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บทน�ำ

แสงจันทร์กระจ่าง บ้านหลังงามเงียบสงบไร้เสียง

ภายใต้แสงไฟนวลสลัวยังสามารถมองเห็นรายละเอียดอันประณีตบน

สถาปัตยกรรมภายในบริเวณบ้านได้อย่างชัดเจน หลังผ่านงานฉลองอัน

ครึกครื้นมาทั้งคืน คนทั้งหลายต่างพากันหลับใหล มิได้ตระหนักถึงอันตราย

ที่ก�าลังคืบคลานเข้ามา

"เรียบร้อย ข้าจัดการใส่ยาคลายเส้นเอ็นชนิดออกฤทธิ์ช้าในอาหารค�า่

ของคนสกุลกู้แล้ว ป่านนี้ยาคงออกฤทธิ์แล้วล่ะ"

บรุษุผูห้นึง่ถอดชดุอาจารย์สอนกงัฟปูระจ�าสกลุกูอ้อก เหลอืเพยีงชดุด�า

ทัง้ตวั แสงจนัทร์สะท้อนความคมของดาบทีเ่หนบ็อยูต่รงเอวให้เหน็อย่างเด่นชดั

"ท�าได้ดี" ชายหนุ่มที่เดินน�าหน้าหัวเราะเสียงเย็น สายตาจับจ้องไปยัง

เรือนต่างๆ ในบ้านก่อนพึมพ�าด้วยเสียงระดับที่มีแต่ตัวเองได้ยินเท่านั้น  

"สกุลกู้น่ะรึ ก็แค่ตระกูลขุนนางธรรมดาๆ ไม่ได้สูงส่งอะไร ท�ามาเป็นซื่อตรง
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ต่อราชบัลลังก์ ในเมื่อคิดขวางทางข้า คราวนี้แม้แต่จักรพรรดิก็ช่วยพวกเจ้า

ไม่ได้หรอก"

พอเขาหลับตาลง มือที่เดิมทีทิ้งสบายๆ อยู่ด้านหลังก็โบกไปข้างหน้า

เพื่อให้สัญญาณ

ชายชดุด�าหลายสบิคนทีย่นือยูข้่างหลงัพุง่เข้าบ้านสกลุกูอ้ย่างเงยีบเชยีบ

แต่รวดเรว็ ครูห่นึง่หลงัจากนัน้ชายคนน�ากถ็ลงึตาพร้อมส่งเสยีงค�ารามแหลม

บาดห ูท�าลายราตรสีงบเงยีบ เปิดฉากโศกนาฏกรรมฆ่าล้างตระกลูในพรบิตา

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ ชายชุดด�าซึ่งยืนนิ่งดั่งหินผาอยู่ตามจุดต่างๆ 

กล็งมอืพร้อมกนัทนัท ีพวกมนัยกเท้าถบีประตทูกุบานทีข่วางกัน้ ดาบคมปลาบ

ในมือกวัดแกว่งล้อแสงจันทร์ก่อนวาดเป็นเส้นโค้งแห่งความตายเส้นแล้วเส้น

เล่า อาวุธวาดผ่านที่ใดก็มีแต่เสียงร้องโหยหวนและกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้ง  

เชงิเทยีนทีถ่กูซดัจนล้มระเนระนาดโหมไหม้ความอลหม่านโกลาหล เปลวเพลงิ

ดุจไฟประลัยกัลป์จากขุมนรกกลืนกินทุกสิ่งของสกุลกู้จนหมดสิ้น

ชายคนน�าเดินลอยชายมามองหาบางอย่างอยู่ตรงหน้าทะเลเพลิงก่อน

หยุดยืนที่หน้าเรือนเอก มุมปากยกยิ้มเย็นเยียบแฝงความร้ายกาจ มือทั้ง 

สองข้างปล่อยพลังลมปราณใส่ประตูไม้จนแตกกระจุย

"ในที่สุดก็หาเจอ ข้ายังนึกแปลกใจอยู่ว่าท่านกู้และฮูหยินหนีไปไหน 

กันหมด"

เขากล่าวพลางปัดมือเบาๆ ให้เศษไม้หลุดออกไป

"ท่านเป็นใคร เหตุใดจึงบุกมาสกุลกู้ยามวิกาล"

เสียงแคร้งดังขึ้น เด็กหนุ่มคนหนึ่งถือกระบี่ยืนบังใต้เท้ากับฮูหยินกู้ 

ปลายกระบี่ชี้ไปที่ชายชุดด�า ใบหน้าคมคายหล่อเหลาให้ความรู้สึกติดตา 
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ตรึงใจ

"เดี๋ยวยมบาลก็บอกเจ้าเองนั่นล่ะ"

ดวงตาของชายชดุด�าทอประกายขณะขยบัตวัอย่างรวดเรว็ พรบิตาเดยีว

เขาก็มาถึงตัวเด็กหนุ่ม

เขาจ�าได้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือบุตรชายคนโตของใต้เท้ากู้ อายุเพียง 

สิบห้าแต่กลับมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะวีรบุรุษหนุ่มน้อย น่าเสียดายเหลือเกิน

ที่อีกฝ่ายจะต้องสิ้นชื่อในอีกประเดี๋ยวด้วยมือของเขาแล้ว

ครั้นเห็นว่าชายชุดด�าพุ่งเข้ามา กู้เหยียนร้องฮึ กระบี่คมกริบในมือ 

พลิ้วไหวดุจมังกรแหวกว่ายแทงเข้าที่หว่างคิ้วคนร้าย

ชายชุดด�าไม่หลบแต่กลับยิ้มมุมปาก เขาสะบัดแขน แตะนิ้วชี้ลงบน

กระบี่ที่พุ่งเข้ามา

ก�าลังภายในอานุภาพรุนแรงกระแทกกระบี่อย่างจัง สั่นสะเทือนจน 

ง่ามนิ้วของเด็กหนุ่มฉีกขาด กระบี่ในมือหลุดร่วงลงในทันที

ชายชุดด�าฉวยจังหวะพุ่งเข้ามาข้างหน้ากู้เหยียน ใช้เพียงนิ้วรับฝ่ามือ 

ที่ฟาดเข้ามา กระแสความเย็นแปลกประหลาดปะทะเข้าที่หน้าอกเด็กหนุ่ม

อย่างรนุแรง เขารูส้กึแน่นจกุ ไอเยน็แหลมคมดัง่ใบมดีโจมตอีวยัวะส�าคญัทัว่ร่าง

"เหยียนเอ๋อร์!"

