
สว่ี่�รุ่่�ยแสรุ่้งกรุ่ะแอมกรุ่ะไอก�อนเอ้�อนเอ�ยอย�างเสน�หา 
“โอ้ โรุ่เมโอ โรุ่เมโอ ไยท่�านจึึงต้้องเป็็นโรุ่เมโอ”

หัวี่ใจึของลั่ั�วี่หานสั�นไหวี่ หักห้ามใจึไม�ให้ต้�อบท่ลั่ะครุ่ป็รุ่ะโยคน่�ไม�ได้้ 
“ข้าจึะท่ำาต้ามท่่�เจึ้าลัั่�นวี่าจึา เรุ่่ยกข้าวี่�ายอด้รุ่ัก...”

สว่ี่�รุ่่�ยอ่ท่านด้้วี่ยควี่ามหลั่ากใจึอ่กหน “เด้่�ยวี่นะ นายอ�านหนังส้อเข้าใจึยากพวี่กน่�ด้้วี่ยเหรุ่อ”
ลั่ั�วี่หานเก็บควี่ามคิด้ฟุ่้�งซ่�าน แลั่ะต้อบเส่ยงเบา “อ้ม ฉัันไม�ได้้เลั่้อกอ�านต้ามควี่ามถนัด้นะ”

นำ�าเส่ยงน่�ติ้ด้จึะกวี่นนิด้หน�อย
สว่ี่�รุ่่�ยเก้อบใช้้ส้อมในม้อแท่นลัู่กด้อกป็าออกไป็อยู�แลั่้วี่เช้่ยวี่ 

— เจ่ึยงจึ้�อก่ย 

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

เจึ่ยงจึ้�อก่ย 江子归
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สวี่รุ่ย  ท่่�ได้้รุ่ับโอกาสให้ย้อนกลั่ับมาม่ลั่มหายใจึอ่กครุ่ั�งได้้ช้�วี่ยช้่วี่ิต้  

ลั่วหาน เพ้�อนรุ่ักวี่ัยเยาวี่์เอาไวี่้ได้้ ขณะเด้่ยวี่กันเงินของภารุ่กิจึก็เพิ�มขึ�น 

ท่บท่วี่่ ถ้าท่ำาภารุ่กิจึไม�สำาเรุ่็จึก็จึะได้้รุ่ับภารุ่กิจึลั่งโท่ษ

มาลั่่้นกันวี่�าสวี่่�รุ่่�ยจึะเอาต้ัวี่รุ่อด้กันยังไง แลั่ะจึะช้�วี่ยใครุ่ไวี่้ได้้อ่ก 

หรุ่้อเป็ลั่�า ต้ิด้ต้ามกันต้�อในเลั่�ม

คำานำาสำานักพิมพ์
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สวี่่�รุ่่�ยชู้สองนิ�วี่ให้เขา แลั่ะเรุ่ิ�มกลั่�าวี่คำาคม 

“อย�ากลั่ัวี่วี่�าช้่วี่ิต้จึะถึงจึ่ด้จึบ แต้�จึงกลั่ัวี่วี่�ามันจึะไม�ม่จึ่ด้เรุ่ิ�มต้้น 

เม้�อก�อนฉัันไม�เข้าใจึควี่ามหมายของถ้อยควี่ามน่� เวี่ลั่าน่�ฉัันรุู่้แลั่้วี่ 

นับจึากวี่ินาท่่น่� ฉัันจึะเรุ่ิ�มต้้นใช้้ช้่วี่ิต้อย�างแท่้จึรุ่ิง 

แลั่ะจึะท่ำาท่่กสิ�งท่่�ฉัันต้้องการุ่!

“ฉัันรุ่ักพวี่กค่ณ ย�า ต้า น้า ลั่ั�วี่หาน ยายหยาหย�าส่ด้ท่่�รุ่ัก เส่ยวี่ข�าย...”

สวี่่�รุ่่�ยเอ�ยช้้�อยาวี่เป็็นหางวี่�าวี่ 

ลั่ั�วี่หานกลั่ับได้้ยินเพ่ยงช้้�อของต้ัวี่เอง สายต้าจึับจึ้องคนผ�านเลั่นส์กลั่้อง 

แท่บอยากกอด้เธอไวี่้เด้่�ยวี่นั�น

ควี่ามป็รุ่ารุ่ถนาของเขาเป็็นจึรุ่ิงแลั่้วี่

10
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สวี่รุ่ยไม่ได้  อยู่ที่บ้านตระกูลจู้นานนัก หลังจากนั้นเธอเดินทางไปหา 

โจวเจียอี๋

นอกจากความสัมพันธ์ที่มีต่อโจวเจียอี๋แล้ว สวี่รุ่ยยังประทับใจคุณนาย 

โจวอย่างลึกซึ้ง เพราะหล่อนเป็นผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์

ถงึไมไ่ดม้ชีือ่เสยีงโดง่ดงัมากนกั แตส่วีรุ่ย่อยากใชโ้อกาสนีศ้กึษาแวดวง 

ภาพยนตร์เพิ่มเติมจากผู้อาวุโสอย่างคุณนายโจว

ทว่าคุณนายโจวงานรัดตัวเหลือเกิน สวี่รุ่ยจึงไม่ได้พบคุณนายโจว 

ระหว่างรับประทานอาหารมื้อนี้ กลับเป็นคนที่มีงานการต้องทำาอย่างโจว 

เหว่ยเจี๋ยที่ต้องนั่งกินข้าวกลางวันเป็นเพื่อนเธอแทน พร้อมกับโจวเจียอี๋

แม้ไม่ได้พบกันนานหลายปี แต่มุกตลกชวนขบขันที่สวี่รุ่ยปล่อยอย่าง 

ต่อเนื่องก็เรียกเสียงหัวเราะไม่ขาดสาย และช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ 

แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างกินอาหารเพียงหนึ่งมื้อ 

ธรุกจิดัง้เดมิของตระกลูโจวเปน็บรษิทัประมลู ไมก่ีป่มีานีล้งทนุในธรุกจิ 

โรงแรมและรีสอร์ตทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ เห็นว่าได้กำาไรไม่เลวทีเดียว

สวี่รุ่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นต่ออนาคตการลงทุนในธุรกิจโรงแรมสักเท่าไหร่  

พอลองคำานวณเวลาดู ต่อจากนี้อีกไม่กี่ปีนโยบายการปกครองจะเข้มงวดขึ้น  

ถึงตอนนั้นรายได้ของโรงแรมจะตกฮวบ ตามรายงานข่าวสามสี่ปีต่อจากนี้ 10
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จะมีโรงแรมที่ต้องปิดกิจการนับไม่ถ้วน

“ว้าว เชอร์รี เธอรู้เรื่องธุรกิจมากขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่”

โจวเจียอี๋อดตะลึงลานไม่ได้  หลังได้ยินเพื่อนสนิทพูดจาฉะฉาน 

มีหลักการ

สวี่รุ่ยในความทรงจำาของหล่อนยังคงเป็นสวี่รุ่ยที่โดดเรียนและเล่นเกม 

กับหล่อนอยู่เลย

แน่นอนว่าลำาพังแค่ตัวสวี่รุ่ยย่อมวิเคราะห์ไม่ได้  แต่ช่วงนั้นมีข่าว 

เยอะมาก เธอแค่พูดตามความทรงจำาไม่กี่ประโยคเท่านั้น

ทวา่นีไ่มใ่ชค่รัง้แรกทีม่คีนสงสยัเธอ สวีรุ่ย่จงึอา้งตามทีเ่คยพดูครัง้กอ่น 

อยา่งลืน่ไหล “ออ้ เพราะมมีรดกใหต้อ้งจดัการ ฉนัเลยจา้งอาจารยเ์ฉพาะทาง 

ด้านนี้มาสอนสองคน และเคยวิเคราะห์นโยบายนี้พอดี”

โจวเหว่ยเจี๋ยจ้องเธอไม่ละสายตา “งั้นพี่จะทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ 

สถานการณ์ให้มากขึ้น ขอบคุณที่เธอช่วยเตือน”

สวี่รุ่ยเห็นเขามีท่าทางจริงจังมาก เนื่องจากกลัวว่าถ้าเขาถามต่อแล้ว 

ความจะแตกจึงเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นแทน

“จริงสิ ออสการ์ ฉันมีเรื่องอยากขอให้ช่วยหน่อย ฉันอยากขายจี้ 

ชิ้นหนึ่ง”

จี้ที่สวี่รุ่ยพูดถึงจะเป็นอะไรได้นอกจากจี้หยกจักรพรรดิที่หลัวจื่อเย่ว์ 

แพ้พนันชิ้นนั้น

หากเก็บของชิ้นนี้ไว้ เธอคงไม่ได้ใส่ เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินมาใช้จึงเป็น 

ตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะปกติมีภารกิจเยอะจนล้น ทำาให้บางทีก็มีช่วงเวลาที่ 

เงินขาดมือเหมือนกัน

การขายของแพงขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และยามนี้สวี่รุ่ยยังเป็นเพียง 

ผู้เยาว์จึงติดข้อจำากัดหลายอย่าง

โชคดีที่บริษัทประมูลเป็นของตระกูลโจวทำาให้ดำาเนินการง่ายกว่า 

เล็กน้อย

งานนี้โจวเหว่ยเจี๋ยรับปากทันควัน ทั้งยังพาสวี่รุ่ยไปเซ็นแบบฟอร์ม 

และสัญญาที่บริษัทประมูล พอขายได้เขาจะโอนเงินเข้าบัญชีให้10
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สวี่รุ่ยรู้ดีว่าอัญมณีมูลค่าเกือบล้านพรรค์นี้ไม่มีทางขายออกง่าย  ๆ  

หากแต่บุญพาวาสนาส่ง จี้หยกจักรพรรดิชิ้นนี้ของเธอกลับถูกตาต้องใจคน 

โดยไม่ต้องทำาอะไรเลย!

