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เขาจ้องมองนาง มือที่ก�าลังแกะสายเอี๊ยมหยุดชะงักกลางคัน คงเพราะนางนิ่งเกินไป นิ่งจน

น่าประหลาด

"หากเจ้าไม่เต็มใจ ข้าก็ไม่บังคับ" เขาเอ่ยขึ้น

มาถึงตรงนี้ ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาถึงได้กลัวว่านางจะไม่สบอารมณ์ อาจเป็นเพราะเขาละอาย

แก่ใจกับเรื่องในอดีตและอยากชดเชยให้ ถึงได้ให้เกียรตินางและคิดว่าตนเองท�าเช่นนี้จะท�าให ้

นางดีใจ

มู่เซียงหนิงมองเขาแล้วค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่ง "ท่านแม่ทัพพูดจริงหรือ"

"แน่นอน ข้าพูดค�าใดก็ค�านั้น ต่อให้ม้าสี่ตัวมาฉุดก็ไม่มีวันกลับค�า" เสียงของเขาทุ้มพร่า  

ยังอุตส่าห์ไพล่ไปพูดถึงม้า เพราะหวังให้บรรยากาศหวานๆ ในหอช้อนจันทร์ด�าเนินต่อไป

"เช่นนั้นก็ดี ข้าไม่เต็มใจ" นางกล่าวขึ้นเรียบๆ
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คำ�นำ�

หลังจากที่ช่วงน้ีมีมากกว่ารักเล่มหนาและเป็นซีร่ีส์หลายเล่มจบกันมาอย่าง 

ต่อเน่ือง คราวน้ีเรากลับมาพบกับมากกว่ารักเล่มบางสองเล่มจบที่นักอ่านหลายๆ 

ท่านคิดถึงกันบ้างนะคะ โดยเจ้าของผลงานที่ท่านถืออยู่ในมือน้ีก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะ  

เป็นนักเขียนที่นักอ่านมากกว่ารักรู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือ 'ท่านโม่เหยียน' นั่นเอง 

และแน่นอนว่าแค่ชื่อก็การันตีความน่าติดตามของเนื้อหาในเล่มได้แล้ว

'ภรรยาจ�านนรัก' เป็นเร่ืองราวของแม่ทัพหนุ่มที่จ�าต้องแต่งกับหญิงสาวที่ตน 

ไม่ได้รักตามพระบัญชาของจักรพรรดิ มิหน�าซ�้ายังไม่อาจแต่งหญิงคนรักเข้ามาเป็น

อนุได้อีกด้วย เขาจึงชิงชัง 'ฮูหยินท่านแม่ทัพ' ผู้น้ียิ่งนัก จนรับอนุเข้ามาถึงสี่คน 

หลังวันแต่งงาน น่ันท�าให้ฮูหยินท่านแม่ทัพที่เป็นภรรยาเอกต้องอยู่อย่างทุกข์ระทม

ตรอมตรมใจมาร่วมหน่ึงปี ทว่าสวรรค์ก็ไม่ได้ใจร้ายกับนางถึงเพียงน้ัน ในยามที่ 

นางก�าลังทดท้อใจและสิ้นหวังเต็มทน โชคชะตาของเขาและนางก็พลิกผันคร้ังใหญ่ 

เมื่อถึงคราที่นางเป็นฝ่ายจะขอหย่า เหตุใดเขาถึงไม่ยอมหย่าให้นางนะ อีกทั้งไม่ว่า

หลับตาหรือลืมตาก็ยังมีแต่ภาพนางเสียด้วย เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้วเร่ืองราวจะด�าเนิน 

ต่อไปอย่างไร นางจะขอหย่าและกลับไปใช้ชีวิตอิสระเฉกเช่นเดิมได้หรือไม่ ติดตาม

ได้ในหน้าถัดไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱	ฉู่ชิงหยาง	 แม่ทพัฤทธ์ิขจรผูไ้ด้รับความไว้เน้ือเช่ือใจจากจกัรพรรด ิ

	 	 รัชกาลปัจจุบันอย่างยิ่งยวด	ท่าทางดุดันหยิ่งผยอง	มี 

	 	 ทักษะและช้ันเชิงการน�าทัพอันเยี่ยมยุทธ์	 ช่ือเสียง 

	 	 เลื่องลือทั่วแดน

✱	 	มู่เซียงหนิง	 ธิดาของมูฮู่หยนิกบันายผูเ้ฒ่ามูผู่ด้�ารงต�าแหน่งเสนาบด ี

	 	 กรมอาญาและเป็นขุนนางคนโปรดของจักรพรรดิ	 ม ี

	 	 นิสยัห้าวหาญเยีย่งบรุุษ	แต่ก็เก่งกาจทัง้พณิ	หมากและ 

	 	 อักษรภาพเยี่ยงธิดาขุนนางคนอื่นๆ	เช่นกัน

✱		ตู้อว๋ินซาน		 ธิดาผู ้ช่วยเสนาบดีกรมพิธีการ	 เดิมรักชอบอยู ่กับ 

	 	 ฉู่ชิงหยาง	 แต่เพราะอีกฝ่ายต้องแต่งสตรีอื่นเข้าเป็น 

	 	 ฮูหยินท่านแม่ทัพตามพระบัญชา	นางจึงไม่ได้ครองคู่ 

	 	 กับเขา

✱		ฉาเอ๋อร์	 สาวใช้คนสนิทของมู่เซียงหนิง	 ติดตามมู่เซียงหนิง 

	 	 มาตัง้แต่วัยเยาว์	ทัง้ยงัผกูพนัและจงรักภกัดกีบัผูเ้ป็นนาย	 

	 	 ยิ่ง	 ท�าให้เช่ียวชาญการต่อสู้	 ข่ีม้าและห้าวหาญเยี่ยง 

	 	 บุรุษเช่นเดียวกัน

✱	สือซง	 คนสนิทของฉูชิ่งหยาง	ท่านแม่ทพัฤทธ์ิขจรมคีนสนิทที่ 

	 	 เก่งกาจอยู่สี่คน	คือซงป๋อจู๋หลิ่ว	และซงก็คือเขา	เป็น 

	 	 คนเดยีวทีย่งัไม่ได้แต่งภรรยาและไม่มหีญงิใดในใจ	ทว่า 

	 	 ชื่นชอบหญิงที่มีวรยุทธ์ยิ่ง
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โม ่ เหยียน

