ

ก่อนวนัเกดิ 

อกีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า รั่วซกีจ็ะอายุครบยี่สบิปีแล้ว เธอส�ารวจตวัเอง 

หมุนตวัไปมา มองร่างเพรยีวบางในชุดเดรสสแีดงที่สะท้อนอยู่ในกระจก

“เลศิที่สุด ร้านนี้แจ่มแมวจรงิๆ” เธอชื่นชมเสื้อผ้าที่สวม ก่อนจะหยบิ

กุญแจรถมาถอืไว้

รั่วซคีดิจะไปเซอร์ไพรส์ชาร์ลที่โรงแรมของเขา เธออยากใช้เวลาค�่าคนื

นี้กบัแฟนหนุ่ม อกีไม่กี่ชั่วโมงอายุเธอกจ็ะขึ้นเลขสองแล้ว

โรงแรม H

เป็นที่รู้กนัว่ารั่วซนีั้นเป็นแฟนสาวเจ้าของโรงแรม ใครจะกล้าไม่ให้เธอ

ขึ้นไปหาเขาที่ด้านบนกันเล่า แม้เจ้านายจะสั่งไว้ว่าห้ามไม่ให้ใครขึ้นไป แต่ถงึ

อย่างนั้นพนกังานทกุคนกไ็ม่มใีครกล้าขดัใจรั่วซ ีเธอเป็นถงึลกูสาวมาเฟียใหญ่

ของเซี่ยงไฮ้ หากยงัอยากมชีวีติรอดกห็ดัท�าตวัดกีบัเธอไว้ แล้วชวีติจะยนืยาว

“นี่! ฉันสวยหรือยัง” รั่วซีถามพนักงานคนหนึ่งที่อยู ่ตรงส่วน

ประชาสมัพนัธ์

“สะ...สวยแล้วค่ะ วนันี้คุณรั่วซสีวยที่สุดเลยค่ะ” แม้จะรู้ว่าคนพวกนี้

ตอบเพื่อเอาใจ แต่รั่วซเีองกต็้องการความมั่นใจก่อนจะไปพบแฟนหนุ่ม
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“ขอบใจนะ” เธอควกัเงนิจ�านวนหนึ่งส่งให้เป็นค่าตอบแทน แลว้ก้าวเท้า

เรว็ๆ ไปขึ้นลฟิต์

ภาพฝันหวานชื่นที่รั่วซีวาดไว้กลับพังทลายลงทันที เมื่อหญิงสาว 

ใช้คยี์การ์ดเปิดประตูเข้าไปภายในห้องพกัสุดหรู

แสงเทยีนในห้องส่องสลวั เสยีงเพลงสากลอะคสูตกิสค์ลอเบาๆ พร้อม

กลิ่นไวน์จางๆ บนโซฟาตัวยาวปรากฏสองร่างคลอเคลียกันอยู่ คนหนึ่งคือ

แฟนของเธอ ส่วนอกีคนเป็นผู้หญงิที่ไหนกไ็ม่รู้ในสภาพเกอืบเปลอืย กอดจูบ

ซุกไซ้ไปตามเรอืนกายของแฟนเธอที่เหลอืเพยีงกางเกงสแลก็ส์สดี�าสนทิ

รั่วซยีนืตวัสั่นน�้าตาคลอ แต่นั่นยงัไม่สะเทอืนใจเท่าการได้ยนิชายหนุ่ม

คุยโทรศพัท์กบัใครบางคน

“ฮ่าๆ เธอหลอกง่ายจะตายไปรั่วซนี่ะ รอให้ผมได้แต่งงานกบัเธอก่อน 

แก๊งของคุณจะได้ไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ถูกขบัไล่ที่ท�ากนิอกีต่อไป ส่วนแบ่งก็

เป็นไปตามนั้นละ ผมขอครึ่งหนึ่ง”

รั่วซเีข่าอ่อนแทบจะทรุดลงบนพรม ชาร์ล...คนที่เธอรกั ทรยศเธอได้

อย่างไร

หญงิสาวหมนุตวัหนอีอกจากห้อง เธอต้องบอกเรื่องนี้ให้คณุพ่อได้รูเ้พื่อ

ป้องกนัพวกคดิไม่ซื่อที่ซ่อนตวัอยู่ในมุมมดื แต่ทนัใดนั้นผู้หญงิบนโซฟากห็นั

มาเหน็รั่วซจีนได้

“คุณชาร์ลคะ มคีนเข้ามาในห้องค่ะ!”

“บ้าฉบิ! สั่งเอาไว้แล้วแท้ๆ ว่าไม่ให้ใครขึ้นมา” ชาร์ลเหน็ร่างเพรยีวบาง

อนัคุ้นตาก่อนที่ประตูห้องจะปิดลง เขาคว้าเสื้อเชิ้ตสขีาวมาใส่อย่างรวดเรว็

“อยู่ในนี้ ห้ามออกไปไหน!” เขาหนัไปสั่งหญงิสาวบนโซฟาด้วยน�้าเสยีง

ที่แฝงไว้ด้วยความน่ากลวั
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บนถนนนอกเมืองสายยาวมีรถสองคันขับมาด้วยความเร็วสูง รถ 

คนัหน้าเป็นของรั่วซ ีส่วนรถที่แล่นตามหลงัเป็นของชาร์ล เขาตามเธอมาเพื่อ

ต้องการอธิบายหรือต้องการเก็บกวาดก็สุดจะรู้ได้ รั่วซีเหยียบคันเร่งเพิ่ม

ความเรว็ขึ้นอกี มอืหนึ่งจบัพวงมาลยั อกีมอืหนึ่งกก็ดโทรศพัท์ยกิๆ

“เลวที่สุด! สญัญาณรบกวน” มอืบางปล่อยโทรศพัท์ที่ห้อยคล้องอยู่ที่

ล�าคอจนแกว่งไปมา เซี่ยงไฮ้ยามค�่าคืนในเขตชานเมืองช่างเงียบเชียบไร้ผู้คน 

แม้กระทั่งแสงไฟบนถนนยงัรบิหรี่

ชาร์ลช�านาญทางกว่ารั่วซมีากนกั โรงแรมของเขาอยู่สดุเขตในเมอืง พอ

ออกนอกเมืองมาแล้วก็มีแค่ถนนกับสองข้างทางรกทึบ ภูเขาขึ้นสลับซับซ้อน 

เขาเปลี่ยนเส้นถนนเพื่อที่จะอ้อมไปดักหน้าเธอ จนกระทั่งที่สุดแล้วเขาก็ตาม

แฟนสาวทนั

รั่วซคีว้าขวดโหลมาเปิดแล้วหยบิลูกอมใส่ปากด้วยความหงุดหงดิและ

เสยีใจ ไม่ไกลจากตรงหน้ามแีสงไฟส่องจนแสบตาท�าให้เธอรู้ว่านั่นคอืรถของ

ชาร์ล เขาเปิดไฟสูงใส่เธอได้อย่างน่าตบกะโหลก หญงิสาวเหยยีบเบรกจนมดิ 

รถคนัหรูจอดนิ่งบนถนน รถสองคนัจอดเผชญิหน้ากนัไม่ไกลมาก

“จะเอายงังี้ใช่ไหม ได้!” รั่วซเีหยยีบคนัเร่งพุ่งเข้าใส่รถของชาร์ล หาก

คดิจะวดัใจกบัเธอกม็าเถอะ

อีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นรถสองคันก็จะชนกันอยู่แล้ว ชั่วอึดใจรั่วซี 

กลนืลกูอมลงคอโดยไม่ได้เคี้ยวอย่างทกุท ีและกเ็ป็นจงัหวะเดยีวกบัที่ชาร์ลหกั

พวงมาลยัหลบรถของเธอลงข้างทาง

รั่วซีเหยียบคันเร่งทั้งที่หัวใจเต้นกระหน�่า ความจริงแล้วเธอก็กลัวอยู่

บ้าง แต่เพราะรู้นิสัยของชาร์ลดี เขากลัวตายยิ่งกว่าอะไร ถึงกระนั้นวันนี้ 

เธอกจ็ะไม่ปล่อยชาร์ลไปแน่ เธอจ�าเป็นต้องก�าจดัเขาเพื่อผู้เป็นพ่อ

นับได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เธอประมาทที่สุดในชีวิต ออกมาหาเขาโดยไร้ 

บอดกีาร์ดและอาวุธ หน�าซ�้ายงัไม่ได้หาทางหนทีไีล่ไว้ ไม่เคยคดิมาก่อนเลยว่า

จะเกดิเหตกุารณ์สะเทอืนใจ ที่เลอืกเส้นทางไม่คุน้เคยกเ็พื่อกนัคนของชาร์ลมา 
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ดกัหน้า สญัญาณโทรศพัท์ถกูรบกวนเพราะเขา ท�าให้ขาดการตดิต่อกบัคนอื่น

โดยสิ้นเชงิ แล้วเช่นนี้จะขอความช่วยเหลอืจากใครได้

มแีค่โทรศพัท์มอืถอืไร้สญัญาณ ขวดโหลใส่ลกูอมทบึแสงที่เธอรกั และ

เปลอืกหอยโง่ๆ จากทะเลมลัดฟีส์ รั่วซหีารูไ้ม่ว่าลกูอมที่กลนืลงไปนั้นคอืสมบตัิ

ปรศินาอกีชิ้นที่หายไป

ในที่สดุกถ็งึทางตนั รั่วซลีงจากรถ เธอถอืสิ่งหนึ่งที่คดิว่าเป็นอาวธุได้

ตดิมาด้วย เธอยนืเอามอืไพล่หลงัซ่อนไว้อย่างแนบเนยีน ชาร์ลลงจากรถแล้ว

เดินเข้ามาใกล้เธออย่างระแวดระวัง เขาเป็นศิลปะป้องกันตัวแต่ถ้าให้สู้กับ 

รั่วซจีรงิๆ คงใช้เวลานาน และอาจไม่เป็นผลดเีท่าที่คดิ

เขายนืห่างจากเธอเลก็น้อย ที่ตรงนี้เป็นหน้าผาสูง ด้านล่างได้ยนิเสยีง

คลื่นทะเลซดักระทบดงัเป็นระลอกๆ

‘ละครมาก! หนจีนสุดหล้าฟ้าเขยีว สุดท้ายมาตนัที่หน้าผา หวงัว่าคง

ไม่ต้องกระโดดลงไปเพื่อหนีเขาหรอกนะ’ รั่วซีคิดในใจ เธอยืนหันหลังให้

หน้าผา ยามเขายืนอยู่ตรงหน้าเช่นนี้ ภาพความทรงจ�าเก่าๆ ที่เคยหวานชื่น

ท�าให้ใจเจบ็ปวดจนเกนิจะทนไหว

“ศกัดิ์ชาย! ที่ผ่านมามนัคอือะไร คุณมาท�าดกีบัซที�าไม!” รั่วซคีาดคั้น

ถามด้วยการเรยีกชื่อจรงิของเขา

ชายหนุ่มขมวดคิ้ว ท�าหน้าบึ้งตงึ “ผมบอกว่าให้เรยีกชาร์ลไง”

“นั่นไม่ใช่ประเดน็หรอกชาย ตอบค�าถามซมีาเดี๋ยวนี้” รั่วซตีวัสั่นด้วย

ความเสยีใจ ตลอดเวลาที่คบกนัมาช่างสูญเปล่าจรงิๆ

ชายหนุ่มถอนหายใจเล็กน้อย นิ่งคิดครู่หนึ่งแล้วจึงตอบ “ถามอะไร

แบบนั้น เพราะว่าผมรกัคุณยงัไงล่ะครบัรั่วซ”ี

ค�าตอบนี้ช่างท�าให้เธอใจสลายอย่างแท้จรงิ ‘รกัเหรอ? รกัแล้วยงันอกใจ 

รกัแล้วยงัคดิทรยศจะท�าลายครอบครวัของเธออกี หากเขาได้แต่งเข้ามา เป็น

ไปได้ว่าเขาจะต้องหาทางก�าจดัคุณพ่อเงยีบๆ แน่’
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“รั่วซีฟังผมนะ เรามาคุยกันดีๆ ก่อนดีไหมคะที่รัก” ชาร์ลใช้ค�าพูด 

หวานหูเพื่อหลอกล่อ ค่อยๆ เดนิเข้าใกล้เธอทลีะก้าว

รั่วซนีิ่งเงยีบ ก�าอาวธุในมอืแน่น ใบหน้าสวยคมเยน็ชาไร้ความหวานซึ้ง

อย่างทุกที

“มันไม่ใช่อย่างที่คุณได้ยิน อีกหน่อยธุรกิจทุกอย่างของแก๊งก็ต้องตก

มาเป็นของคณุอยู่ด ีในเมื่อผมจะมาเป็นสามใีนอนาคตแล้ว ผมกแ็ค่จะช่วยคณุ

ดูแลแบ่งเบาภาระ ผดิตรงไหนล่ะคนด”ี

เขาแก้ตัวได้อย่างหน้าด้านๆ คิดว่าค�าพูดนี้เธอจะเชื่อใช่ไหม ดีมาก!  

เช่นนั้นเธอกจ็ะเสแสร้งเหมอืนเขา

“จริงเหรอคะ” รั่วซีถามอย่างคาดหวัง แสดงสีหน้ารู้สึกผิดที่เข้าใจ 

ชายหนุ่มผดิไป

“จริงสิคะที่รัก เรามาปรับความเข้าใจกันก่อนดีไหม” ตอนนี้เพียง 

หว่านล้อมหญงิสาวให้ได้ก่อน แล้วทุกอย่างกจ็ะง่ายเหมอืนปอกกล้วยเข้าปาก

ชาร์ลเดนิอ้าแขนกว้างเข้าไปหารั่วซ ีแล้วกอดเธอไว้ในอ้อมอก หญงิสาว

คนนี้รกัเขามาก ไม่ว่าพูดอะไรเธอกเ็ชื่อไปหมด เพราะเธอมนัโง่...

“อ๊ากกก!”

เสยีงร้องอย่างเจบ็ปวดดงัก้อง ต้นไม้ในป่าข้างทางวูบไหว นกทั้งหลาย

ที่หลบัอย่างสงบบนิขึ้นท้องฟ้าด้วยความตกใจ

นยัน์ตาชาร์ลเบกิกว้าง มองหญงิสาวอย่างไม่อยากจะเชื่อ เธอแทงเขา! 

“คุณ!...”

“อ๊ากกก!”

ไม่ทันได้พูดก็ต้องร้องออกมาอีกหน เมื่อมือของหญิงสาวขยับไปมา

ราวกบัจะท�าให้สิ่งที่แทงเขานั้นแทงลกึขึ้นอกี

รั่วซีมองแฟนหนุ่มตรงหน้าด้วยดวงตาแดงก�่า เธอไม่แม้แต่จะร้องไห้ 

ในมอืก�าเปลอืกหอยโง่ๆ จากทะเลมลัดฟีสไ์ว้แน่น ขยบัอยา่งโหดเหี้ยมแทงลกึ

เข้าไปที่หลงัเขา หยาดเลอืดสแีดงเปียกชุ่มมอืเธอ



20
พระชายารั่วซี เล่ม 1

“ชายคะ นี่คอืผลที่คุณทรยศซแีละครอบครวัของซ ี เป็นไงคะ ความ

รู้สกึที่ถูกแทงข้างหลงัมนัเจบ็มากใช่ไหม ก่อนหน้านี้ซจี�าได้ว่าคุณก�าลงันวัเนยี

อยู่กบัหอย ถ้าอย่างนั้นคุณกต็ายเพราะหอยเถอะค่ะ”

ว่าจบเธอกห็มุนตวัชายหนุ่มสลบักบัที่ตวัเอง แล้วผลกัเขาลงหน้าผาไป

อย่างไม่ไยดี

“รั่วซ!ี...ซ.ี..ซ.ี..”

