
ภาคที่หนึ่ง

ที่นี่คอืดนิแดนที่ผู้มวีรยทุธ์เป็นใหญ่

จักรวรรดิปี ้ลั่วแบ่งออกเป็นสี่แคว้น มีแคว้นตงหลิง 

แคว้นซหีลงิ 

แคว้นหนานเฟิง และแคว้นเป่ยม่อ ตำาแหน่งของแคว้น

ทั้งสี่กระจายออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางคอืพนากาฬหรอืป่า

ซึ่งเต็มไปด้วยความดำามืดในตำานาน ในป่าเต็มไปด้วยสัตว์อสูร 

หากไม่ใช่ผูท้ี่มวีรยทุธ์แล้ว กอ็ย่าได้คดิจะเหยยีบย่างเข้าไป





ใต้ดวงดาวในยามราตร ีณ ยอดเขาอวิ๋นลั่ว สายลมเอื่อยๆ พดัพลิ้ว 

บรรยากาศสงบเงยีบ ดวงตาของซูลั่วทอประกายอบอุ่นและอ่อนหวาน เธอจบั

จ้องชายที่อยู่ตรงหน้าด้วยสายตาอ่อนโยน “อวิ๋นฉี่ ออกจากองค์กรเมื่อไร พวก

เรามาอยู่ที่นี่ด้วยกนัดไีหม”

ดวงตาระยบิระยบัภายใต้คิ้วเข้มตรงของอวิ๋นฉี่ดูอ่อนหวานน่าหลงใหล 

“เดก็โง่ เธอคดิจะออกจากองค์กรดื้อๆ แบบนี้เลยหรอืไง”

ซูลั่วหมุนตัวกลับไปมองผืนฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างไกล ก่อนจะหันกลับมา

พร้อมกบัรอยยิ้มเจดิจ้า “หลายสบิปีมานี้ฉนัเป็นนกัฆ่ามาตลอด ไม่เคยได้อยู่

อย่างสงบเลยสักวินาที ตอนนี้ฉันเบื่อชีวิตแบบนี้เต็มที อยากจะออกจาก 

องค์กรไวๆ หรอืว่าคุณไม่อยากออกงั้นหรอื”

ซูลั่วพูดพลางแกว่งกล่องผ้าไหมขนาดเล็กตรงหน้า “ทายสิว่าในนี้คือ

อะไร” ดวงตาของซลูั่วเป็นประกายเตม็ไปด้วยความสขุ เธอกำาลงัตกอยู่ในภวงัค์

ความฝันถงึอนาคตที่แสนงดงาม ไม่ทนัได้สงัเกตแววตาแปลกๆ ของอวิ๋นฉี่

“แหวนมังกร? เธอได้มันมาแล้วงั้นหรือ เป็นไปได้ยังไง ได้มาตั้งแต่

เมื่อไร” อวิ๋นฉี่หรี่ตาลง ดวงตาคู่นั้นยงัคงอ่อนหวานและมเีสน่ห์เช่นเดมิ

หนึ่ง
ทะลุมิติย้อนกาลเวลา
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“กต็อนที่คณุไปทำาภารกจิอยูท่ี่ยโุรปนั่นละ ได้มาเพราะโชคช่วยน่ะ ครั้ง

นี้คุณออกจากองค์กรพร้อมกบัฉนันะ ดไีหม” ซูลั่วดงึมอือวิ๋นฉี่พลางมองเขา

อย่างคาดหวัง “ส่งมอบแหวนมังกรให้องค์กร หลังจากนั้นเราก็มาลงหลัก 

ปักฐานกนัที่นี่ ใช้ชวีติอย่างมคีวามสุขต่อไปดไีหม”

“ได้ส”ิ ชายหนุ่มประทบัจูบเบาๆ ลงบนหน้าผากของซูลั่ว วงแขนแขง็

แรงดงึเธอมากอดกระชบัไว้ในอ้อมกอด

ซูลั่วซบกายพิงไหล่อีกฝ่ายแล้วยิ้มด้วยความสุขใจ ทั้งคู่เป็นคนรักกัน

มากว่าสบิปี พวกเขาจบัมอืฝ่าดงกระสุนมาด้วยกนั เขาเป็นคนใกล้ชดิที่สำาคญั

ที่สุดในชีวิตของเธอ และก็เป็นคนที่เธอเชื่อใจมากที่สุด ตอนนี้เธอกำาลัง 

ตั้งครรภ์ลูกของเขา หลงัจากออกจากองค์กรแล้ว...

จู่ๆ ซูลั่วก็แข็งเกร็งขึ้นมาทั้งร่าง ในแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด

ร้าวราน ดวงตาของเธอเบิกกว้าง เผยให้เห็นความผิดหวังและไม่คาดคิดมา

ก่อน

เธอผลักอวิ๋นฉี่ออกไปแล้วก้มลงมอง ในยามนี้มีดคมเล่มหนึ่งปักอยู่ 

ที่หน้าอกของเธอ เลอืดแดงสดทะลกัออกมาไม่หยดุจนชุม่โชกกระโปรงบางตวั

ยาว เลือดที่ไหลรินจากหน้าอกดุจดอกลิลลี่แมงมุมสีแดงบานสะพรั่งที่ด ู

ร้อนแรงและลกึลบั

ในฐานะนกัฆ่า ฝีมอืมดีของอวิ๋นฉี่นั้นแม่นยำาและตรงจุด

ซลูั่วยนืเซก่อนจะล้มลงบนพื้นที่เตม็ไปด้วยเศษหนิ ดวงตางดงามคูน่ั้น

เผยแววตกใจ สิ้นหวงั และไม่อยากเชื่อสายตา เธอไม่เคยคดิมาก่อนจรงิๆ ว่า

ผู้ชายที่เธอเชื่อใจที่สุด ปากกบ็อกว่ารกัเธอเสมอคนนี้ จะใช้มดีสั้นที่เธอมอบ

ให้เขาเป็นของขวญัมาจ้วงแทงทะลุหน้าอกเธอได้อย่างโหดเหี้ยม! ไม่มเียื่อใย 

เยน็ชา และไร้ความปรานี

‘เพราะอะไร?’...เธออยากจะอ้าปากถาม แต่ความผิดหวังล้นขึ้นมาจุก 

ลำาคอจนพูดไม่ออก

มมุปากยกขึ้นด้วยความเยน็ชาและเย้ยหยนั “ซลูั่ว เธอมนังี่เง่าสิ้นด ีเธอ
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รูค้วามลบัขององค์กรตั้งมากมาย คดิว่าองค์กรจะปลอ่ยเธอไปงั้นหรอื จะออก

จากองค์กรร ึไร้เดยีงสาชะมดั! อกีอย่าง ทำาไมเธอถงึไร้เดยีงสาขนาดที่คดิว่า

ฉนัจะออกไปพร้อมกบัเธอด้วย”

“...” 

ซูลั่วยิ้มฝืดเฝื่อนอย่างสิ้นหวังเหมือนกับที่อวิ๋นฉี่พูดไม่มีผิด เธอช่าง 

ไร้เดยีงสาเสยีเหลอืเกนิ เชื่อจรงิๆ ว่าเขาจะออกจากองค์กรพร้อมกบัเธอ 

“ชาตหิน้า อย่าโง่แบบนี้อกีกแ็ล้วกนั!” อวิ๋นฉี่เกบ็กล่องผ้าไหมขึ้นมาจาก

พื้น มองซูลั่วที่ทั้งผดิหวงัและเจบ็ปวดด้วยสหีน้าเฉยเมย ก่อนจะหนัหลงักลบั

อย่างไร้เยื่อใย

“อวิ๋นฉี่ คุณไม่ไร้เดยีงสาหรอืยงัไง” นำ้าเสยีงเยน็ชาของซูลั่วดงัขึ้นเบื้อง

หลงัอกีฝ่าย

พอเหน็อวิ๋นฉี่ชะงกัฝีเท้า ซูลั่วกห็วัเราะขึ้นมา “คณุคดิว่าในกล่องมอีะไร

ล่ะ” อวิ๋นฉี่เปิดกล่องผ้าไหม วินาทีนั้นเองสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไป “แหวน

มงักรล่ะ เธอซ่อนมนัไว้ที่ไหน”

มีผู้จ้างวานให้องค์กรตามหาแหวนมังกรด้วยค่าจ้างสูงถึงสามพันล้าน

ดอลลาร์สหรฐั ถ้าหาไม่เจอ ไม่เพยีงแต่จะไม่ได้รบัเงนิรางวลั ซำา้ชื่อเสยีงของ

องค์กรจะพลอยได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงไปด้วย

ซลูั่วยนือยูร่มิขอบผา เธอมองลงไปยงัความมดืมดิที่ไม่สิ้นสดุเบื้องลา่ง 

รอยยิ้มสะใจแต่แฝงไว้ด้วยความเจ็บปวด งดงามดังดอกโบตั๋นที่ผลิบาน

ท่ามกลางคลื่นลมฝน “อวิ๋นฉี่ คุณจะไม่ได้ครอบครองแหวนมังกรตลอดไป 

อกีอย่าง อย่ามาครำ่าครวญอยูท่ี่หน้าหลมุศพฉนัล่ะ มนัจะแปดเป้ือนกบัการไป

เกดิใหม่ของฉนัเปล่าๆ”

ทันทีที่พูดจบซูลั่วก็ทิ้งตัว ร่างลอยละลิ่วลงไปในเวิ้งผาอันมืดมิด ใต้

หน้าผาคอืท้องทะเลที่ระลอกคลื่นกระหนำ่าเข้าปะทะกบัชายฝั่ง
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ณ อกีห้วงเวลาหนึ่ง

จกัรวรรดปิี้ลั่ว 

‘เจบ็...’

ซูลั่วเจบ็ปวดไปหมดทั้งร่าง ราวกบัถูกทิ่มแทงด้วยเขม็แหลมหรอืไม่ก็

ถูกรถบรรทุกบดขยี้ หวัใจที่เจบ็แปลบนั้นแทบจะหยุดเต้นเสยีให้ได้

ในความสบัสนนั้นนางค่อยๆ เปิดเปลอืกตาซึ่งหนกัอึ้งขึ้นมา มองมุง้กนั

ยงุสขีาวมอซอที่แขวนอยูเ่หนอืศรีษะกบัผ้าห่มที่เก่าครำ่าคร่า ชั่วขณะนั้นเหมอืน

เธอจะยงัตอบสนองอะไรไม่ได้

“ซูลั่ว นงัแพศยา ทำาไมไม่ตายๆ ไปเสยี จะตื่นขึ้นมาทำาไม! ตายๆ ตาย

ไปเสยีส!ิ” เสยีงแหลมบาดหูเกรี้ยวกราดขึ้นข้างเตยีง ซูลั่วรู้สกึไร้เรี่ยวแรงไป

ทั้งกาย เธอมองตรงไปยงัต้นเสยีงอย่างอ่อนกำาลงัเตม็ที

เดก็สาวคนนั้นหน้าตาหมดจดงดงาม นางอายุราวๆ สบิสี่หรอืสบิห้าปี 

เจ้าตัวอยู่ในชุดคลุมพลิ้วบาง บนศีรษะปักปิ่นหยกสีเขียวอ่อน ใบหน้าเล็กๆ 

นั้นกลมกลงึ อวยัวะทุกส่วนดูเหมาะเจาะ

สาวน้อยหน้าตาสะสวยแต่กริยิานั้นร้ายกาจยิ่งนกั ยามนี้ในมอืของนาง

ถือเข็มที่ใช้เย็บพื้นรองเท้าซึ่งมีขนาดใหญ่และสะท้อนแสงมันปลาบแวววาว 

ดวงตาคู่นั้นโหดเหี้ยม นางทิ่มแทงเข็มลงบนร่างของซูลั่วอย่างไร้ความปราน ี

ตำาแหน่งที่แทงอยู่ในร่มผ้า หากไม่เลกิดูกย็่อมไม่เหน็รอยแผลเหล่านี้

‘เจบ็เหลอืเกนิ! นี่มนัทารุณกรรมกนัชดัๆ! ไร้ยางอายเหลอืเกนิ!’

ซูลั่วอยากจะพูดแต่ปากของเธอถูกอุดไว้ด้วยผ้า อยากจะตอบโต้แต่

ไม่มีแรงแม้แต่จะขยับนิ้วมือ เด็กสาวผู้ร้ายกาจพอเห็นซูลั่วฟื้น ก็หันไปออก 

คำาสั่งกบัเดก็สาวอกีคนที่ดูจะอายุมากกว่า “พี่สาม ตมีนัเรว็ๆ ตมีนัให้ตาย!”

ตอนนั้นเองที่คุณหนูสามสะบัดฝ่ามือใส่ใบหน้าของซูลั่วตามคำาสั่งฉาด

ใหญ่!

ดวงตาของซูลั่วทอประกายเย็นเยียบ การทรมานครั้งนี้ ฝ่ามือนี้ คน

อย่างซูลั่วจะจำาไว้ให้แม่นเลย คอยดู!
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ซูลั่วฝืนต่อไปไม่ไหว สุดท้ายสตขิองนางกด็ำาดิ่งสู่ความมดืมดิ

“คุณหนู...ฮือๆๆ...คุณหนูอย่าตายนะเจ้าคะ” เสียงร้องไห้ของหญิงผู้

หนึ่งครวญครางจนแทบจะแหบแห้ง เสยีงครำา่ครวญนั้นปลุกเธอจนตื่น จาก

นั้นกโ็ดนใครบางคนเขย่าตวัโดยแรง ซูลั่วค่อยๆ ฟื้นขึ้นมาอกีครั้ง

“คุณ...คุณหนู?” ลวี่หลวัที่กำาลงัรำ่าไห้อย่างทุกข์ใจเงยหน้าขึ้นสบตากบั

ซูลั่ว สหีน้าของนางแปรเปลี่ยนเป็นความตกใจระคนยนิดี

เวลานี้ซูลั่วจึงได้เห็นหน้าเด็กสาวเต็มตา นางอายุราวสิบสี่หรือสิบห้าปี 

ใบหน้านบัว่างดงามใช้ได้ ทว่ายามนี้กลบัเตม็ไปด้วยรอยชำ้าบวมที่เกดิจากฝ่ามอื 

ดูแล้วน่าเวทนายิ่งนกั จากนั้นเธอกก็วาดตาไปรอบๆ ห้อง เหน็โต๊ะที่ขาหกัไป

ข้างหนึ่ง เก้าอี้เก่าๆ ถ้วยชากม็สีภาพทรุดโทรม ทั่วทั้งห้องเหมอืนแหล่งสลมั

ในทวปีแอฟรกิาไม่มผีดิ

พลันนั้นเองที่ซูลั่วรู ้สึกปวดแปลบขึ้นในหัว ความทรงจำาทั้งหมดก ็

พรั่งพรูราวกบัสายนำ้า

เธอทะลุมติมิาจรงิๆ

ที่นี่ไม่ใช่ยุคสมัยที่ซูลั่วคุ้นเคยเลย แต่เป็นจักรวรรดิปี้ลั่วที่ไม่เคย

ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ของจีนมาก่อน ที่นี่คือดินแดนที่ผู ้มีวรยุทธ์ 

เป็นใหญ่

จกัรวรรดป้ีิลั่วแบ่งออกเป็นสี่แคว้น มแีคว้นตงหลงิ แคว้นซหีลงิ แคว้น

หนานเฟิง และแคว้นเป่ยม่อ ตำาแหน่งของแคว้นทั้งสี่กระจายออกเป็นรูป

สี่เหลี่ยม ตรงกลางคอืพนากาฬหรอืป่าที่เตม็ไปด้วยความดำามดืในตำานาน ใน

ป่าเต็มไปด้วยสัตว์อสูร หากไม่ใช่ผู้ที่มีวรยุทธ์แล้วก็อย่าได้คิดจะเหยียบย่าง

เข้าไป

ยามนี้ซูลั่วอยู่ที่จวนแม่ทัพแห่งแคว้นตงหลิง บิดาของนางคือซูจื่ออัน 

แม่ทพัพทิกัษ์แผ่นดนิ ส่วนนางกเ็ป็นคุณหนสูี่ผู้แสนโง่เขลาที่ทกุคนพากนัเรยีก

ว่า ‘คนไม่เอาถ่าน’ 



12
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 1

ณ จกัรวรรดปิี้ลั่วแห่งนี้ เดก็ที่เข้าสู่วยัห้าขวบทุกคนจะต้องเข้ารบัการ

ทดสอบพรสวรรค์ การทดสอบนี้สำาคญัมากถงึขนาดกำาหนดชะตากรรมของคน

คนหนึ่งได้เลย ก่อนการทดสอบซูลั่วเคยเป็นความภาคภูมิใจของคนสกุลซู 

เพราะตอนที่นางเกดินั้นมปีรากฏการณ์ทางธรรมชาตอิย่างหนึ่ง แสงอรุโณทยั

สาดทั่วท้องฟ้า ประกายรุ้งทอเส้นยาว วหิคเทพโผบนิเหนอืเมอืงหลวง 

ยามนั้นทุกคนล้วนแต่กล่าวว่า คุณหนูสี่แห่งจวนสกุลซูต้องกลายเป็น

บุคคลสำาคญัอย่างยิ่งแน่นอน ทว่าในวนัทดสอบพรสวรรค์ของเดก็หญงิในวยั

ห้าขวบนั้นเอง คุณหนูสี่ที่ทุกคนหมายมั่นปั้นมอืที่สุดกลบัผดิคาด นางกลาย

เป็น ‘คนไม่เอาถ่าน’ ที่มพีรสวรรค์เท่ากบัศูนย์ แทบไม่อาจฝึกวรยุทธ์ได้เลย

ด้วยซำ้า!

เพราะคาดหวงัไว้สงู ความผดิหวงักย็ิ่งมากเป็นทวคูีณ ซจูื่ออนัที่เตม็ไป

ด้วยความโกรธเกรี้ยวนำาซูลั่วไปทิ้งไว้ที่เรือนเล็กๆ ไกลผู้คน โดยไม่สนใจว่า

นางจะมชีวีติอยู่หรอืจะค่อยๆ ตายไปเอง ขณะที่มารดาของซูลั่วกถ็ูกทอดทิ้ง

และตรอมใจตายในที่สุด

หรอืนางจะเป็นคนไม่เอาถ่านอย่างที่เขากล่าวกนัไว้จรงิๆ? ซลูั่วมองไป

ยังกลุ่มเมฆขาว รอยยิ้มเย็นชาพาดผ่านในแววตา คนอย่างซูลั่วเคยผ่านการ

ฝึกฝนในยุคปัจจบุนัอย่างหนกัมาเป็นสบิปี ต่อให้พรสวรรค์ของนางเท่ากบัศนูย์ 

แต่นางจะต้องฝ่าฟันและสร้างโอกาสให้ตวัเองให้ได้! นางยงัจำาวนัที่ทะลุมติมิา

ได้เป็นอย่างด ีเหตุการณ์ที่เดก็สาวสองคนนั้นทารุณกรรมนาง

“คณุหนเูจ้าคะ วนันี้คณุหนหู้าและคณุหนสูามไปเดนิเล่นในสวนดอกไม้ 

ทั้งสองคนไม่ได้พาสาวรับใช้ไปด้วย ไม่รู้ว่าวางแผนอะไรกันอีก” ลวี่หลัวยก

สำารบัอาหารเข้ามา จากนั้นกว็างไว้บนโต๊ะ ก่อนจะหยบิจานอาหารมาจดัเรยีง 

มผีกัเน่าๆ จานหนึ่งกบัเต้าหู้ก้อนอกีชาม แล้วกข็้าวอกีสองถ้วย

“ไม่กนิดกีว่า ข้าจะออกไปข้างนอกสกัหน่อย” ซูลั่ววางชามกบัตะเกยีบ

ลง แววตาเย็นเยียบ คนอย่างนางไม่มีอะไรดีสักอย่าง จะมีอย่างเดียวก็คือ
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ความเจ้าคดิเจ้าแค้น และแค้นนี้กต็้องชำาระ

คุณหนูสามซูหว่านและคุณหนูห้าซูซีเดินเลาะเลียบอยู่แถวริมสระบัว 

ในสวนดอกไม้

คณุหนหู้าเกดิจากฮหูยนิใหญ่ สถานะของนางจงึสงูส่ง ซำ้ายงัมพีรสวรรค์

ที่ชวนตะลึงมาตั้งแต่ยังน้อย นางคือยอดดวงใจของจวนสกุลซู ส่วนซูหว่าน 

เป็นบุตรสาวจากอนุภรรยาเช่นเดียวกับซูลั่ว แต่ด้วยความปากหวานของนาง 

ที่รู้จกัประจบประแจงซูซอียู่ตลอดเวลา เชื่อฟังซูซทีุกเรื่อง ความสมัพนัธ์ของ

ทั้งคู่จงึเป็นไปอย่างราบรื่น

เสยีงของซหูว่านดงัลอยมา “น้องห้า ได้ยนิว่านงัเดก็บ้านั่นฟ้ืนแล้วหรอื”

ซซูหีวัเราะอย่างเยน็ชา “ชวีติกระจอกๆ พรรค์นั้น วางยาพษิแล้วยงัรอด

มาได้ ตกีไ็ม่ตาย น่ารงัเกยีจที่สุด!”