1

มู่เซียงหนิงยืนอยู่ตรงหน้าประตู เกล็ดหิมะเล็กละเอียดโปรยปราย

ลงมาจากท้องฟ้า วันนี้เป็นวันสิ้นปีที่ผู้คนกินอาหารส่งท้ายปีเก่ากัน

โต๊ะกลมท่ีอยู่ข้างหลังนางเต็มไปด้วยอาหารเลิศรสนานาชนิด 

อาหารสิบกว่าอย่างนี้ล้วนเป็นอาหารที่ปรุงขึ้นมาอย่างประณีต ครบครัน

ทั้งหน้าตาและกลิ่นหอมชวนกิน อีกท้ังยังเป็นของโปรดของชายผู้น้ัน 

ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีสุราชั้นดีที่หมักบ่มมานานปี

ความหวังว่าเขาจะมานั้นมีไม่มาก แม้นางจะรู้ดี แต่ก็ยังอยาก 

ลองดูสักตั้ง

ถึงอย่างไรเสียนางก็เป็นภรรยาเอกของเขาไม่ใช่หรือ

แม้วันปกติเขาไม่เคยมาหา แต่วันพิเศษเช่นนี้เขาก็ควรมา ต่อให้

เป็นการมาตามมารยาทก็ยังดี

อาหารอร่อยบนโต๊ะไม่เหลือควันร้อนๆ มานานแล้ว น�้าแกงที่ตุ๋นไว้
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ภรรยาจ�านนรัก 1

ก็เย็นชดืจนขึน้ไข ทว่านางก็ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าประตมูองความเงยีบเหงา

วังเวงของลานหน้าเรือนต่อไป บนพ้ืนหิมะไม่มีแม้แต่รอยเท้าสักรอย 

ให้เห็น

อากาศหนาวจัด แม้จะมีกระถางไฟวางตั้งอยู่ในห้องสี่ใบก็ไม่ช่วย

ให้ใจนางอุ่นขึ้นมาได้เลย เพราะภายในใจก็มีหิมะตกเช่นกัน

"ฮูหยิน กับข้าวเย็นหมดแล้ว ให้ไปอุ่นซ�้าอีกครั้งดีหรือไม่เจ้าคะ"  

ฉาเอ๋อร์สาวใช้ถามเบาๆ

ริมฝีปากของมู่เซียงหนิงหยักมุมโค้งทว่าไร้รอยยิ้ม น�้าเสียงแฝงนัย

เยาะเย้ยตนเอง "อุ่นซ�้ามาตั้งหลายครั้งแล้วยังจะอุ่นอีกด้วยเหตุใดเล่า  

ไม่ต้อง เขาไม่มาหรอก"

แม่นมชยุเดินเข้ามาเกลีย้กล่อม "ฮหูยิน อย่ายืนหน้าประตเูลยเจ้าค่ะ 

เข้าไปข้างในดีกว่า ประเดี๋ยวจะหนาว"

"ไม่ ข้าอยากยืนตรงนี้ หากหัวใจหนาวเป็นน�้าแข็งจนด้านชาไปได้

ก็คงด ีแต่น่ีมนัยงัเจบ็ มนัยงัมคีวามรูส้กึ แม่นม ข้าเจบ็ปวดเหลอืเกนิ อยาก

จะคว้านตรงนี้ท้ิงไปมันจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดอีก" มู่เซียงหนิงกล่าวพร้อม

กับชี้ไปที่อกด้านซ้ายของตนเอง

แม่นมชยุฟังแล้วอดท�าตาแดงๆ ไม่ได้ ก่อนจะพูดเสยีงเครือ "ฮหูยิน 

ปลงเสียเถิดเจ้าค่ะ บุรุษมีหลายภรรยาเป็นเรื่องปกตินะเจ้าคะ"

ป่านนี้ท่านแม่ทัพคงอยู่เรือนอนุคนใดคนหนึ่ง มู่เซียงหนิงไม่อยาก

ให้คนไปสืบถาม เพราะรู้แล้วมีแต่จะอับอายและช�้าใจเปล่าๆ

ฉาเอ๋อร์ยกน�้าขิงมาให้ "ฮูหยินดื่มน�้าขิงร้อนๆ เสียหน่อยนะเจ้าคะ 

ร่างกายจะได้อุ่นขึ้น"
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โม ่ เหยียน

นางมองถ้วยน�้าขิงควันฉุยในมือสาวใช้ แล้วพูดอย่างเหม่อลอย  

"ฉาเอ๋อร์ น�้าขิงนี่ดื่มไปก็ไม่ช่วยให้หัวใจข้าอุ่นขึ้นมาได้หรอก ข้าอยากได้

น�้าแกงยายเมิ่ง* มากกว่า ดื่มแล้วจะได้ลืมชีวิตในชาติที่ผ่านมาไปเสีย"

"ฮหูยินอย่าพูดเหลวไหลสเิจ้าคะ" แม่นมชยุอทุานพลางกอดเจ้านาย

เอาไว้เพื่อให้ร่างกายของอีกฝ่ายอุ่นขึ้น

น�้าแกงยายเมิ่งมีแต่คนตายเท่าน้ันถึงจะได้ด่ืม ฮูหยินกล่าวเช่นน้ี

เท่ากับอยากตายชัดๆ นางฟังแล้วก็รู้สึกหวั่นใจ ทั้งยังปวดใจเหลือเกิน

ฉาเอ๋อร์ก็ยืนร้องไห้เงียบๆ อยู่อีกทาง

ฮูหยินรักท่านแม่ทัพมากเท่าไร นางและแม่นมชุยประจักษ์ด้วยตา

มาโดยตลอด พวกนางทั้งสองติดตามฮูหยินออกเรือนมาด้วย คุณหนู 

ผู้ร่าเริงเปิดเผยในอดีตหายไปที่ใดเสียแล้วเล่า พวกนางคิดถึงคุณหนู 

ผู้ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดิน และไม่กลัวผีสางเทวดาผู้นั้นเหลือเกิน