เห็นกู้เหยียนกระอักเลือด สองสามีภรรยาสกุลกู้ก็ร้องตะโกนออกมา

พร้อมกัน

"ไม่ต้องกังวล อีกเดี๋ยวก็ถึงตาพวกเจ้าแล้ว"

ชายชุดด�ายิ้มน้อยๆ พลางพุ่งเข้าหาทั้งคู่อย่างรวดเร็ว

"อย่าได้คิดแตะต้องลูกเมียข้า"
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กู ้ไห่ค�ารามขณะควงกระบี่ในมือ แต่แขนกลับไม่มีแรงเพราะพิษ 

ในอาหาร เขาวาดกระบี่ได้เพียงกระบวนท่าเดียวก็หมดแรง

"เมื่อโดนวางยาคลายเส้นเอ็น เจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับคนพิการ"

ดวงตาของชายชดุด�าฉายแววเยาะหยนัและจติสังหาร เขามองดสูภาพ

สองสามภีรรยาสกลุกูด้้วยความสะใจทีไ่ด้ล้อเล่นกบัชวีติคน ราวกบัแมลงน้อย

บนฝ่ามือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอด

กู้ไห่ตระหนักดีแก่ใจว่าคืนนี้คงยากจะหนีรอดจึงเอาตัวบังภรรยาไว้

พลางก�าชับเสียงค่อย

"พาเหยียนเอ๋อร์หนีไป เร็ว!"

"ไม่!"

ฮูหยินกู้ตัวสั่นระริก ส่ายศีรษะทั้งน�้าตานองหน้า

"เร็วเข้า! พาเหยียนเอ๋อร์หนีไป! ได้ยินหรือไม่ ไป!"

กู้ไห่ตะโกนอย่างเจ็บปวด ผลักภรรยาไปข้างหลังแล้วพุ่งตัวเข้าหา

คนร้าย สองแขนแข็งแรงตรึงร่างชายชุดด�าที่อยู่ไม่ไกลนักเอาไว้แน่น

"รนหาที่เองนะ"

ชายชุดด�าไม่คิดหนี หากแต่ดูเหมือนยินดีให้อีกฝ่ายรี่เข้ามาจับ เขา 

หรี่ตาแล้วฟาดฝ่ามือลงบนแผ่นหลังกู้ไห่ไม่ยั้ง ทุกคราวที่ฝ่ามือฟาดกระทบ 

ผิวเนื้อ กลิ่นคาวเลือดก็จะคลุ้งเพิ่มขึ้นในอากาศ ทุกคราวที่เสียงฟาดฝ่ามือ 

ดังก้อง แผ่นหลังเหวอะหวะก็จะมีเลือดสาดกระเด็นออกมา

ในที่สุดชายชุดด�าก็ดูเหมือนจะสาแก่ใจ เขาเหยียดยิ้ม สองมือเปื้อน

เลือดยื้อยุดฉุดกระชากจนแขนสองข้างของประมุขสกุลกู้หักกร๊อบลงทันที  

จากนั้นจึงกระโดดเข้ามาขวางฮูหยินกู้ที่ก�าลังพาบุตรชายหนี
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หญิงวัยกลางคนกวาดตามองรอบห้องด้วยความตระหนก เมื่อเห็น

สภาพของสามีก็หวีดร้องออกมา

"เจ้าคนชั่ว เอาชีวิตสามีข้าคืนมานะ!"

นางงับมือคนร้ายอย่างเลือดขึ้นหน้า

ชายชุดด�ายืนนิ่งกับที่ เลิกคิ้วอย่างไม่ยี่หระแล้วยกเท้าถีบอย่างแรงเข้า

ที่หน้าอกฮูหยินกู้ซึ่งไม่รู้วรยุทธ์จนนางร่วงลงพื้น ทับลงบนตัวกู้เหยียนที่ยัง 

สลบอยู่

"พวกเจ้าควรขอบใจข้านะ สมาชิกสกุลกู้ทุกชีวิตจะตายเหี้ยนในคืนนี้ 

ต่อไปอยู่ในปรโลกจะได้ครึกครื้นอย่างไรล่ะ"

เขายิ้มจางขณะมองบุคคลทั้งสามซึ่งยังแน่นิ่ง ถีบตะเกียงร่วงจากโต๊ะ

พลางทอดสายตาชืน่ชมเปลวเพลงิทีค่่อยๆ ลกุไหม้เผาผลาญทกุสิง่ในเรอืนเอก

เปลวเพลิงเต้นระริกอยู่ในความมืด ชายชุดด�าคนอื่นเสร็จสิ้นภารกิจ

อย่างรวดเรว็ พวกมนัเร่งถอนก�าลงัออกจากบ้านสกลุกูท้ีเ่วลานีไ้ม่ต่างอะไรกบั

นรกบนดิน

ความร้อนจากเปลวเพลิงฉุดกู้ไห่ให้ฟื้นคืนสติ เขากระถดร่างเข้าไปหา

ลูกเมียช้าๆ

เสียงหัวใจแผ่วอ่อนลอยมากระทบโสตประสาท ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียง 

ของผู้ใด

แม้เขาจะเสียเลือดไปมาก ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล แต่เขาก็ยัง 

เอาตัวบังเปลวไฟให้ทั้งคู่

ก่อนที่วาระสุดท้ายจะมาถึง สองแขนสาหัสกางออกราวกับปีกยักษ์  

คอยปกปักรักษาลูกเมียใต้ร่างตนอย่างสุดความสามารถ...
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เสียงฆ้องกลองดังอึกทึก เกี้ยวเจ้าสาวประดับผ้าแพรสีแดงสดเคลื่อนที่

ด้วยแรงคนหามท่ามกลางแสงสนธยาเข้มข้น ที่เคลื่อนตามมาด้านหลังคือ

สินสอดอลังการที่ใครเห็นเป็นต้องกัดลิ้นด้วยความอิจฉาและบรรดาลูกคู่ที่ 

ตามมาสร้างความครึกครื้น

เกี้ยวมงคลเคลื่อนไปในแสงสนธยาก่อนมาหยุดหน้าเรือนงดงาม 

หลังหนึ่งนอกเมือง ภายในเรือนเตรียมพร้อมส�าหรับต้อนรับเจ้าสาวนานแล้ว 

การจัดการรับเจ้าสาวและผู ้ติดตามเข้าเรือนเป็นไปอย่างพิถีพิถันและ

ระมัดระวัง

งานแต่งนี้ควรจะครึกครื้นตื่นเต้น แต่ขบวนส่งเจ้าสาวกลับยิ้มแปลกๆ 

ราวกบัก�าลงัรอดเูรือ่งตลก พวกเขาดืม่เหล้าอย่างเงยีบเชยีบ ช�าเลอืงมองสหีน้า

บ่าวไพร่ในเรือนแล้วยิ้มเจ้าเล่ห์

ชายหนุ่มผู้ที่น�าอยู่หน้าขบวนมาตลอดทางลุกขึ้นช้าๆ แล้วสาวเท้าเดิน

1
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เข้าลานบ้าน กวาดตามองทศันยีภาพรอบตวั มมุปากยกยิม้เยน็อย่างอดไม่ได้

