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ภาคที่สิบสอง

แม้ความทรงจ�าของหนานกงหลวิอวิ๋นจะหายไป แต่เมื่อ

ได้พบนางอีกครั้ง หัวใจของเขาก็พลันอ่อนยวบ หากเขาเลือก 

ที่จะมนีาง กย็่อมต้องเป็นปฏปิักษ์กบัเทยีนเต้า ในที่สุดคุณชาย

รองหนานกงกย็อมรบัชะตากรรมนี้ เพราะอย่างไรเขากป็ล่อยนาง

ไปไม่ได้



หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
หนานกงสูญเสียความทรงจ�า

ซลูั่วพุง่ทะยานไปข้างหน้าไม่หยดุ ทกุจดุที่ปรากฏตวั หญงิสาวจะหยด

ยาพิษลงที่พื้นหรือไม่ก็พงหญ้าข้างทาง นางไม่แน่ใจว่ากองก�าลังคมโลหิตจะ

ต้องยาพษิหรอืไม่ แต่ถ้าถ่วงเวลาพวกมนัได้ย่อมเป็นเรื่องดี

ซูลั่วค�านวณเอาไว้ไม่ผดิ ระหว่างที่กองก�าลงัคมโลหติรุกไล่ตามมานั้น 

คมโลหติเก้ากเ็หยยีบยาพษิเข้าจรงิๆ จากนั้นอาการกก็�าเรบิ คมโลหติเก้าผู้น่า

เวทนาแทบจะเอาชวีติไม่รอด

ด้วยเหตุนี้กองก�าลงัคมโลหติจงึพากนัอกสั่นขวญัแขวน พวกเขาชะลอ

ความเร็วในการไล่ตามลง เพราะต้องใช้สมาธิสามส่วนกับการก�าจัดกับดัก

รายทาง ด้วยเหตนุี้ตอนที่ซลูั่วเดนิทางเข้าไปถงึดนิแดนของสตัว์อสรู กองก�าลงั

คมโลหติจงึยงัตามมาไม่ทนั

ซูลั่วในยามนี้เผชญิหน้ากบัสตัว์อสูรแขง็แกร่งตวัหนึ่ง หญงิสาวประจนั

หน้ากบัเสอืเมฆาขาวหน้าหยก!

“ขั้นบรรลหุ้าดาว” เสยีงของหนานกงหลวิอวิ๋นดงัขึ้นข้างหซูลูั่ว หญงิสาว

แข้งขาอ่อนในทนัท ีเดมิยงัคดิจะประมอืสกัยก ทว่าเวลานี้... จะหนเีอาตวัรอด

ไปทางใดได้
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แววตาอ�ามหติของเสอืเมฆาขาวหน้าหยกจบัจ้องซลูั่ว ดวงตาทรงอ�านาจ

คู่นั้นสาดประกายดุร้ายเหี้ยมเกรียม! ซูลั่วก้าวถอยไปข้างหลัง เสือเมฆาขาว

หน้าหยกกร็ุกไล่เข้ามาใกล้ขึ้น หญงิสาวคดิจะต่อรองกบัมนั

“เจ้ากนิข้าไม่ได้นะ! พวก... พวกท่านพี่ของข้าก�าลงัจะมาถงึแล้ว!”

เสอืเมฆาขาวหน้าหยกจ้องมองซูลั่วด้วยแววตาดุร้าย ลิ้นสแีดงสดแลบ

เลยีปาก

“ข้าพูดเรื่องจริงนะ! พวกท่านพี่ของข้าเก่งกาจมาก หากเจ้ากล้ากินข้า

ละก ็พวกเขาไม่มวีนัปล่อยให้เจ้าลอยนวลเป็นแน่!”

เสอืเมฆาขาวหน้าหยกหวัเราะเจ้าเล่ห์ หลายปีมานี้ไม่มใีครกล้าข่มขูม่นั! 

เจ้ามนุษย์ต�่าต้อยผู้นี้อยากตายหรอืไร

ซูลั่วถอยไปข้างหลงัหนึ่งก้าว แผ่นหลงัแนบต้นไม้โบราณ นางถลงึตา

ใส่เสอืเมฆาขาวหน้าหยก “พี่ใหญ่ของข้าจะสงัหารเจ้าแน่ เขาจะสบัเจา้ออกเป็น

ชิ้นๆ เอาเนื้อเจ้ามาท�าเป็นไส้ซาลาเปา! เจ้าจงรูไ้ว้ว่าพี่ใหญ่ของข้ารกัข้ามากที่สดุ 

ถ้าเจ้าคดิจะกนิข้า กจ็งข้ามศพท่านพี่ของข้าทุกคนไปก่อนเถอะ!”

เสือเมฆาขาวหน้าหยกยังคงหัวเราะเจ้าเล่ห์อยู่เช่นนั้น ซูลั่วชี้นิ้วไปยัง

ทศิทางหนึ่งแล้วเอ่ย “ดูส ิท่านพี่ของข้ามากนัแล้ว!” เสอืเมฆาขาวหน้าหยกหนั

ไปมองตามทิศทางที่ซูลั่วชี้ ก่อนจะพบว่ากลุ่มคนห้าคนก�าลังพุ่งทะยานเข้ามา

ด้วยท่าทางดุดนั

จงัหวะนี้เอง ซูลั่วกต็ะโกนดงัลั่น “พี่ใหญ่ ช่วยข้าด้วย! เจ้าเสอืตวันี้จะ

ขย�้าขา้!” พดูจบนางกท็ะยานตวัออกไป พร้อมกบัแบกหนานกงหลวิอวิ๋นขึ้นไป

อยู่บนยอดไม้โบราณที่สูงเทยีมฟ้า

หากจะกินเจ้ามนุษย์ต�่าต้อยสองคนนี้ต้องข้ามศพพวกนั้นไปก่อนหรือ 

เสือเมฆาขาวหน้าหยกมองมนุษย์สองคนที่หลบอยู่บนต้นไม้โบราณ รอยยิ้ม

หยันปรากฏขึ้นในดวงตา ถ้าเช่นนั้นก็ปล่อยเจ้ามนุษย์โอชะทั้งสองนี้ไปก่อน 

แล้วกนั กนิเนื้อชั้นเลวรองท้องก่อนกไ็ด้

เสือเมฆาขาวหน้าหยกก้าวอย่างสง่างามไปหากองก�าลังคมโลหิตทั้งห้า 



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
9

กองก�าลงัคมโลหติตามรอยซูลั่วมาด้วยความยากล�าบาก ตอนที่ก�าลงัลงิโลดใจ

อยู่นั้น พวกเขากเ็งยหน้าขึ้น ก่อนจะเหน็เสอืขาวรูปร่างผึ่งผายตวัหนึ่งแลบลิ้น

เลยีปาก ขณะที่สายตามองพวกตนราวกบัมองเหยื่ออนัแสนโอชะ

ดวงตาของคมโลหติหนึ่งฉายแววสะพรงึ “เสอืเมฆาขาวหน้าหยก!”

คมโลหติสามเอ่ยต่อ “เสอืเมฆาขาวหน้าหยกขั้นบรรลุห้าดาว?”

ทั้งหมดพากนัตกตะลงึพรงึเพรดิ เสอืเมฆาขาวหน้าหยกขั้นบรรลสุี่ดาว

กย็ากจะรบัมอืเตม็ท ีนบัประสาอะไรกบัเสอืเมฆาขาวหน้าหยกขั้นบรรลหุ้าดาว 

แบบนี้เท่ากบัรนหาที่ตายชดัๆ!

คมโลหิตหนึ่งหวังจะเจรจากับเสือเมฆาขาวหน้าหยกด้วยเหตุผล ทว่า

เจ้าเสือเมฆาขาวหน้าหยกกลับไม่คิดจะเสวนากับพวกเขา เพราะมันกระโจน 

เข้ามาเตม็ก�าลงั จากนั้นกพ็ุ่งเข้าใส่คมโลหติเก้าซึ่งอ่อนแอที่สุด!

“โฮกกก!”

สิ้นเสียง เสือเมฆาขาวหน้าหยกก็ส�าแดงอ�านาจด้วยการขย�้าคมโลหิต

เก้าภายในค�าเดยีว!

“ไม่!” วนิาทนีั้นคมโลหติหนึ่ง คมโลหติสาม คมโลหติห้า และคมโลหติ

เจด็ตะโกนก้องออกมาอย่างพร้อมเพรยีงกนั

มหีรอืที่เสอืเมฆาขาวหน้าหยกจะฟังค�าพวกเขา มนักดัร่างของคมโลหติ

เก้าออกเป็นสองส่วน ตอนที่ก�าลงัจะกนิ... 

ถุยๆๆ! เสอืเมฆาขาวหน้าหยกคายซากศพของคมโลหติเก้าออกมา!

“ไร้รสชาติ” น�้าเสียงเย็นยะเยือกของเสือเมฆาขาวหน้าหยกดังกังวาน 

ขึ้นมา

คมโลหติหนึ่งกบัพรรคพวกที่เหลอืโมโหจนแทบเสยีสต ิไร้รสชาตอิะไร

กัน พวกเขาต้องมองพี่น้องของตนถูกขย�้าเป็นสองท่อนต่อหน้าต่อตา ซ�้าเสือ

เมฆาขาวหน้าหยกยงัท�าท่ารงัเกยีจ ตงิว่าพวกเขาไร้รสชาต ิกองก�าลงัคมโลหติ

เดอืดดาลจนเกอืบจะคลั่ง

ความแค้นเคอืงปะทขุึ้น การต่อสู้จงึบงัเกดิ! เสอืเมฆาขาวหน้าหยกปะทะ
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กบัคมโลหติหนึ่ง คมโลหติสาม คมโลหติห้า และคมโลหติเจด็! เสอืเมฆาขาว

หน้าหยกถูกล้อมอยู่ตรงกลาง มนุษย์ทั้งสี่ดักขวางมันทั้งสี่ทิศ สองฝ่ายผลัด

กนัรุกผลดักนัรบัอย่างดุเดอืด วนิาทนีั้นแยกไม่ออกว่าใครจะเป็นผูแ้พ้หรอืชนะ

ระหว่างวกิฤตแิห่งความเป็นความตายนั้น ใครจะยงัมเีวลามาสนใจซลูั่ว 

กับหนานกงหลิวอวิ๋นอีกเล่า ซูลั่วที่ลอบดูการต่อสู้ในครั้งนี้สบโอกาสเหมาะ  

จงึแบกหนานกงหลวิอวิ๋นขึ้นบนหลงั จากนั้นกค็ว้ากิ่งไม้โบราณแล้วโหนตวัหลบ

หนไีปอย่างเงยีบเชยีบและไร้ร่องรอย

หลงัพ้นอาณาเขตของเสอืเมฆาขาวหน้าหยกมาได้ ซลูั่วกป็าดเหงื่อออก

จากหน้าผาก ส�าหรบัผู้ที่มพีลงัยุทธ์ชั้นเทพฤทธิ์ห้าดาวอย่างนาง การหลบหนี

กลุ่มยอดฝีมอืขั้นบรรลุมใิช่เรื่องง่ายเลย

เวลานี้ร่างของหนานกงหลิวอวิ๋นที่อยู่บนหลังของซูลั่วเกร็งขึ้นมาทั้งตัว 

หญงิสาวตกใจ รบีวางเขาลงกบัพื้นแล้วเอนหลงัให้เขาพงิต้นไม้ สายตาจบัจ้อง

ชายหนุ่มด้วยความกระวนกระวาย

หนานกงหลวิอวิ๋นกระอกัเลอืดสดี�าออกมา ซลูั่วจบัชพีจรชายหนุ่มก่อน

จะเอ่ย “กระอกัเลอืดสดี�าออกมาครบเจด็ครั้งเมื่อใด พษิในกายของท่านกจ็ะ

ถูกถอนออกจนสิ้น ตอนนี้เพิ่งจะกระอกัออกมาสองครั้ง ยงัต้องใช้เวลาอกีพอ

สมควร”

หนานกงหลวิอวิ๋นที่เอนกายพงิต้นไม้เหลอืบมองซลูั่วด้วยแววตาวบัวาว 

เดมิคดิว่าหญงิสาวผู้นี้คอืตวัปัญหา เป็นภาระถ่วงการเดนิทาง ทว่าสิ่งที่นางท�า

มาตลอดทางนี้กลับเปลี่ยนแปลงความคิดของหนานกงหลิวอวิ๋นที่มีต่อซูลั่ว 

ไปอย่างสิ้นเชงิ พลงัยุทธ์อ่อนด้อย แต่กลบัเฉลยีวฉลาดยิ่งนกั นางไม่เพยีงมี

รปูโฉมงดงาม ซ�้ายงัมมีนัสมองชั้นเลศิที่ท�าให้ศตัรรู�่าไห้ไม่ออกครั้งแล้วครั้งเล่า

หนานกงหลวิอวิ๋นมอีปุนสิยัเย่อหยิ่งมาแต่ไหนแต่ไร เป็นบรุษุที่มคีวาม

ยโสอยู่ในสายเลือด เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครรู้เท่าทันความคิดหรือสติ

ปัญญาของเขามาก่อน ทว่าเวลานี้ชายหนุ่มพบว่าหญิงสาวผู้นี้เข้าใจความคิด

ของเขาอย่างทะลุปรุโปร่ง
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“มองข้าเช่นนี้ท�าไมกนั ดอกไม้บานบนใบหน้าข้าหรอืไร” ซลูั่วถูกแววตา

ลกึล�้าของหนานกงหลวิอวิ๋นจ้องเสยีจนขนลุกขนพอง

จู่ๆ  หนานกงหลวิอวิ๋นกห็วัเราะออกมา ใบหน้าที่งดงามลม่บ้านจมเมอืง

อยู่แล้ว มาบดันี้ดูราวกบับปุผาผลบิานที่สวยงามที่สดุในใต้หล้า รอยยิ้มของเขา

ท�าใหซ้ลูั่วตะลงึงนัไปในทนัท ีตั้งแต่ที่พบหน้ากนัอกีครั้ง หนานกงหลวิอวิ๋นกม็ี

ท่าทหี่างเหนิมาโดยตลอด หยิ่งยโส ปากคอเราะราย สรุปแล้วกค็อืไม่ถูกชะตา

นาง ทว่ารอยยิ้มนี้ของเขากลับท�าให้ซูลั่วรู้สึกราวกับย้อนเวลากลับคืนไปใน 

วนัวานอย่างไรอย่างนั้น

“เจ้า... ไม่เลวเลย” ดวงตาคู่งามของหนานกงหลวิอวิ๋นจบันิ่งที่ซูลั่ว น�้า

เสยีงของเขาคล้ายยกย่อง

“แค่ไม่เลวเท่านั้นหรอื ไฉนถงึไม่ยอดเยี่ยมมากเล่า” ซูลั่วได้คบืจะเอา

ศอก

หนานกงหลวิอวิ๋นปรายสายตาขุ่นมองซูลั่ว แล้วจู่ๆ กโ็พล่งถาม “เจ้ามี

สตัว์วเิศษหรอืไม่”