ความรักเป็นได้ทั้งการหลุดพ้นและมีดแหลมท่ีคร่าชีวิต ดูอย่าง 

ฮหูยินท่ีถูกปีศาจแห่งความรกัเข้าสงิน่ีก็ได้ นางถูกทารุณทางจติใจเสยีจน

ไม่เหลือแล้ว

พวกนางอยากเห็นฮหูยินเป็นคุณหนผูู้มนีสัิยโผงผางดบิห่ามเหมอืน

ชายหนุ่มผู้นั้น มากกว่าจะเป็นหญิงสาวผู้เปราะบางระทมทุกข์อย่างใน

ตอนนี้

"ฉาเอ๋อร์ แม่นม เพ่ือเขาแล้ว ข้าสู้อุตส่าห์ไปหาข่าวส�าคัญมา 

* น�้าแกงยายเมิ่ง มีต�านานเล่าว่าหญิงแซ่เมิ่งในสมัยฮั่นตะวันตกคนหนึ่งเป็นผู้ถือศีลกินเจ สวดมนต์และ 

ครองพรหมจรรย์จวบสิน้อายุขยั ท้ังยงัคอยเตอืนให้ผูค้นอย่าได้ฆ่าสตัว์ตัดชวิีต เมือ่ตายไปสวรรค์จงึแต่งต้ังให้

เป็นเทพประจ�าอยู่ในยมโลกคอยควบคุมให้วิญญาณท่ีจะไปเกิดใหม่ด่ืมน�า้ลบล้างความทรงจ�าในภพเดิม หาก

วิญญาณดวงใดไม่ยอมดื่มก็จะถูกยมบาลบังคับจับกรอกโดยไม่ละเว้น จึงเรียกน�้าชนิดนั้นว่าน�้าแกงยายเมิ่ง
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ให้อย่างไม่กลัวอันตราย ข้าอยากบอกเขาด้วยตนเอง อยากเห็นเขาท�า

หน้าซาบซึ้ง แต่เขาไม่ยอมมาหาข้าด้วยซ�้า..."

"ฮูหยินพูดว่าอะไรนะเจ้าคะ" เจ้านายพึมพ�ากับตนเอง ฉาเอ๋อร์จึง

ได้ยินไม่ชัด

ทันใดนั้นมู่เซียงหนิงก็ผลักแม่นมชุย แล้ววิ่งออกไปบนพื้นหิมะ

"ฮูหยิน...เดี๋ยวตัวเปียก อย่าท�าเช่นนี้เจ้าค่ะ ฉาเอ๋อร์ เร็วเข้า รีบไป

เอาร่มกับเตาอุ่นมือมา!"

แม่นมชุยวิ่งตามไปโดยไม่รอช้า หิมะโปรยปรายลงมาบนร่างจน

เสือ้ผ้าเปียกชืน้ เวลานีฮ้หูยินร่างกายอ่อนแอไม่เหมอืนเมือ่ก่อน ประเดีย๋ว

ได้ล้มป่วยเป็นแน่

มู่เซียงหนิงเหมือนไม่ได้ยินเสียงเรียกของท้ังสอง ยังคงว่ิงต่อไป

เรื่อยๆ เหมือนถูกผีสิง อากาศหนาวเย็นเช่นน้ีล่ะดีแล้ว และจะดียิ่งกว่า

หากท�าให้หวัใจของนางกลายเปน็น�า้แข็ง ไม่ตอ้งรู้สึกรู้สา เมื่อหมดความ

รู้สึกก็จะไม่เจ็บปวด

การรกัใครสกัคนแต่ไม่สมปรารถนาช่างขมขืน่เหลอืเกิน นางไม่อยาก 

เป็นเช่นนี้ นางอยากหลุดพ้น...

น�า้ตาแขง็เป็นคราบอยู่บนใบหน้า ร่างกายชาจนไม่รบัรู้ถึงลมหนาว

ที่บาดเข้ามาถึงกระดูก นางอธิษฐานขอให้สวรรค์นึกสงสารตนเอง ไม่ว่า

จะด้วยวิธีใดก็ตามได้โปรดท�าให้นางลืมเขา ได้โปรดลบบุรุษผู้นั้นไปจาก

ใจนาง นางจะได้เป็นอิสระเสียที

"ฮูหยิน กลับเข้าไปดีกว่าเจ้าค่ะ" แม่นมชุยสังหรณ์ใจไม่ดี ฮูหยินมี

ท่าทางราวกับวิญญาณจะหลุดลอยออกจากร่าง เห็นแล้วพรั่นใจอย่าง
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บอกไม่ถูก

แต่มูเ่ซยีงหนงิเหมอืนไม่ได้ยิน และไม่สนใจว่าหญงิสงูวัยจะพยายาม 

ดึงตนกลับไป

ทันใดน้ันคล้ายกับว่าสวรรค์ตอบสนองความปรารถนาในใจนาง  

ลมพายุลูกหน่ึงถึงได้พัดกระโชกเข้าใส่จนนางทรงตัวยืนไม่อยู่ ร่างกาย 

เสียสมดุลล้มลง หัวกระแทกถูกของแข็งบางอย่างจนสลบไป

"ฮูหยิน! ฮูหยินเจ้าคะ!"

สติของมู่เซียงหนิงค่อยๆ พร่าเลือน หากหลับไม่ตื่นไปท้ังอย่างนี้ 

ได้จะดีสักเพียงใดกันนะ การปลดปล่อยเช่นนี้ล่ะคือการหลุดพ้นที่นาง

ปรารถนา

เสยีงหวีดร้องของแม่นมชยุกับฉาเอ๋อร์ดงัห่างออกไปเรือ่ยๆ สตขิอง

นางจมสู่ความมืดมิดในที่สุด...

มูเ่ซยีงหนงิลมืตาต่ืนข้ึนมาอกีคราด้วยดวงตาฉายแววเลือ่นลอย แต่

เพียงครู่เดียวก็กลับคืนสู่ความกระจ่างใสเหมือนเก่า ในความกระจ่างใส

นั้นยังมีเชาวน์ปัญญาแฝงอยู่ด้วย

นางเหลอืบมองไปข้างบนเห็นเพดานเตยีงท่ีไม่เคยเหน็ ฟูกท่ีไม่เคยนอน 

กลิ่นในห้องท่ีไม่เคยคุ้น หญิงสาวผู้มีประสาทสัมผัสฉับไวเกร็งตัวด้วย

ความระแวงทันที แต่ก็ไม่ได้ตื่นตระหนกลนลานมากนัก

ที่นี่ที่ใดกัน

แล้วข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร

ในห้องไม่มใีครเลยสกัคน นางลกุขึน้มานัง่บนฟูกนอนอย่างคล่องแคล่ว 
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เนตรงามกวาดมองรอบตวัด้วยความระมดัระวังโดยไม่ปล่อยให้รายละเอยีด 

ใดเล็ดลอด แน่นอนว่านางยังไม่ลืมจะตรวจดูว่าตนมีบาดแผลตรงที่ใด

หรือไม่

มีแผลอยู่บริเวณหัว?!