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบอญัมณเีพิง่ประเมนิราคา หนุม่ใหญท่ีม่าเซน็สญัญา 

เหมือนกันคนหนึ่งก็คว้าจี้ไปทาบกับนิ้วสักพัก “รูปร่างและความโปร่งใสเหมาะ 

แก่การนำาไปทำาแหวนหยกมาก”

หนุ่มใหญ่คนนี้อายุน่าจะราวห้าสิบปี เขาสวมแว่นตาสีชา แต่งกาย 

ภูมิฐาน และสวมรองเท้าหนังของซานโตนี

แค่ชายตามอง โจวเหว่ยเจี๋ยก็จำาคนคนนี้ได้โดยพลัน เขาดันหลัง 

สวี่รุ่ยเบา  ๆ  ให้ เดินเข้าไปหาพร้อมเอ่ยแนะนำาเสียงกระซิบ  “คนนี้คือ 

โอวหยางจิ้นผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ เขารักการซื้ออัญมณีให้แฟนสาว 

เป็นชีวิตจิตใจ เธอพูดดี  ๆ  กับเขาแค่ไม่กี่คำา ไม่แน่ว่าอีกเดี๋ยวอาจขายออก 

ก็ได้”

ถ้าขายออกได้เร็วหน่อย สวี่รุ่ยย่อมดีใจ เธอมองเขายิ้ม  ๆ  “งั้น 

ก็ไม่เท่ากับว่าชวดการประมูล ทำาให้พี่ขาดรายได้หรอกเหรอ”

โจวเหว่ยเจี๋ยขยับแว่นตา แล้วเอ่ยเจือหัวเราะ “งั้นคราวหน้าพี่ไป 

เมือง C เธอเลี้ยงข้าวพี่ก็แล้วกัน”

สวี่รุ่ยตกปากรับคำาอย่างไม่ลังเล “ไม่มีปัญหาค่ะ!”

ความจริงสวี่รุ่ยก็รู้จักโอวหยางจิ้นคนนี้ แน่นอนว่าไม่ได้รู้จักแบบ 

โจวเหว่ยเจี๋ย แต่พบเห็นในตอนต้นของภาพยนตร์บางเรื่อง เขาเป็นหนึ่งใน 

ผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของฮ่องกง

สวีรุ่ย่คน้พบวา่เขาชอบซือ้อญัมณี ทวา่เธอรูม้าจากขา่วบนัเทงิในยคุหลงั 

ซึ่งระบุว่าเขาซื้อเครื่องประดับหลายล้านให้นักแสดงที่เป็นที่นิยมคนหนึ่ง  

เรื่องนี้จึงทะยานขึ้นสู่อันดับการค้นหายอดนิยม

คนที่ซื้ออัญมณีจนรู้กันทั่วแบบนี้ สวี่รุ่ยเดาว่าเขาน่าจะเจ้าชู้ไม่ต่าง 

จากตาสักเท่าไร

แต่เธอไม่คิดว่าโอวหยางจิ้นคนนี้จะรู้จักตาเธอด้วย

“บังเอิญจังเลยนะครับคุณลุง มาดูของประมูลอีกแล้วเหรอครับ”10
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“โอ้ ออสการ์ เธอก็อยู่ด้วยเหรอ คุณนายโจวจะกลับจากไต้หวัน 

เมื่อไหร่ล่ะ”

“ได้ยินว่าสัปดาห์หน้าครับ คุณลุงถูกใจอะไรบ้างหรือยัง”

“เจ้าจิ๋วชิ้นนี้ไม่เลวเลย” โอวหยางจิ้นหยิบจี้ชิ้นเล็กมาชื่นชมครู่หนึ่ง  

จากนั้นก็เลื่อนสายตาจากโจวเหว่ยเจี๋ยไปหยุดที่สวี่รุ่ย เสียงสูงขึ้นเล็กน้อย  

“เอ๊ะ ออสการ์ นี่แฟนเธอเหรอ”

“คุณลุงเข้าใจผิดแล้วครับ คนนี้คือเชอร์รี หลานสาวของจู้หงเซิน  

จี้ที่คุณลุงถูกใจชิ้นนี้เป็นของเชอร์รีครับ” โจวเหว่ยเจี๋ยพาสวี่รุ่ยมาทำาความ 

รู้จักกับโอวหยางจิ้น

สวี่รุ่ยคลี่ยิ้มสดใสและจับมือกับเขาด้วยท่าทางสุภาพเรียบร้อย “สวัสด ี

ค่ะ คุณลุง!”

โอวหยางจิ้นสังเกตเห็นสวี่รุ่ยตั้งแต่แรกแล้ว ด้วยเด็กสาวหน้าตาดี 

มักดึงดูดความสนใจของผู้คนเสมอ แต่คิดไม่ถึงว่าประวัติชีวิตของเด็กสาว 

จะน่าสนใจกว่า

เขากระชับมือที่จับกับสวี่รุ่ยพลางยิ้มกริ่ม “เธอเป็นหลานสาวของคุณจู ้

เหรอ งั้นพวกเราน่าจะเคยเจอกันมาก่อน”

สวี่รุ่ยตะลึงงัน นี่บังเอิญเกินไปหรือเปล่า

โอวหยางจิ้นยังพูดต่อโดยไม่สะดุด “ไม่น่าเชื่อใช่ไหม ไม่กี่ปีก่อน 

ลงุเคยลากคณุจูไ้ปลงทนุสรา้งหนงัเรือ่งหนึง่ ตอนนัน้เขาอยูท่ีเ่มอืง S เวลานัน้ 

คุณนายจู้น่าจะเป็นคนเลี้ยงดูเธอสินะ ตอนนั้นเธอยังเด็กอยู่เลย ต้องจำา 

ไม่ได้แน่ ๆ”

สวี่รุ่ยจำาไม่ได้จริง  ๆ ทุกครั้งที่ตาอยู่บ้านมักมีคนมากหน้าหลายตา 

แวะเวียนมาหาตลอด

ทว่านี่กลับเป็นโอกาสดี พอหยิบยกตาขึ้นเป็นหัวข้อสนทนา สวี่รุ่ย 

กับโอวหยางจิ้นจึงยิ่งคุยกันถูกคอ จากนั้นโจวเหว่ยเจี๋ยยกแก้วกาแฟมาให้ 

พวกเธอดื่ม

สวี่รุ่ยพบเจอใครก็ทำาตัวเป็นกันเองเสมอ และยังเป็นเด็กสาวหน้าตา 

สะสวย พูดเก่ง โอวหยางจิ้นคุยจ้อไม่รู้เนื้อรู้ตัว ทำาให้สนิทสนมกันอย่าง 10
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รวดเร็ว

“ลุงจำาได้ว่าตอนนั้นคุณจู้ยังเอาการ์ตูนที่เธอวาดมาถามลุงว่าจะทำา 

เป็นหนังได้ไหม ลุงตกใจแทบแย่ แต่ถ้าคุณจู้จะลงทุน อย่าว่าแต่การ์ตูนเลย  

แค่ลายเส้นเขี่ย ๆ ลุงก็หาคนมาถ่ายทำาให้ได้ พวกหนังและซีรีส์ พูดตามตรง 

ก็เป็นเรื่องของเงินทองล้วน ๆ ถ้ามีคนลงทุน หลังจากนั้นก็ง่ายแล้ว”

สวี่รุ่ยประหลาดใจมากเมื่อได้ฟังเรื่องนี้

ตอนเด็ก  ๆ  มีช่วงหนึ่งที่สวี่รุ่ยชื่นชอบการวาดรูป แต่ทำาได้ไม่นาน 

ก็เลิกไป กลายเป็นเธอพาให้ลั่วหานเริ่มวาดรูปตามไปด้วย และเขาวาดรูป 

ได้ดีกว่าเธอมาก

สิ่งที่วาดตอนนั้น  ตากล้าเอาไปให้คนอื่นดู  ซำ้ายังจะถ่ายทำาเป็น 

ภาพยนตร์ด้วย ให้ตายสิ

สวี่รุ่ยเก้อเขิน “ตาต้องล้อเล่นแน่ ๆ ค่ะ”

โอวหยางจิ้นส่ายหน้า “ลุงว่าไม่ล้อเล่นนะ แต่พอคุณนายจู้จากไป  

คุณจู้ก็ไม่ข้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนังและซีรีส์อีกเลย”

พดูถงึตรงนี ้ ดคูลา้ยเขาจะผดิหวงัอยูบ่า้ง และทำาทา่เหมอืนนกึอะไรได ้ 

จึงถามด้วยความสนใจ “เมื่อกี้ได้ยินออสการ์บอกว่าเธอเปิดบริษัทภาพยนตร ์

และซีรีส์ที่ฝั่งแผ่นดินใหญ่เหรอ ถ้าเป็นเรื่องจริง คุณจู้อาจลงทุนกับธุรกิจนี้ 

อีกครั้งก็ได้”

ช่างเป็นการเข้าใจผิดที่ดีงามเหลือเกิน

สวี่รุ่ยขยิบตาให้หนึ่งครั้ง “ไม่ค่ะ เรื่องนี้ตายังไม่รู้ และยังอยู่ใน 

ช่วงเตรียมการ หนูยังไม่ค่อยเข้าใจอะไร ยังต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่อย่างคุณลุง 

อีกมากค่ะ”

“นี่เป็นเรื่องที่ดีมาก ถ้าเธออยากเรียนรู้ก็ถามลุงได้เลย เธอออกตัวดี  

ง่ายต่อการเริ่มลงมือ”

โอวหยางจิ้นชอบเห็นคนอื่น  ๆ  ประสบความสำาเร็จ  จึงแนะนำาคน 

ในวงการให้สวี่รุ่ยรู้จักหลายคน “แต่ปกติลุงมักอยู่ที่ฮ่องกง ส่วนเธออยู่ 

แผ่นดินใหญ่ ถ้าต้องการใครก็โทร.หาพวกเขาได้เลย เรื่องใหญ่ ๆ อาจไม่ไหว  

แต่น่าจะช่วยทุ่นแรงไปได้เยอะ”10
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“ขอบคุณค่ะ คุณลุง!”