"สกุลกู้หรือ ข้าช่างมีวาสนากับสกุลกู้เสียจริง"

เขาพึมพ�ากับตัวเองขณะเดินอย่างเนิบช้าไปยังเรือนพักของเจ้าสาว  

ก้าวเดินที่มั่นคงหนักแน่นเหยียบผ่านใบไม้แห้งบนพื้น

เหตฆุ่าล้างโคตรเมือ่หลายปีก่อนไม่ได้ท�าให้สกลุกูล่้มสลายอย่างสิน้ซาก 

กู้เหยียน ทายาทเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตแม้ร่างกายอ่อนแอ แต่เขาก็ได้ 

กลายมาเป็นวาณิชผู้โดดเด่นลือชื่อแห่งเมืองหลวง

ภายในลานวิจิตรบรรจงประดับด้วยโคมผ้าสีแดง ถึงจะเป็นเพียง 

สถานทีพ่กัขบวนเจ้าสาวกย็งัตกแต่งเสยีหรหูรา เพยีงแต่ผูท้ีย่นืเฝ้าอยูห่น้าลาน

นั้นหาได้มีเพียงสาวใช้ที่ติดตามมาจากบ้านเจ้าสาวเท่านั้น ยังมีชายฉกรรจ์

หลายคนยืนคุมแน่นหนา ราวกับมีความลับบางอย่างที่ยังไม่อาจเปิดเผย

"พ่อบ้านซิน"

แม่สื่อวิ่งหน้าตื่นมารับ มุมปากประดับรอยยิ้มแข็งเกร็ง

"เจ้าสาวสบายดีหรือไม่"

ซินจุยเอามือไพล่หลังถามเสียงต�่า เขายืนพิงกรอบหน้าต่างห้อง 

มองเข้าไปข้างใน เห็นเจ้าสาวนั่งหมดแรงอยู่บนตั่ง

"ทีแรกคงเพราะยายังออกฤทธิ์อยู่ นางเลยยังเชื่อฟังดีเจ้าค่ะ แต่นี่ยา

จวนจะหมดฤทธิ์แล้ว เกรงว่าสักพักนางจะเริ่มโวยวายอีก"

แม่สื่อตอบเสียงเบาพลางใช้ผ้าสีแดงซับเหงื่อ

"เช่นนั้นก็ให้ยาเพิ่ม ก่อนที่นางจะไหว้ฟ้าดินกับกู้เหยียน ห้ามเกิดเรื่อง

ผิดพลาดเด็ดขาด มิเช่นนั้นหากท�าไม่ได้ตามที่นายท่านทั้งหลายสั่งไว้จน 

ละครฉากนี้พังไม่เป็นท่า ต่อให้เจ้ามีสิบหัวก็คงไม่พอรับอาญา"
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ซินจุยเอ่ยเสียงเย็น เหลือบมองเจ้าสาวอย่างปราศจากความเคารพ 

แม้เพียงน้อยนิด

"เจ้าค่ะ"

แม่สื่อพยักหน้าหวาดๆ มือบิดผ้าเช็ดหน้าแน่น

ซนิจยุแค่นหวัเราะ สายตาพนิจิมองเจ้าสาวทีส่วมมงกฎุหงส์คลมุผ้าแดง 

แม้ผ้าคลุมสีแดงจะบดบังใบหน้านางทั้งหมด แต่เขาเคยได้ยินว่าแม่นางผู้นี้

งามจับจิตจนขุนนางผู้ใหญ่หลงใหลได้ปลื้ม คอยเฝ้าพะเน้าพะนออยู่ไม่ห่าง

"ต่อให้งามแค่ไหนหญิงโคมเขียวก็ยังคงเป็นหญิงโคมเขียววันยังค�่า  

คนอย่างกู้เหยียนได้ภรรยาระดับนี้ก็บุญแล้ว คิดหรือว่าสกุลซินจะยอมยก 

คุณหนูให้"

เขาหัวเราะเสียงเย็นอย่างดูแคลนก่อนเดินจากไป

แม่สือ่ซบัเหงือ่ทีห่น้าผากแล้วเดนิเข้าไปดอูาการเจ้าสาวในห้อง ฉบัพลนั

นางเหลือบเห็นแสงสว่างวาบ รู้สึกเจ็บที่หลังมือราวกับถูกมีดบาด นางเจ็บ 

จนดึงมือกลับ พบว่าบนหลังมือมีรอยเลือด

"นี่มันอะไร..."

นางยังพูดไม่ทันจบก็ถูกของบางอย่างกระแทกเข้าที่หว่างคิ้ว หน้ามืด

หมดสติไปทันที

เงาร่างหนึง่กระโดดลงมายนืนอกประตไูม้อย่างไร้เสยีง นยัน์ตาเยน็เยยีบ

จ้องมองเรือนร่างอรชรที่นอนอิงอยู่บนตั่งนุ่ม ริมฝีปากหยักยิ้มน้อยๆ แววตา

เยือกเย็นชวนขนลุก

"นี่สินะตัวปัญหาที่สกุลซินส่งมา"

เขาพึมพ�าก่อนหายไปจากหน้าประตู
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ร่างงามแบบบางบนตั่งเริ่มขยับน้อยๆ

เสยีงของซนิจยุลอดทะลมุ่านบางเบาทีก่รอบหน้าต่างมาเข้าหจูือ่เหนยีง

ชัดเจน นางถอนหายใจ ร่างทั้งร่างอ่อนยวบแทบไม่มีแรงเหลือ

เกดิอะไรขึน้กนัแน่ จ�าได้ว่าวนันัน้...นางได้รบัจดหมายเชญิไปเยอืนบ้าน

ของใต้เท้าซินเหมือนที่แล้วมา ใครจะรู้ว่าหลังจากดื่มสุราเข้าไปจอกหนึ่งนาง

ก็หมดสติรับรู้ทุกสิ่ง กระทั่งตื่นขึ้นมาอีกทีจึงพบว่าตนถูกจับแต่งชุดเจ้าสาว 

สวมมงกุฎหงส์ คลุมผ้าปิดหน้า นั่งอยู่บนเกี้ยวมงคลที่โคลงเคลงไปมาแล้ว

นางพยายามร้องตะโกนแต่กลับไม่มีเสียงสักแอะ เพิ่งจะรู ้สึกว่า 

ยาหมดฤทธิ์ก็ตอนที่เข้ามาในเรือนเล็กหลังนี้ 

เหงื่อเย็นๆ ไหลออกมาตามผิวเนื้อนวลเนียน หญิงสาวร้องเบาๆ  

ขณะขยับตัวอย่างยากล�าบาก นางเงื้อมืออ่อนแรงดึงผ้าคลุมหน้าสีแดงออก 

ภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือห้องเล็กที่ตกแต่งอย่างหรูหรา เครื่องเรือนแต่ละชิ้น