ซูลั่วตอบ “ต้องมอียู่แล้ว ข้ามสีองตวัเชยีวนะ แต่ว่าหลายปีมานี้พลงั

ยุทธ์ของพวกมนัตามข้าไม่ทนั น่ากลุ้มใจชะมดั”

“ขอข้าดูพวกมนัท”ี หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ย

“อ้อ” ซูลั่วหิ้วคอเจ้ามงักรเทพน้อยกบัเจ้าแมวด�าที่เอาแต่กนิแล้วกน็อน

อยู่ในมติขิองนางออกมา “ท่านดูส ิพวกมนัเพิ่งจะมพีลงัยุทธ์ชั้นเทพฤทธิ์สาม

ดาวเท่านั้น อ่อนแอกว่าข้าเสยีอกี หากปล่อยออกมาในป่าปีศาจแห่งนี้ละก ็มี

หวงัถูกสตัว์อสูรแขง็แกร่งขย�้าจนไม่เหลอืกระดูกเป็นแน่”

เจ้ามังกรเทพน้อยและเจ้าแมวด�ามองซูลั่วสลับกับหนานกงหลิวอวิ๋น

ด้วยดวงตาด�าขลบัวบัวาว ตอนที่สบกบัสายตาของชายหนุ่ม เจ้าสตัว์วเิศษทั้ง

สองกซ็ุกตวัเข้าสู่อ้อมแขนของซูลั่วโดยไม่รู้ตวั หนานกงหลวิอวิ๋นยื่นแขนเรยีว

ออกมาดงึหลงัคอเจ้ามงักรเทพน้อยแล้วจ้องหน้ามนั

“แอ๊ว” เจ้ามงักรเทพน้อยหดคอด้วยความเจบ็
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หนานกงหลวิอวิ๋นโยนเจ้ามงักรเทพน้อยขี้ขลาดกลบัคนืให้ซลูั่ว จากนั้น

กห็ิ้วคอเจ้าแมวด�าขึ้นมาแทน แม้เจ้าแมวด�าจะรู้สกึกริ่งเกรงชายหนุ่ม ทว่ามนั

กลบัปั้นหน้านิ่งพลางจ้องหนานกงหลวิอวิ๋นกลบัด้วยสายตาเยน็ชา

หลงัจากพนิจิมองอย่างละเอยีด สายตาของหนานกงหลวิอวิ๋นกเ็บนมา

ที่ซูลั่วอกีครั้ง ขณะที่หญงิสาวยงัเอาแต่คร�่าครวญไม่เลกิ

“พลงัยทุธ์ของเจ้าสองตวันี้แทบจะไม่ก้าวหน้าขึ้นเลย พวกมนัเอาแต่กนิ

ไม่หยุด ของดีๆ  ในมติขิ้ากถ็ูกพวกมนักนิจนเกลี้ยง เฮ้อ เอาแต่กนิแล้วกน็อน 

พลงัยุทธ์ไปไม่ถงึไหน ข้าละปวดใจแทนพวกมนันกั”

หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วด้วยแววตาที่ใช้มองคนเขลา

“...” ชายหนุ่มไม่ได้พูดอะไรออกมา

ซูลั่วที่ถูกมองแบบนั้นกเ็กดิความฉงน “อะไรกนั ข้าพูดอะไรผดิอย่าง

นั้นหรอื”

หนานกงหลวิอวิ๋นยื่นมอืไปลบูหวัเจ้ามงักรเทพน้อยกบัเจ้าแมวด�า ก่อน

จะถอนหายใจยาวอย่างจนใจ คล้ายอยากเอ่ยเป็นเชงิว่า ‘มเีจ้านายเช่นนี้ พวก

เจ้าล�าบากน่าดูสนิะ’

ซูลั่วถามด้วยความสงสยั “ท่านหมายความว่าอย่างไรกนั”

หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วอย่างขดัใจ “เจ้ารู้หรอืไม่ว่ามนัคอืมงักรเผ่า

พนัธุ์ใด” หลงัจากอยู่กบัซูลั่วมาระยะหนึ่ง หนานกงหลวิอวิ๋นกล็ดท่าทเีย่อหยิ่ง

และสงูศกัดิ์ของตนลงโดยไม่รูต้วั และแทนที่ด้วยความเอน็ดูซึ่งเขาเองกไ็ม่ทนั

ตระหนกัถงึ

“เจ้ามงักรเทพน้อย สายเลอืดมงักรเทพอย่างไรเล่า” ซูลั่วตอบชดัถ้อย

ชดัค�า ก่อนจะหวนคดิถงึเมื่อครั้งที่นางเกบ็ไข่ของมนัได้จากอาณาจกัรป้ีลั่ว ครา

นั้นบดิาของมนัไล่ล่านางจนสุดหล้าฟ้าเขยีวเลยทเีดยีว

หนานกงหลิวอวิ๋นมีท่าทางจนใจ “ในจักรวรรดิกลางมีอาณาจักรแห่ง

หนึ่งเรยีกว่าเกาะมงักรเทพ เกาะมงักรเทพนี้เป็นดนิแดนที่ทรงอทิธพิลไม่ด้อย

ไปกว่าสี่เผ่าพนัธ์ุใหญ่! เจ้ามงักรเทพน้อยที่อยูก่บัเจ้าในเวลานี้สามารถปลกุสาย
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เลอืดมงักรเทพที่แท้จรงิในกายได้ เจ้ารู้หรอืไม่ว่าหากปลุกสายเลอืดมงักรเทพ

ในกายได้จะเป็นเช่นไร”

“เปน็เชน่ไร” ซูลั่วอึ้งไป นางเข้าใจมาตลอดว่าเผ่าพนัธุข์องเจา้มงักรเทพ

น้อยมถีิ่นฐานอยู่ที่อาณาจกัรป้ีลั่ว ใครจะคดิเล่าว่ามนัจะสามารถปลกุสายเลอืด

มงักรเทพในกายได้!

“เป็นต้นว่าข้า... สามารถปลุกสายเลือดเผ่าพันธุ์หงส์มังกรในกายได้ 

เพราะเหตุนี้ข้าจึงถูกก�าหนดให้เป็นราชันแห่งเผ่าพันธุ์หงส์มังกร” หนานกง 

หลวิอวิ๋นมองซูลั่วด้วยสหีน้าจรงิจงั ความหมายนั้นชดัเจนแจ่มแจ้ง

“ท่านจะบอกว่า... จะบอกว่า...” ซูลั่วกลืนน�้าลาย “ท่านจะบอกว่าใน

อนาคตเจ้ามงักรเทพน้อยจะกลายเป็นราชนัแห่งเกาะมงักรเทพ?” ...และเกาะ

มงักรเทพกม็สีถานะไม่ด้อยไปกว่าสี่เผ่าพนัธุใ์หญ่? ซลูั่วมองเจ้ามงักรเทพน้อย

ด้วยสายตาตะลงึ เจ้าตวัอึ้งไป ไม่เพยีงแค่นางเท่านั้น แม้แต่เจ้ามงักรเทพน้อย

เองกต็ะลงึงนัด้วยเช่นกนั มนัมองซูลั่วด้วยสายตาฉงน

หนานกงหลิวอวิ๋นจ้องซูลั่วด้วยแววตาขรึม ก่อนจะพยักหน้าอย่าง 

หนกัแน่น “ถูกต้อง”

“อกึ” ซูลั่วกลนืน�้าลายอกีครั้ง “แต่... แต่พลงัยุทธ์ของมนัเหมอืนจะไม่

กระเตื้องขึ้นเลย”

หนานกงหลวิอวิ๋นถอนหายใจออกมา ก่อนจะมองหญงิสาวด้วยสหีน้า

จนด้วยค�าพูด “เจ้าเลี้ยงมนัเช่นนี้ พลงัยุทธ์ของมนัย่อมไม่สูงขึ้นอยู่แล้ว!”

“วธิเีลี้ยงมนัของข้า?” จู่ๆ ซูลั่วกเ็กดิลางสงัหรณ์ไม่ดขีึ้นมา

หนานกงหลวิอวิ๋นไม่ได้ตอบค�าถามนาง แต่ชี้ไปที่เจ้าแมวด�า “รูท้ี่มาของ

มนัหรอืไม่”

“ที่มาของมนั?” ซูลั่วถามด้วยความสงสยั

หนานกงหลิวอวิ๋นมองซูลั่วด้วยสีหน้าจนใจ สุดท้ายพอเห็นสายตา 

ไร้เดยีงสาของนางที่มองมา ฝ่ามอืใหญ่กข็ยี้ลงบนศรีษะของหญงิสาวเบาๆ ก่อน

ชายหนุ่มจะถอนหายใจยาว “เจ้านี่นะ...”
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“อะไรกนัเล่า...” ซูลั่วมองอกีฝ่ายด้วยสหีน้าไม่รู้ความ

หนานกงหลวิอวิ๋นอธบิาย “เจ้าแมวด�าตวันี้มทีี่มาไม่ธรรมดา หากข้าจ�า

ไม่ผดิละก ็บรรพบุรุษของมนัคอืเจ้าเทวะวฬิาร์เทพ แต่ว่าจะกระตุ้นสายเลอืด

เจ้าเทวะในกายมนัได้หรอืไม่กอ็ยู่ที่เจ้านายของมนัแล้ว”

“หา?” ซูลั่วตะลงึพรงึเพรดิ ที่แท้นางกค็รอบครองสตัว์วเิศษผู้ยิ่งใหญ่

ไว้ถงึสองตวัด้วยกนั แต่นางกลบัไม่เคยรู้มาก่อนเลย หากไม่ใช่เพราะหนานกง

หลวิอวิ๋นบอกใบ้ กไ็ม่รู้ว่านางจะงมโข่งไปอกีนานแค่ไหน...

“ถ้าเช่นนั้น... ข้าต้องท�าอย่างไรเล่า” ซูลั่วถาม

“ตอนนี้น่ะหรอื...” หนานกงหลวิอวิ๋นหยบิหนิวเิศษสแีดงเพลงิสองก้อน

ออกมาจากอกเสื้อ ก่อนจะยกให้สตัว์วเิศษทั้งสองตวัละก้อน “กนิเสยี”

เจ้ามงักรเทพน้อยและเจ้าแมวด�าหนัมามองซูลั่ว หญงิสาวพยกัหน้า

“รบีกนิเสยีส”ิ เวลานี้ซูลั่วรู้สกึละอายใจต่อสตัว์วเิศษทั้งสองยิ่งนกั

หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วอย่างขุ่นมวั “หนิวเิศษเก้าดาวสองก้อนนี้จะ

ช่วยกระตุ้นสายเลอืดเจ้าเทวะในกายของพวกมนัได้ บอกให้พวกมนัรบัเอาไว้

เสีย หากพวกมันตื่นขึ้นมาเมื่อใด เชื่อว่าพลังยุทธ์ต้องเปลี่ยนแปลงชนิด 

หน้ามอืเป็นหลงัมอือย่างแน่นอน”

ซูลั่วพยกัหน้า “วธิกีารเลี้ยงดูพวกมนัของข้าไม่ถูกต้อง?”

“เจ้าคดิว่าอย่างไรเล่า” หนานกงหลวิอวิ๋นปรายตามองซูลั่ว

“เอ่อ...”

หนานกงหลิวอวิ๋นเอ่ย “พวกมันต้องต่อสู้ การต่อสู้ไม่หยุดจะช่วย

กระตุ้นสายเลือดในกายได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่คอยปกป้องคุ้มกันพวกมัน 

เอาไว้ หรอืให้พวกมนัเอาแต่กนิๆ นอนๆ เจ้านี่นะ”

ซูลั่วรบัฟังแต่โดยดี

จงัหวะนี้เอง สายตาของหนานกงหลวิอวิ๋นกเ็หลอืบมองขอบฟ้าไกลลบิ 

ก่อนรงัสเียน็ยะเยอืกจะวาบขึ้นในดวงตาของเขา “ตามมาแล้ว”

“ตอนนี้จะท�าเช่นไรดี” ซูลั่วมองใบหน้าขาวซีดของหนานกงหลิวอวิ๋น  
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อกีฝ่ายเพิ่งกระอกัเลอืดออกมาสองครั้งเท่านั้น ถ้าจะให้กลบัมาเป็นปกตกิต้็อง

ใช้เวลาอกีระยะหนึ่ง

หนานกงหลวิอวิ๋นกล่าว “ถ้าเจ้าหนไีปคนเดยีว โอกาสรอดจะมมีากกว่า”

ซลูั่วกลบัส่ายหน้าอย่างเดด็เดี่ยว “ถ้าจะอยูก่อ็ยู่ด้วยกนั หากตายกต็าย

พร้อมกนั ข้าไม่มวีนัทิ้งท่านไว้แน่!”

“เจ้าแน่ใจ?” สายตาของหนานกงหลวิอวิ๋นจ้องมองที่ซูลั่ว

“ข้าแน่ใจ มั่นใจ และตั้งใจ!” แววตาของซูลั่วบอกให้รู้ถงึความมุ่งมั่น

ของนาง

“แต่ว่าโอกาสมอดม้วยเก้าในสบิ”

“ขอเพยีงได้อยู่กบัท่าน ความตายน่ากลวัอนัใดเล่า” ซูลั่วสบสายตากบั

อกีฝ่ายอย่างเอาจรงิเอาจงัเช่นกนั

หนานกงหลิวอวิ๋นไม่เข้าใจ ได้พบหน้ากันเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ไม่กี่วัน

เทา่นั้น ไฉนหญงิสาวผู้นี้ถงึได้ปักอกปักใจในตวัเขาถงึขนาดนี้ แต่วา่แบบนี้ก.็..

“ข้างหน้าอกีสามสบิเมตรมถี�้าแห่งหนึ่ง” น�้าเสยีงกระจ่างใสของหนานกง

หลวิอวิ๋นช่างเยน็ยะเยอืก

“ข้าเห็นแล้ว” แม้ปากถ�้าจะลี้ลับ ทว่าหลังจากที่ได้รับการชี้น�าจาก 

หนานกงหลวิอวิ๋น ซูลั่วกม็องเหน็อย่างรวดเรว็

“ในถ�้าแห่งนั้นมไีอพษิ หากเข้าไปอาจเสยีชวีติ แต่ถ้าไม่เข้ากไ็ร้ลมหายใจ

อย่างแน่นอน เจ้าคดิว่าอย่างไร” นี่เป็นครั้งแรกที่หนานกงหลวิอวิ๋นถามความ

เหน็ของซูลั่ว

ซูลั่วยิ้มผ่านดวงตา “ถ้าเช่นนั้นกเ็ลอืกทางที่อาจจะมหีวงั”

“ไป” หนานกงหลวิอวิ๋นลุกขึ้นยนื

ซูลั่วยิ้มบางก่อนเอ่ย “ข้าพาท่านไปเอง”

ซลูั่วใช้วชิา เคลื่อนไหวไร้เงา ทะยานเข้าไปถงึด้านในถ�้าโดยไม่ทิ้งร่อง

รอยเอาไว้ที่ปากถ�้าเลยแม้เพยีงนดิ
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ภายในถ�้ามดืมดิ มองไม่เหน็นิ้วมอืทั้งห้า ซ�้าตอนที่พวกเขาเข้ามา หลงั

จากสูดลมหายใจเข้าไป ซูลั่วกไ็ด้กลิ่นฉุนบาดจมูก

“มพีษิ” ซูลั่วกลั้นลมหายใจยามมองหนานกงหลวิอวิ๋น

หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้า “เจ้าไม่รู้สกึว่าพื้นที่รอบนอกเงยีบจนดูผดิ

ปกตหิรอื”

ซูลั่วกระจ่างแจ้งขึ้นมา “ใช่ ไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆ  

ซ�้าต้นไม้กเ็หี่ยวเฉาโรยรา เดมิข้าคดิว่าดนิมปีัญหาเสยีอกี ที่แท้...”

