
หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
ชื่อเสียงเลื่องลือ

“โมโหชะมดั” ซลูั่วเดนิหน้านิ่งลงมาท่ามกลางสายตาจบัจ้องจากทกุคน 

ทว่าหลังจากกลับมาถึงเมืองหนานชานแล้ว หญิงสาวก็ระเบิดอารมณ์ออกมา

ทนัที

“พรดืๆๆ” เป่ยเฉนิอิ่งหวัเราะขนัออกมาอย่างกลั้นไม่ไหว

“ยงัจะกล้าขนัอกี” จื่อเหยยีนกระซบิเสยีงต�่า พลางหยกิเอวอกีฝ่าย

“ก็...ก็คนมันกลั้นไม่อยู่นี่นา...พรืดๆๆ” สุดท้ายเป่ยเฉินอิ่งก็กุมท้อง

พลางระเบดิเสยีงหวัเราะลั่น

หลังจากเสียงหัวเราะของเป่ยเฉินอิ่ง ฉับพลันนั้นบรรยากาศชวนขันก็

เหมอืนจะถูกจุดขึ้นมา ก่อนจะลามขึ้นอย่างรวดเรว็ทนัท ีทุกคนพากนัหวัเราะ

อย่างเอาเป็นเอาตาย แทบจะลงไปกลิ้งอยู่กบัพื้น

เจ้าพวกสหายใจโฉด! ถงึขั้นนี้แล้วยงัเอาแต่หวัเราะนางกนัอยู่ได้ ซูลั่ว

มุดหน้าฝังไปกับแผ่นอกของหนานกงหลิวอวิ๋นอย่างหงุดหงิด ขืนเป็นแบบนี้ 

ต่อไป นางคงไม่มหีน้าไปพบเจอใครเป็นแน่!

แววตาของหนานกงหลิวอวิ๋นฉายรอยยิ้มหัว ทว่าชายหนุ่มสามารถ

ควบคุมตวัเองได้เป็นอย่างด ีเขาเพยีงแค่เม้มปากแล้วยิ้มออกมาบางๆ เท่านั้น 
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ก่อนจะลูบศีรษะซูลั่วที่มุดอยู่กับอกของตนราวกับนกกระจอกเทศมุดดิน  

ชายหนุ่มพยายามกลั้นหัวเราะยามที่เอ่ยปลอบอีกฝ่ายอย่างอ่อนโยน จังหวะ

เดยีวกนันั้น องค์ชายจิ้นกป็รายตาเตอืนคนอื่นๆ พรบิตานั้นบรรยากาศกส็งบ

นิ่งลงทนัใด พวกของเป่ยเฉนิอิ่งขนัไม่ออกเลยแม้แต่คนเดยีว

รอบด้านเงยีบสงดัอย่างประหลาด

“เอาละ ไม่หวัเราะแล้วนะ” หนานกงหลวิอวิ๋นปลอบพลางลบูศรีษะซลูั่ว 

“ตอนแรกเจ้ากจ็งใจห้อยแผ่นหยกลายมงักรเพื่ออ�าพรางความสามารถมใิช่หรอื 

แบบนี้ไม่ยิ่งดใีหญ่หรอืไร”

ถงึจะเคยพดูไว้แบบนั้นกเ็ถอะ แต่นั่น...มนัคอืการแสร้งอ่อนแอต่างหาก

เล่า แม้ว่าผลจะเหมอืนกนั แต่วธิกีารกลบัยากที่จะยอมรบัได้

“ช่างเถอะๆ บุรุษผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวไว้ว่า ไม่ว่าแมวขาวหรือแมวด�า  

ขอเพยีงจบัหนูได้ล้วนแต่เป็นแมวทั้งสิ้น นั่นกห็มายความว่า ไม่ว่าจะใช้วธิกีาร

แบบใด ขอแค่หลอกคนเหล่านั้นได้จนบรรลุเป้าหมาย เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว” 

ไม่นานซูลั่วก็คิดได้ อันที่จริงนางก็หาใช่คนไร้เหตุผลไม่ เพียงแต่ก่อนหน้านี้

รู้สกึอารมณ์เสยีอย่างยิ่งเพราะเจ้าหลี่เม่าไห่ผู้นั้น

“เอ่อนี่ หญิงชุดด�าผู้นั้นดูแปลกๆ นะ...” เป่ยเฉินอิ่งเองก็สังเกตเห็น

หญงิชดุด�าเช่นกนั แต่ไม่ว่าลกูน้องของเขาจะสบืเสาะด้วยวธิใีดกไ็ม่พบเบาะแส

ของคนผู้นั้นเลย สิ่งเดียวที่รู้ก็คือหญิงชุดด�ามิได้เป็นลูกหลานของหนึ่งในสิบ

ขั้วอ�านาจใหญ่ แต่นางทะยานขึ้นมาได้จากการต่อสูใ้นศกึมงักรทะยานสายนอก 

ซ�้ายงัเป็นผู้คว้าชยัอนัดบัหนึ่งในศกึมงักรทะยานสายนอกเสยีด้วย!

“รอบชิงชัยของศึกมังกรทะยานสายนอกไม่สนุกเลยสักนิด” หลังจาก

เป่ยเฉนิอิ่งสาธยายออกมาจนจบ เขากเ็สรมิขึ้นอกีประโยค “เพราะตอนนั้นหญงิ

ชุดด�าผู้นี้ไม่ได้แสดงพลงัยุทธ์ออกมาอย่างเตม็ที่”

“ขนาดไม่ได้แสดงพลงัยทุธ์ออกมาอย่างเตม็ที่กย็งัเล่นงานผูท้้าชงิอนัดบั

สองจนแทบมอดม้วย ดูท่าแล้วฝีมอืของนางกน็่าจะไม่เลวอยู่นะ” หลนัเซวยีน

เอ่ยออกมา
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“ลั่วลั่ว เจ้าต้องระวังตัวให้ดี นางดูเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าอย่างโจ่งแจ้ง”  

จื่อเหยยีนเองกก็�าชบัไม่หยุด

“ข้ารู้” ซูลั่วหัวเราะอย่างไม่ใส่ใจอะไรนัก นางคิดว่าตนเองพอจะเดา

สถานะของหญิงผู้นั้นได้ และนางก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต่อสู้กับอีกฝ่าย 

เพื่อช�าระความแค้นทั้งหมดที่เคยมมีาในอดตี

“เจ้าอย่าประมาท ความสามารถของนางน่ากริ่งเกรงไม่น้อย” สีหน้า 

ของจื่อเหยยีนฉายแววมุ่งมั่นและจรงิจงั

“ข้ารู้” ซูลั่วยิ้มให้พลางพยกัหน้า

การแข่งขันรอบคัดเลือกผู้มียุทธ์สิบสามคนจะจัดขึ้นในอีกครึ่งเดือน

ให้หลงั

การต่อสู้ด�าเนินถึงรอบนี้ได้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาล้วนแต่เป็นยอดฝีมือ 

ชั้นเยี่ยมทั้งสิ้น ทว่าข่าวลอืภายนอกที่ก�าลงัแพร่สะพดัอยู่ในเวลานี้กลบัไม่เป็น

ผลดต่ีอซลูั่วเอาเสยีเลย สารพดัข่าวลอืโหมกระพอืไปทั่ว มทีั้งคนคดัค้าน มทีั้ง

ขบวนต่อต้าน ทว่ายุคนี้หาใช่ยุคที่ปกครองด้วยเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ไม่ ในโลก

ใบนี้ที่พลังยุทธ์เป็นใหญ่ ส�าหรับยอดฝีมือผู้แข็งแกร่งเฉกเช่นปรมาจารย ์

หรงอวิ๋นแล้ว ค�าวพิากษ์วจิารณ์กไ็ม่ต่างอะไรจากเสยีงผายลม

หากอีกฝ่ายไม่พอใจ เพียงแค่สะบัดฝ่ามือเบาๆ เมืองทั้งเมืองก็ย่อม

อันตรธานหายไปได้ในพริบตาเดียว เพราะแบบนี้ค�าพูดลอยลมทั้งหลายจึง 

หาได้มผีลใดๆ ต่อปรมาจารย์หรงอวิ๋นไม่ ซ�้าเจ้าตวัยงัไม่แยแสหรอืแสดงท่าที

ใดต่อการประท้วงของผู้คนเหล่านั้นอกีด้วย

ด้วยเหตุนี้...การแข่งขนัจงึยงัด�าเนนิต่อไปตามก�าหนดการเดมิ

ส�าหรบัซูลั่ว ครั้งนี้เป็นการแข่งขนัรอบที่สี่แล้ว ในสามรอบที่ผ่านมา ไม่

ว่าจะชนะมาได้ด้วยตนเองหรือถูกบังคับให้ได้รับชัยชนะ ก็ล้วนแต่เรียกได้ว่า

อาศัยโชคทั้งสิ้น รอบนี้ซูลั่วแทบไม่จ�าเป็นจะต้องจับสลากด้วยซ�้า นางรอให้

เหลือสลากรายชื่อสุดท้ายตกมาถึงมือตัวเอง ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใคร นางก็
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ยนิดทีั้งนั้น

พอเห็นซูลั่วยังไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีประลองยุทธ์ ผู้คนด้านล่างก็เริ่ม 

จบักลุ่มวพิากษ์วจิารณ์

“ครั้งนี้คงไม่ขี้โกงอกีกระมงั”

“ใครจะรู้เล่า ไม่แน่ว่าสลากรายชื่อเปล่าอาจจะเป็นของซูลั่วอกีกไ็ด้”

“เป็นไปได้ ไม่แน่ว่าผูต้ดัสนิรองพวกนั้นอาจจะจงใจให้สลากรายชื่อเปล่า

แก่ซูลั่วเพื่อประจบผู้ตดัสนิหลกักเ็ป็นได้”

ความเคลือบแคลงสงสัยหลั่งไหลซัดสาดเข้ามาราวกับน�้าบ่าที่แทบจะ

โถมทบัซูลั่วให้จมมดิ ทว่าหญงิสาวยงัยนืสง่าประดุจเทพธดิาอยู่ท่ามกลางคน

หมู่มากเช่นนั้น นางยนืนิ่ง ใบหน้าเผยรอยยิ้มบางๆ สหีน้าราบเรยีบ ดูเหมอืน

ว่าไม่มสีิ่งใดที่จะท�าให้หวัใจของนางสั่นไหวหรอืคลอนแคลนได้

ณ ที่นั่งกติตมิศกัดิ์ของสกลุหลี่แห่งวงัสระหยก

“จดัการเรยีบร้อยแล้วหรอื” มุมปากหลี่เหยาเหยายกยิ้มเยน็ชา ครั้งนี้

นางใช้วธิกีารบางอย่างเพื่อท�าให้ซลูั่วโชคดจีบัได้สลากรายชื่อเปล่าอกีครั้ง เพราะ

นางรู้ดว่ีาหากจะสงัหารใครสกัคน สิ่งที่ต้องท�ากค็อืยกอกีฝ่ายไปไว้ในจดุสงูสดุ 

จากนั้นก็ปล่อยให้ทิ้งดิ่งลงมาอย่างหนักหน่วงรุนแรง การแก้แค้นแบบนี้ละที่

ท�าให้รู้สกึดทีี่สุด ยิ่งกว่านั้น...ถ้าซูลั่วจบัได้สลากรายชื่อเปล่าอกีครั้ง...ผู้คนใน

สนามประลองต้องคลุ้มคลั่งขึ้นมาแน่ พอคดิเช่นนี้แล้วหลี่เหยาเหยากห็วัเราะ

ลั่นออกมาด้วยความเบกิบานใจ

“คุณหนู” ผู้เฒ่าหลี่ที่อยู่ข้างกายหลี่เหยาเหยาเหลือบตามองหญิงสาว

นดิหนึ่ง

“ออื” หลี่เหยาเหยาหยุดหวัเราะ ดวงตาฉายแววอ�ามหติออกมา “ต้อง

ท�าให้ซูลั่วจบัรายชื่อเปล่าให้ได้!”

สีหน้าของผู้เฒ่าหลี่เผยแววประสงค์ร้ายออกมาเช่นกัน ส�าหรับซูลั่วที่

ท�าร้ายสกุลหลี่แห่งวังสระหยกให้ตกต�่าลงถึงจุดนี้ ความตายยังนับว่าเป็น 
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บทลงโทษสถานเบาที่สุดด้วยซ�้าไป ครั้งนี้จะต้องเล่นงานอีกฝ่ายให้ย่อยยับ

อบัปางจนได้!

เวลานี้ซลูั่วหาได้รูถ้งึเจตนาของหลี่เหยาเหยาไม่ หากรู.้..เจ้าตวัคงไม่อาจ

มสีหีน้าสงบนิ่งเช่นนี้ได้

ผู ้เข้าแข่งขันพากันเดินขึ้นบนเวทีประลอง ก่อนจะเรียงล�าดับกัน 

จบัสลากรายชื่อ ซูลั่วหรี่ตาลงเลก็น้อย เวลานี้เหลอืไม่กี่คนแล้ว จนกระทั่งถงึ

ตอนนี้ยังไม่มีใครจับได้รายชื่อเปล่าแผ่นนั้นเลย จู่ๆ ซูลั่วก็เกิดสังหรณ์ไม่ด ี

ขึ้นมา...

สลากรายชื่อเปล่าแผ่นนั้นคงไม่ตกเป็นของนางจรงิๆ หรอกกระมงั สิ่ง

ที่อาจเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งส�าหรับผู้อื่น ทว่าซูลั่วกลับคิดว่าย�่าแย่อย่างถึงที่สุด 

แม้ว่าหญิงสาวจะมีสีหน้าเรียบเฉยอยู่เช่นเดิม ทว่าในใจของนางกลับรุ่มร้อน

อย่างยิ่ง ดวงตาคู่นั้นคอยเหลอืบมองไปทางเวทปีระลองยุทธ์ตลอดเวลา

ตอนที่เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่ห้าคนบนเวที รายชื่อเปล่าก็ยังคงอยู่ 

ที่เดมิ แบบนี้มนั...ซูลั่วเริ่มกระสบักระส่ายในใจ

สี่คน...

สามคน...

สองคน...

เวลานี้เหลอืสลากรายชื่อเพยีงแค่สองแผ่นเท่านั้น แผ่นหนึ่งเป็นรายชื่อ

เปล่า อีกแผ่นเป็นชื่อของผู้มีพลังยุทธ์ขั้นเจ็ดเพียงคนเดียวในการประลอง 

ครั้งนี้ ชายหนุ่มที่ก้าวขึ้นไปบนเวทีประลองยกยิ้มเย็นชาฉายแววยโสออกมา 

จากนั้นกจ็บัสลากแผ่นสุดท้าย

“คนผู้นั้นคอื...”

“สวรรค์! เขาคือลั่วฮ่าวหมิง! ลั่วฮ่าวหมิง ผู้คว้าชัยอันดับหนึ่งในศึก

มงักรทะยานครั้งก่อน”

“สวรรค์! เทพบุตรของข้า!”

พรบิตานั้น ทั่วทั้งลานประลองยุทธ์กเ็กดิเสยีงฮอืฮาขึ้นมา



12
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 7

ลั่วฮ่าวหมงิปรายตาดูแคลนไปรอบๆ ก่อนจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ซูลั่ว ต้อง

บอกว่าลั่วฮ่าวหมงิมดีวงตาที่งดงาม ดวงตาของเขาด�าขลบัดุจม่านราตร ีลกึล�้า

ยากจะคาดเดา ตอนที่สายตาคูน่ั้นหยดุอยูท่ี่ซูลั่ว ท�าเอาหญงิสาวรูส้กึตระหนก

ราวกับศัตรูตัวฉกาจก�าลังจะจู่โจมเข้าใส่ พลังอ�านาจกดดันทั้งแข็งแกร่งและ

เตม็ไปด้วยรงัสสีงัหาร

ซลูั่วหรี่ตาลงนดิๆ ยอมรบัโดยดว่ีาตอนนี้นางกบัลั่วฮ่าวหมงิหาได้อยูใ่น

ระดบัเดยีวกนัไม่ หากเขาคดิจะสงัหารนางกง็่ายยิ่งกว่าพลกิฝ่ามอื หลงัจากที่

ลั่วฮ่าวหมงิจบัสลากแล้วกโ็ยนไปให้โฆษก ท�าเอาอกีฝ่ายเกดิอาการหวาดหวั่น

กริ่งเกรงขึ้นมาอย่างเหน็ได้ชดั

โฆษกผู้นั้นก�าป้ายสลากเอาไว้ ตอนที่แบมือออก เจ้าตัวก็ถอนหายใจ

ออกมา “รายชื่อเปล่า! คุณชายลั่วจบัได้รายชื่อเปล่า”

อนัที่จรงิโฆษกเองกม็คีวามกดดนัไม่น้อยเช่นกนั เพราะก่อนหน้านี้เขา

ได้รับค�าสั่งมาว่าครั้งนี้ห้ามไม่ให้ซูลั่วจับได้สลากรายชื่อเปล่าอีกเด็ดขาด ทว่า

ก่อนที่การแข่งขันในรอบนี้จะเริ่มขึ้นไม่นาน ก็มีค�าขู่ส่งมาถึงเขาอีกว่า ท�า 

เช่นไรกไ็ด้ให้ซูลั่วจบัได้สลากรายชื่อเปล่า

ขั้วอ�านาจทั้งสองหาใช่ผู้ที่โฆษกจะล่วงเกนิได้ไม่ เพราะฉะนั้นยามนี้เขา

จงึเกดิความขดัแย้งในใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ตอนนี้ค่อยยงัชั่วหน่อย ลั่วฮ่าวหมงิ

เป็นผู้จับได้สลากรายชื่อเปล่าที่ทุกคนก�าลังจับจ้องไปแทน ปัญหาทั้งหมดจึง 

ได้รบัการสะสางโดยเรว็ ยิ่งเมื่อมองปฏกิริยิาจากผู้ชมที่อยูด้่านล่างเวทด้ีวยแล้ว 

โฆษกการแข่งขันก็รู ้ทันทีว่าสลากรายชื่อเปล่าแผ่นนี้เหมาะกับลั่วฮ่าวหมิง 

เป็นที่สุด

“ลั่วฮ่าวหมงิจบัได้สลากรายชื่อเปล่า”

“แบบนี้สถิงึจะเรยีกว่าเป็นเรื่องปกต ิสลากรายชื่อเปล่ากค็วรจะตกเป็น

ของผู้เข้าแข่งขนัที่มพีลงัยุทธ์ล�้าเลศิอย่างองค์ชายจิ้นและลั่วฮ่าวหมงินี่ละ”

“นั่นสิๆ  แบบนี้พวกเราถงึค่อยยอมรบัได้หน่อย”

“ฮาๆๆ ถ้าเช่นนั้นกห็มายความว่าครานี้ซูลั่วต้องต่อสู้จรงิๆ แล้วส”ิ



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
13

“ถกูต้อง แต่นางกโ็ชคดไีม่น้อยจรงิๆ นั่นละ คูต่่อสูข้องนางเป็นผูม้ยีทุธ์

เพยีงคนเดยีวจากยี่สบิห้าคนที่มพีลงัยทุธ์แค่ขั้นเจด็เท่านั้น เพราะคนอื่นๆ ล้วน

แต่มพีลงัยุทธ์ขั้นแปดขึ้นไปทั้งสิ้น”

“ซูลั่วเพิ่งอยู่ในขั้นห้าไม่ใช่หรือไร ต่อกรกับผู้มีพลังยุทธ์ขั้นเจ็ดแบบนี้ 

มเิท่ากบัพ่ายแพ้ตั้งแต่ยงัไม่เริ่มหรอื”

“หวงัว่าคนผู้นั้นคงจะไม่ถูกซื้อตวัแล้วยอมยกธงขาวไปเองอกีนะ”

“ไม่มทีาง ผู้มพีลงัยุทธ์ขั้นเจด็รายนี้เป็นคนจากสกุลเซวยีนหยวน ไม่รู้

เป็นเพราะเหตุใดถงึได้เล่าลอืกนัว่าอกีฝ่ายมคีวามแค้นฝังลกึกบัซูลั่วด้วยนะ”

“ถ้าเช่นนั้นกด็ ีฮาๆๆ ในที่สุดกไ็ม่ต้องทนเหน็หน้าซูลั่วอกีแล้ว แค่คดิ

กน็่ายนิดเีหลอืเกนิ”

ซลูั่วรูส้กึหงดุหงดิขึ้นมาทนัท ีคูแ่ข่งของนางเป็นแค่ผูม้พีลงัยทุธข์ั้นเจด็ 

แต่นางกลบัถูกดูแคลนถงึเพยีงนี้ แต่แล้วอย่างไรเล่า คอยดูแล้วกนัว่าสุดท้าย

ใครจะเป็นผู้หวัเราะ

คู่ต่อสู้ของหนานกงหลวิอวิ๋นกค็อืหลี่เม่าไห่ ยอดฝีมอืจากสกุลหลี่แห่ง

วงัสระหยก ทวา่นบัเป็นความโชคร้ายของอกีฝ่ายที่ต้องปะทะฝีมอืกบัหนานกง

หลวิอวิ๋น

หนานกงหลวิอวิ๋นไม่ทนัได้ลงมอื จงัหวะที่อกีฝ่ายจูโ่จมเข้ามาเตม็ก�าลงั

นั้น ชายหนุ่มกป็ล่อยผลกึอสนบีาตออกไป พรบิตานั้นผลกึอสนบีาตที่มขีนาด

เท่าลกูหนงักข็ยายใหญ่ขึ้น ก่อนจะครอบร่างของหลี่เม่าไห่เอาไว้ หลงัจากเสยีง 

‘ครนืๆๆ’ ดงัค�ารามขึ้น ยอดฝีมอืจากวงัสระหยกกไ็หม้เกรยีมไปทั้งร่าง

ผูม้พีลงัยุทธ์ขั้นแปดถกูเผาเกรยีมไปง่ายๆ แบบนี้...สมกบัเป็นองค์ชาย

จิ้น ตวัเตง็อนัดบัหนึ่งในท�าเนยีบมงักรทะยาน

ฝ่ามือเรียวขาวดุจแผ่นหยกของหนานกงหลิวอวิ๋นรับผ้าไหมสีขาวจาก

หลิงเฟิง ก่อนเจ้าตัวจะเช็ดที่ปลายนิ้วเบาๆ นิ้วเรียวยาวของชายหนุ่มเห็น 

ข้อต่อชดัเจน ดูงดงามยิ่งนกั

สหีน้าของหนานกงหลวิอวิ๋นยงัเรยีบเฉยอยูเ่ช่นนั้น แต่มมุปากยกสงูขึ้น
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นดิๆ เผยให้เหน็แววร้ายกาจและโอ้อวดล�าพองใจอยู่ในท ีสหีน้าและรงัสขีอง

ชายหนุ่มในยามนี้ท�าเอาลั่วฮ่าวหมงิเทยีบชั้นไม่ตดิฝุ่น

“องค์ชายจิ้นอายุยนืหมื่นปี หมื่นปีๆ!”