ประดับด้วยอักษร 'คู่มงคล' ตัวโตซึ่งตัดจากผ้าแพรสีแดง

ที่นี่คือที่ใด พวกเขาจะท�าอะไรกับนาง

นางได้ยินมาว่าใต้เท้าซินจะแต่งคุณหนูซินให้สกุลกู้ซึ่งเป็นที่ดูแคลนไป

ทั้งเมืองหลวงมิใช่หรือ ตอนได้รับเทียบเชิญนางยังแปลกใจอยู่เลยว่าเหตุใด 

ใต้เท้าซินจึงเรียกใช้นางทั้งที่ใกล้ถึงวันมงคลเต็มที

นางเคยเจอเขาไม่กี่ครั้ง เดิมทีคิดจะปฏิเสธ แต่ท่านแม่ยืนกรานว่า 

อกีฝ่ายบารมสีงูส่ง ทรพัย์สมบตัมิากม ีหอคณกิาของพวกนางไม่อาจล่วงเกนิได้

"ปล่อยข้าออกไป"

จื่อเหนียงพึมพ�า พยายามดึงมงกุฎหงส์ทิ้งจนผมเผ้าหลุดลุ่ย นางพยุง

ร่างไปที่ประตู ใช้มือสั่นเทาดันประตูเปิด แต่ประตูลงกลอนจากข้างนอก  
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นางออกแรงดนัเท่าไรกเ็ปิดไม่ออก สดุท้ายกไ็ด้แต่เอาตวัพงิประต ูหอบหายใจ

หนัก

"ยังไม่ทันจะท�าอะไรก็หอบแล้วรึ"

เสียงเยาะหยันดังขึ้นจากข้างหลัง จื่อเหนียงตกใจ หันไปหาต้นเสียง

อย่างลนลาน แต่เพราะมือเท้าอ่อนแรงจากฤทธิ์ยา ไม่อาจทรงตัวเอาไว้ได้ 

ร่างอรชรจึงหล่นยวบไหลจากประตูไม้สลักลายลงไปกองกับพื้น

จื่อเหนียงเบิกตากว้างอย่างตระหนก สอดส่ายสายตาไปรอบห้อง 

แต่กลับไม่เห็นเงาของใครสักคน นางกัดริมฝีปาก มั่นใจว่าตนไม่ได้หูฝาด 

ถ้อยค�าน่าอับอายที่เปล่งออกมาด้วยเสียงเย็นเยียบเมื่อครู่ยังสะท้อนก้องอยู่ 

ในสมอง มีใครอีกคนอยู่ในห้องนี้

ซ�้ายัง...เป็นผู้ชายเสียด้วย

สองมอืเลก็ก�ากระโปรงชดุแต่งงานแน่น นางรูส้กึงวยงง แม้จะถกูวางยา

จนเคลื่อนไหวได้เชื่องช้า แต่หูของนางยังใช้การได้ดีอยู่ ทีแรกห้องนี้มีแต่นาง

เพียงคนเดียว ผู้ชายคนนั้นเข้ามาได้อย่างไร เขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไร เหตุใด

นางจึงไม่รู้สึกตัวเลยสักนิด

"ท่านเป็นใคร"

จือ่เหนยีงรวบรวมความกล้าเอ่ยถาม คบืตวัไปข้างหน้าอย่างระมดัระวงั 

เครื่องประดับบนตัวร่วงลงพื้นทีละชิ้นสองชิ้น

เสยีงแค่นหวัเราะเยอืกเยน็ดงัแว่วมา หญงิสาวตืน่ตระหนก มอืคว้าโต๊ะ

ค่อยๆ พยุงกายยืนขึ้น

แม้จะมองไม่เห็นตัว แต่นางสัมผัสได้ว่ามีคนอยู่ในห้อง เพียงค�าพูด 

ไม่กี่ประโยคก็ท�าให้นางตัวสั่นสะท้านอย่างไม่อาจห้าม
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เมื่อยืนตั้งหลักได้ในที่สุดจื่อเหนียงก็หันหลังกลับไปมอง แต่กลับถูก

กระแสอากาศร้อนพัดเข้าใส่ นางร้องเสียงเบา ริมฝีปากแดงเรื่อที่เผยอ 

ออกน้อยๆ ถูกมือคร้ามแดดหยาบหนายื่นเข้ามาปิดปาก

"อุ๊บ..."

หญิงสาวเบิกตาโพลงด้วยความหวาดกลัว นางพยายามดิ้นรน แต่

เนื่องจากฤทธิ์ยายังไม่สลายไปจึงท�าให้นางเหมือนแค่เอาตัวถูไปกับร่างของ 

อีกฝ่ายมากกว่า ร่างอรชรเบียดชิดกับชายคนนั้นโดยมีเพียงผ้าไม่กี่ชิ้น 

ขวางกั้น จื่อเหนียงตระหนักได้ทันทีว่าเขารูปร่างสูงใหญ่เพียงใด

"เจ้าใจร้อนกับผู้ชายทุกคนเลยหรือไร"

ชายหนุ่มหัวเราะ ก้มหน้าลงซบกับเรือนผมสีด�ายุ่งเหยิง ซ�้ายังลูบไล้ผิว

เนื้อเนียนละเอียดอย่างหยาบคาย

หญงิสาวส่ายศรีษะแรงๆ น�า้ตาเอ่อกบตาก่อนไหลพรากทนัททีี่ รมิฝีปาก 

ของผู้บุกรุกสัมผัสลงบนผิวกายนวลเนียน

ชายหนุ่มแตะโดนน�้าตาก็ขมวดคิ้วพร้อมสบถออกมาเบาๆ เขาคลาย

การเกาะกุม ดึงตัวนางเข้าห้องด้านใน คราวนี้ต่อให้มีคนแอบมองที่หน้าต่าง

ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

"ปล่อยข้า..."