“ในถ�้านี้ก็ไม่มีสิ่งมีชีวิต เพราะฉะนั้นเราอาจจะตายกันทั้งคู่” น�้าเสียง

ของหนานกงหลวิอวิ๋นยงัเรยีบเฉยเช่นเดมิ

ตอนนี้เอง เสยีงฝีเท้ากด็งัขึ้นด้านนอกถ�้า เสยีงของมนัดงักงัวาน สหีน้า

ของซูลั่วพลนัเปลี่ยนไปเลก็น้อย เอ่ยด้วยเสยีงกระซบิแผ่วเบา “ตามมาเรว็ถงึ

เพยีงนี้เชยีว”

หนานกงหลวิอวิ๋นรบัค�าในล�าคอ “ฝีเท้าเจด็คน พวกเขาเอาชนะเจา้อสรู

เขลาตวันั้นมาได้แล้ว”

“ถ้าเช่นนั้นพวกเรากร็บีไปเรว็!” ซูลั่วยอมต้องพษิจนตายดกีว่าถูกกอง

ก�าลงัคมโลหติจบัตวัไป

ฝีเท้าของหนานกงหลวิอวิ๋นยงัเนบินาบเหมอืนเดมิ เขาเอ่ยด้วยน�้าเสยีง

ไม่รบีร้อน “กวา่พวกมนัจะหาปากถ�้าเจอ และตดัสนิใจวา่จะเข้ามาหรอืไม่คงใช้

เวลาไม่น้อย จะรบีร้อนไปท�าไม”

เอาละ ฮ่องเต้ไม่ร้อนพระทัย ขันทีร้อนใจ... ซูลั่วสงบสติอารมณ์ลง 

ความมดืสนทิภายในถ�้าบดบงัทศันวสิยั ทว่ากลบัท�าให้ประสาทสมัผสัแจ่มชดั

ขึ้น เพราะเหตนุี้ไม่นานหญงิสาวถงึรูส้กึได้ว่าพวกเขาก�าลงัก้าวเท้าบนพื้นที่ลาด

ต�่าลงไปเรื่อยๆ

เส้นทางนี้กว้างเพยีงสองคนเดนิเท่านั้น มนัทอดตวัต�่าคล้ายก้าวลงจาก

เนินเขาอย่างไรอย่างนั้น หลังจากเดินมาราวๆ สิบนาที เสียงกระจ่างใสของ

หนานกงหลวิอวิ๋นกด็งัขึ้นอกีครั้ง “พวกมนัตามมาแล้ว”
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“พวกเราเล่า?”

“รู้สกึหายใจล�าบากเหมอืนจะขาดอากาศหรอืไม่” หนานกงหลวิอวิ๋นยงั

คงสงบเยอืกเยน็เหมอืนเดมิ ราวกบัว่าสิ่งที่สูดเข้าไปมใิช่ควนัพษิ แต่เป็นอากาศ

บรสิุทธิ์อย่างไรอย่างนั้น

“เลก็น้อย” ซูลั่วตอบตามตรง

“ปล่อยเจ้าแมวด�าออกมา” หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยเสยีงขรมึ ซูลั่วรบีส่ง

เจ้าแมวด�าให้อกีฝ่ายทนัที

หนานกงหลวิอวิ๋นกรดีคมวายุเข้าที่หน้าท้องของเจ้าแมวด�า เจ้าแมวด�า

สูดลมหายใจเยอืกด้วยความเจบ็ปวด

ตอนที่ซลูั่วก�าลงัจะถาม หนานกงหลวิอวิ๋นกเ็อ่ยขึ้นเสยีก่อน “บรรพบรุษุ

ของเจ้าแมวด�าตวันี้คอืราชนัแมวด�าสารพดัพษิ ให้มนัเสพพษิที่นี่เข้าไปกจ็ะช่วย

กระตุ้นสายเลอืดเจ้าเทวะได้”

“จรงิหรอื” ซูลั่วถามด้วยความสงสยั

หนานกงหลวิอวิ๋นตอบเสยีงเรยีบ “แม้จะไม่รูว้า่พษินี้ถกูปากมนัหรอืไม่

กเ็ถดิ”

ความหมายกค็อืถ้าพษิที่นี่ไม่ถกูปากเจ้าแมวด�า มนัจะต้องตายอย่างนั้น

หรอื

“แต่ว่าทายาทของราชนัแมวด�าสารพดัพษิคงจะไม่ต้องพษิจนตายง่ายๆ 

หรอก เพราะฉะนั้นลองดูหน่อยแล้วกนั” หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยอย่างง่ายดาย

ยิ่งนกั

“หง่าวๆ!”

เจ้าแมวด�าร้องออกมาด้วยความโมโหเพราะวาจาเฉยชาของหนานกง

หลวิอวิ๋น แต่สดุท้ายกท็�าได้เพยีงเบอืนหน้าหนอีย่างยโส ทว่ามนัสมัผสัได้อย่าง

ชัดเจนว่า หลังจากที่ถูกหนานกงหลิวอวิ๋นกรีดแผลตรงใต้ท้อง ละอองพิษ 

เยน็วาบกไ็หลซมึเข้าสู่ร่างกายของมนัอย่างรวดเรว็ ดเูหมอืนวา่ร่างกายจะตอบ

สนองพษินี้เป็นอย่างด ีจากนั้นมนัจงึเสพพษิเข้าสู่ร่างอย่างเตม็ที่
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ซูลั่วลอบสื่อสารกบัเจ้าแมวด�า เจ้าแมวด�าตอบกลบัมา

“ยงัไหว”

“ไม่ไหวต้องบอกข้านะ” ซูลั่วก�าชบั เจ้าแมวด�ากพ็ยกัหน้ารบั

พษิในถ�้ายงัหนกัหน่วงเหมอืนเดมิ แต่เป็นเพราะได้เจ้าแมวด�าเบกิทาง 

ดงันั้นละอองพษิที่อยูเ่บื้องหน้าหนานกงหลวิอวิ๋นกบัซลูั่วจงึจางไปไม่น้อย ทว่า

ไม่นานพษิเหล่านั้นกก็่อตวัขึ้นเป็นมวลอากาศหนาแน่นอกีครั้ง

ซลูั่วเดนิกอดเจ้าแมวด�าพลางลอบมองหนานกงหลวิอวิ๋นไปด้วย เขาคดิ

แผนการนี้ได้ตั้งแต่เมื่อใดกนั เรื่องที่ซูลั่วแน่ใจกค็อื ทั้งหมดนี้ต้องไม่ใช่ความ

คดิที่เกดิขึ้นอย่างกะทนัหนัของอกีฝ่ายอย่างแน่นอน ชายหนุ่มเป็นแบบนี้เสมอ 

มักจะวางแผนการเอาไว้ล่วงหน้า ทว่ากลับไม่ปริปากให้ใครรู้ จนกระทั่งคน

อื่นๆ ตระหนกัได้เองในภายหลงั บุรุษผู้นี้ไม่ว่าความทรงจ�าจะหายไปหรอืไม่ 

กย็งัคงเจ้าเล่ห์กลิ้งกลอกเหมอืนเดมิ

เสียงฝีเท้าที่ตามมาด้านหลังชัดเจนขึ้นทุกทีๆ ทว่าหนานกงหลิวอวิ๋น 

กย็งัก้าวย่างไปเรื่อยๆ อย่างไม่เร่งรบีเช่นเดมิ

ซูลั่วถาม “ไม่ถูกตามไล่ล่าแล้วหรอื”

หนานกงหลวิอวิ๋นคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม “ถูกไล่ล่าแล้วอย่างไร”

ซูลั่วคดิอยู่ครู่หนึ่ง “ความหมายของท่านกค็อื ต่อให้พวกมนัไล่ตามมา

จนทนั พวกมนักไ็ม่กล้าลงมอื?”

หนานกงหลวิอวิ๋นปรายตามองซูลั่วอย่างคาดไม่ถงึ “เจ้ากไ็ม่เขลานี่”

“ถึงอย่างไรข้าก็ก�าลังจะเลื่อนขั้นไปสู่ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิแล้วนะ 

พูดจาให้รื่นหูหน่อยไม่ได้หรือไร” ซูลั่วอุ้มเจ้าแมวด�าแล้วเดินตรงไปข้างหน้า 

“หากลงมอื พษิจะลามเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเรว็ จากนั้นจะออกฤทธิ์ทนัท ีผล

กค็อืสิ้นลมหายใจอยู่ในถ�้าแห่งนี้เอง”

หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้า

“ขอแค่พวกเราเดนิไปเรื่อยๆ และเอาตวัรอดให้นานกว่าพวกมนัใช่หรอื

ไม่” ซูลั่วถาม “แต่ถ้าพวกมนัตระหนกัเรื่องนี้ได้ แล้วถอนก�าลงัออกไปเฝ้าที่
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ปากทาง พวกเราจะท�าเช่นไรเล่า”

จงัหวะนี้เองหนานกงหลวิอวิ๋นกถ็อนหายใจยาว “ปากอปัมงคลนกั”

“เอ?” ซลูั่วฉงน ก่อนจะกระจ่างแจ้งโดยพลนั “พวกมนักลบัไปแล้วหรอื”

หนานกงหลิวอวิ๋นพยักหน้า “ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีได้ครอบครอง

ทายาทของราชนัแมวด�าสารพดัพษินี่นา”

“แล้วเราจะท�าเช่นไรด”ี กองก�าลงัคมโลหติดกัเฝ้าอยู่ด้านนอก อาการ

บาดเจบ็ของหนานกงหลวิอวิ๋นกย็งัไม่ฟืนตวัด ีพษิในถ�้าหนกัหน่วงและรุนแรง 

ไม่ว่าจะเลอืกทางใดกม็แีต่ตายกบัตาย

ซูลั่วรู้สกึว่าตนตกอยู่ในสถานการณ์วกิฤตคิบัขนัเตม็ท ีทว่าสายตาของ

นางกลบัเอาแต่จบันิ่งไปที่หนานกงหลวิอวิ๋นบ่อยครั้ง นางอบัจนหนทาง แต่ใช่

ว่าหนานกงหลวิอวิ๋นจะประสบปัญหาเดยีวกนั ด้วยมนัสมองอนัชาญฉลาดและ

การคดิค�านวณที่แม่นย�าของเขา ชายหนุม่มกัจะหาหนทางรอดให้ตวัเองได้เสมอ

“สมัผสัได้หรอืไม่” น�้าเสยีงเรยีบเรื่อยของหนานกงหลวิอวิ๋นดงัขึ้นข้างหู

ซูลั่ว

‘สมัผสัได้หรอืไม่ สมัผสัอะไรกนั’ ซูลั่วหลบัตาลงแล้วใช้พลงัจติสมัผสั

ไปรอบๆ

ขณะที่กองก�าลงัคมโลหติไม่อาจต้านทานพษิภายในถ�้าได้ ทั้งหมดถอน

ก�าลงัออกไป หวัหน้ากองคมโลหติหวัเราะเยอืก “ถ�้าแห่งนี้ลกึล�้าไร้ทางสิ้นสุด 

ไอพิษคุกรุ่น พวกมันยืนหยัดได้ไม่นานแน่ เพราะฉะนั้นการเฝ้าปากทางเข้า 

เอาไว้จงึเป็นทางเลอืกที่เฉยีบแหลมที่สุด จากการค�านวณอย่างแม่นย�าของข้า 

พวกมนัอยู่ในนั้นได้ไม่เกนิเจด็วนั เพราะฉะนั้นอกีเจด็วนัให้หลงั ข้าจะบกุเข้าไป

ในถ�้าแล้วลากศพของพวกมันออกมาเอง อาวุธเทวะสิบสองนักรบต้องอยู่ที่ 

พวกมนัแน่”

“ลกูพี่ หากมทีางออกอกีด้านเล่า” คมโลหติหนึ่งถามหวัหน้ากองของตน

ที่ตามมาสมทบด้วยสหีน้าจรงิจงั

ใครจะคดิว่าหวัหน้ากองคมโลหติกลบัหวัเราะเสยีงดงัลั่น “ตอนนี้พวก
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มนัมพีลงัยุทธ์ขั้นใด”

คมโลหติหนึ่งตอบทนัท ี“คนหนึ่งบาดเจบ็สาหสั ซ�้ายงัต้องยาพษิ ส�าแดง

พลงัยุทธ์ออกมาได้เพยีงเศษเสี้ยว ส่วนหญงิสาวชั้นเทพฤทธิ์ห้าดาว ไม่จ�าเป็น

ต้องเกบ็มาใส่ใจ”

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติกล่าวขึ้น “ไม่ถูกต้อง”

“หอื?” คนอื่นๆ พากนัฉงน

หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตเอ่ย “พวกเรามีพลังยุทธ์ขั้นใดกัน ด้วย 

พลงัยุทธ์ระดบัพวกเรายงัไม่อาจต้านทานไอพษิในถ�้าได้ แล้วพวกมนัจะยนืหยดั

ได้นานแค่ไหนกนัเชยีว ส่วนปากถ�้าอกีทาง แม้แต่ข้าซึ่งเป็นหวัหน้าของพวกเจ้า

ยงัสมัผสัไม่ได้ ฉะนั้นไม่ต้องกงัวลไป พวกมนัทนไม่ไหวแน่”

ในเมื่อหวัหน้ากองเอ่ยเช่นนี้ กองก�าลงัคมโลหติที่เหลอืจงึเลอืกที่จะดกั

รออยู่ตรงปากถ�้าด้วยความเชื่อมั่น

ทนัใดนั้นเอง ซูลั่วกส็มัผสัได้ถงึกลิ่นอายที่แปลกไปจากเดมิ

“อากาศชื้นขึ้นเรื่อยๆ” แม้จะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น แต่หญงิสาวกจ็�าแนกออก

หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้า “หากเดาไม่ผดิละก ็ข้างล่างเป็นล�าธารใต้

ภูเขา”

หากเป็นล�าธารใต้ภูเขากเ็ท่ากบัมธีารน�้าไหล ซึ่งย่อมมทีางออก พอคดิ

ได้เช่นนั้น ซูลั่วกค็ว้าแขนหนานกงหลวิอวิ๋นเอาไว้ด้วยความลงิโลด “ไฉนท่าน

ฉลาดเฉลยีวถงึเพยีงนี้!”