ซูหว่านถามอกี “แล้วจะทำาอย่างไรด ีมใิช่ว่าเรื่องการแต่งงาน...”

ซูซกีำาหมดัแน่น “วางใจเถอะ ครั้งหน้าข้าจะเล่นงานนางให้ตายเลย!”

ยามนี้ทั้งคู่กำาลังเดินเล่นอยู่ริมสระบัว ซูซีเดินติดริมสระ ส่วนซูหว่าน

เดนิตดิทางเดนิด้านนอก

ซูลั่วคาบเศษหญ้าไว้ในปาก กำาลังฟังทั้งสองคนสุมหัววางแผนทำาร้าย

ตนเอง แววเยน็ชาพาดผ่านในดวงตา นางกอ็ยากจะดูเหมอืนกนัว่าตอนนี้ใคร

หน้าไหนจะกล้าลงไม้ลงมอืกบัตวัเองอกี!

ได้ยนิว่าซูซมีพีรสวรรค์สูง อายุเพยีงเท่านี้กม็วีรยุทธ์อยู่ในขั้นสองแล้ว 

ถึงตอนนี้ซูลั่วจะยังไม่มีความสามารถพอที่จะแก้แค้นได้ก็เถอะ แต่เรื่องคิด 

ดอกเบี้ยเลก็ๆ น้อยๆ ย่อมไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้ว

ซูลั่วแอบอยู่หลังต้นอู๋ถง แววเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นในดวงตาคู่นั้น นาง

สะบัดแขนเสื้อ จากนั้นก้อนหินเล็กๆ ก็กลิ้งไปกระทบเข้ากับปลายเท้าของ 

ซูหว่านพอดบิพอดี

ซูหว่านที่มัวแต่มองไปข้างหน้าหาได้ทันสนใจก้อนหินตรงทางเดินไม่ 

นางเหยยีบก้อนหนิเข้าอย่างจงั ทำาให้ร่างพลนัเสยีหลกัเอยีงล้มไปทางซูซี
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เวลาที่คนเราเสียหลักล้มก็มักจะคว้าสิ่งที่อยู ่ใกล้ตัวเอาไว ้ตาม

สญัชาตญาณ ดงันั้นซูหว่านจงึโชคดคีว้าแขนเสื้อซูซเีอาไว้ได้ทนั ทว่าโชคร้าย

กค็อืจงัหวะที่ทั้งคู่กำาลงัเซไปเซมาอยู่นั้น จู่ๆ กเ็หมอืนมฝ่ีาเท้าหนกัๆ ซดัเข้ามา

ที่บั้นท้ายของซูหว่าน!

การจู่โจมที่ไม่รู ้ที่มาที่ไปนี้ทำาให้ซูหว่านทรงตัวไม่อยู่ ยามนี้จึงคว้า

กระโปรงของซูซีเอาไว้แน่น จังหวะนี้เองร่างของทั้งคู่ก็ลอยละลิ่วลงไปในสระ

พร้อมๆ กนั เสยีงกระแทกนำ้าดงัโครม ก่อนจะจมดิ่งลงไป สภาพเปียกปอน

ดงัสุนขัตกนำ้า

ซลูั่วฉวยจงัหวะนี้หลบไปอยูห่ลงัต้นอูถ๋งเช่นเดมิ นางยกมอืขึ้นกอดอก 

ดวงตาเปล่งประกายระยบิระยบั นั่งรอดูละครฉากสนุกต่อไป นางอยากจะดู

ว่าการต่อสู้ระหว่างสองพี่น้องคู่นี้จะเร้าใจเพยีงใด

อนัที่จรงิอุบตัเิหตุในครั้งนี้ซูซกีถ็อืว่าเป็นผู้บรสิุทธิ์อยู่หรอก แต่ใครใช้

ให้อีกฝ่ายมาล่วงเกินคนอื่นเข้าล่ะ ล่วงเกินใครไม่ล่วงเกิน ที่สำาคัญก็คือ 

ล่วงเกนิซูลั่วคนนี้

ซูซีถูกซูหว่านกระชากจนเสียหลักร่วงไปในสระด้วยกัน นางที่มีนิสัย

เอาแต่ใจมาแต่ไหนแต่ไรกต็วาดขึ้นอย่างโมโห ก่อนจะซดัฝ่ามอืออกไปโดยแรง 

“พี่สามทำาอะไรน่ะ ล้มไปคนเดยีวไม่พอ ยงัจะมาดงึข้าให้ล้มไปด้วย!”

ซูหว่านโผล่ขึ้นมาจากนำ้าด้วยความยากลำาบาก และสิ่งที่รออยู่ก็คือ 

ฝ่ามอืหนกัๆ จากซูซี

ซูหว่านนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง นางเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า 

ตนลื่นล้มได้อย่างไร แต่ที่นางมั่นใจกค็อืการที่ตวัเองลื่นล้มจนตกลงมาในสระ

เช่นนี้ต้องเป็นเพราะมใีครถบีนางจากเบื้องหลงัแน่ๆ

นางกุมใบหน้าซกีที่ถูกตบแน่น จะร้องไห้แต่กร็้องไม่ออก “น้องห้า มี

คนเตะข้า ใช่ว่าข้าอยากจะล้มเองเสยีเมื่อไร”

ซูซแีค่นหวัเราะ “ที่นี่กม็แีค่ข้ากบัเจ้า เจ้าคดิว่าใครเตะกนั ยงัไม่รบีขึ้น

ไปเอาเสื้อคลุมมาให้ข้าอกี”
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“แต่...” ซูหว่านหลุบตาลงอย่างน่าเวทนา ชุดกระโปรงยาวพลิ้วบางที่

เปียกปอนยามนี้แนบสนทิไปกบัร่างของนาง ทำาให้เหน็ส่วนโค้งส่วนเว้าและชุด

ชั้นในสแีดงชดัเจน หากออกไปในสภาพนี้แล้วมใีครมาเหน็เข้าละก ็มขิายหน้า

ตายหรอกหรอื

“ถ้าอย่างไรเราตะโกนเรยีกให้ใครช่วยดหีรอืไม่” ซหูว่านกุมศรีษะคดิหา

หนทาง ก่อนจะออกความเหน็เสยีงแผ่ว

“ไม่ได้! หากมบีุรุษเข้ามาแล้วเหน็เราอยู่ในสภาพนี้จะเป็นเช่นไรกนัเล่า 

เจ้ารบีไปเรว็ๆ!” สหีน้าของซูซเีตม็ไปด้วยความโกรธขึ้ง!

“ไม่ ไม่ได้...” ซูหว่านส่ายหน้าปฏเิสธสุดชวีติ ไม่ยอมตกปากรบัคำา

“ถอดชุดของเจ้าออกมาให้ข้าสวมซะ!” ซูซีหายใจหอบก่อนจะกระชาก

ชุดคลุมของซูหว่านออกมา

“น้องห้า หยุดนะ หยุด...” ซูหว่านกุมหน้าอกแน่นไม่ยอมปล่อย นาง

สวมชุดคลุมเพยีงแค่ชั้นเดยีวเท่านั้น นอกจากนี้กเ็หลอืเพยีงชุดชั้นในแล้ว!

“งั้นเจ้ากร็บีไปเสยีส?ิ!” ซูซคีว้าตวัซูหว่านขึ้นมา ก่อนจะโยนนางขึ้นฝั่ง

อย่างไม่ปรานี

ซูหว่านขึ้นมายืนบนฝั่ง เสื้อผ้าของนางแนบสนิทไปกับร่าง ลมพัดให้

เห็นยอดปทุมทั้งสองที่ชูชันบนเนินอกสล้างราวกับจะอวดเย้ยสายตาผู้คน  

นางหนาวจนสั่นเทาไปทั้งร่าง เจ้าตวัตั้งใจว่าจะออกวิ่งให้สุดฝีเท้า

ทว่าตอนนั้นเอง จู่ๆ  ไฟกลุ็กขึ้นจากด้านในสวน ดเูหมอืนจะได้ยนิเสยีง

คนตะโกนจากที่ไกลๆ “ไฟไหม้...ไฟไหม้ในสวน...รบีเอานำ้าไปดบัไฟเรว็...”

สวนป่าอยู่ติดกับสระบัวแห่งนี้ บริเวณโดยรอบมองเห็นกันได้อย่าง

ชดัเจน ไม่มภีูเขาจำาลองหรอืก้อนหนิประดบัใดๆ หาที่ซ่อนตรงไหนไม่ได้เลย

พอเห็นกลุ่มคนที่เข้ามาใกล้ ซูหว่านก็ตกใจหน้าซีดเผือดจนสติไม่อยู่

กบัเนื้อกบัตวั นางยกสองมอืขึ้นปิดหน้าอกไว้ หนัมองไปรอบๆ ด้านด้วยความ

ร้อนใจ

“วิ่งส!ิ วิ่งเรว็เข้า!” ซูซทีี่ซ่อนตวัอยู่ในสระบวัตะโกนเร่งเร้าขึ้นมา! ถ้ายงั
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ไม่หนอีกีกไ็ม่ทนัแล้วนะ!

ทว่าสายเกนิไปเสยีแล้ว

พอได้ยนิเสยีงเท้าหลายคูท่ี่เข้ามาใกล้ทกุทซีหูว่านกต็กใจตวัสั่น จากนั้น

กก็ระโดดกลบัลงไปในสระบวัใหม่อกีครั้งโดยไม่ทนัได้คดิอะไร เสยีงดงัโครม

พร้อมกบันำ้าที่สาดกระเซน็ไปทั่ว

ซูลั่วแทบจะกลั้นหวัเราะไม่ไหว

แต่ทางเลอืกนี้ซูหว่านกด็ูจะไม่โง่เท่าไรนกั อกีอย่าง นำา้ในสระกไ็ม่ลกึ 

สามารถยืนได้ ซำ้าในสระก็เต็มไปด้วยดอกบัวบานสล้าง หากไม่ตั้งใจค้นหา

จรงิๆ กไ็ม่มทีางมองเหน็คนที่ซ่อนตวัอยู่ข้างใต้ได้

“ลงมาทำาไมกนั!” ซูซโีกรธเสยีจนผมแทบจะตั้งชนั นางสะบดัฝ่ามอืใส่

หน้าซูหว่านอย่างแรงอกีหนึ่งฉาด

ซหูวา่นเองกเ็ริ่มไม่พอใจขึ้นมาบ้าง “น้องห้า เจ้าอย่าทำาเกนิไปนกั!” นาง

เองกโ็มโหได้เช่นกนันะ

ซูซถีลงึตาใส่อย่างเกรี้ยวกราด “เกนิไป? ใครกนัแน่ที่เกนิไป ถ้าเจ้าไม่

ผลกัข้าลงมา ข้าจะมสีภาพเช่นนี้หรอื เจ้าจำาเอาไว้ ถ้าขึ้นไปได้ ข้าไม่ปล่อยเจ้า

ไปแน่!”

“แต่ข้าไม่ได้ตั้งใจ มคีนผลกัข้าจรงิๆ!”

“ใครผลกัเจ้า ไปลากตวัมนัมาให้ข้าดูซ!ิ”

ยามนี้สองพี่น้องทะเลาะกนักลางสระบวั โดยไม่สนใจเสยีงฝีเท้าที่ใกล้

เข้ามาเลยแม้แต่นดิ

ซูลั่วมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยสายตาเย็นชา ก่อนจะหัวเราะออกมา

อย่างร้ายกาจ นางมองสองพี่น้องตรงหน้าต่อสูก้นัเองอย่างสบายอารมณ์ พลาง

รอคอยละครฉากสนุกๆ ที่จะเกดิขึ้นต่อไป ต้องเดด็มากแน่ๆ แบบนี้ถงึจะไม่

เสยีแรงที่นางอุตส่าห์วิ่งไปจุดเพลงิมา
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หนานกงหลิวอวิ๋นในชุดคลุมสีขาวนั่งผ่อนคลายอยู่ตรงพุ่มไม้ใหญ่ที่

ไม่ไกลจากสระบัว รอยยิ้มที่มุมปากปรากฏบนใบหน้าอันงดงาม ดวงตา 

ฉายแววตื่นตวัและสนใจกบัอะไรบางอย่าง

ดทูา่แล้ววนันี้เขาตดัสนิใจถกูที่มาเยอืนจวนของท่านแม่ทพัใหญ่ ไม่คดิ

เลยว่าจะได้ดลูะครสนกุๆ เช่นนี้ ซำ้ายงัไม่เคยรูม้าก่อนว่าบตุรสาวของท่านแม่ทพั

จะน่าสนใจถงึเพยีงนี้

เด็กสาวผู้แสนโง่เขลาที่เล่าลือกันนั้นกลับเฉลียวฉลาดเป็นกรด ส่วน 

คนที่ได้รบัคำายกย่องชื่นชมกลบัถูกเล่นงานจนสภาพยำ่าแย่

หนานกงหลิวอวิ๋นมองไปที่ซูลั่ว เจ้าตัวลูบคางเกลี้ยงเกลาของตัวเอง

ด้วยท่าทางสนอกสนใจ

เด็กสาวผู้นี้อายุยังน้อยแต่เจ้าแผนการนัก วางอุบายแยบยล ฝีมือก็

พอตัวอยู่ ส่วนรูปลักษณ์ของนาง...หนานกงหลิวอวิ๋นพิจารณาเด็กสาวอย่าง

ละเอยีดอกีครั้ง

อายุราวๆ สบิสี่หรอืสบิห้าปี รอยยิ้มบางปรากฏอยู่บนใบหน้าตลอดเวลา 

ดวงตาทอประกายวิบวับชวนให้หลงใหล ทว่าลึกลงไปกลับปิดบังอำาพราง 

บางสิ่งเอาไว้ สะท้อนให้เหน็ความดำามดืที่เดด็เดี่ยวและเยน็ชา ดำามดืประดุจ

ก้นเหวลกึ ราวกบัว่าไม่มใีครจะเข้าไปสมัผสัส่วนลกึในหวัใจของนางได้

ดวงตาของหนานกงหลิวอวิ๋นฉายแววยั่วเย้า เขาได้ข้อสรุปในใจว่า  

เดก็สาวผูน้ี้เปน็พวกเจ้าแผนการ ชอบโจมตจีากที่ลบั สงัหารคนได้ด้วยใบหน้า

เปื้อนยิ้ม ช่างเหมอืนกบัเขาเสยีจรงิ น่าสนใจยิ่งนกั

จู่ๆ หนานกงหลวิอวิ๋นกร็ูส้กึว่าได้พบกบัคนประเภทเดยีวกนั เป็นความ

รูส้กึแปลกประหลาดที่ได้เจอกบัคนแบบเขา หลงัจากที่ตามหามาทั่วทั้งแผ่นดนิ 

ความรู้สกึที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี้ทำาให้ชายหนุ่มสนใจในตวัซูลั่วเป็นอย่างยิ่ง

จังหวะนี้เองซูลั่วพลันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เหมือนมีใครกำาลัง 

จบัจ้องมองมาที่ตน นางเงยหน้าขึ้นมองกเ็หน็ชายหนุ่มรูปงามนั่งเอนตวัพงิอยู่

บนยอดไม้สูงบนต้นอู๋ถง มุมปากของเขายกขึ้นอย่างยิ้มหวั ดวงตาที่มองตรง
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มาบ่งบอกว่าสนใจ

ชายหนุ่มตรงหน้าอยู่ในชุดคลุมยาว ดวงตาหรี่ลงน้อยๆ มุมปากที่ยก

ขึ้นอย่างร้ายกาจนั้นปรากฏบนใบหน้างดงามที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยกมือข้าง

หนึ่งขึ้นก่ายหน้าผาก นอนเอกเขนกอยูบ่นยอดไม้สูง เป็นภาพที่ดงูดงามเหมอืน

ภาพฝัน ชายหนุ่มในยามนี้ราวกับหนุ่มรูปงามที่เดินออกมาจากภาพวาดก ็

ไม่ปาน

ดวงตาของเขาเป็นประกายราวกบัรบัรูท้กุอย่างที่เกดิขึ้น สายตาจบัจอ้ง

มายงัซูลั่วอยู่เช่นนั้น รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ผุดขึ้นที่มุมปาก เป็นรอยยิ้มที่เตม็ไปด้วย

ความหมาย

“งามหรอืไม่ล่ะ” เขาเปิดปากถามขณะหวัเราะเนบิๆ สหีน้านั้นดูราวกบั

ว่ากำาลงัเบกิบานอย่างยิ่ง

คำาพดูเพยีงสองคำาแต่ตคีวามได้สองนยั อาจจะถามว่าละครฉากเมื่อครู่

จบได้สวยหรือเปล่า หรือก็อาจเป็นได้ว่ากำาลังถามว่าหน้าตาของเขาหล่อเหลา

หรอืไม่ หรอืบางทอีาจจะหมายถงึสองเรื่องเลยกไ็ด้

ซลูั่วหรี่ตามอง ชายผูน้ี้ปรากฏตวัตั้งแต่เมื่อใดกนั ก่อนที่นางมาที่นี่หรอื

หลงัจากนั้น? แต่นางกลบัไม่รู้สกึตวัเลยแม้แต่นดิ ความระแวดระวงัของนาง

ตำ่าไปหรอืวา่วรยทุธ์ของเขาสูงมากกนัแน่ แต่นางกม็สีตอิยูต่ลอดเวลา ถ้าอย่าง

นั้นอกีฝ่ายคงต้องมวีรยุทธ์สูงมากแน่ๆ

มุมปากของซูลั่วยกขึ้นน้อยๆ ขณะตอบอย่างเยน็ชา “ดูพอหรอืยงัล่ะ” 

สำาหรบัแขกที่ไม่ได้รบัเชญิแต่กลบัดลูะครที่นางจดัฉากขึ้นตรงหน้าอยา่งตั้งอก 

ตั้งใจ ซูลั่วจงึตั้งท่าเป็นศตัรูไว้ก่อน

แววประหลาดใจพาดผ่านขึ้นในความรู้สกึของหนานกงหลวิอวิ๋น ดวงตา

ดำาขลับราวกับนำ้าหมึกสบเข้ากับดวงตางดงามของซูลั่ว หัวใจในอกพลันเต้น 

ถี่รวักว่าปกติ

รอยยิ้มที่มุมปากบอกความสนุกสนาน “ช่างเป็นสตรีที่ร้ายกาจอะไร 

เยี่ยงนี้”
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ซูลั่วเลกิคิ้วขึ้นเลก็น้อย ตอบกลบัด้วยรอยยิ้มฝืดเฝื่อน “ช่างเป็นบุรุษ

ที่ยโสโอหงัอะไรเยี่ยงนี้”

หนานกงหลวิอวิ๋นเผยรอยยิ้มสว่างไสวให้ซลูั่ว นำ้าเสยีงไพเราะอ่อนโยน

นั้นทุ้มตำ่าและฟังดูร้ายกาจ “มไิด้ๆ เปิ่นหวาง1 กเ็ป็นคนประเภทเดยีวกบัเจ้า 

นี่ละ”

คำาพดูนี้เท่ากบัว่าหากซลูั่วเย้ยหยนัอกีฝ่าย กไ็ม่ต่างกบัว่ากำาลงัเย้ยหยนั

ตวัเองใช่หรอืไม่

ผู้ชายเจ้าเล่ห์ ตสีองหน้า เดี๋ยวนะ...เมื่อครู่เขาแทนตวัเองว่าเปิ่นหวาง 

หมายความว่าเขาเป็นเชื้อพระวงศ์อย่างนั้นหรอื

“มานี่ส”ิ นำ้าเสยีงแผ่วตำ่าหลอกล่อดงัขึ้นข้างหูของซูลั่ว

ซูลั่วขมวดคิ้วนิดหนึ่ง ขึ้นไป? เขาเรียกให้ขึ้นไปนางก็ต้องขึ้นไปอย่าง

นั้นหรอื แบบนั้นจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกนั อกีอย่าง กิ่งไม้ด้านบนกไ็ม่มทีี่เหลอื

พอให้นั่ง ปีนขึ้นไปแล้วจะให้นางนั่งพกัตรงไหน หรอืว่านั่งบนตกัของเขา

ทว่ายงัไม่ทนัที่ซูลั่วจะคดิสิ่งใดต่อ จู่ๆ  นางกร็ูส้กึว่าภาพตรงหน้าพร่ามวั 

ร่างกายเคลื่อนไหววูบ แค่พรบิตาเดยีวตวันางกม็าอยู่บนยอดไม้เสยีแล้ว ซำา้

ยงัอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายที่พบหน้ากนัเป็นครั้งแรก!

