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1
ค�่ำคืนที่พระจันทร์ลอยเด่นบนฟากฟ้า ป่ารกชัฏเงียบสงบ ส่อเค้า
ไม่ชอบมาพากล
ผิวทะเลสาบใสนิ่งดุจกระจก สะท้อนเงาของจันทร์เสี้ยวที่ก�ำลังอยู่
ในห้วงนิทราลึกบนผืนน�้ำ
เงาด�ำสายหนึ่งลอยผ่านลงมาบนผิวทะเลสาบคล้ายดั่งแมลงปอ
แตะผิวน�้ำ ก่อให้เกิดระลอกคลื่นขยายวงกว้างออกไป จากนั้นก็ลอยตัว
ไปคู้หลบอยู่ในพงหญ้าข้างทะเลสาบ ปรากฏเพียงแววตาสุกใสคู่หนึ่ง
ซ่อนตัวอยู่ในความมืด กลั้นใจเฝ้ามองเส้นทางที่ตนเพิ่งผ่านมาอยู่ทุก
ความเคลื่อนไหว
ใบหน้าบุรษุ ทีห่ มอบคูอ้ ยูใ่ นพงหญ้าเคร่งขรึมดุดนั ทว่าดวงตาทีเ่ ป็น
เบ้าลึกกลับแวววาวส่อประกายเฉลียวฉลาดขีเ้ ล่น ขัดกับใบหน้าทีแ่ สนจะ
น่ากลัวนั้น
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ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าบุรุษผู้นี้แท้จริงแล้วคือสุ่ยหลิงเอ๋อร์ปลอมตัวมา
นางปลอมเป็นชายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ท�ำให้จอมมารที่ก�ำลัง
ตามล่านางอยู่เข้าใจผิดว่าตนก�ำลังตามล่าต้วนอวี้สือผู้เป็นศัตรู
สี่สิบเก้าวันแล้ว หนีมาตั้งนานขนาดนี้ น่าจะสลัดพ้นฝ่ายตรงข้าม
ได้แล้วกระมัง
ใช่วา่ นางจะยกยอตนเอง นางสุย่ หลิงเอ๋อร์แม้จะไม่มวี รยุทธ์เลิศล�ำ้
ไม่มฉี ายาเขย่าขวัญผูค้ น ทว่าเรือ่ งหนีเอาตัวรอด นางนับเป็นยอดฝีมอื ใน
ระดับแนวหน้า!
ดูจากสถิตกิ ารหนีเอาตัวรอดทีส่ งั่ สมมาชัว่ ชีวติ ยังไม่เคยมีผใู้ ดตาม
นางทันมาก่อน ขนาดอาจารย์ยงั ชมว่าวิชาการหนีของนางยอดเยีย่ มเป็น
หนึ่งในใต้หล้า ไม่มีใครจะเก่งไปกว่านางอีกแล้ว แค่ความสามารถพิเศษ
นี้ก็ท�ำให้นางหนีไปได้ทุกแห่งหนโดยไร้คู่ต่อสู้
ภารกิจในครั้งนี้ของนางก็คือปลอมตัวเป็นต้วนอวี้สือ พี่เขยใหญ่
ของนาง หลอกให้จอมมารตามล่านาง คนผูน้ จี้ ะได้ออกห่างจากพีเ่ ขยใหญ่
หลีกเลี่ยงการปะทะฆ่าฟันกันของสองยอดฝีมือแห่งยุทธภพ
ซู ห รงเอ๋ อ ร์ ศิ ษ ย์ พี่ ใ หญ่ ข องนางจะพาพี่ เ ขยใหญ่ ก ลั บ ไปยั ง
เขาเซียนซานทีอ่ ยูท่ างทิศเหนือ ดังนัน้ นางต้องล่อจอมมารมายังเจียงหนาน
รอจนระยะห่างมากพอนางจึงจะหาโอกาสถอนตัวไป
จอมมารไม่มที างตามนางทัน! นางบอกตนเองเช่นนัน้ ทัง้ ทีห่ วั ใจเต้น
ระทึกไม่เป็นจังหวะ ตอนนี้นางทั้งหิวทั้งเหนื่อย ร้อนรนราวกับมีตาข่าย
ไร้รปู ค่อยๆ ทอดขยายออกมากขึน้ ๆ จนแทบจะกลืนกินความตัง้ ใจทีแ่ น่วแน่
ของนางไป
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สมญาจอมมารแห่งเหมียวเจียงมิใช่แค่อุปโลกน์ขึ้นมาลอยๆ หาก
เป็นคนอื่นทั่วไปในยุทธภพ ป่านนี้คงล้มเลิกการตามล่านางไปนานแล้ว
ทว่าคนผู้นี้กลับเอาแต่พัวพันตอแยไม่เลิก คล้ายดั่งยมทูตทวงชีวิตจาก
ขุมนรก ติดตามไล่ล่านางเป็นพันลี้* ไม่หยุดพักทั้งกลางวันและกลางคืน
นางหนีมาสามวันสามคืน ฝ่ายตรงข้ามก็ไล่ล่าสามวันสามคืน
ตอนที่นางหยุดพัก ฝ่ายตรงข้ามก็ยังไล่ตามต่อ ขณะที่นางเด็ดผลไม้ป่า
และดื่มน�้ำจากล�ำธาร ฝ่ายตรงข้ามก็ยังคงไล่ตามมาไม่หยุดหย่อน
ไล่ตามเกาะติดไม่ปล่อยขนาดนี้ นางเริ่มรู้สึกทนไม่ไหว อดที่จะ
นึกสาปแช่งอยู่ในใจไม่ได้
ที่แท้พี่เขยใหญ่กับคนผู้นี้มีความแค้นอันใดต่อกัน จึงท�ำให้อยู่
ร่วมโลกเดียวกันไม่ได้
มนุษย์เราถึงอย่างไรก็ต้องกินดื่มขับถ่ายนอนหลับกันบ้าง นางเริ่ม
สงสัยว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่ใช่มนุษย์ เพราะเขาไม่ตอ้ งพักต้องนอน ทุกครัง้
ที่นางเริ่มทิ้งช่วงระยะห่างระหว่างกันได้ เขาก็จะร่นระยะห่างให้หดสั้น
เข้ามาในช่วงเวลาที่นางหยุดพัก
ยัง ไม่ทันถึง เจียงหนาน เวลาพักผ่อนของนางก็หดสั้นลง จาก
สามวัน สองวัน หดสัน้ เหลือหนึง่ วัน ครึง่ วัน จากนัน้ นับวันก็ยงิ่ ลดน้อยถอย
ลงทุกทีๆ การหนีและการไล่ล่าของคนทั้งสองไม่ใช่การประลองกันที่วิชา
ตัวเบาอีกต่อไป หากแต่เป็นการวัดกันที่ความอดทน
สามวันก่อนนางได้พักเพียงครึ่งชั่วยาม** ก็ถูกเขาไล่ตามทัน ท�ำให้
นางตกใจจนต้องรีบหนีต่อ
* ลี้ (หลี่) หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน เท่ากับความยาว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
** ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
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ตอนนี้นางไม่มีเรี่ยวแรงแล้ว แม้วิชาการหนีของนางจะเป็นหนึ่งใน
ยุทธภพ ทว่าเมือ่ ไม่ได้กนิ ไม่ได้นอนติดต่อกันถึงสามวันสามคืน ต่อให้เป็น
เทวดาก็ทนไม่ไหว!
หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ยังไม่ทันถึงเจียงหนาน เกรงว่านางจะถูกฝ่าย
ตรงข้ามตามทันเสียก่อน
และก็เป็นดังคาด เพียงไม่กี่พริบตา เงาสีขาวก็ตามมาหยุดอยู่บน
ก้อนหินก้อนหนึ่งข้างทะเลสาบ
นางแอบอยู่ในพงหญ้าเงียบๆ ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ ระดับการ
ตามติดของฝ่ายตรงข้ามใกล้จนนางสามารถมองเห็นรูปร่างหน้าตา
ของเขาได้อย่างถนัดชัดเจน
บุรษุ ชุดขาวทีย่ นื อยูบ่ นก้อนหินมีใบหน้าหล่อเหลางดงามชวนตะลึง
แสงจันทร์สะท้อนให้รสู้ กึ ถึงกลิน่ อายบัณฑิตบนร่าง ดูคล้ายยอดคนเหนือโลก
ผู้สันโดษ บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ไร้ซึ่งแววฆ่าฟัน สีหน้าและแววตาไม่ใกล้กับ
ฉายาจอมมารแม้แต่น้อย
สุ่ยหลิงเอ๋อร์ยากจะจินตนาการได้ว่าคนผู้นี้คือฉู่อิน จอมมารแห่ง
เหมียวเจียง
บุรษุ ชุดขาวกวาดสายตาไปรอบทิศ ระลอกคลืน่ บางเบาไม่กรี่ ะลอก
ทีเ่ ล็กจนแทบสังเกตไม่เห็นมิอาจรอดพ้นนัยน์ตาสีดำ� คมกริบของเขาไปได้
ทันใดนัน้ ดวงตาทีส่ ภุ าพเรียบร้อยคูน่ นั้ ก็เปล่งรังสีอำ� มหิตออกมา ซัดฝ่ามือ
ส่งพลังผ่านอากาศโจมตีเข้าใส่พงหญ้าที่นางซ่อนตัวอยู่
สุย่ หลิงเอ๋อร์รอ้ งอุทานออกมาเบาๆ พลังทีจ่ โู่ จมมารวดเร็วดุจสายฟ้า
ราวกับจะฉีกกระชากอวัยวะภายในของนางให้ขาดกระจุยออกจากกัน
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อย่างเหี้ยมโหด ชั่วขณะที่พลังจะกระทบถูกตัว นางหนีรอดมาได้อย่าง
หวุดหวิด ขณะที่สถานที่ซ่อนตัวนั้นกลับกลายเป็นพื้นที่ว่างรกร้างใน
ชั่วพริบตา
"เกือบไปแล้ว..."
นางลูบหน้าอกตนเองเบาๆ หากไม่ใช่เพราะนางหนีได้เร็ว ตอนนี้
นางคงกลายเป็นเพียงซากศพอยูใ่ นพงหญ้า เห็นได้ชดั ว่าฝ่ายตรงข้ามอยาก
ให้นางตายมากเพียงไร ไม่สิ ควรบอกว่าอยากให้พเี่ ขยใหญ่ตายถึงจะถูก
ตลอดทางทีห่ นีมา นางได้รบั ค�ำสัง่ จากศิษย์พใี่ หญ่ให้ปลอมตัวเป็น
พีเ่ ขยใหญ่ พยายามหนีเพือ่ ให้อกี ฝ่ายติดตามไล่ลา่ ส่วนตอนนีน้ างก็กำ� ลัง
พยายามไม่ท�ำให้ตนเองกลายเป็นร่างไร้ชีวิตไปเสียก่อน
แม้จะไม่ประสบเภทภัยจากน�้ำมืออันอ�ำมหิต แต่ก็ไม่อาจหนีพ้น
จากเงื้อมมือเขา คล้ายแมวเหมียวจับหนู เหยี่ยวจับลูกนก ต้องหนีหัวซุก
หัวซุนจนสารรูปดูไม่จืด หนีได้ก็นับว่าไม่เลวแล้ว
ฝ่ายตรงข้ามส่งพลังโจมตีมาฝ่ามือแล้วฝ่ามือเล่า ราวกับต้องการ
เบิกฟ้าทะลวงดิน ทุกกระบวนท่าล้วนโหดเหี้ยมหมายเอาชีวิต นาง
หลบซ้ายหลีกขวาประดุจวานร ประเดี๋ยวปีนขึ้นต้นไม้ ประเดี๋ยวคลาน
ลงบนพื้นดิน ตีลังกากลางอากาศ ไม่ก็พลิกหมุนรอบตัว ทั้งหมดนี้ท�ำให้
นางสามารถไปเป็นดาวเด่นของคณะกายกรรมได้เลยเชียวล่ะ
"ทีแ่ ท้แม่ทพั ใหญ่ผมู้ ชี อื่ เสียงโด่งดังสะท้านยุทธภพก็เป็นพวกรักตัว
กลัวตาย เป็นแค่คนใจเสาะที่ดีแต่หนี ไม่กล้าสู้คน"
ฉู่อินมองนางอย่างเย็นชา ตลอดร่างแผ่รังสีเข่นฆ่าราวพายุโหม
กระหน�่ำ ความเย็นเยียบในดวงตาคมดังประกายดาบ
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"เป็นเพราะข้ายอมอ่อนข้อให้เจ้าหรอก ไม่เช่นนั้นขอเพียงข้าลงมือ
อาจจะท�ำให้เจ้ากลัวจนเข่าอ่อน ล้มพับอย่างน่าอนาถ ถ้ารู้ตัวแล้วก็รีบ
คลานกลับไปเหมียวเจียงซะ" นางเลียนเสียงของต้วนอวี้สือโต้ตอบกลับ
ไปอย่างหยาบคาย
โดยไม่มีการเตือ นล่วงหน้า พลัง ฝ่ามือสายหนึ่งพุ่งตรงเข้ามา
นางขยับตัวหลบ พลันต้นไม้ด้านหลังก็ถูกผ่าออกเป็นสองซีก
เห็นได้ชัดว่าค�ำพูดของนางท�ำให้เขาโกรธ แต่สุ่ยหลิงเอ๋อร์กลับ
ไม่กลัวตาย จัดการเติมฟืนใส่ไฟต่อ
"ตาเจ้ามองที่ใดกัน เหตุใดจึงเล็งไม่แม่นเอาเสียเลย"
ใบหน้าหล่อเหลางดงามเย็นเยียบยิ่งกว่าเก่า
"รนหาที่ตาย!"
การยั่วยุนี้แลกมาซึ่งรังสีฆ่าฟันและการจู่โจมที่ถี่ติดกว่าเดิม นาง
หลบหลีกการจู่โจมของจอมมารไปพลางพร้อมกับสังเกตว่ายิ่งรับมือ
ฝ่ายตรงข้ามยากขึ้นทุกที
แปลก? ท�ำไมร่างกายนางจึงหนักขึน้ มือเท้าก็ไม่คล่องแคล่วอย่างเคย
ทั้งยังได้ยินเสียงจ๊อกๆ ดังมาจากท้องด้วย
อ้อ จริงด้วย นางไม่ได้กนิ อะไรมาสามวันสามคืนแล้ว เพราะหาโอกาส
เด็ดผลไม้ป่ามากินรองท้องไม่ได้ น�้ำก็ไม่ได้เข้าปากเลยสักหยด มิน่าการ
เคลื่อนไหวของนางจึงเชื่องช้าลงทุกที ตาก็เริ่มจะลายแล้ว
"ท�ำไม เข่าอ่อนหรือ ถึงได้ท�ำตัวราวกับผู้หญิง"
เชอะ! เดิมนางก็เป็นผูห้ ญิงอยูแ่ ล้ว แต่เขาก็พดู ถูก นางเข่าอ่อนแล้ว
จริงๆ
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ท้องหิวแทบตาย กินก็ไม่อิ่ม นอนก็ไม่พอ ต้องถูกตามล่าอย่าง
เอาเป็นเอาตาย นางเพิ่งจะหาต้นไม้พักพิงได้ต้นหนึ่ง ยังไม่ทันจะได้พัก
หายใจ เขาก็ปล่อยพลังฝ่ามือมาท�ำลายต้นไม้จนกระจุยอีก เป็นเช่นนี้
ติดต่อกันหลายร้อยกระบวนท่า จนท้ายที่สุดนางก็โกรธจนทนไม่ไหว
"เจ้าอยากจะโดนดีนกั ใช่ไหม ได้! ข้าจะให้เจ้าได้สมหวัง เดีย๋ วจะหา
ว่าข้าไม่ส�ำแดงเดช คิดว่าข้าเป็นแมวขี้โรคไป คอยดูสุดยอดกระบวนท่า
ของข้า..."
สุดยอดกระบวนท่า?
