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เมื่อเห็นเขาไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ นางก็ย่ิงได้ใจ ยึดเอาพ้ืนท่ีบนเตียงมาจากเขาครึ่งหน่ึง  

ทัง้ยังแอบใช้วิธีดงึดนัเอาแต่ใจกับเขาเลก็น้อย ทนัททีีน่างสมัผสัถูกแผงอกของเขา ไม่รูเ้หตุใดนางจงึ

รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง คิดอยากจะใกล้ชิดเขายิ่งกว่านี้ และนางก็ท�าจริงๆ เสียด้วย

ยามท่ีสองมือของนางสัมผัสแผงอกแข็งแกร่งผ่านเน้ือผ้า นางก็นึกสงสัยใคร่รู้ อยากส�ารวจ

ร่างกายของเขาว่าที่แท้มันแตกต่างกับเรือนร่างของสตรีอย่างไร

มือใหญ่ข้างหนึ่งพลันกุมมือน้อยๆ อันซุกซนของนางไว้อย่างแนบแน่น ราวกับว่าการกระท�า

ของนางไปกระทบถูกสายพิณที่ขึงตึงเส้นใดเส้นหนึ่งเข้า

ดวงตางามซึ้งเงยขึ้นมองเขาด้วยประกายวาววับ แสงจันทร์ซ่ึงลอดผ่านช่องหน้าต่างเข้ามา

ส่องให้เห็นใบหน้างดงามน่ารัก

สายตาของนางเลื่อนลอย สีหน้าแววตาเย้ายวนแฝงแววท้าทายไร้เดียงสา ท�าให้ผู้คนตะลึง

มองจนตาค้าง เขาจึงไม่อาจละสายตา กรามขบแน่นเข้าหากัน
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เปิดศักราชใหม่มาครานี้ มากกว่ารักก็หยิบชุด 'จอมคนเจ้าหัวใจ' ขึ้นมาปัดฝุ่น

ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ส�าหรับใครที่ชื่นชอบผลงานของท่านโม่เหยียน ห้ามพลาดนิยาย

ชุดแรกๆ น้ีที่เคยสร้างความประทับใจให้กับท่านนักอ่านมาแล้วเด็ดขาดเชียวนะคะ 

โดยที่ตัวละครจะต่อเนื่องกันทั้งสี่เล่มซึ่งควรอ่านเรียงกัน ดังนี้  

1. แม่ทัพเจ้าหัวใจ

2. จอมมารเจ้าหัวใจ

3. เจ้าส�านักเจ้าหัวใจ

4. ประมุขเจ้าหัวใจ

โดยพระเอกของแต่ละเล่มนั้นล้วนเป็นยอดฝีมือที่เก่งฉกาจ รูปโฉมและบุคลิก

แตกต่างกนัไป ม่ันใจได้เลยว่าบรรดาพระเอกเหล่าน้ีจะมากุมหวัใจของทกุคนได้อย่าง

ไม่ยากเย็นแน่นอน

ส�าหรับเร่ืองที่สองในชุดน้ีก็คือ 'จอมมารเจ้าหัวใจ' ตัวเอกของเร่ืองคือศิษย์ 

คนเล็กจากส�านักเขาเซียนซานที่เคยปรากฏโฉมให้ได้เห็นกันมาแล้วในเร่ือง 'แม่ทัพ

เจ้าหัวใจ' โดยคู่ปรับที่เธอต้องต่อกรด้วยก็ไม่ใช่ใครอื่น เป็นจอมมารแห่งเหมียวเจียง

นั่นเองค่ะ

สดุท้ายแล้วคูป่รับคูน้ี่ใครจะเป็นผูช้นะกต้็องให้ท่านผูอ่้านมาร่วมตดิตามกนัแล้วค่ะ 

และจะให้ครบอรรถรสท่านนักอ่านอย่าพลาดเรื่องอื่นๆ ในชุดเดียวกันนี้ด้วยนะคะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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โม ่ เหยียน

1

ค�่ำคืนท่ีพระจันทร์ลอยเด่นบนฟำกฟ้ำ ป่ำรกชัฏเงียบสงบ ส่อเค้ำ 

ไม่ชอบมำพำกล

ผิวทะเลสำบใสนิ่งดุจกระจก สะท้อนเงำของจันทร์เส้ียวท่ีก�ำลังอยู่

ในห้วงนิทรำลึกบนผืนน�้ำ

เงำด�ำสำยหน่ึงลอยผ่ำนลงมำบนผิวทะเลสำบคล้ำยดั่งแมลงปอ

แตะผิวน�้ำ ก่อให้เกิดระลอกคลื่นขยำยวงกว้ำงออกไป จำกนั้นก็ลอยตัว

ไปคู้หลบอยู่ในพงหญ้ำข้ำงทะเลสำบ ปรำกฏเพียงแววตำสุกใสคู่หน่ึง 

ซ่อนตัวอยู่ในควำมมืด กลั้นใจเฝ้ำมองเส้นทำงท่ีตนเพ่ิงผ่ำนมำอยู่ทุก

ควำมเคลื่อนไหว

ใบหน้ำบรุษุท่ีหมอบคู้อยู่ในพงหญ้ำเคร่งขรึมดดุนั ทว่ำดวงตำท่ีเป็น

เบ้ำลกึกลบัแวววำวส่อประกำยเฉลยีวฉลำดข้ีเล่น ขัดกับใบหน้ำท่ีแสนจะ

น่ำกลัวนั้น

Page ��������������� .indd   7 21/12/2561 BE   15:39



8

จอมมารเจ้าหัวใจ

ไม่มีผู้ใดคำดคิดว่ำบุรุษผู้นี้แท้จริงแล้วคือสุ่ยหลิงเอ๋อร์ปลอมตัวมำ 

นำงปลอมเป็นชำยตั้งแต่ศีรษะจรดปลำยเท้ำ ท�ำให้จอมมำรที่ก�ำลัง 

ตำมล่ำนำงอยู่เข้ำใจผิดว่ำตนก�ำลังตำมล่ำต้วนอวี้สือผู้เป็นศัตรู

สี่สิบเก้ำวันแล้ว หนีมำตั้งนำนขนำดน้ี น่ำจะสลัดพ้นฝ่ำยตรงข้ำม

ได้แล้วกระมัง

ใช่ว่ำนำงจะยกยอตนเอง นำงสุย่หลงิเอ๋อร์แม้จะไม่มวีรยุทธ์เลศิล�ำ้ 

ไม่มฉีำยำเขย่ำขวัญผูค้น ทว่ำเรือ่งหนเีอำตวัรอด นำงนบัเป็นยอดฝีมอืใน

ระดับแนวหน้ำ!