ซูลั่วใช่จะยอมให้ใครมาล่วงเกินง่ายๆ เสียที่ไหน นางจ่อมีดสั้นไปที่

ต้นคอของอกีฝ่าย แต่หนานกงหลวิอวิ๋นกลบัตอบโต้อย่างรวดเรว็ ยงัไม่ทนัที่

มดีของซลูั่วจะได้สมัผสัผวิของเขา ชายหนุม่กจ็บัแขนซลูั่วไพล่ไปด้านหลงัด้วย

มอืเพยีงข้างเดยีว

ในท่าเช่นนี้ทำาให้หน้าอกของซูลั่วชูชนัขึ้นชวนให้หลงใหล

ซูลั่วไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าวรยุทธ์ของนางจะห่างชั้นกับอีกฝ่ายถึง

เพยีงนี้ ยามที่อยู่ต่อหน้าเขากลบัสู้ไม่ได้แม้แต่เพลงยุทธ์เดยีว

หนานกงหลวิอวิ๋นหวัเราะอย่างร้ายกาจ นิ้วเรยีวยาวลบูไล้ไปตามใบหน้า

1 เป่ินหวาง (本王) เป็นคำาสรรพนามที่เชื้อพระวงศ์ระดบัองค์ชายหรอืทา่นออ๋งใชเ้รยีกแทนตวัเอง
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ของซูลั่วอย่างช้าๆ รมิฝีปากบางได้รูปนั้นแฝงแววผยองอยู่ในที

“เดก็โง่ เวลานี้เจ้ายงัต่อกรกบัข้าไม่ได้หรอก เป็นอย่างไร จะพยายาม

อยู่อกีหรอืไม่” นำ้าเสยีงของหนานกงหลวิอวิ๋นฟังดูร้ายกาจ แต่กท็ุ้มตำ่ามเีสน่ห์ 

ทั้งยงัไพเราะน่าฟังยิ่งนกั

“ปล่อยข้า!” ซูลั่วปรายตามอง พอนางเหน็คนกลุ่มนั้นเข้ามาใกล้ทุกทกี็

เตอืนอกีฝ่ายด้วยเสยีงหนกัๆ

“เดก็โง่ หากว่างนกั เรามาเล่นสนุกกนัสกัหน่อยเป็นไร” หนานกงหลวิ-

อวิ๋นยงัทำาตามอำาเภอใจอยู่เช่นนั้น เสยีงของเขาเจ้าเล่ห์และเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ 

ดวงตาเผยแววสนุกสนาน

ซูลั่วตรึกตรองอยู่พักหนึ่ง คงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้ว นางจึง 

พยกัหน้าแล้วเอ่ย “ว่ามาส”ิ

“ทายเกี่ยวกบัสองคนที่อยูใ่นสระกแ็ล้วกนั ถ้าทั้งสองซ่อนตวัอยูใ่นสระ

โดยไม่มใีครพบละก ็ถอืว่าเจ้าชนะ หากพวกนางถกูจบัได้ ถอืว่าข้าเป็นฝ่ายชนะ 

เจ้าจะว่าอย่างไร”

“จะพนันอะไร” ซูลั่วอับจนข้นแค้นยิ่งนัก นางไม่มีเบี้ยสำาหรับพนัน 

สกันดิ...แต่ไม่แน่ว่านางอาจจะจบัเสอืด้วยมอืเปล่าได้สกัตวักเ็ป็นได้

“ผู้ชนะเป็นเจ้า ผู้แพ้...คอยบำาเรอ?” หนานกงหลวิอวิ๋นขยบิตา เสนอ

ขึ้นมาอย่างกระตอืรอืร้น

ซลูั่วหน้าตงึ มองหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยสายตาเยน็ชา สายตานั้นเหมอืน

กบัมองคนปัญญาอ่อนคนหนึ่ง

หนานกงหลวิอวิ๋นทำาทเีหมอืนบาดเจบ็ เขายกมอืกุมหน้าอก จากนั้นก็

เสนอขึ้นอกี “ผู้ชนะนอนลง...ผู้แพ้ล้มทบั?...”

ซูลั่วจนด้วยคำาพูด! ชายผู้นี้มคีวามละอายบ้างหรอืไม่นะ พวกเขาเพิ่ง

เจอหน้ากนัครั้งแรกมใิช่หรอื เจอหน้ากนัครั้งแรกเหตใุดถงึได้พดูโพลง่ออกมา

เสยีขนาดนี้ สาวยุคใหม่อย่างนางยงัรู้สกึอายแทน

“นั่นกไ็ม่ได้ นี่กไ็ม่เอา”
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หนานกงหลวิอวิ๋นจบัเส้นผมข้างหขูองซลูั่วเล่น ก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างสขุมุ 

“หรอืว่าเจ้าต้องการให้ผู้ชนะเป็นฮ่องเต้ ผู้แพ้เป็นฮองเฮากนัล่ะ หากเจ้าดงึดนั

เช่นนี้จรงิ กใ็ช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้”

ซูลั่วเหลอืบตามองค้อนอกีฝ่ายอย่างหงุดหงดิ “ฮ่องเต้เอย ฮองเฮาเอย 

ท่านเองไม่ใช่องค์รชัทายาทสกัหน่อย หากคำาพูดหลุดออกไปไม่กลวัถูกตดัลิ้น

หรืออย่างไร” ซูลั่วเหลือบตามองเขาแล้วเอ่ยออกมาง่ายๆ “จะวุ่นวายถึง 

เพยีงนั้นไปไย ถ้าข้าชนะ ท่านเป็นหนี้ข้าหนึ่งหน หากข้าแพ้...”

“ให้ข้าจุมพติสกัครั้ง” หนานกงหลวิอวิ๋นฉวยโอกาสนี้เสนอขึ้นมาอย่าง

ไม่ยอมเสยีเปรยีบเลยแม้แต่นดิ

‘ชายผู้นี้ถ้าไม่เอาเปรียบนางแล้วจะตายให้ได้หรืออย่างไรนะ อยาก 

สั่งสอนหนกัๆ เสยีจรงิ!’ ซูลั่วถลงึตาใส่อกีฝ่าย และเพราะเหตุนี้เองทำาให้นาง

มองเหน็เขาอย่างชดัเจนมากขึ้น

รอยยิ้มเอื่อยเฉื่อยปรากฏในแววตา แต่กอ็ำาพรางประกายคมเฉยีบเอา

ไว้ไม่ได้ ชายผู้นี้ขนาดยังไม่ลงมือทำาอะไร ทว่าตลอดทั้งร่างของเขาก็แผ่รังสี

ของคนมอีำานาจออกมา

“ตกลง” หลงัจากผ่านไปชั่วครู่ซูลั่วกต็อบตกลง

เงื่อนไขนี้...จะอย่างไรนางก็ไม่เสียเปรียบอยู่แล้ว แค่จูบเดียวไม่เห็น

เป็นไร ใช่ว่าจะแล่เนื้อเถือหนังเสียที่ไหน ชาติก่อนใช่ว่านางจะไม่เคยผ่าน

ประสบการณ์แบบนี้มาก่อน ยามนี้นางเองก็ขาดแคลนไปเสียทุกอย่าง กำาลัง

ต้องการคนมาติดกับอยู่พอดี ฉะนั้นทั้งสองคนจึงเริ่มการท้าดวลกันเป็น 

ครั้งแรก

ซจูิ้งอวี่นำาคนเร่งรดุมายงัที่เกดิเหต ุ เขาเป็นบตุรชายคนโตของสกลุซู

ซึ่งเกดิจากฮหูยนิใหญ่เช่นเดยีวกบัซซู ีพรสวรรค์ของเขาถอืว่าไม่เลว อายเุพยีง

ยี่สบิปีกม็วีรยุทธ์ถงึขั้นสาม เป็นขั้นที่บรรดาหนุม่สาวล้วนปรารถนาแทบทั้งนั้น

เขาไม่ได้มาเพยีงลำาพงั แต่ยงันำาคนกลุม่ใหญ่มาพร้อมกนัด้วย ซซูโีมโห
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จดัแต่กท็ำาอะไรไม่ได้ นางได้แต่ซุกตวัอยูด้่านหลงักอบวั กลวัว่าจะเผยร่องรอย

อะไรออกมา ในใจกก็่นด่าสาปแช่งซูหว่านไม่หยุด คดิไม่ถงึจรงิๆ ว่าคนอย่าง

ซูซจีะตกอยู่ในสภาพอเนจอนาถเช่นนี้!

ถ้าคนที่มาเป็นซูจิ้งอวี่เพียงลำาพังก็ว่าไปอย่าง แต่ด้านหลังของเขาคือ

องค์รชัทายาทกบับรรดาคุณชายจากสกุลต่างๆ หากนางออกไปและถูกพบใน

สภาพนี้ รบัรองว่าไม่ถงึครึ่งชั่วยามเรื่องนี้ต้องกระจายไปทั่วเมอืงหลวงเป็นแน่ 

ถงึตอนนั้นนางจะมหีน้าอยู่ในเมอืงหลวงแห่งนี้อกีได้อย่างไร

ซูซีถลึงตาใส่ซูหว่านอย่างแค้นเคือง นางขอสาบานว่าหากออกไปได้ 

ละก ็นางไม่มวีนัปล่อยให้นงัแพศยาซูหว่านลอยนวลไปได้!

ซูหว่านเองกโ็มโหแทบคลั่งตาย คดิไม่ถงึว่าตวัเองจะโชคร้ายถงึเพยีงนี้ 

สถานการณ์ตรงหน้าดูจะยำ่าแย่ลงไปเรื่อยๆ ผู้คนกม็าสมทบกนัมากขึ้น ถ้าถูก

จบัได้ละก.็..จะให้บอกว่านางสองคนลงมาว่ายนำ้าเล่นอย่างนั้นหรอื

นี่เป็นฤดูใบไม้ผล ิหาใช่ฤดูร้อนไม่ 

‘ทำาอย่างไรด ีจะทำาอย่างไรด’ี ซูหว่านร้อนใจไม่ต่างกบัหนูตดิจั่น

ซูลั่วมองไปยงับรรดาชายหนุ่มเหล่านั้น รอยยิ้มสนุกสนานกป็รากฏขึ้น 

นี่เป็นสิ่งที่นางไม่คาดคิดมาก่อน พอเห็นซูซีและซูหว่านที่ซุกตัวอยู่หลังกอบัว

เงยีบๆ เช่นนั้น ซูลั่วกร็ู้ทนัทวี่าฐานะของคนเหล่านั้นคงจะสูงศกัดิ์มใิช่น้อย

ผู้นำาของกลุ่มน่าจะเป็นองค์รัชทายาท เขาสวมเสื้อคลุมสีเหลืองอ่อน 

คาดเขม็ขดัลายมงักรทะยาน รมิฝีปากบางคลี่ยิ้มจางๆ แฝงความทะนงตวัไว้ 

ราศคีวามเหี้ยมเกรยีมจบัไปทั่วร่าง แค่เหน็กร็ู้เลยว่าไม่ใช่คนดอีะไรนกั

ซูจิ้งอวี่หน้าตาสง่างาม ดวงตาเป็นประกายภายใต้คิ้วตรง ยามนี้เขา

ขมวดคิ้วแน่น สหีน้าบอกความไม่พอใจนกั...

พอองค์รชัทายาทเหน็ต้นเพลงิกห็วัเราะลั่น “จิ้งอวี่ จวนของพวกเจ้าเล่น

อะไรกนั เล่นจุดเพลงิกนัอย่างนั้นหรอื”

ไม่เพยีงแต่องค์รชัทายาท บรรดาลกูหลานจากสกุลดงัที่ตดิตามมากพ็า

กนัหวัเราะครนื เพราะเหน็ได้ชดัว่าเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นตรงหน้าเป็นเรื่องล้อเล่น
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และถูกจดัฉาก ไฟไหม้ที่ไหนกนั เหน็ชดัๆ ว่ามคีนจงใจก่อเหตุ ตรงหน้าพวก

เขาคอืกองไฟขนาดกลาง ด้านล่างเป็นกองเศษหญ้าแห้ง ส่วนด้านบนปกคลุม

ด้วยใบไม้สด อย่างที่รูก้นัดว่ีาหากเชื้อฟืนไม่แห้งสนทิกจ็ะทำาให้เกดิควนัจำานวน

มาก เหน็ชดัว่าผู้ก่อไฟจงใจล่อพวกเขามาที่นี่

ยามนี้ซจูิ้งอวี่นกึสงสยั คิ้วที่ขมวดแน่นคลายออกก่อนเจ้าตวัจะยิ้มออก

มา ชายหนุ่มเอ่ยกบัองค์รชัทายาท “อาจเป็นเดก็รบัใช้ที่ไม่ทนัระวงั ไฟจงึถูก

จุดขึ้นมาพ่ะย่ะค่ะ”

องค์รชัทายาทลูบปลายคางพลางกวาดตาไปรอบๆ “อมื ที่แท้เดก็รบัใช้

จวนท่านแม่ทพับงัอาจถงึเพยีงนี้”

ซูจิ้งอวี่สะดุ้งก่อนจะรีบอธิบายเป็นพัลวัน “หรืออาจเป็นน้องสาวของ

กระหม่อมที่เล่นซุกซนกัน ในเมื่อไม่มีอะไร ถ้าอย่างนั้นก็กลับกันเถอะองค์-

รัชทายาท บทเรียนที่อาจารย์สอนในวันนี้จิ้งอวี่ยังมีข้อสงสัยอยู่เล็กน้อย จะ

ใคร่ขอคำาแนะนำาสกัหน่อยพ่ะย่ะค่ะ”

ซูจิ้งอวี่สงัหรณ์ใจไม่ด ี เรื่องนี้ต้องมเีงื่อนงำาแน่ หากยงัรั้งรออยู่ที่นี่ต่อ

ไปอาจจะเกดิเรื่องที่เขาไม่อยากจะเหน็กเ็ป็นได้

เขากบัองค์รชัทายาทเรยีนอยู่ที่สำานกัเดยีวกนั ทั้งคู่ยงัครอบครองพลงั

ธาตุเดียวกันคือธาตุลม ประกอบกับความสามารถในการเลียแข้งเลียขาของ 

ซูจิ้งอวี่ กท็ำาให้เขาได้กลายเป็นสหายรู้ใจและศษิย์ร่วมสำานกักบัองค์รชัทายาท

องค์รัชทายาทหัวเราะเสียงตำ่า “กล้าจัดฉากขึ้นในจวนของแม่ทัพใหญ่

เช่นนี้ ช่างกำาแหงนกั จิ้งอวี่ เจ้าต้องตรวจสอบให้ละเอยีด”

บนต้นไม้ใหญ่ขนาดห้าคนโอบ ร่างของซูลั่วและหนานกงหลิวอวิ๋นถูก

พรางด้วยพุ่มไม้หนา ทั้งสองคนหายใจแผ่วเบา จงึไม่มใีครสงัเกตเหน็

ทนัใดนั้นซูลั่วกร็ู้สกึว่าต้นคอร้อนผะผ่าว ลมหายใจร้อนรดอยู่ที่ปลาย

หูของนางซึ่งไวต่อสัมผัส ทว่ายังไม่ทันได้ตอบโต้ เสียงแผ่วตำ่าเจ้าเล่ห์ของ 

หนานกงหลวิอวิ๋นกย็ั่วเย้า “อยากเหน็ฉากเดด็กว่านี้หรอืเปล่า”

“อ๊ะ” ซูลั่วเอยีงตวัไปข้างหน้า เบี่ยงตวัหนจีากอกีฝ่าย พอหนักลบัมาก็
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เห็นดวงตาทอประกายวิบวับคู่นั้น หนานกงหลิวอวิ๋นขยับเข้ามาใกล้แล้วมอง

ประเมนิเดก็สาวตรงหน้า

ดวงตาเป็นประกาย ฟันขาวสะอาด ผวิเนยีนมนัวาว ใบหน้าเลก็ที่เชดิ

ขึ้นน้อยๆ นั้นไร้การแต่งแต้ม ดสูดชื่นเหมอืนนำ้าค้างในฤดูใบไม้ผล ิโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งดวงตาคูน่ั้นกระจ่างใสดุจสายนำ้า วบิวบัชวนมอง ใบหน้างดงามนิ่งเรยีบ 

ทว่าสีหน้าของนางกลับเย็นชายิ่งกว่า มุมปากยกขึ้นนิดๆ ดูล่องลอยเหมือน 

เมฆขาว ขณะเดยีวกนักด็ูราวกบัท้องทะเลอนัเงยีบสงบไร้คลื่นลมเช่นกนั

จู่ๆ ความคดิหนึ่งกแ็วบขึ้นมาในสมองของหนานกงหลวิอวิ๋น หากเขา

มองทะลุเข้าไปในดวงตาลกึที่แสนจะสงบนิ่งคู่นี้ได้ กค็งจะน่าสนุกไม่น้อย

ชายหนุ่มพลันขยับเรียวแขนยาวแต่แข็งแรง แล้วใช้ปลายนิ้วช้อนคาง

ของซูลั่วให้เงยขึ้น ร่างหนาทับลงมาบนตัวของหญิงสาว จังหวะสำาคัญนี้เอง 

ซูลั่วกย็กมอืข้างหนึ่งกั้นระหว่างรมิฝีปากของเขากบันาง

“เกมยงัไม่รู้แพ้รูช้นะ ท่านจะรบีไปไย” ซลูั่วปรายตามอง สหีน้าเรยีบเฉย 

ขณะเอ่ยเสยีงตำ่า

“แพ้ชนะงั้นหรอื แค่ชั่วพรบิตากร็ู”้ รมิฝีปากสแีดงของหนานกงหลวิอวิ๋น 

ยิ้มยั่วเย้า คิ้วเข้มเลกิสูง 

ซูลั่วไม่เหน็เขาขยบัเขยื้อนใดๆ แต่ทนัใดนั้นเองเสยีงกรดีร้องไม่ไกลก็

ดงัขึ้น

ยามนั้นองค์รชัทายาทและซูจิ้งอวี่เพิ่งจะหมนุตวักลบัและออกเดนิไปได้

ไม่กี่ก้าว กไ็ด้ยนิเสยีงกรดีร้องอย่างเจบ็ปวดมาจากสระบวั วนิาทนีั้นทกุคนต่าง

หยุดชะงกัฝีเท้า

ซูลั่วงุนงงยิ่งนกั ตอนที่มองลงไปจากยอดไม้สูงและเหน็เลอืดสดๆ ที่

ไหลออกมาจากหน้าผากของซหูว่านกช็ะงกัไปเลก็น้อย ก่อนจะหนัมาถลงึตาใส่

หนานกงหลิวอวิ๋นอย่างกินเลือดกินเนื้อ นางกัดฟันกรอดขณะที่เอ่ยออกมา 

ทลีะคำา “ท่าน-ขี้-โกง!”