สวี่รุ่ยรีบบันทึกไว้ จะต้องมีประโยชน์ในอนาคตอย่างแน่นอน ไม่ว่า 

จะกับการพัฒนาบริษัทภาพยนตร์และโทรทัศน์หรือการผลาญเงิน

หลังดื่มกาแฟแก้วนี้หมด ทั้งคู่ก็แทบลืมเรื่องจี้หยกไปแล้ว

ถึงอย่างนั้นโอวหยางจิ้นก็เก็บจี้หยกไปอย่างอารมณ์ดีเหลือแสน

จี้คุณภาพไม่ตำ่า เหมาะกับหวานใจของเขา และยังเป็นของรักของ 

หลานสาวตระกูลจู้ สุดท้ายเขาก็เซ็นเช็คเงินสดให้หนึ่งใบ

ไม่มีหรอกหนึ่งล้าน แต่ได้มาเจ็ดแสนกว่า ๆ 

เนื่องจากสวี่รุ่ยใจกว้างให้ราคาตำ่าสุดเพื่อแสดงความนับถืออีกฝ่าย  

โอวหยางจิ้นจึงยิ่งมีความสุขสุดเปรียบ

“กลับฮ่องกงคราวหน้า หนูจะมาดื่มชากับคุณลุงอีกนะคะ”

ทั้งสองคนกอดลากันตรงประตูบริษัทประมูล

ด้วยเหตุนี้ หลังดื่มกาแฟไปหนึ่งแก้ว สวี่รุ่ยก็ได้เช็คเงินสดจำานวน 

เจ็ดแสนแปดหมื่นหยวนมาอยู่ในมือ

เดมิเปน็ลาภลอย เธอจงึพอใจมาก นอกจากนีย้งัไดใ้ชโ้อกาสนีท้ำาความ 

รู้จักกับผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดัง และพูดคุยเรื่องบริษัทภาพยนตร์และโทรทัศน ์

ของเธอที่เตรียมจัดตั้งขึ้นเร็ว ๆ นี้ ทำาให้เก็บเกี่ยวอะไรดี ๆ ได้มากมาย

สวี่รุ่ยตัดสินใจแล้วว่าหลังกลับไปจะจ้างครูมาสอนอย่างจริงจัง

ลำาพังแค่ความสามารถในการ “ทำานาย” แบบงู ๆ ปลา ๆ นั้นไม่เพียงพอ  

ต้องเรียนเรื่องการเงินขั้นพื้นฐานด้วยถึงจะถูก

ไม่งั้นถึงจะรู้จักคนที่มีความสามารถมากมายและมีคอนเน็กชัน แต่ 

ไม่รู้วิธีนำาไปใช้...แล้วต่อไปจะ “ฟอกเงิน” หนึ่งหมื่นล้านได้ด้วยวิธีไหนล่ะ

ระบบ 1212 “ขณะนีค้ณุปดิบงัใจทีป่รารถนาจะ ‘ฟอกเงนิ’ ไมไ่ดแ้ลว้นะ”

สวี่รุ่ยให้ความกระจ่าง “ถ้าคุณคิดแบบนั้นจะไม่กลายเป็นนำ้าใสไร้ 

ตัวปลา1 เหรอ”

1 หมายถึง นำ้าใสสะอาดเกินไปจะไม่มีปลาแหวกว่าย เหมือนกับคนที่เอาจริงเอาจัง 

กับเรื่องต่าง ๆ มากเกินไปจะไม่มีมิตรสหาย10
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ระบบ 1212 “งั้นคุณต้องเป็นปลาวาฬแน่นอน”

สวี่รุ่ย “...”

การที่เจ้าระบบมีอารมณ์ขันมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดี

ระบบ  1212 “ระบบมีข่าวดีจะบอก  คุณเข้าร่วมการทดลองครบ 

หนึ่งร้อยวันแล้ว”

สวี่รุ่ยเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีนัก “แล้วไง”

ระบบ 1212 “ลางสังหรณ์ของคุณพลาดแล้วละ นี่เป็นข่าวดีจริง  ๆ  

เงินทุนสำาหรับภารกิจประจำาวันของวันนี้จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยเท่า”

หนึ่งร้อยเท่างั้นรึ

นั่นไม่ได้หมายความว่าเงินทุนสำาหรับภารกิจประจำาวันวันนี้เป็นสองล้าน 

หรอกเหรอ

สวี่รุ่ยกลืนนำ้าลาย “แล้วข่าวร้ายล่ะ”

ระบบ 1212 “สหายตัวน้อยเริ่มจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้ว”

สวี่รุ่ยอยากบีบคอระบบให้ตายชะมัด แต่ในไม่ช้าก็อับจนหนทาง

ระบบ 1212 “ข่าวร้ายก็คือต้องใช้ให้หมดภายในหนึ่งร้อยนาที และ 

ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร”

หนึ่งร้อยนาทียังไม่เท่าไร แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรบ้าบออะไรเนี่ย!

สวี่รุ่ยมองสำารวจบริเวณรอบ  ๆ  อย่างละเอียด ขณะเดียวกันก็ถามว่า  

“ถ้าใช้ไม่หมดแล้วจะเป็นยังไง”

ระบบ 1212 “นี่เป็นโบนัส จะใช้หมดหรือไม่หมดก็ไม่เป็นไร แต่ถ้า 

ใช้หมด สองล้านนี้จะตกเป็นของคุณ ไม่เรียกคืนวัตถุ”

ไม่เรียกคืนวัตถุงั้นเหรอ

ถ้างั้นก็สามารถเก็บไว้ได้ และยังสามารถลงทุนเพิ่มมูลค่า หรือแจก 

ตามใจชอบ ทำาได้แม้กระทั่งขายทิ้ง

ระบบ 1212 “สหายตัวน้อยมีความคิดฉับไว สามารถเชื่อมโยงไปถึง 

เรื่องอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามนั้น”

10
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โจวเหว่ยเจี๋ยกำ�ลังออกจ�กบริษัทประมูลไปส่งสวี่รุ่ยกลับ

เขาเปิดประตูรถ กลับพบว่าสวี่รุ่ยยืนนิ่งไม่ยอมขยับ เธอมัดผมเป็น 

หางม้าสูง ใส่แจ็กเก็ตทรงครอปสีแดง ช่วงขาใต้กางเกงยีนขาด ๆ นั้นเรียวยาว  

ดูสบาย ๆ ไม่เป็นทางการ

เธองดงามราวกับภาพวาด แต่พอยืนอยู่ริมถนนกลับดูขัด ๆ 

“เชอร์รี”

โจวเหว่ยเจี๋ยเดินเข้าไปหา ขณะจะตบบ่าของเธอเบา  ๆ สวี่รุ่ยก็หัน 

กลับมา ดวงตากลมโตทอประกายสุกใสเบิกกว้าง

“ออสการ์ ฉันเข้าร่วมการประมูลของบริษัทพี่ได้ไหม”

เมื่อเธอมองเขาด้วยสายตาเว้าวอนแบบนี้ โจวเหว่ยเจี๋ยไม่รู้จะปฏิเสธ 

อย่างไร แต่เรื่องนี้เขาไม่มีอำานาจตัดสินใจ  “ต้องขอโทษด้วยนะ เธอยัง 

ไม่บรรลุนิติภาวะ จึงเข้าร่วมการประมูลอย่างเป็นทางการไม่ได้ เว้นแต่จะ 

ทำาธุรกรรมส่วนตัว”

สวี่รุ่ยเดาไว้แล้วเหมือนกัน อย่างการที่เธอฝากจี้ให้โจวเหว่ยเจี๋ย 

ช่วยขายก็เป็นลักษณะของการฝากขาย

เธอคลี่ยิ้มคล้ายไม่ใส่ใจ “งั้นช่างมันเถอะค่ะ ฉันจะไปเดินเล่นแถวนี้ 

สักหน่อย พี่ไปก่อนได้เลย ไม่ต้องห่วงฉัน”

โจวเหว่ยเจี๋ยลังเลอยู่บ้าง “เธอจะไม่กลับบ้านเหรอ วันนี้เป็นวัน 

คริสต์มาส ที่นี่มีแต่นักท่องเที่ยวเลยวุ่นวายมาก คงไม่มีแท็กซี่ให้เธอเรียก 

กลับไปอ่าวรีพัลส์หรอก”

ที่แห่งนี้คือคอสเวย์เบย์ ด้านในมีห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 

ขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจและความบันเทิงของฮ่องกง  

เวลาปกติคนเยอะมาก และวันนี้เป็นวันคริสต์มาส นักท่องเที่ยวที่มาจาก 

แผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และมาเก๊าจึงยิ่งมีจำานวนมากกว่าเดิม

สวี่รุ่ยหัวเราะนิด  ๆ  ราวกับไม่ใส่ใจ “ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวฉันโทร.ให้ 

คนขับรถมารับ”

โจวเหว่ยเจี๋ยพยักหน้าแล้วปิดประตูรถ  “ได้  งั้นพี่จะไปเดินเล่น 

เป็นเพื่อนเธอสักพัก รอให้บอดีการ์ดกับผู้ช่วยของเธอมาถึงแล้วพี่ค่อยไป”10
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กลับเป็นสวี่รุ่ยที่รู้สึกเกรงใจ เธอยิ้มเอ่ย “วันนี้ขอบคุณพี่มาก  ๆ  

นะคะ ฉันทำาให้พี่เสียเวลามามากแล้ว พี่กลับไปทำางานที่บริษัทเถอะ ถึงเป็น 

ลูกชายเจ้าของบริษัท วันนี้ก็ต้องกลับไปรายงานไม่ใช่เหรอ”

“ไม่เป็นไร วันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ ์ อีกอย่าง วันนี้ได้รับของขวัญ 

วันคริสต์มาสจากเธอ พี่ยังไม่ได้ให้ของขวัญคืนเลย”

โจวเหว่ยเจี๋ยยิ้ม เวลาเขายิ้มแล้วเหมือนน้องสาวไม่มีผิด แถมยังมี 

ลักยิ้มสองข้าง ถึงจะสวมเสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวก็ไม่ได้ทำาให้ดูแก่เลยสักนิด

สวี่รุ่ยเห็นเขาไม่ยุ่ง จะเร่งให้กลับก็คงไม่ดีนัก เขาคงเป็นห่วงความ 

ปลอดภัยของเธอจริง  ๆ ถึงอย่างไรตอนอยู่บนเครื่องบินเธอก็ใจกล้าบ้าบิ่น 

เสียเหลือเกิน

มีโจวเหว่ยเจี๋ยอยู่ด้วยก็ดีเหมือนกัน เธอจะได้สอบถามข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์สักหน่อย “แถวนี้มีของโบราณหรือเครื่องประดับขายบ้างไหมคะ”

โจวเหว่ยเจี๋ยคว้ากุญแจรถมาถือไว ้ ทำาท่าจะหันหลังกลับ “มีสิ เดี๋ยว 

พี่พาไป”

สวี่รุ่ยเห็นเขาถือกุญแจรถก็เริ่มไม่แน่ใจ เธอยำ้า “ฉันหมายถึงมีร้าน 

แถว ๆ นี้ที่ไกลไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรไหมคะ”

โจวเหว่ยเจี๋ยเลิกคิ้ว “ไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรงั้นรึ เธอจะขี้เกียจเกินไป 

แล้วหรือเปล่าเชอร์รี แต่ก็มีอยู่จริง  ๆ  นั่นแหละ เธอเคยไปงานแสดงสินค้า 

อัญมณีและเครื่องประดับไหม เพิ่งจัดงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ห้องจัดแสดง 

อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง น่าจะไม่กี่สิบเมตร”

ทันทีที่สวี่รุ่ยได้ยินคำาว่า  “งานแสดงสินค้า”  ภาพวัตถุสีทองเรืองรอง

จำานวนมากก็ผุดขึ้นตรงหน้า เธอมีชีวิตชีวาทันใด

เธอดึงมือโจวเหว่ยเจี๋ย “ไปกันเลยค่ะ!”

