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ตัวจริงกับตัวแทนพบกันในที่สุด
"หัวหน้า ไอ้เจ้านี่มันจองหองจริงๆ ขอรับ" หม่าจงพูดพลางน�ำ
จินหยวนเป่าไปยังห้องลงทัณฑ์ "น่าจะเป็นกระดูกเคี้ยวยาก"
มือปราบหนุ่มพยักหน้า พอไปถึงหน้าห้องกลับหยุดยืนอยู่ตรงประตู
มองลอดช่องบนประตูเข้าไปข้างในแทน
นักฆ่าถูกจับมัดเงือ่ นห้าแฉก สีหน้าเต็มไปด้วยความเหยียดหยันหัวแข็ง
จินหยวนเป่าขมวดคิ้วทันทีเมื่อมองเห็นรอยสักรูปแมงป่องบนแขนเจ้าตัว
หวังเฉียงยืนอยู่ตรงหน้านักฆ่า ตั้งค�ำถามด้วยสายตาดุดัน "ไหนบอก
มาซิ เจ้าแซ่อะไร ชื่ออะไร"
นักฆ่าแค่นเสียงเย็นชาขึ้นจมูก ไม่แม้แต่จะมองคนถามด้วยซ�้ำ
"บอกมา ท�ำไมถึงต้องไปก่อคดีในหอเชียนเจียว ใครเป็นผู้บงการ"
คนถูกถามท�ำเหมือนลมพัดผ่านหู
"ไอ้นี่ ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน�้ำตาใช่ไหม กองปราบไม่เคยขาดแคลน
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เครื่องลงทัณฑ์สถานหนักหรอกนะ ดูท่าต้องเอามาลองใช้กับเจ้าหน่อยแล้ว"
นักฆ่าแค่นยิม้ "อย่ามาขูก่ นั ดีกว่า คนอย่างข้าเจอมาหมดแล้วทุกอย่าง"
"ถ้าอย่างนั้นก็ลองดูว่าระหว่างเครื่องลงทัณฑ์ของเรากับปากเจ้า อะไร
มันจะแข็งกว่ากัน เจ้าหน้าที่ ยกเครือ่ งลงทัณฑ์เข้ามา!" หวังเฉียงสัง่ เสียงเหีย้ ม
จินหยวนเป่าเดินเข้ามาพร้อมหม่าจงในจังหวะนั้น หวังเฉียงรีบยืน
ตรงอย่างนอบน้อม "หัวหน้า"
มือปราบหนุ่มพยักหน้าเนิบๆ แล้วตวัดตามองนักฆ่า "มันคายอะไร
มาบ้าง"
คนถูกถามส่ายหน้า "มันปากแข็งนัก ถามอยู่นานยังไม่ยอมบอกอะไร
สักค�ำ พวกเราก�ำลังจะให้มันได้รู้รสการลงทัณฑ์บ้าง ข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะ
ง้างปากมันไม่ได้"
ผูเ้ ป็นนายแค่นยิม้ เรียบๆ "ลงทัณฑ์มนั กักขฬะรุนแรงเกินไป ข้าไม่ชอบ"
จากนั้นก็เรียกเสียงดัง "หวังเฉียง! หม่าจง!"
ทั้งสองคนขานรับอย่างพร้อมเพรียง "ขอรับ!"
"แก้เชือก แล้วปล่อยมันไป" หลังสั่งดังนั้น จินหยวนเป่าก็นั่งลงบนเก้าอี้
ข้างโต๊ะท�ำคดีอย่างไม่ทุกข์ร้อน
"หัวหน้าว่าอย่างไรนะ" หวังเฉียงอุทานถามด้วยความฉงน
กระทั่งนักฆ่ายังมองจินหยวนเป่าอย่างไม่เชื่อหูตัวเอง
ชายหนุ่มหัวเราะ "ในเมื่อมันไม่ยอมให้การ จะเก็บมันไว้ในคุกให้
เปลืองข้าวเปล่าๆ ไปท�ำไม เด็กๆ ปล่อยตัวมันไป"
สองคนสนิทยืนนิ่งอยู่กับที่อย่างไม่กล้าเชื่อสายตา
จินหยวนเป่าเห็นแล้วอ่อนใจนัก จึงอธิบายให้กระจ่างกว่าเดิม "กลุ่ม
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ของมันท�ำงานกันอย่างไร มันรู้ดียิ่งกว่าพวกเรา ข้าเลยปล่อยมันไป ดูซิว่า
มันจะมีปัญญาเอาชีวิตรอดไหม เท่าที่ข้าวิเคราะห์ ไม่เกินครึ่งชั่วยาม มันจะ
ต้องถูกฆ่าปิดปากโดยพวกเดียวกันอย่างแน่นอน"
หวังเฉียงบรรลุแจ้ง รีบรับค�ำสั่งทันที "ขอรับ" ว่าพลางเดินเข้าไปแก้มัด
ให้นักฆ่า
นักโทษคนส�ำคัญยืนตะลึงอยู่กับที่อย่างเหลือเชื่อ ก่อนจะเดินออกไป
ด้วยสีหน้าลังเล ทว่าเดินไปได้แค่สองสามก้าวก็กลับมาทิง้ ตัวลงคุกเข่าตรงหน้า
จินหยวนเป่า "ข้าน้อยยินดีตอบค�ำถามใต้เท้า รับรองว่าจะตอบตามจริง
ทุกประการ แต่ขอใต้เท้าโปรดไว้ชีวิตข้าน้อยด้วย"
จินหยวนเป่ามองฝ่ายตรงข้ามอย่างเหยียดหยาม "ตอบค�ำถามข้ามา
ตามจริงก่อน ส่วนจะไว้ชีวิตเจ้าหรือไม่นั้น...เรื่องมาถึงขั้นนี้ เจ้าไม่มีสิทธิ์จะ
เรียกร้องอะไรแล้ว หากเจ้าไม่ยอมร่วมมือกับพวกเรา ข้าปล่อยเจ้าออกไป
เจ้าต้องตายแน่นอน แต่หากเจ้ายอมร่วมมือก็อาจพอมีทางรอดชีวิตบ้าง
คิดเอาเองแล้วกัน แต่ไม่มีเวลาให้คิดนานนักหรอกนะ"
นักฆ่านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดใจพยักหน้า "ข้าน้อยหลงอู่ยินดีร่วมมือ
กับทางการ"
"หลงอู่?" มือปราบหนุ่มหัวเราะเบาๆ "ถ้าอย่างนั้นขอถามหน่อย
เจ้าจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเจ้าจริงใจร่วมมือกับทางการ"
ฝ่ายตรงข้ามกัดฟัน "ข้าน้อยยินดีบอกว่าหญิงพวกนั้นถูกจับตัวไปขังไว้
ที่ใดเพื่อพิสูจน์ความจริงใจ"
ประโยคนั้นท�ำให้จินหยวนเป่าประหลาดใจแกมยินดีอยู่เงียบๆ เขา
ระงับความรู้สึกอันพลุ่งพล่านถามกลับไปด้วยเสียงเรียบเฉย "ที่ใด"
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"เลขที่สิบหก ตรอกจิ่งเอ๋อร์"
จินหยวนเป่ากับสองคนสนิทหันไปสบตากัน
"คุมตัวมันไว้ก่อน จับตามองอย่างเข้มงวด น�ำก�ำลังคนไปบ้านเลขที่
สิบหกในตรอกจิ่งเอ๋อร์ทันที"
"รับบัญชา!"
ปกติจากกองปราบไปตรอกจิ่งเอ๋อร์ต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วยาม
ทว่าวันนี้เหล่ามือปราบเฆี่ยนแส้ใส่ม้าเป็นพิเศษ จึงมาถึงภายในเวลาเพียง
หนึ่งเค่อ!
จินหยวนเป่าน�ำลูกน้องเจ็ดแปดคนตรงเข้าล้อมบ้านชั้นเดียวหลังหนึ่ง
เอาไว้ แล้วสังเกตการณ์พื้นที่โดยรอบ ก่อนจะกระซิบสั่งหวังเฉียงและหม่าจง
เบาๆ "ทิ้งคนคอยเฝ้าข้างนอกสามสี่คน ที่เหลือเข้าไปข้างใน เคลื่อนไหวให้
ว่องไวด้วยล่ะ"
"ขอรับ!" ทั้งสองพยักหน้า
"พังประตู!"
พอได้ยินค�ำสั่งจากหัวหน้า หวังเฉียงก็พุ่งตัวเข้าไปเงื้อเท้าถีบประตูให้
เปิดออก จากนั้นก็วิ่งน�ำเข้าไปข้างในก่อนพร้อมด้วยหม่าจง
ประตูหน้าเปิดผาง ชายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่ที่ท�ำหน้าที่เฝ้ายามสองคน
ยังตั้งตัวไม่ติดว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถูกหวังเฉียงและหม่าจงควบคุมตัวส่งให้
ลูกน้องจับมัดเสียก่อนแล้ว
จินหยวนเป่าเหลียวซ้ายแลขวา ก่อนจะสาวเท้าตรงดิ่งไปตรงหน้า
ประตูที่คล้องกุญแจเอาไว้แล้วสั่งหม่าจง "เปิดประตู!"