ดจูำกสถิตกิำรหนเีอำตวัรอดท่ีสัง่สมมำชัว่ชวีติ ยังไม่เคยมผีูใ้ดตำม

นำงทนัมำก่อน ขนำดอำจำรย์ยงัชมว่ำวชิำกำรหนขีองนำงยอดเยีย่มเป็น

หนึ่งในใต้หล้ำ ไม่มีใครจะเก่งไปกว่ำนำงอีกแล้ว แค่ควำมสำมำรถพิเศษ

นี้ก็ท�ำให้นำงหนีไปได้ทุกแห่งหนโดยไร้คู่ต่อสู้

ภำรกิจในครั้งน้ีของนำงก็คือปลอมตัวเป็นต้วนอว้ีสือ พ่ีเขยใหญ่ 

ของนำง หลอกให้จอมมำรตำมล่ำนำง คนผูน้ีจ้ะได้ออกห่ำงจำกพ่ีเขยใหญ่ 

หลีกเลี่ยงกำรปะทะฆ่ำฟันกันของสองยอดฝีมือแห่งยุทธภพ

ซูหรงเอ๋อร ์ ศิษย์พ่ีใหญ่ของนำงจะพำพ่ีเขยใหญ่กลับไปยัง 

เขำเซยีนซำนท่ีอยู่ทำงทศิเหนอื ดังนัน้นำงต้องล่อจอมมำรมำยังเจียงหนำน 

รอจนระยะห่ำงมำกพอนำงจึงจะหำโอกำสถอนตัวไป

จอมมำรไม่มทีำงตำมนำงทนั! นำงบอกตนเองเช่นนัน้ท้ังท่ีหวัใจเต้น

ระทึกไม่เป็นจังหวะ ตอนนี้นำงทั้งหิวท้ังเหน่ือย ร้อนรนรำวกับมีตำข่ำย 

ไร้รปูค่อยๆ ทอดขยำยออกมำกข้ึนๆ จนแทบจะกลืนกินควำมต้ังใจทีแ่น่วแน่ 

ของนำงไป
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โม ่ เหยียน

สมญำจอมมำรแห่งเหมียวเจียงมิใช่แค่อุปโลกน์ข้ึนมำลอยๆ หำก

เป็นคนอื่นทั่วไปในยุทธภพ ป่ำนนี้คงล้มเลิกกำรตำมล่ำนำงไปนำนแล้ว 

ทว่ำคนผู้นี้กลับเอำแต่พัวพันตอแยไม่เลิก คล้ำยดั่งยมทูตทวงชีวิตจำก

ขุมนรก ติดตำมไล่ล่ำนำงเป็นพันลี้* ไม่หยุดพักทั้งกลำงวันและกลำงคืน

นำงหนีมำสำมวันสำมคืน ฝ่ำยตรงข้ำมก็ไล่ล่ำสำมวันสำมคืน  

ตอนท่ีนำงหยุดพัก ฝ่ำยตรงข้ำมก็ยังไล่ตำมต่อ ขณะที่นำงเด็ดผลไม้ป่ำ

และดื่มน�้ำจำกล�ำธำร ฝ่ำยตรงข้ำมก็ยังคงไล่ตำมมำไม่หยุดหย่อน

ไล่ตำมเกำะติดไม่ปล่อยขนำดน้ี นำงเร่ิมรู้สึกทนไม่ไหว อดที่จะ 

นึกสำปแช่งอยู่ในใจไม่ได้

ที่แท้พ่ีเขยใหญ่กับคนผู้น้ีมีควำมแค้นอันใดต่อกัน จึงท�ำให้อยู ่

ร่วมโลกเดียวกันไม่ได้

มนุษย์เรำถึงอย่ำงไรก็ต้องกินดื่มขับถ่ำยนอนหลับกันบ้ำง นำงเริ่ม

สงสยัว่ำฝ่ำยตรงข้ำมจะไม่ใช่มนุษย์ เพรำะเขำไม่ต้องพักต้องนอน ทุกครัง้

ที่นำงเริ่มท้ิงช่วงระยะห่ำงระหว่ำงกันได้ เขำก็จะร่นระยะห่ำงให้หดสั้น 

เข้ำมำในช่วงเวลำที่นำงหยุดพัก

ยังไม่ทันถึงเจียงหนำน เวลำพักผ่อนของนำงก็หดสั้นลง จำก 

สำมวนั สองวนั หดสัน้เหลอืหน่ึงวัน ครึง่วนั จำกนัน้นบัวันก็ย่ิงลดน้อยถอย

ลงทุกทีๆ กำรหนีและกำรไล่ล่ำของคนทั้งสองไม่ใช่กำรประลองกันที่วิชำ

ตัวเบำอีกต่อไป หำกแต่เป็นกำรวัดกันที่ควำมอดทน

สำมวันก่อนนำงได้พักเพียงครึ่งชั่วยำม** ก็ถูกเขำไล่ตำมทัน ท�ำให้

นำงตกใจจนต้องรีบหนีต่อ

* ลี้ (หลี่) หมำยถึงหน่วยมำตรำวัดของจีน เท่ำกับควำมยำว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทำงประมำณ 500 เมตร

** ชั่วยำม เป็นหน่วยนับเวลำของจีนในสมัยโบรำณ เท่ำกับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยำมจึงเท่ำกับ 1 ชั่วโมง

Page ��������������� .indd   9 21/12/2561 BE   15:39



10

จอมมารเจ้าหัวใจ

ตอนนี้นำงไม่มีเรี่ยวแรงแล้ว แม้วิชำกำรหนีของนำงจะเป็นหนึ่งใน

ยุทธภพ ทว่ำเมือ่ไม่ได้กินไม่ได้นอนติดต่อกันถึงสำมวนัสำมคนื ต่อให้เป็น

เทวดำก็ทนไม่ไหว!

หำกเป็นเช่นนี้ต่อไป ยังไม่ทันถึงเจียงหนำน เกรงว่ำนำงจะถูกฝ่ำย

ตรงข้ำมตำมทันเสียก่อน

และก็เป็นดังคำด เพียงไม่ก่ีพริบตำ เงำสีขำวก็ตำมมำหยุดอยู่บน

ก้อนหินก้อนหนึ่งข้ำงทะเลสำบ

นำงแอบอยู่ในพงหญ้ำเงียบๆ ไม่กล้ำแม้แต่จะหำยใจ ระดับกำร

ตำมติดของฝ่ำยตรงข้ำมใกล้จนนำงสำมำรถมองเห็นรูปร่ำงหน้ำตำ 

ของเขำได้อย่ำงถนัดชัดเจน

บุรษุชดุขำวทียื่นอยู่บนก้อนหินมใีบหน้ำหล่อเหลำงดงำมชวนตะลึง 

แสงจนัทร์สะท้อนให้รูส้กึถึงกลิน่อำยบณัฑิตบนร่ำง ดคูล้ำยยอดคนเหนอืโลก 

ผู้สันโดษ บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ไร้ซึ่งแววฆ่ำฟัน สีหน้ำและแววตำไม่ใกล้กับ

ฉำยำจอมมำรแม้แต่น้อย

สุ่ยหลิงเอ๋อร์ยำกจะจินตนำกำรได้ว่ำคนผู้น้ีคือฉู่อิน จอมมำรแห่ง

เหมียวเจียง

บุรษุชดุขำวกวำดสำยตำไปรอบทิศ ระลอกคลืน่บำงเบำไม่ก่ีระลอก

ทีเ่ลก็จนแทบสงัเกตไม่เหน็มอิำจรอดพ้นนยัน์ตำสีด�ำคมกริบของเขำไปได้ 

ทนัใดนัน้ดวงตำทีส่ภุำพเรยีบร้อยคู่น้ันก็เปล่งรังสีอ�ำมหิตออกมำ ซดัฝ่ำมอื

ส่งพลังผ่ำนอำกำศโจมตีเข้ำใส่พงหญ้ำที่นำงซ่อนตัวอยู่

สุย่หลงิเอ๋อร์ร้องอุทำนออกมำเบำๆ พลังท่ีจู่โจมมำรวดเร็วดจุสำยฟ้ำ 

รำวกับจะฉีกกระชำกอวัยวะภำยในของนำงให้ขำดกระจุยออกจำกกัน

Page ��������������� .indd   10 21/12/2561 BE   15:39



11

โม ่ เหยียน

อย่ำงเหี้ยมโหด ชั่วขณะท่ีพลังจะกระทบถูกตัว นำงหนีรอดมำได้อย่ำง

หวุดหวิด ขณะท่ีสถำนที่ซ่อนตัวนั้นกลับกลำยเป็นพ้ืนท่ีว่ำงรกร้ำงใน 

ชั่วพริบตำ

"เกือบไปแล้ว..."

นำงลูบหน้ำอกตนเองเบำๆ หำกไม่ใช่เพรำะนำงหนีได้เร็ว ตอนน้ี

นำงคงกลำยเป็นเพียงซำกศพอยู่ในพงหญ้ำ เหน็ได้ชดัว่ำฝ่ำยตรงข้ำมอยำก

ให้นำงตำยมำกเพียงไร ไม่ส ิควรบอกว่ำอยำกให้พ่ีเขยใหญ่ตำยถึงจะถูก

ตลอดทำงท่ีหนมีำ นำงได้รบัค�ำสัง่จำกศษิย์พ่ีใหญ่ให้ปลอมตวัเป็น

พ่ีเขยใหญ่ พยำยำมหนเีพ่ือให้อีกฝ่ำยติดตำมไล่ล่ำ ส่วนตอนนีน้ำงก็ก�ำลงั

พยำยำมไม่ท�ำให้ตนเองกลำยเป็นร่ำงไร้ชีวิตไปเสียก่อน

แม้จะไม่ประสบเภทภัยจำกน�้ำมืออันอ�ำมหิต แต่ก็ไม่อำจหนีพ้น

จำกเงื้อมมือเขำ คล้ำยแมวเหมียวจับหนู เหยี่ยวจับลูกนก ต้องหนีหัวซุก

หัวซุนจนสำรรูปดูไม่จืด หนีได้ก็นับว่ำไม่เลวแล้ว

ฝ่ำยตรงข้ำมส่งพลังโจมตีมำฝ่ำมือแล้วฝ่ำมือเล่ำ รำวกับต้องกำร

เบิกฟ้ำทะลวงดิน ทุกกระบวนท่ำล้วนโหดเห้ียมหมำยเอำชีวิต นำง 

หลบซ้ำยหลีกขวำประดุจวำนร ประเดี๋ยวปีนขึ้นต้นไม้ ประเดี๋ยวคลำน 

ลงบนพื้นดิน ตีลังกำกลำงอำกำศ ไม่ก็พลิกหมุนรอบตัว ทั้งหมดนี้ท�ำให้

นำงสำมำรถไปเป็นดำวเด่นของคณะกำยกรรมได้เลยเชียวล่ะ

"ทีแ่ท้แม่ทัพใหญ่ผูม้ชีือ่เสยีงโด่งดงัสะท้ำนยทุธภพก็เป็นพวกรกัตวั

กลัวตำย เป็นแค่คนใจเสำะที่ดีแต่หนี ไม่กล้ำสู้คน"

ฉู่อินมองนำงอย่ำงเย็นชำ ตลอดร่ำงแผ่รังสีเข่นฆ่ำรำวพำยุโหม

กระหน�่ำ ควำมเย็นเยียบในดวงตำคมดังประกำยดำบ
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"เป็นเพรำะข้ำยอมอ่อนข้อให้เจ้ำหรอก ไม่เช่นนั้นขอเพียงข้ำลงมือ 

อำจจะท�ำให้เจ้ำกลัวจนเข่ำอ่อน ล้มพับอย่ำงน่ำอนำถ ถ้ำรู้ตัวแล้วก็รีบ

คลำนกลับไปเหมียวเจียงซะ" นำงเลียนเสียงของต้วนอวี้สือโต้ตอบกลับ

ไปอย่ำงหยำบคำย

โดยไม่มีกำรเตือนล่วงหน้ำ พลังฝ่ำมือสำยหน่ึงพุ่งตรงเข้ำมำ  

นำงขยับตัวหลบ พลันต้นไม้ด้ำนหลังก็ถูกผ่ำออกเป็นสองซีก

เห็นได้ชัดว่ำค�ำพูดของนำงท�ำให้เขำโกรธ แต่สุ่ยหลิงเอ๋อร์กลับ 

ไม่กลัวตำย จัดกำรเติมฟืนใส่ไฟต่อ

"ตำเจ้ำมองที่ใดกัน เหตุใดจึงเล็งไม่แม่นเอำเสียเลย"

ใบหน้ำหล่อเหลำงดงำมเย็นเยียบยิ่งกว่ำเก่ำ

"รนหำที่ตำย!"