ห้องจัดแสดงของง�นแสดงสินค้�อัญมณีและเครื่องประดับอยู่ไม่ไกลก็จริง  

แต่รูปแบบของงานแสดงสินค้ากลับต่างจากที่สวี่รุ่ยคิดไว้มาก

ถึงงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของฮ่องกงจะมีผู้จำาหน่าย 

อัญมณีจากประเทศต่าง  ๆ เข้าร่วม แต่เปิดให้บริการบุคคลในแวดวงนี้เท่านั้น  10
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อย่างโจวเหว่ยเจี๋ยที่มีฐานะเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทประมูลรายใหญ่ย่อมถือว่า 

เป็นบุคคลในแวดวง จึงมีเส้นสายสามารถพาเธอเข้าไปด้านในได้

แต่ถึงอย่างนั้น ห้องจัดแสดงแห่งนี้ก็ต่างจากห้องจัดแสดงที่สวี่รุ่ย 

คิดไว้อย่างสิ้นเชิง

เธอนึกว่าจะอยู่บนตึกสูง มีอัญมณีงดงามประณีตหรูหราจำานวนนับ 

ไม่ถ้วนวางเรียงรายในตู้โชว์  และมีป้ายราคาที่มีเลขศูนย์มากมายจนนับ 

ไมไ่หว ทวา่ความเปน็จรงิคอืแทนทีจ่ะบอกวา่ทีแ่หง่นีเ้ปน็ศนูยแ์สดงนทิรรศการ  

สู้บอกว่าเป็นตลาดซื้อขายเครื่องประดับยังดีเสียกว่า

ไม่สิ หรือจะบอกว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าก็ได้

ตรงทางเข้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์เรียบ  ๆ  กับตู้โชว์สินค้าที่วางเครื่อง 

ประดบัเรยีงซอ้นกนัเปน็แถว ทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุกค็อืโซนไขม่กุ และไขม่กุเหลา่นัน้ 

กไ็มใ่ชเ่มด็สองเมด็ แตเ่ปน็ไขม่กุนำา้จดืรอ้ยกนัเปน็พวง เมด็ยงัใหญ ่ ดเูหมอืน 

ลูกกวาดที่วางไว้ส่ง ๆ ในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้ผู้คนเลือกซื้อ

อาจเพราะเห็นความตื่นตะลึงในดวงตาของสวี่รุ่ย โจวเหว่ยเจี๋ยจึง 

สาธยาย “งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นการแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลและให้สั่งซื้อ ตรงนี้เป็นสินค้ากึ่งสำาเร็จรูป ถ้าเธอต้องการจะซื้อ เราไป 

ที่แกรนด์ฮอลล์เถอะ ที่นั่นมีสินค้าสำาเร็จรูปมีระดับ ซึ่งได้รับการออกแบบ 

อย่างดี  สินค้าส่วนมากที่ เห็นในบริษัทประมูลโดยทั่วไปแล้วจะมีขายที่ 

แกรนด์ฮอลล์ทั้งหมด”

ระบบ 1212 [เก้าสิบนาทีสุดท้าย]

วงเงินของภารกิจตั้งสองล้านเชียวนะ สวี่รุ่ยต้องไปดู “สินค้าสำาเร็จรูป 

มีระดับ” แน่นอน

วาดฝันไว้สวยหรู ความจริงคือยากลำาบากเหลือเกิน

สวี่รุ่ยเพิ่งเดินไปถึงตู้โชว์ตู้ที่สาม ระหว่างที่ตื่นตาตื่นใจกับอัญมณี 

แพรวพราวละลานตาอยู่นั้น เจ้าระบบก็แจ้งเตือนแสบแก้วหู “แจ้งเตือน 

หนึ่งร้อยเมตร! แจ้งเตือนหนึ่งร้อยเมตร! แจ้งเตือนหนึ่งร้อยเมตร!”

สวี่รุ่ยสะกดกลั้นอารมณ์โมโห และชักเท้าที่ขยับไปด้านหน้ากลับ 

อย่างไม่พอใจ10
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จู ่ ๆ โจวเหวย่เจีย๋ทีเ่ดินนำาหน้ากพ็บวา่สวี่รุย่ไมไ่ด้ตามมา พอหันกลับไป 

จึงเห็นว่าสวี่รุ่ยหยุดยืนอยู่ข้างตู้โชว์ก่อนหน้า และมองเขาสีหน้ากลัดกลุ้ม

โจวเหว่ยเจี๋ยวิ่งปรี่กลับไปหา “ขอโทษที พี่ไม่ทันสังเกตว่าเธอไม่ได้ 

เดินตามมา ถูกใจชิ้นไหนเหรอ เดี๋ยวพี่ช่วยต่อรองราคาให้”

สวี่รุ่ยรู้สึกทึ่งนิดหน่อย “ยังต่อรองราคาได้อีกเหรอคะ”

โจวเหว่ยเจี๋ยมองเธอด้วยแววตาครุ่นคิด “ได้สิ ดูท่าเธอคงไม่เคย 

ต่อรองเวลาซื้อของเลยสินะ”

ทำาไมสวี่รุ่ยจะไม่เคยต่อรองราคา ช่วงที่เธอขัดสนเงิน เวลาเข้าเถาเป่า 

จะต้องต่อรองราคากับเจ้าของร้านทุกครั้ง

ทว่าตั้งแต่กลับมามีชีวิตใหม่และมีระบบ เธอก็ไม่กล้าต่อรองราคา 

อีกเลย ถึงกับหวังว่าร้านค้าจะเพิ่มราคาให้แพงขึ้นอีก แพงอีก แพงยิ่งกว่านี ้ 

ขอบคุณค่ะ!

แต่คราวนี้กลับต่างออกไป สวี่รุ่ยมีเวลาเหลือเฟือ

นี่ยังถือว่าเป็นโบนัส หากซื้อจนหมดเกลี้ยงก็ได้มาเป็นของตัวเอง  

ไม่ว่าจะลงทุนหรือเอาไปให้คนอื่นอย่างไรก็คุ้ม ดังนั้นจึงต้องใช้เงินที่มีอยู่ 

อย่างจำากัดซื้อให้มากกว่าเดิมสักสองสามชิ้น

ไม่มีเด็กสาวคนไหนไม่ชอบอัญมณี

สิ่งที่น่าเสียดายเพียงอย่างเดียวก็คือมีตู้โชว์ให้สวี่รุ่ยเลือกเพียงสามตู้

ตู้โชว์ตู้ที่สามเป็นพาราอิบา2 ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งทัวร์มาลีน  

สิ่งที่วางเรียงอยู่ในตู้คือสร้อยเพชรกับแหวนพาราอิบาทัวร์มาลีน ทุกชิ้น 

เปล่งประกายเป็นสีฟ้าอมเขียวสว่าง มีเอกลักษณ์ไม่ซำ้าใคร เป็นชนิดที่ลำ้าค่า 

และหายากยิ่งในบรรดาตระกูลทัวร์มาลีน ปกติแล้วแทบไม่ปรากฏให้เห็นเลย

สวยก็สวย แถมยังอลังการมากด้วย

สวี่รุ่ยลองสวมแหวนพาราอิบาทัวร์มาลีนล้อมเพชรวงนั้น ขนาดของ 

แหวนใหญ่ราวนิ้วหัวแม่มือ ช่างงดงามเหลือเกิน

2 พาราอิบาทัวร์มาลีน เป็นทัวร์มาลีนสีฟ้าอมเขียวหรือเขียวอมฟ้าซึ่งเกิดจากธาตุให้สี 

คือทองแดงและแมงกานีส10
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เธอชอบสีนี้มาก ทั้งสีและความแวววาวโดดเด่นไม่เหมือนใคร ชวนให ้

เพ้อฝัน มีเสน่ห์ น่าหลงใหล

โจวเหว่ยเจี๋ยยิ้มเอ่ยเมื่อเห็นเธอชอบจนวางไม่ลง “คุ้มค่าให้เก็บสะสม  

พาราอิบาทัวร์มาลีนไม่ได้ขุดกันง่าย  ๆ ก้อนผลึกมีขนาดไม่ใหญ่ ปกติแล้ว 

ราคาสูงลิ่ว  ราคาขายปลีกของที่นี่อยู่ที่กะรัตละสองหมื่นเหรียญสหรัฐ  

เห็นได้ในงานจัดแสดง ไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาด”

ตู้โชว์ตู้ที่สองเป็นเครื่องประดับโบราณ สวี่รุ่ยถูกใจนาฬิกาโบราณ 

ปี 1950 ของแวนคลีฟแอนด์อาร์เปลส์รุ่นหนึ่ง

ทุกคนต่างรู้ดีว่าแวนคลีฟแอนด์อาร์เปลส์เป็นบริษัทผลิตเครื่องประดับ  

ทว่านาฬิกาข้อมือของพวกเขาก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน และอยู่ในระดับเดียวกับ 

ปาเต็ก ฟิลิปป์ เหนือกว่าคาร์เทียร์ ทิฟฟานีแอนด์โก และบุลแกรี

ด้านในตู้โชว์มีเพียงนาฬิกาโบราณทรงกำาไลข้อมือสีทองเรือนหนึ่ง  

ฉลุลายเกล็ดหิมะและฝังเพชรตรงส่วนที่ถูกฉลุ แตกต่างจากเครื่องประดับ 

สมัยใหม่ชิ้นอื่น ๆ รูปแบบของมันไม่โดดเด่น หากแต่เรียบหรูดูแพง

ฝาครอบตัวนาฬิกาเป็นทรงกลมและประดับเพชร เวลาเปิดออกจะเห็น 

หน้าปัดนาฬิกาสีขาวอมเทาหน่อย  ๆ  ซึ่งผลิตด้วยมือ แม้ไม่เรียบร้อยเท่า 

เครื่องจักรเหมือนของสมัยนี้ แต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกลึกซึ้ง ไม่ไร้ซึ่งความ 

มีชีวิตชีวาอย่างเครื่องจักรกล

“ดูคล้ายเธอจะชอบนาฬิกาโบราณมากนะ”

โจวเหว่ยเจี๋ยมองนาฬิกาโบราณที่ข้อมือของสวี่รุ่ย แล้วมองแวนคลีฟ 

แอนด์อาร์เปลส์ที่เธอสวมไว้ที่ข้อมือขวาหลายต่อหลายครั้ง

สวี่รุ่ยลูบไล้นาฬิกาเรือนนี้ครู่หนึ่ง “ดูเหมือนยายของฉันจะมีรุ่นนี้ค่ะ”