นางลบูหน้าผาก บนนัน้พันผ้าเอาไว้และมคีวามรูส้กึเจบ็นดิๆ ซึง่ไม่ใช่ 

เรื่องใหญ่ หากเมื่อพยายามทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นกลับพบว่าจ�าไม่ได้

หญิงสาวลุกจากเตียงไปที่หน้าคันฉ่องสัมฤทธ์ิ แล้วก็อดขมวดค้ิว

ไม่ได้เมื่อเห็นภาพสะท้อนของตนเองบนนั้น

อะไรกัน! หญิงสาวในนั้นคือข้าอย่างนั้นหรือ

เหตุใดถึงได้มีสารรูปเช่นนี้เล่า! 

ใบหน้าผอมตอบลงมาก สหีน้าย�า่แย่ขาวซดีราวกับป่วยซมมานานปี 

ทั้งยังดูขี้โรคอ่อนแอ เหตุใดนางถึงได้กลายเป็นเช่นนี้ไปได้

พอนางขมวดค้ิว คนในกระจกก็ขมวดคิ้วตาม ท่าทางน่าสงสาร 

เช่นน้ันท�าให้นางสะท้านอย่างห้ามไม่อยู่ นางแทบจ�าตนเองในกระจก 

ไม่ได้แล้ว ซูบเซียวน่าเวทนาราวกับหญิงอมทุกข์จากที่ใด เห็นแล้วชวน

รังแกยิ่งนัก แม้แต่ตัวนางเองก็ยังรับสารรูปเช่นนี้ไม่ได้

หรือว่าข้าจะถูกพิษ!

หญิงสาวสะดุ้งเฮือกอยู่ในใจแล้วรีบทดลองเดินลมปราณ พบว่า

เลือดลมไหลเวียนดี ร่างกายเป็นปกติปลอดภัย ไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่า

ถูกพิษ

หัวใจของมู่เซียงหนิงเต็มไปด้วยค�าถาม ทว่าเสียงที่ดังขึ้นข้างหลัง

ท�าให้นางระงับความรู้สึกไว้ ก่อนจะหันขวับไปมอง
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คนสามคนยืนอยู่ตรงหน้าประตู มหีนึง่ชายสองหญิง แต่สายตาของ

นางตรงึอยู่ท่ีบรุษุผูน้ัน้เป็นอนัดบัแรก ไม่ใช่ว่าเพราะเขามใีบหน้าสง่างาม 

แต่การฝึกฝนตนมานานปีท�าให้นางพุ่งความสนใจไปหาส่ิงที่ดูอันตราย

และน่าสงสัยที่สุดก่อน

บุรุษแปลกหน้าผู้นั้นก�าลังจ้องมองนางอย่างเย็นชา

ชิงชัง...นั่นคือความรู้สึกแรกที่นางสัมผัสได้จากสีหน้าของอีกฝ่าย

บุรุษผู้น้ีชิงชังนางมาก แต่นางไม่รู้ว่าตนไปท�าอะไรให้เขาตั้งแต่

เมื่อไร

แม้จะนกึสงสยัอยูใ่นใจ ทว่านางก็รูจ้กัแม่นมชยุกับฉาเอ๋อร์ทียื่นอยู่

ข้างหลังเขาดี คนหนึ่งเป็นสาวใช้ประจ�าตัวนาง ส่วนอีกคนเป็นแม่นม

"ฮูหยิน ในที่สุดก็ฟื้นแล้ว!"

ฉาเอ๋อร์วางยาไว้บนโต๊ะ แล้วรีบเดินเข้ามาประกบนางซ้ายขวา

พร้อมกับแม่นม 

หญิงสงูวัยยกมอืลบูผ้าพันแผลบนหน้าผากของนางแผ่วเบา "ฮหูยิน

ยังเจ็บอยู่หรือไม่เจ้าคะ"

มูเ่ซยีงหนิงมองพวกนางสลบักันไปมาด้วยความฉงน "แม่นม ฉาเอ๋อร์ 

เหตุใดถึงเรียกข้าว่าฮูหยินเล่า"

ทั้งคู่พากันตกตะลึงพรึงเพริด "ฮูหยินเป็นอะไรไปเจ้าคะ อย่าบอก

นะว่าล้มไปทีเดียวจะลืมทุกอย่างไปหมดแล้ว"

"พวกเจ้าต่างหากเล่าที่ลืม ข้าเป็นสตรีที่ยังไม่ได้ออกเรือนจะเรียก

ขานข้าว่าฮูหยินได้อย่างไร"

ได้ยินนางถามเช่นน้ีสหีน้าของฉาเอ๋อร์กับแม่นมชยุก็เปลีย่นไปทนัที 
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ทั้งสองประคองฮูหยินให้เดินไปอีกทางพลางกระซิบกระซาบ

"ฮูหยินพูดจาเลอะเลือนอะไรอยู่เจ้าคะ ท่านออกเรือนนานแล้ว  

พวกบ่าวถึงได้เรียกท่านว่าฮูหยินอย่างไรเล่า" ฉาเอ๋อร์บอกเบาๆ

มู่เซียงหนิงผงะไปอีกครั้ง แต่ความเยือกเย็นมีสติคือข้อดีของนาง

เสมอมาจึงถามกลับไปขันๆ "ข้าแต่งงานแล้ว?"