กำรย่ัวยุนี้แลกมำซึ่งรังสีฆ่ำฟันและกำรจู่โจมที่ถี่ติดกว่ำเดิม นำง

หลบหลีกกำรจู่โจมของจอมมำรไปพลำงพร้อมกับสังเกตว่ำย่ิงรับมือ 

ฝ่ำยตรงข้ำมยำกขึ้นทุกที

แปลก? ท�ำไมร่ำงกำยนำงจงึหนกัข้ึน มอืเท้ำก็ไม่คล่องแคล่วอย่ำงเคย 

ทั้งยังได้ยินเสียงจ๊อกๆ ดังมำจำกท้องด้วย

อ้อ จรงิด้วย นำงไม่ได้กินอะไรมำสำมวันสำมคนืแล้ว เพรำะหำโอกำส 

เด็ดผลไม้ป่ำมำกินรองท้องไม่ได้ น�้ำก็ไม่ได้เข้ำปำกเลยสักหยด มิน่ำกำร

เคลื่อนไหวของนำงจึงเชื่องช้ำลงทุกที ตำก็เริ่มจะลำยแล้ว

"ท�ำไม เข่ำอ่อนหรือ ถึงได้ท�ำตัวรำวกับผู้หญิง"

เชอะ! เดมินำงก็เป็นผูห้ญิงอยู่แล้ว แต่เขำก็พูดถูก นำงเข่ำอ่อนแล้ว

จริงๆ
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ท้องหิวแทบตำย กินก็ไม่อิ่ม นอนก็ไม่พอ ต้องถูกตำมล่ำอย่ำง 

เอำเป็นเอำตำย นำงเพ่ิงจะหำต้นไม้พักพิงได้ต้นหน่ึง ยังไม่ทันจะได้พัก

หำยใจ เขำก็ปล่อยพลังฝ่ำมือมำท�ำลำยต้นไม้จนกระจุยอีก เป็นเช่นนี้

ติดต่อกันหลำยร้อยกระบวนท่ำ จนท้ำยที่สุดนำงก็โกรธจนทนไม่ไหว

"เจ้ำอยำกจะโดนดีนักใช่ไหม ได้! ข้ำจะให้เจ้ำได้สมหวงั เดีย๋วจะหำ

ว่ำข้ำไม่ส�ำแดงเดช คิดว่ำข้ำเป็นแมวขี้โรคไป คอยดูสุดยอดกระบวนท่ำ

ของข้ำ..."

สุดยอดกระบวนท่า?

ฉู่อินลอบต่ืนตระหนก เขำไม่เคยรู้มำก่อนเลยว่ำต้วนอวี้สือยังมี

กระบวนท่ำนี้เก็บซ่อนเอำไว้ ไม่ได้ใช้ฝีมือออกมำเต็มท่ี ในอดีตตอนที่ 

เคยประมือกัน พวกเขำสู้กันอย่ำงสูสีก�้ำกึ่งรำวพยัคฆ์ปะทะเสือดำว หำก

ต้วนอวี้สือใช้สุดยอดกระบวนท่ำออกมำ ตนจะรับมือไหวหรือไม่

เขำรวบรวมสมำธิพร้อมรับมือ ไม่กล้ำประมำทแม้เพียงนิด ขณะที่

ฝ่ำยตรงข้ำมเพ่งสมำธิเตรียมโจมตี เขำก็เพ่งสมำธิเตรียมรับมือ มองเห็น

ควันสีขำวลอยออกมำจำกร่ำงของต้วนอว้ีสือเป็นพักๆ และย่ิงรู้สึก

ประหลำดใจมำกขึ้นเรื่อยๆ

เขำรอรับมืออย่ำงสุขุมระแวดระวัง กล้ันใจเฝ้ำรอ รอแล้วรอเล่ำ  

รออยู่นำนฝ่ำยตรงข้ำมก็ยงัไม่มกีำรเคลือ่นไหว ท�ำเพียงแค่ยืนน่ิงอยู่ท่ีเดมิ

และมองมำท่ีเขำด้วยสำยตำมำดร้ำย นอกจำกควันสีขำวที่ลอยปกคลุม

รอบกำยแล้วก็ไม่มีกำรเคลื่อนไหวใดอีก

สีหน้ำของฉู่อินปรำกฏแววสงสัย จนเมื่อควันสีขำวจำงหำยไป  

ต้วนอวี้สือก็ยังคงยืนนิ่งเป็นรูปปั้นหิน ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเช่นเดิม
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ฉบัพลนัจอมมำรกร็ูส้กึตวั รบีขยบักำยโจมตไีปด้ำนหน้ำหนึง่ฝำ่มือ 

พลังฝ่ำมือนั้นคมกริบรำวใบมีด พุ่งตรงทะลุผ่ำนอกของฝ่ำยตรงข้ำม

ไม่เคยมีครั้งใดที่สีหน้ำของฉู่อินจะด�ำทมิฬเช่นน้ีมำก่อน เพรำะ 

สิ่งท่ีฝ่ำมือของเขำฟำดถูกคือเปลือกที่ว่ำงเปล่ำ เป็นเพียงเส้ือผ้ำที่ไร้ร่ำง

สวมใส่และหน้ำกำกหนังมนุษย์อันหน่ึง ในที่สุดเขำก็รู้แล้วว่ำควันสีขำว

คือสิ่งที่ฝ่ำยตรงข้ำมจงใจใช้พรำงตำ

แสงจนัทร์สะท้อนให้เห็นรอยปดูโปนของเส้นเลอืดบนหน้ำผำกผูซ้ึง่

ตลอดมำมกัสงบนิง่ เก็บซ่อนอำรมณ์ควำมรูส้กึจนยำกนกัทีจ่ะแสดงสหีน้ำ

ตะลึงงันท�ำอะไรไม่ถูกให้เห็น

ฉู่อินมองหน้ำกำกหนังมนุษย์ของต้วนอวี้สือ แล้วโคจรพลังท�ำลำย

หน้ำกำกจนแหลกสลำยคำมือในพริบตำ แววตำที่มีเสน่ห์ร้ำยของเขำ

ปรำกฏโทสะพวยพุ่ง

"เจ้ำคนไร้ยำงอำย!"

ร่ำงของเขำรำวกับมีเพลิงร้อนแรงเผำผลำญ ก�ำปั้นสั่นเทิ้ม ฝ่ำย 

ตรงข้ำมถึงกับใช้วิธีไร้ยำงอำยเช่นน้ีมำปั่นหัวเขำ หำกจับมันได้ เขำจะ 

ไม่ให้มนัตำยในทันที แต่จะแล่เนือ้เถือหนังมนัทีละชิน้ๆ ให้มนัเจบ็ปวดจน

กระทั่งตำย

คนผู้น้ีไม่น่ำจะหำยตัวไปต่อหน้ำต่อตำได้โดยที่เขำไม่รู้ตัว และถึง

จะหนีไปได้ก็น่ำจะหลงเหลือร่องรอยเอำไว้ให้ติดตำมบ้ำง เว้นแต่...

สำยตำที่คุกรุ่นไปด้วยอำรมณ์โกรธแค้นมองตรงไปที่ทะเลสำบ  

เขำพลิ้วกำยกระโดดขึ้นกลำงอำกำศ ซัดฝ่ำมือมำรตรงไปยังบริเวณ 

ข้ำงทะเลสำบ บังคับให้เงำร่ำงสำยหนึ่งปรำกฏออกมำ
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"จะหนีไปที่ใด!"

เขำตำมติดจู่โจมรำวกับภูตผีจำกนรก ฝ่ำมือไร้น�้ำใจฟำดลงหมำย

จะบดขย้ีฝ่ำยตรงข้ำมให้ตำยคำที ่ทว่ำก่อนจะปล่อยฝ่ำมอือนัท�ำให้ถึงแก่

ชีวิตออกไป เขำกลับเห็นใบหน้ำงดงำมผุดผำดเปล่งประกำยสดใสรำว

หยกขำวภำยใต้แสงจันทร์ ท�ำให้เขำถึงกับชะงักค้ำงไปในชั่วพริบตำ

"ไม่... อย่ำนะ!"

เขำรัง้ฝ่ำมอืไว้ได้ในระยะห่ำงจำกตวันำงหนึง่ชุน่* ถอนพลงักลบัมำ

ได้อย่ำงทันท่วงที

ฉูอ่นิมสีหีน้ำงนุงงสงสยั คิดไม่ถึงว่ำจะจบัสตรแีบบบำงมำได้คนหนึง่

"อย่ำ... อย่ำมองนะ..."

สุย่หลงิเอ๋อร์รบียกมอืขึน้ปิดผ้ำเนือ้บำงบนร่ำงตน เพรำะยำมนีน้ำง

สวมใส่เพียงเอีย๊มตัวเดียว ตลอดร่ำงของนำงเปียกโชก เน้ือผ้ำแนบตดิกำย 

ท�ำให้ส่วนเว้ำส่วนโค้งปรำกฏออกมำอย่ำงชัดเจนจนแทบจะถูกเขำมอง

เห็นทั่วทั้งร่ำง

"เจ้ำเป็นใคร"

"ข้ำเป็นใครมันเรื่องอะไรของท่ำน! หลีกไปนะ เจ้ำคนลำมก!"

นำงผลักเขำออกไป ทว่ำวินำทีต่อมำข้อมือนุ่มเล็กของนำงก็ตกไป

อยู่ในฝ่ำมือแข็งแรงประดุจเหล็กกล้ำของเขำซึ่งท�ำให้นำงเจ็บ

"เจ้ำเป็นใคร" เขำกดัฟันถำมอกีครัง้ ค�ำพูดทีก่ล่ำวออกมำไม่มว่ีีแวว

รักถนอมสำวงำมสักนิด

"โอ๊ย... เจ็บนะ เจ็บๆๆ เบำหน่อย"

* ชุ่น เป็นหน่วยมำตรำวัดของจีนสมัยโบรำณ เทียบควำมยำวประมำณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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"บอกมำ!"