หนานกงหลวิอวิ๋นปรายสายตาขุ่นมองซูลั่ว น�้าเสยีงแฝงความเย่อหยิ่ง

เอาไว้ “กแ็ค่ความรู้ทั่วไป”

“ท่านก�าลงัดูแคลนว่าข้าไม่มคีวามรู้ทั่วไปหรอื” ซูลั่วถลงึตาใส่เขา

“ยิ่งพูดมากกย็ิ่งเสพไอพษิเข้าไปมาก เจ้าอยากจะถกเถยีงกบัข้าหรอืไร” 

หนานกงหลวิอวิ๋นเหลอืบมองอกีฝ่าย

กไ็ด้ ซลูั่วยอมสงบปากสงบค�าลงโดยด ีนางรบีส่งเจ้าแมวด�าให้หนานกง 
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หลิวอวิ๋น มือที่ว่างก็คว้าข้อมือของชายหนุ่มเอาไว้ หนานกงหลิวอวิ๋นตกใจ 

เลก็น้อย ตั้งทา่จะสะบดัมอืออก ทว่าทนัททีี่สมัผสักบัความอ่อนโยนนุม่นิ่มนั้น

เขากอ็ึ้งไป ก่อนจะถามด้วยน�้าเสยีงยโส “อยากสมัผสัมอืข้าถงึเพยีงนี้เชยีว”

ท่ามกลางความมดืมดิ ดวงตาคูง่ามของซลูั่วสาดประกายวบัวาวราวกบั

ดวงดาว ก่อนจะมองค้อนเขา “ข้าแค่ตรวจชพีจรท่าน อย่าขยบั”

หลงัตรวจชพีจรแล้ว ซูลั่วกเ็งยีบไป ไหล่ทั้งสองข้างลู่ลง ไม่เอ่ยค�าใด

ออกมาพกัใหญ่ หนานกงหลวิอวิ๋นรู้ว่าอกีฝ่ายรบัรู้ได้ แต่น�้าเสยีงของเขากย็งั

ราบเรยีบอยู่เช่นเดมิ

“กแ็ค่รบัพษิเพิ่มขึ้นเท่านั้น หาใช่ฟ้าถล่มลงมาเสยีเมื่อไร ร้อนใจอะไร

กนั”

ทว่าซูลั่วกลับขึงตาดุใส่อีกฝ่าย เสียงของนางปนสะอื้นยามเอ่ย “ไฉน

ท่านถึงไม่ทะนุถนอมร่างกายตัวเองแบบนี้ ตอนนี้ร่างกายของท่านไม่ได้มีแค่

พษิน�้าแขง็จนัทรา พษิที่อยู่ในถ�้านี้กไ็ม่รู้ว่าเป็นพษิใด มนัผสานกบัพษิน�้าแขง็

จนัทราที่อยู่ในกายท่าน ผลที่เกดิขึ้นทั้งแปลกประหลาดและน่าหวาดกลวั เวลา

นี้โอสถเพลงิปีศาจสกดัไม่อยู่อกีแล้ว!”

เดมิทซีลูั่วเหน็หนานกงหลวิอวิ๋นตอบค�าถามของนางทกุค�า น�้าเสยีงของ

เขากังวานใส ลมหายใจคงที่ เจ้าตัวก็คิดว่าอีกฝ่ายคงไม่เป็นอะไร ที่ไหนได้ 

ร่างกายของเขากลบัทรดุลงอย่างหนกัถงึขั้นนี้! หวัใจของซลูั่วปวดร้าวเจยีนตาย 

นางทรุดตวัลงพลางยกมอืขึ้นปิดใบหน้า ก่อนจะร�่าไห้ออกมา

หนานกงหลวิอวิ๋นมองซลูั่วด้วยสหีน้าจนใจ สดุท้ายเขากเ็อ่ยออกมาด้วย

น�้าเสยีงเยน็ชา “หากยงัเสยีเวลาเช่นนี้ต่อไป ข้าคงไปไม่ถงึต้นล�าธารใต้ภูเขาเป็น

แน่ เจ้าแน่ใจว่าจะนั่งร้องไห้อยู่เช่นนี้?”

ซูลั่วถลึงตาใส่หนานกงหลิวอวิ๋นอย่างขัดเคืองใจ ก่อนจะดึงชายเสื้อ

สะอาดของชายหนุ่มขึ้นมาเชด็น�้าหูน�้าตาของตน ตอนที่ลุกขึ้นยนื น�้าเสยีงของ

นางอู้อี้เหลอืเกนิขณะเอ่ย “ยงัไม่รบีไปอกี!”

ซูลั่วตาแดง จมูกแดงก�่า เหมอืนกระต่ายขาวตวัน้อยน่าเอน็ดู หนานกง
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หลวิอวิ๋นยกมอืขึ้นมาลูบศรีษะอกีฝ่าย ก่อนจะถอนหายใจเฮอืกใหญ่ “พวกเรา

ไม่เป็นอะไรแน่ เชื่อข้า”

“ข้าเชื่อท่าน” ซลูั่วปัดมอืหนานกงหลวิอวิ๋น “เส้นทางนี้... พวกเราก้าวย่าง 

ไปด้วยกนั”

หนานกงหลิวอวิ๋นปฏิเสธที่จะสัมผัสกายผู้อื่นมาตลอด ทว่าครั้งนี้พอ 

ซูลั่วจับมือเขาเอาไว้ เขากลับไม่ปัดออก ชายหนุ่มคิดในใจว่าหญิงผู้นี้ร�่าไห้ดู 

น่าเวทนานกั ช่างเถดิ ปล่อยให้นางจงูมอืเขาสกัครูก่ไ็ด้ ถอืเสยีว่าเป็นข้อยกเว้น

ซลูั่วจงูมอืหนานกงหลวิอวิ๋น นิ้วหวัแม่มอืทาบตรงจดุชพีจรของชายหนุม่

เพราะต้องการรบัรู้อาการของอกีฝ่ายตลอดเวลา ซูลั่วสมัผสัได้อย่างชดัเจนว่า

ยิ่งเวลาล่วงเลยไปนานเท่าไร พิษในกายของเขาก็มากขึ้นเท่านั้น หลังจากที่

ผสานกบัพษิน�้าแขง็จนัทรา ฤทธิ์ของมนักด็ูจะซบัซ้อนขึ้นกว่าเดมิ

หญงิสาวถอนหายใจเฮอืก “ดทู่าแล้วหากยงัไมเ่ลื่อนขั้นเป็นผูป้รงุโอสถ

ชั้นจักรพรรดิ ข้าคงรักษาพิษในกายท่านไม่ได้แน่” ระหว่างนี้ซูลั่วก็นึกถึง

เหตุการณ์เมื่อครั้งที่ทั้งคู่ยงัอยู่ด้วยกนั ณ อาณาจกัรปี้ลั่ว หนานกงหลวิอวิ๋น

ต้องพษิเหมนัต ์เวลานั้นนางรกัษาอาการเขาได้หลงัจากที่บรรลเุป็นผูป้รงุโอสถ

ชั้นปรมาจารย์แล้ว สิ่งที่เกดิขึ้นในเวลานี้ราวกบัอดตีหวนคนือย่างไรอย่างนั้น

“ผูป้รงุโอสถชั้นจกัรพรรด?ิ อกีไม่นาน” หนานกงหลวิอวิ๋นนกึถงึวธิกีาร

ปรุงโอสถที่ไม่ธรรมดาของซูลั่ว หากเขาไม่ได้ต้องยาพษิจนเกดิภาพหลอน ก็

หมายความว่าซลูั่วถอดจติเข้าไปปรงุโอสถในมติไิด้จรงิๆ หลงัจากนั้นหญงิสาว

กก็ลบัมาพร้อมโอสถเพลงิปีศาจในมอื

พอคดิเช่นได้นั้น หนานกงหลวิอวิ๋นกอ็ดออกปากเตอืนซูลั่วไม่ได้ “หาก

ปรุงโอสถครั้งหน้า อย่าท�าเช่นนั้นอกี ระวงัจะถูกคนลอบมองเอาได้”

“ท่านจะลอบมองหรอื” ซูลั่วถาม

หนานกงหลวิอวิ๋นมสีหีน้าทะมนึ “หาใช่เช่นนั้นไม่”

“เพราะฉะนั้น... ข้าจะปรุงโอสถด้วยวิธีการเช่นนี้ต่อหน้าท่านคนเดียว 

คนอื่นข้าไม่เชื่อใจอยู่แล้ว” ซูลั่วเอ่ยอย่างตรงไปตรงมา
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“ข้าดูเป็นคนน่าเชื่อถอืมากหรอืไรกนั” หญงิสาวผู้นี้เจอหน้าเขาเป็นครั้ง

แรก แต่ดูเหมอืนจะเชื่อใจเขาอย่างยิ่ง และไม่มสีิ่งใดอ�าพรางซ่อนเร้นทั้งสิ้น

หญิงสาวยิ้มกริ่มขณะมองหนานกงหลิวอวิ๋น ก่อนจะเผยไรฟันขาวให้

เหน็ “ใต้หล้านี้คนที่ข้าเชื่อใจมากที่สุดกค็อืท่าน”

“...” หนานกงหลิวอวิ๋นเอ่ยสิ่งใดไม่ออก ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายไปเอาความ 

เชื่อมั่นเช่นนี้มาจากไหน แต่การที่ได้รบัความไว้วางใจจากนางก.็.. ไม่เลวเหมอืน

กนั

หนานกงหลิวอวิ๋นนิ่วหน้าทันที วันนี้ท่าทีของเขาที่มีต่อหญิงสาวผู้นี้ 

ออกจะ... ดเีกนิไปหน่อยหรอืไม่

เวลานี้พษิไหลเวยีนไปทั่วร่าง อย่าว่าแต่หนานกงหลวิอวิ๋นเลย แม้แต่ 

ซูลั่วเองสตกิเ็ริ่มเลอืนรางเตม็ท ีเพราะเหตุนี้นางจงึต้องสนทนาไม่หยุดเพื่อคง

สตใิห้แจ่มชดัไว้ แต่ยิ่งพูดมากเท่าไรกย็ิ่งเสพพษิเข้าสู่ร่างกายมากเท่านั้น เป็น

สถานการณ์ซบัซ้อนที่ชวนให้รู้สกึขดัแย้งยิ่งนกั

เส้นทางยาวไกลประหนึ่งไร้จุดสิ้นสุด ทว่าซูลั่วหาได้รีบร้อนไม่ เทียบ

กบัช่วงเวลาหลายสบิปีที่ต้องสูญเสยีหนานกงหลวิอวิ๋นไป หญงิสาวกเ็ตม็ใจที่

จะสูดไอพษิและจูงมอืเขาเดนิไปด้วยกนัจนชั่วกลัปาวสานมากกว่า

ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไร ทนัใดนั้นซูลั่วกไ็ด้ยนิเสยีงซ่าๆ จงึกระตุกมอื

ชายหนุ่มทนัท ี“เสยีงอะไร”

สหีน้าหนานกงหลวิอวิ๋นเปลี่ยนไปเลก็น้อย ทว่าเขากย็งัสงบนิ่งเหมอืน

เดมิ “ใกล้ถงึล�าธารใต้ภูเขาแล้ว”

โชคดีที่มีตัวช่วยดูดไอพิษอย่างเจ้าแมวด�า ไม่เช่นนั้นพวกเขาสองคน 

ไม่อาจยนืหยดัมาจนถงึที่นี่ได้ พอคดิได้เช่นนั้น ฝ่ามอืเนยีนนุ่มของซูลั่วกล็ูบ

ขนสดี�ามนัวาวของเจ้าแมวด�าด้วยความเอน็ดู

เวลานี้เจ้าแมวด�าสดูไอพษิจนสลบไสล ซลูั่วค่อยๆ จบัมนักลบัเข้าไปใน

มติ ิเส้นทางหลงัจากนี้นางจะเดนิไปพร้อมกบัหนานกงหลวิอวิ๋นเพยีงสองคน

พวกเขาเข้าใกล้ต้นล�าธารใต้ภูเขามากขึ้นทุกที จนได้ยินเสียงน�้าไหล
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อย่างชดัเจน หนานกงหลวิอวิ๋นมสีหีน้าเรยีบเฉย ไม่เผยอารมณ์เช่นเคย ขณะ

ที่นยัน์ตาของซูลั่วสะท้อนให้เหน็ถงึความตื่นเต้นยนิด ีนี่เป็นหนทางรอดเพยีง

ทางเดยีวของพวกเขา

ทวา่จงัหวะนี้เอง เสยีงค�ารามดุดนักด็งัสะท้านมาจากล�าธารใต้ภเูขา มอื

ของซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นที่จับจูงกันชะงักกึก อะไรกัน! เวลานี้เริ่มมี

แสงแดดสาดเข้ามาแล้ว ซูลั่วมองตามแสงไปกเ็หน็ดวงตาสเีขยีวมรกตวบัวาว

คู่หนึ่งตรงกลางสายน�้าเชี่ยวกรากที่ก�าลงัจบัจ้องพวกเขา

หนานกงหลิวอวิ๋นมีความสามารถในการพยากรณ์พลังยุทธ์ของคู่ต่อสู้ 

ด้วยเหตุนี้เขาจึงสูดลมหายใจเข้าลึก ก่อนจะเอ่ยกับซูลั่วด้วยน�้าเสียงสงบนิ่ง  

“งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทรา ขั้นบรรลุเก้าดาวระดบัสูง”

พอได้ยนิค�าว่า ‘ขั้นบรรลุเก้าดาวระดบัสูง’ ซูลั่วกร็ู้สกึหน้ามดื แทบจะ

กระอกัเลอืดออกมา นางมองหนานกงหลวิอวิ๋น เขากพ็ยกัหน้ารบั

พลังยุทธ์ขั้นบรรลุเก้าดาวระดับสูง แบบนี้แข็งแกร่งกว่ากองก�าลังคม

โลหติทั้งหมดเสยีอกี จะบบีกนัให้มอดม้วยเลยหรอื! ซลูั่วยนืชะงกัอยู่กบัที่ นาง

มองงูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราที่ทอดตวัอยู่กลางสายน�้าด้วยสหีน้าตะลงึงนั

“มวีธิหีรอืไม่” ซูลั่วเบกิตามองงยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทรา ปากกเ็อ่ยถาม

หนานกงหลวิอวิ๋น

หนานกงหลวิอวิ๋นหรี่ตาลง สายตาจบันิ่งไปที่งูยกัษ์ตวันั้น แววตาของ

เขาล�้าลกึ ทรงอ�านาจ และน่าสะพรงึ! รงัสทีี่แผ่ออกมาจากกายชายหนุ่มในยาม

นี้มใิช่พลงัยุทธ์ในขั้นบรรลุสามดาว

ซูลั่วสมัผสัได้ว่าพลงัอ�านาจในกายหนานกงหลวิอวิ๋นแทบจะไม่ด้อยไป

กว่างูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราเลย! ทว่าพลังที่แผ่ซ่านออกมานี้มิใช่พลังยุทธ์

ที่แท้จรงิ มปีระโยชน์เพยีงเพื่อข่มขู่อกีฝ่ายเท่านั้น

แววตาทะมนึของงยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทรามองหนานกงหลวิอวิ๋น จาก

นั้นมนักเ็อ่ยด้วยน�้าเสยีงยะเยอืก “คดิจะข้ามล�าธารหรอื”

หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยออกมาอย่างเยน็ชาและทรงอ�านาจ “ถูกต้อง!”
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“สู้ด้วยปัญญาหรือสู้ด้วยก�าลัง?” งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราถามเสียง

เรยีบ

สู้ด้วยปัญญาหรือสู้ด้วยก�าลัง? ดวงตาของซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋น

เป็นประกายวาบขึ้นมาพร้อมกนั เพราะพวกเขาเหน็โอกาสรอดแล้ว! หากสูด้้วย

ก�าลังก็ต้องเอาชนะงูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทรา พวกเขาถึงจะผ่านล�าธารสายนี้

ไปได้ ทางเลือกนี้ส�าหรับหนานกงหลิวอวิ๋นกับซูลั่วก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้น 

แต่ถ้าสู้ด้วยปัญญา ไม่ว่าอกีฝ่ายจะตั้งปรศินาแบบไหน แต่กย็งัมหีนทางรอด

ชวีติมากกว่า

หนานกงหลวิอวิ๋นเลอืกโดยไม่ลงัเล “สู้ด้วยปัญญา”

งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราฉงน “ผู้ที่มาเยือนที่นี่ส่วนใหญ่เลือกที่จะสู้

ด้วยก�าลงั พวกเจ้าโง่เขลาแท้”

“แล้วพวกเขาผ่านไปได้หรอืไม่” ซูลั่วถามด้วยความสงสยั

งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราตอบเสยีงขรมึ “ไม่มสีกัราย”

“...” ไม่มใีครผ่านได้โดยการสู้ด้วยก�าลงั?! แบบนี้หมายความว่าอย่างไร

กนั!