หญิงสาวร้องเสียงเบา พยายามกัดริมฝีปากกลั้นน�้าตาทว่าก็ไร้ผล

"เก็บน�้าตาของเจ้าซะ"

ชายหนุ่มยืนค�้าตัวนาง ก้มหน้ามองบ่าเพรียวที่สั่นไหวเพราะแรงสะอื้น 

เดมิทเีขาคาดหวงัว่าจะได้เหน็หญงิงามเมอืงเย้ายวนเหมอืนนางปีศาจจิง้จอก 

มิคาดกลับได้พบผู้หญิงบอบบางเหมือนดอกไม้ ทั้งยังขี้แยถึงขั้นแค่แตะเบาๆ 
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ก็พร้อมจะหลั่งน�้าตาได้ทุกเมื่อ

"ท่านเป็นใครกันแน่ ที่นี่ที่ไหน ปล่อยข้าไปนะ"

จื่อเหนียงร้องไห้อย่างน่าสงสาร นางยกมือขึ้นเช็ดน�้าตาที่เอ่อจนท�าให้

สายตาพร่าเลือน หวังจะเห็นบุรุษตรงหน้าให้ถนัดชัดตาแต่กลับต้องตระหนก

จนได้แต่สูดหายใจ

ชายคนนัน้รปูร่างสงูใหญ่ สวมชดุด�าทัง้ตวั หน้ากากไหมเนือ้ดสีดี�าปิดบงั

ใบหน้าไปเสียครึ่งหนึ่ง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นนอกหน้ากากคือริมฝีปากบาง 

ทีเ่ม้มเป็นเส้นตรง ขบัเน้นผวิคร้ามแดดและกลิน่อายอนัตรายทีแ่ผ่แผดออกมา 

เพียงได้เห็นนางก็กลัวจนวิญญาณแทบจะหลุดจากร่าง

"เจ้าไม่รู้รึว่าที่นี่ที่ไหน"

ชายหนุ่มถามเสียงเย็น เห็นชัดเจนว่าจื่อเหนียงหวาดกลัวเพียงใด

จือ่เหนยีงกลวัจนถอยกรดู แต่แค่ขยบัตวันางกไ็ด้ยนิเสยีงแหลมเสยีงหนึง่ 

เงาด�าพุ่งตรงเข้ามาคว้าเอวอรชรมั่น หญิงสาวหวีดร้องเบาๆ ยังไม่ทันเห็น 

ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นก็รู้สึกแน่นที่บั้นเอวก่อนร่วงลงสู่อ้อมกอดของเขา

"ก่อนที่ข้าจะถามจบจงอยู่นิ่งๆ อย่าฤทธิ์มาก"

ผู้บุกรุกข่มขู่ด้วยน�้าเสียงเนิบนาบ เขากระชับนางแน่นขึ้นแล้วดึงตัวมา

เผชญิหน้ากนั จือ่เหนยีงหมดปัญญาจะขดัขนื ท�าได้เพยีงปล่อยให้อกีฝ่ายจ้อง

มองด้วยสายตาเหี้ยมเกรียม

"ท่านเป็นใครกันแน่ ข้าไม่ใช่คนสกุลซินย่อมไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหน ปล่อยข้า

ไปนะ ข้าจะกลับบ้าน!"

จื่อเหนียงร้องอย่างน่าสงสาร นางส่ายหน้าแรงๆ จนน�า้ตากระเซ็น 

โดนมือคร้ามแดด เมื่อนางเลื่อนมือสั่นระริกมาที่เอวจึงพบว่าสิ่งที่รัดรึงนาง 
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เอาไว้จนกระดิกกระเดี้ยไม่ได้คือแส้สีด�าเส้นโต

"เจ้าไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหน ไม่รู้ว่าเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่รึ" ชายหนุ่มหรี่ตา

อย่างสงสัย แววขบขันฉายขึ้นในดวงตา เขาดึงแส้ให้แน่นขึ้น "หลายวันมานี้

ขุนนางผู้ใหญ่หลายคนในเมืองหลวงก�าลังเตรียมจ�าอวดฉากใหญ่ สกุลซิน 

อ้างว่าจะตบแต่งบุตรสาวให้กู้เหยียน แต่ความจริงกลับเอาหญิงคณิกาที่ 

เล่าลือกันว่างดงามที่สุดในเมืองหลวงมาเป็นตัวแทน หวังจะฉีกหน้าเจ้าบ่าว

ในพธิไีหว้ฟ้าดนิ ทีข้่ามาวนันีก้เ็พือ่ดหูน้าเจ้าสาวว่าจะงดงามกระชากวญิญาณ

สักเพียงไหน"

ชายหนุ่มพูดช้าๆ ขณะจับตาดูปฏิกิริยาของหญิงสาว

ยิ่งเขาพูดมากเท่าไรจื่อเหนียงก็ยิ่งหน้าซีดลงเท่านั้น กว่าเขาจะพูดจบ

ใบหน้างดงามกป็ราศจากสเีลอืด หญงิสาวตวัสัน่ด้วยความกลวั ส่ายหน้าอย่าง

ไม่อยากเชื่อหู

"ไม่ ไม่จริง ต้องเป็นการเข้าใจผิดแน่..."

นางพมึพ�าอย่างลนลาน ไม่อยากเชือ่ว่าตนได้กลายเป็นตวัละครส�าคญั

ของเรื่องตลกบ้าๆ นี่

"ก่อนที่เจ้าจะรับเงินไม่ได้ถามรายละเอียดให้เข้าใจก่อนหรือไร หรือ

บางทเีจ้าคงเคยชนิกบัการรบัเงนิโดยไม่ถามไถ่ว่าลกูค้าจะให้ท�าอะไรบ้างสนิะ"

ชายชุดด�าดึงแส้จนจื่อเหนียงต้องเขย่งเท้าตาม เขายื่นหน้าเข้ามาใกล้ 

ลมหายใจอุ่นร้อนเป่ารดผิวเนื้อ แม้เขาจะไม่ได้แตะต้องเนื้อตัวแต่กลับน�ามา

ซึ่งแรงคุกคามอย่างที่สุด

"ท่าน...พูดจาเลอะเทอะ..."

จื่อเหนียงฟังออกว่าอีกฝ่ายก�าลังดูหมิ่นตนจึงผลักเขาออกด้วย 
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ความขัดเคือง ในใจว้าวุ่นจนคิดอะไรไม่ออกเมื่อได้รู้ความจริง

หรือทุกสิ่งจะเป็นเพียงเรื่องตลกร้ายอย่างที่เขาพูด ใต้เท้าเหล่านั้น 

คิดจะหยามเกียรติกู ้เหยียนจึงเจาะจงเลือกนางใช่หรือไม่ เรื่องนี้หาได้ 

เสื่อมเสียเฉพาะกู้เหยียนเท่านั้น คนเคราะห์ร้ายที่สุดคือนางต่างหาก แต่จะ 

มีใครใส่ใจว่านางรู้สึกเช่นไร คนพวกนั้นมองว่านางเป็นเพียงหญิงคณิกา 

ตัวเล็กๆ คนหนึ่งเท่านั้น

จื่อเหนียงผลักชายชุดด�าออกด้วยสองมือ แต่เขาไม่สะดุ้งสะเทือน นาง

รู้สึกเจ็บแปลบเมื่อแส้รัดตัวแน่นขึ้น เขาเพียงแค่ออกแรงเล็กน้อยนางก็ถูก 

ดึงจนเสียหลักล้มลงในอ้อมแขน

"อย่านะ..."