ผู้รับค�ำสั่งเงื้อดาบฟันกุญแจฉับเดียวขาดอย่างไม่ลังเล ดาลไม้ตกลง
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บนพื้นดังป๊อก
ประตูใหญ่เปิดออก เบิกทางให้แสงสว่างฉายส่องเข้าไปในห้องที่เคย
ถูกปกคลุมด้วยความมืด
เด็กสาวจ�ำนวนหนึ่งถูกจับไว้ในห้อง แต่ละคนมีสีหน้าตื่นกลัว
จินหยวนเป่าเดินเข้าไปด้วยท่าทางผ่อนคลายแล้วปลอบโยนพวกนาง
"พวกเราเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการมาช่วยพวกเจ้า ไม่ต้องกลัวไป นับจากนี้
พวกเจ้าปลอดภัยแล้ว"
พอตั้งสติรับรู้ว่าคนของทางการมาช่วยพวกตน เด็กสาวเหล่านั้นก็
ร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วคุกเข่าให้เขา "ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ ขอบคุณท่าน
เจ้าหน้าที่..."
ชายหนุ่มโบกมือวูบ "ไม่ต้องร้องไห้ ไปที่กองปราบกับข้าเพื่อบันทึก
ปากค�ำก่อน พวกเราจะส่งข่าวให้คนในครอบครัวมารับพวกเจ้ากลับบ้าน"
พวกนางทั้งยินดีทั้งเจ็บปวดระคนกัน เสียงขอบคุณดังเซ็งแซ่ "ขอบคุณ
ท่านเจ้าหน้าที่ที่ช่วยชีวิต ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ที่ทำ� ให้พวกเราได้เห็นเดือน
เห็นตะวันอีกครั้ง..."
จินหยวนเป่ามองลูกน้องช่วยแก้มัดให้พวกนางทีละคน ในอกเต็มไป
ด้วยความผ่อนคลายและความยินดี
อารามดีใจท�ำให้เขาไม่ทันสังเกตว่าร่างของใครคนหนึ่งแวบผ่านไป
ด้านนอก...
หลิ่วเหวินเจาขมวดคิ้วเดินกลับคฤหาสน์สกุลจิน สาวเท้าไปทางเรือน
ตัวเองช้าๆ รู้สึกว่าทุกอย่างขวางหูขวางตาตนไปหมด เขาปัดแจกันดอกไม้
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ใบหนึ่งตกพื้นโดยแรง แต่ยังไม่สาแก่ใจ จึงเขวี้ยงเครื่องกระเบื้องในเรือนให้
แตกตามไปทั้งหมด
จังหวะนั้นอากุ้ยเดินเข้ามาอย่างรีบร้อนจนลืมเคาะประตูไปสนิท
พอเห็นเศษกระเบื้องก็สะดุ้งเฮือก ไม่รู้ว่าควรเข้าไปในห้องดีหรือไม่
"มีอะไร" หลิ่วเหวินเจาที่ระบายโทสะจนหมดแล้วกลับไปมีสีหน้าสุขุม
ราบเรียบดังเดิม "เข้ามาสิ"
อากุ้ยพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปโดยระวังไม่ให้เหยียบเศษกระเบื้อง
"สายในกองปราบส่งข่าวมาบอกว่าหลงอู่ยอมสารภาพ บ้านในตรอกจิ่งเอ๋อร์
เลยถูกบุกทลายแล้ว สินค้างวดใหม่ที่เพิ่งมาถึงถูกกวาดไปทั้งหมด"
พ่อบ้านหนุ่มยกมือตัดบทอย่างหงุดหงิดใจ "ข้ารู้หมดแล้ว ข้าเพิ่ง
กลับมาจากตรอกจิ่งเอ๋อร์ แต่ยังช้าไปก้าวหนึ่ง"
ลูกน้องคนสนิทเห็นด้วยความตาไวว่ามือผูเ้ ป็นนายเลือดไหล คงเพราะ
เมื่อครู่เผลอถูกเศษกระเบื้องบาดเข้าจึงรีบเข้าไปถามไถ่ "นายท่าน มือท่าน
ไม่เป็นไรใช่ไหม"
"ไม่เป็นไร..." หลิ่วเหวินเจาโบกมือ
เงียบกันไปสักพักอากุย้ ก็อดถามขึน้ มาไม่ได้ "พวกเราพลาดท่าติดๆ กัน
ต่อไปจะท�ำเช่นไร"
ดวงตาคมตวัดมองมาอย่างร�ำคาญ "ร้อนรนอะไรของเจ้า สถานการณ์
ยังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้ หลงอู่เป็นเพียงนักฆ่าที่ท�ำงานให้เรา ไม่รู้
เรื่องอื่นทั้งนั้น ต่อให้จินหยวนเป่าเก่งกาจแค่ไหนก็ล้วงข้อมูลจากมันไม่ได้
มากไปกว่านี้หรอก"
"นั่นสิขอรับ" อากุ้ยพยักหน้า "เสียดายก็แต่สินค้างวดใหม่"
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"ช่วยไม่ได้ ให้จินหยวนเป่ามันปลาบปลื้มไปว่าปิดคดีได้แล้ว จะได้
ไม่มาตามรังควานเราต่อ"
"จินหยวนเป่าคนนี้มันลงมือรวดเร็วว่องไวนัก พวกเราตั้งตัวไม่ทัน
จริงๆ"
"วันข้างหน้ายังอีกยาวไกล อย่าเพิง่ คิดว่าศัตรูเก่งกว่าสิ" หลิว่ เหวินเจาปราม
ล่วงเข้ายามวิกาลแล้ว แต่จินหยวนเป่ายังนั่งสางคดีอยู่กับหวังเฉียง
และหม่าจงที่กองปราบ
"เท่าที่น�ำข้อมูลที่เสือดาวเวหากับหลงอู่สารภาพมาวิเคราะห์ด้วยกัน
ฉู่ฉู่เป็นผู้บงการคดีลักพาตัวหญิงสาว ส่วนหลงอู่กับเสือดาวเวหาเป็นคนที่
ท�ำงานให้นาง เวลานี้ฉู่ฉู่หนีไปแล้ว รังที่พวกมันใช้ซ่อนหญิงสาวถูกทลาย
ช่วยพวกนางเหล่านั้นออกมาได้ สายลูกโซ่ของการลักพาตัวหญิงสาวไปขาย
ถูกพวกเราท�ำลายจนแหลกละเอียด" จินหยวนเป่าพูดขึ้นอย่างไตร่ตรอง
"ใช่แล้วขอรับ ผู้บงการถูกเปิดโปงแล้วหนีไป ผู้สมรู้ร่วมคิดถูกจับกุม
เหยื่อก็ถูกช่วยไว้ได้แล้ว สายโซ่ของอาชญากรรมขาดสะบั้น พวกเราปิดคดี
ได้อย่างสวยงาม" หวังเฉียงยิ้ม
หม่าจงรีบสนับสนุนอีกเสียง "ต้องชื่นชมที่หัวหน้าคิดแผนการหาคนมา
ปลอมตัวเป็นฉู่ฉู่ พวกเราถึงปิดคดีได้เร็วขนาดนี้"
จินหยวนเป่าปรายตามองคนพูดด้วยรอยยิ้มพึงพอใจ "มีอีกเรื่องที่
ในที่สุดข้าก็ได้เงื่อนง�ำเสียที"
"เรื่องอะไรขอรับ" หวังเฉียงถาม
มือปราบหนุม่ ล้วงภาพวาดลวดลายเฉพาะทีต่ นวาดไว้ออกมา "ระหว่าง
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ทางกลับบ้านฝ่ายหญิงกับฮูหยิน ข้าถูกคนกลุ่มหนึ่งปองร้ายอยู่หลายครั้ง
พวกมันล้วนมีสัญลักษณ์เช่นนี้อยู่บนตัวกันทุกคน ตอนนี้ข้ามั่นใจได้เลยว่า
คนพวกนั้นจะต้องเป็นพวกเดียวกันกับที่ลักพาตัวหญิงสาวไปขาย"
"หมายความว่า..." หวังเฉียงนิ่งคิด "เพราะพวกเราจับตัวเสือดาวเวหา
จนเริ่มจะได้เบาะแสคดี พวกมันเลยจ้องจะเอาชีวิตหัวหน้าเพื่อไม่ให้ตัวเอง
ถูกเปิดโปงอย่างนั้นหรือขอรับ"
"ถูกต้อง เวลานี้เบาะแสทั้งหมดร้อยเรียงเข้าด้วยกันแล้ว" จินหยวนเป่า
พยักหน้า
หม่าจงกล่าวยิ้มๆ "เดชะบุญที่หัวหน้าเป็นคนดี สวรรค์จึงช่วยคุ้มครอง
ให้แคล้วคลาดปลอดภัย"
ผู้เป็นนายแค่นเสียงขึ้นจมูกเหยียดๆ "พวกกระจิบกระจอกพวกนั้นจะ
ท�ำอะไรจินหยวนเป่าคนนี้ได้"
"หัวหน้าเป็นคนวาสนาดี ซ�้ำยังดวงแข็ง วันนี้พวกเราปิดคดีได้อย่าง
สวยงามยิง่ นัก จริงสิขอรับ หัวหน้าไปหาฉูฉ่ ตู่ วั ปลอมคนนัน้ มาจากไหนกันนะ
หน้าตาสะสวยอย่างเดียวไม่พอ ยังไหวพริบล�้ำเลิศ ซ�้ำยังกล้าดีเสียด้วย
ขนาดในช่ ว งวิ ก ฤตยั ง ไม่ เ สี ย ขวั ญ นั บ เป็ น ยอดหญิ ง ในหมู ่ ห ญิ ง จริ ง ๆ"
พอนึกถึง 'ฉู่ฉู่' คนนี้ หวังเฉียงก็ชมเปาะไม่ขาดปาก
"นั่นสิขอรับ" หม่าจงพยักหน้าเห็นพ้อง "หัวหน้ารีบบอกมาเร็วเข้าว่า
ไปหาหญิงสาวที่ทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้มาจากไหน หน้าตาหมดจดงดงาม
ร่ายร�ำโดดเด่นเหนือใคร กล้าหาญ ซ�้ำยังฉลาดอีก"
"เรื่ อ งนี้...ข้าบอกพวกเจ้าไม่ไ ด้ อะไรไม่ค วรถามก็อย่าถามเลย"
จินหยวนเป่าปลาบปลืม้ อยูใ่ นใจทีไ่ ด้รบั ค�ำชม แต่แสร้งท�ำหน้าเหมือนไม่ใส่ใจ
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จังหวะนั้นเสียงครึกครื้นพลันดังขึ้นจากด้านนอก
"มีอะไร ท�ำไมข้างนอกถึงได้เอะอะนัก" มือปราบหนุ่มลุกขึ้นมอง
นึกไม่ถงึ ว่าจะได้เห็นหลิว่ เหวินเจาเดินเข้ามาข้างในพร้อมด้วยแผ่นป้าย
และเหล้ายาปลาปิ้ง
ใบหน้าฝ่ายนั้นชื่นบานไปด้วยรอยยิ้ม "คุณชาย ได้ยินว่าวันนี้ท่าน
ปิดคดีใหญ่ได้ ชาวบ้านร้านตลาดพากันแซ่ซ้องตั้งแต่หัวถนนยันท้ายถนนว่า
กองปราบปิดคดีได้รวดเร็วยิ่งนัก บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้ปวงประชา นอกจาก
นั้นยังชื่นชมความเก่งกาจเลิศล�้ำของคุณชาย..."