“องค์ชายจิ้นสง่างามที่สุดในแผ่นดนิ!”

“องค์ชายจิ้นอายุยนืนาน ยิ่งใหญ่เหนอืผู้ใดในใต้หล้า!”

บรรดาสาวๆ ต่างออเข้าหาชายหนุ่มราวกับสายน�้าบ่า ท่าทางเหมือน

อยากใกล้ชิดอีกฝ่ายขึ้นสักนิดก็ยังดี ทว่าหนานกงหลิวอวิ๋นกลับนิ่วหน้านิดๆ 

อย่างเดยีดฉนัท์ เจ้าตวัเพยีงแค่แค่นเสยีงฮอึอกมาเบาๆ พรบิตานั้นกไ็ม่มใีคร

กล้าเข้าใกล้เขาเกนิระยะสามจั้งในทนัที

“ดูจะได้รบัความนยิมมากอยู่นี่” ซูลั่วเอ่ยแซวออกมาอย่างขนัๆ

“อย่างนั้นหรือ” หนานกงหลิวอวิ๋นหาได้สนใจผู้คนรอบตัวไม่ เขาคว้า

มอืซูลั่วและสอดนิ้วมอืประสานกบัฝ่ามอืของนาง

“สตรเีหล่านั้นคลุ้มคลั่งเพราะท่าน แต่ท่านกลบัไม่สนใจไยดเีลยแม้แต่

นดิเดยีว” ซูลั่วชี้ไปยงัหญงิสาวเหล่านั้น

“ไฉนจงึต้องสนใจด้วยเล่า” หนานกงหลวิอวิ๋นกะพรบิตาปรบิๆ ท่าทาง

เหมอืนไม่รู้ไม่เหน็อะไรทั้งสิ้น

“ท่านนี่นะ” พอเห็นดวงตากระจ่างใสเป็นประกายวิบวับคู่นั้น ซูลั่วก็

ใจอ่อนขึ้นมาทนัท ีชายที่หญงิสาวทั้งหลายเฝ้าฝันยนิยอมพร้อมใจจะอยู่เคยีง

ข้างนาง ดูแลนางเป็นอย่างดทีุกอย่าง บางครั้งซูลั่วยงัไม่อยากจะเชื่อด้วยซ�้าว่า

ท�าไมหนานกงหลวิอวิ๋นถงึได้ดกีบันางเพยีงนี้

“ถงึตาเจ้าแล้ว” หนานกงหลวิอวิ๋นจูงมอืซูลั่วไปส่งถงึเวทปีระลองยุทธ์

“ออื” ซลูั่วยิ้มให้อกีฝ่าย ก่อนจะประทบัรอยจบูไปบนรมิฝีปากสแีดงสด

ของหนานกงหลวิอวิ๋น “รอข้ากลบัมาพร้อมชยัชนะ”

“ได้ ข้าจะรอเจ้า” ดวงตาของหนานกงหลวิอวิ๋นฉายแววอ่อนโยน เป็น

ความอ่อนโยนที่มอบให้นางเพยีงผูเ้ดยีว นอกจากนางแล้วกไ็ม่มใีครที่จะได้รบั

การปฏบิตัเิช่นนี้จากองค์ชายจิ้น
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ผู้ที่ซูลั่วต้องประฝีมือด้วยในรอบนี้มีพลังยุทธ์ขั้นเจ็ด อีกฝ่ายดูจะมี

ความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะเสยีงที่เล่าลอืกนันั้นบอกว่าซูลั่วมพีลงัยุทธ์เพยีง

แค่ขั้นห้าเท่านั้น นางเข้ามาถึงรอบนี้ได้เพราะอาศัยกลโกง หากเขาไม่ยอม 

ยกธงขาวกย็่อมต้องเอาชนะนางได้อย่างไม่ต้องสงสยั

ชายหนุ่มยกมอืขึ้นคารวะซูลั่ว “ผู้น้อย...เซวยีนหยวนหลนิ”

“ผู้น้อย...ซูลั่ว” ซูลั่วยิ้มเรยีบๆ ออกมา

ในที่สุดกไ็ด้ประลองยุทธ์อย่างเป็นทางการเสยีท ีความรู้สกึเช่นนี้มนัดี

ชะมัด ซูลั่วลิงโลดอยู่ในใจจนกระทั่งไม่ได้สังเกตด้วยซ�้าว่าหนานกงหลิวอวิ๋น

เอาแต่ยนืปกป้องนางไม่ห่าง

ทว่าอนัที่จรงิแล้วในความคดิของซูลั่วนั้น นางสามารถเอาชนะเซวยีน-

หยวนหลนิได้ทั้งๆ ที่หลบัตาต่อสู้ด้วยซ�้า เพราะพลงัยุทธ์ที่แท้จรงิของนางอยู่

ในขั้นแปด ขณะที่เซวยีนหยวนหลนิมพีลงัยุทธ์แค่ขั้นเจด็เท่านั้น

ความกดดันจากหนานกงหลิวอวิ๋นท�าให้เซวียนหยวนหลินจู่โจมอย่าง

รุนแรงตั้งแต่ต้น เขาหวงัจะปิดฉากการต่อสู้ให้รวดเรว็ที่สุด ทว่ากไ็ม่ได้คดิถงึ

ขั้นสงัหารซูลั่ว เพราะหากซูลั่วมอดม้วย ตวัเขากค็งไม่รอดเช่นกนั

เซวยีนหยวนหลนิถนดัใช้พลงัธาตุไฟในการโจมตมีากที่สุด ลูกไฟ เสา

เพลงิ ธนูอคัค ีและอาวุธต่างๆ ถูกปล่อยออกมาไม่หยุด แทบจะฝังซูลั่วเอาไว้

ในทะเลเพลงิ

ทว่าสิ่งที่เซวยีนหยวนหลนิไม่รู้กค็อื ซูลั่วเองกเ็ป็นผู้ครอบครองธาตุไฟ

เช่นกนั หากซูลั่วส�าแดงศกัยภาพที่แท้จรงิออกมาแล้วละก ็นางสามารถก�าจดั

อกีฝ่ายได้ในฝ่ามอืเดยีวด้วยซ�้า เวลานี้บรรยากาศด้านล่างเวทปีระลองเตม็ไป

ด้วยความตื่นเต้นเร้าใจ หลายคนพากนักู่ร้อง “ต่อสู้! ต่อสู้! ต่อสู้!”

“โจมตซีูลั่ว เอาชนะนาง!”

“เตะนางลงจากเวทปีระลองยุทธ์ไปเลย!”

“ซูลั่วไม่มคีุณสมบตัพิอจะยนือยู่บนเวทปีระลองยุทธ์!”

ท่ามกลางเสียงกู่ก้องนั้น ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มโจมตีซูลั่วด้วยวาจา 
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เหล่านี้ เดมิทหีญงิสาวคดิจะตอบโต้เซวยีนหยวนหลนิสกัหนึ่งกระบวนท่า ทว่า

พอได้ยนิเสยีงวพิากษ์วจิารณ์เหล่านั้น นางกเ็ปลี่ยนใจในทนัท ีในเมื่อชื่อเสยีง

ของนางป่นปี้ไปหมดแล้ว ถ้าอย่างนั้นกใ็ห้มนัพนิาศไปเลยแล้วกนั

เพราะเหตุนี้สิ่งที่ซูลั่วต้องท�าก็คือซ่อนไม้ตายของนางเอาไว้ให้มิดที่สุด 

เพราะยิ่งนางเปิดเผยตวัตนออกมาน้อยเท่าไร นางกย็ิ่งมโีอกาสเอาชนะในการ

แข่งขนัรอบต่อไปได้มากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ซูลั่วจึงใช้พลังโจมตีใส่เซวียนหยวนหลินเพียงแค่สามส่วน

เท่านั้น

“คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะมีไม้ตายกับเขาด้วย แต่ส�าหรับข้าแล้ว ไม้ตาย 

เหล่านั้นของเจ้าหาได้มผีลอนัใดไม่” เซวยีนหยวนหลนิแค่นยิ้มหยนั มุมปาก

ยกสูงขึ้น “ลองดูกระบวนท่านี้สกัหน่อย!”

เซวยีนหยวนหลนิรวบรวมพลงัวเิศษแล้วซดัออกไปโดยแรง ภายใต้การ

โจมตอีนัหนกัหน่วงนั้น ซูลั่วเหมอืนจะท�าอะไรไม่ถูก นางเอาแต่หลบ เอาแต่

หน ีขณะที่เซวยีนหยวนหลนิกไ็ล่ล่าตดิพนัไม่หยุด

“พรดืๆๆ ลั่วลั่วท�าอะไรอยู่น่ะ เซวยีนหยวนหลนิผู้นั้นมพีลงัยุทธ์เพยีง

แค่ขั้นเจด็เท่านั้นนะ” หลนัเซวยีนหลุดขนัออกมา

“หรือว่านางจะเสพติดการถูกตามไล่ล่าสังหารไปเสียแล้ว” เป่ยเฉินอิ่ง

ถามกลั้วหวัเราะ

“ลั่วลั่วเหมอืนพวกเจ้าเสยีที่ไหนกนัเล่า นางวางกลยุทธ์เอาไว้ต่างหาก” 

จื่อเหยยีนปรายตาดูแคลนมองหนุ่มๆ เหล่านั้น

อั้นเยี่ยหมงิเอ่ยด้วยน�้าเสยีงสุขุม “ดูท่าแล้วจะเป็นอย่างที่จื่อเหยยีนว่า

เอาไว้”

หญงิชุดด�าจ้องมองซูลั่วด้วยสายตาดุดนั หลี่อ้าวเฉนิ นายน้อยคนใหม่

ของสกลุหลี่วงัสระหยกประกาศเอาไว้ว่าจะท�าลายซูลั่วให้พนิาศลงกบัมอื สว่น

ลั่วฮ่าวหมิงและโม่เซียวซวิ๋น...ก็ล้วนรับค�าสั่งมาจากผู้อาวุโสในสกุล หาก

สามารถจดัการซูลั่วได้ พวกเขากย็่อมยนิดเีป็นที่สุด
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“หลี่อ้าวเฉิน ลั่วฮ่าวหมิง โม่เซียวซวิ๋น...หากซูลั่วต้องพบกับหนึ่งในนี้ 

นางแย่แน่” ดวงตาอั้นเยี่ยหมงิฉายประกายวาววบั “ส�าหรบัหญงิชดุด�ารายนั้น...

พลงัยุทธ์ของนางสูงกว่าขั้นเก้าอย่างแน่นอน”

“เจ้าว่าอะไรนะ!” ทุกคนพากันตกตะลึงไป พลังยุทธ์ของหญิงชุดด�า 

สูงกว่าขั้นเก้า? เก่งกาจกว่าพวกเขาอกีอย่างนั้นหรอื เป็นไปได้อย่างไร!

เป่ยเฉนิอิ่งเป็นคนแรกที่ไม่เชื่อเลยสกันดิเดยีว หลนัเซวยีนเองกเ็ช่นกนั 

จื่อเหยียนยิ่งไม่ยอมรับใหญ่ “ข้าเพิ่งจะเลื่อนขั้นพลังยุทธ์เป็นขั้นแปดเมื่อ 

ไม่นานมานี้ ซ�้าท่านอาจารย์ยังเป็นคนฝึกฝนเองกับมือ แล้วแม่นางผู้นั้นเป็น

ใครกนั นางอายุเพยีงเท่านี้แต่กลบัมพีลงัยุทธ์ถงึขั้นเก้า?”

“พวกเจ้าดูเอาแล้วกนั” อั้นเยี่ยหมงิชี้ไปยงัต�าแหน่งที่หนานกงหลวิอวิ๋น

ยนือยู่ ก่อนจะชี้ไปยงัที่นั่งของหญงิชุดด�าอกีครั้ง “ต�าแหน่งที่หนานกงยนือยู่

ห่างจากหญงิชดุด�าผูน้ั้นเป็นระยะหนึ่งร้อยเมตรพอด ีและอกีฝ่ายกอ็ยู่ห่างจาก

เวทปีระลองยุทธ์ห้าสบิเมตร”

“ระยะการโจมตขีองผู้มพีลงัยุทธ์ขั้นเก้าคอืห้าสบิเมตร...”

“ออื” เสยีงของอั้นเยี่ยหมงิฉายแววเคร่งขรมึ “เกราะป้องกนัของพี่รอง

หาใชเ่อาไวส้กดักั้นเซวยีนหยวนหลนิที่อยูบ่นเวทไีม่ แต่มไีวส้�าหรบัหญงิชดุด�า

ด้านล่างเวทีต่างหาก” เพราะเขากังวลว่าหญิงชุดด�าจะฉวยโอกาสเล่นสกปรก

กบัซูลั่ว

“นี่มนั...” ทั้งหมดตะลงึงนัไป

“หากนางมพีลงัยุทธ์ขั้นเก้าละก ็ ถ้าเช่นนั้นลั่วลั่วของเรา...” จื่อเหยยีน 

มองซูลั่วที่ถูกไล่ล่าจนกระเซอะกระเซงิอยู่บนเวทดี้วยสหีน้าเป็นกงัวล

“ลั่วลั่วมีไม้ตายมากมาย ไม่ต้องกลัว หากคนผู้นั้นคิดจะลงมือจริงๆ 

แค่ปล่อยโม่เหลาจู่ออกมา หึๆ ” เป่ยเฉนิอิ่งหวัเราะอย่างล�าพอง

“คิดจะปล่อยโม่เหลาจู่ออกมาเมื่อไรก็ได้หรือไรกันเล่า” จื่อเหยียนตบ

ศีรษะอีกฝ่าย หากปล่อยโม่เหลาจู่ออกมา แบบนั้นจะผิดกติกาการแข่งขัน 

หรอืไม่กไ็ม่รู้
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การประลองในครานี้หาได้มแีต่ปรมาจารย์หรงอวิ๋นเท่านั้น ผู้อาวโุสจาก

สกลุอื่นๆ ต่างกม็าชมุนมุอยูท่ี่นี่กนัโดยพร้อมเพรยีง คนที่มพีลงัยุทธ์อ่อนด้อย

อาจจะไม่รู้ว่าโม่เหลาจู่ถูกหินวิเศษสิงร่างไปแล้ว ทว่าปรมาจารย์หรงอวิ๋นที่มี

พลังยุทธ์แข็งแกร่งต้องมองออกในทันทีอย่างแน่นอน หากท�าเช่นนั้น ซูลั่ว 

ไม่เพยีงแต่จะถูกเปิดโปงว่าเป็นผู้ครอบครองมติ ิ ซ�้านางยงัจะล่วงเกนิสกุลโม่

แห่งวงัเว่ยยงัเข้าด้วยซ�้า ถงึตอนนั้นเรื่องราวคงบานปลายจนเกนิกว่าจะแก้ไข

ได้แล้ว

“นั่นกไ็ม่ได้ นี่กไ็ม่ได้ จะให้ลั่วลั่วนั่งรอความตายหรอืไรกนั” เป่ยเฉนิอิ่ง

ร้อนใจขึ้นมา

“ศษิย์พี่สามอยู่ทั้งคน เจ้าร้อนใจอะไรกนั” จื่อเหยยีนเอ่ยน�้าเสยีงขุ่น

ท่ามกลางเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ การต่อสูก้ด็�าเนนิมาถงึช่วงที่ดเุดอืดที่สดุ 

แผนการของซลูั่วนั้นง่ายดาย ศตัรโูจมตใีส่ นางกห็ลบเลี่ยง! การโจมตใีนแต่ละ

ครั้งต้องใช้พลงัจติจ�านวนมาก เซวยีนหยวนหลนิหาได้ครอบครองภตูพลงัธาตุ

ที่สามารถเพิ่มพลังให้เขาได้ตลอดเวลาอย่างจื่อเหยียนไม่ เพราะแบบนี้ท�าให้

เขาต้องหยุดพักเพื่อฟื้นฟูพลังตัวเอง หญิงสาวก็จะฉวยโอกาสนั้นในการบุก

โจมตีใส่อีกฝ่าย หนักบ้างเบาบ้าง ท�าเช่นนี้ไปจนกระทั่งเซวียนหยวนหลิน 

หมดเรี่ยวหมดแรง สภาพกระเซอะกระเซงิยบัเยนิ

หญิงสาวใช้วิธีนี้ทรมานอีกฝ่ายไปเรื่อย สุดท้ายเซวียนหยวนหลินก ็

ไม่เหลอืพลงัตดิกาย จากนั้นซูลั่วกบ็บีให้เขาไปที่รมิเวทปีระลองยุทธ์ ก่อนจะ

ยื่นปลายนิ้วไปผลักอีกฝ่ายเบาๆ เซวียนหยวนหลินที่ถูกปั่นหัวจนหมดแรงก็

หล่นตุ้บลงไปด้านล่างง่ายๆ

“รอบนี้ซูลั่วชนะ!” ผู้ตดัสนิรองรบีประกาศเสยีงดงัอย่างรวดเรว็

“ซูลั่วชนะจรงิๆ ด้วย!”

“ฮ!ึ แบบนี้กเ็รยีกว่าชนะหรอื แบบนี้มนัเรยีกว่าป่ันหวัอกีฝ่ายจนเหนื่อย

มากกว่า ไม่รู้หรอืไร”

“จะอย่างไหนกเ็รยีกว่าชนะอยู่ด”ี
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“เฮอะ ใครจะคดิกนัเล่า”

“พวกเจ้าคดิว่าองค์ชายจิ้นแอบยื่นมอืช่วยเหลอืซูลั่วหรอืไม่”

“โอ๊ะโอ พอเจ้าพูดแบบนี้กอ็าจจะเป็นไปได้จรงิๆ ด้วย”

“ข้าก็บอกแล้วอย่างไรเล่า ผู้มีพลังยุทธ์ขั้นห้าจะเอาชนะผู้มีพลังยุทธ์ 

ขั้นเจด็ได้อย่างไรกนั นี่มนัขดักบัหลกัยทุธภพชดัๆ ข้าว่าเป็นไปได้ที่องค์ชายจิ้น 

ลอบยื่นมอืเข้าช่วยเหลอืนาง”

กลายเปน็ว่าผลงานในครานี้ของซูลั่วถกูท�าลายลงจนป่นป้ีไม่เหลอืชิ้นด ี

หญิงสาวหันกลับไปก็เห็นหนานกงหลิวอวิ๋นยืนยิ้มให้ รอยยิ้มบนใบหน้าของ

เขางดงามน่าหลงใหลดั่งดอกองิฮวาเดอืนสาม สวยงามจนไม่อาจละสายตาไป

ไหนได้ วินาทีนั้น...แม้ว่าจะถูกใส่ร้ายป้ายสี ทว่าซูลั่วก็ไม่รู้สึกขุ่นเคืองใจเลย

แม้แต่นดิเดยีว

“ขอโทษท ี ท�าให้เจ้าพลอยเดอืดร้อนไปด้วย” หนานกงหลวิอวิ๋นจูงมอื 

ซูลั่ว นยัน์ตาฉายแววขอโทษขอโพยอยู่ในที

“ท่านเป็นห่วงข้า ข้าเองกห็าใช่สาวน้อยไร้เดยีงสาไม่ เรื่องนี้จะโทษท่าน

ได้อย่างไรเล่า ซ�้าท่านยังยืนอยู่ตรงนี้ตลอดโดยไม่ห่วงชื่อเสียงของตัวเอง  

แบบนี้ข้ากอ็บอุน่ใจแล้ว” ซลูั่วคล้องแขนชายหนุม่เอาไว้โดยไม่สนใจสายตาของ

ผู้ใด นางยิ้มหวานกลบัไปให้อกีฝ่าย

ท่าทางหวานฉ�่าชื่นมื่นของคนทั้งคูท่�าให้หวัใจของหญงิสาวทั้งหลายแตก

เป็นเสี่ยงๆ ซูลั่วรู้สกึได้ถงึสายตารษิยาที่จบัจ้องมายงัตวัเอง ทว่านางไม่ใส่ใจ

เลยแม้แต่นดิเดยีว กลบัยิ่งกอดแขนหนานกงหลวิอวิ๋นแน่นขึ้นและแสดงความ

สนทิสนมกว่าเดมิเสยีอกี

“ซลูั่ว คดิไม่ถงึเลยว่าเจ้าจะดวงดถีงึเพยีงนี้ จนถงึบดันี้องค์ชายจิ้นกย็งั

ไม่รงัเกยีจเจ้า” หญงิชดุด�าเอ่ยเสยีงต�่า น�้าเสยีงของนางทั้งแหบแห้งและแผ่วเบา

“จงดื่มด�่ากบัชวีติให้เตม็ที่เถอะ แล้วข้าจะเป็นคนปลดิชวีติเจ้าเอง!” พดู

จบนางกห็วัเราะเยอืกออกมา ก่อนจะหายไปท่ามกลางผู้คน

หลี่เหยาเหยามองชายหญงิที่ยนืแนบชดิตรงหน้า รงัสสีงัหารในดวงตา
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ของนางคุกรุ่น นางเอ่ยก�าชับกับบุรุษหนุ่มที่อยู่ข้างกัน “รอบหน้าข้าจะหาวิธี 

ให้เจ้าได้ต่อสู้กบัซูลั่ว ถงึตอนนั้นเจ้าต้องสงัหารนางให้ได้!”