ฉู่อินลอบตื่นตระหนก เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าต้วนอวี้สือยังมี
กระบวนท่านี้เก็บซ่อนเอาไว้ ไม่ได้ใช้ฝีมือออกมาเต็มที่ ในอดีตตอนที่
เคยประมือกัน พวกเขาสู้กันอย่างสูสีก�้ำกึ่งราวพยัคฆ์ปะทะเสือดาว หาก
ต้วนอวี้สือใช้สุดยอดกระบวนท่าออกมา ตนจะรับมือไหวหรือไม่
เขารวบรวมสมาธิพร้อมรับมือ ไม่กล้าประมาทแม้เพียงนิด ขณะที่
ฝ่ายตรงข้ามเพ่งสมาธิเตรียมโจมตี เขาก็เพ่งสมาธิเตรียมรับมือ มองเห็น
ควั น สี ข าวลอยออกมาจากร่ า งของต้ ว นอวี้ สื อ เป็ น พั ก ๆ และยิ่ ง รู ้ สึ ก
ประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆ
เขารอรับมืออย่างสุขุมระแวดระวัง กลั้นใจเฝ้ารอ รอแล้วรอเล่า
รออยูน่ านฝ่ายตรงข้ามก็ยงั ไม่มกี ารเคลือ่ นไหว ท�ำเพียงแค่ยนื นิง่ อยูท่ เี่ ดิม
และมองมาที่เขาด้วยสายตามาดร้าย นอกจากควันสีขาวที่ลอยปกคลุม
รอบกายแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดอีก
สีหน้าของฉู่อินปรากฏแววสงสัย จนเมื่อควันสีขาวจางหายไป
ต้วนอวี้สือก็ยังคงยืนนิ่งเป็นรูปปั้นหิน ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเช่นเดิม
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ฉับพลันจอมมารก็รสู้ กึ ตัว รีบขยับกายโจมตีไปด้านหน้าหนึง่ ฝ่ามือ
พลังฝ่ามือนั้นคมกริบราวใบมีด พุ่งตรงทะลุผ่านอกของฝ่ายตรงข้าม
ไม่เคยมีครั้งใดที่สีหน้าของฉู่อินจะด�ำทมิฬเช่นนี้มาก่อน เพราะ
สิ่งที่ฝ่ามือของเขาฟาดถูกคือเปลือกที่ว่างเปล่า เป็นเพียงเสื้อผ้าที่ไร้ร่าง
สวมใส่และหน้ากากหนังมนุษย์อันหนึ่ง ในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าควันสีขาว
คือสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามจงใจใช้พรางตา
แสงจันทร์สะท้อนให้เห็นรอยปูดโปนของเส้นเลือดบนหน้าผากผูซ้ งึ่
ตลอดมามักสงบนิง่ เก็บซ่อนอารมณ์ความรูส้ กึ จนยากนักทีจ่ ะแสดงสีหน้า
ตะลึงงันท�ำอะไรไม่ถูกให้เห็น
ฉู่อินมองหน้ากากหนังมนุษย์ของต้วนอวี้สือ แล้วโคจรพลังท�ำลาย
หน้ากากจนแหลกสลายคามือในพริบตา แววตาที่มีเสน่ห์ร้ายของเขา
ปรากฏโทสะพวยพุ่ง
"เจ้าคนไร้ยางอาย!"
ร่างของเขาราวกับมีเพลิงร้อนแรงเผาผลาญ ก�ำปั้นสั่นเทิ้ม ฝ่าย
ตรงข้ามถึงกับใช้วิธีไร้ยางอายเช่นนี้มาปั่นหัวเขา หากจับมันได้ เขาจะ
ไม่ให้มนั ตายในทันที แต่จะแล่เนือ้ เถือหนังมันทีละชิน้ ๆ ให้มนั เจ็บปวดจน
กระทั่งตาย
คนผู้นี้ไม่น่าจะหายตัวไปต่อหน้าต่อตาได้โดยที่เขาไม่รู้ตัว และถึง
จะหนีไปได้ก็น่าจะหลงเหลือร่องรอยเอาไว้ให้ติดตามบ้าง เว้นแต่...
สายตาที่คุกรุ่นไปด้วยอารมณ์โกรธแค้นมองตรงไปที่ทะเลสาบ
เขาพลิ้วกายกระโดดขึ้นกลางอากาศ ซัดฝ่ามือมารตรงไปยังบริเวณ
ข้างทะเลสาบ บังคับให้เงาร่างสายหนึ่งปรากฏออกมา
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"จะหนีไปที่ใด!"
เขาตามติดจู่โจมราวกับภูตผีจากนรก ฝ่ามือไร้น�้ำใจฟาดลงหมาย
จะบดขยีฝ้ า่ ยตรงข้ามให้ตายคาที่ ทว่าก่อนจะปล่อยฝ่ามืออันท�ำให้ถงึ แก่
ชีวิตออกไป เขากลับเห็นใบหน้างดงามผุดผาดเปล่งประกายสดใสราว
หยกขาวภายใต้แสงจันทร์ ท�ำให้เขาถึงกับชะงักค้างไปในชั่วพริบตา
"ไม่... อย่านะ!"
เขารัง้ ฝ่ามือไว้ได้ในระยะห่างจากตัวนางหนึง่ ชุน่ * ถอนพลังกลับมา
ได้อย่างทันท่วงที
ฉูอ่ นิ มีสหี น้างุนงงสงสัย คิดไม่ถงึ ว่าจะจับสตรีแบบบางมาได้คนหนึง่
"อย่า... อย่ามองนะ..."
สุย่ หลิงเอ๋อร์รบี ยกมือขึน้ ปิดผ้าเนือ้ บางบนร่างตน เพราะยามนีน้ าง
สวมใส่เพียงเอีย๊ มตัวเดียว ตลอดร่างของนางเปียกโชก เนือ้ ผ้าแนบติดกาย
ท�ำให้ส่วนเว้าส่วนโค้งปรากฏออกมาอย่างชัดเจนจนแทบจะถูกเขามอง
เห็นทั่วทั้งร่าง
"เจ้าเป็นใคร"
"ข้าเป็นใครมันเรื่องอะไรของท่าน! หลีกไปนะ เจ้าคนลามก!"
นางผลักเขาออกไป ทว่าวินาทีต่อมาข้อมือนุ่มเล็กของนางก็ตกไป
อยู่ในฝ่ามือแข็งแรงประดุจเหล็กกล้าของเขาซึ่งท�ำให้นางเจ็บ
"เจ้าเป็นใคร" เขากัดฟันถามอีกครัง้ ค�ำพูดทีก่ ล่าวออกมาไม่มวี แี่ วว
รักถนอมสาวงามสักนิด
"โอ๊ย... เจ็บนะ เจ็บๆๆ เบาหน่อย"
* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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"บอกมา!"
"ท่านจะดุไปท�ำไม สาวน้อยอย่างข้าจะอาบน�้ำท�ำความสะอาด
ร่างกายข้างทะเลสาบไม่ได้หรือไร มันขัดหูขัดตาท่านตรงไหน"
คิ้วเข้มขมวดมุ่น "อาบน�้ำ?"
"ใช่สิ ท่านเคยเห็นใครถอดเสื้อผ้าตกปลาหรือไม่ แล้วรบกวนท่าน
ช่วยปล่อยมือข้าด้วยได้ไหม"
ฉูอ่ นิ แสดงสีหน้าสงสัยขึน้ ชัว่ แวบหนึง่ จากนัน้ ก็หนั หน้ากลับไปมอง
กองเสื้อผ้าที่ถูกเขาท�ำลายจนเละกองนั้น
มีบางอย่างไม่ชอบมาพากล เท่าที่เขารู้มา ต้วนอวี้สือน�ำทัพรบศัตรู
ล้วนต้องชักม้าน�ำหน้าเป็นคนแรก แต่ตลอดทางมานี้เส้นทางที่เขาใช้
หลบหนีไม่คล้ายพฤติกรรมยามปกติของเขา แต่ด้วยความที่ตนร้อนใจ
อยากช�ำระความแค้น ดังนั้นจึงไม่ทันได้ขบคิดหาสาเหตุ บัดนี้เมื่อคิดขึ้น
มาได้กลับพบว่ามีข้อผิดปกติน่าสงสัย
คนทีเ่ ขาไล่ตามหายไป เหลือไว้เพียงเสือ้ ผ้าและหน้ากากหนังมนุษย์
อันหนึ่ง ขณะเดียวกันเด็กสาวคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาในสภาพที่แทบไม่มีอะไร
ปกปิดร่างกาย ความบังเอิญนี้เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น!
ราวกับฟ้าผ่ากลางวันแสกๆ เขากวาดสายตามาดร้ายแฝงแววเข่น
ฆ่ามองไปที่นาง
"เจ้า..."