หญงิสาวหวดีร้องเบาๆ ด้วยความเจบ็ปวดและความหวาดกลวั เงยหน้า

มองอย่างไร้เรี่ยวแรง หัวใจเต้นโครมครามเพราะไม่เคยใกล้ชิดผู้ชายขนาดนี้

มาก่อน

โดยไม่แยแสอาการขัดขืนของจื่อเหนียง ชายชุดด�าเชยคางมนขึ้น 

พินิจมองดวงหน้า แววตาที่เคยเย็นเยียบดุดันค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นสับสน

"ข้ามาที่นี่เพราะได้ยินกิตติศัพท์เจ้ามานาน เลยมาดูหน้าเจ้าสาวแทน 

กู้เหยียน อยากรู้เหลือเกินว่าขุนนางพวกนั้นคัดหญิงคณิกาคนไหนมาให้เขา"

เขาได้ยินมานานแล้วว่าจื่อเหนียงเป็นสตรีโฉมงามที่สุดในเมืองหลวง 

แม่เล้าเจ้าของหอหลิวต้องลมฝึกฝนนางจนกลายเป็นสาวงามผู้บอบบาง 

น่าทะนุถนอมจนขุนนางใหญ่หลายต่อหลายคนหลงใหลหัวปักหัวป�า ต้อง 

ร่อนจดหมายเชิญนางมาดื่มสุราเป็นเพื่อนที่จวนแทบจะทุกสามสี่วัน

ทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวนางเป็นที่โจษขานเสมอมา จื่อเหนียงขึ้นป้ายรับแขก
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เมื่ออายุสิบห้า ผ่านไปสามปีกว่าบรรดาใต้เท้าทั้งหลายก็โอ๋นางราวกับ 

กล่องดวงใจ ถงึกบัจองตวันางเป็นสทิธิข์าดเฉพาะกลุม่ ไม่ปล่อยให้รบัแขกอืน่

เขาเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนางมามากมาย ไม่คิดเลยว่าตัวจริงจะ

ช่างตระหนกเหมือนเด็กสาวไร้เดียงสา ปราศจากความเย้ายวนอย่าง 

หญิงงามเมืองทั่วไป

ชายหนุ ่มพินิจมองสาวงามตรงหน้าหมายจะจับผิดว่านางก�าลัง 

เล่นละครตบตาเขาอยู่หรือไม่ แต่ยิ่งมองความงามของนางกลับยิ่งตราตรึง

ราวกับสลักเอาไว้ในดวงตา

อย่างนางน่ะหรือไร้เดียงสา? ชายหนุ่มหัวเราะเยาะตัวเองที่ถึงกับ

เผลอไผลเมื่อได้ยลโฉมนาง

"กู้เหยียนเป็นคนขี้โรคที่ชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั้งเมืองหลวง เจ้าแต่งกับ

เขากไ็ม่ต่างจากต้องเป็นม่ายทัง้ทีส่ามยีงัไม่ตาย สูใ้ห้ข้าสงเคราะห์เจ้าสกัครัง้ 

ถือว่าข้าทดลองสินค้าแทนกู้เหยียนไปด้วย ดูซิว่าภรรยาที่แลกมาด้วยการ 

ขายขี้หน้าจะมีคุณค่าคู่ควรหรือไม่"

ชายชุดด�าหัวเราะเสียงเย็น กระชับแส้ดึงตัวนางเข้ามาใกล้

จื่อเหนียงกลัวจนตัวสั่น ไม่อยากเชื่อว่าตนจะเคราะห์ร้ายถึงเพียงนี้  

ถูกคนวางยาบังคับให้แต่งเข้าสกุลกู้ก็นับว่าโชคร้ายมากแล้ว ก่อนเข้าพิธียัง

ต้องมาเจอโจรตัณหากลับไร้ยางอายอีก

"ไม่นะ..."

จื่อเหนียงจ้องตอบอย่างหวาดๆ เห็นชายคนนั้นโน้มตัวลงมาใกล้  

กลิ่นกายของบุรุษห่อหุ้มตัวนาง แทรกซึมเข้าไปในลมหายใจ

"เจ้างามจริงอย่างที่เล่าลือ"
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เขาไล้นิว้ไปตามขอบตาเปียกชืน้ จมกูกระจุม๋กระจิม๋ และกลบีปากแดง

นุ่มดั่งดอกไม้ นิ้วหยาบกร้านเป็นไตหยอกล้อผิวเนื้อนวลเนียน

แม้เสือ้ผ้าจะหลดุลุย่ แต่ความงามของนางกย็งัชวนตะลงึ เรอืนผมสดี�า

เป็นมนัเงาราวกบัแพรไหม ตดักบัผวิเนือ้ขาวผ่องและนยัน์ตาใสซือ่ จือ่เหนยีง

ในเวลานี้หวาดผวาจนตัวสั่นราวกับสัตว์น้อยที่พลาดท่าตกหลุมพราง

เขายังจ�าได้ดีว่าเมื่อครู่ยามที่นางดิ้นรนจนเรือนร่างกลมกลึงเบียดชิด

เขาโดยมเีพยีงเนือ้ผ้าขวางกัน้นัน้ให้ความรูส้กึเสยีวซ่านเพยีงไหน ความปรารถนา

ไหลเวยีนในกระแสเลอืดจนเขาได้แต่ระงบัอารมณ์ ท่าทางซือ่บรสิทุธิข์องนาง

ท�าให้เขาหวั่นไหวหรือไรกันหนอ เดิมทีเขาคิดเพียงจะหยามเกียรตินาง 

ทดสอบว่านางรู้เรื่องอุบายครั้งนี้มากน้อยเพียงใดไม่ใช่หรือ

"ท่านเป็นใครกันแน่"

หญงิสาวถามพลางพยายามหลบหลกีให้พ้นมอื แต่เรยีวนิว้หยาบกร้าน

กลับสอดเข้าไปหยอกล้อในปากอันชุ่มชื้น ไล้เล่นกับเรียวลิ้นนุ่มนิ่มยามที่นาง

ไม่ทันตั้งตัว

จื่อเหนียงตกใจ หายใจเฮือก รีบเบือนหน้าหนีหวังจะหลุดพ้นจากนิ้ว

ของเขา หญิงสาวหน้าแดงซ่านเมื่อเห็นนิ้วอีกฝ่ายชื้นแฉะ นางโกรธจนอยาก

ร้องไห้ น�้าตาเริ่มคลออีกครั้ง แต่นั่นกลับท�าให้ดวงตาคู่งามชื้นชุ่มดูเย้ายวน

ยิ่งขึ้น

"ข้าคือเงายมทูต เงายมทูตแห่งเมืองหลวง"