ทันทีที่บุรุษในชุดสีน�้าเงินได้ยินค�าพูดของหลี่เหยาเหยา มุมปากเขาก ็

ยกสูงขึ้นน้อยๆ แววเยาะหยนัฉายชดัในดวงตา “หากเจ้ายอมแลกละก.็..”

“ข้า...” หลี่เหยาเหยาท�าท่าเหมอืนกบักลนืแมลงวนัลงท้อง นางก�าหมดั

แน่น แต่สุดท้ายกพ็ยกัหน้าตอบตกลง “เจ้าวางใจเถอะ ค�าสญัญาที่ข้ารบัปาก 

ข้าต้องปฏบิตัติามอย่างแน่นอน ขอเพยีงเจ้าช่วยก�าจดันงัแพศยาผู้นั้นได้กพ็อ!”

“ได้” น�้าเสยีงของหลี่อ้าวเฉนิเยน็ชา ทว่าแฝงความมั่นใจอยู่ในท ีหลี่-

เหยาเหยามองอกีฝ่ายพลางกดัรมิฝีปากแน่น ก่อนจะเบอืนหน้าหนไีปอกีทาง

ซูลั่ว...หลี่เหยาเหยาขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ต่อให้ต้องถูกหยามหมิ่นศกัดิ์ศรี

เพยีงใด นางกจ็ะต้องแก้แค้นให้จงได้!!

กลุ่มของซูลั่วพากันเดินทางกลับมายังเมืองหนานชาน หลังจากผ่าน

การเก็บตัวฝึกฝนมาได้ระยะหนึ่ง ซูลั่วก็ฝึกการโจมตีด้วยธาตุไฟมาถึงขั้น

สดุท้าย ก่อนหน้านี้ปรมาจารย์หรงอวิ๋นมอบเคลด็วชิาเพลงิกมัปนาทให้แก่ซลูั่ว 

เคล็ดวิชาเพลิงกัมปนาทเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาสูงส่ง ล�้าค่ากว่าสมบัติใดๆ ที่ 

ได้รบัมาจากวหิารเก้าชั้นมากนกั มลูค่าของมนัมอิาจประเมนิเป็นราคาได้ เพราะ

เคลด็วชิาลบัเช่นนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในมอืของคนสกุลใหญ่ๆ ทั้งสิ้น

พอเหน็เคลด็วชิาเพลงิกมัปนาท มมุปากของซูลั่วกค็ลี่ยิ้มสงูขึ้นในทนัท ี

มที่านอาจารย์ที่เก่งกาจกด็แีบบนี้นี่เอง

กระบวนท่าที่หนึ่งของเคล็ดวิชาเพลิงกัมปนาทได้แก่ ก่อธาตุไฟเป็น 

เสอืดาวเพลงิ

แค่กวาดตาอ่านคร่าวๆ ซูลั่วกท็�าหน้าอมทุกข์ทนัทเีพราะไม่รู้ว่าควรจะ

เริ่มต้นจากที่ใด ปกตอิย่างมากนางกท็�าได้แค่สร้างอาวธุจากธาตไุฟเช่น ก่อผลกึ

ไฟ เสาเพลงิ ธนูเพลงิอะไรพวกนี้ แต่ตอนนี้จะให้นางใช้พลงัวเิศษก่อเสอืดาว

เพลงิขึ้นมา ความยากระดบันี้ดูจะเกนิขดีความสามารถของนางไป



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
21

แต่ว่า...ใบหน้าของหญงิชุดด�าผุดวาบขึ้นในความคดิของซูลั่ว อั้นเยี่ย- 

หมิงบอกว่าอีกฝ่ายมีพลังยุทธ์ถึงขั้นเก้า ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเร็ว พละ

ก�าลงัในขั้นนั้นกห็นกัหนาเอาการไม่ใช่เล่น การต่อสูร้ะหว่างผูม้พีลงัยทุธ์ขั้นเก้า

กบัผู้มพีลงัยุทธ์ขั้นแปด...โอกาสที่ซูลั่วจะเอาชนะได้น้อยเสยียิ่งกว่าปลายเลบ็

“ไม่! ข้าไม่มีทางแพ้นางเด็ดขาด” ซูลั่วก�าหมัดแน่น ดวงตาฉายแวว 

มุ่งมั่น

ส�าหรบัคนอื่นอาจจะมรีะยะเวลาเพยีงแค่สบิวนั แต่ส�าหรบันางผูม้เีวลา

ในมิติที่ขยายออกไปได้ถึงสิบเท่าก็หมายความว่ามีเวลาให้ฝึกฝนถึงหนึ่งร้อย

วนัเตม็ๆ และในเวลาหนึ่งร้อยวนันี้เองที่ซูลั่วไม่กนิไม่นอน นางจมอยู่กบัการ

ฝึกเคลด็วชิาเพลงิกมัปนาท

เคลด็วชิาเพลงิกมัปนาทแบ่งออกเป็นสามขั้น ขั้นที่หนึ่ง ก่อเสอืดาวเพลงิ 

ขั้นที่สอง เสอืดาวเพลงิที่ก่อขึ้นมาต้องมพีลงัในการโจมตทีี่แขง็แกร่ง ขั้นที่สาม 

ก่อเสอืดาวเพลงิที่มพีลงัแขง็กล้าได้มากกว่าหนึ่งตวั

หลังจากฝึกฝนมาได้สามสิบวัน ซูลั่วก็ก่อเสือดาวเพลิงขึ้นได้ตัวหนึ่ง 

มันเป็นเสือดาวเพลิงที่มีเปลวไฟลุกโชนไปทั่วร่าง ใบหน้าดุดัน ท่าทางเกรี้ยว

กราด ทว่าในความเป็นจรงิเจ้าเสอืดาวเพลงิตวันั้นกลบัยนืทื่ออยู่กบัที่ ไม่มพีลงั

วเิศษหรอืสญัญาณชพีใดๆ เลยแม้แต่นดิ แต่ถงึแม้จะเป็นเช่นนั้นซูลั่วกห็าได้

ยอมแพ้ไม่ นางต้องฝึกให้บรรลุขั้นที่สองและขั้นที่สามให้จงได้

ทว่าผ่านไปอีกสามสิบวัน เจ้าเสือดาวเพลิงของนางก็ยังเอาแต่ยืนนิ่ง

อย่างโง่งมอยู่แบบนั้น น�้ากับไฟเป็นปฏิปักษ์ต่อกันฉันใด น�้าแข็งกับไฟก็

ต้านทานซึ่งกนัและกนัฉนันั้น เพราะรู้ว่าหญงิชดุด�าเป็นผูค้รอบครองธาตนุ�้าแขง็ 

ด้วยเหตนุี้ซลูั่วจงึต้องฝึกฝนพลงัธาตไุฟของนางอย่างเตม็ที่เพื่อใช้โจมตอีกีฝ่าย

จนกระทั่งเหลอืเวลาเพยีงสบิวนัเท่านั้น...

พลังวิญญาณ...จะท�าอย่างไรให้เจ้าเสือดาวเพลิงมีพลังวิญญาณได้เล่า 

ซูลั่วคิดจนหัวแทบจะระเบิด จังหวะนั้นเอง น�้าเสียงผยองของหินวิเศษก็ดัง 

เนบินาบขึ้นมา “พลงัจติของเจ้าอ่อนแอเกนิไป”
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“เป็นเพราะสาเหตนุี้หรอื” ซูลั่วถามขึ้นด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั เพราะพลงัจติ

ของนางอ่อนแอเกนิไปท�าให้ไม่บรรลุขั้นที่สองเสยีทอีย่างนั้นหรอื

หนิวเิศษท�าปากเบ้ใส่ “เวลานี้สิ่งที่จ�าเป็นที่สุดกค็อืเพิ่มพลงัจติ ส�าหรบั

คนทั่วไป การเพิ่มพลงัจตินั้นท�าได้ยากยิ่ง”

“หมายความว่าอย่างไร”

“รบัไป” หนิวเิศษโยนวตัถุแวววาวบางอย่างให้แก่ซูลั่ว

“อะไรกนั” ซูลั่วรบัมาด้วยความสงสยั

“พลงัวญิญาณ” หนิวเิศษเอ่ยขุ่นๆ

“พลังวิญญาณ?” ซูลั่วมองหินวิเศษอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตา พลัง

วญิญาณอะไรกนั

“ข้าให้ก็รับไปเถิดน่า” พูดจบเจ้าหินวิเศษก็หลับตาแล้วเข้าสู่ภวังค์ 

การฝึกฝนตามเดมิ

“นี่มัน...” ซูลั่วมองผลึกแก้วในมือแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นที่ใด 

มาก่อน ทว่าไม่นานนางกน็กึได้

ผลกึแก้วลกูนี้เป็นผลกึที่โม่เหลาจูเ่คยใช้เสพวญิญาณทหารนบัแสนนาย

ของแคว้นเป่ยม่อนี่นา ตอนนั้นผลกึแก้วลูกนี้เตม็ไปด้วยจติวญิญาณมากมาย 

ตอนนี้วิญญาณเหล่านั้นลดหายลงไปกว่าครึ่งแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็น่าจะพอ

เป็นประโยชน์อยู่บ้างกระมงั ซูลั่วพยายามปลอบใจตวัเองเช่นนั้น

ซลูั่วมองผลกึแก้วในมอื ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนด ีทวา่จงัหวะนั้นเอง 

ไอเยน็ยะเยอืกจากผลกึแก้วกล็ามขึ้นมาบนข้อมอืของซลูั่ว จากนั้นกแ็ผ่กระจาย

ไปตามแขนขาและทั่วทั้งร่างของนาง

“เยน็ชะมดั” ซลูั่วตวัสั่น พลงัวญิญาณพวกนี้เหมอืนกบังนู�้าที่เลื้อยเลาะ

ไปตามอวัยวะภายในร่างกายของนาง แล้วทันใดนั้นหญิงสาวก็สัมผัสได้ถึง 

คลื่นพลังวิเศษเบาบางในสมอง จากนั้นก็หลั่งไหลเข้าไปในโสตประสาทและ 

ขดตวัเป็นกลุ่มก้อนนิ่งอยู่ในนั้น

สองสามวนัสุดท้ายก่อนถงึการประลองในรอบถดัไป ซูลั่วหมดเวลาไป
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กบัการเสพพลงัวญิญาณเหล่านั้นและแปรเปลี่ยนมนัเป็นพลงัจติที่แขง็แกร่งขึ้น 

ยิ่งเสพพลังวิญญาณได้มากเท่าไร พลังจิตของนางก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น 

นอกจากนี้ซลูั่วยงัสงัเกตว่ามติว่ิางเปล่าของนางกพ็ลนัขยายใหญ่ขึ้นตามไปด้วย 

จนกระทั่งเวลานี้มพีื้นที่กว้างถงึสบิตารางเมตรเลยทเีดยีว! ช่างเป็นความยนิดี

ที่เกดิขึ้นโดยไม่คาดคดิแท้ๆ

ก่อนการแข่งขนัหนึ่งวนั พลงัจติของซลูั่วกไ็ด้รบัการเตมิเตม็จนแขง็แกร่ง 

จากนั้นนางกถ็่ายทอดพลงัวญิญาณเข้าสู่ร่างเสอืดาวเพลงิตวันั้นทนัท!ี

“โฮก!”

เสอืดาวเพลงิที่ก่อขึ้นจากพลงัธาตุไฟแหงนหน้าค�ารามก้อง อ�านาจของ

มนัสะเทอืนฟ้าสะท้านแผ่นดนิ ดูน่ากริ่งเกรงยิ่งนกั

ในที่สุดกส็�าเรจ็แล้ว! ความยนิดผีุดวาบขึ้นในดวงตาของซูลั่ว

ตอนที่ซูลั่วเดนิออกมาจากห้องพกั นางกพ็บว่าคนอื่นๆ มารวมตวักนั

อยูท่ี่โถงรบัรองแล้ว พอเดนิเข้าไปสมทบ นอกจากหนานกงหลวิอวิ๋น เป่ยเฉนิ-

อิ่งกเ็ป็นคนแรกที่เหน็ซูลั่ว ก่อนที่เจ้าตวัจะผวิปากออกมา 

จังหวะที่หลันเซวียนหันมาเจอซูลั่ว เขาก็กะพริบตาปริบๆ อย่างงุนงง 

“พี่สะใภ้ แค่สบิวนัเท่านั้น ไฉนท่านถงึได้เปลี่ยนไปแบบนี้”

“เปลี่ยนไป?” ดวงตาซูลั่วฉายแววฉงน

“ออื หลนัเซวยีนพดูถกู ลั่วลั่ว...เหมอืนร่างกายของเจ้ามบีางสิ่งที่เปลี่ยน

ไป” จื่อเหยยีนก้าวเข้ามาประชดิ ก่อนจะเดนิไปรอบๆ ตวัซูลั่วพลางมองประเมนิ

อกีฝ่ายอย่างละเอยีด ทว่าสุดท้ายกไ็ด้แต่ขมวดคิ้วมุ่น นางสมัผสัได้ถงึบางสิ่ง 

ทว่าไม่อาจอธบิายออกมาเป็นค�าพูดได้

“ดูเหมือนจะผุดผ่องขึ้น ให้ความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส” เป่ยเฉินอิ่งเอ่ย

ความในใจออกมา 

ตอนที่ซูลั่วก�าลังจะหัวเราะขันที่อีกฝ่ายพูดจาเรื่อยเปื่อย จื่อเหยียนก็

แทรกขึ้นมาเสยีก่อน “เสี่ยวอิ่งจอืพูดถกู ลั่วลั่ว ยามนี้ราศขีองเจ้าให้ความรูส้กึ...

บรสิุทธิ์ผุดผ่อง เหมอืนเทพธดิาจากสรวงสวรรค์อย่างไรอย่างนั้น”
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“ที่แท้ข้าก็ไม่ได้คิดไปเองคนเดียว” ดวงตาของหลันเซวียนเองก็เป็น

ประกายวาววบัปานดวงดาวเช่นกนั “เป็นเพราะอะไรกนั”

“เพราะฝึกฝนวชิาอะไรหรอืเปล่า” เป่ยเฉนิอิ่งมองมายงัซลูั่วด้วยแววตา

สงสยั ทนัใดนั้นซูลั่วกเ็หมอืนจะนกึอะไรขึ้นมาได้

“เกี่ยวกับเคล็ดวิชาเพลิงกัมปนาทหรือไม่” ซูลั่วส่งเคล็ดวิชาเพลิง

กมัปนาทที่ท่านอาจารย์มอบให้นางให้คนอื่นๆ ดู

“เคลด็วชิาเพลงิกมัปนาท! นี่มนัของดเีลยนี่นา!” เป่ยเฉนิอิ่งอุทานออก

มาอย่างตกใจ “อ๊ะ! แต่วิชานี้จะฝึกได้เฉพาะผู้มีพลังยุทธ์ขั้นเก้าไม่ใช่หรือไร  

พี่สะใภ้ ท่านเพิ่งจะอยู่ขั้นแปดเองนี่”

“เจ้าว่าอะไรนะ ขั้นเก้าถึงจะฝึกได้?” ซูลั่วเบิกตากว้าง! ท่านอาจารย์ 

หาได้บอกเรื่องนี้กบันางไม่

“กข็ั้นเก้าน่ะส ิรบัรองไม่ผดิแน่” เป่ยเฉนิอิ่งกล้าสาบานด้วยชวีติ ท่านปู่

เคยเอ่ยกบัเขาเช่นนี้จรงิๆ

ซูลั่ว “...”

ทา่นอาจารย์มอบเคลด็วชิาเพลงิกมัปนาทส�าหรบัผูม้พีลงัยทุธ์ขั้นเก้าให้

นาง! ซูลั่วแทบจนค�าพูด นี่มนัเป็นภารกจิที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ�้า หากไม่ใช่

เพราะสุดท้ายหินวิเศษมอบพลังวิญญาณให้แก่นาง นางก็คงไม่อาจบรรลุขั้น

วิชานี้ได้เป็นแน่ หนานกงหลิวอวิ๋นที่เห็นซูลั่วท�าสีหน้าฉงนฉงายอยู่แบบนั้น 

กย็ื่นมอืมาลูบศรีษะนางเบาๆ

“ผมเผ้ายุ่งหมดแล้ว” ซูลั่วรบีปัดมอือกีฝ่ายออก

“คดิอะไรเพ้อเจ้ออกีเล่า” หนานกงหลวิอวิ๋นจูงมอืซูลั่วแล้วพาไปนั่งบน

เก้าอี้ไม้หวงฮวาหลี

“ไม่รู ้ว่าครั้งนี้จะจับได้รายชื่อของผู ้ใด” นัยน์ตาของซูลั่วฉายแวว

กลัดกลุ้ม เวลานี้คนที่เหลือล้วนมีพลังยุทธ์แข็งแกร่งกันทั้งสิ้น ด้อยที่สุดก็ 

ขั้นแปด หากจะวัดกันด้วยพลังยุทธ์อย่างเดียวละก็ ตัวนางนับว่าเป็นไก่ 

รองบ่อนที่สุด
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รายชื่อของผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาก็คือ ซูลั่ว หนานกงหลิวอวิ๋น สหาย 

ทั้งสาม และจื่อเหยียน กลุ่มของนางมีด้วยกันหกคน ส่วนคนที่เหลือก็คือ 

ลั่วฮ่าวหมิงจากต�าหนักลั่วอวี่ อั้นเยี่ยซิ่นจากสกุลอั้นเยี่ย  โม่เซียวซวิ๋นจาก 

วังเว่ยยัง หลี่อ้าวเฉินจากสกุลหลี่แห่งวังสระหยก รวมทั้งหญิงชุดด�าอีกหนึ่ง 

ส่วนอกีสองคนคอืใครนั้น ซูลั่วกจ็�าไม่ได้แล้ว

เป่ยเฉนิอิ่งเปิดหน้ากระดาษในรายงานที่ได้มาจากหน่วยสอดแนมไปให้

ซูลั่วดู “ท่านดูเอาเองเถดิ”

“ตงฟางเสวยีน?” ซูลั่วมองใบหน้าของบุรุษผู้หนึ่งในนั้นแล้วเอ่ยออกมา

เรยีบๆ

“ศษิย์พี่ใหญ่กม็าหรอื!” จื่อเหยยีนลุกพรวดขึ้นทนัที

“ศิษย์พี่ใหญ่ของเจ้า?” ซูลั่วกะพริบตาปริบๆ ถ้านางจ�าไม่ผิดละก ็ 

หนานกงหลิวอวิ๋นเป็นศิษย์ล�าดับที่สามในเมืองเลี่ยนอวี้ ซือถูหมิงเป็นศิษย์

ล�าดบัที่สอง ถ้าเช่นนั้นศษิย์พี่ใหญ่ของพวกเขา...

จื่อเหยยีนก้าวยาวๆ มาหยุดอยู่ตรงหน้าซูลั่ว นางคว้ารายงานฉบบันั้น

มาไว้ในมือ ไม่จ�าเป็นต้องพินิจอย่างละเอียดด้วยซ�้า แค่กวาดตามองผ่านๆ  

เจ้าตวักม็ใีบหน้าซดีเผอืด ตวัแขง็ทื่อไปทนัที

ซูลั่วเห็นท่าทางแบบนั้นก็กุมมือของจื่อเหยียนเอาไว้พลางกระซิบถาม

เสยีงต�่า “ไม่หนกัหนาขนาดนั้นหรอกกระมงั”

จื่อเหยยีนหลบุตาลง เจ้าตวัจ้องซลูั่วนิ่งด้วยแววตาสบัสน “คนที่เจ้าต้อง

ห่วงในเวลานี้คอืตวัเจ้าเองต่างหาก หาใช่ข้าไม่”

“เกี่ยวอะไรกบัข้าเล่า” ซูลั่วยงัคงมสีหีน้าฉงนเช่นเดมิ นางไม่รู้จกัศษิย์

พี่ใหญ่ของอกีฝ่ายด้วยซ�้า ไฉนจงึต้องกงัวลด้วยเล่า สายตาของซูลั่วเลยผ่าน

ไปยงัหนานกงหลวิอวิ๋น เวลานี้ชายหนุ่มนั่งเอกเขนกพงิพนกัเก้าอี้ สหีน้าของ

เขาลกึล�้าเกนิจะคาดเดา

ซูลั่วเบนสายตาสงสัยใคร่รู้กลับมามองที่จื่อเหยียนอีกครั้ง หญิงสาว 

ตรงหน้ามองตอบด้วยแววตาเห็นใจ “คนที่ศิษย์พี่ใหญ่รักและเอ็นดูมากที่สุด 
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กค็อืหลี่เหยาเหยา”

“พรดื...” ซูลั่วแทบจะส�าลกัน�้าลาย นางมองจื่อเหยยีนอย่างไม่อยากจะ

เชื่อสายตา “ไม่จรงิกระมงั”

“เป็นความจรงิ” จื่อเหยยีนเอ่ยออกมาด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั “ศษิย์พี่รอง

ดีกับหลี่เหยาเหยาเท่าไร ศิษย์พี่ใหญ่ยิ่งดีกับนางเป็นเท่าตัว ถึงขั้นเอาใจจน

ก�าเรบิเสบิสานเลยทเีดยีว”

ซูลั่วงุนงงไม่น้อย “เขาจะยื่นมอืเข้าแทรกเรื่องระหว่างหลี่เหยาเหยากบั

ข้าอย่างนั้นหรอื”

“แน่นอน ไม่ต้องสงสยัเลยละ” จื่อเหยยีนลากเก้าอี้ตวัหนึ่งแล้วทรุดตวั

ลงนั่งตรงหน้าซูลั่ว จากนั้นก็สาธยายออกมาช้าๆ “ก่อนหน้านี้เขาไม่ยอม 

เปิดเผยตวั อย่าว่าแต่พวกเราเลย แม้แต่หลี่เหยาเหยากค็งไม่รู้ด้วยซ�้าว่าศษิย์

พี่ใหญ่จะมาร่วมการแข่งขนัในครั้งนี้ด้วย”

“ตงฟางเสวยีน เขา...” ซูลั่วรู้สกึเหมอืนไม่ยากจะเชื่อกบัสิ่งที่ได้ยนิ “เจา้

คงไม่ได้หมายความว่าที่ตงฟางเสวียนร่วมการแข่งขันในครานี้ก็เพื่อจะสังหาร

ข้าหรอกกระมงั”

ทว่าจื่อเหยยีนกลบัเป็นฝ่ายพยกัหน้าอย่างหนกัแน่น “ต้องเป็นเช่นนั้น

แน่”

ซลูั่วผายมอืออกด้วยท่าทางจนใจ “หญงิชดุด�า หลี่อ้าวเฉนิ แลว้ไหนจะ

ศษิย์พี่ใหญ่ของเจ้า ทุกคนมาเพื่อสงัหารข้า?”