จินหยวนเป่าไม่มีอารมณ์จะฟังต่อ "ค�ำสรรเสริญเยินยอท�ำนองนี้
พ่อบ้านหลิ่วพูดให้ท่านแม่ของข้าฟังทุกวันยังไม่พออีกหรือไร วันนี้ถึงต้องมา
พูดถึงกองปราบ"
อีกฝ่ายยังคงยิ้มละไมไม่เปลี่ยนสีหน้า ขณะหันไปสั่งให้บ่าวไพร่
วางข้ า วของลง "คุ ณ ชายปิ ด คดี ด ้ ว ยความล� ำ บาก มื อ ปราบทุ ก ท่ า นก็
เหน็ดเหนื่อยเช่นกัน ข้าจึงน�ำป้ายสดุดีที่พวกชาวบ้านท�ำให้ อีกทั้งเหล้ากับ
อาหารเลิศรสมาเลี้ยงฉลองให้พวกท่าน"
"พ่อบ้านหลิ่วสร้างสัมพันธ์เก่งจริงๆ ถึงกับมาซื้อใจคนถึงกองปราบ"
จินหยวนเป่าแค่นยิ้ม
หวังเฉียงและหม่าจงเห็นดังนัน้ ก็รบี ช่วยไกล่เกลีย่ สถานการณ์ "ขอบคุณ
ที่พ่อบ้านหลิ่วยังอุตส่าห์มีน�้ำใจนึกถึงพวกเราพี่น้อง เลยท�ำให้ท่านต้องมา
สิ้นเปลืองไปด้วย"
หลิ่วเหวินเจาตอบกลับอย่างสุภาพ "พูดอะไรอย่างนั้น พวกท่านช่วย
คุ้มครองให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างสุขสงบ เราชาวบ้านย่อมต้องควรดูแลท่าน
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ตอบอยู่แล้ว..."
"ถ้ า อย่ า งนั้ น ขอเชิ ญ พ่ อ บ้ า นหลิ่ ว อยู ่ ดื่ม ฉลองกั บ พวกเราด้ ว ยนะ"
หวังเฉียงชวนยิ้มๆ
หม่าจงช่วยชวนอีกแรง "หัวหน้าเชิญนั่ง พ่อบ้านหลิ่วเชิญนั่ง"
จินหยวนเป่าส่ายหน้า "พวกเจ้าฉลองกันไปเถอะ ข้ายังมีงานต้อง
กลับไปท�ำที่คฤหาสน์ ไม่อยู่ฉลองด้วยล่ะ กินให้มากๆ ดื่มให้เต็มที่ อย่าให้
เสียน�้ำใจพ่อบ้านหลิ่วได้" พูดจบก็เดินดุ่มๆ ออกไปข้างนอก
หลิ่วเหวินเจามองตามแผ่นหลังที่ไกลออกไปทุกทีอย่างริษยาชิงชัง
กระนั้นก็ยังแสร้งสัพยอกยิ้มๆ "คุณชายของข้าก�ำลังอยู่ในช่วงข้าวใหม่
ปลามัน ขอทุกท่านโปรดอย่าได้ถือสา พวกท่านนั่งกินกันให้เต็มที่เถิด ข้ายัง
ต้องรีบกลับไปปรนนิบัติดูแลคุณชายกับฮูหยิน ขอทุกท่านโปรดอภัยด้วย"
"พ่อบ้านหลิ่วเกรงอกเกรงใจกันไปแล้ว ท่านอุตส่าห์มีแก่ใจคิดถึง
พวกเรา เท่านี้พวกเราก็ซาบซึ้งจะแย่ ยังจะต�ำหนิติเตียนอะไรท่านอีกเล่า!
หากมีงานก็กลับไปท�ำเถิด" หวังเฉียงลุกขึ้นยืน
หม่าจงช่วยเสริมยิ้มๆ "นั่นสิ พ่อบ้านหลิ่วกลับไปท�ำงานเถิด ไม่ต้อง
ห่วงพวกเราทางนี้"
หลิ่วเหวินเจาคลี่ยิ้มนุ่มนวล "ถ้าเช่นนั้น...ผู้น้อยขอตัวก่อน!"
กู้ฉางเฟิงแสร้งป่วยซมอยู่หลายวัน ทว่าเอาแต่แกล้งป่วยต่อไปเรื่อยๆ
อย่างนี้ดูจะไม่ใช่วิธีที่ดี...
เขายืนแอบมองอยู่หลังประตู พอเห็นว่าเจียงเสี่ยวเซวียนเดินมาแล้วก็
รีบกระโดดกลับขึ้นเตียงดึงผ้าห่มคลุมตัวอย่างว่องไว ตอนที่นางเดินเข้ามา
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ในห้อง เขาแทบจะลุกพรวดขึ้นยืนด้วยความตื่นเต้น แต่พลันตระหนักได้
เสียก่อนว่าตนก�ำลังแกล้งป่วย จึงแสร้งท�ำท่าอ่อนแออมโรคทันที
หญิงสาวเห็นต�ำตา นางหัวเราะขันเล็กน้อยอย่างห้ามไม่อยู่ กระนั้นก็
ไม่ได้เปิดโปงเขา ได้แต่เดินเข้าไปบอกว่า "กินยาได้แล้ว"
หมอหนุ่มท�ำหน้านิ่ว "ข้าลุกไม่ไหว"
หญิงสาวผงะไปเล็กน้อยก่อนจะส่ายหน้ายิก แล้วทรุดตัวลงนัง่ ประคอง
เขาขึ้นมาป้อนยาให้
กู้ฉางเฟิงรับการปรนนิบัติของนางโดยไม่ปฏิเสธ
หลังป้อนยาเสร็จ นางก็ปัดไม้ปัดมือลุกขึ้นยืน
"คิดจะแกล้งไปจนถึงเมื่อไร"
"หา?" คนถูกจับได้ตั้งตัวไม่ติด กระนั้นก็ยังท�ำปากแข็งถามไปว่า
"แกล้ง? แกล้งอะไรกัน"
"หากข้าไม่บอกว่าจะอยู่ที่นี่ต่อ ท่านตั้งใจจะท�ำเป็นนอนป่วยซม
อย่างนี้ไปตลอดเลยหรือ"
ชายหนุ่มสะดุ้งโหยงในใจ แต่ไม่วายแสร้งท�ำหน้าฉงน "หา?"
"ยานี่ถูกเปลี่ยนไปนานแล้ว ท่านยังแยกรสยาไม่ออกอีกหรือ"
อีกฝ่ายส่ายหน้า "ไม่ออก"
"ข้าไม่รู้จะพูดอย่างไรกับท่านแล้วจริงๆ ตัวเองเป็นหมอแท้ๆ กลับ
ไม่รู้ว่าคนอื่นเอายาอะไรให้กิน ต่อให้เป็นยาพิษก็ยังจะกินอย่างนั้นหรือ"
เจียงเสี่ยวเซวียนยกมือกุมขมับ
ได้ยินดังนั้นกู้ฉางเฟิงก็ก้มหน้าบอกเบาๆ "ขอเพียงเจ้าไม่ไปไหน
ต่อให้เป็นยาพิษ ข้าก็ยังจะกิน"
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"จริงหรือ" นางซาบซึ้งอยู่ในใจ
ชายหนุ่มตอบกลับหนักแน่น "อืม!"