เสยีงเขาดงัสะท้อนเรยีกขานชื่อเธอจนเงยีบไป เสยีงคลื่นซดัเข้าหน้าผา

ดงักลบไปจนหมดสิ้น

รั่วซีมองลงไปยังเบื้องล่างอันมืดมิด เธอหลับตาลง สูดลมหายใจเข้า

ลึกๆ ที่นี่คงพ้นเขตสัญญาณรบกวนแล้ว เธอต้องให้ลูกน้องมาเก็บกวาด 

ก่อนที่ต�ารวจจะมาพบ

แต่ก่อนที่หญงิสาวจะหยบิโทรศพัท์ขึ้นมา

ปัง!

ร่างเพรียวบางทรุดลงกับพื้นจนเกือบจะตกหน้าผาตามชาร์ลไป เธอ 

ถูกยงิ!

ด้วยความรู้สกึถงึอนัตรายจงึเบี่ยงหลบ กระสุนเลยไม่เข้าหวัใจ ทว่าก็

ห่างเพยีงนดิเดยีวเท่านั้น ตอนนี้ชวีติเธออยู่ในอนัตรายแล้ว ทนัททีี่หนัไปเหน็

ว่าเป็นใคร กท็�าเอาหวัใจของหญงิสาวแทบหยุดเต้น

“พะ...พี่กว!ี ทะ...ท�าไมคะ! อกึ!” 

กลิ่นคาวเค็มไล่ขึ้นมาตามล�าคอ ก่อนที่มุมปากจะมีเลือดไหลออกมา 

ดวงตาเธอพร่ามวั ชกัจะมองคนตรงหน้าไม่ชดัเจน

“ยงัจะถามอกีเหรอ แกน่าจะรูว่้าแกมนัเป็นตวัน่าร�าคาญที่คอยขดัขวาง

อนาคตของพี่” กววีธัน์เดนิเข้าไปหาน้องสาวด้วยสหีน้านิ่งเฉย เขายกมุมปาก

ยิ้มอย่างเย้ยหยันเมื่อเห็นน้องสาวผู้ไม่เคยล้ม นอนตะแคงกุมบาดแผลจม 

กองเลอืด

“แกกม็วีนันี้ได้เหมอืนกนันะรั่วซ ีโง่ยงัไงกโ็ง่ยงังั้น” ค�าพูดพี่ชายคล้าย
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ลิ่มแหลมๆ ที่ตอกเข้ากลางใจ

น�้าตาที่ไม่คดิว่าจะไหล กไ็หลออกมาตอนนี้เอง แม้กระทั่งครอบครวั

ยงัทรยศเธอ!

มือข้างหนึ่งกุมอกไว้เพื่อไม่ให้เลือดไหลเร็วขึ้น ชุดเดรสสีแดงชุ่มโชก 

ไปด้วยเลอืดสดๆ ใบหน้าสวยคมซดีเซยีว รมิฝีปากสั่นระรกิ

“พี่ก็ไม่เคยรักซีเหรอคะ” เธอถามเสียงสั่นเครือเจือความสิ้นหวัง  

ของเหลวอุ่นๆ อาบชโลมกายจนชุ่มโชก

“ใช่! พี่ไม่เคยรกัแกเลย” เขาตอบกลบัอย่างเลอืดเยน็

ด้วยเหตุการณ์ตรงหน้าท�าให้รั่วซีนึกย้อนไปว่า ความจริงแล้วพี่ชาย 

คดิจะฆ่าเธอตั้งแต่ไปเที่ยวมลัดฟีส์ ถงัด�าน�้านั่นต้องไม่ใช่เรื่องบงัเอญิ คงเป็น

เมษยาณทีี่คอยช่วยเหลอื แม้กระทั่งเพื่อนสนทิเพยีงหนึ่งเดยีวกย็งัทรยศเธอ!

“ฮ่าๆ” รั่วซหีวัเราะอย่างบ้าคลั่ง เจบ็ใจจนเส้นเลอืดในสมองแทบแตก 

เธอด่าสวรรค์ ด่าโชคชะตา ท�าไมถงึได้โหดร้ายกนัถงึเพยีงนี้

“พี่กวีคะ ซีก็ไม่ได้โง่ถึงเพียงนั้น ทุกอย่างที่พี่ท�าผิดกฎหมายลับหลัง 

คุณพ่อ ซเีกบ็รวบรวมเป็นหลกัฐานอปัโหลดลงในเวบ็ชื่อดงั ถ้าภายในสามวนั

ซยีงัไม่ไปใส่รหสั มนักจ็ะเผยแพร่ออกไปให้ชาวโลกได้รู้ถงึสิ่งที่พี่กวที�า” รั่วซี

พูดตอกหน้าพี่ชายด้วยน�้าเสยีงอ่อนระโหยโรยแรง

ด้วยค�าพูดนี้เองกวีวัธน์ถึงกับโกรธจนเลือดขึ้นหน้า พุ่งตรงเข้าไปหา 

น้องสาวที่นอนอยู่บนพื้นอย่างไร้ทางสู้

“ว่ายงัไงนะ! แก! ตายซะเถอะ!” มอืใหญ่ของพี่ชายบบีคอน้องสาวต่าง

แม่ ไร้ซึ่งความเสยีใจและความผูกพนัที่มมีายาวนาน เขาไม่เชื่อว่าแค่เวบ็ไซต์

กระจอกๆ จะท�าอะไรได้ หลงัจากฆ่าเธอ เขากจ็ะรบีไปจดัการเรื่องที่น้องสาว

ข่มขู ่ทกุอย่างจะเสรจ็สิ้นก่อนครบก�าหนดสามวนัอยูด่ ีอ�านาจเงนิท�าได้ทกุอย่าง

อยู่แล้ว

รั่วซีมองพี่ชายด้วยความรักและอาลัยวูบหนึ่ง ลมหายใจแผ่วเบา 

จวนเจยีนจะขาดห้วง เธอกดัรมิฝีปากรวบรวมแรง ก่อนจะไม่มโีอกาสอย่างนี้
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อกี มอืทั้งสองจบัคอเสื้อของพี่ชายไว้แน่น ด้วยความที่เขาไม่ได้ระวงัตวั จงึถกู

น้องสาวเหวี่ยงข้ามศรีษะของเธอโดยใช้เท้าถบียนัเป็นแรงส่ง ท�าให้ชายร่างโต

ลอยละลิ่วร่วงหล่นลงไปตรงหน้าผา

“ไม่!...ไม่...ไม่...”

นี่คอืเสยีงสุดท้ายของกววีธัน์ที่รั่วซไีด้ยนิ

“แคก็! แคก็!”

เธอไออย่างอ่อนแรง เลือดไหลออกจากร่างเรื่อยๆ พลังชีวิตก�าลังจะ

หลุดลอยไป น�้าตาไหลลงจนเปียกกกหู หัวสมองตื้อไปหมด เริ่มเกดิอาการ 

วงิเวยีนหน้ามดืเพราะเสยีเลอืดไปมาก

Rrrr...Rrrr...

เสยีงโทรศพัท์ดงัได้จงัหวะ รั่วซกีดเปิดล�าโพงคยุโดยที่ไม่ได้มองหน้าจอ 

ว่าเป็นใคร

“อ้าว...ยงัไม่ตายเหรอ” เสยีงสดใสของเมษยาณดีงัมาจากปลายสาย

มุมปากรั่วซปีรากฏรอยยิ้มเยน็ชา เธอไม่มเีวลาแล้ว ไม่มอีกีแล้ว “เม

เพื่อนรกั ฉนัมบีางอย่างจะขอแกก่อนตาย”

“อะไรล่ะ บอกมาสิ ถ้าท�าได้จะท�าให้” น�้าเสียงเยาะเย้ยถามอย่างนึก

สนุก

เมษยาณีอิจฉารั่วซีและเกลียดเพื่อนคนนี้มานาน ท�าเป็นเก่งอยู่ตลอด

เวลา ท�าอย่างกบัว่าจะไม่มใีครล้มเธอได้ ถ้าผู้หญงิคนนี้ตาย เมษยาณทีี่เป็น

แฟนสาวของกววีธัน์กจ็ะยิ่งสุขสบายมากขึ้นจากสมบตัแิละอ�านาจทั้งหมด

“ฉนัอยากให้แกพูดค�าว่า ‘ก�าจดัทิ้ง’ ” รั่วซนีอนหงายมองท้องฟ้าที่เตม็

ไปด้วยหมู่ดาวระยบิระยบั มอืกุมปากแผล หอบหายใจอย่างรุนแรง เหตุผล

ที่คดิทรยศของเพื่อนคนนี้เธอไม่มเีวลาฟัง

“ก�าจดัทิ้ง? ค�าขอแปลกเนอะ แต่กเ็อาเถอะ ก�าจดัทิ้ง ก�าจดัทิ้ง ก�าจดั

ทิ้ง กรี๊ดดด!” ไม่ทนัขาดค�าเย้ยหยนั เสยีงร้องด้วยความตระหนกกด็งัมาจาก

ปลายสาย และเงยีบไปเหมอืนเมษยาณไีด้หายไปจากโลกนี้แล้ว ไม่นานกม็ใีคร
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บางคนพูดมาจากปลายสายแทน เป็นเสยีงของชายหนุ่มคนหนึ่ง

“เรยีบร้อยแล้วครบัคุณหนู” คนพูดเป็นบอดกีาร์ดประจ�าตวัของเมษ-

ยาณี คนผู้นี้เคยล้มละลายเพราะครอบครัวของเมษยาณี สิ้นเนื้อประดาตัว 

จนต้องหลบๆ ซ่อนๆ ทั้งยังถูกตามฆ่า ต้องหนีหัวซุกหัวซุนราวกับขอทาน  

โชคดีได้รั่วซีช่วยเหลือเอาไว้ ปลอมแปลงเอกสาร มอบชีวิตใหม่ให้ และท�า

ศลัยกรรมเปลี่ยนหน้า ชายหนุ่มหลงรกัรั่วซสีุดหวัใจ ยอมท�าทุกสิ่งที่เธอขอ 

แม้กระทั่งยอมมาเป็นบอดกีาร์ด ปกป้องคนที่ท�าให้ครอบครวัของตนสูญสิ้น 

และเขากท็�าด้วยความเตม็ใจ

คนอย่างรั่วซีรู้ดีว่าชายหนุ่มเจ็บแค้น เธอเลยลั่นค�าสัญญาไว้ว่า หาก 

วนัหนึ่งถงึเวลาที่เมษยาณตี้องตาย จะให้เขาเป็นคนจดัการ

“ขอบใจมาก ซคีงต้องไปแล้ว” รั่วซกีดวางสาย เธอไม่มเีวลาแล้วจรงิๆ 

ไม่แม้แต่จะฟังเสยีงอนัรวดร้าวของชายหนุ่ม แต่ก่อนที่จะกดโทรศพัท์ คนที่

เธออยากคุยด้วยที่สุดกโ็ทร. มาพอดี

“คะ...คุณพ่อขา ฮือๆ” เธอปล่อยโฮเสียงเบาราวจะขาดใจได้ทุกเมื่อ 

ดวงตาพร่ามวัเตม็ไปด้วยหยดน�้าใส

“อดทนไว้ลูก พ่อก�าลังตามสัญญาณ GPS ไปช่วย!” เสียงเข้มจาก 

ผู้เป็นพ่อเจ็บปวดใจเหลือประมาณ เขารู้ตัวช้าไป หากลูกน้องไม่รายงานว่า

ลูกชายเคลื่อนไหวผดิปกต ิเขากย็งัไม่เอะใจว่าจะมเีรื่องใดเกดิขึ้นกบัลูกสาว

“คะ...คุณพ่อคะ พี่กวีวัธน์คิดไม่ซื่อ ชาร์ลก็ด้วยอีกคน คุณพ่อต้อง

ระวงัเอาไว้นะคะ” รั่วซเีอ่ยด้วยน�้าเสยีงขาดๆ หายๆ เธอไม่แน่ใจว่าชายหนุ่ม

ทั้งสองตายแน่แล้วหรอืไม่

“พ่อรู้! พ่อรู้แล้ว หยุดพูด แล้วรอพ่อ!” ผู้เป็นพ่อกลวัลูกสาวจะทน 

ไม่ไหว ฟังจากน�้าเสียงของลูกสาว เขาก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับ

เธอ

“ซ.ี..ซรีกัพ่อค่ะ รกัมากที่สุดในโลก ซขีอให้คุณพ่อมคีวามสุข สุขภาพ

แขง็แรง อยู่อย่างเข้มแขง็นะคะ” เธอรบีพูดในสิ่งที่คดิ 
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“อย่าพูดอย่างนั้นไอ้ลูกปากไม่ด ีพ่อก�าลงัจะไปหา รอพ่อก่อน!” เสยีง

คนเป็นพ่อสะอื้นดงัแข่งกบัเสยีงเฮลคิอปเตอร์

‘อา...ท้องฟ้าวนันี้สวยจงั’

ดวงตากลมโตหลบัพริ้ม พร้อมกบัลมหายใจที่ค่อยๆ ขาดห้วงลงเรื่อยๆ 

ความเจบ็ปวดจากบาดแผลและจติใจแผ่ลามไปทั่วร่างจนชนิชา...

“ลา...ลาก่อนค่ะคุณพ่อ ถ้ามบีุญวาสนา ซขีอเกดิเป็นลูกของคุณพ่ออกี

นะคะ...” ใบหน้าสวยคมที่ก�าลงัมองท้องฟ้าเอยีงไปทางขวาเลก็น้อย ลมหายใจ

ของหญงิสาวหยุดนิ่งตรงกบัจงัหวะที่หวัใจหยุดเต้น

ค�าพูดสุดท้ายนี้ราวกบัเป็นค�าอธษิฐานก่อนตายของเธอ

“ซซี!ี ซซี!ี” เสยีงเรยีกจากปลายสายดงัสะท้าน ทว่าคนถูกเรยีกไม่มวีนั

ที่จะได้ยนิอกีแล้ว

เสียงดนตรีจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้นรบกวนความเงียบสนิทของ 

สรรพสิ่งรอบด้าน เพื่อต้องการจะบอกกับร่างไร้วิญญาณว่าตอนนี้เป็นเวลา 

00.00 น.

ร่างของหญงิสาวมแีสงสว่างวาบขึ้น ก่อนจะจางหายไปราวกบัว่าไม่เคย

มอีะไรเกดิขึ้น...