ร่างของเขาชะงักค้างนิ่งอยู่กับที่ เพราะสายตากวาดไปโดนเพียง
อากาศ เด็กสาวคนนั้นได้หายตัวไปนานแล้ว เงาก็ไม่เห็น กระทั่งมือที่เขา
จับไว้ก็ยังเป็นมือปลอม
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ฉูอ่ นิ มองมือข้างนัน้ อย่างไม่เชือ่ สายตา คิดไม่ถงึ ว่าศัตรูทตี่ นสาบาน
ว่าจะสังหารด้วยมือจนต้องเดินทางลงใต้จากทะเลทรายมายังเจียงหนาน
ตามติดตลอดกลางวันกลางคืนจะไม่ใช่ต้วนอวี้สือ หากแต่เป็นสตรีที่
สวมหน้ากากปลอมตัวเป็นต้วนอวี้สือ
ถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าเขาถูกเด็กสาวคนนี้ปั่นหัวมาตลอดสี่สิบเก้าวัน
เต็มๆ แถมตอนนี้เขายังถูกนางลูบคมอีกคราด้วยการปล่อยให้นางหนีไป
ได้อย่างลอยนวล
ใบหน้าเคร่งขรึมของจอมมารด�ำทะมึนจนไม่อาจด�ำมากไปกว่านี้
อีกแล้ว ขณะมองมือปลอมทีเ่ หมือนของจริงไม่มที ตี่ ิ มุมปากยกขึน้ ยิม้ เย็น
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ประเสริฐ! นับว่าเป็นเด็กสาวที่กะล่อนคล่องแคล่วนัก!
คิดไม่ถงึ ว่าในยุทธภพ นอกจากต้วนอวีส้ อื แล้วยังมีผทู้ มี่ วี ชิ าตัวเบา
ไม่แพ้เขา ไม่สิ อาจเหนือชั้นกว่าต้วนอวี้สือขั้นหนึ่งด้วยซ�้ำ
ในเมื่อนางกล้าลูบคมเขา เช่นนั้นนางก็ควรกล้าที่จะยอมรับการ
ลงทัณฑ์จากเขา
ไม่มีใครที่ลองดีกับเขาแล้วจะยังใช้ชีวิตอย่างราบรื่นสงบสุขได้
เขาจะต้องตามหาเด็กสาวคนนัน้ ให้พบ จากนัน้ ก็ให้นางจ่ายค่าตอบแทน
อย่างสาสม!
เจี ย งหนานภายใต้ พู ่ กั น พรรณนาของเหล่ า บั ณ ฑิ ต ผู ้ ท รงภู มิ
ความรู้งดงามดังบทกวี วิจิตรราวภาพวาด แต่เจียงหนานในเดือนห้า
กลับมีสายลมอ่อนเคล้าม่านฝนบางๆ ประดับด้วยผลท้อสีแดงและ
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ผลซิ่ง* สีเหลือง
ณ ต�ำบลผิงเหอ ทุกแห่งหนล้วนสามารถพบเห็นล�ำธารสายน้อยและ
สะพานเล็ก รวมทัง้ บ้านเรือนทีม่ งุ กระเบือ้ งสีดำ� ชายคาสีแดง ทว่าชาวบ้าน
ที่ใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายในต�ำบลแห่งนี้ยังมีความกลัดกลุ้มแอบแฝง
อยู่
วันนี้เป็นวันมงคลที่บุตรีของสกุลหลิ่วจะออกเรือน ทว่าเพื่อนบ้าน
กลับมองมาด้วยสายตาเห็นใจและพากันทอดถอนใจไม่หยุด
"ช่างน่าสงสารเสียจริง เป็นเด็กสาวที่ดีแท้ๆ กลับจะถูกคนข่มเหง
รังแกแล้ว"
"นั่นสิ" มีคนไม่ยินยอมพร้อมใจด่าทอออกมา "ลูกสาวของพ่อเฒ่า
หลิ่วหน้าตาสะสวยน่าเอ็นดู เป็นเต้าหู้ซีซือ** ซึ่งมีชื่อเสียงของเรา สมกับ
พ่อหนุ่มบ้านสกุลหยางราวกับกิ่งทองใบหยก สองคนนั้นรักกันอยู่ดีๆ
เจ้าโจวคุนกลับต้องตาแม่นางน้อยเข้า บังคับให้แต่งไปเป็นอนุคนทีส่ ขี่ อง
มัน บ้านเมืองช่างไม่มีขื่อมีแปจริงๆ"
"จะท�ำอย่างไรได้ โจวคุนมีทั้งทรัพย์สินและอ�ำนาจ กระทั่งใต้เท้าที่
อ�ำเภอยังต้องเกรงใจ พ่อเฒ่าหลิ่วจะไม่แต่งลูกสาวก็ไม่ได้"
"หรือว่าจะได้แต่มองดูเด็กสาวดีๆ ถูกบังคับให้แต่งงานออกไป
สวรรค์ยังมีความยุติธรรมอยู่อีกหรือ"
ทุกคนมองกันไปมองกันมา ไร้คำ� พูดโต้ตอบ ทีส่ ดุ ก็ได้แต่ถอนใจยาว
อย่างจนปัญญา
* ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต
** เต้าหูซีซือ เป็นส�ำนวนเปรียบเปรยถึงสาวงามที่มีผิวขาวราวกับเต้าหู้ และรูปโฉมงดงามเหมือนซีซือ (ไซซี)
ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน
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ใช่แล้ว สิ่งที่ทุกคนสามารถท�ำได้ก็คือมองส่งเด็กสาวดีๆ อีกคน
แต่งงานไปเป็นอนุของโจวคุน ไม่มีใครกล้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ นอกจาก
เอ่ยปากด่าว่าไม่กคี่ ำ� แล้ว กระทัง่ ส่งเสียงฮึดงั ๆ สักค�ำก็ยงั ไม่กล้า นอกเสีย
จากว่าคนผู้นั้นจะเบื่อชีวิตแล้ว
ในบ้านสกุลหลิ่ว สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างมองไปที่เด็กสาว
ผู้มีรูปโฉมงดงามซึ่งสวมชุดแต่งงานสีแดง
นางมิใช่บตุ รีของพ่อเฒ่าหลิว่ แต่กลับสวมรัดเกล้าหงส์และผ้าคลุม
ปิดหน้าส�ำหรับเจ้าสาว นางไม่เพียงงดงามกว่าเจ้าสาวคนเดิม ใบหน้า
เรียวที่งดงามนั้นยังมีสิ่งที่ท�ำให้ผู้คนประทับใจอย่างลึกซึ้ง นั่นคือดวงตา
กลมโตที่สุกใสงดงาม เปล่งประกายวาววับยิ่งกว่าดวงดาราบนฟากฟ้า
ยามค�่ำคืนชวนให้ผู้คนหลงใหล
พวกเขาไม่รู้จักนาง นางปรากฏตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ในตอนที่คนในบ้าน
สกุลหลิ่วสิ้นหวังอย่างถึงที่สุด
เด็กสาวมาเยี่ยมเยือนถึงหน้าประตูบ้าน บอกว่ายินดีแต่งงานกับ
อันธพาลโฉดชั่วอย่างโจวคุนแทนบุตรีของพวกเขา
"แม่นาง ท่านจะท�ำเช่นนี้แน่หรือ"
สามี ภ รรยาแซ่ ห ลิ่ ว รวมถึ ง บุ ต รี แ ละบุ ต รชายคนเล็ ก ต่ า งมอง
สุ่ยหลิงเอ๋อร์อย่างกระวนกระวาย เพราะนางสวมชุดเจ้าสาวที่เดิมควรจะ
เป็นของบุตรีสกุลหลิ่วเพื่อปลอมเป็นเจ้าสาว และก�ำลังรอคอยที่จะขึ้น
เกี้ยวเจ้าสาว
"แน่นอน จ�ำไว้ให้ดี ถือโอกาสตอนทีข่ า้ ขึน้ เกีย้ วเจ้าสาวไปกราบไหว้
ฟ้าดินที่จวนสกุลโจว พวกท่านหนีไปไกลได้เท่าไรก็ไปให้ไกลเท่านั้น
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รอจนโจวคุนรูว้ า่ ข้าไม่ใช่แม่นางหลิว่ ถึงตอนนัน้ ก็มดื ค�ำ่ คิดจะตามพวกท่าน
ก็ยากแล้ว"
น�ำ้ เสียงของสุย่ หลิงเอ๋อร์ฟงั ดูสบายๆ ไม่มที ที า่ กังวลหรือหวาดกลัว
แม้แต่น้อย กลับมีทีท่าสนุกสนานแปลกใหม่ด้วยซ�้ำไป เพราะนี่เป็น
ครั้งแรกที่นางได้สวมรัดเกล้าหงส์และคลุมหน้าแบบเจ้าสาว
หน้ากระจกทองเหลือง นางเขียนคิ้ว ทาปาก ผัดแป้ง สีหน้าตื่นเต้น
ยินดีอย่างยิ่ง ต่างกับคนในสกุลหลิ่วที่โศกเศร้าอมทุกข์
ตอนที่นางหนีมาถึงต�ำบลผิงเหอ บังเอิญได้ยินชาวบ้านพูดกันถึง
เรื่องบุตรีสกุลหลิ่วถูกโจวคุนหมายตาแล้วบังคับให้สกุลหลิ่วรับสินสอด
ทองหมัน้ ทัง้ ยังก�ำหนดวันรับเจ้าสาวเอาเองเสร็จสรรพ นางซึง่ ก�ำลังอยูใ่ น
ช่วงหลบหนีจงึ ตัดสินใจยืน่ มือเข้าช่วยเหลือสกุลหลิว่ ให้ผา่ นพ้นด่านทีย่ าก
ล�ำบากนี้ทันที
"แต่ว่า...โจวคุนผู้นี้เป็นคนชั่วช้าสารเลวนัก"
"ก็เพราะเป็นคนชัว่ ช้านีส่ ิ ข้าจึงเห็นความอยุตธิ รรมนีแ้ ล้วต้องยืน่ มือ
เข้าช่วยเหลือ!"