นางแค่นหัวเราะเย็นเยียบ "ถ้าเช่นนั้นข้าจะบอกอะไรให้ ที่ท่านดื่ม
เมื่อครู่เป็นยาพิษ ท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานแล้ว"
"อะไรนะ! ไม่จริงใช่ไหม" กู้ฉางเฟิงผงะอึ้ง พอเห็นนางมีสีหน้า
เคร่งเครียดจริงจัง หัวใจก็พลันปวดแปลบพร้อมกับทีข่ อบตาแดงเรือ่ "ข้าศึกษา
วิชาแพทย์มาตั้งแต่เด็ก เพราะอยากเป็นหมอรักษาผู้คนที่เจ็บไข้ อยากช่วย
ชีวิตคน เสียดายก็แต่ร�่ำเรียนมายี่สิบกว่าปี กลับไม่เคยมีคนไข้คนใดเต็มใจ
กินยาของข้าหรือให้ข้ารักษาเลยสักคน จนกระทั่งได้เจอเจ้า ข้านึกว่าข้าช่วย
รักษาและช่วยชีวิตเจ้าไว้ได้ แต่สุดท้ายแล้วเจ้า...เฮ้อ เจ้ายังมาเอาชีวิตข้า
ข้านี่มันคนขี้แพ้จริงๆ"
คิดไม่ถึงเลยว่าชายซื่อบื้อจะหลอกง่ายถึงเพียงนี้ เจียงเสี่ยวเซวียน
ชะงักก่อนจะถอนหายใจเฮือก "รีบลุกขึ้นมาเสีย! ข้าโกหกท่านหรอก!"
"หา?"
นางอดค่อนไม่ได้ "ซื่อบื้อจริงๆ!"
กู้ฉางเฟิงยกมือเกาหัวเมื่อเห็นท่าทางเคอะเขินของหญิงสาว แล้วถาม
อย่างระมัดระวัง "ถ้าเช่นนั้นแม่นางเสวี่ยเอ๋อร์...จะยังจากไปอยู่หรือไม่"
เจียงเสี่ยวเซวียนไม่ตอบด้วยวาจา เพียงแค่ส่ายหน้าน้อยๆ
อาการนัน้ ท�ำให้กฉู้ างเฟิงดีดตัวขึน้ มาด้วยความตืน่ เต้นดีใจ "อา แม่นาง
เสวี่ยเอ๋อร์ไม่จากไปแล้ว!" พูดจบก็ลุกขึ้นมาวิ่งพรวดพราดออกจากห้อง
จังหวะนั้นป้ากู้ก�ำลังเดินเข้ามาจากข้างนอกพอดี จึงเกือบถูกลูกชาย
สุดที่รักชนเอา
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"มีเรื่องอะไรถึงได้ทะเล่อทะล่าอย่างนี้ โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแท้ๆ ไม่รู้จัก
ส�ำรวมเสียบ้าง!"
กู ้ ฉ างเฟิ ง สวมกอดมารดาพลางกระโดดโลดเต้ น อย่ า งดี อ กดี ใ จ
"ท่านแม่ แม่นางเสวี่ยเอ๋อร์ไม่จากไปแล้ว! นางรับปากแล้วว่าจะอยู่ช่วยข้า
ที่นี่!" พูดจบก็ว่ิงชูมือชูไม้จากไป
"เจ้าลูกคนนี้..." ป้ากู้มองตามแผ่นหลังอีกฝ่ายพลางส่ายหน้าดิก
จากนั้นก็เข้าไปหยิบของในเรือนแล้วรีบเดินกลับไปที่หอฝูหรง (พุดตาน) ของ
จินฮูหยิน
ระหว่างเดินชมดอกไม้เป็นเพื่อนผู้เป็นนายอยู่ในสวน ป้ากู้ถอนหายใจ
เบาๆ เป็นระยะ
สุดท้ายจินฮูหยินที่ทนฟังต่อไปไม่ไหวก็หันไปถาม "เสี่ยวชุ่ย วันนี้ดูเจ้า
มีเรื่องไม่สบายใจอย่างไรชอบกลนะ"
อีกฝ่ายฝืนยิ้ม "ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเจ้าค่ะ เร็วๆ นี้
ฉางเฟิงไปช่วยหญิงคนหนึ่งเอาไว้ เวลานี้แม่นางคนนั้นยังพักอยู่ในเรือนโอสถ
ของเขา"
"เท่าทีฟ่ งั ก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เหมาะสมตรงไหน" นายหญิงออกความเห็น
"ฉางเฟิงวาดฝันอยากเป็นหมอช่วยเหลือคนมาตั้งแต่เด็ก เขาก็เคยช่วยคน
แล้วพามารักษาตัวที่เรือนโอสถหลายครั้งแล้วนี่นา"
"ถึงจะอย่างนั้นก็เถิด ครั้งนี้ไม่เหมือนกันนะเจ้าคะ แม่นางคนนั้น
หน้าตาหมดจดงดงาม ดูใส่ใจฉางเฟิงมากอีกด้วย" ป้ากู้เล่าเป็นนัย
จินฮูหยินเป็นคนฉลาด ย่อมเข้าใจความหมายทีแ่ อบแฝงมากับประโยค
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นั้นแล้วอดยิ้มไม่ได้
"ก็ดีน่ะสิ ฉางเฟิงเองก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะมีหญิงสาวที่ต้องใจก็
ไม่แปลก"
"แต่..." ป้ากู้แย้งอย่างเป็นกังวล "บ่าวเคยคุยกับแม่นางคนนั้นเล็กน้อย
พอถามว่าพื้นเพเป็นคนที่ไหน พ่อแม่เป็นใคร นางท�ำท่าเหมือนไม่อยากตอบ
โดนคาดคั้นหนักเข้าก็บอกว่าเรื่องมันยาว หรือไม่ก็ไม่สะดวกที่จะพูด"
ฟังคนสนิทพูดเช่นนี้จินฮูหยินก็เริ่มเข้าใจ จึงตบหลังมืออีกฝ่ายที่
ประคองแขนตนเองเบาๆ อย่างปลอบโยน "เรื่องนี้น่ะ เจ้าอย่าเพิ่งคิดไป
ในทางไม่ดีเลย บางทีนางอาจมีความจ�ำเป็นจริงๆ ถึงได้ไม่อยากพูดถึงเรื่อง
ทางบ้าน แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเสมอไปเสียหน่อย"
"หวังว่าจะเป็นอย่างที่ฮูหยินว่า"
จินฮูหยินถามต่อเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังไม่ยอมเลิกท�ำหน้ากังวล "ท�ำไม
ฉางเฟิงชอบแม่นางคนนั้น เจ้าที่เป็นแม่ไม่สบายใจหรือ"
ป้ากู้พยักหน้า "ดูท่าลูกชายจอมซื่อบื้อของบ่าวคงมีใจให้แม่นางคนนั้น
จริงๆ เห็นว่าถึงกับตกน�้ำตกท่าเพราะช่วยนาง บ่าวเห็นมากับตา ตอนเขา
ป่วยไม่ได้สติยังเพ้อเรียกชื่อแม่นางคนนั้น"
ค�ำบอกเล่าที่ได้ฟังกลับท�ำให้จินฮูหยินตื่นเต้นเสียอย่างนั้น "บุรุษเมื่อ
โตขึ้นก็ต้องแต่งงาน เห็นทีฉางเฟิงจะชอบแม่นางคนนั้นเข้าจริงๆ เดี๋ยวบอก
ให้ฉางเฟิงพานางมาแนะน�ำให้ทุกคนรู้จักสิ ข้าจะได้ช่วยดูให้"
"ฮูหยินจะให้นางเข้าพบหรือเจ้าคะ" ป้ากู้ดีใจยิ่งนัก "เช่นนี้ก็ประเสริฐ
สายตาของฮูหยินไม่มีทางผิดพลาดไปได้"
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เวลาเดี ย วกั น นั้ น จิ น หยวนเป่ า กลั บ จากกองปราบมายั ง เรื อ นหอ
พบว่าอวี้ฉีหลินเพิ่งอาบน�้ำเสร็จใหม่ๆ ออกมาจากข้างในพอดี ดวงตาคม
เหลือบมองร่างที่เพิ่งขึ้นจากน�้ำหอมกรุ่น ดวงหน้าผ่องสะอ้านแลดูชุ่มชื้น
เป็นประกาย เห็นแล้วนึกถึงตอนที่นางปลอมตัวเป็นนางร�ำแสนเย้ายวนขึน้ มา
อย่างห้ามไม่อยู่ เสื้อรัดทรงปักลายดอกโบตั๋นยังลอยไปลอยมาอยู่ตรงหน้า
เขาจนถึงตอนนี้
สายตาที่จ้องมองมาเขม็งท�ำให้อวี้ฉีหลินถามประชดอย่างไม่พอใจ
"จ้องเอาๆ ขนาดนี้ ลูกตาคงไม่หลุดออกมานะ"
ชายหนุม่ ได้สติกลับคืนมาทันทีแล้วแสร้งท�ำหน้ารังเกียจเพือ่ กลบเกลือ่ น
อาการ "จ้องเจ้า? ไม่เห็นจะมีอะไรเลยสักอย่าง ข้าจะจ้องไปท�ำไม"
อวี้ฉีหลินฉุนกึก ก่อนจะแกล้งแอ่นอกขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจ "เจ้าว่าข้า
ไม่มีอะไร?"