ทว่านาฬิกาเรือนนั้นถูกตายึดไปแล้ว ทรัพย์สมบัติที่ยายทิ้งไว้น้อยนิด 

มากเมื่อเทียบกับสมบัติของตา แต่ตายังจ้องจะเอาสิ่งของมากมายของยาย 

ไป ของบางอย่างมีมูลค่า บางอย่างก็ไม่มีมูลค่า เช่น อัลบั้มรูป จดหมาย  

นอกจากนี้ยังมีพวกหีบใส่ของด้วย

ตาไม่อนุญาตให้คนเอาออกจากบ้านตระกูลจู้ที่ เมือง  S แต่ต่อมา 

กลับขายคฤหาสน์เก่าหลังนั้น ช่างเข้าใจยากเสียจริง10
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ตู้โชว์ตู้ที่สองเป็นเครื่องประดับจากอิตาลี ดูเผิน  ๆ  รูปแบบเป็นแบบ 

พิมพ์นิยม  แต่ทักษะงานฝีมือดีเลิศ  ทุกชิ้นเป็นเครื่องประดับอัญมณี  

หลากสีสัน

สวี่รุ่ยติดเข็มกลัดมุกประดับเพชรแล้วลองส่องกระจก แน่นอนว่า 

ตอ้งถอดแจก็เกต็ออกกอ่น เพราะเธอแตง่กายลำาลองเกนิไป โชคดทีีเ่สือ้หนาว 

เป็นสีดำา พอกลัดเข็มกลัดรุ่นนี้แล้วจึงทำาให้ดูต่างไปจากเดิม

ถึงเข็มกลัดจะไม่เลวเท่าไร แต่สุดท้ายแล้วสวี่รุ่ยกลับเลือกกระดุม 

ข้อมือเพชรคู่หนึ่ง

กระดมุขอ้มอืทำาจากวสัดทุองคำาขาว การออกแบบลวดลายใหค้วามรูส้กึ 

ลื่นไหล เป็นเครื่องบินจิ๋ว กระดุมข้อมือแต่ละอันฝังเพชรสิบสองเม็ด แสดง 

ถึงความเรียบหรู อีกทั้งยังน่าสนใจและน่ารัก

โจวเหว่ยเจี๋ยค่อนข้างประหลาดใจ “จะเอาไปให้ตาของเธอ หรือ 

คุณลุงจู้ล่ะ”

“ไม่ใช่ทั้งคู่ค่ะ ฉันจะเอาไปให้เจ้าเด็กคนหนึ่ง”

สวี่รุ่ยชื่นชมเครื่องบินจิ๋วในมือแล้วอดยิ้มไม่ได้

เธอคิดเสมอว่านาฬิกาไอดับเบิลยูซีที่ให้ลั่วหานก่อนหน้านี้มักง่ายเกินไป  

แม้แพงกว่ากระดุมข้อมือคู่นี้มาก แต่กลับไม่ได้ให้ด้วยความใส่ใจ

สวี่รุ่ยตัดสินใจว่าจะฉวยโอกาสให้ของขวัญชดเชยในช่วงเทศกาล 

คริสต์มาสครั้งนี้

โจวเหว่ยเจี๋ยเห็นรอยยิ้มของเธอแปลกไปจากปกติเลยอดถามไม่ได้  

“คงไม่ใช่แฟนมั้ง”

สวี่รุ่ยหัวเราะเสียงดัง “จะใช่ได้ยังไงล่ะคะ ฉันยังเด็กอยู่นะ ยังเล่น 

สนุกไม่หนำาใจเลย”

ครั้งนี้ได้โจวเหว่ยเจี๋ยช่วยพิจารณาสิ่งของ ทำาให้สวี่รุ่ยใช้เงินสองล้าน 

ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากกระดุมข้อมือหนึ่งคู่กับนาฬิกาโบราณของแวนคลีฟ 

แอนด์อาร์เปลส์ เธอยังซื้อเครื่องประดับพาราอิบาทัวร์มาลีนครบเซตและ 

แร่ดิบของอัญมณีหลากสีอีกหลายชิ้น

ระบบ 1212 “ขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ทำาภารกิจโบนัสสำาเร็จ  10
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อ้อ สุขสันต์วันคริสต์มาสนะ”

สวี่รุ่ยร่าเริงสุดขีด “ขอบใจนะเจ้าคู่สิบสอง”

นี่เป็นหนึ่งในการช็อปปิงที่เธอสบายใจที่สุด

ความรู้สึกที่สวี่รุ่ยตั้งใจเลือกสินค้าครั้งนี้ไม่ต่างจากตอนงานเลี้ยงที่ 

บ้านพักบนภูเขาอวี้ซีเลยสักนิด

รอให้เธอหาเงินของตัวเองได้มากกว่านี้อีกสักหน่อย ก็ไม่ต้องเกรงกลัว 

ในการทำาภารกิจอีกต่อไป แถมยังช็อปปิงอย่างสบายใจได้ตลอดเวลา

หลังออกจ�กง�นแสดงสินค้�อัญมณีและเครื่องประดับ กว่�คนขับรถจะพ� 

สวี่รุ่ยกลับถึงบ้านจู้ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้ว

สวี่รุ่ยเดินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ เห็นน้าสะใภ้คุยกับผู้ช่วยของหล่อน  

ทั้งสองมีสีหน้าไม่สู้ดีนัก

เอมี ผู้ช่วยของน้าสะใภ้เป็นคนมีความสามารถชนิดหาตัวจับยาก  

รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น มีไหวพริบ ทันทีที่ เห็นว่าสวี่รุ่ยกลับมาแล้ว เธอ 

ก็ทักทายอย่างสนิทสนม “เชอร์รี ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ! ซื้ออะไรมา 

เยอะแยะเชียว”

“ใช่ค่ะ พี่เอมียังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะ!”

สวี่รุ่ยคลี่ยิ้มแล้วขอให้เฉียนเสี่ยวลี่ช่วยเธอเอาของไปไว้ที่ห้อง

คังซูเสียนกวักมือเรียก “เชอร์รี น้ามีเรื่องอยากถามเธอหน่อย”

สวี่รุ่ยเดินไปนั่งฝั่งตรงข้าม “น้ามีเรื่องอะไรเหรอคะ”

คังซู เสียนขมวดคิ้ว  และถามเสียงขรึม  “เธอไปทำาให้ใครทาง 

แผ่นดินใหญ่ไม่พอใจหรือเปล่า”

สวี่รุ่ยไม่คิดว่าหล่อนจะถามเรื่องนี้ ทว่าก็ไม่หลากใจเท่าไร “เรื่อง 

รูปภาพนั้น ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้เรื่องแล้วเหรอคะ”

เอมีมองสวี่รุ่ยพลางอธิบาย “แหล่งที่มาของรูปลบรูปออกหมดแล้ว  

เวลานี้แจ้งตำารวจให้จัดการ คนคนนั้นสารภาพว่ามีคนทางแผ่นดินใหญ่จ้างให ้

ถ่ายรูป มีคนบงการเขา”  
10
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46

สวี่รุ่ยเดา  ได้นานแล้วว่าเป้าหมายของการโจมตีเป็นเธอ แต่ยังไม่มีเวลา 

ขบคิดว่าใครลงมือ

ตอนนี้ได้ฟังและลองตรองดูอีกครั้ง อันที่จริงก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นใคร  

เธอไม่ได้ทำาให้ใครมากมายขุ่นเคืองสักหน่อย

หนึ่งคือตระกูลเจิ้ง ส่วนอีกหนึ่งน่าจะเป็นจ้าวอีอี คู่อริของห่าวชิว

เรื่องของตระกูลเจิ้งจบไปแล้ว ครอบครัวของพวกเขาคงไม่เปลืองแรง 

ด้วยการให้คนตามมาถึงฮ่องกงเพื่อถ่ายรูปแค่ไม่กี่รูป เห็นได้ชัดว่าต้องการ 

จะแฉรูปให้คนอื่นรู้ เรื่องรูปถ่ายไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับตระกูลเจิ้งเลย 

สักกระผีก

มีเพียงในสังคมที่จ้าวอีอีอยู่เท่านั้นจึงจะเข้าใจว่ารูปถ่ายประเภทนั้น 

เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

ดูคล้ายว่าจ้าวอีอีจะรู้แล้วว่าใครเป็นประชาสัมพันธ์ให้ห่าวชิว

แต่สวี่รุ่ยคิดไม่ถึงว่าจ้าวอีอีจะมักง่ายและหัวรุนแรงยิ่งกว่าเธอซะอีก

คังซูเสียนเห็นสวี่รุ่ยครุ่นคิดอย่างหนักพักหนึ่งจนคิ้วชนกันจึงถาม  

“เธอคิดออกแล้วใช่ไหมว่าใคร”

สวี่รุ่ยพยักหน้า แล้วเล่าเหตุการณ์ก่อนนี้คร่าว  ๆ โดยไม่ปิดบังว่า 

จ้าวอีอีใส่ร้ายป้ายสีเธออย่างไร  และเธอตอบโต้อีกฝ่ายผ่านทางบริษัท 10
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ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีไหน

คังซูเสียนฟังจบพลันขมวดคิ้ว “ทำาไมถึงไม่บอกเรื่องแบบนี้กับคน 

ในครอบครัวล่ะ จะบุ่มบ่ามตอบโต้เขาทำาไม”

เอมีกล่าวเสียงติดจะดูแคลนอยู่บ้าง “ยายดาราเด็กนั่นรังแกคุณเพราะ 

เห็นว่าไม่มีคนหนุนหลัง หล่อนถึงได้กล้าลงมือตามอำาเภอใจ”

คังซูเสียนมองหน้าสวี่รุ่ย พลันรู้สึกตัวว่าหล่อนใช้นำ้าเสียงเข้มงวด 

ไปหนอ่ย จงึถอนหายใจ “นา้ไมเ่ข้าใจจริง ๆ ตากบัหลานจะทะเลาะกนัขา้มวนั 

ขา้มคนืไดท้ีไ่หน ทำาไมนา้เลก็ของเธอตอ้งปดิบงัตาเรือ่งทีเ่ธอกลบัไปอยูเ่มอืง C  

ด้วย เท่าที่น้าเห็น ถ้าเธอบอกเรื่องนี้กับตา หรือถ้าเธอพักอยู่กับเขาก็คงไม่มี 

เรื่องเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้น”

ตากับหลานไม่ทะเลาะกันข้ามวันข้ามคืนอะไร

เวลาสวี่รุ่ยทะเลาะกับตา วันถัดมาตาจะสั่งพี่เลี้ยงไม่ให้เอาข้าวมาให้ 

เธอกิน เว้นแต่สวี่รุ่ยจะขอโทษและบอกว่าตัวเองทำาผิดตรงไหน และจะไม่ทำา 

แบบนี้อีก

สวี่รุ่ยไม่มีทางขอโทษ หากไม่ให้เธอกิน เธอก็ไม่กิน อดข้าวมื้อเดียว 

ไม่ทำาให้หิวตาย

เธอยังกินขนมได้ แอบขโมยบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปได้ และยังแอบเข้า 