รั่วซีที่หนึ่ง
ชีวิตใหม่ที่ไม่ใหม่

‘เจบ็จงั...ไม่ใช่ว่าเราตายแล้วหรอกเหรอ’

รั่วซพียายามลมืตาขึ้น เจบ็ไปหมดทั้งเนื้อทั้งตวั เกดิอะไรขึ้นหลงัจาก

เธอโดนยงิกนัแน่ เหตุใดเธอยงัไม่ตายเล่า

‘อา...ลมืตาไม่ขึ้น’

ในระหว่างนี้สองหูของเธอได้ยินเสียงกระเบื้องกระทบกับโต๊ะไม้ และ

กลิ่นแอลกอฮอล์ลอยคลุ้งในอากาศ

ร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงในตอนแรก ยามนี้เริ่มรู้สึกได้ว่าแรงที่หายไป 

ก�าลงัจะกลบัมาทลีะน้อย แต่ไม่ถงึกบัทั้งหมดเพราะความเจบ็ปวดตามร่างกาย

รั่วซลีองขยบัมอืขยบัเท้าว่าใช้การได้ไหม ความเจบ็ปวดรมุเร้าอยูต่ลอด

เวลา ไม่ไกลจากเธอมคีนเฝ้าอยู่ ฉะนั้นทุกอย่างที่ท�าจงึเป็นไปอย่างเงยีบกรบิ

และระมดัระวงั ลมหายใจรวยรนิราวกบัจะขาดใจได้ทุกเมื่อ

ความเย็นที่ซึมซาบตามผิวกายบ่งบอกได้ว่าตอนนี้เธอนอนคู้อยู่บนพื้น 

ร่างเธอคงมีบาดแผลอยู่เต็มไปหมดถึงได้เจ็บเพียงนี้ น่าแปลกนักที่บริเวณ 

อกด้านซ้ายกลบัไม่รู้สกึว่าเคยถูกยงิ

รั่วซพียายามลมืตาขึ้นอกีครั้ง จากพร่าเลอืนกค็่อยๆ แจ่มชดัขึ้น เบื้อง

หน้าไม่ไกลออกไปมบีรุุษผู้หนึ่งนั่งยกจอกสุราขึ้นดื่มเพยีงล�าพงั เขาสวมเสื้อผ้า

เนื้อหยาบ แสงแดดที่ส่องเข้ามาตามรอยแตกของผนัง ท�าให้เธอเห็นหน้าเขา 
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ไม่ชดัเท่าไร ที่นี่เป็นบ้านไม้เก่าๆ โทรมๆ หลงัหนึ่ง

“เฮ้อ ข้าไม่ผดิเสยีหน่อย นางอยากใจเสาะรบีตายเอง ข่มขูน่ดิๆ หน่อยๆ 

ท�าเป็นทนไม่ไหว สตรกีเ็ป็นเช่นนี้ อ่อนแอยิ่งนกั” ชายผู้นั้นบ่นกบัตวัเองอย่าง

เมามาย แล้วยกจอกกระดกจนหมดในรวดเดยีว

รั่วซีขมวดคิ้วเล็กน้อย นิดหน่อยตรงไหนกัน เธอเจ็บไปหมดทั้งตัว 

ราวถกูมดีที่มองไม่เหน็เชอืดเฉอืน มนัเป็นคนของแก๊งไหน แล้วคณุพ่อที่บอกว่า 

จะมารบัเธอเล่า หญงิสาวรูส้กึหวาดกลวั ไม่ใช่ว่าพ่อของเธอกเ็สยีท่าด้วยหรอก

นะ

รั่วซค่ีอยขยบัตวัลุกขึ้นอย่างแนบเนยีน โลหติไหลซมึออกมาเป้ือนชดุที่

สวมจนเป็นด่างดวง ในห้องมืดสลัวเขาย่อมไม่รู้ว่าเธอเคลื่อนไหว สิ่งหนึ่ง 

ดงึความสนใจเธอไป นั่นคอืเสื้อผ้าที่สวม เหตใุดจงึดหูรหูรารุม่ร่ามยิ่งนกั เสื้อ

แขนกวา้งจนคนลอดเข้าไปได้ กระโปรงกย็าวกรอมเท้า แค่เดนิกจ็ะสะดดุแลว้

รั่วซีสูดปากแผ่วเบา ถกแขนเสื้อหาสาเหตุที่ท�าให้เธอเจ็บ ผิวขาวนวล

เนียนเป็นรอยเหมือนโดนมีดบาดเต็มไปหมด อย่าบอกนะว่าเขาจับเธอมา

ทรมานโดยการเฉอืนแขนเล่น นยัน์ตาคมกรบิสาดประกายอ�ามหติไปยงับุรุษ

ผู้มนึเมา

‘แกตายแน่ไอ้โรคจติ!’ เธอคาดโทษชายคนนั้นในใจอย่างเจบ็แค้น

“รอมดืค�่า ข้าค่อยน�าร่างเจ้าไปฝัง เราอย่าได้มอีนัใดตดิค้างกนัเลยนะ

คุณหนูรั่วซ”ี เขาพมึพ�าเบาๆ ราวส�านกึผดิ

รั่วซีละความคิดประหลาดเอาไว้ก่อน เธอแก้สายรัดเอวของตัวเอง 

ออกมา จบัปลายทั้งสองด้านพนัมอื เหลอืตรงกลางเอาไว้เพื่อปลดิชวีติคนตรง

หน้า

ร่างบอบบางอ่อนแรงค่อยๆ เดนิไปด้านหลงัของเขา เมื่อได้จงัหวะที่อกี

ฝ่ายไม่ทนัระวงัตวั รั่วซกีข็ยบัมอืทั้งสองด้วยความเรว็ สายรดัเอวรดัคอบุรุษ

ผู้มนึเมาจากด้านหลงั

“อกึ! อะไรกนั เป็นไปไม่ได้ เจ้าตายไปแล้วนี่...” น�้าเสยีงตระหนกตกใจ
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อย่างไม่อยากจะเชื่อ เขาพยายามดิ้นให้หลุดพ้น ไหสุราตกแตกดงัเพล้ง! มอื

จบัสายรดัเอวที่คอไม่ให้รดัแน่นกว่าเดมิ

“บอกมา เจ้านายของแกเป็นใคร!” ร่างบางโซเซไปตามแรงที่บุรุษผู้นั้น

ดิ้น เธอมเีวลาถามเพยีงครู่เท่านั้น หากยดืเวลานานไปเธอคงทนไม่ไหว เจบ็ไป

ทั้งกาย หน�าซ�้าแรงยงัน้อยอกีต่างหาก

เขาไม่ตอบแต่กลับยกมือข้างหนึ่งฟาดมาทางด้านหลัง มือของเขามีไอ 

สีด�าเคลือบเอาไว้ นัยน์ตารั่วซีเบิกโพลงอย่างไม่เข้าใจถึงความมหัศจรรย์นี้  

ก่อนจะเบี่ยงหลบ แล้วยกแขนขึ้นเสมอศรีษะ หมุนตวัสามรอบ ให้ศรีษะลอด

รูตรงกลางของสายรดัเอว จนกระทั่งถงึรอบที่สามกห็นัหลงัชนกบัเขา เพื่อให้

สายรัดแน่นหนาและยึดไม่ให้บุรุษผู้มึนเมาเคลื่อนไหวต่อต้าน ร่างบางก้มลง

ออกแรงดงึสายรดัเอว ไม่ยอมแพ้ที่จะสู้กบัแรงของอกีฝ่าย เธอสูดลมหายใจ

เข้าลกึ รั้งมอืลงต�่าอย่างสุดแรง

“ย้า!” แขนของเธอสั่นระรกิ ฝ่ามอืถูกสายรดัเอวรดัแน่นจนชาดกิ

“อกึ! อกึ!” เขาดิ้นขลุกขลกัอกีไม่กี่ท ีสกัพกักแ็น่นิ่งไป

รั่วซปีล่อยมอืจากสายรดัเอว ร่างบางทรุดลง หน้าเกอืบทิ่มพื้น ดทีี่ว่า

เธอเอาแขนรองไว้ได้ทนั

แฮกๆ ‘รอดไปอกีวนั’

หญงิสาวนอนหอบหายใจแรงอยูบ่นพื้น ล�าคอแห้งเป็นผง นกึถงึสภาพ

ร่างกายตวัเอง นี่ไม่ใช่ตวัเธอ จากเสื้อผ้ากบัผวิกายและรปูร่างโดยรวมต่างกนั

อย่างสิ้นเชงิ ชุดที่ใส่กเ็ป็นชุดจนีโบราณ เส้นผมสนี�้าตาลเข้มที่ยาวเกอืบถงึเข่า

บดันี้กระเซอะกระเซงิยุ่งเหยงิ

ฉับพลันนั้นความทรงจ�าเจ้าของร่างก็ถาโถมเข้ามาในหัวเธอแบบขาดๆ 

หายๆ เธอมาอยู่ในร่างของซือหม่ารั่วซี อายุสิบสี่หนาว เป็นคุณหนูสี่ของ 

ตระกูลซือหม่าอันเป็นตระกูลใหญ่ที่มีอ�านาจทางการทหาร บิดาเป็นแม่ทัพ 

นามซือหม่าซีฮุย นางเป็นลูกฮูหยินใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้ว มีพี่น้องทั้งหมด 

หกคน มพีี่ชายร่วมมารดาหนึ่งคนซึ่งเป็นคนโต นอกนั้นเป็นลูกของเมยีอื่น
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รั่วซรีู้สกึไม่คุ้นหู หากเธอย้อนเวลามาจรงิ เจ้าของร่างนี้ชื่อรั่วซ ีฉะนั้น

นี่คอืสมยัราชวงศ์ชงิใช่หรอืไม่ นางต้องเป็นคุณหนูรองไม่ใช่หรอื และกไ็ม่ได้

แซ่ซอืหม่าด้วย หน�าซ�้ายงัมพีี่ชาย หาใช่พี่สาวไม่ หญงิสาวมนึงงในสิ่งที่ไม่ตรง

กบันยิายที่เคยอ่าน

ระหว่างที่ความทรงจ�ามาเพียงเท่านี้ เธอจึงทึกทักไปเองว่านี่คือสมัย

ราชวงศ์ชงิ

รั่วซีค่อยๆ หยัดกายลุกขึ้นยืนช้าๆ ร่างกายอ่อนล้าเสียเลือดมากจน

ซีดเซียว ทว่ายามนี้เธอรู้สึกตื่นเต้นมากกว่า เพราะรู้ทุกอย่างในนิยายอิง

ประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี เท่านี้ชีวิตที่เหลือก็ไม่ยากแล้ว แต่เธอจะไม่ให้จบ

เหมอืนในนยิายที่อ่านมาหรอกนะ รั่วซคีนนี้จะต้องแฮปปีเอนดิ้งสุดๆ

หญิงสาวเดินไปค้นร่างไร้วิญญาณของบุรุษผู้เมามาย เธอหาได้ชอบ 

ฆ่าคนเป็นผกัปลาไม่ แต่เพราะบุรุษผู้นี้ทรมานเจ้าของร่างจนถงึแก่ความตาย 

ในเมื่อเธอมาอาศยัร่างของนางอยู่ เป็นไปได้ว่าถ้าลุกขึ้นมาให้เหน็แบบโจ่งแจ้ง 

กค็งโดนฆ่าปิดปากซ�้าอยู่ด ีเธอไม่มทีางเลอืกมากนกัในสถานการณ์เช่นนี้

รั่วซคี้นเจอเงนิถุงหนึ่ง เป็นก้อนสเีงนิหลายก้อน หญงิสาวส่ายหน้าไป

มา เจ้าของร่างมคี่าแค่ไม่กี่ต�าลงึเงนิเองหรอื น่าสงสารยิ่งนกัที่ต้องมาจบชวีติ

ตั้งแต่ยังเด็กเช่นนี้ ไม่เพียงเท่านั้นยังเจอมีดพกอีกเล่มหนึ่ง หญิงสาวเก็บทุก

อย่างยดัใส่สาบเสื้อของตน

เมื่อค้นดูทุกอย่างรอบๆ บ้านแล้วไม่เจอเบาะแสที่จะสบืหาคนว่าจ้างได้ 

รั่วซจีงึออกจากบ้านไม้เก่าโทรมๆ หลงันั้น ภายนอกเป็นป่าที่เตม็ไปด้วยต้นไม้

นานาชนิด เดินไปทางไหนก็ล้วนแต่อันตราย ยังดีที่ตอนนี้เป็นเวลากลางวัน 

จึงน่าจะปลอดภัยอยู่บ้าง หากหลงอยู่ในป่านี้ทั้งคืนด้วยสภาพร่อแร่เช่นนี้เธอ

อาจจะไม่รอดกเ็ป็นได้

ร่างบางเกาะต้นไม้เดนิไปเรื่อยๆ พยายามมองหาร่องรอยตามพื้นว่ามี

รอยเท้าคนหรอืรอยเท้าม้าหรอืไม่ และมองหาสมนุไพรห้ามเลอืดไปด้วย สมยั

โบราณในป่าแบบนี้ย่อมมสีมนุไพรมากมาย รั่วซเีองกร็ูว้ชิาแพทย์พอควร เธอ
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แอบศึกษาเมื่อคราวที่แม่ป่วยจนไม่มีทางรักษา ทว่าทุกอย่างก็ไร้ประโยชน์ 

เพราะเธอเองกไ็ม่อาจรกัษาแม่ได้เช่นกนั

ตระกูลแม่ทัพซือหม่าคงหาไม่ยากหากพบผู้คน เธอต้องรีบเดินให้ถึง

ถนนก่อนฟ้ามืด อากาศที่นี่สดชื่นมากจนหญิงสาวอดสูดลมหายใจเข้าลึกๆ 

หลายทไีม่ได้ ชวีติก่อนจบสิ้นแล้ว ตอนนี้เธอได้ชวีติใหม่ ฉะนั้นเธอจะท�าทุก

อย่างให้ดทีี่สุด ใช้ชวีติอย่างมคี่า ไม่สิ้นหวงัหรอืซมึเศร้า แต่ถงึกระนั้นเธอก็

ยงัคดิถงึพ่ออยู่ด ีระหว่างที่เดนิจู่ๆ น�้าตากไ็หล

หูได้ยินเสียงน�้าดังอยู่ไม่ไกล ร่างบางสาวเท้าเร็วรี่เข้าไปที่ริมน�้า รั่วซี 

ย่อตัวลงต�่าวักน�้าขึ้นมาดื่มให้ชุ่มคอ ก่อนจะล้างหน้าล้างตา ฉับพลันที่น�้านิ่ง 

ก็ปรากฏภาพดรุณีน้อยหน้าตางดงาม คิ้วเรียวดั่งคันศรอยู่เหนือนัยน์ตา 

ดอกท้อใสพสิุทธิ์ดุจน�้าค้าง จมูกโด่งเชดิรั้นรบักบัใบหน้าเลก็รูปไข่ รมิฝีปาก

จิ้มลิ้มน่ารกัสรีะเรื่อ ซดีเซยีวและแตกแห้ง พอก้มลงมองส�ารวจตวัเองดีๆ  เธอ

จงึเหน็ว่าร่างนี้มผีวิขาวนวลเนยีนผดุผาด นุม่นิ่มน่าสมัผสัไปหมด รปูร่างเตบิโต

ตามวยั ความสูงก�าลงัด ี

“อา...สบิสี่อกีครั้ง”

รั่วซคีลี่ยิ้มให้ภาพสะท้อนที่อยู่ในน�้า พงึพอใจกบัรูปโฉมใหม่เป็นอย่าง

ยิ่ง เพยีงรอยยิ้มเดยีวกส็ะกดให้ผูค้นนกึเอน็ด ูน�้าเสยีงหวานหตูดิแหบเลก็น้อย 

แต่โดยรวมแล้วไม่ว่าจะเอื้อนเอ่ยอะไรกน็่าฟัง 

ทนัใดนั้นหญงิสาวกลบัหน้ามดืกะทนัหนั เธอคงลมืไปว่าเสยีเลอืดมาก

จงึไม่ได้ระวงัตวัเช่นนี้

“ว้าย!”

ตูม!

ร่างดิ่งลงใต้น�้า รั่วซรีบีแก้สายรดัเอว กระชากเสื้อตวันอกที่ทั้งหนาและ

หนักออก เหลือเพียงแค่ชุดกระโปรงตัวในสีขาวบางๆ เท่านั้น เธอพยายาม

ถบีตวัขึ้นเหนอืน�้าให้ได้ จากนั้นกล็อยคอไปตามกระแสน�้า ได้แต่ภาวนาในใจ

ว่าคงไม่ใช่น�้าตกหรอกนะ หากเป็นเช่นนั้นก็ดูจะผจญภัยเกินไปหน่อย รั่วซ ี
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ไม่มแีรงพอจะว่ายน�้าเข้าฝั่งเพราะน�้าไหลแรงเกนิไป ถงึได้ปล่อยให้ตวัเองไหล

ไปเรื่อยๆ 

ความเจ็บปวดตามร่างกายโจมตีเป็นระลอก ความเย็นในแม่น�้าบาด 

ผวิเนื้อจนหนาวเหนบ็ รมิฝีปากซดีจนเขยีวทั้งยงัสั่นระรกิ

ดวงตางดงามกะพรบิวบิวบัมองท้องฟ้า “องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้เจ้าขา หวงั

ว่าซีคงไม่ต้องตายอีกรอบหรอกนะเจ้าคะ” เสียงหวานสั่นเอ่ยอย่างขบขันใน

ชะตาชีวิตของตัวเอง การไหลไปตามแม่น�้าเช่นนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร ถ้าเจอ

หมู่บ้านกด็ยีิ่งนกั แต่ถ้าไม่เจอ...