"เจ้าค่ะ" สาวใช้พยักหน้า

"ถ้าเช่นนั้นแต่งกับใครกัน"

"ฮูหยินเป็นอะไรไปเจ้าคะ บุรุษท่ีท่านแต่งงานด้วยยืนอยู่ตรงน้ัน

อย่างไรเล่า" แม่นมชุยลอบหันสายตาไปอีกทางเพื่อบอกเป็นนัย

มู่เซียงหนิงมองตามสายตาแม่นมไปพบบุรุษท่ีก�าลังจ้องมองนาง

อย่างเย็นชา แล้วขมวดคิ้วมุ่นทันที

"อย่าล้อเล่นสิ ข้าแต่งงานตั้งแต่เมื่อไร"

ค�าถามของนางท�าให้แม่นมชยุกับฉาเอ๋อร์สูดหายใจเฮอืก พร้อมกัน

นั้นก็มีเรียกเสียงหัวเราะเหยียดๆ ดังมาจากชายหนุ่ม

เสยีงแค่นหัวเราะข้ึนจมกูท�าให้มูเ่ซยีงหนิงหร่ีตามองเขาอย่างน่ากลัว 

"หวัเราะด้วยเหตใุดกัน สารรปูอย่างเจ้าเน่ีย มแีต่ผเีท่านัน้ล่ะทีจ่ะแต่งงาน

ด้วย!"

ชายผู้นั้นชะงักไปก่อนที่สองตาจะเป็นประกายวาวโรจน์ แม่นมชุย 

กับฉาเอ๋อร์รีบคุกเข่าลงกับพื้นด้วยความตื่นกลัว

"ท่านแม่ทัพโปรดอย่าได้โมโห คงเพราะฮหูยินล้มหัวกระแทก ถึงได้

พูดจาเลอะเลือนเช่นนี้เจ้าค่ะ" หญิงสูงวัยขอขมาเขา

ทว่าฉาเอ๋อร์ทีอ่ยู่ข้างๆ กลบัมองมูเ่ซยีงหนิงตาเป็นประกายแล้วถาม
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ขึ้นว่า "ฮูหยินจ�าท่านแม่ทัพไม่ได้หรือเจ้าคะ"

"ก็ต้องจ�าไม่ได้อยู่แล้วสิ อีกอย่างที่น่ีคือที่ใดกัน แล้วข้ามาอยู่ในนี้

ได้อย่างไร"

ฉาเอ๋อร์ฟังแล้วฉกุคิดบางสิง่บางอย่างขึน้จงึลองถามหย่ังเชงิ "ฮหูยิน

ยังจ�าเรื่องที่พวกเราไปท่องเที่ยวแม่น�้าเซียงเจียงกันได้หรือไม่"

"เหตุใดจะจ�าไม่ได้ เดือนห้าปีที่แล้วอย่างไรล่ะ"

สาวใช้ลกุพรวดขึน้ด้วยความยินดี แล้วดงึมอืมูเ่ซยีงหนิงมากุมอย่าง

ตื้นตัน

"คุณหนู ความทรงจ�าของท่านกลับมาแล้ว!" ฉาเอ๋อร์ตื่นเต้นเสียจน

หลุดปากเรียก 'คุณหนู' อย่างที่ชินปากในอดีต

มูเ่ซยีงหนงิมองสาวใช้ประจ�าตวัราวกับเหน็ผ ี"ความทรงจ�ากลบัมา

แล้ว? เจ้าพูดอะไรของเจ้า"

"เดมิทีคุณหนจู�าเรือ่งท่ีไปท่องเทีย่วแม่น�า้เซยีงเจยีงไม่ได้ แต่ตอนนี้

จ�าได้แล้ว แม่นมชุย ความทรงจ�าของคุณหนูกลับมาแล้วจริงๆ!"

การท่องเที่ยวแม่น�้าเซียงเจียงเกิดข้ึนก่อนที่คุณหนูจะสูญเสีย 

ความทรงจ�า ตอนแรกจ�าไม่ได้ ตอนนี้มาจ�าได้ ถ้าไม่ใช่ความทรงจ�าหวน

กลับมายังเป็นอะไรได้อีกเล่า

ความกังวลของแม่นมชุยเปลี่ยนเป็นความยินดีเช่นกัน "ประเสริฐ

เหลือเกิน! ฮูหยิน ในท่ีสุดท่านก็นึกออกเสียที..." ทันใดน้ันนางก็คิดได้  

รอยย้ิมเลือนหายกลายเป็นถามอย่างหวาดๆ "ฮูหยิน หรือว่าท่านจะ 

จ�าท่านแม่ทัพไม่ได้"

คนสนิททั้งสองจ้องมองมู่เซียงหนิงเขม็ง พวกนางเคยได้ยินมาว่า
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คนทีค่วามจ�าเสือ่มนัน้ เมือ่ความทรงจ�ากลบัมาแล้วอาจลมืเร่ืองทกุอย่าง

ที่เกิดขึ้นระหว่างสูญเสียความทรงจ�า หรือว่าฮูหยินจะเป็นเช่นนั้น

หญิงสาวมองแม่นมชุยกับฉาเอ๋อร์ก่อน จากนั้นก็มองไปทางบุรุษ 

ที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตู

นางรู ้นิสัยคนสนิทสองคนน้ีดีว่าไม่ใช่คนที่จะเอาเรื่องเช่นนี้มา 

พูดส่งเดช อีกท้ังท่าทางกระวนกระวายของพวกนางก็ไม่ใช่การเสแสร้ง 

ก่อนหน้านี้จะต้องเกิดเรื่องที่นางไม่รู้ขึ้นเป็นแน่

นางกวาดตามองชายผู้น้ันตั้งแต่หัวจรดเท้า ก่อนจะมองไล่ต้ังแต่

เท้าขึ้นไปจรดหัวอีกหนึ่งตลบ

เขาเป็นบุรุษหน้าตางามคมคาย ใบหน้าเย็นชาราวกับรูปสลัก  

จมูกโด่งเป็นสันตรงบ่งบอกว่าเป็นคนตรงไปตรงมา ดวงตาอินทรีเป็น

ประกายคมกล้าราวกับจะดูดวิญญาณเข้าไปยามที่มองใคร

แค่ยืนตัวตรงตระหง่านเป็นต้นสนอยู่ตรงน้ันก็แผ่พลังกดดันคนอื่น 

ดูแข็งแกร่งห้าวหาญผิดกับความสุภาพนุ่มนวลของบุรุษทางใต้

และคงเพราะสายตาท่ีมองเขาคงโผงผางและบังอาจเกินไป  

ฉู่ชิงหยางถึงได้ขมวดคิ้ว

สตรีผู้น้ีอ่อนแอและขี้ขลาด ปกติท�าได้แค่มองเขาอย่างน่าสงสาร 

ไม่มีทางมองเขาอย่างเปิดเผยเช่นนี้

เขาผงะไปเพียงครูเ่ดยีวก็กลบัมาเยือกเย็นอกีครัง้ ความชงิชงัในใจ

ท�าให้เขามองข้ามไปว่านางท�าตัวต่างจากปกติ แม้จะได้ยินบทสนทนา

ของสตรีสามคนในห้อง เขาก็มองแค่ว่านางคงสรรหาวิธีการมาเรียกร้อง

ความสนใจจากเขาอีกแล้ว
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นางไม่เบื่อ แต่เขาเบื่อเต็มทน