“หญงิชุดด�านั้นไม่แน่ แต่สองคนหลงัใช่แน่” จื่อเหยยีนเอ่ยอย่างมั่นใจ 

คนอื่นอาจจะไม่รู้จกัหญงิชดุด�า ทว่าซลูั่วกลบัรูอ้ยูแ่ก่ใจดแีละกแ็น่ใจเป็นอย่าง

ยิ่งว่าอกีฝ่ายตั้งใจมาร่วมศกึครานี้เพื่อเล่นงานนางอย่างแน่นอน

“กไ็ม่แน่หรอกนะ” เป่ยเฉนิอิ่งเหน็ซลูั่วท�าท่าหดหูแ่บบนั้นกร็บีเอ่ยปลอบ

ใจ “ตงฟางเสวยีนอาจจะอยากเข้าร่วมการแข่งขนัเอง และไม่เกี่ยวข้องอะไรกบั

หลี่เหยาเหยากเ็ป็นได้”

จื่อเหยยีนมองค้อนอกีฝ่าย “ไม่มสีญัชาตญาณระแวงภยัเอาเสยีเลย เจ้า
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รูห้รอืไม่วา่ครั้งหนึ่งหลี่เหยาเหยาเคยต่อสู้กบัศษิย์พี่รอง ตอนนั้นปลายนิ้วของ

นางเป็นแผลขึ้นมา ตกดกึศษิย์พี่ใหญ่เรยีกตวัศษิย์พี่รองออกมาพบ ก่อนจะ

จดัการเขาเสยีน่วม! ศษิย์พี่ใหญ่รกัหลี่เหยาเหยาปานดวงใจ หากเขารู้ว่าบดันี้

พลงัยุทธ์ของหลี่เหยาเหยาเสื่อมลงไปหมดแล้ว มหีรอืที่เขาจะไม่คลุ้มคลั่ง”

“ศิษย์พี่ใหญ่ของพวกเจ้าเก่งกาจถึงเพียงนั้นเชียว ถึงอย่างไรก็ยังมี

หนานกงอยู่ทั้งคนนี่” เป่ยเฉนิอิ่งหวัเราะหยนั

จื่อเหยยีนถอนหายใจออกมา “ในศกึมงักรทะยานครั้งก่อน ศษิย์พี่ใหญ่

ติดธุระบางอย่างจึงไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ หากเขาเข้าประลองแล้ว

ละก ็มหีรอืที่ลั่วฮ่าวหมงิจะคว้าชยัชนะอนัดบัหนึ่งได้ เจ้าไม่รู้ว่าพลงัยุทธ์ของ

เขาแข็งแกร่งเพียงใด ทว่าศิษย์พี่สามย่อมรู้อยู่แก่ใจดี” เอ่ยจบจื่อเหยียนก็ 

เบนสายตาไปที่หนานกงหลวิอวิ๋น

หนานกงหลวิอวิ๋นหรี่ตาลง ประกายรงัสเียน็ยะเยอืกแผ่ออกมาจากร่าง 

ทว่าชายหนุ่มยังคงนิ่งงันไม่เอ่ยค�าใดออกมา ยามนี้รอบด้านเงียบสงัดอย่าง

แปลกประหลาด

ซลูั่วรูส้กึว่าบรรยากาศ ณ ขณะนี้อดึอดัเตม็ท ีนางจงึหวัเราะแห้งๆ ออก

มา “โอย...พวกเจ้ากงัวลอะไรกนั ดวงข้าไม่แย่ขนาดจบัได้รายชื่อของตงฟาง-

เสวียนหรอกน่า” ไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีวัตถุประสงค์ใด นางไม่เอาตัวไปเกี่ยวพัน

กบัฝ่ายนั้นกน็่าจะพอแล้วกระมงั

“แต่กย็งัมหีลี่อ้าวเฉนิอกีนะ” จื่อเหยยีนมองซูลั่วด้วยความเหน็ใจ

“แล้วยงัจะหญงิชุดด�าอกี” หลนัเซวยีนเสรมิขึ้นอกีประโยค

“แค่เจอท่านพี่ของข้า เจ้ากห็ดืขึ้นคอแล้ว” อั้นเยี่ยหมงิเอ่ยด้วยน�้าเสยีง

ราบเรียบ ท่านพี่ของอั้นเยี่ยหมิงก็คืออั้นเยี่ยซิ่น แม้ว่าอั้นเยี่ยซิ่นจะออก 

ท่องยทุธภพมาเป็นเวลานานหลายปี ทว่าสองพี่น้องกม็คีวามสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนั

อย่างยิ่ง

“โม่เซยีวซวิ๋นเองกใ็ช่จะรบัมอืง่ายๆ ความแค้นที่สกุลโม่มต่ีอเจ้ากไ็ม่ได้

น้อยไปกว่าที่คนสกุลเซวยีนหยวนมเีลย” หลนัเซวยีนเอ่ยเตอืนขึ้นอกีครั้ง
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“พวกเจ้าจะหุบปากได้หรือยัง” ซูลั่วโอดครวญออกมาแล้วทิ้งร่างลง 

พงิอกหนานกงหลวิอวิ๋น

“เชื่อหรือไม่ว่าข้าจะจับได้สลากรายชื่อเปล่าอีกครั้ง” นางแค่นเสียง 

ออกมา

“หากท่านคิดจะท�าให้ศึกมังกรทะยานมีลับลมคมในขึ้นกว่าเดิมละก็

นะ...” เป่ยเฉนิอิ่งยิ้มกว้างดูเจดิจ้าราวกบัดวงอาทติย์

“ถ้าอย่างนั้นกช็่างเถอะ ข้าจะสู้แล้วกนั” ยามนี้ผู้เข้าแข่งขนัที่เหลอืล้วน

แต่เป็นยอดฝีมือทั้งสิ้น หากนางยังไม่ต่อสู้อย่างเต็มที่อีกละก็ หลายคนต้อง

คดิว่านางขี้โกงแน่ๆ

หนานกงหลิวอวิ๋นจับมือซูลั่วเอาไว้ สายตาของเขาหยุดอยู่ที่ปลายนิ้ว

ขาวนวลเนยีนดุจหมิะ ดวงตาของเจ้าตวัหลุบต�่าลง ด้วยเหตุนี้จงึไม่มใีครเหน็

ประกายวาววบัที่ผุดวาบขึ้นมา

ในเมื่อรับปากปรมาจารย์หรงอวิ๋นแล้วว่าจะช่วยให้ซูลั่วคว้าชัยเป็น

อนัดบัสองในศกึมงักรทะยาน เช่นนั้นเขากต็้องท�าให้ได้

หนานกงหลวิอวิ๋นลบูไล้ใบหน้าเกลี้ยงเกลาของซลูั่วอย่างเอน็ด ูรอยยิ้ม

ของเขาน่ามองเฉกเช่นทุกครั้ง “ตงฟางเสวยีนจะเก่งกาจไปกว่าบุรุษของเจ้าได้

หรอืไรกนั”

การแข่งขนัคดัเลอืดยอดฝีมอืรอบสบิสามคน

ซูลั่วยนืสงบอยู่ ณ มุมหนึ่งบนเวทปีระลองยุทธ์ เพื่อความปลอดโปร่ง

ยตุธิรรม นางจงึไม่ได้จบัสลากรายชื่อเช่นเคย ไม่ว่าสลากแผ่นสดุท้ายจะดหีรอื

เลว มนักต็้องตกเป็นของนางอย่างไร้ข้อโต้แย้ง

ในบรรดารายชื่อผูเ้ข้าประลองทั้งสบิสามคน หนึ่งในนั้นคอืสลากรายชื่อ

เปล่า ก่อนหน้านี้ผู้ที่จับได้รายชื่อเปล่าก็คือหนานกงหลิวอวิ๋นและลั่วฮ่าวหมิง 

ไม่รู้ว่ารอบนี้จะตกถงึมอืของผู้ใด

ยอดฝีมือต่างก้าวขึ้นมาอยู่บนเวที ขณะที่ผู้คนด้านล่างก็เริ่มวิพากษ์
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วจิารณ์กนัเซง็แซ่

“สวรรค์! พวกเจ้าดูส ิซูลั่วผู้นั้นยงัจะขึ้นมาบนเวทปีระลองจรงิๆ ด้วย”

“นั่นส ิรอบๆ ตวันาง ผูท้ี่มพีลงัยทุธ์ต�่าสดุกย็งัอยู่ในขั้นแปด มนีางเพยีง

คนเดยีวที่มพีลงัยุทธ์เพยีงขั้นห้า”

“ท่านอาจารย์ของใครเหนอืกว่า ผู้นั้นกย็่อมได้เปรยีบอยู่แล้ว”

ค�าวจิารณ์เหล่านั้นต่างพุง่เป้ามาที่ซลูั่ว ทว่าหญงิสาวหาได้ใส่ใจแต่อย่าง

ใดไม่ นางยังคงยืนสงบอยู่ที่เดิม เวลานั้นเอง ผู้มียุทธ์ทั้งหมดก็เริ่มเข้าไป 

จบัสลาก

คนแรกที่จบัสลากรายชื่อกค็อื ตงฟางเสวยีน ไม่รู้จะเรยีกว่าโชคดหีรอื

โชคร้ายที่อีกฝ่ายจับได้สลากรายชื่อเปล่า ซูลั่วหันไปมองอีกฝ่ายทันที วินาที

เดยีวกนันั้นเองที่ตงฟางเสวยีนสมัผสัได้ถงึสายตาของนาง ชายหนุม่หนัขวบัมา 

ตอนที่ดวงตาสบกัน ซูลั่วก็รู้สึกเย็นยะเยียบไปทั้งร่าง ราวกับตกอยู่ในนรก

อเวจ!ี

ดวงตาคู่นั้นด�าขลับ แค่สบตาก็ท�าเอาซูลั่วขยับเขยื้อนร่างกายไม่ได้ 

ความหวาดกลัวโถมเข้าใส่ร่างอย่างหนักหน่วง หญิงสาวกุมขมับด้วยความ 

ปวดร้าว เมด็เหงื่อผุดซมึที่หน้าผาก

หนานกงหลวิอวิ๋นขยบักายมายนือยูเ่บื้องหน้าซลูั่ว สหีน้าของเขาทะมนึ 

ดวงตาฉายแววกระหายเลือดคู่นั้นจ้องมองตงฟางเสวียน พริบตานั้นเวที

ประลองยุทธ์ก็ไม่ต่างจากทะเลเพลิงอันร้อนแรง ท�าเอาทุกคนที่อยู่บริเวณนั้น

รู้สึกอึดอัดทรมานราวกับถูกเข็มเล่มเล็กๆ ทิ่มแทงไปในสมอง เหงื่อเม็ดโต 

ไหลรนิลงจากขมบั

“คนผูน้ั้นคอืใครกนั” โม่เซยีวซวิ๋นข่มกลั้นความปวดแปลบพลางกระซบิ

ถามต�่าๆ สหีน้าของลั่วฮ่าวหมงิกย็�่าแย่ไม่ต่างกนั เขาจ้องมองไปยงับุรุษที่อยู่

ภายใต้หมวกตาข่ายสดี�า

น�้าเสียงของอั้นเยี่ยซิ่นฉายแววจนใจออกมา “ผู้ที่ต่อกรกับหนานกง 

หลวิอวิ๋นได้ ใต้หล้านี้คงมไีม่กี่คน” อย่างน้อยคนผู้นี้กม็พีลงัยุทธ์สูงกว่าตวัเขา
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“ไม่จริงกระมัง ตงฟางเสวียนแห่งเมืองเลี่ยนอวี้” โม่เซียวซวิ๋นรู้สึก 

ไม่อยากจะเชื่อ “ไม่น่าจะเป็นไปได้”

ทั้งคู่เป็นศิษย์ส�านักเดียวกันไม่ใช่หรือไร แล้วไฉนเวลานี้ถึงได้ดูเป็น

ปฏิปักษ์กันถึงเพียงนี้ ราวกับแค้นเคืองกันมาแต่ชาติก่อน จังหวะนั้นเอง... 

ลมระลอกหนึ่งกพ็ดัวูบขึ้น หมวกตาข่ายของตงฟางเสวยีนกพ็ดัปลวิออก เผย

ให้เหน็ใบหน้าของอกีฝ่าย

“ศษิย์พี่ใหญ่!” วนิาททีี่หลี่เหยาเหยามองเหน็ตงฟางเสวยีน นางกเ็หมอืน

คนตายที่ฟื้นคนืชพีขึ้นมาอกีครั้ง ลงิโลดจนแทบจะร�่าไห้ออกมา

ศษิย์พี่ใหญ่! ศษิย์พี่ใหญ่จรงิๆ ด้วย...ศษิย์พี่ใหญ่ที่ปกป้องนางมาตั้งแต่

เลก็จนโต บุรุษที่ยกนางเป็นยอดดวงใจเหนอืผู้ใด...

หลี่เหยาเหยาพุ่งตวัขึ้นไปบนเวทปีระลองยุทธ์ชนดิไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้น 

ก่อนจะโถมเข้าสู่อ้อมแขนของตงฟางเสวยีน

“ศษิย์พี่ใหญ่ ฮอืๆๆ” หลี่เหยาเหยาขยุม้เสื้อของตงฟางเสวยีนเอาไว้แน่น 

ไม่ต่างจากคนใกล้จมน�้าที่คว้าขอนไม้เอาไว้

ตงฟางเสวยีนที่เมื่อครูย่งัแผ่รงัสอี�ามหติออกจากกาย จู่ๆ  กแ็ปรเปลี่ยน

ไปเป็นบุรุษอบอุ่นอ่อนโยน เขาเอ่ยปลอบหลี่เหยาเหยาด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล

“เอาละๆ ไม่ต้องร้องแล้ว ร้องอกีจะดูไม่น่ามองนะ” ตงฟางเสวยีนยิ้ม

ออกมา

“ฮอืๆๆ ศษิย์พี่ใหญ่ เหยาเหยาแย่แล้ว...” หลี่เหยาเหยายงัร้องไห้สะอกึ

สะอื้นอยู่แบบนั้น

“ใครกล้ารังแกเหยาเหยาของข้า ศิษย์พี่ใหญ่จะท�าลายมันผู้นั้นให ้

สิ้นซาก!” ตงฟางเสวยีนตบอกเป็นเชงิรบัปาก

“นางอย่างไรล่ะ!” ยามอยู่ต่อหน้าตงฟางเสวยีน หลี่เหยาเหยากเ็หมอืน

เดก็สบิขวบไม่มผีดิ นางกลายเป็นเดก็น้อยดื้อรั้นเอาแต่ใจอกีครั้ง ทว่าดเูหมอืน

ตงฟางเสวียนจะแพ้ทางหญิงสาว เขามองตามปลายนิ้วของหลี่เหยาเหยาซึ่ง 

ชี้มายงัต�าแหน่งที่ซูลั่วยนือยู่
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แววตาของตงฟางเสวียนที่มองซูลั่วสาดประกายอ�ามหิต เขาลูบศีรษะ

หลี่เหยาเหยาเบาๆ พลางเอ่ยปลอบ “เด็กดี รออยู่ที่นี่นะ ศิษย์พี่ใหญ่ต้อง 

แก้แค้นให้เจ้าแน่”

“ออื” หลี่เหยาเหยาพยกัหน้าหนกัๆ “เหยาเหยารกัศษิย์พี่ใหญ่ที่สดุเลย”

ซลูั่วฟังแล้วรู้สกึขนลุกขนพองขึ้นมา ‘แหวะ! อยากจะอาเจยีน’ นางแอบ

บรภิาษในใจเงยีบๆ...

ก่อนผละไป หลี่เหยาเหยาหันกลับมา สายตาของนางจับนิ่งอยู่ที่ซูลั่ว 

แววตาคูน่ั้นทั้งล�าพองและแฝงแววยั่วยใุนท ีจากนั้นเจ้าตวักก้็าวลงจากเวทอีย่าง

คนมอี�านาจเหนอืกว่า

การปรากฏตัวขึ้นของตงฟางเสวียนส่งผลดีต่อหลี่เหยาเหยาอย่าง 

ใหญ่หลวง เพราะหากมอีกีฝ่ายหนุนหลงัเช่นนี้ นางย่อมจดัการซูลั่วได้ ซ�้ายงั

ทวงคนืสถานะนายน้อยของสกุลหลี่แห่งวงัสระหยกกลบัมาได้อกีด้วย

บนเวทีประลองยุทธ์ ซูลั่วและกลุ่มของเป่ยเฉนิอิ่งล้วนยนือยู่ด้านหลงั

หนานกงหลวิอวิ๋นทั้งสิ้น แม้แต่จื่อเหยยีนกย็งัยนืหยดัข้างศษิย์พี่สามของนาง

“จื่อเหยียน...มานี่” ตงฟางเสวียนกวักมือเรียกจื่อเหยียน แม้ว่าในใจ

ลกึๆ หญงิสาวจะรูส้กึกริ่งเกรง ทว่าเจ้าตวัยงัคงท�าสหีน้าเรยีบเฉยดงัเดมิ “ศษิย์

พี่ใหญ่ ข้ายนือยู่ตรงนี้จะดกีว่า”

ตงฟางเสวยีนมสีหีน้าไม่พอใจทนัท ี“ศษิย์พี่ใหญ่ดแูลเจ้าไม่ดหีรอืไรกนั”

“ศิษย์พี่ใหญ่ดีกับหลี่เหยาเหยาที่สุด จื่อเหยียนมิกล้าอาจเอื้อม” จื่อ- 

เหยยีนหวัเราะเอื่อยๆ

ใบหน้าของตงฟางเสวียนย�่าแย่ เจ้าตัวทิ้งค�าพูดอาฆาตเอาไว้เพียง 

“หนานกงหลวิอวิ๋น เจ้าจะเป็นศตัรูกบัข้าจรงิๆ อย่างนั้นหรอื”

ดวงตาเรยีวของหนานกงหลวิอวิ๋นหรี่ลงน้อยๆ น�้าเสยีงของเขาแฝงแวว

ดูแคลน “หากเจ้าฉลาดพอละก ็จงรบีไปจากที่นี่เสยีตั้งแต่ตอนนี้”

ตอนนี้ท่านอาจารย์ไม่ได้อยูใ่นจกัรวรรดป้ีิลั่ว เพราะเหตนุี้ท่านจงึยงัไม่รู้

เรื่องของซูลั่ว แต่ถ้าท่านอาจารย์กลับมาเมื่อใด และรู้ว่าตงฟางเสวียนคิดจะ
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สงัหารซูลั่วแล้วละก.็..หนานกงหลวิอวิ๋นนกึถงึผลที่จะเกดิขึ้นได้อย่างชดัเจน

“หึๆ ” ตงฟางเสวยีนท�าท่าเหมอืนได้ยนิเรื่องตลกที่น่าขนัที่สดุในชวีติ เขา

ระเบดิเสยีงหวัเราะออกมา “ท�าไมเล่า”

ไฉนหนานกงหลิวอวิ๋นถึงได้มั่นอกมั่นใจนักว่าเขาจะพ่ายแพ้ พวกเขา

ยงัไม่ได้ประลองยุทธ์กนัเลยด้วยซ�้า

“เพราะเจ้ามันเขลาและไม่ประสีประสาอย่างไรล่ะ” หนานกงหลิวอวิ๋น

ยิ้มร้าย รอยยิ้มของเขาฉายแววเจ้าเล่ห์

ตงฟางเสวียนเกิดโทสะขึ้นในทันที บังอาจด่าเขาว่าเขลาและไม่ประสี

ประสาเชยีวหรอื!

ทนัใดนั้นตงฟางเสวยีนกแ็ผ่รงัสกีดดนัออกมา นยัน์ตาของเขาคมปลาบ 

“เจ้ารนหาที่ตายนกั!”

ตอนที่สถานการณ์ก�าลงัตงึเครยีดถงึขดีสุดนั้น ลมวบูหนึ่งกพ็ดักระโชก

ขึ้นมา สายลมบางเบา ทว่ากลับบีบตงฟางเสวียนให้ต้องถอยหลังกรูดไปถึง 

สามก้าว ประกายไฟลุกโชนขึ้นในดวงตาตงฟางเสวยีน เขาปรายตามองไปยงั

แท่นประทบัของกรรมการ

ณ ต�าแหน่งนั้น ปรมาจารย์หรงอวิ๋นนั่งสงบอยู่บนเก้าอี้ไท่ซอืตวักลาง 

ดวงตาทั้งสองข้างปิดลง ดูเหมือนจะไม่สนใจกับเรื่องอึกทึกครึกโครมรอบๆ 

กาย

“นับว่าเจ้ายังโชคดีที่มีท่านอาจารย์คอยคุ้มหัว” ตงฟางเสวียนเชิดหน้า

ขึ้นอย่างโอหงัพลางเหลอืบมองซูลั่วด้วยสายตาดูแคลน จากนั้นกห็มนุตวักลบั

ไปอกีทาง

หนานกงหลวิอวิ๋นลูบศรีษะซูลั่วเบาๆ “เป็นอะไรไป ตกใจหรอืไร”

ซูลั่วยิ้มบาง “ก็มีท่านอยู่ด้วยทั้งคนไม่ใช่หรือ” ทว่าก็ต้องยอมรับว่า 

พลงัยทุธ์ของตงฟางเสวยีนนั้นแขง็แกร่งยิ่งนกั เขาหาใช่คนที่นางจะต่อกรด้วย

ในเวลานี้ไม่

“ตงฟางเสวียนน่ะหรือ ให้เวลาข้าสักสามปีเถอะ” ซูลั่วหรี่ตามอง 
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แผ่นหลงัของตงฟางเสวยีนที่อยู่ไกลออกไป ดวงตาเป็นประกายวาววบั

“ฮ!ึ” เสยีงหยนัหนกัๆ ดงัลอยมาเข้าหู ซูลั่วหนัไปยงัทศิทางนั้นในทนัที

หญงิชุดด�า!