นบัว่ารั่วซโีชคดจีรงิๆ โชคดหีลายครั้งในชวีติเลยกว็่าได้ ถ้าไม่นบัครั้ง

สดุท้ายที่เธอตาย หญงิสาวลอยคอมาได้สกัชั่วยาม1 ก่อนที่ร่างจะมาเกยตื้นอยู่

รมิน�้า แล้วนี่ผวิของเธอไม่เปื่อยจนยุ่ยไปแล้วหรอื

หญงิสาวคลานขึ้นฝ่ังอย่างอ่อนแรง สุดท้ายกไ็ม่พ้นป่าอยูด่ ีเธอนอนฟบุ

อยู่บนพื้นหญ้าเขยีวชอุ่ม ชุดสขีาวเปื้อนโคลนดูมอมแมมน่าสงสาร ต้องรบีหา

สมุนไพรให้ได้ ไม่เช่นนั้นแผลคงเน่าแน่ๆ ทว่าตอนนี้เธออ่อนแรงยิ่ง แม้แต่ 

จะลุกเดนิสกัสบิก้าวยงัท�าไม่ได้เลย

รั่วซนีอนคว�่า เอยีงหน้าหนุนแขนตวัเอง แสงแดดเริ่มเปลี่ยนเป็นสสี้ม 

อีกไม่กี่ชั่วยามคงค�่ามืด ตอนนี้ต่อให้เจอจิ้งเหลนก็คิดจะจับมากินเป็นอาหาร

ประทังหิว เธอรู้สึกได้ว่าป่าแห่งนี้มีพลังอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ มัน 

แตกต่างจากป่าเมื่อครู่อย่างสิ้นเชงิ อากาศที่นี่บรสิุทธิ์กว่ามาก ต้นไม้โดยรอบ

มทีั้งที่เธอรู้จกัและไม่รู้จกั หน�าซ�้ายงัมหีน้าตาประหลาดอกีต่างหาก

“อุย๊!” รั่วซอีทุานด้วยความตกใจ ระหว่างที่คดิอะไรเพลนิๆ อยูน่ั้น เธอ

รู้สกึว่าหลงัมอืเยน็วูบวาบ

“เจ้าหมาน้อย?”

1 ชั่วยามเป็นเวลาเท่ากบั 2 ชั่วโมงในปัจจุบนั
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หมาน้อยตวัหนึ่งรูปร่างเลก็ปราดเปรยีว ขนสขีาวเป็นหย่อม แถมยงั

ชุม่ไปด้วยโลหติ นยัน์ตาสฟ้ีาไร้เดยีงสาจ้องมองมา หขูองมนัตั้งชี้อย่างระแวด-

ระวงั สภาพมอมแมมไม่ต่างจากรั่วซแีม้แต่น้อย มนัเลยีหลงัมอืเธอเมื่อครู่นี้

เพื่อเรยีกให้หญงิสาวสนใจ

รั่วซลีกุขึ้นนั่งมองมนันิ่งๆ มนัเองกน็ั่งเอยีงคอมองเธอ ดวงตากลมสฟ้ีา

ใสสะท้อนภาพดรุณีน้อยผู้งดงาม ร่างเล็กยกอุ้งเท้าขึ้นถูจมูกพร้อมกับคราง

หงงิๆ เธอสงัเกตเหน็ที่ต้นขาหลงัมรีอยแผลยาว สภาพแย่อย่างยิ่ง หญงิสาว

อุ้มหมาน้อยขึ้นมาบนตกั

“โถ...น่าสงสารเหลอืเกนิ แกกเ็หมอืนซ ีบาดเจบ็และถูกทิ้งใช่ไหม ดูส ิ

แถมยังเป็นขี้เรื้อนอีก เฮ้อ ซีสัญญาว่าถ้าเราทั้งสองรอดจากป่านี้ไปได้ ซีจะ

เลี้ยงแกให้ดี กินอิ่มนอนหลับทุกมื้อเลย ดีรึเปล่า” รั่วซีเอ่ยปลอบหมาน้อย 

สีขาว ลูบหัวมันเบาๆ อย่างเอ็นดู ทว่าดูท่ามันจะไม่พอใจกับค�าพูดของเธอ  

มนัยกอุ้งเท้าตบๆ บนหลงัมอืเธอ

“ฮ!ึ จะตายอยู่แล้วยงัจะสู้อกีนะ” รั่วซยีิ้มบาง ก่อนจะเปลี่ยนสหีน้าเป็น

เคร่งขรึม เธอต้องรีบหาสมุนไพรห้ามเลือด ไม่เช่นนั้นหมาน้อยตัวนี้กับเธอ 

คงไม่พ้นคนืนี้แน่

“อดทนไว้นะเจ้าหมาน้อย เราทั้งสองนบัได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรม

แล้ว” หญงิสาวเอ่ย ก่อนจะอุ้มหมาน้อยไว้ในอ้อมอก ฮดึลุกขึ้นยนืเตม็ความ

สูง เหตุผลที่เธอรบัเจ้าหมาน้อยไว้ในความดูแล ทั้งที่ตวัเองกร็่อแร่ ไม่รู้จะมี

ชีวิตรอดหรือไม่ เพราะมันมีสภาพย�่าแย่ไม่ต่างกัน เธอเป็นคนรักสัตว์และ 

ตอนนี้ก็อยู่ตัวคนเดียว อย่างน้อยมีมันปลอบใจก็ยังดี ไม่ต้องทนหวาดกลัว 

อยู่ในที่ที่ไม่รู้จกัเพยีงล�าพงั ที่ส�าคญั สุนขัเป็นสตัว์แสนรู้ มนัจะต้องช่วยพา

เธออกจากป่านี้ได้อย่างแน่นอน

เจ้าหมาน้อยมองตรงไปข้างหน้า อ้าปากเลก็ๆ ขึ้นร้องเสยีงดงัตอบรบั 

ค�าพูดของเธอ “อะ...วู้ววว!”

ความทรงจ�าเจ้าของร่างเริ่มไหลเข้ามาทลีะน้อย ที่นี่หาใช่สมยัราชวงศ์



32
พระชายารั่วซี เล่ม 1

ชงิที่เธอใฝ่ฝัน แต่เป็นอกียุคหนึ่งที่เธอไม่รู้จกัอย่างสิ้นเชงิ

ร่างเพรียวบางก้าวเดินด้วยความระมัดระวังทุกย่างก้าว มือที่อุ้มเจ้า 

ลูกหมาตัวน้อยสั่นไปหมดด้วยความหนาวจากเสื้อผ้าที่เปียกชุ่ม ระยะทางที่

ผ่านเธอพบเจอสัตว์หน้าตาประหลาดที่มีขนาดต่างกันไป พวกมันถูกเรียกว่า

สตัว์อสรู ยิ่งมรีะดบัสงูกย็ิ่งแขง็แกร่ง บางตวัดุร้าย แต่บางตวักเ็ป็นมติร น้อย

ครั้งจะพบเจอสตัว์ที่เคยเหน็ในยุคที่เธอจากมา

แต่โดยรวมแล้วเธอคดิว่าพวกมนัเป็นมติรทั้งหมด ยามเดนิผ่าน ไม่มี

ตวัไหนท�าร้ายเธอเลยแม้แต่น้อย รั่วซจีงึเบาใจได้บ้าง คราแรกนั้นเธอไม่กล้า

และมคีวามหวาดกลวัอย่างมาก ทว่าต่อมาพลาดพลั้งถูกพบเหน็ คดิว่าจะตาย

อีกรอบเสียแล้ว แต่เหตุการณ์ก็พลิกผันไปในทางที่ดีเพราะพวกมันไม่สนใจ

เธอ

ที่นี่มีสี่แคว้นใหญ่คือ แคว้นชิงหลงอยู่ทิศบูรพา2 แคว้นไป๋หู่อยู่ทิศ

ประจมิ3 แคว้นเสวยีนอู่อยู่ทศิอุดร4 แคว้นจูเชว่อยู่ทศิทกัษณิ5 และมแีคว้น

อื่นๆ แยกย่อยไปอกี

ตระกลูแม่ทพัซอืหม่าอยูท่ี่แคว้นชงิหลง จวนแม่ทพัอยูท่ี่เมอืงหลวง ทว่า

ตอนนี้เธอหาได้อยู่แถวเมืองหลวงไม่ แต่เธออยู่ในป่าซื่อจี้เจี๋ย6 ซึ่งตั้งอยู่จุด

กึ่งกลางของแคว้นใหญ่ทั้งสี่เลยต่างหาก นี่ช่างบงัเอญิยิ่งนกั ที่แห่งนี้ใช่ว่าใคร

จะเข้ามากไ็ด้ แต่เธอกลบัลอยตามกระแสน�้ามาโผล่ที่นี่อย่างง่ายดาย

เจ้าของร่างหลบหนขี่าวลอืและความวุ่นวายออกจากเมอืงหลวง มาพกั

เยียวยารักษาอาการหวั่นวิตกอยู่ที่บ้านพักของตระกูลในเมืองฟง ซึ่งอยู่ห่าง

จากป่าซื่อจี้เจี๋ยไม่ไกลนกั

2 ทศิบูรพา คอื ทศิตะวนัออก
3 ทศิประจมิ คอื ทศิตะวนัตก
4 ทศิอุดร คอื ทศิเหนอื
5 ทศิทกัษณิ คอื ทศิใต้
6 ซื่อจี้เจี๋ย หมายถงึ สี่ฤดูกาล
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ในวนัที่เจ้าของร่างถอืก�าเนดิ มลี�าแสงสทีองสาดสอ่งจากท้องฟ้าลงมาที่

จวนแม่ทพั เหล่าสตัว์อสูรในแคว้นพากนักู่ร้องเสยีงยาว ดงัสะเทอืนเลอืนลั่น

ราวกบัว่าพสุธาจะแยกออกจากกนั ในช่วงอายุครบห้าหนาว นางถูกน�าตวัไป

ทดสอบพลงัยุทธ์ ผลปรากฏออกมาเป็นสเีงนิ สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้คน 

ตระกูลซอืหม่าถูกยกย่องสรรเสรญิ เป็นที่กล่าวขานชื่นชมระคนอจิฉา

เพราะผู้มพีลงัยุทธ์สเีงนิเป็นผู้ที่ใชพ้ลงัได้ถงึสองสาย พลงัสายสดี�าเป็น

พวกมีพลังกายมหาศาล ร่างกายแข็งแรงผิดมนุษย์ ส่วนพลังสายสีขาวเป็น

พวกมพีลงัธาตุ สามารถสร้างธาตุประจ�าตวัได้

เท่าที่ได้ยนิมาในแคว้นนี้ ปรากฏผูท้ี่ทดสอบพลงัยุทธ์ตอนอายุห้าหนาว

เป็นสเีงนิเพยีงสองคน...องค์ชายสี่อวี่เหวนิเสวี่ยหมงิและซอืหม่ารั่วซ ี

ด้วยสาเหตนุี้ท�าให้ผูค้นมากมายมาดหมายในตวันาง และหมั้นหมายกบั

องค์ชายแปดอวี่เหวินหยวนหล่าง รั่วซีคิดว่าเขาหวังพึ่งพาพลังอ�านาจจาก

เจ้าของร่าง ถงึได้รบีร้อนมาหมั้นหมายหลงัจากทดสอบพลงัยุทธ์เพยีงหนึ่งวนั

แตแ่ล้วกลบัเกดิเหตไุม่คาดฝันกบัเจ้าของร่าง นางหาได้มพีลงัยทุธ์ตาม

ที่ทดสอบไม่ ครั้นพอถงึเวลาเข้าเรยีนในส�านกัศกึษาหลวง นางจงึโกหกบดิาว่า

ต้องการศึกษาอยู่กับบ้านมากกว่า และด้วยความที่เป็นลูกรักจึงถูกตามใจ 

จนเหลงิ มนีสิยัก้าวร้าวเอาแต่ใจ แม้แต่พี่ชายแท้ๆ ยงัเออืมระอา 

ความลบันี้นางรู้เพยีงคนเดยีว ไม่เคยแม้แต่จะแสดงฝีมอืให้ใครชม มกั

ท�าตวัหยิ่งผยองราวกบัตวัเองเป็นเสอืซุ่มมงักรซ่อน7 ไม่ต้องการให้ใครล่วงรู้

ถงึพลงัอนัยิ่งใหญ่ ความลบันี้จงึถูกปิดเรื่อยมา

วันหนึ่งในเมืองหลวงกลับมีข่าวลือหนาหูว่า นางนั้นไร้ความสามารถ 

ด้วยความที่มีชนักติดหลัง นางจึงแจ้งความประสงค์ต่อบิดาว่าอยากพักผ่อน

หย่อนใจ เลยเดนิทางมาเที่ยวเล่นที่เมอืงฟง หลบหนขี่าวลอืที่เป็นจรงิ ซึ่งไม่รู้

ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าว

7 เสอืซุ่มมงักรซ่อน หมายถงึ เก่งกาจแต่ไม่แสดงตน
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แต่ข่าวลือก็คือข่าวลือ ทุกคนล้วนเห็นพ้องต้องกันว่าในวันที่นาง 

ถือก�าเนิดนั้นพเิศษแค่ไหน และวันที่ทดสอบพลังยุทธ์น่าเหลอืเชื่อเพยีงใด ที่

นางไม่ยอมแสดงฝีไม้ลายมอืให้ใครได้ชม เพยีงเพราะนางถ่อมตวั ไม่โอ้อวด 

ต่างหาก

ระหว่างอยู่ที่นี่เจ้าของร่างกลบัถูกปองร้าย มบีุรุษผู้หนึ่งลกัลอบเข้าไป

ในบ้านพักแล้วลักพาตัวนางออกมา ทรมานข่มขู่เจ้าของร่างให้ถอนหมั้น 

องค์ชายแปดอวี่เหวนิหยวนหล่างเสยี ความจรงิในข้อนี้ท�าให้รั่วซตีระหนกนกั 

เธอไม่อยากมคีู่หมั้นซึ่งเป็นใครกไ็ม่รู้หรอกนะ

สิ่งหนึ่งที่รั่วซีรู้ชัดก็คือ เจ้าของร่างไม่มีพลังยุทธ์จริงตามข่าวลือ เธอ 

จ�าได้ว่าบุรุษผู้มนึเมานั้นมพีลงัสายสดี�า สงัเกตจากที่เธอชนะได้อย่างง่ายดาย

ทั้งที่ร่างกายอ่อนแอ เขาคงมีพลังยุทธ์ไม่เกินระดับหนึ่ง ยังสามารถจับตัว 

คณุหนสูี่ตระกูลซอืหม่ามาได้อย่างง่ายดาย ที่เธอรอดมาได้เพราะศลิปะป้องกนั

ตวัที่ร�่าเรยีนมาล้วนๆ

รั่วซีตัดปัญหาเรื่องข่าวลือปัญญาอ่อนและป่าซื่อจี้เจี๋ยออกไปก่อน 

ปัญหาเลก็น้อย กแ็ค่ข่าวซุบซบิใส่สตีไีข่ให้ดเูกนิจรงิกบัป่าผนืเดยีว เทยีบไม่ได้

กับคู่หมั้นบ้าบออะไรนั่น หน�าซ�้ายังมียศศักดิ์เป็นถึงองค์ชายอีกด้วย เธอจะ 

หาทางยุตเิรื่องนี้ได้อย่างไร ตระกูลแม่ทพัของเธอใหญ่เพยีงไหนกนั ซึ่งความ

ทรงจ�าทั้งหมดยงัไม่กลบัคนืมา

“อะ...วูว้วว!” เสยีงร้องของเจ้าหมาน้อยเรยีกให้รั่วซกีลบัมาสูค่วามจรงิ 

เธอเกอืบจะเดนิเข้าไปในเขตอนัตรายเสยีแล้ว ตรงหน้าปรากฏหมอกควนัหนา

แน่น เธอเดาว่าในนั้นอากาศคงเป็นพิษ ยังดีที่แบ่งแยกเขตแดนอย่างชัดเจน 

ตรงที่เธอยนืนั้นอากาศบรสิุทธิ์และอบอุ่น อกีเพยีงก้าวเดยีวเธอกจ็ะเข้าไปใน

เขตนั้นแล้ว ต้องโทษไอ้องค์ชายแปดอะไรนั่นที่ท�าให้เธอคดิมากจนเหม่อลอย

“ในนั้นเข้าไปไม่ได้ใช่ไหม” เธอถามเจ้าหมาน้อยที่อยู่ในอ้อมอก ซึ่งมนั

กท็�าท่าราวกบัเข้าใจค�าพูดของเธอ หวัเลก็ๆ ผงกหงกึๆ

“แล้วท�าอย่างไรถงึจะเข้าไปได้” เธอถามอกีค�าถาม
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เจ้าหมาน้อยท�าสีหน้าจนใจ มันก็อยากบอกอยู่หรอกนะ ทว่ามันพูด