"ท่ำนจะดุไปท�ำไม สำวน้อยอย่ำงข้ำจะอำบน�้ำท�ำควำมสะอำด

ร่ำงกำยข้ำงทะเลสำบไม่ได้หรือไร มันขัดหูขัดตำท่ำนตรงไหน"

คิ้วเข้มขมวดมุ่น "อำบน�้ำ?"

"ใช่สิ ท่ำนเคยเห็นใครถอดเสื้อผ้ำตกปลำหรือไม่ แล้วรบกวนท่ำน

ช่วยปล่อยมือข้ำด้วยได้ไหม"

ฉูอ่นิแสดงสหีน้ำสงสยัขึน้ชัว่แวบหนึง่ จำกนัน้ก็หันหน้ำกลบัไปมอง

กองเสื้อผ้ำที่ถูกเขำท�ำลำยจนเละกองนั้น

มีบำงอย่ำงไม่ชอบมำพำกล เท่ำที่เขำรู้มำ ต้วนอวี้สือน�ำทัพรบศัตรู

ล้วนต้องชักม้ำน�ำหน้ำเป็นคนแรก แต่ตลอดทำงมำนี้เส้นทำงที่เขำใช ้

หลบหนีไม่คล้ำยพฤติกรรมยำมปกติของเขำ แต่ด้วยควำมท่ีตนร้อนใจ

อยำกช�ำระควำมแค้น ดังนั้นจึงไม่ทันได้ขบคิดหำสำเหตุ บัดนี้เมื่อคิดขึ้น

มำได้กลับพบว่ำมีข้อผิดปกติน่ำสงสัย

คนทีเ่ขำไล่ตำมหำยไป เหลอืไว้เพียงเสือ้ผ้ำและหน้ำกำกหนงัมนษุย์

อันหนึ่ง ขณะเดียวกันเด็กสำวคนน้ีก็โผล่ขึ้นมำในสภำพที่แทบไม่มีอะไร

ปกปิดร่ำงกำย ควำมบังเอิญนี้เป็นไปได้เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น!

รำวกับฟ้ำผ่ำกลำงวันแสกๆ เขำกวำดสำยตำมำดร้ำยแฝงแววเข่น

ฆ่ำมองไปที่นำง

"เจ้ำ..."

ร่ำงของเขำชะงักค้ำงนิ่งอยู่กับที่ เพรำะสำยตำกวำดไปโดนเพียง

อำกำศ เด็กสำวคนนั้นได้หำยตัวไปนำนแล้ว เงำก็ไม่เห็น กระทั่งมือที่เขำ

จับไว้ก็ยังเป็นมือปลอม
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ฉูอ่นิมองมอืข้ำงน้ันอย่ำงไม่เชือ่สำยตำ คดิไม่ถึงว่ำศตัรูท่ีตนสำบำน

ว่ำจะสงัหำรด้วยมอืจนต้องเดินทำงลงใต้จำกทะเลทรำยมำยังเจยีงหนำน 

ตำมติดตลอดกลำงวันกลำงคืนจะไม่ใช่ต้วนอวี้สือ หำกแต่เป็นสตรีท่ี 

สวมหน้ำกำกปลอมตัวเป็นต้วนอวี้สือ

ถ้ำเช่นน้ันก็แปลว่ำเขำถูกเด็กสำวคนนี้ปั่นหัวมำตลอดส่ีสิบเก้ำวัน

เต็มๆ แถมตอนนี้เขำยังถูกนำงลูบคมอีกครำด้วยกำรปล่อยให้นำงหนีไป

ได้อย่ำงลอยนวล

ใบหน้ำเคร่งขรึมของจอมมำรด�ำทะมึนจนไม่อำจด�ำมำกไปกว่ำนี้

อีกแล้ว ขณะมองมอืปลอมทีเ่หมอืนของจรงิไม่มท่ีีต ิมมุปำกยกขึน้ย้ิมเย็น

อย่ำงที่ไม่เคยเป็นมำก่อน

ประเสริฐ! นับว่าเป็นเด็กสาวที่กะล่อนคล่องแคล่วนัก!

คดิไม่ถึงว่ำในยุทธภพ นอกจำกต้วนอวีส้อืแล้วยังมผีูท่ี้มวิีชำตวัเบำ

ไม่แพ้เขำ ไม่สิ อำจเหนือชั้นกว่ำต้วนอวี้สือขั้นหนึ่งด้วยซ�้ำ

ในเมื่อนำงกล้ำลูบคมเขำ เช่นนั้นนำงก็ควรกล้ำท่ีจะยอมรับกำร 

ลงทัณฑ์จำกเขำ

ไม่มีใครท่ีลองดีกับเขำแล้วจะยังใช้ชีวิตอย่ำงรำบรื่นสงบสุขได้  

เขำจะต้องตำมหำเดก็สำวคนนัน้ให้พบ จำกนัน้ก็ให้นำงจ่ำยค่ำตอบแทน

อย่ำงสำสม!

เจียงหนำนภำยใต้พู ่ กันพรรณนำของเหล่ำบัณฑิตผู ้ทรงภูม ิ

ควำมรู้งดงำมดังบทกวี วิจิตรรำวภำพวำด แต่เจียงหนำนในเดือนห้ำ 

กลับมีสำยลมอ่อนเคล้ำม่ำนฝนบำงๆ ประดับด้วยผลท้อสีแดงและ 
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ผลซิ่ง* สีเหลือง

ณ ต�ำบลผงิเหอ ทุกแห่งหนล้วนสำมำรถพบเห็นล�ำธำรสำยน้อยและ

สะพำนเลก็ รวมทัง้บ้ำนเรอืนทีม่งุกระเบือ้งสดี�ำชำยคำสแีดง ทว่ำชำวบ้ำน

ที่ใช้ชีวิตอย่ำงสงบเรียบง่ำยในต�ำบลแห่งนี้ยังมีควำมกลัดกลุ้มแอบแฝง

อยู่

วันน้ีเป็นวันมงคลที่บุตรีของสกุลหลิ่วจะออกเรือน ทว่ำเพ่ือนบ้ำน

กลับมองมำด้วยสำยตำเห็นใจและพำกันทอดถอนใจไม่หยุด

"ช่ำงน่ำสงสำรเสียจริง เป็นเด็กสำวท่ีดีแท้ๆ กลับจะถูกคนข่มเหง

รังแกแล้ว"

"นั่นสิ" มีคนไม่ยินยอมพร้อมใจด่ำทอออกมำ "ลูกสำวของพ่อเฒ่ำ

หลิ่วหน้ำตำสะสวยน่ำเอ็นดู เป็นเต้ำหู้ซีซือ** ซึ่งมีชื่อเสียงของเรำ สมกับ

พ่อหนุ่มบ้ำนสกุลหยำงรำวกับก่ิงทองใบหยก สองคนน้ันรักกันอยู่ดีๆ  

เจ้ำโจวคุนกลบัต้องตำแม่นำงน้อยเข้ำ บงัคบัให้แต่งไปเป็นอนุคนทีส่ีข่อง

มัน บ้ำนเมืองช่ำงไม่มีขื่อมีแปจริงๆ"

"จะท�ำอย่ำงไรได้ โจวคุนมีทั้งทรัพย์สินและอ�ำนำจ กระทั่งใต้เท้ำที่

อ�ำเภอยังต้องเกรงใจ พ่อเฒ่ำหลิ่วจะไม่แต่งลูกสำวก็ไม่ได้"

"หรือว่ำจะได้แต่มองดูเด็กสำวดีๆ ถูกบังคับให้แต่งงำนออกไป 

สวรรค์ยังมีควำมยุติธรรมอยู่อีกหรือ"

ทกุคนมองกันไปมองกันมำ ไร้ค�ำพูดโต้ตอบ ท่ีสุดก็ได้แต่ถอนใจยำว

อย่ำงจนปัญญำ

* ซิ่ง หมำยถึงแอปปริคอต

** เต้ำหูซีซือ เป็นส�ำนวนเปรียบเปรยถึงสำวงำมที่มีผิวขำวรำวกับเต้ำหู้ และรูปโฉมงดงำมเหมือนซีซือ (ไซซี) 

ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ยอดหญิงงำมผู้พลิกประวัติศำสตร์จีน
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ใช่แล้ว สิ่งที่ทุกคนสำมำรถท�ำได้ก็คือมองส่งเด็กสำวดีๆ อีกคน

แต่งงำนไปเป็นอนุของโจวคุน ไม่มีใครกล้ำยุ่งเก่ียวกับเรื่องนี้ นอกจำก 

เอ่ยปำกด่ำว่ำไม่ก่ีค�ำแล้ว กระทัง่ส่งเสยีงฮดึงัๆ สกัค�ำก็ยังไม่กล้ำ นอกเสยี

จำกว่ำคนผู้นั้นจะเบื่อชีวิตแล้ว

ในบ้ำนสกุลหลิ่ว สมำชิกทุกคนในครอบครัวต่ำงมองไปท่ีเด็กสำว 

ผู้มีรูปโฉมงดงำมซึ่งสวมชุดแต่งงำนสีแดง

นำงมใิช่บตุรขีองพ่อเฒ่ำหลิว่ แต่กลบัสวมรดัเกล้ำหงส์และผ้ำคลมุ

ปิดหน้ำส�ำหรับเจ้ำสำว นำงไม่เพียงงดงำมกว่ำเจ้ำสำวคนเดิม ใบหน้ำ

เรียวท่ีงดงำมนั้นยังมีสิ่งที่ท�ำให้ผู้คนประทับใจอย่ำงลึกซึ้ง น่ันคือดวงตำ

กลมโตท่ีสุกใสงดงำม เปล่งประกำยวำววับย่ิงกว่ำดวงดำรำบนฟำกฟ้ำ

ยำมค�่ำคืนชวนให้ผู้คนหลงใหล

พวกเขำไม่รู้จักนำง นำงปรำกฏตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ในตอนที่คนในบ้ำน