"เท่าท่ีข้าเห็น คุณหนูของเจ้าก็แข็งแรงดีนี่ ไม่เห็นจะบาดเจ็บตรง 

ที่ใด"

น�้าเสียงเช่นนี้...เหตุใดฟังแล้วเหมือนเหน็บแนมกันเลยนะ!

มู่เซียงหนิงโต้ตอบด้วยการท�าหน้ารังเกียจ แล้วหันไปเอาเร่ืองกับ 

ฉาเอ๋อร์และแม่นมชุย "พวกเจ้าหลอกข้า บุรุษท่ีพูดจาร้ายกาจเช่นนี้ ข้า

จะแต่งงานด้วยได้อย่างไร"

วาจาเหิมเกริมเช่นน้ีไม่เพียงแต่แม่นมชุยกับฉาเอ๋อร์ท่ีฟังแล้ว 

อ้าปากค้าง แม้แต่ฉู่ชิงหยางยังชะงักแล้วหน้าบึ้งทันควัน

"เจ้าว่าอย่างไรนะ"

"ข้าก็พูดว่าใครมาเห็นข้ามีผ้าพันแผลอยู่บนหัวกับสีหน้าของข้าใน

ตอนน้ีก็ต้องรูท้ั้งนัน้ว่าข้าบาดเจบ็ อกีท้ังยังอ่อนแอมาก ข้าไม่เชือ่หรอกว่า

ท่านมองไม่ออก ข้ายังไม่ทันได้ดูถูกว่าท่านตาไม่ดี ท่านก็รังเกียจข้าก่อน

เสียแล้ว ข้ามีความแค้นกับท่านหรือ"

นางถามอย่างเป็นเหตุเป็นผล แต่เขาฟังแล้วเหมือนการท้าทาย

"เจ้ากล้าพูดจากับข้าเช่นนี้หรือ" นี่คือค�าเตือนอย่างชัดเจน

"ข้าพูดความจริงน่ี" นางตอบโดยไม่สะทกสะท้าน แล้วยกมือข้ึน

กอดอกอย่างเป็นธรรมชาต ินีเ่ป็นท่าประจ�าตวัของนาง แต่นางไม่รู้เลยว่า

ระหว่างสูญเสียความทรงจ�านั้น ตนไม่เคยแสดงกิริยาเช่นนี้เลยสักครั้ง

ฉู่ชิงหยางโมโหและประหลาดใจไปพร้อมกัน เพราะหญิงสาวท่ีอยู่

ตรงหน้าผิดปกติเกินไป

ไม่ว่าจะกิริยาท่าทาง น�้าเสียง หรือสีหน้า ทั้งที่เป็นคนเดียวกันแท้ๆ 
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เหตุใดเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนได้ เขาเลยต้องพิจารณานางใหม่ 

หรือว่าความทรงจ�าของนางจะกลับมาแล้วและลืมเขาไปจริงๆ

ก่อนจะแต่งนางเข้าสกุล แม้จะเคยได้ยินว่านางได้รับบาดเจ็บจน

ความจ�าเส่ือม แต่เพราะไม่ชอบนาง เขาจงึไม่เคยใส่ใจเร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวกับ 

นางเลย

แม่นมชุยรีบไกล่เกลี่ยสถานการณ์ "ฮูหยิน อย่าพูดเหลวไหลส ิ

เจ้าคะ ท่านแม่ทัพเป็นสามีท่านนะเจ้าคะ"

"ข้าแต่งงานกับเขาตั้งแต่เมื่อไร ไม่ยักจ�าได้แม้แต่นิดเดียว"

"ฮูหยิน ท่านแต่งงานกับท่านแม่ทัพเมื่อหนึ่งปีก่อนเจ้าค่ะ" ฉาเอ๋อร์

อธิบายให้ฟัง

"หนึ่งปีก่อน?!" มู่เซียงหนิงอุทาน "นี่ข้าความจ�าเสื่อมมาหนึ่งปีแล้ว

หรือ"

สาวใช้ประจ�าตัวเล่าต้นสายปลายเหตุให้นางฟังอย่างรวดเร็วว่า 

ระหว่างที่มู่เซียงหนิงสูญเสียความทรงจ�า บิดามารดานางให้นางแต่ง 

เข้าจวนแห่งนี้แล้วกลายเป็นฮูหยินท่านแม่ทัพ

บุรุษท่าทางดุดันหยิ่งผยองผู้นี้คือฉู่ชิงหยาง แม่ทัพฤทธิ์ขจรผู้ได้รับ

ความไว้เน้ือเชื่อใจจากจักรพรรดิรัชกาลปัจจุบันอย่างย่ิงยวด มีชั้นเชิง

การน�าทัพอันเยี่ยมยุทธ์ ชื่อเสียงเลื่องลือทั่วแดน

คนผู้นี้คือสามีนาง

ได้ฟังฉาเอ๋อร์เล่าอย่างรวบรัด มู่เซียงหนิงรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยง

โดยไม่มเีมฆฝน น่ีท่านพ่อท่านแม่ฉวยโอกาสท่ีนางความจ�าเส่ือมขายนาง

ทิ้งอย่างนั้นหรือ!
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ความจริงท่ีนางยังไม่รู้ก็คือนี่ไม่ใช่ความคิดของบุพการี แต่เป็น