จินหยวนเป่าเดินวนร่างอีกฝ่ายจนครบรอบ จากนั้นก็เริ่มยกนิ้วนับ
"หน้าตาไม่สวย รูปร่างไม่ดี เท่านี้ยังพอท�ำเนา ที่ส�ำคัญดันมีแต่ความกล้า
แต่กลับไม่มสี มองนีส่ ิ ประหลาดแท้ ถึงอย่างไรเจ้าก็เป็นคุณหนูจากตระกูลใหญ่
ท�ำไมไม่เห็นเหมือนที่ในหนังสือบรรยายไว้แม้แต่นิดเดียว ไหนว่าโสภางาม
เพียบพร้อม ชายต่างปองมาเคียงคูอ่ ย่างไรล่ะ ข้าว่าชายต่างมองแล้วส่ายหน้า
มากกว่า"
"เจ้า!" อวี้ฉีหลินหมุนตัวท�ำท่าจะเดินจากไปอย่างหัวเสีย
เขากลัวว่าอีกฝ่ายจะไปจริง จึงได้รีบรั้งแขนนางไว้ "อย่าเพิ่งไป วันนี้
เจ้ายอมเสี่ยงเอาตัวเป็นเหยื่อล่อจนช่วยพวกเราจับคนร้ายได้ พองานส�ำเร็จ
ก็จะหลบฉากไปเสียแล้วหรือ ไม่อยากฟังความคืบหน้าของคดีหรือไร"
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หญิงสาวตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินดังนั้น แม้ปากคอจะยังเราะราย
แต่น�้ำเสียงก็อ่อนลงไม่น้อย "ท�ำไมหาว่าข้าจะหลบฉากหลังงานเสร็จเสีย
แล้วล่ะ ไหนตอนแรกบอกว่าข้าท�ำอะไรไม่เป็นสักอย่าง ดีแต่สร้างปัญหาให้
เจ้าไม่ใช่หรือ"
จินหยวนเป่าก�ำลังอารมณ์ดจี งึ ไม่ตอ่ ปากต่อค�ำด้วย แล้วหันไปเล่าเรือ่ ง
คดีโดยตรง "นักฆ่าที่พวกเราจับได้วันนี้เป็นตัวการส�ำคัญในคดีลักพาตัว
หญิงสาวไปขายจริงๆ เราบุกไปทลายรังของพวกมัน แล้วช่วยหญิงสาวยี่สิบ
กว่าคนในนั้นออกมาทั้งหมด"
"จริงหรือ" อวี้ฉีหลินคว้ามือเขามาจับอย่างตื่นเต้น "ก็เท่ากับว่ามี
หญิงสาวยี่สิบกว่าคนได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
น่ะสิ" พูดมาถึงตรงนี้นางก็พลันตระหนักได้ว่าตัวเองก�ำลังจับมือชายหนุ่ม จึง
รีบปล่อยด้วยใบหน้าแดงก�่ำ
หากแต่จินหยวนเป่ากลับไม่นึกรังเกียจ "ไม่เพียงเท่านั้น ยังเท่ากับว่า
พวกเราท�ำลายสายโซ่ของการลักพาตัวหญิงสาวมาขายของพวกมันโดย
สิ้นเชิง จากนี้ไปก็จะไม่มีหญิงสาวที่ถูกพวกมันท�ำร้ายอีกแล้ว"
"วิเศษ" แววตาที่มองเขาเต็มไปด้วยความยกย่องชื่นชม "แสดงว่าที่ข้า
ยอมเสี่ยงอันตรายนิดๆ หน่อยๆ ก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกสินะ"
"ยังกล้าพูดว่านิดหน่อยอีกหรือ ต่อให้มีคราวหน้าที่ต้องเสี่ยงอันตราย
แค่นิดหน่อยจริง เจ้าก็ต้องหลบเลี่ยงให้ไกล" แม้ปากจะต�ำหนิ ทว่าน�้ำเสียง
คนพูดกลับอ่อนโยนยิ่งนัก
หญิงสาวเองก็สัมผัสถึงความใส่ใจนั้นได้ จึงเสก้มหน้า ไม่ต่อปาก
ต่อค�ำด้วยเหมือนเช่นทุกที
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อาการก้มหน้างุดด้วยพวงแก้มแดงก�่ำท�ำให้จินหยวนเป่าใจเต้นแรง
ยิ่งมารวมกับกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่โชยแผ่วมาตามลมเป็นระลอก ความคิดเขา
ก็ยิ่งเตลิดแล้วก้าวเข้าไปใกล้อวี้ฉีหลินอีกนิดโดยไม่รู้ตัว
"คุณชาย!" อาฝูพลันพรวดพราดเข้ามาในจังหวะนั้น
ผูเ้ ป็นนายสะดุง้ โหยง ก่อนจะตระหนกเมือ่ พบว่าเมือ่ ครูเ่ ขาแทบจูบนาง
อยู่รอมร่อ ใบหน้าคมคายเต็มไปด้วยอาการกระอักกระอ่วน ทว่าในใจ
นึกโกรธที่ถูกขัดจังหวะเอาเสียได้ "จะเข้ามาก็ไม่รู้จักเคาะประตู มีมารยาท
บ้างหรือไม่"
"คุณชาย บ่าวเคาะประตูแล้ว แต่คุณชายมัวแต่เคลิ้มจัด เลยไม่ได้ยิน"
อาฝูอุทธรณ์
เคาะแล้ว? ท�ำไมถึงไม่ได้ยนิ กันนะ...แต่...นีไ่ ม่ใช่ประเด็น... จินหยวนเป่า
รีบท�ำหน้าเข้มถามกลับไปว่า "มีเรื่องอะไร"
"ท่านหมอกู้พาแม่นางคนหนึ่งมาอยู่ที่บ้าน อีกเดี๋ยวจะพาไปพบฮูหยิน
ฮูหยินให้บ่าวมาตามคุณชายกับฮูหยินน้อยไปดูด้วย"
"เข้าใจแล้ว เดี๋ยวพวกข้าจะไป"
อาฝูถอยกลับออกไป
จินหยวนเป่ากับอวี้ฉีหลินหันมามองหน้ากันอีกครั้ง ต่างฝ่ายต่างดู
ประดักประเดิดด้วยกันทั้งคู่
สองหนุ่มสาวใช้เวลาเตรียมตัวเล็กน้อย ก่อนจะเดินไปที่หอฝูหรงของ
จินฮูหยินโดยมีสี่เอ๋อร์ติดตาม
สี่เอ๋อร์ที่เดินทิ้งระยะห่างพอประมาณมองท่าทีสนิทสนมของสองคน
ข้างหน้าแล้วงึมง�ำในคออย่างไม่พอใจ "ท�ำเป็นพูดว่าไม่อยากเป็นฮูหยินน้อย
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ของสกุลจิน จัดการธุระเสร็จก็จะไปทันที ข้าว่าสองคนนี้มีแต่จะยิ่งสนิทสนม
กันมากกว่า ดูไม่มีว่ีแววจะไปตรงไหนเลย คุณหนูที่น่าสงสารของบ่าว ท่าน
อยู่ไหนกันนะ"
จินหยวนเป่าหูไว ได้ยินค�ำว่า 'น่าสงสาร' แว่วๆ จึงหันมาถาม "สี่เอ๋อร์
เจ้าว่าอะไรน่าสงสาร"
สาวใช้สะดุ้งเฮือกแล้วรีบปฏิเสธ "เปล่าเจ้าค่ะ บะ...บ่าวบอกว่าไก่ตัวผู้
ที่ถูกโรงครัวจับเชือดไปตอนมื้อเที่ยงน่าสงสาร"
อวี้ฉีหลินได้ยินดังนั้นก็แค่นจมูกเหยียดๆ "แค่ไก่ตัวเดียว อีกอย่างก็ซื้อ
มาเพื่อฆ่ากินด้วย มีอะไรน่าสงสารตรงไหน"
"เจ้าค่ะ..." สี่เอ๋อร์แสร้งท�ำเป็นค้อมศีรษะ ขณะก่นด่าอวี้ฉีหลินอยู่ในใจ
ไปหลายตลบอย่างเหลืออด
อวี้ฉีหลินมองด้วยความสงสัย ทว่าไม่ได้เก็บมาใส่ใจ เดินกันไปได้
อีกครู่หนึ่งนางก็หันไปถามจินหยวนเป่า "หมอกู้คนนี้คือใครหรือ พาหญิงสาว
มาอยู่ที่บ้านทีถึงต้องให้คนมากมายมาดู"
คนถูกถามหัวเราะแปลกๆ "เจ้าไม่รู้อะไร ตั้งแต่เล็กจนโตกู้ฉางเฟิง
คนนี้ปรุงยามาไม่รู้กี่ขนานแล้ว แต่คนที่กล้ากินยาของเขาอย่างแท้จริงมีอยู่
ไม่กี่คน อยู่ๆ ก็ได้พบหญิงสาวผู้กล้าหาญที่ยอมเสี่ยงตายกินยาเขาในที่สุด
เจอหญิงประหลาดแบบนี้ทั้งที ก็ต้องขอไปดูหน้าหน่อยสิ"
หญิงสาวมีท่าทางตื่นเต้นขึ้นมาทันที "ได้ยินเจ้าพูดแบบนี้ ข้าก็ชัก
อยากเห็นหญิงคนนั้นขึ้นมาบ้างแล้ว รีบไปเร็วเข้า!"