“คดิจะสงัหารตงฟางเสวยีนหรอืไร ซลูั่ว...ไฉนเจ้าถงึไม่ปัสสาวะออกมา

แล้วลองชะโงกดูเงาหวัตวัเองบ้าง ด้วยความสามารถกระจอกๆ อย่างเจ้า คดิ

จะสังหารตงฟางเสวียนเชียวหรือ” น�้าเสียงของหญิงชุดด�าแฝงแววเยาะหยัน

ดูแคลนอย่างไม่ปิดบงั

“พ่ายแพ้ด้วยน�้ามอืข้ามาแล้ว ไฉนยงักล้าเอ่ยวาจาโอหงัอกีเล่า” ซูลั่วมี

สหีน้าเรยีบเฉย ท่าทางของนางสงบนิ่งดงัเดมิ “ซูชงิ...เจ้าว่าจรงิหรอืไม่”

ซูชงิ?

ตอนที่ซลูั่วเอ่ยค�าสองค�าออกมา ทกุคนที่อยูบ่รเิวณนั้นกพ็ากนัตะลงึงนั

ไป

“ซูชงิ?” เป่ยเฉนิอิ่งเกาใบหูแกรกๆ อย่างไม่อยากจะเชื่อ “คงไม่ใช่ซูชงิ

ที่หนตีายในสงครามชี้เป็นชี้ตายครั้งนั้นหรอกกระมงั”

หลนัเซวยีนนิ่วหน้านดิๆ “ไม่น่าจะบงัเอญิขนาดนี้”

อั้นเยี่ยหมงิเองกข็มวดคิ้วแน่น “ตอนแรกข้ากส็งสยัอยู่เหมอืนกนั แต่

ตอนนี้มั่นใจแล้วว่าต้องใช่นาง” พอชายหนุ่มเอ่ยออกมาเช่นนี้ หญงิชดุด�ากต้็อง

เป็นซูชงิอย่างไม่ต้องสงสยัเป็นแน่

ในเมื่ออีกฝ่ายจ�าได้ ซูชิงก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องปิดบังอะไรอีกต่อไป 

ปลายนิ้วเรยีวของนางขยบัปีกหมวกเบาๆ ก่อนที่หมวกตาข่ายจะร่วงลงบนพื้น

หลงัจากทุกคนมองเหน็ใบหน้าอนัคุ้นเคยนั้นอย่างชดัเจน ด้านล่างเวที

ประลองกอ็ลหม่านขึ้นมาทนัที

“ซูชงิ! เป็นซูชงิจรงิๆ ด้วย!”

“ซูชิงที่ไหนกัน มีชื่อเสียงหรือไร” ผู้ชมที่มาจากแดนไกลและไม่รู ้

เบื้องลกึเบื้องหลงัมาก่อนเอ่ยถามขึ้น

“ซูชิง...คุณหนูรองสกุลซูอย่างไรล่ะ! คนที่ท�าสงครามชี้เป็นชี้ตายกับ 
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ซลูั่วที่ลานประลองยทุธ์แห่งนี้เมื่อสองปีก่อน แต่ตอนนั้นซชูงิถกูซลูั่วบบีเสยีจน

ไร้หนทางตอบโต้ สุดท้ายนางกถ็ูกใครบางคนน�าตวัไป”

“สองปีก่อนนางพ่ายแพ้ให้แก่ซูลั่วหรอื” 

“นั่นสิๆ  แตผ่่านไปแค่เพยีงสองปีเท่านั้น ซูชงิกลบัแขง็แกร่งขึ้นถงึเพยีง

นี้! นางเป็นผู้คว้าชยัอนัดบัหนึ่งในศกึมงักรทะยานสายนอก ซ�้ายงัมพีลงัยุทธ์

ขั้นเก้าอกีด้วย!”

“สวรรค์! แบบนี้จะเกินไปแล้วกระมัง! ตอนนี้ซูลั่วเพิ่งจะอยู่แค่ขั้นห้า

เท่านั้นมใิช่หรอื”

“เมื่อสองปก่ีอนซูชงิมพีลงัยทุธ์ขั้นห้า นางคอืผู้มพีรสวรรค์อย่างแท้จรงิ 

ส่วนซูลั่วน่ะหรอื หึๆ  จนถงึกระทั่งบดันี้กเ็พิ่งมพีลงัยุทธ์แค่ขั้นห้า แบบนี้มนั

คนไร้ประโยชน์แท้ๆ”

“ซูชงิ! ซูชงิ! ซูชงิ! ซูชงิ!”

บรรดาผู้ชมทั้งหลายพากันตะโกนก้อง พวกเขาต่างก็ตะลึงพรึงเพริด 

ไปกับเรื่องที่ซูชิงสามารถเลื่อนขั้นพลังยุทธ์ได้ถึงสี่ขั้นในระยะเวลาเพียงสองปี

เท่านั้น

“นี่...ครั้งนั้นซูชิงต่อสู้กับซูลั่วเพราะเหตุใดกัน ถึงอย่างไรเสียพวกนาง 

กเ็ป็นพี่น้องกนัมใิช่หรอื” บางคนที่ไม่รู้ความจรงิเอ่ยปากถามขึ้น

“ได้ยินว่าเป็นเพราะซูลั่วแย่งว่าที่สามีของซูชิงไป และคนคนนั้นก็คือ 

องค์ชายจิ้นอย่างไรล่ะ!”

“ซูลั่วผู้นี้น่าชงิชงันกั! มแีต่หญงิมากพรสวรรค์อย่างซูชงิเท่านั้นละที่จะ

คู่ควรกบัองค์ชายจิ้น ซูลั่วเป็นตวัอะไรกนั”

“นั่นส ิครั้งนี้หวงัว่าสวรรค์จะมตีา ขอให้ซูลั่วจบัได้ชื่อของซูชงิเถดิ! ให้

ซูชงิเล่นงานซูลั่วหนกัๆ เสยีท”ี

เสยีงวพิากษ์วจิารณ์เซง็แซ่ขึ้นเรื่อยๆ ท�าเอาบรรยากาศในเวลานี้สบัสน

วุ่นวายไปหมด

“พี่สะใภ้ นสิยัของท่านนี่ไม่ได้ความเอาเสยีเลยนะ” หลนัเซวยีนทนฟัง
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ต่อไปไม่ไหว ชายหนุ่มหนัมายกัคิ้วหลิ่วตาให้ซูลั่ว 

ทว่าหญงิสาวกลบัมองค้อนใส่อกีฝ่าย “รบีจบัสลากเสยีท”ี

“อ้อๆๆ” หลนัเซวยีนวิ่งเหยาะๆ ไปจบัสลากทนัที

หลันเซวียนโชคไม่ดีนัก เพราะสลากรายชื่อที่เขาจับได้คือนายน้อย 

คนใหม่ของวงัสระหยก...หลี่อ้าวเฉนิ

หลี่อ้าวเฉนิยิ้มมุมปากอย่างยั่วยุ จากนั้นกแ็ค่นยิ้มหยนั ความโกรธขึ้ง

ปะทุขึ้นในดวงตาหลนัเซวยีน อกีฝ่ายกล้าดูแคลนเขาเยี่ยงนี้หรอื

ซูลั่วปลอบใจหลันเซวียน “อันที่จริงแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน อย่างน้อย 

เจ้ากไ็ม่ได้ชื่อหนานกงและลั่วฮ่าวหมงินะ เจ้าควรจะดใีจแล้ว”

จากนั้นเป่ยเฉินอิ่งก็วิ่งไปจับสลากบ้าง ดูเหมือนสองสหายจะโชคร้าย 

ไม่ต่างกนัสกัเท่าไร เพราะรายชื่อที่ชายหนุ่มจบัได้กค็อื...โม่เซยีวซวิ๋น

โม่เซยีวซวิ๋นมพีลงัยทุธ์ขั้นเก้าเชยีวนะ...เป่ยเฉนิอิ่งเดนิหน้าม่อยคอตก

กลบัมาทนัที

ล�าดบัต่อไปกค็อือั้นเยี่ยหมงิ ซูลั่วภาวนาในใจขอให้อกีฝ่ายจบัได้สลาก

ดีๆ  ทว่าดวงของอั้นเยี่ยหมงิกลบักุดยิ่งกว่าหลนัเซวยีนและเป่ยเฉนิอิ่งเสยีอกี 

เรยีกว่าซวยสุดๆ ได้ด้วยซ�้า

“ลั่วฮ่าวหมงิ” อั้นเยี่ยหมงิมองสลากในมอื ชายหนุม่ที่ขึ้นชื่อว่าเยอืกเยน็

มาตลอด บดันี้เส้นเอน็ที่ขมบัปูดโปน

ซูลั่วกลอกตามองฟ้าอย่างจนค�าพูด ทว่าก็ยังอุตส่าห์เอ่ยปลอบใจ 

ชายหนุ่ม “ยงัดทีี่ไม่จบัได้พี่ชายของเจ้าเอง พี่น้องเข่นฆ่ากนัเอง แบบนั้นสทิี่

เรยีกว่าทารุณกรรมของจรงิ”

จื่อเหยยีนหยบิสลากแล้วเดนิเนบินาบมาหยุดอยู่ข้างๆ ซูลั่วเหน็ท่าทาง

เป็นกงัวลของอกีฝ่ายกอ็ดกระวนกระวายขึ้นมาไม่ได้ “คงไม่ได้จบัได้ชื่อของเรา

สองคนหรอกกระมงั”

จื่อเหยยีนมองซูลั่วด้วยสายตาล�าบากใจ ท�าเอาหญงิสาวต้องยื่นมอืไป

คว้าสลากแผ่นนั้นมา
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“ฮาๆๆ ร้อนใจอะไรกัน” หลังจากซูลั่วดูรายชื่อในสลาก จื่อเหยียนก็

หวัเราะลั่นออกมา

ซูลั่วตบหลงัอกีฝ่ายไปทหีนึ่ง “ดนีะ แม้แต่เจ้ากย็งักล้าปั่นหวัข้า ไปเล่น

ตรงโน้นเลยไป!”

ผู้ที่จื่อเหยยีนจบัชื่อได้กค็อื...โอวหยางหมิ่น ตวัแทนจากสกุลโอวหยาง

แห่งแคว้นซีหลิง แม้ว่าข่าวที่สืบมาจะไม่ได้ระบุว่าคนผู้นี้ร้ายกาจหรือเก่งกล้า

สามารถด้านใด แต่ถ้าเขาผ่านเข้ามาถงึรอบนี้ได้กแ็ปลว่าต้องมฝีีมอืไม่ธรรมดา

เหมอืนกนั

“จบัได้โอวหยางหมิ่นกเ็รยีกว่าดมีากแล้ว” จื่อเหยยีนดูจะพอใจกบัผล

ที่ได้ไม่น้อย “ตอนนี้เหลอืรายชื่อแค่สี่คนเท่านั้น เจ้า ศษิย์พี่สาม ซูชงิ และ 

อั้นเยี่ยซิ่น”

“สถานการณ์ที่แย่ที่สุดกค็อื หากเจ้าจบัได้ชื่อของศษิย์พี่สามละก ็แบบ

นั้น...” จื่อเหยยีนเกาศรีษะแกรกๆ พูดอะไรไม่ออก

“วางใจเถอะน่า คิดถึงความโชคดีที่ผ่านมาของข้าสิ เรื่องพรรค์นั้นจะ

เกดิขึ้นได้อย่างไรกนัเล่า” ซูลั่วยิ้มเอื่อย

“ข้าเชื่อในความโชคดขีองเจ้า” จื่อเหยยีนหวัเราะขึ้นเช่นกนั ทว่านยัน์ตา

คู่นั้นกอ็ดฉายแววกงัวลไม่ได้

ระหว่างนั้นอั้นเยี่ยซิ่นก็เดินไปจับสลาก เขาได้หมายเลขห้า หากใคร 

จับได้สลากหมายเลขเจ็ด ก็ต้องประมือกับชายหนุ่ม จากนั้นซูชิงก็ก้าวไป 

ข้างหน้า นิ้วเรยีวยาวของนางล้วงเข้าไปในกล่อง ด้านในมสีลากเพยีงสามแผ่น 

แต่รายชื่อที่นางต้องการมีเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น ซูชิงลังเลอยู่ครู่ สุดท้ายก็

กดัฟันแล้วหยบิสลากขึ้นมาหนึ่งแผ่น

สลากหมายเลขหนึ่ง!

ถ้าเช่นนั้นในกล่องกเ็หลอืสลากเพยีงแค่สองแผ่น หมายเลขสบิเอด็และ

หมายเลขเจด็

พอเหน็สถานการณ์ตรงหน้า ซูลั่วกพ็รูลมหายใจออกมาเบาๆ หากนาง
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ต้องเจอกบัหนานกงหลวิอวิ๋นละก ็แบบนั้นกย็กธงขาวเลยดกีว่า

“รบีจบัเรว็” ซูลั่วเร่งหนานกงหลวิอวิ๋น

“เจ้าต้องการแผ่นไหน” หนานกงหลวิอวิ๋นเลกิคิ้วให้ซูลั่ว

“หมายเลขสบิเอด็” ซูลั่วหวัเราะคกิ

“เจ้าจะสมปรารถนา” หนานกงหลวิอวิ๋นยื่นมอืออกไปหยบิสลากขึ้นมา

แผ่นหนึ่ง ทว่าตอนนั้นเอง จู่ๆ ชายหนุ่มกอ็อกแรงในมอื เสยีง ‘ผวัะ’ ดงัขึ้น 

ก่อนที่สลากแผ่นนั้นจะแหลกละเอยีดเป็นผุยผง

“องค์ชายจิ้น!” โฆษกอุทานลั่น “ไฉนท่านถึงได้หักสลากป่นปี้แบบนั้น

เล่า แล้วจะจดัการแข่งขนัต่อไปได้อย่างไรกนั”

“ยงัเหลอือกีแผ่นมใิช่หรอืไร” หนานกงหลวิอวิ๋นคว้าสลากแผ่นสุดท้าย

ในกล่องขึ้นมาด้วยท่าทสีงบนิ่ง ก่อนจะโยนไปให้ซูลั่ว

ตอนที่เหน็ว่าสลากแผ่นนั้นแหลกคามอืหนานกงหลวิอวิ๋น ซลูั่วกร็ูท้นัที

ว่าต้องมีคนเล่นลูกไม้กับนางอย่างแน่นอน หญิงสาวพลิกสลากในมือของตน

ขึ้นดู

หมายเลขสบิเอด็!

“ซูลั่วจับได้หมายเลขสิบเอ็ด ถ้าเช่นนั้นองค์ชายจิ้นก็ต้องได้หมายเลข

เจด็แน่นอน!” หลายคนตะโกนลั่นออกมา

ยามนี้ไม่มีใครสังเกตว่าโฆษกผู้นั้นก�าลังเหงื่อกาฬแตกพลั่กอย่างหนัก

ยามที่สายตาเยอืกเยน็ของหนานกงหลวิอวิ๋นมองปราดมายงัเขา เพราะแท้จรงิ

แล้วสลากสองแผ่นที่เหลอือยู่ในกล่องนั้นล้วนตดิหมายเลขสบิเอด็ทั้งคู่ เช่นนี้

แล้วไม่ว่าหนานกงหลวิอวิ๋นจะจบัได้แผ่นไหน คูแ่ข่งของเขากต้็องเป็นซชูงิ ขณะ

ที่คู่ต่อสู้ของซูลั่วกจ็ะกลายเป็นอั้นเยี่ยซิ่นแทน

ด้วยพลังยุทธ์ของซูลั่ว หากต่อสู้กับอั้นเยี่ยซิ่นย่อมไม่อาจเอาชนะ 

อีกฝ่ายได้ นางต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอน มีเพียงซูชิงเท่านั้นที่อีกฝ่ายจะยัง 

พอเหลอืทางรอดได้

สัมผัสที่เฉียบไวของหนานกงหลิวอวิ๋นท�าให้เขารับรู้ได้ทันทีถึงความ 
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ผิดปกติที่เกิดขึ้น เพราะเหตุนี้ชายหนุ่มจึงเลือกที่จะท�าลายสลากแผ่นหนึ่ง 

ไปเสยี แบบนี้สลากหมายเลขสบิเอด็อกีแผ่นที่เหลอืกจ็ะตกเป็นของซูลั่ว นั่นก็

เท่ากบัว่าก่อนหน้านี้หนานกงหลวิอวิ๋นจบัได้หมายเลขเจด็นั่นเอง

ใครกันที่อยู่เบื้องหลังแผนการในครั้งนี้ ใครที่คิดจะให้นางประมือกับ

อั้นเยี่ยซิ่น ซูลั่วกวาดตามองไปรอบๆ ทว่ากลับไม่แน่ใจเท่าไรนัก มีผู้คน

มากมายที่อยากใหน้างมอดม้วย แต่คนที่จะยื่นมอืเข้าแทรกแซงการแข่งขนัได้

น่าจะมเีพยีงแค่ไม่กี่คน

ขณะที่ซูลั่วก�าลังสับสนอยู่นั้น ซูชิงกลับลิงโลดใจอย่างยิ่ง นางเดินมา

หยุดอยู่ตรงหน้าซูลั่วด้วยท่าทางผยอง นยัน์ตาฉายแววยั่วยุ “ซูลั่ว เจ้าคงไม่

หลบหนไีปกลางคนัหรอกกระมงั”

“หลบหนีกลางคัน? ซูชิง เจ้าพูดถึงตัวเองอยู่หรือไร” แม้จะใจลอย 

ไปไกล ทว่าซูลั่วกย็งัสามารถตอบโต้กลบัได้อย่างคมกรบิ

“เจ้า!” ซชูงิโมโหจนใบหน้าแดงก�่า ก่อนจะสะบดัแขนเสื้อแลว้แค่นเสยีง

ฮหึนกัๆ “ซูลั่ว ข้าจะให้โอกาสเจ้าได้มชีวีติรอดอกีวนั” หลงัเอ่ยจบ นางกเ็ดนิ

จากไปด้วยท่าทางโอหงัล�าพอง

หลงัเดนิลงมาจากเวทปีระลองยทุธ์ ซชูงิกเ็หน็บรุษุวยักลางคนผู้หนึ่ง

มาหยุดอยู่ตรงหน้า อกีฝ่ายท่าทางตื่นเต้นยนิดอีย่างไม่อาจควบคุมตวัเองได้

“ชงิเอ๋อร์! ชงิเอ๋อร์! เป็นเจ้าจรงิๆ ใช่หรอืไม่” ซูจื่ออนัขอบตาแดงก�่า

ด้วยความตื่นเต้น ซูชงิบุตรสาวผู้เป็นดั่งดวงใจของเขา นางกลบัมาพร้อมกบั

ชื่อเสยีงเกยีรตยิศ สิ่งนี้เองท�าให้ซูจื่ออนัที่ต้องกล�้ากลนืฝืนทนจากการกระท�า

ของซูลั่วรู้สกึยนิดเีป็นอย่างยิ่ง

รมิฝีปากของซูจื่ออนัสั่น “ชงิเอ๋อร์ หลายปีมานี้ท�าไมเจ้าถงึไม่กลบับ้าน

เล่า ที่จวนของเราเกดิเรื่องขึ้นตั้งมากมาย เจ้า...”