ภาษามนุษย์ไม่ได้นี่นา “หงงิๆ” อุ้งเท้าหน้าทั้งสองแบออกอย่างช่วยไม่ได้

“ฮ่าๆ เจ้านี่นะ แสนรู้เสยีจรงิ สมแล้วละที่เป็นหมา” หญงิสาวหวัเราะ

เบกิบาน ทั้งที่ใบหน้าซดีเซยีว

เจ้าหมาน้อยเชิดหน้าขึ้นท�าแง่งอน มันใช่หมาธรรมดาเสียเมื่อไร นาง

ช่างไม่รู้อะไรเอาเสยีเลย

“แต่ข้าต้องเข้าไป ข้าเหน็สมุนไพรห้ามเลอืดอยู่ในเขตนั้นซึ่งไม่ไกลจาก

ตรงนี้” รั่วซเีปลี่ยนค�าพูดเป็นแบบโบราณ และกลบัมามสีหีน้าเคร่งขรมึ เธอ

เหน็ซานซ ีสมนุไพรห้ามเลอืดอยูใ่นเขตหมอกควนัหนาแน่น ซานซเีป็นไม้ยนืต้น

มีสามกิ่ง แต่ละกิ่งมีเจ็ดใบ มีสรรพคุณช่วยห้ามเลือด ฟื้นฟูเลือด และลด

อาการอักเสบ ระยะทางที่ค�านวณแล้วเธอสามารถกลั้นหายใจวิ่งไปกลับได้

ภายในหนึ่งนาท ีฉะนั้นคงต้องลองเสี่ยงดูสกัหน่อย

หญงิสาววางเจ้าหมาน้อยลงบนพื้นหญ้าเขยีวชอุ่ม “รออยู่ที่นี่นะ ห้าม

ไปไหน เจ้าขยบัมากไม่ได้แล้ว ประเดี๋ยวเลอืดจะไหลหมดตวัเอา”

เจ้าหมาน้อยกะพรบิดวงตาสฟี้าใสตอบรบั หมอบนอนบนพื้นหญ้าแต่

โดยด ีตามจรงิแล้วมนัหาได้อนัตรายถงึชวีติไม่ เพยีงอ่อนแรงเพราะเสยีเลอืด

มากเท่านั้น ในเขตป่าพษิมอีนัตรายที่ไม่อาจคาดเดา ทว่ามนัเลอืกคนตรงหน้า

เป็นนายหญงิแล้ว นางกต้็องออกมาให้ได้ มเิช่นนั้นกไ็ม่มคีณุสมบตัคิรอบครอง

ของวเิศษที่หลอมรวมอยู่ในจติวญิญาณ

รั่วซียิ้มบาง เธอเป็นคนรักสัตว์ แม้นิสัยและความเป็นอยู่จะไม่เอื้อ

อ�านวยกเ็ถดิ ร่างเพรยีวบางขยบัตวัไปมาทดสอบสภาพร่างกายว่าพอจะวิ่งไหว

หรือไม่ ตามเนื้อตัวยังคงเจ็บปวดและอ่อนล้า ทว่าเพื่อซานซีแล้วเธอจ�าต้อง

พยายามให้มาก

“เอาละนะ!” รั่วซีตะโกนเรียกก�าลังใจให้ตัวเอง สัตว์อสูรคล้ายหม ี

ล�าตัวสูงใหญ่ ขนของมันด�าสนิท ทั้งแหลมเล็กและแข็งมาก มันเดินผ่านมา

พอดจีงึตกใจเสยีงตะโกนของหญงิสาว จนตอ้งหนัมามองด้วยสายตาไมแ่ยแส 
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แล้วเดนิจากไปราวกบัไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“เดี๋ยวอย่าเพิ่งไป” เธอหันมาเห็นหมีตัวใหญ่ก่อนที่มันจะเยื้องย่างผ่าน

ไป จงึได้เรยีกให้หยุด และมนักห็ยุดตามค�าเรยีกเสยีด้วย 

มันหันมามองด้วยท่าทางไม่เป็นมิตร ท�าให้รั่วซีขนลุกซู่ มันมิได้ใจดี

หรอกหรอื ที่ผ่านมากไ็ม่เหน็จะมสีตัว์ตวัไหนท�าร้ายเธอนี่นา

“เจ้าหมาน้อย ขอขนของมันให้ข้าหลายเส้นได้หรือไม่ ข้าพูดกับมัน 

ไม่รู้เรื่อง อย่างไรเสียพวกเจ้าก็เป็นสัตว์เหมือนกัน เจรจากันเองจะดีกว่า”  

หญงิสาวยกมอืประสานเพื่อขอร้องเจ้าหมาน้อยสขีาว ขนของหมตีวันั้นแหลม

เลก็คล้ายเขม็ เธอจ�าเป็นต้องมตีดิตวัไว้

เจ้าหมาน้อยเข้าใจ มันโก่งคอเล็กๆ หอนเสียงยาวคราหนึ่ง เจ้าหมีที่

ท่าทางไม่เป็นมติรเมื่อครู่กเ็ดนิตงึตงัเข้ามา แล้วดงึขนที่หน้าอกให้ก�าหนึ่ง วาง

ลงบนใบไม้ใหญ่ที่ร่วงอยูบ่นหญ้า แล้วเดนิจากไปโดยไม่เรยีกร้องสิ่งตอบแทน

รั่วซดีใีจเป็นอย่างยิ่ง เธอหนักลบัไปมองในป่าพษิอกีครั้ง สดูลมหายใจ

เข้าลึกแล้วออกตัววิ่งทันที ฝีเท้าว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อ เธอไม่ต้องการจะตาย

ภายในหนึ่งนาทนีี้ ทุกย่างก้าวจงึเร่งรบีราวกบัลมพดั มอืบางคว้าเอาสมุนไพร

ซานซไีด้ก�าหนึ่ง แล้วหมุนตวัรบีวิ่งออกจากป่าพษิทนัที

ไม่มีอะไรราบรื่นเสียทั้งหมด ก่อนที่เธอจะพ้นเขตป่าพิษ เถาวัลย์ 

สม่ีวงเข้มราวกบัมชีวีติกร็ดัพนัขาของเธอจนสะดดุล้ม นยัน์ตางดงามเบกิกว้าง 

ความเจบ็ปวดแผ่ลามไป ก่อนจะรบัรูไ้ด้ว่าขาก�าลงัจะเป็นอมัพาต หนามแหลม

ของเถาวลัย์เจาะเข้าที่ผวิเนื้อบางใส เธอถูกพษิเข้าเสยีแล้ว

รั่วซหียบิมดีที่ได้มาจากบรุุษผู้มนึเมาออกมาจากสาบเสื้อ ฟันฉบัลงบน

เถาวลัย์หลายครั้ง ไม่รู้เพราะมนัเหนยีวหรอืมดีเล่มนี้ทื่อจงึไม่ขาดเสยีท ี เธอ

ใกล้จะหายใจไม่ออกอยู่แล้ว

‘ต้องมสีต ิ ต้องมสีต’ิ หญงิสาวกวาดตามองไปตามเส้นเถาวลัย์จนเจอ

ขั้ว มนัตดิอยู่กบัต้นไม้ต้นหนึ่ง เหมอืนรากอะไรบางอย่างที่มใิช่เถาวลัย์ เธอ

ยกมดีขึ้นฟันฉบัลงไปที่จุดนั้นสุดแรง บงัเกดิเสยีงฟึ่บ! และมนักข็าดจนได้
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รั่วซรีบีลากสงัขารวิ่งกะเผลกเกาะไปตามต้นไม้ ตอนนี้เธอรูส้กึได้ว่าจะ

ไม่ไหวแล้ว แต่กไ็ม่อาจเสี่ยงหายใจ

ก่อนที่จะหมดสตลิงนั้น เธอได้ยนิเสยีงหอนของเจ้าหมาน้อย น�้าเสยีง

มันรวดร้าวเกินจะกล่าว ท�าให้เธอฮึดสู้ที่จะเดินต่อ พยายามเอามือปิดปาก 

ปิดจมูกไว้ ตามสัญชาตญาณมนุษย์เวลากลั้นหายใจ เมื่อรู้ว่าไม่อาจทนไหว  

ทกุคนย่อมต้องการอากาศหายใจ เธอจะไม่ยอมเป็นเช่นนั้นเดด็ขาด อย่างน้อย

กเ็พื่อตวัเองและเจ้าหมาน้อยที่ก�าลงัรออยู่

ขาข้างที่โดนหนามเถาวัลย์ชาจนไม่อาจขยับ แล่นลามขึ้นมาถึงโคนขา 

หากทิ้งเอาไว้นานเธอคงกลายเป็นอมัพาตทั้งตวัโดยไม่ต้องสงสยั

เจ้าหมาน้อยยนืมองอย่างเอาใจช่วย มนัยนือยู่ตรงเส้นแบ่งเขตพอดบิ

พอด ีได้ยนิเสยีงครางฮอืๆ เลด็ลอดจากปากเลก็จ้อย ราวกบัร้องเชยีร์ให้เธอ

พยายาม

ตรงหน้า อกีนดิเดยีว นดิเดยีว...

พลั่ก!

เธอล้ม...แต่เป็นการล้มที่โชคดเีหลอืเกนิ ศรีษะของเธออยู่ในส่วนของ

ป่าที่มอีากาศบรสิุทธิ์ ทั้งที่ล�าตวัยงัค้างอยู่ภายในป่าพษิ รั่วซหีายใจยาว ก่อน

จะสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด แล้วค่อยคลานออกมาช้าๆ เจ้าหมาน้อยกัด

กระชากแขนเสื้อเธอ หมายจะดึงร่างมนุษย์ที่อ่อนแอให้รีบพ้นออกมาจากป่า

อนัตราย

รั่วซมีองเจ้าหมาน้อยด้วยสายตาเอน็ดู “เป็นห่วงข้าสนิะ กแ็น่ละ เรามี

กนัอยู่แค่สองคนนี่เนอะ”

มนัใช้หวัถูไถและคลอเคลยีไปตามมอื ร้องแอ๊วๆ อย่างน่ารกัน่าชงั

เธอถูกพษิของเถาวลัย์ประหลาด ไม่รูว่้าซานซจีะช่วยได้หรอืไม่ ในเมื่อ

สมุนไพรชนิดนี้เติบโตในเขตนั้น มันต้องใช้ได้สิน่า ซานซีไม่เพียงห้ามเลือด  

แต่ยงัมสีรรพคุณขบัพษิออกจากกระแสเลอืดได้อกีด้วย

“ข้าขอรกัษาตวัเองสกัครู่นะ” ว่าจบกร็บีขยี้ใบซานซจีนเละยุ่ย แล้วลูบ
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ไปตามขาที่ถูกหนาม จากที่รู้สึกเหมือนเป็นอัมพาตขยับไม่ได้ ตอนนี้เริ่มมี

เรี่ยวแรงบ้างแล้ว เธอถอดรองเท้าหุ้มส้นออก ลองขยับนิ้วเท้าทีละนิ้วอย่าง

ระมดัระวงั ปรากฏว่าไม่มปัีญหา เพยีงรอเวลาจนกว่าจะสลายพษิหมดเท่านั้น

รมิฝีปากแห้งแตกคลี่ยิ้มหวาน ก่อนจะเอ่ยกบัเจ้าหมาน้อยว่า “มาเถดิ 

ข้าจะรกัษาให้”

รั่วซอีุม้เจ้าหมาน้อยมาไว้บนตกั ตรวจดูสภาพจากบาดแผลแล้วสมควร

ต้องเยบ็ ทว่าจะหาเขม็จากที่ใดเล่า ขนของหมดี�าตวันั้นคงใช้ไม่ได้เพราะแขง็

มาก ไม่มทีางงอ

หญิงสาวนิ่งคิดครู่หนึ่ง ก่อนจะลูบคล�าหูของตัวเอง ถอดเอาต่างหู 

ออกมา เธอมองพลอยประดบัห้อยระย้าด้วยสายตาครุน่คดิ กระชากออกแล้ว

เก็บเอาไว้เผื่อแลกเป็นเงินหรือทองได้ในเวลาขัดสน เธอบิดตรงขอเกี่ยวให้

เหยยีดตรง ส่วนปลายแหลมนั้นให้โค้งเลก็น้อย เพื่อให้ง่ายต่อการแทงเข้าเนื้อ 

ก่อนจะบี้ตรงปลายอกีด้านให้งอเป็นรู

รั่วซีดึงผมของตนออกมาสองเส้น ผมสีน�้าตาลเข้มเหนียวนุ่มดังแพร

ไหม ร้อยเข้ากบัรูของก้านต่างหู ตามจรงิสมควรลนไฟเพื่อฆ่าเชื้อ แต่เธอไม่มี

เวลามาก่อไฟและไม่รู้ว่าจะก่อได้หรอืไม่ “ไม่ต้องห่วงนะ ถ้าเจ้าเป็นบาดทะยกั 

ข้าจะตดัขาให้เอง”

บาดทะยกันั้นหมาน้อยมเิข้าใจ แต่ไอ้ตดัขานี่ส.ิ..หแูหลมๆ ตั้งตรงทนัท ี

มนัยกอุ้งเท้าตะปบมอืเธอที่ก�าลงัประทุษร้าย

“จุ๊ๆ อย่าใจเสาะน่า เกดิเป็นหมาต้องอดทน” ว่าจบเธอกล็งมอือย่างโหด

เหี้ยม ยดึล�าตวัน้อยๆ และจบัขามนัเอาไว้มั่น ก่อนจะแทงลงไป ด้วยความที่

มนัยงัเป็นลกูหมา ผวิเนื้อจงึบอบบาง ไม่เป็นอปุสรรคต่อการลงเขม็ที่ประยกุต์

ขึ้นอย่างฉุกเฉนิ

เอ๋ง! 