ซูลั่วทอดสายตามองหนานกงหลิวอวิ๋น สุดท้ายนางก็หันไปถามงูยักษ์

สายรุ้งสุรยินัจนัทรา “หากพ่ายแพ้จะเป็นเช่นไร”

นิ้วอวบอ้วนของงูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราชี้ไปที่ท้องของมนั “ตรงนี้”

“...” เหมอืนกบัที่หนานกงหลวิอวิ๋นกล่าวเอาไว้ มโีอกาสรอดชวีติเพยีง

หนึ่งในสบิ ไม่ส ิน่าจะหนึ่งในร้อยมากกว่า!

งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราจ้องซูลั่วและหนานกงหลิวอวิ๋นด้วยท่าที

ล�าพอง “พร้อมแล้วหรอืไม่ ข้าจะเริ่มแล้ว!”

ซูลั่วมองหนานกงหลวิอวิ๋น ขณะที่หนานกงหลวิอวิ๋นไพล่แขนข้างหนึ่ง

ไปด้านหลงั ร่างสูงโปร่งยดืตวัตรง เขาเอ่ยออกมาเสยีงเรยีบ

“เชญิ”

“ด”ี งยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทราวางท่ายโส “หึๆ  ค�าถามข้อนี้ง่ายดายมาก 
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พวกเจ้าจงทายซวิ่าร่างกายของข้ายาวเท่าไร”

“...” ซูลั่วนิ่ง 

เจ้างูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราขั้นบรรลุเก้าดาวระดับสูงไฉนถึงท�าตัว 

น่าขนัแบบนี้ ท่าทางของมนัไม่ได้มสีง่าราศอีย่างที่สตัว์อสูรแขง็แกร่งควรจะมี

เลยสกันดิ

ส่วนเรื่องที่ว่าล�าตวัของมนัยาวเท่าไรนั้น ใครจะใช้พลงัจติส�ารวจกายผู้

ที่มีพลังยุทธ์ขั้นบรรลุเก้าดาวระดับสูงอย่างมันได้เล่า นอกจากนี้มันก็โผล่แค่

ส่วนหวัออกมาเย้ยหยนัไปมา ซ่อนล�าตวัยาวเอาไว้ใต้ธารน�้า ซ�้าประเดี๋ยวกย็ดื

ตวั ประเดี๋ยวกห็ดตวั ไม่อาจจะคะเนด้วยสายตาได้

ตอนที่ซูลั่วแสดงความเห็นออกไป เจ้างูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราก็ยิ่ง

ล�าพองใจขึ้นกว่าเดมิ หวัอนัใหญ่โตของมนัส่ายไปมา ดวงตาโปนฉายแววเหนอื

กว่า “ใช่แล้ว พวกเจ้าต้องทาย ทายเรว็เข้าๆ หากทายไม่ถูก พวกเจ้ากต็้อง

มอดม้วย ฮ่าๆๆ”

“...” ซูลั่วยงัคงนิ่งเช่นเดมิ

ในเวลานี้เอง รอยยิ้มกผุ็ดวาบขึ้นในดวงตาที่ฉายแววฉลาดเฉยีบแหลม

ของหนานกงหลวิอวิ๋น ทว่าสหีน้าของเขายงัเรยีบเฉยเช่นเดมิ

“เฮ้อ” จู่ๆ  หนานกงหลวิอวิ๋นกถ็อนหายใจ เสยีงนี้เองที่ดงึดดูความสนใจ

ของงูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราและซูลั่วในคราเดยีวกนั

งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราถลงึตาใส่หนานกงหลวิอวิ๋น “เจ้า... เจ้าเป็น

คนทาย คนอื่นทายนบัเป็นโมฆะ!”

หนานกงหลวิอวิ๋นมองงยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทราด้วยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่

ไม่ยิ้ม วนิาทนีั้นดวงตาด�าขลบัปานหยกสนีลิของเขากส็าดประกายวบิวบั ก่อน

เจ้าตวัจะเอ่ยเสยีงเรยีบ “แม้ข้าจะไม่รู้ความยาวที่แน่นอนของร่างเจ้า แต่ข้ากร็ู้

ว่าหากเจ้าหย่อนปลายหางลงในแม่น�้า ศีรษะของเจ้าต้องแตะไม่ถึงเพดานถ�้า

แน่”

ดวงตาซูลั่วเผยแววเจ้าเล่ห์ออกมา หนานกงจอมเจ้าเล่ห์ขุดกับดักอีก
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แล้ว ซ�้าเหยื่อที่จะติดกับในครานี้ก็คืองูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราสมองเพี้ยน

และแสนเขลานั่นเอง

งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ยอมจ�านน มันคืองูยักษ์

สายรุ้งสรุยินัจนัทราขั้นบรรลุเก้าดาวระดบัสงู ‘เจ้ามนษุย์กระจอกบงัอาจดแูคลน

ข้าอย่างนั้นหรอื’ จากนั้นงยูกัษ์กถ็ลงึตาโปน มนัทะยานตวัขึ้นจากล�าธารใต้ภเูขา

แล้วยดึศรีษะขึ้นไปถงึเพดานถ�้า ดวงตาคู่นั้นเบกิกว้างมองหนานกงหลวิอวิ๋น

“เจ้าจงเบกิตามอง! ถงึหรอืไม่เล่า! ฮ่าๆๆ!”

“...” ซูลั่วนิ่งอึ้ง

หนานกงหลวิอวิ๋นไพล่มอืไปข้างหลงัพลางพยกัหน้าอย่างเนบินาบ

พอเหน็ท่าทางยอมจ�านนของหนานกงหลวิอวิ๋น เจ้างูยกัษ์สายรุ้งสุรยินั

จนัทรากล็งิโลดใจยิ่งนกั มนัส่ายหางไปมาอย่างอวดโอ้ “เหน็แล้วกระมงั เหน็

แล้วหรอืไม่ พลงัยทุธ์ของข้าหาใช่สิ่งที่มนษุย์ต�่าต้อยจะคาดคะเนได้ง่ายๆ ไม่!”

ชายหนุ่มจอมเจ้าเล่ห์ท�าสีหน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม “ล�าตัวของเจ้ายาว 

ห้าสบิแปดจั้งสามเชี๊ยะห้านิ้ว”

“...” งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราที่เดิมยังล�าพองใจอย่างหนักกลับพูด

อะไรไม่ออก ร่างกายแขง็ค้าง สมองมนึงง ส่วนซูลั่วที่มองงูยกัษ์สายรุ้งสุรยินั

จนัทราจอมโง่เขลากก็ลั้นหวัเราะเสยีจนอวยัวะภายในเกอืบจะบาดเจบ็สาหสั

งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราหาได้โง่เขลาเกินไปนัก ไม่นานมันก็รู้ตัวว่า

ตกหลุมพรางมนุษย์เข้าให้แล้ว! เจ้างูยกัษ์โบกมอื “ไม่นบัๆๆ ครั้งนี้ไม่นบั!”

ซูลั่วเอ่ยเสยีงขุ่น “เจ้าเปลี่ยนข้อตกลงตามใจชอบหรอื”

งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราทั้งวางอ�านาจบาตรใหญ่และเอาแต่ใจยิ่งนัก 

“ข้าจะเปลี่ยนข้อตกลงตามใจชอบ เจ้าจะท�าไม”

ท่าทางแขง็กร้าว เอาแต่ใจตน... ทว่าคราวนี้ซลูั่วกลบัเป็นฝ่ายแสดงท่าที

เหนอืกว่าบ้าง “ถ้าอย่างนั้นกต็ั้งค�าถามใหม่” หากสู้ด้วยปัญญา เจ้างูเพี้ยนตวั

นี้มีหรือจะสู้หนานกงหลิวอวิ๋นได้ มีหวังได้ถูกข่มเหงย�่ายีจนต้องร้องขอความ

เมตตา
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ซูลั่วคดิได้ งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทรากค็ดิได้เช่นกนั มนัเกาหวัแกรกๆ 

รู้สกึว่าสมองของตนออกจะเชื่องช้าไปสกันดิ หากยงัสู้ด้วยปัญญาต่อไปมหีวงั

ได้พ่ายแพ้แน่ ดงันั้นมนัจงึเริ่มเกเร

“ไม่ได้ ไม่เอา ไม่สู้ด้วยปัญญาแล้ว พวกเจ้าต้องสู้ด้วยก�าลงั”

“สู้ด้วยก�าลงั?” ซูลั่วตระหนก “ทั้งๆ ที่พวกเราเลอืกสู้ด้วยปัญญา”

งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราเอ่ยอย่างมีเหตุมีผล “มนุษย์เยี่ยงพวกเจ้า 

เจ้าเล่ห์กลิ้งกลอกนกั ข้าจะเอาชนะพวกเจ้าซึ่งๆ หน้า เพราะฉะนั้นต้องสู้ด้วย

ก�าลงั!”

ซลูั่วเดอืดดาลขึ้นมา “ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เหตใุดถงึให้เราเลอืกว่าจะสูด้้วย

ปัญญาหรอืสู้ด้วยก�าลงัตั้งแต่แรกเล่า”

งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทรามองซูลั่วด้วยสายตาที่ใช้มองคนเขลา “ถึง

อย่างไรพวกเจ้าก็ต้องตายอยู่แล้ว ก่อนตายพวกเจ้าไม่อยากท�าเรื่องหรรษา 

สกัหน่อยหรอื”

“...” ซูลั่วจนค�าพูด

เจ้างูตวันี้เพี้ยนจรงิๆ หรอื ไฉนสมองของมนัถงึไวยิ่งกว่านางเสยีอกี

สู้ด้วยก�าลงั... ถ้าเช่นนั้นกจ็นปัญญาแล้ว หนานกงหลวิอวิ๋นต้องยาพษิ 

ร่างกายบาดเจบ็สาหสั ตอนนี้ที่เขายงัทรงตวัอยู่ได้กเ็พราะฝืนเอาไว้ พลงัยุทธ์

ที่ใช้ได้มีไม่ถึงหนึ่งส่วนสิบ ส่วนนาง... ชั้นเทพฤทธิ์ห้าดาว ยามอยู่ต่อหน้า 

ผู้มยีุทธ์ชั้นเทพฤทธิ์ขั้นบรรลุเก้าดาวกด็ูจะกระจอกงอกง่อยเสยีเหลอืเกนิ...

ซลูั่วเบนสายตาไปมองหนานกงหลวิอวิ๋น ไม่รู้วา่กลายเป็นความเคยชนิ

ตั้งแต่เมื่อไร ทว่าเมื่อใดกต็ามที่มหีนานกงหลวิอวิ๋นอยู่ด้วย ซูลั่วกเ็คยชนิกบั

การไม่ใช้สมองเสยีแล้ว... ไม่ว่าที่ไหนหรอืเมื่อไร หนานกงหลวิอวิ๋นกย็งัคงมี

สีหน้าเรียบเฉยเป็นปกติอยู่เสมอ ใบหน้างดงามแต่ติดจะเฉยชาของอีกฝ่าย 

ไม่เผยอารมณ์ใดๆ ออกมาทั้งสิ้น

จงัหวะนี้เอง คิ้วรปูดาบงดงามของหนานกงหลวิอวิ๋นกมุ่็นเข้าหากนันดิๆ 

“มาแล้ว”
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อะไรมาแล้ว? ตอนแรกซูลั่วยงัไม่เข้าใจ ทว่านางกบัหนานกงหลวิอวิ๋น

ใจตรงกนัเพยีงใด เพราะเหตนุี้ไม่นานเจ้าตวักก็ระจ่างแจ้งโดยพลนั... กองก�าลงั

คมโลหติตามมาทนัแล้ว

จงัหวะนี้ซลูั่วได้ยนิเสยีงฝีเท้าดงัขึ้น นางคดิว่ากองก�าลงัคมโลหติคงหวงั

รอเก็บศพนางกับหนานกงหลิวอวิ๋นอยู่ที่ปากถ�้า แต่รอจนแล้วจนรอดก็ยังไม่

เหน็พวกนาง เพราะเหตุนี้จงึตดัสนิใจที่จะตามเข้ามากระมงั ฟังจากเสยีงฝีเท้า

แล้วน่าจะเป็นหัวหน้ากองที่มีพลังยุทธ์แข็งแกร่งที่สุดในบรรดากองก�าลังคม

โลหติ ซูลั่วใช้ความคดิในทนัท ีจากนั้นกเ็ริ่ม ‘วางกบัดกั’ อย่างที่ท�าเป็นประจ�า

หญิงสาวปรายตามองงูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราอย่างรังเกียจ “สู้ด้วย

ก�าลงักใ็ช่ว่าจะไม่ได้ แต่ว่างกูระจอกเยี่ยงเจ้าไม่มคีณุสมบตัพิอจะประมอืกบัข้า 

ถ้าอย่างไรละก็ เจ้าต่อสู้กับองครักษ์ข้าไปก่อนแล้วกัน หากเจ้าชนะแล้วค่อย 

มาท้าดวลข้า”

งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราเกรี้ยวกราดขึ้นมาทนัท ี“เฮอะ! เจ้ากล้าเรยีก

ข้าว่างูกระจอกหรอื!” มนัมพีลงัยุทธ์ชั้นเทพฤทธิ์ขั้นบรรลุเก้าดาวระดบัสูง เจ้า

มนุษย์ต�่าต้อยชั้นเทพฤทธิ์ระดับต้นกลับกล้าเรียกมันว่างูกระจอก แบบนี้ทน

ไม่ไหวอกีต่อไปแล้ว!