ห้องครัวได้ ดีกว่าอาหารบนโต๊ะเป็นไหน ๆ 

นอกจากนี้ เรื่องที่สวี่รุ่ยไปเมือง C ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เธอกลับไป 

อยู่กับบิดา ซึ่งทิ่มแทงจุดอ่อนของตา ทุกครั้งที่เอ่ยถึงเรื่องแม่ตัดสายสัมพันธ ์

กบัครอบครวั ตาจะโกรธเปน็ฟนืเปน็ไฟ ดา่ทอนสิยัและความประพฤตขิองพอ่ 

และบรรพบุรุษสิบแปดชั่วโคตรแบบสาดเสียเทเสีย

หากกลา่ววา่การทีส่วีรุ่ย่อยูก่บันา้ชายทีฮ่อ่งกงโดยไมเ่หน็ตาอยูใ่นสายตา 

เปน็การขดีเสน้แบง่แยก อยา่งนัน้การทีส่วีรุ่ย่ไปหาพอ่ทีเ่มอืง C แลว้พกัอาศยั 

ที่นั่นก็เป็นการแยกตัวจากตาอย่างชัดเจน

ถ้าน้าชายพูดออกไปจริง  ๆ แค่ถูกด่าเปิงชุดใหญ่ยังถือว่าดี ร้ายแรง 

หน่อยก็ถูกตาหมายหัว ต่อไปอย่าได้หวังว่าจะอยู่อย่างสงบสุข

บนโลกใบนี้ไม่มีใครใจแคบและแค้นฝังหุ่นเท่าตาอีกแล้ว10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เจียงจื่อกุย 

17

ด้วยเหตุนี้ เวลาสวี่รุ่ยลำาบากในภพที่แล้ว จึงคิดแต่จะโทร.หาน้าชาย  

ไม่เคยมีความคิดจะโทร.หาตาเลยสักครั้ง ขนาดหลับฝันยังคิดออกเลยว่า  

ช่วงที่เธอมีสภาพยำ่าแย่อย่างนั้น ตาจะพูดอะไรบ้าง

การที่ตาใจดีตอนงานเลี้ยงคราวก่อน บางทีอาจแกล้งทำาเป็นสงสาร 

ก็ได้

มนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้ ถึงจะยากลำาบากแต่กลับไม่ยอมก้มหัวให้ใคร 

ง่าย  ๆ เช่นเดียวกับพวกที่ยื่นขอกองทุนสวัสดิการสำาหรับคนยากจน  ก็ 

สามารถเล่าเรื่องราวโชคร้ายที่ประสบได้อย่างไม่ติดขัด แต่กลับไม่ได้เป็น 

นักเรียนยากไร้จริง ๆ 

โชคดีที่ตลอดหลายเดือนนั้นได้รับเงินช่วยเหลือจากตระกูลลั่ว ทำาให้ 

สวี่รุ่ยผ่านพ้นมาได้

แมล้ำาบากบา้ง แตก่ด็กีวา่เมือ่กอ่น ดกีวา่นกัเรยีนยากไรต้วัจรงิมากนกั

สวี่รุ่ยเป็นคนมองโลกในแง่ดี  คนอื่นอาจมองว่าเป็นการแสวงหา 

ความสุขท่ามกลางความทุกข์ยาก ทว่าเธอกลับพึงพอใจ และไม่เคยกล่าว 

โทษใคร

ทวา่ความเงยีบงนัของเธอในสายตาของคงัซเูสยีนเปลีย่นเปน็ความหมาย 

อื่น

คังซูเสียนรีบอธิบาย “เธออย่าเข้าใจผิด ไม่ใช่ว่าน้าไม่เต็มใจจะให้เธอ 

อยูท่ีฮ่อ่งกง แตด่อูยา่งตอนนี ้ พอเธอเกดิเรือ่งทีแ่ผน่ดนิใหญ่ นา้กไ็ปชว่ยเธอ 

ลำาบาก”

เอมีพูดบ้าง “ใช่ค่ะ กลับกันถ้าเป็นนักแสดงฮ่องกง เราจัดการได้ 

ง่ายมาก”

สวี่รุ่ยรู้ว่าคังซูเสียนร้อนตัว แม้หล่อนจะไม่พอใจที่เธออยู่ฮ่องกงนาน  

แต่หล่อนไม่มีทางพูดตรง ๆ ยิ่งกว่านั้น หล่อนก็พูดไม่ผิด จ้าวอีอีทำางานอยู่ที ่

แผ่นดินใหญ่ ลำาบากที่จะช่วยอย่างที่บอกจริง ๆ 

ถึงจะยากเย็น แต่คังซูเสียนก็ยังเอ่ย “ถ้าเธอไม่อยากบอกตา น้า 

จะไปดื่มนำ้าชากับพวกคุณนายไฮโซทั้งหลาย แล้วลองคิดหาวิธีอื่น แต่อาจ 

ลำาบากหน่อย”10
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“ขอบคุณค่ะน้า แต่ไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นหรอกค่ะ”

สวี่รุ่ยซาบซึ้งในความเมตตาของหล่อนอักโข ความจริงพอจัดการ 

เรื่องรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว เรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจู้อวิ๋นอวิ๋นสักเท่าไร  

ที่เหลือก็เป็นเรื่องของเธอคนเดียวแล้ว

คังซูเสียนชะงัก “เธอจะขอบคุณอะไรน้า จะให้น้ามองเธอถูกเปิดโปง 

เรื่องอื้อฉาวได้ยังไง”

สวี่รุ่ยเม้มปาก “ตอนนี้รูปถูกเก็บกวาดหมดแล้ว หล่อนจับจุดอ่อน 

อะไรไม่ได้อีก ยังจะเปิดเผยข่าวอื้อฉาวได้อีกเหรอคะ”

เอมียิ้ม “เชอร์รี คุณเป็นคุณหนู ไม่รู้หรอกว่าวงการนี้วุ่นวายแค่ไหน  

ไม่กี่วันก่อนมีนางเอกสองคนตบกันเพื่อแย่งบทละครตัวหนึ่ง ตบกันจริง  ๆ  

นะคะ ขนาดหน้าเป็นรอยแดงยังมีคนหนึ่งเป็นฝ่าย  ‘เสนอตัว’  ให้ผู้กำากับ 

ก่อนเลย...”

คงัซเูสยีนสา่ยหนา้ “เธอพดูเรือ่งพวกนีก้บัเชอรร์ทีำาไม ฝัง่แผน่ดนิใหญ ่

อาจไม่เละเทะขนาดนั้นก็ได้”

เอมียักไหล่ “ใครจะไปรู้ล่ะคะ ป้องกันไว้หน่อยไม่เห็นจะเป็นอะไร  

และใช่ค่ะ แค่คุณจู้พูดสักคำา เชอร์รีก็ไม่จำาเป็นต้องกังวลถึงเรื่องหยุมหยิม 

พวกนี้อีก”

สวี่รุ่ยยังไม่อยากไปขอร้องตา อีกอย่าง ทันทีที่เธอพูดก็จะเปิดเผยว่า 

เธอไปหาบิดาที่เมือง C และตอนนี้อยู่กับย่า

มีปัญหาเยอะแยะ

ดูจากตอนคุยโทรศัพท์กันครั้งก่อน  ตาไม่มีท่าทางเหมือนคนป่วย 

สักนิด แค่นี้ก็พอแล้ว ถ้าเขาเข้ามายุ่ง เธอจะต้องถูกควบคุมจนขยับตัว 

ไม่ได้แน่ หากคุยกันมากเข้าเดี๋ยวก็ได้ทะเลาะกันใหญ่โตอีก

ให้เป็นแบบนี้ดีกว่า ทำาดีต่อกันอย่างห่าง ๆ เหมือนชาติก่อนก็ดีอยู่แล้ว 

ไม่ใช่หรือ

กระทั่งเงินค่าขนมหนึ่งล้านนั่น สวี่รุ่ยก็คิดจะคืนให้ ทว่าถ้าทำาเช่นนั้น  

ตาจะต้องโมโหมากแน่ แม้เธอจะอยากเห็นตาเต้นเร่า  ๆ  ด้วยความกรุ่นโกรธ  

แต่พอคิดถึงปฏิกิริยาของตาคืนนั้นเลยพับเก็บความคิดนี้ไป

บางทีตาหลานอาจไม่โกรธกันข้ามวันข้ามคืนก็เป็นได้
10
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แต่ถึงอย่างนั้นเธอกับตาก็ควรอยู่ห่างกันหน่อยน่าจะดีกว่า แค่ถามไถ่ 

สารทุกข์สุกดิบกันเป็นครั้งคราวยังพอจะหาข้อดีของกันและกันได้ เหมือน 

ตอนงานเลี้ยงที่ทำาให้เธอซาบซึ้งอยู่บ้าง

สวี่รุ่ยไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจ หลังกินอาหารเย็นที่บ้านตระกูลจู้เสร็จ  

คนรับใช้ก็จัดเก็บสินค้าที่เธอซื้อทุกชิ้นจนเสร็จเรียบร้อย โดยบรรจุแน่นเอี้ยด 

ไว้ในกล่องหลายใบ โชคดีที่เป็นที่นั่งโดยสารชั้นหนึ่ง  ไม่งั้นนำ้าหนักต้อง 

เกินแน่

เมือ่กลบัจ�กฮอ่งกงม�ถงึเมอืง C สวีรุ่ย่กเ็ริม่สง่ของขวญัครสิตม์�ส หล�ยคน 

ในบ้านรวมถึงเพื่อนบ้านล้วนได้รับกันทั่วหน้า

แม้ได้สวี่รุ่ยกับเซี่ยซือหย่าช่วยพูดคุยกับเพื่อนบ้านให้ ทว่าหลังจาก 

ม่ายซือเยี่ยนไปโรงเรียน ต่อให้จี้จวี๋ฟางจะเล่นไพ่กับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้  ๆ  