มนัร้องด้วยความเจบ็ ขาสั่นกระตุกอย่างขดัขนื

“ชู่! เงียบๆ นะเด็กดี” รั่วซีขยับมือด้วยความรวดเร็ว ในที่สุดก็เย็บ
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ปิดปากแผลจนเสรจ็ เส้นผมไขว้กนัอย่างงดงามราวกบัลวดลายอะไรบางอย่าง

ที่วิจิตรบรรจง เธอน�าซานซีมาพอกให้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ก่อนจะฉีกชาย-

กระโปรงออกมามดัปิดปากแผลที่ขาหลงัเจ้าหมาน้อย เท่านี้กเ็รยีบร้อย ถงึที

ที่เธอต้องจดัการตวัเองต่อ 

ใช้เวลาเพียงไม่นานรั่วซีก็รักษาตัวเองจนเสร็จ ไม่เหลือแม้กระทั่งพิษ

ของเถาวลัย์ เสยีอย่างเดยีวที่เรี่ยวแรงเหลอืน้อยเตม็ท ีหากยงัไม่พ้นป่านี้ก่อน

มดืคงตายแน่ๆ

“หาทางออกจากที่นี่กนัเถดิ” เสยีงหวานเอ่ยสั้นๆ แล้วอุ้มเจ้าหมาน้อย

ขึ้นมา ออกเดนิอย่างรวดเรว็

ป่าซื่อจี้เจี๋ยมหีลายสิ่งที่เธอไม่เคยพบเหน็ อย่างเช่นพวกสตัว์อสูรที่เดนิ

ผ่านหรอืไม่กบ็นิอยู่บนท้องฟ้า บ้างกด็�าดนิ บ้างกอ็ยู่ในน�้า ตอนที่ลอยคออยู่

ในน�้า เธอสัมผัสได้ถึงสิ่งมีชีวิตขนาดไม่ธรรมดาที่ว่ายมาชนเธอหลายครั้ง  

หญงิสาวคดิปลอบใจตวัเองว่าพวกมนัเป็นปลา ขอเพยีงไม่ใช่จระเข้กพ็อใจแล้ว

เธอเดนิอยูใ่นป่านี้เหมอืนเป็นสวนหลงับ้านกไ็ม่ปาน พวกมนัทกุตวัล้วน

เป็นมติรแต่ไม่น่าคบหา อย่าได้ไว้ใจเข้าใกล้จนเกนิไป หรอืไปหาเรื่องกบัพวก

มนัเป็นอนัขาด มเิช่นนั้นแล้วจะโดนดอีย่างมติ้องสงสยั เหมอืนหมดี�าตวัใหญ่ 

ตอนเธอไม่ยุ่งกับมันก็ท�าเหมือนว่าไม่เห็นเธอ แต่พอเอ่ยปากเรียก มันก็เริ่ม 

แผ่รงัสอีนัตราย มองด้วยตาขวาง เหมอืนจะถามว่าเรยีกท�าไม มปีัญหาหรอื 

เจอกนัได้นะ โชคดทีี่เธอมเีจ้าหมาน้อย ซึ่งสื่อสารภาษาสตัว์กบัมนัรู้เรื่อง เธอ

เพยีงต้องการขนของมนั หาได้อยากมเีรื่องตบตไีม่

ป่าซื่อจี้เจี๋ยอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชพรรณแปลกตา และที่ท�าให้

เธอสนใจมากถึงมากที่สุดก็คือ ที่นี่มีสมุนไพรหายากหลายชนิด เหมือนตาม

ต�าราที่เคยอ่านแต่ไม่เคยพบเหน็ ในเขตป่าพษิมอีกีหลายอย่างน่าค้นหา สกัวนั

เธอจะต้องกลับมาและหาทางเข้าไปในนั้นให้ได้อย่างแน่นอน ตอนนี้หวังเพียง

เอาชวีติให้รอดก่อน เรื่องอื่นค่อยว่ากนั

บรรยากาศอบอุ่นและสดชื่นท�าให้เธอทุเลาความเจ็บปวดตามร่างกาย 
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แต่ด้วยเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มนั้น ท�าให้เธอหนาวและเริ่มมอีาการเหมอืนจะเป็นไข้

“โอ๊ย!” กิ่งไม้เกี่ยวผ่านนวลแก้มจนเป็นแผลยาวบางๆ จนเลือดซึม 

ออกมา

แผลบ็!

เจ้าหมาน้อยที่อยู่ในอ้อมอกใช้อุ้งเท้าทั้งสองยึดเสื้อเธอเพื่อยืนสองขา 

เตม็ความสูง แล้วเลยีไปตามแก้มของเธอที่มเีลอืดซมึ มนัแสดงออกว่าห่วงใย 

และร้องอย่างเป็นกังวล นั่นท�าให้รั่วซีรู้สึกอุ่นวาบในใจ อย่างน้อยในเวลาที่ 

ยากล�าบากที่สุด เธอกไ็ม่ได้อยู่เพยีงล�าพงั แม้เจ้าหมาน้อยตวันี้จะเป็นแค่สตัว์

ตวัเลก็ๆ แต่หวัใจของมนัยิ่งใหญ่นกั

“อย่าได้กงัวลไป แค่รอยถากเลก็น้อย ไม่เกดิแผลเป็นหรอก” เธอปลอบ

มนัด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน

เจ้าหมาน้อยรับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณอันกล้าแข็งในร่างกายของรั่วซ ี 

สืบเนื่องมาจากของวิเศษที่หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับนาง มันยื่นอุ้งเท้า

เปื้อนเลอืดไปที่รมิฝีปากของหญงิสาว

รั่วซีท�าหน้าฉงน เพียงครู่ก่อนจะนึกได้ว่าก่อนหน้านี้มันเลียเลือดที่ 

แก้มของเธอ

“จะให้ข้ากนิเลอืดของเจ้าหรอื”

เจ้าหมาน้อยผงกหวัเลก็ๆ อย่างน่ารกัทั้งที่สภาพดูไม่ดเีท่าไร

รั่วซีตระหนักได้ในเวลาต่อมาว่า การแลกเปลี่ยนเลือดกันนั้นเป็นการ

ท�าพนัธสญัญาแบบหนึ่งตามความทรงจ�าที่มขีองซอืหม่ารั่วซ ีทว่าอุง้เท้ามนัช่าง

สกปรกเหลอืเกนิ เฮ้อ...เอาเถดิ เธอมสีหายเพยีงตวัเดยีวนี่นะ ในยุคนี้หากไร้

ที่พึ่งพาก็เท่ากับขาดแขนขาดขา หญิงสาวแลบลิ้นสีชมพูนุ่มออกไปเลียอุ้งเท้า

ของเจ้าหมาน้อย รับเลือดของมันเข้าไปในปาก รสชาติก็เหมือนเลือดปกติ

ธรรมดา เพยีงแต่มรีสอื่นปะปนมาด้วย รสเคม็ปะแล่มๆ นั้นเจอืกลิ่นดนิและ

กลิ่นหญ้า

รอบๆ ร่างของเธอกบัเจ้าหมาน้อยเกดิแสงสแีดงวาบขึ้น แสงนั้นก่อเกดิ
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เป็นเส้นสายงดงาม ร้อยรดัพนัร่างของทั้งสองเอาไว้ หยดน�้าสแีดงปรากฏตรง

หว่างคิ้วของมนษุย์กบัสตัว์ ก่อนจะซมึซาบเข้าไปในผวิกาย กระแสลมเยน็สบาย

รอบด้านพดัม้วนเข้ามารอบตวั แล้วพดัพาเส้นสายงดงามจากไป เหลอืไว้เพยีง

กลิ่นอายของธรรมชาติ

“เสรจ็แล้วร ึง่ายดายยิ่ง” รั่วซอีุทาน ก้มลงมองตวัเองกห็าได้เหน็ความ

เปลี่ยนแปลงไม่ ยงัเหมอืนเดมิทุกประการไม่มผีดิเพี้ยน

เจ้าหมาน้อยถูไถหัวเล็กเข้ากับอกของหญิงสาวเพื่อแสดงความเป็น

เจ้าของ มนัท�าพนัธสญัญาผูกสมัพนัธ์กบันาง

รั่วซกี้าวเดนิต่อไปด้วยใจมุ่งมั่น เกาะตามต้นไม้เพื่อพยุงกาย เมื่อรู้สกึ

ไม่ไหวจรงิๆ กจ็�าต้องหยดุพกั ร่างกายร้อนผ่าวราวถูกเพลงิผลาญ เริ่มวงิเวยีน

ศรีษะขบคดิอะไรไม่ค่อยออก หากสตแิจ่มชดักว่านี้ แรงเยอะกวา่นี้ คงเดนิหา

สมุนไพรลดไข้ได้ไม่ยากนัก ร่างกายอ่อนแอและบอบช�้า หน�าซ�้าตัวยังเล็ก 

ผวิบางเนยีนละเอยีดประหนึ่งหยกน�้างาม เพยีงลมพดัมาแรงๆ กท็�าให้ปลวิได้

แล้ว ผดิกบัร่างกายเธอเมื่อภพก่อนที่แขง็แรงราวกบัโคถกึ

“สมแล้วที่เจ้าเป็นหมา” รั่วซีร้องอย่างดีใจด้วยน�้าเสียงอ่อนแรงยิ่งนัก 

การน�าทางของเจ้าหมาน้อยท�าให้เธอเดินออกมาจากเขตป่าซื่อจี้เจี๋ยได้อย่าง

รวดเรว็ ทว่าเธอจะกลบัไปบ้านพกัได้อย่างไรล่ะ

‘เดนิไปหรอื? แล้วเมื่อไรจะถงึ?’

นับว่าสวรรค์ยังเมตตา บนถนนเส้นนี้มีผู้คนสัญจรไปมา รั่วซีลาก

สงัขารออกไปกลางถนน ยนืขวางขบวนรถม้าคนัหรทูี่วิ่งมาด้วยความเรว็ สตัว์

ที่ถูกบงัคบันั้นมใิช่ม้าทั่วไป แต่เป็นสตัว์อสูรที่เรยีกว่าอาชาวายุพยศ

ขบวนรถม้านี้ใหญ่โตอลังการ ด้านข้างรายล้อมไปด้วยผู้ติดตาม

มากมาย ซึ่งขี่อาชาวายุพยศเช่นเดียวกัน ลักษณะเหมือนกับม้าทว่าฝีเท้านั้น

รวดเรว็กว่าหลายเท่า อกีทั้งแรงก�าลงักม็ากมายมหาศาล วิ่งได้นานหลายวนั

ตดิกนัโดยไม่ตอ้งหยดุพกั ที่แตกต่างอย่างเหน็ได้ชดัคอื มนัไม่เชื่องงา่ยๆ ต้อง

ใช้เวลาฝึกฝนนานหลายปี กว่าจะเอามาขี่ได้โดยไม่ถูกดดีจนกระเดน็
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“หยุดดด!” เสียงคนบังคับรถม้าร้องดังด้วยความไม่พอใจ ใครช่าง

บงัอาจขวางทางรถม้าอนัทรงเกยีรติ

รั่วซลีอบดใีจ ในที่สุดเธอกร็อดแล้ว “ช่วยข้า...” ยงัไม่จะทนัเอ่ยจนจบ 

พลนัได้ยนิเสยีงคนในรถม้าถามขึ้นมาเบาๆ เสยีงของคนผู้นั้นนุ่มนวล แต่เตม็

ไปด้วยพลงัอ�านาจกดขี่ผู้คน

“หยุดท�าไม เปิ่นหวาง8 ยิ่งรบีๆ อยู่”

“ทูลองค์ชายแปด มีขอทานน้อยมาขวางทางรถม้าเอาไว้ ประเดี๋ยว

กระหม่อมจะรบีไล่ไปพ่ะย่ะค่ะ”

‘องค์ชายแปดอวี่เหวนิหยวนหล่าง?’ ไม่รู้ว่าเวรซ�้ากรรมซดัอนัใด ถงึได้

มาเจอบุคคลนี้ในที่แบบนี้ ในใจปั่นป่วนดังพายุบ้าคลั่งโหมกระหน�่า เขาก็คือ 

คู่หมั้นเจ้าของร่างนั่นเอง และองครกัษ์ของเขากบ็อกว่าเธอเป็นขอทาน ไม่รู้ว่า

ตาอยู่ที่ตาตุ่มหรอืไร

รั่วซหีาได้รูต้วัเองไม่ ว่าตอนนี้เธอมสีภาพยิ่งกว่าขอทานเสยีอกี ตามตวั

มอมแมมเปื้อนทั้งโคลนเปื้อนทั้งเลือด ชุดสีขาวตัวบางขาดรุ่งริ่ง ผมเผ้า 

ยาวสยายปรกหน้าจนยุ่งเหยงิ แสงอาทติย์ที่เกอืบจะลบัฟ้าส่องร่างเธอราวกบั

ผสีาวอาฆาตที่ยงัไม่ได้ไปผดุไปเกดิ เงาร่างของเธอที่ทอดยาวบนพื้นดูอย่างกบั

ต้นไม้แห้งที่ขาดสารอาหาร

“ได้โปรดเมตตาช่วยข้า...ว้าย!”

ฟั่บ!

ไม่ทันจะได้เอ่ยปากขอร้อง องครักษ์บังคับรถม้าก็ยกแส้ฟาดเธอเสีย

เตม็แรง ร่างเพรยีวบางเบี่ยงหลบได้ทนั ทว่าไม่วายล้มลงบนพื้นคลุกดนิจนดู

น่าสมเพช

“ถอยไป! อย่ามาเกะกะ นงัขอทานนี่ไม่รู้จกัที่ต�่าที่สูง”

มือทั้งสองก�าดินด้วยความอดสู การเอ่ยปากขอร้องใครนั้นท�าให้เธอ

8 เปิ่นหวาง คอื ค�าเรยีกตวัเองที่แฝงความหยิ่งผยองขององค์ชายหรอือ๋อง
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เจ็บไปทั้งใจอยู่แล้ว ยังจะมาโดนท�าร้ายด้วยการถูกขับไล่อย่างกับหมูกับหมา 

ถ้าไม่ตดิว่าชวีตินี้ก�าลงัจะดบัดิ้นอกีครา คดิหรอืว่าเธอจะเอ่ยปากร้องขอ

คนในยุคนี้เป็นอะไรกันไปหมด เห็นคนใกล้ตายยังไม่คิดช่วยเหลือ  

เธอเอื้อเฟ้ือผูค้นมากมาย ฆ่าเพยีงคนเลวเท่านั้น กรรมดใีห้ได้แค่ชวีตินี้กบัเธอ

หรอื ส่วนกรรมสนองท�าไมถงึมากมายนกัเล่า

รั่วซนี�้าตาคลอเบ้า เหตุใดสวรรค์ถงึโหดร้ายนกั เธอไม่มแีม้แต่แรงจะ

เดนิแล้วด้วยซ�้า

ระหว่างที่องครักษ์ขององค์ชายแปดยกมือขึ้นเตรียมจะฟาดแส้ใส่ร่าง

ไร้ทางสู้บนพื้นอีกครั้ง เขาก็เป็นอันต้องชะงักมือ เพราะด้านหลังมีรถม้าอีก

ขบวนก�าลงัมา

“ไป!”

ขบวนรถม้าคนัหรูขององค์ชายแปดรบีร้อนเคลื่อนผ่านไปอย่างไม่ไยด ี

คนพวกนี้ตั้งใจให้อาชาวายุพยศเหยยีบย�่าเธอให้ตายจมธรณ ีแต่ไม่รู้ว่าเพราะ

เหตใุดสตัว์อสรูพวกนั้นถงึเบี่ยงหลบ ไม่แม้แต่จะเฉยีดกรายเข้าใกล้เสื้อผ้าเธอ 

ยังผลให้ผู้ที่ก�าลังจะจากไปพากันตกตะลึง ไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เห็น ทว่า

ไม่มเีวลาย้อนกลบัไปตรวจดูแล้ว

รั่วซกีอดเจ้าหมาน้อยในอ้อมอกแน่น นอนฟุบหน้าอยู่บนพื้นดนิ มคิดิ

ลุกขึ้นอกี เธอรู้สกึท้อแท้วูบหนึ่งจรงิๆ แต่กเ็พยีงวูบเดยีวเท่านั้น ตอนนี้เธอ 

แค่นอนเอาแรงต่างหาก

ในยคุนี้นบัถอืและให้เกยีรตผิูเ้ก่งกาจมากความสามารถใช่หรอืไม่ แล้ว

เธอเล่า ร่างนี้ไม่มพีลงัยุทธ์ ต่อให้หมั่นฝึกฝนร่างกายทุกวนั แค่ศลิปะป้องกนั

ตวัที่เคยเรยีนมา ถ้าเจอพวกมพีลงัยุทธ์ระดบัสูง เพยีงอกีฝ่ายดดีนิ้ว เธอกค็ง

สิ้นลมหายใจอย่างง่ายดายแล้ว มีวิธีไหนบ้างที่จะท�าให้เธอมีชีวิตอยู่อย่าง 

ภาคภูมใินยุคนี้

ด้วยความคับแค้นใจที่พลุ่งขึ้นในอกอย่างรุนแรง เธอด่าสวรรค์และ

โชคชะตาอีกครั้ง ฝ่ามือขาวเนียนนุ่มฟาดลงบนพื้นอย่างหนักเพราะต้องการ
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ระบายอารมณ์

ตูม!

รั่วซขีมวดคิ้ว เงยหน้าขึ้นมองฝ่ามอืตวัเองที่ฝังลกึลงในพื้นดนิ เธอมอง

อย่างโง่งมครู่หนึ่ง เพราะตกใจเลยส่งผลให้ก้อนเนื้อในอกเต้นแรงจนแทบจะ

ระเบดิออกมา นี่มนัพลงัอะไร...