“เกดิอะไรขึ้น” สหีน้าของซูชงิเปลี่ยนไปนดิหนึ่ง ที่ผ่านมานางจมอยู่กบั

ความเคยีดแค้นชงิชงัและใช้เวลาไปกบัการฝึกฝนอย่างสาหสั ไม่รบัรูข่้าวคราว
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ของคนในครอบครัวเลยแม้แต่นิด นางเข้าใจว่าทุกคนคงใช้ชีวิตอยู่ดีมีสุข 

มาโดยตลอด

“มารดาและพี่ชายของเจ้าถูกซูลั่วท�าร้ายจนเป็นอัมพาต เลี้ยงไข้กันมา 

สองปี เหน็ทจีะฝืนอกีไม่ไหวแล้ว รบีตามพ่อกลบัไปดูใจพวกเขาเรว็” ซูจื่ออนั

ไม่พูดไม่จา รบีลากซูชงิกลบัจวนสกุลซูทนัที

หลงัจากกลบัมาถงึจวนสกลุซแูละเหน็มารดา รวมทั้งซจูิ้งอวี่ที่นอนเป็น

ผกัอยู่บนเตยีง ความโกรธแค้นเดอืดดาลกป็ะทขุึ้นภายในใจของซูชงิ มหิน�าซ�้า

ซูจื่ออนัยงัใส่ไฟไม่หยุด

“ครั้งนั้นสาเหตุก็มาจากซูลั่วที่ท�าให้แม่กับพี่ชายของเจ้าถูกเล่นงานจาก

สกุลหลี่แห่งวังสระหยก แต่มาบัดนี้...ทั้งๆ ที่เลือดของซูลั่วเพียงหยดเดียว

สามารถช่วยพวกเขาได้แท้ๆ แต่ซูลั่วนั้นใจจดืใจด�านกั พ่ออุตส่าห์ทิ้งศกัดิ์ศรี

เอ่ยปากอ้อนวอนนาง ทว่านางกลบัไม่ให้เข้าไปพบหน้าด้วยซ�้า”

ซูจื่ออันที่ปกติเอาแต่วางอ�านาจบาตรใหญ่ต่อหน้าบุตรมาตลอด บัดนี้

เปลี่ยนวิธีการเป็นใช้ไม้อ่อนแทน เขาเริ่มพร�่าพรรณนาถึงความทุกข์ยากและ

อาศัยสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อลูกเพื่อหลอกล่อซูชิง ท�าเอาบุตรสาวคนรอง

ของตนเคยีดแค้นชงิชงัซูลั่วเพิ่มขึ้นกว่าเดมิเป็นเท่าตวั

“ท่านพ่อวางใจเถิด ลูกจะตัดหัวซูลั่วเพื่อแก้แค้นให้ท่านแม่กับพี่ใหญ่

เอง!” ซูชงิเอ่ยด้วยสหีน้าหนกัแน่นมั่นคง

แบบนี้...รุนแรงเกินไปกระมัง ซูจื่ออันคดิอยู่ครู่ก็เอ่ยขึ้นอกี “อย่าเพิ่ง

สงัหารนางจะดกีว่า ตอนนี้นางมคีนหนนุหลงัอยูม่าก หากเจ้าสงัหารนางบนเวที

ประลองยุทธ์จรงิๆ ละก ็ยงัไม่ต้องพูดถงึองค์ชายจิ้น แค่ปรมาจารย์หรงอวิ๋น

คนเดยีว เจ้ากร็บัมอืไม่ไหวแล้ว”

“ยามอยู่บนเวทปีระลองยุทธ์ ความเป็นความตายนั้นขึ้นอยู่กบัสวรรค์

ก�าหนด นี่คอืกตกิา ต่อให้ปรมาจารย์หรงอวิ๋นจะเก่งกาจเพยีงใดกไ็ม่อาจฝืน

กฎนี้ได้!” น�้าเสยีงของซูชงิฉายแววผยองออกมาอย่างปิดไม่มดิ “แล้วอกีอย่าง 
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พลงัยุทธ์ของท่านอาจารย์ข้ากม็ไิด้ด้อยไปกว่าปรมาจารย์หรงอวิ๋น”

ค�ากล่าวนี้ของซูชิงท�าให้ซูจื่ออันลิงโลดขึ้นในใจทันที ท่านอาจารย์ของ 

ซูชิงมีพลังยุทธ์ไม่ด้อยไปกว่าปรมาจารย์หรงอวิ๋น? ถ้าเช่นนั้นก็ต้องแข็งแกร่ง

มากน่ะสิ

“ท่านอาจารย์ของเจ้าคือใครกัน” ผู้ที่เอ่ยค�าถามนี้ออกมาเป็นชายชรา 

ผมขาวที่เดนิเข้ามาใหม่

“เหลาจู่...ท่านมาแล้วหรือ” ซูจื่ออันเห็นบิดาของตนเองเดินเข้ามาก็รีบ

ท�าความเคารพทนัท ี

ซเูหลาจูโ่บกมอืไล่ซูจื่ออนั ดวงตาจบันิ่งมายงัซชูงิ “ท่านอาจารย์ของเจา้

คอืใคร”

“ท่านปู่...” ซูชงิมองซูเหลาจู่ที่ไม่ได้พบเจอนานด้วยแววตาประหลาดใจ

เล็กน้อย ตอนที่ท่านปู่เริ่มเก็บตัวฝึกฝน นางเพิ่งจะมีอายุเพียงเจ็ดแปดขวบ

เท่านั้น คดิไม่ถงึว่าแค่พรบิตาเดยีวกผ็่านไปเป็นสบิปีแล้ว

“ตกลงท่านอาจารย์ของเจ้าเป็นใครกนัแน่” ซเูหลาจูย่งัคงเค้นเอาค�าตอบ

นี้ ทว่าซูชงิกลบัหลุบตาลงต�่า ไม่พูดไม่จาใดๆ

“บอกไม่ได้หรือ” ซูจื่ออันเห็นท่าทางล�าบากใจของซูชิงก็หันไปมองซู-

เหลาจู่แทน เห็นๆ อยู่ว่าซูชิงบอกไม่ได้ ไม่รู้ว่าเหตุใดบิดาของเขาถึงต้อง 

คาดคั้นเอาค�าตอบจากนางด้วย

ซูชงิเหลอืบตาขึ้นมอง ก่อนจะพยกัหน้า “ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าจะให้

ใครรู้ความเป็นมาของท่านไม่ได้เป็นอันขาด แต่ว่าพลังยุทธ์ของท่านอาจารย์ 

กร็้ายกาจมากจรงิๆ”

“เรื่องนี้ต้องแน่อยูแ่ล้ว” สหีน้าของซเูหลาจูฉ่ายแววซบัซ้อน “ผูท้ี่สามารถ

ผลักดันให้เจ้ามีพลังยุทธ์สูงขึ้นสี่ระดับได้ในระยะเวลาสองปีนั้นจะต้องเป็น 

ยอดฝีมอืที่แขง็แกร่งเพยีงใดกนั หากผู้มยีทุธ์ท่านนั้นช่วยหนนุหลงัจวนสกลุซู

ได้ สกุลของเรากจ็ะทะยานไปไกลและชงิอนัดบัหนึ่งในสบิขั้วอ�านาจส�าคญัแห่ง

จกัรวรรดมิาได้อย่างแน่นอน”
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“เอาละ เจ้าไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอก แต่เจ้าต้องรับปากปู่เรื่องหนึ่ง 

เจ้าต้องจดัการสั่งสอนซูลั่วให้เขด็หลาบ” ซูเหลาจู่นกึถงึเลอืดของซูลั่วขึ้นมาได้ 

กแ็ค่นเสยีงฮกึ่อนจะย�้าเตอืน “หากเล่นงานซูลั่วจนบาดเจบ็ได้ ยงัต้องกลวัว่า

จะไม่ได้เลอืดนางอกีหรอืไร”

‘เล่นงานจนตายสถิงึจะได้เลอืดมากขึ้น’ ซูชงิเสรมิขึ้นในใจเงยีบๆ

หากเทียบกับซูเหลาจู่แล้ว ยามนี้ซูจื่ออันก็รู้สึกเบิกบานใจกว่ามากนัก 

เพราะก่อนหน้านี้เขาถกูซลูั่วตอกหน้าเสยีไม่มชีิ้นด ีทว่าบดันี้สวรรค์เมตตาปรานี

เขาแล้ว จู่ๆ กส็่งบุตรสาวผู้มพีลงัยุทธ์ขั้นเก้ากลบัคนืมาสู่อ้อมอก

ขั้นเก้าเชยีวหนา! หากเป็นเมื่อสองปีก่อนเขาย่อมไม่มทีางเชื่อได้แน่ ทว่า

เวลานี้ความจรงิกลบัปรากฏขึ้นตรงหน้าแล้ว

“ชิงเอ๋อร์ ข้าเชื่อว่าเจ้าต้องเอาชนะได้แน่!” แววตาของซูจื่ออันลิงโลด

ล�าพองขึ้นอย่างไม่ปิดบงั

“ท่านพ่อวางใจเถอะ ความไม่เป็นธรรมและการถูกหยามหมิ่นที่เราเคย

ได้รบั ชงิเอ๋อร์จะทวงคนืมาให้หมด!” ซูชงิพยกัหน้าอย่างหนกัแน่น

การแข่งขันรอบถัดไปจะจัดขึ้นในอีกสิบวัน ระหว่างนี้ซูลั่วเอาแต่ขัง 

ตัวเองอยู่ในห้องและใช้เวลาทั้งหมดไปกับการฝึกฝน เวลาสิบวันของผู้อื่น 

ส�าหรบันางแล้วกเ็พิ่มสูงขึ้นกว่าเป็นสบิเท่า หมายความว่าซูลั่วมเีวลาฝึกฝนถงึ

หนึ่งร้อยวนัเตม็ๆ

เดมิทนีางปล่อยเสอืดาวเพลงิออกมาได้เพยีงครั้งละหนึ่งตวัเท่านั้น ทว่า

บัดนี้นางสามารถปล่อยพลังเสือดาวเพลิงออกมาได้พร้อมกันถึงสี่ตัวในครา

เดยีว ซ�้าเวลานี้นางยงัมพีลงัยุทธ์ขั้นแปดระดบัสูง อกีเพยีงแค่นดิเดยีว หาก

ได้โอกาสเมื่อไร นางย่อมบรรลุพลงัยุทธ์ถงึขั้นเก้าอย่างแน่นอน

ในที่สดุการแข่งขนัรอบคดัเลอืกยอดฝีมอืเจด็คนสดุท้ายกม็าถงึ ซลูั่ว 

หนานกงหลวิอวิ๋น และคนอื่นๆ พากนัขึ้นไปบนเวทปีระลองยุทธ์
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“พี่สะใภ้ ครั้งที่แล้วปล่อยให้ซูชิงหนีรอดไปได้ ครั้งนี้ท่านต้องจัดการ

นางให้อยู่หมดันะ” เป่ยเฉนิอิ่งก�าชบัครั้งแล้วครั้งเล่า ท�าเอาซูลั่วฟังจนปวดหวั

“เจ้าคงไม่ได้เดิมพันให้นางตายหรอกกระมัง” ซูลั่วเอ่ยถามเสียงเรียบ 

ยิ่งการแข่งขนัผ่านมาถงึรอบลกึๆ มากเท่าไร เงนิเดมิพนักย็ิ่งสงูขึ้นตามไปด้วย 

ช่วงที่ผ่านมานี้ซูลั่วได้รบัหนิผลกึเยอะกว่าเดมิหลายสบิเท่า

“หึๆ” เป่ยเฉินอิ่งเกาศีรษะแกรกๆ “ข้าทุ่มหินผลึกทั้งหมดเดิมพันว่า 

ซูชงิต้องมอดม้วยแน่ๆ พี่สะใภ้ เพราะฉะนั้นท่านต้องพยายามให้เตม็ที่นะ”

“ข้าก็ด้วย” อั้นเยี่ยหมิงเอ่ยเนิบนาบ “ไม่ใช่แค่ข้าเท่านั้น พี่ใหญ่ข้าก็ 

เดมิพนัหมดตวัด้วย” ถงึอย่างไรเสยีพี่ชายของเขากต้็องพ่ายแพ้ให้แก่หนานกง

หลิวอวิ๋นอย่างแน่นอน ทว่าทั้งสองคนนั้นล้วนแต่เป็นคนใกล้ชิดของตนเอง 

ครั้นจะเดิมพันว่าใครชนะก็คงไม่ดีนัก ด้วยเหตุนี้ชายหนุ่มจึงรวบรวมเงิน

ทั้งหมดของตนเองและพี่ชายมาเดมิพนัว่าซูชงิต้องเป็นฝ่ายมอดม้วยแทน

“พวกเจ้าสองคน...” มุมปากซูลั่วกระตุก ดูจากสถานการณ์ในยามนี้ 

หากนางไม่สงัหารซูชงิกต็้องมคีนขาดทุนมากมายอย่างแน่นอน

“ข้าอกีคน” จื่อเหยยีนก้าวมาหยุดอยู่ข้างๆ อย่างเงยีบเชยีบ

“ข้าก็เดิมพันเหมือนกัน” หลันเซวียนเองก็ชะโงกหน้ามาใกล้พร้อมท�า

สหีน้าทะเล้น

“พวกเจ้า...” ซูลั่วเหลอืบมองหนานกงหลวิอวิ๋นอย่างจนค�าพูด อกีฝ่าย

บีบจมูกนางเบาๆ พลางยิ้มให้ “ข้าเองก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นต้องชนะเพียง 

อย่างเดยีว ห้ามแพ้ เข้าใจหรอืไม่”

“พวกเจ้า...เชื่อมั่นในตวัข้าขนาดนี้เลยหรอื” นางยงัไม่เชื่อมั่นในตวัเอง

เลยด้วยซ�้า

“ถึงอย่างไรเสีย อธรรมย่อมไม่อาจเอาชนะธรรมะได้อยู่แล้ว นี่เป็น

สัจธรรมที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง” เป่ยเฉินอิ่งเอ่ยออกมาในฐานะตัวแทนของ 

ทุกคน

“กไ็ด้” ซูลั่วจ�าใจยอมรบัค�าแนะน�านั้น
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จงัหวะนั้นเอง ซูชงิกก็้าวเข้ามา นางเชดิหน้าขึ้นอย่างยโส “ซูลั่ว คุยกบั

สหายของเจ้าให้เต็มที่เถิด ต่อไปเจ้าคงไม่มีโอกาสอีกแล้ว” ความหมายก็คือ

นางจะต้องเดด็หวัซูลั่วในการประลองครั้งนี้ให้ได้

ซูลั่วหวัเราะเอื่อยๆ พลางปรายตามองซูชงิ จากนั้นกเ็บนสายตาไปยงั

ซูจื่ออันที่ท�าท่าล�าพองใจอยู่ด้านหลังบุตรสาว “แม่ทัพซูผู้น่าเวทนา บุตรสาว

เพิ่งกลบัมาได้ไม่เท่าไรกต็้องเจบ็ปวดจากการสูญเสยีอกีครั้งเสยีแล้ว จงท�าใจ

เสยีเถอะ”

สหีน้าของซจูื่ออนัแขง็ค้างไปในทนัท ีเขาถลงึตาใส่ซลูั่วอย่างขุน่ขึ้ง “จวน

สกุลซูไม่ได้มแีค่เจ้าคนเดยีวที่เก่งกาจ จงอย่าโอหงัให้มนัมากนกั”

ดวงตาของซูลั่วเป็นประกาย แม้ว่าหนานกงหลิวอวิ๋นจะลงมือสืบเสาะ

ด้วยตนเอง แต่กย็งัไม่ได้ข่าวว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลงัของซูชงินั้นเป็นใคร ทว่าจาก

ค�าพูดของซูจื่ออันที่เอ่ยออกมาก็พอจะท�าให้ทราบว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีเค้าลาง 

ที่น่าจะเชื่อถือได้ ด้วยเหตุนี้ซูลั่วจึงแค่นเสียงหยันใส่อีกฝ่าย “ท่านอาจารย์ 

ของข้าคอืปรมาจารย์หรงอวิ๋น ท่านอาจารย์ของนางเป็นตวัอะไรกนั ไฉนข้าจะ

โอหงัไม่ได้”

ซูจื่ออันแทบเก็บอารมณ์ไม่อยู่ เขาหัวเราะหยันออกมา “ปรมาจารย ์

หรงอวิ๋นเก่งกาจกจ็รงิอยู ่ทว่าใต้หล้านี้หาได้มยีอดฝีมอืแก่กล้าเพยีงแค่คนเดยีว

ไม่ ท่านอาจารย์ของซูชงิกไ็ม่ด้อยไปกว่า จะจดัการเจ้ากเ็รยีกว่าง่ายดายนกั!”

“ท่านพ่อ” ซูชงิท�าสญัญาณให้ซูจื่ออนัสงบปากสงบค�าลง นางปรายตา 

มองซูลั่วอย่างเยาะหยนั จากนั้นกท็ะยานขึ้นไปบนเวทปีระลองยุทธ์

ซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นสบตากัน แม้ว่าข้อมูลที่ซูจื่ออันหลุดเผย 

ออกมาจะไม่มากนัก ทว่าก็ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่มีฝีมือทัดเทียม 

ปรมาจารย์หรงอวิ๋นได้นั้น ในยุทธภพแห่งนี้เรยีกว่านบันิ้วได้เลยทเีดยีว

จะเป็นใครได้บ้าง...ซูลั่วนึกสงสัยไม่น้อย เหตุใดคนผู้นั้นต้องพาซูชิง

หลบหนไีปจากเวทปีระลองยุทธ์ในสงครามชี้เป็นชี้ตายด้วย เพราะต้องการจะ

ช่วยซูชงิจรงิๆ หรอืเพราะศตัรูของซูชงิคอืนาง อกีฝ่ายถงึได้รบัการช่วยเหลอื? 
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เรื่องนี้เองที่ท�าให้ซูลั่วฉงนอย่างหนกั

“หลังจากวันนี้แล้วข้าคงต้องถามท่านอาจารย์ดูสักที” ซูลั่วรู้สึกว่าการ

หายตัวไปของซูชิงนั้นพิลึกพิลั่นเหลือเกิน ซ�้าอีกฝ่ายยังบรรลุพลังยุทธ์ได้ถึง 

ขั้นเก้าในระยะเวลาเพียงสองปีอีกด้วย ซูลั่วสะกดกลั้นความสงสัยเอาไว้แล้ว

เดนิช้าๆ ไปหยุดอยู่ตรงกลางเวทปีระลองยุทธ์

“ซูลั่ว สงครามชี้เป็นชี้ตายครั้งก่อนต้องยุติลงกลางคัน บัดนี้ถึงเวลา 

ที่เราจะสะสางปัญหากนัเสยีท”ี ซูชงิยดืตวัตรงอย่างโอหงัด้วยสหีน้าเยน็ชา

ซูลั่วหวัเราะหยนั “เจ้ายงัมหีน้าเอ่ยวาจาเช่นนี้ออกมาอกีหรอื”

ซูชงิไม่ได้โกรธขึ้งเพราะค�าพูดของซูลั่ว แต่นางเลอืกที่จะรวบรวมพลงั

วเิศษในกายขึ้นมา แล้วโจมตเีข้าใส่ซูลั่วอย่างรวดเรว็โดยไม่เปลอืงค�าพดูแม้แต่

ค�าเดยีว

ยังดีที่ซูลั่วเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้พร้อมอยู่แล้ว ทันทีที่ซูชิงโจมต ี

เข้าใส่ นางก็วาดผนึกสัญลักษณ์ซับซ้อนขึ้นมา พริบตานั้นเอง คมน�้าแข็ง

มากมายกพ็ุ่งเข้าใส่บรเิวณล�าคอของซูลั่ว

“ทะเลเพลงิพโิรธ!” ซูลั่วค�ารามต�่าๆ งูเพลงิสี่สายทะยานขึ้นจากพื้นดนิ 

ก่อนจะโอบล้อมพายุคมน�้าแข็งเหล่านั้นเอาไว้ กระบวนท่านี้ของซูลั่วท�าให้ 

ผู้ชมด้านล่างต้องมองนางในมุมใหม่อกีครั้ง

“เดมิทคีดิว่าซลูั่วคงสิ้นท่าตั้งแต่กระบวนท่าแรกที่ปะทะกบัผูม้พีลงัยทุธ์

ขั้นเก้าเสยีแล้ว คดิไม่ถงึว่านางจะตั้งรบัเอาไว้ได้”

“แค่กระบวนท่าแรกเท่านั้น ใครจะไปรู้เล่า ไม่แน่ว่าซูชิงอาจจะไม่ได้

ออกแรงเลยกเ็ป็นได้”

“ตอนนี้ยงับอกอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น”

หลายคนยังคงคลางแคลงในความสามารถของซูลั่ว ทว่าก็มีคนอีก 

ส่วนหนึ่งที่เริ่มหน้านิ่วคิ้วขมวดน้อยๆ เพราะกระบวนท่าที่ซูลั่วปล่อยออกมา

เมื่อครู่ท�าให้เกิดคลื่นพลังหนักหน่วงที่ผู้มีพลังยุทธ์ขั้นห้าไม่น่าจะส�าแดง 

ออกมาได้ เพราะแบบนี้ซูลั่วต้องไม่ได้มพีลงัยุทธ์แค่ขั้นห้าอย่างแน่นอน นาง
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น่าจะมพีลงัสูงกว่าขั้นแปดด้วยซ�้า

บนเวทปีระลองยทุธ์

สหีน้าของซูชงิเยน็ยะเยอืก

“คิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะต้านพลังสามส่วนสิบจากข้าเอาไว้ได้ ซูลั่ว ข้า

ประเมนิเจ้าต�่าเกนิไปแล้ว” ทนัททีี่เอ่ยจบ ดวงตาของซูชงิกฉ็ายแววเยน็ชาและ

น่ากลวัออกมา

ซลูั่วหวัเราะเอื่อยๆ “ถงึต่อให้ทุม่พลงัของเจ้าออกมาจนหมดแล้วอย่างไร

เล่า”

“ได้! ในเมื่อรนหาที่ตายเองก็อย่าโทษข้าแล้วกัน” นัยน์ตาคู่นั้นสาด

ประกายอ�ามหติ ซูชงิวาดฝ่ามอืไปมา ทนัใดนั้นกรงขงัน�้าแขง็กป็รากฏขึ้นล้อม

ร่างของซูลั่วเอาไว้

ซูลั่วถูกกักเอาไว้ในกรงขังน�้าแข็ง และกรงขังน�้าแข็งนี้ก็หาได้อยู่นิ่งไม่ 

มนัหมุนคว้างไปมาจนท�าให้หญงิสาวรู้สกึหน้ามดืตาลายขึ้น

ซลูั่วที่ตดิอยูใ่นกรงขงัน�้าแขง็ตกอยูใ่นสถานการณ์เป็นรองทนัท ีอุณหภูมิ 

ด้านในลดฮวบลงอย่างรวดเรว็ ซูลั่วปล่อยพลงัธาตไุฟออกมาไม่หยดุ ทวา่ซชูงิ

เป็นผูม้พีลงัยุทธ์ขั้นเก้า พลงัที่ห่างกนัหนึ่งขั้นนี้แตกต่างกนัมากอย่างเหน็ได้ชดั

แม้ว่าซูลั่วจะพยายามส่งพลังธาตุไฟเพื่อต้านทานอย่างต่อเนื่อง ทว่า

อุณหภูมทิี่หนาวเยน็ลงเรื่อยๆ กท็�าให้นางเกดิสงัหรณ์ไม่ดขีึ้นมา

มุมปากซูชงิยกยิ้มอ�ามหติเหี้ยมเกรยีม “ซูลั่ว...เจ้าตายเสยีเถดิ!”