เพราะนางยืนกรานเอง

ก่อนท่ีนางจะเกิดรักแรกพบเมื่อได้เจอฉู่ชิงหยาง หัวเด็ดตีนขาด

อย่างไรนางก็ไม่ยอมออกเรอืน คดิเพียงอยากออกไปเดนิทางท่องเทีย่วให้

ทั่วยุทธภพ ท�าเอาบิดาโมโหจนแทบกระอักเลือด 

ทว่าเมื่อนางตกหลุมรักฉู่ชิงหยางจนถึงขั้นลั่นสาบานว่าหากไม่ใช่

เขาจะไม่แต่งงานด้วย ท่านผู้เฒ่ามู่ผู้ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกรมอาญา

และเป็นขนุนางคนโปรดของจกัรพรรดก็ิรีบทูลขอสมรสพระราชทาน แล้ว 

'ขาย' นางออกไปอย่างยินดีปรีดา

ความตกตะลงึของมูเ่ซยีงหนงิในเวลานีไ้ม่สามารถใช้ถ้อยค�าใดมา

บรรยายได้เลย นางกลายเป็นภรรยาของเขาไปแล้ว นีเ่ป็นความจรงิไม่ใช่

เรื่องโกหก นางไม่ได้ก�าลังฝันอยู่...

ระหว่างที่มู ่เซียงหนิงยังมัวแต่ตะลึงงันไม่ได้สติ แม่นมชุยก็รีบ 

ขอขมาฉู่ชิงหยาง

"ท่านแม่ทัพ ความทรงจ�าของฮูหยินเพ่ิงกลับมาเลยพูดจาไม่ระวัง 

ขอท่านแม่ทัพโปรดอภัยให้ฮูหยินด้วยเถิดเจ้าค่ะ"

แม่ทัพหนุม่มองหญิงสงูวัย จากน้ันก็เหลอืบตามองไปทางมูเ่ซยีงหนิง 

เห็นนางเหมือนจะหน้าซีดย่ิงกว่าเก่าก็ไม่สนใจแต่อย่างใด เขารู้ตั้งแต่

แต่งงานกันแล้วว่านางความจ�าเสื่อม ตอนนี้ความทรงจ�ากลับมาแล้ว

อย่างไรเล่า ใช่จะเปลีย่นแปลงอะไรได้ นางยังคงเป็นนาง ไม่มสีิง่ใดแตกต่าง

"ดูแลคุณหนูของพวกเจ้าให้ดี"

น�้าเสียงของฉู่ชิงหยางเย็นชาอย่างย่ิง ไม่มีความอบอุ่นหรือการ
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ปลอบโยนอยู่เลยแม้แต่น้อย กลบัห่างเหนิหมางเมนิราวกับไม่มอีะไรเก่ียวข้อง 

กับตน พอพูดจบเขาก็หมุนตัวเดินจากไปทันที

ฉาเอ๋อร์กับแม่นมชุยเห็นท่านแม่ทัพยังเย็นชาใส่ฮูหยินเหมือนเดิม

ก็ต่างผิดหวังกันยกใหญ่

ฮูหยินสะดุดล้ม พวกนางพยายามแทบตายกว่าจะขอร้องให้ 

ท่านแม่ทพัมาเย่ียมอีกฝ่ายได้ ตอนแรกหวงัจะให้เขานึกสงสารภรรยาบ้าง 

แต่ใครจะรู้ว่าความทรงจ�าของฮูหยินจะกลับฟื้นคืนมาในเวลาน้ี แล้ว

พูดจาโผงผางท�าให้สามีไม่ชอบหน้ายิ่งกว่าเดิม

พอชายหนุ่มไปแล้ว ทั้งคู่ก็หันไปมองมู่เซียงหนิง พบว่าเจ้านายยัง

ตกตะลึงไม่หายก็ถอนหายใจออกมาพร้อมกัน

"ฮูหยิน ท่านกินยาเถิดเจ้าค่ะ"

มูเ่ซียงหนงิได้สตกิลบัมา มอืหนึง่คว้าคอเสือ้ฉาเอ๋อร์ อกีมอืจบัแขน

แม่นมชุย แล้วเค้นเสียงถามลอดไรฟัน...

"ปกตข้ิาก็ดกัีบพวกเจ้า ต่อให้ข้าความจ�าเสือ่ม แต่พวกเจ้าความจ�า

ยังดี แล้วเหตุใดถึงไม่ห้ามปรามท่านพ่อท่านแม่ไม่ให้ท�าเรื่องเลอะเลือน

เช่นนี้"

ฉาเอ๋อร์ท�าคอหดลิ้นจุกปาก คอเสื้อท่ีถูกดึงแทบจะรัดคอนางตาย

อยู่แล้ว นางรบีรัง้คอเสือ้ลงมาแล้วสดูหายใจพลางเอ่ยถาม "ฮหูยิน อย่าบอก 

นะว่าท่านลืมไปหมดแล้ว"

"ถามบ้าๆ หากข้าจ�าได้จะต้องถามพวกเจ้าหรือ"

ฉาเอ๋อร์เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้จึงถอนหายใจยาวเหยียด ก่อนจะ

ให้ความกระจ่างทีละค�า
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"ก็ตอนนั้นท่านท้ังร้องไห้ท้ังอาละวาดจะแขวนคอตาย ร�่าร้องจะ

แต่งงานกับท่านแม่ทัพให้ได้อย่างไรเล่าเจ้าคะ"

ไม่ผดิจากทีคิ่ด ค�าพูดของฉาเอ๋อร์ท�าให้มูเ่ซยีงหนงิน่ิงตะลงึไป ก่อน

จะหันไปมองแม่นมชุยอย่างไม่อยากเชื่อ 

แม่นมสงูวยัพยักหน้าให้ จากน้ันท้ังคูก็่เล่าความเป็นมาของเรือ่งราว

โดยละเอียด เมื่อฟังแล้วนางก็รู้สึกตกใจอย่างมากทีเดียว...