หลายครั้งหลายหน แต่หล่อนก็ยังไม่ชิน กลับชอบไปเต้นออกกำาลังกาย 

ที่ลานกว้างมากกว่า ดังนั้นหล่อนจึงทำางานอยู่แต่ในบ้าน หรือไม่ก็อ่านหนังสือ 

สองสามเล่ม

สวี่รุ่ยดูออกว่าย่าเบื่อ จึงเสนอความคิด “เมื่อก่อนย่าเคยพูดไม่ใช่ 

เหรอคะว่าสวนผลไม้ของอาดีมาก ๆ แถมบ่อนำ้าก็มีเป็ดเยอะ เอามาเชือดกิน 

สักตัวยังช่วยให้กระปรี้กระเปร่า...ทำาไมย่าไม่ลองไปอยู่กับอาสักพักล่ะคะ  

จะได้มีญาติ ๆ และคนรู้จักเป็นเพื่อนคุย”

จี้จวี๋ฟางรู้สึกว่าตั้งแต่หลานสาวเรียนชั้นมัธยมปลาย นับวันก็ยิ่งช่างคิด 

และช่างเอาใจ หล่อนคลี่ยิ้มโดยไม่รู้ตัว

หล่อนแตะมือสวี่รุ่ยเบา  ๆ “ปกติพวกเราไม่ได้ไปมาหาสู่กันมากนัก  

จู่ ๆ จะให้ไปอยู่ด้วยคงไม่ดีเท่าไหร่ หลานไม่ต้องห่วงย่า ย่าเดินเล่นแถว ๆ นี้ 

ตอนไม่มีอะไรทำาก็ดีเหมือนกัน สภาพแวดล้อมของที่นี่ดีมาก”

สวี่รุ่ยทำาหน้าทะเล้น  “หนูบอกว่าจะเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่สักตัวไว้ไป 

เดินเล่นเป็นเพื่อนย่า ย่าก็กลัว ข้างนอกมีคนจูงสุนัขจูงแมวตั้งเยอะ กลัว 

แต่ว่าย่าจะไม่กล้าออกไปบ่อย ๆ น่ะสิคะ”

จี้จวี๋ฟางหัวเราะคล้ายกับคำาพูดหลานแทงใจดำา10
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จู่  ๆ  สวี่รุ่ยก็นึกถึงเรื่องเมื่อชาติก่อน หลังย่าทำางานหนักเพราะเธอจน 

ลม้ปว่ย สขุภาพรา่งกายกแ็ยล่งกวา่เดมิมาก คณุภาพชวีติยิง่พดูไดไ้มเ่ตม็ปาก 

ว่าดี ทำาให้เธอละอายใจมาโดยตลอด พอกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง สวี่รุ่ยย่อม 

อยากให้จี้จวี๋ฟางใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุข

“เอาละ ย่าไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะ ครั้งก่อนตอนพี่เสียวหม่าพาย่า 

กลับบ้านเกิด พวกเขาไม่ต้อนรับย่าเหรอคะ”

“ไม่ใช่ คนบ้านนอกอย่างพวกเราอัธยาศัยดีจะตาย”

“งั้นก็ดีแล้วนี่คะ คราวนี้ย่าเอาของขวัญไปให้มากหน่อย ถือเป็นการ 

ไปเยี่ยมญาติ ๆ และฉวยโอกาสพักด้วยสักหลายวัน พอเบื่อแล้วหนูค่อยไป 

รับย่ากลับมา ไม่ได้ไกลเลย สะดวกออกค่ะ”

“ไกลก็ไม่ไกลหรอก”

จี้จวี๋ฟางสองจิตสองใจ ถึงปากจะพูดว่าเป็นชนบท แต่ความจริงแล้ว 

เป็นบ้านเกิดที่อยู่นอกเมือง ไม่ไกลมากอย่างที่พูด

อีกอย่าง  ตอนปู่ของสวี่รุ่ยยังมีชีวิตอยู่  หลังพวกเขาเกษียณอายุ 

แล้วก็เคยอาศัยอยู่ที่บ้านเกิด ที่นั่นยังมีบ้าน และรอบข้างก็เป็นคนคุ้นเคย 

กันดี ไปมาหาสู่กันอย่างสบายใจยิ่งกว่าที่หอพักครู

สวี่รุ่ยรู้ว่าย่าลังเลไม่กล้าตัดสินใจมาตลอด ไม่ใช่ว่าย่าไม่อยากไป 

สักหน่อย แม้หมู่บ้านแห่งนี้จะดีเลิศ แต่หญิงชราคนอื่น  ๆ  ก็ใช่ว่าจะมีเรื่อง 

คุยกับย่า

ที่แห่งนี้คือเมือง  C หนึ่งในกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ดีที่สุดและเก่าแก่ 

ที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นครอบครัวเศรษฐีเก่าทั้งนั้น

สวี่รุ่ยตัดสินใจ “งั้นเอาอย่างนี้ เดี๋ยวหนูจัดการเอง หนูจะโทร.หาอา  

บอกว่าจะส่งย่าไปที่นั่น พอตกเย็นย่าก็จะได้กินอาหารที่บ้านสวนแล้ว!”

ทว่ากว่าจะกลับจากฮ่องกงก็เป็นวันที่ต้องไปโรงเรียนแล้ว เรื่องเหล่านี ้

คงทำาได้แค่รอหลังเลิกเรียน

วันจันทร์เป็นวันคริสต์ม�ส บรรย�ก�ศภ�ยในห้องเรียนยังคงครึกครื้น 

ไม่เปลี่ยน ริบบิ้นและโปสเตอร์คริสต์มาสที่นำามาประดับตกแต่งยังไม่ทัน 10
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แกะทิ้ง สวี่รุ่ยได้รับการ์ดคริสต์มาสเป็นกอง และเธอให้ของขวัญคริสต์มาส 

คืนไปมากมาย

ใช่แล้วละ สินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินจำานวนไม่น้อยถูกนำามาใช้ 

เพื่อการนี้ คนที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แม้กระทั่งบิดามารดาของอีกฝ่าย  

เธอก็มอบของขวัญให้ด้วย โชคดีที่ตอนนี้อัปเกรดภารกิจแล้ว อัตราความถี่ 

ในการส่งมอบของขวัญจึงเพิ่มมากกว่าเดิมนิดหน่อย

สวี่รุ่ยเริ่มโลภมาก “เมื่อไหร่ถึงจะมอบของขวัญให้คนแปลกหน้าได้  

ถ้าจะให้ดีต้องไม่จำากัดจำานวนครั้ง ไม่ติดคูลดาวน ์ ฉันจะเปิดเวยปั๋วจับรางวัล  

ต้องได้เป็นบัญชีทางการแน่ ต่อไปบัญชีผู้ใช้จะใช้จ่ายได้เป็นแสนเชียวนะ  

แถมโปรโมตได้ด้วย”

ระบบ 1212 ตอบโต้ “ได้คืบจะเอาศอก”

สวี่รุ่ยยักคิ้ว ต่อให้กลืนช้างทั้งตัวลงไปไม่ได ้ เธอก็สามารถเป็นมดงาน 

ที่ค่อย ๆ ใช้เงินเหล่านี้จนเกลี้ยง

ระบบ 1212 “แน่จริงก็เอาสิ”

สวี่รุ่ยแอบหัวเราะอย่างชั่วร้าย “เฮ้ เตรียมรับมือให้ดีเถอะ!”

เธอพูดติดตลกกับระบบในหัวได้ไม่กี่คำาก็มีเสียงเอะอะโวยวายของ 

เพื่อนร่วมชั้นดังขัดจังหวะ

“รุ่ยที่รัก วันคริสต์มาสเธอไม่ได้ไปงานเลี้ยงอะไรนั่นที่ฮ่องกงเหรอ  

สนุกหรือเปล่า จัดที่โรงแรมไหน”

“ใช ่ วนัครสิตม์าสฉนักไ็ปฮอ่งกงมาเหมอืนกนั ฉนัเหน็ ‘งานวิง่การกศุล 

โดยซานตาคลอสหนึ่งพันคน’ ด้วยนะ น่าสนใจมาก!”

“ใช่ ๆ รีบเล่าให้พวกเราฟังเร็วเข้า บอสหลูเป็นพวกผลาญเงินเก่งที่สุด 

ไม่ใช่เหรอ”

ที่แท้ตอนนี้ก็เป็นช่วงพักระหว่างคาบเรียน ทุกคนจับกลุ่มคุยกันว่า 

ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างในช่วงเทศกาลคริสต์มาส พวกเขาคุยกันอย่างออกรส  

ย่อมไม่ปล่อยให้สวี่รุ่ยผู้มักเป็นประเด็นรอดตัวไปได้อย่างแน่นอน

มีเพื่อนร่วมชั้นโห่ร้อง “บอสหลูมีหรือจะผลาญเงินเก่งเท่าคุณหนูจู้  

พวกเธอเห็นเวยปั๋วหรือยัง เมื่อเย็นวานมีประเด็นร้อนรายงานว่าสวี่รุ่ยเหมาซื้อ 10
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สินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินทุกรายการจนเกลี้ยง!”

“ไม่หรอกมั้ง ฉันเคยเห็นแค็ตตาล็อกบนเครื่องบินเล่มนั้น มีสินค้า 

ไม่ใช่น้อย ๆ!”

“เป็นเรื่องจริง น่าเสียดายที่ตอนนี้โพสต์นั้นปลิวไปแล้ว หาไม่เจอ 

อีกเลย แต่ฉันได้อ่านคอมเมนต์อยู่นะ บังเอิญว่ามีผู้โดยสารของเที่ยวบินนั้น 

บอกวา่จะซือ้อะไร แอรโ์ฮสเตสกแ็จง้วา่หมดแลว้ จนเกอืบฟอ้งรอ้งสายการบนิ 

แล้ว”

พลันนั้นเอง ทุกสายตาก็พุ่งตรงไปยังสวี่รุ่ย

สวี่รุ่ยเอ่ยอย่างช่วยไม่ได้ “ไม่ได้เยอะขนาดนั้นสักหน่อย ฉันแค่ 

ซื้อเพิ่มนิด  ๆ  หน่อย  ๆ  เอง ก็เอามาให้เป็นของขวัญคริสต์มาสไม่ใช่เหรอ  

ของที่พวกเธอได้รับเป็นของที่ฉันซื้อบนเครื่องบินทั้งนั้น เพราะสะดวกสบาย  

ฉันเลยซื้อบนเครื่องบิน”

เกิดเสียงฮือฮาในหมู่เพื่อนร่วมชั้น โชคดีที่ฐานะทางบ้านของทุกคน 

ไม่ขัดสน ประเด็นสำาคัญจึงถูกเบี่ยงเบนอย่างรวดเร็ว “เธอนี่จริง  ๆ  เลย  

ฮ่องกงคือสวรรค์ของการช็อปปิง เธอไม่ช็อปปิงที่ฮ่องกง แต่กลับช็อปปิง 

บนเครื่องบิน ความสนุกลดลงไปตั้งเท่าไหร่!”