ซูลั่วเหน็งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราเดอืดดาลขึ้นมากเ็อ่ยต่อ “ฮ!ึ เจ้าคง

ไม่ได้ขยาดเกรงองครกัษ์ของข้าหรอกกระมงั ไม่ต้องถลงึตามองข้า หากยงัไม่

ประมอืกบัองครกัษ์ของข้า ข้าไม่มวีนัส�าแดงวชิาเดด็ขาด ต่อให้ถูกบบีให้สู้ ข้า

กไ็ม่ยอมจ�านน”

งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราขุ่นขึ้งอย่างหนกั “องครกัษ์ของเจ้าอยู่ที่ไหน 

คอยดูเถิดว่าข้าจะสะบัดหางใส่ให้แหลกลาญในคราเดียว! ข้าจะย�่ายีให้หนัก 

ท�าให้พวกเจ้ายอมศโิรราบแต่โดยด!ี”

ซูลั่วชี้ไปด้านหลงั “องครกัษ์ของข้าตามมาข้างหลงั ก�าลงัจะถงึแล้ว!”

งยูกัษ์สายรุง้สุรยินัจนัทราหนัไปมองตามทศิทางที่ซลูั่วชี้ ก่อนจะเหน็ร่าง

คนท่ามกลางเงามืดที่มุ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ไม่นานคนผู้นั้นก็ปรากฏตัวขึ้น
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ภายใต้แสงสว่าง

ซลูั่วตะโกนเรยีกหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติด้วยความลงิโลด “องครกัษ์

คมโลหติ เจ้ามาถงึเสยีท ีเรว็ ช่วยข้าจดัการกบัเจ้างูบ้องตื้นตวันี้ท!ี”

งบู้องตื้น?! งยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทราได้ยนิวาจาดแูคลนเช่นนั้นกโ็กรธ

แค้นเป็นฟืนเป็นไฟ

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติชะงกั นี่มนัเรื่องอะไรกนั ทว่าตอนที่เขาเหน็

ซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋น รอยยิ้มอ�ามหิตเหี้ยมโหดก็ผุดวาบขึ้นมา สมกับที่

เขาอุตส่าห์ใช้พลังจิตสัมผัสมาตลอดทาง ด้วยกลัวว่าจะหาซากศพของทั้งคู ่

ไม่เจอ ที่แท้สองคนนี้กย็งัไม่ตาย! ทว่าเวลานี้เจ้างยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทรากลบั

จ้องเขาด้วยสีหน้าถมึงทึง เพราะเหตุนี้หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตจึงไม่มีเวลา

ใคร่ครวญมากนกั

งยูกัษ์สายรุง้สุรยินัจนัทราค�ารามออกมาอย่างโกรธแค้น “เจ้าคอืองครกัษ์ 

ของพวกเขา? มาให้ข้าจัดการโดยดี ข้าจะท�าให้พวกเขายอมสยบทั้งกายและ

ใจ!”

หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตสัมผัสได้ว่า งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทรานั้น

แขง็แกร่งยิ่งนกั เขาตะลงึงนัอยู่กบัที่ ก่อนจะรบีโบกมอืเป็นพลัวนั “มใิช่ๆ ข้า

ไม่ใช่องครกัษ์ของพวกเขา เจ้าเข้าใจผดิแล้ว เชญิๆ พวกเจ้า ข้า...” เมื่อรู้ว่า

ต้องปราชยัเป็นแน่ หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติจงึถอนฝีเท้าแล้วตั้งท่าจะหนี

จงัหวะนี้ซลูั่วกเ็อ่ยแทรกขึ้น “หวัหน้าองครกัษ์ บตุรชายของเจ้าถกูงยูกัษ์

สายรุ้งสุรยินัจนัทราขย�้ากนิไม่ใช่หรอืไร เจ้าเคยสาบานว่าถ้าวนัหนึ่งได้เจอกบั

งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราเมื่อใด เจ้าจะถลกหนงัมนั เลาะเส้นเอน็ ดื่มโลหติ 

บดขยี้วญิญาณ ท�าให้มนัไม่ได้ผุดไม่ได้เกดิอกีต่อไปไม่ใช่หรอื”

‘ฮัดเช้ย! ใครเคยเอ่ยวาจาพล่อยๆ เช่นนี้กัน นังตัวดีคิดจะวางยาข้า

หรอื’

“ข้าไม่...” หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติอธบิายไปพลางกต็ั้งท่าถอยไปพลาง 

ทว่าเพิ่งจะถอยเท้าไปได้ไม่กี่ก้าว เขากถ็ูกพลงัหนกัหน่วงกระชากกลบัไปด้าน
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หลงั

งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราหวัเราะเยอืกอย่างดุร้าย “ถลกหนงัข้า เลาะ

เส้นเอน็ ดื่มโลหติ บดขยี้วญิญาณ ท�าให้ข้าไม่ได้ผุดไม่ได้เกดิอกีต่อไป? หอื?”

ลิ้นสีแดงสดของงูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราแลบออกมา แล้วตวัดร่าง

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติเอาไว้!

หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตตกใจจนหน้าซีดเผือด ทว่าก็ยังพยายาม 

แก้ต่างอย่างสุดความสามารถ “ข้าหาใช่องครกัษ์ของพวกเขาไม่ ข้าไม่เคยเอ่ย

วาจาเช่นนี้! เจ้าเคยเหน็องครกัษ์คนใดมพีลงัยุทธ์เหนอืกว่าเจ้านายบ้าง”

งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราค�ารามใส่หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิต “หาก 

เจ้านายมพีลงัยุทธ์เหนอืกว่าองครกัษ์ ถ้าเช่นนั้นยงัจะต้องการองครกัษ์ไปเพื่อ

อะไรอกีเล่า เจ้าคดิว่าข้าโง่เขลานกัหรอืไร”

ซูลั่วฉวยโอกาสนี้รบีเอ่ย “หวัหน้าองครกัษ์ เจ้าไม่ต้องถ่อมตนไป ปกติ

ข้าสอนเจ้าให้ถ่อมตนยามอยู่ต่อหน้าผู้อื่นก็จริง แต่กับสัตว์พิลึกเยี่ยงนี้หาได้

จ�าเป็นต้องเอ่ยด้วยเหตุด้วยผลไม่ รบีจดัการมนัให้มอดม้วยเสยี!”

งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราได้ยนิกค็�ารามในล�าคอ ‘เฮอะ! จดัการข้าให้

มอดม้วย? รนหาที่ตาย!’ งยูกัษ์สายรุ้งสรุยินัจนัทราสะบดัหางเข้าใส่จมกูหวัหน้า

กองก�าลงัคมโลหติ

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติผู้น่าเวทนาที่เมื่อก่อนเคยอวดโอ้ล�าพองอย่าง

มาก ไล่ล่าสงัหารซลูั่วจนอบัจนหนทาง ยามนี้กลบัถกูงยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทรา

เล่นงานจนร่างจมลงในล�าธารใต้ภูเขา

หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตโมโหจนแทบกระอักเลือด! ในที่สุดเขาก็

ตระหนกัได้ว่าการเจรจาโดยสนัตไิม่เป็นผลอย่างแน่นอน วธิกีารเดยีวในเวลา

นี้กค็อืหนเีอาตวัรอดจากงยูกัษ์นี้ให้ได้! เพราะเหตนุี้หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติ

จ�าต้องประมอืกบังูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทรา! ทว่าขั้นบรรลุห้าดาวกบัขั้นบรรลุ

เก้าดาวระดับสูงนั้นห่างชั้นกันเพียงใด หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตผู้น่าเวทนา

ถูกงูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราเล่นงานเสยีจนฟันร่วงกราว



32
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 12

ซูลั่วจงใจใส่ร้ายหัวหน้ากองก�าลังคมโลหิต ก็เพื่อดึงความสนใจของ 

งยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทรา ขณะที่หนานกงหลวิอวิ๋นนั้นกวาดตาส�ารวจไปรอบๆ 

ตั้งแต่แรกแล้ว ชายหนุม่กส่็งสญัญาณมอืด้านหลงัให้ซลูั่ว ซลูั่วพยกัหน้าเงยีบๆ

จากนั้นระหว่างที่หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตถูกงูยักษ์สายรุ ้งสุริยัน

จันทราจู่โจมจนแทบกระอักเลือด หนานกงหลิวอวิ๋นก็จับมือซูลั่ว สองคนทิ้ง

ตวัลงในสูล่�าธารใต้ภเูขา แล้วว่ายตรงไปในทศิทางหนึ่ง รูไ้ว้เถดิว่านี่เป็นต้นธาร

ใต้ภูเขาซึ่งไหลไปสู่สายน�้าอกีเก้าสาย

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติกไ็ม่ได้ปล่อยให้ตนเสยีเปรยีบเพยีงฝ่ายเดยีว 

เขาต่อสู้แทบกระอักเลือดพลางจับจ้องกลุ่มของซูลั่ว จังหวะที่ก้มหน้าลงมอง 

เขากเ็หน็ว่าซูลั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋นด�าลงไปในล�าธารใต้ภูเขาเสยีแล้ว

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติสะกดกลั้นอารมณ์เอาไว้ ก่อนจะชี้มอืไปทาง

หนึ่งแล้วตะโกนก้อง “พวกเขาหนไีปแล้ว!”

งยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทราก�าลงัเล่นงานหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติอย่าง

เมามนั พอได้ยนิอกีฝ่ายเอ่ยเช่นนี้ ตอนที่หนัไปมองตามทศิทางที่ชี้บอก ‘โอ๊ะ! 

เจ้ามนุษย์เจ้าเล่ห์สองคนนั้นหนไีปแล้วจรงิๆ ด้วย’ งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทรา

กน็กึสนุกขึ้นมา มนัส่ายหางปราด

พลั่ก!

ก่อนมนัจะกวาดร่างของหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติกระเดน็ไปอกีทาง!

พริบตานั้นคลื่นลูกใหญ่ก็ปะทุขึ้นกลางล�าธารใต้ภูเขา! พลังอันหนัก

หน่วงแข็งแกร่งปกคลุมล�าธารใต้ภูเขาทั้งหมด! หนานกงหลิวอวิ๋นกับซูลั่วถูก

พลงัระลอกใหญ่ซดัโถมเข้าใส่ ยามเมื่อทั้งคูก่�าลงัจะพลดัแยกจากกนั หนานกง 

หลวิอวิ๋นกอ็อกแรงรั้งตวัซูลั่วมากอดไว้แน่น จากนั้นพวกเขากล็อยละลอ่งไปสู่

สายน�้าสายที่เก้าจากล�าธารใต้ภูเขา

ชะตากรรมของหัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตก็ไม่ดีไปกว่ากันสักเท่าไร 

เพราะเขาถกูงยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทราสะบดัหางเข้าใส่จนร่างตกลงไปในสายน�้า

สายเดยีวกบัซูลั่ว
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ผิวล�าธารใต้ภูเขานิ่งเรียบ ทว่าสายน�้าด้านล่างกลับปั่นป่วนปรวนแปร 

ทุกระยะหนึ่งร้อยเมตรจะมคีลื่นน�้าวนน่ากริ่งเกรงหนึ่งระลอก! หากถูกดูดลง

ไปในนั้นกม็แีต่ทางตาย!

งูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราส่ายร่างอาดๆ ไปมาอย่างโอหงัล�าพอง ทว่า

ไม่นานมนักร็บีใช้หางปิดปากตวัเองเอาไว้ โอ๊ะ! แย่แล้ว สายน�้าสายที่เก้าเป็น

หนทางไปสูห่มูบ่า้นเถยีนหยวนนี่นา พวกมนัตกลงไปในสายน�้าสายที่เก้า... คง

ไม่ฉวยโอกาสลอบเข้าไปในที่แห่งนั้นหรอกกระมงั

งูยักษ์สายรุ้งสุริยันจันทราก็พึมพ�าปลอบใจตัวเองไม่หยุด “ไม่เป็นไร

หรอก ไม่เป็นไร ข้าฟาดหางใส่พวกมนัแบบนั้น พวกมนัทั้งสามสิ้นลมดบัดิ้น

ไปแล้วเป็นแน่... ข้านอนหลบัให้สบายใจจะดกีว่า เข้าฤดหูนาวแล้ว หนาวเหลอื

เกนิ ข้าต้องจ�าศลีแล้ว...” ด้วยเหตนุี้ หลงัจากที่งยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทราปลอบ

ใจตวัเองจนโล่งใจแล้ว มนักน็อนหลบัด้วยความเบกิบาน

เวลานี้มนษุย์ทั้งสามที่อยูท่่ามกลางล�าธารใต้ภเูขาตกอยูใ่นสถานการณ์

ย�่าแย่ไม่ต่างกนั ซูลั่วมพีลงัยุทธ์อ่อนด้อย หนานกงหลวิอวิ๋นกต็้องยาพษิและ

บาดเจบ็สาหสั หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติถูกงูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทราท�าร้าย

จนบาดเจ็บไปหมดทั้งกาย พวกเขาก�าลังทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงอยู่ใต้

สายน�้าไหลเชี่ยว

ซลูั่วไม่รูว่้าผ่านมาแล้วกี่วนักี่คนื ตอนที่หญงิสาวก�าลงัมนึงงอยูน่ั้น จู่ๆ  

ร่างของนางกก็ระแทกเข้ากบัโขดหนิ! แรงปะทะหนกัหน่วงเสยีจนรู้สกึว่าเลอืด

ในกายมาจุกอยู่ที่ล�าคอ ก่อนจะกระอกัเลอืดออกมา

“อกึ” ซูลั่วครางในล�าคอ ภาพตรงหน้าด�ามดื แทบจะสลบไสล

ไม่นานโขดหินที่สองก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้า หนานกงหลิวอวิ๋นยังคง

หลับตานิ่งอยู่เช่นเดิม ทว่าวงแขนของเขากลับยื่นออกมารั้งร่างซูลั่วเอาไว้ 

ในอ้อมอก ซูลั่วไม่ทันระวัง ศีรษะจึงกระแทกเข้ากับแผงอกของหนานกง 
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หลวิอวิ๋น

“อกึ” หนานกงหลวิอวิ๋นครางเสยีงต�่าออกมา

ซูลั่วรีบโผล่หน้ามามอง จากนั้นก็ถามด้วยน�้าเสียงห่วงใยปนร้อนรน 

“เป็นอย่างไร เป็นอย่างไรบ้าง”

หนานกงหลวิอวิ๋นเป่าลมออกจากปากอย่างยากล�าบาก น�้าเสยีงยงัเรยีบ

เฉยเช่นเดมิ “ไม่เป็นอะไร”

ชายหนุม่มสีหีน้าแขง็ค้าง ท�าท่าจะเอ่ยกห็ยดุไป แต่สดุท้ายกก็ดัฟันบอก 

“ยกขา... ขึ้นมา”

“หา?” ซูลั่วฉงน

“ขา เอวข้า รัดเอาไว้” หนานกงหลิวอวิ๋นหลับตาลงก่อนจะแค่นเสียง

เยอืก “ข้าไม่รูว่้าจะหมดสตติอนไหน เพราะฉะนั้น... ถ้าเจ้ากอดไว้แน่นพอ หาก

สายน�้าปะทะเข้ามา ถงึตอนนั้นกจ็ะ...”