“มกีฎว่าห้ามโกงด้วยหรอื” หนานกงหลวิอวิ๋นเริ่มเถยีงข้างๆ คูๆ
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ซูลั่วเหลอืบตามองหนานกงหลวิอวิ๋นอย่างจนใจ อกีฝ่ายยงัคงยิ้มกว้าง

อยู่อย่างนั้น ใบหน้างดงามไร้ที่เปรยีบนั้นดูราวกบัโบตั๋นบาน ไม่อาจมสีิ่งใดมา

เทยีบเทยีม

ซูหว่านที่ถูกซัดก้อนหินใส่กรีดร้องลั่นโดยไม่รู้ตัว นางกุมหน้าผากที่

เลอืดไหลรนิออกมา ก่อนจะผุดพรวดขึ้นแทบทั้งร่าง

‘หมูชดัๆ! แถมยงัเป็นหมูตวัที่โง่ที่สุดอกีด้วย!’

ซูซโีมโหเสยีจนอยากจะตบพี่สามที่ก่อเรื่องก่อราวให้นางไม่หยุดหย่อน

ให้ตายคามือเลยทีเดียว เดิมทีนางคิดว่าวันนี้ตัวเองโชคร้ายมากพอแล้ว แต่

คดิไม่ถงึเลยว่าเทพเจ้าแห่งความเคราะห์ร้ายจะขยนัใส่ใจนางถงึเพยีงนี้!

“ใคร?!” ซูจิ้งอวี่ตะโกนเสยีงดงัไปยงัสระบวัที่ว่างเปล่า

ใครหลบอยู่ตรงนั้นกันแน่ ที่น่าโมโหก็คือเขามีวรยุทธ์ถึงขนาดนี้ แต่

กลบัไม่รู้ว่าอกีฝ่ายหลบซ่อนอยู่ตรงไหน น่าโมโหยิ่งนกั! ซูจิ้งอวี่โกรธเกรี้ยว!

สีหน้าขององค์รัชทายาทปรากฏแววแปลกใจระคนสงสัย เหมือนจะ

สนใจกบัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นตรงหน้า เขาจบัจ้องไปที่สระบวัไม่วางตา แววตา

เป็นประกายวาววบั

“โผล่หวัออกมา! ถ้ายงัไม่ออกมาอย่าหาว่าข้าไม่ไว้หน้า!” ซูจิ้งอวี่บงัอยู่

ด้านหน้าองค์รชัทายาท เตรยีมพร้อมรบัการโจมตอีย่างทนัท่วงที

ท่าทีของเขาทำาให้องค์รัชทายาทประทับใจ จึงตบไหล่ซูจิ้งอวี่เป็นเชิง 

บอกว่าตนเองรบัมอืกบัเรื่องนี้ได้

ในสระบวั...

ยามนี้ซูซีรู้สึกสับสนอย่างหนัก ถ้าออกไปตอนนี้นางคงต้องอับอาย 

ขายหน้าต่อองค์รัชทายาทจนแทบแทรกแผ่นดินหนี นางหมายมั่นตำาแหน่ง 

พระชายาขององค์รชัทายาทมานานแล้ว ถ้าออกไปตอนนี้ทกุอย่างกจ็ะสลายไป

ในพรบิตา

‘ไม่รู้ละ ในเมื่อพี่สามเป็นคนก่อเรื่องขึ้นมา ถ้าอย่างนั้นกใ็ห้นางเป็นคน
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รบัหน้ากแ็ล้วกนั’

“พอทุกคนแยกย้ายกันไปหมดแล้ว อย่าลืมนำาเสื้อคลุมมาให้ข้า! ไม่

อย่างนั้นข้าเล่นงานเจ้าให้ตายแน่!” หลังจากแช่นำ้านานเข้า ริมฝีปากของซูซีก็

เริ่มสั่นระริก พอพูดจบนางก็คว้าหมับเข้าที่สายรัดเอวของซูหว่านแล้วจับ 

อกีฝ่ายโยนละลิ่วขึ้นฝั่งไป

“อ๊าย!...” ซูหว่านกรดีร้องราวกบัหมูถูกเชอืด นำ้าสาดกระเซน็มาพร้อม

กบัร่างของนาง ก่อนที่จะหล่นตุ้บลงบนพื้น เรอืนร่างแบบบางที่นอนฟุบอยู่บน

ฝั่งเปรอะเปื้อนดินโคลนเต็มไปหมด ที่โชคร้ายที่สุดก็คือสายคาดเอวที่ถูกซูซี

จบัยกขึ้นมานั้น เดมิทกีผ็กูไว้อย่างหลวมๆ อยูแ่ล้ว ตอนนี้พอถูกคว้าแล้วเหวี่ยง

มาแบบนี้ สายคาดเอวของนางกค็ลายออกทำาให้ชุดคลุมตวันอกหลุดลุ่ย เผย

ให้เหน็ชดุชั้นในสแีดงกบัท่อนขาเรยีวยาวประดจุแท่งหยก ชดุชั้นในกห็ลดุออก

เผยให้เหน็เนนิอกสล้างวบัๆ แวมๆ ดูยั่วยวนยิ่งนกั

ดวงตาของซูจิ้งอวี่เบกิกว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อ! เขาอ้าปากค้างราวกบั

จะยดัไข่ไก่เข้าไปได้ทั้งฟอง

เขาแทบไม่อยากเชื่อ ว่าจะเป็นน้องสามที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหัน

บนขอบสระเช่นนี้ ซำ้ายังขึ้นมาด้วยวิธีการน่าอับอายถึงเพียงนี้ ยิ่งไปกว่านั้น 

คอืเกดิขึ้นต่อหน้าองค์รชัทายาท

หรอืว่านางจะใช้วธินีี้เพื่อเผยความในใจที่มตี่อองค์รชัทายาท?

นี่มนั...มนัช่าง...ช่างไร้ยางอาย!

ซูจิ้งอวี่มเีส้นเลอืดปูดโปนขึ้นบนใบหน้า เขาถอดเสื้อคลุมตวันอกออก 

แล้วโยนไปคลุมร่างของซูหว่านไว้ ปกปิดร่างที่แสนจะน่าอับอายนั้น ก่อนจะ

ตะคอกด้วยนำ้าเสยีงเยน็ชา “ยงัไม่รบีลุกขึ้นมาอกี”

ต่อหน้าองค์รัชทายาท เขาไม่เคยรู้สึกอับอายขายหน้าขนาดนี้มาก่อน  

ซูจิ้งอวี่ในยามนี้รู้สกึราวกบัใบหน้าของตนถูกแผดเผาจนไม่เหลอืชิ้นดี

แต่ที่แย่กค็อืซูหว่านไม่ได้ตอบคำาใดออกมา นางยงันอนทื่ออยู่ต่อหน้า

คนมากมายให้พวกเขาจ้องมองเช่นเดมิ เพราะในเวลานี้ซูหว่านหมดสตไิปแล้ว
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“องค์รัชทายาท น้องสาวของกระหม่อมเล่นซุกซนก่อเรื่องให้เป็นที่

ระคายพระทยั ขอทรงอย่าถอืสาเลยพ่ะย่ะค่ะ” ซูจิ้งอวี่ขบกรามแน่น แต่แสร้ง

ฝืนยิ้มเพื่อทำาลายบรรยากาศกระอกักระอ่วนตรงหน้า

เขาว่าพลางทำาสญัญาณให้คนรบัใช้รบีพาคุณหนสูามออกไปจากบรเิวณ

นี้โดยเรว็

องค์รัชทายาทหัวเราะลั่น ดูเหมือนจะเบิกบานใจยิ่ง ก่อนจะตบไหล ่

ซูจิ้งอวี่พลางกล่าว “นี่คือน้องสาวผู้เปี่ยมพรสวรรค์อันน่าอัศจรรย์ของเจ้า 

คนนั้นหรอื วธิเีปิดตวัของนางแบบนี้...อมื พเิศษมาก”

อนัที่จรงิองค์รชัทายาทเคยพบหน้าซูซมีาก่อน แต่เพราะตอนที่ซูหว่าน

ถูกเหวี่ยงขึ้นมา ผมเผ้าของนางกระเซอะกระเซงิไม่ต่างจากผพีรายที่โผล่ขึ้นมา

จากสระ องค์รชัทายาทจงึเหน็ใบหน้าของนางไม่ชดั และซูจิ้งอวี่กโ็ยนเสื้อคลุม

ปิดทบัใบหน้าของนางไว้ด้วย

ด้วยเหตนุี้องค์รชัทายาทจงึแยกไม่ออกว่าสตรตีรงหน้าคอืคณุหนคูนใด

แห่งจวนแม่ทพัซู แต่คำาพูดนี้ขององค์รชัทายาท...หรอืว่าจะมเีจตนาบางอย่าง

ทว่าคำาพูดขององค์รัชทายาทก็ทำาให้ซูซีที่อยู่ในสระบัวโกรธเป็นฟืน 

เป็นไฟขึ้นมา! นางร้อนใจจนกระทบืเท้าเร่าๆ อยู่ในสระนำ้า

สายตาขององค์รัชทายาทเป็นอะไรไปเสียแล้ว นั่นมันพี่สามแท้ๆ จะ

กลายเป็นนางไปได้อย่างไร! แม้จะแอบดใีจเรื่องที่องค์รชัทายาทนกึถงึนางกต็าม

ทีเถอะ แต่ถูกเข้าใจผิดว่าคนที่มีสภาพกระเซอะกระเซิงแบบนั้นเป็นนาง ซูซี

ยอมไม่ได้อย่างเดด็ขาด

ซซูอียากจะออกไปประกาศว่านั่นไม่ใช่นาง ไม่ใช่นาง...ทว่าสภาพนางใน

เวลานี้ทำาได้เพียงหลบอยู่หลังกอบัวเท่านั้น แต่ก็ยังมีพี่ชายที่แสนดีของนาง 

อกีคน

ซูจิ้งอวี่เห็นว่าองค์รัชทายาทเข้าใจน้องสาวหัวแก้วหัวแหวนของเขา 

ผดิไป จงึหวัเราะแล้วรบีอธบิาย “องค์รชัทายาทเข้าพระทยัผดิแล้ว เมื่อครู่หา

ใช่น้องห้าไม่พ่ะย่ะค่ะ น้องห้าอ่อนหวานดงักุลสตร ีพรสวรรค์สูงส่ง สนใจแต่
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การฝึกฝน นางจะมาซุกซนก่อความวุ่นวายได้เช่นไรกนัพ่ะย่ะค่ะ”

แววแปลกใจพาดผ่านในดวงตาขององค์รชัทายาท “อ้อ ถ้าอย่างนั้นเป็น

ใครกนัเล่า”

ซูจิ้งอวี่อกึอกั ก่นด่าความเขลาของตวัเองในใจ เมื่อครู่เหตุใดต้องบอก

ว่าเป็นน้องสาวด้วย บอกว่าเป็นสาวใช้ในจวนสักคนเสียก็สิ้นเรื่อง บัดนี้ 

องค์รชัทายาทเค้นความขึ้นมา เขาจะตอบเช่นไรดี

ท่านพ่อเอ็นดูน้องสามมาแต่ไหนแต่ไร อีกอย่าง น้องสามก็มีความ

สมัพนัธ์อนัดกีบัท่านแม่และน้องห้ามาโดยตลอด หากเลอืกได้เขากไ็ม่อยากให้

น้องสามต้องมาเสยีชื่อเสยีงเพราะเหตนุี้ ทนัใดนั้นความคดิหนึ่งกผ็ดุวาบขึ้นใน

หวัของซจูิ้งอวี่ ชายหนุม่คดิแผนการยงิปืนนดัเดยีวได้นกสองตวัขึ้นมาได้ เสยีง

ของเขาจงึสงูขึ้นเพราะเอ่ยด้วยความตื่นเต้น “อนัที่จรงิ...กระหม่อมไม่ขอปิดบงั 

จรงิๆ แล้วเดก็คนนั้นเป็น...เป็น...”

“เจ้าอึกๆ อักๆ ไม่ยอมบอกความจริง หรือว่าเด็กคนนั้นจะเป็น...”  

แววตาขององค์รชัทายาทคล้ายจะนกึขึ้นได้ นำ้าเสยีงนั้นตำ่าลงราวกบัจะบอกใบ้

อยู่ในที

“องค์รชัทายาททรงปรชีายิ่ง ความจรงิแล้วเดก็คนนั้นกค็อืน้องสี่ผูไ้ม่ได้

ความของกระหม่อมเองพ่ะย่ะค่ะ!” พอพูดจบซูจิ้งอวี่ก็ถอนใจเบาๆ รู้สึกว่า

ท้องฟ้าสว่างขึ้นมาในบดัดล ลมอ่อนๆ ที่พดัมากส็ดชื่นยิ่งนกั

‘น้องสี่?’

ซลูั่วที่นั่งอยู่บนต้นไม้แทบจะโพล่งคำาหยาบคายออกมา นางนี่นะ...พี่ชาย 

จอมโอหังของนางทำาไมถึงได้ไร้ยางอายเช่นนี้ กล้าลากคนบริสุทธิ์อย่างนาง 

ให้กลายเป็นแพะรบับาป! บอกว่าคนที่ทำาเรื่องน่าขายหน้ากค็อืนาง!

ในที่สดุนางกไ็ด้รูเ้สยีทว่ีาชื่อเสยีงฉาวโฉ่ของนางนั้นได้มาจากไหน ที่แท้

ในบรรดาพี่น้องหากมีใครทำาอะไรผิดขึ้นมา สิ่งที่คนนอกรับรู้ก็คือความผิด 

ทั้งหลายแหล่นั้นเป็นของซูลั่ว

ดวงตาเยน็เยยีบของซูลั่วเป็นประกายวาววบั สายตาคู่นั้นเยน็ยะเยอืก 
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ด ีดมีาก ซูจิ้งอวี่ เจ้าจำาเอาไว้ คนอย่างนางใจแคบมากเสยีด้วย แค้นนี้รอชำาระ

ให้ดกีแ็ล้วกนั

หนานกงหลิวอวิ๋นมองหญิงสาวตรงหน้าที่เผยสีหน้าหลายอารมณ์ด้วย

ความสนใจ ริมฝีปากแดงสดยกขึ้น นำ้าเสียงตำ่าเจ้าเล่ห์ฟังดูแหบพร่ามีเสน่ห์ 

“เดก็โง่ ยงัไม่รบีออกไปพสิูจน์ความบรสิุทธิ์อกีหรอื”

“ถ้าข้าออกไปตอนนี้ พี่ใหญ่ต้องตกใจมากแน่ๆ จากนั้นเขากจ็ะมองข้า

ด้วยสายตาเช่นเดยีวกบัมองสาวใช้ ก่อนจะไล่ข้าออกไปไกลๆ ท่านเชื่อหรอืไม่

ล่ะ” ซูลั่วหวัเราะสดใสราวกบัดอกไม้ผล ิแต่แผ่รงัสเียน็ยะเยอืกไปทั่ว

“หากเจ้าไม่ออกไปละก ็ตำาแหน่งพระชายาขององค์รชัทายาทจะต้องหลดุ

ลอยไป เชื่อหรอืไม่ล่ะ” รมิฝีปากของหนานกงหลวิอวิ๋นแดงสดราวกบัสเีลอืด 

ดูกระจ่างตาน่ามอง ดวงตางดงามคู่นั้นราวกบัผนืนำ้ากระจ่างใสเหมอืนจะทะลุ

เข้าไปในหวัใจ

‘พระชายาขององค์รชัทายาท?’ ซลูั่วครุน่คดิอยูค่รู ่ในที่สดุกห็าความจรงิ 

ที่ซุกซ่อนไว้ในความทรงจำาส่วนหนึ่งของร่างนี้จนพบ

เป็นเช่นนั้นจรงิๆ เพราะในยามเยาว์ซลูั่วคนนี้ได้รบัการกล่าวขานว่าเป็น

ร่างจำาแลงของวหิคเทพ ดงันั้นพอนางลมืตาดโูลก ฮองเฮากท็รงหมั้นหมายนาง

ให้องค์รัชทายาท หลายปีมานี้แม้ว่าชื่อเสียงของนางจะยำ่าแย่เต็มที สถานะ 

คู่หมั้นขององค์รัชทายาทก็ดูจะง่อนแง่นไม่น้อย แต่การหมั้นหมายก็ยังไม่ได้

ยกเลกิอย่างเป็นทางการ

ถ้าอย่างนั้นที่ซูจิ้งอวี่มดเทจ็องค์รชัทายาทและใส่ร้ายนาง หนึ่งกเ็พื่อปัด

ข้อสงสยัให้พ้นตวัซซูแีละซหูว่าน สองกเ็พื่อขจดัปัญหายุง่ยากให้องค์รชัทายาท 

ส่วนข้อที่สามน่ะหรือ...ก็เพื่อเปิดทางให้น้องสาวสุดที่รักของเขาอย่างไรเล่า 

เพราะมแีต่ซูลั่วจะต้องยอมหลกีทางให้ ซูซถีงึจะได้มโีอกาสเป็นพระชายาของ

องค์รชัทายาท

‘ซูจิ้งอวี่หนอ ซูจิ้งอวี่...เจ้าว่าข้าควรจดัการกบัเจ้าอย่างไร’

แม้ซูลั่วจะรังเกียจกับวิธีการของอีกฝ่าย แต่ผลที่เกิดขึ้นก็น่าพอใจอยู่
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ไม่น้อย นางไม่ได้สนใจกบัตำาแหน่งชายาเอกขององค์รชัทายาทเลยสกันดิเดยีว 

ถ้าจะว่ากนัจรงิๆ ชายตรงหน้าที่เรยีกตวัเองว่าเป็นองค์ชายผู้นี้ แม้ว่าจะเจ้าเล่ห์ 

บ้าอำานาจ เอาแต่ใจ ไร้มารยาท และชอบเอาเปรยีบ...แต่ซูลั่วกย็งัประทบัใจใน

ตวัเขามากกว่าองค์รชัทายาทมากโข

“เดก็โง่ผู้น่าสงสาร เจ้าถูกสงัเวยเสยีแล้ว” หนานกงหลวิอวิ๋นจงใจเคาะ

บนดั้งจมูกโด่งได้รูปนั้นด้วยท่าทางเวทนา แม้จะไม่แสดงความรู้สึกใดๆ  

ออกมา แต่ดวงตาของเขากลบัฉายแววพอใจ

“อยากได้คำาเตือนฉันมิตรหรือไม่” มุมปากของซูลั่วกระตุกขึ้นเป็น 

รอยยิ้มเฝื่อน “คนที่ท่านกอดอยู่ในยามนี้คอืพี่สะใภ้ในอนาคตของท่านนะ”

“ผดิ!” หนานกงหลวิอวิ๋นโอบซูลั่วไว้ แล้วมองนางด้วยสหีน้าคล้ายยิ้ม

คล้ายไม่ยิ้ม มุมปากโค้งขึ้นนดิๆ “คนที่ข้ากอดอยู่ในยามนี้คอืชายาในอนาคต

ของข้าต่างหาก”

ซูลั่วเหลอืบตามองสูงแต่ไม่พูดอะไร “ตลกฝืด ไม่ขำาเลยสกันดิ” นางก็

เป็นแค่คนไม่เอาถ่านที่ถูกเล่าลอืไปทั่ว ซำ้ายงัเป็นบุตรสาวที่เกดิจากอนุภรรยา 

อีกอย่าง นางจะกลายเป็นคู่หมั้นที่ถูกองค์รัชทายาทถอดถอน แล้วองค์ชาย

อย่างเขาจะกล้าอภเิษกสมรสกบันางอย่างนั้นหรอื

จนถึงตอนนี้ซูลั่วก็ยังไม่รู้ว่าชายหนุ่มที่โอบกอดนางเอาไว้นั้นยิ่งใหญ่

เพยีงใด นางคดิเพยีงว่าองค์ชายผู้นี้ทำาทเีหมอืนมตีำาแหน่งเลก็ๆ เท่านั้น

ณ สระบวั 

หลงัจากที่องค์รชัทายาทได้รู้ ‘ความจรงิ’ ว่า สตรหีน้าไม่อายผู้นั้นกค็อื

ซูลั่ว สีหน้าของเขาก็สดใสขึ้น ดวงตาเปล่งประกายวาววับ แค่เรื่องนี้ก็เพียง

พอแล้ว เรื่องอื่นใดย่อมไม่สำาคญัอกีต่อไป

องค์รัชทายาทสะบัดแขนเสื้อก่อนจะผละไปพร้อมกับข่าวที่น่ายินด ี 

จากนั้นผู้คนบรเิวณสระบวักส็ลายตวัไปอย่างรวดเรว็

สายลมอ่อนพดัให้เกดิระลอกบนผวินำ้า หญงิสาวที่อยู่ในสระกอดร่างที่
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สั่นเทิ้มของตวัเองไว้ ตั้งแต่กลางวนัจนตกเยน็ จากยามเยน็จนกระทั่งม่านราตรี

เคลื่อนมาปกคลุม ซูซีได้แต่รอจนใบหน้าซีดเผือด ริมฝีปากเริ่มคลำ้าจนเป็น 

สมี่วง แต่พี่สามของนางกย็งัไม่นำาเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้ผลดัเปลี่ยนเสยีที

ซซูผีูน่้าเวทนาหารู้ไม่ว่าตอนที่นางออกแรงผลกัอกีฝ่ายนั้นทำาให้ซหูวา่น

หมดสติ

คณุหนหู้าที่ยงัอยูใ่นสระบวัโมโหจนแทบเต้น ในใจเตม็ไปด้วยความเจบ็

แค้น นางสาบานในใจว่าหากนางกลับไปได้แล้วละก็ นางจะไม่มีวันปล่อย 

ซูหว่านอย่างแน่นอน ไม่มวีนั!