สกุลหลิ่วสิ้นหวังอย่ำงถึงที่สุด

เด็กสำวมำเย่ียมเยือนถึงหน้ำประตูบ้ำน บอกว่ำยินดีแต่งงำนกับ

อันธพำลโฉดชั่วอย่ำงโจวคุนแทนบุตรีของพวกเขำ

"แม่นำง ท่ำนจะท�ำเช่นนี้แน่หรือ"

สำมีภรรยำแซ่หลิ่วรวมถึงบุตรีและบุตรชำยคนเล็กต่ำงมอง 

สุ่ยหลิงเอ๋อร์อย่ำงกระวนกระวำย เพรำะนำงสวมชุดเจ้ำสำวที่เดิมควรจะ

เป็นของบุตรีสกุลหลิ่วเพ่ือปลอมเป็นเจ้ำสำว และก�ำลังรอคอยท่ีจะข้ึน

เกี้ยวเจ้ำสำว

"แน่นอน จ�ำไว้ให้ด ีถือโอกำสตอนทีข้่ำขึน้เก้ียวเจ้ำสำวไปกรำบไหว้

ฟ้ำดินท่ีจวนสกุลโจว พวกท่ำนหนีไปไกลได้เท่ำไรก็ไปให้ไกลเท่ำน้ัน  

Page ��������������� .indd   19 21/12/2561 BE   15:39



20

จอมมารเจ้าหัวใจ

รอจนโจวคนุรูว่้ำข้ำไม่ใช่แม่นำงหลิว่ ถึงตอนนัน้กม็ดืค�ำ่ คดิจะตำมพวกท่ำน 

ก็ยำกแล้ว"

น�ำ้เสยีงของสุย่หลงิเอ๋อร์ฟังดสูบำยๆ ไม่มทีท่ีำกังวลหรอืหวำดกลวั

แม้แต่น้อย กลับมีทีท่ำสนุกสนำนแปลกใหม่ด้วยซ�้ำไป เพรำะนี่เป็น 

ครั้งแรกที่นำงได้สวมรัดเกล้ำหงส์และคลุมหน้ำแบบเจ้ำสำว

หน้ำกระจกทองเหลือง นำงเขียนคิ้ว ทำปำก ผัดแป้ง สีหน้ำตื่นเต้น

ยินดีอย่ำงยิ่ง ต่ำงกับคนในสกุลหลิ่วที่โศกเศร้ำอมทุกข์

ตอนท่ีนำงหนีมำถึงต�ำบลผิงเหอ บังเอิญได้ยินชำวบ้ำนพูดกันถึง

เรื่องบุตรีสกุลหลิ่วถูกโจวคุนหมำยตำแล้วบังคับให้สกุลหล่ิวรับสินสอด

ทองหม้ัน ท้ังยังก�ำหนดวันรบัเจ้ำสำวเอำเองเสร็จสรรพ นำงซึง่ก�ำลงัอยู่ใน

ช่วงหลบหนีจงึตัดสนิใจย่ืนมอืเข้ำช่วยเหลอืสกุลหลิว่ให้ผ่ำนพ้นด่ำนทีย่ำก

ล�ำบำกนี้ทันที

"แต่ว่ำ...โจวคุนผู้นี้เป็นคนชั่วช้ำสำรเลวนัก"

"ก็เพรำะเป็นคนชัว่ช้ำนีส่ ิข้ำจงึเหน็ควำมอยุตธิรรมนีแ้ล้วต้องย่ืนมอื

เข้ำช่วยเหลือ!"

นำงรู้ดีว่ำไม่ควรแส่เรื่องชำวบ้ำนตอนท่ีตนเองก�ำลังหนีตำย ทั้งยัง

ควรรีบเดินทำงต่อไปอย่ำได้หยุด จะได้ไม่ถูกจอมมำรตำมทัน ทว่ำนำง 

ไม่อำจเห็นคนล�ำบำกแล้วนิ่งดูดำย เมื่อเห็นเด็กสำวดีงำมผู้หนึ่งก�ำลังจะ

ถูกคนชั่วข่มเหงรังแก นำงจะไม่สนใจยุ่งเกี่ยวได้อย่ำงไร

อย่ำงไรเสียเจ้ำสำวก็ต้องคลุมหน้ำ ต่อให้จอมมำรร้ำยกำจกว่ำนี้ก็

ไม่น่ำรอบรูส้ำรพัดถึงขนำดรูว่้ำนำงจะแต่งงำนออกไปแทนบตุรสีกุลหลิว่

กระมัง
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คิดถึงตรงน้ีนำงก็ตัดสินใจจะผดุงควำมยุติธรรมแน่วแน่กว่ำเดิม  

ได้ท�ำควำมดีไปด้วยในขณะที่หลบหนี ประเสริฐออกจะตำยไป!

"พวกเรำหนีไปแล้ว แม่นำงจะท�ำอย่ำงไร"

คนบ้ำนสกุลหลิ่วถึงอย่ำงไรก็เป็นชำวบ้ำนที่มีจิตใจงดงำม แม้จะ 

ไม่ยินยอมให้บุตรีถูกโจวคุนย�่ำยี แต่ก็ไม่ยินดีหำกเด็กสำวผู้หน่ึงจะต้อง

เสียสละควำมสุขของตนเอง ย่ิงไปกว่ำน้ันนำงยังเป็นคนที่งดงำมและมี

จิตใจดีงำมถึงเพียงนี้อีกด้วย

"ตำยแล้ว! พวกท่ำนยังกังวลเรือ่งน้ีอกีรึ ข้ำไม่ได้บอกไปแล้วหรือว่ำ

ข้ำมีวิธีหนีเอำตัวรอด"

"แม่นำง ท่ำนมำจำกต่ำงถ่ิน คงจะไม่รู ้ว่ำโจวคุนมีอิทธิพลมำก 

เพียงไร กระท่ังคนของทำงกำรยังถูกมนัใช้เงนิซือ้ตวัไว้ ถ้ำท่ำนเกิดหนไีม่รอด 

มิกลำยเป็นว่ำต้องถูกเจ้ำคนชั่วแซ่โจวย�่ำยีเอำหรอกหรือ มันเป็นคนที่ 

น่ำกลัวมำกเหลือเกิน"

ส�ำหรบัสุย่หลงิเอ๋อร์แล้ว ต่อให้โจวคนุร้ำยกำจกว่ำนี ้ก็ยังไม่น่ำกลวั

เท่ำนิ้วมือเพียงนิ้วเดียวของจอมมำรแห่งเหมียวเจียง

กำรท่ีนำงปลอมเป็นเจ้ำสำวไม่เพียงได้พักขำ ยังถือโอกำสกินอำหำร

ดื่มสุรำมงคลเลี้ยงกระเพำะได้ด้วย นอกจำกนี้นำงยังเป็นเด็กสำวอำยุ 

สบิหกทีฝั่นอยำกนัง่เก้ียวเจ้ำสำว สวมใส่ชดุแต่งงำน ตอนนีใ้นเมือ่มโีอกำส

ได้ลิ้มลอง ใจนำงย่อมต้องหวั่นไหวเป็นธรรมดำ

"ไม่ต้องเป็นห่วง ข้ำไม่มีอะไรเก่ง แต่เรื่องหนีนั้นเป็นที่หนึ่ง ข้ำย่อม

มคีวำมมัน่ใจเต็มท่ีจงึได้ยอมช่วยเหลอืพวกท่ำน สินสอดทองหมัน้ทีโ่จวคนุ 

ส่งมำเพียงพอจะเป็นค่ำเดินทำงให้พวกท่ำนหนีและพอใช้ไปชั่วชีวิต  
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พวกท่ำนย่ิงหนีไปให้ไกลเท่ำไรก็ย่ิงดี พอไปถึงสถำนท่ีอืน่ก็เปล่ียนชือ่แซ่ซะ 

อย่ำให้โจวคุนหำพบ เท่ำนี้ก็ไม่เสียควำมตั้งใจของข้ำแล้ว"

คนสกุลหลิว่ต่ำงซำบซึง้ใจจนน�ำ้ตำคลอเบ้ำ โดยเฉพำะหลิว่อว้ีหลัน

ผูเ้ป็นบตุร ีนำงก้มลงโขกศรีษะค�ำนบัผูม้พีระคณุด้วยควำมซำบซึง้ใจอย่ำงยิง่

"ขอบคณุพระคณุอนัย่ิงใหญ่ของแม่นำง ข้ำจะไม่มวัีนลมืพระคณุนี้

ชั่วชีวิต"

คนทั้งครอบครัวต่ำงพำกันโขกศีรษะค�ำนับแก่นำง

"พอเถอะ อย่ำคุกเข่ำเลย รีบลุกขึ้นแล้วตำมชำยในดวงใจของเจ้ำ

หนไีปจำกต�ำบลนี้ด้วยกันซะ พวกเจ้ำแค่ท�ำตำมวธิีหนีที่ข้ำบอกไว้กใ็ช้ได้

แล้ว"

กล่ำวไปๆ นำงก็ถ่ำยทอดวิธีกำรหนีให้พวกเขำเพิ่มไปอีกหลำยท่ำ

อย่ำงอื่นนำงอำจจะไม่เป็น แต่เรื่องหนีนำงถนัดที่สุด!