กว่าจินหยวนเป่ากับอวี้ฉีหลินจะไปถึง หลิ่วเหวินเจา หลิ่วเชี่ยนเชี่ยน
และป้ากู้ก็อยู่ในห้องโถงใหญ่พร้อมสรรพแล้ว
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จินหยวนเป่าจูงภรรยาก�ำมะลอเดินเข้าไปค้อมกายค�ำนับมารดา
"คารวะท่านแม่"
อวี้ฉีหลินย่อตัวให้ "คารวะท่านแม่"
จินฮูหยินที่นั่งสุขุมอยู่บนเก้าอี้แย้มยิ้ม "หยวนเป่า มากันแล้วหรือ
วันนี้ฉางเฟิงจะพาสหายมาแนะน�ำให้พวกเรารู้จัก ตอนนี้ก็มากันครบแล้ว
เอ้า ฉางเฟิง แนะน�ำทุกคนได้แล้วล่ะ"
กู้ฉางเฟิงจูงเจียงเสี่ยวเซวียนเดินออกมาข้างหน้าอย่างขวยเขิน "นี่คือ
แม่นางเสวี่ยเอ๋อร์ ตอนไปเก็บสมุนไพรนอกเมือง..."
เจียงเสี่ยวเซวียนเยื้องย่างอย่างสง่าแช่มช้อยด้วยอากัปกิริยาของ
คุณหนูจากตระกูลใหญ่
นางเงยหน้าขึ้นช้าๆ แล้วสบตาอวี้ฉีหลินเข้าพอดี ต่างฝ่ายต่างอึ้งไป
ด้วยยังจ�ำกันได้ "เจ้าเองหรือ"
เจียงเสี่ยวเซวียนเองก็ผงะไป "เจ้า?"
จังหวะนั้นสี่เอ๋อร์ที่ตกตะลึงจังงังไปโดยสิ้นเชิงก็เผลอหลุดปากเรียก
ผู้เป็นนาย "คุณหนู ท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร"
ห้องโถงใหญ่เงียบกริบไปในชั่วพริบตา
จินฮูหยินแปลกใจเป็นล้นพ้น หลิ่วเหวินเจาชะงักไปชั่วอึดใจหนึ่งก่อน
จะหรี่ตาเงียบๆ หาต�ำแหน่งเหมาะยืนจับตามองเหตุการณ์ตรงหน้า
บรรยากาศกระอักกระอ่วนไปอย่างเห็นได้ชัด สายตาทุกคู่จับจ้องไป
ยังสี่เอ๋อร์ ก่อนจะเหลือบมองเจียงเสี่ยวเซวียนอย่างระแวงสงสัย
จินหยวนเป่าสัมผัสอะไรบางอย่างได้ด้วยไหวพริบอันฉับไว "สี่เอ๋อร์
นี่พวกเจ้าสองคนรู้จักกันหรือ"
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สี่เอ๋อร์ได้แต่ยืนอึ้งอยู่กับที่ ท�ำอะไรไม่ถูก ไม่รู้ว่าควรพยักหน้าหรือ
ส่ายหน้าดี
เจียงเสี่ยวเซวียนมองสี่เอ๋อร์ จากนั้นก็มองอวี้ฉีหลิน ในหัวเต็มไปด้วย
ความสับสนยุ่งเหยิง "ที่นี่คือคฤหาสน์สกุลจิน? นี่ข้ามาอยู่ในคฤหาสน์สกุลจิน
อย่างนั้นหรือ"
กู้ฉางเฟิงพยักหน้า "ถูกต้อง ที่นี่คือคฤหาสน์สกุลจินของท่านอดีต
แม่ทัพใหญ่!"
"เป็นไปได้อย่างไรกัน..." เจียงเสี่ยวเซวียนแทบหมดสติล้มพับไป
อวี้ฉีหลินที่ยืนอยู่อีกด้านใช้ความคิดอย่างรวดเร็ว ก่อนจะก้าวออกไป
คว้ามือหญิงสาวอีกคนขึ้นมาจับอย่างตื่นเต้นยินดี "พี่สาวมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
กัน"
"เจ้าก็รู้จักนางหรือ" จินหยวนเป่ามองภรรยา
"แน่นอนอยู่แล้ว!" นางแต่งเรื่องไว้ในหัวเป็นที่เรียบร้อย จึงหันไป
แนะน�ำกับจินฮูหยิน "ท่านแม่ ช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้ นี่คือพี่สาวที่บ้านอยู่
ติดกับข้าตั้งแต่เด็ก สมัยก่อนพวกเรามักจะมาเล่นด้วยกันอยู่บ่อยๆ เลย
พลอยสนิทสนมกับสี่เอ๋อร์ไปด้วย เห็นนางดูแช่มช้อยนุ่มนวลเป็นคุณหนู
ลูกผู้ดีแบบนี้ เด็กๆ แก่นเซี้ยวอย่าบอกใครเชียว ชอบชวนข้าออกไปเล่นซน
ด้วยกันอยู่เรื่อย แต่พอก่อเรื่องทีไร นางกลับเผ่นหนีไปก่อนใครทุกที ทิ้งให้
ข้ายืนบื้ออยู่ตรงนั้นจนถูกผู้ใหญ่จับตัวได้"
ค�ำบอกเล่าผ่านน�้ำเสียงออกรสของอวี้ฉีหลินท�ำให้จินฮูหยินกับคนอื่น
หัวเราะขัน
จินฮูหยินยิ้มอย่างเอ็นดู "ดูท่าเจ้าคงถูกลงโทษแทนนางมาไม่น้อยเลย
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สินะ หึๆ..."
"เจ้าค่ะ!" อวี้ฉีหลินพยักหน้าแรงๆ "แต่สมัยเด็กพวกเราสนิทกันมาก
มักจะกินข้าวชามเดียวกัน อาบน�้ำอ่างเดียวกันอยู่บ่อยๆ ใช่ไหม พี่เสวี่ยเอ๋อร์
ท่านยังจ�ำได้หรือไม่" นางจงใจเน้นเสียงค�ำว่า 'อาบน�ำ้ อ่างเดียวกัน' เป็นพิเศษ
พลางมองอีกฝ่ายด้วยสายตาแฝงนัย
มีหรือเจียงเสีย่ วเซวียนจะไม่เข้าใจว่าอวีฉ้ หี ลินก�ำลังบอกตนว่าพวกนาง
ทั้งคู่ลงเรือล�ำเดียวกัน อย่าได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเป็นอันขาด ดังนั้นนาง
จึงยิ้มเออออไปด้วย "แน่นอน ข้ายังจ�ำได้ จะลืมไปได้อย่างไรกันเล่า"
อวี้ฉีหลินเองอ่านความนัยที่อีกฝ่ายส่งมาทางสายตาได้ก็โล่งอกเพราะ
รู้ว่าจะไม่ถูกเปิดโปง
"ท่านยังจ�ำได้ ข้าก็สบายใจ เดี๋ยวข้าจะแนะน�ำทุกคนให้รู้จัก ผู้นี้คือ
จินฮูหยินผู้เปี่ยมคุณธรรม หรือก็คือแม่สามีที่เคารพรักของข้า ท่านนี้พี่สาว
ได้เห็นแล้ว..." นางจับมือเจียงเสี่ยวเซวียนพลางแนะน�ำ "ส่วนชายหนุ่มที่แสน
หล่อเหลาสง่างาม เก่งกาจมากคุณธรรม ใครเห็นใครก็รัก ดอกไม้เห็นยัง
แย้มบานให้ชมคนนี้คือจินหยวนเป่า คุณชายแห่งคฤหาสน์สกุลจิน..." พูดมา
ถึงตรงนี้ก็แสร้งท�ำท่าขวยเขิน "หรือก็คือสามีที่ข้าเดินทางรอนแรมมาจาก
หนานจิงเพื่อแต่งงานและฝากชีวิตไว้กับเขา..."
เจียงเสี่ยวเซวียนลอบพิจารณาจินหยวนเป่า จากนั้นก็แย้มยิ้มพลาง
ย่อตัวให้ "เสวี่ยเอ๋อร์คารวะคุณชาย!"
ชายหนุ่มโบกมือวูบ "เอาเถอะ ไม่ต้องมากพิธี! แต่เห็นเสี่ยวเซวียน
บอกว่าสมัยเด็กๆ เจ้าแก่นซน..."
ตอนที่ชื่อ 'เสี่ยวเซวียน' ถูกเอ่ยออกมา เจ้าของชื่อตัวจริงมีปฏิกิริยา
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เร็วกว่าอวี้ฉีหลิน "หืม?"
"พูดถึงเรื่องซน อย่างเจ้าจะแก่นซนกว่าเมียข้าไปได้อย่างไร มี
ญาติสนิทมิตรสหายเป็นโขยง ข้าไม่รู้จักเลยสักคน ประเดี๋ยวแม่นมก็โผล่มา
ตอนนีพ้ สี่ าวข้างบ้านยังโผล่มาอีก หาเรือ่ งมาให้ขา้ แปลกใจได้ไม่เว้นแต่ละวัน"
ชายหนุ่มพูดพลางเหลือบมองอวี้ฉีหลินอย่างเอ็นดู
คนถูกมองหัวเราะแห้งๆ "คือว่า..."