นางรู้ดีว่าไม่ควรแส่เรื่องชาวบ้านตอนที่ตนเองก�ำลังหนีตาย ทั้งยัง
ควรรีบเดินทางต่อไปอย่าได้หยุด จะได้ไม่ถูกจอมมารตามทัน ทว่านาง
ไม่อาจเห็นคนล�ำบากแล้วนิ่งดูดาย เมื่อเห็นเด็กสาวดีงามผู้หนึ่งก�ำลังจะ
ถูกคนชั่วข่มเหงรังแก นางจะไม่สนใจยุ่งเกี่ยวได้อย่างไร
อย่างไรเสียเจ้าสาวก็ต้องคลุมหน้า ต่อให้จอมมารร้ายกาจกว่านี้ก็
ไม่นา่ รอบรูส้ ารพัดถึงขนาดรูว้ า่ นางจะแต่งงานออกไปแทนบุตรีสกุลหลิว่
กระมัง
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คิดถึงตรงนี้นางก็ตัดสินใจจะผดุงความยุติธรรมแน่วแน่กว่าเดิม
ได้ท�ำความดีไปด้วยในขณะที่หลบหนี ประเสริฐออกจะตายไป!
"พวกเราหนีไปแล้ว แม่นางจะท�ำอย่างไร"
คนบ้านสกุลหลิ่วถึงอย่างไรก็เป็นชาวบ้านที่มีจิตใจงดงาม แม้จะ
ไม่ยินยอมให้บุตรีถูกโจวคุนย�่ำยี แต่ก็ไม่ยินดีหากเด็กสาวผู้หนึ่งจะต้อง
เสียสละความสุขของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นนางยังเป็นคนที่งดงามและมี
จิตใจดีงามถึงเพียงนี้อีกด้วย
"ตายแล้ว! พวกท่านยังกังวลเรือ่ งนีอ้ กี รึ ข้าไม่ได้บอกไปแล้วหรือว่า
ข้ามีวิธีหนีเอาตัวรอด"
"แม่นาง ท่านมาจากต่างถิ่น คงจะไม่รู้ว่าโจวคุนมีอิทธิพลมาก
เพียงไร กระทัง่ คนของทางการยังถูกมันใช้เงินซือ้ ตัวไว้ ถ้าท่านเกิดหนีไม่รอด
มิกลายเป็นว่าต้องถูกเจ้าคนชั่วแซ่โจวย�่ำยีเอาหรอกหรือ มันเป็นคนที่
น่ากลัวมากเหลือเกิน"
ส�ำหรับสุย่ หลิงเอ๋อร์แล้ว ต่อให้โจวคุนร้ายกาจกว่านี้ ก็ยงั ไม่นา่ กลัว
เท่านิ้วมือเพียงนิ้วเดียวของจอมมารแห่งเหมียวเจียง
การทีน่ างปลอมเป็นเจ้าสาวไม่เพียงได้พกั ขา ยังถือโอกาสกินอาหาร
ดื่มสุรามงคลเลี้ยงกระเพาะได้ด้วย นอกจากนี้นางยังเป็นเด็กสาวอายุ
สิบหกทีฝ่ นั อยากนัง่ เกีย้ วเจ้าสาว สวมใส่ชดุ แต่งงาน ตอนนีใ้ นเมือ่ มีโอกาส
ได้ลิ้มลอง ใจนางย่อมต้องหวั่นไหวเป็นธรรมดา
"ไม่ต้องเป็นห่วง ข้าไม่มีอะไรเก่ง แต่เรื่องหนีนั้นเป็นที่หนึ่ง ข้าย่อม
มีความมัน่ ใจเต็มทีจ่ งึ ได้ยอมช่วยเหลือพวกท่าน สินสอดทองหมัน้ ทีโ่ จวคุน
ส่งมาเพียงพอจะเป็นค่าเดินทางให้พวกท่านหนีและพอใช้ไปชั่วชีวิต
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พวกท่านยิง่ หนีไปให้ไกลเท่าไรก็ยงิ่ ดี พอไปถึงสถานทีอ่ นื่ ก็เปลีย่ นชือ่ แซ่ซะ
อย่าให้โจวคุนหาพบ เท่านี้ก็ไม่เสียความตั้งใจของข้าแล้ว"
คนสกุลหลิว่ ต่างซาบซึง้ ใจจนน�ำ้ ตาคลอเบ้า โดยเฉพาะหลิว่ อวีห้ ลัน
ผูเ้ ป็นบุตรี นางก้มลงโขกศีรษะค�ำนับผูม้ พี ระคุณด้วยความซาบซึง้ ใจอย่างยิง่
"ขอบคุณพระคุณอันยิง่ ใหญ่ของแม่นาง ข้าจะไม่มวี นั ลืมพระคุณนี้
ชั่วชีวิต"
คนทั้งครอบครัวต่างพากันโขกศีรษะค�ำนับแก่นาง
"พอเถอะ อย่าคุกเข่าเลย รีบลุกขึ้นแล้วตามชายในดวงใจของเจ้า
หนีไปจากต�ำบลนี้ด้วยกันซะ พวกเจ้าแค่ทำ� ตามวิธีหนีที่ข้าบอกไว้กใ็ ช้ได้
แล้ว"
กล่าวไปๆ นางก็ถ่ายทอดวิธีการหนีให้พวกเขาเพิ่มไปอีกหลายท่า
อย่างอื่นนางอาจจะไม่เป็น แต่เรื่องหนีนางถนัดที่สุด!
ทุกคนแสดงความคารวะต่อผู้มีพระคุณอีกครั้ง ยามนี้ที่ด้านนอก
พลันเกิดเสียงอึกทึกขึ้น ชายหนุ่มบ้านสกุลหยางซึ่งอยู่ข้างบ้านรีบร้อนวิ่ง
เข้ามาพลางร้องบอกอย่างร้อนใจ
"ท่านอาหลิ่ว! เกี้ยวเจ้าสาวมาแล้ว!"