รอจนกระทั่งความมดืเข้าปกคลมุ อาศยัฉากมดืดำายามราตรเีป็นเครื่อง

อำาพราง ซูซจีงึกระโดดขึ้นมาจากสระบวั

ทนัใดนั้นเอง เสยีงกรดีร้องไม่ไกลออกไปกด็งัขึ้นมา 

“ผ!ี”

ซูซหีนักลบัไปมองช้าๆ ยงัต้นเสยีง ใบหน้าของนางบดิเบี้ยวและดุร้าย 

ดวงตานั้นเต็มไปด้วยประกายไฟแห่งความโกรธเกรี้ยว วันนี้นางสะกดกลั้น

อารมณ์มามากพอแล้ว!

จงัหวะที่นางกำาลงัจะหนัไปคดิบญัชกีบัสาวรบัใช้ผูน้ั้นเอง กพ็บว่าอกีฝ่าย 

สลบไสลไปด้วยความตกอกตกใจเสียก่อนแล้ว ซูซีที่ไม่ทันได้ระบายอารมณ์

ออกมา ทำาได้เพียงแค่หันกลับมาด้วยสายตากร้าว จากนั้นก็อาศัยราตรีที่ 

มดืมดิอำาพรางกาย ก่อนจะเหนิตวัทะยานกลบัไปยงัเรอืนของตน



ณ จวนสกลุซ ูในเรอืนเลก็ที่ไกลออกไป

ซูลั่วคาบเศษหญ้าไว้ในปาก สองมอืรองอยู่ด้านหลงัศรีษะ เจ้าตวันอน

เอกเขนกอยู่บนหลงัคาเรอืน เท้าทั้งสองข้างไขว้กนัด้วยสหีน้าและท่าทางผ่อน

คลาย

นางคิดเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกลางวัน พอคิดถึงเหตุการณ์ที่ 

ซูซแีละซูหว่านต่างได้รบับทเรยีนไปกร็ู้สกึอารมณ์ดขีึ้นมา ยิ่งคดิไปถงึว่าต่อไป

สองพี่น้องต้องเป็นปรปักษ์กนัในภายหน้า กย็ิ่งทำาให้นางเบกิบานขึ้นกว่าเดมิ

ขณะที่คดิเพลนิๆ อยู่นั้น จู่ๆ ใบหน้างดงามที่แฝงไปด้วยความเจ้าเล่ห์

ร้ายกาจกป็รากฏขึ้นในห้วงความคดิของซูลั่ว

ตอนที่นางเล่าเรื่องของคนผู้นั้นให้ลวี่หลัวฟัง เด็กสาวดูจะตื่นเต้นจน 

มอืไม้ที่ประคองถ้วยชามอยู่นั้นสั่นเทาไปหมด

“คุณหนูเจ้าคะ ถ้าบ่าวเดาไม่ผิดละก็ ผู้ที่ท่านเจอก็คือองค์ชายจิ้นนะ 

เจ้าคะ! ไม่ใช่ส ิต้องเป็นองค์ชายจิ้นแน่ๆ องค์ชายจิ้น!”

“องค์ชายจิ้นเก่งกาจนกัอย่างนั้นหรอื” ซูลั่วเอ่ยถาม ร่างเดมิของนางไม่รู้

อะไรเกี่ยวกบัองค์ชายจิ้นผู้นี้นกั

สอง
สาวน้อยผู้เปี่ยมพรสวรรค์
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“องค์ชายจิ้นต้องเก่งกาจอยูแ่ล้วสเิจ้าคะ ใต้หล้านี้ไม่มผีูใ้ดจะเก่งกาจไป

กว่าองค์ชายจิ้นอีกแล้วเจ้าค่ะ กล่าวกันว่าผลทดสอบทางพรสวรรค์ของ 

องค์ชายจิ้นเป็นหนึ่งในใต้หล้า เป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ห้าพันปีมานี้ 

คุณหนู ท่านคดิว่าอย่างไรเล่าเจ้าคะ”

“…” 

เป็นอนัดบัสองในประวตัศิาสตร์ห้าพนัปีมานี้ นี่ชกัจะเกนิจรงิไปหน่อย

กระมงั

“แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะเจ้าคะ ว่ากันว่าองค์ชายจิ้นเป็นผู้ครอบครองสาม

ธาตุ สามธาตุนะเจ้าคะ! มีคนตั้งเท่าไรที่ไม่มีธาตุประจำากายเลยสักธาตุ แต ่

องค์ชายจิ้นกลบัครอบครองทั้งสามธาตุ!” สหีน้าของลวี่หลวัเตม็ไปด้วยความ

ชื่นชม ดวงตาเป็นประกายระยบิระยบั “ผู้ครอบครองสามธาตุมโีอกาสสูงมาก

ที่จะได้บรรลุขั้นเทวะ ผู้ฝึกยุทธ์ที่มีพรสวรรค์อันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ 

คนก่อนจุตเิป็นเซยีนไปนานแล้ว”

‘องค์ชายจิ้น...หนานกงหลวิอวิ๋นเก่งกาจขนาดนี้เชยีวหรอื ถ้าเป็นเช่นนี้

จรงิ อย่างนั้นคำากล่าวของเขาที่ว่า “ผู้ชนะเป็นฮ่องเต้ ผู้แพ้เป็นฮองเฮา” กไ็ม่ใช่

แค่คำาพูดพล่อยๆ เท่านั้นส ิวดัจากพรสวรรค์ของเขา หากจะชงิบลัลงัก์มงักร

มากค็งมใิช่เรื่องยากเยน็อะไรนกั’

ตอนที่ซลูั่วกำาลงัจมดิ่งอยูใ่นภวงัค์ ทนัใดนั้นใบหน้าหนึ่งพลนัปรากฏขึ้น

ตรงหน้า

ใบหน้านี้เป็นใบหน้าเดียวกับที่เพิ่งได้พบเห็นยามอู่2 นางไม่มีวันจำาผิด

อย่างเดด็ขาด...หรอืว่านี่จะเป็นภาพลวงตา?

จังหวะที่กำาลังจะยกมือขึ้นขยี้ตา มืออ่อนนุ่มคู่นั้นกลับถูกฝ่ามือใหญ่

เกาะกมุเอาไว้ ดวงตาดำาขลบัของหนานกงหลวิอวิ๋นทอประกายวบิวบั “อะไรกนั 

จำาข้าไม่ได้เสยีแล้ว”

2 ยามอู่ คอื ช่วงเวลา 11.00 น. - 12.59 น.
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“หนานกงหลวิอวิ๋น?”

“ในใจของเจ้ามข้ีาอยูจ่รงิๆ ด้วย ไม่อย่างนั้นคงไม่เร่งร้อนเสาะหาข้อมูล

เกี่ยวกับตัวข้าหรอก จริงหรือไม่” ริมฝีปากของหนานกงหลิวอวิ๋นบางเฉียบ 

ได้รูป มุมปากที่ยกขึ้นนั้นดูงดงามน่ามอง

ซลูั่วมองอกีฝ่ายตาไม่กะพรบิ ก่อนจะเอ่ยออกมาช้าๆ “กล่าวกนัว่าองค์-

ชายจิ้น...หนานกงหลิวอวิ๋นนั้น เย่อหยิ่งเย็นชา โหดเหี้ยมทารุณ สำารวม

เคร่งขรมึ และรกัสะอาดยิ่งชวีติ หากมผีู้ใดสมัผสัฝ่ามอืของเขา ไม่ว่ารายไหน

รายนั้นเป็นอนัถูกตดัมอืทิ้ง หากมผีูใ้ดสมัผสักายของเขา ไม่ว่ารายไหนรายนั้น

เป็นต้องถูกสบัร่างออกเป็นชิ้นๆ...ท่านคอืองค์ชายจิ้นจรงิๆ อย่างนั้นหรอื”

ดวงตาของซลูั่วกระจ่างใส นางจบัจ้องอยูท่ี่ฝ่ามอืใหญ่ที่เกาะกมุมอืของ

ตวัเองไว้เช่นนั้น นำ้าเสยีงเรยีบเรื่อย มุมปากเผยรอยยิ้มด้วยท่าทางผ่อนคลาย

หนานกงหลวิอวิ๋นเบนสายตามายงัซูลั่ว ดวงตาคมกรบินั้นเป็นประกาย

วาววบัดุจท้องทะเลลกึที่มองไม่เหน็ก้นสมุทร เขาในยามนี้ดูไม่เอื่อยเฉื่อยหรอื

มีท่าทางเกียจคร้านเหมือนในยามบ่าย ทว่ากลับแฝงไปด้วยท่าทีมุ่งมั่นและ 

ระแวดระวงั ชายหนุ่มมองหญงิสาวอยู่เช่นนั้น

เวลานี้ลมเย็นยะเยียบพัดเป็นระลอกอยู่บนหลังคาเรือน บรรยากาศ

รอบกายประดุจอยู่ท่ามกลางนำ้าแขง็ ทำาให้รู้สกึเหมอืนหายใจลำาบากเตม็ที

ความเย็นชาของชายหนุ่มทำาให้บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยความ

กดดัน มีอำานาจราวกับจะประกาศว่า...จำานนข้าอยู่ ขัดขืนข้าตาย เหมือนว่า

แต่ละย่างก้าวของเขาทำาให้ทั่วทั้งแคว้นตงหลงิสั่นสะเทอืนได้

เมื่อตกอยู่ภายใต้อำานาจของนยัน์ตาคู่ลกึที่เตม็ไปด้วยพลงักดดนัคู่นั้น 

ซูลั่วกย็งัคงสงบนิ่งราวกบัสายนำ้าไร้คลื่น ดวงตางดงามของนางมั่นคงยิ่งนกั...

จู่ๆ มุมปากของชายหนุ่มก็ค่อยๆ ยกขึ้น วินาทีนั้นอากาศทะมึน 

เยน็เยยีบกแ็ปรเปลี่ยนเป็นความสดชื่น ราวกบัเกลด็นำ้าค้างที่จบัตวัเป็นนำ้าแขง็ 

ก่อนจะสลายและแปรเปลี่ยนเป็นมวลบุปผาที่บานสล้างในฤดูใบไม้ผลิ

หนานกงหลวิอวิ๋นที่เผยรอยยิ้มกว้างช่างดูงดงามยิ่งนกั มอืเรยีวยาวที่
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เหน็ข้อกระดูกชดัเจนของเขาจบัมอืเลก็ๆ อ่อนนุ่มของนางเอาไว้ พลางหวัเราะ

เสยีงแผ่ว “เดก็โง่ กลวัอะไรกนัเล่า ข้าไม่ได้จะจบัเจ้ากนิเสยีหน่อย”

ไม่มใีครเป็นผู้แพ้หรอืชนะในเกมสายตาสบสายตา พลงัปะทะพลงักนั 

ขณะนี้หนานกงหลวิอวิ๋นรู้สกึแปลกใจไม่น้อย คดิว่าบางทเีขาอาจจะเจอไข่มุก

ที่ซุกซ่อนอยู่ในฝุ่นผง หรือหยกชิ้นงามที่แฝงอยู่ในหินผาใหญ่โดยบังเอิญเข้า

ให้แล้ว

ซูลั่วตั้งใจจะชักมือกลับ ทว่าหนานกงหลิวอวิ๋นนั้นมีเรี่ยวแรงมากกว่า 

ยิ่งนางดิ้นรนเท่าไร เขากย็ิ่งโอบกอดแน่นขึ้นเท่านั้น “ท่านคดิจะทำาอะไรกนัแน่” 

สดุท้ายซลูั่วกไ็ด้แต่ยอมแพ้อย่างจนใจ ในการประลองกำาลงักนัครั้งนี้ซลูั่วต้อง

พ่ายแพ้อย่างไม่มทีางสู้

“ข้ามาทวงเดมิพนั เดก็โง่ เจ้าคงไม่ได้แกล้งทำาเป็นลมืหรอกนะ”

“อะไร? เดมิพนัอะไรกนั” ซูลั่วขมวดคิ้วแน่นและมที่าทางสบัสน

“อย่าทำาเป็นเล่นแง่หน่อยเลย เดมิพนัที่ตกลงกนัไว้เมื่อยามอู่อย่างไรเล่า” 

นำ้าเสียงของหนานกงหลิวอวิ๋นบอกแววเอ็นดู ซูลั่วปรายตามองอีกฝ่ายอย่าง 

เยน็ชาพลางเอ่ยขึ้นเรยีบๆ “ซูหว่านถูกจบัได้ แต่ซูซกีย็งัรอดไปได้นี่นา ฉะนั้น

การเดมิพนัเมื่อยามอู่จงึไม่มผีู้แพ้ ไม่มผีู้ชนะ ถอืว่าสองฝ่ายเสมอกนั”

ใครจะรู้ว่าหนานกงหลิวอวิ๋นกลับยื่นนิ้วมือเรียวขึ้นมา แล้วส่ายไปมา

อยู่ตรงหน้านาง ก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างร้ายกาจ “ไม่ ถอืว่าเจ้าชนะข้า และข้าก็

ชนะเจ้า ควรจะคิดเช่นนี้ต่างหาก” พูดจบหนานกงหลิวอวิ๋นก็เอื้อมมือมา 

ลูบเส้นผมของซูลั่ว

“ขี้โกง ตคีวามแบบนี้ได้ที่ไหนกนั!” ซูลั่วไม่พอใจขึ้นมา

“เจ้าไม่ได้บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าห้ามตีความเช่นนี้นี่นา” คนที่ขี้โกงก็คือ

องค์ชายจิ้นนี่ละ

ซูลั่วอารมณ์เสียไม่น้อย จิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้...หากอยู่ในยุคก่อนหน้า

ด้วยกนัคงจะมคีนตดิกบัของเขาไม่น้อยทเีดยีว

“เดก็ด ีมาใกล้ๆ ส”ิ องค์ชายจิ้นกระดกินิ้วเรยีวขาวอนังดงาม
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นางไม่ใชล่กูสนุขัสกัหน่อย! ซูลั่วกอดอกด้วยท่าทสีงบ มมุปากของนาง

คล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

เมื่อองค์ชายจิ้นเห็นท่าทางเช่นนั้น คิ้วสวยของเขาก็เลิกขึ้นเล็กน้อย 

ดวงตาดำาสนิทดูลึกลำ้าราวกับบึงนำ้าที่มองไม่เห็นก้นบึ้ง เขาจับตามองซูลั่วอยู่

เช่นนั้น

จังหวะที่ซูลั่วขมวดคิ้วอยู่นั่นเอง ฉับพลันนางก็รู ้สึกวิงเวียนขึ้นมา 

วบูหนึ่ง ตอนที่พยายามจะเปิดเปลอืกตาขึ้นมาอกีครั้ง นางกต็กอยูใ่นอ้อมกอด

ของชายหนุ่มเสยีแล้ว พอเงยหน้ากส็บเข้ากบัดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยพลงัดงึดูด

ของอกีฝ่าย

ราวกบัว่าเวลาผ่านเลยไปเป็นหมื่นปี...

ลำาคอของซูลั่วตีบตันเหมือนมีอะไรมาจุก อึกอักจนพูดอะไรไม่ออก

แม้แต่คำาเดยีว 

ผ่านไปพักใหญ่ซูลั่วก็ตื่นขึ้นจากภวังค์อีกครั้ง พลางเตือนสติตัวเอง 

ในใจ

องค์ชายจิ้นก้มตวัลงตำ่า ลมหายใจร้อนผ่าวของเขารดอยู่ที่บรเิวณติ่งหู

ของซูลั่วซึ่งไวต่อสมัผสั...

“ท่าน...” ทำาไมแค่สองคำาก็พูดไม่จบนะ! ซูลั่วพลันรู้สึกว่าเงาทึบโถม 

เข้ามา แล้วรมิฝีปากเนยีนนุม่ของนางกถ็กูจูโ่จมอย่างจาบจ้วงจนไม่อาจต้านทาน

ได้

“อื้อ...” รมิฝีปากถูกประกบแน่นด้วยสมัผสัที่อ่อนโยนและร้อนผะผ่าว 

ซูลั่วรู้สกึว่าสมองว่างเปล่า และวงิเวยีนหน้ามดื...

ใบหน้าอยู่ในระยะประชิด ชายหนุ่มรูปงามผู้แสนอุกอาจกำาลังจุมพิต 

ซลูั่วอย่างดื่มดำ่า จมุพติของเขานั้นหกัหาญและจาบจ้วง เหมอืนพายฝุนกระหนำ่า

ที่ซดัสาดเข้าใส่รมิฝีปากของนาง

ซูลั่วต่อต้านด้วยการยื่นมอืไปผลกัอกีฝ่าย แต่ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไรก็

ไม่เป็นผล ตรงกนัข้าม ฝ่ามอืดุจเหลก็กล้าขององค์ชายจิ้นกลบัยิ่งเกาะกุมนาง
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แน่นขึ้น แน่นเสยีจนนางแทบจะร้องออกมาด้วยความเจบ็ปวด

จุมพติอนัเร่าร้อนรุนแรงแฝงความเผดจ็การที่แขง็กร้าว ขณะเดยีวกนั

ก็อบอุ่นอ่อนโยน วินาทีนั้นดูเหมือนสติของนางจะเลื่อนลอย เคลิบเคลิ้ม 

อยู่ในภวงัค์ความอ่อนโยนของเขา

ทว่าเมื่อใกล้จะขาดอากาศ รมิฝีปากทั้งสองกต้็องผละออกจากกนั ซลูั่ว 

อ้าปากหายใจหอบ ดวงตางดงามคู่นั้นพร่าเลือน...ทว่าทันทีที่ได้สติ ความ 

เกรี้ยวกราดกป็รากฏขึ้นในแววตา

เผยีะ!

ฝ่ามือหนักซัดไปบนหน้าของเขาเต็มแรง ชายผู้นี้คิดว่าตัวเองเป็นใคร 

เหตุใดถงึกล้าจาบจ้วงนางเยี่ยงนี้

ณ มุมหนึ่งในความมดื ดูเหมอืนจะเกดิความเคลื่อนไหวบางอย่างขึ้น 

ทว่าองค์ชายจิ้นเพยีงโบกมอืเบาๆ บรรยากาศคกุรุน่โดยรอบกดู็เหมอืนจะสงบ

ลง...