เจียงเสี่ยวเซวียนรีบเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ "คุณชายอย่าต�ำหนิ
ฮูหยินน้อยเลย ข้าเลอะเลือนเอง อยู่มาตั้งหลายวันยังไม่รู้ว่าที่นี่คือคฤหาสน์
สกุลจิน..." พูดพลางส่งสายตาไปทางกู้ฉางเฟิงเป็นเชิงติติง
หมอหนุ่มรีบแก้ตัว "เจ้าไม่ได้ถามข้านี่นา..."
อวี้ฉีหลินมองซ้ายมองขวา เกรงว่ายิ่งพูดยาวจะยิ่งมีพิรุธ จึงตัดบท
ด้วยการแนะน�ำคนอื่นให้อีกฝ่ายรู้จัก "ต้องเรียกว่าดวงสมพงศ์กันจริงๆ! มา
พี่เสวี่ยเอ๋อร์ ข้าจะแนะน�ำให้ ท่านนี้คือพ่อบ้านหลิ่ว เป็นลูกพี่ลูกน้องของ
หยวนเป่า"
"คารวะพ่อบ้านหลิ่ว!" เจียงเสี่ยวเซวียนย่อตัว
หลิ่วเหวินเจาค�ำนับตอบ "คารวะแม่นางเสวี่ยเอ๋อร์!" หลังจากที่จับตา
มองมาโดยตลอดจนถึงเมื่อครู่ เขาก็แกล้งถามหยั่งเชิง "แม่นางเสวี่ยเอ๋อร์
โปรดอภัยที่ข้าพูดตรงๆ เมื่อครู่เจ้าท�ำท่าตะลึงลานเหมือนไม่อยากเชื่อว่า
ตัวเองอยู่ในคฤหาสน์สกุลจิน ขอถามแม่นางเสวี่ยเอ๋อร์สักหน่อย ไม่ทราบว่า
คฤหาสน์สกุลจินเรามีอะไรแปลกพิสดาร เจ้าถึงได้ประหลาดใจนักที่รู้ว่า
ตัวเองอยู่ที่น่ี"
"ข้า..." เจียงเสี่ยวเซวียนอับจนด้วยค�ำพูด
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อวี้ฉีหลินกลอกตาหนึ่งตลบ ก่อนจะเข้ามาช่วยหาข้ออ้างให้ "พี่
เสวี่ยเอ๋อร์อยากบอกว่าหากนางรู้ว่าที่นี่คือคฤหาสน์สกุลจินจะต้องรีบมาหา
ข้าก่อนเป็นอันดับแรก เพราะรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่ใช่ไหม"
เจียงเสีย่ วเซวียนรีบเออออตามอย่างไม่รอช้า "ถูกต้อง! ข้ารูม้ านานแล้ว
ว่าเสี่ยวเซวียนแต่งเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์สกุลจิน ยังตั้งใจว่าจะมาเยี่ยมนาง
แต่ไม่ยักรู้ว่าที่แท้ตัวเองอยู่ในคฤหาสน์สกุลจินมาตั้งแต่แรก"
อวี้ฉีหลินหันไปยิ้มให้หลิ่วเหวินเจา "พี่หลิ่ว! ห้ามรังแกพี่เสวี่ยเอ๋อร์ของ
ข้าเป็นอันขาดเชียว ทั้งหมดนี้เป็นเพราะหมอกู้นั่นแหละที่อมพะน�ำไม่ยอม
พูดความจริงแต่แรก เราสองพี่น้องเลยไม่ได้เจอหน้ากันเสียที..."
"ก็นางไม่ได้ถามข้านี่นา..." กู้ฉางเฟิงรู้สึกเหมือนถูกปรักปร�ำยิ่งนัก
"หน็อยแน่! ปิดพวกเรามาตัง้ นานขนาดนีย้ งั กล้าแก้ตวั อีกนะ! พีเ่ สวีย่ เอ๋อร์
ไป...ท่านอย่ายุ่งกับเขาอีกเลย!" นางพูดพลางขึงตาใส่หมอหนุ่ม
กู้ฉางเฟิงรีบรับผิดแต่โดยดีด้วยความตกใจ "ข้าผิดเอง...ข้าผิดเอง
เสวี่ยเอ๋อร์ ต่อไปมีอะไรข้าจะบอกเจ้าหมดทุกอย่าง ไม่ว่าเจ้าจะถามหรือไม่
ขอเพียงข้ารู้ จะต้องบอกเจ้าให้หมด บอกจนหมดเปลือกเลย..."
อวี้ฉีหลินหัวเราะ "แบบนี้ค่อยยังชั่ว..."
บรรยากาศผ่อนคลายลงในพริบตา ทุกคนพลอยหัวเราะขันไปด้วย
กูฉ้ างเฟิงถอนหายใจโล่งอก อวีฉ้ หี ลินกับเจียงเสีย่ วเซวียนก็ถอนหายใจ
โล่งอก
ป้ากู้ยังรู้สึกไม่ถูกชะตากับเจียงเสี่ยวเซวียนเหมือนเดิม แต่จินฮูหยิน
กับทุกคนชอบอีกฝ่ายกันหมด นางจึงไม่มีทางเลือก ได้แต่มองหญิงสาวผู้ไม่รู้
หัวนอนปลายเท้าโดยไม่พูดอะไรอีก
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หลังกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อวี้ฉีหลินกับเจียงเสี่ยวเซวียนก็รีบเดิน
ออกไปหามุมลับตา มือสองข้างที่จับกันแน่นคลายออกจากกันทันที ต่างคน
ต่างมองอีกฝ่ายอย่างหวาดระแวง จากนั้นก็ถามขึ้นพร้อมกันเป็นเสียงเดียว
"เจ้ามาอยู่ในคฤหาสน์สกุลจินได้อย่างไร" ถามเสร็จก็ชะงักไปทั้งคู่ จ้องหน้า
อีกฝ่ายเขม็ง สักพักก็ถามขึ้นมาพร้อมกันอีก "เจ้าพูดก่อน"
สองนางเงียบไปอีกครั้งพลางใช้ความคิดกับตัวเองอยู่ในใจ ไม่มีใคร
ยอมส่งเสียงก่อน หลังจากจ้องตากันอยู่ครู่หนึ่ง ฝ่ายที่ทนความเงียบไม่ไหว
ก็คืออวี้ฉีหลิน
"ข้าพูดก่อนแล้วกัน เจ้าคงสงสัยมากเลยสินะว่าท�ำไมข้าถึงได้กลายมา
เป็นเจ้าและแต่งงานกับจินหยวนเป่าด้วยตัวตนของเจ้า ตอนนี้ข้าอธิบายให้
เจ้าฟังได้แต่เพียงว่าข้าจ�ำเป็นต้องเข้ามาในคฤหาสน์สกุลจินด้วยเรื่องส�ำคัญ
ยิ่งยวด แต่หาโอกาสไม่ได้ ประจวบเหมาะกับไปเจอเจ้าหนีงานแต่งพอดี
ข้าจึงสวมรอยเป็นเจ้าแต่งเข้ามาแทน ที่ท�ำเช่นนี้ก็เพราะความจ�ำเป็นบังคับ
ทั้งสิ้น ข้ารับรองได้เลยว่าไม่ได้เข้ามาในคฤหาสน์สกุลจินเพื่อท�ำเรื่องไม่ดี
แน่นอน"
เจียงเสี่ยวเซวียนหรี่ตามองคนพูดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามอย่างไม่สิ้น
ระแวง "แล้วเรื่องส�ำคัญที่เจ้าว่าคืออะไร"
อวี้ฉีหลินลังเลเล็กน้อยก่อนจะก้มหน้าต�่ำ "ตอนนี้ข้ายังพูดไม่ได้
ตอบสั้นๆ ได้แค่เพียงว่า...ข้าเข้ามาหาคน"
แน่นอนว่าอีกฝ่ายไม่เชื่อถือค�ำพูดของนาง
"คราวนี้ถึงตาข้าถามเจ้าบ้าง ท�ำไมวันนั้นเจ้าถึงต้องหนีงานแต่ง แล้ว
ตอนนี้มาอยู่ในคฤหาสน์สกุลจินอีกท�ำไม" อวี้ฉีหลินถาม
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ฝ่ายเจียงเสี่ยวเซวียนก็ตอบอย่างลังเล "ข้าก็บอกสั้นๆ ได้แค่เพียงว่าที่
หนีงานแต่งในวันนั้นก็เพื่อหาคน ส่วนที่มาอยู่ในคฤหาสน์สกุลจินตอนนี้เป็น
เหตุเหนือความคาดหมาย"
คนฟังเลิกคิ้ว "บังเอิญถึงเพียงนั้นเชียว ข้าบอกว่าอยากหาคน เจ้าก็
บอกว่าอยากหาคนเหมือนกัน?"