ชายหนุ่มยังคงไม่ยอมปล่อยง่ายๆ เรียวนิ้วยังไล้อยู่บนริมฝีปาก เขา 

โน้มใบหน้าลงมากระซิบนางที่ข้างหู ลมหายใจรินรดเรือนผมด�าขลับและ

ต้นคอไวสัมผัส
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จื่อเหนียงสูดหายใจเข้าลึก น�้าใสๆ ไหลร่วงลงมาตามแรงกะพริบตา 

สองตาชื้นฉ�่าแฝงแววหวาดกลัวอันเข้มข้น

"ท่านคือเงายมทูตหรือ"

ขณะทีน่างยงัท�าตวัไม่ถกูอยูน่ัน้ ชายหนุม่กฉ็วยโอกาสจมุพติปิดปากจน

นางไม่กล้าพูดอะไรอีก

"เบาหน่อย ข้าไม่ต้องการดึงดูดให้ใครมาแอบมองว่าข้า 'สนทนา' กับ

เจ้าสาวคนงามอย่างไร ถ้าเจ้ายังพูดมาก ข้าจะปิดปากเจ้าด้วยวิธีอื่น"

เขากระซิบก่อนแลบลิ้นเลียปากอย่างหยาบช้า ราวกับก�าลังหวนระลึก

ถึงความนุ่มนิ่มหอมหวานของกลีบปากแดงเรื่อ

จื่อเหนียงกลัวจนขวัญหนีดีฝ่อ สองเท้าแทบจะยืนไม่อยู่ เมื่อนางท�าท่า

จะทรุด แส้สีด�าที่คล่องแคล่วราวกับมีชีวิตก็ตวัดตัวนางลอยขึ้นกลางอากาศ 

หญิงสาวคว้าอะไรได้ก็กอดไว้แน่น ไม่ทันตระหนักว่าสิ่งที่นางยึดเอาไว้คือ 

แขนแข็งแรงของเงายมทูต

หลายปีมานี้เสียงเล่าลือเกี่ยวกับบุรุษลึกลับที่มีฉายาว่าเงายมทูต 

แพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลวง เขาปรากฏตัวเฉพาะยามวิกาล คนที่อ้างว่า 

เคยเหน็เขาต่างกเ็หน็เพยีงเงาซึง่กลนืหายไปกบัความมดืเท่านัน้ ด้วยเหตนุีเ้ขา

จึงได้ฉายาว่าเงายมทูต ไม่มีใครรู้แน่ว่าเขาเป็นคนหรือภูตผี หลายปีมานี้

ขุนนางที่ร�่ารวยด้วยการกระท�าชั่วหลายต่อหลายคนถูกตัดศีรษะทิ้งใน 

ยามวิกาล ว่ากันว่าเป็นฝีมือของเงายมทูตนั่นเอง

ใครจะคิดว่าโจรตัณหากลับตรงหน้าแท้จริงแล้วจะเป็นผู้ร้ายน่ากลัว 

ที่ชื่อกระฉ่อนไปทั้งเมือง แล้วเขามาที่นี่ท�าไม มาเพื่อปลิดชีวิตนางหรือ

"ท่านจะฆ่าข้าหรือ"
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จื่อเหนียงดิ้นรนอย่างตระหนก ว่ากันว่าเงายมทูตโหดร้ายทารุณ ทั้งที่

ไม่เคยมีใครเจอตัวเขาเป็นๆ มาก่อน เพราะใครก็ตามที่ได้เห็นหน้าเขาต่างก็

กลายเป็นศพไปทั้งสิ้น

"ข้าบอกเมื่อไรว่าจะฆ่าเจ้า หรือต่อให้จะฆ่าจริงข้าก็มีวิธีอื่น"

เงายมทูตเหยียดยิ้มชั่วร้ายขณะเอ่ยปากพูดจาสื่อความนัยชัดเจน

ผู้หญิงคนนี้คงได้ยินเรื่องเล่าเกินจริงเกี่ยวกับเขามามาก

เขายื่นหน้าเข้าไปใกล้ก่อนก้มลงช้าๆ ใช้ปากปลดกระดุมลายโบตั๋นที่

หน้าอกนาง

"ไม่ได้นะ!"

จื่อเหนียงตกใจจนลืมกลัว ยื่นมือผลักใบหน้าอีกฝ่ายออก แต่เขากลับ

แน่วนิง่ประดจุขนุเขา ไม่สะดุง้สะเทอืนเลยสกันดิ ซ�า้ยงัหวัเราะจนนางทัง้โกรธ

ทั้งอาย

เงายมทูตปลดกระดุมเพียงเม็ดเดียวก่อนสอดลิ้นเข้าไปเลียผิวเนื้อ 

ขาวนวลแดงเรื่อที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อบังทรง มองดูอีกฝ่ายตัวสั่นเทิ้มด้วยความ 

พึงพอใจ

"เจ้าคงแค่ผลักไสเพื่อให้ดูเย้ายวนยิ่งขึ้นสินะ แรงแค่นี้เด็กสามขวบ 

ยังไม่สะเทือนเลย"

เขาแค่นหัวเราะ

"ข้า...ข้า..."

จือ่เหนยีงกดัรมิฝีปากแน่นแต่กลบัไม่อาจเรยีกเรีย่วแรงคนืมาได้ น�้าตา

เอ่อท้นมากขึ้น นางพยายามกลั้นหายใจ กลัวเหลือเกินว่าหากเปิดปาก 

จะระเบิดเสียงร้องไห้ออกมา
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เขาต้องการอะไรกันแน่ ถ้าเขาฆ่านางด้วยดาบเดียวยังจะปรานีกว่า

ข่มเหงกันเช่นนี้

"นี่ข้าเข้าใจผู้หญิงน้อยไปหรือไร เจ้าคงอดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหม"

เงายมทูตงับปอยผมด�าขลับที่หล่นอยู่เหนือทรวงอกแล้วกระตุกเบาๆ 

ด้วยท่าทางชั่วร้าย นัยน์ตาวาวพินิจมองนางราวกับก�าลังรอจังหวะลิ้มรส 

เครื่องเซ่นอันโอชะ

หญงิสาวสดูหายใจเข้าลกึ น�า้ตาหยดหนึง่ไหลร่วงลงจากตา แต่นัน่กลบั

ยิ่งท�าให้นางดูงดงามน่าทะนุถนอม ชวนให้น่าเวทนาเข้าไปอีก

"ถ้าเจ้าไม่อยากให้ข้าจูบซับน�้าตาจนเกลี้ยงก็อย่าปล่อยให้มันไหล 

ออกมา"

ชายหนุ่มเชยคางนางขึ้น มั่นใจแล้วว่านางกลัวจริง ไม่ได้เสแสร้ง

แต่ถ้านางกลัวจริง เหตุใดจึงขัดขืนอย่างป้อแป้เช่นนี้

"ขอร้องล่ะ อย่าท�าเช่นนี้เลย..."