สุ่ยหลิงเอ๋อร์รีบก�ำชับ "ท�ำตามแผนการ รีบซ่อนเร็ว อย่าให้แม่สื่อ
เห็นพวกเจ้า"
สองหนุ่มสาวพาน้องชายไปหลบในห้อง ส่วนพ่อแม่ก็แกล้งท�ำเป็น
รักเสียดายไม่อยากให้บุตรีแต่งงานออกเรือนไปก่อนที่แม่สื่อจะเข้ามา
สุ่ยหลิงเอ๋อร์ดึงผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวลงมาปกปิดใบหน้าที่งามล�้ำ
ของตน และปลอมเป็นเจ้าสาวอย่างแนบเนียน พร้อมกับให้แม่สื่อที่
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โจวคุนส่งมาพยุงขึ้นเกี้ยวเจ้าสาว
ขบวนรับเจ้าสาวออกเดินทางพร้อมเสียงลั่นฆ้องตีกลอง บรรทุก
เจ้าสาวตัวปลอมมุ่งหน้าไปยังจวนสกุลโจว
โจวคุนไม่เสียทีทเี่ ป็นเจ้าพ่อประจ�ำถิน่ ทรัพย์สนิ มากก็ยงิ่ กร่างมาก
แค่โต๊ะที่จัดเลี้ยงก็ปาเข้าไปเป็นร้อยโต๊ะ ขนาดเจ้าหน้าที่ทางการซึ่ง
เปรียบเสมือนบุพการีของคนในท้องถิน่ ยังต้องมาเป็นแขกในจวนของเขา
พฤติกรรมโฉดชั่วใช้ก�ำลังบังคับแต่งหญิงสาวเข้าบ้านไม่มีการปกปิดไว้
สักนิด
ในห้องหอ สุ่ยหลิงเอ๋อร์เปิดผ้าคลุมหน้าออก ถลกกระโปรงขึ้นแล้ว
แอบย่องไปทีข่ า้ งประตู ทุกก้าวทีเ่ ดินไป พูบ่ นรองเท้าปักก็จะแกว่งไหวไป
พร้อมกัน
นางเลียนิ้วแล้วทิ่มไปบนกระดาษกรุประตูจนทะลุเป็นรู นัยน์ตา
กลอกกลิ้งแอบส่องมองลอดออกไปด้านนอก เห็นชายร่างใหญ่หลายคน
เฝ้าประตูอยู่ตามคาด
โจวคุนกลัวว่าเจ้าสาวจะหนี ดังนั้นทั้งหน้าจวนและหลังจวนจึงให้
ลูกน้องคอยเฝ้าระวังอยู่อย่างแน่นหนา
นางเห็นว่าอยูว่ า่ งๆ ไม่มอี ะไรท�ำ จึงนัง่ ลงทีห่ น้าโต๊ะมงคลแล้วจัดการ
กับอาหารบนโต๊ะจนหมดในเวลาไม่นาน ทัง้ ยังดืม่ เหล้ามงคลหมดไปครึง่ ขวด
กระทั่งได้ยินเสียงเอะอะดังมาจากด้านนอก นางจึงรีบเดินกลับไปที่เตียง
ดึงผ้าคลุมหน้าลง ขณะทีด่ ดู เลียนิว้ ซึง่ เปือ้ นน�ำ้ ปรุงรสอย่างยังไม่หายอยาก
ประตูถูกเปิดออก โจวคุนที่ดื่มเหล้าลงท้องไปแล้วหลายจอกแม้จะ
มีอาการตึงนิดๆ แต่ยงั คงมีสติคกึ คักแจ่มใส ถูกฝูงเพือ่ นทีห่ วังเกาะกินดัน
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ตัวเข้ามาในห้องหอ
"ยินดีกับพี่ใหญ่ที่ได้ตบแต่งภรรยาคนงาม"
"พีใ่ หญ่ชา่ งมีโชควาสนาด้านอิสตรีไม่นอ้ ย น้องๆ อย่างพวกเรารูส้ กึ
อิจฉาท่านยิ่งนัก!"
ลูกน้องกลุ่มนี้ปกติมักจะติดตามโจวคุนไปส�ำแดงฤทธิ์เดชตามที่
ต่างๆ แต่ละคนไม่ปกปิดสีหน้าละโมบโลภมาก พากันเกาะแข้งเกาะขา
ลูกพี่สุดชีวิต และพยายามกล่าววาจาที่จะท�ำให้ลูกพี่พึงพอใจ
โจวคุนมองเจ้าสาวที่นั่งนิ่งอยู่บนเตียงไม่วางตา ใจทั้งดวงร้อนระอุ
ไปหมด ผู้หญิงที่เขาต้องการเขาไม่เคยไม่ได้ ในที่สุดหลิ่วอวี้หลันก็หนี
ไม่พ้นเงื้อมมือเขา
แม้จะมีคนคอยส่งลูกยุ แต่เขาก็ไม่อยากให้คนอื่นได้มีส่วนร่วม
ในการชืน่ ชมความงามเจ้าสาวของเขา ยิง่ ไปกว่านัน้ ค�ำ่ คืนในห้องหอมีคา่
ยิ่งกว่าทองพันต�ำลึง เขาย่อมไม่ยอมให้ใครมาหยอกล้อในนี้จนเสียฤกษ์
แน่ และเขาก็ต้องการนางจนรอให้งานเลี้ยงเลิกไม่ไหวด้วย
"ด้านหน้ามีเหล้าและอาหารมากมาย พวกเจ้ากลับไปดื่มกินเถอะ"
"ไม่ได้หรอกพี่ใหญ่ การหยอกล้อในห้องหอเป็นประเพณีที่ปฏิบัติ
กันมา ยิ่งคึกคักยิ่งดี ใช่ไหมทุกคน"
เมื่อมีคนกล่าวน�ำ คนอื่นๆ ก็พลอยว่าตามไปด้วย
โจวคุนรู้ว่าพวกเขาต้องการสิ่งใด หากไม่ใช่ถือโอกาสเรียกร้องเงิน
จากเจ้าบ่าวจะเป็นสิง่ ใดได้อกี ตอนนีเ้ ขาก�ำลังอารมณ์ดี ไม่ใส่ใจทีจ่ ะจ่าย
เงินเพิ่มอีกเล็กน้อย อย่างไรเสียเงินเขาก็มีเยอะอยู่แล้ว
"ไปๆๆ ไปรับเงินคนละห้าสิบต�ำลึงที่ห้องบัญชีโน่นไป!"
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"ขอบคุณพี่ใหญ่!"
หลังบรรลุเป้าหมาย ทุกคนก็ล่าถอยกลับออกไปทันที
เมือ่ ปิดประตู โจวคุนก็หนั มามองเจ้าสาวด้วยแววตาตะกละตะกลาม
แสยะยิ้มพลางกล่าว
"น้องหญิง ในที่สุดก็เหลือแค่เราสองคน"
สุ่ยหลิงเอ๋อร์ลอบด่าในใจ ฟ้ายังไม่ทันมืด เจ้าสุนัขป่าลามกตัวนี้ก็
อดใจรอที่จะเข้าห้องหอไม่ไหว ท�ำให้นางต้องเลื่อนแผนการหนีให้เร็วขึ้น
นางรอโอกาสอยู่เงียบๆ ทันทีที่ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวถูกเปิดออก
นางก็จะลงมือ
แต่ยงั ไม่ทนั ทีผ่ า้ คลุมหน้าจะถูกเปิดออก นางก็ตอ้ งสะดุง้ ตกใจจาก
เสียงสิ่งของหนักๆ ตกกระทบพื้น
สุย่ หลิงเอ๋อร์เลิกผ้าคลุมหน้าขึน้ อย่างแปลกใจ เห็นเจ้าบ่าวนอนกอง
อยู่บนพื้น อดสงสัยไม่ได้จนต้องเดินเข้าไปดู รองเท้าปักมุ่งตรงไปเขี่ยที่
ศีรษะโตๆ นั่น
"นี่"
เจ้าบ่าวไร้การตอบสนองราวกับหลับสนิทไปแล้ว นางจึงยิ่งเตะเขา
อย่างได้ใจ
"นี่! ตื่นสิ"
ฝ่ายตรงข้ามยังคงไม่มีการเคลื่อนไหว นอนนิ่งไม่ไหวติง
ดื่มจนเมา? ไม่หรอกกระมัง
เดิมทีแผนการของนางคือรอให้โจวคุนเปิดผ้าคลุมหน้านาง แล้วนาง
จะโปรยยาสลบใส่เขาให้หมดสติ คิดไม่ถงึ ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเมาไม่ได้สติ
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ไปเองเสียก่อน
เช่นนี้ก็ดีแล้ว นางจะได้หมดเรื่องยุ่งไป
ขณะที่นางก�ำลังรู้สึกยินดี ที่น่องพลันรู้สึกปวดแปลบ
"โอ๊ย..."
นางกระโดดหนีตามสัญชาตญาณ รู้สึกราวกับว่าขาของตนถูก
สิ่งหนึ่งสิ่งใดกัดเข้าให้
เมื่อมองส�ำรวจอย่างละเอียดก็เห็นว่าที่บริเวณเส้นผมของโจวคุน
มีงูสีด�ำตัวเล็กบางตัวหนึ่งเลื้อยออกมา มันแอบซ่อนอยู่ในเส้นผมคน
ยากจะสังเกตเห็นได้ ดังนั้นนางจึงไม่ทันระวังจนถูกกัด
แปลกจริง ท�ำไมถึงมีงูได้
ไม่ว่างูตัวนั้นจะมีพิษหรือไม่ นางรีบกินยาแก้พิษลงไปทันทีโดย
ไม่ต้องคิด นี่เป็นยาที่ศิษย์พี่รองปรุงขึ้น สามารถแก้พิษได้นับร้อยชนิด
เวลาทีพ่ วกนางศิษย์พนี่ อ้ งสามคนออกเดินทางต่างพกติดตัวเพือ่ เป็นการ
ป้องกันไว้เผื่อใช้ในยามจ�ำเป็น
ในเมือ่ โจวคุนหลับไปแล้ว นางก็ไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องอยูต่ อ่ อีก พอดี
กับที่บรรดาพี่น้องซึ่งเฝ้าประตูอยู่ด้านนอกถูกสั่งให้ไปรับเงินและดื่มกิน
จึงไม่มีใครอยู่เฝ้าประตู ไม่หนีตอนนี้แล้วจะหนีตอนไหน!