แววตาคลางแคลงของอีกฝ่ายท�ำให้เจียงเสี่ยวเซวียนฉุนกึก แล้ว
เลิกคิ้วตอบกลับไปอย่างทะนงตน "จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้า"
จังหวะนั้นคนรับใช้ในคฤหาสน์เดินผ่านมาพอดี สองนางรีบคว้ามือกัน
และกันมาจับไว้ด้วยท่าทางสนิทสนมยิ่ง
อวีฉ้ หี ลินกะพริบตาพูดอย่างอ่อนหวาน "พีเ่ สวีย่ เอ๋อร์ พวกเราไม่ได้เจอกัน
เสียนาน ไปคุยกันให้หน�ำใจในเรือนที่ท่านพักดีกว่า"
เจียงเสี่ยวเซวียนพยักหน้าเห็นพ้อง "เอาสิ ข้าเองก็มีเรื่องอยากพูดกับ
เจ้าตั้งเยอะ"
เมื่อคนรับใช้ลับตัวไปแล้ว ทั้งสองก็รีบผละออกห่างราวกับติดปีก แล้ว
มองหน้ากันอย่างไม่สบอารมณ์
อวี้ ฉี ห ลิ น ตามเจี ย งเสี่ ย วเซวี ย นไปที่ เ รื อ นพั ก ซึ่ ง ตอนนี้ น างยั ง พั ก
อยู่ที่เรือนโอสถของกู้ฉางเฟิง หลังจากมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจว่าปลอดคน
อวี้ฉีหลินก็รีบปิดประตูให้สนิทแล้วหันไปเอ่ยขอบคุณอีกฝ่ายจากใจจริง
"ขอบใจนะที่เมื่อครู่ไม่เปิดโปงข้าตอนอยู่ต่อหน้าจินฮูหยิน"
เจียงเสี่ยวเซวียนทรุดตัวลงนั่งอย่างสง่างามพร้อมตอบกลับไปเรียบๆ
"ไม่ต้องขอบใจข้าหรอก พวกเราต่างก็เป็นคนผิดที่มีชนักปักหลังด้วยกัน
ทั้งคู่ ข้าช่วยเจ้าก็เท่ากับช่วยตัวเอง"
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หญิงสาวอีกคนยิม้ เก้อๆ "ไม่ตอ้ งห่วงนะ รับรองว่าข้าจะต้องคืนต�ำแหน่ง
ฮูหยินน้อยสกุลจินให้เจ้าแน่"
ทันใดนั้นอยู่ๆ สี่เอ๋อร์ก็ผลักประตูพรวดเข้ามา ท�ำเอาสองคนที่อยู่ใน
ห้องสะดุ้งโหยงด้วยความตกใจ
สาวใช้ร้องบอกเสียงดังทันทีที่เข้ามาได้ "คุณหนู อย่าได้หลงเชื่อนาง
เป็นอันขาด นางหลอกท่านทั้งนั้น คราวก่อนตอนกลับบ้านฝ่ายหญิง นางจะ
หนีไปเสียก็ได้ แต่แล้วก็ยังกลับมา คิดอยากขึ้นไปนั่งชูคอเป็นนางหงส์ชัดๆ"
อวี้ฉีหลินละล�่ำละลักอธิบาย "สี่เอ๋อร์ ไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดนะ ที่คราว
ก่อนข้าไม่ได้ไปเป็นเพราะยังจัดการธุระไม่เสร็จ ไว้ธุระเสร็จเมื่อไรข้าก็จะ
จากไปทันที"
สี่เอ๋อร์เดินเข้ามาจ้องตาคนพูดพลางถามคาดคั้น "ธุระส�ำคัญที่เจ้าว่า
คืออะไรกันแน่"
อวี้ฉีหลินเบือนหน้าไปอีกทาง "ตอนนี้ข้ายังพูดไม่ได้"
เจียงเสี่ยวเซวียนเหลือบมองก่อนจะพูดเนิบๆ เหมือนเก่า "เจ้าพูด
ไม่ได้ ข้าก็จะไม่รบเร้า แต่หวังว่าจะเป็นอย่างที่เจ้าบอกว่าสิ่งที่เจ้าต้องท�ำ
ไม่ใช่เรื่องไม่ดี ส่วนที่เมื่อครู่เจ้าบอกว่าจะคืนต�ำแหน่งฮูหยินน้อยสกุลจินให้
ข้าน่ะ ข้าขอบอกไว้เลยว่าไม่ตอ้ ง เดิมทีขา้ ก็ไม่คดิ จะแต่งงานกับคุณชายสกุลจิน
อยู่แล้ว หาไม่วันนั้นข้าคงไม่หนีไปจากโรงเตี๊ยมเหิงชาง"
ค�ำกล่าวของนายหญิงยังความร้อนใจมาให้สี่เอ๋อร์ยิ่งนัก "คุณหนู
นี่ท่านยังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอีกหรือเจ้าคะ ตอนนี้ท่านกลับบ้านมารดา
ไม่ได้ บ้านสามีก็ไม่มีให้อยู่ เคยคิดบ้างหรือไม่ว่าต่อไปจะท�ำอย่างไร"
"บ้านมารดา?" เจียงเสี่ยวเซวียนถอนหายใจ "ท่านแม่ของข้าจากโลก
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นี้ไปนานแล้ว ช่วงหลายปีที่ผ่านมา คนที่เป็นแม่แต่ในนามท�ำอย่างไรกับข้า
บ้าง เจ้าเองก็รู้ดี"
"คุณหนู..." สี่เอ๋อร์หน้าหมองลงถนัดตา "คุณหนู ท่านยังมีนายผู้เฒ่า
นะเจ้าคะ บ่าวจะไปหานายผู้เฒ่า..."
"นายผู้เฒ่า?" ฝ่ายตรงข้ามแค่นยิ้ม "เขาห่วงแต่อนาคตตัวเองเท่านั้น
แหละ หากเขายังใส่ใจข้าสักนิด คงไม่ให้คนวางยาสลบข้า จับตัวข้าขึ้นเกี้ยว
เจ้าสาวโดยไม่น�ำพาค�ำอ้อนวอนของข้าหรอก..."
"ละ...ละ...แล้วจะท�ำอย่างไรดี จะท�ำอย่างไรดี" สี่เอ๋อร์ฟังแล้วร้อนรน
ยิ่งกว่ามดในกระทะร้อนๆ
"ต่อไปจะท�ำอย่างไรข้ายังไม่ได้คิด แต่เรื่องมาถึงขั้นนี้ เห็นทีข้าคงอยู่
ในคฤหาสน์สกุลจินต่อไม่ได้" เจียงเสี่ยวเซวียนขมวดคิ้ว
สาวใช้กระทืบเท้าด้วยความโมโห "คุณหนูชา่ งพูดง่ายเสียจริง หากท่าน
ไปทั้งอย่างนี้แล้วเกิดเรื่องแดงขึ้นมา บ่าวที่เป็นสาวใช้คนสนิทของท่านยังจะ
มีทางรอดได้หรือ"
เจียงเสี่ยวเซวียนเอื้อมมือไปจับมืออีกฝ่ายแล้วปลอบโยนอย่างนุ่มนวล
"พวกเราเป็นนายบ่าวมานานปี เจ้าจะไปกับข้าก็ได้ จากนั้นก็ปิดบังชื่อแซ่
ที่แท้จริง ไปให้ไกลสุดหล้าฟ้าเขียว ต่อให้ความจริงถูกเปิดเผย พวกเขาก็หา
พวกเราไม่พบหรอก"
"คุณหนู นึกหรือเจ้าคะว่าไปให้ไกลสุดหล้าฟ้าเขียวมันง่าย รู้บ้างหรือ
ไม่ว่าโลกภายนอกอันตรายเพียงใด ท่านเอาตัวรอดได้หรือ"
"พวกเจ้าไม่ต้องไปทั้งนายทั้งบ่าวนั่นแหละ!" อวี้ฉีหลินส่งเสียงแทรก
ขึ้นมา "อยู่ในคฤหาสน์สกุลจินต่ออย่างสบายใจเถอะ ไว้ข้าจัดการธุระเสร็จ
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เมื่อไร พวกเราค่อยไปทางใครทางมัน"
สี่เอ๋อร์ค้อนควักพลางโต้กลับอย่างมีโมโห "รอจนเจ้าจัดการธุระเสร็จ
ก็สายเกินการณ์แล้ว หากจะไปทางใครทางมันก็ต้องฉวยโอกาสที่เรื่องยัง
ไม่ลุกลามใหญ่โตรีบไปเสียแต่ตอนนี้"
เจียงเสี่ยวเซวียนขึงตาปรามคนสนิทแล้วหันไปพูดกับหญิงสาวอีกคน
"นับแต่นี้จะพูดว่าไปทางใครทางมันไม่ได้อีก ในเมื่อเจ้ากลายเป็นฮูหยินน้อย
สกุลจินไปแล้วก็จงเป็นต่อไป ชีวิตคนมากมายอยู่ในก�ำมือเจ้า"
อวี้ฉีหลินชักใจเสียเมื่อได้ยินดังนั้น "แล้วเจ้า...เจ้าจะท�ำเช่นไรล่ะ"
สี่เอ๋อร์พูดขึ้นมาบ้าง "คุณหนู ทบทวนให้ดีอีกครั้งนะเจ้าคะ คิดถึง
นายผู้เฒ่ากับฮูหยินที่หนานจิง คิดถึงอนาคตตัวเอง แล้วก็คิดถึงสี่เอ๋อร์คนนี้
บ้าง..."
ทว่าผู้เป็นนายตอบกลับมาอย่างหนักแน่นมั่นคง "ข้าตัดสินใจแล้ว
ไม่ต้องพูดอะไรอีก"
เมื่อเห็นว่าเกลี้ยกล่อมอย่างไรก็เปล่าประโยชน์ สี่เอ๋อร์ก็กระทืบเท้า
อย่างหงุดหงิดแล้ววิ่งร้องไห้ออกไป
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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