หลิงเฟิงกำาฝ่ามือแน่น จ้องมองไปที่ซูลั่วด้วยสายตาเย็นชา ในแววตา

เตม็ไปด้วยความโกรธขึ้ง ขณะเดยีวกนักแ็ฝงแววชื่นชมอยู่ในที

องค์ชายจิ้นนั้นสูงศกัดิ์เพยีงใด เป็นผู้มพีรสวรรค์ลำาดบัใดกนั ผู้อาวุโส

ของสกุลซู ณ เวลานี้ยังมีวรยุทธ์แค่เพียงขั้นห้าเท่านั้น แต่องค์ชายจิ้นซึ่งมี 

อายุเพยีงสบิแปดกลบัมวีรยุทธ์ถงึขั้นหก!

ตั้งแต่เล็กจนโตองค์ชายจิ้นไม่เคยต้องทนทุกข์ใดๆ แม้แต่ครั้งเดียว  

แต่บดันี้กลบัถูกคนตบหน้า! และคนผู้นั้นกค็อืหญงิสาวไร้ค่าที่ไม่มพีละกำาลงั

ใดๆ เลย ช่างบงัอาจยิ่งนกั!

หนานกงหลิวอวิ๋นลูบไล้นิ้วเรียวไปยังบริเวณแก้มข้างที่ถูกตบ ดวงตา

เยน็เยอืกประดุจเหยี่ยวของเขาทอประกายเยน็ชาโอหงัและร้ายกาจอยู่ในที

แววตาคู่นั้นน่าหวาดหวั่น เยน็ชาผดิสงัเกตจนไม่อาจคาดเดาได้ และก็

เอาแต่จบัจ้องมาที่นาง ซูลั่วที่ถูกจ้องมองด้วยสายตาเช่นนั้นกร็ู้สกึกริ่งเกรงขึ้น

มาเล็กน้อย วินาทีนั้นหัวใจของนางเต้นโครมครามผิดจังหวะ ทว่าก็กลับมา 
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สงบนิ่งเหมอืนเดมิได้อย่างรวดเรว็ นางยดืตวัตรงแล้วสบตากบัอกีฝ่ายอย่างไม่

ยอมอ่อนข้อให้เช่นกนั

จู่ๆ ใบหน้าที่ทำาให้ผูค้นกริ่งเกรงของหนานกงหลวิอวิ๋นกป็รากฏรอยยิ้ม

ที่มุมปาก ก่อนจะยิ้มกว้างออกมาเหมอืนดอกโบตั๋นที่เบ่งบาน ทั้งงดงามและ

เจดิจ้า

แปะ แปะ แปะ 

เสียงปรบมือกังวานก้อง เรียวแขนอันงดงามทั้งสองข้างของหนาน- 

กงหลวิอวิ๋นรั้งซูลั่วให้เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของเขา

“เดก็โง่ ความมั่นใจของเจ้าทำาให้ข้าไม่รูจ้ะรบัมอืเช่นใด ข้าควรจะปรบมอื 

ให้ความกล้าหาญของเจ้า หรือควรจะหัวเราะเยาะในความโง่เขลาของเจ้าดี” 

ดวงตาเจ้าเล่ห์แต่เป่ียมด้วยเสน่ห์ของหนานกงหลวิอวิ๋นเผยแววจนใจ “เจ้าควร

รูไ้ว้ว่าในแว่นแคว้นแห่งนี้คนที่อาจหาญจูโ่จมผูม้วีรยทุธ์ขั้นห้าขึ้นไปมคีวามผดิ

ถงึขั้นประหารชวีติ แล้วยามนี้เจ้ากไ็ด้ถูกตดัสนิโทษตายแล้ว เข้าใจหรอืไม่”

‘อะไรนะ ถูกปล้นจูบแล้วยงัไม่อาจต่อต้านได้อกีงั้นหรอื นี่มนักฎแบบ

ไหนกนั ทำาไมถงึได้ให้ท้ายผู้มอีำานาจขนาดนี้’

หนานกงหลวิอวิ๋นราวกบัจะเข้าใจสิ่งที่อกีฝ่ายคดิจะเอ่ย เขาเพยีงหวัเราะ

เยน็ชา “ในโลกที่ให้ความสำาคญัแก่พละกำาลงัเป็นใหญ่นี้ หมดัหนกักว่าย่อมมี

เหตุผลมากกว่า ไม่ยุตธิรรมอย่างนั้นหรอื ใครใช้ให้เจ้าเป็นหญงิไร้ค่ากนัเล่า”

ซูลั่วกำาหมดัแน่นอย่างไม่ยอมจำานน

หนานกงหลวิอวิ๋นได้ให้บทเรยีนหนึ่งแก่นาง ทำาให้นางเข้าใจอย่างถ่องแท้

ว่า โลกใบนี้มเีพยีงผู้ที่หมดัหนกักว่าเท่านั้นที่จะมอีำานาจ

หนานกงหลวิอวิ๋นหรี่ตาลง มองประเมนิซลูั่วตั้งแต่หวัจดเท้าด้วยสายตา

เจ้าเล่ห์ จากนั้นกล็ูบหลงัมอืนางอย่างแผ่วเบา พลางจบัศรีษะโคลงน้อยๆ

“ท่านทำาอะไรน่ะ” เหน็นางเป็นหุ่นหรอือย่างไร

ใต้แสงจันทรา ดวงตาดำาขลับดังนำ้าหมึกของหนานกงหลิวอวิ๋นราวกับ

ถูกฉาบไว้ด้วยความลกึลบัที่บางเบา ทนัใดนั้นชายหนุ่มกล็ุกพรวดขึ้นก่อนจะ
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ดงึมอืซูลั่ว แล้วเอ่ยอย่างหลอกล่อ “ไปเถอะ ข้าจะพาเจ้าไปที่แห่งหนึ่ง”

“ที่ไหนกนั” ซูลั่วมองอกีฝ่ายอย่างมนึงง

ยามนี้ดวงตาของเขาทอประกายวบิวบัแฝงแววตื่นเต้นบางอย่าง ราวกบั

ว่าจู่ๆ กพ็บคำาตอบในปรศินาที่สงสยัมาตลอด

“ตำาหนักเทวะแห่งการทดสอบ” นำ้าเสียงของหนานกงหลิวอวิ๋นเต็มไป

ด้วยเสน่ห์และบบีบงัคบัอยู่ในทจีนไม่อาจปฏเิสธได้ สายตากจ็้องมองซูลั่วอยู่

เช่นนั้น มองเสยีจนนาง...

“ตำาหนกัเทวะแห่งการทดสอบ? ไปทำาไมกนั” สถานที่นี้ซลูั่วรูจ้กัด ีเพราะ

เหตุการณ์ในวันนั้น...ผลทดสอบพรสวรรค์ที่ตำาหนักเทวะทำาให้ชีวิตของนาง

เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวง

“เจ้าคิดว่าอย่างไรเล่า ตำาหนักเทวะแห่งการทดสอบมีไว้เพื่ออะไรกัน” 

จู่ๆ หนานกงหลวิอวิ๋นกห็วัเราะออกมา เสยีงอ่อนโยนไพเราะน่าฟังเป็นอย่างยิ่ง 

ดงัชดัเจนในยามราตรอีนัเงยีบสงดั

“แต่วิหารแห่งการทดสอบจะเข้าได้เฉพาะวันแรกของเดือนเท่านั้นมิใช่

หรอื”

หนานกงหลวิอวิ๋นหวัเราะด้วยท่าทางร้ายกาจ ก่อนจะเคาะหน้าผากนวล

ของซูลั่ว แล้วเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงของคนเจ้าเล่ห์ “เดก็โง่ เจ้าจงชนิเสยีเถอะ ว่า 

คนบางคนเกดิมาพร้อมกบัอภสิทิธิ์เหนอืใคร เป็นต้นว่าตวัข้าอย่างไรเล่า”

ดวงตาคูน่ั้นบอกแววมั่นใจและเย่อหยิ่ง สูงศกัดิ์และเตม็ไปด้วยอำานาจ

ดุจดงัเทพที่เปล่งประกายระยบิระยบัไปทั่วร่าง

ราวกับว่าแค่ยืนนิ่งๆ ปรายตามองก็มีพลังแข็งแกร่งมากพอที่จะกวาด

เอาภูเขาและสายนำ้ามาอยู่ในกำามอืได้

“ทำาไมต้องพาข้าไปด้วยเล่า” ซูลั่วพมึพำา นางเชื่อมาตลอดว่ายุคนี้ไม่มี

สิ่งใดได้มาเปล่าๆ ดงันั้นนางจงึระแวดระวงัเรื่องนี้อยู่ตลอด

“เจ้าอยากไปที่นั่นมาตลอดไม่ใช่หรือ” ริมฝีปากขององค์ชายจิ้นแดง 

ระเรื่อ แววตาน่าหลงใหล “ข้าได้รบัเดมิพนัแล้ว เจ้าล่ะ ไม่คดิจะทวงเดมิพนั
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บ้างงั้นหรอื”

ซูลั่วเพิ่งนกึออกเดี๋ยวนี้เอง นางสามารถเสนอเงื่อนไขของตวัเองแก่เขา

ได้เช่นกนั

ถ้าเช่นนั้นกเ็ป็นทขีองนางที่จะเดนิตามเกมนี้บ้าง อกีอย่าง นางกไ็ม่ได้

เป็นคนเสนอเงื่อนไขนี้เองเสยีหน่อย

“ไป!” จบคำาหนานกงหลวิอวิ๋นกก็อดซูลั่วไว้แนบอก ก่อนจะลอยละลิ่ว

สู่กลางอากาศราวกบัตดิปีก ชายหนุ่มเหาะเหนิดงัแมลงปอแตะผวินำ้า สองเท้า

ลอยเหนอืผนืดนิ ทิ้งไว้เพยีงแสงและเงาจางๆ

เสยีงลมพดัวูบอยู่ข้างหู ซูลั่วลมืตาขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเหน็ นาง

เหน็ตวัเองลอยละล่องอยูก่ลางอากาศ พอก้มหน้ามอง ทั่วทั้งบรเิวณเมอืงหลวง

พลนัปรากฏขึ้นในสายตา

“ไม่กลวังั้นหรอื” แม้จะต้องพานางเหาะมาด้วยอกีคน แต่ยามที่เอ่ยปาก

พูด หนานกงหลวิอวิ๋นกไ็ม่แม้แต่จะเหนื่อยหอบ เหน็ได้ชดัเลยว่าวรยุทธ์ของ

เขานั้นสูงส่งเพยีงใด

“ข้าชอบ” ซูลั่วชอบความรู้สึกที่ลอยอยู่กลางอากาศยิ่งนัก สรรพสิ่ง 

ทั้งหลายล้วนอยู่ภายใต้สายตาของนาง ซูลั่วสูดลมหายใจลกึ ฝ่ามอืทั้งสองข้าง

กำาแน่น

น่าเสยีดายชะมดั นางเกดิมาไร้ค่า โชคชะตากำาหนดให้พรสวรรค์ของ

นางไม่อาจสูงส่งได้อย่างหนานกงหลวิอวิ๋น

หนานกงหลวิอวิ๋นราวกบัจะเข้าใจความคดิของอกีฝ่าย รอยยิ้มมเีสน่ห์

อย่างร้ายกาจเผยขึ้นที่มุมปาก “รอให้ผลการทดสอบออกมาเสยีก่อน ใครจะรู้

ว่าอาจจะเกดิการพลกิผนัครั้งใหญ่กเ็ป็นได้”

“ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ!” ซูลั่วให้กำาลงัใจตนเองอยู่เงยีบๆ

ไกลออกไปกเ็หน็บรเิวณโดยรอบของตำาหนกัเทวะ

ตำาหนกัเทวะสร้างอยู่ใจกลางเมอืงหลวง และยงัมกีฎเกณฑ์มากเสยียิ่ง
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กว่าวงัหลวง หากมองจากด้านบนจะเหน็เพยีงหลงัคาปลายยอดแหลมกบัลาน

จตัรุสักว้างใหญ่ที่มสีระนำ้าพอุยูต่รงกลาง ด้านหน้าสระนำ้าเป็นรปูสลกังานศลิปะ

จากฝีมอืปรมาจารย์ชั้นยอด

เสอืโคร่ง เสอืดาว หมาใน สุนขัจิ้งจอก รูปสลกั สตัว์จตุบาทต่างๆ ใน

พภิพล้วนหาได้ ณ ที่แห่งนี้

“ถงึแล้ว” หนานกงหลวิอวิ๋นพาซลูั่วลอยละลิ่วมาถงึและหยดุลงตรงหน้า

ทางเข้าตำาหนกั

หนานกงหลวิอวิ๋นไม่ทนัได้แสดงป้ายอาญาสทิธิ์ ผู้อาวโุสที่เฝ้าอยู่ประตู

ทางเข้ากท็ำาความเคารพและเปิดประตตูำาหนกัให้อย่างชนดิที่ไม่ต้องเหลอืบมอง

อกีฝ่ายเลยด้วยซำ้า

หากเอ่ยตามคำากล่าวของหนานกงหลวิอวิ๋นกค็อื ใบหน้าของเขาคอืป้าย

อาญาสทิธิ์ที่ดทีี่สุด

ชายหนุ่มลากซูลั่วมายงัห้องโถงชั้นสาม

ชั้นแรกเป็นสถานที่ทดสอบพรสวรรค์ของคนธรรมดาทั่วไป ดงันั้นทั้งคู่

จงึผ่านชั้นนี้แล้วตรงขึ้นไปด้านบนทนัที

ชั้นสองมไีว้ทดสอบพรสวรรค์ของบรรดาขนุนางบุน๋และบูท๊ั้งหลาย ซลูั่ว

คิดว่านางจะต้องเข้ารับการทดสอบในชั้นนี้ แต่กลับไม่ใช่อย่างที่ตนเองคิด 

เอาไว้

สำาหรับชั้นสามนั้นคนที่จะเข้าไปได้มีน้อยเต็มที สงวนไว้สำาหรับเชื้อ- 

พระวงศ์เท่านั้นที่จะมสีทิธิ์เข้าไปด้านในได้...

ชั้นสามจุดไฟตะเกยีงสลวัๆ ส่องให้เหน็ถงึบรรยากาศด้านในที่ตกแต่ง

อย่างโอ่อ่า วจิติรตระการตา ใจกลางห้องโถงอนัรโหฐานนั้นมโีต๊ะหนิอ่อนขนาด

ใหญ่ ด้านบนวางด้วยผลกึแก้วขนาดเท่าผลส้มโอ...

ผลึกลูกแก้วส่องประกายวาววับ ใสจนมองทะลุได้ สุกสกาวประหนึ่ง

ดวงตาวาววบัที่ค้นเข้าไปถงึก้นบึ้งหวัใจของผู้คน...

พลงัวเิศษแห่งพรสวรรค์จะแบ่งออกเป็นเจด็ส ีได้แก่ แดง ส้ม เหลอืง 
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เขยีว ฟ้า นำ้าเงนิ และม่วง สแีดงคอือ่อนแอที่สุด ขณะที่สมี่วงคอืแขง็แกร่ง

ที่สุด ในหน้าประวตัศิาสตร์ของจกัรวรรด ิผูท้ี่มพีลงัวเิศษแหง่พรสวรรค์ระดบั

สมี่วงนั้นหาได้ยากยิ่ง ในหลายร้อยปีอาจจะปรากฏกายขึ้นสกัคน

และจากพลังวิเศษแห่งพรสวรรค์ของคนคนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่า 

คนผู้นั้นจะเดินไปบนวิถีของโลกที่ให้ความสำาคัญแก่พละกำาลังเป็นใหญ่นี้ได้

ไกลแค่ไหน สุดท้ายแล้วฐานะของเขาจะสูงส่งเพยีงใด

ฉะนั้นการทดสอบพรสวรรค์จึงมักเป็นตัวกำาหนดชะตาชีวิตของคน 

คนหนึ่งได้

“วางมอืไว้บนผลกึลูกแก้ว” หนานกงหลวิอวิ๋นส่งสญัญาณบอกซูลั่ว

ซลูั่วสดูลมหายใจลกึ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ยื่นมอืแลว้ค่อยๆ วาง

ลงบนผลกึลูกแก้วอย่างแผ่วเบา

ไหนๆ นางกเ็ป็นหญงิไร้ค่าที่มพีรสวรรค์เป็นศูนย์ในตำานานไปแล้ว ยงั

จะมอีะไรเลวร้ายกว่านี้อกีเล่า ฉะนั้นนางกไ็ม่มอีะไรจะต้องกริ่งเกรง

ผลึกลูกแก้วสว่างไสวใสบริสุทธิ์ราวกับนำ้าพุ ทำาให้หัวใจที่ว้าวุ่นค่อยๆ 

สงบลง

“หลบัตาลงเสยี ไม่ต้องคดิอะไรทั้งสิ้น เพยีงหาพลงัวเิศษให้เจอเท่านั้น” 

นำ้าเสยีงของหนานกงหลวิอวิ๋นทุม้ตำ่าและอ่อนโยนราวกบัสายนำ้าที่ไหลเอื่อย ให้

ความรู้สกึรื่นรมย์อย่างบอกไม่ถูก

ซูลั่วพยักหน้า สีหน้าสงบนิ่ง จากนั้นก็เข้าสู่ภวังค์ไปอยู่ในอีกมิติหนึ่ง

โดยไม่รู้ตวั

ด้านหลังผลึกลูกแก้วเป็นต้นเสาผลึกแก้วทั้งเจ็ด แต่ละเสาสูงราวสิบ

เมตร บรสิุทธิ์กระจ่างใสดุจบงึนำ้าที่มองไม่เหน็ก้นบึ้ง

ในยามนี้เสาผลกึแก้วยงัไม่เปล่งแสงสใีดๆ หากพลงัวเิศษแห่งพรสวรรค์

ของคนคนหนึ่งนั้นแกร่งกล้าพอ เสาผลึกแก้วเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนสีจากต้นเสา

แรกไปตามลำาดบั

ลำาดบัของเสาผลกึแก้วทั้งเจด็คอื สแีดง ส้ม เหลอืง เขยีว ฟ้า นำา้เงนิ 
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และม่วง โดยจะเริ่มเปล่งแสงสว่างตั้งแต่เสาต้นแรก ถ้าเสาสแีดงต้นแรกเปลี่ยน

เป็นพลงัวเิศษสแีดงแล้ว เสาสสี้มต้นที่สองกจ็ะเริ่มเปลี่ยนสตีาม

ซูลั่วในยามนี้รู้สกึว่าพลงัวเิศษในฝ่ามอืของนางกำาลงัเอ่อล้นขึ้นมา

ผลึกลูกแก้วเริ่มเปล่งประกายก่อนจะสว่างขึ้นทุกที ยิ่งสว่างก็ยิ่ง

แพรวพราว เปล่งประกายเจดิจ้าบาดตาผู้ที่มองเหน็

มเีพยีงหนานกงหลวิอวิ๋นเท่านั้นที่ยงัคงยนืนิ่งไม่ไหวตงิอยูเ่คยีงข้างนาง 

ทว่าสายตาลกึของเขาคู่นั้นกลบัดูจะชะงกัอึ้งไป...

ทนัใดนั้นเอง...

แสงสีแดงร้อนแรงก็ปรากฏขึ้นที่เสาผลึกแก้วต้นที่หนึ่งแทบไม่ถึงหนึ่ง

วนิาทดี ี เสาผลกึแก้วต้นแรกกเ็ตม็ไปด้วยพลงัวเิศษสแีดง เสาผลกึสสี้มต้นที่

สองกม็พีลงัวเิศษเตม็เปี่ยมแค่ในพรบิตาเช่นกนั

ตอนแรกหนานกงหลิวอวิ๋นยืนกอดอกด้วยท่าทีผ่อนคลาย มุมปาก 

ของเขายกขึ้นคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม ทว่าในเวลานี้ชายหนุ่มก็เริ่มจะยืนไม่ติด 

เขามองไปยงัต้นเสาที่กำาลงัเปลี่ยนเป็นสตี่างๆ ด้วยความมนึงง!