ถ้าฟาดลงไปธรรมดากไ็ม่น่าจะลกึถงึเพยีงนี้ แต่นี่ฝ่ามอืเธอจมหายไป

เลยด้วยซ�้า อกีทั้งพื้นดนิรอบๆ รอยฝ่ามอืยงัแตกแยกออกเป็นเส้นๆ

“หรอืว่านี่คอืก�าลงัภายใน?” รั่วซทีกึทกัไปเองโดยที่ไม่รูว่้ามนัไม่ใช่อย่าง

ที่เธอคดิ แต่นั่นกเ็หมอืนแสงสว่างที่ส่องผ่านเข้าไปในใจอนัมดืมดิของเธอ ท�าให้

หญิงสาวมีก�าลังใจมากขึ้น อย่างน้อยก็มีทางให้เธอได้แข็งแกร่ง มิต้องทน 

ทุกข์ทรมานอยู่ในยุคที่เหยยีบย�่าผู้ไร้ซึ่งพลงัยุทธ์อกีแล้ว

“หยุดดด!” เสยีงคนบงัคบัอาชาวายุพยศร้องสั่ง

ขบวนรถม้าที่วิ่งผ่านมาอีกคันหยุดลงตรงหน้ารั่วซี แต่ขบวนรถม้านี้

ต่างจากขององค์ชายแปดตรงที่มเีพยีงคนบงัคบัอาชาวายุพยศกบัผู้ที่อยู่ภายใน 

หาได้มผีู้ตดิตามมากมายไม่ และอาชาวายุพยศตวันี้กไ็ม่เหมอืนตวัอื่น เพราะ

ที่หวัมเีขาแหลมงอกออกมาคล้ายยนูคิอร์นในเทพนยิาย ขนด�าเงางดงามไม่ต่าง

จากเส้นไหม

“ใครอยู่ข้างนอก” เสียงดังมาจากภายในรถม้า ทั้งทุ้มนุ่มน่าฟังและมี

เสน่ห์น่าหลงใหล

“ทูลองค์ชายสี่ เป็น...เอ่อ...ยาโถว9 บาดเจบ็สาหสัคนหนึ่งพ่ะย่ะค่ะ”

“เจ้าต้องการสิ่งใด” เสียงทุ้มนุ่มในรถม้าถามรั่วซีที่นอนหมอบอยู่ 

บนพื้น

หญงิสาวค่อยๆ หยดักายลุกขึ้นยนื ‘องค์ชายสี่อวี่เหวนิเสวี่ยหมงิ? พวก

เชื้อพระวงศ์อกีแล้วหรอื คงเหมอืนกนัทุกคนนั่นละ’ ทว่าเธอไม่อาจหยิ่งผยอง 

9 ยาโถว คอืค�าเรยีกเดก็สาวเชงิเอน็ดูหรอืด่ากไ็ด้ แล้วแต่น�้าเสยีงคนพูด
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จ�าต้องได้รบัการช่วยเหลอื 

“หม่อมฉันบาดเจ็บสาหัส ต้องการความช่วยเหลือ องค์ชายสี่โปรด

เมตตาด้วยเพคะ”

ร่างเพรยีวบางโงนเงนจะล้มมลิ้มแหล่ แค่ยนือยู่ได้นี่กเ็ตม็กลนืแล้ว

ได้ยนิเสยีงหวัเราะหึๆ  ทหีนึ่ง คนภายในรถม้ากเ็อ่ยว่า “ขึ้นมาส”ิ

รั่วซงีงงนั ‘มนัง่ายอย่างนี้เลย?’ เขายอมช่วยเหลอืคนธรรมดาในสภาพ

ใกล้ตายอย่างเธอหรอื

ร่างเพรยีวบางค่อยๆ เดนิไปที่รถม้า แต่พอจะก้าวขาขึ้นเท่านั้น อาชา-

วายพุยศพลนัเดนิถอยหลงัท�าให้ตวัรถม้าถอยไปด้วยเช่นกนั รั่วซเีกอืบเหยยีบ

พลาดจนล้มหน้าคะม�า เธอก�ามอืแน่นแล้วก้าวขึ้นอกีครั้ง กย็งัคงเป็นเช่นเดมิ

คนที่อยู่ภายในรถม้าก�าลงักลั่นแกล้งเธอ! แต่อย่าคดิว่ารั่วซจีะยอมแพ้ 

ในเมื่อเขาคดิยื่นมอืช่วยเหลอืกต้็องช่วยตามค�าพูด การกลั่นแกล้งเลก็ๆ น้อยๆ 

ราวกบัเดก็นั้นเธอจะไม่ถอืสาเอาความกแ็ล้วกนั

ในที่สุดหญิงสาวก็ก้าวขึ้นรถม้าไปจนได้ ขณะจะแหวกม่านเข้าไปนั่ง

ภายใน กไ็ด้ยนิเสยีงองครกัษ์ที่บงัคบัอาชาวายพุยศเอ่ยห้ามปราม “ยาโถว เจา้

อย่าได้บงัอาจ”

รั่วซชีะงกัมอืเมื่อคดิว่าเขาพดูถกู คนด้านในเป็นถงึองค์ชาย แล้วเธอเล่า

เป็นใคร จงึคดิจะนั่งลงที่ด้านหน้า ทว่าเสยีงทุ้มนุ่มน่าฟังกลบัเอ่ยว่า 

“เข้ามาได้”

องครักษ์หนุ่มคิดจะปรามอีกหนแต่ก็ไม่ได้พูดสิ่งใด ในเมื่อองค์ชาย

รบัสั่งเช่นนี้แล้ว เขาจะกล้าขดัพระทยัได้อย่างไร ช่างน่าแปลกยิ่งนกัที่เดก็สาว

ได้รบัพระเมตตาที่ไม่เคยมใีครได้รบัมาก่อน รถม้าคนันี้หามสีตรใีดเคยเหยยีบ

ไม่ การได้เข้าไปนั่งภายในยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว หากกล่าวว่าสัตว์อสูร 

พากนัก่อกบฏ หมายจะถล่มทั้งสี่แคว้นให้ราบคาบยงัจะน่าเชื่อเสยีกว่า

“ขอบพระทยัเพคะ” รั่วซกีล่าวอย่างอ่อนแรง ซาบซึ้งในน�้าพระทยั ย่อ

ตัวแหวกม่านแล้วค่อยๆ ขยับเข้าไป ทันใดนั้นรถม้าที่หยุดนิ่งพลันถอยหลัง
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ด้วยความเรว็อกีครั้ง

โป๊ก!

รั่วซกีดัฟันกรอด ลูบศรีษะด้านหลงัป้อยๆ จากแรงขบัเคลื่อนของรถ

ม้าเมื่อครู่ท�าให้ร่างกายที่อ่อนแอหงายหลัง สีหน้าที่เหนื่อยล้าเหลอหลาด้วย

ความตกใจ เธอสาบานได้ว่าจะต้องเอาคนืไอ้องค์ชายกวนประสาทนี่ให้จงได้

หญิงสาวระมัดระวังมากขึ้น เนื่องมาจากเธออุ้มเจ้าหมาน้อยไว้ใน

อ้อมอก เลยไม่ทนัระวงัตวั ถงึกบัหวัโขกกบัขอบเข้าเตม็แรง ยงัดทีี่ไม่ได้ถลา

ออกไปด้านนอกแล้วกลิ้งตกไม่เป็นท่า

ภายในกว้างขวางสมกับเป็นรถม้าขององค์ชาย เขาท�าให้เธอแทบลืม

หายใจ ใบหน้าที่หล่อเหลาราวกับเทพเซียนบนสรวงสวรรค์ คิ้วเข้ม ตาคม 

จมกูโด่งเป็นสนัรบักบัใบหน้า รมิฝีปากได้รปูสวย เรอืนผมสดี�าดงัน�้าหมกึเกล้า

สงูครึ่งศรีษะ ปล่อยส่วนล่างยาวสยายระชดุหรหูราที่มสีดี�าสนทิทั้งตวั ใบหน้า

นี้แลดูอ่อนโยนอยู่เป็นนจิ ทว่ากลบัแฝงไว้ซึ่งความเย่อหยิ่งและถอืตวั เขานั่ง

หลังตรง ทั้งยังเชิดหน้ามองตรง นัยน์ตาสีสนิมที่จับจ้องมองเธอดูไร้แวว

อย่างไรบอกไม่ถูก

“เจ้าต้องการให้เปิ่นหวางช่วยอย่างไร” เขาถามด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล

“องค์ชายช่วยพาหม่อมฉนัไปหาหมอกพ็อแล้วเพคะ” เธอกล่าว พลาง

ลอบสงัเกตบุรุษตรงหน้าไปด้วย เขายงัคงมองเธอนิ่งงนั นยัน์ตาคู่นั้นไม่อาจ

บอกได้ว่าคิดสิ่งใดอยู่ ท�าให้เธอนับถือในความสุขุมเยือกเย็นอยู่บ้าง แค่เขา

ยอมช่วยคราวนี้กถ็อืเป็นบญุคณุใหญ่หลวงแล้ว แม้จะโดนกลั่นแกล้ง ทว่าเธอ

ยงัมโีอกาสเอาคนืในภายภาคหน้า

“หมอ?...คอืสิ่งใด” เขาถามเรยีบๆ

รั่วซถีงึกบัอ้าปากค้าง ‘เจ้างั่งนี่ไปอยู่หลุมไหนมา ถงึไม่รู้จกัหมอ’

“หมอกค็อืผูท้ี่รกัษาอาการบาดเจบ็ หรอืผู้ที่รกัษาคนป่วยน่ะเพคะ” เธอ

ตอบอย่างใจเยน็ด้วยรอยยิ้ม แต่เป็นรอยยิ้มที่สยดสยองยิ่งนกั เพราะเธออยู่

ในสภาพที่ดูไม่ได้เอาเสยีเลย



47
นิจนิรันดร์

“อย่างนั้นหรือ ที่นี่ไม่มีหมออย่างที่เจ้าต้องการหรอกนะ” เขาตอบ 

น�้าเสยีงนุ่มนวล ยกมุมปากยิ้มอย่างขบขนัในน�้าเสยีงอดกลั้นของเดก็สาว

ค�าพูดของเขาฟาดแสกหน้าเธอเต็มเหนี่ยว นี่มันยุคบ้าอะไรกัน ไม่มี

แม้แต่หมอ!

รั่วซคีรุ่นคดิอย่างหนกั มนัจะเป็นไปได้หรอืว่าในยุคนี้ไม่มหีมอ? ช่าง

แปลกประหลาดเกินไปแล้ว แต่จากสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เห็นมาตลอด 

ทั้งวนั กบ่็งบอกเธอได้เป็นอย่างดว่ีาที่นี่ไม่สามารถใช้หลกัวทิยาศาสตร์หรอืเอา

ความเป็นจรงิมาชี้วดัได้เลย

หญิงสาวได้ยินเสียงบุรุษตรงหน้าที่ห่างจากเธอหนึ่งช่วงเอ่ยว่า “กลับ

คฤหาสน์”

“หากไม่รบีกลบัเมอืงหลวงตอนนี้จะไม่ทนัพธิคีดัเลอืกผูด้แูลรบัผดิชอบ

บททดสอบศษิย์ใหม่นะพ่ะย่ะค่ะ” องครกัษ์หนุ่มรบีเอ่ยอย่างร้อนรน ด้วยไม่

ได้คดิว่าสิ่งที่พูดมานั้นสมควรหรอืไม่ ห่วงกแ็ต่ต�าแหน่งอนัทรงเกยีรต ิ กลวั

ว่าองค์ชายของตนจะพลาดโอกาสอนัดไีป เหน็ๆ อยูว่า่ขบวนรถม้าที่น�าหน้าอยู่

เมื่อครู่เป็นขององค์ชายแปด

น�้าเสียงทุ้มนุ่มน่าฟังเอ่ยอย่างชัดถ้อยชัดค�า และนี่คือค�าประกาศิต  

“เปิ่นหวางต้องการกลับคฤหาสน์” ในความสูงส่งและหยิ่งผยองยังแฝงไว้ซึ่ง

ความเกยีจคร้าน ท�าให้ใครกต็ามที่มองถงึกบัต้องมนตร์โดยไม่รู้ตวั

รั่วซีระแวงว่าเขาจะพาเธอไปที่ไหน ไปท�าอะไร ทว่ายามนี้ไม่อาจช่วย

เหลอืตวัเองได้จรงิๆ กไ็ด้แต่หวงัพึ่งพาคนตรงหน้า เขาเป็นถงึองค์ชายผูส้งูศกัดิ์ 

คงไม่คดิปลุกปล�้าย�่ายเีธอที่เป็นแค่เดก็สาวที่มที่าทางราวกบัขอทานกระมงั ดู

จากอายุอานามของเขาน่าจะประมาณสบิแปดหนาวได้

พิษไข้ท�าให้เธอมึนงงตาลาย บุรุษตรงหน้ายังคงจับจ้องมองมาด้วย 

แววตานิ่งเฉย เธออยากถามเขาให้รู้เรื่องว่า ในยุคนี้มคีนป่วยหรอืคนบาดเจบ็

บ้างหรอืเปล่า หรอืท้ายที่สุดแล้วจะมแีต่ความตายรองรบัเพื่อให้พ้นทุกข์ 

เมื่อตรติรองแล้วรั่วซจีงึเยี่ยมหน้าออกไปนอกรถม้า ถามองครกัษ์หนุม่
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ผู้บงัคบัอาชาวายุพยศว่า “ท่านช่วยไขข้อข้องใจให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาสกัหน่อย

เถดิ หากท่านเจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็จะรกัษาอย่างไร” เสยีงของเธอเบาราวกบั

ขนนก องครกัษ์หนุ่มเป็นผู้มพีลงัยุทธ์ระดบัสี่ขั้นสูงย่อมได้ยนิเป็นธรรมดา

เขาหันมามองราวกับเธอเป็นตัวประหลาดที่ไม่รู ้เรื่องง่ายๆ พวกนี้  

“ยาโถวผู้โง่งม หากเจ้าป่วยกแ็ค่กนิยา หรอืถ้าบาดเจบ็กแ็ค่รกัษา มตีรงไหน 

ที่ยากกนั”

รั่วซรีะงบัอารมณ์ไม่ให้ระเบดิออกมา ค�าถามของเธอคงกว้างไปใช่หรอื

ไม่ เขาถงึได้ตอบกวนโอ๊ย “ข้าหมายถงึใครเป็นผู้ปรุงยา หรอืใครเป็นผู้รกัษา”

องครักษ์หนุ่มถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย “เจ้ากินอะไรเป็นอาหาร

กนัแน่ ถงึได้ไม่รู้จกัผู้ปรุงโอสถ”

รั่วซีก�าลังจะอ้าปากถามอีกครั้ง องครักษ์หนุ่มจึงชิงตอบก่อนด้วย

ต้องการจบปัญหา 

“ผู้ปรุงโอสถมีล�าดับขั้นที่ชัดเจน ถ้าเจ้าป่วยร้ายแรง ติดพิษ ขาขาด 

แขนด้วน หรอืเป็นอะไรกต็ามที่พเิศษมากเกนิไป มแีค่ผู้ปรุงโอสถขั้นกลางขึ้น

ไปเท่านั้นที่จะให้ความช่วยเหลอืได้ แต่ถ้าเจ้าบาดเจบ็เพยีงเลก็น้อย หรอืป่วย

เป็นโรคที่รักษาไม่ยาก ผู้ปรุงโอสถขั้นต้นจะเป็นผู้รับหน้าที่นี้ แต่อย่าคิดว่า 

ยาโถวโง่งมอย่างเจ้าจะมปีัญญาซื้อหาโอสถหรอืได้รบัการรกัษาง่ายๆ”

รั่วซคีดิตามค�าพดูไปเรื่อยๆ เธอหาได้ใส่ใจกบัค�าเหนบ็แนมต่างๆ ก่อน

จะเอ่ยปากอกีครั้ง “ค�าถามสุดท้ายแล้ว ท่านองครกัษ์ผู้รอบรู้ เพราะเหตุใด

ตวัข้าผู้นี้ถงึไม่มปีัญญาซื้อหาโอสถหรอืได้รบัการรกัษาง่ายๆ”