จื่อเหนียงร้องเสียงเบา ครั้นเห็นอีกฝ่ายโน้มตัวเข้ามาจนริมฝีปากใกล้

จะประกบกัน สัมผัสได้ถึงอุณหภูมิอุ่นร้อน นางก็หลับตาแน่นอย่างยอมรับ

ชะตากรรม อย่างไรเสียคืนนี้นางคงไม่รอดแล้ว

แต่เงายมทูตกลับตรึงคางนางไว้ ท�าจมูกฟุดฟิดที่ใกล้ปาก

ริมฝีปากนางมีกลิ่นยาลอยออกมาจางๆ ยืนยันสมมติฐานของเขาว่า 

ถูกต้อง

"เจ้าถูกวางยารึ"

เงายมทูตเลิกคิ้ว นัยน์ตาใต้หน้ากากฉายแววสับสน เขาเชี่ยวชาญ 

ทางยาจึงรู้ได้ทันทีว่านี่คือกลิ่นของยาประหลาดซึ่งมีฤทธิ์คลายเส้นเอ็น
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ในเมื่อนางถูกวางยาก็แสดงว่าคนสกุลซินไม่ได้อธิบายที่มาที่ไปให้นาง

รู้ก่อน มิน่านางถึงได้แสดงท่าทีแปลกๆ ตอนที่เขาเล่าแผนแกล้งกู้เหยียน 

ให้ฟัง แววตาของนางดูสิ้นหวังจนเขาเกือบจะสงสารอยู่แล้ว

แต่ต่อให้นางถูกวางยาจริงก็ยังอธิบายไม่ได้ว่าเหตุใดนางจึงดูใสซื่อ 

ถงึเพยีงนี ้ผูห้ญงิคนนีเ้ป็นถงึหญงิคณกิาชือ่กระฉ่อน เหตใุดพอถกูเขาแตะต้อง

หยอกเย้าเข้าหน่อยก็ลนลานเสียอย่างกับสาวบริสุทธิ์ที่ไม่เคยต้องมือชาย 

มาก่อน...

บริสุทธิ์อย่างนั้นรึ เงายมทูตแค่นหัวเราะในใจ เขาคงหน้ามืดเพราะ

ความงามของนางเข้าเสียแล้วกระมัง

จื่อเหนียงพยักหน้า มองออกไปข้างนอกอย่างกระสับกระส่าย นาง 

จ�าสิ่งที่ซินจุยพูดเมื่อครู่ได้

"คนพวกนั้นคุยกันว่าวางยาข้าเพราะกลัวข้าจะหนี แล้วยังบอกด้วยว่า

พอยาหมดฤทธิ์ก็จะให้ยาเพิ่ม"

หญิงสาวสูดหายใจอย่างสิ้นหวัง เอื้อมมือไขว่คว้าบางสิ่งเอาไว้ตาม

สัญชาตญาณจึงกลายเป็นว่านางกระหวัดแขนเงายมทูตแน่นขึ้น

ชายหนุ่มหรี่ตา เรียวลิ้นขยับมาเลียวนแถวใบหูในทันที

"เช่นนั้นเอาไว้วันหลังแล้วกัน เล่นกับคนถูกวางยาน่าเบื่อจะตาย"

เขากระซิบเสียงร้ายกาจ นัยน์ตาวาววามสะท้อนแสงในความมืด

จื่อเหนียงหอบหายใจ ไม่รู้ว่าควรดีใจที่ตนรอดตัวหรือหวาดกลัวกับ 

นัยแฝงของประโยคเมื่อครู่ดี

เขาก�าลังบอกว่าถึงอย่างไรนางก็หนีไม่พ้น ต้องตกเป็นของเขาอยู่ 

วันยังค�่าสินะ แต่จะเป็นไปได้อย่างไรกันในเมื่อพรุ่งนี้นางก็ต้องเข้าพิธีไหว้ 
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ฟ้าดินแล้ว หรือว่าพอนางแต่งเข้าสกุลกู้ เขายังจะตามมารังควานนางอีก?

"จดจ�าข้าไว้นะ ยามทีเ่จ้านอนอยูข้่างผูช้ายอมโรคนัน่ขอให้เจ้านกึถงึข้า 

พวกเราต้องได้พบกันอีกแน่"

เงายมทูตวางหญิงสาวลงบนตั่ง หยิบผ้าแดงจากพื้นขึ้นมาคลุมให้ 

อย่างเดิม

จื่อเหนียงได้แต่ปล่อยให้เขาท�าตามใจอย่างงุนงงทั้งที่ในใจมีค�าถาม

มากมาย

เมื่อผ้าสีแดงคลุมลงมาบนศีรษะภาพตรงหน้าก็ถูกบดบัง เพียงพริบตา 

เดียวเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย นางได้แต่อึ้ง กระตุกผ้าออก เหลียวมอง 

รอบตัวอย่างสับสน

เปลวเทียนสีแดงบนโต๊ะย้อมสีอุ่นให้กับห้อง นอกจากนางแล้วที่นี่ไม่มี

ใครอีก

หญงิสาวแตะรมิฝีปากช้าๆ อย่างเลือ่นลอย นกึสงสยัว่านางจนิตนาการ

เงายมทูตขึ้นมาเองเพราะฤทธิ์ยาหรือไม่ แต่กระดุมดอกโบตั๋นที่หลุดออก  

เนนิอกเปียกชืน้ รวมทัง้กลิน่นิว้ทีห่ลงเหลอือยูบ่นรมิฝีปากนางเป็นเครือ่งยนืยนั

ว่าเขาเคยปรากฏตัวจริง

จื่อเหนียงกอดตัวเอง นึกถึงค�าพูดของเขา

'พวกเราต้องได้พบกันอีกแน่'

ท่ามกลางความมืด ชายชุดด�าคนหนึ่งยืนอยู่บนหลังคา สายตาจับจ้อง

ทุกอากัปกิริยาของจื่อเหนียงผ่านกรอบหน้าต่าง นัยน์ตาฉายแววร้อนแรง 

ต่างจากความเยือกเย็นยามปกติ เขาถูนิ้วโดยไม่รู้ตัว หวนระลึกถึงสัมผัส 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page.indd   27 24/6/2558   14:36:09