ขณะนั้นเองเซี่ยซือหย่าก็โผล่เข้ามาในห้องเรียน

หล่อนได้ยินคำาพูดไม่กี่ประโยคนั้นจึงดึงคนที่รุมล้อมโต๊ะเรียนของ 

หล่อนออก ก่อนบอกอย่างไม่สบอารมณ์ “เห็นกันอยู่ว่าสวี่รุ่ยไปงานเลี้ยง  

อีกอย่าง ยายนี่เคยอยู่ฮ่องกงจะยังช็อปปิงไม่หนำาใจได้ยังไง หลบไป  ๆ  

จะเข้าเรียนแล้ว”

ทกุคนแยกยา้ยกนัไปคนละทศิละทาง สวีรุ่ย่ดอูอกวา่เพือ่นสนทิอารมณ ์

ไม่ดี จึงดึงมืออีกฝ่ายมาถาม “เป็นอะไรที่รัก ใครทำาให้เธออารมณ์เสีย”

เซี่ยซือหย่าเท้าคางสีหน้าอมทุกข์ “เมื่อกี้พ่อฉันมาคุยกับครูที่โรงเรียน 

เรื่องที่จะให้ฉันไปเรียนต่อต่างประเทศ”

“ยังไม่ทันจบเทอมหนึ่งของมัธยมปลายปีหนึ่งเลย  ทำาไมจะไป 

ต่างประเทศซะแล้วล่ะ”

สวี่รุ่ยพูดจบก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนรักจะต้องไปต่างประเทศช่วงนี้จริง ๆ 10
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ช่วงเวลานี้ของภพก่อนน่าจะเป็นช่วงเวลาสุดแสนเลวร้ายสำาหรับ 

สวี่รุ่ย เซี่ยซือหย่าช่วยเธอไว้หลายครั้ง ขณะเดียวกันทางบ้านก็จัดการ 

ให้หล่อนไปต่างประเทศ เพราะเหมือนจะเหลืออดเหลือทนกับผลการเรียน 

และความประพฤติของหล่อนจึงหาโรงเรียนมัธยมที่เป็นโรงเรียนประจำา 

แล้วส่งหล่อนไปที่นั่น

แรกเริ่มคุณแม่เซี่ยตามไปอยู่เป็นเพื่อน แต่ไม่ได้ผล ต่อมาเซี่ยซือหย่า 

ทำาได้เพียงเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดีนัก

สวี่รุ่ยทำาใจไม่ค่อยได้ ทว่าดูจากสถานการณ์ของเพื่อนสนิทแล้ว ได้ไป 

ต่างประเทศเร็วหน่อยก็ดี ไม่งั้นแม้แต่ภาษาก็จะเรียนตามไม่ทัน

เซี่ยซือหย่ายิ่งทำาใจไม่ได้มากกว่า ถึงต่างประเทศจะอยู่ห่างไกล แต่แม ่

ตามไปอยู่ด้วยนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะ

“เฮ้อ ฉันว่าคงทำาอะไรไม่ได้แล้วละ!”

เซี่ยซือหย่าถอนหายใจยืดยาวอีกหลายครั้งก่อนสวมกอดสวี่รุ่ยพลาง 

ร้องไห้กระซิก  ๆ “ไม่รู้ละ ช่วงนี้เธอต้องอยู่กับฉันให้มาก  ๆ  นะ ไม่แน่ว่า 

หลังปีใหม่ฉันอาจต้องจากเธอไปแล้วก็ได้”

สวี่รุ่ยปลอบโยนและให้กำาลังใจหล่อนพักใหญ่ ทว่าวันนี้เธอมีธุระ 

หลังเลิกเรียนจึงทำาได้เพียงจัดงานเลี้ยงกันวันพรุ่งนี้แทน

ถึงอย่างนั้นก่อนโรงเรียนเลิกก็ยังมีคนมาขอพบสวี่รุ่ย เป็นตัวแทน 

ด้านสันทนาการของโรงเรียนชื่อเซี่ยวเซียว

หล่อนจับตัวสวี่รุ่ยไว้ไม่ยอมปล่อย ท่าทางเสแสร้งเกินจริง “เธอต้อง 

ตอบรับนะรุ่ยรุ่ย เธอจะอาศัยเกียรติของดาวห้องกับดาวโรงเรียนโดยไม่ทำา 

อะไรเลยไม่ได้! จะไม่ทำาความดีความชอบให้ห้องเลยเหรอ!”

สวี่รุ่ยถึงกับงุนงงเมื่อถูกกล่าวหาผิด  ๆ “เธอจะให้ฉันไประเบิดป้อม 

ที่ไหนหรือ”

เซี่ยวเซียวโอดครวญ “ทำาไมฉันต้องทำาแบบนี้น่ะเหรอ ก่อนหน้านี้ 

เคยขอร้องให้เธอแสดงละครพูดในงานปีใหม่ แต่เธอไม่ยอม ตอนหลัง 

หวงเยียนหรันจากห้องข้าง  ๆ  ไปแทน แต่ปรากฏว่าสองวันที่แล้วยายนั่น 

เกิดไส้ติ่งอักเสบ ต้องเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาล บทจูเลียตเลยขาดคนอีกแล้ว!”10
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เซี่ยวเซียวพูดรัวไม่พักหายใจราวกับกลัวว่าสวี่รุ่ยจะปฏิเสธอีกครั้ง  

“เธอห้ามปฏิเสธ ถ้าเธอปฏิเสธก็ไม่มีใครแล้ว ฉันจะไปหาคนที่ทั้งเก่งภาษา 

อังกฤษและหน้าตาดีจากที่ไหนมาแทนได้อีกล่ะ”

สวี่รุ่ยหัวเราะ “หอประชุมของโรงเรียนออกจะใหญ่ปานนั้น จะเห็น 

ได้ยังไงว่าคนบนเวทีหน้าตาดีหรือไม่ดี อย่ามาหลอกฉันหน่อยเลย”

เซี่ยวเซียวพูดประเด็นสำาคัญ “ปัญหาคือต้องเก่งภาษาอังกฤษ ต้อง 

ได้มาตรฐาน ภาษาอังกฤษเยี่ยมยอด  สำาเนียงชัดเป๊ะ เอาละ พอเถอะ  

รีบบอกมาเร็วเข้าว่าเธอตกลง ยายคุณหนู!”

สวี่รุ่ยยอมแพ้ “รู้แล้วน่า งั้นจะซ้อมกับอัดเสียงเมื่อไหร่ค่อยบอกฉัน 

อีกทีก็แล้วกัน”

“งั้นตกลงตามนี้นะ!”

เซี่ยวเซียวกอดเธอพร้อมกับหอมแก้มหนึ่งฟอดแล้ววิ่งหนีไปอย่าง 

มีความสุข

อันที่จริงสวี่รุ่ยชอบเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและของห้องอยู่เสมอ  

หากโรงเรียนมีการประเมินนักกิจกรรม ต้องมีเธอเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอน  

แต่ก่อนนี้ที่สวี่รุ่ยปฏิเสธไปเพราะเธอหลงใหลได้ปลื้มกับการใช้ชีวิตใต้ชายคา 

เดียวกับซูเปอร์สตาร์

ทว่าช่วงนี้ชีวิตการเป็นนักแสดงของห่าวชิวเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่าง 

เห็นได้ชัด มีงานในวงการต่าง ๆ หลั่งไหลเข้ามามากขึ้น ด้วยกลัวว่าจะรบกวน 

ย่าหล่อน ห่าวชิวจึงย้ายออกจากหมู่บ้านไป

แม้สวี่รุ่ยไม่อยากให้ย้ายออกก็ตาม ขณะเดียวกันก็ยินดีกับหล่อน 

จริง  ๆ ตอนนี้เธอจึงมีเวลาเหลือเฟือและเต็มใจที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 

ของโรงเรียน

วันนี้หลังเลิกเรียน สวี่รุ่ยเดินท�งไปบ้�นเกิดกับย�่ และได้ฟังย�่เล่�เรื่องร�ว 

มากมายในอดีตตอนอยู่บนรถ

“ย่ากับปู่ของหลานเติบโตที่หมู่บ้านชิงเฉวียน ตอนนั้นเราใช้ชีวิตลำาบาก 

มาก เงินหนึ่งเฟินยังต้องแบ่งใช้เป็นสองส่วน มีอยู่สองสามปีที่กระทั่งผลไม้ 10
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ป่าบนภูเขาก็ถูกเก็บจนเกลี้ยง ทางบ้านปู่ของหลานมีฐานะดีกว่านิดหน่อย  

เขาแอบขโมยข้าวสารจากที่บ้านมาให้ย่ากิน กลับไปแล้วถูกตีก็ไม่ร้องสักคำา”

สวี่รุ่ยอดแปลกใจไม่ได้ “ที่แท้ย่ากับปู่ก็เป็นเหมยเขียวม้าไผ่1”

จี้จวี๋ฟางเขินอายอยู่บ้าง ทว่าก็คิดถึงเหลือเกิน “หลานไม่เคยเจอปู่  

เขาเป็นคนดีมาก คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองทุกเรื่อง พวกเราออกจากบ้านเกิด 

ไปเรียนในเมืองด้วยกัน แล้วยังได้เป็นครูเหมือนกัน...ไม่ทันรู้สึกตัว เกิน 

กว่าครึ่งของชีวิตก็ผ่านไปเสียแล้ว”

หลังฟังเรื่องนี้จบ สวี่รุ่ยก็อดยักคิ้วหลิ่วตาไม่ได้ “ความรู้สึกของคน 

ที่ได้เติบโตมาด้วยกันช่างแตกต่างออกไปจริง ๆ”

จี้จวี๋ฟางเองก็คิดเช่นนั้น หล่อนทอดถอนใจเสียงแผ่วเบา “บางครั้ง 

ย่าก็คิดว่าการที่ชีวิตนี้ได้พบเจอปู่ของหลาน เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว”

สวี่รุ่ยหักห้ามรอยยิ้มไว้ไม่ได้เมื่อได้ยินย่าที่มักไม่ค่อยเปิดเผยความ 

รู้สึกพูดอย่างนี้

เทียบกับตายายแล้ว การได้รักและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเหมือนอย่าง 

ปู่ย่านั้นช่างดีจริง ๆ 

บางทีการเป็นเหมยเขียวม้าไผ่อาจมีส่วนด้วยละมั้ง

1 หมายถึง  หวานใจวัยเยาว์  หรือคู่รักที่พัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกัน 

ตั้งแต่เด็ก10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓


	AW bundal ruk from sky 2 P(1-6) ccOK
	AW bundal ruk from sky 2 P1-204 ccOK
	AW bundal ruk from sky 2 P205-430 ccOK