สองปีก่อนซูลั่วบีบคั้นนางเสียแทบจนตรอก ซูชิงต้องแบกรับความ

อปัยศอดสูจากการถูกย�่ายแีบบนั้นมาเป็นเวลาสองปีเตม็ ความคั่งแค้นนี้เองที่

ท�าให้นางยืนหยัดฝึกฝนตนเองอยู่ในต�าหนักอันมืดมิดแห่งนั้นได้ หากไม่ใช่

เพราะความเคียดแค้นเข้ากระดูกด�าแล้วละก็ นางมีหวังพังพินาศย่อยยับไป

เพราะความทรมานที่ได้รบัแล้วเป็นแน่

ซูลั่วที่อยู่ด้านในกรงขังน�้าแข็งขมวดคิ้วแน่น ความแตกต่างระหว่าง 
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ขั้นพลงัยทุธ์นี้เกนิกว่าที่นางคาดคดิไว้มาก ท�าเอาเจ้าตวัเริ่มรบัมอืไม่ถกู อากาศ

ภายในลดต�่าลงเรื่อยๆ ตลอดทั้งใบหน้าและฝ่ามอืของซลูั่วถกูปกคลมุด้วยเกลด็

น�้าแขง็บางๆ

ซูลั่วรู้ดีว่าหากปล่อยให้เวลาผ่านไปแบบนี้ นางยังหาทางออกไปจาก

กรงขงัน�้าแขง็ไม่ได้ คงต้องถูกแช่แขง็จนตายแน่ๆ

“ฮาๆๆ ซูลั่ว ข้าอดทนฝึกฝนตัวเองอย่างยากล�าบากจนบรรลุพลัง 

ขั้นเก้ากเ็พราะต้องการแก้แค้นเจ้า แต่พลงัยุทธ์ของเจ้ากลบัอ่อนแอเสยียิ่งกว่า

มดปลวก เจ้าช่างกระจอกงอกง่อยนกั”

ท่าทางของซูชิงนั้นทั้งโอหังและล�าพอง เสียงหัวเราะของนางเย้ยหยัน

และดูแคลน ท�าเอาคนที่ติดอยู่ในกรงขังน�้าแข็งอย่างซูลั่วอยากจะพุ่งเข้าไป

สะบดัฝ่ามอืใส่อกีฝ่าย

จื่อเหยยีนเริ่มนั่งไม่ตดิ นางโมโหจนย�่าเท้าไปมา “ซชูงิจะเกนิไปแล้วนะ!”

หนานกงหลิวอวิ๋นเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ สีหน้าของเขาดูไม่ร้อนรน 

แต่อย่างใด ทว่าปลายนิ้วที่เคาะพนักเท้าแขนเผยให้เห็นถึงอารมณ์ของเจ้าตัว

ในยามนี้

ดวงตาหลายคู่จบันิ่งไปยงัซูลั่ว

ยามนี้ซลูั่วก�าลงัปล่อยพลงัออกมาต้านคมน�้าแขง็ที่เข้าโจมตตีนเอง คลื่น

ธาตไุฟระลอกแล้วระลอกเล่าโถมใส่ไม่หยดุ ไม่นานพลงัวเิศษในกายซลูั่วกแ็ทบ

หมดเกลี้ยง แต่เพราะซูลั่วมโีอสถหลงิหยวนเกบ็ไว้เป็นจ�านวนมาก นางจงึคว้า

โอสถมาก�าหนึ่งแล้วส่งเข้าปาก จากนั้นกป็ล่อยคลื่นธาตไุฟออกไปปะทะกรงขงั

น�้าแขง็ของชูชงิอกีครั้ง

“ปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปคงไม่เข้าทีแน่...” เป่ยเฉินอิ่งผุดลุกขึ้นอย่าง

กระวนกระวาย สายตาจบันิ่งไปบนเวทอีย่างเกรงว่าจะพลาดอะไรไปแม้เพยีง

นดิ

ทนัใดนั้นหนานกงหลวิอวิ๋นกลบัยกยิ้มขึ้นที่มุมปาก “อย่าร้อนใจไป”

“พี่รอง ท่านไม่กังวลเลยหรือไร นั่นลั่วลั่วนะ”  ‘...หาใช่คนอื่นไม่!’  
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เป่ยเฉนิอิ่งนกึต�าหนใินใจ

“ไม่จ�าเป็นต้องกังวล” แววตาของหนานกงหลิวอวิ๋นเผยให้เห็นความ 

โล่งใจ “นั่งลง ชมละครสนุกๆ ไปเถอะ”

“เอ๋?” พอเหน็ว่าหนานกงหลวิอวิ๋นยงัคงสงบนิ่งอยูไ่ด้แบบนี้ เป่ยเฉนิอิ่ง 

กส็ะกดกลั้นความกลดักลุ้มลงได้ ก่อนจะทรุดตวัลงนั่งนิ่งๆ ตามเดมิ

เป็นไปตามค�ากล่าวของหนานกงหลิวอวิ๋น สถานการณ์ของซูลั่วดูจะ

เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะแม้จะปล่อยพลังไประลอกแล้วระลอกเล่า 

ทว่านางกส็ามารถบ�ารุงร่างกายให้ฟื้นคนืได้ดงัเดมิอย่างรวดเรว็ ก่อนที่ซูลั่วจะ

พบว่าจู่ๆ พลงัของนางก�าลงัจะบรรลุอกีระดบัหนึ่งแล้ว

นางใกล้จะแตะเส้นขดีสุดท้ายสู่พลงัยุทธ์ขั้นเก้าแล้ว!

ต้องขอบคุณการกระตุ้นจากกรงขังน�้าแข็งของซูชิง ไม่เช่นนั้นเส้นทาง

ข้างหน้าของนางคงเป็นไปอย่างยากล�าบากเตม็ท ีแต่เหน็ได้ชดัว่าซชูงิกห็าใช่คน

โง่เขลาไม่ พอเหน็ลกัษณะเช่นนั้นของซูลั่ว นางกเ็ดาเหตุการณ์ได้อย่างแม่นย�า 

ไม่รอให้ซลูั่วก้าวข้ามเส้นแบ่งพลงัยทุธ์ได้ เสยีงผวัะดงัขึ้น ก่อนที่กรงขงัน�้าแขง็

จะสลายหายวบัไป

“ฮ!ึ สงัหารเจ้าแบบนี้ดูจะง่ายดายไปหน่อย” ซูชงิเอ่ยวาจาออกไป ทว่า

ซูลั่วกลบัท�าเพยีงแค่ปรายตาดูแคลนอกีฝ่าย

ซชูงิจูโ่จมอกีครั้งอย่างรวดเรว็ เพราะหากให้เวลาอกีฝ่ายเพยีงแค่สบิห้า

นาทเีท่านั้น ซูลั่วต้องเลื่อนพลงัยุทธ์ไปถงึขั้นเก้าแน่ๆ

สายตาอ�ามหติของซูชงิกวาดมองซูลั่วตั้งแต่หวัจดเท้า นยัน์ตาฉายแวว

ฉงนออกมา อนัที่จรงินางสมัผสัได้ตั้งแต่ที่ประมอืกนัแล้วว่าพลงัยุทธ์ของซูลั่ว 

นั้นหาได้อ่อนด้อยเลยแม้แต่นดิ ไม่ใช่ขั้นห้าอย่างที่เหน็ภายนอกเป็นแน่

เมื่อครู่นางใช้พลังไปถึงเก้าส่วน แต่ก็ยังแค่เกือบจะเล่นงานซูลั่วได้

เท่านั้น เรื่องนี้เองที่ท�าให้ความรู้สึกหยิ่งผยองในตัวเองของซูชิงลดฮวบลงใน

ทนัที

“เสอืดาวน�้าแขง็...โจมต!ี” ซูชงิสะบดัมอื เสอืดาวน�้าแขง็ดุดนัสองตวัก็
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กระโจนเข้าใส่ซูลั่วในพรบิตา

เสือดาวน�้าแข็ง? ซูลั่วยกยิ้มเย็นที่มุมปาก ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์มีความ

สามารถในการคาดเดาหรืออย่างไร ท่านถึงได้มอบเคล็ดวิชาเพลิงกัมปนาท 

ให้แก่นาง ตอนนี้ก็เป็นเวลาเหมาะเจาะที่จะใช้มันเพื่อเอาชนะเสือดาวน�้าแข็ง

ของซูชงิไม่ใช่หรอืไร

“เสอืดาวเพลงิ!” ซูลั่วป้ันหน้าขรมึ แค่พรบิตาเดยีวกป็ล่อยเสอืดาวเพลงิ

ไฟลกุโชนสองตวัออกมา จากนั้นเจ้าเสอืดาวเพลงิกพ็ุง่ทะยานใส่เสอืดาวน�้าแขง็

ทนัท ีก่อนจะเข้าขย�้ากนัอย่างดุเดอืด

ไฉนจึงเป็นเช่นนี้ได้ สีหน้าซูชิงเปลี่ยนเล็กน้อย สายตาคลางแคลง 

มองปราดมาที่ซูลั่ว

เวลานี้บรรยากาศด้านล่างเวทปีระลองกอ็ลหม่านขึ้นมาทนัที

“เสอืดาวเพลงิ? ไฉนถงึเป็นเสอืดาวเพลงิได้” สหีน้าของหลายคนที่อยู่

ในที่นั่งกติตมิศกัดิ์ฉายแววลกึลบัซบัซ้อนออกมา เคลด็วชิาเพลงิกมัปนาทนั้น

มแีต่ผู้มพีลงัยุทธ์ขั้นเก้าที่สามารถศกึษาได้ เพราะแบบนี้ซูชงิที่อยู่ในขั้นเก้าจงึ

ฝึกฝนเสอืดาวน�้าแขง็ได้อย่างไรเล่า

แต่เหตใุดซลูั่ว...เหตใุดนางถงึก่อเสอืดาวเพลงิขึ้นมาได้ ต่อให้นางไม่ได้

มพีลงัยทุธ์แค่ขั้นห้า ถงึอย่างนั้นกไ็ม่มทีางเป็นผูม้พีลงัยุทธ์ขั้นเก้าอย่างแน่นอน!

ฝีมือของซูลั่วเกินกว่าความเข้าใจของใครหลายๆ คน เพราะเหตุนี้ 

ทกุสายตาจงึจบันิ่งมายงันางเปน็ตาเดยีวกนั ความตกตะลงึภายในใจของพวก

เขานั้นไม่อาจบรรยายออกมาเป็นค�าพูดได้เลย

“ที่แท้ซลูั่วหาใช่คนไร้ฝีมอืไม่ ที่แท้นางกไ็ม่ได้มพีลงัยุทธ์เพยีงแค่ขั้นห้า!”

“ที่แท้ก่อนหน้านี้นางก็ไม่ได้โกงการแข่งขัน ซูลั่วมีความสามารถจริงๆ 

ด้วย!”

“หรอืว่าพวกเราทั้งหมดจะใส่ร้ายนาง หรอืว่านางแสร้งแต่งเป็นหมหูลอก

กนิเสอื1 มาตลอด?”

ผู้คนบนอฒัจนัทร์ต่างกต็ะลงึพรงึเพรดิไป สถานการณ์พลกิผนัไปเรว็
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จนพวกเขาไม่ทนัตั้งตวั

“ให้ตายเถดิ” ประมขุวงัเว่ยยงัส่ายหน้า “นงัเดก็ผูน้ี้แขง็แกร่งขึ้นกว่าเมื่อ

ครั้งที่เดนิทางมายงัวงัเว่ยยงัมากนกั นี่เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วนัเท่านั้น...” ยามนี้

หลายคนผดุลกุขึ้นแล้วจบัจ้องไปบนเวทปีระลองยทุธ์อย่างชนดิไม่คลาดสายตา 

การต่อสู้ในครั้งนี้เหนอืความคาดคดิไปมากพอดู

แต่ไม่ว่าผู้ชมจะตกใจหรือส่งเสียงอึกทึกครึกโครมแค่ไหน ซูลั่วและ 

ซูชงิที่อยู่บนเวทกีย็งัคงต่อสู้กนัอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่เช่นนั้น

เสอืดาวเพลงิสองตวั เสอืดาวน�้าแขง็สองตวั พลงัยทุธ์ไม่ด้อยไปกว่ากนั 

ทั้งสองฝ่ายห�้าหั่นกนัอย่างสูสี

ซชูงิขมวดคิ้วแน่น ทั้งๆ ที่เหน็ชดัว่าซลูั่วมพีลงัยุทธ์ไม่ถงึขั้นเก้า แต่นาง

กลบัปล่อยเสอืดาวเพลงิออกมาได้ ซ�้าเสอืดาวเพลงิของนางยงัต้านรบัการโจมตี

จากเสือดาวน�้าแข็งได้เสียอีก แบบนี้ไม่เท่ากับว่าความสามารถของอีกฝ่าย 

พอๆ กบัตนเองหรอกหรอื ซูชงิไม่อาจยอมรบัความจรงินี้ได้เลย

“เงาน�้าแขง็ ทะยานไป!” ซูชงิค�ารามลั่น จากนั้นเงาน�้าแขง็กป็รากฏขึ้น

เบื้องหลงัของนาง

“ซูลั่ว เจ้าบีบให้ข้าแสดงกระบวนท่านี้ออกมาได้ก็นับว่าไม่เลวทีเดียว” 

ซูชงิแค่นเสยีงเยอืก วนิาททีี่เงาน�้าแขง็โถมทบัร่างเสอืดาวน�้าแขง็นั้น...

“โฮก!”

พลันนั้นเสือดาวน�้าแข็งร่างกายก�าย�าสองตัวก็ค�ารามก้องออกมา ก่อน

ที่ร่างของมันจะขยายใหญ่เป็นเท่าตัวในพริบตา พลังการโจมตีก็เพิ่มขึ้นอีก 

เท่าตัวเช่นกัน ร่างของเสือดาวน�้าแข็งขาวโพลน รังสีเย็นยะเยือกแผ่ออกมา 

รอบด้าน พื้นดนิใต้ฝ่าเท้าของมนักลายเป็นชั้นน�้าแขง็หนาในทนัใด

“โฮก!”

เสอืดาวน�้าแขง็สองตวัค�ารามลั่น แสยะปากแดงฉานออกกว้าง จากนั้น

1 แสร้งอ่อนแอเพื่อให้ศตัรูตายใจ
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กก็ระโจนเข้าใส่เสอืดาวเพลงิ แม้ว่าเสอืดาวเพลงิจะมขีนาดเลก็กว่า ทว่ามนัก็

ไม่ยอมอ่อนข้อให้ มนัพุ่งเข้าใส่อกีฝ่ายอย่างดุดนัเช่นกนั

“โฮก!”

เสอืดาวเพลงิตวัหนึ่งของซูลั่วกะโหลกปรแิตก ขณะที่อกีตวักด็บัอนาถ

บนเวทปีระลองยุทธ์

“ฮาๆๆ ซลูั่ว วนันี้เจ้าตายแน่!” ซชูงิที่เหน็ชยัชนะลอยมาตรงหน้าหวัเราะ

ลั่นอย่างบ้าคลั่ง

“ซูลั่วจะพ่ายแพ้แล้ว...”

“แม้ว่าซูลั่วจะปิดบังพลังยุทธ์เอาไว้ แต่สุดท้ายก็ยังเอาชนะซูชิงไม่ได้

อยู่ด.ี..”

“น่าเสยีดาย คนมพีรสวรรค์ขนาดนี้ต้องดบัดิ้นลงเสยีแล้ว...”

หลากหลายเสียงผสานกันเซ็งแซ่ ทั้งหมดเผยความรู้สึกเวทนาที่มีต่อ 

ซูลั่วออกมา หนานกงหลวิอวิ๋นก�าหมดัแน่น แต่แล้วจู่ๆ เขากค็ลายหวัคิ้วออก 

ก่อนจะทรุดตวันั่งลงบนเก้าอี้ตามเดมิ ทั้งยงัเผยรอยยิ้มพอใจออกมา

วนิาทีนั้นเอง คลื่นพลังวิเศษหนกัหน่วงกโ็ถมออกมาจากกายของซูลั่ว 

พรบิตาต่อมา ไอวเิศษที่ล้อมรอบตวัหญงิสาวกแ็ปรปรวนอย่างรุนแรง

“สวรรค์! เกดิอะไรขึ้นซูลั่ว”

“ดูเหมอืนว่า...”

“ดูเหมอืนว่าจะเลื่อนขั้นพลงัยุทธ์แล้ว!”

“เป็นไปไม่ได้!”

ตอนที่เลื่อนพลงัยทุธ์ไปสู่ขั้นเก้า ซูลั่วกเ็กบ็แผ่นหยกอ�าพรางพลงัเข้าไป

ในมิติและเผยความสามารถที่แท้จริงของนางออกมาสู่สายตาทุกคน เส้นผม

ด�ายาวกรอมข้อเท้าของนางพัดพลิ้วไปตามสายลม ใบหน้าอันงดงามอย่างไร้ 

ผู้ใดเทียบเทียมเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและเย็นชา พลังความแข็งแกร่ง 

และเสน่ห์อนัน่าดงึดูดที่แผ่ซ่านออกมาท�าให้ผู้คนไม่กล้าสบสายตาโดยตรง

“ขั้น...ขั้น...ขั้นเก้า...ซูลั่ว!”
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“จะเป็นไปได้อย่างไรกัน จะเลื่อนจากขั้นห้าไปเป็นขั้นเก้าได้อย่างไร  

บ้าไปแล้วกระมงั!”

“หรอืว่าก่อนหน้านี้ซลูั่วจะปิดบงัพลงัยทุธ์ของตวัเองมาโดยตลอด จรงิๆ 

แล้วนางมคีวามสามารถแก่กล้ายิ่งนกั” 

ข้อสงสัยมากมายผุดขึ้นในความคิดผู้ชม ใบหน้าของคนเหล่านั้นเผย

แววตกใจและสงสัยใคร่รู้ คนที่รู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่านมากที่สุดในเวลานี้ก็คือ 

ซูชิง นางคิดไม่ถึงเลยว่าซูลั่วจะบรรลุขั้นพลังยุทธ์เอาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 

เช่นนี้ เรื่องนี้ท�าให้นางเคยีดแค้นชงิชงัจนปวดปลาบไปทั้งหวัใจ

“คลื่นพลงัวเิศษที่แขง็แกร่งยิ่งนกั สวรรค์! พวกเจ้ารบีดูเสอืดาวเพลงิ

สองตวันั้นเรว็” ไม่รูว่้าใครเป็นคนกรดีร้องขึ้นมา พรบิตานั้นทกุสายตากเ็บนไป

จบัที่ร่างของเสอืดาวเพลงิ

ยามนี้เสอืดาวเพลงิสองตวัก่อรูปร่างขึ้นมาแล้ว หากเทยีบกบัก่อนหน้า

นี้ เจ้าเสอืดาวเพลงิกม็รีปูร่างใหญ่โตขึ้นกว่าเดมิมาก ล�าตวัของมนัเปล่งประกาย

เพลงิสส้ีมลกุโชน ก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นสแีดงเข้มจนเกอืบจะกลายเป็นสม่ีวง

เสอืดาวน�้าแขง็ของซชูงิผงะถอยหลงัไปสองก้าวทนัททีี่เหน็เสอืดาวเพลงิ 

สัญชาตญาณของมันสัมผัสได้ถึงพลังอ�านาจอันแข็งกล้าที่แผ่ออกมาจากร่าง

ของเสอืดาวเพลงิ ในใจของมนัเกดิความกริ่งเกรงขึ้นมาทนัที

“โจมตี! ปะทะ!” ซูชิงตะโกนก้อง ทว่าเสือดาวน�้าแข็งของนางเอาแต่ 

ถอยหลงั ไม่กล้ากระโจนไปข้างหน้าอยู่แบบนั้น ซูชงิโมโหจนเส้นเลอืดปูดโปน

ไปหมด นางยื่นมอืออกมา จากนั้นแส้ยาวสนีลิกป็รากฏขึ้นกลางฝ่ามอื

“บุก!” ซูชงิสะบดัแส้ออกไปอย่างไม่ลงัเล เสอืดาวน�้าแขง็สองตวัรบัรู้ได้

ถึงจิตใจอันฮึกเหิมของผู้เป็นนาย แม้ว่ามันจะหวั่นเกรง แต่ก็จ�าใจกัดฟัน 

ดาหน้าเข้าหาศตัรู

ซูลั่วยกยิ้มเย็นชาอ�ามหิต นางยังไม่ได้ขยับตัวท�าอะไร ทันใดนั้นเอง 

เสือดาวเพลิงก็ปรากฏตัวขึ้นอีกสอง...สี่ตัว! ซูลั่วก่อเสือดาวเพลิงได้ถึงสี่ตัว! 