สองขาเรียวยาวของซูลั่วรัดเอวสอบของหนานกงหลิวอวิ๋นเอาไว้อย่าง

แม่นย�าในทนัท ีชายหนุ่มเบอืนหน้าหนไีปอกีทาง ไฉนเขาถงึได้รู้สกึว่าหญงิผู้นี้

ท�าท่าทางเช่นนี้ได้คล่องแคล่วและปราดเปรยีวนกั หรอืว่าเขาจะคดิไปเอง?

จงัหวะนี้เอง โขดหนิยอดแหลมที่สามกโ็ผล่ขึ้นทางฝ่ังขวาของซลูั่วอย่าง

กะทนัหนั ตอนที่แง่งหนิก�าลงัจะกรดีใบหน้าซูลั่ว หนานกงหลวิอวิ๋นกห็มุนตวั

พลกิกลบั หญงิสาวรอดพ้นโศกนาฏกรรมที่ใบหน้าเกอืบจะเสยีโฉมไปได้อย่าง

หวุดหวิด ทว่าแผ่นหลังของหนานกงหลิวอวิ๋นกลับมีรอยแผลลึกเพิ่มขึ้นอีก

แผล

ซูลั่วที่ได้ยนิเสยีงกระแทกหนกัหน่วงถงึกบัหน้าซดีเผอืด นางคว้าแขน

หนานกงหลวิอวิ๋นเอาไว้แล้วต่อว่าปนเสยีงสะอื้นไห้ “ไฉนท่านถงึต้องท�าแบบนี้

ด้วย! ท่านบาดเจบ็ถงึขั้นนี้ เหตุใดถงึไม่รู้จกัรกัษาเนื้อรกัษาตวั ข้าจะเสยีโฉม

กป็ล่อยให้เสยีโฉมไปเถดิ ใช่ว่าข้าไม่เคยเสยีโฉมเมื่อไรกนั!”

หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วด้วยแววตาขุ่นใจ “เจ้าซึ่งมพีลงัยุทธ์ชั้นเทพ

ฤทธิ์ห้าดาวก�าลงัเทยีบชั้นเกราะป้องกนัตวักบัข้าหรอืไร”
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ซูลั่วเงยีบเสยีงลงในบดัดล หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่ว พอเหน็ศรีษะ

เลก็ๆ ที่ก้มงดุลงกบัท่าทางอดัอั้นตนัใจของอกีฝ่าย ชายหนุม่กร็ูส้กึสงสารอย่าง

บอกไม่ถูก ฝ่ามือใหญ่ท�าท่าจะขยับ แต่สุดท้ายก็ทิ้งลงข้างล�าตัว ได้แต่มอง 

อีกฝ่ายนิ่ง “ฝึกฝนพลังยุทธ์มาสามร้อยกว่าปี มีพลังยุทธ์ได้ระดับนี้ก็นับว่า 

มพีรสวรรค์ล�้าเลศิมากแล้ว สิ่งที่เจ้ายงัขาดอยู่กค็อืเวลา” ต่อให้เป็นหนานกง

หลวิอวิ๋น หากมโีอกาสฝึกฝนพลงัยุทธ์แค่เพยีงสามร้อยกว่าปี กไ็ม่แน่ว่าจะมี

พลงัยุทธ์ระดบัชั้นเดยีวกบัซูลั่ว

“แต่ข้าอยากช่วยท่าน” ซูลั่วเอ่ยออกมาอย่างหดหู่ วงแขนของนาง 

กอดรัดหนานกงหลิวอวิ๋นเอาไว้ เพราะเหตุนี้เจ้าตัวจึงสัมผัสถึงบาดแผลที่ 

แผ่นหลงัของเขาได้อย่างถนดัถนี่ แผลลกึขนาดนั้น ซ�้าเลอืดยงัออกมากด้วย...

“เจ้าไม่ขยบัเขยื้อนกน็บัว่าช่วยเหลอืข้าอย่างใหญ่หลวงแล้ว” หนานกง

หลวิอวิ๋นหลบัตาลง ก�าลงัเริ่มทานไม่ไหวอกีต่อไป

มือของซูลั่วสัมผัสที่หน้าผากของชายหนุ่ม แววร้อนรนและกระสับ-

กระส่ายเผยออกมาทางดวงตาของนาง “ท่านเป็นไข้!”

ซลูั่วปวดใจจนขอบตาแดงก�่า ทว่าหนานกงหลวิอวิ๋นกลบัยิ้มบางเหมอืน

เดมิ 

“ไม่เป็นอะไร”

สายน�้าโหมซัดสาดรุนแรงขึ้นทุกที! โขดหินก็มากขึ้นเรื่อยๆ! ซูลั่วหา

โอกาสรักษาบาดแผลให้หนานกงหลิวอวิ๋นไม่ได้เลย! เวลาล่วงไปโดยไม่รู้ตัว  

ซูลั่วรู้สึกว่าสมองของนางเลอะเลือนไปทุกที สุดท้ายก็ตกลงไปในวังวนแห่ง

ความด�ามดื

ซลูั่วตื่นขึ้นมาอกีครั้ง นางรู้สกึมนึศรีษะ วงิเวยีน... ร่างกายราวกบัถกู

บดขยี้อย่างไรอย่างนั้น หญงิสาวลมืตาขึ้นช้าๆ ก่อนจะพบว่าตวัเองก�าลงันอน

หงาย เพราะนางมองเหน็ดวงอาทติย์กลางฟ้าทนัททีี่เปิดเปลอืกตา นางยงัมชีวีติ

อยู่หรือ หนานกงหลิวอวิ๋นเล่า ซูลั่วไร้เรี่ยวแรงทั้งกาย แต่ก็ยังพยายามที่จะ
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มองซ้ายขวา ไม่นานนางกเ็หน็หนานกงหลวิอวิ๋นที่นอนอยู่เคยีงข้างกนั

หญิงสาวพบว่ามีเชือกสีแดงเส้นหนึ่งผูกอยู่รอบเอวหนานกงหลิวอวิ๋น 

ส่วนปลายเชือกอีกด้านก็ผูกกับเอวของนาง เหมือนกับเชือกสีแดงที่ผูกโยง 

บ่าวสาวในคนืวนัสมรส แม้หายใจแต่ละทจีะปวดร้าวจนแทบขาดใจ แต่นยัน์ตา

ของนางกย็งัสาดประกายแห่งความสุขอนัเจดิจ้า

ซูลั่วยิ้มอ่อนโยนตรงมุมปาก นิ้วเรียวขาวปานหยกค่อยๆ ยื่นไปเกาะ

เกี่ยวกบันิ้วมอืของหนานกงหลวิอวิ๋น

หนานกงหลิวอวิ๋นหมดสติไป เวลานี้ยังไม่ฟื้น หญิงสาวคิดจะพักให้

ก�าลงัฟื้นตวัอกีครู่ ขอแค่นางลุกไหวกจ็ะช่วยรกัษาอาการให้เขาทนัที

เวลาเดยีวกนันี้... อกีด้านหนึ่งของรมิน�้า ร่างที่มลีกัษณะอปัลกัษณ์ก�าลงั

เดินโซเซเข้ามาหานางพร้อมกับก้อนหินใหญ่ในมือ อีกฝ่ายมีร่างก�าย�าสูงใหญ่ 

เสื้อผ้าขาดวิ่นกระเซอะกระเซงิ ใบหน้าเตม็ไปด้วยแผลเปรอะเลอืด แทบจะดู

ไม่ออกว่าโฉมหน้าที่แท้จรงิเป็นเช่นไร

ทว่าซลูั่วกลบัจ�าได้ทนัทตีั้งแต่แวบแรกที่เหน็ คนผู้นี้หาใช่ใครอื่นไม่ แต่

เป็นหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติที่ถูกนางวางกบัดกันั่นเอง

ศัตรูประจันหน้า ความแค้นพุ่งปะทุ! หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตแบก

หนิก้อนใหญ่เพื่อหวงัจะทุ่มใส่ร่างซูลั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋นให้มอดม้วย! ซูลั่ว

ท�าได้เพยีงเบกิตามองหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติที่ย่างสามขุมเข้ามา ทว่ากลบั

ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะขยับปลายนิ้ว หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตก้าวโงนเงน 

มาหยุดข้างๆ ซูลั่ว ตอนที่หินก้อนนั้นก�าลังจะหลุดออกจากมือ เขาปรายตา 

มองหนานกงหลวิอวิ๋น ทนัใดนั้นกห็วัเราะพลิกึออกมา

“นงัตวัด ีชอบบุรุษผู้นี้มากกระมงั หากเขาตายกค็งจะเจบ็ปวดมากกว่า

ตัวเองตายอย่างนั้นสิ” หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตเอ่ยจบก็เผยรอยยิ้มบิดเบ้

ร้ายกาจออกมาทางดวงตา จากนั้นหนิก้อนใหญ่กร็่วงลงมา!

จังหวะนี้เอง ไม่รู้ว่าซูลั่วรวบรวมก�าลังมาจากไหน นางเคลื่อนไหว

ร่างกายอย่างรวดเรว็ จากนั้นกโ็ถมกายคร่อมร่างหนานกงหลวิอวิ๋นเอาไว้ หวงั
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จะปกป้องศรีษะกบัแผงอกของชายหนุ่ม แต่เนื่องจากแรงปะทะอนัหนกัหน่วง

ท�าให้ร่างของซูลั่วแนบชิดกับร่างของหนานกงหลิวอวิ๋น ริมฝีปากชิดริมฝีปาก 

ปลายจมูกชนปลายจมูก...

ทันใดนั้นหนานกงหลิวอวิ๋นก็ลืมตาขึ้นท่ามกลางความน่ากระอัก- 

กระอ่วนนี้ สรรพสิ่งรอบกายราวกบัหยุดนิ่ง บรรยากาศปกคลุมด้วยกลิ่นอาย

อนัคลุมเครอื

จากนั้นหินก้อนใหญ่ในมือหัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตก็ถูกหนานกง 

หลวิอวิ๋นสะบดัฝ่ามอืเข้าใส่จนกระเดน็ลอยไปไกล ขณะที่ตวัหวัหน้ากองก�าลงั

คมโลหิตเองก็ถูกคลื่นพลังดีดออกไปราวสิบเมตร ก่อนเขาจะฝืนกายแล้ว 

ล้มลงก้นจ�้าเบ้า หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตหัวเราะเยือก เขามองออกว่า 

หนานกงหลวิอวิ๋นอยูใ่นภาวะสตเิลอืนราง ใบหน้าขาวซดีไร้สเีลอืดอย่างน่ากลวั

เพราะพิษก�าเริบ จากนั้นอีกฝ่ายก็ลุกขึ้นมาด้วยอาการโซเซ ก่อนจะหยิบกริช

เล่มหนึ่งออกมาแล้วค�ารามลั่น

“ตายเสยี!”

หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตจ้วงแทงกริชใส่พวกเขาพร้อมพลังสังหารที่

ไม่อาจต้านทาน เป้าหมายของเขาก็คือซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นที่เวลานี้เป็น

หนึ่งเดยีวกนั หมายจะให้ทั้งสองมอดม้วยไปด้วยกนั ซลูั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋น

สบตากนั... ทว่าวนิาทนีี้เอง เสยีงของเดก็น้อยคนหนึ่งกด็งัขึ้นจากที่ไกลๆ

“หยุดนะ!”

แค่พรบิตาเดยีว เสยีงนั้นกลบัดงัใกล้เข้ามา เพยีงชั่วเสี้ยววนิาททีุกคน

กเ็หน็เดก็น้อยปรากฏตวัขึ้นบนสนัจมูกของแรดยกัษ์ตวัหนึ่ง

ซูลั่วฟื้นคนืพลงัยุทธ์มาได้เลก็น้อย นางรบีผละจากกายหนานกงหลวิ- 

อวิ๋นแล้วเงยหน้ามองเดก็น้อย อกีฝ่ายมอีายุราวๆ สี่ห้าขวบ มดัจุกน่ารกักลาง

ศรีษะ สวมตู้โตวสแีดง คลุมทบัด้วยเสื้อแขนสั้นผ้าดบิ ขากางเกงม้วนขึ้นสูง 

เผยให้เหน็ท่อนขาสั้นอวบอ้วนขาวเนยีนปานรากบวั

ยามนี้เดก็น้อยยนืเท้าเปล่าอยูบ่นสนัจมกูของเจ้าแรดยกัษ์พลางตะโกน
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ถามหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติ “พวกเจ้าจะต่อสู้กนัหรอื หมู่บ้านเถยีนหยวน

ของพวกเรารกัสนัต ิห้ามต่อสู้กนันะ หากสู้กนัจะต้องถูกลงโทษอย่างหนกั”

พอหัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นแค่เด็กอายุสี่ห้าขวบ

เท่านั้น แต่กลบักล้ายื่นมอืไม้เข้ามาแทรก กอ็ดแค่นหวัเราะไม่ได้ “หมูบ้่านเถยีน- 

หยวน? ลงโทษ? ฮ่าๆๆ”

ซลูั่วเหน็วา่พลงัยทุธ์ของหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติฟ้ืนคนือย่างรวดเรว็ 

ซ�้าเดก็น้อยผู้นั้นกด็ูบรสิุทธิ์ไร้เดยีงสานกั นางจงึรบีเอ่ย “เจ้าหนู รบีหนไีปเรว็ 

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกบัเจ้า รบีไปๆ!”

เดก็น้อยหนัมายิ้มอวดเขี้ยวทั้งสองข้างให้ซูลั่ว “พี่สาว ข้าชื่อเสยีวหู่”

ซูลั่วมองเดก็น้อยด้วยสหีน้าเป็นกงัวล “เสยีวหู่ รบีหนไีปเรว็เข้า!”

เสยีวหูก่ลบัยกมอืข้างหนึ่งขึ้นเท้าเอว มอือกีข้างกช็ี้หน้าหวัหน้ากองก�าลงั

คมโลหติด้วยท่าทางเหมอืนผู้ใหญ่ “ข้าแจ้งกฎให้เจ้ารู้ด้วยความหวงัด ีแต่เจ้า

คดิจะท�าร้ายข้าอย่างนั้นหรอื”

“เลกิวุน่วายได้แล้ว ไสหวัไปเสยี!” หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติรูส้กึว่าเจ้า

เดก็แก่แดดผูน้ี้น่าชงิชงันกั เขาสะบดัฝ่ามอืใส่อกีฝ่ายหวงัว่าจะก�าจดัไปให้พ้นๆ

ซูลั่วตั้งท่าจะขยบั ทว่าหนานกงหลวิอวิ๋นกลบัฉวยมอืนางเอาไว้ เสยีง

ทุ้มต�่าของหนานกงหลวิอวิ๋นดงัขึ้นข้างหู “เจ้าไม่จ�าเป็นต้องลงมอื”

“หอื?”