ความเรว็เช่นนี้ออกจะรวดเรว็เกนิไปหน่อยกระมงั!

เท่าที่หนานกงหลิวอวิ๋นทราบมา ต่อให้พรสวรรค์จะเต็มเปี่ยมแค่ไหน 

แต่ประกายแสงในเสาผลกึแก้วกเ็หมอืนกบัสายธารเลก็ๆ ที่ค่อยๆ เอ่อล้นขึ้น

มา เขาไม่เคยพบมาก่อนว่าแค่พรบิตากพ็ุ่งทะยานขึ้นไปราวกบัตดิธนูเพลงิ

สแีดง...

สสี้ม

สเีหลอืง...

ในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งนาที ซูลั่วก็ผ่านพลังของเสาผลึกทั้งสามต้นไป

ได้ ซำา้ใบหน้าของนางยงัไม่แดงกำา่หรอืหายใจตดิขดัแต่อย่างใด ห่างไกลจาก

คำาว่าขดีจำากดัอกีมาก

หนานกงหลิวอวิ๋นมองไปยังหญิงสาวที่อยู่ท่ามกลางแสงเจิดจ้าระยิบ-

ระยบั ในแววตาปรากฏความอศัจรรย์ใจ เรื่องที่เกดิขึ้นนี้เกนิกว่าที่เขาคาดเดา



44
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 1

ไว้อยู่มาก

เจ้าตวัมที่าทนีิ่งสงบขณะที่ใบหน้าแฝงรอยยิ้มบรสิุทธิ์สดใส ดุจนำ้าค้าง

ในฤดใูบไม้ผลทิี่ทำาให้ผู้คนสดชื่น นางช่างดนู่าหลงใหลราวกบัจะพรากวญิญาณ

ของผู้ที่พบเหน็ ทำาให้ไม่อาจละสายตาไปได้

ซลูั่วไม่รูค้วามคดิของหนานกงหลวิอวิ๋นเลยแม้แต่นดิ และกไ็ม่รูด้้วยว่า

พรสวรรค์ของนางทำาให้ชายหนุม่ต้องตกตะลงึเพยีงไร นางในยามนี้ยงัคงปลด

ปล่อยพลงัวเิศษต่อไป

สีเขียว...เสาผลึกแก้วสีเขียวถูกเติมจนเต็ม พลังวิเศษไม่มีทีท่าว่าจะ 

สิ้นสุด แต่เคลื่อนไปที่เสาผลกึสฟี้าอย่างรวดเรว็

เกดิอะไรขึ้นกนัแน่ ซูลั่วเองไม่เข้าใจเลยสกันดิ!

ผ่านเสาผลกึสฟ้ีามาได้อย่างง่ายดาย...แม้ว่าจะช้าลงแต่กไ็ม่มทีท่ีาวา่จะ

สิ้นสุด

นำ้าเงิน...สายตาของหนานกงหลิวอวิ๋นจับนิ่งไปยังเสาผลึกแก้วต้นนั้น 

เขามองเหน็พลงัวเิศษสฟี้าที่ค่อยๆ ถูกเตมิเตม็ขึ้น

ดวงตาดำาขลบัคู่นั้นแฝงแววครุ่นคดิ ผู้ที่สามารถจุดพลงัวเิศษสนีำ้าเงนิ

ได้ถือว่ามีพลังวิเศษแห่งพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งยิ่งนัก เพราะทั่วทั้งจักรวรรดินี้

คนที่มพีรสวรรค์ถงึระดบัสนีำ้าเงนิได้นั้นมนี้อยคนนกั

ทว่า...สิ่งที่ทำาให้หนานกงหลวิอวิ๋นพดูไม่ออกกค็อื พลงัวเิศษนั้นเหมอืน

กบัเดก็ดื้อไม่มผีดิ พลงังานแต่ละสแีม้จะไต่ระดบัขึ้นอย่างช้าๆ แต่สดุท้ายกถ็งึ

ยอดเสาจนครบทุกเสา ถงึขนาด...

ถงึขนาดทำาให้เสาผลกึแก้วสมี่วงเปล่งประกายขึ้นมาได้

เสาผลกึแก้วสม่ีวง...ทั่วแคว้นตงหลงิผูท้ี่จดุพลงัวเิศษสม่ีวงได้มจีำานวน

น้อยแทบจะนบันิ้ว แต่ซูลั่วผู้นี้กลบัเข้าถงึระดบัพลงัวเิศษสมี่วงได้

มหินำาซำ้าเดก็สาวผู้นี้ยงัถูกเรยีกว่า ‘คนไม่เอาถ่าน’ มาตลอดระยะเวลา

สบิปี ถูกข่มเหงกลั่นแกล้งสารพดั ใช้ชวีติไปโดยเปล่าประโยชน์ ทำาลายพรจาก

สวรรค์โดยแท้
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ในยามนี้ต่อให้หนานกงหลวิอวิ๋นจะได้รบัการอบรมเลี้ยงดูมาดเีพยีงไหน

กย็งัอดสบถออกมาไม่ได้

ยามนั้นเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ ทำาไมเดก็สาวผู้มพีรสวรรค์เตม็เปี่ยมเช่นนี้

ถึงได้กลายไปเป็นคนไม่เอาถ่านไปได้ เรื่องนี้ต้องสืบให้รู้ความจริงเสียแล้ว  

แววตาของหนานกงหลวิอวิ๋นทอประกายเยน็เยยีบ

สบินาท ีสามสบินาท ีหนึ่งชั่วยาม...พลงัวญิญาณของนางราวกบันำ้าทะเล

ที่ซดัสาดไม่ขาดสาย การถ่ายทอดพลงัที่กนิเวลายาวนานเช่นนี้ไม่ได้ทำาให้สหีน้า

ของซูลั่วดูเหนื่อยล้าเลยแม้แต่นดิเดยีว

ในยุคที่ยกย่องผู้แข็งแกร่ง พรสวรรค์ และพละกำาลังเป็นตัวกำาหนด 

ทกุสิ่ง ในบรรดาสทีั้งเจด็ แต่ละสย่ีอมเป็นตวักำาหนดความสำาเรจ็ในอนาคตของ

แต่ละคนด้วยเช่นกนั

สม่ีวงกย็งัแบ่งออกเป็นขั้นตำ่า ขั้นกลาง และขั้นสงู เมื่อเวลาผ่านไปพลงั

วเิศษสมี่วงกค็่อยๆ ไต่ระดบัสูงขึ้น จากขั้นตำ่าไปสู่ขั้นกลาง และสุดท้าย...

ขั้นสูง!

สมี่วงขั้นสูง!

เวลานี้ใบหน้าเรยีบเฉยของหนานกงหลวิอวิ๋นพลนัตกตะลงึขึ้นอย่างเหน็

ได้ชัด เดิมทีเขาคิดว่าซูลั่วสามารถบรรลุถึงพลังวิเศษสีฟ้าก็นับว่าไม่เลวแล้ว 

ทว่าสุดท้ายนางกลับบรรลุถึงสีม่วงขั้นสูง ไม่น่าเป็นไปได้ พรสวรรค์ของนาง

แข็งแกร่งจนน่าหวาดหวั่น แต่...แต่พลังวิเศษสีม่วงนั้นก็ยังขึ้นสูงไปเรื่อยๆ 

อย่างน่าฉงน ค่อยๆ ไต่ขึ้นไป ความเรว็ไม่ต่างจากมดคลาน แต่ความเป็นจรงิ

กค็อืมนัยงัเคลื่อนตวัต่อไปไม่หยุด ใกล้เข้าไป...ใกล้ยอดเสาเข้าไปทุกท.ี..

ทว่าทนัใดนั้นเองกเ็กดิความเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้น

ตอนที่เสาผลกึแก้วกำาลงัจะอาบด้วยประกายสมี่วงทั้งต้น จู่ๆ เสาผลกึ

แก้วทั้งเจด็กพ็ลนัเป็นสดีำาสนทิ บรรดาสทีั้งหมดหายวบัไปในพรบิตา

เสาผลึกแก้วทั้งเจ็ดสีกลับมาใสบริสุทธิ์เช่นเดิม ไม่มีประกายสีใดๆ 

เจอืปนอยู่เลย จู่ๆ ซูลั่วกร็ู้สกึว่ารมิฝีปากเฝื่อน ก่อนจะกระอกัเลอืดสแีดงสด
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ออกมา

“ลั่วลั่ว!” หนานกงหลิวอวิ๋นพรวดเข้ามาตรงหน้าซูลั่ว ว่องไวดุจสาย

หมอก เขากอดนางไว้ในอ้อมแขน แวววติกกงัวลปรากฏขึ้นในดวงตา

“ข้าไม่เป็นอะไร” ซลูั่วองิแอบอยูก่บัอ้อมอกนั้นพลางส่ายหน้าอย่างอ่อน

แรง “เมื่อครู่เกดิอะไรขึ้น ผลการทดสอบของข้าเป็นอย่างไร ข้ายงัเป็นคนไม่

เอาถ่านเหมอืนเดมิใช่หรอืไม่”

ท้ายที่สุดนางกย็งักงัวลเรื่องที่ตนเองไร้พรสวรรค์อยู่นั่นเอง

มุมปากของหนานกงหลิวอวิ๋นยกขึ้นก่อนจะเคาะเบาๆ ลงบนหน้าผาก

นวล นำ้าเสยีงที่เอ่ยทุ้มตำ่า “ถ้าเจ้าเป็นคนไม่เอาถ่าน เช่นนั้นแล้วคนทั้งใต้หล้า

กค็งไม่ได้ความกนัหมดแล้ว”

“ถ้าเช่นนั้น...ข้าก็ไม่ใช่คนไม่เอาถ่านแล้วสิ” ซูลั่วดูเหมือนจะโล่งใจขึ้น 

สายตาเป็นประกาย จ้องมองหนานกงหลวิอวิ๋นอย่างมคีวามหวงั

“เอ่อ...” จู่ๆ หนานกงหลวิอวิ๋นกไ็ม่รู้จะบอกความจรงิเรื่องนี้แก่อกีฝ่าย

อย่างไรด ี“อนัที่จรงิผลกึลูกแก้วนี่อาจจะเกดิความผดิพลาดบางอย่าง...”

“ท่านหมายความว่าอย่างไร” ซูลั่วมสีหีน้าไม่เข้าใจ

หนานกงหลวิอวิ๋นเองกไ็ม่รู้ว่าเกดิข้อผดิพลาดตรงไหนเช่นกนั เขาเคาะ

หน้าผากซลูั่วเบาๆ “วางใจเถอะ เจ้าน่ะเป็นผูม้พีรสวรรค์แน่ เรื่องนี้ใครกป็ฏเิสธ

ไม่ได้ แต่ว่าขั้นตอนเหล่านี้อาจจะยากอยูส่กัหน่อย ถงึอย่างไรเจ้ากร็อมาได้เป็น

สบิปีแล้ว จะรออกีสกัวนัสองวนัคงไม่เป็นไรกระมงั”

“หมื?” ซลูั่วมองอกีฝ่ายนิ่ง “หรอืว่าผลการทดสอบที่เกดิขึ้นเช่นนี้ต่างไป

จากผู้อื่น”

หนานกงหลวิอวิ๋นมองอกีฝ่ายด้วยความเหน็ใจ ก่อนจะพยกัหน้าหนกัๆ

ซูลั่วทรุดตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรง จากนั้นก็กุมศีรษะตัวเองไว้แล้ว

ครางออกมา ทำาไมชะตาชวีตินางถงึได้รนัทดเยี่ยงนี้

“ข้ามขี่าวดจีะบอกเจ้า” หนานกงหลวิอวิ๋นเหน็ท่าทางอกีฝ่ายกอ็ดไม่ได้ 

ชายหนุ่มยื่นหน้าเข้าไปใกล้ รอยยิ้มนั้นทั้งเจ้าเล่ห์ทั้งลกึลบั
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“ว่ามาส”ิ ซูลั่วเอ่ยง่ายๆ

“พรสวรรค์ของเจ้านั้นแขง็แกร่งมาก เจ้าเหน็ประกายแสงที่ปรากฏโดย

รอบหรอืเปล่า จำาได้หรอืไม่ว่าสอีะไร”

“สเีขยีวอมส้ม?” ซูลั่วไม่แน่ใจนกั

หนานกงหลวิอวิ๋นลูบศรีษะซูลั่วเบาๆ เหมอืนอกีฝ่ายเป็นลกูสนุขัตวัน้อย 

มุมปากนั้นเผยรอยยิ้มอ่อนโยนอย่างที่เจ้าตัวก็ไม่เคยสังเกตมาก่อน “เด็กโง่ 

ไม่รู้หรอืไรว่าสเีขยีวนั้นแทนธาตุไม้ ส่วนสสี้มนั้นแทนธาตุไฟ”

“ท่านหมายความว่า?”

“ใช่แล้ว กายของเจ้าครอบครองทั้งสองธาตุ ทั้งธาตุไม้และธาตุไฟ” 

ดวงตาหนานกงหลวิอวิ๋นฉายแววอจิฉาเลก็น้อย “น่าอจิฉาเสยีจรงิ ครอบครอง

ทั้งธาตุไม้และธาตุไฟ”

“ท่านอจิฉาอะไรกนั” ซูลั่วถามด้วยความงุนงง นางเคยได้ยนิที่ลวี่หลวั

สาธยายให้ฟังว่าองค์ชายจิ้นเป็นผู้ครอบครองธาตุทั้งสาม แต่เขากลบัมาอจิฉา

คนที่มสีองธาตุอย่างนาง

“ช่างเป็นเดก็โง่ที่โชคดแีต่ไม่รู้ตวัเสยีจรงิๆ” หนานกงหลวิอวิ๋นประคอง

ซลูั่วไปนั่งลงบนตั่งนุ่มที่อยูอ่กีด้านหนึ่ง ก่อนจะอธบิายให้นางฟัง “หากเป็นธาตุ

อื่น แม้จะครอบครอบสองธาตกุเ็ท่านั้น หากธาตไุม้และธาตไุฟปรากฏขึ้นพร้อม

กนัในคนคนเดยีว เจ้ารู้หรอืไม่ว่าหมายความเช่นไร”

“อะไร?” สหีน้าของซูลั่วดูนิ่งอึ้ง นางแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกบัยุคที่ถอื

ความแขง็แกร่งเป็นใหญ่นี้เอาเสยีเลย

“หากธาตุไม้และธาตุไฟปรากฏขึ้นพร้อมกนั นั่นหมายถงึการกำาเนดิขึ้น

ของผู้ปรุงโอสถไงเด็กโง่ เจ้ารู้จักผู้ปรุงโอสถหรือเปล่า” ท่าทางงุนงงของซูลั่ว 

ดูน่าเอน็ดู ชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะยื่นมอืไปลูบไล้แก้มชมพูนวลปลั่งนั้น

ซูลั่วถลงึตาใส่อกีฝ่ายก่อนจะเอ่ยเรยีบๆ “ได้โปรดชี้แนะด้วย”

หนานกงหลวิอวิ๋นหวัเราะลั่น “ผูม้พีรสวรรค์ที่ครอบครองหลายธาตนุั้น

หาตวัได้ยากยิ่ง และผู้ปรุงโอสถกต็้องมคีุณสมบตัคิอื ครอบครองธาตุไม้และ
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ธาตุไฟในคนคนเดียว ฉะนั้นผู้ปรุงโอสถจึงหาได้ยากยิ่งในจักรวรรดิแห่งนี้ 

สถานะกส็งูส่งมากอย่างเจ้า ถ้าบดิาของเจ้ารูว่้าเจ้ามพีรสวรรค์ในด้านนี้ เขาย่อม

ต้องเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างด ีอย่าว่าแต่ถูกกลั่นแกล้งรงัแกเลย แม้แต่จะวพิากษ์

วจิารณ์เจ้าสกัคำากย็งัไม่มใีครกล้า”

“ผู้ปรุงโอสถมีความสำาคัญถึงเพียงนี้เชียว?” ซูลั่วเงยหน้าขึ้นแล้วเอ่ย

ถามอย่างใคร่ครวญ

“แน่นอน เจ้าเคยได้ยนิชื่อยาเมด็ทะลุขดีจำากดัหรอืไม่ เพยีงหนึ่งเมด็ก็

ทำาให้ผู้คนปลดปล่อยขีดความสามารถออกมาได้อย่างไม่จำากัด แบบนี้เจ้าว่า 

ผูป้รงุโอสถสำาคญัหรอืไมเ่ล่า” หนานกงหลวิอวิ๋นยงัคงลูบศรีษะซลูั่วอยูเ่ช่นนั้น 

“ตอนนี้คงรูแ้ล้วสนิะว่าพรสวรรค์ของเจ้านั้นละเมดิกฎสวรรค์เพยีงใด สบายใจ

ขึ้นแล้วหรอืยงั”

“แต่...” ซลูั่วก้มลงมองมอืทั้งสองข้างของนาง จากนั้นกม็องเสาผลกึแก้ว

ใสเหล่านั้น พลงัวเิศษของนางนั้นแปลกประหลาดยิ่งนกั

“รอข้าสามวนั” สหีน้าของหนานกงหลวิอวิ๋นเคร่งขรมึอย่างที่เหน็ได้น้อย

นกั ดวงตาส่องประกายวาววบัราวกบัหนิอคัน ี“หลงัจากสามวนัข้าจะให้คำาตอบ

แก่เจ้า”

ดูท่าแล้วคงต้องไปเขาลั่วเสียสักครา แววยุ่งยากใจพาดผ่านในดวงตา

ของหนานกงหลวิอวิ๋น...