ทุกคนแสดงควำมคำรวะต่อผู้มีพระคุณอีกคร้ัง ยำมนี้ท่ีด้ำนนอก

พลันเกิดเสียงอึกทึกขึ้น ชำยหนุ่มบ้ำนสกุลหยำงซึ่งอยู่ข้ำงบ้ำนรีบร้อนวิ่ง

เข้ำมำพลำงร้องบอกอย่ำงร้อนใจ

"ท่ำนอำหลิ่ว! เกี้ยวเจ้ำสำวมำแล้ว!"

สุ่ยหลิงเอ๋อร์รีบก�ำชับ "ท�ำตำมแผนกำร รีบซ่อนเร็ว อย่ำให้แม่ส่ือ

เห็นพวกเจ้ำ"

สองหนุ่มสำวพำน้องชำยไปหลบในห้อง ส่วนพ่อแม่ก็แกล้งท�ำเป็น

รักเสียดำยไม่อยำกให้บุตรีแต่งงำนออกเรือนไปก่อนที่แม่สื่อจะเข้ำมำ

สุ่ยหลิงเอ๋อร์ดึงผ้ำคลุมหน้ำเจ้ำสำวลงมำปกปิดใบหน้ำที่งำมล�้ำ 

ของตน และปลอมเป็นเจ้ำสำวอย่ำงแนบเนียน พร้อมกับให้แม่สื่อที ่
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โจวคุนส่งมำพยุงขึ้นเกี้ยวเจ้ำสำว

ขบวนรับเจ้ำสำวออกเดินทำงพร้อมเสียงลั่นฆ้องตีกลอง บรรทุก 

เจ้ำสำวตัวปลอมมุ่งหน้ำไปยังจวนสกุลโจว

โจวคนุไม่เสยีททีีเ่ป็นเจ้ำพ่อประจ�ำถ่ิน ทรพัย์สนิมำกกย่ิ็งกร่ำงมำก 

แค่โต๊ะท่ีจัดเลี้ยงก็ปำเข้ำไปเป็นร้อยโต๊ะ ขนำดเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรซึ่ง 

เปรยีบเสมอืนบพุกำรขีองคนในท้องถ่ินยังต้องมำเป็นแขกในจวนของเขำ 

พฤติกรรมโฉดชั่วใช้ก�ำลังบังคับแต่งหญิงสำวเข้ำบ้ำนไม่มีกำรปกปิดไว้

สักนิด

ในห้องหอ สุ่ยหลิงเอ๋อร์เปิดผ้ำคลุมหน้ำออก ถลกกระโปรงขึ้นแล้ว

แอบย่องไปทีข้่ำงประตู ทุกก้ำวท่ีเดนิไป พู่บนรองเท้ำปักกจ็ะแกว่งไหวไป

พร้อมกัน

นำงเลียน้ิวแล้วท่ิมไปบนกระดำษกรุประตูจนทะลุเป็นรู นัยน์ตำ

กลอกกลิ้งแอบส่องมองลอดออกไปด้ำนนอก เห็นชำยร่ำงใหญ่หลำยคน

เฝ้ำประตูอยู่ตำมคำด

โจวคุนกลัวว่ำเจ้ำสำวจะหนี ดังนั้นทั้งหน้ำจวนและหลังจวนจึงให้

ลูกน้องคอยเฝ้ำระวังอยู่อย่ำงแน่นหนำ

นำงเห็นว่ำอยู่ว่ำงๆ ไม่มอีะไรท�ำ จงึนัง่ลงทีห่น้ำโต๊ะมงคลแล้วจดักำร 

กับอำหำรบนโต๊ะจนหมดในเวลำไม่นำน ทัง้ยังด่ืมเหล้ำมงคลหมดไปคร่ึงขวด 

กระทั่งได้ยินเสียงเอะอะดังมำจำกด้ำนนอก นำงจึงรีบเดินกลับไปที่เตียง 

ดงึผ้ำคลุมหน้ำลง ขณะทีดู่ดเลยีนิว้ซึง่เป้ือนน�ำ้ปรุงรสอย่ำงยังไม่หำยอยำก

ประตูถูกเปิดออก โจวคุนที่ดื่มเหล้ำลงท้องไปแล้วหลำยจอกแม้จะ

มอีำกำรตงึนดิๆ แต่ยังคงมสีตคิกึคกัแจ่มใส ถูกฝงูเพ่ือนทีห่วังเกำะกินดนั
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ตัวเข้ำมำในห้องหอ

"ยินดีกับพี่ใหญ่ที่ได้ตบแต่งภรรยำคนงำม"

"พ่ีใหญ่ช่ำงมโีชควำสนำด้ำนอสิตรไีม่น้อย น้องๆ อย่ำงพวกเรำรู้สกึ

อิจฉำท่ำนยิ่งนัก!"

ลูกน้องกลุ่มน้ีปกติมักจะติดตำมโจวคุนไปส�ำแดงฤทธ์ิเดชตำมที่

ต่ำงๆ แต่ละคนไม่ปกปิดสีหน้ำละโมบโลภมำก พำกันเกำะแข้งเกำะขำ

ลูกพี่สุดชีวิต และพยำยำมกล่ำววำจำที่จะท�ำให้ลูกพี่พึงพอใจ

โจวคุนมองเจ้ำสำวที่นั่งนิ่งอยู่บนเตียงไม่วำงตำ ใจทั้งดวงร้อนระอุ

ไปหมด ผู้หญิงท่ีเขำต้องกำรเขำไม่เคยไม่ได้ ในที่สุดหล่ิวอว้ีหลันก็หนี 

ไม่พ้นเงื้อมมือเขำ

แม้จะมีคนคอยส่งลูกยุ แต่เขำก็ไม่อยำกให้คนอื่นได้มีส่วนร่วม 

ในกำรชืน่ชมควำมงำมเจ้ำสำวของเขำ ย่ิงไปกว่ำน้ัน ค�ำ่คนืในห้องหอมค่ีำ 

ย่ิงกว่ำทองพันต�ำลึง เขำย่อมไม่ยอมให้ใครมำหยอกล้อในนี้จนเสียฤกษ์

แน่ และเขำก็ต้องกำรนำงจนรอให้งำนเลี้ยงเลิกไม่ไหวด้วย

"ด้ำนหน้ำมีเหล้ำและอำหำรมำกมำย พวกเจ้ำกลับไปดื่มกินเถอะ"

"ไม่ได้หรอกพ่ีใหญ่ กำรหยอกล้อในห้องหอเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติ 

กันมำ ยิ่งคึกคักยิ่งดี ใช่ไหมทุกคน"

เมื่อมีคนกล่ำวน�ำ คนอื่นๆ ก็พลอยว่ำตำมไปด้วย

โจวคุนรู้ว่ำพวกเขำต้องกำรสิ่งใด หำกไม่ใช่ถือโอกำสเรียกร้องเงิน

จำกเจ้ำบ่ำวจะเป็นสิง่ใดได้อกี ตอนน้ีเขำก�ำลงัอำรมณ์ด ีไม่ใส่ใจทีจ่ะจ่ำย

เงินเพิ่มอีกเล็กน้อย อย่ำงไรเสียเงินเขำก็มีเยอะอยู่แล้ว

"ไปๆๆ ไปรับเงินคนละห้ำสิบต�ำลึงที่ห้องบัญชีโน่นไป!"
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"ขอบคุณพี่ใหญ่!"

หลังบรรลุเป้ำหมำย ทุกคนก็ล่ำถอยกลับออกไปทันที

เมือ่ปิดประต ูโจวคุนก็หันมำมองเจ้ำสำวด้วยแววตำตะกละตะกลำม 

แสยะยิ้มพลำงกล่ำว

"น้องหญิง ในที่สุดก็เหลือแค่เรำสองคน"

สุ่ยหลิงเอ๋อร์ลอบด่ำในใจ ฟ้ำยังไม่ทันมืด เจ้ำสุนัขป่ำลำมกตัวน้ีก็

อดใจรอที่จะเข้ำห้องหอไม่ไหว ท�ำให้นำงต้องเลื่อนแผนกำรหนีให้เร็วขึ้น

นำงรอโอกำสอยู่เงียบๆ ทันทีท่ีผ้ำคลุมหน้ำเจ้ำสำวถูกเปิดออก  

นำงก็จะลงมือ

แต่ยังไม่ทันท่ีผ้ำคลมุหน้ำจะถูกเปิดออก นำงก็ต้องสะดุง้ตกใจจำก

เสียงสิ่งของหนักๆ ตกกระทบพื้น

สุย่หลงิเอ๋อร์เลกิผ้ำคลมุหน้ำขึน้อย่ำงแปลกใจ เหน็เจ้ำบ่ำวนอนกอง

อยู่บนพ้ืน อดสงสัยไม่ได้จนต้องเดินเข้ำไปดู รองเท้ำปักมุ่งตรงไปเข่ียที่

ศีรษะโตๆ นั่น

"นี่"

เจ้ำบ่ำวไร้กำรตอบสนองรำวกับหลับสนิทไปแล้ว นำงจึงยิ่งเตะเขำ

อย่ำงได้ใจ

"นี่! ตื่นสิ"

ฝ่ำยตรงข้ำมยังคงไม่มีกำรเคลื่อนไหว นอนนิ่งไม่ไหวติง

ดื่มจนเมา? ไม่หรอกกระมัง

เดมิทีแผนกำรของนำงคือรอให้โจวคนุเปิดผ้ำคลมุหน้ำนำง แล้วนำง

จะโปรยยำสลบใส่เขำให้หมดสต ิคดิไม่ถึงว่ำฝ่ำยตรงข้ำมจะเมำไม่ได้สติ
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ไปเองเสียก่อน

เช่นนี้ก็ดีแล้ว นำงจะได้หมดเรื่องยุ่งไป

ขณะที่นำงก�ำลังรู้สึกยินดี ที่น่องพลันรู้สึกปวดแปลบ

"โอ๊ย..."