ทุกคนพากนัตะลงึงนั เพราะตามหลกัทั่วไปแล้ว ผู้มพีลงัยุทธ์ขั้นเก้าระดบัต้น
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จะก่อเสอืดาวเพลงิได้สองตวั มพีลงัยุทธ์ขั้นเก้าระดบักลางจะก่อเสอืดาวเพลงิ

ได้สี่ตวั ขณะที่มพีลงัยุทธ์ขั้นเก้าระดบัสูงจะก่อเสอืดาวเพลงิได้หกตวั...ตอนนี้

แม้แต่ซูชิงยังก่อเสือดาวน�้าแข็งได้ไม่ถึงสี่ตัวด้วยซ�้า แต่ซูลั่วกลับก่อเสือดาว

เพลงิขึ้นสี่ตวัได้อย่างง่ายๆ แบบนี้มนัหมายความว่าอย่างไรกนั หมายความว่า

พลงัยุทธ์ของซูลั่วนั้นเหนอืกว่าซูชงิไปแล้ว

จากคนขี้โกงที่ใครๆ กด็ูแคลน มาบดันี้กลบัมพีลงัยุทธ์เหนอืกว่าซูชงิ 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นกับซูลั่ว ท�าให้หลายคนแทบจะ 

ตั้งรบัไม่ทนั

บนเวทปีระลองยุทธ์ เสอืดาวเพลงิสี่ตวัโอบล้อมเสอืดาวน�้าแขง็สองตวั

เอาไว ้เสอืดาวน�้าแขง็เดมิทกีเ็กรงในอ�านาจอกีฝ่ายมากอยูแ่ลว้ บดันี้ด้วยก�าลงั

ที่ด้อยกว่าถงึหนึ่งเท่า พวกมนัจะเอาชนะศตัรูได้อย่างไรกนั

“หงิงๆๆ” แค่พริบตาเดียว เสือดาวน�้าแข็งก็ถูกเสือดาวเพลิงกลืนกิน

และก�าจดัลงจนหมดสิ้น

ซลูั่วยนืสง่าอยูบ่นเวท ีสายลมพดัเส้นผมสดี�าสลวยของนางพลิ้ว ใบหน้า

นั้นงดงามอย่างไร้ที่เปรยีบ หญงิสาวหวัเราะเอื่อยๆ รอยยิ้มเจดิจ้าดั่งดอกไม้

ในฤดูร้อน “ซูชงิ...เจ้ารู้สกึเช่นไรเล่า”

“ซูลั่ว!” แส้สีนิลในมือซูชิงถูกบีบจนป่นปี้เป็นผุยผง ตอนที่เสือดาว 

น�้าแขง็ถกูกลนืกนิไปเมื่อครูน่ี้ ส่งผลกระทบต่อพลงัยทุธ์ของนางอย่างหนกัหน่วง 

เพราะพวกมนัทั้งสองตวัก่อขึ้นจากพลงัวเิศษในกายนาง

“ซชูงิ...เจ้าบาดเจบ็แล้ว ซ�้ายงัไม่ใช่เบาะๆ อกีด้วย” ซูลั่วหวัเราะแผ่วเบา 

ทว่าในสายตาของซูชงิ ท่าทางเช่นนี้กลบัเป็นการเย้ยหยนักนัซึ่งๆ หน้า

“ซลูั่ว หากไม่เอาชวีติเจ้าวนันี้ ข้า...ซชูงิจะฆ่าตวัตายบนเวทปีระลองยุทธ์

แห่งนี้เอง!” ใบหน้าของซูชิงบิดเบ้น่าเกลียด นางเอ่ยค�าสบถสาบานออกมา  

ทนัททีี่สิ้นเสียง เจ้าตัวก็กลืนโอสถสีขาวราวหิมะลงไปหนึ่งเม็ด จากนั้นก็พุ่ง

ทะยานเข้าใส่ซูลั่วด้วยความรวดเรว็ปานสายฟ้า

การโจมตจีากซูชงิแขง็แกร่งกว่าที่ซูลั่วคดิเอาไว้มากนกั ต้องเป็นเพราะ
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โอสถสขีาวเมด็นั้นแน่ๆ แม้จะไม่รู้ว่ามนัคอืโอสถใด ทว่าหลงัจากที่ซชูงิกลนืมนั

ลงไป พละก�าลังของนางก็ดูจะพุ่งพรวดขึ้นในระดับสูงสุด สถานการณ์ใน 

ยามนี้ท�าให้ซูลั่วต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นในทันที หญิงสาวครอบร่างของ 

ตัวเองไว้ด้วยมิติว่างเปล่าทันทีที่ซูชิงปะทะเข้าใส่ พริบตานั้นเอง! ฝนเพลิงก็

โปรยปรายลงมาจากท้องฟ้าเหนอืศรีษะของซูลั่ว

“ฝนเพลิง?” บรรดาผู้อาวุโสจากสกุลใหญ่ที่อยู่ด้านล่างเวทีผุดลุกขึ้น 

ในทนัท ีมกีแ็ต่ผูค้รอบครองธาตไุฟและธาตนุ�้าแขง็เท่านั้นที่จะส�าแดงเคลด็วชิา

นี้ออกมาได้ ไฉนซูชงิถงึท�าได้เล่า นางครอบครองธาตุน�้าแขง็ไม่ใช่หรอื เหตุใด

จงึโจมตด้ีวยพลงัธาตไุฟและธาตนุ�้าแขง็ได้ ทกุคนมองไปทางซชูงิอย่างไม่อยาก

จะเชื่อสายตา ขณะเดยีวกนักห็นัไปมองซูลั่วด้วยแววตาเหน็ใจ เพราะหลงัจาก

ที่สองธาตนุี้ผสานกนัแล้ว พลงัยทุธ์ของผูใ้ช้กจ็ะแขง็แกร่งขึ้นมาก เพราะฉะนั้น

แม้ว่าตอนนี้ซลูั่วจะบรรลถุงึขั้นเก้าแล้ว แต่นางกไ็ม่มทีางเอาชนะซชูงิได้เป็นแน่

หากผสานสองพลังธาตุให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ย่อมแข็งแกร่งกว่าผู้มี

พลังยุทธ์อื่นๆ ที่อยู่ในขั้นพลังเดียวกัน ซูลั่วผู้น่าสงสาร...ทุกคนได้แต่ทอด 

ถอนใจออกมาด้วยความรู้สกึเดยีวกนั

ฝนเพลิงโปรยปรายลงมาทั่วราวกับเกล็ดหิมะปลิดปลิว ทว่าฝนเพลิง 

สีแดงชาดที่ห่อหุ้มด้วยประกายสีขาวเหล่านั้นกลับแฝงไปด้วยอานุภาพการ

โจมตทีี่หนกัหน่วง

“ซูลั่ว! ตายเสียเถิด!” ซูชิงค�ารามก้อง จากนั้นก็รวบรวมพลังวิเศษ

ทั้งหมดแล้วกระหน�่าเข้าใส่ซลูั่ว พรบิตานั้น ทั่วทั้งเวทปีระลองยทุธ์กถ็กูปกคลมุ

ไปด้วยฝนเพลงิ ซูลั่วคดิจะหนกีห็นไีม่พ้น

ซูจื่ออันที่อยู่ด้านล่างเวทีประลองลิงโลดใจเป็นที่สุด ซูลั่วจะตายแล้ว! 

ในที่สุดนังตัวดีที่ท�าลายเกียรติและศักดิ์ศรีของเขาหลายครั้งหลายหนก็ตายๆ 

ไปได้เสยีท.ี..หากไม่ได้อยูต่่อหน้าธารก�านลัเช่นนี้แล้ว ซจูื่ออนัต้องหวัเราะออก

มาอย่างบ้าคลั่งเป็นแน่

ทวา่เวลานี้ซูลั่วกลบัยนืสงบนิ่งอยูท่ี่เดมิ สายตาของนางมองปราดไปยงั
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ซูจื่ออนัที่ล�าพองใจด้วยความบ้าคลั่ง สุดท้ายกจ็บันิ่งที่ใบหน้าของซูชงิ ดวงตา

ฉายแววเย้ยหยนั “ซูชงิ เจ้าคดิว่าจะชนะจรงิๆ อย่างนั้นหรอื”

“สังหารเจ้าง่ายดายเสียยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือ” ซูชิงหัวเราะก้องออกมา นี่

เป็นไม้ตายของนาง เป็นไม้ตายที่นางวงิวอนให้ท่านอาจารย์ฝึกฝนให้ก่อนที่จะ

เดนิทางจากส�านกัมา นางตั้งใจใช้มนัเพื่อสงัหารซูลั่วโดยเฉพาะ!

“เช่นนั้นหรอื ถ้าอย่างนั้นกจ็บัตาดใูห้ดแีล้วกนั” ซูลั่วหวัเราะขนั จากนั้น

กส็ะบดัแขนเสื้อ ตอนที่ฝนเพลงิก�าลงัจะตกลงมากระทบร่าง จู่ๆ กเ็หมอืนมี

เกราะป้องกันที่ขัดขวางฝนเพลิงเหล่านั้นไม่ให้ปะทะเข้าใส่กายของซูลั่ว อัน 

ที่จรงิแล้วอาวุธจากซูชงิเข้าไม่ถงึตวัซูลั่วในระยะสบิเมตรด้วยซ�้าไป

ซูชงิตะลงึพรงึเพรดิ ทุกคนในที่นั้นกจ็้องมองซูลั่วอย่างไม่อยากจะเชื่อ

เช่นกนั เกดิอะไรขึ้น! ฝนเพลงิถงึได้กระเดน็กระดอนออกไปแบบนั้น เรื่องนี้

มสีายสนกลในอะไรกนัแน่

ซูชงิตวาดดงัลั่น “ปะทะ! ปะทะ!” ซูชงิบงัคบัทศิทางของฝนเพลงิให้พุ่ง

ตรงเข้าใส่ซูลั่ว ทว่าเหมือนบริเวณสิบเมตรรอบๆ ตัวซูลั่วจะมีแนวป้องกันที่

มองไม่เหน็ซึ่งปกป้องนางเอาไว้จากการโจมตทีุกชนดิ

“ข้าไม่เชื่อ!” พอเหน็สถานการณ์ตรงหน้า ซูชงิกแ็ทบจะคลุ้มคลั่งขึ้นมา

ซูลั่วแค่นยิ้มหยัน “เจ้ามีไม้ตายอยู่คนเดียวหรือไรกัน ประเมินผู้อื่น 

ต�่าเกนิไปเสยีแล้ว”

“เป็นไปไม่ได้!” ซูชิงค�ารามก้อง พอเห็นว่าฝนเพลิงท�าอะไรซูลั่วไม่ได้

เลยแม้แต่นดิ นางกแ็ทบจะเสยีสต ิก่อนจะพุ่งกระโจนเข้าใส่ซูลั่วอย่างบ้าคลั่ง

ราวกบัหญงิเสยีสติ

ซูลั่วยกยิ้มเยน็ชาที่แฝงแววปรามาสออกมา ‘ซูชงิ! เจ้ารนหาที่ตายเอง 

จะโทษข้าไม่ได้นะ’

ใกล้เข้ามาแล้ว ยี่สบิเมตร สบิเมตร ห้าเมตร! จงัหวะที่ซูชงิพุ่งตวัเข้ามา

อยู่ในมติวิ่างเปล่าของซูลั่ว หญงิสาวกย็กยิ้มเจ้าเล่ห์ร้ายกาจขึ้น จากนั้นซูลั่วก็

สั่งความขึ้นในใจเบาๆ ‘ลดความเรว็ครึ่งเท่า!’ ซูชงิที่อยู่ในมติวิ่างเปล่าถูกพลงั
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กดดนัโถมทบัขึ้นเป็นเท่าตวั

ตอนที่พลงักดดนัโถมเข้าใส่ร่างนั้น ซชูงิกไ็ด้สตกิลบัมาในทนัท ีนางรูส้กึ

ว่าสถานการณ์ไม่เข้าทเีสยีแล้ว ระยะสบิเมตรรอบตวัซูลั่วนี้ดูแปลกพลิกึ ทว่า

กว่าจะคดิได้กส็ายไป ไม่มใีครรู้ว่าซูลั่วมอีาวุธชั้นเทพอย่างมติวิ่างเปล่า และก็

ไม่มใีครรู้ด้วยว่าในมติวิ่างเปล่านี้ ซูลั่วคอืเจ้า หากนางคดิจะลดทอนความเรว็

ของผู้อื่น ก็สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย ตอนที่ซูลั่วลดความเร็วของซูชิงลง 

กท็�าให้อกีฝ่ายตกอยู่ในสถานการณ์เป็นรองเรยีบร้อยแล้ว

“เหนอืกว่าผู้มพีลงัยุทธ์ในขั้นเดยีวกนัอย่างนั้นหรอื” ซูลั่วหวัเราะเยอืก 

“ถ้าเช่นนั้นข้าขอพิสูจน์ดูสักหน่อยว่า เจ้าจะเหนือกว่าใครในผู้มีพลังยุทธ ์

ขั้นเดยีวกนัจรงิหรอืไม่” ทนัททีี่สิ้นเสยีง ซูลั่วกโ็จมตี

เปลวเพลงิขนาดใหญ่หกสายพุง่ทะยานออกมาและย้อมท้องฟ้าจนกลาย

เป็นสีแดงฉาน สีแดงปานโลหิตนั้นสาดสะท้อนไปบนใบหน้าของซูชิง เจ้าตัว

สมัผสัได้อย่างชดัเจนว่าเทพเจ้าแห่งความตายก�าลงัจะมาเยอืน

“ไม่! ไม่! ข้าจะตายไม่ได้!” ซูชงิถอยกรูดไปด้านหลงั นางได้สตคินืมา

ทันที พื้นที่สิบเมตรรอบกายซูลั่วนี้แปลกประหลาดนัก แต่หากนางพ้นจาก

บรเิวณนี้ไปได้ เช่นนั้นกค็งรอดพ้นสถานการณ์นี้ใช่หรอืไม่

“คิดจะหนีอย่างนั้นหรือ ไม่ง่ายขนาดนั้น!” ซูลั่วสังเกตเห็นว่าซูชิง

พยายามจะหนอีอกจากมติวิ่างเปล่าของนาง เจ้าตวักร็บีออกกระบวนท่าโจมตี

ในทนัท ี

ยามนี้ซูชิงอัดอั้นใจยิ่งนัก เดิมทีนางเป็นฝ่ายไล่ล่าซูลั่ว เดิมทีนาง 

ต้องการสังหารซูลั่วให้ตายไปเสีย แต่บัดนี้นางกลับเป็นฝ่ายถูกสังหารเสียเอง 

เรื่องนี้ท�าให้ซูชงิแทบจะกระอกัเลอืดตายเพราะความแค้นเคอืง

“ซูชงิ...เจ้าคดิจะสงัหารข้าไม่ใช่หรอืไร หนอีะไรกนัเล่า” เสยีงเย้ยหยนั

ของซูลั่วดงัลอยมาไม่หยุด ซูลั่วรู้ดวี่าครั้งนี้นางจะปล่อยให้อกีฝ่ายหนไีปไม่ได้

เป็นอนัขาด เพราะซชูงิเหน็มติว่ิางเปล่าของตนเองเข้าให้แล้ว ถ้านางไม่ตาย นาง

ต้องโพนทะนาเรื่องนี้ออกไปแน่ๆ ซลูั่วไม่ต้องการให้เกดิปัญหาใดๆ ตามมาอกี
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ฝ่ามือข้างล�าตัวของซูชิงก�าเข้าหากันแน่นจนปลายเล็บจิกเข้าไปในเนื้อ 

จังหวะที่เปลวเพลิงก�าลังจะเข้าปะทะศีรษะของนาง วินาทีนั้นเอง...เสียงฟึ่บก็

ดงัขึ้น จากนั้นซูชงิกห็ายวบัไปจากมติวิ่างเปล่าของซูลั่ว

เกดิอะไรขึ้นกนัแน่ เครื่องหมายค�าถามตวัใหญ่ผดุขึ้นในหวัของซลูั่ว แต่

พอเห็นก้อนหินที่อยู่ในมือของซูชิง หญิงสาวก็เดือดดาลขึ้นมา หินข้ามมิต ิ

อกีแล้วหรอื! หนิข้ามมติเิป็นมติเิคลื่อนที่ ไม่มใีครรูว่้าระยะทางที่หนิข้ามมติส่ิง

ออกไปว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหน ครั้งก่อนหลี่เหยาเหยาก็อาศัยหินข้ามมิตินี้

หนเีอาตวัรอดไปได้ ตอนนี้ซูชงิกค็ดิจะหนอีกีอย่างนั้นหรอื

แต่ไม่รู้ว่าซูชิงโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ เพราะครั้งนี้หินข้ามมิติส่งนาง

ออกไปไม่ไกลพอ นางปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่ขอบเวทีประลองยุทธ์ ทว่าก็

รอดพ้นจากมติวิา่งเปล่าของซูลั่วไปได้อย่างไม่ต้องสงสยั ยามนี้ซชูงิต้องเผชญิ

หน้ากบัทางเลอืกที่ยากจะตดัสนิใจ หนึ่งกค็อืฉวยจงัหวะที่ซลูั่วยงัตามมาไม่ทนั 

กระโดดหลบหนไีปท่ามกลางคนหมูม่าก สองกค็อืหนักลบัไปโรมรนักบัซูลั่วให้

ตายกนัไปข้างหนึ่ง สถานการณ์บบีคั้น หากเลอืกผดิย่อมหมายถงึชวีติ ยามนี้

ซูชงิได้แต่ยนืนิ่งค้างอยู่กบัที่เพราะไม่รู้ว่าจะเลอืกเส้นทางใดดี

หนิข้ามมติ.ิ..ตอนที่ซูชงิมองหนิข้ามมติใินมอืของตนเอง จู่ๆ ความคดิ

หนึ่งก็ผุดวาบขึ้นมา สวรรค์! นางรู้แล้วว่าเพราะเหตุใดบริเวณรอบกายซูลั่ว 

ถงึได้พลิกึพลิั่นนกั มติ!ิ ซูลั่วต้องเป็นผู้ครอบครองธาตมุติแิน่ๆ! จากข่าวที่นาง

สบืทราบมาก่อนหน้านี้ ซลูั่วรูว้ชิาเคลื่อนไหวไร้เงา แล้วไหนจะคลื่นพลงัแปลกๆ 

รอบกายนางอกีเล่า หากเดาไม่ผดิละก ็ สิ่งนั้นต้องเป็นมติวิ่างเปล่าแน่ๆ! พอ

คดิได้แบบนี้ ซูชงิกเ็หมอืนคนฟื้นคนืชพีขึ้นมาอกีครั้ง

นางหนัมาหวัเราะเยาะลั่นใส่ซลูั่ว “ซลูั่ว ถงึข้าสงัหารเจ้าไม่ได้ แต่ใต้หล้า

นี้มคีนมากมายที่สงัหารเจ้าได้ เพราะเจ้าครอบครองสิ่งล�้าค่าที่ชวนให้ผูอ้ื่นรษิยา

มากเกนิไป!”

หัวใจของซูลั่วกระตุกวูบ หรือว่าซูชิงจะรู้ความลับของนาง หากซูชิงรู้ 

ถ้าเช่นนั้นกค็งไม่ได้การเสยีแล้ว! ครั้งนั้นท่านอาจารย์ยอมสละมติขิองตนเอง
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สร้างถุงเฉยีนคุนขึ้นมา และน�าออกไปประมูลสู่ตลาดกเ็พื่อปกปิดเรื่องสถานะ

ของนาง หากเรื่องที่นางเป็นผู้ครอบครองธาตุมิติแพร่ออกไป ถึงตอนนั้น 

ต้องยุ่งยากเป็นแน่ เงื่อนไขที่ท่านอาจารย์ตกลงเอาไว้กับบรรดาผู้อาวุโสจาก 

สกุลใหญ่เหล่านั้นก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เหมือนกับที่ซูชิงกล่าวไว้

จรงิๆ สิ่งล�้าค่าที่ซลูั่วครอบครองและชวนให้ผู้คนปรารถนาที่จะแย่งชงินั้นมมีาก

จนเกนิไป

เลอืดของนาง มติขิองนาง สตัว์วเิศษของนาง ทุกอย่างล้วนแต่ชวนให้

ผูค้นรษิยาตาร้อน ที่ส�าคญัที่สดุกค็อื หากข่าวการเป็นผูค้รอบครองธาตมุติขิอง

นางเลด็ลอดออกไปละก ็เรื่องที่ซลูั่วปล้นสะดมวงัเว่ยยงักจ็ะถูกจบัได้ในทนัท!ี 

ถงึตอนนั้นคนของวงัเว่ยยงักจ็ะร่วมกนัเล่นงานนาง นอกเสยีจากว่าปรมาจารย์ 

หรงอวิ๋นจะสงัหารคนของวงัเว่ยยงัได้หมดสิ้น ไมเ่ช่นนั้นคนเหล่านั้นต้องไล่ลา่

สังหารนางไม่หยุดเป็นแน่ ด้วยเหตุผลนานาประการทั้งหลาย มิติของนางจะ

ถูกเปิดโปงในเวลานี้ไม่ได้เป็นอนัขาด!

ไม่รอให้ซูชงิได้เอ่ยจนจบ ซูลั่วกส็ะบดัแขนเสื้อ จากนั้นเถาวลัย์สทีอง 

กพ็ุ่งทะยานเข้าหาซูชงิในทนัท ีด้านหลงัของซูชงิคอืรมิเวทปีระลองยุทธ์ จะหนี

ก็หนีไม่พ้น ตอนที่เจ้าตัวก�าลังตะลึงงันอยู่นั้น เถาวัลย์เส้นยาวก็ก่อตัวเป็น 

กรงขงัและกกัซูชงิเอาไว้ด้านใน

ซชูงิกลิ้งเกลอืกไปมากบัพื้น นางทั้งดิ้นรน ทั้งพยายามทลายกรงขงั ทว่า

ต้นเซียงซือที่กลายพันธุ์มาแล้วถึงสามระยะหาใช่พันธนาการที่ซูชิงจะหลบหนี

ออกมาได้ง่ายๆ ยิ่งดิ้นรนนานเท่าไร กรงขงัต้นจวี้หลงิกย็ิ่งรดัแน่นขึ้นเรื่อยๆ 

ไม่รู ้ว่าเถาวัลย์ของมันมีหนามแหลมงอกขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไร หนามเล็กๆ  

เหล่านั้นเรียวแหลมยิ่งกว่าเข็มปักผ้า ทิ่มแทงเข้าไปที่ผิวกายของซูชิง กรง

เถาวลัย์กบ็บีตวัแน่นแทบจะผสานเป็นร่างเดยีวกบันกัโทษของมนัที่อยู่ด้านใน

“อ๊า!” หนามแหลมทิ่มแทงไปทั่วร่าง พวกมนัหาใช่หนามธรรมดาๆ ไม่ 

แต่ยงัปนไปด้วยพษิร้ายแรงที่มาจากต้นจวี้หลงิ เป็นพษิที่ท�าให้ปวดร้าวไปทั้ง

ระบบประสาท ด้วยเหตุนี้แม้ว่าซูชงิจะเป็นถงึผู้มพีลงัยุทธ์ขั้นเก้า แต่นางกย็งั