แม้จะถกูแรงต้านจากผลกึลกูแก้ว แต่บาดแผลของซลูั่วกไ็ม่ได้สาหสั

นกั แค่รู้สกึมนึงงเลก็น้อยเท่านั้น และมอีาการปวดตุ้บๆ เป็นบางครั้ง แต่นาง

กไ็ม่ได้บอกเรื่องนี้แก่หนานกงหลวิอวิ๋น

หลังจากกลับมาที่จวนซูลั่วก็ทิ้งตัวลงบนเตียง สมองเต็มไปด้วยภาพ

เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในวนันี้

แผนการเด็ดที่ทำาให้ซูหว่านตกลงไปในสระนำ้า ซำ้ายังลากซูซีลงไปด้วย

อกีคน คงทำาให้สองพี่น้องนั้นปีนเกลยีวกนัในภายหน้าแน่นอน เปิดโอกาสให้
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ซูลั่วเป็นฝ่ายได้เปรยีบขึ้นมาบ้าง

ขณะที่อยู่ในภวงัค์ ใบหน้างดงามพลนัปรากฏขึ้นในความคดิโดยไม่ทนั

ได้รู้ตวั

วงหน้าที่งดงามหาผูใ้ดเปรยีบ มพีรสวรรค์สงูส่ง วรยทุธ์แขง็แกร่งเหนอื

ใคร ซำ้ายังมีสถานะสูงศักดิ์เป็นถึงองค์ชายแห่งแว่นแคว้นนี้ เขาก็ทำาตัวดีกับ

นางไม่น้อย ถ้าจะพูดกนัตามตรง หนานกงหลวิอวิ๋นกเ็ป็นคู่ครองที่ไม่เลวเลย

ทเีดยีว

รอยยิ้มเยน็ชาฝืดเฝื่อนปรากฏขึ้นที่รมิฝีปากของซูลั่ว

ต่อให้หนานกงหลวิอวิ๋นมใีจต่อนางแล้วอย่างไร หวัใจของนางได้แหลก

สลายไม่มชีิ้นดไีปเสยีแล้ว ถูกทำาลายลงเป็นผุยผง นางจะยงัรกัใครได้อกี

‘อวิ๋นฉี่ โลกของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ฉนักลนืแหวนมงักรลงไปในท้อง

แล้ว คุณไม่มวีนัจะหามนัพบหรอก หึๆ  พี่หมงิจะปล่อยคุณไว้งั้นหรอื’

หยาดนำ้าตาใสราวกบัผลกึแก้วไหลรนิลงมาจากใบหน้านวลขาวจนเปียก

ไปทั้งปลอกหมอน

อวิ๋นฉี่ทำาร้ายเธออย่างสาหัสชนิดที่ไม่เคยเจอมาก่อน เขาทำาลายความ

ศรัทธาและเชื่อมั่นของเธอจนป่นปี้ ซูลั่วรู้แก่ใจดีว่า ชาตินี้จะให้เธอรักหรือ 

เชื่อใจใครใหม่อกีครั้งนั้นคงเป็นเรื่องยากเตม็ที

ยามราตรีท้องฟ้าถูกปกคลุมไว้ด้วยม่านฉากสีดำา ท้องฟ้าในช่วงก่อน

สว่างนั้นจะมดืมดิที่สุด ราวกบัถูกซดัสาดด้วยนำ้าหมกึสเีข้ม

ซูลั่วที่เข้าสู่นิทรารมณ์ไปแล้วนั้น ไม่รู้ตัวเลยว่าอรุณรุ่งของวันใหม่จะ

เยื้องกรายเข้ามารวดเรว็เช่นนี้

ยามเช้าดวงอาทิตย์สีแดงจ้าดวงโตปรากฏขึ้นช้าๆ ณ ปลายขอบฟ้า

ทางทศิบรูพาอนัไกลโพ้น แสงสว่างสาดส่องทั่วบรเิวณ ผนืฟ้าถูกแต่งแต้มด้วย

สสีนัมากมาย บอกให้รู้ว่าวนันี้เป็นวนัด ีทว่าคนส่วนใหญ่ต่างกร็ู้ดวี่าวนันี้นี่เอง

ที่เป็นวนัมหาวบิตัขิองซูลั่ว
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หลังจากกินอาหารเช้าเสร็จ ลวี่หลัวก็วิ่งเข้ามาหาด้วยความรีบร้อน 

นยัน์ตามนีำ้าเอ่อคลอ สหีน้าตระหนกตกใจเป็นอย่างยิ่ง

“คณุหน ูทำาไมท่านถงึยงัสำาราญอกสำาราญใจได้อยูเ่จ้าคะ เกดิเรื่องใหญ่

แล้ว!” ลวี่หลวัหอบแฮกเพราะวิ่งมาด้วยความรบีร้อน

ซลูั่วรนินำ้าให้อกีฝ่ายแล้วหวัเราะเรยีบๆ “ทหารมาใช้ขนุพลรบัหน้า นำ้ามา 

ใช้ดนิต้านทาน จะรบีร้อนไปไย ดื่มนำ้าก่อนแล้วค่อยๆ พูด”

ลวี่หลวัหามอีารมณ์จะดื่มนำ้าไม่ นางเชด็เหงื่อที่ผุดซมึบนหน้าผากอย่าง

เร่งรบี เอ่ยด้วยท่าทรี้อนรน “คุณหนู ทำาอย่างไรดเีจ้าคะ! องค์รชัทายาททรง

นำาคนมาที่จวนตั้งแต่รุ่งสาง แจ้งว่าจะขอถอนหมั้นท่าน!”

‘เอ๋ เรื่องนี้เองงั้นหรอื นางกน็กึว่าเรื่องอะไร’ ซูลั่วรนินำ้าให้ตวัเองอย่าง

สงบ จากนั้นกย็กขึ้นจบิช้าๆ ราวกบัว่ากำาลงัดื่มดำ่ากบัชาหอมละมุนชั้นยอด

สหีน้านิ่งเฉยของซลูั่วทำาให้ลวี่หลวัยิ่งร้อนใจราวกบัไฟเผา “คณุหน!ู รบี

คดิหาหนทางเข้าเรว็สเิจ้าคะ เดมิทที่านหมั้นหมายอยู่กบัองค์รชัทายาท ท่านก็

ยงัถูกกลั่นแกล้งรงัแกเสยีขนาดนั้น หากถูกถอนหมั้นแล้วละก ็ ต่อไปท่านจะ

ใช้ชวีติได้อย่างไรกนัเล่า...”

ลวี่หลวัรำ่าไห้ออกมาด้วยความกงัวล นางยงัไม่รูว่้าคุณหนูผู้แสนอ่อนแอ

ของนางบดันี้ได้สบัเปลี่ยนวญิญาณกบัสตรทีี่แขง็แกร่งอกีคนไปแล้ว

ซลูั่วมองอกีฝ่ายด้วยอาการขนั ในใจกค็ดิว่าการหมั้นหมายในครั้งนี้ต้อง

ถูกยกเลกิไม่ช้ากเ็รว็อยู่แล้ว หากไม่ใช่องค์รชัทายาทเป็นฝ่ายขอถอนหมั้นเอง 

ในภายหน้านางเองนี่ละที่จะเป็นฝ่ายขอถอนหมั้น ฉะนั้นเรื่องที่องค์รัชทายาท

ขอถอนหมั้นจงึตรงกบัความต้องการของนางพอด ีแล้วนางจะขดัขวางไปไยเล่า

จงัหวะเดยีวกนันี้เอง เสยีงฝีเท้าพลุกพล่านกด็งัขึ้นจากด้านนอก จาก

นั้นหญิงสูงวัยคนหนึ่งก็เดินเข้ามา ฝ่ายนั้นมองซูลั่วด้วยสายตาเหยียดหยาม

ก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยนำ้าเสยีงเยน็ชา “คุณหนสูี่ ฮหูยนิเชญิท่านไปที่ห้องโถงรบัรอง

เจ้าค่ะ มเีรื่องสำาคญัจะปรกึษา”

หญิงผู้นี้คือแม่นมคนสนิทของฮูหยินใหญ่ ใครๆ ต่างก็เรียกนางว่า 
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แม่นมกุ้ย นางมีวรยุทธ์ขั้นสอง เมื่ออยู่ต่อหน้าซูลั่วจึงมักจะยกตนข่มท่าน  

ชี้นิ้ววางอำานาจราวกบัว่าตนเองเป็นนาย ส่วนซูลั่วนั้นไม่ต่างกบับ่าวผู้ตำา่ต้อย

ซูลั่วยิ้มอย่างเยน็ชา “เจ้าให้ข้าไป ข้ากต็้องไปงั้นหรอื แบบนี้ข้าจะเอา

หน้าไปไว้ที่ไหนกัน” ในความทรงจำาของซูลั่ว ฮูหยินซูผู้นี้ไม่ใช่คนจิตใจดีสัก

เทา่ไร ซลูั่วคนเก่าถกูฮหูยนิซูและแม่นมกุย้กลั่นแกลง้รงัแกมาไม่น้อย แทบจะ

เรยีกว่านบัครั้งไม่ถ้วนเสยีด้วยซำ้า

แม่นมกุ้ยหัวเราะเสียงเรียบ ก่อนจะกล่าวอย่างดูถูก “คุณหนูสี่ ท่าน 

ล้อเล่นหรอือย่างไรเจ้าคะ”

“คนอย่างข้าไม่เคยล้อเล่น” ซูลั่วกอดอกด้วยสหีน้าจรงิจงั

แม่นมกุ้ยหรี่ตามอง แววอำามหติพาดผ่านดวงตาคู่นั้น “ในเมื่อคุณหนูสี่ 

ไม่เหน็ความหวงัดขีองบ่าว ถ้าอย่างนั้นกอ็ย่าหาว่าบ่าวไม่เกรงใจกแ็ล้วกนั”

แม้จะเรียกตนเองว่าบ่าว แต่สีหน้านั้นก็หาได้มีความเคารพเลยแม้แต่

เพยีงนดิ ท่าทางยิ่งดูไร้มารยาทเข้าไปใหญ่ ฝ่ายนั้นเดนิย่างสามขุมตรงเข้ามา

แล้วหยุดอยู่ด้านข้างซูลั่ว ฝ่ามือแข็งกร้าวคว้าต้นคอของซูลั่วราวกับฉวยคอ

ลูกไก่ตวัเลก็ๆ กไ็ม่ปาน!

แววตาเยน็เยอืกเผยขึ้นในดวงตาของซูลั่ว กแ็ค่ทาสรบัใช้คนหนึ่งเท่านั้น

กล้าลงไม้ลงมอืกบันางเช่นนี้เชยีวหรอื แบบนี้หาที่ตายชดัๆ

ตอนที่ฝ่ามือหยาบคว้าถึงตัวซูลั่วนั่นเอง แววพออกพอใจก็ปรากฏขึ้น

ในแววตาของแม่นมกุ้ย ทว่าในช่วงวินาทีวิกฤตินั้น จู่ๆ สถานการณ์ก็กลับ

ตาลปัตร!

“โอย๊....” แม่นมกุย้กรดีร้องเสยีงแหลม จากนั้นกก็มุแขนข้างที่บาดเจบ็

ไว้ ใบหน้านั้นเจบ็ปวดจนเหงื่อกาฬไหลพลั่ก

แม่นมกุ้ยต้องเจ็บปวดมากอยู่แล้ว เพราะซูลั่วที่รู้เรื่องโครงสร้างทาง

ร่างกายเป็นอย่างด ี เล่นงานเข้าที่จุดตายตรงท่อนแขนขวาของอกีฝ่ายอย่างจงั 

การเคลื่อนไหวนั้นปราดเปรยีวว่องไว ไม่มชีะงกัลงัเล

ซลูั่วยนืกอดอกจ้องมองอกีฝ่ายนิ่ง รอยยิ้มเยาะเยน็ชาเผยขึ้นที่มมุปาก
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“ท่าน...ทำาไมท่าน...เป็นไปไม่ได้!” สีหน้าของแม่นมกุ้ยตื่นตะลึง ดู

ประหลาดใจไม่น้อย

“เอ๋” ซูลั่วหวัเราะเยน็ชา

แม่นมกุย้สดูลมหายใจลกึด้วยความเจบ็ปวด นางบอกตวัเองในใจวา่นี่

คอือุปาทาน นางต้องอุปาทานไปเองแน่ๆ คุณหนูสี่เป็นหญงิไร้ค่า ไม่รู้วรยุทธ์ 

คนแบบนี้จะชนะนางได้อย่างไรกนั

พอคดิถงึตรงนี้ แม่นมกุย้กห็วัเราะเจ้าเล่ห์ “ในเมื่อคุณหนูสี่ชอบไม้แขง็ 

ถ้าอย่างนั้นกอ็ย่าหาว่าบ่าวไม่เกรงใจแล้วกนั!”

แม่นมกุ้ยใช้ลำาแขนแข็งแรงที่ยังปกติอีกข้างตวัดเข้ารั้งคอซูลั่ว นางไม่

เชื่อว่าจะจดัการคุณหนูสี่ผู้อ่อนปวกเปียกคนนี้ไม่ได้!

ทันใดนั้นเองแม่นมกุ้ยก็รู้สึกว่าภาพตรงหน้ามืดไปหมด และเงาของ 

ซูลั่วกห็ายไปจากสายตาอย่างไร้ร่องรอย

จากนั้นซูลั่วกเ็หวี่ยงเท้าไปยงับั้นท้ายอวบอิ่มของแม่นมกุ้ยเตม็แรง

เมื่อวานนี้กเ็ป็นบาทาไร้เงาข้างนี้ละที่ส่งซูหว่านตกโครมลงไปในสระบวั 

ตอนนี้พลังของฝ่าเท้ายิ่งหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิม ทำาเอาแม่นมกุ้ยกระเด็นไป

กระแทกผนงัห้องที่อยู่ห่างเกอืบหนึ่งจั้ง3

จากนั้นเสยีงโครมครามกด็งัตามมา

ผนังที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมมานานหลายปีดีดัก และมีสภาพที่ไม่ 

แขง็แรงอยู่แล้ว แรงกระแทกทำาให้มนัสั่นไหว แม้จะไม่ถล่มลงมา แต่เศษปูน

ที่ถูกกะเทาะกห็ลุดร่วงกราว ขณะที่แม่นมกุ้ยนั้นสลบไสลไม่ได้สตไิปแล้ว

การแผลงฤทธิ์ของซูลั่วในครั้งนี้ทำาให้ลวี่หลัวอ้าปากค้างด้วยความ

ประหลาดใจเหลอืประมาณ

“คุ...คุณ...คุณหนู?” สาวใช้ตกใจเสยีจนพูดแทบไม่เป็นประโยค

พอเห็นคุณหนูเหวี่ยงบาทาใส่แม่นมกุ้ยจนอีกฝ่ายสลบไป ลวี่หลัวก็

3 จั้ง (丈) เป็นหน่วยวดัความยาวของจนี โดยที่ 1 จั้งยาวประมาณ 3.33 เมตร
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ยกมอืขึ้นขยี้ตาเบาๆ แทบไม่อยากจะเชื่อ

“หื้ม” ซูลั่วตอบรับเบาๆ ยกมือข้างหนึ่งขึ้นเท้าคาง ใคร่ครวญว่าจะ

จดัการกบัแม่เฒ่าตวัแสบนี้อย่างไรดี

ความทรงจำาเดมิของซูลั่วคนก่อนบอกนางว่า ตลอดหลายปีมานี้แม่นม

กุ้ยผู้นี้ข่มเหงรังแกนางมามิใช่น้อย ถึงขนาดให้ห้องครัวจัดอาหารหมูมาเป็น

สำารบัอาหารให้นางกนิ! ตอนนางป่วย นอกจากจะไม่หายามารกัษาแล้ว ยงัรนิ

นำ้าปัสสาวะมาให้แทน หากซลูั่วขดัขนื นางกจ็ะเล่นงานด้วยการใช้เขม็เล่มใหญ่

มาทิ่มแทง

ยายเฒ่าปีศาจแบบนี้ตายไปเสยีเลยจะดกีว่า!

แต่แรงกระแทกเมื่อครู่กค็งจะทำาให้หมดสตไิปหลายวนัทเีดยีวละ

จงัหวะนั้นเองซูซกีเ็ดนิพรวดพราดเข้ามาทางประตู ใบหน้าของนางเตม็

เปี่ยมไปด้วยแววแห่งความสุข นางสวมชุดกระโปรงสชีมพูอ่อนทั้งตวั รูปร่าง

อรชรอ้อนแอ้นดุจดอกบวัแรกแย้ม ดูสวยสดงดงาม ทว่าเสยีอยู่อย่างเดยีวที่

เครื่องประดับเงินและทองคำาซึ่งอยู่บนร่างของนางนั้นล้นเหลือเกินไป ราวกับ

ว่าประโคมทุกอย่างที่อยู่ในกล่องเครื่องประดบัมาไว้บนร่างทั้งหมด ดูแวววาว

และไร้รสนยิมสิ้นดี

วนันี้เรยีกได้ว่าเป็นวนัมงคลที่ซูซรีอคอยมาแสนนาน

ตั้งแตรุ่ง่สางนางกน็ั่งรออยูท่ี่ห้องโถงรบัรองด้วยความตื่นเต้น หลงัจาก

ที่รอแล้วรอเล่า ทว่าซลูั่วกย็งัไม่ปรากฏกายขึ้นสกัท ีซซูทีี่ร้อนใจเป็นอย่างยิ่งจงึ

เป็นฝ่ายเร่งรุดมาตามด้วยตนเอง

ตอนที่กำาลังจะเอ่ยบางอย่าง สายตาพลันเหลือบเห็นแม่นมกุ้ยที่นอน

กองอยู่บนพื้นในสภาพที่ไม่รู้ว่าเป็นหรอืตาย ซูซตีระหนกไม่น้อย นางหนักลบั

มามองซูลั่วด้วยสายตาโกรธขึ้ง พลางเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงเกรี้ยวกราด “แม่นมกุ้ย 

อุตส่าห์หวงัดมีาเชญิเจ้า เจ้าทำาอะไรนางกนัแน่”

ซูลั่วแบมือออกอย่างผู้บริสุทธิ์ “ข้าไม่ได้ลงมืออะไรสักหน่อย” แต่ใช ้

ฝ่าเท้าน่ะจรงิอยู่ 
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ซูซจีบัพริุธในคำาพูดของซูลั่วไม่ทนั นางขมวดคิ้วแน่นอย่างไม่พอใจ

“แล้วเหตุใดนางจงึมสีภาพเช่นนี้” คุณหนูห้าโกรธจดั ในสายตาของซูซ ี

แม่นมกุ้ยคนสนทิของมารดามคีวามสำาคญักว่าพี่สี่อย่างซูลั่วมากมายนกั

ซลูั่วทำาหน้าไร้เดยีงสาเป็นเชงิว่าเจ้าถามข้า แล้วจะให้ข้าถามใคร นางทำา

ปากเบ้ ครุ่นคดิอยู่ครู่ จากนั้นกเ็อ่ยออกมาด้วยท่าทางลงัเล “เมื่อครู่แม่นมกุ้ย

เดนิอยู่ดีๆ  กล็้มไปกระแทกผนงัเอง แล้วกห็มดสตไิป แปลกจรงิๆ เลย”

“จะเป็นไปได้อย่างไร! พี่สี่ อยากจะโป้ปดก็ไม่ใช้สมองคิดเลยสักนิด

หรอือย่างไร” ซูซหีวัเราะอย่างเยน็ชา ใช้สายตายะเยอืกจ้องมองซูลั่ว

ซูลั่วจนใจ “ใครจะไปรู้เล่า เจ้าไม่เชื่อข้ากไ็ม่รู้จะทำาเช่นไร แต่ข้าว่าระยะ

นี้จวนของเราก็มีแต่เรื่องร้ายจริงๆ นี่นา เช้านี้ข้าได้ยินคนข้างนอกพูดกันว่า 

เมื่อคืนมีปีศาจออกอาละวาดที่สระบัว ว่ากันว่าปีศาจตัวนั้นนะหน้าตาถมึงทึง 

มฟีันงอกยาวออกมา ในปากเตม็ไปด้วยเลอืดแดงฉาน...”

ปีศาจในสระบวั...คำาพูดไม่กี่คำานั้นทิ่มแทงเข้ากลางใจของซูซ ีเพราะถ้า

พูดเรื่องปีศาจออกอาละวาดละก ็ปีศาจตวันั้นกค็อืซูซคีนนี้นี่ละ!

“หุบปาก!” พอนกึถงึเรื่องน่าอบัอายเมื่อวาน สหีน้าของซูซกีเ็ปลี่ยนจาก

อบัอายเป็นโกรธเกรี้ยว นางรบีเปลี่ยนเรื่องในทนัท ี“เอาละ แม่นมกุ้ยล้มลงไป

เองกป็ล่อยนางไว้อย่างนี้ละ เจ้ารบีไปพบองค์รชัทายาทกบัข้าที่ห้องโถงรบัรอง

เดี๋ยวนี้”

แน่นอนว่าซูซคีดิถงึความเป็นไปได้ว่า ซูลั่วน่าจะเป็นคนลงไม้ลงมอืกบั

แม่นมกุ้ย แต่ในห้องนอนของนางกลบัไม่มรี่องรอยการต่อสู้กนัเลยสกันดิ อกี

อย่าง คนไม่เอาถ่านอย่างซลูั่วจะต่อกรกบัคนที่มวีรยทุธ์ขั้นสองอย่างแม่นมกุ้ย

ได้อย่างไร ดงันั้นนางจงึตดัความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ออกไปเสยี

ในเมื่อเค้นความไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นกป็ล่อยไปก่อนแล้วกนั

ซซูลีากซลูั่วให้ออกไปด้วยกนัโดยไม่ฟังเสยีง เพราะเกรงว่าถ้าปล่อยมอื

ซูลั่วก็จะวิ่งหนีหายไป สุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็จะกลายเป็นนางเอง เพราะ 

การถอนหมั้นในครั้งนี้ซูลั่วต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าองค์รัชทายาท และรับ
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ราชโองการด้วยตวัเองถงึจะเป็นผล

ซลูั่วเหลอืบมองแม่นมกุย้ด้วยสายตาเยน็ชา ปกตฝ่ิายนั้นยอมถวายหวั

รับใช้ซูซีทุกอย่าง สุดท้ายมิใช่ว่าถูกทิ้งไม่ดูดำาดูดีเช่นนี้หรือ ไม่รู้ว่าแม่นมกุ้ย 

จะรู้สกึอย่างไรถ้าตื่นมาแล้วรู้ว่าซูซไีม่แยแสนางเลยเช่นนี้