“พลงัยทุธ์ของแรดยกัษ์ตวันั้นไม่ด้อยไปกว่างยูกัษ์สายรุง้สรุยินัจนัทรา”

“อะไรนะ!” ซูลั่วตะลงึ เจ้างูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทรามพีลงัยุทธ์ระดบั

ไหนกัน ขั้นบรรลุเก้าดาวระดับสูงเชียวนะ แรดยักษ์ของเสียวหู่ตัวนี้ก็มีพลัง

ยุทธ์ไม่ด้อยไปกว่างูยกัษ์สายรุ้งสุรยินัจนัทรา โลกใบนี้ผดิเพี้ยนไปแล้วหรอืไร

แตซ่ลูั่วหาได้สนใจเรื่องนี้ไม่ ตอนนี้สิ่งส�าคญัที่สดุกค็อืรกัษาอาการของ

หนานกงหลวิอวิ๋น หญงิสาวรบีน�าโอสถเพลงิปีศาจที่ปรุงได้ก่อนหน้านี้มาป้อน

หนานกงหลิวอวิ๋น ขณะเดียวกันก็ปักเข็มทองเก้าเล่มตรงจุดลมปราณเก้า

ต�าแหน่งบนร่างของชายหนุ่ม พริบตานั้นเข็มทองเก้าเล่มราวกับมีชีวิตขึ้นมา 
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ปลายเขม็สั่นไม่หยุด

จงัหวะนี้หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติกต็ั้งท่าจะสะบดัฝ่ามอืใส่เสยีวหู ่ทว่า

ตอนที่ฝ่ามือของเขาสัมผัสกายของเด็กน้อยผู้นั้น ให้ตายเถิด! เกิดอะไรขึ้น! 

เขาพบว่าตนซึ่งเป็นผู้มียุทธ์ขั้นบรรลุห้าดาวกลับไม่อาจใช้พลังกับเด็กน้อยที่มี

น�้าหนกัไม่ถงึยี่สบิชั่งคนนี้ได้!

หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตออกแรงเพิ่มเป็นยี่สิบเท่าจนเส้นเอ็นที่แขน

ปูดโปนราวกับไส้เดือนอย่างไรอย่างนั้น ทว่าเด็กน้อยหนักยี่สิบชั่งก็ยังยืนนิ่ง 

ไม่ตงิไหวอยู่บนสนัจมูกของแรดยกัษ์เหมอืนเดมิ

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติใกล้เสยีสตเิตม็ท!ี ทนัใดนั้นเอง แรดยกัษ์ก็

ร้องเสยีงดงัใส่เขา น�้าเสยีงนั้นเตม็ไปด้วยการข่มขู่!

“โฮก!”

เสยีวหู่หนัไปปลอบมนั “ต้านวิ อย่าเพิ่งใจร้อนไป เจ้าอย่าได้ย�่ากบีเท้า

เชียวนะ เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าครั้งก่อนเจ้าแผลงฤทธิ์เตะสุนัขเฝ้าบ้านลุงหลี่ 

จนซี้ม่องเท่ง สุดท้ายต้องไปไถนาให้ลุงหลี่หนึ่งปีเตม็ เจ้าลมืแล้วหรอื”

“ฟ่ึดๆๆ” แรดยกัษ์ไม่พอใจ แต่สดุท้ายกย็อมหยุดกบีเท้าของมนัที่ก�าลงั

จะเหยยีบย�่าลง

“...” หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหตินิ่งคดิ วาจานี้หมายความว่าอย่างไรกนั 

เจ้าเดก็คนนี้ก�าลงัจะบอกว่าหากแรดยกัษ์ย�่ากบีเท้าลงมา เขาจะถูกมนัเหยยีบ

จนมอดม้วยอย่างนั้นหรอื

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติรวบรวมพลงัยุทธ์ทั้งหมดในกายขึ้นมา จาก

นั้นกก็ระชากร่างของเสยีวหูล่งมาจากสนัจมกูแรดยกัษ์ ก่อนจะเหวี่ยงลงกบัพื้น 

เดก็น้อยตะลงึพรงึเพรดิ! หมู่บ้านเถยีนหยวนรกัสงบ ไม่เคยมกีารต่อยตหีรอื

ต่อสู้มาก่อน ยิ่งกว่านั้นกค็อืไม่มใีครคดิท�าร้ายเดก็! แม้ตกลงมาจะไม่เจบ็ แต่

เสยีวหู่กร็ู้สกึสะเทอืนใจเป็นอย่างมาก

“จ๊าก!” เสยีงร้องไห้จ้าดงัสะท้านฟ้าสะเทอืนแผ่นดนิ! เสยีงนั้นดงัก้อง

จนหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติแก้วหูแทบจะร้าว
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“ฮอืๆๆ เจ้าท�าร้ายข้า! เจ้าคนเลว! คนร้ายกาจ! ฮอืๆๆ” เสยีวหู่ร้องไห้

โฮพลางชี้หน้าหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติ

เวลานี้หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติหรอืจะสนใจเดก็น้อย เขาชกักรชิออก

มาหมายจะสังหารซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋น ทว่ายังก้าวออกมาได้ไม่ถึงสอง

ก้าว เขากเ็หน็บุรุษวยัฉกรรจ์ในชุดผ้าป่านที่ปะชุนทั้งตวั ขากางเกงม้วนขึ้นสูง 

แบกจอบไว้บนไหล่ก้าวยาวๆ ตรงเข้ามาหา!

ซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นเห็นความเร็วของฝ่ายนั้นแล้วก็ตะลึงงันไป 

ความเรว็ระดบันี้... มนัจะ... เรว็เกนิไปแล้วกระมงั

หนานกงหลวิอวิ๋นใคร่ครวญในใจว่า ต่อให้เขาทะยานกายด้วยความเรว็

สูงสุดก็ยังไม่เหนือไปกว่าชายผู้นี้ เขาเป็นถึงคุณชายรองหนานกงผู้ที่จะได้รับ

สืบทอดต�าแหน่งผู้น�าเผ่าพันธุ์หงส์มังกรคนต่อไป ทว่าอีกฝ่ายเป็นแค่ชาวนา

สวมเสื้อผ้าเก่าๆ ทั้งยงัปะชุน สวมรองเท้าผ้ามอซอเปื้อนดนิโคลน

ท่านลุงผู้นั้นปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าหัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตแทบจะ

ในพรบิตา พอเสยีวหูเ่หน็อกีฝ่าย เขากร็บีออกปากฟ้องทนัท ี“ลงุหลี่ เขาท�าร้าย

ข้า! ฮอืๆๆ เจบ็ก้นเหลอืเกนิ”

ลุงหลี่เดอืดดาลขึ้นมา “กล้าท�าร้ายเสยีวหู่ของเราหรอื!” 

พลั่ก! พลั่ก! 

เขาเหวี่ยงจอบในมอืไปมาแค่ไม่กี่ครั้ง หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติที่ฟื้น

คนืพลงัยุทธ์แล้วกถ็ูกเล่นงานจนหมอบพงัพาบไปกบัพื้น

“...” ซูลั่วตกตะลงึ 

“...” หนานกงหลวิอวิ๋นนิ่ง 

เดก็น้อยผู้มพีลงัยุทธ์ลกึล�้า แรดยกัษ์แขง็แกร่ง ชาวนาท่าทางซอมซ่อ

ที่มีฝีมือฉกาจฉกรรจ์... ซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นประหลาดใจอย่างมาก 

หมูบ้่านแห่งนี้คอืสถานที่ใดกนัแน่ ไฉนคนที่ดสูามญัธรรมดายงักลายเป็นยอด

ฝีมอืเหนอืชั้นระดบันี้!

เสยีวหูม่องหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติที่นอนร้องครวญครางกบัพื้นพลาง
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ชี้หน้าอย่างขุน่ขึ้ง “เจ้าคนเลว แก่ปนูนี้แล้วไฉนถงึไม่รูป้ระสาเอาเสยีเลย เอะอะ

กใ็ช้แต่ก�าลงั ข้าบอกเจ้าว่าห้ามต่อสู้ เจ้ากไ็ม่ฟัง ซ�้ายงัจะท�าร้ายข้า ตอนนี้กลวั

แล้วกระมงั ฮ!ึ ข้าจะบอกอะไรให้ ฝันร้ายของเจ้าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น!”

อะไรนะ! หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติหยดักายขึ้นนั่งกบัพื้น

เสยีงร้องไห้ของเสยีวหูท่�าให้บดิาของเขาคว้าไม้ท่อนหนึ่งรบีวิ่งเข้ามาหา 

ตอนที่มาถึง บิดาของเสียวหู่ก็เห็นบุตรชายของตนชี้หน้าต่อว่าบุรุษผู้หนึ่งที่มี

สภาพยบัเยนิไปทั้งตวั

“ท่านพ่อ! เจ้าคนเลวอยู่ตรงนี้!” เสียวหู่รั้งมือบิดาแล้วเล่าเรื่องราว

ทั้งหมดที่เกดิขึ้นให้ฟัง

เด็กเล็กมีความจ�าดี เขาบรรยายค�าพูดและสีหน้าท่าทางของทุกคนใน

เหตุการณ์เมื่อครู่โดยไม่มีตกหล่นแม้แต่นิดเดียว สุดท้ายเขาก็สรุปออกมา  

“พี่สาวคนสวยกับพี่ชายรูปงามเป็นคนดี แต่เจ้าอัปลักษณ์ผู้นี้เป็นคนชั่ว เขา

ท�าร้ายข้า!”

บิดาของหวังเสียวหู่คือท่านหวังแห่งหมู่บ้านเถียนหยวน ท่านหวังนิ่ว

หน้า ก่อนขงึตาใส่หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติ “หมู่บ้านเถยีนหยวนของเรามกีฎ

ปฏบิตัติ่อคนดเียี่ยงคนด ีปฏบิตัติ่อคนเลวเยี่ยงคนเลว ในเมื่อเจ้าเป็นคนเลว 

ถ้าเช่นนั้นกต็้องเจอกบักฎคนเลว”

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติไม่ยอม “ข้าเป็นคนเลวที่ไหนกนั”

ท่านหวังเอ่ย “แค่ดูจากรูปลักษณ์ก็รู้ว่าเจ้าเป็นคนเลว เอาละ เลิกโต้

เถยีง เหน็แก่ที่เจ้าท�าผดิครั้งแรก ส่งตวัไปไถนาแล้วกนั”

‘อะไรนะ! ไถนา?’ หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตแทบจะสะดุ้งพรวดขึ้น 

จากพื้น จากนั้นเขากถ็ลงึตาใส่ท่านหวงัอย่างแค้นเคอืง ก่อนจะเอ่ยวาจาออก

ไปตามความคดิ “ข้าคอืหวัหน้าระดบัสูงของกองก�าลงัคมโลหติ ข้ามยีอดฝีมอื

ใต้อาณตันิบัพนัคน แต่บดันี้พวกเจ้าจะให้ข้าไปไถนา? ดทูว่ีาพวกเจ้าคงรนหา 

ที่ตายกนัหมด!”

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติพูดยงัไม่ทนัขาดค�า ลงุหลี่กใ็ช้จอบเคาะศรีษะ
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ของเขา 

โป๊ก! 

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติยกมอืขึ้นกุมศรีษะ แทบจะร�่าไห้ออกมา ลุง

หลี่ถลงึตาใส่เขา 

“รบีไปท�างานกบัข้าได้แล้ว พูดจาเพ้อเจ้ออยู่ได้!”

หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตกุมศีรษะที่ปูดโปนขึ้นมาคล้ายลูกหมั่นโถว 

“...อกึ”

เขาจ�าต้องสะกดกลั้นความเคยีดแค้นเอาไว้ แล้วเดนิตามหลงัลุงหลี่ไป

โดยดี ลุงหลี่มีที่นาชั้นหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากธารน�้า ดังนั้นเดินไปเพียงห้าสิบ

เมตรกถ็งึสถานที่ที่เขาต้องไถนาแล้ว 

ลุงหลี่ก�าชบั “รบีท�างานเรว็ๆ เข้า ไม่อย่างนั้นข้าจะไม่ให้เจ้ากนิข้าว!”

หัวหน้ากองก�าลังคมโลหิตคิดในใจว่า ‘ใครอยากจะกระเดือกข้าวของ

พวกเจ้ากนั!’ เนื่องจากความคบัแค้นแน่นอก กอปรกบัความรูส้กึไม่ยอมจ�านน 

ท�าให้หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติท�างานเชื่องช้า ประสทิธภิาพจงึพลอยต�่าลงไป

ด้วย

ลงุหลี่ปั้นสหีน้าดยุามมองหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติ “เจา้หน ูเจา้คดิจะ

ท�าอะไร!”

‘เจ้าหนู?’ หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติเกอืบกระอกัเลอืด!

ลงุหลี่เหน็อกีฝ่ายไม่ขานรบักไ็ม่พอใจขึ้นมา รูไ้ว้เถดิว่าการไถนาคอืการ

เริ่มต้นปลูกพันธุ์พืช นับว่าเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก แต่เจ้าคนผู้นี้กลับอิดๆ 

ออดๆ รีๆ  รอๆ

แส้ที่ใช้ต้อนววัในมอืลุงหลี่สะบดัใส่บั้นท้ายหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติ! 

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติถกูแส้หวดจนสะดุง้โหยง เขาค�ารามอย่างเกรี้ยวกราด 

“เจ้าท�าอะไร!”

ลงุหลี่มสีหีน้าทะมนึ เขาหวดแส้ในมอืไปมา ไมรู่ว้า่แสเ้สน้นี้ท�าจากวสัดุ

ใด เพราะมนัท�าลายเกราะป้องกนัของหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติที่มพีลงัยุทธ์
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ขั้นบรรลุห้าดาวได้

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติจนปัญญาจะตอบโต้ สูก้ไ็ม่ชนะ หนกีไ็ม่รอด 

จงึท�าได้เพยีงยอมท�าตามค�าสั่ง แต่ถงึกระนั้นเขากไ็ม่ยอมจ�านน ชายหนุ่มชี้นิ้ว

ไปที่ซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลออกไป “ไฉนถึงมีแค่ข้าที่ต้อง

ท�างานด้วย เหตุใดพวกเขาสองคนถงึไม่ต้องท�า”

ลุงหลี่แค่นเสยีง “ฮ!ึ พวกเขาบาดเจบ็ เป็นคนป่วย เจ้าไม่ใช่คนป่วย 

ทุกคนที่นี่ต้องท�างาน ไม่ท�ากไ็ม่มขี้าวกนิ”

หวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติไม่ยอม “ข้ากป่็วยเช่นกนั!”

ลุงหลี่หวัเราะเยอืก “เหอะๆ”

เทยีบกบัหวัหน้ากองก�าลงัคมโลหติผูม้ชีะตากรรมอนัน่าเวทนาแล้ว เวลา

นี้ท่านหวงัก�าลงัเชื้อเชญิซลูั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋นให้ไปเยอืนที่เรอืนพกัของเขา

ด้วยท่าทเีป็นมติรยิ่งนกั