นำงกระโดดหนีตำมสัญชำตญำณ รู้สึกรำวกับว่ำขำของตนถูก 

สิ่งหนึ่งสิ่งใดกัดเข้ำให้

เม่ือมองส�ำรวจอย่ำงละเอียดก็เห็นว่ำท่ีบริเวณเส้นผมของโจวคุน 

มีงูสีด�ำตัวเล็กบำงตัวหนึ่งเลื้อยออกมำ มันแอบซ่อนอยู่ในเส้นผมคน  

ยำกจะสังเกตเห็นได้ ดังนั้นนำงจึงไม่ทันระวังจนถูกกัด

แปลกจริง ท�าไมถึงมีงูได้

ไม่ว่ำงูตัวน้ันจะมีพิษหรือไม่ นำงรีบกินยำแก้พิษลงไปทันทีโดย 

ไม่ต้องคิด นี่เป็นยำที่ศิษย์พ่ีรองปรุงขึ้น สำมำรถแก้พิษได้นับร้อยชนิด 

เวลำท่ีพวกนำงศษิย์พ่ีน้องสำมคนออกเดนิทำงต่ำงพกตดิตวัเพ่ือเป็นกำร

ป้องกันไว้เผื่อใช้ในยำมจ�ำเป็น

ในเมือ่โจวคุนหลบัไปแล้ว นำงก็ไม่มคีวำมจ�ำเป็นต้องอยู่ต่ออกี พอดี

กับที่บรรดำพ่ีน้องซึ่งเฝ้ำประตูอยู่ด้ำนนอกถูกสั่งให้ไปรับเงินและดื่มกิน 

จึงไม่มีใครอยู่เฝ้ำประตู ไม่หนีตอนนี้แล้วจะหนีตอนไหน!

นำงยกชำยกระโปรงข้ึนเตรียมจะหนีไปให้ไกล ท่ีไหนได้ พอ 

เปิดประตอูอกนำงกลบัต้องชะงกั ใจหล่นวูบเพรำะเจอเข้ำกับก�ำแพงหนำ

ด้ำนหน้ำ

ไม่หรอกน่า...

สำยตำของนำงค่อยๆ เลื่อนขึ้นไป มองดูเงำร่ำงท่ีบดบังแสงสว่ำง
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จนมิดอย่ำงเหง่ือตก กระท่ังเห็นใบหน้ำหล่อเหลำงดงำมและประสำน

สำยตำกับนัยน์ตำเย็นเยียบคู่นั้น หัวใจของนำงก็เหมือนร่วงหล่นลงสู่

หุบเหวลึก

ฉู่อินก้มหน้ำหรี่ตำมองนำง ชุดขำวบนร่ำงเขำยังคงสะอำดบริสุทธ์ิ

เหมือนเคย กลิ่นอำยสุภำพทรงภูมิรำวบัณฑิตบนร่ำงยังคงอยู่ จะต่ำงก็

เพียงควำมเย็นชำในดวงตำและน�้ำเสียงที่ไร้ควำมอบอุ่นเท่ำนั้น

"ในที่สุดข้ำก็ตำมเจ้ำทัน"

สุย่หลงิเอ๋อร์กลนืน�ำ้ลำยลงคออย่ำงยำกล�ำบำก ตอนน้ีเป็นเดอืนห้ำ 

ไฉนรอบกำยจึงเหน็บหนำวรำวฤดูหนำวในเดือนสิบสอง

นำงค่อยๆ ถอยหลังหนี ขณะที่ฉู่อินเดินตรงมำหำนำงทีละก้ำว  

นำงเริ่มร้อนรน พยำยำมฉีกยิ้มรับหน้ำอย่ำงใจเย็น

"ท่ำนมำร่วมดื่มสุรำมงคลของข้ำใช่หรือไม่"

เขำยืนเอำมือไพล่หลัง สีหน้ำและท่ำทำงเย็นชำไม่เปลี่ยน

"อย่ำคิดว่ำปั่นหัวข้ำแล้วจะลอยนวลไปได้"

"ปั่นหัว? เมื่อไรกัน ท่ำนอย่ำใส่ควำมคนดี..." นำงแสร้งท�ำหน้ำ 

ไร้เดยีงสำ แล้วรบีโปรยยำสลบออกมำอย่ำงรวดเรว็โดยไม่ให้เขำทันระวัง 

จำกนั้นก็ยิ้มอย่ำงสมใจ "ฮ่ำๆๆ ท่ำนโดนยำสลบของข้ำเข้ำไป รับรองว่ำ

ท่ำนหลับสำมวันสำมคืนไม่ตื่นแน่!"

ฉูอ่นิไม่แสดงสหีน้ำแปลกใจแม้แต่น้อย ท้ังยังไม่มอีำกำรตืน่ตระหนก 

เขำยังคงมองมำท่ีนำงอย่ำงเย็นชำด้วยควำมสงบนิ่งดุจขุนเขำ เอ่ยช้ำๆ 

อย่ำงมีเหตุมีผล

"งั้นหรือ หลับสำมวันสำมคืนไม่ตื่น ประเสริฐ ข้ำจะได้เบำแรงไป
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บ้ำง"

นำงชะงักงนั ขณะก�ำลงัประหลำดใจอยู่ว่ำเหตใุดคนผูน้ีจ้งึไม่ตกใจ

สักนิด นำงก็พลันรู้สึกหน้ำมืดตำลำย

"เอ๊ะ? ไฉนข้ำจึงอยำกนอน เป็นไปไม่ได้..."

นำงสับสนงุนงงย่ิงนัก ตอนท่ีรู้ตัวว่ำตนถูกยำสลบเข้ำให้แล้วจึง

เข้ำใจว่ำ...เขำได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งซัดยำกลับมำใส่นำง!

นำงคิดจะหนี แต่สำยเกินไปแล้ว เข่ำทั้งสองของนำงอ่อนยวบ  

ร่ำงท่ีล้มลงถูกท่อนแขนแข็งแรงย่ืนมำรับไว้ได้พอดิบพอดี ก่อนท่ีนำงจะ

สลบไปในอ้อมอกแข็งแกร่งดุจหินผำ

ทีด้่ำนหน้ำผูค้นคึกคักจอแจ บรรยำกำศเตม็ไปด้วยควำมรืน่เรงิยินดี 

ไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยว่ำเจ้ำสำวคนงำมในห้องหอได้ถูกคนลักพำตัวไปโดยที่

ไม่มีผู้ใดระแคะระคำยแม้แต่น้อย
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สุย่หลงิเอ๋อร์คล้ำยหลบัไปตืน่หนึง่ เมือ่ตืน่ข้ึนมำอกีครัง้นำงก็พบว่ำ

ตนเองก�ำลังนอนอยู่ในห้องที่ไม่คุ้นเคย

ขณะที่ควำมทรงจ�ำในสมองของนำงค่อยๆ ฟื้นตัวจำกควำมมึนงง 

นำงพลันนึกขึ้นได้ว่ำตนสลบไปได้อย่ำงไร

ต้องรีบหนี!

"ว้ำย!"

เสียงตุบดังขึ้น ทันทีที่เท้ำแตะถึงพื้น ร่ำงแบบบำงกลับล้มคะม�ำไป

บนพื้นด้ำนหน้ำเนื่องจำกยืนได้ไม่มั่น

"น่ำตำยนัก! เกิดอะไรขึ้น เอ๊ะ? เท้ำของข้ำขยับไม่ได้"

นำงตกใจท่ีขำทั้งสองไร้ควำมรู้สึก ไร้เร่ียวแรง ทั้งยังไม่อำจขยับ

เคลื่อนไหว

แย่แล้ว! ขำขยับไม่ได้ นำงก็ไม่อำจใช้วิชำตัวเบำ ไม่มีวิชำตัวเบำก็

2
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เท่ำกับว่ำนำงเป็นนกปีกหัก ไม่อำจบินขึ้นท้องฟ้ำได้อีก

"เป็นไปได้อย่ำงไร ไม่น่ำจะเป็นเช่นนี้นี่นำ!"

นำงตื่นตระหนกจนท�ำอะไรไม่ถูก พยำยำมคลำนไปที่ประตูจน

เหนื่อยหอบเหงื่อไหลโซมกำย ทว่ำยังไม่ทันจะถึงขอบประตู เท้ำคู่หนึ่งก็

ปรำกฏขึ้นขวำงทำงไว้เสียก่อน

เท้ำคู่น้ันสวมใส่รองเท้ำผ้ำหุ้มข้อสีด�ำ นำงไล่สำยตำมองตำมแนว

ชุดยำวสีขำวขึ้นไปจนกระทั่งสบเข้ำกับดวงตำเย็นชำที่มองลงมำ

แย่แล้ว!

ฉู่อินขมวดคิ้วน้อยๆ ดวงตำปรำกฏแววสงสัย

"เจ้ำเป็นคนแรกที่ถูกงูด�ำของข้ำกัดแล้วยังสำมำรถขยับตัวได้"

ในท่ีสุดนำงก็ได้รู้ว่ำที่ร่ำงกำยท่อนล่ำงของนำงไร้ควำมรู้สึกเป็น

เพรำะเจ้ำงูสีด�ำตัวเล็กนั่น ผู้ชำยคนน้ีวำงแผนกำรร้ำย ถึงกับใช้งูตัวน้ัน

เพื่อจับนำง และที่นำงยังสำมำรถเคลื่อนไหวร่ำงกำยได้ก็เป็นเพรำะกลืน

ยำถอนพิษลงไปทันเวลำ ทว่ำไม่อำจถอนพิษงูได้หมด

"ท่ำนคิดจะท�ำอะไร"

เขำไม่ตอบ เพียงแค่ยกมุมปำกขึ้นน้อยๆ รำวกับก�ำลังสุขใจอย่ำง

มำกเมื่อเห็นท่ำทำงน่ำอเนจอนำถของนำง

"ข้ำขอเตือนท่ำน ถ้ำท่ำนกล้ำ... อุ๊บ!"