องครักษ์หนุ่มมองเด็กสาวด้วยสายตาเวทนา นางนั้นโง่มากจริงๆ  

“ผู้ปรุงโอสถใช่ว่าใครกเ็ป็นได้เสยีเมื่อไร มนี้อยคนยิ่งนกัในแคว้นชงิหลง และ

แคว้นอื่นๆ กไ็ม่ต่างกนั แม้แต่ผู้ปรุงโอสถขั้นต้นยงัหายากเลย”

รั่วซพียกัหน้าเข้าใจ “ขอบคุณท่านมาก” แล้วกลบัเข้ามานั่งนิ่งตามเดมิ 

คิ้วเรียวดังคันศรขมวดน้อยๆ เธอสมควรกลับไปตายรังที่บ้านพักตระกูล 

ซอืหม่าจะดกีว่า ที่นั่นคงมยีาให้เธอกนิบ้าง เป็นถงึตระกูลแม่ทพัคงไม่ยากจน
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ข้นแค้นกระมงั

“องค์ชายสี่เพคะ หม่อมฉันต้องการกลับบ้านพักแล้ว จะกรุณาไปส่ง 

ในที่ใกล้ๆ ได้หรอืไม่เพคะ” รั่วซยีกแขนซบัเหงื่อบนหน้าผาก อกีมอืหนึ่งกค็อย

ลูบหลงัเจ้าหมาน้อยที่หลบัสบายไม่รบัรู้เรื่องราวอะไร

“เปิ่นหวางจะกลับคฤหาสน์ หากเจ้าต้องการกลับบ้านก็กระโดดลงไป

เองเถดิ”

รั่วซใีช้นิ้วก้อยไชหู นี่เธอไม่ได้แก้วหูเสื่อมใช่ไหม ที่ได้ยนิค�าพูดนี้จาก

องค์ชายสี่อวี่เหวินเสวี่ยหมิงผู้สง่างาม หากบอกว่าเขาเป็นเทพเซียนมาจุติบน

โลกมนุษย์ เธอยังเชื่อได้อย่างสนิทใจด้วยซ�้า แต่ไฉนนิสัยใจคอถึงได้แปลก

ประหลาด แท้จรงิแล้วเป็นคนอย่างไรกนัแน่

เขาบอกว่าจะช่วยเหลอืเธอไม่ใช่หรอื...แต่เดี๋ยวก่อน เขายงัไม่ได้รบัปาก

สกัหน่อย เป็นเธอที่ขอร้อง และเขากใ็ห้ขึ้นมาบนนี้ แล้วสรุปจะเอาอย่างไรกบั

เธอกนัแน่

ระหว่างที่รั่วซกี�าลงัเคลอืบแคลงใจกบัฝ่ายตรงข้าม เธอกล็มืไปแล้วว่า

ตัวเองสวมเสื้อผ้าเปียกแฉะและหนาวเหน็บเพียงใด แต่ภายในรถม้านั้นกลับ

อบอุน่สบาย แม้กระทั่งลมภายนอกที่พดัแรงยงัไม่อาจเลด็ลอดเข้ามาท�าให้เธอ

สั่นได้ หญงิสาวไม่รู้ตวัสกันดิถงึความเปลี่ยนแปลง

“องค์ชายจะช่วยหม่อมฉนัใช่หรอืไม่เพคะ” เธอถามอย่างไม่แน่ใจ มอื

บางค่อยๆ เลื่อนไปตรงต�าแหน่งที่เกบ็มดีแล้วก�าด้ามเอาไว้แน่น

มุมปากเขากระตุกยิ้มก่อนจะเอ่ย “เจ้าคดิว่าแค่ไม้จิ้มฟันนั่นจะท�าอะไร

เปิ่นหวางได้?” ชายหนุ่มได้กลิ่นสนมิและเหลก็แผ่ออกมาจากตวัของหญงิสาว 

ท�าให้รู้ว่านางพกพาของมคีมบางอย่าง หรอือะไรกต็ามที่ใช้ป้องกนัตวัได้

รั่วซคีลายมอืออกกลบัมาลบูบนล�าตวัเจ้าหมาน้อย “องค์ชายเข้าพระทยั

หม่อมฉันผิดแล้วเพคะ ด้วยความยากล�าบากที่ผ่านมา เกรงว่าทรัพย์สินที่ 

พกพาจะสูญหาย หม่อมฉนัเพยีงตรวจดูเท่านั้น”

“ฮ!ึ” เขาแค่นเสยีงขึ้นจมูก ก่อนจะเอ่ยอกีครั้ง “การที่เจ้าแต่งตวัเช่นนี้
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ขึ้นมาบนรถม้าของเปิ่นหวาง ใช่ต้องการยั่วยวนหรอืไม่” ด้วยความบกพร่อง

ทางร่างกายบางอย่างท�าให้เขามปีระสาทสมัผสัที่ดี

ตอนที่อนุญาตให้นางขึ้นมา อวี่เหวินเสวี่ยหมิงรู้สึกได้ถึงน�้าหนักตัว 

ของเด็กสาว แรงเหยียบของเท้าที่เบาเกินกว่าการแต่งกายปกติ เช่นนั้นแล้ว

อาภรณ์ที่สวมคงมนี้อยชิ้น เทยีบมไิด้กบัสาวชาวบ้านที่สวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบ

รั่วซีกล้าสาบานในใจเลยว่า หากยามนี้มีใครที่ช่วยเหลือได้นอกจาก 

คนตรงหน้า เธอจะแทงองค์ชายปากเสยีผู้นี้ให้พรุนไปเลยเชยีว

“เรื่องนี้องค์ชายก็เข้าพระทัยผิดอีกเช่นกันเพคะ หม่อมฉันประสบ

เคราะห์ ไม่อาจช่วยเหลอืตวัเองได้ ถงึได้ตกอยู่ในสภาพน่าสมเพชเวทนาเช่นนี้ 

หม่อมฉนัต�่าต้อย มบิงัอาจล่วงเกนิเบื้องสูงหรอกเพคะ”

“พดูได้ด”ี อวี่เหวนิเสวี่ยหมงิเอ่ยสั้นๆ เหตใุดเขาจะไม่รูว้า่เดก็สาวก�าลงั

กล่าววาจาเอาตวัรอด นางนั้นอยากบบีคอเขาใจแทบขาดจนทนไม่ไหว หวัใจ

นางเต้นแรง อีกทั้งลมหายใจยังหอบไม่สม�่าเสมอ โทสะคงพุ่งสูงจนเกือบจะ 

ถงึขดีสุด ทว่านางกย็งัคงอดทน หวงัจะเอาตวัรอดโดยการพึ่งพาเขา

อวี่เหวินเสวี่ยหมิงเผยรอยยิ้มเปี่ยมเสน่ห์ ซึ่งรั่วซีก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นบ้า

อะไร จู่ๆ ถงึได้ยิ้ม

องครกัษ์หนุม่ผู้บงัคบัอาชาวายพุยศรู้สกึแปลกใจไม่น้อย ธรรมดาแล้ว

องค์ชายของเขาแทบจะไม่สนทนากบัอสิตรดี้วยซ�้า ผดิกบัเดก็สาวคนนี้ที่องค์-

ชายเอ่ยวาจาด้วยมากเป็นพเิศษ หรอืองค์ชายเจอของเล่นที่ถกูใจเข้าแล้ว เพราะ

ที่ผ่านมาไม่เคยมหีญงิสาวคนใดไม่สนใจองค์ชายของเขามาก่อน มแีต่จะรบีรดุ

เข้าหาถ้ามโีอกาส ยกเว้นกแ็ต่นาง ที่พูดคุยตามปกต ิไม่สนใจจะสานสมัพนัธ์ 

หน�าซ�้ายงัพูดจาพลกิลิ้นไปมา มหีรอืที่องค์ชายจะรู้ไม่ทนัว่านางอารมณ์ขุ่นมวั

เพยีงใด

ในตอนที่รั่วซคีดิว่าองค์ชายสี่ตรงหน้าก�าลงัจบัจ้องมองเธอ แท้จรงิแล้ว

หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะเขาไม่ได้มองเธอ แต่เขามองผ่านทะลุร่างของเธอไป

ต่างหาก นยัน์ตาสสีนมิของเขาสะท้อนภาพกจ็รงิอยู ่ทว่ามนัไร้แววและไม่ค่อย
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สดใส

รั่วซจี้องบุรุษฝั่งตรงข้ามเขมง็ ก่อนจะตดัสนิใจแลบลิ้นใส่

“...”

แล้วเปลี่ยนมาเป็นยกมือขึ้นช้าๆ อย่างเงียบที่สุด โบกไปมาตรงหน้า 

ผู้ที่เป็นองค์ชาย

“...”

เมื่อเหน็ว่าอกีฝ่ายยงันิ่งเงยีบ หญงิสาวที่ถกูพษิไข้รมุเร้ากเ็ริ่มเหมิเกรมิ 

กระท�าตวัก�าเรบิเสบิสาน เธอค่อยๆ ยื่นมอืไปหาเขา คดิจะแตะสมัผสัหวัเข่า

เบาๆ ราวแมลงปอบนิผ่านผวิน�้าเท่านั้น แต่มอืยงัไม่ทนัได้แตะ กต้็องหยดุชะงกั

และชกักลบัด้วยความว่องไว เมื่อได้ยนิเสยีงทุ้มนุ่มน่าฟังของอกีฝ่าย

“ยาโถวใจกล้า อย่าได้คดิแตะต้องเปิ่นหวาง หากยงัอยากมชีวีติอยู่”

รั่วซฟีังอย่างไรนี่กค็อืค�าขู่ แต่เขากลบัพูดด้วยน�้าเสยีงที่มเีสน่ห์ ทั้งยงั

แฝงไว้ด้วยความกดดันและคุกคาม หญิงสาวรู้ดีว่าเขาพูดจริงท�าจริงอย่าง

แน่นอน เธอเลยไม่คดิจะกระตุกหนวดเสอือกี แต่มสีิ่งหนึ่งที่เธอได้พสิูจน์จน

แน่ใจแล้ว

องค์ชายสี่อวี่เหวนิเสวี่ยหมงิ...ตาบอด!

ความจริงในข้อนี้ท�าให้รั่วซีตกใจ มิใช่ว่าเขาเป็นผู้มีพรสวรรค์หรอก

หรือ ตอนที่เข้าทดสอบพลังตอนห้าหนาว ผลก็ออกมาว่าเป็นผู้มีพลังยุทธ์ 

สองสาย ตอนนี้เขาอายุประมาณสบิแปดหนาว ไม่รู้ว่าจะก้าวหน้าไปถงึขั้นไหน 

ร้ายกาจเพยีงใด ทว่าท�าไมเขาถงึได้ตาบอดเล่า

จากตอนแรกที่โกรธเคอืงอกีฝ่ายซึ่งคอยกวนประสาทกลั่นแกล้ง กลาย

เป็นสงสารอย่างท่วมท้น หญงิสาวรูว่้าที่เขาไม่ได้ไล่ลงจากรถม้าเพราะต้องการ

พากลับคฤหาสน์เพื่อช่วยเหลือเธอ ที่นั่นจะต้องมียาหลายขนานที่ช่วยรักษา

อาการป่วยนี้ได้

สมองมึนงงจนไม่อาจคิดต่อ รั่วซีเอนหลังพิงผนัง หลับตาลงเพราะ

ต้องการพกัผ่อน เพยีงครู่ที่เธอหลบัตา สตกิข็าดลงโดยพลนัและหลบัไปทนัที
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ด้วยความเหนื่อยล้า

อวี่เหวนิเสวี่ยหมงิรบัรู้ได้ว่าเดก็สาวตรงหน้าไม่อาจพูดจาได้อกี เพราะ

นางหลบัสนทิเสยีแล้ว

เขายกมือขึ้น เลื่อนมาใกล้แขนนางเพราะต้องการตรวจสอบพลังยุทธ์

ว่าอยู่ในระดบัใด ขนาดนั่งห่างกนัเพยีงแค่นี้ เขายงัไม่รบัรู้ถงึพลงัของนางเลย

สกันดิ เป็นไปไม่ได้ที่จะมเีดก็สาวธรรมดามาเดนิเตร่อยูแ่ถวป่าซื่อจี้เจี๋ย ป่าแห่ง

นี้มีแต่ผู้ที่มีพลังยุทธ์ระดับสามขึ้นไปที่จะย่างกรายมาได้ ผู้ที่ไร้ซึ่งพลังยุทธ์

หรือผู้ที่มีพลังยุทธ์ต�่ากว่าระดับสาม ไม่อาจหายใจเอาปราณบริสุทธิ์ของป่า 

ซื่อจี้เจี๋ยเข้าไปได้ แต่ก่อนที่เขาจะได้ทดสอบพลังของนางก็เป็นอันต้องชะงัก 

และลดมอืลง

เจ้าหมาน้อยที่นอนหลบัไม่รูเ้รื่องรูร้าวมาตั้งแต่แรกส่งเสยีงขู ่ตามปกติ

แล้วคนอย่างองค์ชายสี่อวี่เหวนิเสวี่ยหมงิย่อมไม่ใส่ใจ ทว่าคราวนี้สญัชาตญาณ

บอกเขาวา่ใหล้้มเลกิความคดินั้นเสยี สิ่งมชีวีติตรงหนา้กค็งไม่ใช่สตัวธ์รรมดา

เช่นกนั

รถม้าเคลื่อนไปด้วยความเร็วสูง ดวงอาทิตย์สีส้มลับขอบฟ้าจนกลาย

เป็นมดืสนทิ พระจนัทร์นวลผ่องสาดแสงส่องกระทบเส้นทาง แต่พอพ้นเขต

ของป่าซื่อจี้เจี๋ยมาได้ไม่นาน พลันปรากฏโจรหลายสิบคนโจมตีรถม้าของ 

องค์ชายสี่ โดยหารูไ้ม่ว่าวนันี้คอืวนัสดุท้ายที่จะได้หายใจ ไม่รูว้า่พวกเขาไปกนิ

ดหีมหีวัใจเสอื10 มาจากไหนถงึได้หาญกล้าเทยีมฟ้า จะปล้นทั้งทไีม่ตรวจดูให้

แน่ชดัว่าใครจะสญัจรผ่านมา

“พวกเจ้าอยากได้อะไรก็เอาไป แต่ไข่ลูกแก้วปราณอสูรจะต้องเป็น 

ของข้า!” หวัหน้าโจรตะโกนสั่งลูกน้องนบัสบิด้วยความฮกึเหมิ ก่อนจะทะยาน

ร่างเข้าไปใกล้รถม้าด้วยความเร็ว รอบตัวมีไอพลังสีด�าแผ่ก�าจาย พลังยุทธ์ 

อยูใ่นระดบัสามขั้นกลาง เหล่าลูกน้องมพีลงัยทุธ์ไม่เกนิระดบัสาม ไอพลงับ้าง

10 กนิดหีมหีวัใจเสอื หมายถงึ กล้าหาญเกนิตวั
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สีขาว บ้างสีด�า เพราะเหตุนี้โจรพวกนี้จึงมารอดักปล้นผู้ที่เพิ่งออกมาจาก 

เขตป่าซื่อจี้เจี๋ย

องครกัษ์หนุ่มผู้บงัคบัอาชาวายุพยศไม่จ�าเป็นต้องลงมอื เพยีงคนด้าน

ในรถม้าสะบดัมอืวูบหนึ่ง ร่างโจรทั้งหลายที่เข้ามาใกล้รถม้า พลนัระเบดิออก

ราวกบัพลุไฟ ไอพลงัสเีงนิสาดแสงจนแสบตาทุกทศิทาง จากพลงัอนัรุนแรง

มหาศาลบ่งบอกได้ว่าผู้ใช้มพีลงัยุทธ์ระดบัหกขั้นสูง หยาดโลหติสาดกระเซน็ 

เศษเนื้อกระจดักระจายจนไม่รูว่้าของใครเป็นของใคร ทกุชวีติดบัสญูโดยไม่มี

เสยีงร้องสกัแอะ เบื้องหลงัคาวโลหติทิ้งไว้เพยีงรอยล้อของรถม้าเท่านั้น...