นางยกชายกระโปรงขึ้ น เตรี ย มจะหนี ไ ปให้ ไ กล ที่ ไ หนได้ พอ
เปิดประตูออกนางกลับต้องชะงัก ใจหล่นวูบเพราะเจอเข้ากับก�ำแพงหนา
ด้านหน้า
ไม่หรอกน่า...
สายตาของนางค่อยๆ เลื่อนขึ้นไป มองดูเงาร่างที่บดบังแสงสว่าง
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จนมิดอย่างเหงื่อตก กระทั่งเห็นใบหน้าหล่อเหลางดงามและประสาน
สายตากับนัยน์ตาเย็นเยียบคู่นั้น หัวใจของนางก็เหมือนร่วงหล่นลงสู่
หุบเหวลึก
ฉู่อินก้มหน้าหรี่ตามองนาง ชุดขาวบนร่างเขายังคงสะอาดบริสุทธิ์
เหมือนเคย กลิ่นอายสุภาพทรงภูมิราวบัณฑิตบนร่างยังคงอยู่ จะต่างก็
เพียงความเย็นชาในดวงตาและน�้ำเสียงที่ไร้ความอบอุ่นเท่านั้น
"ในที่สุดข้าก็ตามเจ้าทัน"
สุย่ หลิงเอ๋อร์กลืนน�ำ้ ลายลงคออย่างยากล�ำบาก ตอนนีเ้ ป็นเดือนห้า
ไฉนรอบกายจึงเหน็บหนาวราวฤดูหนาวในเดือนสิบสอง
นางค่อยๆ ถอยหลังหนี ขณะที่ฉู่อินเดินตรงมาหานางทีละก้าว
นางเริ่มร้อนรน พยายามฉีกยิ้มรับหน้าอย่างใจเย็น
"ท่านมาร่วมดื่มสุรามงคลของข้าใช่หรือไม่"
เขายืนเอามือไพล่หลัง สีหน้าและท่าทางเย็นชาไม่เปลี่ยน
"อย่าคิดว่าปั่นหัวข้าแล้วจะลอยนวลไปได้"
"ปั่นหัว? เมื่อไรกัน ท่านอย่าใส่ความคนดี..." นางแสร้งท�ำหน้า
ไร้เดียงสา แล้วรีบโปรยยาสลบออกมาอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้เขาทันระวัง
จากนั้นก็ยิ้มอย่างสมใจ "ฮ่าๆๆ ท่านโดนยาสลบของข้าเข้าไป รับรองว่า
ท่านหลับสามวันสามคืนไม่ตื่นแน่!"
ฉูอ่ นิ ไม่แสดงสีหน้าแปลกใจแม้แต่นอ้ ย ทัง้ ยังไม่มอี าการตืน่ ตระหนก
เขายังคงมองมาที่นางอย่างเย็นชาด้วยความสงบนิ่งดุจขุนเขา เอ่ยช้าๆ
อย่างมีเหตุมีผล
"งั้นหรือ หลับสามวันสามคืนไม่ตื่น ประเสริฐ ข้าจะได้เบาแรงไป
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บ้าง"
นางชะงักงัน ขณะก�ำลังประหลาดใจอยูว่ า่ เหตุใดคนผูน้ จี้ งึ ไม่ตกใจ
สักนิด นางก็พลันรู้สึกหน้ามืดตาลาย
"เอ๊ะ? ไฉนข้าจึงอยากนอน เป็นไปไม่ได้..."
นางสับสนงุนงงยิ่งนัก ตอนที่รู้ตัวว่าตนถูกยาสลบเข้าให้แล้วจึง
เข้าใจว่า...เขาได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งซัดยากลับมาใส่นาง!
นางคิดจะหนี แต่สายเกินไปแล้ว เข่าทั้งสองของนางอ่อนยวบ
ร่างที่ล้มลงถูกท่อนแขนแข็งแรงยื่นมารับไว้ได้พอดิบพอดี ก่อนที่นางจะ
สลบไปในอ้อมอกแข็งแกร่งดุจหินผา
ทีด่ า้ นหน้าผูค้ นคึกคักจอแจ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรืน่ เริงยินดี
ไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยว่าเจ้าสาวคนงามในห้องหอได้ถูกคนลักพาตัวไปโดยที่
ไม่มีผู้ใดระแคะระคายแม้แต่น้อย
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2
สุย่ หลิงเอ๋อร์คล้ายหลับไปตืน่ หนึง่ เมือ่ ตืน่ ขึน้ มาอีกครัง้ นางก็พบว่า
ตนเองก�ำลังนอนอยู่ในห้องที่ไม่คุ้นเคย
ขณะที่ความทรงจ�ำในสมองของนางค่อยๆ ฟื้นตัวจากความมึนงง
นางพลันนึกขึ้นได้ว่าตนสลบไปได้อย่างไร
ต้องรีบหนี!
"ว้าย!"
เสียงตุบดังขึ้น ทันทีที่เท้าแตะถึงพื้น ร่างแบบบางกลับล้มคะม�ำไป
บนพื้นด้านหน้าเนื่องจากยืนได้ไม่มั่น
"น่าตายนัก! เกิดอะไรขึ้น เอ๊ะ? เท้าของข้าขยับไม่ได้"
นางตกใจที่ขาทั้งสองไร้ความรู้สึก ไร้เรี่ยวแรง ทั้งยังไม่อาจขยับ
เคลื่อนไหว
แย่แล้ว! ขาขยับไม่ได้ นางก็ไม่อาจใช้วิชาตัวเบา ไม่มีวิชาตัวเบาก็
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เท่ากับว่านางเป็นนกปีกหัก ไม่อาจบินขึ้นท้องฟ้าได้อีก
"เป็นไปได้อย่างไร ไม่น่าจะเป็นเช่นนี้นี่นา!"
นางตื่นตระหนกจนท�ำอะไรไม่ถูก พยายามคลานไปที่ประตูจน
เหนื่อยหอบเหงื่อไหลโซมกาย ทว่ายังไม่ทันจะถึงขอบประตู เท้าคู่หนึ่งก็
ปรากฏขึ้นขวางทางไว้เสียก่อน
เท้าคู่นั้นสวมใส่รองเท้าผ้าหุ้มข้อสีด�ำ นางไล่สายตามองตามแนว
ชุดยาวสีขาวขึ้นไปจนกระทั่งสบเข้ากับดวงตาเย็นชาที่มองลงมา
แย่แล้ว!
ฉู่อินขมวดคิ้วน้อยๆ ดวงตาปรากฏแววสงสัย
"เจ้าเป็นคนแรกที่ถูกงูด�ำของข้ากัดแล้วยังสามารถขยับตัวได้"
ในที่สุดนางก็ได้รู้ว่าที่ร่างกายท่อนล่างของนางไร้ความรู้สึกเป็น
เพราะเจ้างูสีด�ำตัวเล็กนั่น ผู้ชายคนนี้วางแผนการร้าย ถึงกับใช้งูตัวนั้น
เพื่อจับนาง และที่นางยังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ก็เป็นเพราะกลืน
ยาถอนพิษลงไปทันเวลา ทว่าไม่อาจถอนพิษงูได้หมด
"ท่านคิดจะท�ำอะไร"
เขาไม่ตอบ เพียงแค่ยกมุมปากขึ้นน้อยๆ ราวกับก�ำลังสุขใจอย่าง
มากเมื่อเห็นท่าทางน่าอเนจอนาถของนาง
"ข้าขอเตือนท่าน ถ้าท่านกล้า... อุ๊บ!"