นำงเจบ็จนกล่ำววำจำไม่ออกอกีต่อไป เพรำะเท้ำทีอ่อกแรงเหยียบ

ลงมำบนหลงัของนำงท�ำรำวกบัจะรดีเอำอำกำศจำกปอดนำงให้หมดสิน้

"ผู้อื่นไม่ล่วงเกินข้ำ ข้ำไม่ล่วงเกินผู้อื่น ตอนท่ีเจ้ำตอแยข้ำก็น่ำจะ

รู้ตัวได้แล้ว"
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รองเท้ำสีด�ำยิ่งเพิ่มแรงลงบนร่ำงของนำง

นำงรู้สึกว่ำกระดูกซี่โครงของตนใกล้จะหักเต็มที ควำมเจ็บปวดซึ่ง

เกิดจำกแรงกดบนหลังท�ำให้ใบหน้ำของนำงซีดขำว ริมฝีปำกเขียวคล�้ำ 

กระทั่งหำยใจยังแทบไม่ได้ เหงื่อเม็ดโป้งไหลลงจำกหน้ำผำกทีละหยดๆ

กำรทรมำนทีละน้อยอย่ำงแล้งน�้ำใจท�ำให้ริมฝีปำกนำงสั่นระริก  

นำงรู้ดีว่ำครั้งน้ีตนไม่อำจหนีพ้น จึงได้แต่ปิดตำรอรับกำรลงทัณฑ์ที่จะ

ตำมมำ คำดว่ำครั้งนี้นำงคงต้องร่ำงแหลกเหลว เครื่องในแตกทะลัก  

เจ็บเจียนตำย สรุปคือนำงต้องตำยไม่ดีว่ำอย่ำงนั้นเถอะ

นำงเพ่ิงจะอำยุแค่สบิหก ก�ำลงัอยู่ในวัยสำวสะพรัง่ รกัควำมยุตธิรรม 

จิตใจงดงำม เต็มไปด้วยควำมอยำกรู้อยำกเห็นเรื่องในยุทธภพ เปี่ยมไป

ด้วยควำมหวงัในอนำคตและควำมฝันท่ีมต่ีอควำมรัก แต่นำงกลับต้องมำ

อำยุสั้น ช่ำงไม่ยุติธรรมเสียเลย ฮือๆๆ

ขณะที่นำงคิดว่ำต้องตำยแน่แล้ว แรงกดก็พลันหำยไป

ฉูอิ่นเดินข้ำมตัวนำงไปนัง่บนเก้ำอ้ี ยกกำน�ำ้ชำบนโต๊ะขึน้มำรนิน�ำ้ชำ 

ใส่ถ้วย แล้วจิบอย่ำงสบำยอำรมณ์ด้วยท่ำทีสุภำพสง่ำงำม

สุย่หลงิเอ๋อร์รบีสดูลมหำยใจเอำอำกำศเข้ำปอดเฮอืกใหญ่เฮอืกแล้ว

เฮือกเล่ำ ขณะเดียวกันก็ลอบหวำดผวำในใจ คนผู้นี้ยังไม่คิดจะฆ่ำนำง

ตอนนี้หรอกหรือ

นำงจับตำมองใบหน้ำหล่อเหลำของอีกฝ่ำยอย่ำงระมัดระวัง  

คิ้วเรียวพำดเฉียง นัยน์ตำวำวทอประกำยเกียจคร้ำน โครงหน้ำสุภำพ

เรียบร้อย ดูไปช่ำงคล้ำยคนในส�ำนักศึกษำอย่ำงยิ่ง

ท่ำทีสุภำพสง่ำงำมนั้นท�ำให้ดูไม่ออกเลยว่ำเขำคือจอมมำรแห่ง
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เหมียวเจียงที่ทุกคนในจงหยวนได้ยินชื่อเป็นต้องหน้ำถอดสี ทว่ำกำร 

กระท�ำเมือ่ครูแ่สดงให้เห็นชดัแล้วว่ำเขำเป็นคนทีฆ่่ำคนได้โดยไม่ขมวดคิว้

"ต้วนอวี้สืออยู่ที่ใด"

สุย่หลงิเอ๋อร์ตำเป็นประกำย พลนัเข้ำใจสำเหตท่ีุอกีฝ่ำยไม่รีบฆ่ำนำง 

ในทนัท ีในใจจงึคดิหำโอกำสเอำตวัรอดโดยใช้ประโยชน์จำกสถำนกำรณ์นี้

"พวกเขำหนีไปไกลสุดหล้ำฟ้ำเขียวแล้ว ต่อให้ท่ำนพลิกแผ่นดินหำ

ก็หำไม่พบ"

"ไม่แน่เสมอไปหรอก"

นัยน์ตำเย็นชำเป็นประกำยดุจแสงดำวค่อยๆ กวำดมองมำ แลดู

คมกริบโดยไม่จ�ำเป็นต้องถลึงตำ

นำงถือโอกำสตอกไข่ใส่สี

"ข้ำไม่รู้ว่ำพวกเขำอยู่ที่ใด เดือนกว่ำที่ผ่ำนมำนี้ข้ำพะวงแต่เรื่องหนี

อย่ำงเดยีว ไม่มปัีญญำสนใจเรือ่งอืน่" เมือ่เหน็เขำเงียบไม่ส่งเสยีง นำงจงึ

แอบช�ำเลืองมองแวบหนึ่งแล้วกล่ำวต่อ "ท่ำนตัดใจซะเถอะ!"

นำงเชื่อว่ำหำกจอมมำรต้องกำรรู้ร่องรอยของพ่ีเขยใหญ่จำกนำง 

เขำจะต้องไม่ฆ่ำนำง เช่นนั้นนำงก็มีทำงหำโอกำสหนีเอำตัวรอดไปได้

ทันใดนั้นร่ำงของนำงก็ถูกหิ้วลอยสูงเหนือพื้น

"ท่ำนท�ำอะไร!"

คนผู้น้ีห้ิวนำงรำวกับเหย่ียวคำบลูกเจี๊ยบ ท�ำเสมือนนำงไร้น�้ำหนัก 

ก่อนที่เสียงเย็นชำของเขำจะดังขึ้นข้ำงหูนำง

"ดีท่ีเจ้ำเตือนข้ำ ไม่เช่นนั้นข้ำคงลืมไปแล้วว่ำตลอดส่ีสิบเก้ำวันที่

ผ่ำนมำข้ำถูกเจ้ำปั่นหัวอย่ำงไรบ้ำง"

Page ��������������� .indd   32 21/12/2561 BE   15:39



33

โม ่ เหยียน

ชั่วพริบตำ แววอ�ำมหิตในดวงตำคู่นั้นท�ำให้นำงกลัวจนตัวสั่น นำง

เคยเห็นแววตำเช่นนี้มำก่อน เป็นแววตำที่คล้ำยแววกระหำยเลือดใน

ดวงตำของเสือดำวก่อนจะล่ำเหยื่อ เย็นเยียบ ไร้ควำมปรำนี

ก่อนที่สุ่ยหลิงเอ๋อร์จะรู้ตัวว่ำฉู่อินคิดจะท�ำอะไร ตัวนำงก็ถูกย่ืน 

ออกไปนอกหน้ำต่ำงกลำงอำกำศ ท�ำให้นำงตกใจจนต้องสดูลมหำยใจลกึ

เท้ำของนำงห่ำงจำกพ้ืนดินสบิจัง้* เตม็ๆ เบือ้งล่ำงเตม็ไปด้วยเศษหิน 

และเศษกระเบื้องอันแหลมคมซึ่งล้วนสำมำรถบำดผิวเน้ือและแทงทะลุ

อวัยวะภำยในของนำง ก่อนทีน่ำงจะขำดใจ นำงคงต้องหล่ังเลอืดเจบ็ปวด

อย่ำงแสนสำหัสแน่

นำงไม่กลวัควำมสงู แต่นัน่เป็นตอนทีน่ำงยังสำมำรถกระโดดโลดเต้น 

ได้ ส�ำหรบันำงแล้ว ควำมสงูระดบันีไ้ม่ท�ำให้นำงหวำดกลวัได้ ทว่ำเมือ่สองขำ 

ไร้เรี่ยวแรงจนไม่อำจใช้วิชำตัวเบำเช่นในขณะน้ี ควำมรู้สึกหวำดกลัว 

เสียวสันหลังวำบจึงแล่นเข้ำมำเกำะกุมจิตใจนำง

แต่... เขำจะปล่อยมือจริงหรือ นำงยังสงสัย

"ในเมื่อไม่รู้ว่ำเขำหนีไปท่ีใด เจ้ำก็ไม่มีค่ำพอที่จะใช้ประโยชน์อีก  

ข้ำจะเก็บเจ้ำไว้ท�ำไม"

"ไม่นะ...."

กระทัง่โอกำสร้องขอชวิีตก็ยังไม่ม ีนำงถูกโยนทิง้ลงไปอย่ำงไร้ควำม

ปรำนี ชัว่ขณะท่ีร่ำงร่วงหล่น นำงรูส้กึถึงควำมกลวัทีม่ต่ีอควำมตำย หัวใจ

อัดแน่นรำวถูกบีบ เลือดลมไหลตีกลับ จนถึงตอนน้ีนำงถึงได้รู ้ว่ำตน 

เดินหมำกผิดตำเสียแล้ว

* จั้ง เป็นหน่วยวัดควำมยำวของจีน เทียบระยะได้ประมำณ 3.33 เมตร
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จอมมารเจ้าหัวใจ

ชำยคนนี้ไม่มีพื้นที่ส�ำหรับกำรต่อรอง!

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623426.html