ที่แท้หลังจากความจ�าเสื่อม นางกับมารดาเคยน่ังรถม้าไปจุดธูป 

สักการะอารามเหยียนหลิง ขากลับได้เจอแม่ทัพฤทธ์ิขจรขี่ม้ากลับเข้า

เมอืงหลวงโดยบงัเอญิ ตอนน้ันมแีผงขายของยกแผงหลบไม่ทนัหวุดหวดิ

จะถกูชนเต็มที ทนัใดนัน้แม่ทัพฤทธ์ิขจรก็บงัคับม้าให้ทะยานตวัละล่ิวข้าม

แผงนั้นไป

ความงามสง่าเมื่ออยู่บนหลังอาชาและชั้นเชิงบังคับม้าอันเลิศล�้า

ของเขาในตอนนัน้ท�าให้ใจนางเต้นระส�า่ กลับไปแล้วไม่เป็นอนักินอนันอน 

ซ�้ายังทะเลาะกับมารดาว่าจะแต่งงานกับแม่ทัพฤทธิ์ขจรให้จงได้

เมื่อมารดาน�าความไปบอกบิดา บิดาก็ไปทูลขอร้องจักรพรรดิใน 

วันรุ่งขึ้น ปรากฏว่าจักรพรรดิพระราชทานสมรสมาให้นางได้เป็นฮูหยิน

ท่านแม่ทัพสมใจ

มูเ่ซยีงหนงิไมค่ดิเลยว่าตนเองจะหน้าด้านร�า่ร้องอยากแต่งงานกบั

ฉู่ชิงหยาง เท่าที่ฟังฉาเอ๋อร์กับแม่นมชุยเล่า นางท�าตัวเหมือนหลงใหล 

ในความรูปงามของเขา จะแต่งงานกับเขาเท่าน้ัน รักเขาเสียจนไม่เหลือ

ศักดิ์ศรีใดๆ ทั้งสิ้น ฉู่ชิงหยางแค่ขมวดคิ้วนิดเดียว นางก็ระวังจนตัวเกร็ง 

หากเขาบอกให้ไปซ้าย นางไม่มีวันกล้าไปขวา
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พูดง่ายๆ คือส�าหรับนางแล้ว ฉู่ชิงหยางคือฟ้า คือดิน คือทุกสิ่งทุก

อย่างของนาง

"...เรื่องท้ังหมดก็เป็นเช่นนี้ล่ะเจ้าค่ะ" คนสนิททั้งสองผายมือออก

เมื่อเล่าจบ

ย่ิงพวกนางเล่านานเท่าไร มู่เซียงหนิงก็อ้าปากค้างนานเท่านั้น  

นางรูส้กึเหมอืนก�าลงัฟังเรือ่งราวของคนอืน่ แทบไม่กล้าเชือ่เลยว่าหญิงที่

คลัง่ไคล้ความองอาจงดงามผูน้ั้นคอืตวันางเอง นางอยากยกมอืขึน้นวดขมบั 

เลยด้วยซ�้า และในความเป็นจริงนางก็ท�าเช่นนั้นไปเรียบร้อยแล้ว

"หัวข้าจะต้องถูกกระทบกระเทือนจนสมองเพี้ยนไปแล้วแน่ๆ ถึงได้

กลายเป็นเช่นนั้น" นางแก้ต่างให้ตนเอง

ฉาเอ๋อร์พยักหน้า "บ่าวเองก็คิดเช่นนั้นเจ้าค่ะ ฮูหยินจะต้องได้รับ

ผลกระทบจากการความจ�าเสื่อม สมองเลยผิดเพี้ยนไป"

มู่เซียงหนิงพลันนึกอะไรขึ้นมาได้เลยรีบถามต่อ

"คนแซ่ฉู่นั่นไม่ดีกับข้าใช่หรือไม่ ไม่อย่างนั้นข้าจะซูบผอมถึงเพียง

นีไ้ด้อย่างไร" นางไม่ใช่คนโง่ แค่เห็นสายตาท่ีชายหนุ่มมองมาเม่ือครู่ก็รู้ชัด 

แล้วว่าเขาเกลียดนาง

ฉาเอ๋อร์มองฮหูยินด้วยท่าทางลงัเล มูเ่ซยีงหนิงจงึหันไปส่ังแม่นมชยุ 

แทน

"แม่นมว่ามาซิ อย่าปิดบังข้า พวกเจ้าก็รู้ว่าสิ่งที่ข้าเกลียดที่สุดคือ

การท�าอะไรอ้อมค้อม อีกอย่างข้าไม่ได้อ่อนแอถึงเพียงนั้น ไม่ว่าแต่ก่อน

ข้าจะเป็นอย่างไร ตอนน้ีความทรงจ�าของข้าก็กลบัมาแล้ว พวกเจ้าน่าจะรูน้ะ 

ว่าคุณหนูของพวกเจ้ามีนิสัยแท้จริงเช่นไร"
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โม ่ เหยียน

หญิงสูงวัยตอบ "เมื่อเป็นเช่นนี้ บ่าวก็จะเรียนตามจริง..."

เมื่อได้แม่นมชุยอธิบาย มู่เซียงหนิงจึงได้เข้าใจว่าเพราะเหตุใด 

ฉู่ชิงหยางถึงได้พูดจาร้ายกาจกับนาง

ทีแ่ท้ฉูช่งิหยางท�าสญัญาปากเปล่ากับตูอ้ว๋ินซาน ธิดาผู้ช่วยเสนาบดี 

กรมพิธีการไว้นานแล้ว เพียงแต่ยังไม่ทันได้สู่ขอก็ถูกสมรสพระราชทาน

จับพรากจากกันเสียก่อน

หลังจากแต่งงานกับนางได้เพียงหนึ่งวัน วันรุ่งขึ้นแม่ทัพฤทธิ์ขจรก็

แต่งอนุเข้าจวนทันทีเพ่ือเป็นการตบหน้านางต่อหน้าธารก�านัล ตอนที ่

รู้ว่าเขาแต่งอนุเข้าจวน นางร้องไห้ฟูมฟายอยากฆ่าตัวตายท�าให้กลาย

เป็นเรื่องราวใหญ่โตจนผู้คนรู้กันทั่ว

บุรุษจะมีอนุ แม้แต่จักรพรรดิก็มายุ่งด้วยไม่ได้ ไม่ว่าอย่างไรเขาก็

ให้ต�าแหน่งภรรยาเอกแก่นาง จะแต่งอนุสี่คนเข้าจวนก็ถูกต้องตามจารีต

ประเพณี ไม่ถือว่าท�าเกินไป

หลังได้รับฟังเรื่องราวทุกอย่าง มู่เซียงหนิงก็หุบปากที่อ้าค้างแล้ว

ยกมือนวดกระบอกตา

"พัง...ข้าพังแล้ว..." 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623204.html
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