นางเจ็บจนกล่าววาจาไม่ออกอีกต่อไป เพราะเท้าทีอ่ อกแรงเหยียบ
ลงมาบนหลังของนางท�ำราวกับจะรีดเอาอากาศจากปอดนางให้หมดสิน้
"ผู้อื่นไม่ล่วงเกินข้า ข้าไม่ล่วงเกินผู้อื่น ตอนที่เจ้าตอแยข้าก็น่าจะ
รู้ตัวได้แล้ว"
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รองเท้าสีด�ำยิ่งเพิ่มแรงลงบนร่างของนาง
นางรู้สึกว่ากระดูกซี่โครงของตนใกล้จะหักเต็มที ความเจ็บปวดซึ่ง
เกิดจากแรงกดบนหลังท�ำให้ใบหน้าของนางซีดขาว ริมฝีปากเขียวคล�้ำ
กระทั่งหายใจยังแทบไม่ได้ เหงื่อเม็ดโป้งไหลลงจากหน้าผากทีละหยดๆ
การทรมานทีละน้อยอย่างแล้งน�้ำใจท�ำให้ริมฝีปากนางสั่นระริก
นางรู้ดีว่าครั้งนี้ตนไม่อาจหนีพ้น จึงได้แต่ปิดตารอรับการลงทัณฑ์ที่จะ
ตามมา คาดว่าครั้งนี้นางคงต้องร่างแหลกเหลว เครื่องในแตกทะลัก
เจ็บเจียนตาย สรุปคือนางต้องตายไม่ดีว่าอย่างนั้นเถอะ
นางเพิง่ จะอายุแค่สบิ หก ก�ำลังอยูใ่ นวัยสาวสะพรัง่ รักความยุตธิ รรม
จิตใจงดงาม เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเรื่องในยุทธภพ เปี่ยมไป
ด้วยความหวังในอนาคตและความฝันทีม่ ตี อ่ ความรัก แต่นางกลับต้องมา
อายุสั้น ช่างไม่ยุติธรรมเสียเลย ฮือๆๆ
ขณะที่นางคิดว่าต้องตายแน่แล้ว แรงกดก็พลันหายไป
ฉูอ่ นิ เดินข้ามตัวนางไปนัง่ บนเก้าอี้ ยกกาน�ำ้ ชาบนโต๊ะขึน้ มารินน�ำ้ ชา
ใส่ถ้วย แล้วจิบอย่างสบายอารมณ์ด้วยท่าทีสุภาพสง่างาม
สุย่ หลิงเอ๋อร์รบี สูดลมหายใจเอาอากาศเข้าปอดเฮือกใหญ่เฮือกแล้ว
เฮือกเล่า ขณะเดียวกันก็ลอบหวาดผวาในใจ คนผู้นี้ยังไม่คิดจะฆ่านาง
ตอนนี้หรอกหรือ
นางจั บ ตามองใบหน้ า หล่ อ เหลาของอี ก ฝ่ า ยอย่ า งระมั ด ระวั ง
คิ้วเรียวพาดเฉียง นัยน์ตาวาวทอประกายเกียจคร้าน โครงหน้าสุภาพ
เรียบร้อย ดูไปช่างคล้ายคนในส�ำนักศึกษาอย่างยิ่ง
ท่าทีสุภาพสง่างามนั้นท�ำให้ดูไม่ออกเลยว่าเขาคือจอมมารแห่ง
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เหมียวเจียงที่ทุกคนในจงหยวนได้ยินชื่อเป็นต้องหน้าถอดสี ทว่าการ
กระท�ำเมือ่ ครูแ่ สดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขาเป็นคนทีฆ่ า่ คนได้โดยไม่ขมวดคิว้
"ต้วนอวี้สืออยู่ที่ใด"
สุย่ หลิงเอ๋อร์ตาเป็นประกาย พลันเข้าใจสาเหตุทอี่ กี ฝ่ายไม่รบี ฆ่านาง
ในทันที ในใจจึงคิดหาโอกาสเอาตัวรอดโดยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้
"พวกเขาหนีไปไกลสุดหล้าฟ้าเขียวแล้ว ต่อให้ท่านพลิกแผ่นดินหา
ก็หาไม่พบ"
"ไม่แน่เสมอไปหรอก"
นัยน์ตาเย็นชาเป็นประกายดุจแสงดาวค่อยๆ กวาดมองมา แลดู
คมกริบโดยไม่จ�ำเป็นต้องถลึงตา
นางถือโอกาสตอกไข่ใส่สี
"ข้าไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ใด เดือนกว่าที่ผ่านมานี้ข้าพะวงแต่เรื่องหนี
อย่างเดียว ไม่มปี ญ
ั ญาสนใจเรือ่ งอืน่ " เมือ่ เห็นเขาเงียบไม่สง่ เสียง นางจึง
แอบช�ำเลืองมองแวบหนึ่งแล้วกล่าวต่อ "ท่านตัดใจซะเถอะ!"
นางเชื่อว่าหากจอมมารต้องการรู้ร่องรอยของพี่เขยใหญ่จากนาง
เขาจะต้องไม่ฆ่านาง เช่นนั้นนางก็มีทางหาโอกาสหนีเอาตัวรอดไปได้
ทันใดนั้นร่างของนางก็ถูกหิ้วลอยสูงเหนือพื้น
"ท่านท�ำอะไร!"
คนผู้นี้หิ้วนางราวกับเหยี่ยวคาบลูกเจี๊ยบ ท�ำเสมือนนางไร้น�้ำหนัก
ก่อนที่เสียงเย็นชาของเขาจะดังขึ้นข้างหูนาง
"ดีที่เจ้าเตือนข้า ไม่เช่นนั้นข้าคงลืมไปแล้วว่าตลอดสี่สิบเก้าวันที่
ผ่านมาข้าถูกเจ้าปั่นหัวอย่างไรบ้าง"
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โม่ เ หยี ย น

ชั่วพริบตา แววอ�ำมหิตในดวงตาคู่นั้นท�ำให้นางกลัวจนตัวสั่น นาง
เคยเห็นแววตาเช่นนี้มาก่อน เป็นแววตาที่คล้ายแววกระหายเลือดใน
ดวงตาของเสือดาวก่อนจะล่าเหยื่อ เย็นเยียบ ไร้ความปรานี
ก่อนที่สุ่ยหลิงเอ๋อร์จะรู้ตัวว่าฉู่อินคิดจะท�ำอะไร ตัวนางก็ถูกยื่น
ออกไปนอกหน้าต่างกลางอากาศ ท�ำให้นางตกใจจนต้องสูดลมหายใจลึก
เท้าของนางห่างจากพืน้ ดินสิบจัง้ * เต็มๆ เบือ้ งล่างเต็มไปด้วยเศษหิน
และเศษกระเบื้องอันแหลมคมซึ่งล้วนสามารถบาดผิวเนื้อและแทงทะลุ
อวัยวะภายในของนาง ก่อนทีน่ างจะขาดใจ นางคงต้องหลัง่ เลือดเจ็บปวด
อย่างแสนสาหัสแน่
นางไม่กลัวความสูง แต่นนั่ เป็นตอนทีน่ างยังสามารถกระโดดโลดเต้น
ได้ ส�ำหรับนางแล้ว ความสูงระดับนีไ้ ม่ทำ� ให้นางหวาดกลัวได้ ทว่าเมือ่ สองขา
ไร้เรี่ยวแรงจนไม่อาจใช้วิชาตัวเบาเช่นในขณะนี้ ความรู้สึกหวาดกลัว
เสียวสันหลังวาบจึงแล่นเข้ามาเกาะกุมจิตใจนาง
แต่... เขาจะปล่อยมือจริงหรือ นางยังสงสัย
"ในเมื่อไม่รู้ว่าเขาหนีไปที่ใด เจ้าก็ไม่มีค่าพอที่จะใช้ประโยชน์อีก
ข้าจะเก็บเจ้าไว้ท�ำไม"
"ไม่นะ...."
กระทัง่ โอกาสร้องขอชีวติ ก็ยงั ไม่มี นางถูกโยนทิง้ ลงไปอย่างไร้ความ
ปรานี ชัว่ ขณะทีร่ า่ งร่วงหล่น นางรูส้ กึ ถึงความกลัวทีม่ ตี อ่ ความตาย หัวใจ
อัดแน่นราวถูกบีบ เลือดลมไหลตีกลับ จนถึงตอนนี้นางถึงได้รู้ว่าตน
เดินหมากผิดตาเสียแล้ว
* จั้ง เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน เทียบระยะได้ประมาณ 3.33 เมตร
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จอมมารเจ้ า หั ว ใจ

ชายคนนี้ไม่มีพื้นที่ส�ำหรับการต่อรอง!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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